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بقلم: رئي�س التحرير •

�سهدت احلقبة االأخرية من عمر احلياة االإ�سالمية انفتاحا كبريا على االإعالم فقامت بع�س اجلهات 
اأبناء  واالقتتال بني  الفرقة  ن�سر �سموم  ا�ستغالل من اجل  اأب�سع  با�ستغالله  االإ�سالم  الدخيلة على 
االإ�سالم وتفريقهم ب�ستى االأ�ساليب واملدعيات، مبتعدة ب�سكل كبري عن االأهداف ال�سامية لالإ�سالم 
واملتمثلة بالدعوة اإىل اهلل -تعاىل- بالكلمة الطيبة وال�سرية احل�سنة عرب ا�ستعرا�س �سرية ر�سول اهلل 
)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( واأهل بيته الطاهرين الذين بهروا العامل باأخالقهم وعلومهم الربانية 

وداأبهم على اإقناع االآخرين باآرائهم عن طريق العلم واحلجة الدامغة .
ومن يتابع القنوات املن�سوبة يف اأيامنا هذه اإىل البيت االإ�سالمي يق�سعر بدنه من كثري منها ب�سبب ما 

حتمله �سيا�ساتها من اأهداف دنيئة ال ت�سب نتائجها اإال يف حقائب اأعداء االأمة االإ�سالمية.
ولكن العجيب يف االأمر ردة الفعل اجلماهريية وال�سعبية للم�سلمني، حيث اأننا حينما نقراأ يف التاريخ 
عمليات التزوير والتحريف وخداع النا�س قد ال جند يف بع�س االأحيان مربرات القتناع النا�س بتلك 
املقوالت الكاذبة ب�سبب خلو ال�ساحة اآنذاك من و�سائل اإظهار احلقائق اأو على اأقل تقدير و�سائل عر�س 
وجهات النظر االأخرى ليت�سنى للنا�س التمييز بني الغث وال�سمني منها، ويكاد يرى الكثريون اأن هذا 

االأمر هو ال�سبب الرئي�سي ل�سقوط اجلماهري يف حبائل املغر�سني.
ولكننا اليوم نعي�س يف عامل اأ�سبحت فيه عملية حت�سيل املعلومات اأي�سر واأ�سرع ما يكون وبالتايل 
فلم يبق هناك عذر ملعتذر يف تبنيه راأيا اأو مقولة دون اأخرى، ويف اعتناقه مذهبا معينا اأو نهجا دون 

غريه.
اإنهم  )وقفوهم  العزيز  كتابه  يف  -تعاىل-  اهلل  مبقولة  التذكري  هو  اإطالة  دون  قوله  نريد  والــذي 
م�سوؤولون( فاإن النا�س يف غد واقفون يف �ساحة احلق ال حمالة، وعلى كل م�سلم بل وكل اإن�سان حري�س 
اليوم من بع�س اجلهات  اأن يتدبر يف ما يراه وي�سمعه ويقروؤه  على االأقل للخال�س من نار جهنم 
االإعالمية، خ�سو�سا واأن هناك جهات اإعالمية اأخرى ال حتمل يف اأجنداتها اإال ال�سعي لن�سر اخلري 

واملحبة والعلوم االإ�سالمية احلقة بني امل�سلمني.
 ولكن بع�س امل�سلمني ولالأ�سف ال�سديد ال يزالون عمي القلوب فال ي�ستطيعون متييزا، و�سيكون وقوف 

اأولئك طويال و�سديد العذاب ب�سبب ذلك.
كما ينبغي على كل العاملني وامل�سوؤولني يف القنوات االإعالمية ال�ساعية اإىل تدمري االإ�سالم وتقطيع 
عرى الوحدة وال�سالم بني اأبنائه اأنهم لي�سوا يف مناأى عن ذلك الوقوف، بل اأنهم �سيكونون يف مقدمة 
النا�س الذي اأ�سلوهم و�سينالون اأ�سعافا من العذاب وذاك الأنهم كانوا على اطالع اأكرب ومعرفة اأدق 
يف نوايا قنواتهم واأهدافها وبزيف ما تعر�سه من معلومات، ولكنهم جتاهلوا احلق وحادوا عنه ووقفوا 

عن �سابق اإرادة واإ�سرار مع الباطل وال�سر.
والدعوة خمل�سة والنوايا حقيقية يف ن�سح كل امل�سلمني برتك متابعة كل قناة حتمل براجمها �سبغة 
العداء الأية جهة اأو طائفة اأو فرقة من فرق امل�سلمني، بل وبني النا�س جميعا باختالف م�ساربهم، 
والبحث عن تلك القنوات التي لي�س لها �ساأن اأو هدف اإال ن�سر ثقافة االإ�سالم النا�سعة وعلومه الفذة 

وتعاليمه الدينية احلقة واملنجية من الهالك االأبدي .
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ال�قف ال�ضيعي ي�زع اإعانات مالية على 6800 عائلة 

دي�ان ال�قف ال�ضيعي 
ي�ؤّكد دعمه مل�ضاريع علمّية 

واإن�ضانّية 

العتبة العل�ّية املقّد�ضة تعلن م�عد انطالق 
معر�ض الكتاب الدويل ال�ضاد�ض للكتاب 

االإعانات  بتوزيع  ال�سيعي  الوقف  وامل�ساعدات يف ديوان  بداأ �سندوق اخلريات 
املالية والعينية على اأكرث من 6800 عائلة فقرية م�سجلة لدى الديوان بدعم 
مبا�سر من هياأة ا�ستثمار اأموال الوقف ال�سيعي وبتوجيه مبا�سر من قبل معايل 

رئي�س الديوان  �سماحة ال�سيد �سالح احليدري .
عبد  االأ�ستاذ  ال�سيعي  الوقف  يف  وامل�ساعدات  اخل��ريات  �سندوق  مدير  وذكر 
الر�سا هادي ان عملية التوزيع بداأت يوم االثنني 2/25 وت�ستمر لغاية 4/10 
مبينًا ان 6812 عائلة م�سجلة لدى ال�سندوق �سملت باالإعانة، م�سريا اىل: ان 
منت�سبي ال�سندوق يبذلون جهودا حثيثة من اجل توفري االأجواء املالئمة لعملية 

التوزيع يف ظل العدد الكبري للعوائل امل�ستفيدة من االإعانات.

 واأ�سار هادي اىل ان عملية توزيع االإعانات �ستتم ب�سورة ف�سلية، وقد تزيد 
قيمة املبالغ املقدمة لهم يف الدفعات الالحقة، مبينا، ان عملية التوزيع جتري 
يف مبنى هياأة اإدارة وا�ستثمار اأموال الوقف ال�سيعي يف منطقة العطيفية مقابل 
جامع براثا، الفتا اىل، وجود خطط م�ستقبلية لزيادة حجم االإعانات املقدمة 

للعوائل املتعففة .
عائلة   )2500( �سملت  ال�سيعي  الوقف  اأموال  وا�ستثمار  اإدارة  هياأة  ان  يذكر 
متعففة جديدة بربنامج امل�ستفيدين من اإعانات �سندوق اخلريات وامل�ساعدات 
التابع للديوان من االأرامل واالأيتام وذوي االحتياجات اخلا�سة وغريهم ، من 

غري امل�سمولني بربنامج �سبكة احلماية االجتماعية.

اموال  وا�ستثمار  ادارة  هياأة  عن  �سادر  تقرير  يف  اعلن 
�سالح  ال�سيد  معايل  موافقة  ح�سول  عن  ال�سيعي  الوقف 
من  كبرية  جمموعة  دعم  على  الديوان  رئي�س  احليدري 
عام  خالل  تنفيذها  مّت  التي  والعلمّية  اخلريّية  امل�ساريع 
2012، وا�سار التقرير اإىل اأن اجمايل املبالغ التي �سرفت 

على تلك امل�ساريع ناهز امللياري دينار عراقي.
وقال معاون مدير عام هياأة ادارة وا�ستثمار اموال الوقف 
املبلغ  هذا  ن�سف  من  اكرث  اأن  املو�سوي،  جعفر  ال�سيعي، 
بغداد  الدينية يف  ال�سعائر  احياء  لربنامج  تخ�سي�سه  مت 

واملحافظات.
وا�ساف املو�سوي ان الهياأة خ�س�ست نحو )750( مليون 
امل�ساريع  من  العديد  ومتويل  تاأ�سي�س  يف  لال�سهام  دينار 
االن�سانّية والتنموّية التي تنظمها جمموعة من املوؤ�س�سات 

العلمية واالن�سانية الر�سينة.
اخلريات  �سندوق  دعمت  الهياأة  ان  اإىل  املو�سوي  وا�سار 
والربكات التابع للديوان ومّولته لغر�س تقدمي م�ساعدات 
الأكرث من )5000( عائلة متعففة ت�سمل توزيع امل�ساعدات 

على االأيتام واالأرامل واحلاالت االن�سانية احلرجة.
وبّينت هياأة اإدارة وا�ستثمار اأموال الوقف ال�سيعي ان تلك 
االأموال يتم تخ�سي�سها من عائدات االموال املوقوفة التي 

تديرها الهياأة وتوزع وفق ال�سوابط ال�سرعية والقانونية.

 اعلنت االأمانة العامة للعتبة العلوية املقد�سة موعد 
للكتاب  ال��دويل  ملعر�سها  ال�ساد�سة  ال��دورة  انطالق 
وموؤ�س�سات  ن�سر  دور  مب�ساركة  �سنويا  تقيمه  ال��ذي 
ثقافية ومراكز بحثية حملية ودولية، واطلقت دعوتها 
هذه  يف  للم�ساركة  الثقافية  واملوؤ�س�سات  للنا�سرين 

التظاهرة الثقافية الكربى.
 وقال الدكتور علي خ�سري حجي ع�سو جمل�س ادارة 
العتبة العلوية املقد�سة وامل�سرف على املعر�س: ي�سر 
ال�سادة  دعوة  املقد�سة  العلوية  للعتبة  العامة  االأمانة 
الثقافية ومراكز  واملوؤ�س�سات  اأو وكالئهم  النا�سرين 
البحوث للم�ساركة يف الدورة ال�ساد�سة ملعر�س الكتاب 
ال��ذي �سيقام يف حميط ال�سحن احليدري  ال��دويل 

ال�سريف ملدة ع�سرة ايام ابتداء من يوم ال�سبت 13 
ولغاية يوم22 ني�سان املوافق ل�لثاين من �سهر جمادى 
االخرة 1434ه� لعر�س ما لديهم من مطبوعات يف 

املعر�س.
 واأ�سار اىل ان العتبة العلوية املقد�سة وانطالقا من 
مكانتها ودورها الفكري والثقايف تتبنى هذا امل�سروع 
لل�سنة ال�ساد�سة على التوايل لتفعيل احلراك الثقايف 

واملعريف ب�سوره وا�سكاله كافة.
واأّكد ان االمانة العامة للعتبة العلوية املقد�سة �ست�سكل 
جلنة ت�سم ممثلي عدد من االأق�سام التابعة لها لتهيئة 
امل�ستلزمات اخلا�سة باإقامة املعر�س واإجناحه على 
العلوية  العتبة  يتنا�سب مع مكانة  ال�سعد كافة ومبا 

املقد�سة يف نفو�س امل�سلمني.
الدكتور  دعا  ال�سياق  ذات  ويف 
ح��ج��ي اجلهات  خ�����س��ري  ع��ل��ي 
بامل�ساركة  ال��راغ��ب��ة  امل��ع��ن��ي��ة 
اإر�سال  اإىل  امل��ع��ر���س  ه��ذا  يف 
اال�ستمارات  وم���لء  الطلبات 
ب���امل���ع���ر����س عرب  اخل����ا�����س����ة 
العلوية  العتبة  مبوقع  االت�سال 
اآخر  وان  االلكرتوين،  املقد�سة 
موعد ال�ستالم الطلبات �سيكون 
اآذار  �سهر  م��ن  الع�سرين  يف 

اجلاري.
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 ال�ضيخ الكربالئي ي�ؤكد �ضرورة فهم 

ال�ظيفة باإطارها ال�ضرعي وال�طني

ويف لقاء اآخر مع وفد �سّم ق�ساة حمكمة ا�ستئناف دياىل يوم ال�سبت 2013/3/2 
يف دار ال�سيافة بالعتبة احل�سينية املقد�سة قال االمني العام للعتبة احل�سينية 
املقد�سة �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي: اننا نثمن ونقدر طبيعة التحديات 

واملخاطر التي متّر بها ال�سلطة الق�سائية يف العراق. 
ومهامها  الق�سائية من خالل طبيعة عملها  ال�سلطة  قائال"ان  �سماحته  وتابع 
ذات طبيعة مهمة وكبرية جدًا فهي �سلطة مكلفة باحلفاظ على حقوق النا�س 
و�سيادة  اأ�سحابه  اىل  احلق  واإع��ادة  للمظلوم  واالنت�ساف  واموالهم  ودمائهم 
القانون والنظام يف املجتمع وهذه مهام وطنية كبرية ومهمة، وتتطلب جمموعة 
املهام خ�سو�سًا يف  التي ميكن من خاللها حتقيق هذه  واال�س�س  الركائز  من 
الظرف الراهن الذي ميّر به العراق، م�سيفًا  اأننا"نقدر ونثمن طبيعة التحديات 
واملخاطر التي مير بها الق�ساء فالذي ناأمله منكم هو التثّبت التام يف الق�ساء 
ت�ستمروا يف عطائكم وحتملكم  وان  تكون نظرتكم نظرة �سرعية ووطنية  وان 

لل�سعوبات والتحديات التي تواجهونها يف عملكم ".
وبنّي ال�سيخ الكربالئي "ان العراق االن ميّر مبحنة وجمموعة اأزمات من جملتها 
اإثارة الفتنة الطائفية او القومية او الدينية بني ابناء ال�سعب  حماولة البع�س 
الواحد فاملطلوب منكم بو�سفكم جهة ق�سائية ااّل يكون هناك متييز مذهبي او 

قومي او ديني بل التعامل مع اجلميع على حد �سواء ".
الزيارة  العمريي  حتّدث عن  القا�سي جا�سم  دياىل  ا�ستئناف  رئي�س حمكمة 
فقال"تلبية لطلب عدد من ق�ساة حمكمة ا�ستئناف دياىل نّظم ديوان الوقف 
ال�سيعي هذه الزيارة املباركة اىل العتبات املقد�سة يف النجف اال�سرف وكربالء 
املقد�سة ،وان الوفد يتكون من اكرث من 40 قا�سيا ميثل الواقع الفعلي الأهايل 
دياىل مبختلف انتماءاتهم القومّية والطائفّية، وبدورنا ن�سكر القائمني على ادارة 

العتبة احل�سينية املقد�سة على ح�سن اال�ستقبال ". 

املهدي  عبد  ال�سيخ  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العام  االم��ني  �سماحة  ا�ستقبل 
الكربالئي يف دار �سيافة العتبة املقد�سة وفدًا من الكوادر الرتبوية والتدري�سية 

يف مدار�س االمام علي عليه ال�سالم االأهلية .
التو�سيات  من  جمموعة  اىل  اأ�سار  به  وترحيبه  بالوفد  �سماحته  لقاء  اثناء  و 
واملهام التي ينبغي االلتزام بها قائاًل "نود ان نعرب عن �سعادتنا بلقاء هذه الثلة 
االأهلية  ال�سالم-  االإم��ام علي -عليه  الرتبوية يف مدار�س  الكوادر  الطيبة من 
فهذه املدار�س تخطو خطوات جميدة ورائدة يف بناء �سخ�سية االإن�سان العراقي 

وخ�سو�سًا املراأة،واملطلوب هو بناء املراأة بناء تربويا وتعليميا �سحيحا ".
واأ�ساف �سماحته " اإن هذه املدار�س من�سوبة يف ت�سميتها اىل االإمام علي -عليه 
ال�سالم- وهو ميثل هوية لهذه املدار�س لذلك ينبغي على جميع االإخوة يف الكوادر 
التدري�سية والتعليمية ان يعطوا هذا االنت�ساب ا�ستحقاقه ،اي ان تنعك�س هذه 
الهوية على كادر اال�سراف وكادر التدري�س والتعليم قبل ان ينعك�س على التالميذ 
وان كانت املهمة االأ�سا�سية هي خلق و�سناعة جيل جديد من التالميذ والتلميذات 
يرتّبون وفق االأ�س�س الرتبوية والعلمية ال�سحيحة لكي ن�سنع جيال جديدا قادرا 

على حتمل امل�سوؤولية ".
طبيعة  معرفة  والتعليمية  الرتبوية  الكوادر  على  اأنه"يتحتم  �سماحته  واأو�سح   
املهام امللقاة على عاتقهم باأن التالميذ والطلبة هم امانة اهلل يف اعناق هذه 
على  اهلل  اأمناء  وهم  اجلن�سني  من  االأ�ساتذة  من  والتعليمية  الرتبوية  الكوادر 
فهم  من  فالبد  والتعليم  الرتبية  على  اهلل  واأم��ن��اء  والطلبة  التالميذ  ه��وؤالء 

الوظيفية بحدودها واإطارها ال�سرعي والوطني والوظيفي ".
 وختم �سماحته اأن " كل مهنة يف احلياة لها اأخالقيات وعلى الكوادر الرتبوية 
والتدري�سية مراعاة اأخالقيات املهنة باإعطاء املادة العلمية حقها وعدم اللجوء 

اىل الدرو�س اخل�سو�سية ".

 ويثمن طبيعة 
التحّديات واملخاطر

 التي مير بها الق�ضاء   
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 تقّدمة ضب اإجناز م�ة احلرمني الكهربائية الأوىل يحقق ن م�ضروع حمط

�ضت�ضفى لالأمرا�ض القلبّية واآخر لالأمرا�ض ال�ضرطانّية  با�ضرة باإن�ضاء مامل

احُل�سينية  للَعتبة  ة  العامهَّ االأم��ان��ة  �سرعت 
الكهربائية  ة احلرمني  ببناء حمطهَّ �سة  املُقدهَّ
للتيار  ث��ان��وي  بتحويل  ت��ق��وم  ال��ت��ي  االأوىل 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي وم���ن ���س��اأن��ه��ا امل�����س��اه��م��ة يف 
فك  و   ، لها  املجّهزة  الطاقة  ا�ستقرارية 
ال�سغط  �سبكة  يف  احلا�سلة  االختناقات 

املتو�ّسط يف املدينة القدمية.
عاملية  منا�سئ  من  املُعّدات  جتهيز  متهَّ  وقد 
وباإ�سراف  االأملانية  �سيمنز  ك�سركة  ر�سينة 
ِق�سم ال�سوؤون الهند�سية يف الَعتبة احُل�سينية 

املُقّد�سة.
ذكر ذلك م�سوؤول �ُسعبة الكهرباء يف الَعتبة احُل�سينية 
�سة املهند�س كرار �سعد علي قائاًل " اإبتداأ العمل  املُقدهَّ
باإن�ساء املحطة التحويلية يف10/25/ 2011 وموقعها 
للم�سروع فهي  ،اأما اجلهة املمولة  ال�سعدية  يف �سارع 
ديوان الوقف ال�سيعي �سمن خطته االإ�ستثمارية لعام 
ذة للم�سروع هي )جمموعة  2011 ،واإنهَّ ال�سركة املُنف

ِق�سم  مبا�سٍر من  وباإ�سراٍف  ال�سفينة(  ان  ربهَّ �سركات 
احُل�سينية  الَعتبة  يف  والفنية  الهند�سية  ال�����س��وؤون 
ة اإجناز امل�سروع خم�سة ع�سر �سهرًا  �سة. واإنهَّ ُمدهَّ املُقدهَّ

.
درا�سٍة  بعد  جاء  امل�سروع  هذا   " اإن  قائال  واأ�ساف 
للَعتبتني  وامل�ستقبلية  احل��ال��ي��ة  ل��الأح��م��ال  علميٍة 
مع  ال�سريفني  احلرمني  بني  ما  ومنطقة  �ستني  املُقدهَّ

م�ساريع  االإع��ت��ب��ار  بنظر  االأخ����ذ 
ال��ت��و���س��ع��ة االأف��ق��ي��ة احل��ا���س��ل��ة يف 
املحيطة  واملناطق  �سة  املُقدهَّ الَعتبة 
�سرورة  اىل  ال��ت��و���س��ل  ومتهَّ   ، ب��ه��ا 
اإن�ساء حمطة حتويل كهرباء ثانوية 

كهذه املحطة "
تبلغ  املحطة  �سعة   " اأن  واأو���س��ح 
 ) ف��ول��ت.اأم��ب��ري  ميكا   31‘5×2(
بوا�سطة  م�سدرين  م��ن  وت��ت��غ��ّذى 
 33( جهد  ذات  اأر�سية  قابلوات 
اأط��وال��ه��ا  جم��م��وع  ب��ل��غ  ف(  ك. 
بحدود )70 كيلو مرت ( ومن حمطتي حتويل ثانويتني 

)33/132 ك. ف( خمتلفتني ".
اأف�سل  م��ن  املُ��ع��ّدات  اإختيار  " متهَّ  اأن��ه  اىل  واأ���س��ار   
العاملية  املعايري  كاّفة  ُمعتمدين  االأملانية  ال�سركات 

املطلوبة لفحو�سات تلك املعدات ".

االأنبياء  خامت  ُم�ست�سفى  تنفيذ  يف  بال�سروع  معها  املتعاقد  الكندية  ال�سركة  قامت 
ملُعاجلة االأمرا�س القلبية.

ت املبا�سرة بتنفيذ  ث اإلينا املهند�س فوزي ال�ساهر قائاًل : متهَّ  لتفا�سيٍل اأكرث حتدهَّ
 )4دو ( م�ساحة  القلبية على  االأمرا�س  االأنبياءملُعاجلة  ُم�ست�سفى خامت  م�سروع 

بواقع ) 10000الف م2(.
ت املبا�سرة حاليًا باالأعمال التنفيذية، وتبلغ كلفة امل�سروع واأ�ساف قائال: متهَّ

) 45مليون دوالر(ونحن االآن ب�سدد تنفيذ 
ا  اأمهَّ البنائية  االأعمال  وهي  االأوىل  املرحلة 
االأجهزة  بتوفري  فتتمثل  الثانية  املرحلة 

ة باملُ�ست�سفى . الطبية اخلا�سّ
اأ����س���ار ال�����س��اه��ر اىل  ويف ال�����س��ي��اق ذات����ه 
احل�سني  االمام  مب�ست�سفى  اأي�سا  املبا�سرة 
لالمرا�س  التخ�س�سي  ال�سالم-  -عليه 
املبا�سرة  ��ت  متهَّ كما  ف��ق��ال:  ال�سرطانية 
االإمام  ُم�ست�سفى  يف  التنفيذية  باالأعمال 
�سي  التخ�سُّ ال�سالم-  عليه   - احُل�سني 
م�ساحة  ع��ل��ى  ال�����س��رط��ان��ي��ة  ل���الأم���را����س 
امل�سروع  يت�سّمن  حيث  )000ر30م2( 

اأحدث تقنيات ُمعاجلة االأمرا�س ال�سرطانية يف العامل. 
 34( بكلفة  ال��ذري  واالإ�سعاع  الكيمياوي  بالعالج  تتمثل   التقنيات  تلك  اأن  وبني 
 ، دوالر(  )22مليون  قيمتها  فتبلغ  الطبّية  ات  واملُعدهَّ االأجهزة  اأّما   ، دوالر(  مليون 
ا البنكرات والُغرف احل�سينة ف�سُتكلف) 4 - 5مليون دوالر( وبعد االنتهاء من  اأمهَّ
�سة يف  امل�سروع �سيكون هنالك كادر خمت�س بهذا اجلانب من قبل �سركة متخ�س

معاجلة االأمرا�س ال�سرطانية لتدريب الكوادر العراقية التي �ستعمل يف امل�سفى.
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املقد�سة  العبا�سية  العتبة  م��ن  وف���د  ح�سر   
الذي  االأول  ال�سنوي  العاملي  القراآين  املهرجان 
للتابعي �سعيد بن جبري  تقيمه االمانة اخلا�سة 
ر�سي اهلل عنه وبرعاية جمل�س حمافظة وا�سط 
والذي افتتح يوم الثالثاء 22ربيع الثاين 1434 
ثالثة  ملدة  وا�ستمر  م   2013 اذار   5 املوافق  ه� 

ايام ومب�ساركة 21 دولة عربية وا�سالمية.
 وح�سر حفل االفتتاح الذي �سهد القاء كلمات 
وق�سائد وفعاليات ثقافية متنوعة رئي�س ديوان 
من  وع���دد  وا���س��ط  وحم��اف��ظ  ال�سيعي  ال��وق��ف 
ال�سني  الوقف  وممثلي  النواب  جمل�س  اع�ساء 

ومكاتب مراجع الدين يف النجف اال�سرف".
 وقد بني رئي�س جمل�س حمافظة وا�سط ورئي�س 
اللجنة التنظيمية العليا للمهرجان حممود عبد 
الر�سا يف كلمته خالل حفل االفتتاح ان " اقامة 

ال���دويل و���س��ط ه��ذه امل�ساركة  امل��ه��رج��ان  ه��ذا 
دليل  هو  وا�سط  والكبرية يف حمافظة  الوا�سعة 
تنتهجه  ال���ذي  اال���س��الم��ي  النهج  على  وا���س��ح 
احلكومة الت�سريعية يف املحافظة ، والتي تعمل 
على تعزيز وحدة ال�سف الوطني جلميع مكونات 
ال�سعب العراقي من خالل االحتكام اىل القراآن 

الكرمي يف معاجلة الكثري من امل�ساكل ".
ال�سيد  ال�سيعي  الوقف  دي��وان  رئي�س  بنّي  فيما   
�سالح احليدري يف كلمته " اإننا نحتاج اليوم اىل 
منهم  والدين   ، بالدين  املت�سرتين  زيف  ك�سف 
براء ، الذين يقومون بت�سليل النا�س من خالل 
ن�سر االفكار الهدامة ودعم اجلماعات امل�سلحة 
وال�سيوخ  والن�ساء  االطفال  قتل  ا�ستباحت  التي 
�سوء  ويف  ال�سيعي  الوقف  دي��وان  ،وان  االبرياء 
بالن�ساطات  كثريا  اهتم  قد  املذكورة  املعطيات 

البحوث  طبع  على  العمل  خ��الل  من  القراآنية 
بالعلوم  املتخ�س�سة  واالط���اري���ح  وال��ر���س��ائ��ل 
، وامل�ساركة  القراآين  القراآنية من خالل املعهد 
وامل�سابقات  واملهرجانات  املوؤمترات  جميع  يف 
القراآنية ، التي من خاللها تتوحد االمة ونوؤ�س�س 
للحب وعمل اخلري ، ا�سافة اىل اتفاق الوقفني 
الوطنية  ال��وح��دة  دع��م  على  وال�سيعي  ال�سني 

والتالحم امل�سريي بني جميع ابناء العراق ".
م�ساركات  املقد�سة  العبا�سية  للعتبة  اأن  يذكر   
العراق   داخل  ومهرجانات  معار�س  يف  متعددة 
وخارجه، ويكاد ال يخلو اأي مهرجان اأو معر�س 
ومبا  للعتبة،  متميزة  م�ساركة  اأو  ح�سور  من 
فكر  ن�سر  اختطته يف  الذي  نهجها  مع  يتنا�سب 

وتعاليم اأهل البيت عليهم ال�سالم.
 

العتبة العبا�ضية املقد�ضة:
ا�ضتعدادات لفتتاح مهرجان �ضعيد بن جبري ) ر�ض(الدويل الأول للقراآن الكرمي 
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• يعّدها ويحررها : �سباح الطالقاين
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خطبة اجلمعة  20-ربيع االأول -1434ه� املوافق  1-2-2013خطبة اجلمعة    13-ربيع االول- 1434ه�  املوافق 2013-1-25

حممد  الرحمة  لر�سول  ال�سريف  املولد  اأ�سبوع  ملنا�سبة  العليا  الدينية  املرجعية  اأو�ست 
�سلى اهلل عليه واآل��ه و�سلم عدة اأم��ور اأهمها دعوتها للم�سلمني لالنفتاح على ال�سعوب 
غري امل�سلمة حيث اأو�سحت ان االعتدال واالحرتام لالآخر هو املنهج املتّبع لدى الغالب 
من امل�سلمني واملذاهب االإ�سالمية، وان االأ�سوات املتطرفة التي ت�سدر من هنا وهناك ال 
تتوقف والواجب هو عدم االإ�سغاء اإليها واالعتناء بها الأنها ال متثل اخلط العام للمذاهب 

االإ�سالمية قاطبة.
وقال ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي خالل خطبة اجلمعة الثانية يف 13 /ربيع االول/ 
واله  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  والدة  مبنا�سبة  ن�سه  ما  املوافق 2013/1/25م  1434ه��� 

و�سلم(:
1-ان امل�سلمني يف الوقت احلا�سر بحاجة ما�ّسة اىل االنفتاح على ال�سعوب غري امل�سلمة 
وخ�سو�سًا مراكز العلم والثقافة واالعالم ومراكز �سنع الراأي العام لتعريفها باالإ�سالم 
ال�سعوب  وتعريف هذه  اأبعادها  و�سلم( بجميع  واله  النبي )�سلى اهلل عليه  و�سخ�سية 
مبوؤلفات امل�ست�سرقني وكتاباتهم الذين اأن�سفوا يف قرائتهم وكتابتهم للتاريخ االإ�سالمي 
فان ذلك اأدعى للتاأثري والقبول.. وما ي�سدر من ا�ساءات وانتهاكات ل�سخ�سية النبي 
)�سلى اهلل عليه واله و�سلم( وما يقابلها من انزعاج وغ�سب �سعبي امر �سحيح ومطلوب 
ولكن هذا لوحده ال يكفي بل املطلوب وب�سورة اقوى هو التحرك واال�ستخدام لو�سائل 
التعريف واالت�سال احلديثة لالنفتاح على تلك ال�سعوب ون�سر وتعريف القطاعات الفاعلة 

منهم باال�سالم و�سخ�سية النبي )�سلى اهلل عليه واله و�سلم(.
2-واأما التو�سية لعموم امل�سلمني فنقول:

ان االأ�سوات املتطرفة التي ت�سدر من هنا و هناك ال �سبيل اىل اإ�سكاتها وهي ال تتوقف 
للمذاهب  العام  الأنها ال متثل اخلط  بها  واالعتناء  اليها  االإ�سغاء  الواجب هو عدم  بل 
اال�سالمية قاطبة، بل االعتدال واالحرتام لالآخر هو املنهج املتّبع لدى الغالب من امل�سلمني 
واملذاهب اال�سالمية ولوجود م�سرتكات يحر�س اجلميع على العمل بها وتر�سيخها ومنها 
احرتام �سخ�سية النبي )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( وتقدي�سه ا�سافة اىل االأمور العقائدية 
والعبادية امل�سرتكة التي حتّتم احلفاظ على وحدة امل�سلمني وتكاتفهم .. فان حمبة النبي 
وعقولهم  امل�سلمني  قلوب  التقاء  حمور  متثل  وتقدي�سه  و�سلم(  وال��ه  عليه  اهلل  )�سلى 

وافكارهم..
ال�سد واالحتقان املذهبي  يوؤدي اىل  الذي  كما نو�سي اجلميع بتجّنب الطرح الطائفي 
والطائفي بني امل�سلمني الن ذلك يخدم اأعداء االإ�سالم الذين عجزوا عن اإ�سعاف امل�سلمني 
فلم يجدوا ااّل �سالح االحتقان واالحرتاب الطائفي ي�ستعملوه يف اإ�سعاف �سوكة امل�سلمني 

وقد اأعانهم على ذلك بع�س جّهال امل�سلمني ،من حيث ي�سعرون او ال ي�سعرون.

تناول ممثل املرجعية الدينية العليا �سماحة ال�سيد احمد ال�سايف يف خطبة 
اجلمعة الثانية يوم 20 ربيع االول 1434م املوافق 1 �سباط 2013م جملة اأمور، 
من اأهمها ال�ساأن ال�سيا�سي يف البالد و�ُسبل حل امل�ساكل العالقة فيه، فقال" 
تعلمون ان ال�سيا�سة فيها تقاطعات كثرية ووجهات نظر قد تكون متباينة، وهذا 
املقدار لي�س مقدارًا �سلبيًا، وامنا الو�سع ال�سيا�سي - خ�سو�سًا يف امثال العراق - 
يتاأثر باأكرث من جهة، وهذه اجلهات داخلية وخارجية، بالنتيجة ت�سفي بظاللها 

على امل�سهد ال�سيا�سي".
هناك  لكن  فيه،  مرغوب  امر  هذا  الثقة  وم�ساألة  احل��وار  "م�ساألة  وا�ستدرك 
م�سكلة، واعتقد انها حتتاج اىل جراأة يف الطرح ويف احلل.. اخلال�سة.. هناك 
بع�س ال�سا�سة يحاول ان يعي�س على اثارة امل�سكلة دائمًا، مبعنى لو اختلف زيد 
وعمر.. او مل يختلفا الحظ.. ماذا اريد ان اقول حتى يت�سح املعنى؟ لو فر�سنا 
اأن زيدًا يف مكان وعمر يف مكان، هناك �ستنبثق رغبة غري جيدة باأن ال بد من 
احداث م�سكلة ما بني زيد وعمر، كيف تبداأ؟ ياأتي اىل زيد فيقول: حتدث عنك 
عمر بحديث �سيئ، ويذهب اىل عمر ويقول حتدث عنك زيد ويبداأ ي�سحن هذا 
الطرف وي�سحن ذاك الطرف... اىل ان يبداأ الطرفان ي�سدقان االوهام وهي 

ق�سية مل تكن ا�ساًل لكن بداأ كل منها ي�سدق االوهام".
مبينًا "وبتعبري اآخر هناك نفاق �سيا�سي، وهذا النفاق ال�سيا�سي لالأ�سف ممكن 
ان ي�سغي له البع�س االآخر، وهذا النفاق �سيجد حماًل، فلو اأن كاًل من االأخوة 
اأعطى ظهره لالآخر.. �سيجد موطئ قدم �سواء كان من الداخل او من اخلارج 
للدخول اليه، كاًل من االخوة اأعطى ظهره اىل االآخر �سي�سمع و�ساية من اأخيه 
يف �ساحبه اإر�ساء لهذا الوا�سي، والوا�سي �سيذهب اىل فالن وي�سمعه نف�س هذه 
الو�ساية، ويوغل �سدر كل منهما على االآخ��ر، بحيث ي�سعب عليهم ان يلتقوا 

ويجتمعوا يف مكان واحد ويحلوا امل�سكلة".
وت�ساءل" يجب اأن ُيعتب على العقالء.. ملاذا ي�سغون؟ ملاذا ي�سمعون ِمن الذي 
دفع الثمن؟ احلوار اأخواين ب�سكل وا�سح ال بد ان يكون هو �سيد املوقف، واالبتعاد 
عن كل التجاذبات واخلطابات املت�سنجة والت�سعيدية، الأنها �ستزيد امل�ساألة فرقة 
و�ستزيدها تو�سعة، الذي يحب ان يلم ال�سمل يحب ان يجمع، يحب ان يحاور، 
عليه ان يتقدم الأخيه واأاّل يجعل من يحاول ان ينقل الكالم الذي فيه نوع من 

االثارات".

حممد  الرحمة  لر�سول  ال�سريف  املولد  اأ�سبوع  ملنا�سبة  العليا  الدينية  املرجعية  حممد اأو�ست  الرحمة  لر�سول  ال�سريف  املولد  اأ�سبوع  ملنا�سبة  العليا  الدينية  املرجعية  اأو�ست 

املرجعّية ت�ضدر ت��ضيات ملنا�ضبة 
 م�لد النبي حممد

تناول ممثل املرجعية الدينية العليا �سماحة ال�سيد احمد ال�سايف يف خطبة تناول ممثل املرجعية الدينية العليا �سماحة ال�سيد احمد ال�سايف يف خطبة 
م جملة اأمور، 

هناك �ضا�ضة يعي�ض�ن على اإثارة 
امل�ضاكل
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    دعا ممثل املرجعية الدينية وخطيب جمعة كربالء يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف 
الكتل ال�سيا�سية ان جتل�س جل�سة م�سرتكة حلل امل�ساكل، مطالبًا باأن تكون االختالفات يف 

وجهات النظر يف الدائرة امل�سموح بها واأن ال ت�سر العراق كبلد و�سعب .
االآخر/1434ه�  ربيع  الثانية يف 4/  ال�سايف خالل �سالة اجلمعة  ال�سيد احمد  وقال 
املوافق 2013/2/15م ما ن�سه "ان جزء من م�سوؤولية الدولة جتاه رعاياها ومواطنيها 
هي م�سوؤولية توفري فر�س العمل". مبينا" ان م�ساألة البطالة يف البالد االآن اأ�سبحت متثل 
اأرقامًا كبرية وال�سك هذا ين�ساأ من عدم ا�ستيعاب الطاقات والكفاءات واال�ستفادة منها 

يف وظائف مقررة للدولة".
منوهًا" يف مرحلة ال�سباب ومرحلة تفّجر الطاقة وحماولة البحث عما ينفع كثري من 
ابنائنا �سواء اأكانوا من خريجي املعاهد والكليات او الدرا�سات العليا ، كي يجدوا فر�ستهم 
لتحقيق بع�س ما تعلموا.. وجعل هذه اخلربات تن�سب يف بناء البلد ونربي االأوالد على 
هذه احلالة.. على ان هذا العلم والدرا�سة التي تعلمتموها البد ان تن�سب يف خدمة بلدكم 
وهذا ال�ساب اي�سًا �سادق يف بحثه عن عمل خلدمة بلده من جهة ولتوفري فر�سة مادية 

له لتوفري حياة كرمية ."
واأ�ساف "وال�سك اأّن عملية القلق التي متر بالذي لي�س له عمل �ستكون هذه الفرتة �سعبة 
على اكرث من جهة لي�س عليه فقط وامنا �سيبحث عن م�ساكل او �سيكون فري�سة للوقوع 
يف م�ساكل وبالنتيجة �سي�سهل ا�سطياده. مو�سحا" ان الدولة البد ان ت�سع يف ح�ساباتها 
توفري الفر�س.. ولقد �سمعنا يف اكرث من مورد ان هناك فر�س لكن واقعًا، هذه الفر�س 

خجولة بالقيا�س اإىل االأعداد املوجودة..
وتابع ال�سايف" �سمعنا بقوانني اال�ستثمار وهذه القوانني االإن�سان واقعًا يتفاءل بها لكنها 
على االأر�س فعاًل موارد قليلة جدًا واإجازات اال�ستثمار ال تتنا�سب مع حجم ما ينتظر البلد 
من رقي وتقدم..مبينا ان هناك م�ساكل اما يف القانون او باال�سخا�س او هناك م�ساكل يف 

الروؤى ال�سيا�سية احلزبية التناحرية".
واملكا�سب  كيان  لكل  املكا�سب احلزبية  بني  تخلط  ال�سيا�سية  "التناحرات  اأن  واأو�سح 
اأن  اعتقد  فانا  لذلك  ال�سراعات  نتيجة هذه  النا�س  بني حرمان  وتخلط  ال�سخ�سية 
ال�سرائح االجتماعية يجب اأال تتاأثر الأننا نريد اأن نبني البلد ويف بناء البلد يجب اأال جنعل 

هذه ال�سراعات توؤثر على ما يتعلق ويخدم البلد �سواء كان يف بناه التحتية او غريها".



    دعا ممثل املرجعية الدينية وخطيب جمعة كربالء يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف 

نحّمل الكتل ال�ضيا�ضية م�ض�ؤولية تردي 
ال�اقع وندع� ملكافحة البطالة

    دعا ممثل املرجعية الدينية وخطيب جمعة كربالء يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف 
الكتل ال�سيا�سية ان جتل�س جل�سة م�سرتكة حلل امل�ساكل، مطالبًا باأن تكون االختالفات يف 

وجهات النظر يف الدائرة امل�سموح بها واأن ال ت�سر العراق كبلد و�سعب .
الثانية يف  ال�سايف خالل �سالة اجلمعة  ال�سيد احمد  وقال 

املوافق 15
هي م�سوؤولية توفري فر�س العمل

اأرقامًا كبرية وال�سك هذا ين�ساأ من عدم ا�ستيعاب الطاقات والكفاءات واال�ستفادة منها 
هي م�سوؤولية توفري فر�س العمل

اأرقامًا كبرية وال�سك هذا ين�ساأ من عدم ا�ستيعاب الطاقات والكفاءات واال�ستفادة منها 
هي م�سوؤولية توفري فر�س العمل

يف وظائف مقررة للدولة
منوهًا" 

ابنائنا �سواء اأكانوا من خريجي املعاهد والكليات او الدرا�سات العليا ، كي يجدوا فر�ستهم 
لتحقيق بع�س ما تعلموا.. وجعل هذه اخلربات تن�سب يف بناء البلد ونربي االأوالد على 
هذه احلالة.. على ان هذا العلم والدرا�سة التي تعلمتموها البد ان تن�سب يف خدمة بلدكم 
وهذا ال�ساب اي�سًا �سادق يف بحثه عن عمل خلدمة بلده من جهة ولتوفري فر�سة مادية 
هذه احلالة.. على ان هذا العلم والدرا�سة التي تعلمتموها البد ان تن�سب يف خدمة بلدكم 
وهذا ال�ساب اي�سًا �سادق يف بحثه عن عمل خلدمة بلده من جهة ولتوفري فر�سة مادية 
هذه احلالة.. على ان هذا العلم والدرا�سة التي تعلمتموها البد ان تن�سب يف خدمة بلدكم 

له لتوفري حياة كرمية .
واأ�ساف 

على اكرث من جهة لي�س عليه فقط وامنا �سيبحث عن م�ساكل او �سيكون فري�سة للوقوع 
يف م�ساكل وبالنتيجة �سي�سهل ا�سطياده. مو�سحا

توفري الفر�س.. ولقد �سمعنا يف اكرث من مورد ان هناك فر�س لكن واقعًا، هذه الفر�س 
خجولة بالقيا�س اإىل االأعداد املوجودة..

وتابع ال�سايف
على االأر�س فعاًل موارد قليلة جدًا واإجازات اال�ستثمار ال تتنا�سب مع حجم ما ينتظر البلد 
من رقي وتقدم..مبينا ان هناك م�ساكل اما يف القانون او باال�سخا�س او هناك م�ساكل يف 

الروؤى ال�سيا�سية احلزبية التناحرية
اأن  واأو�سح 

اأن  اعتقد  فانا  لذلك  ال�سراعات  نتيجة هذه  النا�س  بني حرمان  وتخلط  ال�سخ�سية 
ال�سرائح االجتماعية يجب اأال تتاأثر الأننا نريد اأن نبني البلد ويف بناء البلد يجب اأال جنعل 

هذه ال�سراعات توؤثر على ما يتعلق ويخدم البلد �سواء كان يف بناه التحتية او غريها

    دعا ممثل املرجعية الدينية وخطيب جمعة كربالء يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف 

نحّمل الكتل ال�ضيا�ضية م�ض�ؤولية تردي 
ال�اقع وندع� ملكافحة البطالة

ن ض� حاأ ي ي هتال ب م ه ل اد ج و ة ضن�����  احل ة�����  ع � امل و ة م ك  احل ب ك ب ر يل ب ض� ىلاإ ع اد
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تطّرق ممثل املرجعية الدينية العليا �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي خطيب واإمام 
اجلمعة يف كربالء املقد�سة يف خطبته الثانية من �سالة اجلمعة والتي اأقيمت يف ال�سحن 
احل�سيني ال�سريف يف5 2 ربيع االأول 1434ه� املوافق 2013/2/8م يف خطبته اىل اأمور 

ثالثة ا�ستهلها مبا يلي:
االأمر االأول: زار العتبة احل�سينية املقد�سة وفد من اإخواننا رجال الدين ال�سنة )الذين عرّب 
عنهم �سماحة املرجع الديني االأعلى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين � دام ظله الوارف 
� وعن هذه الطائفة الكرمية باأّنهم اأنُف�سنا(، وكان الوفد من مدينة الزبري، واأدوا �سالة 
اجلماعة اإىل جانب زوار اأبي عبد اهلل احل�سني )عليهم ال�سالم( تعبريًا عن حر�سهم 
بجميع  البلد  لهذا  االجتماعي  الن�سيج  وقوة  العراقي،  ال�سعب  اأبناء  وحدة  على حفظ 
طوائفه واأديانه، خ�سو�سًا يف الظرف الراهن - فجزاهم اهلل تعاىل خري اجلزاء عن 

النبي )�سلى اهلل عليه واآله( - على موقفهم النبيل.
ويف االأمر الثاين قال الكربالئي اأوّد اأن اأتقدم بالتو�سيات التالية:

1- اإن الظروف الراهنة التي مير بها العراق، وال اأحتدث عن االأزمة ال�سيا�سية ب�سورة 
ال�سارع  اإىل جر  اأي طرف كان-  البع�س- ومن  خا�سة، ولكن احلديث عن حم��اوالت 
العراقي واملواطن العراقي لل�سد الطائفي، والعمل على متزيق وحدة الن�سيج االجتماعي 
ال�سعب العراقي يف �سد طائفي ونف�سي  البلد، فاإن اخلطورة حينما يراد اقحام  لهذا 
واجتماعي بني مكوناته بع�سها مع البع�س االآخ��ر، اأكرب بكثري من اأن يكون هذا ال�سد 
والتوتر حم�سور بني ال�سيا�سيني، ولذلك تاأتي هنا اأهمية دور رجال الدين، واأهل العقل 

واحلكمة من ال�سيا�سيني واأعيان املجتمع، وروؤ�ساء الع�سائر، لتهدئة ال�سارع واملواطن..
2- اأن املطلوب � وباخل�سو�س � من رجال الدين واخلطباء اأن ال يكون خطابهم وتعابريهم 

وكلماتهم حتمل �سيئًا من ال�سدة والق�سوة واجلرح مل�ساعر االآخرين.
3- عدم االإ�سغاء وااللتفات والت�سدي الأي �سوت متطرف ي�سدر من هنا وهناك اأو اأية 

دعوة تهدد وحدة الن�سيج االجتماعي لهذا البلد.
ويف نف�س الوقت ان نعطي املجال والفر�سة لل�سوت الذي يعرب عن املطالبة باحلقوق 
املحرومني،  الفقراء  �سوت  وكذلك  البناء،  والنقد  احلكيم،  احلر  وال��راأي  امل�سروعة، 
االذان ال�ساغية والقبول، والعمل لتحقيق هذه احلقوق واملطالب ومن جميع االطراف 

واملكونات.
4- ان الرابطة التي متلك الهيمنة والقوة على العالقات االجتماعية بني ابناء ال�سعب 
اأواًل، والرابطة الع�سائرية ثانيا،  الواحد وباخل�سو�س يف العراق هي الرابطة الدينية 
واحلفاظ على ان يكون منط هذه الرابطة مت�سفا باالن�سجام واالنفتاح واملحبة وال�سفاء.

