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•  بقلم: رئي�س التحرير 

عّلمنا اعدا�ؤنا 
بال�شكني �بالر�شا�ش 

�بكل �شالح فتاك
ان نقتل انف�شنا

•••
علمنا اعدا�ؤنا 

ان نكون اأغبياء
حتى ننفذ 

د�ن ما تفكر
�د�ن ما تراجع 

كل ما �شاء�ا �ما اأحبوا
فيا لنا من اأمة 

�يا لنا من
كرماء  بالدماء

•••
علمنا اعدا�ؤنا

ان نزرع القنابل 
�نح�شد االر�اح 
�شعيا الإر�شائهم 

�د�منا مقابل 
فيا لتع�ش �شعبنا 

من جاهل ي�شري خلف جاهل
•••

علمنا االأعداء 
ان التفرق فيه احللُّ

�اأن يف احلقد �الكراهية
�باتباع كل من �شفاته اأف�شلها 

باأنه الكذاب �الداهية
نحقق االهداف
بالعز �الرخاء

�باأننا بذا �شن�شتقلُّ
فاأذعن الكلُّ

فيا لبوؤ�ش حالنا 
�يال�شوء اآِننا �ماآلنا

�ليكتب التا ريخ  عنا اأننا
للعاليات اأهُل!!!؟

علمنا االعداُء 
منذ قر�ن جمة 

باأن نعي�ش يف �شراع 
لي�ش مع االعداء بل ما بيننا

�اأن نخلي خلف ظهرنا 
تاريخنا املجيد 

�ن�شتقي اال�شود من تاريخنا
�اأن ننام طول يومنا 

�اأن منيت بع�شنا 

•••
علمنا االعداء اأن ن�شتعذب الذل

�نر�شى كل يوم اأن ن�شام
�اأن ن�شري دائما 
لي�ش اىل االأمام

�اأن نعي�ش دائما يف اقتتال 
�ننبذ ال�شالم

فهل لنا م�شتقبال 
تقدم ا� قيام

ء 
دا

ألع
ا ا

من
عّل
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�سهرية ت�سدر عن �سعبة الإعالم  الدويل يف ق�سم الإعالم

امل�سرف العام
ال�سيد حممد ح�سني العميدي

مدير الدارة
ح�سن علي كاظم
رئي�س التحرير
 يحيى الفتالوي
مدير التحرير
�سباح الطالقاين

�سكرتري التحرير
ح�سني ال�سالمي
هيئة التحرير

 عبد الرحمن الالمي 
  حيدر املنكو�سي -علي الها�سمي
الإ�سراف اللغوي والفكري
علي  يا�سني - �سالح اخلاقاين

املرا�سلون
في�سل غازي  - ف�سل ال�سريفي 

حممود امل�سعودي - حممد الي�ساري
ت�سوير

ح�سن كمال معا�ش - قا�سم هادي العميدي  
ت�سميم

يا�ش  خ�سري اجلبوري 

التن�سيد الإلكرتوين
ا�سماعيل خليل ابراهيم

الهاتف واملوقع
00964  7801032655

www.imhussain.com

الربيد الإلكرتوين
alrawdhamag@yahoo.com

armag@imhussain.com

الطبع والتوزيع
�سعبة الطبع والتوزيع يف العتبة احل�سينية املقد�سة

رقم االيداع يف دار الكتب والوثائق 
الوطنية يف بغداد 1213 ل�سنة 2009

معتمدة لدى نقابة ال�سحفيني العراقيني
 بالرقم 735 ل�سنة 2009 م.

مالحظة:
املجّلة غري ملزمة بن�سر املواد التي ت�سلها، وال 

باإعادتها الأ�سحابها ... 
دار الوارث للطباعة والن�سر /يف العتبة احل�سينية املقد�سة

ديوان الوقف ال�سيعي

12

1222
 الجاليات االسالمية

والثقافة الغربية
  حوار مع وزير االثآر العراقية

الدكتور لواء سميسم

2228
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 املبا�سرة 
باإ�سالح ال�سفائح 
املذهبة التالفة 
لإيوان احلرم 
العلوي املقد�س 

اعــادة  م�سروع  املقد�سة  العلوية  العتبة  يف  انطلق 
واإيــوان  الكتائب  جلانبي  التالفة  املذهبة  ال�سفائح 
للحرم  الداخلية  الرئي�سية  بالباحة  الذهب اخلا�سة 
للعتبة  العامة  االمانة  اإ�سراف  حتت  املقد�س  العلوي 
العلوية املقد�سة ، و�سعبة ور�سة الذهب التابعة لق�سم 

ال�سيانة يف العتبة املقد�سة.
عن هذا امل�سروع حتدث ال�سيد حممد علي احلكيم 
رئي�س  املقد�سة  العلوية  العتبة  ادارة  جمل�س  ع�سو 
جلنة اإعادة اإعمار ايوان الذهب والكتائب املحيطة به 
، قائال :" الأن العتبة العلوية املقد�سة مركٌز ح�سارّي 
من  والزعماء  امللوك  من  الكثري  فــان  قــدمٌي  اأثـــرّي 
االتراك او الهنود او الفر�س كانوا ي�سعون اآثارهم يف 
خمتلف جوانبها ويتمّثل ذلك باأبيات �سعرية واألقاب 
واأقوال ومدائح، مبختلف اللغات الأمري املوؤمنني عليه 
ال�سالم ، وف�سل زيارته واملكوث والدخول اىل حرمه 
يطلق  م�ستطيلة  لوحات  يف  كتبت  ،حيث  ال�سريف 
عليها، الكتائب املذهبة املطعمة باملينا الزرقاء والتي 

تتو�سط االإيوان الذهبي ".
املذهب  الطابوق  العديد من  :" اأُزيــَل  بقوله  م�سيفا 
النظام  قبل  من  ع�سوائية  وبطريقة  الكتائب  لهذه 
البائد ، لكن وبف�سل اجلهود التي ُبِذَلْت فيما بعد مت 
حفظها يف املخازن اخلا�سة بالعتبة العلوية املقد�سة 
وهذه من بركات االمام اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم  .
ترميم  على  امل�سرفة  اللجنة  يف  دورنــا  :" اإنَّ  موؤكدا 
منطقة االيوان والكتائب املذهبة هو قيامنا باإر�سال 
هذه القطع ل�سيانتها واعادة التالف منها كما كانت 
مذهبة ومطعمة باملينا ، وقد �سرعنا االن يف اإعادتها 
وتثبيتها مبكانها القدمي لتكون مبنظر اإ�سالمي رائع 
يت�سّرف الزائرون بالنظر اليها كونها حتمل قد�سية 
املكان الطاهر الأمري املوؤمنني عليه ال�سالم ، م�سريا 
اىل اأن عددها يبلغ 836 مق�سمة على كتائب خمتلفة 

ح�سب موقعها ". 
�سعبة  م�سوؤول  جا�سم  يو�سف  �سادق  اال�ستاذ  واأكــد 
العتبة  يف  ال�سيانة  لق�سم  التابعة  التذهيب  ور�سة 

املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العام  االمــني  �سّدد 
يف  كلمة  خــالل  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ 
االإمــام  دورة  الختتام  الكرمي  الــقــراآن  دار  حفل 
احل�سن املجتبى )عليه ال�سالم( القراآنية الثالثة 

للطلبة الوافدين من خارج العراق  على �سرورة 
فتح دورات مماثلة لهذه الدورة يف خمتلف بلدان 
داعيًا  فيها،  امل�سرتكني  الطالب  قبل  من  العامل 
االهتمام  من  املزيد  اىل  الدينية  العلوم  طلبة 

واملعاهد  احلوزات  يف  وتدر�سيه  الكرمي  بالقراآن 
الدينية.

حفل  ال�سريف  احل�سيني  ال�سحن  يف  واقــيــم 
)عليه  املجتبى  احل�سن  االمـــام  دورة  اختتام 
اقامتها  التي  الوافدين  للطلبة  الثالثة  ال�سالم( 
دار القراآن الكرمي يف العتبة احل�سينية املقد�سة 
مب�ساركة 18 طالبًا للعلوم الدينية من دول جنوب 
الذكر احلكيم تالها  باآي من  افتتح  اآ�سيا  �سرق 
العام  لالمني  وكلمة  القرانية  الــدورة  طلبة  احد 

للعتبة احل�سينية املقد�سة  .
املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العام  االأمــني  ووزع 
يف  امل�ساركني  الطلبة  على  تقديرية  �سهادات 
الــدار  مبنى  يف  ايــام   10 ا�ستمرت  التي  الــدورة 
�سملت درو�سًا باللغة العربية وفن التالوة واالذان 
وا�ساليب حفظ القران الكرمي و�سبق ان افتتحت 
يف الثامن من �سهر اآب املا�سي للطلبة الوافدين 

من خارج العراق.

 الأمني العام للعتبة احل�سينية املقّد�سة ي�سدد على فتح دورات لتعليم 
القراآن الكرمي يف بلدان العامل 
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املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  الــعــام  االمــني  افتتح 
ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي  يف 2013/8/29م 
للعتبة  التابع  والبحوث  للدرا�سات  كربالء  مركز 
اق�سام  روؤ�ــســاء  وبح�سور  املقد�سة  احل�سينية 

وم�سوؤويل ال�سعب.
"مواكبة  قال  القري�سي  االمري  عبد  املركز  مدير 
لركب التطور العاملي واعتماده بدرجة كبرية على 
مراكز البحوث العلمية التي تعترب خزينا معرفيا 
جلميع نواحي احلياة املعرفية العلمية منها العلوم 
ال�سرفة والعلوم االن�سانية فيما يخ�س االقت�ساد 
وال�سيا�سة واالجتماع والهند�سة والعمارة واجلانب 
الــتــاريــخــي واجلـــغـــرايف، كــل هــذه دفــعــت العتبة 
كربالء  مدينة  يف  تن�سئ  ان  املقد�سة  احل�سينية 
ان  املوؤمل  من  الذي  البحثي  املركز  هذا  املقد�سة 
يكون رافدا لكل مفا�سل احلياة العلمية يف املدينة.

جامعتي  مفاحتة  اأنه"مت  املــركــز  مدير  واو�ــســح 

امل�سروع  هذا  يخ�س  ما  يف  البيت  واأهــل  كربالء 
ا�ساتذة  من  جمموعة  �سمت  جلنة  �سكلت  وقــد 
لكل  ا�سرتاتيجية  اجلامعتني ،وقد و�سعت درا�سة 

ما يخ�س عمل املركز.
واأ�ساف القري�سي: بداأت اول اعمال املركز بت�سكيل 
املقد�سة  كربالء  لتاريخ  مو�سوعة  لكتابة  جلنة 
والتاريخية  االقت�سادية  اجلوانب  جميع  ت�سمل 
واجلغرافية والفلكلور والرتاث وامل�سرح واجلانب 

ال�سيا�سي واالجتماعي والتعليمي ".
على  الرتكيز  هو  املركز  اولويات  اأن"من  واأ�سار 

عدم  يعني  ال  وهــذا  اال�سالمية  الثقافة  مو�سوع 
�سيا�سته  �سمن  فاملركز  االخرين  على  االنفتاح 
واالنفتاح  االخـــر  وتقبل  اجلميع  على  االنــفــتــاح 
والهند�سة  الطب  من  العلمية   اجلوانب  كل  على 
واالجتماع واالقت�ساد واالح�ساء والريا�سيات ".

ا�ستقطاب  اىل  املركز  "عمد  قائاًل  حديثه  وختم 
جوانب  كافة  يف  واالخت�سا�س  الكفاءة  ا�سحاب 
براجمه  وتنفيذ  باملركز  للعمل  العلمية  احلياة 

وح�سب اخلطة املر�سومة ". 

 العتبة احل�سينية املقّد�سة تفتتح مركز كربالء 
للدرا�سات والبحوث 

العلوية املقد�سة ان :" عمر احلزام الذهبي للكتائب 
يقارب  مــا  يــعــود اىل  الــذهــب  ــوان  ــاإي ب الــتــي حتيط 
وقد مت حفظها   ، �ساه  نــادر  اأيــام  �سنة من  ال 278 
اىل  اخراجها  ثم  ومــن  املقد�سة  العتبة  خزائن  يف 
بقيت  حيث  اإيــران  يف  والطالء  والرتميم  ال�سيانة 

ملدة �سنتني قبل اإعادتها اىل النجف االأ�سرف." 
للكتيبة  االول  احلــزام  اإجنــاز  :" مت  بقوله  م�سيفا 
الذهبية االوىل حيث مت قلع القطع القدمية وتركيب 
القطع اجلديدة حملها بطريقة منتظمة وكما كانت 

عليها �سابقا". 
العتبات  اإعمار  جلنة  يف  املهند�س  اأكــد  جانبه  من 
املقد�سة بالقول" يعود عمر الكتائب املذهبة حوايل 
280 �سنة خلت، واإّن م�سروعنا كان اإعادة ال�سفائح 
املذهبة التالفة يف هذه الكتائب اىل و�سعها الطبيعي 

ال�سابق ". 
م�سيفا ان :" م�ساحة كل كتيبة ترتاوح بحوايل 40 
الذهب بحوايل  اإيــوان  م�ساحة  تبلغ  فيما  مرت مربع 

كتب  الذهبية  ال�سفائح  هذه  اأغلب  مربع  500 مرت 
-عليه  املوؤمنني  اأمري  مدح  يف  �سعرية  اأبيات  عليها 
والفار�سية  والرتكية  العربية  لغات  بثالث  ال�سالم- 

القاب اأمري املوؤمنني -عليه ال�سالم- ". 
واجلدير ذكره اإن امل�سروع قد بداأ بتجميع ال�سفائح 
من املخازن ثم �سيانتها حيث مت ذلك يف اإيران من 
ا�ستغرق  وقد   ، املقد�سة  العتبات  اإعمار  جلنة  قبل 
مدينة  اىل  جتلب  اأن  قبل  طويلة  مــدة  بها  العمل 
النجف االأ�سرف ، م�سريا اىل اأن الفريق املتخ�س�س 
فيما   ، بالكتائب  اخلا�سة  ال�سفائح  بن�سب  با�سر 
تبلغ عدد ال�سفائح لكل الكتائب ب)836( �سفيحة 
ومن املوؤمل اجناز ال�سفائح التالفة يف اإيوان الذهب  
الإيوان  املذهبة  لل�سفائح  الكلي  املجموع  يبلغ  حيث 

الذهب) 12500( األف �سفيحة ُمَذَهَبة ".
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املقد�سة  الكاظمية  للعتبة  العامة  االأمانة  اهتمامات  �سمن 
للنهو�س  احلثيث  و�سعيها  املباركة  القراآنية  بالن�ساطات 
اأفراد  القراآين لدى  الوعي  لتنمية  امل�ستويات  اأرفع  اإىل  بها 
القراآنية  ـــدورات  ال اإقــامــة  خــالل  من  االإ�سالمي  املجتمع 
رحاب  يف  اأقيم  العزيز،  اهلل  كتاب  علوم  تعليم  و�سرورة 
ال�سيفية  الدورة  تخرج  حفل  ال�سريف  الكاظمي  ال�سحن 
اجلوادين)عليهما  االإمامني  ودورة  الكرمي  القراآن  حلفظ 
العتبة  يف  العاملني  للَخدمة  الــتــالوة  الأحــكــام  الــ�ــســالم( 
والثقافية-  الفكرية  ال�سوؤون  ق�سم  مها  نَظّ والتي  املقد�سة، 

دار القراآن الكرمي.
االإداريــة  الهياأة  اأع�ساء  من  عــدد  التخرج  حفل  وح�سر   
فيها  امل�ساركني  والطلبة  الــدورات  ومعلمي  املقد�سة  للعتبة 
والبالغ عددهم مئة وع�سرين طالبًا، وافتتح احلفل بتالوة 
احلا�سرين  اأ�سماع  بها  �سَنّف  العزيز  اهلل  كتاب  من  اآيات 
العامة  االأمانة  كلمة  األقى  بعدها  عدنان(،  املقرئ)همام 
ع�سو  الكاظمي(  ال�سيخ)عماد  املقد�سة  الكاظمية  للعتبة 
جمل�س االإدارة وجاء فيها: )اإذا اأردنا اأن نتعرف على كتاب 
فنا بنف�سه من خالل االآية الكرمية  اهلل -عّز وجّل- فهو يعِرّ

