
لة �شهرية تعنى بالثقافة احل�شينية والثقافة العامة ت�شدر عن العتبة احل�شينّية املقّد�شةلة �شهرية تعنى بالثقافة احل�شينية والثقافة العامة ت�شدر عن العتبة احل�شينّية املقّد�شةلة �شهرية تعنى بالثقافة احل�شينية والثقافة العامة ت�شدر عن العتبة احل�شينّية املقّد�شةلة �شهرية تعنى بالثقافة احل�شينية والثقافة العامة ت�شدر عن العتبة احل�شينّية املقّد�شة
العدد  4 رجب الأ�شب 433 هـ 

 موس� 
ثقافة دينية معتدلة

ا س�ا ا س�ا 
علماوؤنا غايٌة يف النبل وقّمٌة يف التوا�شع

خطوات على الطريق

س�ا سا 
 س س�

 ا ا



في  اإن�شانًا  اأن  اأـــن  مــا    
والبطولة،  التاريخ  م�شرح 
اأن  ي�شتطيع  اأو  ا�ــشــتــطــاع 
تكون له مثل هذه الكفاءات 
العالية، والمواهب الفريدة 
ــر الإمـــــام  ــي الـــــنـــــادرة.. غ
ال�شالم(  )عليه  الح�شين 
الجوهري  الدور  ليمثل هذا 
حركة  قيادة  في  الخطير 
الإيـــمـــان واإحـــيـــاء دعـــوة 

الإ�شالم.
 ا    سو 

دسا   س�ا
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ان التطور التكنولوجي الكبري الذي �شهده العامل يف 
ع�شرنا احلا�شر قد اأعطى لالعالم بجميع تفرعاته 
يف  هاما  بعدا  وامل�شموعة  واملقروءة  املرئية  وقنواته 
امل�شتويات  جميع  على  والتغريات  التحوالت  احداث 

الثقافية واالقت�شادية وال�شيا�شية..الخ.
كما كان له االثر البالغ يف خلق قناعات ومعتقدات 
عن  ف�شال  النا�س،  اىل  معينة  ر�شائل  ومترير 
م�شاهمته الفاعلة يف تقريب وجهات النظر وتبادل 
عموما  الب�شر  بني  بي  املعلومات 
مما ادى اىل التعرف على ثقافات 
عالقات  وخلق  املختلفة  ال�شعوب 

وتوا�شل بينها.
�شهد  اال�شالمي  اطارنا  ويف 
اخل�شو�س  وجه  على  االعالم 
اأ�شرت  وحركات  تيارات  ظهور 
مادية  بخ�شائ�س  تتمتع  وهي  اال�شالمية  بالق�شية 
وب�شرية هائلة واهداف تو�شعية ف�شال عن اأن بع�شها 
كانت تدعمه اجندات خارجية جلنّ اهدافها حماربة 
اال�شالم وت�شويه �شورته لدى العامل واحداث ردة فعل 
معاك�شة �شده مما �شيوؤدي يف نهاية االمر اىل النفور 
الت�شورات  تلك  ب�شبب  امل�شلمي  ومن  اال�شالم  من 
اجلهات  تلك  بثته  ما  ا�شا�س  على  بناوؤها  مت  التي 

االعالمية.
وان العامل الغربي اأ�شبح بعد ظهور بع�س احلركات 
لال�شالم  يحمل  الالا�شالمية  واالفكار  والتيارات 
قناعتي اأولهما عدم قبوله ركنا من املنظومة الدينية 
نق�س  ذلك  اأ�شباب  اأهم  ومن  بها،  يعرتفون  التي 
�شعف  ب�شبب  اأو  عنه،  لديهم  املتوفرة  املعلومات 
الدعاة اليه هناك، حيث كانت اطراف الدعوة هناك 
مل  التي  اجلهات  بع�س  عن  تعدو  ال  قريب  اأمد  اىل 
تعرف من اال�شالم اإال ق�شوره، ومل تدرك من اهدافه 

وو�شائله يف حتقيقها اإال العنف واالإجبار.

واإن اأغرب ما ميكن اال�شتغراب منه هنا هو ذلك النفور 
الذي تولد عند الكثري من الغربيي من االن�شات اىل 
اآراء ومعتقدات االأطراف اال�شالمية االخرى، والتي 
االخطاء  وتبي  احلقائق  تك�شف  ان  جهدها  حتاول 
التي اقرتفتها تلك اجلهات الالا�شالمية، وتعريفهم 
باال�شالم احلقيقي وبيان جوهره واخالقه ومبادئه، 
الب�شرية على  لكل  ي�شعى اىل حتقيقه من خري  وما 

ال�شواء ولي�س ملعتنقي اال�شالم فح�شب. 
بات  التي  ال�شورة  تلك  فهي  الثانية  ال�شورة  واأما 
واالرهاب  القتل  بدعاة  واملتمثلة  يعرفها  اجلميع 
مرام   لغر�س حتقيق  املجندين  اال�شالم  من مدعي 
خارجية قدمية وجديدة للق�شاء على اال�شالم، والتي 
لال�شالم  الدموية  ال�شبغة  تلك  البع�س  عند  ولدت 
حتى اأ�شبح كل من ميت اىل اال�شالم ب�شلة عبارة 

عن وح�س خلينّ من اأدنى �شفات االن�شانية.
لتلك  االعالمية  القنوات  م�شاهدة  موؤمل  هو  وكم   
على  ال�شيطرة  حالة  تعي�س  الالا�شالمية  اجلهات 
ال�شاحة وتبث �شمومها كيفما �شاءت واأنى �شاءت، وال 
جتد اإال مناف�شة �شعيفة �شئيلة، ال تزال حتبو، وتعاين 
من �شعف االمكانات املادية وق�شور التجارب العملية 

عندها.
 وما اأ�شد وطاأة احلال حينما جند لدى بع�س مفكرينا 
ق�شورا يف الروؤى بعيدة املدى، اإ�شافة اىل عدم ن�شج 
ا�شتعمال  �شرورة  حول  االآخر  البع�س  لدى   فكري 
حتقيق  يف  بفاعلية  واإ�شراكها  االعالمية  املنظومة 

االهداف.
االطراف  جميع  من  اليوم  املطلوب  بات  وهكذا.. 
املعنية بال�شاأن اال�شالمي والتي تروم تنقية اال�شالم 
ا األ�شق به والو�شول به اىل ما ي�شبو اليه، حث  ممنّ
يف  واجلهيد  اجلهد  وبذل  الروؤى  وتوحيد  اخلطى 
التماهل  اأو  التكا�شل  وعدم  الهدف،  ذلك  �شبيل 

والغفلة حلظة واحدة عن ذلك.  

•  بقلم: رئي�س التحرير 

مادية  بخ�شائ�س  تتمتع  وهي  اال�شالمية  بالق�شية 
وب�شرية هائلة واهداف تو�شعية ف�شال عن اأن بع�شها 
كانت تدعمه اجندات خارجية جلنّ اهدافها حماربة 
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�شهرية ت�شدر عن �شعبة الإعالم  الدويل يف ق�شم الإعالم

امل�شرف العام
ا�س حمم �س اعمي

رئي�س التحرير
  اي

مدير التحرير
ا س

هيئة التحرير
س�ا س�  ا ما 

 سوامل  س  

الإ�شراف الفكري
ا س سا

الإ�شراف اللغوي
س  

املرا�شلون
س اس س ي

حممود امل�سعودي   ا�سي

ت�شوير
�س م ع  س دي اعمي  

ت�شميم
 واد سو  س اوي

الهاتف واملوقع
00964  7801032655

www.imhussain.com

اليد الإلكرتوين
alrawdhamag@yahoo.com

armag@imhussain.com
الطبع والتوزيع

سامل س�ا عا  وا ا سع
 وا ا دا  اا 
 س�  اد  وا

اعا سا   مع
  س�   

سا ا  سا دا ع

سامل س�ا عا  وا ا سعسامل س�ا عا  وا ا سع
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 اأبعاد الر�شالة  
ال�شالمية  اجلزء الثاين

4

 امل�ش��رح احل�شيني 
جت�شيد حــي للنه�شة املباركة



 �شعيدبن جبري 
�شهيد الولء لأهل البيت عليهم ال�شالم
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ديوان الوقف ال�شيعي
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• الكّتاب امل�شاركون
 طلبة العلوم اال�شالمية  

يف الدول الجنبية
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االأ�شتاذ حميد مراد بطر�س 
 احل�شني اأروع اأمثولة �شهدها تاريخ ال�شمو
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•  الباحث عبد اللطيف املغربي 
•  ال�شيخ �شالح مهدي  

•  د. حميد ح�شون بجية 
•  عبد الهادي البابي 

•  ح�شي اخل�شيمي 
•  د. عبد اهلل دو�شو
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 س امل  سا عسا وا واد � 
عقد موؤر وطني لرجال الدين 

 حلقات للدرو�س العلمية والدينية يف مدر�شة المام احل�شني عليه ال�شالم 

موقع ديوان الوقف ال�شيعي/االأخبار
احليدري  �شالح  ال�شيد  �شماحة  ا�شتقبل 
مكتبه  يف  ال�شيعي  الوقف  دي��وان  رئي�س 
النواب  جمل�س  ع�شو  املال  خالد  ال�شيخ 
العالقات  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر  بح�شور 
ال�شيد  الديوان  يف  االإ�شالمي  واالإع��الم 

عمار املو�شوي .
وقال م�شدر اإعالمي بالديوان ان ال�شيخ 

خالد املال اأكد عقب اللقاء انه مت مناق�شة 
التح�شريات اجلارية لعقد موؤمتر وطني لرجال الدين يف العراق برعاية 
رئا�شة اجلمهورية مبينًا ان القائمي على املوؤمتر يعتربون الوقف ال�شيعي 

واحدا من اأهم االأركان التي ت�شاهم يف عملية اإجناح املوؤمتر.
يف  للم�شاركة  احليدري  �شالح  ال�شيد  �شماحة  اىل  دعوة  وجه  انه  واأك��ًد 

عقده  املوؤمل  من  ال��ذي  الوطني  املوؤمتر 
نهاية ال�شهر احلايل.

 واأ����ش���اف ان ال��ه��دف م��ن امل���وؤمت���ر هو 
باخلطاب  موؤثرا  الديني  اخلطاب  جعل 
ال�شيا�شي يف �شبيل اإ�شعاف دور امل�شكالت 

ال�شيا�شية احلا�شلة.
اأكد  ال�����ش��ي��داحل��ي��دري  ان  امل��ال  واأ���ش��ار   
ا�شتعداده الكبري لدعم املوؤمتر من جميع 
بعقد  الكبري  ترحيبه  عن  معربًا  اجلوانب 
الت�شامح  ثقافة  ر  ي�شدنّ اليوم  ا�شبح  العراق  مبينًا" ان  الوطني،  املوؤمتر 
والتعاي�س ال�شلمي جلميع بلدان العامل بعدما عانى يف وقت �شابق من هذه 
امل�شاألة ، لكنه اليوم اأ�شبح اأوذجا للت�شامح والتعاي�س لكل دول العامل .

موقع االعالم الدويل/ االخبار
هذه  ال�شالم  عليه  احل�شي  االمام  مدر�شة  تقيم 
تهتم  املتفوقي  للطلبة  درا�شية  حلقات  االي���ام 
احل�شينية  العتبة  واالأكادميية يف  الدينية  بالعلوم 
 ، متخ�ش�س  ك���ادر  ا����ش���راف  وحت���ت  امل��ق��د���ش��ة 
املنهج  ب���ي  جت��م��ع  م��ت��ع��ددة  م��ن��اه��ج  ت�شمنت 

االأكادميي واحلوزوي .
 حول هذا املو�شوع حتدث ملوقع )االعالم الدويل 
( اال�شتاذ يف ثانوية الذرى للمتميزين ال�شيخ امري 
)دورة  اأ�شميناها  ال��دورة  هذه  "اإن  قائاًل  يا�شي 
ان�شار املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه ال�شريف( 
الذرى  ثانوية  يف  املتميزون  الطلبة  هم  وه��وؤالء 

كربالء  حم��اف��ظ��ة  يف  للمتميزين 
ا�شتغالل  من  الب��د  ك��ان  اإذ  املقد�شة 
املعفوين  الطلبة  لهوؤالء  العطلة  فرتة 
فو�شع مدير مدر�شة االمام احل�شي 
)عليه ال�شالم( ال�شيخ احمد ال�شايف 
برناجما يحت�شن الطلبة ويعلمهم ".

واأو�شح "اإن منهاج الدرو�س يت�شمن 
الثاين  ملرحلة  االنكليزية  اللغة  در�س 
مادة  هو  الثاين  والدر�س  املتو�شط، 

املادة  وهذه  العربية  اللغة  قواعد  اأي  االجرومية 
حلي  ق��وي��ا  ا�شا�شا  لهم  وت�شع  للطلبة  مفيدة 
و�شولهم اىل املراحل الدرا�شية املتقدمة ،والدر�س 
اىل  احلاجة  باأم�س  فهم  العبادات  موجز  الثالث 
التكليف  �شن  بلغ  قد  بع�شهم  ك��ون  الدر�س  ه��ذا 
من  وغريها  وال�شيام  ال�شالة  فيه  جتب  ال��ذي 
وهذا  املعامالت  هو  الرابع  والدر�س   ، العبادات 
الطلبة  لكن  املقرر  املنهج  �شمن  يكن  مل  الدر�س 
هم الذين طالبوا باإدخال هذه املادة �شمن املنهج  
تعامالتهم  يف  ال��در���س  ه��ذا  م��ن  ي�شتفيدوا  ك��ي 
عقائد  در�س  هناك  ذلك  اىل  باالإ�شافة  اليومية 
يتناول عقائد االمامية لل�شيخ حممد ر�شا املظفر 

، مبينا اأن"الغاية من هذا الدر�س هو خلق التفكري 
االفكار  من  وحت�شينهم  الطلبة  لدى  ال�شحيح 
البيت  اهل  منهج  عن  البعيدة  الدخيلة  والعقائد 

)عليهم ال�شالم(.
 واأكد اأن" عدد الطلبة يتجاوز 72 طالبًا وقد زودوا 
مبنهاج اللغة االنكليزية وكذلك املنهاج احلوزوي 
من قبل ادارة ثانوية الذرى واإدارة مدر�شة االمام 
عند  اندفاعا  وجدنا  وقد  ال�شالم،  عليه  احل�شي 
الطلبة فبع�شهم بداأ يطلب درو�شا ا�شافية طيلة 
باإ�شافة  طلباتهم  �شنلبي  ونحن   ، اال�شبوع  اأي��ام 
اال�شاتذة  بع�س  على  وباالعتماد  الدرو�س  بع�س 
الطلبة  ال��دورة هي الحتواء  هذه  من  الغاية  ،الإن 
ولفائدتهم ولتخريج نخبة تخدم هذه 

املحافظة املقد�شة ".
الطالب  ق��ال  ال���دورة  يخ�س  وفيما   
يف ال�شف االول متو�شط ح�شي علي 
كبرية  فائدة  ا�شتفدنا  لقد   " مهدي 
علمية  درو����س  على  حتتوي  ف��ال��دورة 
بعلم  يتعلق  فيما  خ�شو�شا  متكاملة 
مب�شطا  ال�شرح  وج���دت  وق��د  النحو 

ووافيا ". 
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 ديوان 
الوقف ال�شيعي 
ي�شتعد لإطالق 

التدري�س 
اللكرتوين يف 

مدار�شه كافة

 ال�شيخ الكربالئي :
التبليغ َمهّمة عظيمة  يجب اأن يت�شف من يت�شدى لها مبكارم الخالق  

اإعالم الوقف ال�شيعي/
ي�شتعد ديوان الوقف ال�شيعي الإطالق م�شروع التدري�س االلكرتوين يف مدار�س التعليم الديني التابعة للديوان برعاية 

�شماحة ال�شيد �شالح احليدري رئي�س ديوان الوقف ال�شيعي .
وقال ال�شيد عمار املو�شوي مدير عام دائرة العالقات واالإعالم االإ�شالمي ان امل�شروع الذي �شيطلق هو مكمل لدر�س 
احلا�شوب التقليدي حيث �شيتم اإدخال مناهج ال�شفوف املنتهية يف االبتدائية واملتو�شطة واالإعدادية للحا�شوب ب�شورة 

برامج الكرتونية كخطوة اأوىل.
وبينّ ان امل�شروع �شيت�شمن عر�س الر�شومات ب�شورة متحركة عن طرق ا�شتخدام برامج احلا�شبة احلديثة، م�شريا 
اىل" ان العمل بامل�شروع ابتداأ يف عام 2010م، الفتا انه �شيغني الدر�س اخل�شو�شي حيث �شيتم اإدخال جميع املواد 

الرتبوية للحا�شبة وعلى �شكل عر�س تقدمي وباإطار موقع )ويب �شات( وفهر�شة كل ف�شول املنهاج الرتبوي.
 واأ�شاف اإن امل�شروع القى ا�شتجابة وتفاعاًل كبريًا من قبل الكادر الرتبوي والتعليمي وطلبة املدار�س م�شريا اىل تعميم 

م�شروع التدري�س االلكرتوين على جميع مدار�س التعليم الديني للوقف ال�شيعي .

موقع االعالم الدويل/ االخبار 
قال اأمي عام العتبة احل�شينية املقد�شة"اإن 
ذاتها  ب��ح��د  عظيمة  مهمة  التبليغ  مهمة 
وبالتايل يجب على من يت�شدى لها اأن يكون 

متنّ�شفا مبكارم االأخالق.
لقائه  اأثناء  ل�شماحته  حديث  يف  ذلك  جاء   
وفدا ن�شويا من مدر�شة االمام امري املوؤمني 

-عليه ال�شالم- يف ناحية احلمزة الغربي.
 وذك���ر م��را���ش��ل م��وق��ع االع���الم ال���دويل اأن 
التبليغ  ملهمة  يت�شدى  من  قال"ان  �شماحته 
اأن يبداأ بتاأديب نف�شه والتحلي مبكارم  عليه 
اأن يقوم بتعليم وتاأديب غريه،  االخالق قبل 
بالتايل فان من يت�شدى ملهمة التبليغ ويطلب 
التوفيق من اهلل تعاىل بحاجة اىل عدة اأمور 
من  وواع��ظ  تعاىل،  اهلل  من  التوفيق  منها 

نف�شه، وقبول ممن ين�شحه".
م�شاألة  ه��ن��اك  "اإن  ال��ك��رب��الئ��ي  واأو����ش���ح   
مهمة جدا هي االهتمام واالعتناء باجلانب 
العلم  لطالبة  يكفي  وال  والرتبوي  االخالقي 
اخلطابة  وف��ن  الفقهية  ال��ع��ل��وم  تتعلم  اأن 
والفل�شفة  واالأ����ش���ول  وال��ع��ق��ائ��د  وال���ك���الم 
تهذيب  هناك  يكن  مل  ما  والبالغة  والنحو 

من  واإخالئها  واالأخ��الق  بالف�شائل  للنف�س 
الرذائل، وعملية تهذيب النف�س تكون باتنّباع 
تعاليم اهل البيت -عليهم ال�شالم- وال�شري 

ب�شريتهم املباركة ".
العلم  على طالبة  اأنه"ينبغي  �شماحته  وبينّ   
والنميمة  الغيبة  اال�شتماع اىل  تبتعد عن  اأن 
واأفعالها  اقوالها  اىل  باالنتباه  تن�شغل  وان 
عن  وتفت�س  االخرين  مع  و�شلوكها  و�شريتها 
تتالفاها  ان  لها  ميكن  وكيف  نف�شها  عيوب 

وتطهر نف�شها من رذائل االخالق وال�شفات 
."

درا�شٌة  املطلوب  اإن   " قائال  حديثه  وختم   
يف جم����ال ال��ت��ط��ب��ي��ق ل�����ش��رية ال���زه���راء-

لهذه  و�شلت  ان��ه��ا  وك��ي��ف  ال�����ش��الم-  عليها 
ورعها  كان  وكيف  وال�شامية  العالية  املرتبة 
مفهوم  معرفة  وك��ذل��ك  وت��ق��واه��ا  وزه��ده��ا 
-عليها  الن�شاء  �شيدة  عند  واحلجاب  العفة 

ال�شالم- ".
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 يف رحاب العتبة الع�شكرية املقد�شة ،
  سا ااامل سامل ع عا عا س�ا مل�سو دس�ا املو 

موقع الكفيل 
الع�شكرية  ال��ع��ت��ب��ة  ���ش��ه��دت 
املقد�شة عقد املوؤمتر ال�شاد�س 
العالقات  اأق�����ش��ام  مل�����ش��وؤويل 
املقد�شة  ل��ل��ع��ت��ب��ات  ال��ع��ام��ة 
واملزارات ال�شريفة يف العراق.

لتعميق  امل��وؤمت��ر  ه���ذا  وي��اأت��ي 
اأوا�����ش����ر ال�����ش��ل��ة وال���رتاب���ط 
االأق�شام  ت��ل��ك  م�����ش��وؤويل  ب��ي 
ل��ت��ق��دمي اأف�������ش���ل اخل���دم���ات 

ل��ل��م��راق��د امل���ط���ه���رة وزائ���ري���ه���ا ال����ك����رام .
وقد بداأ املوؤمتر بكلمة مدير الدائرة الهند�شية 
يف ديوان الوقف ال�شيعي ومدير م�شروع االإعمار 
الدكتور  الع�شكري  للحرم  والتو�شعة  والتطوير 
املهند�س زهري االأن�شاري رحب خاللها بال�شادة 
مديري العالقات امل�شاركي باملوؤمتر ونقل لهم 
حتيات االأ�شتاذ حق احلكيم رئي�س اللجنة الفنية 

العمار الرو�شة الع�شكرية املقد�شة .
توحيد  اأهمية  اىل  كلمته  يف  االأن�شاري  واأ�شار 
والعتبات  ال��دي��وان  يف  العامة  العالقات  جهود 
املقد�شة واملزارات ال�شريفة والعمل بروح الفريق 

والداخلية  اخلارجية  الن�شاطات  يف  ال��واح��د 
لزائري  تقدم  التي  اإجن��اح اخلدمات  اجل  من 
اأف�شل  وحتقيق  ال��ع��راق  يف  املقد�شة  امل�شاهد 
النتائج الفاعلة من خالل عر�س �شورة �شحيحة 
وقوية وناجحة ملا �شهدته اإدارة العتبات املقد�شة 
من رقي و تطور يف تقدمي اخلدمات للزائرين 
والداخلية  اخل��ارج��ي��ة  م�شاركتها  ع��ن  ف�شال 

الفاعلة.
واأكد ان جناح اأية عتبة مقد�شة بالعراق هو جناح 
العراقيي  لكل  وجناح  املقد�شة  العتبات  لكافة 
بي  التوا�شل  عالقات  تن�شيق  اأهمية  اىل  الفتًا 

االأق�شام وتبادل اخلربات يف �شتى 
ال�شبل .

م���ن ج��ه��ت��ه ���ش��ك��ر رئ��ي�����س ق�شم 
العالقات العامة يف العتبة العلوية 
املقد�شة ال�شيخ ابراهيم البديري 
االأ�شتاذ االأن�شاري واإدارة الرو�شة 
الع�شكرية على اجلهود املبذولة يف 
كلمته  على  مثنيًا  االعمار  جمال 
وما ورد فيها من مقرتحات مهمة 
ت�شب يف خدمة العتبات املقد�شة 
اللجان  ت�شكيل  اىل  داعيا  ال�شريفة  وامل���زارات 
ة توحيد امل�شاركات  التن�شيقية التي ت�شطلع مبهمنّ
والفعاليات التي تقوم بها اإدارة امل�شاهد املقد�شة 
املوؤمتر  دعم  �شرورة  اىل  باالإ�شافة  العراق  يف 
ال�شنوي الدويل الثالث اخلا�س بالذكرى 1250 
ال�شت�شهاد االإمام الكاظم -عليه ال�شالم-والذي 
حتت  الكاظمية  للعتبة  العامة  االأمانة  تنظمه 
عطاء  جعفرم�شدر  بن  مو�شى  �شعار)االإمام 
خالد لالإن�شانية( للمدة من3�� 4 رجب 1433ه� 
واملوافق 25�� 2012/5/26م يف رحاب ال�شحن 

الكاظمي ال�شريف.

موقع العتبة الكاظمية املقد�شة/ االأخبار/
ال�شوفية  الدين  وعلماء  �شيوخ  من  وف��د  ف  ت�شرنّ

االإمامي  بزيارة  نينوى  مبحافظة 
وبعد  ال�شالم-  اجلوادين-عليهما 
والدعاء  ال��زي��ارة  مرا�شيم  اأداء 
الكاظمي  االإم���ام���ي  ق��ب��ة  حت���ت 
ميدانية  بجولة  الزائر  الوفد  قام 
الكاظمي  ال�����ش��ح��ن  رح�����اب  يف 
ال�شريف مطلَعا خاللها على معامل 
يف  واخل��دم��ي��ة  العمرانية  العتبة 
التو�شعة  و�شحن  اجلوادين  جامع 

�شيفًا  ح��لنّ  ثم  والزخرفة  النق�س  و�شعبة  اجلديد 
كرميًا على االأمانة العامة للعتبة الكاظمية املقد�شة 

احلاج  العام  االأم��ي  ال�شيد  ا�شتقبالهم  يف  وك��ان 
فا�شل االنباري وعدد من اأع�شاء جمل�س االإدارة.

وحتدث االأنباري اأثناء اللقاء قائاًل: 
االإميانية  الوجوه  نلتقي بهذه  نحن 
لوحدة  النا�شعة  ال�شورة  لنعطي 
من  نحمله  وم��ا  العراقي  ال�شف 
ر�شالة احلب وروح االإخوة والت�شامح 
دها ر�شولنا االأكرم )�شلى  التي اأكنّ
و����ش���ل���م(واأه���ل  واآل�����ه  ع��ل��ي��ه  اهلل 
ال�شالم(،  االأطهار)عليهم  بيته 
واأعناق  اأعناقنا  يف  اأمانة  وهناك 

 سامل ما عا   م و حم وس
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موقع الكفيل /االأخبار/
الثامن،  العاملي  الثقايف  ال�شهادة  ربيع  ملهرجان  التح�شريية  اللجنة  اأعلنت 
الر�شالة  وهج  ال�شالم  عليه  احل�شي  االإم��ام  �شعار)  حتت  �شينعقد  وال��ذي 
ونهج العدالة ( للفرتة من )3-7( �شعبان املبارك 1433ه� 24-28حزيران 

2012م، عن الفعاليات التي �شيت�شمنها يف هذا العام وهي كالتايل :
1- حفل االفتتاح، يوم االأحد الثالث من �شهر �شعبان يف ال�شحن احل�شيني 

ال�شريف ال�شاعة اخلام�شة ع�شرًا.
2- االأم�شيات القراآنية ) حفظ وتالوة القراآن الكرمي(

3- البحوث والدرا�شات احلوزوية واالأكادميية
4- ال�شعر العربي الف�شيح )نخبة من ال�شعراء من داخل العراق وخارجه(.

5- ال�شعر ال�شعبي ) نخبة من ال�شعراء ال�شعبيي(
6- املو�شحات واالأنا�شيد الدينية 

املقد�شتي احل�شينية  للعتبتي  العامتي  لالأمانتي  م�شاريع كربى  افتتاح   -7
والعبا�شية 

ن�شر من  واالأقرا�س املدجمة) مب�شاركة موؤ�ش�شات ودور  الكتاب  8- معر�س 
داخل العراق وخارجه(

9- فعاليات خا�شة بالوفود امل�شاركة داخل العتبتي املقد�شتي وخارجهما 
قاعة خامت  �شعبان 1433ه��� يف  ال�شابع من  يوم اخلمي�س  10- حفل اخلتام 
ال�شاعة  املقد�شة،  احل�شينية  العتبة  يف  واآل���ه-  عليه  اهلل  -�شلى  االأنبياء 

اخلام�شة ع�شرًا .
كما بينّنت اللجنة املذكورة اأن معر�س الكتاب واالأقرا�س املدجمة والذي يقام 
-عليها  زينب  العقيلة  �شحن  يف  العام  هذا  �شيكون  املهرجان  هام�س  على 

ال�شالم- الواقع يف اجلنوب الغربي للعبتة احل�شينية املقد�شة.

موقع الكفيل /االأخبار:
توا�شل الكوادر الهند�شية والفنية يف العتبة العبا�شية املقد�شةاأعمالها اخلا�شة مب�شروع 
املهند�س �شياء جميد  به  ال�شحي، ح�شب ما حتدث  والتاأهيل  الطبيعي  العالج  مركز 

 ال�شائغ رئي�س ق�شم امل�شاريع الهند�شية يف العتبة. 
واأ�شاف" يعدنّ هذا امل�شروع من امل�شاريع ال�شحية التي تبنتها العتبة العبا�شية املقد�شة 
والتي مت�سنّ �شريحة وا�شعة من  املواطني وتعود بالفائدة لي�س ملحافظة كربالء املقد�شة 
وح�شب بل لباقي املحافظات االأخرى  لكون املراكز املخت�شة بهذا املجال يف العراق قليلة 
وال تلبي الطموح، ويعدنّ العالج الطبيعي من اأهم اأنواع العالج  منذ زمن بعيد، ويحاول 
الب�شر ا�شتخدام الو�شائل الطبيعية يف عالجاتهم عو�شًا عن العالجات االأخرى التي كانت 

 ت�شبب اآثارًا جانبية عديدة، والعالج الطبيعي هو اإحدى هذه الو�شائل". 
طوابق  وبثالثة  م�شاحتها 600م2  اأر���س  على  يقام  امل�شروع  هذا  " ان  ال�شائغ  وب��ينّ   
االأق�شام  العديد من  املدينة، وحتتوي على  للزيادة يف حي احل�شي  جنوب غرب  قابلة 
التخ�ش�شية يف العالج الطبيعي والتاأهيل ال�شحي وتبديل  االأطراف ال�شناعية، اإ�شافة 
الع�شبي  اجلهاز  وا�شطرابات  ال�شلل  حاالت  بعالج  ويقوم  اإداري��ة،  ومكاتب  ل�شيدلية 
 والتهاب املفا�شل واآالم الظهر والرقبة، والعمل على اإعادة تاأهيل املر�شى، وامل�شروع من 
ذ من قبل �شركة دار العمارة العراقية، وباإ�شراف  ت�شميم مركز الكفيل  للدرا�شات، وينفنّ

�شة ".   مبا�شر من ق�شم امل�شاريع الهند�شينّة يف العتبة العبا�شينّة  املقدنّ

 الإعالن عن فعاليات
 مهرجان ربيع ال�شهادة الثقايف العاملي الثامن 

 توا�شل العمل مب�شروع مركز العالج 
الطبيعي والتاأهيل ال�شحي 

البلد  ب��ه��ذا  بالنهو�س  تتمثل  ال��ع��راق��ي��ي  جميع 
اجلريح وما يواجهه من الفنت واملوؤامرات من قبل 
كبرية  م�شوؤولية  فعلينا  واالإ�شالم،  االإن�شانية  اأعداء 

للمحافظة على ديننا و�شعبنا ووطننا.
واأ�شاف �شيادته" اإن العتبة الكاظمية املقد�شة هي 
عانت  ما  وبعد  االإ�شالمي  وال��ع��امل  ال��ع��راق  واجهة 
ن�شر  يف  طريقها  ت�شق  ب��داأت  والظلم،  االإهمال  من 
فكر اأهل البيت وتراثهم لتعك�س ال�شورة احلقيقية 

واملراآة النا�شعة للدين االإ�شالمي.
 واألقيت خالل اللقاء العديد من الق�شائد ال�شعرية 
التي �شدحت بها حناجر م�شايخ الوفد الزائر معربة 

عن حبهم ووالئهم للعرتة الطاهرة ونهجهم القومي 
الذي يدعو اإىل احلكمة واملوعظة احل�شنة.

 ويف ختام اللقاء قدمت للوفد ال�شيف الهدايا من 
بركات االإمامي اجلوادين-عليهما ال�شالم-.

املن�شق  التميمي(  ال�شيخ )ح�شي  من جهته حتدث 
والناطق االإعالمي لهياأة علماء ال�شوفية قائاًل: اإن 
املقد�شة ب�شحبة  الكاظمية  العتبة  لزيارة  مبادرتنا 
نخبة من علماء وم�شايخ حمافظة نينوى هي ر�شالة 
و�شمائه  و�شعبه  باأر�شه  واحد  العراق  باأن  وا�شحة 
م�شروع  ج��زءا من  تعدنّ  ال��زي��ارة  ه��ذه  ف��اإننّ  وكذلك 
امل�شاحلة الوطنية للتوا�شل والتقريب بي املذاهب 

االإ�شالمية والوقوف جنبًا اإىل جنب �شد كل يحاول 
�شق وحدة العراقيي النجباء ومتزيق �شملهم، واإن 
 غايتنا اأن نعي�س موحدين حتت خيمة العراق العظيم.
علي  حممد  )اأمل��ان  ال�شيخ  الوفد  رئي�س  ق��ال  فيما 
العبادي(: نتمنى اأن تكون العتبة الكاظمية املقد�شة 
دائمًا بعز و�شموخ لتعك�س للعامل كون رحاب االأئمة-
بعينها  اجلنة  رح��اب  اإال  هي  ما   - ال�شالم  عليهم 
اإنكم  اهلل  ف��و  النعمة،  ه��ذه  على  نغبطكم  ون��ح��ن 
االإمامي  لتعي�شون يف اجلنة احلقيقية حتت ظالل 
العظيمي اجلوادين- عليهما ال�شالم- وقد اأكرمكم 

اهلل باأن تكونوا بجوارهما.
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حينما  وبالذات  الثاين(  )اخلليفة  اأن  ذلك  واآي��ة 
م�شك زمام القيادة باعتباره �شلطان الوقت اآنئذ مل 
يولهم عناية قليلة اأو كثرية واأبعدهم عن عمد عن 
مناطق التاأثري يف االدارة اال�شالمية فلم ي�شركهم 

يف والية اأو قيادة او ما ي�شبه ذلك.
باأن  للقول  تقودنا  التي  امل�شلمات  بع�س  وه���ذه 
االن�شار )غالب االن�شار( يف �شف  اأمري املوؤمني 
علي -عليه ال�شالم- وال اأقل من املعار�شة لقرار 
اخلليفة )االأول( الفردي، الذي اتخذه ومل ي�شت�شر 
اأحدا من االن�س واجلن ولكن هل يجروؤ )اخلليفة 
االأول( على مثل هذا االمر وعلى اال�شتبداد بالراأي 

دون امل�شلمي؟
نعم، حدثنا املوؤرخون اأنه ا�شت�شار عبد الرحمن بن 
عوف وعثمان بن عفان وقد ر�شيا براأي اخلليفة 
غاية الر�شا وقباله قبوال ح�شنا، واأكرث من ذلك هو 
اأن )اخلليفة االأول( قبل اغما�شته االأخرية اأغمي 

عليه فاجتهد عثمان براأيه هو االآخ��ر وكتب ا�شم 
عمر وهو اأمر اأفرح اخلليفة كثريا ملنّا ا�شرتدنّ �شيئا 

من وعيه..
�����ا ك���ان االأم����ر ف��ق��رار اخل��ل��ي��ف��ة يك�شف عن  واأينّ

حقيقتي:
االأوىل: القرار الفردي الذي مل ير�س به بنو ها�شم 
عموما وغالبية االأن�شار ال�شاحقة وهو قرار ي�شطلح 

عليه علماء ال�شيا�شة بالقرار الديكتاتوري.
الثاين: مل ينب التاريخ اال�شالمي اأن  اأحدا ر�شي 
بهذا القرار اأو بارك له اإال عبد الرحمن بن عوف 
وهم  منوالهما  على  ن�شج  ومن  عفان  بن  وعثمان 
بني  اأخرجت  اذا  فانك  �شك،  ذلك  ما يف  قري�س 
اال  تبق  مل  ال�شراع  حلبة  من  واالن�شار  ها�شم 
تفهم  ان  ت�شتطيع  ال  اأو  تفهم  ال  وقري�س  قري�س، 

االمور اإال من خالل ذلك املنطق وباأية و�شيلة.
هذه املزاوجة بي الديكتاتورية وبي املنطق النفعي 

درب الحب لقري�س يف ا�شتعادة عر�شها اجلاهلي 
تاأ�ش�شت  حينما  ا�شتعادته  فقد  ولعمري  ال�شائع 
دولة بني اأمية على دماء اال�شالم املذبوح وحينما 

ا�شتطالت على ج�شد ال�شمري املقتول..
قيادة الظل)اإدارة اخلط اخللفي(

من اأخطر الت�شاوؤالت التي تطرح نف�شها على طاولة 
بن  الرحمن  بعبد  يتعلق  ما  هو  باإ�شرار  البحث 

عوف تلك ال�شخ�شية العجيبة الغريبة.
اأتى عبد الرحمن بن عوف املدينة مهاجرا وهو ال 
ميلك قليال او كثريا، وما اأن م�شى �شيء قليل من 
بالبنان، فهل  ثروته  ي�شار اىل  الزمان حتى �شار 

هذا معقول؟
تنقل بع�س الن�شو�س التاريخية ال�شاذجة اأن لعبد 
الرحمن بن عوف حظا جيدا وطالعا ح�شنا اأخذ 
به من �شحراء الفقر اجلرداء اىل بحبوحة الرثوة 

ان  الطريف  ومن  اخل�شراء،  اليانعة 

ال�شالم  عليه  عليا  املــوؤمــنــني  اأمــر  اأن  الــتــاريــخ  يذكر 
الذي ل  الفردي  الأول(  اعرت�س على قرار )اخلليفة 
يقبل الرجعة يف تولية )اخلليفة الثاين( زمام المور 
اأن  فيه  اأرتــاب  ل  الــذي  اأن  غر  ال�شالم،  يف  القيادية 
الأن�شار اأو اأغلبيتهم ال�شاحقة مل يرت�شوا من )اخلليفة 
الأول( هذا القرار الفردي اخلطر، والأن�شار اإما اأنهم 
يف  اأ�شمروه  اأنهم  واإمــا  العــرتا�ــس،  ذلــك  عن  اأعلنوا 
الأن�شار  ت�شت�شيغ  ل  التقديرين  من  كل  وعلى  قلوبهم، 

اخلليفة الثاين ول اأن الأخر  ي�شت�شيغ الن�شار.

ال�شالم  عليه  عليا  املــوؤمــنــني  اأمــر  اأن  الــتــاريــخ  يذكر 
الذي ل  الفردي  الأول(  اعرت�س على قرار )اخلليفة 

ــي  ــات ــم ــغ واملـــنـــطـــق ال
ال�شالم  عليه  عليا  املــوؤمــنــني  اأمــر  اأن  الــتــاريــخ  يذكر 

ــي  ــات ــم ــغ ــي واملـــنـــطـــق ال ــات ــم ــغ ــي واملـــنـــطـــق ال ــات ــم ــغ ــي واملـــنـــطـــق ال ــات ــم ــغ واملـــنـــطـــق ال
بني الدكتاتورية 
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ن�شطنع مقاي�شة بي هذا املبداأ يف تف�شري الظواهر 
التاريخية ال�شارخة وبي املبداأ الذي على اأ�شا�شه 

كتب نيقوال ميكافلي كتاب االمري.
ارفقها  ر�شالة  يف  لالأمراء  املتزلف  ميكافلي  قال 

بكتاب االمري الذي ار�شله هدية للحاكم لورنزو:
اإذا تلطفتم فاتبعتم ما يف هذا الكتاب ف�شتدركون 
ان رغبتي العارمة تقوم يف ان اأراكم ت�شلون اىل 
تلك العظمة التي توؤهلكم لها مواهبكم ال�شخ�شية 

و�شعد طالعكم .
ان  اىل  فقط  الأ�شري  قليال  اأ�شتطرد  ان  �شري  ال 
التزام مبداأ ميكافلي يف تف�شري الظواهر ال�شيا�شية 
واأنظمة احلكم على اأ�شا�س ح�شن الطالع ال يتوافق 
قليال اأو كثريا مع مبادئ ال�شمري ف�شال عن املبادئ 

االإ�شالمية يف تقييم االأمور االأر�شية وال�شماوية.
 فاذا كان االمرباطور بريون الذي اأنهك امل�شيحية، 
واحلجاج الذي اأرهق امل�شلمي، وهتلر الذي حاول 
بح�شن  ذل��ك  لهم  متنّ  اإ��ا  االن�����ش��ان��ي��ةو...،  قمع 
وامل�شلمي  املنهكي  امل�شيحيي  ذنب  فما  طالعهم 

املرهقي...؟.
ال�شمري  ث��ورة  اأم��ام  املتزلف  ميكافلي  ي�شمد  ال 
قامو�شها  يف  لي�س  الوح�شية  وم��ب��ادوؤه  الب�شري، 
بريون  اراق��ه��ا  التي  الب�شر  اآالف  ل��دم��اء  تف�شري 
واحلجاج وهتلر و...، وكل ما عنده هو ح�شن طالع 
اأو  يبيح لروزفلت  الطالع هذا   وح�شن  املجرمي 
غريه من روؤو�س اال�شتكبار اأن يرمي بقنابله الذرية 

على ناكازاكي وهريو�شيما...
واأيا كان االمر، فنحن ال ن�شدق ب�شهولة ارتقاء عبد 
الرحمن بن عوف بي ليلة و�شحاها ليكون حملقا 
االإ�شالمي  املجتمع  يف  االر�شتقراطيي  �شماء  يف 

.  على ا�شا�س مبداأ ميكافلي
ومن جهة اخرى لنا كل احلق يف ان نت�شاءل .. ما 
هو ال�شبب الذي جعل التاريخ اال�شالمي يتنا�شى 
وجوده  ع��ن  يف�شح  وال  ع��وف  ب��ن  الرحمن  عبد 

التاريخي اإال يف اأخطر املقاطع التاريخية؟

1- األي�س غريبا اأننا ال جند ذكرا لعبد الرحمن اإال 
يف حادثة ال�شقيفة ثم يتنا�شاه التاريخ ويظهر فجاأة 
على م�شرح االحداث ليكون اول الداخلي على ابي 

بكر ليبارك خالفة عمر؟
2- ثم، األي�س غريبا ان يتنا�شاه التاريخ مرة اخرى 

ليظهر يف حادثة ال�شورى وله مقاليد 
اخطر االمور اال�شالمية؟ 

فجاأة  ليظهر  التاريخ  يتنا�شاه  ثم   -3
التاريخ  يتنا�شاه  ثم  عثمان  مقتل  قبيل 

حتى يومك هذا...
املوؤرخون  اليه  يلتفت  مل  االم��ر  هذا 
كثريا ومن التفت اليه منهم مل يجروؤ 

يقال-  -واالإن�شاف  هو  اإذ   تف�شريه على 
منطقة فراغ عوي�شة حتتاج اىل اإجابة.

اأح�شب ان ما ير�شو عليه العقل ال�شليم طبقا 
ملا مر ان عبد الرحمن بن عوف �شخ�شية 
قر�شية المعة وموؤثرة للغاية يف تغيري جمرى 
ال  ان  تاريخيا  اعتباطا  لي�س  اإذ   االح���داث
تظهر هذه ال�شخ�شية على م�شرح االحداث اإال 

.يف اخطر املقاطع احل�شا�شة من التاريخ
كما ولي�س اعتباطا تاريخيا ان تكون مواقفه يف 
تلك املقاطع ذات اأبعاد ايجابية لتوجهات الكتلة 

.القر�شية ال غري
وبالتايل فلي�س من ال�شدفة يف �شيء ان يغ�شب 
ابن عوف من هذه الو�شية ال�شرية قائال: ا�شتعمله 

ا  . )يعني عثمان( عالنية وي�شتعملني �شرنّ
 من ال�شذاجة مبكان اأن نفرت�س اأن التاريخ �شاذج

وعليك اأن تفهم الباقي.

من كتاب 
الر�شول امل�شطفى)�شلى اهلل عليه واآله 

و�شلم( ومقولة الراأي
للباحث با�شم احللي
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ــــ�شَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َشُن ْكَمِة َوامْلَْوِعَظـــــِة احْلَ َك ِباحْلِ اْدُع اإىَِل �َشِبيِل َربِّ

خطبة اجلمعة   28/جمادى االأوىل/1433ه� املوافق 2012/4/20مخطبة اجلمعة   21 جمادى االأوىل 1433ه� املوافق 13-4-2012م

طالب ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�شة �شماحة 
ال�شيد احمد ال�شايف يف اخلطبة الثانية من �شالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة 
احل�شينية املقد�شة يف 21 جمادى االأوىل 1433ه� املوافق 13-4-2012م امل�شوؤولي 
لهذه  اجلذرية  احللول  يجدوا  واأن  اخل��ارج  يف  العراقية  االأم��وال  بحماية  املعنيي 
امل�شاألة، الأنها تربك و�شع البلد باعتبار اإن االأم��وال يف حالة خطر عندما ال تكون 
حتت ت�شرف البلد ب�شكل كامل، وهذه احللول اجلذرية البد اأن ي�شعى فيها االإخوة 
لتحريك جميع القواني التي من �شاأنها اأن تدفع احليف الذي وقع على العراق نتيجة 

الو�شع ال�شابق.
واأرجع �شماحته" اإن هذه م�شكلة حدثت ب�شبب ال�شيا�شات ال�شابقة والظروف التي 
مرنّ فيها العراق قبل تاريخ 2003/4/9م، ومن جملة ما عوقب به العراق و�شع اليد 
على اأمواله، وهذه هي اأموال ال�شعب العراقي، ال�شيما اإن هذه امل�شاألة تتكرر وتبداأ 

املحاوالت كل �شنة من اأجل حماية االأموال العراقية".
وحول املوؤمتر الوطني املزمع عقده اأعلن �شماحة ال�شيد ال�شايف" اإن اختالف وجهات 
النظر بنف�شها اأمر وارد وال�شك اإن لها حدودا وهذه احلدود البد اأن تراعى من جميع 
الفرقاء ال�شيا�شيي، بحيث البد اأن تكون لنا مرجعية قانونية حللنّ جميع امل�شاكل 
ال�شيا�شية وهذه املرجعية القانونية هي الد�شتور، وطبعًا الد�شتور ُكتب وبذلت فيه 
جهود كثرية واندفع ال�شعب العراقي اإىل اإن يتجاوز م�شاألة القواني املوؤقتة التي حتكم 

البلد لكي يظفر بد�شتور يوفر ولو احلد االأدنى من تطلعاته".
وتابع" اإن املرجعية الد�شتورية هي �شمانة للجميع خ�شو�شًا وان جميع االأطراف 
املوجودة االآن قد �شاهمت ب�شكل اأو باآخر يف تثبيت هذه الدعامة الد�شتورية". م�شريًا 
اإىل" اإن تف�شريات الد�شتور ال تخ�شع لتف�شريات �شكلية اأو لتف�شريات يقوم بها من 
هم لي�شوا من اأهل االخت�شا�س اإذ توجد هناك جهات قانونية لها القدرة على تف�شري 

مواد الد�شتور بال�شكل الذي يحفظ حق اجلميع".
ولفت �شماحة ال�شيد اإىل" اإن امل�شاكل كلما ات�شعت رقعتها اأثنّرت بظاللها على املواطن 
وبالنتيجة فاملواطن �شيدفع الثمن باهظا �شواء كان من و�شعه النف�شي اأو من تاأخر 
بع�س االأمور التي من املفرت�س اأن توفرها الدولة باعتبار اإن هذا ال�شخ�س داخل 

�شمن مكونات الدولة".
 وقال �شماحته يف هذا ال�شدد اإن هذه امل�شائل البد اأن حتل وت�شخ�س النقاط ب�شكل 

اأو باآخر ثم تبداأ عملية احللول وهذا مبني على زرع ج�شور الثقة بي اجلميع".

