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�إن درو�س �حل�ضني )عليه �ل�ضالم( درو�س عميقة بالغة �لأثر و�لتاأثري، تعلمنا - �إ�ضافة 
لدرو�س �لت�ضحية و�لبطولة و�لفد�ء- �أن ننظر �إىل �لأمور نظرة بعيدة مديدة، عميقة 
حميطة مرت�مية، فيكون جهادنا وفد�وؤنا قرباناً لالأجيال و�لأحقاب �ملتالحقة، ل �أن 

يكون قرباناً عابر�ً، ي�ضتهدف �للحظة �لر�هنة.
لبيب بي�شون: من كتابه )خطب الإمام احل�شني على طريق ال�شهادة(



•  بقلم: رئي�ض التحرير 

يف امل�سهد ال�سيا�سي الذي ياأخذ اليوم حيزا كبريا 
واجلماهري  واالعالميني  االع��الم  اهتمامات  من 
ب�سكل عام  ، وباالأخ�ض منهم الطبقة املثقفة، فتدور اأفكار هنا 
بع�ض جوانب  فيه  بع�سها  يكون  وقد  وتطرح حلول من هناك 

ال�سواب اأو بالعك�ض.
بع�ض  واط��روح��ات  اف��ك��ار  م��ن  النف�ض  يحّز يف  م��ا  اأك���رث  واإن 
املح�سوبني على الثقافة تلك الدعوات املنادية للعودة اىل املربع 
االأول واالنطالق- على زعمهم- انطالقة �سحيحة معتربين اأن 
ما نحن فيه اليوم هو نتيجة تلك االنطالقة غري ال�سائبة على 
الرامية  العلنية  وامل�ساريع  املخططات  جميع  متنا�سني  راأيهم، 
اىل النيل من هذا البلد و�سعبه واحليلولة دون تقدمه وتطوره، 
خ�سو�سا بعد املعرفة الثابتة واليقينية من اأن هذا البلد و�سعبه 
لو اأتيحت لهم الفر�سة ونالوا ف�سحة من اال�ستقرار �سوف يرتقون 
مراقي العز و�سيحظون مبواقع القيادة يف االأمة واملنطقة وهو ما 

ال يراد لهم اليوم وغدا. 
واإن كلمة احلق بات لها اأن تطرق االأ�سماع، حتى واإن مل تقبل 
بذلك بع�ض اجلهات التي طاملا ا�ستخدمت حتى ا�ساليب االرهاب 
يف منع اأتباعها من قول كلمة احلق وهو اأحد االأمور التي اأو�سلتنا 
اىل ما نحن، واأن االدهى من هذا االأمر هو تغافل الكثري منم 
امل�سوؤولني عن امل�سهد يف بلدنا عن تلك االهداف ال�سيئة –رغم 
معرفتهم الواقعية واالأكيدة بها-التي تريدها بع�ض االطراف 
اخلارجية خا�سة والداخلية تبعا لها، وهي ال تريد باأ�ض �سكل 
من االأ�سكال لهذا البلد خ�سو�سا التطور والتقدم، وتريده دوما 
قابعا يف قائمة الدول املتخلفة، والتاريخ القريب والبعيد فيه من 

ال�سواهد على ذلك الكثري.
وعودة اىل املثقفني من هذا البلد ح�سرا، الأنهم يف راأي اأهل 
ويدح�ض  عنه  ي��دراأ  وط��ن  كل  و�سور  بناة  هم  واملعرفة  العلم 
كانت  وكم  الفكري،  وبخا�سة يف اجلانب  االع��داء  مططات 

االأماين اأن يتحركوا حراكا قويا وا�سعا باجتاه حماربة دعوات 
العنف والتفرقة واالقتتال، وتثقيف اجلماهري باأن الدول املدنية 
بانتهاج  بل  القوة  ا�ستخدام  اأ�س�ض  على  تبنى  اأن  لها  ميكن  ال 
االأ�ساليب ال�سلمية والتي كفلها الد�ستور اجلديد الذي اأ�ساد به 

القا�سي والداين رغم التاأخر احلا�سل يف اإكماله.
وكان امل�سهد امل��وؤمل حقا هو ان��زواء عدد كبري من قادة الفكر 
من  املتعن�سرين  ال�سالل  اأئمة  بع�ض  بوتقة  حتت  وتقوقعهم 
املح�سوبني ظلما وعدوانا على االإ�سالم والذين جعلوا من اال�سالم 
منوذجا للت�سلط على رقاب النا�ض بالقوة دون �سواها، ويريدون 
فر�ض اآرائهم وتنفيذ مططاتهم بل مططات اأ�سيادهم باأي 
�سكل من االأ�سكال، خ�سو�سا بعدما اأ�سبح يغيظهم بل يق�ض 
�سريع  وتقدم  �سليم  بناء  بلدنا من  عليه  ي�سري  ما  م�ساجعهم 
باجتاه اإعادة بنائه واإعمار ما خربه االأعداء واملغر�سون، وراح 

بلدنا ي�ستعيد مكانته املرموقة بني البلدان.
 وهنا بات من ال�سروري جدا اأن يفّعل املثقفون دورهم الريادي 
يف دعم م�ساريع النهو�ض من جهة ويف ت�سخي�ض مواطن اخللل 
واقرتاح احللول لها من جهة اأخرى وعلى راأ�ض مواطن اخللل 
تلك الرغبات التي تريد اإعادة هذا البلد اىل مربعه االأول بل 
و�سنع  واملكائد  االنقالبات  عرب  التغيري  اأ�ساليب  اىل  والعودة 
اأو  احلقائق  تزوير  عرب  البلد  اأب��ن��اء  على  والتحايل  االأزم���ات 

اإخفائها وجعلهم و�سيلة لتحقيق ماآربهم.
تعاىل  باهلل  املوؤمنون  امل�سلمون  البلد  اأبناء هذا  كل  ولي�ستذكر 
خا�سة وعلى راأ�سهم حملة العلم واأهل الفكر الثقافة اأن الكلمة 
واأن  َماِء(  ال�َسّ يِف  وَفْرُعَها  َثاِبٌت  ُلَها  اأَ�سْ َبٍة  َطِيّ الطيبة)َك�َسَجَرٍة 
كلمتهم الطيبة هذه ثوابها ثابت اىل يوم القيامة الأن اهلل تعاىل 
َياِة  ِذيَن اآَمُنوْا ِباْلَقْوِل الثَّاِبِت يِف احْلَ اآىل على نف�سه اأن يثبت )الَّ

ُ َما َي�َساء(    امِلِنَي َوَيْفَعُل اهللَّ ُ الظَّ ل اهللَّ ْنَيا َويِف االآِخَرِة َوُي�سِ الد
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 رئي�س ديوان الوقف ال�صيعي ينتقد التطرف الديني ويدين اخلطب املت�صددة 

 خالل لقائه بوفد علماء الدين العرب ال�صي �صياء زين الدين: 
املعول على �صخ�صياتكم العلمائية اأن تعيد اإىل الإ�صالم قوته  

انتقد معايل رئي�ض ديوان الوقف ال�سيعي �سماحة ال�سيد �سالح احليدري التطرف الديني 
واالأفكار املتطرفة موؤكدا اأنها نابعة من الفهم اخلاطئ للدين.

بفندق  عقد  الذي  والتقريب  للحوار  ال��دويل  االإ�سالمي  املوؤمتر  خالل  له  كلمة  يف  وقال 
الر�سيد، و�سط بغداد اإن اتفاقا وعمال م�سرتكا يجري بني ديواين الوقفني ال�سيعي وال�سني 
على �سوء ما يجري اليوم على ال�ساحة العراقية، موؤكدا ان مططات خبيثة وموؤامرات 
تبيت للعراقيني يراد بها جر البالد والعباد اىل نزاعات طائفية و�سفك املزيد من الدماء.

اأمام  املن�سات  يرتقون  الذين  ان  ون�سمع  ن�ساهد  اإننا  ال�سيد احليدري:  �سماحة  واأ�ساف 
املتظاهرين ال يتحدثون عن املطالب امل�سروعة واحلاجات من اخلدمات وغريها، م�سددا 
على اأنهم يتحدثون من اجل اإثارة الفتنة الطائفية باأ�سلوب فيه اإ�ساءة بالغة وكالم بذيء 

�سد اأتباع اأهل البيت.
اأكدت  االأ�سرف  النجف  الدينية يف  املراجع  ان جميع  الديوان  رئي�ض  ال�سيد  واأبان معايل 
�سرورة عدم االجنرار وراء الفتنة، مبينا: ان هذه االأ�سوات ال متثل باأي حال من االأحوال 
املذهب ال�سني مطلقا، واأ�سار اإىل اإنها: متثل الع�سابات االإرهابية ويف مقدمتها ع�سابة 
القاعدة التي اأعلنت عن وجودها بني املتظاهرين من خالل �سعاراتها التكفريية الداعية 

اإىل �سفك الدماء.
البعث  من  العراقيني  بدماء  اأيديهم  املتلطخة  الع�سابات  ان  احليدري،  ال�سيد  وتابع 

اأعلنت  االأخ����رى  ه��ي  ال�����س��دام��ي 
ع���ن وج���وده���ا ب���ني امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
واأع��الم��ه��ا،  و���س��وره��ا  ب�سعاراتها 
الفتا اىل ان الدعم لهاتني الفئتني 

ياأتي من خارج احلدود.
العراق  �سنة  اأن  �سماحته:  واأك���د 
ب������راء م��ن��ه��م وم�����ن اأ����س���وات���ه���م 
املنحرفة الداعية اىل دمار العراق 

والعراقيني.
ديواين  يف  اإننا  �سماحته:  وا�ساف 
�سوف  وال�سني  ال�سيعي  الوقفني 

ن�ستمر باالت�سال بالقادة ال�سيا�سيني وغريهم من اجل ن�سر روح احلب وال�سالم واالأمان، 
موؤكدا ان الذي يعي�ض بجانبي يكون �سريكا يل يف ال�سّراء وال�سّراء ننظر اليه نظرة اأخوية 
تتجاوز كل الفروقات القومية اأو الدينية اأو املذهبية وغريها، م�سريا اإىل اأن: هذا ما اتفقنا 
عليه يف ديوان الوقف ال�سيعي مع ديوان الوقف ال�سني وديوان الوقف امل�سيحي والديانات 

االأخرى .

اأّكد االأمني العام للعتبة العلوية املقد�سة ال�سيخ �سياء زين 
اأو  خطاب  اأو  اطروحة  كل  ان  على  توفيقه(  ال��دي��ن)دام 
عقيدة لن حت�سل على اي ر�سيد اإ�سالمي ميكن ان يطرح 
الت�سليم هلل  قائما على  يكن  اذا مل  االن�سانية  ال�ساحة  يف 
بعٌد  الت�سليم  لهذا  يكون  ان  والبد من  وتعاىل-  -�سبحانه 

ذاتٌي يف اأي توجه ان�ساين. 
العرب  الدين  جاء ذلك �سمن لقاء �سماحته بوفد علماء 
عقد  ال��ذي  امل��ذاه��ب  بني  التقريب  موؤمتر  يف  امل�ساركني 
االمام  �سيافة  دار  يف  اللقاء  ُعقد  موؤخرا،وقد  بغداد  يف 

علي)عليه ال�سالم( بتاريخ 2013/4/29م.
قوله  اىل  حديثه  معر�ض  يف  العام  االأم��ني  �سماحة  واأ�سار 
�َسَجَر  ِفيَما  ُموَك  ُيَحِكّ َحَتَّى  اَلُيوؤِْمُنوَن  ��َك  َوَرِبّ )َفاَل  تعاىل: 
ْيَت َوُي�َسِلُّموْا  ا َق�سَ َّ َبْيَنُهْم ُثَمّ اليجدوا يِف اأَنُف�ِسِهْم َحَرجًا مِمّ
االإميان  طريق  للم�سلمني  ر�سمت  قد  اأنها  مبينا  َت�ْسِليًما( 
امل�سلمون  بها  ُمني  التي  كلها،وامل�سكلة  للب�سرية  احلقيقي 
نرى  االإمي��ان، وهذا ما  ال�سواب يف  اأ�ساعوا طريق  اإنهم 
القائمة،  االجتماعية  االإ�سالمية  ال�ساحة  يف  فعال  اأث��ره 
فيدخل البع�ض يف خطابه وهو يريد االعتماد على االإميان 
لكنه ال ينطلق مما يريده اهلل -�سبحانه وتعاىل- يف قراآنه 
اأو يف كلمات ر�سوله وروؤيته الفكرية والدينية دون االعتماد 
ميده  ان  ميكن  ال��ذي  املطلق  االإلهي  الت�سليم  ذل��ك  على 

باالإميان احلقيقي".
اأبناء  ب��اأي��دي  تكون  ال  حينما  اخلطاب  لغة  واأ�ساف"ان 
االإ�سالم احلقيقيني، فاإنها لن تكون حينئذ جمدية و�سيبقى 
امل�سلمون يجنون ثمار ال�سلبيات احلا�سلة يف هذا الواقع" 
موؤكدا بالقول:"فاملعول اوال واخريا على مثل �سخ�سياتكم 

املقد�سة  االماكن  هذه  يف  جتتمع  وهي  الطيبة  العلمائية 
الذي  االلهي  باعتمادالنهج  قوته  اال�سالم  اىل  تعيد  ان 
ذكره القراآن واأكد عليه الر�سول والذي ا�ستمر يف عرتته 
ملف  االك��رم:)اين  الر�سول  فيهم  قال  الذين  الطاهرة 
فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتتي اهل بيتي ما ان مت�سكتم 

بهما لن ت�سلوا بعدي اأبدا (
العام  االم��ني  نائب  �سربة  زهري  اال�ستاذ  اكد  جانبه  من 
ما  اذا  امل�سلمني  ان  قائال:  اللقاء  ه��ذا  مثل  اهمية  على 
يف  بينهم  فيما  النقا�ض  اب��واب  وفتحوا  وتاآلفوا  تعارفوا 
االمور العقائدية والفكرية ف�ستنفتح امامهم ابواب كبرية 
للتالقي ولوحدة الفكر الن معرفة االخر �ستوطد العالقة 
و�ستمحو كل ما هو �سائب ورا�سب لكي تظهر املعلومة على 

حقيقتها.
ا�سالميا  فكرا  الكرمي  القران  به  اأن"ماجاء  اىل  وا�سار 
هناك  ماكان  واذا  والفرقة  والتناحر  االختالف  اليقبل 
العقيدة  على  الت��وؤث��ر  عملية  جزئيات  يف  فهو  اخ��ت��الف 
العالقة  يف  يتج�سد  ان  نريده  املفهوم  وه��ذا  ال��وح��دة  او 
بن  علي  م�سرية  ان  وبالتاأكيد  الواقع  ار���ض  على  البينية 
منها  نتعلم  التي  املدر�سة  وهو  ال�سالم(  طالب)عليه  ابي 
م�سرية الوحدة وم�سرية االخوة التي اراد االخرون يف يوم 

ما ان التكون كذلك".
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 العتبة احل�صينية املقّد�صة ترعى موؤمتر امل�صاحلة الوطنية  

�صة تقوم بتو�صعة باب    كوادر ِق�صم ال�صيانة يف الَعتبة احُل�صينية املُقَدّ
     ِقبلة الإمام احُل�صني

املقد�سة  احل�سينية  بالعتبة  االنبياء  خامت  قاعة  يف   2013/5/5 االح��د  يوم  اقيمت 
�سعار  وحتت  املقد�سة  كربالء  حمافظة  لع�سائر  الوطنية  امل�ساحلة  موؤمتر  فعاليات 
املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العامة  االمانة  وبرعاية  يوحدنا(  ال�سالم  عليه  )احل�سني 

وبالتن�سيق مع م�ست�سارية امل�ساحلة الوطنية .
االمري  عبد  احلاج  اال�ستاذ  القاها  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العامة  االمانة  كلمة 
املقبور  الالنظام  �سقوط  ومنذ  الكرام  االخ��وة  على  يخفى  فيها" ال  وقال  القري�سي 
تعر�ض العراق اىل موؤامرة دولية واقليمية كبرية ا�ستهدفت وحدته الوطنية ون�سيجه 
االجتماعي وتاريخه احل�ساري والثقايف وكان الهدف والغاية منها هو العودة بالبلد 
و�سعبه اىل احلقبة ال�سوداء املظلمة وايقاف العملية ال�سيا�سية والتجربة الدميقراطية 

التي �سنعتها الدماء الزاكية ل�سهداء هذا البلد وت�سحياته ".
م�ست�سار امل�ساحلة الوطنية االأ�ستاذ علي كمونه حتدث ملجلة )الرو�سة احل�سينية( 
املقد�سة  احل�سينية  العتبة  برعاية  الوطنية  امل�ساحلة  موؤمتر  اليوم  "ينعقد  قائاًل 
الراهن  ال�سيا�سي  الو�سع  تدار�ض  الأجل  الوطنية  امل�سالح  م�ست�سارية  مع  وبالتن�سيق 
يف  �ساهدنا  وقد  البلد  يف  ن�سره  البع�ض  يحاول  الذي  الطائفي  املد  ايقاف  وحماولة 
املرحلة املا�سية �سراعات �سيا�سية كبرية ت�ستنبط من قيم طائفية هي دخيلة على 
املجتمع ولذلك جلاأنا اىل �سيوخ ووجهاء الع�سائر ملا ميتلكون من تاأثري اجتماعي على 

ال�سلمي،  الت�سامح والتعاي�ض  املجتمع حتى نوقف املد الطائفي ونحاول ان نعيد قيم 
العراق  ع�سائر  كل  ي�سمل  ملوؤمتر  التهيئة  هي  املوؤمتر  هذا  مقررات  من  اأن   " مبينًا 
الدور  الع�سائر  اعطاء  على  والتاأكيد  العراقي  ال��دم  حلرمة  وثيقة  ا�سدار  وكذلك 

اال�سا�سي يف املرحلة ال�سيا�سية القادمة ".
املُوؤمترون دعوا اىل نبذ التفرقة بكل ا�سكالها والرتكيز على املواطنة ال�ساحلة وعدم 

ال�سماح بالتدخل االجنبي يف ال�سوؤون الداخلية الأبناء العراق .

تقرير:م�سطفى ُمال هذال/
�سة  املُقَدّ احُل�سينية  للَعتبة  التابع  ال�سيانة  ِق�سم  والهند�سية يف  الفنية  الكوادر  تقوم 
بتو�سعة باب ِقبلة االإمام احُل�سني )عليه ال�سالم( لت�سهيل عملية دخول الزائرين يف 

الزيارات املليونية واملنا�سبات الدينية.
حفي مل�سوؤول ِق�سم ال�سيانة احلاج كرمي االأنباري قال : " تقوم كوادرنا  ويف ت�سريٍح �سُ
الهند�سية والفنية بتو�سعة باب الِقبلة ُبغية ت�سهيل دخول املواكب احُل�سينية الداخلة 
اىل ال�سحن احل�سيني ال�سريف كعزاء رك�سة طويريج ، م�سيفًا �ست�سمل هذه التو�سعة 
خم�سة اأبواب وهي باب الِقبلة وباب قا�سي احلاجات وباب ال�ُسهداء وباب الزينبية 
وباب الرجاء ، ُمكّماًل قوله ُمّدة العمل يف باب الِقبلة �ست�ستغرق ع�سرة اأ�سهر نظرًا 
ِلِقدمها مما اأجرب الكوادر العاملة على تدعيم ال�سقف باأعمدة كونكريتية وحديدية 

م�ساحة  ت�سل  اأن  املقّرر  ومن  �ساندة 
اأمتار   )6 –  5( التو�سعة  بعد  الباب 
ة بباب  ،اأما بالن�سبة للتو�سعة اخلا�سَّ
ال�سهداء فقد اأ�ساف بعد االإنتهاء من 
اأعمال تو�سعة احلائر احُل�سيني والتي 
بعدها  �سنقوم  �سهرين  مل��دة  ت�ستمر 
اإَنّ  اىل  م�سريًا  العمل  يف  باملبا�سرة 
ُعر�ض الباب القدمي هو ثالثة اأمتار، 
ل اأن ي�سل اىل خم�سة اأمتار  ومن املوؤَمّ
ٍة زمنيٍة ترتاوح من  بعد التو�سعة ومبَدّ

�سهرين اىل �سهرين ون�سف ".

مع  لقاٌء  لنا  كان  تنفيذها  وكيفية  االأعمال  طبيعة  عن  اأكرث  تفا�سيٍل  على  وللتعرف 
احُل�سينية  الَعتبة  يف  الهند�سية  امل�ساريع  ِق�سم  رئي�ض  كاظم  ح�سن  حممد  االأ�ستاذ 
�سة والذي اأ�ساف قائاًل : " مَتّ العمل على تو�سعة باب ِقبلة االإمام احُل�سني)عليه  املُقَدّ

ال�سالم( موؤكدًا على اإَنّه �سيتم ِتباعًا تو�سعة باب ال�ُسلطانية وباب ال�ِسدرة.
ال�ستيعاب  هو  التو�سعة  هذه  من  الهدف  " اإَنّ  قال  للتو�سعة  الرئي�سي  الهدف  وعن   
وباالأخ�ض  عا�سوراء  اإحياء  مرا�سيم  يف  وامل�ساركني  الزائرين  من  املليونية  االأع��داد 
�سيقل  وبالتايل  االأربعني  زيارة  امل�ساركة يف  الداخلة  واملواكب  ِرك�سة طويريج  عزاء 

الزحام الذي يح�سل عند هذه املداخل " .
االأولية  الدرا�سات  باإعداد  ة  ُمت�سّ �ُسعبة  الهند�سية  ال�سوؤون  ِق�سم  لدى  اإَنّ  ُيذكر 
�سة وكذلك اإعداد  للم�ساريع امل�ستقبلية التي من املُزمع اإن�سائها يف مدينة كربالء املُقَدّ
ُتقّدمها  التي  الوظيفية  الربامج 
هذه امل�ساريع،ونظرًا لتعّدد وتنّوع 
امل�ساريع التابعة للَعتبة احُل�سينية 
للزائرين  م���دٍن  م��ن  ���س��ة  املُ��ق��َدّ
وم�ست�سفيات  ثقافية  وم��راك��ز 
احليوية  امل���راف���ق  م��ن  وغ��ريه��ا 
جاءت هذه ال�ُسعبة لتقوم باإعداد 
باالعتماد  ُم�ستقبلية  درا���س��ات 
ملعرفة  وم�ست�سارين  خرباء  على 

اجلدوى من تلك امل�ساريع .
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 الأمانتان العامتني للعتبتني املقد�صتني احل�صينية والعبا�صية تقيمان الأ�صبوع 
الثقايف الأول يف خوز�صتان  

اأقامت االأمانتان العامتان للعتبتني املقد�ستني احل�سينية 
والعبا�سية وبالتعاون مع منظمة االإعالم الدويل االأ�سبوع 

الثقايف االأول يف خوز�ستان.
ال�سبت  يوم  ع�سر  الثقايف  االأ�سبوع  فعاليات  وانطلقت 

23جمادي الثاين 1434 ه� املوافق 4 ايار 2013 م تزامنا 
ال�سالم،  عليها  فاطمةالزهراء  ال�سيدة  والدة  ذكرى  مع 
اإقليم  يف  املركزية  املكتبة  قاعة  على  اأقيم  بهي  بحفل 
من  كبري  ع��دد  وبح�سور  االأه���واز،  حمافظة  خوز�ستان 

باالإ�سافة  واالأكادميية  وال�سيا�سية  الدينية  ال�سخ�سيات 
على اأعداد كبري من اأهايل االإقليم.

ال��ذك��ر احلكيم ق��راأه��ا  ب��ت��الوة الآي م��ن  واب��ت��داأ احل��ف��ل 
اأ�سامة  العتبتني املقد�ستني احلاج  املقر الدويل وموؤذن 
العتبتني  يف  االإن�����س��اد  ف��رق��ة  بعدها  ل��ت��اأت��ي  ال��ك��رب��الئ��ي 
)نداء  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  ن�سيد  لتلقي  املقد�ستني 
خوز�ستان  جمعة  اإم��ام  كلمة  جاءت  ثم  ومن   ، العقيدة( 
االإع���الم  منظمة  رئي�ض  عنه  بالنيابة  األ��ق��اه��ا  وال��ت��ي 
الدويل ال�سيخ حممد ح�سني بلك والتي رحب فيها بوفد 
العام  االأم���ني  نائب  تراأ�سه  ال��ذي  املقد�ستني  العتبتني 
للعتبة احل�سينية ال�سيد اأف�سل ال�سامي وقدم لهم ال�سكر 

الإقامتهم هذا االأ�سبوع الثقايف. 
الثقايف  لالأ�سبوع  تعريفا مت�سرا  بلك  ال�سيخ  قدم  كما 
فعاليات  هكذا  مثل  اإقامة  �سرورة  على  م�سددا  االأول، 
تخ�ض الفكر احل�سيني يف كل وزمان ومكان ليطلع العامل 

 العتبة احل�صينية حت�صل على درع التمييز خالل م�صاركتها يف معر�س 
بغداد الدو للكتاب  

الثانية  ن�سخته  يف  للكتاب  الدويل  بغداد  معر�ض  يف  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  �ساركت 
واملنظم من قبل وزارة الثقافة �سمن م�سروع بغداد عا�سمة الثقافة العربية

"كان  العتبة احل�سينية املقد�سة لوكالة نون اخلربية  وقال مي�سر احلكيم م�سوؤول جناح 
التنظيم جيد جدا حيث كانت امل�ساحة 5000 مرت مربع توزعت على اكرث من 250دار 
الكتب ا�سافة  وتوزيع ولدول م�ساركة عربية واجنبية وملختلف اخت�سا�سات  ن�سر وطبع 
امل�ساحة  بو�سع  ومتيز  ال�سنة  هذه  املعر�ض  به  مامتيز  ان  .مو�سحا  املدجمة  لالقرا�ض 

وزيادة عدد امل�ساركني والتنظيم االف�سل .
اكرث  كانت  للزائرين حيث  اكرث  بحاجة اىل ح�سور  كان  املعر�ض  ان  "الحظنا  وا�ساف 
ب�سبب  هذا  ان  ونعتقد  للزائرين  واملتوقع  املطلوب  احل�سور  وعدم  فاترة  املعر�ض  ايام 
واي�سا  البلد  يف  االمنية  االو�ساع  وكذلك  املعر�ض  موعد  مع  تزامنت  حيث  االمتحانات 
امل�ساركة  املعار�ض  باقي  عن  متيزت  املقد�سة  العتبات  ان  .مبينا  اجلوية  االح��وال  �سوء 
اجنحتنا  اىل  اىل  وامل�سوؤولني  ال�سخ�سيات  بع�ض  وح�سور  وال�سيوف  الزائرين  بتوافد 
حفل  يف  اجنحتنا  اىل  احل�سور  اىل  الزائرين  �سجع  الذي  املجاين  التوزيع  اىل  ا�سافة 
امل�ساركات  اأف�سل  من  واعتربوها  التميز  بدرع  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  فازت  اخلتام 
يف املعار�ض الدولية ومت توزيع ال�سهادات التقديرية من قبل وكيل وزير الثقافة اال�ستاذ 

نوفل ابو رغيف .
من جانبه قال مدير دار العلم للتقنيات الرتبوية فا�سل ال�سمرتي لوكالة نون اخلربية 
"ان املعر�ض من حيث التنظيم جيد جدا اال ان االقبال دون امل�ستوى واعتقد ان ال�سبب 

هي فرتة االمتحانات التي نظم من خاللها املعر�ض، مو�سحا ان معظم رواد املعار�ض 
من�سغلون  واجلميع  اجلامعات  او  االعدادية  او  املتو�سطة  املراحل  �سواء  الطلبة  من  هم 
بالتهيئة لالمتحانات اال ان املعر�ض من حيث التنظيم وامل�ساركة واملعرو�ض من الكتب 

نوعا وكما يعترب جيد جدا.
وتابع اننا ن�سكر جهود االخوة القائمني على املعر�ض �سواء الدكتور نوفل ابو رغيف باإدارته 
واحتاد النا�سرين العراقيني مب�ساهمتهم الفاعلة وهو ما اأدى اىل هذا املظهر احل�ساري 
ال�سيا�سية  العام واملناكفات  ال�سيا�سي  الو�سع  الذي يعد مطمحا لكل املثقفني وبالتاكيد 
من  اقباال  ن�ساهد  اإذ مل  املعر�ض  اىل  ال��زوار  اقبال  على  ال�سلبي  االثر  لها  والتقاطعات 
االخرى  التقليدية  للمعار�ض  ن�سبة  جدا  �سعيفا  اقبالهم  وكان  املعر�ض  اىل  املحافظات 
لذا نطالب امل�سوؤولني ان تقام املعار�ض يف اوقات منا�سبة ميكن للمواطن يف مدينة بغداد 
ويا حبذا لو تبادر اجلامعات واملدار�ض بتنظيم رحالت للتعريف بالكتاب خ�سو�سا هكذا 
معار�ض ت�سم دور ن�سر من متلف الدول.فيما �سرح الفنان الكبري الدكتور �سامي عبد 
احلميد ملرا�سل وكالة نون انني فوجئت بهذ التطور الكبري ملعر�ض بغداد الدويل للكتاب 
فقد كان يف ال�سنة املا�سية حجمه �سغريا ، ودور الن�سر كانت قليلة واالن ن�ساهد مئات 
من دور الن�سر امل�ساركة باالف املطبوعات من متلف العلوم واالداب والفنون املعرو�سة 
للجمهور الذي ح�سر للمعر�ض وكان وا�سعا وكبريا ومن متلف اجلهات الثقافية وهذا 

�سيء مفرح بالن�سبة للمثقفني بالدرجة االوىل"
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تلبية للدعوة املوجهة من عمادة املعهد التقني يف حمافظة 
والثقافية  الفكرية  ال�سوؤون  ق�سم  �سارك  املقد�سة  كربالء 
الثقايف  االأ�سبوع  بفعاليات  املقد�سة  العبا�سية  العتبة  يف 
للمعهد املذكور، مبعر�ض الكتاب الذي يقام �سمن فعاليته 
اإ�سهام  كربالء  يف  التقني  )املعهد  �سعار  حتت  واملنعقد 
وع�سرون  املجتمع( وذلك ملرور خم�سة  تنمية  متوا�سل يف 
جمادي   27-25 من  اأيام  لثالثة  ي�ستمر  و  لتاأ�سي�سه،  عام 

الثاين 1434 ه� املوافق 6-8 ايار 2013 م. 
وتاأتي هذه امل�ساركة من اأجل فتح قنوات ات�سال بني العتبة 
العراقية  واالأكادميية  العلمية  املوؤ�س�سات  وباقي  املقد�سة 
وامل�ساركة بهذا املعر�ض ،اإ�سافة لرتكيزها ب�سورة خا�سة 
وغريها(،  معاهد-  )جامعات-  الطالبية  ال�سرائح  على 
والربامج  اخلطط  من  العديد  امل�سروع  لهذا  اأع��دت  وقد 
الثقافية  واملهرجانات  والندوات  الكتاب  معار�ض  كاإقامة 
والفكرية ،اإ�سافة للمخيمات الك�سفية واالأم�سيات القراآنية 
لهذه  والثقافية  الذهنية  القابليات  ينمي  ومبا  وامل�سابقات 

الطبقة ،والتي تعترب اللبنة االأ�سا�سية لبناء املجتمع.
 هذا ما ذكره نائب رئي�ض ق�سم ال�سوؤون الفكرية والثقافية 
احل�سني  عبد  عقيل  ال�سيد  املقد�سة  العبا�سية  العتبة  يف 

من  جمموعة  �سمت  امل�ساركة  اأن"  م�سيفا   ، اليا�سري 
نتاجات ق�سمنا باملوؤلفات الدينية والثقافية والتخ�س�سية 
الأ�سداراتنا  اإ�سافة  امل�سلمة(  وامل��راأة  والطفل  )االأ���س��رة 
من  وجمموعة  والف�سلية  وال�سهرية  ال�سهرية  الن�سف 
املقد�سة  العتبة  مطوطات  ودار  مكتبة  �سعبة  اإ�سدارات 
للطباعة  الكفيل  مركز  لنتاجات  عر�سا  �سملت  كذلك 
وقد  املعهد  وطلبة  الباحثني  متناول  يف  لتكون  الرقمية 

وق��ب��واًل  منقطع  وا�سعة  اأ���س��داء  امل�ساركات  ه��ذه  وج��دت 
النظري  وتعاطيًا من قبل  الطلبة واالأ�ساتذة ".

العتبة املقد�سة والإ�سفاء  اأخرى و�سمن م�ساركة  من جهة 
اأجواء الربيع والزهور �ساركت �سعبة زراعة العتبة املقد�سة 
بجناح اآخر �سّم بع�ض اأنواع الزهور واأ�سجار الزينة ،كذلك 
ومداخله  املعر�ض  قاعة  بتزيني  امل��ذك��ورة  ال�سعبة  قامت 

الرئي�سية باأنواع من ال�ستالت الظلية واملو�سمية . 

  العتبة العبا�صية املقد�صة ت�صارك يف فعاليات الأ�صبوع الثقايف للمعهد 
التقني يف كربالء  

اأجمع على هذا الثورةالعظيمة.
بعدها جاءت كلمة االأمانتني العامتني للعتبتني املقد�سني 
األقها ال�سيد اأف�سل ال�سامي والتي رّحب فيها باحلا�سرين 
وب��نّي  العاميتني،  االأم��ان��ت��ني  و���س��الم  حتيات  لهم  ونقل 
بني  وال��روح��ي  العقائدي  واالرت��ب��اط  الوثقى  العالقة 
احلنيف. االإ�سالمي  بالدين  باالإميان  واملتمثل  ال�سعبني 

اليوم حفل افتتاح هذا  " ونحن نعي�ض  ال�سامي  واأ�ساف 
واعتزاز  بفخر  ن�ستذكر  خوز�ستان  يف  الثقايف  االأ�سبوع 
عنها  متخ�ست  وم�سريية  �سعبة  وليايل  اأي��ام  ما�ض 
والتي  كربالءاملقد�سة،  املقد�سة يف  العتبات  اإدارة  والدة 
االأي��ام، حيث  العا�سرة هذه  ال�سنوية  ذكراها  علينا  متر 
املوؤمن)قبيل  الكربالئي  ال�سباب  من  جمموعة  ت�سدى 
االأمريكية  القوات  ودخول  ال�سدامي  الالنظام  �سقوط 
املحتلة اإىل مدن العراق( للدفاع عن العتبتني املقد�ستني 
وتوجيه  وباأ�سراف  حولها  ورابطوا  والعبا�سية  احل�سينية 
العليا  الدينية  املرجعية  وك��الء  ال�سماحة  اأ�سحاب  من 
الكربالئي،  املهدي  عبد  وال�سيخ  ال�سايف  اأحمد  ال�سيد 
القوات  تلك  وح��دات  لبع�ض  وف��داء  بقوة  ت�سدوا  حيث 

العتبتني  وم��داخ��ل  اأب���واب  من  االق���رتاب  من  ومنعوهم 
ومت  بالنجاح،  اجلهود  تلك  تكللت  وقد  اآن��ذاك،  املقفلة 
جموع  اأم��ام  املقد�ستني  العتبتني  اأب��واب  فتح  اهلل  بعون 
االأربعني  زي��ارة  م�سارف  على  كانت  والتي  ال��زائ��ري��ن، 
امل��ب��ارك��ة وت��واف��د م��الي��ني ال��ق��ا���س��دي��ن ب��ع��د ع��ق��ود من 
باأمن  الزيارة  مرا�سيم  متت  حيث  واالإب��ع��اد،  احلرمان 
بحول  احلرجة  الفرتة  تلك  يف  عالية  وان�سيابية  و�سالم 
اهلل وقوته واأنفا�ض م�سرفيها عليهم ال�سالم وهمة اأبناء 

املدينة الغيارى".
كما بنّي اأن االأمانتني العامتني وبف�سل توجيهات املرجعية 
وبوترية  اأن�����س��اأت  االأ���س��رف،  النجف  يف  العليا  الدينية 
باخلريات  زاخرة  متنوعة  خدمية  مواقع  وجادة  �سريعة 
ووح��دات  و�سعب  اأق�ساما  ا�ستحدثت  حيث  وال��ربك��ات، 
العتبتني  خدمة  يف  جميعًا  علمها  ي�سب  فاعلة،  خدمية 
املقد�ستني وزائريها الكرام، وقد تنوعت هذه اخلدمات 
بني روحية ومعنوية وتوجيهية وثقافية من جهة، وطبية 
ت�ستمل  ممن  وغريها  وعمران  و�سيافة  واإي��واء  و�سحية 

عليه الهيكلة االإدارية احلالية من جهة اأخرى.

ثم جاءت بعدها ق�سيدة �سعرية لالأ�ستاذ ممثل االأمانة 
العامة للعتبة العبا�سية االأ�ستاذ علي ال�سفار والتي اأثار 
لل�سعر  ق�سيدة  بعدها  لتاأتي  احلا�سرين،  اأ�سجان  فيها 

ال�سعبي األقاها ال�ساعر ال�سيد �سعيد ال�سايف.
الدكتور  خوز�ستان  اأقليم  حمافظ  نائب  كلمة  جاءت  ثم 
وق��دم  باحلا�سرين  فيها  رح��ب  وال��ت��ي  مو�سوي  ح�سني 
فيها ال�سكر والعرفان للعتبتني املقد�ستني على جهدهما 

الكبري على اإقامة هذا االأ�سبوع الثقايف املبارك. 
اأحمد  ل��ل��م��ّداح  م��دي��ح  مبو�سحات  احل��ف��ل  خ��ت��ام  وك���ان 
القزويني رافقت رفع رايتي اأبي عبد اهلل احل�سني واأخيه 
املكتبة  باحة  يف  ال�سالم  عليهما  العبا�ض  الف�سل  اأب��ي 
الفكرية  للنتاجات  معر�ض  بعدها  ليفتتح  امل��رك��زي��ة، 

اخلا�سة بالعتبتني املقد�ستني .
يذكر اأن االأ�سبوع الثقايف االأول اأقيم يف عدد من الدول 
املختلفة ومن اأجل نقل واإي�سال بركات العتبات املقد�سة 
وكذلك نتاجاتها الفكرية والعمرانية وما و�سلت اإليه من 

تقدم وتطور يف �ستى املجاالت اإىل تلك الدول ..
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ال�سيد علي  العظمى  اآي��ة اهلل  االأعلى  الديني  ح��ّذر ممثل املرجع 
احل�سيني ال�سي�ستاين من داخل ال�سحن احل�سيني ال�سريف، الكتل 
ال�سيا�سية من مغبة بقاء الو�سع االمني وال�سيا�سي والتناحر غري 
املرّبر وان ال�سعب العراقي الذي عرف عنه ال�سرب والتحّمل لن 
يبقى �ساكتًا على هذه االأو�ساع املاأ�ساوية فرمبا  �سينفجر -يومًا 
ما- بوجه هوؤالء الذين ال يبالون وال يكرتثون ملا مير به من ماآ�ض 
وم�سائب. مو�سحا ان البلد يعي�ض اأ�سواأ الظروف ال�سيا�سية التي 
مّر بها حلد اليوم مت�سائال اين اخلطط االمنية التي يتحدث عنها 
كبار القادة االأمنيني؛ واأين االأموال الطائلة التي ت�سرف باملليارات 

على االأجهزة وامل�ستلزمات االأمنية.
وقال ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي خالل خطبة اجلمعة الثانية 
ان  2013/3/22م  امل��واف��ق  1434ه����  االوىل/  9/ج��م��ادى  اليوم 
"احلديث �سيكون يف هذه اخلطبة مق�سورًا على االأحداث االأمنية 
وما مّر به البلد من تفجريات دامية حيث ن�سرت الكثري من املواقع 
اخلربية �سورًا ماأ�ساوية وب�سعة جدًا الأطفال ورجال وم�ساهد لن�ساء 
اأمهات ثكلى ورجال مفجوعني بقتل اأوالدهم واأرحامهم واأحبائهم؛ 
مو�سحا اأن هذه ال�سور تعك�ض حجم املاأ�ساة االن�سانية التي يعي�سها 

ال�سعب العراقي فان اأي ان�سان حتى من ال ميتلك اال �سيئًا قلياًل 
من االإح�سا�ض و العاطفة وامل�ساعر االإن�سانية وال�سعور بامل�سوؤولية 
�سوف ت�سيبه حالة من ال�سخط ال�سديد واال�سمئزاز والغ�سب على 
من هم ال�سبب املبا�سر يف هذه االأعمال االإجرامية وعلى من هم 
ال�سبب غري املبا�سر لها..وهناك اأ�سباب متعددة البد من اأخذها 
بنظر االعتبار ملعاجلة هذا امللف- �سحيح ان ع�سابات القاعدة 
هي التي اعلنت م�سوؤوليتها عن هذه التفجريات ولكن –اي�سًا- فان 
هناك اأطراف اأخرى تتحّمل امل�سوؤولية عن توفري االأجواء واملناخات 
ال�سيا�سية واخلطابات الطائفية املحر�سة على العنف والتق�سري 

والق�سور يف اخلطط االأمنية ولدى القادة االأمنيني..
اأ�سواأ  يعي�ض  البلد  ف��ان  �سيا�سية  جهة  الكربالئي" من  واأ���س��اف 
الظروف التي مّر بها حلد االآن فالكتل ال�سيا�سية تعي�ض حالة من 
الت�سرذم والتناحر والتفكك والالمباالة مبا يجري من نزيف للدم 
العراق وقد انعك�ض ذلك �سلبًا على الو�سع االأمني. واأما من اجلهة 
االأمنية فهناك اأكرث من مليون عن�سر من عنا�سر االأجهزة االأمنية 
وهي ال ت�ستطيع ان تفعل �سيئًا بعد هذه ال�سنني من املواجهة مع 

الع�سابات االرهابية جتاه هذه التفجريات..."

نقَل ممثل املرجعية الدينية العليا ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي 
االوىل/  يف 23/ج��م��ادى  اجلمعة  ل�سالة  الثانية  اخلطبة  خالل 
بخ�سو�ض  العليا  املرجعية  راأي  2013/4/5م  املوافق  1434ه��� 
اإقامتها يوم 2013/4/20 بقوله" اأود  االنتخابات املحلية املزمع 
املتعلقة  االأم��ور  العليا حول بع�ض  الدينية  املرجعية  راأي  اأب��ني  اأن 

بانتخابات جمال�ض املحافظات:
االأمر االأول: اأن املرجعية الدينية العليا لي�ض لها اأي راأي داعم او 
القوائم  من  قائمة  ايَّ  او  املر�سحني  من  مر�سح  ايَّ  جت��اه  �سلبي 
املر�سحة او اأي كيان من الكيانات املر�سحة لالنتخابات بل االأمر 
مرتوك بتمامه الختيار املواطن وهو الذي يتحّمل امل�سوؤولية كاملة 
عن ذلك.. وتو�سي املرجعية الدينية العليا جميَع املواطنني بح�سن 
االختيار للمر�سح والقائمة معًا.. وذلك باعتماد املعايري ال�سليمة 
وال�سحيحة من خالل اختيار ال�سخ�ض الذي يوؤمتن عليه واملت�سف 
باالإخال�ض وحب اخلدمة والنزاهة والكفاءة والذي يهمه م�سالح 
او  ال�سخ�سية  م�ساحله  عن  يبحث  وال  والبلد  املحافظة  اأه��ايل 

م�سالح كتلته او حزبه او قائمته.
االأمر الثاين: اأن االنتخاب ال�سحيح يعتمد على ركنني اأ�سا�سيني: 
اأن  اإذ ال يكفي  انتخاب ال�سخ�ض املر�سي والقائمة املر�سية معًا 
يكون املر�سح مر�سيًا لدى املواطن ولكن قائمته غرُي مر�سية اأو اأن 

القائمة مر�سية لدى املواطن ولكن املر�سح غري مر�سي.
�سفافة  االنتخابية  االأج��واء  تكون  ان  على  التاأكيد  الثالث:  االأم��ر 
للتغيري  ومدخل  بوابة  تكون  اأن  لالنتخابات  ميكن  فال  ونزيهة 
نحو االأف�سل اإال من خالل هذه االأجواء واأما بذل االأموال ل�سراء 
االأ�سوات وا�ستخدام النفوذ واإعطاء الوعود بالتعيينات او املقاوالت 
نزاهتها  االنتخابات  وتفقد  اأم��ور غري جائزة  فاإنها  او غري ذلك 

و�سفافيتها..
قد  اذ  للمواطن  الواحد  بال�سوت  اال�ستهانة  عدم  الرابع:  االأم��ر 
و�سول  ومنع  اجليدة  العنا�سر  اإي�سال  يف  ال�سوت  هذا  ي�ساهم 

العنا�سر ال�سيئة لو اأْح�َسن االختيار.. 
ويف امل�سالة الثانية خالل خطبة اجلمعة من ال�سحن احل�سيني 

ال�سريف اأو�سح ال�سيخ الكربالئي بقوله: 
من  الب�سرة  مدينة  مواطني  من  الكثري  مبعاناة  يتعلق  ما  "اأما 
تداعيات واآثار زيادة ملوحة مياه �سط العرب والذي اثر �سلبًا على 
الو�سع ال�سحي واملعا�سي والبيئي والزراعي لكثري من املواطنني، 
بالتعاون  وذل��ك  للم�سكلة  وعاجلة  جذرية  حلول  و�سع  من  فالبد 
املعنية وخ�سو�سًا احلكومة االحتادية  اجلاد بني جميع اجلهات 

واحلكومة املحلية ملحافظة الب�سرة.