ُر امْلُوؤِْمِننَي اَلِّذيَن  ْقَوُم َوُيَب�ِسّ )اإَِنّ َهَذا اْلُقْراآَن ِيْهِدي ِلَلِّتي ِهَي اأَ
الهداية  اأي  َكــِبــرًيا(،  اأَْجـــًرا  َلُهْم  اأََنّ  اِت  احِلَ ال�سَّ َيْعَمُلوَن 
االإن�سان  فــارق  واإذا  امل�ستقيم،  وال�سراط  احلــق  لطريق 
القراآن الكرمي ولو للحظة البتعد عن الو�سول اإىل الهداية 

والنجاة وال�سالح فيجب التم�ّسك بتعاليمه..
النبي  عن  ورد  ما  الكرمي،  القراآن  تعُلّم  ف�سائل  اآثار  فمن 
 : لل�سبي  املعلم  قال  )اإذا  و�سلم(:  واآلــه  عليه  اهلل  )�سلى 
اهلل  ب�سم   : ال�سبي  فقال  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم  قل 
الأبويه  ــراءة  وب لل�سبي  بــراءة  اهلل  كتب  الرحيم  الرحمن 
تعلم  لي�س فقط  الدورات هو  .فالغاية من  للمعلم(  وبراءة 
هو  ذلك  بل  اأحكامه  ومعرفة  للقراآن  ال�سحيحة  القراءة 
اخلطوة االأوىل التي توؤهل االإن�سان امل�سلم ليكون من حملة 
االإ�سالم  رايــة  حامل  هو  الــقــراآن  وحامل  الكرمي  الــقــراآن 
جيدًا،  بها  ونفكر  نتاأملها  اأن  يجب  العظيمة  املنزلة  فهذه 
ون�سكر جميع اجلهود وامل�ساعي املباركة التي بذلت من قبل 

االأ�ساتذة امل�سرفني واملهتمني بال�ساأن القراآين( .
ــقــاهــا  األ الـــكـــرمي  الــــقــــراآن  وبــعــدهــا جـــــاءت كــلــمــة دار 

االأ�ستاذ)كرمي االأن�ساري( وجاء فيها:

 تخّرج 
دورة الإمامني 

اجلوادين)عليهما 
ال�سالم( حلفظ 
القراآن الكرمي 
واأحكام التالوة 

  بدء  الختبارات النهائّية لطلبة الدورات القراآنية يف العتبة العلوية 
املقد�سة 

اأجرت وحدة التعليم القراآين يف دار القراآن الكرمي 
العلوية  العتبة  يف  الدينية  ال�سوؤون  لق�سم  التابعة 
املن�سّمني  للطلبة  النهائية  االختبارات   ، املقد�سة 
برعايتها  ت�ستمر  والــتــي  الــقــراآنــيــة  الــــدورات  يف 
�سمن  املقد�سة  العلوية  للعتبة  الــعــامــة  االمــانــة 

الربامج القراآنية امل�ستمرة على مدار ال�سنة.
ح�سني  ال�سيد  حتـــّدث  ــارات  ــب االخــت تــلــك  وحـــول 
احلكيم املعاون االإداري يف وحدة التعليم القراآين 
خطة  ــقــراآين  ال التعليم  وحـــدة  :" اأعــــّدت  قــائــاًل 
القراآنية  الربامج  من  العديد  على  حتوي  تعليمية 
خمتلف  ت�سمل  والتي   ، العام  مدار  على  امل�ستمرة 

التي  الفئات  وال�سغار ح�سب  الكبار  ال�سرائح من 
مت ت�سنيفها بح�سب العمر والتح�سيل الدرا�سي ، 
م�سريا اىل اأن الت�سنيف جاء ،من اأجل اأن ين�سجم 
اأذهــان  مع  الدرا�سية  باملناهج  اخلا�س  االأ�سلوب 

الطلبة امل�سرتكني ".
وعن طبيعة  هذه االختبارات اأ�سار املعاون االداري 
يف الوحدة:" �سملت االختبارات النهائية اخلا�سة 
 ، حتريريا  اختبارا  الــدورات  بختام  اأجريت  التي 
واآخر عمليا مينح على اأثره الطالب �سهادة م�ساركة 

معتربة تعرّب عن اإجتيازه لكل مادة مدرو�سة".
التعليمي  الربنامج  ))يت�سمن   : احلكيم  وتابع 
يكون  والتي  القراآنية  ــدورات  ال من  عدد  امل�ستمر 
املتقدمني   بالطلبة  باإختبار خا�س  فيها  االإ�سرتاك 
)اخلا�سة  االأوىل  فاملرحلة   ، املــراحــل  وبح�سب 
الــتــالوة  اأحــكــام   (  : مــوادهــا  تــكــون  باملبتدئني( 
تف�سري   ، املب�ّسط  الــقــراآين  الــر�ــســم   ، املب�سطة 
املرحلة  اأما   ) العملي  التجويد   ، املفردات  معاين 
الر�سم   ، التالوة  اأحكام   ( : باملواد  الثانية فتكون 

الكرمي،  الــقــراآن  تف�سري  يف  حما�سرات  الــقــراآين 
اإنهائه لكل  العملي ( يرتقي الطالب بعد  التجويد 
التي تختلف من حيث  التالية  املرحلة  مرحلة اىل 
املنهج املعّد وطريقة التدري�س، م�سريا اىل انه " مت 
تكثيف الدورات القراآنية اخلا�سة بطلبة املدار�س 
ال�سيفية  العطلة  االأ�سهر اغتنامًا لفر�سة  يف هذه 
لتلك  تتقدم  التي  الكبرية  ـــداد  االأع وال�ستيعاب 
، كما جترى حمافل قراآنية متميزة لكل  الدورات 
مرحلة تخرج من الطلبة ". يذكر ان العتبة العلوية 
املقد�سة م�ستمرة برعايتها واحت�سانها ملختلف الربامج 
والدورات التعليمية املتخ�س�سة بحفظ كتاب اهلل العزيز. 
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  اختتام فعاليات املخيم ال�سنوي الثاين 
للطلبة املتمّيزين  

للطلبة  ــثــاين  ال الــ�ــســنــوي  املــخــيــم  فــعــالــيــات  اختتمت 
املتميزين يف اجلامعات واملعاهد العراقية يوم الثالثاء 
19 �سوال املوافق 27 اب 2013 وجاء هذا املخيم �سمن 

ن�ساطات م�سروع فتية الكفيل الوطني. 
اقيم حفل االختتام يف قاعة االإمام مو�سى الكاظم يف 
وم�سوؤويل  اع�ساء  بح�سور  املقد�سة  العبا�سية  العتبة 
احل�سينية  املقد�ستني  العتبتني  يف  وال�سعب  االق�سام 
والعبا�سية وعدد من ال�سخ�سيات الدينية واالأكادميية 
واملعاهد  اجلامعات  خمتلف  من  املتميزين  والطلبة 

العراقية .
لياأتي  احلكيم  الذكر  من  ــات  اآي بتالوة  احلفل  ابــتــداأ 
االإبــاء(  املقد�سة)حلن  العبا�سية  العتبة  ن�سيد  بعدها 
اأّداه عدد من الطلبة امل�ساركني يف املخيم ثم كلمة نائب 
ب�سري  املهند�س  املقد�سة  العبا�سية  للعتبة  العام  االأمني 
وبنّي:   ، والتي رحب فيها باحلا�سرين  الربيعي  حممد 
ي�ستخدم  اأن  املمكن  فمن  حدين  ذو  �سالح  العلم  اإن 
املقد�سة  العبا�سية  العتبة  اإن  ومبــا  لل�سر  اأو  للخري 
اإىل  يهدف  والـــذي  املخيم،  هــذا  يف  طلبتنا  حتت�سن 
واأن  العلم  من  اال�ستفادة  كيفية  يف  والتباحث  التحاور 
ي�ستخدم يف اخلري واالإ�سالح، واأن يحث الطالب على 

اأن يكون متفوق وم�سلح باالأفكار ال�سليمة. 
األقاها  املخيم  يف  امل�ساركني  الطلبة  كلمة  جــاءت  ثم 
الطالب ح�سن جميل وقد بنّي فيها "اإن حق هذه الدماء 
التي �سالت يف كربالء املقد�سة كبري علينا ، وهذا احلق 
اأن  يف  يتمثل  بل  الظاهرية  ال�سكلية  باالأمور  يتمثل  ال 
نعي ثورة احل�سني )عليه ال�سالم( بكل اأبعادها، وبهذا 
االإن�ساين   التكامل  �سلم  على  اأقدامنا  و�سعنا  قد  نكون 
)عليه  احل�سني  يفهم  ان  الأحــد  ميكن  ال  ــه  اإن ولنعلم 
ال�سالم( عربة و َعربة و ثورة اأخالقية و فكرية وروحية 
اإذا مل يفهم االإ�سالم فهما حقيقيًا ، فاحل�سني )عليه 

ال�سالم( روح االإ�سالم . 
تلقينا  فقد  العلمية  ناحية  من  :اأمــا  جميل  واأ�ــســاف 
و  الــقــراآن  تــالوة  كــدرو�ــس  النافعة  العلمية  الــدرو�ــس 
اخلــروج  فكان  الثقافية  والناحية  الب�سرية   التنمية 
عن املاألوف ، اإذ اتخذ املخيم الطريق ال�سحيح لبناء 
بالنقا�سات  املدة حافلة  اإذ كانت هذه  املثقف  االإن�سان 

يف املحا�سرات وور�سات العمل و الدرو�س، م�سيفا ان 
املخيم: مل يقت�سر على املجاالت ال�سابقة بل امتد اإىل 
اإنعا�س  برنامج  على  تدربنا  حيث  ال�سحية  الناحية 
اإذا  االأخرين  ننقذ  وكيف   )C.B.R( الرئوي  القلب 

اأ�سابهم مكروه -ال �سمح اهلل- . 
وتابع حديثه قائاًل : " و اهم النواحي يف خميمنا هي 
رائعة جدًا حيث جمع  كانت  التي  االجتماعية  الناحية 
العزيز  وطننا  ربــوع  كل  من  االوائـــل  الطالب  املخيم 
 ، الغرب  اإىل  ال�سرق  ومــن  اجلنوب  اإىل  ال�سمال  من 
ذي  كل  على  يخفى  وال   ، وتعارفوا  البلد  نخبة  فالتقى 
وبهذا   ، كثرية  مغامن  من  وتعارفهم  لقائهم  ما يف  لب 
�ساهم املخيم ببنائنا روحيًا، علميًا، ثقافيًا، اجتماعيًا، 

�سحيًا، وريا�سيًا. 
التقديرية   مــن اجلــوائــز  عــدد  تــوزيــع  اخلــتــام مت  ويف 
املخيم  اجنــاح  يف  �ساهم  من  ولكل  املتميزين  للطلبة 

الطالبي الثاين .
العالقات  ق�سم  رئي�س  معاون  م�سكور  كــرار  املهند�س 
العامة يف العتبة العبا�سية املقد�سة حتدث ملوقع االعالم 
فعاليات  اخلتامي  احلفل  اليوم  يقام  قائاًل:  الــدويل 
املخيم ال�سنوي الثاين للطلبة املتميزين من اجلامعات 
واملعاهد العراقية  �سمن م�سروع فتية الكفيل الوطني 
تتبناه  التي  امل�سروع  هذا  املقد�سة  العبا�سية  العتبة  يف 

العتبة العبا�سية املقد�سة وتباركه العتبات االخرى .
املخيم  برنامج  ان  م�سكور  قــال  املخيم  برنامج  وعــن 
وم�سابقات  وثقافية  دينية  حما�سرات  على  احــتــوى 
املقد�سة  للمراقد  وزيــارات  ريا�سية  وم�سابقات  عامة 
ولقاء الطلبة مع االمني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة 
العظام  املراجع  وزيارة  الكربالئي  املهدي  ال�سيخ عبد 
زيارة اىل اثار كربالء املقد�سة  وغريها من الن�ساطات 
اربعة  املخيم  فعاليات  ت  وا�ستمر  والثقافية  الفكرية 

ع�سر يوما .
وبني م�سكور :مت توجيه كتب ر�سمية للجامعات واملعاهد 
الطلبة  عــدد  و�سل  حيث  املتميزين  الطلبة  لرت�سيح 
من  طالب   100 يقارب  ما  العام   هــذا  يف  امل�ساركني 
ــن خمتلف  اغــلــب اجلــامــعــات واملــعــاهــد الــعــراقــيــة وم

املذاهب اال�سالمية والدينية.

) من قال به �سدق ومن حكم به عدل ومن عمل به اأوجر، 
هذه  يف  امل�ساركني  الطلبة  نهنئ  املباركة  املنا�سبة  بهذه 
الدورة التي دامت قرابة ثالثة اأ�سهر وكانت ال تقت�سر على 
منه  الثالثني  بل وحفظ اجلزء  الكرمي  القراآن  تالوة  تعّلم 
وكذلك تعّلم بع�س االأحكام وتعّدت اإىل تعلم بع�س الدرو�س 

العقائدية والعبادية واالأخالقية وال�سلوكية..
و�سعته  برنامج  هناك  �سيكون  قــائــاًل:  االن�ساري  وذكــر 
هذه  جعل  يف  املقد�سة  الكاظمية  للعتبة  العامة  االأمــانــة 
الــدورات يف  و �ستكون  ال�سنة  اأيام  الــدورات م�ستمرة طيلة 
االأيام الدرا�سية فقط ليومي اجلمعة وال�سبت من كل اأ�سبوع 
بفعاليات  الطلبة  من  ثلة  قــام  تعاىل(.كما  اهلل  �ساء  اإن 
ثم  االإ�سالمية  االأنا�سيد  وبع�س  قراآنية  تــالوات  نت  ت�سَمّ
وزعت الهدايا على ا�ساتذة الدورات واخلريجني .ويف ختام 
الفائزين اخلم�سة ع�سر  اأ�سماء  اأُعلنت  البهيج  هذا احلفل 
التوجيه  وحدة  اأقامتها  التي  الرم�سانية  امل�سابقة  بقرعة 

الفكري، يف ق�سم ال�سوؤون الفكرية والثقافية 
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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 االأخرية باإقليم كرد�ستان وقبلها يف 
اأن تكون تلك اللقاءات خطوة باالجتاه ال�سحيح يف  اآمــاًل  بغداد 
اعتماد التفاهمات وزرع الثقة بني الكتل وا�ستمرار احلوار للو�سول 
متكن  الجــواء  التمهيد  اجل  من  الثقة  وزرع  االأو�ساع  تهدئة  اىل 
ال�سلطات التنفيذية والت�سريعية من اداء مهامها املطلوبة خدمة 

للمواطن و حتقق اال�ستقرار واالمن ب�سورة رئي�سية .
اىل  قــادت  �سيا�سية  �سراعات  من  املنطقة  ت�سهده  ما  اإنَّ  مبينًا 
�سراعات ع�سكرية فاإنه الينبغي اإ�سفاء الطابع الطائفي على هذه 
ال�سراعات ذات الطابع ال�سيا�سي الأن اإ�سفاء ال�سبغة الطائفية 
�سي�سكل خطرًا على املنطقة واالأمة االإ�سالمية ب�سورة عامة الأنها 
االحتقان  اجــواء من  يولد  ما  فئة  لكل  �ستوؤدي اىل خلق جتيي�س 
اليه  يهدف  ما  وهــذا  اال�سالمية،  ال�سعوب  بني  الطائفي  والتوتر 
اعداء اال�سالم الن نقل ال�سراع من طابعه ال�سيا�سي اىل الطائفي 
ي�سعف ال�سعوب اال�سالمية، داعيًا اهل احلكمة والعقل اىل توجيه 
التي تريد جر  النا�س وحثهم اىل عدم االجنــرار وراء اال�سوات 

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

وتناول ال�سيخ الكربالئي التفاهمات بني الكتل ال�سيا�سية الفائزة 
باالنتخابات واختيار اال�سخا�س للمنا�سب املهمة الفتًا اىل �سرورة 
ان تكون تلك التفاهمات على ا�سا�س املعايري ال�سحيحة يف اختيار 
ال�سخ�س  يتحّلى  ان  البــد  بل  احل�سا�سة،  للمنا�سب  اال�سخا�س 
التي يعاين  امل�ساكل  الكفاءة والنزاهة والقدرة على حل  مبعايري 
منها املواطن، موؤكدًا انه لي�س من ال�سحيح اأن تكون التفاهمات 
اإنَّ  اىل  م�سريًا  الكتل،  ت�ساء  كيفما  اأو  الكتل  مبنية على م�سالح 
اإمنا هو  الفائزين  املواطن حينما انتخب هذه الكتل ومر�سحيها 
تعبري عن اإرادتهم يف اأن يقوم هوؤالء املر�سحون باختيار من هو 
التفاهمات  اأن  اىل  الكربالئي  ونّبه  املــواطــن،  خدمة  على  قــادر 
اأ�سا�س اعتماد املعايري ال�سحيحة يف اإي�سال  البد اأن تكون على 

