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اإننا نردد دائما ونحن على يقني تام من ذلك اأن عا�شوراء 
اأو ملحمة الطف اخلالدة هي مدر�شة لالإن�شانية جمعاء 
بكل ما جرى فيها، وقد حملت يف طياتها العرب والدرو�س 
من  ي�شل  حتى  الإن�شان  ينتهجها  اإن  ما  التي  الربانية 
يف  ذلك  كان  �شواء  الأمان  بر  اإىل  خاللها 

الدنيا اأو يف الآخرة.
واإن ق�شية عا�شوراء يف كل تفا�شيلها وتفرعاتها 
اإن الهدف الرئي�شي منها يتمثل يف  قد بينت 
ال�شعي لإ�شالح ما اأف�شده احلكام الطغاة من 
بها  يفرت�س  كان  التي  الإ�شالمية  الأمة  اأمر 
اأن ت�شود العامل مببادئها الإن�شانية واأخالقها 
�شيا�شة  ولكن  الربانية،   وقوانينها  ال�شامية 
اإليه يف عهد يزيد فيما  اأمية وما و�شلت  بني 
على  الق�شاء  اإىل  �شتوؤدي  رادعا  جتد  مل  لو 
الأمة الإ�شالمية واإنهائها اإىل غري رجعة فيما 

مت ال�شكوت منه عليها. 
الإمام  يف  الف�شاد  اإىل  الت�شدي  يف  الكالم  ويخت�س 
احل�شني )عليه ال�شالم( ح�شرا ل�شببني اأولهما اأن الأمة 
قد اختارت منذ زمن بعيد ال�شكوت عن كل ما يعرت�شها 
من ق�شايا، وثانيا لأن الأمة كذلك قد تعودت اأن ل يكون 
لها موقف خا�س بها اإزاء الق�شايا لأ�شباب عديدة رمبا 
راأ�شها،  على  فيهم  امل�شتبدون  زرعه  الذي  اجلهل  كان 
اخلامتة  الر�شالة  ووريث  الأمة  اإمام  كان  لأنه  وثالثا 
و�شكوته  ور�شاه  النا�س،  مقدرات  وعلى  عليها  واملوؤمتن 
اإمنا يعني قبوله بكل التغيريات التي اأجراها و�شيجريها 
يزيد ومن �شياأتي من بعده يف قوانني الإ�شالم وعقائده 
واأخالقه، الأمر الذي يدرك اجلميع – حني التخلي عن 
الرحمة  طلقة  ميثل  باأنه  وموروثاتها-  الطائفية  النزعة 

على الدين الإ�شالمي.
فقد  معاجلته  وطرق  الف�شاد  مو�شوعة  اىل  وبالعودة 
ت�شاءل البع�س ول يزال بع�س اآخر يف اأيامنا هذه يت�شاءل 

عن مدى دقة موقف الإمام احل�شني عليه ال�شالم اجتاه 
الأموي عامة وحكم يزيد ب�شكل خا�س، ومبعنى  احلكم 
اأمامه  كان  ال�شالم  عليه  احل�شني  الإمام  اأن  هل  اآخر 
خيارات اأخرى غري الت�شحية بنف�شه وعياله يف رد مفا�شد 
يزيد واأتباعه، اأ�شوة مبا ذهب اإليه بع�س ال�شا�شة والقادة 
اأو  الف�شاد  حماربة  يف  احللول  اأن�شاف  عن  البحث  من 
البحث عن اأ�شاليب اأخرى غري املحاربة رغم امتالكهم 
زمام الأمور ورغم اأن كل اأدوات حماربة الف�شاد متوفرة 

لديهم.
وعلى �شبيل املثال.. هل كان باإمكان الإمام احل�شني عليه 
اإزاء املفا�شد امل�شت�شرية  ال�شالم اأن يتخذ موقفا مغايرا 
كاأن  ومقدراتها،  الأمة  على  عظيما  خطرها  بات  التي 
يقرر على �شبيل املثال -كونه الإمام وامل�شوؤول املطاع من 
قبل اجلماهري- تعطيل بع�س القواعد والأحكام الدينية 
يريد  ما  يفعل  يزيد  وترك  والجتماعية،  والأخالقية 
ومقارعة  حماربة  اإمكانية  عدم  بدعوى  الأمة  مبقدرات 

املفا�شد التي يقرتفها.
نعم كان باإمكانه ذلك ! ولكنه كان متيقنا باأن املفا�شد ل 
ميكن عالجها بغ�س النظر عنها، اأو باملهادنة والهروب 
احللول  اأن�شاف  اإن  اأي�شا  مدركا  وكان  حماربتها،  من 
واإن  امل�شار،  ت�شحيح  من  تتمكن  لن  فاإنها  فعلت  مهما 
اإىل  ال�شعي  هي  الناجعة  والطريقة  ال�شحيحة  الو�شيلة 

الق�شاء على الف�شاد واملف�شدين مهما كانت الأثمان.
لكل  ينبغي  التي  احل�شينية  الدرو�س  اأبرز  اأحد  وهذا   
ي�شع  اأن  يعيه، مبعنى  اأن  ال�شعوب  م�شوؤول عن مقدرات 
ق�شية حماربة الف�شاد وعدم ال�شكوت عنه اأو عدم التهاون 
اأن  اهتماماته، خا�شة  راأ�س  املف�شدين على  يف حما�شبة 
جّل العلماء والعارفني يوؤكدون باأن الف�شاد هو اأ�شا�س كل 
�شهولة  اىل  �شيوؤدي  عليه  الق�شاء  واإن  الأخرى  املفا�شد 

حّل امل�شاكل الأخرى مهما كان حجمها وخطرها.  

•  بقلم: رئي�س التحرير 
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�شهرية �شدر عن �شعبة الإعالم  الدو يف ق�ش الإعالم

حوار مع
ري�س ل�س العلماء ال�شيعة يف اأوروبا :
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• الكّتا امل�شاركون



علماوؤنا
ّعن احل نعوننا  الب



•  د. وليد البياتي
•  د. ح�شني احل�شيني

•  ال�شيخ �شالح مهدي
•  نزار حيدر

•  د. حنان العبيدي
•  عبد الهادي البابي

•  د. حميد ح�شون بجية
•  احلاج �شالح الرفيعي



ُم�شلمات
يف تمعات اأوربية

حوار مع الدكتور الويجي
املُ�شتب�شر ورند علي �شي�شتاد:



 ري�س ديوان الوقف ال�شيعي يش حر ال�شا�س مل�شت�شف )خا النبياء(
التاب للعتبة احل�شينية ملعاة اأمراس القلب والأوعية الدموّية   

امل�شادف  اخلمي�س  يــوم  احلــيــدري  �شالح  ال�شيد  ال�شيعي  الوقف  ديــوان  رئي�س  و�شع 
والأوعية  القلبية  لالأمرا�س  النبياء  خــامت  مل�شت�شفى  ال�شا�س  حجر   2012/11/15
الدموية يف مدينة كربالء املقد�شة والتابع للعتبة احل�شينية املقد�شة بح�شور العديد من 
ال�شخ�شيات الر�شمية مثل وزير التخطيط وحمافظ كربالء ونائب رئي�س جمل�س حمافظة 
كربالء ومدير عام دائرة �شحة كربالء و�شماحة المني العام للعتبة احل�شينية املقد�شة 

ال�شيخ عبد املهدي الكربالي.
"ان مقدار احلاجة ونوع احلاجة  ال�شيخ الكربالئي   و يف كلمته باملنا�شبة قال �شماحة 
من  مب�شتوى  ننه�س  ان  جميعًا  منا  تقت�شي  العراقي  ال�شعب  لأبناء  والطبية  ال�شحية 
امل�شوؤولية متكننا من ان نفي لل�شعب العراقي حقوقه علينا ". وتابع �شماحته "هذا امل�شروع 
كما بينت لي�س بدياًل يف جهده عن جهود الإخوة يف وزارة ال�شحة بل هو جهد ينطلق من 
مبداأ ا�شت�شعارنا بامل�شوؤولية امل�شرتكة وانطالقًا من مبداأ �شرورة التعاون وتعا�شد اجلهود 
بني اجلميع يف �شبيل النهو�س بالواقع ال�شحي والطبي واخلدمي لأبناء ال�شعب العراقي 
خ�شو�شًا ان هذا ال�شعب قد عانى من الهمال كثريًا وبالذات يف جمال معاجلة المرا�س 

احل�شا�شة واملميتة ".
ت�شكل املرتبة الوىل يف معدل  القلب وبح�شب الح�شائيات  م�شيفًا"معلوم ان امرا�س 
الوفيات فالكثري من املر�شى يعانون من هذه المرا�س وهم يحتاجون اىل الذهاب خارج 
البلد للمعاجلة فطاملا ان هنالك امكانيات متوفرة بف�شل جهود الخوة جميعًا فقد تكّونت 

لدينا فكرة ملعاجلة امرا�س القلب ملا ت�شببه هذه المرا�س من معدلت مرتفعة من الوفيات 
وملعاجلة املري�س الذي عانى من اآلم املر�س وعانت ا�شرته ب�شبب التكاليف الباهظة للعالج 
،ي�شاف اىل ذلك ان هذه امل�شاريع �شت�شتقطب الكفاءات العراقية املتواجدة خارج العراق 
فهناك اآلف الطباء الذين ي�شهد لهم بالكفاءة و احلذاقة واملهارة وهم يعملون يف بلدان 
اأخرى ". من جانبه قال رئي�س ديوان الوقف ال�شيعي ال�شيد �شالح احليدري ملوقع الإعالم 
" اننا م�شتمرون يف دعمنا للعتبات املقد�شة يف م�شاريعها اخلدمية والعمرانية  الدويل 

ودعمنا للعتبات املقد�شة يتمثل بالنواحي املادية والفنية وكافة النواحي الخرى ".
وتابع احليدري " ان و�شع الت�شاميم وتنفيذ امل�شاريع اخلدمية ي�شمل املراقد املقد�شة يف 
مدينة النجف ال�شرف وكربالء املقد�شة والكاظمية املقد�شة و�شامراء خدمة للزائرين 
الكرام واأبناء هذه املدن ". اما املدير التنفيذي ملجموعة cci الكندية املنفذة للم�شروع 
الأ�شتاذ حيدر اخلفاف فقد اأبدى اهتمامه باجناز امل�شروع وفق املعايري املطلوبة قائاًل 
" ان امل�شت�شفى اأن�شاأ لأهداف ان�شانية ودينية وخلدمة مدينة كربالء املقد�شة وبا�شمي 
وبا�شم جميع منت�شبي جمموعتنا �شنعمل بجميع امكانياتنا لإجناز هذا امل�شروع وفق اأحدث 

املوا�شفات واجلودة العالية ".
واأو�شح " نحن يف �شركة cci قمنا باختزال الوقت رغم امل�شاعب التي واجهتنا ومنها 
تغيري امل�شاحة و�شكل الر�س ومت اعتماد مبداأ اإدخال مراحل الت�شميم مع مراحل التنفيذ 
يف اآن واحد وفق اأحدث ا�شاليب الدارة الهند�شية ال�شارمة ،وكان التن�شيق م�شتمر بني 
كوادر العمل يف �شركتنا ويف العتبة احل�شينية املقد�شة والوقف ال�شيعي والإخوة يف دائرة 

�شحة كربالء ".
فيما حتّدث مدير امل�شروع ال�شتاذ مهدي احل�شيني عن املخطط التو�شيحي للم�شروع 
املباين مبجملها  وم�شاحة  م�شاحتها 10350 /م2  ار�س  يقام على  امل�شروع  " ان  قائاًل 

34500 /م2 م�شتملة على مبنيني رئي�شيني و�شيتم اجناز امل�شروع خالل 3 �شنوات ".
املر�شى  يحتاجها  التي  اخلدمات  كافة  امل�شروع  يف  تتوفر  قائال"  امل�شروع  مدير  وتابع 
ك�شالت العمليات و�شالت الق�شطرة والأ�ّشرة، كما ان فيه غرفا خا�شة للمقيمني من 

اأطباء وممر�شني وخدميني ،مع مذخر لالأدوية وكافرتيا واماكن لوقوف ال�شيارات ".

 العتبة العلوية 

املقد�شة �شتشيف ال�شباك 
اديد لشري الإمام 

احل�شني )عليه ال�شالم( 
و�شارك يف فعاليات نقله 

اإ كربالء املقد�شة

ا�شتقبلت العتبة العلوية املقد�شة يوم الثالثاء املوافق 2012/11/13 ال�شباك الذهبي اجلديد ل�شريح الإمام احل�شني)عليه ال�شالم( من 
مطار النجف الدويل، وقد وّجه �شماحة ال�شيخ �شياءالدين زين الدين)دام توفيقه( الأمني العام للعتبة العلوية با�شت�شافة ال�شباك امل�شّرف 

اإىل جوار حرم الإمام علي بن اأبي طالب)عليه ال�شالم( ومبيته هناك.
 وقد �شرع �شماحة الأمني العام للعتبة العلوية وعدد من روؤ�شاء الأق�شام واملنت�شبني وهياأة املواكب احل�شينية يف العتبة العلوية املقد�شة مبرافقة 
ال�شباك اجلديد من النجف ال�شرف اإىل كربالء املقد�شة �شبيحة يوم الأربعاء املوافق 2012/11/14م  يرافقهم يف ذلك عدد من منت�شبي 

املزارات اخلا�شة يف مدينة النجف وق�شم من اأهايل املدينة ودوائر املحافظة.
ب على �شريح الإمام احل�شني)عليه ال�شالم( قد �شنع يف اجلمهورية الإ�شالمية الإيرانية،   واجلدير ذكره اأن ال�شباك اجلديد الذي �شين�شّ
وي�شم )118650 كغم( من الذهب و)4600 كغم( من الف�شة وامل�شاحة الإجمالية لل�شباك تبلغ ) 3386 م2( وارتفاعه)449 م( 

ويحتوي على 20 �شباكا �شغريامزخرفا.
هذا وي�شتمل ال�شباك اجلديد على العديد من اآيات القراآن الكرمي واأ�شماء اهلل احل�شنى، والأحاديث اخلا�شة ب�شيد ال�شهداء)عليه ال�شالم( 

وبع�س الأبيات ال�شعرية.
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 ديوان 
الوقف ال�شيعي 

ي�شارك يف موؤمتر 
حوار الثقافات 

العراقّية

�شارك ديوان الوقف ال�شيعي يف موؤمتر حوار الثقافات العراقية الأول الذي تقيمه وزارة ال�شباب والريا�شة وي�شارك فيه عدد كبري 
من ممثلي الأديان والطوائف والقوميات العراقية بالإ�شافة اإىل منظمات املجتمع املدين.

وقال م�شدر اإعالمي اإن كلمة مدير عام العالقات والإعالم الإ�شالمي يف الديوان ال�شيد عمار املو�شوي الذي مثل ديوان الوقف 
ال�شيعي يف املوؤمتر اأكدت "اأهمية الإن�شان بو�شفه املجرد يف حمور الثقافات كافة". مو�شحا اأن املو�شوي �شدد يف كلمته على "اإن 
احلوار يجب اأن يكون مع الإن�شان ولي�س مع الأديان". وان "الر�شول الأعظم حممدا )�شلى اهلل عليه واله و�شلم( هو الأ�شا�س يف 

ثقافة احلب والت�شامح" م�شيفا اإن "ثقافة العنف هي ثقافة عر�شية ولي�شت متاأ�شلة يف الإن�شان".
من جهته هّناأ وزير ال�شباب والريا�شة خالل كلمته اأع�شاء املوؤمتر مبنا�شبة عيد الأ�شحى املبارك، معتربا املوؤمتر منا�شبة جلمع 
اأطياف العراق وتاأ�شي�س ثقافة التوا�شل واملحبة بني املكونات العراقية الأ�شيلة معربا عن اأمنيته باأن يتحول موؤمتر جتّمع الثقافات 

العراقّية اإىل اأ�شلوب عمل متطور خلدمة وحدة البالد واملجتمع.

 اإيذانا ببدء �شهر حمرم :
ا�شتبدال رايتي املرقدين املطّهرين لالإمام احل�شني واأخيه العبا�س )عليهما ال�شالم( 

الرايتني  بتبديل  املقد�شتني  والعبا�شية  احل�شينية  للعتبتني  العامتان  الأمانتان  قامت 
العبا�س  واأخيه  بن علي  المامني احل�شني  قبتي  ال�شوداوتني من على  احلمراوتني اىل 

عليهما ال�شالم اإيذانًا ببدء �شهر حمرم احلرام 1434هـ .
وقد جرت مرا�شيم ال�شتبدال التي ح�شرتها جماهري غفرية مالأت العتبتني املقد�شتني 
وال�شوارع املحيطة بهما م�شاء اليوم اخلمي�س 15/ 11/ 2012 م ، بعد �شالتي الع�شاءين 
لتنطلق بعدها عمليات تبديل الرايات يف املراقد املقد�شة الأخرى واملــزارات ال�شريفة 

والعديد من املحافظات واملناطق العراقية .
احل�شيني  علي  ال�شيد  العظمى  اهلل  اآيــة  �شماحة  الأعلى  الديني  املرجع  مكتب      وكان 
ال�شي�شتاين)دام ظّله( قد اعلن يف وقت �شابق ان يوم اجلمعة امل�شادف 2012/11/16م 

هو اول ايام �شهر حمرم احلرام "
الوقف  ديــوان  رئي�س  ح�شور  �شهدت  التي  الراية  ا�شتبدال  عملية  "ان  مرا�شلنا  وا�شار 
ال�شيعي ال�شيد �شالح احليدري ووزير التخطيط العراقي علي �شكري، قد ت�شرف بها 

احلاج فا�شل عوز م�شوؤول ق�شم حفظ النظام يف العتبة احل�شينة املقد�شة "
من جانبه قال عوز : انه ملن دواعي الفخر وال�شرف ان اأكّلف بهذا العمل الذي ل اأ�شتطيع 
و�شفه بعبارات ، ولكنني ا�شتذكرت اثناء �شعودي القبة ال�شريفة املوقف الذي اأعطى به 

�شيد ال�شهداء -عليه ال�شالم- الراية اىل اأخية العبا�س  عليه ال�شالم"
واأ�شاف م�شوؤول حفظ النظام يف العتبة احل�شينية"كم كنت احاول يف تلك اللحظات ان 
امتالك نف�شي بكل �شالبة لكي ا�شتطيع ان اأنّفذ املهمة العظيمة التي �ُشّرفت بتنفيذها  

واملتمثلة بتبديل راية قبة المام احل�شني عليه ال�شالم ".
ويعّد هذا الإجراء تقليدا �شنويا متعارفا عليه ياأتي تزامنا مع بدء �شهر حمرم احلرام و 
اقرتاب ذكرى ا�شت�شهاد �شيد �شباب اهل اجلنة و �شبط ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه و اآله 
و �شلم( احل�شني بن علي و اخيه العبا�س -عليهما ال�شالم- وا�شحابه الكرام يف العا�شر 

من حمرم احلرام .
اأنه قد مت ا�شتبدال الرايات يف املراقد املقد�شة الخرى واملــزارات بعد �شالتي  يذكر 

الع�شاءين من م�شاء اخلمي�س اأول ليايل �شهر حمرم احلرام ل�شنة 1434هـ.
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عقدت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية املقد�شة اجتماعها التح�شريي ال�شنوي مع هياأة املواكب 
احل�شينية واأ�شحاب املواكب احل�شينية يف مدينة الكاظمية املقد�شة يف رحاب ال�شحن الكاظمي 
ال�شريف، وح�شر الجتماع الأمني العام للعتبة الكاظمية املقد�شة احلاج )فا�شل النباري( 

واأع�شاء جمل�س الإدارة املوّقر.
وجاءت هذه اخلطوة لتوؤكد الأهمية البالغة التي توليها اإدارة العتبة املقد�شة بجميع َخَدَمِتها 
يليق مبكانتها وقدا�شتها،  بال�شكل الذي  واإظهارها  ال�شعائر املقد�شة  ومنت�شبيها لإدامة هذه 

واحلفا على الأهداف الر�شالية التي ثار من اأجلها الإمام احل�شني)عليه ال�شالم(،
وحتدث خالل الجتماع احلاج فا�شل النباري قائاًل: )ونحن ن�شتقبل هذه املنا�شبة الأليمة التي 
اأدمت قلوب املوؤمنني و الإن�شانية، ي�شرفنا اأن نلتقي بَخَدمة الإمام احل�شني)عليه ال�شالم(، يف 
هذا اجلمع الإمياين املبارك ونثمن جهودكم الكبرية و التزامهم يف اأداء هذه ال�شعائر املقد�شة، 
وطموحنا اأكرب يف بذل املزيد لتوفري الأجواء املنا�شبة لإجناحها، والكل يعلم اإننا اأمام م�شوؤولية 
واأمانة كبرية يف اأعناقنا حتّتم علينا اأن نكون على حذر ويقظة تامة تتنا�شب وحجم الهجمة 

ال�شر�شة التي يتعّر�س لها موالو  اأهل البيت)عليهم ال�شالم(.
 ويف جانب اآخر من حديثه اأكد �شرورة اللتزام بجملة من التو�شيات املهمة منها:

ــ اللتزام بتعليمات املرجعية الر�شيدة واملتمثلة ب�شماحة اآية اهلل العظمى ال�شيد علي احل�شيني 
ال�شي�شتاين )دام ظّله الوارف(.

ــ اللتزام بال�شالة واأوقاتها ومببداأ الأمر باملعروف والنهي عن املنكر واللتزام.
ــ اأن تكون املجال�س احل�شينية لبناء الإن�شان يف اجلانب الديني والأخالقي وتاأثريها يف ت�شحيح 

ال�شلوك وزرع البذرة الطيبة واخل�شال احلميدة .
ــ املحافظة على نظافة مدينة الكاظمية املقد�شة

ــ على اأ�شحاب املواكب اأن يكونوا حذرين لأي طار واحلر�س على منع  دخول الدخالء ومن 
التهديدات واخلطر الذي تواجهه مدينة الكاظمية  ُي�شتبه بهم وان نكون على يقظة حلجم 

املقّد�شة وما يرتب�س به اأعداء اأهل البيت .
ــ �شرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية

ــ الهتمام بالوقت وباجلدول املقرر من قبل هياأة املواكب احل�شينية عند اأداء املرا�شم وال�شعائر احل�شينية.
ــ الأمانة العامة للعتبة الكاظمية املقد�شة على ا�شتعداد تام لتوفري خطباء املنرب احل�شيني طيلة 

الأيام الع�شرة الأوىل من حمرم واإمكانية توا�شلهم مع هياأة املواكب احل�شينية(.
كما حتّدث يف هذا اللقاء املبارك ع�شو جمل�س اإدارة العتبة �شماحة ال�شيخ مكي �شطيط الطائي 
الذي ا�شت�شهد بحديث الر�شول الأكرم: )اإن لقتل احل�شني حرارة يف قلوب املوؤمنني ل تربد 
اأبدا..( واأ�شاف: )هذا عهد من اهلل �شبحانه وتعاىل اإىل املوؤمنني باإقامة العزاء على اأبي عبد 
ب العزاء على الإمام احل�شني جيال بعد جيل  اأن ين�شّ اهلل احل�شني)عليه ال�شالم(، فيجب 
، فاحل�شني قد ثار من اأجل الإ�شالح يف اأمة جده ر�شول اهلل، فيجب على اأ�شحاب املواكب 
احل�شينية وخطباء املنرب احل�شيني اأن يتنّبهوا للخطر الذي تواجهه الأمة من خالل بث ال�شموم 
�شد املجتمع الإ�شالمي بو�شائل الإعالم، وعلى املواكب اأن متار�س دورها يف ن�شر الوعي الديني 
من خالل الوعظ والإر�شاد وهداية النا�س لطريق الر�شاد لأن يف ق�شية الإمام احل�شني ِعربة 

وَعربة.
واأو�شح �شماحته لأ�شحاب املواكب احل�شينية:اإن العتبة الكاظمية املقّد�شة هي خيمة الإمامني 
اجلوادين )عليهما ال�شالم( وهي تزخر باأدائكم لل�شعائر احل�شينية يف هذه املدينة املقّد�شة 

وتعزية لالإمامني)عليهما ال�شالم( بهذا امل�شاب اجللل وموا�شاتهم. 
كما اأكد �شماحته �شرورة اقتداء اأبنائنا و�شبابنا باإمامهم احل�شني)عليه ال�شالم( وان يجعلوه 
كبرية  الفاعل يف جمتمعاتهم لن هناك ططات  دورهــم  وان ميار�شوا  لهم  الأعلى  املثل 
الدكتور عماد  التي قدمها  ال�شحية  الإر�شادات  بع�س  الجتماع  .وتخلل  ال�شباب  ل�شتهداف 
بليبل وتناولت طرق واأ�شاليب املحافظة على ال�شحة العامة ون�شر الوعي بني الزائرين وطرق 
الوقاية من الأمرا�س ال�شارية التي  تنتقل خالل الأطعمة وال�شربة، وتقدمي الن�شائح للحد من 

انت�شارها بني الزائرين خالل تاأدية مرا�شم العزاء احل�شيني.
كما قدم الدكتور عماد بليبل �شهادة تقديرية با�شم وزارة ال�شحة اإىل كل من الأمني العام للعتبة 
الكاظمية املقد�شة احلاج )فا�شل النباري( ورئي�س هياأة املواكب يف الكاظمية املقد�شة احلاج 
)�شالح بنانة( تثمينا جًلهودهم املبذولة يف التعاون مع وزارة ال�شحة لن�شر الوعي ال�شحي .   
املعوقات  ودرا�شة  ملناق�شة  احل�شينية  املواكب  اأ�شحاب  ال�شادة  مع  احلــوار  باب  فتح  بعدها 
والعقبات من الناحية اخلدمية والأمنية التي واجهتهم اأثناء الزيارات ال�شابقة واإيجاد احللول 
املنا�شبة لإجناحها وتوفري اأف�شل اخلدمات والت�شهيالت لزائري الإمامني اجلوادين )عليهما 

ال�شالم(.

 ا�شتعدادا مو�ّشعا ّياش عقد اجتماعا مية املقّد�شةالعتبة الكا 
ل�شتقبال �شهر حمرم احلرام  

قال �شفري جمهورية كرواتيا يف العراق يركوفوكا�س ان المام احل�شني)عليه ال�شالم(
يعّد قدوة ومثال لكل الحرار يف العامل جاء ذلك يف اثناء زيارته والوفد املرافق له للعتبة 

احل�شينية املقد�شة يف يوم الربعاء 2012/11/14 .
وذكر ال�شفري الكرواتي ملرا�شلنا "اإن هذه الزيارة جاءت بدافع التعرف ب�شورة اأكرث على 
الأهــداف التي خرج من اأجلها الإمــام احل�شني )عليه ال�شالم( وكذلك لالطالع على 

معامل مدينة كربالء املقد�شة ".
 وقّدم �شكره للقائمني على رعاية وخدمة العتبة احل�شينية املقد�شة.

 واختتم ال�شفري زيارته بالدعاء هلل -تعاىل- حلفظ الإن�شانية من الأ�شرار وقّدم �شكره 
لل�شعب العراقي لأنه �شعب طيب وي�شتحق الثناء . 

 ال�شف الكرواي: 
الإمام احل�شني)عليه 
 وقدوة ال�شالم( مثال

لكل الحرار 
   يف العا
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والهند�شية  الفنية  الــكــوادر  اأنــهــت 
القد�س  اأر�ـــــس  لــ�ــشــركــة  الــتــابــعــة 
)�شركة  ــة  ــي ــائ ــش ــ� الإن ــمــقــاولت  ــل ل
الهيكل  الأخري من  عراقية( اجلزء 
اخلا�س   )12( رقـــم  الكونكريتي 
للعتبة  الأفــقــيــة  التو�شعة  مب�شروع 
وبا�شرت  ــة،  ــش ــد� ــق امل الــعــبــا�ــشــيــة 
بالأعمال املدنية والإن�شائية النهائية 
فيه، هذا ما حتدث به ل�شبكة الكفيل 
يف  الهند�شية  امل�شاريع  ق�شم  رئي�س 
العتبة العبا�شية املقد�شة وهي اجلهة 
امل�شرفة على تنفيذ امل�شروع املهند�س 

�شياء جميد ال�شائغ .
واأ�شاف" امل�شاحة الكلية لهذا اجلزء تبلغ 1500م2 باجتاه اأفقي اأي ما م�شاحته 4500 
املح�شورة  املنطقة  ويف  الأول(  الأر�شي-الأر�شي-الطابق  )حتت  الثالثة  للطوابق  م2 
بني بوابتي القبلة والإمام احل�شن -عليه ال�شالم- يف اجلهة اجلنوبية الغربية من العتبة 
املقد�شة وبوابة القبلة، ومدخله يختلف يف  الت�شميم عن باقي بوابات العتبة، وذلك ملا 
ت�شكله هذه البوابة من  اأهمية بالغة يف  نفو�س  الزائرين، وقد روعيت هذه الأهمية بهذا 
الت�شميم، حيث ل  يوجد بناء يف هذه املنطقة  و�شيكون مفتوحًا على م�شاحة ب�شكل منحٍن 
 بعر�س 40م وربطه مع  الباب  القدمي لإعطاء الهيبة وال�شعة لهذا الباب ، اأي اأنه بح�شب 

هذه املخططات توجد هنالك )500(م2  هي  منطقة  مفتوحة ل�شتقبال الزائرين  ".
وبنّي املهند�س �شياء " ت�شمنت اأعمال هذا اجلزء عّدة عمليات حالها حال باقي الأجزاء 
الأخرى التي مّت تق�شيم امل�شروع فيها اإىل )18( جزءا، ووفق الدرا�شات واخلطط الهند�شية 
املو�شوعة ، منها تهيئة املنطقة)رفع الكرفانات واأعمدة الكهرباء وال�شور احلديدي ورفع 
القابلوات الكهربائية وتغري م�شار كابالت ال�شغط العايل وكابالت الت�شالت واأنابيب 
بعمق  الأر�شي  التحت  الطابق  لإن�شاء  باحلفر  البدء  لغر�س  ال�شحي(  وال�شرف  املياه 

جدار  بناء  ثم  الأنقا�س  ورفــع  6م، 
يعمل كقالب يحيط به وبارتفاع 4م 
وذلك لإ�شناد جوانبه وتدعيم لل�شور 
اخلارجي وتالفيًا حلالت النهيار يف 
لل�شرداب  املجاورة  للمنطقة  الرتبة 
لتثبيت  مــ�ــشــتــويــة  �ــشــطــوح  وعــمــل 
الطبقات العازلة ملنع ت�شرب ون�شوح 

املاء ".
احلفر  عمليات  ــام  اإمت " بعد  وتابع 
ــرداب متـــت اإزالــــــة الأمـــاكـــن  ــش ــ� ــل ل
مبادة  وملوؤها  الرتبة  من  ال�شعيفة 
)حــ�ــشــى اجلــلــمــود (والــعــمــل على 
تركيب غطا�س ل�شحب املياه اجلوفية 
اأثناء عمليات احلفر عن طريق مد اأنابيب بال�شتيكية بقطر 4اأجن بعد ت�شريحها وفر�س 
طبقة من مبادة )ح�شى اجللمود ( اخل�شن والناعم اأ�شفل هذه الأنابيب ل�شمان فلرتتها 

وانحدارها باجتاه املكان املخ�ش�س)الغطا�س( ".
واأ�شاف ال�شائغ" بعد هذه العمليات مت فر�س الأر�شية مبادة )ح�شى اجللمود( وب�شمك 
يرتاوح بني )60- 70 ( �شم لتفر�س بعدها بطبقة من الرمل املخلوط مع احل�شى)ال�شبي�س( 
وب�شمك 25�شم ليتم ت�شويته و�شغطه ب�شورة جيدة باآلية خا�شة �شعة 1طن، لتاأتي بعدها 
عملية �شب الأر�شية لطبقة )Blinding ( وب�شمك 70�شم ومن ثم طالء اجلدران 
ال�شاندة بالأ�شمنت ثم مبادة عازلة )poly-coat ( وهي طبقة اأ�شا�شية لتهيئة و�شع 

مادة )Alawzakam( وباجتاهني مع اإ�شافة قطع اأ�شافية عند الأركان".
ويذكر ان م�شروع التو�شعة وبح�شب الت�شاميم الهند�شية ي�شيف للعتبة املقد�شة م�شاحة 
من الأر�س هي اأكرث من ) 10000 (م2، و ُت�شتغل عموديُا من خالل بناء ثالثة طوابق 
لت�شبح جممل امل�شاحة امل�شتغلة هي )30000(م2، جمهزة بكل و�شائل اخلدمة وبطريقة 

ع�شرّية وحديثة، ميّثل الطابق التحت الأر�شي اأولها والأر�شي ثانيها والأول ثالثها . 