ب�شاأن ما ح�شل خالل ال�شهر املن�شرم من تفجريات اإرهابية ذهَب �شحيتها الع�شرات 
د ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف  من املواطني بي �شهيد وجريح، اأكنّ
الثانية من �شالة  الكربالئي يف اخلطبة  املهدي  ال�شيخ عبد  �شماحة  املقد�شة  كربالء 
اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة احل�شينية املقد�شة يف 28/جمادى االأوىل/1433ه� املوافق 
اتخاذ  من  والب��د  يكفي،  ال  لوحده  التحقيقية  اللجان  ت�شكيل  اأن  ��د  اأكنّ 2012/4/20م، 

ة وموؤثرة يف احلد من هذه االأعمال االإرهابية".  معاجلات جادنّ
واأ�شاف �شماحته" اإن تربير ذلك بان هوؤالء االإرهابيي يريدون اإثبات وجودهم ال ينفع 
يف احلد منها، واأن هذا الكالم غري مهني وغري مو�شوعي، فان اإثبات هذا الوجود هو 

حت�شيل حا�شل من اأعمالهم".
واتخاذ  احلقيقية  االأ�شباب  بت�شخي�س  املعنيي"  الكربالئي  ال�شيخ  �شماحة  وطالب 
رين، منونّهًا" اإن هذا كالم �شبق اأن تعر�شنا اإليه مرارًا  االإجراءات املهنية ومعاقبة املق�شنّ

ولي�س من املنا�شب اخلو�س يف تفا�شيله مرة اأخرى".
 ويف جانب اآخر من خطبته اأ�شار �شماحة ال�شيخ الكربالئي" اإن العملية الدميقراطية واإن 
كانت من طبيعتها اأن تفرز اآراء متعددة وخمتلفة فاإنها ظاهرة �شحية يف اإطار ممار�شة 
حق الغري للتعبري عن راأيه بحيث يتولنّد من هذه االآراء راأي نا�شج وم�شتوعب جلميع االأبعاد 
ومب�شاركة اجلميع باآرائهم يف الق�شايا املهمة للبلد، ولكن ذلك ينعك�س ذلك �شلبًا على عمل 
موؤ�ش�شات الدولة واأداء احلكومة والو�شع النف�شي للمواطن حينما تتحول هذه االختالفات 

اإىل م�شاحنات ومهاترات كالمية واتهامات متبادلة وت�شقيط لالآخرين و�شوء ظن بهم".
واأعرب �شماحته عن قلقه اإزاء ما يكتنف ال�شيا�شيي من م�شاكل بقوله" ال جند �شاغال 
االآراء حتى �شار  واالختالفات يف  الت�شاحنات  دوام��ة من  لل�شيا�شيي غري دخولهم يف 
املواطن ال يدري اأي طرف يتكلم مبا هو �شحيح وحمق؟". مو�شحا اإنه " مل تزد هذه 
امل�شاحنات غري التاأزم يف الو�شع النف�شي للمواطن ي�شاف اإىل ما يعانيه من و�شع �شعب 
نا�ش من عدم تلبية احتياجاته االأ�شا�شية، ورمبا ينعك�س �شلبًا حتى على بنائه الروحي 
فتتحول لغة الت�شعيد والتاأزمي اإىل مفردة موؤثرة يف حياته بدال من لغة احلوار الهادئ 

والتحدث لالآخرين".
اإىل خماطر جدية  العراق  �س  بقاء احلال على ما هو عليه �شيعرنّ وتوقع �شماحته" اإن 
م�شتقبال و�شيرتك ب�شماته ال�شلبية على جممل االأو�شاع يف العراق ويف خمتلف االأ�شعدة 

ل امل�شوؤولية يف ذلك". ال�شيا�شية واالأمنية واالجتماعية والنف�شية واجلميع يتحمنّ

طالب ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�شة �شماحة طالب ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�شة �شماحة 

املرجعية الدينية العليا تطالب 
بحماية الأموال العراقية

ب�شاأن ما ح�شل خالل ال�شهر املن�شرم من تفجريات اإرهابية ذهَب �شحيتها الع�شرات ب�شاأن ما ح�شل خالل ال�شهر املن�شرم من تفجريات اإرهابية ذهَب �شحيتها الع�شرات 
د ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف  د ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف من املواطني بي �شهيد وجريح، اأكنّ من املواطني بي �شهيد وجريح، اأكنّ

�شرورة ت�شخي�س الأ�شباب احلقيقية 
للعمليات الإرهابية 
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ق ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�شة �شماحة  تطرنّ
ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف اخلطبة الثانية من �شالة اجلمعة التي اأقيمت يف 
العتبة احل�شينية املقد�شة يف 12/جمادى االآخرة/1433ه� املوافق 2012/5/4م، 
اإىل ق�شية مياه نهري دجلة والفرات، وقال عنها اإنها متثل ثروة وطنية كبرية عرب 
اآالف ال�شني للعراق الذي كان ي�شمى بالد ما بي النهرين وقد ر�شح عن هذه 
الرثوة االزدهار يف الرثوة الزراعية واحليوانية واالقت�شادية للبالد، ومع تزايد 
الكثري  النهرين وحتذير  ملياه هذين  واحل��ايل  امل�شتقبلي  النق�س  املخاوف من 
– خالل اخلم�شي  من اخل��رباء من احتمالية املخاطر الكبرية على النهرين 
�شنة القادمة- والتاأثريات االآنية ب�شبب النق�س امل�شتمر يف مياه النهرين وعدم 
التو�شل اإىل حل لهذه امل�شكلة وما �شيرتكه ذلك من تاأثريات على الو�شع الزراعي 

واحليواين واالقت�شادي للبلد..
وطالب �شماحته" اأن يكون هناك موقف وطني موحد من جميع الكتل والقوى 
ال�شيا�شية واجلهات واملنظمات املعنية بهذا االأمر – مع قطع النظر عن االختالف 
يف توجهاتها ومناهجها وارتباطاتها – معلال بان الق�شية ق�شية وطنية مت�سنّ 
اأو  داخلي مت�س طرفًا  �شاأن  ذات  ق�شية  ولي�شت  العراق  مناطق  م�شالح جميع 

طرفي اأو ثالثة.." 
وت�شاحنات  واالأط��راف جتاذبات  والقوى  الكتل  لهذه  كان  �شماحته" اإذا  و�شدد 
واختالفات فيما بينها فيما يتعلق بالق�شايا الداخلية فانه البد اأن يكون لها موقف 
موحد وموقف وطني يتمثل باملطالبة بتطبيق القواني الدولية للدول املت�شاطئة على 
االأنهار امل�شرتكة لكي ياأخذ العراق حقه ولي�س اأكرث من حقه وفق القواني الدولية 

�شواء اأكان ذلك ما يتعلق باملنابع املائية للنهرين من �شمال العراق اأو �شرقه.
وعلى �شوء احلراك احلا�شل يف حماولة لعقد االجتماع الوطني طالب ال�شيخ 
الكربالئي من جميع االأطراف" عدم ت�شنيج االأو�شاع اأكرث مما هو عليه والعمل 
على التهدئة واالإ�شراع يف عقد اللقاء الوطني واحلوار وفق مبادئ عامة توؤدي اإىل 
حتقيق العدالة والق�شط للجميع واالبتعاد عن اأي لغة اأو خطاب توؤدي اإىل اإدخال 
البلد يف م�شتنقع جديد من االأزم��ات وامل�شاكل التي �شتزيد التعقيد يف الو�شع 
ال�شيا�شي، اإذ يكفي ما نحن فيه من امل�شاكل واالحتقان الذي ا�شرنّ بالبلد واملواطن 
مواقع  واأف��راده��ا  اأع�شاوؤها  ي�شغل  التي  والقوى  الكتل  ان�شغال  اإىل  واأدى  كثريًا 
امل�شوؤولية الت�شريعية والتنفيذية يف البلد بال�شراع ال�شيا�شي بدالً  من تفرغهم 

لتوفري اخلدمات للبلد والعمل على تطويره وازدهاره".

 

يحّذر من خماطر اجلفاف ويدعو 
د  ملوقف وطني موحَّ

ق ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�شة �شماحة  تطرنّ
ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف اخلطبة الثانية من �شالة اجلمعة التي اأقيمت يف 

العتبة احل�شينية املقد�شة يف 
اإىل ق�شية مياه نهري دجلة والفرات، وقال عنها اإنها متثل ثروة وطنية كبرية عرب 
اآالف ال�شني للعراق الذي كان ي�شمى بالد ما بي النهرين وقد ر�شح عن هذه 
الرثوة االزدهار يف الرثوة الزراعية واحليوانية واالقت�شادية للبالد، ومع تزايد 
الكثري  النهرين وحتذير  ملياه هذين  واحل��ايل  امل�شتقبلي  النق�س  املخاوف من 

من اخل��رباء من احتمالية املخاطر الكبرية على النهرين 
�شنة القادمة- والتاأثريات االآنية ب�شبب النق�س امل�شتمر يف مياه النهرين وعدم 
التو�شل اإىل حل لهذه امل�شكلة وما �شيرتكه ذلك من تاأثريات على الو�شع الزراعي 
�شنة القادمة- والتاأثريات االآنية ب�شبب النق�س امل�شتمر يف مياه النهرين وعدم 
التو�شل اإىل حل لهذه امل�شكلة وما �شيرتكه ذلك من تاأثريات على الو�شع الزراعي 
�شنة القادمة- والتاأثريات االآنية ب�شبب النق�س امل�شتمر يف مياه النهرين وعدم 

واحليواين واالقت�شادي للبلد..
وطالب �شماحته

ال�شيا�شية واجلهات واملنظمات املعنية بهذا االأمر 
يف توجهاتها ومناهجها وارتباطاتها 

اأو  داخلي مت�س طرفًا  �شاأن  ذات  ق�شية  ولي�شت  العراق  مناطق  م�شالح جميع 
طرفي اأو ثالثة..

�شماحته و�شدد 
واختالفات فيما بينها فيما يتعلق بالق�شايا الداخلية فانه البد اأن يكون لها موقف 
موحد وموقف وطني يتمثل باملطالبة بتطبيق القواني الدولية للدول املت�شاطئة على 
االأنهار امل�شرتكة لكي ياأخذ العراق حقه ولي�س اأكرث من حقه وفق القواني الدولية 

�شواء اأكان ذلك ما يتعلق باملنابع املائية للنهرين من �شمال العراق اأو �شرقه.
وعلى �شوء احلراك احلا�شل يف حماولة لعقد االجتماع الوطني طالب ال�شيخ 

الكربالئي من جميع االأطراف
على التهدئة واالإ�شراع يف عقد اللقاء الوطني واحلوار وفق مبادئ عامة توؤدي اإىل 
حتقيق العدالة والق�شط للجميع واالبتعاد عن اأي لغة اأو خطاب توؤدي اإىل اإدخال 
البلد يف م�شتنقع جديد من االأزم��ات وامل�شاكل التي �شتزيد التعقيد يف الو�شع 
ال�شيا�شي، اإذ يكفي ما نحن فيه من امل�شاكل واالحتقان الذي ا�شرنّ بالبلد واملواطن 
مواقع  واأف��راده��ا  اأع�شاوؤها  ي�شغل  التي  والقوى  الكتل  ان�شغال  اإىل  واأدى  كثريًا 
ال�شيا�شي، اإذ يكفي ما نحن فيه من امل�شاكل واالحتقان الذي ا�شرنّ بالبلد واملواطن 
مواقع  واأف��راده��ا  اأع�شاوؤها  ي�شغل  التي  والقوى  الكتل  ان�شغال  اإىل  واأدى  كثريًا 
ال�شيا�شي، اإذ يكفي ما نحن فيه من امل�شاكل واالحتقان الذي ا�شرنّ بالبلد واملواطن 

امل�شوؤولية الت�شريعية والتنفيذية يف البلد بال�شراع ال�شيا�شي بدالً  من تفرغهم 
لتوفري اخلدمات للبلد والعمل على تطويره وازدهارهلتوفري اخلدمات للبلد والعمل على تطويره وازدهاره

يحّذر من خماطر اجلفاف ويدعو 
د  ملوقف وطني موحَّ

ــــ�شَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َشُن ْكَمِة َوامْلَْوِعَظـــــِة احْلَ َك ِباحْلِ اْدُع اإىَِل �َشِبيِل َربِّ

خطبة اجلمعة   12/جمادى االآخرة/1433ه� املوافق 2012/5/4م خطبة اجلمعة   5 جمادى االآخرة 1433ه� املوافق 27-4-2012م

بينّ ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�شة �شماحة ال�شيد 
احمد ال�شايف يف اخلطبة الثانية من �شالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة احل�شينية 
املقد�شة يف 5 جمادى االآخرة 1433ه� املوافق 27-4-2012م، مهمَة الدولة كموؤ�ش�شة 
يف الدولة الدميقراطية قائاًل" يجب اأن يكون للدولة اأذرٌع يف داخل املجتمع ويجب 
اأن تلبي حاجيات املجتمع من خالل هذه االأذرع، واإن ما نعي�شه االآن يف واقعنا ال 
يختلف عن بقية الدول من هذه اجلهة ولكن ميكن اأن نوؤ�شر بع�س االأ�شياء لغر�س 

تقييم االأداء".
َج �شماحته يف جممل الطرح اإىل املوظف �شواء كان يف اأعلى ال�شلم الوظيفي اأو  وعرنّ
دا" اإنه عنوان ينطبق على كل �شوؤون الدولة �شواء املدنية  كان يف اأدنى ال�شلم، موؤكنّ
منها اأو الع�شكرية اأو االأمنية، وم�شريًا اإىل اإن عبارة موظف تعني ما تعنيه االنتماء 
اإىل الدولة، والبد من وجود لياقات خا�شة جلميع املوظفي وذلك الأن املوظف عادة 
ميثل جهة الدولة ولذا ال يجوز االعتداء على املوظف اأثناء الوظيفة، ومعنى ذلك انه 
يوجد عنده نوع من احل�شانة الأنه ميار�س عمل يف وقت مملوك للدولة، ولكن يف نف�س 
الوقت يحتاج هذا املوظف اأن تكون هناك جمموعة من اللياقات فيه، حتى يتح�شن 

االأداء وهذا اأمر بديهي وطبيعي".
وت�شاءل �شماحته قائال" هل توجد فعاًل هذه اللياقات عند بع�س املوظفي اأم ال؟ 
معلقًا" لعلنّ الكم الكبري من بع�س املوظفي يعاين من نق�س اللياقات، بل اإن بع�س 
املوظفي لالأ�شف يفقد اب�شط اللياقات يف تعامله مع االآخرين �شواء كان يف طريقة 

كالمه اأو اأ�شلوبه".
ولفت �شماحته اإىل جهاز الدولة وقال اإنه" قد يكون غافال عن االهتمام مب�شاألة 
عالقة املوظف باملواطن، فعالوة على وجود جهات رقابية قد يغفل جهاز الدولة عن 
ت�شخي�س درجة تقييم املوظف يف م�شاألة اللياقة االأدبية عند التعامل مع املُراجع". 
اأن يفكر يف  النف�شي، وال ميكن  باالنهزام  ي�شعر  املوظفي  اإىل" اإن بع�س  م�شريًا 
ب �شماحته" نحن بهذه الطريقة ال  حلظة من اللحظات بتطوير نف�شه اإطالقًا". وعقنّ
ن�شتطيع اأن نبني البلد اإطالقا الأننا نرمي امل�شاكل على زيد اأو عمر، فاملوظف اجليد 
يل مع عطائه الأنه يتحرك �شمن �شالحياته ويقع حتت طائلة املحا�شبة، اأما اأن 
ت�شُلب منه ال�شالحيات ونرجو منه اأن يبذل وهو ال ميلك من االأمر �شيئًا، فهذه 

الطريقة غري �شحيحة". 

بينّ ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�شة �شماحة ال�شيد بينّ ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�شة �شماحة ال�شيد 

ّثل املرجعية العليا يدعو اإىل 
اإهار اتفاقية اأربيل اأمام املالأ 

13 رجب  1433ه��



 وتتجلى الت البعد الن�شاين يف:                 
                                                                            

أوال: تكريم الذات
القراآن جاء  االإن�شان يف  اأن تكرمي  حيث جند      
ال�شباب مو�شوعية ولي�س من فراغ اأو لرغبة اإلهية 
دون مربر، اإا هو تكرمي ِلَذاته االإن�شانية ملا حتمله 
َوَرُكْم(   ْح�َشَن �شُ َرُكْم َفاأَ وَّ من �شور الكمال: )َو�شَ
التغابن: 3، وتكرمٌي ِلَدوره يف اإعمار االأر�س: ) 
ِفيَها  َوا�ْشَتْعَمَرُكْم  اْلأَْر�ــِس  ِمَن  اأَْن�َشاأَُكْم  ُهَو 
 لكل جامٌع  ا�شم  هو  التكرمي  فهذا   ، هود:   )

َرف والف�شائل. خ�شال اخَلرْي وال�ش

ا: اإليجاد ثانيً
    فاإن من اإكرام اهلل لالإن�شان اأْن اأوَج��َده بعدما 
 قال - عز مل يكن �شيًئا مذكوًرا، وال ُيعرف له اأثر
ِمَن  ِحنٌي  اْلإِْن�َشاِن  َعَلى  اأََتــى  َهْل   (  :-  وج��ل
 .:َمْذُكوًرا (الإن�شان �َشْيًئا  َيُكْن  مَلْ  ْهِر  الدَّ
ال  وطيًنا،  تراًبا  ًرا،  م�شو ج�َشًدا  كان  اأنه  واملعنى 
ُيْذَكر وال ُيعَرف، وال ُيْدَرى ما ا�ْشُمه؟ وال ما ُيراد 
وح ف�شار مذكوًرَا، اأي ذا �شاأن  َنَفخ فيه الر به، ُثم

يعتد به.

ا:  ثالثً
ه على الفطرة قتُ لْ خِ

بواًل على      فمن كرامة االإن�شان اأْن خَلَقه اهلل جَمْ
يِن  ِللدِّ َوْجَهَك  َفاأَِقْم   ( �شبحانه:  قال   االإميان
ا�َس َعَلْيَها  ِ الَِّتي َفَطَر النَّ َحِنيًفا ِفْطَرَت اهللَّ
ُم َوَلِكنَّ  يُن اْلَقيِّ ِ َذِلَك الدِّ ْلِق اهللَّ َل َتْبِديَل خِلَ
ا�ِس َل َيْعَلُموَن (الروم: 3، ومعناه:  اأَْكرَثَ النَّ
الفطرة على  كلهم يف  �شاوى بي خْلِقه  تعاىل  اأنه 
اإال على ذلك، وال  اأحٌد  ُيوَلد  اجلِبلة امل�شتقيمة، ال 

َتفاُوَت بي النا�س يف ذلك..
وزيادًة يف تكرمي الذات االإن�شانية فاإن االإميان     

أبعاد الرسالة 

 اإن احلديث عن ال�شالم بكونه ر�شالة �شماوية اىل الب�شرية جمعاء يدفع بنا بلحا  
منطقي اىل القول اأن اهمية الر�شالة التي تّدعي ال�شالح او التغير �شواء على ال�شعيد الجتماعي 
، ال�شيا�شي ، الرتبوي اأو احل�شاري و ال�شمويل  تكمن من خالل ر�شد اأمرين اثنني :                                   

 الول: الأبعاد التي تنطوي عليها ومدى عقالنية وعقالئية تلك البعاد وواقعيتها.                                                                           
 الثاين: مدى تنا�شب و�شنخية تلك البعاد مع  حاملها والداعي اليها.                   

فالر�شالة ال�شالمية هي الر�شالة التي ارت�شاها اهلل لعباده اأجمعني،حيث  �شملت جميع الكلمات 
الوجودية ،وا�شتوعبت كل الت احلياة،واآفاق الآخرة.

ومتوافقة  منا�شبة  اأبعادها  تكون  ان  ولبد  كانت  ال�شامية  والهداف  اخل�شو�شيات  لهذه  ونظرا 
مع هذه اخل�شو�شيات التي ميزتها عن كل الر�شالت ال�شماوية ال�شابقة، والطروحات الو�شعية 
القدمية واجلديدة، فامتازت الر�شالة باأبعادها وكمال حاملها الر�شول �شلى اهلل عليه واآله و�شلم 

حيث كانت ال�شنخية بني الر�شالة الكاملة والن�شان الكامل. 

االسالمية
• الباحث ال�شيد عبد اللطيف املغربي ا
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ا، ولكن يكون  باهلل ال يكون وراثيا، وال اأمًرا مفرو�شً
ة نورانية: )  اني ة، وهداية رب ة ُحر بِفْعل اإرادة فردي
ُكْم َفَمْن �َشاَء َفْلُيوؤِْمْن َوَمْن  قُّ ِمْن َربِّ َوُقِل احْلَ
يِف  ــَراَه  اإِْك َل   (  ،2 (الكهف:  َفْلَيْكُفْر  �َشاَء 
�ْشُد ِمَن اْلَغيِّ ( البقرة:  َ الرُّ يِن َقْد َتَبنيَّ الدِّ
ُ ِلُنوِرِه َمْن َي�َشاُء ( النور:  25، ) َيْهِدي اهللَّ

35
ة التكرميية ورد  ية االإن�شاني وللتاأكيد على احُلر    
ر النِبي - �شلى  يف القراآن الكرمي اآياٌت عديدة ُتَذك
َعوية، ومن  م - ِبُحدوده الداهلل عليه )واآله( و�شل
ُكْم  َربِّ ِمْن  اِئُر  َب�شَ َجاَءُكْم  َقْد  االآي��ات:)  هذه 
َنا  َر َفِلَنْف�ِشِه َوَمْن َعِمَي َفَعَلْيَها َوَما اأَ َفَمْن اأَْب�شَ

4 :الأنعام) َعَلْيُكْم ِبَحِفيظ

لُّ  ا َي�شِ َ منَّ لَّ َفاإِ ) َفَمِن اْهَتَدى َفِلَنْف�ِشِه َوَمْن �شَ
4.الزمر ) َعَلْيَها َوَما اأَْنَت َعَلْيِهْم ِبَوِكيل

َعَلْيِهْم  َل�ْشَت    ــٌر  ُمــَذكِّ اأَْنــَت  ــا  َ اإِمنَّ ــْر  )َفــَذكِّ
ـــَر( ـــَف َوَك َتـــــَوىلَّ  َمــــْن  اإِلَّ     ــر ــِط ــْي ــ�ــشَ مِبُ

.2 :الغا�شية

ا: الخالفة وإعمار األرض . رابعً
    تعك�س خالفة االإن�شان يف االأر�س اأ�ْشَمى مراتب 
َك ِلْلَماَلِئَكِة اإِينِّ  التكرمي االإَِلهي ) َواإِْذ َقاَل َربُّ
َعُل ِفيَها  َجاِعٌل يِف اْلأَْر�ِس َخِليَفًة َقاُلوا اأَجَتْ
ُح  َماَء َوَنْحُن ُن�َشبِّ َمْن ُيْف�ِشُد ِفيَها َوَي�ْشِفُك الدِّ
َل  َما  اأَْعَلُم  اإِينِّ  َقاَل  َلَك  �ُس  َوُنَقدِّ ِبَحْمِدَك 

.3 :البقرة ) َتْعَلُموَن

ا: تسخير ما في  خامسً
دمة اإلنسان الكون لِخِ

ر اهلل - عز وجل -  وِلَتحقيق هذه اخلالفة �شخ    
 ُ بينهما ) اهللَّ واالأر�س وما  ماوات  ال�ش لالإن�شان 
ِمَن  َواأَْنــَزَل  َواْلأَْر�ــَس  َماَواِت  ال�شَّ َخَلَق  الَِّذي 
ِرْزًقا  َمَراِت  الثَّ ِمَن  ِبِه  َفاأَْخَرَج  َماًء  َماِء  ال�شَّ
اْلَبْحِر  يِف  ِلَتْجِرَي  اْلُفْلَك  َلُكُم  َر  َو�َشخَّ َلُكْم 
َلُكُم  َر  َو�َشخَّ   ْنــَهــاَر  اْلأَ َلُكُم  َر  َو�َشخَّ ِباأَْمِرِه 
اللَّْيَل  َلُكُم  َر  َو�َشخَّ َداِئَبنْيِ  َواْلَقَمَر  ْم�َس  ال�شَّ
ْن  َواإِ �َشاأَْلُتُموُه  َما  ُكلِّ  ِمْن  َواآَتاُكْم    َهاَر  َوالنَّ
اْلإِْن�َشاَن  اإِنَّ  وَها  �شُ حُتْ َل   ِ اهللَّ ِنْعَمَت  وا  َتُعدُّ
 ،34  32 :اإبراهيم ) اٌر َكفَّ َلَظُلوٌم 
َر  �َشخَّ  َ اهللَّ اأَنَّ  َتَرْوا  اأَمَلْ  ا:)  اأي�شً تعاىل  وقال 
َواأَ�ْشَبَغ  َماَواِت َوَما يِف اْلأَْر�ِس  َلُكْم َما يِف ال�شَّ
ا�ِس  النَّ َوِمَن  َوَباِطَنًة  َاِهَرًة  ِنَعَمُه  َعَلْيُكْم 
َوَل  ُهًدى  َوَل   ِعْلم ِبَغْرِ   ِ ُيَجاِدُل يِف اهللَّ َمْن 

 ،2 :لقمان ) ُمِنر ِكَتاب

ا: سادسً

 استيعاب اإلنسان للعلوم. 
ق��ال - ع��ز وج��ل  ) الرحمن علم القراآن      
َخَلَق اْلإِْن�َشاَن  َعلََّمُه اْلَبَياَن ( الرحمن: 
م�شدر  التعليم  اإِذ   تعليٌم ذلك  وَجميع   ،4    3
به، فال ينح�شر  اأد ِعْلم، مثل  اإذا جعله ذا  علَمه، 

كانت  ما  واأيا  ُعْرًفا،  فيهما  تبادر  واإن  التلقي  يف 
االإن�شان  لتف�شيل  �شبًبا  كان  فقد  التعليم،  ة  كيفي
واإح���داث  النطق  ة  ب��ق��و جن�شه  اأن���واع  ة  بقي على 
ا يف ال�شمري، وكان  غوية للتعبري عماملو�شوعات الل
االإن�شان بع�شهم  اأفراد  ل  ِلَتفا�شُ ا �شبًبا  اأي�شً ذلك 
ا�شتفادة  ِم��ن  النطق  عن  ين�شاأ  ��ا  مِبَ بع�س،  على 

املجهول من املعلوم، وهو مبداأ العلوم..
وتعليمها،  وتعلِمها  للعلوم  االإن�شان  واِل�ْشتيعاب      
املعرفة  مفاتيح  بع�س  فيه   - تعاىل   - اهلُل  اأوَدع 
ر، النظر، العقل، الب�شر، القلب، اللب(.. التفك(

َمَلُكوِت  يِف  َيْنُظُروا  "اأََومَلْ  �شبحانه:  ق��ال      
ُ :الأعراف  َماَواِت َواْلأَْر�ِس َوَما َخَلَق اهللَّ ال�شَّ
ُروا يِف اأَْنُف�ِشِهْم  .5 وقال اي�شا" اأََومَلْ َيَتَفكَّ

كـــرامـــة  مــــن   

خَلَقه  اأْن  الإن�شان 
على  بوًل  َْ اهلل 

الإميان.. 
ومعناه: اأنَّه تعاىل 
خْلِقه  بــني  �ــشــاوى 
الفطرة  يف  كلِّهم 
ـــة  ـــلَّ ـــِب ـــى اجل ـــل ع
ــتــقــيــمــة، ل  ــ�ــش امل
ُيوَلد اأحٌد اإلَّ على 
َتفاُوَت  ول  ذلــك، 
ـــا�ـــس يف  ـــن بــــني ال

ذلك..  
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َماَواِت َواْلأَْر�َس َوَما َبْيَنُهَما  ُ ال�شَّ َما َخَلَق اهللَّ
 :ى"الروم ُم�َشم قِّ َواأََجل اإِلَّ ِباحْلَ

اإىل  باالإن�شان  َت�ْشمو  ة  املعرفي املفاتيح  فهذه      
 َ ا َيْخ�َشى اهللَّ َ اعة واخل�شوع هلل تعاىل: ) اإِمنَّ الط
ده عن  ر ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء ( فاطر: 2، وجُتَ

َبعية املُْطلقة والتقليد االأعمى. الت
باالأدلة  واال�شتدالل  ل،  والتعق ر  والتفك والنظُر      
َبها اهلل مِلَعرفته من اأوَجب الواجبات بعد  التي ن�شَ
هذا  واإىل  تعاىل،  باهلل  اجلبلي  الفطري  االإمي��ان 
ذهب البخاري حيث بوب يف كتابه )باب العلم قبل 
القول والعمل لقول اهلل - عز وجل - : ) َفاْعَلْم 

. :حممد ) ُ اأَنَُّه َل اإَِلَه اإِلَّ اهللَّ

سابعا: 
إلغاء الوساطة بين العبد 

وربه
 يته وللتاأكيد على احرتام كرامة االإن�شان وُحر     
 عز  - اهلل  بي  و�شاطة   اأي احلكيم  ارع  ال�ش األغى 
ُتْف�شد التحنث  وجل - وعْبِده، هذه الو�شاطة التي 

والتعبد هلل، واالعتقاد اجلاِزَم به �شبحانه، كاتخاذ 
ة االأ�شنام وا�شطًة، وقوِلهم: ) َما َنْعُبُدُهْم  ار مك ُكف
 ،3 الزمر:  ُزْلَفى(   ِ اهللَّ اإِىَل  ُبوَنا  ِلُيَقرِّ اإِلَّ 
�َشاأََلَك  َواإَِذا   ( وُمناجيه:  ائل  ال�ش بي  ول  حَتُ وقد 
اِع  ي َفاإِينِّ َقِريٌب اأُِجيُب َدْعَوَة الدَّ ِعَباِدي َعنِّ
ِبي  ِمُنوا  َوْلُيوؤْ يِل  َفْلَي�ْشَتِجيُبوا  ــاِن  َدَع اإَِذا 

     :َلَعلَُّهْم َيْر�ُشُدوَن ( البقرة

ثامنا: حقوق اإلنسان
ا ي�شون كرامة االإن�شان يف االإ�شالم �شماُنه  ومِم    
ي عليها  قوقه، وترتيبه على االإخالل بها والتعد حِلُ

ُجملًة من احلدود، ومن اأبرز هذه احلقوق:

    • حقُّ المساواة:
َخَلْقَناُكْم  اإِنَّا  ا�ُس  النَّ َها  اأَيُّ َيا   ( تعاىل:  قال      
َوَقَباِئَل  �ُشُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم  َواأُْنَثى   َذَكر ِمْن 
اإِنَّ  اأَْتَقاُكْم   ِ اهللَّ ِعْنَد  اأَْكَرَمُكْم  اإِنَّ  ِلَتَعاَرُفوا 

.3 :َعِليٌم َخِبٌر (احلجرات َ اهللَّ

    • حق الحياة:
اأَْو   َنْف�س ِبَغْرِ  َنْف�ًشا  َقَتَل  َمْن  قال تعاىل: )      
ا�َس َجِميًعا  َقَتَل النَّ ا  َ منَّ َفَكاأَ اْلأَْر�ِس  َف�َشاد يِف 

(املائدة: 32.

ة:     • حق الملكيَّ

اِرَقُة َفاْقَطُعوا  اِرُق َوال�شَّ     قال تعاىل: ) َوال�شَّ
 ُ ِ َواهللَّ ا َك�َشَبا َنَكاًل ِمَن اهللَّ اأَْيِدَيُهَما َجَزاًء مِبَ

.3 :َعِزيٌز َحِكيٌم( املائدة

ية: رِّ     • حق الحُ

ا َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن  َ     قال �شبحانه:) اإِمنَّ
اأَْن  َف�َشاًدا  اْلأَْر�ِس  يِف  َوَي�ْشَعْوَن  َوَر�ُشوَلُه   َ اهللَّ
ْرُجُلُهْم  َع اأَْيِديِهْم َواأَ لَُّبوا اأَْو ُتَقطَّ ُلوا اأَْو ُي�شَ ُيَقتَّ
َلُهْم  َذِلــَك  ــسِ  اْلأَْر� ِمَن  ُيْنَفْوا  اأَْو   ِخــاَلف ِمْن 
َعــَذاٌب  اْلآِخـــَرِة  يِف  َوَلُهْم  ْنَيا  الدُّ يِف  ــْزٌي  ِخ

.33 :َعِظيٌم (املائدة

ض الشريف رْ     • حق العِ

ايِن  ــُة َوالـــزَّ ــَي اِن     ق��ال - ع��ز وج���ل -:) الــزَّ
َوَل   َجْلَدة ِماَئَة  ِمْنُهَما   َواِحد ُكلَّ  َفاْجِلُدوا 
ُكْنُتْم  اإِْن   ِ اهللَّ ِديِن  يِف  َفــٌة  َراأْ ِبِهَما  َتاأُْخْذُكْم 
َوْلَي�ْشَهْد  ـــِر  اْلآِخ ــْوِم  ــَي َواْل  ِ ِبـــاهللَّ ُتــوؤِْمــُنــوَن 
.2 :َعَذاَبُهَما َطاِئَفٌة ِمَن امْلُوؤِْمِننَي(النور

 ال�شفاعة  

 تــكــر اأنَّ   

الإن�شان يف القراآن 
ـــبـــاب  جــــــاء ل�ـــش
ولي�س  مو�شوعية 
من فرا اأو لرغبة 
مر،  دون  اإلهية 
 اإمنـــــا هـــو تــكــر
الإن�شانية  ِلــَذاتــه 
�شور  من  حتمله  ملا 

الكمال
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ر�شول  االآخرمق�شورة على  اليوم  الكربى يف  ال�شفاعة  لكن   
اهلل)�شلى اهلل عليه واآله و�شلم(.

اهلل  كتاب  يف  االأمثل  تف�شري  يف  ال�شريازي  ال�شيخ  ويقول 
الزوج  مبعنى  ال�شفع  من  ال�شفاعة  اأن  املنزل)2006: 166( 
و�شم ال�شيء اىل مثله، اي )ان�شمام الفرد االأقوى واالأ�شرف 

اىل الفرد االأ�شعف مل�شاعدة هذا ال�شعيف(.
وقد ورد عن االمام ال�شادق )عليه ال�شالم( اأن ما من اأحد 
من االأولي واالآخرين لي�س بحاجة اىل �شفاعة الر�شول)�شلى 
اهلل عليه واآله و�شلم( يوم القيامة)ال�شريازي، 1999: 87(. 
اهلل  اأن  ال�شالم(  ال�شادق)عليه  االمام  عن  اأي�شا  ورد  وقد 
ينادي العابد يوم القيامة ثم ياأمره بدخول اجلنة ثم ينادي 

العامل ويكرمه ال�شفاعة قبل دخول اجلنة.
لل�شفاعة معنيان: املعنى ال�شحيح الذي اأراد اهلل من ورائه 
هداية الب�شر، واملعنى اخلاط الذي يتبناه اجلهلة ظنا من اأن 
ال�شفاعة ت�شجع على ارتكاب املعا�شي 
الثاين  الراأي  واأ�شحاب  والذنوب. 
يقبل  تعاىل)ال  قوله  اىل  ي�شتندون 
فهم  �شفاعة()البقرة/48(.  منها 
اأرادها  كما  ال�شفاعة  بي  يخلطون 
اهلل تعاىل وما يظنونه يف اأنف�شهم من 
عون اأنها ُت�شعف  تلك ال�شفاعة، فيدنّ
روح ال�شعي لدى االن�شان، ورمبا هي 
انعكا�س لظروف املجتمعات املتخلفة، 
املعا�شي  ارتكاب  من  املزيد  اىل  يوؤدي  بها  االعتقاد  ان  كما 
والذنوب واالآثام، واأنها نوع من ال�شرك باهلل، وقد تعني تغيري 

ارادة اهلل واأحكامه ونواهيه.
جمموعات:  اأربع  اىل  الكرمي  القراآن  اآيات  انق�شمت  وقد 
املجموعة االأوىل من االآيات ترف�س ال�شفاعة جملة وتف�شيال، 
ياأتي يوم  اأن  مثل قوله تعاىل)انفقوا مما رزقناكم من قبل 
وقوله)فما  �شفاعة()البقرة/254(.  وال  خلة  وال  فيه  بيع  ال 

تنفعهم �شفاعة ال�شافعي()املدثر/48(.
واملجموعة الثانية تق�شر ال�شفاعة على اهلل تعاىل، مثل قوله 
تعاىل)مالكم من دونه من ويل وال �شفيع()ال�شجدة/4(، و 

قوله )قل هلل ال�شفاعة جميعا()الزمر/44(.
اهلل  من  اذن  على  ال�شفاعة  فتوقف  الثالثة  املجموعة  اأما 
تعاىل، مثل قوله عز وجل)من ذا الذي ي�شفع عنده اال باذنه(

)البقرة/255(.
�شفع له،  وت�شع االآيات يف املجموعة الرابعة �شروطا خا�شة ملن ُيَ
من قبيل)وال ي�شفعون اال ملن ارت�شى()االنبياء/28(، اأو ملن 
اتخذ عند اهلل عهدا، اي اميانا، مثل)الميلكون ال�شفاعة اال 

ملن اتخذ عند الرحمن عهدا()مرمي/87(.
مو�شوع  بخ�شو�س  التالية  النقاط  نورد  لالأطالة،  وجتنبا 

ال�شفاعة:
1. عندما ينفي القراآن ال�شفاعة فاا ينفيها يف غري مر�شاة 

اهلل، فهي التكون اال يف مر�شاته وباأمره.
2. غالبا ما يلجاأ االأن�شان املعتدي-اأو املذنب يف احلياة الدنيا 
اىل دفع)العدل(-اأي بدل ال�شيء من جن�شه، لكن ذلك غري 
ممكن يف االآخرة، كما يف قوله تعاىل)ال يوؤخذ منها عدل(

)البقرة/48(، اأو دفع غرامة كما يف قوله)ال جتزي نف�س عن 
نف�س()البقرة/48(.

3. تختلف يف االآخرة قواني اجلزاء عما هو موجود يف هذه 
احلياة الدنيا. فو�شيلة النجاة الوحيدة اآنذاك هي لطف اهلل 

تعاىل الذي ميكن حيازته بالتقوى واالأميان لي�س اال.
4. ويجب توفر موا�شفات الهية يف ال�شافع مما يوفر له اأن 
يكون �شفيعا، ولذلك فالر�شول)�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( 

واآله هم خري ال�شفعاء.
5. ت�شمل ال�شفاعة اأولئك الذين بلغوا مرتبة القبول اأو االرت�شاء 

لدى اهلل فح�شب.
6. بع�س الذنوب مثل الظلم ال تنالها �شفاعة، كما يف قوله 
تعاىل)ما للظاملي من حميم وال �شفيع يطاع()غافر/18(. 
فال بد للمظلوم يوم القيامة من اأن ينال جزاء مظلمته من 

ظامله.
7. يعترب اال�شتغفار والندم من اأرقى مقدمات ال�شفاعة.

8. ال بد من ال�شفاعة يوم القيامة حتى لل�شاحلي والتائبي 
اأي�شا، اذ اليكمن اأثر ال�شفاعة يف حمو الذنوب فح�شب بل ويف 

ع بهم. رفع منزلة امل�شفنّ
9. ان جمرد التوبة من الذنب ال تعني عودة املذنب اىل مرحلة 
ما قبل الذنب، فهو بحاجة لل�شفاعة ليعود اىل تلك املرحلة. 
)ولواأنهم اذ ظلموا اأنف�شهم جاوؤوك فا�شتغفروا اهلل وا�شتغفر 

لهم الر�شول لوجدوا اهلل توابا رحيما()يو�شف/79،98(.
10. لل�شفاعة �شروط ال بد ملن يطلبها اأن يوفرها، منها: جتنب 
الظلم والتوبة وبدء حياة جديدة والكف عن خمالفة االأحكام 
به. فينبغي ملن  وامل�شفع  ال�شفيع  وايجاد �شنخية بي  االألهية 
يكون بحاجة ل�شفاعة الر�شول)�شلى اهلل عليه واآله و�شلم(اأو 

اأهل البيت اأن يقتدي بهم يف اأفعالهم.
11. من يظن اأن ال�شفاعة نوع من الو�شاطة مبعناها الدنيوي 

اا يبتعد عن الفهم ال�شحيح للتوحيد.
12. نقول للمغالي الذين ينكرون ال�شفاعة بحجج �شطحية 
واهية اأن ال�شفاعة م�شرح بها يف موا�شع كثرية من القراآن 
الكرمي: مثال طلب اأخوة يو�شف من اأبيهم اأن ي�شفع لهم عند 
اهلل وا�شتغفار ابراهيم)عليه ال�شالم(وا�شت�شفاعه الأبيه وكذلك 

ا�شت�شفاع الر�شول)�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( للم�شلمي.
13. وختاما نقول اأن �شفاعة االأ�شنام اأوحت بها ال�شياطي، 
و�شفاعة الر�شول واآله الواردة يف القراآن الكرمي هي باأمر من 

اهلل تعاىل.
ن�شاأل اهلل تعاىل اأن يرزقنا �شفاعة حممد)�س( واآل حممد)ع( 

يف الدنيا واالآخرة.

 ال�شفاعة  
•  اأ . د. حميد ح�شون بجية 

      ورد يف املو�شوعة العربية 
املي�شرة ) 2| ج3: 

43(اأن ال�شفاعة لغًة طلب 
املعاونة، وا�شطالحا: التوجه 

اىل اهلل اأن يتجاوز عن 
ذنوب املوؤمنني، وي�شفح عن 

اخلاطئني. وُتقبل ال�شفاعة 
من كل من يتجه بها، وخا�شة 
الأنبياء واملالئكة وال�شهداء 

والأولياء. 
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•     اأجرى احلوار  واأعّده:حممود امل�شعودي -عبد الرحمن الالمي

تعذيب 
 ح�شب ف�شول ال�شنة

اأجهزتها  القمع الوح�شية، واأحلقْت من خالل  الكثر من و�شائل  ابتكار  لل�شّر وموقعًا معروفًا يف  البائدة خالل �شنوات حكمها مركزًا  البعث  طاملا مّثلت ع�شابة 
الدموية بال�شعب العراقّي الغيور األوانًا مريرة من العذاب اجل�شدي واملعنوي، ويف مقدمتها تلك احلرب ال�شعواء التي �شّنتها ع�شابة البعث على كّل مظاهر الولء 
لأهل البيت )عليهم ال�شالم( ومنع زيارة احل�شني )عليه ال�شالم(، حيث جعلت التعر�س للموت والعتقال والزّج يف ال�شجون الرهيبة لكّل من يوؤدي �شعائر الولء 

والتم�ّشك بالعرتة الطاهرة للر�شول الأكرم )�شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم(. 

   


لرت�شيخ  والنفي�س  الغايل  نبذل  اأن  علينا  لزاما  وك��ان 
على  واالإبقاء  ال�شالم(  )عليه  احل�شي  االإم��ام  عقيدة 
الذين  الطغاة  اأنف  برغم  االأجيال،  يف  متنّقدة  جذوته 
مابرح لهم ذكر احل�شي )عليه ال�شالم( ميثل ال�شرخة 
املدوينّة التي تزلزل عرو�شهم، واإن كلنّفنا ذلك ال�شهادة 
اأو التهجري والنفي، وكان من �شمن قافلة  اأو االعتقال 
عبد  )قا�شم  االأخ  ال��درب  هذا  يف  واملعتقلي  ال�شهداء 
احل�شي عريبي( من مواليد 1971م من ق�شاء الهندية 
�شة، ويعمل مهند�شًا يف االإدارة  يف حمافظة كربالء املقدنّ
�شة وهو اأحد املعتقلي  املحلية يف حمافظة كربالء املقدنّ

من قبل النظام البائد.
االخ قا�شم حتدث ملجلتنا عن اأ�شباب اعتقاله وما جرى 
وح�شية  ممار�شات  من  �شاهده  وما  التعذيب  من  عليه 

اأثناء االعتقال.
املحطة الأوىل )العتقال( 

 � /2003م   2/  16 يف  وافقت  والتي  الغدير  زي��ارة  يف 
االأكرب  اهلل  عيد  ي��وم  يف  الكبرية  ال��زي��ارات  م��ن  وه��ي 
)عليهم  البيت  اأهل  و  حمبنّ يوؤديها  والتي  الغدير،  عيد 
االإمام  املوؤمني  اأمري  مرقد  لزيارة  بالذهاب  ال�شالم( 
النجف  حمافظة  يف  ال�شالم  عليه  طالب  ابي  بن  علي 
اال�شرف يف يوم الثامن ع�شر من �شهر ذي احلجة من 
كل عام حيث يتوجهون اىل امل�شهد املقد�س �شريا على 
وهي ذكرى  املختلفة  النقل  و�شائل  بوا�شطة  او  االقدام 
تن�شيب االإمام علينّ )عليه ال�شالم( خليفة لر�شول اهلل 
حممد )�شلنّى اهلل عليه واآله و�شلنّم( يف حجة الوداع 10 
هجرية � توجهنا قرابة اثني و�شتي زائرا  لزيارة اأمري 
املرقد  اىل  م�شرينا  واأثناء   ، ال�شالم(  )عليه  املوؤمني 
البعثية  الع�شابات  من  جمموعة  لنا  تعر�شت  الطاهر 
وفوجئنا  االآخر  البع�س  هرب  فيما  بع�شنا  اعتقال  ومتنّ 
ب�شرب عيارات نارية عليهم فا�شت�شهد البع�س واأ�شيب 

البع�س االآخر.

الزيارة  بطقو�س  ي�شتهزئون  اأ�شبحوا  اعتقالنا  وبعد 
عون اأنهم من بني  املباركة وي�شخرون من الزائرين، ويدنّ
ها�شم )ها�شم هو اجلدنّ االأكرب للر�شول االأكرم )�شلى 
اهلل عليه واآله و�شلنّم( واأننّ زيارة املراقد املقد�شة بال�شري 
على االأقدام هي  عقيدة فا�شدة، ثم بداأ تعذيبنا باأ�شدنّ 
اأنواع التعذيب يف  مديرية اأمن احللنّة يف حمافظة بابل.

التعذيب باملاء البارد يف ال�شتاء
واجهتنا يف مديرية اأمن احللنّة اأنواع عديدة من �شنوف 
التعذيب، اإذ  تعر�س البع�س منا اىل التعليق باملروحة، 
وال�شرب  بالكيبالت )االأ�شالك الكهربائية الغليظة(، 
والق�شم االآخر من الزوار األقوهم يف اأماكن باردة جدا 
خ�شو�شا ونحن كنا يف ف�شل ال�شتاء، اإذ قام املجرمون 
�شديد  ماء  عليه  و�شعوا  ثم  االر�س  على  الزائر  بو�شع 
بالكثري  ال��زوار  بع�س  اأ�شيب  وقد  ال��ربودة ملدة طويلة، 

من االمرا�س جراء هذا النوع من التعذيب.
جتاوزوا احرتام حقوق الإن�شانية

العا�شر  ال�شالم( يف  االإم��ام احل�شي )عليه  زيارة  ويف 
يف  االأم��ن  مديريات  تن�شط  احل��رام  حم��رم  �شهر  من 
قد  ال�شالم(،  )عليه  احل�شي  االإم���ام  حمبنّي  اعتقال 
ت�شل اأعدادهم اأحيانًا لع�شرات االآالف، فاأدخلوا علينا 
اأحد  وك��ان  زائ��را،  االأرب��ع��ي  يقارب  ما  االأول  اليوم  يف 
� جنوب  املثنى  ال�شماوة يف حمافظة  اأهايل  الزوار من 
ال�شرب،  ة  �شدنّ من  الوعي  فاقد  علينا  اأدخلوه   � العراق 
د  وقد ُطبع اأثر حذاء �شرطي االأمن على وجهه، وقد ُهدنّ
وبقيت  االأث��ر،  ذلك  م�شح  حالة  يف  للتعذيب  بالتعر�س 
�شاألناه  اأفاق  ة يومي كاملي، وبعد ما  العالمة ملدنّ هذه 
وا باإلقاء القب�س علينّ  عما جرى له فاأجاب: عندما همنّ
هربت  ال�شالم(  )عليه  احل�شي  لالإمام  �شريي  اأثناء 
اإرهاقا وجهدا يف  الب�شاتي مما كلفهم ذلك  اىل جهة 
، وكانوا يف حالة �شديدة من الغ�شب، لذلك  القب�س علينّ
ي ثم قال يل: تريد  قام اأحدهم بو�شع حذائه على خدنّ

حذائي  اأ�شع  اأنا  احل�شي،  �شريح  على  ك  خدنّ ت�شع  اأن 
على خدك.

املحاكمة ال�شورّية
وبعد اأ�شهر من االعتقال املرير جاءوا برجال من اأزالم 
البعثيي واالأمن املجرمي وقاموا بت�شوير كل زائر من 
ب�شمات  واأخ���ذوا  جهات  ث��الث  من  املعتقلي،  ال���زوار 
ة  ملدنّ بال�شجن  حكمًا  علينا  اأ���ش��دروا  ث��منّ  وم��ن  اأيدينا، 
نقوم  ال  اأن  منا  دات  التعهنّ باأخذ  قاموا  اأن  بعد  �شنتي، 
دونا اأن يكون احلكم يف املرة  ة اأخرى وهدنّ بهذا الفعل مرنّ

القادمة هو االإعدام.
 قاعة الزوار اأول القفال التي فتحت  

على  احل���رب  نهاية  يف  التحالف  ق���وات  دخ���ول  اأث��ن��اء 
العراق متنّ نقلنا اىل اأماكن م�شتهدفة من قبل الطائرات 
االأمريكية، وكاأا كانوا يريدون قتلنا وكان هذا املكان 
مقرنّ  نقل  متنّ  وق��د  احل��ل��ة،  يف  اال�شالحي  ال�شجن  ه��و 
للق�شف  اأن تعر�س  ال�شجن بعد  االأمن بجانب  مديرينّة 
ال�شجن  يكون  كي  املقرنّ  انتقال  نباأ  اإذاع��ة  اىل  وعمدوا 

اال�شالحي الذي نحن فيه م�شتهدفا.
املجرم  البعث  �شقوط حكومة  قبل  االأخ��رية  االي��ام  ويف 
يف التا�شع من ني�شان من عام 2003 م كان كلنّ حرا�س 
كاجلرذان  وا  ف��رنّ قد  واالأم��ن  البعث  وجمرمو  ال�شجن 
مغلقة  وهي  كامل  يوم  ة  ملدنّ ال�شجن  قاعات  يف  وتركونا 
باالإقفال املُحكمة، فجاء االأهايل يف الثامن من ني�شان 
لعام 2003 م اأي قبل �شقوطهم بيوم واحد فقط وك�شروا 
االأقفال، واأول االأقفال التي ُك�شرت هي باب قاعة زوار 
يف  وج��وده��ا  رغ��م  على  ال�شالم(  )عليهم  البيت  اأه��ل 
القاعة  هذه  ب��اأننّ  علم  على  لي�شوا  وهم  القاعات  اآخ��ر 
خم�ش�شة للزوار، وهذا ف�شل وكرامة من اهلل �شبحانه 
بجعل  ل��ل��زوار  ال�شالم(  )عليهم  البيت  واأه��ل  وتعاىل 

زوارهم اأول اخلارجي من املعتقل.

• قا�شم عبد احل�شي عريبي
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اأركان  امل�شرحي  واملخرج  الكاتب  مع  االأخ��ر  ولقاوؤنا 
حممد العتابي والفائز باملرتبة الثانية حدثنا عن ن�شه 
وهو ن�س  واأج�شاد(  )روؤو���س  بعنوان  الن�س  اإن   : قائالً 
ب�شياق عاملي يتناول جدلية فكرية جوهرها �شوؤال فل�شفي 
مما  االإن�شان   الأخيه  وعدائيته  االإن�شان  مو�شوع  يتناول 
ي�شع االإن�شان يف �شوؤال مهم جدا هو اإىل متى يبقى االإن�شان 
يكون  ان  على  التي حملته  الظروف  وما هي  الو�شع  يف هذا 
ال�شالم عندما وىل مالكا  .االإمام علي عليه  يف هذا املو�شوع 
اال�شرت على م�شر كان �شمن و�شيته له يف معاملته للنا�س، اإما 
اأخ لك يف الدين او نظري لك يف اخللق ، فيجب ان نتعامل بهذه 

ال�شورة الرائعة الذي بينّنها االإمام عليه ال�شالم للعامل اجمع. 
واملهرجان يخاطب الكل ولي�س خمت�شرا على اأتباع اأهل البيت عليهم 

ال�شالم بل خاطب املخالفي واأعداء اأهل 
ب  البيت عليهم ال�شالم واملهرجان رحنّ
بالكل ويظهر ق�شية احلق ق�شية االإمام 

احل�شي عليه ال�شالم للعامل .
والكاتب عندما يريد ان يكتب عن الق�شية 
تعاىل  اهلل  من  توفيق  فامل�شاألة  احل�شينية 
عندما  الأن��ه  ال�شالم  عليهم  البيت  واأه��ل 
ي�شرع يف الكتابة يرى ق�شايا كثرية ت�شهل 

عليه قبل ان يفكر فيها وكاأنه فيها ممدود بعناية من اهلل تعاىل .
وكان للمجلة حوار مع ال�شاعر وال�شحفي وهاب �شريف من النجف وانطلق 

احلوار بال�شوؤال التايل:
 هل ا�شتطاع امل�شرح احل�شيني ان يج�شد ق�شية االإمام عليه ال�شالم؟

�شريف: لقد ا�شتطاع امل�شرح احل�شيني ان يج�شد ق�شية احل�شي عليه ال�شالم 
وان يعي�س املعاناة واملاأ�شاة والقوة العظمى قوة الر�شالة التي جاء بها االإمام 
احل�شي عليه ال�شالم قوة بيت النبوة، قوة العقيدة، وقوة �شرب االإمام واأهل 
بيته عليهم ال�شالم  من اأجل اإظهار حقيقة احلق على الباطل وانت�شار الدم 

على ال�شيف وانت�شار دمعة اليتيم على طغيان يزيد لعنه اهلل .
الرو�شة احل�شينية: وهل اأ�شافت الق�شية احل�شينية للم�شرح  ؟

�شريف: بف�شل هذا امل�شرح احل�شيني الكبري اأرى عودة متاألقة جميدة وجديدة 
للم�شرح احل�شيني وامل�شرح ال�شعري حيث القى  امل�شرح يف ال�شنوات املا�شية 
ا جاء امل�شرح احل�شيني  تراجعا كبريا، وكثري من االأعمال كانت �شوقية فلمنّ
خ مفاهيم جديدة �شامية وجادة لتعرب عن ق�شية االإمام احل�شي واأهل  ر�شنّ
دت عظمة االإمام احل�شي واأخيه اأبي  بيته عليهم ال�شالم، وامل�شرحيات ج�شنّ
التي حملتها زينب  العظمى  القوة  دتها  ال�شالم ج�شنّ العبا�س عليهما  الف�شل 
هي  الثانية  والق�شية  الأخيها  الفعلية  امل�شاركة  وهي  ال�شالم  عليها  الكربى 
لها ح�شور  ال�شالم  عليها  زينب  وق�شية  لل�شام  رجعوا  الذين  االأيتام  تبنيها 

كبرييف هذا امل�شرح .
الرو�شة احل�شينية: ماذا يحتاج الكاتب او املوؤلف عندما يريد ان يكتب عن 

  س�ا ا س و 
  مل  ا عا  س�ا

  س�ا م�س 
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�شخ�شية االإمام احل�شي عليه ال�شالم ؟
�شريف: ان الكتابة عن االإمام احل�شي عليه ال�شالم حتتاج اإىل قابلية كبرية 
وحتتاج اإىل تعاي�س و اىل معرفة بكل جوانب الق�شية احل�شينية وال ي�شتطيع 
كل �شخ�س اأن يكتب عن هذه الق�شية العاملية اإال من اقتدى باحل�شي عليه 
ال�شالم وقراأ التاريخ واأدرك حجم الق�شية والكتابة عن هذه الق�شية حتتاج 

اإىل كاتب كبري واإدراكه الكامل بالق�شية .
احلا�شل على املرتبة اخلام�شة بن�س  )ف�شول من الدم ( عدي املختار من 
حمافظة مي�شان بينّ لنا ر�شالته يف هذا الن�س  فقال :  ان ن�س )ف�شول من 
ال��دم(   يعرب عن مزاوجة بي عمق املاأ�شاة بي واقعة الطف وما حدث يف 
جمزرة النخيب حيث هي ر�شالة اإن�شانية عن هذا الهم الكبري الذي يجرى 
الن�شو�س  ان تعر�س هذه  ونتمنى   . النخيب  اأعيد يف جمزرة  ثم  الطف  يف 
مب�شرحية او تطبع بكتب لكي يطلع عليها االآخرون من اأجل ان نو�شل ق�شية 

االإمام احل�شي عليه ال�شالم يف بقاع االأر�س.
ب��ع��دم وج���د م�شرح  ال��ت�����ش��ك��ي��ك  ب�����ش��دد 
الكثري  هناك  نعم  املختار:  ق��ال  ح�شيني 
بل  احل�شيني  للم�شرح  وجود  ال  يطرح  من 
يف  طية  ويت�شمن  ع��ام  م�شرح  ه��ن��اك 
الكتابة عن االإ�شالم نحن نرد عليهم بان 
ن�شع  ان  علينا  ح�شينيا  م�شرحا  نوؤ�ش�س 
خطابا خا�شا مل�شرح ح�شيني على م�شتوى 

البعد  م�شتوى  وعلى  االإن�شان  م�شتوى  وعلى  الر�شالة 
م�شرحا  نقدم  ان  احل�شيني  امل�شرح  من  نريد  وه��ل 

ح�شينيا عاطفيا حاله حال الت�شابيه احل�شينية بل نقدم 
م�شرح ح�شينيا ت�شرتك فيه اأفكار العقل والفكر وبالتايل 

ننقلوه اىل العامل وهذه هي اجلدلية على تاأ�شي�س امل�شرح 
احل�شيني ،وعندما نريد ان نوؤ�ش�س م�شرحا ح�شينيا علينا 

ان نتخذ ثالث خطوات وثالث اأمور ال نتجاوزها وهي الَعربة 
والِعربة وتثوير العقل )التفكري (.