نحذر الكتل ال�صيا�صية من مغبة بقاء الو�صع املرتدي على حاله 
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كربالء  ُجمعة  وخطيب  الُعليا  الدينية  املرجعية  مُمِثّل  تناول 
من  الثانية  ال�سايف يف اخلطبة  اأحمد  ال�سيد  �سماحة  �سة  املُقَدّ
ال�سريف يف  احُل�سيني  ال�سحن  اأقيمت يف  التي  اجُلمعة  �سالة 
مايدور   2013 ني�سان   12 املوافق  ه�   1434 االآخ��رة  جمادي   1
جمال�ض  انتخابات  موعد  اق��رتاب  من  ال�سيا�سية  ال�ساحة  يف 
احلياة  ر�سم  اإَنّ  تعلمون  اأنتم   " �سماحته  مبينًا  املحافظات 
ال�سيا�سية مبقدار يتنا�سب طرديًا مع وعي النا�ض ومع قدرة النا�ض 
على الت�سخي�ض والتمييز واالأمور ال تنظر دائما اآنيًا واإمّنا يجب ان 
تكون النظرة بعيدة وكّلما كانت القاعدة ال�سعبية م�ساركة ب�سكل 
البلد  فاإن ذلك يجعل  وبخياراتها  باإرادتها  اأي موطٍن  اأو�سع يف 
يف ماأمن من االخرتاقات التي ت�سادر حريته م�ستقباًل وجتعل 
البلد يف ماأمن من اأموٍر ال حتمد عقباها وعلى راأ�سها االأنظمة 
الدكتاتورية وبالنتيجة كثري من االأمور حتتاج اىل وعي وقدرة عل 
حتليل االأمور اآنيًا مبعايري ثابتة ومن�سبطة وهذه املعايري م�سوؤول 
عنها الناخب م�سوؤولية مبا�سرة، ونوؤكد على النا�ض اأن ت�سعى لكي 

تر�سم ما تريد وهذا لي�ض له خيار اإال االنتخابات". 
وماطبًا �سماحته من �سيحظى باأ�سوات النا�ض من املر�سحني" 
امل�ستقبل نقول  الذين �سيحظون مبقعد  املر�سحني  االإخ��وة  على 

لهم اإننا عندما جنمع املر�سحني االآن يف كل املحافظات قطعًا 
عليهم  تقع  ال��ذي��ن  املر�سحني  م��ن  كبري  ع��دد  على  �سنح�سل 
م�سوؤولية كبرية وعمدتها اأن ال يتحول مقعد جمل�ض املحافظة اىل 
م�سروع �سخ�سي يعني اأن اليكون هذا املقعد حاله حال امل�ساريع 
اأو التي تتعلق مبنافع خا�سة،  االأخرى اال�ستثمارية وال�سخ�سية 
واإمنا هذا املقعد مقعد خدمي وهو عبارة عن مقعد يلبي حاجة 
اأن تتحول هذه املقاعد اىل م�ساريع �سخ�سية ولذلك  النا�ض ال 
اأمامهم م�سوؤولية من االآن، فعلى هذا املر�سح اأن يعد نف�سه من 
لنف�سه يف حملته  اأع��د  كما  امل�سوؤولية  لتحّمل هذه  اإع��دادًا  االآن 
االنتخابية وبذل جهدًا يف ال�سعي من هنا وهناك فعليه م�سوؤولية 
اأن يبذل جهدًا م�ساعفًا خلدمة النا�ض، واأن يتحلى بامل�سداقية 
املر�سحني  بع�ض  االآن  فنالحظ  االنتخاب،  وبعد  االنتخاب  قبل 
االنتخابية  الدعاية  بغية  اأهله  وتفّقد  وزاره  اإاّل   مل يرتك مكانًا 
�سادقًا  ويكون  ال�سيء  بنف�ض  يقوم  اأن  فعليه  لنف�سه  والرتويج 
وبع�ض  باالنتخابات،  فاز  اإذا ما  ي�ستطيع  النا�ض مبقدار ما  مع 
املر�سحني يتكلم عن جمال�ض املحافظة وعن نقاط االإخفاق وبعد 
اأن يكون يف املن�سب نف�سه فعليه اأن ال يعتذر وُيوِجد مربرات ال 

يف�سح لالآخرين عنها االآن.."

ال�سيد ال�سايف يف خطبته  العليا  الدينية  تناول ممثل املرجعية 
الثانية من �سالة اجلمعة ليوم 19 جمادي االوىل 1434 ه� املوافق 
29 اذار 2013م من احلرم احل�سيني املطهر، اأمرين اأولهما يتعلق 
مبرور الذكرى العا�سرة للتغيري يف العراق ويف الثاين تناول ما 

يتعر�ض له البلد من اإرهاب.
فقال ال�سايف" اأخوتي اأخواتي اأعر�ض على م�سامعكم الكرمية 
الذي  للتغيري  العا�سرة  الذكرى  اإطاللة  مع  االأول  االأمر  اأمرين، 
نحتاج  �سنوات  الع�سر  هذه  بعد  اننا  اعتقد  العراق،  يف  ح�سل 
اإىل اأن نقف ال�ستي�ساح امور واال�ستفادة من هذه التجربة التي 
مرت يف البلد، وال بد لكل منا اأن يقف متاأماًل فيما حدث، ويرجو 
فيما يحدث، ال �سك ان هناك منجزات ح�سلت وكان هناك من 
الطالئع اخلرية الأبناء البلد قد بذلت ق�سارى جهدها من اجله، 
وقطعًا هذه املنجزات رافقها اي�سًا بع�ض االخفاقات، فكل جتربة 

حت�سل فيها االجنازات وحت�سل فيها االإخفاقات.."
وت�ساءل "ال�سيء املهم الذي نعتقد انه يحتاج اىل التفاتة، ان هذا 
التغيري ماذا اثر على البناء االجتماعي الأبناء ال�سعب؟ هل حدثت 
هناك ت�سدعات؟ هل تو�سعت رقعة اخلالف بني مكونات ال�سعب 
العراقي؟ اأو ال.. ازدادت العالقة؟ ازدادت اللحمة بينهم؟ هذا 

ا�ستجالء  اال حماولة  الهدف منه  لي�ض  به  نتكلم  ال��ذي  املنظور 
حقائق قد افرزتها بع�ض االمور ال�سيا�سية، انا اتكلم هكذا، اقول 
بعد الع�سر �سنوات ما هي عالقة العرب باالكراد ك�سعب واحد؟ ما 
 هي عالقة امل�سلمني مع الديانات االخرى كامل�سيحيني وال�سابئة؟
ما هي عالقات املذاهب لدين واحد كالعالقة بني ال�سيعة وال�سنة؟ 
هل تطورت هذه العالقات؟ هل متا�سكت هذه العالقات ام تاأثرت 

واىل اأي حد.."
وا�ستدرك يف ت�ساوؤله "الغر�ض من طرح هذه اال�سئلة )اىل اين 
و�سلنا واىل اين ميكن ان ن�سل؟( انا ال ابالغ ايها االخوة، اقول 
ان اجلوانب ال�سيا�سية اثرت تاأثريًا كبريًا يف انزال امل�ساكل من 
القمة ال�سيا�سية اىل القواعد، وهذا التاأثري ال بد ان ير، وال بد 
ان يدارى، والرتميم واال�سالح قطعًا ال يكون بخطاب او خطابني، 
نعم اخلطاب موؤثر، واي�سًا ال اغايل اذا قلت ان الغالبية العظمى 
مل تتاأثر، ال زالت هناك عالقات طيبة، وهي كثرية بني املكونات 

التي ذكرت".
وا�ساف ال�سايف " على ال�سا�سة ان يلتفتوا اىل ق�سية )ان ر�سيد 
العراق هو هذه املكونات( وقد جرب البع�ض عندما بداأ ي�ستخدم 

."بع�ض االوتار الن�ساز ماذا كانت النتيجة؟

على ال�صا�صة اأن يلتفتوا اإىل م�صالح البلد 

مقعد ل�س املحافظة لي�س م�صروع �صخ�صي
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الوصّية
التأويل ــة  ــدع وبِ الــبــديــل 

هل كان اإعالن الو�صية والولية لعليعليه ال�صالم من قبل الر�صول 
�صلى اهلل عليه واآله و�صلم يف خطبة غدير خم مبثابة مفاجاأة 

للم�صلمني..؟
اإن هذا الأمر ل ميكن ت�صوره اأمام كم الن�صو�س التي كانت تتواتر 
على ل�صان الر�صول �صلى اهلل عليه واآله و�صلم يف حق الإمام علي 
واأهل البيت من بداية الدعوة يف مكة وحتى وفاته �صلى اهلل عليه 

.واآله و�صلم
الن�صو�س القراآنية التي كانت تتنزل فيهم...والن�صو�س النبوية 

...التي كانت تبينها وتبلغها
يف  وو�صعتهم  البيت  واأهــل  علي  الإمــام  ميزت  التي  الن�صو�س  هذه 
املو�صع الذي ل يقا�س فيه بهم اأحد.. وهو ما كان يعلمه اجلميع يف 
زمن النبي �صلى اهلل عليه واآله و�صلم مما دفع بكثري من ال�صحابة 

...اإىل اللتفاف حول علي واللت�صاق به طاعة هلل ور�صوله
وهنا يربز ال�صوؤال التا: ما معنى اأن ترد كل هذه الن�صو�س يف علي 

واأهل البيت عليهم ال�صالمول ترد يف غريهم..؟
اإمنا  الن�صو�س  هذه  فجميع   الو�صية يف  يكمن  املعنى  اأن  والإجابة 
متهد لها وتعد الأمة لقبولهم كاأو�صياء..وهذه الن�صو�س توؤكد ما 
ذكرناه يف البداية من اأن الر�صول �صلى اهلل عليه واآله و�صلم كان 
اأنه �صلى اهلل عليه  اأخري  ميهد ويهي للو�صية..وتوؤكد من جهة 
واآله و�صلم كان ي�صغله م�صتقبل الدين والأمة وهذا يبدد �صبهات 
واآله  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  واأن   و�صية وجــود  بعدم  القائلني 
و�صلم ترك الأمة لتحدد م�صريها بنف�صها..ولو  �صح هذا الدعاء 
ما كانوا اختلفوا واقتتلوا من بعده..وما كانت هناك حاجة لكل هذه 

..عليهم ال�صالم الن�صو�س الواردة يف حق اأهل البيت

•  د.�سالح الورداين

اجلزء اخلام�س
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 اأين البديل..؟
اإن الراف�سني للو�سية عجزوا عن تقدمي البديل املقنع واحلا�سم الذي من املمكن اأن ي�سد 
الفراغ الكبري الذي حدث يف واقع امل�سلمني نتيجة لغياب اأهل البيت.. ومل يكن اأمامهم من 

�سبيل �سوى العمل على اخرتاع الروايات التي ميكن اأن ت�ساعدهم على �سد هذا الفراغ..
وعن طريق الروايات مت اإ�سفاء امل�سروعية على نظام اخللفاء الثالثية الذي قام بعد رحيل 
النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، ثم مت حتويل احلكام اإىل اأئمة ليحلوا مكان اأئمة اأهل 
البيت.. اإال اأن االأمور مل ت�ستقم بهذه ال�سورة حيث دب اخلالف بني امل�سلمني وظهرت الفرق 
واملذاهب، واجته الفقهاء نحو احلكام ليتح�سنوا بهم يف مواجهة املخالفني، وا�ستد البط�ض 

والتنكيل ب�سيعة اأهل البيت..
ويف و�سط هذا كله برزت فكرة التاأويل ملواجهة ذلك الكم الكبري من الن�سو�ض امللفتة لنظر 
امل�سلمني املتعلقة باأهل البيت )عليه ال�سالم(..و�سادت هذه التاأويالت واقع امل�سلمني بهدف 
تطويق هذه الن�سو�ض وطم�ض فكرة الو�سية وت�سويه اأهل البيت )عليه ال�سالم(..ومت �سرب 
الكثري من الرموز االإ�سالمية املخالفة والتخل�ض من امل�سادر التي تدح�ض هذه التاأويالت 

وت�سليط االأ�سواء على االجتاه ال�سائد.. 
ورغم ذلك كله ا�ستمرت دعوة اأهل البيت، وبقي رموزهم وعلى راأ�سهم االإمام علي يف قلوب 
امل�سلمني، يعي�سون معهم بوجدانهم وم�ساعرهم ويحيون ذكراهم ويحتفلون بهم كما لو كانوا 

على قيد احلياة..
اإن هذا احلب والوالء الكامن يف نفو�ض امل�سلمني جتاه اأهل البيت عرب القرون اإمنا يوؤكد لنا اأن 
قيمتهم قيمة ربانية ال ميكن حموها، وهذا وحده دليل كاف على و�سيتهم واأحقيتهم باالإمامة..

االإ�سالم  حق  يف  جرمية  مبثابة  البيت  اأه��ل  عن  كبديل  احلكام  اإح��الل  حماولة  كانت  لقد 
وامل�سلمني نتج عنها ت�سوه االإ�سالم، وتفرق امل�سلمني، وانت�سار ال�سالالت واخلرافات، باالإ�سافة 
اإيل االإرهاب واإراقة الدماء..)4(، واالأخطر من هذه اجلرمية �سكوت الفقهاء على هذا الو�سع 
وتربيرهم له واال�ستمرار على خط التاأويل وت�سخيم الروايات التي دفعت باالأمة نحو منا�سبة 

العداء الأهل البيت وجهل قيمتهم ومكانتهم ودورهم يف االإ�سالم..
وملا كان احلكام يعلمون اأنهم مغت�سبون لالإمامة من م�ستحقيها واأن اأهل البيت هم االأئمة 
ال�سرعيون واأن مكانتهم عالية يف قلوب امل�سلمني - دخلوا يف �سدام مبا�سر مع اأئمة اأهل البيت 
وا�ستخدموا االإرهاب والبط�ض وال�سجن والقتل واالإغراء وا�ستمروا على هذا املوقف حتى اليوم 

يف مواجهة �سيعتهم..)5(.
ومل يكن احلكام وحدهم يف هذه املواجهة بل �ساركهم فيها الفقهاء واأهل املذاهب الذين كانوا 

يقدمون املربرات والتاأويالت والفتاوى التي ا�ستخدموها كغطاء �سرعي لهم)6(.
 

بدعة التاأويل
لتف�سري  وت�سدوا  القراآن  اإىل  ال�سائد  واالجت��اه  الروايات  ظل  يف  تربوا  ممن  الفقهاء  اجّته 
ن�سو�سه وتاأويلها لتخدم مذاهبهم واخلط ال�سائد بعيًدا عن اال�سرت�ساد بنهج اأهل البيت 

وعلومهم التي ورثوها عن النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(..
ويِل  �ُسوَل َواأُ َ َواأَِطيُعوا الَرّ َمُنوا اأَِطيُعوا اهلَلّ َها اَلِّذيَن اآَ ومن اأمثلة ذلك تاأويلهم لقوله تعاىل: َيا اأَُيّ

االأَْمِر ِمْنُكْم )الن�ساء/59 (ل�سالح احلكام، وهو ما اأجمع عليه مف�سروهم.
وتاأويلهم قوله تعاىل: اإمنا يريد اهلل ليذهب عنكم الرج�ض اأهل البيت )االأحزاب/33 (ل�سالح 
ن�ساء النبي..وتاأويلهم قوله تعاىل: يف بيوت اأذن اهلل اأن ترفع ويذكر فيها ا�سمه.. )النور/36 
ُهْم اأَْوىَل ِبَبْع�ٍض..  وُلو ااْلأَْرَحاِم َبْع�سُ (على اأن املق�سود بها امل�ساجد..وتاأويلهم قوله تعاىل: َواأُ
ِبَحْبِل  ُموْا  َواْعَت�سِ تعاىل:  قوله  االأموال..وتاأويلهم  اإرث  دائرة  وح�سرها يف  )االأنفال/75(. 
ُقوْا.. )اآل عمران/103(.. على اأنه اأمر بالتوحد وعدم التفرق دون حتديد  اهلّلِ َجِميعًا َواَل َتَفَرّ

َوِلُكِلّ  ُمْنِذٌر  اأَْنَت  ا  َ و�سيلة التوحد وهم اأهل البيت )عليه ال�سالم(..وتاأويلهم قوله تعاىل:اإمَِنّ
َقْوٍم َهاٍد )الرعد/7(..  على اأن الهادي هو الر�سول اأو النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(..
وتاأويلهم قوله تعاىل:  َيْوَم َنْدُعو ُكَلّ اأَُنا�ٍض ِباإَِماِمِهْم)االإ�سراء/71( على اأن االإمام هو الكتاب..
ْكِر اإِْن ُكْنُتْم اَل َتْعَلُموَن )النحل/43( على اأن اأهل الذكر  ُلوا اأَْهَل الِذّ وتاأويلهم قوله تعاىل:َفا�ْساأَ
اآَل  اآَتْيَناآ  َفَقْد  ِلِه  اآَتاُهُم اهلّلُ ِمن َف�سْ َما  ا�َض َعَلى  الَنّ َيْح�ُسُدوَن  اأَْم  هم الفقهاء..وقوله تعاىل: 
ٌة  ْن َخَلْقَنا اأَُمّ ْكَمَة  و اآتيناهم ملكًا عظيمًا)الن�ساء/54( وقوله تعاىل: َومِمَّ اإِْبَراِهيَم اْلِكَتاَب َواحْلِ
ِقّ َوِبِه َيْعِدُلوَن )االأعراف/181( وقوله تعاىل: يا اأيها الر�سول بلغ ما اأنزل اإليك من  َيْهُدوَن ِباحْلَ
ربك واإن مل تفعل فما بلغت ر�سالته واهلل يع�سمك من النا�ض اإَنّ اهلل ال يهدي القوم الكافرين) 
املائدة/67(وقوله تعاىل: اين لغفار ملن تاب و اآمن و عمل �ساحلا ثم اهتدى)طه/82(وقوله 
تعاىل: اإمنا وليكم اهلل ور�سوله والذين اآمنوا الذين يقيمون ال�سالة ويوؤتون الزكاة وهم راكعون 

55 ومن يتول اهلل ور�سوله والذين اآمنوا فاإن حزب اهلل هم الغالبون )املائدة/،55 56(.  
ِبْع َغرْيَ �َسِبيِل امْلُوؤِْمِننَي ُنَوِلِّه  َ َلُه اْلُهَدى َوَيَتّ �ُسوَل ِمن َبْعِد َما َتَبنَيّ وقوله تعاىل: َوَمن ُي�َساِقِق الَرّ
َراِطي  �سِ َهَذا  َواأََنّ  تعاىل:  )الن�ساء/115(وقوله  ريًا  َم�سِ َو�َساآَءْت  َم  َجَهَنّ ِلِه  َوُن�سْ َت��َوىَلّ  َما 
َوَمْن  َوَبْيَنُكْم  َبْيِني  �َسِهيدًا   ِ ِباهلَلّ َكَفى  ُقْل  تعاىل:    وقوله  )االأنعام/153(  ِبُعوُه  َفاَتّ ُم�ْسَتِقيًما 
َة يِف اْلُقْرَبى"  ِعنَدُه ِعْلُم اْلِكَتاِب)الرعد/43(وقوله تعاىل: ُقْل اَل اأَ�ْساأَُلُكْم َعَلْيِه اأَْجًرا اإاَِلّ امْلََوَدّ
ُلّوا  َها اَلِّذيَن اآَمُنوا �سَ ِبِيّ َيا اأَُيّ ُلّوَن َعَلى الَنّ َ َوَمالِئَكَتُه ُي�سَ )ال�سوري/23( وقوله تعاىل: اإَِنّ اهلَلّ
 ِ ّ ا َغِنْمُتْم ِمْن �َسْيٍء َفاأََنّ هلِلَ َ َعَلْيِه َو�َسِلُّموا َت�ْسِليًما" )االأحزاب/56( وقوله تعاىل: َواْعَلُموا اأمََنّ

�ُسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى ")االأنفال/41(. ُخُم�َسُه َوِللَرّ
وهذه االأمثلة التي ذكرناها من كتاب اهلل -تعاىل- اإمنا هي ن�سو�ض تتعلق باأهل البيت مت 
تاأويلها من قبل الفقهاء واملف�سرين من باب التعتيم لت�سب يف م�سار اآخر بعيًدا عنهم م�سايرة 
لالجتاه ال�سائد وحتت �سغط الروايات..اإال اأن املدقق املتاأمل فيها ال ي�سرتيح لتلك التاأويالت 
وت�ست�سعر نف�سه اأن لهذه الن�سو�ض اأبعادا ومدلوالت اأعمق بكثري من هذه التاأويالت ال�سطحية 
التي تفوح منها رائحة ال�سيا�سة، كما يظهر لنا من تف�سري اآية الطاعة واآية التطهري واالآيات 
املتعلقة باالإمامة..وتقييد لفظ البيوت على امل�ساجد هو تاأويل الهدف منه �سرف الن�ض عن 
معناه ال�سامل املت�سع الأهل البيت..وتقييد والية االأرحام وحقوق االأقارب يف دائرة العالقات 
املالية هو تطويق للن�ض الذي يتعدي احلدود املالية لي�سمل احلقوق العامة واإن كانت الوالية 
هنا تتعلق باأهل البيت ب�سفتهم رحم النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( واأقاربه الذين لهم حق 
واجب على كل م�سلم اأن يواليهم..وامل�سلم مطالب باالعت�سام بحبل اهلل واالنحياز لل�سادقني، 
وحبل اهلل هنا هم اأهل البيت اأهل ال�سدق االأمناء على كتاب اهلل الذين ب�ّسر بهم النبي )�سلى 
اهلل عليه واآله و�سلم( فهم احلبل الوحيد الذي يجب اأن يتم�سك به امل�سلمون ويعت�سموا به 

من الزيغ وال�سالل واالنحراف الذي وقعت فيه االأمة عندما اعت�سمت بحبال اأخرى زائفة..
واآية احل�سد وا�سحة �سريحة يف حتديد الق�سية التي نزلت ب�ساأنها وهي ق�سية تظهر جلية 
من خالل الربط بني احل�سد املق�سود واإيتاء اآل اإبراهيم الكتاب واحلكمة واملال، مما ي�سري 
اإىل اأن الف�سل الذي اأدى اإىل احل�سد هو والية اأهل البيت واإمامتهم، فكاأن اهلل -تعاىل- يقول 
للحا�سدين ) املعا�سرين( اأن اأمر الوالية واالإمامة هو �سنة ثابتة يف اآل اإبراهيم وحممد )�سلى 

اهلل عليه واآله و�سلم( من ذريته.
ِقّ َوِبِه َيْعِدُلوَن..يدل على اأن هناك �سنة ثابتة يف  ٌة َيْهُدوَن ِباحْلَ ْن َخَلْقَنا اأَُمّ وقوله تعاىل:َومِمَّ
كل اأمة وهي الفئة امل�سطفاة املهدية التي تلتزم باحلق وتعدل به، وا�ستمرت هذه ال�سنة يف 
اأمة حممد )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( ومتثلت يف اأهل البيت من بعده..كذلك قوله تعاىل: 
�ُسول َبِلّْغ َما اأُْنِزَل اإَِلْيك ِمْن َرّبك....ي�سري اإىل اأن هناك ما يجب تبليغه لالأمة رغم  َيا اأَّيَها الَرّ
ردود االأفعال التي �سوف حتدث من وراء هذا التبليغ، ذلك لكون الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم( يقوم بواجب التبليغ من بداية الدعوة فالذي يدعو اإىل التاأكيد على التبليغ دون اخل�سية 

13رجب االأ�سب   1434ه��



من النا�ض اأمر هام وجديد، وهو ما مل ي�سل اإليه اأحد من الفققهاء واملف�سرين  لكونهم ال 
يقيمون وزًنا الأهل البيت وال ي�سعونهم يف ح�ساباتهم..

احِلًا ُثَمّ اْهَتَدى..يطرح هذا ال�سوؤال: اإذا كان  َن َتاَب َواآَمَن َوَعِمَل �سَ اٌر مِلّ وقوله تعاىل:َواإيِِنّ َلَغَفّ
اهلل -�سبحانه- يغفر ملن تاب واآمن وعمل �ساحًلا فما احلاجة للهداية بعد ذلك؟

واأي �سيء �سوف يهتدي اإليه املرء بعد االإميان والعمل ال�سالح؟
وبالطبع لن جتد يف كتب التف�سري ال�سائدة اإجابة على هذا ال�سوؤال..اإال اأن الوا�سح من خالل 
الن�ض اأن هناك جهة يجب اأن يهتدي اإليها املرء لت�سبط اإميانه وعمله ال�سالح بحيث يقبله 

اهلل منه، ومن ثم يتوب عليه..هذه اجلهة هي اأهل البيت )عليه ال�سالم(..
ُهُم  اهلّلِ  ِح��ْزَب  َنّ  َف��اإِ اآَمُنوْا  َواَلِّذيَن  َوَر�ُسوَلُه  اهلّلَ  َيَتَوَلّ  َمن  التايل:  الن�ض  يتاأكد من  ما  وهو 

اْلَغاِلُبوَن..

َم..فمن مل يتول الذين اآمنوا   ِلِه َجَهَنّ ِه َما َتَوىَلّ َوُن�سْ ِبْع َغرْيَ �َسِبيِل امْلُوؤِْمِننَي ُنَوِلّ وقوله تعاىل:  َوَيَتّ
اأو يتبع غري �سبيل املوؤمنني فلن يهتدي ولن يقبل اإميانه وعمله ال�سالح ولن يتوب اهلل عليه..

والذين اآمنوا هم اأهل البيت..و�سبيل املوؤمنني هو �سبيل اأهل البيت..
وال �سك اأن قيمة اأهل البيت ومكانتهم وربطهم بالكتاب تقودنا اإىل اجلزم باأنهم اأهل الذكر 
الذين ق�سدهم �سبحانه من الن�ض )فا�ساألوا اأهل الذكر..(ال الفقهاء الذين �ساروا يف ركاب 

احلكام..
واأهل البيت هم ال�سراط امل�ستقيم الواجب اتباعه من قبل امل�سلمني..وهم الذين بحوزتهم 
علم الكتاب..وهم الذين ن�سلي عليهم ون�سلم لهم ت�سليًما..وهم اأ�سحاب احلق ال�سرعي يف 

اأخما�ض اأموال امل�سلمني..
 

الهوام�ض:
َرُكْم  ْهَل الَبْيِت َوُيَطِهّ ْج�َض اأَ ُ ِلُيْذِهَب َعنُكُم الِرّ ا ُيِريُد اهلَلّ َ )1( على راأ�ض هذه الن�سو�ض قوله تعاىل: اإمَِنّ

َتْطِهرًيا.. االأحزاب/33.
وتطهريهم يعني هم اجلهة املاأمونة لتلقي الدين منها بعد الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( وهذا 

يعني اأنهم اأو�سياء الر�سول، فاإن التظهري يقود اإيل الو�سية بهم واإال فال مربر له..
وقوله تعاىل: اأطيعوا اهلل واأطيعوا الر�سول واأويل االأمر منكم. الذي اأ�سرنا اإليه �سابًقا..

وغري هذه الن�سو�ض كثري. انظر اأ�سباب النزول للواحدي وغريه. وانظر تف�سري الثعلبي وم�ستدرك 
البخاري كتاب  االأولياء الأبي نعيم. وانظر  الهيثمي. وحلية  احلكم وال�سواعق املحرقة البن حجر 
الرازي  وتف�سري فخر  املنثور.  والدر  اأحمد.  وم�سند  التنزيل.  و�سواهد  الطربي.  وتف�سري  التف�سري. 

والقرطبي وغريها.
)2( عر�سنا فيما �سبق مناذج من هذه الن�سو�ض، و�سوف نذكر هنا مناذج اأخري: روي عنه )�سلى 
اهلل عليه واآله و�سلم(: اإين تارك فيكم خليفتني: كتاب اهلل حبل ممدود من ال�سماء اإيل االأر�ض، 
وعرتتي اأهل بيتي، فاإنهما لن يفرتقا يردا على احلو�ض.. انظر م�سند اأحمد ج�122/5. حديث زيد 

بن ثابت.
وهذا الن�ض م�سهور يف كتب ال�س وهو يدل داللة قاطعة على الو�سية، واإن اأهل البيت وعلى راأ�سهم 
االإمام على هم ورثة الكتاب، وهذا من اأدلة طهارتهم، اإذ ال يربط بالكتاب اإال مطهر، واملطهر مقدم 

على من �سواه يف اإمامة امل�سلمني وخالفة الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(..
وروي: اإال اأن مثل اأهل بيتي فيكم مثل �سفينة نوح، من ركبها جنا، ومن تخلف عنها غرق. انظر 

م�ستدرك احلاكم.
وروي: النجوم اأمان الأهل االأر�ض من الغرق، واأهل بيتي اأمان الأمتي من االختالف. املرجع ال�سابق..

وروي: من اأراد اأن يحيا حياتي، وميوت موتي، وي�سكن جنة اخللد التي وعدين ربي، فليتول على بن 
اأبي طالب، فاإنه لن يخرجكم من هدي، ولن يدخلكم يف �سالله.. املرجع ال�سابق. وانظر الطرباين 

يف الكبري. وكنز العمال ج�6/ حديث رقم 2577..
وروي: اأنا املنذر، وعلى الهاد، وبك يا على يهتدي املهند ومن بعدي.. انظر كنز العمال ج�6 حديث 
رقم/2631.. وانظر ال�سواعق البن حجر واإحياء امليت يف ف�سائل اأهل البيت لل�سيوطي. وال�سرف 

املوؤبد الآل حممد للنبهاين وخ�سائ�ض االإمام على للن�سائي. وانظر لنا مو�سوعة اأهل البيت..
)3( من هوؤالء: عمار بن يا�سر، اأبو ذر الغفاري، املقداد، جابر بن عبداهلل، �سلمان الفار�سي، بالل بن 
اأبي رباح، اأم �سلمة، عبداهلل بن م�سعود، هند بن اأبي هالة، حذيفة بن اليمان، اأُبي بن كعب، خزمية 
بن ثابت، حجر بن عدي، خالد بن �سعيد بن العا�ض، اأبو اأيوب االأن�ساري، اأبو �سعيد اخلدري، بريدة 

االأ�سلمي، واأبي الهيثم بن التيهان، عامر بن وائلة اأبو الطفيل، �سهل وعثمان ابني حنيف..
وغريهم كثري ممن اأعلنوا معار�ستهم ورف�سهم مالفة الو�سية.. انظر �سريتهم يف كتب الرتاجم 

وكتب التاريخ..
)4( انظر �سرية احلكام يف كتب التاريخ. وانظر تاريخ اخللفاء لل�سيوطي. وانظر لنا مدافع الفقهاء.. 
)5( انظر حوادث �سقيفة بن �ساعدة و�سدام معاوية مع االإمام على و�سبه على املنابر ومذابح ب�سر بن 
اأرطاأة و�سم االإمام احل�سن. و�سدام ولده يزيد مع االإمام احل�سني وماأ�ساة كربالء عام 61ه� وانظر 
وقعة احلرة حوادث عام 63ه�. و�سدامات حكام العبا�سيني مع االإمام جعفر ال�سادق ومو�سي الكاظم 

والها�سميني التي اأنتجت ثورات كادت اأن تنجح يف اإ�سقاطهم.
واجلدير بالذكر هنا اأن العبا�سيني رفعوا �سعار اأهل البيت وحتالف معهم ال�سيعة الإ�سقاط احلكم 
االأموي اإال اأنهم انقلبوا على اأهل البيت و�سيعتهم بعد و�سولهم للحكم. انظر كتب التاريخ حوادث 
عام 132ه� وفرتة حكم اأبو جعفر املن�سور. وانظر املواجهة مع ر�سول اهلل واآله الأحمد ح�سني يعقوب 

ط بريوت.
)6( انظر العوا�سم من القوا�سم. والبداية والنهاية ج�143/8. وتاريخ اخللفاء. وانظر �سرية هارون 

الر�سيد مع اأبي يو�سف القا�سي يف كتب التاريخ. و�سرية احلنابلة مع املتوكل العبا�سي.
وانظر لنا مدافع الفقهاء..
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دودية
 الدخل 

 
�صرائح مظلومة  

اأتقا�سى  وال  اأ�سخا�ض  ع�سرة  من  مكونة  اأ�سرة  اأعيل  بناء("  )عامل  كاظم  احمد  املواطن 
اأي راتب، واأنا انتظر فر�ض العمل املتمثلة يف بناء البيوت واملحالت وغري ذلك من االأعمال 
املعتادة"،واأتقا�سى اأجرا قدره 15 األف دينار، ويكون العمل ملدة 8 �ساعات يف اليوم، ولكن هذا 
العمل غري م�ستمر بل مو�سمي اي ح�سب حاجة اأ�سحاب امل�ساريع اىل عمال، وبذلك ي�سعب علينا 

حت�سيل قوتنا اليومي ،الأننا يف بع�ض االحيان نبقى بال عمل لعدة ايام". 
الدوائر واملوؤ�س�سات ومنها �سبكة احلماية االجتماعية ب�سفتي  العديد من  واأ�ساف" راجعت 

عاطال عن العمل ولكن دون جدوى فاملح�سوبية حالت دون قبويل".
املواطن كمال ر�سول عبد علي )عامل بناء( " العمال �سريحة مظلومة ومن�سية واهلل وحده الذي 
يرحمنا ويرزقنا، وما يحز يف نف�سي هو اأن بلدي زاخر باخلريات واملوارد ولكن جتد فيه الكثري 

من العمال والك�سبة الذين ال يكفيهم دخلهم اليومي".

كة 
احلاجات 
الأ�صا�صية 

للحياة

املواطن بني

يف الوقت الذي يتقا�صى فيه العديد من امل�صوؤولني احلكوميني 
بدرجاتهم  ومن  العامني  واملدراء  واحلكومة  الربملان  من  بدءا 
رواتب وامتيازات خيالية. يقف املواطن العراقي اأمام �صعوبات احلياة 
ومعرتكها الطويل فدخله املحدود او راتبه الوظيفي ل يكفيه لتوفري 
 والعالج  وال�صكن وامللب�س كاملاأكل ن�صف قائمة احلاجات ال�صرورية
له  لغنى  حاجات  من  ذلك  وغري   املنز واملولد   الت�صال وخدمات 

عنها .ول ح�صر لها. 
لة الرو�صة احل�صينية وكما هو معهود وم�صهود عليها بانحيازها 
للمواطن ونقل همومه واآرائه جتولت يف �صوارع واأزقة كربالء املقد�صة 
لتالم�س وتطلع على  واقع املواطنني وت�صتمع اإىل همومهم فاأجرت معهم 

اللقاءات التالية:

• حتقيق: ف�سل ال�سريفي ��� حممد الي�ساري

و
>
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واأ�سار اىل اأنه ي�سكن" يف بيت )جتاوز( يفتقر اىل اب�سط 
ذلك  وغري  الهواء،  وم��ربدة  املنزيل  كاملولد  اخلدمات 
من امل�ستلزمات ومع كل هذه ال�سعوبات �سابقى اأعمل 

واأك�سب بطرق م�سروعة واأبتعد عن كل ما هو حرام".
وتابع" مل اأح�سل على تعيني حكومي بحجة اأين ال اأقراأ 
 ) )اأميا  اأنا  كنت  اأذا  ات�ساءل  ولكني  )اأم��ّي(  اأكتب  وال 
فلماذا يطرق املر�سحون بابي عندما جتري االنتخابات 
لها تطبيقا على  اأج��د  التي ال  بالوعود  ومل��اذا يوهموين 

اأر�ض الواقع".
احلاج كرمي �سلمان )متقاعد(حتدث عن معاناته قائال" اأ�سرتي مكونة من ت�سعة اأ�سخا�ض 
و معظمهم طلبة واأنا الذي اأعيلهم وراتبي التقاعدي 200 الف دينار فقط، وهذا حايل منذ 

عام 2003 واىل االآن". 
واأو�سح" انا امتلك ك�سكا �سغرية)ب�سطية( تعينني يف م�سرويف اليومي حيث ا�سرف يوميًا 35 
األف دينار على �سراء احلاجات اال�سا�سية وال�سرورية. ا�سافة اىل دفع اجور النقل الأ�سحاب 
خطوط ال�سيارات التي تقل اأبنائي اىل املعاهد واملدار�ض وكذلك دفع فواتري املاء والكهرباء". 
املواطن �سباح حم�سن )اأجري يومي يف بلدية كربالء( " اأتقا�سى اأجرا يوميا قدره 10 اآالف 
دينار مقابل �ساعات عمل تبداأ من ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحًا اىل ال�ساعة الثانية والن�سف بعد 

الظهر وقد م�سى على عملي اأربع �سنوات".
االأحيان  اغلب  ويف  واأطفال  اأ�سرة  قائال" لدي  واأردف 
بع�ض اخلدمات  توفري  اجل  اال�ستدانة من  اإىل  ا�سطر 
واحلاجات ال�سرورية، حتى انني ال اأذهب اىل الطبيب 
عندما امر�ض ب�سبب كلفة العالج وعدم مقدرتي على 
اب�سط اخلدمات  وجود  يخلو من  بيتي  ان  كما  �سرائه، 

كاملولد املنزيل وغري ذلك من و�سال الراحة االخرى".
املواطن طالب عبد الر�سا �ساحب حمل كماليات" كان 
من املعتاد �سابقًا عند اأهايل كربالء والكاظمية والنجف 

ان يغلق اأ�سحاب املحال حمالهم، ولكن اليوم اأ�سبحنا م�سطرين ان نعمل يف النهار والليل، 
ويف االأيام التي ت�سادف ذكرى وفاة اأحد املع�سومني واالأئمة االأطهار )عليهم ال�سالم( 

من اأجل التوا�سل مع الزبائن واحلفا على م�ستوى دخل املحل خ�سو�سًا انني ادفع 
بدل ايجار مرتفعا ل�ساحب املحل الذي اأ�ستاأجره".

وتابع" هناك م�سكلة تواجه اأ�سحاب املحالت التجارية وهي كرثة املحالت وتناف�سها 
فيما بينها وبالتايل يقل االقبال على بع�ض املحال التي تكون بعيدة عن مركز املدينة 

اما املحالت القريبة على املراقد املقد�سة فحالها اف�سل بكثري من غريها ب�سبب 
كرثة الزائرين الذين يق�سدون ال�سوق للتب�سع بعد الزيارة ".

التا�سعة  اىل  �سباحًا  ال�سابعة  ال�ساعة  من  يومي  ب�سكل  نعمل  واأ�ساف" 
م�ساًء ويف بع�ض االأيام ينخف�ض دخل املحل، ولكن يف مو�سم الزيارات 
املباركة الأهل البيت عليهم ال�سالم 

ي�سبح هنا اقبال جيد على ال�سلع 
ينعك�ض  وب��ال��ت��ايل  واخل���دم���ات 
ب�سكل ايجابي على دخل ا�سحاب 

املحالت".
ب��امل��واد  ال��ت��ج��ارة  يل  متثل  واأو�سح" 

الكمالية م�سدر دخلي الوحيد بعد ان بلغت من العمر 43 
نة وحتى تخرجي من اجلامعة التكنولوجية عام 1992 مل 

ي�سفع يل بعد ان تقدم بي العمر". 
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هل من حلول؟
اخلطيب احل�سيني ال�سيخ عبد االمري املن�سوري حتدث لنا عن اأهمية التزام املجتمع 
امل�ساكل  الفقر ومعاجلة  الزكاة واخلم�ض ودورهما يف حماربة  بفري�ستي  االإ�سالمي 
االقت�سادية قائاًل" ان من الفرائ�ض التي اوجبها اهلل تعاىل على عباده هي فري�سة 
الزكاة، التي مت التعبري عنها يف القراآن الكرمي بال�سدقات، كونها اعم وا�سمل كقوله 
تعاىل)امنا ال�سدقات للفقراء وامل�ساكني والعاملني عليها وابن ال�سبيل( وان اهلل -عّز 
وجّل- ملا �سرع فري�سة الزكاة وفري�سة اخلم�ض على النا�ض املقتدرين اذا بلغت االموال 
لديهم الن�ساب،  فيجب اخراج اخلم�ض او الزكاة والهدف وا�سح باأن يكون هناك 
تكافال اجتماعيا واألفة وتعاونا بني افراد املجتمع، حتى ُتزال حالة الفقر وال�سعف 
املوجودة يف املجتمع اال�سالمي، فعندما يكون هناك تكافل اجتماعي حتدث حالة من 
االألفة واملحبة بني النا�ض، وان االن�سان حني يدفع من امواله وهو حم�سن وت�سعر النا�ض 
بانه يعطي من هذه االموال التي هي بطبيعة احلال تعترب حقوقا يف امواله اأوجبها اهلل 

ب�سيغة فري�سة تعود مل�ستحقيها ".
واأ�ساف" اإن دفع هذه االم��وال من اجل ان يكون هناك تكافل اجتماعي وان يح�ض 
االن�سان الغني بفقر الفقري، باالإ�سافة اىل ذلك فان االموال توفر اال�ستقرار االمني 
الكفر واجلرمية  يوؤدي اىل  الفقر قد  باأن  واالقت�سادي يف املجتمع، فكما هو معلوم 
وارتكاب الفواح�ض، وان دفع احلقوق كالزكاة واخلم�ض تنهي حالة فقر النا�ض وتزيل 
حالة الطبقية الفاح�سة املوجودة بني افراد املجتمع، كما قال امري املوؤمنني )ما جاع 
فقري اال مبا متع به غني(، وان حالة الفقر املتف�سية يف املجتمع �سببها ان كثريا من 
النا�ض منعوا ايديهم من دفع حقوق اهلل عز وجل، وان دفع احلقوق ال�سرعية ت�سبب 
تزكية ومناء يف الرزق كما قالت الزهراء فاطمة عليها ال�سالم )والزكاة تزكية للنف�ض 

ومناء للرزق( والتزكية تعني الزيادة".
وبخ�سو�ض االآثار املرتتبة على عدم االلتزام بهذه الفرائ�ض اأو�سح املن�سوري" هناك 
من يتاأخر عن دفع الزكاة وهناك من ال يدفع الزكاة اطالقًا، ولهذا فاإن من مل يدفع 
احلقوق الواجبة عليه لها اآثار و�سعية عجيبة ت�سيب الفرد واملجتمع وتولد حالة من 
الفري�ستني الأجل  النا�ض، وان اهلل �سرع هاتني  الثقة والكراهية واحلقد بني  فقدان 
االرتقاء باملجتمع اىل مراتب عليا حتى ت�سود االخوة والثقة واالمن واالمان، وتنزل 
علينا بركات ال�سماء وتخرج بركات االر�ض وهاتني الفري�ستني مما بني عليه اال�سالم، 

وهي من االعمدة الوثيقة التي ارتكز عليها اال�سالم يف بنائه ".
واال�سرتاكية  الراأ�سمالية  املدر�سة  ف��ان  االقت�سادية  للم�سكلة  بالن�سبة  واأ�ساف" 
واالإ�سالمية تنظر كل منها نظرة متلفة لها، فهي لدى املدر�سة الراأ�سمالية تن�ض على 
ان الرثوات الطبيعية على االر�ض ال ت�ستجيب لكرثة االزدياد ال�سكاين، اما اال�سرتاكية 
او املارك�سية فتن�ض على ان هناك تناق�سا بني و�سائل االنتاج وتوزيع الرثوات، اما من 
وجهة نظر املدر�سة اال�سالمية فان )ال�سيد ال�سهيد حممد باقر ال�سدر( يف كتابه 
)اقت�سادنا( يقول لي�ست امل�سكلة يف التناق�ض بني و�سائل االنتاج والتوزيع ويفند نظرية 

ان الرثوات الطبيعية ال ت�ستجيب لكرثة االزدياد ال�سكاين.
 ثم �سخ�ض امل�سكلة مبا ورد يف ن�ض القراآن الكرمي )امل تروا ان اهلل �سخر لكم ما 

   اإن الزكاة  واخلم�س من اأهم 
 عوامل مكافحة الفقر وحتقيق 

العدالة الجتماعية  
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يف ال�سماوات وما يف االر�ض وا�سبغ عليكم نعمه ظاهرة 
 ،) حت�سوها  ال  اهلل  نعمة  تعدوا  )وان  يقول  ثم   )....
واي�سًا )ان االن�سان لظلوم كفار( فيو�سح باأن القراآن 
ال��رثوات  ي��وزع  الأن��ه مل  االن�سان ظلوم  اأن  يقول  الكرمي 
التوزيع العادل فاملت�سدين للتوزيع مل يوزعوها بال�سكل 
ال�سحيح وان كلمة)َكّفار( بحكم انه مل ي�ستخدمها يف 
�سببها  االقت�سادية  امل�سكلة  فان  وجل،  عز  اهلل  طاعة 
الظلم يف  بالنعم وعامل  الكفران  اولها عامل  عامالن 

توزيع الرثوات ".

الأ�صتاذ امل�صاعد بكلية الإدارة والقت�صاد يف جامعة كربالء الدكتور كرمي 
�صمد �صاركنا بحوار خا�س يف احلديث عن هذه امل�صكلة القت�صادية وكيفية 

و�صع احللول لها:  
الرو�صة احل�صينية: ما هو مفهوم دخل الفرد وكيف يحت�صب؟

الدكتور �صمد: مفهوم دخل الفرد هو مقدار الدخل الذي يح�سل عليه الفرد او االيرادات 
التي يح�سل عليها مقابل االعمال التي يقوم بها، �سواء كان يتقا�سى ذلك من خالل الدولة اأو 

االيرادات التي يح�سل عليها نتيجة االأعمال االخرى التي يقوم بها.
 اما على م�ستوى البلد فهو جمموعة االي��رادات التي يح�سل عليها جراء ت�سديره للمواد، 
النفط  كونه القطاع اال�سا�سي الذي يعتمد عليه  ايراداته من  للعراق فاإن غالب  فبالن�سبة 
البلد وان هذه االيرادات متثل حوايل 94% من الدخل القومي الذي يح�سل عليه العراق من 
�سادراته من النفط وم�ستقاته، وي�ساف لها االيرادات املتح�سلة من ال�سرائب املفرو�سة على 
ال�سلع الداخلة للعراق وكذلك جزء ب�سيط من الر�سوم يف القطاع الزراعي او التجاري مع 

االخذ بعني االعتبار االنعدام التام لعمل القطاع اخلا�ض فالنا قليل جدا".
الرو�صة احل�صينية:  كيف يت�صرف املعنيون مع ميزانية العراق وهل يتعاملون 

بالوجه الذي ينبغي ان ت�صرف فيه؟
الدكتور �صمد: ان اآلية ت�سريف العملة الذي يعني بني العمالت فعندما ندفع بالدوالر يجب 
ان تدخل مواد وب�سائع م�ساوية ملا م�سروف، وان الن�سبة املقدرة من حاجات العراق الفعلية 
لال�سترياد تقدر بحوايل 30 مليار دينار، واإن ما يبيعه البنك املركزي للتجار على ا�سا�ض اأن 
ياأتوا ببدل عنه على �سكل ب�سائع، وهنا جند ان التجار يبيعون مثاًل  100 مليار دوالر فيدخل 
العراق فقط 30 مليار الذي هو مقدار احتياجه من االإ�ستريادات، اما 70 مليار دوالر فهي 

تذهب ب�سيغة غ�سيل اأموال كتبديل وت�سريف العملة وتذهب اىل �سخ�سيات معينة".
الرو�صة احل�صينية: كيف ميكن حل م�صاألة التفاوت يف �صلم الرواتب والأجور 

التي يتقا�صاها العاملون يف الوزارات والدوائر احلكومية؟ 
الدكتور �صمد: ان النظام ال�سيا�سي يف 
روات��ب  ينظم  قانون  فيه  يوجد  ال  ال��ع��راق 
الرئا�سات الثالثة، وان املنافع االجتماعية 
متثل 20 % من ميزانية العراق وت�سرف من 
غري رقابة او تدقيق، وان املنافع االجتماعية 
تقدر  فقط  الثالث  للرئا�سات  املخ�س�سة 
باأكرث من ميزانية الدول املجاورة للعراق.