 النتهاء من الهيكل الكونكريتي اخلا�س مب�شروع التو�شعة الأفقية للعتبة 
العبا�شّية املقّد�شة 

قامت كوادر ق�شم ال�شيانة يف الَعتبة احُل�شينية املُقّد�شة بن�شب وت�شغيل حمّطة ت�شفية وحتلية وتربيد املاء يف �شارع ال�ُشهداء من اأجل تقدمي 
اأف�شل اخلدمات لزوار اأبي عبد اهلل احُل�شني وب�شدد هذا املو�شوع حتّدث املُ�شرف على ِق�شم ال�شيانة يف الَعتبة احُل�شينّية املُقّد�شة احلاج كرمي 
الأنباري : " مَتّ ن�شب حمّطة ت�شفية وحتلية وتربيد بعد اأن كانت من�شوبة هذه املحطة يف �شارع ميثم التمار ، ولكن نتيجة التو�شعة يف �شحن 
العقيلة )عليها ال�شالم( مت نقل حمّطة الت�شفية والتحلية اىل �شارع ال�ُشهداء ، متتاز املحّطة بكونها م�شتوردة من منا�شيء عاملية ومبوا�شفات 
عالية حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية )6000 لرت( يف ال�شاعة الواحدة من املاء املُحّلى وبكّمية اإنتاج ت�شل اىل )45000 لرت( يوميًا مع �شعة خزنية 
اد املُرافق لها فت�شل اىل) 60 طن( ليفي  ت�شل اىل ) 8000 لرت( وتعمل املحّطة يف اأيام الزيارات وليايِل اجُلمع بن�شب اإنتاٍج اأكرب، اأّما �شعة الرَبّ

بكل احتياجات التربيد ملاء ال�ُشرب ".
وعن الأعمال الأخرى التي تقوم بها كوادر ق�شم ال�شيانة حاليًا يف �شارع ال�ُشهداء اأ�شاف الأنباري " نعمل على تغيري اأ�شيجة احلدائق من بداية 
باب الراأ�س اىل نهاية �شارع ال�ُشهداء و اأعمال ال�شيانة وعمل ِق�شم ال�شيانة م�شتمٌر يف جميع املجالت الأخرى من اأجل تقدمي اأف�شل اخلدمات 

لزّوار اأبي الأحرار)عليه ال�شالم(" .

  فّنيو الَعتبة 
�شة  احُل�شينّية املُقَدّ
ُينهون ن�شب حمّطة 
الت�شفية والتربيد 

يف �شارع ال�شهداء  

9حمرم احلرام   1434هــ



• يعّدها ويحررها : �شباح الطالقاين



�َشُن َي اأَح  يتال ب ُه ل َوَجاد شَنة� َ احل ةَ ع َو َوامل َمة ك  احل ب َ َرب يل َشب� َُع اإ اد

خطبة امعة  25-ذي القعدة  – 1433هـ املوافق 12 -10 -2012مخطبة امعة  18 - ذي القعدة  - 1433هـ املوافق 5 -10 -2012م

تطّرق خطيب جمعة ال�شحن احل�شيني ال�شريف وممثل املرجعية العليا ال�شيخ عبد املهدي 
الكربالئي خالل خطبة �شالة اجلمعة التي اقيمت اليوم 18/ذي القعدة/1433هـ املوافق 
5-10-2012م، تطّرق اىل ظاهرة هروب ال�شجناء بني حني واآخر قائاًل" ان من المور 
اخلطرية هي عملية هروب ال�شجناء من �شجن ت�شفريات تكريت مع املح�شلة الكبرية من 

ال�شحايا وال�شهداء نتيجة العمال الرهابية".
وبنّي الكربالئي بقوله"الظاهر ان �شيناريو هروب ال�شجناء الذي يتكرر يف كل �شنة عدة 
مرات ومن عدة �شجون اأ�شبح م�شل�شاًل ل ينتهي..، وما ح�شل يف �شجن ت�شفريات تكريت 
من هروب اكرث من 100 �شجني بينهم 47 من املحكومني بالإعدام ميثل ف�شيحة كربى مل 

ي�شمع مثلها يف العامل، ولهذا المر تداعيات خطرية ويف عدة جمالت منها:
1- التاأثري النف�شي على الأجهزة الأمنية وال�شتخبارية التي قامت بجهد كبري وقّدمت 
الت�شحيات حتى متّكنت من اإلقاء القب�س على هوؤلء الإرهابيني ،وان ذلك �شيولد اإحباطًا 
لدى هوؤلء عن مدى جدية وفائدة القب�س على هوؤلء الرهابيني اإذا كانوا يتمّكنون فيما 

بعد من الهرب.
2- التاأثري النف�شي على املواطن حينما ي�شعر اأن املبادرة اأ�شبحت بيد اجلماعات الإرهابية 
يف اأن تهّرب من ت�شاء من  اإرهابيها.. و�شعوره بالإحباط بعدم النفراج الأمني الذي يتطلع 
اإليه منذ فرتة طويلة.. وال�شعور بامل�شا�س بكرامة الدولة والأجهزة الأمنية حينما تتمكن 

هذه اجلماعات من مثل هذه الأعمال مرات متعددة يف ال�شنة.."
)ونحن ل ننكر اجلهد الكبري لبع�س الجهزة المنية يف اإحباط حماولت الهروب من 
ما يح�شل من  الإرهاب..ولكن  �شجن مديرية مكافحة  ال�شجون كما ح�شل يف  بع�س 
ال�شنة ومنذ عدة �شنوات ميثل  عمليات هروب متعددة ومنظمة وباأعداد كبرية خالل 
موؤ�شرًا خطريًا يف امللف المني، ولذلك نقول:على من مي�شك بزمام امللف المني من اأوله 
اىل اآخره وبتمامه اأمام ال�شعب العراقي و�شع حّد لهذه الظاهرة، كما اأن املطلوب اّتخاذ 

اإجراءات جادة وحقيقية يف هذا امللف ومنها:
1- لبد من حما�شبة املف�شدين واملتواطئني الذين يت�شببون بهذه العمليات من الهروب.

2- ك�شف نتائج التحقيق اإذ مل يعد يكِف ت�شكيل جلان حتقيقية كما هو احلال يف كل مرة 
حت�شل فيها عملية هروب ول يعقبها اإجراءات مهمة وحازمة تردع الآخرين عن تكرار 

ذلك..
3- اإجراء املراقبة والتفتي�س الدائم لل�شجون واإحكام الإجراءات الحرتازية والأمنية منعًا 

حل�شول ثغرات يف تلك ال�شجون.
اإدارات وحرا�شات هذه  4- رفع الكفاءة املهنّية للقائمني على حرا�شة ال�شجون واإبعاد 

ال�شجون عن املحا�ش�شة التي تعّد اأحد ال�شباب يف هذه العمليات.

العليا  املرجعية  كربالء وممثل  ال�شحن احل�شيني يف  تطّرق خطيب جمعة 
�شماحة ال�شيد احمد ال�شايف خالل �شالة اجلمعة اليوم 25 ذي القعدة 1433 
وال�شركات  واملقاولني  امل�شاريع  يخ�س  اأمر  اىل  امل�شادف 12-10-2012م، 
قائال" هناك  فتحدث  المــر،  بهذا  املتعلقة  امل�شاكل  وكيفية عالج  الوهمية 
جراأة يجب ان تكون من امل�شوؤول وهناك �شراحة يجب ان تكون من امل�شوؤول يف 
معاجلة اأي م�شكلة، لأن ت�شخي�س امل�شكلة ي�شاعد على معرفة احلل". مو�شحا 
بخ�شو�س امل�شاريع غري املنجزة ب�شبب هروب املقاول او تلكوؤ امل�شاريع التي 
تخدم املواطن والبلد بقوله" ان هذه احلالة ا�شبحت حالة م�شت�شرية وموجودة 

يف عموم البلد.. فمن هو امل�شوؤول وما هو ال�شبب؟!"
واأ�شاف"هذه امل�شاريع ميكن وب�شهولة ان نعرف كيف تبداأ وما هي املدة واىل 
اين تنتهي، لكن امل�شكلة يف العراق ل زالت هي امل�شاريع املتلكئة!  فمن امل�شوؤول ؟ 
قطعًا امل�شوؤولية تقع على الذي �شّرع القوانني وهذه القوانني غري قابلة للتنفيذ"

وعن الخطاء يف حل امل�شاكل ، وقد ذكر ال�شايف ما ن�شه" حماولة حل امل�شكلة 
مب�شكلة اأكرث ف�شادا هذا ل ميكن.. فمثال املقاول الفالين مل يكمل امل�شروع 
وعند �شوؤاله عن ال�شبب يقول املبلغ الذي اعطيتمونيه قد نفذ ول يوجد عندي 
اآخر  م�شروع  عليه  اأحلنا  املقاول؟  لهذا  �شنعنا  ماذا  امل�شروع..  لإكمال  مال 
واأعطيناه �شلفة حتى يعّو�س امل�شروع الأول؟ وبالتايل امل�شروع الول مل يكتمل 

وامل�شروع الثاين مل يكتمل! 
وندد �شماحته بكيفية التعامل مع ال�شركات الوهمية قائال" بع�س ال�شركات 
اأنها  تبنّي  يقولون  ال�شركة  اأين  ن�شاأل  املال وذهبت! وعندما  اأخــذت  الوهمية 
�شركة وهمية ول تتمتع بالكفاءة املالية وانهزمت! طيب ماذا �شنعتم؟! يقولون 
و�شعناها على القائمة ال�شوداء وحاولنا ان ن�شتكي عليها يف ال�شرطة الدولية، 
وبقيت هناك �شواخ�س اأطالل... ن�شاأل ما م�شري هذا العمل فيقال ان املقاول 

انهزم اأو اأودع ال�شجن ،  وعادة فاملقاول ل يودع ال�شجن!".
وطالب �شماحته ان تو�شع هذه امل�شائل امام امل�شوؤول النزيه واجلريء واأكد" اإّن 
بع�س املقاولني �شرفاء ونزيهون ويحبون ان يخدموا البلد..ا�شتخدموا هوؤلء.. 
ابحثوا عن العمل الف�شل والأكفاأ ول تبحثوا عن العمل الأرخ�س.. فهذه الفكرة 

اقت�شاديا خاطئة.. فليكن �شعاركم العمل الف�شل والأجود والأكفاأ.."

تطّرق خطيب جمعة ال�شحن احل�شيني ال�شريف وممثل املرجعية العليا ال�شيخ عبد املهدي تطّرق خطيب جمعة ال�شحن احل�شيني ال�شريف وممثل املرجعية العليا ال�شيخ عبد املهدي 

يدعو لإبعاد اإدارات ال�شون 
ا�ش�شةها عن املوحرا�شا

العليا  املرجعية  كربالء وممثل  ال�شحن احل�شيني يف  العليا تطّرق خطيب جمعة  املرجعية  كربالء وممثل  ال�شحن احل�شيني يف  تطّرق خطيب جمعة 

امل�شاري املتلكة ورو املقاول 
اأ�شب حالة م�شت�شرية 
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�شماحة  �شة  املُقدَّ كربالء  ُجمعة  الُعليا وخطيب  الدينية  املرجعية  تناول ممّثل 
ال�شّيد اأحمد ال�شايف يف اخِلطبة الثانية من �شالة اجُلمعة التي اأقيمت يف الَعتبة 
�شة يف 10 ذو احلّجة1433هـ املوافق 2012/10/26م، اىل بع�س  احُل�شينّية املُقدَّ
امل�شاكل التي ُيعاين منها العراق يف ُتلف اجلوانب ومنها التاأكيد على �شرورة 

ًة الأبنية املدر�شية. اللتفات اىل احلالة املتدهورة يف اجلانب التعليمي وخا�شّ
ة تبنّيَ انَّ عدد الطلبة يف العراق  وبنّي �شماحته" من خالل الإح�شائيات املخت�شّ
املراحل  يف  الطالب  من  عدد  عراقية  اأ�شرة  لكل  ان  حيث  كبريًا  عــددًا  ميّثل 
ال�شريحة الأكرب من الطلبة هي  اإن  واأ�شارت الإح�شائيات  الدرا�شية املُختلفة 
املرحلة الإبتدائية واملتو�شطة، حيث متّثل هذه ال�شريحة م�شتقبل العراق الواعد، 
فاإذا اأعددناهم اإعدادًا جيدًا واأن�شاأناهم تن�شئًة �شاحلًة اأعددنا جياًل من القادة 
والُبناة الأمناء لبلدهم، وعلى امل�شوؤول اأن يتحّمل م�شوؤوليته ويتحّرك �شمريُه جتاه 
هذه ال�شريحة من خالل توفري املدار�س النموذجية التي تليق بالواقع التعليمي 

مّما يخلق جوًا تعليميًا منا�شبًا للطالب". 
ُيالحظ  بنّي" مما  حيث  املدر�شية  البنية  م�شاريع  يف  التلكوؤ  �شماحته  وانتقد 
املراد  والأبنية  اأرا�ــسٍ جرداء مهملة  لت�شبح  القدمية  املدار�س  ظاهرة تهدمي 
واملايل  الإداري  الف�شاد  ب�شبب  طوياًل  وقتًا  تاأخذ  الأرا�شي  هذه  على  اإن�شائها 
وتلكوؤ املقاولني يف اإجناز امل�شاريع مّما ي�شبب انتقال الطلبة اىل املدار�س الأخرى 
املجاورة لتظهر لنا ظاهرة م�شتع�شية احلل وهي )الدوام املزدوج( مما يوؤّثر 
على وقت الدر�س و�شوء اخلدمات املوجودة يف املدر�شة كاملاء واملرافق ال�شحية 

نتيجًة لتزاحم الطلبة باأعداد تفوق �شعف احلد املقرر".
املُلقاة  الكبرية  امل�شوؤولية  اىل  �شماحته  ق  تطرَّ اخلطبة  من  الثاين  املحور  ويف 
األــف مواطن، مّما  اإّنــه ميثل مائة  النواب حيث  النائب يف جمل�س  على عاتق 
ي�شع على عاتقه القيام باأعباء هذه امل�شوؤولية داعيًا اىل احرتام اخل�شو�شية 
يف العمل الذي اأنتخب من اأجله وهو الت�شريع وترك امل�شائل التنفيذية للجهات 
ة فاإن العمل اذا اختلط �شوف يفقد قيمته ويت�شتت ول ي�شل اىل الهدف  املخت�شّ

املن�شود".
العيد  من  يتخذوا  لأن  العراقيني  ال�شيا�شيني  الثالث  املحور  يف  �شماحته  ودعا 
منا�شبًة لالألفة وتوحيد ال�شف وان يجعلوه مدعاًة للتنازل والت�شاور وال�شطفاف 
�شويًا لبناء البلد بالكفاءات واخلدمات بعيدًا عن النزاعات الفئوية واحلزبية لأن 

ال�شعب العراقي ينتظر منهم وينظر لهم بعني الرتقب فماذا �شيقدمون؟".



�شماحة  �شة  املُقدَّ كربالء  ُجمعة  الُعليا وخطيب  الدينية  املرجعية  تناول ممّثل 
ال�شّيد اأحمد ال�شايف يف اخِلطبة الثانية من �شالة اجُلمعة التي اأقيمت يف الَعتبة 

 جعل العيد مدعاة يدعو ال�شيا�شيني ا
للتقار والتاور ونبذ اخلالفات 

ال�شّيد اأحمد ال�شايف يف اخِلطبة الثانية من �شالة اجُلمعة التي اأقيمت يف الَعتبة 
�شة يف  احُل�شينّية املُقدَّ

ال�شّيد اأحمد ال�شايف يف اخِلطبة الثانية من �شالة اجُلمعة التي اأقيمت يف الَعتبة 
�شة يف  احُل�شينّية املُقدَّ

ال�شّيد اأحمد ال�شايف يف اخِلطبة الثانية من �شالة اجُلمعة التي اأقيمت يف الَعتبة 

امل�شاكل التي ُيعاين منها العراق يف ُتلف اجلوانب ومنها التاأكيد على �شرورة 
ًة الأبنية املدر�شية. اللتفات اىل احلالة املتدهورة يف اجلانب التعليمي وخا�شّ

وبنّي �شماحته
املراحل  يف  الطالب  من  عدد  عراقية  اأ�شرة  لكل  ان  حيث  كبريًا  عــددًا  ميّثل 
ال�شريحة الأكرب من الطلبة هي  اإن  واأ�شارت الإح�شائيات  الدرا�شية املُختلفة 
املرحلة الإبتدائية واملتو�شطة، حيث متّثل هذه ال�شريحة م�شتقبل العراق الواعد، 
فاإذا اأعددناهم اإعدادًا جيدًا واأن�شاأناهم تن�شئًة �شاحلًة اأعددنا جياًل من القادة 
والُبناة الأمناء لبلدهم، وعلى امل�شوؤول اأن يتحّمل م�شوؤوليته ويتحّرك �شمريُه جتاه 
هذه ال�شريحة من خالل توفري املدار�س النموذجية التي تليق بالواقع التعليمي 

مّما يخلق جوًا تعليميًا منا�شبًا للطالب
هذه ال�شريحة من خالل توفري املدار�س النموذجية التي تليق بالواقع التعليمي 

مّما يخلق جوًا تعليميًا منا�شبًا للطالب
هذه ال�شريحة من خالل توفري املدار�س النموذجية التي تليق بالواقع التعليمي 

بنّي حيث  املدر�شية  البنية  م�شاريع  يف  التلكوؤ  �شماحته  وانتقد 
املراد  والأبنية  اأرا�ــسٍ جرداء مهملة  لت�شبح  القدمية  املدار�س  ظاهرة تهدمي 
واملايل  الإداري  الف�شاد  ب�شبب  طوياًل  وقتًا  تاأخذ  الأرا�شي  هذه  على  اإن�شائها 
املراد  والأبنية  اأرا�ــسٍ جرداء مهملة  لت�شبح  القدمية  املدار�س  ظاهرة تهدمي 
واملايل  الإداري  الف�شاد  ب�شبب  طوياًل  وقتًا  تاأخذ  الأرا�شي  هذه  على  اإن�شائها 
املراد  والأبنية  اأرا�ــسٍ جرداء مهملة  لت�شبح  القدمية  املدار�س  ظاهرة تهدمي 

وتلكوؤ املقاولني يف اإجناز امل�شاريع مّما ي�شبب انتقال الطلبة اىل املدار�س الأخرى 
املجاورة لتظهر لنا ظاهرة م�شتع�شية احلل وهي )الدوام املزدوج( مما يوؤّثر 
على وقت الدر�س و�شوء اخلدمات املوجودة يف املدر�شة كاملاء واملرافق ال�شحية 

نتيجًة لتزاحم الطلبة باأعداد تفوق �شعف احلد املقرر
املُلقاة  الكبرية  امل�شوؤولية  اىل  �شماحته  ق  تطرَّ اخلطبة  من  الثاين  املحور  ويف 

نتيجًة لتزاحم الطلبة باأعداد تفوق �شعف احلد املقرر
املُلقاة  الكبرية  امل�شوؤولية  اىل  �شماحته  ق  تطرَّ اخلطبة  من  الثاين  املحور  ويف 

نتيجًة لتزاحم الطلبة باأعداد تفوق �شعف احلد املقرر

األــف مواطن، مّما  اإّنــه ميثل مائة  النواب حيث  النائب يف جمل�س  على عاتق 
ي�شع على عاتقه القيام باأعباء هذه امل�شوؤولية داعيًا اىل احرتام اخل�شو�شية 
يف العمل الذي اأنتخب من اأجله وهو الت�شريع وترك امل�شائل التنفيذية للجهات 
ة فاإن العمل اذا اختلط �شوف يفقد قيمته ويت�شتت ول ي�شل اىل الهدف  املخت�شّ

املن�شود"
العيد  من  يتخذوا  لأن  العراقيني  ال�شيا�شيني  الثالث  املحور  يف  �شماحته  ودعا 
منا�شبًة لالألفة وتوحيد ال�شف وان يجعلوه مدعاًة للتنازل والت�شاور وال�شطفاف 
�شويًا لبناء البلد بالكفاءات واخلدمات بعيدًا عن النزاعات الفئوية واحلزبية لأن 

ال�شعب العراقي ينتظر منهم وينظر لهم بعني الرتقب فماذا �شيقدمون؟

�شماحة  �شة  املُقدَّ كربالء  ُجمعة  الُعليا وخطيب  الدينية  املرجعية  تناول ممّثل 
ال�شّيد اأحمد ال�شايف يف اخِلطبة الثانية من �شالة اجُلمعة التي اأقيمت يف الَعتبة 

 جعل العيد مدعاة يدعو ال�شيا�شيني ا
للتقار والتاور ونبذ اخلالفات 

�َشُن َي اأَح  يتال ب ُه ل َوَجاد شَنة� َ احل ةَ ع َو َوامل َمة ك  احل ب َ َرب يل َشب� َُع اإ اد
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اعترب ممثل املرجعية الدينية العليا ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي ان قانون املحكمة 
الحتادية والذي مل يتم ت�شريعه حتى كتابة هذا التقرير يواجه ماأزقا ب�شبب اقرتاحات 
ت�شرتطها بع�س اجلهات يف اإدخال بند يف القانون يت�شمن عدم انعقاد املحكمة ول تكون 

قراراتها نافذة اإل باكتمال ن�شاب املحكمة وذلك بح�شور جميع اأع�شائها.
املوافق  احلــجــة/1433هـــ  3/ذي  الــيــوم  اجلمعة  خطبة  خــالل  الــكــربــالئــي  وقـــال 
ه "ما يتعلق بقانون املحكمة الحتادية العليا والذي  2012/10/19م يف هذا المر ما  ن�شّ
مل ي�شرع حلد الآن على الرغم من اهميته الكبرية يف الكثري من الق�شايا احل�شا�شة 
واجلوهرية يف العراق، فان اإقرار هذا القانون يواجه ماأزقًا ب�شبب ما تقرتحه وت�شرتطه 
بع�س الطراف يف اإدخال بند يف القانون يت�شمن عدم انعقاد املحكمة ول تكون قراراتها 
نافذة اإل باكتمال ن�شاب املحكمة وذلك بح�شور جميع اأع�شائها، وهذا اأمر فيه حمذور 
كبري ويوؤدي اىل �شلل املحكمة بل اىل عدم فاعليتها وعدم وجود اأي تاأثري لها، بل اأكرث من 
ذلك يوؤدي اإىل خلق اأزمة جديدة ت�شاف اإىل اأزمات العراق كلما عر�شت ق�شية مهمة 

على املحكمة وعرقل واحد من اأع�شائها �شدور القرار منها ب�شبب عدم ح�شوره.."
وتابع �شماحته" واأود ان او�شح جوهر امل�شكلة واملاأزق يف هذه الق�شية: مبا ان اختيار 
اأع�شاء املحكمة ال�شبعة ع�شر �شيكون وفق مبداأ املحا�ش�شة الثنية واملذهبية والقومية 
لكل  املجعولة  احل�ش�س  وبح�شب  ال�شيا�شية  الكتل  من  �شيكون  الرت�شيح  لن  وذلــك 
كتلة، فاإن م�شالح النتماء اىل الكتل ال�شيا�شية وم�شالح النتماء اىل املذهب املعني او 
القومية املعينة هي التي تتحكم يف القرارات واملواقف ولي�شت م�شالح الوطن وال�شعب 
هي املتحكمة يف ذلك، وبالتايل فان هوؤلء الع�شاء وبحكم انتمائهم املذهبي والقومي 
والثني �شوف يتاأثر ح�شورهم  اأو  عدم ح�شورهم وم�شادقتهم على القرار من املحكمة 
املمكن  ومن  ال�شيقة  والنتماءات  امل�شالح  هذه  متليه  ما  على  م�شادقتهم  عدم  اأو 
– هنا- ان �شخ�شًا واحدًا فقط من بني ال�شبعة ع�شر ع�شوًا من املحكمة – اذا مل 
يح�شر- �شيعّطل املحكمة بتمامها وي�شّل عملها ويجعلها غري فاعلة ب�شبب ما متليه هذه 
امل�شالح ال�شيقة على هذا الع�شو..مما يوؤدي اإىل خلق اأزمة جديدة حينما تعر�س ق�شية 
مهمة وجوهرية على املحكمة.. نعم بع�س الدول ت�شرتط ح�شور جميع اع�شاء املحكمة 
الحتادية وبع�س اآخر يكتفي بح�شور ثلثي الع�شاء ولكن امل�شكلة ان اأو�شاع العراق 
تختلف متامًا عن اأو�شاع تلك الدول ب�شبب الآثار ال�شيئة للمحا�ش�شة على الو�شاع 

فكثري من امل�شالح معطلة ب�شبب ذلك.."

قانون املكمة الادية يواجه 
اقا كبماأ
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وة:
العقل والروح تلك الثنائية التي مّثلت بع�شا من اأهم مظاهر حركة التاريخ الر�شايل، بل 
ان كل منهما جتاوز مفاهيم املظهرية اىل واقعية الفكر، فعلى الرغم من اخل�شو�شية 
اللهيةلكل من العقل والروح، اإل ان الب�شرية تتجاوز يف الكثري من الحيان على هذه 
القيم العليا لتنغم�س يف تبّني ُمُثٍل دنيوية ادت اىل �شلخ املجتمعات عن غائية اخللق، ففي 
الوقت الذي قدمت فيه الكتب ال�شماوية الر�شالت باعتبارها ثورة على اجلمود العقلي 
والرتدي الروحي الذي كان �شائدا يف ع�شور اجلهل، جند ان كل املناهج التي انحرفت 

عن الفكر الر�شايل قد تبّنت موقفا راف�شا للعقل والروح على ال�شواء. 
من هنا فان ثورة ا�شالحية كونية كنه�شة المام احل�شني -عليه ال�شالم- التي مثلت 
ح�شني   " فقال:  اخلامت  الر�شول  عنها  عرب  حتى  ال�شالمية  الر�شالة  لقيم  امتدادا 
". هذا  مني واأنا من ح�شني، اأحب اهلل من اأحب ح�شينا، ح�شني �شبط من ال�شباط 
الخت�شا�س بني المام احل�شني وجده الر�شول اخلامت )�شلوات اهلل عليه واآله( لي�س 
اخت�شا�شا ع�شويا بيولوجيا حتدده اجلينات الوراثية فقط، بل اخت�شا�س مبا متثله 
الر�شالة اخلامتة من كونها ثورة على جمود العقل والروح، ومنهجا ل�شتنها�س الوعي 
اجلمعي لدى املجتمعات كافة. وهو )�شلوات اهلل عليه واآله( عندما يذكر احل�شني -عليه 
ال�شالم- فامنا يعني كل ما يتعلق به وبالخ�س نه�شته املباركة و�شهادته يف العا�شر من 

حمرم �شنة 16 للهجرة.
•  احل�شني عقل الثورة:

يف حتليالت ا�شتقرائية ل�شعارات وخطب المام احل�شني قبل واثناء نه�شته املباركة، 
جند ثمة منهجا عقليا قد ل يطرح فكرة العمل الع�شكري ب�شكل مبا�شر اكرث من طرحه 
ملحاولة ا�شتنها�س العقل والوعي الجتماعي ولكنه يبقى على ا�شتعداد دائم لكل فعل 

ع�شكري وهو يطرح حقيقتني:

الو :بيعة النرا ومنهه:
منذ البدء �شعت الطراف املنحرفة عن املنهج الر�شايل اىل طرح ق�شية م�شاعية عدد 
من املفاهيم ال�شيلة يف القيادة ال�شالمية )المامة، الو�شاية، اإمرة املوؤمنني، اخلالفة 
والقيادة العامة( وكلها كانت مناطة بامري املوؤمنني المام علي بن ابي طالب -عليه 
ال�شالم- يف حياة الر�شول اخلامت والتي مت �شلبها منه والب�شت لغريه بو�شع الحاديث 
وا�شتهانوا  بال�شريعة  عبثوا  بل  بذلك  يكتفوا  ومل  التاريخ،  وتزييف  الكتاب  وحتريف 
بالعقيدة، حتى قال المام احل�شني -عليه ال�شالم- يف خطبته با�شحاب احلر بن يزيد 
الرياحي الذين جاءوا ملالزمته و�شده عن طريق الكوفة فقال وا�شفا حال يزيد واتباعه:  
" األ وان هوؤلء قد لزموا طاعة ال�شيطان وتركوا طاعة الرحمن، واأظهروا الف�شاد وعطلوا 

احلدود، واأ�شتاأثروا بالفيء واأحّلوا حرام اهلل، ووحرموا حالله ". راجع البحار.
للر�شالة  العقائدية  القيم  لتقوي�س  ال�شاعي  ومنهجه  النحراف  طبيعة  يك�شف  مما 
ال�شماوية عن طريق جتاهل الن�س واملنهج العقلي واملعايري اللهية والعودة باملجتمع اىل 
الطبيعة القبلية التي ترف�س قيم العقل والروح، وت�شعى لعودة املجتمع جلمود الفكر عرب 

تغييب الوعي اجلمعي.  

:يالثانية: الت
عندما رفع المام احل�شني عليه ال�شالم �شعاره: اإمنا خرجت لطلب ال�شالح يف امة 
جدي �شلى اهلل عليه واآله، اأريد اأن اآمر باملعروف واأنهى عن املنكر واأ�شري ب�شرية جدي 

واأبي علي بن اأبي طالب ". راجع البحار/329/44.
فالمام احل�شني -عليه ال�شالم- اإمنا اراد اأن ي�شع الن�شان امام ق�شية عقلية باعتبار 
ان ل قيمة لعملية ال�شالح ال ان يكون هناك ادراكا عقليا ووعيا بوجوب ظهور حركة 
الر�شالة  به  قالت  ممن  تكون  ان  يجب  احلركة  هذه  قيادة  وان  جانب  من  ال�شالح 
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مظاهر النزعة العقلية والـــروحـــــية في النــهضة الحــسينية
•الدكتور وليد �شعيد البياتي



ال�شماوية باعتبار ان ال�شالح بذاته امر الهي كالر�شالة املنّزلة من ال�شماء.
ل�شك ان التغيري ليعني ايقاف م�شرية احلياة يف حماولة لإيجاد م�شار جديد، كما انه ل 
يعني املجيء بخلق جديد )ولو ان ذلك لي�س على اهلل بعزيز(، لكن فل�شفة التغيري تعتمد 
على وجود ق�شية تقول بوجود م�شار ا�شيل حقق للب�شرية قيمها العليا عرب معايري ل 
ياأتيها الباطل من بني يديها ول من خلفها ت�شري بالن�شانية اىل غاياتها، غري ان انحرافا 
قد حدث نتيجة لوجود عقائد �شلبية تبّنت قيما دنيا مما ا�شتدعى �شرورة ظهور التغيري 

للعودة بالمور اىل م�شاراتها الر�شالية.
من هنا �شتظهر حقيقتان تقول الوىل: بان التغيري واجب الوقوع، والثانية: ترى ان تكون 

عنا�شر التغيري اإلهية املن�شاأ.
العودة  اىل  الداعي  و�شعارها  احل�شني  المام  نه�شة  مع  احلقيقتني  هاتني  تطابق  ان 
للمنهج الر�شايل ي�شعنا امام حقيقة القيمة الفكرية والعقائدية لهذه النه�شة الكونية، 
وواقعيتها باعتبار انها مل تتعر�س مل�شرية احلياة فتوقفها كما انها مل تاأت مب�شار جديد 
حيث ان امل�شار الر�شايل كان قد وجد منذ املبعث النبوي ولكن مت النحراف عنه مما 

تطلب وجود احلاجة لثورة ا�شالحية تعيد المور لن�شابها.