وتابع :نحن يف اأم�س حاجة لهذه امل�شابقة  لكوننا نوؤ�ش�س لثقافة 
الن�شو�س  لكتابة  حاجة  باأم�س  ونحن  ح�شينية  وثقافة  اإ�شالمية 

معركة  االن  ولدينا  للعامل  احل�شينية  الق�شية  نظهر  لكي  احل�شينية 
مع االآخر هي نكون او ال نكون نريد ان نكون ولكن بعقلية وبعيدا عن 

العاطفة وبعيدا عن ال�شغينة والعدائية....
اللجنة التحكمية 

يف ما يتعلق مبدى م�شاهمة الن�شو�س  
بناء  اإي��ج��اد  يف  احل�شينية  امل�شرحية 

مفاهيم  ع��ل��ى  مبني  ج��دي��د  اج��ت��م��اع��ي 
احمد  الدكتور  اأو�شح  احل�شينية  الق�شية 

العلياوي ع�شو اللجنة التحكمية:
جند الن�شو�س قد اأثرت العمل امل�شرحي 

  س�ا امل�س   ا 
    ا ا امل�س
 ا ا  ع ا و ا
 سسا عا  و 
  اا   اوا 
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اليوم يف العراق خ�شو�شا وان العراق ي�شهد ا�شطرابا 
�شديدا يف ن�شيجه الثقايف ب�شبب ال�شراعات ال�شيا�شية 
احل�شيني  امل�شرحي  الن�س  م�شابقة  ن�شهد  اليوم  ولكننا 
نتنمى  التي  اجليدة  االأعمال  من  طيبة  جمموعة  افرزت 
اأعمال  النها  واجتماعيا  ثقافيا  العراقية  ال�شاحة  ترثي  ان 
موؤثرة وال نبالغ اإذا قلنا هي اأعمال متفردة ناأمل من العتبة 
العبا�شية املقد�شة ان تدعم هذا االإنتاج النها ت�شاعد يف اإعادة 
البناء االجتماعي من جديد وعلى اأ�ش�س �شليمة وقد ا�شيتوحيت 

هذه الن�شو�س من افاق الق�شية احل�شينية . 
امل�شرح  ��ز  مي��ينّ م��ا  وبخ�شو�س 
االأخ���رى  امل�����ش��ارح  ع��ن  احل�شيني 
امل�شرح  ميينّز  ما  :ان  العلياوي  ق��ال 
انه  االأخ���رى  امل�شارح  عن  احل�شيني 
ينطلق من حقيقة وهذه احلقيقة غنية 
كبريًا  م��دًا  فتعطي  وبالرموز  باالأحداث 
ال�شخ�شيات  اأف��ع��ال  يتخيل  وه��و  للكاتب 
 ، ال��درام��ي  بناءه  ويحبك  ح��وارات  ويبني 

واأنها  واالإ�شالمية  االإن�شانية  العالية  القيمة  باأفعالها  متيزت  الواقعة  وهذه 
تقدميها  ومتنّ  �شحيح  ب�شكل  تبنٍيت  اذا  املجتمع  يف  موؤثر  اإنتاج  عن  تثمر 
وال  وفنية  ثقافية  واأ�ش�س  عنا�شر  اأفق  على  حم�شوبا  فنيا  تقدميا  للمجتمع 
�شينّما على م�شتوى امل�شرح والنه�شة احل�شينية، الأننّ واقعة الطف واقعة ميكن 
وعلى  والق�ش�س  ال�شعر  م�شتوى  للكتنّابعلى  كبري  منجم  هي  عنها  نقول  ان 
ملا  ي�شتلهموا   وان  له قيمة  �شيئا  يكتبوا  ان  الكتاب  لذا على  امل�شرح  م�شتوى 
يكتبوا ويغرفوا من هذا البحر املت�شع الذي ال ينتهي )قل لو كان البحر مدادا 
لكلمات ربي  لنفد البحر .....االآية( واعتقد ان بحر واقعة الطف بحر من 

بحور اهلل تعاىل واأمتنى على من يكتب ان ياأخذ من هذا الدر�س .  
هذا  يف  و�شارك  وممتازة  جيدة  ن�شو�س  بتقدمي  املهرجان  هذا  متينّز  وقد 

العام كتنّاب من �شوريا ولبنان ومن عموم العراق
واأما الباحث امل�شرحي عبد الرزاق عبد الكرمي ع�شو اللجنة التح�شرية قد 
َ عن ر�شاه قائاًل : متيز هذا املهرجان بتقدمي ن�شو�س جيدة وممتازة  عربنّ
وكانت  العراق  عموم  ومن  ولبنان  �شوريا  من  كتاب  العام  هذا  يف  و�شارك 
اللجنة التحكمية جلنة اأكادميية من قبل م�شرحي اإ�شافة اإىل اأ�شاتذة اللغة 
العربية وجمالياتها وكان تقريبا ن�شف الن�شو�س ممتازة وجيدة وباالإمكان 
ت�شعة  فازت  ن�شا  ا�شرتاك 42  ، ومت  الطموح  تقدميها ومتثيلها وهذه غاية 
ن�شو�س واالأوىل حجبت الأنها مل ت�شل اإىل الدرجة املطلوبة وكان هناك عدد 
من الن�شو�س مل تدخل يف امل�شابقة الأنها جاءت متاأخرة عن موعد الت�شليم 
الن�شو�س  بطبع  املقد�شة  العبا�شية  العتبة  :�شتقوم  الكرمي  عبد  واأو���ش��ح 
الفنون  اكادمييات  على  توزيعها  ويتمنّ  االأخ��رى  الن�شو�س  وبع�س  الفائزة 

اجلميلة يف العراق 
وتابع : لنا هدف كبري من هذا امل�شابقة : النه ق�شية االإمام احل�شي عليه 
ال�شالم وهي ق�شية عظيمة وكبرية ويجب ان ت�شل اىل العامل الأنها ق�شية 
اإن�شانية يجب ان ت�شل لي�س للعراقيي فقط بل للوطن العربي وللعامل هناك 
الن�شو�س  طبع  اإع��ادة  هو  مل�شابقة  التح�شريية  اللجنة  من  ايجابي  ق��رار 

  س� ا س�ا امل�س سا  
 ع ا س�ا  س�ا س

   ا سا و  سامل املع
 س�ا  س�ا ا
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والعربية  العراقية  الن�شو�س  هذه  من  لال�شتفادة  لالأكادمييات  وتوزيعها 
م�شتوى  على  وتقدميها  املقبل  العام  يف  الن�شو�س  ه��ذه  متثيل  �شيتم  كما 
العراق والوطن العربي من خالل مهرجانات القاهرة وبريوت وغريها من 
وتوزع  لغات  اأربع  اإىل  الن�شو�س  ترجمة  �شتتم  واأي�شا   الدولية  املهرجانات 

ويتم متثيلها من قبل اجلاليات العراقية يف املهجر .
الكرمي  عبد  قال  ال�شابقة  االأع��وام  عن  العام  هذا  املهرجان  مميزات  وعن 
اأكادمييي   ب��اإدخ��ال  املا�شية  االع���وام  ع��ن  ال��ع��ام  ه��ذا  امل��ه��رج��ان  :يتميز 
متخ�ش�شي يف العمل ب�شورة فاعلة وكذلك م�شاركة الن�شاء للمرة االأوىل يف 
امل�شابقة واأي�شا بع�شهن من الفائزات وهناك مقرتح لعر�س اأحد الن�شو�س 

امل�شاركة يف كربالء وبغداد واملحافظات والوطن العربي .
اأجاب  العاملية  امل�شارح  م�شتوى  اىل  احل�شيني  بامل�شرح  االرتقاع  كيفية  وعن 

الدكتور والفنان عبد املطلب ال�شنيد قائال:
هناك انغالق كبري يف املجتمع ب�شكل عام وهذا هو نوع من اخلوف ولكن االن 
نلتقي  ان  اي�شا يف  بان نفكر  الوعي يف جمتمعنا اجلديد  افاق  طاملا فتحت 
يف م�شتوى عظيم ورائع جدا وهو ما تتحدث عنه ملحمة الطف من خالل 
�شيد ال�شهداء االإمام احل�شي عليه ال�شالم فيجب ان نتناول موا�شيع لي�س 
على اأ�شا�س انها جانب ديني بل انها حتمل جوانب ثورية واجتماعية وتربوية، 
ان  ميكن  حتى  اأم��ور  هكذا  حتقيق  يف  املوؤلف  مع  ين�شجم  ان  املتفرج  وعلى 
نطمح لتقي بامل�شرح ح�شيني اإىل م�شايف 

العاملية .
وعن مدى م�شاهمة املهرجان يف ن�شر ثقافة 
بي  ال�شالم  عليه  احل�شي  االإم��ام  ومبادئ 

ج ال�شنيد:  اأو�شاط املجتمع املتعددة عرنّ
اإق��ام��ة ه��ذه امل��ه��رج��ان��ات ي��ه��دف اإىل   وان 
واإ�شاعة  واالرت��ق��اء  الوعي  بحالة  االرت��ف��اع 
ثقافة ومبادئ االإمام احل�شي عليه ال�شالم 

وملاذا خرج اىل كربالء؟ وما هي اأهدافه االأ�شا�شية؟ 
عن  فقط  نتحدث  وال  اأبناوؤنا  يعرفها  ان  يجب  والتي 

والرو�شي  وال�شيني  اليوناين  العاملية كامل�شرح  امل�شارح 
عن  فلنتحدث  حقيقة  وق�شية  عاملية  ق�شية  لنا  دام  ما 

نظهره  عامليا  ح�شينيا  م�شرحا  ن  ونكونّ ولننطلق  اأبطالنا 
يوؤمن بق�شية  اإن�شان  ويفتخر كل  ونفتخر فيه  اأجمع  للعامل 

االإمام احل�شي عليه ال�شالم .

مو�شى  ريا�س  الدكتور  مع  ك��ان  املجلة  ح���وارات  ختام  وم�شك 
�شكران وقد �شاألناه عن تاأثري امل�شرح احل�شيني باملجتمعات مقارنة 

ه : باملنرب احل�شيني فكان ردنّ
اأرى اأن الن�س امل�شرحي وامل�شرح احل�شيني ميتلك قدرة بو�شفه �شيظلنّ 

ر�شالة وخطابا يف حتقيق فعل التوا�شل مع املتلقي ملا ينطوي عليه من 
ل حافزا  ن�شق جمايل ور�شالة و�شياق وبالتايل، فاإن البناء اجلمايل ي�شكنّ

امل�شرحي  الن�س  .فان  العر�س  مع  يتوا�شل  واملتلقي  املتلقي  مع  للتوا�شل 
�شيحقق تاأثريه ب�شكل مبا�شر ملا ينطوي عليه من هذه القيم اجلمالية واأعتقد 
ان اخلطاب احل�شيني يتوجه اىل فئة معروفة تلتقي يف امل�شاجد واحل�شينيات 
املتعددة  املجتمع  �شرائح  جتد  حيث  اجلماهري  على  ينفتح  امل�شرح  ان  اإال 
وقدرة  �شعة  اأك��رث  امل�شرح  وان  تتابعه، 
م�شرح  لنا  يكون  ان  ن�شجع  لذا  للتاأثري 
واقعة  اأح���داث  ينقل  حقيقي   ح�شيني 

الطف للعامل .
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 عامل ولد يف النجف الأ�شرف وتغّذى بحب مذهب اأهل البيت عليهم ال�شالم فاأذاب مهجته يف 
الإ�شالم وزهد باأّيام عمره خدمة للدين فجعلها منارًا دائما لغاية عظمى، حتى بات مو�شوعةللعلم، 

ومعجما للمعرفة.
 اإنه �شماحة ال�شيد عبدالكر احل�شيني القزويني حفظه اهلل واأمّد يف عمره  وقد كان ملجلة 
الرو�شة احل�شينية وقفة مع هذا العامل اجلليل اإبان زيارته العتبة احل�شينية املقد�شة لتجري معه 

احلوار التايل:

في حوار مع 
سماحة العالمة السيد عبدالكريم الحسيني القزويني:

علماوؤنا غايٌة يف النبل وقّمٌة يف 
التوا�شع

•     اأجرى احلوار  واأعّده: حممود امل�شعودي / عبد الرحمن الالمي

 كيف تقّيمون الواقع الإ�شالمي 
قبل  عام  ب�شكل  والعاملية  الغربية  اجلماهر  لدى 

معرفتهم مبذهب اأهل البيت عليهم ال�شالم وبعده؟
بع�س  قبل  من  وقعت  ت�شويهات  هناك    
العنا�شر املغر�شة التي تريد التاأخر لالإ�شالم وامل�شلمي، ومن 
الذين  خ�شو�شًا،  وال�شهيونية  واأورب���ا  عمومًا  الغرب  ه��وؤالء 
�شوا من قيام الدولة ال�شيعية يف الع�شر احلديث، وكيف  حت�شنّ
اأننّ رجاًل ال ميلك جي�شًا وال �شالحًا وال مااًل ي�شتطيع اأن ُي�شقط 
ال�شرق االأو�شط؟ وُيقيم مكانها دولة  اأكرب االإمرباطوريات يف 
ًا يف  تريد اأن ت�شري على نهج االإ�شالم ال�شحيح؟ واأحدثت دوينّ
العامل وتيارًا اأيقظ ال�شعوب االإ�شالمية، فراح يفكر هذا الغرب 
القنوات  بع�س  حت بذلك  االإ�شالم؟ وقد �شرنّ ه هذا  ي�شونّ كيف 
التلفزيونية الغربية قبل ع�شرين �شنة اأو اأكرث باأننّ االإ�شالم انت�شر 
يف اأوربا انت�شارًا هائاًل واأ�شبحت ديانة االإ�شالم ثانية يف اأمريكا 

واأوربا بعد امل�شيحية.
هوؤالء االأوربنّيون قد هالهم هذا االأمر وعقدوا املوؤمترات من اأجل 
اإيقاف هذا الزحف االإ�شالمي، الأنهم و�شلوا اىل اعتقاد اأنه لو 
ة خم�شي �شنة  بقي هذا الزحف االإ�شالمي على حركته هذه وملدنّ
رمبا ي�شبح الدين االأونّل يف العامل، فراحوا يفكرون يف كيفية 
ت�شويه �شورة االإ�شالم، ومن �شمن براجمهم ا�شتاأجروا اأنا�شًا ال 
ميتون لالإ�شالم وفكره وعقيدته ب�شلة، وطلبوا منهم اأن يتزينّوا 
بزينّ االإ�شالم، ومل ياأخذوا من االإ�شالم اإال حلية طويلة اأو ثوبًا 
ق�شريًا اأو ما�شابه ذلك، وقاموا باأعمال اإجرامية حيث اأخذوا 
رون امل�شاجد والعتبات املقد�شة، ويقتلون االآالف من النا�س  يفجنّ
برئ  واالإ�شالم  االإ�شالم،  �شمعة  ت�شويه  اأجل  من  ال�شوارع،  يف 

من كلنّ اأفعالهم، وهذا د�شتوره يقول: ... َمْن َقَتَل َنْف�ًشا ِبَغرْيِ 
ْحَياَها  ا�َس َجِميًعا َوَمْن اأَ ا َقَتَل الن َ  َنْف�ٍس اأَْو َف�َشاٍد يِف ااْلأَْر�ِس َفَكاأَ
الر�شول  وقال  )امل��ائ��دة:32(   ...َجِميًعا ا�َس  الن اأَْحَيا  ا  َ ََفَكاأ
االأكرم )�شلنّى اهلل عليه واآله و�شلنّم(: من اأعان على قتل موؤمن 
من  اآي�ٌس  عينيه:  بي  مكتوب  وج��لنّ  عزنّ  اهللنّ  لقي  كلمة  ب�شطر 
 فهذه االأعمال ال�شنيعة واجلرائم الف�شيعة ال متتنّ  رحمة اهللنّ
لالإ�شالم ب�شلة، وراح الغرب ي�شتغلنّ هذه الظروف ويحاول اأن 
يعطي �شورة �شيئة لالإ�شالم وامل�شلمي، خوفًا من انت�شار املد 
اال�شالمي مبا ميثله من خطر كبري على املخططات التو�شعية 

واال�شتعمارية، يف اأمريكا واأوربا.

 املرجعية ملــواقــع  ــان  ك هــل    
تغير  يف  دور  احلياة  ميادين  خمتلف  يف  الدينية 

ال�شورة امل�شوهة عن الإ�شالم لدى الغرب؟
  املرجعية الدينية متثل االإ�شالم احلقيقي 
اأبنائه املخل�شي من العلماء الرا�شخي يف  الذي ي�شتند على 
العلم، �شواء كانوا من اأئمة �شيعة اأهل البيت -عليهم ال�شالم- 
ومراجعهم، اأو من بع�س املذاهب املعقولة، التي تعطينا مفهومًا 

اإ�شالميًا �شحيحًا.
ولهذا فاإننا نرى ال�شيخ املفيد وال�شيد املرت�شى وال�شيخ الطو�شي 
من  ه��ذا  يومنا  واإىل  مقامهم-  اهلل  -اأعلى  احللي  والعالمة 
اأمثال ال�شيد حم�شن احلكيم وال�شيد اخلوئي وال�شهيد حممد 
باقر ال�شدر -قد�س اهلل تعاىل �شرهم- وهم كانوا يخاطبون 
ال�شيد  امل�شلمي بجميع املذاهب االإ�شالمية ، وكذلك �شماحة 
عن  ع��ربنّ  اهلل-حينما  -حفظه  ال�شي�شتاين  احل�شيني  علي 
اإخواننا ال�شنة قائال: هم اأنف�شنا واإخواننا يف الدين والعقيدة، 

 ا ا  
 س�ا 

 ا س 
 ع 

 سا ا
 ا  
 وا س�ا
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في حوار مع 
سماحة العالمة السيد عبدالكريم الحسيني القزويني:

يعطون  واإ��ا  واآخ���ر،  مذهب  بي  يفرقون  ال  مراجعنا  ف��ه��وؤالء 
ال�شورة ال�شحيحة لالإ�شالم، الأنهم اأهل االإ�شالم وحملة العلوم 
االإ�شالمية، وهم اأهل التقوى واالإميان ون�شاأل اهلل اأن يحفظهم 
وياأخذ باأيديهم اىل ما فيه اخلري وال�شالح، فقد ا�شتطاعوا اأن 
يعطوا ال�شورة احلقيقية لالإ�شالم واأن ينقذوا االإ�شالم وامل�شلمي 

من الفنت واالأهواء.

 ما الذي يحتاجه العامل الإ�شالمي 
لياأخذ م�شاحته الفكرية احلقيقية يف العامل؟

اأن  اليوم  يحتاج  االإ�شالمي  العامل  اإن    
اهلل  كتاب  اىل  االأه��واء  عن  بعيدا  علميا  حقيقيا  رجوعا  نرجع 
الِذيَن  اأَيَها  َيا    يقول:  وتعاىل-  -تبارك  فاهلل  النبوية،  وال�شنة 
�ُشوَل َواأُويِل ااْلأَْمِر ِمْنُكْم َفاإِْن َتَناَزْعُتْم  َواأَِطيُعوا الر َ اآَمُنوا اأَِطيُعوا اهلل
َواْلَيْوِم   ِ ُتوؤِْمُنوَن ِباهلل ُكْنُتْم  اإِْن  �ُشوِل  َوالر ِ اإىَِل اهلل وُه  يِف �َشْيٍء َفُرد
ااْلآِخِر )الن�شاء:59( فبالرجوع اىل اهلل والر�شول ن�شمن النجاح 
احلقيقية  النبوية  وال�شنة  بالكتاب  اأخذنا  اإذا  فنحن   ، والرقينّ
�شتزول اخلالفات والفوارق، وتزول الع�شبيات وما �شابه ذلك، 
ب لفكرة ما، اأو لعامِلٍ ما، مثل ما يتع�شب  واأما اإذا بقينا نتع�شنّ
الوهابية لبع�س االأفكار البعيدة عن االإ�شالم والتي ال ت�شتند اىل 
واأهداف  وكراهية  حقد  اىل  واإا  النبوية،  ال�شنة  واىل  القراآن 
بواقعه  االإ���ش��الم  اأخ��ذن��ا  ف��اإذا  االإ���ش��الم،  �شمعة  لت�شويه  دفينة 
فاإننا �شنبتعد عن الكثري من املتاهات وتكون العزة هلل ور�شوله 

وللموؤمني اإن �شاء اهلل.

 ميدان يف  ق�شورًا  جتــدون  هل    
الإعالم الإ�شالمي لرتوي املفاهيم الإ�شالمية، وماذا 
تقرتحون يف هذا املجال؟ وكيف ميكن الق�شاء على 

اختالف وجهات النظر؟
 ال �شك اأننّ االإعالم االإ�شالمي قد اأخذ جماله 
اأن  وعلينا  املطلوب،  احل��دنّ  اىل  لي�س  ولكن  االأخ��رية،  الفرتة  يف 
جنتهد يف �شدنّ ما ميكن اأن يكون تق�شريًا واأْن الأ كلنّ الفراغات 
ال�شارع ومن  ن�شتفيد من  واأن  العقائدية والفكرية،  يف املجاالت 
ال�شينما ومن التلفزيون ومن االأفالم الهادفة احلقيقية، ون�شتفيد 
من الكتب الواقعية، فال ندع منفذًا يلج منه االأعداء الهادفون اىل 

ت�شويه �شورة االإ�شالم.
د االإعالم للق�شاء على االختالف بوجهات  وكذلك علينا اأن جنننّ
ح�شر  وعدم  والنبوية،  وال�شنة  اهلل  كتاب  اىل  بالرجوع  النظر 
املنابع االإ�شالمية ب�شخ�س اأو ب�شخ�شي، كما فعل البع�س حينما 
حجروا اأنف�شهم مبحمد بن عبد الوهاب وبابن تيمية وتركوا ما 

�شواهما.

 واإ�شفني عّدة  قرون  مدى  على    
الفرقة يف العامل العربي الإ�شالمي تتنامى جذوره، 
اأ�شباب ذلك؟ وكيف ميكن جتاوز   براأيكم – ما هي 

هذه العقبة؟
يثريوا  اأن  االإ�شالم  اأع��داء   هذا هو هدف  
قوهم اىل كتل وجماعات، واأهداف  امل�شاكل ما بي امل�شلمي وان يفرنّ

وغايات خمتلفة، من اأجل اأن ي�شربوا �شربتهم القوية لالإ�شالم 
ق اإ�شالمه يف نف�شه بفهمه لقراآنه  وامل�شلمي، ولكن امل�شلم اإذا تعمنّ
 ِ ُموا ِبَحْبل اهلل و�شنة نبيه الداعيْي اىل الوحدة واالحتاد:َواْعَت�شِ
ُقوا... )اآل عمران:103( �شتكون الوحدة ما بي  َجِميعًا َوال َتَفر
امل�شلمي يف اأهدافهم وعقائدهم، وتكون يدهم هي العليا على 
ون املنافذ التي تدخل منها ال�شيهونية الرامية  يد االأعداء، وي�شدنّ
لتفريق امل�شلمي كي حتقق اأهدافها ال�شيئة يف عاملنا االإ�شالمي، 
واأن  امل�شلمي،  باالحتاد بي  اإالنّ  يكون  ال  العقبة  واإننّ جتاوز هذه 

نكون فوق م�شتوى االأعداء لن�شتطيع اأن نفننّد خطواته.

 التاريخ اأّن الدعوات ُيالحظ ع 
ال�شاذة والبعيدة عن املنه الإ�شالمي احلقيقي جتد 
وبخا�شة  اجلماهر  اأو�ــشــاط  يف  ورواجـــًا  �شدًى  لها 
الإ�شالمية، فيما جند العك�س بالن�شبة لتاأثر الدعوات 
احلّقة قد ت�شادف رّد فعل عنيف اأحيانًا، فما هي اأ�شباب 

هذه احلالة؟
االإ�شالم  فاأعداء  غريبًا  لي�س  االأم��ر  هذا   : 
د االأمة،  ة اأمام الفكر ال�شليم الذي يوحنّ يقفون بكلنّ ما اأوتوا من قونّ

روا اجلونّ ويقفوا �شدنّ الفكر ال�شليم. فهم ي�شعون دائما اأن يعكنّ
�شفوفهم،  ��دوا  ووحنّ اخلطر،  هذا  اىل  امل�شلمون  ه  تنبنّ اإذا  ولكن 
ووقفوا اأمام هذه التحركات املغر�شة التي جاءت يف الواقع من 
رجل  وقفة  وقفنا  واإذا  امل�شلمي،  تفريق  اأجل  من  البالد  خارج 
د االأمة على  واحد اأمام هذه التحركات العدوانية ن�شتطيع اأن نوحنّ

هدف واحد وفكر واحد ور�شالة واحدة.
ويف واقع احلال ال يوجد فكر �شاذ ليلتفنّ اجلماهري حوله، ولكن 
اأننّ العدو حينما يعر�س فكرة من االأفكار البدنّ اأن  من الطبيعي 
يعطيها االأطر املقبولة وهذا واحد من خمططاته، ولكن اإذا كان 
امل�شلم واعيًا ويفهم ما يريده االأعداء فلن تنطلي عليه اأحابيلهم 
هذه، ومن املتعارف عليه اإننّ كلنّ �شخ�س يعر�س ب�شاعته وي�شع 
لها برناجمًا للرتويج عنها، وهذا ال�شيء طبيعي ونحن كم�شلمي 
اأن ننتبه وال نقع فري�شة ملخططات االأع��داء، وبحمد اهلل  يجب 
فاإن ال�شحوة االإ�شالمية اأخذت جمالها �شواء كانت يف العراق اأو 
غريه، بعك�س ما كان يف �شتينيات القرن املا�شي اإذ كانت ال�شحوة 
االإ�شالمية �شعيفة واالأفكار املنحرفة كاملارك�شية والعفلقية هي 
ال�شائدة، واملثقف اأرادت منه بريطانيا امل�شيطرة على العراق اأن 

يبتعد عن االإ�شالم واملعتقدات االإ�شالمية.
وكان اخلريجون من الثانوية اآنذاك هم يف الغالب من املارك�شيي 
ال�شباب  القلة من  اإالنّ  تلك احلقبة  لذلك ال جند يف  والبعثيي، 
االإ�شالمي املثقف، ولكن بف�شل املراجع والعلماء االأعالم ومنهم 
ال�شيد حم�شن احلكيم وال�شيد حممد باقر ال�شدر وغريهم ممن 
اأن  وا لهذه الهجمة ال�شر�شة بكتبهم وبياناتهم ا�شتطاعوا  ت�شدنّ
واأ�شبح  االأم��ة،  �شعار  القراآن هو  واأ�شبح  االأم��ة،  وا يف هذه  يغرينّ
ال�شباب مبختلف طبقاتهم من املوؤمني ال�شادقي يف وجدانهم 
الناجحة  االأطروحة  االإ�شالمية هي  االأطروحة  الأن  و�شعاراتهم، 
د يف اأهدافنا  ونحن نفتخر بهذا ال�شيء، ولكننا نحتاج اأن نتوحنّ

 ا   
 اا   و
 ا  

 وا ع
  ا
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وتبليغاتنا واأن ال جنعل االأمور اجلزئية تفرق بيننا.

 تظهر واأخــــرى  ــرتة  ف بــني    
املح�شوبني  الإ�شالميني  القادة  لبع�س  ت�شريحات 
على العامة يدعون اىل اإن�شاف مذهب اأهل البيت 
ترونها  فهل  اأي�شًا،  واعتناقه  بل  ال�شالم(  )عليهم 
احلقيقي  البحث   ملنه طبيعية  نتيجة  اأم  �شحوة 
هذه  ت�شكل  وهل  اخلارجية؟  املــوؤثــرات  عن  البعيد 
جّدية  اىل  الإ�شالميني  للباحثني  دعــوة  الظاهرة 

البحث يف هذا الجتاه؟
 اإن الت�شيع فري�شة اإ�شالمية مثل ال�شالة 
َواأَِقيُموا  قال:  وتعاىل( حينما  )�شبحانه  اهلل  الأننّ  وال�شيام، 
)البقرة:43(   اِكِعَي الر َمَع  َواْرَك��ُع��وا  َكاَة  الز َواآُت��وا  الَة  ال�ش
َكَما  َياُم  ال�ش َعَلْيُكُم  ُكِتَب  اآَمُنوا  ِذيَن  ال اأَيَها  َيا  تعاىل:  وقال 
ِذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلُكْم َتتُقوَن )البقرة:183( وقال  ُكِتَب َعَلى ال
ا�ِس ِحج اْلَبْيِت َمِن ا�ْشَتَطاَع اإَِلْيِه  َعَلى الن ِ َوهلِل... :-جلنّ �شاأنه-
...ُق��ْل ال  �َشِبياًل... )اآلعمران:97( وقال -تبارك وتعاىل-: 
)ال�شورى:23(   ...اْلُقْرَبى يِف  َة  امْلَ��َود  اإاِل اأَْج��رًا  َعَلْيِه  اأَ�ْشاأَُلُكْم 
)عليهم  البيت  الأه��ل  ة  امل���ودنّ هو  الر�شالة  تبليغ  اأج��ر  فجعل 
ال�شالم(، وعندما �ُشئل الر�شول االأكرم )�شلنّى اهلل عليه واآله 
تهم اأجاب:  و�شلنّم( عن اأهل البيت الذين اأوجب اهلل علينا مودنّ
هم علينّ وفاطمة واحل�شن واحل�شي، كما قال -�شلنّى اهلل عليه 
واآله و�شلنّم-: مثل اأهل بيتي كمثل �شفينة نوح، من ركب فيها 
جنا، ومن تخلف عنها غرق فالت�شيع فري�شة اإ�شالمية، فاأينّ 
فالبدنّ  وال�شنة  القراآن  ويفهم  االإ�شالم  يفهم  م�شلم  �شخ�س 
ًا، والبدنّ اأن يدعو للت�شيع، فهل نت�شونّر �شخ�شًا  اأن يكون �شيعينّ
ي�شوم وال ي�شلي؟ اأو ي�شلي وال ي�شوم؟اجلواب: ال يجوز الأننّ 
البيت -عليهم  اأهل  ة  مودنّ واجبة، فكذلك  وال�شيام  ال�شالة 

ال�شالم- واجبة يف الكتاب وال�شنة النبوية.
وهذا ما نراه اليوم يف هذه الف�شائية اأو تلك من اإعالن بع�س 
امل�شايخ دعوة احلقنّ واإثارة احلقيقة التي طاملا غينّبوها، واأهل 
واأجر  العاملي  ربنّ  اهلل  و�شية  هم  ال�شالم-  -عليهم  البيت 

الر�شالة يف كتابه احلكيم وال�شنة النبوية.

 يثرون مــن  على  رّدكـــم  مــا    
ال�شكوك يف اأعلمية �شماحة املرجع الديني الأعلى 
دام  ال�شي�شتاين  علي  ال�شيد  العظمى  اهلل  اآيــة 

ّله؟
 قبل اأربعي �شنة تقريبا يف زمن ال�شيد 
حم�شن احلكيم وكذلك يف زمن ال�شيد اخلوئي وال�شيد ال�شدر 
هم- كنا ننظر ل�شماحة ال�شيد ال�شي�شتاين-حفظه  �س �شرنّ -قدنّ
م  د ومتزعنّ اهلل- على اأنه اأحد مراجع امل�شتقبل، وهو اليوم متفرنّ
لل�شدارة يف �شاحة املرجعيات، وهو الذي �شان العراق بفتاويه 
ردنّ كيد املحتل وق�شى على  َمن  اإنه هو  الواقع  احلكيمة، ويف 
الفتنة والطائفية يف العراق، وهو َمن اأ�شرنّ على كتابة الد�شتور 
وباأيدي جمموعة منتخبة من قبل ال�شعب، فاأ�شقط مبا يف اأيدي 
العمالق،  ال�شعب  لهذا  اخلري  يريدون  ال  الذين  من  البع�س 

فانهار بنيانهم وذهبت خططهم �شدى، وهذا بع�س من اآثار 
هذه املرجعية الر�شيدة.

 احلوزوية درا�شتكم  خــالل   
املراجع  من  بالكثر  املتكّررة  ولقاءاتكم  الطويلة 
والعلماء ماذا اأ�شافت لكم هذه اللقاءات واحلوارات 

معهم؟
اإن علماءنا االأعالم غاية يف النبل وقمة يف 
�س  التوا�شع، ولقد كنا طالبًا عند ال�شيد حم�شن احلكيم -ُقدنّ
يف  اأبنائه  اىل  ينظر  كما  اإلينا  ينظر  وك��ان  ال�شريف-  ه  �شرنّ
الرعاية واالهتمام، وال�شيد احلكيم هو َمن بذر البذرة الواعية 
�س ثمار زرعها االآن، وكذلك  التي ن�شاهد نتاجها اليوم، ونتح�شنّ
ال�شيد اخلوئي هو اأ�شتاذ العلماء وله الف�شل الكبري على االأمة 
االإ�شالمية، ومراجع اليوم هم تالمذته وعيال عليه، فمراجعنا 
يف  درا�شتنا  اأثناء  تعليمنا  على  واملر�شدون  لنا  ��ون  امل��ربنّ هم 

ا اأفا�شوا به علينا. احلوزة العلمية، وكلنّ ما عندنا هو ممنّ

 قبل اخلتام.. ما اأهم الأمور اأو 
الق�شايا التي لحظتم اأنها مل تاأخذ حقها يف البحث 
ف�شعيتم اىل ت�شليط الأ�شواء عليها والبحث فيها؟

من  بحر  وهو  االإن�شانية  دين  االإ�شالم    
اىل  الُغرفة  هذه  حتتاج  تغرف  اأين  ومن  املتالطمة،  االأفكار 
بيان وتف�شيل، ولقد كتبت عن االإمام احل�شي  موؤلفا جديدا 
بعنوان )الوثائق الر�شمية لثورة االإمام احل�شي عليه ال�شالم(، 
ولدينا موؤلفات كثرية ُتوزع يف اإفريقيا واآ�شيا مبوا�شيع خمتلفة 
الر�شمي  املذهب  بعنوان )الت�شيع هو  الت�شيع وهو  ومنها عن 
لالإ�شالم بالن�س القراآين وال�شنة النبوية( ولدينا موؤلفات عن 
ًا على ما  ل اهلل تعاىل فرجه ال�شريف-ردنّ االإمام املهدي -عجنّ
اأثري يف بع�س الف�شائيات التي ت�شكك باالإمام �شاحب الع�شر 

والزمان.
ولنا �شل�شلة من املوؤلفات بعنوان )ملاذا االختالف بي املذاهب 
االإ�شالمية مع و�شوح الن�س القراآين والنبوي؟( فبحثنا عن 
كل امل�شائل اخلالفية على �شوء القراآن وال�شنة النبوية، مثاًل: 
واآله  عليه  اهلل  -�شلنّى  اهلل  ر�شول  عهد  يف  كان  كيف  االأذان 
و�شلنّم- وكيف كان يف زمن اخلليفة االأول والثاين وهكذا، وبي 
االآونة واالأخرى تظهر موا�شيع و�شبهات تخ�سنّ الدين نهتم يف 
الكتابة عنها، ونت�شدى الأعداء اأهل البيت -عليهم ال�شالم- 
والردنّ عليهم من خالل كتبهم والقراآن الكرمي، ولكي ال تبقى 

هذه ال�شبهات ملت�شقة يف عقول العامة واخلا�شة.
الرو�شة احل�شينية: واأخريا.. كيف تقينّمون هذا املطبوع الذي 
بي اأيديكم )جملة الرو�شة احل�شينية( وهل لديكم ما تبدونه 

من املالحظات يف هذا املجال؟
املجالت  هذه  ملثل  احلاجة  اأم�سنّ  يف  نحن  القزويني:  ال�شيد 
التي تخاطب العامل، وتنقل ال�شورة احلقيقية لالإ�شالم، وهذه 
املجالت هادفة مبوا�شيعها املتنوعة ونحتاج اإليها كي ن�شاير 

الزمن ونعطي االنطباع اخلا�س عن االإ�شالم وحقيقته.

 سم 
  وس 

احل�شيني   عبدالكر ال�شيد  ولــد 
القزويني يف النجف ال�شرف بتاريخ 
ق  هـ   3 �شنة  املظفر  2�شفر 
ورباه والده املرحوم اية اهلل الورع 
احل�شيني  ر�شا  حممد  ال�شيد  التقي 
وادبه  ال�شاحلة  الرتبية  القزويني 
اجــداده  و تعاليم  ال�ــشــالم  بــاداب 
الئمة من اهل البيت )عليهم ال�شالم 

( وغذاه من علومهم و حمبتهم.
بداأ طلب العلم بت�شويق من املرحوم 
والده و تدرج يف درا�شته للعلوم على 
يد ا�شاتذة العلوم املختلفة ويف �شنة 
ح�شر  و  الفقه  كلية  دخل  م   5
على  والفل�شفة  ــول  ــش ال� درو�ــــس 
املظفر  ر�شا  حممد  ال�شيخ  املرحوم 
كما  وعميدها  الفقه  كلية  موؤ�ش�س 
املحقق  الباحث  على  اي�شًا  ح�شر 
اآية اهلل املرحوم ال�شيد حممد تقي 
واملجتهدال�شيخ  )قــد�ــس(  احلكيم 
حممد تقي اليرواين )حفظه اهلل( 
ويف العربية ا�شتاذها احلجة املرحوم 
مطر)قد�س(  عبداملهدي  ال�شيخ 
حتى ر�شى به املطاف اخرًا على يد 
عباقرة العلم وا�شاتذته يف الفقه و 
يد  اخلــارج على  البحث  ال�شول يف 
باقر  حممد  ال�شيد  ال�شهيد  املرجع 
ال�شدر )قد�س( وعلى ا�شتاذه املرجع 
ال�شيد  العظمى  اهلل  اآيـــة  العــلــى 

ابوالقا�شم اخلوئي )قد�س(.
ما  العلمية والفكرية  الآثــار  له من 

يربو على  الع�شرين موؤّلفا والكثر 
�شتى  يف  والكتّيبات  ال�شال�شل  مــن 

املجالت العلمية والبحثية.
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الأطعمة والأ�شربة 
وال�شجاد 

 وحول عمل املخترب وما يت�شمن حتدث للرو�شة احل�شينية  املحلل البايلوجي يف ال�شعبة  اأحمد 
�شغري جالب قائاًل  "تت�شمن �شعبة املخترب خم�س وحدات هي :

1��� وحدة فح�س االغذية والتي ت�شمل النماذج الغذائية كاللحوم الدجاج واالأغنام واالأبقار 
وكذلك احلليب وم�شتقاته والع�شائر وكل ما يقدم للزائر الكرمي  ف�شاًل عن فح�س احلبوب 
وبقية املواد الغذائية يف خمازن العتبة احل�شينية املقد�شة حيث جتري �شل�شلة من الفحو�شات 
ملعاجلة انواع البكرتيا كفح�س التوتل او ما ي�شمى  بالعد البكتريي وبكرتيا اال�شتاف ايريا�س 
وهي احد البكرتيا التي ت�شبب ت�شمم غذائي وبكرتيا الكوليفروم وبكرتيا االيكو اليل وكذلك 

فح�س بكرتيا الفايربو كولريا بالن�شبة للحوم اال�شماك .
2 ��� وحدة فح�س املياه وت�شمل العمل يف 7 حمطات ا�شالة وهي حمطة البوبيات وحمطتي العطاء 
ومدينة الزائرين على طريق كربالء املقد�شة ��� النجف وحمطة هور ال�شيب على طريق مدينة 
احللة وحمطة �شحن العقيلة زينب -عليها ال�شالم- باالإ�شافة اىل حمطتي موجودتي على 
�شطح العتبة املقد�شة وهنا جتري اي�شا جمموعة من الفحو�شات  كفح�س بكرتيا الكوليفورم 
وبكرتيا ال�شان مونيال وبكرتيا الفايربو كولريا  كذلك تنظيم وقيا�س ن�شبة الكلور فيجب ان 
تكون هذه الن�شبة واقعية بي الفح�س الكيميائي والبايلوجي  فيجري قيا�س ن�شبة الكلور من 

املحطة نف�شها حتى و�شول املاء اىل العتبة املقد�شة 

كما يتم �شحب النماذج من االطعمة واملياه ويكون هذا العمل اأ�شبه عمل الرقابة ال�شحية يف 
دائرة �شحة كربالء حيث تاأخذ بع�س النماذج من االطعمة او املياه .

املوجودة على  وتعمل على معاجلة االعفان واحل�شرات  واملتحف  ال�شجاد  ��� وحدة فح�س   3
ال�شجاد اليدوي القدمي وهو �شجاد ثمي وقيم حيث نقوم باإجراء بع�س اال�شت�شارات مع بع�س 
دولة اجليك  التي اجريت مع متخ�ش�شي من  البلد كاال�شت�شارات  املتخ�ش�شي يف خارج 
للحفاظ على ال�شجاد باالإ�شافة اىل فح�س النماذج االثرية النفي�شة يف املتحف حيث يجري 

ترميم املخطوطات واللوحات املهمة 
4��� وحدة الذهب والف�شة تقوم هذه الوحدة ونتيجة لكرثة الهدايا التي ت�شل اىل العتبة املقد�شة 
بعملية فح�س الذهب والف�شة  ولكن هذه الوحدة ما تزال حديثة ف�شتكون هناك دورات تدريب 
خارج البلد الإيجاد متخ�ش�شي يف هذا املجال واأملح جالب " اىل ان هناك درا�شة الإ�شافة 
وائل جميل طبيعة  ال�شعبة   الكيميائي يف  امل��واد االن�شائية فيما او�شح  وحدة تعنى بفح�س 
عمله قائاًل " يكون العمل بت�شخي�شي اأحدهما بايلوجي واالآخر كيميائي بوجود متخ�ش�شي 
بايلوجيي وكيميائيي  فعند فح�س املاء فيجب معرفة ن�شبة االمالح اي انها تكون طبيعية 
وكذلك ن�شبة الكلور يجب ان تكون �شمن حد معي وطبيعي كما ان فح�س االغذية اأي�شا يتم 

بت�شخي�س بايلوجي وكيميائي كفح�س انواع اللحوم واالألبان ".

الأطعمة والأ�شربة الأطعمة والأ�شربة 
خمت فح�س  

ا�شتكماًل مل�شاريع العتبة احل�شينية املقد�شةالتي ت�شمل خمتلف 
املقد�شة  للعتبة  العامة  المانة  قامت  والفروع  الخت�شا�شات 
بفتح خمت جديد يتبع لق�شم ال�شيانة و يعنى بفح�س الغذية  
واملياه وال�شجاد واملتحف والذهب والف�شة بغية احل�شول على 

كل ماهو جيد .

ا�شتكماًل مل�شاريع العتبة احل�شينية املقد�شةالتي ت�شمل خمتلف 
املقد�شة  للعتبة  العامة  المانة  قامت  والفروع  الخت�شا�شات 
بفتح خمت جديد يتبع لق�شم ال�شيانة و يعنى بفح�س الغذية  
واملياه وال�شجاد واملتحف والذهب والف�شة بغية احل�شول على 

كل ماهو جيد .
• تقرير: ف�شل ال�شريفي
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ــار الــتــابــعــني ومــن  ــب   مـــن ك
احل�شني  بن  علي  المــام  اأ�شحاب 
ال�شجاد عليه ال�شالم، هو �شعيد بن 
جبر  بن ه�شام ال�شدي وهو موىل 
بن )والبة بن احلارث( ويكنى اأبو 

عبد اهلل.

سعيد 
بن 

جبير

• تقرير:اعداد: ابو احمد ال�شالمي

شهيد الوالء 
 ألهل البيت

ولد �شنة )45ه�( يف الكوفة، وكان متعط�شا للعلم، 
املبكرة،  �شنِه  يف  والكتابة  القراءة  اأكمل  بحيث 
ويقوم بقراءة القراآن ب�شورة م�شتمرة حتى و�شل 

اأمرُه باأنه يختم القراآن يف كل ليلتي.
�شد  بالت�شيع  وت�شلنّبه  بالدرا�شة  ع��وده  قوي  وملا 
املكرمة،  مكة  هدفُه  وك��ان  العلم  لطلب  الرحال 
عبا�س(  بن  اهلل  )عبد  االم��ة  حرب  جمل�س  واإىل 
حلقتُه  يح�شر  �شعيد  ف��ب��داأ  �شيتُه  ذاع  ال���ذي 
الدرا�شية وكان يحب �شيخُه بن عبا�س وتعلنّم منه 

الكثري واأ�شبح مالزمًا له.
وملا عاد اىل الكوفة اأخذ طالب العلم يق�شدونه 
عبا�س،  بن  ا�شتاذه  ين�شى  مل  اأنه  اإال  منه  للتزود 
اأ�شبح  لقد  والعمرة،  احل��ج  اثناء  ي��زوره  فاأخذ 
�شعيد بن جبري اأعلم جماعتُه بالتف�شري والقراءة 
واحلديث والفتيا، علمًا اأنه اأخذ العلم من جماعة 
اأمثال )ابي �شعيد اخلدري( و )قتادة(،  اآخرين 
اأن �شعيد و�شل اإىل مرتبة علمية بحيث اأن علماء 
ومنهم  ا�شت�شهاده  بعد  يقولون  اأخ���ذوا  العامة 
)اأحمد بن حنبل( )َقتَل احلجاج �شعيد بن جبري 

وما على وجه االر�س اإال وهو مفتقر اإىل علم(.
اأما والوؤه اإىل اأهل البيت عليه ال�شالم، فلقد كان 
من خرية التابعي الذين لهم والء عال الأهل البيت 
االإمام  من  بالعلم  يتزود  وك��ان  ال�شالم  عليهم 
ال�شجاد عليه ال�شالم الأنه من اأ�شحابه وياأمت به، 

وهذا اأحد اأ�شباب مقتله من قبل احلجاج.
يف  العاملي  االم��ي��ن��ي  حم�شن  ال�شيد  ذك��ر  لقد 
)اأعيان ال�شيعة( باأن االمام ال�شجاد عليه ال�شالم 
و�شل  حتى  ال��راأي  م�شتقيم  كونه  عليه  يثني  كان 

م�شتواه العلمي باأنه ُلقب )جهبذ العلماء(.
ا�شتغل �شعيد كاتبًا )لعبد اهلل بن عتبة بن   لقد 

الكوفة  قا�شي  كان  عندما  م�شعود(، 
ُويل  ومل������������ا 
احل�������ج�������اج 
من  ال��ك��وف��ة 

امللك بن مروان حاول احلجاج تقريب  قبل عبد 
اأن  اإال  الفقراء،  من  البع�س  قلوب  لك�شب  �شعيد 

هذه املحاوالت باءت بالف�شل.

