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ثني اأبــي ؛ ومحّمد بن الح�سن ـ رحمهما اهلل   حدَّ
بن  الح�سن  عــن   ، َمــّتــيــل  بــن  الح�سن  عــن   ، ـ جميعاً 
، عن  ، عــن عــلــّي بــن ح�ّسان الها�سمّي  الــكــوفــّي  عــلــيِّ 
اأبي  عــن   ، جعفر  اأبـــي  مــولــى  كثير  بــن  عبدالرَّحمن 

عبداهلل عليه ال�سالم »قال :

لو �أنَّ �أحدكم حّج َدْهره ، ثّم 
مل َيُزِر �حل�سني بن عليِّ عليهما 
ِمن  حّقا  تاركًا  لكان  �ل�سالم 
حقوق �هلل وحقوق َر�سول �هلل 
�سّلى �هلل عليه و�آله و�سّلم، اُلنَّ 
حقَّ �حل�سني َفِري�سة ِمن �هلِل ، 

و�جبٌة على كلِّ م�سلم« .
 كامل الزيارات )�ص 132 (



تك�ن  قد  اآثارا  حادثة  لكل  ان  فيه  �سك  ل  مما 
اإيجابية برمتها وقد تك�ن عك�ص ذلك وقد يك�ن 
ق�سط  الإيجابية  من  لها 
فيما  اطراف  منه  تنتفع 
من  اأخرى  اأطراف  تت�سرر 

�سلبيته يف ذات ال�قت.
اأحداث  من  الي�م  نراه  وما 
وجه  على  املنطقة  يف 
وراءها  يقف  عمن  النظر  وبغ�ص  اخل�س��ص  
ويدعمها ويخطط لها وما هي املغازي احلقيقية 
والآثار  التداعيات  من  الكثري  لها  فاإن  وراءها، 
خمتلف  على  املحلل�ن  يتناولها  راح  التي 

م�ساربهم وت�جهاتهم.
كمجتمع  يهمنا  الذي  ولكن 
اإ�سامي ه� الأبعاد الدينية 
الحداث  لتلك  والعقائدّية 
كان  �س�اء  وامل�سلمني  الإ�سام  على  �ستجره  وما 

خريا اأم �سرا اأم �سيئا من هذا وذاك.
الراهنة  املرحلة  اأحداث  تداعيات  اأهم  بني  ومن 
الظاملني  احلكام  �سد  بالنتفا�سات  واملتمثلة 
ح�سرا، انها اأ�سقطت ذلك ال�سنم الفكري الذي 
�سيطر على العق�ل طيلة الده�ر املا�سية، والذي 
عا�سته  ما  ال�سامية  المة  عا�ست  اأ�سا�سه  على 
من ظلم للعباد و�سرقة لام�ال العامة واخلا�سة، 
كانت  حتى  للمقد�سات،  وتدمري  للنف��ص  واإذلل 
النبي  �سبط  وم�سرع  الطف  ي�م  كرباء  فاجعة 
المام  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  امل�سطفى 
اأبي عبد اهلل احل�سني عليه ال�سام، اإحدى اأب�سع 

�س�ره واآثاره.

واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�س�ل  متكن  لقد  نعم 
و�سلم من حتطيم ال�سنام وما كانت حتمله من 
وفاته عادت  وبعد  ولكنه  النا�ص،  معان يف عق�ل 
ال�سنام اىل الظه�ر وبا�سكال خمتلفة ت�سدرها 
ذلك ال�سنم امل�سمى ب�)احلاكم( واأغدقت عليه 
ال�سفات و�س�ل اىل جعل جميع ت�سرفاته مقد�سة 
باأدنى  ول�  لها  التعر�ص  او  بها  امل�سا�ص  يج�ز  ل 
والبعد  مهما حملت من اخلطاأ  النتقاد،  و�سائل 

عن جادة ال�سام.
تلك  عرب  الفكري  ال�سنم  ذلك  وعا�ص  ُولد  لقد 
الآراء التي ما انزل اهلل بها من �سلطان وما نطق 
عليهم  البيت  اآل  �سرية  ول  احلنيف  الدين  بها 
ال�سام ول ال�سحابة املخل�س�ن امل�ؤمن�ن بالر�سالة 
اخلامتة حقا، فُحّرم من جّرائها ال�ق�ف يف وجه 
العمر  بها  وطال  جائرا،  كان  وان  حتى  احلاكم 
البيت  اأهل  طريق  من  اإل  مفّند  اأو  رادع  دومنا 

عليهم ال�سام.
ال�سنم،  ذلك  اأ�سقط  قد  اهلل  وبحمد  والي�م 
واأخر�ست كل ال�س�ات التي كانت  ول زالت  تنادي 
به وتدع� اليه معتربة اإياه من العقائد ال�سامية 

وهي منه براء.
ويف اجلانب الآخر قد اأظهرت الحداث الراهنة 
لأولئك امل�سككني  واملنتقدين للنه�سة احل�سينية  
�سد الطاغية يزيد اأنها كانت يف طريق احلق، وان 
م�اقفه الراف�سة ملبايعة ذلك الطاغية، كانت على 
احلق ومل حِتد عنه قيد اأمنلة، ولي�ص مثلما �س�رها 
باأنها  الغابرة  ال�سنني  كل  ال�ساطني عرب  زبانية 

خروج غري جائز على ال�سلطان.
فهل من عق�ل واعية؟ 

اأبي عبد اهلل احل�سني عليه ال�سام، اإحدى اأب�سع 
�س�ره واآثاره.

خروج غري جائز على ال�سلطان.
فهل من عق�ل واعية؟ 

تك�ن  قد  اآثارا  حادثة  لكل  ان  فيه  �سك  ل  مما 
اإيجابية برمتها وقد تك�ن عك�ص ذلك وقد يك�ن 

وراءها  يقف  عمن  النظر  وبغ�ص  اخل�س��ص  
ويدعمها ويخطط لها وما هي املغازي احلقيقية 
والآثار  التداعيات  من  الكثري  لها  فاإن  وراءها، 
خمتلف  على  املحلل�ن  يتناولها  راح  التي 

م�ساربهم وت�جهاتهم.

كان  �س�اء  وامل�سلمني  الإ�سام  على  �ستجره  وما 
خريا اأم �سرا اأم �سيئا من هذا وذاك.

الراهنة  املرحلة  اأحداث  تداعيات  اأهم  ومن بني 
الظاملني  احلكام  �سد  بالنتفا�سات  واملتمثلة 
ح�سرا، انها اأ�سقطت ذلك ال�سنم الفكري الذي 
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النبوة
ودالالتها  يف �لقر�آن �لكر



متحف االإمام احل�سي
يف �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة 
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�لعدد 2 - �سهر ذي �حلجة  2ه�

�سندو الزهراء  امل�ستن�س يف متحف العتبة 
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متحف توبقابي - تركيا

• �لكّتاب �مل�ساركون
م�سجد النخيلة

�أثر تاريخي ي�سع من جديد
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• هياأة التحرير

بال�سافة  املقد�سة  العل�ية  العتبة  جناح  و�سّم 
حظيت  -التي  املقد�سة  العل�ية  العتبة  راي��ة  اىل 
العديد  اجلناح-  زائ��ري  قبل  من  كبري  باهتمام 
من النتاجات الفكرية والثقافية التي تن�عت بني 
النتاج العامي املطب�ع واملرئي وامل�سم�ع متثل 
النتاجات،  لتلك  بالعديد من القرا�ص املدجمة 
ف�سا عن الكثري من الفام التي انتجتها العتبة 
املقد�سة مثل فلم "علي م�ىل امل�حدين"، و"علي 
ماذ النف��ص"، و"حزام القبة"، و"جامع عمران 
بن �ساهني"، و"رواق ابي طالب"، وفلم الر�س�م 

املتحركة "ولدة الن�ر"... وغريها الكثري.
 كما ت�سمنت امل�ساركة بث �ساعة اذاعية خا�سة 
من  وال��ع��دي��د  املقد�سة  العل�ية  العتبة  لذاع���ة 
املحا�سرات التي اأحيتها العتبة املقد�سة يف ليايل 
�سهر رم�سان املبارك واملنا�سبات الدينية الخرى، 
العل�ية  للعتبة  املبا�سر  البث  اىل  بال�سافة  هذا 
العتبة  م�قع  على  ال��دخ���ل  خ��ال  من  املقد�سة 

املقد�سة الر�سمي.
وزير �لثقافة �الير�ين يقدم �سكره 

للجنا
من جانبه ابدى وكيل وزارة الثقافة اليراين املهند�ص 

�سكره  ب�����ر(   زارع  )عي�سى 
العل�ية  العتبة  ل�فد  وتقديره 
�سعادته  ع��ن  معربا  املقد�سة 
لتلبية الدع�ة وت�سريف املعر�ص 
ملا   ، خ�س��سا  امل�ساركة  بهذه 
متثله العتبة املقد�سة من مكانة 
وح�س�ر فاعل يف نف��ص حمبي 
اأهل البيت عليهم ال�سام ك�نها 
امل�حدين  م���ىل  م��رق��د  ت�سم 
المام علي بن ابي طالب عليه 

ال�سام.

 وباملقابل قدم رئي�ص وفد العتبة العل�ية املقد�سة 
ل�كيل  التقديرية  الهدايا  زوي��ن  فائق  ال�ستاذ 
املباركة  الراية  بدوره  قّبل  الذي  اليراين  ال�زير 
العتبة  التي ي�سمها جناح  العل�ي املطهر  للحرم 

املقد�سة.
اجلدير بالذكر ان جناح العتبة العل�ية املقد�سة ه� 
احد اأجنحة العتبات املقد�سة يف العراق امل�ساركة 
ال��دويل للمعر�ص وال��ذي �سّم كذلك  يف اجلناح 
العتبة  وجناح  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  جناح 
العبا�سية املقد�سة، والتي حظيت جميعها باهتمام 
منقطع النظري من قبل الزائرين خ�س��سا ان هذه 
الجنحة ت�سمنت الرايات املباركة للقبب ال�سريفة 
الثقافية  النتاجات  ع��ن  ف�سا  العتبات   لتلك 
والتي  اأجنحتها  عليها   ا�ستملت  التي  والفكرية 

عك�ست التط�ر الثقايف الكبري لتلك العتبات.
�سهادة تقديرية جلنا �لعتبة 

�لعلوية
 وتثمينا للم�ساركة الفاعلة للعتبة العل�ية املقد�سة، 
اخلام�ص  ال��دويل  طهران  معر�ص  اإدارة  قدمت 
ل��سائل العام الرقمي �سهادة تقديرية جلناح 
الدويل  اجلناح  �سمن  املت�اجد  املقد�سة  العتبة 

املقد�ستني  العتبتني  جلناحي  وكذلك  للمعر�ص 
احل�سينية  والعبا�سية.

�سمن  املقد�سة  العل�ية  العتبة  م�ساركة  وت��اأت��ي 
للت�ا�سل  املقد�سة  للعتبة  العامة  المانة  اهتمام 
ال��دور الثقايف للعتبة  يف املحافل الدولية واإب��راز 
ون�سر معارف اهل البيت عليهم ال�سام من خال 
ال�س�ؤون  ق�سم  ي�سدرها  التي  الثقافية  النتاجات 

الفكرية والثقافية  .
�جلنا ينال �عجاب و�سائل �العالم

اهتمام  املقد�سة  العل�ية  العتبة  جناح  ن��ال  وق��د 
و�سائل العام املختلفة التي زارت اجلناح وابدت 
للعتبة  والفكرية  الثقافية  بالنتاجات  اإعجابها 
العل�ية املقد�سة التي عك�ست التط�ر الثقايف الذي 

ت�سهده العتبة املقد�سة.
ت�سريح له قال ال�ستاذ مهدي قزيل رئي�ص  ويف 
يف  ت�سدر   التي  املعروفة  "اآية"  جملة  حترير 
العتبة  مب�ساركة  �سعداء  نحن  طهران:  العا�سمة 
العل�ية املقد�سة ملا يحمله هذا ال�سم من معاين 
كبرية يف نف��ص حمبي اأهل البيت عليهم ال�سام، 
حجم  على  اّطلعنا  عندما  اأكرب  �سعادتنا  وكانت 
املقد�سة  العتبة  اأ�سدرته  ال��ذي  الثقايف  النتاج 
قيا�سا بالإمكانات املتاحة والظروف الدقيقة التي 

مير بها العراق.
جملة"  يف  ال�سحفي  ق��ال  جانبه  م��ن 
اأنا  كمال:  ذر  اب���  ال�ستاذ  جاوو�ص" 
املكان  ه��ذا  يف  العمل  على  اأغبطكم 
املقد�ص واأ�ساأل اهلل ان ي�ّفقكم للمزيد 
اأمري امل�ؤمنني  من �سرف خدمة مرقد 

عليه ال�سام وزائريه.
ال���ع���م���ل  ه���������ذا  اأن:  واأ �������س������اف 
جهد  ح�سيلة  بالتاأكيد  ه�  اأراه  ال��ذي 

ا�ستثنائي واإخا�ص غري حمدود.

  جنا �لعتبة �لعلوية �ملقد�سة يحظى باهتمام �لز�ئرين و�العالم  

امل�سارك  املقد�سة  العل�ية  العتبة  افتتح جناح  العراق  املقد�سة يف  العتبات  فاعلة من  مب�ساركة 
بالدورة اخلام�سة للمعر�ص الدويل اخلام�ص ل��سائل العام الرقمي وبح�س�ر وكيل وزارة الثقافة 
اليراين وجمم�عة من �سفراء الدول الجنبية وال�سخ�سيات الثقافية وروؤ�ساء الجنحة امل�ساركة 

يف اجلناح الدويل .

  معر�ض طهر�ن �لدو �خلام�ض لو�سائل �الإعالم �لرقمية
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   �الأمني �لعام للعتبة �حل�سينية 
�ملقد�سة ي�ستقبل �الحتاد �الإ�سالمي 

لطلبة �لعر�ق 
ا�ستقبل الأمني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة �سماحة ال�سيخ 
عبد املهدي الكربائي وفد الحتاد ال�سامي لطلبة العراق فرع 
حمافظة بابل يف اطار �سعي العتبة لتفعيل دور ال�سباب املثقف يف 
النه��ص بال�اقع العراقي اإىل اأعلى امل�ست�يات الفكرية والعلمية. 
وحتدث �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربائي اأثناء اللقاء عن 

نقطتني اأ�سا�سيتني هما الأ�ساتذة وطلبة العلم يف مرحلة ال�سباب وت�سمن 
الإن�سان كفرد وجمتمع  العلم يف حياة  "اأهمية  اأولها  كامه ثاثة حماور 
وثانيها الفر�سة الذهبية املتمثلة مبرحلة ال�سباب وكيف ينبغي ا�ستثمارها 

والثالثة طبيعة امل�س�ؤولية امللقاة على الأ�ساتذة وطلبة العلم ". 
عند  امل���ج���دة  الطاقات  وتفعيل  ا�ستخدام  �سرورة  على  �سماحته  واأّك��د 
ال�سباب ك�نهم ن�اة امل�ستقبل، مركزا " على بناء الذات وال�سخ�سية عند 
ال�سباب، مبينا اأن: هذا يرتكز على عدة ركائز خ�س��سًا يف ماحظة ال��سع 
احلايل يف العراق، ولكن على ال�سباب اأن يعّد نف�سه ل�ست�سعار امل�س�ؤولية بكل 
واأ�سرته  الإن�سان  اأمام اهلل واجتاه نف�ص  امل�س�ؤولية  ا�ست�سعار  ن�احيها، لأن 
نف�سه  ويط�ر من  يخدم  لكي  الإن�سان  يحرك  الذي  ه�  ووطنه،  وجمتمعه 

ويط�ر من املجتمع. 
ودعا �سماحته اىل" ت�سخي�ص مقّ�مات البناء العلمي ال�سحيح للذات قائا: 
ندع� الأ�ساتذة اإىل بناء �سخ�سية الطالب بناء علميا �سمن جمال اخت�سا�ص 
اأكرب  الطالب علميًا لأن يخدم املجتمع خدمة  ي�ؤهل هذا  الطالب، بحيث 
من خال بناء العلم املتني،اأي على الأ�ستاذ اأن يعطي املحا�سرة حقها 
القان�ين وال�سرعي من خال التن�يع من و�سائل الإي�ساح وال��سائل 

العملية من اأجل تر�سيخ املادة العلمية يف اأذهان الطاب، م�ؤكدا: اأن م�ساألة 
العراق هي م�س�ؤولية ت�سامنية تقع على جمم�عة من  العلمي يف  امل�ست�ى 
امل�ؤ�س�سات من جملتها وزارة التعليم العايل والبحث العلمي والأ�ساتذة وبقية 

امل�ؤ�س�سات الأخرى . 
وحّث �سماحته الطلبة على "ا�ستثمار �سن�ات الدرا�سة من خال اجلدية يف 
الدرا�سة والبتعاد عن ت�سييع ال�قت والبتعاد عن امل�سائل التي تعمل على 
اإ�ساعة وقت الطالب وحماولة فهم الدر�ص العلمي الذي يقدم اإىل الطالب 

واأن يبذل الطالب جهده من خال املتابعة واملناق�سة مع زمائه الطلبة . 
ووا�سل �سماحته حديثة عن" البناء الرب�ي والأخاقي عند الطالب لأنه 
انهارت  الكثري من احل�سارات  اأن:  فقال  الربية  دون  العلم  فائدة من  ل 
والأخاق،  الربية  العلم لهمالها جمال  وهي كانت متقدمة يف جمالت 
واأن الإ�سام رّكز على الرابط بني املجال العلمي والأخاقي لأن معاجلة 

الف�ساد الإداري تتم من خال البناء الأخاقي والرب�ي.
ونقل �سماحته و�سية املرجع الديني الأعلى �سماحة ال�سيد علي احل�سيني 
ال�سي�ستاين -دام ظّله -اإىل الأ�ساتذة يف ق�له )اأنتم ينتفع بكم ال�سعب كما 

ينتفع بنا(، اأي اأن مكانة الأ�ساتذة ترتفع اإىل مكانة العلماء . 

ا�ستقبل الأمني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة يف مكتبه ي�م اأم�ص وفد احتاد 
الإذاعيني والتلفزي�نيني العراقيني برئا�سة الأ�ستاذ )خالد العيداين(.

و دعا �سماحة ال�سيخ )عبد املهدي الكربائي( خال اللقاء اىل " وج�د 
املق�سرين  تردع  وحقائق  وح���ادث  اأرقاما  يظهر  �سادق  حقيقي  اعام 
واملخربني، و�سرورة ان يك�ن رجل العام وال�سحافة متمتعا باأخاقيات 

و�س�ابط املهنة، ك�ن الإعام ر�سالة لبد من اأن ت�ؤدى ب�س�رة �سحيحة  

امل�ؤ�س�سات  القائم�ن على  اإن ي�جه  ال�سروري  اأن: من  واأ�ساف �سماحته 
الإعامية م�سار الإعام مبا يخدم الباد، ل�سيما يف الظروف الراهنة 
التي يعي�سها العراق، حيث ه� باأم�ص احلاجة لاإعام احلقيقي ال�سادق 
الذي يظهر اأرقاما وح�ادث وحقائق تردع املق�سرين واملخربني بعد ان 

تف�سحهم، وبالتايل يك�ن امل�اطن ال�سند احلقيقي لاإعام البّناء ".
من جانبه اأ�ساد رئي�ص احتاد الإذاعيني والتلفزي�نيني العراقيني باحلركة 
الإعامية التي ت�سهدها حمافظة كرباء املقد�سة مبا ت�سّم من طاقات 
اإعامية �سابة وخربات قدمية �ساعدت على متّيز اإعامي وافتتاح عدد 

كبري من امل�ؤ�س�سات الإعامية ، اإذاعات وقن�ات ف�سائية .
الأ�ستاذ حافظ   - الحت��اد  التلفزي�نية يف  الدائرة  مدير  قال  من جهته 
العاديل - "ان الحتاد و�سع خططا عديدة �سيتّم تطبيقها يف حال ت�فر 
عن  لاإعاميني  القدرات  تط�ير  اخلطط  تلك  ومن  الازمة،  الأدوات 

طريق الدورات واملحا�سرات النظرية والعملية .

�ل�سي �لكربالئي ي�ستقبل وفد �إحتاد �الإذ�عيني و�لتلفزيونيني �لعر�قيني    
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   م�ساريع ��ستثمارية 
جديدة  

ال�ساهر(  )ف������زي  ال�����س��ي��د  اأع���ل���ن 
املهند�ص امل�سرف على ق�سم ال�ستثمار 
عن  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف 
العتبة  �ستنّفذها  ج��دي��دة  م�ساريع 
ال�ستثمار  م�سمار  يف  ت�ّجهها  �سمن 
والإمن�����اء امل����ايل ال����ذي ���س��رع��ْت يف 

الدخ�ل من اأو�سع اأب�ابه.
 وقال  ال�ساهر: بداأت م�سرية ا�ستثمار 
خال  من  املقد�سة  احل�سينية  العتبة 
يف  واحلديثة  الكبرية  الفنادق  اإن�ساء 
باب  ومنطقة  ط�يريج،  باب  منطقة 

بغداد.
عملية  فيه  ج��رت  الأول  اأن  واأو���س��ح   
قيد  ي��زال  ما  فه�  الثاين  اأم��ا  البناء 

الت�سميم.
 واأ�ساف ال�ساهر اأن العتبة احل�سينية 
املقد�سة: قد اأن�ساأت كذلك اأكرب مركز 
الأمرا�ص  ملعاجلة  ال��ع��راق  يف  طبي 
ال�سرطانية على طريق احلّر،  باأر�ص 
اأن:  اىل  12 دومنا، م�سريا  م�ساحتها 
جممع  لإن�ساء  م�ستقبلية  خطة  هناك 
على  ط�يريج  باب  منطقة  يف  �سكني 

م�ساحة اأر�ص 7000 مر مربع.
وبنّي اأن: املجمع  يتك�ن من عدة ط�ابق 
 12 ح�ايل  البناية  ارتفاع  ي�سل  وقد 
طابقا مبجم�ع �سقق �سكنية يبلغ بني 
مبينا  �سكنية،  �سقة   )250  /  240(
اأنها: �ستك�ن خم�س�سة للبيع باأ�سعار 

مدع�مة. 
واأكد ال�ساهر: اأن جميع هذه امل�ساريع 
الإمام  زوار  خدمة  لغر�ص  اأجن��زت 
والإعاء  ال�سام(،  )عليه  احل�سني 
من �ساأن حمافظة كرباء املقّد�سة..

�سمن اهتمام دار القراآن الكرمي يف العتبة احل�سينية 
املقّد�سة وبت�جيهات من الأمني العام للعتبة احل�سينية 
القراآين  والتعليم  الأمية  ملح�  دورة  افتتحت  املقّد�سة 
حمافظة  يف  �ساوي  بيت  مبنطقة  )املَْدْينة(  ق�ساء  يف 

الب�سرة. 
التعليم  �سعبة  م�س�ؤول  م��سى  اأحمد  احلافظ  وذك��ر 
القراآين يف دار القراآن الكرمي: اإّن الدورة افتتحت يف 15 
حمرم احلرام با�سم )فاطمة الزهراء عليها ال�سام( 
اقتداء ب�سيدة ن�ساء العاملني واختتمت بعد م�سي 6 اأ�سهر  
و�ساركت فيها 40 امراأة تراوح اأعمارهن بني 25/20 

�سنة. 
تعّلم  العدد  ن�سف  اأك��رث من   : اأن  م��سى  ال�سيد  وتابع 

القراءة والكتابة يف فرة وجيزة وهي 6 اأ�سهر. 
منهج   : اأن  م��سى  ال�سيد  اأو���س��ح  ال���دورة  منهج  وع��ن 
الدورة ه� العتماد على القراءة اخللدونية اأي احلروف 

الأبجدية وبع�ص اآيات القراآن الكرمي. 
اأكملن  الل�اتي  اأّن  للنظر  الافت  اإن  قائًا:  واأردف 
حافظ  الأل��ف  م�سروع  �سمن  دخلن  والكتابة  القراءة 
يحفظن  وهّن  املقد�سة،  العتبة احل�سينية  ترعاه  الذي 

مابني 3/2/1 اأجزاء من القراآن الكرمي.

 ...برعاية د�ر �لقر�آن �لكر 
دورة ملحو �الأمية و�لتعليم �لقر�آين يف �لب�سرة    

زار الأ�ستاذ زهري الأن�ساري مدير عام الدائرة الهند�سية يف دي�ان ال�قف ال�سيعي العتبة احل�سينية 
املقد�سة واطلع على م�سروع ت��سعة احلائر احل�سيني وجميع امل�ساريع اخلا�سة بالعتبة احل�سينية 

املقد�سة وذلك ي�م ال�سبت امل�سادف 22/ 10/ 2011. 
وقال الأ�ستاذ ف�زي ال�ساهر ع�س� جمل�ص الإدارة يف العتبة احل�سينية املقد�سة واملهند�ص ال�ست�ساري 
امل�سرف يف ق�سم ال�ستثمار: اإن هذه الزيارة جزء من الت�ا�سل يف العمل املتمثل يف الك�س�فات 
والت�ساميم الهند�سية بني الدائرة الهند�سية لدي�ان ال�قف ال�سيعي والدائرة الهند�سية يف الأمانة 
العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة، م�ؤكدا: اأن الغر�ص من الزيارة ه� الركيز على ت��سيع احلائر 

احل�سيني. 
من جانبه قال الأ�ستاذ املهند�ص حممد ح�سن كاظم رئي�ص ق�سم امل�ساريع الهند�سية يف العتبة 
احل�سينية املقد�سة: اإن هذه الزيارة تفقدية للم�ساريع املنّفذة من قبل العتبة احل�سينية املقد�سة، 
م�سريا اىل اأن دائرة دي�ان ال�قف ال�سيعي هي الدائرة امل�سرفة على امل�ساريع يف العتبة احل�سينية 

املقد�سة. 
واأ�ساف كاظم: يعّد هذا امل�سروع من امل�ساريع املهمة جدًا لعاقته بخدمة زوار الإمام احل�سني 

عليه ال�سام. 
يذكر اأن الأ�ستاذ زهري الأن�ساري اجتمع اأثناء الزيارة بعدد من املهند�سني امل�سرفني على العمل 
ورئي�ص ق�سم امل�ساريع والأ�ستاذ ف�زي ع�س� جمل�ص الإدارة ومدير �سركة اأر�ص القد�ص املنفّذة 

للم�سروع. 
ال�سيعي  ال�قف  دي���ان  خطة  الجتماع  وتناول 
لاأع�ام املقبلة والتن�سيق مع وزارة التخطيط 
لأنها اجلهة امل�س�ؤولة عن هذه امل�ساريع ومناق�سة 
بع�ص الق�سايا الهند�سية املخت�سة بهذا امل�سروع 
كتغليف اجلدران وفتح الأق�ا�ص باجتاه ال�سحن 
ال�سريف بحيث يتمّكن الزائر من اأن يطل على 

ال�سحن ال�سريف من الفتحات وال�سبابيك. 

  مدير عام �لد�ئرة �لهند�سية لديو�ن �لوقف �ل�سيعي 
يزور �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة   
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   ن�سب �لهياكل �حلديدية 
�خلا�سة بت�سقيف  حرم �أبي 

�لف�سل �لعبا�ض عليه �ل�سالم   

اأبي  ت��سعة حرم  العاملة مب�سروع  والفنية  الهند�سية  الك�ادر  اأنهت 
الف�سل العبا�ص عليه ال�سام بت�سقيف �سحنه ال�سريف التابعة ل�سركة 
)hipro technologies( املاليزية كافة اأعمال رفع ون�سب 
بامل�س�������روع  اخلا�سة  احلديدية  والأق�ا�ص  والهياكل  اجل�س�ر  ومد 

املذك�ر .
هذا ما �سرح به املدير املف��ص ل�سركة اأر�ص القد�ص وهي ال�سركة 
املهند�ص  للم�سروع  املدنية  الأعمال  كافة  بتنفيذ  واملكلفة  امل�سممة 

حميد جميد ال�سائغ.
واأ�ساف" بانتهاء هذه املرحلة من امل�سروع فاإننا قطعنا �س�طًا كبريًا 
ومهمًا من هذا امل�سروع لأنها ت�سكل اأهم املراحل التي مت اجنازها، 
مراحل  باقي  عليها  �سرتكز  التي  الرئي�سية  القاعدة  باعتبارها 
عمليات  من  مبا�سرًة،  بها  العمل  �سيتم  والتي  الأخ���رى  الت�سقيف 
 Tents ( اخليم الزجاجية )sandwich panel(تركيب
احلديدية،  والأق�ا�ص  القباب  هياكل  بها  �ستغلف  التي   )glass
وتغليف املقاطع املتحركة بزجاج )sky light( وعمليات تغليف 

الأجزاء الأخرى باملرايا واجلدران بالكا�سي الكربائي".
 Steel(حديديا )60(ج�����س��را  ون�سب  تركيب  مت  اأنه"  واأ���س��ار 
وال�ساندة  والفرعية  الرئي�سية  ملحقاتها  وبكافة   )  bridges
واحلاملة)Base plate( والتي تراوح اأط�الها بني )6-29(م ومن 

 )SECTION- I(ن�ع
، وب�سمك يراوح بني )80- 
)40( وبعر�ص  100(���س��م 
ركائز  ع��ل��ى  مثبتة   ، ���س��م 
عددها  يبلغ  ك���ن��ك��ري��ت��ي��ة  
)42( ركيزة حتيط باحلرم 
املطّهر، مت و�سعها وتركيبها 
واأ���س��ي��ف��ت لها  يف الأر�����ص 
اأن  بعد  امل�سلحة  اخلر�سانة 
الت�سليح  ب�سبكة  ربطها  مّت 
الك�نكريتية،  ل��اأع��م��دة 
لت�سبح امل�ساحة الكلية التي 
غ��ط��اه��ا ه���ذا ال��ه��ي��ك��ل هي 

5000م2 واإحلاقها باحلرم بعد ت�سقيفه �سمن هذا امل�سروع.  
وبني املهند�ص حميد اأنه "ُن�سب على هذه اجل�س�ر احلديدية هياكل 
الكبرية  Structures of domes(وبن�عيها  القباب) 
وال�سغرية وب�اقع اأربع قباب كبرية )Large dome(يبلغ قطر 
قمتها  وحتى  قاعدتها  من  )5م(  وارتفاعها،  منها)9م(  ال�احدة 
ال�سريف،  ال�سحن  اأرك��ان  اخلارجية، مت و�سعها على كل ركن من 
الأوىل �ستك�ن با�سم ال�سيدة اأم البنني عليها ال�سام، والثاث الأُخر 
�ستك�ن كل واحدة منها با�سم اأخ من اإخ�ة اأبي الف�سل العبا�ص )عليه 

ال�سام( الذين ا�ست�سهدوا يف واقعة الطف اخلالدة".
 )Small Dome(سغرية� ق��ب��ة   )14( ن�سب  مّت  وتابع" 
اخلارجية  قمتها  وحتى  قاعدتها  (م��ن  وارت��ف��اع)3م  وبقطر)5م( 
وترمز اإىل املع�س�مني من اأهل البيت )عليهم ال�سام(، وقد وزعت 
خم�سة يف اجلهة الغربية وخم�سة يف اجلهة ال�سرقية واأربعة يف اجلهة 
وتبلغ  الهند�سية،  املخططات  وح�سب  املقد�سة  العتبة  من  ال�سمالية 
امل�ساحة بني قبة واأخرى )6م (، ومت ن�سب )6( من هياكل الأق�ا�ص 

احلديدي )املق��سة( يف كل حيز".
ال�سركة  مع  عليه  املتفق  ال�قت  جميد" اأن  حميد  املهند�ص  واأو�سح 
ولكن  135ي���م��ا  ه�   )hipro technologies( املاليزية 
بت�فيق من اهلل �سبحانه وتعاىل وبربكات امل�ىل اأبي الف�سل العبا�ص مت 
اإجنازه ب� 45ي�ما فقط، واأن املرحلة القادمة من امل�سروع هي مرحلة 
تركيب مقاطع )sandwich panel( والتي �ستق�م بتنفيذها 
)B a r o k ( كة �سر
الفنلندية والتي تتخذ من 
تعد  و  لها،  مقرًا  فنلندا 
من اأكرب ال�سركات لإنتاج 
العازلة،  ال��ب��ن��اء  م�����اد 
الأوىل  املرتبة  باحتالها 
يف الأ�س�اق الأ�سا�سية يف 
وال�س�يد  فنلندا  من  كل 
واأن  ال��ب��ل��ط��ي��ق،  ودول 
املتفق  الزمني  ال�سقف 
عليه مع هذه ال�سركة ه� 
البدء  تاريخ  �سهرين من 

بالعمل".
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• يعّدها ويحررها : �سباح الطالقاين

املهدي  عبد  ال�سيخ  املقد�سة  كرباء  يف  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  تناوَل 
الكربائي ثاث ق�سايا يف خطبة اجلمعة 24 �س�ال 1432ه� امل�افق 2011/9/23م 

من احلرم احل�سيني ال�سريف. 
كانت الق�سية الأوىل جرمية النخيب الب�سعة التي قال الكربائي ب�ساأنها" اأ�سكر 
العزاء  لتقدمي  ح�سروا  الذين  وامل�اطنني  احل�سينية  والهيئات  الع�سائر  جميع 
اأن "هناك در�ص ن�ستخل�سه من تداعيات هذه  لع�ائل �سحايا اجلرمية". مبينًا 
اجلرمية، فقد ح�سل بعدها ت�سريحات ت�ستفز الطرفني، وهناك و�سائل اإعام 
تعمل على تاأزمي ال��سع يف العراق وتنتهز الفر�ص لل�قيعة بني اأبنائه، وعلينا اأن 
نعي اأن هذه ال��سائل ت�ستفيد من الت�سريحات والكلمات ال�سادرة عقب اجلرمية 
لت�ؤجج من خالها اأزمة ما، فعلينا اأن نك�ن دقيقني فيما نق�ل، واحلمد هلل بفعل 
العقل واحلكمة من كل الأطراف فقد مت �سبط النف�ص ومنع اأية فتنة كان اجلناة 

يروم�ن خلقها". 
وهذه  اأي�سًا  مطالبنا  هي  واملقب�لة  ال�سحيحة  امل�اطنني  مطالب  اأن  م��سحًا" 

املطالب هي: 
1� تفعيل الأحكام الق�سائية اخلا�سة به�ؤلء املجرمني وغريهم وتنفيذها دون اإبطاء. 

ب�ا.  2� تفعيل الإجراءات التحقيقية بجدّية لكي ل يهرب املجرم�ن اأو ُيهرَّ
اإيقاف التناحر والرا�سق بني الكتل ال�سيا�سية وحّل الأزم��ات العالقة من خال   �3

التهدئة واحل�ار البّناء.
وتطرق ال�سيخ الكربائي يف الأمر الثاين اىل "م�ساألة حاجة ال�سيا�سيني اإىل ن�سح 
اآية اهلل العظمى ال�سيد ال�سي�ستاين حيث يطالبه  املرجع الديني الأعلى �سماحة 
البع�ص بالن�سح وقال الكربائي ج�ابًا على ذلك" اأن الن�سح وحده ل يكفي حلل 
امل�ساكل يف البلد اإذ طاملا قّدَم �سماحته الكثري من الن�سائح والإر�سادات يف ال�سابق 
ول� ا�ستمع ال�سيا�سي�ن لها ا�ستماع تطبيق لكّنا يف اأح�سن حال، فالن�سيحة من دون 
تفّهم وتطبيق ل فائدة منها، احلل يكمن يف احلاجة لرجال دولة يعمل�ن من اأجل 

م�سالح الباد العليا ل امل�سالح ال�سخ�سية واحلزبية والق�مية والفئ�ية".
 " واختتَم الكربائي اخلطبة بتناوله م�ساألة تزايد عدد الأرامل واليتامى حيث بنّيَ
اأن هناك ح�ايل 1593000 اأرملة يف العراق، ول� افر�سنا اأن لكل اأرملة طفلني على 
الأقل فلدينا تقريبًا ثاثة مايني يتيم، ونحن اإزاء هذه الأعداد املتزايدة بحاجة 
اإىل اللتفات ب�سكل خا�ص اإىل حال الأرامل والأيتام لرعايتهم رعاية خا�سة، وت�فري 

فر�ص احلياة احلرة الكرمية لهم، وجرب النك�سار النف�سي الذي يحيط بهم". 

ت�ساءَل ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كرباء املقد�سة �سماحة 
ال�سيد احمد ال�سايف يف اأحد حماِور اخلطبة الثانية من �ساة اجلمعة التي 
اأقيمت يف احلرم احل�سيني املطهر يف الأول من ذي القعدة 1432ه� امل�افق 30-

9-2011م،  عن الفرق بني احلرية والف��سى؟ 
ويف معر�ص الإجابة قال" لقد بداأْت جمم�عة كبرية من الأ�سئلة ُتثار من النا�ص 
يف حني اأن امل�س�ؤول ال�سيا�سي مل يِجب عن تلك الأ�سئلة ما حدا به اأن يتقهقر حتى 
عزل نف�سه، بدًل من اأن ي�سمع من النا�ص، لأنه داأب على ال�ستماع لكام خا�ص 

بعيد كل البعد عن ال�اقع".
وعزى ال�سيد ال�سايف الفرق بني احلرية والف��سى من" اإن احلرية لها �س�ابط 
ُتنّظم  واإمن��ا احلرية  زم��ان ومكان،  اأي  �ساء يف  يفعل ما  الإن�سان  اأن  تعني  ول 

ب�س�ابط حمددة يف مقابل الف��سى فاإنها عملية غري من�سبطة".
وت�ساءل ال�سايف بهذا ال�ساأن هل نحن الآن يف حرية اأم يف ف��سى؟ وقال" مع 
اجلهد املُنّظم وال�سرب والت�سحيات التي بذلها ال�سعب العراقي نرى باملقابل 
تارة  ذل��ك  وينفي  معني  اأم��ر  على  م�افقته  يظهر  ت��ارة  ال��ذي  امل�س�ؤول  تخبط 

اأخرى!".
اأن يبني حقيقة م�سكلة  واأ�ساًف" اإذا كان امل��س�ع غري وا�سح ل�سيا�سي يريد 
الت�سارب  اإن  اأن تتفهم وت�سرب وتر�سى عنه؟!  النا�ص  معينة فكيف يريد من 
�سيا�سية  حرية  لي�ست  الدولة  تخ�ّص  هامة  بق�سايا  اخلا�سة  الت�سريحات  يف 
بل هي ف��سى! والعراق بلد عريق وعلى امل�س�ؤول اأن يعمل وفق �س�ابط اإدارية 
واأخاقية واإن�سانية ت�سّب يف م�سلحة الباد وال�سعب ولي�ص م�سلحة حزب اأو 

فئة اأو ق�مية".
الب�سائع  حتِمل  اأن  ب�سرورة  ق�لهم  امل�س�ؤولني  بع�ص  عن  مثاًل  �سماحته  ونقَل 
امل�ست�ردة �سهادة املن�ساأ حر�سًا على عدم دخ�ل الب�سائع الرديئة للبلد، وقد 
فرحت النا�ص بهذا الإجراء وعّدته من ال�س�ابط اجليدة ولكن ما هي النتيجة؟ 
�ص ع�سرات الب�سائع وال�ساحنات يف منافذ حدودية معينة يف حني  النتيجة تكد
عربت بطريقة اأو باأخرى ع�سرات مثلها من منافذ حدودية اأخرى! فاأين احلرية 
يف ذلك؟! فاجلهات الت�سريعية عندما تقر ق�انني وقرارات ول�ائح عليها اأوًل اأن 
تك�ن قادرة على تنفيذها اأو على الأقل م�ستعدة لذلك، واإل من غري املعق�ل اأن 

جند ق�انني قابلة للتمرد عليها من اأية جهة ر�سمية وغري ر�سمية.

  �ل�سد �لسايف:  �لس �لري:

املهدي  عبد  ال�سيخ  املقد�سة  كرباء  يف  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  تناوَل 

 هناك و�سائل �إعالم تعمل على تاأز
�لو�سع يف �لعر�ق

ت�ساءَل ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كرباء املقد�سة �سماحة 
ال�سيد احمد ال�سايف يف اأحد حماِور اخلطبة الثانية من �ساة اجلمعة التي 

�حلرية �ل�سيا�سية لها �سو�بط 
و�إال حتولت �إىل فو�سى

الكربائي ثاث ق�سايا يف خطبة اجلمعة 
من احلرم احل�سيني ال�سريف. 

كانت الق�سية الأوىل جرمية النخيب الب�سعة التي قال الكربائي ب�ساأنها
العزاء  لتقدمي  ح�سروا  الذين  وامل�اطنني  احل�سينية  والهيئات  الع�سائر  جميع 

لع�ائل �سحايا اجلرمية
اجلرمية، فقد ح�سل بعدها ت�سريحات ت�ستفز الطرفني، وهناك و�سائل اإعام 
تعمل على تاأزمي ال��سع يف العراق وتنتهز الفر�ص لل�قيعة بني اأبنائه، وعلينا اأن 
نعي اأن هذه ال��سائل ت�ستفيد من الت�سريحات والكلمات ال�سادرة عقب اجلرمية 
لت�ؤجج من خالها اأزمة ما، فعلينا اأن نك�ن دقيقني فيما نق�ل، واحلمد هلل بفعل 
العقل واحلكمة من كل الأطراف فقد مت �سبط النف�ص ومنع اأية فتنة كان اجلناة 

يروم�ن خلقها
م��سحًا

املطالب هي: 
1� تفعيل الأحكام الق�سائية اخلا�سة به�ؤلء املجرمني وغريهم وتنفيذها دون اإبطاء. 

ب�ا.  2� تفعيل الإجراءات التحقيقية بجدّية لكي ل يهرب املجرم�ن اأو ُيهرَّ
اإيقاف التناحر والرا�سق بني الكتل ال�سيا�سية وحّل الأزم��ات العالقة من خال   �

ب�ا.  � تفعيل الإجراءات التحقيقية بجدّية لكي ل يهرب املجرم�ن اأو ُيهرَّ
اإيقاف التناحر والرا�سق بني الكتل ال�سيا�سية وحّل الأزم��ات العالقة من خال   �

ب�ا.  � تفعيل الإجراءات التحقيقية بجدّية لكي ل يهرب املجرم�ن اأو ُيهرَّ
3

التهدئة واحل�ار البّناء.
وتطرق ال�سيخ الكربائي يف الأمر الثاين اىل 

اآية اهلل العظمى ال�سيد ال�سي�ستاين حيث يطالبه  املرجع الديني الأعلى �سماحة 
البع�ص بالن�سح وقال الكربائي ج�ابًا على ذلك

اآية اهلل العظمى ال�سيد ال�سي�ستاين حيث يطالبه  املرجع الديني الأعلى �سماحة 
البع�ص بالن�سح وقال الكربائي ج�ابًا على ذلك

اآية اهلل العظمى ال�سيد ال�سي�ستاين حيث يطالبه  املرجع الديني الأعلى �سماحة 

امل�ساكل يف البلد اإذ طاملا قّدَم �سماحته الكثري من الن�سائح والإر�سادات يف ال�سابق 
ول� ا�ستمع ال�سيا�سي�ن لها ا�ستماع تطبيق لكّنا يف اأح�سن حال، فالن�سيحة من دون 
امل�ساكل يف البلد اإذ طاملا قّدَم �سماحته الكثري من الن�سائح والإر�سادات يف ال�سابق 
ول� ا�ستمع ال�سيا�سي�ن لها ا�ستماع تطبيق لكّنا يف اأح�سن حال، فالن�سيحة من دون 
امل�ساكل يف البلد اإذ طاملا قّدَم �سماحته الكثري من الن�سائح والإر�سادات يف ال�سابق 

تفّهم وتطبيق ل فائدة منها، احلل يكمن يف احلاجة لرجال دولة يعمل�ن من اأجل 
م�سالح الباد العليا ل امل�سالح ال�سخ�سية واحلزبية والق�مية والفئ�ية

واختتَم الكربائي اخلطبة بتناوله م�ساألة تزايد عدد الأرامل واليتامى حيث بنّيَ
اأن هناك ح�ايل 

الأقل فلدينا تقريبًا ثاثة مايني يتيم، ونحن اإزاء هذه الأعداد املتزايدة بحاجة 
اأن هناك ح�ايل 

الأقل فلدينا تقريبًا ثاثة مايني يتيم، ونحن اإزاء هذه الأعداد املتزايدة بحاجة 
اأن هناك ح�ايل 

اإىل اللتفات ب�سكل خا�ص اإىل حال الأرامل والأيتام لرعايتهم رعاية خا�سة، وت�فري 
فر�ص احلياة احلرة الكرمية لهم، وجرب النك�سار النف�سي الذي يحيط بهم

املهدي  عبد  ال�سيخ  املقد�سة  كرباء  يف  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  تناوَل 

 هناك و�سائل �إعالم تعمل على تاأز
�لو�سع يف �لعر�ق

�أن مطالب �ملو�طنني �ل�سحيحة و�ملقبولة 
هي مطالبنا �أي�سًا

�أن مطالب �ملو�طنني �ل�سحيحة و�ملقبولة �أن مطالب �ملو�طنني �ل�سحيحة و�ملقبولة 
�لس �لري:

خطبة �جلمعة   لي�م 1/ذي القعدة /1432 امل�افق 2011/9/30خطبة �جلمعة   لي�م 24/�سهر �س�ال /1432 امل�افق 2011/9/23
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ل زالت اأ�سداء العمليات الإرهابية التي تطال الأبرياء تردد بني الأو�ساط الدينية 
وال�طنية �ساجبة ق�ساوة املجرمني، مطالبة الدولة العراقية باإنزال اأق�سى العق�بات 

بحق املتطاولني على املقدرات والأرواح واملقد�سات.
 ففي اخلطبة الثانية من �ساة اجلمعة التي اأقيمت يف ال�سحن احل�سيني املقد�ص 
يف 8- ذي القعدة-1432ه� امل�افق 7-10-2011م تناول ممثل املرجعية الدينية 
العليا وخطيب اجلمعة يف كرباء املقد�سة �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربائي 
ذلك امل��س�ع اخلطري قائًا" مع ا�ستمرار التفجريات الإرهابية التي يزداد معها 
�سق�ط ال�سحايا وال�سهداء، وتبعًا لذلك يخرج علينا م�س�ؤول�ن اأمني�ن ليعط�ا اأ�سبابًا 
هي يف حقيقتها تربيرات للف�سل يف معاجلة هذه اخلروقات امل�ستمرة، ف�سا عن 

حالة التناق�ص نتيجة اختاف الت�سريحات من م�س�ؤول لآخر".
واأكد �سماحته" اإننا بحاجة اإىل م�س�ؤولني يك�ن�ن �سريحني يف ت�سخي�سهم لاأ�سباب 
الداعية اإىل هذه اخلروقات، لأن ال��س�ل اإىل الأ�سباب احلقيقية ه� الذي يحل 
هذه الأزمة بعد و�سع العاج ال�سحيح على �س�ء الت�سخي�ص احلقيقي لاأ�سباب، 
وكذلك اإننا بحاجة اىل م�س�ؤولني يق�ل�ن احلقيقة ول� على اأنف�سهم ويبّين�ن للنا�ص 
الأ�سباب الفعلية وال�اقعية، ل اأن يغلف�ا احلقيقة باأباطيل ت�سرف النا�ص عن روؤية 

احلقيقة للتغطية على ف�سلهم". 
واأ�ساف الكربائي" لقد اأ�سبحت دماء العراقيني لي�ست فقط اأرخ�ص الأ�سياء – بل 
با ثمن – ومل يعد امل�اطن�ن ي�سّدق�ن اأي كام للم�س�ؤولني، لنه كلما ح�سل حادث 
يخرج علينا امل�س�ؤول�ن الأمني�ن ليربروا تلك الخراقات مبختلف التربيرات، ثم 
يخرج علينا كبار امل�س�ؤولني ليِعدوا امل�اطنني باتخاذ اأ�سد الإجراءات واحلزم مع 

الإرهابيني ومعاجلة اخلروقات ثم مت�سي اأيام وُين�سى كل �سيء". 
وتابع �سماحته" اإننا بحاجة اإىل ال�سدق يف الكام والت�سخي�ص وال�ع�د وحرقة 
القلب على الدماء الزكية.. ومعاجلة م�اطن اخللل خا�سة يف اجلهد ال�ستخباري، 
وعدم الكتفاء بنقل املخرب وت�سخي�سه وه� غري مدّرب ول ميتلك املهارة يف هذا 

الفن ال�ستخباري".
ومنها  املهنة،  هذه  فن�ن  متتلك  ا�ستخبارية  منظ�مة  اإىل  بحاجة  م�ؤكدًا" اإننا 
ت�سخي�ص التكتيكات اجلديدة للمجاميع الإرهابية وحتليل املعل�مة، ودرا�سة ال��سع 
ال�سيا�سي وما هي تاأثرياته ونتائجه واأ�ساليب عمل اجلماعات امل�سلحة وغري ذلك". 