•  ثورة الروح:
تكت�شب الروح يف الفكر ال�شالمي واقعيتها من كونها من خلق اهلل )وي�شاألونك عن الروح 

قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم اإل قليال ". ال�شراء/85.
ولعل ا�شهر مالحمها ق�شية املوت واحلياة، فبينما ميثل املوت ا�شتالبا للروح وخروجها 
من الوعاء )اجل�شد( تكون احلياة تعبريا عن ا�شتمرار عالقة الروح باجل�شد باعتبار 
انها اإحدى ا�شكال قوة احلياة، ومن هنا فان حيوية املجتمع ال�شالمي وارتباطه باخلالق 
عرب اتباع املنهج الر�شايل فامنا ميثل وعيا بحقيقة الروح ون�شاطها يف املجتمع، وبذلك 
ندرك ان املجتمع �شيفقد اجلانب الروحي بفقدانه لعالقته باهلل -عّز  وجّل- وتبني اخلط 

ال�شيطاين كما هو ِفعل كل الطواغيت واجلبابرة واملجتمعات املنحطة عرب حركة التاريخ. 
فقبول املجتمع ال�شالمي منذ البداية بق�شية )تف�شيل املف�شول على الفا�شل(، وو�شول 
رجال لل�شلطة ل ميثلون الروح ال�شالمية باعتبار انهم غري من�شو�س عليهم الهيا، قد 
عطل فعل الروح الجتماعية وابعد املجتمع عن امل�شار اللهي لول وجود المام علي -عليه 
ال�شالم- وقتها، اما و�شول الطلقاء وامثالهم من اآل ابي �شفيان واآل احلكم، قد مثل 

انحرافا كامال للمجتمع عن حقيقة الروح الجتماعية وفق املنظور اللهي.
هو  ال�شالحية  ال�شالم-  -عليه  احل�شني  المام  نه�شة  من  الهدف  كان  البدء  منذ 
ا�شتنها�س روح املجتمع ال�شالمي من �شحالة الواقع الذي فر�شته الدولة الموية، بعد 
ان �شعت الخرية اىل تدمري روح املجتمع بعد حماولة ن�شر ماديات احلياة على يد مدعي 
اخلالفة وبطانته )يزيد بن معاوية و عبيد اهلل بن زياد وابن �شعد وامثالهم(،  فعندما 
يتخلى القائد عن اجلانب الروحي ليبحث وراء املاديات وال�شهوات يحاول عك�س هذه 
النظرة على املجتمع لإيجاد ما يربر لأفعاله ول�شلوكه ال�شلبي، فبينما كان الر�شول اخلامت 
كان  ال�شالم،  الروحي يف  اجلانب  قمة  ال�شالم- ميثلون  الطهار -عليهم  بيته  واهل 
املنتمني للطرف اجلاهلي من اتباع املوؤلفة قلوبهم واللقطاء والطلقاء )اآل ابي �شفيان 
ومن ماثلهم( قد تبّنوا انحطاط الروح حتى �شار القتل والولوغ بدماء امل�شلمني من اأهم 
�شمات م�شريتهم احلياتية، فالقتل اذا مل يكن يف �شبيل اهلل ف�شيمثل انحطاط الروح 

وف�شاد الفكر و�شقوط النف�س يف ا�شفل امل�شتويات.
 اإن الإمام احل�شني -عليه ال�شالم- رفع �شعار الإ�شالح وجاهد من اجله وعمل على 
تطبيقه وهو به موؤمن، وعندما طرح م�شروعه الإ�شالحي قام به بنف�شه ومل يّتكل على 
الخرين لتخلي�شه من الظلم وحتى عندما دعا النا�س لن�شرته فامنا فعل ذلك لأجل 

اإلقاء احلجة يوم القيامة، ولالرتقاء بارواحهم من و�شاعة املادية اىل �شماوات الروح، 
ولعّل هذا واحد من بني اأكرب واأهم الدرو�س التي ينبغي للمجتمعات ا�شتيعابها وال�شري 

على نهجها اذا ما تبّنت اأو ارادت حتقيق عملية ا�شالحية يف حياتها.
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لكن ذلك ولد ميًتا فقد ن�شر اهلل القوي دينه احلنيف 
الذي اأمر النا�س باإتخاذه وحث اأتباعه على التم�شك 
به والذود عنه، واأعز جنده امليامني الذين مل يخافوا 
يف اهلل لومة لئم وهزم جيو�س ال�شر والطغيان واأتباع 
بادية  مالحمها  ــزال  ت ل  هزائم  وال�شيطان  الهوى 
للعيان، قال تعاىل: )وميكرون وميكر اهلل واهلل خري 

املاكرين(.
ين�شب  ل  ثــورة  اخلالدة  احل�شينية  الثورة  و�شتبقى 
اأوارهــا ذلك لأنها  تبيد معاملها ول يخبو  معينها ول 
والفداء  الت�شحية  عظم  على  النرية  الأدلـــة  حتمل 
ونكران الذات من الثلة املوؤمنة التي عاهدت اهلل على 
ال�شري قدًما يف �شراط احلق حتى لقت ربها را�شًية 
منت�شًرة  مر�شًية 
على الكفر والزيف 
وراحت  والنفاق، 
النهاية  �ــشــاعــات 
لة لعر�س يزيد  امُلَِذّ
وعرو�س  اخلـــاوي 
بني اأمية الظاملني 
تدق ب�شرعة معلنة 
حقيقة وعتها العقول قبل ال�شمائر األ وهي اأن احلق 
يعلو ول يعلى عليه واأن الإ�شالم املحمدي الأ�شيل الذي 
انتهجه الر�شول الأعظم حممد �شلى اهلل عليه واآله 
و�شلم والأئمة الهداة من بعده م�شابيح الدجى و�شفن 
النجاة حليفه الن�شر املبني يف كل حني مهما تعددت 
اأعــداء  مــن  اخلبيثة  واخلــطــط  واملكائد  املــوؤامــرات 
اهلل  نور  ليطفئوا  )يريدون  عزوجل:  قال  الإ�ــشــالم، 

باأفواههم واهلل ُمتم نوره ولو كره الكافرون(.
اإن ملحمة عا�شوراء التي كتب اهلل لها الظفر واخللود 
ي�شتمر تاألقها مع تقادم الزمن وتعدد اأ�شواطه وتنوعها 
متحدية )العوملة( وهي لي�شت وليدة اليوم واإمنا هي 
على  وتقوم  بالق�شري  لي�س  زمن  منذ  انبثقت  فكرة 
اإنبنت عليه من  الغربية وما  اإجالل احل�شارة  فكرة 
تقود  اأن  اإىل  �شعًيا  الأخــرى  احل�شارات  حمل  اأفكار 
نظام  باأنها  غــارودي(  )روجيه  عرفها  وقد  العامل، 
مّيكن الأقوياء من فر�س الدكتاتوريات الال اإن�شانية 
التبادل  بذريعة  امل�شت�شعفني  بافرتا�س  ت�شمح  التي 
الظلم  انت�شار  يعني  وهـــذا  الــ�ــشــوق،  وحــريــة  احلــر 
وال�شتعباد يف العامل و�شيوع مظاهر الف�شاد والتف�شخ 

والنحالل الأخالقي فيه.
بنًاء على ذلك فالعوملة فكر مدرو�س ومّنظم مت اإيجاده 
لإ�شتالب حقوق ال�شعوب الأخرى ومت اإيجاد املوؤ�ش�شات 
الإدارية والأقت�شادية اخلا�شة به ومنها هياأة الأمم 
التجارة  ومنظمة  ــدويل  ال النقد  و�شندوق  املتحدة 
العاملية، وهذا يعني اأن من مقومات العوملة الرئي�شة اأن 
تنقاد ال�شعوب وحكامها ونخبها اإىل الن�شق احل�شاري 
الغربي اجلديد واإظهاره بدًيال ح�شارًيا للب�شرية كلها 

دون ا�شتثناء.
واحلق اأن ملحمة عا�شوراء اأهل لتحدي العوملة بل اإن 
التجارب املا�شية اأثبتت اأنها هي املنت�شرة و�شيبقى 
النت�شار حليفها لأنها ت�شتمد قوتها من اهلل العزيز 
اجلبار املتكرب املهيمن ومن قوة احل�شارة الإ�شالمية 
التي ّوطد اأ�ش�شها الأوىل الر�شول الأعظم )�شلى اهلل 
عليه واآله و�شلم( والأخيار من هذه الأمة، فهي مبنية 

حقيقة وعتها العقول قبل ال�شمائر األ وهي اأن احلق 

عا�شوراء يتدى 
العوملة  

 املالح  اأع من  عا�شوراء  ملمة  عد 
قف  بل  والبال   احل بني  البطولية 
عل قمة ل املالح فهي ملية بالعرب 
والدرو�س واملواع لأنها ج�شدت الوقفة 
لالإمام  والعيمة  والأبية  ال�شاعة 
احل�شني )عليه ال�شالم( واأل بيته الأهار 
ة لدين ا عوجل  به الأبرار ن�شرو�ش
 والنهي عن املنكر واإحقا والأمر باملعرو
اي�س  يف  املتمثل  البال   اواإ  احل
 اإ ا  شعي� اأمية  بنو   ح�شد  الذ الباي 
 س علشاهالء والنقلية اااإعادة ا

 الأ�شيل مدالإ�شالم امل

• د. ح�شني احل�شيني   
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على دعائم قوية دينية وفكرية واجتماعية واقت�شادية وغريها، َوجَنم عنها تاأثري 
ا،  عميق يف جوانب احلياة املختلفة، وامتد هذا التاأثري لي�شمل غري امل�شلمني اأي�شً
ومعلوم اأن عدًدا كبرًيا من علماء الغرب ومفكرية - يف اآماد طويلة - اأفادوا كثرًيا 
من قيم احل�شارة الإ�شالمية واإ�شراقاتها يف تلف امليادين ّمكنت جمموعة كبرية 
منهم من الطالع على منابع الثقافة الإ�شالمية ثم النهل منها ملا وجدوه فيها من 
غنى الأفكار و�شماحة القيم وتنوع العلوم والآداب والفنونَ َوجنم عن هذا التاأثر 
الوا�شع باحل�شارة الإ�شالمية ما ي�شمى )بال�شت�شراق( فقامت جمموعة كبرية من 
امل�شت�شرقني بالتوافد على عدد من البلدان الإ�شالمية ومنها العربية بغية الوقوف 

على مظاهر احل�شارة الإ�شالمية والإفادة منها.
من هنا فاإن اهلل -عّز وجّل- عندما اأو�شانا باّتخاذ الإ�شالم ديًنا مل ينبع ذلك من 
فراغ فالإ�شالم جوهره ومبناه الدين اخلامت الذي ميثل خال�شة الأديان ال�شماوية 
ولهذا عرف باأنه اأح�شنها مكانة واأرقاها فكًرا واأقواها ر�شوًخا يف احل�شارة ومن ثم 
كانت احل�شارة الإ�شالمية ومل تزل من احل�شارات التي ل ي�شتهان بها بل هي اأ�شمى 
اإىل  اأبناءه  يدعو  فالإ�شالم  املقد�شة،  الإلهية  والقيم  الفكر  احل�شارات من حيث 
تبني العقيدة ال�شحيحة التي تقودهم اإىل الإميان املطلق باهلل- عّز وجّل- و�شعادة 
الدارين اإن اأح�شنوا تطبيقها والتعامل معها، اإنه يحث من ي�شري يف م�شلكه على اتباع 
اأوامر اهلل واجتناب نواهيه والتخلق بالأخالق احلميدة والأخذ مبا يوؤدي اإىل �شمو 

الفرد واملجتمع وو�شولهما اإىل املكانة املرموقة.
وخال�شة القول فيما تقدم اأن عا�شوراء التي متثل قمة العنفوان الإمياين وال�شرب 
وال�شعاب  التحديات  كل  اأمــام  ــا-  دوًم -كذلك  و�شتظل  وتقف  وقفت  والت�شحية 
والد�شائ�س والذين يعيثون يف الأر�س ف�شاًدا كاجلبل الأ�شم بل اإن التجارب الطويلة 
اأنها املنت�شرة يف امليادين واملجالت كافة لأنها ت�شتمد عطاءها  اأثبتت  واملتعددة 
من ثورة احل�شني )عليه ال�شالم( اخلالدة واإبائه ووقوفه �شد الباطل واأهله، لذا 
فاإنها تزداد كل حني �شمًوا وتاألًقا و�شهًرة بني النا�س، وهي مرتبطة بالثورة املهدوية 
الكربى التي بف�شلها ينت�شر الإ�شالم يف ربوع الأر�س كافة )فاأما الزبد فيذهب جفاء 

واأما ما ينفع النا�س فيمكث يف الأر�س(.

◄  بقلم: ولء ال�شفار 

لو تتبعنا كتب الزيارات �شنجد الكثري من الزيارات الواردة عن اهل بيت النبوة 
يف حق المام احل�شني وا�شهر تلك الزيارات هي زيارة وارث التي متثل اأحد 
الرباهني املهمة على ان المام احل�شني عليه ال�شالم ميثل المتداد احلقيقي 
للنبوة بدءا من نبينا ادم وحتى نبي اهلل حممد )�شلى اهلل عليه واله(  وهو 
وراث �شرعي لعلومهم ور�شالتهم التي حملوها يف توعية النا�س وهديهم اىل 

ال�شراط امل�شتقيم .
ويف احلقيقة انني ومن خالل ا�شتعرا�س الزيارة ا�شتوقفتني عبارة )ال�شالم 
عليك يا وراث نوح نبي اهلل( وت�شاءلت ما هو وجه ال�شبه بني ر�شالة المام 
ولدته  منذ  المــام احل�شني  ان عمر  اىل  اللتفات  مع  نوح  ور�شالة  احل�شني 
وحتى ا�شت�شهاده )58عاما( يف حني ان نوح لبث يف قومه فقط )950( عاما، 
المر الذي دعاين للبحث والتق�شي عن ذلك الرتباط والتالزم والوراثة حتى 
اداء ومنهج المام  ت�شابها كبريا يف  تو�شلت اىل حقيقة مفادها ان هنالك 
احل�شني ونبي اهلل نوح عليهما ال�شالم اذ ان نوحا واجه جمتمعا معقدا تغلب 
عليه الطبقية والع�شائرية وت�شوده ظاهرة ال�شتعباد وعبادة الوثان كما هو 
احلال بالن�شبة لالإمام احل�شني -عليه ال�شالم- الذي واجه جمتمعا مفككا 

ي�شوده الظلم وال�شتعباد قد تربع على �شدة حكمه ال امية - لعنهم اهلل-  .
منهجا يف  واجلــدل  العقلي  احلــوار  اتخذ طريق  ال�شالم  عليه  نوحا  ان  كما 
ا�شالح المة اذ مل يذكر التاريخ اي خرب حلرب او معركة حدثت خالل فرتة 
نبوته وهذا ما ي�شتدل عليه من خالل الآية القراآنية )َقاَل َرِبّ اإيِِنّ َدَعْوُت َقْوِمي 
َلْياًل َوَنَهارًا ،َفَلْم َيِزْدُهْم ُدَعاِئي اإَِلّ ِفَرارًا ( ال ان ذلك املنهج - وح�شب الآية 
الكرمية-  مل يزد قومه اىل عداوة وبغ�شا له كما هو احلال بالن�شبة لالإمام 
احل�شني -عليه ال�شالم- الذي ا�شتخدم جميع ال�شاليب ال�شلمية لإ�شالح المة 
كما ت�شري كتب التاريخ اىل انه خرج اىل كربالء ومل يهيئ للحرب ومل يعلن 
عنها وامنا ا�شتخدم جانب احلوار بدءا من موقفه مع احلر الرياحي الذي 
اعرت�شه يف الطريق ا�شافة اىل دعوته لعمر بن �شعد واعطائه المان وغريها 
من املواقف حتى جلاأ ملخاطبة القوم يف يوم عا�شوراء قائال لهم )اين مل اخرج 
ا�شرا ول بطرا ول مف�شدا وامنا خرجت لطلب ال�شالح يف امة جدي( ال ان 

ذلك مل يزد القوم ال حقدا وا�شرارا على قتله.
 ختاما اأود ال�شارة اىل مالحظة مهمة او مفارقة ا�شت�شففتها من خالل البحث، 
وتتجلى بان نوحا -عليه ال�شالم- بعد ان و�شل اىل حد الياأ�س من هداية قومه 
جلاأ اىل ان�شاء �شفينة ركب فيها ومن اآمن معه من اهله وا�شحابه لينجيهم من 
الطوفان ال ان المام احل�شني -عليه ال�شالم- ا�شبح بعد ا�شت�شهاده �شفينة 

للنجاة ينجو من ركبها حتى قيام ال�شاعة .

لو تتبعنا كتب الزيارات �شنجد الكثري من الزيارات الواردة عن اهل بيت النبوة 

ال�شفن اأو�ش ّاأ
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 يف بقاع املعمورة ال�شالم عليه ل البيب اأي انت�شار مذ بها علينا ا التي اأنع ع من الن 
ن قبل اأباع ال�شالم املمد الأ�شيل  ية والفردية متلف الأن�شطة الر�شمية واملوؤ�ش�شا من خالل
وحمّبيه فتد حركة اأ�شي�س املراك العلمية والدينية عل اأ�شّدا ون�شا التبلي الديني يف اأوّجه 

عن ال�شالم اإل القليل عر ببلدان ل حت

في حوار مع
رئيس مجلس العلماء الشيعة في أوروبا :

 ا شّية الر�شول )�شل�َمهّمتنا التعريف بالإ�شالم و�ش
عليه واله( ومذب األ البي )عليه ال�شالم(

•  حوار  : ف�شل ال�شريفي - رير: علي الها�شمي

جملة )الرو�شة احل�شينية( ا�شتغلت فر�شة وجود رئي�س جمل�س 
كربالء  الر�شوي يف  ر�شا  علي  ال�شيد  اوروبا  ال�شيعة يف  العلماء 

املقد�شة، ليتحدث عن دور املوؤ�ش�شات ال�شيعية يف اوروبا:

 الن�شطة عن  ثنا  دح   

ال�شيعة  العلماء  ل�س  بها  يقوم  التي  والأعمال 
 يف اوروبا

والفعاليات  الأن�شطة  من  بالعديد  املجل�س  يقوم   
كتاأ�شي�س املراكز الإ�شالمية واحل�شينيات واجلوامع، فعلى �شبيل 
وكل  بريطانيا  يف  ح�شينية  و  مركزًا   70 من  اأكــرث  هناك  املثال 
هذه املراكز تهتم ب�شريحة ال�شباب والن�شاء كما اولينا الطفال 
اىل  اعمارهم  ت�شل  الذين  الطفال  مع  فبداأنا  خا�س  اهتمام 
والعقائد  الفقه  بتعليمهم   وقمنا  والبنات  البنني  من  �شنوات   5
وُقمنا  اأكفاء،  معلمون  تعليمهم  يتوىل  حيث  والتاريخ  والأخــالق 
كذلك باإ�شدار جملة ناطقة باللغة الجنليزية بعنوان )املجل�س( 
ال�شالم(  )عليهم  البيت  اأهــل  واأتــبــاع  امل�شلمني  اأخــبــار  تتناول 

وفعاليات واأن�شطة املجل�س.

 هر بني احلني ا براأيملا 

الر�شول  �ش�شية   ا �شيء  اأعمال  والخر 
  )لهعليه وا ا حممد )�شل

والإ�شاءة  بالت�شليل  املعادية  الإعــالم  و�شائل  تقوم  
اىل �شخ�س الر�شول الكرمي )�شلى اهلل عليه واله( واىل الإ�شالم 
هذه  من  معينة  واأهــداف  غايات  هناك  بان  ول�شك  وامل�شلمني 
الدول  فبع�س  وت�شتيتهم،  امل�شلمني  اأ�شعاف  وهي  األ  الإ�شاءة، 
للم�شلمني  تريد  ل  فيها  النا�شطة  املعادية  واملنظمات  الغربية 
ت�شجع  وهي  الدولية،  املوازين  يف  ثقل  لهم  وي�شبح  يتوحدوا  ان 
الن�شطة  وتهمل  امل�شلمني  ت�شتهدف  التي  والأن�شطة  العــمــال 

والفعاليات التي يرعاها امل�شلمون.

 هلي الربي   تمامل ل    

يمةشية الع�ال�ش ذ
يتعرفوا جيدًا على  الغربية مل  اغلب املجتمعات  

وبع�س  واآله(  الكرمي حممد )�شلى اهلل عليه  الر�شول  �شخ�شية 
امل�شلمني،  بــني  م�شطربة  اأو�ــشــاع  خلق  على  تعمل  املجتمعات 
اأي�شا  الغرب  ويف  اإ�شالمي،  حترك  او  ن�شاط  كل  يخ�شون  فهم 
ُهم  اأمر  وهو  ال�شالم-  -عليه  عي�شى  اهلل  نبي  اىل  الإ�شاءة  تتم 
اي احتجاج  اّل نظهر  مّنا  يريدون  فُهم  وبالتايل  معتادون عليه، 
او ردة فعل ونتعامل مع ال�شاءة اىل الر�شول الكرمي )�شلى اهلل 
عليه واآله( كما هم يتعاملون، وبالتايل ي�شعف اللتزام والوازع 

الديني عند امل�شلمني.
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 ردة فعل امل�شلمني يف كيف كان 

اوروبا
قوية  فعل  ردة  اأظــهــروا  اوروبـــا   يف  امل�شلمني  ان  
واآله(  عليه  الكرمي )�شلى اهلل  النبي  اىل  اأ�شاء  الذي  الفيلم  �شد 
اإىل  ت�شيء  التي  بالأعمال  ينددون  واملــدن  ال�شوارع  يف  فخرجوا 
الر�شول  واأهمية  قد�شّية  مدى  للغرب  وبّينوا  وامل�شلمني،  الإ�شالم 
حممد )�شلى اهلل عليه واآله( لدى عامة امل�شلمني، واأو�شلوا ر�شالة 

تبني اأهمية الدين الإ�شالمي املتمثل بالر�شول الكرمي. 

 لاد و�شاشرورة اإي رى األ 

 وما  اإعالمية �شيعية اب املتمعات الخرى 
ي براأي الربام واملواد التي يفس اأن ر�شل؟ 
يجب ان تخاطب املجتمعات الغربية وفق اللغات التي 
تتحدثها تلك املجتمعات، اأي يجب ان تكون يف  بريطانيا ف�شائية اأو 
اإذاعة تبث باللغة الجنليزية او �شحيفة تكتب بالجنليزية وهكذا 
يف امريكا واأملانيا وغريها من الدول الخرى، كما يتوجب ان تكون 
عالية،  م�شامني  وذات  ومهمة  مركزة  الإعالمية  واملــواد  الربامج 
فاملواد  الغربي   القار او  امل�شتمع  او  امل�شاهد  عنها  يعزف  ل  لكي 
ال�شطحية وامل�شتهلكة ل ت�شكل اأّية اأهمية لدى املتلقي، فعلى الذين 
يرعون املوؤ�ش�شات العالمية الهتمام باملواد والربامج الإعالمية 
ال�شرائح  اطبة  اأجــل  من  واللغة  وامل�شمون  الإعــداد  حيث  من 

املتعلمة كال�شباب اجلامعي وغريه من ال�شرائح الأخرى. 

 كيف جتدون حركات التبليغ الإ�شالمية 
واأعداد امل�شتب�شرين يف الغرب؟ 

مازالت حركات التبليغ الإ�شالمية �شعيفة وحتتاج 
فيه  يقيم  الذي  البلد  لغة  اإجــادة  كاإمكانية  متنوعة  امكانيات  اىل 
الثقافة واملعرفة باملعلومات الدينية  املبلغ واأعداد املبلغني و�شعف 
لدى بع�س ال�شخا�س الذين يتكلمون تلك اللغات، فهناك اأ�شخا�س 
ميتلكون  ل  انهم  اإل  الجنليزية  اللغة  املثال  �شبيل  على  يتكلمون 
من  الكثري  يوجد  ذلك  ومع  لالقناع،  الكافية  الدينية  املعلومات 
مير  فال  واأخــرى  فرتة  بني  اإ�شالمهم  يعلنون  الذين  امل�شتب�شرين 

�شهر من ال�شهور اإل وكان هناك م�شتب�شر يعلن ا�شتب�شاره.

 باعواأ امل�شلمون  ار�س  ل    

برية   هان�شا ال�شالم(   عليه(  البي األ 
 قييد يف اوروبا ودون

هناك حرية متنح للجميع ملمار�شة تلف الن�شطة  
ال�شالم  -عليهم  البيت  اأهل  اأئمة  واأتباع  فامل�شلمون  والفعاليات، 
الن�شطة  تلف  ميــار�ــشــون  اجلميع  �ــشــاأن  �شاأنهم  الــغــرب  -يف 
املكتبات  كتاأ�شي�س  والدينية  والثقافية  الفكرية  والهتمامات 

واملوؤ�ش�شات الإعالمية واملراكز الإ�شالمية.

 دور  ا  رال ينر  كيف    

 ية ااملرجعية الدينية العليا املتمثل ب�شماحة ا
)دام   ال�شي�شتا احل�شيني  علي  ال�شيد   مالع

 راأت بعد عام ات التيّل الت ّله( يف
مل يكن الغربيون يف بداية التغيري يف العراق يدركون 
اأو�شاع  البلد  �شهد  ان  بعد  العليا  الدينية  املرجعية  دور  جــيــدًا 
ومتغريات عديدة، فهم يعتقدون ان دورها �شعيف ب�شبب ما انتهجه 
النظام املقبور من اأ�شاليب الإق�شاء والتهمي�س لدور العلماء ورجال 
العراق  يف  ال�شكان  اأغلبية  اإن  يتوقعون  الغربيون  كان  وما  الدين، 
بتوجيهات  يلتزمون  ال�شالم-  عليهم  البيت  اأهل  �شيعة  من  -وهم 
املرجعية الر�شيدة ويتوحدون ويتما�شكون بهذا ال�شكل وتكون لديهم 
نظرة  فان  الآن  اما  التفرقة،  ا�شاليب  �شد  واحل�شانة  القوة  هذه 
امريكا واوروبا اىل املرجعية الدينية العليا تلفة عما كانت عليه 
�شابقًا بعد ان متت كتابة الد�شتور وذهاب اجلمهور اىل �شناديق 
القرتاع بدفع وحث واقناع من املرجعية، فهم يرون ان للمرجعية 

الدينية دور مهم وفاعل يف املجتمع العراقي.

 يف امل�شلمني  اىل  الغرب  ينظر  كيف    
الوقت احلا�شر؟

املعتدل  الإ�شالمي  بني  مييزون  عمومًا  الغربيون  
يقومون  ال�شيا�شيني  بع�س  ولكن  وغريه  ال�شيعي  وبني  واملتطرف، 

معرفتهم  رغــم  املتطرفني  بــدعــم 
�شورة  ت�شويه  �شبيل  يف  وذلك  بهم، 
امل�شلمني او لتغيري الو�شع ال�شيا�شي 
طموحاتهم  يــر�ــشــي  ل  قــد  الــــذي 

الفئوية وال�شخ�شية.

    
   

   
   

    
   

   
   

   

معرفتهم  رغــم  املتطرفني  بــدعــم 
�شورة  ت�شويه  �شبيل  يف  وذلك  بهم، 
امل�شلمني او لتغيري الو�شع ال�شيا�شي 
طموحاتهم  يــر�ــشــي  ل  قــد  الــــذي 

الفئوية وال�شخ�شية.
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في القضايا االجتماعية؟
 كـيف نستفيد  من نهــضة االمام الحسين

 رير: علي الها�شمي
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    س�ا  احل�سني ا   س 
  سسا ا سا      سا

نيا ا
 س      س�  س�ا   احل�سني   ا      
   ا  ا س    ا ا سا
 سا   ا "ا س�  ا ّ سا"
  اسا  ا  ا س ّ  

س�ا  احل�سني ا س
 ا  سا          س  ا  
 سا  احل ا   اا  سا  سا
 سا    ا ا ا س�ا سا

س�ا  احل�سني ا  ا ا ا
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 كـيف نستفيد  من نهــضة االمام الحسين
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 ان كّل حمبي مذب 
األ البي )عليه ال�شالم( 

يقتدون بالإمام احل�شني )عليه 
ال�شالم(   
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.
 ويّدعي متبنو  هذه املفردة وحملتها اأن طبيعة الفكر الديني 
كنتيجة  يــوؤدي  ومقد�شاته  تعاليمه  على  النــغــالق  ب�شمة 
للتخاطب  كو�شيلة  العنف  واعتماد  التطرف  اىل  طبيعية 
مع الخر بعد اأن فقد اخلطاب العقلي واحلــوار املفتوح ، 
ناهيك عما جاءت به ال�شريعة ال�شالمية من فر�س اجلهاد 
الذي راحت تلك اجلماعات ت�شرح ومترح يف اجتهاداتها 
مادة  الفر�س  ذلــك  مــن  �شانعة  خ�شو�شه  يف  الفقهية 
ّثٌل  اأ�شا�س لتربير مبداأ القتل الذي انتهجته ـ  واأن احلل مُمَ
وتاأكيدها  التنويري  الفكري  بريادتها لالنفتاح  بالعلمانية 
على الن�شالخ عن كل موروث فكري فاقد ل�شفة الربهنة 

والتقبل العقلي .
ل�شك اأن مقال كهذا ي�شيق عن رد 
هذا املّدعى ول اأخال لذلك اأهمية 
اأغرا�س  مــن  َحــَمــلــتــه  يــ�ــشــوب  ملــا 
يقدمه  وملـــا  جــهــة  مــن  �شيا�شية 
ال�شاحة  يف  ال�شالميون  الكتاب 
الثقافية اليوم من بيانات ر�شينة 
اخرى  جهة  من  امل�شمار  هذا  يف 
املقيمة  ال�شالمية  اجلاليات  لعبته  الذي  للدور  اإ�شافة   ،
لدى  املغلوطة  الإ�شالمية  ال�شورة  ت�شحيح  يف  الغرب  يف 
وحملها  معه  ال�شلمي  تعاي�شها  الغربي من خالل  املواطن 

للقيم ال�شالمية احلقة . 
ولكني انوه اىل نقطة هامة هي �شرورة نزول العلمانية عن 
خيالئها يف ادعــاء دور حقيقي يف حفظ ال�شالم وحماية 
امل�شروع الن�شاين على الر�س ، اأو اأن ولدتها كانت مبثابة 

فجر جديد لالإن�شانية حمل لها الفردو�س املفقود .      
الثامن  القرن  يف  اوربــا  يف  ال�شناعية  الثورة  جــاءت  لقد 
ع�شر كنا عملي للثورة الكربى التي حققها الوربيون يف 
واقعهم احل�شاري من خالل ماي�شمى بـ )ع�شر النه�شة(  
حني تكالب مفكرو  ذلك الع�شرـ بناة العلمانية وموجدوهاـ 
التطور  دفع عجلة  فكرية جنحت يف  م�شاريع  ايجاد  على 
وملا   ، ق�شوى  غاية  اىل  والتنموي  املعريف  ال�شعيد  على 
كانت تلك امل�شاريع قد تبنت املادية واملنفعة امللمو�شة ب�شكل 

اأ�شا�س  فقد حظي جمال التكنولوجيا والقت�شاد بالن�شيب 
بعد  لت�شري   ، التطور  من  وبالتايل  الهتمام  من  الوفــر 
ذلك الدول الوربية وعلى راأ�شها بريطانيا وفرن�شا واملانيا 
مراكز �شناعية عمالقة �شرعان ماراحت الآلة  ال�شناعية 
حتتم عليها توفري عن�شري ال�شناعة ال�شا�شيني .. املواد 
اخلام وال�شوق ، مما حدا بتلك الدول اىل اللتفات لقارتي 
ال�شتعمارية على دول  الهيمنة  وا�شيا جاعلة من  افريقيا 
القارتني  الغنية الو�شيلة الكفيلة لتوفري ذلكما العن�شرين   
قدراتها  بفعل  عظمى  قــوى  اىل  حتولت  ان  بعد  لتعي�س 
مكنها  التي  املتطورة  احلربية  والآلــة  الهائلة  القت�شادية 
تطورها التكنولوجي من امتالكها حالة �شراع دائم فيما 
بينها على م�شاحلها القت�شادية ، فت�شكلت على ا�شا�س 
ليف�شي  واملــعــارك   احلربية  املناو�شات  من  �شل�شلة  ذلك 
كل هذا اىل ن�شوب احلرب العاملية الوىل ، التي اعقبتها 
حالة مروعة اجتاحت اوربا من النفالت المني وحروب 
الع�شابات حتى ا�شطرمت نريان احلرب العاملية الثانية 
كنتيجة طبيعية ملخلفات احلرب الوىل ، ، اإ�شافة اىل نقطة 
مهمة وهي اأن النظريات الحلادية املتعلقة بالن�شان �شواء 
اأو م�شريه قد عملت ب�شكل فعال  على زيــادة هوة  ببدئه 
املوت ات�شاعا فنظرية التطور التي جعلت الن�شان ناجتا من 
نتاج حركة الطبيعة قد عززت احل�س العن�شري والتفوق 
العرقي وا�شالة القوة التي ت�شبثت بها الفا�شية والنازية يف 
�شنع ايدلوجيتها الدموية الرهيبة ، كما فتحت النظريات 
م�شراعيه  على  الباب  الن�شان  م�شري  حيال  الت�شاوؤمية 

لعمليات النتحار   
  ولو  قارنا عدد ال�شحايا الذين قدمتهم ال�شعوب امل�شتعَمرة 
يف �شبيل حريتها وا�شتقاللها وحجم اخل�شائر التي تكبدتها 
الدول امل�شتعِمرة يف قمعها لتلك ال�شعوب  و�شحايا احلربني 
العامليتني و�شواها من حروب جانبية دارت خالل القرنني 
و�شحايا   ، نف�شه  القت�شادي  الــدافــع  ب�شبب  املا�شيني 
ع�شابات اجلرمية املنظمة واملافيات يف العقود التي اعقبت 
احلرب الوىل ، بعدد الذين ماتوا حتت �شفرة التكفري اأو 

بفعل عملياته  النتحارية  لوجدناهم اأ�شعافا م�شاعفة . 