ثورة القراء
يف  االمويي  �شد  العراقيون  ثار  82ه���  �شنة  ويف 
ثورة �ُشميت )ثورة القراء(، ونادوا بعزل احلجاج 
الكثري  ���ش��اأن  ال��ث��ورة  ه��ذه  اإىل  �شعيد   ف��اأن�����ش��م
فيها  ا�شرتاكه  اأن  رغ��م  ال��ب��ارزي��ن  ال��رج��ال  م��ن 
تقول  كما  اال�شعث(  )ابن  لزعيمها  تاأييدا  لي�س 

امل�شادر.
اأقام  الثورة  تلك  اهداف  حتقيق  ف�شل  اثر  وعلى 
االآالف،  �شحيتها  ذهب  دموية  حمكمة  احلجاج 
وذكر  ���ش��ن��ة،   11 مل���دة  اخ��ت��ف��ى  ف��ق��د  �شعيد  اأم���ا 
فكتب  )اإ�شبهان(،  اإىل  جلاأ  �شعيد  باأن  الطربي 
فذهب  بذلك،  �شعيد  فعلم  واليها،  اإىل  احلجاج 
اإىل )اذربيجان( ثم توجه اإىل مكة املكرمة لغر�س 
وكان  ال�شالم،  عليه  ال�شجاد  باالإمام  االت�شال 
العزيز(  عبد  بن  حينها )عمر  مكة  على  ال��وايل 
الذي ال ي�شايق الهاربي من احلجاج، فلما علم 
عبد امللك بن مروان بذلك، ابدلُه ب� )خالد عبد 
اهلل الق�شري( وهو رجل �شوء، فاألقي القب�س على 

�شعيد بن جبري، واأُر�شل اإىل احلجاج.
�شجن  ُو���ش��ع يف  وا���ش��ط  اإىل  �شعيد  اأو���ش��ل��وا  ومل��ا 
احلجاج  طلبُه  بعدها  اأي��ام  ع��دة  وبقي  احلجاج 
واأدخل عليه ويف ق�شة مف�شلة وطويلة ذكرها ابن 
اأنُه  وال�شيا�شة(، من �شمنها  قتيبة يف )االإمامة  
قال  ا�شمه، فقال: )�شعيد بن جبري(،  �شاألُه عن 

)�شقي  اأن��ت  بل  احل��ج��اج، 
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بن ك�شري(، ثم �شاأله عن الر�شول �شلى اهلل عليه 
عليه  علي  االإم��ام  وحول  وعن اخللفاء  و�شلم  واآله 
وطالت  اإج��اب��ة،  باأح�شن  يجيبُه  وك��ان  ال�شالم، 
د  تعننّ اإال  فيه  احلجاج  يجد  فلم  بينهما  املحاورة 
و�شالبة، واأخريًا اأمر احلجاج ب�شرب عنقه وقبل 
اأن ي�شلي  تنفيذ ذلك احلكم اجلائر طلب �شعيد 
�شعيد:  فقال  القبلة،  عن  وجهُه  فغريوا  ركعتي 
)فاأين ما تولوا ثم وجه اهلل(، فقال لهم احلجاج: 
له  ترتك  ال  )اللهم  �شعيد:  فقال  اأر�شًا،  اأطرحوه 
من  قتيل  اآخ��ر  واجعلني  بدمي،  واطلبه  ُظلمي، 
ربت عنقُه،  واآله( ف�شُ اأمة حممد �شلى اهلل عليه 
األتب�س عقلُه فجعل يقول:  وملا قتل احلجاج �شعيد 
القيود،  باأنه يريد  القاتل  )قيودنا. قيودنا( فظن 
فقطع رجليه. ثم اأن احلجاج مل يبقى �شوى ع�شر 
)مايل  يقول:  ليلة  كلنّ  ويف  �شعيد  مقتل  بعد  لياِل 

ول�شعيد بن جبري؟(.

 مرقده
للتابعي اجلليل �شعيد بن جبري مرقد جليل القدر 
يف ق�شاء احلي 40 كم 
الكوت  ج��ن��وب 
اإن  و 

يوم  هو  احلجة  ذي  من  والع�شرين  ال�شابع  ي��وم 
املجيء  يوم  فيه  وي�شادف  بن جبري  �شعيد  زيارة 
وا�شط  مدينة  اىل  احل��رام  البيت  من  مكبال  به 
القدمية بطلب من الوايل االموي احلجاج الثقفي 

وقتله ملعار�شته لنظام احلكم االموي ".
مبتابعة  املهتمي  م��ن  وه��و  ن��اج��ي  ع��ام��ر  وي��ذك��ر 
اول من  باملحافظة" ان  وامل��زارات  املراقد  �شوؤون 
اغا ( عام  �شعيد بن جبري ) كنعان  �شيد �شريح 
1241 ه� ويف مطلع الع�شرينات من القرن املا�شي 

وا�شتخدم الطي وجريد النخل يف العمل".
واأ�شار اىل اأن ال�شريح كان يعرف بقبته الوا�شعة 
وقد �شهدت االعوام 1958 – 1965 عملية البناء 
احلديث وا�شرف على ذلك احلاج جا�شم حممد 
عبد الر�شا البناء وا�شهم االهايل فيه من خالل 
جمع االموال والتربع لبناء ال�شريح، وكانت مرحلة 
البناء تلك متكونة من القبة وال�شياج املحيط بهما 
الذي  �شكله  على  حمافظا  ال�شريح  وبقي  واملرقد 

�شمم عليه نهاية �شنة 1965 ".
الت�شويه وهدم  ال�شريح عام 1989 اىل  و تعر�س 
الزالة  ال�شدامي  النظام  باأمر  معامله  من  ج��زء 
خمتلف  يف  وامل���زارات  وامل��راق��د  اال�شرحة  اأغلب 
اىل  مهدما  ليظل  وا�شط،  ومنها  العراقية  امل��دن 
تربعات  م��ن  جم���ددا  ب��ن��اوؤه  ليعالد   1996 �شنة 
املوؤمني ولي�شرف احلاج جا�شم حممد عبد الر�شا 
البناء على اعادة بنائه مرة اأخرى، ومتت ا�شافة 

منارتي لل�شريح يف االعوام 1958 – 1965.
10000م2  تبلغ  لل�شريح  الكلية  امل�شاحة  واإن 
اخلارج  من  اأمتار   6 بارتفاع  �شياج  بها  يحيط 
وخم�شة اأمتار من الداخل وله اأربعة مداخل من 

على  الداخل  من  ال�شياج  وي�شتمل  االرب��ع،  جهاته 
اأواوين ال�شرتاحة الزائرين.

القبر
ويقع  م2   16 قيا�شها  مربعة  القربم�شاحة  ي�شغل   
من  م�شبك  قف�س  يحيطه  و  مبا�شرة  القبة  حتت 
ثريتان كبريتان، وحتيط  تعلوه  واالملنيوم  احلديد 
م�شلى  يوجد  كما  احلجم  �شغرية  اخ��ر   �شبع  به 
للرجال م�شاحته 320م2 يف احد جوانبه معر�س 
للن�شاء  واخ���ر  الكتب  م��ن  جمموعة  ي�شم  كبري 

م�شاحته 160 م2.
رِحم اهلل �شعيد بن جبري ولعَن قاتله.

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

المصادر:
1-وفيات االعيان
2-تاريخ االإ�شالم
3-تاريخ الطربي

4-مروج الذهب   5-احلجاج بن يو�شف
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القائلون  انق�شم  الفتنة فقد  لتلك  وبالن�شبة   ،
واأ�شبابها  جمرياتها  يف  يبداأ  فريق  اىل  فيها 
ذلك  م��دع��ى  وع��ل��ى   ، ب��ه  وينتهي  �شباأ  ب��اب��ن 
الفريق اأن اليهود مبا جرنّ عليهم اال�شالم من 
انتدبوا  ل�شلطانهم  وتبديد  ملكانتهم  تقوي�س 
اال�شالم  على  �شباأ حقدا  بن  اهلل  عبد  فتاهم 
، فدخل املجتمع  وعمال على االطاحة بدولته 
مثايل،  ماهو  بكل  يرفل  كان  الذي  اال�شالمي 
اخلليفة ووالته اليفرطون ذرة يف توفري العدل 
اال�شالم  قيم  ت�شربوا  اأن  بعد  للنا�س  والرخاء 
كل  للدولة  �شاكرة  والعامة  حذافريها  بكل 
وي�شودها  ه��ذا 
واملحبة  الوحدة 
وال������ت������اآل������ف ، 
�شبا  ابن  يدخل 
املجتمع  ل��ه��ذا 
ل بي  ويظلنّ يتنقنّ
وماله  االم�شار 
يف م�شعاه غري فكرتي ابتكرهما خللق الفتنة 
وهما الرجعة واأن النبي -�شلى اهلل عليه واله 
اأو�شى لعلي -عليه ال�شالم- بعده  و�شلم- قد 
يف  ينجح  العام  اليتجاوز  ما  ويف   ، باخلالفة 
اإ�شعال فتنة كربى حيث يثور العامة من م�شر 
االأزمة حتى  وتتفاقم  واأم�شار اخرى  والكوفة 
  ، ويقتل  اخلليفة  بيت  يحا�شر  اأن  اىل  ت�شل 
ويدبنّ اخلالف بي ال�شحابة انف�شهم وتن�شب 

بينهم حروب طاحنة .
الثالث  اخلليفة  ان  االخر  الفريق  يدعي  فيما 
االمويي  الأق��ارب��ه  ح��ك��را  احلكومة  جعل  ق��د 
غري  �شرية  احلكم  يف  و�شاروا  و�شار  الطلقاء 
باملال  ا�شتئثارهم  ذلك  راأ���س  وعلى  حممودة 
وامل��ج��اه��رة مبا  بينهم  دول���ة  وج��ع��ل��ه  ال��ع��ام 
ى ذل���ك  اىل  ي��ن��ايف ث��واب��ت اال���ش��الم وق��د اأدنّ
لت  �شكنّ خانقة  واجتماعية  اقت�شادية  اأزم��ات 
فنحن  اإذن   . الكربى  الفتنة  اأح��داث  ذروتها 
وراء  االخ��ر  دون  اأحدهما  يقف  �شببي  ام��ام 

اأو  �شباأ  بن  اهلل  عبد   اليهودي   .. الفتنة  هذا 
االمويون . 

يف  �شباأ  الب��ن  ال��داف��ع  جعل  قد  االول  الفريق 
له  �شكنّ ملا  اال�شالم  على  احلقد  هو  به  ماقام 
انت�شار االخري من دمار لليهود الذين ف�شلوا 
يف النيل منه على طول فرتة الكفاح واملقاومة 
النبي  موؤ�ش�شه  اأي��ام  لالإ�شالم  اأب��دوه��ا  التي 
االعظم )�شلى اهلل عليه واله و�شلم( ، ولكن 
لوا  اليهود على ماهو بديهي يف التاريخ قد �شكنّ
ل  �شكنّ فيما  اال�شالم  �شد  ال�شراع  من  ج��زءا 
يذبنّ  اأن  الأحد  وماكان  كلنّه  ال�شراع  االمويون 
اال�شالمية  الدعوة  فرتة  طوال  �شاحتهم  عن 
الب�شعة �شواء  اأو يخفف من �شورة مقاومتهم 
التي متثنّلت بالتعذيب والتنكيل بامل�شلمي قبل 
الهجرة اأو احلروب املتتابعة بعدها ، وال�شك اأن 
هذه املقاومة قامت بدافع الذود عن �شلطانهم 
ال  االوث����ان  ب��ع��ب��ادة  املحفوظة  م�شاحلهم  و 
بدافع االميان والعقيدة املغايرة ملا يدعو اليه 
دخولهم  يف  الدافع  اىل  وبالن�شبة   ، اال�شالم 
اال�شالم وقد مت بعد الفتح فنحن اأمام اثنتي 
وخوف  بالهزمية  اإق���رار   اأو  واقتناع  اإمي��ان   :
من ال�شيف الذي �شهره االإ�شالم على كل من 
يتم�شك بالوثنية، واأما االوىل فاإن اال�شالم مل 
ياأت يف يوم الفتح مبنطق اآخر وبينّنات جديدة 
 ، الع�شرين  الدعوة  �شنوات  بها طوال  ياأت  مل 
اهلل  -�شلى  بالنبي  االحتكاك  اإن��ه  قيل  ورمب��ا 
ام��ارات  م��ن  دينه  وم��ايف  و�شلم-  وال��ه  عليه 
احلق فقد عا�س الر�شول االأعظم معظم حياته 
بي ظهرانيهم وكانوا معه يوم كان يرتل اآياته 
فيعجزون عن جمارات بالغتها ورد منطقها  
اإن املقاومة نف�شها  . ثم  القمر  ويوم �شق لهم 
وكما هو ثابت يف التاريخ كانت مت�شبعة بروح 
من احلقد واالرهاب � متثل مبا اقرتفته هند 
عليه،  �شاهدا  احلمزة  كبد  باأكلها  عتبة  بنت 
فالتكفي حادثة كالفتح النطفائها يف نفو�شهم 
وانبعاث روح جديد تت�شامى فيه معاين اخلري 

يف م�شعاه غري فكرتي ابتكرهما خللق الفتنة 

 ابن �شباأ والفتنة 
الكى  

• ال�شيخ �شالح مهدي

�شخ�شية  �ـــشـــبـــاأ  ابـــــن 
ارتبطت ارتباطا كليا مبا 
تاريخيا  عليه  ا�شطلح 
وتعني  الكى  بالفتنة 
يف  اأدت  التي  الحـــداث 
على  الثورة  اىل  نهايتها 
ومقتله  الثالث  اخلليفة 

عام 35هـ 
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◄  يكتبها: �شباح الطالقاين

م وال�شكوى الأ�شخا�س عن  تكررْت على م�شامعي العديد من حاالت التربنّ
معاناتهم يف اإمتام معامالتهم ب�شبب )ت�شابه اأ�شمائهم( مع اأنا�س اآخرين 
وما يرتتب على ذلك من تعطيل  وخ�شارة وهدر يف الوقت واأذى قد ي�شل 
حتى لل�شجن، فقلُت يف نف�شي انه جمرد ت�شابه اأ�شماء وهذه حالة قد ال 

تتكرر بي اآالف االأ�شخا�س.
لكني ا�شطدمت بواقع يوؤ�شر ملدى تفاقم هذه احلالة بي النا�س، فخالل 
عند  االأوىل  االأ�شماء،  ت�شابه  �شببهما  م�شكلتان  يل  وقعت  ق�شرية  مدة 
اأربعة  كلفني ذلك مراجعات على مدى  وقد  ال�شفر  لوثيقة  ا�شتخراجي 
اأ�شهر، والثانية حي مراجعتي لدائرة البلدية، وقلُت اأي�شا اإنها م�شالة حظ 
ال اأكرث. وبعد عدة اأيام، واإذا بزميل يل يف العمل ي�شكو من نف�س امل�شكلة، 
ويف اأثناء ذلك ياأتي خرب اأن احد املعارف قد اأُلقي القب�س عليه لنف�س 
ال�شبب-جمرد اأن ا�شمه الثالثي متطابق مع ال�شخ�س املطلوب- وحينما 

َ اأن القائمة تطول وتطول اأكرث.. تداولت االأمر مع الزمالء تبينّ
ما نريد اأن نبينّنه هنا اأنه يف كل دول العامل التي متتلك احلد االأدنى من 
قاعدة  ا�شمه  �شيء  يوجد  االت�شال احلديثة،  وو�شائل  التكنولوجيا  اأطر 
اأوغري  كانت  ر�شمية  املعنية  الدوائر  كافة  تغذي  بدورها  وهذه  بيانات، 
ر�شمية باملعلومات ال�شرورية على مدار ال�شاعة  و�شوال لتحقيق اال�شتغالل 
االأمثل للوقت ومراعاة حقوق املواطني وم�شالح املراجعي دون تاأخري اأو 

ت�شويف او اأذى.
ولكن دوائرنا ولالأ�شف ال�شديد ال تزال بعد اأعوام االنفتاح التي مررنا بها 
قا�شرة او مق�شرة يف اإدراك اأهمية وجود  قاعدة البيانات لها وللمواطني، 
النا�س  م�شالح  اجناز  يف  والتعطيل  والتعقيدات  امل�شاكل  فاإن  وبالتايل 

م�شتمر وال نهاية قريبة له.
واجلن�شية  والبلديات  العقاري  كالت�شجيل  حيوية  دوائ��ر  اأن  يعقل  فهل 
واجل��وازات ومديريات ال�شرطة واالأمن وغريها ال متتلك معلومات عن 
النا�س �شوى اال�شم الثالثي؟ وهل اأن املعلومات الداعمة لال�شم الثالثي 
ع�شية اإىل احلد الذي قد يعر�س اأمن املواطن وم�شلحته وعمله لالأذى 

والتعطيل واخل�شارة؟ 
زحمة  و�شط  املعنيي  اأو  املخت�شي  اأذه��ان  عن  غائبة  تكون  قد  م�شاألة 
التعقيدات وم�شاكل العمل اليومية التي ميرون بها، لكنها فعال اأ�شبحت 
اخلا�شة  البيانات  قواعد  يف  النظر  واإع��ادة  التفكري  ت�شتدعي  ظاهرة 
بالنا�س، وتدقيقها وتو�شيعها بال�شكل الذي ي�شمن �شالمة املواطن وحفظ 
كرامته واجناز م�شاحله بوقت منا�شب، خا�شة واأن لعنة امل�شتم�شكات 
االأربعة التي ُيطاَلب بها املواطن متواجدة يف كل ركن من اأركان الدوائر 

واملوؤ�ش�شات الر�شمية يف البالد ومنذ ع�شرات ال�شني.

م وال�شكوى الأ�شخا�س عن  تكررْت على م�شامعي العديد من حاالت التربنّ

 ا�شتباه


 والعدل وااليثار. 

العامل  هو  االقت�شادي  العامل  اأن  نرى  التاريخ  ا�شتقراء  خالل  ومن 
الثورة وتقحم معاناتها ، وهذا ما  االكرث فعالية يف دفع ال�شعوب اىل 
جنده منطقيا يف دعوى الفريق الثاين حيث ا�شتاأثر الوالة باملال تاركي 
ى اىل هروعهم للخليفة يف مقر  النا�س للفقر ين�شب فيهم نابه مما اأدنّ
وماتقره  املنطق  هو  كما  اال�شالحات  من  جملة  منه  طالبي  حكمه 
امل�شادر التاريخية ، وعلى دعوى الفريق االول فان اأهل م�شر  تركوا 
التي كانوا يتنعمون فيها بظل وال يقيم دولة اهلل يف االر�س  ديارهم 
الذي  للخليفة  نا�شعة  �شورة  بذلك  ويعك�س  وال�شبع  بالرخاء  فيمدهم 
اإال الأن  ل�شيء  ثائرين ال  املدينة  ، يرتكون هذا ويق�شدون  يقف وراءه 

  رجال غريبا بثنّ فيهم فكرة الو�شية والرجعة
 فهل كان ذهابهم لتنفيذ الو�شية  ؟

جاء  قد  الو�شية  اأمر  اأن  يذكر  من  التاريخ  م�شادر  يف  جند  لن  اننا 
له ذكر طوال الثورة واحل�شار للخليفة الثالث ومقتله ،  ثم اأين علي 
-عليه ال�شالم- من دعوى ذلك الغريب الذي ا�شتطاع بفكرة الو�شية 
ان يخرج  اأاليكفي   ، بالت�شديق  والقاعدة رهن  اأن يجد قاعدة متينة 
املالأ فيدح�س دعواه ويكذب فريته  ال�شالم- على  االمام علي -عليه 

  لي�شقط ما بيد بن �شباأ
بادعاءات  ا�شتقووا  قد  واأتباعه  �شباأ  ابن  اأن  االول  الفريق  عى  ادنّ واإذا 
كاذبة عابوا فيها اخلليفة وبثوها يف النا�س مع كتب مفرتات عن جملة 
من ال�شحابة فعلت فعلها يف تاأليب النا�س وقد �شاعد على ذلك ُبعد 
االم�شار و�شعوبة التثبت ،  فاإنه ملنّا كانت تلك االدعاءات الكاذبة هي 
عبارة عن قدح يف �شيا�شة اخلليفة  املالية فاإن التثبت اليحتاج اال اىل 
نظر النا�س لواقع احلال يف ام�شارهم ، اإن تلم�شوا اخلري والرفاه كان 
�شباأ �شنعها  ابن  ا�شتطاع  فرقة  اأنها  قيل  ورمبا   ، دليال على بطالنها 
و�شيلة  االفكار  تتخذ  والب�شرة  وم�شر  الكوفة  يف  لها  قواعد  وخلق 
كبري    ب�شكل  منطقيتها  على  ل  يعونّ فال  الفتنة  خلق  يف  ماآربها  لتحقيق 
�شيا�شيا �شخما مل يحدثنا عنه  ن�شاطا  �شباأ  ابن  فاإن هذا يحتاج من 
ا�شحابها  ن  مُتكنّ فكرية  دعامة  اىل  حتتاج  كهذه  غاية  اأن  ثم  التاريخ 
من التحرك على اأر�س الواقع والميكن ملن يبتغي فتنة كتلك اأن يتخذ 
مبداأين يف علم الكالم كالرجعة والو�شية لتحقيق غر�شه حيث امتالأت 
االأمة اال�شالمية بع�شرات املبادئ واملفاهيم الكالمية دون اأن تكون لها 
القدرة على اإنتاج فتنة كربى، واالأوىل اأن ي�شعى مثال اىل بالد فار�س 
من  اال�شالم  دخلت  التي  ال�شعوب  اأو  العن�شري  احل�سنّ  فيهم  ك  يحرنّ
 ديانات �شابقة يبعث فيهم روح التقدي�س ملعتقداتهم ال�شابقة وُيخط

ماجاء به اال�شالم . 
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�شعر: عبا�س فا�شل الطائي
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�ـــشـــاء الإلــــــه بـــــاأن يـــــراك �ــشــهــيــدًا
ينتهي ـــك  ـــائ دم ـــال  ب الــــزمــــان  ــــاد  ك
فجئتها ـــاة  احلـــي ــس  ــ� ــي ــوام ن ــت  ــف ج
ف�شلتها الـــرجـــال  مقايي�س  هبطت 
خالدًا لت�شبح  خمـــتـــارًا..  فذبحت 
ميتة قــتــلــك  ـــوم  ي خ�شمك  وميــــوت 
تقل فلم  الــعــ�ــشــور..  اأفــــواه  وقفلت 
الرثى على  الــدمــاء  مدر�شة  �شيدت 
. . . . . . . . . . . . . . . . .
ــدع �شحوها ــب وم الــدنــيــا  مــوقــظ  ــا  ي
ــــــورًة ـــوان الأنــــبــــيــــاء وث ـــف ـــن يــــا ع
ــــل مــوحــد ــــــــد ك لــــــول دمـــــــاك اأرت
يــا بــن الــبــتــول وجنـــل حــيــدر يل فٌم
ولو ميــت  احل�شني  حــب  يع�س  مل  مــن 
ــا ــه ــرت ــف اأم ــي ـــك الأيـــــــام ك خـــــدٌم ل
ــي اإمنـــا ــن مـــذ قــــال جـــــدك: اأنـــــت م
الردى فارجتف  اخلــوف  معنى  األغيت 
. . . . . . . . . . . . . . . . .
�شريحه عند  و�شلِّ  ح�شني..  يا  قل: 
ـــــت يف ــم احلــ�ــشــني �ــشــفــاعــٌة وراأي ــش ا�
ــني فــجــّدُه اآمـــنـــت بــالــ�ــشــبــط احلــ�ــش
كربال ثـــــورة  وتـــلـــك  ــني  ــش احلــ� ذاد 
تــرى اأن  ـــــردًا  ف بــالــ�ــشــبــعــني  ــــررت  ق
وجـــوده الـــوجـــود  يلتم�س  فـــاأتـــاك 

ــــــودا لـــيـــقـــّر مـــنـــك �ـــشـــريـــعـــًة ووج
ــودا ـــان خــل ـــزم فــمــنــحــت يف دمــــك ال
ـــًا ووقــــــودا ـــادئ ـــب �ــشــيــاًل يــفــيــ�ــس م
ــعــودا و�ـــشـــعـــدت فــيــهــا لــلــ�ــشــمــاء �ــش
ـــول الــــزمــــان.. حمـــمـــدًا حمــمــودا ط
حلــــودا تـــكـــون  اأن  ــــل  ــــزاب امل اأبــــــت 
ن�شيدا وا�شتهتك  لــغــرك..  ــًا  حــرف
ــمــودا ـــد الـــثـــائـــريـــن �ــش �ـــشـــرحـــًا مي
. . . . . . . . . . . . . . . . .
ومــقــ�ــس مــن عــ�ــشــق الــهــوى والــعــودا
ــا لــتــ�ــشــودا ــه ــوط ــط خــــطَّ الإلــــــه خ
واخــــــتــــــار كـــــل مـــ�ـــشـــلـــل مـــعـــبـــودا
ــودا ــش ــو� ــاًل م ــف ــق ـــــولك اأ�ـــشـــبـــح م ل
ـــواتـــه مــــفــــوؤودا ـــن ـــش طــــالــــت بــــه �
عبيدا الــــقــــرون  اأزمــــنــــة  ــر  ــش ــ� وت
امل�شهودا الــ�ــشــاهــد  فــيــهــا  اأ�ــشــبــحــت 
ــدا ــدي ــكــفــاح ج ــل وو�ــشــعــت در�ــــشــــًا ل
. . . . . . . . . . . . . . . . .
ــــدا ــــزي ـــهـــا وي والـــــعـــــن اأمـــــيـــــة كـــل
ـــدا ـــي اأك الـــ�ـــشـــفـــاء  تـــرتـــبـــه  ذرات 
ـــــــة ديــــنــــه لــــيــــذودا ـــــاه راي ـــــط اأع
ق�شيدا ـــال  ـــرج ال ـــــــاأوردة  ب كــتــبــت 
ــاة قــــرودا ــغ ــط ــل ــبــعــني األـــفـــا ل ــ�ــش ال
وجـــــودا �ــــشــــواك  يف  يــــر  مل  اإبـــــــان 
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قال اأبو عبداهلل عليه ال�شالم: الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل

الأمر باملعروف 

اجلواب: 
ب�شمه تعاىل

بجوز ذلك يف حّد نف�شه، ولكن ل يجوز اإهاره اأمام 
الأجانب اإذا كان من الزينة، واإذا كان الطالء فوق اجللد 

وكان حاجبًا مينع من و�شول املاء للب�شرة يف الو�شوء فيجب 
اإزالته عند الو�شوء، واإن كان يتعّذر ذلك ففي جواز الطالء 

به اإ�شكال، واهلل املوفق.

ومن الأمر باملعروف:
ال�شخاء والكرم واِليثار:

قال اهلل �شبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي: )ويوؤثرون 
على اأنف�شهم ولو كان بهم خ�شا�شة(. 

ما  قال:  اأننّه  واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  وعن 
 اخللق وح�شن  خاء  ال�شنّ على  ِاالنّ  اأولياءه  اهلل  جعل 
وقال �شلى اهلل عليه واآله: ِان من موجبات املغفرة 
وعنه   الكالم وح�شن  ال�شالم  وِاف�شاء  الطعام  بذل 
ذنب  عن  جتافوا  قال:  اأننّه  واآله  عليه  اهلل  �شلى 

 .ال�شخي فِاننّ اهلل اآخذ بيده كلما عرث
 .ااَل�شخياء دار  ة  اجلننّ واآله:  عليه  اهلل  �شلى  وعنه 
وعنه �شلى اهلل عليه واآله: ِان اف�شل النا�س اميانًا 

 .ًا اأب�شطهم كفنّ
اِلنفاق على الأهل والعيال: 

 الكاد :فعن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله اأننّه قال
على عياله كاملجاهد يف �شبيل اهلل وقال �شلى اهلل 
عليه واآله: خريكم، خريكم اَلهله وعنه �شلى اهلل 
فهو  اهله  على  الرجل  اأنفق  ما  قال:  اأننّه  واآله  عليه 
�شدقة وعنه �شلى اهلل عليه واآله: دينار اأنفقته على 
اأهلك ودينار اأنفقته يف �شبيل اهلل ودينار انفقته يف 
قت به على م�شكي واأعظُمها اأجرًا  رقبة ودينار ت�شدنّ

 .الدينار النّذي اأنفقته على اأهلك

وفق فتاوى املرجع الديني االأعلى �شماحة اآية اهلل العظمى 
ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين )دام ظله الوارف(

 

قال اأبو عبداهلل عليه ال�شالم: الأمر باملعروف قال اأبو عبداهلل عليه ال�شالم: الأمر باملعروف قال اأبو عبداهلل عليه ال�شالم: الأمر باملعروف قال اأبو عبداهلل عليه ال�شالم: الأمر باملعروف 

الأمر باملعروف الأمر باملعروف 

وكان حاجبًا مينع من و�شول املاء للب�شرة يف الو�شوء فيجب 
اإزالته عند الو�شوء، واإن كان يتعّذر ذلك ففي جواز الطالء 

وفق فتاوى املرجع الديني االأعلى �شماحة اآية اهلل العظمى 
والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل

اجلواب: 
ب�شمه تعاىل

بجوز ذلك يف حّد نف�شه، ولكن ل يجوز اإهاره اأمام 
الأجانب اإذا كان من الزينة، واإذا كان الطالء فوق اجللد 

وكان حاجبًا مينع من و�شول املاء للب�شرة يف الو�شوء فيجب 
اإزالته عند الو�شوء، واإن كان يتعّذر ذلك ففي جواز الطالء 

به اإ�شكال، واهلل املوفق.

ومن الأمر باملعروف:
ال�شخاء والكرم واِليثار:

قال اهلل �شبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي: )ويوؤثرون 
على اأنف�شهم ولو كان بهم خ�شا�شة(. 

ما  قال:  اأننّه  واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  وعن 
 اخللق وح�شن  خاء  ال�شنّ على  ِاالنّ  اأولياءه  اهلل  جعل 
وقال �شلى اهلل عليه واآله: ِان من موجبات املغفرة 
وعنه   الكالم وح�شن  ال�شالم  وِاف�شاء  الطعام  بذل 
ذنب  عن  جتافوا  قال:  اأننّه  واآله  عليه  اهلل  �شلى 

 .ال�شخي فِاننّ اهلل اآخذ بيده كلما عرث
 .ااَل�شخياء دار  ة  اجلننّ واآله:  عليه  اهلل  �شلى  وعنه 
وعنه �شلى اهلل عليه واآله: ِان اف�شل النا�س اميانًا 

 .ًا اأب�شطهم كفنّ
وعنه �شلى اهلل عليه واآله: ِان اف�شل النا�س اميانًا 

 .ًا اأب�شطهم كفنّ
وعنه �شلى اهلل عليه واآله: ِان اف�شل النا�س اميانًا 

اِلنفاق على الأهل والعيال: 
 الكاد :فعن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله اأننّه قال

اِلنفاق على الأهل والعيال: 
 الكاد :فعن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله اأننّه قال

اِلنفاق على الأهل والعيال: 

على عياله كاملجاهد يف �شبيل اهلل وقال �شلى اهلل 
عليه واآله: خريكم، خريكم اَلهله وعنه �شلى اهلل 
فهو  اهله  على  الرجل  اأنفق  ما  قال:  اأننّه  واآله  عليه 
�شدقة وعنه �شلى اهلل عليه واآله: دينار اأنفقته على 
اأهلك ودينار اأنفقته يف �شبيل اهلل ودينار انفقته يف 
قت به على م�شكي واأعظُمها اأجرًا  رقبة ودينار ت�شدنّ

 .الدينار النّذي اأنفقته على اأهلك

وفق فتاوى املرجع الديني االأعلى �شماحة اآية اهلل العظمى 
ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين

يف اأحكام العباداتيف اأحكام العباداتيف اأحكام العبادات

الوجيز

اجلواب: 
ب�شمه تعاىل

بجوز ذلك يف حّد نف�شه، ولكن ل يجوز اإهاره اأمام 
الأجانب اإذا كان من الزينة، واإذا كان الطالء فوق اجللد 

وكان حاجبًا مينع من و�شول املاء للب�شرة يف الو�شوء فيجب وكان حاجبًا مينع من و�شول املاء للب�شرة يف الو�شوء فيجب 
اإزالته عند الو�شوء، واإن كان يتعّذر ذلك ففي جواز الطالء اإزالته عند الو�شوء، واإن كان يتعّذر ذلك ففي جواز الطالء 

به اإ�شكال، واهلل املوفق.

وفق فتاوى املرجع الديني االأعلى �شماحة اآية اهلل العظمى 
اأحكام التقليد ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين )دام ظله الوارف(

»م�شاألة 2«�شن التكليف يف االأنثى يبداأ من حي اإكمالها 
ت�شع �شنوات هاللية ، ويف الذكر من حي اإكماله خم�شة 
ع�شر �شنة هاللية ، ولكن لو نبت له ال�شعر اخل�شن يف 
منطقة العانة ، اأو خرج منه ال�شائل املنوي � باالحتالم 
اأو يف حال اليقظة � قبل اأن يكمل �شن اخلام�شة ع�شرة 

اعترب بالغًا �شرعًا . 
» م�شاألة 3 «يتاأهل املجتهد للتقليد اإذا توفرت فيه اال 

مور التالية : 
1- البلوغ . 2- العقل . 3- الذكورة . 4 - طهارة املولد باأن 
تكون والدته قد متت وفق ال�شوابط ال�شرعية اأي من غري 
�شفاح . 5- االأميان باأن يكون من اأتباع مذهب االمامية 
االثني ع�شرية . 6- العدالة و نعني بها اال�شتقامة على 
ي��وؤدي ما هو  باأن   ، خط االإ�شالم وعدم االنحراف عنه 
عليه  م  املحرنّ ما هو  ويتجنب  ال�شريعة  عليه يف  الواجب 
كثريًا  عليه  تعر�س  ال  اأن  به  ونعني  ال�شبط   -7  . فيها 
حاالت اخلطاأ والن�شيان والغفلة فيما مي�سنّ اخت�شا�شه 

الفقهي . 
فيهم  تتوفر  الذين  املجتهدون  تعدد  «اإذا   4 م�شاألة   «
ال�شروط املتقدمة واختلفت فتاواهم �� كما هو احلا�شل 
�شور  عدة  فهنا   �� االختالف  مثار  االجتهاد  الأن  غالبًا 

اأهمها ما يلي : 
اأحدهم  اأن  املكلف  لدى  يثبت  اأن   : الأوىل  ال�شورة 
املعي اأعلم من الباقي، ففي هذه ال�شورة يتعي عليه 

تقليده . 
ال�شورة الثانية : اأن يثبت لدى املكلف اأن اأثني �� مثاًل 
�� منهم اأعلم من الباقي ، مع ت�شاوي االثني يف العلم اأو 
عدم ثبوت اأعلمية اأحد هما من االأخر، ويف هذه ال�شورة 
اأن ثبت لدى املكلف اأن اأحد هما اأورع من االآخر �� اأي اأكرث 
تثبتًا واحتياطًا من اجلهات الدخيلة يف االإفتاء بكونه اأكرث 
مثابرة على تتبع �شوؤون كل م�شاألة ميار�س ا�شتنباط حكمها 
، وان مل يثبت لديه ذلك تخري يف  �� وجب عليه تقليده 
تطبيق اأعماله مع فتاوى اأيهما �شاء اإال يف بع�س احلاالت 

ة يف ر�شالة منهاج ال�شاحلي .  اخلا�شة املو�شحنّ
احدهم  اإن  املكلف  لدى  يثبت  اأن   : الثالثة  ال�شورة 
اأعلم من الباقي ، لكنه مل ي�شتطع اأن يتو�شل اإىل تعيينه 
ب�شخ�شه ، ويف هذه ال�شورة يلزم املكلف رعاية االحتياط 
ذلك  اأن  يتيقن  الذين  املجتهدين  جمموعة  فتاوى  بي 
االأعلم هو يف �شمنهم ، ولهذا احلكم ا�شتثناءات معينة 

تراجع ب�شاأنها ر�شالة منهاج ال�شاحلي

وفق فتاوى املرجع الديني االأعلى �شماحة اآية اهلل العظمى 
ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين )دام ظلنّه الوارف(

�شوؤال :
 �ووا د وا  ا    س و م م 

 س عما س�  اا س� ا  ا و  ا د ا
وي ا ا و ا سا �ما س�  وا 

اجلواب :
ل يجوز ذلك ال مع الأمن من النظر اليها بتلذذ �شهوي اأو مع الريبة، نعم اذا كانت 

العملية التجميلية ا ا�شطرت اليه املراأة لرفع ت�شّوه مثاًل وكان الرجل اأرفق 
بعالجها جاز له النظر اأو اللم�س باملقدار الذي يتوقف عليه معاجلتها.

ال�شوؤال :
 اامل س� ا ا   

اجلواب :
يحق للطبيب النظر اىل ج�شد املراأة، ومل�شه اذا توّقفت معاجلتها على الّلم�س والنظر. 

هذا اذا ا�شطّرت املراأة اىل العالج من مر�شها وكان الطبيب الرجل ارفق بعالجها من 
الطبيبة، وِاّل فلرتاجع الطبيبة ول يحّق لها مراجعة الطبيب.

ال�شوؤال :
   ا اامل س� سوا ع س ا ا املع ا 

سم� س  و  عوا ا سس�ا ساملوا
سا ع  د   عا   ود   

       امل و   
عوو ا س وامل  اا    و ا   

اجلواب :
. ل يجوز مع اإمكان مراجعة الطبيبة، اإّل اإذا كلفت مراجعتها مبالغ م�شرة بحالها.

2. يجوز اإذا كانت تت�شرر برتك عالجه، اأو تقع يف حرج �شديد ل يتحمل عادة.
3. احلكم فيه ما مّر، ول بّد من القت�شار يف الك�شف يف احلالتني على مقدار ال�شرورة.
واإن اأمكن العالج من دون النظر املبا�شر اىل ما يحرم النظر اليه، كالنظر ع ال�شا�شة 

التلفزيونية اأو املراآة فهو الأحوط. 

مكتب 
ال�شيد ال�شي�شتاين دام له 

الطبيب وعالج املراأة

34 رجب  1433ه�



◄اإعداد: هيئة التحرير

النهي عن الكالم 
يف ذات اهلل

◄اإعداد: هيئة التحرير

اآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّية

عا وا  امل س� ا عامل  ع  س�
ما م واا ا ا  ا ما  ا ا س  حم و ا  

وا  عا  س ا امل  و  ا 
  امل�س  ع  ا م و  وا و ا عامل و ع 

م ا ما ا وا
 ع ا مو ا اا ا  م امل ع و ا عامل ا ع 

ع   املع وا  عما

عا وا  امل س� ا عامل  ع  س�
  امل سو ا سا ا اا  امل  سو ا حم و ا 
   ا  ا س ا و ا م ا     عا ا ا

 ما م ا س واا ا ا ما
وا  عا  ا امل    و ا 

  امل�س  ع  ا م و  وا و ا عامل و ع 
م ا ما ا وا

 ع ا مو ا اا ا  م امل ع و ا عامل ا ع 
 ع   املع وا  عما

ه(  �س �شرنّ بي اآية اهلل العظمى املرحوم ال�شيد اأبي القا�شم اخلوئي )قدنّ
واآية اهلل العظمى ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين )دام ظلنّه الوارف(

اآية اهلل العظمى املرحوم ال�شيد ابو القا�شم اخلوئي )قّد�س �شّره(

اآية اهلل العظمى ال�شيد ال�شي�شتاين )دام له الوارف(

املال امل�شتاأجر  ملنفعة
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من اأ�شاتذته يف مرحلة ال�شطوح:

اآية اهلل ال�شيخ علي الكازوين، كتاب مفاية االأ�شول اجلزء 
االأول.

اآية اهلل ال�شيخ حممود ال�شريازي، كتاب كفاية االأ�شول 
اجلزء الثاين.

اآية اهلل املعروف ب�شيخ ال�شريعة، املتوفى �شنة 1339ه�.
اآية اهلل ال�شيخ مهدي املازندراين، املتوفى �شنة 1342ه�.

اآية اهلل ال�شيخ �شياء الدين العراقي، 1278-1361ه�.
اآية اهلل ال�شيخ حممد ح�شي الغروي، 1296-1361ه�.

اآية اهلل ال�شيخ حممد ح�شي النائيني، 1273 – 1355ه�، 
الذي كان اآخر اأ�شاتذته

واالأ�شتاذين االأخريين هما االأكرث ممن تتلمذ عليهم.
كما ح�شر ال�شيد اخلوئي )قده( ولفرتات حمدودة عند 

كل من:
اآية اهلل ال�شيد ح�شي البادكوبه اأي، 1293 – 1358ه�، يف 

احلكمة والفل�شفة.
اآية اهلل ال�شيخ حممد جواد البالغي، 1282 – 1352ه�، 

يف علم الكالم والتف�شري.
اآية اهلل ال�شيد مريزا علي اآقا القا�شي 1285 – 1366ه�، 

يف االخالق وال�شري وال�شلوك والعرفان.
وقد نال درجة االجتهاد يف فرتة مبكرة من عمره و�شغل 

منرب الدر�س لفرتة متتد اإىل اأكرث من �شبعي عاما.

 
بالت�شدي  العلم،  اأروق���ة  يف  �شيوخه  عقب  ما  �شرعان 
لتدري�س بحث اخلارج، فانهالت عليه هجرة طالبي العلم 

من كل مكان، وقلدته املرجعية العليا جميع م�شوؤولياتها 
و�شوؤونها، حتى اأ�شبح زعيمها دون منازع، ومرجعا اأعلى 
للم�شلمي ال�شيعة، يقلنّده ماليي املوؤمني من اأتباع مذهب 
االإمامية يف خمتلف بقاع العامل، وُطبعت ر�شائله العملية 
لبيان االحكام ال�شرعية ملقلديه بعدة لغات، وذلك بف�شل 
وبلوغه  االإ�شالمية،  العلوم  خمتلف  يف  وت�شلنّعه  نبوغه 
الغاية من التقوى، واأملعيته يف اإدارة احلوزات، واهتمامه 
البالغ برفع م�شتوى العلماء، علميا ومعي�شيا، ويف رعايته 

للم�شلمي عموما. 
فكان ال�شيد اخلوئي -قده- منذ اأيامه االأوىل يعدنّ بحق، 
زعيمها االأبرز حتى اأ�شبح رمزا بارزا من رموز املرجعية 

وعلما من اأعالم االإ�شالم.

 
- اآية اهلل العظمى ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين - 

العراق
-  اآية اهلل ال�شيد حممد �شعيد احلكيم - العراق

-  اآية اهلل العظمى ال�شيخ ح�شي وحيد اخلرا�شاين – 
اإيران.

- اآية اهلل العظمى ال�شيد تقي القمي – اإيران.
- اآية اهلل العظمى ال�شهيد ال�شيد حممد باقر ال�شدر – 

العراق.
- اآية اهلل العظمى املرحوم ال�شيخ مريزا جواد التربيزي 

– اإيران.
- اآية اهلل العظمى املرحوم ال�شيخ مريزا علي الغروي – 

العراق.
اآية اهلل العظمى املرحوم ال�شيخ مريزا علي الف�شوي   -

  من كل مكان، وقلدته املرجعية العليا جميع م�شوؤولياتها
و�شوؤونها، حتى اأ�شبح زعيمها دون منازع، ومرجعا اأعلى 

  


 نبذة عن حياته
 اأك علي  ال�شّيد  ابن  القا�شم  اأبو  ال�شّيد 
بن ها�شم اخلوئي، ولد يف اخلام�س ع�شر 
من رجب 3ه مبدينة خوي يف اإيران. 
ويعد من اأك علماء ال�شيعة، حيث تراأ�س 
اأ�شد  يف  العلمية  ــوزة  احل الفقيد  ال�شيد 
عام  تاأ�شي�شها  منذ  ح�شا�شية  مراحلها 
ا�شتلم  الطو�شي،  ال�شيخ  يد  على  44هـــ 
زمام احلوزة يف فرتة نظام احلكم البعثي 
باإيران،  الإ�شالمية  الثورة  ووقت  البائد، 
باخلطر  يح�س  البعثي  النظام  جعل  ا 
ال�شلطة  فــاأرادت  الثورة،  هذه  من  املبا�شر 
ال�شيد  �شماحة  من  اللعينة  ال�شدامية 
اأن ي�شدر فتوى يعار�س فيها ثورة المام 
تعر�س  لرف�شه  نتيجًة  ولكن  اخلميني، 
النظام  يــد  على  امل�شايقات  مــن  للكثر 

البعثي املقبور.
ال�شلطة تفجر   ويف عام م عمدت 
اإىل  ال�شيد  بها  يتنقل  كان  التي  ال�شيارة 
حادث  من  جنا  ولكنه  اخل�شراء،  م�شجد 
النفجار باأعجوبة بالغة، اإ�شافة لغتيال 
العديد من طالب العلم من النجف وت�شفر 
وعلى  بالدهم،  اإىل  منهم  العراقيني  غر 
ال�شيد  اهلل  ــة  اآي ال�شهداء  قائمة  راأ�ـــس 
عام  يف  اغتيل  الــذي  ال�شدر  باقر  حممد 

 ملعار�شته للنظام.  
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– اإيران.
- اآية اهلل ال�شيد علي البه�شتي – العراق.

 - الربوجردي  مرت�شى  ال�شيخ  ال�شهيد  اهلل  اآية   -
العراق.

ال�شيخ مريزا يو�شف االيرواين  اآية اهلل املرحوم   -
– اإيران.

- اآية اهلل ال�شهيد ال�شيد حممدر�شا اخللخايل – 
العراق.

 – املح�شني  اآ���ش��ف  حم��م��د  ال�����ش��ي��خ  اهلل  اآي����ة   -
اأفغان�شتان.

- اآية اهلل املرحوم ال�شيخ حممد مهدي �شم�س الدين 
– لبنان.

- اآية اهلل ال�شيدعالء الدين بحرالعلوم – العراق.
- اآية اهلل املرحوم ال�شيد حمي الدين الغريفي – 

البحرين.
- اآية اهلل ال�شهيد ال�شيد عبدال�شاحب احلكيم – 

العراق.
- اآية اهلل ال�شيخ �شم�س الدين الواعظي - العراق.

- اآية اهلل ال�شيخ عبد الهادي الف�شلي - ال�شعودية.
- اآية اهلل العظمى املرجع ال�شيد حممد ح�شي ف�شل 

اهلل - لبنان.

 
ال�شيد اخلوئي -قده- موؤلفات  ل�شماحة  لقد كان   

عديدة نذكر منها:
- املعجم يف تف�شيل طبقات الرواة، يف علم الرجال، 

يف 24 جملدا.
يف  الفقه،  اأح��ك��ام  بيان  يف  ال�شاحلي،  منهاج   -

جملدين وقد طبع 28 مرة.

- منا�شك احلج، يف الفقه.
- ر�شالة يف اللبا�س امل�شكوك، يف الفقه.

- تو�شيح امل�شائل، يف بيان اأحكام الفقه، الر�شالة 
وبعدة  مرة  ثالثي  اأكرث من  ملقلديه، طبع  العملية 

لغات.

- امل�شائل املنتخبة، يف بيان اأحكام الفقه، الر�شالة 
العملية ملقلديه باللغة العربية، طبع اأكرث من ع�شرين 

مرة.
- تكملة منهاج ال�شاحلي، يف بيان اأحكام الفقه، يف 

الق�شاء وال�شهادات واحلدود والديات والق�شا�س.
االأحكام  اأ���ش��ان��ي��د  يف  امل��ن��ه��اج،  تكملة  م��ب��اين    -
الفقهية، يف الق�شاء وال�شهادات واحلدود والديات 

والق�شا�س.
- تعليقة العروة الوثقى، االأ�شرف يف �شهر �شفر من 

عام 1413ه� املوافق ل�شهر اآب من عام 1992م

  


 
�شفر  الثامن من  )ق��ده( يف  اخلوئي  ال�شيد  ُت��ويفنّ 
ًا بعد منت�شف  1413ه بالنجف االأ�شرف، وُدفن �شرنّ
الليل � ح�شب اأوامر قونّات النظام العراقي البائد � 
مب�شجد اخل�شراء يف جوار حرم االإمام علي )عليه 

ال�شالم(.
.................................................
امل�شادر: �شرة وحياة الإمام اخلوئي بقلم 

حممد اأمني جنف
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الذكرى اخلام�شة ل�شدور جملة الرو�شة احل�شينية

خطوات على الطريق
خطوات على الطريق

 س�ا سا  س س�ا ا 
سامل س�ا عا 

في�شل غازي • اعداد: 
• حترير: �شباح الطالقاين
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كما  املقد�شة  احل�شينية  العتبة  يف  الإعالمية(  )اللجنة  تاأ�شي�س  بعد 
كان امل�شمى الأويل لها، �شرعت هذه اللجنة بتقد خدماتها الإعالمية 
لة  الإعالمية  الأن�شطة  تلك  اأوىل  ومن  املوؤمنني،  وعموم  للزوار 
اآنذاك،  احل�شينية  العتبة  اإدارة  فكرة  وكانت  احل�شينية(،  )الرو�شة 
هو اإ�شدار لة تعنى بالفكر والثقافة احل�شينية، ف�شال ن�شر امل�شاريع 
يكون  اأن  على  املقد�شة،  احل�شينية  العتبة  بها  تقوم  التي  والن�شاطات 
الإ�شدار �شهريًا.وقد ّ ال�شروع بتاأ�شي�س نواة املجلة يف �شهر ربيع الثاين 

من عام 425هــ، اأي منت�شف 24م وباأفراد ل يتعدون اأ�شابع اليد الواحدة، �شدر العدد التجريبي 
يف رجب 425هـ املوافق ت�شرين الأول 24م، وقد حلقه ثالثة اأعداد قبل اأن تتوقف لأ�شباب 
عديدة كان على راأ�شها قلة الكادر، وقد ح�شلت يف تلك الفرتة ذكريات ومواقف ل تن�شى خ�شو�شًا 
ما يرتبط بالإ�شدارات ال�شابقة لالإ�شدار الأول، وبنظرة على الأعداد ال�شادرة قبل توقفها ميكن 
القول : اإن املجلة كانت منفتحة على اأكرث من �شعيد واأنها عك�س ما ت�شور البع�س من اأنها �شتكون 

البع�س،  حفيظة  اأثــارت  اخلطوة  وهذه  �شلفًا،  ومعروف  حمدد  اإطار  �شمن  حم�شورة 
وقد ّ تعوي�س الفرا الذي ح�شل ب�شبب توقف املجلة، باإ�شدار اأ�شبوعي يحمل ا�شم 

)الأحرار( وما زال م�شتمرا  بال�شدور.

