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•  بقلم: رئي�س التحرير 

منذ بدء الن�سانية على الأر�ض وهي تبحث عن التقدم 
والتطور يف كل مفا�سل حياتها وقد ا�ستفادت ا�ستفادة 
اجل ذلك،  اياه من  الذي وهبها اهلل -تعاىل-  العقل  عظيمة من 
خا�سة بعد ادراكها ان التطور من �ساأنه ان يحفظ لها نوعها ويهيئ 
لها حياة كرمية هنيئة وي�سهل لها �سبل العي�ض الرغيد �سواء كان 

للفرد ام للمجتمع.
وعلى هذا ال�سا�ض �سعت المم اىل الهتمام بعلمائها وال�ستفادة 
منهم اىل اق�سى احلدود ملا لهم من دور ريادي يف قيادة احلراك 
الن�ساين وتقدمه على ا�س�ض �سحيحة، ومل يرتك اهلل -تعاىل- بني 
الن�سان معتمدين على انف�سهم ب�سكل كامل بل اأعانهم من خالل ما 
قّدمه لهم من علوم ومعارف بطرق �ستى يقف على راأ�سها ار�سال 
احلياة  احياوؤهم  �ساأنه  من  ما  كل  اىل  لهدايتهم  والنبياء  الر�سل 

الطيبة.
اإح��راز ال�سبق يف جمالت  اأج��ل  وهكذا راح��ت الأمم تتناف�ض من 
اأغ���دق اهلل -ت��ع��اىل- على الأم��ة  التقدم وب��ن��اء احل�����س��ارة وق��د 
ال�سالمية بكنز عظيم كان ميكن اأن يكون له ال�ساأن الكبري يف جعلها 
تتبواأ مكان ال�سدارة دون منازع بني الأمم ال�سالفة والالحقة فيما 
لو مت ال�ستفادة منه على الوجه ال�سحيح الذي اراده اهلل، ولو انهم 
اغرتفوه من منابعه النقية  و�سلكوا طرقه الوا�سحة لتحقق لهم ذلك.
ولكن اأعدء الإ�سالم مل يرتكوا  حلظة واحدة من حياتهم ال و�َسعوا 
عقائده  تدمري  ابرزها  كان  كثري  وبطرق  امتنا  على  الق�ساء  اىل 
الدينية والخالقية والن�سانية عرب زرع العقائد الفا�سدة فيه رويدا 
-تعاىل  اهلل  انزلها  التي  احلقة  العقائد  حمل  حلت  حتى  روي��دا 

-لأمته، واراد لها اأن تن�سرها يف كل ربوع الكون.
وان كل م�سلم غيور على دينه واأمته حقا، لو تابع  حالها اليوم لبكى 
عليها دما بدل الدمع خا�سة وهو  ينظر اىل المم الخ��رى وهي 
تطبق التعاليم ال�سالمية رغم عدم اعتناقها ال�سالم فيما ابتعدت 

المة ال�سالمية اأميا بعد عن تلك التعاليم.
ولو ت�سفحنا حال المة من �سرقها اىل غربها لوجدنا اأّن جّل �سعوبها 
تقبع حتت نري التجهيل املتعّمد الذي اأريد لها وهي ل تبذل ادنى جهد 
للخروج منه حتى لو علمت بذلك، حتى ا�سبحت ت�سمى بدول العامل 
النائمة التي لي�ض هم ال الكل وال�سرب فيما ت�سيطر على عقولها 

الدول الغربية مبا تبثه فيها من تعاليم عرب من خانوها ويخونونها 
اليوم.

ويف اجلانب الن�ساين الذي اأّكد عليه ال�سالم اأمّيا تاأكيد جند ان 
العامل الآخر يف كل يوم يخطو خطوة اأو اأكرث نحو تر�سيخ مفاهيم 
احل�سارة  بناء  اأج��ل  من  ال�سلمي  الن�ساين  والتعاي�ض  الن�سانية 
يوم يخرج عليها رجال  امتنا يف كل  فيما جند  الرقي،  وحت�سيل 
باأب�سع ال�سور حتى �سار  توؤدي اىل قتل الن�سانية  وت�سدر قوانني 
الدين ال�سالمي حني يذكر تتبادر اىل الذهن تلك الفعال الجرامية 
التي يقوم بها املند�سون يف ال�سالم، دون اي حراك ا�سالمي �سحيح 

من اجل ايقاف تلك املمار�سات التي ما انزل اهلل بها من �سلطان.
ي�سعى  العامل  وهكذا حالنا يف كل مفا�سل احلياة الخ��رى، حيث 
اىل البناء وت�سييد احل�سارات واحلفاظ على الرموز املا�سية من 
اجل ال�ستفادة منها يف بناء احلا�سر وامل�ستقبل فيما ن�ساهد كل 
يوم يف المة ال�سالمية من ي�سعون اىل تدمري رموز احل�سارة يف 
�سعي حثيث للق�ساء على املا�سي امل�سرق لالمة ال�سالمية واحالل 

احلا�سر املظلم من اجل الق�ساء على امل�ستقبل.
كل هذا وغريه الكثري يح�سل وتتكاثر عنا�سره وتزداد �سوءا وابناء 
-لالأ�سف  لأنهم  والط��الع  والتدّبر  العقل  اإعمال  يريدون  ل  المة 
ال�سديد- قد اغرقوا يف اجلهالة وكلما حاولوا اخلروج منها خرج 
من بينهم عمالء ماأجورون باعوا دينهم واأعادوهم فيها وما اأكرثهم 
اليوم،  وما اأ�سهرهم، فهل �ستنتف�ض المة التي اراد لها اهلل -تعاىل- 
ان تقود النا�ض اىل اخلري واملحبة والبناء والتقدم والرفاه يف وجه 
من حولوها اىل اأمة ل تو�سف ال باحلقد والكراهية والرهاب والقتل 
اأينما ذكرت، اأم �ستبقى نائمة حتى ت�سحو  فال جتد لنف�سها ا�سما 

ول مكانا بني الأمم؟
ومبا اأن العالم اأ�سبح ركيزة اأ�سا�سية تعتمد عليها الأمم يف حتقيق 
اأهدافها ون�سر اأفكارها، فهل �سرنى اإعالمنا الإ�سالمي وهو يق�سي 
على و�سائل العالم املاأجورة التي ا�سبحت الأداة الرئي�سية يف بث 
التي  اأبواقها  وت�سكت  الواحدة،  الأم��ة  اأبناء  بني  والتناحر  الفرقة 
�ساركت بدور فاعل وكبري يف جرِّ المة اىل ما هي عليه اليوم من 

تخلف  وجهالة؟
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 رئي�ش ديوان الوقف ال�صيعي يطلع على �صري اأعمال التطوير والتو�صعة يف 
العتبة العلوية املقد�صة 

 ديوان الوقف ال�صيعي يقّدم منحا 
مالية لتزويج مائتي �صاب 

 ديوان الوقف ال�صيعي 
ي�صارك باملوؤمتر الإقليمي الرابع 

لأدارة املوارد الب�صرية  

رئي�س ديوان الوقف ال�سيعي زار معايل رئي�س ديوان 
احليدري  �سالح  ال�سيد  �سماحة  ال�سيعي  الــوقــف 
العتبة العلوية املقد�سة لالطالع على مراحل اعمال 
التطوير والتو�سيع يف العتبة ومناق�سة ال�سبل الكفيلة 

بتوفري اف�سل اخلدمات للمواطنني 
العام  الأمـــني  ان  بــالــديــوان  اعــالمــي  ــال م�سدر  وق
زين  الدين  �سياء  ال�سيخ  �سماحة  املقد�سة  للعتبة 
الدين وعدد من اأع�ساء جمل�س اإدارة العتبة وروؤ�ساء 
رئي�س  مــعــايل  ا�ستقبلوا  فيها  العاملني  الأقــ�ــســام 
ناق�س  ال�سيد احليدري  ان �سماحة  الديوان مو�سحا 
املتعلقة  الق�سايا  املقد�سة  للعتبة  العام  الأمــني  مع 

بامل�ساريع الإ�سرتاتيجية اجلاري العمل بها يف العتبة 
يخ�س  ما  وكل  ال�سريف  احليدري  واحلرم  املقد�سة 

تقدمي اخلدمات لزائري العتبة املقد�سة .
الــديــوان  رئي�س  ال�سيد  معايل  التقى  مت�سل  �سعيد  على 
هام�س  على  �سمي�سم  لواء  الدكتور  والآثــار  ال�سياحة  بوزير 
زيارته للعتبة العلوية املقد�سة وا�سار امل�سدر اىل ان معايل 
رئي�س الديوان بحث خالل اللقاء تفعيل العمل امل�سرتك بني 
اجلانبني مو�سحا ان الطرفني ناق�سا تهيئة الأجواء املنا�سبة 
لالحتفال بولدة الإمام اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم( وبقية 
ال�سالم(  )عليهم  الأطهار  البيت  باأهل  اخلا�سة  املنا�سبات 

عموما التي يجب اأن ُي�َسّلط عليها ال�سوء اإ�سالميا وثقافيًا .

منح ديوان الوقف ال�سيعي م�ساعدات مالية لتزويج 
اأكرث من 200 �ساب.

ال�سادة خويلد مدير عام  ال�سيد كاظم عبد   وقال 
اأن  ال�سيعي:  الوقف  اأمــوال  وا�ستثمار  اإدارة  هياأة 
 , الــديــوان  رئي�س  احلــيــدري  �سالح  ال�سيد  معايل 
 200 من  اأكرث  لتزويج  مالية  اإعانات  بتقدمي  وجه 
بغداد  ال�سيعي يف  الوقف  ديوان  موظفي  �ساب من 

واملحافظات.
با�ستالم  امل�سمولني  املوظفني  اأن  خويلد  واأ�ساف   
مرة  لأول  الـــزواج  اىل  تقدموا  الذين  هم  املنحة 
م�سروع  �سمن  تاأتي  باأنها  املبادرة  تلك  وا�سفًا   ,
التنمية الب�سرية التي ي�سعى الديوان اإىل حتقيقها . 
من جهته ذكر ال�سيد جعفر املو�سوي معاون مدير 
عام الهياأة , اأن منحة الزواج حتددت بتقدمي مبلغ 
ال�ساب ون�سف مليون دينار  للموظف  مليون دينار 
اأعدت  قد  الهيئة  اأن  اإىل  م�سريًا  ال�سابة,  للموظفة 
و  رجــب  الثالث  املباركة  لالأ�سهر  خا�سة  برامج 
الأ�سهر  هذه  مكانة  مع  تتنا�سب  رم�سان  و  �سعبان 

يف ال�سريعة الإ�سالمية املباركة . 

اأن  العامة:  العالقات  م�سوؤول  املقدادي  وبني عقيل 
الهيئة تقدم �سنويًا مبالغ طائلة لتمول جمموعة من 
املجالت  خمتلف  يف  والتنموية  اخلريية  امل�ساريع 
مــن عــائــدات الأمــــوال املــوقــوفــة و مبــا يــتــالءم مع 
ال�سرعية  ال�سوابط  وفق  الواقفني  �سروط  تطبيق 
اإليها  ي�سعى  التي  الأهــــداف  ويحقق  والقانونية 
والقت�سادية  الب�سرية  التنمية  حتقيق  يف  الديوان 
والنهو�س بالواقع احلياتي العام للجهات امل�ستفيدة 

من تلك العائدات . 
تقدمًا  �سهدت  الــهــيــاأة  اأن  بالذكر  اجلــديــر  ومــن 
بعد  ونوعيتها,  ال�ستثمارات  حجم  يف  ملحوظًا 
الأق�سام  زيادة  و  و�سالحياتها  عملها  نطاق  ات�ساع 
اجلديد  القانون  ح�سب  فيها,  العاملة  وال�سعب 
تتمتع  هيئة  اإىل  مبوجبه  حتولت  الــذي  للديوان, 
بال�ستقالل الإداري واملايل , اإذ مت موؤخرًا اإ�سافة) 
اخلـــريات  �ــســنــدوق  اإىل  متعففة  عــائــلــة   )2500
العدد  لي�سبح   , الهياأة  متوله  الــذي  وامل�ساعدات 
مالية  منحًا  ت�ستلم  متعففة  عائلة   )6270( الكلي 

وم�ساعدات غذائية وموؤنا بني فرتة واأخرى.

العراقي  الوفد  �سمن  ال�سيعي  الوقف  ديوان  �سارك 
لأدارة  الــرابــع  الإقليمي  املــوؤمتــر  باأعمال  امل�سارك 
الأردن حتت  اأقيم يف مملكة  الذي  الب�سرية  املــوارد 
املــوارد  لإدارة  الفعلي  التغري  )اإ�سرتاتيجية  �سعار 

الب�سرية( بالتعاون مع مملكة املعرفة للتدريب . 
الــهــدف من  ان  بــالــديــوان  اإعــالمــي  وقـــال م�سدر 
الب�سرية  القدرات  لتطوير  ياأتي  باملوؤمتر  امل�ساركة 
باملجال  يتعلق  فيما  الخت�سا�سية  والــقــابــلــيــات 
الإداري واملايل ملوظفي الوقف ال�سيعي بهدف زيادة 
دوائر  جميع  يف  العمل  مب�ستوى  والرتقاء  اخلــرات 
متدربون  فيه  �سارك  املوؤمتر  ان  مــوؤكــدا:  الــديــوان, 
املوؤمتر  ان  مو�سحا:  وال�سعودية,  وعمان  الأردن  من 
�سهد مناق�سة الأفكار التي تخ�س التدريب والتطوير 
لأق�سام  الإداري  العمل  تالم�س  التي  وامل�سكالت 

املوارد الب�سرية.
حماور  اربعة  تدار�س  املوؤمتر  ان  امل�سدر  واأ�ساف   
ــوارد  امل اإدارة  يف  التغيري  اإدارة  مفهوم  ب�سط  هــي 
وتطبيق  الب�سرية  املــوارد  هند�سية  واعــادة  الب�سرية 
منهجية اإعادة هند�سة راأ�س املال, ف�سال عن مواكبة 
العراقي  الوفد  ان  اىل  م�سريا  املعلومات  تكنولوجيا 
امل�سارك يف املوؤمتر ح�سل على درع التميز والإبداع 

ملا طرحه من اأفكار وخطط متطورة.
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 العتبة العلوية املقد�صة تناق�ش اأعمال م�صروع �صحن فاطمة الزهراء )عليها 
ال�صالم( مع ال�صركة املنفذة  

املقد�سة  العلوية  للعتبة  العام  الأمني  �سماحة  اكد 
ال�سيخ �سياء زين الدين �سرورة بذل كل الطاقات 
العمال  باإجناز  لالإ�سراع  املوجودة  والمكانيات 
اجلارية يف م�سروع �سحن فاطمة الزهراء عليها 
ال�سالم وفق اجلدول الزمني لها مع الخذ بنظر 
التي  واملعوقات  ال�سعوبات  كافة  تذليل  العتبار 

حت�سل امام عملية الجناز.
�سركة  مب�سوؤويل  لقائه  خــالل  ذلــك  جــاء 
الكوثر العاملية للمقاولت لدرا�سة العمال 
الزهراء  فاطمة  �سحن  مل�سروع  املنجزة 
يف  احلا�سل  والتقدم  ال�سالم-   -عليها 

هذه العمال .
�سربة  زهــري  املهند�س  ـــد  اأّك جانبه  مــن 
نائب المني العام للعتبة بالقول :" مرت 
املا�سي  املبارك  رم�سان  �سهر  يف  علينا 

الفعلية  التو�سعة  باأعمال  للبدء  الوىل  الذكرى 
ال�سالم-  -عليها  الزهراء  فاطمة  �سحن  مل�سروع 
التي بداأت يف �سهر رم�سان الف�سيل لعام 1433, 
والت�سميم  التخطيط  من  �سنتني  من  اأكــرث  بعد 
والعداد للبدء بهذا امل�سروع , وناأمل يف ال�سنوات 
اكمال العمال  امل�سروع  املتبقية من عمر  الثالث 

املتعلقة به والجناز الكامل لها ".
مبوجب   :" ــه  ان �سربة  زهــري  ال�ــســتــاذ  ــاف  واأ�ــس
املخطط الزمني لأعمال امل�سروع فان العمل ينفذ 
�سمن اخلطة املعدة ول يوجد هنالك اأي تاأخري يف 
اجلدول الزمني للم�سروع , ون�ستطيع ان نقول بان 
العمال بداأت على وترية جيدة ومتنا�سقة بحدود 

25% من العمل الكلي للم�سروع ومبقدار 50% من 
باأعمال  البدء  �سيتم  فيما   , الكونكريتي  الهيكل 

الإنهاءات مع بداية �سهر رم�سان القادم ".
العاملية  الكوثر  ل�سركة  املفو�س  املدير  اأ�سار  وقد  
للمقاولت ح�سن بالراك قائال " نحن نعمل على 
)عليها  الــزهــراء  فاطمة  �سحن  م�سروع  اإجنــاز 

احليوية  امل�ساريع  اكــر  من  يعّد  ال�سالم(الذي 
العراق فقد  املقد�سة يف  العتبات  ننفذها يف  التي 
اأخذ امل�سروع قرابة ال�سنتني وناأمل اإجنازا كامال 
فنحن  القادمة,  الربع  ال�سنوات  خالل  للم�سروع 
بداأنا العمل منذ عام كامل ونوا�سل الليل بالنهار 
يف  املقد�سة  العتبات  يف  العمار  جلنة  باإ�سراف 
مهند�سني  ومبــعــاونــة  ال�سيعي  الــوقــف 
واليرانيني  العراقيني  من  متخ�س�سني 
, بحيث اأجنزنا لغاية الآن قرابة الــ%50 

من اعمال امل�سروع ".
طموح  ولــديــنــا  نــامــل   " بقوله  م�سيفا 
العام  نهاية  املتبقية  ال%50  بــاإجنــاز 
الكونكريتي  بالهيكل  املتمثل  املــقــبــل 
املتمثلة  النهائية  يتبقى لالإنهاءات  فيما 
منظومات  وان�ساء  والتزجيج  بالتغليف 
ال�سنتان   وغريها  الكهربائية  والعمال  التريد 

الخرييتان من عمر امل�سروع ".
واجلدير بالذكر ان اللقاء ح�سره اأع�ساء جمل�س 
ذوي  من  الأق�سام  وروؤ�ساء  املقد�سة  العتبة  اإدارة 
ح�سور  اىل  اإ�سافة  امل�ست�سارون  وال�سادة  العالقة 

كادر وم�سوؤويل �سركة الكوثر العاملية للمقاولت .

  قرب انطالق بثِّ ف�صائية العتبة من النجف ال�صرف  
اعلن الدكتور علي خ�سري حجي ع�سو جمل�س 
على  امل�سرف  املقد�سة  العلوية  العتبة  اإدارة 
قرب  عن  العامة  والعالقات  الإعــالم  ق�سمي 
النجف  من  العلوية  العتبة  قناة  بث  افتتاح 

ال�سرف
ان  رم�سانية  ام�سية  خــالل  حجي  واو�ــســح 
م�سروع  اقــّر  املقد�سة  العتبة  اإدارة  جمل�س 
من  والــتــي  العلوية  العتبة  ف�سائية  تاأ�سي�س 
الغدير  عيد  يف  التجريبي  بثها  اإطالق  املوؤمل 
اإعالمية هي  ت�سييد مدينة  اإ�سافة اىل  الغر 

الوىل يف ال�سرق الو�سط "
ق�سم  م�سوؤول  ال�سمري  فائق  اكد  جانبه  من 
العتبة  اعــالم  ان   " العلوية  العتبة  الإعـــالم 
و�سيكون  املحافظة  اإعالميي  لكل  بابه  مفتوح 
وكل  العتبة  اعــالم  بــني  ــم  دائ توا�سل  هناك 
ــقــنــوات والذاعــــــات وا�ــســحــاب  مــرا�ــســلــي ال
ــة مبــا فــيــهــم روؤ�ــســاء  املــوؤ�ــســ�ــســات العــالمــي

التحرير" .
ويف تعليقه على م�سروع ف�سائية العتبة العلوية 
الف�سائية  هــذه  ان   " ال�سمري  قــال  املقد�سة 

�ستكون اإنطالقة نوعية للعتبة العلوية املقد�سة 
�ستكون  اإنها  خ�سو�سا   , املتابعني  كل  �سُتفرح 
ما  بكل  املقد�س  املكان  لهذا  العاك�سة  ــراآة  امل

يحمله من عمق روحي وعقائدي.
 م�سددا على اأن هذا القرار بقدر ما هو مفرح 
لكل العاملني يف العتبة العلوية املقد�سة, بقدر 
ان تكون مب�ستوى  ما هو م�سوؤولية كبرية لبد 
اليه  يطمح  الذي  امل�ستوى  قدر  وعلى  الطموح 

املوالون"
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 جمعية الهالل الحمر تقيم دورات اعداد مدربني 
لال�صعافات الولية ملنت�صبي العتبة احل�صينية املقد�صة 

    كرم المني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة �سماحة 
ذوي  عوائل  من  عددا  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ 
ا�ست�سهاد  العتبة احل�سينية املقد�سة يف ذكرى  �سهداء 

اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم.
الكربالئي ويف كلمة له خالل التكرمي قال: نحن نعي�س 
هذه الأيام ذكرى ا�ست�سهاد امري املوؤمنني علي بن ابي 
كفالة  عاتقه  على  اخذ  الــذي  ال�سالم"  "عليه  طالب 

اليتام ما دام حيًا.
واأ�سار يف حديثه اىل املنزلة الرفيعة لل�سهيد لت�سحيته 
باأعز ماميلك وهي النف�س لن ال�سهيد يقدم اأعظم برٍّ 

اأهل  عن  الحاديث  من  الكثري  يف  ورد  كما  واح�سان 
بالمام  نتاأ�سى  ان  وعلينا  ال�سالم-  -عليهم  البيت 
احل�سني -عليه ال�سالم- الذي قدم اأولده واهل بيته  
يف �سبيل اهلل -عّز وجّل- لفتًا اىل ان العزة والكرامة 
هي ان الن�سان يذهب �سهيدًا  لنه بال�سهادة يختلف 

متامًا عن الذي مات حتف انفه.
واأعرب عن ا�ستعداد المانة العامة للعتبة احل�سينية 
اجل  من  ال�سهداء  لعوائل  العون  يد  تقدمي  املقد�سة 
لهم  ي�سمن  ومبــا  كافة  احلــيــاة  م�ستلزمات  تــاأمــني 

العي�س الكرمي .

 اإجناز اأول 
ترجمة لروح 
كلمات زيارة 

 الإمام احُل�صني
املعروفة بزيارة 

وارث   

احل�سينية  العتبة  يف  الب�سرية  تطويراملوارد  ق�سم  اأقــام 
املقد�سة بالتعاون مع جمعية الهالل الحمر فرع كربالء 
�سيد  جممع  يف  الولــيــة  ال�ــســعــافــات  يف  دورة  املقد�سة 

ال�سهداء ملنت�سبي العتبة احل�سينية املقد�سة.
وقال ال�ستاذ علي كاظم مدرب ا�سعافات اولية يف جمعية 
هو  الــدورات  هذه  اقامة  من  الهدف  ان  الحمر  الهالل 
لعداد مدربني من منت�سبي العتبة املقد�سة على التعامل 

مع ال�سخ�س امل�ساب يف حادث معني.
العمل  ا�سا�سيات  ملعرفة  ما�سة  حاجة  هناك  ان  وبــني 
لفتا  وقوعها  اب�سط احلوادث يف حال  ملواجهة  ال�سعايف 

�ساعات  اربع  بواقع  ا�سبوع  ملدة  ا�ستمرت  الــدورة  ان  اىل 
انها  اىل  م�سريا  منت�سبا   20 امل�ساركني  عدد  وبلغ  يوميا 
�سبقتها  اذ  اجلمعية  تقيمها  التي  الوىل  ــدورة  ال لي�ست 
دورا ت لعداد م�سعفني يف حني ان الدورة احلالية لعداد 

مدربني.
 واأكد ان اجلهد متوا�سل لزيادة اعداد املدربني مو�سحا 
ان الدورة ا�ستملت على جانبني الول نظري والآخر عملي 
ا�ستخدام  كيفية  على  املــتــدرب  تعريف  خالله  من  يتم 

الدوات اخلا�سة يف عملية ال�سعاف.

الإعالم  ق�سم  اللكرتوين يف  العالم  �سعبة  اأجنزت 
اللغة  اىل  ترجمة  اأول  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف 
الإنكليزية لروح كلمات زيارة وارث لالإمام احل�سني 

)عليه ال�سالم( .
وقال املرتجم املخت�س حممد جا�سم حممد يف �ُسعبة 
اىل  دعانا  الــذي  ال�سبب  " اإَنّ  اللــكــرتوين  الإعــالم 
الن�سخ  من  الكثري  وجدنا  اأننا  الزيارة  تلك  ترجمة 
حرفية  ترجمة  عن  عبارة  الــزيــارة  لتلك  املرتجمة 
الزيارة  ن�س  يف  املــراد  للمعنى  كثرية  اأخطاء  فيها 
املع�سوم  ومــكــانــة  اخلــالــق  قد�سية  مي�س  مــا  منها 
)عليه ال�سالم( ل�سوء الرتجمة و�سعف امل�سطلحات 
املقد�سة  كربالء  مدينة  اإن  اىل  اإ�سافًة  امل�ستعملة 
زيارة  يرومون  الذين  املوؤمنني  لقلوب  قبلة  اأ�سحت 
الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( ل�سيما من الأجانب 

الذين ل يجيدون اللغة العربية .

م�سريًا اىل اإَنّ العمل ا�ستمّر بهذه الرتجمة مدة اأربعة 
�سريف  )�سعد  املخت�س  املرتجم  مع  متوا�سلة  اأ�سهر 
طاهر( واعتماد اأمهات املعاجم العربية والإنكليزية 
لفتًا اىل الرجوع اىل �سروحات الزيارة يف امل�سادر 
ال�سالم(  )عليهم  البيت  اأهل  اأتباع  لكتب  واملراجع 

للو�سول اىل روح الكلمة واملق�سود منها .
واأ�ساف حممد باأن الأ�سلوب الذي �ستطبع به �سيكون 
تعقبها  العربية  باللغة  الزيارة  من  فقرة  �سكل  على 
كتابة  تليها  الإنكليزية  باللغة  نف�سها  الفقرة  ترجمة 
اأو ما ي�سطلح  العربية بالأحرف الإجنليزية  اللفظة 

عليه برتجمة الألفاظ .
جاء  الكبري  الجنـــاز  هــذا  عــن  الإعـــالن  اأَنّ  مبينًا 
املجتبى  احل�سن  الإمـــام  ولدة  ذكــرى  مع  متزامنًا 
رم�سان  �سهر  مــن  الن�سف  يف  الــ�ــســالم(  )عــلــيــه 

املبارك .

 الأمني العام للعتبة احل�صينية املقّد�صة يكّرم عوائل  ال�صهداء 
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-عليه  احل�سن  الإمـــام  مهرجان  فعاليات  �سمن 
اأقامه  والــذي  ال�ساد�س,  ال�سنوي  الثقايف  ال�سالم- 
اأهايل احللة بالتعاون مع المانتني العامتني للعتبتني 
املقد�ستني احل�سينية والعبا�سية وجامعة بابل - كلية 
يف  ال�سيعي  الوقف  ومديرية  القراآنية  الدرا�سات 
حمافظة بابل, وحتت �سعار)الماُم احل�سُن املجتبى 
 ) املبني  احلقِّ  ومــداُر  للموؤمنني  عــّزٌة  ال�سالم  عليه 
وا�ستمر لثالثة اأيام ابتداء من 14 رم�سان 1434 هـ 
وعلى حدائق مقام رّد ال�سم�س لأمري املوؤمنني -عليه 

ال�سالم- مبدينة احللة.
هذا ما حتدث به م�سوؤول امل�سيف احلاج جواد كاظم 
حممد مبينا اأن اليوم اخلتامي للمهرجان قد �سهد 
افتتاح ر�سميا مل�سيف �سنوي با�سم )م�سيف الإمام 
تعّد  خيمة  عن  عبارة  وهــو  ال�سالم(  عليه  احل�سن 
فيها وجبة افطار لل�سائمني وتوزيعها عليهم يوميًا,

اأبوابه  افتتحت  قد  امل�سيف  هــذا  اأن"  اىل  واأ�ــســار 
العام  لهذا  املبارك  رم�سان  ل�سهر  الأول  اليوم  منذ 
ومكانُه يف �سحن مقام رّد ال�سم�س, وقد جاءت فكرة 

ان�سائه م�سابهة ملا �ساهدناه يف املدينة املنورة بوجود 
م�سيف با�سم الإمام احل�سن عليه ال�سالم ".

 1000 بواقع  افطار  وجبة  توزيع  يتم  اأنه"  مبينًا  
الع�سائر  لتقدمي  ا�سافة  يوميًا  �سخ�س   1500 اىل 

وامل�سروبات الباردة طيلة فرتة امل�ساء".
بالتزامن  �سنويًا  يعقد  املــهــرجــان  هــذا  اأن  يــذكــر 
امليمونة  والـــولدة  املبارك  رم�سان  �سهر  حلول  مع 
لبيان  ويــهــدف  الــ�ــســالم-  -عليه  احل�سن  لــالإمــام 

لـــدور الــر�ــســايل الـــذي يــقــوده الإمــــام -�ــســالم اهلل 
عليه - وبيان مواقفه جتاه ال�سلطة احلاكمة املتمثلة 
بـ)معاوية ( وت�سليط ال�سوء على املحن وال�سغوطات 
التي واجهها الإمام -عليه ال�سالم- يف حياته وذكر 
والإر�ــســاديــة  الرتبوية  ــث  والأحــادي الو�سايا  بع�س 
العبادة,  واأ�سرار  الأخــالق  حما�سن  يف  له  املن�سوبة 
املعاين  وتعميم  الرتبوية  القيم  توظيف  والعمل على 
ال�سالم-  التي ج�سدتها �سخ�سيته -عليه  الإن�سانية 
روؤاه  يف  املت�سارع  املجتمع  تطلعات  مع  ين�سجم  ومبا 

واملتحول يف �سلوكياته.
ال�سالم  عليهم  الأئمة  من  واحد  كل  اأن  املعلوم  من 
لكل  ان  اإل  ــارم,  ــك امل ومنبع  للف�سائل  جممع  هــو 
بها  اخت�س  عليهم- �سفة  واحد منهم -�سالم اهلل 
واخت�ست به, ومن تلكم ال�سفات الكرم, فهم كلهم 
املجتبى- احل�سن  حممد  اأبــا  مولنا  اأن  ال  كرماء, 
�سالم اهلل عليه-اخت�س بالكرم ومتيز به حتى �ُسمي 
بكرمي اأهل البيت  وهو اأحد اأجود بني ها�سم الأربعة 

يف الق�سة املاأثورة .

 افتتاح م�صيف الإمام احل�صن -عليه ال�صالم- يف احللة �صمن مهرجانه 
ال�صنوي ال�صاد�ش  

  كلّية الإمام الكاظم ) عليه ال�صالم ( : افتتاح مكتبة ثقافية متطورة  
افتتحت كلية الإمام الكاظم )عليه ال�سالم( التابعة لديوان الوقف ال�سيعي مكتبة دينية 
ببغداد بح�سور عدد كبري من  اور  الكائن يف منطقة حي  الكلية  وثقافية كبرية يف مبنى 

الأ�ساتذة والطلبة واملثقفني .
وقال م�سدر اعالمي بالديوان ان امل�سرف على اإدارة املكتبة ال�سيد فا�سل حممد اأكد ان 
املتقدمة  العلمية  الو�سائل  اغلب  على  ال�سالم( حتتوي  )عليه  الكاظم  الإمام  كلية  مكتبة 
حيث ت�سم جناحا الكرتونيا خا�سًا ي�سم مئات املكتبات اللكرتونية املرتبطة مع بع�سها 
حيث تت�سمن معظم املوا�سيع الدينية والثقافية , م�سريا اىل املكتبة ت�سم اأكرث من ع�سرة 
اآلف كتاب مبختلف الخت�سا�سات وخ�سو�سا الدينية يف الفقه والعقائد والفكر وال�سريعة 
مثل  الكلية  تت�سمنها  التي  العلمية  الخت�سا�سات  بقية  اىل  ا�سافة  والتاريخ  والأ�سول 

القانون والإعالم والعلوم ال�سيا�سية والجتماعيات واللغة.
عمادة  و�سعتها  متكاملة  خطة  نتيجة  جاء  اجلديدة  حلتها  يف  الكلية  افتتاح  ان  ةاأو�سح   
يف  للطلبة  كبريا  علميا  م�سدرا  تعّد  وانها  خ�سو�سا  العلمية  املكتبة  دور  لتطوير  الكلية 
دور�سهم وبحوثهم املختلفة لفتا اىل ان خطط التطوير والتو�سيع �ست�ستمر نظرا ملا ت�سكله 
اأ�ساتذة الكلية الذين ح�سروا  اأهمية كبرية لطلبة العلم  واأ�ساف امل�سدر ان  املكتبة من 
علمية  اأق�ساما  تت�سمن  واإنها  خ�سو�سا  لها  اجلديدة  باحللة  اأ�سادوا  املكتبة  افتتاح  حفل 

جديدة وحتتوي على و�سائل علمية متقدمة جدا ت�ساعد يف اختيار امل�سادر واملعلومات التي 
يحتاجها طالب العلم موؤكدين بان املكتبة �ست�ساعد الطالب على فهم املناهج الدرا�سية من 
جميع النواحي ومبختلف الأ�سعدة   من جهة اخرى عقدت الكلية ندوة ثقافية ب�ساأن م�سالة 

نب�س القبور وحرمتها الدينية.
 واأ�ساف امل�سدر نف�سه ان الندوة اتخذت من حادثة نب�س قر ال�سحابي اجلليل )حجر 
بن عدي( منوذجًا لدرا�سة تلك احلالة مبختلف جوانبها مو�سحا ان الندوة اأكدت على ان 
الإ�سالمي  الدين  القبور وخ�سو�سا  نب�س  وب�سورة قطعية  واملذاهب حترم  الأديان  جميع 

الذي اأوىل لهذه احلالة اأهمية كبرية واأكد حرمتها باأكرث من موقف ومنا�سبة .
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  ال�شيخ الكربالئي:• يعّدها ويحررها : �سباح الطالقاين

  ال�شيخ الكربالئي:

�سة  تناول مُمِثّل املرجعية الدينية الُعليا وخطيب ُجمعة كربالء املُقَدّ
�سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي يف اخلطبة الثانية من �سالة 
اجُلمعة التي اأقيمت يف ال�سحن احُل�سيني ال�سريف يف 4 �سعبان 
بني  لقاءاٍت  من  ماجرى  م  حزيران 2013  املوافق 14  هـ   1434
القادة ال�سيا�سيني يف الفرتة الأخرية باإقليم كرد�ستان وقبلها يف 
ال�سحيح يف  بالإجتاه  اللقاءات خطوة  تلك  اأن تكون  اآماًل  بغداد 
اإعتماد التفاهمات وزرع الثقة بني الكتل وا�ستمرار احلوار للو�سول 
متكن  لجــواء  التمهيد  اجل  من  الثقة  وزرع  الأو�ساع  تهدئة  اىل 
ال�سلطات التنفيذية والت�سريعية من اداء مهامها املطلوبة خدمة 

للمواطن و حتقق ال�ستقرار والمن ب�سورة رئي�سية .
اىل  قــادت  �سيا�سية  �سراعات  من  املنطقة  ت�سهده  ما  اإنَّ  مبينًا 
�سراعات ع�سكرية فاإنه لينبغي اإ�سفاء الطابع الطائفي على هذه 
ال�سراعات ذات الطابع ال�سيا�سي لأن اإ�سفاء ال�سبغة الطائفية 
�سي�سكل خطرًا على املنطقة والأمة الإ�سالمية ب�سورة عامة لأنها 
الحتقان  اجــواء من  يولد  ما  فئة  لكل  �ستوؤدي اىل خلق جتيي�س 
اليه  يهدف  ما  وهــذا  ال�سالمية  ال�سعوب  بني  الطائفي  والتوتر 
اعداء ال�سالم لن نقل ال�سراع من طابعه ال�سيا�سي اىل الطائفي 
ي�سعف ال�سعوب ال�سالمية, داعيًا اهل احلكمة والعقل اىل توجيه 
التي تريد جر  النا�س وحثهم اىل عدم الجنــرار وراء ال�سوات 

امل�سلمني اىل �سراعات طائفية والبتعاد عن اخلطابات النفعالية 
لل�سيا�سيني واخلطباء واعتماد اخلطاب املعتدل.

وتناول ال�سيخ الكربالئي التفاهمات بني الكتل ال�سيا�سية الفائزة 
بالنتخابات واختيار ال�سخا�س للمنا�سب املهمة لفتًا اىل �سرورة 
ان تكون تلك التفاهمات على ا�سا�س املعايري ال�سحيحة يف اختيار 
ال�سخ�س  يتحلى  ان  لبــد  بل  احل�سا�سة,  للمنا�سب  ال�سخا�س 
التي يعاين  امل�ساكل  الكفاءة والنزاهة والقدرة على حل  مبعايري 
منها املواطن, موؤكدًا انه لي�س من ال�سحيح اأن تكون التفاهمات 
اأنَّ  اىل  م�سريًا  الكتل,  ت�ساء  كيفما  اأو  الكتل  مبنية على م�سالح 
اإمنا هو  الفائزين  اإنتخب هذه الكتل ومر�سحيها  املواطن حينما 
تعبري عن اإرادتهم يف اأن يقوم هوؤلء املر�سحون باختيار من هو 
قادرعلى خدمة املواطن, ونّبه الكربالئي اىل اأن التفاهمات لبد اأن 
تكون على اأ�سا�س اعتماد املعايري ال�سحيحة يف اإي�سال الأ�سخا�س 

اىل املنا�سب املهمة.
اأما الأمر الرابع الذي تناوله ممثل املرجعية وعّده من الأمور املهمة 
وت�سهم يف رقي البلد واملتمثل بالبيئة وكل ما يتعلق بها, فهو اأن تكون 
بهذا  لالرتقاء  املعنية  واجلهات  املواطن  بني  م�سرتكة  امل�سوؤولية 

اجلانب.

�سة  تناول مُمِثّل املرجعية الدينية الُعليا وخطيب ُجمعة كربالء املُقَدّ
�سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي يف اخلطبة الثانية من �سالة 
اجُلمعة التي اأقيمت يف ال�سحن احُل�سيني ال�سريف يف 18 �سعبان 
التي  الأمــور  من  جمموعة   2013 حزيران   28 املوافق  هـ   1434
ت�سهدها ال�ساحة العراقية والعربية ل�سيما ما يتعلق بالتفجريات 
مقتل  وجرمية  خورماتو  طوز  ق�ساء  يف  ح�سلت  التي  الرهابية 

ال�سيخ ح�سن �سحاته .
وقال الكربالئي يف حديثه عن التفجريات الخرية يف طوز خرماتو: 
اإَنّ حوادث التفجري والقتل وكرثتها خالل ايام ال�سبوع حينما نطالع 
الهتمام  لتثري  عادية  اخبارًا  ا�سبحت  العالم  و�سائل  ون�ساهد 
لكرثتها, مبينا ان هنالك ا�ستهدافًا مرجمًا تتعر�س له القليات 
وب�سورة ممنهجة  الخــرى  املكونات  دون  مكون طائفي  وحتديد 
ويف مناطق حمددة وبالذات يف طوزخورماتو ومنذ عدة �سنوات 
ما جعل اأهــايل هذه املدينة يف خوف دائــم , مت�سائاًل ملــاذا هذا 
ال�ستهداف املتكرر لهذا املكون ولهذه القلية ولهذه املناطق ولهذا 
اللون الطائفي. م�سريًا اىل ان الأ�سباب اأ�سبحت وا�سحة وباتت 
معروفة لدى اجلميع , ولنريد ان ننكاأ اجلراح – على حد و�سف 
ال�سيخ الكربالئي - ونذكر علنًا الأ�سباب الداعية اىل ا�ستهداف 

مت  التي  المنية  اللجنة  داعيا  بالذات,  القلية  وتلك  املكون  هذا 
ت�سكيلها لدرا�سة ا�سباب ا�ستهداف تلك املنطقة ان ت�سع حال جذريا 
وحقيقيا للحد من هذه ال�ستهدافات معربا يف الوقت نف�سه عن حق 

اهايل املدينة باملطالبة بحقوقهم ومبختلف الو�سائل املمكنة.
وتعّر�س الكربالئي اىل حادثة مقتل ال�سيخ ح�سن �سحاته وجمموعة 
من اقربائه واأ�سدقائه يف م�سر ومدى الثر الذي تركته يف نفو�س 
امل�سلمني وا�سفا اإياها باأنها جرمية ب�سعة بعد اأن تعر�سوا لل�سرب 
املرح وت�سحل جثثهم وميثل بها م�سددا على انها جرمية م�ستنكرة 
ومدانة بكل املقايي�س الدينية والأخالقية والن�سانية م�سميا اياهم 
)�سهداء التع�سب الأعمى( الذي بداأ ينت�سر وتت�سع دائرته فبعد 
م�سر  يف  اليوم  جنده  والعراق  وباك�ستان  افغان�ستان  يف  كان  ان 
وهذا اأمر يحزُّ بالنف�س اذ ان م�سر عرفت لدى امل�سلمني جميعا 
بالعتدال والو�سطية والقبول لالخر والتعاي�س ال�سلمي معرا عن 
و�سول التع�سب اىل م�سر باأنه اأمر �سيء جدا, م�سيدا بدور الأزهر 

الذي اأدان تلك اجلرمية .
ودعا الكربالئي يف ال�سياق ذاته جميع العلماء واملفكرين وخطباء 
املنابر والدعاة اىل �سرورة ان يوؤكدوا على حرمة دم املواطن يف 
جميع البلدان ال�سالمية ايًا كان مذهبه او دينه او عرقه او انتماوؤه.