يف خ�سم ما متر به الباد من عمليات اإرهابية متكررة تطال املدنيني الأبرياء واأبناءنا يف 
الق�ات الأمنية تعر�ص ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كرباء املقد�سة 
�سماحة ال�سيد احمد ال�سايف يف اخلطبة الثانية من �ساة اجلمعة التي اأقيمت يف احلرم 
احل�سيني املطهر يف 15 ذي القعدة 1432ه� امل�افق 14-10-2011م، ل�س�ؤال عن اإمكانية حّل 

املع�سلة الأمنية اأم اإنها غري قابلة للحل؟! 
اإىل جمم�عة  اأن حُتل لكنها حتتاج  امل�ساألة الأمنية ميكن  ويف معر�ص الإجابة قال" اإن 
مق�مات وجمم�عة اأ�سخا�ص يتبن�ن احلل، واأما الذين يذهب�ن اإىل اأن امل�ساألة الأمنية ل حُتّل 
فاأعتقد اإن هذا كام غري �سحيح، وميكن اأن يقال بهذا ال�سدد اإن امل�سكلة الأمنّية ل يراد 
ل؟! اأي اإن هناك عنا�سر خارج   العملية ال�سيا�سية اأو داخلها تريد اأن يبقى امللف  لها اأن حُتَ

الأمني على ما ه� عليه؟! 
واأ�ساف �سماحته" اإن اجلرمية الآن بداأت تنتظم اأكرث وبداأت التفجريات والغتيالت تاأخذ 
جانبا علميا دقيقا وا�ستهدفت �سخ�سيات متن�عة، ول يخفى اأن هناك اأيادّي خفية وذكية 
حترك هذا امل��س�ع، فاأما اأن يعرب الإرهابي نقاط تفتي�ص مثا اأو يتعاون مع بع�ص نقاط 

التفتي�ص اأو يك�ن جزءا من اأجهزة متنّفذة بالدولة ويهيئ لهذه احلالة الإجرامية.." 
وتابع �سماحة ال�سيد ال�سايف" تارة نق�ل اإن الأجهزة الأمنية م�ستعدة ملكافحة اجلرمية 
املنظمة وتارة ل نق�ل كذلك، وعدم و�س�ح امل�قف الأمني يرجع اإىل ت�سريحات مت�ساربة 
من قبل الكتل ال�سيا�سية ولبد هنا اأن ن�سل اإىل حالة نق�ل فيها اإىل هنا وكفى!! لبد اأن 
يك�ن الإخ�ة مب�ست�ى امل�س�ؤولية.. وان هذه امل�ساألة اأ�سبح الكام فيها نفعه قليل جدًا وغري 

 ." جمد
وتابع ال�سيد ال�سايف" نحتاج اإىل �سناعة اأمن والآن الأمن �سناعة علمية.. فالعراق م�ساحته 
م�ساحة �سغرية مقارنة بدول العامل.. وعلينا اأن ن�ستفيد من خربات الآخرين لتط�ير اجلانب 

الأمني.." 
ح �سماحته" قد يق�ل البع�ص اأن هذا اأمر �سيا�سي.. ونحن نق�ل له�ؤلء عليكم بيان هذا  وو�سّ

الأمر ال�سيا�سي حتى يعرف النا�ص اإن ال�سيا�سي الذي ي�سّحي بالنا�ص ل خري فيه.."
وطالب �سماحته الإخ�ة املعنيني بال�ستفادة من التقنيات احلديثة يف جمال الأمن، وبنّي اإن 
امل�ساألة حتتاج اإىل تكاتف وابتعاد عن الأ�ساليب التقليدية واحرام القان�ن الأمني، وهذا يبداأ 
من اجلهة التنفيذية والهتمام بنقاط التفتي�ص واختيار العنا�سر اجليدة واملراقبة الأكيدة 
لكل التفا�سيل التي ميكن اأن ت�ؤثر على العن�سر الأمني �س�اء من الناحية املادية اأو غريها".

  �ل�سد �لسايف:  �لس �لري:

ل زالت اأ�سداء العمليات الإرهابية التي تطال الأبرياء تردد بني الأو�ساط الدينية 

نحن بحاجة �إىل م�سوؤولني يقولون
 �حلقيقة ولو على �أنف�سهم 

يف خ�سم ما متر به الباد من عمليات اإرهابية متكررة تطال املدنيني الأبرياء واأبناءنا يف 
الق�ات الأمنية تعر�ص ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كرباء املقد�سة 

�الأمن �سناعة علمية نحن 
بحاجة �إليها 

ل زالت اأ�سداء العمليات الإرهابية التي تطال الأبرياء تردد بني الأو�ساط الدينية 
وال�طنية �ساجبة ق�ساوة املجرمني، مطالبة الدولة العراقية باإنزال اأق�سى العق�بات 

بحق املتطاولني على املقدرات والأرواح واملقد�سات.
 ففي اخلطبة الثانية من �ساة اجلمعة التي اأقيمت يف ال�سحن احل�سيني املقد�ص 

8يف 8يف 8- ذي القعدة-
العليا وخطيب اجلمعة يف كرباء املقد�سة �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربائي 

ذلك امل��س�ع اخلطري قائًا
العليا وخطيب اجلمعة يف كرباء املقد�سة �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربائي 

ذلك امل��س�ع اخلطري قائًا
العليا وخطيب اجلمعة يف كرباء املقد�سة �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربائي 

�سق�ط ال�سحايا وال�سهداء، وتبعًا لذلك يخرج علينا م�س�ؤول�ن اأمني�ن ليعط�ا اأ�سبابًا 
ذلك امل��س�ع اخلطري قائًا

�سق�ط ال�سحايا وال�سهداء، وتبعًا لذلك يخرج علينا م�س�ؤول�ن اأمني�ن ليعط�ا اأ�سبابًا 
ذلك امل��س�ع اخلطري قائًا

هي يف حقيقتها تربيرات للف�سل يف معاجلة هذه اخلروقات امل�ستمرة، ف�سا عن 
حالة التناق�ص نتيجة اختاف الت�سريحات من م�س�ؤول لآخر

واأكد �سماحته
الداعية اإىل هذه اخلروقات، لأن ال��س�ل اإىل الأ�سباب احلقيقية ه� الذي يحل 
هذه الأزمة بعد و�سع العاج ال�سحيح على �س�ء الت�سخي�ص احلقيقي لاأ�سباب، 
وكذلك اإننا بحاجة اىل م�س�ؤولني يق�ل�ن احلقيقة ول� على اأنف�سهم ويبّين�ن للنا�ص 
الأ�سباب الفعلية وال�اقعية، ل اأن يغلف�ا احلقيقة باأباطيل ت�سرف النا�ص عن روؤية 

احلقيقة للتغطية على ف�سلهم
واأ�ساف الكربائي

با ثمن 
يخرج علينا امل�س�ؤول�ن الأمني�ن ليربروا تلك الخراقات مبختلف التربيرات، ثم 
يخرج علينا كبار امل�س�ؤولني ليِعدوا امل�اطنني باتخاذ اأ�سد الإجراءات واحلزم مع 

الإرهابيني ومعاجلة اخلروقات ثم مت�سي اأيام وُين�سى كل �سيء
يخرج علينا كبار امل�س�ؤولني ليِعدوا امل�اطنني باتخاذ اأ�سد الإجراءات واحلزم مع 

الإرهابيني ومعاجلة اخلروقات ثم مت�سي اأيام وُين�سى كل �سيء
يخرج علينا كبار امل�س�ؤولني ليِعدوا امل�اطنني باتخاذ اأ�سد الإجراءات واحلزم مع 

وتابع �سماحته
القلب على الدماء الزكية.. ومعاجلة م�اطن اخللل خا�سة يف اجلهد ال�ستخباري، 
وعدم الكتفاء بنقل املخرب وت�سخي�سه وه� غري مدّرب ول ميتلك املهارة يف هذا 

الفن ال�ستخباري
م�ؤكدًا" 

الفن ال�ستخباري
م�ؤكدًا

الفن ال�ستخباري

ت�سخي�ص التكتيكات اجلديدة للمجاميع الإرهابية وحتليل املعل�مة، ودرا�سة ال��سع 
ال�سيا�سي وما هي تاأثرياته ونتائجه واأ�ساليب عمل اجلماعات امل�سلحة وغري ذلك

ل زالت اأ�سداء العمليات الإرهابية التي تطال الأبرياء تردد بني الأو�ساط الدينية 

نحن بحاجة �إىل م�سوؤولني يقولون
 �حلقيقة ولو على �أنف�سهم 

الق�ات الأمنية تعر�ص ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كرباء املقد�سة 
�سماحة ال�سيد احمد ال�سايف يف اخلطبة الثانية من �ساة اجلمعة التي اأقيمت يف احلرم 

احل�سيني املطهر يف 
املع�سلة الأمنية اأم اإنها غري قابلة للحل؟! 

ويف معر�ص الإجابة قال
مق�مات وجمم�عة اأ�سخا�ص يتبن�ن احلل، واأما الذين يذهب�ن اإىل اأن امل�ساألة الأمنية ل حُتّل 
فاأعتقد اإن هذا كام غري �سحيح، وميكن اأن يقال بهذا ال�سدد اإن امل�سكلة الأمنّية ل يراد 
ل؟! اأي اإن هناك عنا�سر خارج   العملية ال�سيا�سية اأو داخلها تريد اأن يبقى امللف  لها اأن حُتَ
فاأعتقد اإن هذا كام غري �سحيح، وميكن اأن يقال بهذا ال�سدد اإن امل�سكلة الأمنّية ل يراد 
ل؟! اأي اإن هناك عنا�سر خارج   العملية ال�سيا�سية اأو داخلها تريد اأن يبقى امللف  لها اأن حُتَ
فاأعتقد اإن هذا كام غري �سحيح، وميكن اأن يقال بهذا ال�سدد اإن امل�سكلة الأمنّية ل يراد 

الأمني على ما ه� عليه؟! 
واأ�ساف �سماحته

جانبا علميا دقيقا وا�ستهدفت �سخ�سيات متن�عة، ول يخفى اأن هناك اأيادّي خفية وذكية 
حترك هذا امل��س�ع، فاأما اأن يعرب الإرهابي نقاط تفتي�ص مثا اأو يتعاون مع بع�ص نقاط 

التفتي�ص اأو يك�ن جزءا من اأجهزة متنّفذة بالدولة ويهيئ لهذه احلالة الإجرامية..
وتابع �سماحة ال�سيد ال�سايف

املنظمة وتارة ل نق�ل كذلك، وعدم و�س�ح امل�قف الأمني يرجع اإىل ت�سريحات مت�ساربة 
من قبل الكتل ال�سيا�سية ولبد هنا اأن ن�سل اإىل حالة نق�ل فيها اإىل هنا وكفى!! لبد اأن 
يك�ن الإخ�ة مب�ست�ى امل�س�ؤولية.. وان هذه امل�ساألة اأ�سبح الكام فيها نفعه قليل جدًا وغري 

 ." جمد
وتابع ال�سيد ال�سايف

م�ساحة �سغرية مقارنة بدول العامل.. وعلينا اأن ن�ستفيد من خربات الآخرين لتط�ير اجلانب 
الأمني..

ح �سماحته وو�سّ
الأمر ال�سيا�سي حتى يعرف النا�ص اإن ال�سيا�سي الذي ي�سّحي بالنا�ص ل خري فيه..

وطالب �سماحته الإخ�ة املعنيني بال�ستفادة من التقنيات احلديثة يف جمال الأمن، وبنّي اإن 
امل�ساألة حتتاج اإىل تكاتف وابتعاد عن الأ�ساليب التقليدية واحرام القان�ن الأمني، وهذا يبداأ 
من اجلهة التنفيذية والهتمام بنقاط التفتي�ص واختيار العنا�سر اجليدة واملراقبة الأكيدة 

لكل التفا�سيل التي ميكن اأن ت�ؤثر على العن�سر الأمني �س�اء من الناحية املادية اأو غريها

يف خ�سم ما متر به الباد من عمليات اإرهابية متكررة تطال املدنيني الأبرياء واأبناءنا يف 
الق�ات الأمنية تعر�ص ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كرباء املقد�سة 

�الأمن �سناعة علمية نحن 
بحاجة �إليها 
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ل؟ ل؟�إن �مل�سكلة �الأمنّية ال ير�د لها �أن حُتَ ل؟�إن �مل�سكلة �الأمنّية ال ير�د لها �أن حُتَ �إن �مل�سكلة �الأمنّية ال ير�د لها �أن حُتَ
�ل�سد �لسايف:

11ذواحلجة  1432ه�



 لقد �أ�سبحت كربالء مذ وطئتها �أقد�م �سبط �لر�سول �المام �حل�سني عليه �ل�سالم و��ست�سهاده 
�خلالد فيها مدر�سة تقدم للعامل �ستى �نو�ع �لعلوم و�ملعارف و�الخالق ونفي�ض على �لدنيا باأجل 

�آيات �خللود و�ل�سمو و�لرفعة �الن�سانية، �ملعطرة باأريج �لر�سالة �خلامتة �ملحمدية.

 كان ال�سعراء 
يجدون يف 
املقامات وامل�ساجد 
واحل�سينيات مكاناً 
لعر�ض نتاجهم 
االدبي، فكنت ترى 
ال�سعر يف كل مكان 
تذهب اإليه بهذه 

املدينة املقد�سة 

في حوار مع
الدكتور عبود جودي الحلي:

نه�سة �الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم حدث كوين 
�أكرب من �لزمان و�ملكان

وان هذه املدينة العريقة بتاريخها الن�ساين النا�سع قد قدمت الكثري 
من رجالت العلم والدب الذين و�سع�ا لهم ب�سمة يف �سجل تاريخها 
احلافل بالفي��سات والعطاءات، وقد كان من بني ابنائها الذين نهل�ا 
من منريها العذب وتربوا يف اح�سانها املعطاء الديب الدكت�ر عب�د 

ج�دي احللي.
وقد حملت جملة الرو�سة احل�سينية اوراقها لتحط �سيفة على الدكت�ر 
احللي وجتري معه ح�ارا انطلق من �س�ؤال تقليدي عن �سريته الذاتية 
ب�سكل مقت�سب فقال:  ولدت �سنة 1954 يف حملة باب ال�ساملة مبدينة 
كرباء املقد�سة، وع�ست الطف�لة وال�سباب، بني هذه املحلة الكربائية 
احل�سينية  احل�سرتني  ب��ني  م�قعه  ك��ان  ال��ذي  الكبري  التجار  و���س���ق 
والعبا�سية على �ساحبيهما ال�سام- وانتميت لاأ�سرة الرب�ية يف مدينة 
كرباء املقد�سة منذ 1976/3/16م، وكانت هذه ال�سرة ت�سم كثريًا من 
الأدباء الذين اغن�ا املكتبة بنتاجاتهم وكان ال�سيد �سدر الدين احلكيم 
ال�سهر�ستاين وال�سيد مرت�سى القزويني وال�سيد �سادق اآل طعمة والأديب 

با�سم ي��سف احلمداين... وغريهم من اأع�ساء هذه ال�سرة الرب�ية.

�ملقد�سة � كربالء  �أدباء  �أحد  بو�سفك   ��سة:  لرسة 
يف  وم�ساهمته  �الدب  دور  على  تطلعنا  �ن  لك  فهل  �ملعروفني، 
�أبرز  �حلياة �لكربالئية، خا�سة �ملنرب �حل�سيني وهل كان من 

�أوجه �لن�ساط �لعلمي و�لفكري فيها �آنذ�ك؟
واأن  الأدب،  تتنف�ص  ك��رب��اء  مدينة  كانت  لقد  �لي:   تود
والثقافية  الفكرية  الأعلى بني ال�س�ات  املنرب احل�سيني كان ال�س�ت 
املرئية  الإذاع���ة:  – اأجهزة  ذلك احلني  – يف  تكن  اإذ مل  واملعرفية، 
وامل�سم�عة تناف�ص �س�ت املنرب لآنها اأن – ُوجدت – فقد كان وج�دها 
حمدودًا، كما اأن املنرب احل�سيني يكاد يك�ن ال�سعر عم�ده الفقري، اإذ اأن 
اخلطيب يبداأ بال�سعر وينتهي به، ول تخل� اخلطبة اأو املحا�سرة الدينية 

من ال�سعر، يف و�سطها اي�سًا.
وكان اخلطيب احل�سيني يف الغالب اديبًا ل يكتفي بالقاء ال�سعر واإمنا 
قد يعرف ب�ساعره اأو قد يتعر�ص له ل�سرحه وبيان مراد ال�ساعر منه، 
ومل يخل ي�م من اأيام ال�سنة من جمل�ص ح�سيني فقد كان لكل ا�سرة – 
تقريبًا – ي�م يف ال�سب�ع تقيم فيه جمل�سها احل�سيني، وكان ي�م الثنني 

من ن�سيب ا�سرتنا، وكان خادم احل�سني عليه ال�سام املرح�م ال�سيخ 
هادي اخلفاجي الكربائي ه� من يرتقي املنرب فيه.

كربالء � يف  �الأدب  تعاطي  �قت�سر  وهل  ��سة:  لرسة 
على �ملجال�ض �حل�سينية فقط �أم تعد�ها �ىل �سور �أخرى؟

اأدبية  ثقافة  املجال�ص احل�سينية  لرواد  كان  لقد  دتو� لي: 
ومعرفة تاريخية وتفقها يف الدين، ولي�ص هذا فح�سب واإمنا كان ال�سعراء 
يجدون يف املقامات وامل�ساجد واحل�سينيات مكانًا لعر�ص نتاجهم الدبي، 
فكنت ترى ال�سعر يف كل مكان تذهب اإليه بهذه املدينة املقد�سة، وحتى 
املقابر مل تكن تخل من ال�سعر الذي يقال يف رثاء املت�فني، مع ما يف 
املجال�ص الجتماعية من اأثر يف اإثراء احلياة الدبية وكانت تلك املجال�ص 
تعقد يف دواوين �سي�خ الع�سائر وال�جهاء واملختارين وهي منت�سرة يف 
اأزقة املدينة و�س�ارعها، وكان �س�ق التجار الكبري من حمطات الثقافة 
يف هذه املدينة املقد�سة، وكان اأ�سحاب املحات يحتفظ�ن يف حماتهم 
مبطالعة  فراغهم  اأوق��ات  ي�سغل�ن  كان�ا  ما  وغالبًا  بكتبهم  وبي�تهم 
�سفحاتها، وكان ه�ؤلء يف الغالب من املثقفني املتدينني الذي يجدون 
حرجًا يف اجلل��ص مع بع�سهم وتبادل الحاديث فيما بينهم لأن ذلك 
قد ي�ؤدي اإىل الغيبة، فكان�ا ي�ستعي�س�ن عن ذلك باملطالعة وال�ستزادة 

من املعرفة.
ومن هذه املجال�ص احل�سينية وحمطات كرباء الثقافية تتك�ن �سخ�سية 
اأخذت  فقد  والدينية،  املدار�ص احلك�مية  يتعلم�نه يف  ما  مع  النا�سئة 
علي اخلال�سي  ال�سيخ عبد  املرح�م  على  والفقه  النح�  درو���ص  بع�ص 
واملرح�م ال�سيخ عبد احل�سن البي�ساين، وكانا من وكاء املرجعية يف 

مدينة كرباء املقد�سة.

�لدكتور �حللي � تاأثر �سخ�سية  ما مدى  لرسة ��سة: 
بهذه �الجو�ء �لدينية و�الدبية يف نف�ض �لوقت؟

دتو� لي: لعل من اأثر البيئة الثقايف يف مدينة كرباء املقد�سة 
هذا احلب يف التعلم وال�سغف يف ال�ستزادة من املعرفة ف�ا�سلت الدر�ص 
واملتابعة اإىل اأن نلت ال�سهادة العليا يف اجلامعة، وكان م��س�ع اطروحتي 
للدكت�راه عن دور الأدب العربي يف كرباء من اإعان الد�ست�ر العثماين 
اإىل ث�رة مت�ز 1958م، وكنت من م�ؤ�س�سي جامعة كرباء، فراأ�ست ق�سم 
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   كان الكربالئيون 
يعقدون ال�سهم – 
�سراً – يف البيوت، مع 

احليطة واحلذر اإذ 
يتعر�ض روادها – اإذا ما 

عرفهم وكالء النام 
– لل�سجن والتعذيب 

الذي قد يوؤدي بهم اإىل 
املوت 

•     حو�ر: �سباح الطالقاين

تاأ�سي�سه  العربية بكلية الربية طيلة اخلم�ص �سن�ات الأوىل من  اللغة 
1996 – 2001م.

لرسة ��سة: وما دورها يف تعاطيكم نظم �لقو�يف ؟ �
دتو� لي: كان نظم ال�سهر ه�اية اأمار�سها عندما تثقل علي 
ال�سغ�ط احلياتية وتثري النفعالت النف�سية، اإل اأنه حت�ل اإىل ر�سالة 
والتزام عندما اأطبَق ليُل الدكتات�رية الطائفية على بلدنا العزيز، فقد 
الكربائي�ن  فكان  والجتماعية،  والأدبية  احل�سينية  املجال�ص  ُمنعت 
يعقدون جمال�سهم – �سرًا – يف البي�ت، مع احليطة واحلذر اإذ يتعر�ص 
روادها – اإذا ما عرفهم وكاء النظام – لل�سجن والتعذيب الذي قد 
ي�ؤدي بهم اإىل امل�ت، وقد عرف املنرب احل�سيني – يف تلك احلقبة – 
عددًا من املجاهدين الذين زرع�ا المل يف نف��ص واأوقدوا جذوة الإميان 
بعد اأن حاول النظام خنقها واإطفاءها، وقد كتب الأديب ال�ساعر عبد 
احل�سني خلف الدعمي مقاًل عن املجال�ص احل�سينية – يف تلك احلقبة 
– مبدينة كرباء وعرف برواديدها و�سعرائها، ن�سرته له – يف حلقتني 
دم�سق، احللقة  ت�سدر يف مدينة  كانت  التي  اآفاق ح�سينية،  – جملة 
واحللقة  1423ه���،  �سنة  اخلري  �سفر  �سهر  يف  ال�سادر  بعدده  الأوىل 
الثانية يف �سهر �س�ال من ال�سنة نف�سها – اأي �سنة 2002م قبل �سق�ط 

النظام الطاغ�تي-.

وكيف � �حل�سينية،  �لق�سية  �ىل  ��سة:لجع  لرسة 
تنظرون �ليها، من ز�وية �إبد�عكم �ل�سعري؟ 

عليه  احل�سني  الإم���ام  يف  ي��رى  غرينا  ك��ان  اإذا  �لي:   تود
ال�سام ونه�سته ي�م كرباء اخلالد حدثًا تاريخيًا فقط، فنحن ل نراه 
كذلك، واإمنا ه� احلا�سر وامل�ستقبل اي�سًا ولقد عربت عن هذا املعنى 

يف ق�يل عن مدينة كرباء املقد�سة:
دوى بها �سوت �حل�سني جملجاًل
لو �أطبق �لليل �لبهيُم فح�سبنا

�سم�ُض �حل�سني على �ملدى لن تاأفال

هذ� �سد�ه يقول للطاغوت: ال
لو �أطبق �لليل �لبهيُم فح�سبنا

وقلت كذلك – يف ق�سيدة منربية -:
�أقمارها �لطف  �أر����ض  قباب 
�لظالم وطال  �لليل  ق�سا  مهما 
�الإمام �سوء  ي�سطع  كربال  من 
والء �سبل �ملرت�سى فر�ض عني
"يا ح�سني" �أبد�  و�سوف يبقى 

�أن��و�ره��ا �حل��ال��ك  يف  ت�سطع 
�الأن���ام م��الذ  �ل�سبط  فمرقد 
�أق��ط��اره��ا م��ن��ه  فت�ست�سيء 
وح��ب��ه يف ع��ن��ق �ل��ن��ا���ض دين
رم�����زً� ب���ه ي��ه��ت��ف �أح���ر�ره���ا

�سهر  منذ  الق�سيدة  ه��ذه  ك��رب��اء  يف  احل�سيني  امل��ن��رب  ع��رف  وق��د 
ماي�ص1997م.

لرسة ��سة: ومن �ملوؤكد �أن عاملية �لثورة �حل�سينية ودومتها �
مل تكن لتغيب عن �أذهانكم فهل كان لكم يف هذ� �ملقام مقال؟

دتو� لي: نعم، يل ق�سيدة منربيةبهذا املعنى، كما اأن يل 
ق�سيدة تبني اأن نه�سة الإمام احل�سني عليه ال�سام حدث ك�ين اأكرب 
من الزمان واملكان وله اأمتدادات ل نهائية ت�ستلهم الإن�سانية منها معاين 
العدالة واحلق ورف�ص الباطل والثبات على املبادئ والث�رة على الظلم 

والظاملني، قلت فيها:
يبقى �حل�سني ويبقى ذكره �لعطر
�سبعون من �سحبه جادو� باأنف�سهم
بنه�ستهم �لدنيا  بني  يفاخرون 
ثورتهم وق��ت  ح��ني  ك��ل  يف  تد 
�أبي �الحر�ر ممت�سقًا �سيف  يظل 
و�سوف يبقى طغاة �الر�ض يف هلع

يندحُر �ل�سجاد  �أب��ا  يعادي  ومن 
وحاربو� كل لم �لنا�ض و�نت�سرو�
ذك��رو� ل��و   ��ل��ت��اري� ل��ه  وينحني 
وف���وق ك��ل ب��ق��اع �الر����ض تنت�سر
يذر وال  يبقي  ال  �لظلم  يحارب 
تنهمر لل�سبط  دم��ع��ة  تخيفهم 

لرسة ��سة: وبعد �سقوط �لطاغية ونظامه �الجر�مي �
وما حملته �حلقبة �جلديدة من مظاهر �حلرية و�النفتا، هل 

كانت لكم م�ساع  العادة �لن�ساط �الدبي �ىل هذه �ملدينة؟
عن  الطائفية  الدكتات�رية  ليل  ظام  اهلل  ك�سف  وعندما  احللي:  د. 
عراقنا العزيز عملت على ان يك�ن الدب احل�سيني جزءا من الثقافة 
للمهرجان  فا�س�ست  وغريها،  املقد�سة  كرباء  مدينة  يف  اجلامعية 
ال�سعري احل�سيني الذي تقيمه كلية الربية – جامعة كرباء – منذ 
�سعراء وقد دع�ت  ي�سدح  �سن�ات، ويف هذا املهرجان  اأكرث من ثمان 
بالأدب  عاقة  لها  م�ا�سيع  يف  الكتابة  اإىل  العليا  الدرا�سات  طلبة 
احل�سيني، فاأجنزت اأطاريح تناول اأحداها: احل�سني عليه ال�سام يف 
اأخرى حتليل حياة و�سعر  اأطروحة  العراقي احلديث، وتناولت  ال�سعر 
الأديب كربائي احل�سيني ال�سيخ حم�سن اأبي احلب الكبري الذي ت�فاه 

اهلل �سنة 1305ه� وه� �ساحب البيت امل�سه�ر:
خذيني �إن كان دين حممد مل ي�ستقم �سيوف  ي��ا  بقتلي  �إال 

جم�ع  طافت  وي���م  كرباء،  جامعة  ع��زاء  م�كب  م�ؤ�س�سي  من  وكنت 
الطلبة �س�ارع مدينة كرباء املقد�سة ت�سارك امل�ؤمنني فجيعتهم باأبي 

ال�سهداء عليه ال�سام، كانت تردد ما كتبه لها:
يا رو�بي �لطف في�سي باحلنني
ودع���������������ي ي������اك������رب������الء

و�هتفي كل زمان يا ح�سني

و��سطعي يف لمة �لليل �حلزين
رك��������ب خ������ري �ل���������س����ه����د�ء

ودعي يا كربال �سبط �لر�سول
و������س����ه����دي ي������وم �ل����ف����د�ء

و�هتفي كل زمان يا ح�سني

�لهمول وبالدمع  حزنا  بالبكا 
و�ن�����ت�����������س�����ار�ت �ل�����دم�����اء

�لعبا �أ�سحاب  خام�ض  ودع��ي 
و������س����ه����ري ���س��ي��ف �الإب������اء

و�هتفي كل زمان يا ح�سني

�ل�سبا مل��ع��ان��اة  و����س��ت��ع��دي 
�الدع�������ي�������اء وج�����������وه  يف 
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�لنبوة�لنبوة�لنبوة
ودالالتها يف القراآن الكر
ال�سي �سياء الدين زين الدين

الروؤى  اإذ ل يهمنا الآن ما تقدمه   واأق���ل: الدين احلق
الأخرى لهذا املفه�م، فنحن ل نتكلم يف م��س�ع العقيدة، 
واإمنا  هناك،  تطرح  التي  الآراء  حماكمة  جمال  يف  ول 
واأوليائه  حقائقه  يف  املن�سب  هذا  ل��دللت  التمهيد  يف 

املنتجبني، و�سرائطه يف ال�اقع الإن�ساين والقراآين.
اأنه  – مع  التمهيد  ال�قفة عند هذا  اإىل  وال��ذي يدع�نا 
من �س�ؤون العقيدة، واحلديث يف القراآن عادة ما يتخذ 
العقيدة ا�سًا اإجرائيًا مفرو�ص ال�ج�د، مما يفر�ص بنا 

الكتفاء مبا تذكره م�سادر العقيدة ح�له.
وهذا – بالفعل – ما �سنق�م به، ولذا فنحن ل نتعر�ص 
الآراء  ملناق�سة  ول  الأ�سل،  هذا  يف  ت�ساغ  التي  لاأدلة 
اأو ما ي�سابه ذلك،  اأو معار�سته،  اإ�سناده  التي تطرح يف 
تهمنا يف هذا  التي  واح��دة هي  نقطة  عند  نقف  واإمن��ا 
الإ�سامية  املذاهب  بني  امل�سه�د  التفاوت  وهي  البحث، 
يف ماحظتها هذا الأ�سل، و�سرائطه يف خمتلف حقائقه 
و�سخ�سياته، مما �سبب غم��سًا وارتباكًا يف طبيعة الروؤية 
العامة لهذا الأ�سل، وتفاوتًا بني ال�س�رة التي ت�ستلهم من 
خال الأدلة والأ�س�ص التي تقرر يف علم الكام، وال�س�رة 
املع�س�مني  واأح��ادي��ث  القراآنية  ال��روؤي��ة  تقدمها  التي 

)عليهم ال�سام(.
فالنهج الذي جرت عليه معظم م�سادر علم الكام، ينح� 
اإىل بناء هذا الأ�سل – تارة – على وج�ب �سكر املنعم 
)تعاىل �ساأنه( حيث اأن هذا ال�سكر مما يحكم العقل به، 
وحيث اأن هذا ال�سكر ل ميكن اأن يتم اإل من خال العلم 
– ولعظيم  مبا يحققه عند امل�ىل )�سبحانه(، اقت�سى 
لطفه وحكمته – اأن ي�سّرع لاإن�سان ال�سبيل الذي يحقق 

الإن�سان باتباعه هذه الغاية، فكان الدين احلق يف مراحله 
بعث  وكان  يعتمدها،  التي  الكتب  اإن��زال  وكان  املختلفة، 
على حّجته،  الأمناء  ا�سطفاء  كان  به،  والر�سل  الأنبياء 

والقّ�امني على رفع رايته.
وتارة اأخرى تبني م�سادر علم الكام م��س�ع الدين، وما 
ي�ستتبعه من م��س�ع النب�ة، على �سرورة تق�مي احلياة 
الإن�سانية بال�سكل الذي ي�سمن حفظ احلق�ق وال�اجبات، 
فاإن الإن�سان – وكما يق�ل العامة يف �سرحه للتجريد -:

)خلق ل كغريه من احلي�انات، فاأنه مدين بالطبع، يحتاج 
اإىل اأم�ر كثرية يف معا�سه، ل يتم نظامه اإل بها وه� عاجز 
عن فعل الأكرث منها اإل مب�ساركة ومعاونة، والتغلب م�ج�د 
يف الطبائع الب�سرية بحيث يح�سل التنافر امل�ساد حلكمة 
الجتماع، فابد من جامع يقهرهم على الجتماع، وه� 
ويقرر  ي�سّنها،  �سارع  من  لل�سنة  ولب��د  وال�سرع،  ال�سنة 
�س�ابطها، ولبد واأن يتميز ذلك ال�سخ�ص عن غريه، من 

بني ن�عه، لعدم الأول�ية، وذلك لعدم املائز.
ل يج�ز اأن مما يح�سل من بني الن�ع، ل�ق�ع التنافر يف 

التخ�سي�ص، فا بد واأن يتميز من قبل اهلل )تعاىل((.
ولأن التكليف بهذا ال�سرع غري ممكن – عقا – اإل من 

خال واحد من احتمالت ثاثة هي:
اأوًل: جرب الإن�سان على هذا التكليف من خال فطرته، 
حيث ل يختار اإل هذا النهج الذي �سرعه اهلل له لتحقيق  

تلك الغاية التي يبغي له ال��س�ل اإليها.
عن  الختيار  �سلب  ذل��ك  معنى  اإذ  ممكن،  غري  وه��ذا 
خاف  وه���  الختيار،  ه��ذا  تنظيم  جم��ال  يف  الإن�سان 
احلكمة الرّبانية، اإذ �ساءت اأن تخلق الإن�سان كائنًا يفعل 

ما ي�ساء، ويذر ما ي�ساء، ولهذا )فمن اهتدى فاإمنا يهتدي 
لنف�سه ومن �سّل فاإمنا ي�سّل عليها(.

اأن يك�ن اهلل )تعاىل( ه� املت�سدي لفر�ص ذلك  ثانيًا: 
املنهج على النا�ص، وه� الذي يقيم احلجة على كل فرد، 
املخالطة  من  ن�عًا  يقت�سي  ه�  اإذ  كذلك،  حمال  وه��ذا 

واملعا�سرة مع النا�ص، وتعاىل اهلل عن خمالطة خلقه.
ي�سمن  منتجبني،  اأ�سفياء  النا�ص  من  يجتبي  اأن  ثالثًا: 
فيهم القدرة على حمل تلك الأمانة واأدائها اإىل العباد، 
حيث  بالفعل،  الكائن  ه�  وه��ذا  عليهم،  حجة  واإق��ام��ة 
ا�سطفى اأنبياء ور�سًا بررة مطّهرين، واأو�سياء مكرمني، 
وفق �سرائط واإعدادات خا�سة تقت�سيها ا�ستقامة احلق 
يف كل �ساأن من �ساأنهم، وكل فعل من اأفعالهم وكل كلمة 

يق�ل�نها.
هذا جممل �سريع للنهج الذي جرت عليه م�سادر علم 
العقيدة  اأ���س���ل  من  النب�ة  لأ�سل  تقدميها  يف  الكام 
الإ�سامية، والأدل��ة الأخرى ل تخرج مبجلمها عن هذا 

النهج.
به  النا�ص  ال��ذي كلف  الدين  اأو  املنهج  نف�ص  اأم��ا طبيعة 
وجرى ب�سببه ا�سطفاء الأنبياء والر�سل و�سائر ال�سفياء 
فه� ل يعدو تلك ال�سرورات التي يقت�سيها انتظام احلياة 
الجتماعية الإن�سانية، اأو ما يحقق �سكر الإن�سان للمنعم 

ال�ّهاب )تعاىل �ساأنه(.
من  الغالب  ويف   – م��س�مة  الطبيعة  تلك  اأن  مبعنى 
ت�جهات علم الكام – بطابع اأحكام العقل العلمي، الذي 
تعنيه امل�سه�رات من الق�سايا، اأو ما ي�سميه اأ�ساتذة علم 
املنطق بالتاأديبيات ال�ساحية، وهي – كما يقررونها – ل 

 �إن �لقر�آن هو د�ستور �الإ�سالم وبياناته، و�أ�سا�ض �سريعته 
و�آله  عليه  �هلل  �سلى  حممد   خلا� ر�سوله  على  �أنزلها  �لتي 
�لب�سائر  بها  حت��دى  �لتي  �الأب��دي��ة  معجزته  وه��و  و�سلم، 
من  خلاًل  فيه  جتد  �أو  مثله،  من  ب�سورة  لو  تاأتي  �أن  و�لعقول 

جهة �أو تفاوتًا يف �أمر.
طبيعة  على  �لتعرف  �إىل  �جلو�نب  هذه  تدعونا  �أن  وطبيعي 
من  تعنيه  وما  �حلق،  �لدين  يعنيه  ما  خالل  من  �لنبوة  هذه 

دالالت يف هذ� �لكتاب �لعظيم.
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واقع لها اإل ما ت�ساملت عليه 
العق�ل العملية من �سرورة 
جتّنبها،  اأو  ب��ه��ا،  الإت��ي��ان 
بهذا  تتق�م  اإمن���ا  اأن��ه��ا  اي 
فح�سب،  العقلي  العتبار 
كالق�سايا  ه���ي  ول��ي�����س��ت 
اليقينية التي يعنيها العقل 
لها  ي��ك���ن  ال��ن��ظ��ري، حيث 
ل  اأو  واق��ع خارجي تطابقه 

تطابقه.
هذا كله يف حني اأن القراآن 
ت�ؤكد  الع�سمة  واأح��ادي��ث 
على ت�جه اآخر للدين احلق، 
– ومنها  و�س�ؤونه وجتلياته 
القراآن – ه� اأو�سع واأعمق 
العتبار،  يف  يقف  اأن  م��ن 
العقل  اعتبار  من  كان  واإن 
عليه  وت�����س��امل��ت  ال��ع��م��ل��ي، 
جميع العق�ل الب�سرية وغري 

الب�سرية.
فهي جتعل هذا الدين، وحقائقه كافة، �سمن اأبعاد ال�اقع 
التك�يني والإن�ساين، وجمرى طبيعيًا للعاقات ال�ج�دية 
اأو  اإيجابياتها  اإليه يف  ت���ؤول  اأن  وما ميكن  الكائن،  لهذا 
الأ�سا�ص  – ه�  ثم  – من  ال�اقع  ليك�ن هذا  �سلبياتها، 
الذي يعتمده حكم العقل النظري قبل اأن يحكم به العقل 

العلمي.
فالدين – قبل اأن يك�ن تكليفًا م�ل�يًا – ه� فطرة )اهلل 
التي فطر النا�ص عليها ل تبديل خللق اهلل ذلك الدين 

القيم... (.
وه� �سبغة )اهلل ومن اأح�سن من اهلل �سبغة...(

ودين  بالهدى  ر�س�له  اأر�سل  الذي  )ه�  احلق:  دين  وه� 
احلق لُيظهره على الدين كّله ول� كره امل�سرك�ن(.

اأوحينا  )وال��ذي  والكتاب احلق:  ال�حي  فه�  القراآن  اأما 
اإليك من الكتاب ه� احلق م�سدقًا ملا بني يديه...(.

قد جاءكم  النا�ص  اأيها  )يا  املبني:  والن�ر  الربهان  وه� 
برهان من رّبكم واأنزلنا اإليكم ن�رًا مبينا(.

ال��ق��راآن جميع  ا�ستحق  ال�اقعية  ال�سمة  ه��ذه  اأج��ل  وم��ن 

اأو  نف�سه،  القراآن على  اأ�سفاها  التي  والدرجات  النع�ت 
و�سمته بها األ�سنة الع�سمة الأخرى – كما �سنعر�ص له يف 

الت�طئة الثالثة الآتية اإن �ساء اهلل تعاىل-.
وحممد �ص ه� اأر�سله اهلل )بالهدى ودين احلق ليظهره 

على الدين كله ول� كره امل�سرك�ن(.
وه� الذي اأر�سله )�ساهدًا ومب�سرًا ونذيرًا، وداعيًا اإىل اهلل 

باأذنه و�سراجًا منريا(.
لتمتد هذه احلقائق مع عرته املطهرين، ووليتهم حيث 
اأن اهلل ه� الذي اأذهب عنهم الرج�ص وطّهرهم تطهريا، 
ياأتيه  ل  الذي  للكتاب  قرناء  ر�س�ل اهلل )�ص(  وخّلفهم 
من  النا�ص  لهدى  خلفه  م��ن  ول  يديه  ب��ني  م��ن  الباطل 

ال�سال حتى يردا عليه احل��ص ي�م القيامة.
البيت  اأه���ل  الرج�ص  عنكم  ليذهب  اهلل  ي��ري��د  )اإمن���ا 

ويطهركم تطهريا(.
)اإين خملف فيكم الثقلني: كتاب اهلل وعرتي اأهل بيتي، 
ما اأن مت�سكتم بهما لن ت�سل�ا بعد ابدا.. واإنهمالن يفرقا 

حتى يردا على احل��ص....(.
– م��ع احلق  – عميد ه��ذه ال��ع��رة امل��ط��ه��رة  ، )ع��ل��ي 
واحلق مع علي، ولن يفرقا حتى يردا علي احل��ص ي�م 

القيامة(.
و )علي مع القراآن والقراآن مع علي، ولن يفرقا حتى يردا 

علي احل��ص ي�م القيامة(.
اإىل غري ذلك من الن�س��ص التي ت�ؤكد هذه ال�سرائط.

وماحظة الدين احلق وما ينت�سب اإليه من حقائق – مبا 
– من خال هذا املنطلق  فيها القراآن م��س�ع حديثنا 
يف  وال��ق��راآين  الديني  الباحث  ت�سع  التي  ه��ي  ب��ال��ذات 
امل�سار ال�سحيح للدرا�سة امل��س�عية، ومن خاله ي�سهل 
متييز احلقائق الدينية، والتفرقة بني احلق والباطل يف 
– وبكل  له  اإليها، حيث ت�ستبني  تنت�سب  التي  الدمعيات 
و�س�ح – الفروق ما بني الكمال الإلهي وجتلياته يف التك�ين 
الأه�اء  اأقحمته  ما  مقابل  بينهما،  ما  ووحدة  والت�سريع 
الروؤى  م�ست�ى  على  �س�اء  مدعيات  من  الدين  عامل  يف 
واجلماعات،  الأ�سخا�ص  م�ست�ى  على  اأم  والنظريات، 
اأم على م�ست�ى املناهج والت�سريعات، اأم على م�ست�يات 
اأخرى، فهناك اإعجاز �سامل ووا�سح، مقابل وهن �سامل 
ووا�سح اأي�سًا، حيث ل يرقى �سيء من هذه املدعيات اإىل 
م�سارعة احلق يف م�قف، واإن األب�سها الإعام من حلل 

الدعاية و�سرابيلها ما ياأخذ باأب�سار الب�سطاء من النا�ص، 
فال�اقع امل�سه�د ه� احلاكم، وه� الدليل، وه� الفي�سل 

دون اأدنى لب�ص اأو غم��ص.
نعم ليكن للعقل العملي حكمه احلا�سم بعد هذه املرحلة، 
حيث يفر�ص على الإن�سان اتباع ما لبد له من اتباعه يف 
احلياة من مناهج الدين احلق واأخاقه ونظمه ك�س�رة 
العليا  القيمة  تعنيه  وحيث  والف�سيلة،  اخلري  �س�ر  من 
لل�سل�ك الأخاقي، كما يفر�ص على املرء تناول الغذاء 
الازم ل�ج�ده و�سحته، بعد اأن ت�ستبني له حقيقة ك�نه 

م�فيًا حلاجته يف هذا املجال.
بل ولتتخذ امل�ساعر العاطفية دورها يف احلث على احت�ائه  
�س�را من �س�ر اجلمال الذي ترن� اإليه الغريزة يف تطّلعها 
ملناحي الكمال يف ال�سل�ك والفن، للتتكامل لدى الإن�سان 
وما ي�ستهدفه يف حياته من القيم العليا يف احلق واخلري 

واجلمال.
العقل  ي�سمن  اأن  بعد  ت�ست�ساغ  اإمنا  املراحل  اأن هذه  اإل 
النظري ب�سائره وبرهانه، وي�ستيقن اإن الكمال احلقيقي 
عقيدته  يف  احل��ق،  الدين  بهذا  له  حتقق  قد  لاإن�سان 

و�سريعته وكل مناهجه واأحكامه.
نعم وبهذه ال�اقعية، وبهذا الت�حد يف القيم العليا، يتحقق 
اإعجاز هذا الدين يف حقائقه كافة، وي�سمن هداية العقل 
النظري والعقل العملي للفرد، كما ي�سمن هداية م�ساعره 
الأخرى التي تدخل يف تك�ين �سخ�سيته، لتنتظم حياته 
كلها، ويف خمتلف اأبعادها العلمية وال�سل�كية والنف�سية يف 
�سبيل احلق الذي يرن� اإليه بفطرته، والكمال الذي ين�سده 

ته. بجبّل

  الدين – قبل اأن يكون 
تكليفاً مولوياً – هو فطرة 

)اهلل التي فطر النا�ض 
عليها ال تبديل خللق اهلل 

ذلك الدين القيم... (.
وهو �سبغة )اهلل ومن 

اأح�سن من اهلل �سبغة...(
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•  بقلم :عبا�ص فا�سل - ماج�ستري عل�م مالية وم�سرفيه      

اإن العمات املتداولة يف عامل الي�م وحتديدًا منذ 
الدولر  ارتباط  وفك  الذهب  بقاعدة  العمل  اإلغاء 
الأمريكي بهذه القاعدة منذ عام 1972 فتم حتديد 

قيمتها على مبداأين ا�سا�سيني:
وتعتمدها  املعنية،  للدولة  القت�سادية  الق�ة   -1

الدول ال�سناعية الكربى والدول املتقدمة.
الذهب  من  الدولة  متتلكه  الذي  الحتياطي   -2
الي�رو،  )الدولر،  ال�سعبة  الجنبية  والعمات 

اجلنيه، الفرنك، املارك، الني(.
من  يعد  الذي  العراق  كان  تقدم  ما  على  وبناء 
العملة  من  نقديًا  احتياطيًا  ميتلك  النامية  الدول 
ال�سعبة )الدولر( بلغ عام 1980 ح�ايل 32 مليار 
النفط  ا�سعار  ارتفاع  من  متاأتية  دولر 
 ،1980 – التي حتققت بني عامي 1979 
فحقق هذا الحتياطي قيمة كبرية للدينار 
قيمة  بلغت  اإذ  الدولر  مقابل  العراقي 
الدولر ال�احد 0330 فل�سًا اأي اأن الدينار 
دولر   330 يعادل  كان  ال�احد  العراقي 
�سرائية  قدرة  العراقي  امل�اطن  منح  مما 
بالدولر  ال�اردات  كلفة  لنخفا�ص  كبرية 

اأمام الدينار العراقي.
 كما اأنه يدل على اأن املعرو�ص النقدي كان اأقل من 
10 مليارات دينار يف حينها لكن ما مر به العراق من 
ظروف اقت�سادية ب�سبب احل�سار يف الت�سعينيات 
قيمة  اأنهيار  اإىل  اأدى  نقديًا كبريًا  خلقت تخ�سمًا 
الدينار العراقي بحيث و�سلت قيمة الدولر ال�احد 
قبل عام  كانت  اأن  بعد  دينار  اأكرث من 3000  اإىل 

1990 متثل جزءا من الدينار )الثلث(.
 ورغم هذا التخ�سم اجلامح يف قيمة الدينار اإل اأن 
امل�اطن العراقي الذي كان يح�سل على دخل يعادل 
حاجاته  تلبية  ي�ستطيع  كان  دولرا   50 قيمته  ما 

الي�مية بينما املفارقة الي�م ه� ان مت��سط الدخل 
ا�سبح يعادل 500 دولر، ولكن امل�اطن ل ي�ستطيع 

�سداد ما يحتاج اإليه.
اإن اخلري القادم اإن �ساء اهلل واملتحقق من حذف 
يف  حقيقي  ب�سكل  ي�سهم  اأن  املمكن  من  ال�سفار 
م�ست�ى  على  للعراق  القت�سادية  احلياة  انتعا�ص 
القت�ساد ال�طني وعلى امل�ست�ى املعي�سي للم�اطن 
املركزي  البنك  اإعان  بعد  �سيما  ل  العراقي، 
مليار   )58( مبلغ  العراق  امتاك  عن  العراقي 
دولر كاحتياطي نقدي لدى البنك، ما عدى املبالغ 
ال�ليات  يف  وحتديدًا  اخلارج  يف  امل�دعة  الكبرية 
املتحدة الأمريكية والتي قد ت�سل اإىل ا�سعاف هذا 

املبلغ.
ففي حالة القيام بهذا القرار وعلى افرا�ص وج�د 
كتلة نقدية يف العراق تبلغ )10( تريلي�ن، وه� مبلغ 
افرا�سي على اأ�سا�ص ما كانت عليه قبل عام 1991 
عن  الإف�ساح  عن  متتنع  النقدية  ال�سلطة  )لك�ن 
هذا  ي�سبح  �س�ف  احلقيقي(  النقدي  املعرو�ص 
مليار  القرار مبقدار )10-  تنفيذ  الرقم يف حال 
كبرية  قيمة  حذف  اإىل  بدوره  ي�ؤدي  وهذا  دينار( 
وت�سعمائة  تريلي�ن  )ت�سعة  تبلغ  التداول  من  جدًا 
اإزالة  اإىل  يف�سي  والذي  دينار(  مليار  وت�سع�ن 
واإلغاء جميع الفئات النقدية التي مت طبعها �سابقًا 
والتي اأدت اىل التخ�سم املعني مع قيمتها من الكتلة 

النقدية حمل التداول.
ومبا اأن العراق ميتلك احتياطيًا نقديًا يبلغ )58( 
مليار دولر كما ذكرنا اآنفًا وبق�سمة الحتياطي من 
 )58/10( النقدي  املعروف  على  ال�سعبة  العملة 
ت�سبح قيمة الدينار ال�احد)58( خم�سة دولرات 
�سيحقق  وهذا  �سنتًا كغطاء عملة �سعبة،  وثمانني 
العراق  قدرات  كبرية يف  زيادة  -كنتيجة حتمية- 

�ال�سفار  ح��ذف  عملية  تعترب 
قبل  فاعليتها  �ث��ب��ت��ت  �ل��ت��ي 
�لو�سائل  م��ن  �ل�سنني  ع�سر�ت 
ت�ستخدم  باتت  �لتي  �لفعالة 
�لنامية  �ل��دول  قبل  من  �ليوم 
�ال�ستقر�ر  ع��دم  ب�سبب  غالبا 
�أو  ي�سيبها  �ل��ذي  �القت�سادي 
�لتي  �ملالية  �سيا�ساتها  نتيجة 
تنتهجها، وهذ� ما قامت به �إير�ن 
وتركيا يف عقد �لت�سعينيات من 
جم��اورة  ك��دول  �ملا�سي  �ل��ق��رن 

على �سبيل �ملثال.