يعني احلفاظ على وحدة الن�سيج االجتماعي لهذا ال�سعب..

نحّر من خط�رة جّر ال�ضارع نح� 
ال�ّضد الطائفي

11جمادى االوىل   1434ه��



 ر اإكن – بعد الن العدد ال�سابق اأنه  قلنا
 النتائ بع ا – ا�ستنبا يمعركة بدر تاري

الت ست عنها ر امل�سلمني االأو والكربى 
 نتائ كرنا اأرب وقد  ال�سفيا قوى ال�سر م

ملسها:
.ا احلجاختبار  به  االأمة احلديثة ا .

. احلسول على االمداد اليب  حتقيق النسر  
ورع الطماأنينة  نفو� امل�سلمني.

�ست كيا الر�سول )سلى ا عليه واآله  نها راإ .
و�سل( الدين و�سسية االإ�سالم االإجتماعية 

 وجمي �وال�سيا�سية والع�سكرية اأمام قري
.القبائل ب�سكل واقع

. اأبرت احلر بع العناسر الفة ال�سجاعة 
كحمة بن عبد املطل )عليه ال�سالم( وعل بن 
 عبيدة بن احلار و  )عليه ال�سالم( طال اأب

بن عبد املطل )عليه ال�سالم(كما اأبرت 
العناسر االأخرى السعيفة.

لمخططات 
المشركين
لمخططات لمخططات 
الر�سول الكر تواا

من كتاب )جهاد الر�سول امل�سطفى وال�سالم العاملي(
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النتيجة اخلام�سة:
املعادالت اجلديدة

اأثبتت معركة بدر – مبا ال يقبل ال�سك – اأن موازين احلرب لي�ست فقط يف 
اُلّعدة واَلَعدد، واإمنا ب�سالمة العقيدة، وّقوتها يف النف�س.

ع�سر  كل  يف  الدين  �سروط  التزامهم  مع  امل�سلمني  نفو�س  يطمئن  ما  وهذا 
اأن  تف�سري  هو  فما  واإاّل  اهلل عزوجل-  -باإذن  املن�سورون  الإنهم هم  ِوم�سر، 
تغلب اٍلّقلة اٍلكرثة حيث كانت ن�سبة امل�سلمني اىل امل�سركني هي الثلث، وكيف 
يغلب ال�سيف وال�سيفان تلك ال�سيوف القري�سية امل�سهورة، والفر�س والفر�سان 
اإنها موازين الغيب املبتنية على �سالمة الّنية،  تلك اخليول الكثرية الغازية، 
وقوة االرتباط، و�سدق اجلهاد يف مواطن البالء: )ولقد ن�سركم اهلل ببدر 
وانتم اذلة(، وذلك الأنهم كانوا فئة خمل�سة موؤمنة ميزانهم االإخال�س هلل 

-عّز وجّل- واالإميان به دون التعويل على غريه.
ولذا نرى عندما انقلب املقيا�س يف ُحنني عند املوؤمنني وقالوا: )لن ُنَغلب اليوم 
من قلة(، دون اأن يقولوا: لن ُنَغلب اليوم ونحن نوؤمن باهلل وندافع عن دينه، مل 

تغنهم كرثتهم من اهلل من �سيء بل ّولوا مدبرين.
قال تعاىل: )لقد ن�سركم اهلل يف مواطن كثرية ويوم حنني اذ اعجبتكم 
كرثتكم فلم تغن عنكم �سيًئا و�ساقت عليكم االر�س مبا رحبت ثم وليتم 

مدبرين(.
ولو قيل لنا: كان ذلك الزمان يختلف عن زماننا فقد كان القتال بال�سيف 
فنزلت املالئكة لت�سّد على اأيدي املوؤمنني وت�سرب اأعناق الكافرين... اأّّما 
االآن فاحلرب باالأ�سعة  واالأزرار وعرب م�سافة بعيدة حيث تعرب �سواريخهم 

القارات مما الَ َملٌك يّردها وال عنق ي�سربها.
نقول: اإن املالك واحد يف الردع والن�سرة، فالذي يكون قادًرا على تزويد 
الغيبية وعلى بث الرعب يف نفو�س امل�سركني هو  املوؤمنني بتلك الطاقات 
نف�سه -�سبحانه وتعاىل- قادر على رد ال�سواريخ وتعطيل فاعليتها واإلقاء 

الرعب يف نفو�س من اأطلقها ومن ورائهم.
قال اهلل - تعاىل - : )كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية باإذن اهلل واهلل مع 
ال�سابرين(، فـ )اإْذن اهلل( غري ناظر هنا اإىل العدد قًلة اأو كرثة، وال اإىل 
اُلَعدد، �سيوف هندية اأو �سواريخ ذّرية... رماًحا �سمهرية اأو اأ�سعة وقنابل 
ال�سابرين(  مع  )واهلل  وتعاىل-   -�سبحانه  عنده  امِلــالك  اإن  بايلوجية؟ 

وكفى، وهذا ميكن حتققه يف كل زمان، ويف كل مكان.
وهو  االآخــر،  االإلهي  باالأمر  االلتزام  �سرورة  ــًدا  اأب ننكر  ال  نحن  نعم... 
)واأعّدوا لهم ما ا�ستطعتم من قوة(. ولكن اأن ال نفرت�سه العامل االأوحد 

يف ح�سم النتائج.

النتيجة ال�ساد�سة:
�سحق الهيبة املعادية

الذين  و�سخ�سياتها  قري�س  اأفــراد  اأهــم  من  البع�س  على  بدر  ق�ست 
نفًرا من  �سبعني  فقتل  الر�سالة،  تهدمي  دور كبري يف حماولة  لهم  كان 
كاأبي جهل،  الكثري،  وقادتهم  وزعمائهم  �سادتهم  بينهم من  امل�سركني 
بن  وعقبة  �سفيان،  اأبي  بن  والوليد، وحنظلة  وربيعة،  بن خلف،  واأّمية 

اأبي معيط، واأبو البخرتي وهو العا�س بن ه�سام، ونوفل بن خويلد، ُوَمّنبه بن 
احلجاج واأخوه نبيه وغريهم، له معناه يف معادالت احلرب.

حيث اإن هذا جمع مهم له تاأثري كبري يف تقليل ن�سبة املناه�سني لر�سالة الر�سول 
املخططات  والق�ساء على جملة من  و�سلم(،  واآله  عليه  االأعظم )�سلى اهلل 
كما  امل�ستقبل،  اأحداث  ر�سم  دوًرا يف  للعبت  البقاء  لها  قّدر  لو  التي  اخلبيثة 
اأن ذهابهم يعني ح�سول النق�س النوعي يف عدد امل�سركني وهذا لوحده له 

اأهمية كربى.
هذا مع االلتفات اإىل اأن هذه ال�سخ�سيات هي التي قادت املواجهة العري�سة 
االأجالء،  و�سحبه  و�سلم(  واآله  عليه  االأكرم )�سلى اهلل  النبي  مع  ال�ساخبة 
وهي التي مار�ست معه ومعهم دور الظلم، واال�سطهاد، والت�سريد، وال�سلب، 

والتهجري واحلرب بكل اأنواعها، وخمتلف اأ�ساليبها.

النتيجة ال�سابعة:
االنطالقة املباركة

كانت بدر مبثابة البداية املباركة النطالقة بعيدة، وحدث كبري تعقبه اأحداث 
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اأخرى ُتبنى عليه من الناحية التاأ�سي�سية؛ لذلك نرى كالمهم يف اأُحد ب�سرورة 
على  ت�سّورهم  اأ�سا�س  على  مبنًيا  املدينة  خارج  العدو  مواجهة  اإىل  اخلروج 
ملحمية معركة بدر وعلى نتائجها ال�سخمة، وعلى ما زرعته يف نفو�سهم من 

رغبة حادة ملالقاة العدو اجلهاد يف �سبيل اهلل -عّز وجل-.
اإن بدر كانت مبثابة ال�سياء الكا�سف عن موا�سع القوة فيهم، وعن موا�سع 
ال�سعف يف االأعداء، وكان امتداد هذا ال�سياء بعيًدا ُْيَحُمل على اأجنحة ع�سكر 

املوؤمنني ليخرق بهم اأُحًدا واالأحزَاب وخيرَب وجميع احلروب الالحقة.
اإنها بدر العظمة التي اأ�س�ست لهم هذا الفهم املتجذر ب�سرورة خو�س مالحم 

الهداية واالعتقاد بالن�سر على كل فر�س.
حياتهم  كل  يف  للموؤمنني  زادا  كانت  اإنها  قــال  من  احلقيقة  عن  يبعد  فال 
�سيوفها  ب�سليل  الهيجاء  خاطبتهم  اإذا  طاقاتهم  لتحرير  ووقودا  اجلهادية، 

يف كل زمان.

النتيجة الثامنة:
ا�سرتجاع احلقوق امل�سلوبة

امل�سركني  مــن  غنموا  حيث  امل�سلوبة،  احلــقــوق  بع�س  اإرجـــاع  مت  ــدر  ب ويف 
ماغنموا.

فاإن مراجعة قليلة اإىل تاريخ الدعوة والدعاة يف مكة يذكرنا باعتداء قري�س 
ملًكا  يعد  مما  ال�سخ�سية  حلقوقهم  وم�سادرتهم  املوؤمنني  ممتلكات  على 

�سرًفا.
ويذكرنا بتهجريهم عن ديارهم واأموالهم ونخيلهم وارا�سيهم، وعن وطنهم، 
ا باحلرمان الذي عا�سوه يف ظل �سيا�سة قري�س ال�ساخطة الظاملة،  ويذكرنا اأي�سً

وح�سارهم االقت�سادي لهم.
فهم باالإ�سافة اإىل م�سروعية اأخذهم الأموال امل�سركني؛ الأنهم خا�سوا معهم 
حرًبا، اإال اأن هناك م�سروعية اأخرى بيد املوؤمنني غري االأوىل، وهي كون هوؤالء 
املحاربني لهم االآن قد اعتدوا عليهم و�سلبوا حقوقهم جميًعا من قبل، ف�سار 
ال�سرعي  احلق  اإعــادة  ميثل  الغنائم  اأخذ  طريق  عن  احلقوق  تلك  ا�سرتجاع 

املغ�سوب اإىل اأهله.
واملعا�سي  املايل  االقت�سادي  الو�سع  الغنائم عززت من  اأن هذه  نن�سى  ال  ثم 
على  والتهيوؤ  والنف�سية  املعنوية  لَلجنبة  تعزيًزا  بدوره  ميثل  والذي  للم�سلمني 

نحو اال�ستعداد للم�ستقبل.

النتيجة التا�سعة:
االنتكا�سة الكربى جلبهة العـدو

كانت بدر القتال مبثابة االنتكا�سة لقري�س بني القبائل ال فقطِ ملا ح�سل فيها 
من مد غيبي دح�س مزاعم امل�سركني بقد�سية ال�سنم، وال الأنه )�سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم( انت�سر عليهم انت�سارا ع�سكريا �ساحقا، وال الأنه )�سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم( حقق اأهدافه املقد�سة، وال الأنه )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
قتل زعمائهم واأرجعهم خائبني، وال الأنه )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( ك�سب 
ن�سرا باهرا له اآثاره العظيمة يف بحر التاريخ وم�سرح اأحداثه، وال الأنه )�سلى 
اهلل عليه واآله و�سلم( اأرغم اأنوفهم واألويتهم وزهوهم وكربيائهم ومرغها يف 

الرتاب، بل...
الأنه )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( – وباال�سافة اىل ذلك كله – كان قد اأثبت 
بني  واملهابة  امل�ستقلة  وال�سيا�سية  االجتماعية  �سخ�سيته  العظيم  لالإ�سالم 
اجلميع، فقري�س التي كانت متثل جنبة العظمة واِلكرب بني القبائل، والتي مل 
تر�س باحللول ال�سلمية، والتي تريد َْلطم الكيان اال�سالمي ثم الرجوع بهيبتها 

من حيث اأتت. مل حت�سل على غري الهزمية والفرار.
ال  لكي  وا�ستهانة؛  ا�ستخفاف  بكل  االإ�سالمية  اجلماعة  تلطم  اأن  اأرادت  نعم 
يكرروا اعتداءهم، ثم ي�سربوا اخلمر عند بدر، ويالعبوا الن�ساء على زعمهم، 
لطمهم  وقــد  اأنوفهم،  على  رغما  الهزمية  غبار  با�ستن�ساق  االآن  ر�سوا  قد 

الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( واأّدبهم.

النتيجة العا�سرة:
اختبار املواقف

واآله  عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول  عن  الدفاع  يف  االأن�سار  م�ساركة  عن  ك�سفت 
و�سلم( خارج املدينة، فاإنه من الوا�سح اأن تعهد االأن�سار يف حفظ ومنا�سرة 
حدود  يف  بينهما  االتفاق  وفــق  كــان  و�سلم(  واآلــه  عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول 
مدينتهم، اأما اأن ينتف�س االأن�سار مع ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
وي�سجلوا موقًفا تاريخًيا رائًدا، فهذا ما كان يرجوه الر�سول االأكرم )�سلى اهلل 

عليه واآله و�سلم( لهم واإن كان يحتمل غريه وفقا لالتفاق.
حدثتنا امل�سادر التاريخية: )ثم قال ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: 

)اأ�سريوا عَلّي اأيها النا�س!(.
واإمنا يريد ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( االأن�سار، وكان يظن اأن 
االأن�سار ال تن�سره اإاّل يف الدار، وذلك اأنهم �سرطوا له اأن مينعوه مما مينعون 

منه نفو�سهم واأوالدهم.
فقال ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: )اأ�سريوا عَلّي!(.

اهلل  ر�سول  يا  كاأنك  االأنــ�ــســار،  عن  اأجيب  اأنــا  فقال:  معاذ  بن  �سعد  فقام 
تريدنا!.

قال )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: )اأجل(.
قال: اإنك ع�سى اأن تكون خرجت عن اأمر قد اأوحي اإليك يف غريه، واإنا قد اآمنا 
بك و�سدقناك، و�سهدنا اأن كل ما جئت به ّحق، واأعطيناك مواثيقنا وعهودنا 
على ال�سمع والطاعة، فام�س يا نبي اهلل، فوالذي بعثك باحلق لو ا�ستعر�ست 

هذا البحر فخ�سته خل�سناه معك ما بقي منا رجل... اإلخ(.
اهلل  ر�سول  وجه  عن  الكرب  وك�سفوا  بدر،  معركة  يف  االأن�سار  �سارك  وفعال 
ن�سرة  وا�ستحقوا  بفعلهم،  اأ�ساريره  وب�سطوا  و�سلم(،  واآله  عليه  اهلل  )�سلى 
اإىل  اأقرب منه  االإ�سطورة  اإىل  لي�سنعوا ن�سرا هو  املوىل -�سبحانه وتعاىل- 

احلقيقة، اأال وهو الن�سر يف معركة بدر!.

النتيجة احلادية ع�سر :
تـوطيــــد االآمــال

االأغالل  منعتهم  والذين  مكة  يف  املوؤمنني  ــان  واإمي مواقف  عــززت  بــدرا  ان 
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واجلدران من االلتحاق مبواكب املهاجرين.
ويف الواقع هذه النتيجة تعترب نتيجة م�سرتكة مع كل املعارك التي خا�سها امل�سلمون 
واملعتقلني يف  املعذبني  – ح�سول  ال�سك  يقبل  – مبا ال  تعني  والتي  اأي موقع،  يف 
�سجون قري�س على املد املعنوي، والذي يدعم موقفهم يف مواجهة حثاالت قري�س، 

و�سخفها بالقوة وال�سمود والتّحدي.
اأمل التخل�س من تلك االأقبية، الأن انت�سار امل�سلمني  كما يعطيهم فر�سا اأكرب يف 
اأخرى  خطوات  االأخــرى  املعارك  يف  واالنت�سار  خطوة،  مكة  من  اقرتابهم  يعني 

م�سافة... وهكذا.
و�سلم(  واآلــه  عليه  اهلل  )�سلى  حممد  نبوة  ب�سدق  م�ساعفا  �سعورا  يعطيهم  كما 
واأحّقيته يف كل مطاليبه وظالمته التي يعاين منها، ويف نف�س الوقت بطالن اخلط 

القري�سي والداعني له.
كل هذا بف�سل الدفقات البدرية التي حملها لهم عبري الن�سر املحمدي عرب االأثري 

املدين املكي.

الثانية ع�سر: النتيجة 
االأخالق... واإرادة ال�سالم

اأثبتت احلرب يف بدر – بال ريب – اإن�سانية الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
اقرتح  الذي  وهو  مدافًعا،  الذي خرج  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  فهو  و�سلميته، 
عليهم عدم احلرب، وهو الذي حاول دفع القتال بدفع دية عبداهلل بن احل�سرمي، 
وهو الذي مل يبدءهم بالقتال اإىل اأن بدءوه، وهو الذي قال لهم: )يا مع�سر قري�س 

خلوا بيني وبني العرب( مطالبا لهم باالن�سراف وترك اخلو�س يف الدماء.
بع�س  قتل  بعدم  امل�سلمني  اأمــر  الــذي  وهــو  املعركة،  بعد  قتالهم  دفــن  الــذي  وهــو 

ال�سخ�سيات القري�سية ردا على مواقفهم قبال امل�سلمني يف مكة.
لغة  ي�سيع  اأن  جاهًدا  و�سلم(  واآلــه  عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول  حاول  اخلال�سة  ويف 
جهده  بكل  و�سعى  ومقدماتها  احلرب  اأمام  طوًدا  ووقف  ال�سالم،  وخطاب  ال�سلح 
ال�سريف الأن يحول بني القوم وبني احلرب لكن اأبت جالفتهم وحماقاتهم واأقدارهم 

اإّالها، فوقعوا فيها �سرعى خيارهم و�سحايا نواياهم.
ثم اإن قبول الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( بخيار احلرب يف وقعة بدر كان 
وتهدمي  ال�ستئ�سال  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  منه  وحماولة  قري�س،  ل�سر  دفعا 
عقبة تقف اأمام تيار اِل�سلم واالأمن وحب ال�سالح وال�سالمة للعن�سر الب�سري الذي 
يقوده النبي حممد )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، ويريد له اأن يقتحم جميع ال�سدود 

التي اأمامه كي ي�سل اإىل غايته املن�سودة يف حتقيق ال�سالم.
فكان البد من خو�س القتال يف بدر القتال كي ميهد ال�سبيل ويعبد الطريق لل�سالم 

العاملي واالأمن الب�سري.
وكان الذي اأراده )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(.

وحتى نقف على دقة التفكري النبوي – اإذا جيز لنا التعبري بذلك – ِوهّمة الر�سول 
اأن  اأراد  كيف  لرنى  امل�سركة،  املخططات  احتواء  يف  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى 
التعامل مع  االأوىل يف  واحدة، وهي طريقُته  القتالية بخطوة  امل�سركني  برامج  يلغي 

امل�سركني يف اأُحد، نتابع ذلك يف املبحث الالحق.

الأهداف
الإمامني  جديدةعن  بنتاجات  الإ�ضالمي  الأدب  اإثراء   -1

الع�ضكريني عليهما ال�ضالم.
2- اإبراز الدور امل�ؤثر والر�ضايل لالإمامني الع�ضكريني عليهما 

ال�ضالم يف التمهيد للدور املهدوي.
القراآن  لغة  ال�ضاد  بلغة  الكتابة  على  ال�ضباب  ت�ضجيع   -3

الكرمي، مبا ي�ضهم يف تنمية قدراتهم ومهاراتهم.
الأدبية  اخلربات  وتبادل  للتعارف  الفر�ضة  اإتاحة   -4

والثقافية بني ال�ضعراء والأدباء.
�ضروط امل�ضابقة

1- اأن تك�ن الق�ضيدة من ال�ضعر العم�دي وم�افقة لعرو�ض 
)اخلليل( وباللغة العربية الف�ضيحة.

عليهما  الع�ضكريني  الإمامني  حياة  على  ال�ض�ء  تلقي  اأن   -2
ال�ضالم اأو اأحدهما فكرا وعلما وجهادا.

3- اأن ل تقل عدد اأبيات الق�ضيدة عن ع�ضرين بيتا ول تزيد 
عن اأربعني.

منا�ضبة  يف  ملقاة  اأو  من�ض�رة  الق�ضيدة  تك�ن  ل  اأن   -4
�ضابقة.

 word برنامج  با�ضتخدام  مطب�عة  الق�ضيدة  ت�ضلم   -5
التح�ضريية  اللجنة  اىل   traditional arabic وبخط 
على  األكرتونية  ن�ضخة  مع   A4 قيا�ض  ورق  على  للمهرحان 
ورقم  مل�نة  �ض�رة  مع  ذاتية  ب�ضرية  مرفقة  مدمج  قر�ض 

الهاتف.
6- اآخر م�عد لت�ضلم الق�ضائد �ضيك�ن ي�م 2013/4/30م.

ملزمة  غري  املقد�ضة  الكاظمية  للعتبة  العامة  الأمانة   -7
تقبل  مل  اأم  قبلت  �ض�اء  اأ�ضحابها  اىل  الق�ضائد  باإعادة 
اأ�ضماء  ذكر  مع  املقب�لة  الق�ضائد  ن�ضر  بحق  وحتتفظ 

اأ�ضحابها.
============================

�ضيتم  كما  حمكمة  جلنة  اىل  امل�ضاركة  الن�ض��ض  *تخ�ضع 
اإ�ضعار اأ�ضحاب الق�ضائد املقب�لة قبل مدة ل تقل عن اأ�ضب�ع 

من م�عد انعقاد املهرجان.
* �ضيتم تكرمي ال�ضعراء امل�ضاركني يف املهرجان

poetry@ الكرتوين  الربيد  على  الن�ض��ض  تر�ضل 
aljawadain.org

* لال�ضتف�ضار الت�ضال بالرقام:
07902844924-07901828099-07713237841
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 االمام احل�سني سريل

 • حتقيق: حممود امل�سعودي ــ حممد الي�ساري 

لعام  اآار  من   �اخلام  االثال يــوم   
   ــا ــث ال  ربــيــ   املـــواـــق  م 
ـــار عند  ــجــريــة يـــوم تــاريــــ وـــد ب
 ال�سالم  عليه البيت  اأــل  واأتــبــاع   ب
 اأك سرا   الت االتفالية  �سهد  قد 
 البلدا تلف  مــن  �سسية    مــن 
من  الائرين   واآال  واالإ�سالمية العربية 
 كربال ااأ بلدنا احلبي وجم غف من 
�سيد  ملرقد  اجلديد   ال�سبا  تتاا  املقد�سة

ال�سهدا االإمام احل�سني )عليه ال�سالم(.

وتزّيَن القرب ال�سريف بتحفة فنية رائعة اجلمال وغاية 
االإ�سالمية على يد  النقو�س والزخرفة  االإبداع من  يف 
العاملي  الفنان  يراأ�سهم  الفنون  هذه  يف  متخ�س�سني 

حممود فرا�سجيان. 
االحتفالية  ح�سرت  احل�سينية(  )الــرو�ــســة  جملة 
اليوم امل�سهود، واأخذت  لت�سارك فرحة امل�سلمني بهذا 
بهذه  �سعورهم  عن  ليعربوا  احلا�سرين  بع�س  اآراء 

املنا�سبة املهمة:
للعتبة  الــعــام  االأمـــني  قــال  االفــتــتــاح  يف  كلمته  ففي 
الكربالئي"  املهدي  عبد  ال�سيخ  املقد�سة  احل�سينية 
�ساقة  رحلة  وبعد  امل�سهود  التاريخي  اليوم  هــذا  يف 
وع�سرية و�سرب وم�سابرة دامت �سبع �سنوات، ر�سمت 
هذا  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  لالإمام  الع�ساق  اأيــادي 
الت�سميم العظيم، ثم اأمتت عملها اأنامل كانت تخط 
االإ�سالمي  االإبــداع  اآيــات  اآية من  واأبهى  اأبــدع  وت�سنع 
حمبي  جلميع  ويحق  جربائيل،  به  افتخر  من  ل�سباك 
يفتخروا يف هذا  اأن  ال�سالم(  )عليه  االإمــام احل�سني 
اليوم باإزاحة ال�ستار عن ال�سباك اجلديد الذي خطف 

االب�سار والعقول والعواطف الوالئية مل�ستقبليه".
مهمة  مبراحل  مرت  ال�سباك  اإجنــاز  عملية  اأن  مبينًا 
كانت بتوفيق اإلهي فقال" ان عملية ا�ستبدال ال�سباك 
القدمي بال�سباك اجلديد مرت -بتوفيق اهلل- مبراحل 
يوم  �سادف  فقد  التوقيت،  حيث  من  ومهمة  متعددة 
توقيع العقد وال�سروع بالعمل يوم والدة االإمام احل�سني 
والدة  يوم  كان  ال�سباك  اإجناز  ويوم  ال�سالم(،  )عليه 

ال�سباك  و�سع  واإن  ال�سالم(،  )عليه  الر�سا  االإمــام 
اهلل  )عجل  املهدي  لالإمام  التتويج  يوم  كان  اجلديد 
تعاىل فرجه ال�سريف(، فيما كانت عملية �سب االأ�س�س 
اهلل  )�سلى  االأكــرم  النبي  والدة  يوم  يف  الكونكريتية 
عليه واآله و�سلم(، اأما يوم افتتاحه فقد �سادف ذكرى 
املقد�سة  كربالء  من  ال�سعبانية  االنتفا�سة  انطالقة 

عام م".  

  �املقد رات عن ال�سباس�
رئي�س ق�سم  بنّي  املقد�س  ال�سباك  ولتفا�سيل اكرث عن 
املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  الهند�سية  امل�ساريع 
ال�سباك  ان  قائاًل"  كــاظــم  ح�سن  حممد  املهند�س 
اأطنان من  اأطنان منها خم�سة   0 وزنه  يبل اجلديد 
الذهب  من  وكمية   ، عيار  اخلال�سة  الف�سة 
الذهب اخلال�س  تــرتاوح بني 00 اىل 0 كغم من 
اخل�سبي  الهيكل  اإىل  اإ�سافة  قرياطا،    عيار  من 
املعالج  ال�ساج  اخل�سب  انــواع  اجود  من  يتاألف  الذي 

."مبواد متنع التاآكل والتاأثر باأجواء املنا
ا�ستمر  ال�سباك اجلديد  بت�سنيع  " العمل  اأن  واأو�سح 
يف  االأمــنــاء  هياأة  قبل  من  �سنوات  ال�سبع  يقارب  ما 
جلنة  قبل  من  م�ستمرة  مبتابعة  املقد�سة،  قم  مدينة 
ا�ست�سارية تابعة لق�سم امل�ساريع الهند�سية والفنية يف 
جميع  تكون  اأن  اجل  من  املقد�سة،  احل�سينية  العتبة 
الت�ساميم مطابقة للت�ساميم االإ�سالمية املوجودة يف 

العتبات املقد�سة يف العراق". 

اإاة ال�ستار 
عن الشباك الجديد
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وبني" اأن ال�سباك القدمي مت خزنه متهيدًا لن�سبه يف 
متحف االمام احل�سني )عليه ال�سالم(".

نفحات والئية للحا�سرين..
ـــر الــنــقــل الــعــراقــي الــ�ــســابــق عــامــر عــبــد اجلبار  وزي
للعامل اال�سالمي  "نبارك  لنا  ا�سماعيل قال يف حديثه 
احل�سينية  العتبة  والدارة  وللعراقيني خ�سو�سًا  عمومًا 
والرتاثي  والتاريخي  الكبري  االجنـــاز  هــذا  املقد�سة 
الذي يعرب عن تراث اال�سالم ،واإنها لفرحة كبرية اأن 
يح�سر امل�سلمون من �ستى ارجاء املعمورة ومن خمتلف 
الطوائف الذين عربوا عن م�ساعر الوحدة واحلب وان 
امل�سلمني  ال�سالم( جتمع  خيمة االمام احل�سني )عليه 
"نوجه  م�سيفًا  العامل".  يف  املظلومية  رمز  ميثل  الأنه 
وان  ال�سف  لــوحــدة  العراقيني  ولــكــل  للعامل  نــداءنــا 
يبتعدوا عن اخلطابات الطائفية الأنها دخيلة من خارج 

احلدود العراقية وب�سكل غري �سرعي".
وا�ستطرد "نبارك الإدارة العتبتني املقد�ستني احل�سينية 
م�سرفة تربز  قدمتاه من اجنازات  ما  والعبا�سية على 
بالدرجة  يرى  كربالء  ملدينة  فالداخل  كربالء  مدينة 
االوىل اجناز العتبتني املقد�ستني من م�ساريع اقت�سادية 
وطبية وزراعية او �سناعية وا�ستثمارية مذهلة، بل تكاد 
العتبتني املقد�ستني اف�سل مما قدمت  تكون اجنازات 
ع�سر  طــوال  املركزية  واحلكومة  املحلية  احلكومات 
االحتادية  احلكومة  على  امتنى  لذلك  م�ست،  �سنوات 
للعتبتني املقد�ستني  ان تزيد من التخ�سي�سات املالية 

لتو�سيع  اال�ستمالكات  اجل  من  والعبا�سية  احل�سينية 
الزائرين  خدمة  يف  ت�سب  والتي  احل�سيني  احلائر 
من  اكرث  يرتادها  املطهرة  املراقد  هذه  ان  �سيما  وال 
على  موجود  غري  الرقم  وهذا  �سنويا،  زائر  مليون   60
ولذلك  املــكــرمــة،  مكة  فيها  مبــا  الــعــامل  يف  بقعة  اأي 
واعتقد  املدينة،  لهذه  التحتية  البنى  اىل  نحتاج  نحن 
البنى   ( املهمة  بهذه  املقد�ستني  العتبتني  تكليف  ان 
التحتية( بح�سب جتربتهم الناجحة �سوف يتحقق فيه 

اجناز �سريع ونزاهة يف العمل وب�سكل ملفت للنظر".

يوم جتديد العهد 
بغداد  حمافظة  جمل�س  ع�سو  الكاظمي،  معني  ال�سيد 
ذكر قائاًل "ان يوم ازاحة ال�ستار عن ال�سباك املقد�س 

يعد مبثابة يوم فرح وبهجة جلميع امل�سلمني يف العامل 
ال�سالم(  )عليه  احل�سني  لالإمام  العهد  جتديد  وهــو 
بــالــ�ــســري عــلــى طــريــقــه ومــنــهــجــه الــــذي خــطــه بدمه 

ال�سريف".
حتت  يندرج  واملهم  العظيم  االجنــاز  "هذا  اإن  وبــني 
عنوان امل�ساريع الكبرية والعظيمة التي ت�سهدها العتبة 
الذي  للتطور  منــوذجــًا  تعد  التي  املقد�سة  احل�سينية 
العراق  داخــل  من  الكرام  الزائرين  خدمة  يف  ي�سب 

وخارجه ".
لدينا  كم�سلمني  قال" نحن  الطالقاين  فار�س  االأ�ستاذ 
اعياد خا�سة بنا كاأعياد الفطر واال�سحى ويوم الغدير 
واأُ�سيف اليوم اإىل هذه االأعياد عيد ا�ستبدال ال�سباك 
نبارك  العظيمة  املنا�سبة  هــذه  نعي�س  واإذ  املقد�س، 
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جلميع امل�سلمني هذا العيد ون�سيد ون�سكر كل من �ساهم 
يف هذا االجناز الكبري الذي يخلد امل�سرية املحمدية".

فبنّي  املقد�سة  العتبة  يف  االعــمــار  �سعيد  على  امــا 
الطالقاين" نبارك كل اجلهود الكبرية التي تقوم بها 
العتبة احل�سينية املقد�سة يف اجناز امل�ساريع اخلدمية 
لزيارة  الوافدين  الكرام  الزائرين  امل�سخرة يف خدمة 
رائدة  ا�سبحت  ال�سالم(، فقد  االإمام احل�سني )عليه 
يف جمال االأعمال والتقدم العمراين، وندعو امل�سوؤولني 
مبو�سوع  املعنيني  احلكومية  والــدوائــر  الـــوزارات  يف 
الذي  والطريق  امل�سار  نف�س  على  ال�سري  اىل  االعمار 
ت�سري فيه امل�ساريع العمرانية يف العتبات املقد�سة، يف 

�سبيل النهو�س بواقع االعمار والبنى التحتية".  
يف  االإح�ساء  من  زائــر  احل�سري،  احمد  جــواد  ال�سيخ 
ال�سعودية بني خالل لقائنا به "ان هذه ال�ساعة ال ُتعد 
عليه  احل�سني  قرب  وان  كربالء  ار�س  فان  العمر،  من 

ال�سالم رو�سة من ريا�س اجلنة، وال �سك اأننا ع�سنا يف 
هذه ال�ساعة يف رو�سة من ريا�س اجلنان".

قلوب  على  التي متر  التاريخية  الذكرى  "هذه  واأردف 
ال�ستار عن  اإزاحة  بالفرحة وامل�سرة مبنا�سبة  املوؤمنني 
كل  فيه  بذل  الذي  املقد�س  لل�سريح  اجلديد  ال�سباك 
)عليه  احل�سني  االمــام  �سبيل  يف  ونفي�س  غايل  هو  ما 

ال�سالم(".

)عليه  احل�سني  االإمــام  رايــة  حتت  ال�سمل  ملُّ 
ال�سالم(

عامر  ال�سيخ  ببغداد  االأعظمية  اأهـــايل  ممثل  ــال  وق
املنا�سبة  هذه  ا�ستغالل  يف  �سرورة  هناك  العزاوي" 
كلمته  وتوحيد  العراقي  ال�سعب  �سمل  مللمة  اأجــل  من 
ال�سالم(".فقال"  )عليه  احل�سني  االإمــام  رايــة  حتت 
اأن  فيجب  ال�سالم(  )عليه  حمبته  على  اجتمعنا  نحن 

ن�ست�سقي منها الإ�ساعة روح التعاي�س واالإخاء وتطبيقها 
ن�ستغلها  واأن  حياتنا  يف  بلورتها  على  والعمل  عمليًا 

اال�ستغالل االأمثل ال جمرد احتفالية فقط".
ال�سباك  عن  ال�ستار  رفع  نريد  ال  اليوم  "اإننا  واأ�ساف 
احل�سني  يرانا  كي  ال�ستار  رفع  نريد  بل  الذهب  لرنى 
وُيف�سل كل املخططات التي ترمي لزرع الفتنة الطائفية 
متزيق  يف  الطائفيون  ف�سل  وقد  وال�سّنة،  ال�سيعة  بني 
وتفرقة وحدة ال�سعب العراقي بربكة اأهل البيت عليهم 
مقدمتهم  ويف  االأجـــالء  واملــراجــع  والعلماء  ال�سالم 
�سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد ال�سي�ستاين دام ظله". 

اأغلى منا�سبة.. 
املقرئ احمد عبد احلي، من جمهورية م�سر العربية 
قال "عندما ي�ساألني اأحد عن اأغلى منا�سبة قراأت فيها 
القراآن الكرمي �ساأقول اإنها منا�سبة ازاحة ال�ستار عن 

  الطالقاين" نبارك 
كل اجله�د الكبرية التي 

تق�م بها العتبة احل�ضينية 
املقد�ضة يف اإجناز امل�ضاريع 
اخلدمّية امل�ضّخرةخلدمة 

الزائرين الكرام 
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لو ت�سّفحنا تاريخ املرقد ال�سريف لالإمام احل�سني عليه ال�سالم بدءا من واقعة 
الطف وما طراأ عليه من اإعمار حتى وقتنا احلا�سر �سنجده قد مّر ب�سبع مراحل 
عمرانية كان اأولها يف عهد املختار الثقفي الذي �سّيد له قبة من االآجر واجل�س 
با�ستغالله  �ساهم  مما  للعلويني  بتقربه  تظاهر  حني  املاأمون  عهد  يف  والثانية 
تعر�ست  ما  �سرعان  لكنها  ال�سريف  القرب  على  �ساخمة  وبناء عمارة  الفر�سة 
للتطاول والتعدي من قبل املتوكل الأربع مرات، وكذلك احلال حينما و�سل املنت�سر 
اإىل �سدة اخلالفة وتوىل اأمر ال�سلطة يف دولة العبا�سيني واأمر برفع اخلناق عن 
حمبي اأهل البيت -عليهم ال�سالم- مت ت�سييد العمارة الثالثة للمرقد ال�سريف 
لكنها �سرعان ما تعر�ست لالنهيار يف زيارة عرفة �سنة  هـ الأ�سباب جمهولة 
اأ�سيب على اإثرها القرب باالنهدام و�سار مك�سوفًا ملدة ع�سر �سنني حتى توىل الداعي 
ال�سغري حممد بن زيد بن احل�سن جالب احلجارة من اأوالد احل�سن ال�سبط اإمارة 
طرب�ستان بعد وفاة اأخيه امللقب بالداعي الكبري فحينئذ اأمر ببناء امل�سهد واإقامة 
العمارة الرابعة، وملا حكم بغداد ع�سد الدولة البويهي يف خالفة الطائع بن املطيع 
العبا�سي اأمر ببناء رواق ال�سيد اإبراهيم املجاب اإال انه تعر�س حلريق جراء �سقوط 
�سمعتني كبريتني على املفرو�سات ومل ي�سلم �سوى ال�سور وق�سم من احلرم وكانت 
تلك العمارة اخلام�سة للمرقد، اأما العمارة ال�ساد�سة فاإنها حدثت يف عهد احل�سن 
بن املف�سل بن �سهالن الذي قام بتجديد بناء احلائر احل�سيني بعد اأن �سّبت فيه 
النار و�سيد القبة على القرب ال�سريف واأ�سلح ورّ ما دمره احلريق واأمر ببناء 
ال�سور، وجاء بعد ذلك ال�سلطان معّز الدين اأوي�س بن ال�سيخ ح�سن اجلالئري 
الذي توىل يف )عام  هـ( �سلطة العراق ليقوم بالعمارة ال�سابعة حيث بنى حرم 
االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( واأقام عليه قبة على �سكل ن�سف دائرة حماطة 
باأروقة كما هو عليه احلال اليوم، وقد بو�سر بالعمل يف )عام 6 هـ(واأكمله ابنه 

اأحمد بن اأوي�س )�سنه 6 هـ(.
ولكننا لو اأمعّنا النظر مبا �سهدته العتبة احل�سينية املقد�سة خالل ال�سنوات الع�سر 
التي اأعقبت �سقوط النظام )ني�سان 00( حتى )ني�سان 0( من حمالت 
اإعمار وبناء اإىل جانب املحافظة على املرقد ال�سريف من اال�ستهدافات املتكررة 
ومقارنتها باحلقب املا�سية يجعلنا جمربين على كتابة تاريخ هذه املرحلة باأحرف 
من نور لنوؤر لالأجيال القادمة اأن هذه الفرتة ت�ستحق اأن نطلق عليها ) الع�سر 
الذهبي ملرقد االإمــام احل�سني عليه ال�سالم( بف�سل اإ�سراف املرجعية الدينية 
العليا على اإدارة العتبة املقد�سة، وندّون بكلمات الذهب العمارة الثامنة للمرقد 
التي اأظهرته باأبهى �سورة الإتاحة املجال لو�سع حجر االأ�سا�س للعمارة التا�سعة التي 
انطلقت با�ستمالك االأرا�سي املجاورة للمرقد ال�سريف وبناء ال�سحن الكبري الذي 

ي�سّم املرقدين ال�سريفني .

لو ت�سّفحنا تاريخ املرقد ال�سريف لالإمام احل�سني عليه ال�سالم بدءا من واقعة 
الطف وما طراأ عليه من اإعمار حتى وقتنا احلا�سر �سنجده قد مّر ب�سبع مراحل 

الع�ضر الهبي ... 
ومرقد احل�ضني 

◄  بقلم: والء ال�سفار 

 ال�سباك اجلديد ل�سريح االإمام احل�سني )عليه ال�سالم(".
وتابع" اأتقدم بال�سكر الوايف الإدارة العتبة احل�سينية املقد�سة على الدعوة حل�سور هذا 
احلدث التاريخي واعترب هذا اليوم تاريخ ميالدي كاأين اليوم ُولدت من جديد، وهذا 
االحتفال �سمن  �سعيد حل�سوري هذا  واأنا  ال�سالم(  االإمام احل�سني )عليه  بركات  من 

احل�سور الكبري من خمتلف اأنحاء العامل".

من االأيام املجيدة 
ال�سيد يا�سني املو�سوي قال"يعد هذا اليوم من االأيام املجيدة وال�سعيدة يف حياة املوؤمنني 
فهو يرمز اىل مدى اهتمام النا�س املوؤمنني مبراقد ومزارات االئمة واالأولياء ويعرب عن 
روح التحدي لكل املفاهيم اخلاطئة واملنحرفة التي اأُريد منها اإعطاء �سبغة اأخرى غري 
التي اأرادها النبي حممد )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( فهو اأكد على ا�ستحباب بناء قبور 
ال�ساحلني وزيارتهم وال�سيما االأئمة املع�سومني )عليهم ال�سالم( واعتربه من �سعائر 

الدين و�سرورة االهتمام بها من خالل تعمريها".
واأو�سح "يف الواقع ان هذه املقامات ترمز اىل ال�سواخ�س التي تعرب عن املبادئ والقيم 
ونحن نح�سر  التاريخي  ،ويف هذا احلدث  القبور  اأ�سحاب هذه  اجلها  التي �سحى من 
لتجديد �سباك ال�سريح املقد�س امنا هو مبثابة جتديد بيعة الوالء لالإمام احل�سني )عليه 

ال�سالم( ".   
حممد ح�سني اخلر�س، زائر من اململكة ال�سعودية حتدث قائاًل" بهذه املنا�سبة ال�سعيدة 
اأجد نف�سي حمتفيًا بالعيد احلقيقي لهذه ال�سنة، فنحن ن�ستمد من االإمام احل�سني )عليه 
�سار على مبادئ  اإذا  اإال  االن�سان كان�سان ال تتحقق  والوفاء، وقيمة  الت�سحية  ال�سالم( 
وقيم االأئمة عليهم ال�سالم، انبثاقًا وامتدادًا للمبادئ والقيم ال�سامية التي جاء بها �سيد 

الب�سرية ر�سول اهلل حممد )�سّلى اهلل عليه واآله و�سلم(".
وتابع "ان ما وجدناه ومل�سناه من هذا التجمع العاملي العظيم من علماء واأفا�سل ورجال 
على  يدل  اإمنا  امل�ستوى  رفيعة  ر�سمية  و�سخ�سيات  وم�سايخ  واإعالميني  ووجهاء  اأعمال 
عظمة االمام احل�سني )عليه ال�سالم( بل اأن هذه اجلموع لي�ست �سوى غي�س من في�س 

حمبي واأتباع اأهل بيت الرحمة".
وبني "اأن هذا االحتفال بن�سب �سباك جديد يعد روعة من اجلمال وحتفة من التحف 
الثمينة واأعجوبة من عجائب الدنيا بهذا امل�ستوى من الفن والنقو�س واالإبداع، وهو دليل 
على العناية االلهية بان االمام احل�سني )عليه ال�سالم( م�سدد وموفق بكل احلاجات. 
فامتنى جلميع الزوار ال�سالم وان يجعل العراق اآمنا باأهله واأن يعم ال�سالم على جميع 

امل�سلمني يف انحاء العامل".
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• عبدالهادي البابي 

 �ضيبقى العراق 
  ..هب امل�ؤامرةوت..