البع�س،  حفيظة  اأثــارت  اخلطوة  وهذه  �شلفًا،  ومعروف  حمدد  اإطار  �شمن  حم�شورة 
وقد ّ تعوي�س الفرا الذي ح�شل ب�شبب توقف املجلة، باإ�شدار اأ�شبوعي يحمل ا�شم 

  




















الروضة الحسينية 
تفرد وثبات

هي  احل�شينية(  )الرو�شة  جملة  ف��اأن  �شك  وبال 
اأول جملة ت�شدر من العتبات واملزارات املقد�شة 
املالمح  وا�شحة  �شورة  يعطي  مما  ال��ع��راق.  يف 
العامة  االأمانة  من  وبدعم  احل�شيني،  لالإعالم 
حمدود  غري  وب�شكل  املقد�شة،  احل�شينية  للعتبة 
ب�شهادة  االآن  به  نحن  الذي  للم�شتوى  و�شل  حتى 

امل�شيدين من كل امل�شتويات واالخت�شا�شات.
اال�شتاذ )علي كاظم �شلطان( رئي�س ق�شم االعالم 

ق�شم  عمل  قال"  املقد�شة  احل�شينية  العتبة  يف 
االعالم على اإ�شدار املطبوعات التي تن�شر الفكر 
هذه  اأه��م  وم��ن  احل�شينية،  واالأخ���الق  احل�شيني 
التي  املطبوعات هي جملة )الرو�شة احل�شينية( 
انطلقت يف بداية تاأ�شي�س ق�شم االعالم يف العتبة 
ومازالت من  كانت  اأنها  كما  املقد�شة،  احل�شينية 
اأهم امل�شاريع التي يعتمد عليها ق�شم االإعالم يف 
توعية النا�س على الثقافة احل�شينية العامة، وقد 
مراحل  بعدة  احل�شينية(  )الرو�شة  جملة  مرت 
اأ�شخا�س  قبل  م��ن  بدايتها  ك��ان��ت  االإب����داع  م��ن 
معدودين، وتوقفت لفرتة زمنية معينة وعادت بعد 

ذلك بحلة جديدة، من خالل عمل مربمج وكادر 
خمل�س يعمل با�شتمرار على التطوير، وهذا اأدى 
اإىل حتقيق طفرة نوعية يف املجلة باعرتاف جميع 

القراء".
واأ�شاف �شلطان" نحن نعمل وناأمل من هذه املجلة 
تكون  امل�شتويات كي  اأف�شل  تكون على  اأن  املبارك 
هذه  ترجمة  بعد  خا�شًة  مقروءا  ح�شينًيا  منربًا 
املجلة اإىل اللغات االأجنبية و�شدورها بعدة لغات 
مثل ) الرتكية، واالأملانية، والفرن�شية، واالنكليزية، 
والفار�شية، واالوردية( وهذه جهود كبرية ومباركة 
للعاملي فيها  والثناء، ونحن ندعو  ال�شكر  ت�شتحق 

بالتوفيق يف اخلدمة احل�شينية املباركة".
اأن يفتح باب  وختم �شلطان حديثه قائاًل" اأمتنى 
يف املجلة خمت�س يف االأدعية واالأحاديث يف ف�شل 
اجل  من  ال�شالم  عليه  احل�شي  االإم���ام  زي���ارات 
والروايات  االأح��ادي��ث  وذك��ر  واالإر���ش��اد  التوجيه 
عليهم  البيت  اأهل  زي��ارات  ف�شل  على  حتث  التي 
احل�شينية  بالعقيدة  التم�شك  اجل  ومن  ال�شالم، 
واقعة  و���ش��رح  ال��ه��دى،  اأئ��م��ة  خطى  على  وال�شري 
الطف �شرح حتليلي لت�شليط ال�شوء عليها وتبيي 

الدرو�س امل�شتنبطة من هذه الواقعة". 
االإعالمي )ج�شام حممد ال�شعيدي( قال" تاأ�ش�شت 
�شنوات  �شبعة  قبل  احل�شينية(  الرو�شة  )جملة 
با�شم الرو�شة احل�شينية و�شدر منها اأربعة اأعداد 
�شنوات،  اأربعة  قبل  اإ�شدارها  اأعيد  ثم  وتوقفت 
وكانت يف بدايتها هي االأوىل من نوعها على م�شتوى 
العتبات يف العراق، وكانت حينها توفر جزءا كبري 
من املعلومات التي يحتاجها الزائر وتغطي الكثري 

من ن�شاطات العتبة احل�شينية املقد�شة".
واأ�شاف ج�شام" اأما االآن فاإن املجلة قطعت �شوطا 
اهتمامها  واأ�شبح  الثقافية  امل��ج��االت  يف  كبريا 
بجميع  واالهتمام  واخل���ارج،  ال��داخ��ل  يف  وا�شعا 
العامل،  يف  املوجودة  املقد�شة  العتبات  ن�شاطات 
ومن اأهم اأعمال املجلة التي امتازت بها يف الفرتة 
االأخرية هي، التحقيقات االجتماعية التي تخ�س 
ال�شعب  وهموم  وم�شاكل  العراقي،  املجتمع  حياة 
والن�شح  احللول  على  ال�شوء  وت�شليط  العراقي، 
بالعمل بها، وامتنى اأن تزداد الق�شايا التي ت�شاهم 

يف بناء ال�شخ�شية عند الفرد". 

39 رجب  1433ه��



الأهمية االنفتاح على االأمم االأخرى بلغاتها اخلا�شة، 
ولغر�س بيان �شورة االإ�شالم املحمدي االأ�شيل القائم 
على اأ�شا�س العدل وال�شلم والت�شامح، ا�شُتحدثت )�شعبة 
االإعالم الدويل( على اثر املقرتحات التي تقدمت بها 
لالأمانة العامة للعتبة احل�شينية ممثلًة ب�شماحة ال�شيخ 
االأجنبية  الوفود  من  العديد  الكربالئي  املهدي  عبد 
وقد  املقد�شة،  لكربالء  الزائرة  وال�شعبية  الر�شمية 
كان باكورة عمل هذه ال�شعبة، اإ�شافة ملجلة الرو�شة 
باللغة  احل�شينية  النه�شة  جملة  اإ�شدار  احل�شينية، 
باالأملانية  ورابعة  الفار�شية  باللغة  واخرى  الفرن�شية، 
االأوردي���ة،  باللغة  و�شاد�شة  الرتكية  باللغة  وخام�شة 
ف�شاًل عن الن�شخة االإجنليزية التي ت�شدر قبل تلك 

اال�شدارات عامي . 
وق��د اع��ُت��م��د اخل��ط��اب امل��ع��ت��دل يف اإ����ش���دارات هذه 
االإ�شالمي  الدين  ثوابت  بي  ي��وازن  وال��ذي  ال�شعبة، 
احلنيف وتعاليم اأئمة اأهل البيت عليهم ال�شالم وبي 
االأمم  تعريف  اجل  من  االأجنبي،  القارئ  يتفهمه  ما 
والعدل  لل�شلم  الداعية  االإ���ش��الم  مبفاهيم  االأخ���رى 
واخلري، وخلق ج�شور تعاون معريف واإن�شاين، وتعديل 
�شوهها  التي  النا�شعة  االإ�شالمية  ال�شورة 
االإرهاب النا من الفكر املتطرف 
التي  الطوائف  لبع�س  واملت�شدد 

عي االإ�شالم.  تدنّ
االإع���الم  �شعبة  م��ه��ام  وت��ت��وزع 
ال����دويل ع��ل��ى ع���دة ف���رق عمل 
الرو�شة  جملة  عمل  فريق  اأولها 
احل�شينية باللغة العربية، وهي املجلة 
ال�شعبة،  نواة  تعترب  التي  االأ�شا�شية 
ف����ري����ق عمل  ث�����م  وم������ن 
املجالت االجنليزية 
وال����ف����رن���������ش����ي����ة 
وال���ف���ار����ش���ي���ة 
واالأمل������ان������ي������ة 
وال����رتك����ي����ة. 
ب���ال���ت���ع���اون 
هياأة  م���ع 
ت��رج��م��ة 
قيق  تد و
متخ�ش�شة 

يف هذه اللغات من عدة جامعات عراقية ومرتجمي 
وم�شت�شارين من خارج البلد.

أسباب االنبثاق واألهداف 
المرجوة

يف هذا اخل�شو�س حتدَث �شاحب احللقة الرئي�شية 
و  املجلة  عمل  وا�شتمرار  جن��اح  اأ���ش��ب��اب  يف  االأوىل 
ال�شعبة بعدهاال�شيد حممد ح�شي العميدي امل�شرف 
التي  االأ���ش��ب��اب  ال���دويل( ع��ن  االإع���الم  على )�شعبة 
دعت لتاأ�شي�س ال�شعبة واالأهداف املرجوة منها قائال" 
بالنظر للحاجة املا�شة لت�شليط ال�شوء على مفاهيم 
قامت  ال�شلم،  اأ�شا�س  على  القائمة  املعتدلة  االإ�شالم 
اإدارة العتبة احل�شينية املقد�شة بتاأ�شي�س �شعبة خا�شة 
باالإ�شدارات االأجنبية، وقد با�شرت هذه ال�شعبة مهام 
عملها منذ اأكرث من عامي فيما يخ�س ا�شدار املجلة 
املجالت  خ�شو�س  يف  ع��ام  من  والأك��رث  االجنليزية، 
والرتكية،  والفار�شية  واالأملانية  الفرن�شية  باللغات 
ف�شال عن املجلة العربية، واملوقع االلكرتوين الر�شمي 
www.imhussain.( ل�شعبة االإعالم الدويل

.")com
ف على اإ�شدارات  واأ�شاف ال�شيد العميدي" ميكن التعرنّ

�شعبة االإعالم الدويل واإجمال مهامها مبا يلي:

مجلة الروضة الحسينية 
جملة  وه������ي 
 68 ب�  �شهرية 
�شفحة، تعنى 
ب���ال���ث���ق���اف���ة 
حل�شينية  ا
وال����ث����ق����اف����ة 
وقد  ال��ع��ام��ة، 
واأ�شبحت  اأع���وام  ث��الث��ة  م��ن  اأك���رث  قبل  ���ش��درت 
وتعتمد  ال���دويل.  االإع���الم  ل�شعبة  ن��واة  بعد  فيما 
االإ�شالمي  اخل��ط��اب  احل�شينية  الرو�شة  جملة 
املراد  االأ�شا�شية  الق�شايا  ير�شد  الذي  التنويري 
اأو  تو�شيحها، ومعاجلة ما يكتنفها من مالب�شات 
احل�شينية  النه�شة  به  ج��اءت  ما  غمو�س،ح�شب 
واله  عليه  اهلل  �شلى  النبي   ش� وف��ق  امل��ب��ارك��ة 
وتعاليم االأئمة االأطهار عليهم ال�شالة وال�شالم..

شعبة اإلعالم 
الدولي..

رسالة اإلسالم 
الحسينية الى 

العالم
�شوهها  التي  النا�شعة  االإ�شالمية  ال�شورة 
االإرهاب النا من الفكر املتطرف 
التي  الطوائف  لبع�س  واملت�شدد 

عي االإ�شالم.  تدنّ
االإع���الم  �شعبة  م��ه��ام  وت��ت��وزع 
ال����دويل ع��ل��ى ع���دة ف���رق عمل 
الرو�شة  جملة  عمل  فريق  اأولها 
احل�شينية باللغة العربية، وهي املجلة 
ال�شعبة،  نواة  تعترب  التي  االأ�شا�شية 
ف����ري����ق عمل  ث�����م  وم������ن 
املجالت االجنليزية 
وال����ف����رن���������ش����ي����ة 
وال���ف���ار����ش���ي���ة 
واالأمل������ان������ي������ة 
وال����رتك����ي����ة. 
ب���ال���ت���ع���اون 

متخ�ش�شة 

توضيحها،  املراد  األساسية  القضايا  يرصد  الذي  التنويري  اإلسالمي  اخلطاب  احلسينية  الروضة  جملة  تعتمد    
ومعاجلة ما يكتنفها من مالبسات أو غموض حسب ما جاءت به النهضة احلسينية املباركة  

واأ�شبحت  اأع���وام  ث��الث��ة  م��ن  اأك���رث  قبل  ���ش��درت 
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عاتقها  على  املجلة  ه��ذه  تاأخذ  اآخ��ر  جانب  وم��ن 
التعريف باآخر امل�شتجدات والن�شاطات وامل�شاريع 
املقد�شة،  احل�شينية  العتبة  يف  تباعًا  حتدث  التي 
التوجيهات  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ت�شليط  ع��ن  ف�����ش��ال 
املرجعية  من  ت�شدر  التي  والفتاوى  واالإر���ش��ادات 

الدينية العليا.

المجلة االنجليزية 
�����ش����درت ه���ذه 
امل����ج����ل����ة ق��ب��ل 
اأك����رث م��ن عام 
ت اإىل  ثم ان�شمنّ
االإع��الم  �شعبة 
عند  ال��������دويل 
ت���اأ����ش���ي�������ش���ه���ا، 
على  تقوم  وهي 
بالواقع  باالجنليزية  املتكلمي  االأج��ان��ب  تعريف 
بعد  م��ا  ع��راق  يف  والثقايف  واحل�����ش��اري  الديني 
التي  التاريخية  املرحلة  وهي   ،2003 عام  التغيري 
يعي�س فيها العراقيون اأجواء الدميقراطية وحرية 
والدينية،  املدنية  احلقوق  وباقي  والتعبري  ال��راأي 
احل�شاري  االإرث  على  ال�شوء  ت�شليط  عن  ف�شال 
والديني املنبثق من تعاليم اأئمة اأهل البيت عليهم 

ال�شالة وال�شالم.

 المجلة الفرنسية 
اعتبارها  ميكن 
جم���ل���ة  اأول 
اإ������ش�����الم�����ي�����ة 
باللغة  ثقافية 
على  الفرن�شية 
العراق  م�شتوى 
وال�����ع�����ت�����ب�����ات 
فيه،  امل��ق��د���ش��ة 
بغداد  يف  بالفرن�شية  ت�شدر  جملة  هناك  حيث 

لكنها ثقافية فنية ذات اجتاه واحد. 
النه�شة  الف�شلية بنقل مبادئ  وتعنى هذه املجلة 
احل�شينية املباركة وتعاليم االأئمة االأطهار عليهم 
ال�شالم وفق ما جاء به االإ�شالم املحمدي االأ�شيل، 
ون�شر هذه املبادئ يف العديد من الدول التي تعتمد 
اللغة الفرن�شية كلغة ر�شمية اأو حملية ال�شيما بلدان 
و�شط و�شمال اأفريقيا، ف�شاًل عن فرن�شا التي يبلغ 

عدد امل�شلمي فيها نحو �شتة ماليي فرد. 

 المجلة الفارسية 
ل���ق���ي���ت ه����ذه 
امل��ج��ل��ة اإق��ب��ااًل 
على  ك�����ب�����ريا 
توافد  خلفية 
اآالف الزائرين 
االإي�����ران�����ي�����ي 
لزيارة  ي��وم��ي��ًا 
ال�����ع�����ت�����ب�����ات 
املقد�شة يف كربالء وباقي املدن، وحاجة هوؤالء 
للتعرف على اآخر امل�شتجدات اخلا�شة بالزيارة 

واملراقد املقد�شة وباقي ال�شوؤون الدينية.

 المجلة األلمانية: 
ت��ق��ت��ف��ي ه��ذه 
امل���ج���ل���ة اأث����ر 
���ش��ق��ي��ق��ت��ه��ا 
االإجن��ل��ي��زي��ة 
م�����ن ن��اح��ي��ة 
اخل�������ط�������اب 
وال�����ت�����وج�����ه 
على  املعتدل  االإ�شالم  تعاليم  بنقل  وااللتزام 
عليهم  البيت  اأه��ل  مبذهب  التعريف  اأ�شا�س 

ال�شالم.

 المجلة التركية: 
ت��ت��م��ي��ز ه���ذه 
امل�����ج�����ل�����ة يف 
خطابها  ل��غ��ة 
ال�������ش���ل�������ش���ة 
ال��ب��ع��ي��دة عن 
التعقيد ب�شبب 
ال����ق����وا�����ش����م 
امل�شرتكة الكثرية بي العرب واالأتراك، وعدم 
احلاجة لبناء اأ�شا�س ثقايف جديد بي االأمتي، 
االإن�شانية  االأوا�شر  تقوية  على  املجلة  ز  فرتك
لغة  عن  واالبتعاد  العامة  والدينية  والثقافية 

التطرف والت�شدد.

المجلة األوردو:
اإن اإ�شدار جملة  

دينية  ث��ق��اف��ي��ة 
خا�شة بالنه�شة 
احل�������ش���ي���ن���ي���ة 
وت���ع���ال���ي���م���ه���ا 
ة  ل�شننّ امل�شتندة 
حممد  ال���ن���ب���ي 
عليه  اهلل  �شلى 
واآله، كان حتديا كبريا كونه االول يف تاريخ االإ�شدارات 
على م�شتوى العراق، ف�شال عن �شعوبة احل�شول على 
م�شادر وقوامي�س وخطوط وت�شاميم ذات �شلة بثقافة 
االأوردو، ولكن باالإميان باهلل عزوجل واإرادته وبف�شل 
العدد  اإ�شدار  ال�شالم مت  االإم��ام احل�شي عليه  بركة 
االول من هذه املجلة الف�شلية التي حتمل نف�س الطابع 
االأجنبية  امل��ج��الت  م��ن  لزميالتها  الديني  الثقايف 

ال�شادرة عن �شعبة االإعالم الدويل.

الموقع االلكتروني:
�شعبة  اإ���ش��دارات  مع  بالتزامن  املوقع  ه��ذا  تاأ�ش�س   
عليه  االإ����ش���دارات  كافة  لتحميل  ال���دويل،  االإع���الم 
اأفق  ع��ن  ف�شال  م��ك��ان،  اأي  يف  مطالعتها  واإمكانية 
�شفحات  لفتح  معتَمدة،  زمنية  خطة  �شمن  تطويره 
ليت�شنى  الرئي�شي  امل��وق��ع  داخ���ل  االجنبية  باللغات 

لالأجانب مطالعة املعلومات التي يقدمها املوقع.
خطة  ه��ن��اك  بالقول"  ال��ع��م��ي��دي  ال�����ش��ي��د  وخ��ت��م 
م�شتقبلية الإ�شدار جمالت بلغات اأخرى مثل الكردية 
من  املنبثق  االإ�شالمي  اخلطاب  ليعم  والرتكمانية. 
اأر�س كربالء املقد�شة اأرجاء العامل وينت�شر اإ�شعاعه يف 

كافة اأركان االأر�س.

اإ������ش�����الم�����ي�����ة 

اإن اإ�شدار جملة 
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الكاتب عبد الهادي البابي: 
تصحيح الخطاب اإلسالمي  

ال�شك يف اأن االإعالم اليوم هو املعربنّ احلقيقي عن ل�شان 
و�شائل  من  و�شيلة  ف��االإع��الم  وجماعة،  ف��ردًا  االإن�شان 
االإي�شاح املهمة جدًا، وميكن اأن يعرب عن ق�شية ر�شالية 
واالأمم،  ال�شعوب  معانات  عن  يعرب  اأن  وميكن  عظيمة، 
كما ميكن لالإعالم اأن يقلب احلقائق، وممكن اأن يقوم 
اإ�شقاط  اأو حتى  اأو م�شوؤول كبري  االإعالم باإ�شقاط وزير 
نظام باأكمله اإذا ما تبنى ق�شية من الق�شايا واأ�شتطاع اأن 
يحرك ال�شارع، فاملطلوب من االإعالم ال�شدق والعدالة 
خ�شو�شًا  النا�س  ه��م��وم  م��ن  واالق����رتاب  واالإن�����ش��اف 
الطبقات املحرومة واملهم�شة واملن�شية التي ال �شوت لها 

فيكون هو �شوتها ول�شانها.
وناه�شة  عامرة  جملة  احل�شينية،  الرو�شة  جملة  واأن 
وفيها م�شاحة كبرية من احلرية قد ال تتوفر يف غريها 
طابع  ذات  دينية  جهة  متثل  اأن��ه��ا  رغ��م  امل��ج��الت  م��ن 
عقائدي معروف، مع ذلك تكتب بع�س االأقالم املتنوعة 
يف هذه املجلة خالف ما يريده البع�س وي�شتهيه وتنتقد 
احلقيقة،  لتقول  نظرها  وجهة  عن  وتعرب  راأيها  وتبدي 
فنحن نقدر هذه املجلة وهي بالواقع اأدت ما عليها من 
ال  �شوتًا  واأو�شلت  امل�شلم  ال�شارع  توعية  يف  م�شوؤولية 

ي�شمع، وفكرًا ال يقراأ، وراأيا ال يعرف، وح�ش�شت ال�شارع 
االإ�شالمي مبعاناة النا�س وهموم امل�شلمي يف الكثري من 

البلدان االإ�شالمية..
كما اأن جملة الرو�شة احل�شينية- ورغم ق�شر مدتها- 
ت�شدرت بكل جدارة االإعالم االإ�شالمي الذي اأخذ على 
الطيبة  ال�شورة  نقاء  واإع���ادة  امل�شار  ت�شحيح  عاتقه 
االإعالم  �شوهها  اأن  بعد  االأ�شيل،  املحمدي  لالإ�شالم 
كربالئي  �شوت  تعترب  اليوم  فهي  امل�شبوه،  الالاإ�شالمي 
الهادر باحلق  قوته من �شوت احل�شي  ي�شتمد  �شريف، 
اإىل يوم القيامة،  نتمنى لها وللعاملي فيها املزيد من 

التوفيق والنجاح..

الكاتب الحاج  صالح 
الرفيعي: 

الروضة اسم يصدح باسم 
الحسين دائما

  بهذا امل�شمى املقد�س يف حلتها اجلديدة وبعددها 
وباأبوابها  الغزيرة  مبادتها  تتالأالأ  واالأربعي  التا�شع 
م�شتمرا  وذكرا عطرا  درًا ح�شينيا  فتتناثر  املختلفة 
للح�شي ونه�شته اإ�شالحًا الأمة جده امل�شطفى )�شلى 

اهلل عليه واله و�شلم( .
اخلالد  ال�شفر  بهذا  تعنى  املباركة  املجلة  ه��ذه  ان 
للح�شي وتاريخ ت�شحياته وما يجب على امل�شلمي من 
اتخاذ العربة والعربة من �شريته وجهاده من خالل 
امل�شاركة والكتابة ل�شفر العلماء واخلطباء واملثقفي 
ال���زوار  اآراء  واحت�شان  فيها  الكتابة  يف  وال��ك��ت��اب 
بزيارة مدينة  الت�شرف  عند  االجانب من اجلن�شي 
احل�شي و�شريحه املبارك واخيه اأبي الف�شل العبا�س 

)عليه ال�شالم(.
وقد اأعجبني قول ممثل االمم املتحدة الذي ن�شرته 
االخرية  اأعدادها  اأحد  الرو�شة احل�شينية يف  جملة 
احل�شينية  للعتبة  زيارته  (عند  واالربعي  )ال�شابع 
بزيارة  الت�شرف  هو  زيارتي  �شبب  ان   ( ق��ال  حيث 

هذه املدينة الزاخرة باملراقد املقد�شة، واين احتفي 
بثقافتها وارثها التاريخي وابدي احرتامي لدينها وملا 

لها من مكانة مقد�شة(.
باللغة  ن�شرها  اىل  ا�شافة  املجلة  اب��داع��ات  وم��ن 
خمتلف  يف  بن�شرها  اإعالميا  اأبدعت  فقد  العربية 
اللغات االجنبية منها االجنليزية والفرن�شية واالملانية  

واالأوردو والرتكية وغريها .
امل�شلم  غري  لل�شباب  ت�شرح  ال��دويل  االع��الم  وبهذا 
الجل  ال�����ش��الم(  )عليه  احل�شي  ت�شحيات  ق�شية 
التعريف باال�شالم ال�شحيح الذي ي�شاند احلق ولكي 
منها  ي�شتقى  ب�شرية  ث��ورة  هناك  ان  ال�شعوب  ُتفهم 

الدر�س الدائم. 
انها الثورة احل�شينية التي تتجدد وتتوهج ويقتب�س من 
بحر عطائها جواهر نفي�شة يف الت�شحية وحمل املبادئ 
منذ  االر���س  به  تعج  ال��ذي  الظلم  ورف�س  ال�شامية 
االإ�شالمية  الر�شالة  بزوغ فجر  االوىل حتى  اخلليقة 
)�شلى  اخلامت حممد  النبي  بقيادة  اجلديد  والعهد 
القيمية  املفاهيم  يف  ث��ورة  اح��دَث  واآل���ه(  عليه  اهلل 
االإ�شالمية  ال��دع��وة  طرحت  وك��ذل��ك  والتوحيدية. 
بديال معرفيا واأخالقيا و�شلوكيا وقد اآمن به �شفوة 
من االبرار من ال حممد ويف مقدمتهم االمام علي 
)عليهما  واحل�شي  احل�شن  وولديه  طالب  ابي  ابن 

ال�شالم(.
اهمية  ال�شادق حتققت  االإع��الم  ه��ذا  وع��ن طريق 
اأ�شبحت  حيث  احل�شينية  الر�شالة  ن�شر  يف  ك��ربى 
ق�شية احل�شي ب�شمائر املئات من املفكرين والباحثي 
واالدباء من خمتلف دول العامل وباأديانهم املتعددة، 
النموذج  احل�شي  االم���ام  ان  على  يجمع  اجلميع 

اال�شمى لل�شهادة. 
حقا  اال�شتب�شار  ي��رى  منهم  الكثري  جعل  ما  وه��ذا 
ويتحول اىل الت�شيع كونه مل�س احلق وفرق بي الباطل 

ومريديه وبي احلق وموؤيديه. 
ان هذا اجلهد العلمي املحرر يف هذه املجلة الرائعة 
جهد احتاج اىل ال�شرب والتنقيب والطبع والتن�شيد 
والرتجمة ليقدم زادا معرفيا ال نظري له يف مطبوع 
اخلالدة  ال��ط��ف  ملحمة  م��ن  وع��ط��را  عبقا  يفي�س 

وانت�شار احل�شي بها من خالل الدم على ال�شيف. 
تهانينا ودعاوؤنا لكادر هذه املجلة الرائعة املن�شورة 
العز  دوام  ولهم  اهلل-  �شاء  -ان  احل�شيني  بالفي�س 

والتوفيق يف كل اأعمالهم امل�شتقبلية .

بأقالم..
الكّتاب والقّراء
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الباحث عبد الكريم 
العامري:

أجمل لنا تصوراته وانطباعاته 
بالنقاط التالية: 

اأمتنى  الرو�شة احل�شينية  كاتبا مهتما مبجلة  بو�شفي   -1
التو�شع يف تغطية ن�شاطات املحافظات املتميزة لكي تخرج 
من اطار املحلية الأفق اأو�شع واأكرث تاأثريا وحتدث حالة توازن 

يف الطرح.
يتعلق  ما  كل  وط��رح  وال�شباب،  للطلبة  باب  ا�شتحداث   �3

باأمورهم.
وق�شة  وتهاين  �شور  للطفولة،  تخ�شي�س حيز  4� مطلوب 

م�شورة، ون�شائح.
طبية  ا�شت�شارات  اأو  وح��ل،  م�شكلة  على  ال�شوء  ت�شليط   �5
واأ�شرية من خالل رجال القانون والرتبية والطب النف�شي، 

د احلياة و�شعوبة مواجهتها والتكيف معها. لتعقنّ
6� املجال الريا�شي مفقود، هناك ريا�شة مطلوبة للجميع 
وهي غري منافية لقيمنا واأخالقنا، وتقام يف اأوقات كثرية 
الفراغ  م�شاكل  امت�شا�س  اأج��ل  من  البيت،  داخ��ل  حتى 
وتقومي ال�شلوك وبناء اجل�شم، مثل ريا�شة ال�شباحة واللياقة 

البدنية، والن�شاطات الريا�شية الطبية والرتويحية..
والق�شة  ال�شعر  جمال  يف  القراء  ن�شاطات  ا�شتقطاب   �7

واملقالة.. 
واأخريًا اأود اأن اأقدم متنياتي لكل الكادر يف جملة الرو�شة 
احل�شينية بدوام النجاح املتوا�شل خدمة لكل �شاأن، وخا�شة 

بعد اأن انتقلت اىل طبعاتها بلغات اأجنبية.
الكاتب واالأديب علي ح�شي عبيد: رو�شة التجديد الفكري 

اخلالق
ُيعاب على ال�شيا�شة اأنها تتحدث عن نف�شها فقط، ويعاب 
عن  يتحدثون  اأنهم  جماعات(   اأو  )اأف���راد  بع�شهم  على 
او  نا�شي  اآخ��ر،  اأو  ل�شبب  االآخرين  ويلغون  اأنف�شهم فقط، 
اأقل  يجعله  فقط  ال��ذات  يف  الكالم  ح�شر  ب��اأن  متنا�شي، 
بكثري  اأف�شل  فيك  اأن كالم غريك  كما  غ��ريه،  من  اأهمية 
من كالم نف�شك عنك، فمن مدح نف�شه ذمها، ومن ح�شر 

كالمه يف ف�شاء الذات وكاأنه �شجي زنزانة واحدة ال تتغري 
يف �شكلها اأو جوهرها.

وا�شح،  اأم��ر  هذا  دينية،  جملة  احل�شينية  الرو�شة  جملة 
هذه  يف  نف�شها  حت�شر  اأن  اخل�شية  ك��ل  اخل�شية  وك��ان��ت 
املالحظات  وتنامي  اال���ش��دارات  تتابع  مع  لكنها  الزاوية، 
اجلادة، اأخذت اآفاقها الفكرية الدينية تت�شع �شيئا ف�شيئا، 
فيها  تقراأ  واالأ�شجار،  االزه��ار  متنوع  ب�شتانا  �شارت  حتى 
م�شارات الفكر املتنوعة واجتاهات الفن كامل�شرح والت�شكيل، 
املقاالت  فيها  وجتد  واأحكامه،  الدين  ق�شايا  فيها  وتقراأ 
لهذا  املهمة  والتغطيات  والتحقيقات  واحل��وارات  املتنوعة، 
اء جتد فيها الفائدة  املجال اأو ذاك، اإنها �شارت حديقة غننّ
واملتعة معًا، وهذه غاية الغايات الأي مطبوع اأو جملة اأو اأية 

دورية من الدوريات.
تاأخذ م�شارا  اأن  املجلة ال ي�شح  اأن  للقول،  اأجد حاجة  قد 
واحدا يف ال�شكل والت�شميم واالإخراج وامل�شمون اأي�شا وهذا 
�شيء معمول به من لدن االخوة القائمي على املجلة، ولكنني 
الرو�شة مطبوع  التنونّع، فمجلة  حقيقة اطالب باملزيد من 
واالإبداع  التطور  الرو�شة  كادر  ال�شدقائي  متمنيا  مقروء، 

الدائم.

االستاذ غفار عفراوي
 مدير إعالم مجلس محافظة 

ذي قار: إنها روضة الثقافة 
العراقية

عدة  ت���راودين  الغالية،  جملتي  فيها  ات�شفح  م��رة  كل  يف 
م�شاعر خمتلفة، فاأنا بي الرهبة واالرتعا�شة التي يحدثها 
يف دواخلي اال�شم ال�شريف الذي حتمله، وبي الفرح وال�شوق 

الكبري الذي يعرتيني واأنا اأطالع العدد اجلديد كل �شهر.
ا�شم  اأعطيتها  اإن  املجلة  �شاأبالغ يف و�شف  انني  اأت�شور  ال 
مو�شوع  بي  فما  البلد،  االوىل يف  العراقية  الثقافة  رو�شة 
مهم  وخ��ربي  �شحفي  حتقيق  اإىل  متجدد  او  جديد  ديني 
و�شواًل للقاء �شخ�شية مميزة يف اأحدى املجاالت او يف عدة 
جماالت، ومن بعدها الفاكهة االأدبية املتنوعة الثمار، وما 
حتمله طيات املجلة االخرى من مقاالت ر�شينة يف ال�شيا�شة 

والبحوث  والرتبية  العلم  اىل  وال��دي��ن  وال��ت��اري��خ  واالدب 
الرائعة.

- وبقلب كلون الثلوج و�شفاء احلياة  اأدعو الباري -عزنّ وجلنّ
الكرمية اأن ميد بعمر املجلة الغالية ويجعلها منارًا ونربا�شًا 
للقلوب والعقول، واأن يكتب يل ال�شرف بخدمتها دائمًا، وكل 

عام وجميع االأخوة العاملي فيها من جناح اإىل جناح..

الكاتب والصحفي جمال 
أمين الحسني:

 تسويق الفضيلة
مبنا�شبة الذكرى ال�شنوية اخلام�شة ل�شدور جملة الرو�شة 
احل�شينية الغراء ي�شعدين اأن اأقدم التهنئة لكادر املجلة وهم 
اأ�شمى ملحمة مقد�شة متثلث  ينريون الدرب لالأجيال عن 
بثنائية ال�شراع بي ف�شطاطي، ف�شطاط احلق وف�شطاط 
التاريخ املخزية، فيما  الذي قبع مدحورا يف زوايا  الباطل 
نربا�شا  ظ��ل  احل�شينية  النه�شة  واأل���ق  احل�شيني  ال��وه��ج 

ت�شت�شيء به االن�شانية يف كل زمان ومكان.
نرى ان الوظيفة االأ�شمى لالإعالم اجلاد والهادف هي ت�شويق 
ف�شال عن  الوعي  م�شاحة  وزي��ادة  احلق،  ون�شر  الف�شيلة، 
الر�شالة الروحية واالأخالقية التي ُتبنى من خالل االطروحة 
القراآنية )وما يلفظ من قول اإال لديه رقيب عتيد(، ومن باب 
خري النا�س من نفع النا�س، خا�شة ونحن يف ع�شر العوملة 
الذي يتزاحم فيه الفكر على اأبواب العقول والقلوب، ندرك 
اال�شا�شي يف  الدور  يقع على عاتقه  االإ�شالمي  االعالم  اأن 
ن�شر احلق ومفاهيم العدالة وامل�شاواة يف احلقوق والواجبات 

وفق ما جاء به ال�شارع املقد�س.
�شوت  اي�شال  يف  املقد�شة  العتبات  اعالم  انطلق  هنا  من 
اآل حممد �شلى اهلل عليه واآله الهادر باحلق وقيم اجلمال 
ونقل  وتكاملها،  النفو�س  تهذيب  و�شرع يف  وااليثار  واخلري 
ال�شورة امل�شرقة لت�شحيات اهل البيت عليهم ال�شالم من 

اجل اقامة الدين والدفاع عن كرامة االن�شان.
مفاهيم  نقل  يف  احل�شينية(  )الرو�شة  جملة  جنحت  لقد 
لالإعالم  فمجدًا  الر�شالية،  حركتها  وج��وه��ر  االإم��ام��ة 
االإ�شالمي اجلاد والهادف وهو ين�شر قيم  اال�شالم احلنيف 

احلقيقية وُمثل ومبادئ االإمام احل�شي عليه ال�شالم..
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ت�شعى اأية و�شيلة اعالمية لتقومي عملها وخلق تفاعل بي 
عنا�شر عملية االت�شال من حيث املر�شل وامل�شتقبل، 
وحر�شا على دميومة التوا�شل واإحداث عن�شر التاأثري 

املبا�شر وخلق نقطة التقاء.
)الرو�شة  جملة  اأجرته  الذي  اال�شتبيان  خالل  ومن 
اف�شل  هو  ما  تقدمي  عاتقها  على  األقت  احل�شينية( 
اآراء  على  وللوقوف  لقرائها،  واأدب��ي��ا  وعلميا  ثقافيا 
ومعرفة  والنهو�س  التطوير  عملية  يف  امل�شتقبلي 
اجتاهات واآراء وميول القراء لالرتقاء بها، وحماولة 
وعلى  املتلقي  رغبات  لتلبية  ال�شمولية  اإىل  الو�شول 
خمتلف امل�شتويات، فقد مت ت�شميم ا�شتمارة ت�شمنت 

عدة اأ�شئلة وفقرات عن املجلة.
وقد وزعت اال�شتمارة على �شرائح خمتلفة من املجتمع 
لت�شمل خمتلف الفئات وخمتلف امل�شتويات الثقافية.    

ت�شعى  احل�شينية(  )الرو�شة  جملة  اأن  منطلق  ومن 
دائما اىل االرتقاء الذي تبتغيه وقبل ال�شروع يف اظهار 
الِن�شب، فقد عمد كادر املجلة اىل و�شع ثمانية ا�شئلة 

متنوعة وموزعة على ابواب املجلة.
كان ال�شوؤال االول )ما معدل اقتنائك ملجلة الرو�شة 
بكل  يحتفظون  انهم   %25 اأ���ش��ار  وهنا  احل�شينية( 

االعداد التي �شدرت من جملة الرو�شة، و60% انهم 
يقتنون بع�س االأعداد و15% كانت اجاباتهم متذبذبة 
من حيث احل�شول على املجلة واالحتفاظ بها. وكانت 
اأ�شباب عدم االقتناء الرئي�شية هي عدم وجود منافذ 

توزيع وبيع للمجلة خارج العتبة احل�شينية املقد�شة.
)الطرق  اىل  اال�شتبيان  من  الثاين  ال�شوؤال  وتطرق 
ن�شبة  ف��اأك��دت  املجلة(  على  احل�شول  يف  امل��ع��ت��ادة 
بينوا  و%53  �شديق،  من  عليها  يح�شلون  انهم   %27
قالوا  و%20  االإه��داء  خالل  من  عليها  يح�شلون  انه 
مبجلة  اخلا�شة  الت�شويق  مراكز  من  ي�شرتونها  انهم 

)الرو�شة احل�شينية( داخل العتبة احل�شينية.
فيما كانت االإجابة عن ال�شوؤال الثالث الذي كان )حول 
و�شول املجلة بانتظام( 67% بينوا انها ت�شل بانتظام، 
واأفادت ن�شبة 28% اإن عملية التوزيع مل تكن منتظمة 
داخل االأماكن التي يعملون بها  ب�شبب اإعطاء جمموعة 
من الن�شخ اىل جهة واحدة وعدم توزيعها من قبل هذه 
اجلهة على من ي�شملهم التوزيع، بينما كان ن�شبة %5 

اجاباتهم خمتلفة.  
وتطرق ال�شوؤال الرابع يف ورقة اال�شتبيان اىل )طبيعة 
تقييمك العام مل�شمون املجلة( فح�شلت الفقرة االوىل 

 نتائج 
استبيان:

بتضافر الجهود 
نرتقي نحو اعالم 
حسيني مؤثر 

وفّعال
 

44 رجب  1433ه�



من ال�شوؤال امل�شومة ب� )جيد جدا( على ن�شبة 66% من 
املجلة  م�شداقية  على  يدل  وهذا  االإجابات،  جمموع 
ن�شبة  اأما  وا�شتمراريتها،  وتفاعلها  املعتدل  وخطابها 
34% اكدت على قبول امل�شمون العام للمجلة، فكانت 
فيما  متقاربة  الرابع  ال�شوؤال  من  الفقرتي  اجابات 

بينها.
بالت�شميم  )ماراأيك  منطوقه  كان  اخلام�س  ال�شوؤال 
اأ����ش���ادوا  امل��ج��ل��ة(ن�����ش��ب��ة %50  ل��غ��الف  اخل���ارج���ي 

اخلارجي  الت�شميم  ودقة  بجمالية 
احل�شينية  ال�شور  وا�شتخدامها 
والتحف الثمينة، بينما اأ�شار %35 

يف  املختارة  ال�شورة  جمال  اىل 
الغالف اخلارجي وكانت ن�شبة 

15% بي االإجابتي ال�شابقتي.
عملية  تطوير  امكانية  وح��ول 

ال���ت���وزي���ع، ك����ان ال�������ش���وؤال 
ال�شاد�س )ماهي الطريقة 

للح�شول  تالئمك  التي 
 %25 اأكد  املجلة(  على 

انهم يرغبون ب�شرائها 

عن طريق البيع املبا�شر من ق�شم االعالم يف العتبة 
رغبتهم  اىل   %15 اأ�شار  بينما  املقد�شة،  احل�شينية 
باقتناء املجلة عن طريق املكتبات االأهلية و60% كانت 
حيث  للمجلة  دوري  ا�شرتاك  يف  بالت�شجيل  رغبتهم 

ت�شهل عليهم عملية احل�شول عليها.
ح املجلة،  و�شمن اإدخال الطريقة االلكرتونية يف ت�شفنّ
الن�شخة  با�شتالم  ترغب  )ه��ل  ال�شابع  ال�شوؤال   َ ب��ينّ
االلكرتونية من املجلة( فتباينت ن�شب القبول والرف�س، 
فرف�س 45% فكرة الن�شخة االإلكرتونية بينما اأيد %55 
فكرة ان�شاء ن�شخة اإلكرتونية حيث ميكن ا�شتخدامها 

واحل�شول عليها عن طريق الربيد االلكرتوين.
حول  ك��ان  اال�شتبيان  يف  واالأخ����ري  الثامن  ال�����ش��وؤال 
يف  امل�شاركة  ت��ود  )ه��ل  امل�شاركة  يف  ال��ق��راء  رغبات 
الرغبتهم  توؤيد   %64 االكرب  الن�شبة  فجاءت  املجلة( 
املختلفة،  باملوا�شيع  ورفدها  املجلة  يف  امل�شاركة  يف 
ون�شبة 36% تراوحت بي القبول وعدم اال�شتطاعة يف 

امل�شاركة ل�شيق الوقت لديهم.
االستنتاجات

)الرو�شة  جملة  اأج��رت��ه  ال��ذي  اال�شتبيان  ختام  يف 
من  م�شجعة  كانت  التي  االإجابات  وفرز  احل�شينية( 
حيث االنطباع عن جودة املادة والطباعة والت�شميم 
واخ��ت��ي��ار امل��وا���ش��ي��ع ال��ت��ي ت��ك��ون م��واك��ب��ة لالأحداث 
واملنا�شبات التي متر علينا، وهذا يعطي دليال وا�شحا 
ومل  كلل،  اأو  ملل  دون  يعمل  الذي  الكادر  مهنية  على 
ي��اأت��ي ه��ذا م��ن ف���راغ ب��ل خ��ربة اأع���وام طويلة كانت 
ثمرتها النجاح والتوفيق يف خدمة �شيد ال�شهداء)عليه 

ال�شالم(.
لكن بع�س النتائج بينّنت احلاجة املا�شة الفتتاح مراكز 
ت�شويق داخل كربالء املقد�شة وخارجها يف املحافظات 
ملجلة الرو�شة احل�شينية، ف�شال عن احلاجة املا�شة 
لال�شدارات  ت�شويق  منافذ  الف��ت��ت��اح 
التي  االخ����رى 

تنتجها �شعبة االعالم الدويل باللغات االجنبية وح�شب 
الدول التي تخاطبها لل�شروع بتاأ�شي�س مدر�شة اعالمية 
ح�شينية ت�شاهي وتناف�س املدار�س االعالمية االخرى 

التي تتباهى بها االأمم.
ومن جانب اآخر كانت هناك اإ�شارة قوية للحاجة اىل 
تنظيم عملية التوزيع واالإهداء وعدم اقت�شارها على 
مكاتب املديرين وروؤ�شاء اجلامعات، وروؤ�شاء االق�شام 
ال�شعب  م�شوؤويل  من  الكثري  اأن  حيث  العتبة  داخ��ل 
داخل العتبة يجهلون وجود جملة بهذا اال�شم ف�شال 
وا�شح  خلل  وه��ذا  وغريهم،  الوحدات  م�شوؤويل  عن 
بال�شرعة  ومعاجلته  ومالحظته  اإليه  االلتفات  ينبغي 

الق�شوى.
كما اظهرت النتائج –ولو بن�شبة قليلة- رغبة القراء 
الكرتونية  ن�شخ  وعمل  التقني  التطور  على  باالنفتاح 

ت�شل اىل القارئ من خالل الربيد االلكرتوين. 
واأخريًا بينت النتائج وجود حاجة الإن�شاء �شفحات يف 
املجلة تخ�ش�س لرغبة القراء بامل�شاركة حيث اأظهر 
اال�شتبيان ان ن�شبة 64% يرغبون بامل�شاركة، وهذا قد 
يعطي انطباعا لتقبل القارئ اىل اأهمية وجناح جملة 
مدى  و  اأك��رب  ب�شورة  م�شتقبال  احل�شينية  الرو�شة 

اأو�شع.
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 من اأكبر الب�شائر التي ي�ّشر الم�شلم بها كثرة عدد المعتنقين للدين 
ال�شالمي حيث بداأ الإ�شالم قبل 4 �شنة برجل واحد هو نبينا محمد 
�شلى اهلل عليه واآله، وح�شب الإح�شائيات الأخيرة فقد بلغ عدد الم�شلمين 

اأكثر من األف واأربعمائة مليون م�شلم. 
انت�شارًا بين جميع  الأ�شرع  الإ�شالمي هو  الدين  اأن  الدرا�شات على  وتدّل 
الأديان، فهو ينمو �شريعا في جميع قارات العالم، وهذا ما اأّكده الر�شول 
الم�شطفى محمد �شلى اهلل عليه واله في حديثه ال�شريف ) �شيبلغ هذا 

الأمر اأي الإ�شالم  ما بلغ الليل والنهار(.

طلبة العلوم االسالمية 
في الدول االجنبية

• حتقيق: ميثم احل�شناوي- حممود امل�شعودي

جملة )الرو�شة احل�شينية( كانت متواجدة يف ق�شم دار القراآن الكرمي يف 
العتبة احل�شينية املقد�شة، وفتحت ملف املعاناة التي يتعر�س لها امل�شلمون 
يف البلدان العربية واالأجنبية وخا�شة طالبات العلم منهم، من خالل اللقاء 
مبجموعة من الطالبات امل�شلمات من دول خمتلفة، اثناء تواجدهن يف دورة 

وجتويده  الكرمي  القراآن  حفظ  اأ�شاليب  لتعليم 
وتالوته، التي يقيمها ق�شم دار القراآن يف العتبة 

احل�شينية املقد�شة.
ب��داي��ة امل�����ش��وار ك��ان��ت م��ع االأخ���ت )م���رمي نور 
جامعة  يف  طالبة  تركيا،  من  كايا(  يا�س  ن�شان 
امل�شطفى العاملية يف ايران وقالت" لقد ح�شرت  

للعتبة احل�شينية املقد�شة يف كربالء من خالل دعوة ُوجهت لطالب جامعة 
اإىل كربالء وكانت هنالك  التي نح�شر فيها  امل�شطفى، وهذه املرة االأوىل 
رغبة ملحة من قبل الطالبات باملجيء لكن العدد كبري جدًا لذا جلاأنا اىل 
نظام القرعة، فحظيُت بزيارة االمام احل�شي عليه ال�شالم". مو�شحة" اأن 
درو�س القراآن الكرمي قينّمة وذات فوائد عديدة منها تقوية النَف�ْس على تالوة 
القراآن الكرمي، ويف امل�شتقبل ن�شتطيع اأن ندر�س هذه القواعد يف بلدنا اإذ اأن 

الفائدة االأوىل هي �شخ�شية واالأهم بالطبع فائدة املجتمع".

معركة احلجاب
مة  اما عن امل�شاكل التي تعرت�س احلجاب فقالت مرمي" هنالك م�شاكل جنّ

وحتّديات تطبيــــــــــق 
املباد ال�شالميــــــــــّة
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تعاين منها بنات امل�شلمي يف بع�س الدول، منها م�شكلة احلجاب فقد كانوا 
تركن  الطالبات  من  والكثري  وامل��دار���س،  اجلامعات  يف  احلجاب  مينعون 
دينية،  اأدخل مدر�شة  اأن  اأنا فقد اخرتُت  اما  القرار،  ب�شبب هذا  درا�شتهن 
احلجاب  ارت��داء  مثل  اال�شالمية  بالقواني  تلتزم  املدر�شة  هذه  كانت  حيث 
عني لدخولها، واأكملُت درا�شتي االعدادية وبتوفيق من اهلل  وهذا ال�شيء �شجنّ
وت�شجيع من والدي ذهبُت اإىل جامعة امل�شطفى الدينية الأنها جامعة اإ�شالمية 
احلجاب،  منع  قرار  ُرفع  ون�شف  �شنة  حوايل  وقبل  واجب،  فيها  واحلجاب 
مما  حجابهن  نزع  الطالبات  من  الكثري  امتنعت  اأن  بعد  القرار  هذا  وجاء 
الكثري  اتخاذهم  الرغم من  القرار، على  ا�شحاب  �شكل �شغطا كبريا على 
من القرارات ال�شارمة بحق كل من ترتدي احلجاب يف اجلامعة او املدر�شة، 

ارتداء  على  وا�شرارهن  الطالبات  ع��زم  لكن 
احلجاب بدد كل املحاوالت التي كانت تدعو اىل 

نزع احلجاب".

انتباه  يلفت  احل�شن  والتعامل  الإعمار 
الزائرين

مع  الثانية  حمطتنا  كانت  تركيا  ع��ن  وبعيدا 
بكالوريو�س  طالبة  وهي  الهند  يف    بومباي  من  عابدي(  )فاخرة  ال�شيدة 
تقف خلفها  التي  امل�شاكل،  الكثري من  يعانون  الهند  امل�شلمي يف  قالت" اأن 
ثلة من ال�شلفيي والوهابيي، حيث يقومون باإ�شدار فتاوى قتل ال�شيعة ون�شر 
ال�شبهات التي ت�شيء اإىل الت�شيع من اأقاويل واأكاذيب عديدة، والهدف منها 

هو ت�شويه �شورة املذهب ال�شيعي.
واأ�شافت فاخرة" بعد زيارتي اإىل كربالء، كانت لدينّ رغبة �شديدة بزيارة 
االإمام احل�شي عليه ال�شالم، والأنني كنت اأقراأ واأ�شمع عن الت�شحيات التي 
قدمها من اجل الدين االإ�شالمي، كذلك اال�شتفادة من الدورة القراآنية التي 
يقيمها دار القران الكرمي يف العتبة احل�شينية املقد�شة، والهدف من درا�شتي 
لعلوم التالوة القراآنية، هي لي�شت فائدة �شخ�شية واإا فائدة عامة للجميع 
�س القراآن وتالوته، وخالل  الأن بعدة عودتي اإىل مدينتي يف الهند، �شوف اأدرنّ
التي  اجلليلة  واخلدمة  املتوا�شل  االإعمار  راأي��ت  كربالء  مدينة  يف  جت��وايل 
تقدم من قبل منت�شبي العتبات املقد�شة وطريقتهم اللطيفة يف التعامل مع 

الزائرين".

طرق جديدة يف تدري�س القراآن الكر يف العتبة احل�شينية 
حمطتنا الثالثة كانت مع )نور النهار( من دولة بنغالد�س، طالبة بكالوريو�س 
ت�شم  اإ�شالمية  دول��ة  بنغالد�س  دول��ة  ذكرت" اأن  الكرمي  ال��ق��راآن  علوم  يف 
من  نعاين  لكننا  دينية  ومراكز  مدار�س  وهنالك  خمتلفة،  واأدي��ان  طوائف 

اأ�شلوبهم  ك��ذل��ك  ال��ت��دري�����س  ا���ش��ل��وب  م�شكلة 
ا�شاليب  اىل  يفتقر  فهو  ال��ق��راآن  حتفيظ  يف 
التدري�س احلديثة، وقد ي�شتخدمون ال�شرب يف 
املراحل االأوىل وهو ما ينعك�س �شلبا على نف�شية 
عن  ويبتعدون  يهربون  االأطفال  ويجعل  الطلبة، 
ا�شلوب  الكرمي،اما ما مل�شناه يف  القراآن  درا�شة 
التدري�س يف العتبة احل�شينية املقد�شة من خالل 

 مامل�س   ع م  س  
 ع ا  س ا  وا 

 اامل عا  ا عو

 مامل�س   ع م  س 
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الدورة القراآنية، رائع وجيد ويجعل الطالب يحب درو�س القراآن الكرمي، فقد 
ا�شتفدنا الكثري يف علوم تالوة القراآن وبالن�شبة يل �شيء جديد مل اأكن اأ�شمع 
به من قبل خ�شو�شًا يف اأ�شاليب حفظ القراآن الكرمي وطرق تدري�س القراآن 
وطرق جديدة بالن�شبة لنا، واأنا م�شتاقة حلفظ القراآن الكرمي وهذه الطرق 

�شوف اأطبقها يف تدري�شي للقراآن الكرمي.

تربة الإمام احل�شني عليه ال�شالم عقدة اأزلية 
توقفنا عند )زوينا قلما( من جمهورية الكونغو قالت" اأن ن�شبة �شكان الكونغو 
95% هم من الديانة امل�شيحية، والبقية هم م�شلمون وهذا يوؤثر علينا كثريا 
ال�شعائر احل�شينية، فاأننا نقيمها ب�شرية تامة ومل تقت�شر على  فعند اقامة 
هذا احلد فقط واا يعرت�شون اذا �شلينا على تربة، والغالبية من امل�شلمي 
امل�شلمي  وم�شكلة  ال�شيعي،  املذهب  من  هم  والقلة  ال�شني  املذهب  من  هم 
ب�شورة عامة هي ق�شية احلجاب فهي م�شكلة قائمة وحمط اختالف بيننا 
ال�شالة،  او يف وقت  ال�شن  لكبار  تقديرهم هو  وبينهم الن احلجاب ح�شب 

وال�شي الذي يفرحنا كثريًا هو عدم وجود قانون 
مينع ارتداء احلجاب.