التفاهمات ال�صيا�صية خطوة بالجتاه ال�صحيح 

يحّذر من اّت�صاع الفكر املت�صّدد
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  ال�شيد ال�شايف:

  ال�شيد ال�شايف:

نّوه ممثل املرجعية الدينية العليا اإىل ما يتم تداوله حاليا من 
حماولت لرف�س م�ساألة الرواتب التقاعدية والمتيازات لأع�ساء 
املرجعية  لها  نوهت  �سابقة  دعــوة  كانت  باأنها  النواب  جمل�س 
املباركة متمثلة باية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين 

والذي ا�سدر مكتبه بيانا بهذا ال�ساأن يف 2011/2/26م.
وقال ال�سيد احمد ال�سايف خالل اخلطبة الثانية ل�سالة اجلمعة 
يف 25/�سعبان/ 1434هـ املوافق 2013/7/5م "ما يتداول الآن 
يف جمل�س النواب من ان هناك حماولة من املجل�س لرف�س او 
اإنهاء م�ساألة الرواتب التقاعدية لالأع�ساء املوجودين او ال�سابقني 
والغاء هذا المتيازات, انا احب ان انّوه ان هذه الدعوة يف الواقع 
املباركة يف  املرجعية  لها  نّوهت  وامنا  لي�ست جديدة  دعوة  هي 
الذي  البيان  يف  ذكرته  وا�سح  ب�سكل  ولعلها  منا�سبة  من  اأكــرث 
اأكرث من �سنتني حتديدًا يف 2011/2/26 م, وبينت  �سدر قبل 
ب�سكل وا�سح يف ن�س بعد ان ذكرت جمموعة من المور قالت 
لبد من اتخاذ قرارات حا�سمة باإلغاء المتيازات غري املقبولة 
النواب  جمل�س  يف  وال�سابقني  احلاليني  لالأع�ساء  ُمنحت  التي 
وجمال�س املحافظات وكبار امل�سوؤولني يف احلكومة من الوزراء و 
ذوي الدرجات اخلا�سة وغريهم اىل اخر البيان الذي �سدر يف 
وقته..هذه امل�سالة واقعًا لي�ست جديدة ..�سيتوفق املجل�س لها او 

ل هذا مطلب اآخر"
القوانني يف �سلة واحدة قال  وحول م�سالة مترير جمموعة من 
ال�سايف بهذا ال�سان ما ن�سه اما الق�سية الثانية هو مو�سوع ان 
املجل�س يحاول ان ميرر جمموعة من القوانني يف �سلة واحدة..

هذه امل�ساألة اإخواين فيها مالحظتان:
املالحظة الأوىل : ان كل قانون ل�سك له خ�سو�سيته وظروفه وله 
ال�سبب يف ت�سريعه, وكل قانون يختلف عن القانون الآخر, فاإذا 
كان الغر�س ان ُتدر�س هذه القوانني ب�سكل مو�سوعي, كل قانون 
ُدِر�ــَس ب�سكل مو�سوعي ويراد التعجيل يف اإ�سدار هذه القوانني 
لأنها تاأخرت مع اخذ كفاية كل قانون من الدرا�سة واملالحظة 

والتعديل فهذا اأمر ل مانع منُه..
القوانني  من  جمموعة  زج  هو  الهدف  واإمنـــا  ل  اأريـــد  اذا  اأمــا 
والت�سويت عليها يف �سلة واحدة هي حالة من املجاملة اإر�ساًء 
بقانونه  ار�سى  ل  لأين  يل  وار�ــســاًء  بقانوين  ير�سى  ل  لطرف 
فهذا اعتقد امر خطري للغاية.. القوانني ل ُت�سّرع بهذه الكيفية.. 
النا�س  م�سالح  على  يفرت�س  حري�س  جمل�س  النواب  جمل�س 
من  الطريقة  هــذه  املرجعية  ممثل  وو�سف  الأمـــة..  وم�سالح 

املداراة واملجاملة بعنوان �سفقة واحدة بغري ال�سحيحة. 

كربالء  ُجمعة  وخطيب  الُعليا  الدينية  املرجعية  ــل  مُمــِثّ رحــَب 
�سة �سماحة ال�سيد اأحمد ال�سايف يف م�ستهل اخلطبة الثانية  املُقَدّ
من �سالة اجُلمعة التي اأقيمت يف ال�سحن احُل�سيني ال�سريف يف 
11 �سبعان 1434 هـ املوافق 21 حزيران 2013 م بوفٍد من الوجهاء 
وامل�سايخ القادمني من حمافظة الأنبار متمنيًا لهم طيب الإقامة 
يف حمافظتهم الأوىل كربالء املقد�سة عادًا هذه الزيارة �سبياًل 

لتقوية اأوا�سر الأخوة وتدعيم اللحمة الوطنية.
داعيًا ال�سيا�سيني اىل ح�سر اخلالفات يف وجهات النظر �سمن 
تن�سحب  طائفية  �سراعات  اىل  تتحول  اأن  ل  ال�سيا�سية  ــروؤى  ال
ممن  البع�س  وجــود  اىل  منبهًا  دموية,  مواجهات  اىل  بدورها 
يعتا�سون على خلق الأزمات وبث الفرقة بني ابناء الوطن الواحد 
هذه  ا�ستمرار  اإن  مبينًا  الــنــازف,  العراقي  ــدم  ال وي�ستمرئون 
ال�سراعات ل ت�سر هذه املرحلة ال�سيا�سية ب�سخو�سها فقط بل 
تتعداها اىل حقب زمنية ممتدة من املعاناة, ل �سيما ونحن مازلنا 
امل�سوؤول عن  فمن  الريئة,  الأرواح  من  العديد  نقدم  اليوم  اىل 
اإزهاق هذه الأنف�س واإراقة هذه الدماء؟؟ .موؤكدًا اإن هذا النمط 
من اإثــارة الفتنة ل بد اأن يكون له مــررات �سقيمة, جزٌء منها 
التاأثريات اخلارجية والدعم املايل جلهاٍت ل حتب اخلري للعراق 
واأهله, وعلى الأخوة ال�سيا�سيني والعراقيني ب�سكٍل عام اأن يعرفوا 
مايدور يف املنطقة وقراءة اأحداثها قراءًة مو�سوعية واعية لن 

العراق لي�س مبناأى عنها فال بد ان نقف جميعًا بوجه مثريي الفنت 
والنعرات الطائفية لأنها جتر البلد نحو الدمار, وعلى ال�سيا�سيني 
القيام بعمٍل وا�سح على اأر�س الواقع فنبذ الطائفية لي�س �سعارًا 
نطلقه على املنابر بل يحتاج مّنا اىل ممار�سة على الأر�س كيما 
نقود البلد اىل �ساطئ الأمان, فال بد اأن تكون هنالك ممار�سات 

جادة من اأجل اإبقاء اللحمة الوطنية مرتا�سة وقوية .
نا�سد �سماحته جمال�س  الثاين من اخلطبة فقد  اأمــا يف املحور 
ال�سابقة  املجال�س  جتــارب  من  ال�ستفادة  اجلديدة  املحافظات 
وجعل خدمة املواطن من اأولويات اأعمالها والعمل بروح الفريق 
الواحد, منوهًا اىل اإن مفهوم املعار�سة اأ�سبح يعطي معنى تعطيل 
القوانني واخلدمات املقدمة للمواطنني بدًل من اأن تكون معار�سة 
بناءة لت�سويب الراأي وتر�سيد القوانني خدمًة للم�سلحة العامة, 
الذين  ملواطنيها  اخلدمة  ت�سدي  اأن  املحافظات  جمال�س  فعلى 

حتملوا املخاطر وخرجوا لنتخابهم واأدوا ما عليهم .
�سيحيون  الذين  للزائرين  التو�سيات  بع�س  �سماحته  وجه  كما 
ذكرى ولدة الإمــام املهدي )عّجل اهلل فرجه( يف الن�سف من 
�سعبان, م�سددًا على الزائر ان يعرف اىل من يق�سد وعلى من 
طبيعة  مع  تن�سجم  ل  التي  املمار�سات  بع�س  اإىل  م�سريًا  يفد, 

الزيارة و�سرورة البتعاد عنها.

اختالف وجهات النظر يجب اأن ل ين�صحب اىل �صراعات طائفية 

مترير القوانني يف �صّلة واحدة اأمر خطري للغاية
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كثرية هي اأعمال الرب التي اخذت   
عاتقها  على  املقد�صة  احل�صينية  العتبة 
بها من اجل بناء جمتمع ر�صني وفق  العمل 
ارادة   الذي  ال�صحيح  ال�صالمي  الدين  منهج 
اهلل �صبحانه وتعاىل ان ين�صر يف جميع بقاع 

العامل. 
احل�صينية  العتبة  اقامت  املنطلق  هــذا  من 
حمافظة  لطلبة  �صيفية  دورات  املقد�صة 
كربالء املقد�صة من اجل ال�صتفادة الكربى 
قراآنية  دورات  وهي  ال�صيفية   العطلة  من 

وفقية وعقائدية.

بذرة خير تزرعها العتبة الحسينية المقدسة لــــــجيل المستقبل
الدورات الصيفية

• حتقيق: حممود امل�سعودي
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ومدى  املباركة  الــدورات  هذه  على  ال�سوء  ولت�سليط 
التقت  ال�سالم  بتعاليم  متعلم  جيل  لبناء  اهميتها 
هذا  يف  املعنيني  مــع  احل�سينية(  )الــرو�ــســة  جملة 
امل�سرف  مع  للقاءاتنا  الوىل  النافذة  فكانت  ال�ساأن 
ال�سيد  الــقــراآنــيــة  ال�سيفية  ــــدورات  ال على  الــعــام 

مرت�سى جمال الدين.
دار  اقام  ال�سب  رجب  ب�سهر  قائال" تيمنًا  حتدث   
الدورة  املقد�سة  العتبة احل�سينية  الكرمي يف  القراآن 
ال�سيفية القراآنية للعام اخلام�س على التوايل, على 
من  الع�سرين  منذ  الــدورة  يف  املبا�سرة  متت  حيث 
يف  امل�ساركني  والطالبات  الطلبة  عدد  وو�سل  ايــار, 
الدورة اكرث من 2700 طالب وطالبة, ويعتر �سحن 

المام احل�سني -عليه ال�سالم- اكر مركز للطلبة, 
طريق  على  الواقعة  الــكــرمي  الــقــراآن  دار  بناية  ثــم 
الن�سوي  الق�سم  مركز  اىل  ا�سافة  بغداد  كربالء-- 
لدار القراآن الكرمي وانتهى الت�سجيل يف يوم ال�سبت 

املوافق الول من حزيران.
القراءة  على  الــدورة  تركز  الدين"  جمال  واأ�ساف 
تخدم  هي  الــدورة  وهذه  الكرمي  للقران  ال�سحيحة 
املقد�سة  كــربــالء  حمافظة  يف  الــقــراآنــيــة  ال�ساحة 
املوهوبني  لفرز  خطة  و�سعنا  حيث  عموما  والعراق 
باحلفظ وفرز ال�سوات اجليدة من اجل تنمية هذه 
املواهب والقدرات  يف امل�ستقبل بدورات تخ�س�سية".
العتبة  ت�سعى  الدورات"  عــلــى  املــ�ــســرف  واأ�ـــســـار 



بذرة خير تزرعها العتبة الحسينية المقدسة لــــــجيل المستقبل

لني لهذا العام  ما    عدد امل�صجَّ

يقارب 65,000 من كربالء و 13,000 
من الب�صرة ومايقارب 14,000 من 

العمارة واملحافظات الأخرى   
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ممكن  عـــدد  اكـــر  لــالحــتــواء  املــقــد�ــســة  احل�سينية 
ال�سيفية, من حيث  الــدورة  العــزاء يف  طلبتنا  من 
اخرى  دورات  هناك  توجد  حيث  والتعليم  التثقيف 
تقيمها مدر�سة المام احل�سني عليه ال�سالم يف العتبة 

املقد�سة".
الطلبة  للقبول  اخلا�سة  الــ�ــســروط  بخ�سو�س  امــا 
يكون  ان  هو  ال�سروط  �سمن  الدين" من  جمال  بنّي 
فوق,  فما  البتدائي  اخلام�س  ال�سف  من  امل�سارك 
بت�سجيل  الهـــايل  مــن  الكبري  القــبــال  راأيــنــا  ولكن 
ابنائهم وهم يف مراحل اقل من اخلام�س البتدائي 
والثالث  الــثــاين  ال�سف  طلبة  حــق  مــن  ا�سبح  اذا 
والرابع اي�سا الت�سجيل وال�ستفادة من هذه الدورة".

 مو�سحًا" ان مدة الدورة ما يقارب �سهرين ويدر�س 
الكرمي, مبينا  القراآن  الطلبة حفظ اجزاء من  فيها 
وال�ساد�س  املتو�سط  الثالث  املنتهية  املــراحــل  ان  
بعد  ــدورات  ــال ب يلتحقوا  ان  احلــق  فلهم  العـــدادي 

النتهاء من المتحانات النهائية".
الثالثة  ال�ساعة  من  الـــدورة  وقــت  ان  اىل  م�سريًا"   
ع�سرا ولغاية اخلام�سة واي�سا توجد دورات �سباحية 

لبع�س الطالبات. 
معلمني  ا�ستقطبت  الكرمي  الــقــراآن  دار  اأن  واكمل" 
والقدرة  القابلية  ولهم  املجال  هذا  يف  متخ�س�سني 

على تاأدية طرائق التدري�س اجلديدة.
على  املوحد  الــزي  توزيع  قائاًل"  ومت  حديثه  وختم 



�سوال املكرم 1434هـ14

بي�ساء  د�سدا�سة  عن  عبارة  وهــو  امل�سرتكني  جميع 
بلون  الد�سدا�سة  فتكون  املعلمني  امــا  و)عرقجني( 

الر�سا�سي حتى تكون احللقة اكرث تنظيما". 
توزيع الهدايا الت�سجيعية للمتميزين 

ال�سيفية  الدورة  ا�ستاذ يف  باقر  ال�ستاذ ح�سن علي 
قال" ا�سارك اأ�ستاذا  يف كل عام يف الدورات ال�سيفية 

التي يقيمها دار القراآن الكرمي, ومل�سنا يف هذا العام 
حيث  من  ال�سابقة  العــوام  عن  تختلف  ــدورة  ال بان 
التنظيم وقابلية امل�ساركني واندفاعهم العالية ب�سكل 
املثايل  التعاون  ال�سابقة وكذلك  ال�سنوات  اف�سل من 

من قبل اهايل الطلبة".
القيمة  الهدايا  الكرمي  الــقــراآن  دار  وّفــرت  وتابع" 

التحفيزية للمتميزين يف كل يوم من اجل خلق حالة 
ال�ستمرار   على  وت�سجيعهم  الطلبة  بــني  تناف�سية 
الـــدورة,  يف  يدر�سونها  التي  الــدرو�ــس  مــع  وتفاعل 
ونبداأ معهم يف اجلزء الثالثني من القراآن الكرمي و 

تعليمهم القراءة ال�سحيحة ل�سور املباركة".
بال�سكل  ــقــراآن  ال قـــراءة  ي�سبط  مل  لــو  حتى  وبني" 
وابتعادهم  الدورات  لهذه  ولكن ح�سورهم  ال�سحيح 
عن ال�سارع له دور ايجابي نحو الف�سل لنه بال �سك 

�سوف يبتعد عن  الكثري من المور ال�سلبية".
ب�سماحة  التقينا  والعقائدية  الفقهية  الــدورات  وعن 
المام احل�سني  مدير مدر�سة  ال�سايف  احمد  ال�سيخ 

عليه ال�سالم ليحدثنا عن هذه الدورات 
طالب   800 العدد  يتجاوز  مل  ب�سيط  بعمل  ابتداأنا 
100000يف  اىل  و�سل  فقد  املا�سي  العام  يف  ولكن 
عموم العراق من �سمال املو�سل اىل جنوب الب�سرة 
ــدورات  ال بهذه  ت�سرتك  املحافظات  جميع  وتقريبا 
املناطق  وبع�س  كاليمن  العراق  خارج  دورات  ولدينا 

المريكية لالخوة العراقيني يف اخلارج".
مايقارب  العام  لهذا  امل�سجلني  عــدد  ان  مو�سحا" 
من  ــاأتــون  وي م�ستمرة  الطلبات  تــزال  ول   65,000
والعمارة   13,000 الب�سرة  فقط  العراق  حمافظات 
وعدد  املحافظات  باقي  وكذلك   14,000 مايقارب 

ال�ساتذة نتوقع ي�سل اىل 3000 ا�ستاذ وا�ستاذة" .
حيث تقام الــدورة  يف خم�سة ايام من ال�سبوع فكل 
يوم �ساعتني ون�سف وملدة �سهرين  , ولدينا ات�سالت 

   وجدنا احلاجة 
لهذه الدورات من 

خالل ما انتجته من 
اإفراز العديد من الذين 
ا�ستطاعوا ان يحفظوا 

جزءا  اأو اأكرث من 
القراآن الكرمي 
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عليه  احل�سني  المــام  مدر�سة  طلبة  من  طلبتنا  مع 
فعلى  املــحــافــظــات  �سكنة  مــن  الـــذي هــم  الــ�ــســالم, 
طريقهم يتم ت�سجيل من يرغب الدخول يف الدورات 

ال�سيفية".
فالخوة  املــدار�ــس  يف  الكــادميــي  الــدور  نكمل  نحن 
املعلمني يعملون ونحن نكمل عملهم ولي�س بديل عنهم 
املعلومات  هناك خلل يف  الكادميية  املناهج  لنه يف 
او بع�س املعلومات لتليق مبذهب اهل البيت -عليهم 
الطالب  تعلمه  مــا  ت�سحيح  نــبــداأ  فنحن  ال�سالم- 
فالخوة  املناهج  تلك  يف  ينق�سه  كــان  ما  ون�سيف 

املعلمني بع�سهم يدر�س يف هذه الدورات ال�سيفية.
اما اهم فائدة يف هذه الدورات فهي التزام الطالب 

من  ويــــزداد  الــدنــيــا  يف  تنفعه  الــتــي  المـــور  ببع�س 
خالل  يتعلم  حيث  والدينية  الخالقية  املعلومات 
وكيف  والهــل  املعلم  الخرين  يحرتم  كيف  ــدورة  ال

يحافظ عى الموال العامة.
يف نهاية الدورة يتم ابالغ الطلبة بان الدورة �ست�ستمر 
يف عملها بواقع يوم واحد يف ال�سبوع, ويجب التقدم 
على من يرغب ت�سجيل ا�سمه ,وخالل هذه الدورات 
اخلطابة   موهبة  لديه  من  فمنهم  مواهب  اكت�سفنا 
هذه  متويل  وان   , الر�سم  والبع�س  رادود  والخـــر 

الدورات ياأتي من قبل العتبة احل�سينية املقد�سة.
عمار  الكرمي  القراآن  دار  يف  العــالم  �سعبة  م�سوؤول 

اخلزاعي" افرزت هذه الدورة التي ا�ستمرت ملدة  

احلفظ  يف  املــواهــب  مــن  الــعــديــد  متتالني  �سهرين 
وخالل  ــدورة  ال هــذه  ا�ستطاعت  والتجويد  والــتــالوة 
طلبة  من  الكثري  جتذب  ان  الق�سرية,  الفرتة  هذه 
اهايل حمافظة كربالء املقد�سة الذين ان�سموا بلهفة 
قرب  من  بالقرب  الكرمي  الــقــراآن  علوم  ليكت�سبوا 

مرقد المام احل�سني عليه ال�سالم". 
خالل  من  ـــدورات  ال لهذه  احلاجة  وجدنا  واأ�سار" 
ا�ستطاعوا  الذين  من  العديد  افــراز  من  انتجته  ما 
الكرمي  القراآن  اجزء  من  اكرث  او  يحفظوا جزءا  ان 

فلدينا مايقارب 460 طالب وطالبة ممن حفظوا 
جزءا واحدا وهذه العداد هي اعداد كبرية مقارنة 

مع عدد الطلبة الذين ان�سموا لهذه الدورات ولكي 

ن�ستثمر العطلة ال�سيفية لهوؤلء الطفال ا�ستطعنا ان 
جنعل منهم جياًل ر�سينًا يتحدى ال�سعاب م�ستقباًل 
بال�سافة اىل انه �سوف ي�سبح عامل مهم لجناحهم 

يف م�ستقبلهم بتعلمهم القراآن الكرمي". 
وحــدة  الــكــرمي  ــقــراآن  ال دار  وتــابــع اخلزاعي" لــدى 
اخذت  والتي  القراآنية  املواهب  وحدة  ت�سمى  اداريــة 
على عاتقها اول تر�سيح الطلبة املوهوبني من خالل 
من  املوهوبني  ا�ستخال�س  وبالتايل  احللقات  تتبع 
تخ�س�سية  دورات  هناك  تكون  ثــم  احللقات  هــذه 
واي�سا  والتجويد  والتالوة  احلفظ  مثل  تخ�س�س  يف 
الــوحــدة خمت�سة  وهــذه  كالر�سم  الخــرى  املــواهــب 

برعاية املوهوبني وتطوير قدراتهم" .

   دار القراآن 
الكرمي ا�ستقطبت 

معلمني متخ�س�سني 
يف هذا املجال ولهم 

القابلية والقدرة على 
تاأدية طرائق التدري�ش 

اجلديدة  
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ولد عام 1365 هـ )1946 م( يف بلدة "هربيط" التابعة ملركز "اأبو كبري" 
مبحافظة "ال�سرقية" مب�سر , ون�ساأ يف اأ�سرة حنفية املذهب. نظرًا لالأجواء 
الدينية يف اأ�سرته بداأ "ح�سن" بدرا�سة القراآن منذ نعومة اأظفاره , كما رّباه 

والده على حب العرتة الطاهرة )عليهم ال�سالم(.
البيت  اآل  حب  على  �سغري  منذ  "ن�سات  الفرتة:  تلك  "ح�سن" عن  يقول   
)عليهم ال�سالم( وموالتهم, فوالدي رّباين وكل اأفراد العائلة على حّبهم, 
وكان  ال�سالم(,  )عليه  علي  الإمــام  �سخ�سّية  يحّدثني عن  ما  كثريًا  وكان 
يقول يل: يا ولدي! اإن اأمري املوؤمنني كان حامي حمى الإ�سالم, وكان النبي 
)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( اإذا م�سى وحده يتعّر�س لالأذى, واإذا م�سى معه 

اأمري املوؤمنني مل يكن يجروؤ اأحد على التعّر�س له ب�سوء". 
�سّن اخلام�سة  دون  وهو  مّرة يف حياته  لأول  "ح�سن" منر اجلمعة  اعتلى 
ع�سر, وظّل يخطب اجلمعة يف م�سجد الأ�سراف ببلدته خم�س �سنوات, ثم 
انتقل اإىل م�سجد الأحراز ببلدة جماورة اثر فتنة فيها. وكان قد دخل يف 
تلك الفرتة كلية الأزهر, وتخّرج من معهد القراءات, وح�سل على �سهادة 
تقوده  ال�سالم(  )عليهم  البيت  اأهــل  حمّبة  الــقــراآن.  علوم  يف  املاج�ستري 

للدفاع عنهم وب�سبب املحّبة التي كان يكّنها لأهل البيت )عليهم ال�سالم(.
البيت )عليهم  لأهل  التعّر�س  الوهابية من  يبّثه  كان"ح�سن" ي�ستاء مما   
وبنوا  الإ�سالم  �سورة  �سّوهوا  من  وهم  مكانتهم,  من  والتنقي�س  ال�سالم( 

 ملاذا  
قتلوك؟

العالمة ال�صهيد ال�صيخ ح�صن �صحاتة هو عامل من   
م�صاجد  اأ�صخم  اأحــد  يف  اجلماعة  اإمــام  و  الأزهـــر,  علماء 
كان  حيث  امل�صري  للجي�ش  الديني  املــوجــه  و  الــقــاهــرة, 
املهند�صني عام 1973  ب�صالح  املعنوي  التوجيه  م�صوؤوًل عن 
م, و �صاحب حلقات العلم يف التلفاز و الإذاعة و امل�صاجد. 
ا�صت�صهد العالمة ال�صهيد ال�صيخ ح�صن �صحاتة و 3 اآخرون من 
الم ( يوم الأحد املوافق 23  �صيعة اأهل البيت ) عليهم ال�صَّ
يونيو 2013 , على يد جمموعة من ال�صلفيني التكفرييني يف 

حي الهرم بقرية ابو م�صلم مبحافظة اجليزة يف م�صر. 
بداأت املاأ�صاة اثناء اإعداد اتباع اآل البيت يف قرية ابو م�صلم 
لالحتفال بليلة الن�صف من �صعبان يف منزل اأحد اتباع املذهب 
يف القرية, و قبل بداية الحتفال هاجمتهم جمموعات من 
ال�صلفيني التكفرييني بلغت 1000 �صلفي و متكنوا من اقتحام 
اآخرين  و  �صحاته  ح�صن  ال�صيخ  على  العــتــداء  و  املنزل 
بال�صرب حتى املوت و �صحل جثثهم الطاهرة يف ال�صوارع, و 
متت كل هذه الأحداث اأمام اأعني قوات ال�صرطة التي رف�صت 

التدخل.

• اإعداد: عبدالرحمن الالمي



17 �سوال املكرم  1434هــ

اإمامًا �سوى ابن تيمية, الذي يقّد�سونه  اأنهم ل يعرتفون باأحد  اإذ  فكرهم على الباطل, 
اأكرث من ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله( , ومن هنا قّرر - مبا ي�سعه - اأن يقوم باأن�سطة 
باإمامة  "الدورامون", فقام فيها  الوهابية, وهي مدينة  اأحد معاقل  الفكر يف  �سد هذا 

النا�س وتثقيفهم دينيًا لرّد �سبهات الوهابية ملدة ثمان �سنوات. 
حتى   1404 عام  بني  ذلك  وكان  القاهرة,  اإىل  ب�سفره  الديني  "ح�سن"  ن�ساط  ا�ستمر 
1416 هـ , وقد اكتّظت هذه الفرتة مبختلف الأن�سطة , فكان يقيم خم�سة درو�س يوميًا 
مبنطقة  الرحمن  م�سجد  يف  ال�سالة  واإمامة  اجلمعة  خطبة  غري  متعّددة,  م�ساجد  يف 
كوبري اجلامعة, كما كانت له اأم�سيات دينية باإذاعة القراآن الكرمي , وبرامج يف اإذاعة 
"اأ�سماء اهلل  اأ�سبوعيًا تلفزيونيًا بعنوان  �سوت العرب واإذاعة ال�سعب , و�سّجل برناجمًا 
�ساّقة من  بعد مرحلة  الولية  اإعالن  الأوىل.  امل�سرية  القناة  يبث على  كان  احل�سنى", 

البحث والتنقيب ا�ستمّرت ما يقارب ال�سنتني .
حمّبة  اإظـــهـــار  جمـــّرد  اأن  اإىل  "ح�سن"  ــل  تــو�ــسّ
فالذين   , تكفي  ل  ال�سالم(  )عليهم  البيت  اأهــل 
 , اأي�سًا  حّبهم  وادعــوا  ميدحونهم  كانوا  حاربوهم 
بل اإن املحّبة ينبغي اأن تالزم التباع والنقياد اإىل 
اأوامرهم )عليهم ال�سالم( , فهم م�سابيح الهدى 
و�سفن النجاة  الذين اأمر اهلل ور�سوله )�سلى اهلل 

عليه واآله( باّتباعهم. 
معارف  من  يحمله  كان  مبا  �سدره  �ساق  اأن  وبعد 
بالعرتة  والتم�ّسك  ال�ستب�سار  بــاإعــالنــه  بـــداأ   ,
ويف   , املــنــابــر  على  الــ�ــســالم(  )عليهم  الــطــاهــرة 
عام  ذلــك  وكــان   , ذلــك  وغــري  وال�سحف  التلفاز 

1417 هـ )1996م(. 
اإىل   1994 عــام  مــن  الــفــرتة  يف  "ح�سن" :  يــقــول 
انك�سف  م�سنية,  بــحــث  بــرحــلــة  مـــررت  1996م 
املتني  اهلل  بحبل  ومت�ّسكت   , اآخرها  يف  احلــق  يل 

و�سراطه امل�ستقيم , بولية اأهل البيت )عليهم ال�سالم( , فبداأت يف اإعالنها يف كل مكان, 
وق�سدت بذلك اأداء وظيفتي يف تعريف امل�سلمني بالواقع واحلقيقة التي اأخفيت لقرون 
طويلة. اإن موقعيتهم )عليهم ال�سالم( موقعية الإمامة العظمى , فهم اأ�سل الأ�سول يف 
وجود هذا الكون , وهم جنوم الهتداء , من اّتبعهم اهتدى ل�سراط اهلل امل�ستقيم , ومن 
حاد عن طريقهم كان من املغ�سوب عليهم ومن ال�سالني. فاأهل البيت )عليهم ال�سالم( 
م�سابيح الهدى و�سفن النجاة, وهم اأئمتنا واأولو  الأمر املفرو�س طاعتهم, وهم خّزان 
القراآن , وهم كواكب ال�سراط, وهم اأهل الذكر املطلوب مّنا �سوؤالهم عن كل �سيء يف 
العبادة  يّتبعهم يف  اأن  ال�سحيح, فوجب على كل موّحد عاقل  الدين  اأهل  , وهم  الدين 

واملعاملة والعادة اإذ هم اأهل القد�س والطهارة, واأهل الع�سمة والنزاهة. 
اّتباع العرتة الطاهرة )عليهم ال�سالم( اقتيد للتحقيق يف  "ح�سن" عن  اإعالن  مبجرد 
اأمن الدولة , فتّم اعتقاله واإيداعه يف ال�سجن ثالثة اأ�سهر, وكانت تهمته الوحيدة يف ذلك 

هي: "اإعالن الولية لعلي بن اأبي طالب وترويجها", واّتهم ر�سميًا بـ "ازدراء الأديان". 

ومل ي�سلم بعد ذلك اأي�سًا من امل�ساعب , فتعّر�س لالعتقال ثانية عام 2009م مع اأكرث 
الإمــام  جمال�س  اإقامة  ال�سالم(.  )عليهم  البيت  اأهــل  مذهب  اأتباع  من  ثالثمائة  من 
ال�سجن  من  خروجه  بعد  واجهها  التي  النخناق  فرتة  رغم  ال�سالم(  )عليه  احل�سني 
اأتباع  اأثار غ�سب  ال�سالم(, ما  الإمام احل�سني )عليه  "ح�سن" لإقامة جمال�س  ت�سّدى 

الفكر الأموي , ف�سّبهوا اإقامة تلك املجال�س باإعداده لنقالب. 
يقول "ح�سن": اإن بني اأمية اأ�ّس�سوا يف بالدنا م�سر اأن يوم عا�سوراء يوم عيد , وكذبوا 
اإىل  الدعوة  قبيل  من  اأكاذيب  ذلك  يف  و�سلم(  واآلــه  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  على 
بكذبهم  وزعموا  وال�سيام,  والغ�سل  اجلديد  ولب�س  والكتحال  اليوم,  هذا  يف  الإطعام 
الذي  الهراء  اإىل هذا  اأنظر  كنت  لقد  الأنبياء!  ال�سعادة جلميع  يوم  كان  اليوم  اأن هذا 
ي�سحك الثكلى ويوؤمل قلوبنا يف نف�س الوقت, فالعوام ما زالوا يّتخذون هذا اليوم عيدًا 
يوّزعون فيه احللوى , ويطلقون عليها بالعامية ا�سم: "حالوة عا�سوراء"؛ وذلك كّله لأن 
وماجوا  فكتموا احلق  األ�سنهم  العلماء خر�ست 
مـــاذا جرى  الــنــا�ــس  يــعــرف  الــبــاطــل, فلم  يف 
لقد  عا�سوراء.  يوم  ال�سالم(  )عليه  للح�سني 
�سرخت وبّح �سوتي وقلت: اأيها النا�س . . كيف 
اأن حتتفلوا وتبتهجوا يف يوم قتل فيه ابن  لكم 
ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( وقّرة 
الإمـــام  عـــزاء  جمال�س  اأقــيــم  وبـــداأت  عينه؟! 
اأيام  جنل�س  فكّنا   , ال�سالم(  )عليه  احل�سني 
حمّرم على �سرفه )�سلوات اهلل عليه( ونتذاكر 
�سريته العطرة ورزّيته املفجعة. وملّا فعلت ذلك 
)م�سجد  مقامه  عند  وجل�سنا  ال�سواد  ولب�ست 
الإمام احل�سني عليه ال�سالم( خافوا اأن تنقلب 
م�سر ففعلوا بي ما فعلوا . . . اإين لأعجب على 
 .  . البيت  اآل  اإحياء ذكريات  من يعرت�س على 
واهلل اإنه لأمر عجيب يف هذه الأمة! مل يكتفوا 
بقتلهم وت�سريدهم ومطاردتهم و�سّمهم وذبحهم , بل ويحاولون اأن ين�سوا اخللق ذكرهم 
)عليه  امل�سيح  ال�سيد  اآثار  يلتم�سون  الن�سارى  اإن  هذه؟!  اأمة  فاأي  جمال�سهم!  وين�سفوا 
ال�سالم( , ويقيمون القدا�سات , ويحيون مولده , وحتتفل الدنيا كلها معهم . . واليهود 
يقفون عند حائط املبكى يبكون على الهيكل . . وهوؤلء يعرت�سون علينا حني نبكي اإمامنا 
احل�سني ونندبه! ال�سهادة يف �سبيل اهلل بعد عمر من املثابرة يف �سبيل اإعالء كلمة احلق 
ومذهب اأهل البيت )عليهم ال�سالم( �ساء اهلل �سبحانه وتعاىل اأن ينال "ح�سن" وبع�س 
رفاقه من اأتباع املذهب ال�سيعي اجلزاء الأوفى , فرزقهم ال�سهادة يف �سبيله, وعلى اأيدي 
�سرذمة من النوا�سب املنتمني اإىل الفكر ال�سلفي التكفريي . كان ذلك يوم الأحد الرابع 
اإقامة  وعند  اجليزة,  مدينة  يونيو 2013م يف   23 املوافق   1434 لعام  �سعبان  من  ع�سر 
مرا�سم مولد منجي الأمم املهدي املنتظر -عّجل اهلل تعاىل فرجه ال�سريف- فال�سالم 

عليه يوم ولد, ويوم ا�ست�سهد, ويوم يبعث حيًا.

  اأهل البيت عليهم ال�صالم هم 

اأ�صل الأ�صول يف وجود هذا الكون, 
وهم جنوم الهتداء, من اّتبعهم 

اهتدى ل�صراط اهلل امل�صتقيم, ومن 
حاد عن طريقهم كان من املغ�صوب 

عليهم ومن ال�صالني. فوجب على كل 
موّحد عاقل اأن يّتبعهم يف العبادة 

واملعاملة والعادة  
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ا يف اأّن اأهل الأثر واأهل الراأي ل يرتددون حلظة يف تو�سيط القيا�س  ول ريب اأي�سً
الراأي  من  وهــوؤلء  اأولئك  عند  القيا�س  اأّن  يف  ريب  ول  كما  الت�سريع,  عملية  يف 
املمدوح, وهذا يف الواقع يوؤيد نظرتنا يف اأّن هاتني املدر�ستني لهما موقف جوهري 

واحد من الراأي.
ّثم اأّننا لو اأمّعنا يف قول الإمام ال�سادق )عليه ال�سالم( ممثل اآل البيت يف تلك 

احلقبة من التاريخ لأبي حنيفة: اإن دين اهلل لي�س بالقيا�س اإّمنا هو التباع)1(.
وقوله )عليه ال�سالم( الآخر لأبي حنيفة: اتق اهلل ول تق�س, فاإّمنا نقف غًدا نحن 
واآله  عليه  اهلل  اهلل )�سلى  ر�سول  قال  فنقول  تعاىل,  اهلل  يدي  بني  ومن خالقنا 
و�سلم(, وتقول اأنت واأ�سحابك �سمعنا وراأينا, فيفعل اهلل بنا وبكم ما ي�ساء)2(.

اأقول: لو اأمّعنا يف ذلك ولحظنا اأّن فقهاء الأمة – �سوى اأهل البيت – باأجمعهم 
اأّنه ل وجود ملا ي�ّسمى بالراأي املمدوح  قائلون بالقيا�س, يتو�سح من خالل ذلك 
عند اأهل البيت, ول اأقل من اأن الأمة الإ�سالمية غري متفقة على كونه ممدوًحا بل 

هو عند اأهل  البيت مذموم بالكلية.
على اأّن الرجحان يف هذا الأمر – بل يف كل الأمور – لأهل البيت, يّدل على ذلك 
قوله )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: ))كتاب اهلل وعرتتي اآل بيتي لن يفرتقا حتى 

يردا عّلي احلو�س(( )3(.

وفيما نح�سب فاإّن موقف كتاب اهلل من الراأي – كما تو�سح يف الأدلة القراآنية – 
هو عينه موقف اأهل البيت من العمل بالظن اأو بالراأي اأو بالقيا�س ما �سئت فعر, 
وحتى لو ما�سينا القول القائل باأّن اإجماع اأهل البيت وحدهم لي�س بحجة, اإّل اأّن 
والذي هو  املتقدم,  النبوي  للحديث  والفرو�س, فطبًقا  ال�سور  كل  لي�س يف  هذا 

متواتر, يكون اإجماع اأهل البيت حجة لو اقرتن مبوافقة الكتاب.
واآله  عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول  اإّن  الآنــف:  احلديث  تف�سري  يف  يقال  ما  اأقــل  اإذ 
و�سلم( اأمر باتباع اأهل البيت اإذا كانوا متفقني مع م�سامني الكتاب, وعلى ذلك 
ل ي�سع امل�سلم اإّل الن�سياع لأوامر اأهل البيت املتحدة مع اأوامر الكتاب ونواهيه 

واإّل ّعد عا�سًيا واآثًما وجاحًدا.
اإىل ممدوح  الراأي  تق�سيم  نبطل  اأ�سا�سه  على  الذي  الرهان  يقف  ّثم فال  ومن 
ومذموم على ذلك, فكما عرفت فاإّن الراأي اإّمنا اكت�سب �سفة املدح وال�سرعية من 
حديث معاذ, وهو كما فهمت جيًدا مو�سوع, وهذا كما نعتقد دليل بحد ذاته على 

بطالن مزعمة التق�سيم..
عن  يخرج  ل  التاريخ  عر  امل�سلمني  بني  احلقيقي  فالنزاع  الكالم  وخال�سة 
حلبة ال�سراع مبا حتمل الكلمة من معنى بني اأهل البيت )عليهم ال�سالم( من 
جانب وبني الآخرين من جانب اآخر؛ وحلديث معاذ ذلك الدور الّفعال يف تقوية 

�أطـر�ف �لـنز�ع يف �لقول بالر�أي!

 ل ريب في اأّن الم�صلمين �صوى اأهل البيت ومن تبعهم, من القائلين بالراأي, 
راأي  اإّما لأّن الراأي هو القيا�ش كما هو  والقائل بالراأي قائل بالقيا�ش ل محالة؛ 
واأكثرهما  اأحد م�صاديقه  باعتباره  القيا�ش  ي�صتمل على  الراأي  لأّن  واإّما  البع�ش, 

قيمة.

اإن الراأي ح�صبما يطرحه الراأيويون نظرًيا: هو 
القول في دين اهلل حيث ل قراآن ول �صنة.
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اجلانب الآخر, و�ستعرف يف الف�سول الالحقة اأّن اإرجاع ال�سرعية للراأي بوا�سطة 
تبلورت  فقط  خالله  من  �سيا�سي  �سبب  على  ينطوي  كان  املو�سوع  احلديث  هذا 
وانعطافاته  التاريخ  ت�سل�سل  يف  املطروح  بال�سكل  الراأيويني  عند  الت�سريع  نظرية 

احل�سا�سة..