العراقي  ال�ضعب  اأن   يف  ل�ضك 
املرحلة   ه يف  يعي�ض  الي�م  
اأ�ضد  ه��ي   اأح���داث���ا ال�ضعبة 
لأن   ،  اأح���دا م��ن  عليه  مامر 
املحتلني واأع�انهم من املجرمني 
وال��ق��ت��ل��ة ومن  والأره���اب���ي���ني 
ق��ب��ل��ه��م احل���ك���ام ال��ط��غ��اة قد 
عمل�ا على اإذلله وم�ضخ ه�يته 
واإ�ضقاط  حق�قه  وم�����ض��ادرة 
اإرادته وتقييد حريته و�ضرقة 
ثرواته وزرع الفتنة يف رب�عه 

الآمنة.

 

ولكن اهلل �سبحانه وتعاىل  يريد لهذا ال�سعب اأن يكون 
الت�سلط  اأ�سكال  كل  يرف�س  فــرتاه   ، اآمنًا  عزيزًا  قويًا 
وبالكلمة   ، باجلهاد  وذلــك   ، الهوية  وم�سخ  والطغيان 
، وبالقلب ، وبكل ما ميلك من اإرادة و�سرب على طول 

تاريخه احلافل باملواقف الوطنية ال�سجاعة..
واإختالف   ، ال�سيا�سية  املواقف  تباين  اأن   يف  وال�سك 
وجهات النظر ، ُتعُد يف عرف الدميقراطية حالة طبيعية 
مامل تتحول اإىل تخريب 
وعمل م�سلح وت�سفيات 
واإن   ، واغـــــتـــــيـــــاالت 
اخلالف حول اأي ق�سية 
اإطار  يف  يحل  اأن  يجب 
القانون  اإىل  االحتكام 
ال�سبيل  ـــعـــد  ُي الــــــذي 
الوحيد لبناء موؤ�س�سات الدولة ، وبوا�سطته يتم تعزيز 
االأمن االإجتماعي ، وتقومي العملية ال�سيا�سية ،والنهو�س 
بعملية البناء واالإعمار ، واأن يبقى حتت �سقف امل�سلحة 
لكل  احل�سابات  يتجاوز  واأن   ، لل�سعب  العليا  الوطنية 
امل�سالح ال�سخ�سية والفئوية ، ويف املقابل فاإن التم�سك 
بامل�سالح الفئوية واحلزبية واإنتهاج اخليارات ال�سيقة 
�سيلحق  باأنه  ، ال�سك  الوطن  ال�سركاء يف  بالتعامل مع 
�سررًا فادحًا باالأمن واال�ستقرار الذي يحتاجه اجلميع 

يف كل االأوقات ..
 ، القانون  يحرتم  من  لكل  وطــن  هو  اليوم  العراق  اإن 
مع  العراق  �سهده  الــذي  الدميقراطي  بالتغيري  ويوؤمن 
بداية انطالق العملية ال�سيا�سية - بالرغم من النواق�س 
يوؤمن  لكل من  وهــو وطــن    - رافقتها  التي  واالأخــطــاء 

بالتعددية واحلرية والتداول ال�سلمي لل�سلطة ..
اإننا نريد اأن يتحرك اجلميع من موقع الذهنية امل�سوؤولة 
، بروحية املحبة التي حتول اإىل كلمة هادفة واإىل اأ�سلوب 
اإىل  الوطن  اأبناء هذا  واأن الينجر  مفتوح  وحوار  طيب 

بكل  االأعــداء  لها  التي خطط  الطائفي  التناحر  حفرة 
خبث ولوؤم ، مهما كانت االأ�سباب عظيمة ، ومهماكان 

اخلطب جليال !! 
فيجب علينا جميعًا كعراقيني اأن الن�سمح الأحد اأن يبقى 
�سواء يف ال�سلطة التنفيذية اأو الت�سريعية اأو اأي موقع من 
مواقع امل�سوؤولية وهو يتنعم باالمتيازات الهائلة.. ولكنه 
يف نف�س الوقت يحابي االإرهابيني ويتواطاأ مع املخربني 
 ، اخلــارجــيــة  ــدات  االأجــن ينفذون  الــذيــن  وامل�سبوهني 
فال�سعب العراقي ال يتحمل ال�سكوت بعد اليوم على مثل 
ت�سرفات هوؤالء الذين ال يريدون له اإال اخلراب والدمار 

وال�سقوط يف اأح�سان االإرهاب واأذنابه!!
على  يحتم  واالإن�ساين  وال�سرعي  الوطني  الواجب  اإن 
جميع اأبناء ال�سعب العراقي ال�سابر اأن يقوموا بواجبهم 
باحلفا على اأمنهم ، ودفع اخلطر عن بالدهم ، حتى 
ينعم اجلميع بنعمة االأمن وال�سالم ..وال�سعب العراقي 
املخططات  كــل  حتطيم  على  تعاىل  اهلل  بـــاإذن  قـــادر 
واملوؤامرات واالأجندات امل�سبوهة التي ت�ستهدف متزيق 

وحدته ، والعبث مبكانته ومقد�ساته ووجوده  ..
من هنا البد لنا اأن نعي�س - خ�سو�سًا يف هذه املرحلة - 
التعبئة الروحية وال�سيا�سية واجلهادية من اأجل اأن نكون 
االأقوياء ، حتى ولو كنا نعاين من بع�س نقاط ال�سعف 
هنا اأو هناك، لنعرف كيف نواجه العدو يف نقاط �سعفه 
،  لنقوي مواقفنا وننمي قدراتنا، الأن اهلل تعاىل ال يريد 
لالإن�سان ال�سعيف اأن يبقى �سعيفًا ، وهو قادر اأن يكون 
قويًا ، ولذلك قوتنا فيما ن�سنعه وننميه ونبدع فيه وهي 
م�سوؤوليتنا ، فن�سنع قوة العلم من خالل التعلم ، وقوة 
البدن واملوقف واملوقع ، ولو كان ذلك ب�سكل تدريجي ، 
الأن اهلل يبغ�س العبد ال�سعيف الذي ي�ستطيع اأن يكون 

قويًا ، ولكنه ي�ست�سلم ل�سعفه ..!
 ، الطاهرة  دمائهم  مــن  ــهــارًا  اأن العراقيون  دفــع  لقد 
و�سحوا بكل غاٍل ونفي�س من �سبابهم ورجالهم ون�سائهم 
اأجل  من  ووجودهم  و�سعادتهم  و�سيوخهم  واأطفالهم 
اأن ينعموا بالطماأنينة وال�سعادة واالأمن ، ومن اأجل اأن 
ي�سرتدوا كرامتهم وهويتهم الوطنية ، وومن اأجل ذلك 
ي�ستعبدهم  اأن  اليوم  بعد  الأحــد  الي�سمحوا  اأن  عليهم 
ي�ستحقونها  التي  راحتهم  عليهم  ينغ�س  اأو  اأوي�ستغلهم 

بعد رحلة العناء وال�سقاء الطويل ..
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الكرمي  ال��ق��راآن  دار  يف  امل�سوؤولني  قبل  من  حثيثة  بجهود 
التخ�س�سية يف منطقة ما بني  القراآنية  املكتبة  ان�ساء  مت 

احلرمني ال�سريفني لن�سر القراآن الكرمي وتفا�سريه. 
التخ�س�سية  القراآنية  املكتبة  عمل  اآل��ّي��ة  على  وللتعرف 
التقت جملة )الرو�سة احل�سينية( مب�سوؤول املكتبة القراآنية 
قائاًل  لنا  حتدث  ال��ذي  احلمزة  عبد  �سفاء  التخ�س�سية 
"تاأ�س�ست املكتبة القراآنية التخ�س�سية التابعة لدار القراآن 
بالعتبة احل�سينية املقد�سة يف منت�سف عام 2009 وموقعها 
احلايل يف منطقة ما بني احلرمني ال�سريفني لتكون مركز 
ا�سعاع ثقايف وقراآين متميز والهدف من تاأ�سي�سها هو ن�سر 
الزائرين   لكّل  القراآين  والوعي  القراآنية  والعلوم  الثقافة 
بحكم ان الو�سع احلايل يفتقد اىل موؤ�س�سات خا�سة بعلوم 
القراآن وحتى املوؤ�س�سات الدينية املوجودة ال تعطي اجلزء 

االكرب من اهتماماتها ون�ساطاتها اىل العلوم القراآنية ".
"يف بداية افتتاح املكتبة كان االإقبال تدريجيا فكان  وتابع 
بربكات  االن  ولكن  ال�سهر  يف  زائ���ر   1000 ع��ن  يزيد  ال 
االمام احل�سني )عليه ال�سالم( وبحكم الزيادة الكبرية يف 
اعداد الزائرين الكرام فقد ارتفع العدد امل�سجل لدينا يف 
ال�سجالت اخلا�سة باملكتبة حلجم املبيعات واالقبال اىل نحو 

6000 زائر يف ال�سهر الواحد ".
وعن اهم ما حتتويه املكتبة قال "يوجد يف املكتبة القراآنية 
اف�سل فهر�س يف العامل العربي كونه ي�سمل ختمات قراآنية 
واال�سالمي  العربي  العامل  يف  الكرمي  القراآن  قراء  جلميع 
العراقيني  القّراء  اىل  باالإ�سافة  واي��ران  و�سوريا  يف م�سر 
وان الفهر�س الكامل يحتوي على  ما يقرب ال��1000 قر�س، 
وحتتوي املكتبة كذلك جميع االأم�سيات القراآنية التي اأقامتها 
وتقيمها العتبة احل�سينية املقد�سة يف املهرجانات واملحافل 
القراآنية باأ�سوات القّراء العامليني الذين ت�ست�سيفهم العتبة 
احل�سينية املقّد�سة وكذلك االم�سيات القراآنية التي يقيمها 

دار القراآن الكرمي ". 
يف  القّراء  باأ�سوات  كاملة  قراآنية  ختمات  "لدينا  واأ�ساف 
العتبة احل�سينية املقد�سة ومنهم احلاج ا�سامة عبد احلمزة 
واحلاج م�سطفى ال�سراف و�سيد م�سطفى الغالبي و�سيد 
حيدر الغالبي الذي قام بالتعاون مع قناة كربالء الف�سائية 
بت�سجيل ختمة قراآنية كاملة وهي االآن تبث على قناة كربالء 
اجزاء  ع��دة  على  اخلتمة  ه��ذه  تنظيم  مت  وق��د  الف�سائية 
مت  القراآنية  للمكتبة  االخ��رى  النتاجات  وم��ن  و�سفحات، 
ت�سجيل الرقية ال�سرعية بال�سوت ال�سيعي الأول مرة ب�سوت 

ال�سيد حيدر الغالبي وكذلك ت�سجيل )الثمانون اآية واملنجيات 
ال�سبع(.   

قال  والطبع  الن�سخ  عمليات  يف  امل�ستخدمة  االجهزة  وعن 
عبد احلمزة "ان االجهزة امل�ستخدمة يف اال�ستن�ساخ والطبع 
�سواء لالأقرا�س الليزرية او ا�سرطة الكا�سيت هي من منا�سئ 
عاملية ومبوا�سفات عالية اجلودة وان االقرا�س الليزرية التي 
هي من نوع االمي�سن ذي املن�ساأ الهندي وا�سرطة الكا�سيت 
الطباعة  عملية  وتتم  وعاملية،  جيدة  موا�سفات  ذات  هي 
وت�سميم االغلفة من قبل كادر املكتبة وهو كادر متخ�س�س 

يف جمال الت�سميم والطباعة ".
وحول الربامج الكمبيوترية واملو�سوعات القراآنية والتعليمية 
من  مبجموعة  املكتبة  رف��د  "مت  ق��ائ��اًل  حت��دث  املكتبة  يف 
اهل  ومكتبة  ال�ساملة  املكتبة  ومنها  الكمبيوترية  الربامج 
التعليمية  ال��زه��راء  ومو�سوعة  ال�سالم(  )عليهم  البيت 
وهي  االمم  مهدي  ومو�سوعة  امل�سورة  اال�سالمية  واملكتبة 
مو�سوعة كاملة عن االمام املهدي )عليه ال�سالم( وبرنامج 
الكرمي  القراآن  من  �سذرات  ا�سمه  الكرمي  بالقراآن  خا�س 
وهو عبارة عن ثالثني حلقة تو�سح احكام القراآن الكرمي، 
ومو�سوعة قوت القلوب التي مت ان�ساوؤها من قبل جمموعة من 
اهايل الب�سرة الكرام الذين اهدوها للمكتبة القراآنية وقد 

ن�سرت باإ�سم املكتبة القراآنية التخ�س�سية، وحتتوي املكتبة 
على اأقرا�س تعليمية لتعليم القراآن الكرمي من اعراب وتالوة 
مو�سوعة  وكذلك  ال�سوت،  خم��ارج  و�سبط  �سحيح  ونطق 
�ساملة لكل القراء امل�سريني منذ اأربعينيات القرن املا�سي ، 

ومو�سوعة اأخرى الأكرث من 55 قارئا اإيرانيا عامليا ".
واأو�سح اأن املكتبة "حتتوي على قر�س تعريفي وتو�سيحي 
العتبتني  بدايًة مبوقع  املقد�سة  الأهم معامل مدينة كربالء 
احل�سينية والعبا�سية املقد�ستني وامل�ساحة الكلية لكل عتبة 
وكذلك امل�ساحة بني احلرمني ال�سريفني وموقع كفي العبا�س 
)عليه ال�سالم( ومقام �ساحب الزمان )عّجل اهلل فرجه 
ومقام  الزينبي  والتل  احل�سيني  املخيم  وموقع  ال�سريف( 
الطار  االخي�سر وكهوف  الرياحي وح�سن  يزيد  بن  احلر 
ومقامات اأخرى يف مركز املدينة املقد�سة الذي مل�سنا طلبا 
وا�سعا عليه من عدد كبري من الزائرين العرب واالجانب 
القادمني لزيارة العتبات املقد�سة يف كربالء املقد�سة وقد 
خا�س  تعريفي  وقر�س  الكرام،  الزائرين  ا�ستح�سان  القى 
ب�سرداب ابي الف�سل العبا�س )عليه ال�سالم( يحتوي �سرحا 
املقد�ستني  للعتبتني  العاّمني  االأمينني  قبل  من  مف�سال 
احل�سينية والعبا�سية وتاريخ املاء املوجود يف ال�سرداب الذي 
اكت�سفوا انه لي�س ماء نهر العلقمي واإمنا هذا املاء هو كرامة 
البي الف�سل العبا�س )عليه ال�سالم( وهي مياه جوفية نقية 

وتعّد املياه اجلوفية النقية الوحيدة بالعامل ".
مو�سوعة  على  كذلك  املكتبة  "حتتوي  احلمزة  عبد  وب��نّي 
من  وجمموعة  وال��ع��راق  م�سر  م���وؤّذين  م��ن  لعدد  االآذان 
املو�سحات الدينية ومو�سحات الأهل البيت)عليهم ال�سالم(، 
وكذلك جمموعة من االقرا�س التي تخت�س مبو�سوع الطب 
يف االعجاز القراآين وكيفية ال�سفاء بالقراآن الكرمي، م�سيفًا 
"بحكم االجواء الروحانية يف كربالء املقد�سة فقد مت تعزيز 
)عليهم  البيت  اهل  باأدعية  التخ�س�سية  القراآنية  املكتبة 
ال�سالم( ب�سوت جمموعة من القراء واملن�سدين املعروفني 

الذين يقراأون يف منطقة ما بني احلرمني ال�سريفني".  
املكتبة  �ست�سهده  ال���ذي  التو�سع  مبو�سوع  حديثه  وخ��ت��م 
قراآنية  مكتبة  الأن�ساء  فكرة  "هناك  قائاًل  امل�ستقبل  يف 
متخ�س�سة تكون تابعة للعتبة احل�سينية املقد�سة يف كافة 
العتبات املقد�سة يف العراق لتكون مراكز لالإ�سعاع القراآين 

من كربالء املقد�سة.

مركز اإ�ضعاع قراآين متمّيز املكتبة القراآنّية التخ�ض�ضّية 
• تقرير : حممد الي�ساري 



الل واإثم وطغيان وعب�دية، و�ضيل  ا تردت فيه من �ض من املعل�م اأن دين الإ�ضالم جاء لإنقاد الب�ضرية 
على مد الأيام ن�را لهداية الإن�ضانية اإىل طريق احلق والعدل واخلري وال�ضالم، فقد اأو�ضى  نبي الإ�ضالم حممد 
�ضلى ا عليه واآله و�ضلم اأو�ضياء من بعد وهم اأهل بيته عليهم ال�ضالم بهداية املجتمعات كافة اإىل دين 
الت�ضام ودين احلق، ولقد �ضهد لالإ�ضالم كثري من غري امل�ضلمني ن لهم باعهم يف التفكري والبح ب�ضرورة 

احرتام العامل اأجمعه للنبي حممد واأهله بيته عليهم ال�ضالم وحمبيهم.

في حوار مع

القسيس كيران باترك : 

 :  ح�ار  •


والق�س  الباحث  ح���اورت  احل�سينية  ال��رو���س��ة  جملة 
جامعة  يف  االأ�ستاذ  باترك  كريان  الدكتور  الكاثوليكي 
دبلن يف جمهورية ايرلندا الذي يعمل يف جمال تقارب 

االأديان فكان احلوار التايل :

 باأن لديكم كتابات عن علمنا   

  الإ�ضالم فهل لكم اأن حتدث�نا عن تلك الكتابات
االإ���س��الم وخا�سة  ح��ول  اأط��روح��ة  كتبت  نعم     

عن اجلالية ال�سيعية يف ايرلندا وبريطانيا، وحول الرتاث 
بينهم  فيما  الت�سابه  واأوج��ه  ال�سيعي  وال��رتاث  الكاثوليكي 
مثل  والكاثوليكية  ال�سيعة  ب��ني  م�سرتكات  ع��دة  فهناك 
الرغبة  اإىل  اإ�سافة  للعائلة،  والقد�سية  واحلج  االأ�سرحة 
بال�سالم والتعليم واالهتمام بالفقراء والرغبة يف التعاون 

للوقوف �سفا واحدًا �سد التطرف واالإرهاب.

 جعلت التي  الأ�ضباب  هي  ما     

ال�ضيعي  وامل��ه��ب  الإ����ض���الم  ع��ن  يكتب  ب��ات��رك 
باخل�ض��ض

النبي حممد �سلى  اأح��ادي��ث  الكثري عن  ق��راأت     

باأن  التي تذكر )  و�سلم، ومنها االحاديث  واآل��ه  اهلل عليه 
ال�سم�س �سوف تظهر يومًا ما من الغرب ( واأنا اعترب باأن 
ال�سم�س اأ�سرقت من الغرب يف وقتنا احلا�سر وهي متمثلة 

الغربية ( فهم  الدول  املوجودة يف  ال�سيعية  باجلاليات   (
ك�سم�س ت�سئ بالنور والعلم لل�سعوب الغربية وتعطي لهم 
فاأ�سبحوا  والر�سل  االأنبياء  ر�ساالت  من  عظيمة  درو�سا 

ي�ستحقون كل االحرتام والتقدير .
اأن اجلاليات ال�سيعية يف الغرب اكت�سبت من الغرب  كما 
حرية التعبري والدميقراطية واالإن�سانية وحرية املعتقد مما 
�ساعدهم يف ن�سر ال�سورة احلقيقة لالإ�سالم وهم ال يخافون 
من ال�سلطة واحلكومة ولديهم هدف ي�سعون لتحقيقه وهو 
ن�سر االإ�سالم يف بقاع العامل من خالل عالقات طيبة مع 
وباالأخ�س  امل�سلمون  واأ�سبح  االأخ��رى  والديانات  امل�سيح 
اأتباع املذهب ال�سيعي ُيطِلعون �سعوب العامل على االإ�سالم 

احلقيقي وانه دين ت�سامح وحمبة وتعاون .

 اأهل تاريخ  قراءة  خالل  من     

 تاأثر هل  عنهم  والكتابة  ال�ضالم  عليهم  البيت 
 بهم

اأنا عندي حب جّم لالإمام احل�سني عليه ال�سالم 

يعطيني  ال�سالم  عليه  احل�سني  فاالإمام  كثريا  به  وتاأثرت 
الدافع نحو االأمل يف احلياة واأحب ق�س�سهم يف التكامل 
والعدالة، ومعاناتهم تذكرين مبعاناة ال�سيد امل�سيح وقتاله 
من اأجل احلرية، واعتقد باأن ال�سيعة عانوا الكثري ولكنهم 











 عندي حب جّم لالإمام احل�ضني
 وقد تاأّثرت به كثريا. 
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يف نف�س الوقت ا�ستطاعوا اأن يعطوا للعامل العلم واملعرفة 
واالأخالق واملبادئ احلقيقة للعي�س ب�سالم وهم متوا�سعون 
وميتلكون حبًا كبريا هلل -�سبحانه وتعاىل- ويجب على كل 
ال�سالم  عليهم  البيت  اأهل  يحبوا  اأن  والديانات  الطوائف 
ويتعرفوا عليهم من خالل مراجعة تاريخهم احلافل بكل 

�سيء .

 ما هي ال�ض�رة التي تك�نت لد

الدكت�ر باتريك عن �ضخ�ضية الإمام احل�ضني عليه 
 ال�ضالم من خالل ما قراأ عنه

 االإمام احل�سني )عليه ال�سالم ( بالن�سبة يل اأنقذ 

االإ�سالم وجعله جمياًل واأظهره للعامل باأجمل واأرقى �سورة 
خالل  من  االإ�سالم  وي��رون  يعرفون  الكثريون  اأ�سبح  حتى 
تاريخ  حياة االإمام احل�سني عليه ال�سالم ، واالإمام )عليه 
ال�سالم ( اأكد يل بالدليل العملي اأن االإ�سالم هو دين �سالم 

واأمان ودميقراطية .

 وهل لديكم كتابات عن الإمام 

 -فرجه ال�ضريف املهدي -عجل ا
لقد قراأت الكثري عن االإمام املهدي ونحن نعتقد 

وال�سيد   ) ال�سريف  فرجه  املهدي )عجل اهلل  االإم��ام  باأن 
الكاثوليكية  وعند  ك��اأخ��وة،  ال�سالم(هما  )عليه  امل�سيح 
فرجه  اهلل  )عجل  املهدي  لالإمام  وح��ب  وتقدير  اح��رتام 
ال�سريف (وهو ميثل لنا الطريق هلل -�سبحانه وتعاىل- كما 
هو امل�سيح)عليه ال�سالم( وخا�سة يف مو�سوعة ن�سر العدالة 

يف العامل ولكن اإىل االآن مل اأكتب �سيئا عن االإمام املهدي.

 هناك بع�ض بني فرتة واأخر 

الغربيني ي�ضي�ؤون للنبي حممد �ضلى ا عليه واآله 
و�ضلم، فهل لديكم ت�ضخي�ض لالأ�ضباب التي تقف وراء 

  ذلك
كبريان  واح��رتام  تقدير   ) ككاثوليكية  لدينا)     

للر�سول حممد )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( ولكني اعتقد 
اأولهما :  اأن هذه االأفعال هدفها  بان االأمر يرجع ل�سببني 
اقت�سادي وهو املتمثل بال�سعي لبيع اأكرب عدد من اجلرائد 

واملجالت فهي نوع من الدعاية الرخي�سة .
والثاين اأن بع�س امل�سلمني ت�سرفوا ب�سكل غري جيد واأعني 
ب�سكل متطرف وبالتايل جعلوا املجتمع الغربي يخاف من 
امل�سلمني مما اأدى بالبع�س اإىل اأن ي�سبحوا كارهني لالإ�سالم 
وامل�سلمني ب�سبب هذا اجلزء ال�سغري من املتطرفني الذين 

اأثروا على �سمعة امل�سلمني ب�سكل عام .

 يف امل�ضتقبلية  م�ضاريعكم  ما     

  ال ح�ار  الأديان
اأعمل  جاهدا الأن اأتعلم اللغة العربية بطالقة 

بينهم  فيما  امل�سلمني  بني  ال�سالم  دع��م  يف  اأ�ساعد  حتى 
وفيما بينهم وبني العامل اأجمعه من جهة ثانية، وان يفهموا 
اأهل البيت )عليهم ال�سالم( ويحرتمونهم، وعندي �سوؤال 
للمذاهب االأخرى فاأقول لهم  كيف يقول امل�سلم  باأنه حمب 
للر�سول حممد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم وهو ال يحب اآل 
بيت النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم (، بينما املفرو�س 
اأنك اإذا كنت م�سلما فعليك اأن جتعل اأهل بيت نبيك عليهم 

ال�سالم يف مقدمة من حتبهم.
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ال��ضّية

ـــة ـــكـــفـــال ال
اجلزءالثال

•  �سالح الورداين

عليه   ا )�ضلى  الر�ض�ل  كفالة  تعني  ماذا 
 )واآله و�ضلم( لعلي)عليه ال�ضالم

: والإجابة هي اأن  ض�ؤال يطرح نف�ضه ب�ضكل مل�
الكفالة تعني الرتبية والتق�مي والإعداد، وكفالة 

دللت  تعني  و�ضلم(  واآله  عليه   ا الر�ض�ل)�ضلى 
فالبد  ا  يز الكفيل  دام  فما  املكف�ل،  متيز   اأخ��ر

 ا، فلي�ض من املمكن اأن يت�ضاو يز للمكف�ل اأن يك�ن
من ترّبى على يد الر�ض�ل )�ضلى ا عليه واآله و�ضلم( 

مع من ترّبى على يد الآخرين..
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من هنا البد من االإقرار اأن عليا)عليه ال�سالم( قد ارتوى من معني الر�سالة وحمل 
خلق الر�سول وعلمه، وهذا اخللق والعلم هما موؤهالت االإمام والو�سي.. 

اإن تربية الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( لعلي مل تاأت م�سادفة لكون حركة 
الر�سل تدور يف دائرة الوحي فال ميلك الر�سول القدرة على االختيار اأو االجتهاد يف 

هذه الدائرة..
وعلى �سوء هذا الت�سّور فاإن تربية الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( لعلي اإمنا هي 
تربية ربانية تهدف اإىل اإعداده وتاأهيله ليقوم بدور االإمام من بعده، وحماولة نفي هذا 
الت�سور ونعني به و�سف حركة الر�سول بالع�سوائية، اإذ ما حاجة نبي يف م�ستهل دعوته 

ب�سبي �سغري ين�سغل به ويعوقه..؟
روي يف اأ�سباب نزول قوله تعايل: )اأنذر ع�سريتك االأقربني( ال�سعراء/214.

اأن الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( خطب يف بني عبد املطلب ومما قاله:
القوم  فقام  واأطيعوا،  له  فا�سمعوا  فيكم  وخليفتي  وو�سيي  اأخ��ي   - عليا   - هذا  اأن 
ي�سحكون ويقولون الأبي طالب: قد اأمرك اأن ت�سمع البنك وتطيع..، ويف كلمة الكافرين 
هذه الأبي طالب عليه ال�سالم داللة كافية وافية على ا�ستهار اإ�سالمه يف مكة واإال كيف 
يقولون له هذا القول)ت�سمع البنك وتطيع( اإذا مل يكن م�سلما، واحلال اأن املاأمورين 

هم امل�سلمون ولي�س الكافرين.
اإن كفالة الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( لعلي وتربيته له هي دليل قاطع على 

كونه الو�سي ومادام قد وجد الو�سي فالبد اأن توجد الو�سية..
مادام هناك اأهل البيت)عليهم ال�سالم( بقيمتهم املقد�سة ومكانتهم العالية فالبد اأن 

يكون لهم دور يف واقع امل�سلمني: 
دور البيان والتوجيه..

دور االإمامة واالإر�ساد..
وم�سدر تلقي الدين..

وهذا كله يوجب اأن تكون هناك و�سية خا�سة بهم..
ولي�س بعد تلك الن�سو�س الواردة يف حقهم التي يزدحم بها الكتاب وال�سنة، وتلك 
املكانة العالية واحلب والوالء الكامن يف نفو�س امل�سلمني جتاههم على مر التاريخ 
رغم حمالت الت�سويه والتعتيم..، وكفالة الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( لعلي 

وح�سانته للح�سن واحل�سني )عليه ال�سالم(..
لي�س بعد هذا كله جمال الإنكار الو�سية..

اإال اأن املنكرين للو�سية ا�ستح�سروا عدًدا من الروايات االأخرى املن�سوبة لالإمام علي 
نقلها ابن حجر يف فتح الباري كما ذكرنا..

منها رواية ابن عبا�س: مات ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( ومل يو�س..
ورواية االإمام علي: مل يعهد اإلينا يف هذه االإمارة �سيًئا..

وقد ا�ستح�سر ابن حجر هذه الروايات من اأجل �سرب ال�سيعة الذين يقولون بالو�سية 
اأو يزعمون ح�سب تعبريه، م�ستنًدا على موقف االإمام علي الذي مل يّدع لنف�سه االإمامة 
والوالية بعد اأن ويل اخلالفة، وال ذكر ذلك اأحد من ال�سحابة يوم ال�سقيفة، واإن تبني 
ا لقدره.. فكرة الو�سية مع اإعرا�س االإمام علي عنها وعدم مطالبته بها يعني تنقي�سً

وابن حجر اإمنا يتبني هذا املوقف على اأ�سا�س اأمرين:
االأول: الروايات التي بني يديه..

الثاين: املعتقد الذي يتبناه جتاه اأهل البيت.. 

االأخرى  الروايات  كم  مواجهة  يف  بها  االحتجاج  يجوز  فال  بالروايات  يتعلق  وفيما 
امل�سهورة يف حق االإمام علي واأهل البيت )عليهم ال�سالم(..

وكان البد البن حجر واأمثاله من اأن يقوم بعمل موازنة مو�سوعية بني هذه الروايات 
ليخرج بنتيجة عادلة، اإال اأن منهج اخل�سومة حال بينه وبني ذلك.. فهو - ك�ساأن 
االآخرين - ي�سرب املوؤمنني بالو�سية برواياته دون اأن يعطينا الفر�سة لروؤية روايات 

اأن�سار الو�سية واالإطالع على وجهة نظرهم فيها.. 
واحتجاج ابن حجر هذا اأ�سبه باحتجاجات املتح�سنني برواية البخاري التي تقول:

�ساأل حممد بن احلنفية والده االإمام عليا: يا اأبت من خري النا�س؟
قال: اأبو بكر..

قال: ثم من..؟
قال: عمر..

قال: ثم من..؟
قال: عثمان..

قال: ثم اأنت..
قال: ما اأنا اإال رجل من امل�سلمني...

والثاين  )اخللفاءاالأول  اأن  على  واملحدثني  الفقهاء  عند  دلياًل  تعد  الرواية  وه��ذه 
والثالث( هم اأف�سل من علي، واأن عليا ياأتي يف املرتبة الرابعة بعدهم..

وتكمن اأهمية هذا الدليل يف كونه جاء على ل�سان االإمام علي نف�سه.. 
وهو بهذا يقطع الطريق على ال�سيعة واأهل البيت وينفي فكرة الو�سية.. 

ينظرون  الذين  الو�سية  اأن�سار  عند  دلياًل  تعد  ال  �سابهها  وما  الرواية  هذه  اأن  اإال 
بارتياب اإىل روايات الفقهاء واملحدثني، ويعتقدون اأن اجلهة الوحيدة املوثوق فيها 

لتلقي الرواية تنح�سر يف اأهل البيت)عليهم ال�سالم(..
اأو  باملقارنة  ت�سمح  ال  وقيمتهم  ال�سالم(  البيت)عليهم  واأه��ل  علي  االإم��ام  قدر  اإن 

قيا�سهم على اأقدار االآخرين..
الفقهاء  لدي  الفقهي  التناول  اأزمة  املذكورة  البخاري  رواية  لنا من خالل  وتتجلى 
واأ�سحاب االأثر، فهم عا�سوا مع الروايات التي ورثوها وت�سبعوا بها حتي اأ�سبحت هي 

الدين، وكل ما عداها زيف و�سالل، واملنكر لها خارج عن االإ�سالم..
والروايات هي التي اأنتجت هذا املوقف املخا�سم الأهل البيت، بل اأنتجت معتقدات 

�سارت عليها االأمة منذ قرون طويلة واأ�سبحت لديها من امل�سلمات...
من هنا فاإن ابن حجر وغريه التزم جتاه اأهل البيت بعقيدة نابعة من هذه الروايات 
انتق�ست منهم وقللت من قيمتهم، وقدمت عليهم اخللفاء الثالثة معتربة اأن )االأول( 
هو خري االأمة بعد ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( وهو خليفته مما يوؤدي 

بالطبع اإىل اإنكار الو�سية لعلى واأهل البيت...
وتاأويل  املعتقد  هذا  �سحة  اإثبات  اأج��ل  من  بالروايات  التح�سن  اإىل  ا  اأي�سً وي��وؤدي 
الروايات االأخرى ال�سادرة يف حق اأهل البيت بحيث تخدم هذا املعتقد وهنا تربز 

االأزمة..
الفقهاء يتم�سكون بالعقيدة الرباعية التي تن�س على ترتيب اخللفاء من بعد الر�سول 

)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( اإىل اأربعة..
االعرتاف  عدم  البيت..ويعني  باأهل  االع��رتاف  عدم  يعني  املعتقد  بهذا  والتم�سك 
يف  والت�سكيك  املعتقد  هذا  تدعم  التي  بالروايات  التم�سك  ا  اأي�سً بالو�سية..ويعني 
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الروايات االأخرى املخالفة اأو تاأويلها..
وما دامت هناك روايات يف �سالح اأهل البيت وتدعم فكرة الو�سية فال يجوز اأن يقال 
اأنها من اخرتاع ال�سيعة، فالروايات ملك اجلميع وهي يف النهاية اإن كانت �سحيحة اأو 

غري �سحيحة تن�سب اإىل ر�سول امل�سلمني )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(..
والفقهاء واملحدثون لي�سوا ببعيدين عن تهمة اخرتاع الروايات.

اأثارها ابن حجر وهي عدم وجود  التي  امل�ساألة  اأمامنا بعد ذلك كله مناق�سة  وتبقى 
موقف لالإمام علي يوؤكد وجود و�سية خا�سة به بعد وفاة الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله 

و�سلم(.. 
وهذا جمانب لل�سواب اإذ حكت العديد من امل�سادر مواقف و�سدامات بني االإمام علي 

واخللفاء الثالثة...
وبالطبع لي�س من �سالح الفقهاء اأن يثريوا هذا االأمر، وهم الذين ي�سعون جاهدين اإىل 
التاأكيد على اأن االإمام علي قد بارك اخللفاء الثالثة وكان يف حالة �سالم ووئام معهم 

على الدوام...
ولو كان االأمر على هذه ال�سورة الختار اخلليفة الثاين االإمام علي خليفة من بعده على 
اأقل تقدير ال اأن ي�سعه يف مواجهة خم�سة من خ�سومه لكي ي�ستقر االأمر يف النهاية 

لغريه..

ولو كان االأمر على هذه ال�سورة التي يعلنها الفقهاء عن اخللفاء الثالثة ما انتف�س 
ال�سحابة والتابعون وثاروا على اخلليفة الثالث وقتلوه.. .

اإال اأن القول الف�سل يف هذه امل�ساألة هو اأن االإمام علي تعامل مع احلوادث 
التي واجهته بعد وفاة الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( تعامل العارف 

املنباأ بها من الر�سول..

وهذه النقطة يغفل عنها الفقهاء اأو يتغافلون عنها ب�سبب نظرتهم ال�سطحية 
الأهل البيت)عليهم ال�سالم( عامة واالإمام علي )عليه ال�سالم( خا�سة، رغم 

كرثة الروايات التي توؤكد هذه احلقيقة.. .
وال �سك اأن تعامل االإمام علي مع حوادث يعرف بوقوعها 

�سوف ينتج عنه موقف خمتلف عما هو متوقع من 

غريه يف مثل حاله، وهو موقف التعاي�س مع الواقع مع االحتفاظ بحقه يف البيان والتبليغ 
والتقومي اإذا جتاوز االأمر حدود االإ�سالم وا�سطدم باأ�سوله، 

وهذا املوقف ُفهم من قبل الفقهاء على اأنه ت�سليم واعرتاف باإمامة اخللفاء، واعتربوه 
دلياًل على اأن االإمام علي ال ميلك و�سية من الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( ولو 
كان و�سيا جلاهر بذلك وا�سطدم بالراف�سني و�سهر �سيفه يف وجه املخالفني، ولكنه مل 

يفعل ذلك فهذا يعني كذب ادعاء القائلني بالو�سية.. 
وهذا الكالم فيه نظر وله وقفات، فم�ساألة اجلهر بالو�سية حدثت ووقعت من خالل 

الن�سو�س التي عر�سناها والتي �سوف نعر�سها م�ستقبال..

اأما م�ساألة عدم ال�سدام مع االآخرين والتي يراها الفقهاء ال ت�ستقيم مع �سجاعة االإمام 
وقدراته و�سدعه باحلق - واحلمد هلل على هذا االعرتاف من قبلهم - فهي تدل على 

ق�سر النظر وعدم ا�ستيعاب االأمور من قبلهم..

اأه��ل البيت  اأهلية بزعامة  اأن يقود حرًبا  وب��دا وك��اأن ه��وؤالء يريدون من االإم��ام علي 
والها�سميني وال�سحابة املوالني مطالًبا بفر�س نف�سه اإماًما حتى يوؤكد للجميع اأنه و�سي 

الر�سل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(..
وهل لو فعل ذلك يكون اإماًما حًقا..؟

اإن االإمام علي اإمنا هو مقيد مبنهج الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( الذي يقوم 
على احلكمة واالعتدال ال على العنف واالإكراه..

واإذا كان القراآن قد ن�س على عدم االإكراه يف الدين، فهل يجوز االإكراه يف 
االإمامة؟

اإن ت�سور هوؤالء اإمنا هو نابع من كونهم ال يحتملون وجود معار�سة اأو اجتاهات 
خمالفة يف دائرة املجتمع امل�سلم، فهم ال يت�سورون من االأ�سا�س اأن االإمام 

علي كان خمالًفا لنهج اخللفاء، فقالوا اأن ذلك من ادعاءات ال�سيعة..

ال�سحابة والتابعون وثاروا على اخلليفة الثالث وقتلوه.. .
اإال اأن القول الف�سل يف هذه امل�ساألة هو اأن االإمام علي تعامل مع احلوادث 
التي واجهته بعد وفاة الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( تعامل العارف 

املنباأ بها من الر�سول..

وهذه النقطة يغفل عنها الفقهاء اأو يتغافلون عنها ب�سبب نظرتهم ال�سطحية 
الأهل البيت)عليهم ال�سالم( عامة واالإمام علي )عليه ال�سالم( خا�سة، رغم 

كرثة الروايات التي توؤكد هذه احلقيقة.. .
وال �سك اأن تعامل االإمام علي مع حوادث يعرف بوقوعها 

�سوف ينتج عنه موقف خمتلف عما هو متوقع من 

اإن االإمام علي اإمنا هو مقيد مبنهج الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( الذي يقوم 
على احلكمة واالعتدال ال على العنف واالإكراه..

واإذا كان القراآن قد ن�س على عدم االإكراه يف الدين، فهل يجوز االإكراه يف 
االإمامة؟

اإن ت�سور هوؤالء اإمنا هو نابع من كونهم ال يحتملون وجود معار�سة اأو اجتاهات 
خمالفة يف دائرة املجتمع امل�سلم، فهم ال يت�سورون من االأ�سا�س اأن االإمام 

علي كان خمالًفا لنهج اخللفاء، فقالوا اأن ذلك من ادعاءات ال�سيعة..
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�سة املقد كربال  ة ال�سامل و االأمي م�سروع
 خطوة لالرتقاء العلمي

 ير خبراء ترب�ي�ن ون�ضطاء مدني�ن اأن زيادة عدد الأمية في 
العراق يرجع لالنعكا�ضات القت�ضادية التي ادت الى ت�ضرب عدد كبير 
ظروف  وتحت  والمحال  ال�ض�ارع  في  العمل  لقطاع  ونزولهم  الطلبة  من 
اآراء  ح�ضب  ال�ضباب  تلك  الى  ي�ضاف  ،و  اأعمارهم  مثل  لأعمار  قاهرة 
اإلى   اأد جائر  وح�ضار  حروب  من  العراق  له  تعر�ض  ما  المتخ�ض�ضين 

ارتفاع ن�ضبة الأمية بين اأفراد ال�ضعب العراقي .

اأالأمية مل تعد م�سكلة تعليمية بحد ذاتها، بل هي م�سكلة ذات تبعات اقت�سادية  وم�سكلة 
واجتماعية خطرية يف احت�سان التخلف واجلهل والفقر والبطالة. واملق�سود باالأمية ح�سب 
تعريف منظمة ) اليون�سكو ( ل�سنة  : االأمي هو ذلك ال�سخ�س الذي ال ي�ستطيع اأن 
يقراأ اأو يكتب بيانًا ب�سيطًا وموجزًا عن حياته اليومية، ويعد اأميًا كل من جتاوز عمره �سن 
القبول باملدار�س االبتدائية ومل يلتحق بها، وال توجد لديه املهارات االأ�سا�سية للتعلم التي 

متكنه من القراءة والكتابة .
التفتت العتبة احل�سينية املقد�سة  لو�سع حل لهذا امل�سكلة املنت�سرة يف العراق ف�سعت العتبة 
االوىل يف  املحطة  ليكون  كربالء  ال�سامل يف حمافظة  االمية  م�سروع حمو  لفتح  املقد�سة 

مدينة �سيد ال�سهداء عليه ال�سالم وبعده ينطلق اىل باقي املحافظات العراقية.
 ق�س تطوير موارد الب�سرية اخ امل�سوولية  تنفي امل�سروع

واأجرت جمموعة  مل�سروع  تف�سيلي على  ب�سكل  اال�سواء  �سلطت  الرو�سة احل�سينية  جملة 
لقاءات مع ا�سحاب ال�ساأن فكان اأولها مع اال�ستاذ عالء عبا�س ن�سر اهلل امل�سرف الرتبوي 
وله �سدى كبري جدا وهو  امل�سروع حيوي   اإن  قائاًل:  االمية  فتحدث  �سمن م�سروع حمو 
يقدم خدمة رائعة وعظيمة الأهايل كربالء، واأن هذه ال�سريحة من االأميني الذين اعتربهم 
�سريحة مظلومة يف النظام البائد نظرا للظروف ال�سعبة واحل�سار فالكثري منهم اجتهوا 
لك�سب لقمة العي�س فرتكوا مقاعد الدرا�سة ، اما االن فا�سبحت اعمارهم تتجاوز الع�سرين 
�سنة فاإذا هم ال ي�ستطيعون القراءة والكتابة  مما �سعروا باأنهم يحتاجون من يعلمهم واأول 

هدفنا هم ال�سباب الأنهم ميتلكون الدافع اكرث من غريهم .
اإن التعامل يختلف عن التعامل مع االطفال يف مرحلة االبتدائية فهوؤالء يحتاجون اىل وقت 
باأعمال فمن الطبيعي يكون ا�ستقبالهم للمعلومات ببطء فتعاملنا  اكرث ب�سبب ان�سغالهم 

معهم كزمالء او ا مع اخيه ولي�س كاأ�ستاذ وطالب  وعلى رغم اعمالهم وظروف خا�سة 
اليومي   والتح�سري  الــدوام  باأوقات  ملتزمون  وهم  للتعلم  القوي  الدافع  ميتلكون  لكنهم 
وعند االمتحانات �ساهدنا الغالبية العظمى منهم درجاتهم ممتازة وهذا ال�سيء يفرحنا 
اندفاعهم  الطلبة من خالل  واملعلمني وجهود  املقد�سة  العتبة احل�سينية  وهذا من جهود 

وحر�سهم على التعلم .
ة اكفااأ�سات  الكادر التدري�س

لقاوؤنا الثاين مع اال�ستاذ علي ال�سيباين مدر�س يف احد املراكز لتعليم االميني فقال: من 
منطلق )العلم نور وجهل ظالم( فاإّن اهلل -عّز وجّل- يرفع اال بالعلم واالأخالق، قامت 
االمية  حمو  م�سروع  �سمن  لتعليمهم  الدرا�سة  عن  املتخلفني  با�ستقطاب  املقد�سة  العتبة 
ويف  العراقي  املجتمع  اركان  بني  يتجول  الذي  الفايرو�س  هذا  على  الق�ساء  على  ال�سامل 

حمافظتنا ب�سورة خا�سة ففتحت مراكز يف كربالء املقد�سة للق�ساء على االمية .
 بوجود معلمني ومعلمات متخ�س�سني يعّلمون 
التي  الفقه  ومــادة  واحل�ساب  الــقــراءة  مــادة 
واملعتمدين  امل�سايخ  اخت�سا�س  مــن  تــكــون 
املراكز  هـــذه  وتــكــون  واملــبــلــغــات  واملــبــلــغــني 

للجن�سني الرجال والن�ساء .
املراكز  املنت�سر على كافة  التدري�سي  فالكادر 
اأ�ــســاتــذة اكــفــاء لهم الــقــدرة عــى تعليم  هــم 
اجل  مــن  و�سهلة  ممــتــازة  بــ�ــســورة  االمــيــني 

تو�سيل الطرق ال�سحيحة للدار�سني .