االأ�سخا�س اىل املنا�سب املهمة.
اأما االأمر الرابع الذي تناوله ممثل املرجعية وعّده من االأمور املهمة 
وت�سهم يف رقي البلد واملتمثل بالبيئة وكل ما يتعلق بها موؤكدًا على 
اأن تكون امل�سوؤولية م�سرتكة بني املواطن واجلهات املعنية لالرتقاء 

بهذا 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  االأمــور  من  جمموعة   2013 حزيران   28 املوافق  هـ   1434
ت�سهدها ال�ساحة العراقية والعربية ال�سيما ما يتعلق بالتفجريات 
مقتل  وجرمية  خورماتو  طوز  ق�ساء  يف  ح�سلت  التي  االرهابية 

ال�سيخ ح�سن �سحاته .
وقال الكربالئي يف حديثه عن التفجريات االخرية يف طوز خرماتو: 
اإَنّ حوادث التفجري والقتل وكرثتها خالل ايام اال�سبوع حينما نطالع 
االهتمام  التثري  عادية  اخبارًا  ا�سبحت  االعالم  و�سائل  ون�ساهد 
لكرثتها، مبينا ان هنالك ا�ستهدافًا مربجمًا تتعر�س له االقليات 
وب�سورة  االخـــرى  املكونات  دون  طائفي  مكون  منها  وحتــديــدا 
ممنهجة ويف مناطق حمددة وبالذات يف طوزخورماتو ومنذ عدة 
�سنوات، وهو ما جعل اأهايل هذه املدينة يف خوف دائم ، مت�سائاًل 
ولهذه  االقلية  ولهذه  املكون  لهذا  املتكرر  اال�ستهداف  هذا  ملــاذا 
اأ�سبحت  اللون الطائفي. م�سريًا اىل ان االأ�سباب  املناطق ولهذا 
وا�سحة وباتت معروفة لدى اجلميع والنريد ان ننكاأ اجلراح – على 
حد و�سف الكربالئي - ونذكر علنًا االأ�سباب الداعية اىل ا�ستهداف 

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

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

الذي اأدان تلك اجلرمية .
ودعا الكربالئي يف ال�سياق ذاته جميع العلماء واملفكرين وخطباء 
املنابر والدعاة اىل �سرورة ان يوؤكدوا حرمة دم املواطن يف جميع 

البلدان اال�سالمية ايًا كان مذهبه او دينه او عرقه او انتماوؤه.

 التفاهمات ال�سيا�سية خطوة بالجتاه ال�سحيح 

 يحذر من ات�ساع الفكر املت�سدد
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  ال�شيد ال�شايف:

  ال�شيد ال�شايف:

نّوه ممثل املرجعية الدينية العليا اإىل ما يتم تداوله حاليا من 
حماوالت لرف�س م�ساألة الرواتب التقاعدية واالمتيازات الأع�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 االآن 
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 االمتيازات، 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 االمور قالت 
البد من اتخاذ قرارات حا�سمة باإلغاء االمتيازات 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 ..وهل �سيتوفق املجل�س 

لها او ال 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 مالحظتني:
وله  وظروفه  خ�سو�سيته  له  قانون  كل  ان   : االأوىل  املالحظة 
ال�سبب يف ت�سريعه، وكل قانون يختلف عن القانون االآخر، 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 
الأنها تاأخرت مع اخذ كفاية كل قانون من الدرا�سة واملالحظة 

والتعديل فهذا اأمر ال مانع منُه..
عليها  والت�سويت  القوانني  من  جمموعة  زج  هو  الهدف  ولعّل 
يف �سلة واحدة هي حالة من املجاملة اإر�ساًء لطرف ال ير�سى 
بقانوين وار�ساًء يل الأين ال ار�سى بقانونه فهذا - كما اعتقد- 
جمل�س  الكيفية..  بهذه  ُت�سّرع  ال  القوانني  للغاية..  خطري  امر 
النا�س  م�سالح  على  يفرت�س-  -وكما  حري�س  جمل�س  النواب 
من  الطريقة  هــذه  املرجعية  ممثل  وو�ــســَف  االأمـــة..  وم�سالح 

املداراة واملجاملة بعنوان �سفقة واحدة بغري ال�سحيحة. 

كربالء  ُجمعة  وخطيب  الُعليا  الدينية  املرجعية  ــل  مُمــِثّ رحــَبّ 
�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 االأنبار متمنيًا لهم طيب االإقامة 
يف حمافظتهم االأوىل كربالء املقد�سة عادًا هذه الزيارة �سبياًل 

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

العراق لي�س مبناأى عنها فال بد ان نقف جميعًا بوجه مثريي الفنت 
والنعرات الطائفية الأنها 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 االأر�س كيما 
نقود البلد اىل �ساطئ االأمان، 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  اال�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 بداًل 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 النتخابهم واأدوا ما عليهم .
�سيحيون  الذين  للزائرين  التو�سيات  بع�س  �سماحته  وجه  كما 
ذكرى والدة االإمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه( يف الن�سف 
من �سعبان، م�سددًا على الزائر ان يعرف اىل من يق�سد وعلى 
من يفد، م�سريًا اإىل بع�س املمار�سات التي ال تن�سجم مع طبيعة 

الزيارة و�سرورة االبتعاد عنها.

اختالف وجهات النظر يجب اأن ل ين�سحب اىل �سراعات طائفية 

مترير القوانني يف �سلة واحدة اأمر خطري للغاية

11 ذو القعدة 1434هـ



• حتقيق: حممود امل�سعودي
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تاأثري كبري يف نفو�س االأجيال من اجلاليات  الغربية ذا  الثقافات  لكن يبقى �سيل 
الهوية  حمو  على  يعمل  قد  ال�سيل  وهــذا  احلــيــاة،  جمــاالت  خمتلف  يف  امل�سلمة 
الر�سني  االإ�سالم  ب�سالح  ت�سلحوا  اذا  اإال  اجلالية،  تلك  حتملها  التي  االإ�سالمية 
الذي ي�سد عنهم هذا ال�سيل من الثقافات الغريبة، وال يخت�سر هذا اخلطر على 
داخل  العربية  ال�سعوب  على  اي�سا  امنا  الغرب  يف  املنت�سرة  اال�سالمية  اجلاليات 

بالدهم.
جملة )الرو�سة احل�سينية( �سلطت االأ�سواء على م�سكلة التاأثر بالثقافات االجنبية 
اجلاليات  افــراد  من  مبجموعة  فالتقت  لــه،  امل�سلمة  اجلالية  ت�سدي  واإمكانية 

اال�سالمية يف دول الغرب وغريها:
اال�ستاذ عالء البهاديل  رئي�س جمعية تقارب االديان يف املانيا/ مل تخرج اجلاليات 

اجلاليات الإ�سالمّية
ثقافة الغرب 

تعد اجلالية امل�سلمة يف الغرب �سفرية الإ�سالم   
يف تلك البلدان التي تخلو من املعامل الإ�سالمية ومبادئ 
ممثاًل  ال�سفري  هذا  يكون  ان  ينبغي  لذا  احلنيف  الدين 

حقيقيا للدين ال�سالمي.

حتقيق : حممود امل�سعودي  
حترير : علي الها�سمي   و



     الغزو الثقايف موجود يف كل 

دول العربية ول تخلو اأي دولة 
عربية واإ�سالمية من هذا اخلطر 

ومواجهة هذا اخلطر تعتمد 
اول على ثبات امل�سلمني بدينهم 

وتقاليدهم,  وموا�سلة الكفاح �سد 
الغزو الثقايف   

13 ذو القعدة 1434هـ

حتقيق : حممود امل�سعودي  
حترير : علي الها�سمي  

القمع  عمليات  ب�سبب  الهجرة  كانت  ولكن  اإرادتها  مبلء  املهجر  اىل  العراقية 
والعنف الذي طبع النظام ال�سابق، وب�سبب تقييد للحريات ال�سخ�سية ومتجيد 
احلزب الواحد، وبعد الهجرة اأ�سبحت بع�س اجلاليات املنت�سرة يف عموم العامل 
مع  واالندماج  واللهو،  املال  جلمع  وقتها  ومكر�سه  االأجنبية  للتقاليد  م�ستهلكة 
ال�سعوب الغربية حتى اكت�سبوا لغتهم وثقافتهم متنا�سني ومتغافلني اجلانب املهم 
وهو احلفاظ على هويتهم احلقيقية ولغتهم العربية، ومبرور الزمن بداأت م�سكلة 

الغزو الثقايف تنت�سر يف بيوتهم فاأ�سبحت بيوت امل�سلمني كبيوت الغربيني بكل ما 
يعرفوا  الذين مل  االأطفال  وثقافة، خ�سو�سا عند  ولغة  تقاليد  الكلمة من  تعنيه 

�سيئا عن دينهم ومبادئهم. 
اما الق�سم الثاين من اجلالية وهم القلة اأ�سحاب املبداأ ال�سحيح الذين يحملون 
تربوا  التي  االإ�سالمي واحلفاظ على دينهم ومبادئهم  الدين  ن�سر  على عاتقهم 
العربية  اللغة  تعلم  التي  واملدار�س  الدينية  املوؤ�س�سات  فتح  اىل  فبادروا،  عليها 
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وامل�ساجد واجلوامع واحل�سينيات لي�ستقطبوا االطفال ويتعرفوا على ثقافة 
اهل البيت عليهم ال�سالم. 

تعاين  خا�س  ب�سكل  املانيا  يف  اال�سالمية  واجلاليات 
واالنــحــراف،  الــطــالق  منها  كــثــرية  م�ساكل  مــن 
والطفل ين�ساأ فال يعرف �سيئا عن امامه، ومن هو 

رّبه ؟وما هو كتابه وعقيدته؟
الدينية  املــوؤ�ــســ�ــســات  مــن  تق�سريا  هــنــاك  فنجد 

اجلاليات  مع  توا�سلها  لعدم  العراق  يف  والتبليغية 
هناك  تكون  ان  فيجب  ال�سيعية،  خ�سو�سا  اال�سالمية 

الفرتة  يف  ولكن  الحت�سانهم،  دائمة  تقارب  ج�سور 
يف  خ�سو�سا  املبلغني  بع�س  ار�سال  راأينا  االخــرية 

فنحتاج  يكفي  ال  هذا  ولكن  و�سفر  حمرم  �سهري 
للدعم والرعاية امل�ستمرة.

وليد عبا�س من جممع اهل البيت يف �سويد/  من 
االحتــاد  م�سوؤويل  واأحـــد  العاملي  البيت  اهــل  جممع 

ال�سيعي يف ال�سويد،  الغزو امل�ست�سري يف نفو�س اجلالية 
العربية نوعا ما كان موؤثرا يف زمن الطاغية من ناحية قلة 

االعالم واخلوف والرجوع للوطن واالت�سال باملراجع ورجال 
الدين فقد ا�ستغلوا الغرب هذه الناحية.

يف  �ساهدوه  ما  وبــني  فيه  العي�س  وطبيعة  بلده  بني  يقارن  املغرتب  وكــان 
الدول الغربية، فيقول هذه دولتنا فيجب ان نعي�س هنا لكي نتخل�س من الظلم، 
وقد اجربوا ان يتعرفوا على عاداتها وتقاليدها بكل �سيء و�سمحت لهم الدول 

الغربية باإعطائهم احلرية يف االختيار.
ويرجع ال�سبب الرئي�سي يف هذا االختيار اإىل اأن اأنظمة احلكم العربية �ساعدت 
حكمها  ب�سبب  �سريع  ب�سكل  الغربية  التقاليد  وانت�سار  الثقايف  الغزو  مد  على 
اجلائر وعمليات العنف التي متار�س �سد مواطنيها، يف وقت �سمحت االأنظمة 
احلرية  واأي�سا  بالدها،  الرغيد يف  للعي�س  املنا�سبة  االأجــواء  تهيئة  الغربية يف 
اال�سالمية  للجاليات  واأي�سا  ل�سعوبها  الغربية  الــدول  متنحها  التي  الكاملة 
والعربية، فيخ�سر ال�سخ�س نف�سه واخل�سارة الثانية ال ي�ستطيع ان يرجع لدينه.
فهو  لليمني  نظرت  فاإذا  قا�سي  غزو  ال�سالم  عليهم  البيت  اهل  ملذهب  والغزو 
واملدعوم من  الدارج  هو  الوهابي  الفكر  لل�سمال  نظرت  واذا  امل�ست�سرق  الغزو 

الغرب.
الثقافية،  واملراكز  احل�سينيات  نقيم  ان  مراجعنا  من  توجيهات  هناك  وكانت 
وا�ستطعنا ان نعيد اجلزء االكرب من املغرتبني لدينهم ومبادئهم، واأما الثقافة 
ال�سيعية فهي االن التي  غزت االأفكار ومتكنت من مواجهة الغزو االوربي والغزو 
الوهابي معا ، وا�ستطاعت الرجوع بالنا�س واالأطفال ملذهب اأهل البيت عليهم 

ال�سالم.

العربية  البلدان  يهدد  الثقايف  الــغــزو 
واالإ�سالمية 

مل  اخلطر  هذا  املغرب/  من  الياب�س  جمال  ال�سيخ 
ال�سعوب  امنــا  الغرب  يف  اال�سالمية  اجلاليات  يهدد 
العربية وال�سالمية جميعا، فبعد ان ف�سلت الدول العظمى 
العربية  الدول  على  الع�سكري  بالهجوم  عليه  يطلقون  كما 
بنتائج عظيمة من غري  واالإ�سالمية، اجتهت لك�سب جناح 
ي�سعروا  ان  غــري  ومــن  ا�سخا�س  قتل 
العربية  ال�سعوب  عليهم  ويتعرفوا 
واالإ�سالمية، فقد ا�ستخدموا الغزو 
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الفكري ليجعلوا من هذه ال�سعوب دمى يحركونها متى ما �ساوؤوا قبل خروجهم 
من الدول التي ا�ستعمروها وجعلوا فيها بيوتا لهم.