  حذف �الأ�سفار  
بد�ية �النتعا�ض 

�القت�سادي �حلقيقي  
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الق�مي  الدخل  واملالية على م�ست�ى  القت�سادية 
على  املعي�سية  وحالته  الفرد  دخل  م�ست�ى  وعلى 

حد �س�اء.
وكمثال مب�سط للم�اطن العراقي الغني الفقري يف 
اآن واحد، فاإن امل�ظف الذي يتقا�سى راتبًا �سهريًا 
 )500( يعادل  والذي  دينار   )600000( يبلغ 
 600 اإىل  املبلغ  هذا  يتح�ل  �س�ف  حاليًا،  دولر 
دينار فقط بعد عملية احلذف، ولكن قيمة الدولر 
ت�سبح يف حينها )0172( فل�سًا )58/1 دولر( 
وبق�سمة )600( دينار على قيمة الدولر اجلديدة 
ت�سبح قيمتها )3488( دولر والتي ت�ساوي ب�سعر 
الي�م )4186000( دينار عراقي، وه� دخل يجب 
اأن يحقق للفرد العراقي كفرد ينتمي لبلد نفطي 
م�ارده  اإىل  بالإ�سافة  الكلمة  معنى  بكل  غني 

الأخرى املعروفة.
 وهناك حالة من اليقني لدى امل�اطن العراقي يف 
ظل ال�اقع احلايل الذي يعي�سه باأنه لن يتمكن من 
احل�س�ل على مثل هذا الدخل يف العراق اجلديد 
لذا ميكن لل�سلطة النقدية يف العراق اأن تخف�ص 
الرواتب اإىل الربع )-75%( لي�سبح )150( دينار 
فقط والذي يعادل ما قيمته )872( دولر والذي 

ي�ساوي ب�سعر الي�م )1046400( دينار.
�سبعة  ه�  النقدي  املعرو�ص  ك�ن  حالة  يف  اأما 
كاأ�س�اأ  تريلي�ن(   -70( الرقم  هذا  اأ�سعاف 
اإليه البع�ص فاإن الدولر  احتمال قائم كما يلمح 
دينار عراقي )دينار   12 بقيمة ي�سبح  ال�احد 
ومائتي فل�ص( وه� يعرب عن القيمة احلالية للدينار 
العراقي، ولكن القيام بعملية حذف الأ�سفار يف 
بلد ميتلك ميزانية تف�ق ميزانية دولة المارات 
بثمان مرات )ميزانية الإمارات 12 مليار دولر( 
يجب اأن حتقق نفعًا اقت�ساديًا وماليًا لهذا ال�سعب 

اجلريح من خال الإجراءات الآتية:
 1-  خف�ص اأ�سعار املنتجات وحتديدًا املتنجات 
بطريقة  اخلام  بالنفط  ا�سبتدالها  اأو  النفطية 

املقاي�سة مع اجلهة امل�سدرة.
�سيما  ل  الخرى  املنتجات  اأ�سعار  حتديد   -2
املنتجات الزراعية مع العمل على ت�فريها ب�سكل 
م�ستدمي كما كان عليه احلال يف الثمانينات من 

القرن املا�سي والتي كان اغلبها م�ست�ردًا.
بناء خزين اإ�سراتيجي من امل�اد الغذائية   -3
ال�سا�سية وال�ق�د لل�سيطرة على حجم املعرو�ص 

منها وا�ستقرار ا�سعاره يف ال�س�ق.
الحتكار  من  حتد  �سارمة  ق�انني  اإ�سدار   -4
وحتديدًا  ال�سلع  ا�سعار  يف  تذبذبًا  يخلق  الذي 

ال�سا�سية منها.
ال�سرائية  الق�ة  رفع  من  اخلط�ات  هذه  ومتكن 
للدينار العراقي وبالتايل متنح الفر�سة لتقلي�ص 
اأخرى من خال )خف�ص  املعرو�ص النقدي مرة 
غطاء  لتحقيق   )%50-( الن�سف  اإىل  الرواتب( 
نقدي اأكرب للدينار العراقي من الدولر من خال 

تقلي�ص املعرو�ص النقدي مرة اأخرى.
ومبا اأن العراق يعتمد ب�سكل �سبه تام على ال�سترياد 
ل�سد احتياجاته لذا فاإن ال�سلع امل�ست�ردة �ست�سبح 
ذات كلفة منخف�سة قيا�سًا بدخل الفرد املرتفع اإذا 

ما تركه الآخرون يتحقق.
 وكذلك ت�سهم هذه اخلط�ة يف خف�ص كلف الإنتاج 
بالقطاع  تدفع  اأن  املمكن  التي من  العراق  داخل 
ال�سناعي الذي يعتمد على امل�اد اخلام امل�ست�ردة 
اإىل زيادة الأيدي  اإىل ت��سيع ن�ساطه وهذا ي�ؤدي 
العاملة يف البلد و خف�ص ن�سب البطالة، وبهذا يعم 
اقت�سادية  خطط  دون  ال�سعب  اأبناء  لكل  اخلري 

ومالية جتهد القائمني على الأمر.

◄  بقلم: ولء ال�سّفار

حينما ن�ستعر�ص عددا من كتب التاريخ جند يف الكثري منها 
البيت عليهم ال�سام  اأنها عندما تتناول �سخ�سيات اهل 
يف  تركز  فاإنها  ال�سام  عليه  احل�سني  الم��ام  وخ�س��سا 
طرحها على اجلانب احلربي وفن�ن القتال غافلة يف الكثري 
من الحيان اجل�انب الن�سانية التي يحملها المام احل�سني 

عليه ال�سام، ونه�سته. 
فل� وقفنا قليا عند واقعة الطف وا�ستعر�سنا م�قف المام 
احل�سني عليه ال�سام بعد ان علم بان الق�م يريدون قتله 
يف بيت اهلل احل��رام، جنده قد قطع حجته وق�سد م�قعا 
بعيدا عن مكة مع ثلة قليلة من ا�سحابه حتى ل تراق الدماء 
وتنتهك حرمة الكعبة، وكي ل ي�ؤثر مقتله على م��سم احلج، 
فق�سد حينها العراق ليختار كرباء م�طنا له، وملا علم 
بان الق�م ت�جه�ا ليقتل�ه قام بحركة ا�ساحية ملنع القتال 
بدليل انه مل يح�سد للحرب ومل يعلن عنها اإذ ل� انه كان قد 
اعلن عنها يف وقت �سابق لرافقه جي�ص جرار ل ي�ستطيع 

يزيد وجي�سه من التمكن منه. 
ا�سف اىل ذلك م�قفه مع احلر الرياحي حينما اعر�سه 
بن  زهري  ان  خ�س��سا  قتله  ال�سه�لة  من  وك��ان  بالطريق 
من  منعه  عليه  اهلل  �سام  ولكنه  احلر  لقتل  ت�جه  القني 
ذلك، وكذلك يف منعه مل�سلم بن ع��سجة من قتل �سمر بن 
ذي اجل��سن معلا ذلك بكرهه ان يبداأهم بقتال، وغريها 
الدخ�ل مبفاو�سات مع  التي و�سلت اىل حد  امل�اقف  من 
ابن �سعد يف الي�م ال�سابع والتي مل تثمر حتى انه ا�ستخدم 
احلجة ملنع الق�م من القتال واوقفهم يف اآخر حلظة �سبقت 
ا�سباب قتاله فهل عن �سنة قد  اياهم عن  املعركة �سائا 
غريها ام قد بدلها، وغريها من احلجج التي ا�ستخدمها 
�سام اهلل عليه حتى و�سل به احلال اىل البكاء على الق�م 
الذين �سيقتل�نه لعلمه اأنهم �سيدخل�ن النار بقتله، وه� بحق 
ل يريد لهم ذلك، ولكن كانت تلك ارادتهم وكان�ا م�سّرين 

عليها اأمّيا اإ�سرار. 
اجل�انب  ع��ن  كتب�ا  ال��ذي��ن  الكتاب  ك��ل  ن�ساأل  هنا  وم��ن 
اأين لغة احلرب والعنف واإراقة الدماء يف  احلربية فقط، 
حياة المام احل�سني عليه ال�سام؟ وبعد ان يبحث�ا جيدا 
ال�اقعة  تفا�سيل  جميع  العامل  الفاح�ص  بعني  وميح�س�ا 

العظيمة يف الطف ن�ساألهم ال�س�ؤال التايل:
هل ان التاريخ الب�سري بعد الطف �سهد اأو �سي�سهد وج�د 

�سخ�سية كالمام احل�سني عليه ال�سام باإن�سانيتها؟.

�سيما  ل  الخرى  املنتجات  اأ�سعار  حتديد   -
املنتجات الزراعية مع العمل على ت�فريها ب�سكل 
م�ستدمي كما كان عليه احلال يف الثمانينات من 

بناء خزين اإ�سراتيجي من امل�اد الغذائية   -
حينما ن�ستعر�ص عددا من كتب التاريخ جند يف الكثري منها 
البيت عليهم ال�سام  اأنها عندما تتناول �سخ�سيات اهل 

�حل�سني ...
 بني �الإن�سانية و�لعنف 

ال
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في  الكربالئية  الحسينية   
طهران

ت��ك��رث يف ج��م��ه���ري��ة اإي�����ران الإ���س��ام��ي��ة اجل���ام��ع 
واحل�سينيات فما من مدينة ال و كان فيها ح�سينية 
اأداء املنا�سبات  اأو  اإما للعبادة  اأو جامع ي�سله الزائر 
الدينية او لا�سراحة والن�م وحتى امل�ساعدة املادية 

واأم�ر الطبابة.
واحل�سينية الكربائية يف طهران مبا حت�يه من �سعب 
واأق�سام تكفلت بتقدمي 
كل ما يحتاجه الزائر 
ومبيت  ط���ع���ام  م���ن 
وم�����س��اع��دة م��ادي��ة. 
وع���ن ت��اأ���س��ي�����ص هذه 
وعملها  احل�سينية 
للزائر  ت��ق��دم��ه  وم���ا 

وما حتت�يه و ما اآلت اإليه الأم�ر بعد التهجري الق�سري 
للعراقيني وكيفية معي�ستهم حّدثنا احلاج عبد الأمري 
ّجر والدي مع اآية اهلل ال�سيد حممد  فا زاده قائا: َهُ
ال�سريازي رحمه اهلل اإىل اإيران وبعدها راأى ان ي�ؤ�س�ص 
املقيم�ن يف طهران  العراقي�ن  فيها  يجتمع  ح�سينية 

وتهتم باإيجاد �سكن لهم او م�ساعدتهم يف ت�فري فر�ص 
عمل يعتا�س�ن منها او ت�ساعد مر�ساهم من خال اإيجاد 
العاج وكانت مت�لية احل�سينية �سرعية وقان�نية وكان 
اىل جانب والدي ال�سيد خليل �سبيلي وه� من امل�ؤ�س�سني 
وبداية التاأ�سي�ص كانت يف جامع فيلي ها يف نهاية حي 
مروي وبعد ذلك مت �سراء العديد من الأرا�سي حتى 

اأ�سبحت ح�سينية كبرية ت�سّم ثاثة ط�ابق.
وتابع احلاج فا زاده وحينما ت�يف والدي اأ�سبحت انا 
املت�يل القان�ين وال�سرعي يف طهران وت�سم احل�سينية 
م�ست�سفى مع كادر طبي متخ�س�ص ي�سّم 80 �سخ�سا 
من اأطباء ومعاونني وغريهم من بقية الكادر اإ�سافة 
األ��ف عن�ان ملختلف  اإىل وج���د مكتبة عامة فيها 14 
والأ�س�لية  والدينية  وال�سيا�سية  الأكادميية  العل�م 
القراءة  بنظامي  تعمل  وه��ي  والتاريخية  والفقهية 
اأ�سب�ع وهناك  وال�ستعارة حيث تك�ن ال�ستعارة ملدة 

المواكب والحسينيات الكربالئية  في ايران  
شعائر مقّدسة و مالذات  أمان ووالء 

�إن �نت�سار �ملو�كب �حل�سينية يف �ستى بقاع �لعامل ما هو �إال دليل على �أن �أتباع مذهب �أهل 
�لبيت عليهم �ل�سالم ال يتو�نون وال ياألون جهد� �إال وبذلوه يف �سبيل �إي�سال ر�سالة �لنه�سة 
مببادئها   الأ� برفد  ولت�سهم  �سر�ئحها،  مبختلف  �الن�سانية  ونفو�ض  قلوب  �إىل  �حل�سينية 

�الن�سانية �خلالدة.
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واآخر  للرجال  جناح 
من  وي���ؤخ��ذ  للن�ساء 
ك�����ل م���������س����رك يف 
ع�س�ية املكتبة مبلغ 
وان  ب�سيط  ���س��ن���ي 
من  امل��ك��ت��ب��ة  رواد 
املثقفة  ال�����س��رائ��ح 
والطلبة  كالأ�ساتذة 
والق�ساة وغريهم، وت�جد يف احل�سينية درو�ص لتعليم 
القراآن الكرمي وتعليم اخلياطة والكمبي�تر اإ�سافة اإىل 
العديد من الخت�سا�سات حيث كان الكثري من ال�سباب 
والن�ساء ياأت�ن للتعلم وقد تخرج الكثري منهم فهناك 
هذه  من  تخرج�ا  قد  وطالبة  طالب  األ��ف  ح����ايل40 

ال�سف�ف املهنية واأ�سبح�ا اأ�سحاب حرف ومهن.
من  تعمل  �سيدلية  على  اأي�سا  احل�سينية  وحت��ت���ي   
املر�سى  ت�ساعد  وه��ي  الليل  حتى  الباكر  ال�سباح 
اما  ع��اج  من  يحتاج�نه  ما  لهم  وت�فر  املحتاجني 

ال�سعائر احل�سينية فتقام �سهري حمرم و�سفر وت�زع 
الإفطار طيلة �سهر رم�سان حيث يح�سر ما  وجبات 
يقارب 300 اىل 400 �سخ�ص من الفقراء لتناول وجبة 
الإفطار وهناك بع�ص وجبات الأ�سحار ويف عيد الفطر 
تك�ن هناك حفلة قراآنية ت�زع فيها اجل�ائز ويف الأعياد 

وال�فيات تك�ن هناك اأي�سا وجبات طعام جمانية.
ثم حدثنا احلاج اأكرم عب�د من اأهايل كرباء ويقيم 
احل�سينية  على  امل�سرفني  اأح��د  وه���  طهران  يف  الآن 
اإيران  اإىل  الكربائية  الع�ائل  هجرت  عندما  قائا: 
اأح��دى احل�سينيات هناك وهي ح�سينية  التجاأت اىل 
خ�ج مرو حيث كانت تقام املنا�سبات الدينية وولئم 
من  جمم�عة  ثم  بيت  �سراء  مت  بعد  وفيما  الطعام، 
البي�ت وقد هدمت هذه البي�ت لبناء ح�سينية باأربعة 
ومكتبة  لاأ�سنان  م�ست�سفى  على  حتت�ي  وهي  ط�ابق 
وم�ؤ�س�سة خريية و�سالة كبرية للطعام و�سالتني للن�ساء 

لإقامة املحا�سرات الدينية والأخاقية. 
واأ�ساف احلاج عب�د: اأما هيئة الأمناء فهم ال�سيد اآية 
اهلل حممد ال�سريازي رحمه اهلل وال�سيد خليل �سبيلي 
واحلاج حم�سن ق�امي واحلاج ح�سني تكلمي واحلاج 
كانت  فقد  الأر���ص  ملكية  اما  زاده  غام ح�سني فا 
باأ�سم حممد ال�سريازي واحلاج �سبيلي واحلاج تكلمي 
وال�سري واحلاج غام ح�سني فا زاده واحلاج مهدي 
اأديب ومهدي اآل طعمة وبعد ان ت�يف البع�ص منهم بقي 
اآخرون يرددون على احل�سينية كاحلاج مهدي اديب 
واحلاج مهدي اآل طعمة وال�سيد تقي ال�سهر�ستاين وه� 

من ال�سخ�سيات املعروفة يف املدينة.
وعّرج احلاج عب�د: تقام يف احل�سينية �ساة اجلماعة 
باإمامة ال�سيد عز الدين حممدي يف وقت النهار ويت�ىل 

وعادة  الليل  يف  ال�ساة  اإمامة  ال�سهر�ستاين  ال�سيد 
تك�ن هناك جل�سات قراآن يف �سهر رم�سان بالإ�سافة 
اىل ت�زيع الطعام واحلل�يات وال�ساي وكذلك الهتمام 
بالفعاليات الأخرى كاإقامة الت�سابيه من حرق اخليام 

وغريها من ما�سي واقعة الطف.
العراقي�ن  ك��ان  قائا:  حديثه  يف  احل��اج  وا�سر�سل 
ياأت�ن بكرثة خال اأع�ام الثمانينات وكانت احل�سينية 

الكربائية حتتفي ب�سيافتهم واإكرامهم.

 مؤسسة فاطمة الزهراء
وهي م�ؤ�س�سة قام بتاأ�سي�سها احلاج عب�د وتعترب من 

ن�ساطاته اخلا�سة.
امل�ؤ�س�سة قائا:تعمل  اأكرم عب�د عمل   ويروي احلاج 
ال�افدين  ال��زائ��ري��ن  ا�ستقبال  على  امل�ؤ�س�سة  ه��ذه 
وم�ساعدتهم خ�س��سًا الذين فقدوا ج�از �سفرهم او 
فقدوا اأم�الهم او من هم بحاجة اىل ال�سكن او عاج 
التربعات  امل�ؤ�س�سة  له  فتقدم  مرجم  اىل  يحتاج  او 
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وامل�ساعدات وكل ما يحتاجه الزائرون بعد ان يكتب�ا 
اأ�سماءهم وت�قيعاتهم وهناك 850 عائلة عراقية وغري 
عراقية يتم م�ساعدتها بالأم�ال وامل�اد الغذائية وكذلك 

م�ساعدة ال�سباب على الزواج وم�ساعدة احل�امل.

في  الكربالئية  الحسينية   

أص���ف���ه���ان م���ث���ال  ل��ل��ع��ط��اء 
الحسيني

احل�����������س�����ي�����ن�����ي�����ة 
ال����ك����رب����ائ����ي����ة يف 
اأ���س��ف��ه��ان ك���ان لها 
ح�سينية  ر����س���ال���ة 
ودور كبري يف القيام 

بالعديد من املهام.
 وعن هذه احل�سينية 
حدثنا  قدمته  وم���ا 
قائا: مت تهجرينا يف  التكمجي  الر�س�ل  احلاج عبد 
فرة ال�سبعينيات فا�ست�طنا يف مدينة اأ�سفهان باإيران 
وعندما اجتمعنا بداأنا منار�ص ال�سعائر احل�سينية يف 
جامع جار�س�   وا�ستمرت هذه ال�سعائر لعامني وبعد 
اجلامع  يف  وبقينا  ج��زون  منطقة  اىل  انتقلنا  ذل��ك 
اأع����ام وك��ان ذلك  مل��دة 4  امل���ج���د يف تلك املنطقة 

عام1972.
ال�سيد  وبدعم من  التكمجي حديثه:  احل��اج  ووا�سل   
حممد ال�سريازي الذي قدم لنا الكثري وحث البع�ص 
ذل��ك مت احل�س�ل على  بعد  م��ادي��ًا،  م�ساعدتنا  على 
تطل  لن�ساء ح�سينية  م  ار���ص مب�ساحة 1300  قطعة 
على ال�سارع العام يف املدينة وكان ذلك من خال تربع 
احلاج مرزة رحيم الزارعي وقد مت �سراء قطعة ار�ص 

مب�ساحة 300م اإىل جانب تلك القطعة وكنت انا اأحد 
اأع�ساء اللجنة امل�سرفة على بناء احل�سينية وهم احلاج 
حميد ريحانة واحلاج عبا�ص واحلاج ما �ساء اهلل فهد.

فقد  الن  ام��ا  احل�سينية  بناء  مت  الثمانينيات  ويف   
ط�ابق  بثاثة  م   5000 احل�سينية  م�ساحة  اأ�سبحت 
وتقام فيها مرا�سيم العزاء بح�س�ر الهيئات حيث تقام 
يف �سهري حمرم و�سفر جمال�ص عزاء ملدة 60 ي�مًا 
الذي ت�زع فيه وجبات  الكرمي  وكذلك �سهر رم�سان 
القراآن  لتعليم  القراآنية  املحافل  فيه  وتقام  الإفطار 
وقراءة الأدعية كدعاء كميل يف ليايل اجلمع بالإ�سافة 
اإىل تعليم الن�ساء بعل�م القراآن وهناك ح�سينية خا�سة 

لل�سباب بالقرب من هذه احل�سينية.
تقدمها  التي  وامل��ادي��ة  الإن�سانية  امل�ساعدات  وع��ن   
احل�سينية ا�ستطرد التكمجي: حتت�ي احل�سينية على 
�سندوق القر�سة احل�سنة ل�سد حاجة املري�ص واملحتاج 
م�ساعدة  او  ال��زواج  على  العزاب  ال�سباب  وم�ساعدة 
ت�سغيل  ب�سدد  والآن  لهم  �سكن  اإي��ج��اد  يف  الع�ائل 
امل�ست�سفى امل�ج�د يف هذه احل�سينية من خال كادر 
طبي متخ�س�ص وبت�ا�سل احل�سينية مع التقدم العلمي 
وهي  الن��رن��ت  على  م�قع  لها  اأ�سبح  والتكن�ل�جي 
والزهراء  املهدي  لقناتي  تابعني  حتت�ي على مكتبني 

الف�سائيتني.
 

في  الكربالئية  الحسينية   

مشهد
بقية  عن  م�سهد  يف  الكربائية  احل�سينية  تختلف  ل 
وتلبي  امل���ؤم��ن��ني  ت����ؤوي  التي  واحل�سينيات  اجل���ام��ع 

حاجاتهم الجتماعية والدينية والثقافية.
وملعرفة تفا�سيل عمل هذه احل�سينية واأح���ال حمبي 

و�سيعة اأهل البيت عليهم ال�سام هناك حّدثنا ال�سيد 
بعد  قائا:  العطار  جعفر  ال�سيد  بن  ال�سادات  ج���اد 
تهجرينا من العراق واجهنا �سع�بات يف كيفية العي�ص 
حت�سنت  حتى  بالعمل  فبداأنا  املائم  ال�سكن  واإيجاد 
اأح�النا كانت امل�اكب من خمتلف حمافظات العراق 
جتتمع يف �سحن الإمام الر�سا عليه ال�سام وبعد ذلك 
بداأت هذه امل�اكب جتتمع يف منزل املرجع الديني ال�سيد 
هادي املياين حيث كنا نقيم املاأمت احل�سيني هناك 
بداأت  ثم  ال�سه�ر  من  غريه  او  حمرم  �سهر  يف  �س�اء 
هذه امل�اكب ت�ؤ�س�ص اجل�امع واحل�سينيات فاأ�سبح لكل 
م�كب ح�سينية خا�سة به يقيم فيها جمال�ص العزاء او 

املنا�سبات الدينية الأخرى وامل�اليد.
 وقال ال�سادات: كنا نقيم جمال�سنا يف م�سجد ال�سنكي 
يف �سارع طرب�سي وكان ذلك عام 1974 ثم بعد ذلك 
يف  امل�ج�دين  العراقيني  الأ�سخا�ص  بع�ص  وبجه�د 
الك�يت ويف اإيران حيث قدم�ا لنا امل�ساعدات املادية 
قمنا ببناء ح�سينية بعن�ان احل�سينية الكربائية يف 

منطقة طرب�سي .
اأما هياأة الأمناء التي ت�سرف على هذه احل�سينية فهم 
املرح�م �سيد ر�سا ف�سيحي واحلاج عبا�ص مظاهري 
واملرح�م ال�سيخ اخل�ر �سيدي واحلاج هادي تقي ب�ر 

واحلاج علي كبابي ووالدي ال�سيد جعفر العطار.
احل�سينية  دور  ام���ا  ح��دي��ث��ه:  ال�����س��ادات  ووا����س���ل   
الجتماعي فه� تربية الأجيال من �سباب واأطفال تربية 
احل�سيني  العزاء  وذل��ك من خال جمال�ص  ح�سينية 
م�ساعدة  وكذلك  والأخاقية  الدينية  واملحا�سرات 
حيث  �سكن  لديهم  لي�ص  الذين  ال�افدين  العراقيني 

تتكفل احل�سينية باإ�سكانهم.
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•  ح�سن الها�سمي 

واإن�سانيا  ح�ساريا  تتقدم  وال�سع�ب   الأ واإن 
والنه��ص واحلرية،  الإبداع  ثقافة  بن�سر  وتقنيا 
اأو �سعب معني ينت�سر  وعندما نتعرف على دولة 
بالتاأكيد  جندها  واجلمال  والت�سامح  العلم  فيه 
الثقافات  عن  بعيدة  اإبداعية  ثقافة  متتلك 
ل  التي  واملناهج  اجلامدة  والعقليات  املتكررة 
تخدم التجديد والنه��ص، وعندما نتعرف على 
دولة قد تك�ن غنية ولها تاريخ ح�ساري واإن�ساين 
واجلامعات  املدار�ص  فيها  وتنت�سر  قدميا 
واملتعلمني والعلماء لكنها تتقدم بدرجات بطيئة 
متكررة  ثقافة  ت�ستخدم  باحلقيقية  لأنها  جدا 
)اإبقاء  �سعار  وترفع  وجامدة 
والتي  كان(  ما  على  كان  ما 
اإىل  املجتمعات  بتلك  تدفع 
دون  املا�سي  واجرار  التاأخر 

ال�ستفادة وال�ستزادة منه. 
اإبداعيا  علما  اأردنا  ما  واإذا 
بدوائرنا  فلنبداأ  ثاقبة  وحكمة  واعدة  وثقافة 
املايل  الف�ساد  اآفات  من  لنخل�سها  وم�ؤ�س�ساتنا 
حق�ق  احرام  بق�انني  ولن�سخها  والإداري 
الإن�سان وحفظ كرامته، ولنكر�ص �سعار )خدمة 
امل�اطن �سرف لنا(، واإذا ما طمحنا املزيد من 
و�ساحاتنا  و�س�ارعنا  ملدننا  والتاألق  اجلمالية 
باأنف�سنا  نبداأ  اأن  علينا  وحماتنا،  واأزقتنا 
فا  كبيتك  )مدينتك  �سعار  ولفع  بالنظافة 
البلديات  وزارة  دور  وياأتي  بنظافتها(  تق�سر 
ثان�يا يف التنظيف والتجميل بعد �سع�ر امل�اطن 

بامل�س�ؤولية حيال وطنه واأبناء جلدته. 
والإح�سا�ص  بامل�س�ؤولية،  اجلمعي  الإح�سا�ص  اإن 
اجلمعي بحب ال�طن وتط�يره وخدمة م�اطنيه، 
�س�اء بدر من امل�اطن العادي اأو امل�س�ؤول يف دوائر 
الذي  الذي يكر�ص روح اخلدمة وه�  الدولة ه� 
الإداري  والروتني  الف�ساد  حالت  على  يق�سي 
ويغر�ص  الأنانية  الروح  على  يق�سي  الذي  وه� 
بدل عنها الروح ال�طنية التي تبني وتط�ر وتنتج 

وتتاألق دون منة من اأحد على اأحد.
ويبقى حب ال�طن الذي طاملا يك�ن دافعا للبناء 

وطاملا يك�ن منطلقا للتاآخي واملحبة والإيثار ه� 
ل  التي  التغيري  ثقافة  اإىل  ن�سل  ريثما  الفي�سل 
تاأتي بتجاوز الذات وتغليب  تاأتي اعتباطا واإمنا 
امل�سالح  من  �س�اها  ما  على  العامة  امل�سلحة 

النفعية الأخرى. 
اإذا اأردنا ال�ساح والإ�ساح علينا البدء باأنف�سنا 
والبدء  ثانيا،  فيه  نعي�ص  الذي  واملجتمع  اأول 
واملعريف  الثقايف  الراكم  من  يتك�ن  بالنف�ص 
املجتمع  على  ذلك  ينعك�ص  حتى  واحل�ساري 
في�سبغه ب�سبغة اأبنائه ر�سدا اأم غّيا، ويف اإطار 
�سياغة الفرد �سياغة ح�سارية واعية، يذكر اإنه 
جاء رجل اإىل النبي)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
وقال له: يا ر�س�ل اهلل، اأو�سني؟ فقال له النبي: 

فهل اأنت م�ست��ص اإن اأنا اأو�سيتك؟!
قال: نعم يا ر�س�ل اهلل. 

- فكرر النبي ذلك ثاثا، فاأجابه بنعم، وبعد اأن 
اطماأن النبي باأنه �سيعمل بن�سيحته، لفت نظره 
اإىل اأهمية ما يريد اأن يتف�ه به وقال: اإذا هممت 
باأمر فتدّبر عاقبته، فاإن يك ر�سدا فاأم�سه، واإن 

يك غّيا فانته عنه. 
يتحرر  حينما  تبداأ  التقدم  ملحمة  فاإن  وهكذا 
الإبداع  اإىل  ويتجه  اجلم�د  ثقافة  من  املجتمع 
اأو  خ�ف  دون  متطلباته  بكل  والكمال  والر�سد 
التي هي  الإن�سائية  املناهج  والبتعاد عن  وجل، 

كال�سجر با ثمر.
واأهميته  العلم  اإىل  ي�سري  دائما  والإ�سام   
ت�جد  ل  حيث  املجتمعات،  وتقدم  نه�سة  يف 
تطبق  اأو  تنت�سر  اأن  ميكن  ول  علم  با  ح�سارة 
عن  بعيدة  جاهلة  �سع�ب  بني  الدميقراطية 
وان  واحل�ساري،  الإن�ساين  والنه��ص  الإبداع 
بناء الإن�سان بال�سكل ال�سحيح يف�سي بالتاأكيد 
جمتمع  يتقدم  ولكي  �سحيحة،  حياة  بناء  اإىل 
تثقيفه،  ت�عيته،  بالإن�سان،  الهتمام  علينا  ما 
وتعليمه.. ولعل هذا ما مييز الدول املتح�سرة اأي 
اهتمامها بالإن�سان يف بناء احلياة، وهم م�ؤمن�ن 

بعبارة اإن اجلهل ه� عدو الإن�سان الأول.

�ل��ع��ل��م ن����ور و�جل���ه���ل ���الم، 
فبالعلم ن�ستطيع �أن ن�سع �الأمور 
نز�ل  وال  �ل�سحيح،  ن�سابها  يف 
منعمة  ر��سية  عي�سة  نعي�ض 
بع�سا،  بع�سنا  نحم  دمنا  ما 
ملوؤها  بحياة  نتمتع  ن��ز�ل  وال 
ما  و�لت�سامح  و�لر�أفة  �ملحبة 
�الإيثار  بخ�سال  نتمتع  دمنا 
نرفل  ن���ز�ل  وال  و�مل���و�����س���اة، 
ما  و�لدقر�طية  باحلرية 
و�ل���ر�أي  �ل���ر�أي  ن�ستمع  دم��ن��ا 
�الآخر، و�أخري� ولي�ض �آخر� ما 
نز�ل نعي�ض يف بيئة نظيفة ما 
متغلغلة  �جلمال  ثقافة  د�مت 
يف ذو�تنا فتكون وقتئذ �أنف�سنا 
كل  �ىل  حم��ال��ة  ال  منجذبة 
كل  من  جميل،ومتنفرة  منظر 

منظر قبيح. 

  من �أجل  ثقافة �لتغيري    
فلنبد�أ باأنف�سنا 
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• حترير: يحيى الفتاوي    • حتقيق: في�سل غازي-ميثم احل�سناوي    

..لتعليم يف �لعر�ق�
 لقد �أعطى �هلل تعاىل منزلة رفيعة ومكانة �سامية للعلم و�ملعرفة ملا لهما من �آثار كبرية يف و �ملجتمعات وتطورها ورقيها 
وم�سريتها نحو �لكماالت �لتي ين�سدها �لباري عّز وجّل ، وت�سهد على ذلك �لكثري من �الآيات �لتي جمدت �لعلم و�لعلماء وبّينت 

ف�سلهم على من �سو�هم، وحّثت �لنا�ض على �ال�ستفادة منهم و�لنهل من علومهم.
و�إن معظم من دخلو� ميد�ن �لعلم- مبختلف �ألو�نه- قد خرجو� يحملون ثقافات توؤهلهم ليكونو� رموزً� وقياد�ت لدّفة �سفن 
�حلياة ويبحرون بها ليو�كبو� �لعامل وكل �حل�سار�ت، وما كل ذلك �ال بف�سل ذلك �ملعلم �لذي كاد �أن يكون ر�سواًل وهو �الأب �ل�سامي 

و�لقائد �لفا�سل.
و �ساحب �لر�سالة �جلليلة �إا هو من يحمل �سفة �الأخالق و�لبية و�الإ�سال حيث تقع على عاتقه م�سوؤولية �إي�سال هذه 
�لر�سالة �إىل كل من ي�ستقبلها منه وبكل و�سو وهذ� و�جبه �ل�سرعي و�لقانوين و�الأخالقي يف كل مكان وزمان ومهما كانت 

�ملتغرّي�ت و�لظروف.
ويف عقود من�سرمة كان �ملعلم يعاين عدة روف خانقة جعلته منك�سر �جلنا ال ي�ستطيع �أن يحلق ويتاألق يف ف�ساء �لتعليم مما 

قلل نوعا ما من عطائه �لتدري�سي، ولكنه 
نبتت  �لتي  �لدقر�طية  ل  ويف  �ليوم 
�ملعلم  �أ�سبح  �لعر�ق  يف  ثمارها  و�أينعت 
�ساأن بعدما وجد من يهتم به وي�سعى  ذ� 
هنا  من  ن�سمع  �ملقابل  ويف  م�ساكله،  حلل 
حد  �ىل  بع�سها  ي�سل  �نتقاد�ت  وهناك 
�لتي  �لعظمى  �لر�سالة  باإهمال  �التهام 
�ل�سعي  مقابل  يف  �ملعلم  عاتق  على  تقع 
ور�ء �ملادة �لتي توفر له �حلياة �ل�سعيدة 

له ولعياله.
ولكون �لتعليم ملفا �سائكا ومت�سعبا فقد 
�ىل  �حل�سينية  �ل��رو���س��ة  جملة  �سعت 
�إلقاء �ل�سوء على بع�ض جو�نبه وبخا�سة 
تلك �لتي ك �حلديث عنها يف �ل�سنو�ت 
�أو عند  �لنا�ض  �سو�ء بني عامة  �الخرية 
�لتدري�سية  �مل��ج��االت  يف  �ملتخ�س�سني 

و�لبوية.

22 ذواحلجة  1432ه�



�سجون و�آمال
التعليمية..   المناهج 

أولى المشكالت   
وقد ت�سدرت ق�سية تغيري املناهج التعليمية قائمة امل�ساكل 
التي طالتها كلمات النقد يف الع��ام ويف �سف�ف ذوي 
ال�ساأن، داعني اىل اإحداث ن�ع من التغيري فيها �س�اء من 
حيث احلجم اأو من حيث امل�سم�ن، وكذلك طرق التدري�ص 
باعتبارها اأ�سبحت عقيمة وقدمية ا�ستغنى عنها العامل 
منذ زمن، مع الدع�ات اىل دعم املدر�ص وتط�ير قدراته 

التدري�سية وفقا للتط�رات العلمية احلديثة.
ح�ل هذه الق�سية التقت جملة الرو�سة احل�سينية  ببع�ص 
اأ�سار  وقد  الم�ر  واأولياء  التدري�سية  بالعملية  املخت�سني 
غالبيتهم اىل وج�د ت�سخم كبري يف حجم املادة املقدمة 
اىل الطالب يف العراق وخا�سة يف التعليم البتدائي حيث 

قال ال�ستاذ  رائد عبد الزهرة: اعتقد ان هناك الكثري 
من امل�اد الدرا�سية التي تربك الطالب البتدائي خا�سة 
وجتعل ذهنه م�ستتا بني عدة درو���ص او م�اد رغم انه ل 
يزال ل يعرف القراءة والكتابة واحل�ساب، فيما جند ان 
بع�ص الدول العربية خا�سة قد ركزت يف ال�سن�ات الوىل 
للدرا�سة على امل�اد الرئي�سية التي تقدم للطلبة يف املرحلة 
والريا�سيات حتى  العربية  اللغة  راأ�سها  وعلى  البتدائية 
يتاح للطالب جمال درا�سي كبري لل�سيطرة على هذه امل�اد 
ال�سرورية واملهمة والتي بدون اتقانها على ال�جه ال�سحيح 
يبقى الطالب يعاين 
م����ن ال���ك���ث���ري من 
ال�سع�بات يف فهم 

امل�اد الاحقة.
اأن  اىل  واأ������س�����ار 
هذا  على  :ال��دل��ي��ل 
ل�  اننا الن  ال��راأي 
طلبة  ج��ّل  اختربنا 

ان  ل�جدنا  بالتحديد  الثاثة  امل���اد  ه��ذه  يف  اجلامعات 
اأب�سط ق�اعدها وبخا�سة  الكثري منهم غري متمكن من 
التي  الجنليزية  اللغة  ثم  ومن  العربية  اللغة  الم  لغتنا 
اأ�سبحت لغة عاملية ل منا�ص من اتقانها، فيما جند ان 
اإتقان  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  ترّكز  العامل  دول  من  الكثري 
لغتها الم من قبل طلبتها اإل نحن فقد اهملنا هذا اجلانب 
املهم، ول باأ�ص با�سافة مادة اللغة الجنليزية اىل طاب 
املراحل الدرا�سية البتدائية الوىل ب�سكل ب�سيط، واعتقد 
ان هناك جتارب ناحجة يف الكثري من دول العامل يف هذا 

املجال ميكن ال�ستفادة منها. 
واأ�سار امل�اطن حيدر عبد الأمري اىل ق�سية اأخرى اأخذت 
حيزا من احلديث يف ال�قت الراهن ال وهي وج�د بع�ص 
الق�سايا غري ال�سحيحة يف املناهج الدرا�سية فقال: اإن 
املطالبة بتغيري بع�ص املناهج الدرا�سية اأ�سبحت �سرورة 
الفكار  من  املناهج حتمل  تلك  بع�ص  واأن  ملّحة خا�سة 

اخلاطئة  واملعتقدات 
على  ت�����ؤث����ر  ال����ت����ي 

 ان الكثري من دول العامل ترّكز ب�سكل اأ�سا�سي 
على اإتقان لغتها االم من قبل طلبتها اإال نحن 
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املجتمع ب�سكل عام وعلى راأ�ص تلك املناهج مادة التاريخ 
احلقائق،  وتغيري  التزييف  م���اده��ا  بع�ص  ي�س�ب  التي 
وكذلك جند احلال يف بع�ص مفردات امل�اد الخرى كاللغة 
العربّية ومادة الإ�سامية مما ينمي عند الطالب قناعات 
يكت�سف فيما بعد اأنها كانت خاطئة واأن هناك تعّمدا على 
اإخفاء احلقائق عنه مما ي�ؤدي اىل فقدانه الثقة باملادة 
املقّدمة له ومن ثم بالتدري�سي الذي قدم له تلك املادة، 
وهنا قد يحدث عزوف تام عند بع�ص الطلبة مما ي�ؤدي 
يدع�  المر  برّمتها، وهذا  التعليمية  العملية  اإف�سال  اإىل 
امل�س�ؤولني اىل البتعاد عن هكذا م�اد وتنقيتها مما د�ّص 

فيها من مغالطات.
ورما الطالب حممد 
ميثم الكرة يف ملعب 
التدري�سية  الطرق 
ان  ق��������ال  ح����ي����ث 
من  العديد  ه��ن��اك 
ال���س��ات��ذة مم��ن ل 
مي��ت��ل��ك���ن ال���ق���درة 
الكافية على اي�سال 

املادة العلمية للطالب، من خال اتباعهم ل�ساليب جافة 
يف التعامل مع الطلبة، وانتهاجهم لبع�ص ا�ساليب الرهيب 
معتقدين انها جتدي يف افهام الطالب املادة، فيما تك�ن 

هذه ال��سيلة اداة اىل نف�ر الطالب من املادة وكرهها لها 
وبالتايل عدم فهمها وتقبلها.

تف�سيات  بع�ص  �سملت  اأخ��رى  واآراء  الآراء  هذه  كانت 
امل�اد الدرا�سية ذكرها بع�ص اأولياء اأم�ر الطلبة من قبيل 
تاأخر ت�سليم الكتب املدر�سية والقرطا�سية وا�سطرارهم 
اىل �سراء بع�سها من ال�س�اق املحلية، ومنها اأي�سا عدم 
قدرة املعلم على اي�سال املادة ب�سكل كامل، وكرثة العطل 
يف  الإرب���اك  من  حالة  يف  اي�سا  ت�سبب  التي  الدرا�سية 
التدري�ص، وغريها من امل�ساكل واملع�قات املتعّلقة بال��سع 

الراهن يف بلدنا.

 التغيير قادم
مديرية  اىل  وت�ّجهت  الآراء  هذه  الرو�سة  جملة  حملت 
تربية كرباء لتعر�سها على مديرها العام ال�ستاذ عبد 
واملعلمني  املدر�سني  بع�ص  اإن  فقال:  ال�سفار  احلميد 
واملفكرين كان يلّمح – مثا- باأن مادة التاريخ فيها ما ه� 
مزيف ويذكر بع�ص احلقائق اأو يرك بع�ص امل��س�ع، واأن 
هناك تط�رات طراأت على بع�ص املجالت العلمية وتغريت 
بع�ص النظريات العلمية والفكرية وغريها من امل�سائل، 
املناهج  بع�ص  يف  تغيريات  ب��اج��راء  قامت  الربية  واإن 
وهناك جلان م�ستمرة بالعمل لتغيري املتبقي، ونحن بدورنا 
من خال اجتماعاتنا الدورية مع مديري املدار�ص ن�ّجه 
ب�سرورة ذكر احلقائق وت��سيح التزوير والنحراف واإن 

كل التغيريات تتم بداية العام الدرا�سي".

 ول�سباب محلها من 
االعراب

الرب�ية  العملية  يف  العاملني  نح�  املجلة  ت�جهت  كما 
املعاناة،  هذه  ا�سباب  لبع�ص  ت�سخي�سهم  على  لاطاع 
ممار�سة  من  يحدث  ماكان  ال�سباب  ح�سيلة  فكانت 

ال�سعط على التدري�سيني يف املا�سي.
كاظم  حممد  حترير  ال�ستاذ  حّدثنا  اخل�س��ص  وبهذا 
)اأم��ني �سر نقابة املعلمني يف ك��رب��اء( ق��ائ��ا:  يف ظل 
تعد  ال�سيا�سي،  مل  العمل  ت�سعب  وك��رثة  العراق اجلديد 
هناك �سغ�طات �سيا�سية على عمل التدري�سيني يف �ستى 
املجالت، المر الذي اأّدى بدوره اىل نهاية انحراف خط 
املدر�ص الرب�ي الذي اأ�سحى غري م�ج�د ومل نعد نلم�سه 

يف عملنا منذ �سن�ات.
الربية  عملية  يف  ال�سغ�طات  "ولكن  بق�له  وا�ستطرد 
والتعليم تكمن يف العملية الإدارية من حيث التنقات وبناء 
املدار�ص اأو عملية هدم مدر�سة والتجهيزات وهذه الق�سايا 

ل زالت اىل الآن م�ج�دة.

 اإن الرتبية قامت 
باجراء تغيريات يف بع�ض 

املناه وهناك جلان م�ستمرة 
بالعمل لتغيري املتبقي 
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 الــدخــل والــمــكــانــة 
االجتماعية 

ال�سدد:  الفتاوي فقد قال يف هذا  ال�ستاذ ه��ادي  اأم��ا 
هنالك اأثار �سلبية كثرية يف زمن النظام البائد منها اإخراج 
الطاب من املحا�سرات اإىل امل�سريات والتظاهرات التي 
ت�سب يف م�سلحة النظام البائد ، وك��ان املهم يف ذلك 
ال�قت الإ�سادة بدور )الدكتات�ر املقب�ر( حتى ل� كان على 
ح�ساب التعليم" وعند ربط املا�سي باحلا�سر تك�ن هناك 
تر�سبات كثرية منها النف�سية لأنه ل ميكن غلق �سفحة وفتح 
اأخرى دون الرج�ع اإىل املا�سي ونحن نعمل على التخل�ص 
الذي كان  الطالب  بالتعامل مع  الآث��ار وخا�سة  من هذه 

اخل�ف  على  مبنيا 
اأم���ا الآن  وال��رع��ب 
نعمل على الحرام 

املتبادل .
الفتاوي  واأك���م���ل 
كان  ما  اأك��رث  "اأن 
التدري�سي  ي�����س��ع 
يف خانة �سيقة ه� 

دخله املادي لأنه الآن الكثري من املدر�سني ميتهن�ن مهنا 
واحدة هي التدري�ص ".

اأي  قبل  من  التدري�سي  الكادر  على  �سغ�طات  ت�جد  ول 
م�ساعدة  على  نعمل  ونحن  احلا�سر  ال�قت  يف  م�س�ؤول 

الطاب ب�س�رة اإن�سانية معق�لة .

المناسب  الشخص   
في المكان المناسب 

ال�ستاذ عبا�ص ع�دة علي�ي ، رّد  على النتقادات امل�ّجهة 
اىل الك�ادر التدري�سية من حيث ثقافتها العلمية والفكرية 

بعلم  التعليمية تدخل يف دورات  الك�ادر  كافة  اإن  قائا: 
مع  التعامل  كيفية  يف  مهاراتها  لتط�ير  الرب�ي  النف�ص 
الطالب، وهنالك حملة تثقيفية للك�ادر التدري�سية وبيان 
التكليف ال�سرعي اإ�سافة اإىل ال�اجب ال�ظيفي لهذه املهنة 
ال�سريفة املقد�سة، وكل ذلك لكي يتمّكن املدر�ص من زرع 

الثقة لدى الطاب.
فيما تطّرق ال�ستاذ عبد الكاظم لفته �سعيد وه� مر�سد 
ترب�ي اىل �سرورة ايجاد لغة ح�ار منا�سبة بني املدر�ص 
والطالب فقال: اإن التدري�سي مربي منذ اأن ن�ساأت اخلليقة 
فه� مبدد الظام على مّر الع�س�ر ومل ولن تتغري ر�سالته 
فاإن كان هناك �سل�ك مغاير لر�سالته فهذه �س�اذ للقاعدة، 

ان  ينبغي  املعلم   لأن 
ق�ل  -اأول-  يتمّثل   
اهلل تعاىل  :)ق��ل ل 
اأجرًا  عليه  اأ�ساألكم 
على  اإل  اأج���ري  اأن 
كانت  ف��م��ن   ) اهلل 
اأخاقه بهذا الجتاه 
يبالغ  فلم  ال�سماوي 
يكذب  ومل  ال�ساعر 

حني و�سفه باأنه كاد اإن يك�ن ر�س�ل، لذا فيجب عليه األ 
تك�ن  هناك لغة عنف يف ح�اره مع طالبه . 

وقال عبد الكاظم "اإن العنف كلمة �سم�لية تعني كّلما ي�ؤثر 
على النف�ص الب�سرية �سلبًا �س�اء كان ج�سديًا اأو نف�سيا ، 
با�ستخدام الكام القا�سي واليد امل�ؤملة اأو �سل�ك ينّم عن 
من  اأم�سى  تاأثري  للكلمة  يك�ن  قد  وهنا  الح��رام  عدم 
ال�سيف" لذا قال �سيد الك�نني ..)الكلمة الطيبة �سدقة( 
اأو  اأب�ي  واأق�ل باأن احل�ار بني التدري�سي والطالب ح�ار 
اأخ�ي ينّم عن مدى �سعة اأفاق التدري�سي وحلمه ومل تكن 

يف ي�م ما لغة عنف . 