• حتقيق: حممود امل�سعودي 
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 وقد وّفرت العتبة املقد�سة جميع ملتزمات الدرا�سة كذلك مكافاآت ت�سجيعية للمدر�سني 
م�سروع  وهو  الب�سرية  املوارد  تطوير  وق�سم  املقد�سة  العتبة  عليه  ت�سكر  ما  وهو   ، والطلبة 
ناجح وممتاز وخطوة نحو امام لتطوير العراق وهذا امل�سروع اأدى اىل تطور احلالة الفكرية 

والعقلية عند الدار�س وفتحت حياة جديدة له .
فهناك عدد غري قليل من االميني موجودون يف حمافظتنا فعلى املوؤ�س�سات االخرى ان تعمل 
مثل ما عملت به العتبة احل�سينية املقد�سة لفتحها م�سروع حمو االمية للق�ساء على هذا 

الفايرو�س اخلطري وامل�سبب للجهل واملر�س وهذا االمر يتطلب تعاون جميع املوؤ�س�سات .
اخلدمات وامل�سلتمات الدرا�سية

بعد ذلك التقينا ال�سيخ ماجد ال�سلطاين اإمام جامع احليدري فقال : اإن املجتمع العراقي 
حمتاج كثريًا اىل هكذا م�سروع وقد كان النظام البائد مينع ال�سباب من التعلم باأخذهم 

للجي�س واىل اماكن اخرى فتف�ست كثريا االمية .
املوارد  تطوير  ق�سم  قبل  من  الدعوة  متت  امل�سروع   انطالق  بداية  يف   : ال�سلطاين  وبــنّي 
عدد  اكرب  ا�ستقبال  اآلية  لتحديد  بيننا  اجتماع  وكان  �سمنهم  من  وانا  للمبلغني  الب�سرية 
ممكن ممن ال ي�ستطيعون القراءة والكتابة وكذلك حتديد االماكن لتدري�سهم  بالفعل مت 
العمل بت�سجيل ا�سماء الطلبة الذين يرغبون بالتعلم من الرجال والن�ساء وال�سباب وكانت 
االعداد غري متوقعة اإذ كانت اعداد كبرية جدًا ومت اختيار احل�سينيات واجلوامع لتحت�سن 

ابناء املحافظة للتعلم والق�ساء على االآمية املنت�سرة يف العراق . 
واأو�سح اأنه :منذ بدء امل�سروع والعتبة املقد�سة ترفد املراكز مبختلف اخلدمات وامل�سلتزمات 
 الدرا�سية من الكتب والدفاتر واالأقالم وال�سبورات وكل ما يتطلبه الطالب وكذلك مبال

لت�سجيع الطلبة وكذلك لالأ�ساتذة واملبلغني .
واأمتنى من القائمني على امل�سروع اأاّل يتوقفوا عن هكذا م�ساريع نظرا الأهميتها يف املجتمع 

املحافظات  باقي  على  امل�سروع  هذا  يعمم  وان  فيها  امل�ساركني  قبل  من  الوا�سع  واالإقبال 
ملحو  مراكز  لهم  تفتح  ان  يطلبون  املحافظات  يف  واالأ�سدقاء  االخوة  من  فكثري  العراقية 
االمية يف حمافظاتهم خ�سو�سا وان امل�سروع منطلق من �سيد ال�سهداء عليه ال�سالم فهو 
يختلف عن امل�ساريع االخرى اإذ �سيكون مباركا  وملا لالمام احل�سني عليه ال�سالم من وقع 

يف قلوب املوؤمنني واإن اأي عمل يبداأ با�سم احل�سني عليه ال�سالم يكون موفقًا .
العظمى  اآية اهلل  فتاوى  ال�سرعية وفق  امل�سائل  ب�سرح  لدورنا كمبلغني فنقوم  بالن�سبة  اما 
الوارف(مع بيان كا اذا كان هناك اختالف مع بع�س  ال�سي�ستاين )دام ظله  ال�سيد علي 
مراجع الدين العظام  عن طريق الوجيز اما اثناء املنا�سبات الدينية فنبينها لهم ب�سكل 

تف�سيلي .
تعلمت القراة السحيحة  السالة

اأن  كان ملجلتنا لقاء مع احلاج وايف َكطيف ها�سم من حي الغدير يف كربالء قال : رغم 
�سارعت  االأميني  لتعليم  مراكز  بفتح  �سمعت  عندما  اأنني  اال  وال�ستني  الثامنة   بل عمري 
ميكن  التعلم  اأن  اأعتقد  والأين  الكرمي،  القراآن  لتعلم  كبريا  دافعا  اأمتلك  الأين  للت�سجيل 
اال�ستفادة منه يف الدنيا واالآخرةـ اما يف الدنيا فرمبا يح�سل االن�سان على عمل ينا�سبه 
واأما يف االآخرة فهو ر�سا اهلل -�سبحانه وتعاىل- من خالل قراءة القراآن الكرمي واالدعية 
وزيارات االئمة عليهم ال�سالم ،  وبف�سل اهلل وبركات االمام احل�سني عليه ال�سالم وجهود 
وقراءة  والكتابة  القراءة  تعلمت  االأ�ساتذة  من  اجليد  والتعامل  املقد�سة  احل�سينية  العتبة 
القراآن الكرمي والقراءة ال�سحيحة يف ال�سالة من خالل التعلم من قبل امل�سايخ يف مادة 

الفقه حيث ا�ستفدنا كثريا من امل�سائل ال�سرعية التي تفيدنا يف حياتنا اليومية .
للتعل وا

للعتبة  العام  االمــني  م�ست�سار  الكمايل  فائق  طــالل  اال�ستاذ  مع  كــان  احلـــوارات  ختام 

  اأمتنى من القائمني على 
 امل�ضروع اأّل يت�قف�ا عن مثل ه

امل�ضاريع نرا لأهمّيتها يف املجتمع 
والإقبال ال�ا�ضع من قبل امل�ضاركني 

فيها   
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احل�سينية املقد�سة وامل�سرف على ق�سم تطوير املوارد الب�سرية الذي قال اإن : هناك معيارا 
دوليا ت�ستعمله اال املتحدة يف مقيا�س الدولة النامية عن املتخلفة وهو التعليم وال�سحة 
و م�ستوى الدخل القومي، ولالأ�سف يعترب العراق من الدول التي ترتفع فيها االمية ومما 

يوؤ�سف له اأنه بدل ان ت�سيق م�ساحة االأمية يف العراق زادت ب�سكل اكرب . 
حمو  م�سروع  تتبنى  ان  عاتقها  على  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  اخذت  :لذا  الكمايل  تابع 
الب�سرية  املــوارد  تطوير  ق�سم  يف  امل�ستمر  التعليم  �سعبة  با�ستحداث  امل�سروع  فبداأ  االمية 
التابع للعتبة املقد�سة ، وينطلق امل�سروع يف االيام القريبة يف كافة مناطق حمافظة كربالء 
وقد مت توفري  مركزًا يف كافة اق�سيتها ونواحيها ومناطقها من اجل ا�ستيعاب اكرب عدد 

ممكن من االميني . 
امل�سروع حيث عدت  اعطت حافزا جديدا يف  قد  املقد�سة  احل�سينية  العتبة   : اأن  واأو�سح 
ت�سع  الواحد  اال�سبوع  ويف   ، ا�سهر  ثالثة  مدتها  مرحلة  كل  مرحلتني  �سكل  على  الدرا�سة 
ح�س�س و الدرو�س هي مادة القراءة واحل�ساب والفقة واالخالق . وا�ستدرك : وخ�س�ست 
ا�ستمر  واإذا  االأول  لل�سهر  دينار  اآالف  ع�سرة  قــدره  مبلغا  م�سارك  لكل  املقد�سة  العتبة 
 كمبل دينار  األف  ثالثني  ي�سبح  الثالث  لل�سهر  ا�ستمر  واإذا   املبل ي�ساعف  الثاين  لل�سهر 
ت�سجيعي وبعد االنتهاء من املرحلة االوىل التا�سي�سية تبداأ املرحلة التكميلية  بنف�س العمل 
يف املرحلة االوىل ومن يتجاوز املرحلتني والبالغة �ستة اأ�سهر تقوم العتبة املقد�سة بتكرمي 

املقد�سة  العتبات  اإحدى  بزيارة  االوائل  خارج العراق لتحفيز كل الع�سرة 
امل�ساركني للمناف�سة على املراتب االوىل . 

وعن االعمار امل�سمولة يف الت�سجيل بني الكمايل 
: ان االأعمار امل�سمولة وامل�ستفيدة من م�سروع 

ال�سن  مــن  الــ�ــســامــل  االمــيــة  حمــو 

اخلام�س ع�سرة فما فوق وذلك لكون الذين هم اأقل من هذا العمر لهم احلق ان يلتحقوا 
باملدار�س العامة ،وهذا امل�سروع لكال اجلن�سني . 

واأ�ساف : لقد مت اختيار احل�سينيات واجلوامع يف مناطق كربالء املقد�سة لتكون مراكز 
لتعلم االميني ،فقد مت اللقاء مبعتمدي املرجعية العليا وكذلك ائمة اجلوامع واحل�سينيات 
 0 عام  من  العا�سر  ال�سهر  بداية  امل�سروع  انطلق  حيث  معنا  تعاونهم  ــدوا  اأب الذين 

مب�ساركة ما يقارب االلف طالب وطالبة من االميني  .

احل�سينية املقد�سة وامل�سرف على ق�سم تطوير املوارد الب�سرية الذي قال اإن : هناك معيارا 
دوليا ت�ستعمله اال املتحدة يف مقيا�س الدولة النامية عن املتخلفة وهو التعليم وال�سحة 
و م�ستوى الدخل القومي، ولالأ�سف يعترب العراق من الدول التي ترتفع فيها االمية ومما 

يوؤ�سف له اأنه بدل ان ت�سيق م�ساحة االأمية يف العراق زادت ب�سكل اكرب . 
حمو  م�سروع  تتبنى  ان  عاتقها  على  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  اخذت  :لذا  الكمايل  تابع 
الب�سرية  املــوارد  تطوير  ق�سم  يف  امل�ستمر  التعليم  �سعبة  با�ستحداث  امل�سروع  فبداأ  االمية 
التابع للعتبة املقد�سة ، وينطلق امل�سروع يف االيام القريبة يف كافة مناطق حمافظة كربالء 
 مركزًا يف كافة اق�سيتها ونواحيها ومناطقها من اجل ا�ستيعاب اكرب عدد 

امل�سروع حيث عدت  اعطت حافزا جديدا يف  قد  املقد�سة  احل�سينية  العتبة   : اأن  واأو�سح 
ت�سع  الواحد  اال�سبوع  ويف   ، ا�سهر  ثالثة  مدتها  مرحلة  كل  مرحلتني  �سكل  على  الدرا�سة 
ح�س�س و الدرو�س هي مادة القراءة واحل�ساب والفقة واالخالق . وا�ستدرك : وخ�س�ست 
ا�ستمر  واإذا  االأول  لل�سهر  دينار  اآالف  ع�سرة  قــدره  مبلغا  م�سارك  لكل  املقد�سة  العتبة 
 كمبل دينار  األف  ثالثني  ي�سبح  الثالث  لل�سهر  ا�ستمر  واإذا   املبل ي�ساعف  الثاين  لل�سهر 
ت�سجيعي وبعد االنتهاء من املرحلة االوىل التا�سي�سية تبداأ املرحلة التكميلية  بنف�س العمل 
يف املرحلة االوىل ومن يتجاوز املرحلتني والبالغة �ستة اأ�سهر تقوم العتبة املقد�سة بتكرمي 

املقد�سة  العتبات  اإحدى  بزيارة  االوائل  خارج العراق لتحفيز كل الع�سرة 
امل�ساركني للمناف�سة على املراتب االوىل . 

وعن االعمار امل�سمولة يف الت�سجيل بني الكمايل 
: ان االأعمار امل�سمولة وامل�ستفيدة من م�سروع 

ال�سن  مــن  الــ�ــســامــل  االمــيــة  حمــو 

اخلام�س ع�سرة فما فوق وذلك لكون الذين هم اأقل من هذا العمر لهم احلق ان يلتحقوا 
باملدار�س العامة ،وهذا امل�سروع لكال اجلن�سني . 

واأ�ساف : لقد مت اختيار احل�سينيات واجلوامع يف مناطق كربالء املقد�سة لتكون مراكز 
لتعلم االميني ،فقد مت اللقاء مبعتمدي املرجعية العليا وكذلك ائمة اجلوامع واحل�سينيات 
0 عام  من  العا�سر  ال�سهر  بداية  امل�سروع  انطلق  حيث  معنا  تعاونهم  ــدوا  اأب الذين 

مب�ساركة ما يقارب االلف طالب وطالبة من االميني  .
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 وال �سك اأن دور ال�سحف واملجالت مل يكن وا�سعًا 
وموؤثرًا  قدميا كما هو اليوم ولكن  للكتاب واملكتبات 
اأثر بالغ يف الرتبية والتعليم وانتقال العلوم من جيل 

اإىل جيل.
 بعد هذه االإ�سارة ال�سريعة نعود اإىل القراآن الكرمي 
والكتابة  للكتاب  اأواله���ا  التي  االأهمية  يف  للتاأمل 
امل�سلمني  فكر  نقل  يف  مهما  م�سدرا  كانت  والتي 
ب��ني االأج��ي��ال وت��ع��ر���س ال��ق��راآن  ل��ه��ذا امل��و���س��وع ، 
ُطُروَن( )القلم:1( وقوله  َي�سنْ َوَما  َقَلِم  َوالنْ منها: )ننْ 
ت�سمنت  ثم  )العلق:4(  َقَلِم(  ِبالنْ َعَلَّم  تعاىل)اَلِّذي 
التعليمات مبداأ اآخر عندما تتعلق الق�سية باحلقوق 
َها اَلِّذيَن اآَمُنوا اإَِذا  وامل�سالح اخلا�سة والعامة(َيا اأَُيّ
َنُكمنْ  ُتبنْ َبينْ َيكنْ ُتُبوُه َولنْ ٍن اإِىَل اأََجٍل ُم�َسّمًى َفاكنْ ُتمنْ ِبَدينْ َتَداَيننْ
 ُ ُتَب َكَما َعَلَّمُه اهلَلّ ِل َوال َياأنَْب َكاِتٌب اأَننْ َيكنْ َعدنْ َكاِتٌب ِبالنْ
اَلِّذي  ِلِل  ُيمنْ َولنْ ُتبنْ  َفلنَْيكنْ
البقرة   ) ���ُقّ  َ احلنْ ِه  َعَلينْ
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يف  ال���ق���راآن  وي�ستعمل 
�سيغة  االآي�����ات  ب��ع�����س 
على  للتاأكيد  الق�سم 
الذي  املو�سوع  اأهمية 
والق�سم  ب��ي��ان��ه،  ي���راد 
باملوجودات  واأحيانا   ، االإلهية  بالذات  يكون  اأحيانا 
ذلك   واأمثال  وال�سماء  واالأر���س  والقمر  كال�سم�س 
وما  والقلم  ن   ( ذك��رن��اه��ا  ال��ت��ي  االأوىل  االآي���ة  يف 
يق�سم   ، القلم  �سورة  من  اآي��ة  اأول  هي  ي�سطرون(  
عّز وجّل بالقلم وكل ما يكتبه القلم ، وهو املق�سوم 
�سيء  اأو  ب�سيطة  اخل�سب  م��ن  قطعة  ك��ان  واإن  ب��ه 
من  اأ�سطرا  تنتج  التي  امللونة  ال�سوائل  من  ب�سيط 
ال�سفحات املتوا�سعة ، اإال انه يف الواقع اأ�سا�س يف  
ظهور احل�سارات االإن�سانية وتقدم العلوم واملعارف 
ويقظة الفكر وت�سوير االأديان ب�سورتها احلقيقية 

وم�سدر التعليم والهداية للب�سرية ....
من هنا ُيق�ّسم العلماء حياة االإن�سان اإىل دورين هما 
) مرحلة ما قبل التاريخ ومرحلة ما بعد التاريخ( 
حني  من  تبداأ  التاريخ  بعد  ما  مرحلة  اإن  فيقولون 
اخرتاع الكتابة حني متكن االإن�سان اأن مي�سك القلم 
اجللد  �سفحات  على  حياته  اأح���داث  ويكتب  بيده 
قبل  ما  مرحلة  في�سمى  ذل��ك  قبل  اأم��ا   ، وال�سجر 

التاريخ.......
نزلت يف حميط جاهلي  االآي��ات  اإن هذه  نن�سى  وال 

 ، والكتابة  بالقراءة  يهتم  من  هناك  يكن  مل  حيث 
اأكرث  ويكتبون  يقراأون  كانوا  الذين  عدد  ي�سل  ومل 
منطقة  اأف�سل  احل��ج��از  يف  �سخ�سا  ع�سرين  م��ن 
اقت�سادية ، فالَق�سم بالقلم يف مثل هذا املحيط له 

من اجلاللة الكبرية.
امل�سلمني  يحفز  اأن  الق�سم  القراآن يف  فل�سفة  ومن   
على التاأمل يف االأمور املق�سوم بها ، ويف هذا �سار 
�سببًا يف ات�ساع القراءة والكتابة والتاأليف والرتجمة 
وانت�سار العلوم االإ�سالمية ، ويتبني اإن االأمر االإلهي 
يف مثل هذه الق�سية املهمة ونزول الر�سالة اخلامتية 
وتاأكيد الربوبية هو و�سف التعلم بوا�سطة القلم وهو 
منبع تعليم من ) ال يعلم ( من هنا بداأ الوحي ومعه 

ن�ساأت بداية االإعالم واحلركة العلمية.
بالكتاب  لالهتمام  امل�سلمني  حفزت  العبارات  هذه 
واملكتبات وتعلم املعارف، وجاءت االأحاديث لتعطي 
)مداد  ف�سار  والفكر  والكتابة  للقلم  كبرية  قيمة 
اإن ابتناء  اأف�سل من دماء ال�سهداء( حيث  العلماء 
مداد  م��ن  متاأتية  دمائهم  وب��ذل  ال�سهداء  فكرة 
واأقالم العلماء، وتفاهم النا�س فيما بينهم وانتقال 
االأفكار ينح�سر يف طريقني هما )البيان والقلم( 
مع تفاوت بينهما وهو اإن البيان و�سيلة االرتباط بني 
االأجيال  بني  االرتباط  و�سيلة  والقلم  احلا�سر  اأهل 
والع�سور ويف االأمكنة املختلفة، فهو يرتبط بالنا�س 
القرون،  ُبعد  من  لهم  ما  مع  العلم  ينهلون  والذين 
تدر�سه  الل�سان  بيان   ( العلماء  اأح��د  يقول  ولذلك 
االأع���وام وم��ا تثبته االأق��الم ب��اق على مر االأي��ام (  
االإلهية  االآيات  يخالفون  الذين  اأولئك  باب ذم  ويف 
فيقول  املنطقية  باملربرات  ويطالبهم  ويحاججهم 
َوَما  ُر�ُسوَنَها  َيدنْ ُكُتٍب  ِم��ننْ  َناُهمنْ  اآَتينْ وج��ل)َوَم��ا  عز 
َلَك ِمننْ َنِذيٍر( )�س�باأ:44( وبالرغم  ِهمنْ َقبنْ �َسلنَْنا اإَِلينْ اأَرنْ
ما  ولكن  ال�سماوية  الكتب  الكتب هي  املراد من  اإن 
ذكر من مو�سوع الكتاب ودرا�سته وتعلمه اإىل جانب 
اإر�سال االأنبياء ،هذا يكفي ملعرفة الكتاب وال�سحف 
يف االإ�سالم ونظري هذا املعنى جنده يف �سورة القلم 
يقول   ، االإ���س��الم  م��وؤاخ��ذة وذم منكري  اإ���س��ارة  يف 
ُر�ُسوَن( )القلم:37( ،  تعاىل )اأَمنْ َلُكمنْ ِكَتاٌب ِفيِه َتدنْ
موارد  عدة  يف  يكون  الكتاب   اإن  اإىل  اإ�سارة  وهذه 
�سندًا معتربًا ي�ستند اإليه يف االحتجاج... واحلقيقة 
الكتاب  م�ساألة  على  املجيد  ال��ق��راآن  اعتماد  ان 
والكتابة يف مورد الكتب ال�سماوية لالأنبياء �سواء يف 
اأمور الدنيا اأو يف �سحيفة االأعمال واملحكمة االإلهية 

• ال�سيخ عبد احلافظ البغدادي        

باملوجودات  واأحيانا   ، االإلهية  بالذات  يكون  اأحيانا 
ذلك   واأمثال  وال�سماء  واالأر���س  والقمر  كال�سم�س 
وما  والقلم  ن   ( ذك��رن��اه��ا  ال��ت��ي  االأوىل  االآي���ة  يف 

 ال�ضحف والإعالم 
يف القراآن الكرمي  

ل �ضك ان ال�ضحف 
واملجالت تعترب الي�م 

اأهم و�ضائل طرح الآراء 
والتعليم يف العامل ، 

وانت�ضرت بف�ضل التقدم 
ال�ضناعي ، ولا فهي عامل 

مهم يف تهيب الأفكار اأو 
تخريبها وت�ضليلها . 
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◄  يكتبها: �سباح الطالقاين

انتخابات وخروقات




جمال�س  انتخابات  يف  املتناف�سة  للقوائم  االنتخابية  احلمالت  اآذار  مطلع  ب��داأت 
املحافظات املرتقبة يف ني�سان املقبل، وتعددت طرق الرتويج وتباينت قدرات كل قائمة 
يف التعبري عن برناجمها بح�سب ما متتلكه من قدرات تاأثري واإمكانيات مادية واإعالمية 

وخربة دعائية.
املفو�سية العليا لالنتخابات اأ�سدرت عدة �سوابط حتدد العملية الدعائية للكيانات 
املر�سحة، ت�سمل منع ا�ستخدام اآليات وموارد الدولة واملوؤ�س�سات احلكومية يف الدعاية 
االنتخابية، ومنع و�سع املل�سقات على جدران املوؤ�س�سات احلكومية واالأجزاء التابعة 
لها، وكذلك العتبات املقد�سة واملزارات واالأماكن الدينية، ومراكز االقرتاع واالأمالك 

اخلا�سة باملواطنني.
ومع ذلك فقد ر�سحت لبع�س القوائم خروقات مبا�سرة وغري مبا�سرة خالل االأيام 

االأوىل للدعاية االنتخابية فكان منها:
- التجاوز على من�ساآت وموارد املال العام، فرتى اأن اأغلبية موؤ�س�سات التعليم والدوائر 

اخلدمية واأ�سيجة البنى التحتية ذات النفع العام قد تزاحمت عليها الفتات الدعاية.
- ا�ستغالل و�سائل االإعالم احلكومية للرتويج للم�سوؤولني املر�سحني من خالل تكثيف 

ا�ستعرا�س جهودهم واأعمالهم التي يقومون بها اأ�ساًل كواجب وظيفي. 
الدعاية  اأماكن  اختيار  ع�سوائية  ب�سبب  املختلفة  واالأماكن  البيئة  وتلوث  الفو�سى   -
االنتخابية وخملفاتها التي تبقى الأعوام بعد انتهاء االنتخابات، دون اإلزام املر�سحني 

برفعها بعد اإمتام االقرتاع.
- ا�ستغالل العاطفة وم�ستوى الوعي املتديّن لناخبي االأرياف من خالل دفعهم للت�سويت 
الريفية، بينما ُهم قا�سرون يف  اأو�ساطهم  اأ�سخا�س يتمتعون باالحرتام يف  مل�سلحة 
الو�سول اإىل احلد االأدنى الذي يتطلبه الفوز مبقعد واحد يف جمل�س املحافظة، وبذلك 
ت�سيع مئات بل اآالف االأ�سوات هباًء دون اأن تتجه نحو القوائم اأو االأ�سخا�س الذين هم 

قادرون فعاًل على ك�سب اال�ستحقاق االنتخابي وحتقيق اآمال املواطنني.
- اجتاه بع�س القوائم نحو عنوان )امل�ستقلني(، الأجل اال�ستحواذ على هذه ال�سريحة 
التي بداأت جهات وا�سعة من النا�س تنظر اإليها بعني االأمل بعد النتائج املتوا�سعة للكتل 

احلزبية. االأمر الذي يولد قلقًا من �سياع اآمال النا�س بامل�ستقلني.
اإن�ساين من خالل تقدمي  اإبراز نف�سها كمنقذ  حة اإىل  - اجتاه بع�س الكيانات املر�سهَّ
بع�س الهدايا العينية يف فرتة الدعاية االنتخابية للفقراء واملعوزين، واللجوء اإىل �سراء 
وا�ستخدام  االآخ��ر،  البع�س  لتمزيق الفتات  اأف��راد  بت�سخري  البع�س  وقيام  االأ�سوات، 

اأ�ساليب ال�سغط من قبل كيانات لها نفوذ يف االإدارات احلكومية القائمة.
واأخريًا، من املفرت�س اأن يتم التن�سيق م�سبقًا مع دوائر بلديات املحافظات من اجل 
بالدعاية  ال�سروع  عند  ال��دول  من  العديد  تعمد  حيث  املتبادلة،  والفائدة  التنظيم 
االنتخابية اإىل توجيه دوائر البلديات لتخ�سي�س اأماكن حمددة لو�سع و�سائل الدعاية 
مقابل ثمن معنّي )اأ�ستئجار( بغية تنظيم الدعاية وجعلها جزءًا من جمالية املدينة، 

ولي�س �سببًا اآخر لن�سر الفو�سى والتلوث فيها..

كلها تبني اأهمية هذا املو�سوع من وجهة نظر القراآن.
اأما يف الروايات واالأحاديث النبوية وللمع�سومني )عليهم ال�سالم( 
فيما يخ�س الكتاب والكتابة ، فقد ورد يف حديث النبي )�سلى اهلل 
وما  اهلل  ر�سول  يا  فقيل:   العلم قال:قيدوا  ان��ه  و�سلم(  واآل��ه  عليه 
تقييده ، قال: كتابته، ويف حديث اآخر عنه ) اكتبوا العلم قبل ذهاب 
)�سلى  الر�سول  يقول   ) العلماء  مبوت  العلم  ذه��اب  واإمن��ا  العلماء 
الكتاب بطراز  اأهمية  يبني  �سريف  و�سلم( يف حديث  واآله  اهلل عليه 
اإىل ما بني يدي اهلل،  ، وتنتهي  حمري للعقول)ثالث تخرق احلجب 
مغازل  و�سوت   ، املجاهدين  اأق��دام  ووطء   ، العلماء  اأق��الم  �سرير 

املح�سنات(.
الثالثة خفي يف  االأ�سوات  اأن كل واحد من هذه  االأم��ر  و يف حقيقة 
الظاهر اإال انه يف باطنه واقع جوهري وكل واحد اإ�سارة اإىل اإحدى 
واجلهاد  والكتابة  )العلم  الب�سرية  املجتمعات  يف  االأ�سا�سية  امل�سائل 

وال�سهادة وال�سعي والعمل(.
 ولنختم برواية عن ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( تك�سف 
ال�ستار عن اأهمية بقاء االآثار العلمية بوا�سطة الكتابة وتدعو العلماء 
وحتفزهم وت�سدهم اإىل ذلك بقوله )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( ) 
املوؤمن اإذا مات وترك ورقة واحدة عليها ِعلم ، تكون تلك الورقة يوم 
بكل  وتعاىل  تبارك  اهلل  واأعطاه  النار  وبني  بينه  فيما  �سرتًا  القيامة 

حرف مكتوب عليها مدينة اأو�سع من الدنيا(.
 ( وخمت�سر  رائ��ع  حديث  يف  ال�سالم(  املوؤمنني)عليه  اأم��ري  ويقول   
الكتب ب�ساتني العلماء(ولكل ب�ستان هواء لطيف ومنظر خالب وفيه 
واالأع�ساب  الورود  او  النا�س  يرغبها  التي  والفواكه  الثمار  من  اأنواع 

الطبية ، واحلقيقة فلكل كتاب طعم واآثار...
قال االإمام ال�سادق )عليه ال�سالم( الأحد اأ�سحابه) اكتب وبث علمك 
النا�س زمان  ياأتي على  فاإنه  بنيك  كتبك  ث  فور فان مت  اأخوتك  يف 
هرج ما ياأن�سون فيه اإال بكتبهم (  ويف حديث اآخر عنه ) مّن اهلل على 

النا�س برهم وفاجرهم بالكتاب واحل�ساب ولوال ذلك لتغالطوا (. 
يت�سح مما اأوردناه اإن امل�سلمني يف القرون االأوىل لظهور االإ�سالم ملا 
توجهوا للعلوم والفنون واملعارف واأوجدوا نه�سة علمية وا�سعة عمت 
بركاتها وثمارها العامل ال�سرقي والغربي فان جذور ذلك موجودة يف 
واالأدبيات  واالأحاديث   ، االإ�سالم  عليها  وحثهم  علمهم  التي  الثقافة 
توؤكد على اأهمية التدوين وف�سيلة العامل على غريه ، فاالإ�سالم جزء 
منه الكتابة والتدوين والن�سر ليتنعم اجلميع بنعمة القراءة والكتابة ، 
واأي تق�سري فاإن اللوم يقع على املق�سر �سواء من القارئ الذي اإذا مل 
يقراأ �سيظل اأميا اأو العامل الذي ال ين�سر، وهنا نواجه موقفني بارزين 
يف النظرية االإ�سالمية ، االأوىل ت�سجع وتدعم العلماء والكتابة وتعطي 
العامل  ب�سكل مت�سدد �سد  تقف  والثانية   ، للعلماء  الق�سوى  االأهمية 
وهذا  اجلمهور  عن  ويحجبه  به  خا�سًا  ويجعله  علمه  يحتكر  ال��ذي 
�سجع العلماء والكتاب على ن�سر وبث العلم واالإبداعات واالبتكارات 

العلمية ، ومن اجلها كرم االإ�سالم العلماء والكتاب والقلم .. 
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 شعر:   سيد جابر اجلابري

ليسا من نوري در ا�سود
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ــــــــــــدروب وأبـــــعـــــدُ  ــــــذين ال ــــــأخ أنـــــــــأ وت
ـــغـــمـــر صـــحـــويت  ــــل مـــــــلء الــــــــــروح ت ــــظ وت
ــا  ــن ــن ــي ب ــــــم  ــــــراك ت وإن  ــــك  ــــن ع أنــــــــــأَ  مل 
وحـــشـــتـــي  متــــــأل  أراك  الــــتــــفــــتُّ  ـــــــــى  إنّ
هـــا  ـــشـــدّ ت ــــوع  ــــضــــل ال يف  ـــك  ملـــســـتُ ــــى  ــــتّ ح
يــــة  طــــرّ ــــــــــراح  اجل يف  وجــــهــــك  ــــــــــت  ورأي
ـــخـــطـــوه  ب ــــت  ــــس مل درب  يب  طــــــــال  ــــــا  م
مــــعــــاصــــامً  يــــــــذل  قـــــيـــــدٌ  راعــــــنــــــي  او 
وغـــالـــنـــي  ــــه  ــــي ــــت امل ــــل  ــــب ح يب  شــــــط  أو 
مــن  ــــــطّ  حي الـــــزمـــــان  ـــف  ـــس خ ـــي  ـــن ـــال ه او 
ـــع  ـــب ـــن م يل  بـــــــحـــــــرييت  وأنــــــــــــــــتَ  أال 
ـــضـــت  متـــخّ يـــــــــومَ  يــــومــــيــــك  إىل  يب  عـــــد 
ولـــــــيـــــــوم عـــــــــاشـــــــــوراء يـــــــــوم تــــومحــــت 
ــــاً  ــــكــــرم م ـــــــــــــــدتَ  ل وُ ـــــــام  ـــــــأهيّ ب  ألر
ـــت  ـــظ ـــق هـــــــذا بــــكــــى فــــيــــه الـــــــرســـــــولُ وأي
ـــز  ــــــــك ال ــــى أبــــــــوك بـــــه ونـــــاحـــــت أمّ ــــك وب
ــــت أعــــــــنيُ األ ــــاض ــــــوراء ف ــــــاش وبـــــيـــــوم ع
ــــا بـــــــنـــــــداك جتـــــمـــــع حــــزهنــــا  ــــه ــــتَ ــــظ ــــق أي
مــــــا يـــــــوم مــــــولــــــدك الــــعــــظــــيــــم بـــمـــولـــد 
ـــا  ـــوجـــهـــه الـــــــيـــــــوم القـــــتـــــك احلـــــــيـــــــاة ب
ــا  ــره ــج ــح ــــول ب ــــت ــــب حـــضـــنـــتـــك فـــاطـــمـــة ال
ــنــجــيل  ــي ــــهــــا الــــطــــهــــور ل ـــك مـــــن دم ـــت ـــق وس
ـــــارة  ـــــت ــــــني ف ــــــن ـــــــا احل ـــــج هب حـــــــــر هيـــــي
ــــة  ـــــحـــــرك قــــصّ ـــــن ــــــا قـــــــــــرأت ب فــــــكــــــأهنّ

دُ وأورِ يـــــديـــــك  مـــــن  ـــــــل  أهن ــــــــــلّ  وأظ  
ــــدُ ــــرش  فـــتـــفـــيـــق مـــــن ســـكـــر الــــــزمــــــان وت
مــــوصــــدُ ـــة  ـــي ـــع ـــط ـــق ال بـــــــألـــــــوان  ـــــــــرٌ   ده
ـــــدُ ـــــرع وت ســــــــامي  يف  وتــــــــــربق  نـــــــــــوراً   
ــــــاً وجتــــمــــعــــهــــا عـــلـــيـــك وتـــعـــقـــدُ  حــــــبّ

بــــــه وجــــــــه احلــــــيــــــاة ويــــــــربدُ  يـــــنـــــد  
ـــعـــدُ ـــب ــــاي وي ــــط ــــول عـــــىل خ ــــط  روحـــــــــاً ي
حمــــشــــدُ الـــــضـــــيـــــاع  ــــة  ــــل ــــاف ــــق ب زمـــــــــن   

الــــبــــطــــولــــة مــــــربدُ بــــيــــد  ه   مــــــا حــــــــــزّ
ـــــذل وجيــــهــــدُ ـــــت ـــــس وي قــــــــــواه  زنــــــــــدي   
فــــرقــــدُ ـــــة  ـــــاه ـــــت امل لــــيــــل  ويف  ــــــــــامٍ  ط  
ــــدُ ـــــــــاه حمــــمّ ـــــولُ بــــــام رج ـــــت ـــــب ــــك ال  عــــن
يــــدُ ـــا  ـــه ـــس ـــالم ت ومل  ــــوف  ــــف ــــط ال فــــيــــك   
ــــدُ ــــلّ ــــــــت خم أن وبــــــــــــأيّ عـــــاشـــــوريـــــك   
ــــدُ ــــهّ ــــس ـــــاك فـــــهـــــو م ـــــن ــــــــه عـــــي ــــــــزان أح

ــــــؤددُ ــــــس الــــعــــىل وال ــــب  ــــح ــــت  هــــــــراء وان
حــــشــــدُ ــــــــك  واملــــــــالئ دمـــــــعـــــــاً  ـــــــــالك  ف  
ـــــــدُ  فــــلــــكــــلّ بـــــــــاكٍ غـــــــاض طـــــــــرفٌ أرم
ـــــور وختـــــلـــــدُ ـــــص ـــــع ال بـــــــه عـــــــرب   حتـــــيـــــا 

ـــــــودُ ـــــــر أس ــــضــــاء مــــــن نــــــوريــــــك ده ــــي  ل
ـــــا وطـــــــــاب املــــولــــدُ ــــد هل ــــي ــــول  طـــــــاب ال
ــــوف وتـــــوقـــــدُ ــــف ــــط  لــــغــــد تـــــفـــــور بـــــه ال

ــــردُ ــــغ ت عــــــــالك  يف   وأخــــــــــــر تــــبــــكــــي   

ــــــردُ ــــــاغ الــــفــــصــــولَ هبـــــا حـــــســـــامٌ أج  ص



قال اأب� عبدا عليه ال�ضالم: الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر خلقان من خلق ا

الأمر باملعروف 

اجل�اب: 
ب�ضمه تعاىل

بج�ز ذلك يف حّد نف�ضه، ولكن ل يج�ز اإظهار اأمام 
الأجانب اإذا كان من الزينة، واإذا كان الطالء ف�ق اجللد 

وكان حاجبا مينع من و�ض�ل املاء للب�ضرة يف ال��ض�ء فيجب 
اإزالته عند ال��ض�ء، واإن كان يتعّر ذلك ففي ج�از الطالء 

به اإ�ضكال، وا امل�فق.

ومن الأمر باملعروف:
ال�ضخاء والكرم واليثار:

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

»ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  وعن 
اخللق«  وح�سن  ال�ّسخاء  على  ِااّل  اأولياءه  اهلل  جعل 
وقال �سلى اهلل عليه واآله: »ِان من موجبات املغفرة 
وعنه  الكالم«  وح�سن  ال�سالم  وِاف�ساء  الطعام  بذل 
ذنب  عن  »جتافوا  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى 

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

اأب�سطهم كّفًا«. 
النفاق على الأهل والعيال: 

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

الدينار اّلذي اأنفقته على اأهلك«. 

وفق فتاوى املرجع الديني االأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�ضيد علي احل�ضيني ال�ضي�ضتاين )دام ظله الوارف(

 

قال اأب� عبدا عليه ال�ضالم: الأمر باملعروف قال اأب� عبدا عليه ال�ضالم: الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر خلقان من خلق ا

قال اأب� عبدا عليه ال�ضالم: الأمر باملعروف قال اأب� عبدا عليه ال�ضالم: الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر خلقان من خلق ا

الأمر باملعروف الأمر باملعروف 

اجل�اب: 
ب�ضمه تعاىل

بج�ز ذلك يف حّد نف�ضه، ولكن ل يج�ز اإظهار اأمام 
الأجانب اإذا كان من الزينة، واإذا كان الطالء ف�ق اجللد 

وكان حاجبا مينع من و�ض�ل املاء للب�ضرة يف ال��ض�ء فيجب وكان حاجبا مينع من و�ض�ل املاء للب�ضرة يف ال��ض�ء فيجب 
اإزالته عند ال��ض�ء، واإن كان يتعّر ذلك ففي ج�از الطالء 

به اإ�ضكال، وا امل�فق.

ومن الأمر باملعروف:
ال�ضخاء والكرم واليثار:

وفق فتاوى املرجع الديني االأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�ضيد علي احل�ضيني ال�ضي�ضتاين

اجل�اب: 
ب�ضمه تعاىل

بج�ز ذلك يف حّد نف�ضه، ولكن ل يج�ز اإظهار اأمام 
الأجانب اإذا كان من الزينة، واإذا كان الطالء ف�ق اجللد 

وكان حاجبا مينع من و�ض�ل املاء للب�ضرة يف ال��ض�ء فيجب 
اإزالته عند ال��ض�ء، واإن كان يتعّر ذلك ففي ج�از الطالء 

به اإ�ضكال، وا امل�فق.

ال�ضخاء والكرم واليثار:
قال اهلل �سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي: )ويوؤثرون 

على اأنف�سهم ولو كان بهم خ�سا�سة(. 
»ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  وعن 
اخللق«  وح�سن  ال�ّسخاء  على  ِااّل  اأولياءه  اهلل  جعل 
وقال �سلى اهلل عليه واآله: »ِان من موجبات املغفرة 
وعنه  الكالم«  وح�سن  ال�سالم  وِاف�ساء  الطعام  بذل 
ذنب  عن  »جتافوا  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى 

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

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

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

النفاق على الأهل والعيال: 
فعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: »الكادُّ 

النفاق على الأهل والعيال: 
فعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: »الكادُّ 

النفاق على الأهل والعيال: 

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

اجل�اب: الدينار اّلذي اأنفقته على اأهلك«. 
ب�ضمه تعاىل

بج�ز ذلك يف حّد نف�ضه، ولكن ل يج�ز اإظهار اأمام 
الأجانب اإذا كان من الزينة، واإذا كان الطالء ف�ق اجللد 

وكان حاجبا مينع من و�ض�ل املاء للب�ضرة يف ال��ض�ء فيجب وكان حاجبا مينع من و�ض�ل املاء للب�ضرة يف ال��ض�ء فيجب 
اإزالته عند ال��ض�ء، واإن كان يتعّر ذلك ففي ج�از الطالء اإزالته عند ال��ض�ء، واإن كان يتعّر ذلك ففي ج�از الطالء 

به اإ�ضكال، وا امل�فق.

ال�ضيد علي احل�ضيني ال�ضي�ضتاين )دام ظله الوارف(
يف اأحكام العباداتيف اأحكام العباداتوفق فتاوى املرجع الديني االأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى يف اأحكام العبادات

ال�جيز
وفق فتاوى املرجع الديني االأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�ضيد علي احل�ضيني ال�ضي�ضتاين )دام ظّله الوارف(

ف�ضاد اإداري



ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد:

لقد تف�سى ما ي�سمى ب)الف�ساد االإداري( يف اأو�ساط املوظفني احلكوميني بحّد مل ي�سبق له 
مثيل ، ويتخذ اأ�سكاال خمتلفة:

منها: تخلف املوظف عن اأداء واجبه القانوين جتاه املراجع اإال بعد اخذ مبلغ من املال.
ومنها: قيام املوظف بالتجاوز على القوانني والقرارات الر�سمية ل�سالح املراجع اإذا دفع له 

الر�سوة على ذلك.
ومنها : منح املوظف مقاولة امل�ساريع اخلدمية وغريها مببالغ تفوق بكثري متطلبات اإجنازها 

اإىل من يوافق على اإعطائه جزءا من مبلغ املقاولة.
ومنها: تويل جماميع من املوظفني مهمة القيام مب�سروع ما ويتقا�سون اأمواال طائلة عليه يف 

حني انه من �سمن واجباتهم الوظيفية التي مينحون باإزائها الرواتب ال�سهرية.

وهناك الكثري من االأ�سكال االأخرى، نرجو بيان احلكم ال�سرعي يف جميع ذلك.
اأدام اهلل تعاىل �سيدنا املرجع ذخرا ومالذا.

جمموعة من املوظفني 
10�سفر1426















» م�ساألة 55« : االأ�سياء النج�سة ع�سرة وهي : 
1 - 2 - بول االإن�سان وغائطه ، وبول وغائط كل 
حيوان يحرم اأكل حلمه اإذا كانت لهذا احليوان 
نف�س �سائلة �� اأي يندفع منه الدم بقوة عند ذبحه 
�� وهكذا بول ما لي�ست له نف�س �سائلة اإذا كان ذا 

حلم على االأحوط . 
�سائلة  نف�س  له  حيوان  وكل  االإن�سان  ميتة   -  3

وكذلك اأجزاوؤها املقطوعة منها حال احلياة . 
نف�س  كل حيوان ذي  ومني   ، االإن�سان  مني   -  4

�سائلة واإن كان ماأكول اللحم على االأحوط . 
5 - الدم اخلارج من ج�سد االإن�سان ومن ج�سد 

كل حيوان ذي نف�س �سائلة . 
6 - الكلب الربي . 

7 - اخلنزير الربي . 
على   » البرية   « الفقاع  بها  ويلحق  اخلمر   -  8

االحوط . 
9 - الكافر غري امل�سيحي واليهودي واملجو�سي . 
10 - عرق احليوان اجلاّلل وهو الذي تعوّد اأكل 

عذرة االإن�سان .
االأ�سياء  من  النجا�سة  تنتقل   :  »  56 م�ساألة   «
الرطوبة  وجود  مع  يالقيها  ما  اإىل  املذكورة 
امل�سرية يف اأحد املتالقيني ، واأما مع جفافهما اأو 
اإىل  النجا�سة  تنتقل  املح�سة فال  النداوة  وجود 

املالقي . 
واأي�سًا تنتقل النجا�سة من ال�سيء املتنج�س اإىل 
ثالث  تعدد  مع  اإال  املتقدم  بال�سرط  يالقيه  ما 

و�سائط بني املالقي وعني النجا�سة. 

النجا�ضات
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◄اإعداد: هيئة التحرير

النهي عن الكالم 
يف ذات ا

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










 
  





بني اآية اهلل العظمى املرحوم ال�سيد اأبي القا�سم اخلوئي )قّد�س �سّره( 
واآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظّله الوارف(

)مى املرح�م ال�ضيد اب� القا�ضم اخل�ئي )قّد�ض �ضّرالع اآية ا

اآية ا العمى ال�ضيد ال�ضي�ضتاين )دام ظّله ال�ارف(

ن�ع اجلماعة
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الن لره اس� 
وبعد اأن بلغ ال�سيخ االأميني عند الفطاحل مرتبة �سامية، 
واأنهى درا�سة الدور الذي يدعى بال�سطوح، وتاأهل للح�سور 
يف مرحلة در���س اخل��ارج، غ��ادر م�سقط راأ���س��ه، قا�سدًا 
فحلها،  االأ�سرف(  )النجف  الكربى  االإ�سالمية  اجلامعة 
وا�ستوطن بلدة باب مدينة علم الر�سول )�سلى اهلل عليه 
حت�سيل  على  �ساهرا  العلم،  طلب  على  معتكفا  وال���ه( 
 بلو يف  ج��ادا  املقد�سة،  البقعة  تلك  في�س  من  املعارف 
مهرة  من  جمع  على  فح�سر  والف�سيلة،  الكمال  مراتب 
الفن، وجهابذة الع�سر، وتلقى الينبوع ال�سايف من لدن 

عمالقة الفقه واالأ�سول والكالم اأمثال:
1-  اآية اهلل ال�سيد حممد باقر احل�سيني الفريوزاآبادي

2-  اآية اهلل ال�سيد اأبو تراب بن اأبي القا�سم اخلوان�ساري 
.