واملجالت  الف�سائيات  خالل  من  اليوم  الغرب  به  يقوم  الــذي  الفكري  والغزو 
وال�سحف واالأقرا�س املدجمة ومن خالل الكتب واأكرث خطرا هي الف�سائيات، 
وتفوقوا  جنحوا  هكذا  رقابة،  غري  من  للجميع  مفتوحة  القنوات  من  فالكثري 
احلياة  مقومات  اأي  ميتلك  ال  التي  الفقري  حتى  بيت  اأي  يف  واالن  -لالأ�سف- 
ا�ستخدمت  اذا  الظواهر  اخطر  من  تعترب  وهذه  ال�ستاليت  جهاز  جتد  الهنيئة 

ب�سورة �سيئة من خالل الربامج ف�سكلت خطرا على االأبناء.
باأخر  فراغهم  وقت  يقتلوا  العلم،  بطلب  يهتموا  ان  بدل  اليوم جتدهم  فاالأبناء 
االلــعــاب واأخـــر املــوديــالت وغــريهــا، وملــواجــهــة هــذه الــظــاهــرة اخلــطــرية على 

امل�سوؤولني ان يقوموا بدورهم كما يجب، فهناك الكثري من املقرتحات اوال لبيان 
اخطار هذا الغزو الثقايف الأن الكثري من يغفل عنه، فعلى كل دوله اإ�سالمية عليها 
ان تقوم باإن�ساء برامج تو�سح االإخطاروت�سخ�س م�سادرها واأي�سا كل جهة تقوم 
بعملها �سمن اخت�سا�سها مثل احلوزات الدينية واحلكومات وغريها من اجلهات 
امل�سوؤولة  من اجل مواجهة الغزو الثقايف الغربي اخلطري والذي ا�سبح يوؤثر على 

�سعوبنا العربية واالإ�سالمية ولي�س اجلاليات فقط.
احمد بركات من املغرب/  الغزو الثقايف موجود يف كل دول العربية وال 
تخلو اأي دولة عربية واإ�سالمية من هذا اخلطر ومواجهة هذا اخلطر تعتمد اوال 
الثقايف  الغزو  �سد  الكفاح  وموا�سلة  وتقاليدهم،   بدينهم  امل�سلمني  ثبات  على 
على  تعمل  املوؤ�س�سات  بع�س  ومن  ديننا  ورجــال  مراجعنا  من  حمــاوالت  وهناك 
اجل  من  لالأجيال   واملوعظة  واالر�ساد  الن�س  خالل  من  اخلطر  هذا  حماربة 
التقدم واالزدهار الثقايف يف ال�سعوب العربية واالإ�سالمية وعليها ان تتخل�س من 
هذا الغزو ال�سعب با�ستخدام الن�سائح وان �ساء اهلل الثقافة اال�سيلة تعود لكل 

بالدنا العربية.
يواجهوا  ان  ا�ستطاعوا  امل�سلمني على كلمة واحدة وموقف واحد  فان اجتمع كل 
الغزو الثقايف االوربي وان يتخذوا من االمام احل�سني واأهل البيت عليهم ال�سالم 
رمزا للوحدة االإ�سالمية فعلينا ان نتم�سك بهم وال نتخلى عن مبادئهم وتعاليمهم 
وال ننجر وراء الثقافة الغربية التي تريد حمو امل�سلمني ولغتهم العربية االأ�سيلة 

التي هي لغةالقران الكرمي.
احلاج عالء مو�سى احلالق من كندا/ اجلاليات التي تعي�س يف الدول 
ان  عليهم  ويجب  غربية  دول  يف  عا�سوا  النهم  االجنبية  باللغة  تعلقت  الغربية 
يتعلموها لكي يعي�سوا فالكثري من االطفال يق�سي وقته يف املدر�سة وال يبقى اال 
تاثري االهل عليه حيث يقع على عاتقهم التحدث معهم باللغة العربية حتى يت�سنى 

له التعرف على اللغة واتقانها.
االوربية ففي كندا مثال  املدار�س  يدر�س يف  العربية كمنهج  اللغة  ادخال  ولعدم 
يف  العربية  اجلاليات  طلبة  فيكون  والفرن�سية  االنكليزية  اللغة  فقط  تدر�س 
اختيارين امام ان يرتكوا التعلم وهذا �سيء �سعب او يدخلوا ويتعلموا الدرا�سة 

الكندية ويرتكوا اللغة العربية. 
خطره  ا�سبح  الــذي  الثقايف  الغزو  مواجهة  االإ�سالمية  اجلاليات  حاولت  فقد 
فقط  العطلة  يوم  يف  العربية  اللغة  لتدري�س  مدار�س  بفتح  بادرت  فقد  وا�سحا، 

ويكون اأي�سا لتعليم القران الكرمي واأحكام الدين.
دورا  لها  اإّن  اإذ  الدينية  واملوؤ�س�سات  وامل�ساجد  احل�سينيات  دور  نن�سى  ال  واأي�سا 
كبريا  بعد دور االهل يف تربية االجيال ، فهي حتميهم من الغزو الثقايف املتمثل 
بالعادات والتقاليد الغربية التي ال تن�سجم مع تعاليم ديننا احلنيف، ولوال هذه 
املوؤ�س�سات واحل�سينيات ل�ساع اطفالنا يف حومة الثقافة الغربّية وهي �ساحبة دور 

م�سرف يف مت�سك االأجيال بدينهم القومي. 
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او جواز ا�سقاط اللطف فالبد من اعذار املكلفني اذا وقعوا 
يف القبيح او ارتكبوا الظلم.

قيل له: ت�سرف االمام وامره ونهيه متى ارتفع ال يلزم... 
ان ارتفاع ت�سرفات االمام من االمر والنهي الذي يفعل 
يف املكلفني لغر�ض هذا يتهم و ار�سادهم ال يعذر املكلفني 
بارتكاب القبيح ملجرد عدم وجود االمام، فارتفاع لطف 
االمام ب�سبب املكلفني الذين اخافوه وظلموه وغلبوه على 
حقه، فاملكلفون م�سوؤولون عن اخافته ومطاردته و اظطراره 

للغيبة حفظا على نف�سه وخوفا على حياته، واملكلفون هم 
امل�سوؤولون عن ابتعادهم عن هذا اللطف ب�سبب اخافتهم 

لالمام و تغييبه.
عدم  وبني  االم��ام  ت�سرف  امكانية  عدم  بني  فرق  وهنا 
للمكلفني  واالم��ر  بالنهي  االم��ام  ت�سرف  فعدم  وج��وده، 
ترتفع موانعه بارتفاع ا�سبابه، اما عدم وجوده فهوه  امر 

يرجع اىل اهلل -تعاىل- وملرحلية للمكلفني يف ذلك.
فان قيل: فما ال�سبب املانع من ظهوره واملقت�سي  لغيبته؟

 ال�سيد حممد علي احللو

تامالت يف الَغْيبة 
اجلزء االأ�ل

ان اللطف الذي تقولون به البد ان ي�شدر ممن له �شفة خم�شو�شة � هي 
الع�شمة، �قد ثبت ذلك بدليل اخر، فلو ارتفع هذا اللطف لعدم �جود هذا 

املع�شوم فذلك يعني جواز ارتفاع التكليف.
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االم��ام وماهي دواعي  املانعة من ظهور  اال�سباب  ما هي 
ومقت�سيات غيبته؟

ان �سبب غيبته االمام هي للخوف على نف�سه -وان كانت 
اال�سا�ض يف  ان  اال  ل�سنا يف �سددها-  للغيبة  ا�سباب  هناك 

الظاهر هو اخلوف من الظاملني، وحفظ نف�سه، فحفظ النف�ض 
لالمام واجب: لتتم املقادير االلهية وم�ساحلها، اما دون ذلك 
فالمام موطن نف�سه عليه، وكل املحن وامل�سائب واالآالم التي 
مرت على االئمة هي يف ذات اهلل ب�سيطة عندهم، النهم اأحبوا 
اهلل وذابوا فيه فال يتهم امل�ساق عند ذلك، وحفظ نف�ض االمام 

ب�سبب طاعته هلل التي ي�سحي من اجلها بكل �سيء.
النبي )�سلى اهلل  ان االمامية تعتقد ان االمام بعد ان عرفه 
عليه واآله( بن�سبه و�سنته، واحدق به اخلطر و داهمه اخلوف 
جلاأ لال�ستتار، فان ظن ال�سالمة المارات يراها، انهى غيبته 

وظهر دون خوف ووجل.
وال تعني هذه الظنون كظنون باقي املكلفني، فهي ال ت�سوبها، 
االأوهام، وال حتيق بها االهواء، بل هي ظنون م�سدودة من اهلل 
تعاىل، وملهمة من لدنه �سبحانه، واأما رات هي حقائق تنك�سف، 
وعالمات ت�سري، وبذلك يكون االمام يف ظهوره م�سددا من قبل 

اهلل تعاىل، كما هو يف غيبته.

فظن االمام )عليه ال�سالم( طريقا علميا للواقع، وانك�سافيا 
عن احلقيقة، بت�سديده وتوفيقه -�سبحانه- وقد وردت يف ذلك 
روايات ت�سري اىل ان اهلل يلقي يف روعة الظهور، وينكت يف قلبه 

ذلك.
فان قيل: اال يحر�ض اهلل -تعاىل- االمام من االعداء..

اذا كان االمر ان اهلل تعاىل رعاية االمام حفظا وت�سديدا، فهو 
�سبحانه من االوىل ان يحر�سه من كيد االعداء، ويحفظه مما 

يلحقونه به.
قلنا: اهلل قادر على كل �سيء..

ان اهلل تعاىل قادر على كل �سيء ومنه حفظ االمام من كيد 
االعداء، على ان هذا احلفظ البد يف التكليف مبعنى انه غري 
ملجاأ للمكلفني يف حفظ االمام بل ما يرتتب عليه االمر والنهي 
االمام  حلفظ  املكلفني  هداية  احل��دود  ويف  والزجر  والوعظ 
)عليه ال�سالم( عند معرفته اياه، اما بخ�سو�ض الظاملني فان 
لالمام قابلية االبتعاد عن خماطرهم ومكائدهم، ف�سال عن 
مقاديره  لتتم  قبل اهلل -تعاىل-  االم��ام حمفوظ من  كون 
�سبحانه، وهذا حاله حال املكلف الذي مل ياتي اجله بعد، 
فان اهلل تعاىل يحفظه بحفظه يالزمونه، فاذا جاء االجل 

خلوا بينه وبني اجله، كما ت�سمنته الروايات ال�سريعة.
اوجبت  التي  العلة  هذه  يف  تقولون  فما  قائل:  قال  فان 

ا�ستتار االمام..
هل العلة املوجبة يف ا�ستتار االمام خوف القتل ، وهل 
هو موجود عند جميع املكلفني ام عند بع�سهم، فان 
وال�سيعة  ذل��ك  يكون  فكيف  املكلفني،  كل  عند  ك��ان 
مما ينتظر ظهوره ويعزمون على ن�سره، وان كان 
التكليف عمن  ا�سقاط  املكلفني فيجب  عند بع�ض 
لي�ض علة القتل ب�سببهم ...اي ان هوؤالء املكلفني 
الذين مل يت�سببوا يف اختفاء االمام مل يكلفوا يف 
الواجبات النعدام اللطف عنهم وهم لي�سوا �سببا 

يف اختفائه.
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وكاأنه )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( اأراد اأن يقول: رغم اجتماع الفريقني يف �ساحة 
احلرب اإال اأنني ال اأكون اأول من ق�س �سريط املوت والدخول اإىل لهوات املنايا، 

اأما لو ق�س وباأي طريقة كانت فاأنا ابن بجلتها و�ساحب املرا�س فيها.
وبالذات  و�سلم(،  واآلــه  عليه  اهلل  )�سلى  امل�سطفى  الر�سول  حروب  تتبعنا  فلو 
بدر  يف  قامته،  مظهرا  بهامته،  مظال  ذلك  جند  �سوف  منها  واملهمة  الكبرية 
الكربى ورغم اأنها اأول معركة كربى، ورغم اأن قري�س �ساحبة التاريخ املزدحم 
بالتجاوزات على ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، ورغم اأنه )�سلى اهلل 

عليه واآله و�سلم( موعود بالن�سر، ورغم كذا وكذا...
اأن  اإال  ب�سيف،  ي�سرب  ب�سهم، ومل  يرم  و�سلم( مل  واآله  عليه  اأنه )�سلى اهلل  اإال 
)فلما  مبقدراتها:  والعابثني  معتوهيها  من  واحــد  يد  على  ذلك  قري�س  بــادرت 
تزاحف النا�س قال االأ�سود بن عبد االأ�سد املخزومي حني دنا من احلو�س: اأعاهد 

اهلل الأ�سربن من حو�سهم، اأو الأهدمنه، اأو الأموتن دونه.
عبد  بن  حمزة  فا�ستقبله  احلو�س،  من  دنا  حتى  االأ�سد  عبد  بن  االأ�سود  ف�سد 
فهدمه  احلو�س  يف  وقع  حتى  االأ�سود  فزحف  قدمه،  فاأطن)1(  ف�سربه  املطلب، 

برجله ال�سحيحة، و�سرب منه، واأتبعه حمزة ف�سربه يف احلو�س فقتله()2(.
فرتى اأن هناك �سخ�سا غا�سما، ونف�سا حتب العدوان بعنوان التحدي للم�سلمني، 
هذا وحو�س املاء بيد امل�سلمني وبني ع�سكرهم، ور�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله 
بقوله )�سلى  بدئها  قبل  اأو  املعركة،  االأول يف  ال�سلمي  ندائه  ناداهم  قد  و�سلم( 

اهلل عليه واآله و�سلم( : ))يا مع�سر قري�س! اإين اأكره اأن اأبداأكم بقتال، فخلوين 
والعرب وارجعوا((.

وظل الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( يتابع مواقف الرجال، واأحداث القتال، 
ومل ي�سمح لرجاله االأبطال اأول االأمر ب�سل ال�سيف، اإال اأن دعوا لذلك فا�ستجاب 

لها ا�ستجابة �سجاع ذي �سيم، وبطل ذي قيم.
عن املغازي: )فدنا النا�س بع�سهم من بع�س، فخرج عتبة، و�سيبة، والوليد حتى 
ف�سلوا من ال�سف، ثم دعوا اإىل املبارزة... ثم نادى منادي: يا حممد اأخرج لنا 

االأكفاء من قومنا()3(.
فرناهم هم اأ�سحاب الدعوة اإىل احلرب واملبارزة والقتال قد قادهم بطرهم، 
وغ�ستهم اأنف�سهم، ووعدهم ال�سيطان فاأمالهم غرورا، وهذا راأي قومهم فيهم 
وبال�سبط راأي اأبي جهل: )ال يهولنكم مقتل عتبة، و�سيبة، والوليد، فاإنهم عجلوا 

وبطروا حني قاتلوا()4(.
وال�سخ�س  الذي حترك،  وال�سخ�س  العدوان،  بداية  رواية حتدد بدقة  لدينا  بل 
اأطلقه  الذي  ال�سلمي  النداء  رغم  بذلك  بــداأت  قري�س  اأن  موؤكدة  حركه،  الذي 

الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( ورغم حماولة عتبة لتاليف وقوع ال�سيف.
يف املغازي: )وقال)5( لعمري بن وهب: حر�س بني النا�س!.

فحمل عمري، فناو�س امل�سلمني الأن ينق�س ال�سف فثبت امل�سلمون على �سفهم ومل 
يزالوا، وتقدم ابن احل�سرمي، ف�سد على القوم فن�سبت احلرب()6(.

 الر�صول امل�صطفى

 نالحظ بو�سوح اأن الر�سول  الأعظم )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( ورغم 
ال�سريف  لو�سعه  وا�ستفراغه  المفتر�سة,  الأ�سعدة  وبكل  للحرب  ا�ستعداده  �سدة 
اأنه  نالحظ  له,  نظير  ل  وعمل  جميل  و�سبر  باإناة  �سعيرها  ومكابدة  اأجلها,  من 
)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( ل يبداأ قتال عدوه من جهة البدء بال�سربة الأولى 

التي تكون بعدها الحرب هائجة عادة.

م�ستل من كتاب )جهاد الر�سول الم�سطفى )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( وال�سالم العالمي(
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ومما ي�ساعد على ه�سم هذه الرواية وقبولها بي�سر ما ورد من اعرتاف على ل�سان 
عمري بن وهب يوؤكد جرميته هذه.

ففي املغازي اأي�سا: )وقال عمر بن اخلطاب يف جمل�س واليته: يا عمري بن وهب، 
اإىل  اأنظر  كــاأين  وت�سوب،  ــوادي  ال يف  ت�سعد  بــدر،  يوم  للم�سركني  حارزنا  اأنــت 

فر�سك حتتك، تخرب امل�سركني اأنه ال كمني لنا وال مدد!.
قال: اأي واهلل يا اأمري املوؤمنني! واأخرى، اأنا واهلل الذي حر�ست بني النا�س يومئذ؛ 

ولكن اهلل جاء باالإ�سالم وهدانا له.
قال عمر: �سدقت()7(.

ال�سالم،  �سعار  رفع  يف  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  االأعظم  الر�سول  بالغ  وقد 
وعر�س على قري�س عرو�سا كثرية جتنبهم احلرب وويالتها مع العلم اأنهم يف بدر 

مروا بكارثة معلومة االآثار، م�سحونة باالأخطار.
ويف اأحد ترك الر�سول االأعظم )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( ال�سهم االأول باأيديهم.
اأبو عامر، طلع يف خم�سني من  بينهم  اأن�سب احلرب  اأول من  الواقدي: )اإن  عن 

قومه معه عبيد قري�س، فنادى اأبو عامر، وهو عبد عمرو:
يا اآل اأو�س، اأنا اأبو عامر!.

فقالوا: ال مرحبا بك وال اأهال يا فا�سق!.
اأهل مكة فرتاموا باحلجارة هو  �سر! ومعه عبيد  بعدي  اأ�ساب قومي  لقد  فقال: 

وامل�سلمون حتى ترا�سخوا)8( بها �ساعة()9(.

واإ�سعالهم  اأبو عامر فتيل احلرب وا�سلوا طلبهم للحرب  اأن �سعل  اإنهم وبعد  ثم 
لنريانها بدعوتهم امل�سلمني للرباز: )ودعا طلحة بن اأبي طلحة اإىل الرباز()10(.