  العلما االإر 
والإرا الديني   

•  �شالح مهدي

مفردة    الديني   االر
ال�شاحة  في  اليوم  تردد 
وكاد   وال�شيا�شية  الفكرية 
 شيموا كواحدة من اأ بر
يارات  جراء  من    ال�شاعة 
لواءا   حمل التي  العنف 
متع�شبة  دينية  جماعات 
كان  ال�شالم   عل م�شوبة 
 اأحدا  لها دور فعال في خل
دامية يعي�شها العال في وقتنا 

الران



ال�شتنتاج  اىل  ذهبوا  �شافيا  جوابًا  يجدوا  مل  فحني 
التايل اإىل اأنه ل ميكن القول باإن عزير هو ابن �شرايا 
بل هو حفيد �شرايا ، وملا مل يجدوا يف �شل�شلة ن�شب عزرا 
، اأ�شم يهو �شاداق حتى يكون هو وا�شطة الن�شب بينه 
وبني �شرايا لكي ت�شمحل املائة �شنة ، فقالوا :)وحيث 
اأن يهو�شاداق ل يذكر يف ن�شب عزرا ، فالأرجح اأنه مل 
 ، له  اأ�شغر  اأخ  ن�شل  ن�شل يهو�شاداق بل من  يكن من 
ولذلك كان ي�شوع هو رئي�س الكهنة وقتها ومل يكن عزرا 

هو الرئي�س رغم اأنه �شليل �شرايا رئي�س الكهنة .
وهــذا الكالم مــردود لكون عــزرا بن �شرايا كان من 
ــني يف  ــي ــب ــش ــ� ــن امل ــم ــش �
لنبوخذ  الثانية  احلملة 
ن�شر ، وتذكره املدونات 
اليهودية ، وقد رعى بني 
اإ�شرائيل يف فرتة ال�شبي 
بن�شو�س ل يعرتيها ال�شك والطعن ،ول ميكن امل�شري 
اإىل اإيراد اأي حتليل اإل بالقول مبوت وانخطاف ورفع 
وان   . ال�شكال  ، فريتفع  كاملة  �شنة  مائة  عــزرا ملدة 
كتب الن�شاب اليهودية ومبختلف ن�شخ التوراة املتداولة 
ا�شافة لال�شفار غري القانونية وغريها كلها تدرج ن�شب 

عزير او عزرا على انه ابن مبا�شر ل�شرايا الكاهن .
القراآن  اأن  للمن�شف  لل�شك  فيه  لجمــال  مبا  فثبت 
 ، وعودته  �شنة  مائة  عزير  ملوت  بيانه  يف  دقيقًا  كان 
وهذا تتبع زماين من كتب اليهود وتوراتهم تثبت دقة 
القراآن وعظمته وحتل لهم اإ�شكاًل اإىل الآن مل يعرتفوا 
به . وكذلك اأن الروايات الواردة عن اأهل البيت عليهم 
على  وهي خاوية  قرية  على  مر  الــذي  اأن  ال�شالم يف 
فهي   . هو عزير  عام  مائة  اهلل  واأماته   .... عرو�شها 

دليل اآخر يثبت دقة  امل�شاألة.
الكتاب  اأثــريت لدى عدد من علماء  التي  ومن الراء 
املقد�س اأن عودة عزير كانت يف عهد اأرحت�ش�شتا الثاين 
، حيث اأن اأرحت�ش�شتا الول تويف �شنة 424 ق . م ، ويف 
�شنة 423 ق . م ، ا�شتلم احلكم من بعده دارا الثاين ، 
وا�شتمر حكم امللك الفار�شي دارا الثاين اإىل �شنة 404 

ق . م، ومن بعده ا�شتلم احلكم على بابل �شنة 404 ق . 
م ، امللك الفار�شي اأرحت�ش�شتا الثاين والذي دام حكمه 
اإىل �شنة 359 ق . م ، والذي ا�شتلم احلكم من بعده 
اأرحت�ش�شتا الثالث الذي ختم به عهد الدولة الخمينية 

ونهايتها يف �شنة وفاته.
 وا�شتدللهم يف ذلك باأن عزير عاد يف عهد اأرحت�ش�شتا 

الثاين ، مرده اىل ال�شالحات التي قام بها نحميا
وكون نحميا قد �شبق عهد عزرا بالرجوع اىل اأور�شليم 
واملبا�شرة باإعادة بناء الهيكل واملذبح .... بدليل  اأن 
ح�شور عزير اإىل اأور�شليم ، كان م�شبوقا بوجود جالية 
يهودية وا�شالحات عمرانية ووجود معامل للهيكل من 
منها  القى  من�شة  مع  ب�شيطة  ولــو  خارجية  ــدران  ج
خطابه وتعاليمه . فلذا يحكمون اأن نحميا قد عاد يف 
عــودة عزير يف عهد  وكانت   ، الول  اأرحت�ش�شتا  عهد 

اأرحت�ش�شتا الثاين .
وممن اأ�شاروا اإىل هذا الراأي وتبنوه من علماء الكتاب 
اخلوري  هو  التوراتي  بالتاريخ  واملخت�شني  املقد�س 
دائرة  يف  ذكــر  ما  قبله  اإليه  واأ�ــشــار   ، الفغايل  بول�س 
كانوا  ولكنهم  امل�شادر  الكتابية وغريها من  املعارف 
بالت�شعيف لعدم وجود دليل ناه�س عندهم  يقولونه 

على ذلك .
بل لأن هذا القول ي�شطدم بكثري من الثوابت التاريخية 
التي مت تدوينها يف ال�شفار القانونية ومدونات اليهود 
التاريخية بل اأن هذا الأمر قد اأغنى امل�شلمني عن الرد 
واإبطاله هو ت�شدي جمموعة كبرية من علماء  عليه 
اليهود والن�شارى لنقده وعدم القول به ... وقد بينت 
بع�س اأرائهم يف ذلك مبا ي�شتلزم يف ما تناثر من بحثي 

يف خ�شو�شه .
الن�شو�س يف ذلك هو ما ذكره واحد  اأهم  ولعل من 
القول  اإىل  ذهبوا  الــذي  ال�شريان  املوؤرخني  اأبــرز  من 
اأن نحميا متاأخر على عهد عزرا وقد و�شل اأور�شليم 
ال�شنة  يف  اأي  اإليها  عزير  و�شول  من  �شنة   13 بعد 
الكبري مار  املــوؤرخ  اأرحت�ش�شتا هو  الع�شرين من ملك 
ميخائيل ال�شرياين الكبري بطريرك اإنطاكيا وهو من 

سنة 
من الموت

100

ومراد اأ�شا دارة املعار الكتابية القول:  
اأنه كيف ي�شتقي اأن عرا و ابن �شرايا الكان 
الري�س  م العل اأن ناك ولدا اخرا ل�شرايا 
 م امل�شبيني   شمن  من  كان   شادا� يهو  اأ�شمه 
اأن  املعقول  من   فكيف  م        شنة� عرا 
عدا  �شنة  ماة  من   لك عرا  عمر  يطول 
عمر قبل ال�شبي ليعود ا اور�شلي يف رحلة 
العودة امل�شهودة! والذ ا�شتربو كذل اأن 
يف العودة الو كان من شمن العادين ي�شوع 
  ر بابل عاد من بابل م والذ ين العالكا
وي�شوع و ابن يهو �شادا وحفيد �شرايا اأ اأن 
عير يكون عمه فكيف كن اأن يكون م وجود 
عير  ابن ال و الكان العي ويعود قبل 

عمه عرا بن �شرايا  فاأين كان عرا وقتها

ا ا
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اأعالم القرن الثاين ع�شر امليالدي وكانت نقولته تعتمد 
فقد  النادرة  ال�شريانية  اللغة  ومن  القدميه  امل�شادر 
اأورد الن�س : اأنه يف ال�شنة 20 لأرحت�ش�شتا اأر�شل نحميا 
�شاقي امللك ليكمل بناء اأور�شليم بح�شب نبوءة دانيال ، 
ومن اأجل معرفة زمن �شدور الأمر بالعودة واإعادة بناء 

اأور�شليم و�شوارعها واأزقتها .
نبوءة  يف  الـــــواردة  الأ�ــشــابــيــع  اأفــريــقــيــانــو�ــس  يح�شي 
دانيال اعتبارًا من عهد اأرحت�ش�شتا هذا ، وكان نحميا 
اأور�شليم 12 �شنة . يف �شنة 32  اأمينًا للملك ومكث يف 
الي�شع  ابن  يوياداع  واأقيم  اأور�شليم  �شيدت  لرحت�ش�شتا 

رئي�شًا للكهنة كما �شهد عزرا .
التي  الـــ)70(  دانيال  اأ�شابيع  اإح�شاء  اأحد  حاول  واإذا 
تعادل 490 �شنة لوجد اأنها تنتهي �شنة 366 يونانية ، ويف 

ال�شنة  80 لنريون خلت اأور�شليم يف عهده .
اأن جممل ال�شنني منذ حرق وخراب الهيكل حتى ذلك 
ال�شاد�شة  ال�شنة  يف  البيت  بناء  ومنذ  �شنة   121 اليوم 

لداريو�س 73 �شنة . ج1 �س71 .
ولو قراأنا هذا الن�س لهذا املوؤرخ الكبري جنده يقول اأن 
نحميا و�شل اأور�شليم �شنة 446 ق . م ، اأي بعد عزير ب 
13 �شنة ، وبقى نحميا يف اأور�شليم ملدة 12 �شنة ، اأي يف 
اأي يف �شنة 434  اأرحت�ش�شتا الول  ال�شنة 32 من حكم 

ق . م .
ونالحظ اأن الأ�شابيع قد �شرب اأيامها بال�شنني فاأ�شحت 
490 �شنة وهي باحل�شاب 490 يوما وملا عدها بال�شنني 
كما عد املالك اأورئيل لعزير الثالثة عقود يف روؤيا املراأة 
العاقر اأنها ثالثة اآلف �شنة ، ا�شتخرج هذا املوؤرخ اأن 

اأ�شابيع دانيال تنتهي �شنة 366 يونانية.
الهيكل  وخــراب  منذ حرق  ال�شنني  اأن جممل  واأ�شاف 
�شنة 587 ق . م ، حتى ذلك اليوم ، ق�شده يوم اإر�شال 

نحميا الذي يكون على قوله يف ال�شنة الع�شرين من ملك 
اأرحت�ش�شتا اأي �شنة 446 ق . م تكون الفرتة الزمنية قد 
بلغت 121 �شنة ، وبح�شابنا تبلغ 141 �شنة ، ولميكن اأن 
نتعامل مع هذا الرقم 121 �شنة بتغيري التواريخ اإل بالقول 
اأن عزرا عاد يف ال�شنة ال�شابعة مللك اأرحت�ش�شتا الأول كما 
هو ثابت فن�شقط 13 �شنة زمن عودة نحميا بعد عزرا ، 
اأن عزير كانت ميتته ح�شب  فيبقى 108 �شنة ، ونقول 
الن�س الغريقي الذي حققه الدكتور �شهيل زكار ، يف 
ال�شنة الثانية ع�شرة من خراب اأور�شليم ،وباإ�شقاط 12 
�شنة بعد اخلراب وقبل الرفع او النخطاف اأو املوت يبقى 
96 �شنة، وهو رقم قريب من املائة عام ، ونحاول بعدها 
الن�شو�س  بقراءة  جدًا  ممكنة  زمنية  توافقات  اإيجاد 
للعثور على ال�شنوات الأربعة املتبقية. وبالتحقيق بتغيري 
بع�س تواريخ مدد حكم امللوك على بابل الذي اأعتربت 

�شنواتهم تقوميا وتاريخا ُيح�شب منه.
ــو ح�شبنا كــم هــي الــفــرتة مــن اخلـــراب اىل عودة   ول
 141 الفرتة  تكون  تواريخ  من  عندنا  مثبت  مبا  نحميا 
�شنة ، ولو قمنا باإ�شقاط 13 �شنة من الع�شرين لتبقى 7 

والتي هي زمن عودة وظهور عزرا يف عهد اأرحت�ش�شتا 
يبقى 128 �شنة اأي من خراب الهيكل اإىل عودة عزرا . 
ومبا اأن عزير كانت موتته يف ال�شنة التا�شعة والع�شرين 
)الذي عرب  اأور�شليم  والع�شرين من خراب  الثامنة  او 
عنها يف ثالثني �شنة تقريبا(،  �شتبقى مائة �شنة كاملة 
. ولو �شمح املجال لنا اأن نراجع التواريخ التي كتبها هذا 
املوؤرخ ال�شرياين من املحتمل اأن جندها متطابقة متامًا 

بال ف�شل �شنة او �شنتني .
بخ�شو�س  عزير  عليها  مر  التي  القرية  يف  راأينا  اأمــا 
الية هي اأور�شليم وهي �شاغلة عقل وقلب عزرا ، ولكني 
كونه  وا�شتحالته  لتعذره  املكاين  املــرور  اىل  اأذهــب  ل 
موجود يف بابل ولكن لكرثة  تاأمالت عزير يف اأور�شليم 
وهل ممكن اأن تعاد وحتيى ، وحتى ما ورد يف �شفره اأنه 
كان ي�شتلقي ويتاأمل حال اأور�شليم يف بابل ، فاملرور كان 
مرورًا ذهنيًا اأي يف باله ويف ذهنه ا�شتعر�س اللم وحال 
الدمار الذي حل يف اأور�شليم وكيف اأ�شبحت خاوية  من 
عبادة اهلل وخاوية من هيكل اأور�شليم فاأ�شبحت لقيمة 
لها بال معبد �شليمان ، فهل تعاد لها حيويتها ويعطف 
التاأمالت يف  . وهو يف خ�شم هذه  اإحيائها  الرب على 
قرية يبتعد بها عن �شجيج مدينة بابل رفعه اهلل اأو اأماته 

مائة عام .

)18( درا�شات يف ح�شارة غرب اآ�شيا القدمية ، توفيق 
�شلمان ، دار دم�شق ، �س 371 .

 ال�شيد وليد البعا
باح يف مقارنة الأديان

25حمرم احلرام   1434هــ



 افتتاح المشروع 
  
     
          
  


 
  
  
   






 بناء رائع ونسيج  معماري 

 " 



"
         " 







 سا س
ا  

الحائر الحسيني

  س ا     س    
 ا  ا ا احل�س ا �ا    ا احل�س
 ا    ا  ا  س�ا    ا ا      سس
 س سا  احل�س ا  س  ا سا 
     س      ا  احل�س  احل  س
 سا   سا احل�س ا     ا
 سا ا  ا  اسا  س 
 س� س�ا  احل�سني ا    ا ا س 

 س�ا  سا ا ا     



حمرم احلرام 1434هـ 26



 إنجاز مادي ومعنوي.. 
       
         "  



         
       






"

 "


  
   


   

   
  

"

27حمرم احلرام   1434هــ



"

       





 آليات البناء..
   
   
    
" 
   
   
   
    
"

 "


"
        " 


        







"
         
" 
          

   قاعات امل�شروع مودة 

بالتربيد والتكيف املرك ومنومات 
لال�شالت و�شا�شات عرس من خاللها 

ال�شالة وخطب امعة   
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الإن�شان  عزة  لأجــل  جــاءت  اإمنــا  احل�شينية  والنه�شة 
وكرامته وجعله ي�شري يف طريق احلق وهي نه�شة كربى 
حقبة  ويف  عــابــرة،  حادثة  تكن  ومل  كافة  اأبعادها  يف 
تعد  بــل  معينة،  زمنية 
يف  مــهــمــًا  منعطفاتها 
والأمة  الإ�شالم  م�شرية 
اإىل  اأدت  اإذ  الإ�شالمية 
عميقة  تاأثريات  حدوث 
يف جميع جوانب احلياة 
يف  واأ�شهمت  والعقيدة، 
فكرية  حتـــــولت  خــلــق 
و�شلوكية يف حياة امل�شلمني وخا�شة يف توجيه الأفكار 
الثورية للم�شلمني وتعبئتهم �شد احلكومات اجلائرة، 
عليه  احل�شني  الإمـــام  قــول  من  م�شتمد  املعنى  وهــذا 
ال�شالم: )األ من راأى �شلطانًا جائرًا م�شتحاًل ملحارم 
اهلل ناكثًا لعهد اهلل الفًا ل�شنة ر�شوله �شلى اهلل عليه 
فلم  والــعــدوان  بالإثم  يعمل يف عباد اهلل  و�شلم،  واآلــه 
اأن يدخله  يغري عليه بفعل ول قول كان حقًا على اهلل 

مدخله(.

اأن الإمــام احل�شني عليه ال�شالم ثار  هذا القول يوؤكد 
�شد الظلم وال�شطهاد والتع�شف، ومل يبال بالتحديات 
الميان،  قوة  فيه  م�شتقيمًا  طريق  واّتخذ  والد�شائ�س 
و�شالبة العقيدة، وعزة النف�س، ومما يدل على ذلك 
بني  ركز  قد  الدعي  اأبن  الدعي  واإن  )ال  اأي�شًا:  قوله 
ذلك  لنا  اهلل  ياأبى  الذلة  مّنا  وهيهات  والذلة،  ال�شلة 
ور�شوله واملوؤمنون وجحور طابت وطُهرت واأنوف حمية 

ونفو�س اأبية(.
فالإمام احل�شني -عليه ال�شالم- قرر مقارعة الباطل 
املتمثل بيزيد وعبيد اهلل بن زياد وعمر بن �شعد ومن 
لف لفهم اإنطالقًا من اأ�شا�س را�شخ جوهره تلبية دعوة 
اهلل اإىل الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهذا يعني 
اأن �شخ�شيتة الإمام احل�شني -عليه ال�شالم- توافرت 
اأمدته بالقوة والثبات  التي  العنا�شر املهمة  لها جميع 
املنور  التاريخ  الباطل واهله م�شرفة �شجلها  وجمابهة 
لأهل البيت )عليهم ال�شالة وال�شالم( ومما يربهن 
على ذلك قوله اطبًا الوليد بن عتبة وايل املدينة: 
)اإنا بيت النبوة ومعدن الر�شالة وتلف املالئكة بنا 
فتح وبنا ختم، ويزيد رجل فا�شق �شارب اخلمر وقاتل 

النف�س املحرمة معلن بالف�شق ومثلي ليبايع مثله(.
ون�شت�شف منه اأّن ما قام به �شيد ال�شهداء من مواقف 
عظيمة يج�شد الإميان الكامل والف�شائل الإن�شانية، مع 
اإميان وجهاد  النا�شر وكرثة املخاذل وثورته ثورة  قلة 
و�شهادة،  وت�شحية  اهلل  اإىل  خال�س  وتــوجــه  و�شرب 
اأوجدت تيارًا ر�شاليًا ثورّيًا حتريريًا راف�س لكل ا�شكال 
يوم  اإىل  الر�شالة  خط  طول  على  ومتفجرًا  الطاغوت 

القيامة.
لقد ارعبت الثورة احل�شينية الطواغيت اىل هذا اليوم 
لأن احل�شني ثورة حتى يف مرقده الطاهر، ولهذا ل يزال 
ت�شن �شده احلرب الإعالمية، لكنها حرب خا�شرة: لأن 
الأبطال  وقــدوة  الأجيال  ومعلم  الثوار  ملهم  احل�شني 

• د.ح�شني عدنان احل�شيني

و�شلوكية يف حياة امل�شلمني وخا�شة يف توجيه الأفكار 

 �شذرات من النهشة 
احل�شينية    

 للبار التكوينية  الإرادة   شاقت
الإن�شان  فشيل   ّلوج  ّع
وكره كذل كان اإراده 
الأديان  عرب  املتلية  الت�شريعية 
 واحلفا الن�شان  كرامة  لبقاء 
عليها بي اأ�شب الإن�شان حمورا 
 ومق�شدا ال�شماء  ر�شاله  لكل 
 ي�شتقي  حت الإلهية  للفراس 
ويعي�س  فيها  وي�شعد  حياه  يف 
مكرما عيا بعيدا عن كل موان 
العني   قريرا  اكر وييا  الريلة 
يف احلياة الدنيا ث نتر احلياة 
الأبدية وال�شعادة الدامة التي ل 
الو�شف:  بهذا  اإل  ح�شرا  كن 
 ن �شمعفيها ما ل عني راأت ول اأ(

)قلب ب�شر ول خطر عل
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◄  يكتبها: عبدالّرحمن الاّلمي

بعينيه  يــزوغ  وهــو  بب�شطاله  راأ�شه  ي�شحق  والأمريكّي  الكثيفة  بلحيته  راأيته  حينما 
انده�شُت وقلت يف نف�شي )هل ُيعقل اأّن هذا اجلبان الذي خرج من جحره ومعه نفٌر 
من �شاكلته فّروا على وجوههم قد اأخ�شعوا �شعبًا يزيد تعداده على 25 مليون ن�شمة 
وا�شتبّدوا باحلكم عليهم مبا ل نظري له يف الق�شوة والقهر؟!( هذه هي حقيقتهم فاإنهم 
جمموعة من اجلبناء ولكنهم عرفوا كيف يوهمون ال�شعوب وي�شنعون حولهم هالة من 
قّوة ل ُتقهر، وير�ّشخون يف عقول الأفــراد الأباطيل من مثل: حامي البوابة ال�شرقية 
للوطن العربي، وفار�س العرب املغوار، و�شيفها البتار... ، وبرعوا يف تعبئة وجتنيد كّل 
طاقات هذا ال�شعب امل�شكني من رجال دينه ومفّكريه وعلمائه وفنانيه و�شعرائه ل�شالح 

جربوتهم وتثبيت دولتهم.
ونحن مقبلون على الدخول يف ال�شنة الأخرية من العقد الأول من انتهاء هذه احلقبة 
واإن كانت  للعراق اجلديد  الو�شع اجلديد  نتكّيف على  زلنا  وما  التاريخ  املظلمة من 
ر بطول مّدة  اأمــٌر طبيعي مــرَبّ الق�شاوة وال�شعوبة وهو  املرحلة اجلديدة ل تخلو من 
الطغيان وال�شتبداد، َكَمن كان م�شجونًا يف طامورة ل�شنوات طويلة ثّم يتعر�س فجاأة 

لنور ال�شم�س امل�شرق.
لقد ا�شتفاد ال�شعب العراقي من هذه التجربة وتعّلم در�شًا كبريًا، وبات على يقني اأّن 
هوؤلء امل�شوؤولني الذين يزاولون احلكم اليوم مل ي�شلوا اىل ما و�شلوا اإليه اإّل بف�شل 
اأ�شواتهم التي منحوها اإّياهم، فمن رئي�س اجلمهورية اىل رئي�س احلكومة اىل نائب 
الربملان والوزير وباقي هذه العناوين والرموز مل جتل�س على �ِشّدة احلكم ومل ُتعَط هذه 
ال�شالحّيات اإّل بف�شل تر�شيح اأفراد ال�شعب لهم، ومنح ثقتهم وح�شن الظّن بهم، فهم 
اأقّل، ولبّد من  موظفون بعقٍد موؤّقت لأمٍد حمدود واأجٍر معلوم، ل اأكرث من هذا ول 

تكري�س هذا املفهوم لدى الطرفني وتثقيفهم عليه.
اإذن فاملعادلة التي كانت �شائدة مئات ال�شنني ومتداولة بني الراعي والرعية قد انقلبت، 
والفهم الرا�شخ يف اأذهانهم قد تبّدل من اأّن احلاكم على البالد هو َمن يبط�س بخ�شومه 
ب نف�شه حاكمًا على البالد والعباد، ثّم بهذه القّوة  ويفتك مَبن �شبقه يف احلكم وين�شّ
التي ت�شّلط بها يفعل ما يحلو له من اأفعال، وي�شّرع ما بدا له من قوانني، ويحوز ما يريد 
من اأموال ال�شعوب، ويعنّي ويعزل من ين�شجم مع م�شاحله التي على راأ�شها دميومة 
حكمه وبقائه على د�شت احلكومة، فاإذا �شّلم اأجور موّظفيه فهي اأعطيات، واإذا اأقطع 
الأم�س  نعي�شه يف  كّنا  اآخر ما  اأفــراد مواطنيه فهي هبات ومكرمات، اىل  اأر�شًا اىل 

القريب الذي ل ُين�شى.
ل الأول على وجود احلاكم، ودوامه يف احلكم مرهون مبدى  اأما اليوم فال�شعب هو املتف�شّ
كفاءته وح�شن اأدائه يف تكليفه، ولكي يفوز بدورة ثانية وثالثة فالبّد اأن ُير�شي مواطنيه 
ويحّقق طموحاتهم، فهم رقباء  عليه لأنهم الطرف الأول يف العقد وهم اأ�شحاب احلّق 

يف خلعه وعزله اإذا حاد عن الطريق ال�شوّي اأو جار وتع�ّشف يف حكمه.

بعينيه  يــزوغ  وهــو  بب�شطاله  راأ�شه  ي�شحق  والأمريكّي  الكثيفة  بلحيته  راأيته  حينما 
انده�شُت وقلت يف نف�شي )هل ُيعقل اأّن هذا اجلبان الذي خرج من جحره ومعه نفٌر 
من �شاكلته فّروا على وجوههم قد اأخ�شعوا �شعبًا يزيد تعداده على 25 مليون ن�شمة 

حّكامنا اأجراء !

 تتوقف عند  ل  كانوا  واأينما  وقت  اأي  والظاملني يف  الظلم  تتحدى  وثورته 
جدود زمانية اأو مكانية.

فيها كل غال  التي قدم  وال�شرف  العز  اأقــدم على خو�س معركة  ولذلك 
ونفي�س، دمه، ماله، اأهله، اأ�شحابه، وقال قولته املدوية وال�شجاعة والتي ل 
تندثر ول ت�شمحل: )�شاء اهلل ان يراين قتياًل(، واعتمادًا على هذا الت�شور 
جنده يقول لأ�شحابه قبل ا�شت�شهاده بليلة: )اأما بعد فاإين ل اأعلم اأ�شحابًا 
اأوىل ول خري من اأ�شحابي ول اأهل بيت اأبّر ول اأو�شل من اأهل بيتي فجزاكم 
اهلل عني جميعًا، فاأنطلقوا جميعًا يف حل لي�س عليكم مني ذمام، وهذا 
الليل قد غي�شكم فاأتخذوه جماًل ولياأخذ كل رجل منكم بيد رجل من اأهل 
بيتي فجزاكم اهلل جميعًا خريًا، وتفرقوا يف �شوادكم ومدائنكم فاإن القوم 
اإمنا يطلبوين ولو ا�شابوين لذهلوا عن طلب غريي(، فقام العبا�س عليه 

ال�شالم فقال: مل نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك، ل ارانا اهلل ذلك ابدًا.
�شحيح اأن احل�شني خ�شر حياته اجل�شدية اإذ قتل مع اأهل بيته وا�شحابه 
املظلومني ولكنه ربح الق�شية التي عا�س لها جده وابوه واأخوه وجميع من 

�شايعه.
ويف هذا املجال يقول عبا�س حممود العقاد يف كتابه )ابو ال�شهداء( عن 
اأمية بعدها عمر رجل  النه�شة احل�شينية الكربى: )ومل تعمر دولة بني 
واحد مديد الأجل، فلم يتم لها بعد م�شرع احل�شني نيف و�شتون ال�شنة، 
وكان م�شرع احل�شني هو الداء القاتل الذي �شكن يف جثمانها حتى ق�شى 
عليها وا�شبحت ثارات احل�شني نداء كل دولة تفتح لها طريق اإىل الأ�شماع 

والقلوب(.
واهتزت  اإل  ُذكــر  ما  ولذلك  الأجيال،  عا�س احل�شني يف �شمري  هنا  من 
ال�شمائر احلية، وخ�شعت القلوب املوؤمنة، و�شالت الدموع احلزينة، لأنه 

ملك تلك القلوب وال�شمائر وا�شبح حمركًا لها على تعاقب الزمن.
اإن النا�س يف �شريهم اإىل اهلل يحتاجون اإىل مثال يقتدون به واحل�شني عليه 

ال�شالم مثال حي يهدي الأجيال اإىل ال�شراط القومي.
اإن الإمام احل�شني لي�س دمعة تذرف ول اآهة تطلق ول حكاية تروى فح�شب، 
احل�شني د�شتور حياتي متكامل، ويف هذا ال�شياق يقول املوؤرخ الإجنليزي 
ال�شهري )جيبون(: )اإن ماأ�شاة احل�شني املروعة بالرغم من تقادم عهدها 
وتباين موطنها لبد اأن تثري العطف واحلنان يف نف�س اأقل القّراء اإح�شا�شًا 

واق�شاهم قلبًا(.
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جسـ حضـنـت  التـي  الرملـة  ـا  أيهّ
حسيـنـا ــام  ـــ ــس ال ـــــي  عــنهّ ــغـــــي  بــلهّ
األسـ َرمَلـِك  علـى  دمعـًا  واسكبينـي 
ــٍة َنــَفــَثــْتـــــهـــــا ــآهـــ ـــ ــنـــــي ب وامــزجــيـــ
الـــ يــوم  مـنـذ  نسـوٍة  وبــآهـــــاِت 
أقـــ ـــْد  ــــ َأُع ـــــم  ل بــأنــنـــــي  ـــِه  ي ـــ�رِّ َخ
حيـ الـــــذي  النعيهّ  ذلـك  ــْد  ـــ َأُع َلـــــْم 
ساجـعـاٍت ــدِه  ــوجـــ ـــ ب ويــنــاغـــــي 
ــي وأشــجـــــو ـــ ــب ــنَّ ــه ال ـــ ـــي ب ــــ وأواس
بثغـري ــو  وهـــ السنيـن  ـــرات  ع

ــة واألمـــــ  ـــ ــطــول ــب ـــٌم حيــمـــــل ال ـــَغ َن
أغلـى ــزرَع  ـــ ــت ل ــا  ـــ ــي الــدن وحيـــــــثُّ 
الـ يفـوق  شـيٌء  امُلــصــاب  أنَّ  َرْغـــَم 
ــى  ـــ ــأتَّ ــَت َت ال  اء  الـــَســـــــرَّ ــار  ـــ ــَم ــث ف
انتـمـاٌء  إلـــــيـــــك  ــي  ـــ ــن إنهّ هّــدي  ـــ ســي
املســ  ــأ  ــم واحل الــطــن  فــطــمــوحــات 
الـــ وُأَمـنرِّـي  بـكـم  أدعــو   إنهّ  غري 
ــا مـن ـــ ي ــك  ـــ ــاب ــى رح ـــ إل فـــأعـــدن 
األر بــــــــارك    دمــًا  يـا  اهلل  واســـــأل 

بُلْطـٍف  عنهّـي  قـام  السرِّ ــع  دف ــُه  ــْل َس
ملثـلـي مــبــســوطـــــتـــــان  َفـــــــَيـــــــداُه 
ُصبــ بـه  َشـــــَدْوُت  مـن  يـا  ُحسينًا  يا 

ِرداَء ــُه  ـــ ــْت ـــ ــَع ــفَّ وَل حسـيـٍن  ـــم   
ــداَء ـــ ـــ  وامحــلــيــنـــــي اســتــغـــــاثـــــًة ون
ووالء ـــة  ــــ حمـــبهّ جيـــــــري  ــر  ـــ ــم ـــ ـ
األرزاء قـــــاســـــت  ــوم  ـــ ي ــُب  ـــ ــن زي  
كربـاء ــْت  ـــ ــَب أهل ــآَن  ـــ ل ـــــف  ــــــطهّ  
أداء َأَردُت  مــا  حـمـل  علـى  ــوى   
ــة وشــجـــــاء ــوعـــ ـــراه ل  ـــمـــــل ذكــــ
ــداء ـــ واألص احلنيـَن  محلـَن  ــْم  ـــ َك  
ــراء ـــ هـــ ــزهّ ـــ لــعـــــلـــــيٍّ وُأْســـــــِعـــــــُد ال
ــواء  األجـــ َيــْســَحـــــر  عــاش  ــَغـــــٌم  َن  
ـــجــاد فـــــي كـــــلهّ مــآهبـــــا والـــــفـــــداء

اآلآلء  وَتـــــْحـــــُصـــــُد  تضحـيـاٍت   
اإلحصـاء وُيــْعــِجــَز  ــًا  ــَع َوْق ـــوصــَف 
اء الـَضـرَّ الفتـى  حيتسـي  أن  دون   
اإلنتـمـاء أبــلـــــغ  ال  ــي  ـــ أنرِّ ــو  ـــ ول  
الـجـوزاء  تبـلـُغ  هيـهـات  نــون 
عــاء اإلدرِّ امُلـنـى  تسعـد  أن  ـنفس 
ــاء ـــ ــوف ـــ ــه وال ـــ ــل كــلهّ ـــ ــب ــُن حيــمـــــل ال
ــاء ــسهّ ال ــى  تــوخَّ بــا  وَأْرَض  ض 
اء الـــــدَّ وُيْشفـي   ، الدنيـا  َعــمَّ  منه 

يشـاء  كيـف  فيها  الفضل  ُينفق 
مسـاء بــوجـــــدي  ونــاجــيــتــه   ، ـــحــًا 

ننوه اىل اأن ق�شيدة العدد ال�شابق )على �شفاف الغدير(
 هي لل�شاعر ال�شيد م�شطفى جمال الدين ولي�شت  لل�شاعر حيدر ال�شالمي
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 عليه ال�شالم: الأمر باملعرو قال اأبو عبدا
ا والنهي عن املنكر خلقان من خل

 الأمر باملعرو

 :واا
عا ب�شمه

بو ل يف حّد نف�شه ولكن ل يو اإهار اأمام 
الأجانب اإا كان من الينة واإا كان الطالء فو الد 

وكان حاجبا ن من و�شول املاء للب�شرة يف الوشوء فيب 
اإالته عند الوشوء واإن كان يتعّذر ل ففي جوا الطالء 

املوف وا به اإ�شكال

:ومن الأمر باملعرو
ال�شاء والكرم واليثار:

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

ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  وعن 
 اخللق وح�شن  ال�ّشخاء  على  ِاّل  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:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �شلى 

 .ال�شخي فِاّن اهلل اآخذ بيده كلما عرث
 .اَل�شخياء دار  اجلّنة  واآله:  عليه  اهلل  �شلى  وعنه 
وعنه �شلى اهلل عليه واآله: ِان اف�شل النا�س اميانًا 

 .اأب�شطهم كّفًا
النفا عل الأل والعيال: 

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

 .الدينار اّلذي اأنفقته على اأهلك

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

 

 عليه ال�شالم: الأمر باملعرو قال اأبو عبدا عليه ال�شالم: الأمر باملعرو قال اأبو عبدا
ا والنهي عن املنكر خلقان من خل

 عليه ال�شالم: الأمر باملعرو قال اأبو عبدا عليه ال�شالم: الأمر باملعرو قال اأبو عبدا

 الأمر باملعرو الأمر باملعرو

 :واا
عا ب�شمه

بو ل يف حّد نف�شه ولكن ل يو اإهار اأمام 
الأجانب اإا كان من الينة واإا كان الطالء فو الد 

وكان حاجبا ن من و�شول املاء للب�شرة يف الوشوء فيب وكان حاجبا ن من و�شول املاء للب�شرة يف الوشوء فيب 
اإالته عند الوشوء واإن كان يتعّذر ل ففي جوا الطالء اإالته عند الوشوء واإن كان يتعّذر ل ففي جوا الطالء 

املوف وا به اإ�شكال

:ومن الأمر باملعرو
ال�شاء والكرم واليثار:

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

 :واا
عا ب�شمه

بو ل يف حّد نف�شه ولكن ل يو اإهار اأمام 
الأجانب اإا كان من الينة واإا كان الطالء فو الد 

وكان حاجبا ن من و�شول املاء للب�شرة يف الوشوء فيب 
اإالته عند الوشوء واإن كان يتعّذر ل ففي جوا الطالء 

املوف وا به اإ�شكال

ال�شاء والكرم واليثار:
قال اهلل �شبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي: )ويوؤثرون 

على اأنف�شهم ولو كان بهم خ�شا�شة(. 
ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  وعن 
 اخللق وح�شن  ال�ّشخاء  على  ِاّل  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:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �شلى 

 .ال�شخي فِاّن اهلل اآخذ بيده كلما عرث
 .اَل�شخياء دار  اجلّنة  واآله:  عليه  اهلل  �شلى  وعنه 
وعنه �شلى اهلل عليه واآله: ِان اف�شل النا�س اميانًا 

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

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

النفا عل الأل والعيال: 
 الكاد :فعن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله اأّنه قال

النفا عل الأل والعيال: 
 الكاد :فعن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله اأّنه قال

النفا عل الأل والعيال: 

على عياله كاملجاهد يف �شبيل اهلل وقال �شلى اهلل 
عليه واآله: خريكم، خريكم َلهله وعنه �شلى اهلل 
فهو  اهله  على  الرجل  اأنفق  ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه 
�شدقة وعنه �شلى اهلل عليه واآله: دينار اأنفقته على 
اأهلك ودينار اأنفقته يف �شبيل اهلل ودينار انفقته يف 
رقبة ودينار ت�شّدقت به على م�شكني واأعظُمها اأجرًا 

 .الدينار اّلذي اأنفقته على اأهلك

يف اأحكام العباداتيف اأحكام العباداتيف اأحكام العبادات

الوجي وفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �شماحة اآية اهلل العظمى 
ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتا )دام ظّله الوارف(

احلالقة

 البعس يل اللية باملاكنة حالقة �شبه احلالقة باملو�ش(رة �شفر اأو رة واحد( 
باملو�ش احلالقة �شرعية لأنها باملاكنة ولي�ش ذ ويقولون

ب�شمه تعاىل: ل يجوز حلق اللحية على الأحوط �شواء كان باملاكنة اأو باملو�س، وما ذكر م�شداق للحلق عرفا.
)ال�شك�شوكة(شم� ي ماالذقن و شني ويبقي فقالعار لس يالبع

ل يجوز ذلك على الأحوط.
 البعس يل حليته بطر تلفة فبعشه يعلها شيقة ل تاو ال�شنتيم وكذا 

ينةس الرل
ظهر حكمه مما تقدم.