�صـعة الـراأي و�صـيقه
يت�سع  الــراأي  اأّن  هل  هو  والعلماء  الباحثون  فيها  خا�س  التي  املهمة  البحوث  من 
لي�سمل القيا�س وال�ستح�سان وامل�سالح املر�سلة و�سد الذرائع وغري ذلك مّما احلق 

بال�سريعة اأم اأّنه القيا�س وح�سب؟
الراأي  يعدو  ل  اإذ  كثرًيا,  اأو  قلًيال  �سيًئا  يغني  ل  الأمر  هذا  البحث يف  اأّن  اأعتقد 
للقول يف دين اهلل حيث ل قراآن ول �سنة؛ وهو كما عرفت  الوا�سطة  )كمفهوم( 
م كل  ي�سّ الراأي  اأّن  �سك يف  وعلى ذلك فال  واأمينة حلديث معاذ,  ثانية  �سياغة 
الدين,  اأحكام  معرفة  يف  وال�سنة  القراآن  عن  بديلة  كو�سائل  املطروحة  الأق�سام 

والتي ت�ّسمى تارة بالقيا�س واأخرى بال�ستح�سان وثالثة بامل�سالح و.....
ولكن مّلا كان القيا�س مو�سع اتفاق الراأيويني دون الأق�سام الباقية التي اختلفوا يف 
حجيتها, حتى كاأّنك ل جتد اتفاق اثنني من اأئّمتهم على �سيء فيما �سوى القيا�س, 

اآل اأمره ليكون اأبرز اأق�سام اجتهاد الراأي, بل ذهب كثري من العلماء واملفكرين اإىل 
اأّن املق�سود من قول معاذ: اأجتهد راأيي هو القيا�س وح�سب....

يقول الإمام ال�سرخ�سي: القا�سي ماأمور باأن يجتهد فيما ل ّن�س فيه, وهو دليلنا 
على جواز العمل بالقيا�س فيما ل ّن�س فيه؛ فاجتهاد الراأي هو القيا�س)4(.

وقال الآمدي: والراأي ت�سبيه �سيء ب�سيء, وذلك هو القيا�س)5(.
ا  وقال ال�سيخ حممد اخل�سري: وكانت ترد على ال�سحابة اأق�سية ل يرون فيها ّن�سً
من كتاب اأو �ّسنة, واإذ ذاك يلجاأون اإىل القيا�س, وكانوا يّعرون عنه بالراأي)6(.

وقال اأحمد اأمني: وقد ارتقى البحث يف الراأي وّنظم, وو�سعت له قواعد و�سروط 
و�ّسمي بالقيا�س.... )7(.

قال الدكتور �صبحي المحم�صاني:
حديث  و�ساق  ال�سنة  بالقيا�س...,  الأخــذ  جــواز  على  الفقهاء  جمهور  اأدلــة  اأمــا 

معاذ)8(.
بيد اأّن هذا الكالم ل يحل امل�سكلة؛ اإذ اأّنهم اختلفوا فيما بينهم – الراأيويني – 
بع�سها  اأو  الأق�سام  باقي  بحجية  القول  تقدير  وعلى  الأق�سام,  باقي  حجية  على 

فالكالم هو الكالم؛ اإذ ل م�ستند لهم يف احلقيقة اإّل حديث معاذ املكذوب.

م�صتل من كتاب )الر�صول الم�صطفى �صلى اهلل عليه واآله و�صلم ومقولة الراأي( 
تاأليف: با�صم الحلي
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فامل�سائل املطروحة على ذلك: 
اأّنها وا�سعة  اأم  القيا�س فقط؟  راأيي تدل على حجية  اأّن كلمة معاذ: اجتهد  هل 

الدللة وت�سمل كال من القيا�س وال�ستح�سان وامل�سالح و.....؟
يبدو اأنه ل �سرورة ملحة لهذا البحث لأننا على اأي تقدير من هذه التقادير نرجع 
مت�سائلني بال اإرادة عن م�ستند كل و�سع اأو �سيق يف مدلول اجتهد راأيي, ولكن يف 
�سورة كون احلديث مو�سوًعا يلغي هذا البحث من الأ�سا�س؛ لأنه بنيان متداعي 

الأركان, بني على جرف هار, واأ�سا�س خاو, وحديث مو�سوع خمتلق.
الراأي  اأن  هو  اإنكاره  ي�سعنا  ل  مّما  الواقع  اأر�ــس  على  فاملطروح  حال  اأّي  وعلى 
وامل�سالح  وال�ستح�سان  القيا�س  الع�سور  من  ع�سر  يف  لي�سمل  رقعته  ات�سعت 
املر�سلة و�سد الذرائع و...., واجلميع يرجع ذلك من الناحية النظرية ب�سكل من 

الأ�سكال اإىل حديث معاذ املكذوب.
اأق�سام  وباقي  القيا�س  يدل حديث معاذ على حجية  نت�ساءل: هل  اأن  لنا  اإن  ثم 

الراأي اأم ل؟
واأكرث  خطورة  اأكــرث  الت�ساوؤل  يكون  الدللة  �سعف  اأو  الدللة  عدم  �سورة  ويف 

اأهمية؛ اإذ من اأين ا�ستمد الراأيويون حجية هذه الأق�سام؟.
اأ�سف اإىل ذلك حتى لو كان حديث معاذ �سحيًحا لي�س مكذوبا – وهو حمال ملا 
عرفت – فقل يل بربك كيف ميكن ا�ستفادة القول بال�ستح�سان مثال من حديث 

معاذ مع اأن ال�ستح�سان ل يلتقي مع القيا�س؟

اأو لي�ست النتائج ال�سرعية امل�ستخرجة بوا�سطة ال�ستح�سان ل تتفق مع مثيالتها 
امل�ستخرجة بوا�سطة القيا�س؟

قد يقال: قول معاذ: اجتهد راأيي معناه: اأبذل غاية و�سعي للو�سول اإىل اأ�سباب 
بالقيا�س فقط ول  الراأي غري منح�سرة  اأ�سباب  اأن  – الظن -, ومعلوم  الراأي 
بال�ستح�سان فقط, بل ت�سمل كل اأ�سبابه �سواء كانت قيا�ًسا اأم ا�ستح�ساًنا اأم..., 
الــراأي - وعلى ذلك فقول معاذ:  اأ�سباب حل�سول الظن -  الأمــور  وجميع هذه 

اجتهد راأيي يعني اجتهد للوقوف على كل �سبب يورث عندي ظنا - راأيا -.
الإن�ساف اإن هذا احلمل ظريف ولطيف اإل اأنه من ناحية علمية باطل؛ اآية ذلك 
اإىل  ذهبا  قد  الراأيويني  فقهاء  من  فقيهني  جتد  – ل  غالب  نحو  – على  اأنــك 
حجية كل اأق�سام الراأي, فبع�س منهم قائل بالقيا�س وح�سب ويبطل ال�ستناد اإىل 
ال�ستح�سان وباقي الأق�سام, وبع�س قائل ببع�سها ويبطل ويحرم البع�س الآخر, 
وفيما اأعلم مل يذهب اأحد من اأ�ساطني اأهل ال�سنة اإىل حجية جميع هذه الأق�سام 

واإن كانوا جممعني على القول بالقيا�س.
هذا يف احلقيقة دليل على بطالن ذلك احلمل؛ لأننا اإما اأن نقول بحجية جميع 
والظن,  الراأي  اأ�سباب  باعتبار دللة حديث معاذ على حجية كل  الأق�سام  هذه 

واإما ل؟ ويف ال�سورة الثانية ما امل�سوغ لرتجيح بع�س الأق�سام على بع�س؟!!!.
هذا الت�ساوؤل مل يقف الراأيويون اأمامه موقفا علميا جديا بل حاولوا الفرار منه 
ومن هذه امل�سوؤولية, مما يوؤكد مقدار ارتباكهم يف هذه امل�ساألة, الأمر الذي حدا 
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بهم للتما�س اأدلة اأخرى لثبات حجية القيا�س اأو ال�ستح�سان اأو امل�سالح املر�سلة, هي 
يف واقعها اأو هي من بيت العنكبوت.

خا�سة لو لحظنا اأن مقولة اجتهاد الراأي لي�ست مما اتفق يف دللتها على مدعاهم؛ 
فقد روي اإ�سحاق بن راهوية عن �سفيان بن عيينة قوله: اجتهاد الراأي هو م�ساورة اأهل 

العلم ل اأن يقول براأيه)9(.
وعلى كل حال؛ ففي ع�سر من الع�سور اأخذ الراأي مدلول وا�سعا بحيث دخلت فيه كل 

الأق�سام املتفق عليها واملختلف فيها..., يقول الدكتور علي حممد جعفر:
هذا ال�ستعمال للراأي يف هذه املرحلة – بعد ع�سر ال�سحابة – فر�سته ال�سرورات 
العلمية, وقد قامت على هذا الأ�سا�س اأكرث امل�سائل الفقهية؛ فقد اأخذ الراأي يف هذا 

الع�سر مدلول وا�سعا بحيث �سمل القيا�س وال�ستح�سان وامل�سالح املر�سلة)10(.
اأن ا�ستعمالهم لالجتهاد كان مبعانيه الوا�سعة التي ت�سمل  اأرى  وقالت نادية العمري: 

القيا�س وغريه كمراعاة امل�سلحة و�سد الذريعة)11(.
الذرائع  و�سد  وال�ستح�سان  القيا�س  عندهم  ي�سمل  الجتهاد  ال�ساي�س:  ال�سيخ  وقال 

وامل�سالح املر�سلة)12(.
---------------------------------------

 املبادرة هي اأ�سٌل للتطور و�سرٌط للدميومة، وقيل انها التفّكر بجدية والعزم واجلراأة 
على الأخذ بزمام الأمور، و�سناعة �سيء من ل�سيء...

 وغالبا ما تكون روح املبادرة وا�سحة املعامل يف اأجواء العمل الطوعي وما �ساكله من 
اأن�سطة املجتمع املدين التي ت�سب يف حميط امل�سلحة العامة، اإل ان منظمات املجتمع 
املدين عادة ما تخ�سع كما هو احلال يف اأغلب البلدان لإرادة اجلهات املمولة، التي هي 

�سخ�سيات نافذة او جهات ر�سمية او �سيا�سية.
ومن هنا فاإن روح املبادرة اذا ما كانت مرتبطة باإطار جمتمعي فئوي �سيق الأفق فانها 
حمكومة بالتال�سي مبرور الزمن، والأمثلة كثرية عندنا يف هذا امل�سمار حيث تاأ�س�ست 
مئات املنظمات التي حتمل �سعارات احلقوق والتطوير والتنمية والإع��الم وغريها 
خالل الأعوام الع�سرة املا�سية، اإل اأن النزر الي�سري منها بقي على قيد احلياة، مع 

الأخذ بنظر العتبار اننا هنا ل نعني املنظمات التخ�س�سية.
�ُسعدت كثريا بتاأ�سي�ض منظمة �سبابية قبل عدة اأيام تتميز با�ستقاللية فعلية وتنوع 
فكري وتخ�سع- على ما يبدو- لإرادة موؤ�س�سيها فقط الذين هم جمموعة من ال�سباب، 
يبتغون تقدمي الروؤى الأف�سل لتطوير املجتمع وك�سب نظرائهم من خالل برامج حتمل 
طابع التنمية. وهذا ال�سعور اتخذ طابع العجاب عندما تبنّيَ ان دعم هذه املنظمة 
ذاتي وي�ستند اىل قاعدة مثالية يف تاأ�سي�ض وعمل هذا النوع األ وهي التربعات من 

جهات عامة وخمتلفة، دون تاأثري على منهجية املنظمة من اأية ناحية. 
ان هذه النماذج من روح املبادرة هي اأ�سا�ض لبناء املجتمع املدين املثايل الذي يجعل 
دورا مميزا لكل فرد فيه، اإل ان حداثة التجربة يف بلدنا جتعل م�ساألة التاأ�سي�ض اأ�سهل 
بكثري من م�ساألة البناء والدميومة والفعالية امل�ستمرة لأن التحدي يكمن يف النتقال 
من مرحلة الن�سوء اإىل الفعالية والتاأثري. ومن هنا نوؤ�سر لالنتباه اإىل عدم ال�ستغراق 
يف تفا�سيل الربامج التنموية من دون قيا�ض م�ستوى الأداء والنتباه لَرْجع ال�سدى 
لالأعمال التي تتبناها هذه املبادرات، لأن اأن روح املبادرة �سيء واآليات العمل ونتائجه 

�سيء اآخر..
فرغم وجود مئات املنظمات كما اأ�سلفنا ل تزال اجنازات هذه املنظمات �سبابية ل 
ملم�ض مادي ول اأثر معنوي ملا تقوم به، �سوى ن�ساطات بع�ض املوؤ�س�سات الدينية ذات 
الطابع الجتماعي والإن�ساين اخلريي، اأما فيما يخ�ض اجنازات املنظمات التي حتمل 
عناوين الثقافة والتنمية واحلقوق والرتبية والتعليم والأ�سرة وامِلهن، فقد بقيت �سمن 

اإطار �سيق وغري قابل للتطور لأ�سباب خمتلفة ل جمال لذكرها هنا.

اإرها�شة قلم

روح املبادرة..
◄  يكتبها: �سباح الطالقاين

)1( م�سند اأبي حنيفة: 66.
)2( الأحكام لبن حزم 8: 1075, ولنا مع ال�سادق )عليه ال�سالم(: �سمعنا وراأينا وقفة علمية 

طويلة �ستاأتي.
)3(  �سنف�سل البحث فيه لحًقا.
)4( املب�سوط لل�سرخ�سي 16: 68.

)5( الإحكام يف اأ�سول الأحكام لالآمدي 4: 35.
)6(  تاريخ الت�سريع لل�سيخ اخل�سري: 87.

)7(  فجر الإ�سالم: 245.
)8( فل�سفة الت�سريع يف الإ�سالم: 184.

)9( الأحكام لبن حزم 6: 774.
)10(تاريخ القوانني: 162.

)11(  اجتهاد الر�سول: 223.
)12(  تاريخ الت�سريع الإ�سالمي لل�ساي�س: 80.
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    من اأ�صول لبنانية مقيم يف بلجيكا م�صيحي الديانة اعتنق ال�صالم 
واتبع مذهب اهل البيت عليهم ال�صالم منذ �صبع �صنوات بف�صل جمال�ش 
هذا  الغرب.  يف  ال�صالم  عليه  احل�صني  المــام  على  تقام  التي  العزاء 
كاهنًا  كان  وقد  اأولد,   4 ولديه  متزوج  ق�صا�ش(  )جا  امل�صتب�صر  هو 
والبحث  التفكر  بعد  احلق  اىل  اهتدى  لكنه  امل�صيحية  الديانة  يف 
والدرا�صة املعمقة ملذهب اأهل البيت عليهم ال�صالم, ومنَّ اهلل عز وجل 

عليه بف�صله واأهداه اىل الركوب يف �صفينة النجاة.

المستبصر جا قصاص
المستبصر جا قصاص حوارمع :

النجاة يبحر في سفينة 

يبحر يف �صفينة النجاة

فيك ا اأثــرت  التي  ال�صخ�صية  هي  من  احل�شينية:  لرو�شة 
واأدخلتك اإىل الدين ال�صالمي؟

ق�شا�ص: عملية التاأثري كانت بف�سل املغاربة الذين كانوا جماورين اىل 
بيتي يف دولة بلجيكيا حيث يقيمون املاآمت احل�سينية ب�سورة دورية فدخل النور 
اإىل قلبي من خالل ماأمت الإمام احل�سني عليه ال�سالم, لأنني اإىل هذه اللحظة 
وانا مذهول ب�سبب ما فعله القوم مع المام احل�سني -عليه ال�سالم- واأهل 

بيته الطهار وهو حفيد الر�سول.
 وللعلم ان كل اهل البيت -عليهم ال�سالم- ا�ست�سهدوا بحد ال�سيف وال�سم لكن 
م�سيبة المام احل�سني )عليه ال�سالم(هي العظم من حيث حجم الفاجعة 
ونوع اجلرمية الوح�سية التي اقرتفتها ايدي الغدر يف ار�س كربالء, وكذلك 
نوع ال�سخ�سية التي ارتكبت معها تلك الفاجعة وهو اآخر ابن بنت نبي على 

الأر�س.

   اأدركت ان اأكرث من ميثل الدين 

الإ�صالمي املحمدي احلق, هم حمبو  مذهب 

اأهل البيت -عليهم ال�صالم-   

• حوار : في�سل غازي
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لرو�شة احل�شينية: وكيف وجدت الدين الإ�صالمي؟ ا
ق�شا�ص: وجدت اأن الدين الإ�سالمي هو دين اهل البيت -عليهم ال�سالم- 
ومن اتبعهم, واأدركت ان اأكرث من ميثل الدين ال�سالمي املحمدي احلق هم 
حمبو  مذهب اهل البيت -عليهم ال�سالم- اما بقيت املذاهب الإ�سالمية فهي 
ان تذبح طفاًل  الإ�سالم هو  واإذا كان  الإ�سالمي,  الدين  متطرفة وبعيده عن 
وتاأكل قلبه على طريقة هند اآكلة الأكباد فاأنا اول من يرتك الدين الإ�سالمي, 
ومما يزيد ماأ�ساة امل�سلمني ان هوؤلء املجرمني يذبحون با�سم الدين الإ�سالمي 
حيث ي�سمون ويكرون على من يذبحونه �سواء اأكان �سيخًا ام طفاًل ام امراأة, 
واأنا احمد اهلل على اإين اعتنقت الإ�سالم واتخذت مذهب اهل البيت -عليهم 
ال�سالم- نورًا يل قبل ان ارى ما يفعل ال�سلفية واإل  لو راأيت ما فعلوه با�سم الدين 

الإ�سالمي ملا اعتنقت الإ�سالم قط".

لرو�شة احل�شينية: كيف ميكن ان تو�صح للعامل الأ�صباب التي ا
جعلتك تتخذ مذهب اهل البيت مذهبا لك؟

ق�شا�ص: اذا مل اتخذ مذهب اهل البيت -عليهم ال�سالم- مذهبا يل فيا 
ترى مذهب من اتخذ؟ 

وال�سيوخ بغري حق  الن�ساء والأطفال  الذين يقتلون  ال�سلفية  هل اتخذ مذهب 
الإن�سانية  بحق  الإجرامية  القذرة  الإعمال  هذه  توؤيد  التي  املذاهب  بقية  ام 

وامل�سلمني الذين يتبعون دين حممد -�سلى اهلل عليه واآله و�سلم-؟
 كما اإن العقل يقول اأن من ا�س�س الدين ال�سالمي هو الر�سول حممد -�سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم- وهذا يفر�س على امل�سلمني ان يتبعوا اهل بيت الر�سول واأن 
تكون حامال ل�سفاتهم واأن تعادي اعداءهم الذين قاتلوهم ظلما لكن -باأذن 

اهلل -لن ينت�سر الظلم بل احلق هو من ينت�سر.

م�صيحيا ا كنت  الإ�صالم  اإىل  دخولك  قبل  احل�شينية:  لرو�شة 
فهل كنت ملتزما يف ديانتك امل�صيحية؟

ق�شا�ص: انا كنت م�سيحيا )مورانيا( وكنت من امللتزمني واملت�سددين يف 
دين امل�سيحية لكن -احلمد هلل- متكنت من الركوب يف �سفينة النجاة وركبتها 
عن علم ومعرفة ولي�س عن طريق ال�سدفة, حيث ركبتها عن طريق القراءة 
واملطالعة ودرا�سة مركزة حلياة اهل البيت -عليهم ال�سالم -والدين الإ�سالمي, 
كما �ساعدين يف الدخول اإىل الإ�سالم ال�سيخ )�سعد ق�سري( من قم املقد�سة 
حيث يقدم برنامج على قناة الكوثر الف�سائية ا�سمه )احكام الإ�سالم( ومنه 
ا�ستفدت الكثري كما اأر�سل يل الكثري من ال�سخا�س الذين اهتموا يف دخويل 

اىل ال�سالم و�ساعدوين كثريًا.

ال�صالم ا اعتناق  نحو  رحلتك  كانت  كيف  احل�شينية:  لرو�شة 
وهل واجهت امل�صاعب يف هذه الرحلة؟

واأنا فخور جدًا حيث اتخذت ا�سعب قرار يف  كانت رحلة �سيقة  ق�شا�ص: 
حياتي وهو قرار تغيري الدين, لكن بتوفيق من اهلل -عّز وجّل- وكرامات اهل البيت 

-عليهم ال�سالم - ها انا اليوم اركب �سفينة النجاة واأبحر فيها نحو جنان اخللد.
اما امل�ساكل الفعلية التي واجهتني بعد دخويل اإىل الإ�سالم مل تكن من امل�سيحية 

قط, وامنا كانت من بع�س الإخوان امل�سلمني وال�سلفية والوهابية وكانوا يقولون 
كيف تختار هذا املذهب الباطل وو�سلت ابتزازاتهم اإىل حد التهديد بالقتل وكم 
كنت امتنى ان اكون �سهيدًا من اجل الإمام احل�سني -عليه ال�سالم- واأمتنى اأن 

اأوفق اإىل ذلك.
العراق  يف  املقد�صة  املراقد  وجــدت  كيف  احل�شينية:  الرو�شة 
وكيف كان عمل العتبات املقد�صة يف تقدمي اخلدمات اىل زائري 

مراقد اهل البيت عليهم ال�صالم؟
ق�شا�ص: اأقول بكل اأمانة انا منبهر مما راأيته يف العراق من ح�سن �سيافة 
وا�ستقبال, ومن تقدمي اخلدمات اىل الزائرين, وهذه هي زيارتي الوىل اىل 
العراق لكن لن تكن الأخرية بكل تاأكيد, حيث اين عزمت على ان اآتي باأ�سرتي 
يف الزيارة املقبلة كي تطول اقامتي يف العراق واأكرث من التزود بركات اهل 

البيت -عليهم ال�سالم-

لرو�شة احل�شينية: ما هي الكلمة التي حتب ان توجهها اىل ا
امل�صلمني وغري امل�صلمني يف العامل العربي والغربي؟

ق�شا�ص: من اعتنق الإ�سالم واتخذ مذهب اهل البيت -عليهم ال�سالم- 
مذهبا له هوؤلء هم الفائزون الذين �سيكونون مع الر�سول حممد -�سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم-ومن خالل منركم هذا اأحب ان اوجه كلمة اىل اهل ال�سياع 
وكي ل يقولوا اين كنت �سخ�سا م�سيحيا ول اعرف ما اقول عن ال�سالم, اقول يا 
اهل ال�سياع عليكم ان تدر�سوا وتراجعوا امل�سادر الدينية والقراآن الكرمي حتى 

يتبني لكم مذهب احلق.
 وهم يف الأخري بال اأدنى �سك �سيتبعون مذهب اهل البيت -عليهم ال�سالم- 
واأنا امتنى ان اكون اكرث تاأثريا يف ا�سرتي واأ�ستطيع اأن اأ�سري بهم اإىل الطريق 
ال�سحيح, واليوم اقرتبت كثريا من جني ثمار هذه الرحلة واأنا على ابواب ان 
يدخل ولدي البكر اىل الدين ال�سالمي ال�سحيح, وهناك الكثري من ال�سحاب 
لدي هم الن يدر�سون معي حقائق الدين ال�سالمي ال�سحيح واأمتنى ان ينتهي 
بهم املطاف بركوب �سفينة احلق, ومنهم الكثري من متبعي مذاهب ا�سالمية 
الن�ساطات يف بلجيكيا حيث ندخل  الكثري من  البيت ولدي  غري مذهب اهل 
على غرف املحادثة يف النرتنت امثال غرفة علي مع احلق وغدير قم من اجل 
م�ساعدة النا�س على معرفة احلقيقة ومن ثم الهداية اىل ال�سراط امل�ستقيم.           

  امل�صاكل الفعلية التي واجهتني بعد 
دخويل اإىل الإ�صالم مل تكن من امل�صيحية 

قط, وامنا كانت من بع�ش الإخوان امل�صلمني 
وال�صلفية والوهابية   
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 اخلن�ش اجلوار الكن�ش: هل هي الثقوب ال�صوداء؟   

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
 فال اأق�سم باخلن�س اجلوار 
ع�سع�س  اإذا  والليل  الكن�س 
وال�سبح اإذا تنف�س اإنه لقول 

ر�سول كرمي  )التكوير|19-15(

ال�سالمي  بالدين  العارفني  ل��دى  جليا  يكون  يكاد 
احلنيف اأن القراآن الكرمي هو كتاب هداية بالأ�سا�ض 
واأن ما يرد فيه من تلميحات علمية اإمنا هو دليل على 
ما يحتويه من اإعجاز، ي�ساف اإىل معجزته الأ�سا�سية 
املتمثلة باإعجازه الغوي.                                                                                       

    و لنبداأ بعمر الكون لأنه ذو عالقة كبرية باملو�سوع: 
فقد كانت هنالك عدة نظريات يف ال�سابق تقدر عمر 
الكون بني 15 مليار �سنة و10 مليارات و11 مليار و13 
مليار ون�سف. اإىل اأن ح�سم الأمر تل�سكوب هابل من 
اأن عمر الكون 12 مليار �سنة             )املو�سوعة الكونية 
الكربى، 2008: 382(. وقد يتغري التقدير بعد ابتكار 
نوع اآخر من التل�سكوبات.                                                                              

لبن  اللغة  مقايي�ض  معجم  يف  ورد  اللغة  حيث  ومن 
فار�ض اأن معنى )خن�َض(ا�ستخفى وت�سرت. و)اجلوار( 
اأي اجلارية يف اأفالكها، واجلري هو املر ال�سريع. اأما 
)الكن�ض( فتعني )�سفر �سيء عن وجه �سيء واإزالته( 
وكذلك املت�سرتة )يف مغارة( مثال.                                                                 
  فما هو الثقب الأ�سود؟ ورد يف مو�سوعة ويكيبيديا ما 

يلي: الثقب  الأ�سود  
    "هو منطقة يف الف�ساء حتوي كتلة كبرية يف حجم 
والذي  الكتلة،  لهذه  احل��رج  باحلجم  ي�سمى  �سغري 
عند الو�سول اإليه تبداأ املادة بالن�سغاط حتت تاأثري 
جاذبيتها اخلا�سة، ويحدث فيها انهيار من نوع خا�ض 
لالنفجار،  العك�سية  القوة  ينتج عن  بفعل اجلاذبية 
�سغريا  وجتعله  النجم  ت�سغط  القوة  هذه  اأن  حيث 
جدا وذا جاذبية قوية خارقة. وتزداد كثافة اجل�سم 
)نتيجة تداخل ج�سيمات ذراته وانعدام الفراغ البيني 

بني اجلزيئات(".
اجل��زء  ال���ق���رن)لرو����ض(  مو�سوعة  يف  ورد  كما    

)اأ�سياء(  ال�سوداء  الثقوب  اأن   )312 الأول)2006: 
�سماوية افرتا�سية تنباأت النظرية الن�سبية بوجودها، 
وهي رمبا تكون )كواكب( تعاين من انهيار جاذبي. 
ي��دع جم��ال لأي �سيء  ق��وة اجلاذبية ما ل  ولها من 
عظيمة  وه��ي  ال�سوء.  ذل��ك  يف  مبا  منها،  لالإفالت 
كتلة  م��رات  اأو 4   3 تبلغ  بع�سها  كتلة  اأن  اإذ  الكتلة، 
ال�سم�ض. والثقب الأ�سود ع�سي على الروؤية، لكن له 
التي  امل��ادة  يف  وكهرومغناطي�سية  جاذبية  تاأثريات 
حتيط به، ما يجعل من ا�ستك�سافها ممكنا. ويف عام 
1971، تو�سل العلماء اإىل مراقبة اأحد الثقوب ال�سوداء 
با�ستخدام اأ�سعة اأك�ض اأو الأ�سعة ال�سينية،  يف كوكبة 
ال�سم�ض  كتلة  بقدر  كتلته  وكانت  الدجاجة)�ض-ا(. 
10 مرات. ويظن الآن اأن هنالك ثقوبا �سوداء ت�ساوي 
كتلتها عدة ماليني مرة كتلة ال�سم�ض. وهي تتوزع يف 
مراكز اأغلب املجرات. وهي ن�سطة جدا يف املجرات 
حديثة التكوين اأي ال�سابة. فهي تتكون عندما تنهار 
النجوم. وتبداأ بالنمو كلما ابتلعت مزيدا من املادة. ثم 
اأنها تكون اأكرث هدوءا فيما بعد، في�سعب اكت�سافها يف 
املجرات امل�سنة. ومن النوع الأخري جمرتنا التي يوجد 
فيها ثقب اأ�سود يت�سرت يف اأرجائها.                                 

ال�سماء  دليل  ط��ري��ف��ة)راج��ع  حكاية  لذلك  وك���ان   
 .)96-95  :1981 ب��در،  الرحيم  عبد  د.  والنجوم، 
ال�سماء.  العلماء ظاهرة غريبة جدا يف  فقد لحظ 
وهي عبارة عن انبعاث اأ�سعة �سينية هائلة القوة ت�سل 
اإلينا من بعد اآلف من ال�سنني ال�سوئية. كما وجدوا 
جانب  وم��ن  �سخمة،  جن��وم  من  تنطلق  الأ�سعة  اأن 
النجوم  اأن هذه  اأتهم وج��دوا  ثم  واح��د منها فقط. 
ثنائية، لكن مكونها الآخر ل ميكن روؤيته. كما وجدوا 
اأن الأ�سعة تنطلق من مكان بني املكونني. وتوقعوا اأن 
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النجم غري املرئي �سغري جدا. وكثافته عالية، وهو ي�سحب مادة املكون الآخر 
ال�سخم بقوة توؤدي اإىل اإطالق الأ�سعة ال�سينية. وحقيقة هذا اجلرم اأن نويات 
ذراته قد التحمت بحيث اأ�سبح اجلرم كله نواة واحدة. ورمبا حدث نتيجة 
انفجار �سوبرنوفا)النجوم �سديدة التوهج(. والثقب الأ�سود ي�سري ب�سرعة هائلة 
تقرتب من 90% من �سرعة ال�سوء. ويختفي الزمان واملكان من الأجرام التي 

يبتلعها)العاملي، 2010: 533(.                                
ولو افرت�سنا اأن �سم�سنا حتولت اإىل ثقب اأ�سود، ف�ستتحول اإىل جرم قطره 6 
كيلومرتات فقط، ولكنه يحتفظ بنف�ض وزن ال�سم�ض وله نف�ض جاذبيتها. وبهذه 
الكثافة الهائلة، �سيبداأ اجلرم بجذب كل �سيء اإليه، ول ي�سمح حتى لل�سوء اأن 

يفلت منه. وهو لذلك ل ُيرى. وهذا هو ال�سبب يف ت�سميته بالثقب الأ�سود.
   والثقب الأ�سود هو جنم يف حال انهيار، لأن النجوم متر مبراحل هي الولدة 
وال�سباب ثم النهيار. " ولو طلبنا من علماء الفلك اأن يعرفوا لنا هذه املخلوقات 
�سيقولون:  فاإنهم  اإليه،  و�سلوا  ما  لأح��دث  مطابقا  علميا  تعريفا  العجيبة 
الثقوب ال�سوداء جتذب وتبتلع وتكن�ض كل ما جتده يف طريقها كن�سا." اأ�سامة 

نعيم)2008: 35-34(                         
ق��در كبري ج��دا من  ال�سوداء على  للثقوب  ال��ق��راآن الكرمي  اأن و�سف  ون��رى   
لأنه ل  ال�سيطان ب)اخلنا�ض(  اأي ل ترى، لذلك �سمي  الدقة: فهي تخن�ض 
ُيرى؛ وهي جوار لأنها جتري وت�سري ب�سرعة؛ وهي كن�ض لأنها جتذب اإليها كل 
�سيء قريب منها وت�سمه اإليها ب�سدة. والت�سمية القراآنية اأكرث دقة من ت�سمية 
العلماء)الثقوب ال�سوداء( فكلمة )ثقب( تعني فراغا، وهي جنوم ذات اأوزان 
ثقيلة جدا ولي�ست فراغا؛ كما اأن كلمة )�سوداء( غري دقيقة علميا فهي ل لون 

لها لأنها ل ت�سدر اأ�سعة مرئية.  
ومل مير علماء الفلك بظاهرة الثقوب ال�سوداء مرور الكرام، بل اأنهم و�سعوا 
ت�ساوؤلت عديدة تخ�ض ماهية الكون وبدايته ونهايته)اأنظر عظيموف، 1976: 
253(. واأول تلك الأ�سئلة: هل ينتهي الكون كله على هيئة ثقوب �سوداء؟ ولو 
�سح ذلك، فكيف كانت بداية الكون؟ هل كانت املادة التي انفجرت على هيئة 
اأ�سود؟ وكيف  امل��دوي( جمرد ثقب  اأو النفجار  ما ي�سمى )النفجار الكبري 
انفجرت؟ هل ي�سكل الكون احلايل ثقبا اأ�سود؟ وما الذي يحدث للمادة عندما 
يبتلعها ثقب اأ�سود؟ هل تتحول اإىل انفجار كبري يف اجلانب الآخر؟ وهل ميكن 
اأن يتحول كل ثقب اأ�سود اإىل )ثقب اأبي�ض( يوّلد اأكوانا اأخرى يف اأماكن اأخرى 

من الكون؟ وهل اأن الكوازارات هي  يف حقيقتها ثقوب بي�ساء؟
ومما ل�سك فيه اأن معرفة ما يحدث للثقوب ال�سوداء �سي�ساعد يف فهم ن�ساأة 

الكون وتطوره وم�ستقبله. ف�سبحان اخلالق العظيم!                           
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ت�سرفنا يف هذا ال�سهر الف�سيل بان نكون يف �سيافة اهلل -تعاىل- لنتلذذ بطاعته ونتمتع 
بنعمه وكرمه حتى اأ�سبحت اأنفا�سنا فيه عبادة ونومنا ت�سبيح واعمالنا م�ساعفة وذنوبنا 
مغفورة برحمته، هذا ال�سهر الذي يعد من اعظم ال�سهور عند اهلل ي�سم ليلة عظيمة 
متثل �سرا من ا�سرار الباري -عّز وجّل- كونها تعترب خريا من الف �سهر فهي حمط 
اهتمامه وذكرها يف كتابه كما اكد عليها ر�سولنا الكرمي حممد -�سلى اهلل عليه واله 
واهل بيته الطهار عليهم ال�سالم-، وهنا دفعتني الرغبة وحب ال�ستطالع للبحث 
والتعمق يف ماهية هذه الليلة وماهو ال�سر يف ادراكها فا�ستوقفني حديث وجدته يف 
تف�سري نور الثقلني والربهان وكتاب بحار الأنوار)ج42 : 105( عن تف�سري فرات الكويف 
م�سندًا عن الإمام الباقر )عليه ال�سالم( يف تف�سري �سورة القدر، قال : ) اإّن فاطمة 
هي ليلة القدر، من عرف فاطمة حّق معرفتها فقد اأدرك ليلة القدر( وهنا ازداد الأمر 
غمو�سا كوين �ساءلت نف�سي ماهو وجه ال�سبه بني فاطمة الزهراء -عليها ال�سالم- 

وليلة القدر ؟
حتى تو�سلت اىل ان هنالك من القرائن ما ل تعّد ول حت�سى يف مقدمتها ما ورد عن 
ا اأنَزْل�َناُه يِف َل�ْيَلِة الَقْدِر(،  اأبي عبد اهلل الإمام ال�سادق )عليه ال�سالم( اأّنه قال: ) اإنَّ
الليلة فاطمة الزهراء والقدر اهلل، فمن عرف فاطمة حّق معرفتها فقد اأدرك ليلة 

القدر، واإمّنا �سّميت فاطمة لأّن اخللق فطموا عن معرفتها.
ولو تعمقنا بالبحث �سنجد اأّن هنالك قرائن ومت�سابهات كثرية، ولعل الأمر له مدخليه 
يف الرتكيبة الكونية التي خلق اهلل تعاىل بها ال�سيدة الزهراء -عليها ال�سالم -اذ لو 
تتبعنا الروايات بتاأمل لوجدنا اإن اهلل -�سبحانه وتعاىل- اأمر ر�سوله الكرمي باأن يرتك 
بيته اأربعني يوما وي�سوم النهار وي�سلي الليل ثم يكون الإفطار من ثمار اجلنة وهذه 
الثمرة الذي يقول عنها ر�سولنا الكرمي: ) اإن جربائيل - عليه ال�سالم - اأتاين بتفاحة 
من تفاح اجلنة فاأكلتها فتحولت ماء يف �سلبي، ثم واقعت خديجة فحملت بفاطمة ، 
فاأنا اأ�سم منها رائحة اجلنة(. ولعل ال�سر يف اإدراك ليلة القدر ميثل الطريق لر�سى 
اهلل وهنا جند ان الأحاديث ال�سريفة توؤكد ان ر�سا اهلل من ر�سى فاطمة، ولعل ادراك 
ليلة القدر ميثل ال�سبيل للنجاة من اهوال القيامة وهنا ت�سري الروايات ان حب فاطمة 
-عليها ال�سالم- ينفع يف مئة موطن يف مقدمتها النجاة من اه��وال القيامة، ولعل 
ادارك ليلة القدر ميثل الو�سيلة للنجاة من نار جهنم ففاطمة الزهراء -عليها ال�سالم- 
الو�سيلة واملتو�سل بها للخروج من النار ويف هذا امل�سمون اأخبار كثرية منها: )اأنها اإمنا 
�سميت فاطمة لأنها تلتقط �سيعتها وحمبيها من النار كما يلتقط الطري احلب اجليد 
من احلب الرديء(  ولعل ادراك ليلة القدر ميثل الغاية لدخول اجلنة والتلذذ بثمارها 
فحب فاطمة ميثل الغاية لدخول اجلنة ، وهي ثمرة من ثمراتها وغريها من القرائن 
التي يطول املقام لذكرها، فحري بنا ان نر�سى فاطمة اول ومن ثم نتوجه للباري يف ليلة 

القدر، فهنيئا ملن ار�سى فاطمة وتع�سا ملن اغ�سبها  ومن اآذاها .

فلندرك فاطمة يف ليلة القدر 

◄  بقلم: ولء ال�سفار 

والئيات



الأمانة العامة للعتبة 
الح�سينّية المقّد�سة

 الربنامج الول :
الذهاب بوا�سطة الطريان والعودة بالبا�سات

يكون االنطالق من كربالء املقد�سة بوا�سطة با�سات العتبة احل�سينية 
م�سهد  مطار  يف  النزول  ثم  اال�سرف  النجف  مطار  اإىل  املقد�سة 
املقد�سة. االقامة يف م�سهد 6 ليال ومن �سمنها زيارة املراقد ال�سريفة 

)يا�سر ونا�سر – واخلواجة ربيع – واخلواجة مراد – وابا �سلت(.
ثم التربك بوجبة طعام من م�سيف االإمام الر�سا عليه ال�سالم.

ثم االنطالق اإىل طهران برًا وزيارة ال�ساه عبد العظيم عليه ال�سالم 
وال�سيد اخلميني قد�س اهلل �سره، ثم الذهاب اإىل زيارة قم بوا�سطة 
با�سات حديثة ومكيفة وتكون االإقامة 3 ليايل وزيارة جامع جمكران 
– جهل اأخرتون( ثم املغادرة اإىل حدود مهران برًا ثم دخول العراق 
احل�سينية  العتبة  با�سات  بوا�سطة  املقد�سة  كربالء  اإىل  والتوجه 

املقد�سة.
)يرجى اللتزام باملواعيد(

ال�سعرالعمر
575000من 7 �سنة واأكرب

300000من 2 �سنة اإىل 7 �سنة
50000من 1 يوم اإىل 2 �سنة

 الربنامج الثاين :
الذهاب بوا�سطة البا�سات والعودة بالبا�سات

يكون االنطالق من كربالء بوا�سطة با�سات العتبة احل�سينية املقد�سة 
اإىل مهران ثم التوجه اإىل قم املقد�سة برًا واالإقامة فيها ملدة ليلتني 
ومن �سمها زيارة: )جامع جمكران – جهل اأخرتون( ويكون الذهاب 
اأو االياب جوًا اإىل م�سهد املقد�سة واالقامة هناك ملدة )6( اأيام من 
�سمنها زيارة )يا�سر ونا�سر – خواجه ربيع – خواجه مراد – واأبا 
الر�سا )عليه  االإم��ام  بوجبة طعام من م�سيف  التربك  ثم  �سلت( 
احلديثة  البا�سات  بوا�سطة  املقد�سة  قم  اإىل  العودة  ثم  ال�سالم( 
ال�سالم  عليه  العظيم  عبد  )ال�ساه  وزي��ارة  بطهران  م��رورًا  ومكيفة 

ق�سم ال�سياحة الدينّية

ذو القعدة 1433ه� 24

العراق كربلء املقد�سة �سارع ال�سدرة مقابل باب ال�سدرة
032329069 – 07602006995 – 07809395948

وقت النطلقمكان النطلق�سعر التذكرةالرحلةاليام

530 �سباحًامقابل باب ال�سدرة7000 دينار لل�سخ�س الواحدالكاظمية – اأوالد م�سلمال�سبت
مقابل باب ال�سدرة12000 دينار لل�سخ�س الواحد�سامراء – �سيد محمد

630 �سباحًامقابل باب ال�سدرة 5000 دينار لل�سخ�س الواحد النجف – الكوفة – ال�سهلةاالحد

530 �سباحًامقابل باب ال�سدرة 12000 دينار لل�سخ�س الواحد �سامراء – �سيد محمداالثنين
530 �سباحًامقابل باب ال�سدرة 7000 دينار لل�سخ�س الواحد الكاظمية – اأوالد م�سلم

النجف – الكوفة – ال�سهلةالثالثاء

قرب جامع ابن فهد الحلي/ مركز المدينة.5000 دينار لل�سخ�س الواحد 
مقابل التربية/ حي البلدية.