ويف مو�سع اآخر قال الواقدي: )و�ساح طلحة بن اأبي طلحة: من يبارز؟
فقال علي )عليه ال�سالم(: هل لك يف الرباز؟

قال طلحة: نعم.
فربزا بني ال�سفني، ور�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( جال�س حتت الراية 

عليه درع ومغفر وبي�سة...()11(.
بينا يف  – كما  للقتال  الذين �سربوا موعدا  اأو بدر املوعد، هم  ويف بدر االآخــرة 

املباحث ال�سابقة – وهم الذين رغبوا فيها ورغبوا عنها.
ويف اخلندق هم الذين جاءوا ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، واإذا كان 

احلديث عن اأول من رمى ون�سب ب�سبب موقفه من القتال فلنقراأ:
روي الواقدي: )... ويقدمون رماتهم – وكان معهم رماة، حبان بن العرقة، واأبو 
اأ�سامة اجل�سمي، وغريهم من اأفناء)12( العرب – فعمدوا يوما من ذلك فتناو�سوا 
بالنبل �ساعة، وهم جميعا يف وجه واحد وجاه قبة ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم(، ور�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( قائم عليه الدرع واملغفر، ويقال 

على فر�سه، فريمى حبان بن العرقة �سعد بن معاذ، فاأ�ساب اأكحله()13(.
فهم الذين جاءوا بجماعة ورماة و�سبوا �سهامهم �سوب ر�سول اهلل )�سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم(، وي�سمت وجهه الكرمي، يف ر�سالة منهم اإىل بداية القتال يعلمون 

م�ستل من كتاب )جهاد الر�سول الم�سطفى )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( وال�سالم العالمي(
تاأليف: با�سم الحلي
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بها الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( وجنده الكرام.
وهم ال يزالون ي�سعدون موقف احلرب، ويغذون دائرة القتال وعلى يد و�سيوف 
م�سيقا  يطلبون   ...( اخلندق:  حول  جميعا  يغدوا  اأن  اأجمعوا  الذين  روؤ�ساءهم 
واأ�سحابه...  واآله و�سلم(  النبي )�سلى اهلل عليه  اإىل  يريدون يقتحمون خيلهم 
فعرب عكرمة بن اأبي جهل، ونوفل بن عبد اهلل، و�سرار بن اخلطاب، وهبرية بن 
اأبي وهب، وعمرو بن عبد ود()14( وطلبوا هنالك الرباز. )فجعل عمرو بن عبد 

ود يدعو اإىل الرباز ويقول:
جلمعكم هل من مبارز()15( ولقد بححت من النـــدا ء  

ومـع اليهـــود:
م�سلم  قتل  يف  اأمرهم  فمعلوم  قنيقاع  بني  اأما 
بال�سيف  قتال  يح�سل  ومل  امل�سلمة،  وانتهاك 
حما�سرتهم  يف  االأمـــــور  انــتــهــت  ــل  ب مــعــهــم، 

وجالئهم.
�سهم  اأول  رمــوا  الذين  هم  الن�سري،  بني  ومع 
ــه  واآل عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�ــســول  قبة  على 
اهلل  اهلل )�سلى  ر�سول  )ودخل  فبلغها  و�سلم( 
عليه واآله و�سلم( القبة، وكان رجل من اليهود 
يقال له عزوك، وكان اأع�سر راميا، فرمى فبلغ 
و�سلم(،  واآله  عليه  النبي )�سلى اهلل  قبة  نبله 
الف�سيخ)16(  م�سجد  اإىل  فحولت  بقبته  فاأمر 

وتباعدت من النبل()17(.
االأمر كذلك، حيث رموا  ومع بني قريظة كان 
و�سلم(  واآلــــه  عليه  اهلل  )�ــســلــى  اهلل  ر�ــســول 
وزوجاته ب�سهام الكالم، واأقذع االألفاظ، ومن 
قبل فعلوا مع الوفد املفاو�س لهم واملبعوث من 
قبل ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، 

واالأحزاب تلف املدينة بحزام املوت والع�ساكر تبعث �سهام الهلكة على مع�سكر 
املوؤمنني.

فقد تكلموا بنف�س تلك الكلمات الرخي�سة ورمبا اأقذع منها واأ�سنع، ورجع منهم 
الوفد حممال بال�ستائم وقد اتخمت اآذانه األفاظ الفح�س اليهودي، فكان غلطهم 
واآله  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  الكرمي )�سلى  النبي  وعلى  النبوي  الوفد  بعثة  على 

ون�سائه، اإعالنا حلرب تنذر ب�سهام طائ�سة، واأحداث فاح�سة.
عن كتاب املغازي: )عن اأبي قتادة قال: انتهينا اإليهم فلما راأونا اأيقنوا بال�سر، 
وغرز علي )عليه ال�سالم( الراية عند اأ�سل احل�سن، فا�ستقبلونا يف �سيا�سيهم 

ي�ستمون ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( واأزواجه()18(.
ويف خيرب رمى اليهود من اأهل النطاأة مع�سكر ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله 

و�سلم( حتى جتاوزوا النبل، )وح�سدت اليهود يومئذ، فقال له احلباب:
لو حتولت يا ر�سول اهلل!

اهلل  �ساء  اإن  اأم�سينا  ))اإذا  و�سلم(:  واآلــه  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  فقال 
حتولنا((.

يلقطون  امل�سلمون  وجعل  وجتــاوزه،  امل�سلمني  ع�سكر  تخالط  اليهود  نبل  وجعلت 
نبلهم ثم يردونها عليهم()19(.

بنبالهم  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  اهلل )�سلى  ر�سول  ا�ستقبلوا  القرى  وادي  ويهود 
اأنا�س من  اإليها  اليهود وقد �سوى  اإىل  انتهينا  القرى  اأي�سا: )فلما نزلوا بوادي 
وقد  و�سلم(،  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  رحل  يحط  مدعم)20(  فبينا  العرب، 
ا�ستقبلنا اليهود بالرمي حيث نزلنا، ومل نكن 
على تعبية وهم ي�سيحون يف اآطامهم، فيقبل 

�سهم عائر)21( فاأ�ساب مدعما فقتله)22(.
اأمــر ر�سول اهلل  وكــذا يف غــزوة حنني: )ثم 
بن  عــمــر  و�ــســلــم(  واآلــــه  عليه  اهلل  )�ــســلــى 
اإال  اإله  ال  قولوا  النا�س:  يف  فنادى  اخلطاب 
ففعل  واأمــوالــكــم،  اأنف�سكم  بها  متنعوا  اهلل 
اأول من رمى رجل منهم  عمر، فاأبوا، فكان 
ب�سهم، فرمى امل�سلمون �ساعة بالنبل، ثم اأن 
ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( اأمر 
اأ�سحابه اأن يحملوا فحملوا حملة رجل واحد 

فما اأفلت منهم اإن�سان()23(.
ويف احلديبية ما بداأهم الر�سول )�سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم( بقتال وما كان يحمل نيته، 
لالعتمار  جئت  اإمنا  وتكرارا،  مرارا  واأعلن 
مــا جــئــت حمــاربــا  ببيت اهلل )عـــّز وجــــّل( 

لقري�س.
يخربكم  اهلل  ر�سول  )اإن  املــغــازي:  يف  روى 
ينحره  القالئد  عليه  الهدي  معه  معتمرا،  جــاء  اإمنــا  اأحــد،  لقتال  يــاأت  مل  اأنــه 

وين�سرف()24(.
ولكن رغم هذا العر�س ال�سلمي اأخذوا يبتزون جي�س الر�سول )�سلى اهلل عليه 
اأو  به  الذي جاء  العظيم  الهدف  اإىل فقدان  وي�ستفزونه، ويجرونه  و�سلم(  واآله 
جاء من اأجله، وحتويله اإىل منتهك حلرمة ال�سهر احلرام والبيت احلرام، وجعله 
غادرا منافقا يعلن عن �سيء ويبطن اآخر – والعياذ باهلل – فيذهبوا بكل دعايته 

الذهبية، وحماولته ال�سلمية الثمينة.
بحق  لنف�سه  احتفظ  ذلك  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول  اأدرك  وحيث 
امل�سلمني فهو رد  الرد من  العدوان، وحتى على فر�س ح�سول  بعد  الرد، ولكن 
حمدود مل ي�سعد الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( – من خالل ابتزازات 

ذو القعدة 1434هـ20
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املوقف  بزمام  والآخــر حلظة ما�سكا  بقي  اإمنا  لهم،  واإعــالن حربه  لغته  – يف  قري�س 
وبقوة.

روى الواقدي يف مغازيه: )وكان ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( ياأمر اأ�سحابه 
باحلديبية يتحار�سون الليل، وكان الرجل من اأ�سحابه يبيت على احلر�س حتى ي�سبح 
يطيف بالع�سكر، فكان ثالثة من اأ�سحابه يتناوبون احلرا�سة: اأو�س بن خويل، وعباد 

بن ب�سر، وحممد بن م�سلمة.
تلك  ليلة من  و�سلم(  واآله  النبي )�سلى اهلل عليه  فكان حممد بن م�سلمة على فر�س 
مكزر  عليهم  ليال خم�سني رجال،  بعثت  قري�س  كانت  وقد  بعد،  وعثمان مبكة  الليايل 
بن حف�س، واأمروهم اأن يطيفوا بالنبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( رجاء اأن ي�سيبوا 

منهم اأحدا اأو ي�سيبوا منهم غرة.
واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  اإىل  فجاء  واأ�سحابه،  م�سلمة  بن  حممد  فاأخذهم 
و�سلم(، وكان عثمان مبكة قد اأقام بها ثالثا يدعو قري�سا، وكان رجال من امل�سلمني قد 
دخلوا مكة باإذن ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( على اأهليهم، فبلغ ر�سول اهلل 
)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( اأن عثمان واأ�سحابه قد قتلوا، فذلك حني دعا اإىل البيعة.
اأ�سحابهم، فجاء جمع من قري�س اإىل النبي )�سلى اهلل عليه واآله  وبلغ قري�س حب�س 
حينئذ  امل�سركني  من  اأي�سا  واأ�سروا  واحلجارة  بالنبل  تراموا  حتى  واأ�سحابه  و�سلم( 

اأ�سرى()25(.
وبناءا على ما �سبق من تو�سيح يف كون الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( – ومن 
يت�سدى  – ال  اأخــرى  معارك  يف  �سنبينه  ما  وعلى  معارك  من  ا�ستعر�سناه  ما  جملة 
اإمنا كان يفرغ كنانته بعدما ينرث العدو كنانته  ال�سهم االأول يف نحور العدو،  الإطالق 

ويري�س �سهامه ويطلقها نحوه.
نخرج بهذه االأمور الهامة يف مقام ا�ستنباط العربة من ذلك، ودرا�سة املواقف النبوية 
احللقة  يف  �سنتناولها  عدة  جنبات  يف  اأهمية  �سكل  ذلك  اإن  حيث  املباركة،  العظيمة 

القادمة:

كثرية هي االأزمات التي تع�سف بواقعنا لكن م�ساألة التعامالت االدارية 
اليومية يف موؤ�س�سات الدولة �سواء تلك املتعلقة باملوظفني وم�سوؤوليهم اأو 
جانب التعامل مع املواطنني، تظل لغزا حمريا من ال�سعب الوقوف على 
معاجلات معينة له، ب�سبب اأن عجلة توليد االأخطاء وال�سلبيات م�ستمرة 

بالدوران وال جهد الإيقافها او حتى كبح جماحها... 
ولعل م�ساألة النظرة الفردية لطريقة ادارة املوؤ�س�سات، والنقد املتوارث 
من قبل امل�سوؤول اجلديد ملن �سبقه، ورغبته املفرطة بفر�ض �سلطته 
على الدائرة املعنية هي من اأكرث التحديات التي ت�سكو منها الكوادر 
الو�سطية، التي عادة ما تكون االأكرث ن�ساطًا وارتباطًا مع املواطن من 
جهة ومع االدارة من جهة اأخرى. فقد اأ�سبح ال�سياق االداري اجلديد 
تلكوؤا يف  ي�سبب  ا�سافيا  عبئا  االدارة  يتوىل  م�سوؤول  كل  يتبعه  ال��ذي 
�سري العمل ب�سبب تغيري االآليات وال�سياقات، وقد يكون هذا مفهوما 
وم�ستوَعبا بالن�سبة للتاأ�سي�ض اجلديد لكنه يعد م�سكلة كبرية للدوائر 
ذات ال�سياق املحدد، وان كان االبداع والتطوير مطلوبا ب�سكل دائم اإال 
انه ال يعني فر�ض �سياقات طارئة تتبدل مع نهاية خدمة امل�سوؤول باأخرى 

جديدة.
ويف نظرة مب�سطة لالأمر يبدو جليًا ان اختالف الروؤية االدارية- اإن 
ُوجدت- عند م�سوؤويل الدوائر حمكومًة اإما مبرجعية فئوية او حزبية او 
تتعلق مبقيا�ض الكفاءة الذي اأ�سبح مع االأ�سف اآخر املقايي�ض، فان كانت 
خلفية امل�سوؤول ع�سكرية تراه يفهم مفردات االدارة على انها اأمر حتمي 
التنفيذ غري قابل للنقا�ض وما عداه العقوبة، وهكذا بالن�سبة ملن خلفيته 
حزبية حيث النظر اإىل مايراه فكر احلزب اأكرث جدية من النظر اىل 

م�سالح الدائرة.
 وعمومًا، وان اأ�سبحت هذه املنطلقات ال�سلبية التي ال متت ب�سلة لطرق 
واأ�ساليب االدارة احلديثة جزًء من حياتنا، اإال اأن الركون اإليها وعدم 
اال�سارة ل�سلبياتها يف كل منا�سبة �سوف يجعلها م�ستقبال من الثوابت 
ال�سعب جتاوزها او معاجلتها، خا�سة واأننا-كما يفرت�ض- يف طور 
بناء الدولة املدنية القائمة على اأ�سا�ض املوؤ�س�سات ولي�ض على االأهواء 

والروؤى الفردية... 

اإرها�شة قلم

اأزمة ادارة
◄  يكتبها: �سباح الطالقاين

اأبي  اأطــار، )�سرح  اأطن:   )1(
ذر: 157(.

)2(  املغازي 1: 68.
)3(  املغازي: 1: 68.
)4(  املغازي: 1: 71.

)5(  اأي اأبو جهل.
)6(  املغازي 1: 65.
)7(  املغازي 1: 65.

تراموا  اأي  ترا�سخوا:    )8(
املرا�سخة  واأ�سل  باحلجارة، 
الرمي بال�سهم )�سرح اأبي ذر: 

.)218
)9(  املغازي: 1: 223.

)10(  نف�س امل�سدر ال�سابق.

)11(  املغازي 1: 225.
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)14(  املغازي 2: 470.

)15(نف�س امل�سدر.
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وهو  ال�سم�س،  مب�سجد  اليوم 
�سرقي م�سجد قباء على �سفري 
الــوادي على ن�سز من االأر�ــس 
وهو  �سود،  بحجارة  مر�سوم 
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)21(  العائر من ال�سهام: ما 
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•  حترير  :علي الها�سمي•  حوار  :حممود امل�سعودي

حوار مع
وزير السياحة واآلثار 

 تزخر بالد وادي الرافدين بامتالكها الكثري من الأماكن الأثرية التي يعود تاريخها 
اإىل اأكرث من �سبعة األف �سنة بالإ�سافة اىل احت�سانه مراقد الكثري من الأئمة والأنبياء 
واملذاهب  الديانات  ملختلف  خ�سبة  بيئة  باعتباره  غريه  عن  مييزه  ما  وهذا  ال�ساحلني 

الإ�سالمية.

وعلى الرغم من الكم الهائل الذي 
االأماكن  هذه  من  العراق  يحت�سنه 
االأثرية التي تفتخر الدول باحتوائها 
اإال اأن هناك اإهماال وا�سحا ت�سهده 
يف  ال�سياحة  واقع  على  �سلبا  يوؤثر  مما  االأماكن  هذه 
يوؤثر  وهذا  اإليها  املجيء  البع�س عن  وعزوف  البالد 
على املورد االقت�سادي حيث ت�سكل ن�سبة ال�سياحة يف 

بع�س البلدان املورد الرئي�سي للدخل القومي.
ا�سحاب  قبل  من  املدرو�سة  اخلطط  اهــم  وملعرفة 
االرتقاء  امام  تقف  التي  التحديات  ملواجهة  ال�ساأن  
جملة  حــاورت  ولهذا  الــعــراق  يف  ال�سياحة  مب�ستوى 
)الرو�سة احل�سينية( وزير ال�سياحة واالثار الدكتور 

لواء �سمي�سم.