وجند ان هناك تفاوتا وا�سحا وفاح�سا يف 
بع�ض االح��ي��ان يف روات���ب واج���ور موظفي 
دوائ����ر ال���دول���ة، ف��روات��ب م��وظ��ف��ي وزارة 
الكهرباء تختلف عن رواتب موظفي وزارة 
ان  م��ن  بالرغم  وه��ك��ذا،  ال��ع��ايل  التعليم 
املوظف يف وزارة البيئة يحمل نف�ض ال�سهادة 

التي يحملها موظف يف وزارة النفط، ولكن جند الفرق 
ال�سا�سع يف االجور والرواتب وهذا �سببه عدم وجود قانون 
موحد ينظم عملية توزيع الدخل العام على كل امل�ستحقني 
دون غ اأو اإجحاف ووفق االخت�سا�سات واال�ستحقاقات 

واملخ�س�سات.
فر�سة  عن  البحث  اىل  الفرد  يقود  التفاوت  ه��ذا  وان   
مرتفعة،  موظفيها  روات��ب  تكون  التي  ال���وزارة  يف  عمل 
قانون  يفعل  ان  املفرو�ض  م��ن  التفاوت  ظ��اه��رة  وحل��ل 
ثابتة  م�س�سات  حت��دد  ب��ان  وذل��ك  املدنية  اخل��دم��ة 

ال��وزارات وكذلك الت�ساوي  حلملة ال�سهادات، بحيث يت�ساوى اجلميع يف نف�ض املبلغ يف كل 
يف م�س�سات النقل والعائلية، وليكن االختالف يف م�س�سات اخلطورة فالذي يعمل يف 
ال�سحة ي�ستحق م�س�سات خطورة اكرث من غريه ولكن ينبغي ان ال يكون الفارق بني موظف 
واآخر فارقا فاح�سا كما يجري االن بني موظفي الوزارات، لذلك يجب اعادة النظر يف توزيع 
الرواتب ب�سكل عادل ومر�ٍض للجميع، وكذلك يتحتم االنتباه اىل رواتب املتقاعدين فمن غري 
املن�سف اأن بع�ض املوظفني واملنت�سبني املتقاعدين يتقا�سون اأكرث من مليون دينار واآخرون 

يتقا�سون 300 األف دينار".
الرو�صة احل�صينية: ماذا ب�صاأن العاملني يف القطاع اخلا�س؟

الدكتور �صمد: يف كل العامل هناك قانون ي�سمن حق العاملني يف القطاع اخلا�ض، وهم 
بع�ض  يف  عليها  تزيد  قد  بل  احلكومي  القطاع  يف  العاملني  اج��ور  تقارب  اأج��ورا  يتقا�سون 
االحيان، ولكل فرد يعمل يف القطاع اخلا�ض حتت�سب له اخلدمة ويحت�سب له راتب من قبل 

دائرة التقاعد العامة بعد ان ي�ستقطع منه ال�سمان االجتماعي.
 ولكن يف العراق مل يطبق هذا القانون ولو ُفّعل هذا القانون لتوجه الكثري من املواطنني اىل 
العمل يف القطاع اخلا�ض، ومل يتوقف االمر عند ذلك فقط بل هناك الكثري من القوانني 
املعطلة، فمثاُل يف ال�سابق كان هناك قانون ين�ض على ان �سائق ال�سيارة يدفع اأجور الوقود 
وتقوم الدولة با�ستقطاع جزء من هذه االجور لتكون على �سكل تاأمني لل�سائق، يذهب ل�سركة 

التاأمني وهي تقوم بدفعه باأن ت�سلح اال�سرار الناجتة عن حوادث ال�سيارات."  
الرو�صة احل�صينية: كيف ميكن للفرد و�صع خطة لتحجيم �صرفياته؟

الدكتور �صمد: ان متطلبات احلياة وحاجات االن�سان تتنوع وتزداد بزيادة الدخل الذي 
يح�سل عليه الفرد، وان ال�سخ�ض ي�سبع حاجاته مبا يتنا�سب مع ايراداته فكلما زادت ايراداته 
زادت حاجاته ومتطلباته، ومن ناحية ثانية فان م�ستوى ا�سعار ال�سلع يف ارتفاع ب�سكل وا�سح، 
ولكن باملجمل فان م�ستوى دخل النا�ض قد حت�سن من الناحية املعي�سية، وهو غري حم�سوب 
فلي�ض كل فئات املجتمع قد حت�سن و�سعها 
املعي�سي فالفرد من املفرو�ض عليه ان يعمل 
ولكن  وم�سروفاته،  اي��رادات��ه  بني  تنا�سقا 
يف  العدالة  حتقيق  يجب  �سابقًا  قلت  كما 
توزيع الدخول وتفعيل قانون اخلدمة املدنية 
واعتماد معايري دولية يف توزيع الدخول على 
موظفي الدولة، وهناك ال�سمان االجتماعي 
املعتمد يف اغلب االنظمة الدولية ففي الدول 
عمال  ال�سخ�ض  ميتلك  ال  عندما  املتقدمة 
يقوم به فان الدولة توفر له امل�سكن ودخال 
مبثابة  ذل��ك  يعترب  ال�سخ�ض  والن  يكفيه 
ال�سدقة فهو يقوم بالبحث عن عمل حتى 

ي�ستطيع ان يعي�ض حياته الكرمية ".

   يف كل العا هناك قانون 
ي�صمن حق العاملني يف القطاع 
اخلا�س وهم يتقا�صون اأجورا 

تقارب اجور العاملني يف القطاع 
احلكومي  
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• �سادق مهدي ح�سن 

 �َصهُر اِل�ْصتغفار  
اهلل  �ــصــلــى  اهلل  ر�ـــصـــول  ـــال  ق
�صهر  رجــب   :و�صلم ــه  واآل عليه 
فيه  فاأكوا   لأمتي ال�صتغفار 
 رحيم غفور  فاإنه   ال�صتغفار
لأن   ــب ــص الأ� الــرجــب  وي�صمى 
�صبًا  ت�صب  اأمتي  على  الرحمة 
ــتــكــوا مـــن قـــول:  ــه فــا�ــص ــي ف
التوبة".  واأ�صاأله  اهلل  "اأ�صتغفر 

والزيارات  واالأدعية  االأحاديث  كتب  على  �سريعة  وباإطاللة 
جند الكثري من ال�س الواردة فيه من �سالة و�سيام واأدعية 
)�سلى  اهلل  ر���س��ول  يعرب  املتقدم  احل��دي��ث  ويف  متلفة.. 
)�سهر  باأنه  الكرمي  ال�سهر  هذا  عن  و�سلم(  واآل��ه  عليه  اهلل 

اال�ستغفار(..فما اال�ستغفار وكيف يتحقق؟
اال�ستغفار هو طلب املغفرة للندم على الذنب بوجه ال يرجع 
وتعاىل..  �سبحانه  والندم احلقيقي هو خوٌف من اهللَّ  اإليه، 
ومن اأهم الروايات الواردة يف تف�سيل  هذا امل�سمون...قال 
 ) اأمري املوؤمنني عليه ال�ّسالم لقائل قال بح�سرته )اأ�ستغفر اهللَّ
نَي َوُهَو  ياإنَّ اال�ْسِتْغفاُر َدَرَجُة َاْلِعل اأََتْدِري َما َااِل�ْسِتْغَفاُر؟ ...( :
ى َوَالثَّايِن  َدُم َعَلى َما َم�سَ ُلَها َالنَّ ِة َمَعاٍن: اأَوَّ ِا�ْسٌم َواِقٌع َعَلى �ِستَّ
ىَل َامْلَْخُلوِقنَي  َي اإِ اِلُث اأَْن ُتوؤَد َاْلَعْزُم َعَلى َتْرِك َاْلَعْوِد اإَِلْيِه اأََبدًا َوَالثَّ
اأَْن  اِبُع  َوَالرَّ َتِبَعٌة  َعَلْيَك  َلْي�َض  اأَْمَل�َض   َ َاهللَّ َتْلَقى  َحتَّى  ُحُقوَقُهْم 
اِم�ُض  َها َوَاخْلَ َي َحقَّ ْعَتَها َفُتوؤَد يَّ ٍة َعَلْيَك �سَ َتْعِمَد اإىَِل ُكل َفِري�سَ
ْحِت َفُتِذيَبُه ِباالأَْحَزاِن  اأَْن َتْعِمَد اإىَِل َاللَّْحِم َالَِّذي َنَبَت َعَلى َال�س
اِد�ُض  ٌم َجِديٌد َال�سَّ ْلَد ِباْلَعْظِم َوَيْن�َساأَ َبْيَنُهَما حَلْ َق َاجْلِ َحتَّى ُتْل�سِ
َيِة َفِعْنَد  اَعِة َكَما اأََذْقَتُه َحاَلَوَة َامْلَْع�سِ �ْسَم اأمََلَ َالطَّ اأَْن ُتِذيَق َاجْلِ

.)َ َذِلَك َتُقوُل اأَ�ْسَتْغِفُر َاهللَّ
باأنه  اال�ستغفار  عن  ال�سالم(  )عليه  املوؤمنني  اأم��ري   فيعرب
اأن ل�ساحب اال�ستغفار درجة العّليني..  اأي  نَي(  يَاْلِعل )َدَرَجُة 
ويقول اهلل تعاىل يف �سورة املطففني )َوَما اأَْدَراَك َما ِعليوَن( 
تعظيما ل�ساأن هذه املنزلة و تنبيها على اأن تف�سيله ال ميكن 
االأمثل))اإّنه مقام من  به، وكما يقول �ساحب تف�سري  العلم 
املكانة بحيث يتجاوز حدود الت�سور واخليال والقيا�ض والظن.
 و املعاين ال�ستة التي ذكرها االإمام �سروطا للم�ستغفر هي اأموٌر 

ال بد منها ملن يطمح اإىل الدرجة العليا عند اهلّل تعاىل:
1.) الندم على ما م�سى( اأي ال�سعور بعظم الذنب مهما كان 
�سغريًا، و اخلوف من عاقبته و اآثاره و تاأنيب النف�ض على فعله.
اإىل  العود  اأب��دا (..اأم��ا مع  اإليه  العود  العزم على ترك   (.2
الذنوب فهو ا�ستهانة بها وبغ�سب اهلل املرتتب عليها والعياذ 
و  ال�سايف  االأم��ر فهي العالج  اأم��ا قوة االإرادة يف هذا  ب��اهلل. 

الدواء الكايف ال�ستئ�سال الداء من اجلذور.  
ما  اليد  املخلوقني حقوقهم (..الأن على  اإىل  ت��وؤدي  اأن   (.3 
اإما بعينه اإن كان ال  ت��وؤدي ال�سيء الذي اأخذته  اأخ��ذت حتى 

يزال قائما، واإما مبثله اأو قيمته مع التلف، وال ي�سقط مبجرد 
االإلهية.. بل ويجب  العودة كبع�ض احلقوق  العزم على ترك 
اأي�سًا احل�سول على براءة الذمة عن احلقوق املعنوية ك�سوء 

اخللق مع النا�ض والغيبة وال�سباب والنميمة وغريها.
4.) ق�ساء الفرائ�ض الفائتة(..فاإذا فاتك �سيء من العبادات 
الواجبة كال�سالة وال�سيام فعليك اأن تق�سيه كما فات، �سواء 
اإذا ق�سيت بال  اأنك  الفرق  و   ، تتب  ،اأم مل  تبت من ذنوبك 
توبة تعاقب على تهاونك بتاأخري الفري�سة عن وقتها ، و اأي�سا 
تعاقب على ترك التوبة ، اأما اإذا ق�سيت مع التوبة فال ح�ساب 
عليك و ال عقاب اإطالقًا  الأن )من اأدى ما اأفرت�ض اهلل عليه 

فهو  اأعبد النا�ض( كما ورد يف اخلرب .
5.) اأن تذيب اللحم النابت بال�سحت ( وهو املال احلرام.. 
ومن اأكل منه حتى ا�ستد العظم و نبت اللحم فينبغي له اأن 
يكرث من ال�سيام لينبت له حلم جديد من املال احلالل، وقد 
اأكل  و�سلم(:)من  واآله  اهلّل )�سلى اهلل عليه  ورد عن ر�سول 
لقمة من حرام ال تقبل منه �سالة اأربعني ليلة ، و ال ت�ستجاب 
له دعوة اأربعني �سباحا، و كل حلم ينبت من حرام فاإىل النار، 
و اللقمة الواحدة ينبت بها اللحم(.. فكيف مبن ق�سى اأمدًا 

 طوياًل ياأكل احلرام
6.)اأن يذوق اجل�سم اأمل الطاعة كما ذاق حالوة املع�سية( 
باجلد  تق�سريك  ع��ن  و   ، باحل�سنات  �سيئاتك  ع��ن  فكّفر 
اأهوائها  و  النف�ض  مغالبة  و  النا�ض،  خدمة  يف  االجتهاد  و 
- وهذا من اأدب التوبة- من االإقرار بالذنب  ال�سيطانية وال ُبدَّ
ا�ض، كما ُي�ْستحب جتديد التوبة  اأمام اهلل تعاىل و�سرته عن النَّ
ر الذنب ويف بع�ض االأماكن اخلا�سة واالأزمنة. خا�سة عند تذك

ومن اأهم ثمرات اال�ستغفار ما تعر�ست له االآيات املباركة من 
ُه َكاَن  ُكْم اإِنَّ �سورة نوح حيث يقول تعاىل:) َفُقْلُت ا�ْسَتْغِفُروا َربَّ
َوَبِننَي  ِباأَْمَواٍل  ِدْدُكْم  َومُيْ ِمْدَراًرا  َعَلْيُكْم  َماَء  ال�سَّ ُيْر�ِسِل  اًرا  َغفَّ

اٍت َوَيْجَعْل َلُكْم اأَْنَهاًرا.. َوَيْجَعْل َلُكْم َجنَّ
 فيهما من �س و�سعبان مبا  �سهري رجب  اأن  نذكر  اأن  بقي 
االأوزار  من  للتخل�ض  اإلهية   ورحمة  فر�سة  يعدان  وعبادات 
والذنوب والتطهر من كل االأدران املعنوية والنف�سية ا�ستعدادًا 
للدخول يف �سهر اهلل االأعظم وهو �سهر رم�سان املبارك اإن 

�ساء اهلل. 
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مظلة ال�سفارة التي جتمعها لرتابطها باالإمام، وبهذا كان ال�سفراء االأربعة من اأهم 
اأن�سطة وجهود االإمام املنتظر اإبان الغيبة ال�سغرى.

واإذا كان االأمر كذلك فالبد اأن نتعرف على مالمح هذه املرحلة اخلطرية من حياة 
ال�سفراء.

الظرف الع�صيب:
اإن امل�سكلة التي تواجه االأمة هو تغيري ثقافتها مبا ال ين�سجم ومبادئها وعقائدها، 
واأكرث ما ي�سعر بهذه املحنة هو القائد الذي يتحمل م�سوؤولية التغيري واإرجاع االأمة 
اإىل اأ�سالتها، واالإمام احلجة )عجل اهلل تعاىل فرجه( هو الراعي لهذا االإ�سالح 
املن�سجم مع مباد االأمة وهو الذي ي�ست�سعر بكل مرارة ما متر به االأمة من انقاٍلب 

على املبداأ والفكر والعقيدة.
 ومن املوؤكد اأن الذي يتحمل م�سوؤولية هذا االنهيار الفكري واالأخالقي هي ال�سلطة 
التي تدفع بهذا االجتاه ال�سلبي من الفكر والعقيدة، لذا حتمل عليه ال�سالم هذه 
امل�سوؤولية من التغيري وذلك من خالل توجيه االأمة للركون اإىل املبداأ احلق والتن�سل 
عن ثقافة ال�سلطة، وال�سفري يتحمل هذا اجلهد من بناء االإن�سان وتكامله ورجوعه 
على  ال�سيا�سية  باالنق�سامات  مبتالة  العبا�سية  فالدولة  االإ�سالمية،  اأ�سالته  اإىل 
نف�سها، واخلليفة العبا�سي م�سغول بدفع املوؤامرات  عن نف�سه ويف ذات الوقت يعمل 
ال عن التناف�سات  على موؤثرات ال�سلطة من اأجل االإطاحة بخ�سومه ال�سيا�سيني ف�سً
رجال  حركة  على  املهيمن  هو  القومي  الطابع  حيث  البالط  داخل  يف  ال�سيا�سية 
البالط، فاالأتراك من جهة والفر�ض من جهة اأخرى يتناحران فيما بينهما ثم هما 

 ببناء الواقع الإن�صاين عليهم ال�صالم اهتم اأئمة اأهل البيت
فكان تكامل الإن�صان هو الأ�صا�س يف مهمة الإمامة دون النحياز 
اأو العمل للو�صول اإىل قيادات  اإىل ال�صعي للو�صول اإىل احلكم 
البناء  تاأهيل  على  ال�صالم  عليهم  ــوا  داأب بل   معينة �صيا�صية 
الفردي اأي بنيوية املجتمع من خالل تعزيز بنية الفرد وعلى 
هذا فالبد اأن يكون الهتمام برتبية الفرد وتكامله من اأولويات 
برنام الأئمة عليهم ال�صالم يف تن�صيط حركة الفرد نحو 
عليهم  البيت  اأهل  اأئمة  اأن  د  ولذا  التكامل  نحو  اأي  اهلل 
ال�صالم عملوا على تركيز جهودهم ومتابعة توجهات اأتباعهم 
واأن�صطتهم ولبد من توفري الآلية ال�صامنة للتوا�صل بينهم وبني 
�صيعتهم فكانت ت�صكيلة الوكالء الذين ت�صدوا ل�صمان املوا�صلة 
بني الأئمة عليهم ال�صالم وبني �صيعتهم حينما دعتهم ظروف 
املطاردة والتنكيل من قبل النظام. اإذن فان تهيئة نظام الوكالة 
والهتمام بها من قبل اأهل البيت عليهم ال�صالم كان من اأهم 

اولتهم لفك احل�صار على حركتهم ال�صعبية.

• ال�سيد حممد علي احللو

�صـفراء املهمات ال�صـعبة

تطورت منظومة الوكالء اإىل حركة ال�سفراء الذين برز دورهم يف ع�سر 
الغيبة ال�سغرى، وتوجه اهتمام القواعد العامة اإليهم يف وقت افتقدت هذه 
القواعد قائدها واإمامها وهي حتتاج اإىل رعاية االإمام يف ظرف ع�سيب 
اأهل  اإق�ساء كيان  اأجل  النظام احلاكم كل جهوده من  فيه  قاهر يح�سد 
البيت ب�سيعتهم املطاردين، والبد اأن يكون هذا احل�سد من االأتباع حتت 
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قرارات  على  يهيمن  الذي  العربي  بالعن�سر  يوقعان 
اخلليفة.

اآخر  توجًها  الفكري  املنحى  ياأخذ  ه��ذا  خ��الل  وم��ن 
فالثقافات الفار�سية والرتكية والرومية ُتلقي بظاللها 
وتوجهات  االإ�سالمي،  للمجتمع  الثقافية  الهوية  على 
االنحراف تت�ساعد وتاأثرها ب�سكل مطرد، واخلليفة 
ال يهمه احلفا على االأ�سالة الدينية فلعل مقت�سى 
�سيا�سته هو اإدخ��ال عنا�سر ثقافية للمجتمع لتهيمن 
على العقلية العامة وتبعد االأمة عن اأ�سالتها وبالتايل 
البيت)عليهم  اأهل   � احلقيقيني  قادتها  عن  االبتعاد 
العمل  �سرورة  ال�سفراء  وج��د  هنا  وم��ن    � ال�سالم( 
الدءوب من اأجل اإنقاذ االأمة اأو على االأقل االإبقاء على 
احلالة االإ�سالمية الأتباع اأهل البيت وان�سدادهم نحو 
االرتباط  من  فالبد  الغائب  دوره��ا  يف  وهي  االإمامة 
الإمامها  االأم��ة  والء  معه  ي�سمن  ارت��ب��اط  ب��اأدن��ى  بها 
وعدم التن�سل عن عقيدتها احلقة، فاأتباع اأهل البيت 
يعي�سون حالة الفو�سى ال�سيا�سية التي يفتعلها النظام 
العقائدية  الفو�سى  �سي�سيبها  ذلك  خالل  من  وهي 
االإم��ام  عم  كجعفر  االإم��ام��ة  مدعو  لها  ت�سدى  التي 
احلجة الذي وجد املجال متاحا لهذا االدعاء الباطل، 
التي  ال��دع��وات  ه��ذه  من  مرتاحة  العبا�سية  وال��دول��ة 
تعمل على �سق ال�سف ال�سيعي من خالل تراكم هذه 

الدعوات وتعددها.
اأن جتهد يف دفع غائلة ال�سبهات  لل�سفارة هنا  والبد 
التي ترتب�ض باالإتباع ف�سالعن ان�سغال هذه القواعد 
االعتناء  وع���دم  املزيفة  ال��دع��وات  ه��ذه  م�سكلة  يف 
مب�ستقبلها وبنائها الذاتي، فال�سخ�سية ال�سوية البد اأن 
تتحمل م�سوؤوليتها وهي تخو�ض غمار التحديات والبد 
لها اأن تتكامل وترقى اإىل م�ستوى امل�سوؤولية احلقيقية، 
لذا كانت �سرورة ال�سفارة التي تربط القواعد باإمامها 
العام،  الغليان  ه��ذا  مثل  يف  حتمية  �سرورة  الغائب 
املت�سنج  واالجتماعي  الهائج  ال�سيا�سي  وال��ظ��رف 

والفكري امل�سطرب.

النجاح  مــقــّومــات  الــ�ــصــفــراء.. 
واإمكانية القيادة

والبد اأن تكون لهذه املنظومة من ال�سفراء مقوماتها 
ممار�ستها  خالل  من  واملتحققة  لنجاحها  ال�سامنة 
جميع  عند  جتتمع  املقومات  وه��ذه  االأم���ة،  ل�سوؤون 

يف  ال�سرتاكهم  غريه  دون  اأح��دا  تخ�ض  وال  ال�سفراء 
مهمة واحدة وهدف م�سرتك.

اإن اأهم هذه املقومات التي �ساهمت يف اإجناح مهمة 
حيث  بالتقوى،  ال�سفري  �سخ�سية  متيز  هي  ال�سفارة 
اتفق اجلميع على �سخ�سية ال�سفري اجلامعة ل�سفات 
االإح�سان واملعرفة بالعبادة والورع، واحلافظة حلدود 
بها  ع��رف  التيُ  التقوى  كله  ذل��ك  ويجمع  تعاىل  اهلل 

هوؤالء ال�سفراء.
توؤكد  ال�سابق لالحق  التي وردت عن  الو�سية  اأن  كما 
على اأن هذه املنظومة مت�سكلة بو�سع يربطها مبا�سرة 
ال�سريفة يف  اأكدته توقيعاته  باالإمام وهو االأمر الذي 
تعيني وكالئه واأن االأمر لي�ض بيد اأحد، كما االدعاءات 
املت�ساعدة من هنا وهناك يف اإحراز من�سب ال�سفارة 
من قبل البع�ض واجهة االإمام )عليه ال�سالم( بعدة 
توقيعات ت�سدد على كذب هوؤالء ولعنهم والرباءة من 
اأعمالهم، ومل ت�سفع الوكالة والعمل اإىل جانب ال�سفري 
لهوؤالء من �سيء، فهذا )ال�سلمغاين( الذي عرف بعلمه 
وذاك )العربتائي( امل�سهور عنه عبادته وابن هالل اأو 
ابن بالل القريب اإىل ال�سفراء وغريهم كثري مل يتاأخر 
التوقيع ال�سريف يف ال�سدور باالإعالن عن �ساللهم 
وزيف مدعياتهم، ولعل حادثة جعفر بن متيل )ر�سوان 
هي  واالختيار  الن�ض  م�ساألة  على  �ساهد  عليه(  اهلل 
املحكمة يف تعيني ال�سفري حيث �ساأل جعفر بن متيل 
ال�سفري الثاين حممد بن عثمان العمري عمن يخلفه 
– وكان النا�ض ينتظرون اأن تكون الو�ساية اإىل جعفر 
بن متيل – فقال ال�سفري الثاين اأن احل�سني بن روح 
هو من بعدي م�سريا اإىل اأمر االإمام )عليه ال�سالم( 
بذلك فقام جعفر بن متيل واأخذ بيد احل�سني بن روح 
واأجل�سه جمل�سه بعد اأن كان يف �سدر املجل�ض وبذلك 
نفذ ال�سيعة و�سية االإمام )عليه ال�سالم( يف �سفرائه.

ال�سفراء  ارتباط  اأكد  ال�سالم(  االإمام )عليه  اأن  كما 
به وباآبائه من ذي قبل، فان اخلط للتوقيعات املتلقاة 
من قبل االإمام والتي يقدمها ال�سفري اإىل ال�سيعة تثبت 
وحدة اخلط مما جعل هذه احلالة االعجازية من اأهم 
املقومات الداعمة لل�سفراء االأربعة، وهذا االأمر يوؤكد 
حقيقة االرتباط املبا�سر باالإمام )عليه ال�سالم( واأن 
وحدة اخلط وعدم تغيريه منذ االإمام الهادي )عليه 
ال�سالم( ومن بعده االإمام الع�سكري )عليه ال�سالم( 
فرجه(  تعاىل  اهلل  )عجل  احلجة  االإم���ام  خط  ف��ان 

يتوحد مع خطوط اآبائه الطاهرين وبذلك فقد كانت 
هذه احلالة من اأهم دعائم مهمة ال�سفارة وجناحها 

وقبولها بني االأو�ساط.
وه��و كون  اإىل مقوم مهم كذلك  االإ���س��ارة  والب��د من 
م�ستوى  على  معروفا  كان  ال�سفراء  عمل  االإعجاز يف 
ومعرفة  النا�ض  �سمائر  ما يف  فعلم  اإنكاره،  ال ميكن 
اآخر  نوايا جل�سائه يعطي دفعا  ال�سفري على  واط��الع 
اأي   � ال�سفري  ال�سفارة، ف�سال عن كون  يف م�سداقية 
�سفري � كان يعرف كل اللغات التي مل يطلع عليها من 
قبل، فاحل�سني بن روح حتدث باللغة االآبية � وهي لغة 
معروفة اآنذاك ولعلها لغة بع�ض ال�سعوب االآ�سيوية � مع 
اأنه مل يعرف قبل �سفارته هذه اللغة ف�سار يتحدث بها 
الإثبات م�سداقيته، وكذلك ما كان يخربه  اأهلها  مع 
اأ�سحاب احلقوق عن مقدار ما يحملونه قبل االطالع 
بن  للح�سني  كان  واأموالهم ف�سال عما  اأمتعتهم  على 
روح من اأمر املراأة التي طلبت منه اإثبات �سدقه كونه 
�سفريا وهي حتمل له حقوقها، فاأمرها اأن تلقي هذه 
احلقوق يف نهر دجلة وتاأتيه فلما األقتها ودخلت عليه 
وجدت احلقوق اأمامه مما دعاها اإىل الت�سليم باأمره 

واالعتقاد بدعواه.
من  الر�سائل  نقل  م�ستوى  على  تكن  مل  ال�سفارة  اإن 
وان   � ذلك  تعدت  بل  ال�سعبية،  لقواعده  االإم��ام  واإىل 
كانت هذه املهمة من املهام العظيمة التي يحرز بها 
االإم��ام  اإىل  وقربه  وارتباطه  ال�سفري  �سدق  االإن�سان 
العمل  اإىل  املرا�سالت  حدود  تعدت  ال�سفارة  اأن  اإال   �
لتكامل االإن�سان وارتباطه باحلق -تعاىل- من خالل 
بل  اأح��د  اأي  يح�سنها  ال  املهمة  وه��ذه  باإمامه  ربطه 
قابليات  املهمة  ه��ذه  اأ�سحاب  ل��دى  تتوافر  اأن  الب��د 
لذا  وحتملها  بامل�سوؤولية  جديرين  جتعلهم  وكفاءات 
فالبد من التعامل مع تاريخ ال�سفارة على اأنها مهمة 
الذي يخوف ع�سري  املجتمع  وتر�سيد  والن�سج  الرقي 
من غيبة االإمام )عليه ال�سالم( وابتعاد القيادة عن 
قواعدها مع خطورة الو�سع ال�سيا�سي وتفاقم االأزمات 
االإمامة،  تاريخ  خط  طول  على  النظام  يفتعلها  التي 
وبذلك ا�ستطاع ال�سفراء اأن يخو�سوا جتربة من اأجنح 
التجارب التي اأ�س�سها اأهل البيت خللق الوعي والن�سج 
االجتماعي ولتجاوز اأزمات النظام املفتعلة التي ال ُيراد 

منها اإال االإطاحة باالإ�سالم املحمدي االأ�سيل.
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• م�سطفى اجلابري  

 اللذة والأ اأنزمي وقانون  
حدثان ي�صعر كلنا بهما ويدرك 
�صل�صلة  اأن  بــل   معناهما الكل 
احلياة الزمنية لالإن�صان ممتلئة 
بل   اخلط طول  على  باأحدهما 
اك من ذلك فاإن احلياة ما بعد 
والتي  ـ  الزمنية  ال�صل�صلة  تلك 
طالت  مهما  ن�صبيا  ق�صرية  تعد 
ـ مــتــوقــفــة عــلــى حتــقــق الــلــذة 

الدائمة اأو الأ الدائم.

ب��ه��م��ا علم  ال��ع��ل��م  ل��ك��ون  ال���ل���ذة واالأمل  ب���داه���ة  وم���ع 
للكائنات  اال�سا�سي  امل��ح��رك  منهما  ح�سوري،فكل 
احلية، فما فتئ االن�سان يبحث عن اللذة، ويهرب من 
والفقري،  الغني  واجل��اه��ل،  العامل  اأطيافه:  بكل  االأمل 
واالأبي�ض،  االأ�سود  والعابد،  الفا�سق  واملروؤو�ض،  الرئي�ض 
الذكر واالأنثى، بل يتخطى االأمر حدود االأن�سان لي�سمل 
احليوانات بكل اأ�سنافها، �سغريها وكبريها، ما كان منها 

يف الرب اأو يف البحر.
فاأن  بهما  الكل  ومعرفة  واالأمل  اللذة  فطرية  مع  اأق��ول 
اأهل العقول من فال�سفة ومتكلمني ومناطقة اأبوا اإال اأن 
يغو�سوا يف اأعماقهما وما ذلك اال لتوقف �سحة كثري من 
االفكار واملعتقدات على الفهم ال�سحيح لهما وللوازمهما 

واأثارهما وا�سبابهما.
فال جتد اعتقادًا اأو منظومة فكرية اال وتكون اللذة واالأمل 
حمورا لها تدور عليها الرحى واأن  مل ي�سرح بذلك يف 
بوابة  ندق  اأن  ارتاأينا  لذا  االيدولوجية.  تلك  م�سامني 
املفهومني  هذين  عن  موجزة  فكرة  يف  عنهما  البحث 
وم�ساديقهما التي تختلف باختالف االفراد واال�سناف.

اللذة والأ و�صلطة التحكم:
اىل  واالأمل  للذة  الفال�سفة  ت�سقيق  عن  النظر  وبغ�ض 
عقليني وح�سيني، وكونهما اإدراكًا او من �سفات املدرك، 
واختالف االقوال فيهما، واعتمادهم احيانا على ما كان 
لديهم من معطيات وفرتها لهم باقي العلوم التي كانت يف 
اأع�سارهم اآنذاك، فاأن االلتذاذ يح�سل للكائن الب�سري 
مقارنا لعدة عمليات كيمائية حتدث يف ج�سمه من افراز 
تغري يف م�سار  به اىل  املتلذذ  لنيل  املحركة  االنزميات 

افراز تلك االنزميات بعد احل�سول عليها.
ولعل من الوا�سح اأن االلتذاذ يكون دافعا يف حتقق ارادة 
يف النف�ض لنيل اللذة، لكنه يبقى دافعا حمتاجا يف حتققه 
فال  امل�سادة،  االرادات  من  عقباته  منع  اىل  اخلارجي 
االن�سان  له  ي�سمح  مل  ما  االن�سان  على  م�سيطرا  يكون 
باخلروج اىل عامل الواقع، فن�ستطيع ت�سبيهه باالإيعاز غري 
االآيل يف اجل�سم، فهو يبقى ايعازًاولالإن�سان القابلية يف 

التحكم فيه، مما يعني اأنه اأحيانا يجب عدم اتباع هذا 
االيعاز التلذذي. 

فاإن ايعازات اجل�سم منها ما هو فوق التحكم، ومنها ما 
هو حتت �سلطة التحكم. فمثال يف ح�سول حالة االغماء 
فيت�سبب  مرهق  حدث  او  مرعب  منظر  م�ساهدة  عند 
في�سقط  االن�سان  يف  ال��دم  �سغط  انخفا�ض  يف  ذل��ك 
ار�سا. وال�سقوط اأر�سًا اإمنا هو ايعاز اإجباري فوق قدرة 
التحكم، ولعل ال�سبب يف ذلك ان ردة الفعل تلك، وهي 
ال�سقوط اأر�سًا لها من االهمية مبكان يف احلفا على 
حياة املغمى عليه فهي الو�سيلة الدفاعية االوىل لعالج 
حاالت انخفا�ض ال�سغط كما يعلم املخت�سون واالأطباء، 
ولذا ال يحتاج ان تكون تلك احلالة حتت و�ساية التحكم 
فهي و�سيلة اوتوماتيكية )اآلية(، وكذا عند م�ساهدة طبق 
طعام �سهي يزداد افراز اللعاب اآليا وب�سكل اتوماتيكي 
وتناوله  الطعام  ذل��ك  اىل  اليد  مد  اأم��ا  لالأكل.  للتهيوؤ 
فيبقى منح�سرا حتت �سلطة التحكم الب�سري وال يحدث 
للح�سابات  الدماغ  اج��راء  بعد  يحدث  بل  اوتوماتيكيا 
ذلك  توجهات  متثل  التي  النتيجة  وترجيح  املنطقية 

االن�سان.
اللذة والأ و�صياغة القوانني.

لو مل يكن هناك لذة واأمل ملا كان هناك قوانني  واذا 
تلك  ف��اإن  وال��ل��ذة  االأمل  يوجد  ومل  قوانني  هناك  كانت 
القوانني لن تخرق، ولو انها خرقت على فر�سه املمتنع، 
فال معنى للعقوبة حينها، )فبدون االأمل ال معنى للعقوبة، 
وال معنى للمكافاأة بدون اللذة( بل ال يكون معنى للحياة 
بدونهما، بل اأن وجودهما هو ما فر�ض وجود القانون، 
وباختالف  برمتها  ال��ل��ذات  اتباع  وف��ق  الت�سرف  الن 
مما  كبري،  ب�سكل  االرادات  يف  تقاطعا  ي�سبب  االف��راد 
يف�سي اىل النزاعات وحماولة الغاء ارادات االخرين. 
وهذا االمر يحدث دائما عند حدوث خروقات للقوانني 
التي و�سعت لتلك املخلوقات التي ت�سمى ب�سرا. ولعل هذا 
الب�سر حيث قال  يذكرنا بقول املالئكة يف ق�سية خلق 
َماء  الد َوَي�ْسِفُك  ِفيَها  ُيْف�ِسُد  َمن  ِفيَها  َعُل  )اأجََتْ املالئكة 
�ُض َلَك َقالَ  اإيِن اأَْعَلُم َما اَل  ُح ِبَحْمِدَك َوُنَقد َوَنْحُن ُن�َسب
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َتْعَلُموَن()البقرة:30(،فالف�ساد وال�سفك يحدث قطعا عندما تكون تلك الغرائز التي خلقت حتت 
�سلطة التحكم الب�سري فوق تلك ال�سلطة. 

و�سلطة التحكم يف الب�سر الذين خلقهم اهلل �سبحانه وتعاىل واأودعها فيهم وف�سلهم بها على اخللق 
جعلها فيهم قادرة حتى على مالفة القانون ال�سرعي. وهذه ال�سلطة حينما تكون حتت تاأثري 
الغريزة الباحثة عن اللذة املوؤقتة تكون الغريزة فوق احلكم ال�سرعي عند ذلك االن�سان وحني ذاك 

تنتهك احلرمات.
 ولعل هذا �سهل احلدوث عندما يفتقر العقل اىل املعاجلة ال�سحيحة لنتائج املعطيات فالعقل هو 
القا�سي الذي ي�سدر االحكام القطعية التي ترجح ظهور ارادة اللذة او االرادات املعاك�سة لها اىل 

ار�ض الواقع.
ولذلك نرى القانون التكويني االلهي كان موافقا للقانون الت�سريعي ب�سكل مده�ض اذ و�سع كل ما 
حتت التحكم مناطا للت�سريع  وا�ستثنى ما فوقه من اأحكام الت�سريع وهو ما يدعى يف علم الفقه 
ب�سرط القدرة، وعمل منظومة من املحددات والقيم واملعطيات التي ميكن ان يعتمد عليها العقل 
يف ا�سدار احكام قطعية تت�سف بال�سواب اعتمادا على املعطيات االلهية التي هي ككتب الكود 

 بالن�سبة للمهند�سني اذا �سحت املقارنة
ولعل ما ي�سمى بالوازع الديني والباعث العقائدي هو اأهم ما ي�سكل تلك املنظومة الت�سريعية التي 
حتكم عمل تلك االنزميات وجتعلها اوفق بهدف االن�سان كنوع ولي�ض كفرد. اأي ان تلك املنظومة 
الت�سريعية هي من يحكم املنظومة التكوينية، ولعل هذا املعنى ما ذهب اليه البع�ض يف تف�سري قوله 
َع امْلِيَزاَن)7(اأاَلَّ َتْطَغْوا يِف امْلِيَزاِن( )الرحمن7: 8(، فو�سع امليزان كما  َماء َرَفَعَها َوَو�سَ تعاىل )َوال�سَّ
هو وا�سح اإ�سارة اىل الو�سع التكويني يف املنظومة التكوينية بقرينة رفع ال�سماء، واأمر اهلل -عّز 
وجّل- مبراعاة ذلك امليزان وعدم الطغيان فيه ولكن من املعلوم اأن اأوامر ال�سارع املقد�ض امنا 
تتنجز يف عامل الت�سريع فح�سب، فتكون ا�سارة بديعة اىل اأن انتهاك امليزان ال�سرعي والطغيان على 

املنظومة الت�سريعية مما يف�سد املنظومة التكوينية بااللتزام.
.ثنائيات مناظرة للذة والأ

اإن ثنائية اللذة واالأمل ت�سكل كما نوهنا اإليه مرتكزًا مف�سليًا يف هذه الدنيا، بل وت�ستد مف�سليتها 
يف االآخرة، حتى تكون اللذة اأ�سد باأ�سعاف التعد وال تدرك واالأمل بنحو ذلك اأي�سًا، هي وغريها 
من الثنائيات كال�سر واخلري، والفرح واحلزن، واجلمال والقبح، والقوة وال�سعف، واالطمئنان 
واخلوف، والراحة والتعب، وغريها من اأ�سكال الثنائيات والتي ت�سكل و�سفا دقيقا للحياة، وال بد اأن 
كل ملوق ب�سري يف هذه احلياة اأن يجرب كل تلك االأحا�سي�ض وي�سعر بها، وال تكاد تنق�سي فرتة 

حياته اال واأن يكون بينهما، يف هذا تارة ويف ذاك تارة اأخرى.
 اأما حياة االآخرة فاإنها مفرتق الطرق بني هذين التواأمني، فهناك ال حمل لالختالط بني تيك 
وذينك، ولعل هذا يف�سر �سبب كون تلك االأحا�سي�ض االأخروية ال تقارن بتلك الدنيوية، حتى اأنهم 
قا�سوا اأمل احلياة بالن�سبة اىل اأمل االخرة، كاأمل احللم يف املنام بعد اال�ستيقا من الغفلة، فهو ال 
يعد �سيئا يف مقابل الواقع. فكذا احلياة ال تعد �سيئا يف مقابل االخرة، وكما قال اأمري املوؤمنني عليه 

))ال�سالم ))النا�ض نيام، فاذا ماتوا انتبهوا
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(،فالف�ساد وال�سفك يحدث قطعا عندما تكون تلك الغرائز التي خلقت حتت 

و�سلطة التحكم يف الب�سر الذين خلقهم اهلل �سبحانه وتعاىل واأودعها فيهم وف�سلهم بها على اخللق 
جعلها فيهم قادرة حتى على مالفة القانون ال�سرعي. وهذه ال�سلطة حينما تكون حتت تاأثري 
الغريزة الباحثة عن اللذة املوؤقتة تكون الغريزة فوق احلكم ال�سرعي عند ذلك االن�سان وحني ذاك 

 ولعل هذا �سهل احلدوث عندما يفتقر العقل اىل املعاجلة ال�سحيحة لنتائج املعطيات فالعقل هو 
القا�سي الذي ي�سدر االحكام القطعية التي ترجح ظهور ارادة اللذة او االرادات املعاك�سة لها اىل 

ولذلك نرى القانون التكويني االلهي كان موافقا للقانون الت�سريعي ب�سكل مده�ض اذ و�سع كل ما 
حتت التحكم مناطا للت�سريع  وا�ستثنى ما فوقه من اأحكام الت�سريع وهو ما يدعى يف علم الفقه 
ب�سرط القدرة، وعمل منظومة من املحددات والقيم واملعطيات التي ميكن ان يعتمد عليها العقل 
يف ا�سدار احكام قطعية تت�سف بال�سواب اعتمادا على املعطيات االلهية التي هي ككتب الكود 

ولعل ما ي�سمى بالوازع الديني والباعث العقائدي هو اأهم ما ي�سكل تلك املنظومة الت�سريعية التي 
حتكم عمل تلك االنزميات وجتعلها اوفق بهدف االن�سان كنوع ولي�ض كفرد. اأي ان تلك املنظومة 
الت�سريعية هي من يحكم املنظومة التكوينية، ولعل هذا املعنى ما ذهب اليه البع�ض يف تف�سري قوله 
(، فو�سع امليزان كما 
هو وا�سح اإ�سارة اىل الو�سع التكويني يف املنظومة التكوينية بقرينة رفع ال�سماء، واأمر اهلل -عّز 
وجّل- مبراعاة ذلك امليزان وعدم الطغيان فيه ولكن من املعلوم اأن اأوامر ال�سارع املقد�ض امنا 
تتنجز يف عامل الت�سريع فح�سب، فتكون ا�سارة بديعة اىل اأن انتهاك امليزان ال�سرعي والطغيان على 

اإن ثنائية اللذة واالأمل ت�سكل كما نوهنا اإليه مرتكزًا مف�سليًا يف هذه الدنيا، بل وت�ستد مف�سليتها 
يف االآخرة، حتى تكون اللذة اأ�سد باأ�سعاف التعد وال تدرك واالأمل بنحو ذلك اأي�سًا، هي وغريها 
من الثنائيات كال�سر واخلري، والفرح واحلزن، واجلمال والقبح، والقوة وال�سعف، واالطمئنان 
واخلوف، والراحة والتعب، وغريها من اأ�سكال الثنائيات والتي ت�سكل و�سفا دقيقا للحياة، وال بد اأن 
كل ملوق ب�سري يف هذه احلياة اأن يجرب كل تلك االأحا�سي�ض وي�سعر بها، وال تكاد تنق�سي فرتة 

 اأما حياة االآخرة فاإنها مفرتق الطرق بني هذين التواأمني، فهناك ال حمل لالختالط بني تيك 
وذينك، ولعل هذا يف�سر �سبب كون تلك االأحا�سي�ض االأخروية ال تقارن بتلك الدنيوية، حتى اأنهم 
قا�سوا اأمل احلياة بالن�سبة اىل اأمل االخرة، كاأمل احللم يف املنام بعد اال�ستيقا من الغفلة، فهو ال 
يعد �سيئا يف مقابل الواقع. فكذا احلياة ال تعد �سيئا يف مقابل االخرة، وكما قال اأمري املوؤمنني عليه 

حاجز  ك�سرت  عظيمة  ل�سخ�سيات  وا�سع  ب�سجل  تاريخنا  حفل 
ذلك  �سفحات  تبخرتت  حتى  املعقول  خ��الف  وعملت  الواقعية 
التاريخ مبواقفهم واحدودبت ا�ستقامة االقالم لبطوالتهم لكنها 
انحنت جميعها امام �سيدة خلقت من طني اجلنان وتربت يف بيت 
الرحمن عظيمة بعطائها، كبرية مبواقفها، جليلة بعلمها وورعها 
واأدبها، حطمت عرو�ض الطغاة حروفها، وكممت اأفواه ال�سالطني 
�سرختها، وجففت مداد الكلمات بالغتها، وتزعزع الراأي العام 
لن�سالها، واأعادت ف�ساحة علي عليه ال�سالم بخطبتها، انها ال�سيدة 

زينب عليها ال�سالم.
هذه ال�سيدة التي متر يف هذه االيام ذكرى وفاتها �ساءت احلكمة 
االلهية ان تكون ثرية فوق ثرى ال�سام لت�سق منائرها عنان ال�سماء 
وي�ستظل حتت قبتها الوالهون، فلوالها ملا كان ملذهب اأهل البيت 
بف�سلها  ازده���رت  حيث  البقعة  تلك  يف  ذك��ر  ال�سالم(  )عليهم 
املدار�ض العلمية وانت�سرت احل�سينيات واجلوامع، لكن احفاد يزيد 
ع��ادوا من جديد لينتقموا من هذه ال�سيدة اجلليلة التي اأحلقت 
بانهم  منهم  ظنا  ال�ساعة،  قيام  حتى  والعار  اخل��زي  باجدادهم 
قادرون على �سبي جثمانها الطاهر بعد التعدي على قربها لكنهم 

اليعلمون ان جي�سا من املالئكة قد حّف ب�سريحها .
فهي باب اهلل ومن ذا الذي يجروؤ على م�سه او التعدي عليه؟ فمن 
ال�سريف  فليتدنى من قربها  القيامة  اه��وال  يرى  ان  منهم  اراد 
لريى اأ�سراب االأبابيل حاملة معها حجر ال�سجيل لتعلن ال�سماء عن 
اقرتاب ال�ساعة وان�سقاق القمر ويزجر املنادي بني ال�سماء واالر�ض 
وتغلق اجلنان اأبوابها وتفتح جهنم فاها منادية )هلموا يا اعداء اهلل 
والت حني مندم فحالكم حال اهل الثبور اذ التنفع ا�ستغاثة واليقبل 
دعاء كونكم همتم بالتعدي على ربيبة اخل��دور، فيا علي بن ابي 

طالب ان زينب مل ُير لها خيال يف ظلك ولن يرى لها خيال اأبدا(.
................................................