 البعس يل راأ�شه حالقة �شبه املنني واملمثلني والالعبني الأجانب فمنه يل اء 
راأ�شه كعر الدي وكذا   لي شهوبع رةكالدا فتبق ء الأعلالأ�شفل ويبقي ا

تلفة موديالت
 بعس الرجال يين حاجبيه من الأعل والأ�شفل بوا�شطة اخلي وو ما ي�شم ب )احلف( 

بهةا وكذا اأعل
 البعس يل العارشني ) ما ي�شم عند اللف( بطر تلفة: فتارة يعلهما دقيقني 

ينس الترل كذاو لنيما شهوبع شنيعلهما عريي شهوبع جدا
ة كالن�شاءشف علون منهوي ويل شعر� س الرجال لهبع

الن�شاء يلقن احلاجبني حالقة امة ويبدلن احلاجبني باجبني �شناعيني عن   بعس 
)والتا(ب شم� و مايف حمل احلاجبني و الوخ ري

كله ل اأخذ الأجرة عل و حك وما  احلالقة ذ ما حك
 جم من املوؤمنني

4و5و6و7- ل يجوز من الت�شرفات ما انطبق عليها عنوان حمرم فتوى اأو احتياطا من قبيل اإثارة الفتنة واإ�شاعة 
الف�شاد والت�شبه بالن�شاء ، كما ل يجوز ما كان بداعي اإيقاع الغري يف احلرام، اأو خيف معه الوقوع يف احلرام.

8 -ل يحرم ذلك يف حد نف�شه ولكن ل يجوز اإبداء احلاجب امل�شطنع اأمام الأجانب وحكم اخذ الأجرة تابع حلكم 
العمل يف احلرمة واجلواز.

اأ�شبا ال�شل

 م�شاألة  : تق انابة باأمرين : 
 الأول  خرو ال�شال املنو �شواء اأخر مبمار�شة 
 ل املنووال�شا  ل جن�شية اأم بالحتالم اأم ب
ل كثيف راته كراة العني املتمر حليبي 
  اخلشرة  اأو  ال�شفرة   اإ  اأحيانا لونه  يل  اللون 
ير يف الالب عند بلو ال�شهوة ان�شية روها 
 شد وفتور�اء اوم�شتتبعا بار بالدف وبام�ش

 فاإن اجتمع يف كونه منيا ّل و�ششا� خر ومت
فيه الأمور الثالثة ال�شهوة والدف واراء ا�شد 
   بذل كي  واإل    بكونه منيا حك   وفتور
   ال�شهوة  و واحد منها ق سويكفي يف املري
ذا يف الرجل واأما املراأة فال�شال اخلار من مهبلها 
عندما بل ال�شهوة ان�شية روها بك ال�شال 
املنو للرجل �شواء خر يف حال النوم اأو يف حال 

  ةاليق
 الثا  : ال�شال ان�شي بدخول راأ�س العشو 
 شرجها� اأو   الأنث  فر يف   احل�شفة التنا�شلي 

 نابة للذكر والأنثفيوجب ا

 ش� نابة لأداء ماشل ا� بي :  م�شاألة 
ويرم    كال�شالة  الأكرب   احلد من  الطهارة  فيه 

عل املنب اأمور : 
  ن الكرم�ّس كتابة القرا 

 م�ّس لفة االلة  ا  وكذا م�ّس اأ�شماه 
  الأحو عل ه اخلا�شة به كاخلالو�شفا

 اأ الأرب ادة من �شور العية ال�شقراءة ا 
  وف�شل  دةوال�ش والن  شورة اإقراأ�

 دخول امل�شاجد اأو املك فيها اأو اأخذ �شيء منها اأو 
وش �شيء فيها  واأن كان ل من خارجها اأو يف حال 

 الأحو عل الجتيا
 امل�شاجد بالدخول من با  نب اجتياللم ووي
ال�شريفني  امل�شدين  يف  ال  اخر   با من   واخلرو
 يف املدينة د النبود احلرام مبكة وامل�شامل�ش 
ال�شالم عليه د امل�شرفة للمع�شومنيامل�شا لو

  الحو كر عل بامل�شاجد فيما
مكتب 

ف ال�شريف الن ال�شيد ال�شي�شتا
اأجوبة امل�شال ال�شرعية

  خرةجمادى ال 

 عا ب�شمه
وله احلمد وال�شكر وبه ن�شتعني

مكتب اية ا العم ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتا)دام ّله(
ال�شالم عليك ورحمة ا وبركاه

)ا�شتفتاءات �س احلالقة(
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◄اإعداد: هيئة التحرير

النهي عن الكالم 
ات ا يف

اراء فقهّيةاراء فقهّيةاراء فقهّيةاراء فقهّيةاراء فقهّيةاراء فقهّيةاراء فقهّيةاراء فقهّيةاراء فقهّيةاراء فقهّيةاراء فقهّيةاراء فقهّيةاراء فقهّيةاراء فقهّيةاراء فقهّيةاراء فقهّيةاراء فقهّية

                      
                       
                      

     
                        
                       

      
                 

 

                        
                         
                        

      
ـ ب�شرط                      ـ 
                   ـ ـ الأحوط لزومًاـ  اأن يكون اآية كاملة اأو جملة تامة علىـ 

              
                    

بني اآية اهلل العظمى املرحوم ال�شيد اأبي القا�شم اخلوئي )قّد�س �شّره( 
واآية اهلل العظمى ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين )دام ظّله الوارف(

)ي )قّد�س �شّراخلو املرحوم ال�شيد ابو القا�ش مالع ية اا

)ّله الوار دام( ال�شيد ال�شي�شتا مالع ية اا

ما يتلف اثناء ال�شنة من الأموال عل اق�شام
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 ه        
اأُ�شرة ال�شيخ ال�شدوق اأُ�شرة معروفة بالعلم والف�شل، ومن البيوتات العريقة امل�شهورة 
يف مدينة قّم املقّد�شة. اأبوه اأبو احل�شن علّي بن احل�شني كان فقيهًا وجيهًا ومرجعًا 
يف الأحكام ال�شرعّية. ذكره ال�شيخ الطو�شّي يف رجاله وفهر�شته، والعاّلمة احللّي يف 
)خال�شة الأقوال(، واأورد ا�شَمه العلماء يف اإجازاتهم له فاأثنوا عليه، اإذ كان يحظى 
مبقام كرمي، فهو اأّول من ابتكر طرح الأ�شانيد، وجمع بني النظائر واأتى باخلرب مع 
قرينه. واإىل ذلك كان مّت�شفًا بال�شوؤدد والف�شيلة، فنبغ على يديه جماعة كثرية من 

العلماء.
اأّما موؤّلفاته، فا�شتهر منها قرابة ع�شرين كتابًا، و�شاعت البقّية، وقد ذكر ابن الندمي 

يف ) الفهر�شت �س 277 ( اأّنها مئتا كتاب.
وكان من علّو قدره اأن كتب له الإمام احل�شن الع�شكرّي عليه ال�ّشالم و�شّيًة جاء فيها:

اأُو�شيك يا �شيخي ومعتَمدي وفقيهي، اأبا احل�شن عليَّ بن احل�شني القّمي ـ وّفقك اهلل 
لبك اأولدًا �شاحلني برحمتهـ  بتقوى اهلل واإقام ال�شالة واإيتاء  ملر�شاته، وجعل من �شُ

الزكاة.
اأما اأخوه احل�شني بن علّي فقد عقد جمل�شًا للبحث والتدري�س وهو دون الع�شرين، 
فح�شر جمل�َشه حمّمُد بن علّي الأ�شود، فاإذا نظر اإىل اإ�شراعه يف الأجوبة اأكرث تعّجبه 
به ل�شغر �شّنه، ثّم قال: ل عَجب: لأّنك ُولدَت بدعاء الإمام املهدّي عليه ال�ّشالم. 

وهكذا �شائر اأُ�شرته واأقربائه.

 رته          
حفلت حياة ال�شيخ ال�شدوق بال�شفر الكثري والبعيد، فكانت له رحالت طويلة اإىل 
بلدان واأم�شار مل يطلب فيها نزهة اأو ترفيهًا، بل كانت للبحث والتنقيب عن الأحاديث 

ال�شريفة والأ�شانيد ال�شحيحة وامل�شادر املوّثقة.. من اأجل العلم: تعّلمه وتعليمه.
وبعد اأن تتلمذ على يد اأ�شاتذة قّم وتخّرج على م�شايخها.. هاجر اإىل )الرّي( بناًء على 

 ه        
اأُ�شرة ال�شيخ ال�شدوق اأُ�شرة معروفة بالعلم والف�شل، ومن البيوتات العريقة امل�شهورة اأُ�شرة ال�شيخ ال�شدوق اأُ�شرة معروفة بالعلم والف�شل، ومن البيوتات العريقة امل�شهورة 

ه        
اأُ�شرة ال�شيخ ال�شدوق اأُ�شرة معروفة بالعلم والف�شل، ومن البيوتات العريقة امل�شهورة 

ه        

  ال يال 

اا ال ف ا  
و من 

و حمّمد بن علّي بن احل�شني بن مو�ش بن باَبَويه اأبو جعفر 
املعرو ب  ال�شدو  ُولد بعد �شنة  رّية يف اأوال 
فة ال�شف الثال لالإمام املهد ّعليه ال�ّشالم احل�شني 
بن روح يف مدينة قّ املقّد�شة بربكة دعاء �شاحب الأمر 

عليه شالم ا� ّالإمام املهد
  علّي بن احل�شني بن بابَويه الطو�شّي اأّن اأبا روى ال�شي
ُيرَ من بن عّمه وَلدا فكتب اإ احل�شني بن روح اأن ي�شاأل 
 قه اأولداله ل اأن يدعَو ا عليه ال�ّشالم ّالإمام املهد
فقهاء فاء اوا: اإّن ل ُر من ذ و�شتمل جارية 

فقيَهني منها وَلَدين َرُو َديلمّية
وجاء يف ) �شفينة البار : ( لل�شي عّبا�س القّمي: ُولد 
 رشل والفالف  يع ونال بذل الأمر بدعاء �شاحب 
و�شفه الإمام عليه ال�ّشالم يف التوقي اخلار من ناحيته 
املقّد�شة باأّنه فقيه خّ مبارك ينف ا به فعّم بركُته 

به اخلا�ّس والعاّم وانتف الأنام
نل ال�شي ال�شدو يف الرّ )جنو هران اليوم( ووّجه 
وقد   رّية   �شنة  بداد  ورد   ّث  را�شانب النا�س 

�شم منه �شيو مانه وو َحَد ال�شّن
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طلب ُملحٍّ من اأهلها، فاأقام فيها مّدًة ثّم هاجر منها بعد �شنة 339 اأو بعد �شنة 349 
هجرّية.. حيث ذهب لزيارة م�شهد الإمام علّي بن مو�شى الر�شا -�شلوات اهلل عليه- 
يف )خرا�شان(، عاد بعدها اإىل الرّي. وكان قبل ذلك قد دخل مدينة )ني�شابور( و�شمع 
فيها جمعًا من م�شايخها كما حّدثه قبل ذلك مَبرو الروذ جماعة، ثّم رحل اإىل مدينة 

)بغداد( يف تلك ال�شنة و�شمع جماعة من م�شايخها.
وكان يطوف يف البلدان يجتمع مب�شايخ احلديث والفقه، ي�شتمع منهم ويقراأ الروايات 
عليهم وياأخذ الإجازات عنهم، فا�شتطاع بذلك اأن يجمع ثروة حديثية �شخمة فاخرة، 
نفع بها امل�شلمني نفعًا كبريًا، وحفظ ما تناثر من �شوؤون الدين واأموره، حّتى �شّنف 
واأّلف مّما جمعه ما يقارب الثالثمائة كتاب، كما ن�ّس على ذلك ال�شيخ الطو�شّي يف 
)الفهر�شت( وقد عّد منها اأربعني كتابًا، فيما اأورد النجا�شّي يف فهر�شته نحو مئتني 

من كتبه وم�شّنفاته القّيمة يف �شتى العلوم واملعارف.

 راأي العلماء فيه           
لقد ت�شّنم ال�شدوق كر�شي ال�شدارة يف احلديث والإجازة، حتى لقب )حجة الإ�شالم( 
وهو اأول من لّقب بهذا اللقب، قبل اأن ي�شبح مرتبة علمية يح�شل عليها طالب احلوزة 
العلمية بعد اأن ي�شل اإىل مراحل معينة يف درا�شته احلوزوية العلمية الدينية، وياأتي 

با�شتنباطاته.
ونقل عنه بع�س من عا�شروه اأنه كان عبقريًا فذًا يف الكثري من العلوم، حتى اأ�شبح 
مرجعًا عامًا لل�شيعة الإمامية الثني ع�شرية يف زمانه، وكانت الأ�شئلة تر�شل اإليه من 
اأرجاء العامل الإ�شالمي اإىل مقر اإقامته يف قم املقد�شة فكان يجيب عنها بالأجوبة 
ال�شافية. وقد �شادفت حياته فرتة حكم امللك ال�شيعي )ركن الدولة( البويهي الديلمي 

وهو والد ع�شد الدولة.
الفوائد الرجالية حيث قال: حممد بن علي بن  العلوم يف كتابه  وقد قال فيه بحر 
احل�شني بن مو�شى بن بابويه القمي، هو �شيخ من امل�شايخ وركن من اأركان ال�شريعة، 
ورئي�س املحدثني، ولد بدعاء �شاحب الأمر والع�شر )عجل اهلل فرجه( وكان بذلك 
عظيم الف�شل والفخر، وقد و�شفه الإمام احلجة )عجل اهلل فرجه( يف التوقيع اخلارج 
من الناحية املقد�شة باأنه: )فيه خري مبارك ينتفع الأنام به(. وفعاًل فقد عّمت بركته 
الأنام، وانتفع به اخلا�س والعام، وبقيت اآثاره املقد�شة وم�شنفاته مدى الأيام، وعم 

النتفاع به وبفقهه وحديثه(.

 م�ؤّلفاته         
اأ�شهُرها. كما ذكر العاّلمة احللّي يف )خال�شة الأقوال( وابن �شهراآ�شوب يف )معامل 
الطهرايّن يف  واأغا بزرك  العلماء(،  اأفندي يف )ريا�س  واملــريزا عبداهلل  العلماء(، 

)الذريعة( و )طبقات اأعالم ال�شيعة(:

1ـ  كتاب َمن ل َيح�شُره الفقيه
2ـ  اإكمال الدين واإمتام النعمة

3 ـ الأمايل: املعروف بـ ) اأمايل ال�شدوق (.
4ـ  معاين الأخبار.

5ـ  اخل�شال.
6ـ  علل ال�شرائع.

7ـ  عيون اأخبار الر�شا عليه ال�ّشالم.
8ـ  ف�شائل ال�شيعة.
9ـ  �شفات ال�شيعة.

10ـ  م�شادقة الإخوان.
11 ـ املواعظ.

12ـ  العتقادات.
13ـ  ثواب الأعمال وعقاب الأعمال.

14ـ  التوحيد.
15ـ  ف�شائل الأ�شهر الثالثة )رجب، �شعبان، �شهر رم�شان(.

16ـ  املُِقنع...
اإىل ع�شرات من املوؤّلفات التي مل ت�شل اإلينا اأو مل ُتطبع بعد، ومنها: دعائم الإ�شالم 
يف معرفة احلالل واحلرام، املر�شد، الو�شايا، ف�شل العَلوّية، اخلوامت، املواريث، مقتل 
الإمام احل�شني عليه ال�ّشالم، الرجال، امل�شباح، املعراج، دين الإمامّية، تف�شري مل 

ُيّتمه.. وكثري من املوؤّلفات يف علوم الإ�شالم ومعارفه وما حتتاج اإليه الأّمة.
وفاته

بعد ُعمٍر عامر بالعطاء، نافح بالعلم، م�شرق باأنوار املعرفة.. ُتويّف ال�شيخ ال�شدوق يف 
بلدة الرّي، فُدفن قرب مرقد ال�شّيد عبدالعظيم احل�شنّي رحمه اهلل.

وخرب وفاته م�شتفي�س م�شهور ذكره اخلوان�شارّي يف )رو�شات اجلنات 132:6،140( 
وعّده من كراماته. فيما ُحّدد قربه يف املنطقة امل�شّماة بـ ) �شهر ري ( اليوم جنوبّي 
مدينة طهران، عند ب�شتان طغرلّية يف بقعة عالية ظهرت عنها الكرامات بعد مدفنه. 

ويف اأطراف قربه قبور كثرية لأهل الف�شل والإميان.
وكانت وفاة ال�شيخ ال�شدوق طاب ثراه �شنة 381 هجرّية، عن عمٍر مبارك بلغ نّيفًا 

و�شبعني عامًا.. رحمه اهلل، ونفع امل�شلمني بعلومه واآثاره.
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اأن  نلحظ  الكرمي،  الــقــراآن  ــات  لآي متاأنية  بقراءة   
يف  يتجلى  ال�شماوية،  للر�شالت  النهائي  الهدف 
حتقيق كرامة الإن�شان، كان�شان، بغ�س النظر عن 
ت�شري  املعنى  هــذا  واىل  اثنيته،  اأو  جن�شه  اأو  لونه 
الآية الكرمية رقم )70( من �شورة الإ�شراء )ولقد 
كرمنا بني اآدم وحملناهم يف الرب والبحر ورزقناهم 
خلقنا  ممن  كثري  على  وف�شلناهم  الطيبات  من 
هو  الهدف  اأن  اإىل  وا�شحة  اإ�شارة  وهي  تف�شيال( 
ال�شيعي  اأو  فح�شب  امل�شلم  ولي�س  الإن�شان،  كرامة 
كرامة)بني  هو  الهدف  اإمنــا  الفر�س،  �شبيل  على 
النظر  بغ�س  الب�شر  كــل  تعني  عــبــارة  وهــي  اآدم( 
واأ�شولهم ومعتقداتهم، واىل ذلك  انتماءاتهم  عن 
فقد  ذميا  اآذى  )من  بقوله:  الكرمي  الر�شول  اأ�شار 
اآذاين( و)من ظلم معاهدا اأو انتق�شه حقه اأو كلفه 
فوق طاقته اأو اأخذ منه �شيئا بغري طيب نف�س، فاأنا 

حجيجه يوم القيامة( اأو يف قوله عليه وعلى اآله اأف�شل التحية وال�شالم )من اآذى ذميا فاأنا 
خ�شمه، ومن كنت اأنا خ�شمه، خ�شمته يوم القيامة(.

وكيف كرامة الإن�شان لت و: اأين نا لالإجابة عليه يل ال�شوؤال الذ
حمور  اليوم  هي  وا�شرتاتيجية،  اأ�شا�شية  قيم  ثالث  يف  تتجلى  الإن�شان  كرامة  فان  براأيي، 

الدميقراطية التي يكتب ويتحدث عنها ويب�شر بها العامل، تلك القيم الثالث هي:
اأول: احلرية، والتي تتمثل يف حرية العقيدة والراأي والختيار، وكذلك يف حرية التعبري عن 

الذات.
اأ�شا�س خلق اهلل -�شبحانه وتعاىل- ثانيا: امل�شاواة بني النا�س، وعدم التمييز بينهم على 

كالتمييز على اأ�شا�س اللون واجلن�س والنتماء القومي اأو اجلغرايف، كما تتجلى امل�شاواة يف 
مبداأ تكافوؤ الفر�س، اإذ ل يحق ال�شتئثار بالفر�س جلماعة وحرمان اأخرى منها، اإذ ل بد اأن 

يتمتع اجلميع بنف�س الفر�س وعلى كل الأ�شعدة ويف كل املجالت.
ثالثا: ال�شراكة احلقيقية والواقعية بني النا�س يف ال�شاأن العام، فال يجوز احتكار فئة لل�شاأن 
العام، وحرمان الآخرين منه، باأية ذريعة، ولذلك، لي�شت امللكية من الإ�شالم يف �شئ، وان 
على  العام  ال�شاأن  يف  النا�س  بني  يفا�شل  الذي  امللكي  النظام  اأ�شا�س  على  تقوم  �شلطة  اأية 
اأ�شا�س القبيلة اأو العائلة، التي يولد مولودها اأمريا يتمتع بامتيازات خا�شة على ح�شاب �شائر 

املواطنني، فهي باطلة ل اأ�شا�س لها من واقع الدين اأو الإن�شانية اأو حتى العقل، يف �شئ.

اإن اأي انتقا�س من اأي واحدة من هذه القيم، يعد مبثابة النتقا�س من كرامة الإن�شان.
فتحديد حرية الإن�شان، اأو �شلبها منه، مبثابة اعتداء على كرامة الإن�شان، لأن العبودية �شد 
الكرامة، وان الإن�شان اإما اأن يكون حرا اأو اأن يكون عبدا، ول وجود ملنطقة و�شط بني احلرية 

والعبودية، وان ال�شلطة التي تنتق�س، ولو ذرة من حرية 
ت�شلب كل حريته  الأمــر،  اإمنا هي يف حقيقة  الإن�شان، 
ولي�س بع�شها، وبالتايل فهي ت�شلب كل كرامة الإن�شان، 
لأن الكرامة كاحلرية، وحدة واحدة ل تتجزاأ، فاإما اأن 

يكون الإن�شان كرميا، اأو اأن يكون ذليال.
كما اأن التمييز بني النا�س على اأ�شا�س اللغة اأو اللون اأو 
اأو ما اأ�شبه، يعد مبثابة انتهاك �شارخ لكرامة  اجلن�س 
الإن�شان، لأنك، يف هذه احلالة، تفا�شل بني اإن�شان واآخر 
يف اأمر لي�س له راأي فيه، اإمنا هي فطرة اهلل التي فطر 

النا�س عليها، ل تبديل خللق اهلل -عز ّوجّل-.
واأن تكري�س الطبقية ال�شيا�شية يف املجتمع، من خالل 
احتكار ال�شاأن العام من قبل زمر معينة وحرمان الآخرين 
منه، يعد مبثابة العدوان على كرامة الإن�شان، الذي يعرب 
العام،  ال�شاأن  يف  امل�شاركة  خالل  من  عــادة  نف�شه  عن 
ولذلك فان �شلطة احلزب الواحد، تتناق�س مع كرامة 
الإن�شان، لأنها ت�شلبه حق امل�شاركة يف ال�شاأن العام بحرية، كما اأن ال�شتبداد والديكتاتورية، 
اأنظمة حكم ت�شادر كرامة الإن�شان، لأنها ت�شلبه حق امل�شاركة يف ال�شاأن العام، كما اأن الأنظمة 
امللكية، تتناق�س مع كرامة الإن�شان، لأنها تبني �شقفا �شيا�شيا فوق روؤو�س النا�س، ل ت�شمح لأحد 

جتاوزه، فتقمعه، اأو تقتله اإذا اأ�شر على جتاوز ال�شقف ال�شيا�شي املحدد لل�شعب.
لقد ا�شتهدف ال�شبط ال�شهيد بثورته الإ�شالحية يف العا�شر من املحرم عام 61 للهجرة، اإعادة 

الكرامة التي �شلبتها ال�شلطة الغا�شمة من الإن�شان، من خالل املمار�شات املنحرفة التالية:
اأول: اإنها تعمدت اإذلل الإن�شان، كما قال �شاعرهم معربا عن ذلك:

فدع عن ادكارك ال �شعدى    فنن الكون ح�ش ومال
ن�شومه املذلّة والنكال ونن املالكون النا�س ق�شرا   

وما نالو  اإّل  خبال ونورد حياس اخل�شف ّل   
ثانيا: التمييز بني النا�س، يف العطاء اأول، ومن ثم يف كل الأمور، تاليا.

ثالثا: ال�شتحواذ على مقدرات الأمة، كما ي�شري اإىل ذلك اأحد ولة ال�شلطة بقوله)�شواد 
العراق ب�شتان لقري�س، ما �شئنا اأخذنا منه، وما �شئنا تركناه(، اأو كما يف قول الآخر)لناأخذن 

حاجتنا من هذا الفئ، وان رغمت اأنوف اأقوام(.
رابعا: قمع املعار�شة، واحليلولة دون الإعراب عن راأيها يف اأية ق�شية تخ�س امل�شلمني عامة، 
بل و�شل حد القمع اإىل اأن منعت ال�شلطة كبار ال�شحابة من ترك منازلهم اإل باأذن خا�س، 
وهو اأول قرار يق�شي بفر�س الإقامة اجلربية على املعار�شني، للحيلولة دون لقائهم بالنا�س 

والإعراب عن اآرائهم، التي كانت تخ�شاها ال�شلطة.
خام�شا: اجلرب والقهر والفر�س، و�شلب النا�س حرية الختيار التي تعد جوهر كرامة الإن�شان.

عا�شوراء
جو ر
 الدقراية

• نزار حيدر
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ففر�شت ال�شلطات البيعة على النا�س بالإكراه، كما يعرب عن ذلك ن�س الر�شالة التالية التي 
بعث بها الطاغية يزيد اإىل واليه على املدينة املنورة، الوليد بن عتبة)اأما بعد فخذ ح�شينا 
وعبد اهلل بن عمر وابن الزبري بالبيعة اأخذا لي�س فيه رخ�شة حتى يبايعوا، وال�شالم(، ومن 

املعلوم جيدا فان فر�س البيعة ي�شلب الإن�شان حريته وبالتايل ينتق�س من كرامته.
فلقد  الغا�شمة،  ال�شلطة  لقرارات  تر�شخ  حتى  العي�س  لقمة  يف  املعار�شة  حماربة  �شاد�شا: 
�شدرت الأوامر امل�شددة حلكام الأقاليم، اأن)انظروا من قامت عليه البينة اأنه يحب عليا واأهل 
بيته فاحموه من الديوان، وا�شقطوا عطاءه ورزقه( ويف قرار اآخر)من اتهمتموه مبوالة هوؤلء 

القوم، فنكلوا به واهدموا داره(.
�شابعا: اإ�شغال املعار�شة والهاء النا�س، لإبعادهم عن التفكري ب�شوؤون الأمة، وق�شايا ال�شلطة، 
واىل ذلك ت�شري ن�شيحة اأحد م�شت�شاري ال�شلطة، والتي اأخذت بها ل�شنوات طويلة، بقوله)راأيي 
يا اأمري املوؤمنني، اأن تاأمرهم بجهاد ي�شغلهم عنك، وان جتمرهم يف املغازي، اأي حتب�شهم يف 
اأر�س العدو ببعوث ع�شكرية طويلة الأمد، حتى يذلوا لك، فال يكون همة اأحدهم اإل نف�شه، وما 

هو فيه من دبرة دابته وقمل فروته(.
وان اأكرب جتاوز على كرامة الإن�شان، جتلت يوم اأن نزا على ال�شلطة من ل ي�شتحقها، ومن دون 
تفوي�س اأو ا�شت�شارة من النا�س، وكاأن ال�شلطة ملك خا�س لهذه الأ�شرة اأو تلك القبيلة، فعندما 
حول الطاغية يزيد بن معاوية، اخلالفة اإىل ملك ع�شو�س، يكون بذلك قد اعتدى على حرية 
النا�س وكرامتهم، وقبل ذلك، يكون قد اعتدى على ابرز ن�س �شيا�شي من ن�شو�س القراآن 
حرية  بامللكية،  فاألغى،  بينهم(  �شورى  وجّل-)واأمرهم  -عّز  اهلل  فيه  يقول  والذي  الكرمي، 
النا�س يف الختيار، وحال بينهم وبني ال�شراكة احلقيقة يف ال�شاأن العام، ولقد عرب ال�شبط 
ال�شهيد عن هذه الظاهرة بقوله: )على الإ�شالم ال�شالم، اإذا ابتليت الأمة براع مثل يزيد، ولقد 
�شمعت جدي ر�شول اهلل يقول، اخلالفة حمرمة على اآل اأبي �شفيان(، اأو كما يف قول الإمام 
اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب عليه ال�شالم: )ولكني اآ�شي اأن يلي اأمر هذه الأمة �شفهاوؤها 
وفّجارها، فيتخذوا مال اهلل دول وعباده خول وال�شاحلني حربا والفا�شقني حزبا، فان منهم 
من �شرب فيكم احلرام، وجلد حّدا يف الإ�شالم، واأن منهم من مل ي�شلم حتى ر�شخت له يف 
الإ�شالم الر�شائخ( وتلك هي حالة الأمة وال�شلطة يف ظل حكومة الطاغية يزيد بن معاوية، 
ولذلك كان ل بد لل�شبط اأن يتحرك لت�شحيح الأو�شاع مهما كان الثمن، فهو اأحق من غريه 

على حد قوله عليه ال�شالم.
لقد اعتدت ال�شلطة بكل هذه املمار�شات، واأكرث، على كرامة الإن�شان التي بعث الر�شول الكرمي 
اأن يتحرك من اأجل  من اأجل حتقيقها، ولذلك كان لبد لالإمام احل�شني بن علي ال�شبط، 

اإ�شالح الأو�شاع لإعادة الكرامة امل�شلوبة لالإن�شان يف ظل ال�شلطة اجلائرة.
اأول ما ا�شتهدفه الإمام احل�شني -عليه ال�شالم- يف ثورته، هو حماولة ا�شتثارة حرية  واأن 
الإن�شان الذي غررت به ال�شلطة، فخرج لقتال ابن بنت ر�شول اهلل ، ولذلك تركزت اأقواله حول 
قيمة احلرية التي اإن تذكرها الإن�شان و�شعى اإىل �شيانتها، مل يفقد كرامته، وبالتايل مل يجروؤ 

على ارتكاب جرمية ب�شعة كتلك التي ارتكبها الأمويون وجي�س البغي يف كربالء.