حمطتنا قبل االأخرية كانت مع )حوراء حممود( 
معاناة  عن  حتدثت  القمر،  جزر  من  �شنة،   14
باأعداد  بلدنا  يزخر  قائلة"  بلدها  يف  امل�شلمي 
نق�س  من  يعانون  لكنهم  امل�شلمي،  من  كبرية 

االإ�شالمية، حتى ال توجد مدار�س   املعلومات  يف 
جهة  اأي  او  ح���وزات  او  بامل�شلمي  متخ�ش�شة 
نحن  احلقيقة  يف  االإ�شالم،  تعاليم  بن�شر  تهتم 
ما  او  م�شامينه  نعرف  ال  ولكن  اال�شالم  نعرف 
االعالم  دور  اأن  اىل  ا�شافة  علينا،  الواجب  هو 
اخلارجي له تاأثري كبريا على امل�شلمي الأنه ينقل 
وا�شح هو قتل  و هدفهم  لنا  الثقافات االجنبية 

امل�شلمي بطرق خمتلفة، ولكن م�شاركة بع�س الطلبة يف الدرو�س اال�شالمية 
التي تقام يف دول اخرى لها دور كبري يف احلفاظ على اال�شالم وعلى الطالب 

ذاته وجمتمعِة.

مذهب احلق ينر طريق املظلومني 
 )رحمة علي( 33 �شنة، من اوغندا قالت" ان دولة اوغندا خليط من الديانات 
كامل�شلمي وامل�شيحيي وما يخ�س امل�شلمي فم�شكلتهم اأنهم ال يعرفون �شيئا 
لقلة  االإ�شالمي  الدين  ملفاهيم  اوغندا  افتقار  �شبب  ويرجع  اال�شالم،  عن 
املتعاقبة  �شببها احلكومات  امل�شاكل  وكل هذه  واحل�شينيات،  امل�شاجد  وجود 
الدينية  املدار�س  بناء  يف  اهتماما  يبدون  ال  فقد  اوغندا  حكم  على 
تعاليم  لن�شر  حقيقي  منطلق  تعترب  التي  واحل�شينيات  امل�شاجد  او 
وقد  اال�شالمي  املجتمع   على  ال�شلفي  املذهب  وي�شيطر  اال�شالم، 
التعاليم التي يرونها �شحيحة فت�شري على املجتمع ومنها  ين�شرون 

ب�شورة عامة هي ق�شية احلجاب فهي م�شكلة قائمة وحمط اختالف بيننا 
ال�شالة،  او يف وقت  ال�شن  لكبار  تقديرهم هو  وبينهم الن احلجاب ح�شب 

وال�شي الذي يفرحنا كثريًا هو عدم وجود قانون 
مينع ارتداء احلجاب.

حمطتنا قبل االأخرية كانت مع )حوراء حممود( 
معاناة  عن  حتدثت  القمر،  جزر  من  �شنة،   14
باأعداد  بلدنا  يزخر  قائلة"  بلدها  يف  امل�شلمي 
نق�س  من  يعانون  لكنهم  امل�شلمي،  من  كبرية 

ان دولة اوغندا خليط من الديانات " ان دولة اوغندا خليط من الديانات " ان دولة اوغندا خليط من الديانات  33 )رحمة علي( 33 )رحمة علي( 33 �شنة، من اوغندا قالت
كامل�شلمي وامل�شيحيي وما يخ�س امل�شلمي فم�شكلتهم اأنهم ال يعرفون �شيئا 
لقلة  االإ�شالمي  الدين  ملفاهيم  اوغندا  افتقار  �شبب  ويرجع  اال�شالم،  عن 
املتعاقبة  �شببها احلكومات  امل�شاكل  وكل هذه  واحل�شينيات،  امل�شاجد  وجود 
الدينية  املدار�س  بناء  يف  اهتماما  يبدون  ال  فقد  اوغندا  حكم  على 
تعاليم  لن�شر  حقيقي  منطلق  تعترب  التي  واحل�شينيات  امل�شاجد  او 
وقد  اال�شالمي  املجتمع   على  ال�شلفي  املذهب  وي�شيطر  اال�شالم، 
التعاليم التي يرونها �شحيحة فت�شري على املجتمع ومنها  ين�شرون 
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يوجد  وال  ال�شالة  يف  فقط  احلجاب  اأن  الن�شاء  يبلغون  فقد  احلجاب  ق�شية 
من يعار�شهم، الأن مكانتهم قوية بي اطياف املجتمع، اما املذهب ال�شيعي فهو 
وحوزات  مدار�س  توجد  القلة  رغم  وعلى  االأخ��رى   للمذاهب  بالن�شبة  �شعيف 
�شيعية وقد حتدث الكثري من املناظرات بي ال�شنة وال�شيعة والوهابية وزوجي 

كثري ما يناظر الوهابية بخ�شو�س مذهبنا ال�شيعي.
للدرا�شة خ�شو�شا يف  اوغندا  الطلبة اىل خارج  واأ�شافت رحمة" عند خروج 
ايران من اجل درا�شة علوم القران ودرو�س حوزوية، وعند رجوعهم اىل بلدنا 
الكثري منهم ي�شبحون على املذهب ال�شيعي الأنهم يعرفون حقيقة مذهب اهل 
اإال قليال ويف  البيت عليهم ال�شالم، اما يف اوغندا فال ذكر للمذهب ال�شيعي 
خفية تامة، واأنا وزوجي در�شنا يف قم املقد�شة واحلمد هلل ا�شبحنا من املوالي 
البيت عليهم ال�شالم، بعد ان ك�شبنا معلومات كبرية خالل درا�شتي يف  الأهل 
ال�شابق كنت  ففي  وعلومهم  النبوة   بيت  باأهل  يو�شف  ال  و�شغفي  املقد�شة  قم 

مظلومة لكوين على مذهب غري مذهب اهل البيت عليهم ال�شالم".
قم  يف  تقام  التي  القرانية  ال��دورات  يف  ا�شارك  انا  حديثها" اليوم  وختمت 
املقد�شة والعتبة احل�شينية املقد�شة ودرا�شتي يف جامعة امل�شطفى يف ايران 
هي من اجل جمع معلومات كبرية وزيادة معرفتي باالإ�شالم، لكي ا�شتطيع 
ان ارد على اأي �شوؤال يتوجه ايل خ�شو�شا يف بلدي الذي ي�شهد الكثري من 
املناظرات، فكل م�شلم عليه ان يعرف ديانته  وعقيدته وما هو الواجب 

عليه".

  

ار ◄  بقلم: والء ال�شفنّ

َ ا�ْشرَتى  اهلل لو امعنا النظر يف اآيات القران الكرمي وتوقفنا عند االآية املباركة )اإِن
َة( �شنجدها حتمل �شورا ومعاين  ن َلُهُم اجْلَ  ِباأَن ْمواَلُهْم  َواأَ اأَْنُف�َشُهْم  امْلُوؤِْمِنَي  ِمَن 
عظيمة ال جندها يف غريها من االآيات املباركة كونها جتارة مع اهلل تعاىل-اأو 
بعبارة اأخرى اإنها �شفقة، او م�شاومة بي اخلالق واملخلوق لكنها يف ذات الوقت 
تك�شف عن عظمة اللطف االلهي خلالق املخلوقات ومن بينها االن�شان واملتنعم 
عليه بكرمه واليحتاج له وال لعبادته لكنه -�شبحانه وتعاىل-يف نف�س الوقت ي�شع 
اإي��اه مبقابٍل كبرٍي جنة  لي�شرتي منه ما قد وهبه  الذليل  العبد  مواثيق مع ذلك 

عر�شها ال�شموات واالر�س .
وبالرجوع اىل ق�ش�س القراآن الكرمي وما نقله رواتنا عن ق�ش�س من �شبقونا يتبي 
لنا ان هنالك عددا كبريا ممن ميثلون امل�شداق احلقيقي لتلك االآية املباركة ياأتي 
قلوبهم  واخترب  اهلل  انتجبهم  الذين  وحواريوهم  والر�شل  االنبياء  مقدمتهم  يف 

باالميان.
االم��ام احل�شي -عليه  مها  قدنّ التي  والت�شحيات  الثورة  ال�شوء على  �شلطنا  ولو 
ال�شالم-يف واقعة الطف كونها متثل قمة العطاء وقمة الت�شحيات التي مل ولن 
ي�شهد لها التاريخ مثيال ا�شتنادا لقول االمام احل�شن عليه ال�شالم )اليوم كيومك 
يا اأبا عبد اهلل( �شنجده مل يكتف  -�شالم اهلل عليه- بتقدمي نف�شه بي يدي اهلل 
م اأوالده واأطفاله ون�شاءه واأقاربه وابناء ع�شريته قرابي  -�شبحانه وتعاىل- بل قدنّ
لدميومة دين اهلل مل يبال بالغايل والنفي�س، وهنا ترد ت�شاوؤالت عدة اأهمها :هل 

كانت غاية احل�شي)عليه ال�شالم(الدخول للجنة فقط ؟ .
وميكننا ان ن�شت�شف االإجابة من االمام احل�شي -عليه ال�شالم- الذي كان حتى 
اللحظة االخرية من حياته ينادي )�شيعتي( اإ�شافة اىل ماذكرته الروايات عن 
ا�شتغاثة ابنته )�شكينة( به لريويها املاء واأ�شارت له باأننّه اإمام مع�شوم ميكنه اأن 
يحدث معجزة ويرويها املاء فاأخذها خلف اخليام وو�شع اإ�شبعه ال�شريف على 
ر منها ينبوع  املاء العذب وقال لها بنيتي اأترين هذا املاء لو �شربتي  االر�س فتفجنّ
منه لعط�شت �شيعتنا يوم القيامة يوم الظماأ االكرب، فاأبت �شرب املاء رغم عط�شها 
الكبري، اإ�شافة اىل ما نقله االمام ال�شادق -عليه ال�شالم- )يح�شر جدي احل�شي 
يوم القيامه على �شعيد وحده وراأ�شه ين يديه وجراحاته ت�شخب دما وهو ي�شيح 
اإلهي �شيعة ولدي  ي �شيعتي( كما �شتخرج الزهراء يوم القيامة تنادي  اإلهي جننّ

احل�شي -عليه ال�شالم- وتلتقطهم واحدا تلو االآخر.
ت�شحيات  من  ال�شالم-  -عليه  احل�شي  االم��ام  ماقدمه  ان  لنا  يتبينّ  هنا  ومن 
مل تكن الغاية منها دخوله للجنة فح�شب، بل اإنه -�شالم اهلل عليه- �شحى من 
اأجل �شيعته وحمبيه ممن عا�شروه، وممن يبكي عليه اأو يحزن مل�شيبته اىل يوم 
القيامة، فتجارته -عليه ال�شالم- مع اهلل -�شبحانه وتعاىل- كانت مقابل دخول 

�شيعته وحمبيه اجلنة .
ولو ك�شفنا الغبار عن �شفحات التاريخ فهل �شنجد فيها ملثل هذا االيثار مثيال، 

وملثل تلك االن�شانية قرينا، واأية نعمة نحن بها؟ 

َ ا�ْشرَتى  اهلل ا�ْشرَتى لو امعنا النظر يف اآيات القران الكرمي وتوقفنا عند االآية املباركة )اإِن َ اهلل لو امعنا النظر يف اآيات القران الكرمي وتوقفنا عند االآية املباركة )اإِن
َة( �شنجدها حتمل �شورا ومعاين  ن َلُهُم اجْلَ  ِباأَن ْمواَلُهْم  َواأَ اأَْنُف�َشُهْم  امْلُوؤِْمِنَي  ِمَن 
َ ا�ْشرَتى  اهلل لو امعنا النظر يف اآيات القران الكرمي وتوقفنا عند االآية املباركة )اإِن

جتارة احل�شني  ... ملن ؟



. مظلومة لكوين على مذهب غري مذهب اهل البيت عليهم ال�شالم
قم  يف  تقام  التي  القرانية  ال��دورات  يف  ا�شارك  انا  حديثها" اليوم  وختمت 
املقد�شة والعتبة احل�شينية املقد�شة ودرا�شتي يف جامعة امل�شطفى يف ايران 
هي من اجل جمع معلومات كبرية وزيادة معرفتي باالإ�شالم، لكي ا�شتطيع 
ان ارد على اأي �شوؤال يتوجه ايل خ�شو�شا يف بلدي الذي ي�شهد الكثري من 
املناظرات، فكل م�شلم عليه ان يعرف ديانته  وعقيدته وما هو الواجب 

عليه".
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في حوار مع ا�ستاذ حميد مراد بطرس
رئيس الجمعية العراقية لحقوق ا�نسان في الواليات المتحدة ا�مريكية
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في حوار مع ا�ستاذ حميد مراد بطرس
رئيس الجمعية العراقية لحقوق ا�نسان في الواليات المتحدة ا�مريكية

�شنعتها يد حممد وعلي وفاطمة )�شلى اهلل عليهم اأجمعي(، 
اه في�س حممد )�شلى اهلل عليه واآله(  واأعِظم به من وليد، غذنّ
حنو  روح��ه  و�شاغ  ال�شالم(،  )عليه  علي  اإمي��ان  نف�شه  وروى 
جتد  العظمة  بواكري  كانت  وهكذا  ال�شالم(،  )عليها  فاطمة 
طريقها اإىل حياة الوليد الطاهر، وهكذا ترت�شم دروب اخللود 
يف حياة ال�شبط احل�شي، فكانت حياته )عليه ال�شالم( زاخرة 
درب  يف  النور  فر�شت  �شعلة  حياته  وكانت  والعطاء،  بالفي�س 
قراأنا  هكذا  الوجود،  قلب  يف  الدفق  غر�شت  و�شحنة  احلياة، 

احل�شي وفهمناه وعِلمناه..

 احل�شني الإمــام  اأن  ترون  هل    

نه�شته  على  عظمته  اقت�شرت  قد  ال�شالم(  )عليه 
املباركة اأم اأنها كانت حمطة من حياتِه الكرمية؟ 

جميع  ال�شالم(،  )عليه  احل�شي  االإم��ام  يف  توفرت   

فاأخذ  غ��ريه،  بها  يظفر  مل  التي  ة  ال��ف��ذنّ الرتبوية  العنا�شر 
ر�شالة  ل  وحتم االأم��ة،  لقيادة  اأعدته  وقد  ولبابها  بجوهرها 
روحية  بقوى  اأمدته  كما  ومكوناتها،  اأبعادها  بجميع  االإ�شالم 
الحدود لها من االإميان العميق باهلل، واخللود اإىل ال�شرب على 
ما انتابه من املحن واخلطوب التي ال يطيقها اأي كائن حي من 

بني االإن�شان.
اأن  وجدنا  فقد  ال�شالم  عليه  للح�شي  درا�شتنا  اأما من خالل 
الطاقات الرتبوية التي ظفر بها، وعملت على تقوميه وتزويده 
باأ�شخم الرثوات الفكرية واالإ�شالحية، اإذ اأنها ال تقت�شر على 
الذاتية،  واإا ت�شمل اخلوا�س  ال�شكلية،  امل�شابهة يف املظاهر 
واملقومات الطبيعية، كما ن�سنّ على ذلك علماء الوراثة وقالوا 
القطن  فبذور  احلية  الكائنات  جميع  يف   ٌ ب��ينّ اأم��ر  ذلك  )اأن 
تخرج القطن، وبذور الزهرة تخرج الزهرة(، وهكذا غريها، 

فالفرع يحاكي اأ�شله وي�شاويه يف خوا�شه، واأدق �شفاته.

 هل اطلعتم على نه�شة احل�شني 

)عليه ال�شالم( مبا يكفي ملعرفة الدوافع ال�شيا�شية 
والجتماعية لثورة عا�شوراء؟

�شفاتا  االإن�شانية  املجتمعات  من  جمتمع  لكل  اإن   

ينفرد بها، ورموزًا اإن�شانية تتعاي�س معه يف كل حيثيات احلياة 
املجتمع،  حت��رك  التي  االجتماعية  ال��روح  هي  االجتماعية، 
بامل�شكالت  حت�س  اإن�شانية  قدرة  هي  االجتماعية  الروح  وهذه 
به  الذي  املعيار  متتلك  ورمبا  ودقيق،  وا�شح  ب�شكل  وتتلم�شها 
اجلمعي  اأو  الفردي  التدهور  اأو  التطور  اأو  النمو  حالة  تقي�س 
ال  االإن�شانية  وال�شخ�شية  الب�شرية  الطبيعة  ولكن  للمجتمع، 
توجدان على اأي حال اإال من خالل العالقات بي النا�س، فكان 
االإمام احل�شي بن علي عليه ال�شالم مثال الروح االجتماعية 
التي حت�س ما يدور بفلك تلك املجتمعات، والتغريات الطارئة 
التي تقود اإىل التدهور واالنحدار.. نعم اإن االأ�شباب والدوافع 
 ، احل�شي  ث��ورة  قيام  اإىل  اأدت  التي  واالجتماعية  ال�شيا�شية 

كبرية جليلة كانت لكن ثمارها م�شتمرة وحية لن تزول ت�شتقي 
منها ال�شعوب معاين كثرية وعديدة ال ح�شر لها.

 من عرفتم  مــا  وبــعــد  الآن    

الق�شية احل�شينية فما الذي يعنيه احل�شني )عليه 
ال�شالم( لكم؟

ا اليوم   احلقيقة اأنه لي�س هناك من هو اأحوج مننّ

العزمية  و�شالبة  االإرادة  قوة  يف  املثال  احل�شي،  لالإمام 
يف املواجهة والدفاع عن ق�شيته، ق�شية الوجود االإن�شاين 
باأ�شره، ومن هنا عدت النه�شة احل�شينية انعطافًا خطريًا 
يف حياة االأمة، مل متحها ع�شرات القرون، وما زالت تتجدد 
كل عام… فنحن يف حاجة اإىل تاأكيد لثورة احل�شي يف 
معناها، وما اآلت اإليه من نتائج، ولي�س الواقعة بحد ذاتها، 

واإا رموزها واأبعادها النف�شية… 
اإر�شاء احلرية  اجل  بكل ماميلك من  امل�شيح  ى  وكما �شحنّ
ا�شت�شهاد  ذك���رى  ظلت  فلقد  جمعاء  الب�شرية  وح��ق��وق 
ويرف�س  نف�س كل م�شلم غيور، رف�س  احل�شي ت�شدع يف 
وع�شريته  اأهله  احل�شي  خ�شر  واقعة  فهي  واملهانة،  الذل 
من اأجلها كما هو امل�شيح عليه ال�شالم، ولكنه علنّم الكون 
كيف تكون قوة املبادئ، وقوة االإرادة، فمحي اأثر يزيد بعد 
اأن عا�س مهوو�شًا )مر�س الهو�س( مبقتل احل�شي، وعا�س 
اللوثة العقلية يف حياته بفعل ما اقرتفه من ذنب، واحى 
اأثره بعد موته، وظل احل�شي �شاخ�شًا بذكراه عرب القرون، 

ذكرى تظل تتجدد عرب الع�شور. 

  ا 
 س� سا

 دا سوا 
  ا س
 ا  
  س�ا

او اي 
  

51 رجب  1433ه��



• عبد الهادي البابي

الأجــواء  يف  نعي�س  اأن  ــا  اأردن اإذا 
حياتنا  لنا  ُتقّوم  التي  ال�شليمة 
وتقّرب   ، اأمــورنــا  لنا  وتّي�شر   ،
وجهات نظرنا ، وحّتل لنا م�شاكلنا 
، وهي ال�شمانة الوحيدة لأدامة 
نتعلم  اأن  فعلينا   ، بيننا  ــوار  احل
النقد،والنقد الذاتي ، وذلك باأن 
ننتقد اأنف�شنا كاأفراد يف مااأخطاأنا 
ننقد  واأن   ، فيه  فرّطنا  مــا  ويف 
اأخطاأت  ما  يف  كجماعات  اأنف�شنا 
فيه اجلماعة ويف ما فرّطت فيه ، 
واأن تكون لدينا �شجاعة مواجهة 
بـــه بكل  اخلـــطـــاأ والإعــــــــرتاف 
 ، تغيره  على  العمل  ثم  �شجاعة 
اأن  يحاولون  الذين  من  ولنكون 
ي�شوروا  اأو   ، اأخطاءهم  يخفوا 
ــواب ،  ــا �ــش ــه اأخــطــاءهــم عــلــى اأن
 ، ح�شنات  اأنــهــا  على  و�شيئاتهم 
حتى اأن بع�شهم يحاول اأن يجعل 
اخلطاأ  اأخذ  واإذا  مقد�شًا،  اخلطاأ 
، فكيف  النا�س  نفو�س  قد�شية يف 

ميكن اأن ت�شتقر حياتهم ؟؟؟

وواعيًا   عميقًا  نقدًا  اأنف�شنا  ننقد  اأن  فعلينا 
وتعاىل  �شبحانه  اهلل  ماعلنّمنا  خ��الل  م��ن 
يف  االأن�شان  حركة  ت�شبط  التي  القواعد  من 
القراآن  يكون  اأن  يجب  وعالقاته،  اأو�شاعه 
اأنف�شهم  ون  ُي��غ��رينّ فالذين   ، اأنف�شنا  م���راآة 
وواق��ع��ه��م على اأ���ش��ا���س ال��ق��راآن ال��ك��رمي يف 
يف  فكرية  مواقع  كانت  �شواء   ، املجاالت  كل 
العقيدة اأو كانت مواقع عاطفية يف ال�شعور اأو 
كانت مواقع فاعلة يف الواقع ، اأو كانت مواقع 
االنتماء يف ماينتمي اإليه النا�س،  فاأن هوؤالء 
�شينجحون يف نهاية املطاف ، فعلينا اأن ننتبه 
فقد  اأنف�شنا  اإىل 
ي�����اأت�����ي�����ن�����ا ج���و 
نا  ليجرنّ الع�شبية 
ياأتينا  ،اأو  اإل��ي��ه 
االنفعالية  ج���و 
وال���ع�������ش���ب���ي���ة 
 ، اإل��ي��ه  لي�شمنا 
لنتخفف من ع�شبياتنا ، فاأن كل ع�شبية يف 
انفعال  فكل  انفعاالتنا  من  ولنتخفف   ، النار 

غري حممود امل�شري.
فعلينا اأن نفتح �شدورنا للناقدين ، واأن نتعلم 
فلي�س   ، بع�شًا  بع�شنا  ننقد   اأن  حياتنا  يف 
علي  االإم���ام  فهذا   ، النقد  ف��وق  اأح��د  هناك 
اأهدى  م��ن   اهلل  )رح��م  يقول:  ال�شالم  عليه 
ج2����س319،اأي  البالغة  نهج   ) عيوبي  اإيلنّ 
لك  ويذكر  ياأتيك  ال��ذي  االإن�شان  الحت�شب   :
عيوبك عدوا لك لتبداأ مبحاربته، بل اعتربه 
فك  عرنّ ��ه  الأننّ تكرمه،  اأن  على  تعمل  �شديقًا 
يريد  فهو   ، عليك  تق�شي  رمبا  التي  عيوبك 
اأن حتمي نف�شك من عيبك ، كما حتمي  لك 
نف�شك من عدوك ، فهو يرى منك مامل تره 

من نف�شك ..  
لي�س  فهو  درجته  كانت  مهما  اإن�شان  اأينّ  اإن 
ه  ُينبنّ اأن  من  اأعلى  ولي�س  ُينقد  اأن  من  اأعلى 
االإمام  كالم  اإن  يوعظ،  اأن  من  اأعلى  ولي�س 

ه اإىل كل من ترتفع درجته  عليه ال�شالم موجنّ
م�شوؤولية  اأكانت  �شواء  امل�شوؤولية،  مواقع  يف 
يرى  وهو   ، اجتماعية  اأو  �شيا�شية  اأو  دينية  
اأن  يقبل  ، فال  ال�شخ�شية  نف�شه يف �شخامة 
اأو  ظلمت  اأو  اأخطاأت  قد  اأن��ك  اأح��د  له  يقول 
:اإننا  النا�س ذلك ؟فنقول  اأال ي�شجع   ، اأ�شاأت 
اأي  مناه ، يف  اأينّدنا �شخ�شًا واأحببناه وعظنّ لو 
وجاء  امل�شوؤولية  اأو  القيادة  مواقع  من  موقع 
فتعالوا  اأخطاأ   اإن �شاحبكم  يقول  اإليكم من 
اإنكم  ؟  ف  نت�شرنّ كيف   ، اإ�شاءته  عن  نبحث 
ي�شب  بع�شكم   ، �شتثورون  ذل��ك  يف  ال���ش��ك 
اأو   ، احلجارة  عليه  يلقي  والبع�س   ، الناقد 
يفتح عليه النار ، اأو قد ي�شتمه ،اأو يتهمه باأنه 
الغوغاء  عليه  يوؤلب  لكي  معادية  جلهة  يعمل 
قال  م��اذا  تفكروا  اأن  دون  من اجلهالء  من 
هذا الرجل ؟ وهل هو �شحيح اأم لي�س ب�شحيح 
�س  ؟ وهكذا نحن بالنتيجة نعبد اأ�شنامًا نقدنّ

  فيها اخلطاأ والظلم واالإ�شاءة
ال�شالم  عليه  علي  االإمام  ن�شمع  اأخرى  ومرة 
يقول :)فال تكفوا عن مقالٍة بحق ، اأو م�شورة 
بعدل، فاأنني ل�شت يف نف�شي فوق اأن ُاأخطيء( 
 : يعني  البالغة ج11باب210�س101...  نهج 
التنظروا اإيل نظرتكم اإىل من اليخطيء، بل 
االأمة  ..ليعلنّم  لو كنت خمطئًا  حا�شبوين كما 
تواجه  اأن  االأم��ة  لم  وليعنّ حكامها،  تنقد  اأن 
من  ويطلب   ، البناء  بالنقد  فيها  امل�شوؤولي 

امل�شوؤولي اأن اليعتربوا اأنف�شهم فوق النقد..
اأن  نتعلم  اأن  نتعلمه، ويجب  اأن  فهذا مايجب 
ننقد اأنف�شنا باأنف�شنا ، واأن ينقد بع�شنا بع�شًا 
 ، للقاعدة  القيادة  نقد  امل�شاألة  �شواء كانت   ،
اأو نقد القاعدة للقيادة ، والأن امل�شاألة اإذا مل 
ف�شت�شيع   ، البناء  النقد  اأ�شا�س  على  ترتكز 
االأ�شخا�س  بهلوانيات  اأم���ام  االأم���ة  ق�شايا 
ااالخطاء  م��ن  الكثري  فهناك   ، وقدا�شتهم 
واالأح���زاب  ال��دول��ة  يف   ، واقعنا  يف  الكارثية 
واجلمعيات واملوؤ�ش�شات الدينية واملنظمات ، 

الأجــواء  يف  نعي�س  اأن  ــا  اأردن اإذا 

 غياب النقد ت�شييٌع 
لق�شايا املجتمع  
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حمن الالنّمي ◄  يكتبها: عبد الرنّ

�شول االأكرم )�شلنّى اهلل عليه واآله و�شلنّم(  اأكرث االأحاديث ال�شريفة التي وردت عن الرنّ ما 
الم( يف بيان مكانة االإمام احل�شي )عليه  وباقي املع�شومي من االأئمة االأطهار )عليهم ال�شنّ

الم( وعظمة وجاللة الدور الذي قام به، وهي يف الغالب حملنّ اتفاق لدى الفريقي. ال�شنّ
واأحاديث اأخرى ُتعدنّ بع�شرات املئات تل�شقنا باالإمام احل�شي )عليه ال�شالم( وتربطنا به 
ة مرات يف اليوم الواحد � تندبنا اىل  ر عدنّ وجتعله قريبًا منا، حتى يف �شربنا للماء � الذي يتكرنّ
ذكره وال�شالم عليه، وحتى يف �شالتنا فاإننا ن�شجد على ترابه الطاهر ع�شرات ال�شجدات 
يف  القدر  كليايل  املعروفة  املنا�شبات  يف  زيارته  على  االأكيد  واحل��ثنّ  اليومية،  �شلواتنا  يف 
�شهر رم�شان ويف يوم عرفة ويف الن�شف من �شعبان ورجب ويف ليايل اجلمعات، بل هناك 

ا�شتحباب لزيارته كلنّ يوم.
الم(  واحلثنّ االأكيد على البكاء اأو التباكي واال�شتعبار حي ذكر االإمام احل�شي )عليه ال�شنّ
الم(: اإن البكاء واجلزع مكروه للعبد يف كلنّ ما جزع ما  فيقول االإمام ال�شادق )عليه ال�شنّ
خال البكاء على احل�شي بن علي عليه ال�شالم فاأنه فيه ماأجور الأننّ االإمام احل�شي )عليه 
)عليه  اأبيه  وبي  بينه  ج��رْت  التي  املحاورة  من  وا�شح  هو  كما  موؤمن  كلنّ  عربة  الم(  ال�شنّ
الم( له وهو ينظر اإليه: يا  الم(، اإذ يقول اأمري املوؤمني علينّ بن اأبي طالب )عليه ال�شنّ ال�شنّ

 .. ّعربة كلنّ موؤمن فقال: اأنا يا اأبتاه؟ فقال: نعم يا بنين
واالأ�شدنّ تاأكيدًا هو اإقامة حمافل ا�شتذكار م�شيبته واالعتبار بنه�شته وا�شتخال�س الدرو�س 
من ثورته املباركة يف كلنّ يوم اإن كان ذلك ممكنًا، وربط كلنّ �شيء باالإمام احل�شي )عليه 
م له طعام اأو �شراب اإالنّ  ال�شالم( كما كان يفعل االإمام ال�شجاد )عليه ال�شالم( الذي ما ُقدنّ
رهم مب�شيبة  وخالطه بدموع البكاء على احل�شي )عليه ال�شالم( واإذا مرنّ يف ال�شوق كان يذكنّ

احل�شي )عليه ال�شالم(...
ال�شوؤال الذي يطرح نف�شه بقونّة هو ما �شرنّ ارتباطنا باحل�شي )عليه ال�شالم(؟

واجلواب على هذا ال�شوؤال �شهٌل جدًا ن�شتطيع اأن نوجزه بكلمات قليلة وهو:
اأن نكون ح�شينينّي...

وكيف نكون ح�شينينّي؟ 
اأن حُتيط به و�شيلة من  الكتب، وال  َت�َشُعُه اخلطب وال املجلدات من  وهذا جوابه طويل ال 
الو�شائل، ولكننا ن�شتطيع اأن ن�شري اىل اجلانب االأول واملهمنّ يف االإمام احل�شي )عليه ال�شالم( 
�شة مثل قوله: اإين ال اأرى املوت  حينما ننظر اىل ال�شعارات التي رفعها يف �شاحة كربالء املقدنّ
اإال �شعادة واحلياة مع الظاملي اإال برما وقوله )عليه ال�شالم(: اأال واإن الدعينّ ابن الدعينّ قد 
ا الذلنّة فاإننّه )عليه ال�شالم( ياأبى اأن ُي�شام اأو  ركز بي اثنتي، بي ال�شلنّة والذلنّة وهيهات مننّ

، ولي�س يف مفردات قامو�شه كلمات املهانة واخلنوع لغري اهلل )تبارك وتعاىل(. ُيذلنّ
ا اأن نكون اأباة لكلنّ �شيم، وال ن�شمح لنف�شنا اأن تركن اىل الدنينّة  فهو اأبينّ ال�شيم واملطلوب مننّ

ا ح�شينينّي. واملذلنّة يف كلنّ املجاالت اإذا كننّ

�شول االأكرم )�شلنّى اهلل عليه واآله و�شلنّم(  اأكرث االأحاديث ال�شريفة التي وردت عن الرنّ ما 

 شّر ارتباطنا باحل�شني�

 ولكننا مع االأ�شف تعودنا اأن  ن�شكت عن اأخطائنا ، وننظر اإىل 
اأخطاء االآخرين ، تعودنا اأن نخفي اأخطاءنا واأن نتع�شب لها 
اإذا  نا  منّ املجرم  الأن   ، منا  واملجرمي  املخطئي  نحمي  واأن 
املنظمة  اأو  احلزب  على  تنعك�س  ف�شوف   ، جرميته  ظهرت 
ولهذا   ، ذلك  اإىل  وما  الطائفة  اأو  اجلمعية  اأو  احلركة  اأو 
نفكر ونعمل على اأن نحمي املجرم اأو نخفف من جرميته اأو 
اإن�شان اآخر جرمية اأقل من  اأما اإذا فعل  نخفيها الأنه منا ، 
جرمية �شاحبنا ، اأو اأقل من مع�شية �شاحبنا ، فاأننا ن�شقط 
اأين الدين ؟واأي��ن ال�شريعة ؟   ، اإذن   ، ال�شماء على االأر���س 
اجلهات  هذه  ف��اأن  ؟ولهذا  ذلك  نفعل  اأال  ؟  املباديء  واأي��ن 
تخرب وتعبث كيفما ت�شاء عندما يجد املجرمون منها غطاًء 
غطاًء  واملخرفون  املنحرفون  يجد  وعندما   ، جلرميتهم 
 ، للمجرمي  نتع�شب  وعندما   ، وخرافاتهم  النحرافاتهم 
فاأن   ، وطائفتنا  وحزبنا  اإخواننا  ومن  جماعتنا  من  الأنهم 

 اجلرمية تنت�شر يف جمتمعنا
من  النا�س  نحا�شب  اأن  فعلينا  مباديء  اأ�شحاب  ا  ُكننّ ف��اإذا 
خالل مبادئنا التي اآمنا بها ، فاأن اأي جتمع �شيا�شي اأو ديني  
مع  فهو  الل�شو�س  يحمي  اإعالمي  اأو  ثقايف  اأو  اجتماعي  اأو 
الل�شو�س ، اأو يحمي القتلة فهو القاتل ، اأو يحمي املنحرفي 
فهو املنحرف ، اأو يحمي املف�شدين فهو املف�شد ، الأننا الميكن 
اأن نكون مع ال�شاحلي ومنهم ، ونحن يف نف�س الوقت نحب 
املف�شدين )اإن اهلل اليحب املف�شدين ( ...فكيف ندعي اأننا 
نكون  ونحن  ال�شالم  عليهم  بيته  واأه��ل  ور�شوله  اهلل  نحب 
واملف�شدين  وال�شارقي  واخلائني  للمجرمي  �شرعيا  غطاًء 
الأنهم ينت�شبون اإلينا اأو الأنهم من جماعتنا اأو من حزبنا اأو 

من مذهبنا ؟
:)اإ��ا هلك  و�شلم   واآل��ه  عليه  ر�شول اهلل �شلى اهلل  يقول 
اإنهم اإذا �شرق ال�شريف تركوه ، واإذا �شرق  من كان قبلكم 
ال�شعيف اأقاموا عليه احلد(..لذلك البد اأن نحب من اأحب 
اهلل واأن نبغ�س من اأبغ�س اهلل ، ولتكون واليتنا هلل منطلقة 
يف هذا الطريق على كل امل�شتويات ، واأن جنعل النقد بيننا 
و�شيلة لك�شف االأخطاء واالإ�شارة على موا�شع التق�شري حتى 
اأن نتجاوز اأخطاءنا  وننتبه اإىل موا�شع التق�شري  ن�شتطيع 

لدينا ، حتى الت�شيع ق�شايا املجتمع . 
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•     يعّده: عبد الرحمن الالمي

الباعث  ه���ي  ���ة:  ال���ه���منّ م��ع��ن��ى 
اأو  بالعلونّ  وتو�شف  الفعل  على 
ته  ال�شفول، فمنهم من تكون همنّ
عالية، ومنهم من تكون قا�شرة 

اإلى اأ�شواأ الدرجات.
ة هي الحافز والدافع الى القيام بالمهامنّ وعدم التقاع�س  فالهمنّ
ة، وقد ُي�شاب  والتراخي عن فعلها حتى الو�شول الى نهاية المهمنّ
ته بالفتور اأو الك�شل، فاإذا كان  االإن�شان اأثناء �شيره في اأداء مهمنّ
وعونّ�س  اأمره  تدارك  ما  �شرعان  عاليًا  ته  اأداء مهمنّ الباعث على 
نف�شه  وا�شت�شعار  به  يقوم  ما  محا�شن  ر  يتذكنّ اأن  وعليه  نق�شه، 

بحالوة النتيجة التي �شينتهي بها.
َدر منه، فكم  ة العالية ُيعرف باأفعاله، وما َنَتج عنه و�شَ وذو الهمنّ
ة ولكننّ ذلك ال يتجاوز  اق للو�شول الى القمنّ من طالب للمعالي وتونّ
واقعًا  اأفعاله  لجعل  الكافية  ة  الهمنّ لديه  لي�س  الأنه  فقط،  ل�شانه 

ًا فيجني ثمارها. عملينّ
فاإننّ نظرة خاطفة في حال الذين نجحوا في الو�شول الى القمم 
تهم  همنّ بهم  تجاوزت  ن  ممنّ نجدهم  ال�شامية  والمراتب  العالية 
والحركة  الن�شاط  لديهم  فترى  النا�س،  ل��دى  المعتاد  ال��واق��ع 
رون  الدوؤوبة والجراأة في الغو�س في غمار اللهوات، وتراهم يكرنّ
اأح�شن  هم على  اإتمام مهامنّ اأجل  المحاوالت بعد المحاوالت من 

وجه.
مة �شغيرة لمو�شوع اختبارنا المتكونّن من ع�شرة اأ�شئلة،  هذه مقدنّ
ومن خالله �شنكت�شف بع�شًا من جوانب نفو�شنا ومدى اتنّ�شافها 
ة العالة اأو المت�شافلة، ولكي ن�شتمرنّ في االختبار ما علينا اإال  بالهمنّ
النتيجة لكي  اأن نختار ما ينا�شبنا من الخيارات ثمنّ نذهب الى 

: نرى ما نحن عليه في هذا المو�شوع المهمنّ
اهلل  مر�شاة  هي  لالإن�شان  الأولى  الهّمة  تكون  اأن  لبّد   
)تبارك وتعالى( بالتعّلق بحبله والعت�شام باأمره، للعبور 
الى جنة الفرد�س، والفوز في الدار الآخرة، فهل اأنت مّمن:

ونواهيه  فيطبنّقها،  وتعالى(  )تبارك  الباري  اأوام��ر  يلحظ  أ 

)جلنّ جالله( فيجتنبها؟
ب   ياأتمر باأوامره وينتهي عن نواهيه، ولكن لي�س في كلنّ االأوقات 

واالأمور؟
ج   ال �شاأن له بهذه االأمور؟

وعلى  اأنف�شهم  على  هّمتهم  تقت�شر  ل  الرجال  بع�س   
الإن�شانية  لت�شمل  اأوطانهم  حتى  هّمتهم  تتعّدى  بل  ذويهم 

برّمتها، فهل اأنت مّمن:
لما حوله  ولي�س  النظرة  �شمولية  المبدئينّة  نف�شه  عليه  ُتملي  أ 

فقط؟
ته نف�شه واأهل بيته اأحيانًا؟ ب   ال تتجاوز همنّ

قال الر�شول الأكرم )�شلى اهلل عليه واآله و�شّلم(: »اإّن اهلل تعاىل يحّب 
معايل الأمور واأ�شرافها، ويكره �شف�شافها« .

وقال اأمر املوؤمنني علّي بن اأبي طالب )عليه ال�شالم(: »من كانت الآخرة 
ِهّمته بلغ من اخلر غاية اأمنيته« 

ة هي الحافز والدافع الى القيام بالمهامنّ وعدم التقاع�س  فالهمنّ
ة، وقد ُي�شاب  والتراخي عن فعلها حتى الو�شول الى نهاية المهمنّ
ته بالفتور اأو الك�شل، فاإذا كان  االإن�شان اأثناء �شيره في اأداء مهمنّ
وعونّ�س  اأمره  تدارك  ما  �شرعان  عاليًا  ته  اأداء مهمنّ الباعث على 
نف�شه  وا�شت�شعار  به  يقوم  ما  محا�شن  ر  يتذكنّ اأن  وعليه  نق�شه، 

بحالوة النتيجة التي �شينتهي بها.
َدر منه، فكم  ة العالية ُيعرف باأفعاله، وما َنَتج عنه و�شَ وذو الهمنّ
ة ولكننّ ذلك ال يتجاوز  اق للو�شول الى القمنّ من طالب للمعالي وتونّ
واقعًا  اأفعاله  لجعل  الكافية  ة  الهمنّ لديه  لي�س  الأنه  فقط،  ل�شانه 

ًا فيجني ثمارها. عملينّ
فاإننّ نظرة خاطفة في حال الذين نجحوا في الو�شول الى القمم 
تهم  همنّ بهم  تجاوزت  ن  ممنّ نجدهم  ال�شامية  والمراتب  العالية 
والحركة  الن�شاط  لديهم  فترى  النا�س،  ل��دى  المعتاد  ال��واق��ع 
رون  الدوؤوبة والجراأة في الغو�س في غمار اللهوات، وتراهم يكرنّ
اأح�شن  هم على  اإتمام مهامنّ اأجل  المحاوالت بعد المحاوالت من 

هل اأنت

ذو هّمة

عاليــة؟
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ة له ل�شوى نف�شه؟ ج   ال همنّ
اأدائها،  في  تواجهك  التي  والعراقيل  العقبات  ا�شت�شغار  فعليك  هّمتك  تتعالى  لكي   

وا�شتحقار ما تبذله من عطاء في �شبيلها، فهل اأنت مّمن:
ة التي  ر اإالنّ في النتيجة المرجونّ أ ي�شت�شغر كلنّ ما يمرنّ به من اإ�شكاالت، وي�شتخفنّ بها وال يفكنّ

يريد الو�شول اإليها؟
ه العراقيل اأحيانًا، وقد يقتنع با�شتنزاف طاقاته في�شيبه الخمول؟ ب   قد تكبنّ

ة في الخيرات واالأعمال ال�شالحات؟ ج   لي�شت له همنّ
 اإّن اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي طالب )عليه ال�شالم( يو�شف بقوله »َمن ت�شاوى يوماه فهو 

مغبون...« اأحوال ذوي الهمم المت�شافلة، فهل اأنت مّمن:
أ ياأبى اأن ي�شبه يوُمُه اأم�َشُه ف�شاًل على اأن يكون اأم�ُشُه اأف�شل من يومه؟

ب   يحر�س على اأن يكون في زيادة دائمًا، وال يت�شاوى يوماه واإن اختلف االأمر اأحيانًا؟
ج   ال �شاأن له بالمو�شوع؟

 �شاحب الهّمة العالية ل تدنو نف�شه من �شفا�شف الأمور وهّينها، بل يطمح في عواليها كما 
بالرمم  العالية ل  بالهمم  »ال�شرف  ال�شالم(:  اأبي طالب )عليه  بن  الموؤمنين علّي  اأمير  قال 

البالية« فهل اأنت مّمن:
ت بالرزايا؟ ع عن ال�شغائر والدنايا، ويطلب عوالي االأمور واإن ُحفنّ أ يترفنّ

ة هذه، فهو بين قانع بما هو عليه وطامح اأحيانًا اأخرى؟ ب   لي�س دائمًا له الهمنّ
ج   ال �شاأن له بمثل هذه االأمور؟

 اإذا كنت تروم اأمرًا راقيًا وجاهدَت في �شبيله الى اأن نلت مرادك، فهل اأنت مّمن:
ته العالية الى اأرفع منه درجة، وال ير�شى بحاله؟ أ يبقى يتطلنّع بهمنّ

ب   يقتنع بهذه المرتبة وال يتطلنّع الى �شواها؟
ج   ال يهتمنّ الى هذه االأمور؟

 من اآفات علّو الهّمة وعوائق النطالق والمبادرة في الأعمال هو �شعف الإرادة، وخمول 
العزيمة، فهل اأنت مّمن:

ته عالية؟ ي اإرادته وُيثبت عزيمته ب�شتى الو�شائل لكي تبقى همنّ ا يقونّ أ يبحث دومًا عمنّ

ب   ال يبالي لالأمر فت�شُعف اإرادته اأحيانًا فينهار في و�شط الطريق وي�شاب بالخور والفتور؟
ج- يقتنع اأننّ وجود االإرادة من عدمها تولد مع االإن�شان وال �شبيل الإيجادها؟

 الركون الى مجال�س البطالين والقاعدين توهن العزائم وت�شعف الهمم، فهل اأنت مّمن:
أ ياأبى الجلو�س الى مثلهم واال�شتماع الى اأقوالهم المثبنّطة للعزائم والم�شينّعة للوقت؟

ب   ي�شتاأن�س اأحيانًا في الجلو�س معهم واال�شتماع الى اأقوالهم؟
ج   كثير الركون اإليهم، وقد تتطابق حالك حالتهم؟

 مطالعة �شيرة الناجحين والأفذاذ من ال�شخ�شيات، وعلى راأ�شهم الأنبياء والأئمة )عليهم 
ال�شالم( وقراءة تراجمهم ، تمّدك باأ�شباب الت�شّبه بهم، فهل اأنت مّمن:

ل في مواطن العظمة لدى هوؤالء، ويبحث عن اآثارهم ليحذو حذوهم؟ أ يتاأمنّ

ب   ُيفرغ نف�شه بع�س االأحيان لمثل هذه االأمور؟
ج   ال �شاأن له بمثل هذه االأمور؟

 اإّن من دواعي انبعاث الهّمة معرفة �شبب وجود الإن�شان في هذه الدنيا وا�شت�شعار م�شوؤولية 
الخالفة الكبيرة التي األقاها اهلل )تبارك وتعالى( على عاتقه، فهل اأنت مّمن:

أ ي�شت�شعر م�شوؤوليته، ويعمل ما في و�شعه ومقدوره، ويحذر كلنّ الحذر من التهرب من الم�شوؤولية، 

واالإلقاء بالالئمة والتبعة على غيره؟
ب منها اأحيانًا؟ ب   ي�شت�شعر م�شوؤوليته، وقد يتهرنّ

ب من الم�شوؤولية، ويلقي بالالئمة والتبعة على غيره؟ ج   يتهرنّ

  النتيجة:
من  ح�شادنا  لنجمع  الختبار  من  الق�شيرة  الرحلة  هــذه  وبعد 
النقاط لكي نرى حالنا ونتاأّمل في اأنف�شنا، هل اأننا اأ�شحاب هّمة 
ولكّل  نقاط  �شبع  ولكّل )ب(  نقاط  )اأ( ع�شر  لكّل  عالية؟ اح�شْب 

)ج( خم�س نقاط، واجمع ما اأ�ّشرَت عليه مّما توافق مع حالتك.
فاإذا بلغ مجموع نقاطك بين الت�شعين والمائة فاأنت يا �شّيدي بال 
اأّن َمن  �شّك عالَي الهّمة �شريف النف�س تعرف قدَر نف�شك، وحتمًا 
يعرف قدر نف�شه ي�شونها عن الرذائل ويحفظها عن دنايا الأُمور 
ال�شر والعلن فهنيئًا لك واأعال اهلل )عّز وجّل( من  و�شفا�شفها في 

درجاتك.
تحتاج  فاأنت  الخم�شين  والى  الت�شعين  دون  درجتك  كانت  اإذا  اأما 
الم�شوؤولية  عظم  وا�شتح�شار  الجليل،  المفهوم  بهذا  التعّمق  الى 
وا�شت�شعار �شخامة الأمانة الملقاة على الإن�شان، فيتحّتم عليه اأن 
يكون بعيد النظرة عالي الهّمة وا�شع الأفق �شبورًا مثابرًا �شجاعًا 
ليتحّمل اأعباء الم�شيرة، واإّن قلياًل من التمّعن في قول اهلل )تبارك 
الأحقاف:  �ُشِل«)  الرُّ ِمَن  اْلَعْزِم  ْوُلوا  اأُ َبَر  �شَ َكَما  ِبْر  »َفا�شْ وتعالى(: 
وهو  والمخاطر  بالمكاره  محفوف  المعالي  طلب  اأّن  تعرف   )35

بحاجة الى ال�شبر والثبات.
اأما اإذا كانت الدرجة دون الخم�شين ـ والعياذ باهلل ـ فنحن نحتاج 
اأن نقول لك يا�شيدي اأّن َمن علت هّمته وطابت نف�شه ات�شف بكل 
ُخلق جميل ومن دنت هّمته وطغت نف�شه اّت�شف بكّل ُخلق رذيل، 
واأّن َمن هبطْت هّمته حالفه الهوان و�شار قرين الذّل، ولتعلم باأّنك 
اأن  اإذا لم ُتزد �شيئًا في هذه الدنيا فاإّنك زائٌد عليها، فهل تر�شى 
تهّم�س نف�شك فيها، اأم ت�شع نف�شك في متنها وتكون ع�شوًا بارزًا له 
اأثره فيها، فلذا عليك اأن ت�شارع في الخيرات وتناف�س الآخرين في 
ال�شالحات، وتتدارك ما فاتك، وبحث عما يخلق في نف�شك الهّمة 
العالية ل �شّك باأّن تذكر الموت و�شكراته، والقبر و�شمته، والح�شر 
وكربته، وال�شراط وزلته، كّل هذه المواقف تبعث في القلب الهّمة، 
من  هي  واأين  تق�شيرها  لها  فينك�شف  غفلتها،  من  النف�س  وتوقظ 

الدرجات العالية.
ولقد ثُبت عملّيًا اأّن من بواعث الهّمة اأن ي�شع الإن�شان نف�شه و�شط 
مجتمع مليء بالقمم من الرجال، اأو ي�شاحب الأفذاذ من النا�س، 
ويعتاد مخالطتهم، وي�شتاأن�س مجال�شتهم ويتاأّمل في اأحوالهم، فاإّن 
ذلك مّما يحرك هّمته، ويقّوي عزيمته، ويبعث في نف�شه الهّمة، 
كي يحذو حذوهم، وي�شير على منوالهم، ول ت�شّدق قول القائل اأّن 
العزيمة والإرادة ال�شلبة تولد مع الإن�شان فيكون ذا هّمة عالية، 
ُولد من  اأن يبتعث في نف�شه الإرادة لمن  اأو بالعك�س فال ي�شتطيع 
غيرها، فاإّن هذا وهٌم خطير وكذبة كبيرة، ي�شنعها الباحثون عن 

الدعة والراحة والخمول والنزواء ليقنعوا اأنف�شهم.
واأخيرًا لكي تح�شل على الهّمة العالية فالبّد اأن تتجّرد من اأدران 
وجميع  رّبــك  بحق  وتق�شيرك  ق�شورك  على  وتنتف�س  الما�شي 
عن  بنف�شك  وترباأ  والرفعة،  الكمال  الى  تتطّلع  واأن  حولك،  َمن 
عالي  فــاإّن  و�شغائرها،  ــور  الأم ومحّقرات  والنق�س،  النحطاط 
الهّمة ل ير�شى بالدون اأبدًا، ول تر�شيه اإّل معالي الأمور، فعليك 
واغتنام  الم�شوؤوليات  وتحّمل  الواجبات  من  فاتك  ما  ا�شتدراك 

الفر�س التي ل تتكّرر غالبًا.
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◄  يكتبها: ح�شي ال�شالمي

اإن من الق�شايا امل�شلم بها اأن القراآن الكرمي ال يعلم تاأويله اإال 
حتمل  قد  تاأمالت  هنا،  �شاأعر�شه  وما  العلم،  يف  الرا�شخون 
اخلطاأ وال�شواب، ولكن االإن�شان بطبيعته يحب ان يبدع ويبتكر 
اأفكارا لعله يخدم االإن�شانية باخلروج عن املاألوف والكال�شيكية.