الثبور: هو و�سف لكرثة وتنوع عذاب اهل النار كل نوع منها ثبور 
ل�سدته والينقطع ويقول البي�ساوي ان اهلل نهاهم عن الدعاء مرة 

واحدة وامرهم باكثار الدعاء لتكرر وقوع العذاب وتنوعه.

الثبور... ونب�س قرب 
 ربيبة اخلدور

◄  بقلم: والء ال�سفار 





وكذلك عر�ض ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( يوم الدار)1(، على بني ها�سم، 
اأن اأول من يوؤمن به يكون و�سه وخليفته من بعده، وهذا يعني بقاء نبوة النبي ببقائه، 
اأول من اأجاب دعوة الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله  اأن  ومما اتفق عليه فرق امل�سلمني 
و�سلم( ابن عمه علي )عليه ال�سالم(، وهو الذي عا�ض مع الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله 
باآدابه وتيقن ب�سدقه واأخذ ي�سلي معه ملدة �سبع �سنوات  و�سلم( عدة �سنوات وتاأدب 

قبل االآخرين واجلميع م�سرك وكافر يعبدون احلجر واخل�سب.
من  وو�سايته  ال�سالم(  )عليه  علي  املوؤمنني  اأمري  والية  اإىل  الدعوة  الإنكار  جمال  وال 
يوم الدعوة اإىل التوحيد ونبوة النبي حممد )�سلى اله عليه واآله و�سلم(، ي�سهد لذلك 
االأحاديث املروية والتاريخ املدون)2(، يعني اأن تعريف علي )عليه ال�سالم( كان مبكًرا 
من اأول النداء اإىل االإ�سالم، وقد �ساهد اليهود وغريهم عليا مع النبي )�سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم( من اليوم االأول، وال �سك اأن عليا هو عيبة علم ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه 
معاملة  درا�سة  املمكن  من غري  �سار  ولذا  الّبتار،  و�سيفه  القوي  و�ساعده  و�سلم(  واآله 

الر�سول مع اليهود مع قطع النظر عن علي )عليه ال�سالم( واأعماله.
كيف ميكن قطع النظر عنه وهو اأعلم النا�ض بالقراآن والتوراة واالإجنيل، ما زالت تتجلى 
حقانية تعاليم االأنبياء من كالمه الباهر، وتتاأدى بوطاأته واإقدامه حقوق اهلل ور�سوله: 
وعلًما((  ِوخ�سًبا  غيًثا  وللموؤمننيَ  وغيًظا،  ِوغلظة  ًبا  �سّ عذاًبا  الكافرَينَ  على  ))كَنتَ 

.)3(
فاإذا كانت يده هي يد اهلل التي تهطل بالرحمة وما زال يقطر من �سيفه دماء اأعداء 

اهلل، فالالزم اأن نقول كما جاء يف زيارته: ال�سالم على ميزان االأعمال ومقلب االأحوال 
و�سيف ذي اجلالل و�ساقي ال�سل�سبيل الزالل)4(.

ال�سديق،  ونا�سره  ال�سادق،  اهلل  ر�سول  عون  ال�سالم(  )عليه  علي  االإم��ام  كان  فقد 
والذَين  اهلل  ر�سُول  ٌمدَ  ُ)حَمّ ال�سريفة:  االآي��ة  يف  املنعوتة  لل�سحبة  االأكمل  وامل�سداق 
ََمُعه( وهو ظل ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( يف كونهما )اأ�سدُاء على اُلكفِار( 
وكذا بالن�سبة اإىل راأفته على املوؤمنني: ُ)رحمُاءَ بَيُنْهم(، وما زال ي�سقي نبت االإ�سالم 
الناه�ض، حتى ا�ستد واأثمر، ونفذت جذوره يف العمق لتبقى �سجرة االإ�سالم خالدة اإىل 
القيامة توؤتي ُاأكلها كل حني، الو�سف الذي جاء يف االإجنيل كما اأ�سري اإليه يف بقية االآية 
�سِوِقه  فا�َستوى علىُ  فا�ستغَلظ  فَازُرهَ  �سَطُئه  اأخَرجَ  َكزٍرع  االإجنِيلَ  ومُثُلْهم يف  ال�سابقة:َ 

ُيِعُجب اُلزرَاع ليغَيظ ِبُهم اُلكفَار(.
نعم فاإن و�سي الر�سول هو ال�سبب لبقاء الدين املبني وهو ال�ّسر يف حفظ هذه االأمانة 

االإلهية حتى يرد النا�ض حو�ض الكوثر)5(.
كان اليهود يجدون يف كتبهم اأن هالكهم على يد اإيليا، وبعد قرون من اخلوف واحلذر، 
اإذا هو ماثل اأمامهم تتجلى من �ساعده قدرة اهلل تعلى وتلحظ يف عيونه �سرارة غ�سب 
اهلل �سبحانه، وهو ال�سرغام وحيدر الذي كانت ت�سمع با�سمه االأمر الذي يوؤكد �سدق 

كل ذلك اخلوف واحلذر ال�سابق.
نعم فاإن ال�سورة التي باتت يف اأذهان اليهود عن وراثة اأوالد الوي للخالفة واحلكومة، 
ي�سهل عليهم ت�سليم اأحقية علي واأوالده يف خالفة الر�سول )�سلى اله عليه واآله و�سلم(، 

وصار وصّيه
 ق النيبأول من صد

 م�صت ال�صنة الإلهية على اأن يكون اأول من يلبي دعوة 
بعده و�صاحب علمه ومقامه  ي�صير و�صيه من  ر�صله  واحد من 
 عليه ال�صالم ومنزلته ووليته. فاإن يو�صع و�صي النبي مو�صى
يه من بعده يقوم  كان اأول من �صدق به واآمن بر�صالته و�صار و�صّ

باأعماله وينفذ و�صاياه واليهود يعلمون ذلك جيًدا.
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بابني  واحل�سني  احل�سن  وت�سبيهه  بهارون،  ال�سالم(  )عليه  علًيا  النبي  ت�سبيه  اأن  كما 
هارون له انطباع ماأنو�ض عند اليهود، فوجود و�سي النبي له من االأهمية ما لوجود نف�ض 

النبي من االأهمية.
اإمتاًما للّحجة على  اأخرى، فاإن يف وجود عّلي )عليه ال�سالم( مع الر�سول  ومن ناحية 
اليهود، الأنهم كانوا يجدون اأو�سافه يف كتبهم، فكان عليهم اإذا �ساهدوا تلك االأو�ساف 
واآله  عليه  اهلل  )�سلى  بالنبي  يوؤمنوا  اأن  املبارك،  الوجود  ذلك  يف  الكتب  يف  املذكورة 

و�سلم( واأيقنوا �سدق دعوته)6(.
وبذلك �سار اأ�سقياء اليهود يعادون علًيا، حيث جتلى ذلك يوم خيرب، ولكن من املوؤ�سف 
واليهود من  الر�سول  ّقدموا درا�سات عن روابط  الذين  امل�سلمني  اُلكتاب  اأكرث  اأن  جند 
�سر  دفع  ويف  االأف��ق  هذا  من  ال�سالم(  )عليه  علي  دور  على  ال�سوء  ي�سلطوا  العامة مل 
�ستائر  لتبقى هذه احلقائق خلف  النهائية،  اأهدافه  وال على �سلوعه يف حتقيق  اليهود 
الكتمان، وتابعهم يف ذلك عامة املحققني من غري امل�سلمني مما زاد يف الطني بلة، واأدى 
اإىل تغطية احلقائق اأكرث فاأكرث، بحيث اأّدى اإىل غمر مواقف اأمري املوؤمنني اأخي ر�سول 

اهلل و�ساعده القوي والقوة املنفذة ملهامه يف هذا ال�ساأن.
ملاذا يحذف مثل ابن ه�سام املِلّخ�ض ل�سرية ابن اإ�سحاق االأخبار التي ال يرت�سيها حكام 
زمانه)7(، هل اأن ذلك يعني وجود اأ�سابع يهودية يف تلك الدورة، اأو اأن احّلكام كانوا 

على �سفة اليهود يف حتريف احلقائق؟
اإىل  وت�سعى  النور  هذا  اإطفاء  على  تعمل  االإ�سالم  �سدر  من  اليهودية  االأ�سابع  الزالت 

يومنا هذا ما زال  واإىل  االأذه��ان،  ال�سالم( وحموه من  االإم��ام علي )عليه  اإخفاء دور 
الغيبية ومن هالكهم على يد ويل اهلل  النور ويحذرون من قواه  يتحا�سون هذا  اليهود 
اأعني  املوؤمنني وامل�ست�سعفني على يديه،  الغائب املنتظر، الذي �سيكون فرج  من ذريته 

�ساحب االأمر احلجة بن احل�سن االإمام املهدي املنتظر )عليه ال�سالم(.
وبدوري �ساأ�سعى – وبكمال التوا�سع – ومن خالل هذه ال�سطور يف ت�سليط ال�سوء على 
اأبعاد ذلك الظلم  االأ�سا�سي من هذه الدرا�سة هو بيان  املوؤمنني وهديف  اأمري  مظلومية 
الر�سالة  حرمي  عن  االأول  احلقيقي  املدافع  ذلك   عٍلّي ال�سامخ،  مقامه  عن  والدفاع 
تتحقق  مل  لواله  الذي  الرجل  ذلك  اليهود،  من  العناد  الأهل  االأول  واملت�سدي  النبوية 
اأثر، وب�سورة كلية فاإن من غري املمكن درا�سة  اأهداف الر�سالة ومل يبق منها عني وال 
اأعمال الر�سول يف جمابهة اليهود من دون مالحظة دور اأمري املوؤمنني الفاعل، الأنه حلقة 

الو�سل والرابط بني متلف االأحداث التي وقعت.
القراآن املجيد كتاب الر�صول معجزة خالدة

ُيعترب القراآن الكرمي معدًنا للعلوم الربوبية واالأ�سرار االإلهية، فيه اآيات حمكمات واأخر 
مت�سابهات وله ظاهر وباطن، فاإن كان تف�سري ظواهره مي�سوًرا فاإن امل�سري اإىل بواطنه 
اأن  اأحد  الأّي  ال�سليمة، وال يحق  القلوب  العلم من ذوي  للرا�سخني يف  اإال  يتي�سر  مما ال 

يدعي امتالكه لعلم الكتاب، والعلم اللدين.
ومن ناحية اأخرى فاإن اأكرث من ربع القراآن الكرمي، عبارة عن ق�س�ض االأنبياء العظام 
ا  خ�سو�سً اإ�سرائيل  بني  ق�س�ض  هي  �سرًدا  الق�س�ض  تلك  اأكرث  واإن  اأممهم،  واأخبارُ 

من كتاب الر�صول الم�صطفى �صلى اهلل عليه واآله واليهود
تاأليف:جعفر العارف الك�صفى
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اليهود، فاإن القراآن م�سحون باأخبارهم احلقيقية وعواقبهم احلتمية، واملواعظ الوافية 
والدرو�ض ال�سافية.

اأن القراآن يف  فكل من يقارن بني القراآن وبني باقي الكتب على رغم حتريفها، يجد 
اأكرث  األهمهم من احلقائق ملدة  اأنبيائه وعامة ما  اأوحاه اهلل اإىل  الغالب ناظر اإىل ما 
من ثالثني قرًنا، فكيف من املمكن يف زمان اجلاهلية الوقوف على كل تلك احلقائق 

املغمورة التي غطتها �ستائر التع�سب ملدة عدة 
عالمة،  وال  اأثر  منها  يبق  ومل  متمادية،  قرون 
وكيف ميكن اإعادة احلياة لتلك احلقائق التي 
لتاأخذ  والتلبي�ض،  التحريف  يد  عليها  ق�ست 
العامليني  اأ���س��م��اع  اإىل  وتبلغ  ال��واق��ع��ي  قالبها 

فت�ستنري بها القلوب املظلمة.
االإلهية، وذلك  بالعناية  اإال  ال يكاد ميكن ذلك 
باأن يبعث اهلل ر�سًوال يف�سح عن تلك احلقائق 
بل�سان بليغ ويبينها ببيان �ساحر واآيات وا�سحة 

والقراآن قد عك�ض تلك الوقائع بجالء.
اأ�سحاب  ما  على  القراآن  تاأكيد  اأهمية  تتجلى 
االهتمام  ذل��ك  وك��ل  بحذافريه  اإ�سرائيل  بني 
بق�س�سهم، من قول الر�سول )�سلى اهلل عليه 
بني  اأ���س��اب  ما  اأمتي  �سي�سيب  و�سلم(  واآل��ه 
اإ�سرائيل حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل)8(.

الوقائع  تلك  عن  االإعالن  ذلك  �سيدح�ض  كما 
واحلوادث اإدعاءات اليهود الفارغة واأخبارهم 
الكاذبة، فاإن اليهود حرفوا الب�سائر احلقيقية 
التوراة  يف  كانت  التي  ال�سحيحة  واملوؤ�سرات 
وب��اق��ي كتب االأن��ب��ي��اء، وق��ام��وا ب��ت��اأوي��ل م��ا مل 
لهم  يت�سنى  اأن  الأج��ل  ذلك  كل  منها،  يحرفوه 
الذبيح  جعلوا  حتى  االأنبياء،  خامت  نبوة  رف�ض 
بني  م��ن  ال�سرف  ه��ذا  مل�سادرة  اإ�سحاق  ه��و 
قاموا  كما  اإ�سرائيل،  لبني  ومنحه  اإ�سماعيل، 
و�سرائعه  واأح��ك��ام��ه  ال��دي��ن  اأ���س��ول  بتحريف 
اإليه  يوؤاخذوا مبا متيل  كما يحلو لهم، حتى ال 
يطول  اأخ���رى  واأم���ور  املحرمات  م��ن  اأنف�سهم 

الكالم بذكرها)9(.
اليهود  نوايا  املعجز  ببيانه  القراآن  اأف�سى  لقد 
الفا�سدة، وك�سف ا�ستبطانهم الكفر وال�سرك، 

وقام بف�سح حيلهم يف مواجهة النبي املبعوث واأتباعه امل�سلمني، كما ك�سف عن ميولهم 
اإىل اأكل احلرام والربا وال�سحت، واأ�سر على بيان خياناتهم ونق�سهم العهود واملواثيق 
احلقائق  وكتموا  دينهم  خانوا  الذين  اآبائهم  بف�سح  ق��ام  كما  عليهم،  اأخ��ذت  التي 
وه  وقاموا بتحريف الكتب ال�سماوية يف القرون املا�سية وهم على اآثارهم يقتدون، ف�َسّ
اأكرث  عداء  يف  الف�سح  ذلك  ي�سهم  اأن  العجيب  من  ولي�ض  وجهتهم،  ��رب  وَخّ �سمعتهم 

اليهود للر�سول ودعوته . كما كان له ال�سهم االأكرب يف اإميان البع�ض االآخر من املتنورين 
والعلماء العارفني من بينهم.

جتد يف القراآن اأ�سدق احلديث عن داأب اليهود يف مناه�سة الر�سول والوقوف بوجهه 
والتدبري له ومالفته ومنازعته، فهو يحكي عن مواقفهم املعادية الثقافية وال�سيا�سية 
والع�سكرية، واإن كان الكالم يف اأكرث املوارد كلًيا بنحو االإجمال ولكن ميكن ا�ستنباط 
ومل  عليها،  وال��وق��وف  اجل��زئ��ي��ات  بع�ض 
اأ�سابهم  ما  اإىل  االإ���س��ارة  ال��ق��راآن  ي��رتك 
والنتائج التي �ساروا اإليها من اأجل اعتبار 

االآخرين ولتتم احلجة على اخللق.
تلك االآيات ال�سريفة امل�سحونة باحلقائق 
�سوى  بها  يحيط  ال  التي  الكثرية  كم  واحِلَ
والتي  ال�سالم(  )عليهم  النبوة  بيت  اأهل 
بحًرا  فكان  كلماتهم  من  بع�سها  جتلى 
�ساحله  ع��ل��ى  ال��ن��اظ��ر  ي��ق��ف  م��ت��الط��ًم��ا 
وي�ستح�سل  م��ن��ه،  ق���ط���رات  لي�سيبه 
وجواهر  ثمينة  الآل��ئ  على  فيه  الغائ�ض 

كرمية. ٌكل مبقدار �سعته.
االأن���وار  ب��ح��ار  ك��ت��اب  بت�سفح  قمنا  ومل��ا 
)عليهم  االأب���رار  االأئ��م��ة  الأخ��ب��ار  اجلامع 
ال�سالم(، املوؤلف من 110 جملًدا، وقمنا 
اأه��ل  ب��اأخ��ب��ار  امل��رب��وط��ة  بر�سد االأخ��ب��ار 
�سنحت  املجلدات،  تلك  بني  من  الكتاب 
تلك  بع�ض  على  ل��ل��وق��وف  الفر�سة  لنا 
احل��ق��ائ��ق يف ه��ذا ال�����س��اأن، و���س��رن��ا اإىل 
االأخبار،  تلك  ببع�ض  الكتاب  هذا  تزيني 
اأن  ل��ه  يوؤ�سف  ومم��ا  اع��ت��ب��اره،  يف  لتزيد 
بع�ض الّكتاب ترك ال�سماع من اأهل البيت 
)عليهم ال�سالم( واأ�سغى اإىل مثل الكلبي 
ادعى  حتى  بذلك  يكتف  ومل  واليعقوبي، 
كل  عنها  فاأعر�ض  االأح��ادي��ث  تلك  و�سع 

االإعرا�ض.
ال��وق��وف على  ف��اإن  اأم��ر  م��ن  يكن  ومهما 
بحاجة  القراآن  خالل  من  اليهود  حقيقة 
من  منا�ض  ال  ولكن  م�ستقلة،  درا�سة  اإىل 
القراآن مما جرى  اأبانه  ما  اإىل  التعر�ض 
على اليهود، لهدم تلك العقائد الفا�سدة، واالنتقا�ض من قوم ظاملني، وف�سح جماعة 
املنافقني الذين نق�سوا العهود وقتلوا �سبعني نبًيا يف يوم واحد وعادوا اإىل مكا�سبهم 

وكاأن �سيًئا مل يكن)10(.
يجب اأن يقف العَامل على حقيقة اليهود ويتعرف على تاريخهم ويحيط ب�سننهم التي 

يعيدها التاريخ وتتكرر مبرور الزمان كي ينجو من فتنتها.
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املغ�سوب  باعتبارهم  �سورة احلمد،  اليهود يف  اإىل  االإ�سارة  واحلكمة وجود  امللح  ومن 
فال  والليلة،  اليوم  مرات يف  امل�سلمون يف �سالتهم عدة  يكررها  التي  ال�سورة  عليهم، 
االأيام وال  يوم من  يكونوا يف �سفه يف  واالإن�سانية وال  اللدود هلل  العدو  يغفلوا عن هذا 

يتخلقوا باأخالقه الفا�سدة.
�سبب  ليبني  خطرهم  من  وح��ذر  اجلمعة  �سورة  يف  اليهود  روؤ���س��اء  و�سف  ج��اء  وك��ذا 
اأ�سماع  على  تلقى  بحيث  جعلها  امل�سلمني،  على  واحلذر  اليقظة  لزوم  ويوؤكد  عداءهم 
ُملوا التورَاة َثم مْل  امل�سلني يوم اجلمعة يف كل اأ�سبوع ويف جميع العامل: َ)َمُثل الذَينُ ِحّ
يحملَوهاَ كمِثل احلمِار يحُمل اأ�سفاًراِ بئ�ض مُثل القِوم الذَين كُذبوا باآيِات اهلل واهلل ال 

يهدي القَوم الظاملني( )11(.
فقد جاء ت�سبيه اأحبار اليهود الذين كذبوا باآيات اهلل يف كالم اهلل والوحي ال�سماوي 
باحليوان الذي يحمل املتاع على ظهره، كناية عن اأنهم يحملون التوراة على ظهورهم 
من دون االكرتاث مب�سامينها، وهكذا يقولها القراآن الكرمي جلميع اأبناء العامل باأن من 

يعلم احلقيقة ومل يعمل بها فهو م�سمول لذلك اخلطاب والت�سبيه.
ثم اأبان القراآن العوامل النف�سانية لهذه اخل�سلة الرديئة التي ال تنح�سر اآثارها بنف�ض 
ا، فقال: ُ)قل يا اأُيها الذَين هُادوا  املت�سف بها بل ت�سمل وتعم املجتمع واملجتمعات اأي�سً
اإن زعُمتم اأَنكم اأوليُاءِ هلِلِ من دِون النِا�ضَ فتمُنوا املَوت اإن كنٍتم �سادقنَي والَ يتمنَوُنه 
اأيديهم واهلُل عليم بالظاملني( )12(، وما ذلك العامل النف�سي �سوى  اأبدا مبا قدْمت 
االأنانية، واال�ستكبار، حتى ّادعوا اأنهم اأوليُاء هلل يف االأر�ض، وذلك اعتمادا على موازين 

قومية وعرقية ولي�ست ديّنية وال اإعتقادية، وهو اأخطر ما يكون)13(.
فاإن من يعتقد بتلك العقيدة ويرى لنف�سه الف�سل على االآخرين واأنه اأحق بالرئا�سة من 
غريه  على الرغم من فقدانه الأقل ال�سفات االإن�سانية واالأخالق احلميدة، وال يتحلى 
ب�سيء من العلم والدين، ي�سكل خطًرا كبرًيا على العامل، اخلطر الذي يحيط بالب�سرية 

اليوم.
جابه الر�سول االأعظم )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( اأنواع ال�سعوبات وحتمل اأنواع االأذى 
يف �سبيل تبليغ هذه املعارف االإلهية واالأمور الغيبية، وجاهد من اأجل اإثبات اأحقيته ويف 
جاوؤا  الذين  اليهود  جلميع  الّود  يبذل  جنده  وهكذا  مريًرا.  جهاًدا  الدين  ن�سر  �سبيل 
ي�ساألونه، ويجادل املعرت�سني منهم على دينه بالتي هي اأح�سن، وي�ستعمل اأق�سى ال�سرب 
االإ�سالم،  اإىل  دائًبا يف دعوتهم  ي�سعى  ا�ستعطافهم وهدايتهم، وهو  والتاأين يف جمال 

واملحافظة عليهم وا�ستبقائهم يف جواره يتعاي�ض معهم معاي�سة �سلمية.
د  روا على اخلالف ونق�ض العهود وا�ستمروا باالإف�ساد واإثارة الف و�سّ ولكنهم ملا اأ�سّ
االآخرين عن دخول االإ�سالم، اأمر اهلل �سبحانه وتعاىل ر�سوله باأن يجليهم من منازلهم 
اأول مرة، وملا مل ينفعهم هذا التحذير وا�ستمروا على اأعمالهم ال�سابقة اأمره بجهادهم 

وقتالهم.
واأبرز من قاتل اأولئك املعاندين وجالدهم يف هذا امليدان وقام بح�سد روؤو�سهم واإذالل 
اأنوفهم، هو اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم(، واحلا�سل اأن معاملة اليهود مع الر�سول يف 

اإبارهم واإقبالهم على الدين، ومقابلته اأو م�ساعدته، تعود اإىل ثالثة اأركان:
اأحدها: هو �سخ�ض النبي حممد )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( بعنوان الر�سول اخلامت.

وثانيها: �سخ�ض اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم( بعنوان و�سي حممد.
والثالث: كالم اهلل الذي جتلى يف القراآن وهو كتاب حممد )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(.

الهوام�ض
اأن  جاء يف كتاب مو�سوعة التاريخ االإ�سالمي 418:1 الهام�ض 3:   )1(
))خليفتي((  كلمة  مكان  جعلت  اأنها  حتى  الدار  حديث  حرفت  العامة  بع�ض 
كلمة ))كذا وكذا(( ويف بع�ض الكتب كانت هذه الكلمة موجودة يف الطبعات 
االأوىل ولكنها حذفت يف الطبعات االأخرية، وحتى مثل ح�سني هيكل حرف هذا 
اخلرب يف الطبعة الثانية لكتابه حياة حممد. ولكن ابن حنبل وابن االأثري نقال 

الرواية كاملة.
بحار االأنوار 395:65.  )2(

كما جاء يف  زيارته املخ�سو�سة، مفاتيح اجلنان: �ض696.  )3(
مفاتيح اجلنان: 627.  )4(

البحار 395:65.  )5(
يه فاأ�سار النبي اإىل علي، فقال قد  �ساأل يهوّدي ر�سول اهلل عن و�سّ  )6(
�سدقت اإنا قد وجدنا نعته يف التوراة..... احلديث. امل�ستدرك للبحار 187:11.

مو�سوعة التاريخ االإ�سالمي 31:1 و�سرية اإبن ه�سام 14:1.  )7(
– 285 وج  البحار 283:36  اليهودي،  جاء ذلك يف حديث نعثل   )8(

.303:3
احِلكم يف اإيراد الق�س�ض يف القراآن كثرية، تعر�سنا لع�سرة حكم   )9(

فيها يف كتاب "اليهود يف القراآن" فراجع.
الكايف 117:8.  )10(

اجلمعة: 6.  )11(
اجلمعة: 7 و8.  )12(

جاء يف البحار 130:18، بيان بع�ض املطالب حول �سورة اجلمعة   )13(
والت�سبيه باملباهلة، فاإن من تعاليم التلمود ومن جملة عقائد اليهود اأن اليهودي 
بتكاليفه  يعمل  وال  فا�سًقا  كان  واإن  اهلل  اأولياء  من  ويكون  البتة  اجلنة  يدخل 
بروتكالت  م��واد  بع�ض  واإليك  اليهود،  قوم  من  كونه  ذلك  يف  ويكفي  الدينية 

�سهيونية التي تاأثرت من فكرة اليهودية.
نحن �سعب اهلل يف االأر�ض وقد اأوجب علينا اأن يفرقنا ملنفعتنا، ذلك انه الأجل 
واالأجنا�ض   االأ كل  وهم  االإن�ساين  احليوان  لنا  م�سخر  عنا  ور�ساه  رحمته 
اأخر�ض كالدواب  اإىل نوعني من احليوان نوع  اإننا نحتاج  لنا الأنه يعلم  م�سخر 
واالأنعام والطري نوع ناطق كامل�سيحيني وامل�سلمني والبوذيني و�سائر االأ من 
اأهل ال�سرق والغرب ف�ّسخرهم لنا ليكونوا م�سخرين خلدمتنا وفرقنا يف االأر�ض 
لنمتطي ظهورهم ومن�سك بعنانهم وي�ستخرج فنونهم ملنافعنا اأجمعني، لذلك 
اأبنائنا  يجب اأن نزوج بناتنا اجلميالت للملوك والوزراء والعظماء واأن يدخل 
فنفتنهم  واأعمالها  الدول  العليا يف  الكلمة  لنا  تكون  واأن  املختلفة  الديانات  يف 
ونوقفهم يف احلروب وندخل عليهم اخلوف ويف ذلك كله نحن ن�ستفيد العائدة 

كلها )يهود قدمًيا وحديًثا: 14( و )االإ�سالم واليهودية: 607 و 608(.
1� ان اأمالك غري اليهود كاملال املرتوك الذي يحق لليهودي ان ميتلكه )�ض15(

اأن يلعن اليهود ثالث ّمرات روؤ�ساء املذاهب الن�سراين  اإن الواجب الديني   �2
وجميع امللوك الذين يتظاهرون بالعداوة �سد اإ�سرائيل )�ض15(.

ويعترب  باحلمري  اأ�سبه  الأنهم  اليهود  دين  عن  اخلارجة   االأ بني  قرابة  ال   �3
اليهود بيوت باقي اال نظري زرائب للحيوانات.

هيئة  على  االأجنبي  اهلل  وخلق  جن�سة  خنازير  اليهود  دين  عن  اخلارجون   �4
الدنيا الأجلهم )يهود قدميا  الذين خلقت  اليهود  ليكون الئًقا خلدمة  االإن�سان 

وحديثا: 70( )تاريخ اليهودي العام 2: 152:113 مع �سرحها(.
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•  حوار  :  حممود امل�سعودي

حوار مع
الدكتورة فوزية المالكي 

 عندما تقراأ تاري العراق تقول ان العراق برمته يعد موقعًا اأثريا فاأينما تذهب يف 
جهاته الربع ل بد اأن جتد معلمًا تاريخيًا والتي تعترب �صواهد تاريخية تتحد عن 

ح�صارة وادي الرافدين . 

التي  االث��ري��ة  امل��واق��ع  من  كبرية  اع���دادا  اأن  برغم  ولكن 
بقريب من  لي�ض  ومنذ زمن  تعاين  العراق  ار���ض  ت�سمها 

اهمال و �سرقة وب�سكل الفت للنظر . 
امل�ساكل  على  اال�سواء  �سلطت  احل�سينية  الرو�سة   جملة 
التي تواجه املواقع االثرية يف العراق فالتقت باملدير العام 
لدائرة الرتاث يف وزارة ال�سياحة واالآثار الدكتورة فوزية 

مهدي املالكي .

 العراق ان  املعلوم  من     

ميتلك الكثري من املواقع الثرية وهي تعاين 
ــوزارة  ال خطط  هي  فما   وا�صح اهمال  من 

للحفا على تلك املواقع الثرية ؟
موقع  الف   12000 ميتلك  العراق    

اثري واأكرث من 2000 موقع ومبنى تراثي وهي ممتدة من 
�سمال اىل جنوب العراق مرتامية االطراف فمن ال�سعوبة 
ال�سيطرة على هذا العدد الكبري ولكن قدر االمكان تعمل 
كافة  مع  ونعمل  م�ستمر  ب�سكل  واالآث���ار  ال�سياحة  وزارة 
بال�سيطرة  احلكومية  وغ��ري  احلكومية  االمنية  اجلهات 
وحماية املواقع االثرية املهمة فنعمل مع اجلهات االمنية يف 

مالحقة املخربني واملهربني للقطع االأثرية حيث مت موؤخرًا 
التباحث مع الوكيل االقدم لوزارة الداخلية عدنان اال�سدي 
للمواقع  االمنية  االج��ه��زة  من  حماية  توفري  كيفية  على 
�سرقة  لعمليات  تتعر�ض  كونها  عليها   واحلفا الرتاثية 

ونب�ض ع�سوائي ويتم تهريب اآثارها خارج البالد .
حول  العراقي  ال�سعب  ل��دى  توعية  �سعف  هناك  اأن  كما 
وزارة  م��ن  يتطلب  االم���ر  وه���ذا  االث��ري��ة   امل��واق��ع  اهمية 
النا�ض  لتوعية  وا�سعة  بحمالت  القيام  واالآث��ار  ال�سياحة 
االثرية  واملواقع  ال��رتاث  على   احلفا باأهمية  وتعريفهم 
وم��اذا متثل للعراق، وجناح هكذا نوع من احلمالت اىل 
و�سائل اعالمية متلفة وعلى هذا اال�سا�ض بداأت الوزارة 
اأهمية  التي تبني  البو�سرتات  تتجه لالإعالم فقد مت ن�سر 
الو�سائل  من  ونطالب  ناأمل  ونحن  ال��رتاث  على   احلفا
اهمية  على  مكثفة  ون��دوات  ب��دورات  تقوم  ان  االعالمية 
على   احلفا على  بلدنا  ابناء  نحث  كما  االثرية  املواقع 
العراق وكذلك نطالبهم  تاريخ  املواقع االثرية النها متثل 
بتخ�سي�ض م�ساحة من االعالنات املخ�س�سة يف القنوات 
والف�سائيات واالإذاعات وال�سحف باإعالنات خا�سة على 
املواقع  ت�سوير  وكذلك  للنا�ض  وتعريفها  االثرية  املواقع 
االثرية لكي نلفت انظار امل�ساهدين اىل هذا املوقع وتراثه 
املواقع  باأماكن  امل�ساهد  نعرف  الوقت  نف�ض  ويف  االث��ري 

االثرية، وكل ذلك يحتم باأن تتكاثف كل اجلهود. 

 وماذا ب�صاأن تعاونكم مع 

الوزارات الأخرى ؟
 وزارة ال�سياحة واالآثار تباحثت 

مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بخ�سو�ض ادخال 
مادة خا�سة عن االثار واملواقع االثرية، ولكن كان جواب 
الوزارة هو "من ال�سعوبة ادخال هكذا مادة ولكن ميكن 
ان تكون مو�سوعا �سمن مادة التاريخ" وهذا ال يخلو من 
فائدة ولكنه لي�ض مب�ستوى طموحنا وكذلك لدينا تن�سيق 
وتعاون مع وزارة الثقافة يف جمال "بغداد عا�سمة الثقافة" 
حيث اأقرت العديد من امل�ساريع يف جمال االآثار والرتاث 

    نطالب من 

الو�صائل الإعالمية اأن 
تقوم بدورات وندوات 

مكثفة عن اأهمية املواقع 
الثرية وتدعو  اأبناء 

بلدنا للحفا عليها  

مدير عام دائرة 
 الرتا
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ب�سيانتها وترميمها وافتتاح متاحف تراثية، ولكن نوؤكد مرة 
اأخرى على الدور املهم والبارز لالعالم يف التوعية والتثقيف 
بلدنا  ابناء  من  الكثري  هناك  اأن  حيث  العراقي،  للمجتمع 
احلبيب ال يعرفون اهمية الرتاث واملواقع االثرية والتي تعترب 
ح�سارة االن�سان العراقي ، فنحتاج اىل ثقافة احلماية وثقافة 

احلفا على اآثارنا وتراثنا من الهدم والتدمري وال�سياع . 

 هل تقوم وزارة ال�صياحة

والآثار بتدريب كوادرها بدورات متقدمة ؟
ال�سياحة واالآث��ار لها الدور  وزارة   

من  العديد  باإر�سال  قامت  حيث  احل��ايل  الوقت  يف  الكبري 
العراق  داخ��ل  للتدريب  االث���ار  جم��ال  يف  العاملة  ال��ك��وادر 
وخارجه يف جماالت التنقيب و ال�سيانة و احلفا و املتاحف 
وغريها، وهذه الدورات مل تكن موجودة يف ال�سابق، وكذلك 
توجد بعثات درا�سية خارج العراق تتعلق مبجال االآثار، وناأمل 
يف امل�ستقبل زيادة اعداد الكوادر املر�سلة للخارج الأهميتها 
اأن الكوادر  يف احلفا على تراثنا ومواقعنا االثرية، حيث 
املر�سلة �ست�ساهد عن كثب اهتمام جمتمعات البلدان العاملية 
احلافز  كوادرنا  نفو�ض  عند  �سيولد  مما  االأثرية  مبواقعها 

الكبري لالهتمام باملواقع االثرية .

 ــوزارة ال خطط  هي  ما     

لتطوير واقع ال�صياحة الدينية يف العراق ؟
الناجحة يف  ال�سياحة  ان  �سك  ال   

مراقد  من  العراق  ي�سمه  ملا  الدينية  ال�سياحة  هي  العراق 
اأن تتطور نحو  اأهل البيت عليهم ال�سالم لكن اأمتنى  الأئمة 
االأف�سل يف تقدمي اخلدمات الفندقية حيث اأن اأغلب الفنادق 
اأهلية ودور الوزارة يف هذا اجلانب هو دور رقابي ، وهناك 
الكثري من الزوار االجانب تفد اىل املراقد املقد�سة في�سكل 
هذا االمر عامال للمناف�سة بني اأ�سحاب الفنادق يف تقدمي 
اف�سل اخلدمات للنزالء وياأتي هذا من جانب مبداأ التناف�ض 
بني اخلدمات التي تقدم من قبل الفنادق وال �سك �سيوؤدي اىل 

تطوير ال�سياحة الدينية .

 تطوير ــن  ع ومــــاذا     

ال�صياحة الدينية يف كربالء املقد�صة ؟
 قامت الوزارة مبناق�سة الت�سميم 

العمراين ملدينة كربالء التي اأجنزتها �سركة الديوان وثبتت 
ال��وزارة بع�ض املالحظات وناأمل اأن تاأخذ النظر فيها وهي 

من �ساأنها اأن تطور الواقع ال�سياحي يف املحافظة ولكن ما 

يوؤ�سف له يف كربالء وباقي املحافظات هو البناء الع�سوائي، 
فبعد �سقوط النظام البائد 2003 �سهدت حمافظات العراق 
حملة عمرانية  وا�سعة  ومن هذه املحافظات حمافظة كربالء 
وكانت  الفنادق  بناء  يف  كبرية  حملة  �سهدت  التي  املقد�سة 
غالبيتها مع اال�سف بدون توجيه وال تخطيط  حتى ا�سبحت 
اغلب املباين والفنادق االن يف املدينة ذات واجهات ال تنتمي 
لرتاث املدينة، وكذلك البناء الع�سوائي وبكل �سراحة قد اأ�ساء 
ملدينة كربالء، فال بد للحكومة املحلية يف كربالء املقد�سة ان 
تقوم ب�سن قانون خا�ض بها تلزم املواطنني باأن تكون واجهات 
املباين تراثية  لكي نحافظ على ن�سيج مدينة كربالء وتراثها 
القدمي،  ولالأ�سف لدينا ن�سب االزالة يف مدينة كربالء تقدر 
ب�)83% ( من تراثها القدمي واأثناء عملية امل�سح ملحافظات 

العراق وجدنا كربالء االوىل يف اإزالة املباين الرتاثية.

 ــداف اه ــوزارة  ــل ل هــل     

ل�صرتجاع الثار امل�صروقة واملهربة اىل دول 
اخلارج ؟

وزارة ال�سياحة واالآثار ومتمثلة بوزيرها 

هربت  التي  االث��ار  با�سرتجاع  طالب  �سمي�سم  ل��واء  الدكتور 
قبل جهات  او من  االحتالل  اأو  االح��داث  اثناء  �سواء  للخارج 
من  كثري  يف  االح��ت��الل  ق��وات  قبل  م��ن  او  ومهربني،  مربة 
املنا�سبات ،ومو�سوع ا�سرتجاع االثار يف غاية االهمية ويحتاج 
اىل وقت طويل و دبلوما�سية يف العمل ويحتاج متخ�س�سني يف 

وجهودا  ال��دويل  القانون  جم��ال 
اع��ادة  ن�ستطيع  كي  كبرية 

الرتاث العراقي امل�سروق .

   ا�صبحت اغلب 

املباين والفنادق 
الن يف املدينة ذات 
واجهات ل تنتمي 

لرتا املدينة 
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لكن ال يخفى على القار املن�سف هذه املتالزمة الذكرية 
املدعاة يف القراآن الكرمي من قبل ال�سائل من االمور املثرية 

لل�سخرية فعال، وهي  ال ت�سدر عمن له علم باالديان .
فهل يجوز ان نقول ان ) البقرة ( و)الكلب( اهم من كيفية 
اأداء ال�سالة ؟ فالقران ذكر البقرة و ذكر الكلب ومل يذكر 
كيف ن�سلي، ومل يذكر ما نقول عند الركوع، بل مل يذكر 
حتى ا�سماء ال�سحابة كابي بكر و عمر وعثمان، بينما تراه 

ذكر )ابا لهب( و ) ازر ( و )فرعون( .
فمناط الذكر لي�ض موؤ�سرا على مقدار االهمية، بل املناط 
هو )احتياج احلال اىل املقال( وهو اال�ض االول من ا�س�ض 
البالغة، واحتياج ذكر التفا�سيل يف ق�سية زيد هو �سبب 
ب�سكل  القراآن  يف  فيها  االي�ساح  يجب  كان  فانه  الذكر، 
مف�سل النه امر احرج النبي �سلى اهلل عليه واله، فبعد ان 
كان حترمي زوجة الربيب  على  املتبني من االمور ال�سائعة 
واملت�سامل عليها، اراد اهلل -عّز وجّل- ان يبني ذلك االمر 
بقوة، فاأمر النبي )�سلى اهلل عليه واله( بالزواج من زينب 
بنت جح�ض  بعد ان يطلقها زيد ربيب الر�سول )�سلى اهلل 
عليه واله(، وهذا امر فيه ما فيه من الت�سكيك و االحراج 
ملقام النبي )�سلى اهلل عليه واله( ، ولكنه يف نف�ض الوقت 
هو ال�سبيل الوحيد للخروج من دائ��رة احلرمة العرفية، 
وك�سر ذلك احلاجز العريف يف التحرمي وعلى يد �ساحب 
الدعوة فكان لزاما بالغيا يف لغة القران ان يو�سح ذلك 

االمر تف�سيال.
  بقي امر وهو ؛ِ مل مْل يذكر يف كتاب اهلل ان عليا عليه 
ال�سالم هو اخلليفة من بعد النبي؟  اذ به �سينتهي  اخلالف 

و�سيكون  كل �سيء متفقا عليه .
وهنا ثالثة امور جتيب عن هذا الت�ساوؤل :
1. اأن التمييز �سنة الهية ت�سمن العدالة .

2. اأن الذكر ال يحقق االتفاق .
3. اأن الذكر يحقق مقت�سى التحريف.
و لتو�سيح احلال يف هذه االمور نقول:

احلكمة االوىل : ان التمييز كمفهوم قراين من املفاهيم 
ا  التي ركز عليها امل�سرع كثريا، فقال �سبحانه وتعاىل )مَّ
ِبيَث  يَز اخْلَ َكاَن اهلّلُ ِلَيَذَر امْلُوؤِْمِننَي َعَلى َما اأَنُتْم َعَلْيِه َحتََّى مَيِ

ِلُيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيِب َوَلِكنَّ اهلّلَ  ِب َوَما َكاَن اهلّلُ  ي ِمَن الطَّ
ن ُتوؤِْمُنوْا  َيْجَتِبي ِمن ر�ُسِلِه َمن َي�َساُء َفاآِمُنوْا ِباهلّلِ َوُر�ُسِلِه َواإِ
ُقوْا َفَلُكْم اأَْجٌر َعِظيٌم() (، وقال يف �سورة االأنفال )ِلَيِميَز  َوَتتَّ
ُه َعَلَى َبْع�ٍض  ِبيَث َبْع�سَ ِب َوَيْجَعَل اخْلَ ي ِبيَث ِمَن الطَّ اهلّلُ اخْلَ
ا�ِسُروَن( َم اأُْوَل�ِئَك ُهُم اخْلَ ُكَمُه َجِميعًا َفَيْجَعَلُه يِف َجَهنَّ َفرَيْ

) (،  و التمييز هو نقي�ض امل�ساواة، وان كان املتبادر عند 
الكثري ان امل�ساواة ا�سا�ض العدالة بل هي العدالة، لكن هذا 
بالغاء  بالتعادل بني فريقني  ف��ادح، فاحلكم  االم��ر خطاأ 
اهداف الفريق االول الجل احالل العدالة بامل�ساواة ظلم 
الحد الطرفني، وكذا اعطاء حقوق مت�ساوية لفردين اديا 
واجبات متفاونة ظلم، اذ الظلم لي�ض اال اخلطاأ يف قيم 
املتغريات و العدالة و�سحة اجلواب يقت�سيان التمييز يف 

تلك القيم.
الب�سر، بل هي �سنة كونية ال ميكن تغيريها،  داأب  وهذا 
و ميتلك مقومات عقلية  ما عليه  ي��وؤدي  ال��ذي  فالطالب 
اجهد  ال��ذي  الريا�سي  و  اف�سل،  بفر�سة  يح�سى  اف�سل 
نف�سه بالتدريب بالظرف املنا�سب وامتلك موؤهالت ج�سدية 
اف�سل تكون فر�سه بالفوز بالذهبية اعلى، فالتمييز بني 
املراتب واعطاء امليداليات املختلفة هو العدالة،  اما ان 
الظلم  فهو  مت�ساوية  درج��ة  ال�سف  طالب  جميع  نعطي 
بعينه، وان نعطي جميع الالعبني امليداليات الذهبية فهو 

اي�سا من عدم العدالة.
فالعدالة تركز على التمييز، والتمييز امنا يح�سل بوجود 
متعلق خا�ض به يف العمل واجل��زاء، ففي العمل البد ان 
واالف�سل،  االكفاأ  عن  الكا�سف  هو  التمييز  متعلق  يكون 
فمثال االمتحان يف املدر�سة يقدم نحو من الكا�سفية يف 
كا�سفية  تقدم  مرت   100 م�سابقة  وك��ذا  الطالب  م�ستوى 
للريا�سي  االف�سل، فاالمتحان املدر�سي هو اف�سل مثال 
ي�ستطيع  التي  اال�سئلة  و�سعت  فلو  االل��ه��ي،  لالمتحان 
الكل االجابة عليها نكون تلقائيا قد جردنا االمتحان من 
غر�سه الرئي�سي وهو الكا�سفية، فانه لن يكون كا�سفا عن 
امل�ستويات التي نريد الك�سف عنها، ونكون اي�سا قد ظلمنا 
الطالب املتفوق بعدم متييزه، ولذا فان بع�سا من اال�سئلة 
يكون مقدار �سعوبتها هو املميز مل�ستويات التفوق ليقدم لنا 

• غيث �سرب   

 ذكر علي يف القراآن  
ــاب  ــط رك  ــرمي ــك الـــقـــراآن ال
ـــالذ عند الخــتــالف  وامل الــقــوم 
من  ذكــر  كم  الكرمي  والــقــراآن   
ومن   والكبرية ال�صغرية  المــور 
البيت  ـــل  اأه اعــــداء  داأب  هــنــا 
ي�صنعون على قولنا بولية علي 
املوؤمنني  ـــرة  لأم الــ�ــصــالم  عليه 
اهلل  لذكره  حقا  كان  لو  اأنه  من 
اأنه  مع  الكرمي  كتابه  يف  تعاىل 

ذكر زيدا وغريه فيه ..