 مل تعد هناك �سغوطات 
�سيا�سية على عمل التدري�سيي يف 
�ستى املجاالت، االمر الذي اأّدى 

اىل نهاية انحراف خط املدر�ض
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ع�����س��ر  يف  "اأم�������������ا 
فتكّيف  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
ك�������ل م�������ن امل������در�������ص 
للع�سر  وال����ط����ال����ب 
اجل����دي����د وم��ت��غ��ريات��ه 
ال��ك��ث��رية واأ����س���ب���ح ج� 
للح�ار  مائمًا  النفتاح 

وبدون  اإميانًا مطلقًا  م�ؤمن  بناء جيل  اإىل  بحاجة  ولكّنا 
اإىل حب  حدود بال�طن وامل�اطنة .. نحن بحاجة ما�سة 
العراق .. وطننا الذي احت�سن اآمالنا واآلمنا ، فمن اأحب 

وطنه اآمن باهلل عز وجل" .
اأكرثها م�ساألة  ال�سلبيات �سابقًا  "اإن  اأ�ساف  ويف اخلتام 
ت�سيي�ص التعليم وجعله مغلقا )للحزب  الأوح��د( منهجًا 
وطالبًا ومدر�سًا واإعامًا، وايجابيات احلا�سر هي زوال 
هذا القهر من التعليم والتدري�ص واأن من يريد اأن يبني 
دولة ع�سرية فليهتم بالربية وليهيئ للمربي حياة حرة 

كرمية ول مييز عليه غريه معن�يًا وماديًا".

 دور االضطرابات 
 اأما ال�ستاذ ثامر ج�اد كاظم فقد جعل لا�سطرابات التي 
مّر بها العراق دورا بارزا يف العملية الرب�ية حيث قال: لقد 
كان للتهديدات دور كبري يف تخريب م�سرية اإعمار العراق، 
الق�ساء  على  يعتمد  الإع��م��ار  م�سرية  جن��اح  وان  خا�سة 
والتعليم اجليد، وعلى حّد علمنا فاإن احلك�مة التنفيذية 
ت�سعى جاهدة اإىل التخل�ص من تلك الركة التي تركتها 
التهديدات على التدري�سيني ، وبراأيي فاإن عملية التخل�ص 
من هذه الركة تكمن يف تط�ير عمل النزاهة التي تعمل 
ب�س�رة بطيئة واإلغاء نظام الت�زيع الر�سائي يف الربملان 
الذي يحّد من حما�سبة الأ�سخا�ص غري الكف�ئني ، وك�سف 
املزّورين ومراقبة التعليم يف املحافظات املزعزعة اأمنيًا، 
حيث اأن الكل ياحظ الآن اأن املحافظات الأكرث ا�ستقرارا 
النجاح  ن�سب  يف  الأوىل  املراكز  على  حت�سل  التي  هي 

وارتفاع الدرجات ومثال على ذالك حمافظة كرباء .

     هموم التدريسيين 
وقادنا ال�ستاذ ل�ؤي اىل بع�ص هم�م التدري�سيني 

التي  املعّ�قات  �سف  يف  تقف  قد  التي 
التدري�سي  الأداء  ج����دة  متنع 

ف���ق���ال: م���ن اأج�����ل اإجن����اح 
العملية الرب�ية يف اأي قطر 

ينبغي الهتمام بالأ�سا�سيات التي 
درا�سة  واأهمها  العملية  تلك  تخ�ّص 

معاناة التدري�سيني، حيث اأن هناك م�ساكل 

اأن  اأو  حل�ل  لها  ت��سع  مل  التدري�سيني  تخ�ص  كثرية 
بني  ومن   ،ط�يا زمنا  وت�ستغرق  جدًا  بطيئة  حل�لها 
اأبرز تلك احلل�ل او املتطلبات حت�سني ال�اقع املعا�سي 
للمدر�ص ب�سكل يك�ن ملح�ظا، لكي ل ين�سرف ذهنه 
وقته  ويكّر�ص  التدري�سية  الم���ر  غري  اىل  وتفكريه 

واهتمامه نح� النجاح وتقدمي الف�سل يف عمله.
واأ�ساف: ومنها اأي�سا الإكثار من الدورات الدرا�سية 
بالذات،  منها  والعلمية  اجلديدة  للم�اد  وخ�س��سًا 
للمدر�ص  التدري�سية  املناهج  ت�فري  اىل  بالإ�سافة 

والتي يجّهز به من قبل ال�زارة �سابقًا.

معوقات و حلول
اأما الأ�ستاذ اأحمد �ساكر فقد اأوجز عددا من امل�ساكل 
العراق  يف  الرب�ية  العملية  بها  متر  التي  واملعّ�قات 
التي  ال�سع�بات اخلا�سة  اإن هناك عددا من  فقال: 
املدار�ص  كل  يف  م�ج�دة  تك�ن  ل  وقد  املعلم  ت�اجه 
ولكنها م�ج�دة يف غالبيتها ومن اأهمها،  كرثة اأعداد 
الطاب يف ال�سف ال�احد حيث يتجاوز العدد اأحيانا 
اأرب�����ع�����ني ط��ال��ب��ا، 
كثافة  ع��ن  ف�����س��ا 
الدرا�سية  امل�����ادة 
يدفع  ال���ذي  الم���ر 
اىل  ب��ال��ت��دري�����س��ي 
طريقة  عن  البحث 
منها  ل���ه  ي��ت��ح��ق��ق 
يف  التفكري  م��ن  ومينعه  ال��درا���س��ي،  املنهج  اإك��م��ال 
با�ستيعاب   املادة  يتلقى  الطالب  التي جتعل  الطريقة 
،ا�سافة اىل قلة ال��سائل التعليمية الفعالة يف املدار�ص 

وغيابها يف معظمها. 
املدار�ص  بع�ص  اأن  ح�سن:  زهري  ال�ستاذ  قال  فيما 
قبل  م��ن  املعلمني  على  ال��درو���ص  ت���زي��ع  �س�ء  تعاين 
قد  الأوىل مما  ال�سف�ف  وخا�سة يف  املدر�سة  اإدارة 
منهج  مفردات  تنفيذ  اىل  املعلمني  من  الكثري  يدفع 

م��ع��ني ك��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة م��ث��ا على 

غ���ريه0واأ����س���اف: 
ه��ن��اك  ان  ك���م���ا 
ق�سية اأخرى تتمثل 
ب��ق��ل��ة ال�������دورات 
ال����ت����ط�����ي����ري����ة 
ل����ل����م����ع����ل����م����ني 
ولإدارات املدار�ص 
تعرفهم  ي��ت��م  ك��ي 
بعد  لتطبيقها  وال�سعى  احلديثة  التدري�ص  على طرق 

اقناع الطراف الراف�سة لها بجدواها وجناحها0
ت�سخي�سا  ه��ن��اك  ان  ل��ن��ا   ت��ب��نّي  ج�لتنا  وب��خ��ت��ام    
التعليم  التي تعانيها م�ؤ�س�سات  دقيقا لعديد امل�ساكل 
عليها،  والقائمني  عنها  امل�س�ؤولني  قبل  من  وخا�سة 
يجعلنا ن�سّم �س�تنا اىل كّل الأ�س�ات املنادية بايجاد 
التلك�ؤ   ف��اإن  واإل  لها،  وال�سريعة  املنا�سبة  احل��ل���ل 
اإىل  اإل  ي�ؤدي  لن  امل�ساكل  تلك  معاجلة  يف  والإهمال 
زيادتها وتفاقمها اإىل احلد الذي يجعلها م�ستع�سية، 
بلدنا  يف  مت�فرة  احلل�ل  اإمكانيات  واإن  خ�س��سا 
وال�سعارات  ال��ن���اي��ا  واإن  غ���ريه،  م��ن  اأك���رث  ال��ع��راق 
الداعية اإىل اللحاق بعجلة التط�ر يف العامل ل ميكنها 
اأن تتحقق اإل من خال هذا املمر املهم واحلي�ي يف 

حياة كل ال�سع�ب.

هموم التدريسيين
وقادنا ال�ستاذ ل�ؤي اىل بع�ص هم�م التدري�سيني 

التي  املعّ�قات  �سف  يف  تقف  قد  التي 
التدري�سي  الأداء  ج����دة  متنع 

ينبغي الهتمام بالأ�سا�سيات التي 
درا�سة  واأهمها  العملية  تلك  تخ�ّص 

معاناة التدري�سيني، حيث اأن هناك م�ساكل 

م��ع��ني ك��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة م��ث��ا على 

تخ�ض  كــثــرية  م�ساكل  هــنــاك   
حلول  لها  تو�سع  مل  التدري�سيي 
 اأو اأن حلولها بطيئة جداً وت�ستغر
زمنا طــويــال، ومـــن بــي اأبـــرز تلك 
احللول او املتطلبات �سي الواقع 
املــعــا�ــســي لــلــمــدر�ــض بــ�ــســكــل يكون 
ذهنه  ين�سرف  ال  لــكــي  مــلــحــوــا، 
وتفكريه اىل غري االمور 
التدري�سية ويكّر�ض 
واهتمامه  وقـــتـــه 
 وتقد نحو النجا

االف�سل يف عمله 
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• تقرير: حمم�د امل�سع�دي

       متحف 
�الإمام �حل�سني 

 �إن لكربالء تاريخا م�سرقا ت�سّرف ب�سمه دماء بيت �لنبوة، فاأينما حللت 
جتد لالإمام �حل�سني عليه �ل�سالم ذكرً� ومقولة، فهو فعاًل تر�ث م�سرف ومقّد�ض  
بكل ّ جزئّياته لذ� ت�سرفت �إد�رة �لعتبة �حل�سينية بو�سع متحف لالإمام �حل�سني 
 عليه �ل�سالم يعرّب عن تاأريخه وتر�ثه �لعظيم وح�سور كربالء يف ذلك �لتاري

ليدخل �سمن متاحف �لعامل جماال وروعة مبا يحويه من حتف فاخرة نادرة.

يف �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة 
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 وحول املتحف كان لنا لقاء مع ال�سيد عالء �سياء الدين م�سوؤول املتحف احل�سيني 
ون�سف  قبل عامي  قــال عملنا  الــذي  ال�سريف 
ال�سريف  احل�سيني  املتحف   افتتا  تــاأريــ مــن 
وو�سعناها  واإعدادها  املقتنيات  بجرد  "وبداأنا 
ثم  ،ومــن  الكومبيوتر  يف  البيانات  قائمة  على 
انتقلنا اإىل مرحلة ال�سيانة "وا�ستعّنا باخلربات 
واأقمنا  العراقي  املتحف  يف  املــوجــودة  العراقية 
ل�سيانة  االيطالية  البعثة  مثل  البعثات  بع�ض 
هذه املقتنيات ومن هذه اجلهود ،تو�سّلنا اإىل نتيجة جيدة ح�سب تقرير اخلرباء 
"با�سرنا  ، واأكمل �سياء الدين قائاًل بعد هذه اخلطوة  واملخت�سي بوقت قيا�سي 
مبرحلة  كتابة التاأري على القطع االأثرية املوجودة وعملنا ذلك مبوؤر علمي 
ح�سره  اأكر من ثالثي �سخ�سية من اجلامعات العراقية وموعة من رجال 

املتحف العراقي وموعة من مركز اإحياء الرتاث يف جامعة بغداد" .
واأعددنا ور�سة عمل "خا�سة بالقطع بكتابة االأ�سماء والو�سف العلمي لكل قطعة 
الأن هذه اأمانة علمية تا اإىل الو�سف الدقيق والتاأري الدقيق "والهدف من 
املوؤر هو م�ساركة هذا الكم الهائل من االأ�ساتذة واخلربات واملخت�سي يف االأفكار 

العلمية للهور بامل�ستوى اجليد .
ثم اأ�ساف �سياء الدين �سنوؤلف لدا خا�سا باملقتنيات حتى ي�ستفيد منه الباحثون 

م�ستقباًل ، الأنه هناك اختالف على الت�سمية العلمية والو�سف العلمي ويف موؤر 
متحف االإمام احل�سي االأول و�سفت هذه القطع ومنحت التواري العلمية ، ثم 
انقلنا اإىل مرحلة العر�ض والديكور وكان الديكور والت�سميم هي من م�سئوليتي 
و�سممنا هذا الديكور "على اأ�سا�ض فل�سفة بناء العتبة احل�سينية املقد�سة وبناء على 
 كر يف القراآن الكرذلك كان اللون االأخ�سر هو �سيد االألوان يف املتحف "الأنه ذ
اأكر من خم�ض  مرات ،وهو لون الر�سالة املحمدية ولون دميومة الطبيعة ،كما 
هو لون يحرتمه الفنان واأ�سار الطب اإىل اأنه اأرقى االألــوان وكان اللون االأخ�سر 

متدرجا من االأخ�سر االأبي�ض اإىل االأخ�سر الغامق وهو لبا�ض اأهل اجلنة . 
"ميكن  فقال  باملتحف  اخلا�سة  الفل�سفة  عن  حديثه  الدين  �سياء  عــالء  ووا�ــســل 
 مل القراآن الكر م�ساهدتها يف اأول دخولك اإىل املتحف فاأول ) فاترينة ( هي
على  قراآنية  طوطة  عر�سنا  فلذلك  عباده  اإىل  اهلل  وهبها  فة  اأف�سل  "الأنه 
�سكل االأعمدة التي مل الطارمة ال�سريفة، وهي مته�ّسمة من الو�سط ومرتكزة 
على كر�ستالة كتب عليها يا ح�سي ، وبربكة االإمــام احل�سي رفع ال�سقف ورفعت 
هذه املدينة ، ويف بداية املتحف هناك" �سورة لكربالء قبل قدوم االأمــام احل�سي 
املدينة  هــذه  بنيت  احل�سي  االإمـــام  بربكة  االآن  اأمــا  قاحلة   �سحراء  وكــانــت  اإليها 
واأ�سبحت ذات �ساأن يف العامل االإ�سالمي" ب�سورة خا�سة والعامل ب�سورة عامة ويف 
املتحف هناك" فاترينة على �سكل رقة ذكر فيها اأ�سماء النكرات الذين �سرقوا 
االإمام احل�سي" ويف ال�سفحة الثانية ذكرت االعتداءات التي تعر�ست لها العتبة 

 وحول املتحف كان لنا لقاء مع ال�سيد عالء �سياء الدين م�سوؤول املتحف احل�سيني 
ون�سف  قبل عامي  قــال عملنا  الــذي  ال�سريف 
ال�سريف  احل�سيني  املتحف   افتتا  تــاأريــ مــن 
وو�سعناها  واإعدادها  املقتنيات  بجرد  وبداأنا 
ثم  ،ومــن  الكومبيوتر  يف  البيانات  قائمة  على 
"وا�ستعّنا باخلربات 

م�ستقباًل ، الأنه هناك اختالف على الت�سمية العلمية والو�سف العلمي ويف موؤر 
متحف االإمام احل�سي االأول و�سفت هذه القطع ومنحت التواري العلمية ، ثم 
انقلنا اإىل مرحلة العر�ض والديكور وكان الديكور والت�سميم هي من م�سئوليتي 
و�سممنا هذا الديكور "على اأ�سا�ض فل�سفة بناء العتبة احل�سينية املقد�سة وبناء على 
 كر يف القراآن الكرذلك كان اللون االأخ�سر هو �سيد االألوان يف املتحف "الأنه ذ
اأكر من خم�ض  مرات ،وهو لون الر�سالة املحمدية ولون دميومة الطبيعة ،كما 

م�ستقباًل ، الأنه هناك اختالف على الت�سمية العلمية والو�سف العلمي ويف موؤر م�ستقباًل ، الأنه هناك اختالف على الت�سمية العلمية والو�سف العلمي ويف موؤر 
متحف االإمام احل�سي االأول و�سفت هذه القطع ومنحت التواري العلمية ، ثم 

 ذواحلجة  1432ه�28



◄  يكتبها: �سباح الطالقاين

يحظى ي�م غدير ُخم باأهمية كبرية عند امل�سلمني وخا�سة ال�سيعة، وذلك 
لأن الر�س�ل الكرمي �سلى اهلل عليه واآله يف طريق ع�دته من حّجه يف الثامن 
ع�سر من �سهر ذي احلجة، ت�ّقَف عند الغدير الذي ه� مكان جتّمع املاء 
يف ال�سحراء، يقع بني مكة واملدينة، وخطَب �سلى اهلل عليه واآله خطبة 
ط�يلة يف ح�سد عظيم من اأ�سحابه ومن رافقه يف رحلة احلج، وقد ت�سّمنت 
اخلطبة عبارته ال�سهرية »َمن كنُت م�له فهذا علي م�له«، وتناقلت ذلك 
َب  روايات فرق امل�سلمني كافة باأن الر�س�ل الأكرم �سلى اهلل عليه واآله ن�سّ

الإمام علّيًا �سام اهلل عليه خليفة واإمامًا للم�سلمني من بعده.
من  امل�سهد  ح�سَر  من  جميع  الي�م  ذل��ك  يف  الأع��ظ��م  الر�س�ل  اأم��ر  وق��د 
املهاجرين والأن�سار اأن يِردوا على الإمام علي �سام اهلل عليه ليبارك�ا له 

هذه ال�لية والإمامة.
يق�ل زيد بن الأرقم:" كان اأول من مدَّ يده من املهاجرين ملبايعة علي، اأب� 
والأن�سار  املهاجرين  بقية  تبعهم  والزبري، ثم  بكر وعمر وعثمان وطلحة 

وبقية النا�ص، وقد ا�ستمّرت مرا�سيم الحتفال بالبيعة حتى الغروب".
ويف م�سند اأحمد بن حنبل اأن النبي �سلى اهلل عليه واآله قال:" األ�سُتم تعلم�ن 
اأنف�سهم؟ قال�ا: بلى. فقال: من كنُت م�له فعلّي  بامل�ؤمنني من  اأوىل  اأين 

م�له، اللهم واِل من واله وعاِد من عاداه". 
اإّن امل�سلمني ال�سيعة ينظرون اإىل واقعة غدير خم باعتبارها اإحدى الأ�س�ص 
التي يرتكز عليها الدين، وهي منهج امل�سلمني وال�سراط امل�ستقيم الذي 
اإن مت�ّسَك به امل�سلم �سلَك طريق احلّق الذي ي��سله اإىل ال�سعادة يف الدنيا 
والآخرة، لأّن ال�لية هي كمال لطريق الر�سالة املحمدية، و�سمان ل�ستمرار 

دين اهلل و�سيانة للعقيدة، وبدونها يظّل الدين مثل�مًا.
ومما ي�سفي على هذه ال�اقعة �سبغة الأبدية واخلل�د نزول الآيتني الكرميتني: 
»يا اأّيها الر�س�ل بّلغ ما اأنزل اإليك من رّبك...« و»الي�م اأكملت لكم دينكم...« 
اللتني تناولتا هذه ال�اقعة اخلالدة، واملتّجذرة يف اأعماق ال�جدان الإن�ساين. 
َب  ففي تف�سري الدر املنث�ر لل�سي�طي عن اأبي �سعيد اخلدري قال: ملا ن�سّ
ر�س�ل اهلل عليًا ي�م غدير خم فنادى له بال�لية هبط جربئيل عليه بهذه 
الآية: »الي�م اأكملت لكم دينكم واأمتمت عليكم نعمتي ور�سيت لكم الإ�سام 

دينًا«. )ج 2 �ص 259(.
ومن هنا ياأتي اإحياء امل�سلمني لهذا العيد على مدى القرون املا�سية اقتداًء 
العقيدة  اأ�س�ص  تر�سيخ  يف  الريادي  ل��دوره  وا�ستذكارا  الر�سالة،  ب�ساحب 

الإ�سامية باحلنكة واحلكمة وامل�عظة احل�سنة. 

يحظى ي�م غدير ُخم باأهمية كبرية عند امل�سلمني وخا�سة ال�سيعة، وذلك 
لأن الر�س�ل الكرمي �سلى اهلل عليه واآله يف طريق ع�دته من حّجه يف الثامن 

عيد �لغدير 
و�سيانة �لعقيدة

�اسة 
لق

احل�سينية املقد�سة ومن اأهمها" االعتداء الوهابي يف عام م حي كان  اأهل كربالء 
متوجهي لزيارة االإمام علي عليه ال�سالم يف النجف اال�سرف يف زيارة الغدير" فاغتنم 
الوّهابيون الفر�سة ودخلوا اإىل كربالء وقتلوا و�سلبوا و�سرقوا و ا�ستباحوا ، وفعلوا 

ما فعلوا .
وتابع �سياء الدين حديثه عن املتحف وقال: ق�ّسم املتحف اإىل اأربعة قواطع كل قاطع 
املوجودة  للمقتنيات  وبالن�سبة   ، احل�سي  االأمــام  ا�سم  حــروف  ا�سم حرف من  يحمل 
عن  جمعت  والبقية  احل�سينية  العتبة  ــازن  يف  مــوجــودة  كانت  اأغلبها  املتحف  يف 
طريق الهدايا والتربع.وختم �سياء الدين حديثه قائاًل : اإن املتحف خا�ض يف العتبة 
احل�سينية املقد�سة ومدعم من قبل ديوان الوقف ال�سيعي، وال دخل لوزارة االآثار يف 
املتحف �سوى التوا�سل من اأجل احل�سول على اأكر معلومات من االأخوة العاملي يف 
وزارة االآثار ، كما  �سي�ستفيد من املتحف طال الدرا�سات العليا من خالل الت�سميات 
ال�سريف  احل�سيني  املتحف  داخــل  يف  املــوجــودة  االأثــريــة  للقطع   والــتــاأريــ والو�سف 

والو�سف ياأتي عن الطريق املقارنة واخلربة .
وكان للزائر �سال �ساقي باقي من افة كركوك راأي يف املتحف احل�سيني ال�سريف 
فهو يقول عنه : اإن هذا املتحف من اأجمل املتاحف االإ�سالمية حيث اأنه يحوي على 
قطع اأثرية نفي�سة كما وهو يبي ملومية االإمام احل�سي عليه ال�سالم ويعّد مفخرة 

لكل امل�سلمي يف العامل 
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•  د. حنان العبيدي
مركز الدرا�سات الرب�ية والأبحاث النف�سية

جاء  املحتملة  والإج��اب��ات  ال��ت�����س��اوؤلت  دورة  ويف   
ا�ستنفار املعلمة لتنبهنا اإىل العبارة التي كانت قد 
كتَبتها بخط كبري وعناية فائقة بالطبا�سري الأبي�ص 
على ال�سب�رة ال�س�داء، مقطعة �س�تها باإ�سارة اإىل 
التي  )امل�سطرة(  وبرفقة  متقطع  بنف�ص  احل��روف 
يتخلف عن  اأ�سابع من  بها  هي ذاتها كانت تقطع 
اإىل  اأداة )اجَللد( لن�سل  نتابع  الدر�ص بحيث كنا 

اأداة الرحمة )العلم( فاأية مفارقة ترب�ية هذه؟ 
لكن امل��ه��م.. اأردف����ْت ق��ائ��ل��ة: ه��ذه ه��ي احل��روف 
بها )ال�سم(  بداأ  ل�  التي  القمرية، وهي احلروف 
تلفظ  )األ(  لم  ف��اإن  التعريف  األ  عليه  دخلت  ثم 
لمًا �ساكنة، وعك�سها الام ال�سم�سية وحروفها التي 
فيها  وتدغم  الأبجدية.  احل��روف  من  بقي  ما  هي 
لم )األ( فنق�ل القمر ونلفظها )اأَْلقمر(، 
ال�سم�ص  ونق�ل  حروفها  �سائر  مع  وهكذا 

ماء(.  م�ص(. ال�سماء )اأَ�سَّ ونلفظها )اأَ�سَّ
ومن اأمثلتها : الأب، البلد، الغني، اجلمال، 
احل��ب، ال��ك��رم، ال���ق��ت، اخل��ي��ل، الفقري، 

الع�سر، القمر، الينب�ع.
    انه الدر�ص ال�حيد الذي بقي من درو�ص 
يف  وحلمه  ب�سحمه  العربية  اللغة  ق�اعد 
الذاكرة ، ل لأنه يعد مقيا�سا حقيقيا لتلفظ الأحرف 
لأننا ذهبنا  بل  التعريف  امل�سب�قة )ب��األ(  القمرية 
ولن  اآخ��ر من جهة،  معنى  اإعطائه  بعيدا جدا يف 

التي  اخلم�سة  الإ�سام  فرو�ص  لأحد  ذهب  املعنى 
ل تنال بي�سر وبقي جمرد اأمنية للكثري من امل�سلمني 
العمر من جهة  نهاية  لتاأديته حتى  اأن ي�فق�ا  دون 

ثانية.
   ومع ال�سرح امل�سهب الذي قدمته املعلمة اإل اأننا مل 
نقتنع اأن هذه العبارة مت ترتيبها فقط لكي نح�سي 
معنى  هنالك  واإمن���ا  فح�سب،  القمرية  احل���روف 
باطنيا ي�ستقيم معه ت�سل�سله بهذا ال�سكل، وكلما جاء 
وكاأنه  والدر�ص  العبارة  هذه  تذكرت  احلج  م��سم 
اأن  بالإمكان  وهل  ال�سر؟؟  ما  ترى  الآن    يح�سل 

يك�ن احلج عقيما؟
اهلل  معية  يف  اجلميع  ي��دخ��ل  احل��ج  م��سم  يف     
كاأي  لي�ست  لكنها  الرحمن،  لدى  �سي�فا  ويك�ن�ن 
�سيافة فهي م�سروطة ب�سعائر تبداأ من النية حتى 

بل�غ اآخر خط�ة يف الع�دة من حيث اأتى امل�سلم.
      ولكي نحر�ص على اإمتام متطلبات هذه الزيارة 
بالهبات  ولننعم  اأو جتاوز  نق�ص  امليم�نة من غري 
احلاج  ليع�د  الرحمانية..  والتجليات  الإل��ه��ي��ة.. 
ورحمته.. اهلل،  ور�سى  وغفران  مبحبة  �سعد  وقد 
يحت�يه ن�ره، وبقلب ي�سكنه حب اهلل، وميل�ؤه الر�سى 
كل  مع  متاأنيا  ي�سري  اأن  عليه  وال�سام،  وال�سكينة 
الزجاج  من  طريق  على  احل��ايف  ي�سري  كما  خط�ة 
بع�ص  اأن  اأننا جند  الف�ؤاد  يقرح  ما  ولكن  امله�سم، 
مل  اإن  ه��ذا  ذهب�ا  مبا  وي��ع���دون  يذهب�ن  احلجاج 

كتبْت  عندما  �ل�سبا..  مرحلة  يف  كنا 
�لعبارة  ه��ذه  �لعربية  �للغة  معلمة 
على �ل�سبورة يف در�ض �لقو�عد، وككل 
جولة  يف  عقولنا  ذه��ب��ْت  �ملبتدئني 
�سياحية بني �ملعاين و�لقامو�ض �للغوي 
�ل���ذي ك��ان م��ا ي���ز�ل ف��ق��ري�، لنف�سر 
�حلج  مو�سم  تخ�ض  �أنها  على  �لعبارة 
وعلى �نه خطاب مبا�سر للحاج نف�سه، 
فبد�أنا باملفردة �الأوىل �لتي مل نتمكن 
بل  �ال�سطالحي  معناها  نعي  �أن  من 
�حلج  مبفردة  اللتحاقه   ال�ستدال�
على �نه فعل �أمر يعني )�بلغ غايتك( 
من �حلج، ثم تابعنا م�سطلح و)َخْف( 
ما  �أول  ك��ان  �ل��ذي  �لثاين  �الأم��ر  فعل 
حياتنا  م�سامني  كل  يف  عليه  تعرفنا 
�الأ�سرية �أو �الجتماعية فلم نعاين من 
�أ�سعب  من  فكان  )َعقيمُه(  �أما  فهمه، 
ولكن  عندها  توقفنا  �لتي  �مل��ف��رد�ت 
 الإجابة� متت  �لفطري  باال�ستنتاج 
�ملخوف  �الأم����ر  فعل  يعقب  ف��م��اد�م 

)وَخف( فهو �أمر ذو جلل.

كتبْت  عندما  �ل�سبا..  مرحلة  يف  كنا 

 �إبغ حّجك .. 
 وخف عقيمه    
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ي�سيف�ا على ما اقرف�ا لأنهم جعل�ا حجهم عقيما.. 
ترى كيف؟؟

خروج عن �ملنهج .. 
    كم من احلجاج بداأوا م�س�ارهم مبخالفات �سرعية؟ 
اأنهم  اأو  كافية  م�ؤونة  با  عائاتهم  يرك�ن  عندما 
يتجاوزون على قدراتهم املادية ودخلهم الب�سيط ويلجاأ 
البع�ص اىل القرا�ص باأ�ساليب ي�سرع�نها باأنف�سهم، 
يف جمع مبلغ ال�سفر ومتاعه وليثقل فيما بعد حقائبه 
بالهدايا واملقتنيات املبالغ فيها للتباهي والإغداق على 
املهنئني مبا ل عني راأت ول يد اأم�سكت، اإىل احلد الذي 
يجعل من احلج اأ�سبه ب�سفرة �سياحية للتنزه والرف 
الجتماعي  وال��ري��اء  البذخ  اإىل  ومدعاة  جانب،  من 
من جانب اآخر. يف حني ن�ساألهم اإن كان لديكم اأم�ال 
فائ�سة فلم ل ت�ستثمرونها يف جتارة رابحة مع اهلل يف 
الأجر  لك�سب  واليتامى  والأرام��ل  املحتاجني  م�ساعدة 

واإمتام احِلّجة؟ بدل اأن ت�سبح عليكم ُحّجة؟ .     
     وعند ال��س�ل اإىل باحة الن�ر حيث ط�اف الأرواح 
قبل الأبدان، تبداأ املباريات غري امل�سروعة التي حتّ�ل 
املنا�سك اإىل متاعب عندما يتزاحم احلجاج يف مناطق 
العبادة فيتدافع�ن حليازة املكان الأف�سل، مما ي�ؤذي 
الكثري منهم �سيما كبار ال�سن والن�ساء واملر�سى، ففي 
ال�قت الذي نهى فيه ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه واآله 
حماولة  لأنها  امل�ساجد  يف  الأم��اك��ن  حجز  عن  و�سلم 

فيها  يت�ساوى  التي  الإلهية  احل�سرة  مقام  يف  للتمّيز 
اجلميع..م�ستثنى من ذلك مكان الإمام وف�سح الطريق 
له لي�ؤم النا�ص، لكننا نرى اأن بع�ص احلجاج يعمدون 
اإىل املك�ث يف احلرم اكرب وقت ممكن حتى يحني وقت 
�ساة الفري�سة، اأو حجز الأماكن الأمامية يف امل�سجد 
احلرام ويذهب�ن لق�ساء امر ما والع�دة وقت الذروة 
فيخرق�ن  باحلجاج  اكتظ  قد  املكان  يك�ن  حني  يف 
ال�سف�ف ويربك�ن امل�سلني، فيبقى الكثري ممن و�سل 
قبلهم خارج امل�سجد ب�سبب الزحام، وهم يف فعلتهم 
هذه قد خرق�ا اهم ق�انني ال�سطفاف يف امل�ساجد، 
باأن يك�ن ال�سف الأول من ن�سيب الداخلني اأوًل من ثم 

ياأتي الثاين والثالث..وهكذا!

هل )َيَخف( �حلاج عقيمه؟    
واملعن�ية  املادية  املحت�يات  كل  يف  نظرنا  اأننا  ل�      
مل�سامني احلياة ل�جدنا انها حتت�ي على مقيا�ص يف�سح 
عن مقادير هذه املحت�يات، ومهما كانت كين�نتها فهي 
تاأخذ ن�سب وج�دها اجلزئي اىل الكلي حم�س�با بقيا�ص 
)100%( فيقال اأن القدح ممل�ء بن�سبة )20%(، على 
الرغم من ان القدح ل ميكن ان يطلق عليه ممل�ًء ان 
مل ياأت بن�سبة )90- 100%(، فهل ن�ستطيع ان نق�ل ان 
احلج مربور  بن�سبة )20%(؟ بالطبع ل ميكن.. فاأما اأن 
يك�ن مربورا اأو ل، فعلى احلاج ان يحافظ على ن�سبته 

املمتلئة؟

�ل�سرب.. غنيمة �حلجاج
متاعب  مبجم�عة  احل��ج  و�سعائر  م��ن��ازل  مت��ت��از      
وانعطافات قد ت�سغط على اجلانبني ال�سحي والنف�سي 
ف�سا عن العاقات الجتماعية ومداخات الظروف 
غري التي تع�دوا عليها يف بلدانهم، وخريهم من حتلى 
بال�سرب والأناة واخللق احل�سن واآثر غريه على نف�سه، 
لن الن�سباط يف ال�سل�ك ه� خري مقيا�ص لأخاقيات 
الإن�سان وعليه تتم الإثابة ك�نه ينتهي اإىل دائرة ال�سرب 
التي وعد اهلل اأ�سحابه بالب�سرى يف ق�له تعاىل )وب�سر 

ال�سابرين(.
   ومن ال�سل�كيات التي ت�سيع �سيما بعد الإرهاق الذي 
مع  تتنافى  م��ا  ك��ث��ريا  ال��ت��ي  احل��ج��اج،  بع�ص  ي�سيب 
اعرا�سية  باألفاظ  الإ�ساءة  وهي  األ  ال�سيف،  اآداب 
ف�سا  احلجاج،  واأحا�سي�ص  كرامة  جترح  لئقة  غري 
باأنف�سهم  واهتمامهم  البع�ص  لدى  التعاون  عدم  عن 
مراعاة  وع���دم  اخل��ا���س��ة،  وحاجاتهم  وم�سلحتهم 
الآخرين وخ�س��سياتهم مما يف�سد ن�سبة مئ�ية كبرية 
اأ�سدقائهم  ال��ذي ع��ادة ما ي�ستقبلهم به  من )ال��رب( 
واأحبتهم بالدعاء يف عبارة )حج مربور وذنب مغف�ر( 
لن غفران الذنب مقرن ب�)الرب( فان )فلنح�سن الرب 
لنح�سد الدر( ومبتغاه الذي ه� غفران الذنب ا�سا، 
فلنتحلى باأكرب ن�سبة من ال�سرب لنحقق الن�سبة الأعلى 

من الرب. 
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•  �سعر:
جميل حيدر

ه���ل���ل���ُت ل��ل��م��ج��د �ل����ذب����ي����ح ك����اأن����ن����ي م���ن���ه ب��ع��ي��د
�خل�����دود حم���م���ر  ي���ط���ُل  روؤ�ُه  م����ن  ي���وم���ي  وك�������اأن 
�أرت���������اع ح����ني ت�������س���دين جن������و�ه ل����الأف����ق �ل��ب��ع��ي��د
و�أ������س�����وع ح����ني مت�����س��ن��ي ري������اه ب��ال��ع��ب��ق �جل���دي���د
ي���ا ل��ل�����س��ه��ادِة ك���م ���س��م��وَت ف��م��ا ر����س���وَت ع��ل��ى ح���دود
ُي��ذك��ي ج��ن��اح��ي �ل��دن��و وُي��ط��ف��يء �ل���روؤي���ا ���س��رودي
�ل�����س��ع��ود ق���اف���ل���ِة  ور�ء  �مل���خ���ب  م���ر����س���اة  �ل����ه����ول 
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وجل������اأُت �أ���س��ت��ج��دي �مل��ن��اح��ة الن��ت��م��اء يف وج���ودي
����س���اأَن �ل���ذي���ن ت�����س��رب��ل��و� ل���ع���الَك ح��ال��ك��َة �ل����ربود
و�ل�سجود ب��ال�����س��ر�ع��ة  �مل��ع��ّف��ر  رف�������ضَ  فرف�ستني 
و�أث���رت���ن���ي ����س���وَب �مل�������س���اِر ي����دق �أع����ن����اق �خل��ل��ود
�لن�سيد ع����ذب  ط���ائ���ر  �ل�������س���ه���ادة  مب��ل��ح��م��ة  ف������اإذ� 
ورود م���ن   ٍس���ب���ا���� ع��ل��ى  ف��اأ���س��ت��ف��ي��ُق   ّإ� ي���دن���و� 
�ل�سهيد م���اأ����س���اة  ت��ع��ن��ي��ه  م����ا  ف�����وق  �أن������ك  �آم����ن����ت 

       

���ه يف ك����ل جيد �ل����ق����رون ون���ب�������سُ ي����ا د�م����ي����ًا ع����رب 
وم�����رِوع�����ًا ن�����س��َر �ل���ذي���ن ن���ه���و� ب��ع��ات��ي��ة �ل��ق��ي��ود
�جل����دود �أرث  ت��ن��اف�����س��و�  �ل���ذي���ن  جم���د  وم���ع���ِف���رً� 
�أب��������دً� مب���اأث���م���ٍة ت��ن��ث رف���ات���ه���م ع���ف���َن �ل�����س��دي��د
�ل�سعيد ف��م  منك  ي�سوع  �لنجيِع  م�سبوُب  �أن���ت  ه��ا 
ل��ي��ذي��ع م��ل��ح��م��ة �حل�����س��ني ب���ك���ِل ن���اف���ح���ِة �ل���وري���د

      

م�����اذ� وه����ل غ����رُي �ل�����س��ع��اع زك����ي ب���اأ����س���ل���وٍب جديد
�حلفيد يف  �ل��ر���س��ال��ِة  جم��رى  ���س��وى  ه��ل  �ل��ن��ب��وِة  ودُم 
�ل��وج��ود ب��ه ع��ب��ُث  ف����الأي ح���ٍد ي�ستكني وق���د ط��غ��ى 
�لعنيد �ل�����س��م��م  م���ه���رُة  �ل���ع���روب���َة  ل��ك��ن  ح����اول����ُت 
�ل��ن��ور �ل�سديد �ل���ظ���الِم حم��ج��َة  ُت��ق��ي��َم ع��ل��ى  ول��ك��ي 
�لر�سيد م��ن��ب��ِع��ه��ا  ب��غ��ري  �حل���ي���اَة  ت�����س��ت��ه��دي  ف��اأب��ي��َت 
وي���ع���ود مت��ث��ي��ُل �ل����ب����د�وة ف����وق م�����س��رح��ه��ا �ل��ول��ي��د

      

�جل��ه��ود  منطف ����الَم  �جل���ه���ود  ���س��ال��ي��ُة  ل��ت�����س��يَء 
�لعتيد �الإرث  ف���ار����ُض  �حل�����س��ارة  م��ه��ر  م��ن  وي��ط��ي��ح 
ف���ت���ذوب �أح�������الُم �ل���ذي���ن ����و� ب��ح��ال��ك��ة �ل��ع��ه��ود
�ل�سعيد �لطيف  �سحوة  �حل��ر�ئ��ق  م��ن  و��ستخل�سوك 
ح��و���س��ي��ت م���ا ك��ن��ت �مل�����دلَّ ع��ل��ى �حل���ي���اِة ب��غ��رِي ج��ود
ه���ل غ����رُي �أن�����ك ت�����س��ت��ف��ي�����ض دم�����ًا ر����س���ا �ل���وري���د
وي���ظ���ل م��ن��ح��رك �مل���ع���ّف���ُر ر�ي�����ة �ل��ف��ت��ح �جل��دي��د
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قال �أبو عبد�هلل عليه �ل�سالم: �الأمر باملعروف 
و�لنهي عن �ملنكر خلقان من خلق �هلل

�الأمر باملعروف 

�جلو�ب: 
ب�سمه تعاىل

بجوز ذلك يف حّد نف�سه، ولكن ال يجوز �إهاره �أمام 
�الأجانب �إذ� كان من �لزينة، و�إذ� كان �لطالء فوق �جللد 

وكان حاجبًا نع من و�سول �ملاء للب�سرة يف �لو�سوء فيجب 
�إز�لته عند �لو�سوء، و�إن كان يتعّذر ذلك ففي جو�ز �لطالء 

به �إ�سكال، و�هلل �ملوفق.

ومن �الأمر باملعروف:
�ل�سخاء و�لكرم و�اِليثار:

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

»ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�س�ل  وعن 
اخللق«  وح�سن  ال�ّسخاء  على  ِاّل  اأولياءه  اهلل  جعل 
وقال �سلى اهلل عليه واآله: »ِان من م�جبات املغفرة 
وعنه  الكام«  وح�سن  ال�سام  وِاف�ساء  الطعام  بذل 
ذنب  عن  »جتاف�ا  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى 

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

اأب�سطهم كّفًا«. 
�اِلنفاق على �الأهل و�لعيال: 

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

الدينار اّلذي اأنفقته على اأهلك«. 

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

ب�سمه تعاىل
�إىل مكتب �سماحة �ملرجع �لديني 

�ية �... �لعظمى �الإمام �ل�سيد علي 
�حل�سيني �ل�سي�ستاين )د�م له 

�لو�رف(.
ال�سام عليكم ورحمة ا... وبركاته

ال�س�ؤال: ما احلكم ال�سرعي ملا ي�سمى 
– اذ  احل�اجب  – جتميل  )التات�( 
جزءًا،  او  كًا   – احلاجب  يخ�سع 
اإدمائه  مع  م��سعي  تخدير  اإىل 
فيزال ال�سعر مع طلي امل��سع بطاء 

خا�ص.
جمع من امل�ؤمنني

 

8 حمرم 2ه�
مكتب 

�ل�سيد �ل�سي�ستاين د�م له
�لنجف �الأ�سرف.

وكان حاجبًا نع من و�سول �ملاء للب�سرة يف �لو�سوء فيجب 

وفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 

�جلو�ب: 
ب�سمه تعاىل

بجوز ذلك يف حّد نف�سه، ولكن ال يجوز �إهاره �أمام 
�الأجانب �إذ� كان من �لزينة، و�إذ� كان �لطالء فوق �جللد 

وكان حاجبًا نع من و�سول �ملاء للب�سرة يف �لو�سوء فيجب وكان حاجبًا نع من و�سول �ملاء للب�سرة يف �لو�سوء فيجب 
�إز�لته عند �لو�سوء، و�إن كان يتعّذر ذلك ففي جو�ز �لطالء �إز�لته عند �لو�سوء، و�إن كان يتعّذر ذلك ففي جو�ز �لطالء 

به �إ�سكال، و�هلل �ملوفق.

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

ب�سمه تعاىل
�إىل مكتب �سماحة �ملرجع �لديني 

�ية �... �لعظمى �الإمام �ل�سيد علي 
�حل�سيني �ل�سي�ستاين )د�م له 

�لو�رف(.
ال�سام عليكم ورحمة ا... وبركاته

ال�س�ؤال: ما احلكم ال�سرعي ملا ي�سمى 
– اذ  احل�اجب  – جتميل  )التات�( 
جزءًا،  او  كًا   – احلاجب  يخ�سع 
اإدمائه  مع  م��سعي  تخدير  اإىل 
فيزال ال�سعر مع طلي امل��سع بطاء 

خا�ص.
جمع من امل�ؤمنني

8 حمرم 2ه�
مكتب 

�ل�سيد �ل�سي�ستاين د�م له
�لنجف �الأ�سرف.

قال �أبو عبد �هلل عليه �ل�سالم: �الأمر باملعروف 
و�لنهي عن �ملنكر خلقان من خلق �هلل

قال �أبو عبد �هلل عليه �ل�سالم: �الأمر باملعروف قال �أبو عبد �هلل عليه �ل�سالم: �الأمر باملعروف 
و�لنهي عن �ملنكر خلقان من خلق �هلل

�لنهي عن �ملنكر 

ومن �الأمر باملعروف:
�ل�سخاء و�لكرم و�اِليثار:

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

»ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�س�ل  وعن 
اخللق«  وح�سن  ال�ّسخاء  على  ِاّل  اأولياءه  اهلل  جعل 
وقال �سلى اهلل عليه واآله: »ِان من م�جبات املغفرة 
وعنه  الكام«  وح�سن  ال�سام  وِاف�ساء  الطعام  بذل 
ذنب  عن  »جتاف�ا  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى 

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

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

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

�اِلنفاق على �الأهل و�لعيال: 
 فعن ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: »الكاد

�اِلنفاق على �الأهل و�لعيال: 
 فعن ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: »الكاد

�اِلنفاق على �الأهل و�لعيال: 

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

الدينار اّلذي اأنفقته على اأهلك«. 

ومن �ملنكر: 
ب:  • �لفح�ض و�لقذف وبذ�ءة �لل�سان و�ل�سَّ

فعن ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال لعائ�سة: 
»يا عائ�سة... ِان الفح�ص ل� كان مثاًل لكان مثال �س�ء« 
الفاح�ص  يبغ�ص  اهلل  »ِان  واآله:  عليه  اهلل  �سلى  وعنه 
واآله:  امللحف« وعنه �سلى اهلل عليه  وال�سائل  البذيء 
لفح�سه«  جمال�سته  تكره  من  اهلل  عباد  اأ�سرِّ  من  »ِان 
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »�سباب امل�ؤمن ف�س�ق وقتاله 

كفر واأكل حلمه مع�سية وحرمة ماله كحرمة دمه«. 
»كان  قال:  اأّنه  اجلعفي:  نعمان  بن  عمرو  عن  وروي 
َلبي عبداهلل عليه ال�سام �سديق ل يكاد يفارقه فقال 
ي�مًا لغامه: يا بن الفاعلة اأين كنت؟ قال: فرفع اأب� 
عبداهلل عليه ال�سام يده ف�سّك بها جبهة نف�سه ثّم 
قال: �سبحان اهلل تقذف ُاّمه! قد كنت ارى لك ورعًا، 
فاإذا لي�ص لك ورع، فقال: جعلت فداك ِان اأُّمه �سندّية 
ة  مَّ اأُ اأن لكلِّ  اأما علمت  م�سركة.. فقال عليه ال�سام: 
فّرق  حّتى  معه  مي�سي  راأيته  فما  عني.  تنحَّ  نكاحًا، 

بينهما امل�ت«. 
• عقوق �لو�لدين: 

)وق�سى  الكرمي:  كتابه  يف  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  قال 
ِاّياه وبال�الدين ِاح�سانًا ِاّما يبلغن  اأّل تعُبدوا ِاّل  ربك 
عندك الكرب اأحدهما اأو كاهما فا تقل لهما ُاف ول 

تنهرهما وقل لهما ق�ًل كرميًا(. 
»اإِّياكم وعق�ق  واآله:  وعن ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه 

ال�الدين«. 
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »َمْن اأ�سبح م�سخطًا لأَب�يه 

اأ�سبح له بابان مفت�حان اىل الّنار«. 
اأبي  ِان  ال�سام:  عليه  الباقر  جعفر  اأبي  اِلمام  وعن 
عليه ال�سام نظر اىل رجل ومعه ابنه مي�سي والبن 
مّتكىء على ذراع اَلب، قال فما كّلمه اأبي مقتًا له حّتى 

فارق الّدنيا«. 
وعن اِلمام ال�سادق عليه ال�سام: »من نظر اىل اأَبَ�ْيه 
نظر ماقت وهما ظاملان له مل يقبل اهلل له �ساة« وعنه 
عليه ال�سام: »ل� علم اهلل �سيئًا ه� اأدنى من ُاف لنهى 
اأن ينظر  العق�ق  العق�ق... ومن  اأدنى  عنه، وه� من 

الرجل اىل والديه فيحّد النظر اإليهما«. 

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

�أجهزة دو�ئر �لدولة
ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

�سماحة �آية �هلل �لعظمى �ل�سيد �ل�سي�ستاين د�م له
�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

�لدو�ئر �حلكومية قبل  �إحدى  �لد�ئم يف  �لذين  تعيينهم على �ملالك  �ملوفني  نحن بع�ض 
�أن تفتونا ماأجورين حول بع�ض �الأمور �مل�سكلة �لتي تخ�ّض  �أ�سهر قليلة. نرجو من �سماحتكم 

عملنا:
- هل يجوز لنا:

لالأمور  �لد�ئرة  حا�سبات  �أ -��ستخد�م 
�ل�سخ�سية يف �أوقات �لفر� ك�سماع �لقر�آن 
م�ساهدة  �أو  دعاء  �أو  ح�سينية  ق�سيدة  �أو 
ما  �أو  �إ�سالمية  ملحا�سرة  �سخ�سي  قر�ض 

�سابه ذلك؟
�لتابعة  �الننت  �سبكة  ب -��ستخد�م 
كاالمثلة  �ل�سخ�سية  لالمور  للد�ئرة 
�ال�س�ك  �جور  �ن  علما  �أعاله،  �ملذكورة 
��ستخدم  �سو�ء  �لد�ئرة  قبل  من  تدفع 

�الننت �أم مل ي�ستخدم؟
�لد�ئرة   ستن�سا�� جهاز  ج -��ستخد�م 
مثل  �ل�سخ�سية  �الأور�ق  بع�ض   ال�ستن�سا
دعاء �أو فتوى �أو ن�سيحة عامة �أو �أي �سيء 

يخ�ّض �أمور �لدين وتوزيعه على �الآخرين لغر�ض �لفائدة �لعامة؟
د -��ستخد�م هاتف �لد�ئرة لالأمور �ل�سخ�سية؟

ب�سمه تعاىل: 
ال يجوز �سيء من ذلك خالفًا للتعليمات.

2- �إذ� كان �جلو�ب )ال يجوز( يف �حلاالت �الأربع �أعاله، فهل يجوز ��ستخد�مها مبو�فقة �ملدير 
�لعام يف �لد�ئرة؟

�إذ� كان له �ل�سالحية �لقانونية لالإذن فيما ذكر فال مانع و�إال  فال يجوز و�هلل �لعامل.