 واليوم كانت يل وقفة تاأمل عند ق�شم اهلل تعاىل بقوله :)والتي 
والزيتون(.

ال�شجر  بي  املقارنة  باب  من  لالآية  نظرت  اأين  تاأملي   ونكتة 
واالإن�شان يف الطبيعة احلياتية فال�شجر على ثالثة اأ�شناف منها 
ما يكون ورق��ه اأخ�شر و يزهر و يف االخ��ري ال يقطف منه ثمر 
كال�شف�شاف، ونوع تخ�شر اأوراق��ه وتزهر اأوراده ومن ثم بعد 
ذلك يجنى منه الثمر كاخل�شروات والفواكه، وهناك نوع من 
ال�شجر تخ�شر اأوراقه وال تزهر اأوراده ولكنه جتنى ثماره ومنه 

التي والزيتون.
اىل  فنق�شمهم  النا�س  لنتاأمل  نعود  الوجيزة  املقدمة  هذه  بعد 

ثالثة اق�شام بالعمل.
فنجد اإن�شانا ي�شرح ويعمل الدعاية ويعد ، �شوف افعل كذا كذا 
من فعل اخلري ، ولكن يف النهاية ال يرى النا�س منه غري الكالم، 

فهو كال�شجر االأول
وهناك �شنف اآخر ال يعمل عمال اال بعد ان يخرب النا�س ويطلعهم 
عليه فهو  �شاع اىل اخلري يحاول ان يلفت انتباه النا�س اىل عمله 
ولكن النتيجة يف االخري اأن النا�س راأت عمله وانتفعت به ، فهو 

كال�شجر الثاين.
كالم  وال  دع��اي��ة  دون  بالعمل  اقي  �شبنّ ت��راه��م  اأن��ا���س  وه��ن��اك 
لذكر  �شعي  وبغري  ملل  اأو  كلل  دو��ا  اخل��ري  اأعمال  فينجزون 
ا�شمائهم، جاعلي  عملهم خال�شا لوجه اهلل �شبحانه وتعاىل، 
والنا�س جتني ثمار اأعمالهم دون اطالع على ما بذلوه من جهد 

وتعب، وهوؤالء هم كال�شنف الثالث من ال�شجر. 
قد  الذين  والزيتون   بالتي  امل�شبنّهي  النا�س  ق�شم  تاأملنا  ولو 
يتبادر اىل الذهن اأحيانا باأنهم، هم التي والزيتون الَذين اأق�شم 
االنبياء  اإنهم قلة وهم -بال �شك-  نقول  ان  اهلل بهما الأمكننا 

واالو�شياء وعباد اهلل ال�شاحلي.
فهنيئا لهم وهنيئا لكلنّ من حلق بهم ونهج نهجهم هذا.

                



وكان ملجلة )الرو�شة احل�شينية( اجلولة التالية يف متابعة 
املو�شوع من خالل التقرير االآتي:

ق�شم ال�شيانة 
قبلة  �شارع  تطوير  يف  مهم  دور  له  ك��ان  ال�شيانة  ق�شم 
االمام احل�شي )عليه ال�شالم( ولالإطالع على هذا الدور 
التقت جملة )الرو�شة احل�شينية( م�شوؤول �شعبة االعمال 
امليكانيكية املهند�س احمد حممد ح�شي الكعبي ليتحدث  
وكوادر  عامة  ب�شورة  ال�شيانة  ق�شم  ك��وادر  ان  قائال" 
كخلية  تعمل  خا�شة  ب�شورة  امليكانيكية  االعمال  �شعبة 
نحل وكفريق عمل واحد خدمة لزائري العتبة احل�شينية 
املقد�شة فكل �شخ�س يوؤدي واجبه على اكمل وجه وبتفاين 

واإخال�س".
االم��ام احل�شي )عليه  قبلة  �شارع  الكعبي" ان  واأو���ش��ح 
ال�شحن  مل��دخ��ل  الرئي�شية  ال��واج��ه��ة  يعترب  ال�����ش��الم( 
احل�شيني ال�شريف فهذا ال�شارع اكت�شب قد�شية كبرية ولذا 
با�شر ق�شم ال�شيانة يف العتبة احل�شينية مب�شروع )�شارع 
قبلة االمام احل�شي عليه ال�شالم بحلنّة جديدة(، ومتت 
تطوير  ويت�شمن  يف 2012/2/1  امل�شروع  بهذا  املبا�شرة 
لتفتي�س  �شونار متطور  الرئي�شية ون�شب جهاز  العار�شة 

احلقائب واجلنائز وكذلك طالء االأبواب الرئي�شية".
واأ�شاف" قام ق�شم ال�شيانة باإعداد درا�شة متكاملة لتطوير 

اجلمهورية  �شارع  تقاطع  من  بداية  القبلة  باب  عار�شة 
وو�شوال اىل ن�شب ال�شفينة يف �شارع قبلة االإمام احل�شي 
)عليه ال�شالم( فقامت كوادر ق�شم ال�شيانة باإن�شاء كرفان 
لو�شع جهاز ال�شونار اخلا�س بتفتي�س احلقائب واجلنائز، 
والذي مت ا�شترياده عن طريق لبنان ف�شال عن جهازين 
مماثلي مت تن�شيبها يف مدخل �شارع ال�شهداء، ويف مدخل 
�شارع ال�شدرة من جهة مقام االمام املهدي عليه ال�شالم، 
وقد دخلت املنظومتي العمل يف ايام  الزيارة االربعينية 
املا�شية اما املنظومة الثالثة فقد ن�شبت حديثا يف مدخل 
باب قبلة االمام احل�شي )عليه ال�شالم( وهي دخلت اىل 

العمل منذ فرتة قريبة". 
ب��ورد خا�س  ن�شب  اي�شا مت  الكرفان  داخ��ل  واأو�شح"يف 
بكامريات املراقبة باعتباره بورد رئي�شي يتم التحكم به من 
قبل �شعبة املراقبة واملتابعة حيث يتم متابعة الكامريات 
املن�شوبة واملخ�ش�شة للمراقبة واملتابعة يف �شارع القبلة 
القبلة  باب  يف  وكذلك  ال�شدرة،  و�شارع  ال�شهداء  و�شارع 
وباب الرجاء وباب قا�شي احلاجات وباب ال�شهداء وباب 

الكرامة".
وبي الكعبي انه"قد �شمل امل�شروع تطوير مدخل باب قبلة 
االمام احل�شي)عليه ال�شالم( فتم تغيري امل�شقف القدمي 
للمدخل الذي كان يف حالة متهرئة مب�شقف جديد يحمل 
�شعار العتبة احل�شينية املقد�شة، وقمنا بتغيري جم�شم القبة 

التني والزيتون
 والإن�شان

وكان ملجلة )الرو�شة احل�شينية( اجلولة التالية يف متابعة 
املو�شوع من خالل التقرير االآتي:

ق�شم ال�شيانة 
قبلة  �شارع  تطوير  يف  مهم  دور  له  ك��ان  ال�شيانة  ق�شم 
االمام احل�شي )عليه ال�شالم( ولالإطالع على هذا الدور 
التقت جملة )الرو�شة احل�شينية( م�شوؤول �شعبة االعمال 
امليكانيكية املهند�س احمد حممد ح�شي الكعبي ليتحدث  

قائال
كخلية  تعمل  خا�شة  ب�شورة  امليكانيكية  االعمال  �شعبة 
نحل وكفريق عمل واحد خدمة لزائري العتبة احل�شينية 
املقد�شة فكل �شخ�س يوؤدي واجبه على اكمل وجه وبتفاين 

واإخال�س
الكعبي واأو���ش��ح 

ال�شحن  مل��دخ��ل  الرئي�شية  ال��واج��ه��ة  يعترب  ال�����ش��الم( 
احل�شيني ال�شريف فهذا ال�شارع اكت�شب قد�شية كبرية ولذا 
با�شر ق�شم ال�شيانة يف العتبة احل�شينية مب�شروع )�شارع 
قبلة االمام احل�شي عليه ال�شالم بحلنّة جديدة(، ومتت 

يف  امل�شروع  بهذا  املبا�شرة 
لتفتي�س  �شونار متطور  الرئي�شية ون�شب جهاز  العار�شة 

احلقائب واجلنائز وكذلك طالء االأبواب الرئي�شية
واأ�شاف

داأبت كوادر العمل يف العتبة احل�شينية املقد�شة وكاًل ح�شب تخ�ش�شه على اطعام الزائر 
واإروائه واإيوائه، بل تعدى ذلك اىل توفر اماكن ل�شرتاحة الزائر، وكون �شارع قبلة 
بقاع  القادمني من خمتلف  للزائرين  الرئي�شي  املدخل  ال�شالم هو  المام احل�شني عليه 

الر�س كان له اهتمام بالغ ينا�شب قد�شية املكان واأهميته.
املتعددة اىل اخراج  واأق�شامها وكوادرها  العام  باأمينها  املقد�شة ّثلة  العتبة   فعمدت 

ال�شارع بال�شورة الزاهية امل�شرفة التي ت�شر النارين. 

  شارع قبلة االمام احل�شي� 
بحّلته اجلديدة

• حتقيق: ف�شل ال�شريفي



جديد  ت�شميم  وو�شع  جديدة،  باأخرى  امل�شقف  فوق  املوجود 
للواجهة من )الزجاج املجلنت( و هو ذو خا�شية فريدة ،اإذ عند 
تعر�شه ل�شدمة مبا�شرة فانه يته�شم يف مكانه وال ينت�شر مما 

قد يت�شبب باإحلاق االذى بالزائرين الكرام، 
ا �شارع القبلة فتم طالء الكتل الكونكريتية فيه باألوان زاهية  اأمنّ

من�شجمة مع قد�شية املكان لت�شيف جمالية اكرث". 
وا�شتطرد الكعبي" نحن االن يف �شدد و�شع اللم�شات االخرية 
االم��ام احل�شي )عليه  قبلة  باب  ت�شييج مدخل  على م�شروع 
ال�شالم( بال�شبات الكونكريتية لغر�س طالئها باألوان زاهية 
تن�شجم مع قد�شية مدينة كربالء املقد�شة، وكذلك عمل نقو�س 
وكتابة ايات قراآنية واأحاديث نبوية �شريفة عليها، لتكون واجهة 
باب القبلة ذات جمالية توحي بالقد�شية وهذا العمل يجري 

بالتعاون مع مديرية حماية املرقدين ال�شريفي".  
�شا�شة  �شيانة  يف  العاملة  الكوادر  بالقول" ان  الكعبي  وختم 
ال�شيانة  عمليات  اج��راء  يف  �شعوبات  تواجه  كانت  العر�س 
قبلة  باب  مدخل  يف  املو�شوعة  الكبرية  العر�س  �شا�شة  على 
ل ق�شم ال�شيانة بعمل  االمام احل�شي -عليه ال�شالم-  فتكفنّ
�شلم للو�شول اىل داخل ال�شا�شة الإجراء عمليات ال�شيانة على 
االجهزة يف داخل ال�شا�شة، كما ومت ا�شتحداث بوابة رئي�شية 
جديدة لدخول وخروج الزائرين ل�شحن العقيلة زينب الكربى 
-عليها ال�شالم- وهذه البوابة تقع بجوار املدخل الرئي�شي لباب 
القبلة فتم عمل م�شقف جديد لهذه البوابة وتخ�شي�س مكان 

لتفتي�س الرجال وو�شع كرفان لتفتي�س الن�شاء".  

�شونار متطور جديد يف �شارع القبلة 
العتبة  اأمنه قامت  الزائر وحفاظا على  وحر�شًا على �شالمة 
احل�شينية املقد�شة بن�شب جهاز �شونار جديد يف �شارع قبلة 
ال�شالم- لفح�س احلقائب واجلنائز  االمام احل�شي -عليه 

وهو يعمل بدقة متناهية. 
وحول هذا املو�شوع حتدث ل�)الرو�شة احل�شينية( املتخ�ش�س 
يف �شعبة املتفجرات )ح�شني علي حممد( قائاًل" برعاية االمي 
العام للعتبة احل�شينية املقد�شة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي  مت 
تن�شيب �شونار جديد يف مدخل باب القبلة وهو من نوع رب�شكان 
) 628 اأك�س راي (، ويقوم اجلهاز بفح�س احلقائب واجلنائز 
بوا�شطة ا�شعة )x( حيث يتم اكت�شاف املادة الع�شوية وغري 
الع�شوية ومادة االنفجار واالنفجار ال�شديد، فتظهر املادة يف 
�شا�شة خا�شة. كما ان هذه اال�شعة ال توؤثر على من ي�شتخدمها او 

ما يتم فح�شه من حقائب وغريها ". 
وفيما يخ�س من�شاأ اجلهاز اأ�شاف حممد" ان من�شاأ اجلهاز هو 
بريطاين وتكلفته ما يقارب 95 مليون دينار عراقي ويعمل على 
هذا اجلهاز كادر متخ�ش�س تدرنّب على ا�شتخدامه يف دولة 

لبنان".
وحول �شيانة اجلهاز قال حممد" ان ال�شركة التي زودتنا به 
العاملة  ولكن كوادرنا  �شنة  تكفلت ب�شمان عمل اجلهاز ملدة 
ب��داأت جتري البحوث حول اجلهاز منذ وقت مبكر فاجلهاز 
معر�س لال�شتهالك، فبداأنا نبحث يف االنرتنت عن كل معلومة 
تخ�س اجلهاز وال�شركة امل�شنعة وتو�شلنا اىل بحوث علمية 
امل��ج��ال، وق��د �شاهم ن�شب ه��ذا اجلهاز من  مفيدة يف ه��ذا 
تخفيف االزدحام يف نقاط التفتي�س خ�شو�شًا يف ايام الزيارات 
املليونية فقد و�شل عدد احلقائب املفحو�شة ما يقارب 68 األف 

وذلك خالل ايام معدودة".

جمالية �شارع القبلة 
وعن دور �شعبة )الزينة والت�شجري( ون�شاطها يف ا�شافة مل�شات  
جمالية على �شارع القبلة حتدث ل�)الرو�شة احل�شينية( م�شوؤول 
ال�شعبة ال�شيد عبا�س املو�شوي قائاًل" �شهدت باب قبلة االمام 
احل�شي عليه ال�شالم بكافة مفا�شلها تطويرا كبريا بتوجيه 
ودعم من �شماحة االمي العام للعتبة احل�شينية املقد�شة ال�شيخ 

عبد املهدي الكربالئي". 
واأو�شح املو�شوي" قمنا برفع الرتبة املوجودة يف حديقة باب 
القبلة وا�شتبدالها برتبة حديثة فتم رفع احوا�س الزرع املوجود 
وا�شتبدال املزروعات وال�شتالت ب�شتالت زينة جملية بع�شها 
م�شتورد من خارج القطر وذلك الإخراج باب قبلة االمام عليه 
ال�شالم مبظهر الئق  واالآن نحن ب�شدد ا�شتحداث نافورات يف 
منطقة باب القبلة وتهيئة و�شيانة النافورات القدمية وا�شتبدال 
ن���وزالت ه��ذه ال��ن��اف��ورات ب��ن��وزالت حديثة وط��الء االحوا�س 
اخلا�شة بالنافورات بطالء بال�شتيكي  مقاوم غري قابل لنفاذية 

املاء".
وبينّ املو�شوي" ان عملية تاأ�شي�س حديقة على ا�شطح املباين 
عملية معقدة وهي ا�شعب واعقد بكثري من بقية انواع احلدائق، 
ملا فيها من ح�شابات علمية دقيقة فيجب ان يراعى ان ال تنفذ 

الرطوبة اىل �شطح املبنى وبالتايل �شيكون التاأثري على �شطح 
املبنى، كما ان املهند�س الزراعي او من يهتم بال�شاأن الزراعي 
يحتاج اىل عمق يف الرتبة وعمق يف االحوا�س لكي تتعافى النبتة 

وتنمو  ب�شرعة". 

اأحاديث الزائرين 
وفيما يتعلق باآراء الزائرين الكرام حول ما جرى من عمليات 
تطوير يف �شارع قبلة االمام احل�شي عليه ال�شالم قال الزائر 
)وليد خالد(، موظف يف �شركة م�شايف نفط اجلنوب" لقد 
مل�شنا حركة تطوير واهتمام وا�شح يف ال�شوارع املوؤدية اىل املرقد 
ال�شريف وباخل�شو�س �شارع القبلة واأنا ا�شيد بهذا التنظيم وما 
وجدته من التزام امني قد افرحني، والأول مرة ا�شاهد فيها   
جهاز �شونار يفح�س احلقائب بهذه الدقة وال�شرعة املتناهية 
وهذا ي�شاعد بالتاأكيد يف احلفاظ على ارواح الزائرين وتخفيف 

معاناتهم كما انه يقلل من �شياع الوقت".
اما الزائر )حقي ا�شماعيل( فقال" ي�شعدنا ان نرى هذا التطور 
احل�شاري والعلمي واأبارك جهود املعنيي والعاملي يف العتبات 
ال�شوارع  ي�شلك  وهو  باالأمان  ي�شعر  اليوم  فالزائر  املقد�شة، 
الف�شل  ابي  واأخيه  ابي عبد اهلل احل�شي   املوؤدية اىل مرقد 

العبا�س عليهما ال�شالم".
فيما قال الزائر )علي( من حمافظة الب�شرة" نتمنى ان يتم 
التي وجدناها يف مداخل  التقنية  بهذه  �شونار  اجهزة  ن�شب 

الطرق الرئي�شية املوؤدية اىل العتبة احل�شينية". 
اما )قا�شم حممد( من حمافظة كركوك فقال" ان الزائر الذي 
مير من خالل  �شارع قبلة االمام احل�شي -عليه ال�شالم- ي�شعر 
باالأمان خ�شو�شا بعد ان مت و�شع جهاز �شونار تفتي�س احلقائب 
يف مدخل باب القبلة، ومل يكن االهتمام باجلانب االمني فقط 
فنالحظ احلدائق املوجودة بجانب ال�شارع التي فيها ا�شجار 
واأزه��ار ذات مظاهر جميلة ورائعة، وهي اي�شا مكان لراحة 

الزائرين الوافدين من املحافظات ومن خارج العراق". 
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 اأوًل – الرحالت الداخلّية وت�شمل :
–عا –  ا–س�ا  ا      حمم  س –  اس 
 ا  واا س  ا د    معا

 س سا س�ا س�ا   س�ا  
 معا–عا – ا– س�ا ا   س� دا–ما 
  ا  و واا س  ا د  

 س سا س�ا  س�ا 
    ا–ا ا    س�ا – وا–ا  
 ا د   امل ا  واا س  ا د
 س�ا   ا ا  و  ا  

س سا سدس�ا س�ا  ا  و
 ا  ا   امل  ا  ا  
   سا  وادا ا   ا  ا   

 س ا س�ا ا  و ا  امل ا
                                           ا

 د    معا و   س�ا –سا–ما 
  س�ا    ا  و واا  س   ا

 س سا سدس�ا س�ا
 ثانيًا – الرحالت اخلارجية وت�شمل:

 اجلمهورية الإ�شالمية يف اإيران
 ا د    و س عا ا  و 
 ا  و  واا س ا ا س�ا 


  س ا ا سامل   ا – ا وا
 سا س ع سا   وادا حمم ا   

 اسا ا و  سامل   ا سووا

ق�شم ال�شياحة الدينّية 
يف العتبة احل�شـــــــينية املقد�شة 
عن تسيير رحالتـه الداخلية والخارجية وكاآلتي:

ق�شم ال�شياحة الدينّية ق�شم ال�شياحة الدينّية ق�شم ال�شياحة الدينّية ق�شم ال�شياحة الدينّية 
يف العتبة احل�شـــــــينية املقد�شة يف العتبة احل�شـــــــينية املقد�شة 

يعلن
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  سو� – سوع س�ا  – ا وا
 س  ا ا ع ا –   سو� –  – ا وا
 س  – ما س�ا   ا  ااامل  سم سامل

  س�ا  سا ا   س – عا 
 – ا و سامل س  ا ا  سووا – اا وا

س�ا  سا ا  – اسا
  سو� – اسا – س�ا  سا ا  – �ا وا

 ا وا س س   س  سامل ااامل  دس�ا وا
  اد وا – سا ا –  واا  – س�ا  سا

  سو� – اسا – سا ا  س�ا وا
 س�ا ا ا ا – ا وا

  سو� اسا – سا ا  – سا وا
 سامل    ا ع ا – سعا وا

 ا و ا    ا وسوا – س ديا وا
 سوع س�ا  – اسا

 – ام س� ا ع   ااامل ا ا – س ا وا
  ا   – سا 

 ع  ا –    سو� –  سوع س�ا   –  س  ا  وا
 سامل  ا ا

   ا ع سامل  ا ا س ا سووا – س اا وا
  ا   ا   س س  ا  ا ما و

  ا ا

 العمرة يف اململكة العربية ال�شعودية
   ا      ا   ا  سعود�ا    معا  دا    


 ا      وامل  امل  ا اد     وا    
  اعا  م  عما ا   س س سع ا س
   سم و س عا  سو     

   دا  م  اس�    د  س    و  ا  سم  
  امل  ااامل  عما س داا   ا مس عا
 اا  س�ا ا ا س س� س ا  ا اس

 و  د    
 ممع  ع      

 ا وا س س   س  سامل ااامل  دس�ا وا
  اد وا

 ا و ا    ا وسوا

 –

59 رجب  1433ه��



          

..

َر�ُشواًل  ��َي  ي�� ااْلأُم يِف  َبَعَث  ��ِذي  ال "ُهَو   : ربنا  يقول 
يِهْم َوُيَعلُمُهُم اْلِكَتاَب  ِمْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم اآََياِتِه َوُيَزك
ُمِبٍي"  اَلٍل  �شَ َلِفي  َقْبُل  ِمْن  َكاُنوا  َواإِْن  ْكَمَة  َواحْلِ
اهداف  ابرز  الهداية من    اإذن )اجلمعة /2(، 
الكرمية اىل  االي��ة  وت�شري  االل��ه��ي��ة،   ال��ر���ش��االت 
ويتج�شد  ُمِبٍي"،  اَلٍل  �شَ "َلِفي  االخ��رى:  احلالة 
ذلك يف  انقاذ االن�شان من ال�شالل وا�شراق نور  

اهلل ورحمته عليه.
فماذا تعني الهداية ؟ وكيف نح�شل عليها؟

العرب )�شدنّ  ل�شان  اللغة كما جاء يف  الهدى يف 
�شاُد، والداللة(، حيث يقال ملن  ال�شالل وهو الر
اأر�شده اهلل، قد هداه اهلل اىل الطريق ال�شحيح، 
ول���ك���ن ع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ل��ق االم���ر 
بار�شاد االن�شان الخيه االأن�شان، 
)هداه  او  )هديته(  نقول:  فال 
ار�شده،  ن��ق��ول  ب��ل  ف����الن...(، 
اي�شًا  الكرمي  القراآن  لنا  وب��ينّ 
ب��ه اهلل  ق��د اخت�س  ال��ه��دى  اأن 
وحده،  منه  فهو  وتعاىل  تبارك 
وم�شدره واحد من عنده جلنّ وعال، ومن خالل 
 اإِن "ُقْل  ربنا:  يقول  ال غري، حيث  وكتابه  ر�شوله 
َبْعَد  اأَْهَواَءُهْم  َبْعَت  ات َوَلِئِن  اْلُهَدى  ُهَو   ِ اهلل ُهَدى 
ِ ِمْن َويِل َواَل  ِذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اهللال
اي�شًا:  تعاىل  ويقول  )البقرة/ 120(.  رٍي"،   َن�شِ
َ َيْهِدي َمْن َي�َشاء"  اهلل َلْي�َس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلِكن"

)البقرة / 272(.
ان الهدى هو كل ما تعلق باهلل وما �شدر منه من 
ت�شريعات واحكام ، والتي من �شاأنها ان حتكم بي 
النا�س بالعدل، وتر�شدهم اىل ال�شالح وجتنبهم 
اىل  الر�شل  مبعث  �شبب  وما  والباطل،  ال�شالل 
وليطهروا  بالعدل،  بينهم  ليحكموا  اال  اخللق 
انف�شهم ويعيدوهم اىل فطرهتهم التي فطرهم 
وتلك  وعال،  جلنّ  اخلالق  توحيد  وهي  عليها  اهلل 
هي هداية اهلل اىل االن�شان، وقد نعتقد احيانا اننا 
نبلغ اال�شياء باأنف�شنا او بتدبرينا، اال انها يف واقع 
االمر هداية اهلل الينا ، فذلك الذي ي�شلنّ الطريق 
ومن ثمنّ يجد من يدلنّه عليه، اا هو وا�شطة و�شبب 
ره اهلل ملن �شلنّ طريقه، وكذلك الذي يكت�شف  �شخنّ

بهدى اهلل من خالل عقله  هو  اا  معينا  اأم��رًا 
"َوُهَو  اإليه. يقول تبارك وتعاىل:  الذي وهبه اهلل 
 ُجوَم ِلَتْهَتُدوا ِبَها يِف ُظُلَماِت اْلرَبِذي َجَعَل َلُكُم النال
ْلَنا ااْلآََياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن" )االنعام  َواْلَبْحِر َقْد َف�ش
اإىل ان خلق اهلل من عوامل  اإ�شارة  /97(، وهي 
ال�شم�س  اأو  النجوم  وهي  تعاىل،  باإذنه  الهداية 
والهالل وهي ما يهتدي بها االن�شان اىل الوقت، 
ولو تاأمل االن�شان يف خلق اهلل الأيقن ان كل �شيء 
يف الوجود مرتبط به تعاىل، وهو من عنده ال من 
عند الب�شر، وما هذا التقدم العلمي واالخرتاعات 
واالكت�شافات اال من عنده تبارك وتعاىل، ونحن 
وتقدمه  تطوره  رغ��م  اليوم  االن�شان  عجز  ن��رى 
وتقديراته، فى مثال  تعاىل  ق��درات اهلل  اأم��ام 
ان اليابان تقف عاجزة اأمام الزالزل واالعا�شري 
التي ت�شربها بي فرتة واخرى ، او عجز الواليات 
  امل�شتمرة االقت�شادية  االزم���ات  ام��ام  املتحدة 

والتي من اأ�شبابها ابتعاد االن�شان عن هدى اهلل.
�شيء  كل  فهو  الهداية،  اإىل  الو�شول  طريق  اما 
به  جاء  ما  وكل  مبا�شرًا،  ارتباطًا  باهلل  مرتبط 
النبي االكرم حممد )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( 
ال�شالم(،  )عليهم  ال��ه��داة  االئ��م��ة  ب��ع��ده  وم��ن 
َيْهِدي  اْلُقْراآَن  َهَذا   اإِن" للب�شرية:  هدى  فالقراآن 
َيْعَمُلوَن  ِذيَن  ال ِمِنَي  امْلُوؤْ ُر  َوُيَب�ش اأَْق���َوُم  ِهَي  ِللِتي 
اِت اأَن َلُهْم اأَْجًرا َكِبرًيا" )اال�شراء /9(.  احِلَ ال�ش
الرئي�شي يف هداية  ال�شبب  الكرمي كان  فالقراآن 
لالإن�شان  ي�شمن  به  والتم�شك  واتباعه  الب�شرية، 
الهدى من ال�شالل، كذلك اتباع الر�شول )�شلى 
اهلل عليه واآله و�شلم( واأهل بيته )عليهم ال�شالم( 
الذين فر�س اهلل علينا طاعتهم، فهم املف�شرون 
الأحكام اهلل ولكتابه، والذين بهم تكتمل منظومة 
اهلل  )�شلى  االك��رم  نبينا  قال  كما  فهم  الهداية 
، و�شبيل  التقوى  واآل��ه و�شلم(: )نحن كلمة  عليه 
الهدى ، واملثل االعلى ، واحلجة العظمى والعروة 

الوثقى(. 
وعليه البد لالإن�شان ان يجتهد يف التم�شك بالهدى، 
ان  اي�شا  ولنعلم   ، احلقيقي  من م�شدره  وطلبه 
هدى اهلل لن ياأتي اال بعد ان يقرر االن�شان، ويعمل 

من خالل التم�شك بالقراآن والعرتة الطاهرة.

وم�شدره واحد من عنده جلنّ وعال، ومن خالل 
ربنا:  يقول  ال غري، حيث  وكتابه  ر�شوله 

َبْعَد  اأَْهَواَءُهْم  َبْعَت  ات َوَلِئِن  اْلُهَدى  ُهَو   ِ اهلل ُهَدى 
ربنا:  يقول  ال غري، حيث  وكتابه  ر�شوله 

َبْعَد  اأَْهَواَءُهْم  َبْعَت  ات َوَلِئِن  اْلُهَدى  ُهَو   ِ اهلل ُهَدى 
ربنا:  يقول  ال غري، حيث  وكتابه  ر�شوله 

ِ ِمْن َويِل َواَل  ِذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اهللال
َبْعَد  اأَْهَواَءُهْم  َبْعَت  ات َوَلِئِن  اْلُهَدى  ُهَو   ِ اهلل ُهَدى 
ِ ِمْن َويِل َواَل  ِذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اهللال
َبْعَد  اأَْهَواَءُهْم  َبْعَت  ات َوَلِئِن  اْلُهَدى  ُهَو   ِ اهلل ُهَدى 

ِ ُهَو   ُهَدى اهللَّ
اْلُهَدى  

• ح�شي اخل�شيمي

من  والنــبــيــاء  الــر�ــشــل  اإن 
فبهم  اهلل،  رحمة  تجليات 
وتعالى  ــارك  ــب ت اهلل  اأراد 
ال�شياع  من  الن�شان  هداية 
الدنيا،  الحياة  في  والحيرة 
الى  النــ�ــشــان  و�ــشــل  ومهما 
العلم  مــن  متقدمة  مــراحــل 
يبقى بحاجة الى من يهديه 
الى الطريق ال�شلم ويجّنبه  

النزلق الى المهاوي.
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اأخالقهم الفا�شلةهّزتني من الأعماق
• اإعداد:عبدالرحمن الالمي

يف حفل بهي يف هولندا عّجْت به اأعداد احل�شور 
تقّدم ذلك الرجل البهّي متخّطيًا اجلموع الغفرة 
باأّن  اأن ذكر  ة ويديل بدلوه، وبعد  ليعتلي املن�شّ
وعد اهلل حّق ل منا�س منه واأّن الأر�س �شرثها 
عباُده ال�شاحلون كما �شّرح اهلل )تبارك وتعاىل( 
َوَعِمُلُوا  ِمْنُكْم  اآمُنُوا  اّلذيَن  اهلُل  »َوَعــَد  بقوله: 
)النور:   » ــسِ الأَْر� يف  َلَي�ْشَتْخِلَفّنُهْم  ِاحِلاِت،  ال�شّ
55( واأن �شوف تتحّطم كّل قالع الكفر وال�شالل، 
و�شوف ت�شمحّل كّل العقبات، وتن�شحب اأمام تّيار 
الإ�شالم الهادر، و�شتذوب كما يذوب اجلليد حتت 

وه ال�شم�س كّل احلواجز املوهومة.

-عليهم  البيت  أهل  مذهب    
احلقيقي  املــذهــب  هــو  ــالم-  ــس ال

لإلسالم 

املستبرص: حسني الزهراين
البلد: هولندا

املذهب السابق: وهايب

يبينّ  الزهراين(  )ح�شي  امل�شتب�شر  االأخ  راح  ثمنّ 
ال  اآت  ي��وم  احل��قنّ  لالإ�شالم  اأننّ   كيف  للحا�شرين 
اخُللف،  يعرتيه  ال  الذي  االإلهي  الوعد  الأنه  حمالة 
عبادي  �شريثها  االأر����س  اأننّ  ال��ق��راآن  ���د  اأكنّ حينما 
)عليهم  البيت  اأه��ل  ��خ  ر���شنّ وحينما  ال�شاحلون، 
وا عنه بق�شية القائد  ال�شالم( هذا املفهوم، وعربنّ
اأهم ق�شية  اأ�شحت هذه الق�شية  املنتظر، وحينما 
يف قامو�س الفكر ال�شيعي، مل يكن ذلك عبثًا وبدون 
الثقة  نفقد  ال  اأن  اأج��ل  من  ذلك  كان  لقد  عطاء، 
ال�شك  يغمرنا  ال  اأن  اأجل  ومن  باإ�شالمنا،  العلمية 
يف قدرة اإ�شالمنا على التغيري، ومن اأجل اأن ننتظر 
ق  اليوم املوعود، الذي به �شريى النا�س كيف �شتحقنّنّ
لهم العدالة وال�شعادة املن�شودة، وكيف اأننّ االإ�شالم 
جدير وحده باإنقاذ اأبناء االأر�س من وديان البوؤ�س 

�شتحكم  التي  اخلالدة  ال�شريعة  ��ه  واأننّ وال�شقاء، 
وتنت�شر.

ق�شينّته  على  ال��زه��راين(  )ح�شي  االأخ  ج  ع��رنّ ث��منّ 
االأوىل التي من اأجلها ُدعي للح�شور يف هذا احلفل 

البهينّ وهو �شبب ا�شتب�شاره املبارك فيقول: 
)عليهم  ال��ب��ي��ت  اأه����ل  حقيقة  اأع����رف  اأك����ن  مل 
ال�����ش��الم(، وال ���ش��يء ع��ن ه���وؤالء ال��ن��ا���س الذين 
ن�شميهم بال�شيعة اأو الراف�شة اأو غري هذه االأ�شماء 
ا ال ي�شمح بذكرها املقام، وذلك ب�شبب وجودي  ممنّ
عليهم،  والنقمة  لهم  بالعداء  م�شحون   جو و�شط 
فاإين قد ع�شت فرتة طويلة مع الوهابية وال�شلفية، 
الذين كانوا يت�شددون باملظهر وال�شكل، ويتعلنّقون 
اأ�شدنّ التعلنّق بالق�شور وامل�شائل الب�شيطة، والتي من 
خاللها كنت اأظن باأننّ هذا هو االإ�شالم احلقيقي.

والتقيت  علينّ   - وجلنّ -عزنّ  اهلل  مننّ  عندما  ولكني 
بعدد من االأخوة امل�شتب�شرين، و�شاهدت تعاملهم 
يف  دهم  ت�شدنّ وع��دم  الفا�شلة  واأخالقهم  ال�شمح 
طرح االآراء واالأفكار، حينما كانت تدور النقا�شات 
واحلوارات فيما بيننا، دون اأن يدعوين اأحد منهم 
ي يف  اإىل اال�شتب�شار واعتناق ما هم عليه، اأو جرنّ
احلديث وال�شغط علينّ يف قبول اأفكارهم واآرائهم 
وها من فكر اآل البيت )عليهم ال�شالم(،  التي تبننّ
اأذعن  تلك جعلتني  واأخالقهم  اأ�شلوبهم هذا  فاإننّ 
معا،  وعقلي  قلبي  ي��دخ��ل  كالمهم  و���ش��ار  ل��ه��م، 
ال�شالم  عليهم  البيت  اأهل  باأخالق  جدًا  فتاأثنّرت 
ي�شتخدموا  مل  والتي  حوارهم  وطريقة  واآداب��ه��م 
التعامل واحلديث  د يف  والت�شدنّ ال�شغط  اأبدًا  فيها 
لدى  اأراه  ك��ن��ُت  ��ا  ممنّ مت��ام��ًا  العك�س  على  م��ع��ًا، 
الذين  والوهابيي  ال�شلفيي  مع  االآخ��ر،  اجلانب 
التي  واآرائهم  اأفكارهم  طرح  يف  دون  يت�شدنّ كانوا 
يعتربونها من امل�شلنّمات التي يجب قبولها، واإذ مل 
تقبلها فاأنت اأ�شبحت م�شركًا اأو منحرفًا اأو كافرًا 

مبا يطرحونه. 
ال�شيعة  اإخ��وت��ي  ط��رح  ب��ي  الكبري  ال��ف��ارق  ه��ذا 

وبي  املقابل،  عقل  واحرتام  بال�شال�شة  املو�شوف 
للنقا�س  جمال  ال  الذي  الوهابي  الطرح  عنجهية 
فيه، وم�شادرة عقول االآخرين، جعلني اأترينّث يف 
هذا املو�شوع، وقلت يف نف�شي البدنّ اأن اأتبينّ اأمري، 
وبداأت اأ�شعى يف طلب الكتب وامل�شادر، لكي اأ�شرع 
مكتبة  هناك  باأننّ  �شمعت  وعندما  البحث،  بعملية 
�شافرت  اأ�شالمية  كتب  فيها  بروك�شل  يف  كبرية 

اإليها دون تاأخري.
ف يل  تتك�شنّ و�شارت  الطويلة  البحث  رحلة  وبداأت 
بت  وت�شعنّ دائرة مطالعاتي  عت  وتو�شنّ تباعًا،  االأمور 
اأجتول  كنت  عندما  احل��ظنّ  وحالفني  امل��ط��ال��ب، 
االأخوة  باأحد  والتقيت  مرة  ذات  االأ�شواق  اأحد  يف 
من  باأنه  منه  وعرفت  عليه  وتعرفت  العراقيي، 
ال�شيعة، عندها طلبت منه كتبًا حول الفكر ال�شيعي 
مدينته،  اىل  ودع��اين  ال��ك��ايف،  كتاب  وبالتحديد 
وعندما ذهبت اىل حملنّ �شكناه لفت انتباهي مرة 
اأخرى �شلوك هذا االأخ العراقي واالإخوة االآخرين 
واحرتامهم  النبيلة  واأخالقهم  معه،  كانوا  الذين 
الكبري لل�شيف اأننّى يكون، فلقد وجدتهم ينتظرون 

وا جميعًا يف ا�شتقبايل. قدومي وهبنّ
كانوا  التي  الدينية  امل�شائل  ع��ن  اأب��ح��ث  وب���داأت 
ة  والنبونّ التوحيد  م�شاألة  وهي  تلقينًا،  يل  يلقوننها 
واالإمامة، و�شرعت بالبحث واال�شتق�شاء العلمي، 
و�شلت  حتى  متاأنية،  وقفة  منها  م�شاألة  لكل  وكان 
اإىل مرحلة من اأ�شعب املراحل يف البحث، وذلك 
كثرية  واأ�شئلة  ا�شتف�شارات  فيها  واج��ه��ت  الأيننّ 
وح���وارات  طويل  نقا�س  وبعد  ذهني  يف  طفحت 
اأهل  مذهب  باأننّ  اعتقدت  الطرفي،  مع  متعددة، 
احلقيقي  امل��ذه��ب  ه��و  ال�شالم-  -عليهم  البيت 
اإليه  امل�شطفى  النبي  اأ�شاد  الذي  وهو  لالإ�شالم، 
اأ�شتطيع  ال  ال��ت��ي  الكثرية  االأح��ادي��ث  خ��الل  م��ن 
اهلل  قوله -�شلنّى  هو  منها  واح��دًا  واأق��ول  ذكرها، 
عليه واآله و�شلنّم-: يا علينّ ال يحبنّك اإالنّ م��وؤمن وال 

يبغ�شك اإالنّ منافق
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على  تحتوي  اأن  لها  بد  ال  الخاتمة  الر�شالة  اإن 
جدًا  ومترقية  عميقة  وم��ع��ارف  واأح��ك��ام  تعاليم 
حيث ال يكون الب�شر- مع وجودها - محتاجين اإلى 
اأخرى في كافة مجاالت  واأحكام  وتعاليم  معارف 
والتربوية  والثقافية  والعقلية  الدينية  حياتهم 
وبعبارة   وال�شيا�شية واالجتماعية  واالقت�شادية 
الخاتمة  الر�شالة  محتوى  يكون  اأن  يجب  اأخ��رى 
االحتياجات  جميع   – ت��ام��ة  ب��ك��ف��اءة   – ملبيًا 
المادية والمعنوية لالإن�شان، فالهداية االإلهية التي 
تحلمها الر�شاالت ال�شماوية يجب اأن تتناول جميع 
والوجود  المادي  الوجود  االإن�شاني،  الوجود  اأبعاد 
االآخ���روي،  وال��وج��ود  الدنيوي  ال��وج��ود  ال��روح��ي، 
فمحتوى الر�شالة الخاتمة يكون غنيًا في معطياته 
لجميع  اأمثل  حياتي  نظام  ل�شياغة  واأطروحته 
تعاليمه  ف��ي  وعميقًا  الب�شري  المجتمع  اأف���راد 
اإلى  ال�شريعة  من  باالإن�شان  تتدرج  التي  ومعارفه 

الطريقة ومنها اإلى الحقيقة.

 عمق المحتوى في 
الرساالت الثالث:

كما اأ�شرنا �شابقًا فاإن عمق المحتوى للر�شالة هو 
حقيقتها وجوهرها، وال يمكن القول باأن اإحدى هذه 
الر�شاالت ال�شماوية كانت تفتقد هذه الخ�شي�شة 
محتويات  تمتلك  كانت  منها  واح���دة  ك��لنّ  اأن  ب��ل 
متطلبات  اإل���ى  بالن�شبة  ج���دًا  ومترقية  عميقة 
التي  الزمانية  والمقاطع  المجتمعات  واحتياجات 
ظهرت فيها هذه الر�شاالت وبالتنا�شب مع ميزان 
العمل  على  وقدرتهم  لها  ال�شعوب  وفهم  اإدراك 
المقام هو،  المطروح في هذا  ال�شوؤال  بها، ولكن 
اأن  الديانات  هذه  من  واح��دة  كل  ا�شتطاعت  هل 
الر�شل  بها  ج��اء  كما  المحتويات  بهذه  تحتفظ 

العظام �شلوات اهلل تعالى عليهم اأجمعين؟
هذه  تبق  ل��م  ن��ق��ول:  ال�����ش��وؤال  ه��ذا  على  لالإجابة 
المحتويات في كثير من هذه الر�شاالت على تلك 
وتعالى-  -�شبحانه  اهلل  اأنزلها  التي  الم�شتويات 
ق�شم  اإل��ى  والتدلي�س  التحريف  يد  تطاولت  فقد 

هذه  تت�شع  ال  �شتى  واأ�شباب  الإغرا�س  منها  كبير 
المقالة المتوا�شعة لبيانها وتحليلها.

محتوى  اأن  نجد  اليهودية  الديانة  اإلى  نظرنا  اإذا 
اأتباعها  ي��د  ف��ي  بقي  ال��ذي  المو�شوية  الر�شالة 
العملية  والقواعد  االأح��ك��ام  من  كبيرة  مجموعة 
تعيين  وكذك  اليهودي  االإن�شان  حياة  تنظم  التي 
بع�شها نوع العالقة االجتماعية التي يجب اأن تكون 
 )لليهود مع القوميات وال�شعوب االآخرى )جوييم
المادي  بالجانب  فقط  تعني  اليهودية  فال�شريعة 
لالإن�شان، يعني عالقة االإن�شان باالإن�شان وعالقته 
بالطبيعة. واأما الجانب العرفاني في هذه الديانة 
فقد تحولت اإلى �شعبذة وا�شتعمال اال�شماء االإلهية 
العبرية  الهجائية  وال��ح��روف  ال��ت��وراة  وكلمات 
ولي�س  والطبيعة  ال��ك��ون  ف��ي  للت�شرف  ك����اأدوات 
عندهم عرفان توحيدي اأو �شلوكي اإلى اهلل روحيا 

الرســــالـة 
الخاتــمة

•الدكتور عبداهلل دو�شو 
�شاحل العاج

  حتدثنا يف العدد ال�شابق عن خ�شائ�س الر�شالة اخلاة ويزاتها، وكان حمور البحث 
عن اخل�شي�شة الوىل للر�شالة املحمدية اخلاة واملتمثلة بالقدرة على المتداد وانق�شام تلك 
القدرة اىل نوعني هما القدرة على المتداد الزماين اأي كونها غر ح�شورة بزمن معني بل ت�شتوعب 
كل الأزمنة اىل قيام يوم الدين، والمتداد املكاين الذي يعني اأنها ل ينح�شر خطابها واأهدافها 

ببلد معني اأو بقعة معينة من الر�س بل يخاطب كل بني الن�شانية على امتداد املعمورة.
و�شيكون حديثنا يف هذا العدد عن اخل�شي�شة الثانية واملتعلقة بعمق املحتوى فنقول:

 ا
وامل م
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ولم تعد هذه الر�شالة �شالحة لهداية الب�شرية في 
عالم �شهادتهم وملكوتهم معًا.

والر�شالة  الم�شيحية  الديانة  اإل��ى  بالن�شبة  اأم��ا 
في  لما  مماثلة  فيها  الق�شية  ف���اإن  العي�شاوية 
الروحي  بالجانب  فقط  تعتني  الأن��ه��ا  اليهودية 
في  وه���ي  االأع��ل��ى  بالملكوت  االإن�����ش��ان  وع��الق��ة 
االأحكام العملية عقيمة تمامًا، مما ترك ال�شاحة 
الو�شعية  القوانين  لمجيء  رحبة  االجتماعية 
والعاجزة  لالإن�شان  الروحي  الجانب  عن  الغافلة 
عن ادراك االحتياجات المعنوية الفطرية للكائن 

الب�شري.
في  والعلم  التعقل  وجه  في  بوقوفها  والم�شيحية 
محتواها  اأن  الب�شر  اإلى  اأوح��ت  الو�شطى  القرون 
لي�س له عالقة بحياة االإن�شان على االأر�س، ولذلك 
جاءت القوانين الو�شعية لتمالأ الفراغ الذي تركه 

االإن�شانية  تعي�شها  التي  الويالت  الدين فكثير من 
نتيجة حتمية لهذه الخطيئة، فبداًل من اأن يعترف 
عنوان  يل�شقون  الخطيئة  بهذه  الم�شيحية  كبار 
"الخطيئة الذاتية" بال�شاحة المقد�شة البي الب�شر 
بقية  ي�شلم  ولم  ال�شالم  اآدم عليه  االأول  والر�شول 
االأنبياء من تطاوالتهم العمياء، فلننظر االآن هل 
م�شاألة عمق المحتوى بالن�شبة اإلى االإ�شالم ت�شبه 

ما عند اليهودية والن�شرانية اأم الت�شبه ذلك؟

عمق المحتوى في الرسالة 
المحمدية

الدين االإ�شالمي غني بتعاليمه ومعارفه وعميق في 
الق�شايا  الم�شامين وحلنّ  محتواه دقيق في طرح 
و�شامل لكل جوانب الوجود االإن�شاني، واإذا قاي�شنا 
 – لها  ال�شابقة  بالر�شاالت  المحمدية  الر�شالة 
انها  نجد   – والعي�شاوية  المو�شوية  خ�شو�شا 
تحتوي على كل محا�شن تلكما الر�شالتين، وتكمل 
كثيرًا  تعتني  اليهودية  اأن  راأينا  لقد  نقائ�شهما، 
الروحي  الجانب  وتهمل  العملية،  االحكام  بجانب 
والعرفاني واأن الم�شيحية تغافلت تمامًا عن جانب 
المعنوي  الجانب  على  جهودها  وعكفت  االحكام 

فح�شلت فراغات في كلتا الديانتين.
ثالثة  على  تتركز  محتوياته  ف��اإن  اال���ش��الم  اأم��ا 
محاور اأ�شا�شية هي العقيدة واالأحكام واالأخالق، 
ولذا يقول الر�شول االكرم -�شلى اهلل عليه واآله- 
عينه  ك��ان  مو�شى  اأخ��ي  )اإن  اأحاديثه:  بع�س  في 
االأي�شر  عينه  ك��ان  عي�شى  واأخ��ي  اأع��م��ى،  االيمن 

اأعمى، واأنا ذو العينين(.
ا�شخا�س  اإل��ى  ن��اظ��رًا  لي�س  ال��رائ��ع  التمثيل  ه��ذا 
محتويات  حول  يدور  الكالم  اإن  بل  الكبار  ه��وؤالء 
ر�شاالتهم، فمعنى الكالم النبوي هنا هو اأن �شريعة 
الذي  الروحي  الجانب  عن  غافلة  مو�شى  الكليم 
غافلة  الم�شيح  �شريعة  وان  االخ��رة،  �شعادة  فيه 
عن جانب االحكام العملية الذي فيه خير الحياة 
اإلى  ناظرة  المحمدية فهي  ال�شريعة  واأما  الدنيا، 
كال الجانبين، تنظم العالقة بين االإن�شان ونف�شه 
اأو  وبين جن�شه  االإن�شان  وبين  وربه  االإن�شان  وبين 

بينه وبين الطبيعة المحيط به.
عمق  خ�شي�شة  وج��ود  على  واح��دًا  مثاًل  ولناأخذ 
في  االإن�شاني  الوجود  لجميع  و�شموله  المحتوى 

الدين االإ�شالم فنقول:
لقد اعتنى االإ�شالم من خالل محتوياته العميقة 
االإن�شانيين  والمجتمع  الفرد  بتربية   – والعريقة 

الالزمة  االإج�����راءات  ك��ل  ��خ��ذ  واتنّ فائقة  عناية 
االأفراد  تكوين  خالل  من  ال�شالم  مجتمع  الإيجاد 
ال�شالمين من جميع اأنواع الت�شوهات المحتملة في 
م�شير االإن�شان نحو الكمال، وذلك عبر التوجيهات 
االإن�شان  اإلى  ال�شماوية  التعاليم  وتقديم  الربانية 

في جميع اأدوار ومراحل تكونه وحياته.
في  االإن�����ش��ان  م�شيرة  تعتر�س  التي  الت�شوهات 
تعاليم  ولالإ�شالم  اأن��واع،  عدة  اإلى  تنق�شم  حياته 
منع  لمواجهة  خا�شة  ناجعة  وحلول  وتوجيهات 
واحد  كل  و�شنتناول  االن���واع،  تلك  من  واح��د  كل 
منها بالبحث – ولو مخت�شرًا – مع ذكر الحلول 
والتعاليم المنا�شبة التي جاء بها االإ�شالم لحماية 

االإن�شان من االبتالء بها:
ناق�شًا  االإن�شان  يولد  اأن  وهو  الخلقي  ه  الت�شونّ  -1
اأو م�شوهًا في بنيته الخلقية اأو في اإحدى اع�شائه 
البدنية كاأن يولد اأعمى اأو اأبكم اأو اأ�شم اأو اأعرج اأو 

اأعور اأو غيرها من انواع الت�شوه والتعوق.
)َلَقْد  تنزيله:  محكم  في  وتعالى  �شبحانه  يقول 

َخَلْقَنا االإِن�َشاَن ِفي اأَْح�َشِن َتْقِويٍم(
وبمظهره  الظاهرية  بالبنية  االإ���ش��الم  فاهتمام 
اهتمامه  م��ن  اق���ل  لي�س  الج�شمية  وو���ش��ع��ي��ت��ه 
بالجانب الروحي، ولذلك نجد اأن الر�شول االكرم 
وتوجيهات  تو�شيات  قدموا  المع�شومين  واالئمة 
ح�شول  لتجننّب  الوالدين  اإلى  متعالية  وتعليمات 
قبل  اأو  اأم��ه،  بطن  في  وهو  للولد  الخلقي  الت�شوه 
انعقاد نطفته، من جملة هذه التعليمات التحذير 
اأ�شعة  تحت  اأو  الطمث  ف��ي  ال��م��راأة  مقاربة  م��ن 
ال�شم�س اأو غير هذه الحاالت مما يمكن اأن تت�شبب 
والدته  قبل  للجنين  خلقية  اأو  ج�شمية  ت�شونّهات 
المنا�شبات،  تلك  في  النطفة  انعقاد  حالة  في 
والروايات في هذا المجال مت�شافرة ال ح�شر لها 
و�شوف نكتفي بذكر رواية واحد هنا ك�شاهد على 
ما نقول، روي عن االإمام مو�شى بن جعفر الكاظم  
اأنه قال: "من اأتى اأهله في محاق ال�شهر فلي�شلم 

ل�شقط الولد".
وهناك روايات اأخرى يقول بع�شها اأن النظر اإلى 
اأن  يفيد  للولد وبع�شها  العمى  ي�شبب  المراأة  فرج 
الولد  يجعل  الجماع  حين  اهلل  ذكر  بغير  التكلم 

ابكم.
عليهم  المع�شومين  وكلمات  الروايات  تلك  فكل 
كثيرًا  ي��ه��ت��م  االأ����ش���الم  اأن  ع��ل��ى  ت���دل  ال�����ش��الم 
قبل  حتى  لالإن�شان  والبدنية  الج�شمية  بال�شالمة 
حياته  من  االأخيرة  اللحظات  اإلى  نطفته  انعقاد 
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من  م�شكلة  اي��ة  له  يحدث  اأن  يريد  وال  الدنيوية 
قبيل ما اأ�شرنا اإليه اآنفًا.