القانون  كلية  االأول" و�سعت  االأميال،  اآالف  م�سدريهما  بني  يف�سل  خربان 
باأ�سهر اجلامعات االأمريكية "هارفارد" االآية رقم 135 من �سورة الن�ساء َيا 
ِ َوَلْو َعَلى اأَْنُف�ِسُكْم.. على  ّ اِمنَي ِباْلِق�ْسِط �ُسَهَداَء هلِلَ َها اَلِّذيَن اآَمُنوا ُكوُنوا َقَوّ اأَُيّ
حائط املدخل الرئي�سي للكلية وو�سفت االآية باأنها "اأعظم عبارات العدالة يف 

العامل والتاريخ".
اخلرب الثاين" ن�سرت وزارة البيئة االأملانية حديثًا للنبي حممد �سلى اهلل عليه 
واآله، على الفتات الطرق العامة باللغة االأملانية جاء فيه "تب�ّسمَك يف وجه اأخيك 

�سدقة".
واالأحاديث  القراآنية  االآي��ات  الغربيني وج��دوا �سالتهم يف  اأن  يتبني  من هذا 
اأهداف  حتقيق  اأجل  من  اإيجابية،  �سلوكيات  اإىل  مواطنيهم  الإر�ساد  النبوية 

اإن�سانية واقت�سادية مبظهر اجتماعي ح�ساري. 
ورغم �سروري-كاأي م�سلم- للجوء املجتمع الغربي اإىل االآيات املباركة وف�سائل 
النبوة من اأحاديث واإر�سادات، وما تعك�سه هذه املبادرات من طريقة مبتكرة 
للتعرف على مباد االإ�سالم ب�سورة �سحيحة، واعرتافًا بتاأثري القراآن الكرمي 
ون�سر  الكرمية  االإن�سانية  احلياة  و�سنع  اخُللق  ح�سن  يف  النبوية  واالأحاديث 
العدل والرحمة بني النا�ض. اإال اأنني عدُت اأت�ساءل هل اأن واقعنا- كمجتمعات 
اإ�سالمية- يعتمد هذه املعطيات العظيمة يف م�سار احلياة اليومية؟ وهل يكفي 

اأن نفتخر باأن مبادئنا اأ�سبحت معتمدة لدى باقي االأ ونن�سى اأنف�سنا؟ 
فهذا واقعنا يفيد باأن َوقع احلياة املادية وامل�سالح ال�سيقة وتاأثري التيارات 
الغريبة اأ�سبح هو الغالب على �سفات جمتمعاتنا كم�سلمني، بل تعدى ذلك باأن 
حتولت هذه املجتمعات اإىل فرق وطوائف تتناحر فيما بينها متنا�سية ما جاء به 

نبي الرحمة �سلى اهلل عليه واآله من اآيات مباركة واأحاديث �سريفة وف�سائل.
من هنا ندعو كل مهتم للم�ساهمة يف �سناعة حياة اإن�سانية حرة كرمية تت�سف 
القراآن  ف�سائل  لن�سر  املتح�سرة،  االجتماعية  وال�سمات  واالإن�ساف  بالعدل 
والنبوة واالإمامة يف اأروقة العمل واالأماكن العامة ويف البيت ويف كل مكان، ردعًا 

لل�سفات ال�سيئة التي اأخذت تطغى على تعامالتنا اليومية �سيئا ف�سيئًا.
وندعو اأي�سًا منظمات املجتمع املدين ودوائر البلديات الأن تاأخذ دورها يف تذكري 
النا�ض بهذه الف�سائل، من خالل الفتات وعالمات مميزة تو�سع يف اأماكن 
ر فاإنَّ الذكرى تنفع املوؤمنني(  ُمتارة بعناية، على مبداأ االآية الكرمية )وذك
بداًل من هذه الفو�سى التي تعم املدن من الالفتات والعالمات )ال�سخ�سية 
والفئوية( التي تو�سع دون اأدنى مراعاة للنظام والذوق العام. وال يفوتنا اأي�سا 
اأن ندعو دوائر البلديات لو�سع �سوابط خا�سة لن�سب العالمات والالفتات 

عمومًا، واأن ال تبقى هذه امل�ساألة فو�سوية على ال�سكل الذي هي عليه االآن.



نحن اأَوىل بها
◄  يكتبها: �سباح الطالقاين
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االمتحان غر�سه وهو الكا�سفية عن تفاوت امل�ستويات ولتتحقق العدالة يف احلكم على كل طرف 
مبا ي�ستحقه، و االمامة و غريها من االمور التي مل تذكر با�سكال  بديهية يف القران هي مناط 
التمييز االلهي، ولو ذكر اهلل علي ومل ُيحَرَف القران  ومل يختلف عليه امل�سلمني مل يكن حينذاك 
حمل للتمييز، و�سعوبة يف االمتحان، بل �سيكون كل االمتحان من االمور البديهية التي ال حتتاج اىل 
بذل جهد لك�سبها، هذه هي احلكمة االوىل املفرت�سة يف اجلواب وهي حكمة التمييز، املن�سو�سة 

يف القراآن الكرمي.
احلكمة الثانية : ب�ّسر كل نبي بالنبي الذي بعده فقد ب�سر انبياء بني ا�سرائيل بقدوم عي�سى عليه 
ال�سالم وكان بنو ا�سرائيل يرتقبون اليوم الذي ياأتيهم فيه عي�سى لكن ما الذي ح�سل ؟ هل امنوا به 

؟  الغريب يف االمر ان عي�سى ا�ستويف ومل يكن يوؤمن به اال الع�سرات او اقل من ذلك.
وكذا ب�سر عي�سى عليه ال�سالم بالنبي االكرم �سلى اهلل عليه واآله و�سماه با�سمه يف االجنيل، وبعد 
ان كرث اتباع عي�سى عليه ال�سالم على مدى اكرث من خم�سمئة عام، وظلوا ينتظرون قدوم امل�سمى 
احمد يف العهد اجلديد والقدمي و امل�سمى ) حممد ( يف موا�سع عديدة من اجنيل برنابا  ، ما 

الذي ح�سل ؟ هل امنوا به ؟
ونف�ض احلال وقع عند امل�سلمني، فحينما يقف الر�سول يف حجة الوداع يف يوم الغدير، وعلى مراأى 
من كل امل�سلمني من احلجاج يف ذلك العام وين�سب خليفة من بعده ابن عمه علي لكن ما الذي 
ح�سل ؟ هل امن كل هوؤالء ام انهم انقلبوا على اعقابهم بعد وفاته �سلى اهلل عليه واله و�سلم )َوَما 
اَت اأَْو ُقِتَل انَقَلْبُتْم َعَلى اأَْعَقاِبُكْم َوَمن َينَقِلْب َعَلَى  �ُسُل اأََفاإِن مَّ ٌد اإاِلَّ َر�ُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الر مَّ حُمَ

اِكِريَن(. رَّ اهلّلَ �َسْيئًا َو�َسَيْجِزي اهلّلُ ال�سَّ َعِقَبْيِه َفَلن َي�سُ
فالذكر على ما تبني مع انه ال يحقق حكمة التمييز فانه ال يحقق اي�سا م�سلحة االتفاق، والتي هي 

ملخ�ض غاية دعوى املدعي املت�سائل وبانتفائها ينتفي ا�ض ال�سوؤال.
احلكمة الثالثة : ان اهلل اأبى ان يجري االمور اال على ا�سبابها، ولذلك فانه جل وعال خلق قانون 

ال�سببية وجرى عليه كل ال�س التكوينية و الت�سريعية.
ا َنْحُن  ثم انه جل وعال وعد انه �سيحفظ كتابة من التحريف و التزييف فقال عز من قائل )اإِنَّ
اِفُظوَن( وهذا الوعد قائم اىل يومنا هذا، و ال�سبب الذي جعله اهلل تعاىل  ا َلُه حَلَ ْكَر َواإِنَّ ْلَنا الذ َنزَّ
مقت�سيا للحفظ، هو الغاء م�سببات التحريف، فاالناجيل التي ذكرت النبي �سلى اهلل عليه واله 
و�سلم باال�سم �سريحا ُحرفت وم�سح منها اال�سم، وحتى اجنيل برنابا الذي و�سل �ساملا بعد ان 
ت�سربت ن�سخة منه من مكتبة الفاتيكان قبل عدة قرون، فانه وان �سلم من التحريف لكنهم ن�سبوا 

اليه التحريف وانكروه وحرموا طباعته ومل يعرتفوا ب�سرعيته.
فالت�سريح مب�سالة االمامة يف القران بال�سكل العلني يخلق الدواعي القوية للتحريف كما فعل 
ا�سالفهم من قبل، وكما حرفت ال�سنة النبوية ومنعوا من كتابتها لعقود من الزمن باعذار واهية 

مرتهلة.
فاالمامة هي حمط ركاب النزاعات الدنيوية التي يت�سارع الجلها اهل الباطل الذين ي�سعون لها 

بكل الو�سائل وليت �سعري انها لو ذكرت ملا وجدت اتفاقا بني امل�سلمني على كتابهم الكرمي.
فاحلكمة الثالثة هي حفظ املعجز من دواعي التحريف، وبهذا فان ذكر تلك الق�سية ال يحقق 
م�سلحة االتفاق املدعاة، ويحقق داع من اهم دواعي التحريف، ومينع من حكمة التمييز، فكان 

من الطبيعي جدا عدم ذكره ب�سكل �سريح يف القران الكرمي.



  ومة او
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مواطنون دومنا وطن
مطاردون كالع�صافري على خرائط الزمن
م�صافرون دون اأوراق ..وموتى دومنا كفن

نحن بغايا الع�صر
كل حاكم يبيعنا ويقب�س الثمن

نحن جوارى الق�صر
ير�صلوننا من حجرة حلجرة

من قب�صة لقب�صة 
من مالك ملالك

ومن وثن اإىل وثن
نبحث عن قبيلة تقبلنا

نبحث عن �صتارة ت�صرتنا
وعن �صكن.......

وحولنا اأولدنا
احدودبت ظهورهم و�صاخوا

وهم يفت�صون يف املعاجم القدمية
عن جنة نظرية

عن كذبة كبرية ... كبرية

تدعى الوطن
مواطنون نحن فى مدائن البكاء
قهوتنا م�صنوعة من دم كربالء
حنطتنا معجونة بلحم كربالء

طعامنا ..�صرابنا
عاداتنا ..راياتنا

زهورنا ..قبورنا
جلودنا خمتومة بختم كربالء

ل اأحد يعرفنا فى هذه ال�صحراء
ل نخلة.. ول ناقة
ل وتد ..ول حجر
ل هند ..ل عفراء

اأوراقنا مريبة
اأفكارنا غريبة

اأ�صماوؤنا ل ت�صبه الأ�صماء
فال الذين ي�صربون النفط يعرفوننا

ول الذين ي�صربون الدمع وال�صقاء

معتقلون داخل احلزن ..واأحلى ما بنا اأحزاننا
مراقبون نحن فى املقهى ..وفى البيت

وفى اأرحام اأمهاتنا !!
حيث تلفتنا وجدنا املخرب ال�صرى فى انتظارنا

ي�صرب من قهوتنا
ينام فى فرا�صنا

يعبث فى بريدنا
ينك�س فى اأوراقنا

يدخل فى اأنوفنا
يخرج من �صعالنا
ل�صاننا ..مقطوع
وراأ�صنا ..مقطوع

وخبزنا مبلل باخلوف والدموع 
اإذا تظلمنا اإىل حامى احلمى 

قيل لنا : ممنـــوع 
واإن هتفنا .. يا ر�صول اهلل كن فى عوننا

يعطوننا تاأ�صرية من غري ما رجوع 
واإن طلبنا قلمًا لنكتب الق�صيدة الأخرية

اأو نكتب الو�صية الأخرية 
قبيل اأن منوت �صنقًا

غريوا املو�صوع

 يا وطنى امل�صلوب فوق حائط الكراهية
يا كرة النار التى ت�صري نحو الهاوية
ل اأحد من م�صر .. اأو من بنى ثقيف
اأعطى لهذا الوطن الغارق بالنزيف

زجاجة من دمه
ل اأحد على امتداد هذه العباءة املرقعة

اأهداك يومًا معطفًا اأو قبعة
يا وطنى املك�صور مثل ع�صبة اخلريف

مقتلعون نحن كالأ�صجار من مكاننا
مهجرون من اأمانينا وذكرياتنا

عيوننا تخاف من اأ�صواتنا
حكامنا اآلهة يجرى الدم الأزرق فى عروقهم

ونحن ن�صل اجلارية
ل �صادة احلجاز يعرفوننا .. ول رعاع البادية
ول اأبو الطيب ي�صت�صيفنا .. ول اأبو العتاهية

اإذا م�صى طاغية
�صلمنا لطاغية

ال�صاعر: نزار قبانى
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يف اأحكام العبادات

الوجيز
العقاب يف املدار�س

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�سماحة اآية اهلل العظمى املرجع الديني االأعلى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف(

اأفتونا ماأجورين
نحن املدر�سون نواجه حالةكبرية من االإهمال )الالمباالة للمادة العلمية( لدى الطلبة يف مدار�سنا مما ي�ساهم 
يف خلق جيل غري متعلم وقد ا�ستخدمنا معهم التوجيه الرتبوي فلم ينفع وا�ستخدمنا اأ�سلوب الثواب والعقاب يف 
الدرجات وا�ستدعينا اأولياء االأمور للتحدث معهم فلم جند العزم منهم يف التعاون، فهناك حالة من االإهمال 

ب�سبب ملفات النظام ال�سابق وهذا االإهمال يعم اأغلب الطلبة ففي مثل هذه احلالة:
 ما هي توجيهاتكم ملثل هذه الق�صايا؟) راجع امل�سائل االأربعة املذكورة يف العدد ال�سابق(

على من ميار�ض هذه املهمة النبيلة ان ي�ستح�سر اأهمية عمله يف الرتبية والتعليم ويتاأمل االآثار العميقة لها يف 
م�ستقبل االأمة وحياتها فينطلق من موقع امل�سوؤولية جتاه اهلل �سبحانه يف اأداء هذا العمل باالأ�سلوب االمثل يف 
جمال التوجيه الرتبوي واالعداد الفكري لرجال امل�ستقبل باتباع �سبيل الدعوة احل�سنة اخلالية من العنف 

والتاأنيب قدر االمكان كما اأمر �سبحانه وتعاىل نبيه )�سلى اهلل عليه واآله( بذلك يف قوله عّز من قائل ) اأدع اىل 
�سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احل�سنة( كما نهاه عن ا�ستخدام ا�سلوب القوة واخل�سونة يف هذا املجال ملا له من 

تاأثريات تنعك�ض �سلبا على الغاية املتوخاة من املهمة التي ا�سندت اليه فقال �سبحانه وتعاىل ) ولو كنت فظا غليظ 
القلب النف�سوا من حولك( وفقكم اهلل تعاىل للقول والعمل ال�سالح وح�سركم حتت راية النبي االأعظم )�سلى 

اهلل عليه واآله( واأهل بيته االأطهار حل�سن االأداء.
 هل يجوز للمدر�س توبي الطالب بكلمة اأو فعل اإذا كان الطالب م�صيئا؟

ان كانت اال�ساءة اىل املدر�ض نف�سه جاز له ردها مبثلها ال اأكرث واإال وجب نهيه عن املنكر مع توفر �سرائط وجوبه، 
كما يجوز للمدر�ض يف ال�سورتني اتخاذ االجراء امل�سموح به يف النظام املقرر يف هذه احلاالت اذا مل ي�ستمل على 

حمرم.
 هل يجوز للمدر�س اإهمال املهملني من الطالب داخل الدر�س من ناحية توجيه الأ�صئلة ال�صفوية؟

ال باأ�ض بذلك حيث يق�سد التحفيز على اجلد واملثابرة من غري ان ي�ستلزم جتريحا اأو اإهانة ويتاأتى للمدر�ض اأن 
يحفز الطلبة باأ�ساليب تربوية وتعليمية واأخالقية بل يجب اذا كان ذلك م�سروطا عليه يف العقد املربم بينه وبني 

الدولة.
 غالبا ما نرى اأولياء اأمور الطلبة ل يتابعون اأبناءهم من الناحية العلمية مما يوؤدي اىل اأن يكون الطالب 

فا�صال علميا فما حكم اأولياء الأمور؟
اذا ُعدَّ ذلك تق�سريًا يف اأداء حق االبن على اأبيه فهو ال يخلو من اإ�سكال.

 هل يجوز للمدر�س ان يقت�صر يف تدري�س املادة العلمية على املوا�صيع التي ي�صتوعبها وقت الدر�س مع اإهمال 
املوا�صيع غري ال�صرورية ب�صبب عدم وجود الوقت الكايف لتغطية كل املوا�صيع؟

اذا مل يكن مالفا للنظام املقرر فال باأ�ض به.
 توجد بع�س املعلومات غري  �صحيحة يف مادة التاأري فهل يجوز تدري�صها كما هي؟

ال مانع من ذلك مع االإ�سارة اىل عدم �سحتها ولو اإجماال كي ال ي�ستلزم الكذب اأو االإ�سالل املحرم.
 بع�س مدر�صي مادة التاأري يقولون اإننا نذكر ال�صخ�صيات غري ال�صوية ونثني عليها بو�صفها �صخ�صية �صيا�صية 

ل �صخ�صية دينيةاأي يذكر �صفات ح�صنة لي�صت فيه فما هو الوجه ال�صرعي لذلك؟
تو�سيف ال�سخ�ض مبا لي�ض فيه كذب حمرم واأما الثناء على من ي�ستحقه فيجوز وان مل يكن متدينا ما مل يلزم 

منه حمذور اآخر ككونه ترويجا للباطل.

»املطهر الثاين « : ال�سم�ض ، فاأنها تطهر االأر�ض وما ي�ستقر 
واالأخ�ساب  االأبواب  وال تطهر   ، االأبنية واحليطان  عليها من 
على  القائمة  االأ�سياء  من  ذلك  ونحو  واأوراقها  واالأ�سجار 

االأر�ض على االأحوط . 
عني  زوال  اإىل  باالإ�سافة   �� بال�سم�ض  التطهري  يف  ويعترب 
اإىل  امل�ستند  جفافه   �� املتنج�ض  اجل�سم  ورطوبة  النجا�سة 

�سروق ال�سم�ض عليه . 
« : زوال عني النجا�سة عن بواطن االإن�سان  الثالث  » املطهر 
داخل  عن  الدم  فزوال   ، احليوان  ج�سد  وعن  املح�سة  غري 
اإىل  حاجة  دون  من  طهارتها  يوجب  االأذن  اأو  واالأنف  الفم 
زوال  احليوان مبجرد  يطهر ج�سد  وهكذا   ، باملاء  تطهريها 

النجا�سة عنه . 
»املطهر الرابع « االأر�ض ، فاأنها تطهر باطن القدم واحلذاء 
النجا�سة  اأن تزول عنهما  امل�سح بها ب�سرط  اأو  بامل�سي عليها 
العالقة بهما بنف�ض عملية امل�سي اأو امل�سح من دون مزيل اآخر . 
» املطهر اخلام�ض « التبعية ، ولها موارد منها : طهارة اناء 
ومنها   ، ذاتها  اخلمر  النقالب  تبعًا  خاًل  انقلبت  اإذا  اخلمر 
لطهارة  تبعًا  القليل  باملاء  املتنج�ض  الثوب  غا�سل  يد  طهارة 

الثوب . 
املحكوم  للكافر  مطهر  ،فاأنه  االإ�سالم   » ال�ساد�ض  املطهر   «

بالنجا�سة . 
» املطهر ال�سابع « َغْيبة امل�سلم البالغ اأو ال�سبي املميز ، فاأنه 
اإذا تنج�ض بدنه اأو لبا�سه اأو �سائر مايف حيازته ثم غاب عنه 

ُعدَّ ذلك املتنج�ض طاهرًا اإذا اأحتمل قيامه بتطهريه . 
البق  اإىل  االإن�سان  دم  كانتقال   ، االنتقال   » الثامن  املطهر   «
والربغوث ونحوهما من احل�سرات التي الدم لها عرفًا ، فاأنها 
اإذا م�ست الدم واأ�ستقر يف جوفها ثم ُقتلت حكم بطهارة ما 

يوجد فيها من الدم . 
اإىل  �سيء  تبدل  بها  ويق�سد   ، اال�ستحالة   » التا�سع  املطهر   «
اأو  اأو�سفته  اأ�سمه  تبدل  جمرد  ال   ، عنه  متلف  اأخر  �سيء 
و�سار  اأحرتق  اإذا  املتنج�ض  ومثالها اخل�سب   ، اأجزائه  تفرق 

رمادًا فاأنه ي�سري طاهرًا بذلك . 
» املطهر العا�سر « خروج الدم باملقدار الطبيعي من احليوان 
املذكى بطريقة �سرعية فاأنه يحكم معه بطهارة الدم الباقي 

يف داخل احليوان . 
تطهر  فاأنها  خاًل  اخلمر  ع�سر«انقالب  احلادي  املطهر   «

بذلك. 
اإذا  فاأنه   ، ا�سترباء احليوان اجلاّلل   » الثاين ع�سر  »املطهر 
النجا�سة مدة يخرج مب�سيها عن كونه حيوانا  اأكل  منع من 

جالال حكم بطهارة عرقه وبوله وغائطه .

املطهرات

ا  

-٢-

طبقا لفتاوى املرجع الدين الأعلى �صماحة اآية اهلل العظمى ال�صيد علي احل�صيني 
دام ظله الوارف ال�صي�صتاين
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◄اإعداد: هيئة التحرير

 ا  اا    اا  ا
   ا  ا      ا  ا
 ا  ا    ا 
 ا  اا  ا  ا    ا
   ا  ا       ا 
  ا  ا      ا
   ا  اا    ا  
   ا ا  ا 
 ا   ا    
 ا ا  ا ا ا   ا
   ا ا  ا 
 ا  اا  ا ا
 ا  ا    
  ا  ا     
 ا            
           ا  ا
  ا   ا ا  ا
  ا    ا  

 ا  اا    اا  ا
 ا          ا
  ا ا    
  ا ا اا  ا  ا
  ا اا   
 ا ا ا  ا 
 ا  ا   ا      
  ا ا     
     اا  ا ا  
   اا ا  ا   ا  اا
 ا    ا      
 ا ا ا ا  

       

اآية اهلل العظمى املرحوم 
ال�صيد ابو القا�صم اخلوئي 

قّد�س �صّره

اآية اهلل العظمى 
ال�صيد علي ال�صي�صتاين 

دام ظّله الوارف

ارا قية
بني اآية اهلل العظمى املرحوم ال�سيد اأبي 

القا�سم اخلوئي )قّد�ض �سّره( 
واآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني 

ال�سي�ستاين )دام ظّله الوارف(

امل�صاجد امل�صتحدثة
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هـ او هـ

ابن قولويه 
القّمي

هو اأبو القا�صم جعفر بن 
مد بن جعفر بن مو�صى 
 بن قولويه القمي ال�صي

الفقيه الأقدم املتفق على 
جاللته ووثاقته وتبحره يف 

الفقه واحلديث.

رجب االأ�سب 1434ه� 36



 ن�سبه:
قال النجا�سي يف رجاله � وتبعه العالمة يف اخلال�سة � بعد 
ما عنونه قال: جعفر بن حممد وكان اأبوه يلّقب م�سلمة من 
اأبو القا�سم من ثقاة اأ�سحابنا  خيار اأ�سحاب �سعد وكان 

واإجالئهم يف احلديث والفقه.. وله كتب ح�سان.
ووثقه ال�سيخ الطو�سي يف الفهر�ست. قال عنه ال�سيد ابن 
على  املتفق  ال�سدوق  ال�سيخ  )اإن  اهلل(:  )رحمه  طاوو�ض 

امانته جعفر بن حممد بن قولويه تغمده اهلل برحمته.
وقال عنه ابن حجر � وهو من علماء العامة � )جعفر بن 
حممد بن جعفر بن مو�سى بن قولويه اأبو القا�سم ال�سهمي 

ال�سيعي من كبار ال�سيعة وعلمائهم امل�سهورين(.

 م�سايخه:
وم�سايخ  العلم  جهابذة  من  ثلة  عند  املرتجم  تتّلمد  لقد 

هم: الرواية والدراية نذكر بع�سّ
1 � والده حممد بن قولويه الذي هو من خيار اأ�سحاب �سعد 

بن عبد اهلل واأكرث الك�سي النقل عنه يف رجاله.
2 � اأخوه علي بن حممد بن قولويه.

القمي  االأ�سعري  اأحمد  بن  اإدري�ض  بن  اأحمد  اأبو علي   �  3
الفقيه اجلليل وهو من اجالء م�سايخ الكليني ويروي عنه 

اإبنه احل�سني واإبن اأبي حميد وحممد بن احل�سني.
4 � اأبو علي اأحمد بن علي بن مهدي بن �سدقة الرقي بن 

ها�سم بن غالب بن حممد بن علي الرقي االأن�ساري.
5 � اأبو احل�سني اأحمد بن عبد اهلل بن علي الناقد.

وغريهم وقد عدهم البع�ض فابلغهم الثالثني ونيفًا.

 تالمذته والراوون عنه:
 قد ترك ال�سيخ املرتجم له ثلة �ساحلة من العلماء والرواة 

الذين اإنتفعوا بعلمه واإهتدوا بهداه نذكر جملة منهم:
1 � اأحمد بن عبدون.

2 � اأحمد بن حممد بن عيا�ض.
3 � احل�سني بن  اأحمد بن املغرية.
4 � احل�سني بن عبيدالغ�سائري.

5 � حيدر بن حممد بن نعيم ال�سمرقندي.
وغريهم

  م�ؤلفاته:
ذكر �سيخ الطائفة الطو�سي )رحمه اهلل( يف الفهر�ض اأن له 

ت�سانيف كثرية على عدد كتب الفقه وعد من كتبه.
1 � كتاب اجلمعة واجلماعة.

2 � كتاب الفطرة.
3 � كتاب ال�سرف.

4 � كتاب؟؟ عليك اليمني.
5 � كتاب الر�ساع.

6 � كتاب اال�ساحي.
7 � كتاب ال�سالة.
8 � كتاب ال�سداق.

9� كتاب كامل الزيارات وهو ا�سهر موؤلفاته على االأطالق.

  من كراماته:
ذكر الراوندي يف اخلرائج واجلرائح منه مكرمة اأحببُت 
نقلها هنا قال الراوندي )رحمه اهلل( ومن معجزات االأمام 
�ساحب الزمان )عليه ال�سالم( ما روى عن اأبي القا�سم 
جعفر بن حممد بن قولويه قال: ملّا و�سلت بغداد يف �سنة 
ت�سع وثالثني وثالثمائة للحج وهي ال�سنة التي رد القرامطة 
فيها احلجر اإىل مكانه من البيت كان اكرب هّمي الظفر 
مبن ين�سب احلجر الأنه مي�سي يف اأثناء النهب ق�سة اأخذه 
زمان  يف  كما  الزمان  يف  احلجة  مكانه  يف  ين�سبه  واأن��ه 
ال�سالم( يف مكانه  العابدين )عليه  احلجاج و�سعه زين 
يتهياأ  ومل  نف�سي  على  منها  �سفُت  علًة  فاعتلُلت  فا�ستّقر 
يل ما ق�سدُت له فا�ستنبُت املعروف بابن ه�سام واعطيُته 
رقعة متومة اأ�ساأل فيها عن مدة ُعمري وهل تكون املنية 
يف هذه العلة اأم ال، وقلُت: هّمي اإي�سال هذِه الرقعة اإىل 

وا�سع احلجر يف مكانه واأخذ جواُبه واإمنا اأندُبك لهذا.
بابن ه�سام: ملا ح�سلت مبّكة وعزم  قال: فقال املعروف 
على اإعادة احلجر بذلت ل�سدنة البيت جملة متكنت معها 

من الكون بحيث ارى وا�سع احلجر يف مكانه واأقمت معي 
اإن�سان  عمد  فكلما  النا�ض  اإزدح��ام  عني  مينع  من  منهم 
لو�سعه اإ�سطرب ومل ي�ستقم فاقبل غالم ا�سمر اللون ح�سن 
الوجه فناوله وو�سعه يف مكانه فا�ستقام كاأّنه مل يزل عنه 
وعلت لذلك االأ�سوات وان�سرف خارجًا من الباب فنه�سُت 
من مكاين اأتبعه وادفع النا�ض عني ميينًا و�سمااًل حتى ُظن 
ال  وعيني  يل  يفرجون  والنا�ض  العقل  يف  االخ��ت��الط  بي 
اإنقطع عن النا�ض فكنت ا�سرع ال�سري خلفه  تفارقه حتى 

وهو مي�سي على توؤدة وال اأدرُكه.
اإيّل  والتفت  ي��راه غريي وقف  اأح��د  فلما ح�سل بحيث ال 
فقال: هاِت ما معك فناولته الرقعة فقال من غري اأن ينظر 
فيها: قل له: ال خوف عليك يف هذِه العّلة ويكون ما البَّد منه 

بعد ثالثني �سنة.
حراكًا  اأط��ق  مل  حتى   � الده�سة   � الزمع  علّي  فوقع  ق��ال: 

وتركني وان�سرف.
قال اأبو القا�سم: فاعلمني بهذِه اجلملة فلما كان �سنة ت�سع 
اأم��ره وحت�سيل  ينظر يف  فاأخذ  القا�سم  اأبو  اعتل  و�ستني 
جهازه اإىل قربه وكتب و�سيته وا�ستعمل اجلد يف ذلك فقيل 
له: ما هذا اخلوف ونرجو ان يتف�سل اهلل تعاىل بال�سالمة 
فيها  خوفت  التي  ال�سنة  ه��ذِه  فقال:  موفة،  عليك  فما 

فمات من علته.

  وفاته ومدفنه:
ارَخ �سنة وفاته ال�سيخ يف رجاله باأنها وقعت �سنة 368 

ه� وتبعه اإبن حجر يف ل�سان امليزان.
اإن وفاته يف �سنة 369.  وقال العالمة يف اخلال�سة: 
ومر رواية الرواندي يف كتابه اخلرائج واجلرائح يف 
ع�سر )عليه  الثاين  االإمام  له من  كرامة  فيها  ق�سة 

ال�سالم( اأن وفاته وقعت �سنة 369 ه�.
اأما مدفنه: فهو مدفون بالكاظمية يف الرواق ال�سريف 

ويف حماذاة تلميذه ال�سيخ املفيد )رحمهما اهلل(.
ف�سالم عليه يوم ولد ويوم عا�ض مدافعًا عن علوم اأهل 

البيت )عليهم ال�سالم( ويوم مات ويوم يبعث حيًا.

• اإعداد: ح�سني حممد علي
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الإر�صاد 
 يف فكر الإمام علي

• عالء فواز �صاحب • اجلزء الثاين 

اإن ال التوجيه والر�صاد يحتاج اىل بذل جهود كبرية يف �صبيل تاأ�صيل هذا العلم وربطه بعقيدة الأمة وفكرها 
وثقافتها لكي ي�صاهم يف بناء �صخ�صية املوؤثر ال�صالمي بطريقة اإيجابية.

ويعد فكر المام علي عليه ال�صالم فكرا ا�صالميا �صامال وما زال حيا كونه نتاج ثقافة حية م�صتمرة منتجة وموؤثرة 
لذلك ظل الفرد تاجا اىل الر�صاد امل�صتل من فكره عليه ال�صالم ومن اآرائه الرتبوية التي  تاأخذ حيزها امل�صحق 

من اهتمامات الباحثني الرتبويني.
واإن البحث يف مل فكر وعلوم اأمري املوؤمنني وار�صاداته يف خمتلف املجالت ل ميكن اأن ت�صعها ب�صع �صفحات هنا اأو 

هناك ولكن ل باأ�س باغرتاف منري من عذب فكره وعلومه عرب �صذرات مقت�صبة مبتدئة بالتعرف على �صريته  ومن ثم 
ملحات مي�صرة من ار�صاداته يف خمتلف مناحي احلياة.

 املجاالت اإلرشادية
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الإر�صاد 
 يف فكر الإمام علي

عليه ال�صالم املجالت الإر�صادية عند الإمام علي 

Educational Counseling :الإر�صاد الرتبوي 
اأكد االإمام علي )عليه ال�سالم( اأهمية العقل يف املمايزة والت�سخي�ض حيث يقول االإمام له�سام 
بعدم املباالة بكالم النا�ض وال بت�سخي�سهم ويجب اأن يكون الت�سخي�ض والتمييز هو متييزك )يا 
ه�سام لو كان يف يدك جوزة وقال النا�ض اأنها لوؤلوؤة، ما كان ينفعك، واأنت تعلم اأنها جوزة؟ ولو 
كان يف يدك لوؤلوؤة وقال النا�ض اأنها جوزة ما كان ي�سرك وانت تعلم انها لوؤلوؤة( اأي عليك اأن تتبع 
ت�سخي�سك وعقلك وفكرك وجتعله دلًيال لك( )مطهري، 2000، �ض183(.يف جمال التجارب 
التي هي كاالإنذار للنف�ض االإن�سانية فهي توقظ الفكر والعاطفة واالإرادة لكي تتلقى االأمور على 
حقيقتها ومعرفة قربها وبعدها من الثوابت ال�سلوكية ال�ساحلة وهي متحي�ض للنفو�ض لتتجلى 
لها احلقيقة كما هي، ولها تاأثري وا�سح على التنمية العقلية  فهي بدورها عامل هام من عوامل 
الرتبية التي جتعل االإن�سان يتقدم اأ�سواطا نحو القرب من اال�ستقامة والر�ساد، فقال االإمام علي 

)عليه ال�سالم( )العقل غريزة تربيها التجارب(، وقال )العاقل من ر�سعته التجارب(.
ويف التجارب يكمن العلم ويرتقى االإن�سان يف تعلمه ومن ثم ر�سده وا�ستقامته كما قال االإمام علي 
"يف التجارب علم م�ستاأنف، واالعتبار يفيدك الر�ساد" وقال "االعتبار منذر �سالح" )العذاري، 

2000، �ض18(.

Tberapeutic Counseling الإر�صاد ال�صخ�صي 
اكد االإمام علي )عليه ال�سالم( يف اإر�ساده ال�سخ�سي على كيفية مكافحة الغ�سب حيث قال عليه 
ال�سالم )املك حمية انفك و�سورة حدك، و�سطوة يدك، وغرب ل�سانك، واحرت�ض من كل ذلك 
بكف الباردة وتاأخري ال�سطوة حتى ي�سكن غ�سبك فتملك االختيار ولن حتكم ذلك من نف�سك حتى 

تكرث همومك بذكر املعاد اإىل ربك(. )املو�سوي، 2003، �ض131، 132(.
ويوؤكد االإمام عظمة النف�ض وانها �سيء ثمني ونفي�ض وان االأخالق احل�سنة والفا�سلة اأمور تنا�سب 
هذا ال�سيء النفي�ض واالأخالق الرذيلة تنافيه، حيث يخاطب اأمري املوؤمنني االإمام احل�سن )عليه 
ال�سالم( يف ر�سالة له يف نهج البالغة )ُبني اأكرم نف�سك عن ُكّل دنيئة، واإن �ساقتك اإىل الرغائب، 
فاإنك: لن تعتا�ض مبا تبذل من نف�سك عو�سًا(، فيجب عدم ت�سييع هذا ال�سيء الثمني الذي 
ا يف اإر�ساداته اأهمية العزة والكرامة  يفوق كل ثمن قيمة )املطهري، 2000، �ض139( ويوؤكد اي�سً
حيث يقول )ال�سادُق على �َسفا َمنجاٍة وكرامة، والكاذب على �َسَرِف َمهواٍة وَمهانة(. )املطهري، 

2000، �ض147(.
اأما يف ما يخ�ض م�ساألة االإرادة اأو الت�سليط على النف�ض ومتلكها يقول االإمام )عليه ال�سالم( يف 
نهج البالغة حول الذنب واخلطاأ )اأال اأن اخلطايا خيل �سم�ض، حمل عليها اأهلها( يقع الذنب 
عندما يقوم االإن�سان بفعل �سهواته وميوله النف�سية خالًفا ملا يحكم به عقله واإميانه يقول )عليه 
ال�سالم( ان حالة الذنب يف حالة عدم متلك النف�ض ثم يقول حول التقوى وهي النقطة املقابلة 
لذلك )اال وان التقوى مطايا ذلك( اأي انه ياأمر واملطايا تطيع، ت�سري اأينما يوجهها دون اأن تركل 

اأو ترف�ض. )املهري، 2000، �ض192(.
ويف منو الذات يوؤكد االإمام تربية الفرد ان يكون عايل الهمة لكي يتكامل وي�سمو تبًعا لهذا العلو 
واالرتفاع ويف ما يلي اإر�سادات االإمام علي )عليه ال�سالم( وتوجيهاته يف هذا املجال حيث يقول: 

)من �سغرت همته بطلت ف�سيلته(.
)من �سرفت همته عظمت قيمته(، )من كربت همته كرب اهتمامه(، )بقدر الهم تكون الهموم(.

واأكد االإمام )عليه ال�سالم( اأن االن�سغال مبالحظة عيوب الذات من الف�سائل واملاآثر التي تنبغي 
التحلي بها )اأب�سر النا�ض من اأب�سر عيوبه واأقلع عن ذنوبه( )اأف�سل النا�ض من �سغلته معايبة 

عن عيوب النا�ض(. )العذاري، 1428ه�، �ض43 – 45(.
وان �سعادة اإن�سان عندما يتعظ بغريه اإذ قال )وال�سعيد من وعظ بغريه وال�سقي من انخدع لهواه 

وغروره( )وان ال�سعداء بالدنيا غدا هم الهاربون منها اليوم( )بي�سون، 1417ه�، �ض721(.

Vocational Counseling :الإر�صاد املهني 
اأكد االإمام علي )عليه ال�سالم( وجوبية العمل توجيًها بالكلمة وتقريًرا 

بالعمل، وحر�ض امل�سلمني عليه الأنه عبادة )العمل العمل ثم النهاية 
النهاية واال�ستقامة اال�ستقامة ثم ال�سرب ال�سرب والورع الورع، 

ان لكم نهاية فانتهوا اإىل نهايتكم( )خطبة 176(.
اال�ستقامة  على  العمل  توجيهاته  يف  االإم��ام  ق��دم  وق��د 

وال�سرب والورع الن هذه املعاين كلها هي نتائج لعمل 
اخلري فكان االإمام يحفر االآبار يف املدينة ويف 

طريق احلج ف�سميت املنطقة )اآبار علي( 
وكان يطحن بيده احلب وامللح وي�سقي 

النخيل ويجني الثمر... وملا توىل 
خ�سف  امل�����س��ل��م��ني  خ��الف��ة 

جبته،  ورف���ع  ب��ي��ده  نعله 
عبا�ض  اب��ن  فاعرت�ض 

مرة وقال:
نعله  يخ�سف  املوؤمنني  اأمري 

ب��ي��ده؟ واأج����اب االإم����ام: ي��ا ابن 
من  اإيل  اأح��ب  النعل  هذه  ان  عبا�ض 

اأقيم حًقا واأزه��ق باًطال  اأن  اإمرتكم لوال 
)ن�سر اهلل، 2006، �ض292 – 293(.

ويف التق�سري يف العمل يقول االإمام )من ق�سر يف 
العمل ابتلي بالهم وال حاجة هلل فيمن لي�ض هلل يف ماله 

نف�ض ن�سيب( ويقول )الداعي بال عمل كالرامي بال وتر( 
)بي�سون، 1417ه�، �ض733(.

تكون  اأن  قبل  الفر�سة  )ب��ادر  يقول  للعمل  الفر�سة  اغتنام  ويف 
غ�سة( )بي�سون، 1417ه�، �ض733(.

ويوؤكد اأمري املوؤمنني اأهمية العمل وانه يوؤدي بالفرد اىل ال�سعور ب�سخ�سيته 
اإذ اأن االإن�سان ي�ستغني عن االآخرين بوا�سطة العمل وبخا�سة اإن كان مقروًنا باالإبداع فانه ي�سعر 

بال�سخ�سية اأمامهم اأي ال ي�سعر باحلقارة بعد ذلك.
وهناك بيتان يف الديوان املن�سوب الأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم( هما:

اأحب اإل�ي م�ن م� الرج�ال لنقل ال�سخر من قمم اجلب��ال  
يقول النا�ض يل يف الك�س��ب عار   فان العار يف ذل ال�س������وؤال

)املطهري، 2000، �ض247(.

39رجب االأ�سب   1434ه��



Marriage Counseling :الإر�صاد الزواجي 
اأكد االإمام علي )عليه ال�سالم( على اختيار الزوجة ال�ساحلة  التي متتاز باخل�سال االآتية: 

ُْ َواْلُبْخُل، َفاإَذا  ْهُو َواجْلُ َجاِل: الزَّ اِل الر �َساِء �ِسَراُر ِخ�سَ اِل الن  قال )عليه ال�سالم( )ِخَياُر ِخ�سَ
ْن ِمْن َنْف�ِسَها، َواإَِذا َكاَنْت ِبِخيَلًة َحِفَظْت َماَلَها َوَماَل َبْعِلَها، َواإَِذا َكاَنْت  ك ًة مَلْ مُتَ َكاَنِت امْلَْراأَُة َمْزُهوَّ
َجَباَنًة َفِرَقْت ِمْن ُكل �ِسْيء َيْعِر�ُض َلَها( )حكمة 234( هذا النوع الكالمي الذي برع به االإمام 
التعليل  هذا  بف�سل  باالأ�سباب،  النتائج  تربط  التي  العقلية،  املباحث  اأم��ام  الطريق  �سق  علي، 
تتبدل املفاهيم االجتماعية حول عناوين اجتماعية وي�سبح البخل �سفة مقبولة يف املراأة، ويغدو 
 خ�سلة خرية يف املراأة وبخا�سة ان املجتمع االإ�سالمي جعل عنوان املراأة �سرفها فاجل )اجل(
مينعها من اقتحام املهالك، حيث يتعر�ض لها الل�سو�ض وال�سعاليك وي�سلبونها �سرفها وهي 

عاجزة عن الدفاع ل�سعفها اجل�سدي )ن�سر اهلل، 2006، 191 – 192(.
ال�سيئة  العادات  املغريات من  لنداء  اال�ستجابة  امل��راأة من  ال�سالم(  االإم��ام علي )عليه  وحذر 
مغرية  )املخدرات  االآت��ي  باالرتياح  معها  �سعرت  وان  امل��راأة  تعيب  لكنها  املجتمع  يف  املتف�سية 
لالن�سان، لكنها موؤذية وقاتلة( حذرها من ال�سفات التي ال ت�سلح لها من ان بع�سها قد ي�سلح 
للرجل واطلقها ِحَكًما توجه املراأة يف رحلة احلياة اإن جتنبتها ار�ست ربها وعا�ست يف جمتمعها 
كرمية مثل الغرية واملخادعة والتربج اإذ قال االإمام علي )عليه ال�سالم( )غرية املراأة كفر وغرية 

الرجل اإميان( حكمة 124 )ن�سر اهلل، 2006، �ض193(.
كما ن�سح االإمام بتجنب الزواج من احلمقاء المكانية انتقال هذه ال�سفة اإىل االأطفال ولعدم 
قدرتها على الرتبية وعلى االن�سجام مع الزوج وبناء االأ�سرة الهادئة وال�سعيدة قال االإمام علي 
)عليه ال�سالم( )اإياكم وتزويج احلمقاء فان �سحبتها بالء وولدها �سياع( )العذاري، 1426ه�، 

�ض16 – 20(.

Family Counseling :الإر�صاد ال�صري 
دعا االإمام علي )عليه ال�سالم( اإىل بناء االإن�سان منذ الطفولة، فر�سم منهجية تربوية ترعى منو 
الولد، وبنائه اإميانًيا واخالقًيا وعلمًيا فالرتبية على االإميان باهلل والف�سائل يف ال�سغر ترت�سخ يف 
حركات االإن�سان امل�ستقبلية فقد ا�ستخدم االإمام علي )عليه ال�سالم( �سوًرا م�سرقة وعبارات لها 
ا�ساءات تغ�سل النف�ض الب�سرية فتظل نف�ًسا �سافية ت�سرف عن نية �سليمة اإذ قال اأنه يف ال�سغر 
يكون الطفل يف نية �سليمة ونف�ض �سافية)اأي بني اين... بادرت بو�سفي اإليك... قبل اأن ي�سبقني 
االأر�ض  احل��دث،  قلب  وامنا  النفور،  كال�سعب  فتكون  الدنيا،   وف الهوى  غلبات  بع�ض  اإليك 

اخلالية، وما القي فيها من �سيء قبلته، فبادرتك باالأدب قبل اأن يق�سو قلبك، وي�ستغل لبك(. 
ال�سفات  فيها  تثبت  مرحلة  الطفولة  مرحلة  ان  الن�سيحة  ه��ذه  خ��الل  من  االإم��ام  اأك��د  فقد 
ال�سخ�سية اأي جتذير العادات واالأعمال يف عهد ال�سبا لذلك دعا االإمام علي )عليه ال�سالم( 
اإىل تثبيت الف�سائل يف قلب ال�سغري قبل اأن ينغلق على املفا�سد )من �سّب على �سيء �ساب عليه( 

)ن�سر اهلل، 2006، �ض202، 203(.
- وحرم االإ�سالم عقوق الوالدين بجميع األوانه ومراتبه قال اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم( )من 

اأحزن والديه فقد عقهما( )العذري 1416، �ض75ى(.

- واأكد اأمري املوؤمنني اأهمية ال�سلة باالرحام وتقديرها واحرتامها والزيارات امل�ستمرة تفقدا 
الو�ساعهم الروحية واملادية وتوفري م�ستلزمات العي�ض الكرمي لهم وكف االأذى منهم:

ودعا اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب )عليه ال�سالم( اىل تفقد اأحوال االأرحام املادية واإ�سباعها 
اإِْن  َيِزيُدُه  ال  ِبالَِّذي  ها  َي�ُسدَّ اأَْن  َة  �سا�سَ اخْلَ ِبها  َيَرى  اْلَقراَبِة  َعِن  اأََحُدُكْم  َيْعِدَلنَّ  ال  )اأاَل  فقال 
ا ُتْقَب�ُض ِمْنُه َعْنُهْم َيٌد َواِحَدٌة  َ منَّ ْن اأَْهَلَكُه; َوَمْن َيْقِب�ْض َيَدُه َعْن َع�ِسرَيِتِه، َفاإِ ُه اإِ اأَْم�َسَكُه َوال َيْنُق�سُ
َة( وادنى ال�سلة باالحرام  َوُتْقَب�ُض ِمْنُهْم َعْنُه اأَْيد َكِثرَيٌة َوَمْن َتِلْن حا�ِسَيُتُه َي�ْسَتِدْم ِمْن َقْوِمِه امْلََودَّ
قال الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( )�سلوا ارحامكم ولو بال�سالم( )العذاري، 1426، 

�ض105(.
- وقال االإمام اأي�سا يف املودة بني االآباء واالأبناء )مودة االآباء قرابة بني االأبناء( ويف تربية االأوالد 

يقول )ليتاأ�ض �سغريكم بكبريكم ولرياأف كبريكم ب�سغريكم( )بي�سون، 1417، �ض643(.