ل��رو���ش��ة احل�����ش��ي��ن��ي��ة: مــــا هــي ا
الإ�سرتاتيجية العامة خلطط الوزارة 
يف  ال�سياحة  ــع  واق تطوير  اجــل  مــن 

العراق؟

ال�سياحة  واقع  لتطوير  وخططنا  طموحنا  الوزير: 
ومنها ال�سياحة الدينية و الرتفيهية واالثرية والبيئية، 
وعلى هذا ال�سري انطلقنا لرتويج ال�سياحة يف العراق 
اىل اخلارج من خالل امل�ساركة يف املعار�س الكبرية 

مثل معر�س لندن وبرلني وقطعنا ا�سواطا متقدمة.
اما ال�سياحة االثرية فقد بداأت خجولة لبع�س مئات 
اإمنــا   طموحنا،  لي�س  وهـــذا  ــب  ــان االأج الــ�ــســواح  مــن 
لغر�س  ال�سواح  من  كبرية  اأفــواج  توافد  هو  طموحنا  الدكتور لواء 

�سمي�سم 

هناك تعاون على مستوى كبير بين 
الوزارة والعتبات المقدسة في العراق
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ال�سياحة االأثرية، والعراق معروف بح�ساراته االأربعة، 
ليتعرفوا  االأجــانــب   من  مل�سناها  كبرية  رغبة  وهناك 
على ال�سياحة االثرية من خالل م�ساركاتنا يف املعار�س 

اخلارجية.
وي�سيف �سمي�سم: اإننا نحتاج اإىل بنى حتتية كاملة منها 
اجل  من  واملــطــارات،  ال�سياحية  واملنتجعات  الفنادق 
واالأثرية، هذا من  الرتفيهية  و  البيئية  ال�سياحة  جناح 

جهة من جهة اخرى.
التحتية  بالبنى  تتعلق  الــعــراق  داخــل  خطة  يف  بــداأنــا   
و  اخلــارجــي)اال�ــســتــثــمــار(  اجلـــذب  نحو  اجتهنا  فقد 
هو  واال�ستثمار  الــــوزارة،  خطة  يف  اولــويــة   له  املحلي 
ال�سياحي  بالقطاع  للنهو�س  االأجنح  و  االأمثل  الطريق 
يف العراق، وكذلك املنتجعات ال�سياحية ومدن االلعاب 
واال�سرتاحات واملطاعم والفنادق، جميعها �سمن خطة 
اخلا�س  القطاع  يف  ا�ستثمارات  اىل  لت�سليمها  الــوزارة 
ومن جهة ثانية نحتاج اىل تطوير الكوادر الب�سرية فيما 
يتعلق بال�سياحة حيث كان هناك تخلف كبري لظروف 
ع�سرات  خــالل  مهملة  ال�سياحة  كانت  فقد  معروفة 
ال�سنني ونحن يف �سدد معاجلتها من خالل زج كوادر 
ال�سياحة يف دورات تاأهيلية وتدريبية وا�ستيعاب كوادر 

جديدة للنهو�س بهذا القطاع املهم.

لرو�شة احل�شينية: ما هي خطط الوزارة ا
للنهو�س بواقع ال�سياحة الدينية؟

الفقري  العمود  تعترب  الدينية  ال�سياحة  الوزير: 
يف العراق االن لذا توجهنا اىل دول العامل �سواء الدول 
املحيطة او االقليمية واخلليجية بغية الرتويج لل�سياحة 
الدينية، وهناك م�ساريع لعقد مذكرات تفاهم لتطوير 
ال�سياحة الدينية قد قطعنا ا�سواطا جيدة فيها، ولكن 
دينية  �سياحة  الإيجاد  بال�سعي  �سيكون متمثال  طموحنا 
مراقد  ميتلك  الــعــراق  كــون  بحكم  ال�سنة  مــدار  على 
ومزارات ملراقد ائمتنا االطهار وكذلك اأماكن مقد�سة 

لكافة املذاهب واالديان االخرى يف العراق.

لرو�شة احل�شينية: امليزانية املخ�س�سة ا
طموحكم  مب�ستوى  هــي  هــل  لــلــوزارة 

لجناز امل�ساريع املخطط لها؟

الــوزارة  طموح  م�ستوى  من  لي�ست  امليزانية  الوزير: 
بان  الكثري  ويعرف  تعرفون  كما  ولكن  كثريًا  وطالبنا 
املوازنة العامة ت�سكو من عجز كبري ولكن ناأمل يف عام 
2014 ان تكون هناك موازنة تلبي طموح الوزارة وتكفي 
ملتطلبات احلد االأدنى للنهو�س اإمام التحديات الكبرية 

يف قطاع مهم مثل قطاع ال�سياحة.

  هناك م�ساريع 

لعقد مذكرات 
تفاهم لتطوير 

ال�سياحة الدينية 
قد قطعنا اأ�سواطا 

جيدة فيها 
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 والذي يعترب الرديف الثاين لالقت�ساد العراقي من 
القطاع  لهذا  الكامل  املجال  اأعطي  ولو  النفط،  بعد 
املخ�س�سة  املوازنة  كانت  فقد  املطلوب منه،  حلقق 
بال�سورة  ن�سغلها  ان  ن�ستطع  مل  جدا  قليلة  للوزارة 
الــوزارة  لعام 2014  املطلوبة، ولكن �ستكون موازنة 
تفي ما خططنا له و�ست�ساعدنا بكل ما نريد ان نقوم 

به من اجل تطوير هذا القطاع احليوي.

املواقع ا تعر�ست  احل�شينية:  لرو�شة 
الثرية يف العراق ل�سرقة الكثري من 
القطع الثرية املهمة ,فهل ا�ستطاعت 

الوزارة ا�سرتجاع هذه القطع؟

وزارتنا  به  تقوم  جبار  جهد  هناك  نعم  الوزير: 
وبالتعاون مع وزارة اخلارجية ووزارة العدل وجمل�س 
اأنحاء  �ستى  اإىل  كبرية  وفــود  تذهب  الـــوزراء، حيث 
التي  االثرية  القطع  كل  با�سرتجاع  للمطالبة  العامل 

تعود للعراق.
و متكننا من اإعادة بحدود  )117 الف ( قطعة اثرية  
بحدود  وكذلك  الع�سوائي  الن�سل  خالل  من  خرجت 
املتحف  مــن  �سرقت  اثــريــة  قطعة  االف(  )خم�س 
جهود  هناك  يكن  مل  لو  يح�سل  ال  وهــذا  العراقي، 
واحلكومة  واالثـــار  ال�سياحة  وزارة  قبل  من  جبارة 

العراقية على حّد �سواء.

احلــمــايــة ا احل�شينية:  لرو�شة 
واحلفاظ على املواقع الثرية من 
ال�سرقة والتخريب من قبل اعداء 
جهدا  يتطلب  الــعــراق 

المنية,  اجلهات  مع  وتعاونا  م�ساعفا 
املعنّية  اجلهات  مع  تعاون  لديكم  هل 

بهذا ال�ساأن؟ 

ت�سامنية  م�سوؤولية  هــي  االثـــار  حماية  الوزير: 
من  ولي�ست  الــعــراقــي  ال�سعب  ابــنــاء  لكل  م�سرتكة 
م�سوؤولية  من  امنا  فقط،  الداخلية  وزارة  م�سوؤولية 
ووزارة  واالثـــار  ال�سياحة  ووزارة  املحلية  احلكومة 
الدفاع، فهذه املوؤ�س�سات جميعها تدخل �سمن واجب 

احلماية الأثار العراق.
خ�سو�سا  وتن�سيق  م�سرتكة  خطط  هــنــاك  حيث   
يوجد  حيث  ال�سرقة  فيها  تكرث  التي  باملحافظات 
املحافظة  تلك  يف  االمنية  بالقوة  مبا�سر   ات�سال 
من  ت�سكو  التي  املــواقــع  لبع�س  احلرا�سة  لت�سديد 
الــ�ــســرقــة مــثــل حمــافــظــة الــنــا�ــســريــة والــ�ــســمــاوة و 
تتعر�س  التي  املناطق  هي  وهذه  والديوانية،  الكوت 
هذه  مع  كامل  تن�سيق  يوجد  حيث  الع�سوائي  للنب�س 
الداخلية  ووزارتـــي  اال�ستخبارات  ومــع  املحافظات 
والدفاع وجهاز االمن الوطني -وحمد هلل- ا�ستطعنا 

ان نحد الكثري من حماوالت التهريب.

برامج ا لديكم  لرو�شة احل�شينية:هل 
يف  العاملة  الكوادر  لتطوير  ودورات 

الوزارة؟

الوزير: نعم هناك دورات لتطوير كوادر الوزارة  يف 
داخل العراق وخارجه لتنمية املوارد الب�سرية ملواكبة 
التطورات احلديثة يف عمل الوزارة لكن هذه الوزارة 

تعترب فتية، فبالتاأكيد ال ن�ستطيع ان نوفر هذه 

الفر�سة لكل موظفي الوزارة -وحمد هلل- اول جناح 
وظيفية  درجــة   500 تخ�سي�س  هو  نعتربه  لــلــوزارة 
اثارية للوزارة وهذا مل يح�سل �سابقا ابدا اإذ كان يف 
اكرث االحوال بحدود) 30-40( درجة وظيفية واالن 
مت تخ�سي�س 500 درجة وظيفية حيث يتم تاأهيلهم 

وتدريبهم ملمار�سة اأعمالهم بال�سورة ال�سحيحة.

لرو�شة احل�شينية: هل لديكم تعاون ا
ــع مــتــاحــف الــعــتــبــات املــقــد�ــســة يف  م

العراق وماهو طبيعة هذا التعاون؟

هناك تعاون كبري بني الوزارة والعتبات  الوزير:   
تـــراث املــدن  اإظــهــار  ــهــدف واحـــد هــو  املقد�سة وال
اال�سالمية  احل�سارة  واإظــهــار  الــعــراق  يف  املقد�سة 
القدمية واحلديثة من خالل ما يتملك من مقتنيات 
ثمينة ومن خالل ما يعر�س يف املعار�س التي تقيمها 
العتبات املقد�سة يف العراق، وان �ساء اهلل �سوف يكون 
هناك تعاون م�ستمر مع كافة اجلهات امل�سوؤولة �سواء 

وزارة  ام  املقد�سة  العتبات  او  الثقافة  وزارة  من 
املعار�س  جميع  الإجنـــاح  االثـــار  ال�سياحة 

اال�سالميةالتي تقيمها العتبات املقد�سة.
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• التسليم مباشرة إلى قسم اإلعالم في العتبة 
الحسينّية المقّدسة ، شعبة االعالم الدولي.

نستقبل  مشاركاتكم على العناوين التالية:

• البريد االلكتروني للمجلة:                                                              

        armag@imhussain.com
alrawdhamag@yahoo.com

�سارع للح�سول على ن�سختك من
اإ�سدارات العتبة احل�سينية املقد�سة 

)الرو�سة احل�سينية- الوارث-  القوارير- احلفيظ- �سدى اخلطباء- امل�سباح- احل�سني 
ال�سغري- الرباعم- فتية اخلري- فتاة اخلري- �سدى القراآن- ال�سالح احل�سيني(....وغريها

 دار الزهراء للن�سر والتوزيع 
احمد الغنامي 

الع�سار �ساحة ام الربوم
07801046213
07700776440

مكتبة ابو عقيل م�سلم �سعيد
�سارع ام الربوم

�سوق الع�سار
07803128810
07709076591

مكتبة امليالد 
مركز املحافظة – مقابل متثال 

احلبوبي 
07801156016

مركز الر�ساد الأ�سري التابع 
لالأمانة العامة للعتبة احل�سينية 

املقد�سة
باإدارة ال�سيد حممد الفوؤادي

هـ 07801235472- 
07808992880

مكتبة الطلبة ل�ساحبها مطرود 
كاظم حمزة /�سوق التجار/ 

�سارع املكتبات
هـ 07801187605

مكتبة ماجد العلمية باإدارة 
ح�سن الب�سري/ �سوق التجار 

مقابل �سربت اجلبوري
هـ  07703019616 – 

07807518381
مكتبة القا�سم )ع( ل�ساحبها �سيد 
ح�سن �سيد مزهر/ ق�ساء القا�سم

هـ  07801260626

موؤ�س�سة املرت�سى/نهاية �سارع 
الر�سول)�س( 

هـ  07808763100 – 
07709743431

مكتبة دار الهالل ل�ساحبها ابو 
علي/ �سارع الر�سول)�س(

هـ  07804207384

مكتبة الباقر / النا�سرية /قرب 
�ساحة احلبوبي

هـ 07801554368 
مكتبة نور الزهراء باإدارة جبار 
�ساكر/ النا�سرية/ قرب �ساحة 

احلبوبي
هـ  07808201784

معر�س اجلوادين الدائم للكتاب 
/ العتبة الكاظمية املقد�سة

هـ 07817132283-
07715160267

دار الكتاب العربي/ �سارع املتنبي 
/ل�ساحبها �سفاء العامري

هـ  07901419375
مكتبة ب�ساتني املعرفة باإدارة ابو 

تقى/ �سارع املتنبي/عمارة طه 
ابو الكا�سي- الطابق الأول

هـ  07902278551 
مكتبة بغداد باإدارة جبار ابو 

علي/ �سارع املتنبي 
هـ  07903514108

دار اجلواهري / �سارع املتنبي
هـ 07702910090 

الب�سرة النجف الأ�سرفالديوانيةبغداد

مكتبة المام احل�سني )ع( 
ل�ساحبها ال�ستاذ ابو رفل/ 

�سارع 60
هـ 07807266577

مكتبة الذكريات/�سارع40
هـ  0780264465

مكتبة الباقر ل�ساحبها علي 
�سالح حرجان/�سوق ال�سماوة

هـ  07804454114
مكتبة كنوز الرتاث العربي 

باإدارة عالء ح�سني الغرة/ �سارع 
العيادة ال�سعبية

هـ  07817305566
مكتبة حيدر كاظم/ قرب 

تقاطع ال�سينما
هـ  07807239493

بابل

املثنى
ذي قار



 اعدلوا هو اأقرب للتقوى..   
خ��ا���ش��ت ال��ت��ج��رب��ة االإ���ش��الم��ّي��ة يف 
حقيقّية  قيم  حرب  االأ�ىل  بداياتها 
مع اجلاهلّية، اإذ ُبعث ر�شول اهلل حمّمد 
)�ش( يف جمتمع، االأب فيه يقتل ابنته 
بحجة احلمّية �ال�شرف. فمن اأ�لدت له 
ز�جته فتاة ظّل �جهه م�شوّدًا من �شوء 
ر به �� ح�شب ما عّب عنهم القراآن  ما ُب�شِّ
ِباالأْنَثى  اأََحُدُهْم  َر  ُب�شِّ ﴿َ�اإَِذا   �� الكرمي 
َظلَّ َ�ْجُهُه ُم�ْشَوّدًا َ�ُهَو َكِظيٌم * َيَتَواَرى 
�ِشُكُه  اأَُيْ ِبِه  َر  ُب�شِّ َما  �ُشوِء  ِمْن  اْلَقْوِم  ِمَن 
�َشاء  اأاََل  اِب  َ التُّ يِف  ُه  َيُد�شُّ اأَْم  ُهوٍن  َعَلى 
َما َيْحُكُموَن﴿ )�شورة النحل، االآيتان 58 
� 59(. بل كان الواحد يئد ابنته حتى 
�� �ال  �� ح�شب مّدعاه  ال ُتهتك حرمتها 
ي�شيبه قٌت من الفقر �العوز. نعم، كان 

القتل عالج اخلوف الوهمّي.