3-  اآية اهلل املريزا علي بن عبد احل�سني االيرواين .
4-  اآية اهلل املريزا اأبو احل�سن بن عبد احل�سني امل�سكيني 

تبري لعودته ا 
ى االأميني )رحمه اهلل( عند هوؤالء االأعالم اأعواما،  ق�سّ
انتهل من في�س علومهم، وتزود من معارفهم، وتلقى منهم 
ورتبة  العلم،  من  رفيعة  درج��ة  ون��ال  والكمال،  الف�سائل 
�سامية من املعرفة، وحظا وافرا من االأدب، ثم عاد اإىل 
م�سقط راأ�سه، وحط بها رحل املقام فرتة غري ق�سرية . كان 
له بها جمال�س وعظ وار�ساد يف تهذيب النفو�س وتوجيهها 

توجيها اإ�سالميًا، وتغذية اأبناء مدينته ببنات اأفكاره واآرائه 
من املعارف الدينية، على �سوء الكتاب ال�سماوي القراآن 
البيت  اأهل  واأحاديث  ال�سريفة،  النبوية  وال�سنة  الكرمي، 

الذين اأذهب اهلل عنهم الرج�س وطّهرهم تطهريا. 
وقد تركت تلك املدار�س االإ�سالحية، وتوجيهاته الدينية، 
واأم��ره باملعروف ونهيه عن املنكر اأطيب االأث��ر يف نفو�س 
هواة حمافله وجمال�سه، واأبقت له ذكرًا خالدًا اإىل االأبد. 
الواجب  واأداء  اال�سالحية،  اخل��ط��وات  تلك  اأث��ن��اء  ويف 
الديني، عكف على املطالعة والتحقيق والتاأليف، وخ�س�س 

لها �سطرا من وقته كل يوم.. 

سرالأ نه النّتو 
النف�سي  و�سغفه  للعلم،  التواقة  اأن روحه  راأى  برهة  وبعد 
يهفوان به اإىل املزيد من الف�سل والكمال، ويدفعانه اإىل 
مركز القدا�سة والعظمة )النجف االأ�سرف(، حيث التزود 
من قد�سية تلك املدينة الطيبة، والبقعة امل�سرفة التي اأذن 
اهلل اأن ترفع ويذكر فيها اأ�سمه، واال�ستفا�سة من حلقات 
درو�سها، واالنتهال من ندواتها الزاخرة التي تتجلى فيها 
اأنواع العلوم باأ�سمى حقائقها واأعمق مراحلها، لذلك عاد 
اإليها، قا�سدا توطنها، تاركا خلفه جل ما هيئ له يف وطنه 
غري  واملنزلة،  واجل��اه  الرفيع  واملقام  العي�س،  رغ��د  من 
مكرتث بالرئا�سة الروحية التي كانت لوالده )رحمه اهلل(، 

واملنزلة التي كانت تتحلى بها اأ�سرته.

 المة عبد السي اأد الأميني 
يهع ا سوا

�من ه 
ل����د ال�����ض��ي��خ الم��ي��ن��ي )ر���ض���ان  و
عام  تربيز  مدينة  يف  عليه(   ا
اأحمد  ال�ضيخ   ���اأب 1320ه���، وكان 
باأمني  امللقب  علي  جنف  ال�ضيخ  بن 
– بن  – ومنه لقب الميني  ال�ضرع 
ال�ضيخ عبد ا �ضاحب علم وتقى، 
 الميني عن اأهله املجد كابرا ف�ر
اأول��ي��ات العل�م  ع��ن ك��اب��ر ف��در���ض 
عند والد، ثم تتلم على اآخرين 
برتدد اإىل مدر�ضة الطالبية، وهي 
ومعاهد  الثقافة  م��راك��ز  اأه��م  م��ن 
ذاك،  ي�م  بتربيز  املعروفة  العلم 
فقراأ  الآن.  حتى  قائمة  زالت  وما 
مقدمات العل�م، واأنهى �ضط�ح الفقه 
والأ�ض�ل على عدد من اأجلة علماء 

تربيز. 

• اإعداد: ح�سني حممد علي

)1320ه�- 1390ه�(
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 اأ�ساتذته واجتهاده
املدينة  تلك  وا�ستوطن  الزكية،  الرتبة  تلك  حّل  اأن  وبعد 
الطيبة وفيها ح�سر على جمع من فطاحل العلم، وجهابذة 
الفكر واأروى ظماأ قلبه من بنات اأفكارهم فبلغ بدرا�سته 
املرتبة التي كان يطلبها، واأحرز درجة عالية يف الفل�سفة 
واأّلف  االأ�سول،  وتبحرًا يف  الفقه،  واجتهادًا يف  والكالم، 
بهما، وجمع حما�سرات اأ�ساتذته يف الفقه واالأ�سول، وعلق 
الدينية،  العا�سمة  تلك  تالمذة  من  غريه  �ساأن  عليهما، 
االجتهاد  رتبة  وبلغ  االإ�سالمية،  للثقافة  العاملي  واملركز 
كانت  ممن  �سهاداتهما  على  وح��از  واملنقول،  املعقول  يف 

الزعامة ال�سيعية منوطة بهم .
اليوم  العلم يف ذلك  وق��ادة  الع�سر،  اأ�ساطني  وقد عرف 
العلم، وما حازه من مدارج  االأميني من مراتب  بلغه  ما 
الف�سيلة والكمال، ووقفوا على طول باعه، وغزير علمه، 
فقلد  غمارها،  خا�س  التي  ال�سنوف  يف  الكثري  وف�سله 
ال��راأي واالإفتاء من لدن  ا�ستقالل  و�سام االجتهاد، ومنح 

كل من:
املجدد  اب��ن  علي  م���ريزا  ال�سيد  امل��رح��وم  اهلل  اآي���ة   -1

ال�سريازي.
النائيني  ح�سني  امل���ريزا  ال�سيخ  امل��رح��وم  اهلل  اآي���ة   -2

النجفي.
3- اآية اهلل املرحوم ال�سيخ عبد الكرمي بن املوىل حممد 

جعفر اليزدي احلائري.
4- اآية اهلل املرحوم ال�سيد اأبو احل�سن بن ال�سيد حممد 

املو�سوي اال�سفهاين .
5- اآية اهلل املرحوم ال�سيخ حممد ح�سني بن حممد ح�سن 

اال�سفهاين النجفي ال�سهري بالكمباين .
6- اآية اهلل املرحوم ال�سيخ حممد احل�سني بن ال�سيخ علي 

اآل كا�سف الغطاء .

 م�سايخه في الرواية
الر�سول  اآل  اأح��ادي��ث  حملة  �سلك  يف  ب��ال��دخ��ول  تّيمنا 
�سلك  يف  باالنخراط  وتربكًا  وعليهم،  عليه  اهلل  �سلوات 
من  مروياته  والت�سال  االأنبياء،  ورثة  هم  الذين  العلماء 
االأخبار بالنبي الطاهر واأهل بيته االأطياب -�سلوات اهلل 

عليهم- اأجمعني، و�سيانتها عن القطع واالر�سال، منح من 
امل�سايخ االأجلة واأئمة احلديث االذن يف رواية ما اثر عن 
املع�سومني �سلوات اهلل عليهم، ولكل من هوؤالء امل�سايخ 
واملحدثني طرقه املتعددة يف رواية احلديث من فطاحل 
املحدثني وجهابذة الراوين اإىل النبي االأعظم واأهل بيته 

�سلوات اهلل عليهم اجمعني.
بخطوط  منمقة  التاأريخية  ال��وث��ائ��ق  ه��ذه  ح���ررت  وق��د 

م�سدريها ومو�سحة بتواقيعهم، وهم:
املو�سوي  احل�����س��ن  اأب����و  ال�����س��ي��د  امل���رح���وم  اهلل  اآي����ة   -1

اال�سفهاين.
احل�سيني  ع��ل��ي  امل��ي��زا  ال�����س��ي��د  امل���رح���وم  اهلل  اآي����ة   -2

ال�سريازي.
3- اآية اهلل املرحوم ال�سيخ علي اأ�سغر ملكي التربيزي.

4- اآية اهلل املرحوم ال�سيد اآغا ح�سني القمي.
5- احلجة املرحوم ال�سيخ علي بن اإبراهيم القمي.

6- ال�سيخ حممد علي الغروي االأوردوبادي.
)اآغ��اب��زرك(  حم�سن  حممد  ال�سيخ  امل��رح��وم  احلجة   -7

الطهراين ت1390ه�.
اهلل  اأ���س��د  ب��ن  يحيى  امل���ريزا  ال�سيخ  امل��رح��وم  احل��ج��ة   -8

اخلوئي.
املوؤلفات املخطوطة واملطبوعة للعالمة االأميني:

اأ( املخطوطة:
لل�سيخ  الفقه على كتاب )الر�سائل(  اأ�سول  تعليقات يف   -1

االأن�ساري )قده(.
2- تعليقات يف الفقه على كتاب )املكا�سب( لل�سيخ االن�ساري 

)قده(.
بني  ال��ذي  الكتاب  )وه��و  االأقطار.  اإىل  االأ�سفار  ثمرات   -3

اأيدينا(.
4- رجال اآذربيجان.

5- ريا�س االن�س.
6- العرتة الطاهرة يف الكتاب العزيز. اأو االآيات النازلة يف 

العرتة الطاهرة.
7- املجال�س.

8- املقا�سد العلّية يف املطالب ال�سنية وهو يف قيد التحقيق.
ب( املطبوعة:

اأواُل: التحقيق: كامل الزيارة، الأبي القا�سم جعفر بن حممد 

بن قولويه )ت367ه�(، مط املرت�سوية - النجف/ 1356ه�.
ثانيًا: التاأليف:

1- ترجمة زيارة اأمني اهلل بالفار�سية.
2- اأدب الزائر ملن ميم احلائر، وقد ُحِقق واأُخرج ب�سورة 

جديدة، وهو االن حتت الطبع من من�سورات املكتبة.
3- �سريتنا و�سنتنا.

4- تف�سري �سورة الفاحتة.
5- �سهداء الف�سيلة.

6- الغدير يف الكتاب وال�سنة واالأدب.

 زهده وعبادته
كان   - عليه  اهلل  ر���س��وان   - ق�ساها  التي  امل��راح��ل  ويف 
متعبدًا، على جانب كبري  وِرع��ًا،  والتقى،  للزهد  مالزمًا 
من ال�سالبة الدينية، عفيف الطبع، مل ياأمل اي اأن�سان، 
متوكال على خالقه باالنقطاع اليه، رغدا يف عي�سه الب�سيط، 
وحياته املتوا�سعة، وكان ) رحمه اهلل ( وِلعًا بقراءة القراآن 
اإىل  قام  الفجر  قرب  اإذا  امل�سنونة،  وال�سلوات  والدعاء 
�سالة الليل وقرنها بفري�سة ال�سبح، ثم جل�س اإىل قراءة 
القراآن حتى ينهي جزءا كامال كل يوم، مرتاًل اآياته بتدبر 
طعام  تناول  وبعد  وبّيناته،  حججه  من  متزودا  واإمعان، 
ال�سبح ياأوي اإىل مكتبته اخلا�سة، ويعكف على املطالعة 
حتى يح�سر عنده تالمذته للتزود من بيانه العذب، واآرائه 
احلرة يف الفقه واال�سول، ويبقى م�ستمرا على التدري�س 

والبحث.
 الأميني يوّدع الدنيا

اأبتلي ال�سيخ االأميني )رحمه اهلل( مبر�سه الذي الزم ب�سببه 
الفرا�س ابتداء من �سنة 1968م حتى وفاته يف �سيف �سنة 
1970م. امل�سادف الثامن والع�سرين من �سهر ربيع الثاين 
�سنة 1390ه� يف طهران، ونقل جثمانه الطاهر بالطائرة 
اإىل بغداد، ثم نقل  اإىل النجف االأ�سرف، وبعد اأن طيف 
باجلنازة يف احلرم ال�سريف اأخرجت لل�سالة عليها تقدم 
اأبو القا�سم اخلوئي )قده(  املرجع الديني االأعلى ال�سيد 
القرب  االأخ��ري يف  و�سلى عليه، ثم رفعت اجلنازة ملثواها 

الذي اأعّده ال�سيخ لنف�سه بجوار مكتبته اخلالدة.
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التواصل منهج للتعايش السلمي

في ا�سالم
 وا  سول خلقهسل من اأاأ االختال الأ  تلفواي اأ �من طبيعة النا اإ
 يااأ   واالأ�سداد   والتناق  االختال على  قائمة  نعي�سها   الت احلياة 
كثة  وا ال اأودعه ا تعا  االإن�سا  كا ورا كمة بالة من 

 .  �لوقاته وخليفته على االأر اأكرم  ا الكائن االإن�سا جعل بعد اأ

الأوىل • احللقة 
العجيلي  ح�ضني  غربي  خمي�ض  .د  م   . • اأ 

 جامعة تكريت / كلية الآداب
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 ، �ستى  اأع��م��ال  االإن�سان  ي�سغل  اأن  يتطلب  اال�ستخالف  ه��ذا  اإن         
ووظائف متنوعة ، وهذا بطبيعة احلال ال يتحقق اإال بوجود االختالف بني 
النا�س بروؤيتهم للحياة ، والتباين يف االآراء ، والتعدد يف وجهات النظر . ومن َثمهَّ 

اال�ستعدادات النف�سية والبايلوجية كل ح�سب اإمكانياته وطاقاته وا�ستعداده   . 
   واالإ�سالم دين الفطرة والنظرة املتوازنة اإىل االإن�سان واحلياة ، ينظر اإىل هذا 
املختلفني يف  بني  والتناف�س  للعمل  وحافز  �سبب  الأنه   ، ايجابية  بروح  االختالف  
ٍل جعلنا منكم �سرعًة  ِلكنْ اأعمار االأر�س وعمل اخلري وال�سالح ، قال تعاىل : )) 
ومنهاجًا ، ولو �ساء اهلل جلعلكم امة واحدة ، ولكن ليبلوكم يف ما اآتاكم ، فا�ستبقوا 

اخلريات اإىل اهلل مرجعكم جميعًا فينبئكم مبا كنتم فيه تختلفون ((   . 
      واأما الن�سو�س من القراآن وال�سنة يف مو�سوع االختالف يف الدين والعقيدة 
كثرية ، وهي بطبيعة احلال توؤ�س�س لفهمنا هذا ، فثنوية ال�سراع بني اخلري وال�سر 
موجودة ، وهي ت�ستمر اإىل نهاية التاريخ ، وهذا اال�ستنتاج يبني اأن االأديان جميعًا 
قد ت�سمنت فكرة اخلري وال�سر ، والدعوات فيها اإىل نبذ ال�سر والتعاون على فعل 

اخلري )) وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على االإثم والعدوان((   . 
     وبعد هذا االختالف فان الدعوات اإىل االعرتاف باالآخر والتعاي�س ال�سلمي بني 
النا�س ظاهرة يف القراآن الكرمي ، وهي تعد من �سميم روح االإ�سالم وتعاليمه ، قال 
تعاىل : )) يا اأيها النا�س اتقوا ربكم الذي خلقكم من نف�س واحدة ، وخلق منها 
زوجها ، وبث منهما رجااًل كثريًا ون�ساًء، واتقوا اهلل الذي ت�ساءلون به واالأرحام اإن 

اهلل كان عليكم رقيبا ((   . 
     يت�سح من هذه االآية الكرمية ، اأنهَّ اهلل تعاىل رب النا�س جميعًا ، واأن اأ�سلهم 
واحد ، وجتعل االإن�سانية وحدة واحدة ، وهي تذكرهم مبن�سئهم االأول ، وتردهم 

اإىل خالقهم الذي اأن�ساأهم يف هذه االأر�س    .
    وهذا االختالف هو للتعارف والتعاون ، من اجل التعاي�س ال�سلمي القائم على 
املحبة واملودة والت�سامح ، قال تعاىل : )) ولو �ساء ربك جلعل النا�س امة واحدة 
وال يزالون خمتلفني اإال من رحم ربك ولذلك خلقهم (( . والر�سول حممد ) �سلى 
اهلل عليه و�سلم ( ال ينطق عن الهوى ، بني يف حديث عن الذين يوؤمنون باهلل ، 
وتعاونهم والتوا�سل فيما بينهم ، وا�سفا اإياهم باأنهم كاجل�سد الواحد بقوله : )) 
مثل املوؤمنني يف توادهم وتراحمهم كمثل اجل�سد اإذا ا�ستكى منه ع�سٌوً تداعى له 

�سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى (( . 
   اإن من طبيعة النا�س التباين يف االآراء ، الأن االختالف اأ�سل من اأ�سول خلقهم 
اإذ حتقق حكمة عليا من ا�ستخالف هذا الكائن يف االأر�س ، فخالفة االإن�سان هذه 
االأر�س حتتاج اإىل وظائف متنوعة ، وا�ستعدادات �ستى للقيام باالأعمال الكثرية ، 

للتناف�س بني  اأنه احلافز  اإىل هذا االختالف على  ينظر  واالإ�سالم 
املختلفني يف عمل اخلري وال�سالح ، قال تعاىل : ))  لكل جعلنا منكم �سرعًة 

فا�ستبقوا  اآتاكم  ما  ليبلوكم يف  ولكن  واحدة  امة  �ساء اهلل جلعلكم  ولو  ومنهاجًا 
وهذه      )) تختلفون  فيه  كنتم  فينبئكم مبا  اإىل اهلل مرجعكم جميعًا  اخلريات 
الدرا�سة حماولة متوا�سعة ، وهي لي�ست فريدة يف هذا املجال ، فمن املعلوم اأن 
اأننا نطمح  اإال   ، والتاأ�سيل  والدرا�سة  بالبحث  االأمر  ناق�سوا هذا  االأمة قد  علماء 
االإ�سالمية  الروؤية  بناء  تو�سع يف  َنًة  َلبنْ ال�سابقني  بحوث  مع  هذا   عملنا  يكون  اأن 
لالختالف ، وتقدمي االإ�سالم الو�سطي للتعامل مع االآخر ، املختلف دينيًا وعقائديًا 
، بعيدًا عن االنغالق والتع�سب والتكفري ، معتمدين يف هذه الدرا�سة على م�سدري 
الت�سريع االإ�سالمي ، القراآن الكرمي ، وال�سنة النبوية املطهرة ، ف�ساًل عن اأقوال 
 ، والتوا�سل  التاآلف  ملنهج  اأ�س�سوا  الذين   ، امل�سلمني  ال�سالح من  ال�سلف  واأعمال 

بغية التعاي�س ال�سلمي بني مكونات املجتمع االإن�ساين على اختالف توجهاتهم    
املجتمع  اأن  ، هل  الذي يطرح  الت�ساوؤل  البحث لالإجابة على    من هنا جاء هذا 
االإ�سالمي مرتبط اإىل حد ما بفكره الديني ؟ وهل اأن اخلطاأ يف ت�سرفات بع�س 
اأفراد هذا املجتمع مرتبطة اإىل حد ما يف اأ�سل هذا الفكر الديني ؟ اأم يف �سوء 
االإ�سالمية  ال�سخ�سية  اأن  اأدق هل  وبعبارة   . واالنحراف عنه   ، به  فهمه واجلهل 
؟  امل�سلم  غري  االآخ��ر  مع  والتاآلف  للتوا�سل  �ساحلة  غري  الديني  فكرها  بطبيعة 
وهل اأن هذه ال�سخ�سية قد تعر�ست الأ�سباب الت�سويه مما جعلها غري قادرة على 
االن�سجام مع االآخر ؟ واجلواب االأويل على راأينا هو اإننا دائمًا ما نتكلم عن الفكر 
الديني االإ�سالمي دون اأن منيز ما هو من اأ�سله النقي ، وما هو دخيل مد�سو�س 

عليه ، اأو عار�س اأو طارئ  .     

 ان الدع�ات اإىل العرتاف 
بالآخر والتعاي�ض ال�ضلمي بني 

النا�ض ظاهرة يف القراآن الكرمي ، 
وهي تعد من �ضميم روح الإ�ضالم 

وتعاليمه  
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اإن درا�سة التوا�سل والتاآلف بني االإ�سالم واالآخر      
اإمنا   ، جم��ردًا  فل�سفيًا  نظريًا  بحثًا  لي�س   ، املختلف 
الت�سريع  ن�سو�س  تدعمها  قناعة  عن  نابع  بحث  هو 
ونحن   ، واالجتهاد  وال�سنة  الكتاب  من  االإ�سالمي 
للمعرفة  املو�سوع  هذا  درا�سة  نبغي  ال  هذا  وراء  من 
الثقافية فح�سب ، اإمنا نبغي اأن ت�ستحيل هذه املعرفة 
مع  التعامل  يف  مدلوالتها  لتحقيق  داف��ع��ة  ق��وة  اإىل 
االآخر املختلف ، لالإظهار الوجه النا�سع لالإ�سالم يف 
ال�سطحيني من  التي حاول بع�س   ، تعامله و�سماحته 
روح  فهم  عن  القا�سرة  بروؤيتهم  ت�سويهها  امل�سلمني 

االإ�سالم احلقيقية ، مما �سهل الطريق 
اإىل هذا  اإىل توجيه االتهام  اأعداء االإ�سالم  على 

الدين احلنيف باأنه ال يعرتف باالآخر وانه يدعو اإىل 
التطرف والعدوانية  . 

    واحلكم على االآخر املختلف مرجعه اإىل اهلل ، فهو 
الذي يحكم ويق�سي كما اأ�سار القراآن الكرمي اإىل ذلك 
بقوله تعاىل : )) قل اللهم فاطر ال�سموات واالأر�س 
، عامل الغيب وال�سهادة اأنت حتكم بني عبادك فيما 

كانوا فيه يختلفون ((  . 
    لقد جاء القراآن الكرمي بتعاليم فيها هداية واإر�ساد 
من  جاءكم  قد   ((  : لتعاىل  قال   ، اأجمعني  للنا�س 

اهلل نور وكتاب مبني ((  . 
اأن االأديان  اأن امل�سلمني يوؤمنون     ومما ال �سك به 
ويجب   ، اهلل  عند  من  كلها  اأ�سلها  على  ال�سماوية 
على اأبنائها اأن يتالقوا جميعًا على كلمة �سواء من 
عند اهلل  ، واأن اأ�سول االإ�سالم االإميان والت�سديق 
باالأديان ال�سماوية كلها ، قال تعاىل : )) اإن الذين 

اآمنوا والذين 
هادوا والن�سارى وال�سابئني من اآمن باهلل واليوم 
االآخر وعمل �ساحلًا فلهم اأجرهم عند ربهم وال خوف 
عليهم وال هم يحزنون ((، بل اإن االإ�سالم يدعو اإىل 
اإن  ، حتى  االآخرين  معتقدات  و�سب  التجريح  عدم 
كانوا على ملة ال�سرك قال تعاىل : )) وال ت�سبوا الذين 
يدعون من دون اهلل في�سبوا اهلل عدوا بغري علم ((    

يظهر  و
حتامل بع�س من 

مل يفقهوا روح االإ�سالم والتعاليم التي 
جاء بها القراآن ، ومل ميعنوا النظر يف اآياته الكرمية 
، التي مل تفرق بني  كتبه ور�سله ، يف التع�سب جتاه 
 : تعاىل  بقوله اهلل  االأخ��ذ    ال�سماوية دون  الديانات 
)) والذين يوؤمنون مبا انزل اإليك وما اأنزل من قبلك 

وباالآخرة هم يوقنون ((   . 
     لقد ر�سم القراآن الكرمي وال�سنة النبوية املطهرة 
اأ�سحاب  مع  للتعامل  وال�سحيح  الوا�سح  االأ�سلوب 
الديانات االأخرى وكانوا بررة وعدواًل معهم  ، يقول 
يقاتلوكم  مل  الذين  عن  اهلل  ينهاكم  ال   ((  : تعاىل 
تربوهم  اأن   ، دياركم  من  يخرجوكم  ومل  الدين  يف 
وتق�سطوا اإليهم اإن اهلل يحب املق�سطني (( ، والدين 
االإ�سالمي يحث اأتباعه على التعامل بروٍح من املحبة 
واملودة واالإن�سانية مع غري امل�سلمني ، وتاريخ امل�سلمني 
ي�سهد على التعامل باحل�سنى مع غريهم ، فقد نعموا 
و�سار   ، وال�سالمة  واالأمن  بالر�ساء  االإ�سالم  ظل  يف 

ال�سلف ال�سالح على هذا الطريق 
     وحتى يكون للمودة ج�سور مع االآخر بغية التعاي�س 

اأن  الأتباعه  االإ���س��الم  اأج���از  فقد   ، ال�سلمي          
يواكلوا غري امل�سلمني واأن ي�ساهرونهم ، قال تعاىل 

  وا ل �ضك به 
اأن امل�ضلمني ي�ؤمن�ن اأن 
الأديان ال�ضماوية على 
 اأ�ضلها كلها من عند ا
، ويجب على اأبنائها اأن 

يتالق�ا جميعا على كلمة 
   ض�اء من عند ا�
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حل  وطعامكم  لكم  حل  الكتاب  اأوت��وا  الذين  وطعام   ((  :
الذين  من  واملح�سنات  املوؤمنات  من  واملح�سنات   ، لهم 
الت�سرفات  اأن هذه  الكتاب من قبلكم ((  وال �سك  اأوت��وا 
 ، واأول��ئ��ك  ه��وؤالء  بني  امتزاجًا  تخلق  واالأع��م��ال  وال�سلوك 
يخلق  وهذا   ، امل�سلمني  غري  من  �سيكونون  االأوالد  فاأخوال 
ويف   ، وحمبة  األفة  يخلق  �سوف  معهم  والطعام   ، امتزاجًا 
 ، امل�سلمني  امل�سلمني وغري  اأباحه اهلل بني  هذا رباط كبري 
 ، واالنغالق  التع�سب  يرف�س  االإ�سالم  اأن  على  يدل  مما 
النا�س  ، يبغي اخلري جلميع  ال�سمحاء  واأنه دين االإن�سانية 

، ويدعو اإىل التوا�سل ومد اأوا�سر املحبة  . 
قد  اأنه   ، االإ�سالم  العظيمة يف  االإن�سانية  ال�سور       ومن 
يدعو  وهنا   ، ملته  على  االأب  ويبقى  االإ�سالم  االبن  يدخل 
االإ�سالم االبن اأن يظل طيب ال�سحبة مع اأبيه . مع اختالف 
الدين ، قال تعاىل : )) واإن جاهداك على اأن ت�سرك بي ما 
لي�س لك به علم فال تطعهما و�ساحبهما يف الدنيا معروفا 
مبا  فاأنبئكم  مرجعكم  اإيلهَّ  ثم  ايلهَّ  اأن��اب  من  �سبيل  واتبع 

كنتم تعملون ((
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• اأ. د. حميد ح�سون بجية

   يمع ق�ضم 
النج�م  مب���اق��ع  اأق�ضم  )ف��ال 
واإن�������ه ل��ق�����ض��م ل����� ت��ع��ل��م���ن 

عيم)ال�اقعة/76-75(
     من اخلليقة والإن�ضان يتجه 
ال�ضماوات  علياء  اإىل   ربن
لكن  اأغ����اره���ا.  �ضرب  حم���اول 
لنيل  ت�ؤهله  تكن  مل  و�ضائله 
اأن ذلك مل مينعه  مبتغا. بيد 
من ا�ضتخدام ما اأوتي من عقل 
تلك  لتحقيق  ل��ه   ا وه��ب��ه 

الأمنية.

االإن�سان  كــان  البدء  يف 
اأن  ــقــد  ــعــت ي ـــي  ـــدائ ـــب ال
االأر�ــــــــــس هـــــي حمـــور 
الكون، واأن كل االأجرام 
تـــــدور حـــولـــهـــا. وكـــان 
يح�سب اأن النجوم عبارة 
عن حزام �سيق ال يبعد 
كال�سقف  وهــو  عنا  كيلومرتات  ب�سعة  من  اأكــرث 
 000 يتعدى  ال  وعددها  باالأر�س،  يحيط  الــذي 
اجلغرافية  العلوم  يف  القراآن  اإعجاز  جنم)اأنظر 

.)س� :00،للدكتور حممد خمتار عرفات
االأر�س  تلك  اأن  اإىل  تو�سل  بعيد،  اأمــد  وبعد       
مل تكن �سوى جرم يدور حول ال�سم�س، اأ�سوة بعدة 
اأ�سماها  ال�سم�س  تلك  حول  تــدور  اأخــرى  كواكب 
ما  و�سرعان  ال�سم�سية.  املجموعة  اأو  املنظومة 
تو�سل اإىل اأن هذه املنظومة هي لي�ست اإال واحدة 
كل  تتاألف  لها  عــد  ال  �سم�سية  جماميع  بــني  مــن 
واحدة منها من جمموعة من الكواكب تدور حول 
نواة لها هي �سم�سها التي تزودها بالطاقة، متاما 
ال�سم�سية  جمموعتنا  كواكب  �سم�سنا  تــزود  كما 
هو  والــكــوكــب  ال�سم�س  بــني  فــالــفــرق  بــالــطــاقــة. 
م�سدر  هي  اأي�سا(  جنما  ال�سم�س)وت�سمى  اأن 
ي�ستفيد  الذي  اجلرم  هو  الكوكب  بينما  الطاقة، 

من تلك الطاقة وال ينتجها.
   و�سرعان ما تو�سل العلماء بف�سل ما توفر لهم 
العلم  ع�سر  ابتكارها  على  اأعانهم  و�سائل  من 
هذه  اأن  اإىل  املتاأخرة  الع�سور  يف  واالبــتــكــارات 
جمموعة  �سمن  تنتظم  ال�سم�سية  املنظومات 
اأ�سموها  واالأجــرام  والكواكب  النجوم  من  هائلة 
تنتمي  التي  املجرة  جمرتنا-اأي  واأ�سموا  املجرة. 
التبانة  درب  ال�سم�سية-جمرة  جمموعتنا  اإليها 
 the Milky Way اللبنية  الــطــريــق  اأو 
Galaxy ، وذلك الأن منظرها من االأر�س يبدو 

وكاأنه ما يت�ساقط خلف حامل الت من ت وهو 
 ين�سكب من ل اأو ما  اآخر،  اإىل  ينقله من مكان 
جمرتنا  اأن  اإىل  العلماء  وتو�سل  حامله.  خلف 
ومل  وتوابعها.  النجوم  من  املاليني  اآالف  حتــوي 
يتوقف االأمر عند ذلك احلد، بل وجد العلماء اأن 
يف الكون مبائة مليار جمرة، منها الكبرية ومنها 
فعدد  جمرتنا.  مثل  املتو�سطة  ومنها  ال�سغرية 
النجوم يف جمرتنا يبل نحوا من 00000)مائة 
ال�سماء  يف  اهلل  مع  جنما!!!!)اأنظر  مليون(  األف 

 .)سفحة� :،للدكتور اأحمد زكي
      وكان البد من و�سيلة لقيا�س مثل هذه ال�سعة، 
اإذ مل تعد الو�سائل التقليدية يف القيا�س من قبيل 
تفي  واالأمــيــال  والكيلومرتات  واالأذرع  االأ�ــســبــار 
ب�سرعة  ي�سمى  ما  اإىل  العلماء  فلجاأ  بالغر�س. 
يقطعه  مــا  مــقــدار  وهــو   .velocityال�سوء
ال�سوء خالل الثانية الواحدة، وتبل6000 )مائة 
00000)ثالثمائة  اأو  ميال،  وثــمــانــون(  و�ستة 
)�ستة   6000000000  تبل وهي  كيلومرتا.  األف( 
مليون   ،6 يــعــادل  مــا  اأي  مــيــل(  مليون  اآالف 
الذرة  من  كتاب  العام)اأنظر  يف  كيلومرتا  مليون 
 .)6 س� :،اإىل املجرة ملحمد �سالح املحب
فمثال تبل امل�سافة بني ال�سم�س واالأر�س  مليون 
من  قليال  اأكرث  غ�سون  يف  ال�سوء  يقطعها  ميال، 
يف  ال�سم�س  نــرى  ال  فنحن  لذلك  دقــائــق.  ثمان 
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◄  يكتبها: حيدر املنكو�سي

 اإن التطور التكنولوجي واالنفتاح العاملي على جميع الثقافات والديانات 
جعل املتابع يطلع مليا على خمتلف االأفكار  التي ي�ستطيع من خاللها 
التعبري عن وجهة نظره بالطريقة التي يراها منا�سبة، لذا اأ�سبحت 
اإيجاد  وذلك من خالل  االإر�ساد  و�سائل  لتطور  ما�سة  هنالك حاجة 
و�سائل اإعالمية معتدلة الن الكثري من هذه الو�سائل قد قامت بتحريف 

ق�سايا كادت اأن جتر دوال وديانات وطوائف اإىل �سراع داخلي وعاملي.
والنا�س كما قال اأمري املوؤمنني علي ابن اأبي طالب عليه ال�سالم "ثالث 
فعامل رباين ومتعلم على �سبيل النجاة وهمج رعاع يتبعون كل ناعق" 
فاأ�سار االإمام قبل اأكرث من 00 عام اإىل اخذ احليطة واحلذر من 

االإعالم املنحرف الذي ي�ستهوي عامة النا�س بطرق خمتلفة. 
وما جرى من ت�سويه ل�سورة االإ�سالم املعتدل من قبل بع�س الطوائف 
الغربي  للمتلقي  النظرة  ب�سيء وعك�ست هذه  لالإ�سالم  التي ال متت 
االأوىل خلارطة  كانت اخلطوة  �سبتمرب  ع�سر من  احلــادي  فاأحداث 
قد ُر�سمت من قبل اأيادي خفية وطبقت من قبل ما ي�سمى بالقاعدة 
التي تلتها الر�سوم امل�سيئة ل�سخ�س النبي االأكرم -�سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم- ومل ترتدد القنوات الف�سائية الغربية كانت اأم ال�سرقية املتلفعة 
با�سم االإ�سالم بالت�سهري حماولة ر�سم ال�سكل الذي يروه منا�سبا لهم 

للدين االإ�سالمي.
ومن هذا املنطلق نرى اأن يكون هنالك اأنا�س متعلمون يتفهمون هذا 
البيت  -عليهم  اأهــل  تعاليم  والدرو�س من  العرب  وي�ستلهمون  الدين 
ال�سالم- حيث تقع على عاتقنا نحن كم�سلمني و كمحبني الأهل بيت 
النبوة من جهة، ومن جهة اأخرى كاإعالميني، اإي�سال الفكر ال�سحيح 
واملعتدل و التعريف باالإ�سالم احلقيقي عرب و�سائل االإعــالم املرئية 
على  العمل  و�ــســرورة  االإلكرتونية،  واملــواقــع  واملــقــروءة  وامل�سموعة 
تفعيل مواقع اإليكرتونية حتت ا�سم ال�سالم العاملي االإن�ساين وتفعيل 
الدرا�سات التي تعنى بالتقريب بني املذاهب واالأديان مبا يخدم االأمن 
وال�سلم العاملي، ومبا يرتقي باالإن�سان نحو االأف�سل، والذي يوؤكد على اإن 
االإ�سالم َيُعُدّ التمايز واالختالف بني ال�سعوب اأمرًا طبيعيًا، ويدعو اىل 

احرتام خ�سو�سية كل دين اأو مذهب �سمن املجتمع الواحد.

 اإن التطور التكنولوجي واالنفتاح العاملي على جميع الثقافات والديانات 

  النا�ض ثال

 مكانها احلقيقي عند النظر اإليها، بل يف مكانها قبل ثمان دقائق. ومثال 
اآخر جمرة اإندروميداAndromede  وهي اأقرب املجرات اإىل جمرتنا 
ال�سابق: �س6(. وهذا  اإذ تبعد عنا مليوين �سنة �سوئية)نف�س امل�سدر 
يعني اأننا نرى جمرة اإندروميدا حاليا كما عليه حالها قبل مليوين �سنة ، 
لكن ميكن اأن تكون تلك املجرة قد اختفت اأو حتطمت اأو تغري اأمرها يف 
الوقت احلا�سر!!! وهذا يعني اأن �سوء �سم�سنا قد ي�سل اإىل اأعماق الكون 
بعد ماليني ماليني ال�سنني بعد اأن تكون �سم�سنا قد تال�ست. ومن اجلدير 
بالذكر اأن اأقرب جنم اإىل جمموعتنا ال�سم�سية هو بروك�سيما دي �سانرت 
تقريبا)اأنظر مو�سوعة مو�سوعة  وربع  �سم�سية  بعد �سنوات  ويوجد على 

 .)اجلزء االأول:�س 006 ،القرن-الرو�س
 ولو توقف االأمر عند هذا احلد، لكان هينا-كما يقال- لكن العلماء الذين 
ظنوا بادئ االأمر اأن الكون ينكم�س اأو اأنه ثابت على اأقل تقدير، تو�سلوا 
فيما بعد اأن الكون يتمدد ويت�سع وب�سرعة تقارب �سرعة ال�سوء.وهذا ما 
دل عليه حتليل ال�سوء االآتي من املجرات، اإذ ُوِجَد اأن اأطيافها تنزاح نحو 
دليل  ب�سرعات مذهلة!!!! )اأنظر  تبتعد عنا  اأنها  االأحمر، مما يدل على 

 .) :،ال�سماء والنجوم للدكتور عبد الرحيم بدر
فيه،  املركز  قرب  جمرتنا  تقع  كروي  �سكل  ذو  الكون  اأن  العلماء  ويقول 
با�ستمرار ويف  املجرات عنا  وتبتعد  �سنة،  يتمدد منذ ع�سرة باليني  وهو 
االآية  عليه  تدل  ما  وهذا  دوبلر.  اإزاحــة  عليه  تدل  كما  االجتاهات،  كافة 
وحاليا   .)|ملو�سعون()الذاريات واإنا  باأيد  بنيناها  الكرمية)وال�سماء 
�سوئية.  �سنة  بليون  ع�سرة  ثالث  مبقدار  املركز  عن  املجرات  تلك  تبعد 
اأعلم. ويقعد باالإن�سان  اأنه �سينكم�س؟ اهلل  اأم  فهل ي�ستمر ذلك التمدد؟ 
عن معرفة املزيد ق�سر عمره وعدم كفاية ما يتوفر له من و�سائل ال تكاد 

تعينه يف ظرف كهذا؟ 
 والزال العلماء يت�ساءلون عن اإمكانية وجود حياة على الكواكب االأخرى. 
وهل اأن االأر�س تنفرد بذلك؟ فقد تو�سل العلماء اإىل اأن هنالك ما يقارب 
0 باليني كوكب يف جمرتنا فقط �ساحلة للحياة، ومن بينها ما يقارب 
نظرتنا  كتاب  فعال)اأنظر  احلياة  فيها  ظهرت  قد  كوكب  مليون   00

 .)0س� : ،املعا�سرة اإىل الكون للدكتور طالب ناهي اخلفاجي
      وقام االإن�سان باأوىل حماوالته لالت�سال باحل�سارات االأخرى يف الكون 
عندما بعث بر�سالة على ال�سفينة الف�سائية بايونري-0. وقد مرت قرب 
امل�سرتي عام. وهي م�سنوعة من الذهب اخلال�س واالأملنيوم مما 
ال�سابق:  امل�سدر  ال�سنني)نف�س  الفرا ملاليني  التاآكل يف  ملقاومة  يوؤهلها 

                                              .)س�



ت المختصين والمواطنين
ن المفوضية وانطباعا

ضوابط وقواني

ملجال�ض  املحلية  الن��ت��خ��اب��ات  م���ع��د  اق����رتاب  م��ع   


ال�ضيا�ضية  الكيانات  ب���داأت  ال��ع��راق  عم�م  يف  املحافات 

مبداأ  من  تنطلق  دميقراطية  وب�ض�رة  النتخابية  بحمالتها 

الق�انني  خالل  من  وا�ضحة  بداأت  ما  �ضرعان  التي  املناف�ضة، 

ف��ضى  من  للحد   لالنتخابات العليا  املف��ضية  و�ضعتها  التي 

املل�ضقات والإعالنات التي �ضجلت يف النتخابات ال�ضابقة.

 • حتقيق :في�سل غازي 
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ن المفوضية وانطباعا

انتخابات ضوابط وقواني
املحافات  ال�ض 

وللولوج اأكرث يف هذا املو�سوع �سعت جملة )الرو�سة احل�سينية( لعمل ملف مو�سع 
واالنطالقة  املواطنني،  واآراء  االإعالنية  واحلمالت  االنتخابي  العمل  قوانني  يبني 

كانت من مكتب كربالء االنتخابي: 
حتدث  االنتخابي  كربالء  مكتب  يف  والعالقات  االإعالم  م�سوؤول  العامري  ح�سني 
ملجلة )الرو�سة احل�سينية( قائال" لغر�س تنظيم احلمالت االإعالنية للمر�سحني 
من  والتي  املقد�سة  كربالء  حمافظة  جمل�س  انتخابات  يف  امل�ساركة  والقوائم 
العليا  املفو�سية  و�سعت  القادم،  ني�سان  �سهر  من  الع�سرين  يف  اإجراوؤها  املقرر 
االق��رتاع؛  عملية  تنظيم  التي  والقوانني  ال�سوابط  من  جمموعة  لالنتخابات 
مع  التن�سيق  مت  حيث  االنتخابية،  احلمالت  لتنظيم   )10( رقم  بالنظام  املتمثلة 
املحافظة  اأق�سية  االأخرى يف  البلديات  ومديريات  املقد�سة  بلدية كربالء  مديرية 

اآليات تنظم هذه العملية". ونواحيها لو�سع 
الدعاية  �سمن  با�ستخدامها  امل�سموح  وغري  بها  امل�سموح  االأماكن  حتديد  مت  وقد 
ت�سوه  او  توؤثر  التي  امل��واد  بع�س  ا�ستخدام  منع  مت  اآخ��ر  جانب  ومن  االنتخابية، 

في�سل غازي 
حتقيق :في�سل غازي  •

وللولوج اأكرث يف هذا املو�سوع �سعت جملة )الرو�سة احل�سينية( لعمل ملف مو�سع 
واالنطالقة  املواطنني،  واآراء  االإعالنية  واحلمالت  االنتخابي  العمل  قوانني  يبني 

كانت من مكتب كربالء االنتخابي: 
حتدث  االنتخابي  كربالء  مكتب  يف  والعالقات  االإعالم  م�سوؤول  العامري  ح�سني 

ملجلة )الرو�سة احل�سينية( قائال
من  والتي  املقد�سة  كربالء  حمافظة  جمل�س  انتخابات  يف  امل�ساركة  والقوائم 
العليا  املفو�سية  و�سعت  القادم،  ني�سان  �سهر  من  الع�سرين  يف  اإجراوؤها  املقرر 
االق��رتاع؛  عملية  تنظيم  التي  والقوانني  ال�سوابط  من  جمموعة  لالنتخابات 

( رقم  بالنظام  املتمثلة 
املحافظة  اأق�سية  االأخرى يف  البلديات  ومديريات  املقد�سة  بلدية كربالء  مديرية 

اآليات تنظم هذه العملية ونواحيها لو�سع 
الدعاية  �سمن  با�ستخدامها  امل�سموح  وغري  بها  امل�سموح  االأماكن  حتديد  مت  وقد 
ت�سوه  او  توؤثر  التي  امل��واد  بع�س  ا�ستخدام  منع  مت  اآخ��ر  جانب  ومن  االنتخابية، 

 •
م�سوؤول االإعالم والعالقات يف 

مكتب كربالء االنتخابي

 • حتقيق :في�سل غازي 

جمادى االوىل 1434ه� 44



الال�سقة  امل��واد  كا�ستخدام  للمدينة،  اجلمالية  ال�سمة 
مت  االآليات  وهذه  باأنواعها،   واالأ�سبا والغراء(،  )ال�سمغ 
من  للحد  ا�ستخدامها،  يتجنبوا  كي  للمر�سحني  تو�سيحها 

ت�سويه املناظر يف املحافظة".
لالنتخابات  العليا  املفو�سية  و�سعتها  التي  ال�سوابط  وعن 
املر�سحة يف  ال�سيا�سية  للكيانات  الدعائية  العملية  لتحديد 
من  قال" ان  ال��دورة  لهذه  املحافظات  جمال�س  انتخابات 
تنظيم  اجل  من  املفو�سية  و�سعتها  التي  ال�سوابط  �سمن 
هي  ال�سيا�سة  والكيانات  للمر�سحني  االعالمية  احلمالت 
الدينية،  وامل���زارات  املقد�سة،  العتبات  ا�ستخدام  ع��دم 
وعدم  العبادة،  واأماكن  واحل�سينيات  اجلوامع  وواجهات 
و���س��ع ب��و���س��رتات دع��ائ��ي��ة يف م��راك��ز االق���رتاع ب���اأن تبعد 
عدم  وكذلك  تقريباً،  مرت   200 م�سافة  املراكز  هذه  عن 
ا�ستخدام الدوائر احلكومية كاملباين واالآليات واالأموال يف 
�سمح  التي  االأماكن  وحتى  للمر�سحني،  االنتخابية  الدعاية 
العامة  واملتنزهات  احلدائق  كاأ�سوار  با�ستخدامها 
ا�ستخدامها  يكون  ان  يجب  الكهرباء،  واأعمدة 
بحيث  ج��م��ال��ي��ة  ف��ن��ي��ة  ب��ط��ري��ق��ة 
الدعاية  تكون 

نهاية  بعد  ب�سهولة  ازالتها  اجل  من  خ�سبي  باإطار  موؤطرة 
احلمالت االنتخابية، وعدم ترك اأثر ي�سوه جمالية املدينة 
وعند املخالفة لهذه االليات والقواعد تكون هناك جمموعة 
لالنتخابات  العليا  املفو�سية  �ستقوم  التي  العقوبات  من 
هذه  ور�سد  توثيق  بعد  املخالفة  الكيانات  بحق  بتنفيذها 

املخالفات.
منت�سرة  فرعية  ر�سد  جلان  �سكلت  املفو�سية  اأن"  وتابع 
يف  االنتخابية  العملية  ترافق  كربالء  حمافظة  عموم  يف 
املحافظة وترفع تقارير موثقة ومدعمة بال�سور واالإثباتات 
القانونية  االج����راءات  ات��خ��اذ  اج��ل  م��ن  اخل��روق��ات  على 
املخالفة  الكيانات  على  الغرامات  فر�س  مثل  املنا�سبة 
يف  ال�سيا�سي  الكيان  على  امل�سادقة  �سحب  اىل  و���س��واًل 
االنتخابية  للدعاية  الكبرية  اخلروقات  بع�س  وجود  حالة 

ال�سيا�سية". والكيانات  للمر�سحني 
امل�ستخدمة  االآل��ي��ة  ع��ن  حديثه  ال��ع��ام��ري  ح�سني  وخ��ت��م 
قال"  حيث  املر�سحني  بخ�سو�س  االنتخابية  ال���دورة  يف 
قوانني  مبوجب  االنتخابات  هذه  يف  الرت�سيح  نظام  و�سع 
االإلية  هذه  حتديد  مت  حيث  املفو�سية،  وتعليمات  واأنظمة 
التي  الفرتة  �سمن  ال�سيا�سي  الكيان  على  اأوال  بامل�سادقة 
يف  الراغبة  ال�سيا�سية  الكيانات  ا�ستخدام  لطلب  اعلنت 
حمافظة  جمل�س  انتخابات  يف  الرت�سيح  او  امل�ساركة 
ثم  ومن  املقد�سة،  كربالء 
على  املفو�سية  تعمل 

االنتخابات  اىل  املر�سحني  قوائم  ال�ستالم  ف��رتة  اع��الن 
باملر�سح  املفو�سية  من  املطلوبة  ال�سروط  تتوفر  ان  ب�سرط 
�سموله  والعمر وعدم  ال�سهادة  ومنها  ال�سيا�سي،  الكيان  اأو 
اجلنائي  القيد  وجود  وعدم  والعدالة  امل�ساءلة  باجراءات 
تقل عن  ان ال  التي يجب  الدرا�سية  الوثيقة  و�سحة �سدور 

ال�سهادة االإعدادية ".