جامع حي النقيب/ حي النقيب.
جامع االإمام الجواد/ حي االأ�سرة.
جامع اإمام المتقين/ حي الحر.

1200 ظهرًا. 3000 دينار لل�سخ�س الواحد 
)البا�سات غير مكيفة(

530 �سباحًا.مقابل باب ال�سدرة 12000 دينار لل�سخ�س الواحد �سامراء – �سيد محمداالأربعاء
530 �سباحًا.مقابل باب ال�سدرة 7000 دينار لل�سخ�س الواحد الكاظمية – اأوالد م�سلم

630 �سباحًامقابل باب ال�سدرة 5000 دينار لل�سخ�س الواحد النجف – الكوفة – ال�سهلةالخمي�س

الجمعة

530 �سباحًامقابل باب ال�سدرة 12000 دينار لل�سخ�س الواحد �سامراء – �سيد محمد 
630 �سباحًامقابل باب ال�سدرة 5000 دينار لل�سخ�س الواحد النجف – الكفوة – ال�سهلة

530 �سباحًامقابل باب ال�سدرة 7000 دينار لل�سخ�س الواحد الكاظمية – اأوالد م�سلم
الحمزة – القا�سم – 
630 �سباحًامقابل باب ال�سدرة 5000 دينار لل�سخ�س الواحد �سريفة – بنات الح�سن

وال�سيد اخلميني )قد�س اهلل �سره( واالإقامة يف قم ليله واحدة ثم 
املغادرة اإىل حدود مهران برًا ثم دخول العراق والتوجه اإىل كربالء 

املقد�سة بوا�سطة با�سات العتبة احل�سينية املقد�سة.
)يحق للإدارة تغري الربنامج ح�سب الظروف(

ال�سعرالعمر
400000من 7 �سنة واأكرب

200000من 2 �سنة اإىل 7 �سنة
90000من 1 يوم اإىل 2 �سنة

 الربنامج الثالث :
الذهاب بوا�سطة الطريان والعودة طريان

العتبة  با�سات  بوا�سطة  املقد�سة  ك��رب��الء  م��ن  االن��ط��الق  يكون 
احل�سينية املقد�سة اإىل مطار النجف اال�سرف ثم النزول يف مطار 

م�سهد املقد�سة.
 – ونا�سر  )يا�سر  زي��ارة  �سمنها  ومن  ليايل   6 م�سهد  يف  االإقامة 

واخلواجة ربيع – واخلواجة مراد – واأبا �سلت(.
ثم التربك بوجبة طعام من م�سيف االإمام الر�سا عليه ال�سالم، ثم 
االنطالق اإىل زيارة قم مرورًا ب� )�ساه عبد العظيم( عليه ال�سالم 
وال�سيد اخلميني بوا�سطة با�سات حديثة ومكيفة وتكون االإقامة يف 
قم )3 ليايل( وزيارة )جامع جمكران – جهل اأخرتون( املغادرة 
من مطار طهران اإىل مطار النجف االأ�سرف والتوجه اإىل كربالء 

املقد�سة بوا�سطة با�سات العتبة احل�سينية املقد�سة.

ال�سعرالعمر
800000من 7 �سنة واأكرب

575000من 2 �سنة اإىل 7 �سنة
150000من 1 يوم اإىل 2 �سنة

25ذو القعدة  1433ه��
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العراق كربلء املقد�سة �سارع ال�سدرة مقابل باب ال�سدرة
032329069 – 07602006995 – 07809395948

وقت النطلقمكان النطلق�سعر التذكرةالرحلةاليام

530 �سباحًامقابل باب ال�سدرة7000 دينار لل�سخ�س الواحدالكاظمية – اأوالد م�سلمال�سبت
مقابل باب ال�سدرة12000 دينار لل�سخ�س الواحد�سامراء – �سيد محمد

630 �سباحًامقابل باب ال�سدرة 5000 دينار لل�سخ�س الواحد النجف – الكوفة – ال�سهلةاالحد

530 �سباحًامقابل باب ال�سدرة 12000 دينار لل�سخ�س الواحد �سامراء – �سيد محمداالثنين
530 �سباحًامقابل باب ال�سدرة 7000 دينار لل�سخ�س الواحد الكاظمية – اأوالد م�سلم

النجف – الكوفة – ال�سهلةالثالثاء

قرب جامع ابن فهد الحلي/ مركز المدينة.5000 دينار لل�سخ�س الواحد 
مقابل التربية/ حي البلدية.

جامع حي النقيب/ حي النقيب.
جامع االإمام الجواد/ حي االأ�سرة.
جامع اإمام المتقين/ حي الحر.

1200 ظهرًا. 3000 دينار لل�سخ�س الواحد 
)البا�سات غير مكيفة(

530 �سباحًا.مقابل باب ال�سدرة 12000 دينار لل�سخ�س الواحد �سامراء – �سيد محمداالأربعاء
530 �سباحًا.مقابل باب ال�سدرة 7000 دينار لل�سخ�س الواحد الكاظمية – اأوالد م�سلم

630 �سباحًامقابل باب ال�سدرة 5000 دينار لل�سخ�س الواحد النجف – الكوفة – ال�سهلةالخمي�س

الجمعة

530 �سباحًامقابل باب ال�سدرة 12000 دينار لل�سخ�س الواحد �سامراء – �سيد محمد 
630 �سباحًامقابل باب ال�سدرة 5000 دينار لل�سخ�س الواحد النجف – الكفوة – ال�سهلة

530 �سباحًامقابل باب ال�سدرة 7000 دينار لل�سخ�س الواحد الكاظمية – اأوالد م�سلم
الحمزة – القا�سم – 
630 �سباحًامقابل باب ال�سدرة 5000 دينار لل�سخ�س الواحد �سريفة – بنات الح�سن

وال�سيد اخلميني )قد�س اهلل �سره( واالإقامة يف قم ليله واحدة ثم 
املغادرة اإىل حدود مهران برًا ثم دخول العراق والتوجه اإىل كربالء 

املقد�سة بوا�سطة با�سات العتبة احل�سينية املقد�سة.
)يحق للإدارة تغري الربنامج ح�سب الظروف(

ال�سعرالعمر
400000من 7 �سنة واأكرب

200000من 2 �سنة اإىل 7 �سنة
90000من 1 يوم اإىل 2 �سنة

 الربنامج الثالث :
الذهاب بوا�سطة الطريان والعودة طريان

العتبة  با�سات  بوا�سطة  املقد�سة  ك��رب��الء  م��ن  االن��ط��الق  يكون 
احل�سينية املقد�سة اإىل مطار النجف اال�سرف ثم النزول يف مطار 

م�سهد املقد�سة.
 – ونا�سر  )يا�سر  زي��ارة  �سمنها  ومن  ليايل   6 م�سهد  يف  االإقامة 

واخلواجة ربيع – واخلواجة مراد – واأبا �سلت(.
ثم التربك بوجبة طعام من م�سيف االإمام الر�سا عليه ال�سالم، ثم 
االنطالق اإىل زيارة قم مرورًا ب� )�ساه عبد العظيم( عليه ال�سالم 
وال�سيد اخلميني بوا�سطة با�سات حديثة ومكيفة وتكون االإقامة يف 
قم )3 ليايل( وزيارة )جامع جمكران – جهل اأخرتون( املغادرة 
من مطار طهران اإىل مطار النجف االأ�سرف والتوجه اإىل كربالء 

املقد�سة بوا�سطة با�سات العتبة احل�سينية املقد�سة.

ال�سعرالعمر
800000من 7 �سنة واأكرب

575000من 2 �سنة اإىل 7 �سنة
150000من 1 يوم اإىل 2 �سنة

25ذو القعدة  1433ه��
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التوحيد الإ�سالمي  مركز 

يف الرنويج
ن�ساطات ثقافية لبناء اأجيال ح�سينية واعية

ملا كان بع�س امل�سلمون واإتباع اأهل البيت عليهم ال�سالم يقطنون بالد 
تختلف عن موطنهم االأ�سلي يف املعتقد واللغة والثقافة كان البد 

للقدوات والُنخب من اإتباع اأهل البيت عليهم ال�سالم من 
تاأ�سي�س املراكز الدينية والثقافية التي تاأخذ على 

عاتقها ن�سر مبادئ االإ�سالم احلنيف ومنهج اأهل 
الإ�سالمي البيت االأطهار عليهم ال�سالم. التوحيد  مركز  ويعّد 

خ��رَي مثال على ه��ذه امل��راك��ز، ال�سيخ 
ملجلة  حت��دث  املركز  م�سوؤول  جلول  حممد 
وعن  املركز  تاأ�سي�ض  عن  احل�سينية(  )الرو�سة 
عام  يف  املركز  تاأ�س�ض  قائاًل:  فيه  الن�ساطات  طبيعة 
املراكز  اك��رب  م��ن  (وه��و  )اأو���س��ل��و  1994 م يف مدينة 
املركز  يقيم  حيث  ال��رنوي��ج،  يف  ال�سيعية  الإ�سالمية 
عدد من الن�ساطات واملنا�سبات الدينية املختلفة 
اإليه  املنت�سبة  اجل��ال��ي��ات  لغات  مبختلف 
م�ساريفه  تبلغ  م�ستاأجر  مبنى  يف 
دولر،   8000 ح��وايل  ال�سهرية 
اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ه�����ذا 
مدر�سة  ا�ستئجار 
ن��روي��ج��ي��ة  يف 
ع���ط���ل���ة 

نهاية الأ�سبوع تقام فيها ن�ساطات 
)عليه  اجل�����واد  الإم������ام  م��در���س��ة 
ال�سالم( التابعة ملركز التوحيد الإ�سالمي 
حيث يتم تعليم اللغة العربية والرتبية الإ�سالمية 

والعقائد والفقه والقراآن الكرمي.
واأو�سح جلول" اأن تكاليف الإيجارات مرتفعة جدًا يف 
اإىل  اإىل ذلك فان النتقال من مكان  اإ�سافة  الرنويج 
اآخر عند انتهاء عقد الإيجار يعد عملية �سعبة للغاية، 
اذ لي�ض من ال�سهل اإيجاد مكان منا�سب ليكون مركزًا 
اإ�سالميا ،او حت�سيل �ساحب ملك على ا�ستعداد لتاأجري 
مبناه من اجل اإقامة ن�ساطات اإ�سالمية فيه خ�سو�سًا 
و�سع  ا�ستقرار  اأج��ل  وم��ن  لذلك  الخ��رية،  الفرتة  يف 
تعاىل  اهلل  بعون  مت  املركز  رواد  من  واملوؤمنني  املركز 
مربع  م�ساحتها حوايل 2000 مرت  ار�ض  قطعة  �سراء 
يف العا�سمة او�سلو من اجل بناء جممع ا�سالمي، ولقد 
مت احل�سول على الرخ�ض املطلوبة من قبل اجلهات 
اذا  بالبناء  املبا�سرة  الآن  وميكننا  والبلدية  الر�سمية 

توفر التمويل".
وعن املبنى اجلديد الذي يعمل املركز على اإن�ساءه بني 
جلول"  تبلغ كلفة امل�سروع حوايل 3 مليون دولر وي�سم 
م�سجد وم�سلى للن�ساء و�سالتني و6 غرف عبارة عن 
عامة  ومكتبة  دينية  علمية  وح���وزة  مدر�سة  �سفوف 
ومكتب لالإدارة والجتماعات وغرفة لتجهيز الأموات 
ومطبخ  وال�سباب  لالأطفال  خا�سة  للرتفية  وغ��رف��ة 

وجماميع �سحية وموقف �سيارات".
اأما عن اأهم الربامج والن�ساطات التي يقوم بها مركز 
اأه��م  اأن  املركز"  م�����س��وؤول  ذك��ر  الإ���س��الم��ي  التوحيد 
الربامج والن�ساطات التي يقوم بها املركز  فهي اإقامة 
ودع��اء  كميل  ودع���اء  واجل��م��اع��ة  ���س��الة اجلمعة 
واع��ط��اء درو����ض ح��وزوي��ة ودرو����ض  التو�سل 
اأ�سبوعية يف التف�سري والفقه والأخالق 
حما�سرات  واإقامة  اأوردو،  بلغة 

�سوال املكرم 1434هـ 28



واإعطاء  العربية،  باللغة  اأ�سبوعية  وجمال�ض  ثقافية 
الفار�سية  باللغة  وحم��ا���س��رات  التجويد  يف  درو����ض 
لالإ�سالم،  املعتنقني  للرنويجيني  العقائد  ودرو���ض يف 
ودرو���ض  والأوردو،  العربّية  باللغة  للن�ساء  ودرو����ض 

لل�سباب من جن�سيات خمتلفة باللغة الرنويجية.
ولدات  من  املختلفة  املنا�سبات  اإحياء  على  ونعمل   
ليايل  واإحياء  ال�سالم(  )عليهم  املع�سومني  ووفيات 
�سهر رم�سان املبارك وعا�سوراء، وي�سم املركز مكتبة 
اللغات  مبختلف  كتب  على  حتتوي  متنوعة  اإ�سالمية 
�ساأنها  من  ن��دوات  واإق��ام��ة  متنوعة،  �سوتية  ومكتبة 
غريهم،  ومع  اأنف�سهم  امل�سلمني  بني  العالقة  توطيد 
ونحاول التن�سيق مع باقي املراكز الإ�سالمية من اأجل 
تعزيز و�سع امل�سلمني يف الرنويج والعمل على حتقيق 
ور�سة  امل��رك��ز  ول��دى  حقوقهم،  وت��اأم��ني  م�ساحلهم 
ترجمة وطباعة يتم فيها طباعة املن�سورات الثقافية 
والدينية والعمل على ترجمة الكتب الإ�سالمية املختلفة 
اىل اللغة الرنويجية، وميتلك املركز مدر�سة اإ�سالمية 
ال�سالم(  اجلواد)عليه  الإم��ام  مدر�سة  له هي  تابعة 
اللغة  والإ�سالمية  العربية  اجلاليات  اأطفال  لتدري�ض 
القراآن  وتالوة  الإ�سالمية وحتفيظ  والرتبية  العربية 

الكرمي".
امل�سلمني  لغري  اإع��الم��ي  ن�ساط  لدينا  جّلول"  وتابع 
الكتب  لبع�ض  ت��رج��م��ة  ور���س��ة  امل��رك��ز  يف  ف��ي��وج��د 
الإ�سالمية والثقافية بالإ�سافة اإىل اإقامة العديد من 
الفكر  نو�سل  اأن  نحاول  خاللها  من  التي  املوؤمترات 

الإ�سالمي اإىل ال�سعب الرنويجي، فنعمل على الرتكيز 
على بع�ض الأمور التي نرى باأنها متثل حمل اهتمام 
كمو�سوع العنف �سد املراأة والعنف الأ�سري والطفل 
والزواج ونبني لهم نظرة الإ�سالم نحو هذا املوا�سيع". 
ويف �سوؤالنا عن مدى تقبل وتفاعل اجلاليات العربية 
والإ�سالمية  للن�ساطات التي يقيمها املركز اأ�ساف" 
فيما يخ�ض اجلالية العربية والإ�سالمية فان اجليل 
بقوة  يح�سرون  نراهم  املهاجرين  اأولد  او  الثاين 
وي�ساركون يف كافة الأن�سطة الإ�سالمية والدينية وهم 
ي�سعرون اأنهم يعي�سون يف حتدي ملواجهة اأعداء دينهم 

وعاداتهم وتقاليدهم الإ�سالمية.
 مبينًا" اأّما فيما يخ�ض تقبل املجتمع الغربي لفعاليات 
املراكز الإ�سالمية  فاأعتقد انه يعترب تفاعال وتقبال 

جيدا مع الكثري من الأن�سطة والفعاليات".
وحول اأهم ال�سعوبات التي تواجه عمل املركز قال" 
ن�ستطيع  فنحن  ج���دًا،  كبري  ح��ري��ة  بهام�ض  نتمتع 
نعرب عن  اأن  ون�ستطيع  بكل حرية  �سعائرنا  ممار�سة 
من  نعاين  ولكننا  املختلفة  الإع��الم  و�سائل  يف  ذلك 
بع�ض القوانني التي تتعار�ض مع ال�سريعة الإ�سالمية 

خ�سو�سًا فيما يتعلق مبعامالت الزواج والطالق".
وفيما يخ�ض الأفكار وامل�ساريع امل�ستقبلية للمركز بني 
جلول" اأفكارنا امل�ستقبلية هي ان جنعل من امل�سجد 
واملراكز الإ�سالمية مراكز اإ�سعاع لبث فكر اهل البيت 
)عليهم ال�سالم( ونحن الآن نعمل على تثقيف ال�ساب 
بحيث  والدينية  الإ�سالمية  ثقافتهم  ون�سقل  امل�سلم 

يكونون 
ن��������������واة 

للم�ستقبل حتى 
ي��ع��ل��م��وا الآخ���ري���ن، 

الواجب  ب��اأن  ن�سعر  فنحن 
�سابة  فئة  تاأ�سي�ض  ه��و  علينا، 

مثقفة ومتدينة لتاأخذ على عاتقها ن�سر 
تعاليم الدين، وتبّث الفكر الإ�سالمي.

ور�سة  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��و  م�����س��روع  لدينا  م�سيفًا" 
بالطفل  الهتمام  يتم خاللها  بالأطفال  متخ�س�سة 
من كافة جوانبه ب�سكل مكثف جدًا فنعمل على اإقامة 
ن�ساطات تثقيفية اأ�سبوعية حتى ن�ستطيع نربط الطفل 

بالدين لكي يتم�ّسك بدينه".

   ان اجليل الثاين او اأولد املهاجرين نراهم 

الأن�صطة  كافة  يف  وي�صاركون  بقوة  يح�صرون 
الإ�صالمية والدينية وهم ي�صعرون اأنهم يعي�صون 

يف حتدي ملواجهة اأعداء دينهم وعاداتهم 
وتقاليدهم الإ�صالمية   
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الآخر �صريكا اجتماعّيا   

تــعــد اإ�ــصــكــالــّيــة الــعــالقــة بني 
اأزلّية,  اإ�صكالّية  الذات والآخر 
الإن�صان  اهلل  ــد  اأوج اأن  فمنذ 
على الأر�ش وجعله خليفة له, 
والختالف,  التنوع  معه  اأوجد 
هذا  �صمات  من  �صمة  وجعلهما 
الت�صّور  ا�صت�صعر  وقد  الوجود, 
الإ�ـــصـــالمـــي خـــطـــورة عــالقــة 

الذات بالآخر

والنا�ض  احلياة  �سوؤون  تنظيم  يف  تاأثريها  ومدى   
ب�سكل يدعو للمحبة والت�سامح والتعاي�ض الإن�ساين 
الربيء من الغّل والأحقاد ومن الدم امل�سفوح ب�سبب 
والتوا�سل،  للتفاهم  امل�سرتكة  الأر�سّيات  غياب 
وذلك من اأجل تعمري الأر�ض وت�سييد قيم الإن�سانّية 
يف  املفرت�ض  الإ�سالمي  للمبداأ  تاأكيدا  احلقيقّية 

الإن�سان خليفة هلل يف اأر�سه!
لنا من معرفة  بدَّ  الآخ��ر ل  وللوقوف على مفهوم 
وذلك  مدلولها،  وحتديد  ال��ذات  اأو  الأن��ا  مفهوم 
ينبع  والنا�ض  لالأ�سياء  بالآخرّية  اإح�سا�سنا   ( لأّن 
من اإح�سا�ض الفرد بالأنا، اأو من منظور ال�سخ�ض 
املتكّلم للعامل ( ) معجم الأفكار والأعالم �ض12(، 
وي�سري مفهوم الذات عادة )للدللة على ال�سخ�سّية 
يعي  عامل  مبثابة  اعتبارها  يجرى  حيث  الأن��ا  اأو 
هويته با�ستمرار() امل�سدر نف�سه (، وال�سوؤال هنا 
هو كيف تعي الذات هويتها الفردية داخل جماعة 

قد تختلف عنها اختالفا وا�سحا؟
اإّن هذه الذات ل تتحقق اإل من خالل وعيها لنف�سها 
وتفاعلها  وتعاملها  توا�سها  خ��الل  من  واإّل  اأوًل، 
امل�سرتك مع الآخرين على اختالف م�ساربهم بعد 
ذلك، فال�سعور بالأنا ل يربز اإل من خالل تالزم 
ُي��رّبز ه��ذا التالزم حدود  ال��ذات مع الآخ��ر حيث 

الذات الفردية ويو�سفها،
 وكذلك احلال بالن�سبة للذات اجلماعية ال� )نحن( 
فهي تتحقق وتت�سح عن طريق القبيلة اأو املجتمع 
اأو الأمة، وبذلك تتحول الذات من اإطارها الفردي 
اإىل اإطار اجلماعة التي هي عبارة عن ت�سّكٌل من 
جمموعة ذوات - اأفراد- ي�سعرون بالتاآلف والتاآزر 
والف��رتاق  بالختالف  ي�سعرون  كما  بينهم  فيما 

والتباين عن جماعات اأخرى ل ينتمون اإليها.

وعليه، فاإّن وعي الفرد بذاته �سيقود حتمًا اإىل وعي 
التي ينتمي لها، ووعي اجلماعة  الفرد باجلماعة 
الأخ��رى،  اجلماعات  اإدراك  عنه  �سينتج  بذاتها 
الذات هي مراآة  اأن �سورة  اإىل  الإ�سارة  ولبّد من 

ل�سورة الآخر.
 والعك�ض حا�سل اأي�سا، فال وجود ل� )الأنا ( دون 
وج��ود الآخ���ر، واإّن ال��ذات اأو )الأن���ا(  هي مركز 
من  اإّل  قدراتها  عن  تف�سح  ل  واإنها  �سخ�سّيتنا، 
النف�ض  يقول علماء  كما  الجتماعية  البيئة  خالل 
اإّل  يربز  ل  بذواتنا  �سعورنا  فاإنَّ  ولذا  الجتماعي، 
وك��اأن  الآخ��ري��ن،  ب��ذوات  بال�سعور  وه��و م�سحوب 

الذات والآخر قد ولدا معًا.

الت�سّور الإ�سالمي لإ�سكالّية العالقة
ن�ستنتج مما تقّدم اأن الذات كمفهوم ميكن اإطالقها 
مع  وتوا�سله  احتكاكه  حالة  يف  واح��د  ف��رد  على 
جمموعة اأفراد ) ذوات ( كما ميكن اإطالقها على 
وتقاليد  واأع��راف  لهم خ�سائ�ض  جمموعة ذوات 
 ) الإ�سالمّية  ال��ذات   ( فنقول:  م�سرتكة،  وثقافة 
نت نف�سها عرب مئات  وهي ذات ) جماعّية ( ح�سّ
لها  اأوج���دت  معينة  رواب���ط  ذات  بثقافة  ال�سنني 
خ�سو�سّية وهي تواجه ذوات اأخرى ) جماعّية ( 
خمتلفة كالذات اليهودّية والذات البوذية والذات 

الهندو�سّية....اإلخ
ونعود اإىل �سلب املو�سوع، وهو كيف ر�سمت تعاليم 
بني  امل�سرتكة  العالقة  �سورة  احلنيف  الإ���س��الم 
اجلماعية  حالتها  ويف  الفردّية  حالتها  يف  ال��ذات 

معا؟
اأن كتاب اهلل ) القراآن ( هو امل�سدر الأهم  ومبا 
امللهم جلميع امل�سلمني، واإنه كتاب يدعو للح�سنى 
لطبيعة  مثالية  �سورة  ر�سم  يف  والف�سيلة  واخلري 

• نا�سر اخلزاعي

قراءة يف الت�سّور الإ�سالمي                                     
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احلياة على الأر�ض ولتنظيم عالقات الب�سر، وما 
اإىل ذلك من اأمور  معروفة، اإذ يقول تعاىل : )اإنَّ 
َهَذا اْلُقْراآَن ِيْهِدي ِللَِّتي ِهَي اأَْق��َوُم( فعليه �ستكون 
عنه  غنى  ل  مرجعا  ال�سريحة  القراآن  ن�سو�ض 
لتحديد طبيعة ال�سورة املر�سومة ل�سكل العالقة 
التي حتّدد ما افرت�سه القراآن وما نّبه عليه منذ 

قرون عديدة .
يقّر الت�سّور الإ�سالمي بوجود الختالف والتنوع 
هذا  يقت�سيه  وم��ا  واملخلوقات،  امل��وج��ودات  بني 
�سينجّر  مماثل  اختالف  من  والتنوع  الختالف 
على النا�ض وطبائعهم واأفكارهم بال�سرورة، قال 
َماَواِت  تعاىل يف حمكم كتابه: )َوِمْن اآَياِتِه َخْلُق ال�سَّ
َواْلأَْر�ِض َواْخِتاَلُف اأَْل�ِسَنِتُكْم َواأَْلَواِنُكْم اإِنَّ يِف َذِلَك 

ْلَعامِلِنَي( الروم/22.  َلآَياٍت لِّ
التنوع  يتقبل هذا  اأن  الإن�سان  اأن على  يعني  مّما 
كحقيقة حياتية، ويف مو�سع اآخر يقول - رّب العّزة 
ًة َواِحَدًة  ا�َض اأُمَّ َعَل النَّ - كذلك: )َوَلْو �َساء َربَُّك جَلَ

َتِلِفنَي ( هود/119.   َوَل َيَزاُلوَن خُمْ
اأّل  الآخ��ري��ن يجب  اأن ه��ذا الخ��ت��الف ع��ن  كما 
اإىل كراهية الآخرين  اأّيا كان (  يدعو الإن�سان ) 
اأّي��ا كانوا ( ومعاملتهم معاملة فوقّية يف حالة   (
اأ�سا�ض  لأن  وال�ستطاعة على ذلك.  القدرة  توفر 
تنظيم العالقة بني الب�سر على اختالف م�ساربهم 
حم�سوم بالقراآن الكرمي  من خالل قوله تعاىل : 
�َسَنِة  ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ َك ِباحْلِ ) اْدُع اإىِِل �َسِبيِل َربِّ

َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َسُن...( النحل/125. 
و�سّلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �سّلى   - اهلل  ر�سول  ويقول 
اإليه  اأقربهم  اهلل  عيال  )اخللق  ذات��ه:  باملعنى   -
الإم��ام  حفيده  ويقول   ) لعياله  واأحّبهم  اأنفعهم 

ال�سادق -عليه ال�سالم -يف ال�ساأن نف�سه : 
ال�سادقة  فباملحبة   ) احل��ب  اإل  ال��دي��ن  وه��ل   (
خللق اهلل على اختالفهم عنا مذهبا ودينا ولونا 
وطبقة نقرتب - اإذن - من اهلل اأكرث ونبني ج�سورا 
للمحبة والتوا�سل، ونكون قد اأّكدنا لإنف�سنا �سدق 
اإن�سانيتنا واعتقادنا بالإ�سالم دينا يدعو للف�سيلة 

واملوعظة  اأننا مببداأ احلكمة  و  وال��رب،  والت�سامح 
احل�سنة �سنبني عاملا متنوعًا عابدًا هلل وحده..

اأّما  الفردّية،  العالقات  بطبيعة  يتعلق  فيما  هذا 
فيما يتعّلق بطبيعة العالقات بني الأمم وامللل فاإن 
اأينما كانوا ت�سورات  القراآن الكرمي ر�سم للب�سر 
الإن�ساين  والتوا�سل  امل��ودة  اإىل  تقود  ومفاهيم 
جالله  -ج��ّل  يقول  حياتهم  م�ستويات  كافة  على 
-م�سورا حالة ر�سولنا الكرمي - �سلى اهلل عليه 
واآله و�سّلم - وقدوتنا الذي نتاأ�سى به يف كل اأمر 
ِه َوامْلُوؤِْمُنوَن  بِّ ا اأُنِزَل اإَِلْيِه ِمن رَّ �ُسوُل مِبَ : ) اآَمَن الرَّ
ُق َبنْيَ  ُكلٌّ اآَمَن ِباهلّلِ َوَمالآِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُر�ُسِلِه َل ُنَفرِّ
َنا  َطْعَنا ُغْفَراَنَك َربَّ �ُسِلِه َوَقاُلوْا �َسِمْعَنا َواأَ ن رُّ اأََحٍد مِّ

رُي( البقرة/285. َواإَِلْيَك امْلَ�سِ
يدعو  ول  واآخ��ر  ر�سول  يفرق بني  فالقراآن هنا ل 
احل�ض  تثري  التي  والتف�سيل  التفريق  نظرية  اإىل 
اإكبار  نحو  نزوع  من  عليه  يرتتب  وما  بالأف�سلّية 
كما   - فكلٌّ  اآخ���رى،  ذات  ح�ساب  على  م��ا  ذات 

ي�سّرح القراآن - اآمَن بربه واأخل�ض الدعوة.
 وهنا نفهم اأّن القراآن ل يفّرق بني دين ودين فكلٌّ 
الأديان ال�سماوّية م�سدرها واحد وغايتها واحدة 
هي اإ�سعاد بني اآدم يف الدارين، وال�سعي لبناء عامل 
اإن�ساين ت�سوده العدالة واملحبة والتوا�سل، ل ي�سوده 
الظلم والتكرب واجلفاء ومعاملة الآخرين باحتقار 

وازدراء . 
اأن القراآن يحدد مهمة الر�سل ومنهم النبي  كما 
حممد - �سلى اهلل عليه واآله و�سلم - باأّنها مهمة 
التبليغ واإي�سال الر�سالة والتذكري، فح�سب، يقول 
ٌر *  اأَن��َت ُمَذكِّ ��ا  َ ْر اإمِنَّ اهلل - جّل جالله - : )َفَذكِّ
 * َوَكَفَر  َت��َوىلَّ  َمن  اإِلَّ   * ْيِطٍر  �سَ مِبُ َعَلْيِهم  لَّ�ْسَت 
ُ اْلَعَذاَب اْلأَْكرَبَ * اإِنَّ اإَِلْيَنا اإَِياَبُهْم * ُثمَّ  ُبُه اهللَّ َفُيَعذِّ

اإِنَّ َعَلْيَنا ِح�َساَبُهْم( الغا�سية/26-21.
بني  العالقة  خ�سو�سّية  القراآن  لنا  ير�سم  هكذا 
عالقات  لبناء  الإ���س��الم  يدعونا  وهكذا  النا�ض، 
امل�سلمني  ح��ّث  وق��د  جميعا،  اآدم  بني  بني  �سليمة 
الديانات  اأ�سحاب  ي��رّبوا  اأن  على  -خ�سو�سا- 

الأخرى يف التعامالت الدنيوية يف موا�سع عديدة، 
حلظة  هي  واإمن��ا  ح��رب،  �ساحة  لي�ست  فاحلياة 
رحمانّية ابتدعها اخلالق ليعرفه اخللق جميعا من 
ِذيَن مَلْ  ُ َعِن الَّ خاللها يقول تعاىل: )َل َيْنَهاُكُم اهللَّ
ن ِدَياِرُكْم اأَن  يِن َومَلْ ُيْخِرُجوُكم مِّ ُيَقاِتُلوُكْم يِف الدِّ
امْلُْق�ِسِطنَي  ُيِحبُّ   َ اإِنَّ اهللَّ اإَِلْيِهْم  َوُتْق�ِسُطوا  َترَبُّوُهْم 
يِن  َقاَتُلوُكْم يِف الدِّ ِذيَن  ُ َعِن الَّ َيْنَهاُكُم اهللَّ ا  َ اإمِنَّ  *
ن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا َعَلى اإِْخَراِجُكْم  َواأَْخَرُجوُكم مِّ
امِلُوَن(  الظَّ ُهُم  َفاأُْوَلِئَك  ُهْم  َيَتَولَّ َوَمن  ْوُهْم  َتَولَّ اأَن 

املمتحنة/9-8. 
املعاملة  ت��ك��ون  ب���اأن  ي��اأم��ر  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن  اإن 
اأفعاٌل  عنهم  ت�سدر  ل  الذين  مع  والق�سط  بالربِّ 
وت�سرفات عدوانية �سد امل�سلمني، فالإ�سالم ر�سم 
مع  واجلماعي  الفردي  ب�سّقيها  ال��ذات  عالقات 
اإذن - من منطلق املحبة والح��رتام  الآخرين - 
املتبادل ومراعاة امل�سالح امل�سرتكة.واأخريا فهل 
تعتقد  التي  الإن�سانية  احل�����س��ارات  ا�ستطاعت 
اأنها بديل ناجح لالأديان اأن تقّدم ت�سّورا يحفظ 
لالإن�سانية قيمتها وماء وجهها؟ويكفي قبل الإجابة 
عن هذا الت�ساوؤل اأن نتذكر ويالت احلروب التي 
اآون��ة واأخ��رى با�سم احل�سارة وفر�ض  تن�سب بني 
من  باملاليني  فتفتك  والإك���راه،  بالقوة  ر  التح�سّ
هم  ممن  وب���الآلف  والأط��ف��ال  وال�سيوخ  الن�ساء 

لي�سوا طرفا باحلرب.
الأه��وال  لندرك حجم  ه��وؤلء  نتذكر  اأن  وح�سبنا 
ب�سبب نزعة  اأّي��ة حلظة  تقع يف  التي وقعت، وقد 
يوم  ك��ّل  احل�سارة  تكّر�سها  التي  الآخ��ر  كراهّية 
ون�سهد م�ساهدها على كل و�سائل الإعالم، وكاأن 

الإن�سان ما خلق اإل ليقتل وي�سفك الدم.
وما ذاك اإّل نتيجة لعدم الإ�سغاء اإىل نداء العاطفة 
الإن�سانية، واإىل نداء ال�سماء ودعواتها التي جعلت 
هذا الآخر �سريكا اإن�سانّيا،  له حق العي�ض املتفاعل، 
كما لنا حق العي�ض امل�سرتك واملتفاعل معه، وهو 
يزيد  الإلهي منذ ما  العدل  به �سوت  نداء �سدح 

على اأربعة ع�سر قرنا اأو يزيد .



�صعر: علي كاظم �صلطان 

�شرفاتعلىالدمع
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ــى �ــصــفــة الـــزمـــان حــــواري   ــل اأزجــــــي ع
ــــراح كــويــتــنــي  ــــاجل ـــن ب ـــام ــــــت ي يــــا اأن
ــري  ــاط ــخ ـــوح ب ـــل يــــا اأنــــــت يــــا األــــقــــا ي
ــد  ــاه اأنـــــــت يف قـــلـــبـــي �ــــصــــالة جم ــــا  ي
واأنــــــا بـــذكـــرك اأ�ـــصـــتـــجـــري  بــاأدمــعــي
ــا  ــم ــّل ك ـــــــي  ذات ـــك  ـــي ف ـــــي  ـــــاك اأح اإين 
ملـــّيـــت  ـــت  ـــي ـــك ب ـــــد  ق اإين  قـــــــال  ـــــن  م
مـــــامـــــات مـــــن وهــــــب احلـــــيـــــاة لأمـــــة
ـــر �ـــصـــاغـــك كــعــبــة  ـــحـــّم اإحـــــرامـــــك امل
ــــني ذرفـــتـــهـــا  عـــجـــبـــا لآهـــــــي فـــيـــك ح
ـــني نــزفــتــهــا  عــجــبــا لــفــيــ�ــش دمـــــاك ح
�ــصــيــدي  فــقــدتــك  اإذا  ـــــدت  وج ـــــاذا  م
اأنـــتـــمـــي  ل  ــــه  ــــائ ت بـــــدونـــــك  فـــــاأنـــــا 
ــــه لأرفــــــــــع رايـــــة            ــــم ــــث فـــــنـــــداك األ
ـــودة  ـــص ـــ� ان ـــي  ـــع ـــل ـــص اأ� يف  وحـــمـــلـــتـــهـــا 
ــنــا ــّب ل هــــو  اأم  ـــار  ـــت ـــح امل ـــــــاوؤك  م هــــل 
ـــــاء حـــولـــك �ــصــيــدي  ـــــواف امل خــجــل ط
ــي  ــت ــري ح اأرى  ل  اأ�ـــــصـــــريك  دعــــنــــي 

ـــــك  لـــ�ـــصـــاِر ـــــي كـــــن �ــــصــــاهــــدي فـــــاأنـــــا اإل
ـــاري  ـــن ـــت بــــعــــدك اأ�ـــصـــتـــجـــري  ب ـــرع ـــه ف
ـــك وقــــــاري  ـــن خــــــذين اإلــــيــــك فـــفـــيـــك م
اأ�ــــصــــعــــاري  يف  الأحـــــــــــزان  ــة  ــح ــي ــب ــص ــ� ت
ـــــــــار  ــــــع  اأ�ــــصــــمــــى  اآيــــــــة الأذك ــــــدم وال
ـــّزت ثـــــاري  ـــف ـــت ـــص ـــا� ــــت دمـــــوعـــــي ف ــــزل ن
ــــي ملـــحـــيـــي الــــنــــا�ــــش دومــــــــا جـــار ــــع دم
ـــمـــا تـــعـــيـــ�ـــش مـــعـــيـــ�ـــصـــة الأحــــــــــرار  كـــي
اإزار حـــمـــر  عـــيـــنـــاي  ـــــــــدت  ارت ــــــك  ول
ــــار ــــص ــــ� ـــا لــــوحــــة الأن ـــه ـــن ــــت م ــــم ــــص ور�
ـــي ركـــــعـــــة الأبــــــــــرار ـــل �ــــصــــعــــدت تـــ�ـــص
ــــرت مـــــــزاري  ــــص ــــدت حـــــني � ــــق ــــــــاذا ف م
حــــتــــى قــــــــراأتــــــــك  اآيــــــــــة الــــــثــــــّوار
قـــد�ـــصـــيـــة حتــــكــــي طـــــريـــــق الـــــبـــــاري 
�ــصــعــاري  للح�صني  خــطــو  كـــل  يف  قــد�ــصــيــة 
املـــــحـــــتـــــار دورة  كـــــــالنـــــــا  درنـــــــــــــا 
ـــل يــخــ�ــصــى ظـــمـــاك الـــعـــاري  ــاك ب ــص يــخــ�
الــــــــــزوار  خــــطــــى  يف  ــــريي  ــــص ــــ� ب اإّل 
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يف اأحكام العبادات

الوجيز

الأفعال الغريبة
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

مكتب �صماحة اآية اهلل العظمى الإمام ال�صي�صتاين )مدَّ ظّله(
هناك ظواهر اأ�صبحت متعارفة يف املجتمع حيث يت�صدى بع�ش الأ�صخا�ش ملعاجلة م�صاكل النا�ش 
باأعمال خمتلفة من قبيل اإعطاء التح�صينات والأحراز والأدعية وا�صتخدام اجلن والإخبار عن 

الأمور الغائبة وامل�صتقبلية وما اإىل ذلك. فما هو احلكم ال�صرعي لذلك؟
جمع من املوؤمنني

ب�صمه تعاىل
ان العمال التي ميار�صها اأ�صحاب الأفعال الغريبة او يّدعون ممار�صتها اأمور بينها:

1-ال�صحر: واملراد به ما يوجب الوقوع يف الوهم بالغلبة على الب�صر اأو ال�صمع اأو غريهما وهو 
حرام حتى وان كان لدفع ال�صحر على الأحوط. ول يربره ق�صد ال�صالح بني الزوجني او جلب 

حمبة الزوج وما اىل ذلك. نعم يجوز بل يجب اذا توقفت عليه م�صلحة اأهم كحفظ النف�ش 
املحرتمة امل�صحورة.