ْقَوى( )�شورة املائدة، االآية 8(. ُكْم �َشَناآُن َقْوٍم َعَلى اأاََل َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو اأَْقَرُب ِللتَّ )َ�اَل َيْجِرَمنَّ

َذا امْلَْوُءوَدُة �ُسِئَلْت *  وهنا جاء الن�ّض القراآيّن ليقول: ﴿َواإِ
ُقِتَلْت﴿ )�سورة التكوير، االآيتان 8 و9(. لت�سع  ِباأَيِّ َذْنٍب 

حّدًا ال م�ساومة فيه للقتل املّجاين، القتل على املظّنة.
ومل يعرتف الن�ّض القراآيّن، والقيم االإ�سالمّية يف حربها 

�سد قيم اجلاهلّية بجرمية اأكرب من القتل، اإاّل جرميتني:
اجلرمية االأوىل: ال�سرك باهلل الواحد الرحمن الرحيم. 
اأن يتخذ النا�ض لهم  اأّي ذريعة  فمن غري امل�سموح حتت 
اإلهًا من احلجر وال�سنم والرغبات وال�سيا�سة والزعامة 
َخَذ اإَِلَهُه َهَواُه﴿ )�سورة الفرقان،  ْي��َت َمِن اتَّ والهوى ﴿اأََراأَ
النبي  ق��ال  كما  اإذ  ُتغتفر،  ال  جرمية  وه��ذه  االآي��ة 43(، 
)�ض(: »كّل الذنوب تغتفر اإاّل اأن ُي�سرك باهلل«، حتى ولو 
ب نف�سه للنا�ض حاكمًا  كان هذا امل�سرك فقيهًا اأو اإمامًا ن�سَّ

دون حكم اهلل.
القراآين  التعبري  ح�سب  وه��ي  الفتنة،  الثانية:  اجلرمية 
االآية 191(.  البقرة،  )�سورة  اْلَقْتِل﴿  ِمَن  اأَ�َسدُّ  ﴿اْلِفْتَنُة 
وقيل يف �سبب ذلك اأّن الفتنة واإن كانت م�ستقبحة بذاتها 
فهي م�ستقبحة اأي�سًا ملا ترتكه من اآث��ار يف اإح��داث �سق 
وحدة اجلماعة، و�سّق ع�سا امل�سلمني، وملا ت�سّببه من قتل 
جمايّن ال ي�سابهه اإاّل قتل امل��وءودة. قتل دون ذنب وعلى 
املظّنة واالفرتاء والهواج�ض اللئيمة، بل واالإ�ساعة الدنيئة 

واللئيمة.
من هنا، دعونا نتحّدث وبهدوء حول معنى الفتنة وعالقتها 

بالقيم اجلاهلّية ال�سوداء، وهل وقعنا اليوم يف حبائلها؟
ال يعنينا يف هذا املجال القراءة اللغوّية لكلمة الفتنة والتي 
خل�ست اإىل اأّنها تعّر�ٌض ل�سغط �سديد يتمّيز فيه اخلبيث 
من ال�سالح. كما ال نريد منها ذاك املعنى اال�سطالحّي 
لها الذي ورد يف القراآن مبعنى ال�سرك… بل ما يعنينا 
منها اال�سطالح الذي ربط مدلول الفتنة باخلداع. ﴿َيا 
ْيَطاُن﴿؛ وذاك املدلول الذي ربطها  ُكُم ال�سَّ َبِني اآَدَم اَل َيْفِتَننَّ
كالم  فيها  ورد  والتي  ال�سيئة  والنزاعات  بال�سراعات 

لالإمام علي بن اأبي طالب، منه:
�سرع  وال  فرُيكب  َظهٌر  ال  اللبون  كابن  الفتنة  يف  »ك��ن 
فُيحلب«؛ اأي اإذا اأراد اأهل امل�سالح الفتنوّية اأن يوقعوك يف 
حبائهلم فاإّياك اأن جتعلهم ي�ستثمرونك خلدمة طموحاتهم 

وم�ساريعهم.
ويف م��ورد اآخ��ر يتحّدث االإم��ام علّي حول الفتنة فيقول: 
»اإّنا بدء الفنت اأه��واٌء ُتتَّبع واأحكام ُتبتدع. يخالف فيها 
كتاب اهلل ويتوىل عليها رجال رجااًل على غري دين اهلل، فلو 
اأّن الباطل خُل�ض من مزاج احلق مل َيْخف على املرتادين، 
ولو اأّن احلق خُل�ض من لب�ض الباطل انقطعت عنه األ�ُسن 
غث فيمزجان  غث، ومن هذا �سِ املعاندين، ولكن من هذا �سِ
فهنالك ي�ستويل ال�سيطان على اأوليائه وينجو الذين �سبقت 

لهم من اهلل احل�سنى« )نهج البالغة، اخلطبة 50(.
فاإّن الفتنة التي نريد احلديث حولها ذات طابع اجتماعّي، 
�سيا�سّي، مذهبّي دينّي. تبداأ انطالقًا من اأهواء ورغبات 
يوؤهلها النا�ض ويجعلونها اأ�سل القيم عندهم فيخرتعون 
لها �سيغًا با�سم الدين، وما هي اإاّل البدعة بعينها. بدعة 
هوًى تخالف كتاب اهلل الذي ينادي بوحدة اأهل االإميان 
وتعا�سدهم يف ق�سايا احلق فيخرتع النا�ض ق�سايا على 
اأ�ساًل حاكمًا  ويجعلونها  ومذاهبهم  زعاماتهم  مقا�سات 
على كتاب اهلل نف�سه… ومن ذلك، اأن يّدعي اأ�سخا�ض 
كلمة  اأّنهم دون غريهم ميّثلون  وفقهاء وحركات  زعماء 
اهلل وحكم اهلل واأّمة ر�سوله حمّمدًا التي يتوىل على رجالها 
رجاٌل من هذا ال�سنف املبتدع. وهنا، تبداأ لعبة ممار�سة 
اإغ��واءات ال�ُسبهة والفتنة على االمتداد ال�سعبّي العري�ض 
بتبلي�سات يخلط فيها اأهل البدع الباطل باحلق، واحلق 

بالباطل حتى ال يعرف النا�ض اأين احلق واأين الباطل.
اأحدهم يومًا: الكّل يقول اهلل  اأبلغها من كلمة قالها  وما 
معنا، والكّل يختلف مع الكّل حتى ما عدنا نعرف اأين هو 

اهلل.
ويف عقيدة اأمري املوؤمنني علّي )عليه ال�سالم( اأّن الباطل 
وا�سٌح، واأّن احلق وا�سح ال يحتاجان اإىل من ي�سري اإليهما، 
واأّن النا�ض قادرة على متّيزهما، اإاّل اأّن اأهل الفتنة واالإغواء 
فاإّنهم  بالباطل  بخلط احلق  كانوا ميتازون  ملّا  االإبلي�سّي 
احلق.  وجه  وي�سوِّهون  معرفتهم،  النا�ض  على  ي�سّو�سون 
اأّنهم ﴿ الكرمي  القراآن  الذين ورد فيهم يف  وه��وؤالء هم 
ُفوَن  اُعوَن ِلَقْوٍم اآَخِريَن مَلْ َياأُْتوَك ُيَحرِّ اُعوَن ِلْلَكِذِب �َسمَّ �َسمَّ

ِعِه﴿ )�سورة املائدة، االآية 41(. اْلَكِلَم ِمْن َبْعِد َمَوا�سِ

•  ال�سيخ �سفيق جرادي
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اإذن، هوؤالء ير�سدون ويعملون على جتميع املعطيات املتوافقة مع م�ساحلهم، وذلك  اعدلوا هو اأقرب للتقوى..   
لتعزيز موقفهم، ال لتعزيز معرفة احلق من الباطل. اأّما طرقهم يف ذلك فهي: اإّما 
اأن ي�ستغّلوا املعلومات الكاذبة من االإ�ساعات والدعايات، اأو اأن ي�ستندوا اإىل معطيات 
غري موؤّكدة يّدعي اأ�سحابها اأّنهم كانوا يف قلب احلدث فيتحّدثوا يف اأمور مفرتاة ال 
بّينة عليها، اأو اأّنهم، وهنا االأخطر، يحّرفون الَكِلم عن موا�سعه، فكم فئة من امل�سلمني 
اتهمت فئات منهم باأّنهم ال يوؤمنون بالقراآن اأو ال ي�سّلون يف امل�ساجد، اأو ينكرون 
النبّوة اأو ي�سّبون ال�سحابة، اأو… اأو… اإىل ما هنالك، وكّلها اأمور رغم اأن ملتقيات 
وجتّمعات اإ�سالمّية �� اإ�سالمّية وا�سعة قد انعقدت لتبيان حقائق هذه االأمور، وتعامل 
الكّل على اأ�سا�ض اأن هذه امل�سائل قد و�سلت اإىل نهايتها وظهر فيها احلق من الباطل.. 
لكن ما اإن يقع اأي خالف حتى يعود هذا الطرف اأو ذاك اإىل نقطة ال�سفر واإثارة 
التحريف للَكِلم عن موا�سعه بغية اإثارة ال�سغائن، اأو جتميع االأن�سار واملوؤّيدين يف 
حرب الذات ال�سرو�ض، �سّد اجلماعات والهوّيات امل�ستهدفة، واإاّل فما معنى تهمة 
ال�سوفّية بعبادة غري اهلل؟ وما معنى قتل االأ�ساعرة وتكفري املعتزلة؟ وما معنى اأن 
ُيقال عن ال�سيعة اأّنهم على غري مّلة االإ�سالم؟ اأو اأّنهم ال هدف لهم اإاّل احلرب �سد 
اأهل ال�سّنة؟ علمًا اأّن الفقه ال�سيعّي يقوم يف موقفه من فقه ال�سّنة على قاعدة من 
االعرتاف مب�سروعيته بناء على قول االإمام ال�سادق )عليه ال�سالم(: »الزموهم مبا 
األزموا فيه اأنف�سهم«. ما معنى كّل ذلك اإاّل اإثارة الفتنة وبيع الذات واالإ�سالم وامل�سلمني 

كرمى لعيون الزعامة واحلقد االأعمى.
وباملنا�سبة، فاأنا اأعتقد اأّن بع�ض هوؤالء من زعماء وفقهاء ورجال دين و�سيا�سة انغم�سوا 
ر يف  يف هذا االأتون ال خلبث فيهم، بل الأ�سباب اأخرى منها الغ�سب املذهبّي الذي ال ُيربِّ

واقعه تكفري اأحد، اأو اإخراج اأحد من االإ�سالم.
ولهوؤالء اأقول: اإن ن�سيحة قّدمها اأمري املوؤمنني علّي للم�سلمني يف اإطالقهم االأحكام 
على النا�ض وهي اأن نّيز بني االإن�سان �� ال�سخ�ض، وبني الفعل الذي ميار�سه.. فقد 
اأكون اأنا قد اأخطاأت هنا اأو هناك، واأنت كذلك… لكن هذا يعني اأّن فعلنا كان خاطئًا 

ال اإننا كفرة �سندخل جهنم وعليك اأن تخرجنا اأنت من الدين.
وبهذا ال�سدد يقول االأمري �� فا�سمعوا يا علماء االأمة ��: »اإيّن اأكره لكم اأن تكونوا �سّبابني، 
ولكنكم لو و�سفتم اأعمالكم وذكرمت حالكم كان اأ�سوب يف القول واأبلغ يف العذر… 
كم اإياهم اللهّم احقن دماءنا ودماءهم، واأ�سلح ذات بيننا وبينهم،  وقلتم مكان �سبِّ
واهدهم من �ساللتهم حتى يعرف احلق من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من 

لهج فيه« )نهج البالغة(.
ُكْم �َسَناآُن َقْوٍم َعَلى  واإن مل يقنعكم كالم االأمري، فهذا كتاب ربنا يقول فيه: ﴿َواَل َيْجِرَمنَّ

اأاََل َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو اأَْقَرُب ِللتَّْقَوى﴿ )�سورة املائدة، االآية 8(.
قد ال حتّبني وال اأحّبك، وقد ال توافقني وال اأوافقك، وقد ال اأكون على مذهبك ول�ست 
على مذهبي، لكن ال يجرمّنك �سناآين وكرهك يل اأو عدم حمبتك يل على اأن تتهمني 
فيما لي�ض يّف وال عندي… اأنت ل�ست خ�سمي، وقراآنك هو ق��راآين، ونبّيك نبيّي، 
وِقبلتك ِقبلتي وهكذا �سالتي و�سومي وحمياي ومماتي هو لرب العاملني، بهذا اأُمرت �� 
اأنا امل�سلم �� وكذا �ساأكون م�سلمًا ر�سيَت اأم مل تر�ض، يا اأخي… فتعال اإىل كلمة �سواء 

بيني وبينك.
* مدير معهد املعارف احلكمّية للدرا�سات الدينّية والفل�سفّية
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مل تخف لنا �سطور التاريخ بان الكوفة كادت تنطبق �سماوؤها على ار�سها حينما زلزل 
ا�سماعها نداء الكون معلنا عن قرب رحيل رجل االن�سانية واني�ض الر�سول االمام علي بن 
ابي طالب عليه ال�سالم حتى كادت قلوب املوؤمنني تهفو قبل االج�ساد لت�سغ م�سامعها 

بن�سائح الرحمن وو�سايا القران ولرتنو عيونها ب�سحر �سيائه قبل ان تتيّتم بغيابه.
لكن هنالك �سورا اخرى اأود الوقوف عندها ج�سدها �سمري االيتام الذين ق�سدوا دار 
االمام علي -عليه ال�سالم- يحملون معهم اكواب اللنب بعد ان �سمعوا ان ابا االيتام قد 
جترع ال�سم واأاّل دواء له �سوى اللنب فهرعوا م�سرعني تتلهف قلوبهم ل�سقيه اإياه، وحقيقة 
االمر ان هذه ال�سورة بحاجة اىل وقفة تاأمل وحتليل اذ مل تذكر لنا كتب التاريخ ان 
هناك من قام بجمع االطفال او ان هنالك �سخ�سا قام بتزويدهم باكواب اللنب او ان 

هناك جهات دفعتهم للوقوف عند دار االمام علي عليه ال�سالم .
وهنالك �سورة اخرى اود الوقوف عندها تت�سجد بان االيتام عادة يق�سدون من يقوم 
برعايتهم ليمنحهم رغيف خبز او يك�سوهم لبا�سا ما او يطعمهم او ي�سقيهم او غري 
ذلك لكن االيتام الذين ق�سدوا دار االمام كانوا يحملون معهم اكوابا من اللنب يريدون 
ان ي�سقوه بها وهذه ال�سورة غري ماألوفة ومغايرة للواقع، االمر الذي يجعلنا بحاجة 
اىل درا�سة ملعرفة الدافع الذي دفع هوؤالء االيتام حلمل اكواب اللنب هل كان من ورائه 
العوز املادي ام امر اخر،  وبحقيقة احلال ان االطفال مل يكن همهم املال بقدر ما كان 
يهمهم بقاء االمام علي -عليه ال�سالم- على قيد احلياة ومن هنا فاننا نلم�ض بان االمام 
مل يكتف مبنح االيتام االموال فح�سب بل كان مينحهم احلنان الذي فقدوه ومينحهم 
العطف الذي ي�ستحقوه ،فلم تغم�ض له عني حتى ياأويهم ومل يهداأ له جفن حتى ميتع 
ب�سره بتفّقدهم يتعامل معهم كاأنه واحد منهم، ولعل ق�سته مع االطفال الذين �سمعهم 
يبكون وعلم من والدتهم انهم يبكون من �سدة اجلوع، وكيف قام باللعب معهم الإ�سغالهم 
عن التفكري باجلوع حتى تنتهي والدتهم من طهي الطعام.ولو توقفنا كذلك عند و�سية 
االمام يف اخر حلظة من حياته جنده كرر كلمة االيتام عدة مرات فقد ورد فيها  اهلل 
اهلل يف االأيتام ال تغريوا اأفواههم وال ي�سيعوا بح�سرتكم فاإين �سمعت ر�سول اهلل يقول 
من عال يتيما حتى ي�ستغني اأوجب اهلل له اجلنة كما اأوجب الآكل مال اليتيم النار وقال 
ابن االأثري اإنه دعا احل�سن و احل�سني فقال لهما اأو�سيكما بتقوى اهلل  وقوال احلق وارحما 
اليتيم وكونا للظامل خ�سما وللمظلوم نا�سرا واعمال مبا يف كتاب اهلل و التاأخذكما يف 
اهلل لومة الئم.ومن هنا فاننا بحاجة اىل اعادة حما�سبة ال�سمري وتطبيق و�سايا االمام 
الذي امرنا برعاية االيتام حتى عند اخر رمق من حياته خ�سو�سا اننا نعي�ض يف بلد عد 

االن يف �سدارة البلدان العربية يف عدد االيتام.
باالمام علي -عليه  ا�سبه  لنا برجل  ياأتي  ولن  التاريخ مل  بان  اننا على يقني  فطاملا 
ال�سالم- لكن على من يحمل و�سام االنت�ساب لالمام الت�سدي لرعاية هذه الثلة بفتح 

دار يحمل ا�سم االمام علّي اليواء االيتام ورعايتهم.