تعالوا نقراأ ما قاله الإمام احل�شني بن علي يف هذا ال�شدد:
)اإن مل يكن لكم دين، وكنتم ل تخافون املعاد، فكونوا اأحرارا يف دنياكم( )ل واهلل ل اأعطيكم 
بيدي اإعطاء الذليل، ول اأفر فرار العبيد( )موت يف عز خري من حياة يف ذل( )اإنا اأهل بيت 
النبوة ومعدن الر�شالة وتلف املالئكة، بنا فتح اهلل وبنا يختم، ويزيد فا�شق فاجر �شارب 
اخلمر، قاتل النف�س املحرتمة، معلن بالف�شق والفجور، ومثلي ل يبايع مثله( )األ واأن الدعي 
قد ركز بني اثنتني، بني ال�شلة والذلة، وهيهات منا الذلة، ياأبى اهلل لنا ذلك ور�شوله واملوؤمنون، 
اأبية، ل توؤثر طاعة اللئام على م�شارع  وجدود طابت وحجور طهرت واأنوف حمية ونفو�س 

الكرام(.
لقد حاول الإمام احل�شني ال�شهيد -عليه ال�شالم- ا�شتثارة حرية النا�س وغريتهم وكرامتهم، 
ليعودوا اإىل �شوابهم فيفكروا بعقولهم دون اأهوائهم، وب�شمائرهم احلية دون ال�شت�شالم اإىل 
ال�شيطان الذي اأغراهم فاأغواهم فاأن�شاهم ذكر اهلل -عّز وجّل-، لأن الإن�شان احلر هو الذي 
ميتلك كرامته، والكرامة عقل �شليم يفكر فيه الإن�شان فيهتدي به اإىل طريق اخلري وال�شواب، 
وان احلر ل يرتكب جرمية ب�شعة يندى لها جبني الإن�شانية، كجرمية قتل ال�شبط ال�شهيد ابن 

بنت ر�شول اهلل)�شلى اهلل عليه واآله(.
على  وا�شتوىل  بينه  وميز  حريته  ف�شلب  الإن�شان  كرامة  على  الأمـــوي  احلكم  اعتدى  لقد 
ال�شلطة بالقوة، وعندما قرر الإمام احل�شني -عليه ال�شالم- الثورة على هذا الواقع الفا�شد، 
اإمنا ا�شتهدف اإعادة الكرامة امل�شلوبة لالإن�شان اأول، من خالل اإثارة قيم احلرية وامل�شاواة 
وال�شراكة احلقيقية يف نفو�س النا�س، لإ�شعارهم باآدميتهم، لأن اإن�شان بال حرية، هو اإن�شان بال 
كرامة، واأن اإن�شان بال كرامة، هو اإن�شان بال اآدمية، لأن اآدمية الإن�شان بحريته وكرامته، كما 
اأن اإن�شان ل ميتلك حق التعبري عن نف�شه وراأيه وما يعتقد به، لهو اإن�شان م�شلوب الإرادة، اأي 
م�شلوب احلرية والكرامة، انه اإن�شان ميت الأحياء، ولذلك، فان اأول ما ت�شتهدفه كل الدعوات 
التي تدعو اإىل ت�شييد الأنظمة الدميقراطية يف اأي بلد من البلدان، اإمنا تدعو، اأول، اإىل حترير 
حرية الإن�شان، وحترير اإرادته، لتحرير كرامته التي ي�شلبها النظام ال�شتبدادي والديكتاتوري، 
ولذلك جاء يف القراآن الكرمي متحدثا عن فل�شفة بعث الر�شول الكرمي)لي�شع عنهم اإ�شرهم 
والأغالل التي كانت عليهم( لأن اأول خطوة يف طريق تبليغ الر�شالة تتجلى يف حترير الإن�شان، 
ليتمكن من اتخاذ قرار الهدى والر�شاد بكامل حريته بعيدا عن الفر�س والإكراه واجلرب من 

قبل القوى املت�شلطة بغري حق.
من هنا نفهم، اأن ثورة الإمام احل�شني -عليه ال�شالم- مل تكن ثورة طائفية اأو اأنها تنح�شر، 
اأول وقبل كل  اإن�شانية  اأنها ثورة  اأبدا، بل  اأهدافها، بفئة معينة من النا�س دون غريهم،  يف 
�شئ، لأنها ا�شتهدفت -كما هو الإ�شالم- كرامة الإن�شان كان�شان بغ�س النظر عن اأي �شئ، لأن 
احل�شني -عليه ال�شالم- وهو ترجمان القراآن الكرمي، يوؤمن باأن لالإن�شان كرامته التي فطر 

اهلل النا�س عليها، ولذلك ل يجوز لأحد اأن يعبث بها اأبدا.
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 كما عليه اأن يدعوهم اإىل وعي وحدة املنبع عند امل�شلمني، 
ويقول لهم : اإن القراآن اإمامنا ومرجعنا ، وال�شنة النبوية 
رائدنا ودليلنا ، فال ينبغي لنا اأن نبقى متفّرجني دون اأن 
جنّند الفكر ال�شريف والقلم النظيف يف ميادين وحدة 

امل�شلمني....
وعلى كل داعية مثقف ل يريد اأن تكون اخلرافة منهجه  
يكون  اأن  عليه  هدفه،  واجرتارها  التاريخ  ماآ�شي  و�شرد 
من  وجدها  ــى  اأّن وياأخذها  احلقيقة،  عن  البحث  دائــم 
ب اأو هوى،واأن يكون منهجه الدليل والربهان  دون تع�شّ
، حتى ي�شبح م�شلمًا منفتحًا متحليًا باملو�شوعية حتى لو 
اختلف معه امل�شلم الآخر من غري املذهب، وعليه اأن يّذم 
كلَّ متّع�شب حتى لو اتفق معه يف املذهب ،  كما اأن عليه 
اأن يدر�س كل الروايات يف مو�شوعه قبل اإلقائها ،  فاإذا 
ما بان له ف�شادها رف�شها 
تن�شر  كــانــت  ــو  ل ، حــتــى 
اخلطيب  لأن   ، مــذهــبــه 
اأن  عليه  املوؤمن  والواعظ 
يــدرك حقيقة مهمة جدًا 
وهي : اإن كل راأي اأو اجتاه 
اأو ا�شتنباط ل ينتهي اإىل 
الكتاب وال�شّنة فهو اإىل النار وم�شروب به عر�س اجلدار 

كائنًا من كان قائله.
 وانطالقا من ذلك فاأن اأّي راأي ينت�شر على راأي اآخر من 
م�شلم على م�شلم ل يعترب ربحًا لأحد وخ�شارة لآخر، بل 
هو ن�شر لالإ�شالم ون�شر للحقيقة والعلم، هذا منطق كل 
من قال ل اإله اإل اهلل، حممد ر�شول اهلل ، اأما من ي�شتظّل 
واللجاج،  العناد  درب  وي�شلك  والتّع�شب،  الهوى  براية 
فلي�س من اهلل ول من ر�شوله ول من اأهل البيت )عليهم 

ال�شالم( ول من اأهل العلم والتقوى يف �شي.
لذا علينا ونحن نعي�س يف هذا اجلو الإمياين الإ�شالمي، 
حياة   تتكامل  كيف  نــدرك  اأن  العظيم،  عا�شوراء  ــام  اأي
-�شبحانه  اهلل  من  ينطلق  لأنــه  اليوم،  هذا  يف  الإن�شان 
وتــعــاىل-، فعا�شوراء  كــان من اأجــل اهلل واحلــق، حيث 
ويف   ، به  وتعاىل-  -�شبحانه  اهلل  اإىل  املوؤمنون  يتّقرب 
عا�شوراء قال الإمام احل�شني عليه ال�شالم : ) األ ترون  
اإىل احلق ل ُيعمل به  واإىل الباطل ل يتناهى عنه  لريغب 
املوؤمن  يف لقاء رّبه  ،فاإين ل اأرى املوت اإّل �شعادة ، واحلياة 

مع الظاملني اإل برمًا(.
ول  ول بطرًا  اأ�شرًا  اأخرج  :)اإين مل  ال�شالم  ويقول عليه 

مف�شدًا ول ظاملا، ولكني خرجت  لطلب الإ�شالح يف  اأمة 
جدي ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( ، اأريد اأن 

اآمر باملعروف واأنهى عن املنكر (..
وهكذا جنده  )عليه ال�شالم( يطلق ال�شرخة لالإن�شان 
كله، كما اأطلق ال�شرخة لالإ�شالم كله، ف�شرخة الإ�شالح 
يف اأمة  جّده )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( هي للم�شلمني 
جميعًا ليتوحدوا  يف كل زمان ٍ ومكاٍن على اأ�شا�س الإ�شالم 
اأن يجعلوا   اأجل  الذي ي�شمهم ويوحدهم ويدفعهم  من 
بتعاليمه  العامل   الإ�شالم   وليحكم  اإ�شالمًا،  كله  العامل 

وقوانينه واأخالقه من خالل احلكمة واملوعظة احل�شنة .
ولذا فاإن الإمــام احل�شني ) عليه ال�شالم ( عندما قام 
بثورته  لكي يوؤكد  اأن العزة هلل ولر�شوله  وللموؤمنني، ومن 
هنا قال :  )األ اأن الدعي ابن  الدعي قد ركز بني اثنتني 
اإنه  )عليه  ، بني ال�شلة والذلة ، وهيهات منا الذلة( .. 
ال�شالم( ل يريد لالإن�شان  اأن يكون ذلياًل، بل يريده اأن 
ينطلق من  خالل  العزة  التي توؤكد  له اإن�شانيته ، وتبلور  
له حقيقة  اإن�شانيته  من اأجل اأن يقوم  النا�س بالق�شط 
وتكون احلرية  لهم على  اأ�شا�س خط اهلل  وتكون  العدالة 

لهم على اأ�شا�س �شرع اهلل ..
وهكذا حترك الإمام احل�شني )عليه ال�شالم( من قاعدته 
�شيعته   املفاهيم  يف  هــذه  لريكز  الــكــربى  الإ�ــشــالمــيــة  
وامل�شلمني  والعامل كله ، فاإذا  اأردنــا  اأن نخاطب العامل  
فعلينا اأن نخاطبهم كما خاطبهم  الإمام احل�شني )عليه 
ال�شالم(  ول نتنازل  عن اأي مفهوٍم  اإ�شالمي  اأو اأي  �شعار 
دائرة  من  يتحرك  ول  ينطلق  ل  الإ�شالم  لأن  اإ�شالمي، 
�شيقة تتاأطر باأطارٍ  مذهبي اأو طائفي ،اأو تبلورت داخل 
اأطروحاته   ،  وكل   للعاملني  فئٍة معينة ، فهو جاء رحمة 
واأحكامه  ومفاهيمه  ومناهجه  تنطلق  لتكون لالإن�شان 

كله وللحياة كلها .
ل   ، للوحدة  منا�شبة   تكون  اأن  لعا�شوراء  نريد  اأننا  كما 
اأن تكون  منا�شبة للفرقة ، لأن احل�شني نه�س من اأجل 
الــذي  فارقهم عليه  الأول   �شملهم  ومّل  امل�شلمني  وحدة 
ونريد   ) و�شلم  ــه  واآل عليه  اهلل  )�شلى  امل�شطفى  جــّده 
ل حركة   ، اأجــل احلرية  من  تكون حركة   اأن  لعا�شوراء 
ي�شتثمرها  الذين  يريدون اأن ي�شتغفلوا النا�س بها  وينهبوا 
منهم اأموالهم  بالباطل، فهوؤلء يريدون اأن تبقى �شعائر 
عا�شوراء تقليدا ميتا ل حياة فيها ويجمدونها يف مكانها 
وكاأنها �شيء امتلكوه  دون غريهم، بل نريدها اأن  تكون 
قوة  للعدل، ل و�شيلة من  و�شائل الظاملني الذين يخّدرون 

• عبد الهادي البابي

الكتاب وال�شّنة فهو اإىل النار وم�شروب به عر�س اجلدار 
كائنًا من كان قائله.

 وانطالقا من ذلك فاأن اأّي راأي ينت�شر على راأي اآخر من 
م�شلم على م�شلم ل يعترب ربحًا لأحد وخ�شارة لآخر، بل 

 اأيام عا�شوراء 
    يالع

يف اأيام احل�شني )عليه ال�شالم( 
و�شهاده   نهشته  كرى  ويف 
�شريف  ح�شيني  كل   عل يب 
اأو   اقار اأو  داعية  كان  اإا   
اأن يكون يف      اأو من�شدا  امبل
رّواد  من   دارا املنا�شبة   ذ
الوحدة الإ�شالمية واأن يكون 
امل�شلمني   رف لكل  داعية 
 اإّيا  شاوحمر    فهواو
 شابع  شهبع يدر�شوا  اأن   اإ
يتبّينوا  واأن   علمية بروح 
التي  امل�شبوة  اخللفيّات 
يف   ال وما   اكب  دورا اأّدت 

يقهمت

حمرم احلرام 1434هـ 40



◄  يكتبها: عماد اجلليحاوي










  







 


           
         



















الفقراء والأباء

 النا�س ويبعدونهم عن اأيِة  �شرخٍة  للحرية  والكرامة الإن�شانية..!
فلنجعل من عا�شوراء  �شاحة  لالإ�شالم العظيم، والدعوة  واحلركة 
والأفق  الوا�شع  يف كل العامل،  ولنتاأمل �شرخة احل�شني الهادرة : )واهلل 
ل اأعطيكم بيدي اإعطاء الذليل  ول اأقر لكم اأقرار العبيد ، اإين توكلت 
على اهلل ربي وربكم ما من دابٍة اإل هو اآخذ بنا�شيتها اإن ربي على 
�شراط م�شتقيم، اإن ولّيي اهلل الذي َنّزل الكتاب وهو يتوىل ال�شاحلني 
(..فلنتاأمل هذه ال�شرخة ونتفاعل معها بكل م�شاعرنا واأحا�شي�شنا، 

وجنعل منها عنوانا ً لكل اجتاهات حركتنا يف هذه احلياة ..
فيا من حتبون احل�شني عليه ال�شالم...... ،

عليكم اأن ُتعطوه موقفًا من قلوبكم واأفعالكم ،قبل اأن تعطوه دمعة من 
عيونكم .. 

وعليكم اأن تطلقوا �شرخة من �شرخات احلق يف حناجركم ، قبل اأن 
تعطوه �شرخة من �شرخات الأمل يف كلماتكم وق�شائدكم ، لأنه يريدنا 
اأن نعي�س الأمل الذي يختلط باملاأ�شاة ، حتى اإذا حدقنا بكل جراحاته 
وبكل ال�شهام التي اأ�شابت ج�شده ال�شريف ، والأحزان التي عا�شت يف 
قلبه ،عرفنا اأنه كان يقول لنا: اإن الر�شالة والإ�شالم اأكرب من ذلك .. 
ولقد اأرخ�شت كل دمي وجراحاتي واأهلي يف �شبيل اهلل والإ�شالم، فهل 
ترخ�شون دماءكم ومواقعكم ومنا�شبكم واأموالكم واأولدكم  مثلي يف 

�شبيلهما ؟
هذا هو احل�شني العظيم يف اإيحاءات ثورته وحركته ونه�شته، فلقد 
كان يفكر بامل�شتقبل عندما كان النا�شحون ين�شحونه وهم يفكرون 
باحلا�شر ، وهذا هو الفرق بني من يعي�شون احلا�شر راحًة وا�شرتخاء 
يعي�شون احلا�شر م�شوؤوليًة ور�شالًة  ، وبني من  ولذًة  ومنفعًة و�شهوة 
اأن يحركوا احلا�شر من  وجهادًا ،لأنهم امل�شتقبليون الذين يريدون 

اأجل اأن ي�شنع امل�شتقبل .. 
يعي�س احلا�شر  والــذي   ... يكون ح�شينيًا  يكون م�شتقبليًا ل  فمن ل 
�شوى  يهمه  ل  ومن  له،  يخطط  فال  امل�شتقبل  لين�شى  فيه  في�شتغرق 
ال�شراخ والنعيق وال�شب واللعن وال�شتم يف هذه املنا�شبة العظيمة، 
ت�شحيات  مع  بعمله  يلتقي  ول  �شلة،  احل�شني  وبني  بينه  لي�س  فهذا 
احل�شني وعطائه الذي كان عطاًء لكل امل�شلمني، بل والنا�س اأجمعني 

 ..
ر�شالته، ونحب اجلهاد  اأن نحب  لذلك علينا عندما نحُب احل�شني 
الذي جاهده، ونحب احلق الذي اأحبه و�شحى من اأجله، ونحب العدل 
اأراده وبذل اأغلى ما ميلك يف �شبيله، وننهج يف كل  والإ�شالح الذي 

ذلك نهجه ونحذو حذوه ون�شلك الطريق الذي �شلكه .. 
ويف ذلك فليتناف�س املتناف�شون.. 
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ال�شيد وليد البعاج 
باحث يف مقارنة الأديان

ج3
ومراد اأ�شحاب دائرة املعارف الكتابية القول:  اأنه كيف ي�شتقيم اأن عزرا هو ابن �شرايا 
الكاهن الرئي�س ، مع العلم اأن هناك ولدًا اآخرًا ل�شرايا اأ�شمه يهو �شاداق كان من �شمن 
امل�شبيني  مع عزرا �شنة 587 ق . م ، فكيف من املعقول اأن يطول عمر عزرا لكرث من 
مائة �شنة عدا عمره قبل ال�شبي ليعود اىل اور�شليم يف رحلة العودة امل�شهودة؟! والذي 
ا�شتغربوه كذلك اأن يف العودة الوىل كان من �شمن العائدين ي�شوع الكاهن العظيم 
والذي عاد من بابل مع زر بابل ، وي�شوع هو ابن يهو �شاداق وحفيد �شرايا اأي اأن عزير 
يكون عمه فكيف ميكن اأن يكون مع وجود عزير ، ابن الخ هو الكاهن العظيم ويعود 

قبل عمه عزرا بن �شرايا ، فاأين كان عزرا وقتها .
فحني مل يجدوا جوابًا �شافيا ذهبوا اىل ال�شتنتاج التايل اإىل اأنه ل ميكن القول باإن 
عزير هو ابن �شرايا بل هو حفيد �شرايا ، وملا مل يجدوا يف �شل�شلة ن�شب عزرا ، اأ�شم 
يهو �شاداق حتى يكون هو وا�شطة الن�شب بينه وبني �شرايا لكي ت�شمحل املائة �شنة ، 
فقالوا :)وحيث اأن يهو�شاداق ل يذكر يف ن�شب عزرا ، فالأرجح اأنه مل يكن من ن�شل 
يهو�شاداق بل من ن�شل اأخ اأ�شغر له ، ولذلك كان ي�شوع هو رئي�س الكهنة وقتها ومل يكن 

عزرا هو الرئي�س رغم اأنه �شليل �شرايا رئي�س الكهنة .
وهذا الكالم مردود لكون عزرا بن �شرايا كان من �شمن امل�شبيني يف احلملة الثانية 
لنبوخذ ن�شر ، وتذكره املدونات اليهودية ، وقد رعى بني اإ�شرائيل يف فرتة ال�شبي 
بن�شو�س ل يعرتيها ال�شك والطعن ،ول ميكن امل�شري اإىل اإيراد اأي حتليل اإل بالقول 
مبوت وانخطاف ورفع عزرا ملدة مائة �شنة كاملة ، فريتفع ال�شكال . وان كتب الن�شاب 
اليهودية ومبختلف ن�شخ التوراة املتداولة ا�شافة لال�شفار غري القانونية وغريها كلها 

تدرج ن�شب عزير او عزرا على انه ابن مبا�شر ل�شرايا الكاهن .
فثبت مبا لجمال فيه لل�شك للمن�شف اأن القراآن كان دقيقًا يف بيانه ملوت عزير مائة 
�شنة وعودته ، وهذا تتبع زماين من كتب اليهود وتوراتهم تثبت دقة القراآن وعظمته 
وحتل لهم اإ�شكاًل اإىل الآن مل يعرتفوا به . وكذلك اأن الروايات الواردة عن اأهل البيت 
عليهم ال�شالم يف اأن الذي مر على قرية وهي خاوية على عرو�شها .... واأماته اهلل مائة 

عام هو عزير . فهي دليل اآخر يثبت دقة  امل�شاألة.
ومن الراء التي اأثريت لدى عدد من علماء الكتاب املقد�س اأن عودة عزير كانت يف 
عهد اأرحت�ش�شتا الثاين ، حيث اأن اأرحت�ش�شتا الول تويف �شنة 424 ق . م ، ويف �شنة 423 
ق . م ، ا�شتلم احلكم من بعده دارا الثاين ، وا�شتمر حكم امللك الفار�شي دارا الثاين 
اإىل �شنة 404 ق . م، ومن بعده ا�شتلم احلكم على بابل �شنة 404 ق . م ، امللك الفار�شي 
اأرحت�ش�شتا الثاين والذي دام حكمه اإىل �شنة 359 ق . م ، والذي ا�شتلم احلكم من بعده 

اأرحت�ش�شتا الثالث الذي ختم به عهد الدولة الخمينية ونهايتها يف �شنة وفاته.
 وا�شتدللهم يف ذلك باأن عزير عاد يف عهد اأرحت�ش�شتا الثاين ، مرده اىل ال�شالحات 

التي قام بها نحميا
وكون نحميا قد �شبق عهد عزرا بالرجوع اىل اأور�شليم واملبا�شرة باإعادة بناء الهيكل 
واملذبح .... بدليل  اأن ح�شور عزير اإىل اأور�شليم ، كان م�شبوقا بوجود جالية يهودية 
وا�شالحات عمرانية ووجود معامل للهيكل من جدران خارجية ولو ب�شيطة مع من�شة 
القى منها خطابه وتعاليمه . فلذا يحكمون اأن نحميا قد عاد يف عهد اأرحت�ش�شتا الول 

، وكانت عودة عزير يف عهد اأرحت�ش�شتا الثاين .

وممن اأ�شاروا اإىل هذا الراأي وتبنوه من علماء الكتاب املقد�س واملخت�شني بالتاريخ 
التوراتي هو اخلوري بول�س الفغايل ، واأ�شار اإليه قبله ما ذكر يف دائرة املعارف الكتابية 
وغريها من امل�شادر ولكنهم كانوا يقولونه بالت�شعيف لعدم وجود دليل ناه�س عندهم 

على ذلك .
بل لأن هذا القول ي�شطدم بكثري من الثوابت التاريخية التي مت تدوينها يف ال�شفار 
القانونية ومدونات اليهود التاريخية بل اأن هذا الأمر قد اأغنى امل�شلمني عن الرد عليه 
واإبطاله هو ت�شدي جمموعة كبرية من علماء اليهود والن�شارى لنقده وعدم القول به 

... وقد بينت بع�س اأرائهم يف ذلك مبا ي�شتلزم يف ما تناثر من بحثي يف خ�شو�شه .
ولعل من اأهم الن�شو�س يف ذلك هو ما ذكره واحد من اأبرز املوؤرخني ال�شريان الذي 
ذهبوا اإىل القول اأن نحميا متاأخر على عهد عزرا وقد و�شل اأور�شليم بعد 13 �شنة 
من و�شول عزير اإليها اأي يف ال�شنة الع�شرين من ملك اأرحت�ش�شتا هو املوؤرخ الكبري 
مار ميخائيل ال�شرياين الكبري بطريرك اإنطاكيا وهو من اأعالم القرن الثاين ع�شر 
امليالدي وكانت نقولته تعتمد امل�شادر القدميه ومن اللغة ال�شريانية النادرة فقد اأورد 
الن�س : اأنه يف ال�شنة 20 لأرحت�ش�شتا اأر�شل نحميا �شاقي امللك ليكمل بناء اأور�شليم 
بح�شب نبوءة دانيال ، ومن اأجل معرفة زمن �شدور الأمر بالعودة واإعادة بناء اأور�شليم 

و�شوارعها واأزقتها .
يح�شي اأفريقيانو�س الأ�شابيع الواردة يف نبوءة دانيال اعتبارًا من عهد اأرحت�ش�شتا هذا 
، وكان نحميا اأمينًا للملك ومكث يف اأور�شليم 12 �شنة . يف �شنة 32 لرحت�ش�شتا �شيدت 

اأور�شليم واأقيم يوياداع ابن الي�شع رئي�شًا للكهنة كما �شهد عزرا .
واإذا حاول اأحد اإح�شاء اأ�شابيع دانيال الـ)70( التي تعادل 490 �شنة لوجد اأنها تنتهي 

�شنة 366 يونانية ، ويف ال�شنة  80 لنريون خلت اأور�شليم يف عهده .
اأن جممل ال�شنني منذ حرق وخراب الهيكل حتى ذلك اليوم 121 �شنة ومنذ بناء البيت 

يف ال�شنة ال�شاد�شة لداريو�س 73 �شنة . ج1 �س71 .
ولو قراأنا هذا الن�س لهذا املوؤرخ الكبري جنده يقول اأن نحميا و�شل اأور�شليم �شنة 446 
ق . م ، اأي بعد عزير ب 13 �شنة ، وبقى نحميا يف اأور�شليم ملدة 12 �شنة ، اأي يف ال�شنة 

32 من حكم اأرحت�ش�شتا الول اأي يف �شنة 434 ق . م .
ونالحظ اأن الأ�شابيع قد �شرب اأيامها بال�شنني فاأ�شحت 490 �شنة وهي باحل�شاب 
490 يوما وملا عدها بال�شنني كما عد املالك اأورئيل لعزير الثالثة عقود يف روؤيا املراأة 
العاقر اأنها ثالثة اآلف �شنة ، ا�شتخرج هذا املوؤرخ اأن اأ�شابيع دانيال تنتهي �شنة 366 

يونانية.
واأ�شاف اأن جممل ال�شنني منذ حرق وخراب الهيكل �شنة 587 ق . م ، حتى ذلك اليوم 
، ق�شده يوم اإر�شال نحميا الذي يكون على قوله يف ال�شنة الع�شرين من ملك اأرحت�ش�شتا 
اأي �شنة 446 ق . م تكون الفرتة الزمنية قد بلغت 121 �شنة ، وبح�شابنا تبلغ 141 �شنة ، 
ولميكن اأن نتعامل مع هذا الرقم 121 �شنة بتغيري التواريخ اإل بالقول اأن عزرا عاد يف 
ال�شنة ال�شابعة مللك اأرحت�ش�شتا الأول كما هو ثابت فن�شقط 13 �شنة زمن عودة نحميا 
بعد عزرا ، فيبقى 108 �شنة ، ونقول اأن عزير كانت ميتته ح�شب الن�س الغريقي الذي 
حققه الدكتور �شهيل زكار ، يف ال�شنة الثانية ع�شرة من خراب اأور�شليم ،وباإ�شقاط 12 
�شنة بعد اخلراب وقبل الرفع او النخطاف اأو املوت يبقى 96 �شنة، وهو رقم قريب من 
املائة عام ، ونحاول بعدها اإيجاد توافقات زمنية ممكنة جدًا بقراءة الن�شو�س للعثور 
على ال�شنوات الأربعة املتبقية. وبالتحقيق بتغيري بع�س تواريخ مدد حكم امللوك على 

بابل الذي اأعتربت �شنواتهم تقوميا وتاريخا ُيح�شب منه.
 ولو ح�شبنا كم هي الفرتة من اخلراب اىل عودة نحميا مبا مثبت عندنا من تواريخ 
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في مجتمعات أوربية

  المرأة  »  في الغرب 
بين المظهر والجوهر

في مجتمعات أوربية

ُمسلمات

«

• قي: في�شل غازيرير: علي الها�شمي

 ا   ا سا ا  س 
س�ا  ا ا   اا

 اا      س�    اا    س
 ا    اا        ا  سا
   ا  اا      س�ا  ا
       ا  ا  س�ا  
  اسف  اسف   س�  اا    سا
 ا ا ا   اا  اا ا اا
 ا  س�ا  اا    ا    
   اا      ا      
 س� ا ا  ا    س� ا

س�   اا

   اا      ا      
 س� ا ا  ا    س� ا

س�   اا
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   الدين الإ�شالمي 

 حقو َمَن جمي شَ
 تمبينما امل املراأة

 ر اإربي ينال
اإنتا املراأة 

 اأّمالت يف ثورة 
    احل�شني
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          بيد اأن هذا ل مينع من اأن نتاأمل-بفهمنا القا�شر- يف .
هذه الثورة العظيمة، ونت�شاءل عن بع�س الق�شايا. وفيما 
يلي بع�س الت�شاوؤلت عن النطباعات التاريخية حول تلك 

الثورة املباركة:
       بدءا، ميكننا القول اأن تلك الثورة كانت الأوىل من 
نوعها �شد ما اأ�شماه دعاة الوثنية اجلديدة)ولة الأمر(، 
ال�شام- امتد-يف  الذي  اأمية  بني  بعد قيام حكم  وخا�شة 
اأقوال  رتبوا  فقد  اخلــطــاب.  بن  عمر  خالفة  بداية  منذ 
واأحاديث للر�شول)�س( من قبيل: )اأطع احلاكم ولو �شرب 
ظهرك، وا�شتاأثر مبالك(. فكانت اإطاعة احلاكم اجلائر 
مبداأ اجلرب  عينه  هو  وهــذا  امل�شلمني.  على  واجبا  فر�شا 
الذي  امل�شلم،  الإنــ�ــشــان  حياة  يف 
اجلور  حكام  الأمويون-وكل  حكم 
مبوجبه  تبعهم  ومـــن  بــعــدهــم- 

ومقت�شاه ومن خالله.
 كان احل�شني �شاحب حق من 
الر�شول  مــن  الو�شية  اجلانبني: 
والأئمة من جانب، وبن�س التفاق 
مع معاوية الوارد يف �شلح الإمام احل�شن)عليه ال�شالم( 
على حد �شواء. فقد ن�س التفاق على اأن يكون احل�شن)عليه 
ال�شالم( هو اخلليفة بعد معاوية. وعندما تويف احل�شن)عليه 
ال�شالم(م�شموما، كان قد اأو�شى للح�شني)عليه ال�شالم(. 
اأن ميوت معاوية الذي  اأعــوام قبل  وا�شتغرق الأمر ع�شرة 
اأو�شى لبنه يزيد �شاربا عر�س احلائط مبا جاء يف بنود 

�شلحه مع احل�شن)عليه ال�شالم(.
 لو مل حتدث ثورة احل�شني)عليه ال�شالم(، اأكان يحق 
اأكان  الظاملني؟  واحلكام  الظلم  على  يثور  اأن  بعده  لأحــد 
يحق لأ�شحاب املباد-وهم قليلون-اأن يثوروا لأن الإمام 
حّقه  وعــن  الــثــورة  عن  قعد  احلــق-قــد  احل�شني-�شاحب 
كان  اأما  اأكرثهم-  امل�شالح-وما  اأ�شحاب  اأما  امل�شروع؟ 

الب�شاط �شين�شحب من حتت اأرجلهم؟
الــدولــة الأموية  اأركـــان  اأمــا كانت  الــثــورة،  ــول تلك   ول
�شترت�شخ؟ اأَو ما كان للحق اأن مُيحق واأ�شبح املعروف منكرا 

واملنكر معروفا؟

 ولولها، اأما كان للمعا�شي والذنوب اأن تنت�شر �شواء على 
اأيدي ولة الأمر اأو على اأيدي النا�س العاديني من امل�شلمني، 