2-ت�صخري اجلن اأو املالئكة اأو الن�صان وهو حرام اي�صًا اذا كان م�صرًا مبن يحرم ال�صرار به 
اي�صاً. 

3-التنجيم: وهو الإخبار عن احلوادث مثل الرخ�ش والغالء واحلر والربد والوفيات ونحوها 
اإ�صتنادًا اىل احلركات الفلكية واحلوادث الطارئة على الكواكب من الت�صال بينها اأو النف�صال 
اأو القرتان اأو نحو ذلك, باعتقاد تاأثريها يف احلادث على وجه ال�صتقالل اأو ال�صرتاك مع اهلل 

�صبحانه وتعاىل وهو حرام �صرعًا.
4-الكهانة: وهي الخبار عن املغيبات بزعم اأنه يخربه بها بع�ش اجلان وهي اأي�صًا حرام وكذا 

ممار�صتها والتك�صب بها والرجوع اىل الكاهن وت�صديقه فيما يقوله.
5-احلد�ش بالواقع والإخبار عنه على هذا الأ�صا�ش, وهو جائز اإذا كان معتمدًا على امارات 

عقالنية موجبة للعلم والطمئنان, واما اإذا كان على اأ�صا�ش الظن فهو حرام لكونه قوًل بغري 
علم.

6-الرقي والتعويذات: ول باأ�ش من ذلك مبا ورد يف ال�صرع من قبيل القراآن الكرمي والدعية 
ال�صريفة دون ما يرجع اىل بع�ش ما تقدم. هذا ويجب الجتناب عن الرجوع اىل من يخ�صى يف 

الرجوع اليه من الوقوع يف ال�صالل والجنرار اىل املحرمات من حيث يعلم او ل يعلم . كما يحرم 
اإ�صاعة ال�صالل بني النا�ش وترويج العتماد على المور املحرمة املتقدمة.

مكتب ال�صيد ال�صي�صتاين يف النجف الأ�صرف
اأجوبة امل�صائل ال�صرعية

27 �صفر 1428هـ

اأو  البدن  بنجا�سة  جاهاًل  �سلى  اإذا   :  »66 م�ساألة   «
�سحت  ال�سالة  من  الفراغ  بعد  بها  علم  ثم  الثوب 
الدخول يف  اإذا �سك يف جنا�سته قبل  , نعم  �سالته 
ال�سالة ومل يفح�س عنها ثم وجدها بعد الفراغ من 

ال�سالة وجبت عليه اإعادتها على الأحوط . 
واإذا علم بالنجا�سة يف اأثناء ال�سالة وعلم اأنها كانت 
موجودة قبل الدخول فيها فالأحوط اأن ي�ستاأنفها مع 
اأدراك ركعة  �سعة الوقت , واأما مع �سيقه حتى عن 
يفعل  اأن  دون  من  عنها  التجنب  اأمكنه  فاإن  واحدة 
�سيئًا من منافيات ال�سالة ــ كالإخالل بال�ستقبال ــ 
فعل ذلك واأمت �سالته واإل �سّلى مع النجا�سة وت�سح 

�سالته اأي�سًا . 
» م�ساألة 67 « : اإذا علم جنا�سة بدنه اأو لبا�سه فلم 
يهتم بها حتى ن�سيها ثم �سّلى فيها اأعاد �سالته على 

الأحوط . 
» م�ساألة 68« : جتب يف ال�سالة الطهارة من احلدث 
اأحكام  يف  تقدم  كما  ــ  والأكر  الأ�سغر  بق�سميه  ــ 

الطهارة . 
» م�ساألة 69« : ُيعتر يف مكان امل�سّلي اأن يكون مباحًا 
فال ت�سح ال�سالة يف املكان املغ�سوب على الأحوط 
بفرا�س  فر�ست  ولكنها  مباحة  الأر�س  كانت  واإذا   ,
مغ�سوب اأو انعك�ست احلالة مل جتز ال�سالة عليها. 
» م�ساألة 70« : يف حكم املغ�سوب ما ثبت فيه اخلم�س 
ومل يخرجه �ساحبه , فاإنه ل يباح له الت�سرف فيه 

بال�سالة اأو بغريها قبل اإخراج خم�سه . 
» م�ساألة 71« : تعتر طهارة م�سجد اجلبهة يف حال 
ال�سجود ول تعتر طهارة �سائر موا�سع ال�سالة اإذا 

كانت جنا�ستها ل ت�سري اإىل اجل�سد اأو املالب�س. 

اأحكام ال�صالة

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

ال�سيُد اخلوئي رحمه اهلل: َتْثُبت امل�سافة ِبالِعْلم َكَما لو قا�َسَها 
امل�سافُر بنف�سه.

وتثبت ِبالَبيَِّنة وهي �سهادة عاِدَلنْي ِباأنَّ امل�سافة �سرعيٌة.
وتثبت مَبا ُيِفيد االطمئنان كال�سياع واال�ستهار.

وتثبت ِبَقْول الثَِّقة الواحد.

ال�سيُد اخلوئي رحمه اهلل: ُتبتَداأ  امل�سافة ِمن �ُسور البلد،فاإْن مل 
َيُكن له �سوٌر فُيْحَت�َسب ِمن اآخر البيوت.

ال�سيُد ال�سي�ستاين حفظه اهلل: تثبت بالعلم وبالبينة وتثبت 
ا ُيوِجب االطمئناَن النا�ِسئ  َياع واال�ستهار وغريه ِمَّ ِبال�سِّ

ِمن َمَنا�سئ ُعَقالِئيَّة.وتثبت ِبَقْول الَعاِدل الواِحد اأو 
الثَِّقة الواحد اإذا اأَْوَرَث االطمئناَن.

ال�سالُة  َوَجب  ذكرنا  ا  ِمَّ ِب�َسْيٍء  امل�سافُة  تثبت  مل  واإذا 
متاًما.

ُيَعّد  الذي  ع  املـَْو�سِ َت�َسب ِمن  ُتْ اهلل:  ال�سي�ستاين حفظه  ال�سيُد 
اَوَزه،وهو اآِخُر البلد غالباً،ورمّبا  ال�سخ�ُش ُم�َساِفًرا لو َتَ

ا. يكون اآِخَر احَليِّ اأو املَحلَّة يف بع�ش البالد الكبرية جدًّ

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

)قّد�ش �صّره(

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

)دام ظّله الوارف(

ر املُ�ساِفُر يف هذه ال�سلوات على الركعتني الأُوَلَينينْ  َت�سِ َباِعيَّة)الظهر والع�سر والع�ساء(,والتق�سرُي هو اأننْ َيقنْ رُي يف ال�سلوات الرُّ �سِ يجب على امل�سافر التَّقنْ
وُي�َسلِّم يف الركعة الثانية.

وِلُوجوب التق�سري �سروط:
ِعيَّة,ولو ِمننْ غرينْ اإَِراَدٍة منه. رنْ َطع امل�سافَة ال�سَّ ٌد ِباأَنَّه �َسَيقنْ َنى اأَنَّ امل�سافر ُمَتاأَكِّ عنْ ُد املـَ�َساَفة,مِبَ الأول: َق�سنْ

ما هي امل�سافُة ال�سرعية؟
ق امل�سافة ال�سرعية ِبَطيِّ َما ُيَقاِرب)44(كيلو مرتًا. َتَتَحقَّ

َحاء,وكلها �سحيحة: وَطيُّ امل�سافِة يتحقق ِباأَننْ
ِتَداِديَّة. ى م�سافة امنْ َتِقيمًا.وُت�َسمَّ )1(اأن َي�ِسري)44(كيلو مرتًا ُم�سنْ

َك�ِسر)منحني(. ه يف دائرٍة اأو َخطٍّ ُمننْ ُ )2(اأن َي�ِسريها غرينْ م�ستقيم,ِباأننْ يكون �َسرينْ
ى م�سافة َتلنِْفيِقيَّة. ِجع اإىل مكاِنه مثلها)22( كيلو مرًتا.وُت�َسمَّ )3(اأن ي�سري)22(كيلو مرًتا, وَيرنْ

)4(اأن ي�سري اأكرَث ِمن )22(كيلو مرًتا اأو اأقل,ويرجع يف اأقّل ِمن)22( كيلو مرًتا اأو اأكرث,بحيث يكون جمموُع الذهاب والرجوع )44(كيلو مرًتا على الأقل.
)النحو الرابع ل يكفي للتق�سري عند ال�سيد اخلوئي -رحمه اهلل تعاىل-(.

�آر�ء فقهّية
بني اآية اهلل العظمى املرحوم ال�سيد اأبي 

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

ال�سي�ستاين )دام ظّله الوارف(

امل�صافة ال�صرعية

كيف َتْثُبت امل�سافة ال�سرعية؟

ِمن اأين َنْح�سب امل�سافة؟
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اية اهلل حممد تقي بهجت )قّد�ش �صره( هو اأحد كبار اآيات اهلل يف احلوزة 
العلمية يف قم. ولد اآية اهلل بهجت �صنة 1913 ميالدي يف مدينة )فومن( 
يف اإيران ومن هنا ي�صاف على ا�صمه اأحيانًا لقب الفومني. وملا بلغ من العمر 
14 �صنة �صافر اإىل مدينة كربالء لتح�صيل العلوم الدينية. بعدها �صافر 

اإىل النجف حيث تابع اإكمال درو�صه احلوزوية. وقد ح�صر اآية اهلل بهجت 
درو�ش العديد من العلماء الأفا�صل الذين تتلمذ على يدهم مثل حممد ح�صني 

النائيني واأبي القا�صم اخلوئي وال�صيد ح�صني البادكوبي و�صياء الدين العراقي 
وحممد ح�صني الغروي الأ�صفهاين والعديد من العلماء البارين.

�صنة 1356 هجرية رجع اآية اهلل بهجت اإىل قم حيث تابع يف  احلوزة العلمية 
درا�صته. وكان اآية اهلل بهجت من املدر�صني يف  احلوزة العلمية يف قم قرابة 50 

عامًا حتى وفاته -ر�صوان اهلل عليه-وقد تتلمذ على يده العديد من العلماء 
الأفا�صل.

• اإعداد: ح�سني عبد الأمري

اية اهلل حممد تقي بهجت
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 تمّيزه بالعرفان
كان اآية اهلل بهجت ُيعرف بقدراته العرفانية اخلا�سة 
ويعرف عنه العديد من الكرامات والقدرات اخلا�سة 

التي ل حت�سل اإل للقلة القليلة من عباد اهلل ال�ساحلني. 
وقد روي عنه العديد من الكرامات العجيبة التي رواها 

املقربون. 
اأّما عباداته فكانت اأعجب ما يكون . وما ُعرف منها كانت 
ت�سبه ما ُينقل عن عبادة اأولياء اهلل ال�ساحلني، فما بالك 

مبا مل ُيعرف مما كان عليه من العبادة والتهجد.
ويتحدث املطلعون على اأحوال ال�سيخ عن مواظبته التامة 
واقباله منذ �سبابه على النوافل واحياء الليايل بالعبادة 
يف مقامات العراق وم�ساجدها املعروفة كم�سجد ال�سهلة 
وتروي عنه حكايات وكرامات يف هذا املجال ، وقد كان 
امل�سجد الذي باإمامة ال�سيخ بهجت  مزدحما بامل�سلني 
من خوا�ض ف�سالء احلوزة العلمية يف قم اأو من اعوام 

املوؤمنني الذين يجدون يف ال�سالة خلفه روحانية خا�سة 
ل حت�سل يف �سائر جماعات قم ، رغم كرثتها وكرثة 

ال�سلحاء من اأئمتها،  لكن اأجواء اخل�سوع التي تفر�سها 
قراءته وحالته يف ال�سالة مما يعّزز  وجوده يف الأماكن 

الأخرى ، وقد ترتفع اأ�سوات امل�سلني وي�سج امل�سجد 
بالبكاء والت�سرع اأحيانا تاأثرا بحالة النقطاع واخل�سوع 

التي تت�سف بها �سالة اأمامهم ويرتبط ال�سيخ بهجت 
بزيارة يومية اىل حرم ال�سيدة فاطمة املع�سومة - عليها 
ال�سالم - يف قم يق�سي خاللها فرتة من التو�سل والدعاء 
والتالوه وال�سالة ول ين�سى زيارة الإمام احل�سني -عليه 

ال�سالم -عن بعد يوميا وبزيارة عا�سوراء املعروفة اىل 
جانب التزاماته العبادية الأخرى التي ت�سغل كل اأوقاته 

قبل التدري�ض وبعده فال جتده ال ذاكرا اأو متفكرا اأو 
من�سغال بطاعة يف �سائر اأطراف ليله ونهاره، وقد اطلعنا 

من بع�ض مقربيه على ان من جملة التزاماته اليومية 
القيام للتهجد وزيارة  عا�سوراء و�سالة جعفر الطيار 

وقراءة �سورة القدر األف مرة .

 �أ�ساتذته  :
1� ال�سّيد ح�سني البادكوبي .

2� اآية اهلل ال�سّيد اأبو القا�سم اخلوئي .
3� ال�سيخ �سياء الدين العراقي .

4� اآية اهلل ال�سيخ حمّمد كاظم ال�سريازي .
5� ال�سّيد حمّمد حّجت الكوهكمري .

6� ال�سيخ حمّمد ح�سني الغروي النائيني .
7� اآية اهلل ال�سّيد ح�سني الطباطبائي الربوجردي .

8� ال�سّيد اأبو احل�سن املو�سوي الأ�سفهاين .
9� ال�سيخ حمّمد ح�سني الغروي الأ�سفهاين ، املعروف 

بالكمباين.

 تدري�سه :
بداأ �سماحة ال�سيخ بهجت بتدري�ض البحث اخلارج يف 

الفقه والأُ�سول منذ قرابة 50 عامًا ، وُيعزى ال�سبب يف 
عدم ا�ستهاره كونه قد اعتاد التدري�ض يف منزله .

تالمذته: نذكر منهم :
1� ال�سيخ حمّمد تقي م�سباح اليزدي .

2� ال�سيخ حبيب الكاظمي .
اأّما موؤلفاته فنذكر منها ما يلي :

1� منا�سك احلج .
2� كتاب الطهارة .

3� ر�سالة تو�سيح امل�سائل .
4� دورة كاملة يف الأُ�سول .

5� دورة كاملة يف كتاب ال�سالة .
6� حا�سية على مكا�سب ال�سيخ الأن�ساري .

كرامات تروى يف حّقه 
1- يروي حجة ال�سالم �سعباين، اأنه عندما اراد التعمم 
ولب�ض الزي الديني ، توجه عند ال�سيخ حممد تقي بهجت 

لكي يتربك بقيام ال�سيخ بو�سع العمامة على راأ�سه ، 
وكان ذلك يف م�سجده بعد �سالة ال�سبح اجلماعية ، 

يقول ال�سعباين : وعندما و�سع ال�سيخ العمامه على راأ�سي 
�ساألني عن املو�سع الذي بلغته يف الدرا�سه ، وكنت ذلك 
الوقت قد اأنهيت درا�سة كتاب اللمعة الدم�سقية تقريبا 

ما عدا بع�ض الأبحاث والكتب التي مل التفت اليها حني 

الجابة وقلت : اين انهيت اللمعة بجزاأيها ، فالحظت 
حينها وكاأن ال�سيخ بهجت قد انزعج من جوابي، بل لعل 

�سيئا من اآثار الغ�سب قد ظهر على وجهه . وقال يل : 
النجاة من ال�سدق . وقد دعتني هذه اجلملة اىل التفكري 
والت�ساوؤل ، باأن ال�سيخ بهجت قد دعا للجميع اإل اأنا ، فقد 
واجهني بهذه العبارة ، فما ال�سبب ؟ فالتفت )ال�سعباين( 
بعد التاأمل اىل عدم دقتي يف اجلواب ، واين فعال مل اأنه 

اللمعة بجزاأيها ، فرجعت اليه وقلت له : ان مق�سودي من 
امتام اللمعة هو: اإين اأنهيتها اإجمال ، ومل التفت اىل بقاء 
هذه الكتب ال�سغرية ، لكني الآن التفت اىل ذلك . عندما 
ذكرت ذلك لل�سيخ بهجت -حفظه اهلل -ظهرت عليه اآثار 

الن�سراح ، ودعا يل باخلري وعلمت حقا باأنه مطلع على 
باطن النا�ض واأو�ساعهم اخلا�سة ..

2- ينقل اآية اهلل امل�سباح اليزدي عن اأحد اأ�سدقائه 
اأنه اأراد ال�سفر قبيل �سهر رم�سان احدى املرات وكانت 

زوجته حامال فذهب اىل ال�سيخ ليودعه ويلتم�ض منه 
الدعاء ، فما كان من ال�سيخ ال ان قال له : �سيمّن اهلل 
ه ))حممد ح�سن((   عليك هذا ال�سهر بولد ذكر ف�سمِّ

يقول �ساحب الق�سة : مل يكن ال�سيخ مطلعا على ان 
زوجتي حامل ومن اين له ان يدري اأي�سا ان الولد �سيكون 

ذكرا ، لكن بالفعل و�سعت زوجتي حملها ليلة الن�سف من 
�سهر رم�سان ليلة ولدة المام احل�سن -عليه ال�سالم- 

وكان املولود �سبيا ..
3- كان هناك �سخ�ض يعاين من ابتالئه ببع�ض ال�سبهات 

العقائدية ، فيرتك بلده وي�سافر اىل قم ، وهناك يرى 
ال�سيخ بهجت يف عامل الروؤيا، فيجيبه على �سبهاته. وبعد 
ان ي�ستيقظ ذلك ال�سخ�ض مل يكن قلبه مطمئنا ب�سدق 

الروؤيا ، فياأتي يوم اجلمعة اىل ال�سيخ ليطرح عليه �سبهاته  
ومبجرد و�سوله وحماولته الكالم عن املو�سوع يقول له 

ال�سيخ : اجلواب هو ما قلته لك يف الروؤيا فال ترتدد .

 وفاته
تويف اآية اهلل بهجت يف ال�ساد�ض ع�سر من �سهر اأيار �سنة 

2009 للميالد يف اإحدى م�سايف قم عن عمر يناهز 95 
عامًا بعد عمر حافل بالعطاء والعبادة والتقوى..
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والأميان اأ�سا�ض كل عقيدة ، وقد جعله اهلل بابًا للدخول يف الإ�سالم قال تعاىل 
يف تو�سيح اأن اأميان الفرد ل يتم اإل بعد اأن ي�سدق جميع الر�سل ) عليهم 
انزل علينا  وما   ، باهلل  اآمنا  قولوا  ال�سابقة ))  بالديانات  ويوؤمن   ) ال�سالم 
اأوتي  وما   ، والأ�سباط  ويعقوب  وا�سحق  واإ�سماعيل  اإبراهيم  اإىل  انزل  وما   ،
مو�سى وعي�سى ، وما اأوتي النبيون من ربهم ل نفرق بني اأحد منهم ونحن له 

م�سلمون (()4(  .     
باأنها جميعًا  ال�سماوية  الديانات  اإىل  النظر  الفرد    والإ�سالم يزرع يف روح 
من عند اهلل ، واأن العرتاف بها من �سروط الأميان )) لي�ض الرب اأن تولوا 
وجوهكم قبل امل�سرق واملغرب ولكن الرب من اآمن باهلل واليوم الآخر واملالئكة 
الت�سامح  على  يقوم  جوهره  يف  الإ�سالم  ولأن   ،  )5()) والنبيني  والكتاب 
والي�سر )) فاإذا انحرف اإن�سان عن هذا الد�ستور فاإن الذي يعاب هو الإن�سان 
اأحد  ا�ستغل  فاإذا   ، ال�سليم  الد�ستور  �سرع وو�سع  الذي   ، الدين  املنحرف ل 
رغبة  �سيا�سيًا  ا�ستغالًل  القلوب  يف  املتفجرة  الدينية  العاطفة  الدين  رجال 

قي ا�سرت�ساء ملك اأو اأمري اأو �سيا�سي فلي�ض معنى هذا اأن الدين يعني على 
اأن الدين قوة  املظامل ، واأنه بناًء على هذا غري �سالح لروح الع�سر ، على 
احلدود  ودرء   ، النا�ض  بني  القيم  تعاليمه حتديد  التزام  يكون يف  د�ستورية 

بع�سها عن بع�ض (()6(  . 
     ويف الإ�سالم ل توجد غ�سا�سة يف احرتام الأديان الأخرى دون اأن ُيثار 
الراأي العام الإ�سالمي على معتنقي هذه الأديان ، بل وقف اإىل جانب حرية 
الدين والعقيدة و�سان حركة التعاي�ض ال�سلمي بني الأديان ، بغ�ض النظر عن 
ومنافع  اأو مل�سالح  الإ�سالم  روح  يفهم  بع�ض من مل  ارتكبها  فردية  حوادث 
الر�سول حممد ) �ض (  اإن  بل   . الإ�سالمي  الدين  ، ل يقرها  فردية طارئة 

جاءت دعوته ت�سديقًا للر�سالت ال�سماوية ال�سابقة   .  
الإن�سانية  العقيدة هذه احلقوق  الإ�سالم مينح خمالفيه يف  كان  ف��اإذا        
الوا�سحة ، فاإنه دين – دون �سك – يدعو اإىل اأن يعي�ض النا�ض يف ظل الدعوة 
الإ�سالمية املقررة ، وهي اإن الدين هلل والإن�سانية للجميع ، وان �سفة التعاي�ض 

تدعو اإىل الوحدانية 
والتعاي�ش ال�شلمي 

�لديانات �ل�سماوية

 لعل ما يجب الرتكيز عليه يف هذا املو�سوع اأن الديانات ال�سماوية جميعًا , تدعو اإىل عبادة اهلل 
وتوحيده , واالآيات القراآنية التي تو�سح هذا االأمر كثرية , قال تعاىل : )) ولقد اأر�سلنا نوحًا اإىل 
قومه فقال ياقوم اعبدوا اهلل ما لكم من اإله غريه (()1( , )) ولقد اأر�سلنا نوحًا اإىل قومه اإين لكم 
نذير مبني اأال تعبدوا اإال اهلل (()2( ,)) واإىل مدين اأخاهم �سعيبًا قال يا قوم اعبدوا اهلل ما لكم 

من اله غريه (()3(  .

اأ . م .د خمي�ض غربي ح�سني العجيلي 
  جامعة تكريت / كلية الآداب
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ال�سلمي بني الأديان حقيقة قائمة يف الإ�سالم)7(  . 
   ومما يوؤثر يف الإ�سالم ، دعوته للتعاي�ض ال�سلمي بني الأديان ، فهو مل يقف 
بال�سد اأو النيل من الديانات ال�سابقة ، بل اأقر هذه الديانات ، وقد�ض الر�سل 
النا�ض  والأنبياء ، وذكرهم بكل خري)8(، م�سداقًا لقوله تعاىل : )) كان 
الكتاب  معهم  واأن��زل   ، ومنذرين  مب�سرين  النبيني  اهلل  فبعث  واح��دة  اأم��ة 
باحلق ليحكم بني النا�ض فيما اختلفوا فيه ، وما اختلف فيه اإل الذين اأُوُتوُه 

من بعد ما جاءتهم البينات بغيًا بينهم (()9(   .
واحد  بنيان  اإىل  الأخ��رى نظرته  الديانات  اأ�سحاب  اإىل  الإ�سالم  ونظر      
يكمل الآخر ، رغبة يف ا�ستمرار عملية البناء و�سونه من الت�سدع والتهدم 
، ول�سيما اأن البناء ملك للب�سرية كافة ، ولي�ض ملكًا لدين بعينه ول ل�سعب 

بذاته)10(   . 
اأن  بعد   ، اآراءه   ) فهمي  العزيز  عبد   ( الدكتور  قدم  الإط��ار       ويف هذا 
اأ�سار اإىل �سرورة التخل�ض من التع�سب الديني الذي قد يتوارثه البع�ض عن 

اأ�سالفه ، بقوله : )) وعندما ي�ستطيع بالتايل اأن يفكر بعقالنية ومو�سوعية 
اليهودية  اأن  ال�سليم  املنطقي  بالتحليل  يدرك  اأن  بد  ل  ذاك  عند   ، كاملة 
وامل�سيحية والإ�سالم تكّون �سويًا دينًا واحدًا متكاماًل اأنزله اهلل على مراحل 
متتابعة ، ويف فرتات متباعدة بع�ض ال�سيء مت�سيًا مع الن�سوج العقلي للب�سر 

وتطور احتياجاتهم الروحية والجتماعية (()11(  . 
     وذهب الباحث اإىل التاأكيد اأن الأهداف التي جاءت من اجلها هذه الديانات 
ال�سماوية الثالث ، لتو�سح القوانني البالغة الدقة التي يخ�سع لها الكون من 
حيث تركيبه املتكامل ، ومن حيث حركته املحكمة واملتنا�سقة)12(، ويوؤكد 
واأنها جاءت   ، الر�سالت مرتبطة بحلقات ل ميكن ف�سلها  اأن هذا  حقيقة 
لتبني لالإن�سانية مكامن اخلري ، وتدعو للتم�سك بها ، وتظهر جوانب ال�سر 
وتنفر منه ، كما تربهن اأن دين الإن�سانية ل يكتمل اإل بالإ�سالم ، النهج الذي 

يتوافق مع كل زمان ومكان وهو �سامل لالأهداف الدينية املختلفة)13(   . 
ا�ستغالل  وحماولة  والختالف  التناق�سات  على  قائمة  ال�سيا�سة  ولأن      
احلفاظ  يف  منها  رغبة   ، التناحر  نحو  النا�ض  وجهت   ، الدينية  العواطف 
على احلكم و واأخرجت معتنقي الديانات من روح الدين احلقيقية ، وجعلت 
من النا�ض فرقًا واأحزابًا متناحرة فيما بينها حتت �ستار الدفاع عن الدين 
ديار  الأوربيون  غزا  اإذ  ال�سليبية  اأبان احلروب  ما حدث  وهذا   ، ون�سرته 
الإ�سالم بحجة اإنقاذ املقد�سات امل�سيحية . وكانت تعاليم الديانة امل�سيحية 
بريئة من هذه الأعمال العدوانية . واإن ما يحدث يف الوقت الراهن من تكفري 
وغلو وتطرف وقتل وتهجري با�سم الدين الإ�سالمي احلنيف ، ما هو اإل �سورة 
اأخرى للفهم اخلاطئ واملتطرف لالإ�سالم ، دين املحبة وال�سماحة والتاآلف 
والتوا�سل من اأجل التعاي�ض ال�سلمي بني الأفراد وال�سعوب والإن�سانية جمعاء   

  .
   والدعوة الإ�سالمية عامة لكل الب�سرية ، والر�سول حممد )�سلى اهلل عليه 
و�سلم ( ر�سول للعاملني ، قال تعاىل : )) وما اأر�سلناك اإل كافة للنا�ض ب�سريًا 
ونذيرًا (()14( ، والر�سول حممد ) �ض ( خامت النبيني ، اأر�سله اهلل رحمة 
للعاملني )) وما اأر�سلناك اإل رحمة للعاملني (()15( ، ومل يكن منطق الآية 

رحمة للم�سلمني فقط   . 
    

 اإن الإ�صالم وقف اإىل 
جانب حرية الدين والعقيدة 

ال�صلمي بني الأديان  و�صان حركة التعاي�ش 
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وحياة الر�سول حممد ) �سلى اهلل عليه و�سلم ( كلها و�سوح ونور ، وتطور 
ال�سماوية  الديانات  وحدة  تاأكيد  وفيها   ، �ساملة  ديانة   ، را�سخ  م�ستقيم 
اهلل  اتقوا  اأن   ، واإياكم  قبلكم  من  الكتاب  اأوت��وا  الذين  و�سينا  ولقد   ((
(()16(  . والقراآن الكرمي جاء لبيان توحيد وجهة نظر اأهل الديانات 
وجمع كلمتهم)17( ، قال تعاىل : )) وما اأنزلنا عليك الكتاب اإل لتبني 
َثَمَّ  ومن   ، يوؤمنون (()18(  لقوم  ورحمة  فيه وهدى  اختلفوا  الذي  لهم 
فاإن حممدًا ) �ض ( هو خامت الأنبياء والر�سل )) واأن الإ�سالم هو دين 
الفطرة ومن�سجم مع قوانني الوجود حيث اإن الإله الذي اأوحى الإ�سالم 
بني  الكبري  الن�سجام  ه��ذا  فكان   ، الطبيعة  خلق  ال��ذي  الإل��ه  نف�ض  هو 

الإ�سالم والطبيعة نظرًا لوحدة النامو�ض بينهما (()19(  . 
تاريخ  يف  عظيمًا  حدثًا  يعد  الكرمي  القراآن  ن��زول  اأن  احلقيقة  ويف       
الب�سرية ، جاء لإ�سعادها وجمع كلمتها على التاآلف واملحبة والن�سجام ، 
ل لالأحقاد والتنازع واخل�سومات )) �سهد اهلل اأنه ل اإله اإل هو واملالئكة 
واألو العلم قائمًا بالق�سط ، ل اإله اإل هو العزيز احلكيم اإن الدين عند اهلل 
الإ�سالم وما اختلف الذين اأوتوا الكتاب اإل من بعد ما جاءهم العلم بغيًا 

بينهم ومن يكفر باآيات اهلل فاإن اهلل �سريع احل�ساب (()20(  . 
  اإن الإ�سالم وحي اهلل اإىل الإن�سانية يف كل الع�سور ، على ما يرى بع�ض 
الباحثني املحدثني)21( ، ويورد الباحثون اأدلة لتاأييد هذا الراأي ، وهو 
بوجود  الإميان  هو  الكرمي ))  القراآن  يظهر يف  وكما  الذي  الإ�سالم  اأن 
على  كما جاء   ، به  الأمي��ان  واإخال�ض  له  والت�سليم  وتعاىل  �سبحانه  اهلل 
ل�سان موؤ�س�سي الأديان العاملية الكربى  . . . واأن الإ�سالم هو كنه الأديان 

ال�سماوية وحقيقتها ولي�ض وراءه اإل الوثنية وال�سرك (()22(  .
       ويورد الباحثون اأدلة منطقية من القران الكرمي لتاأييد ما ذهبا اإليه 
، فقد خاطب نبيه اهلل نوح ) عليه ال�سالم ( قومه ، بعد اأن طال اجلدال 
اأجري  اإن   ، ، بقوله تعاىل : )) فاإن توليتم فما �ساألتكم من اجر  معهم 
اإل على اهلل واأمرت اأن اأكون من امل�سلمني (()23( ، وهذا دعاء �سيدنا 

 الإ�صالم يزرع يف روح 
الفرد النظر اإىل الديانات 
ال�صماوية باأنها جميعًا من 

من �صروط الأميان  عند اهلل , واأن العرتاف بها 
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يو�سف ) عليه ال�سالم ( ملا اأخرجه اهلل من ال�سجن ، ورفع قدره ورد عليه 
اأبويه وذويه )) ربي قد اآتيتني من امللك وعلمتني من تاأويل الأحاديث ، فاطر 
، توفني م�سلمًا واأحلقني  الدنيا والآخ��رة  اأنت وليي يف   ، ال�سموات والأر���ض 

بال�ساحلني (()24(  . 
    والنبي مو�سى يخاطب قومه وهو يطلب منهم اأن يكونوا موؤمنني )) وقال 
)) م�سلمني  من  كنتم  اإن  توكلوا  فعليه  باهلل  اآمنتم  كنتم  اإن  قوم  يا  مو�سى 
)25(، وال�سيد امل�سيح ) عليه ال�سالم ( عندما طلب من احلواريني النت�سار 
اأح�ض  فلما   (( بهم  ظنه  ح�سن  عند  كانوا   ، تاأييده  على  والعمل   ، لتعاليمه 
عي�سى منهم الكفر قال من اأن�ساري اإىل اهلل ، قال احلواريون نحن اأن�سار 
اهلل ، اآمنا باهلل وا�سهد باأنا م�سلمون (()26( ، حتى فرعون ملا اأدركه الغرق 
التي وقع فيها ))  املحنة  ينقذه من  اأن  العاملني  ، دعا اهلل رب مو�سى ورب 
اآمنت اأن ل اآله اإل الذي اآمنت به بنو اإ�سرائيل ، واأنا من امل�سلمني (()27(  . 
    وبعد هذا التاأ�سيل ملعنى الإ�سالم يف القراآن الكرمي ي�سل الباحثون اإىل 
نتيجة )) اأن اهلل ما اأطلق لفظة م�سلم اأو م�سلمني على اأمة خا�سة ، اأو اأهل 
دين خا�ض ، واإمنا على الذين اأ�سلموا هلل يف �سمائرهم وعقولهم ، خمل�سني 
بوحيه  املوؤمنني  الرحمن  عباد  اأن  كما   ، جميعًا  الأدي��ان  اأه��ل  من  �سادقني 

وبر�سله يف الأديان هم م�سلمون (()28(  . 
     ويف اأحاديث الر�سول حممد ) �ض ( ما يوؤكد الدعوة اإىل التعاي�ض ال�سلمي 
بني النا�ض جميعُا ، ومن يتاأمل خطبة حجة الوداع ، يجد اأن الدعوة ظاهرة 
لكي يعي�ض النا�ض يف اأمن و�سالم وحمبة )) اأيها النا�ض اإن ربكم واحد ، واأن 
اأباكم واحد ، كلكم لآدم واآدم من تراب ، اأكرمكم عند اهلل اأتقاكم ، ل ف�سل 

لعربي على اأعجمي اإل بالتقوى (()29(   . 
    ومن هنا نلحظ اأن الإ�سالم ترك لليهود والن�سارى حرية الختيار ، ومل 
يجربهم على اعتناق الدين الإ�سالمي بالقوة ، قال تعاىل : )) وقل للذين 
فاإمنا  تولوا  واإن  اهتدوا  فقد  اأ�سلموا  فاإن   ، اأاأ�سلمتم  والأميني  الكتاب  اأوتوا 

 ال�صيا�صة قائمة على 
التناق�صات والختالف وحماولة 

ا�صتغالل العواطف الدينية , وجهت 
النا�ش نحو التناحر , رغبة منها يف 

احلفاظ على احلكم و واأخرجت 
معتنقي الديانات من روح الدين 

احلقيقية  
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عليك البالغ (()30(، هكذا اأنزل اهلل القراآن واأمرنا اأن ن�سلم اأمرنا اإليه ، 
واإن نح�سن التعامل مع اأهل الديانات ال�سماوية الأخرى لأنهم موؤمنون اأي�سا ، 
قال تعاىل : )) الذين اآتيناهم الكتاب من قبله هم به يوؤمنون واإذ يتلى عليهم 

قالوا اآمنا به اإنه احلق من ربنا اإنا كنا من قبله م�سلمني (()31( . 
     وعلى هذا فاإن الإ�سالم مل يدُع اإىل قتال غري امل�سلمني ، بل دعا اإىل برهم 
ويحاولون  للم�سلمني،  العداوة  يظهرون  الذين  اأولئك  اإل   ، اإليهم  والإح�سان 
هدم الدين الإ�سالمي ، عند ذاك يجب ردعهم ، ولكن دون اعتداء اأو ظلم ، 
كما هو وا�سح يف الآية القراآنية يف قوله تعاىل : )) ل ينهاكم اهلل عن الذين 
مل يقاتلوكم يف الدين ومل يخرجوكم من دياركم ، وظاهروا على اإخراجكم 

اأن تولوهم ، ومن يتولهم فاأولئك هم الظاملون (()32(   . 
    اإن الباحث يف ظاهرة التعاي�ض ال�سلمي يف الإ�سالم يدرك مقدار اهتمام 
والع��رتاف  العتقاد  يف  احلرية  على  الإ�سالم  حر�ض  فقد   ، فيها  الإ�سالم 
بالآخر ، ومل يتخذ القوة والإجبار على اعتناق الإ�سالم ، كما يروج لهذا بع�ض 
اأعدائه ، والأكرث من ذلك فقد قرر الإ�سالم احلرمة جلميع املعابد اليهودية 
وامل�سيحية على ال�سواء ، قال تعاىل : )) ولول دفع اهلل النا�ض بع�سهم ببع�ض 
لهدمت �سوامع وبيع و�سلوات وم�ساجد يذكر فيها ا�سم اهلل كثريًا (()33(  . 
    وال�سوؤال الذي يطرح يف خامتة هذا البحث ، اإذا كان الإ�سالم يحوي يف 
تعاليمه كل هذه اجلوانب الإن�سانية ، وبكل هذه الدقة وال�سمول ، فلماذا جند 
والغلو  والتطرف  العنف  الكثري من جوانب  �سيادة  الإ�سالمية  يف جمتمعاتنا 
وحماولة اإلغاء الآخر املختلف ، ل بل اإننا وجدنا يف العقود الأخرية دعوات 
اإىل هدر الدماء والتكفري والقتل ال�سنيع ، بدعوى النت�سار للدين ، واأ�سبحت 

هذه الأمة تطلب مفردات الإن�سانية وحقوق الإن�سان من الغرب ؟ .     
    لقد اأ�ساب الدكتور ) حم�سن عبد احلميد ( كبد احلقيقة حني قال : )) مل 
يحدث ذلك لأن �سريعتنا كانت قا�سرة يف م�سايرة الزمان ومواجهة امل�سكالت 
املعا�سرة ، ولكن حدث ذلك لأن علماءنا مل ي�ستنبطوا النظريات الكلية يف 

الفقه الإ�سالمي املعا�سر مبواجهة النظريات الكلية يف القوانني الأوربية لعقم 
منهج درا�سة الفقه يف البتعاد عن الأ�سول وال�ستالل وال�ستغال بجزئيات 
على  والتاأكيد  العامة  مقا�سدها  عن  مف�سولة   ، الأخرية  الع�سور  يف  الفقه 
فيها   ، الأخ��رية  الع�سور  لغة  يف  كتبت  وحوا�ٍض  �سروٍح  يف  العبادية  الق�سايا 

الكثري من ال�سعوبة والركاكة واجلمود والنغالق (()34(   . 
    ومن املعلوم اأن ر�سالة النبي حممد )�ض( ت�سلح لكل زمان ومكان ، وهي مل 
تخت�ض بجن�ض من النا�ض حمدد ، كذلك فهي رحمة للعاملني ، وهذه اخلوا�ض 
تكاد تنفرد بها هذه الر�سالة)35( ، وقد اأ�سار القراآن اإىل هذا املعنى بقوله 
تعاىل : )) وما اأر�سلناك اإل رحمة للعاملني (()36( ، كذلك قوله : )) قل يا 

اأيها النا�ض اإين ر�سول اهلل اإليكم جميعًا (()37(  . 
 ، احلنيف  الإ�سالمي  الدين  يف  اخلا�سية  ه��ذه  اإغفال  اأن  احلقيقة  ويف     
اأ�س�ض  اإن يف ذلك حجب عن فهم  بل   ، ت�سريعًا متزمتًا متحجرًا  جتعل منه 
ت�سع  التي  النا�سعة  اأ�سولها  ،  يف  النبوية)38(  وال�سنة  الإ�سالمية  ال�سريعة 
حمبة و�سالمًا ، وهي على توا�سل مع الآخر من اأجل التعاي�ض ال�سلمي ، ويرى 
الفقهاء ، هو  لنا  ال�سنة الذي قدمه  اأن مفهوم  الدكتور ) حممد �سحرور ( 
التي  وتعاليمه  الإ�سالم  روح  بفهم  مرتبط  ال�سنة  مفهوم  لأن  مفهوم خاطئ 
توؤكد ال�سماحة والعرتاف بالآخر ، ومن ثم فال بد من و�سع اأ�س�ض جديدة 
للت�سريع الإ�سالمي)29(، قائمة على تاأكيد اأن الدين هلل والإن�سانية للجميع ، 

واأن �سفة التعاي�ض ال�سلمي بني الديانات حقيقة قائمة يف الإ�سالم   .  
    اإن هذه الهوة بني الإ�سالم احلقيقي يف دعوته للتوا�سل والتعاي�ض ال�سلمي 
اأنتج  وال��ذي  امل�سلمني  بع�ض  من  احلقيقة  لهذه  امل�سوه  واملفهوم   ، الآخ��ر  مع 
ثقافة التطرف واإلغاء الآخر ، وهذا ح�سب اعتقادنا ناجم اأ�سا�سًا من غياب 
املعرفة احلقيقة لروح الإ�سالم والتعاليم التي جاء بها يف التعامل مع الآخر ، 
وبالتايل اأ�سبحت اأو�ساف الإرهاب ، والتطرف ، وعقدة اخلوف من الإ�سالم 
هي امل�سطلحات ال�سائدة يف و�سائل الأعالم الغربية ، وهي تطلق جزافًا على 



اإّن لبقيع الغرقد منزلة عظيمة عند امل�سلمني، وباخل�سو�ض اأتباع وحمّبي اأهل البيت الأطهار 
)عليهم ال�سالم(، حيث اإّن هذه املقربة حتت�سن اأربعة من املع�سومني من اأهل البيت )عليهم 
ال�سالم(، وت�سّم اأي�سًا جمموعة من �سهداء �سدر الإ�سالم واأولد النبي )�سّلى اهلل عليه واآله 
و�سّلم( وزوجاته اإّل خديجة، وعمه العبا�ض وعماته، وحا�سنته فاطمة بنت اأ�سد، ومر�سعته حليمة 
ال�سعدية، وعددًا كبريًا من ال�سحابة والتابعني، وكبار القراء وحفظة القراآن وال�سادة الها�سميني، 

ونقل يف املاأثورات اأنه ُدفن يف البقيع ع�سرة اآلف من ال�سحابة من املهاجرين والأن�سار.
من هنا تاأتي اأهمّية هذه البقعة املباركة ال�سريفة، ولقد ورد عن الر�سول الأكرم )�سّلى اهلل عليه 
واآله و�سّلم( ا�ستحباب زيارتها والدفن فيها، واأّنه كان يزورها بني احلني والآخر كما ورد يف �سحيح 

ِ - �سلى اهلل عليه و�سلم -  م�سلم َعْن َعَطاِء ْبِن َي�َساٍر، َعْن َعاِئ�َسَة اَنَها َقاَلْت: َكاَن َر�ُسوُل اهللَّ
ِ - �سلى اهلل عليه و�سلم - َيْخُرُج ِمْن اخِر اللَّْيِل اىَل اْلَبِقيِع َفيقول:  )ُكلََّما َكاَن َلْيَلُتَها ِمْن َر�ُسوِل اهللَّ
ُ ِبُكْم لِحُقوَن.  ا اإن �ساء اهللَّ ُلوَن َوانَّ الُم َعَلْيُكْم َداَر َقْوٍم ُموؤِْمِننَي َواَتاُكْم َما ُتوَعُدوَن َغدا ُموؤَجَّ »ال�سَّ

اللَُّهمَّ اْغِفْر لْهِل َبِقيِع اْلَغْرَقِد( )�سحيح م�سلم رقم احلديث 974(
وحينما ا�ستوىل خوارج هذه الأّمة اليوم على بالد احلرمني يف �سنة 1344ه قّرروا طم�ض اآثار 
الر�سول واآثار اأهل البيت الأطهار )عليهم ال�سالم(، ويف الثامن من �سّوال من نف�ض ال�سنة ارتكبوا 
جرميتهم النكراء، فهّدموا قبور الأئّمة الأطهار وال�سحابة الأبرار يف البقيع، و�سّووها بالأر�ض 
و�سّوهوا حما�سنها، وتركوها عر�سًة لوطئ الأقدام ومدا�سًا للدواب، ونهبوا كّل ما كان يف ذلك 
اأر�ٍض  اإىل  واآث��ار قّيمة وغريها، وَحّولوا ذلك املزار املقّد�ض  احلرم املقّد�ض، من فر�ض وهدايا 

موح�سة مقفرة.
لقد �سربوا كّل القيم التي يتعّبد بها امل�سلمون عر�ض اجلدار بفعلتهم هذه، فاإّن اهلل )تبارك 
وتعاىل( يقول يف كتابه الكرمي يف ق�سة اأهل الكهف: }... َفَقاُلوا اْبُنوا َعَلْيِهْم ُبْنَياًنا َربُُّهْم اأَْعَلُم 
ِذيَن َغَلُبوا َعَلى اأَْمِرِهْم َلَنتَِّخَذنَّ َعَلْيِهْم َم�ْسِجًدا)الكهف 21( فهذا تقرير من القراآن  ِبِهْم َقاَل الَّ
الكرمي على �سّحة اقرتاح الذين )َغَلُبوا( وهم املوؤمنون على بناء امل�سجد عليهم، ومن الثابت اأّن 

تقرير القراآن حّجة �سرعية.
م�سافًا اىل ذلك ما كان يفعله الر�سول الأكرم )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( على الدوام من زيارة 
تلك القبور التي كانت �ساخ�سة ومَعّلمة باأ�سحابها، وعلى هذا َنَهَج امل�سلمون اأئمتهم وعلماوؤهم 

وعواّمهم منذ مئات ال�سنني.
قبل  ووجوب هدمها  القبور  البناء على  منع  املنّورة عن  املدينة  كان علماء  اأين  �سعري  "وليت 
قبل  وما  الإ�سالم  القرون من �سدر  البناء طيلة هذه  �ساكتني عن  كانوا  ومل��اذا  التاريخ؟!  هذا 

الإ�سالم واإىل يومنا هذا؟!"
الف�سقة،  اأولئك الفجرة  اليوم من وقفة موّحدة �سجاعة �سّد غطر�سة  لنا نحن م�سلمو  ولب��ّد 
وحما�سبتهم على رذائل ما اقرتفته اأياديهم القذرة، وتاأليب الراأي العام العاملّي �سّدهم، و�سوقهم 

اىل املحاكم الدولية لكي ينالوا جزاءهم.