عليه  ي��وؤك��د  م��ا  جملة  وم��ن  العقلي:  ه  الت�شونّ  -2
ال�شعي  والعريقة  العميقة  محتوياته  في  االإ�شالم 
لالإن�شان  عقلية  ت�شوهات  حدوث  لتجنب  الحثيث 
واإر���ش��ادات��ه  تعاليمه  خ���الل  – م��ن  ف��االإ���ش��الم 
وراثية  موجبات  كل  بقوة  يحارب   – ال�شماوية 
وال�شفه  الجنون  ح��دوث  اإل��ى  ت��وؤدي  محيطية  اأو 
لالإن�شان  والو�شو�شة  والهلو�شة  والع�شاب  والبله 
ويعي�س  �شالمًا  يولد  لكي  والدت��ه  قبل  للجنين  اأو 
الهموم  اأه��م  الأن  العقلية،  الناحية  م��ن  �شالمًا 
واق�شاها عند الوالدين واالقارب وهم في انتظار 
ج�شميًا  �شليم  وهو  يولد  اأن  هو  الجديد  المولود 
وفيزيولوجيا و�شليم عقليًا و�شيكولوجيًا، فالر�شالة 
المحمدية التي يقول منزلها في القراآن الكريم: 
َطَنْعُتَك ِلَنْف�ِشي( ال بد لها اأن تر�شد االإن�شان  )َوا�شْ
اإلى �شبل معالجة همومه وغمومه وتعطيه االدوات 
بهذه  االبتالء  به من  تجننّ التي  والعملية  المعرفية 
ولنذكر  والعقلية،  البدنية  قات  والتعونّ الت�شونّهات 
اأن  روي  االإلهية،  االإر���ش��ادات  لهذه  واح��دًا  مثااًل 
ر�شول اهلل االكرم �س قال الأخيه وو�شيه وخليفته 
وجه  ف��ي  ام��راأت��ك  تجامع  ال  علي  )ي��ا  ب��ال��ح��ق: 
في�شتركما  �شترًا  ترخي  اأن  اإال  وتالألوؤها  ال�شم�س 
فاإنه اأن ق�شي بينكما ولد ال يزال في بوؤ�س وفقر 

حتى يموت(.
داللة  تدل  الكثيرة  واأمثاله  النبوي  الحديث  فهذا 
بال�شالمة  االإ���ش��الم  اهتمام  م��دى  على  وا�شحة 
النف�شية والعقلية، واالأهم من كل هذه ال�شالمات 
االجراءات  فما هي  الخلقي  الت�شوه  ال�شالمة من 
العملية والوقائية التي يتخذها اال�شالم في مقابل 

هذه الظاهرة الخطيرة؟
3- الت�شوه الخلقي اأو الت�شوه القلبي: لقد قلنا في 
التي  والتعوقات  الت�شوهات  اأن  الباب  هذا  بداية 
الكمال  نحو  م�شيره  في  االإن�شان  حياة  تعتر�س 
الخلقي  الت�شوه   -1 اأن��واع هي:  ثالث  اإلى  تنق�شم 
2- الت�شوه العقلي والنف�شي 3- الت�شوه الُخلقي اأو 

القلبي. وما نبحثه هنا هو النوع االخير:
وقبل تحليل هذا النوع نبداأ البحث بتقديم تعريف 
مخت�شر له ليكون القارئ على بينة من اأمره الأن 
هذا المفهوم لم ي�شتعمل في اي بحث قبل ما نقوم 
به اليوم، ح�شب اطالعاتي المحدودة، فنقول في 
كون  عن  عبارة  الخلقي  الت�شوه  التعريف:  مقام 
االإن�شان متخلنّفًا من الناحية االأخالقية، معاقًا اأو 

اإلى القيم االإن�شانية والمبادئ  ناق�شًا في نظرته 
نف�شه  مع  وتعامله  �شلوكه  في  م�شوهًا  االأخالقية 
ومع بني نوعه ومحطيه الطبيعي، فالت�شوه الُخلقي 
 الثالثة االأنواع  نوع من بين  اأخطر  القلبي هو  اأو 

الأ�شباب هي:
والقوانين  الو�شعية  ال��ت��رب��وي��ة  ال��ب��رام��ج  اأواًل   
تجاهلت  االإمبريالية  والراأ�شمالية  الديمقراطية 
االإن�شان،  وج��ود  من  الهام  الجانب  ه��ذا  تمامًا 
والمجتمع  الفرد  على  الو�شعية  اآث��اره  اإن  ثانيًا: 
اأكبر واأخطر من بقية االأنواع، فاالإن�شان المت�شوه 
ال  فاإنه  �شيا�شيًا  كان  اإذا  قلبيًا  والمعاق  اأخالقيًا 
اأهدافه  اإلى  للو�شول  والخداع  الكذب  عن  يتورع 
ال�شيطانية، واإذا كان حاكمًا فاإنه ال يتجنب الظلم 
مواطني  اأو  �شعبه  �شد  واال���ش��ت��ب��داد  والق�شاوة 
الدول  االأخرى، واإذا كان جنديًا فاأنه ال يتردد في 
كان  واإذا  المدنيين  �شدور  نحو  بندقيته  ت�شويب 
تاجرًا فاإنه يبرر لنف�شه التطفيف وتعاطي الربا، 
واإذا كان قا�شيًا اأو محاميًا فاإنه ال يبتعد عن قبول 
اإلى  بالنظر  يتلذذ  فاإنه  واإذا كان طبيبًا  الر�شوة، 
عورات المر�شى، واإذا كان زعيمًا دينيًا فاإنه يبيع 
دينه بدنياه وي�شدر الفتاوى طبقًا لهواه اأو تاأمينيًا 
لماآربه المادية كما ح�شل ل�شريح القا�شي الذي 

زمانه  اإم��ام  قتل  بجواز  معاوية  بن  ليزيد  افتى 
ال�شهداء  �شيد  ح�شرة  خلقه  على  اهلل  وح��ج��ة 
قلوب  بها  اأدم��ى  التي  الكبرى  الجريمة  فكانت 

اأحرار العالم واأدمع عيونهم على مرنّ التاريخ.
هذا ق�شم ي�شير من اآثار ونتائج الت�شوه االأخالقي 
لدى االإن�شان ولكن قلما ينتبه الوالدان واالأقارب 
اإلى هذا الجانب في ن�شاطاتهم التكوينية والتربوية 
فقد  الخالدة،  المحمدية  الر�شالة  وام��ا  للولد، 
اأعتنت بهذا الجانب في محتوياتها العميقة لتوفير 
ال�شالمة االخالقية والقلبية لالإن�شان من الت�شوه 
والتعوق وجعلت الم�شوؤولية في قبال هذا النوع من 
ال�شالمة عظيمة جدًا حيث نجد االإ�شالم يتعاطف 
وبدنيًا، فقد جاء في  المعاقين ج�شميًا  كثيرًا مع 
القراآن الكريم: )َلْي�َس َعَلى االأَْعَمى َحَرٌج َوال َعَلى 
 َ االأَْعَرِج َحَرٌج َوال َعَلى اْلَمِري�ِس َحَرٌج َوَمْن ُيِطْع اهلل
االأَْنَهاُر  َتْحِتَها  ِمْن  َتْجِري  اٍت  َجن ُيْدِخْلُه  َوَر�ُشوَلُه 
يتعاطف  وكذلك  اأَِليمًا(  َعَذابًا  ْبُه  ُيَعذ  َيَتَول َوَمْن 
وعقليًا  نف�شيًا  المعاقين  مع  ويتهاون  االإ���ش��الم 
الر�شول  يقول  حيث  التكاليف  قلم  عنهم  فيرفع 
الولد حتى  ثالث: عن  القلم عن  )رفع   : االك��رم 
المجنون  وعن  ي�شتيقظ  حتى  النائم  وعن  يحتلم 

حتى يفيق(.
اأو  واأخالقيًا  ُخلقيًا  المعاقين  اإلى  بالن�شبة  واما 
قلبيًا فلي�س ثمة تعاطف اأو تهاون معهم بل جعلهم 
اأمام  وت�شرفاتهم  �شلوكياتهم  ع��ن  م�شوؤولين 
في  الكريم  القراآن  يقول  االإلهية  العدالة  محكمة 
َيَره  َخْيرًا  ٍة  َذر ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  )َفَمْن  ال�شدد:  هذا 
َيَره( ويقول في  ًا  �َشرنّ ٍة  َذر ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  َوَمْن   )7(
ْن  �شورة النجم: )اأَال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر اأُْخَرى )38( َواأَ
ال َما �َشَعى )39( َواأَن �َشْعَيُه �َشْوَف  َلْي�َس ِلالإِن�َشاِن اإِ

ُيَرى )40( ُثم ُيْجَزاُه اْلَجَزاَء االأَْوَفى(.
وهكذا نجد اأن محتوى الر�شالة المحمدية عميق 
الوجود  وج��وان��ب  اب��ع��اد  ك��ل  اإل��ى  ون��اظ��ر  و�شامل 
الر�شالة  وال  المو�شاوية  الر�شالة  فال  االإن�شاني، 
المحمدية  الر�شالة  قبل  جاءتا  اللتين  العي�شاوية 
وال القوانين الو�شعية الب�شرية التي و�شعت بعدها 
في  الموجود  الم�شتوى  بهذا  محتويات  تمتلك 
االإ�شالم، وعلى هذا اال�شا�س فاإن الب�شرية جمعاء 
لم تعد بحاجة اإلى مجيء ر�شالة اأخرى بعد ظهور 
اأنحاء  جميع  في  وانت�شارها  المحمدية  الر�شالة 
العالم واق�شى نقاط التواجد الب�شري على الكرة 

االر�شية.

 سا ا
 وحم  
 – عا عما

 مامل دا 
   س�ا

 ااا  ا
 مد امل ا

 و   س�ا
  ملس�اد اا

 سوا واا م
 س�  مامل

 مو ا س�ا
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امل�شلمي  لوجود  ت�شري  التي  التقارير  من  بالرغم 
قبل اأكرث من قرن يف بلجيكا لكن عام 1963 �شهد 
البادرة االأوىل ال�شتقطاب اأيدي عاملة من املغرب 
هذه  امل�شلمون  يدخل  الذي  العام  ولتكون  العربي 
الطلب  ازداد  وقد  كبرية   دفعات  وب�شكل  البالد 
على االأيدي العاملة لتكون هنالك جماميع  اأخرى 
الثمانينيات من القرن  من تركيا. وتعترب مرحلة 
عليهم  البيت  اأهل  مذهب  انت�شار  فرتة  املن�شرم 
االإمام  م�شجد  يعترب  حيث  وا�شع  وب�شكل  ال�شالم 
الر�شا عليه ال�شالم اإحدى املوؤ�ش�شات التي جتمع 

فكر اأهل البيت عليهم ال�شالم.
اإن ازدياد اأعداد معتنقي االإ�شالم اأدى اإىل توجه 

ونبذ  لل�شلم  يدعو  الذي  الدين  هذا  اإىل  االأنظار 
العنف لكن هذا االزدي��اد مل يلق  املكانة الالئقة  
عامل  ي��رى  حيث  والبلجيكي  االأورب���ي  املجتمع  يف 
االإقبال  اإن  دا�شيتو"  فلي�س  البلجيكي  االجتماع 
على الدين االإ�شالمي يجب ان ينال مكانة مرموقة 
عند احلكومة الأن امل�شلمي ا�شتطاعوا اإن يوؤ�ش�شوا 

�شبكة من املراكز الثقافية والدينية".   
ويعي�س يف بلجيكا حاليا زهاء ن�شف مليون م�شلم 
من  معظمهم  املخت�شي،  بع�س  تقديرات  ح�شب 
املنتمي اإىل اجلالية الوافدة من البالد االإ�شالمية 
وحتديدا من اململكة املغربية وتركيا واألبانيا ب�شكل 

رئي�شي ، اإىل جانب خمتلف اجلن�شيات االأخرى.

اأحد  بلجيكا  يف  والثقايف  االإ�شالمي  املركز  ويعد 
اأه���م امل��راك��ز االإ���ش��الم��ي��ة يف غ��رب اأوروب����ا على 
االإطالق واأحد املنارات املتقدمة للدين االإ�شالمي 

يف اأوروبا.
�شغري  مبنى  يف  1936م  ع��ام  املركز   اأن�ش وق��د 
اأحياء بروك�شل املتوا�شعة. وفى  اأحد  م�شتاأجر يف 
بودوان  الراحل  البلجيكي  امللك  قام  عام 1967م 
االأول باإهداء جزء من متحف االآثار الدائم ملدينة 
بروك�شل الذي يقع يف اأحد اأجمل مواقع العا�شمة 
مقر  م��ن  م��ع��دودة  اأم��ت��ار  بعد  وع��ل��ى  البلجيكية 
املفو�شية االأوروبية واملجل�س االأوروبي، ليكون بعد 

ذلك م�شجدا ومقرا للمركز االإ�شالمي الثقايف.

 بعد الدرا�شات التي اأجريت موؤخرا يف بلجيكا والتي بينت بان هناك ارتفاعا ملحوا بن�شبة كبرة يف عدد امل�شلمني 
خ�شو�شا يف العا�شمة بروك�شل اإذ ي�شل عددهم حوايل 250 األف م�شلم من عدد ال�شكان الكلي و البالغ مليون �شخ�س، اأ�شبح 

من ال�شروري ت�شليط ال�شوء على طبيعة الثقافة الإ�شالمية هنالك وحجم الرتابط الجتماعي.

• ترجمة واإعداد: حيدر املنكو�شي

م�شلمو بلجيكا
ثقافة دينية معتدلة   
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واعرتفت احلكومة البلجيكية اإثر هذه املبادرة عام 
1968م بالدين االإ�شالمي كدين ر�شمي يف البالد، 
مما يعد �شابقة يف تاريخ تعامل احلكومات والدول 

االأوروبية مع احل�شور االإ�شالمي يف اأوروبا.
باإدخال  1975م  عام  البلجيكية  الدولة  و�شادقت 
درو�س الرتبية االإ�شالمية �شمن الربامج املدر�شية 

الأبناء اجلالية يف بروك�شل.
يف  م�شجد  اأول  اف��ت��ت��اح  مت  1986م  ع���ام  وف���ى 
املركز  اإ�شراف  حتت  البلجيكية  العا�شمة  مطار 

االإ�شالمي.
 ..بعد احداث �شبتم

ين�س الد�شتور البلجيكي باحرتام حقوق االآخرين 
ما  لكن  والدينية،  الفكرية  احل��ري��ات  حيث  من 
من  ع�شر  احل��ادي  اأح��داث  بعد  امل�شلمون  واجهه 
�شبتمرب غرينّ م�شرى احلياة يف بلجيكا فقد تاأثرت 
حتدث  وقد  هناك  امل�شلمة  اجلاليات  من  الكثري 
االإن�شان  منظمة حقوق  العريبي من  ال�شالم  عبد 
حقوق  جم��ال  يف  والنا�شط  بربوك�شل  االأوروب��ي��ة 
اأح��داث  قبل  امل�شلمي  "اإن  العربية:  اجلاليات 
اأخرى،  اأقليات دينية  كاأية  يعي�شون  �شبتمرب كانوا 
به  ي�شمح  ما  حدود  يف  الدينية  عقائدها  متار�س 

الد�شتور من م�شاواة يف احلقوق، با�شتثناء بع�س 
بع�س  يواجهها  كان  التي  العن�شرية  الت�شرفات 
الغالب ت�شرفات فردية  والتي كانت يف  االأف��راد، 
تعادي  التي  تلك  متطرفة،  ميينية  عنا�شر  من 

االأجانب ب�شفة عامة".
يف  ت�شببت  �شبتمرب  اأح��داث  اإن  العريبي"  ويقول 
العربية مدفوعة  اجلاليات  على  �شلبية  فعل  ردود 
امل�شلمي  ب��اأن  ال�شهيونية  االأمريكية  بالدعاية 
اجلانب جعل  وهذا  االإرهابية،  االأحداث  كل  وراء 
امل�شلمي  مع  التعامل  يف  تت�شدد  االأوروبية  ال��دول 
فتحظر  الرقابة،  حتت  اجلاليات  اأن�شطة  وت�شع 
وت�شادرها  اأموالها  على  منها، وحتجر  ما حتظر 
اأو جتمدها، ويف هذا خ�شارة كبرية للم�شلمي يف 
اأوروبا، خا�شة املنظمات التي لها توجهات خريية 
العامل  يف  امل�شلمي  ف��ق��راء  واإن��ق��اذ  م�شاعدة  يف 

واملنكوبي منهم".
حما�شرة  على  االأح��داث  �شاعدت  وي�شيف" لقد 
من  كثري  فاأ�شبح  ببلجيكا،  اأرزاقهم  يف  امل�شلمي 
اأ�شحاب العمل يرف�شون ت�شغيل امل�شلمي، اأو حتى 
ت�شغيل كل من يحمل ا�شما م�شلما اأو عربيا، االأمر 
مبرور  �شلبية  تراكمات  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  الذي 

اإىل  بلجيكا  يف  امل�شلم  املجتمع  ليحول  ال�شنوات 
جمتمع اأكرث فقرا ".

ويختم العريبي" اإن هناك جانبا اإيجابيا للهجمات 
باإعطاء  االأوروب��ي��ة  احل��ك��وم��ات  ت�شريع  يف  متثل 
امل�شلمي حقوقهم الد�شتورية كاملة، حتى ال يوؤدي 
غياب هذه احلقوق اإىل غ�شب وانفجار،يوؤدي اإىل 
اأول  "حيث �شهدنا ظهور  اإرهاب،  اأو  اأعمال عنف 
واحتاد  فرن�شا،  يف  عام  اأوروب��ي  اإ�شالمي  جمل�س 
امل�شلمون  ك�شب  وهكذا  اإ�شالمية عديدة.  ملجال�س 
ورقة مهمة ورابحة بتوحدهم وجتمعهم عرب هذه 
ب�شورة  وتقدميه  االإ�شالم  كلمة  الإعالء  املجال�س 

�شحيحة للغرب ".

العربية  اللغة  اأ�شتاذ يف  وهو  اأم��ا  كرمي عبد اهلل 
امل�شلمي  اإن  فيقول"  االأ�شل  بلجيكي  م�شلم  وهو 
وكل  بلجيكا  يف  ن�شبي  �شالم  يف  يعي�شون  ك��ان��وا 
الدول االأوروبية ، ولكن اأحداث �شبتمرب ت�شببت يف 
االإطاحة مبا كان يتمتع به امل�شلمون يف بلجيكا من 
�شالم اجتماعي، فقد �شعدت االأحداث العداء �شد 
االإ�شالم وامل�شلمي، وجعلتهم يف بوؤرة اتهام دائم 
وم�شتمر من قبل ال�شلطات، وحمل ا�شتباه وم�شدر 



خوف من جهة االأوروبيي، فاأ�شبح م�شهد ال�شيدة 
بغطاء الراأ�س يثري القلق والتوتر، وم�شهد الرجل 

ذي اللحية يثري املخاوف من العنف واالإرهاب".
اأحدثت  الوقت  ذات  يف  االأح��داث  وي�شيف" لكن 
العامل،  امل�����ش��ل��م��ي يف  ل���دى  ال��ي��ق��ظ��ة  م��ن  ن��وع��ا 
معا،  والتجمع  للتوحد  اإيجابية  حتركات  فبداأوا 
يف  للت�شاور  بينهم  فيما  االت�شاالت  ج�شور  وم��د 
�شوؤونهم والتعاون على ما يواجههم من ح�شار اأو 
االأح��داث عملية  اأفرزت  كما  الغرب،  اتهامات يف 
ت�شفيات للعنا�شر املتطرفة التي ت�شيء لالإ�شالم 
نبذ  فتم  االإ�شالمية،  واملوؤ�ش�شات  املنظمات  داخل 
املنظمات  داخ��ل  يف  حتى  تلقائيا  العنا�شر  ه��ذه 
واملوؤ�ش�شات االإ�شالمية نف�شها، اأو مت حتييد م�شار 
ك�شب  وبذلك  توجهاتها،  وت�شحيح  العنا�شر  هذه 
امل�شلمون عملية اإ�شالحات داخلية يف موؤ�ش�شاتهم 
هذه  نتائج  ولكن  ملحوظة،  ب�شورة  بلجيكا  يف 
االإ�شالحات لن تظهر االآن، بل �شتت�شح بجالء بعد 
اأن تنتهي هذه املوجة العالية من العداء لالإ�شالم 
�شرعة  اأو  موجة  اأعتربها  واأن��ا  وتهداأ،  وامل�شلمي 

الطبيعي،  اإىل معدلها  وتعود  بالفعل  �شتهداأ  عداء 
الأن العداء لالإ�شالم قائم يف كل زمان ومكان كما 

يذكر القراآن الكرمي".

ال�شكان
ال�شكاين  للتعداد  دقيقة  اأرق���ام  اإع��ط��اء  ميكن  ال 
اإجراءالتعدادات  يحظر  بلجيكاحيث  مل�شلمي 
الدينية اأو العرقية يف بلجيكا ومعظم النا�س الذين 
لهم جذور يف الدول االإ�شالمية ح�شب اإح�شائيات 
اأن 6% من �شكان بلجيكا حيث  �شنة 2008 يظهر 
يبلغ عددهم 628،751 م�شلم �شواء كانوا �شنة اأو 
اأو اأحمديي. تبلغ ن�شبة امل�شلمي  اأو علويي  �شيعة 
والونيا،  م��ن   %4 بروك�شل،  �شكان  م��ن   %25،5
البلجيكيي  امل�شلمي  غالبية  فالندرز.  من   %3،9
يعي�شون يف املدن الكربى مثل اأنتويرب، بروك�شل، 
و�شارلوروا.ويف عام 2009 كان ا�شم حممد االأكرث 
بروك�شل  يف  ب��ه  امل��وال��ي��د  ت�شمية  مت  فقد  �شعبية 
اجلالية  ت�شمان  مدينتي  اأك��رب  وهما  واأنتويرب 

االإ�شالمية يف بلجيكا.

اهم املراكز واملوؤ�ش�شات 
 املركز ال�شالمي الثقايف ال�شيعي

2 م�شجد الإمام الر�شا عليه ال�شالم
3 ركز الزهراء )عليها ال�شالم(

معلومات عامة 
اأوربا  من  الغربي  ال�شمال  يف  تقع  لكة  بلجيكا 
وعــدد  مــربــع  مــرت  كيلو   )35ر3( م�شاحتها 
العملة  اأما  ن�شمة  ماليني  ع�شرة  من  اأكرث  �شكانها 
ال�شعب  معظم  وينتمي  البلجيكي.  الفرنك  فهي 
ي�شكلون  الذين  الفلمنكيني  فئة  اإىل  البلجيكي 
حوايل 55 باملائة من �شكان بلجيكا وهم من �شاللة 
الفرانكيني وهي قبائل جرمانية احتلت ما يعرف 
ويتكلمون  امليالدي  اخلام�س  القرن  يف  ببلجيكا 
 ، باملائة   3 حوايل  الهولندية.والوالون  اللغة 
ويرجع ن�شبهم اإىل قبائل ال�شلتية التي عا�شت يف 
املنطقة اإبان الجتياح الفرن�شي، ويتكلمون اللغة 

الفرن�شية.
)املعلومات ح�شب موقع ا�شالم ويب (
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ال ريب اإن عملية الت�شويق الثقايف للنتاج االأدبي الناجح ب�شكل عام، 
البد له اأن مير عرب مراحل ثالث مهمة، تبداأ يف احللقة االأوىل يف 
نقدًا، وغريها من  اأو  ورواي��ة  اأم ق�شة  �شعرًا كان  االإبداعي  االإنتاج 
النتاجات االأدبية، ومرورًا مبرحلة الطبع، ومن ثم انتهاًء يف عملية 
الن�شر والتوزيع لهذا املنتج االإبداعي، وهي �شل�شلة حلقات مرتابطة 
اأن  ميكن  وال  االآخ���ر،  البع�س  بع�شها  ومكمل  ب��االأخ��رى،  ال��واح��دة 
ت�شتقيم العملية، اأو جتنى الثمار املرجوة ثقافيًا مع فقد اإحدى هذه 
احللقات وانفراطها، هذا اإذا ما كنا فعاًل جادين يف حماولة خلق 
واقع ثقايف جديد ومتطور، وثقافة ر�شينة متنامية، وبث الروح يف 
القراءة ، واإنعا�س املكتبة من جديد ، بعدما �شهدته وت�شهده من اأفول، 
فنعيد الربيق للقول املاأثور ال�شابق ) م�شر تنتج ولبنان تطبع وبغداد 

تقراأ(.
ومن اأجل اإعادة الرتميم ملا اأ�شاب حياتنا الثقافية من ت�شويه وتزييف 
واإحباط .. عرب �شنوات من التدمري املنظم ابان احلقبة البائدة .. 
ناهيك طبعًا عن الدخول يف التفا�شيل، والبحث يف االآليات، وجودة 
االأداء لكل من تلك املراحل واحللقات.. لعدم جدوى ذلك، الأنها غري 

موجودة اأ�شاًل. 
ومن املوؤكد اإن هنالك خلاًل مل يتم العمل على تالفيه واإ�شالحه حلد 
االآن، من قبل الدولة ممثلة بوزارة الثقافة وهي املوؤ�ش�شة الثقافية 
الر�شمية، رغم م�شي هذه ال�شنوات الت�شع على التغيري، حيث مازال 
النتاج الثقايف للكتاب واالأدباء واملثقفي، مكد�شًا يف خزانة االإهمال 
منذ عقود، ومازالت دار ال�شوؤون الثقافية وهي اجلهة الوحيدة يف 
ال�شاحة الثقافية .. املناطة بها مثل هكذا مهمة، ال ت�شتطيع اأن تقوم 
بجزء من املهمة اإزاء هذا االإنتاج الثقايف الوفري املتزايد، هذا على 
م�شتوى الطبع، اأما على م�شتوى التوزيع فلي�س هنالك جهة تتبنى 
هذا املو�شوع املهم يف العراق حاليًا، وتبقى فقط اجلهود ال�شخ�شية 
كل  على  وهي  االإبداعي،  املنتج  اأ�شحاب  اأنف�شهم  واالأدب��اء  للكتاب 
حال ال ميكن اأن يعول عليها يف خلق م�شهد ثقايف جديد يتما�شى مع 

املتغريات، ويواكب ما ي�شهده عامل اليوم من تطورات.

اأيها..الغارق بانت�شاء الدم ،واملر�شل حيث اخت�شار الوجع، والعائم فوق 
الن�شيج،راحال �شوب رقبة ال�شوء ،مارقًا ت�شق عباب الريح.. 

ال��وداع وتتوزع حلظاته تعاويذًا    هل التمهل لغة تفهمها..؟ريثما يتبدد 
معلقة على �شدر الوجع امل�شتدمي..

الكوثر..هل تعي االخ��رتاق.. ؟مابي خيام  الذي �شرييق ماء  واأنت  كال 
القلب و�شهوة االن�شهار يف حب ال�شماء،مابي الفرات وخناجر العط�س، 

مابي الغفران املثقوب وخوايف التوجع ما بينك وبي اهلل .. 
كال واأنت املتجه �شوب النور. تلك هي �شريتك الدموية احلافلة بال�شروح 

ومل يبق  من اجتاهك �شوى حيز يكفي ل�شهقة ت�شرب دماء القلب..
ومن م�شافتك �شوى زفرة متتد اإىل األف جيل .وهي لهفة ...

يف خ�شم كل هذه االأهوال...تلك التي ال ي�شتطيع اأي والد اأن يركنها جانبا   
وهو �شيد الرواء يف ذلك احلي ويف كل حي.. 

عبد اهلل.. اأي عط�س ذلك الذي مير يف اأح�شائه..وهو نبع املاء الذي ال 
يظماأ املرتوي منه بعد ذلك اأبدا.طري جنة اهلل....ال��ذي �شيع�ش�س فوق 
�شدرة  املنتهى.. وتلك هي اللحظة التي يكون فيها ال�شيطان �شيدا على 

من اختاروه واختارهم. 
واأنت ...اأنت �شت�شل االن حتما .. تتالقفك العيون ،وتر�شو بك املنايا.. 
على راحة االأكف النبوية التي �شرتمي بالدم الطاهر نحو ال�شماء وعندها 
�شت�شقط كل قواني اجلاذبية وتك�شف عن قواني من طراز اآخر.هناك 

حيث احل�شي يقف مبوازاة املوت لينتج احلياة..
 احلياة التي �شاءها اهلل واأ�شار اإليها حممد ور�شمها علي .

 يا �شهم اجل ...كم حرملة وراء نبلتك اليزيدية املحملة بروؤو�س من نار 
وكم عمر خلف قو�شك الزيادي املوؤطر بالغدر  ... ؟ 

ها اأنت...�شت�شل االن .. ت�شارف على �شكب ال�شماوات ال�شبع من نحر 
عبد اهلل ..والتي �شت�شعد برباق النبوة نحو اهلل  لتثمر حياة اأبدية..وكاأين 
بك على مقربة من كل زينب جادت بها فاطمة من قلب علي،ف�شارت تعد 
الواحد تلو نف�شه يف �شفر ال�شهادة اخلالد.  اإنك على �شفا دمعة حترق 
حزن االأر�س ومل يبق  من الوقت �شوى بع�س حروف ومت�شع لعويل الرزايا 

على مر الع�شور .. 
ها اأنت....تعرب اللحظات ،وتوجع قلب اخليام ،وحترق الفرات ...تفجنّ 

الهواء احل�شيني لتمالأ ار�س الروح بدخان الدموع....

ال ريب اإن عملية الت�شويق الثقايف للنتاج االأدبي الناجح ب�شكل عام، 
البد له اأن مير عرب مراحل ثالث مهمة، تبداأ يف احللقة االأوىل يف 

ركود م�شهدنا الثقايف
◄  يكتبها: طالب عبا�س الظاهر

ال�شرة الذاتية
 ل�شهم حرملة

◄  بقلم: حيدر عبد اهلل ال�شطري
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• حيدر التكمجي

اأحد هذه امل�شادر االأكرث �شيوعًا هو الغاز احليوي، والذي ينتج كمنتج 
اأو التغويز )حتويل ال�شلب  اأنواع معينة من التخمر الهوائي  ثانوي من 
الغاز احليوي  با�شتخدام  العامل  دول  الكثري من  بداأت  وقد  اإىل غاز(، 

كم�شدر حمتمل للطاقة النظيفة.
وقد ا�شتثمرت كاًل من الهند وال�شي –حلد االآن - على نطاق وا�شع يف 
الوقود  ملواطنيها عو�شًا عن  الوقود  "الغاز احليوي" لتوفري  تكنولوجيا 
الع�شوي، وهناك عدد من التطبيقات املثرية لالهتمام لهذا الغاز والتي 

تغري الذين يهتمون يف جمال الطاقة امل�شتدامة والبيئة النظيفة.
اأو  الطعام  بقايا  مثل  ع�شوية  مواد  هي  احليوي  الغاز  فكرة  اأ�شا�س  اأن 

ال�شحي، حيث  ال�شرف  اأو  اأو روث احليوانات  االأرز  ق�شور  اأو  اخل�شب 
حتتجز هذه املواد يف مناطق اأو م�شاحات ال هوائية، وهذه امل�شاحات قد 
اإىل جهاز مت ت�شميمه خ�شي�شًا الإنتاج  ترتاوح بي خزان غري مهوى، 
الغازات حيث يتوفر داخل هذه امل�شاحات )اخلزانات( ظروف معينة 
جلذب البكرتيا الالهوائية، والتي تبداأ بتحطيم املواد الع�شوية، واإنتاج 

غاز امليثان وغاز ثاين اأك�شيد الكربون كمنتج ثانوي.
حيث ي�شتفاد من الغازات املتولدة يف عمليات الت�شخي وتوليد الطاقة، 
متتاز الغازات املنتجة من خالل التخمري الالهوائي باأنها قابل لال�شتعال، 

وذات رائحة قوية االأمر الذي يجعلها قابلة لالكت�شاف بوا�شطة االأنف.

الغاز 
الحيوي.. 

وقود المستقبل

• يتزايد قلق العالم يوميًا بشأن مصادر الطاقة 
االخذة بالتناقص وارتفاع تكلفة الحصول عليها، 

لهذا شرعت الدول بدعم مشاريع إيجاد طاقة 
بديلة لتشغيل منشآتها وحياة مواطنيها. 
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 نظام ِمالحي متكامل
ُمّخ احَلمام

اأهمية التوجه ال�شتغالل واإنتاج الغاز احليوي 
القمامة،  مقالب  الوقت احلا�شر من  امليثان( يف  ت�شرب )غاز  يعد 
وخمازن االأ�شمدة التي ي�شاء تخزينها، اأو ِبرك روث و براز احليوانات، 
حاالت  عدة  �ُشجلت  حيث  وال�شحة،  البيئة  على  متزايدة  خماطر 
اإىل اجلو  الغاز  انطالق هذا  ناجمة عن  وانفجارات  حلرائق عفوية 
يف مناطق عديدة من العامل، االأمر الذي له تبعات وخيمة على البيئة 
العاملية وعندما يتم حما�شرة هذا الغاز وال�شيطرة عليه، ميكن اأن  

ُي�شتفاد منه بداًل من كونه غازًا مزعجًا وخطرًا م�شرًا.
من  الغاز  هذا  منع  ميكن  امليثان  غاز  حما�شرة  خالل  من  وكذلك 
الو�شول اإىل الغالف اجلوي، مما يقلل من التدهور البيئي الناجم 

عن غاز امليثان..
اإن القدرة على حتويل النفايات اإىل �شيء نافع ومفيد، هو بحد ذاته 
من  تعاين  قد  التي  النامية،  والبلدان  العراق  وخ�شو�شًا  جيد،  اأمر 

حمدودية املوارد املتاحة.
عالوة على ذلك فاإن حتويل الكتلة احليوية اإىل غاز حيوي، ميكن اأن 
يعالج ق�شايا مثل معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي، و�شمان اأن ال يتم 
طرح هذه املياه اإىل الطبيعة مرة ثانية، مما قد ي�شبب تلوثها وتلوث 

مياه ال�شرب واالآبار.

جنح فريق من العلماء يف جامعة هو�شنت االأمريكية يف حتديد 53 
ي�شاعد احلمام على  الذي  املالحي  النظام  ُتعترب  خلية ع�شبية، 

حتديد املواقع با�شتخدام املجال املغناطي�شي لالأر�س.
وبح�شب الباحثي، فاإن هذه اخلاليا حتول املعلومات املغناطي�شية 
اإىل نوع من نظام "جي بي اأ�س" لتحديد املواقع معتمدة يف ذلك 

على كثافة املجال املغناطي�شي لالأر�س وارتفاعه وحجمه.
وتبلغ قوة هذا املجال 50 مايكرو تي�شال، اأي اأ�شعف ع�شرة اآالف 
مرة من قوة مغناطي�س �شغري ي�شتخدم يف تثبيت ورقة على لوح على 
احلائط. غري اأن العلماء ال يعرفون على وجه اليقي بعد الو�شيلة 

التي يتلقى بها الطائر هذه املعلومات ليحولها لال�شتفادة بها.
وبح�شب وكالة دويت�شه فيله االخبارية، فقد و�شع الباحثون خالل 
جتربتهم �شبعة طيور حمام يف غرفة مغلقة ومظلمة متامًا وحماطة 
مبجال مغناطي�شي ي�شبه املجال املغناطي�شي لالأر�س وا�شتطاعوا 
قيا�س التغريات التي حتدث يف مخ هذه الطيور اأثناء حترك املجال 
املغناطي�شي ال�شناعي يف الغرفة وهبوطه وعرثوا بذلك على مكان 

اخلاليا الع�شبية التي تفاعلت مع االإ�شعاع املغناطي�شي املختلف.
واأعلن فريق الباحثي حتت اإ�شراف )ديفيد كيا�س( من معهد علم 
االأمرا�س اجلزيئية يف فيينا، يف درا�شتهم التي ن�شرت موؤخرًا اأن 
الطيور ال متتلك ح�شا�شًا للمجال املغناطي�شي يف منقارها، ح�شبما 

جرى االعتقاد.
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وعمومًا هناك عدة اأ�شباب ميكن اأن ت�شبب ال�شعور بالتعب:
   احل�شول على ق�شط قليل من النوم: فعدم احل�شول على ق�شط وافر من 
النوم قد يوؤثر على تركيزك و�شحتك. حاول اأن جتعل النوم اأولوية وحافظ 
على جدول منتظم للنوم، اأحر�س على اإبعاد الكمبيوتر والهواتف اخللوية 

من غرفة نومك.
  توقف التنف�س اأثناء النوم: بع�س النا�س يعتقدون اأنهم ينامون مبا فيه 
الكفاية، ولكن توقف التنف�س اأثناء النوم جتعلك ت�شتيقظ ب�شعة مرات يف 
الليل، ولكنك قد ال تكون على علم بذلك، بالرغم من ق�شائك ثماين �شاعات 

يف ال�شرير، ملعاجلة ذلك، خفف وزنك واقلع عن التدخي.
  عدم تناول ما يكفي من الطعام: تناولك طعاما قليال قد يكون �شببًا للتعب، 
وكذلك تناولك الطعام ب�شكل خاط قد يكون م�شكلة اأي�شًا، فاتباعك لنظام 
غذائي متوازن ي�شاعد على احلفاظ على ن�شبة ال�شكر يف الدم مبعدالتها 
الطبيعية، وبالتايل يزود اخلاليا بال�شكر الذي حتتاجه الإنتاج الطاقة لفرتة 

اأطول.
  الكتئاب: قد تعتقد اأن االكتئاب هو ا�شطراب عاطفي، ولكنه يف احلقيقة 
وال�شداع  التعب  مثل  كذلك،  اجل�شدية  االأعرا�س  من  العديد  يف  ي�شاهم 

وفقدان ال�شهية.
   خلل يف الغدة الدرقية: هي غدة �شغرية عند قاعدة العنق، ت�شيطر على 
�شرعة ج�شمك يف حتويل الوقود اإىل طاقة عندما تعمل غدتك الدرقية ببطء 
وتعاين من ا�شطراب، �شيوؤدي بك اإىل التعب والنعا�س، فاإذا كان فح�س 
الدم يوؤكد انخفا�س هرمونات الغدة الدرقية لديك، ميكن اأخذ دواء حمدد 

يرفعها.
   الإ�شابة بال�شكري: يف امل�شابي بال�شكري، ترتفع م�شتويات ال�شكر يف 
الدم عو�شًا عن دخولها اإىل اخلاليا حيث يتم حتويلها اإىل طاقة، وبالتايل 
فاإن اجل�شم يفقد قوته على الرغم من وجود ما يكفي من الطعام لهذا تاأكد 

من اإجراء فح�س مر�س ال�شكر الذي ميكن عالجه.
اأن يكون عالمة على اجلفاف، �شواء كنت تعمل  اجلفاف: ميكن للتعب    
خارج  الظل اأو بعمل مكتبي، فاإن ج�شمك بحاجة م�شتمرة للماء لكي يعمل 

ب�شورة جيدة، فا�شرب با�شتمرار املاء وخ�شو�شًا يف ال�شيف.
  عدم ار�شة الريا�شة: اإذا كنت تعاين من التعب دون وجود اأية حالة طبية، 
رمبا يكون احلل مبمار�شة بع�س التمارين، فالبحوث ت�شري اإىل اأن االفراد 
يحاربوه من  اأن  تعب، ميكن  ويعانون من  بحالة �شحية جيدة،  الذين هم 
خالل برنامج تدريبي متوا�شع، كريا�شة امل�شي اأو ركوب الدراجة الهوائية 

و�شوى ذلك مما ي�شاعدك كثريا.

مع قدوم ال�شيف وحرارته العالية، ي�شعر املزيد من النا�س بالتعب 
والإرهاق والنعا�س، و�شبب هذا التعب هو اإن ج�شم الإن�شان لديه 
اآليات فيزيائية وكيميائية للحفا على درجة حرارة اجل�شم 
الثابتة، حيث يقوم بتخفي�س انتاج الطاقة ب�شورة عامة، ا 

ُي�شعر ال�شخ�س بتعب ونحول ونعا�س وحاجة اإىل النوم. 

أسبابه وكيفية مواجهته

التعـــــــب
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نْ حياتك تكُ
رْ  كيفما تفكّ

اإننّ كون "العقل قادر على توجيه بع�س االأحداث والظروف والنا�س ل�شاحلنا يف احلياة، وقادر اأن ي�شتبعد 
ظروفا اأخرى واأنا�شا اآخرين" هي حقيقة لي�شت ميتافيزيقية خيالية، بل اأثبتتها العديد من الدرا�شات واأ�شار 
اإليها ديننا احلنيف، حيث ورد يف االأثر ال�شريف: "اأنا عند ح�شن ظن عبدي بي، ان خريًا فخرٌي، وان �شرًا 

 " ف�شر
فهل اأنت ممن يتوقعون اخلري؟ اأم اأنت مت�شائم دائمًا؟يتاألف ذهنك من اأفكار تفكر بها، هذه االأفكار مثل 
التيارات املغناطي�شية، اإذا كنت تفكر باإيجابية بخ�شو�س بع�س االأحداث واالأو�شاع، فاأنت �شتح�شل على 

نتائج اإيجابية، والعك�س �شحيح.
بعبارة ثانية: اإنك جتذب اإىل حياتك ما تفكر فيه بتكرار اأو يف كثري من االأحيان، وهذا ال يعني اأن حت�شل 
على كل ما تفكر فيه فمعظم االأفكار �شعيفة، وعدم تكرارها ملدة طويلة ال يكفي الإك�شابها القوة الالزمة، 

فاالأفكار ال�شعيفة مثل املغناطي�س ال�شعيف ال يتوفر لديها قوة جاذبية كافية وقوية.
وكما اأن قوة جاذبية املغناطي�س هي قوة حمايدة، جتذب كل �شيء م�شنوع من احلديد، بغ�س النظر عن ما 
اإذا كان الكائن مفيد اأو غري مرغوب فيه، كذلك يعمل العقل بنف�س الطريقة، فهو يجذب حلياتك االأحداث 

ال�شلبية اأو االإيجابية وفقًا لالأفكار التي تعتقدها وتفكر فيها.
وكما اأن املغناطي�س يجذب ويطرد، كذلك العقل، فاإذا كنت تعتقد اأنك غري قادر على اإجناز �شيء، فلن 

.تفعله
فاأفكارك واعتقاداتك حول نف�شك، مثل عدم الكفاءة واخلوف وال�شعف والدونية، تن�ش قوة طاردة لالأ�شياء 
اجليدة يف حياتك، كما لو اإنك تقوم باأفكارك هذه باإن�شاء رياح تهب بعيدًا عنك تاأخذ معها كل �شيء جيد.

هناك عدة طرق ل�شحن عقلك واأفكارك بقوة مغناطي�شية ايجابية، فالرغبة القوية والرتكيز امل�شتمر واالإميان 
باهلل -�شبحانه وتعاىل- وما منحَك من قدرات، هي بع�س اخلطوات املهمة لغر�س قوة يف اأفكارك.

اإن الت�شور والتفكري مع الرغبة والرتكيز واالإميان، وتكرار هذه االأفكار يف كثري من االأحيان، تطلق العنان 
لقوة االأفكار بذهنك، وجتعل اأفكارك م�شعة وموؤثرة يف حياتك، وذات تاأثري على عقول النا�س االآخرين، 

وجتذب لك النا�س الذين يعتقدون وفقًا للخطوط نف�شها، كما تفعل.
يف النهاية لنت�شاءل: ملاذا ال نكون واعي الأفكارنا؟ ونختار منها املفيد؟ 

ملاذا ال ن�شتفيد من قوة اجلذب التي توفرها لك االأفكار؟ وجتذب الظروف واالأحداث واالأفراد اأو ط 
احلياة التي تريدها، من خالل التفكري امل�شتمر مبا تريده.

َتذكر، اإن ما تفكر فيه يف عقلك، مع اهتمام و�شعور بداخلك، تراه تدريجيًا ينجذب اإليك، �شواء اأكان ماديًا 
اأو معنويًا.

قوة اجلاذبية هي قوة عاملية، تظهر يف كل مكان ويف كل �شيء.
وال نن�شى حديث نبينا �شلى اهلل عليه واله )من كان مع اهلل كان اهلل معه( فُكن مع اهلل باالإميان والثقة 

والتفكري االيجابي والتفاوؤل، جتد اهلل معك.

رْ  رْ كيفما تفكّ رْ كيفما تفكّ كيفما تفكّ
• اعداد: حيدر مرت�شى
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 وم�شات يف احل�شني

• �شالح اخلاقاين

:يابن الزرقاء الداعية اإىل نف�شها يف �شوق عكاظ(  االمام احل�شي(

نبوٌة تختزُل ال�شوَء فوق جناحيها 
ورايٌة حمراُء علقتها الزرقاُء عند باِب خيمِتها .. 

حني اأرادت النبوُة اأن تختاَر للذين يقفون حول اخليمِة 
قامات ُيطّلون منها على النجوم ..

انتف�شِت الزرقاُء 
 ِفقاماٌت كهذِه حتجُب عنها الدراهَم املتقاطرَة من احمراِر الراياِت على اأد

اجلزيرة .. 
 والبائ�شون املرتا�شفون عند ذلك الأد

ميّدون كالليَب غاياِتهم يف �شاط الدمِع 
لعَلّ رغيفًا يعلُق في�شبعون 

اأو لعّل موتًا يتمنونه فرَط الذِلّ والقهِر يخنُق يف فواني�ِس اأعماِرهم فتيلها املتقد 
 كانت النبوُة �شالل للعطِر .. 

قمرا ي�شنع من َهديه ليلًة لكتماله  .. 
ت�شفر عن عيد لالأر�س والبائ�شني 

وكانت الزرقاُء امتداَد العتمِة و�شاريًة ل�شراع مت�شخ ..
 وحدي من يرتقي هَره 

فيعّلُق انتظاَر ال�شاجدين على رغبتي يف النزول .. 
وحدي كنُت من �شعاِعه وكان �شعاُعه مني ..
وحدي من يحمل ج�شر ال�شوء اإىل زمن اآخر
 ارّتد القمر اإىل ما وراء الراية احلمراء .. 

حني اأف�شدت الزرقاُء ليلة اكتماِله  
وكادت من �شوت النبوة اأن ت�شرب القطرة الأخرة من �شداه 

 لي�شحب �شوء القمر 
وتخفق الراية احلمراء ويكونان لونا واحدا يف اآفاق ال�شائرين ..

هنالك ترّجل يوم عن خبب الأيام وعّلق �شاعاته على جيد التاريخ .. 
كان فيه رم�شاء ميّر بها نهر من ماء حني اأدركتها الظهرة مر بها نهر من دم .. 

نام عليها رجال بال روؤو�س .. 
وحني جاء امل�شاء نه�شوا عنها جهة القمر .. 

ّعد بهم اإىل ال�شماء ..   غازلوا وجهه بقاماتهم ال�شاخمة ثم �شُ
 وحدك من مّد اإىل اجلوزاء بنانا م�شيئا .. 

وحدك من دّل النا�س على و�شائد الكياء العظيم .. 
�شالح اخلاقاينوحدك من يحمل اإىل الأر�س ج�شر الرحمة ..       •

علي بن اأبي طالب 
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قْف وا�شتلهم التاريخ وا�شتنطق املدى    
لُه      ث لنا يف البيِت من �شـــجدت  وحدِّ
الــذاِت يف عامِل اخلفى       �شر  ومن كان 
جتلى فقال اهلل ولُّوا وجوهـــــــــــــكم     
واإنـــــــما        احلرام  البيت  ا�شُتقِبل  فما 

فــمــا�ــشــي الــفــتــى ـــٌد ملـــا هـــو اآِت
ــــــــذرواِت ــراء يف الـــ ــم  رخــامــتــه احل
الن�شـــاآِت يف  الــفــتــح  بـــاء  ونــقــطــة 
�شالِة كـــلِّ  حـــــــيُث  عــلــي  ــِه  ــوج ل
ال�شــلواِت قبـــــلُة   ــي عــل ــعــاُع  �ــش



قْف وا�شتلهم التاريخ وا�شتنطق املدى    
لُه      ث لنا يف البيِت من �شـــجدت  وحدِّ

فــمــا�ــشــي الــفــتــى ـــٌد ملـــا هـــو اآِت
ــــــــذرواِت ــراء يف الـــ ــم  رخــامــتــه احل

علي بن اأبي طالب 



دعوة للمشاركة

الكتاب  ــي  ــدول ال ـــالم  ا�ع شعبة  تــدعــو  

في  للمساهمة  والمفكرين  والمثقفين 

للتشّرف  نيال  النبيل  الحسيني  الفكر  نشر 

ــداء أبـــي عــبــد ا�  ــه ــش بــخــدمــة ســيــد ال

الحسين (عليه السالم) من خالل المقاالت  

ا�سالمّية  ا�طر  ذات  والبحوث  والكتابات 

المجلة  توّجهات  يوافق  ما  نشر  وسيتم   ،

وأهدافها العامة  .

وذلك على العناوين ا�كترونية التالية:

 مجلة الروضة الحسينية
armag@imhussain.com

مجلة النهضة الحسينية باللغة االنجليزيٍة
enmag@imhussain.com

frmag@imhussain.com
مجلة النهضة الحسينية باللغة الفرنسية

demag@imhussain.com
مجلة النهضة الحسينية باللغة االلمانية

permag@imhussain.com
مجلة آستان حسينى باللغة الفارسية

permag@imhussain.com
مجلة روضه حسينى باللغة االردو

tr@imhussain.com
مجلة النهضة الحسينية باللغة التركية

• التسليم مباشرة إلى قسم ا�عالم في العتبة الحسينّية المقّدسة ، شعبة االعالم الدولي.

alrawdhamag@yahoo.com :البريد االلكتروني للمجلة •
        armag@imhussain.com                                                                

مالحظة: يرجى إرفاق تعريف مناسب للمشارك مع مشاركته.
وّفق ا� تعالى جميع المؤمنين لما يرضيه  ورسوله وأهل بيته الطاهرين (صلوات ا� وسالمه عليهم)

نستقبل مشاركاتكم على 

العناوين التالية:

تابعوا جميع 
اإ�شداراتنا على موقع ال�شعبة

http:imhussain.com
وصفحتنا على الفيس بوك:

شعبة االعالم الدولي 