Social Counseling :الإر�صاد الجتماعي 
االإ�سالم لي�ض منهج اعتقاد واإميان و�سعور يف القلب فح�سب، بل هو منهج حياة اإن�سانية واقعية، 
يتحول فيها االعتقاد واالإميان اإىل ممار�سة �سلوكية يف جميع جوانب احلياة لتقوم العالقات على 
الرتاحم والتكافل والتنا�سح، فتكون االأمانة وال�سماحة واملودة واالإح�سان والعدل والنخوة هي 

القاعدة االأ�سا�ض التي تنبثق منها العالقات االجتماعية.
واملحبة،  االألفة  اإىل  املوؤدية  االأ�ساليب  ا�ستخدام  اإىل  ال�سالم(  )عليه  علي  االإم��ام  ودعا   -

تع�سبوا  وال  تغ�سبوا.  )ال  فقال:  والتباغ�ض،  التقاطع  اإىل  املوؤدية  االأ�ساليب  ونبذ 
)العذاري، 1426ه�،  الكالم(  واأطيبوا  ال�سالم.  اأف�سوا  تقطعوا(.  )اأي 

�ض113(.
- ويت�سمن التفاعل االجتماعي التاأثري املتبادل بني 

طريق  ع��ن  اجلماعات  ب��ني  اأو  االأف����راد 
احتكاك االآراء وتبادل امل�ساعر 
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واالأذواق وتفاعل املمار�سات، ويف الطباع واالأمزجة، ويف اال�ستعدادات واالهتمامات ويف االأخالق 
وامل�ساعر يت�سمن اأي�سا اإدراك امل�سوؤولية االجتماعية وحتديد ال�سلوك يف �سوء املوازين واملعايري 

االجتماعية التي حتدد لكل فرد دوره.
- واأكد االإمام علي )عليه ال�سالم( مو�سوع ال�سداقة وال�سحبة فقال: )ال تثق بال�سديق قبل 
اخلربة( وحدد االإمام علي )عليه ال�سالم( �سنفني من االأ�سدقاء ميكن االنتفاع منهما يف جانب 
اأو عدة جوانب اجتماعية فقال: االخوان �سنفان: اخوان الثقة واإخوان املكا�سرة فاأما اإخوان الثقة 
فهم كالكف واجلناح واالأهل واملال، فاإذا كنت من اأخيك على ثقة فابذل له مالك وبدنك و�ساف 
من �سافاه، وعاد من عاداه واكتم �سره وعيبه واظهر منه احل�سن، واعلم اأيها ال�سائل انهم اعز 
من الكربيت االأحمر واأما اإخوان املكا�سرة، فانك ت�سيب منهم لذتك فال تقطعن ذلك منهم وال 

تطل ما وراء ذلك من �سمريهم، وابذل لهم ما بذلوا لك من طالقة الوجه وحالوة الل�سان.
- ونهى االإمام علي )عليه ال�سالم( عن �سحبة ال�سرير فقال: ) ال ت�سحب ال�سرير فان طبعك 
ي�سرق من طبعه �سرا واأنت ال تعلم( وقال )عليه ال�سالم(: اإياك و�ساحب ال�سوء، فاأنه كال�سيف 
امل�سلول يروق منظره، ويقبح اثره.. واي�سا حذر االإمام علي )عليه ال�سالم( من م�سادقة املختلني 
عقليا ونف�سيا و�سلوكيا فقال: "ال ت�سح من ال عقل له"، "بئ�ض ال�سديق امللول"، "ال متنحن 
ودك من ال وفاء له"، "ال ت�سح من يحفظ م�ساويك وين�سى ف�سائلك ومعاليك"، "من دنت 

همته فال ت�سحبه"، "بئ�ض الرفيق احل�سود" )العذري، 1428ه�، �ض246 – 251(.
لي الوعي  واالإدراك قال  - وحذرت التعاليم واالر�سادات من م�سادقة ذوي العقول الناق�سة وقلِيٍِ
علي )عليه ال�سالم(: ال ت�ساحب اجلاهل، فان فيه خ�سًاال، فاعرفوه بها: يغ�سب من غري 
غ�سب ويتكلم يف غري نفع، ويعطي يف غري مو�سع العطاء، وال يعرف �سديقه من 

عدوه، ويف�سي �سره اإىل كل احد.
- ويف جمال املودة واملحبة قال االإمام علي )عليه ال�سالم(: 
)ومن تلن حا�سيته ي�ستدم من قومه امل��ودة( ويف 
جمال اخل�سومة قال االإمام علي )عليه 

ال�سالم( )اإن للخ�سومة قحما( اي اأن اخل�سومة تقحم ا�سحابها يف املهالك.
َمْن   َ َيَتِّقَي اهلَلّ ْن  اأَ َي�ْسَتِطيُع  اَل  َو  ُظِلَم  ِفيَها  َر  َمْن َق�سَّ َو  اأَِثَم  وَمِة  �سُ َباَلَغ يِف اخْلُ "َمْن  وقال اي�سا 

َم" )بي�سون، 1417ه�، �ض647 – 653(. َخا�سَ
 

 العلم والعمل
- وهناك احلكمة النظرية واحلكمة العلمية يف نهج البالغة حيث ان علًيا )عليه ال�سالم( يدعو 
اإىل التعلم واىل االهتمام بالعلم والعمل به، يقول )عليه ال�سالم(: ))رب عامل قد قتله جهله، 
وعمله معه مل ينفعه(( اأي ان هناك من العلماء واملفكرين من قتلهم جهلهم، فهم علماء يف 
جهالء وذلك الن علمهم بالرغم من مرافقته لهم مل ينجدهم، وال�سبب هو ان العلم اإذا مل يقرتن 
بالعمل يكون حجاًبا، وت�ستد غلظة هذا احلجاب و�سمكه كلما ازداد العلم غري املقرون بالعمل 
))العلم هو احلجاب االأكرب(( بل ان علًما ما قد يتحول اإىل جهل )االملي، 200، �ض73(، الأنه 
مل ياأخذ علمه عن الباب الذي فتحه اهلل ور�سوله �سلى اهلل عليه واآله و�سلم واأمَتّنا به على اخللق 
واأِذنا لهم بالدخول منه اإىل خزانة العلم ومدينة احلكمة التي فيها حياة كل ميت وغنى كل فقري 

وعز كل ذليل وب�سر كل اأعمى و�سمع كل اأ�سم بل اأخذ علمه عن اأفواه الرجال. 
))رب عامل قد قتله جهله(( فنف�ض العلم قد يكون جهال، يقول )عليه ال�سالم(: ))ال جتعلوا 
عليكم جهال(( اي ال ت�سمحوا للعلم ان يكون عامل غرور فيدعوكم اإىل الكفر بدال من التوا�سع، 
بل ا�ستخدموه ليمهد �سبل الطاعة بدال من ان يهيء �سبل املع�سية والطغيان، فاذا ا�سبح العلم 
اداة و�سبًيال للمع�سية فانه يتحول اإىل قاطع طريق بدال من اأن يوفر االأمن له، بهذا يكون جهال، 
اأي انه حينما يكون باعثا على الكرب يكون جهال، يقول اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم( ))ال جتعلوا 
علمكم جهال ويقينكم �سكا(( وهذا يعني ان على االإن�سان بعد ان تعلم واأدرك مفاهيم احلكمة 
العلمية ان يزاولها وان يطبقها يف حياته من خالل اال�ستعانة بالعقل العملي باعتبار ان العلم الذي 
ال يقرتن بالعمل يكون حجابا جهال، وبديهي ان العلم اإذا مل يكن هاديا فانه يكون قاطع طريق 

ويكون جهال )االملي، 2000، �ض74(.

نه البالغة.. ما هو؟
- نهج البالغة ا�سم و�سحه ال�سريف الر�سي لكتاب جمع با�سلوب فريد روايات منتقاة من خطب 
االإمام علي )عليه ال�سالم( ور�سائل وحكم بلغ املختار منها 240 خطبة اأو كالما، و 78 كتابا اأو 
ر�سالة اأو 498 حكمة ثم ا�سحى النهج لدى النا�ض علما مبلغا عن االإم��ام وفكرة فكالمه بني 
ايديهم يحكي عبقرية رجل مل يعرفه اإال اهلل )جل جالله( ور�سوله )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 

)الهندي، 1406، ج6، 156(.
- وجتدر االإ�سارة اإىل ان ال�سريف الر�سي مل يكن اأول من اهتم بجمع خطب االإمام علي بل �سبقه 
كل من احلارث االعور )ت56 هاأ(  وزيد بن وهب )ت69( الذي جمع خطب االإمام علي )عليه 
ال�سالم( على املنابر يف اجلمع واالعياد، واي�سا كميل بن زياد النخعي وا�سماعيل بن مهران 
الكلبي وبع�ض من  ال�سائب  ال�سكوين وعبدالعظيم احل�سني والراقدي )ت207ه���( وابو املنذر 
هذه املوؤلفات �ساع او اكلته االأر�سية اأو احرتق يف احلرب )احل�سني 1409ه� / �ض68 – 82( 

)االميني، 1408ه�، �ض139(.
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مطبعة العتبة احل�صينية املقد�صة

وارث
مشـــروع استثماري 
ـــالق لــخــدمــة  ـــم ع
الطباعة في العراق

 صمن نظام اجلودة العاملي ووفق موا�صفات وتقنيات دقيقة�
عملت العتبة احل�صينية املقد�صة على اإن�صاء م�صروع مطبعة 
احلديثة  وتقنياته  موا�صفاته  حيث  من  يعد  الــذي   اأوف�صيت
الول يف العراق على ح�صاب املطابع الخرى لتعطي بهذا امل�صروع 
�صورة وا�صحة ملواكبة العتبة لنظام التطور التكنولوجي احلديث.

• حتقيق: في�سل غازي
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لتعطي  التحقيق  )الرو�سة احل�سينية( هذا  اأع��دت جملة  امل�سروع  وللتعرف على هذا 
لقرائها الكرام �سورة كافية عن امل�سروع.

  كانت حمطتها االوىل عند وزير التخطيط العراقي 
علي يو�سف �سكري الذي قال" ان ما مييز امل�ساريع 
ان  هو  والعبا�سية  احل�سينية  العتبة  بها  تقوم  التي 
طموح العاملني عليها ال يتوقف عند حد معني من 

التميز واالإبداع والتفرد يف اجناز امل�ساريع.
 جاء ذلك يف اطار الزيارة التي قام بها الوزير مع 
الوفد املرافق له للعتبة احل�سينية املقد�سة واجلولة 
العتبة  يف  ال���وارث  ملطبعة  بها  ق��ام  التي  امليدانية 

احل�سينية املقد�سة. 
وحول الزيارة امليدانية ملطبعة العتبة احل�سينية املقد�سة حتدث �سكري قائاًل" هناك 
نوعان من امل�ساريع االول هو ان�ساء م�ساريع جديدة والثاين تطوير امل�ساريع القائمة بالفعل 
وعمل حتديث لها واإ�سافة حت�سينات جديدة للم�ساريع القائمة فعاًل، واإن هذه امل�ساريع  
جتمع بني م�ساريع خدمية وهند�سية وتنموية وا�ستثمارية كم�ساريع امل�ست�سفيات واملراكز 

ال�سحية ومدن اإيواء الزائرين وكذلك االهتمام مب�ساريع التنمية الزراعية". 
املقد�ستني   العتبتني  وخدمة  رعاية  على  القائمني  اأن  الوزير" الحظنا  ال�سيد  واأ�ساف 
احل�سينية والعبا�سية يعملون من اجل تقدمي اف�سل واأح�سن اخلدمات ملواطني مدينة 
كربالء املقد�سة وللزائرين الكرام الوافدين لزيارة العتبات املقد�سة"، داعيا، موؤ�س�سات 
الدولة اىل االقتداء بالعاملني فيهما قائاًل" نتمنى من موؤ�س�سات الدولة واأ�سحاب القرار 



   ان ما مييز امل�صاريع التي تقوم بها 
العتبة احل�صينية والعبا�صية هو ان طموح 

العاملني عليها ل يتوقف عند حد معني 
من التميز والإبداع   
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يف الدولة وكل من هو م�سوؤول عن عمليات االعمار يف البلد، ان ينظروا اىل هذه امل�ساريع 
ويعملوا بنف�ض االإرادة واحلافز الداخلي الذي يعمل به القائمون على اإدارة هذه العتبات 
املقد�سة، فاإن ما مييز امل�ساريع املنجزة فيها هو كونها قد اجنزت بدافع وحافز داخلي 

لالأ�سخا�ض ولي�ض لقاء االجر الذي يح�سلون عليه". 
وختم حديثه قائاًل" اأرجو اأن تكون هناك زيارات ميدانية للم�سوؤولني لهذه امل�ساريع الأجل 
تتبناها عتبات  التي  العمرانية واخلدمية  النه�سة  املو�سوعة يف  االط��الع على اخلطط 

كربالء املقد�سة ع�سى ان تتولد حالة من ال�سعور بامل�سوؤولية الوطنية لديهم".

التخطيط الهند�صي
حممد ح�سن كاظم، رئي�ض ق�سم امل�ساريع الهند�سية، يف العتبة احل�سينية املقد�سة حتدث 
عن تفا�سيل امل�سروع قائال" ان امل�ساحة التي اقيم عليها م�سروع املطبعة هي )11000( 
مرت مربع، وحتتوي على ثالث جماميع املجموعة الو�سطية وهي م�ساحة اجهزة املطبعة 
ومب�ساحة )1500( مرت مربع، وهناك مكان اخر تابع للمطبعة من حيث املكائن واملعدات 
من اجل التغليف والتجليد بحدود )5000 ( مرت مربع، وباال�سافة اىل ذلك ان هذه االبنية 
موؤهلة اىل ان تكون ادارة كاملة الأنها حتتوي على 
مكان اداري ومطعم وم�سجد للعاملني وهذا يعطي 
خدمة  على  يعمل  متكامل  امل�سروع  ب��اأن  انطباعا 
املطبعة  هذه  ان  علما  املقد�سة،  احل�سينية  العتبة 
االو�سط  ال��ف��رات  منطقة  تغطي  ان  با�ستطاعتها 
باملطبوعات �سواء كانت كتبا و�سحفا وجمالت وغري 

ذلك".
املخت�سة  الكوادر  بالقول" ان  وختم ح�سن حديثه 
عراقية،  عمل  ف��رق  جميعها  والتنفيذ  بالت�سميم 

اما اال�سراف فهو من اخت�سا�ض ق�سم امل�ساريع الهند�سية يف العتبة احل�سينية املقد�سة، 
واملهند�ض امل�سرف على هذا امل�سروع هو املهند�ض ح�سني ر�سا واالجهزة امل�ستخدمة يف 
املطبعة جميعها املانية ال�سنع وم�ستوردة من �سركة )هايدن بريك( وهذه ال�سركة متميزة 

باالأجهزة اجليدة يف التغليف باأكرث من لون والنوعية اجليدة يف الطباعة.

اخلطة ا�صتثمارية
املهند�ض فوزي حم�سن �ساكر، م�سوؤول ق�سم اال�ستثمار، يف العتبة احل�سينية املقد�سة قال" 

برنامج  املقد�سة هو  العتبة احل�سينية  برنامج  ان 
ومل  الهند�سية  امل�ساريع  م�ستوى  على  �سمويل 
خدمة  على  تعمل  التي  اخلدمية  بامل�ساريع  تكتف 
تعمل  اأ�سبحت  واإمنا  والبلد،  املحافظة  الزائر يف 
التي تعمل على  امل�ساريع اال�ستثمارية  على اجناز 
ابناء  وخدمة  العراق  يف  املقد�سة  العتبات  خدمة 
البلد بنف�ض الوقت. مثل العمل على اجناز )اربع 
م�ست�سفيات برعاية العتبة احل�سينية املقد�سة وهي 
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حتت االإن�ساء حاليًا( وقد انتهينا من م�سروع املطبعة والذي بدوره ، يعمل على م�ساعدة 
العتبة احل�سينية املقد�سة يف ن�سر الفكر احل�سيني يف العامل من خالل طباعة كم هائل 
من الكتب الدينية اخلا�سة مبذهب اهل البيت )عليهم ال�سالم( وبقية الكتب الدينية التي 
حتمل مباد الر�سالة املحمدية احلقيقية، و�ستعمل على عملية طباعة حديثة لكتاب اهلل 
العزيز) القراآن الكرمي (، كما هناك اجنحة مت�سة بطباعة الو�سائل االعالمية مثل 
ال�سحف واملجالت و�ستعمل على التعاقد مع الكتاب واملفكرين من اجل طباعة ما ميتلكونه 

من موؤلفات وباأ�سعار مدعومة".

اجلانب الفني 
وقال املهند�ض موفق ابو حمرة،  مدير �سركة ال�سفوه للطباعة يف بغداد " تعاقدنا مع العتبة 
احل�سينية املقد�سة على جتهيز املطبعة وجهزناها ب)6( مكائن للطباعة وخط جتليد كامل 
متكون من مكائن طي الورق والق�ض ومكائن ال�سمغ احلراري ومكائن التجليد االعتيادي.
 وجميع هذه املكائن م�ستوردة من املانيا اما )جهاز الت�سميم( فهو جهاز ياباين كما 
ا�ستوردت العتبة احل�سينية املقد�سة جهازا حديثا جدًا لطباعة )الديجيتال( وهذا اجلهاز 

اي�سا ياباين، الأن هذه التقنية حديثة ال متتلكها دول العامل غري اليابان.
 ويعترب هذا امل�سروع هو االول يف العراق من حيث احلجم واحلداثة يف االجهزة امل�ستخدمة 
يف الطباعة ويف �سهر ت�سرين الثاين املا�سي با�سرنا بالطباعة كتجربة اوىل وثانية ومن 

بعدها مت فتح املطبعة ب�سكل كامل" .
بلغت  امل�سروع  يف  االج��ه��زة  كلفة  ان  موفق"  وق��ال 
خم�سة مليارات ومائتي مليون دينار عراقي اما الكلفة 
مليارات  الع�سرة  فقد جت��اوزت  للم�سروع  االجمالية 
دينار عراقي، و�سنعمل على ا�سترياد اجهزة جديدة 

�ستكون االوىل من نوعها يف العراق والوطن العربي خا�سة بتجليد القراآن الكرمي للن�سخ 
التي �ستطبع يف مطبعة العتبة احل�سينية املقد�سة، من مملكة هولندا و�سريافق هذه اجلهاز 

فريق عمل مت�ض بالعمل على هذا اجلهاز يف البداية.
 و�سيعمل هذا الكادر على تدري�ض وتدريب الكوادر العراقية العاملة يف هذه املطبعة وت�ستغرق 
مدة التدريب )ثالثة ا�سهر(، على االقل ويبلغ عدد االجهزة االجمايل حوايل )32( جهازا 
وللعلم ان اجلهاز الذي تعمل االمانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة على ا�سترياده من 

هولندا يعترب )16( جهازا متزلة يف جهاز واحد.
ووا�سل املهند�ض موفق حديثه قائاًل" ان االيادي العاملة التي حتتاجها املطبعة �سوف ال 
تقل عن )370(عامال يف املطبعة يف وهلتها االوىل بني فنيني واإداريني وفريق اآليات و�سواق 
للرافعات وحرا�ض وجميع العاملني يف هذه املطبعة هم من اأ�سحاب  اخلربات يف العمل وان 
كانوا يعملون على اأجهزة قدمية، لكن �سيتم تدريبهم على هذه االجهزة احلديثة الأن جميع 
االجهزة املوجودة يف هذه املطبعة تعمل على الكومبيوتر واأدخلنا نظام احلو�سبة اىل كل 

املرافق يف العمل االداري وغريها".
عبد ال�ساحب ابراهيم رم�سان، امل�سرف العام على مطبعة العتبة احل�سينية املقد�سة قال" 
ان هذه املطبعة هي تو�سيع مل�سروع دار الوارث وكان املفرت�ض يف البداية ان هذه املطبعة 
�ستكون مت�سة مبطبوعات العتبة وكانت جميع االأجهزة اأملانية ال�سنع اإال اأن التناف�ض 

الذي ح�سل بني �سركتي )هاردن بريك وروالند( رجح كفة )الهايدن بريك(".
اأن" الكثري من االأجهزة كانت حديثة والبع�ض االخر هو من موديالت 2000  واأ�ساف 
مراعاة الإمكانات الفنيني العاملني يف العراق وجلبنا ماكينة واحدة م�ستعملة ب�سعر )600( 
األف يورو، ويف حينها كانت كل اال�سعار منخف�سة ب�سبب االنهيار االقت�سادي يف اوربا، 
وللعلم اأن هذه املطبعة االن تعمل على طباعة ا�ستثمارية فهناك عدة عقود اأبرمت يف هذه 
الفرتة للطباعة، ومنها العقد املربم مع وزارة الرتبية من اأجل طباعة املناهج التدري�سية".   
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بقر  علي  بن  را�سي  بن  عون  بن  ح�سون  بن  الكربالئي  املنظور  كاظم  • ال�ساعر 
ال�سام.

•  ولد يف كربالء حملة باب النجف )خلف تكية العبا�سية حاليا( يف عام 1896م.
• كتب ال�سعر يف �سن مبكرة �ساعدته ف�ساحة اللغة العربية لتاأثره بالبادية موطن 

اجداده.
• م�سجعه االأول الرادود ال�سيخ ح�سني الفروخي والذي لقبه باملنظور.

حيث  وحلنا  �سعرا  احل�سينية  للق�سيدة  والزخارف  الهند�سية  الهياكل  •  و�سع 
طورها بال�سكل الذي ن�سمعه اليوم رغم وجود كبار ال�سعراء يف تلك املرحلة.

عام 1967م  كربالء  يف  احل�سينية  والرواديد  ال�سعبيني  ال�سعراء  جمعية  • اأ�س�ض 
واأغلقت بعد وفاته عام 1974م.

• قراأ له العديد من الرواديد يف كل بقاع االأر�ض واأ�سهرهم حمزة الزغري وبا�سم 
الكربالئي واملال جليل الكربالئي وال�سيد ح�سن الكربالئي وحممد الرادود.

• �سغل ال�ساحة احل�سينية الأكرث من �ستني عاما موؤ�س�سا املدر�سة املنظورية لينهل 
ويتخرج منها مئات ال�سعراء والرواديد جيال بعد جيل.

• اأ�سهر ق�سائده –ميه اذكريني- من ن�ساأة الروح- يبني ال�سيعتني.
دواوين  و�سبعة  قدميا  مطبوعا  ديوانا  ع�سر  الأحد  مطبوعة  جملدات  اأربعة  • له 
مطوطة وك��را���ض االأب��وذي��ة وامل���وال ودي���وان امل�ستهالت وك��را���ض ال���رادود حمزة 

الزغري.
• اأوقف �سعره واأطواره الآل البيت عليهم ال�سالم منذ بدايته.

اأداها  �سبعني طورا  اأكرث من  االأطوار حيث حلن  تاأليف  والتقنية يف  • له اخلربة 
الرادود حمزة الزغري.

االإمام  �سحن  يف  االأخري  مثواه  لي�سمه  بتاريخ1974/7/17م  كربالء  يف  • تويف 
مفتتة  حقنة  اإعطائه  اإث��ر  تويف  وقيل  ال�سريازي  مقربة  يف  ال�سالم  عليه  احل�سني 

للكبد من قبل النظام البائد

كاظم املنظور 
الكـــــــربالئي

اأر�سيف 2006م/ علي املنظور

ا



 اامل�صتب�صر مد �صليمان متخ�ص�س يف ال الت�صال وت�صميم 
 مقيم يف لندن وهو احد اتباع اأهل البيت عليهم ال�صالم الكمبيوتر
باعهم يتحد يف حوار ملجلة الرو�صة احل�صينية عن  والداعني اىل ات

:رحلته يف ال�صتب�صار ومن ثم دوره يف التبلي
والمبلّغ المستبصر 
سليمان محمد 

حوارمع :

متى كان ال�صتب�صار وملاذا؟

عن  اأبحث  حينها  كنت  وق��د   1984 ع��ام  ذل��ك  ك��ان    

احلقيقة وتدور يف فكري العديد من اال�سئلة واال�ستف�سارات، منها قيمة احلياة 
واخللود ودور االإن�سان يف هذه احلياة، وما هو الرابط بني اخلالق واملخلوق. ومل 
اجد اجابات وا�سحة لهذه الت�ساوؤالت يف ديانتي امل�سيحية، وقد اأخربين والدي 
باين اجد هذه االجابة من خالل التعرف على الدين اال�سالمي وبالفعل وجدت 

االجوبة ال�سافية والوافية لكل ا�ستفهام وا�ستف�سار كان يدور يف خلدي.

ما الذي جعلك تتاأثر بالإ�صالم؟ 

الغاية من خلق  االإ�سالم ما   عرفُت من خالل مباد 

االإن�سان وكيف يكون مثال اعلى يقتدي به اجلميع وتعلمت الكثري من االمور 
التي فيها اخلري والنفع الذي يعود علي وعلى االآخرين فانا يف ال�سابق كنت ادين 
بامل�سيحية اما والدي فلم يكن متدينا اي انه مل يتبع اي دين، لكنه كان متاأثرًا 
باالإ�سالم و�سديد االعجاب بال�سيا�سة اال�سالمية، وخ�سو�سًا الرموز ال�سيا�سية 

وذلك ب�سبب جمابهتها  لقوى اال�ستكبار يف العامل. 

 ال�صتب�صار؟ كيف حد 

وكان  �سّنيا،  وقتها  يف  كنت  م�سلمًا  اأ�سبحت  حينما    

ال�سدف  ح�سن  ومن  ال�سالم،  عليهم  البيت  اأهل  اتباع  �سورة  ي�سوه  البع�ض 
انني التقيت مبجموعة من اتباع اأهل البيت عليهم ال�سالم وذلك خالل قدومي 
ال�سالم، وعندما دخلنا احد  ال�سهداء االمام احل�سني عليه  لزيارة مرقد �سيد 
ال�سالم  عليهم  البيت  اهل  اتباع  ان  الحظت  ال�سالة  فري�سة  الأداء  امل�ساجد 
ي�سعون تربة باجتاه القبلة ويوؤدون �سالتهم وكنت اعتقد ان هذا �سرك فلذلك 
جرى بيننا حوار، فقلت لهم ملاذا ت�سعون الرتبة امامكم هذا �سرك وكفر باهلل 
فقالوا نحن م�سلمون ولكننا نتبع اأهل البيت عليهم ال�سالم ثم او�سحوا يل العلة 
وراء ا�ستخدام الرتبة، فقالوا: من الذي يعرفك جيدًا ا�سدقاوؤك الذين ق�سوا 
اليك  االأق��رب  اأهلك هم  بالتاأكيد  ربوك؟  الذين  اأهلك  اأم  معك فرتة حمدودة 
وهم االأعرف بك، وكذلك اإذا اأردت ان تتعرف جيدًا على �سرية الر�سول الكرمي 
�سلى اهلل عليه واآله و�سلم ينبغي اأن تتعرف عليه من خالل اأهل بيته فهم االقرب 
اإليه وهم االأعرف به من غريهم واأهل بيته هم )و�سّيه علي وفاطمة واحل�سن 
َب االإمام  واحل�سني عليهم ال�سالم(  والر�سول الكرمي �سلى اهلل عليه واآله قد ن�سّ
عليا عليه ال�سالم خليفة له من بعده كما ورد يف ال�سحاح واالأخبار الواردة عن 

• حوار: ف�سل ال�سريفي 

مت تصحيحه
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اأهل ال�سنة، حيث قال الر�سول للم�سلمني يف ذلك الوقت )من كنُت مواله فهذا علي 
مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه وان�سر من ن�سره واخذل من خذله(.

اآيتي التطهري و املباهلة، اللتني تخ�سان اأهل  وكذلك تتحدث هذه الروايات عن 
قلبي وعقلي على  واتفق  اقتنعت متامًا  وبعد ذلك احلوار  ال�سالم،  البيت عليهم 
و�سع  وراء  ال�سبب  واأدرك��ت  وامل��واالة،  باالإتباع  ال�سالم  عليهم  البيت  اأهل  اأحقية 
عليهم  بيته  واأه��ل  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  الكرمي  فالر�سول  القبلة  باجتاه  الرتبة 

ال�سالم كانوا يفعلون  ذلك وحينها �سعرت والأول مرة اأنني م�سلم حقيقي.

 م�صلم ا�صبحت  ان  بعد  معك  اأهلك  تعامل  كيف    

وموا لأهل البيت عليهم ال�صالم؟
اأهلي فا�سطررت اىل  االإ�سالم قاطعني  اأن دخلت  بعد   

ترك البيت ولكني واظبت على ال�سرب وحتمل الفراق وتاأ�سيُت باأهل البيت عليهم 
وثباتي  اأهلي عزميتي  مل�ض  ان  وبعد  باحل�سنى،  اأعدائهم  يعاملون  الذين  ال�سالم 
على التم�سك مبنهج اأهل البيت عليهم ال�سالم تاأثروا هم اي�سًا باأهل البيت عليهم 

ال�سالم وعادت عالقتنا طبيعية بالتدريج.

 هل واجهَت �صعوبة يف قراءة القراآن الكرمي وفهم

معانيه كونه باللغة العربية؟
نعم واجهت �سعوبة يف فهم معاين القراآن الكرمي لذلك 

كنت اعمل على ترجمتها اىل اللغة االنكليزية من اأجل فهمها وكنت اأواظب على 
احل�سور يف املدار�ض اال�سالمية يف �سبيل تعلم اللغة العربية.

 براأيك ماذا ي�صتخل�س الزائر من ِعرب اثناء حتمله 

اأعباء ال�صفر لزيارة �صيد ال�صهداء عليه ال�صالم؟
االإمام احل�سني عليه ال�سالم وهب حياته واأهله واأ�سحابه 

وال�سالم،  العدل  تتعلم  ان  اأجل  من  االن�سانية  �سبيل  ويف  وجل  اهلل عز  �سبيل  يف 
املعاين  هذه  كل  ال�سالم  عليه  احل�سني  االم��ام  نه�سة  من  نتعلم  ان  علينا  لذلك 

العظيمة والقيم وعلينا نبذ كل اأ�سكال الظلم.

 الإ�صالم اتباع  اىل  والدعوة   التبلي يف  عملت  هل  

ومنه اأهل البيت عليهم ال�صالم؟ وكيف؟
ذلك  بعد  وانتقلُت  ليدز  مدينة  يف  اأقمُت  ا�سالمي  بعد  

اأن  حيث  دعوتي  اثمرت  وقد  باالإ�سالم  والتعريف  التبليغ  بداأت  وفيها  لندن  اىل 
حواىل 70% من ال�سود امل�سلمني يف لندن اآمنوا نتيجة الدعوة واحلوار امل�ستمر من 
اأطراف عديدة، وقد كنت اأقف يف االأماكن العامة كاملنتزهات واملالهي ول�ساعات 

طويلة اأحتدث مع النا�ض عن اال�سالم.

 تتعر�س للم�صائلة من قبل ال�صلطات الربيطانية اأ 

على هكذا اأفعال؟
 بعد اأن وا�سلُت التبليغ اأ�سبحت معروفًا للكثريين وبداأت 

و�سائل االإعالم من وكاالت و�سحف واإذاعات تت�سل وجتري معي اللقاءات وهذا 
االمر جعل ال�سلطات تراقبني وتتبع حتركاتي ولكن دون م�سايقات الأنهم يعلمون 
اأهل البيت عليهم ال�سالم بعيد عن العنف والتطرف والت�سدد  اأن طريق مذهب 

ويدعو للخري باحلكمة واملوعظة احل�سنة.

    بعد البحث والتق�صي واحلوار 

اقتنعُت متامًا واتفق قلبي وعقلي 
على اأحقية اأهل البيت عليهم 

ال�صالم بالإتباع واملوالة    
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روي عن عبداهلل بن عبا�ض ر�سي اهلل عنه باأنه دخل على 
نعله  يخ�سف  وهو  قار  بذي  ال�سالم  عليه  املوؤمنني  اأمري 
ال  ابن عبا�ض  قال  النعل.  قيمة هذا  ما  االم��ام.  له  فقال 

قيمة له
فقال اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم 

واهلل لهي اأحُب اإيَلّ من اإمرتكم اإاّل اأن اأقيم حقًا اأو اأدفع 
باطاًل

هذه اجلملة الق�سرية البالغة يف احلكم واحلقوق، فطاملا 
�سمعنا هذه اجلملة من اأ�سحاب املنابر واملجال�ض ورغبًة 
هذه  اإط���الق  مكان  اإىل  ذهبنا  وامل��ع��رف��ة  ل��الأط��الع  منا 

الكلمات وما حتمله من املقا�سد والغايات.
فحينما نكث الناكثان البيعة الأمري املوؤمنني عليه ال�سالم 
وتوجههم من املدينة اإىل الب�سرة ومعهم عائ�سة واإ�سعال 
اإطفاء تلك  اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم  الفتنة واإ�سطرار 
من  وع��دد  ال�سالم  عليه  احل�سن  ول��ده  مع  فتوجه  الفتنة 
عند  فنزلوا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اأ�سحاب 
الفرات بذي قار ما بني الكوفة والب�سرة فاأول اأر�ض نزل 
به االمام فهي ذي قار قبل وروده الكوفة فاأر�سل عمار بن 
املوؤمنني  باأمري  لالألتحاق  النا�ض  يدعو  الكوفة  اإىل  يا�سر 

عليه ال�سالم.
واالمام ي�سطرب وينظر اإىل ما توؤول اإليه االأيام.

اأ�سحابه  ي�ستذكر  امل�سهودة  فقال البن عبا�ض يف خطبته 
فقال:

ولي�ض  و�سلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  حممدًا  بعث  اهلل  اإَنّ 
النا�ض  َف�ساَق  نبوًة  يدعي  وال  كتابًا  يقراأ  العرب  من  اأحٌد 
َلّتهم َوَبَلّغهم َمْنَجاتهم فاأ�ْستقاَمْت قناُتُهم  اأهم حَمَ حتى َبَوّ
�ساقتها حتى  َلفي  كنُت  اإن  واهلل  اأما  واأطماأنْت �سفاتهم، 
َواإَنّ َم�سريي هذا  َتَوَلّت ِبَحذافريها ما َعجزُت وال َجُبْنُت 

مَلْثلها َوالأَْنَقََّ الباطل حتى يخرج احلق من جنبه.
�سمع  يومًا حتى  قار خم�سة ع�سر  بذي  االأم��ام  فقد مكث 
ابي منف عن  قال  البغال حوله  و�سحيح  اخليل  �سهيل 
ابن ا�سحاق عن عمه عبدالرحمن بن ي�سار قد ان�سم اإىل 
�ستة  البحر  اإىل  الكوفة  من  قار  بذي  ال�سالم  عليه  علي 

اآالف وخم�سمائة و�ستون رجاًل.
فقال ابن عبا�ض ر�سى اهلل عنه الأَِعَدَنّهم فاأن كانوا كما 
والأَع��ّدّت��ه��ْم  و�سلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  ق��ال 
فعر�ستهم  قال  قوله  �سمعوا  قد  النا�ض  فان  غريهم  من 
اكرب  اهلل  فقلت  ينق�سون  وال  رجاًل  يزيدون  وجدتهم  ما 

�سدق ر�سول اهلل.
قال ابو منف ملا قدم اأهل الكوفة على علي اأمري املوؤمنني 

عليه ال�سالم.
قالوا: احلمد هلل يا اأمري املوؤمنني الذي اجتمعنا مبوؤازرتك 
مكرهني  غري  طائعني  اجبناك  وقد  بن�سرتك  واكرمنا 

فمرنا باأمرك، فقام اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم.
مرحبًا  وقال  ر�سوله  على  و�سلى  عليه  واأثنى  اهلل  فحمد 
الف�سل  واأه���ل  ووج��وه��ه��ا  ال��ع��رب  بيوتات  الكوفة  ب��اأه��ل 
وفر�سانها واأ�سد العرب مودًة لر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم ولذلك بعثت اإليكم واأ�ستن�سر فيكم عند نق�ض 

طلحة والزبري بيعتي من غري جرم مني وال حدث ولعمري 
اهلل  يكفيني  اأن  لَرجوُت  الكوفة  اأهل  يا  تن�سروين  مل  لو 
غوغاء النا�ض وطغاتها مع اإن عامة من بها ووجوهها واأهل 

الف�سل والدين قد اعتزلوها ورغبوا عنها.
وفيه  الفرات  على  املطلة  املنطقة  لعموم  اإ�سم  قار  وذي 
كثري من االثار واحل�سارات القدمية وا�سهرها بيت نبي 
ثم  فيها  ول��د  ال��ذي  ال�سالم  عليه  اخلليل  اإبراهيم  اهلل 
اأخذته اأمه اإىل منطقة )يد�ض( يف بابل فن�ساأ فيها حتى 
فيها  االأ�سنام  وحطم  التوحيد  على  وحمل  الر�سد  بلغ 
ا جعل منرود الطاغية اإىل رميه يف النار فاجناه اهلل  مِمَّ
اإىل  الهجرة  اإىل  اإ�سطر  ثم  الكرمي  القراآن  يف  جاء  كما 
اإىل وادي غري ذي زرع  حران ثم دم�سق ثم فل�سطني ثم 
وبناء بيت اهلل احلرام يف مكة املكرمة فاملقام م�سهود به 

من�سور ابي احل�سن ومعروف عند اأهل املدينة.
باالإمام  تيمنًا  معروفًا  التاريخ  ذلك  منذ  املقام  واأ�سبح 
العلماء  عناية  حمل  واأ�سبح  ال�سالم  عليه  املوؤمنني  اأمري 

والرحالة والزائرين.
ن�ساأتها  منذ  تاريخية  اثرية  املنطقة  عموم  اإن  وبالرغم 
اإاّل ان ال�سائد هو عدم االأهتمام بهذه االآثار ومنها اآثار 
اأن  فنتمنى  املنطقة  ال�سالم يف هذه  البيت عليهم  اأهل 
ينربي التقاة من دوائر االآثار ملتابعة املنطقة واإبراز ما 

عفى منها.
والظالميني  اجل���ربوت  ذه��اب  وبعد  اهلل  ف�سل  وم��ن 
الذين ال يريدون العلو الآل البيت ، اإذ بداأ متويل املقام 
ال�سيد كاظم رحيم املو�سوي بتاأييد من �سماحة اآية اهلل 
ال�سيخ حممد باقر النا�سري بتعمري املقام واال�ستفادة 
منه كمعلم تاريخي وقد ا�ستجاب املح�سن الوجيه احلاج 
بناء  على  باالإنفاق  املوؤمنني  وباقي  الزيدي  جبار   غا
هذا ال�سرح الكبري بحدود املليار دينار. واملقام يقع يف 

مقام
اأمري املوؤمنني

يف ذي قار
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على  املقام  كان  اأن  فبعد  الكهرباء.  حمطة  جهة  من  النا�سرية  مدينة  مدخل 
م�ساحة ال يتجاوز الع�سرين مرتًا ويحتوي على قبة �سغرية فقد اأ�سبح االآن وبعد 
التو�سعة اأكرث من 7000 مرت مربع ويحتوي على دواوين متعددة وثالث قاعات 

كبرية و�ساحة و�سطية ب� 500 مرت مربع.
حمالت  ت�سغلها  كانت  املذكورة  فامل�ساحة  امل�ساكل  من  كثري  على  تغلبوا  فقد 
دوائر  ومراجعة  املتوا�سل  العمل  من  �سنتني  وبعد  وم��راآب  ال�سيارات  �سمكرة 
امل�ستم�سكات  وجميع  والطابو  املرت�سم  على  وح�سولهم  بغداد  يف  االأوق���اف 
وبداأ  االأر���ض  هذه  من  املتجاوزين  كل  اإخ��راج  القانونية  بال�سيغة  ا�ستطاعوا 

االعمار اإىل ما و�سل اإليه هذا اليوم.
الدينية  املنا�سبات  اإحياء  مع  اخلم�ض  اليومية  ال�سلوات  املقام  هذا  يف  وتقام 
تولد  مبنا�سبة  الكبرية  االحتفالية  هو  به  يقوم  عمل  فاأهم  ومواليد  وفيات  من 
االمام علي اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم يف �سهر رجب على �سكل مهرجان �سنوي 
ي�سارك فيه من احل�سور االالف من م�سوؤولني ووجهاء وعامة النا�ض وتقوم بنقل 

املهرجان ف�سائيات ثالثة بامل�ساركة مع االذاعات املحلية.
وعند �سوؤالنا عن امل�ساكل التي جابهت ال�سيد كاظم متويل املقام.

فاجابنا بانه يعتقد باأن امل�سيئة االألهية هي التي تن�سرنا وت�سرينا واحلقيقة مل 
يكن مت�سورًا باأن النظام �سوف يزول وتتهياأ الظروف واالقدار باأن يقوم بهكذا 
املكان  هذا  باإحياء  واملح�سنني  والعلماء  وج��ّل-   -عّز  الباري  تاأييد  فلوال  عمل 
الذي كان اأول موطيء قدم لالمام اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم يف العراق كانت 
هنا يف ذي قار قبل الكوفة ويقيم هنا خم�سة ع�سر يومًا اإماما لل�سالة ويجمع 

النا�ض ويخطب خطبته امل�سهورة.

على  املقام  كان  اأن  فبعد  الكهرباء.  حمطة  جهة  من  النا�سرية  مدينة  مدخل 
م�ساحة ال يتجاوز الع�سرين مرتًا ويحتوي على قبة �سغرية فقد اأ�سبح االآن وبعد 
 مرت مربع ويحتوي على دواوين متعددة وثالث قاعات 

حمالت  ت�سغلها  كانت  املذكورة  فامل�ساحة  امل�ساكل  من  كثري  على  تغلبوا  فقد 
دوائر  ومراجعة  املتوا�سل  العمل  من  �سنتني  وبعد  وم��راآب  ال�سيارات  �سمكرة 
امل�ستم�سكات  وجميع  والطابو  املرت�سم  على  وح�سولهم  بغداد  يف  االأوق���اف 
وبداأ  االأر���ض  هذه  من  املتجاوزين  كل  اإخ��راج  القانونية  بال�سيغة  ا�ستطاعوا 

الدينية  املنا�سبات  اإحياء  مع  اخلم�ض  اليومية  ال�سلوات  املقام  هذا  يف  وتقام 
تولد  مبنا�سبة  الكبرية  االحتفالية  هو  به  يقوم  عمل  فاأهم  ومواليد  وفيات  من 
االمام علي اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم يف �سهر رجب على �سكل مهرجان �سنوي 
ي�سارك فيه من احل�سور االالف من م�سوؤولني ووجهاء وعامة النا�ض وتقوم بنقل 

فاجابنا بانه يعتقد باأن امل�سيئة االألهية هي التي تن�سرنا وت�سرينا واحلقيقة مل 
يكن مت�سورًا باأن النظام �سوف يزول وتتهياأ الظروف واالقدار باأن يقوم بهكذا 
املكان  هذا  باإحياء  واملح�سنني  والعلماء  وج��ّل-   -عّز  الباري  تاأييد  فلوال  عمل 
الذي كان اأول موطيء قدم لالمام اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم يف العراق كانت 
هنا يف ذي قار قبل الكوفة ويقيم هنا خم�سة ع�سر يومًا اإماما لل�سالة ويجمع 

لقد ُنكبت بالد الرافدين يف احلقبة االأخرية نكبة ال نظري لها على مّر تاريخها الطويل والعري�ض، اإّن 
املقابر اجلماعية التي ارتكبها النظام البائد بحق اأبناء ال�سعب العراقي والتي مالأت جنوب البالد 

و�سماله و�سرقه وغربه تعّد من اأكرب اجلرائم التي ارتكبت بحق �سعوب العامل.
لقد مّت اكت�ساف اأكرث من 500 مقربة جماعية الأكرث من 500.000 �سهيد والعدد يف تزايد م�ستمّر، 
وهو ما مل يح�سل على نظري له يف تاريخ العراق، وما مل ن�سمع اأو نقراأ عنه يف تاريخ ال�سعوب العاملّية.

اأّنك رغم انت�سار هذه اجلرائم يف كّل بقاع العراق تقريبًا،  اأملًا  وما يحّز يف النف�ض ويعت�سرها 
وانبعاث �سراخ ال�سحايا بني احلني واالآخر، اإذ ال يكاد ميّر علينا �سهر اإاّل وت�سمع باكت�ساف مقربة 
جماعّية جديدة يف هذا املكان اأو ذاك من هذه املحافظة اأو تلك، رغم كّل هذا جتد َمن ي�ْسفه بها 
ويكّذبها اأو يزعم اأّن َمن ارتكبها هو من خارج البلد، ناكئًا بذلك جروح اأهل ال�سحايا وم�ستخّفًا 
بدماء خرية �سبابها وذويها، وهو يحاول اإخفاء حقيقة جرائم اأ�سياده، نا�سيًا اأّن احلقيقة البّد اأن 

تظهر، وال�سعب املظلوم �سرَخ معّريًا الطواغيت من حتت االأر�ض.
لذا نحن باأم�ّض احلاجة اليوم اأن نحافظ على هذه املكت�سبات التي قّدمها لنا هوؤالء امل�سّحون، واأن 
نتعّلم ثقافة احرتام االآخر بغ�ّض النظر عن طائفته اأو دينه اأو انتمائه العرقي، لكي ن�سمن م�ستقباًل 
عدم تكرار مثل هذه االأحداث املاأ�ساوية مرة اأخرى يف العراق، وباأم�ّض احلاجة اأن ينظر امل�سّرعون 

يف العراق اجلديد اىل هذه االأمور:
 ت�سريع القوانني التي تن�سف �سحايا املقابر اجلماعية والتي من �ساأنها اعتبار املقابر اجلماعية 

جرمية �سّد االإن�سانية.
 من ال�سروري تخ�سي�ض يوم �سنوّي للمقابر اجلماعية ُتذكر به االإح�ساءات اجلديدة عن ال�سنة 

ال�سابقة وبيان تفا�سيل هذه املقابر والقرائن املحيطة بها.
 حما�سبة املتوّرطني بها باأ�سرع وقت ممكن، ومعاقبة كّل َمن ي�سّفهها ويقّلل من �ساأنها، ومطالبة 
املجتمع الدويل بت�سليم املطلوبني عن تلك اجلرائم اىل ال�سلطات العراقية لتتّم حماكمتهم اأمام 

اجلميع.
 البّد من ن�سب �سرح تذكارّي يف كّل حمافظات العراق يخّلد هذه الفاجعة الب�سعة، لكي يعرف 

اجليل اجلديد مدى ت�سحيات ال�سعب العراقي من اأجل احلرّية.
 اإقامة متحف يت�سّمن �سور املغدورين واأ�سمائهم وما بقي من مقتنياتهم، وتوثيق كّل مقربة 
بتفا�سيلها وحيثّياتها، الإن�ساء قاعدة بيانات لكّل هذه املقابر، ولتبقى رمزًا ودلياًل على جرائم 

النظام ال�سابق.
 ال�سعي احلثيث يف عر�ض مظلومية ال�سعب العراقي اإعالمّيًا من خالل و�سائل االإعالم املن�سفة 

باأنواعها، واإدخال هذه اجلرمية الكبرية �سمن املناهج الرتبوية التي تتكّلم عن تاريخ العراق.
العراق  داخ��ل  امل�ستمرة  واللقاءات  امل��وؤمت��رات  خالل  من  واالنتهاكات  اجلرائم  هذه  عر�ض   
وخارجها، باعتبارها الق�سّية االأوىل والعنوان االأكرب لق�سايا العراق التي �سهدها طيلة ال�سنوات 

املا�سية حلكم الطواغيت.
 تقدمي هذا امللّف اىل الهيئات الدولية لبيان حجم الدمار الذي خلفه النظام البائد، والإذعان 
املجتمع الدويل باالعرتاف بهذه اجلرمية بو�سفها جرمية اإبادة جماعية، وت�سنيف حزب البعث 

�سمن االأحزاب املحظورة. 