مكتب 
�ل�سيد �ل�سي�ستاين يف �لنجف �الأ�سرف

�أجوبة �مل�سائل �ل�سرعية
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◄اإعداد: هيئة التحرير

�لنهي عن �لكالم 
يف ذ�ت �هلل

بن  ع��ن احل�سن  زي���اد،  ب��ن  �سهل  ع��ن  ب��ن احل�سن،   حممد 
حمب�ب، عن علي بن رئاب، عن اأبي ب�سري قال: قال اأب�جعفر 
عليه ال�سام: تكلمو� يف خلق �هلل وال تتكلمو� يف �هلل 

فاإن �لكالم يف �هلل ال يزد�د �ساحبه �إال حتري�.
�س وال  تكلمو� يف كل  ح��ري��ز:  ع��ن  اأخ���رى  رواي���ة  ويف 

تتكلمو� يف ذ�ت �هلل.
 حممد بن يحيى، عن اأحمد بن حممد، عن ابن اأبي عمري، 
عن عبدالرحمن بن احلجاج، عن �سليمان بن خالد قال: قال 
 " يقول:  وجل  عّز  �هلل  �إن  ال�سام:  عليه  اأب�عبداهلل 
و�أن �إىل ربك �ملنتهى" فاإذ� �نتهى �لكالم �إىل �هلل 

فاأم�سكو�.
اأبي  اب��ي عمري عن  اب��ن  اأبيه، عن  اإبراهيم، عن  بن  علي    
اأي�ب، عن حممد بن م�سلم قال: قال اأب�عبداهلل عليه ال�سام: 
يا حممد �إن �لنا�ض ال يز�ل بهم)( �ملنطق حتى 
يتكلمو� يف �هلل فاإذ� �سمعتم)( ذلك فقولو�: ال 

.إله �إال �هلل �لو�حد �لذي لي�ض كمثله �س�
عدة من اأ�سحابنا، عن اأحمد بن حممد بن خالد، عن اأبيه، 
اأب��ي عبيدة  اأب��ي عمري، عن حممد بن حمران، عن  ابن  عن 
�إياك  زياد  يا  ال�سام:  عليه  اأب�جعفر  ق��ال  ق��ال:  احل��ذاء 
�لعمل  وتهبط  �ل�سك  ت��ورث  فاإنها  و�خل�سومات 
وتردي �ساحبها وع�سى �أن يتكلم بال�س فال يغفر 
لو� به  له، �إنه كان فيما م�سى قوم تركو� علم ما وكِّ
وطلبو� علم ما ُكفوه حتى �نتهى كالمهم �إىل �هلل 
فتحرّيو� حتى �ن كان �لرجل ليدعي من بني يديه 
فيجيب من خلفه ويدعي من خلفه فيجيب من بني 

يديه.
ويف رواية اأخرى: حتى تاهو� يف �الر�ض.

 عدة من اأ�سحابنا، عن اأحمد بن حممد بن خالد، عن بع�ص 
اأبا  �سمعت  قال:  اأبيه  عن  املياح،  ابن  احل�سني  اأ�سحابه، عن 
عبداهلل عليه ال�سام يق�ل: من نظر يف �هلل كيف هو؟ 

هلك. 

 عدة من اأ�سحابنا، عن اأحمد بن حممد بن خالد، عن حممد 
بن عبداحلميد، عن العاء بن رزين، عن حممد بن م�سلم، 
عن اأبي جعفر عليه ال�سام قال: �إياكم و�لتفكر يف �هلل 
ولكن �إذ� �أرد �أن تنظرو� �إىل عظمته فانظرو� 

�إىل عظيم خلقه.
عليه  اأب���ع��ب��داهلل  ق��ال  ق��ال:  رفعه  اأب��ي عبداهلل  بن  حممد 
�أكل قلبك طائر مل ي�سبعه  �آدم لو  يا �بن  ال�سام: 
تريد  لغطاه  �أب��رة  خرق  عليه  و�سع  لو  وب�سرك 
�أن تعرف بهما ملكوت �ل�سماو�ت و�الر�ض، �إن كنت 
�سادقا فهذه �ل�سم�ض خلق من خلق �هلل فاإن قدرت 

�أن متال عينيك منها فهو كما تقول.
  علي بن اإبراهيم، عن اأبيه، عن احل�سن بن علي، عن اليعق�بي 
اأبي  اآل �سام، عن  اأ�سحابنا، عن عبدالعلى م�ىل  عن بع�ص 
عبداهلل عليه ال�سام قال: �ن يهوديا يقال له)�سبحت( 
�إىل ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله فقال:  جاء 
�أنت  فاإن  ربك،  عن  �أ�ساألك  جئت    �هلل  ر�سول  يا 
�سل  قال:  رجعت،  و�إال  عنه  �أ�ساألك  عما  �أجبتني 
عما �سئت، قال: �أين ربك؟ قال: هو يف كل مكان 
ولي�ض يف �س من �ملكان �ملحدود: قال: وكيف هو؟ 
خملوق  و�لكيف  بالكيف  ربي  �أ�سف  وكيف  قال: 
و�هلل ال يو�سف بخلقه، قال: فمن �أين ُيعلم �أنك 
نبي �هلل؟ قال: فما بقي حوله حجر وال غري ذلك 
�إال تكلم بل�سان عربي مبني �أما �سبحت �إنه ر�سول 
�هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم فقال �سبحت: ما 
ر�أيت كاليوم �أمر� �أبني من هذ�، ثم قال �أ�سهد �أن ال 

�إله �إال �هلل و�أنك ر�سول �هلل.
 علي بن اإبراهيم، عن اأبيه، عن ابن اأبي عمري، عن حممد 
بن يحيى اخلثعمي عن عبد الرحمن بن عتيك الق�سري قال: 
�ساألت اأبا جعفر عليه ال�سام عن �سئ من ال�سفة فرفع يده اإىل 

ال�سماء ثم قال: تعاىل �جلبار.  

◄اإعداد: هيئة التحرير

�آر�ء فقهية

:6 م�ساألة    
من ترك �سجدة و�حدة �سهوً� ومل كن تد�ركها يف �ل�سالة ق�ساها بعدها، و �الأحوط �أن ياأتي ب�سجدتي 
�ل�سهو �أي�سًا ومن ترك �لت�سّهد يف �ل�سالة �سهوً� �أتى ب�سجدتي �ل�سهو، و �الأحوط ق�ساوؤه �أي�سًا، ويعترب يف 
ق�سائهما ما يعترب يف �د�ئهما من �لطهارة و�ال�ستقبال وغري ذلك، ويجري هذ� �حلكم مبا �إذ� كان �ملن�سي 
�سجدة و�حدة يف �أك من ركعة مبعنى �أنه يجب ق�ساء  كل �سجدة و�الإتيان ب�سجدتي �ل�سهو لكل منها 

على �الأحوط ، و�إذ� كان �ملن�سي )�ل�سالة على حممد و�آله( �أو بع�ض �لت�سّهد فاالأحوط ق�ساوؤه �ي�سًا.

:87 م�ساألة 
�إذ� ن�سي �ل�سجدة �لو�حدة ومل يذكر �إال بعد �لدخول يف �لركوع وجب ق�ساوؤها بعد �ل�سالة، و�الأحوط 
لزومًا �أن يكون بعد �سالة �الحتياط �إذ� كانت عليه، وكذ� يق�سي �لت�سهد �إذ� ن�سيه ومل يذكره �إال بعد 
�لركوع على �الأحوط �الأوىل، ويجري �حلكم �ملزبور فيما �إذ� ن�سي �سجدة و�حدة و�لت�سهد من �لركعة 
�الأخرية ومل يذكر �إال بعد �لت�سليم و�الإتيان مبا ينايف �ل�سالة عمدً� و�سهوً�، و�أما �إذ� ذكره بعد �لت�سليم 
وقبل �الإتيان باملنايف فالالزم تد�رك �ملن�سي و�الإتيان بالت�سهد و�لت�سليم ثم �الإتيان ب�سجدتي �ل�سهو 
لل�سالم �لز�ئد على �الحوط وجوبًا، وال يق�سى غري �ل�سجدة و�لت�سهد من �الجز�ء، ويجب يف �لق�ساء 
ما يجب يف �ملق�سي من جزء و�سرط كما يجب فيه نية �لبدلية، و�الأحوط لزومًا عدم �لف�سل باملنايف 

بينه وبني �ل�سالة، ولكن �إذ� ف�سل جاز �الكتفاء بق�سائه، و�الأحوط �الأوىل �إعادة �ل�سالة �أي�سًا.

بني اآية اهلل العظمى املرح�م ال�سيد اب� القا�سم اخل�ئي )قد�ص �سره( 
واآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله ال�ارف(

�آية �هلل �لعظمى �ملرحوم �ل�سيد �بو �لقا�سم �خلوئي )قد�ض �سره(

�آية �هلل �لعظمى �ل�سيد �ل�سي�ستاين )د�م له �لو�رف(

ق�ساء �ل�سجدة �ملن�سّية 
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اتا
اجتمع ال�سيخ الأن�ساري مع ال�سريازي يف جمل�ص، وتناول بحثًا علميًا 
يف م�ساألة اقت�سادية ُتعَرف يف الفقه الإ�سامي ب )البيع الف�س�يل( 
ومفاده هل ان الإجازة فيه من املالك فيما بعد البيع كا�سفة عن وق�ع 
امللكية للم�سري يف حني وق�ع البيع الف�س�يل، اأم الإجازة الاحقة 
ناقلة للملكية مبعنى انها تتحقق منذ �سدور الإجازة، ولهذا البحث 
باأدلته  فيه  راأي��ًا  يثبت  الأن�ساري  ال�سيخ  اآث��ار عملية.فاأخذ  العلمي 
العلمية. ف�ّسر ال�سريازي بذلك الدليل وتفاعل مع ال��راأي. ثم اأخذ 
اأدلة  اثبت �سحته و�سرد  الذي  ال��راأي  يفّند هذا  الأن�ساري  ال�سيخ 
هذا  ق�ة  من  ال�سريازي  امل��ريزا  النقي�ص.فتعّجب  جهة  يف  اأخ��رى 
الدليل الذي فّند به ال�سيخ ذلك الراأي الول، فتفاعل مع هذا الراأي 
الثاين بدليله الأق�ى.ولكنه �ساع يف التحرّي وال�ستغراب عندما جاء 
الراأي  اأدلة هذا  واأق�ى تفّند  اأخرى  باأدلة علمية  ال�سيخ الأن�ساري 
الثاين اأي�سًا. ومل يت�قف ال�سيخ مرت�سى الأن�ساري ذلك املتبّحر يف 
العل�م الفقهية وغريها عند ذلك احلّد، اإذ ا�سر�سل يف اإثبات راأي 
ثالث باأدلته ثم تفنيده باأدلة اأق�ى حتى بلغ اىل ثمانية اآراء يف تلك 
امل�ساألة القت�سادية وت�سعباتها الدقيقة، وانتهى بعدها اىل اأ�س�ب 
القعر  نائية  بحر  ال�سريازي غا�ص يف  امل��ريزا  اأن  والنتيجة  الآراء. 
ملا وجد نف�سه اأمام بحر من العلم، فاأن�سد يخاطب اأ�ستاذ الفقهاء 
ال�سيخ الأن�ساري الكبري ما م�سم�نه: عني امل�سافر حني تقع على 
وهكذا  لديك  الإقامة  عزم  اىل  يتبّدل  رحيله  َفَعزُم  اأن��ت  جمالك 
ان�سرف ال�سيد حممد ح�سن ال�سريازي عن الع�دة اىل اأ�سفهان، 
وبقي يف النجف الأ�سرف يدر�ص عند ال�سيخ مرت�سى الأن�ساري، 
ف�سار خري تلميذ خلري اأ�ستاذ، وكانت عاقبة تلميذه هذا اأن �سار 

يلّقب بلقب »املجّدد ال�سريازي الكبري«.

اتها
على  جمربة  نف�سها  بريطانيا  وج��دت  اأن  بعد  للمياد   1880 عام 

الن�سحاب من اأفغان�ستان عمدت اإىل تن�سيب عميل لها على الباد، 
يك�ن مطيعًا لها ومنّفذًا لأوامرها ورغباتها واأهدافها.وكان اخليار 
معروفًا  كان  ال��ذي  خ��ان(  الرحمن  )عبد  ه�  املنا�سب  الربيطاين 
اأنانيًا وم�ستبدًا  بق�ساوة القلب وعدمي العاطفة والرحمة، كما كان 
وعنيدًا وحق�دًا، وكان يحتقر �سعبه وي�سعر بعقدة احلقارة وال�سعف 
والدونية اأمام الجنليز، كما كان معروفًا بحقده وكراهيته وعدائه 
وكان  قبيلته،  عدا  الب�ست�نية  والقبائل  الأفغانية  الق�ميات  جلميع 
اأ�سد واأكرث. وكان )عبد  حقده وعداءه للم�سلمني ال�سيعة والهزارة 
العلم  من  حّظه  لأن  للعلماء،  والكراهية  العداء  �سديد  الرحمن( 
كان قليًا جدًا، وكان ي�سعر بعقدة احلقارة اأمام العلماء واملثقفني 
ولذا كان يحط من مكانة العلماء واملثقفني،  ويكيل عليهم ال�سباب 
على  ال�ستياء  بعد  به  يق�م  اأول عمل  وكان  والإهانات.  وال�ستائم 
منطقة ما، ه� تخريب املدار�ص وامل�ساجد واملراكز العلمية والثقافية 
املهارات  واأ�سحاب  والفنانني  واملفكرين  واملثقفني  العلماء  وزج 
الرحمن( على مدينة  ا�ست�ىل )عبد  ال�سج�ن. وعندما  واملهن يف 
هراة دّمر اأكرث من خم�سني مدر�سة وم�سجدًا وح�سينية. كما هدم 
)م�سّلى هراة( الذي كان يعترب من�ذجًا رائعًا وفريدًا من ن�عه يف 
الفن املعماري يف اآ�سيا ال��سطى، وتراثًا اإ�ساميًا وح�ساريًا متميزًا 
يف اأفغان�ستان.وقد �سعى )عبد الرحمن( للح�س�ل على مربر ديني 
ال�سيعة يف هزار�ستان، لأنه  امل�سلمني  للق�ساء نهائيًا على  و�سرعي 
كان يدرك باأن الت��سل اإىل الأ�ساليب الدينية واملربرات ال�سرعية ه� 
ال�سبيل ال�حيد لإثارة جميع القبائل الأفغانية »ال�سنية« �سد امل�سلمني 
ال�سيعة. فا�ستغل جهل النا�ص وتخّلفهم الكبري واعتقادهم الرا�سخ 
بالعلماء ورجال الدين، يف �سبيل حتقيق اأهدافه امل�س�ؤومة ، وبالفعل 
فقد طلب )عبد الرحمن( من علماء الباط اإ�سدار فت�ى تكفري 
ال�سلطان  على  وخارجني  متمردين  باعتبارهم  ال�سيعة،  امل�سلمني 
ال�س�ء ووعاظ ال�ساطني  العادل! ومع الأ�سف ان عددًا من علماء 
امل�سلمني  تكفري  فت�ى  واأ�سدروا  الرحمن(  )عبد  لطلب  ا�ستجاب�ا 

�آية �هلل �لعظمى �ل�سيد حممد ح�سن 
عميد  باملجدد،  �مل�سهور  �ل�����س��ري�زي، 
جمادي    يف  ولد  �ل�سري�زي.  �أ�سرة 
وتويف  هجرية،   2 �سنة  �الأوىل 

عام 2 هجرية. 
�الأ�سرف  �لنجف  مدينة  �إىل  هاجر 
مدينة  �إىل  ثم  هجرية   29 �سنة 
�سامر�ء �مل�سرفة عام 29 هجرية. 
�ل�سيد  ترّبى يف حجر خاله �ملف�سال 
طاب  �ملو�سوي  ح�سني  �مل��ريز�  �جلليل 
�الأعالم  �لعلماء  عند  وتتلمذ  ث��ر�ه. 
�أمثال: �ل�سيد ح�سن �ملدر�ض، و�ملحقق 
 لكلبا�سي و�ساحب �جلو�هر، و�ل�سي�
مرت�سى �الأن�ساري ر�سو�ن �هلل تعاىل 

عليهم.
 28 �سنة  �مل��رج��ع��ي��ة  �إل��ي��ه  �آل���ت 
 ل�سي� �أ���س��ت��اذه  وف���اة  بعد  هجرية 
مرت�سى �الأن�ساري قد�ض �سره. وقارع 
�إير�ن وقاد  �لربيطاين يف  �ال�ستعمار 
ثورة �لتنباك باإ�سد�ر فتو�ه �مل�سهورة. 
كما وقف بوجه �لفتنة �لطائفية �لتي 
�أحدثها ملك �أفغان�ستان عبد �لرحمن 
خان، حيث �أخذ يقتل �ل�سيعة هناك 
وعمل �ملنائر من روؤو�ض �لقتلى يف كل 

مكان.

اتااتا ،الن�سحاب من اأفغان�ستان عمدت اإىل تن�سيب عميل لها على الباد �آية �هلل �لعظمى �ل�سيد حممد ح�سن 


 

ا  نبذه عن �ل�سيد �ل�سري�زي
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فت�ى  كان قد ح�سل على  الرحمن  باأن عبد  ويقال  ال�سيعة!! 
تكفري امل�سلمني من علماء جند واحلجاز � كما يفعل�ن الي�م 
الرحمن(  )عبد  �سيطرة  وبعد  املظل�م   العراقي  ال�سعب  مع 
الأ�سرار  مرتزقته  بادر   ال�سيعية )هزار�ستان(  املناطق  على 
اىل ارتكاب جمازر وا�سعة وجرائم فظيعة يف خمتلف املناطق، 
ومل يرك�ا جرمية اإل وارتكب�ها. لقد كانت التعليمات املعطاة 
وقد  ال��ه��زارة.  على  الكامل  الق�ساء  وه��ي  وا�سحة  للجن�د 
القتل  يف  الأ�ساليب  اأب�سع  الرحمن  عبد  مرتزقة  ا�ستخدمت 
والتعذيب والتنكيل، وكانت تق�م بحرق القرى وهدم امل�ساجد 
وحرق املزارع والأ�سجار واإبادة امل�ا�سي، كما اأنها كانت متنع 
كانت  اجلثث  اأغلب  اإن  حتى  والقتلى  امل�تى  دفن  من  النا�ص 
تتف�سخ و�سط البي�ت. وقد انت�سرت نتيجة ذلك خمتلف الأوبئة 
خطرية  باأمرا�ص  اأ�سيب�ا  اجلن�د  بع�ص  ان  حتى  والأمرا�ص 
انت�سرت يف املنطقة. ومن اأ�ساليبهم ال�ح�سية، قطع اأطراف 
الكاب  ت�سليط  ومنها  امل����ت،  حتى  ينزف  وتركه  املعتقل، 
املت�ح�سة على املعتقل وه� مقيد لتنه�ص الكاب من حلمه حتى 
مي�ت. ولعل من اأب�سع جرائمهم واأفظعها ذبح الأطفال والر�سع 
والعتداء  امل�سلمات  الفتيات  واغت�ساب  اأمهاتهم  اأمام عي�ن 
يف  الطاعنني  جتريد  ومنها  اأرحامهن.  بح�س�ر  الن�ساء  على 
الن�ساء والرجال من ثيابهم و�سّد وثاقهم وتركهم  ال�سن من 
امل���ت. وكان جن�د )عبد  العراء دون طعام و�سراب حتى  يف 
الرحمن( يتلذذون بقتل الأطفال وكان�ا يعتربونه لعبة م�سلية 
ومثرية. حيث كان�ا يرم�ن الأطفال اىل الأعلى ثم يتلق�نهم 
ب�سي�فهم ورماحهم ويقطع�نهم اإربًا  اإربا. اأما عن معاملتهم 
مع اأ�سرى احلرب، فحدث ول حرج، حيث كان�ا يقطع�ن انف 
عينيه،  يف  �ساخنًا  حديديًا  �سيخًا  ويدخل�ن  واأذنيه،  الأ�سري 
طعنه  يف  وي�ستمرون  ورجليه  يديه  يقطع�ن  كان�ا  ذل��ك  بعد 
و�سربه بال�سي�ف واخلناجر حتى امل�ت. وكان لدى كل واحد 
من ال�سباط عدد من الكاب املدربة على اأكل حل�م الب�سر 
والفتك بالإن�سان خال حلظات. وكان يقدم اىل الكاب يف 
كّل وجبة اأ�سري �سيعي مقيد وكانت الكاب تفتك به وتاأكل من 
حلمه. وكان يف اأغلب الأحيان يعّلق�ن الأ�سري يف غ�سن �سجرة 
ويبقرون بطنه ويخرج�ن اأح�ساءه، ثم يرك�ن الكاب املت�ح�سة 
لتاأكل من اأح�سائه وحلمه. بعد عام كامل من القتل ال�ح�سي 
اأمرًا ب�قف قتل  والت�سفية اجل�سدية ا�سدر )عبد الرحمن( 
الهزارة، واأجاز بيع و�سراء اأ�سرى الهزارة، ب�سرط اأن يدفع كل 

من يبتاع �سيعيًا )10%( اأي ُع�سر ثمنه للدولة. بعد هذا الأمر 
اجلائر، زادت معاناة وماأ�ساة امل�سلمني ال�سيعة، وكان اجلن�د 
ومرتزقة النظام يغت�سب�ن الفتيات ون�ساء الهزارة. وعندما 
كان اأحد من ذوي واأقارب تلك الفتيات يقدم �سك�ى اىل اأمراء 
اجلي�ص، كان اجلن�د يدع�ن باأنهم ابتاع�ها من �سخ�ص اآخر.

وكان النا�ص يف�سل�ن امل�ت على احلياة والعي�ص الذليل وعلى 
هذا كان�ا يقدم�ن على النتحار للتخل�ص من الأ�سر، ويقال 
�سيعية  ام��راأة  اعتقلت )400(  الرحمن(  )عبد  مرتزقة  باأن 
نقلهن اىل  املقرر  وك��ان من  ب�لية غزنة  يف منطقة )داي��ة( 
النخا�سة، وعندما و�سلن ف�ق  اأ�س�اق  العا�سمة لعر�سهن يف 
ج�سر على نهر )جاغ�ري( رمني باأنف�سهن يف النهر وغرقن 
)اورزگان(  منطقة  من  فتاة   )40( باأن  ويقال  اأم�اجه.  يف 
هربن اىل اجلبال من مرتزقة )عبد الرحمن( وعندما �سعرن 
باأنهن اأمام طريق م�سدود �سعدن اىل قمة �سخرة عالية رمني 
اأو�سالهن  فتقطعت  واح��دة  دفعة  �سحيق،  وادي  باأنف�سهن يف 
ت�سمى  الفتيات  كبرية  وك��ان��ت  الأع��ل��ى.  بالرفيق  والتحقن 
)�سريين( وقد �سار ا�سمها رمزًا ون�سيدًا يف هزار�ستان. بعد 
ان ا�سدر )عبد الرحمن( مر�س�مًا بج�از بيع و�سراء امل�سلمني 
ال�سيعة، خفت املجازر ال�ح�سية. ون�سطت اأ�س�اق النخا�سة يف 
الأ�سرى  الأخرى.وكان  واملدن  وهرات  وغزنة  وقندهار  كاب�ل 
واملدن  كابل  اىل  ي���ؤخ��ذون  والأط��ف��ال  وال��رج��ال  الن�ساء  من 
ليباع�ا يف حمات خا�سة. وكانت اأن�سط املراكز هي العا�سمة 
كابل، حيث كان )عبد الرحمن( بنف�سه ي�سرف على البيع. وقد 

حددت احلك�مة اأ�سعارًا لاأ�سرى كالتايل:
 5( ال�سابة:  الفتاة  روبيات(ثمن   10( الباكرة:  الفتاة  ثمن 
دون  ال�سبي  ثمن  روبية(   15( البالغ:  ال�ساب  ثمن  روبيات( 
اخلام�سة ع�سر: )5 روبيات( اأما الأطفال وغريهم فقد كان 
يتم بيعهم دون التقيد ب�سعر معني. وكان يتم اإيقاف الأ�سرى 
ب�سكل ا�ستعرا�سي، وكل من كان يرغب ب�سراء اأ�سري كان عليه 
ان يدفع املبلغ املحدد لاأمري عبد الرحمن ثم يق�م باختيار 
)العبد اأو الأمة( من بني الأ�سرى. وما ان يتم اختيار )العبد 
اأو الأمة( حتى كانت اأ�س�ات الطب�ل ترتفع فرحًا وابتهاجًا. 
مت  الذين  ال�سيعة  امل�سلمني  ع��دد  كم  وح��ده  اهلل  ال  يعلم  ول 
بيعهم يف اأ�س�اق النخا�سة يف خمتلف املدن. ال ان هناك بع�ص 
الأرقام التي تبني جانبًا ب�سيطًا من عدد الأ�سرى الهزارة الذين 
مت بيعهم، مع ان م�سدر هذه الأرق��ام ه� ال�سلطة الظاملة ال 

ومدى  الهزارة  ال�سيعة  امل�سلمني  مظل�مية  مدى  تك�سف  انها 
احلك�مية  امل�ستندات  يف  ورد  فقد  اأعدائهم.  وحقارة  حقد 
»باأن القا�سي )ما خ�اجه حممد( قا�سي املحكمة ال�سرعية 
يف )ارزگان( بعث اىل الأمري عبد الرحمن خان مبلغ 1940 
روبية من ال�سرائب املاأخ�ذة عن بيع )1293( امراأة وطفل 
�سيعي يف ارزگان«. ويف مدينة قندهار مت بيع )666، 46( بني 
امراأة وفتاة و�ساب وطفل.وكان م�سل�سل اإبادة امل�سلمني ال�سيعة 
ال�سيخ  اخرب  اأن  اىل  وبربرية  وق�ساوة  وح�سية  بكل  م�ستمرًا 
الأ�س�ل(  )كفاية  كتاب  �ساحب  الهروي  كاظم  ما  الآخ�ند 
�سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيخ مريزا ح�سن ال�سريازي قد�ص 
�سره عن الأو�ساع املاأ�ساوية لل�سيعة يف اأفغان�ستان فبعث ر�سالة 
�سديدة اللهجة اىل )نا�سر الدين �ساه( ملك اإيران، واأمره اأن 
ب�قف جمازر  الرحمن  عبد  اىل  الإيعاز  بريطانيا  يطلب من 
املجازر  ا�ستمرار  حال  يف  �سماحته  وه��دد  ال�سيعة،  امل�سلمني 
فانه �سيتخذ قرارات حا�سمة. وابلغ )نا�سر الدين �ساه( ر�سالة 
الإمام ال�سريازي اىل الجنليز الذين طلب�ا من عميلهم عبد 
الرحمن وقف املجازر ف�رًا. وبناًء على اأوامر الجنليز اأوقف 
)عبد الرحمن( م�سل�سل اإبادة امل�سلمني ال�سيعة واأمر بان�سحاب 
ق�ات اجلي�ص من هزار�ستان.لقد كانت ر�سالة الإمام ال�سريازي 
�سببًا يف وقف اإبادة امل�سلمني ال�سيعة، ومن الغريب ان و�سائل 
الإمام  حياة  عن  تكتب  التي  الإ�سامية  وال�سحف  الإع��ام 
ال�سريازي، مل تتطرق حتى الآن اىل هذه الر�سالة التاريخية 
الهامة التي اأنقذت حياة عدة مايني من امل�سلمني ال�سيعة، ول 

�سك يف اأنها اأهم بكثري من فت�ى )التنباك( وغريه.

 وفاته:
ت�يّف ال�سّيد ال�سريازي )قده( يف الرابع والع�سرين من �سعبان 
1312 ه� مبدينة �سامراء، ثّم نقل جثمانه الطاهر اإىل مدينة 
الكاظمية املقّد�سة، ومت ت�سييعه فيها ت�سييعًا مهيبًا، �ساركت فيه 
حّتى الأَقّليات الدينية الأخرى. بعد ذلك مّت نقله اإىل مدينة 
ع  و�ُسيِّ الأ�سرف،  النجف  مدينة  اإىل  ومنها  املقّد�سة،  كرباء 
)قده( هناك من ِقَبل املراجع والعلماء والف�ساء و�سائر اأهايل 

املدينة، ودفن بج�ار مرقد الإمام علي عليه ال�سام  .

ترقبو� يف �لعدد �لقادم من �سل�سلة علماء �أمتي: 

�لآخوند �خلر��ساين )قد�س(
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معامل  الكفل  ذي  النبي  ومرقد  ومنارته  النخيلة  م�سجد 
تاريخية ُتعّد اأ�سا�ص مدينة الكفل، ال�اقعة على بعد 30 كم 
جن�بي مدينة احللة )130كم جن�ب بغداد( و�سط �سهل 
خ�سيب اأ�سفى على املدينة جمال املنظر وغزارة الإنتاج 
الزراعي بجانب نهر الفرات الذي اأمّدها بالع�سب الرئي�ص 
القائل يف  املدن  بك�نها من  وتتمّيز  والدمي�مة،  للبقاء 
م�قعها واأهميتها التاريخية واحل�سارية، وقد �سمّيت بذلك 

ن�سبة للنبي ذي الكفل عليه ال�سام. 
وحتمل املنارة التي تاأخذ جانبا من م�سجد النخيلة وال�س�ر 
الذي مل يبق منه �س�ى جزء ي�سري كتابات اإ�سامية، ويف 
امل�سجد حمراب يف امل��سع الذي �سلى فيه الإمام علي بن 
اأبي طالب عليه ال�سام عند خروجه اإىل �سفني مرة، 
وعندما بلغه قتل عامله على الأنبار مرة ثانية، وثالثة 

عند خروجه حلرب اخل�ارج يف النهروان. 
النخيلة  م�سجد  ع��ن  اأك���رث  تفا�سيل  على  ول��اط��اع 
التاريخي مبا فيه مقام الإمام علي عليه ال�سام التقينا 
ال�سيد )و�سام لطيف �سايف( نائب اأمني مزار نبي اهلل  ذي 

الكفل عليه ال�سام وم�سجد النخيلة فقال:
" يع�د تاريخ م�سجد النخيلة التاريخي اإىل القرون الهجرية 
ال��ذي خرج  امل��سع  وهي  نخلة،  ت�سغري  والنخيلة  الأوىل، 
اإليه الإمام علي عليه ال�سام و�سّلى فيه اإبان ذهابه لقتال 

معاوية يف �سفني". 
واأ�ساف و�سام" �ُسّيد امل�سجد ج�ار قرب نبي اهلل ذي الكفل 
عليه ال�سام لأن الإمام علي عليه ال�سام اّتخذه مقاما له 
اأيام واقعة النهروان و�سفني ومن بعدها ولده الإمام احل�سن 

املجتبى عليه ال�سام". 
وتابع" تذكُر امل�سادر التاريخية اأن م�سجد النخيلة 

و�سريح النبي ذي الكفل عليه ال�سام قد ُجددا 
ال�سلطان  حكم  ف��رة  الإيلخانيني  اأي���ام  يف 
اوجليات� حممد خدا بندة �سنة )703- 716( 
ه� وهذا القائد ه� من قادة املغ�ل اآنذاك وقد 

ت�سّيَع على يد العامة احللي رحمه اهلل.
وملعرفة تفا�سيل  اأخرى عن امل�سجد قال ال�سيد 
و�سام" يحت�ي امل�سجد على بئر يقع يف جن�ب 
اكت�سافه عام )2009 م( وه�  املئذنة، وقد مت 
مت�سل ب�س�ر امل�سجد القدمي، اأما اأبراج م�سجد 
النخيلة فثاثة منها كانت ظاهرة، وخم�سة اأبراج 

انطمرت  والأخ����رى  2009م  ع��ام  اكت�سافها  مت 
حتت الدور ال�سكنية التي ُبنيت يف حميط امل�سجد 
وامل��رق��د، اأم��ا حم��راب امل�سجد وال��ذي �سّلى فيه 
الإمام علي عليه ال�سام اأيام اإقامته فيه، فقد كان 

م�قعه على ي�سار الداخل ل�سريح ذي الكفل،".
ووا�سل ال�سيد و�سام حديثه عن منرب امل�سجد و�س�رُه 
فقال" يذكر لنا امل�ؤرخ�ن اأن ال�سيد تاج الدين الآوي 
ال��ذي قتل عام )571 ه�( قد ن�سَب يف  الأفط�سي 
�سحن امل�سجد منربا م�سن�عًا من ال�سخر، وكان 

حميطه  يبلغ  واملقام  باملرقد  يحيط  �س�ر  للم�سجد 
مربع(  )3م  ح���ايل  وعمقه  مربع(  )663م  ح���ايل 
وكان  م��ر(  �سنتي  وثاثني  وخم�سة  )م��ر  وعر�سه 
ارتفاعه قبل هدمه )9 مر( ويع�د تاأريخه اإىل اأكرث من 

تذكُر امل�سادر التاريخية اأن م�سجد النخيلة 

م�سجد �لنخيلة
 كم 
و�سريح النبي ذي الكفل عليه ال�سام قد ُجددا جن�بي مدينة احللة )جن�بي مدينة احللة )130كم جن�ب بغداد( و�سط �سهل 

معامل  الكفل  ذي  النبي  ومرقد  ومنارته  النخيلة  معامل م�سجد  الكفل  ذي  النبي  ومرقد  ومنارته  النخيلة  م�سجد 
تاريخية ُتعّد اأ�سا�ص مدينة الكفل، ال�اقعة على بعد تاريخية ُتعّد اأ�سا�ص مدينة الكفل، ال�اقعة على بعد تاريخية ُتعّد اأ�سا�ص مدينة الكفل، ال�اقعة على بعد 30 كم 

املجتبى عليه ال�سام". 
تذكُر امل�سادر التاريخية اأن م�سجد النخيلة " تذكُر امل�سادر التاريخية اأن م�سجد النخيلة " تذكُر امل�سادر التاريخية اأن م�سجد النخيلة  وتابع

م�سجد �لنخيلةم�سجد �لنخيلةم�سجد �لنخيلة
اأثر تاريخي ي�سع من جديد

• تقرير: في�سل غازي

الكفل عليه ال�سام وم�سجد النخيلة فقال:
 "

ال��ذي خرج  امل��سع  وهي  نخلة،  ت�سغري  والنخيلة  الأوىل، 
اإليه الإمام علي عليه ال�سام و�سّلى فيه اإبان ذهابه لقتال اإليه الإمام علي عليه ال�سام و�سّلى فيه اإبان ذهابه لقتال 

معاوية يف �سفني
واأ�ساف و�سام

عليه ال�سام لأن الإمام علي عليه ال�سام اّتخذه مقاما له 
اأيام واقعة النهروان و�سفني ومن بعدها ولده الإمام احل�سن 
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)700 �سنة( وقد ا�ستظهَر 
م��ا ي��ق��ارب )180م����ر( 
منه، ومت اكت�ساف اجلزء 
املتبقي عن طريق م�سح 
ال���رادار الأر���س��ي وذلك 
ل�سع�بة التنقيب عنه يف 
حتتها  امل�ج�دة  املنطقة 

ل�ج�د دور �سكنية    ف�قه".
الزخارف  من  العديد  حتمل  واملئذنة  ال�س�ر  اأن   " وبنّيَ
الهند�سية  العنا�سر  بني  جتمع  التي  اجلميلة  والكتابات 
جميعها  وه��ي  والن�سخية،  الك�فية  والكتابات  والنباتية 
الغزو  �سائعة قبل  ت�ست�حي عنا�سر حملية عراقية كانت 
املغ�يل للعراق، واإّن اأروع هذه الت�سكيات على بدن املئذنة 
هي التي تقع يف و�سطها واأعاها وتتاألف من كتابة ك�فية 
نادرة ال�ج�د يف العامل الإ�سامي تتك�ن من اأربعة كلمات 
ُكتبت ب�سكل مثلثات متداخلة هي )وّدي حُب حممد وعلي(. 

 حملة إعمار المسجد
وللحديث عن حال امل�سجد قبل �سق�ط النظام وحاله يف 
ال��سع احلايل ان�سّم اإلينا �سماحة )ال�سيخ حازم العامري( 
فتحدث قائا" بعد �سق�ط النظام الدكتات�ري البائد عام 
جمراها  تاأخذ  الدينية  احل��ري��ات  مامح  ب��داأت   2003
الطبيعي ب�سكل وا�سح دون قمع اأو قي�د فكان من �سمن 
ذلك ا�ستك�ساف م�سجد النخيلة من جديد والذي كان 
اأول  وكانت  الكفل،  ذي  اهلل  نبي  ومرقد  ه���   مطم�رًا 
خط�ة باجتاه ا�ستعادة قيمة وقد�سية هذا املكان هي 
اإقامة �ساة اجلمعة يف مرقد نبي اهلل ذي الكفل عليه 
ال�سام، وبربكة ال�ساة متكّنا من ت�سليط الأ�س�اء 
على م�سجد النخيلة، الذي كان قبل �سق�ط النظام 
خان  مبعنى  كري�ص(  )خ��ان  با�سم  يعرف  البائد 
قري�ص، ومل يكن الكثري من النا�ص يعلم باأن هذا 
اخلان ه� م�سجد تاريخي وله قيمة دينية وتاريخية 

كبرية".
واأ�ساف ال�سيخ" لقد كان امل�سجد وب�سبب عدم معرفة 
خلزن  مكانًا  الدولة  قبل  من  واإهماله  باأهميته  النا�ص 
الأعاف وما اإىل ذلك، ولكن بعد اأن بيّنا للنا�ص خال 
�سل�ات اجلمعة واخلطب التي تلتها اأهمية وقد�سية هذا 
امل���اد التي كانت يف  اأخ��ذ امل�اطن�ن يرفع�ن كل  املكان 
امل�سجد، ومن ثم بداأنا بحملة تنظيف وتطهري �سارك فيها 

الكثري من الأهايل". 
وتابع" ُطرحت الق�سية فيما بعد يف بي�ت املرجعية وكان 
الهتمام الأول بها من ِقبل ال�سيد ريا�ص احلكيم الذي زار 

امل�قع �سنة 2003 وقام ببع�ص الت��سيات مت من خالها 
ت��سيح الأبعاد التاريخية للم��س�ع بال�ستعانة بالدكت�ر 
خالد امل��س�ي املخت�ص يف علم الآثار بجامعة الك�فة، 

زنا بخرائط واإر�سادات م�قعية وجاء بنف�سه  والذي جهَّ
ح كل زوايا امل�سجد بال�س�ت وال�س�رة، واأر�سلنا  وو�سّ
احلكيم  �سعيد  حممد  ال�سيد  املرجع  اإىل  الفيلم 

)دام ظّله( فزودنا بكتاب ين�ّص على متابعة الق�سية 
قان�نيًا وا�ستعنا ببع�ص الأخ�ة القان�نني يف املحافظة 

اأحمد املعمار خبري ق�سائي  ال�سيد  وكان على راأ�سهم 
م�ج�د يف املدينة وا�سطحبنا بع�ص ال�جهاء مثل ال�سيد 

علي اجلابري وذهبنا اإىل دائرة الآثار التي كانت م�سئ�لة 
الأخ�ة  على  الق�سية  وطرحنا  عام 2003  امل�قع يف  عن 

للق�سية حيث  تعتيم  وك��ان هناك  الدائرة  امل�ج�دين يف 
اأرادوا اأن مييت�ا امل�ساألة يف ذلك ال�قت- وقت حك�مة ال�سيد 

اإياد عاوي- وو�سلنا اإىل طريق م�سدود". 
للم�سجد  �س�ر  ببناء  ُقمنا  ذل��ك  من  الرغم  على  مبينًا" 
لتح�سني امل�قع من التجاوزات التي قد تطراأ عليه، اآملني 
النتهاء من هذه امل�ساألة �سريعا حيث ُعر�ست على مكتب 
ال�سيد رئي�ص اجلمه�رية وال�سيد رئي�ص ال�زراء للبت فيها، 
خا�سة واأن �س�ر امل�سجد واملئذنة ل يزالن بحالة �سيئة جدا 

وبحاجة ما�سة وف�رية لاإ�ساح والإعمار". 

للق�سية حيث  تعتيم  وك��ان هناك  الدائرة  امل�ج�دين يف 
اأرادوا اأن مييت�ا امل�ساألة يف ذلك ال�قت- وقت حك�مة ال�سيد 

للم�سجد  �س�ر  ببناء  ُقمنا  ذل��ك  من  الرغم  للم�سجد على  �س�ر  ببناء  ُقمنا  ذل��ك  من  الرغم  على 
لتح�سني امل�قع من التجاوزات التي قد تطراأ عليه، اآملني 
النتهاء من هذه امل�ساألة �سريعا حيث ُعر�ست على مكتب 
ال�سيد رئي�ص اجلمه�رية وال�سيد رئي�ص ال�زراء للبت فيها، 
خا�سة واأن �س�ر امل�سجد واملئذنة ل يزالن بحالة �سيئة جدا 
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حديث �لعمل بالر�أي
و�حلديث �ملعار�ض له

و�سلنا يف العدد املا�سي اىل اأن رواية معاذ 
اأخرى عن معاذ يف هذا  معار�سة برواية 
وال  وداللـــة،  �سندا  منها  اأرجـــح  امل�سمون 
داللة لها على حجية الراأي من قريب او 
بعيد، بل دالالتها على عدم حجيته اأرجح 

واأقوى واأ�سر، وهي:
ابــو معاوية،  ابــي �سيبة: حدثنا  ابــن  قــال 
اهلل  عبد  من  مد  عن  ال�سيباين،  عن 
ر�سول اهلل )�سلى  بعث  ملا  قــال:  الثقفي، 
اليمن  اىل  معاذا  و�سلم(  واآلــه  عليه  اهلل 

قال له: يا معاذ  تق�سي؟.
قال معاذ: اأق�سي بكتا اهلل.

فاإن  و�سلم(:  واآلــه  عليه  اهلل  )�سلى  قــال 
جاءك اأمر لي�ض يف كتا اهلل ومل يق�ض 

فيه نبيك، ومل يق�ض به ال�ساحلون؟.
)(.  قال معاذ: اأوؤم احلق جهدي

ولدينا هنا مطلبان:   
     

�أوال: اأن طريق  هذه الرواية اأرجح من 
طريق رواية احلارث، الن رواية احلارث 

كما علمنا معّلة من جهتي.
كما  احلـــــارث  نــفــ�ــض  جــهــالــة  �الوىل: 

اأجمع على ذلك اأهل اال�سالم.
و�لثانية: جهالة اأ�سحا معاذ الذين 

نحتمل فيهم وبقوة اأنهم نوا�سب.
اأمــا طريق الــروايــة التي رواهـــا ابــن ابي 
فاأبو  بكثري  حــاال  اأح�سن  فرواتها  �سيبة 
مدحه  يف  الذهبي  االمـــام  يقول  معاوية 
ابو  احلجة   احلــافــ االمـــام  وتقري�سه: 

معاوية ال�سعدي الكويف، اأحد االعالم.  
ا�ستعر�سنا  لــــو  الــــقــــول  بـــنـــا  ويــــطــــول   
، ويكفي يف  العلماء فيه  باقي  تقري�سات 
جالله عند علماء اهل ال�سنة اأن اجلماعة  

قد احتجوا به يف �سحاحهم بال تردد.
 وهــــذا هـــو حــــال الــ�ــســيــبــاين، فــقــد احت
بـــه اجلـــمـــاعـــة ايــ�ــســا وهــــو عــنــدهــم ثقة 
الكتب  تــرجــمــتــه يف  فـــراجـــع  بـــاالجـــمـــاع، 
امل�سنفة يف هذا ال�ساأن ت ا�سم �سليمان، 

اأبو ا�سحا ال�سيباين .
كما ان مد بن عبد اهلل الثقفي ن 

وهو  العلماء،  مــن  اأحـــد  فيه  يخد�ض  مل 
ف�سال عن ذلك من املمدوحي وقد روى 
ابن ابي خيثمة عن يحيى بن معي قال 

يف توثيقه: لي�ض به باأ�ض .
اأجمعوا  النقد  اهــل  ان  تعرف  ان  وعليك 
على ان قول ابن معي: )لي�ض به باأ�ض( 
الــذي هو   املــد الكامل ال  التوثيق  يفيد 
اأدنى مرتبة من التوثيق، اأ�سف اىل ذلك 
الــثــقــفــي ن  عــبــد اهلل  بــن  اأّن ــمــدا 

احت به ابو داود.
الطريق  هـــــذا  ان  ذلـــــك  مــــن   نــ�ــســتــنــتــ
اجلهالة  يف  ك�سابقه  هــو  ولي�ض  �سحيح 

.وال�سقو
اهلل  عــبــد  بــن  روايــــة ــمــد  اأن  ثانيا: 
الثقفي مل تذكر الــراأي، وهي من قريب 
عــلــى حّجيته  لــهــا  داللـــة  بعيد ال  مــن  اأو 
كما هو احلق  بل هي  الوجوه  بوجه من 
دليل على العك�ض، وقول معاذ : اأوؤم احلق 
ا�ستفرغ   : معناه  ان  يف  �سك  ال  جــهــدي، 
غاية جهدي وما يف و�سعي للوقوف على 

 قال امحد بن حنبل : حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن أيب عون الثقفي، عن احلارث بن عمرو، عن رجال من اصحاب 
معاذ، أن النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( ملا بعثه اىل اليمن قال: كيف تقيض إذا عرض لك قضاء؟ قال معاذ: أقيض 
بكتاب اهلل. قال)صىل اهلل عليه وآله وسلم(: فإن مل يكن يف كتاب اهلل؟ قال معاذ: فبسنّة رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله 

وسلم(. قال)صىل اهلل عليه وآله وسلم(: فان مل يكن يف سنة رسول اهلل؟ قال معاذ: أجتهد رأيي.

�حلديث:
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احلق وهو كما ترى اأبعد �سيء عن مزعمة 
�سيما  الــــراأي،  الــروايــة على حجية  داللـــة 
عليه  اهلل  )�سلى  امل�سطفى  الــر�ــســول  وان 
واآله و�سلم( حي ميكن ملعاذ ان يكاتبه فيما 
يتعلق بعوي�سات امل�سائل التي مل يتناولها 
الـــقـــراآن بــالــبــيــان والــتــفــ�ــســيــل- عــلــى زعم 

البع�ض-، ومل تتعر�ض لها النبوة بعد.

عود على بدء
حينما  اجل�سا�ض  االمــام  ان  �سابقا  ذكرنا 
طريق  من  هي  التي  معاذ  لرواية  تعر�ض 

احلارث املجهول قال:
اأي حديث  احــــوالــــه-  اكــــر  فــــاإن  واأيـــ�ـــســـا 
احلارث-اأن ي�سري مر�سال، واملر�سل عندنا 

مقبول.
وقد  املر�سل مقبول  ان  �سلمنا  اذا  اننا  بيد 
عرفت ان اهل اال�سالم قاطبة �سوى بع�ض 
مقلدة ابي حنيفة ال يحتجون باملر�سل وال 

يعدونه �سيئا.
فلو  �أق����ول: 
بذلك  ــمــنــا  �ــســّل
ان  عـــــــلـــــــيـــــــنـــــــا 

�سيبة يف  ابــي  بن  بر  ابــو  رواه  نتم�سك مبا 
م�سنفه، والذي ين�ض على ان معاذاً قال: 
رواية  اىل  يلتفت  وال  جــهــدي،  احلـــق  اأوؤم 
احلارث التي تن�ض على جواز اجتهاد الراأي 
، اذ رواية ابن ابي �سيبة مع كونها مر�سلة 
عرفت،  كما  �سحيح  طريقها  ان  اال  اي�سا 
ال�ساقطة  املجهول،  احلــارث  روايــة  خالف 

من الناحية ال�سندية �سقوطا كامال.
اجل�سا�ض  االمــــــام  يــــوؤاخــــذ  ذلــــك  الأجـــــل 
اإذ  واأمثاله موؤاخذة علمية �سديدة للغاية، 
املر�سل  مقبولية  يّدعي  الأن  امل�سوغ  هو  ما 
عنده ثم يرجح مر�سال �سعيفا على مر�سل 

�سحيح؟.
اأو لي�ض هذا تالعب يف املباين العلمية بال 

م�سوغ م�سروع ومقبول؟.
لي�ض من حق االمام اجل�سا�ض اأو غريه اأن 

يوؤمن ببع�ض املر�سل ويكفر باآخر.
وليت االأمر يقف على اأن كال من اخلربين 
ال�ساقط  بالواهي  يتم�سك  نراه  اإذ  مر�سل، 
ال�سحيح بال حجة علمية  املر�سل  ويرتك 

اأو برهان بّي.

م�ستل من كتاب  ) �لر�سول �مل�سطفى-�سلى �هلل عليه 
و�آله و�سلم-ومقولة �لر�أي(

• للباحث ال�سامي با�سم احللي

 قال ابن ايب شيبة: حدثنا او معاوية، عن الشيباين، عن حممد من عبد اهلل الثقفي، قال: ملا بعث رسول اهلل )صىل اهلل 
عليه وآله وسلم( معاذا اىل اليمن قال له: يا معاذ !بم تقيض؟.