والنا�س على دين ملوكهم؟
 ولولها اأكان ميكن لأحد اأن يطرح فكرا الفا لأفكار 
هي  �شتبدو  كانت  اأمية  بني  اأفكار  لأن  وذلك  ال�شالطني؟ 

الأفكار ال�شحيحة التي جاء بها الإ�شالم .
احل�شني)عليه  بعد  الأئمة  با�شتطاعة  اأكــان  ولولها   
اأن  اإليهم  ُطلب  ما  اأَو  الطغيان؟  بوجه  الوقوف  ال�شالم( 
ي�شتكينوا كما )ا�شتكان( احل�شني )عليه ال�شالم(-ل �شمح 

اهلل-؟
 ولولها اأكانت ثمة حاجة لأهل البيت)عليه ال�شالم(؟ 
فدورهم مرهون مبا كان لهم من اأمر باملعروف ونهي عن 
املنكر من خالل مقارعتهم  لأهل النحراف والكفر وحكام 

اجلور.
 وبناًء على ذلك، اأما كان ملذهب اأهل البيت اأن يتال�شى 
ومل يعد له من م�شوغ؟ اأَو ما كان الإ�شالم احلقيقي املتمثل 

باأفكار اأهل البيت وهم عدل الكتاب اأن يذوي؟
10. ولأن الإ�شالم اآخر الأديان، وقد تقّو�س-ل �شمح اهلل- 
فهل تكون ثمة حاجة اإىل دين غري الإ�شالم ور�شالة تكون 

اآخر تلك الر�شالت؟
 األ يقت�شي ذلك-واحلال هذه- عدم �شدق القراآن-

ون�شتغفر اهلل- يف قوله باأن الر�شول اآخر الر�شل؟
. اأمل يغلق احل�شني)عليه ال�شالم (جميع الأبواب اأمام 
كان حم�شوبا  وكذلك من  نهجه  على  �شاروا  الذين  الثوار 
على الثوار؟ فهذا ابن الزبري الذي توفرت له فر�شة النجاة 
احل�شني)عليه  اأن  اإىل  اأ�شار  باأهله،  والفرار  الأمويني  من 
ال�شالم( قد �شد جميع الأبواب، ومل يدع عذرا ملعتذر )ومل 

يرتك لبن حّرة من عذر(.          
   ف�شالم عليك اأبــا الأحـــرار، يا من حملت رايــة احلرية 
الثائرين  لكل  قــدوة  فكنت  والظاملني،  الظلم  مقارعة  يف 
غريك  فمن  الأزمـــان.  مّر  وعلى  م�شاربهم  اختالف  على 
يقوم بدور كهذا، واأنَت من اأنت: ابن امل�شطفى واملرت�شى 

والزهراء واآخر اأ�شحاب الك�شاء؟                              

مع معاوية الوارد يف �شلح الإمام احل�شن)عليه ال�شالم( 

 اأّمالت يف ثورة 
    احل�شني

•  اأ.د. حميد ح�شون بجية

اأبي الأحرار ما  مش عل قيام ثورة 
 الأربعة ع�شر قرنا دون اأن يت�شن يقار
لأحد مهما كان م�شتوا من التفكير اأن 
 ب النا�س �شت فقد دافهاشر اأ�ي
المذاب ب�شاأن ل ويكثر الل بين 
 شةالنه ل ونة واأخرى حول اأ�شباا
اإ انق�ش النا�س بين موؤيد لها ومعارس: 
فمن يقول اإن ال�شين )عليه ال�شالم( 
كان مّقا في  نهشته واأنها ا اأكلها لأنه 
جاءت في الوق المنا�شب ومن يقول اأن 
ما من داع لها حت يذب البعس ليقول 
اإن ال�شين)عليه ال�شالم( ُب ب�شيف 
جّد   لكن الدليل التاريي وما اكتنف 
 ل يوؤيد قيام رو شة منالنه ل

الوق ل شة المباركة فيالنه
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 عود عالقة الوي بالإ�شالم والعا الإ�شالمي اإ عهد الفايكن )قبال بربرية �شيطرت عل الدول 
 من الو�شول اإ    الإ�شالمي ومتكنوا بني �شنوات العا وؤلء اإ وجه وقد )ال�شكندنافية

ال�شمال الأفريقي كما و�شلوا اإ اأ�شبانيا
 ويس اليطاأ اأر و اأول م�شل "شالنابن ف" ية اأن الرحالة امل�شلويال�شويدية وال ذكر كتب التاريو
وال�شويد وبالد �شمال العا ول يف القرن العا�شر امليالد وبعد ل تابع موجات الهرة من ا�شيا 

اارة واوربا للت و�ش ري عن ويال و�شمال اأفريقيا ا

في حوار مع
الدكتور النرويجي الُمستبصر تورند علي سيستاد:

 وجدت نكهة خا�شة بفه
ن الكرالقرا معا

•  حوار  :في�شل غازي - رير: علي الها�شمي

الدكتور  العدد  لهذا  احل�شينية(  )الرو�شة  جملة  �شيف 
امل�شلم امل�شتب�شر )تورند علي �شي�شتاد( من الويج. الذي 
قام بزيارة كربالء املقد�شة موؤخرًا فكان معه احلوار التايل 

حول ن�شاطات امل�شلمني يف هذه الدولة النائية:

 حياة لنا  ت�شر  ان   ل ل    

ةورند بكلمات موج الدكتور علي
 علي �شي�شتاد من مواليد الويج من 

اأعي�س معهم يف  اأولد  اأبوين نرويجيني، متزوج ولدي ثالثة 
اأو�شلو، وحا�شل على �شهادة الدكتوراه  العا�شمة الويجية 
واآله  يف الطب، من موؤلفاتي كتاب )حممد �شلى اهلل عليه 

وعائلته(.

 يف  رحلتك بداأت  كيف    

ال�شتب�شار
   تختلف طريقة الدخول اإىل الإ�شالم 

من �شخ�س اإىل اآخر ب�شبب وجود اأبواب كثرية لعتناق الدين 
تلك  احــد  الإ�ــشــالم من خــالل  ــا دخلت اىل  واأن ال�شالمي، 
الأبواب الكبرية، حني ذهبت يف بداية حياتي املهنية متطوعًا 
اىل يمات الالجئني الفل�شطينيني يف الأردن  �شنة 1970، 
ومل اأكن حينها على اأية ديانة ف�شاهدُت ومل�شُت اآلم ومعاناة 
بنريان  املليئة  ال�شماء  واأ�شاهد  اأعي�س  وكنت  الفل�شطينيني، 
واحلروب  العامل  لخبار  متتبعا  حينذاك  وكنت  احلــروب، 
على  احلر�س  اىل  ذلك  ودعــاين  وهناك  هنا  حت�شل  التي 

م�شاعدتهم طيلة فرتة وجودي يف الأردن، بالرغم اأين كنت 
الأوروبي الوحيد املوجود يف تلك املخيمات لتطبيب املر�شى 
لن جميع املوجودين يف املخيمات كانوا اأطباء عرب واأطباء 
من ال�شرق الأو�شط، وحينما كنت افتح حوارات عن معاناة 
امل�شلمني وحياتهم امل�شطهدة كنت انظر بعني الإن�شانية اىل 
ما يعانيه  اأولئك الفل�شطينيون من م�شائب واآلم، وكانت كل 
تلك املناق�شات مع الأطباء العرب وامل�شلمني عن املعتقدات 
الدينية يف ذلك الوقت، وقتها مل ادخل اىل الدين الإ�شالمي، 
لن ذلك يتطلب وقتا طويال من البحث والتنقيب والقراءة 

والتفقه باأ�شا�شيات الدين وقراءة الكتب املختلفة.

 قراأ جعل الذ و الداف ما  

امل�شلمني اري
امل�شلمني  تاريخ  قراءتي  �شبب  اأن     

والتمعن بكتبهم ومعرفة مقد�شاتهم هي معاناة الفل�شطينيني 
و�شربهم حول معتقدهم وتقدي�شهم لبيت اهلل العتيق، فكنت 
اأطالع كتب كثرية ملعرفة فكر الإ�شالم واملنهج الذي يتبعونه 
مدة  انتهاء  وبعد  امل�شلمني،  بثقافة  معرفة  �شاحب  لأكــون 

العمل يف الأردن رجعُت اىل الويج،
بعدها عاودُت برفقة فريق طبي جديد ولكن هذه املرة اإىل 
امل�شلمني  لاّلجئني  الأحمر  الهالل  يم  يف  لأعمل  لبنان 
اإ�شرائيل،  قبل  من  وق�شفوا  �شردوا  مّمن  لبنان  جنوب  يف 
 ومباد فكر  اطــالعــا يل على  الأكـــرث  كــانــت  املـــرة  وهـــذه 
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الإ�شالم ولكن بطريقة تلفة، حيث �شاهدُت اأنا�شا م�شّردين 
لكنهم كبار يف ال�شرب، ومتعبني لكن ي�شتنه�شون الهمة فيما 
بينهم، وجروحهم ت�شخب الدماء لكنهم يت�شربون باإميانهم 
وما ينتظرهم من جنة اخللد، وهذا ما دعاين اىل البدء يف 
التفكري يف اأن اأكون م�شلما فقراأت القراآن وحاولت تالوته بعد 
اأن در�شت اللغة العربية لكني مل اأفلح يف التالوة ل�شعوبة نطق 

العربية.

 ه منا�شتفد و ال�شيء الذ ما 

ن الكرقراءة القرا
واأبداأ  ال�شريف  امل�شحف  اأتناول  حني    

بقراءة �شورة مباركة من اآيات الذكر احلكيم  باللغة الويجية 
بعد ترجمتي القراآن الكرمي ونهج البالغة من الجنليزية اىل 
الكرمي  القراآن  معاين  بفهم  خا�شة  نكهة  وجدت  الويجية، 
فتيقنت حينئٍذ اىل م�شاألة الق�شاء والقدر وعِلمُت اأن لكل اأمة 
النبي  بعد  نهاية  من  لالإ�شالم  هل  للبحث  دعاين  مما  نهاية 
حممد )�شلى اهلل عليه واآله(، كما اطلعت على ق�ش�س كثرية 
احلقيقية  الأ�شول  فعرفُت  الإ�شالم  قبل  عن حياة جمتمعات 

للمجتمعات من خالل كتاب اهلل الكرمي.

 نالقرا ن�شر  يف  اجتهدت  كيف    

رالدين الإ�شالمي يف بالد ال ومباد الكر
من  ن�شخة  توجد  اأن  على  حر�شُت    

امل�شحف ال�شريف يف اأي مكان يجتمع فيه املثقفون، وتكفلُت 
العا�شمة  مكاتب  على  ال�شريف  امل�شحف  وتــوزيــع  بطباعة 
لبنان من  تعلمته يف  ما  تعليم كل  و�شعيُت اىل  املــدن،  وبع�س 
يجال�شني،  وَمن  واأ�شحابي  عائلتي  اىل  الكرمي  القراآن  علوم 
واآله(  لأنني كنت موؤمنا بحديث ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه 

باأن ))زكاة العلم تعليمه((.
 وعملُت حبًا يف اهلل تعاىل على اإن�شاء حمطة اإذاعية، تنق�شم 
فيها الربامج اىل ق�شمني الأول هو الذي يخت�س ببث الربامج 
العقائدية والتعريف بالإ�شالم والإجابة عن الأ�شئلة،  والق�شم 
املحطة  هذه  وكانت  الإ�شالمي،  العامل  باأخبار  يتعلق  الآخــر 
ممهدة للمبا�شرة بتقدمي درا�شة حول اإن�شاء حمطة تلفزيونية 
ف�شائية، لن�شر ثقافة الإ�شالم يف الويج، وعملت اي�شًا على 
الكتب  تعليمية يف الويج، وترجمة  اإن�شاء مدار�س ورو�شات 

الإ�شالمية اىل اللغة الويجية حتى تعم الفائدة.
 واأي�شا لدي �شفحة اإ�شالميه ا�شمها )koran.no( على 
الويب، والآن نعمل على ترجمة جديدة للقراآن الكرمي اىل اللغة 
املناق�شات  الإعالم من خالل  ن�شاطات يف  ولدينا  الويجية 
التلفزيونية يف الإعالم املحلي، وكذلك لدي الكثري من املقالت 

الإ�شالمية يف ال�شحف اليومية ال�شادرة يف الويج. 

 عن مدار�س دث قبل قليل  

 ذ دثنا عن كن ان ل ويشات يف الورو
عمل شات وكيفاملدار�س والرو

 قمُت بف�شل اهلل -تعاىل- بتاأ�شي�س مدر�شة 

اأهل  ابتدائية للبنني وخم�س دور لريا�س الأطفال تعلم منهج 
وتقنيات  اأجهزة  فيها  وا�شتخدمُت  ال�شالم(،  )عليهم  البيت 
حديثة ُتي�شر لالأطفال فهم الدر�س، وقد بلغ عدد الأطفال يف 
هذه الريا�س اأكرث من 250 طفال، وامتلك مزرعة جميلة فيها 
بع�س احليوانات كنت اجلب اليها التالميذ حتى يتعاي�شوا مع 
الطبيعة، وفتحت اي�شا مدر�شة اإعدادية للبنات با�شم )املدر�شة 
الإ�شالمية  وال�شريعة  الدين  اأ�شول  الفتيات  لتعليم  احلــرة( 

احلقيقية وقد و�شلت حلقة الدر�س فيها اىل 80 فتاة.

 كان�شا  اأ ي  ما     

القادم و م�شروعك وما امل�شتقبلية
العمال  تطوير جميع  على  نعمل  نحن    

التي نقوم بها الن وهناك اأمور مهمة  نعمل عليها يف امل�شتقبل، 
اإ�شالمية ر�شمية، وهذا امل�شروع  وهي ان تكون لدينا مدار�س 
يف  يعي�شون  الذين  امل�شلمني  جميع  جهود  ت�شافر  اىل  يحتاج 
الويج، اإ�شافة اىل امل�شلمني املوجودين يف اأوروبا ويف جميع 
 ويجيال لأن  املدار�س  لهذه  نحتاج  ونحن  العامل،  انحاء 
امل�شلمني،  اطفال  على  خطر  وهــذا  الإ�ــشــالم..  ما  يعلمون  ل 
خا�شة  م�شيحية  مدر�شة   )100( من  اأكــرث  هناك  وباملقابل 
موجودة يف الويج، ونحن ناأمل كذلك ان تكون لنا مدار�شنا 
اخلا�شة التي تعمل على تعليم العادات والتقاليد ال�شالمية، 
للغة  جديدة  ترجمة  القراآن  ترجمة  فهو  الثاين  امل�شروع  اما 
الويجية وهذا يحتاج اىل وقت طويل وعمل دوؤوب �شنبا�شر 

به -اإن �شاء اهلل-.  
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وقد جاء يف الن�س القراين ) يا داوود انا جعلناك 
ول  باحلق  النا�س  بني  فاحكم  الر�ــس  يف  خليفة 
الذين  ان  اهلل  �شبيل  عــن  في�شلك  الــهــوى  تتبع 
ي�شلون عن �شبيل اهلل لهم عذاب �شديد مبا ن�شوا 

يوم احل�شاب ( �شورة �س /26 .
اخرى  قراآنية  ن�شو�س  جملة  من  الن�س  وهــذا 
يوحي لنا وي�شرح مبعنى خالفة الن�شان لالر�س 
احلياة  حفظ  ال�شتخالف  هذا  اهداف  من  وان 
وال�شالح يف الر�س واعمارها واإثراءها بالعمل 
واحل�شارة  املــديــنــة  مظاهر  و�شتى  والــعــمــران 
يف  اخلليفة  الن�شان  م�شئولية  يو�شح  فالقران 
خرياتها  با�شتثمار  واحيائها  الر�ــس  ا�شتعمار 
من تراب وماء ومعادن ونبات . با�شتثمار ملتزم 
اخلالفة  مبنهج 
وقوانينها قوانني 
احلــــق والـــعـــدل 
بها  بــ�ــشــر  ــي  ــت ال

النبياء .
والقران بخطابه 
اخلالفة  جلــعــل 
ربط  لــالنــ�ــشــان 
يف  الن�شان  خالفة  بني  عميقا  مو�شوعيا  ربطا 
ا�شا�س  وال�شيا�شة على  قيام احلكم  الر�س وبني 
والعدل فجعل احلكم باحلق هدفا  مباد احلق 
من اهداف اخلالفة الن�شانية يف الر�س وجانبا 

من جوانب حتققها .
احلكم  مــ�ــشــوؤولــيــة  ميــار�ــس  حينما  والنــ�ــشــان 
وال�شيا�شة هذه ويت�شدى ملهمة التوجيه والقيادة 
اخلرية،  العادلة  اهلل  ارادة  يحقق  ان  يريد  امنا 
فيكون النائب والوكيل وامل�شتخلف لتنفيذ املهمات 

وفق املنهج اللهي .
لنظرة  ا�شا�شية  قواعد  ير�شى  اخلالفة  ومفهوم 
باملال  والت�شرف  واحليازة  امللكية  اىل  ال�شالم 
باهلل  )اآمــنــوا  الــقــراآن  ي�شرح  فحينما  والـــرثوة. 
فيه(  م�شتخلفني  جعلكم  مما  واأنفقوا  ور�شوله 
احلقيقي  التملك  من  ويجرده  الإن�شان  يد  يرفع 
ال�شتئثار  له  ليحق  وم�شتخلفا  وكيال  ويعتربه 
وو�شع اليد على املال والرثوة واحتكارها وحرمان 
الخرين منها. بل ياأمره بالتعامل مع هذه الرثوة 

امل�شتخلف عليها وفق نظام ال�شتخالف ومنهجه 
الكفاية  ا�ــشــا�ــس  عــلــى  الــقــائــم  املــ�ــشــرع  ــهــي  الل
لي�س هو  انه  ُيفهمه  ان  اجل  العادل من  والتوزيع 

املالك احلقيقي.
ولي�س من حقه ان يت�شرف كيف ي�شاء بل يجب 
ان يخ�شع هذا الت�شرف لاللتزام القانوين الذي 
-�شبحانه  اهلل  وهــو  احلقيقي  املــالــك  لــه  حــدده 
العدوانية  الــنــزعــة  عليه  تطغى  لئال  وتــعــاىل- 
العدالة  وتختفي  التوزيع  نظام  في�شرب  اجل�شعة 
الطبقي  التفاوت  ويختفي مع هذا   ، القت�شادية 

وال�شتقرار وال�شالم الجتماعي .
الدين  بــان  يقول  مــن  على  نعرج  ان  لبــد  وهنا 
ر�شول  بعث  عندما  فنقول  ال�شيا�شة  مع  يتعار�س 
اهلل )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( هل كانت هناك 
�شيا�شة منعزلة ودين منعزل امنا كان ر�شول اهلل 
املحنك  ال�شيا�شي  و�شلم(  واآله  عليه  اهلل  )�شلى 
وقدره  حنكة  بكل  معا  الثــنــني  يقود  كــان  ــذي  ال
عباده يف  وعــال-اىل  -جــّل  اهلل  من  مبعوث  فهو 
تلف  ومــع  وامل�شاواة  العدالة  ليحقق  الر�ــس 
القوميات والديانات الخرى فالبلدان ال�شالمية 
المور  وتطبيق  ال�شالمي  الدين  يراأ�شها  كــان 
الدارية  المــور  وكافة  املــال  وبيت  القت�شادية 
ي�شرت�شدون  الذين  الــولة  طريق  عن  واملعي�شية 
و�شلم(  واآلــه  عليه  اهلل  )�شلى  اهلل  ر�شول  بهدى 
ابن  املوؤمنني علي  امري  و�شيا�شة  بعده عدل  ومن 
مالك  اىل  وماعهده  ال�شالم(  )عليه  طالب  ابي 
ال�شرت ال دليال على اجلمع بني ال�شيا�شة والدين 
فقال له ) فاعطهم من عفوك و�شفحك مثل الذي 
حتب وتر�شى ان يعطيك اهلل من عفوه و�شفحه ، 
فانك فوقهم وويل المر عليك فوقك ، واهلل فوق 
من ولك ، وقد ا�شتكفاك امرهم ، وابتالك بهم 

، ول تن�ش نف�شك حلرب اهلل (.
ويف �شورة احلديد ) امنوا باهلل ور�شوله واأنفقوا 
امنوا منكم  فالذين  فيه  م�شتخلفني  مما جعلكم 

وانفقوا لهم اجر كبري( .
مــن جــوانــب حتقق  تك�شف جــانــبــا  ـــة  الي فــهــذه 
اخلالفة الن�شانية يف الر�س وت�شور مفهوما ذا 
الجتماعي  الن�شان  ن�شاط  يف  الهمية  بالغ  اثر 

وهو مفهوم ال�شالم عن املال والرثوة .

•املرحوم احلاج �شالح الرفيعي

يف  الن�شان  خالفة  بني  عميقا  مو�شوعيا  ربطا 

اخلالفة 
  الوال�شت

 وان اخلالفة يف املفهوم الل
عني :النيابة عن ال من 
اإراده والقيام  اجل نفيذ 
اأ�شالة  يوؤديه   الذ  دورب
الناب   : و  واخلليفة  
اليه  املوكل  بالدور   والقا

 نيابة عن
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وان ما يدعيه العلمانيون لف�شل الدين عن الدولة هو مفهوم 
جمال  يف  مل�شاحلهم  والتخطيط  مــاآربــهــم  لتحقيق  و�ــشــع 
اجلو  لهم  للعباد.ليخلو  اهلل  و�شعها  التي  بالرثوة  ال�شتئثار 
كما قال ال�شاعر)خال لك اجلّو فبي�شي وا�شفري( . وميكنهم 
حينئذ الت�شرف يف املال والرثوة وا�شتغالل الفقراء وامل�شاكني 
الن�شانية  م�شرية  عن  ال�شالمي  ال�شرع  تطبيقات  وليبعدوا 
رحمة  اهلل  جعلها  التي  احلّقة  ال�شالمية  اخلالفة  وحتييد 

للعاملني ونقمة على الظلمة والظاملني.
    

◄  يكتبها: �شباح الطالقاين
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عا�شوراء  ر�شالُتنا




   ا    احل�س  سا    
 س�  ا  ا  ا    اسني   
   ساا      ا    ا

 س�
   ا  س  ا ا 

 ا ا  س ا ا 

 س  ا
 سا احل ا ا  ا  ا ا
 سس�ا    ا  ا  ا  ا  اا  س
       سا  س�ا    س�  احل�س
   س     ا  
 سا   ا نيا نيسا نيس�ا

 سا    ّا احل
      ا  ا  اا  س  سا
  س   ا ا  سا س 
ا    س ا اسني اني ااني 
   ا   اا ا سا ا  
 ا س   ا ا ا س سا 
اسا احل�سني       س  س اف 

 س  سس    س�ا
  ا س طس س� ا س
 س     فس   س س   
 سا  ا اا س سا س 
     ا      س    احل�س

 ا فسا
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األي�س من الطاأ  األ تعّرس ذ الودا اإل النتهاك في م�شيرة النهشة وفي 

 يوم عا�شوراء
الثورة  الباحثين والمفكرين الذين تناولوا مو�شوع  المئات من  الت�شاوؤل  اأجاب على هذا  ولقد 
الح�شينية على مدى التاريخ، ونحن انتقينا لثالثة منهم مع �شيء من الت�شّرف في ن�شو�شهم 

لكي تتواءم مع هذا الباب:

◄   يقول اآية اهلل ال�شيخ جعفر الت�شتري في كتابه )الخ�شائ�س الح�شينية( حينما ي�شل اإلى 
الخ�شي�شة ال�شاد�شة والأربعين: 

)...اإنه محل اإ�شكان الخليل ذّريته وعياله، فُامر باأن يترك عياله عند البيت وحدهم، ويذهب 
عنهم.

والح�شين عليه ال�شالم: ُامر باأن يترك عياله ون�شاءه ومن معهّن في كربالء عند مدفنه ومقتله، 
حيارى عطا�شى فرادى غرباء وبين اأعدائهّن، ولقد اقبلوا لحرق الخيام عليهم ظلمًا وعدوانًا.

َنا  ِم َربَّ ِتي ِبَواٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْيِتَك اْلُمَحرَّ يَّ ي اأَ�ْشَكْنُت ِمْن ُذر َنا اإِن لكن الخليل دعى لهم: َربَّ
َمَراِت َلَعلَُّهْم َي�ْشُكُروَن )37  ا�ِس َتْهِوي اإَِلْيِهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثَّ اَلَة َفاْجَعْل اأَْفِئَدًة ِمَن النَّ ِلُيِقيُموا ال�شَّ
لهم  قال  ولكن  التي ذكرناها،  الحال  بتلك  عياله  ترك  ال�شالم(  والح�شين )عليه   )اإبراهيم

جميعا: " تهّيوؤوا لالأ�شر وا�شبروا على الباليا المتوجهة اإليكم.(

◄   وقد ذكر ال�شيخ عبدالكريم بن كاظم الحبيل اأ�شباب ا�شطحاب اأطفال ون�شاء بيت النبوة 
اإلى كربالء المقّد�شة في اأ�شباب ثالثة:

ال�شبب الأول: 
خوف الإمام الح�شين )عليه ال�شالم( من اأ�شر ن�شاء بيت الر�شالة كرهائن، وهن ودائع ر�شول اهلل 
)�شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم( وهذا ال�شبب �شجله لنا التاريخ في حوار الإمام  مع اأخيه محمد بن 

الحنفية ومع ابن عمه عبداهلل بن عبا�س ومع اأم الموؤمنين اأم �شلمة.
واأو�شح الإمام الح�شين )عليه ال�شالم( ال�شبب في ا�شطحاب الن�شاء والأطفال لأنه كان ل ياأمن 
عليهّن من بط�س بني اأمّية بل كان يتخّوف عليهّن اأن يم�ّشهّن �شوء من ال�شلطة الأموية الحاكمة، 
فهن ودائع ر�شول اهلل  في عهدته. فقد كان اأ�شلوب العتداء على الن�شاء واعتقالهن اأ�شلوبًا خبيثًا 
داأب بنو اأمية على اّتباعه �شغطًا على الثائرين والمعار�شين. ويروي التاريخ كيف اتخذ معاوية 
بن اأبي �شفيان من هذا الأ�شلوب و�شيلًة لقهر معار�شيه والثائرين على حكمه، اإذ يرغمهم بهذا 

الأ�شلوب عن الكّف عن المعار�شة والتنازل عن الثورة والت�شهير بالحكم الأموي.
وقد كان الإمام الح�شين )عليه ال�شالم( يعلم �شلفًا بعزم الأمويين لرتكاب هذه 
الحماقة وهذا الأ�شلوب �شّد ن�شاء النبّوة لو اأنه ثار ولم ي�شطحبهن. فال يمكن 

• يعد : عبد الرحمن الالمي

ا�شطب الإمام 
ال�شين  معه ُحرم 
الر�شول الأكرم ؟
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لالإمام الح�شين )عليه ال�شالم( اأن يتنازل عن ثورته الإ�شالحية وحركته الت�شحيحية للدين 
من جهٍة ول يمكن له اأن يرى ذرية الر�شول )�شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم( من الن�شاء والأطفال 

ت�شاق اأمام ناظريه اأ�شارى عند الأمويين من جهٍة اأخرى.
ال�شبب الثاني: 

من اأ�شباب ال�شطحاب هو الهدف الإعالمي الكبير المترقب من ا�شطحاب الن�شوة واأخذ 
الأطفال امتثاًل لقول الر�شول )�شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم(: �شاء اهلل اأن يراهّن �شبايا فقد 
�شيقت �شيدات النبّوة اإلى اأكبر عا�شمتين في الدولة اآنذاك هما الكوفة وال�شام. فقد م�شى 
الركب الح�شيني بقيادة الإمام علي ال�شجاد )عليه ال�شالم( و�شيدة الوحي عقيلة الها�شميين 
الح�شين  الإمــام  وابنتا  اأبيها  �شجاعة  ورثت  التي  ال�شالم(  )عليها  زينب  الحوراء  ال�شيدة 
�شكينة وفاطمة. وقد كان لهذا الهدف الإعالمي دوره الكبير في عدم تحجيم واقعة كربالء 
وت�شويرها على اأنها مواجهة لتمّرد اأو مجّرد ق�شاء على مجموعة من الرجال في كربالء 
والإ�شهام في عدم �شياع هذه الحادثة بين خفايا وثنايا التاريخ. كما كان لهذا ال�شطحاب 
دوره البارز في ف�شح ممار�شات الدولة الأموية واإعالم النا�س بحقيقة ما جرى على اأر�س 
كربالء من فواجع وفواظع وتبيين الأ�شباب الحقيقية لخروج الإمام الح�شين  ودوافعه في 

اإعالن الثورة �شد الحكم الأموي. 

 :ال�شبب الثال
ال�شالم( خوفًا على  الذين نك�شوا عن ن�شرة الح�شين )عليه  الأمــة  كان تعريف رجــالت 
ن�شائهم وحرمهم من الترّمل و العتداء الأموي برعاية اهلل لالأولياء وال�شادقين ومن اّتبع 
�شّنة الر�شول وعترته. فقد نجح الإمام الح�شين )عليه ال�شالم( في تبيين اأّن اهلل هو الرزاق 
ِة اْلَمِتيُن )58  اُق ُذو اْلُقوَّ زَّ َ ُهَو الــرَّ المتين كما جاء في الذكر الحكيم قوله تعالى:  اإِنَّ اهللَّ
الذاريات(  فاهلل يتكفل بعوائل ال�شهداء ويعتني بذوي ال�شهداء اأكثر من غيرهم. وقد ظّل 
التاريخ ي�شجل اإلى اليوم موقف الإمام الح�شين  حينما كان يعطف قلوب الأمة فقد اأراد اأن 
يعطي رجال الم�شلمين مثاًل في العطاء ويلّقنهم در�شًا في الفداء بترك ن�شاءه حيارى في 
�شحراء كربالء وهو عالٌم بموته المحتوم و�شهادته المحققة اأمام جي�س قوامه على اأدنى 

الروايات اأربعة اآلف مقاتل اأو كما روى الإمام ال�شجاد اأن الجي�س الذي واجه الح�شين يوم 
كربالء بلغ قوامه ثالثون األف مقاتل. 

◄  ويقول حجة الإ�شالم و الم�شلمين ال�شيخ جواد محدثي في )مو�شوعة عا�شوراء(:
يمكن القول اأّن الإمام الح�شين )عليه ال�شالم( كانت له ح�شابات وتدابير دقيقة من ا�شطحاب 
الن�شاء والأطفال معه اإلى كربالء ليكونوا من بعده رواة لم�شاهد واآلم العا�شر من �شهر محّرم 
الحرام، وليكونوا وا�شطة التبليغ لر�شالة واأهداف ال�شهداء في ملحمة الطّف، ولكي ل يت�شنّى 
اأو اإبراز تلك الق�شية ب�شكل اآخر،  لحكومة يزيد اإ�شدال ال�شتار على تلك الجريمة الكبرى 
ولهذا ال�شبب حينما �شاأل ابن عبا�س الإمام الح�شين عن �شبب ا�شطحابه الن�شاء والأطفال 
اإلى العراق قال: )قد �شاء اهلل اأن يراهّن �شبايا(، ول �شّك اأّن هذا اإ�شارة اإلى تلك التدابير 
والح�شابات، وكما ذكر المرحوم كا�شف الغطاء: )لو قتل الح�شين هو وولده، ولم يتعقبه قيام 
تلك الحرائر في تلك المقامات بتلك التحّديات لما تحّقق غر�شه وبلغ غايته في قلب الدولة 

على يزيد(.