كلمة البد منها

لبّد من وقفة �صجاعة
◄   يكتبها: عبدالّرحمن الاّلمي
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الإ�سالم ، دون وجه حق  . 
اإي�ساح  يف  كبرية  م�سوؤولية  هنا  الإ�سالمي  الفكر  يف  الباحثني  ويتحمل      
مفهوم الإ�سالم يف التعامل مع الآخر وخلق قنوات للتوا�سل ، والجتهاد يف 
اأعطاء تعريف وا�سح نابع من روح الإ�سالم من اأجل اإظهار دعوته للتوا�سل 
 ، وجد  وحيثما  كان  اأينما  الإن�سان  باإن�سانية  والعرتاف  والت�سامح  والتاآلف 
هذا املخلوق الذي جعله اهلل اأكرم واأرقى خملوقاته ، بل اأراده اهلل اأن يكون 

خليفته يف الأر�ض   . 
      اإن بع�ض امل�سلمني يف حماولتهم لفهم منهج الإ�سالم يف التوا�سل والتاآلف 
مع الآخر ، قد ذهبوا بعيدًا عن القواعد التي ب�سر بها الإ�سالم ، فغرقوا يف 
بحر تتالطم فيه الأفكار التي ل نفع فيها ، على الرغم من رونقها وبريقها  . 
الإن�سانية مع  العالقة  بناء  اإذا كان هناك من تق�سري يف      ويف احلقيقة 
واجلهل  الق�سور  ب�سبب  هو  فاإمنا   ، لالإ�سالم  املنت�سبني  بع�ض  عند  الآخ��ر 
والبعد عن تطبيق �سرائع الدين ، والوزر يف ذلك على من اأخطاأ ، والدين 
الإ�سالمي براء من تبعة تلك النقائ�ض ، وعالج ذلك اخلطاأ اإمنا يكون يف 

الرجوع اإىل هداية الإ�سالم وتعاليمه الإن�سانية ال�سمحاء  .
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•  حوار  :حممود امل�صعودي

حوار مع
القارئ الدولي المصري

 كل م�صلم ل ي�صتطيع ان ي�صتغني عن كتاب اهلل العزيز, وكل �صيء يف حياة امل�صلم مرتبط 
بالقراآن الكرمي, منه ي�صتمد عقيدته, وبه يعرف عبادته وما ير�صي ربه. 

وامل�صلمون تعلموا قراءة القران الكرمي يف زمن خامت النبياء حممد -�صلى اهلل عليه واله 
و�صلم- وهو يحثهم عليه, وعلى مَر الع�صور برز الكثري من امل�صلمني وعلى م�صتويات عالية يف 
قراءة القران الكرمي, وحفظه وجتويده, ومن هوؤلء القراء املتميزين القارئ الدويل ال�صيخ 

حممد احمد الب�صيوين من جمهورية م�صر العربية.

مع  حــــوارا  اأجــــرت  احل�سينية(  ــة  ــرو�ــس )ال جمــلــة 
القراآين  املحفل  يف  م�ساركته  اإثناء  الب�سيوين  ال�سيخ 

الرم�ساين يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف.

لرو�شة احل�شينية: من هو ال�صيخ الب�صيوين؟ ا

القارئ ا الب�صيوين  احمد  حممد  ل�صيخ 
جمهورية  يف  ــفــزيــون  وتــل ـــــة  اإذاع يف 
الزهر  علماء  احد  ومن  العربية  امل�صر 

ال�صريف.
بداأت حياتي يف بيت قراآين ووالدي هو الذي علمني 
الـــقـــراآن الــكــرمي وكــان  و�ــســاعــدين يف تعلم قــــراءة 
القراآن  حفظني  حيث  ال�سريف  لالأزهر  ي�سطحبني 

الكرمي وكنت يف التا�سعة من عمري.

و  الزهــر  الدين يف جامعة  ا�سول  كلية  تخرجت من 
اأتفرغ  اأن  اأ�سررت على  ا�سبحت معيدًا فيها ولكنني 
الثانوية فقط  املدار�س  تدري�سيا يف  واأ�سبح  للدرا�سة 
وبعدها عملت يف الإذاعة والتلفزيون امل�سرية كقارئ 

للقرااآن الكرمي.

لرو�شة احل�شينية: كيف ترى تاأثري قراءة ا

عامة  ب�صورة  املجتمع  على  الكرمي  القران 
وال�صباب ب�صورة خا�صة؟

يف  مبــا  �سفاء  هــو  الــكــرمي  الــقــراآن  ب�سيوين:  ال�سيخ 
ورحمة  للمتقني  وهدى  اقوم  هو  ملا  ويهدي  ال�سدور 
اخلري  رم�سان  الكرمي  �سهر  يف  نــزل  حيث  للعاملني 
على قلب الر�سول الكرمي الأمني -�سلى اهلل عليه واآله 

  القراآن هو الذي يوحد المم مهما كانت 

ديانتها ومذاهبها  كما قال اهلل -�صبحانه وتعاىل- 
يف كتابه العزيز )هذه اأمتكم اأمه واحدة وانا 

ربكم فاعبدون( 

ال�صيخ حممد 
الب�صيوين

القراءة في الصحن الحسيني لها 
منزلة خاصة في قلبي 



45�سوال املكرم  1434هــ

وخا�سة  الإن�سان عموما  يقراأ  عندما  �سك  فال  و�سلم- 
ويطرد  املالئكة  بهم  �ستحّفه  الكرمي  القران  ال�سباب 
ال�سيطان من نفو�سهم ول يحوم حولهم اأي �ساحب من 
اأ�سحاب ال�سوء فعندما يحتمي بالقراآن الكرمي يحتمي 

بحبل اهلل املتني وي�سرف عنه كل مكروه و�سوء.

اأهمية ا تقيم  كــيــف  احل�شينية:  لرو�شة 

التوا�صل بالقراآن الكرمي بني الدول العربية 
والإ�صالمية؟

ال�سيخ ب�سيوين: اأكرمنا اهلل -�سبحانه وتعاىل- بخدمة 
و�سل  الــذي  العلم  وبف�سل  لنا  �سرف  وهــذا  اهلل  كتاب 
اليه اليوم, وهو الذي �سخره اهلل لنا وللم�سلمني جميعًا 
حيث ا�سبح العامل اليوم كله قرية واحدة و�سغرية,  من 
خالل �سبكات النرتنت التي ت�سم الفي�س بوك ويوتيوب 
ومن خالل  الن,  املتاحة  التوا�سل  و�سائل  وغريها من 
هذه الو�سائل ا�سبحت عملية التوا�سل �سهلة جدا, وكل 
اإن�سان يحب اأن يتوا�سل مع الخرين ومنهم قراء القراآن 
الكرمي حيث تكون هناك مقرتحات خمتلفة تطور من 
القراآن  تعلم  يف  مهمة  امــورا  فيكت�سبون  القراء  اأداء 
بني  التوا�سل  هذا  على  اأحث  وانا  بينهم,  فيما  الكرمي 
حملة القراآن الكرمي لأن هذا التوا�سل له فائدة كرى 
حيث �سي�سع نور القراآن الكرمي و�سينت�سر يوما بعد يوم 

يف جميع بقاع الكرة الأر�سية.

لرو�شة احل�شينية:  القراءة اأثناء امل�صاركة ا

احل�صيني  ال�صحن  يف  تقام  التي  املحافل  يف 
ال�صيخ  عند  خا�صة  ميزة  لها  هل  ال�صريف, 

الب�صيوين؟
ال�سيخ ب�سيوين: بال �سك ان القراءة لكتاب اهلل العزيز 
يف  خا�سة  ميزه  لها  ال�سريف  احل�سيني  ال�سحن  يف 
قلبي, حيث راأيت التجمع الغفري عند املحافل القراآنية 
وهــذا المــر مل اجــده يف كثري من الــدول العربية التي 
قراأت فيها, فبعد ان تنتهي �سالة الرتاويح ين�سرفون 
الكرمي,  القراآن  لقراءة  ي�ستمعوا  ان  غري  من  مبا�سرة 
ويعلمون بان هناك قارئا من م�سر او دولة اخرى �سوف 
يقراأ يف كتاب اهلل بعد ال�سالة التالويح ول يبقى �سوى 
القليل منهم,  وهذا الأمر يوؤثر بقلبي ويحزنني, اما يف 
الدول الوربية والغربية التي قراأت فيها القراآن الكرمي 
الذين  الغربيني  مــن  وبع�س  ال�سالمية  فاجلاليات 

ا�سهروا ا�سالمهم هم الذي يبقون يف املراكز ال�سالمية 
التي يتلى فيها القراآن الكرمي.

يف  وكــذلــك  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  هنا  ولكن 
العتبات الخرى يف العراق فاإن القراءة لها طابع خا�س 
يح�سر  الــذي  الغفري  اجلمع  حيث  من  خا�سة  وميزه 
لهذه املحافل والأم�سيات القراآنية , وهذا اجلمع ي�سرح 
ال�سدر وترتاح له النف�س مما يعطي للقارئ دفعة قوية 

لقراءة القراآن الكرمي.

اأهمية ا تـــرى  كــيــف  احل�شينية:  لرو�شة 

خمتلف  جتمع  والــتــي  القراآنية  املوؤ�ص�صات 
الكرمي  القراآن  ن�صر  يف  ال�صالمية  املذاهب 
الق�صاء على م�صائل  من جهة ومن جهة اخرى 

الختالف بني املذاهب الإ�صالمية؟
ون�سر  تعليم  يف  كبري  دور  للموؤ�س�سات  ب�سيوين:  ال�سيخ 
بدعم  القراء  حتفز  املوؤ�س�سات  وهــذه  الكرمي  القران 
من  كبري  لعدد  ان�ساء  هناك  يكون  اأن  ويجب  رمــزي 

املوؤ�س�سات القراآنية.
الطائفية  نبذ  على  تعمل  التي  املوؤ�س�سات  م�ساألة  امــا 
اقول  امل�ساألة  بهذه  ــا  راأي يل  فــاإن  المم  بني  والتفرقة 
ديانتها  كانت  مهما  المم  يوحد  الذي  هو  القراآن  بان 
كتابه  يف  وتعاىل-  -�سبحانه  اهلل  قال  كما  ومذاهبها 
فاعبدون(  ربكم  وانا  واحدة  اأمه  اأمتكم  )هذه  العزيز 
ولي�س  معينة  بطائفة  خمت�سا  لي�س  الكرمي  فالقراآن 
لديه مذهب �سيعي او �سني او ... اىل اخره فعندما يقراأ 
القران الكرمي فهو للجميع واجلميع يقراأ القران العربي 

الواحد.

احل�صينية ا للعتبة  احل�شينية:   لرو�شة 

الكرمي  القران  بتعليم  يهتم  ق�صم  املقد�صة 
للمجتمع العراقي ما هو راأيكم  بهذا امل�صروع؟

على  واطلعت  الكرمي  الــدار  هذا  زرت  ب�سيوين:  ال�سيخ 

ن�ساطاته عن قرب حيث ا�سرين كثريًا هذا العمل اجلبار 
واأ�سعدين ما راأيت من اإقامة دورات قراآنية خمتلفة يف 
العتبة احل�سينية من اأجل  بناء جمتمع  قراآين , وهذا 
توفيق من اهلل تعاىل, وكما قال الر�سول الكرمي )خريكم 
من تعلم القراآن وعّلمه( وهذا العمل اجلبار هو خطوة 
متميزة وناجحة يف ن�سر القراآن الكرمي فاأ�ساأل اهلل اأن 

يوفقهم اأكرث واأكرث على هذا امل�سروع املبارك.

كلمة اخرية تن�صح فيها ا لرو�شة احل�شينية: 

من يريد ان ي�صبح قارئا للقران الكرمي.
ال�سيخ الب�سيوين: ان�سحهم بالإخال�س هلل -�سبحانه 
القراآن  يقراأوا  وان  الكرمي  القران  قــراءة  يف  وتعاىل- 
كلما  �سحيحة  القراءة  كانت  فكلما  طهارة  على  وهم 
نف�سا  ياأخذ  ل  اأن  واأي�سا  القارئ,  املالئكة حتّف  كانت 
الذين  على  وغ�س  حــرام  لأنها  القراءة  اإثناء  ويتنف�س 
وان  الكرمي  للقراآن  جمــّودًا  يكون  وان  اليه,  ي�ستمعون 

يتعلم علي يد معلمي القران الكرمي الأكفاء.
ا�سواتهم  يف  الخرين  يقلدوا  ل  اأن  ان�سحهم  واأي�سا   
فيجب ان يكون لكل قارئ �سوت يتمّيز به عن الآخرين.

  اأ�صعدين ما راأيت من اإقامة دورات 

قراآنية خمتلفة يف العتبة احل�صينية من 
اأجل  بناء جمتمع  قراآين  
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•  الرادود ح�سن اللولچي عميد ال�سادة اآل عطار تولد 1938م.
•  ولد يف كربالء حملة باب اخلان ون�ساأ يف حملة باب ال�سالملة.

تاأثر باقرتابه من ال�ساعر كاظم منظور الكربالئي حيث  •  منذ الطفولة 
لقي الت�سجيع والهتمام من خالله وذلك لعذوبة �سوته وحفظه للمقامات.

•  عا�سر ال�سعراء والرواديد ال�سيخ عبد الكرمي ابو حمفوظ وكاظم البناء 
وكان  الكلكاوي  وعزيز  الكلكاوي  وجا�سم  ال�سماك  وحمزة  الزغري  وحمزة 

يقراأ ما ي�سمعه من املال حمزة الزغري وجا�سم الكلكاوي.
احل�سينية  املجال�ض  تاأ�سي�ض  واع��ادة  ال�سمل  مل  اىل  ب��ادر   1992 عام    •
اهل  با�سم  القران  عقد  وجمال�ض  ال�سالم  عليهم  الأئمة  مبواليد  اخلا�سة 

البيت عليهم ال�سالم مع احمد ال�سالمي ونخبة من اخلدمة.
•  اأبدع يف قراءة الق�سائد اخلالدات مثل: مفرو�ض عالنا�ض حبك ياعلي، 
الق�سائد  امليمون، وغريها من  الديانة،  ف��اروق  يا  من �سقط منك علمنة، 

ال�سهرية.
•  اأف�سل ما قراأ لل�ساعر اأحمد ال�سالمي ق�سيدة: فجر ب�سيفه ال�سواعق 
ويا  القدرة،  انطبع مبراية  اهلل  ونور  الكربى،  ها�سم  بني  وعقيلة  والرعود، 

من جربيل هز مهدك.
•  اأحيى جمال�ض العزاء واملواليد يف كربالء و�سواحيها ويف بغداد والكاظمية 

والنجف وبابل والكوت منظقة ال�سرقية) الكوت القدمية.
يف  ال��رواد  ومن  احل�سينية  ال�ساحة  يف  الرواديد  واأملع  ابرز  من  •  يعترب 

املنرب احل�سيني.

اأر�سيف 2006م/ علي املنظور

الرادود   
 ح�سن اللولچي 



• حتقيق :حممد الي�ساري ��� ف�سل ال�سريفي 
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رموز اإميانية عظيمة بحاجة اإىل الإن�صـــــــــــاف
قبور اأولياء الله

وعهدًا منهم يف ال�سري على اأثرهم.  مراقدهم املقد�سة رغبة يف التقرب اىل اهلل ال�سالم- لذلك يقوم اأتباع اهل البيت  بزيارة يف حياتهم ال�سريفة وحتى بعد مماتهم -عليهم لزامًا على امل�سلمني اتباعهم وال�سري على نهجهم الر�سول الكرمي -�سلى اهلل عليه واآله و�سلم- �سار االإمامة هي امتداد لر�سالة االإ�سالم التي ب�سر بها 



)البقيع( بقعة �سريفة طاهرة يف املدينة املنّورة قرب امل�سجد النبوي ال�سريف ومرقد الر�سول 
الأعظم )�سلى اهلل عليه واآله(، فيها مراقد الأئّمة املع�سومني من اأهل بيت النبّوة والر�سالة 
)عليهم ال�سالم(، وقبور البقيع ت�سكل اأهمية كربى لدى امل�سلمني عمومًا واأتباع اهل البيت عليهم 
ال�سالم خ�سو�سًا، ولكن اعداء اأهل البيت -عليهم ال�سالم-  مل يرق لهم هذا الهتمام لذلك 
عمدوا اىل العتداء عليها وهدمها كما يوثق ذلك التاريخ، وقد امتد هذا العداء اىل وقتنا احلا�سر 
فالعتداء على  مرقد العقيلة زينب -عليها ال�سالم -وهدم قرب ال�سحابي اجلليل حجر بن عدي 

وبقية امل�ساهد امل�سرفة خري دليل على هذه الأحقاد التي ل تنتهي.
جملة )الرو�سة احل�سينية( ا�ستثمرت منا�سبة حلول �سهر �سوال ذكرى العتداء على قبور البقيع 
يف 8 من �سوال عام 1433 ه� فاأجرت عدة لقاءات من اجل اظهار مدى املظلومية التي تطال 

مراقد اولياء اهلل.

  جراأة التعدي على ر�سول اهلل     
املحقق اآية اهلل ال�سيخ جنم الدين الطب�سي اأو�سح قائاًل" ان هذا العمل هو جراأة لي�ض على 
ال�سحابة فح�سب بل على ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه واآله و�سلم- لنهم ا�سحاب ر�سول اهلل وان 
اجلراأة على ر�سول اهلل هي جراأة على اهلل -�سبحانه وتعاىل- فهوؤلء الذين جتراأوا على هدم قبور 
ال�سحابة وقبل ذلك قبور الئمة يف البقيع و�سامراء، فهم لي�ض لهم عداء مع القرب، فعداوؤهم مع 

�ساحب القرب،  واإل فقبور اأوليائهم مل مي�س�سها اأحد، ومل يتجراأ اإن�سان على هدمها اأو عمل اي 
تخريب فيها".

واأ�ساف" ان هوؤلء الذين جتراأوا  اليوم على نب�ض قرب )عدي بن حجر( ويف الأم�ض على قبور 
الئمة -عليهم ال�سالم-  يف �سامراء، وقبلها هدم قبور ائمة البقيع اإمنا عداوؤهم هو امتداد لعداء 

بنت اآكلة الكباد، وقد عرّب عنهم القراآن الكرمي بال�سجرة امللعونة ".
 

تطوير اخلطاب الديني ملواجهة الت�سليل 
الباحث ال�سالمي ال�سيخ الدكتور حممد حجازي من لبنان حتدث عن اأهمية اخلطاب الديني 
قائاًل" ان قيمة الأئمة الطهار هي قيمة ان�سانية ولي�ست قيمة مذهبية والبع�ض يحاول اي�سال 
فكرة  باأن قيمتهم -عليهم ال�سالم- هي قيمة مذهبية تع�سبية وهذا المر عار عن ال�سحة، 
فالأئمة هم هداة جلميع المم وملختلف املذاهب والطياف، والدليل ان الإمام املهدي -عليه 
ال�سالم- حني خروجه �ستحت�سد الديانات خلفه وهذه دللة وا�سحة على كون المامة هي رئا�سة 

عامة جلميع ال�سعوب والديان اللهية".
وبني" ان الئمة الثنا ع�سر هم اأئمة امل�سلمني جميعًا، ومن اخلطاأ وال�ستباه الكبري يف ان يتجه 
بع�ض امل�سلمني اىل القول باأن الئمة هم فقط لل�سيعة، وهو عك�ض ما بينه ر�سول اهلل بحقهم فقد 

و�سفهم انهم امان لأهل الر�ض وانهم ميثلون �سبيل الهدى لأهل الر�ض جميعًا دون حتديد 
وتف�سيل فئة دون اأخرى".

وتابع الباحث" ان تهدمي قبور اأئمة البقيع عليهم ال�سالم وتهدمي قبور ال�سحابة واولياء اهلل 
يف خمتلف بقاع الر�ض، امنا هي تندرج حتت العنوان ال�سيا�سي ولي�ض العنوان الديني، وهناك 
توجهات �سيا�سية تع�سبية توجه لنا الفرتاءات وال�سبهات، وهنا تكمن نقطة جوهرية وا�سا�سية 
يف اأن املذهب المامي ال�سيعي هو مذهب علمي وعميق جدا يف الفكر والجتهاد، لذلك بع�ض 
املتع�سبني ل ي�ستطيعون ان يواجهوا هذا العمق املعريف والعلمي فيلجوؤون اىل هذه الفرتاءات 

واللتبا�سات ويحاولون ان ي�سوهوا هذه ال�سورة للمذهب ال�سيعي".
واأ�ساف" ملواجهة التعتيم والت�سليل على الراأي العام نحن نحتاج اىل تطوير اخلطاب الديني وان 
يكون خطابا اعتداليا بعيدا عن تع�سبات لأّن مبداأه مبداأٌ علميٌّ اجتهادي، فرنى اللتفاف حول 
املرجعية الدينية ل�سيانة العقل ال�سالمي ال�سيعي فنجده يتجه نحو العتدال واملناق�سة بعك�ض 

الخر الذي يدعو اىل تكفري اتباع هذا املذهب دون وجه حق".
واأردف قائال" ان موقف املنظمات الدولية املعنية بالرتاث ال�سالمي من تهدمي القبور لديها 
نظرية عجيبة وغريبة يف هذا املجال، كونهم يعتربون هذه الماكن متثل اماكن لل�سرك باهلل 
تعاىل، وهو بالن�سبة لأ�سولنا وعقائدنا  ل ا�سا�ض له من ال�سحة لأننا يف طقو�سنا العبادية ل ننطلق 

ال من خالل مبداأ التوحيد هلل تعاىل".

الكالم  بع�ض  تقت�سروا على  الآخ��ر فال  الوجه  تقراأوا  ان  ر�سالتي هي  الباحث" لذلك  وختم 
وحتققوا من اقوال بع�ض علمائكم والتفتوا اىل الطاريح التي تطرح عليكم هل هي �سحيحة 
وقوموا بعر�سها على كتاب اهلل حتى تتعرفوا على احلق وان تنبذوا التفرقة وتعت�سموا بحبل اهلل".

عجز وف�سل يف مواجهة الدليل.. 
مدير معهد القراآن الكرمي يف لبنان ال�سيخ ربيع القبي�سي حتدث عن عجز العداء عن ايجاد دليل 
�سد احقية اأهل البيت -عليهم ال�سالم- فقال" ان تهدمي قبور ال�سحابة واولياء اهلل امنا يدل على 
احلقد الدفني املغرو�ض يف نفو�ض التكفرييني الذي يحاولون طم�ض ذكر وفكر اهل البيت -عليهم 
ال�سالم- وجعل اهل البيت من املا�سي ولكننا جند ان املراقد املقد�سة لأهل البيت وكل ما ين�سب 
اىل ر�سول اهلل حممد وال بيته الطهار- �سلوات اهلل و�سالمه عليهم -يف ازدهار عقائدي وفكري 

وروحي، لن النا�ض بطبيعتهم عقالنيون فريون ال�سواب يف العقل واملنطق".
واأو�سح" وان ما يحدث يف �سوريا من نب�ض لقبور ال�سحابة وما حدث م�سبقًا يف �سامراء والبقيع 
ما هو ال دليل على عجز و�سعف،  فهم مل ي�ستطيعوا مقارعة الفكر ال�سيعي بالتفكري والدليل، 
فاأ�سروا على تهدمي البقاع حتى نرتك زيارة هذه الماكن والبقاع املقد�سة ولكننا ثابتون على حبنا 

وولئنا لآل البيت الطهار عليهم ال�سالم".

   املذهب الإمامي 
ال�صيعي هو مذهب علمي 

وعميق جدًا يف الفكر 
والجتهاد  
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واأ�ساف" باإمكاننا ان نحيي الماكن املقد�سة من خالل املواظبة يف اقامة مواليدهم وا�ستذكار 
املهرجانات  باإقامة  العلمي  الفكر  احياء  خ��الل  من  ياأتي  الحياء  وه��ذا  ا�ست�سهادهم،  اي��ام 
واملوؤمترات الثقافية العاملية، ونعمل على دعوة مذاهب العامل اجمع ونبني لهم مظلومية ائمة اهل 

البيت الطهار -عليهم ال�سالم- وكيف انهم مظلومون وان مراقدهم مهدمة".
واأملح" لبد لكافة الطوائف امل�سلمة وغري امل�سلمة يف احلفاظ على قدا�سة ومراعاة مكانة اولياء 
اهلل لدى اتباع املذهب ال�سيعي، لأننا كاأتباع مذهب الت�سيع نحرتم كافة املقد�سات واماكن العبادة 

لدى اتباع الطوائف واملذاهب املختلفة ويف اقامة �سعائرهم وعاداتهم وتقاليدهم".

ا�ستمرار  اال�ستهداف  يعك�س النهج الوح�سي لدعاة اجلرمية 
اما ال�سيد �سعيد الوداعي من البحرين وهو اإمام جماعة قال" ان هذه الهجمة ال�سر�سة هدفها 
الق�ساء على ال�سالم وعلى رموزه من ال�سا�ض، لن رموز ال�سالم حتى وهم يف قبورهم ا�سبحوا 
ميثلون خطرًا يهدد فكر وتوجه الفئات ال�سالة، فعمدوا على حماربتها بتهدميها ونب�سها حتى 
يزيلوا اخلطر الذي يتحذرون منه، وذلك كي يقفوا يف وجه حتقيق فكرهم واهدافهم يف ا�سعاف 

وحدة امل�سلمني".
واأ�ساف اأن ا�ستمرار ال�ستهداف املتعمد للمراقد والأ�سرحة وبيوت العبادة يعك�ض النهج الوح�سي 

ال�سال لدعاة اجلرمية، وال�سر ويف�سح حقيقة الهجمة ال�سر�سة �سد ال�سالم ومعانيه ورموزه".

ودعا الوداعي امل�سلمني يف كل مكان يف العامل" اىل اللتفات اىل �سرا�سة الهجمة التي ت�ستهدف 
ال�سالم وامل�سلمني يف كل مكان ح�سارًة وتاريخا وحا�سرًا وم�ستقباًل واىل توحيد ال�سف وطرد كل 

ارباب الفتنة ودعاة الفرقة".   
وتابع" على امل�سلمني التخندق يف خندق الوحدة ال�سالمية ل�سد هذا الفكر الذي يروم تهدمي 
قواعد ال�سالم، وان �سكوت املنظمات الدولية ازاء ما يحدث هو و�سمة عار تالحقهم وتهدد 
كيانهم، ففي البحرين مت تهدمي 35 م�سجدا ومل جند اي ا�ستنكار او �سجب من املنظمات الدولية 

جتاه ما يجري من اعتداء على دور العبادة".
وحول الر�سالة التي يود ان يوجهها للحكام وال�سا�سة العرب اأو�سح الوداعي" ان كان هناك ر�سالة 
توجه اىل ال�سا�سة فهي ان ينتبهوا ويعتربوا مما حل باأمثالهم من قبل، وياأخذوا الدرو�ض ويقفوا 
عند حدهم ول يتعر�سوا اىل هذه املقد�سات من قريب او بعيد فاأن ما جرى من تهدمي لقبور ائمة 

البقيع هو مبنتهى اخل�سة  والو�ساعة". 

م�سكلة يف ا�سل االعتقاد.. 
م�سوؤول مركز الغري يف بلجيكا �سماحة ال�سيخ حممد جواد الدم�ستاين ذكر قائاًل" ان هذه العملية 
هي خطاأ ا�سرتاتيجي فاح�ض، فال يجوز باأي �سكل من ال�سكال اأو اأي مربر يف هدم اماكن العبادة 

واأ�سرحة الولياء، فهو عمل حمرم  يف ال�سرع ومن يقوم بهذه العمال م�سبوهني  وينبغي لهم ان 
يتوقفوا عن هذه العمال، واعتقد ان امل�سكلة برمتها هي م�سكلة عقائدية يف ا�سل العتقاد بزيارة 

قبور اولياء اهلل �سبحانه وتعاىل".
وبني" ان من يقوم بهدم قبور ال�سحابة واولياء اهلل عمل تعمدي يروم من خالله ن�سر القتتال 
والنزاع الطائفي و�سق وحدة امل�سلمني، ولكن هذا ال�ستباه ال�سل فيه هي عقيدة هدم القبور وان 
ال�ستباه يعترب البناء على القبور بدعة و�سرك، كان جميع اتباع املذاهب ال�سالمية يزورون  قبور 
اولياء اهلل ويتربكون بالقبور وياأتون اىل ال�سرحة وامل�ساجد، ولكن ظهور بع�ض التيارات التي 
اثارت  م�ساألة التعبد بالقبور عند اتباع مذهب اهل البيت عليهم ال�سالم، جعلت النا�ض ينفرون 

عن زيارة قبور ال�ساحلني و�سحابة ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه واآله و�سلم-".

اإ�سعاف الدين وت�سويه �سورته
املفكر والباحث حممد �سالح الهن�سري من تون�ض بني "ان عملية الهدم لقبور اولياء اهلل منبعه 
واأ�سا�سه التقاء احلقد للمتطرفني الغربيني مع الفكر الوهابي لأ�سعاف و�سرب الدين ال�سالمي 
وت�سويه �سورته اأمام الأمم الأخرى يف جممله م�سحوبًا بالغيظ الدفني �سد اتباع اهل البيت 

الطهار عليهم ال�سالم".
واأو�سح" اننا جند الآن ان العن�سرية الموية تعود بثيابها القدمية ومنهجها اجلديد يريدون 

طم�ض معامل اولياء اهلل و�سد فكر اهل البيت الطهار عليهم ال�سالم، ولكن مبقدار ما يحاربون 
اهل البيت عليهم ال�سالم مبقدار ما يعلو مذهب اهل البيت عليهم ال�سالم، ولنا حوادث و�سواهد 
ولكن مل  نور اهلل  يطفئوا  ان  والعبا�سيون  الأمويون  قبلهم  ح��اول من  فقد  توؤكد ذلك  تاريخية 

ي�ستطيعوا فكلما حاولوا وجدوا دم الإمام احل�سني عليه ال�سالم ودم اولياء اهلل يعلو  فوقهم".
واأ�ساف" ان احلرية وحقوق الن�سان اول من رفعها ونادى بها ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم -وحفيده الإمام احل�سني -عليه ال�سالم- وثبتوها يف ديننا، فال اإكراه يف الدين اأقّرها 
والأئمة الطهار -عليهم  و�سلم-  واآل��ه  بها ر�سول اهلل- �سلى اهلل عليه  ون��ادى  الكرمي  القراآن 

ال�سالم- واأولياء اهلل -عّز وجّل- . 
 وختم الهن�سري" ان من قاموا باأعمال التهدمي والنب�ض يعلم متام العلم ان اتباع مذهب اهل البيت 
-عليهم ال�سالم-هم انا�ض م�ساملون وتوافقيون ولي�ض لديهم اكراه يف الدين فهم يعرفون تعاليم 
دينهم لنهم اخذوها من ائمتهم الهداة املهديني وهم دعاة اىل التوحيد، من هذا املنطلق ارادوا 
ان يلعبوا بهذه الورقة وهي ورقة القتل والدعوة اىل نبذ الت�سيع وهي ورقة خا�سرة، فحوادث �سابقة 
ابرزت لهم تعقل ال�سيعة ونبذهم للفتنة والقتتال الطائفي والن جاء الدور على مراقد اولياء 
اهلل يف �سوريا و�سينت�سر اأتباع اأهل البيت مرة اخرى على هذا الفكر الوهابي الغربي امل�سرتك". 

  رموز ال�صالم حتى وُهم 

يف قبورهم اأ�صبحوا ميثلون 
خطرًا يهدد فكر الفئات 

ال�صالة وتوجهها  
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الذي لرمبا مل ينتبه له املوؤرخون اأن التوارة املقد�سة 
تاريخا  لها  لتّكون  اأمة كانت تبحث عن وطن  كتبتها 
حالها حال المم الأخرى . فكر�ست هذه العقول كل 
قدرتها ال�سيطانية التي اكت�سبتها خالل رحلة البحث 
عن الكالأ واملاء طيلة قرون متمادية يجوبون الأر�ض 
وكياناتها  تاريخها  لها  وامما  قائمة  ح�سارات  يرون 
فيح�سدون هذه الأمم على حياة الرفاهية والزدهار 
من  تعاين  اليهود  حياة  كانت  بينما  يعي�سونها  التي 

اجلفاف واحلرمان . 
فكانت عقولهم تخطط ب�سمت وتر�سم على خارطة 
بعد  فيما  ن�سبوه  اقدامهم  وطنا تخطه  الآف��ن  عقلها 
كما  قائال  اوعدهم  الرب  اأن  للرب اهلل حيث زعموا 
يف : �سفر التثنية 11: 24 ))ُك��ُلّ َمَكاٍن َتُدو�ُسُه ُبُطوُن 
ْهِر، َنْهِر اْلُفَراِت،  ِة َوُلْبَناَن. ِمَن الَنّ َيّ ّ اأَْقَداِمُكْم . ِمَن اْلرَبِ
اإىَِل اْلَبْحِر اْلَغْرِبِيّ َيُكوُن ُتْخُمُكْم(( وهذا ي�سمل منطقة 
�سوريا ولبنان والردن وفل�سطني وم�سر والعراق وجزء 
من تركيا وال�ساحل اليراين واجلزيرة العربية برمتها 
وهي املنطقة التي كانوا يتنقلون فيها بحثا عن العلف 

حليواناتهم. 
ولكن ماذا عن ال�سعوب التي ت�سكن هذه الأر�ض طيلة 
بيوتها  و�سيدت  ح�سارتها  بنت  حيث  ال�سنني  اآلف 
وحفرت اآبارها وعّمرتها، انظر ماذا ياأمر الرب اليهود 
َد،  ِيّ كما يف �سفر حزقيال 34: 18 )) َتْرَعْوا امْلَْرَعى اجْلَ
ْرُجِلُكْم، َواأَْن َت�ْسَرُبوا ِمَن  ُة َمَراِعيُكْم َتُدو�ُسوَنَها ِباأَ َوَبِقَيّ

ُروَنَها ِباأَْقَداِمُكْم((.  ُة ُتَكِدّ امْلَِياِه اْلَعِميَقِة، َواْلَبِقَيّ
اأنانية مفرطة و�سخف ل مثيل له حيث ياأمرهم الرب اأن 
ي�سرحوا يف املراعي اجليدة وما ف�سل منهم يدو�سونه 
باأرجلهم لكي ل ت�ستفيد منها الأمم الأخرى، وياأمرهم 
اأن ي�سربوا من املياه العميقة العذبة ، وما ف�سل منهم 

ُيكدرونه اأي�سا باأقدامهم. 
انطلق اليهود منذ اآلف ال�سنني لر�سم هذه اخلارطة 
باأقدامهم يجوبون الر�ض يبحثون عن ار�ض تفي�ض 

ووقائع  تاريخا  ال�سبب  لهذا  واختلقوا  وع�سال  لبنا 
واحداثا واأ�سماء ل وجود لها و�سوف اتناول ذلك تباعا 
انطالقا من التوراة املقد�سة جدا، ولكني اتناول يف هذا 
البحث اكذوبة من اكاذيبهم الكربى تلك هي اكذوبة 
))ماأ�ساة ال�سبي البابلي(( فكان من نتيجة هذه الكذبة 
هي )فل�سطني( ثمنا لها، نعم )اأور�سليم القد�ض( التي 
يزعم اليهود اأنها عا�سمتهم التي دمرها نبوخذ ن�سر 
البابلي و�ساق بقيتهم اإىل بابل �سبايا ح�سب نبوءة الرب 
حيث قرر اأن يبقوا يف ال�سبي )70( عاما ولكنها خرافة 
فندتها كرثة الوثائق التي ُعرث عليها يف خرائب بابل 
واآ�سور ومدونات كور�ض وما كتبه الفال�سفة املعا�سرون 
والذي ينفي وبو�سوح وقوع تدمري مملكة اليهود كما 

تذكرها التوراة. 
املحارق  اك��ذوب��ة  عن  �سخفا  تقل  ل  ال�سبي  واك��ذوب��ة 
النازية التي كان ثمنها فل�سطني فالكذوبتان معا كان 
هدفهما تلك الأر�ض التي خطتها بطون اقدامهم كما 

يف الن�ض امل�سار اإليه اأعاله . 
امل��وع��د  اأر������ض  ال��ي��ه��ود يف  م��زاع��م  ���س��خ��ف  يت�سح 
اأنهم  )اأور�سليم(  عليها  يطلقون  كما  اأو  )فل�سطني( 
هذه  املزعومة،  ال��دول��ة  ه��ذه  خ��راب  تاريخ  يجهلون 
الدولة التي يحلمون اإىل العودة لها بعد خرابها قبل 
اآلف ال�سنني، التوراة تذكر تاريخا لدمارها ل يتج�سد 
يف ال�سواهد التاريخية ول حتى يف التنقيبات الأثرية، 
ول حتى يف اأقوال املوؤرخني املعا�سرين حلدث تدمري 
هذه املدينة فهل جتهل امة تاريخها ؟ اأم اأن كل �سيء مت 
اختالقه وتزويره يف الكتاب املقد�ض؟ الوثيقة الوحيدة 

التي يثبت اليهود فيها حقهم يف ار�ض فل�سطني.
ول  فيها  يعي�سون  دول��ة  لليهود  يكن  التوراة مل  بن�ض 
�سعب  ب��اأن  التوراة  تذكر  حيث  بها،  ُيعرفون  ح�سارة 
اإ�سرائيل كان م�ستتا )1( �سعب بدويا همهم الرك�ض وراء 
املاء والعلف، بيوتهم على ظهور احلمري اأينما وجدوا 
ماءا خّيموا وهذا حالهم اإىل زمن قريب، وهم يرون 

• ايزابيل بنيامني ماما ا�سوري

كذبة ينهار ب�صببها تاريخ اأمة  

لقد فعل التزوير واملال والحتيال 
اأر�ــش  اختالق  يف  فعله  والغتيال 
الواقع  على  بالقوة  وفر�صه  و�صعب 
امــر  ال�صنني  ــادم  ــق ت جعله  حــتــى 

م�صلما به. 