قال معاذ: أقيض بكتاب اهلل.
قال )صىل اهلل عليه وآله وسلم(: فإن جاءك أمر ليس يف كتاب اهلل ومل يقض فيه نبيك، ومل يقض به الصاحلون؟.

قال معاذ: أؤمُّ احلق جهدي .

�حلديث �ملعار�ض:

�لهو�م�ض 
1- م�سنف ابن ابي �سيبة الك�يف358:5.

2-   �سري اعام النباء358:9.
واب�  والرمذي  وم�سلم  البخاري  هم:  اجلماعة    -3

داود والن�سائي وابن ماجة.
  4- ان��ظ��ر ت��ه��ذي��ب ال���ت���ه���ذي���ب482:3 وغ����ريه من 

امل�سادر.
 5- اأحد ممن ي�سار اليهم بالبنان يف العلم والحاطة 

والنقد،وه� قرين المام احمد بن حنبل وزميله.
  6- تهذيب التهذيب253:9.
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•  ال�سيخ �ساح اخلاقاين

  وقد ترك�هم على �سعيد كرباء اأ�ساء ممزقة ت�سبح يف 
بركة من الدماء بعد اأن منع�ا عنهم املاء لأيام ثاث ت�سّ�ر 
فيها اأطفال ون�س�ة من �سدة الظماأ ، ثم لت�سهد بعد ذلك ليلة 
العا�سر من املحرم �س�رة مل ت�سهدها ليلة �س�اها على م�سار 
التاريخ ،  يهجم الأعداء على مع�سكر احل�سني )عليه ال�سام( 
ويحرق�ن خيامه فتفر الن�س�ة والطفال اىل �سحراء مظلمة 
ورمبا احرق غري واحد بنار اخليام امللتهبة او دا�سته �سنابك 

اخليل.
هذه ال�س�رة الرهيبة التي جرت على اآل النبي )�سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم( تريد لها تلك ال�سعائر اأن ل متحى عن ذاكرة 
الزمن،  وهي اي�سا و�سيلة للتعبري على مدى احلزن البالغ الذي 
يع�سف بقل�ب اأتباع اأهل البيت )عليهم ال�سام( وبقل�ب كل 
الذين يحمل�ن بني ج�انحهم وهجا  اإن�سانيا 
نقيا ، ل�سيما اأن �سحايا العا�سر من حمرم 
هم حلمة خامت الر�سل )�سلى اهلل عليه واآله 

و�سلم(
نقا�ص  م��سع  ال�سعائر  هذه  كانت  ولطاملا 
وتعددت  الأراء  فيه  ت�ساربت  وجدل 
اجلملة  على  تنكرها  فطائفة   ، الجتاهات 
من  يك�ن�ن  ما  غالبا  واأولء  حماربتها  يجب  بدعة  وتعدها 
خارج املذهب ، وهنا اخلاف لي�ص على ال�سعائر بقدر ما ه� 
اختاف يف اأ�س�ل املذهب ، والنقا�ص يجب اأن يك�ن يف تلك 
ال�س�ل ول مت�سع لهذا يف هذا املقال . وطائفة دارت اأرائها  
ح�ل املح�ر الفقهي بني احلرمة والإباحة يف �سكل ال�سعائر اأو 
بع�ص مفرداتها ، وهذه تف�سي يف النهاية � كاأية م�ساألة فقهية   
اىل ذوي الخت�سا�ص وهم املجتهدون فريجع كل واحد اىل 

مقلده .
اأخريتان رمبا كانتا هما املعنيتان يف هذا املقال  وطائفتان 
لعمق اجلدل بينهما وامل�سا�ص املبا�سر بني الأراء املطروحة 
فيهما ، حيث ت�ؤمن الأوىل اإميانا مطلقا بقد�سية هذه ال�سعائر، 
ا�ستنادا يف هذا اىل  الكم الهائل من الروايات ال�اردة عن 
املع�س�مني )عليهم ال�سام( يف احلث على �سعائر احل�سني 
)عليه ال�سام ( وما اأعّد اهلل من الث�اب اجلزيل لكل من يبذل 
يف هذا ال�سبيل جهدا ، فيما ترى الثانية اإن لامام احل�سني 
)عليه ال�سام( بعدا فكريا عاليا واإن للطف منظ�مة فل�سفية 
�سخمة فهي نقطة حت�ل يف التاريخ اأعاد على القيم الن�سانية 
رونقها ودوامها ، فتخليده يف فهم ذلك الفكر وجت�سيد اأبعاده 
ال�سامية . ومن خال هذا الفهم والتج�سيد ننطلق بالأمة اىل 
ما اأراد لها احل�سني )عليه ال�سام( يف م�سروعه النه�س�ي . 
ل بهذه املمار�سات التي ت�سكل مثار انتقاد عند ال الأخرى 

يف عاملنا املعا�سر .
العنا�سر  واأخذ  الراأيني  بني  الت�فيق  يف  ال�س�اب  ويكمن 
الإيجابية من كليهما . فالروايات التي ا�ستند اليها اأ�سحاب 
الطائفة الوىل قطعية ال�سدور والدللة ، وبذلك فا جمال 
لاإعرا�ص عنها ، ول ي�سعنا اأن نفهم منها �س�ى ما ميار�ص 
يف ال�سعائر الي�م من بكاء املع�س�مني )عليهم ال�سام( على 
احل�سني )عليه ال�سام( والأمر باإن�ساد ال�سعر يف رثائه . ومن 
جهة ثانية فلي�ص من املنطقي اأن نحّمل الن�سان العادي الذي 
الثقافة م�س�ؤولية احت�اء  اكت�ساب م�ست�ى من  له يف  لحظ 
ال�سام(  )عليه  احل�سني  لاإمام  والفل�سفي  الفكري  البعد 
ونه�سته املقد�سة ، انه اإن�سان عادي اأحب احل�سني وتاأثر وحزن 
على ما جرى له وطمع مبا اأعّد اهلل له من الث�اب وفق حدود 
طاقته الفكرية . ونحن نرى اأن من اأهم الث�ابت يف �سيا�سة 
املع�س�مني )عليهم ال�سام( التثقيفية ه� خماطبة النا�ص 
اإ�سافة اىل اننا ل نقدر ان جنعل راأي  على قدر عق�لهم ،  
ال الخرى ماكا للحكم فاذا حذفنا من تلك ال�سعائر 
مفردة ما نزول عند ذلك الراأي رمبا تقّ�لت تلك ال على 
مفردة اأخرى وهكذا حتى ناأتي على ال�سعائر كلها خا�سة ان 
مرة حتى  قد طال غري  املعا�سرة  با�سم   ال انتقاد هذه 

ث�ابت الميان من ت�حيد ونب�ة .
غري اأن هذا ل يعفي الن�سان العادي من م�س�ؤوليته الفكرية 
جتاه احل�سني )عليه ال�سام( وق�سيته املقد�سة ، واأن يعي اإن 
ما نه�ص به املع�س�م�ن )عليهم ال�سام( من حث على �سعائر 
احل�سني )عليهم ال�سام( نابع من �سرورة ملحة يف ان تك�ن 
ممار�ستها الآلة التي ترقى بالن�سان اىل اأفق احل�سني )عليه 
ال�سام( ، واأن يجتهد مبا ي�ستطيع يف ترجمة تفا�سيل الطف 
بكل ما فيها من درو�ص ومثل عليا اىل واقعه احلياتي ، فيك�ن 
ال�س�رة التي �سحى احل�سني )عليه ال�سام( بكل ما �سحى 
به من اأجل اأن يك�ن الن�سان عليها ، عليه اأن يعي اأنه حني 
الذي ميثل احل�سني  النم�ذج  اأ�سبح  قد  ال�سعائر  اأدى هذه 
)عليه ال�سام( اأمام العامل كله ، فحني يدافع املثقف�ن عن 
هذا ال�سعائر اأمام اأعداء املذهب باأن منرب احل�سني )عليه 
ال�سام( مدر�سة للتهذيب والخاق وزرع القيم يك�ن الن�سان 
العادي ه� امل�سداق لق�الهم وه� من تقع عليه م�س�ؤولية جعل 
هذا الدفاع م�ؤثرا حني يجد العامل فيه جت�سيدا فعليا لهذه 
القيم والخاقيات . وبدون جت�سيده ذاك �سيك�ن ذلك الدفاع 
جمرد تنظري اأخاقي لي�ص ذا قيمة عملية ، واإن اي انحراف 
م�قعه  يف  وه�  الق�مي  وال�سل�ك  الرفيعة  الخاق  عن  منه 
كممار�ص لل�سعائر احل�سينية يعني اعداء املذهب يف الكيد 

ملذهب اهل البيت )عليهم ال�سام( والنتقا�ص منه .

   �ل�سعائر �حل�سينية ممار�سة دينية 
)عليهم  �لبيت  �أه���ل  �أت��ب��اع  د�أب 
على  �سحيقة  �أزمنة  منذ  �ل�سالم( 
�أد�ئها و�لتم�سك بها،وهي كما ير�د 
مبعركة  للتعريف  فعالة  �أد�ة  لها 
من  فيها  جرى  وما  �خلالدة  �لطف 
�لطاهرة  �ل��ع��ة  على  مظلومية 
�لتي  �ل��ب�����س��ع��ة  �جل��ر��ة  وم��ب��ل��غ 
تفرق  مل  حني  �أع��د�وؤه��م  �رتكبها 
يافع  ���س��اب  ب��ني  �لظاملة  �سيوفهم 
و�سي كبري وطفل ر�سيع و�سوال �ىل 
�هلل  )�سلى  �الأك��رم  �لر�سول  �سبط 

عليه و�له و�سلم(.

�حل�سينية   �ل�سعائر 
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  وحتديات �سناعة �لفكر
  و�ملعرفة يف �لعر�ق 

شر 
طباعة والن

ُدور ال

   قيَل قدا "م�سر تكُتب ولبنان تطبع و�لعر�ق يقر�أ" وبقيت هذه �جلملة تدق �أجر��ض عامل �ملعرفة 
لعقود عديدة، لكن �أ�سو�ت طبول �حلروب وت�سُلط نظام �حلكم �ل�سابق يف �لعر�ق تعاىل عليها حتى كّبلها 
بقيود �حلديد و�لنار، فما هو و�قع �حلال يف �لفة �لتي ت�سهد  �نبعاث �لتجربة �لدقر�طية يف �لعر�ق و 

ر حرية �لر�أي و�لفكر... على �لعامل وتوف النفتا�

الن�سر  دور  ب���ني  جن�����ل  ال���ت���ايل  ا���س��ت��ط��اع��ن��ا  يف 
للتعرف على انطباعات  العراقية والعربية  والطباعة 
الثقايف  بامل�ست�ى  واآرائ��ه��م  وهم�مهم  املتخ�س�سني 
احلايل وما ي�سريون اإليه من �سع�بات وعراقيل حت�ل 

دون الت�ا�سل الثقايف الإقليمي وما اإىل ذلك.
احل�سينية  الدرا�سات  مركز  مندوب  الطريف  ها�سم 
يف لندن اأ�سار اإىل" اأن العراق وكما ه� معل�م �ساحب 
اإرث ح�ساري كبري ولذا لي�ص غريبا اأن تع�د ن�ساطات 
�سيا�سات  �سببتها  غيبة  بعد  اإليه  والإب����داع  الثقافة 
الأنظمة الت�سلطية ال�سابقة، يف ال�قت احلا�سر نلم�ص 
باإقامة معار�ص الكتب واملطب�عات املختلفة  اهتماما 
بني حني واآخر يف العا�سمة بغداد وباقي املحافظات 

كالنجف وكرباء والب�سرة واأربيل وال�سليمانية".

وا�ستطرد الطريف" ناحظ ت��سع الن�ساطات اخلا�سة 
باملطب�عات من خال م�ساركتنا نحن مركز الدرا�سات 
احل�سينية يف عدة معار�ص وعلى مدار ال�سن�ات التي 
الإقبال  اأن  ومع  البلد عام 2003،  التغيري يف  اأعقبت 
�سينم�  ذلك  اأن  اإل  النا�ص  جانب  من  مت�ا�سعا  يبدو 
وا�ستقر  الإره���اب  م�جة  انح�سرت  كلما  با�سطراد 

ال��سع القت�سادي اأكرث".
ومندوب  الأط��ف��ال  كتب  يف  متخ�س�ص  �سعد،  اأني�ص 
اإىل" اأن  اأ�سار  والن�سر  للطباعة  اللبنانية  الُرقي  دار 
هنالك اختافا جذريا يف تناول الكتب وقراءتها، ففي 
املا�سي كان القارئ يبحث عن الكتب الأدبية والراثية 
وال�قت  امل�سافات  ويقطع  والرومان�سية،  والتاريخية 
النافعة،  املعل�مة  اأجل احل�س�ل على  بحثًا عنها من 

حتقيق: ميثم احل�سناوي-�سباح الطالقاين   

 هنالك قواني خا�سة 
بتداول املطبوعات ما بي 

البلدان، لكنها يف العرا غري 
وا�سحة وخا�سعة للتعديل 

با�ستمرار ا يوّلد تعقيدا بالغا 
ر الطباعة والن�سر  بالن�سبة لدو

املحلية والعاملية.  
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لكن الي�م اأ�سبح القارئ يبحث عن الكتب يف املكتبات 
اللكرونية وكل ما يريده يجده يف الإنرنت، يعني ل 

هدر لل�قت ول قطع للم�سافات الط�يلة".
اأ���������س��������اف 
اأن  اأني�ص" 
من  ال���ك���ث���ري 
ال���������س����ب����اب 
عن  ي���ب���ح���ث 
ال���ت�������س���ل���ي���ة 
وال������ق������راءة 
ال��ب�����س��ي��ط��ة 
الكتب  ق��ّراء  القليل من  اإل  اأرى  ل  كمتابع  اأنني  حتى 
اأ�سبح  الأطفال  الي�مية، كذلك  وال�سحف  واملجات 
من  اأك��رث  وي�ساهدوا  ي�سمع�ا  اأن  يف  الرغبة  لديهم 
اأ�سبح  عم�ما  العربي  القارئ  القراءة..  يف  رغبتهم 

الي�م بعيدا عن الكتب الثقافية والفكرية والدينية ".
اآليات تداول املطب�عات..

اللبنانية،  القارئ  دار  مندوب  القارئ،  ها�سم  لكنَّ 
الكرة  رم����ى 
م���ل���ع���ب  يف 
ق�انني تداول 
ت  عا ملطب� ا
وقال" هنالك 
ق�انني خا�سة 
باآليات الن�سر 
وال�����ت������زي�����ع 
ناحظ  بينما  البلدان،  من  وخروجها  الكتب  ودخ�ل 
يف العراق اأن الق�انني غري وا�سحة وخا�سعة للتعديل 
با�ستمرار مما ي�لد تعقيدا بالغا عند حماولة الأ�س�اق 
اخلارجية اأو دور الن�سر والطباعة التعامل مع اجلهات 
املحلية داخل العراق، حتى اأن منافذ اجلمارك تفر�ص 
م�سم�نها  اأو  �سكلها  ُيعرف  ل  اإ�سافية  ومبالغ  قي�دا 
اإىل  وامل��ط��ب���ع��ات  الكتب  �سحنات  ل��دخ���ل  ك�سرط 

البلد".
ن�سر  ل��دور  ممثلني  ب�سفتنا  نحن  ها�سم"  واأ���س��اف 
وطباعة نطالب اجلهات املخت�سة يف العراق بت��سيح 
ق�انني ت�ريد وت�سدير املطب�عات ب�س�رة خالية من 
اللب�ص، فعلى �سبيل املثال نحن يف بريوت عندما ن�سحن 
الكتب اإىل العراق ن�اجه م�ساكل عديدة مع اجلمارك.. 
الكثري من ال�سحنات تتعطل يف احلدود وتبقى ال�سحنة 

اأو  القان�ن  يف  جديدة  فقرة  ب�سبب  اأ�سب�ع  من  اأك��رث 
حادث عر�سي وبالنهاية مي�سي ال�قت مع املزيد من 
التكاليف وامل�س�ؤولية عن التاأخري، ف�سا عن احلاجة 
لق�انني  املا�سة 
خا�سة بحماية 
امللكية الفكرية 
وح������م������اي������ة 
امل���ط���ب����ع���ات 
او  التقليد  من 

التزوير".
�سعيد  ع���ل���ي 
الأ�سرف  النجف  ف��رع  الكتب  مكتبة  ممثل  الكتبي، 
قال" اأن ال�سعب العراقي عم�ما قبل عام 2003 كان 
�سظف  يعاين  وك��ان  كبري،  و�سجن  ظلمة  يف  يعي�ص 
لأن  والثقايف،  الفكري  التعط�ص  عن  ف�سا  العي�ص 
الدميقراطي  الفكر  ذات  واملجات  املطب�عات  كافة 
اأن  بل  حمّرمة،  كانت  والديني  والإن�ساين  واحلق�قي 
تن�يرية وحق�قية  اأفكار  اأو  دينية  تعاليم  كتابا يحمل 

وثقافية كان ي�دي ب�ساحبه اأو قارئه اإىل الإعدام".
واأ�ساف علي" مع ذلك فقد كان العديد من العراقيني 
الذين يحمل�ن هّم الثقافة والفكر الإن�ساين والديني 
التحرري ين�سط�ن يف نقل وتداول الكتب واملطب�عات 
 2003 عام  املقيت  النظام  �سق�ط  وبعد  النا�ص،  بني 
الكثري  وا�سعة ومنفتحة متل�ؤها  �ساحة  للقارئ  اأ�سبح 
من الكتب املحلية والعاملية، والدليل على ذلك معار�ص 
الكتب التي تقام بني الفينة والأخرى يف بغداد والنجف 

وباقي املحافظات".

الحاجة لمواكبة العصر
الأمناء  �سركة  مدير  جبار،  اجل���اد  عبد  اأك��د  فيما 
للطباعة والت�زيع يف بغداد " اأن هنالك انتقالة جديدة 
بعد �سق�ط النظام الدكتات�ري يف العراق عام 2003 
حيث تزايَد عدد �سرائح املجتمع التي ترغب بالقراءة، 
الأفكار  ولكن 
يحملها  ال��ت��ي 
الكتاب القدمي 
ه�����ي اأف����ك����ار 
ُه�سمت  ق����د 
ب���ال���ن�������س���ب���ة 
ولبد  ل��ل��ق��ارئ 

من تناول اأفكار متجددة ت�اكب حالة احلداثة والتط�ر 
الفكري يف املنطقة والعامل". م��سحًا" اإننا بحاجة اإىل 
كّتاب ومنتجي اأفكار ومثقفني بدماء جديدة ي�ستطيع�ن 
يف  احلا�سلة  والثقايف  الفكري  الرك�د  حالة  حتريك 
املجتمع جراء تراكم �سيا�سات النظام البائد القمعية 

والت�سلطية وال�سم�لية".
الكتب  عن  يبحث�ن  الذين  اجل�اد" اأن  عبد  واأ�ساف 
واأ�ساتذة  ك��الأط��ب��اء  املتخ�س�سني  م��ن  اأك���رثه���م 
اجلامعات والطاب والأدب��اء والنا�ص الذين يبحث�ن 
اأختلف عن  ال��سع احل��ايل  الأط��ف��ال، لكن  عن كتب 
ن�عية  وك��رثت  املثقفني  �سريحة  ت��سعت  فقد  �سابقه 
القراء وما يحتاج�نه، كذلك الكتب اأ�سبحت متن�عة 
وكثرية والي�م القارئ ل ي�اجه اأي �سع�بة يف البحث 
على  النفتاح  ظل  يف  اإليه  يحتاج  ال��ذي  الكتاب  عن 
يف  ن�سهدها  التي  والثقافية  الفكرية  واحلرية  العامل 

العراق".
حم���������������س�������ن 
ال���ي��������س���ف���ي، 
م�����������ن�����������دوب 
الباغ  م�ؤ�س�سة 
اأ�سار  اللبنانية، 
اإىل" اأن هناك 
كبريا  ت���اأث���ريا 

 ذواحلجة  1432ه�44



للث�رة التكن�ل�جية لأن الكثري من الذين يبحث�ن عن 
يجدونها  قراءتها  يريدون  التي  واملطب�عات  الكتب 
املكتبة،  اإىل  الذهاب  دون  النرنت  يف  �سه�لة  وبكل 
خا�سة واأن هذه الطريقة ت�فر اجلهد وال�قت واملال 

اأي�سًا".
النرنت  مت�سفحي  ن�سبة  لكن  حم�سن"  وا�ستدرك 
يف العامل العربي قليلة جدا لذا يبقى املطب�ع ال�رقي 
حمافظا على مكانته بالن�سبة للقارئ، ف�سًا عن اأن 
يجل�ص  عندما  القارئ  به  ي�سعر  خا�ص  تلذذ  هناك 
اأو  الكتاب  �سفحات  ويقّلب  مكان  اأي  يف  م�سريحا 
املجلة، كما اأن العديد من القراء يعتربون اأن الفائدة 
من قراءة املطب�عات اأكرث من ت�سفحها على النرنت 
ب�سبب الركيز املبا�سر عليها، يف حني اأن الذهن يبقى 
م�ستتا ما بني ن�افذ النرنت مبتاهاتها ومغرياتها غري 

املعدودة".

تأثيرات الصحافة االلكترونية
ال�رقية  ال�سحافة  بني  التناف�سية  ال��ع��ادة  غري  وعلى 
�سركة  م��ن��دوب  ك��م��ال،  ب���نّيَ ح�سن  فقد  والل��ك��رون��ي��ة 
يف  الإلكروين  التط�ر  تاأثري  اأن  اللبنانية،  املطب�عات 
ال�رقية  ال�سحافة  م�سلحة  يف  ي�سب  العربي  العامل 
قائًا" اأن ال�سحافة الإلكرونية ل ت�ؤثر على ال�سحافة 
ال�رقية، وميكن اأن نق�ل اأن الكثري من ال�سحفيني عندما 

الإنرنت  يت�سفح�ا  اأن  ميكن  امل�سادر  اإىل  يحتاج�ن 
اأن ي�ستخدم�ه يف ن�سر �سحفهم وم�ا�سيعهم  وميكنهم 

مما يجعل الإنرنت عامل م�ساعد يف الن�سر".
اأ�ساف ح�سن" اأن 
ال�سحف ال�رقية 
كبري  دور  ل���ه���ا 
للقارئ  بالن�سبة 
ميكن  ول  القدمي 
عنها  ال�ستغناء 
لأنها �سهلة التناول 
اإيجادها  وميكن 
�سفحاتها،  يف  م��س�ع  اأي  عن  والبحث  مكان  كل  يف 
خا�سة واأن ال�سحافة يف العامل العربي بعيدة عن غزو 
ال�سحف الإلكرونية حتى الآن ب�سبب قلة ال�سراك يف 
النرنت واإذا اأردنا اأن نت�قع ظه�ر ال�سحف الإلكرونية 

واختفاء ال�سحف ال�رقية فهذا ال�سيء بعيد جدًا.

دور الترويج للمطبوعات
�سهيلة  وو���س��َح��ْت 
���س��ف��ي��ق، م���ن دار 
الثقافية  ال�س�ؤون 
دور  ال���ع���راق���ي���ة، 
الإعام يف الرويج 
ل���ل���م���ط���ب����ع���ات 
وال���������س����ح����اف����ة 
قائلة"  ال���رق��ي��ة 
الإعام  ي�ستطيع 
ب��سائله املختلفة اأن يخلق زخما كبريا لأهمية ال�سحافة 

الإعانات  خ��ال  من  املختلفة  واملطب�عات  ال�رقية 
وت�جيه الراأي العام ب�سرائحه املختلفة نح� املطب�عات 
معار�ص  اإقامة  تكثيف  اإىل �سرورة  بالإ�سافة  ال�رقية، 
يتعرف  لكي  وامل��سمية  الدائمية  والإ���س��دارات  الكتب 
القارئ العربي على م�سامني الثقافة والأفكار الأ�سيلة 

منها وامل�ستحدثة".
خمتلفة  اأمناطًا  هناك  اأن  نن�سى  ل  �سهيلة"  واأ�سافت 
حيث  عمرية  �سريحة  بكل  خا�سة  واملطالعة  للقراءة 
هناك �سرائح وا�سعة ل ت�ست�سيغ املطالعة اإل من خال 
عادة  متثل  وه��ي  ال�رقية  واملطب�عات  الكتب  ق���راءة 

الأعمار املت��سطة والكبرية".
للطباعة  الهال  دار  �ساحب  مغنية،  اإبراهيم  حممد 
والن�سر يف لبنان قال" اأن اجلملة امل�سه�رة التي مفادها 
)م�سر تكُتب ولبنان تطَبع والعراق يقراأ( ت�ؤكد العمق 
للفرد  العايل  الفكري  واحل�ص  العربية  للباد  الثقايف 
العراقي باعتباره �ساحب ذوق يف القراءة، ولكن لاأ�سف 
ناحظ اأن ق�سايا فنية من �سمنها الإعان عن املعار�ص 
والرتيب الائق بها غري م�فق يف بلداننا، ول ي�اكب 
احلا�سل  التط�ر 
امل��ج��ال  ه����ذا  يف 
بدول اأورب��ا وحتى 
دول اآ�سيا، وهذان 
ميثان  الأم��ري��ن 
احلا�سم  العن�سر 
يف اإظهار معار�ص 
الكتب واملطب�عات 
والتاأثري  ب��ال��ق���ة 

الازم لدى اجلماهري وخا�سة املثقفني".

 ي�ستطيع االإعالم 
بو�سائله املختلفة اأن 

يخلق زخما كبريا الأهمية 
ال�سحافة الورقية 

واملطبوعات املختلفة من 
خالل االإعالنات وتوجيه 

الراأي العام ب�سرائحه 
املختلفة نحوها. 
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•     يعّده: عبد �لرحمن �لالمي

لقد فطر اهلل )تبارك وتعالى( الإن�سان اجتماعّيًا وجعل من طبعه تك�ين العاقات 
وبناء ال�سداقات، والفطرة ال�سليمة ترف�ص النط�اء والنعزال وترف�ص اأي�سًا النقطاع 
عن الآخرين، والفرد مهما كان انط�ائّيًا فانه ي�سعى لتك�ين عاقات مع الآخرين واإن 
وال�ستغناء عن  الذات  النكفاء على  عليه  ي�ستحيل  وربما  وي�سعب  كانت محدودة، 

الآخرين.
الماأث�رات  من  جاء  بما  باللتزام  اأكثر  اأو  اثنين  بين  �سراكة  عقد  هي  وال�سداقة 
عن الأئمة الأطهار )عليهم ال�سام( والتي من �سمنها ق�ل الإمام ال�سادق )عليه 
ه�  بال�سداقة  وال�فاء  الختبار،  مقّدمة  في  ال���اردة  ُخني�ص  بن  للُمعّلى  ال�سام( 
ال�ستيفاء من تطبيق جميع البن�د المذك�رة عن اأهل بيت الع�سمة )عليهم ال�سام(، 

واإن كانت بع�ص البن�د �سعبة التطبيق في ي�منا هذا، وما ل ُيدرُك كله ل ُيترك جله.
وهذا اختبار من ع�سرة اأ�سئلة يك�سف فينا جانبًا من ج�انب ال�فاء لل�سديق، ولكي 
الى  نذهب  ثّم  الخيارات  من  ينا�سبك  ما  اختيار  اإل  عليك  ما  الختبار  في  ن�ستمّر 

النتيجة لكي نرى حّظنا من ال�فاء واللتزام ب�سروط الداقة: 

 �لخالُف و�رٌد بين �الأ�سدقاء، ولكّنك �إذ� �ختلفت مع �أحدهم، وتطّور هذ� �لخالف 
وتحول �لى �سيء من �سوء �لتفاهم، فهل �أنت مّمن:

أ  ُيبقي خيّطًا من ال�سلة ول� رفيعًا للرج�ع اإليه فيما بعد؟

ب    ينفعل بالم�قف فيقطع كّل ال�سات ويقّرر عدم الرج�ع اإليه بتاتًا؟
ج    ل يهتّم لهذا الأمر؟

 �العتد�ل في �لتقّرب من �ل�سديق وحّبه وعدم �لمبالغة في ذلك �أمٌر يجلب �لوّد 
و�الرتيا للطرفين ويديم �لموّدة و�لوئام بينهما، فهل �أنت مّمن:

أ  ُيجيد ال�ق�ف في منت�سف الطريق ول ينحاز الى اأحد طرفيه؟

ب    يتاأّثر ح�سب الظروف التي يمّر بها؟
ج    ل يهتّم لهذا الأمر؟

ويف مع اأ�سدقائك؟
»ع��ن �ملُعّل��ى بن ُخني�ض قال: قلُت الأبي عبد �هلل �ل�سادق : ما حّق �ملوؤمن على �ملوؤمن؟ قال: �سبع حقوق هل �أنت 

و�جب��ات م��ا فيها حّق �إال وهو عليه و�ج��ب، �إن خالفه خرج من والية �هلل وت��رك طاعته، ومل يكن هلل عّز 
وجّل فيه ن�سيب، قال: قلت: ُجعلُت ِفد�ك حّدثني ما هّن؟ قال: يا ُمعّلى �إيّن �سفيٌق عليك �أخ�سى �أن ت�سيع 
وال حتف�� وتعل��م وال تعم��ل، قلت: ال ق��ّوة �إاّل باهلل. قال )عليه �ل�س��الم(: �أْي�سُر حق منه��ا �أن حتبَّ له ما 
حتبَّ لنف�سك، وتكره له ما تكره لنف�سك، و�حلق �لثاين �أن مت�سي يف حاجته وتبتغي ر�ساه وال تخالف قوله، 
و�حلق �لثالث �أن ت�سله بنف�سك ومالك، ويدك ورجلك، ول�سانك، و�حلق �لر�بع �أن تكون عينه ودليله ومر�آته 
وقمي�سه، و�حلق �خلام�ض �أن ال ت�سبع ويجوع، وال تلب�ض وَيعرى، وال تروي وَيظماأ، و�حلق �ل�ساد�ض �أن تكون 
ل��ك �م��ر�أة وخادم ولي�ض الأخي��ك �مر�أة وال خ��ادم �أن تبعث خادمك فتغ�سل ثيابه، وت�سن��ع طعامه، ومتّهد 
فر��سه، فان ذلك كلَّه �إا ُجعل بينك وبينه، و�حلق �ل�سابع �أن تربَّ ق�سمه، وجتيب دعوته، وت�سهد جنازته، 
و تع��وده يف مر�س��ه، وت�ْسَخ���ضَ بدنك يف ق�ساء حاجته، وال حتوجه �إىل �أن ي�ساأل��ك، ولكن تبادر �إىل ق�ساء 

حاجته، فاإذ� فعلت ذلك به، و�سلت واليتك بواليته، وواليته بوالية �هلل عّز وجّل« )�خل�سال ج 2 �ض 6(
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َو  َعْيَبَك  �َرَك  َب�سَّ »َمْن  �ل�سالم(:  )عليه  طالب  �أبي  بن  علّي  لموؤمنين  �أمير  يقول   
ديُق َفاحَفْظُه« فاإذ� �أبدى لك �سديقك �لن�سح في �أمٍر ما  َحِفَظَك في َغْيِبَك َفُهَو �ل�سَّ

و�أنت تظّن ح�سن طوّيته، و�إخال�سه لك، فهل �أنت مّمن:
أ  يتقّبل منه وي�سكره ويح�ّس�سه بقيمة ن�سيحته الغالية في نف�سه؟

ب    ي�سمع منه ول ُيظهر القب�ل والإذعان اإليه؟
ج    ل يهتّم لهذا الأمر؟

  لقد �هتّم �الإ�سالم بال�سديق �أّي �هتمام حتى قال �لر�سول �الأكرم )�سّلى �هلل عليه و�آله 
و�سّلم( كما في كتاب �لخ�سال: »ال يحّل لم�سلٍم �أن يهجَر �أخاه فوق ثالث« ولم يحّدد �سبب 

�لهجر�ن، فهل �أنت مّمن:
أ  ل يدع اأيام الفراق تتجاوز الثاثة اأيام؟

ب   يتاأّثر من الخ�س�مة بينه وبين �سديقه وقد تتعدى اأيام الفراق ثاثة اأيام؟
ج    ل يهتّم لهذا الأمر؟

 لو �أّنك �ّت�سلت ب�سديقك فرّن جهاز �لموبايل رّنتين و�سكت، ثّم �أعدَت �لمحاولة فاأعاد 
قطع �الت�سال بك، فهل �أنت مّمن:

أ  ُيح�سن الظّن به عمًا بت��سيات ال�سريعة المقّد�سة؟

ب    ينفعل بالم�قف وقد ي�سئ الظّن ب�ساحبه؟
ج    ل يهتّم لهذا الأمر؟

�أعمال يوم عيد  �الأخ��ّوة وهو من �سمن  للتعاقد فيما بينهم بعقد  �لموؤمنون  يت�سابق   
�لغدير، �أي �لثامن ع�سر من �سهر ذي �لحجة �لحر�م، ع�سى �أن يح�سى �أحدهم بر�سى �هلل 

)تبارك وتعالى( فيجّر �أخو�نه معه �لى جنة �ل�سعادة �الأبدية، فهل �أنت مّمن:
أ  يحر�ص على عدم تف�يت هذه الفر�سة في وقتها المنا�سب؟

ب    لم ت�سل المعل�مة اإليه لعدم اطاعه على الأمر ؟
ج    ل يهتّم لهذا الأمر؟

 �إذ� �حتاج �سديقك مبلغًا من �لمال الأمر مهّم �أنت تعلمه وطلبه منك ولم يكن معك �سيء 
من �لمال وقتها، فهل �أنت مّمن:

أ ُي�سرع في تح�سيل المال حتى ول� ي�ستدينه من اأ�سحابه لي�سّد حاجة �سديقه؟

ب     يعتذر له لعدم وج�د المال بين يديه في ال�قت الحالي؟
ج    ل يهتّم لهذا الأمر؟

 �إذ� ر�أيَت �أحدً� من �أوالد �سديقك �أو �أحد �إخو�نه �أو �أّي �سخ�ض من ذويه في خطر �أو في 
ع�سرة، فهل �أنت مّمن:

�سديقي  »�سديق  القاعدة  ح�سب  على  ك�سديقه  ويعتبره  فيه  مّما  اإنقاذه  في  ُي�سرع  أ 

�سديقي«؟
ب    ل يبديه حما�سًا كما الحال في ال�سديق ؟

ج    ل يهتّم لهذا الأمر؟
 �إذ� علمَت باأّن �سديقك قد �أ�سابه مكروه ما، كاإن تمّر�ض �أو تعّر�ض لحادث �أو غير ذلك، 

فهل �أنت مّمن:
أ  يترك ما بيده وي�سرع الى �ساحبه ليقف الى جنبه ويرى حاجته؟

ب    يتابع اأمره واإن ا�ستلزم ال�ق�ف الى جانبه اأّدى ذلك؟
ج    ل يهتّم لهذا الأمر؟

 �إذ� �ساءت �لظروف �أّنك تنتقل بعيدً� عن �سديقك، �لى �لمحافظة �الأخرى �أو �لى دولة 
�أخرى، فهل �أنت مّمن:

أ  ُيبقي خط�ط الت�ا�سل كما هي عليه في الحالة ال�سابقة؟

ب    يقّلل من متابعة �س�ؤون �ساحبه للبعد فيما بينهما؟
ج    ل يهتّم لهذا الأمر؟

وبعد هذه �لرحلة �لق�سرية من �الختبار لنجمع ح�سادنا من �لنقاط 
و�لوفاء  لالإخال�ض  �لتطبيقي  م�ستو�نا  يف  ونتاأّمل  حالنا  نرى  لكي 
ج     ب   �سبع نقاط ولكّل  أ ع�سر نقاط ولكّل  لل�سديق، �أح�سْب لكّل 

خم�ض نقاط، وجنمع ما �أ�ّسرنا عليه مّما تو�فق مع حالتنا.
فاإذ� بلغ جمموع نقاطك بني �لت�سعني و�ملائة فاأنت يا �سّيدي بال �سّك 
ويّف وبامتياز الأ�سدقائك، وهنيئًا لكّل َمن حظي ب�سحبتك وز�دك 
�هلل )جّل وعال( وفاًء و�إخال�سًا لدينك وكتب لك �لفوز مبر�ساته، 
ويا ليتنا كّنا مّمن و�خاك يف يوم عيد �لغدير لكي جتّره معك يف د�ر 

�لفردو�ض.
خطى  على  فاأنت  و�خلم�سني  �ل�سبعني  بني  درجتك  كانت  �إذ�  �أم��ا 
�ملخل�سني �الأوفياء ملفهوم �ل�سد�قة، ولكنك حتتاج ملزيد من �ملر�جعات 

ل�سجالت �أ�سدقائك، و�إدر�ك ما فاتك من تق�سري بحّقهم، 
� فنحن نحتاج  � و�لعياذ باهلل  �إذ� كانت �لدرجة دون �خلم�سني  �أما 
�ىل �أن نبد�أ من جديد بعد م�سح �سامل لكّل رو��سب �لتيه و�لالمباالة، 
و�الإق��ر�ر باأّنا ُخلقنا لكي نبني ونتقّدم ونرقى ونتكامل ون�سل �ىل 
حّق  نويف  �أن  علينا  فلز�مًا  لنا،  �ملقّدرة  �ل�سنو�ت  هذه  يف  �ل�سعادة 

�ل�سديق.
�إّن �هلل )تبارك وتعاىل( يوؤ�ّس�ض قاعدة متينة ومعادلة حمكمة يف 
ِقنَي«  ُهْم ِلَبْع�ض َعُدوٌّ �إاِلَّ �مْلُتَّ قوله )عّز وجّل(: »�الأِخالَُّء َيْوَمِئذ َبْع�سُ
�لزخرف 67، فكّل َمن كانت بينه وبني �الآخرين �سد�قة وِخّلة هم 

�أعد�ء يف �لدنيا ويف �الآخرة �أ�سّد عد�وة با�ستثناء �ملّتقني.
قد يكون هذ� �لقول ثقياًل على �لبع�ض الأول وهلة ولكن حني �لتدّبر 
فيه �سيكت�سف حقيقة �الأمر، ولناأتي �ىل معنى كلمة �الأخاّلء فهي 
جمع خليل وهو �ل�سديق، حيث يرفع خّلة �سديقه وي�سّد حاجته، 
و�لظاهر و�أّن من لو�زم �ملخاّلة �إعانة �أحد �خلليلني �الآخر يف مهام 
�أموره، فاإذ� كانت هذه �الأمور لغري وجه �هلل، كان فيها �الإعانة على 
�ل�سقوة �لد�ئمة و�لعذ�ب �خلالد، كما قال تعاىل حاكيًا عن �لظاملني 
لَِّني َعِن  ِخْذ ُفاَلنًا َخِلياًل * َلَقْد �أَ�سَ يوم �لقيامة: »َيا َوْيَلِتي َلْيَتِني مَلْ �أَتَّ
ْكِر َبْعَد �إِْذ َجاَءيِن...« �لفرقان 29/28، و�أّما �الأخاّلء من �ملّتقني  �لذِّ
فاإّن خماّلتهم تتاأّكد وتنفعهم يومئذ، وهذه لي�سْت دعوى لالنكفاء 
و�لتقوقع عن غري �ملّتقني، ولكن �حلذر من �إعانتهم على ما ُي�سخط 

�هلل )جّل �ساأنه( ويوجب عقوبته.
�إّن �حلاجة �إىل �ل�سديق حاجة نف�سية �سرورية يف حياة �الإن�سان، 
�إذ �أن �الإن�سان �جتماعي بطبعه ي�سعى �إىل �إقامة �لعالقات �الإن�سانية 
�ل�سوية �لتي حتقق �لغر�ض من وجوده، ولهذ� ورد �حلّث �الأكيد من 
قبل �الأئمة �الأطهار )عليهم �ل�سالم( بهذ� �خل�سو�ض �إذ يقول �لر�سول 
�الأكرم )�سّلى �هلل عليه و�آله و�سّلم(: »�إذ� كان يوم �لقيامة، �نقطعت 
�الأرحام، وقّلت �الأن�ساب، وذهبت �الأخّوة، �إاّل �الأخّوة يف �هلل، وذلك 

ِقنَي(« ُهْم ِلَبْع�ض َعُدوٌّ �إاِلَّ �مْلُتَّ قوله:)�الأِخالَُّء َيْوَمِئذ َبْع�سُ
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 �أواًل – �لرحالت �لد�خلية وت�سمل ..
- �سامراء – �سيد مد . يف اأيام ال�سبت–واالثني – واالأربعاء–

الــواحــد مكان  لل�سخ�ض   ) عــراقــي  ديــنــار    ( بكلفة واجلمعة 
والن�سف  ال�ساعة اخلام�سة  ال�سدرة يف ــام   بــا االنطال مقابل 

�سباحاً .
- الكامية–اأوالد م�سلم . يف اأيام ال�سبت –واالثني – االأربعاء–
اجلمعة بكلفة ) دينار عراقي ( لل�سخ�ض الواحد ويكون مكان 

االنطال من با ال�سدرة يف اخلام�سة والن�سف �سباحاً .
بكلفة )  االأحد–الثالثاء  اأيــام  . يف  – ال�سهلة  النجف–الكوفة    -
 دينار عراقي ( لل�سخ�ض الواحد يف البا�ض املكيف و)  دينار 
 الرحلة مقابل با عراقي ( للبا�ض الغري مكيف ويكون مكان انطال
ال�سدرة ويكون وقت االنطال يف ال�ساعة ال�ساد�سة والن�سف �سباحاً.

حي  البلدية  مقابل   ، املدينة  مركز  احللي  فهد  اأبــن  جامع   وقــر
البلديات ، جامع حي النقيب حي النقيب ، جامع االأمام اجلواد حي 
االأ�سرة ، جامع اأمام املتقي حي احلر ويكون وقت االنطال ال�ساعة 

الثانية ع�سر هراً .
  ( احلمزة–القا�سم–بنات احل�سن . يف يوم اجلمعة بكلفة -
 مقابل با الواحد ويكون مكان انطال ( لل�سخ�ض  دينار عراقي 

ال�سدرة يف ال�ساعة ال�ساد�سة والن�سف �سباحاً .

– �ل���رح���الت �خلارجية  ث��ان��ي��ًا   
وت�سمل..

 �جلمهورية �الإ�سالمية يف �إير�ن
دينار     ( بكلفة  يوماً  ع�سر  اأربعة  الرحلة  - وتكون مدة 
عراقي ( مقابل ال�سكن والفيزة والنقل هذا لل�سخ�ض الواحد ، 

ويكون برنام الرحلة كاالأتي
اليوم االأول – االنطال من كربالء املقد�سة اإىل مهران ببا�سات 
حديثة ومكيفة من جامع االأمــام مد اجلــواد يف حي االأ�سرة 
بعد �سالة ال�سبح والو�سول اإىل مدينة قم املقد�سة لياًل وتوزيع 

الغرف واال�سرتاحات .
اليوم الثاين – زيارة ال�سيدة مع�سومة – ت�سو حر

اليوم الثالث – زيارة – ت�سو حر – واالنطال بعد الهر اإىل 
مدينة م�سهد املقد�سة وت�سمل زيارة املزارات يف الطريق ) مرقد 
كاه  – م�سهد قدم  العيم  �ساه عبد  – مرقد  ال�سيد اخلميني 

االأمام الر�سا عليه ال�سالم ( .
اليوم الرابع – الو�سول قبل الهر اإىل مدينة م�سهد املقد�سة 
وتوزيع الغرف – ا�سرتاحة – زيارة االأمام الر�سا عليه ال�سالم.

اليوم اخلام�ض – زيارة االأمام الر�سا عليه ال�سالم – ا�سرتاحة 

– �ل���رح���الت �خلارجية �لرحالت �لد�خلية وت�سمل .. ث��ان��ي��ًا   

ق�سم �ل�سياح��������������ة �لدينّية 
ف�����ي 

 �لعتبة �حل�س�������ينية �ملقد�سة 
  عن ت�سيري رحات��������ه الداخلية واخلارجية وكالآتي :

يع�������لن
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ق�سم �ل�سياح��������������ة �لدينّية 
ف�����ي 

 �لعتبة �حل�س�������ينية �ملقد�سة 
  عن ت�سيري رحات��������ه الداخلية واخلارجية وكالآتي :

. حر   ت�سو –
يا�سر  مرقد   ( م�سهد  يف  املقد�سة  املـــزارات  زيــارة  ال�ساد�ض  اليوم 
اخلواجه  – مرقد  ال�سالم  عليهم  الر�سا  االأمـــام  اأخــوة  ونا�سر 

ربيع – واأبا ال�سلت – وخواجه مراد ( .
اليوم ال�سابع زيارة االأمام الر�سا – ا�سرتاحة – ت�سو حر .

اليوم الثامن – الذها اإىل االأماكن ال�سياحية .
اليوم التا�سع – زيارة االأمام الر�سا – ا�سرتاحة وت�سو حر .

اليوم العا�سر – االنطال بعد الهر على مدينة قم املقد�سة .
اليوم احلادي ع�سر – الو�سول اإىل مدينة قم قبل الهر وتوزيع 

الغرف واال�سرتاحة – زيارة ال�سيدة مع�سومة .
املــــزارات يف قــم بعد الهر  اإىل   الــذهــا – الــثــاين ع�سر  الــيــوم 

)م�سجد جمكران – مقام اخل�سر – مرقد جهل اأخرتون ( .
 – – ت�سو حر  ال�سيدة مع�سومة  – زيــارة  الثالث ع�سر  اليوم 

االنطال بعد الهر اإىل كربالء املقد�سة .
الهر  بعد  املقد�سة  اإىل كربالء  – الو�سول  الرابع ع�سر  اليوم 

اأن�ساء اهلل .
ويكون اأجمال الرحلة : االإقامة يف م�سهد �ستة ليا واالإقامة يف 

. والطريق اأربعة ليا قم اأربعة ليا

 �ل���ع���م���رة يف �مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل�سعودية

- ت�سري رحلة اإىل اأداء العمرة يف ال�سعودية وتبداأ  الرحالت يف 
ربيع االأول وهناك طريقان

- رحلة عن طريق اجلو من مطار بغداد اإىل املدينة املنورة ومدة 
 هذه الرحلة ع�سرة اأيام وباأ�سعار منا�سبة قيا�ساً مع مكاتب احل

. والعمرة يف جميع مدن العرا
- رحلة برية عن طريق �سورية ومدتها اأربعة ع�سر يوماً وتوي 

على مفرزة طبية .
ولــه م�ساعدان  ديــنــي  هــنــاك مر�سد  يــكــون  الــرحــلــة  ومــن �سمن 
اداء  على  الــرحــلــة  وت�ستمل  الــرحــلــة  يف  العتبة  مــن  دار  وحمله 
منا�سك العمرة وزيارة املزارات يف املدينة مثل �سهداء اأحد وجبل 
اأحد و�سبع م�ساجد وم�سيف خدام االأمام احل�سن ، ومزارات مكة 

مثل عرفات ومنى ومزدلفة وجبل ثور .
وتقدم من ) - ( وجبات طعم انية اإىل املعتمرين .

يع�������لن
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�الحتمال �لثاين :يف كربالء مع �جل�سد
من  واأك��رث  كرباء  يف  اجل�سد  اإىل  اعيد  ال�سريف  الراأ�ص  اأن  الثاين  الحتمال 
اأي�سًا يف  روي  ولكنه  القدماء  وكّتابهم  الإمامية  الحتمال من علماء  تبنى هذا 
بع�ص كتب اأهل ال�سنة، اإل اأنه ذكر ب�سقني خمتلفني ينتهي بالراأ�ص ال�سريف اإىل 

كرباء حيث مث�ى اجل�سد الطاهر.
اأ�سار الن�يري يف نهاية الأرب اإىل كا ال�سقني، قال: واأما من قال اأنه اأعيد اإىل 

اجل�سد ودفن معه، فمنهم من يق�ل: اأن يزيدا اأعاده بعد اأربعني ي�مًا.
ومنهم من يق�ل: بل ا�ستقر يف خزانة ال�ساح اإىل ولية �سليمان بن عبد امللك، 
فاح�سره وقد قحل، وبقي عظم اأبي�ص، فجعل عليه ث�بًا وجعله يف �سفط و�سلى 
بعث على خازن  العزيز  بن عبد  فلما ويل عمر  امل�سلمني  عليه ودفن يف مقابر 
ال�ساح يطلب منه الراأ�ص، فطالعه مبا كان من اأمره، فاأمره بنب�سه واأخذه فاهلل 
اعلم مبا �سنع به، لكنهم ا�ستدل�ا من تدّين عمر بن عبد العزيز و�ساحه وخريه 

اأنه نقله اإىل اجل�سد ودفن معه.
وذكر �سبط ابن اجل�زي هذا الحتمال واعتربه الأ�سهر بني الحتمالت وقال يف 
تذكرة اخل�ا�ص: ا�سهر الق�ال ان يزيد رّده اىل املدينة مع ال�سبايا ثم رّد اإىل 

اجل�سد بكرباء فدن معه قاله ه�سام وغريه.
وقد خّل�ص ال�سيد حم�سن الأمني اآراء الإمامية بثاثة م�اطن كمث�ى اأخري لراأ�ص 
احل�سني عليه ال�سام مع الإ�سارة اإىل امل�سادر التي اعتمدها علماوؤهم يف بيان 

اآرائهم، وكانت على ال�جه التايل:
راأ�سه  جهة  اإىل  معه  بالنجف  ال�سام  عليه  امل�ؤمنني  اأمري  اأبيه  عند  اأنه  الأول: 
يف  بذلك  وردت  اأخبار  اإىل  ا�ستنادًا  ال�سيعة  علماء  بع�ص  اإليه  ذهب  ال�سريف، 
ويف  ال�سام،  عليهم  الئمة  عن  ال�سيعة  طرق  من  وغريهما  والتهذيب  الكايف 
بع�سها اأن ال�سادق عليه ال�سام قال ل�لده اإ�سماعيل : اإنه ملا حمل اإىل ال�سام 
زيارة  ورود  وي�ؤيده  ال�سام  عليه  امل�ؤمنني  امري  بجنب  فدفنه  لنا  م�ىل  �سرقه 

  ر�أ�ض �الإمام �حل�سني و�مل�سري  �ملختَلف عليه ...