ولقد اأثار �شبي األ البي بتل ال�شورة الماأ�شاوية م�شاعر النا�س ل�شال جبهة 
)عليه  ال�شاد  الإمام  خطب   وحّول  يدي حكومة  بتشّرر   وانته  ّال
ال�شالم( وال�شيدة ينب وال فترة ال�شبي لّذة الن�شر الع�شكر اإل ع مّر 
عوال   وعّلم  التاري ريف  دون   وحال  ياد وابن  ييد  لدى   كالعلق
 ويه من ال�شهداء بالدماء ومن كون ن�شرة ال شرورة اأن في ال�شهداء در�شا
يقفون   ووو  شين�ال فعل  يفعلون  فال�شهداء   الدم  ل ر�شالة  باإي�شال 

ينب مواقف
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ّعن احل نعوننا  الب علماوؤنا
•اأجرى احلوار واأعّد: حممد الي�شاري- عبدالرحمن الالمي

ّعن احل نعوننا  الب علماوؤناّعن احل نعوننا  الب علماوؤنا
 رال�ش ن�شاأ ورّب عليها منذ  التي  الفطرة  اأّ فرد ي  بها لدى   امل�شّل الأمور  اإّن من 
وعاي�س معها فة من المن فهي التي بني كيانه ور�ّش لديه اأفكارا ومعتقدات علمها 

اأّن ال�ش�س الذ ل    والقو يال�ش ي املنه ااأ�شا�شها باعتبار  و�شار عل
�شيد   الر�شاد حتما  شلوك در� الب عن احلقيقة ول ييد عن  يتوقف يف 

 ل ويقود  املطا نهاية  النور يف  ا�شتب�شار   ا دعو واقعية  ورااأم اأمامه 
النور ا ال�شتب�شار الكامل بعد الب وال�شتق�شاء وبذل اهد ملعرفة 

احلقيقة الكاملة واملهّمة �شب اأ�شعب واأك عقيدا اإا ما كان ال�ش�س 
 تمالبّية املو ب ال�شيعّيباع املذينتمي لتّيار يكّفر اأ
الذ يعي�س فيه  من مريد ل املذب الأول وذا 

ق�شة  ملعرفة   حاورنا  الذ  يالع شيفنا   عل  ينطب ما 
ا�شتب�شار وو ال�شي )حممد علي( من دولة النير:

 باعّال�شتب�شار وا ا الأمور التي دعتك ي اأ ما 
 )ال�شالم هار )عليهالأ ل البيب اأمذ

البيت  اأهل  ال�شتب�شار ملذهب  الذي دعانا اىل  الأمر  اإّن   

)عليهم ال�شالم( هو وجود ال�شيخ )اإبراهيم يعقوب الزكزكي( بيننا، فهو لديه منهج 
وبرنامج يقوم على الوعظ واحلكمة احل�شنة بني النا�س، ونحن مل نكن نعلم اأّن هذا 
ال�شيخ كان على املذهب ال�شيعي، وب�شبب ت�شرفاته اخللوقة وانغما�شه يف العبادة اأحبه 
اجلميع، واأ�شبحوا يتلقون التعاليم والدرو�س منه، ومن الأمور التي دعتنا اىل ال�شتب�شار 
اأي�شًا اأحاديث الّر�شول الأكرم )�شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم( التي وردت يف كثري من كتب 
اأهل ال�شنة والعامة، والتي كّنا ن�شمعها ونتداولها يف جمال�شنا والتي ت�شري بو�شوح اىل 
ال�ّشالم( يف اخلالفة بعد ر�شول اهلل  اأبي طالب )عليه  اأمري املوؤمنني علّي بن  اأحقية 

)�شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم(.

 من الأعما كّ ديةاأخرى عقا ناك اأمور لو
 ّب احلاملذ ّول اقّررون الت وجعلتك

 هناك اأمر اآخر دّب احلرية يف ذهني وقادين اىل ال�شتب�شار، 

حينما ت�شاءلُت مع نف�شي: هل من املعقول اأّن رئي�شًا لبالد فتّية يرتّب�س بها الأعداء من 
كّل جانب وقد �شّحى من اأجلها بالغايل والنفي�س فيرتكها راحاًل عنها اىل الأبد من 
غري اأن يعنّي َمن ينوبه ت�شيري اأمورها وي�شطلع مبهام رئي�س الدولة بدًل عنه؟ فما بالكم 
بالنبّي الأكرم )�شلى اهلل عليه واله و�شلم( الذي عرّب عنه القراآن باأنه على خلق عظيم 
واأنه ل ينطق عن الهوى اإن هو اّل وحٌي يوحى فكيف يرحتل عن احلياة من دون اأن يعنّي 

خليفة لهذه الأّمة؟!
وحا�شا للّر�شول الأكرم )�شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم( اأن يت�شّرف مثل هذا الت�شّرف 
باأن يكتم عن امل�شلمني اأخطر اأمٍر ينتظرهم األ وهو تقرير م�شريهم، وهو قد بنّي لنا 
كّل الأحكام التي نحتاجها يف حياتنا العملية حتى اإر�س اخلْد�س، فاإنه اأو�شح اأمر الولية 
والو�شاية واخلالفة يف منا�شبات عديدة، حتى اأعلنها اإعالنًا عامًا يف يوم غدير ُخمٍّ يف 
ذلك اليوم امل�شهود من قبل الكثري من ال�شحابة فكيف لهم ان ينكروا ذلك، وقد تّتبعنا 
هذه احلادثة يف كتب اأهل ال�شنة فوجدنا الكثري من الروايات التي ت�شري اىل ذلك واأّن 

  املذهب السابق:  مالكي   البلد :  النيجر   املستبرص:  الشيخ حممد عيل 
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ّعن احل نعوننا  الب علماوؤناّعن احل نعوننا  الب علماوؤناّعن احل نعوننا  الب علماوؤنا
علماءنا حينما كنُت على املذهب املالكي ل يريدون منا اأن نّطلع على احلقيقة، وهذه 

الق�شية جعلت �شدري ين�شرح اأكرث وزادتني ا�شتب�شارًا. 

 رح اأفكار كي( يفكال( ريقة ال�شي كيف كان :
 عليك

 لقد كان ال�شيخ )اإبراهيم يعقوب الزكزكي( �شببًا رئي�شًا 

العزاء لالإمام احل�شني )عليه  اإذ كان يقوم مبجال�س  ا�شتب�شارنا للمذهب احلّق،  يف 
ال�شالم( والأئمة الأطهار )عليهم ال�شالم(، وكنا نواظب على احل�شور يف بيته، فناأخذ 
منه التعاليم ون�شمع منه الأحاديث ثّم نقوم مبقارنتها مع ما لدينا عن طريق البحث 
وال�شتق�شاء يف م�شادر وكتب وموؤلفات اأهل ال�شنة واجلماعة، ويتبنّي لنا اأّن ما يقوله 
�شحيح وموجود يف كتبنا، فنت�شاءل: ملاذا علماوؤنا مينعوننا من اأن نبحث عن احلّق حتى 
ب وعليكم اأن تبتعدوا عنه واأن ل  نّتبعه، وكانوا يقولون لنا اأّن هذا ال�شيخ �شيعّي ومتع�شّ
تن�شاعوا ملا يقوله لكم؟ ولكننا نح�ّس اأّن ما يقوله ال�شيخ لنا هو �شحيح، وبذلك و�شلنا 
اىل نتيجة باأّن هذا ال�شيخ هو على املذهب احلّق واأّن علماءنا وم�شايخنا هم املتع�شبون.

 لنباأ والأقربون  الأل  ا�شتقبال  كان  وكيف    
 ا�شتب�شارك

اأفراد  مع  متعّددة  و�شعوبات  كبرية  م�شاكل  واجهُت  لقد    

عائلتي عندما اأخربتهم باأنني قد ا�شتب�شرُت، وخ�شو�شًا مع والدتي التي نهتني عن 
ذلك وقالت باأنك قد اأ�شبحت كافرًا وخارجًا عن الإ�شالم، وذلك كّله ب�شبب العتقاد 
اخلاطئ الرا�شخ يف اأذهان العامة من النا�س عن املذهب ال�شيعي، باأنه لي�س من الإ�شالم 
اأّن والدي  اأقــراأ القراآن الكرمي، غري  اأوؤمــن ول  يف �شيء، وقد اأخربها بع�شهم باأيّن ل 
قد تدّخل يف حّل امل�شكلة واأو�شح لوالدتي باأين قد اأ�شبحت �شيعيًا، واأّن املذهب ال�شيعي 
هو اأحد مذاهب الإ�شالم، وقد �شاهدتني فيما بعد واأنا اأقراأ القراآن الكرمي والكثري من 
الكتب الدينية، وجرْت بيني وبينها حوارات متعّددة، ومن ثّم اقتنعت مبذهبي وعلمت 
باأين مل اأخرج عن الإ�شالم، واأخربتني اأنها قد ت�شّيعْت وقالت يل: جزاك اهلل خريًا يا 
ولدي لأنك كنت �شببًا يف هدايتي، وقد حّثتني بعد ذلك على ال�شفر اىل اأّي مكان من اأجل 

اأن اأتعّلم تعاليم هذا املذهب.

 خرب حني �شماعه ابكرّدة الفعل لأ�ش وكيف كان
 شايقات من قبلهس امللبع شتعّر لو ال�شتب�شار

 لقد واجهُت بع�س امل�شاكل مع الأ�شدقاء يف املدر�شة التي 

كنت اأْدر�س فيها مبدينة )كانو(، وحدث يل موقف مع اأحد اأ�شدقائي عندما وجد عندي 
�شورة لالإمام اخلميني )رحمه اهلل(، فذهب بها اىل اأحد اأ�شاتذتي وقال له: اإّن هذا 
الطالب �شيعّي وقد وجدت هذه ال�شورة يف اأحد كتبه، وقّرر هذا الأ�شتاذ طردي من 

املدر�شة، وجرى نقا�ٌس حاّد بيني وبني الأ�شتاذ انتهى بطردي من تلك املدر�شة وتوّجهُت 
بعدها اىل احلوزة العلمية التي اأن�شاأها الإيرانيون يف النيجر.

 بنيرة املذيف ن حول الفر شاحااإي نريد منك 
  )فرجه عا ل اّع( شوع الإمام املهداملالكي والإمامي يف مو

 اإّن الق�شّية املهدوّية تختلف النظرة اإليها بني اأتباع املذاهب 

املتعّددة، فعند اأبتاع اأهل البيت الأطهار )عليهم ال�شالم( هو حّي وموجود بيننا ولكننا ل 
ن�شتطيع روؤيته اأو الإح�شا�س به، غري اأّن مذهب املالكية يقولون اأّن املهدي غري مولود اىل 
الآن، واأنه �شوف يولد يف امل�شتقبل، وهو لي�س من ن�شل الإمام احل�شني )عليه ال�شالم( 
واإمنا من ن�شل الإمام احل�شن املجتبى )عليه ال�شالم(، واإّنهم يقولون باأّنه لي�س باإمام 

مع�شوم واإمنا هو رجل م�شلح ومنقذ للب�شرّية. 

 عامل كان  وكيف   املقّد�شة كربالء   وجد كيف    
 ُلها معكاأ

 اإّن ا�شتن�شاق ن�شيم كربالء املقّد�شة ي�شرح ال�شدر، وروؤية 

امل�شاهد امل�شّرفة ُيجلي الب�شر، ويذهب بالغّم والكدر، ولقد �شاركُت يف اإحدى ال�شنوات 
اأم�شي من النجف الأ�شرف اىل كربالء املقّد�شة لأداء زيارة الأربعني، وا�شتغرقت  اأن 
لأداء  املقد�شة  املدينة  �شوب  مي�شون  الزائرين  ماليني  ولحظُت  اأيــام،  ثالثة  الرحلة 
وال�شاب  واملــراأة  ال�شّن  يف  الكبري  الرجل  فتجد  الأعمار،  ومبختلف  الزيارة،  مرا�شيم 
والطفل، واأده�شني التعامل ال�شخّي واخلدمة الكبرية من اأهايل املدينة للزائرين الكرام، 

والوافدين من تلف املدن العراقية ومن تلف دول العامل.

   اإّن ا�شتن�شا ن�شي كربالء 
املقّد�شة ي�شرح ال�شدر وروؤية 
 لي الب�شرد امل�شّرفة ُيامل�شا

ويذب بالّ والكدر 

55حمرم احلرام   1434هــ



رْيِ َوَياأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن امْلُْنَكِر َواأُولِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن(  ٌة َيْدُعوَن اإىَِل اخْلَ )َوْلَتُكْن ِمْنُكْم اأُمَّ
(اآل عمران: 104

    مرت وما تزال .. يف حياة الأمم وال�شعوب متغريات متعددة يف ا�شلوب حياتهم ومعتقداتهم، 
واإن ابرز هذه املتغريات كانت وما تزال تلك النفحة املباركة من )الر�شالة املحمدية( التي 
غريت معامل الإن�شانية بوجهيها احل�شاري والإن�شاين النا�شعني حتى يرث اهلل الأر�س وما 
عليها. فعلى الرغم من مرور اكرث من اربعة ع�شرة قرنا اإل اأن م�شطلح )الر�شالة( ما زال 

قائما وي�شري اىل معناه بالكمال والتمام. 
    األ اننا ومنذ بداأنا نعي قراءاتنا يف الأن�شاق الأدبية والعلمية وجدنا ان الكثري من املاهيات 
مل ت�شَم با�شماءها، فمنها ما اأخذ فوق ا�شتحقاقه ومنها دونه واخرى مل يتطابق فيها ال�شم 

مع امل�شمى.

( فريد احلدث يف تاأريخ الب�شرية بكل ما ت�شمنه من مواقف ر�شالية ومبدئية  وكما كان )الطف   
وان�شانية مقابل عدمها، اأخذ معها ت�شميات )و�شفية( عدة ولكن الت�شمية التي تعطيه تو�شيفه 
املطابق ما تزال �شائعة بني الت�شميات املغرية الأخرى على الرغم من عدم مواءمة البع�س 
منها، ويف ا�شتعرا�س ب�شيط لهذه الت�شميات �شمي احلدث بـ ) معركة الطف، ملحمة الطف، 
نه�شة احل�شني )عليه ال�شالم(، م�شاب اآل حممد )عليهم ال�شالم(، عا�شوراء احل�شني )عليه 
ال�شالم(،  ثورة احل�شني )عليه ال�شالم( وهي الأكرث �شيوعا، وقليل جدا ما اأطلق عليه تو�شيف 

)انتفا�شة( !!
تعريفات  وتو�شيفات:

    ولو اأننا حققنا يف ال�شتعمال ال�شائع الذي ت�شتعمله اغلب الأدبيات التي تناولت احلدث 
العظيم يف العا�شر من حمرم احلــرام وهو م�شطلح )ثــورة( لوجدنا انها تبتعد كثريا عن 
احلدث واأهدافه وم�شامينه واأ�شلوب قيادته، لذا �شننطلق بدءا من التعريفات ومن ثم الأمثلة 
التي �شنجد انها تبتعد كثريا عما ح�شل )من ومع( احل�شني -عليه ال�شالم- يف هذه الق�شية 

الإ�شالمية الكربى التي لولها ملا ا�شتمر الإ�شالم على وجه الب�شيطة.  
ولو ت�شفحنا املعاجم كل من )الو�شيط - الرائد - الغني – املعاين( لوجدنا ان هذه املفردة لها 

مدلولت عديدة ل تتوافق مع اهداف احل�شني -عليه ال�شالم- اأو �شخ�شيته املقد�شة، ومنها:
اأن مفردة ثورة تاتي من  م�شدر:  ثار، �شّج، هيجان، كرثة.....

كما ان مفردة )َثْوَرٌة - revolution( ماأخوذة ا�شال من ث و ر  .
وعندما يريد احدنا ان ي�شف اآخر قد خرج عن �شوابه ن�شفه بقولنا:  َوَجَدناُه يف َثْوَرٍة ِمْن اأَْمِرِه 

طّف احل�سني
 س ني

سا ا

د حنان العبيد/ جامعة بداد 
 مرك البو البوية والنف�شية
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طّف احل�سني

وعندما   . َهَيجاٍن  يف  اأي   : "
يوؤثر اأحدهم يف جمموعة ما مبا 
موقفه  فن�شف  طبيعتهم  من  يخرجهم 
على اأنه )َقد َبَعَث ُظهوُرُه يف اأَنْف�ِشهم َثْوَرًة عاِرَمًة 

جاِرَفًة. 
والفعل ياأتي ب�شكل يف�شح عن و�شع نف�شي غري متوازن على ما ي�شف 

املعجم :
ثاَر .. َيُثور ، ِثْر ، َثْورة وَثَوراًنا ، فهو ثائر ، واملفعول َمُثور عليه. ثار الغباُر �شطع ، هاج 
" ثار به الغ�شب ، ثارت م�شكلٌة. ثار ثاِئُره، ثارت ثائرُته، ثارت نف�ُشه : بلغ به  وانت�شر 

د عليه. الغ�شب مبلًغا بعيًدا ، هاج ، ثار عليه : مترَّ
نخل�س من هذا كله ان الثورة تعني )حركة مع ا�شطراب غري حمكوم ب�شوابط( .

   ولو حتدثنا عن الثورة كم�شطلح �شيا�شي فهي م�شطلح ا�شتعمل حديثا ويعني اخلروج 
عن الو�شع ال�شيا�شي الراهن اىل و�شع اآخر، وهي حتمل يف اغلب الأحيان وجهني رمبا 
)اأف�شل اأو ا�شواأ من الو�شع ال�شابق(، فالثورات غري م�شمونة النتائج حتى وان ادت اىل 

ا�شتالم ال�شلطة من قبل القادة الثائرين.
  ومن ابرز الثورات الثورة الفرن�شية عام )1789( وثورات اأوروبا ال�شرقية عام )1989( 
ومت تلوينها بالوان �شتى منها )البي�شاء واحلمراء والربتقالية( اأو ع�شكرية وهي التي 
اخلم�شينيات  حقبتي  يف  الالتينية  اأمريكا  �شادت  التي  النقالبات  مثل  انقالبا  ت�شمى 
ال�شتينات من القرن الع�شرين، اأو حركة مقاومة �شد م�شتعمر مثل الثورة اجلزائرية . 
وغالبا ما تنتهي اهدافها بالوثوب اىل احلكم من خالل قلب نظام ما، بغية ال�شتئثار 

بال�شلطة واحل�شول على مكا�شب �شخ�شية من كر�شي احلكم.
املقارنة .. �شبيل للموازنة

لو اأننا و�شعنا مقارنة اأو بحثنا يف وجوه مقاربة من احداث الطف والأهداف التي حدت 
بالإمام احل�شني عليه ال�شالم باملجئ اىل العراق وما رافق هذه الرحلة من الدرو�س والعرب 
ال�شامية، لوجدنا تناق�شا كبريا بينه وبني ما رافق الثورات من ا�شاليب وخطط كانت يف 
اغلبها ماكرة، ناهيك عن النتائج التي ح�شلت بالن�شبة للثورات من حتقيق الن�شر املادي 

واملعنوي يف حني كانت نتائج احداث الطف مناق�شة متاما، ويف 
ا�شتعرا�س �شريع جند اأن:

1- الثورة عادة يعقبها تغيري �شيا�شي مبا�شر يف الطبقة احلاكمة 
وا�شتحواذ الثائرين على ال�شلطة بزعامة قائدهم، وهذا ما ل ينطبق 

على نتائج احداث الطف.
ا�شتالم  قبل  بها  نادت  التي  مببادئها  الثورات  من  الكثري  حتتفظ  2-مل 
ال�شلطة والتي جاءت من اجل حتقيقها على امل�شتوى ال�شعبي �شيما حتقيق 
)النظرية  بني  بالفرق  عليه  يطلق  مما  وامل�شحوقة،  الفقرية  الطبقات  اآمــال 

والتطبيق(، يف حني ل ينطبق ذلك على احل�شني عليه ال�شالم وا�شحابه.
وتغري  ابطالها  نهاية  مع  ال�شعوب  وانتهى وجودها يف �شمائر  انتهت  الثورات  3-جميع 
البيت  اأهــل  حمبي  جميع  ذوات  يف  خالدا  يــزال  ومــا  احل�شني  كــان  حني  يف  انظمتها، 

ومواليهم.
4- بع�س زعماء الثورات مل يكونوا نبالءًا او م�شلحني بل ا�شتغلوا ظاهرة معينة لين�شبوا 
انف�شهم، والكثري منهم انقلبوا على بع�شهم اأو انف�شلوا حتى قيل فيهم )الثورات تاأكل 
ابناءها(، يف حني كان ا�شحاب احل�شني ر�شوان اهلل عليهم يت�شابقون للت�شحية بني يديه 

وكان هو ا�شفق عليهم من نف�شه.

ت�شريح .. وت�شحيح:
   فلو اننا عر�شنا كل ما تقدم على خطوات )الطف احلدث( ملا وجدنا ان اأيا مما ذكرنا 

يتطابق مع )اأو( يقرتب من تو�شيفات )الثورة( من غرائ�شية واهداف.
  ولو اننا بحثنا يف قيادات اهم الثورات يف العامل ملا وجدنا ان هنالك من )يقاي�س( �شرية 
)الأمام احل�شني( )عليه ال�شالم(، كما ان بع�شها ا�شتعملت مبداأ )الغاية تربر الو�شيلة( 

حتى وان انتهكت حمارم اهلل عز زجل.
   بعد هذا ل ميكننا ان نطلق على )موقف و�شخ�س احل�شني – عليه ال�شالم( مفردة 
ان نبحث عّما )وتكرث  للت�شميات علينا  ولكن مادام هنالك �شرورة  ثائرًا،  اأو  )ثــورة( 
�شائبته وتقل �شائبته( من الأ�شماء والتو�شيفات امل�شتحدثة لالأغرا�س النبيلة يف حترك 
امل�شلحني جتاه الأمم، و�شنقرتح مفردة )انتقا�شة( بو�شفها تقرتب ولو ب�شكل ل يتطابق 

مع كينونة ما ح�شل يف طف )احل�شني( )عليه ال�شالم(.
   اإن منعنى الفعل )اْنتَف�َس( وهو ) فعل : خما�شي لزم ، متعد بحرف( اذ يقال اْنتَف�َس 
َجَرُة " :  ِت ال�شَّ ْوُب: اأُزيَل َعْنُه الُغباُر ويقال: اْنَتَف�شَ ال�شيُء حتّرك وا�شطرب، وِاْنَتَف�َس الثَّ
ى: ارتعد ، ارجتف،  َكْت َو�َشَقَط ما َعَلْيها، و ِاْنَتَف�َس واِقفًا: َوَثَب، كما: انتف�س من احُلمَّ رَّ حَتَ
كما �شمي ُن�شطاء النتفا�شة : من يعملون بداأٍْب ون�شاط و�شرعة وقّوة من اأجل اإ�شعال روح 

املقاومة �شّد قوى الحتالل .
   فلو نظرنا يف بواطن املعنى للفعل )اْنتَف�َس( لوجدنا انه ينم عن حالة من الغرية والوثوب 
اىل ... )احلق، الإ�شالح، التغيري الإيجابي بعيدا عن الظلم(، كما انها تذهب اىل ازالة 
ما علق من ادران واو�شاخ يف �شئ ما، وهذا ما يتوافق مع اهداف )الإمام احل�شني – عليه 

ال�شالم( ، كما اأن من نتائجها هو ا�شقاط ما علق بها.
ة(     كل هذه التو�شيفات ومعان اخرى ل يت�شع ذكرها متنطقت بها مفردة )اْنتَفا�شَ
اأهــداف ونتائج، لذا  لت�شف ما ذهب اليه ابن ر�شول اهلل )�شلوات اهلل عليهما(، من 
ننوه لالأخوة الكتاب واملتحدثني عن هامة ال�شموخ والعال اأن ي�شتبدلوا مفردة )َثوَرة( بـ 

ة( .. واهلل ويل التوفيق.     )اْنتَفا�شَ
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وصول الشباك الجديد

لضريح سيد الشهداء 
  ا�مام الحسين

لضريح سيد الشهداء 
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�شلوك  بعزل  الأول  قطبها  ينادي  متجددة..  قدمية  اأدبية  اإ�شكالية  هنالك 
ب�شلوكه،  اأدبه  الآخر يطالب ب�شرورة ربط  بينما  اأدبه،  تلقيه عن  الأديب عند 
واملعتقد  والجتاه  العي�س  طريقة  تت�شمن  جدًا،  وا�شعة  ال�شلوك  كلمة  اإن  حيث 
والأخالق، وما اىل ذلك من حمددات عديدة، ولرمبا اأمكننا اأن نح�شر فحوى 
اأول  اأن نبحث  هذه الإ�شكالية من خالل الت�شاوؤل الآتي: عن ماذا ينبغي اإذن، 
ما نبحث يف املنجز الإبداعي لأديب ما.. عامليًا كان اأم حمليًا ؟ هل يجب اأن 
نقت�شر بنظرنا واهتمامنا بفنه فقط، اأي بن�شه الأدبي مبعزل عن �شخ�شيته 
الأدب،  ذلك  مثل  يف  الأدبية  املوهبة  م�شالك  وتتبع  ر�شد  خالل  من  و�شلوكه؟ 
اأي�شًا ؟ كون الأدب  اأم بجب علينا اللتفات اىل �شخ�شية الأديب واىل �شلوكه 
لة اأ�شاًل من خلفيته الثقافية ومواريثه  انعكا�س عما ت�شمره نف�س الأديب.. امل�شكَّ

الجتماعية. 
لكن دعوى الجتاه الأول تقول، اإن من املو�شوعية ان نق�شر النظر اىل املبدعني 
يف جمال ابداعاتهم فح�شب، من دون تعديته اىل �شلوكياتهم، واقحام اأنف�شنا 
يف جمريات حياتهم ال�شخ�شية، لأنها �شاأن خا�س بهم ل ينبغي اخلو�س فيه، 
اأم فاجرًا،  تقيًا يف �شلوكه  اأو ذاك  الأديب  اأكان هذا  ن�شاأل،  اأن  لنا  بل ل يحق 
ملتزمًا اأم متهتكا - اإل بقدر تاأثري ذلك على اأدبه - لأن هذا يعّد �شمن اإطار 
الإبداعي، وعن  ن�شاأل عن منجزه  اأن  ال�شخ�شية لالأديب، فقط علينا  احلرية 
اآرائه واأفكاره وروؤاه، وعما اإذا كان اأدبه ميثل اإبداعًا اأم ل؟ لأن ذلك ما يهمنا، 
فاإذا طالعنا اأديبًا ملتزمًا تقيا، وكان ن�شه رديئًا: فاإن التزامه وتقواه ل ي�شفعان 
له، واإذا ما كان متهتكًا فاجرا، لكن ن�شه ممتاز: ل ينتق�س ذلك من م�شتواه.

توجهها:  واأخالقية يف  ملتزمة  تكن  مامل  الآداب  باأن  يرد،  الآخر  الجتاه  لكن 
تفقد قيمتها املعنوية، فاإن يكون الأديب اإن�شانًا خري األف مرة من اأن يكون اأديبًا 
خارج حدود الإن�شانية، واإن طرح الجتاه الأول، لعله يكون مقبوًل اىل حد ما، 
اإذا كان يعنى ب�شلوك العاديني من النا�س، فلي�س لهم تاأثري على الآخرين، اإل 
اأديب  يكون احلديث عن  اأن  واأما  ومعارفهم،  اأ�شرهم  بحدود  الدوائر  باأ�شيق 
ل  الأول  الجتــاه  راأيــي  واإن  اإطالقًا،  مقبول  غري  فذلك  املجتمع،  يف  تاأثريه  له 
نت�شور  اأن  لنا  ميكن  كيف  اإذ  ال�شوائب،  من  الكثري  وت�شوبه  به،  الأخذ  ينبغي 
املثقفة  الطليعة  يعد �شمن  الذي  الأديب وهو  واإذا ما كان  مــوؤدب!،  اأديبا غري 
والواعية، هنالك خلاًل يف �شلوكياته، وخد�س يف اخالقه: فكيف ميكننا توقع اأن 
يقّوم �شلوك الآخرين بفنه واأدبه؟ كما هو مطلوب منه وكجزء من ر�شالة الأدب 

النبيلة من اأجل رقي املجتمع، وبالتايل رفع �شاأنية الإن�شان؟! 
بيد اننا يف اخلتام ويف اخلال�شة النهائية نقول، اإنه يجب اأن يجتمع يف الأدب، 
كال من الأبداع الأدبي مع ال�شلوك احل�شن، بل ال�شلوك احل�شن مع الإبداع، لأن 
اأحدهما من دون الخر ل قيمة له يف جمال الأدب، ليتمكن الأديب من تاأدية 
دوره يف احلياة، وتبليغ ر�شالته اىل املجتمع ب�شكلها الأمثل، واإل ل اأهمية، ورمبا 
يف  اللذيذ  كال�شراب  متامًا   �شيغدو  كونه  ح�شن،  �شلوك  بال  اأدب  وجود  عبثية 

كاأ�س و�شخة، اأو كال�شراب الو�شخ يف كاأ�س نظيفة.

�شلوك  بعزل  الأول  قطبها  ينادي  متجددة..  قدمية  اأدبية  اإ�شكالية  هنالك 

شلوك الأديب اأم  اإبداعه�
◄  يكتبها: طالب عبا�س الظاهر
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 ا 
  س�س  ا اس ا 

  سا ا
 اا     س 

      ا
     احل    

    ا  س  ا 
 ا ا

 ا  ا ا  ا س 
 ا   ا  

   اا ا   ا
س  ا  ا احل�سني

  ا     س�ا 
        س�ا

 ا اا س
   ا ا احل   

 ا
  ا  ا  س 

     ا ا ا  
  ا اا  

 ا   س ا
  سسا  ا ا ا ا  

  احل س   
   ا   س  

   اا ا ا سا س    
 ا س 

  ا  ا ا  س� ا 
   ا سا سا 

 اا   س ا
  ا ا  

حل  
حل  

 
  س� 

 س ا ا  سا ا س سا
  

     ا ا   
 ا

  ا ا ا س   
  س� ا

س     
 ا  س س 

س    س� س ا
  ني اا ا  

س   ا  ا احل�سني 
 ا   ا ا 
ا  س اسف

     ا   ا 
  ا  سا ا

 ا س�  س  ا س
 ا

  س 
   ا


س 
 س 
 

  
 ا

   
  ا س سا ا س  ا 

 س  ا ا سا ا ا
 س 

  احل س  س�ا  س   

 �ا ا احل   احل س
 ّ  سني�ا اسا ا 

  س ا   ّ  ّ ا س
  ا 

ا ا  س
   س سا  ا  س 

  ا  
 ا  ا       ا

 ا     ا ا  
 س ا  ا

  ا   
  احل�سني ا

 ا 
  س�س  ا اس ا 

  سا ا
 اا     س 

 
  س� 

 س ا ا  سا ا س سا
  

 �ا ا احل   احل س
 ّ  سني�ا اسا ا 

  س ا   ّ  ّ ا س
  ا 

الأخ املال   ا  
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• حيدر التكمجي

الديناصورات

 من جديد؟ 
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 "      –   

"
"








"

 
"
"

"

  ا احل  سا  احل ا  

ا  س�سا  سا احل

هل ستسير على االرضمن جديد؟
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 تحـــّديات
 ومواجهة

البيئة

63حمرم احلرام   1434هــ



النظام الغذائـي 
ودوره في تجاوز 

ا�جهاد
 ا ا س  احل سا  ا ساا  ا اا سا 
 ا  س ا ا     ا  س� س�ا سا ا

ا ا اا ا س ا  س ا ف اس
 ا ا ا سا ا    ا  ا  ا  ا 

ا  س ا طا     ا
    نيس�ا س�    ا   طا 
 نيا ا س�     طا   ا ا ا
  اا سا س�ا سا ا س�ا ا  ا  ا  
    ا س�ا سا ا  س�ا ّ ا اا ا

ا س  ا ا

  :الكاربوهيدرات  




C:البرتقال  




C



:السبانخ   
         



    :الشاي األسود  





:الفستق   


E    :اللوز   
B



      

     



    نيس�ا س�    ا   طا 
 نيا ا س�     طا   ا ا ا
  اا سا س�ا سا ا س�ا ا  ا  ا  
    ا س�ا سا ا  س�ا ّ ا اا ا

ا س  ا ا


 الشاي األسود:    






  الفستق:


  اللوز:    




      


   


ا س  ا اا س  ا ا
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• حيدر مرت�شى

التغيير 
يبدأ من داخلك
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   ا  س ا  ّ ط  
  س�  ا ا ا ّا طا   
 س    سا   س ا 
     اا ا  س� ا  ا  س� ا

 س   ا 
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وقفة اإجالل لذكرى الطف !

• �شالح اخلاقاين

ماال �شراع اخلو واحل  م�شهدا يعاد عل م�شرح 
احلياة و الذين اأشاءوا   يف ل امل�شرح  بالكربياء 

وال�شمو �شموعا يلتفتون جهة الطف فيننون اإجالل 
 عليه ال�شالم شني�لل

وماال الن�شانية وي ب لقيمها ومعانيها ال�شامية 
 ا كالطف ولحمد  مالالعابثني ل ما يقيها من عب

 عليه ال�شالم كاحل�شني
وماال الجيال قلب �شفات التاري منذ فر الب�شرية 
ا ميبها فت�س يف الحدا عن حد ليكرر و�ش�س بال 

 عليه ال�شالم الطف واحل�شني  د فال ن
وماال ر�شالت ال�شماء فيس معانيها املقد�شة من ارس الطف 

 عليه ال�شالم وي�شدح وحيها من دم احل�شني
 حي يعود ا س ثيف اأرجاء الر لرا يا احلرية الوما

 عليه ال�شالم قرب احل�شني س الطف وي�شتقر علمن ار انطل
وماال الع�شا ليعرفون يف احلب معن كالنتماء للطف ووى 

 عليه ال�شالم احل�شني
وماال الطاة ي�شتمعون ارابه واأحقاد ل�شد الطري الوا�شل 

ا كربالء 
   عليه ال�شالم كرى الطف واحل�شني لد ال اأن اأبو

 عليه ال�شالم  شني�لي�شّعد ال بولء لل ال العمل ال�شالوما
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وقفة اإجالل لذكرى الطف !

كل يوم عا�شوراء كل ار�ض كربالء



ت�شميم: حم�شن معا�س