الدعائية  احلمالت  يف  ودوره��ا  كربالء  بلديات 
املرقم  االإداري  ب��االأم��ر  امل�سكلة  اللجنة  اج��ت��م��اع  ب��ع��د 
مذكرة  بتفعيل  واخل��ا���س   )2013/1/15( يف   )640(
ال�سيا�سية  للكيانات  االعالمية  باحلملة  اخلا�سة  التفاهم 
 2013 للعام  املحافظات  جمال�س  النتخابات  واملر�سحني 
ملكتب  القانوين  املمثل  فرمان  نعمة  فرمان  من  واملتكونة 
واملهند�س  مزهر  نعمة  حيدر  واالأ�ستاذ  كربالء  انتخابات 
كربالء  حم��اف��ظ��ة  ب��ل��دي��ة  اإع����الم  وم��دي��ر  ه����داوي  ح�سن 
االأماكن  حتديد  مت  حمزة،  ناجي  ماجد  اال�ستاذ  املقد�سة 
للمر�سحني،  االإعالمية  للحمالت  بها  وامل�سموح  الر�سمية 
من  ن�سخة  على  احل�سينية(  )ال��رو���س��ة  جملة  وح�سلت 
املذكورة  االأ�سماء  بح�سور  عقد  ال��ذي  االجتماع  حم�سر 

وكانت قرارات اللجنة كاالآتي:
االأماكن غري امل�سموح با�ستخدامها يف احلملة الدعائية:

1-  العتبات املقد�سة واملزارات الدينية.
واجلامعات  ال�سحية احلكومية  واملراكز  امل�ست�سفيات    -2
احلكومية  وامل��وؤ���س�����س��ات  وال���دوائ���ر  وامل���دار����س  وامل��ع��اه��د 
وال�سيطرات والنقاط االأمنية وامل�ساكن اخلا�سة باملواطنني 

)ا�سيجة دور املواطنني(.
3-  مراكز االقرتاع.

واأماكن  واحل�سينيات  اجلوامع  واجهات   -4

ب القرار يف اختيار 
 انتم اأ�ضحا

الأ�ضخا�ض الين ميثل�ن البالد 

، حتى ل 
مبا ير�ضي ا

ويعمل�ن 

جنعل احلك�مات املحلية واملركزية 

طاأنا 
�ضماعة لأخطائنا فنحن الين اأخ

رنا ال�ضخ�ضيات ال�ضية  
باختيا
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العبادة.
املواد  او  اأنواعها  بكافة   االأ�سبا ا�ستخدام  يجوز  ال    -5
العامة  املباين  وج��دران  اأ���س��وار  على  )ال��غ��راء(  الال�سقة 

واخلا�سة.
االماكن امل�سموح با�ستخدامها يف احلملة االعالمية هي:

العامة ب�سرط، ان تل�سق  اأ�سوار املتنزهات واحلدائق    -1
�سور املر�سحني على لوح من اخل�سب و تعلق بحيث ال ترتك 
تكون  اأن  وعلى  االنتخابات  نهاية  عند  رفعها  بعد  اأثر  اي 
منا�سبة  تعليقها  املر�سحون  ي��روم  التي  االع��الن��ات  اأبعاد 

حلجم مكان و�سع االعالن.
2-  ميكن ا�ستخدام اأعمدة االنارة والكهرباء لتعليق �سور 
الواح من  بعد ل�سقها على  االنتخابية  والدعاية  املر�سحني 
من  �سكل  ب��اأي  توؤثر  ال  ان  على  تعليقها،  ثم  ومن  اخل�سب 
ازالتها  وميكن  االعمدة  هذه  مظهر  او  عمل  على  اال�سكال 

ب�سهولة بعد نهاية احلملة االنتخابية. 

الثقة بني الناخبني واملر�ضحني 
جامعة  يف  الطيف  عبد  �سامر  الدكتور  امل�ساعد  االأ�ستاذ 
الناخبني  ثقة  ا�ستعادة  عن  حتدث  القانون  كلية  كربالء 
باملر�سحني بعد ما ح�سل من تلكوؤ بالعمل وقلة باخلدمات 
قائال" تبدو املهمة �سعبة و�سبه م�ستحيلة يف الوهلة االوىل، 
اأ�سابت  ال��ت��ي  االأم���ل  وخيبة  الكثرية  االإخ��ف��اق��ات  ب�سبب 
وعجزها  فروعها  بكل  ال�سلطة  اخفاقات  من  املواطنني 
عرب  للمواطنني  قطعتها  التي  والعهود  الربامج  حتقيق  عن 
�سعوبة  اإىل  اأدت  االأ�سباب  وهذه  وعجاف،  طوال  �سنوات 
من  جزئية،  كانت  وان  املعاجلة  نلتم�س  الزلنا  لكن  املهمة 
الفعلية  واإي��ج��اد احل��ال��ة  ال��وع��ي  بخلق  ت��ب��داأ  اآل��ي��ات  خ��الل 
ال�سلمي،  التغري  عملية  يف  امل��واط��ن  ا���س��راك  ل�����س��رورات 

الغنى  كمدخل  والقانونية  الد�ستورية  و�سائلة  عرب  املقرر 
الواقع  يف  والتغيري  ال�سيا�سية  اخل��ارط��ة  يف  للتغيري  عنة 

العراقي.
هذا من جانب ومن جانب اآخر هناك اأي�سا حماولة اإعادة 
ج�سور  تطوير  خ��الل  من  ال�سيا�سي  العدل  وبلورة  هيكلة 
العملية  اطراف  بني  والتالقي  والتوا�سل  والتفاعل  احلوار 
والوقوف  للتفاهمات  م�سرتكة  ار�سية  واإيجاد  ال�سيا�سية، 
على قاعدة م�سرتكة من الد�ستور، وكل هذا يعترب كمدخل 
مابني  ال��ع��الق��ة  ا���س��اب  ال���ذي  اجل���رح  وت�سميد  الإع����ادة 
امل�سداقية  م�ساألة  هناك  ثم  العراقي  واملواطن  ال�سيا�سي 
ال�سخ�س  يرتقبون  املواطنني  الأن  االجن��از،  على  والقدرة 
الذي ينقذهم من الفو�سى وقلة اخلدمات التي عانى منها 

املواطنون يف ال�سنوات املا�سية".
وخ��ت��م ���س��ام��ر ع��ب��د ال��ط��ي��ف ح��دي��ث��ة ب��خ�����س��و���س معرفة 
معرفة  ميكن  قال"  ح��ني  للرت�سيح  املثالية  ال�سخ�سية 
ميكن  ال  مو�سوعية  معايري  خ��الل  من  الكفء  ال�سخ�س 

بالقدرة  عنها  املعرب  الكفاءة  من  ابتداًء  عنها  اال�ستغناء 
التي  ال��وع��ود  بتحقيق  امل�سداقية  وثانيًا  االجن���از،  على 
اهم  وهذه هي  والل�سان  اليد  وعفة  النزاهة  وثالثًا  قطعها، 
ال�سخ�سيات  على  التعرف  خاللها  من  ميكن  التي  املعايري 

املعتمد عليها الإكمال م�سوار امل�سلحة الوطنية للعراق".

قان�ن النتخابات .. ما له وما عليه
القانونية  االأبحاث  وح��دة  مدير  العرداوي  خالد  الدكتور 
قال  كربالء  جامعة  القانون  كلية  يف  الدولية  والدرا�سات 
العليا  املفو�سية  ان  به"  املعمول  االنتخابات  قانون  ب�ساأن 
االنتخابية  العملية  تدير  ان  وعليها  م�ستقلة  لالنتخابات 
ناحية  من  اأما  اأداري،  كعمل  وهذا   100 حيادية  ب�سورة 
االأخرية  التعديالت  بعد  القانون،  فاإن  االنتخابات  قانون 
بخ�سو�س  االحت��ادي��ة  املحكمة  ب��ه  اأخ��ذت  ال��ذي  والطعن 
ي�سب  ا�سبح  الذي  اجلديد  القانون  من  اخلام�سة  امل��ادة 
القانون  كان  ال�سابق  يف  الأنه  ال�سغرية،  الكتل  م�سلحة  يف 
الكتل  با�ستطاعة  االآن  لكن  ال��ك��ب��رية  الكتل  ج��ان��ب  م��ن 
ال�سغرية ان تناف�س وحت�سل على مقاعد يف داخل جمال�س 

املحافظات.
البلد  ي�سب يف م�سلحة  القانون  العرداوي" وهذا  اأ�ساف 
التنظيم  على  قائما  االنتخابات  نظام  يكون  ان  يجب  الأنه 
القوائم  ع��دد  زي���ادة  اىل  ي���وؤدي  الغالب  يف  الأن��ه  الن�سبي 
كتل  اإىل  تت�سظى  الكبرية  الكتل  يجعل  وه��ذا  االنتخابية، 
يف  حاليًا  يحكم  الذي  هو  لي�س  االأغلبية  نظام  الأن  ا�سغر 
او  كتلة  ان كل  الن�سبي مبعنى  التمثيل  واإمنا نظام  العراق، 
عدد  على  حت�سل  ان  باإمكانها  جمموعة  كل  او  حزب  كل 
يف  عليها  حت�سل  التي  اال�سوات  عدد  ي��وازي  املقاعد  من 
الت�سويت  ك��ع��دال��ة  ال��ع��دال��ة  ي�سمن  وه���ذا  االن��ت��خ��اب��ات، 

  العرداوي:
 لزال الناخب العراقي ت�ضري ثقافته 

التقليدية يف النتخاب  
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ناحية  من  لكنه  االنتخابية،  العملية  وع��دال��ة  االنتخابي 
اذا  الأن��ه  االغلبية  نظام  ا�ستخدام  م��ن  الب��د  اال�ستقرار 
اعتمد هذا النظام يف الغالب فانه �سوف يحدث ا�ستقرارا 
يقلل من ق�سية  و�سوف  املرونة،  ناحية  البالد من  اأكرث يف 
كتل  اإن�ساء  من  ويقلل  الكبرية  الكتلة  داخ��ل  االن�سقاقات 
م�سلحتها  ان  دائمًا  ت�سعر  ال�سغرية  الكتل  الأنه  جديدة، 
على  حت�سل  ح��ت��ى  ال��ك��ب��رية  ال��ك��ت��ل  م��ع  ب��االت��ف��اق  تكمن 

مبتغاها".
من  تخرج  التي  احلكومات  ان  قائاًل"  خالد  د.  واأ�ساف 
الأنها  م�ستقرة،  حكومات  تكون  دائمًا  هي  االغلبية  نظام 
حكومات  ولي�ست  االنتخابية  االغلبية  نظام  على  تعتمد 
ائتالفية، كما نالحظ يف هذه املرحلة ان احلكومة ت�سكلت 
يف  م��وج��ودة  غ��ري  احلكومة  وه��ذه  ال�سراكة  ا�سا�س  على 
على  يحث  الد�ستوري  الن�س  واإمن��ا   ، الد�ستوري  الن�س 
حكومة االغلبية االنتخابية والكتلة الفائزة هي التي ت�سكل 

احلكومة.
اىل  ن��ظ��رًا  ���س��ج��ن  ح��دي��ث  االأم����ر  ه���ذا  يف  وتابع" ل��ك��ن 
التمثيل  اىل  فبالن�سبة  خو�سها،  مت  ال��ت��ي  االن��ت��خ��اب��ات 
واالإقليمي  العام  ال�سيا�سي  الو�سع  ان  تالحظ  الن�سبي 
غري  �سعيفة  حكومة  وهي  �سراكة،  حكومة  احلكومة  جعل 
قادرة على تنفيذ قراراتها وغالبًا ما تكون مهددة من قبل 
احلكومة  ت�سكيلة  داخل  معها  االئتالف  مت  التي  االطراف 
يف  ي�سب  جيد  نظام  هو  االأغلبية  نظام  فاإن  ذلك،  وعلى 
خالل  من  ذلك  يف  عربة  ولنا  عام  ب�سكل  البلد  م�سلحة 
االمريكية  املتحدة  الواليات  مثل  الكبرية  ال��دول  مراقبة 
يف  فقط  حزبان  فهناك  االغلبية،  بنظام  يعملون  الأنهم 
العراق  البالد وكذلك احلال يف بريطانيا لكن كدولة مثل 
تعدد  انه هناك  الن�سبي نالحظ  التمثيل  نظام  على  تعتمد 

كبري يف الكيانات ال�سيا�سية".
الناخب  تثقيف  كيفية  عن  احلديث  العرداوي  وا�ستطرد 
اختيار  وال��ق��ب��ل��ي يف  ال��ط��ائ��ف��ي  ال��ت��ح��زب  ع��ن  ب��االب��ت��ع��اد 
خالل  م��ن  الناخب"  تثقيف  ميكن  ق��ال  حيث  املر�سحني 

اي  ال�سيا�سية،  الثقافة  يف  االنتخابي  اال�سلوب  ا�ستخدام 
ال�سيق  الوالء  على  قائم  االنتخابي  اال�سلوب  هذا  هل  انه 
ام على الوالء العام، املحتوي على اأفق وا�سع ببناء الدولة 
وطني  والئي  ان  هل  اي  الدولة،  بناء  يف  �سيق  اأفق  هو  ام 
يحدد  وب��ال��ت��ايل  ق��وم��ي،  والء  او  ع�سائري  ام  طائفي  ام 

االأكفاء.
العراق  ال�سيا�سية يف  الثقافة  زالت  ال  لالأ�سف  وتابع" لكن 
ال�سيا�سية  االأح���زاب  على  يفر�س  الواقع  وه��ذا  حم��دودة 
تفعل  مل  لكنها  ال��ن��اخ��ب  تثقف  ان  ال�سيا�سية،  وال��ك��ت��ل 
ثقافته  ت�سريه  العراقي  الناخب  الزال  لذلك  ال�سيء  هذا 
مهما  عمي  ابن  انتخب  انا  انه  اي  االنتخاب  يف  التقليدية 
منه  �سي�ستفيد  االنتخاب  هذا  يف  يت�سور  الأنه  االأمر،  كان 
وزنه  من  ويرفع  احلياة  يف  مهماته  وت�سهيل  التعيني  يف 
مرحلة  يف  االقت�سادي  وال���وزن  واالجتماعي  ال�سيا�سي 
ت�����س��ري االأم����ور ع��ل��ى اب���ن املنطقة  م��ن امل��راح��ل وه��ك��ذا 

والطائفة".
وختم الدكتور العرداوي" للتخل�س من هذه االأمور نحتاج 
املدين  املجتمع  ومنظمات  دينية  �سيا�سية  وقوة  وقفة  اىل، 
االجتماعي  احل���راك  م��ن  طويلة  ف��رتة  اىل  يحتاج  وه��ذا 
االنتخابات  يف  املوجود  النف�س  هذا  نغري  حتى  وال�سيا�سي 

املقبلة".  
امل�اطنني.. انطباعات 

ملجلة  ك��رب��الء حت��دث  �سكنة  م��ن  ط��ال��ب  اح��م��د  امل��واط��ن 
جمال�س  انتخابات  اأوؤيد  اأنا  قائال"  احل�سينية(  )الرو�سة 
العراقي،  ال�سعب  م�سلحة  يف  ت�سب  الأن��ه��ا  املحافظات 
من  اإىل  �سوته  باإعطاء  ج��ادًا  الناخب  ك��ان  اإذا  وخا�سة 
وعن  القبلي  وال��ت��ط��رف  ال��ت��ح��زب  ع��ن  ب��ع��ي��دًا  ي�ستحقه، 

القومية". االنتماءات 
اإىل كل  اأوجه ر�سالة  اأحمد" من خالل جملتكم   واأ�ساف   
القرار  اأ�سحاب  انكم  هو  مفادها  العراقي  ال�سعب  اأفراد 
مبا  ويعملون  البالد  ميثلون  الذين  االأ�سخا�س  اختيار  يف 
واملركزية  املحلية  احلكومات  جنعل  ال  حتى  اهلل،  ير�سي 
باختيارنا  اأخطاأنا  الذين  نحن  حني  يف  الأخطائنا  �سماعة 

ال�سيئة". ال�سخ�سيات 
املواطن زيد خليل كاظم كان له راأي اآخر حيث قال"  اأنا 
الذين  املر�سحني  الن  االنتخابية،  للعملية  متحم�سًا  ل�ست 
بعيدا  ويذهبون  اأنف�سهم  يعملون على خدمة  انتخابهم  يتم 
يولد  مما  احتياجاته،  وتلبية  املواطن  جتاه  واجباتهم  عن 
خالل  من  مل�سناه  ما  وهذا  واملنتِخب،  الناخب  بني  حاجزا 
ي�ستخدمون  املر�سحني  اأن  والوا�سح  ال�سابقة   االنتخابات 

احل�سول  وهي  ماآربهم  حتقيق  اجل  من  الب�سطاء  النا�س 
على امتيازات خا�سة جتعل منه �سخ�سا حم�سنا".

واليوم نرى اأن املر�سحني يتحدثون ويعدون الناخبني، لكن 
ون يف �سياراتهم  بعد الفوز ي�سبحون كنجوم ال�سينما يتخفهَّ
اجل  م��ن  بنوها،  التي  االأم��ن��ي��ة  اأط��واق��ه��م  داخ��ل  املظللة 
اأعطوهم  الذين  وهم  اإليهم  الب�سطاء  النا�س  دخول  منع 
حقوق  اأب�سط  كونها  اخلدمات  لهم  يقدموا  كي  اأ�سواتهم 

املواطن.
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الجتماعية  الأو�ضاع  على  باللها  تلقي  والإ�ضالمي  العربي  العامل  يف  التغيري  تفاعالت  راحت   
تت�ضم  اأطروحات  خالل  من   مرة الداخلي  التاأثري  رياح  تتقاذفها  التي  املنطقة،  ملجتمعات  والفكرية 
اإقليميا  الأو�ضاع اخلارجية  تاأثري  اأخر من خالل  التاأثري اخلارجي مرة  ورياح  والت�ضدد،  بالتطرف 
له يعي  روف احلالية يبدو اأن امل�ضكلة الأ�ضا�ضية هي يف بناء الإن�ضان، وكيفية جعويف ظل ال ،وعامليا

م�ض�ؤوليته ا الآخر واحرتام راأيه وفكر وعقيدته التي ي�ؤمن بها.

الشيخ شفيق جرادي 

في حوار فكري مع الروضة الحسينية

هناك فر�ضة م�اتية لرتميم اأفكار 
الإن�ضان العربي وامل�ضلم

•  حوار: �سباح الطالقاين- في�سل غازي

مُيكنها  ُعليا  مُثاًل  متّثل  االإ�سالم  يحملها  التي  القيم  ولكن 
تاأ�سي�س نهج ان�ساين ذي طابع عاملي لل�سلم والوئام، فكيف 
االأقل  على  املتحكم،  وه��ي  ال�سيد  ه��ي  القيم  ه��ذه  جنعل 
جتاذبنا  وغريها  الت�ساوؤالت  ه��ذه  املحلية؟  جمتمعاتنا  يف 
جرادي،  �سفيق  ال�سيخ  �سماحة  مع  حولها  احلديث  اأطراف 
خريج حوزة ُقّم املقّد�سة واأ�ستاذ فل�سفة يف احلوزة العلمية، 
ورئي�س معهد املعارف احلكمية للدرا�سات الّدينية والفل�سفية 

يف لبنان، وامل�سرف العام على جمّلة املحّجة:

 الإ�ضالم يحملها  التي  القيم    

نهج ذي طابع عاملي  تاأ�ضي�ض  ليا ميكن  ع ال مث متّثل 
القيم   لل�ضلم وال�ئام من خاللها، كيف جنعل ه
تمعاتنا  يف  الأق��ل  على  املتحكم،  وهي  ال�ضيد  هي 

املحلية
اأن  منا  يتطلب  القيم  عن  احلديث  ان    
نحدد املق�سود من القيم حتى ال يختلط االأمر ويكون هناك 
مزج بني القيم واالأخالقيات. عمومًا هناك جملة من امل�سائل 
االأخالقية التي وّجَهنا اإليها كتاب اهلل تعاىل واأحاديث النبي 
واأهل بيته عليهم ال�سالة وال�سالم، هي تدفعنا الأن نتعاطى 
مع االأمور وامل�سائل التي جتعل من االإن�سان اأن�سانًا فعليًا، يف 

عالقته مع نف�سه مع ربه مع عامل الطبيعة ومع الب�سر.
وهناك اجلانب الذي له عالقة بالت�سريع املرتبط باحلالل 
جمموعة  ه��ي  القيم  اإذن  وامل��ك��روه.  وامل�ستحب  واحل���رام 

االأحكام  اإط��ار  يف  االأخ��الق  عوامل  تربط  التي  املعاين  من 
ال�سرعية.

وبقدر تعّلق االأمر بنا كاأتباع الأهل البيت عليهم ال�سالم نحن 
وثقافة  اأ�سرية  ثقافة  االأم��ة  تثقيف  من  مرحلة  اإىل  نحتاج 
بها،  نوؤمن  التي  القيم  على  و�سيا�سية،  واأخالقية  جمتمعية 
اأهل  مدر�سة  طرحتها  التي  املفاهيم  وفق  عملي  وباأ�سلوب 
البيت عليهم ال�سالم، وامل�سوؤولية االأوىل يف هذا امل�سمار تقع 

على عاتق املبلغني واملفكرين واملثقفني..

 روف����ال ظ��ل  يف  ي��ب��دو    

امل�ضكلة  اأن  املنطقة  تعي�ضها  التي  ال�ضتثنائية 
الأ�ضا�ضية هي يف بناء الإن�ضان، ال�ض�ؤال كيف يعي 
 وفكر راأيه  واحرتام  الآخر   ا م�ض�ؤوليته  الفرد 

وعقيدته التي ي�ؤمن بها
االإن�سان  كرامة  معرفة  على  يعتمد  هذا   
وهو اأمر مطلوب، واجلزء الكبري من هذه امل�سكلة هي فهم 
االإن�سان وقدرته على اال�ستيعاب، فب�سبب جملة من الظروف 
ثقة  عمومًا  منطقتنا  يف  تزعزعت  اال�ستثنائية  ال�سيا�سية 
الفرد يف نف�سه وبالتايل فقَد الثقة يف ال�سلطات ال�سيا�سية.. 
الأن معظم هذه االأنظمة احلاكمة اأرادت اأن جتّوف االإن�سان 
من الداخل فرتى الكثري ممن ال ي�ستطيع اأن يتقدم اأو ينجز 
ومن  والدولة،  املجتمع  م�ستوى  على  نوعية  طفرة  فيه  اأم��رًا 
تثبيت  على  تعمل  اأن  املعنية  الدوائر  كل  على  اأن  نرى  هنا 
ثقة النا�س باأنف�سهم، وخا�سة ال�سباب الذين اأرادت الهيمنة 
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دائرة  من  وتخرجهم  عليهم  ت�سيطر  اأن  االأجنبية  الفكرية 
اجلد واالجتهاد اىل دائرة التلهي والعبث والفو�سى.

واأود اأن اأ�سري اإىل اأن جزءا من امل�ساكل يتعلق بالدميقراطية 
املطروحة يف بالدنا، والتي ال ميكن لها اأن حتقق تثبيت الثقة 
من  كليًا  م�ستوردة  فكرة  الأنها  واأمتنا  اأجيالنا  لدى  بالنف�س 
الغرب، علمًا اأنني موؤمن ببع�س قيم هذه الدميقراطية التي 
فهمنا  لكن  للحرية،  معينا  فهمًا  ال�سعوب  بع�س  عند  حتمل 
للحرية يختلف عن فهم الغرب لها، ولو ا�ستندنا اإىل مبادئ 
و�سمان  الرفاهية  من  نريد  ما  كل  نحقق  اأن  الأمكننا  ديننا 

حقوق املواَطنة وواجباتها على اأكمل وجه.

 اأغلب ميثل  الإ�ضالمي  الدين    

قريب  وه�  �ضبقته  التي  الأدي��ان  ومفاهيم   مباد
منها روحا وم�ضم�نا، فما هي احل�اجز التي جعلت 
من م�ضطل ح�ار الأديان جامدا غري منتج حتى بعد 

ضن�ات من انطالقه�
 اأن حوار االأديان اأمر �سروري جدًا، لكن 
�سريك  اإىل  بحاجة  ف��اأن��ت  احل���وار  ه��ذا  اإىل  تدخل  عندما 
نعتقد  ال  الأننا  امل�سيحي-  االإ�سالمي  احلوار  واأق�سد  جّدي- 
بوجود حوار اإ�سالمي يهودي يف هذه املرحلة بالذات الأ�سباب 

بات الكل يعرفها. 
اأما احلوار مع امل�سيحية فهذا اأمر البد منه، ونحن كم�سلمني 
حاجات  من  قواعد  على  احل���وار،  ه��ذا  ن�ستكمل  الأن  ندعو 
العربية  جمتمعاتنا  تهم  التي  االأم��ور  نناق�س  اأي  جمتمعنا 
واالإ�سالمية وال�سرقية، الأن طريَف املو�سوع يدركون اأن بلدان 
املنطقة بدون الدين االإ�سالمي وبدون هذه ال�سراكة امل�سيحية  

ال ميكن اأن تتقدم اإىل االأمام.
للق�سور يف  يعود  االآن  منتج حتى  انه حوار غري  وال�سبب يف 
الأنه  فيها،  النقا�س  يتم  التي  والتفا�سيل  املعتمدة  االآل��ي��ات 
االأ�سئلة  على  احل��وار  واقت�سر  حيوية  ق�سايا  تناول  يتم  مل 
والنقا�سات العامة، وبالطبع هذا ال يكفي فاملطلوب هو حوار 
العي�س امل�سرتك والق�سايا امل�سرتكة، وكيفية ا�سرتاك طريف 

احلوار يف النظرة لبناء االإن�سان.

 تمعات اأن  للمتابع  يهر    

العام،  مبفه�مها  تنمية   انتا عن  عاجزة  املنطقة 
احلق�ق  مبداأ  على   تتك حقيقية  دول��ة  بناء  او 
وال�اجبات، فهل يكمن ال�ضبب يف امل�ؤثرات اخلارجية 

ام التاريخية ام اجلغرافية ام ماذا
 ال�سبب يكمن يف التجربة، الأن جمتمعاتنا 
ا�ستهالكية بكل معنى الكلمة، فقد اأرادنا امل�ستثمر الغربي اأن 
وت�سويق  للتجارة  حمالت  واأ�سبحنا  فقط،  م�ستهلكني  نكون 
واأفكارهم  النا�س  ك��رام��ات  اإىل  ذل��ك  تعدى  بل  الب�سائع، 
جمتمعاتنا  ت�سهد  اليوم  ولكن  والتعليم،  الرتبية  ومناهج 

وعزة  القراآن،  اإر�ساد  على  قائمة  اإ�سالمية  ا�ستفاقة  عمومًا 
عليهم  النبي  اآل  واإ�سعاع  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
ال�سالة وال�سالم، على هذه املقومات نرى بوادر يقظة جديد 
يف جمتمعاتنا لتثبيت معامل الهوية اال�سالمية، وهناك فر�سة 
مواتية لرتميم اأفكار االإن�سان العربي وامل�سلم، الأن الفرد هو 
حلبة  دخلنا  اإذا  اإننا  ونعتقد  وبناء،  تنمية  عملية  اأي  حمور 
عليه  احل�سني  االإم���ام  مبنطق  والتنموي  الفكري  ال�سراع 
ال�سالم فاإن م�ساألة التنمية تكون م�ساألة وقت ال اأكرث، فال�سيء 
يف  واالأب��داع  والطاقات  والبالد  االأر���س  يف  الغنى  ينق�سنا، 
القابليات موجودة، والعزم واالإرادة وال�سمود متواجد، يبقى 
فاأن حتقيق  واإذا ح�سل ذلك  والفكري  النف�سي  البناء  فقط 

التنمية بكل ابعادها يكون حتميًا.

 اأغلبنا يرمي اأ�ضباب تاأخر العرب 

وامل�ضلمني على اإ�ضرائيل والغرب- وها �ضحي اإىل 
له امل�ضبب الأبدي �ضيك�ن اعرتافا  حد ما – لكن جع
بالعجز، وبالتايل ي�لد انطباعا باأننا اأمة تعلل �ضعفها 

امل�ضاألة بق�ة الأعداء، ما راأيك به
 الواليات املتحدة واإ�سرائيل لي�ست جمرد 
ب�سبب  لدينا  العجز  اأ�سباب  اك��رب  اح��دى  هي  اإمن��ا  �سّماعة 
متار�سه  الذي  وال�سيا�سي  واالقت�سادي  النف�سي  اال�ستبداد 
هاتان اجلهتان جتاه االأمة اال�سالمية، وهذا االحتالل الذي 

فتت بالدنا والذي متار�سه اإ�سرائيل حتى اليوم.
هناك اأ�سباب اأخرى منها اأن ا�ستعمارًا غربيًا �سبق اال�ستعمار 
احلايل قد غزا بلداننا، ومررنا مبراحل من الرتاجع، ف�ساًل 
ون�سينا  واجنازاتهم،  االآخرين  تطور  اأم��ام  ُده�سنا  اأننا  عن 
موارد القوة التي تتوفر لدينا وجتاهلناها باجتاه اال�ستهالك 

دون ال�سعي لالبداع واالبتكار والتطور.
واالأه���م م��ن ك��ل ذل��ك ه��و اإن��ن��ا فقدنا من��وذج االأ���س��وة التي 
على �سحة اجتاهنا من  نحافظ  التي  والبو�سلة  بها،  نقتدي 
عليه  اهلل  �سلى  ر�سول اهلل حممد  باالأ�سوة  واأق�سد  خاللها، 
واآله، فاأ�سابنا االنهيار ب�سبب ذلك، الأن اهلل -عّز وجّل- يف 
كتابه احلكيم قال )ولكم يف ر�سول اهلل اأ�سوة ح�سنة(. واالأمر 
االأخري هو اإننا يف الوقت الذي ف�سلنا به الدين عن بناء االأمة 
االإ�سالمية و�سيا�ستها، الحظنا الرتاجع اإىل اخللف، ويف كل 
ظرف عادت فيه ال�سيا�سة اإىل حا�سنة الدين تنهل من اأبعاده 
كانت االأمة تتقدم اإىل االأمام.. اإذن  اأ�سباب هذا الرتاجع هي 

داخلية وخارجية. 

 ميكن وهل  الع��ت��دال،  ه�  ما    

تعريفه باأنه احلد الفا�ضل بني العنف والالعنف، اأو 
باأنه احلد الفا�ضل بني احل�ار والتخندق

اليوم هو  م  يقدهَّ الذي  اأن االعتدال  نعتقد   
ه، الأنه بات ُي�ستخدم عند َمن يوافق الغرب يف  م�سطلح م�سوهَّ
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�سيا�ساتهم من بع�س دول املنطقة، التي تبيح الدم والقتل يف الداخل، ويف اخلارج 
هي تابعة لدول اال�ستكبار..

اأما االعتدال بالن�سبة لنا اأتباع اأهل البيت عليهم ال�سالم فهو مبداأ يبداأ بالنف�س، 
الأنه بتهذيب النف�س يعتدل الفرد وبهذا يعتدل املجتمع، ومن هذا املنطلق يجب اأن 
تكون حكيمًا تعطي ال�سيء مقدار حقه، مبعنى حني الغ�سب يجب اأن تعرف كيف 
تغ�سب، ويف الت�سليم يجب اأن تعرف كيف ت�سلم دون اأن ت�ست�سلم، على االأقل هذا 

هو ما علهََّمنا به الر�سول �سلى اهلل عليه واآله عن االعتدال.

 كيف ت�ضف اأهمية )التحقيق التاريخي( لنه�ضة 

التحقيق  ها  يف  ال�ضتمرار  و�ضرورة  ال�ضالم،  عليه  احل�ضني  الإم��ام 
 ملق�مات تلك النه�ضة املباركة اون�ضر مكن�ناته، حف

 نحن اأمام م�سوؤوليتني يف هذا ال�سدد، التحقيق باملعنى العلمي 
وتوا�سلنا  واإذا عدنا  مّنا،  �ُسرقت  التي  الذاكرة  لنا  ت�ستعيد  الأنها  التحقيق  لكلمة 
مع تاريخنا باأهل البيت عليهم ال�سالم والنبي �سلى اهلل عليه واآله فهذا يجعلنا 

اأ�سحاب اأفق فعال وممتد بتاأثريه بني املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل.
جمتمعا  يبني  وواقعنا  اإن�ساننا  من  جنعل  اأن  كيف  فهي،  الثانية  امل�سوؤولية  اأم��ا 
ح�سينيا حقيقيا، وهذا اأمر يحتاج اإىل العمل امل�ستمر واجلاد وامل�سني امل�ستند اإىل 
التخطيط بعيد املدى، واأنا هنا ا�ست�سهد بالعتبتني املقد�ستني احل�سينية والعبا�سية، 
ملا تقوم به من م�ساريع تعمل على احت�سان النا�س واالهتمام بهم دينيًا وتربويًا 
وحياتيًا، فاأ�سبحت م�سلحة النا�س مب�سلحة املقام ال�سريف، وهذه ال�سيا�سة التي 
اأن ت�سري  تنتهجها العتبات املقد�سة هي ال�سيا�سة احلقيقية يف االإ�سالم، واأمتنى 

عليها كافة املوؤ�س�سات احلكومية واملدنية يف الدول االإ�سالمية.

 ما هي اأمرنا".  اأحيا  من   اأمرنا رحم ا  "اأحي�ا 

م�ضاديق ها الق�ل لالإمام جعفر ال�ضادق عليه ال�ضالم وكيف ميكن 
ضيدها�

 االأمر يعني املعرفة بالنبي واأهل بيته عليهم ال�سالم، واإقامة 
ارث  الأن  وذلك  وال�سالم،  ال�سالة  عليهم  علي  واالإم��ام  النبي  نهج  على  احلكم 
اأهل  اأتباع  اأمور م�سيئة كثرية، وعلى  اإىل  واآله تعر�َس  ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
البيت عليهم ال�سالم اأن ي�ستعيدوا هذا االإرث من خالل تاأثريهم يف ال�ساأن العام 

للنا�س.
واالأمر االآخر هو اأن ت�سرق االأر�س بظهور �ساحب االأمر االإمام املهدي -عجل اهلل 
فرجه- ولكن ال�سوؤال هنا كيف نحيي هذا االأمر؟ هذا يتطلب منا االرتباط باالإمام 
الربامج  ن�سع  اأن  فينبغي  �سعارات،  ارتباط  ال  وروحيًا  معنويا  ارتباطًا  احلجة 

يومًا الرتبوية وال�سيا�سية واالإدارية والتبليغية واجلهادية على اأ�سا�س اأن  هناك 
ال نعلم متى يكون ويجب اأن ن�ستعد له يف كل وقت.. ينبغي على 

كل �سرائح جمتمعنا اأن تكون م�ستعدة لربامج حقيقية 
ال�ستقبال قدوم االإمام املهدي عليه ال�سالم.

 عن نبة  نريد    

تاأ�ضي�ضه،  املعارف احلكمية،  معهد 
الأ�ضا�ضية  والر�ضالة  اأه��داف��ه، 

التي يعمل على اإي�ضالها
املعارف  معهد  تاأ�س�س    

احلكمية للدرا�سات الّدينية والفل�سفية عام 1999م، وهو موؤ�س�سة بحثية تعليمية، 
والثقايف،  العلمي  الو�سط  يف  فاعل  ح�سور  اأج��ل  من  الفكري  احلقل  يف  تن�سط 
وجت�سري التوا�سل بني االجتاهات الدينية والفكرية، من خالل الدرا�سات املعّمقة، 

�سي، واالأن�سطة والن�سر با�ستخدام اأف�سل واأحدث الطرق.  والتعليم التخ�سّ
درا�سية،  بحثية  م�سروعات  اإع��داد  لتحقيقها:  املعهد  ي�سعى  التي  االأه��داف  ومن 
اأبرز املوا�سيع والعناوين البحثّية التي متّثل احلاجًة املعرفية  واإلقاء ال�سوء على 
حّيٍز يف  تلقي بظاللها على غري  التي  املعرفّية  الثغرة  �سّد  اإىل  و�سواًل  ال�ُمعا�سة، 
والفكري،  املعريف  الهّم  يعي�سون  ملتزمني  باحثني  اإع��داد  عن  ف�ساًل  �ساحتنا. 
وينطلقون يف نتاجهم من املرتكزات الرئي�سة للمدر�سة االإلهّية، احل�سور الفاعل 

يف الو�سط العلمي والثقايف.
واأخرى  نظرّية  جوانب  من  تت�سمنه  ما  بكل  بحثّية،  عمل  ور���س  اإقامة  وكذلك 
ممكن.  اإط���اٍر  اأو���س��ع  يف  املمنهج  العلمي  البحث  فائدة  ن�سر  بهدف  تطبيقّية؛ 
وامل�ساركة يف االأن�سطة الفكرّية والثقافّية التي تقام يف لبنان وخارجه عرب تنظيم 
عدد من االأن�سطة املتنّوعة، اأو احل�سور املمّثل للمعهد يف بع�س االأن�سطة اخلارجّية، 

اأو امل�ساركة باأعمال ونتاجات فكرّية وثقافّية فيها.

       

جمتمعا  يبني  وواقعنا  اإن�ساننا  من  جنعل  اأن  كيف  فهي،  الثانية  امل�سوؤولية  اأم��ا 
ح�سينيا حقيقيا، وهذا اأمر يحتاج اإىل العمل امل�ستمر واجلاد وامل�سني امل�ستند اإىل 
التخطيط بعيد املدى، واأنا هنا ا�ست�سهد بالعتبتني املقد�ستني احل�سينية والعبا�سية، 
ملا تقوم به من م�ساريع تعمل على احت�سان النا�س واالهتمام بهم دينيًا وتربويًا 
وحياتيًا، فاأ�سبحت م�سلحة النا�س مب�سلحة املقام ال�سريف، وهذه ال�سيا�سة التي 
ملا تقوم به من م�ساريع تعمل على احت�سان النا�س واالهتمام بهم دينيًا وتربويًا 
وحياتيًا، فاأ�سبحت م�سلحة النا�س مب�سلحة املقام ال�سريف، وهذه ال�سيا�سة التي 
ملا تقوم به من م�ساريع تعمل على احت�سان النا�س واالهتمام بهم دينيًا وتربويًا 

اأن ت�سري  تنتهجها العتبات املقد�سة هي ال�سيا�سة احلقيقية يف االإ�سالم، واأمتنى 
عليها كافة املوؤ�س�سات احلكومية واملدنية يف الدول االإ�سالمية.

ما هي  ما هي .  اأمرنا"".  اأحيا  من   اأمرنا رحم ا اأمرنااأحي�ا  اأحيا  من   اأمرنا رحم ا اأحي�ا 
م�ضاديق ها الق�ل لالإمام جعفر ال�ضادق عليه ال�ضالم وكيف ميكن م�ضاديق ها الق�ل لالإمام جعفر ال�ضادق عليه ال�ضالم وكيف ميكن 

 االأمر يعني املعرفة بالنبي واأهل بيته عليهم ال�سالم، واإقامة 
ارث  الأن  وذلك  وال�سالم،  ال�سالة  عليهم  علي  واالإم��ام  النبي  نهج  على  احلكم 
اأهل  اأتباع  اأمور م�سيئة كثرية، وعلى  اإىل  واآله تعر�َس  ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
البيت عليهم ال�سالم اأن ي�ستعيدوا هذا االإرث من خالل تاأثريهم يف ال�ساأن العام 

واالأمر االآخر هو اأن ت�سرق االأر�س بظهور �ساحب االأمر االإمام املهدي -عجل اهلل 
فرجه- ولكن ال�سوؤال هنا كيف نحيي هذا االأمر؟ هذا يتطلب منا االرتباط باالإمام 
الربامج  ن�سع  اأن  فينبغي  �سعارات،  ارتباط  ال  وروحيًا  معنويا  ارتباطًا  احلجة 
فرجه- ولكن ال�سوؤال هنا كيف نحيي هذا االأمر؟ هذا يتطلب منا االرتباط باالإمام 
الربامج  ن�سع  اأن  فينبغي  �سعارات،  ارتباط  ال  وروحيًا  معنويا  ارتباطًا  احلجة 
فرجه- ولكن ال�سوؤال هنا كيف نحيي هذا االأمر؟ هذا يتطلب منا االرتباط باالإمام 

يومًا الرتبوية وال�سيا�سية واالإدارية والتبليغية واجلهادية على اأ�سا�س اأن  هناك 
ال نعلم متى يكون ويجب اأن ن�ستعد له يف كل وقت.. ينبغي على 

كل �سرائح جمتمعنا اأن تكون م�ستعدة لربامج حقيقية 
ال�ستقبال قدوم االإمام املهدي عليه ال�سالم.

عن  نبة  نريد  عن   نبة  نريد   
تاأ�ضي�ضه،  املعارف احلكمية،  تاأ�ضي�ضه، معهد  املعارف احلكمية،  معهد 

الأ�ضا�ضية  والر�ضالة  اأه��داف��ه، 

املعارف  معهد  تاأ�س�س   
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• ال�سيخ خالد غا الطائي 

 اأزمة الأخالق  
من  اأ�ضابكم  )وما  تعاىل:  قال 
اأيديكم(  ك�ضبتم  فبما  م�ضيبة 
ة  ي ض� ن ك ماب ض�ا اأ م كما قال: )و
�ضك( يف اإ�ضارة وا�ضحة  فن ن م ف
على  مي��ر  م��ا  اأن  اإىل  �ضريحة 
اإا  وجماعات  اأف��رادا  العباد 
مرد اإىل اأفعالهم، وبخا�ضة ما 
يبتعدون من خاللها عن مر�ضاة 

ربهم وخالقهم.