•  عن كتاب ر�أ�ض �حل�سني 
       طاهر اآل عكلة

تعددت �لرو�يات وتد�خلت �إىل حد كبري يف 
م�سري ر�أ�ض �حل�سني  بعد �أن �أنهى يزيد 
�لر�أ�ض  ��ستقباله  لدى  �الحتفال  مر��سم 

برفقة �ل�سبايا يف عا�سمة خالفته.
ب�ساأن  ورد  ملا  كامل  �سبه  ��ستق�ساء  وبعد 
�لرو�يات  من  كم  لدينا  تر�كم  �ملو�سوع 
تعددت  كما  و�الأقاويل  و�الأق��و�ل  و�الآر�ء 
�الأ�سماء و�لرو�ة و�الأماكن �لتي لها م�سي�ض 
عالقة بر�أ�ض �حل�سني  وطريقة دفنه 
ومو�سعه وما جرى عليه قبل دفنه وبعده.

وقد �نت هينا يف �لعدد �ل�سابق �ىل �أن 
�حتمال كون �لر�أ�ض يف �ل�سام �سعيف بل�سان 
�لرو�يات وتعددها و�ختالفها، و�سنتعر�ض 
�الآخرين  �الحتمالني  �ىل  �لعدد  هذ�  يف 

وهما:

قراءة يف االأخبار الواردة عن مكان املثوى االأخري
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للح�سني من عند را�ص اأمري امل�ؤمنني عليه ال�سام عن اأئمة اأهل البيت عليهم ال�سام 
عليه  احل�سني  بن  علي  رّده  الإمامية  علمائنا  بني  امل�سه�ر  اأنه  البحار  ويف  ال�سريف،  ج�سده  مع  مدف�ن  اأنه  الثاين 
ال�سام، ويف املله�ف اأنه اأعيد فدفن بكرباء مع ج�سده ال�سريف وكان عمل الطائفة على هذا املعنى امل�سار اإليه، 
واعتمده ه� اأي�سًا يف كتاب الإقبال، وقال ابن منا الذي عليه املع�ل من الق�ال : اأنه اأعيد اإىل اجل�سد بعد اأن طيف 
به يف الباد ودفن معه، وعن املرت�سى يف بع�ص م�سائله اأنه رّد على بدنه بكرباء من ال�سام، وقال ال�سيخ الط��سي 
ومنه زيارة الربعني، وقال �سبط بن اجل�زي يف تذكرة اخل�ا�ص ا�سهر الق�ال اأن يزيد رّده اإىل املدينة مع ال�سبايا ثم 

رّد اإىل اجل�سد بكرباء فدفن معه قاله ه�سام وغريه.
الثالث: اأنه مدف�ن بظهر الك�فة دون قرب اأمري امل�ؤمنني عليه ال�سام رواه الكايف ب�سنده عن ال�سادق عليه ال�سام.

 �الحتمال �لثالث : يف �ملدينة �ملنورة )عند قرب �أمه( 
وه� احتمال قّ�اه البع�ص اإىل درجة تقرب من القطع، واكرث الذين ذكروا هذا الحتمال من امل�ؤرخني يعتمدون ق�ل 
حممد بن �سعد �ساحب الطبقات الكربى، وذلك يف ترجمة احل�سني عليه ال�سام، والن�ص الذي �سرده ابن �سعد 
�سعيد بن  بن  واليها عمرو  اإىل  املدينة، مر�سًا  اإىل  الراأ�ص  وما قيل حني و�س�ل  ومتنا�سق يجمع ما حدث  مف�سل 

العا�ص ون�ص الرواية على النح� التايل:
)وبعث يزيد برا�ص احل�سني اإىل عمرو بن �سعيد بن العا�ص وه� عامل له ي�ؤمئذ على املدينة فقال عمرو: وددت انه مل 

يبعث به اإيل، فقال مروان: ا�سكت! ثم تناول الراأ�ص ف��سعه بني يديه، واأخذ باأرنبته فقال:
ول�نك الحمر يف اخلدين يا حبذا بردك يف اليدين  

                                     كاأمنا بات بع�سجدين
واهلل لكاأين اأنظر اإىل اأيام عثمان.و�سمع عمرو بن �سعيد ال�سيحة من دور بني ها�سم فقال:

كعجيج ن�س�تنا غداة الرنب       عّجت ن�ساء بني زياد عّجة   
وال�سعر لعمرو بن معد كرب يف وقعة كانت بني زبيد وبني بني احلارث بن كعب.

ثم خرج عمرو بن �سعيد اإىل املنرب فخطب النا�ص، ثم ذكر ح�سينًا وما كان من اأمره وقال: واهلل ل�ددت اأن راأ�سه يف 
ج�سده، وروحه يف بدنه، ي�سّبنا ومندحه، ويقطعنا ون�سله، كعادتنا وعادته.

ما ترى، فقال  ل� كانت فاطمة حية لأحزنها  اأما  العزى بن ق�سي فقال:  اأ�سد بن عبد  بني  اأحد  ابن حبي�ص  فقام 
اإنه لبننا، اجل واهلل ل� كانت حّية لأحزنها قتله  اأتنازعني فاطمة واأنا عفر ظبابها، واهلل  عمرو: ا�سكت ل �سكّت، 
ثم مل تلم من قتله! يدفع عن نف�سه! فقال ابن حبي�ص: انه ابن فاطمة وفاطمة بنت خديجة بنت خ�يلد ابن ا�سد بن 

عبد العزى.
ثم اأمر عمرو بن �سعيد برا�ص احل�سني فكفن ودفن بالبقيع عند قرب اأمه.

ويف الطبقات الكربى لبن �سعد:
كان عمرو بن �سعيد من رجال قري�ص، وكان يزيد بن معاوية قد وّله املدينة فقتل احل�سني وه� على املدينة فبعث اإليه 

براأ�ص احل�سني فكّفنه ودفنه بالبقيع اإىل جنب قرب اأمه فاطمة بنت ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه واآله �سلم.
وجّل الذين نقل�ا الحتمال يف را�ص احل�سني كان�ا عياًل على بن �سعد )كاتب ال�اقدي( ومنهم، �سبط ابن اجل�زي يف 

تذكرة اخل�ا�ص، والذهبي يف تاريخ الإ�سام وابن كثري يف البداية والنهاية.
وذكر حمقق كتاب راأ�ص احل�سني لبن تيمية الدكت�ر ال�سيد اجلميلي راأي القرطبي عن التذكرة وقال: يق�ل القرطبي: 
ملا ُذهب بالراأ�ص اإىل يزيد بعث به اإىل املدينة فاأقدم اإليه عدة من م�ايل بني ها�سم و�سّم اإليهم عدة من م�ايل ابي 
�سفيان ثم بعث بثقل احل�سني وجهزهم.... وبعث براأ�ص احل�سني عليه ال�سام اإىل عمرو بن �سعيد بن العا�ص وه� اإذ 
ذاك عامله على املدينة فقال عمرو: وددت اأنه مل يبعث به اإيل، ثم اأمر عمر بن �سعيد بن العا�ص براأ�ص احل�سني ع 

فكفن ودفن بالبقيع عند قرب اأمه فاطمة عليها ال�سام.
ويق�ل ابن تيمية: ال�جه الثالث اأن الذي ذكره من يعتمد عليه من العلماء وامل�ؤرخني اأن الراأ�ص حمل اإىل املدينة، 

ودفن عند اأخيه.

ذاك عامله على املدينة فقال عمرو: وددت اأنه مل يبعث به اإيل، ثم اأمر عمر بن �سعيد بن العا�ص براأ�ص احل�سني ع 
فكفن ودفن بالبقيع عند قرب اأمه فاطمة عليها ال�سام.

ويق�ل ابن تيمية: ال�جه الثالث اأن الذي ذكره من يعتمد عليه من العلماء وامل�ؤرخني اأن الراأ�ص حمل اإىل املدينة، 
ودفن عند اأخيه.

عبد العزى.
ثم اأمر عمرو بن �سعيد برا�ص احل�سني فكفن ودفن بالبقيع عند قرب اأمه.

ويف الطبقات الكربى لبن �سعد:
كان عمرو بن �سعيد من رجال قري�ص، وكان يزيد بن معاوية قد وّله املدينة فقتل احل�سني وه� على املدينة فبعث اإليه 

يبعث به اإيل، فقال مروان: ا�سكت! ثم تناول الراأ�ص ف��سعه بني يديه، واأخذ باأرنبته فقال:
ول�نك الحمر يف اخلدين يا حبذا بردك يف اليدين  

                                     كاأمنا بات بع�سجدين
واهلل لكاأين اأنظر اإىل اأيام عثمان.و�سمع عمرو بن �سعيد ال�سيحة من دور بني ها�سم فقال:

ومنه زيارة الربعني، وقال �سبط بن اجل�زي يف تذكرة اخل�ا�ص ا�سهر الق�ال اأن يزيد رّده اإىل املدينة مع ال�سبايا ثم ومنه زيارة الربعني، وقال �سبط بن اجل�زي يف تذكرة اخل�ا�ص ا�سهر الق�ال اأن يزيد رّده اإىل املدينة مع ال�سبايا ثم 
رّد اإىل اجل�سد بكرباء فدفن معه قاله ه�سام وغريه.

الثالث: اأنه مدف�ن بظهر الك�فة دون قرب اأمري امل�ؤمنني عليه ال�سام رواه الكايف ب�سنده عن ال�سادق عليه ال�سام.
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دوة الباطلة احَلّقة والق دوة الق ويف ترجمة احل�سني عليه ال�سام من الطبقات: ثم بعث يزيد اإىل املدينة فقدم 
عليه بعدة من ذوي ال�سن من م�ايل بن ها�سم، ثم من م�ايل بني علي، و�سم 
اإليهم اأي�سًا عدة من م�ايل اأبي �سفيان ثم بعث بثقل احل�سني ومن بقي من ن�سائه 
واأهله وبعث بهم مع حمرز بن حريث الكلبي، ورجل من بهرا، وكانا من افا�سل 

اأهل ال�سام.
وذكر الن�يري ق�ًل اآخر يف ار�سال الراأ�ص اإىل املدينة، ومل ي�سر اإىل قائله واإمنا 
ن�سبه اإىل )القيل(: قيل بل ار�سل اإىل من باملدينة من بني ها�سم، اإن دونكم راأ�ص 
اأمه ر�سي اهلل  فاأخذوه فغ�سل�ه وكفن�ه و�سل�ا عليه ودفن�ه عند قرب  �ساحبكم، 

عنهما واهلل تعاىل اأعلم.
وقال ابن ال�ردي يف تاريخه:

اأمينًا  معهم  يبعث  واأن  ي�سلحهم  مبا  يجهزهم  اأن  ب�سري  بن  النعمان  امر  ثم 
وي��سلهم اإىل املدينة وملا و�سل�ا املدينة لقيهم ن�ساء بني ها�سم حا�سرات وفيهم 

ابنة عقيل بن ابي طالب وهي تبكي وتق�ل:
ماذا فعلتم وانتم اآخر ال ماذا تق�ل�ن اإن قال النبي لكم  

منهم ا�سارى و�سرعي �سرج�ا بدم بعرتي وباأهلي بعد مفتقدي 
ما كان هذا جزائي اإذ ن�سحت مل اأن تخلف�ين ب�س�ء يف ذوي رحمي

قلت: ومما قلت يف ذلك م�سمنًا عجز بيت من احلما�سة:
يطاف بها وف�ق الأر�ص را�ص اأراأ�ص ال�سبط ينقل وال�سبايا  
ومايل غري هذا الراأ�ص را�ص وما يل غري هذا ال�سبي ذخر  

ويف اأن�ساب ال�سراف للباذري:
وحّدثنا عمر بن �سبه.. قال: رعف عمرو بن �سعيد على منرب ر�س�ل اهلل �ص فقال 
بيار الأ�سلي وكان زاجرًا: اإنه لي�م دم، قال: فجيء براأ�ص احل�سني فن�سب ف�سرخ 

ن�ساء اأبي طالب، فقال مروان:
عجيج ن�س�تنا غداة الرنب. عجت ن�ساء بني زياد عجة  

اأبي حب�ص وعمرو يخطب فقال: رحم اهلل فاطمة، فم�سى يف خطبته  وقال ابن 
�سيئًا ثم قال: واعجبا لهذا الألثغ، وما اأنت وفاطمة... قال: اأمها خديجة، يريد 
اخذتها ميينًا  وابنة حممد،  واهلل  نعم  قال:  العزى،  عبد  بن  ا�سد  بني  من  اأنها 
واخذتها �سماًل، وددت واهلل اأن اأمري امل�ؤمنني كان نّحاه عني ومل ير�سل به اإيل، 

ووددت واهلل اأن را�ص احل�سني كان على عنقه، وروحه كانت يف ج�سده.
ويف خمت�سر تاريخ دم�سق لبن منظ�ر:

ملا اأتي برا�ص احل�سني بن علي اإىل عمرو بن �سعيد العا�ص و�سع بني يديه، فقال 

لل�ليد بن عتبة، قم، فتكلم.
فقام، فقال: اإّن هذا – عفا اهلل عنا وعنه – خرّينا بني اأن يقتلنا ظاملًا، اأو نقتله 
معذورين يف قتله، ف�سرنا اإىل التي اأُكرهنا م�سطرين اإليها غري خمتارين لها، 
وتاهلل ل�ددنا انا ا�سرينا له العافية منه، ول� اأمكن ذلك باإغاء الثمن، واإن عّجل 

ق�م مبامنا لي�سرين اإىل عذر منا.

 حتت قبة �لعبا�ض عليه �ل�سالم
ويف �سمط النج�م الع�ايل ا�سارة اإىل اأن الراأ�ص دفن يف البقيع واأن القرب دفن 
فيه اربعة من الئمة وذلك يف حديثه عن حياة الإمام زين العابدين عليه ال�سام 
ووفاته ومدفنه قال: ودفن بالبقيع يف القرب الذي فيه عمه احل�سن بن علي بقبة 
جعفر  وابنه  الباقر  حممد  ابنه  القرب  هذا  يف  ودف��ن  املطلب،  عبد  بن  العبا�ص 

ال�سادق، فهم اأربعة يف قرب واحد، فاأكرم به قربًا.
وقال ال�سمه�دي بعد هذه الرواية يف كتابه خا�سة ال�فا باأخبار امل�سطفى: ول 

باأ�ص بال�سام على ه�ؤلء كلهم هناك.
العبا�ص يف ي�م  الإمامية كان�ا يجتمع�ن عند قبة  اأن  الزواجر ما يدل على  ويف 

عا�س�راء.
تاريخ حلب عن �سبب هذا الجتماع  الطلب يف  بغية  العدمي يف  ابن  اأف�سح  وقد 
وه� لقراءة امل�سرع، ومن ال�ا�سح اأن الإمامية ل تقراأ يف ي�م العا�سر اإل م�سرع 
الرا�ص  ك�ن  احتمال  ت�ؤيد  قرينة  ذلك  يف  ولعل  ال�سام،  عليه  علي  بن  احل�سني 
العبا�ص  قبة  لأن  م�ست�ىالقطع  اإىل  يرقى  ل  ذلك  ولكن  قبةالعبا�ص،  مدف�نًا يف 
ت�سم الكثري من قب�ر اآل النبي )�سل�ات اهلل عليهم(، حتى اأن البع�ص اقرب من 
اأي�سًا، كما ذهب اإىل  اجلزم باأن قرب فاطمة بنت ر�س�ل اهلل حتت قبة العبا�ص 
ذلك �ساحب التحفة اللطيفة، وقال: م�سجد فاطمة الزهراء: بالبقيع، الذي قيل: 

انه حمل قربها بالقرب من قبة العبا�ص من جهة القبلة.
حتى اأن بع�ص امل�ؤلفني كتب كتابًا بخ�س��ص قب�ر اآل النبي �سلى اهلل عليه واآله  
املنظ�ية حتت قبة العبا�ص ا�سماه: )فرائد العق�د الدرية( يف املدف�نني حتت قبة 

العبا�ص من ال�سادات.
ولعل من ذهب اإىل اأنه حتت قبة العبا�ص ل يبعد عمن قال عند قرب اأمه اإذا علمنا 
الزهراء  اأمه  احتمال وج�د قرب  يرجح  القدماء  والكتاب  العلماء  الكثري من  اأن 
عند احلائط القريب من قبة العبا�ص اأو عند قب�ر اآل البيت عليهم ال�سام التي 

داخل القبة.

 ذواحلجة  1432ه�52



          

دوة الباطلة احَلّقة والق دوة الق
ا�سدقاء �سديقي... ونتيجة لهذا كّله تبددت من ذهني 
الكثري من الأوهام والت�سّ�رات غري ال�سحيحة التي 

كنت احملها عن ال�سيعة.
انتقلت بعد ذلك اإىل الك�يت والتقيت ببع�ص ال�سباب 
منها:  اذكر  الكتب،  من  عدد  على  وح�سلت  ال�سيعي 
وكتاب  الم��ام��ي��ة،  عقائد  وك��ت��اب  ال�سقيفة،  ك��ت��اب 
اأن  يل  تبنّي  وتاأّماتي  بحثي  خال  ومن  املراجعات، 
هناك قدوة �سيئة �سادت الأمة من بعد الر�س�ل)�سلى 
اهلل عليه واآله(، ومنها برزت جميع الطروحات التي 
مّ�هت على حقيقة الإ�سام وزّيفت الن�س��ص وحجبت 
وبالتايل  الم��ة،  عن  حقيقتها  وتف�سرياتها  باق�الها 
واخراع  احلق  وا�سعاف  الباطل  متكني  يف  ا�سهمت 

�سبل متفّرقة ا�سلت الأمة عن �سبيل اهلل.

�لبحث عن �لقدوة �حلقة:
وعندما يتم الك�سف عن القدوة احلقة �س�ف تّت�سح 
اأمامنا القدوة الباطلة واحلكم يف ذلك يك�ن للن�س��ص 

ولي�ص للرجال.
امل�ساألة كثريًا و�سكلت حرية كبرية  وقد �سغلتني هذه 
هناك  كانت  احل��رية  ه��ذه  و�سط  ويف  يل،  بالن�سبة 
اأو يف  ت�ساوؤلت كثرية ل اأجد لها اإجابة يف الطروحة 
كان  الت�ساوؤلت  هذه  واأول  اأيدينا،  بني  الذي  ال��راث 
يف حتديد ماهية احلق بعد الر�س�ل)�سلى اهلل عليه 

واآله(.

مميز�ت �ل�ث �ل�سيعي:
مّيز  ق��د  الإم��ام��ة  لق�سية  ال�سيعة  تبّني  ك��ان  ول��ق��د 
الكثري  واأوج���د  ال�سني  ال���راث  عن  ال�سيعي  ال���راث 
الفقه  على  انعك�ست  التي  وامل�اقف  الجتهادات  من 
والعقيدة. ومن ابرز نتائجها ح�سر م�سدر التلقي يف 
دائرة اآل البيت املق�س�دين بالإمامة ورف�ص اخلط�ط 
خط  راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى  نهجهم  خالفت  ال��ت��ي  الخ����رى 
ال�سحابة الذي اأر�سى دعائمه اأب� بكر وعمر، وعندما 
يلتزم الن�سان بخط اآل البيت )عليهم ال�سام( اإمنا 
يلتزم بخط الن�ّص ل خط الرجال وقد جذبني خلط اآل 
البيت ودفعني نح� الت�سيع متيز الطرح ال�سيعي بتحكيم 
القراآن والعقل واحرامه ومنحه الدور ال�سرعي الذي 
اأوجبته ن�س��ص القراآن، و�سرين تطبيق هذه القاعدة 
اأق�ال وروايات  على كتب احلديث وجميع ما ورد من 

عن الر�س�ل اأو اأئمة اآل البيت اأو فقهاء ال�سيعة.
ولقد ا�ستفزتني كثريًا تلك املكانة املت�ا�سعة جدًا التي 
ي�سع اأهل ال�سنة فيها الإمام علّيًا، وا�ستفزين تقدمي 
ومنكراته...  افاعيله  من  الرغم  على  عليه  عثمان 
وا�ستفّزين م�ساواته مبعاوية الطليق الذي ل وزن له... 

وا�ستفزين ما يل�سق�ن به من �سغائر وم�بقات...
وكان هذا كّله مربرًا للنف�ر من فقه الق�م واأطروحتهم 
والبحث عن احلقيقة يف دائرة الأطروحات الخرى، 
وجدت  التي  ال�سيعية  لاأطروحة  الهتداء  يف  و�سببًا 
فيها ما اأراح عقلي وطماأن نف�سي بخ�س��ص الإمام علي 
)عليه ال�سام( ... وجدت فيها مكانته وخ�س��سيته... 
علّيًا  وجدت  الق�م...  دثره  الذي  علمه  فيها  ووجدت 

الإمام املع�س�م...
فتح  ق�سية  اأي�سًا  ال�سيعي  الطرح  يف  نظري  ولفت 
باب الجتهاد الذي ظّل مغلقًا منذ قرون ط�يلة لدى 

الطرف الآخر ول يزال...
ومتّيزت امل�ؤ�س�سة الدينية املعا�سرة عند ال�سيعة ب�ج�د 
عدد من املجتهدين البارزين الذين اجتهدوا يف كثري 
من الق�سايا امللّحة والعاجلة والتي ل زال يتخبط فيها 
الطرف ال�سني، وعلى راأ�ص هذه الق�سايا ق�سية الربا 

والبن�ك.
وما مييز امل�ؤ�س�سة الدينية عند ال�سيعة ه� ا�ستقالها 
اأك�سبها  مما  �سيطرتهم،  عن  وبعدها  احل��ّك��ام  عن 
م�اقف �سيا�سية �سجاعة اأ�سهمت يف اإحداث تغيريات 
يع�د  اإمنا  ال�ستقالية  وهذه  جمتمعاتها..  يف  فّعالة 
�سببها اإىل ارتباط امل�ؤ�س�سة الدينية بال�سارع واجلماهري 
التي تدين لها بالطاعة وال�لء وت�سلمها احلق�ق املالية 

وتذعن لأحكامها.

�كت�ساف �حلقيقة:
ال�هم  دائ��رة  اكت�سفت احلقيقة وخرجت من  وهكذا 
عندما تتّبعت م�سرية الإ�سام من بعد الر�س�ل)�سلى 

اهلل عليه واآله( واأعدت قراءته من جديد.
التيه  من  ط�يلة  �سن�ات  بعد  من  نف�سي  وا�سراحت 
واحلرية عندما وقع ب�سري على الطرف املغيب من 
تاريخ الإ�سام وواقع امل�سلمني، وا�ستقّرت قدماي على 
الطريق، وتبددت الغ�ساوة ف�ر اأن �سطع اأمامي ن�ر اآل 
البيت وظهرت يل معامل ال�سراط امل�ستقيم وتيّقنت 

اأنني على طريق ال�سام ال�سحيح.

•     �إعد�د:
عبد�لرحمن �لالمي

ولد يف القاهرة عا�سمة م�سر �سنة 1952م يف ُا�سرة 
�سافعية املذهب، عمل يف جمال ال�سحافة والعام يف 

م�سر
له الكثري من امل�ؤلفات وال�سدارات واملقالت املن�س�رة 
يف ال�سحف امل�سرية وغري امل�سرية، وه� م�ؤ�س�ص دار 

الهدف لاعام والن�سر يف القاهرة.

�الأجو�ء �لتي ترعرع فيها:
ال�ساحة  يف  وتربيت  ن�ساأت  �سالح:  ال���س��ت��اذ  ي��ق���ل 
ال�سامية يف فرة  التيارات  مع  امل�سرية  ال�سامية 
ال�سبعينات يف دائرة الفكر ال�سني، حيث كانت خم�سة 
هلل–اأملك  وكنت–واحلمد  رئي�سية  تيارات  �ستة  اأو 
التيارات  هذه  مع  اأتعامل  اأن  يل  اأت��اح  فكريًا  ر�سيدًا 
معاملة الناقد ل ان ا�ست�سلم لطروحة هذه التيارات، 
�سائدة يف و�سطها وكانت  التناق�سات كانت  فكم من 
يف  واجهناها  التي  وامل�ساكل  والتطاحنات  اخلافات 
تلك الفرة تدفع كل ذي عقل اإىل اأن يبحث عن البديل، 

اإذ هناك خلل وه� غري معروف.

رحلته �إىل �لعر�ق و�لكويت:
يف نهاية ال�سبعينات اأمكن يل اأن اأق�م برحلة اإىل العراق 
بدع�ة من �سديق يل تعّرفت عليه يف م�سر وكان على 
درجة كبرية من الثقافة ويق�م بتح�سري درا�سات عليا 
يف القاهرة، ويف العراق ا�ست�سافتني عائلته مدة ط�يلة 

وكانت عائلة �سيعية كرمية.
ومن خال ت�اجدي يف العراق قمت بزيارة مراقد اآل 
و�سماع  ال�سيعة  م�ساجد  على  والط�اف  ببغداد  البيت 
الدرو�ص واملحا�سرات واحل�ار مع ال�سباب ال�سيعي من 

أيضاً  الشيعي  الطرح  يف  نظري  لفت   
قضية فتح باب االجتهاد الذي ظلّ مغلقاً 

منذ قرون طويلة لد الطرف اآلخر  

االسم: صالح الورداين 
البلد: مرصي

املذهب: شافعي
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•  الباحث/عبد الكرمي العامري

معظم الأ�سر العراقية ل تعرف امليزانية، واإذا كان لديها 
معرفة بذلك، فاإنها ل تقيم وزنا لها. امليزانية العائلية يف 
باد الغرب وبع�ص الدول العربية، م�ج�دة على ب�ساطتها 
وعدم علميتها، لكنها م�ؤثرة، نراها خا�سة يف تعامات 
الزوج والزوجة والأبناء من كا اجلن�سني، يف امل�سل�سات 
كان  لزوجها مدخ�ل  املراأة  تخِرج  الأفام، حني  وبع�ص 
بعيدا عن الأنظار وتق�ل له )حّ��سته من م�سروف البيت( 
اأمر  يف  الأ�سرة  تقع  حينما  خا�سة  العمر(  )حت�ي�سة  اأو 

كارثي غري حم�س�ب.
ما اأكرث املفاجاآت التي متر فيها العائلة العراقية يف جمتمع 
تكالبت عليه الظروف واحت��سته التقّلبات من كل حدب 
و�س�ب، كّلها لي�ست يف احل�سبان القت�سادي والجتماعي 

لاأ�سرة.
اأن  ميكن  كا،  الأمل؟  تفقد  هل 
ميزانية  لنف�سها  الأ�سرة  تعمل 
مت�ا�سعة التخطيط، تك�ن م�سركة 
بالأبناء،  باأ�ص  ول  الزوجني  بني 
اعتبار  على  با�ستامها  الأم  تق�م 
اأن املراأة اأكرث حر�سا من الرجل يف م�ساألة الإنفاق ب�سكل 
اأودعَت لديها املبلغ املخ�س�ص وقمَت بالفعل  عام، فاإذا 
بالدعم املعن�ي احلقيقي على ح�سن اختياراتها وامل�ساركة 

ال�جدانية يف ذلك.
ما اأكرث الأيام ال�س�د التي ت�اجه الأ�سرة العراقية! جتعلها 
ت�سطرب ميينا و�سمال، وكثريا ما اأدت م�سكات عائلية  
اإىل تدمري الأ�سرة وافراقها، يجب اأن نعرف، مهما كانت 
العائلة حري�سة اأو متعلمة اإل اأن تلك الظروف متر بها رغما 
عنها، اأحيانا من ق�تها تقتلع جذور هذا الكيان الإن�ساين، 

الذي باركته ال�سماء واأرادت ظروف الأر�ص تدمريه.
 نذكر منها فقط اأزمة الغاء املفاجئة وما ي�سحبها من 
ج�سع وطمع من البائع وجهل اأحيانا من امل�سري، تلك التي 
حت�سل بداية الدوام الدرا�سي من كل عام، حيث تق�م 
والأحذية  احلقائب  وملحقاتها،  املاب�ص  ب�سراء  الأ�سرة 
والأحزمة، قطارة املاء والقرطا�سية، حتى ي�سل الأمر اإىل 
تاأجري خط�ط �سيارات لأبنائها والدرو�ص اخل�س��سية..
الخ، واأن املاب�ص يجب اأن تك�ن مع امل��سة وق�سات ال�سعر 

وم�سروف جيب وكارتات تعبئة مع اأجهزة م�بايل حديثة.
ال�س�ؤال هنا: كيف ت�سع الأ�سرة ميزانية لها وهي من ذوي 
الدخل املحدود اأو عائلة كادحة معي�ستها على قدر عملها يف 

القطاع اخلا�ص، اإىل اأ�سئلة اأكرث واأكرث؟
اأن يربز الدور امل�ؤ�س�ساتي يف هذا املجال،  من املفرو�ص 
فاملجتمع يخل� من مراكز اإر�ساد اأ�سري اأو م�اد درا�سية 

اأو ح�سر الدرا�سة  منهجية تعلِّم طرق الإنفاق والت�فري، 
مب�ستلزمات م�ّحدة، ا�سافة اىل بع�ص الربامج التلفزي�نية  
التي تعلِّم ال�سرف وت�سّجع على ذلك، مثل برامج املراأة 
والتكيت  واملاب�ص  التجميل  بالطبخ و�سال�نات  املتعلقة 

واملكياج،  
م�ادها  حك�مية،  تعاونيات  اأو  اأ�س�اق  وج�د  املطل�ب  اإن 
العاملية  الأ�س�اق  اأ�س�اأ  من  م�ست�ردة  ولي�ست  ج�دة  ذات 
كما ه� الأمر حاليا، من اأجل املناف�سة وحماربة ال�ستغال 
التجاري، لكي تتمكن الأ�سرة من ال�سراء منها لأن اأ�سعارها 

مدع�مة.
القابلة  املت�ا�سعة  املاحظات  بع�ص  وهناك-بتقديري- 

للتط�ير على يد خرباء القت�ساد، منها: 
اأ�سياء  تفعل  اأن  با�ستطاعتها  املدبرة،  البيت  ربة  اأن    �1
نف�سها  تقارن  اأن  وعليها  اأبدا،  عليها  تعاب  ل  لأ�سرتها 
نف�سها  تقارن  ول  املاهرات  البي�ت  ربات  من  مبثياتها 

باملبذرات اأو ممن عندهن اإمكانيات كبرية. 
والل�ازم  بامللب��سات  الفائقة  العناية  الأبناء  تعليم   �2
الدرا�سية، لأن هذا يفيد يف عدم تكرار ال�سراء، بال�سافة 

اىل ت�فري املادة لاأخ�ة الأقل �سّنا.
للدرا�سة  منا�سبة  من  لأكرث  م�سركة  املاب�ص  تك�ن   �3
الن�ع  ومن  يتبادل�نها  والأخ�ات  الأخ�ة  وبني  والأعياد 

اجليد.
4� �سراء بع�ص الأ�سياء قبل م�عد الدرا�سة بقليل، اأي نهاية 
تفتخر  اأن  حقها  من  الأ�سرة  اأن  ول�  ال�سيفية،   العطلة 
له احلق يف  املتف�ق  الطالب  وكذلك  املتف�قني،  باأبنائها 
اختيار اأ�سيائه كجزء من ما نعتربه هدية النجاح ول نبخل 

عليه، لكن ال��سع �سعب ومعقد على الكثري من العائات.
5�  فكرة التب�سع باجلملة بدًل من املفرد، لكل اأفراد الأ�سرة 

فاإنها ت�فر مبالغ ت�ستخدم يف �سراء احتياجات اأخرى.
غري  اأطعمة  اأو  للبيت  كثرية  كماليات  عن  ال�ستغناء   �6

�سرورية اأو تاأجيلها. 
الذي  بالتق�سيط  ال�سراء  وعدم  مبا�سر  ب�سكل  الدفع   �7
ي�سمى باملريح وه� غري مريح، ملا فيه من حتميل للمبالغ 
اأي م�ساعفتها، فاإذا كانت الأ�سرة بحاجة اإىل مبلغ معني، 

فكيف ت�افق بدفع �سعفه  !.
اأخريا، النتباه اإىل التقليل من ال�سكاوى يف املنزل، عند 
ح�س�ر الزوج اأو الزوجة اأو الأبناء مما ي�لد النكد و�سيق 
داخل  الزوجية  العاقات  ان�سيابية  على  وي�ؤثر  العي�ص 
الدرا�سية  وعامهم  الأبناء  ينعك�ص على  بالتايل  الأ�سرة، 

اجلديدة.

باالقت�ساد  ت��ت��ع��ل��ق  ح��ك��م��ة 
ت�سود يف �ل�سرق �لقد، لكنها 
�نها  حيث   ، �ي�سا  �جتماعية 
�ملعا�سرة  �الألفة وتقوي  تخلق 
و�لتنازل  �ل�سرب  تعلِّم  الأن��ه��ا 
ل����الآخ����ر وع������دم �الح���ت���ك���ار 
يف  و�لتمايز  �لنفوذ  وت�سوية 
خدمة  تعني  �إن��ه��ا  �الأ����س���رة. 
�الكتفاء  �أو  �الجت���اه  ذ�ت��ي��ة 
�ل����ذ�ت����ي الأف�������ر�د �الأ����س���رة 
متو�سطة  خا�سة  �ل��و�ح��دة، 
�ن  و�عتقد  دون.  فما  �لدخل 
هذه �حلكمة قد قيلت الأ�سباب 
�ملحلية  �ملجتمعات  بها  م��رت 
على  لالبقاء  فعمدت  و�الأ�سر 
يف  د��وم��ت��ه��ا  نف�سهاو�سمان 
���س��ر�ع��ات��ه��ا �مل��خ��ت��ل��ف��ة، �ىل  
�القت�ساد  يف  �ل�سبل  �لتما�ض 
فيم�سها  جتوع  ال  كي  بطعامها 
م��دي��ون��ة  ت���ك���ون  �أو  �ل�����س��ر 

لغريها.

  طعام ثالثة
 يكفي  �أربعة   
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دخلت �ل�سني مرحلة جديدة و�أ�سبحت هنالك نقطة حتول 
يف �لبلد بعد �نت�سار  �الإ�سالم فيها وذلك عام 6 م   ، فقد 
�حم �الإمرب�طور �ل�سيني يو وي تعاليم �الإ�سالم و�لتي 
�إعجابه  و�أهر  كونفو�سيو�ض  تعاليم  مع  متو�فقة  تعترب 
 أن �سا� �إن�ساء م�سجد يف �ل�سني با�سم  لالإ�سالم وو�فق على 

وهذ� �مل�سجد ال يز�ل قائما بعد مرور �أربعة ع�سر قرنا.

•  �إعد�د وترجمة:
        حيدر املنك��سي
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اأما يف عهد اأ�سرة �س�نغ )960 — 1279 م( فقد هيمن امل�سلمني على عمليات 
اأ�سرة مينغ )1368–1644 م( فرة الع�سر  ال�سترياد والت�سدير . وتعترب 
والتقاليد  العادات  ال�سينية  الع�ائل  بع�ص  اأخ��ذت  فقد  لاإ�سام  الذهبي 

الإ�سامية من حيث اللبا�ص واملاأكل.
عند �سق�ط �سالة املان�س� يف عام 1911 ، اأن�ساأت جمه�رية ال�سني ب�ا�سطة 
�س�ن يات �سني ، الذي اأعلن على الف�ر اأن هذا البلد بطبقاته املختلفة يك�ن 
مت�ساو يف احلق�ق وال�اجبات . اأدت �سيا�ساته اإىل بع�ص التح�سن يف العاقات 
ويف  عام 1948  ت�نغ  ت�سي  ماو  ث���رة  امل�سلمة.وبعد  وغري  امل�سلمة  ال�سر  بني 
بداية احلكم ال�سي�عي يف ال�سني . وجد امل�سلمني و الأقليات العرقية الأخرى 
امل�سلم�ن مرتني يف  ثار   ، . يف عام 1953  ال�سطهاد  اأنف�سهم يف حالة من 
حماولة لإقامة دولة اإ�سامية م�ستقلة يف املناطق التي يتمركز فيها امل�سلم�ن. 
قمعت الث�رات ب�ح�سية بالق�ة الع�سكرية ال�سينية هذه الث�رات تليها ا�ستخدام 
الليربالية امل�سادة للم�سلمني. عانى امل�سلمني كثريا يف ظل نظام ماو ت�سي ت�نغ 
، كان هناك حملة عنيفة من  ال�سي�عية  الثقافية". يف عهد  "الث�رة  وكتابه 
اأجل الق�ساء على كل اآثار الإ�سام واله�ية العرقية من جميع الط�ائف غري 
ال�سينية. وا�سطر احلكم الغاء الكتابة العربية مع معظم امل�سلمني امل�ؤمنني 
التي كانت ت�ستخدم لقرون واعتماد الأبجدية الاتينية و ال�يغ�رية ، بحجة 
ت�حيد التعليم ال�طني ، واأغلقت املدار�ص الإ�سامية ونقل طابها اإىل مدار�ص 
واإغاق  اأخرى  املارك�سية واملاوية فقط. و�سملت تعديات  اأخرى تدر�ص فيها 

اأكرث من 29000 م�سجد.
م���ن���ذ وف������اة )م������او ( ون��ه��اي��ة 
املارك�سية  امل��ت�����س��دد  ال��ت���ق��ع��ات 
 ، تقريبا منذ خم�سة ع�سر عاما 
اإىل  ال�سي�عية  احلك�مة  ح��ررت 
جتاه  �سيا�ساتها  يف  ك��ب��ري  ح��د 
الإ�سام وامل�سلمني. وعلى الرغم 
 ، الثقافية  ال��ث���رة  اأه������ال  م��ن 
فقد ت�ا�سل ازده��ار الإ�سام يف 
بداأت  ال�قت  مرور  ومع  ال�سني  
وامل�سلمني  ال�سني  بني  العاقات 
يف حت�سن وبداأ العديد من رجال 
ياأت�ن  والتجار  امل�سلمني  الأعمال 

اىل ال�سني لأ�سباب جتارية ودينية هدفها ن�سر ثقافة ال�سام.
وفقا   ، ن�سمة  ملي�ن   20 يقارب  ما  ال�سني  يف  امل�سلمني  ع��دد  ي�سل  الي�م 
ع�سر جمم�عات عرقية  امل�سلم�ن ميثل�ن  ه���ؤلء   . ر�سمية  لإح�ساءات غري 
خمتلفة. اأكربها )ه�ى ال�سينية( والذين ي�سكل�ن اأكرث من ن�سف م�سلمي 

ال�سني وهي منت�سرة يف جميع اأنحاء ال�سني.

�لهوية �لثقافية للم�سلمني �ل�سينيني
ان اللغة ال�سائدة بني امل�سلمني ال�سني هي لغة ال�يغ�ر والعربية بالإ�سافة اإىل 
تداول الفار�سية لكن ب�سكل غري ملح�ظ ، وذلك لتعبري عن ه�يتهم الثقافية   
لغتهم  مع  العربية  الأبجدية  باعادة  احلك�مة  مطالبتهم  بعد  ذلك  مت  وقد 

الأ�سلية ال�يغ�ر.
منذ اعان احلرية الدينية يف عام 1978 ، وامل�سلم�ن ال�سيني�ن ، مل ي�سيع�ا 
ال�قت يف التعبري عن قناعاتهم. فهناك الآن 28000 م�سجد يف ال�سني ، مع 
كبري من  ، هناك عدد  اإىل ذلك  بالإ�سافة  �سينجيانغ.  12000 يف مقاطعة 
الأئمة املعّدة  لقيادة املجتمع امل�سلم يف �سينجيانغ و كان هناك ت�ساعد يف 
زيادة التعبري الإ�سامي يف ال�سني ، ونظمت العديد من اجلمعيات الإ�سامية 
ال�طنية لتن�سيق الأن�سطة امل�سركة بني الأعراق املختلفة . وميكن الطاع على 
الأدب الإ�سامي ب�سه�لة تامة ، وهناك حاليا نح� ثمانية ترجمات خمتلفة 

للقراآن باللغة ال�سينية ،كما مت منح بدل قي�د جلعل احلج اىل مكة املكرمة.

�أتباع �آل �لبيت يف �ل�سني
اإن تاريخ دخ�ل مذهب اآل البيت اإىل ال�سني غري وا�سح لكن ما يذكره امل�ؤرخ�ن 
انه قبل �ستة قرون كان هناك ما يقدر ب�� 3 ملي�ن ن�سمة . اأما ت�اجدهم ففي 
ترك�ستان ال�سرقية و التبت و ب�رما بينما الغالبية يت�اجدون و ب�سكل اأ�سا�سي يف 
منطقة �سينكيان ال�سينية)ذات الأغلبية الإ�سامية، بينما هناك ّاثار لها يف 

مقاطعات قان�س� و نينغ�سيا و ت�سينغهاى.
ان ما كان يردد من روايات واأقاويل ح�ل ظه�ر ال�سيعة يف عهد اأ�سرة ي�ان، 
مل يكن اإل جمرد تخمينات مل جتد ما يدعمها من �س�اهد و حجج مقنعة. ففي 
بداية ثمانينات القرن املا�سي، عرث العامل ال�ساب ت�سن دا �سنغ على خمط�طة 
ت�سري اإىل اآثار ال�سيعة يف ال�سني، الأمر الذي �ساعد على دفع ال��س�ل اىل 
احلقيقة خط�ة اإىل الإمام، اإذ قال اإن 
ي�منا هذا  اكت�سافه حتى  ما مت  اآخ��ر 
املنق��ص  التذكاري  الن�سب  ذلك  ه� 
من  م�سجد  يف  ال��ع��رب��ي��ة  ب���الأح���رف 
  ) م�ساجد مدينة ت�سي�انت�س� ) الزيت�ن 
ويعد  وثيقة خمط�طة يتيمة ت�سجل ما 
تبقى من اآثار ال�سيعة يف ال�سني علما 
بناوؤه  التذكاري مت  الن�سب  ذلك  بان 

عام 710 هجري ) 1310 � 1311 م(

�لتبت
من املناطق التي يت�اجد ال�سيعة فيها: 
منطقة التبت، حيث ي�سّكل ال�سيعة يف 
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بع�ص مدن التبت غالبّية امل�سلمني، ويت�اجدون يف البع�ص الآخر من املدن 
بن�سب اأقل قيا�سًا اإىل ال�سّكان امل�سلمني.

للهند  جماورتها  اإىل  املنطقة  ه��ذه  يف  ال�سيعّي  احل�س�ر  اأ�سا�ص  وي��رج��ع 
والباك�ستان، وقد ذكر القا�سي ن�ر اهلل اأّن طائفة من ال�سيعة من امل�سه�رين 
بالثبات على املبداأ كان�ا يعي�س�ن يف ع�سر القا�سي ن�ر اهلل يف منطقة التبت.

ُبورما
ال�سيعة  عدد  ر  وُيقدَّ ب�رما،  منطقة  ال�سني  جن�ب  يف  ال�سيعّية  املناطق  من 
يف العا�سمة رانغ�ن بخم�سة اآلف ن�سمة، واأكرث امل�سلمني امل�ج�دين يف هذه 
املدينة من املهاجرين الهن�د والإيرانيني. وقد بنى ه�ؤلء امل�سلم�ن منطقة يف 
�ها » كرباء «، يق�سدونها يف اأّيام املحّرم لإقامة  �س�احي مدينة رانغ�ن �سمَّ

مرا�سم العزاء، نظرًا لتعّذر ذهابهم اإىل كرباء احلقيقّية لُبعد امل�سافة .

�ملر�أة يف �ل�سني
ان ما اأوله الدين ال�سامي من حق�ق واحرام لدور املراأة يف املجتمع فقد 
انت�سر ال�سام ب�سرعة بني الن�ساء وذلك ل�ج�دهن  ل�سالتهن يف هذا الدين 
من بعد ما كانت تعانيه الن�ساء من الذل واله�ان حيث كانت املراأة تعي�ص يف 
نظام قا�ص يحرمها من اب�سط حق�قها . وقد ان�سات امل�ساجد اخلا�سة للن�ساء 
وقد �سهدت الدورات التعليمية واملدار�ص التي تعلم اللغتني العربية وال�سينية 

ارتفاعا يف مدن �سمال غرب ال�سني.

�مل�ساجد يف �ل�سني
وعلى الرغم من دخ�ل الإ�سام اإىل ال�سني يف القرن ال�سابع امليادي اإل اأن 
الكتابات اخلا�سة بامل�ساجد مل تظهر اإل يف القرن احلادي ع�سر والثاين ع�سر، 
اأن امل�ساجد التي بناها امل�سلم�ن الأوائ��ل يف ال�سني كانت  اإىل  ويرجع ذلك 
مت�ا�سعة للغاية، كما اأن امل�سلمني كان�ا ل يكتب�ن اأ�سماءهم على امل�ساجد التي 
بن�ها جتنبًا للرياء، وقد �ُسمي امل�سجد يف ال�سني باأ�سماء خمتلفة منها )تانغ( 

مبعنى قاعة التقدي�ص، و)ىل باي( مبعنى قاعة ال�ساة، و)ه�ى ه�ى تانغ( 
مبعنى قاعة ه�ى ه�ى، و)ىل باى �سى( مبعنى امل�سلى، و)ت�سنغ ت�سى �سى( 

مبعنى ال�سفاء واحلق.
وا�ستخدمت امل�ساجد يف ن�سر التعليم واملعارف الدينية واأ�س�ص هذا الن�ع من 
للم�سلمني   احلياتية  الأم���ر  ومعاجلة  �ست� )1522–1597(،  ال�سيخ  التعليم 

وا�ستقبال ال�سي�ف وم�ساعدة املحتاجني، وت�س�ية اخلافات بني امل�سلمني

  اأن امل�ساجد التي 
بناها امل�سلمون االأوائل 
يف ال�سي كانت 
متوا�سعة للغاية، كما 
اأن امل�سلمي كانوا ال 
يكتبون اأ�سماءهم على 
امل�ساجد التي بنوها 

نباً للرياء 
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زوار الإمام احل�سني عليه ال�سام يتحدث�ن للمجلة

 ُيعد عيد �لغدير بالن�سبة للم�سلمني من �أتباع �أهل �لبيت عليهم �ل�سالم من �أف�سل �الأعياد و�أكربها �ساأنًا ملا له من قيمة مادية ومعنوية 
تثبت �أن �لر�سول �سلى �هلل عليه و�آله يف حجة �لود�ع قد �أعلن �أمري �ملوؤمنني عليًا عليه �ل�سالم و�سّيًا وخليفة للم�سلمني من بعده.

و�الأدلة و�لرب�هني على هذه �ملنا�سبة منت�سرة يف �أغلب م�سادر �مل�سلمني بكافة �أطيافهم ومذ�هبهم. 
ويحيي �مل�سلمون هذه �ملنا�سبة كل عام جمددين �لبيعة و�لوالء الأمري �ملوؤمنني و�آل �لبيت عليهم �ل�سالم، د�عني الأمتهم و�إخو�نهم يف �لدين 
و�الإن�سانية باخلري و�لربكة، وتختلف �سعائر �الحتفال بهذ� �لعيد �ملعظم من فئة موؤمنة �إىل �أخرى حيث يقوم ق�سم منهم بزيارة �الإمام 
علي عليه �ل�سالم يف �لنجف �الأ�سرف و�إحياء هذه �لليلة �ملباركة بال�سالة و�لدعاء، و�آخرين يحتفلون يف مناطق �سكناهم �أو �لهيئات 

و�ملو�كب �حل�سينية �ملنت�سرة يف كل مكان ببلدنا �لعزيز. 