�صرخة املظلومني تنبعث 
من الرماد !

◄   يكتبها: عبدالّرحمن الاّلمي
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 �صخ�صية ت�صري مع الزمن!  
عن  املقد�صني  ــاء  الآب اأحــد  �صاألت 
�صخ�س ورد ذكره كثريا يف الكتاب 
ومــالحــق  اأدبـــيـــات  املــقــد�ــس ويف 
هذا  املقد�س  الكتاب  وتف�صريات 
ا�صمه  القدم  منذ  كــان  ال�صخ�س 
اإيليا فمن هو هذا ال�صخ�س . 

• ايزابيل بنيامني ماما ا�سوري 
كاتبة وباحثة يف علم الالهوت

قال اأنه نبي من االأنبياء . فقلت له ولكن الكتاب املقد�ض ينفي 
ذلك وي�سوع اكد باأن اإيليا لي�ض نبي واأنه عظيم لو ت�سنى له 
النحنى ليحل �سيور حذائه وقال عنه باأنه �سوف ياأتي مع نبي 
. فلم يقل االأب �سيئا ولكنه قال يل : عجيبة هي م�سائلك 

�ساأعطيك اجلواب غدا. 
طبعا هاقد م�ست اكرث من �سنة ومل يردين اجلواب. 

يف �سفر ي�سوع بن �سرياخ جاء و�سف لهذا ال�سخ�ض املقد�ض . 
اإيليا خلقه الرب منذ القدم ليكون عونا لالأنبياء وغريهم يف 
�ساعات ال�سدة. الو�سف يجعل القار يقف اأمام �سخ�سية ال 
ي�ستوعبها عقله اترككم مع الن�ض الذي هو على �سكل ت�سرع 

هلل باإ�سم هذا ال�سخ�ض. 
ايليا كالنار  ي�سوع بن �سرياخ 48: 1 ))وق��ام  جاء يف �سفر 
وتوقد كالمه كامل�سعل . بعث عليهم اجلوع وبغريته ردهم اغلق 
ال�سماء بكالم الرب وانزل منها نارا ثالث مرات ما اعظم 
جمدك يا ايليا بعجائبك ومن له فخر كفخرك انت الذي 
واهبطت  العلي  امل��وت ومن اجلحيم بكالم  اقمت ميتا من 
و�سمعت يف   . ا�سّرتهم  من  واملفتخرين  الهالك  اىل  امللوك 
�سيناء الق�ساء ويف حوريب احكام االنتقام وم�سحت ملوكا 
نارية وقد  النار يف مركب  للنقمة وخطفت يف عا�سفة من 
اكتتبك الرب الق�سية جترى يف اوقاتها. طوبى ملن عاينك 
مدى  على  �سيكون  عما  تك�سف   �� مواالتك   �� فخر  حاز  وملن 

الدهور وعن اخلفايا قبل حدوثها((.
من هو ايليا الذي تنباأ به جميع االنبياء وطلبوا ن�سرته وحتى 
زمن ي�سوع الذي تنباأ به فقال يف اإجنيل متى 16: 14 ))َجِميَع 
ْن َياأِْتَي. َمْن  ا امْلُْزِمُع اأَ يِلَيّ اأُوا. ، هَذا ُهَو اإِ اُمو�َض َتَنَبّ االأَْنِبَياِء َوالَنّ

ْمِع َفْلَي�ْسَمْع ((. َلُه اأُُذَناِن ِلل�َسّ
من هو اإيليا الذي ينقذ من نار احلريق كما يف �سفر دانيال 3: 
6 حيث نورد الق�سة كاملة : ))نبوخذن�سر امللك �سنع متثاال 
من ذهب طوله �ستون ذراعا وعر�سه �ست اذرع ون�سبه يف 
ال�سعوب واال واالل�سنة  ايها  ب�سدة قد امرمت  ونادى  بابل 
ان تخروا وت�سجدوا لتمثال الذهب الذي ن�سبه نبوخذن�سر 
امللك ومن ال يخر وي�سجد يلقى يف و�سط اتون نار متقدة . 
تقدم حينئذ رجال كلدانيون وا�ستكوا على �سدرخ وم�سيخ وعبد 

نغو هوؤالء الرجال مل يجعلوا لك ايها امللك اعتبارا الهتك ال 
يعبدون ولتمثال الذهب الذي ن�سبت ال ي�سجدون حينئذ امر 
ومي�سخ وعبد  باح�سار )�سدرخ  بغ�سب وغيظ  نبوخذن�سر 
نغو( فاتوا بهوؤالء الرجال قدام امللك وقال لهم نبوخذ ن�سر 
الذي  للتمثال  وت�سجدوا  تخروا  ان  م�ستعدين  االن  كنتم  ان 
عملته وان مل ت�سجدوا ، ففي تلك ال�ساعة تلقون يف و�سط 
 �� ال��ذي ينقذكم من يدي  ات��ون النار املتقدة ومن هو االل��ه 
فقالوا �� هوذا يوجد الهنا الذي نعبده ي�ستطيع ان ينجينا من 
اتون النار املتقدة وان ينقذنا من يدك ايها امللك وال ن�سجد 
لتمثال الذهب الذي ن�سبته امر امللك جبابرة القوة يف جي�سه 
بان يلقوهم يف اتون النار املتقدة ثم اوثق هوؤالء الرجال يف 
و�سط  والقوا يف  ولبا�سهم  وارديتهم  واقم�ستهم  �سراويلهم 
اتون النار املتقدة واالتون قد حمي جدا �سقطوا موثقني يف 
و�سط اتون النار املتقدة حينئذ حتري نبوخذن�سر امللك وقام 
م�سرعا وقال مل�سرييه امل نلقي )))ثالثة رجال((( موثقني 
يف و�سط النار فاجابوا وقالوا للملك �سحيح ايها امللك اجاب 
وقال ها انا ناظر )))اربعة رجال((( يتم�سون يف و�سط النار 
وما بهم �سرر ))ومنظر الرابع(( �سبيه بابن االلهة ��� فمن 
�� ثم اقرتب نبوخذن�سر اىل باب اتون  اأين اأتى هذا الرابع 
النار املتقدة فقال يا �سدرخ ومي�سخ وعبد نغو اخرجوا وتعالوا 
فخرجوا من و�سط النار فاجتمعت املرازبة وال�سحن والوالة 
وم�سريو امللك وراوا هوؤالء الرجال الذين مل تكن للنار قوة على 
اج�سامهم و�سعرة من روؤو�سهم مل حترتق و�سراويلهم مل تتغري 

ورائحة النار مل تات عليهم (( 
ال�سوؤال من هو هذا الرابع الذي يعرفونه بانه �سبيه بابن اهلل 

؟ وامللقب اإيليا 
ويف �سفر امللوك االأول 17: 1 منع اإيليا املطر : ))وقال اإيليا 
الأخاب : حي هو الرب الذي وقفت اأمامُه ، اإنه ال يكون طل وال 

مطر يف هذه ال�سنني اإال عند قويل(( .
من هو هذا اإيليا الذي ُيرافق االأحداث عرب الزمن فيكون مع 
كل نبي ويح�سر عند كل �سدة . اإيليا ح�سر اأيام املجاعة فاأكل 
عند اأرملة فخبزت له من طحينها وزيتها القليل الذي ادخرته 
لها والبنها وقالت الإيليا كما يف �سفر امللوك 17 : كيف اخبزه 

رجب االأ�سب 1434ه� 50



لك وهو اآخر ما تبقى عندي �سناأكله انا وابني ومنوت من اجلوع 
، فقال لها اإيليا اخبزي يل اوال ثم اخبزي البنك وكلما اخذتي 
املجاعة  تنتهي  اب��دا حتى  ينفذ  ال  والزيت  الطحني  ه��ذا  من 
.وبقيت �سنني بربكة دعاء اإيليا تاأكل من كف الدقيق و �سح�ساح 
الزيت ومل ينفذ ، ثم مات ابن االرملة ، فقام اإيليا وقال للرب 
امُتيت ابن االرملة وانا �سيف عندها اأرجع يا الهي روح الفتى 

اإليه فرجعت روح الفتى اإليه ونه�ض حيا .
ا اإىَِل االأَْرَمَلِة  ُبّ اإِلِهي، اأَاأَْي�سً َها الَرّ �سفر امللوك االأول 17 : 22 ))اأَُيّ
ِبّ  ىَل الَرّ َرَخ اإِ َماَتِتَك اْبَنَها؟ َو�سَ اَلِّتي اأََنا َناِزٌل ِعْنَدَها َقْد اأَ�َساأَْت ِباإِ
جْع َنْف�ُض هَذا اْلَوَلِد اإىَِل َجْوِفِه. َف�َسِمَع  َوَقاَل: َيا َرُبّ اإِلِهي، ِلرَتْ
ا، َفَرَجَعْت َنْف�ُض اْلَوَلِد اإىَِل َجْوِفِه َفَعا�َض. َفاأََخَذ  ْوِت اإِيِلَيّ ُبّ ِل�سَ الَرّ
ا: اْنُظِري، اْبُنِك َحٌيّ َفَقاَلِت  ِه، َوَقاَل اإِيِلَيّ ا اْلَوَلَدِ  َوَدَفَعُه الأُِمّ اإِيِلَيّ
ِبّ  ا: هَذا اْلَوْقَت َعِلْمُت اأََنَّك َرُجُل اهلِل، َواأََنّ َكاَلَم الَرّ امْلَْراأَُة الإِيِلَيّ

.)) يِف َفِمَك َحٌقّ
ومن هو اإيليا الذي ياأمره الرب اأن يعطي مطرا لالأر�ض كما يف 
: ))�سفر امللوك االأول 18: 1))وبعد اأيام كثرية كان كالم الرب 

اإىل اإيليا قائال: اذهب فاعطي مطرا على وجه االأر�ض((.
اإيليا الذي ي�سجد له االأنبياء االأمميني كما يف �سفر  ومن هو 
امللوك االأول 18: 7 ))وفيما كان عوبديا يف الطريق، اإذا اإيليا 
قد لقيه فعرفُه، وخر على وجهه وقال : اأاأنت هو �سيدي اإيليا((.

ومن هو اإيليا الذي يطلب من الرب اأن ُينزل نارا لتاأكل اأعداءه 
في�سمع الرب له وُينزل النار ثالث مرات كما يف �سفر امللوك 
َرُج��َل اهلِل،  َن��ا  اأَ ُكْنُت  اإِْن  َوَق��اَل  ا  اإِيِلَيّ الثاين 1 :12 : ))َفاأََجاَب 
َلَك.  اَلِّذيَن  ْم�ِسنَي  َواخْلَ ْن��َت  اأَ ُكْلَك  َوَتاأْ َماِء  ال�َسّ ِمَن  َناٌر  َفْلَتْنِزْل 

ْم�ِسنَي اَلِّذيَن َلُه((. َكَلْتُه ُهَو َواخْلَ َماِء َواأَ َفَنَزَلْت َناٌر ِمَن ال�َسّ
ومن هو اإيليا الذي عندما تنتهي مهمته ي�سعد اإىل ال�سماء كما 
يف �سفر امللوك الثاين 2: 1 ))وكان عند اإ�سعاد الرب اإيليا يف 

العا�سفة اإىل ال�سماء((.
ومن هو اإيليا الذي ي�سرب املاء بردائه فين�سق وتظهر االر�ض 
الياب�سة فيعرب كما يف �سفر امللوك الثاين 2: 8 ))واأخ��ذ اإيليا 
رداءه والفه و�سرب املاء، فانفلق اإىل ُهنا وُهناك، فعرب كالهما 

يف اليب�ض((.
ومن هو اإيليا الذي تاأت مركبة من ال�سماء فتاأخذه �سفر امللوك 
الثاين 2: 11))وفيما هما ي�سريان ويتكلمان اإذا مركبة من نار 

ف�سلت بينهما ف�سعد اإيليا يف العا�سفة اإىل ال�سماء ((.
ومن هو اإيليا الذي تغ�سل االأنبياء يديه كما يف �سفر امللوك الثاين 
3: 11)) فقال يهو�سافاط : األي�ض ها نبي للرب فن�ساأل الرب به 
؟ فاأجاب واحد من عبيد ملك اإ�سرائيل وقال : هنا الي�سع بن 

ب ماء على يدي اإيليا((. �سافاط الذي كان ي�سُ
ومن هو اإيليا ال�سجاع الذي يغار على ربه فتحمله مركبة ثم 
ينزل وين�سر اأحد االأنبياء فيقتل كفار مدينة كاملة ب�سيفه كما 
يف �سفر امللوك الثاين 10: 17)) هلم معي وانظر غريتي للرب 
. واأركبه معُه يف مركبته ، وجاء اإىل ال�سامرة وقتل جميع الذي 
بقوا الأخاب حتى اأفناه ح�سب كالم الرب الذي كلم به اإيليا (( . 
اآالف  توفى منذ  ال��ذي  ال��ذي ح�سر مع مو�سى  اإيليا  ومن هو 
ال�سنني لن�سرة ي�سوع امل�سيح كما يف اإجنيل متى 17: 3 : )) اأخذ 
ىَل َجَبل َعال  ِعَد ِبِهْم اإِ ا اأََخاُه َو�سَ َي�ُسوُع ُبْطُر�َض َوَيْعُقوَب َوُيوَحَنّ
ا َقْد َظَهَرا َلُهْم َيَتَكَلَّماِن َمَعُه((.  ُمْنَفِرِديَن.. َواإَِذا ُمو�َسى َواإِيِلَيّ
فمو�سى ال ي�ستطيع احل�سور اإىل العامل مرة ثانية اإال مع اإيليا 

الذي ميتلك مفاتيح بوابة االآخرة .
امل�سيح عندما وقع يف  ي�سوع  به  ا�ستنجد  ال��ذي  اإيليا  ومن هو 
ْوٍت  َرَخ َي�ُسوُع ِب�سَ االخطار كما يف اإجنيل متى 27: 47: )) �سَ
�َسِمُعوا  مَلَّا  ُهَناَك  اْلَواِقِفنَي  ِمَن  َفَقْوٌم  اإيليا  اإيليا  َقاِئاًل:  َعِظيٍم 

ُه((. ا ُيَخِلّ�سُ ِتي اإِيِلَيّ ى َهْل َياأْ ا. ِلَنَ ُه ُيَناِدي اإِيِلَيّ َقاُلوا: »اإَِنّ
ومن هو اإيليا �سديق االرامل وااليتام الذي قال عنه ي�سوع امل�سيح 
ِقّ اأَُقوُل َلُكْم: اإَِنّ اأََراِمَل َكِثرَيًة  كما يف اإجنيل لوقا 4: 25 )) َوِباحْلَ
َة َثاَلِث  ُمَدّ َماُء  اأُْغِلَقِت ال�َسّ ا ِحنَي  اإِيِلَيّ اِم  اأََيّ اإِ�ْسَراِئيَل يِف  ُكَنّ يِف 
َومَلْ  ُكِلَّها،  االأَْر���ضِ  َعِظيٌم يِف  َكاَن ُجوٌع  مَلَّا  اأَ�ْسُهٍر،  ِة  َو�ِسَتّ �ِسِننَي 
ا اإىَِل َواِحَدٍة ِمْنَها، اإاَِلّ اإِىَل اْمَراأٍَة اأَْرَمَلٍة (( نعم فقد  ُيْر�َسْل اإِيِلَيّ

كان ن�سريا لالرامل وااليتام ايام حمنتهن . 
واأخريا علينا اأن نعرف اأن اإيليا هذا لي�ض نبيا اإنه اأكرب من مقام 

نبي الأن ي�سوع امل�سيح رف�ض ان يقي�ض نف�سه باإيليا وال بالنبي 
الذي �سوف ياأتي معه كما يف اإجنيل يوحنا 1: 21 )) َف�َساأَُلوُه: 
ْنَت؟  ِبُيّ اأَ ا اأَْنَت؟« َفَقاَل: َل�ْسُت اأََنا. ف�سالوه :اأَلَنّ اإًِذا من اأنت؟ اإِيِلَيّ
اِمي، اَلِّذي َل�ْسُت  اَر ُقَدّ َفاأََجاَب: اَل ُهَو اَلِّذي َياأِْتي َبْعِدي، اَلِّذي �سَ
اأن   ، اإيليا  اأَُح��َلّ �ُسُيوَر ِحَذاِئِه(( هذه هي عظمة  اأَْن  �ْسَتِحّق  مِبُ

يتمنى نبي اأن يحل �سيور حذاءه. 
اإيليا هذا �سخ�ض  اأن  عندنا نحن من نوؤمن بالكتاب املقد�ض 
عظيم مقد�ض جدا يحل كل مع�سالت وم�ساكل النا�ض وهو ي�سري 
مع الزمن لي�ض له وقت معني ، ومنتهاه �سيكون بعد بعثة نبي 
حيث �سيكون معه ، ثم ينتقل اإىل عامل اآخر لُيمار�ض دوره بعد اأن 
ُير�سي دعائم الدين اجلديد ويكون حار�سا عليه . فماذا تقول 

م�سادر امل�سلمني عن اإيليا ومن هو ؟ 
بحثت كثريا فوجدت اأن هناك �سريحة جدا كبرية من امل�سلمني 
قد اأبعدوا اإيليا. و�سطبوا كل ماآثره واأعماله ولكني وجدت ما يلي: 
يف كتاب االحتجاج للطرب�سي اجلزء االول �سفحة 308 : روي 
انه وفد وفٌد من بالد الروم اإىل املدينة على عهد اأبي بكر وفيهم 
ا�ساألة  النبي ف�ساأل  فاأتى م�سجد  الن�سارى  راهب من رهبان 
مل ُيجبه احد عليها ، فاأر�سلوا اإىل عليا فقام علي وخرج ومعه 
احل�سن احل�سني حتى اأتى امل�سجد، فلما راأى القوم عليا كربوا 
وجل�ض  علي  اأجمعهم، فدخل  اليه  وقاموا  اهلل،  وحمدوا  اهلل، 
فقال اأبوبكر: اأيها الراهب �سله فانه �ساحبك وبغيتك، فاأقبل 
الراهب بوجهه اإىل علي ثم قال: يافتى ما ا�سمك؟ قال: اإ�سمي 
عند اليهود " اليا " وعند الن�سارى " ايليا " وعند والدي " علي 

" حيدرة . " وعند امى 
ويف حديث اآخر كما يف )بحار االأنوار ج244/29(عن االأ�سبغ 
بن نباتة قال: قال يل معاوية: يا مع�سر ال�سيعة تزعمون اأن عليًا 
دابة االأر�ض؟ ��� يعني الذي مي�سي على االأر�ض يدب منذ خلقها ��� 

قلُت: نحن نقول واليهود يقولون. 
دابة  جت��دون  ويحك  فقال:  اجلالوت  راأ���ض  اإىل  فاأر�سل  ق��ال: 
االأر�ض عندكم مكتوبة؟ فقال: نعم، فقال: وما هي اأتدري ما 

ا�سمها؟ قال: نعم، ا�سمها: اإيليا. 
قال)االأ�سبغ( فالتفت اإيّل )معاوية( فقال: ويحك يا اأ�سبغ ما 

اأقرب اإيليا من علّي..
الزخرف اآية:4: ))وانه يف ام الكتاب لدينا لعلي حكيم(( نعم 

اإنه علي حكيم . 
اإيزابيل   ايها الرب انزل مراحمك من عليائك على عبدتك 

باال�سم القابع خلفها واغفر لها خطاياها . اآمني
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 قـتــل احلياء  
احلياء  قتل  هي  خطرية  م�صاألة 
فــفــي قــتــلــه انــطــالقــة الــنــفــ�ــس 
وخروجها عن جِلام العقل وعي�صها 
البهيمية  ال�صهوات  م�صتنقع  يف 
وبذلك يدخل �صاحب هذه النف�س 
رد �صيًئا  يف دائرة احليوانية ويتَجّ

ف�صيًئا عن اإن�صانيته  

• خالد غا الطائي

واحلرام قبيح بذاته لكنه يفقد قباحته تدريجًيا بفعل 
تكراره في�سبح يف نهاية املطاف اأمًرا اعتياديا بعد اأن 
كان غريًبا ويف ذلك عمل تدريجي لف�سل احلياء عن 
اآدمية االإن�سان وبالتايل تكون �سورته اإن�سانية وبطانته 
ال�سادق  وفخرها  الكائنات  �سيد  قال  وقد  حيوانية 
االأم��ني )�سلى اهلل عليه واآل��ه و�سلم( )احلياء من 
ل  فْمن  اجل�صد َ من  الراأ�س  مبنزلة  ــان  الإمي
حياء له ل اإميان له( ومقيا�ض اآدمية االإن�سان مدى 
طاعته لربه ففي حال ع�سيانه لربه �سيكونُ منقاًدا 
اإل  اإن هم  رمة، قال تعاىل  لنزواته و�سهواته املَحّ
كالأنعام بل هم اأ�صل �صبًيال... �سورة الفرقان 
االآية 44، اإذن العقل يهتف عالًيا )يا ابن اآدم ال تلغي 
وجودي فبوجودي يف مملكة بدنك كنت اأنت و�سرت 
اأف�سل خلق اهلل( وقد ورد يف احلديث اُلقد�سي عند 
اهلل تعاىل يا ابن اآدم خلقتك من اجلي وخلقت 
الكون من اأجلك وقد ورد عن اأمري املوؤمنني االإمام 

علي )عليه ال�سالم( قوُله:
م �صغري     وحت�صـب اأنك جر

                                            وفيك انطوى العا الأكرب
وال يغيب عن بال اأحد اإن اهلل َعز وّجل مل يحرم على 
عباده �سيء حتى اأباح يف قبالته ما يوازيه من احلالل 
فقد َحرم �سبحانه الزنا )والعياذ باهلل( وحث وَرغب 
وَح��رم اخلمر وامُل�سكر  امُلتَعدد )للرجل(  ال��زواج  يف 
بر  واأباح الع�سرات من اال�سربة وق�ض على ذلك فلو تَدّ
ليه  املتدبر قلًيال لوجد اإن ثمن مع�سيته لربه هو تَخّ
عن �سر تكرميه وت�سريفه على �سائر ملوقات اهلل 
حتى املالئكة اإال اأن بع�ض االآدميني يَوّظفون عقولهم 
بالكامل خلدمة �سهواتهم فيكون العقل عندئذ عقال 

النف�ض  كون  حال  يف  النف�ض  لهوى  خا�سعا  اأهوائيا 
فعلى  لها  اأ�سريا  و�سار  بلجامها  العقل  اأجلمت  قد 

االإن�سانية ال�سالم...
قال احلبيب امل�سطفى )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
اإذا  ت�صِتح فا�صنع ما �صئت ومما هو جدير 
بلفت النظر اإن اإبلي�ض اللعني فقد مكانُته اإذ كان مع 
املالئكة )لف�سل عبادته( بعد اأن اأطاع هوى نف�سه واأبى 
اأن ي�سجد ملا اأمره اهلل تعاىل الأبينا اآدم )على نبينا واآله 
وعليه ال�سالة وال�سالم( وهو �سجود تكرميي والنا�ض 
امُلتبعني ل�سهواتهم املَحرمة قد جعلوا من اإبلي�ض اإماما 
وعاقبتهم  فعاقبته  بذلك  هم  ور�سوا  يقودهم  لهم 
اخل�سران وهو الطرد من رحمة اهلل، قال تعاىل يوم 
ندعو كل اأنا�س باإمامهم �سورة االإ�سراء االآية 71، 
فرقابة العقل ل�سوؤون مملكة البدن بجعله حاكما ذا 
انعدمت وتال�ست تلك  اإذا  واأم��ا  نافذة عليه،  �سلطة 
وتنفك من جلامها  ال�سهوات  ف�ستتحرر كل  الرقابة 
رد الكامل عن االإن�سانية التي هي )كما  ويف ذلك التَجّ
واحلياء  والرفعة،  والت�سريف  التكرمي  �سر  َقدمنا( 
�سفة خا�سة جعلها اهلل لالإن�سان )لكونه من العواقل( 
فينبغي املحافظة عليها وتعزيز قوتها كل ما هو من 
وال�سباب  القول  من  كالفح�ض  احلياء  خد�ض  �ساأنه 
 باالألفا عليهم  دي  والتَعّ االآخرين  من  وال�سخرية 
رم بني اجلن�سني الذي  اجلارحة واإ�ساعة الغزل املَحّ
يج ال�سهوة والنظر اإىل عورات االآخرين وقد  يوجب تَهّ
ال�سالم(  )عليه  النبي  �سعيب  بنت  تعاىل  اهلل  مدح 
فجاءته  ق��ائ��ل  م��ن  ���ز  َعّ بقوله  و�سفها  عندما 
اإحداهما مت�صي على ا�صتحياء �سورة الق�س�ض 

االآية 25.
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عند احلديث عن رومانيا فاإننا نعود اإىل اإحدى اأقدم الإمرباطوريات يف العا حيث يجد املتابع 
اإىل اإن هنالك اآثار تعود اإىل اآلف ال�صنني والتي تدل على عراقة هذا البلد الذي يحتل املرتبة 
التا�صعة من حيث امل�صاحة وال�صابعة من حيث تعداد ال�صكان. اأما رومانيا فاأ�صل ت�صميتها هو 

لتينيرومانو�س وتعني مواطن من رومانيا. 
تتمتع رومانيا بطبيعة خالبة حيث ي�صكل نهر الدانوب جزءا كبريا من حدود رومانيا اجلنوبية 
مع كل من �صربيا وبلغاريا. يلتقي الدانوب مع نهر بروت الذي ي�صكل بدوره احلدود الطبيعية 

مع مولدافيا يف ال�صمال ال�صرقي.

ترجمة واعداد : حيدر املنكو�سي

ا�سالم  والعراقة الرومانية

53رجب االأ�سب   1434ه��



• دخول الإ�صالم ///
تبلغ ن�سبة امل�سلمني من اإجمايل �سكان رومانيا 0.3% لعام 2002، ويتميز املجتمع امل�سلم 
بعراقته يف رومانيا الذي يعود اىل 700 �سنة يف دوبروجا ال�سمالية، وهي منطقة على �ساحل 
البحر االأ�سود التي كانت جزءًا من الدولة العثمانية ما يقرب خم�سة قرون )1878-1420( 
حيث ينتمي معظم معتنقي االإ�سالم اإىل التتار والطوائف العرقية الرتكية وهو احد من 16 

ديانة اأعرتفت بها احلكومة الرومانية.
وقد دخل االإ�سالم اإىل رومانيا على اأيدي القوات العثمانية التي فتحت رومانيا �سنة 1262م 
بقيادة االأمري عز الدين، الذي اأجته اإىل منطقة دوبروجا ثم تبعتها حمالت اأخرى بقيادة 
باباداغ، وقد تركت  بالقرب من مدينة  الذي ع�سكر بجي�سه  االأم��ري �سارو �سلطق دادة 

اجليو�ض العثمانية التي كانت نواة اجلالية االإ�سالمية يف رومانيا الكثري من االآثار التي 
اأ�سهرها  اإ�سافة اإىل امل�ساجد والتي من  متيزت بالرتاث الع�سكري كالقالع واحل�سون 

م�سجد باباداغ الذي مت بناوؤه �سنة 1552م.
العنا�سر  االإ�سالمية يف رومانيا بجهود فردية، وكان معظم الدعاة من   بداأت الدعوة 
الرتكية، وكان اأول ا�ستقرار الأمريين من اأمراء ال�سالجقة عز الدين و�سارو�سلطني �سنة 
)661ه��� - 1262م( واأقاما مع جيو�سهما يف بلده باباداغ وبا�سرا الدعوة لالإ�سالم يف 
النطاق ال�ساحلي ال�سرقي من رومانيا وظلت الدعوة قائمة على جهود االأفراد مدة قرنني 
من الزمان هاجر خاللها العديد من االأتراك امل�سلمني اإىل ما يعرف حاليًا با�سم رومانيا 
ويف �سنة )1814ه� - 1411م( ا�ستوىل العثمانيون على منطقة دوبروجا املطلة على �ساحل 
رومانيا، ثم فتح العثمانيون االأفالق يف �سنة )819 ه� - 1416م( ثم تران�سيلفانيا. وهكذا 
اأ�سبحت االأرا�سي الرومانية حتت النفوذ العثماين، وذلك يف حركة تو�سعية �سملت البلقان 

وما يجاورها.

واأخذ االإ�سالم ينت�سر بني �سكان املناطق املفتوحة يف معظم �سرق اأوروبا وحتولت اأ�سر، 
وقرى ومدن باأكملها اإىل االإ�سالم، ونتيجة حرية العقيدة، ف�سلت �سعوب هذه املنطقة 
اخل�سوع حلكم االأتراك على اخل�سوع حلكم امل�سيحني، فقد قبل اأهل تران�سيلفانيا احلكم 
الرتكي على اخل�سوع حلكم اأ�سرة هاب�سربغ امل�سيحية املتع�سبة، وكذلك فعل اأهل املجر. 
تركيا  اإىل  االآالف  فهاجرت  لال�سطهاد  االأوىل  العاملية  احلرب  بعد  امل�سلمني  وتعر�ض 
ال�سيوعيني على احلكم  الثانية بعد ا�ستيالء  العاملية  اأي�سًا بعد احلرب  العديد  وهاجر 
وا�ستيالء رو�سيا وبلغاريا على اأجزاء من رومانيا ويتكون امل�سلمون من االأتراك والغجر 
والتتار ويقدر عددهم بحوايل 70 األف ن�سمة ح�سب اإح�سائيات 2002. ويوجد امل�سلمني 
يف �سرقي رومانيا يف منطقة دوبروجا على �ساحل البحر االأ�سود يف حمافظتي كون�ستانت�سا 

وتولت�سا ويف العا�سمة بوخار�ست وحتمل بع�ض املدن اأ�سماء اإ�سالمية مثل مدينة املجيدية 
واملحمودية يف جنوب �سرق رومانيا على البحر االأ�سود وباباداغ يف ال�سرق.

ومن اأقدم املدار�ض االإ�سالمية يف دوبروجا يف رومانيا يف بلدة باباداغ، باأمر من بايزيد 
الثاين يف عام 1484؛ ومت نقلها اإىل جميدية عام 1903. ابتداء من الفرتة ذاتها، ا�ستقرت 
جمموعات من الغز والتتار من االأنا�سول يف دوبروجا على فرتات زمنية متلفة. يف عام 
1525، انتقلت جمموعة كبرية من الغز والتتار، والتي اأتت من املدن ال�ساحلية �سام�سون 
و�سينوب، لباباداغ. كما طلب بايزيد من التتار الفولغا الإعادة توطينهم يف �سمال دوبروجا.

• التحديات
للعقيدة  وحماربتهم  احلكم،  على  ال�سيوعيني  هيمنة  يف  متمثلة  حتديات  ع��دة  ت��ربز 
االإ�سالمية، بل لالأديان عامة، فلقد �سادر ال�سيوعيون اأرا�سي االأوقاف، واألغوا املحاكم 
ال�سرعية، واأغلقوا امل�ساجد واملدار�ض ثم التع�سب امل�سيحي، فما زالت ظالله ت�سيطر على 
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العديد من اأهل رومانيا، كذلك العداء التقليدي لالأتراك، واملتطلبات تتمثل يف بذل النفوذ 
ال�سيا�سي من الدول االإ�سالمية التي لها �سلة برومانيا لتح�سني اأحوال امل�سلمني، ثم اإر�سال 
الفقهاء لتب�سري امل�سلمني بدينهم، ودعم اجلالية االإ�سالمية ماديا وعلميا، وتقدمي بع�ض 
املنح التعليمية الأبناء امل�سلمني، ولن يتحقق هذا اإال بعد احل�سول من رومانيا على وعود 

بتح�سني اأحوال امل�سلمني وذلك بالطرق الدبلوما�سية<

• ال�صيوعية وما بعد الثورة
تعر�ض املجتمع امل�سلم اإىل القمع الثقايف يف احلقبة ال�سيوعية يف رومانيا و بعد عام 1948، 
اأ�سبحت جميع ممتلكات املوؤ�س�سات االإ�سالمية مملوكة للدولة. وبعد هذه الفرتة يف عام 

1959ان�سئت اإدارة الدولة والنظام التعليمي االإجباري العلماين ف�سوال خا�سة لالأطفال 
من التتار واالأتراك، بهدف ا�ستيعاب املجتمع التتاري وقد اأدى اإىل التخل�ض من التعليم 
باللغات التتارية والرتكية ، ومت مت اإغالق املدر�سة االإ�سالمية يف جميدية يف ال�ستينات من 

القرن املن�سرم  )1960(.
اأما بعد الثورة الرومانية يف 1989، اأ�سيفت اللغات التتارية والرتكية مرة اأخرى يف املناهج 
الدرا�سية الأع�ساء املجتمعات املعنية، ويف عام 1993، اأعيد فتح املدار�ض الدينية والرتبوية 

يف جميدية �سميت بعد ذلك با�سم الرئي�ض الرتكي ال�سابق م�سطفى كمال اأتاتورك.
ب�سمة ثقافية: يف عام 1921، مت االنتهاء من اأول ترجمة للقراآن الكرمي اإىل اللغة االألبانية 

من قبل اإيلو ميتكي قافيزيزي والخيا يف مدينة بلوي�ست.
ال�سيعة يف رومانيا

العا�سمة  يف  املحّرم،  يف  ال�سّيما  االإ�سالمّية،  ال�ّسعائر  جميع  رومانيا  يف  ال�ّسيعة  ُيقيم 
"بوخار�ست"، حيث يتجّمع اأفراد اجلالية، من الرومانيني واالأتراك واالإيرانيني.

وقد اأ�ّس�ض ال�سيعة يف "بوخار�ست" "مركز الزهراء االإ�سالمّي االجتماعي الثقايف"، يف 
ُتقام  وفيه  الكرمي،  القراآن  وتدري�ض  االإ�سالمّية  ال�سعائر  اإحياء  بهدف  "كروزوف�ست"، 

ال�سلوات يف العيدين واأيام اجلمعة.

• امل�صاجد
الثقافة  وزارة  ل�سّجالت  وفقًا  اأثرّيًا،  م�سجدًا   24 منها  م�سجدًا،   74 رومانيا  يف  يوجد 
الرومانّية، من اأهّمها: م�سجد "بابا دانغ"، الذي ُبني يف العام 1552 م، وم�سجد اأ�سمهان 

�سلطان، الذي بنته ابنة ال�ّسلطان �سليم الثاين العثمايّن يف العام 1873 م.

• املوؤ�ّص�صات واملراكز الإ�صالمّية
املركز الثقايف االإ�سالمّي: تاأ�س�ض يف العام 1992 م، يف و�سط العا�سمة الرومانّية، وي�سّم 
، وهو اأّول م�سجد يف اأوروبا ال�ّسرقّية، مفتوح  م�سجد الرحمن، الذي يّت�سع ل� 2000 م�سلٍّ
ومدر�سًة  والدرا�سات  والرتجمة  لالأبحاث  مركزًا  امل�سجد  وي�سم  ال�ّساعة.  م��دار  على 

لالأطفال، هدفها االهتمام بالرتبية االإ�سالمّية واللغة العربّية.
موؤ�س�سة طيبة العاملّية: تاأ�س�ست يف العام 1999 م، وجتمع امل�سلمني الرومان.

جمعّية ال�سالم: مركزها يف "كون�ستانت�سا"، وتاأ�ّس�ست يف العام 1994 م.
املركز الثقايّف االإ�سالمّي: مركزه "بوخار�ست"، ويتبع للوقف ال�سيعّي.

جمعّية اخلدمات االإ�سالمّية الرتكّية.
موؤ�س�سة اأفرا�سيا الرتكّية: ن�ساطاتها بني اأبناء اجلالية الرتكّية.

موؤ�س�سة التونا: ُتقيم مراكز لتعليم القراآن الكرمي.
جماعة ال�سليمانيني: تقّدم خدمات اإ�سالمّية.
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قد يقول القائل اإن ال�صّديقة فاطمة الزهراء عليها ال�صالم الزاهدة عن 
الدنيا وزخارفها والتي كانت مبعزل عن الدنيا ومغريات احلياة ما الذي دعاها 
اإىل اأن تنه�س وتنتف�س على ال�صلطة الفتّية وتوا�صل �صعيها وت�صتمّر جهودها 
يف طلب حقوقها؟ وما �صبب هذا الإ�صرار واملتابعة بطلب فدك والهتمام بتلك 
الأر�س مع ما كانت تتمتع به ال�صيدة فاطمة من علّو النف�س و�صمّو املقام؟ وما 
الداعي اإىل طلب لدنيا التي كانت اأزهد عندهم من عفطة عنز واأحقر من 

عظم خنزير يف فم ذوم واأهون من جناح بعو�صة؟
�صنطرح هذا الت�صّور الواهم على بع�س الأجاّلء من علمائنا الأفذاذ ل راأيهم 

يف ذلك:

 :ره يقول العالمة املجل�صي
قد ُي�سكل البع�ض يف ق�سّية اإ�سرار الزهراء )عليها 
طلب  اإّن  ويقول:  فدكًا  مطالبتها  على  ال�سالم( 
احلّق واملبالغة فيه واإن مل يكن منافيًا للع�سمة لكن 
وعدم  للدنيا،  وتركها  عليها  اهلل  �سلوات  زهدها 
اعتدادها بنعيمها ولذتها، وكمال عرفانها ويقينها 
وان�سراف  القد�سّية  نف�سها  وتوّجه  الدنيا،  بفناء 
هّمتها العالية دائمًا اإىل اللذات املعنوّية والدرجات 
االأخروية، ال تنا�سب مثل هذا االهتمام يف اأمر فدك، واخلروج اإىل جممع النا�ض، واملنازعة 

مع املنافقني يف حت�سيله.
واجلواب عنه من وجهني: 

االأول: اإّن ذلك مل يكن حقًا م�سو�سًا لها، بل كان اأوالدها الربرة الكرام م�ساركني لها فيه، 
فلم يكن يجوز لها املداهنة وامل�ساهلة واملحاباة وعدم املباالة يف ذلك لي�سري �سببًا لت�سييع 
حقوق جماعة من االأئمة االأعالم واالأ�سراف الكرام. نعم لو كان مت�سًا بها كان لها تركه 

والزهد فيه وعدم التاأثر من فوته.
اإظهار ظلمهم  اإن تلك االأم��ور مل تكن ملحّبة فدك وحّب الدنيا، بل كان الغر�ض  والثاين: 
وجورهم وكفرهم ونفاقهم، وهذا كان من اأهّم اأمور الدين واأعظم احلقوق على امل�سلمني. 
ويوؤّيده اأّنها �سلوات اهلل عليها �سّرحت يف خطبها بحقيقة القوم وبّينت تكالبهم على ُحطام 

الدنيا.

ال�صيد  املتتبع  املحقق  ويــقــول 
كاظم القزويني: 

ما الذي دفع ب�سيدة ن�ساء العاملني فاطمة الزهراء 
)عليها ال�سالم( اأن تتكلف هذا التكليف وتتج�سم 
هذه ال�سعوبات املجهدة للمطالبة باأرا�سيها، وهي 
تعلم اأن م�ساعيها تبوء بالف�سل، واأنها ال ت�ستطيع 
تلك  انتزاع  من  تتمكن  وال  املوقف،  على  التغلب 
االأرا�سي من املغت�سبني؟ هذه ت�سورات ميكن اأن 

تتبادر اإىل االأذهان حول املو�سوع، والإزاحة هذه االأوهام اأقول:
اأوًل: 

الدولة،  الزهراء، وجعلتها يف ميزانية  ال�سيدة فاطمة  اأم��وال  ال�سلطة حينما �سادرت  اإن 
اأن يحاربوا عليًا  اأرادوا  البيت،  اأهل  )باال�سطالح احلديث( كان هدفهم ت�سعيف جانب 

لم اإلصرار من الزهراء 
على فدك
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حماربة اقت�سادية، اأرادوا اأن يكون علّي فقريًا حتى ال يلتّف النا�ض حوله، وال يكون له �ساأن على 
ال�سعيد االقت�سادي، وهذه �سيا�سة اأراد املنافقون تنفيذها يف حّق ر�سول اهلل )�سّلى اهلل عليه 
ِذيَن َيُقوُلوَن اَل ُتْنِفُقوا َعَلى  واآله و�سّلم( كما بنّي اهلل اهلل )تبارك وتعاىل( ذلك يف قوله: »ُهُم الَّ
َماَواِت َوااْلأَْر�ِض َوَلِكنَّ امْلَُناِفِقنَي اَل َيْفَقُهوَن )7  ِ َخَزاِئُن ال�سَّ وا َوهلِلَّ َحتَّى َيْنَف�س ِ َمْن ِعْنَد َر�ُسوِل اهللَّ

املنافقون(«
ثانياً: 

مل تكن اأرا�سي فدك قليلة االإنتاج، �سئيلة الغالت، بل كان لها وارد كثري يعباأ به، بل ذكر ابن 
اأبي احلديد اأن نخيلها كانت مثل نخيل الكوفة يف زمان ابن اأبي احلديد، وذكر ال�سيخ املجل�سي 
عن )ك�سف املحجة( اأن وارد فدك كان اأربعة وع�سرين األف دينار يف كّل �سنة، ويف رواية اأخرى: 
�سبعني األف دينار. ولعّل هذا االختالف يف واردها ب�سبب اختالف ال�سنني. وعلى كّل تقدير فهذه 

ثروة طائلة وا�سعة ال ي�سّح التغا�سي عنها.
ثالثاً: 

اإنها كانت تطالب من وراء املطالبة بفدك اخلالفة وال�سلطة لزوجها علّي بن اأبي طالب )عليه 
ال�سالم(، تلك ال�سلطة العامة والوالية الكربى التي كانت الأبيها ر�سول اهلل )�سّلى اهلل عليه واآله 
و�سّلم(، فقد ذكر ابن اأبي احلديد يف �سرحه، قال: �ساألت علي بن الفارقي مدر�ض مدر�سة الغربية 
ببغداد، فقلت له: اأكانت فاطمة �سادقة؟ قال: نعم، قلت: فلم مل يدفع لها اأبو بكر فدك وهي 
عنده �سادقة؟ فتب�سم، ثم قال كالمًا لطيفًا م�ستح�سنًا مع نامو�سه وحرمته وقلة دعابته، قال: لو 
اأعطاها اليوم فدك مبجرد دعواها، جلاءت اإليه غدًا وادعت لزوجها اخلالفة، وزحزحته عن 
مقامه، ومل يكن ميكنه االعتذار واملوافقة ب�سيء، الأنه يكون قد اأ�سجل على نف�سه باأنها �سادقة 
فيما تدعي كائنًا ما كان م����ن غري حاج����ة اإىل بينة وال �سهود. وهذا كالم �سحيح واإن كان اأخرجه 

مرج الدعابة والهزل.
لهذه االأ�سباب قامت ال�سيدة فاطمة الزهراء عليها ال�سالم، وتوجهت نحو م�سجد اأبيها ر�سول اهلل 
)�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( الأجل املطالبة بحقها. اإنها مل تذهب اإىل دار اأبي بكر ليقع احلوار 
بينها وبينه فقط، بل اختارت املكان االأن�سب وهو املركز االإ�سالمي يومذاك، وجممع امل�سلمني 
حينذاك، كما واأنها اختارت الزمان املنا�سب اأي�سًا ليكون امل�سجد غا�سًا بالنا�ض على اختالف 
طبقاتهم من املهاجرين واالأن�سار، ومل تخرج وحدها اإىل امل�سجد بل خرجت يف جماعة من 
الن�ساء، وكاأنها يف م�سرية ن�سائية، وقبل ذلك تقرر اختيار مو�سع من امل�سجد جللو�ض ب�سعة 
ر�سول اهلل وحبيبته، وعلقوا �سرتًا لتجل�ض ال�سيدة فاطمة خلف ال�سرت، اإذ هي فخر املخدرات، 
و�سيدة املحجبات. كانت هذه النقاط مهمة جدًا وا�ستعّد اأبو بكر ال�ستماع احتجاج �سيدة ن�ساء 

العاملني، وابنة اأف�سح من نطق بال�ساد، واأعلم امراأة يف العامل كله.

ويقول الأ�صتاذ باقر املقد�صي: 
)عليها  ال��زه��راء  لت�سّلب  اأه���داف  جمموعة  هناك 

ال�سالم( يف مواقفها:
اأواًل: اأرادت الزهراء )عليها ال�سالم( ا�سرتجاع حقها 
املغ�سوب، وهذا اأمر طبيعي لكّل اإن�سان ُغ�سب حقه اأن 

يطالب به بالطرق امل�سروعة.
جميع  على  ا�ستوىل  قد  احلاكم  احل��زب  ك��ان  ثانيًا: 
واألغى  ها�سم،  لبني  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  احلقوق 
جميع امتيازاتهم املادية واملعنوية، فقد منعوا بني ها�سم فدك واملرياث واخلم�ض � اأي �سهم ذوي 

القربى � واعتربوهم ك�سائر النا�ض.
وكان بنو ها�سم ويف مقدمتهم علّي )عليه ال�سالم( ال يقدرون على املطالبة بحقوقهم املغ�سوبة 
باأنف�سهم، فجعلت الزهراء من نف�سها مطالبة بحّق بني ها�سم وحّقها، ومدافعة عنهم اعتمادًا 

على ف�سلها و�سرفها وقربها من ر�سول اهلل، وا�ستنادًا اإىل اأنوثتها حيث الن�ساء اأقدر من الرجال 
يف بع�ض املواقف. ومعلوم اأن الزهراء )عليها ال�سالم( اإذا ا�سرتدت حقوقها ا�سرتدت حينئذ 

حقوق بني ها�سم معها.
ثالثًا: ا�ستهدفت الزهراء من مطالبتها احلثيثة بفدك ف�سح املجال اأمامها للمطالبة بحق زوجها 
املغلوب على اأمره، والواقع اأن فدك �سارت تتم�سى مع اخلالفة جنبًا اإىل جنب، كما �سار لها 
عنوان كبري و�سعة يف املعنى، فلم تبق فدك قرية زراعية حمدودة بحدودها يف ع�سر الر�سول، بل 

�سار معناها اخلالفة والرقعة االإ�سالمية بكاملها.
ففدك تعبري ثان عن اخلالفة االإ�سالمية، والزهراء جعلت فدكًا مقدمة للو�سول اإىل اخلالفة، 

فاأرادت ا�سرتداد اخلالفة عن طريق ا�سرتداد فدك.
رابعًا: اأرادت الزهراء )عليها ال�سالم( مبنازعة اأبي بكر اإظهار حاله وحال اأ�سحابه للنا�ض، 
وك�سفهم على حقيقتهم، ليهلك من هلك عن بّينة، ويحيى من حي على بّينة، واإال فب�سعة الر�سول 
)�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( اأجل قدرًا واأعلى �ساأنًا من اأن تقلب الدنيا على اأبي بكر حر�سًا على 
الدنيا، وال �سّيما اأن النبي )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( اأخربها بقرب موتها و�سرعة حلاقها به، 
ولذا مل ينهها علّي )عليه ال�سالم( عن منازعة اأبي بكر يف فدك وهو القائل: )وما اأ�سنع بفدك 

وغري فدك، والنف�ض مكانها يف غد جدث(.