من اأجل ذلك نرى اأنه قد متر اأحيانا اأزمة يف مادة ما 
كالطحني فت�سيب هذه املادة ال�سحة والقلة يف االأ�سواق 
وال يح�سدون  النا�س يف ذلك ال يحمد  والبيوت، وحال 
عليه فكالمهم يف ذلك ال ينفك عن التوا�سل ليل نهار يف 
حماوالت جاهدة لتوفري الطحني كونه مادة اأ�سا�سية يف 
القوت اليومي للفرد وال منا�س يف البحث عنها وتوفريها 
الن حتقيق االأمن الغذائي من اأهم اأهداف االإن�سان التي 
ي�سعى لتحقيقها واحل�سول عليها وقد يحاولون البحث 
مقننا  منهاجا  يعقدون  وقــد   الــفــرا ملــلء  بــدائــل  عــن 

لرت�سيد اال�ستهالك يف املادة ال�سحيحة.
وطويلة  ووا�سحة  كبرية  اأزمــة  املالحظ ح�سول  اأن  اإال 
االأمد يف جانب مهم وحيوي من جوانب حياة االإن�سان 
االأخالق  اأزمــة  والتحديد وهي  الدقة  امل�سلم على وجه 
الـــتـــي بـــاتـــت تــنــخــر يف 
عموم املجتمعات ومنها 
الهوة  ب�سبب  االإ�سالمي 
التي  وامل�سافة   والــفــرا
اأخذت باالت�ساع تدريجيا 
حتى بان الفرق وا�سحا 
وامل�سلمني  االإ�سالم  بني 
وامل�سلمون يف جانب  االإ�سالم يف جانب  اأ�سبح  ، حيث 
روحه  وتركهم  االإ�ــســالم  لعناوين  حملهم  ب�سبب  اآجــر 

وم�سامينه، ومت�سكهم بالق�سور دون الو�سول اإىل اللب.
وقد اأدى ذلك اإىل تعر�سنا للف التي متوج بنا وجاءتنا 
اهلل  اأمــرنــا  وقــد  الــ�ــســواد.  حالكة  املظلم  الليل  كقطع 
�سبحانه وتعاىل اأن ن�سل من خالل تاأدية ال�سالة اإىل 
اإقامتها، فقد ورد يف القراآن الكرمي عن اإبراهيم اخلليل 
)عليه ال�سالم( قوله تعاىل: رب اجعلني مقيم ال�سالة( 
كما جاء يف الزيارة لالإمام احل�سني عليه ال�سالم : اأ�سهد 
اأنك قد اأقمت ال�سالة واآتيت الزكاة( وما ذلك اإال الن 
اإقامة ال�سالة توؤثر يف العبادة عامة، وال�سالة مفتاحها 
حني تنبع من روحية االإن�سان حتى ي�سل من خاللها اإىل 
العروج الروحي نحو اهلل تعاىل، كما جاء يف احلديث 
وقد  مــوؤمــن(  كل  معراج  ال�سالة   ( ال�سريف  النبوي 
�سئل احد االأئمة املع�سومني عليهم ال�سالم عن عالمة 
قبول ال�سالة من امل�سلي فقال: اإذا نهتك �سالتك عن 

الفح�ساء واملنكر فهي �سالة مقبولة(.
اإىل  �ساحبها  تو�سل  ان  العبادة  يف  يفرت�س  هنا  من 

االأخالق  مكارم  اإىل  والو�سول  و�سيلة  فالعبادة  الغاية، 
و�سلم(  واآلــه  عليه  اهلل  �سلى  النبي)  لقول  الغاية  هي 
)اإمنا بعثت الأمتم مكارم االأخالق(، كما اأن من معاين 
اال�ستخالف يف االأر�س هو حمل االأ�سماء احل�سنى التي 
اإلهية تخرجنا  تربية  بها  يربينا  اأن  يريد اهلل �سبحانه 
من دائرة الرتبية ال�سيطانية والتي ميثل حمورها ويدور 
رحاها يف االأ�سماء ال�سوئية.وبنحو اآخر من القول ميكن 
الوالية هما والية اخلري  باأن هناك نوعني من  التعبري 
اآمنوا  الذين  ويل  )اهلل  الكرمية  باالآية  املتمثلة  املطلق 
هنالك  وباملقابل  النور(  اإىل  الظلمات  من  يخرجهم 
الوالية ال�سيطانية ) والذين كفروا اأولياوؤهم الطاغوت 
يخرجونهم من النور اإىل الظلمات( واملالحظ يف هاتني 
العبارتني اأن كلمة النور وردت ب�سيغة املفرد وذلك الأنه 
كله من اهلل الواحد االأحــد، واأمــا الظلمات فقد وردت 
ب�سيغة اجلمع الأنها متاأتية من ال�سيطان واأتباعه.ويف 
اإال قليال ممن  االأخالقية ال  جند  االأزمــة  خ�سم هذه 
وفق اإىل اخلري يف ا�ست�سعار اخلطر املحدق بنا -نحن 
يحدها  ال  التي  القائمة  االأزمــة  وا�ستفحال  امل�سلمني- 
زمن فنقول �ستنق�سي بل هي دائمة م�ستمرة بل ويف تنام 
اأنواع  �ستى  وجود  مع  وخا�سة  يوم،  بعد  يوما  م�سطرٍد 
الغزو الثقايف التي دخلت علينا اأخ�س اأماكن بيوتنا من 
تام من قبلنا رغم ترديدنا  وبت�سليم  ا�ستئذان بل  دون 
بان حرب العوملة جارية على قدم و�ساق وباألوان متعددة 

واأ�ساليب متنوعة.
واإن ال�سبيل اإىل الق�ساء على هذه االأزمة اخلطرية هو 
االإ�سالم  بتعاليم  احلقيقي  التم�سك  اإىل  النا�س  رجوع 
واخذ امل�سامني باالإ�سافة اإىل العناوين فعلينا الو�سول 
اإىل اخذ اللب مع اال�ستفادة من الق�سر، فغاية العبادة 
وليكن  االأخالق.كما  مبكارم  التحلي  هي  اأ�سلفنا  كما 
الهدف االأ�سمى الذي ن�سعه ن�سب اأعيننا هو االأخالق 
احل�سنة ال غري، فقد ورد عن النبي امل�سطفى)�سلى اهلل 
لعيه واآله و�سلم( قوله اأقربكم مني جمل�سا يوم القيامة 
اأح�سنكم اأخالقا( وما اأ�سمى واأروع واأجمل واأعظم من 
هذه املنزلة وهذا القرب وال نغفل عن اأننا ناأكل لنعي�س 
ول�سنا نعي�س لناأكل، كما وليكن عي�سنا كله لغاية واحدة 

هي مر�ساة اهلل -تعاىل-.
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املن�رة  املدينة  �ضمال  يف  زراعية  منطقة  عن  عبارة  خيرب 
وكان قاطن�ها يف عهد الر�ض�ل الأكرم )�ضّلى ا عليه واآله 
و�ضّلم( من اليه�د وقد اّتخوا عليها ح�ضنا، وكان�ا يعتدون 
واآله  عليه   ا )�ضّلى  النبّي  اأن  رغم  امل�ضلمني  ق�افل  على 
ج�ار.  وح�ضن  ب�ضلم  امل�ضرتك  العي�ض  عليهم  عر�ض  و�ضّلم(  
لتك�ين  امل�ضلمني  اأعداء  مع  وحتالف�ا  عدائهم  يف  بالغ�ا  وملّا 
عليه   ا )�ضّلى  النبّي  اأم��ر  امل�ضلمني  �ضّد  ع�ضكرية  جبهة 
واآله و�ضّلم( برّدهم عن طغيانهم وفت ح�ضن خيرب وكان ذلك 
 و�ضف ولقد  ميالدي،   628 �ضنة  للهجرة  ال�ضابعة  ال�ضنة  يف 
خيرب   فا و�ضّلم(  واآل��ه  عليه   ا )�ضّلى  الأك��رم  الر�ض�ل 
وه� اأمري امل�ؤمنني علّي بن اأبي طالب )عليه ال�ّضالم( باأو�ضاف 
مع�ضكر  قيادة  يف   ضبقا� ن  يال اأّن  فهل   ،غري دون  ا�ضتحّقها 
امل�ضلمني ا�ضتحّقا عك�ض ال�ضفات التي جاءت على ل�ضان النبّي 

)عليه واآله و�ضّلم( يف حّق عّي )عليه ال�ضالم ضّلى ا�(

 )يق�ل العالمة ال�ضيد حممد الكاظمي القزويني )قد�ض �ضر 
يف كتابه رد على رّد ال�ّضقيفة:

اأما حديث الراية يوم خيرب فهو من االأحاديث املتواترة عند امل�سلمني 
عامة وقد اأخرجه البخاري يف �سحيحه وم�سلم يف �سحيحه والع�سقالين 
ال�سارح ل�سحيح البخاري والرتمذي يف �سحيحه واحلاكم يف م�ستدركه 
اأحمد يف  واأخرجه  ا�ستيعابه  وابن عبدالرّب يف  اإ�سابته  والع�سقالين يف 
وابن  النبوية  ال�سرية  يف  دحالن  زيني  اأحمد  وال�سيد  واحللبي  م�سنده 
كثري يف البداية والنهاية وغري هوؤالء من موؤرخي ال�سنة وحّفاظها فال 

�سبيل اىل اإنكاره.

وخال�سة هذه الغزوة على ما �سجلها التاريخ اأنه ملّا كان يوم خيرب اأخذ 
الراية اأبو بكر فرجع ومل يفتح، وملا كان من الغد اأخذها عمر، فرجع ومل 
الراية غدًا  واآله و�سلم(: »الأعطني  النبي )�سلى اهلل عليه  يفتح، فقال 
اىل رجل يحّب اهلل ور�سوله ويحّبه اهلل ور�سوله كّرار غري فّرار ال يرجع 
حّتى يفتح، فاأعطاها عليًا وكان الفتح على يده«( فقوله )�سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم( الأعطني الراية غدًا اىل رجل يحّب اهلل ور�سوله )�سلى اهلل 
واآله  عليه  اهلل  الر�سول )�سلى  بعد  ن�ّس يف خالفته  و�سلم(  واآله  عليه 
و�سلم( لداللته على اأّن هذه امللكات وال�سفات مل تكن يف اأبي بكر وال يف 

عمر وال يف غريهما من ال�سحابة اأجمعني.
واإذا كان كذلك دّل اأبلغ الداللة على اأف�سليته )عليه ال�سالم( من اأبي 
العامة من غريه عقاًل ونقاًل، ولوال  اأحّق بالوالية  بكر وعمر، واالأف�سل 
ولر�سوله  هلل  املحّبة  مراتب  باأق�سى  ال�سالم(  )عليه  علّي  اخت�سا�س 
)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( وعند اهلل وعند ر�سوله )�سلى اهلل عليه 
اأو  اإخراج جميع ال�سحابة وغريهم عن هذه املحّبة،  واآله و�سلم( لزم 
َلَغوّية التخ�سي�س وعبثية الكالم من �سيد االأنبياء )�سلى اهلل عليه واآله 

و�سلم( واأعقل العقالء الذي ال ينطق عن الهوى اإن هو ااّل وحي يوحى.
وكل ذلك مما ال يليق مبن�سب النبوة فال يجوز حمل كالمه عليه، فاإذا 
بطل هذا وذاك ثبت اخت�سا�س علّي )عليه ال�سالم( بغاية هذه املرتبة 
واأنت اإذا الحظت قوله )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( كّرار غري فّرار دّلك 
ذلك على انتفاء هذين الو�سفني عن اأبي بكر وعمر واأ�سعرك بفرارهما 
كما  خا�سة،  ال�سالم(  )عليه  علّي  يف  كله  ذلك  وثبوت  كّرهما،  وعدم 
اأّن يف تاليف علّي )عليه ال�سالم( وا�ستيفائه ما فّرط به اأبو بكر وعمر 
من واجب اجلهاد واالإقدام داللة وا�سحة على امتيازه )عليه ال�سالم( 
عليهما وانفراده بالف�سل كّله على من �سواه، وال مماراة يف اأّن اأق�سى 

ل�ازم ما اّت�ضف به 
فا خيرب

الالمي عبدالرحمن  • اإعداد: 
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واآله  عليه  اهلل  )�سلى  والر�سول  اهلل  حمّبة  هو  والتعظيم  امل��دح  غاية 
تعاىل:  لقوله  اأحّق باخلالفة بل ال جتوز لغريه  اإليهما  واالأح��ّب  و�سلم( 
»اّن اأكرمكم عند اهلل اأتقاكم« واالأحّب اإليه ال�سّك يف اأنه اأكرم النا�س 

عنده.
وقال زين الدين اأبي حممد علي بن ي�ن�ض العاملي النباطي 
م�ضتحقي  اإىل  امل�ضتقيم  ال�����ض��راط   " كتابه  يف  البيا�ضي 

التقدمي"
الر�سول  اأّن  القوم  كتب  اأ�سّح  يف  وغريهما  والبخاري  م�سلم  ذكر  لقد 
االأكرم )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( قال يف خيرب ملّا فّر ال�سيخان برايته: 
"الأعطنّي الراية غدًا رجاًل يحّب اهلل ور�سوله، ويحّبه اهلل ور�سوله، كّرار 
غري فّرار، ال يرجع حتى يفتح اهلل على يديه، فدعا: اإيل بعلّي فجيء به 

اأرمد، فب�سق يف عينيه، فرباأتا واأعطاه الراية فم�سى، وكان الفتح.
وقد عر�س النبّي )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( بالهاربنينْ بقوله )غري 
فّرار( و�سّرح مبدحه يف قوله )كّرار( ويف حمّبة اهلل ور�سوله التي هي 
عبارة عن كرثة الثواب، امل�ستلزمة لالأف�سلية، املقت�سية لثبوت االإمامة، 
من  علّيًا  اهلل  ف��زاد  تتفاوت  اأنها  اإال  طائع  لكل  كانت  واإن  اهلل  وحمّبة 
فوا�سله بقطع �سواغله، وتطهري باطنه، عن تعلقه بكدورات الدنيا ورفع 

احلجاب عن اأحوال االأخرى.
قالوا: حمّبة اهلل دليل فيها على نفي غريه من حمّبته، الأّنه دليل خطاب، 
قلنا: مل يثبت تخ�سي�سه مبجّرد القول، بل بحال غ�سبه عليه ال�سالم 

عليهما.
وقد روى فرارهما وثباته احلافظ يف حلية االأولياء عن �سلمة بن االأكوع 
عن  اآخ��ر  مو�سع  ويف  الزبري  بن  اهلل  عبد  عن  م�سنده  يف  حنبل  واب��ن 
بريدة ويف مو�سع ثالث عن رجال �ستى والبخاري يف اجلزء الثالث من 
�سحيحه، ورواه م�سلم يف الكرا�س االأخري من اجلزء الرابع والرتمذي 
يف  والثعلبي  للحميدي  ال�سحيحني  بني  اجلمع  ويف  الثالث  اجل��زء  يف 

تف�سريه وابن املغازيل عن اأبي هريرة تارة وعن اخلدري تارة.
فعليٌّ االإماُم الكّرار، ح�سل به الغنيمة و�سرور النبي )�سّلى اهلل عليه 
واآله و�سّلم( واالأن�سار، والهارب الفّرار ح�سل منه الهزمية وغّم النبّي 
املختار، بظهور الكفار، وهذه �سحاحهم تخرب اإمنا اأحّبه اهلل جلّده يف 

االإقدام، واإخال�سه يف جهاد الطغام.
ُف�َسُهمنْ  ُوؤنِْمِننَي اأَننْ ى ِمَن املنْ رَتَ َ ا�سنْ يدّل على ذلك قول اهلل �سبحانه: »اإِنهَّ اهللهَّ
...«)التوبة 111( ثم اأّكد  ِ َة ُيَقاِتُلوَن يِف �َسِبيِل اهللهَّ نهَّ َ نهَّ َلُهُم اجلنْ َواَلُهمنْ ِباأَ َواأَمنْ
َياٌن  ُهمنْ ُبننْ ا َكاأَنهَّ فًّ ِذيَن ُيَقاِتُلوَن يِف �َسِبيِلِه �سَ َ ُيِحبُّ الهَّ ذلك بقوله: »اإِنهَّ اهللهَّ
و�ٌس«)ال�سّف 4( فاأبان مبا حت�سل به حمّبته، ثّم اأو�سحها بقوله:  �سُ َمرنْ
ٍة َعَلى  اأَِعزهَّ ُوؤنِْمِننَي  املنْ ٍة َعَلى  اأَِذلهَّ َوُيِحبُّوَنُه  ُيِحبُُّهمنْ  ٍم  ِبَقونْ  ُ ِتي اهللهَّ َياأنْ َف  »َف�َسونْ
�َسِبيِل اهلل...«)املائدة 54( ثم ك�سف يف متام  يِف  ُيَجاِهُدوَن  َكاِفِريَن  النْ
َمَة اَلِئٍم  َلونْ َيَخاُفوَن  َواَل  االآية عن حال من يحّب اهلل ويحّبه بقوله: »... 
َعِليٌم« )املائدة 54( وهذه  َوا�ِسٌع   ُ َواهللهَّ َي�َساُء  ُيوؤنِْتيِه َمننْ   ِ ُل اهللهَّ َذِلَك َف�سنْ

ة. نزلت يف علّي خا�سّ

)نفحات  كتابه  يف  اللكنه�ي  ح�ضني  حامد  ال�ضيد  ويق�ل 
الأزهار يف خال�ضة عبقات الأن�ار(

ففي حديث خيرب، فاإّن النبي )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( بعث اأبا بكر 
اإىل خيرب، فرجع منهزما ثم بعث عمر فرجع منهزما. فغ�سب ر�سول 
اهلل )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( لذلك، فلما اأ�سبح خرج اإىل النا�س 
ومعه راية وقال: الأعطنّي الراية اليوم رجال يحّب اهلل ور�سوله ويحّبه 
فقال  واالأن�سار  املهاجرون  له  فّرار، فعر�س  كّرار غري  والر�سول،  اهلل 
)�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم(: "اأين علي؟". فقيل له: اإّنه اأرمد العينني، 

فتفل يف عينيه، ثّم دفع الراية اإليه.
اأف�سل  فيكون  تقّدم،  فيمن  مفقود  به  و�سفه  ما  اأّن  على  ي��دّل  وذل��ك 
منهما، ويلزم اأن يكون اأف�سل من جميع ال�سحابة. واالأف�سل يجب اأن 

يكون اإماما. 

"ولية  وتق�ل الباحثة )ح�ضينة ح�ضن الدريب( يف كتابها 
اآل حممد )�ض( بالعقل والنقل"

اإّن كّل غزوة و�سرّية ومعركة ت�سّجل لالإمام علي )عليه ال�سالم( ف�سيلة 
اأو ف�سائل، وت�سجل ملن قّدمهوهم عليه هزمية اأو رذيلة بل رذائل، وهذا 

ما اأوردته كتب التاريخ وال�سري املعتربة لدى اأهل ال�سنة.
فحديث الراية امل�سهور كما جاء يف م�سند احمد وغريه اأن ر�سول اهلل 
اأبا بكر بالنا�س فانهزم حتى رجع،  )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( بعث 
وبعث عمر فانهزم بالنا�س حتى رجع. اأما الواقدي فقد اأ�سفق اأن يقرن 
روى  لذلك  �سيء  فعل  دون  والرجوع  الهزمية  مع  وعمر  بكر  اأبي  ا�سم 
املهاجرين  اأ�سحابه  من  رجل  اإىل  ل��واءه  الر�سول  "دفع  هكذا:  اخلرب 
فرجع ومل ي�سنع �سيئا، ثم دفعه اإىل اآخر فرجع ومل ي�سنع �سيئا، فقال 

النبي الأعطني الراية غدا رجال...".
وال ينكر اأحد من اأهل املّلة قول الر�سول هذا وال ينكر واقعة اإعطاء النبي 
لعلّي،  القوم  كراهية  من  وبالرغم  ال�سيخني،  انهزام  بعد  لعلّي  الراية 
وحقدهم عليه، وبراعتهم بتحريف الوقائع التاريخية اإاّل اأنهم عجزوا 

عن اإخفاء تلك احلقيقة اأو حتريفها. 
ن�ستخل�س من هذه الواقعة اأ�سياء منها:

1- اأنه يحّب اهلل ور�سوله ويحّبانه.
االإمام  وقوة  و�سجاعة  انهزامهم  ودوام  و�سعفهم  االأ�سحاب  جنب   -2
اأّن قوته كانت معجزة حني قلع باب خيرب، وهو  ال�سالم( حتى  )عليه 

باب ال يحركه اأربعون رجال.
3- تنبوؤ النبي )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( بذلك وهذا من علم الغيب 

عند اهلل بالن�سر على يد االإمام )عليه ال�سالم(.
4- لفظ )كّرار غري فّرار( فهي �سيغة )فعال( اأي دائما واأبدًا هو ال يفّر 
من العدّو كما فّر غريه من االأ�سحاب يف اأحد وغريها كما �سنبني ذلك 

يف حمّله اإن �ساء اهلل تعاىل.
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بالرغم من اأن االإ�سالم يعترب � اإىل حد ما � حديث الوجود يف اإيطاليا، اإال اأنه 
اأ�سبح ي�سكل الدين االأ�سا�سي بعد الكاثوليكية، اإذ زاد عدد امل�سلمني من اأ�سل 
االإ�سالمية  الدول  من  املهاجرين  جانب  اإىل  م�سلم،  األف  املائة  عن  اإيطايل 
الذين بلغ تعدادهم � ح�سب االإح�سائيات الر�سمية االأخرية � اأكرث من مليون 

مهاجر.
وال�سك اأن الوجود االإ�سالمي على ال�ساحة االإيطالية يتطلب تغيريات ثقافية 
الد�ستور  عليها  ين�س  التي  احلقوق  م�سلم  لكل  تكفل  وقانونية  واجتماعية 
بناء  حق  ذل��ك  يف  مبا  دينية،  جالية  يف  كع�سو  اأم  كفرد  �سواء  االإي��ط��ايل، 

امل�ساجد وممار�سة �سعائر العبادة والدعوة اإىل اهلل.
اأما عن دخول االإ�سالم اإىل ايطاليا فقد و�سل االإ�سالم اإىل ثالث مناطق تتبع 
اإيطاليا حاليًا، املنطقة االأوىل جزيرة �سقلية وذلك يف �سنة )212ه� - 827 
م( و جزيرة �سردينيا يف �سنة )194 ه� - 809 م( والتي حكمها الفاطميون 
ملوك  عليها  ا�ستوىل  حتى  اآخر  قرنًا  الفاطميني  اأي��دي  يف  �سردينيا  وبقيت 

احلكم  وا�ستمر  م(   1015- )406ه�  �سنة  يف  باالأندل�س  امل�سلمون  الطوائف 
يف  خاللها  االإ�سالم  وانت�سر  قرنني،  من  اأكرث  �سردينيا  جلزيرة  االإ�سالمي 
م�سلمون من  اأمراء  ل�سردنيا حكمها  االإ�سالمي  نهاية احلكم  اجلزيرة، ويف 
اأبنائها، ولكن التحالف امل�سيحي الذي تكون من دولة بيزا وجنوا �سيطر يف 

النهاية على اجلزيرة وعندئذ تغري و�سع امل�سلمني.
 - )221ه���  �سنة  برنديزى  مدينة  يف  انت�سر  والتي  اإيطاليا  جزيرة  �سبه  اأما 
)227ه�  �سنة  يف  كابوه  على  وا�ستولوا   ، نابوىل  التالية  ال�سنة  ويف  836م(  
-841م(، و تارانتوا، ودخلت جيو�س حممد االأول االأغلبي مدينة روما �سنة 
)232ه�- 846 م( ولكن بعد ذلك اأُفلت هذه احلركات وذلك ب�سبب احلركات 

التب�سريية اتي تبنتها جماميع م�سيحية.
بعد احلرب العاملية الثانية برزت اجلالية االإ�سالمية يف اإيطاليا حني هاجر 
من  اإ�سالمية  هجرات  اأت��ت  ثم  ال�سرقية،  اأوروب��ا  من  امل�سلمني  بع�س  اإليها 
وهاجر  اإفريقيا،  يف  االإيطايل  لال�ستعمار  خ�سعت  التي  االإ�سالمية  املناطق 

////

ايطاليا
رؤية على إسالم

الإمرباط�رية  عا�ضمة  ويف  الأوروب��ي��ة  القارة  قلب  يف 
تاريخها  على  تدل  بارزة  م�ضاهد  املتابع  يجد  الرومانية 
ال�ضارب يف القدم والي ميتد اإىل ع�ض�ر ما قبل ولدة 
تك�ن  اأن  على  �ضاعدها  ن�ضبيا  املعتدل  مناخها   ،امل�ضي
وبرز  ظهر  وقد  لالأفكار  وملتقى  العامة  للتجارة  مركزا 

الكثري من املبدعني يف تلف الت احلياة.
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بع�س  اعتناق  هذا  اإىل  وي�ساف  تون�س،  من  امل�سلمني  العمال  بع�س  اإليها 
االإيطاليني االإ�سالم.

كما يوجد يف اإيطاليا اأعداد كبرية من الطالب امل�سلمني الذين يدر�سون 
باجلامعات االإيطالية، ويقدر عدد امل�سلمني يف اإيطاليا حاليًا حوايل مليون 

م�سلم.
لكن هنالك الكثري من االنق�سامات وال�سعف يف �سفوف اجلاليات امل�سلمة  
اأ�سباب  عدة  اإىل  اأ�سلها  يعود  والتي  اال�سالمي  الن�سيج  �سعف  اىل  ادت 

منها 
اوال- االختالف املذهبي والذي يعترب من اأخطر االنق�سامات واالختالفات 

بني امل�سلمني. 
ثانيا- ظهور املد ال�سلفي الذي نقل �سورة م�سوهة عن االإ�سالم للمجتمع 

الغربي .
ثالثا- �سعف االإعالم االإ�سالمي االيطايل . 

رابعا- تعدد االجتاهات ال�سيا�سية بني امل�سلمني. 
على  نفوذها  لفر�س  واالإ�سالمية  العربية  البالد  بع�س  تدخل   - خام�سا 
امل�سلمني يف اأوروبا، وذلك بتمويل بع�س االإفراد اأو اجلماعات االإ�سالمية، 
تقف  حتى  االإيطالية  احلكومة  على  والدبلوما�سي  االقت�سادي  وبال�سغط 
مما  و�سيا�ستها،  اأهدافها  مع  تتفق  ال  مبادرة  اأو  م�سروع  اأي  اأم��ام  عائقا 
ترتب عليه ف�سل بل واإيقاف عدة م�ساريع ثقافية واجتماعية كانت تهدف 

اإىل خدمة االإ�سالم وامل�سلمني.
ايطاليا،  يف  امل�سلمني  جمعية  ه��ي:  منظمات  ث��الث  تقدمي  من  بالرغم 
واجلمعية الدينية اال�سالمية، واحتاد اجلمعيات واملنظمات اال�سالمية يف 
ايطاليا، كل منها بطلب منفرد وم�ستقل اىل احلكومة االيطالية تطالبها 
 � اإيطاليا  يف  وامل�سلمني  لالإ�سالم  والقانونية  الر�سمية  املمثلة  ب�سفتها   �
امل�سلمون  يبقى  والدولة،لكن  امل�سلمني  بني  العالقة  تنظيم  اتفاقية  بعقد 
امل�سلمني  تفكك  كان  واإن  قانوين،  ر�سمي  متثيل  اإىل  يفتقدون  اإيطاليا  يف 
العام  ال��راأي  موقف  فاإن  ل�سعفهم،  الرئي�سي  ال�سبب  ي�سكل  وانق�سامهم 
وكذلك  لالإ�سالم،  واملعادية  املتطرفة  ال�سيا�سية  واالأح���زاب  االي��ط��ايل 
الكني�سة  رج��ال  من  كبري  وع��دد  الفاتيكان،  ل�سيا�سة  املوالية  االأح���زاب 
يف  اأهمية  يقل  ال  وتليفزيون،  �سحافة  من  االإع��الم  وو�سائل  الكاثوليكية، 
اإ�سعاف وتهمي�س الوجود االإ�سالمي، واإبعاده عن احتالل املركز املالئم له 

كاأهم االأديان بعد الكاثوليكية على ال�سعيد العام االيطايل.

الجمعيات اإلسالمية العاملة في ايطاليا
1 � جمعية امل�سلمني يف اإيطاليا، وقد اأ�س�سها ويقودها اأحد �سباط اجلي�س 

االإيطايل من اأ�سل �سومايل، وت�سم اأكرث من األف م�سلم اإيطايل االأ�سل.
2 � امل�سلمون االإيطاليون، واأ�س�سها مواطن اإيطايل من اأ�سل ا�سكتلندي.

  امل�ضلم�ن يف اإيطاليا 
يفتقدون متثيال ر�ضمّيا 
قان�نيا، واإن كان تفكك 

امل�ضلمني وانق�ضامهم 
ي�ضكل ال�ضبب الرئي�ضي 

ل�ضعفهم    
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االيطاليني.  من  يذكر  ال  عدد  من  وتتكون  االإ�سالمية،  الدينية  اجلمعية   �  3
اإىل  حتولت  ثم   ، جينونيانو  درا���س��ات  كمركز  بداية  اجلمعية  ه��ذه  ن�ساأت 
احلكومة  من  ر�سمي  اعرتاف  على  احل�سول  بهدف  اإ�سالمية  دينية  جمعية 

االيطالية.
4 � املثقفون امل�سلمون، وتتكون هذه اجلماعة من عدد من املفكرين واالأدباء 
متثيل  تّدعى  ال  االي��ط��ايل،  والثقايف  العلمي  املجال  يف  العاملني  امل�سلمني 
يف  االإ�سالمية  واحل�سارة  الثقافة  لن�سر  فقط  تدعو  بل  وامل�سلمني  االإ�سالم 

اأوروبا..
5 � احتاد اجلمعيات واملنظمات االإ�سالمية يف ايطاليا، ولد االحتاد من اندماج 
منظمات االإخوان امل�سلمني »جمعية الطالب امل�سلمني« و»املركز االإ�سالمي يف 
ميالنو« عام 1990م. ويعترب هذا االحتاد اأكرب منظمة اإ�سالمية يف اإيطاليا، 
حث ي�سم اكرب عدد من املراكز االإ�سالمية التي قام باإن�سائها � يف االأعوام 

االأخرية � املهاجرون من بالد املغرب العربي.  
6- وهنالك الكثري من اجلمعيات تنتمي وتروج اأفكارا خمتلفة منها االإحتاد 
الوطني لطلبة االإحتاد الوطني لطلبة املغرب والهياأة العاملية لتحفيظ القراآن 

الكرمي واالأكادميية االإ�سالمية املفتوحة.
بلغ عددهم  االأخرية حيث  االآونة  ايطاليا يف  امل�ستب�سرين يف  وقد زاد عدد 
االحتاد  الزير"، ع�سو  الدين  "عز  اأكد  األفًا حيث   70 املا�سي حوايل  العام 
االإ�سالمي يف "اإيطاليا"، اأن 70 األف اإيطايل قد اعتنقوا االإ�سالم على �سوء 
فر�سة  احلجاب  منع  قرار  وجاء  االإيطايل،  باملجتمع  القيم  اختالف  اأزم��ة 
للتعرف على الدين االإ�سالمي الن الكثري من امل�سيحني لي�س لهم اطالع وا�سع 
على هذا الدين فجاءت هذه اخلطوة لتعزيز الوجود االإ�سالمي يف املنطقة 
وملعرفة  لالطالع  امل�سيحيني  من  الكثري  االإ�سالمية  املكتبات  يرتاد  حيث 
تفا�سيل اأكرث، وقد انبهر الكثري منهم باملبادئ االإ�سالمية ال�سمحاء مما اأدى 

اإىل اجنذابهم نحو الدين االإ�سالمي.
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إسالم إيطاليا برؤية أهلها
يلقى عنوان كتاب فران�سي�سكا بات�سي وم�سمونه، نظرة اهتمام على االإ�سالم 
عددًا،  ازدادت  كلما  اأهمية  تزداد  امل�سلمة  اجلالية  واأن  خا�سة  اإيطاليا،  يف 
وانخراطًا يف ن�سيج املجتمع االإيطايل، حيث ترى يف ذلك لقاًء بني االإ�سالم 
واملبادئ  الدين  حيث  من  اللقاء  �سعوبة  يف  ي�سكك  من  على  وترد  والغرب، 
اإال اأنه ممكن يف احلياة اليومية كما احلال يف تورينو التي تعرفها  املجردة 

فران�سي�سكا جيدًا "لقاء يبدد االختالفات الظاهرية ويزيلها". 
تقول بات�سي  يف كتابها "االإ�سالم قرب البيت" اإمكانية تبديد اخلالفات هذه، 
ففكرة الكتاب االأ�سا�سية، هي اأن اللقاء بني االأديان والثقافات املختلفة، كما 
جدًا  معقدة  خا�سة،  واإيطاليا  الغربي،  والعامل  االإ�سالمية  الثقافة  حال  هو 
على ال�سعيد النظري، ومن ناحية املبادئ والقيم املرجعية. على عك�س ما 
يحدث يف احلياة اليومية والتي تقربنا منه اأكرث فاأكرث، جار ال يثري اخلوف 
"�سدام احل�سارات" الوارد يف  الناجم عن مفهوم  اإذن، وال حتى االرتياب 
االإثارة احل�سارية  ب�سبب  عاملية  �سهرة  اأخذ  الذي  هنتغتون،  �سامويل  كتاب 
العادية  احلياة  تتابع  مع  كثريًا  ويخف  يتبدد  االرتياب  فهذا  ت�سمنها،  التي 

يومًا بعد يوم".   
معقد  الثقافات  بني  واحلوار  �سعبة،  االندماج  "عملية  اأن  تخفى حقيقة  وال 
بالطبع، وال�سيما عندما تكون ملمثليها قيم خمتلفة اإىل هذه الدرجة" لكنها 
ي�سبح  اأن  ويطمح  العقبات ممكن،  كل  على  التغلب  اأن  على  ت�سر  مع ذلك 
التنوع  الأن يف  االختالف؛  اليد رغم  متناول  البيت ويف  واقعًا قرب  التعاي�س 
اإثراء للحياة الب�سرية، والأن الكون مبني على التنوع بكل تناق�ساته التي نراها 
الت�سابه  "يحملنا الكت�ساف نقاط  اأنه  الكاتبة  يف الطبيعة" وهو تعاي�س ترى 
ولي�س االختالف فقط، واملهم يف النهاية هو احلياة اليومية واملدر�سة وال�سوق 

والريا�سة وغريها وكل هذه االأ�سياء عنا�سر توحيد".
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الرمزّية  البنية  حتديد  تعني  هنا  فاللغة  املعنى؛  بهذا   
اجتماعّي  تعلم  عملية  االجتماعية  والتن�سئة  للجماعة. 
معقدة  دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة،  م�����س��ت��م��رة،  عملية  وه���ي  ومن����و، 
االجتماعّي  ال�سلوك  ت�سكيل  عملية  هي  اأو  ومت�سابكة. 
�سخ�سيته،  بناء  يف  املجتمع  ثقافة  وت�سمني  للفرد، 
الكائن  الب�سرية، وحتويل  وتطبيع املادة اخلام للطبيعة 
خاللها  من  فيكت�سب  اجتماعّي،  كائن  اإىل  البيولوجّي 

االإن�سان �سفة االإن�سانية.
وال يخفى على اأحد اأنهَّ املجتمع ميثل نظاًما مركًبا، من 
املرتبط  ال�سغرى،  االجتماعّية  االأنظمة  من  جمموعة 
بع�سها ببع�س اجتماعيًّا، ولكل نظام من هذه االأنظمة 
)االأ�سخا�س(  العنا�س�ر  م��ن  جمموع�ة  ال�����س��غ��رية 
العالقات  ه��ذه  معّينة،  اجتماعّية  ع��الق��ات  تربطهم 
بينهم  جتري  التي  االجتماعّي،  التفاعل  بعمليات  تتاأثر 
االجتماعّية  امل��واق��ف  يف 
وال�سلوكيات  امل��ت��ع��ددة، 
يف  ال��ف��رد  ي�سلكها  ال��ت��ي 
الو�سط االجتماعّي الذي 
ينتمي  اأو  ف��ي��ه،  يعي�س 
)اأمن��اًط��ا  ت�سمى  اإل��ي��ه، 
اللغة  وت��ع��دُّ  ���س��ل��وك��ّي��ة(، 
ال�سلوك  عنا�سر  اأب����رز 

االجتماعّي عند الفرد.
وللنمط ال�سلوكي عدة تعريفات، ميكن اإجمالها باالآتي:" 
ت�سور �سلوكّي يرتبط ب�سخ�س معني، وب�سفة من �سفاته 
ال�سخ�س  يعرب عن حاجات  ُه  الأنهَّ )كاللغة(؛  ال�سخ�سية 

جُتاه اجلماعة ".
املركز  ت�سكل  ال�سلوكّية  االأمن���اط  ه��ذه  جمموعة  واإنهَّ 
االجتماعّي الذي يعني جمموعة العالقات الرابطة بني 
يوؤديها يف مراح�ل حياته  التي  ال�سلوكّية للفرد  االأمناط 
االإمام  �سخ�سّية  يف  جت�سدت  فقد  هنا  ومن  املختلفة، 
اختلفت  متعددة  �سلوكّية  اأمن��اٌط  ال�سالم(  )عليه  علي 
ثم  ومن  فيها،  عا�س  التي  املجتمعات  بح�سب  وتنوعت، 
التي  اللغوّية  الوظائف  يف  والتهَّنّوع  االختالف  هذا  ظهر 

ا�ستعملها االإمام يف املواقف الكالمّية املختلفة.
النتائج،  من  عدٍد  عن  املو�سوع  هذا  يف  البحث  وا�سفر 

منها:
1- مّثل القراآن الكرمي للخطاب النبوّي الرتبوّي ينبوًعا 
تربوّي  نهو�س  ق��وة  بذلك  فاكت�سب  ين�سب،  ال  �سافًيا 
ُخُلَق  اأنهَّ  ذل��ك  ال��ع��ام،  احل�سارّي  النهو�س  يف  �سارك 
النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم( و�سلوكه مّثال املبادئ 

االإن�سانّية اأح�سن متثيل، اإذ متيز مبعماٍر لغوي فريٍد ينفذ 
االجتاه  يف  والعواطف  االنفعاالت  ويح�سد  القلب،  اإىل 
العقل،  ي�ستثري  معجز  باأ�سلوب  واخت�سهَّ  يريد،  ال��ذي 
والتحليل  والتاأمل  بالتفكري  لتنه�س  وظائفه  وين�سط 
مفكًرا،  باحًثا  الكون  اآفاق  العقل  فيجوب  واال�ستنباط، 
وت�سمن من االأفكار والقيم والتوجهات ما ي�سكل اأعمدة 

بناء را�سخات لل�سخ�سية امل�سلمة واملجتمع امل�سلم.
كلهَّ عمليات  ال�سالم(  االإمام علي )عليه  ن�ساأة  2- تعني 
وهو   – لها  تعر�س  التي  واالكت�ساب  والتغيري  الت�سكيل 
امل�سوؤولة عن  االأفراد واجلماعات  تفاعله مع  طفل- يف 
اهلل  )�سلى  الكرمي  للر�سول  مرافقته  وال�سيما  رعايته 
عليه واآله و�سّلم(، اإذ ت�سمنت تن�سئته املباركة التدريبات 
وكذلك  االإ�سباع،  واأ�ساليب  ال�سلوك  ل�سبط  االأ�سا�سية 
اكت�ساب املعايري االجتماعية ال�سليمة التي حتكم �سلوكه 
وتوجهه، وهي �سرية طويلة كان االإمام )عليه ال�سالم( 
واآله و�سّلم(  بالنبي )�سلى اهلل عليه  فيها دائم ال�سلة 

منذ طفولته حتى رحيله.
االجتماعية،  التن�سئة  عملية  يدخل  الطفل  كان  3- اإذا 
منذ مرحلة انعقاد النطفة يف الّرحم، وت�سكيل اجلنني، 
اإاّل بو�سوله  الواقع ال تتحقق بعمق  العملية يف  فاإنهَّ هذه 
اإىل اللغة، وهو اأمر يتم يف املحيط االأول، فاالإمام علي 
)عليه ال�سالم( حني ي�سف عالقته بالنبي )�سلى اهلل 
عليه واآله و�سّلم( بداأ فيها منذ اأن اأ�سبح ولدا قادًرا على 
بالنبي  عالقته  و�سف  لذلك  العبارات؛  وترديد  التكلم 
مبا حملته له ذاكرت�ه الدالة عل�ى �سن�ِِه اآنذاك، فعبارات 
 ِ اهللهَّ َر�ُسوِل  ِم��ننْ  ِعي  �سِ َمونْ ُتمنْ  َعِلمنْ َوَق��دنْ   " االآت��ي:  الن�س 
ِزَلِة  َننْ َقِريَبِة َواملنْ َقَراَبِة النْ )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم( ِبالنْ
اإِىَل  ِني  مُّ َي�سُ َوَلٌد  َن��ا  َواأَ ِرِه  ِحجنْ يِف  َعِني  َو�سَ ِة.  ي�سَ �سِ َ اخلنْ
ِني  َوُي�ِسمُّ َج�َسَدُه،  ِني  �سُّ َومُيِ ِفَرا�ِسِه  يِف  ُنُفِني  َوَيكنْ ِرِه،  دنْ �سَ
يِل  َوَج��َد  َوَما  ُيلنِْقُمِنيِه،  ُثمهَّ  ينْ َء  ال�سهَّ ُغ  �سَ مَينْ َوَك��اَن  َفُه.  َعرنْ
يقبل  ال  بنحٍو  " تدلُّ  ٍل  ِفعنْ يِف  َلًة  َخطنْ َواَل  ٍل،  َق��ونْ يِف  َبًة  َكذنْ
عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول  من  قربه  �سّدة  على  ال�سّك 
واآله و�سّلم(، ذلك الُقراب الذي ال يدانيه فيه اأحد من 

العاملني.
يتم  ال  حميطه،  يف  للطفل  التدريجّي  االن��دم��اج  4- اإنهَّ 
اأ�سا�سا  يتم  بل  تروي�س،  مبجرد  اأو  خال�سة  مبحاكاة 
فيه اجلماعة  توجد  الذي  املكان  داخل هذا  اأي  باللغة، 
عنه  عرب  ما  وه��ذا  واح��د،  اآن  يف  االأم  واللغة  االأُ�سرية، 
ُت  ُكننْ َوَلَقدنْ  املتقدم:"  قوله  يف  ال�سالم(  )عليه  االإم��ام 
ِمننْ  ٍم  َيونْ  ُكل يِف  يِل  َفُع  َيرنْ ِه،  اأُم اأََثَر  يِل  النَْف�سِ َباَع  ات ِبُعُه  اأَتهَّ
مرحل�ة  وهي   ." ِبِه  ِتَداِء  ِبااِلقنْ َوَي��اأنُْم��ُريِن  َعَلًما،  اَلِقِه  اأَخنْ

•  د.نعمة ده�س فرحان الطائّي                                                       

االجتماعّي عند الفرد.