 �صبي اليهود بني التوراة واملدونات التاريخية . ج1
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المم من حولهم لها ح�سارات وابنية وانظمة ادارية 
متكاملة ، فكان حلمهم الدائم ان ميتلكوا ار�سا د�سمة 
يتو�سلون  فكانوا  ك�سال  لكونهم  وع�سال  لبنا  تفي�ض 
بهذه  مكان  على  احل�سول  اأج��ل  من  الطرق  ب�ستى 
املوا�سفات .وعملية بحثهم الدائم عن وطن يجتمعون 
وجعلت  والغدر  املكر  يف  كبرية  مهارة  اك�سبتهم  فيه 
يقع خ��ارج دائرتهم،  بالغة �سد كل من  فيهم ق�سوة 
لأنهم �سعب جبان ك�سول )2( يعتمد على غريه يف كل 
�سيء وي�سرق كل ما يجده يف طريقه ل بل مدوا اأيديهم 

اإىل تاريخ الأمم فقلبوه وجعلوه تاريخا لهم، وبرعوا 
يف تزييف الوقائع والثار ود�سها يف اي مكان ُيريدون 

ال�ستحواذ عليه لكي ي�سبح حقا تاريخيا لهم . 
وهذه كذبتهم الكربى يف فل�سطني وبحثهم امل�ستميت 
وراء كل ما ُيعزز مزاعمهم يف اقامة مكان عبادة لهم 
) ولكن كل احلفريات التي متت يف فل�سطني وعلى يد 
خرباء اليهود انف�سهم خالل قرن كامل بحثا عن اأي 
دليل مهما كان تافها على وجود )اإمرباطورية �سليمان 

العجائبية( فلم يكن حظها غري الف�سل الذريع ()3(

ُيعّزز  ان  �ساأنه  من  ما  على  العثور  يف  املهم  وخ��اب 
املزعومة  الأر�سية  اأور�سليم  دولة  التوراة عن  نظرية 
التي  والغزوات  اأن جميع احل��روب  اإىل ذلك  ي�ساف 
كانت تتعر�ض لها فل�سطني كانت حتدث من قبل دول 
قوية لها كيانها ، واليهود كانوا �سراذم ل يجمعهم عرق 
ول وطن واأكرث هذه احلروب كانت �سليبية م�سيحية 
الطابع ، ومل تكن يف يوم ما يهودية، فاملطالبة بالقد�ض 
من  الكثري  امل�سيحية  اأورب���ا  كلف  معروف  هو  وكما 
اأموالها وخرية رجالها ، من اأجل اإرجاعها اإىل ح�سرية 
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الدين امل�سيحي فلم يكن ُيعرف لليهود حقا فيها، والتواجد اليهودي يف فل�سطني 
حاله حال من يتواجد يف اليمن والعراق وم�سر واجلزيرة العربية وقرب�ض وروما 

واأفريقيا من اليهود ...الخ .. 
والتوراة ك�سجل تاريخي لبني اإ�سرائيل ل توؤيد مزاعمهم لأن الروؤية فيها جدا 
م�سو�سة حول دولة اإ�سرائيل )اأور�سليم( املزعومة وخ�سو�سا فيما يتعلق باأهم 
يد  على  بابل(  اإىل  ال�سبي  )عملية  وه��ي  الأك��ذوب��ة  ه��ذه  مفردات  من  مفردة 
نبوخذن�سر . ا�سافة اإىل ذلك اأن التوراة نف�سها تقول باأن دولة اإ�سرائيل لي�ست 
على الأر���ض واإمنا �سوف تنزل من ال�سماء بعد خراب املعمورة)4( فن�سف هذا 

الن�ض التوراتي املقد�ض كل املزاعم التي قدمها اليهود لمتالك هذه الأر�ض. 
واحلديث عن ح�سارة لليهود يف اأور�سليم )القد�ض( وغريها حديث ل اأ�سا�ض له 
من ال�سحة فلم يرد ذلك يف اأدبيات اليهود اإل يف فرتة متاأخرة جدا ل بل نكاد نعني 
تاريخا قريبا ول منطقة حمددة لهم حيث انهم كانوا يبحثون عن ار�ض فحاول 
العثمانية  الدولة  لليهود من  الثاين( احل�سول على وطن  الإمرباطور )غليوم 
فف�سل، ثم طالب اليهود من الإجنليز اأن مينحوهم جزيرة قرب�ض لإقامة وطن 
قومي لهم ، ولكن الإنكليز رف�سوا ذلك لأن قرب�ض كانت من قواعدهم القوية 
خارجية  وزي��ر  غمربلن(  )جوزيف  عليهم  اق��رتح  ثم  العثمانية.  الدولة  بوجه 

امل�ستعمرات الربيطانية، تاأ�سي�ض دولة لهم يف اأوغندا، �سرقي اأفريقيا. وقد وافق 
)تيودود هرتزل( على ذلك ، ولكن )حاييم وايزمن( عار�ض القرتاح ب�سدة ، 
لأن اأوغندا كانت تفتقد للعنا�سر التي متكنهم من جذب اليهود اليها. )5( ومل 
ُيفكروا يوما باأن تكون فل�سطني لهم بل كانت فل�سطني هدف ال�ستعمار الغربي 
الذي وجد �سعبا حاملا م�ستعدا  اأن يرتكب كل الرذائل واجلرائم من اأجل اقامة 

كيان له ف�سّلمه فل�سطني  هبة غري �سرعّية )6(. 
واما احلديث عن اور�سليم وال�سبي اإىل بابل والهيكل اأو املعبد فهناك اجندة جعلت 
من ذلك حقيقة واقعة وفر�ستها بقوة على م�سادر التاريخ العاملي حيث اأن التوراة 
التي �سبقت اجلميع يف كالمها عن �سعب اإ�سرائيل قالت باأن ح�سارة اإ�سرائيل ل 
وجود لها بل اليهود ا�ستولوا على مدن �سعوب وح�سارات �سعوب كانت مبنية قائمة 
عامرة باأهلها وا�سواقها واآبارها بعد اأن اأبادوا �سكانها واأخلوا تلك املناطق منهم 
ثم ن�سبو ذلك اإىل الرب باأنه اأعطاهم هذه املدن بعد اأن اأمرهم باإبادة �سعوبها كما 

نقراأ يف ن�سو�ض كثرية منت�سرة يف التوراة. )7(
انتهى اجلزء الأول ،  ويليه اجلزء الثاين. 

امل�سادر  والهوام�ض      
�����������������

1- وهو ما ا�سارت اإليه التوراة نف�سها يف فقرات كثرية 
اإ�سرائيل م�ستتني على  مثل قول التوراة: )) راأي��ت كل 
ر�سالة  ويف  ل��ه��ا((.)103(  لراع��ي  كخراف  اجلبال 
يعقوب جاء يف �سرح مقدمتها :ر�سالة يعقوب وجهها اإىل 
جميع �سعب اهلل امل�ستت يف العامل كله. )) من يعقوب 
عبد اهلل والرب ي�سوع امل�سيح اإىل املوؤمنني امل�ستتني من 
ع�سائر بني اإ�سرائيل((. ويف �سفر اأ�ستري 3: 8 ))َفَقاَل 
ا  َمّ �َسْعٌب  َمْوُجوٌد  ��ُه  ))اإَِنّ اأََح�ْسِويُرو�َض:  ِلْلَمِلِك  َهاَماُن 
َلَكِتَك،  مَمْ ِب��اَلِد  ُكِلّ  يِف  ُعوِب  ال�ُسّ َبنْيَ  ٌق  َوُمَتَفِرّ ُمَت�َسِتٌّت 
ُعوِب، َوُهْم َل َيْعَمُلوَن �ُسَنَ  ِميِع ال�ُسّ َو�ُسَنُنُهْم ُمَغاِيَرٌة جِلَ
القراآن  اأي��د  وقد  َت��ْرُك��ُه��ْم((.  ِبامْلَِلِك  َيِليُق  َف��اَل  امْلَ��ِل��ِك، 
الكرمي ذلك حينما قال :)) �سربت عليهم الذلة اأينما 

ثقفوا((.)105(. 
2- وقد اجمعت التوراة والقراآن على جبنهم وك�سلهم 
كما يف �سفر �سموئيل الأول 17: 4: ))َفَخَرَج َرُجٌل ُمَباِرٌز 
َوَناَدى  ،َفَوَقَف  ُجْلَيات  ا�ْسُمُه  اْلِفِل�ْسِطيِنِيّنَي  ُجُيو�ِض  ِمْن 
َرُجاًل  ْنُف�ِسُكْم  لأَ اْخَتاُروا  َلُهْم:  َوَق��اَل  اإِ�ْسَراِئيَل  ُفوَف  �سُ
. َومَلَّا �َسِمَع َجِميُع اإِ�ْسَراِئيَل َكاَلَم اْلِفِل�ْسِطيِنِيّ  َوْلَيْنِزْل اإيَِلَّ
ُم َوَيِقُف  ا. َوَكاَن اْلِفِل�ْسِطيِنُيّ َيَتَقَدّ هَذا اْرَتاُعوا َوَخاُفوا ِجًدّ
يوما يقف هذا  اأربعني  َيْوًما((  ْرَبِعنَي  اأَ َوَم�َساًء  َباًحا  �سَ
الفل�سطيني ُيعري اليهود ويطلب منهم رجل للمبارزة فال 

يخرجوا له ويرتعدون هلعا من رجل واحد. اإىل ان جاء 
داود وقتل جليات .وهو �سبيه ما حدث يف معركة اخلندق 
حيث خرج فار�ض امل�سركني عمر بن عبد وّد العامري 
اياما وهو ُيعرّي امل�سلمني ويطلب منهم رجال للمبارزة 
فلم يخرج له احد حتى بلغت القلوب احلناجر ، فخرج 
وت�سبب يف  �سره  النا�ض من  واراح  ابي طالب  بن  علي 
هزمية امل�سركني . والقراآن ي�سف اليهود اي�سا باجلنب و 
اأنهم خذلوا مو�سى واخيه وقالوا لهما : )) اإن فيها قومًا 
جبارين واإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فاإن يخرجوا 
ا َهاُهَنا  منها فاإنا داخلون .... ِاْذَهْب اأَْنَت َوَرّبك َفَقاِتاَل اإَِنّ
َقاِعُدوَن ((.فال اأدري ملاذا جنُب العرب وامل�سلمون عنهم 

خ�سو�سا وان قراآنهم املقد�ض يوؤكد جنب اليهود.
3- انظر كتاب الإ�سالم يف الأ�سر ، ال�سادق النيهوم 

طبع دم�سق الثالثة �سنة 1995.
4- وهو ما ا�سار اإليه يوحنا الالهوتي يف �سفره 21: 2 يف 
الن�ض الأ�سلي الذي مل ُيحرف يف الرتجمات :))َواأََن��ا 
َماِء  �َسَة اأُوُر�َسِليَم َناِزَلًة ِمَن ال�َسّ ا َراأَْيُت امْلَِديَنَة امْلَُقَدّ ُيوَحَنّ
ولكن  ِلَرُجِلَها((.  َنٍة  ُمَزَيّ َكَعُرو�ٍض  اأًَة  ُمَهَيّ اهلِل  ِعْنِد  ِمْن 
اليهود ا�سافوا كلمة )اجلديدة( وراء كلمة اأور�سليم يف 
الطبعات الالحقة حتى يكون هناك اور�سليم قدمية على 
الأر�ض واخرى جديدة تنزل من ال�سماء. فيكون الن�ض 
وكذلك  ال�سماء((.  من  نازلة  اجلديدة  ))اأور�سليم   :
جاء يف )) ظهرت اأور�سليم مدينة اهلل احلي، اأور�سليم 

ال�سماوية واآلف املالئكة يف حفلة عيد اأمام بني اإ�سرائيل 
طبيعية  ظواهر  و�سط  ال�سالم  عليه  مو�سى  يتقدمهم 

خموفة((.
5- جملة التوحيد العدد 14 ال�سنة الثالثة ، 1405�ض 

173 اإيران . قم. 
6- انظر جملة التوحيد العدد 102 ، ال�سنة الثامنة ع�سر 
2000 . حيث يت�سح ذلك من خالل ت�سريحات كبار 
زعمائهم مثل قول ديفيد بن غوريون : ))اأن اإ�سرائيل 
اآلف  عمره  اليهودي  ال�سعب  ولكن  العامل  دول  احدث 

ال�سنني((.
7- وهو اأخطر ن�ض يف التوراة غفل عنه اليهود ُي�سرح 
باأن ح�سارة اليهود لي�ست لهم بل لغريهم كما يف تثنية 
ْر���ضِ اَلِّتي  ىَل الأَ اإِ لُهَك  اإِ ُبّ  6 : 11))َوَمَتى اأََتى ِبَك ال��َرّ
ُلوَءٍة  َدٍة مَلْ َتْبِنَها، َوُبُيوٍت مَمْ ُيْعِطَيَك، اإىَِل ُمُدٍن َعِظيَمٍة َجِيّ
ِفْرَها، َوُكُروٍم  ُفوَرٍة مَلْ حَتْ الأَْها، َواأََباآٍر حَمْ ُكَلّ َخرْيٍ مَلْ مَتْ
َوَزْيُتوٍن مَلْ َتْغِر�ْسَها((. ح�سارات ل نعلم اأين ا�سحابها 
ا�ستوىل عليها اليهود بطرق تق�سعر منها اجللود ومن 
حقنا ان نت�سائل اأين ا�سحاب هذه املدن العظيمة التي 
مل يبنها اليهود بح�سب ن�ض التوراة والب��ار املحفورة 
والبيوت املبنّية وكروم وزيتون مغرو�سة اأين اهلها؟؟؟ ثم 
ياأتي من يقول ان كل ذلك بناه اليهود يف فل�سطني وهو 

حٌق تاريخي لهم.



كندا واحدة من بلدان اأمريكا ال�صمالية وتعد ثالث دولة 
 33 حــوايل  �صكانها  عدد  يبلغ  والتي  امل�صاحة  حيث  من 
مليون ن�صمة ون�صف املليون ون�صبة امل�صلمني 1.9%, وتقول 
بع�ش امل�صادر اإن الن�صبة تتعدى 2 %, وح�صب اإح�صائية 

2009 ي�صل عدد امل�صلمني اإىل مليون ون�صف املليون.

• تقرير : حيدر املنكو�سي

رؤيةعىل
 إسالم كندا
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وُيظِهر اآخر اإح�ساء لل�سكان اأن الإ�سالم هو الديانة الأوىل بني العقائد والديانات 
غري امل�سيحية. واأول هجرة اإ�سالمية معا�سرة و�سلت اإىل كندا �سّمت 13 م�سلما فقط 
من تركيا و�سوريا ولبنان وكان ذلك يف عام 1871 ميالدية، ثم تدفقت الهجرات 
الإ�سالمية بعد ذلك حيث هاجر اإىل كندا من الدول العربية اأكرث من 300 ن�سمة 
يف عام 1901 ميالدية، وبلغ عدد امل�سلمني املهاجرين 1500 ن�سمة يف عام 1911 
ميالدية اأغلبهم من الأتراك، اإل اأن اأغلب واأكرب الهجرات الإ�سالمية اإىل كندا بلغت 
83 األف ن�سمة وكان ذلك بعد احلرب العاملية الثانية، كما قدرت اأعداد امل�سلمني يف 
كندا 200 األف ن�سمة يف عام 1980 ميالدية وقد بلغت اأعدادهم الآن اأكرث من 500 

األف ن�سمة .
والأم��ن،  العايل،  التعليم  لأ�سباب متنوعة منها  امل�سلمني يف كندا  اأع��داد  ازدادت 
والعمالة، وجمع �سمل الأ�سرة. وجاء اآخرون من اأجل احلرية الدينية وال�سيا�سية، 
وال�سالمة والأمن، خملفني وراءهم واحلروب الأهلية، وال�سطهاد، وغري ذلك من 

اأ�سكال النزاعات الأهلية .
ويتمتع امل�سلمون يف كندا بحرياتهم يف اإقامة �سعائر دينهم يف حرية وعلنية واإقامة 
اأول م�سجد  اأن  موؤ�س�ساتهم الدعوية والتعليمية ويذكر التاريخ الإ�سالمي يف كندا 
معا�سر يقام على الأر�ض الكندية هو م�سجد مدينة " ادمنتون" عا�سمة ولية " 
األربتا" وقد �سيدته اجلالية امل�سلمة اللبنانية يف هذه املدينة يف عام 1938 ميالدية، 
كما اأ�س�ض امل�سلمون م�سجدا يف مدينة " تورنتو" ومركز اإ�سالمي يف هذه املدينة. 
اإ�سالميا يف عام 1974  " اأوتاوا" العا�سمة مركزا  امل�سلمون يف مدينة  �سيد  كما 
ميالدية �ساهمت يف اإن�سائه بعد الدول العربية الإ�سالمية . ويف مدينة " هاملتون" 
الكرمي  القراآن  لتحفيظ  اإ�سالمية  ومدر�سة  م�سجدا  ي�سم  اإ�سالمي  مركز  يوجد 
وتعليم اللغة العربية، كما اأ�س�ض امل�سلمون م�سجدا يف مدينة "لندن" الكندية يف عام 
1965 ميالدية، وكذلك يف مدينة " وند�سر" اأ�س�ض امل�سلمون م�سجدا منذ عام 1960 

ميالدية. 
وتنت�سر اجلاليات امل�سلمة الن�سطة يف باقي الوليات الكندية، ففي ولية كييوبك 
اأ�س�ض امل�سلمون م�سجدا ومركزا اإ�سالميا يف مدينة " مونرتيال" منذ عام 1972 
ميالدية كما اأ�س�ض بع�ض امل�ساجد واملدار�ض الإ�سالمية. اأما يف ولية "األربتا" فقد 
�سيد امل�سلمون اأقدم م�سجد يف كندا بنى عام 1938 ميالدية ويف مدينة " كاجلارى" 
بنى امل�سلمون م�سجدا على قطعة اأر�ض م�ساحتها 8000 كيلو مرت مربع ، كما ن�سطت 

اجلالية امل�سلمة يف اإن�ساء املدار�ض الإ�سالمية – العربية .

وتعترب كندا من الدول التي حترتم الديانات ال�سماوية وحترتم احلرية ال�سخ�سية 
لالأفراد، فبالرغم من اأحداث 11 �سبتمرب يف الوليات املتحدة الأمريكية وما تبعها 
من ردود فعل على امل�سلمني يف اأنحاء العامل  اإل اأن امل�سلمني وامل�سلمات يف كندا ل 

يزال احلجاب ميثل لهم اأهمية خا�سة.
وبالرغم من �سغر حجم الأقلية امل�سلمة ن�سبيًا يف كندا اإل اأنها بحكم انت�سارها يف 
املقاطعات جميعها مع تركيزها على املناطق الآهلة بال�سكان وعلى بع�ض الأن�سطة 
احليوية يجعلها ذلك تبدو اأكرث من حجمها، كما اأن تعاملها مع و�سائل الت�سال 
معظم  اأن  امل�سكالت حيث  بع�ض  تواجه  اأنها  اإل  ميزة،  اأعطاها  املتعددة  وقنواته 
برامج  اأو  العامة  للعالقات  لديها ميزانية خم�س�سة  لي�ض  الإ�سالمية  املوؤ�س�سات 

للتوا�سل اأو ممار�سة اأي ن�ساط بجانب اخلدمات الدينية، وتعد هذه م�سكلة خطرية 
للغاية تواجه الأقلية امل�سلمة.

ومل يتم بذل اأي جهد ُيذكر من اأجل تغيري ذلك بالرغم من اأن ال�سنوات القليلة 
املا�سية قد �سهدت تزايًدا من جانب الأقلية امل�سلمة يف امل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية 
واملدنية بكندا، وقد �سهدت النتخابات الربملانية يف ال�سنوات الأخرية م�ساركة كبرية 
من جانب الأقلية امل�سلمة، �سواء كان ذلك على م�ستوى الرت�سيح اأو الإدلء بالأ�سوات.
ورغم تر�سح العديد من امل�سلمني املنتمني لالأحزاب كافة اإل اأن عددًا قلياًل منهم 
فقط حقق الفوز. وذكر املجل�ض الإ�سالمي الكندي اأن ن�سب ح�سور امل�سلمني كانت 

اأعلى من ن�سب ح�سور الكنديني ب�سكل عام يف النتخابات الربملانية.
وللتعليم بني اأبناء امل�سلمني يف كندا �ساأن؛ حيث اعرتفت �سلطات التعليم الكندية 
ر�سميًا بالدين الإ�سالمي واأ�سبح من مقررات الدرا�سة مع الأديان الأخرى لطلبة 

  ازدادت اأعداد امل�صلمني 
يف كندا لأ�صباب متنوعة منها 

التعليم العايل, والأمن, والعمالة, 
وجمع �صمل الأ�صرة  
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املرحلة الثانوية، كما تلت ذلك م�سروعات لتنظيم حما�سرات عن الإ�سالم للمعلمني 
الذين اأُوكل اإليهم تدري�ض هذه املقررات. وقد ن�سط جمل�ض اجلماعات الإ�سالمية 
ملراجعة الكتب املقررة لت�سحيح الأخطاء التي كانت �سائعة فيها عن الإ�سالم، ويعد 
ذلك مدخاًل اأ�سا�سيًا يف هذه املرحلة التعليمية لتنقية الإ�سالم من ال�سوائب التي 

كانت قد حلقت به �سواء كان ذلك جهاًل اأو عمدًا.
اهم املوؤ�س�سات يف كندا 

ح�سينية امل�سطفى )�سلى اهلل عليه واآله( يف  هاملتون
موؤ�س�سة الكوثر يف  كاجلاري

مركز الإمام املهدي )عج( يف  اأونتاريو
موؤ�س�سة الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( اخلريية  يف  مونرتيال

موؤ�س�سة الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( يف  ويندزور

مركز اأهل البيت )عليهم ال�سالم( يف  اأوتوا 
حيث تهتم  بع�ض املوؤ�س�سات الإ�سالمية يف كندا بتثقيف امل��راأة امل�سلمة وتوعيتها 
باأحكام دينها الإ�سالمي احلنيف، فتعقد ندوات دورية بكافة املراكز الإ�سالمية يف 
كندا لبيان احلقوق التي نالتها املراأة يف ظل الإ�سالم ، وتلقى الندوات واملحا�سرات 
الإ�سالمية اإقبال من اأبناء ال�سعب الكندي. وقد اأعلن موؤخرا اأن 68 اأ�سرة كندية قد 
اعتنقت الإ�سالم ب�سبب هذه الندوات، كما اعتنق عدد ل باأ�ض به من �سباب اجلامعات 
الكندية الإ�سالم واأعلنوا تخليهم عن اأي دعوة تتعار�ض مع تعاليم الدين الإ�سالمي 
احلنيف. وقد تاأ�س�ست يف مدينة " تورنتو" جمعية للن�ساء امل�سلمات لن�سر الوعي 
الديني ال�سحيح بني املراأة امل�سلمة وتعقد هذه اجلمعية ندوات اإ�سالمية باجلامعات 
الكندية، كما اأ�س�ست بع�ض اجلامعات الكندية اأق�ساما لدرا�سة علوم الإ�سالم واللغة 

العربية.

معلومات اإ�سافية 
تعود كلمة كندا يف االأ�سل اإىل كنتا, وهي كلمة ترجع اإىل لغة االإيروكوا�س يف �سانت لوران�س 
وتعني قرية اأو م�ستوطنة. يف عام 1535, ا�ستخدم ال�سكان االأ�سليون ملنطقة مدينة كيبك 
�ستاداكونا. ثم  اإىل قرية  الفرن�سي جاك كارتييه  امل�ستك�سف  الكلمة الإر�ساد  احلالية هذه 
ا�ستخدم كارتييه فيما بعد كلمة كندا لي�س لالإ�سارة لتلك القرية بعينها فقط, بل ولكامل 
املنطقة التي تقع حتت حكم الزعيم دوناكونا )زعيم قرية �ستاداكونا(. بحلول عام 1545, 

اأ�سبحت جميع الكتب واخلرائط االأوروبية ت�سري اإىل تلك املنطقة امل�ستك�سفة با�سم كندا.

ملكية د�ستورية وفدرالية ودميقراطية متثيلية نظام احلكم  
)CAD( دوالر كندي العملة   

35,277,000 ال�سكان  2011   



اعداد : عبد الرحمن الالمي

مة ال�سيد جمتبى املو�سوي الالري يف كتابه »اال�سالم  اإذ يقول العالاّ
ه على هذه ال�سبهة: واحل�سارة الغربية« يف معر�س رداّ

اإّن الإ�سالم ل يرى ال�سالم كافيًا ل�سعادة الإن�سان، بل اّنه يقّرر ُا�سوًل وقيمًا خا�سة على اأنها 
هي اأ�سا�ض احلياة الجتماعية، فهو يهدف اىل هدف اأ�سمل واأكمل. اإن الإ�سالم يريد اأن 
ي�سمن حرية الفكر للب�سر كي تتمكن املجتمعات الب�سرية من اأن ت�سّخ�ض الطرق ال�سحيحة 
وال�سعيدة يف احلياة فتختار �سلوك الطرق، ولذلك فقد اأنكر الإكراه وحتميل العقيدة على 
الآخرين يف دعوته العاملية، وعنون اأّن العامل الوحيد لرقّي عقيدته واإيديولوجيته بني الأمم 
واجلماهري املختلفة هو العقل والنمّو الفكرّي: }ل اإكراه يف الدين قد تبنّي الر�سد من الغّي{

[�سورة البقرة: 256[، }فذّكر اإمّنا اأنت مذّكر * ل�ست عليهم مب�سيطر{
[�سورة الأنعام: 104[.

اإن الإ�سالم يقول باحلرية العقائدية ول يرى �سحة تقّبل الدين بالإجبار، 
اإذ اأّن العقيدة والإميان من المور القلبية، ول يتحّقق بالإجبار وال�سغط، 
من دون ميول اإن�سانية باطنية، واإّل فاإّن القوة والإكراه ل يتمّكنان من اأن 

يزيال ما انعقد يف فكر الب�سر من الراأي والعقيدة.
اإّن املب�ّسرين امل�سيحيني والذين ا�ستنتجوا من وجود اجلهاد البتدائي اأن 
وبعيد عن  ال�ستنباط مغر�ض  اإّن هذا  ال�سيف،  بقوة  تقّدم  الإ�سالم قد 

الواقع جدًا.
اإنهم اإن ي�ستنتجوا هذه النتيجة اخلاطئة من قانون اجلهاد وغزوات ر�سول 
الإ�سالم، فلي�ض ذلك عجيبًا، بل العجيب الغريب اأن اأ�سحاب هذه ال�سبهة 

لي�ض لهم اأي �سغل �ساغل اإّل احلروب و�سفك الدماء وال�سلب والنهب وال�ستعمار.
اإّن عهد �سلح »احلديبية« الذي عقده ر�سول الإ�سالم مع م�سركي قري�ض، كان ل�ستقرار 
ال�سالم العام والأمن الجتماعي يف البيئة العربية مبّكة واحلجاز، واإّن مواد هذا العهد 
تعك�ض روح الإ�سالم والأ�سول الإن�سانية فيه، وهو جواب دامغ بالن�سبة اىل ُاولئك املغر�سني 
الذين يحاولون اأن يعلنوا اأّن ال�سبب يف تقدم الإ�سالم هو القوة والإكراه. كان من بنود هذا 
العهد املهم قوله: »واأنه من اأتى حمّمدًا بغري اإذن ولّيه يرّده اإليه، واأّنه من اأتى قري�سًا من 

اأ�سحاب حمّمد مل يرّدوه اإليه«.
فلما اأجابهم ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه واآله اىل ال�سلح اأنكر عليه عامة اأ�سحابه، وقال 
بع�سهم: يا ر�سول اهلل، األ�سنا على احلّق وعدونا على الباطل؟ فقال )�سّلى اهلل عليه واآله 

و�سّلم(: نعم. قال: فُنعطي الدنّية يف ديننا؟! قال )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم(: اإن اهلل 
قد وعدين ومل يخلفني... وقال: من جاءهم من رجالنا فال حاجة لنا فيه، ولكن على اأن 
امل�سلمني مبّكة ل يوؤَذون يف اإظهارهم الإ�سالم ول ُيكَرهون ول ُينَكر عليهم �سيء يفعلونه من 

�سرائع الإ�سالم. فقبلوا ذلك «[اإعالم الورى يف 20: 362[.
وكان كما قال ر�سول اهلل �سيهّيئ لهوؤلء امل�سلمني امل�ست�سعفني يف مّكة طريقًا خلال�سهم، 

فقد جرت حوادث طلبت قري�ض على اأثرها اأن ُتلغى هذه املادة من املعاهدة.
عجز  من  وا�سح  مظهر  العامل  نقاط  خمتلف  يف  الدموّي  والنزيف  احل��روب  وج��ود  اإن 
احل�سارة املادية عن بناء العامل على اأ�سا�ض القيم الإن�سانية وتاأمني ال�سالم العامَلي، اأما 
على  حكم  قد  وال�سلم  احل��رب  ب�ساأن  العامة  فباأ�سوله  الإ�سالم 
عوامل ن�سوء احلروب احلا�سرة وعلى جميع موؤّججيها بال�سجب 
ر يف  ب�سّدة، وي�سنع على جميع احلروب التي اأقامها العامل املتح�سّ

�سبيل منافعه املادية وا�سرتقاق ال�سعوب.
ول �سك يف اأنه ما مل حتكم القيم املعنوية والإن�سانية اأفكار املجتمع، 
ومنها تقييم حقوق الآخرين وال�ست�سالم اأمام احلقيقة، فان من 
غري املمكن اأن يرى العامَل تبا�سري ال�سالم، ويف عامَل حتطمت فيه 
املقايي�ض الخالقية والأ�سول الإن�سانية ل ميكن اأن نتوّقع و�سعًا 

اأف�سل من الو�سع القائم الآن.
تقّدمت  املادية،  واحل�سارة  التكنولوجية  الو�سائل  تطّورت  كّلما 
الإن�سانية يف اإعداد اأخطر ال�سلحة الفّتاكة بحّجة اأنها للحفاظ 
اأن  الب�سرية  اأّن على  اأكرث وهي  فتتجّلى احلقيقة  على �سالمها، 
تختار لعاقبة اأمرها اأحد طريقني ل ثالث لهما: اإّما النهيار التام وذوبان ال�سعوب يف نريان 
احلروب، اأو الإميان باهلل والجّتاه اىل الأ�سول الأخالقية والإن�سانية التي هي اأرقى هدّية 
من اأنبياء اهلل اىل املجتمع الب�سري، لكي ت�سرف الب�سرية كل تلكم القوى البدنية والفكرية 

يف �سبيل �سعادتها بدل اأن ت�سرفها يف �سبيل فنائها وعدمها.

ويقول املوؤرخ ال�سيخ حممد اأبو�سهبة يف كتابه »ال�سرية النبوية«:
هذه الدعوى الباطلة الظاملة كثريًا ما يرددها املب�سرون وامل�ست�سرقون، الذين يكيلون من 
الطعن يف الإ�سالم ويف نبّي الإ�سالم، وي�سرفون يف الكذب والبهتان، فيت�سايحون قائلني: 

دها اأعداء االإ�سالم وامل�سلمني اأناّ االإ�سالم قام على ال�سيف واأنه مل يدخل فيه معتنقوه بطريق الطواعية واالختيار,  من االأكاذيب التي يرداّ
واإمنا دخلوا فيه, بالقهر واالإكراه, وقد اتخذوا من ت�سريع اجلهاد يف االإ�سالم و�سيلة لهذا التجني الكاذب االآثم, و�ستان ما بني ت�سريع اجلهاد 
وما بني اإكراه النا�س على االإ�سالم فاإن ت�سريع اجلهاد مل يكن لهذا, واإمنا كان حِلَكٍم �سامية, واأغرا�س �سريفة, ولقد رداّ على هذه ال�سبهة الكثري 

رينا وعلمائنا, وقد اخرتنا لكم ما وقع بني اأيدينا منها:  من مفكاّ

هل اأكَر ه َالإ�سالُم النا�َس على اعتناقه؟
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اأراأيتم؟! هذا حممد يدعو اإىل احلرب، واإىل اجلهاد يف �سبيل اهلل، اأي اإىل اإكراه النا�ض 
بال�سيف على الدخول يف الإ�سالم، بينما تنكر امل�سيحية القتال، ومتقت احلرب، وتدعو اإىل 
ال�سالم، وتنادي بالت�سامح، وتربط بني النا�ض برابطة الإخاء يف اهلل ويف ال�سيد امل�سيح 

عليه ال�سالم.
ومن الإن�ساف اأن نقول: اإن بع�ض امل�ست�سرقني مل يوؤمن بهذه الفرية، ويرى اأن اجلهاد كان 

حلماية الدعوة، ورد العدوان، واأنه ل اإكراه يف الدين.

هل امل�سيحية تنكر القتال؟
واأحب قبل ال�سروع يف رد هذه الفرية اأن اأبني كذب مزاعمهم يف اأن امل�سيحية تنكر القتال 
على اإطالقه، ومتقت احلرب، وتدعو اإىل ال�سالم، من الكالم املن�سوب اإىل ال�سيد امل�سيح 
نف�سه -من كتبهم - قال: " ل تظنوا اأين جئت لألقي �سالمًا على الأر�ض، ما جئت لألقي 
�سالمًا بل �سيفًا، واإين جئت لأفرق الإن�سان �سد اأبيه، والبنة �سد اأمها، والكنة �سد حماتها، 
واأعداء الإن�سان اأهل بيته. من اأحب اأبا اأو اأمًا اأكرث مني فال ي�ستحقني، ومن اأحب ابنًا اأو 
ابنة اأكرث مني فال ي�ستحقني، ومن ل ياأخذ �سليبه ويتبعني فال ي�ستحقني، من وجد حياته 
ي�سيعها، ومن اأ�ساع حياته من اأجلي يجدها " ) اإجنيل متى - الإ�سحاح العا�سر فقرة 
35 وما بعدها( فما راأي املب�سرين وامل�ست�سرقني يف هذا؟ اأن�سدقهم ونكذب الإجنيل؟ اأم 

نكذبهم ون�سدق الإجنيل؟! اجلواب معروف ول ريب.
واأما التوراة ف�سواهد ت�سريع القتال فيها اأكرث من اأن حت�سى، على ما فيه من ال�سرامة 
وبلوغ الغاية يف ال�سدة، مما يدل دللة قاطعة على الفرق ما بني اآداب احلرب يف الإ�سالم، 

وغريه من الأديان.

دالئل الوقع على افرتائهم
ولي�ض اأدل على افرتائهم من اأن تاريخ الأمم امل�سيحية يف القدمي واحلديث �ساهد عدل على 
رد دعواهم، فمنذ فجر امل�سيحية اإىل يومنا هذا، خ�سبت اأقطار الأر�ض جميعها بالدماء 

با�سم ال�سيد امل�سيح.
بتها اأمم اأوروبا كلها، واحلروب ال�سليبية اإمنا اأذكى امل�سيحيون �  بها الرومان، وخ�سَّ خ�سَّ
ومل يذك امل�سلمون � لهيبها، ولقد ظّلت اجليو�ض با�سم ال�سليب تنحدر من اأوروبا خالل 
مئات ال�سنني قا�سدة اأقطار ال�سرق الإ�سالمية، تقاتل، وحتارب، وتريق الدماء ويف كل مرة 
كان البابوات خلفاء امل�سيح - كما يزعمون - يباركون هذه اجليو�ض الزاحفة لال�ستيالء على 

بيت املقد�ض، والبالد املقد�سة عند امل�سيحية، وتخريب بالد الإ�سالم.
والعبادات،  العقيدة،  تعاليمه: يف  ب�سماحة  النفو�ض  واأ�سر  القلوب  اإمنا غزا  الإ�سالم  اإن 
والأخ��الق، واملعامالت، واآداب��ه يف ال�سلم واحل��رب، و�سيا�سته املمثلة يف عدل احلاكم، 
واإن�ساف املحكومني، والرحمة الفائقة، والإن�سانية املهذبة يف الغزوات والفتوح، اإنه دين 
الفطرة التي فطر اهلل النا�ض عليها، فال عجب اأن اأ�سرعت اإىل اعتناقه النفو�ض، وا�ستجابت 
اإليه الفطرة ال�سليمة، وحتملت يف �سبيله ما حتملت، فا�ستعذبت العذاب، وا�ستحلت املر، 

وا�ست�سهلت ال�سعب، وركبت الوعر، و�سحت بكل عزيز وغاٍل يف �سبيله.

من واقع تاريخ الدعوة االإ�سالمية
والآن وقد فرغنا من تفنيد ما بنوا عليه مزاعمهم الكاذبة، من دعوة الإ�سالم اإىل اجلهاد، 
الدعوة  تاريخ  واق��ع  من  الظاملة  الدعوى  هذه  تفنيد  يف  فلناأخذ  له،  امل�سيحية  وحت��رمي 
الإ�سالمية قبل فر�ض اجلهاد، ومن حكم ت�سريعه يف الإ�سالم، ومن ن�سو�ض القراآن وال�سنة 
املتكاثرة، ومن �سرية النبي عليه اأف�سل ال�سالة واأمّت الت�سليم، و�سري خلفائه الرا�سدين 
واأ�سحابه، ومن واقع تاريخ امل�سلمني اليوم، وما تعر�سوا له من ا�سطهاد وحروب ومظامل، 

مل تزدهم اإل �سالبة يف التم�سك بالإ�سالم، والع�ض عليه بالنواجذ، فاأقول وباهلل التوفيق:
1- لقد مكث ر�سول اهلل عليه اأف�سل ال�سالة واأمّت الت�سليم مبكة ثالثة ع�سر عاما، وهو يدعو 
اإىل اهلل باحلجة واملوعظة احل�سنة، وقد دخل يف الإ�سالم يف هذه الفرتة من الدعوة خيار 
امل�سلمني من الأ�سراف وغريهم، وكان الداخلون اأغلبهم من الفقراء، ومل يكن عند ر�سول 
اهلل عليه اأف�سل ال�سالة واأمّت الت�سليم من الرثاء ما يغري هوؤلء، وهذا اأمر ل يختلف فيه 
اثنان، وما يكون لإن�سان يحرتم عقله ويذعن للمقررات التاريخية الثابتة، اأن يزعم اأنه كان 
للنبي عليه اأف�سل ال�سالة واأمّت الت�سليم وامل�سلمني يف هذه الأربعة ع�سر عامًا اأو تزيد حول 

اأو قوة ترغم اأحدًا على الدخول يف الإ�سالم، اإل اإذا األغى عقله وهدم التاريخ ال�سحيح.
2- اإن ت�سريع اجلهاد يف الإ�سالم مل يكن لإرغام اأحد على الدخول يف الإ�سالم كما زعموا، 
واإمنا كان للدفاع عن العقيدة وتاأمني �سبلها وو�سائلها، وتاأمني املعتنقني لالإ�سالم، وردِّ 
الظلم والعدوان، واإقامة معامل احلق، ون�سر عبادة اهلل يف الأر�ض، فلما متالأ امل�سركون 
على امل�سلمني اأمرهم اهلل بقتالهم عامة، ثم ماذا يقول هوؤلء املغر�سون يف قوله تعاىل: 
) ل ينهاكم اهلل عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل يخرجوكم من دياركم اأن تربُّوهم 
وتق�سطوا اإليهم، اإن اهلل يحب املق�سطني * اإمنا ينهاكم اهلل عن الذين قاتلوكم يف الدين 
فاأولئك هم  يتولَّهم  ومن  تولَّوهم،  اأن  اإخراجكم  دياركم وظاهروا على  واأخرجوكم من 

الظاملون ( [املمتحنة/8،9[
3- ن�سو�ض القراآن وال�سنة ال�سحيحة تردان على هذا الزعم وتكذبانه، وقد �سرح الوحي 

بذلك يف غري ما اآية قال تعاىل:
) ل اإك��راه يف الدين، قد تبني الر�سد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويوؤمن باهلل فقد 

ا�ستم�سك بالعروة الوثقى ل انف�سام لها، واهلل �سميع عليم ( [البقرة/256[
واإليك ما ذكره ثقات املف�سرين يف �سبب نزول هذه الآية: روي اأنه كان لرجل من الأن�سار 
من بني �سامل بن عوف ابنان متن�سران قبل مبعث النبي عليه اأف�سل ال�سالة واأمّت الت�سليم، 
ثم قدما املدينة يف نفر من الن�سارى يحملون الزيت، فلزمهما اأبوهما وقال: ل اأدعكما حتى 
ت�سلما، فاخت�سموا اإىل النبي عليه اأف�سل ال�سالة واأمّت الت�سليم، وقال: يا ر�سول اهلل اأيدخل 
بع�سي النار واأنا اأنظر؟ فاأنزل اهلل تعاىل: ) ل اإكراه يف الدين … ( الأية، فخلَّى �سبيلهما.