• �سباح الطالقاين-ح�سني ال�سامي

وجتديد �لوالء و�لبيعةوجتديد �لوالء و�لبيعةوجتديد �لوالء و�لبيعةوجتديد �لوالء و�لبيعةوجتديد �لوالء و�لبيعة
عيد �لغدير 

  يحيي امل�سلمون عيد الغدير 
كل عام ددين البيعة والوالء 

الأمري املوؤمني واآل البيت 
عليهم ال�سالم، داعي الأّمتهم 

واإخوانهم يف الدين واالإن�سانية 
باخلري والربكة. 
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فر�سة  اغتنمت  احل�سينية(  )ال��رو���س��ة  جملة 
ت�اجد الزائرين يف كرباء املقد�سة ل�س�ؤالهم عن 

�سع�رهم وما يعنيه عيد الغدير بالن�سبة لهم:
الزائر بدران �سمران من حمافظة ذي قار قال" 
ُيعترب ي�م الغدير العيد الأكرب بالن�سبة للم�سلمني 
ب�س�رة  ال�سام  عليهم  البيت  اأهل  ولأتباع  عامة 
خا�سة، ولطبيعة عملي كمدر�ص يف اإحدى مدار�ص 
الي�م  هذا  اأحيي  لأن  اأ�سطر  النائية  النا�سرية 
وال�ساة  بالأدعية  الأه��ل  مع  البيت  يف  املبارك 
لكل  واملفرحة  العظيمة  املنا�سبة  بهذه  اخلا�سة 

حمبي اأهل البيت عليهم ال�سام".
ال�سام  عليه  علي  الإمام  بدران" يعترب  واأ�ساف 
حممد  النبي  ق��ال  حيث  الأم��ة  لهذه  الثاين  الأب 
�سلى اهلل عليه واآله:" اأنا وعلي اأب�ا هذه الأمة". 
والإمام علي وليد الكعبة و�سهيد املحراب فاحُلب 
قال  حيث  النبي  ل��سية  ��ب��اع  اتِّ ه�  اإمن��ا  ل��اإم��ام 
اأي�سًا:" اإين تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتي 

اأهل بيتي ما اأن مت�ّسكتم بهما لن ت�سل�ا بعدي".
�سع�ره  عن  عرّب  قار  ذي  من  نعيم  حميد  الزائر 
يف ي�م الغدير قائًا" هذا الي�م ه� ي�م تن�سيب 
الإمام علي عليه ال�سام باأمر من اهلل تعاىل وثم 
النبي حممد �سلى اهلل عليه واآله كخليفة لر�س�ل 
الي�م  اهلل وحجة على اخللق من بعده، لذا فهذا 
هذه  اأُح��ي��ي  حيث  امل�ؤمنني  كل  قل�ب  على  عزيز 
عليه  امل�ؤمنني  اأم��ري  م�سهد  ع��ام  يف  كل  املنا�سبة 
ال�سام بالنجف برفقة الأ�سدقاء جمددين البيعة 

وملتزمني بقراءة الأدعية وال�ساة".
القرار  اأ���س��ح��اب  ك��ل  اأن�����س��ح  حميد"  اأ����س���اف 
نهج  م��ن  ي��ت��خ��ذوا  اأن  ال��ع��راق  يف  وال�سيا�سيني 
�سنع  يف  ك��ن��م���ذج  ال�����س��ام  عليه  ع��ل��ي  الإم�����ام 
واتخاذ القرارات التي تهم الأمة، وهذا ي�سب يف 
م�سلحة �سعب العراق والرتقاء به نح� الرفاهية 

والأمان". 
يل  بالن�سبة  قال"  الكاظمية  من  علي  اأب�  الزائر 
عليهما  اجل���ادي��ن  مرقد  يف  الغدير  عيد  اأُح��ي��ي 
ال�سام ببغداد، م�ستذكرًا ق�ل النبي حممد �سلى 
اهلل عليه واآله اأنه اأعظم اأعياد الأمة، وكيف لنا اأن 
ل نحيي هذا الي�م وقد نزلت ب�ساأنه الآية املباركة 
 ْ َك َواإِن ملَّ بِّ �ُس�ُل َبلِّْغ َما اأُنِزَل اإَِلْيَك ِمن رَّ )َيا اأَيَها الرَّ
ا�ِص  ُمَك ِمَن النَّ َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِر�َساَلَتُه َواهلّلُ َيْع�سِ

اإِنَّ اهلّلَ َل َيْهِدي اْلَقْ�َم اْلَكاِفِريَن(". 
اأما الزائر علي عماد يا�سني من بغداد فقال عن 
عيد  يف  نحر�ص  الغدير"  بي�م  احتفاله  اأول�يات 
الأ�سدقاء  مع  الي�م  هذا  نحيي  اأن  الأغر  الغدير 
ونفرح  التهاين  بتقدمي  ونحتفل  والأق��ارب  والأهل 
احل�سينية  امل�اكب  ومقرات  والهيئات  بي�تنا  يف 
ابتهاجا وجتديدا لل�لء والبيعة خلليفة ر�س�ل اهلل 

�سلى اهلل عليه واآله".
وتكّلَم علي عن دور الأهل يف تربية الأجيال اجلديدة 
املحاِفظة  بالتعاليم  والل��ت��زام  الأئمة  حب  على 
فقال" منّر الي�م يف اأزمة فكرية واجتماعية كبرية 
حيث تبث و�سائل الإعام الأجنبية �سم�مها لُتبعد 
ال�سباب عن طريق ال�ساح والربية ال�سحيحة، 
ولذا فعلينا نحن اأتباع اأهل البيت اأن ن�ؤكد مت�سكنا 
على  ال��ث��ب��ات  اأولدن����ا  تعليم  خ��ال  م��ن  باأئمتنا 
القيم واملبادئ التي جاءت بها الر�سالة املحمدية 
واملفاهيم ال�سامية التي ثّبتها اأمري امل�ؤمنني عليه 

ال�سام".
كرباء  اأه��ايل  من  عبا�ص  حميد  حممد  ال��زائ��ر 
�سيد  مرقد  يف  امل��ب��ارك  ال��ي���م  ه��ذا  قال" نحيي 
ال�سهداء الإمام احل�سني عليه ال�سام يف كل عام، 
حمبي  من  كبرية  اأع��داد  الفرحة  هذه  وت�ساركنا 
اأهل البيت عليهم ال�سام، واإن�ساء اهلل ن�ستمر يف 
اإحياء ذكر اأهل البيت عليهم ال�سام يف كل زمان 

ومكان ومهما كانت الظروف".
اأ�ساف حممد" لقد ات�سمت فرة حكم الإمام علي 
عليه ال�سام بكل م�ساديق العدل ونكران الذات 
اأفراد املجتمع، مهما  واإحقاق احلق لكل فرد من 
امل�سلمني  وكُتب  مذهبه،  اأو  دينه  اأو  جن�سه  ك��ان 
العدل  وعامات  باملناقب  مليئة  الفرق  كافة  من 
وال�سجاعة والإح�سان التي متتع بها اأمري امل�ؤمنني، 
وكيف ل وقد قال عنه النبي �سلى اهلل عليه واآله:" 
يا علي اأنت مّني مبنزلة هارون من م��سى ولكن ل 

نبي بعدي". 
ي�م  اأن   " بنّيَ كرباء  من  ال�ساحب  عبد  عبا�ص 
الغدير ُيعترب فر�سة لتجديد بيعة امل�ؤمنني لأئمتهم 
الت�سحية  طريق  يف  عليه  ���س��اروا  مبا  والق��ت��داء 
واإقامة العدل وال�سعي لرفع احليف والظلم ون�سر 

ال�عي الإن�ساين بني اخللق".
الفرح  مظاهر  اإق��ام��ة  على  نحر�ص  م��سحًا" 
وال�سرور يف بي�تنا مهنئني بع�سنا، ونقيم ال�ساة 
ونقراأ الأدعية اخلا�سة بهذا الي�م املبارك، �سعيا 
لتجديد ال�لء والبيعة لأمري امل�ؤمنني وطلبًا لر�سا 
وجاهه  امل�ؤمنني  اأم��ري  بحق  ومغفرته  تعاىل  اهلل 

و�سفاعته".

عيد �لغدير 

زوار الإمام احل�سني عليه ال�سام يتحدث�ن للمجلة   نن�سح كل اأ�سحا القرار 
وال�سيا�سيي يف العرا اأن 

يتخذوا من نه االإمام علي 
عليه ال�سالم وذجاً يف �سنع   

القرارات التي تهم االأمة. 

  علينا اأن نوؤكد �ّسكنا 
باأئمتنا من خالل تعليم 
�سبابنا الثبات على القيم 

واملباد التي جاءت 
بها الر�سالة املحمدية، 

واملفاهيم ال�سامية التي 
ثّبتها اأمري املوؤمني عليه 

ال�سالم.   
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•  بقلم :عبدالهادي البابي      

ومعنى اأن ر�س�ل اهلل قدوة ح�سنة.. اأي اعمل�ا كما 
عمل، وق�ل�ا كما قال، وحترك�ا يف عاقاتكم كما 
حترك،  ثم اأراد اهلل �سبحانه وتعاىل اأن يبني اأنه اإذا 
فعلتم ذلك فانه الدليل على اإنكم ترج�ن اهلل والي�م 
الآخر،وب�سياغة اأخرى اأن من كان يرج� اهلل والي�م 
الآخر فعليه اأن يقتدي بر�س�ل اهلل )�سلى اهلل عليه 

واآله و�سلم(. 
فلتكن كل اأوقاتنا وجمال�سنا احتفاًل بالر�س�ل، وكل 
اأيامنا احتفاًل بالر�س�ل ،نحتفل به باآذاننا واإقامتنا 
وت�سهدنا، فاإننا اإذا اأردنا اأن نتعلم حياته )�سلى اهلل 
واأخاقه  �سريته  نتعلم  اأن  علينا  و�سلم(  واله  عليه 
ونتعلم كيف ه� مع عياله؟ كيف ه� مع اأ�سحابه؟ 
اأ�سل�به يف احلياة؟  اأعدائه؟ كيف ه�  كيف ه� مع 
كيف هي رقة قلبه؟ وكيف هي رقة ل�سانه؟ 
فمثا عندما نقراأ ق�ل اهلل تعاىل يف �س�رة 
من  رحمة  فبما   (  :159 اآية  عمران  اآل 
القلب  غليظ  فّظًا  كنت  ول�  لهم  لنت  اهلل 
�ا من ح�لك( نتعلم من ذلك كيف  لنف�سّ
تك�ن الرحمة بالآخرين وكيف نك�ن رحماء 

بالآخرين.
واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�س�ل  كان  لقد 
الدنيا  زخارف  عن  واأبعدهم  النا�ص  اأزهد  و�سلم  
وملذاتها ، وكان يف �سغل بدينه ودع�ته عن حاجات 
نف�سه ومطالب اأهله وقرابته وكان �سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم  ينام على الراب ، ويفر�ص احل�سري فيق�م 
عنه وقد اأّثر يف جنبه فيق�ل�ن له : يا ر�س�ل اهلل ل� 
اتخذت لك وطاًء  )اأي فرا�سًا لينًا( ؟ فيجيبهم : 
)مايل وللدنيا ؟ ما اأنا يف الدنيا ال كراكب اأ�ستظل 

حتت �سجرة ثم راح عنها( . 

من  بيتًا  )اأي  لهم  ًا  خ�سّ يعاجل�ن  جماعة  وراأى 
خ�سب وق�سب( فقال : )ما هذا( ؟ قال�ا : قد وهن 
فنحن ن�سلحه فقال : )ما اأرى الأمر اإل اأعجل من 

ذلك( .
وكان �سلى اهلل عليه واآله و�سلم  اأحيانا ي�سد احلجر 
على بطنه من اجل�ع ، ومير عليه ال�سهر وال�سهران 
)التمر  الأ�س�دان  طعامهم   ، نار  بيته  يف  ي�قد  ل 
واملاء( اإل اأنه قد كان له جريان من الأن�سار وكانت 
لهم منائح فكان�ا ير�سل�ن اإليه من األبانها في�سرب 

وي�سقي اأهله . 
ومل  الدنيا  من  و�سلم   واآله  عليه  اهلل  �سلى  وخرج 
ي�سبع من خبز ال�سعري اأو القمح ! مع قدرته عليه ل 
�سيما يف اأواخر حياته ال�سريفة بعد اأن فتح اهلل عليه 
الفت�حات و�سارت الأم�ال جتبى اإليه، وملا ا�ستكت 
العي�ص  و�سظف  ال�سدة  من  يلقينه  ما  اأزواجه  اإليه 
اأم�الها  وحيازة  خيرب  فتح  بعد   ذلك  وكان  معه، 
واأرا�سيها نزل ق�ل اهلل تعاىل  بالتخيري بني البقاء 
ليجدن  بالطاق  الفراق  اأو  احلال  هذه  على  معه 
 ِبي النَّ اأَيَها  َيا   (: ال�ا�سعة  اهلل  اأر�ص  يف  يردنه  ما 
َوِزيَنَتَها  ْنَيا  الد َياَة  احْلَ ُتِرْدَن   َُُّكْن اإِْن  ِلأَْزَواِجَك  ُقْل 
َواإِْن    َجِميًا  �َسَراحًا  ْحُكنَّ  َواأُ�َسرِّ ْعُكنَّ  اأَُمتِّ َفَتَعاَلنْيَ 
َ اأََعدَّ  اَر اْلآِخَرَة َفاإِنَّ اهللَّ َ َوَر�ُس�َلُه َوالدَّ ُكْنَُّ ُتِرْدَن اهللَّ

ِلْلُمْح�ِسَناِت ِمْنُكنَّ اأَْجرًا َعِظيمًا( الأحزاب.
وكان �سلى اهلل عليه واآله و�سلم  ي�سلي اأحيانًا جال�سًا 

ما به اإل اجل�ع ! 
وجاءته ال�سيدة فاطمة عليها ال�سام ي�ما بك�سرة 
قالت  فاطمة؟(  يا  الك�سرة  هذه  )ما   : فقال  خبز 
بهذه  اآتيك  حتى  نف�سي  تطب  فلم  خبزته  قر�ص   :
الك�سرة ، فقال :)اأما اأنه اأول طعام دخل فم اأبيك 

�سبحانه  �هلل  عرفنا  لقد 
وت����ع����اىل ك���ي���ف ن��ق��ت��دي 
�لر�سول  ب�سرية   ون�ست�س
عليه  �هلل  )�سلى  �مل�سطفى 
بقوله  وذل��ك  و�سلم(  و�آل���ه 
يف  لكم  ك��ان  لقد   ( تعاىل: 
ح�سنة  �أ���س��وة  �هلل  ر���س��ول 
و�ليوم  �هلل  يرجو  ك��ان  ملن 
كثري�(  �هلل  وذك���ر  �الآخ����ر 

�الأحز�ب/ �آية2. 

 كيف نقتدي 
بر�سول �هلل  ؟    
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منذ ثاثة اأيام( !! مل يكن ذلك منه عجزًا ، بل كانت 
الدنيا كلها بني يديه ، ولكنه كان ي�ؤثر الزهد والتعفف 
الزكاة  بيته  واأهل  نف�سه  على  حرم  ،وقد  والقناعة 
املثل  لي�سرب   ! النا�ص  اأو�ساخ  و�سماها   ، وال�سدقات 
الأعلى بنف�سه واأهله يف العل� والت�سامي ،ولقد عر�ص 

عليه ربه اأن يجعل له بطحاء مكة ذهبًا فقال : 
)ل يا رب ! ولكن اأج�ع ي�م�ًا واأ�سبع ي�مًا . فاإذا �سبعت 
حمدتك و�سكرتك ، واإذا جعت ت�سرعت اإليك ودع�تك( 
!! وخرج من الدنيا ودرعه مره�نة على �ساع من �سعري 
!! فمن اأحق النا�ص باإتباعه والتاأ�سي به من اأهل بيته 
واإن تطاولت بهم احلقب ، اأو طالت بهم �سل�سلة الن�سب 
؟!هذه هي �سرية الر�س�ل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
من منظ�ر القراآن،فعلينا اأن ندر�ص الر�س�ل من خال 
فالقراآن  بعد ذلك،   ال�سّنة  اإىل  ناأتي  ثم  اأول،  القراآن 
ه� �سرية اإيحائية للنبي من اأروع اأن�اع ال�سرية، فمثا 
عندما يحدثنا اهلل تعاىل عن النبي )�سلى اهلل عليه 
القلب ومل يكن غليظ  اأنه مل يكن غليظ  واآله و�سلم( 
قلبه غليظ  اإن  نف�سه هل  مع  منا  فليفكر كل  الل�سان، 

اجتاه النا�ص الآخرين اأم اأن قلبه لنّي؟ 
اأن ل�سانك ه� ل�سان  اأخي امل�سلم ؟ هل  ر وت�ساءل   فكِّ
قا�ص غليظ مع عيالك ومع اأولدك ومع جريانك ومع 
النا�ص من ح�لك ومع من تاأتلف؟ هل اأنت ت�سب؟ هل 
اأنت ت�ستم؟ هل اأنت تتهم بغري حق؟ كان الر�س�ل غري 

ذلك فكيف تك�ن اأنت؟ كيف تك�ن مع عيالك؟ 
النبي  تريح  �س�رة  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  اأنزل  فلقد   
بق�له  نف�سه،وذلك  على  العظيمة  اأخاقه  �سغط  من 
النبي  اأيها  الأوىل: )يا  الآية  التحرمي  �س�رة  تعاىل يف 
اأزواجك(،  مر�ساة  تبتغي  لك  اهلل  اأحل  ما  حترم  مل 
اهلل  )�سلى  النبي  اإن  حترم}  {مل  معنى  هنا  ولي�ص 

فذلك  حرامًا،  احلال  يرى  كان  و�سلم(  واآله  عليه 
لأنه ل ينطق عن اله�ى، فيحرم ومينع  لي�ص معق�ل، 
نف�سه؟ ولكن من اأخاقه العالية اأنه كان يقدم �سه�ة 
اأهله يف طعامهم على �سه�ته، كان ي�سغط على نف�سه 
مر�ساة لعياله واأهله، �سحيح اأن اهلل اأنزل يف القراآن 
الكرمي ق�له تعاىل: ) واأنك لعلى خلق عظيم( )�س�رة 
ي�سغط  ب�سر فا  اإنه  اإليه  اأوحى  لكنه  اية4(.  القلم/ 
على اأع�سابه،وقد ورثنا عن اآل بيت الع�سمة )عليهم 
و�سلم(  واله  عليه  اهلل  )�سلى  الر�س�ل  من  ال�سام( 
ق�لهم: ) امل�ؤمن ياأكل ب�سه�ة اأهله واملنافق ياأكل اأهله 

ب�سه�ته ( )البحار/ ج59/ �ص291(. 
اأن  ه�  واملنافق،  امل�ؤمن  بني  الفرق  نعرف  اأن  فعلينا   
ل يك�ن امل�ؤمن اأنانيًا يف بيته ففي احلديث: )خريكم 
خريكم لأهله واأنا خريكم لأهلي(، فاأن تعي�ص  مع ر�س�ل 

اهلل ه� اأن تعرف كيف تهتدي واأن ت�ست�سيء بن�ره. 
 فعلينا اأيها الإخ�ة اأن نعلم اأن اهلل �سبحانه وتعاىل مل 
يحدثنا عن جمال النبي )�سلى اهلل عليه واله و�سلم(، 
فنحن ل نعرف- من خال القراآن- ل�ن عينيه ول�ن 
هذا  نعرف  ل  نحن  اأ�سمر؟  اأم  اأبي�ص  ه�  هل  وجهه 
ال�سئ ، لكننا نتغزل به الآن من خال تف�سيات ذاته 
وهذا  عاطفيا  بالنبي  نرتبط  �سرنا  حتى  اجل�سدية، 
واإين  اأ�ساليبنا  لنا من جتديد  وحده ل يكفي  ،فابد 
عندما  ومثقفني،  خطباء  من  اإخ�اين  كل  من  لأرج� 
ال�سام(  )عليهم  املع�س�مني  والأئمة  النبي  يقدم�ن 
لكل جيل عليهم اأن يقدم�هم من خال ما يتمثل يف 

�سريتهم من املبادئ والأخاق العامة وما اإىل ذلك. 
  فعلينا اأيها الإخ�ة اأن ن�سع كل عمل من اأعمال الر�س�ل 
اأخاقه،  ُخُلق من  وكل  و�سلم(  واآله  عليه  )�سلى اهلل 
وكل اأ�سل�ب من اأ�ساليبه يف هيكلية اإ�سامية اأو �سمن 

النظرية الأخاقية اأو الجتماعية، مبعنى اأن ل ندر�ص 
النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( بطريقة جتزيئية، 
بحيث ناأخذ م�ساألة من هنا وم�ساألة من هناك ونحاول 
اأن جنمع كل الأعمال التي تلتقي يف اجلانب الأخاقي 
اأو  ال�سيا�سي  اجلانب  يف  تلتقي  التي  الأعمال  وكل 
الجتماعي، ونخرج من هذه الدرا�سة با�ستنباط ق�اعد 
عامة، فاإذا حتدث النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
واإمنا  معه،  حديثه  يف  الق�سية  نقلل  فا  �سخ�ص  مع 
حتى  ال�سخ�ص،  هذا  مع  تلتقي  التي  النماذج  ندر�ص 
ناأخذ منه من�ذجا لكل اإن�سان ي�سبهه، وندر�ص الظروف 
املحيطة بالنبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، فمثًا 
حتدث بهذا احلديث اأو ذاك، هل كان حديثه يف املطلق 
اأو كان خا�سعا للظروف املحيطة بهذا امل��س�ع؟ فلرمبا 
كان احلديث مرتبطا بظرف معني فابد من درا�سته. 
 فابد اأن ندر�ص النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
الآيات  جمع  اأ�سا�ص  على  الكرمي  القراآن  ندر�ص  كما 
املت�سلة باجلانب الأخاقي اأو اجلانب الجتماعي اأو 
اجلهادي، فالنبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( قراآن 
يتج�سد ويتحرك، وعلينا اأن جنمع �سفاته واأن جنمع 
املفردات الأخرى لندخلها يف هيكل عام بحيث تعطينا 
طبيعة النظرية،  وعلينا اأن ندر�ص اأ�سل�ب النبي )�سلى 
فقط  ناأخذها  ول  الدع�ة،  يف  و�سلم(  واله  عليه  اهلل 
كخط�ط عامة بل يف التفا�سيل التي ذكرت يف القراآن 
النبي امل�ساألة  ناأخذ من  اأن  الكرمي ويف �سريته، ولبد 
الجتماعية والروحانية وال�سيا�سية، لأنها من امل�سائل 
التي تت�سل بحياتنا، كما نحتاج اأن ندع� النبي لزيارتنا 
...مبعنى اأن تزورنا �سريته واأخاقه وكل تعاليمه، حتى 

ن�سعر اأنه بيننا وه� ينظم لنا كل حركتنا وكل واقعنا.
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لزال الأدب يتمتع بالربيق الأخاذ الذي ل ميكن اأن يخفت، بالرغم من 
الأ�سعدة  الي�م وعلى كافة  التي ي�سهدها عاملنا  التحديات احلياتية  كل 
خا�سة الثقافية منها، بل ورغم كل املتغريات الع�سرية التي ع�سفت..وما 
زالت تع�سف بقيم الإن�سان، وتتاعب مبقدراته، وت�ؤثر يف ت�سّكل ذائقته 
اأو  اأن تبّدل م�ازين خياراته، بالنحياز لهذا الإجتاه  اجلمالية، وحتاول 
ذاك خا�سة املادية منها على ح�ساب الروحية ؟ اإل اإن بال�سرورة مل يعد 

�ساعر الي�م كما الأم�ص، ميثل اجلهاز الإعامي ال�حيد للقبيلة. 
معاي�سته  خال  من  بالإن�سان  الأدب  الت�ساق  ل�سدة  هذا  يح�سل  طبعًا 
ال�سع�رية ملفرادت الي�مي واملعا�ص من تفا�سيل احلياة ، ومن ثم عك�سه 
ل�اقع احلياة الي�مية للنا�ص، باأفراحها واأتراحها، وو�سع احلل�ل مل�ساكلها، 
وقيادته لأزمة الأم�ر يف العمق من ال�سريورة الإن�سانية، وت�سكيله لل�عي 
اجلمعي، وحماولة حّثه نح� التقدم واحل�سارة، حيث اإن الإمام ال�سادق 
)عليه ال�سام( يق�ل:)اإن الأدب ه� لبا�ص العلم والفكر الذي يقربهما من 

فهم ال�سامع والقارئ(.       
كما ولزلنا كلما جاء ذكر الأديب ن�ستح�سر يف خميلتنا القيم احلياتية 
النبيلة، ومن ثم الأ�سالة يف التفكري و�سم�ه، �س�اء جاء مثل ذلك الذكر يف 
خطاب من يتب�اأ قمم امل�س�ؤولية يف اأي بلد من العامل، ، اأو اأي م�اطن من 
عامة النا�ص، ناهيك عن جمه�ر املثقفني من املتعاطني مع ال�ساأن الثقايف 

والأدبي ب�س�رة خا�سة ؟
العالية،  بالقيا�سات  حيث كثريًا ما يجيء مثل هذا الذكر، ك�ن الأديب 
اإمنا ميثل �سمري ع�سره الناب�ص بحي�ية التفاعل مع املتغريات و�سدقه، 
لها  العك�ص  ثم  ومن  والتمثل،  اللتقاط  يف  الأدي��ب  جم�سات  بح�سا�سية 
من خال الن�س��ص الأدبية �سعرًا كان اأم نرثا، لن�سياقه خلف الفطرة 

ال�سليمة يف كين�نة الإن�سان.
لكن ال�س�ؤال امللح هاهنا: هل اإن الأدب بالفعل ي�ستحق اأن مننحه مثل هذه 
العناية يف حياتنا املعا�سرة؟ بل وهل اإنه بالفعل مازال يحتفظ لنف�سه مبثل 
اإنه فقد الكثري  اأم  تلك املكانة املرم�قة، واملنزلة املحرمة بني الفن�ن؟ 
التعاطي،  التن�ع بطرائق  الهائلة، وهذا  التحديات  منها يف خ�سم هذه 
عن  انحرافه  اإمكانية  وبالتايل  الثقايف،  املعريف  التح�سيل  م�ارد  وتن�ع 
جادة ال�س�اب مع ق�ة التيارات اجلارفة، �ساأنه يف ذلك �سان الكثري من 

جمريات حياتنا املعا�سرة؟
 للج�اب على مثل هذه الأ�سئلة اأق�ل، اأن الأدب ل ريب ي�ستحق منا اأكرث 
من هذا،ك�نه ميثل حي�ية النب�ص يف اإي جمتمع، واأبعد تطلعاته نح� غد 
م�سرق جميل، ت�س�د فيه العاقات الإن�سانية النبيلة،    ولكن تبقى م�س�ؤولية 
الأدباء احلقيقية هي يف حماولة حفظ ماهية الأدب من الذوبان، �سبيًا 
اإىل خم�له وتا�سيه، من خال اإنتاج الن�س��ص الأدبية الأ�سيلة، ومبختلف 

األأجنا�ص قدميًا وحديثًا، �سرط عك�سها وم�اكبتها لروح الع�سر .  

لزال الأدب يتمتع بالربيق الأخاذ الذي ل ميكن اأن يخفت، بالرغم من 

�أ�سالة �الأدب 
وحتديات �لع�سر

◄  يكتبها: طالب عبا�ص الظاهر
�ل�������س���م���اء ُت�����رت�����ل�����ه  مل  ك����������الٌم 

ف�����ر�ي�����اُت �ل���ط���ف���وف ل���ه���ا ح��ك��اي��ا

وج�����س��ر �ل����ث����ورة �حل����م����ر�ء ت���روى

ع�سر ك����ل  ت�����س��ك��ب  �ل���ع���ب���ا����ض  ي����د 

�سعوب يف  ي��ن��م��و  �ل�����س��م��ر  و���س��ي��ف 

ع���ي���وين يف  دم��������ٌع  �ن������ت  دم  ف���ي���ا 

وي�����ا م���وت���ا ي���زجم���ر ك����ن رب���وع���ي

����س���ي���وف ب���ن���ي �أم����ي����ة ُم�������س���رع���ات

علياًل حُم���ت���ج���زً�  �ل���ع���دل  و�أم�������س���ى 

مل��ا �هلل  دي���������ن  ج���������ذع  ت�������اآك�������ل 

ه���م���ا �����س����د�ن ق����د ع���ا����س���ا ب��ح��ني

ب���ح���ور �حل���ك���م يطغى ي���زي���د ع��ل��ى 

ع���ل���ى ����س���ع���ب خ����ن����وع ب����ال����رز�ي����ا

ل��ل��ي��ا� ب��ال��ت�����س��اج��ر يف  ف��ي��ج��ل��د 

�أب�����ا �الأح��������ر�ر ع����ف����وً�، ي���ا �إم���ام���ي

فينا �خل���������س����ر�ء  �الأم��������ة  رج������ال 

�خل��ط��اي��ا ت�����ر�وده�����ا  ن��ف�����س��ًا  �إذ� 

�أف���ي���ق���و�( �أال  ل��ل��ن��ائ��م��ني  )ف���ق���ل 

�إم����ام����ي يف ط���ري���ٍق ي����ا  ���س��اأم�����س��ي 

�أق�����ّب�����ل وط���ئ���ه���ا ي����ا ل���ي���ت ع��ن��دي

�ل����دم����اء ت���ك���ف���ك���ف���ه  ال   ����وغ����ي

جت����اء وال  �ل������������ب  ب������ذ�ك������رة 

ح����ج����ارت����ه مب�����ا ن�������س���ح �ل����ع����و�ء

ف�����ر�ت�����ا و�حل���������س����ني ب�����ه ���م���اء

ت����خ����دره����ا �ل���ت���م���ائ���م و�ل�����دع�����اء

رد�ء ج�������س���دي  ع���ل���ى  �أمل��������ا  وي������ا 

ف���م���ا ع�������ادت ت����ط����رزه����ا �ل���ظ���ب���اء

و�جل����ف����اء �ل�������س���غ���ائ���ن  ت�����زل  ومل 

ب���ق���ب���و ����س���م���ائ���ر ف���ي���ه���ا �ل�����س��ق��اء

ُت������ّط������وف ب���امل�������س���ائ���ب ك����رب����الء

ل����ق����اء �أزم��������ن��������ة  ك�������ل  يف  ل�����ه�����ا 

�������د ي������������دً� م�����ل�����وث�����ة ت�������س���اء

وي�������س���ت���خ���ذي م���ن���اق���ب���ه �ل����ري����اء

�حل���ي���اء ي�����اأب�����اه   الإ�����س����ب����ا� ويف 

و�أن���������ت �ل���ع���ف���و ح����ق����ًا و�الإب���������اء

ع���ل���ى �أج���ف���ن���اه���ا ي��ح��ي��ا �ل��ب��ك��اء

ت����ه����ب ل�����درب�����ه�����ا �ل��������ف �����س����و�ء

ب���ح���د �ل�������س���ي���ف ي���رت���ع���د �ل���ب���الء

م�����س��ت �ق���د�م���ك���م ب����ه و�ل�����س��ي��اء

ب����ج����ن����ة رب������ن������ا م����ع����ك����م ل����ق����اء

حكايا �لطفوف
�سعر: احمد زكي رم�سان

62 ذواحلجة  1432ه�



�أنِت يّف �ملنار يوقُد �أفقي  بومي�ِض �ل�سمو �إذ يتالال
�أنِت يّف �خل�سوع  ي�سري لهيبا            من �سنيع �لطفوف       يوما تعاىل
�سورة ت�سبه �الأ�ساطري �إّما خلت من  يوم كرب�����ال �الأهو�ال

بني مر�أًى  كما �جلحيم الأ�سالِء �أهليِك �سبية  ورج�����اال
�أو�ساال رمله  ويغطون  تفّرى  حلمًا   الأد� يح�سنون 

��ستعاال منه  �آن�ست  مل��الذ  فيها  �مل��وت  فجيعة  �أ�سلمتِك 
تتعاىل ���س��ر�رة  �آٍه  ُرّب  يذكو  �أي��ن  وهجه  ت��دري��ن  ل�ست 

�أبدعي كيف �سئِت لل�سرب رمز� فاملدى ق�ّض ذ�هال ما  تو�ىل
حني  قامت قيامة �لزحف نفخا  ب�سرى �خليل توق �الأوجاال
يقاال كي  ماأمن   أ�سبا� خلف  يعدو   �ر من  بني  فتدورين 

�عتالال منه  ت�سعفني  للظى  نهبا  �حل��ر�ئ��ق  يف  ��ل  و�ل���ذي 
�سماال م�ستغيث  عينيك  ر�ع  ��ني  ع��ن  ���س��رخ��ة  تلبني  �إذ 

فا�ستحاال وط��اأه  �ل�سخر  جالد  حزنا  ن��ازع��ِت  عليه   و�سهيد� 
�مل��ج��اال  �ن��ح��ن��ي��ت ول��ق��د غ��ط��ت �جل�����ر� �أي����ن قبلته غ����د�ة 

تخاال �أن  ���س��ورة  ف��ي��ه  �أك����ربت  ح��دي��ث  �ل��ذب��ي��ح  �مل��ن��ح��ر  قبلة 
�حتماال منك  �سر�ه  يفنى  ك��اد  ليل  �لرعب  و�ب��ل  حتت  و�نطوى 

ف����اإذ� ل��زت �ل��ن��ي��اق وغ����ّذت رح��ل��ة �ل�سبي  يف �ل��ف��ي��ايف  �رحت��اال
يطاال ل��ن  كوكب  �لطف  ج��ذوة  ينبي  �ل��ك��و�ك��ب   يف  جنحني  كنِت 

م���ا ت���ز�ل���ني رغ���م ���س��ري �ل��ل��ي��ا ���س��رخ��ة �أرع�����دت ب��ع��ر���ض فماال
���س��ورة �مل�����ر�أة �ل���ت���ي   ف��ّج��رت م��ن خ��دره��ا ع��زم��ة ت��ه��ز  �جل��ب��اال

ك����ان �إ���ان���ك �ل��ع��ظ��ي��م ���س��الح��ا وط���ب���اع  �الأ�����س����ود ف��ي��ك �لفعاال
�إال جماال ت��ق��اك  م��ن  ت���ري  �مل��ن��اي��ا مل  �ل��ط��ف��وف  �أب�����س��رت يف  ح��ني 

ف��ام��ن��ح��ي  خ���ط���وة �ل��ن�����س��اء حل����د ي��ع��ت��ل��ي ذروة �ل��ف��خ��ار �ن��ت��ق��اال
و����س��ك��ب��ي يف ط��ري��ق��ه��ن ���س��ي��اء  م����ّد م���ن م��ن��ب��ع �ل�����س��م��اء  �ت�����س��اال

�سعر : �سال مهدي
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ال�سم�ض بي يديك

الهيدروجينية،  القنبلة 
اأكرث الأ�سلحة التدمريية 
الب�سر  اخ��رع��ه��ا  ال��ت��ي 
حتى الآن، وهي اأق�ى من 
القنبلة الن�وية التقليدية، 
طاقتها  ت���زي���د  ح���ي���ث 
 )25000( ب�  التدمريية 
الن�وية  القنبلة  عن  مرة 
على  األ����ق����ي����ت  ال����ت����ي 

املدمرة عن طريق  الطاقة  تنتج  التي  التقليدية،  الن�وية  للقنابل  وخافًا  اليابان، 
الهيدروجينية  القنبلة  فاإن  الي�راني�م،  ثقيلة مثل  ل��ذّرات  الن�ى  ان�سطار )تفكك( 
)H-bomb( تنتج الطاقة املدمرة من خال اندماج بع�ص النظائر الكيميائية 
مثل نظريي الهيدروجني )الريتي�م اأو الدي�تري�م(، وبالتايل فطاقتها التدمريية 

تك�ن ا�سد واأق�ى.
كيف تعمل القنبلة الهيدروجينية

يتطلب تفاعل اللتحام اأو الندماج الن�وي الهيدروجيني، مقدارًا كبريًا من الطاقة 
ب�  الهيدروجيني  التفاعل  لبدء  الازمة  الطاقة  ه��ذه  العلماء  يقدر  حيث  لبدئه، 
)20000000( ع�سرون ملي�ن درجة مئ�ية، وهي نف�ص درجة حرارة قلب ال�سم�ص، 
وقد مت حل هذه املع�سلة، من خال قنبلة ن�وية )ان�سطارية( تنفجر قبل انفجار 

القنبلة الن�وية الهيدرجينية لت�فري هذه احلرارة العالية.
 

تاأثري�ت �لقنبلة �لهيدروجينية
يف  قط  ي�ستخدم  مل  احلظ  حل�سن  لكنه  رهيب،  �ساح  الهيدروجينية  القنبلة  اإن 
احلرب حلد الآن، رغم اأن كًا من ال�ليات املتحدة الأمريكية والحتاد ال�س�فيتي، 

خا�سا �سباقًا يف تفجري قنابل هيدروجينية جتريبية. 
لقد فجر الأمريكي�ن اأول قنبلة هيدروجينية على جزيرة ني�ت�ك اأت�ل يف املحيط 

1952م.  ع���ام  ال��ه��ادي 
الناجتة  الطاقة  وكانت 
ال�����س��خ��ام��ة بحيث  م��ن 
اأدت اإىل تبّخر اجلزيرة. 
وُق��درت درج��ة احلرارة 
يف و�سط القنبلة بح�ايل 
درج����ة  م���ل���ي����ن   100

مئ�ية. 
وت�����ق�����ا������ص ال���ق���ن���اب���ل 
كانت  ولقد  ت��ي(.  اأن  تي  من  طن  ملي�ن   ( طن  امليجا  ب�حدات  الهيدروجينية 
القدرة املتفجرة لتلك القنبلة الهيدروجينية الأوىل رغم �سغرها تف�ق جميع القنابل 

الكيميائية املاأل�فة يف ذلك ال�قت، والتي ا�ستعملت يف احلرب العاملية الثانية. 
وتت�قف تاأثريات القنبلة الهيدروجينية على املكان الذي تفجر فيه. فاإذا كان التفجري 
م الن�افذ يف  يف اله�اء، ف�ستدمر جميع املباين العادية يف نطاق 6 كيل�مرات، وحتطِّ
نطاق 32 اإىل 160 كيل� مر من ح�لها. اأما اإذا كان تفجريها يف اأعماق الأر�ص، فاأن 

التاأثري ال�حيد يك�ن هزة اأر�سية طفيفة.
 ومع ذلك، فاإن ع�سف النفجار ه� اأقل اأه�ال القنبلة لأنها  حني تنفجر، ي�سدر عنها 
ومي�ص مروع من احلرارة ، وال�س�ء، والإ�سعاع. وي�ؤدي ال�مي�ص احلراري اإىل ا�ستعال 
ال�ستائر يف دائرة ن�سف قطرها 16 كيل� مرا وي�سبب حروقا متقرحة لاأ�سخا�ص 

الذين تعر�س�ا له، يف نطاق هذه الدائرة.
ذو  ال��ذري  الغبار  ه�  الهيدروجينية  للقنبلة  ودوام��ا  تدمريا  التاأثريات  اأك��رث  ولكن 
الغراب(  )ع�ص  ت�سبه  التي  القاتلة  ال�سحابة  من  املت�ساقط  الإ�سعاعي،  الن�ساط 
والناجتة عن النفجار، وفيما ل يزيد عن 18�ساعة يك�ن النا�ص الذين يع�س�ن يف 
نطاق 200كيل�مر قد تلق�ا جرعة مميتة من الإ�سعاع، وقد متر �سنني عديدة  لت�سبح 

الأر�ص القريبة من النفجار �ساحلة لل�سكنى.

�لقنبلة �لهيدروجينية.. 
• اإعداد: املحرر العلمي

64 ذواحلجة  1432ه�



�الألياف �ل�سوئية لل�قت ثمنه

ال�ساغل  ال�سغل  اأ�سبح  حيث  والع�سرين،  ال�احد  للقرن  الأبرز  امليزتان  الزمن،  و�سباق  ال�سرعة 
العاملان )بريد  وقد جنح  عالية،  وبدقة  ب�سرعة  بينهم  الت�ا�سل  كيفية  ه�:  الإن�ساين  للمجتمع  فيه 
البرييطاين وهان�سل الأمريكي( يف عام 1927 يف حتقيق هذه الأمنية ل�سكان القرن ال�احد والع�سرين 
عندما اكت�سفا الألياف الب�سرية الزجاجية وحتقق هذا املراد للمجتمعات، اإل اأن اكت�سافهما بقي 

جمرد نظرية ل تعتمد على جتارب عملية.
ونتيجة للتقدم الهائل يف �سناعة الزجاج، واإنتاج ثاين واأك�سيد ال�سيلك�ن النقي، متكن العلماء عام 
الألياف  اأثبتت  وبهذا  والنقاء.  ال�سفافية  من  الأق�سى  حدها  بلغ  زجاجية  األياف  اإنتاج  من   1979

الب�سرية تف�قها على جميع قن�ات الت�سال الأخرى.
ما هي الألياف الب�سرية والكيبات ال�س�ئية؟

الألياف الب�سرية هي األياف م�سن�عة من الزجاج النقي، وتك�ن ط�يلة ورفيعة ل يتعدى �سمكها �سمك 
ال�سعرة، يجمع العديد من هذه الألياف يف حزم داخل الكيبات الب�سرية وت�ستخدم يف نقل الإ�سارات 

ال�س�ئية مل�سافات بعيدة جدًا.
كيف تعمل الألياف ال�س�ئية؟

لنفر�ص انك تريد اأن ت��سل وم�سة �س�ئية خال م�سار ط�يل م�ستقيم كل ما عليك ه� اأن ت�جه ال�س�ء 
خال هذا امل�سار ولأن ال�س�ء ينتقل يف خط�ط م�ستقيمة فانه �سي�سل للطرف الآخر با م�ساكل.

لكن ماذا ل� كان امل�سار عبارة عن دهليز به انحناءات؟ طبعًا لنتجاوز هذه امل�سكلة �سن�سع مراآة عند 
النحناء لتعك�ص ال�س�ء اإىل داخل امل�سار مرة اأخرى.

ول� كان امل�سار كثري النحناءات ُت�سف مرايا على ط�ل امل�سار لتعك�ص ال�س�ء با�ستمرار من جانب لآخر 
ليبقى يف م�ساره. هذه بال�سبط هي فكرة عمل الألياف ال�س�ئية. حيث ينتقل ال�س�ء ب�ا�سطة النعكا�ص 
امل�ستمر عن اجلدار املحاذي للقلب الزجاجي )cladding( انعكا�سا داخليا كليا. ولأن هذا اجلدار 
ل ميت�ص اأي من ال�س�ء ال�ساقط عليه فان الإ�سارة ال�س�ئية ميكن اأن ت�سافر م�سافات ط�يلة. ولكن 

يحدث اأحيانا اأن يفقد جزء من ال�س�ء حيث متت�سه ال�س�ائب امل�ج�دة يف القلب الزجاجي.
مميزات الألياف ال�س�ئية:

لقد اأحدثت الألياف ال�س�ئية ث�رة يف عامل الت�سالت لتمّيزها على اأ�ساك الت��سيل العادية، فهي:
1-اأكرث قدرة على حمل املعل�مات. 

2-اقل حجما حيث اأن ن�سف قطرها اقل من ن�سف قطر الأ�ساك النحا�سية التقليدية.
3-اخف وزنا فيمكن ا�ستبدال اأ�ساك نحا�سية وزنها 945 كجم باأخرى من الألياف ال�س�ئية تزن 

فقط 36 كجم.
4-َفقد اقل لاإ�سارات املر�َسلة.

5-عدم اإمكانية تداخل الإ�سارات املر�سلة من خال الألياف املتجاورة يف احلبل ال�احد مما ي�سمن 
و�س�ح الإ�سارة املر�سلة �س�اء اأكانت حمادثة تلف�نية اأو بث تلفزي�ين. كما اإنها ل تتعر�ص للتداخات 

الكهرومغناطي�سية مما يجعل الإ�سارة تنتقل ب�سرية تامة مما له اأهمية خا�سة يف الأغرا�ص الأمنية.
6- غري قابلة لا�ستعال مما يقلل من خطر احلرائق. 

7-حتتاج اإىل طاقة اقل يف امل�لدات لأن الفقد خال عملية الت��سيل قليل.

التده�ر البيئي من امل�سطلحات احلديثة، والتي ي�سار بها اإىل حالة 
اإنخفا�ص م�ست�ى التن�ع وال�ج�د الأحيائي يف منطقة ما، وبالتايل 
تده�ر ال�سحة العامة للبيئة يف تلك املنطقة، ويتم هذا التده�ر بعدة 
طرق، قد تك�ن طبيعية متامًا، اأو قد تك�ن نتيجة الأن�سطة الب�سرية 

التي تعجل بهذه العملية.
اأهم  اأح���دى  البيئي  ال��ت��ده���ر  تعد  ال��دول��ي��ة  املنظمات  معظم  اإن 
التحديات التي ت�اجه ك�كب الأر�ص وامل�ستقبل الب�سري، فالب�سر قد 
ُمنح�ا ار�ًص واحدة للعي�ص عليها، اإذا تعر�ست هذه الأر�ص خلطر ل 
ميكن اأ�ساحه، فذلك يعني نهاية ال�ج�د الب�سري لهذا يطلق على 

اأو لدولة ما. "التده�ر البيئي" اي�سًا "الأمن البيئي" للعامل 
هناك عدة طرق للتده�ر البيئي، ففي احلالة الطبيعية، ميكن لنفاذ 
اله�اء واملاء والربة -جميعها م�ارد قابلة للنفاذ اإذا مت التعامل معها 
باإفراط – اإن ت�ؤدي حلالة من التده�ر البيئي، والذي ميكن اأن يت�سبب 
اأي�سًا عند ت�فر ظروف بيئية معينة ميكن اأن تدفع احلي�انات للتجمع 

يف منطقة معينة مما ي�سرع يف ا�ستنزاف امل�ارد يف تلك املنطقة.
ويعد التل�ث ال�سناعي هي الطريقة التي ي�سرع بها الإن�سان "التده�ر 
البيئي"، ف�البيئة املل�ثة هي التي حتت�ي على م�اد �سامة غري �سحية، 
وميكن للتل�ث البيئي اأن يك�ن من عدة م�سادر، مبا يف ذلك انبعاثات 
امل�سانع  وخملفات   ون����ا ال�سحي،  ال�سرف  ومياه  املركبات، 
التل�ث  معاجلة  يك�ن  احل��الت  من  كثري  ويف  وغريها.  الكيميائية، 
مكلف، ويف حالت اأخرى تك�ن البيئة غري قادرة على اإ�ساح نف�سها، 

وا�ساحها من قبل الإن�سان ي�ستغرق عق�دًا من الزمن ورمبا قرونًا.
امل�ساكل الناجتة من التده�ر البيئي قد تك�ن اقت�سادية، �سيا�سية، 
اجتماعية اأو قان�نية، مثًا املناطق التي تعاين من تده�ر بيئي يحتاج 
�سكانها اإىل ت�فري م�ساحة كبرية لي�ائهم عند ا�سطرارهم للنزوح 
من مناطقهم ال�سلية، مما ي�سكل عبئًا على مناطق اأخرى و�سكان 

اآخرين.
الدول  م�س�ؤولية  قبيل  من  قان�نية،  م�ساكل  تتك�ن  اأن  ميكن  كذلك 
التي �ساهمت بتل�يث الرا�سي با�ستخدامها اأ�سلحة م�سعة حمظ�رة 
- مثا - اأو ت�سببت بت�سحر اأرا�سي �سا�سعة، نتيجة قطع املياه عنها 
– العراق من�ذجًا – وما ه� ال��سع القان�ين بخ�س��ص األتزام تلك 

اجلهات والدول بالتع�ي�سات اأو معاجلة الأ�سرار التي ت�سببت بها.

�لتدهور �لبيئي
 وتهديد �لوجود �لب�سري

• اإعداد: املحرر العلمي
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�إياك و�لكوفة 

• �ساح اخلاقاين

�سّبت بها لهاة �مل�سفقني على �حل�سني عليه �ل�سالم  
يف �لطريق �ليها كما �سّبت قلوبهم لرو�حه 

 فقلوب �لكوفيني و�سيوفهم لن تظل يف خندق و�حد   
و�حل�سني عليه �ل�سالم  �أوىل من �أولئك �مل�سفقني �أن 

يحيط بهذ� ، ولكنه ذهب ثم مل يعدل عن طريقه يف 
زرود وقد جاءه نباأ م�سلم عليه �ل�سالم . 

زرود... كاأين بها �لنقطة �لتي بد�أ �لنا�ض فيها يرون 
�حل�سني عليه �ل�سالم وقد طار �ىل �نتمائه �ل�سماوي.. 
الأبعاده �ملطلقة ، ومنها يحرك جمريات ثورته. فيكون 

لالأحد�ث خطا �سماويا هو �ملثال و�آخر على �الر�ض. 
لهذ� كانت �لطف حدثا �ن�سانيا اليتكرر.. للم�ساحة �ل�سا�سعة 

يف �أبعادها وجمرياتها و�أهد�فها. كان �حل�سني عليه �ل�سالم  
يطل فيها من �إنتمائه �ل�سماوي على �الر�ض لينتقي منها ما 

يالئم حركته �لفوقية خال�سة �لنقاء ، ّح�سه خ�سية �لعو�لق 
�لتي ت�سوب �ملثال

كانت �لطف خطا �سماويا هو �ملثال و�آخر على �الر�ض.... �الأول 
يف�سر �الآخر ويحّول �لهزة �ىل ن�سر ،و�لب�ساعة �ىل جمال ، 

و�سو �لنتيجة �لتي كانت �ستنتهي �ليها �نتفا�سة �لكوفيني �أر�دها 
�حل�سني عليه �ل�سالم داللة و��سحة على نقاء حركته من كل ماأرب 

�سخ�سي ، وفر�سة ال تعّو�ض يف جت�سيد ب�سالة وثبات و�سجاعة مل 
تعرف �الأر�ض �أمثالها.
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