 الر�ض�ل الأكرم 
يف نهج البالغة  
)اللغة، والتن�ضة، والأاط(

ال���ت���ن�������ض������ة  �����ق�����ق  حت   
وهيكلة  للفرد  الجتماعّية 
 ه الجتماعّية،   وج���د
الفرد يف  التي تدخل  اللغة 
عالقته يف املجتمع، وتدخله 
اإذ  م���زدوج���ة،  ع��م��ل��ي��ة  يف 
ه�ية  به�ية–  له  يعرتف  
 – املجتمع  داخ��ل  يف  ع�ض� 
ويح�ضل على اعرتاف مقابل 

قب�ل قان�ن اجلماعة

كلية الرتبية/ ابن ر�سد- جامعة بغداد
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◄  يكتبها: عبدالّرحمن الاّلمي

           
 

           


  
     

 
   
    
   
 
 

  


 

   
  

 
  

  
  






  
 


    
 

 
 
 



 )تكوين الذات(، اإذ تبداأ عندما يدرك الطفل اأنهَّ ا�سمه يختلف عن اأ�سماء 
العامل  وي�ستك�سف  للموؤثرات  ي�ستجيب  كيف  تدريجيًّا  يتعلم  ثم  االآخرين، 
ُه  ونظمه، ثم تاأتي مرحلة ا�ستعماله اللغة وهي مرحلة مهمة، اإذ ي�سعر باأنهَّ

ي�ستطيع اأن يتفاعل مع االآخرين وينقل لهم اأفكاره وحاجاته.
اجتماعيًّا،  الفرد  ميًد  االكت�ساب  وهذا  مكت�سًبا،  �سلوًكا  التقليد  ميثل    -5
)عليه  عل�يًّا  االإم�����ام  ي�سجع  ك��ان  و�سّلم(  واآل��ه  عليه  اهلل  )�سلى  فالنبي 
النبي )�سلى اهلل عليه  اأنهَّ م�سريته مع  يعني  تقليده، وهذا  ال�سالم( على 
االإ�سالم  ت�سّرب فيها  توجيًها �سحيًحا،  و�سّلم( كانت م�سرية موجهة  واآله 
يف روحه وج�سده حتى ملك م�ساعره واأحا�سي�سه وقدراته كلهَّها، فاأ�سبح هو 
ُه املعيار الذي  الدين نف�سه، فما يقوله ويفعله هو احلق، ال �سيء غريه، واأنًّ

حتتكم اإليه االأفكار، فهو ميثل الفرقان بني )احلق والباطل(.
َلًة  ٍل، َواَل َخطنْ َبًة يِف َقونْ 6- اإنهَّ قول االإمام )عليه ال�سالم(: " َوَما َوَجَد يِل َكذنْ
باأخالق  ال�سالم(  )عليه  االإم��ام  تخلق  على  قاطعًة  دالل��ًة  " ي��دلُّ  ٍل  ِفعنْ يِف 
النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم( قواًل و�سلوًكا، وهذا التخلق يعني قبول 
القانون الثقايّف للجماعة الفا�سلة، لذلك و�سح االإمام ال�سل�سلة االجتماعّية 
لغة  وهي  واالإمامة(،  والنبوة  )الوحي  لغة  عرب  امتزجت  التي  االإ�سالمّية 
واملجتمع  املتكامل  للفرد  الربانّية  االإلهّية  الرتبية  خا�سة متثل يف جمملها 
املثايّل، ويتجلى ذلك بو�سوح يف قول االإمام )عليه ال�سالم(: " َوَلَقدنْ َقَرَن 
َظَم َمَلٍك ِمننْ  ُ ِبِه )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم( ِمننْ َلُدننْ اأَننْ َكاَن َفِطيمًا اأَعنْ اهللهَّ
َلُه َوَنَهاَرُه َوَلَقدنْ  َعامَلِ َلينْ اَلِق النْ ا�ِسَن اأَخنْ ََكاِرِم َوحَمَ ُلُك ِبِه َطِريَق املنْ َماَلِئَكِتِه َي�سنْ

ِه..." يِل اأََثَر اأُم َباَع النَْف�سِ ِبُعُه ات ُت اأَتهَّ ُكننْ
ة لالإمام )عليه ال�سالم( مل تتغري ومل تتبدل عرب  7- اإنهَّ املنظومة الذهنيهَّ
وكيانه،  قلبه  ميالأ  كان  ال��ذي  اليقني  على  دالل��ة  ال�سريف،  عمره  مراحل 
ًخا  �َسدنْ َوَخاِلَك  ِخيَك  َواأَ َك  َجد َقاِتُل  َح�َسٍن  اأَُبو  َفاأََنا   " ملعاوية:  القائل  فهو 
ُت ِديًنا  َدلنْ َتبنْ ي، َما ا�سنْ َقلنِْب اأَلنَْقى َعُدو ُف َمِعي، َوِبَذِلَك النْ ينْ ٍر، َوَذِلَك ال�سهَّ َم َبدنْ َيونْ
ِفيِه  َوَدَخلنُْتمنْ  َطاِئِعنَي  ُتُموُه  َتَركنْ الهَِّذي  َهاِج  ِننْ املنْ َلَعَلى   َواإِين َنِبّيًا  ُت  َدثنْ َتحنْ ا�سنْ َواَل 
واآله  عليه  ر�سول اهلل )�سلى اهلل  عليها  ن�ساأ  التي  البنية  "، هذه  َرِهنَي  ُمكنْ
ِ )�سلى  ا َمَع َر�ُسوِل اهللهَّ " َوَلَقدنْ ُكنهَّ و�سّلم( و�سفها )عليه ال�سالم( بقوله : 
َيِزيُدَنا  َما  َماَمَنا  َواأَعنْ َواَنَنا  َواإِخنْ َناَءَنا  بنْ َواأَ اآَباَءَنا  ُتُل  َنقنْ و�سّلم(  واآله  عليه  اهلل 
أَمَلِ َوِجّدًا  �ِس االنْ ًا َعَلى َم�سَ ربنْ ّيًا َعَلى اللهََّقِم َو�سَ ِليمًا َوُم�سِ َذِلَك اإِالهَّ اإِمَيانًا َوَت�سنْ

." َعُدو يِف ِجَهاِد النْ
والوعظ،  منها:)الزهد،  متنوعة  �سلوكيًة  اأمن��اًط��ا  علي  االإم��ام  8- اتخذ 
واالإنفاق،  القول،  من  والفاح�س  الدن�س  واب��ت��ذال  بالع�سرية،  والتم�سك 
واملراقبة، وال�سعة، واملرونة، واالختيار ...و�سواها، مقتدًيا ب�سلوك الر�سول 
حممد )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم( تارًة، واأخرى م�ست�سهًدا بقوله )�سلى 

اهلل عليه واآله و�سّلم(.
املراجع

- ينظر: علم النف�س االجتماعّي، د. �ساكر حماميد /215، ط1، مطبعة املدى، االأردن، عمان، 
)1422– 2003م(.

 واللقم هو الطريق اجلاد الوا�سح، وامل�س�س هو لذع االأمل .

ولكّني �ض�ف اأنتخب
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◄  يكتبها: ح�سني ال�سالمي

متثل االنتخابات املحلية اهمية كبرية كونها تعمل مع املواطن 
ب�سكل مبا�سر لذا، وجبت امل�ساركة واختيار العن�سر الكفء 
واملخل�س وان كان هذا االمر لي�س باالمر ال�سهل اإذ يحتاج 
تدبرا �سديدا من اجل اختيار هذا ال�سخ�س بعد ما مررنا 

به من جتارب بع�سها كان مريرا.
عقالئية  و  �سحيحة  طريقة  عامة  ب�سورة  فاالنتخابات 
و بديل ح�ساري و منطقي عن اي ا�سلوب اخر ميكن ان 
نتداول ال�سلطة ب�سكل �سلمي من خالله كما و انها تعطي 
اختيار  يف  م�سوؤلياتهم  لتحمل  ال�سعب  ابناء  لكل  املجال 

اال�سلح و االنفع لهم.
االلتزام  علينا  التي  الواجبات  من  -اإذن-  فاالنتخابات 
بها وطنيا و ح�ساريا ناهيك عن كون العك�س و هو عدم 
امل�ساركة يعّد ت�سييعا للحقوق و ا�ستهانة و تنكرا للدماء و 
ارواح امل�سحني يف �سبيل الوطن و الدين وان اأي �سوء يف 
اىل  �سيوؤدي  املحافظة  جمل�س  يف  ملمثله  املواطن  اختيار 

ت�سلط ال�سيئني على مقدرات حمافظتنا.
 من هنا ينبغي ان يتم االختيار على اأ�س�س مو�سوعية، ال 
جمرد االختيار الع�سوائي لغر�س امل�ساركة فقط، الأن �سوء 
االختيار يفر هذا النظام االإداري من حمتواه وايجابياته، 
وال  لهم  كفاءة  ال  اأ�سخا�س  احلكم  �سدة  يعتلي  وعندها 
اىل  العامة  اخلدمات  فتنحدر  العامة  ال�سوؤون  يف  خربة 

احل�سي�س.
وال يق�سد بذلك ان تكون لهم خربة م�سبقة باحلكم، الن 
ان  ويح�سل  املقام،  هذا  يف  لهم  خربة  ال  النا�س  غالبية 
ُينتخب رئي�س دولة كربى ومل يكن قد �سارك م�سبقًا يف اأي 
�سكل من اأ�سكال احلكم، اإمنا املق�سود اأن يكون �سخ�سًا ذا 
تاريخ �سيا�سي اأو اجتماعي معروف، اأو اأن يكون قد �ساهم 
بنجاح يف ال�سوؤون العامة ب�سكل من االأ�سكال �سواء بحكم 
وظيفته او بحكم م�ساركاته يف الن�ساطات االجتماعية او 
ال�سيا�سية او من خالل ن�ساطاته االجتماعية عرب منظمات 
املجتمع املدين اأو غريها، او كونه �سخ�سية اجتماعية او 
دينية او �سيا�سية او تربوية معروفة، او �سخ�سًا جاهد وقارع 
الت�سحيات دفاعًا عن م�سلحة وطنه،فهذه  الظلم وقدم 

كلها قرائن اأولية تقود حل�سن االختيار.

                



م��ض�عّية الختيار
مهما اأظهر اأعداء اآل حممد )عليهم ال�ضالم( جه�دا للت�ضليل على حقيقة النهج املبارك لأهل 
البيت )عليهم ال�ضالم( تبقى مبادوؤهم واأخالقهم وم�ضاهدهم )عليهم ال�ضالم( متجّددة كّل ي�م، 
 ة ب�ج�د اأن�ضار يتحدث�ن  عنهم، وه� عني نب�ءة ال�ضيدة احل�راء زينب الكرببل كّل حل
 د ك :اأع�انه واأن�ضار اأخت احل�ضني )عليه ال�ضالم( ي�م قالت ليزيد يف حم�ضر حمت�ضد من 

....وحينا يت  لن متح� ذكرنا ولن مت ك ف�اضعي� كيدك وا�ضع
 والي�م  مع وج�د و�ضائل الت�ضال املختلفة واملنت�ضرة يف جميع الدول الغربية وال�ضرقية اأ�ضب
 ا الأمر يتطّلب الت�فيق من اباإمكان كّل �ضخ�ض اأن يتعّرف على احلقيقة من خاللها، ولكن ه
)�ضبحانه وتعاىل( فالكثري ّن يعرف احلقيقة ولكن ه� بعيد كّل البعد عنها، والبع�ض الآخر 
اعتنق الدين احلّق دين اأهل البيت )عليهم ال�ضالم( من اأو�ضع اأب�اب الرحمة.وال�ضيد )نيا�ض 
ل اىل الت�ضّيع واأ�ضب م�اليا لأو�ضياء خا الأنبياء  د هب عت��ضكا(  من دولة ك��ض�ف� �ضّني امل

)عليهم ال�ضالم(، وكان ملجلة الرو�ضة احل�ضينية ها احل�ار معه:

 املذهب ال�سابق: �سني البلد: كو�سوفو اال�سم:  نيا�س تو�سكا  

 اأمتنى اأن اأ�ضكن انا وع�����ائلتي بج�ار  الإمام احل�ضني 

الرو�ضة احل�ضينية: ما هو ال�سبب الرئي�س الذي 
جعلك تغرّي اعتقادك اىل الدين احلّق؟

هناك  ك��ان��ت  الكو�سوفية  احل���رب  اأث��ن��اء  تو�سكا: 
ودّون��ُت  كتبتها  وق��د  احل��ري��ات،  بخ�سو�س  م�ساكل 
حولها  ال�سني  املذهب  اآراء  وكانت  تفا�سيلها،  ك��ّل 
ل�سورة  كثريًا  اأ�ساءت  بل  واقعية،  مقنعة وغري  غري 
االإ�سالم النقّية، وهذا االأمر زعزع معتقد الكثري من 
هنا  وم��ن  ال�سّك،  �سدورهم  يف  وزرع  ال�سّنة  اأبناء 
النهج  اىل  والعدول  والتحّرر  التفكري  بدايات  كانت 
البيت  اأه��ل  ال��ق��ومي اىل دي��ن احل��ّق امل�ستقيم دي��ن 
االأطهار )عليهم ال�سالم(، وكان عندي �سديق من 
لبنان �ساعدين يف هذا االأمر، واأعطاين الكثري من 
ووّفر  ال�سالم(  )عليهم  البيت  اأهل  حول  املعلومات 
الت�سيع،  تخ�ّس  الكو�سوفية  باللغة  الكتب  بع�س  يل 
وَمن هم اآل بيت الرحمة )عليهم ال�سالم(، فتوّلدت 
لدّي القناعة باأّن هذا هو الطريق احلق ال�سحيح، 
البيت  اأه��ل  م��وايل  من  واأ�سبحُت  ت�سّيعي  فاأعلنت 

امليامني )عليهم ال�سالم( اإن �ساء اهلل.
الرو�ضة احل�ضينية: وما هي اأبرز ن�ساطاتكم بعد 

ا�ستب�ساركم الطريق ال�سحيح؟
تو�سكا: بعد اأن اأ�سبحُت �سيعّيًا -وهلل احلمد- بداأُت 
اآل  نهج  مّتبعًا  القومي يف مدينتي،  الدين  اأن�سر هذا 
البيت )عليهم ال�سالم( يف تعاملهم مع النا�س وقول 
�سادقهم )عليه ال�سالم(: »�سيعتنا كونوا زينًا لنا وال 

تكونوا �سينًا علينا« حتى اأ�سبح ما يقارب االأربعة اآالف 
�سخ�س من اأتباع اآل البيت )عليهم ال�سالم(.

واالأمر الذي �ساعدين يف حتقيق هذا امل�سروع الكبري 
هو مركز الرتاث االإ�سالمي يف برلني � اأملانيا، حينما 
املركز،  ه��ذا  م��ن  مقربة  على  ه��ن��اك  اأع��م��ل  كنت 
ومب�ساعدة  الت�سّيع،  ع��ن  كاملة  تفا�سيل  فتعلمت 
هذا املركز االإ�سالمي وخالل ثالثة �سنوات متوا�سلة 
اأربعة  اأ�سبح  ال�سيعي  ال��دي��ن  ن�سر  يف  العمل  م��ن 
النهج املقد�س، واالأعداد  اآالف �سخ�س موايل لهذا 

يف تزايد باإذن اهلل )تبارك وتعاىل(.
الرو�ضة احل�ضينية: اإّن الدخول لدين اآل حممد 
يكّلف  ال�سني  امل��ذه��ب  وت���رك  ال�����س��الم(  )عليهم 
ال�سعوبات،  ومواجهة  وال�سقاء  العناء  من  �سريبة 

فما هي اأبرز تلك ال�سعوبات؟ 
يحّبون  احل��م��د  وهلل  جمتمعنا  اأّن  مب��ا  ت��و���س��ك��ا: 
وميتلكون  ال�����س��الم(،  )عليهم  االأط��ه��ار  البيت  اآل 
فاإنهم  ج���دا،  قليلة  ك��ان��ت  واإن  عنهم  امل��ع��ل��وم��ات 
غريبًا  اأم��رًا  يكن  مل  ا�ستب�ساري  نباأ  �سمعوا  حينما 
عليهم، بل تقّبله البع�س بفرح كبري، ولكني واجهُت 
وهم  ال�سلفية،  الفئة  من  وامل�سايقات  ال�سعوبات 
قّلة يف جمتمعنا، لهذا مل ي�ستطيعوا اأن مينعونا عن 

حقنا واختيارنا ال�سحيح.
الرو�ضة احل�ضينية: هل الأتباع وحمّبي اآل البيت 
ال�سعائر  اإحياء  يف  حرّية  ال�سالم(  )عليهم  النبي 
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• اأجر احل�ار واأعّد:حممود امل�سعودي - عبدالرحمن الالمي

 اأمتنى اأن اأ�ضكن انا وع�����ائلتي بج�ار  الإمام احل�ضني 

   النه�ضة 
احل�ضينية املباركة 
و�ضل �ضداها اإىل 

جميع اأرجاء العامل 
بالرغم من التكتم 

الإعالمي الي اأراد 
اأن ميح� ه الث�رة 

 
املباركة

احل�سينية واإقامتها؟ 
الكو�سويف  املجتمع  قبل  من  معار�سة  توجد  ال  تو�سكا: 
املنا�سبات  واإحياء  احل�سينية  ال�سعائر  ممار�سة  حول 
ولكن  علوّيون،  هم  ال�سعب  من  االأغلبية  الأّن  الدينية، 
هم  الذين  ال�سلفيني  قبل  من  �سديدة  معار�سة  نواجه 
اأعداء اأهل البيت )عليهم ال�سالم(، علمًا اأّن احلكومة 
الت�سيع  انت�سار مذهب  قليلة  ونتوقع خالل فرتة  معنا، 

ب�سكل كبري يف كو�سوفيا. 
فيها  الكو�سوفية  امل��دن  اإح���دى  ب���اأّن  علمًا  واأحيطكم 
اأ�سعد  �سيء  وهذا  احلكومة،  ومبوافقة  �سيعية  جامعة 
حمّبي اآل بيت الرحمة )عليهم ال�سالم( كثريًا، وهناك 
ج��ام��ع��ات اأخ����رى ���س��وف ت���رى ال��ن��ور الح��ق��ًا يف مدن 
وتعاليم  ال�سيعي  الفكر  ت��دّر���س  وه��ي  اأخ���رى،  �سيعية 

اأهل البيت )عليهم ال�سالم( بطالقة كاملة.
الرو�ضة احل�ضينية: هل ت�سّرفتم بزيارة مراقد اأهل 

البيت )عليهم ال�سالم( غري زيارتكم هذه؟
املوؤمنني علّي  اأمري  بزيارة مرقد  ت�سّرفُت  نعم  تو�سكا: 

بن اأبي طالب )عليه ال�ّسالم( يف النجف االأ�سرف يف 
العراق، وكذلك االإمام علي بن مو�سى الر�سا )عليهما 
ال�سالم( يف م�سهد يف اجلمهورية االإ�سالمية االإيرانية، 
االإمام  ال�سهداء  �سيد  ملرقد  يل  االأوىل  الزيارة  وه��ذه 
احل�سني واأخيه اأبي الف�سل العبا�س )عليهما ال�سالم( يف 

اأربعينيتهما من عام 1434 هجري. 
الرو�ضة احل�ضينية: كيف ت�سف م�ساعرك واأنت 
بجوار قربي االإمام احل�سني واأخيه اأبي الف�سل العبا�س 

عليهما ال�سالم؟ 
تو�سكا: اإين ا�سعر بالطماأنينة والراحة وان�سراح ال�سدر، 
يّتبع  اأن  اأوّد  الأين  ال��وق��ت،  نف�س  يف  ب��احل��زن  واأ�سعر 
اأهل  دي���ن  احل���ّق  ال��دي��ن  ال��ع��امل  يف  امل�سلمني  جميع 
االإم��ام  طريق  وينتهجون  ال�سالم(،  )عليهم  البيت 
احل�سني )عليه ال�سالم(، لينت�سر الفكر الر�سني الذي 
والتي و�سل  املباركة،  النه�سة احل�سينية  قوة  ينّم عن 
التكتم  من  بالرغم  العامل،  اأرج��اء  اإىل جميع  �سداها 
الثورة  ه��ذه  ميحو  اأن  اأراد  ال��ذي  ال�سديد  االإع��الم��ي 

جمتمعون  امل�سلمني  جميع  يكون  اأن  واأمتنى  املباركة، 
الدنيا  ال�سالم( يف  االإم��ام احل�سني )عليه  راية  حتت 
لزيارته ونيل الكرامة منه ويف االآخرة ل�سفاعته والفوز 

بر�سوان اهلل )�سبحانه وتعاىل(.
الرو�ضة احل�ضينية: واأخريًا هل لديكم اأمنية تتمنونها 

وتريدون االإف�ساح عنها؟
للموىل  املقّد�س  امل�سهد  وبني  بيننا  البعد  هذا  تو�سكا: 
اأبي عبداهلل احل�سني )عليه ال�سالم( ُيحرق قلوبنا، فكم 
يف  عمري  من  تبقى  ما  وعائلتي  اأن��ا  ا�سكن  اأن  اأمتنى 
كربالء املقّد�سة بجوار مرقد �سيد �سباب اأهل اجلنة، 
)عليه  احل�سني  االإم���ام  لع�ّساق  اخل��دم��ة  اأق���دم  لكي 
ال�سالم(. اإن �ساء اهلل تتحقق اأمنيتي الأّن الذي راأيته 
يف العراق وكربالء املقّد�سة خ�سو�سًا عند مرقد االإمام 
احل�سني واأخيه اأبي الف�سل العبا�س )عليهما ال�سالم( 
من  به  اأ�سعر  مل  اإميانية  ومعاين  روحانية  اأج��واء  من 

قبل، وكاأين يف عامل اآخر.
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هناك حكمة لالإمام اأمري املوؤمنني علي بن ابي طالب.. اأمري البالغة والبيان يف منتهى 
الروعة واجلمال، يقول فيها )عليه ال�سالم(: "ما يخرج من القلب يقع يف القلب ، وما 

يخرج من الل�سان ال يتجاوز االآذان(.
اإنها يف ظاهرها كلمات معدودة فقط ، بل هي هكذا يف منطق احل�ساب  بالرغم من 
املجرد، بيد اإنها تفتح يف ذائقة املتلقي اللبيب، العديد من جوانب اال�ستقراء، فيجدها 
وا�سعة يف معانيها، و�ساملة يف دالالتها، وبعيدة يف مغازيها.. ناهيك عن ا�ستمالها على 
املبهر يف عملية القراءة النف�سية، واال�ستقراء االأدبي املعمق، وهي تركز على موقعية القلب 
االإن�ساين يف املر�سل وامل�ستقبل معًا، والقلب - كما هو معروف - يعّد لّب االإن�سان وجوهره، 

ومكمن عواطفه، وانفعاالته ال�سعورية، ومو�سع معنوي لالت�سال واملناجاة.
وال غرابة مطلقًا يف ذلك، كون هذا القول اإمنا �سادر عن اإمام  مع�سوم، وبناء عليه، فاإن 
احلكمة �ستكون مبنزلة  �سامية جدًا، اإذ اإنها - بال ريب - اإمنا تقف دون قول اهلل تعاىل، 

وفوق م�ستوى كالم الب�سر.
ولو حاولنا التدقيق يف املفهوم العام للخروج، بل وعلى وجه الدقة يف عبارة : )ما يخرج من 
القلب(، مبا ي�ستمل عليه هذا، من قول، و اإح�سا�س، واإميان، واإرادة، وغريها من مفاهيم 
يف هذه احلكمة، ومن ثم النزول من خالل: )يقع يف القلب(، واإ�سقاط مدلوالت ذلك على 
عموم الن�سو�س االأدبية، يف عمليتي اإنتاجه وتلقيه، و�سدوره من مر�سل اىل م�ستقبل، وهي 
اأي�سًا حتتاج اىل قلبني: قلب تخرج منه )باث(، واآخر تقع فيه ) القط(؛ �سنجد اإنها اإمنا 
متثل طرحًا نقديًا.. غاية يف الدقة واالإتقان يف عملية تقييم املنجز، وامتالكه لنا�سية 

الفن، وحتديد مكانته على �سّلم االإبداع، ومن ثم حتديد مدى فائدته. 
اإذ اإن الن�س االأدب��ي �� كما ال يخفى على اأحد �� يحتاج اىل كاتب وق��ارئ؛ اأي مبعنى اإن 
ما يخرج ب�سدق من الكاتب، اأي من �سميم قلبه؛ فاإنه البد �سيجد له اآذان �ساغية عند 
القارئ؛ و�ستجد كلماته احلقيقية لها �سدًى يف قلبه، فيتفاعل معها بقوة، ويتعاي�س مع 

مراميها البعيدة حتى دون اإرادة منه؛ اأي �سيقع ن�سه يف قلبه موقعًا ح�سنًا.
على العك�س متامًا مما لو جاءت مثل تلك الن�سو�س، موافقًة ملا جاء يف ال�سطر االآخر 
من احلكمة بقوله )عليه ال�سالم(: ).. وما يخرج من الل�سان ال يتجاوز االآذان(؛ عرب 
اإ�سارة وا�سحة وبليغة، اىل اإن ما يقال اأو يكتب من دون �سدق، وبال اأميان، وال اإح�سا�س 
بالكلمة واحلرف، اأي بكلمة؛ من وراء القلب ومن خارجه، وكاأنها جمرد لقلقة ل�سان ال 
غري، الأن مدادها حرب القلم وح�سب، ومل تغّم�س بدم القلب؛ اأي �سيتال�سى اأثرها عند 

حدود االآذان.
 لذلك فاإن مثل هكذا ن�سو�س، ال ميكن لها باأي حال من االأحوال، دخول قلوب القراء 
وامل�ستمعني، والوقوع فيها، لكي يتاأثروا بها، اأو ي�ستجيبوا ملا تطرحه، كونها �ستدخل اىل 
اآذانهم فح�سب، دون ان تتجاوز ذلك اىل قلوبهم.. لت�ستقر فيها، وهو هدف االأدب، وغايته 

النهائية؛ اأي �سيمحقها الن�سيان �سريعًا من الذاكرة، دون ان ترتك لها اأثرًا يف النفو�س. 

هناك حكمة لالإمام اأمري املوؤمنني علي بن ابي طالب.. اأمري البالغة والبيان يف منتهى 

الكتابة بنب�ض القلب
◄  يكتبها: طالب عبا�س الظاهر

ـــي     ــــ ـــدب ـــي وان ــــ ــــ ـــك يـــــا فــــتــــاة الـــــعـــــرب اإب

ــي        ـــ ل هـــجـــــــت  مــــــاآ�ــــــس  اأي  كــــربــــــــــــــال 

ــــت             ـــــ اأهــــرقـــــ ــــــاء  ـــــــ دم اأي  ــــال  ـــــ كــــربـــــ

ـــا        ــــ ـــر وي ــــ ــــ ـــع ـــس ـــ� ــــال يــــــا اآهــــــــــة ال ـــــ كــــرب

      ـــ ــــى بــــحــــنــــني ظـــامــــ ـــــ ــــت اأ�ــــســــعـــــ جــــئ

ــــول خـــا�ـــســـــــع  ـــــ ــــذهـــــ ــــــكــــــي ب رحــــــــت اأب

ــــداه اأ�ــــســــعـــــــــى واأنـــــــــــا        ـــــ جــــئــــت يـــــا جـــــ

دمـــعـــــــة        اأذري  جـــــــــــــــــداه  يــــــا  ــــت  جــــئ

ـــم       ــــ ـــــد قــــــد مـــــــــــت ول ـــي يــــــا جــــــ ـــن ـــت ـــي ل

ـــم       ــــ ــــــد مــــــت ول ــــا جــــــد ق ـــــ ـــي ي ــــ لـــيـــتـــنــــ

ــــاأن        يـــرتـــ�ـــســـــــون الـــــــــــذّل يــــــا جـــــــّد كـــــ

ــا       مل ـــع  ـــخـــ�ـــس ت ـــــــــــراي مل  ال مــــــــّت حــــــــّر 

حــــرمــــــــــــــوك املـــــــــــــــاء يـــــــا جـــــــــّد فــلــم     

ـــــــا جـــــــد فـــلـــــــــــم         ــــوا ولـــــــــــدك ي ـــــ ـــــ قــــتــــل

ـــاًل     ــــ ـــس ـــا� كـــلـــهـــم كــــــــان �ـــســـجـــاعـــــــــــًا ب

فــي   اأحــــيـــــــــاء  ــــهــــم  ان  . ال  ؟  قـــتـــلـــوا 

يــغــلــبـــــوا       ـــم  ــــ ــــ ل اإنـــــهـــــم  ال  ؟  غــــلــــبــــوا 

اإنــــــهــــــم قــــــد نــــ�ــــســــــــــــــروا احلـــــــق ومــــا   

ــي ـــ ــوحـــ ـــــوم عــــا�ــــســــوراء وا�ــســتــبــكــي ون ي

ــر الـــذبـــيـــــــــــح..! ـــ ــطــي ــي كــال ــب ــل  فـــغـــــــدا ق

 فـــــوق كــثــبــانــك يــــا مـــهـــد جـــروحـــــــــــي.!

ـــي ــــ ـــــة روحــــ ــــا اأنــــــ ـــــ ــــة الـــفـــــــن وي  دمــــع

م�سوحـي ــي  ـــ ـــ ــن تــخــفــي جــــــدي  لــــــرثى    

ال�سريــح ـــاك  ــــ ـــذي ب مــــن  ــــي  ــــاجـــــ واأن  

ــور ـــ ـــ ــث ــع ـــاعـــ�ـــس اجلـــــــــد ال ـــل نـــ�ـــســـر ت مـــث

!. ثـــبـــــــوري  وا   يـــدعـــــــو:  املــظــلــم  دمـــعـــة 

ــود ـــ ـــ ــه ــي ال ـــك  مـــل ـــا  ــــ جـــدن مـــ�ـــســـــــرى  اأر 

العبيــد ــس  ــ� ــي ع عــيــ�ــســهــم  قـــومـــــــي  اأر 

ال�سهيد.! احلــــق  ــة  ــاحـــ �ــس يف  متـــت  مل 

ــر اجلـــــدود ـــ يــخــفــ�ــس الـــهـــامـــــــة يـــــــا خــي

ــد ـــ ـــ يـــنـــل احلـــــرمـــــان مــــن عـــــــزم احلــدي

ال�سديد ـــس  ـــاأ� ـــب ال مــــن  ــل  ـــ ـــ ــت ــق ال ــل  ـــ ـــ ــن ي

ــد ــزي مل يــطـــــق �ـــســـبـــــــــــرًا عـــلـــى ظـــلـــم ي

ــــاأمـــــــــن و�ـــســـــــعـــــــــــود جــــنــــة اخلــــلـــــــــد بـــــ

ـــد االأ�ــــســــود ! ـــا جـــــّد؟ وهــــم اأ�ـــس كــيــــــــف ي

التليد احلـــــــــــق  فـــــدى  مـــــات  مــــن  مـــــات 

• دعد الكيايل

ــمهد جرو
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.. اأ�ضرار للع�ضق
وقلبي زاجلة ..

 للحبيب  ت������ض������ض  ه���ام���ت
له.. ر�ضائ

والقبالت بالعطر ه�رة
لة  عاج ري عنان امتالك تنتهز

..
الأحالم تتاأبط

.. زها احلنني يهم
له.. بالب وخلفها اأزجى الق�ضيد

حتى اإذا حّطت على ال�ّضباك
ها طار �ض�اب

لة.. ذاه فدنت تغرد
ّن بت كمن قّطعن اأيديهل خ

 ياللح�ضن
لة.. مت�ضاغ يف ملك�ته

فتنّهدت..
.. ل الكالم خج

.. فنزها �ض�ق
ل الغراملرت

لة ... غاز م
حمراب عيناك

بة .. راه وعيني
.. فر�ض يف الب�ح
لة .. ناف والتكتم

ال��ت��اأم��ل يف  اأن���ا م��ا انفتلت ع��ن 
جمالك

مل يخّني ال�حي
لة .. بغاف ل�ضت
بامل�ضباح اآمنت

يف الزجاجة ي�ضطع
لة .. مت�ضاق اأن�ار ك�كبا

لماتبال وكفرت
�م�جا ف�قه م

.. واأنت �ضفينة
لة... هي حائ

.. اإلك ل عا�ضم
من ياأوي لغريك

يف التيه غارق
له .. ضاح� اأنكر

�ضلى بها التي ي النار ي�ضت�قد
يبني ..فيهدم

له .. معاو ل يل�م
ر روؤاك ع ين مت�ضك�ا باأما ال

لة  كام احلقيقة ا�ضتاأثروا بروؤ
��ع���ك ك��ال��زه��ر ال���ي يقف�  ت��ب

الربيع
لة .. هائ عز حياة تقّم�ض�ك

كالغي وحن�ت
ال�ضحار هج ي يحن� على مال

لة .. القاح والنف��ض
كالّل يف وقت الهرية م�ضفقا

 يف اجل��ف��اف ي��ر���ض��ع ك��ال��ن��ه��ر
له.. جداو

كالنخل يرتقب اخ�ضرار ف�ضائله 
..

 العجاف يف  ي��رع��ى   كاخل�ضب
له .. ضناب�

حتى اأعاديه بعطف �ضّدهم
اأراأيت مقت�ل

له .. ويبكي قات
عي�نه نجدل تهاب م اأراأيت

لة  اخلاذ املجرمات ال�ضي�ف  كل 
..

" ي " هيهاتهّر ال احل لكّنه
له .. ب�ا�ض لقمها الزمان مازال ي

الفداء مازال يبتكر
اجلميع ا كانت فداءاتكاأ

لة .. او حم
لك يا اإله العا�ضقني

مقطعا اإربا
اأتى

كال�رد عاف خمائله..
اخلالئق تعجال ترك م

ّرا.. ط.. �يف اله
واأيتم كي يراك العائلة ..

اخلل�د اك تّ�جهفل
..اأما تر

اخلارجات تلك احل�ض�د
.. ةل الداخ

تعانقان العر�ض ومنارتا
..  تعر والأمالك
بينما هي نازلة ..

ما بني اأيديهم
من جلني ك�ؤو�ض

رنفالت هاطلة .. يجمع�ن ق
لك يا ح�ضني ت حدائق اأدمعي 

..
التي لك �ض�.. كّل الّدم�ع

لة ..  باط

 اجلة عين   ر�سائل
• اإميان دعبل
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اإليه  تو�سلت  ما  اآخ��ر  عن  حت��دث  القلب  اأم��را���س  ا�ست�ساري  اأم��ني  حممد  د.ه��اين 
الدرا�سات واالأبحاث ال�سحية حول فوائد الف�ستق )احللبي( يف التقليل من خماطر 
اأمرا�س القلب، موؤكًدا اأنه يحتوي على جمموعة من العنا�سر التي تعمل على تقوية 
االأوعية الدموية وي�ستخدم يف حاالت اإنقا�س الوزن لل�سمنة املفرطة، ومن ثم يقلل من 
احتماالت االإ�سابة باأمرا�س القلب، فهو يعمل على خف�س ن�سبة الكول�سرتول يف الدم، 
وحماية ال�سرايني منه وزيادة االأك�سدة يف الدم، ما يقوي من حماية اجل�سم يف حاالت 

تعر�سه ملخاطر قلبية.
وي�سري اإىل اأن الف�ستق اأ�سجار تنتمي اإىل ف�سيلة »بي�ستا�سيا« التي ميتد تاريخها اإىل نحو 
80 مليون �سنة، وت�سم العديد من اأنواع االأ�سجار املنتجة للف�ستق، ويتم زراعتها ببع�س 

البلدان العربية منذ اآالف ال�سنني، وقد اهتمت الواليات املتحدة االأمريكية بزراعته 
منذ منت�سف ال�سبعينيات من القرن املا�سي، حيث تنت�سر اأ�سجاره بوالية كاليفورنيا 

وتُّعد اأمريكا من ثاين اأكرب الدول اإنتاًجا للف�ستق حالًيا.
وتابع: على الرغم من قدم هذه االأ�سجار اإال اأن فوائدها ال�سحية مل يتم اكت�سافها 
اإال منذ وقت قريب، حيث كان يعتقد قدمًيا اأن الف�ستق يعمل على زيادة الوزن، واأنه 
يعر�س االإن�سان الأمرا�س ال�سرايني وبع�س االأمرا�س االأخرى، اإال اأن العديد من العلماء 
والباحثني اأثبتوا عدم �سحة ذلك، واأكدوا خالل اأبحاثهم التي اعتمدتها اأ�سهر املراكز 
ال�سحية العاملية اأن الف�ستق من اأكرث االأغذية حماية من اأمرا�س القلب، وي�ساهم يف 

عالج ال�سمنة وزيادة الوزن.

أحِم قلبك 

اإليه  تو�سلت  ما  اآخ��ر  عن  حت��دث  القلب  اأم��را���س  ا�ست�ساري  اأم��ني  حممد  د.ه��اين 
الدرا�سات واالأبحاث ال�سحية حول فوائد الف�ستق )احللبي( يف التقليل من خماطر 
اأمرا�س القلب، موؤكًدا اأنه يحتوي على جمموعة من العنا�سر التي تعمل على تقوية 
االأوعية الدموية وي�ستخدم يف حاالت اإنقا�س الوزن لل�سمنة املفرطة، ومن ثم يقلل من 
احتماالت االإ�سابة باأمرا�س القلب، فهو يعمل على خف�س ن�سبة الكول�سرتول يف الدم، 
وحماية ال�سرايني منه وزيادة االأك�سدة يف الدم، ما يقوي من حماية اجل�سم يف حاالت 

تعر�سه ملخاطر قلبية.
وي�سري اإىل اأن الف�ستق اأ�سجار تنتمي اإىل ف�سيلة »بي�ستا�سيا« التي ميتد تاريخها اإىل نحو 

أحِم قلبك 
أحِم قلبك 
أحِم قلبك 

اإليه  تو�سلت  ما  اآخ��ر  عن  حت��دث  القلب  اأم��را���س  ا�ست�ساري  اأم��ني  حممد  د.ه��اين 
الدرا�سات واالأبحاث ال�سحية حول فوائد الف�ستق )احللبي( يف التقليل من خماطر 
اأمرا�س القلب، موؤكًدا اأنه يحتوي على جمموعة من العنا�سر التي تعمل على تقوية 
االأوعية الدموية وي�ستخدم يف حاالت اإنقا�س الوزن لل�سمنة املفرطة، ومن ثم يقلل من 
احتماالت االإ�سابة باأمرا�س القلب، فهو يعمل على خف�س ن�سبة الكول�سرتول يف الدم، 

أحِم قلبك 
بحبة ف�ضتق
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أحِم قلبك 
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والباحثني اأثبتوا عدم �سحة ذلك، واأكدوا خالل اأبحاثهم التي اعتمدتها اأ�سهر املراكز 
ال�سحية العاملية اأن الف�ستق من اأكرث االأغذية حماية من اأمرا�س القلب، وي�ساهم يف 

عالج ال�سمنة وزيادة الوزن. مليون �سنة، وت�سم العديد من اأنواع االأ�سجار املنتجة للف�ستق، ويتم زراعتها ببع�س  عالج ال�سمنة وزيادة الوزن. مليون �سنة، وت�سم العديد من اأنواع االأ�سجار املنتجة للف�ستق، ويتم زراعتها ببع�س  مليون �سنة، وت�سم العديد من اأنواع االأ�سجار املنتجة للف�ستق، ويتم زراعتها ببع�س  عالج ال�سمنة وزيادة الوزن.عالج ال�سمنة وزيادة الوزن. مليون �سنة، وت�سم العديد من اأنواع االأ�سجار املنتجة للف�ستق، ويتم زراعتها ببع�س 
وي�سري اإىل اأن الف�ستق اأ�سجار تنتمي اإىل ف�سيلة »بي�ستا�سيا« التي ميتد تاريخها اإىل نحو 
 مليون �سنة، وت�سم العديد من اأنواع االأ�سجار املنتجة للف�ستق، ويتم زراعتها ببع�س 80 مليون �سنة، وت�سم العديد من اأنواع االأ�سجار املنتجة للف�ستق، ويتم زراعتها ببع�س 

اأوجدها ا -�ضبحانه وتعاىل- وجعل فيها  كثري من النعم 

ا بعد ي�م..  ا ي�م منافع كثرية لالإن�ضان تت�اىل اكت�ضافاتها علمي

وها ما ذهبت اإليه درا�ضة حديثة اأجراها باحث�ن بجامعة 

اإىل  ي�ؤدي  الف�ضتق  تناول  اأن  اأكدت  الأمريكية   بن�ضلفانيا

تقليل اطر الإ�ضابة باأمرا�ض القلب، وي�ضاهم يف تق�ية 

 ال�عي الإ�ضالمي ..اإنقا�ض ال�زن الأوعية الدم�ية، وكا 

 حبة الف�ضتق عن عالقة ا من الأطباء للحدي التقت عدد

بالقلب.. فاإىل التفا�ضيل.  
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ال يختلف عاقالن يف اأن طبع النظافة طبع جمبول يف داخل النف�س االإن�سانية التي حتمل 
فطرة بي�ساء نقية، مل تتلوث باأ�سباب الف�ساد اخللقي، فاإن العقل يعترب النظافة من 
ّب ِ  ُه حِلُ ة يف االإن�سان واالإن�سان بفطرته حمب للخري يقول اهلل تعاىل: )َواإِنهَّ االأمور اخلري
ِ َل�َسِديٌد()العاديات:8(، كما اأن املجتمعات االإن�سانية ت�سري باأ�سابع اال�ستحقار  رينْ َ اخلنْ
واالزدراء ملن ال يتحلى بالنظافة، وهذا ما يراه كل من النا�س يف داخله، فحب النظافة 

اأمر فطري يحث عليه العقل ويجعل املتحلي به حمبوبًا بني النا�س.
فماذا نن

التفا�سيل  اإىل  اأر�سدهم  بل  بالنظافة،  باالهتمام  اأتباعه  اأمر  باأن  االإ�سالم  يكتِف  مل 
اخلا�سة التي ينبغي الرتكيز عليها يف هذه امل�ساألة ومن االأمور التي اأكد عليها هذا الدين 

العظيم:
1- نافة الإن�ضان 

فال بد اأن يبداأ االإن�سان من خالل نف�سه فينظفها ومن االأمور التي ورد فيها االإهتمام 
اخلا�س:

اأ- الأظافر: فقد اأوالها االإ�سالم اهتمامًا خا�سًا فاأمر بق�س االأظافر، ففي الرواية 
عن االإمام ال�سادق عليه ال�سالم قال: " من ال�سنة تقليم االأظفار".

كما اأن لتقليم االأظفار فوائد كثرية واثارا عظيمة ففي الرواية عن االإمام ال�سادق عليه 
الداء  "تقليم االأظفار مينع  واآله و�سلم:  ال�سالم قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

االأعظم ويدر الرزق".
ومن االثار املعنوية التي ترتتب على اإطالة االأظفار ما ورد يف الرواية عن االإمام ال�سادق 
عليه ال�سالم: "اإن اأ�سرت واأخفي ما ي�سلط ال�سيطان من ابن ادم اأن �سار ي�سكن حتت 

االأظافر".
كما نبه االإ�سالم اإىل عادة �سيئة ونهى امل�سلمني عنها وهي عادة تقليم االأظفار باالأ�سنان 
ففي حديث املناهي قال: نهى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم عن تقليم االأظفار 

باالأ�سنان.
ب- البدن: فاإن البدن الذي يفرز العرق ويالقي االأو�ساخ يف العمل، ي�ستحق اأن يحظى 
بفر�سة ليزيل عنه االأق��ذار، كما اأن النا�س الذين جنال�سهم من حقهم اأن ال نوؤذيهم 
برائحة البدن القذر واملتعرق، ففي الرواية االإمام علي عليه ال�سالم: "تنظفوا باملاء 
من الن الريح الذي يتاأذى به، تعهدوا اأنف�سكم، فاإن اهلل -عّز وجّل- يبغ�س من عباده 

القاذورة الذي يتاأفف به من جل�س اإليه".

ومن حق هذا البدن اأن يكون طاهرًا اأي�سًا من النجا�سات ففي الرواية عن ر�سول اهلل 
لي�س عبد يبيت  فاإنه  ركم اهلل،  روا هذه االأج�ساد طههَّ واآله و�سلم: طه �سلى اهلل عليه 
طاهرًا اإال بات معه ملك يف �سعاره، وال يتقلب �ساعة من الليل اإال قال: "اللهم اغفر 

لعبدك فاإنه بات طاهرًا". 
- الأ�ضنان: ولو اأردنا اأن نح�سي ما جاء من الروايات ال�سريفة يف االأ�سنان واالهتمام 
بها ونظافتها للزمنا كتاب كامل، ولكن ن�سري باخت�سار اإىل بع�س االداب التي وردت يف 

تنظيف االأ�سنان، فقد ورد االأحاديث الكثرية التي تاأمر امل�سلمني با�ستعمال ال�سواك
نافة البي�ت 

االأمر الثاين الذي اأكد عليه الدين االإ�سالمي احلنيف هو نظافة البيت وملحقاته ومما 
اأكدت عليه الروايات ال�سريفة ب�سكل خا�س:

اأ- الكن�ض: فقد اأ�سارت الروايات اإىل �سرورة كن�س البيوت من الغبار واالأو�ساخ واأ�سارت 
اإىل اأن اأثر هذا االأمر اأن ينفي الفقر ففي الرواية عن االإمام الباقر عليه ال�سالم: "كن�س 

البيوت ينفي الفقر".
ب- اجللي: فغ�سل االأواين التي يتناول فيها االإن�سان طعامه اأمر �سروري للغاية �سواء 
على امل�ستوى ال�سحي اأو الديني وقد اأكدت عليه االأحاديث حيث ورد يف الرواية عن 

االإمام ال�سادق عليه ال�سالم: "غ�سل االإناء وك�سح الفناء جملبة للرزق".
"ال تبيتوا  - القمامة: حيث ورد عن الر�سول االأك��رم �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: 
القمامة يف بيوتكم واأخرجوها نهارًا، فاإنها مقعد ال�سيطان"، كما اأنها مقعد االأمرا�س 

واحل�سرات ال�سارة اأي�سًا.
د- ح�ك العنكب�ت: فاإن الروايات ت�سري اإىل اأنه بيت ال�سياطني كما اأنه يورث الفقر 
ففي احلديث عن الر�سول االأكرم �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: "بيت ال�سياطني من بيوتكم 

بيت العنكبوت".
وعن االإمام علي عليه ال�سالم: "نظفوا بيوتكم من حوك العنكبوت، فاإن تركه يف البيت 

يورث الفقر".
ه�- الثياب: فاإن الثياب النظيفة، اأمر ال يختلف اثنان يف اأهميته واأثره على النف�س 
واملجتمع، ففي الرواية عن االإمام علي عليه ال�سالم: "النظيف من الثياب ُيذهب الهم 

واحلزن، وهو طهور لل�سالة".

الناة
  االإ�سالم
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 والفرات يهابك الرد

• �سالح اخلاقاين

قال اأب�ك للقابلة التي حملتك 
اأن ت�ضر مهرك 
وتهيء متنك للج�د 

وميينك لل�ضيف  
وعمرك للطف 

كانت الكتائب امل�ضطفة �ضّدا 
خلفها املاء 

وخلفك اأطفال �ضديت 
واملروءة بركان ت�ضعله النخ�ة 

اأنت و�ضلت اىل املاء .. ي�م العا�ضر
وامل�ضرعة ملّغمة بالبطال 

لأن امل�ت .. 
حتى امل�ت

حني طلعت على الرايات باإع�ضار الميان 
وزلزال الباأ�ض 

هابك ي�م العا�ضر 
وحني كان يهرب من قدامك 

كان يتع بالفر�ضان 
فيخل�ن لك الدرب اىل املاء 

اأيها العا�ضق ..
قد اأتعب العابرون ج�ضر امل�ت 

لكنك حني ق�ض�ضت حكاية وعدك باملاء 
قال لك امل�ت حا�ضاك اأن تعرب 
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