وقال �سبحانه: ) اأفاأنت تكره النا�ض حتى يكونوا موؤمنني ( [يون�ض/99[.
وقال:) فمن �ساء فليوؤمن ومن �ساء فليكفر ( [الكهف/29[.

4- ويرد هذه الفرية ويقتلعها من اأ�سا�سها ما التزمه الر�سول عليه اأف�سل ال�سالة واأمّت 
اأُ�سروا وهم على �سركهم، فلم يلجئهم على  اأنا�ض  الت�سامح مع  الت�سليم يف �سريته من 

الإ�سالم، بل تركهم واختيارهم.
5- ثم ما راأي املب�سرين وامل�ست�سرقني يف اأن من اأكره على �سيء ل يلبث اأن يتحلل منه اإذا 
وجد الفر�سة �سانحة له؟ بل وي�سبح حربًا على هذا الذي اأكره عليه؟ ولكن التاريخ ال�سادق 
يكذب هذا، فنحن نعلم اأن العرب � اإل �سرذمة ت�سور ال�سيطان عليها � ثبتوا على ما تركهم 

عليه الر�سول، وحملوا الر�سالة، وبلَّغوا الأمانة كاأح�سن ما يكون البالغ اإىل النا�ض كافة.
6- ثم ما راأي هوؤلء املفرتين على الإ�سالم يف حالة امل�سلمني ملَّا ذهبت ريحهم، وانق�سمت 
اإىل دويالت، و�ساروا �سيعًا واأحزابًا وتعر�سوا ملحن كثرية يف تاريخهم  دولتهم الكربى 
الطويل كمحنة التتار، وال�سليبيني يف القدمي، ودول ال�ستعمار يف احلديث، وكل حمنة 
من هذه املحن كانت كافية للمكرهني على الإ�سالم اأن يتحللوا منه ويرتدوا عنه، فاأين هم 

الذين ارتدوا عنه؟ 
اأما بعد: فقد لح ال�سبح لذي عينني، وتبنيَّ احلق لكّل ذي عقل وقلب، وما اإخالك � اأيها 
القاريء املن�سف � اإل ازددت ب�سماحة الإ�سالم و�سماحة الر�سول عليه اأف�سل ال�سالة واأمّت 

ده امل�ست�سرقون واملب�سرون ما هو اإل فرية كربى: الت�سليم يف الدعوة اإليه، واأن ما ردَّ
)كربت كلمًة تخرج من اأفواههم، اإن يقولون اإل كذبا( [الكهف/5[
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العلوم  للغاية وهي من  �سامية  البيطرى هي مهنة  الطب  مهنة 
الطبية املهمة �سحيا وتنمويا للعامل اأجمع من حيث توفري الأمن 
الغدائى وال�سحي للحيوانات , وعالجها والوقوف على البحث 
العلمي لكل جديد فى عامل احليوان بالإ�سافة للدور الوقائي لهذا 
املجال ويكفي البيطري �سعوبة اأنه يتعامل مع حيوان غري ناطق ل 

يعرف كيف يعر اأو ي�سف مو�سع اأمله! 
اإنها مهنة �سريفة ذات بعد  اإن�سانى كبري وحتتاج جلهد و�سر 

كبريين.
والطبيب البيطرى هو طبيب معالج وم�سرف على احليوانات وهو 
يلعب دورا هاما فى ال�سحة العامة ويحمل على عاتقه م�سئولية 
كبرية جدا فهو يعالج وم�سئول عن الغداء واأمنه ) حلوم , األبان 
املعدية  الأمــرا�ــس  و�سول  البيطري  الطبيب  مينع   ) وخالفه 
لالإن�سان وي�سون البالد من الأمرا�س املختلفة عن طريق احلجر 

ال�سحي.
الإن�سان  عن  الأول  الدفاع  خط  هو  البيطري  الطبيب  اأن  كما 

وحمايته من الأمرا�س .
عن  وم�سوؤول  العامة  ال�سحة  و�سالمة  �سمان  عن  م�سوؤول  وهو 
الرتبية احليوانية التي تعّد من اأمناط العمل امل�ساهم فى معاجلة 
م�سكلة اجلهل والبطالة فله دور مهم يف احلياة الن�سانية, فهو 
ب�سبب  مر�س  اإليه  ي�سل  اأن  من  الإن�سان  حماية  عن  م�سوؤول 
احليوان �سواء عن طريق تناول منتجات م�سدرها احليوان  اأو  

بالحتكاك  املبا�سر بني احليوان والإن�سان 
ويف الأخري.. لقد و�سع العلُم الطَب البيطري احلديث على قدم 

امل�ساواة مع الطب الب�سري, اإل يف بلدي العراق!
وال�سبب يتلخ�س بكون العراق ل يعتمد بالدرجة ال�سا�سية على 
الرثوة احليوانية كرافد مهم يف القت�ساد الوطني, و لذلك فاإن 

الهتمام بهذه ال�سريحة غري كبري
العامل الثاين : الطبيب البيطري نف�سه. حيث يح�سر نف�سه يف 
جمالت حمدودة و ل يتعّدى جمال حمدود يف الوقت الذي من 
املفرو�س اأن يتعامل مع معظم ق�سايا احلياة من تغذية و بيئة و 

اأمرا�س م�سرتكة و �سحة الأغذية و غري ذلك .
العامل الثالث : قّلة الوعي العام الذي ي�سيب جمتمعاتنا,  و هذا 
ل يتاأّتى يف جمال العمل البيطري, بل يف كل عمل �سريف يفيد 

هذه الأمة..

نعمل باإ�صرتاتيجّية مدرو�صة    من اأجل اإ�صاعة حمبة اأهل البيت

لرو�شة احل�شينية: ما الأ�صباب التي جعلت ا
البيت  اآل  مــذهــب  يختار  حممد  حمــمــود 

)عليهم ال�ّصالم( ويرتك مذهبه ال�صابق؟
لأ�سّح  الكثرية  مطالعاتي  خــالل  من  حممد:  حممود 
كتابني لدى ال�سّنة وهما �سحيحي البخاري وم�سلم راأيُت 
فيهما التناق�سات العجيبة الغريبة, ويف موا�سيع متعّددة, 
ومن اأهمها ما يجعل مقام النبّوة ال�سامي يف حمّل �سك, 
ويهبط به اىل امل�ستويات الو�سيعة جدًا, والتي قد ياأنفها ول 

يرت�سيها الرجل العادي.
 ومنها ما جاء عن الدجال فقد جاءت رواية يف ال�سحيحني 
ت�سرح باأّن الدجال هو ابن �سياد اأو ابن �سائد ذلك ال�ساب 
اليهودي املقيم بني ظهراين امل�سلمني يف املدينة, ويف رواية 

روايــة  ُيــر مثله, ويف  اأنــه خملوق عظيم اخللق مل  اآخــرى 
اأخــرى اأنــه دابــة مربوطة يف جزيرة, واأخــرى اأنــه امــراأة 
اأنه  اأنه رجل ق�سري, ويف روايــة  طويلة ال�سعر, ويف روايــة 
اأعور العني اليمنى, ورواية اأعور العني الي�سرى… وهكذا 
دواليك من تناق�سات ل ت�سدر من اإن�سان عادي ناهيك اأن 
تن�سب هذه التناق�سات اإىل ر�سول اهلل )�سّلى اهلل عليه واآله 
و�سّلم( املبلِّغ عن رّب العاملني, مما مل يدع اأمام العقالء من 
املوؤمنني خيار عقالئّي غري رف�س هذه الرّتهات واأن يدافع 
واحدة  روايــة  فهذه  اخلامتة,  والر�سالة  ور�سوله  اهلل  عن 
واجلن�س,  ال�ــســم,  حيث  من  فيها  ال�سحيحان  تناق�س 

وال�سكل, والزمان, واجلهة, واللون, و...
وهذا ما دعاين اىل التفّكر ملّيًا يف حالنا نحن الذين نّتبع 
هذه ال�سحاح, وقد ا�ستب�سرُت يف عام 2012 وقد اأ�سبحُت 
ال�سلوات(  اأف�سل  )عليهم  الأطــهــار  البيت  لأهــل  حمّبًا 
هذه  اإىل  العاقل  ينظر  اأن  واأملي  احلــق.  ملذهبهم  وتابعًا 
التناق�سات بعقل منطقي ولي�س بعقل تاأويلي, لأّن الدفاع 
عن اهلل ور�سوله مقّدم على الدفاع عن البخاري اأو م�سلم 

من جامعي الأحاديث وال�سنن. 

معرفة ا لديكم  هــل  احل�شينية:  لرو�شة 
بن�صبة الت�صّيع يف ال�صومال؟ وما هي نظرة 

ال�صومالّيون للت�صّيع؟
املذهب,  �سوافع  اأغلبهم  ال�سومالّيون  حممود حممد: 
بطبيعتهم  وهــم  الت�سّوف,  منهم  البع�س  على  ويغلب 
حمّبون لأهل البيت الأطهار )عليهم اأف�سل ال�سلوات واأمّت 
الت�سليم(, ولكن بعد 25 عامًا من احلرب الهلية والقتتال 
الداخلي قامت على اأعقاب ذلك دولة ه�ّسة وحكومة غري 

اإّن حّب اأهل البيت الأطهار )عليهم ال�صالم( هو امتداد حلّب اهلل تعاىل وحّب ر�صوله )�صّلى 
اهلل عليه واآله و�صّلم( يف اأجلى �صوره, وذلك غاية اأمل املوؤمنني, واإّن حّب اأهل البيت الأطهار 
)عليهم ال�صالم( هو الهداية اىل دين اهلل )�صبحانه وتعاىل( باأو�صح ال�ُصُبل, وِمن الذين 
اأهل البيت الأطهار )عليهم ال�صالم( هو امل�صتب�صر  قّربهم اهلل )جّل جالله( اىل دوحة 
حممود حممد من ال�صومال, والذي كان ملجلة الرو�صة احل�صينية معه احلوار التايل اأثناء 

زيارته ملرقد الإمام احل�صني )عليه ال�ّصالم(: 

  راأيُت 
التناق�صات العجيبة 
الغريبة يف �صحيحي 

البخاري وم�صلم 
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• اأجرى احلوار واأعّده حممود امل�سعودي/عبدالرحمن الالمي

نعمل باإ�صرتاتيجّية مدرو�صة    من اأجل اإ�صاعة حمبة اأهل البيت

قوية, مّما ف�سح املجال اأمام التّيار الوهابي للتغلغل بني �سرائح 
املجتمع وبّث اأفكاره ال�سوداوّية بالإرهاب تارة وبالإغراء املايل 
اأخرى, حتى اأ�سبحت الأفكار الوهابية هي ال�سائدة يف املجتمع 
ال�سومايل الذي يبلغ تعداده قرابة الع�سرة ماليني, لذا فاإّن 

ن�سبة الت�سّيع قليلة جّدًا. 

املذهبني ا بني  الفرق  ما  احل�شينية:  لرو�شة 
ال�صني وال�صيعي بح�صب تعاي�صك بينهما؟

ال�سوؤال  على  اإجابتي  يف  اأ�سلفُت  كما  حممد:  حممود 
ال�سنّية  املذاهب  بني  العجيب  التناق�س  راأيــُت  فاإين  ال�سابق 
التيّمم وهو من  كّلها, فهذا  اأنفر منها  الأربعة, مّما جعلني 
الأمور الي�سرية جتد كّل واحد يقول براأي يخالف فيه الباقني, 
مرة  بالرتاب  والكفني  الوجه  م�سح  بوجوب  قال  من  فمنهم 
واحدة, وهو راأي اأتباع اأحمد بن حنبل وجماعته, ومنهم من 
قال بوجوب م�سح الوجه واليدين اإىل املرفقني بالرتاب مرتني 
ومرة للوجه وهو راأي اأتباع اأبي حنيفة, اىل غري ذلك مّما ل 
ُيح�سى, ولكن عند اأهل البيت الأربعة ع�سر )عليهم ال�ّسالم( 
اأبدًا يخالف الآخرين, لأنهم من بيت  لن جتد واحدًا منهم 

واحد ُزّقوا العلم زّقًا.

لرو�شة احل�شينية: هل تاأّثر اأهلكم واأولدكم ا
مبا تاأّثرمت اأنتم به؟

اىل  الأخــرى  تلو  املحاولة  ب�سدد  اإين  حممد:  حممود 
وهي  �سّنية,  هي  الآن  حتى  لأنها  تت�سّيع,  بــاأن  زوجتي  اإقناع 
كثرية الأ�سئلة يف هذا امل�سمار, واإّنها حتب اأهل البيت الأطهار 
)عليهم اأف�سل ال�سلوات( حّبًا جّمًا وباخل�سو�س ال�سّديقة 
الطاهرة فاطمة الزهراء )عليها ال�ّسالم(, واملهّم يف الأمر 

فلة على وترية من  بة اأو ُمقنْ اأّنها تتفّهم الأمور ولي�ست متع�سّ
ياأتي اىل طريق  اأمــره فاإنه  التفكري واحــدة, وَمن يكون هذا 

احلّق �سريعًا.
اأما اأولدي الذين هم يف بريطانيا فاإنهم متعلمون وقريبون 
مني  طلب  بالأمر  فاحتته  عندما  الكبري  فابني  جــدًا,  مّني 
الوقت للتفكري والقراءة والبحث والتحّري, ولكنه �سرعان ما 
عاد اإيّل ليقول يل: اأنا معك على نف�س الطريق يا والدي, وهو 

من املوالني لأهل البيت ومن املتم�ّسكني بخّطهم ونهجهم.

الرجوع ا نّية  لديكم  هل  احل�شينية:  لرو�شة 
اىل ال�صومال؟

اأغلب  على  �سيطر  قد  الوهابي  الفكر  حممد:  حممود 
املفا�سل يف ال�سومال, وكما تعلمون فهو فكر منحرف لأنه 
اأو  به  يقبل  ول  ــر,  الآخ وتكفري  وتهمي�س  اإق�ساء  على  يقوم 
املفاهيم  ول ميتلك  والدمار  للقتل  يدعو  فهو  التعاي�س معه, 
اىل  رجعت  فـــاإذا  �سمريًا,  ول  قيمًا  يحمل  ول  الإن�سانية, 
ال�سومال وهم يعلمون باأين قد ت�سّيعُت فال �سّك اأنهم �سوف 
من  القاتل  يكون  اأن  اأ�ستبعد  ول  الفور,  على  بقتلي  يقومون 
ال�سيعة يف ال�سومال  اأخي! لأّن  اأن يكون  اأهلي, ومن املمكن 
ل ي�ستطيعون الظهور ب�سورة, ولهذا فاإين ل اأفّكر حالّيًا يف 

الرجوع اىل ال�سومال. 

يف ا تقيمون  اأّنكم  علمنا  احل�شينية:  لرو�شة 
بريطانيا فهل لديكم فيها اأّي ن�صاط؟

حممود حممد: نحن اجلالية ال�سومالية يف بريطانيا 
ـ  الفتتاح  وهو يف طور  ـ  َمع �سومايل  جَمنْ تاأ�سي�س  نعمل على 
الهدف منه هو تعريف ال�سوماليني بدين اأهل البيت الأطهار 

باأّن  ونبنّي  النرّي,  فكرهم  ون�سر  ال�سلوات(  اأف�سل  )عليهم 
هو  ال�سلوات(  اأف�سل  )عليهم  الأطهار  البيت  اأهــل  طريق 
املــذاهــب  بــني  الــتــقــارب  اىل  ــدعــوة  وال ال�سحيح,  الطريق 
والأديان, ونريد اأن نقول للعامل الإ�سالمي »اأننا كّلنا م�سلمون 
واإن افرتقنا يف الأمــور التي هي لي�ست من جوهر الإ�سالم« 
ونعمل  با�سرتاتيجية مدرو�سة من اأجل ن�سر حمّبة اأهل البيت 
اللتزام  اىل  والدعوة  ال�سلوات(  اأف�سل  )عليهم  الأطهار 

بنهجهم القومي.

 الأ�صم :  حممود حممد 

 البلد:ال�صومال

 املذهب ال�صابق:�صافعي

  الفكر الوهابي 
فكر منحرف لأّنه 
يقوم على اإق�صاء 
وتهمي�ش وتكفري 

الآخر  
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ــدى,  وامل ده�صتي,  �صاأمنحه  نــادت:  حني  الــدار  له  فتحت 
والرياح: 

واأّمته فجرا وقالت له: �صتحمل �صري اإىل قائد واقف يف مهب 
احلتوف وعند ال�صفاف ل حتتمي بظل ال�صجريات........ 

اين اأراك وميناك ت�صبق حلمي, فال ترمِت خلف التالل....
ُبنــــي... فطمتك حتى اأراك مع ال�صرب قلبا يفوق احلمامات  

ب�صرى ! 
وتاأخذين اإىل اجلنان من اأو�صع اأبوابها...

الفلوات  جباه  يعانق  فجــرا  وت�صنع  انت�صاري  تود  اأحّقا.. 
فا�صتغفر الآن رحمــا.. ي�صيء عيوين.. و�صافر....

اأ�صرار  اأحلى  قّبلُتك ع�صــرا على جيدك املتاللئ, ومنحتك 

البقاء اأريدك مــع وجـــوه ل تعرف الفــــرار...

ل اأدري  اأت�صــرع  ام اأجلو بهواك عنها؟. 
�صبيهك لي�ش له ظل.

اأبحر بخلودك هــذا �صراع الرثيـــا, والِق بع�صــاك فال تخف 
دركا

من �صومك يا وهب.... عرو�صــــك ما زالــــت بكـــرا, بي�صاء 

�صتبقى بدلتـــــها. اإين اأرى رزقك مغرو�صا يف حمرة الن�صر 

.... لأمــــك... يعرج اإىل النـــــور... ف�صـــــلِّ
وادُع  لهـــا

فدعـــــاوؤك     مقبـــــــــــول.... 

وامتـــِط غربتي عند كوخـــك الطيني, لقد �صــال كحــــلي..

فهو  للنجـــاة,  واعد  اإىل  اأقــوام  بر�صالت  ابعث  تــرى...؟  اأما 

الع�صمة, النزاهـــة, العدالـة, امل�صاواة... 

بنف�صـــك..  افجعنــــي  التقوى,  الفتوة,  احلريـــــة,  ــه  وان

اأرجوك.. غطاء القدا�صـــــة قب�ش اإلهي على قلــــب الفلوات.. 

اإنهم مي�صــــــون رعيال اإىل طواف احلـــب, مالئكـــة يك�صــــرون 

اأ�صنام قوم ق�صت قلوبهم على مقربة من نـــــداء الرب....

غرباء   الطف ت�صــــهر.. وخمالب �صر�صـــة, ودخـــان ملتهــــب..

فان  البداوة,  �صـــنة  واهجـــــر  بنف�صـــــك,  افجعني  حبيبـــــي 

الفجيعـــة عند الطفوف انت�صـــــار...قال جالدهـــم.. ار�صــــعوه 
حليب الفراق...

اخلطاب  هــذا  ي�صكت  ولن  دعوتهـــم  �صتلبى  اإذن..  انت�صـــرنا 

اآخر  ربيعــــك  املهــــد..  اإىل  اأبــدا  ترجـــع  ل   ( اأمــّـك  ونــداء  

ف�صـــــل(    ف�صــــلِّ فــــي اأول فتحهــــا.. وادع ُلــــي.

اللوحة الأوىل 

اللوحة الثالثة اللوحـة الثانيـة 

الفتـحاول�شـالة
وهب  اأم  تــداعــيــات 
قبل النت�صار وبعده

�صعد ال�صمرمد 
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واأنت فجاءت اإليك املواعيد حبـــــلى, اأي ال�صالتني اقرب من ظماأ ــ )اإن تنكرونـــــي فانا ابن الكلبـــــــــــي..(وارجــــز لنا برد جميل....كان فطامــــك على بركة من املــاء, ا�صتفق انه الوعــــد جميـــــــال,  �صـــــربا  �صتن�صيك  الو�صــــايا  واأي  الرتب تعلم ُبنـي.. اإن لكل �صــــــيء زكـــاة!للفرات..  مع  ال�صيوف  �صليل  ال�صــنان..  تهـــوى  فاملواعيد  وكيف اإىل قبيلتـــــي املوح�صــــــة...يطهر  دهــــرا تقّو�ش يف مع�صـــــمي, بعد اإن اآوى وجــــه الغــــل اأفــق   الــبــعــيــدة...!  لل�صــــــــهول  قائد  �صيحملني  كيف  وجهها, ــــ  ابي�شَّ  امــراأة  اإىل  طاهرة....  الرب  اإىل  راأيت �صياأخذين  هكـــذا  الوعد,  انــــه  باللــــــــــه...  ظنــــها  واحـــــدا, واأح�صنت  واحـــــــدا..  لتاأخذنا..  اإلينا..  مت�صــــي  بدون  عنــــــــــاء  ول رداء..املواعيد 

ـ خطيبتي �صحابتها يفززين حلمــــــي على هدبها, رحمها, فر�صا جاحمــــا .. كــــــــــم اإنها  امراأتيـ  اأعطيتها  التــــراب..  ظــالل  يف  املنية  ت�صاطرك 
اأعطيتها وجدا لتمنحنـي اخللود, واأنا اأعود اإىل يوم اأ�صاليف ــ انتمـــــــي اأم انتمــــــي لدمــي  الفراتي فتنبت ع�صبة خ�صراء املزخــــــرف بالدمــــاء تقود  ذاكرتـــــي اإىل �صـــــطاآن املروءة, انه الظماأ املغمــــ�ش باخللود... ا�صعلني لر�صم خريطـــــة املـــاء املطيــرة 

والأر�ــش هذا انت�صارك يف ف�صــــاء الروح عند مدينــــــــة, الكرب اأولها وتاريخ املطــــر  جورية  طفلة  ي�صامر  راأ�صــــــي  النجاة..  �صـــــجودا واآخرها  الثمها  حني  �صتقبل  اعتذاراتي  العفاف,  دومنا راأ�ش وتاج �صـــجلت ميالدي على جموح الورد, ثم اأمتمت فاحتـــة 
ال�صــــالة..

 )�صقطت �صهوا فاأحلقت باللوحات ال�صابقة(
ــ هيا اعربوا ال�صــــراط

ــ عربنـــــي الفـــــــرات 
ــ من اأنت يا امراأة؟

ــ اأم وهــــــب............
ــ مرحــــى باأنوار الذهب!

ــ يا للعجب باأنوار الذهب!
ــ يا للعجب اأين وهـــــب؟

ــ اأما ترين املحت�صــــب؟
مر�صــــاة  ابتغاء  نف�صه  ي�صــــــري  من  النا�ش  )ومــن  ــ 

اهلل.....(
فتحت له الدار.. واملدى   والريــــــاح

يهوي  عنده  قلبها  تركت  الوجـــد,   �صـــــعلة  ا�صتفّزت  حني 

اإليه.. فا�صتقرت حينها ونادت لعر�ش يف اجلنان......

الكــــهف..  �صورة  من  اآية  يرتل  راأ�صا  خذوا  دمــــــه..  خذوا 

خـــذوه  دومنا راأ�ش.. �صاأقبل لأنه بطلي, وانرثي مالئكة اهلل 

ده�صـــــــة  امنحيه  ملون,  كتاب  يف  �صــــطريها  رحمـــــة  عليها 
اأخرى

ورمـــــوز  واأزمــان  طيــــّـات  بني  احفظيـــــه  الغياب..  يغازلها 

لكــــــي ل اأ�صـــــــتفيق )انه عر�صي فال ي�صتكرث الآخر ما اآلت 

اإليه �صبابتي ( حملت عمـــود  نور  كي  اأرى  وطنــــــي الوحيــــــد, 

جواز اأمتعتي.. خراج قافلتــــــي.. و�صحكات �صباي.......

اللوحة الرابعة 

اللوحةال�صابعة اللوحة ال�صاد�صة 

اللوحة اخلام�صة 
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   هل تريد اأن ينظر لك الكل نظرة تقدير 
واإحرتام ؟ 

املجامع  يف  جنــمــًا  تــكــون  اأن  تــريــد  هــل   
واملجال�ش ؟! 

 هل تريد اأن تكون حمبوبًا ومطلوبًا من 
الكل ؟! 

  هل تريد اأن ي�صاأل عنك الكل اإذا غبت , 
ويطربون لك اإذا ح�صرت؟! 

قبل  الكبري  بــك  يتعلق  اأن  تــريــد  هــل    
ال�صغري ؟! 

 , مقبولة  اآرائـــك  تكون  اأن  تريد  هــل    
وكالمك م�صموعًا, واأوامرك م�صتجابة ؟! 

هل وهل وهل .. وكل الأ�سئلة التي حتوم حول تقدير 
الذات 

    وبناء ال�صخ�صية يف املجتمع  
باأن   , النا�س العقالء  اأكــرث  اأحــالم  اأن هذه  اأجــزم 

يكونوا بهذه ال�سورة املحرتمة 
وهذا الوهج العايل ..! 

لكن ال�سوؤال الأهم , كيف الو�سول اإىل هذه املنزلة 
الرفيعة ؟! 

هل هناك كتابًا اأو مقاًل ممكن اإذا قراأناه حتقق لنا 
هذا احللم ؟! 

الأمنية  هــذه  نلنا  اأخــذنــاه  اإذا  دواًء  هناك  هل  اأو 
بظرف اأيام ؟! 

اجلواب ..وباإخت�سار ليوجد حاًل ول دواًء ول كتابًا 
ول اأي و�سيلة لبلوغ املنى والأحالم اإل ب .. 

ببناء ال�سخ�سية وتاأ�سي�سها عن طريق الذات نف�سها 
فبناء الذات والعناية بها هو ال�سبيل الوحيد لبلوغ 

الأمل .. 
واحلظ  بالوا�سطة   .. ما  مكانة  الإن�سان  يبلغ  قد 

وال�سدفة .. 
لكن �سدقوين اإذا مل تكن الذات موؤهلة لهذا املكان 

ف�ستنزل عند اأدنى امتحان .. 
واإن مل ت�سقط وت�سيع يف الواقع ف�ست�سقط من عيون 

الآخرين وي�سبح وجود ال�سخ�س كعدمة !! 
اإذا اأردت النجاح والتفوق وال�سيادة , فاأعلم اأنها زرع 

ذاتك 

تنقله  نف�سك  عن  ور�سائك  و�سعورك  واإح�سا�سك 
لالآخرين ويح�سون به ! 

فاأنت حينما ت�سعر باأنك اإن�سان واعي وحمرتم وواثق 
من نف�سك 

 , النظرة  نف�س  لك  ينظرون  الآخــريــن  اأن  �ستجد 
وحينما تنظر للنف�سك 

الآخــرون  �سي�سعر  والف�سل  وال�سعف  الــدون  نظرة 
اإليك بنف�س هذا املنظار .. 

الآخــرون  منك  ي�ستقبله  نف�سك  نحو  فاإح�سا�سك 
ويعك�سونه عليك ..! 

قال اأحد احلكماء 
ليكون الكذاب �سجاعًا ! 

لأن الكذب يخلق الريبة والهلع واخلوف , وتوج�س 
الكذاب من عدم قبول كالمه 

عند الآخرين يك�سبه اجلنب والقلق.. 
اأن  اعلم   , , حمرتمة  قوية  �سخ�سية  تريد  فيامن 

مفتاحها 
ببع�س  املو�سوع  و�ساأخت�سر   , وحــدك  اأنــت  بيدك 

النقاط لبناء ال�سخ�سية : 

تطوير

وبناؤها
ا لشخصية

 •اعداد : علي الها�سمي
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   جاهد اأن تكون يف ال�صر كما اأنت يف العالنية 
حتى ليح�صل اإ�صطراب يف ال�صخ�صية .. 

    طّهر ذاتك دائما تطهريًا ح�صيًا ومعنويًا , التطهري احل�صي بالنظافة 
والطيب , والعناية بالبدن واملكان .. والتطهري املعنوي ب�صالمة ال�صدر 

ونظافة الل�صان .. 

     ثّقف نف�صك , وكن من مدمني القراءة , وحمّبي الطالع والبحث 
األِق يف ذهنك اأ�صئلة و�صّجلها , وابحث عن اإيجاباتها .. 

    عّود نف�صك دائما الهدوء , وامتالك الأع�صاب 
وابتعد عن التوتر والأماكن والأ�صخا�ش  غري املريحني . ! 

    �صع لوحة يف غرفتك اأو مكتبك اأو �صجل يف دفرتك ال�صغري 
اأهدافك العامة واأمنياتك يف احلياة ولتن�ش اأن تكون بحدود املمكن واملعقول 

 
   لجُتِر مقارنة بينك وبني الآخرين �صواء الناجحني منهم والفا�صلني لأن 

الظروف والطبائع والفر�ش تختلف ..كن م�صتقاًل بذاتك .. 

    اعرف ذاتك .. وح�صناتك وعيوبك , وقدراتك .. 
ثّم منِّ القدرات  اخلا�صة بك, واجتهد يف اخلال�ش من العيوب .. 

ر نف�صك ذهنيًا ونف�صيًا لأ�صواأ الحتمالت      ح�صّ
وممكن تكتب خطوات تعملها يف حالة ظرف غري متوقع .. 

مثال : 
كنت يف جمل�ش عام وكبري , ففوجئت ببع�ش احلا�صرين يوجه اإليك �صوؤاًل 

اأو كالما اأمام اجلميع .. قد يريد راأيك يف حدث عار�ش اأو حا�صل .. 
بل  ــاء  الإدع او  املغالة  عن  بعيد  والهدوء  والتهيوؤ  التح�صري  من  لبد  لهذا 

التحّدث يف حدود فهمك وثقافتك عن املو�صوع او العتذار ب�صكل لئق ! 

   اأي فكرة تعر�ش لك اأو م�صروع قيمتها بنتائجها 
فاقراأ النتيجة وتلم�صها , وار�صم اخلطوط املحتملة لها .. 

  اأهم املراحل من عمرك هي مرحلة ال�صباب واملراهقة وهي مرحلة تاأ�صي�ش 
ال�صخ�صية فاإن اعتدت الهزل وال�صحك وال�صياع وتفويت الفر�ش 

فالغالب اأن النجاح �صي�صيع و�صيحلُّ الندم فيما بعد .. !

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩
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 •اعداد : علي الها�سمي

فقد تو�سل العلماء اإىل اأن الأ�سخا�س الذين يتناولون الفواكه ثالث مرات على الأقل يف 
النهار لديهم احتمالت اقل بن�سبة 36% لالإ�سابة بتدهور الإب�سار ب�سبب ال�سيخوخة من 

الأ�سخا�س الذين يتناولون الفواكه مرة واحدة يف اليوم.
من  �ــســيــكــرت  روبــــرت  ــور  ــدكــت ال ي�سيف 
الدرا�سة  على  وامل�سرف  نيويورك  جامعة 
اأن هذه هي املرة الأوىل التي يتم التو�سل 
فيها لأرقام دقيقة لتحديد ن�سب الإ�سابة 
الفواكه  يتناولون  الذين  الأ�سخا�س  بني 

والأ�سخا�س الآخرين.
مبا انه لي�س هناك اأي جواب طبي �ساف لوقف مر�س تدهور الإب�سار ب�سبب ال�سيخوخة 

حاملا تبداأ اأعرا�سه بالظهور , فان الأطباء ين�سحون بتناول الفواكه يف فرتة مبكرة من 
العمر لتجنب حدوث املر�س اأو على الأقل لتخفيف احتمالت الإ�سابة به.

من بني جميع اأنواع الفواكه التي مت فح�سها تبني اأن املوز والرتقال هما اكرث الفواكه 
فائدة ملكافحة تدهور الإب�سار لكن بالطبع فان جميع 
اأنواع الفواكه ت�ساعد يف تخفيف احتمالت الإ�سابة بهذا 

املر�س.
لغاية الآن مل ي�ستطع العلماء معرفة ما هو العامل الذي 
الثابت  انــه من  اإل   , الفعال  ــر  الأث هــذا  للفواكه  يجعل 
علميا اأن تناول الفواكه يوؤدي اإىل تخفيف احتمالت الإ�سابة باأمرا�س القلب وال�سرايني 

بالإ�سافة اإىل اأمرا�س الأع�ساب

الفواكه 
للحفاظ على �شحة 

العيون

  الأطباء ين�صحون بتناول 

الفواكه يف فرتة مبكرة من العمر 
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 اأظهرت درا�سة حديثة اأجريت يف الوليات املتحدة , اأن من بني اأكرث النا�س تعر�سا 
لحتمال الإ�سابة بال�سكري من ل ميار�سون كثريا من الن�ساط البدين اأما من يتمكنون 

من ال�سري كثريا على مدى اليوم فيكونون اأقل عر�سة لالإ�سابة بهذا املر�س .
ونقلت تقارير �سحفية عن اأماندا فريت�س الباحثة يف جامعة وا�سنطن قولها اإن درا�سات 
�سابقة كانت قد اأظهرت اأن امل�سي اأكرث مرتبط برتاجع احتمال الإ�سابة بال�سكري لكن 

مل تقدم درا�سات تذكر مقايي�س لعدد اخلطوات 
التي يجب اأن مي�سيها النا�س يوميا .

وقالت فريت�س مل تكن النتيجة التي تو�سلنا لها 
مفاجئة نظرا لأن درا�سات اأخرى اأظهرت اأنه حتى 
الن�ساط اخلفيف مرتبط برتاجع احتمال الإ�سابة 
بال�سكري , وحتى يفهم النا�س ب�سكل اأف�سل املزايا 
املحتملة للم�سي طلبت فريت�س وزمالوؤها من اأكرث 
لعد اخلطوات  ارتــداء جهاز  من 1800 �سخ�س 

ملدة ا�سبوع حل�ساب عدد اخلطوات التي يقطعونها عادة يوميا .
وكانوا جميعا من املواطنني املعروفني بقلة معدل ن�ساطهم البدين وارتفاع معدلت 
الإ�سابة بال�سكري , واعترت نحو ربع املجموعة ذات ن�ساط منخف�س للغاية اإذ كانوا 

يخطون اأقل من 3500 خطوة يوميا يف حني اأن ن�سفهم كانوا يقطعون اأقل من 7800 
خطوة يوميا , وي�ستلزم قطع 1.6 كيلومرت ال�سري نحو األفي خطوة وت�سري تو�سيات اىل 

اأنه يجب اأن يخطو الإن�سان ع�سرة الف خطوة يوميا كحد اأدنى .
, لكن بعد خم�س  بال�سكري  امل�سرتكني م�سابا  اأي من  الدرا�سة مل يكن  ويف بداية 
�سنوات من املتابعة اأ�سيب 243 �سخ�سا باملر�س , واأ�سيب نحو 17% من الأ�سحا�س يف 
املجموعة ذات اأدنى ن�ساط بدين مقارنة مع 12% من 
الأ�سخا�س الذين قطعوا اأكرث من 3500 خطوة يوميا 
, وحدد فريق فريت�س اأن النا�س اأ�سحاب اأكر معدل 
لالإ�سابة  بن�سبة %29  عر�سة  اأقل  كانوا  امل�سي  من 

بال�سكري من الفئة ذات اأدنى معدل من امل�سي .
ول تثبت هذه النتائج اأن امل�سي مبعدلت اأكرث م�سوؤول 
عن تراجع احتمال الإ�سابة بال�سكري لكن )فريت�س( 
قدمت تف�سريات حمتملة لكيفية م�ساهمة امل�سي يف 
تراجع احتمال الإ�سابة بهذا املر�س وقالت اإن زيادة الن�ساط البدين رمبا متنع زيادة 

الوزن وتعزز فقده وهو عامل رئي�س  يحدد مدى احتمال الإ�سابة بال�سكري .

امل�شييكافح ال�شكري
  يجب اأن يخطو 

الإن�صان -كحد اأدنى -ع�صرة 
اآلف خطوة يومّيا 
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يا جتلّيا من جتّليات النبوة! 

• �سالح اخلاقاين

داأب النبياء على حمل اأقوامهم اىل �صورة نا�صعة ل لب�ش فيها من احلق 
وال�صواب ثم تركهم وما يريدون ليثيب اهلل على بينة ويعاقب على بينة ..فرتى 

النبي عليه ال�صالم يعلن انت�صاره ما اإن تتم الآية ويجعل قومه على احلجة 
الدامغة ورمبا كان على ال�صعيد الع�صكري اأهزم ما يكون .. كما فعل نبي اهلل 

ابراهيم )عليه ال�صالم( حني اأخرجه قومه من مدينته ولي�ش معه ال ثلة من 
اأهله .. اأو كما فعل عي�صى بن مرمي )عليه ال�صالم ( حني �صلبه قومه 

فمعركة النبياء لي�صت مع اأقوامهم لتح�صب الهزمية والن�صر باحل�صاب الع�صكري 
, اإنها معركة املثل العليا التي يج�صدونها ويعي�صونها اأكانت تزدهر يف هذه احلياة 

اأم تخبو ...
وملا كان المام احل�صني عليه ال�صالم امتدادا للنبوة وجتليا من جتلياتها علينا 
اأن ننظر لثورته بذات املنظار ونف�ش البعاد .. كان كاأي من النبياء ي�صتجلب 

الهزمية الع�صكرية التي �صيكون حتفه او�صح اإ�صارة عليها ليعلو بريق املثل خفاقا 
يف العيون .. فهاهو احلر اإبان املعركة يوم العا�صر يجد نف�صه وجها لوجه مع 

احلقيقة النا�صعة .. حني قدم على احل�صني )عليه ال�صالم ( يف حالة من الظماأ 
�صقاهم وهم جند اقوياء من اعدائه فاأي حق يف اأن  يقاتله مع اأنا�ش مينعون املاء 
عن اأطفاله وحرميه .. ومع ال�صورة الوا�صحة التي بدت للحر وملن �صواه ثم اختار 

كل منهم مااراد كان معنى ثورة احل�صني عليه ال�صالم وروعتها ..    
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دعوة للمشاركة
تدعو  شعبة اإلعالم الدولي الكتاب والمثقفين والمفكرين 

للتشّرف  نيال  النبيل  الحسيني  الفكر  نشر  في  للمساهمة 

بخدمة سيد الشهداء أبي عبد اهلل الحسين )عليه السالم( 

من خالل المقاالت  والكتابات والبحوث ذات األطر اإلسالمّية 

، وسيتم نشر ما يوافق توّجهات المجلة وأهدافها العامة  .

وصفحتنا على الفيس بوك:
شعبة االعالم الدولي 

تابعوا إصداراتنا على موقع الشعبة

http://imhussain.com

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

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

وأهل بيته الطاهرين )صلوات اهلل وسالمه عليهم(

نستقبل  مشاركاتكم على العناوين التالية:

• البريد االلكتروني للمجلة:                                                              

        armag@imhussain.com alrawdhamag@yahoo.com

مالحظة