  ويقول املحقق الفا�صل عبد الزهراء عثمان مد: 
رمبا يعرت�ض البع�ض على موقف فاطمة فيقول: ملاذا اإذن تقف فاطمة هذا املوقف ال�سلب يف 
مطالبتها بفدك، فلو مل يكن هناك هدف اآخر تبتغيه من ورائه، ملا طالبت هذه املطالبة احلقيقية 

به.
والأجل اأن نربز احلقائق التي دفعت ال�سديقة فاطمة الزهراء )عليها ال�سالم( للمطالبة بفدك 

ن�سع اأمامنا النقاط االآتية:
1� اإنها )عليها ال�سالم( راأت اأن تاأميم فدك قد هّياأ لها فر�سة ذهبّية يف االإدالء براأيها حول 
احلكومة القائمة، وكان البّد لها اأن تديل بت�سريحاتها اأمام اجلماهري، وقد هياأت لها ق�سية 
فدك هذه املالب�سات املنا�سبة، فح�سرت دار احلكومة يف امل�سجد النبوي، واألقت بت�سريحاتها 

التي ال تنطوي على اأي لب�ض اأو غمو�ض.
2� تبيان اأحقية علّي )عليه ال�سالم( يف قيادة االأمة بعد الر�سول )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم(، 
وقد جتلى ذلك يف خطبتها التي األقتها يف م�سجد اأبيها )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( على م�سمع 
اأعلم  اأنتم  اأقوالها: )اأم  وم��راأى من امل�سلمني وب�سمنهم احلكومة اجلديدة، فكان من بع�ض 
بالب�سط  اأحّق  اأبي وابن عمي؟...( وقولها: )واأبعدمت َمن هو  القراآن وعمومه من  بخ�سو�ض 
والقب�ض...(. حيث اأو�سحت اأن عليًا )عليه ال�سالم( اأعلم النا�ض بعد الر�سول االأكرم )�سّلى اهلل 

عليه واآله و�سّلم( مبعرفة الر�سالة واأحكامها وقوانينها، 
وهو لذلك اأحق برعاية �سوؤون االأمة التي �سنعها الوحي 

املقد�ض.
3� ك�سف اأالعيب احلكومة اجلديدة على ال�سرع املقد�ض، 

واجتهاداتهم التي ال عالقة لها باأهداف الر�سالة.
فاطمة  ا�ستهدفتها  التي  هي  الثالث  النقاط  وه��ذه 
لي�ض  بفدك،  احلثيثة  مطالبتها  يف  ال�سالم(  )عليها 
غري، ولي�ض لها وراء ذلك هدف مادي رخي�ض، كما 

يعتقد البع�ض من موؤّرخي حياتها، فهي � لعمر احلق � قد ت�سّرفت ما من �ساأنه اأن يحفظ الر�سالة 
من �سبح االنحراف الذي تنّباأت بوقوعه بعد انتخاب احلكومة اجلديدة، فاتخذت من فدك خري 
فر�سة خلدمة املبداأ، واإلقاء احلجة على االأمة تاأدية للم�سوؤولية، ون�سرًا للر�سالة، وحفظًا لبي�سة 

االإ�سالم



          

حرم  وقد  كبري  قف�ض  يف  العراق  يعي�ض  كان  اأن  بعد 
يتعرف  مل  حيث  احل��ري��ة  ا�سمها  بكلمة  النطق  م��ن 
الفرد العراقي على هذا امل�سطلح بالرغم من اأزليته 
والذي   2003 عام  بعد  ذلك  اأدرك  ما  �سرعان  ولكن 
احلرية  م�سطلح  ليظهر  خ��ريا  العراقيني  ا�ستب�سر 
والدميقراطية وينت�سر يف اأزقة واأحياء العراق. ولكن 
لي�سوا  الأنهم  امل�سطلحات  يتعرفوا جليا على هذه  مل 
هكذا  مبثل  والعمل  بتطبيق  طويل  وب��اع  خ��ربة  ذوي 
قوانني، حيث يجد املتابع على امل�ستوى االجتماعي بان 
هنالك خرقا لقوانني االإ�سالم اأوال والعرف والتقاليد 
ثانيا. انت�سر هذا امل�سطلح بني طبقة ال�سباب الذين 
مل يدركوا خطورته الن احلرية التامة وبدون مراقبة 
من �سلطات عليا تقود اإىل ك��وارث، حيث ا�ستوقفتني 
ال�سباب  احد  قام  انه  وهي  اأ�سهر،  قبل  وقعت  حادثة 
بالتقدم لطلب زواج من بنت عدة مرات بعد ق�سة حب 
طويلة ومل يوافق اأهلها عليه، اخذ ال�ساب على عاتقه 
ليال لياأخذ البنت ويهرب معها اإىل مكان جمهول ليعلن 
ال�سا�سات  عرب  ي�ساهدها  التي  احلرية  باأنها  للجميع 
وغريها يف كثري من احلاالت التي مير بها جمتمعنا 
الدين  بها  نا�سد  التي  يتحلى باحلرية  ان  الذي يجب 
االإ�سالمي. من جانب اآخر جتد الفرد ال يحرتم اب�سط 
اب�سط  و  العامة  ال�سوارع  على  والتجاوزات  القوانني 
مثال على ذلك هذه ال�سوارع التي متالأها احلفريات 
جراء مد اأنبوب ماء اأو جماري لبيت احدنا غري مبايل 
بعدم  احلكومة  ويتهم  للجميع  ملك  ال�سارع  هذا  بان 
االهتمام ولكن مل يعلم بان ال�سبب الوحيد وراء كل هذا 
هو االإح�سا�ض بامل�سوؤولية، وال تتوفر هذه امل�سوؤولية  عند 
بع�ض االإفراد اإال اإن يكون هنالك تفعيل جدي للغرامة 
الن احلرية على جميع امل�ستويات قد تنعك�ض �سلبا على 

املجتمع.

ولية اأهل البيت   اأكرب هدية للب�صرّية

 نتمنى اأن تقّدمي للقار 
تعريفًا موجزًا ل�صريتِك ال�صخ�صية.

الواليات  اآنلو�ض( مولودة يف  اأنا )اآمنة  اآنلو�ض:  ال�سيدة 
لندن،  الربيطانية  العا�سمة  يف  االآن  ومقيمة  املتحدة، 

واأحا�سر يف اجلامعة االإ�سالمية يف لندن. 
اىل  امل�سيحّية  من  حتّولك  كان  متى  احل�سينية:  الرو�سة 

االإ�سالم املحمدّي اال�سيل؟ وكيف كان ذلك؟ 
ال�سيدة اآنلو�ض: كان عمري 19 �سنة عندما اقتديت بنهج 
اأهل البيت )عليهم ال�ّسالم( و�سلكت طريقهم، ومن ذلك 
البيت  اأهل  واأطالع �سرية ومنهج  واأبحث  اقراأ  واأنا  الوقت 
فاإّنهم ال�سفوة من خْلق اهلل )تبارك  ال�ّسالم(،  )عليهم 
وتعاىل(، واملّطلع على حياتهم �سيزداد حتمًا من زادهم 
الوايف، و�سيطمح الأن يرتقي �سّلم الرقّي والعروج اىل احلّق 
اأنا االآن حا�سلة على املاج�ستري  )عّز وجّل(، واحلمد هلل 
اأح�سر الدرو�ض احلوزوّية  اإين  العلوم االإ�سالمية، كما  يف 

كالفقه وغريه من املوا�سيع.

 منه اإّتباع  قّررِت  ملاذا    
�صائر  دون  من   ال�ّصالم عليهم  البيت  اأهل 

املذاهب واملعتقدات؟
ال�سيدة اآنلو�ض: والية اأهل البيت )عليهم ال�ّسالم( اأعظم 
هدية  اأك��رب  وهي  علينا،  وتعاىل(  )تبارك  اهلل  من  نعمة 
اهلل  ن��ور  اىل  للهداية  طريق  واأو���س��ح  جميعًا،  للب�سرّية 
)�سبحانه وتعاىل(، واأنا اأرى اأّن اهلل )عّز وجّل( هو الذي 
هداين اىل هذا ال�سبيل �سبيل اأهل البيت )عليهم ال�ّسالم(، 
فالطمئناين  غ��ريه  دون  ال�سبيل  لهذا  اختياري  عن  اأّم��ا 
النتيجة  وه��ذه  ال�سحيح،  االإ���س��الم  هو  اأن��ه  من  وتيّقني 

جاءت بعد ما�ض ع�سري من البحث والتحقيق الطويل، 
واإّنك ما اإن تخو�ض يف التحّري باملذاهب االأخرى �ستجد 
املذاهب  هذه  مفا�سل  كّل  يف  متف�ضٍّ  والتناق�ض  التهافت 
وامللل، واأ�سرب لك مثااًل على ذلك: لقد جاءت االأحاديث 
رة باثني ع�سر خليفة من قري�ض، ال يزيدون  ال�سحيحة مب�س
يكون  اإ�سرائيل،  بني  نقباء  كعدد  عددهم  ينق�سون،  وال 
ناواه،  َمن  على  ظاهرًا  منيعًا  عزيزًا  قائمًا  بهم  االإ�سالم 
ويكون االأمر بهم �ساحلًا، واأمر النا�ض بهم ما�سيًا... ومع 
ا�ستفا�سة تلك االأحاديث وو�سوحها اإال اأن علماء اأهل ال�سنة 
وا يف معرفة هوؤالء اخللفاء، ومل يهتدوا يف هذه امل�ساألة  حتريَّ
االعتقادية  امل�سائل  من  ذل��ك  وغ��ري  �سحيح.  �سيء  اإىل 
ل عند  واملف�سّ املحكم  �ستجد جوابه  الكثرية، هذا وغريه 

اأهل البيت االأطهار )عليهم ال�ّسالم(.

 الذين العلماء  هم  من    
التاأثري  لهم  وكــان  موؤلفاتهم  تقرئني  كنت 

عليك؟
ال�سيدة اآنلو�ض: اأنا اأقراأ الكثري ول�سّتى الكّتاب، الأّن القراءة 
اهلل  باآية  كثريًا  وت��اأّث��رُت  املعارف،  الكت�ساب  الطريق  هي 
العديدة،  موؤلفاته  ق��راأت  حينما  مطهري  مرت�سى  ال�سيخ 
الطباطبائي  ح�سني  حم��م��د  ال�سيد  ال��ع��الم��ة  وك��ذل��ك 
اىل  مرتجمة  كانت  كتبهم  الأّن  امل��ي��زان،  تف�سري  �ساحب 
اللغة االنكليزية، وكذلك تاأّثرُت باالإمام اخلميني الراحل 
وبال�سيد ال�سهيد حممد باقر ال�سدر ر�سوان اهلل عليهما 
كثريًا، وعرفُت مكانتهما لدى امل�سلمني ومدى علمهما وما 

قّدماه لالأمة اال�سالمية من فكر وعلم.

احلجاب �صمان قانوين لعفة املراأة يقيها من اأن ترتّدى اأو ت�صعف يف 
نف�س الفرد واحلجاب عّفة وُطْهر ووقار وزينة يف نف�س الوقت ولكن 
ينبغي الرتكيز على احلجاب الروحي للمراأة اأك من حجابها ال�صكلي 

الذي هو نتيجة حلجابها الأّول
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• اأجرى احلوار واأعّده:ف�سل ال�سريفي - عبدالرحمن الالمي

ولية اأهل البيت   اأكرب هدية للب�صرّية

 بعد حتّولك اىل الإ�صالم 
ماذا   ال�ّصالم عليهم  البيت  باأهل  وتعّلقك 

وجدت من اختالف بني الإ�صالم وامل�صيحية؟
ال�سيدة اآنلو�ض: اإّن جميع الديانات من اهلل )تبارك وتعاىل( 
ال��واح��د واإن  اأم���ر واح���د وه��و ع��ب��ادة اهلل  اإىل  وه��ي تهدف 
اأ�سابتها  ولكنها  لعمارتها،  االأر���ض  يف  االن�سان  ا�ستخالفه 
من  امل�سيحية  يف  املوجود  والتعقيد  والتحريف،  التالعب  يُد 
القول بالتثليث ويف الوقت نف�سه من االعتقاد بكونه �سبحانه 
اإلهًا واحدًا اأو�سح دليل على ذلك، ولي�ض يف االإ�سالم ما هو 
معّقد يف املعارف، وال مع�سور يف االأحكام، و�ستان بني ب�ساطة 
غريه،  عند  املوجود  والتخّبط  الفو�سى  وبني  فيه،  العقيدة 
وبالغوا  ال�سحيح،  دينهم  جوهر  عن  ابتعدوا  فامل�سيحيون 
كثريًا يف تعقيد بع�ض االأمور التي جعلت العقل ينفر منها وال 
يتقّبلها، وهو ال�سبب الرئي�ض الذي دعاين ودعا الكثري غريي 
اىل التحّري والتفّح�ض فيه، ثّم كانت النتيجة هي التحّول اىل 

االإ�سالم احلنيف.

 قمِت التي  الن�صاطات  ما   
بها والتي ت�صب يف خدمة الإ�صالم؟

االإ�سالمية  اأ�ستاذة يف اجلامعة  اأعمل  اأنا  اآنلو�ض:  ال�سيدة 
وهو امليدان االأول لن�سر التعاليم االإ�سالمية ال�سمحاء، وكذلك 
اأقوم بالتعريف بواقع االإ�سالم والتبليغ من اجل ن�سر تعاليمه 
االأحايني،  ُتتاح يل يف كثري  التي  االإع��الم  و�سائل  من خالل 
البيت وال�سارع ويف  النا�ض يف  اأغلب حديثي املبا�سر مع  واإّن 
مكانة  وبيان  االإ�سالم  ف�سائل  ذكر  هو  وغريها  املتنّزهات 

رموزه الطيبني الطاهرين.

 اىل تنظرين  كــيــف   
احلجاب بعد اإ�صالمِك؟

للمراأة  اخل��ري  يريد  دينًا  راأي���ُت  ما  اإيّن  اآنلو�ض:  ال�سيدة 
كل  امل��راأة  اأفقدت  التي  لدينا  الغربية  فاملاّدّية  كاالإ�سالم؟ 
مقّومات الكرامة، واالإ�سالم اأراد لها كّل العّز وال�سرت �سّيدًة 
واحلجاب  رّب��ه��ا.  عند  مر�سّية  را�سية  ال��زوج��ي��ة،  بيت  يف 
ت�سعف  اأو  ت��رتّدى  اأن  من  يقيها  امل��راأة  لعفة  قانوين  �سمان 
وُطْهر ووقار وزينة يف نف�ض  الفرد، واحلجاب عّفة  نف�ض  يف 
للمراأة  الروحي  احلجاب  على  الرتكيز  ينبغي  ولكن  الوقت، 
االأّول،  حلجابها  نتيجة  هو  الذي  ال�سكلي  حجابها  من  اأكرث 
ولالأ�سف ال�سديد فاإين اأرى بع�ض املحّجبات ال يعرفن �سيئًا 
عن االإ�سالم كاالأمور العبادية مثل ال�سالة وال�سوم والتويّل 
والترّبي وغريها، وكذلك االأمور العقائدية كاالإمامة والعدل 

االإلهي وغريها.

 اىل ماذا توعزين اأ�صباب
خلود الإمام احل�صني عليه ال�ّصالم وتوا�صل 
واألــوانــهــا  معتقداتها  اخــتــالف  على  النا�س 

لزيارته وّبته؟ 
ال�سيدة اآنلو�ض: اإّن خلود االإمام احل�سني )عليه ال�ّسالم( كّل 
اأّن االإمام  هذه االأزم��ان و�سيبقى اىل انق�ساء الزمان �سببه 
واأعداءه  ال�ّسالم( كان مع احلّق ويدعو اىل احلرّية،  )عليه 
كانوا على الباطل وي�سادرون احلريات الفردية واالجتماعية، 
يخلدون  واأن�ساره  احل��ّق  اأ�سحاب  اأّن  ونلم�ض  جند  ودائ��م��ًا 
واحلقيقة،  احلّق  ين�سد  َمن  لكّل  وم�سعاًل  منارًا  وي�سبحون 
ودعاة الظلم واجلور يرحلون وُيلعنون يف كّل زمان، كمعاوية 

ويزيد وحزبهم، لذلك بقي االإمام احل�سني )عليه ال�ّسالم( 
ويق�سده  العامل،  لكّل  ا�ستقطاب  ومركز  الدهر  طول  خالدًا 
ال��زائ��رون من متلف بقاع االأر����ض وه��و رم��ز وق���دوة لكّل 

االأحرار يف العامل، ولكل الثائرين من اأجل احلرية والكرامة.

 اىل توّجهينها  كلمة   
امل�صلمني عامة يف كّل العا؟

ال�سيدة اآنلو�ض: اأنا اأدعو امل�سلمني كافة من جمّلتكم الغّراء 
اىل النظر يف عقيدتهم نحو اأتباع اأهل البيت االأطهار )عليهم 
ال�سالم( واالّطالع على حقيقة اأمرهم بقراءة كتبهم الغزيرة، 
والكّف عن ق�سّية غلّوهم التي ال وجود لها اإاّل عند حفنة من 
ُهوُهْم  النا�ض َغَلْوا يف بع�ض اأهل البيت )عليهم ال�سالم( فاألَّ
موقفهم  امل�سلمون  ح�سم  وقد   ب��اهلل والعياذ  تعاىل  اهلل  مع 
منهم، واأجمعوا على كفر كّل من األََّه ملوقًا، اأو اأ�سركه مع 

اهلل تعاىل.
اأداء ما فر�ض  واأدع��و اأن ينظر امل�سلمون اىل تق�سريهم يف 
اهلل عليهم الأهل البيت )عليهم ال�سالم(، من وجوب واليتهم 
بهديهم.  وااله��ت��داء  منهم  والتلّقي  ومعرفتهم  وحمّبتهم 
نبيهم )�سّلى اهلل عليه  بيت  اأهل  واإعرا�سهم عن عمٍد عن 
واآله و�سّلم( وابتعادهم عنهم، ومواالة مالفيهم وظامليهم 

واأعداءهم وقاتليهم
واأمتّنى اأن يعّجل اهلل )تبارك وتعاىل( بظهور االإمام املنتظر 
لكي يحّل العدل وال�سالم يف ربوع االأر�ض وتقّر عيون اأتباع اأهل 

البيت )عليهم ال�ّسالم( يف كّل مكان.

 الأ�صم : اآمنة اآنلو�س

 البلد: بريطانيا
 الديانة ال�صابقة: م�صيحية

   ما راأيُت دينًا يريد 
اخلري للمراأة كالإ�صالم.

اأدعو اأن ينظر امل�صلمون اىل 
تق�صريهم يف اأداء ما فر�س 

اهلل عليهم لأهل البيت عليهم 
ال�صالم من وجوب وليتهم 
وّبتهم ومعرفتهم والتلّقي 

منهم والهتداء بهديهم
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اإن ملكة التعبري، اأي امتالك نا�سية الكلمة، هبة من اهلل تعاىل يخ�ّض بها 
هذا اأو ذاك من عباده دون �سائر النا�ض، وهم – الريب- قلة قليلة، ليكونوا 
يف احلياة حملة للحق، ودعاة للحقيقة، فيتميزوا بهذه املوهبة اجلميلة عما 
�سواهم، ويكونون امتدادًا حلركة االأنبياء وامل�سلحني يف االأر�ض، لكن  بذات 
الوقت فاإن ذلك �سوف يحملهم م�سوؤولية م�ساعفة، ويلقي اليهم باأمانة ثقيلة.. 
كون كل هبة اأو نعمة، البد واأن يكون هنالك مقابلها �سريبة يجب دفعها، وحق 

ل�سكرها يجب اأداوؤه.
ولذلك ومبوجب هذا الفهم الذي يجب اأن ُي�ست�سعر دائمًا وال  ُين�سى اأبدًا، فقد 
اأوجب الكاتب على نف�سه فري�سة اأداء ال�سكر هلل على هذه الهبة والنعمة، لكن 

ال�سوؤال هو: كيفية اأداء ال�سكر على نعمة التعبري، وموهبة الكتابة؟
وللجواب على مثل هذا الت�ساوؤل اأقول، اأن �سريبة القلم لعلها تكمن يف ت�سخريه 
من اأجل خدمة احلياة واالإن�سان.. بخدمة احلقيقة واجلمال، من خالل خو�سه 
يف كل خري وجميل، وابتعاده عن كل منكر وقبيح، ب�سلوك املجادلة بالتي هي 
اأح�سن، والت�سامي عن كل منحط ودينء من اأغرا�ض رخي�سة، واأهواء منحطة، 
وحماولة التذكري للنف�ض واالآخرين دائمًا، بالعواقب الوخيمة املرتتبة على اإتباع 
ال�سهوات يف ا�ساعة الفاح�سة اأو النعيق مع كل ناعق يف م�ساندة الباطل، فيكون 
الكاتب حامل م�سعل التنوير اأمام جمع ال�سائرين، وبذلك يكون قد �سلك �سبيل 
ال�ساكرين على ملكة القلم، وموهبة التعبري، باإعطاء احلق من نف�سه وغريه 
على حٍد �سواء، ولكن هل يتاأتى مثل هذا التوفيق لكل من ملك قلمًا اأو اأوتي 

تعبريًا ؟
اجل��واب �سيكون بالنفي طبعًا، واإال ملا كانت هذه االنحرافات اخلطرية قد 
ح�سلت اأ�ساًل يف م�سريتنا، وهي جراء انحراف اأ�سحاب القلم ودعاة الكلمة 
اأواًل، وهل اأن اأ�سباب ال�سر اإال كلمة خبيثة ينزغ بها ال�سيطان على ل�سان كافر، 
لتلتهب يف ه�سيم الفتنة؟ بينما يظل اأ�سا�ض اخلري كلمة طيبة، وكما قال االإمام 
اأمري املوؤمنني: )على ل�سان املوؤمن نور ي�سطع، وعلى ل�سان الكافر �سيطان ( 
فكم علينا احلذر مما نقول اأو نكتب، ومن ثم العمل اجلدي يف تذكري اأنف�سنا 
اأوال، ومن ثم اإخواننا بخطورة الكلمة، وقوة تاأثريها، وعظم م�سوؤولية حملتها 
يف الدنيا واالآخرة، وب�سرورة التاأين مليًا قبل اطالقها على عواهنها، مافة 
اأن ت�سيب النا�ض بجهالة، فنحمل اأوزارها الثقيلة يوم القيامة، كوننا غفلنا عن 
كونها اإمنا هي اأمانة يف اأعناقنا، بالوفاء ت�سمو بنا اإىل �سماوات اخللود، واأما 

باخليانة فتجرجرنا نحو �سعري الهاوية.

اإليك يبكي الليل مظلمًا ....
وتبقى النجوم يف ا�صر.

والكون يدور معزيًا وينعاك 
البحر يف مد وجزر .

وت�صمحل الليا م�صودًة 
وتقيم لك ال�صموات ال�صبع ماأمتًا

ويطفق جناح عزرا فيجعل 
الأفالك تدور من بداية الكون اىل 

الغرب ......................
ل لأجل وقتها خلقت بل لأجلك 

تنعى يف مرحتل 
يا اأ�صر الكون باأجمعه 

من فر ما اأبكاه راح يقذف 
الأر�س بال�صهب واحلجر

فتبعت دموعه فكانت امًا كالدرر
وانق�صم القمر مك�صوفًا 

وال�صم�س راحت تبكي خم�صوفًة 
فاأظلت ما حولها من نور 

فرجع اليها ظلها وهو يحبو 
 من نور �صياء كفي ابي الف�صل

 اليك يا�صاقي عطا�صى القلوب 
وكاأين اأرى ال�صيف ينتحر باحلتوف 

لأجلك يراين دانيًا غري مقطوف 
وقبل الأيادي التي برت مع�صماها 

�صبيه البدر باخل�صوف .
واأقرتب الفرات مناديًا بالهتوف 

هيهات منا الذله هيهات منا الذله 
ممطرًا من اعا ال�صماء طوفان نوح 

ليجثو على ركبتيه وهو ميطر ماًء كال�صيوف 
ليغرق الر�س ومن حولها بدموع اطفال 

الطفوف......
يامن لك الب�صر خلق ا�صبعًا 

ي�صري اىل عا�صقيه باحلب ال�صغوف
ويقول رمًا لبيك ياعبا�س وهو يطوف 

من روايات يوم القيامة
 • نافع نعيم جبار
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◄  يكتبها: طالب عبا�ض الظاهر

موهبة التعبري



ــكــرِم  ال ـــاب ذي  ب ــٍل  ــي ل ــت ُ يف جــنــح  ــرق َط
مــعــرتفــا          جــــئــــُت  اإين  رّب  ــــا  ي ــــُت  ــــل وق
عــظــمــًا  الــعــال  عــر�ــس  يف  رّب  يـــا  ــــــَت  واأن
ــــن اآفـــــاقـــــه كـــرمـــًا  وتـــــنـــــزُل الـــغـــيـــث م
مــ�ــصــالــكــُه  �ــــصــــاءْت  واإن  الـــُعـــبـــيـــُد  وذا 
اأمٍم  يف  �ــصــيــح  ــــا  م اإذا  ــــه  ــــدْع ت ــــال  ف
ــَك اجلــــود والإحـــ�ـــصـــان مــنــذ �صرى  وفــعــل
ـــرجتـــى يف كـــــّل مــعــ�ــصــلــٍة  ــــَت مــــن ي ــــاأن ف
ـــان الـــكـــرى حقبًا  ـــودي قـــد طــــال لــيــلــي ب
مــعــتــذرًا  الأعــــتــــاب  مـــن  طــــــرْدت  واإن 
ــــاب مــنــتــظــرا  ــف الأعــــت ــن ـــَك يف ك ـــي ـــك اأْب
ــرى  ـــــــَت ت ــى مــثــلــي واأن ــل ـــربَت ع ـــص ــم � ــك ف
فــــــاإن اأخــــــــذَت بــــذنــــٍب يف �ـــصـــبـــاح غـــٍد 
و�ــصــعــْت  قــد  فــبــحــر اجلــــود  رِحـــمـــَت  واإن 
ــر فــاطــمــٍة  ــه ــط فــــاْمــــْن عــلــيــنــا بـــحـــّق ال
�ــصــرفــْت  اإذ  ــبــيــت  ال ــط  بــو�ــص ــد  ــي ــول ــال وب
ــــــــواب الــــهــــدى قـــدمـــًا  ــــني اأب ــــام ــــالإم وب
اإىل  ــــــاة  ــــــدع وال طــــــــرًا  ـــنـــبـــيـــني  وبـــال
وبـــاخلـــلـــيـــل ونـــــــــوٍح والـــكـــلـــيـــم مـــعـــًا 

ــــدِم ـــــوق اخلــــــّد مــــن ن ــــدمــــع ف ومـــنـــي ال
ـــم ـــم ـــل مبـــــا فــــعــــلــــُت مـــــن الآثــــــــــــام وال
 جتــــوُد بــالــفــيــ�ــس يف الأنـــــــوار والــغــ�ــصــم
ـــى الظلم اأر�ـــــس يف دج حــتــى عــلــى قــفــر 
اأتــــــاك يـــرجـــو جــمــيــل الــ�ــصــفــح والــنــعــم
الــ�ــصــرم لــظــى  يف  �ــصــيــاعــا  اجلــحــيــم  اإىل   
القدم يف  الفي�س  مــنــَك  الــكــون  مهبط  يف   
ــم ــل ــق ـــد ال ـــص ــــهــــا يــــا مـــر�  لــــفــــّك اأغــــالل
ــقــى الــ�ــصــقــم ـــن �ــص ـــي م ـــه ـــا اإل ــي ي  فــنــجــّن
ــرمم ــال ــى يـــكـــون الـــعـــظـــُم ك ــت ــُت ح ــي ــق  ب
ــــدم ـــن اجّلــــهــــال واخل ــعــظــيــم ع ــفــح ال �ــص
ـــــن هـــرم دنــــــــاءة الـــطـــبـــع مــــن كـــهـــٍل وم
 اأخـــــــذُت بـــاحلـــّق يف عـــــدٍل مـــن الــكــلــم
ــمــة الـــكـــرم ــص ــ� مـــ�ـــصـــالـــَك الـــعـــفـــو مـــنـــه ن
والــنــعــم املــــــّن  ذا  يــــا  ــــغــــّر  ال واأحـــــمـــــد 
ـــرم ــه كــعــبــة احل ــن  بــنــفــحــة الـــقـــْد�ـــس م
واحلكم  الف�صل  ذي  الــهــدى  نــبــّي  �صْبطْي 
ــــن عجم ـــــرٍب وم ـــن ع ـــــّق م ــِك احل ــال ــص ــ� م
ـــِم ــــــــــــواح والـــقـــل ـــــن مــــــرمي والأل  وبـــــاْب

 

     
• ال�سيخ حممد كاظم اخلاقاين  

من روايات يوم القيامة

61رجب االأ�سب   1434ه��



ع�صوية الأمـــــــالح املــعــدنــيــة  غري  حيوي عنا�صر  بــــدور  ــوم  ــق بناء هام يف ج�صم الإن�صان ت يف  تــدخــل  الكال�صيوم والفو�صفور العظام والأ�صنان مثل فهي 

كما تدخل يف تركيب اخلاليا التي تتكون منها الع�صالت وكرات الدم احلمراء مثل 
اأمالح احلديد و الفو�صفور والنحا�س  وهي تقوم بدور تنظيمي ومن�صط للتفاعالت 
احليوية التي تتم مب�صاعدة الأنزميات واخلمائر داخل خاليا اجل�صم مثل اأمالح 
املنجنيز و الزنك والفو�صفور و احلديد  كما اأن بع�س الأمالح �صروري ل�صالمة 
وظيفة الأن�صجة الرخوة واخلاليا الع�صبية مثل الكال�صيوم و املنغن�صيوم  وبع�صها 

�صروري ل�صالمة وظيفة الغدة الدرقية مثل اليود . 

واالأمالح املعدنية تكون %4 من وزن اجل�سم وعددها 
حوايل 15 – 19 عن�سرا يحتاج اإليها اجل�سم بكميات 
�سئيلة ، و الكثري منها ال يظهر اإعرا�ض نق�ض يف االإن�سان 
نظرا لتوافرها يف الطعام ، ولكن هناك بع�ض االأمالح 
عنها  وينتج  االأ�سخا�ض  بع�ض  غ��ذاء  يف  تنق�ض  التي 

اأمرا�ض معينة مثل اأمالح الكال�سيوم واحلديد . 

 • اعداد : ح�سني ال�سالمي
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الكال�صيوم : 
يعد الكال�سيوم من املعادن الهامة يف اجل�سم وهو يوجد باجل�سم بكميات تفوق 

االأمالح االأخرى ويحتوي اجل�سم على حوايل
)1200 ( ملجرام من الكال�سيوم وهي تكون )%2 ( من وزن اجل�سم ، ويوجد 
)%99 ( من الكال�سيوم يف الهيكل العظمي واالأ�سنان والباقي يوجد يف ال�سوائل 
واالأن�سجة وي�ستمد اجل�سم كل ما يحتاجه من الكال�سيوم من الطعام الذي ميت�سه 

حتت تاأثري فيتامني ( )د ( الذي يلزم وجوده يف اجل�سم لتكوين العظام . 
وقد يوؤدي االإكثار من الدهنيات اأو ع�سر ه�سمها اإىل تر�سب الكال�سيوم واإقالل 
من  الدم  حمتوى  على  الدرقية  فوق  الغدة  هرمون  ي�سيطر  كما  منه  اال�ستفادة 

الكال�سيوم .

للكال�صيوم وظائف �صحية كثري نذكر منها : 
-1 �سروي لتكوين العظام واالأ�سنان ومنوهما وحفظهما .

-2 �سروري لتنظم �سربات القلب كما ي�ساعد الع�سالت على االنقبا�ض .
-3 �سروري لتخرث الدم ووقف النزيف .

-4 يدخل يف العمليات احليوية داخل اخللية .

ونق�س الكال�صيوم يوؤدي اإىل العرا�س الآتية:
-1 عدم تكوين العظام ت�سبب لك�ساح عند االأطفال . 

عند  ه�سة  االأ�سنان  جعل  اإىل  نق�سه  يوؤدي  كما  الكبار  عند  العظام  لني   2-
ال�سغار والكبار . 

-3 عدم تخرث الدم و�سعوبة توقف النزيف مما يوؤدي اإىل فقر الدم .
قوة  يف  انحطاط  اإيل  يوؤدي  كما  القلب  �سربات  انتظام  عدم  اإىل  يوؤدي   4-

الع�سالت واأن نق�ض الكال�سيوم يف مادة االأع�ساب ي�سبب حدوث اأالم ع�سبية 
-5 �سرعة نخر االأ�سنان و�سهولة ك�سرها . 

احلاجة اليومية للكال�سيوم : 
يحتاج ال�سخ�ض البالغ اإىل )800( مليجرام منه يوميا حيث ال يوجد حاجة 

لكميات اإ�سافية لبناء العظام اأو االأ�سنان .
وتزيد هذه الكمية عند االأطفال و املراهقني، وي�ساف من 1000 – 1200 
مليجرام يوميا اأثناء احلمل و الر�ساعة ، وذلك ل�سد حاجة احلامل و لبناء الهيكل 
العظمي للجنني ، ولتزويد الطفل الر�سيع مبا يحتاجه منه لنمو العظام واالأ�سنان .

م�صادر الكال�صيوم الغذائية : 
االأ�سماك  يتوافر يف  ، كما  للكال�سيوم  االأ�سا�سي  يعد احلليب وم�ستقاته امل�سدر 
ال�سغرية التي توؤكل بعظامها ، ويف اخل�سراوات اخل�سراء ، باأنواعها والدب�ض 

والتمر والتني املجفف .
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وتو�سف الذبحة، ب�سكل عام، بانها ال�سعور بع�سر 
)squeeze(، �سغط، ثقل، �سد او امل يف ال�سدر. 

ويعاين العديد من اال�سخا�ض من الذبحة، اذ ي�سريون 
اىل كونهم ي�سعرون ب� "وقوف �سيء ما" على �سدرهم.

وت�سمى هذه احلالة بالذبحة )Angina( او الذبحة 
ال�سدرية )Angina pectoris(، وقد تكون ثابتة 

دائمة، وقد ال تكون كذلك:

انواع الذبحة
الذبحة ال�سدرية امل�ستقرة )وت�سمى، اي�سا، ذبحة 

مزمنة ثابتة(     
 Unstable( الذبحة ال�سدرية غري امل�ستقرة

angina(. وت�سري هذه اىل نوبة قلبية و�سيكة احلدوث
وهناك، اي�سا، نوع ثالث ونادر من الذبحة ي�سمى الذبحة 

املتغرية )ت�سمى، اي�سا، "الذبحة الوعائية الت�سنجية" 
- Vasospastic angina، ذبحة عل ا�سم 

برنزميتال - Prinzmetals angina(، حتدث 
نتيجة الختالج )Convulsion( يف �سريان تاجي.

اأعرا�س الذبحة ال�صدرية
االمل يف ال�سدر واالح�سا�ض بعدم راحة يف ال�سدر هما 

العر�سان، او املميزان، اال�سا�سيان للذبحة. الغثيان، 
التعب، �سيق التنف�ض، القلق، التعرق او الدوخة، هي 

اعرا�ض ا�سافية قد ت�ساحب الذبحة.

الذ بحة الصدرية

ــــاع يف الــ�ــصــدر او  هــي نـــوع مــن الوج
الناجم   الــراحــة بــعــدم  ال�صعور  مــن 
ــــدم اىل  ــق ال ــدف عـــن انــخــفــا�ــس يف ت
ـــب. والــــذبــــحــــة هــي  ـــل ـــق ــة ال ــل ــص ــ� ع
يف  ــس  ــر� مل  Symptom ــس  ــر� ع
 Coronary التاجي  ال�صريان 
حت�صل  ل  فــعــنــدمــا   .artery
 Myocardium القلب  ع�صلة 
الغني  الــــدم  مــن  كــافــيــة  كمية  عــلــى 
املمكن حدو ا يف  بالوك�صجني من 

ال�صدر. 

رجب االأ�سب 1434ه� 64



ا�صباب الذبحة ال�صدرية 
هي انخفا�ض يف تدفق الدم اىل ع�سلة القلب. فالدم 

يحمل االك�سجني ال�سروري لبقاء القلب على قيد احلياة. 
وعندما ال حت�سل ع�سلة القلب على الكمية الكافية من 

االك�سجني حتدث حالة ت�سمى "االقفار"  )او: نق�ض 
.)Ischemia - الرتوية

ال�سبب االكرث �سيوعا النخفا�ض تدفق الدم اىل 
 CAD( ع�سلة القلب هو مر�ض يف ال�سرايني التاجية
Coronary artery disease -(، اذ قد 

ت�سبح �سرايني القلب )التاجية( اكرث �سيقا نتيجة 
 .)plaque( لرتاكم الدهون، وامل�سماة �سفيحات

وت�سمى هذه احلالة مبر�ض "الت�سلب الع�سيدي" 
.)Atherosclerosis(

ميثل انخفا�ض تدفق الدم اىل القلب م�سكلة يف التزويد 
)الرتوية(، اذ ال يح�سل القلب على الكمية الكافية من 

الدم الغني باالك�سجني. ويطرح ال�سوؤال: ملاذا ال ن�سعر 
بذبحة يف كل مرة ت�سيق فيها �سرايني القلب نتيجة 

لرتاكم الدهنيات؟ واجلواب - النه عند اال�ستهالك 
املنخف�ض، مثل يف وقت الراحة، تكون ع�سلة القلب قادرة 
على اال�ستمرار يف اداء عملها، بالرغم من االنخفا�ض يف 

كمية الدم املتدفقة اليها، دون حدوث اعرا�ض الذبحة. 
ولكن، عندما تزداد احلاجة اىل االك�سجني، كما يحدث 

وقت بذل اجلهد مثال، قد حتدث الذبحة.
لعوامل التالية تزيد من خطر اال�سابة بامرا�ض القلب 

التاجية وبالذبحة ال�سدرية:
تدخني التبغ

فرط �سغط الدم )�سغط الدم املرتفع - 
)Hypertension
فرط كولي�ستريول الدم 

 ،)Hypercholesterolemia(
او فرط ثالثي غلي�سرييد الدم - 

)Hypertriglyceridemia(
قلة الن�ساط اجل�سدي

)Obesity( ال�سمنة
)Diabetes( ال�سكري

التوتر
امل�سروبات الكحولية

م�صاعفات الذبحة ال�صدرية
قد يزيد االمل املح�سو�ض يف حاالت الذبحة ال�سدرية من 
�سعوبة القيام بن�ساطات يومية ب�سيطة، مثل امل�سي. ولكن 
اخطر امل�ساعفات التي قد ترتتب عن الذبحة ال�سدرية 

هي النوبة القلبية.
ففي حال تغري االمل يف ال�سدر او ال�سعور بعدم الراحة، 

الناجمني ب�سكل عام عن الذبحة، او يف حال ا�ستمرارهما 
الكرث من دقائق معدودة وعدم زوالهما بعد الراحة او 

تناول ادوية ملعاجلة الذبحة، فقد ي�سري ذلك اىل حدوث 
نوبة قلبية.

ت�صخي�س الذبحة ال�صدرية
لت�سخي�ض الذبحة ال�سدرية، يبدا الطبيب بفح�ض 
ج�سدي وا�ستجواب املري�ض حول االعرا�ض. وي�سال 

الطبيب اي�سا عن عوامل اخلطر، مثل التاريخ العائلي 
)Family history( يف ما يتعلق بامرا�ض القلب.

 ECG -( تخطيط كهربية القلب

)Electrocardiography
 Ergometric Stress( فح�ض اجهاد القلب

)Testing
)X - Ray - ت�سوير ال�سدر باال�سعة ال�سينية )رنتجن

)Echocardiogram( مطط �سدى القلب
تخطيط القلب باالجهاد بالنظائر امل�سعة 

)Radionuclide Scintigraphy(
ت�سوير االوعية )او: القثطرة ال�سريانية - 

Angiography( العام فحو�سات دم

عالج الذبحة ال�صدرية
هنالك عدة طرق ت�ساعد يف عالج الذبحة ال�سدرية، 

مبا يف ذلك ادخال تغيريات يف منط احلياة، تناول 
االدوية، راب الوعاء )Angioplasty( وادخال 
دعامة )Stent(، او طعم جمازة ال�سريان التاجي 
)Coronary artery bypass(. ويهدف 

عالج الذبحة ال�سدرية اىل التقليل من تواتر االعرا�ض 
والتخفيف من حدتها وخطورتها، باال�سافة اىل التقليل 

من خطر اال�سابة بالنوبة القلبية ومن خطر الوفاة.
يف حاالت الذبحة اخلفيفة، قد تكون التغيريات يف 

العادات ومنط احلياة كافية. اما يف حاالت الذبحة 
الالم�ستقرة، او الذبحة ال�سدرية التي تظهر كامل 

متلف عن االمل العادي، مثل االمل الذي يظهر يف وقت 
الراحة، فمن ال�سروري التوجه لتلقي عالج الذبحة 

ال�سدرية يف امل�ست�سفى، على الفور.
تغيريات يف العادات ومنط احلياة:

ينبغي االبطاء من �سرعة احلياة والتوقف من حني اىل 
اخر الخذ ق�سط من الراحة

االمتناع عن تناول الوجبات الد�سمة )الثقيلة(
حماولة ايجاد طرق لال�سرتخاء

االقالع عن التدخني
احلر�ض على ان تكون التغذية �سحية

تخفي�ض الوزن
االدوية التي ت�ستخدم يف عالج الذبحة ال�سدرية

)Aspirin( ا�سبريين
)Nitrates( نيرتاتات

)Beta - blockers( حم�سرات بيتا
)Statins( ستاتينات�

)Calcium blockers( حم�سرات الكال�سيوم
مثبطات االنزمي املحول لالجنيوتن�سني 

 Angiotensin Converting Enzyme(
)Inhibitor - ACEI

يف العديد من االحيان، يتم الدمج بني التغيريات يف 
عادات احلياة وبني االدوية من اجل عالج الذبحة 

ال�سدرية امل�ستقرة.
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 ل كاملعاين... معناك

• �سالح اخلاقاين

ايها ال�صوت الذي يزيده الزمان �صدى 
ايها ال�صوء الذي حاولت كل ذرات العتمة اأن تخنقه فزاد ائتالقا 

ايها املعنى الذي لحتمله غري اأفئدة العارفني    
ايها ال�صفق املحّمر كل غروب بدم مقد�س 

ايها املتو�صح جالل النبياء 
والنازف وجع الولياء 

واحلامل على مر الزمان  ملحمة الإباء  
يف يوم عا�صوراء 

حني وقفت باأنفارك 
وا�صطف اعداوؤك  جي�صا جرارا

كانت كل املعاين ال�صامية  يف الكون 
بانتظارك �صقوطك املروع يف ال�صاعة الخرية من النهار 

مت�صمخا بدمائك 
كي تعلن للعا انت�صارها 

ايها املطّل  من �صرفات ال�صماء
حني رحلت على مهر ال�صهادة 

�صار لهيب الطفوف مة
والحرار قوافل ت�صتهدي 

يف �صحراء احلياة طريق البطولة  

 
  علي بن اأبي طالب 
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قْف وا�صتلهم التاري وا�صتنطق املدى    
لُه       لنا يف البيِت من �صـــجدت  وحد
الــذاِت يف عاِ اخلفى       �صر  ومن كان 
جتلى فقال اهلل ولوا وجوهـــــــــــــكم     
واإنـــــــما        احلرام  البيت  ا�صُتقِبل  فما 

فــمــا�ــصــي الــفــتــى ـــد ملـــا هـــو اآِت
ــــــــذرواِت ــراء يف الـــ ــم  رخــامــتــه احل
الن�صـــاآِت يف  الــفــتــح  بـــاء  ونــقــطــة 
�ــصــالِة  كـــل حـــــــيُث  عــلــي  ــِه  ــوج ل
الــ�ــصــــــــلــواِت قبـــــلُة   ــي عــل ــعــاُع  �ــص
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دعوة للمشاركة
تدعو  شعبة ا عالم الدولي الكتاب والمثقفين والمفكرين 

للتشّرف  نيال  النبيل  الحسيني  الفكر  نشر  في  للمساهمة 

بخدمة سيد الشهداء أبي عبد ا� الحسين (عليه السالم) 

من خالل المقاالت  والكتابات والبحوث ذات ا�طر ا سالمّية 

، وسيتم نشر ما يوافق توّجهات المجلة وأهدافها العامة  .

 مجلة الروضة الحسينية
armag@imhussain.com

مجلة النهضة الحسينية باللغة االنجليزيٍة
enmag@imhussain.com

frmag@imhussain.com
مجلة النهضة الحسينية باللغة الفرنسية

demag@imhussain.com
مجلة النهضة الحسينية باللغة االلمانية

permag@imhussain.com
مجلة آستان حسينى باللغة الفارسية

permag@imhussain.com
مجلة روضه حسينى باللغة االردو

tr@imhussain.com
مجلة النهضة الحسينية باللغة التركية

وصفحتنا على الفيس بوك:
شعبة االعالم الدولي 

تابعوا إصداراتنا على موقع الشعبة

http://imhussain.com

• التسليم مباشرة إلى قسم ا عالم في العتبة 
الحسينّية المقّدسة ، شعبة االعالم الدولي.

يرجى إرفاق تعريف مناسب للمشارك مع مشاركته.
ورسوله  يرضيه   لما  المؤمنين  جميع  تعالى  ا�  وّفق 

وأهل بيته الطاهرين (صلوات ا� وسالمه عليهم)

نستقبل  مشاركاتكم على العناوين التالية:

• البريد االلكتروني للمجلة:                                                              

        armag@imhussain.com alrawdhamag@yahoo.com

مالحظة