اأيتام واأكواب  .. من جاء بهم لعلي؟
◄  بقلم: والء ال�سفار 

والئيات



• تقرير : �سباح الطالقاين- في�سل غازي
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يبدو ق�سر الأخي�سر من بعيد وكاأنه �سفينة اأ�سطورية تن�سر اأ�سرعتها لتبحر و�سط بحر 
من الرمال التي تتزين يف ف�سل الربيع بع�سرات الألوان من الورود الربية.. 

�سفينة تتحدى الزمن بكل اأنوائه وتقلباته لتبقى هكذا يف �سفرها الأبدي وهي تواجه 
احلواجز بكل ما يف اأركان هذا الق�سر من روعة يف البناء, حتى بات يف ذهن املتخ�س�سني 
اإن من بنى ح�سن الأخي�سر كان قد تعمد اأن يبقى تاأريخ هذا الق�سر القلعة �سدًا ولغزًا 
ع�سيًا على الزمن, حيث خَلْت اأركانه ال�ساهقة وزواياه الهند�سية الرائعة من اأية ا�سارات 

اأو كتابات عن تاريخ احُل�سن الُلغز.
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ال�سرح  ه��ذا  عن  املزيد  وملعرفة 
احل�����س��اري حت����دث م��دي��ر اآث����ار 
زاه��د  االأ���س��ت��اذ  املقد�سة  ك��رب��الء 
)ال��رو���س��ة  ملجلة  ع��ل��ي��وي  حم��م��د 
املواقع  من  االخي�سر  ح�سن  فقال" ان  احل�سينية( 
املقد�سة  كربالء  حمافظة  يف  اال�ستثنائية  االأث��ري��ة 
اىل  يعود  وهو  القدمية  العراقية  بالعمارة  المتيازه 
وزارة  املوجودة يف  امل�سادر  العبا�سي ح�سب  الع�سر 
ال�سياحة واالآثار، التي اعتمدت اأن ح�سن االخي�سر 
ي��رج��ع اىل ال��ق��رن ال��ث��اين ال��ه��ج��ري اإب���ان اخلالفة 

العبا�سية.
لهذه  احل�سن  ن�سب  اإىل  اأدت  التي  االأ�سباب   وع��ن 
الفخاريات  على  اال�ستناد  اأهمها  من  قال"  الفرتة 
التي مت اكت�سافها اأثناء عملية ال�سيانة والتنقيب التي 
ح�سلت يف ح�سن االخي�سر واالأ�س�ض التي و�سع عليها 
املحراب الأنه بعد الدرا�سة تبني اأن املحراب من اأ�سل 
البناء وهو مبني وفق الطراز العبا�سي املعروف، وهذا 
يثبت اأن ح�سن االخي�سر يعود اىل الزمن العبا�سي 
ولي�ض كما يقال انه يعود اىل ال�سا�سانيني ح�سب ما ورد 
عن الرحالة الذين و�سلوا اإىل ح�سن االخي�سر وقالوا 
انه يعود اإىل اأقدم من هذه الفرتة، لكن نحن كموؤ�س�سة 
حكومية نعتمد على امل�سادر الر�سمية ال�سادرة من 
الهيئة العامة لالآثار التي تقول ان احل�سن يعود اىل 

الفرتة العبا�سية.
واأكمل زاهد حممد قائاًل" اإن اقامة ح�سن االخي�سر 
مظاهر  كل  من  اخلالية  ال�سا�سعة  املنطقة  ه��ذه  يف 
وح�سب  بحت  دفاعي  احل�سن  ان  على  تدل  ال�سكن 
الروايات التي تذكر انه مت ت�سييده على يد عي�سى ابن 
مو�سى، وهو ابن عم اخلليفة العبا�سي املن�سور، وقد 

بنى احل�سن مع ت�سكيل قوة ع�سكرية حلماية طريق 
القوافل، الأنه يقع يف املنطقة التي تربط بني اجلزيرة 
اغنى  م��ن  ال�سابق  يف  كانت  وه��ذه  ال�سام  ومنطقة 
الطرق التجارية التي كانت ت�سلكها القوافل اآنذاك، 
فبطبيعة احلال البد اأن توفر حماية لهذه القوافل الأنها 
متعلقة باقت�ساد الدولة اال�سالمية التي كانت مرتامية 

االطراف يف الع�سر العبا�سي.
وعن املظاهر االأثرية االأخرى يف تلك املنطقة قال" 
احل�سن  طريق  نف�ض  على  ال�سري  يف  ي�ستمر  من  ان 
)منارة  مثل  اأخ��رى  �سواخ�ض  هناك  ان  �سيالحظ 
مودة( بالقرب من ح�سن االخي�سر وكانت ت�سعل فيها 
النار لت�سبح دليال للقوافل ومن بعدها )العط�سان( 
على نف�ض الطريق، وجميعها ُبنيت على نف�ض العمارة 

واالأ�سلوب". 

           فن �هند�شة معمارية رائعة

اآثار كربالء" ان احل�سن ميتاز بدقة  واأو�سح مدير 
البناء الذي ا�سُتعملت فيه، احلجارة ولو وقفنا قلياًل 
بني  التي  املنطقة  اأن  لالحظنا  احلجارة  ه��ذه  عند 
�سخرية  كتل  على  حتتوي  ال  االخي�سر  ح�سن  فيها 
التي  ال�سخور  اأن  يف�سر  وهذا  البناء،  ملواد  م�سابهة 

   اإن جميع املواقع الثرية يف العراق 

مهملة من جانب ال�سيانة والعمار وال�ستثمار 

ال�سياحي   
اآثار كربالء املقد�سة زاهد حممد عليوي • مدير 
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بني منها احل�سن كانت تنقل من م�سافة ال تقل عن 
20 كيلو مرت، حيث توجد هناك مرتفعات �سخرية، 
وقد ا�ستخدمت مادة )اجل�ض( يف بناء هذه ال�سخور 

املعالقة".
وبني" هذا احل�سن  ميتاز باأبراجه الدفاعية املحكمة 
ومداخله املعقدة، وان م�ساحته تبلغ من ال�سمال اىل 
اىل  ال�سرق  وعر�سه من  ط��واًل(  اجلنوب )175 مرت 
الغرب )163 مرت( وارتفاع جدرانه )21 مرت( بينما 
يقع املدخل الرئي�سي للح�سن يف املنطقة ال�سمالية وهو 
حماط باأربعة اأبراج من جميع اجلهات، وهذه االبراج 
حتتوي على فتحات متكن املدافع داخل احل�سن من 
اأي�سا  وهناك  اخل��ارج،  يف  املوجودين  حركات  ر�سد 
احل�سن  م��ن  العلوية  املنطقة  يف  الكبرية  امل��م��رات 
ر�سد  من  داخل احل�سن  من  احلار�ض  يتمكن  حيث 
ما يحدث باخلارج ويف هذه املمرات فتحات وم�ساقط 
للزيوت واملياه ال�ساخنة يف حال تعر�ض احل�سن اإىل 

اقتحام، كما له اأربعة مداخل من االجتاهات االأربعة 
وي�سم 48 برجًا موزعة اأربعة منها ب�سكل ن�سف دائري 
يف االأركان االأربعة، وخم�سة اأبراج يف كل �سلع والربج 
الرئي�سي يف املدخل، وال نغفل جانب عملية التكييف 
يف داخل احل�سن فهناك خربة كبرية يف بناء ممرات 
على  ت�ساعد  كانت  والتي  اجل���دران  و�سمك  التهوية 

اعتدال درجة احلرارة يف ال�سيف وال�ستاء".

انعدام اأعمال ال�شيانة خطر                 
يحدق باحل�شن

االخي�سر  ح�سن  م��ّر  بالقول"  زاه��د  االأ�ستاذ  وتابع 
بعدة موا�سم لل�سيانة بداأت ب�سنة 1945 وانتهت ب�سنة 
لهذا احل�سن �سيانة  تكون  ان  1988 ومن املفرت�ض 
دورية ولكن بعد عام 1988 مل يدخل ح�سن االأخي�سر 

باأية عملية �سيانة واىل هذه ال�ساعة".
تتعر�ض  االآن  احل�سن  ج��دران  من  العديد  ويوؤكد" 
كبرية  ب�سورة  البناء  على  يوؤثر  ما  ومنها  للت�سققات 
حني  بني  تهوي  او  تت�ساقط  ال�سقوف  بع�ض  ان  حتى 
واآخر،  وهذا جعلنا ن�سكو حال ما مير به هذا ال�سرح 
احل�ساري من انهيار اىل جمل�ض حمافظة كربالء من 
اجل تخ�سي�ض مبلغ مادي ي�ساعد على �سيانة احل�سن 
ولكن لالأ�سف فان جمل�ض املحافظة اعتذر لعدم وجود 
تخ�سي�سات مالية، اأما بالن�سبة للهيئة العامة لالآثار 
والرتاث فالتخ�سي�ض املادي الذي ي�سدر منها قليل 

جدًا الأن هذه الهيئة كانت تابعة اإىل وزارة الثقافة التي 
حتتوي على الكثري من الهيئات واالق�سام، ويف االأ�سهر 
املا�سية زار املوقع وزير ال�سياحة واالآث��ار واطلع على 
واقعه ووعدنا باإجراء عملية �سيانة خالل هذا العام 

وال زلنا ننتظر".
وختم اال�ستاذ زاهد حديثه" يف واقع احلال اإن جميع 
العراق مهملة من جانب ال�سيانة  املواقع االثرية يف 
واالعمار واال�ستثمار ال�سياحي، رغم ان بلدنا يحتوي 
على مواقع اثرية وتراثية و�سياحية اأكرث من كل البلدان 
االأمني  اجلانب  على  الرتكيز  ب�سبب  وذلك  العربية، 
واخلدمي خالل العقد الفائت، وللعلم اأن االآثار ال تقل 
اهمية عن النفط الأنها تعترب موارد مالية ت�سب يف 
الوطني، ونحن بدورنا عملنا جميع  تقوية االقت�ساد 
ات�ساالتنا باجلهات املخت�سة من اجل تعبيد الطرق 
التي توؤدي اىل املواقع االأثرية، واإعادة تاأهيلها، ومن 
اجل هذا خاطبنا احلكومة املحلية بالعديد من الكتب 
الر�سمية ولكن دائما ما يكون اجلواب "لديكم وزارة 
وهي امل�سئولة عن هذه االأعمال" وفيما عدا ذلك نحن 
ناأمل من االخوة امل�ستثمرين ان ي�ستثمروا بالقرب من 
املواقع االثرية مثل زرع احلدائق وعمل مدن االألعاب 
الزائرين  ي�سجع على زيادة جلب  وهذا بدوره �سوف 

وال�سائحني اإىل املناطق االأثرية". 
الفني�ة  املوؤ�س�س�ات  لبع�ض  فيما م�سى  كانت  انه  وُيذكر 
ح�سن  يف  فنية  مهرجانات  ب�اقامة  تتمثل  ن�ساطات 
االخي�سر، اأولها كان مهرجان عام 1972م الذي اأقامته 
اأكادميية الفنون اجلميلة، واملهرجان االآخر كان لفرقة 

الفنون ال�سعبية، ثم فرقة م�سرح ال�سباب املعا�سر...   
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من  الكلمة  يف  ما  بكل  املجهول  ذلك  االإن�شان 
معنى ، �يف اأح�شن االأح��وال هو حيوان ناطق 
كائن  اإن��ه  �ق��ات��ل،  مفت�ش  اأي�شًا  ...�ل��ك��ن��ه 
ا�شتعاري من طراز فريد.. فمن يدر�ش �شلوك 
يومنا  حتى  االأ�ىل  البدائية  منذ  االإن�شان 
هذا - �رمبا اإىل االأبد - ف�شيجد اأن اال�شتعارة 
�شمة اأ�شا�شية لالإن�شان، فهو �شّيد هذا الكون ،هو  

بانيه،�هو  خمربه، هو معمره �هو مدمره!
االإ�شتعارة هي  اإن  االإن�شاين  التطور  �شرية  �يف 
ديدنه ��شاأنه.. منذ كانت البدايات �االإن�شان 
بيوتًا  �جعلها  �امل��غ��ا�ر  الكهوف  ا�شتعار  ق��د 
له  لت�شت  ال�شجر  اأ�راق  ا�شتعار  ثم   ، �منازل 
عريه �تقيه احلّر �الّقر، ا�شتعار من احليوانات 
ليوؤمن  ذاتها  باحليوانات  �ا�شتعان  طرائدها، 
لقمة عي�شه ال من باب التدجني، بل من باب 
من  ذلك  اإىل  �ما  ال�شيد  طرائد  يف  التوح�ش 

فنون البقاء ! 
 

وتطور  تاريخ  عن  بحث  يف  االأح���وال  من  بحال  ل�سنا  ونحن 
االإن�سان ، ولكن ما نود اأن ن�سل اإليه اأن هذا االإن�سان اال�ستعاري 
�سار منتجًا وبنى ح�سارة وترك اآثارًا خالدة، اإال ق�سمًا كبريًا 
من االأعراب ما زال اأ�سري اال�ستعارة االأوىل، بل اأنغم�ض فيها 
و�سارت ديدنه واأ�سلوبه، مل يرق اإىل م�ستوى االإن�سان الفاعل 
واملنتج اأبدًا، مل يح�سن التفاعل والتوا�سل املعريف واحل�ساري، 
الذي  االأول  الكهف  يف  وظ��ل  االإن�سانية،  عالقاته  ي�سبك  مل 

اأ�ستعاره منذ وجوده االأول! 
العنفوان  االأع��راب ع�سر جاهليتهم - ال مبعنى  يغادر  فلم 
والغ�سب  وال�ساللة  ال�سفاهة  مبعنى  بل  والعزة-   والكرامة 
واالنحدار اإىل الدرك االأ�سفل، ففي قامو�ض ا�ستعاراتهم اأنهم 
�سدوا الرحال وعلى راأ�سهم امللك ال�سليل)ال�ساعر اأمروؤ  القي�ض 
اأبناء عمومتهم  اإىل قي�سر الروم ي�ستعدونه على  الكندي(  
ل�سفك املزيد من الدم والقتل والدمار وكانت نتائج اال�ستعارة 
اأن مات ال�سليل م�سمومًا غريبًا قرب اأنقرة ، وهو الذي ق�سى 
زهوة �سبابه �ساهيًا الهيًا �ساربًا اخلمرة معاقرًا اإياها، وعلى 
حني غرة كان اأن توّجه اإىل قي�سر الروم  م�ستنجدًا به الإعادة 

ملكه الذي �سيعه طي�ُسه ولهوه !
ويف تاريخ العرب  من اال�ستعارات التي �سارت �سلوكًا اأ�سياًل 
اأبرهة احلب�سي وجي�سه  ما يندى له اجلبني، ا�ستعاروا  فيل 
اال�ستعانة  وح��اول��وا  احل���رام،  اهلل  بيت  وي��ه��دم  مكة  ليغزو 
بالنجا�سي ثانية لكنه كان على وعي عاٍل مبا ي�سمرون..!!  ومن 
اأحقاد التوراة والتلمود ا�ستعاروا الفنت والد�سائ�ض ... نعم.. 
من التوراة والتلمود الأن فعل هذه االأحقاد لي�ض بغري هذين 

ال�سفرين احلاقدين..!! 
اإ�سالم القراآن قفزوا اإىل )اإ�سالم ال�سيا�سة ( واإ�سالم   ومن 
احلديث وما يف الكثري منه من �سوائب ود�سائ�ض، ومن االإميان 
باهلل وكتبه ور�سله ا�ستعاروا وقفزوا اإىل الغ�سب ل�سيوخ فتنة 
واأمراء �ساللة، من نور االإميان اإىل دام�ض ال�ساللة واجلهل، 
اأ�ستعاروا اللحن عند الكثريين طالت ومبقدار ما طالت كانت 

جاهليتهم  و�ساللتهم. 
اليوم - االأعراب -  اأعراب النفط  على مراأى من العامل كله 

ي�ستعريون اأدوات القتل والدمار من الغرب وال�سرق ، كل ما 
اأنتجته احل�سارة االإن�سانية ا�ستقدموه وا�ستجلبوه وا�ستعاروه 
ال�ساللة  فكر  ا�ستعاروا  اأجله....  من  وجد  الذي  غري  ملعنى 
.....ا�ستعاروا  واالإن�سانية  واحل��ب  املحبة  من  ب��داًل  والتكفري 
القتل  واجلامعات..ا�ستعاروا  املدار�ض  مكان  لتحل  الكهوف 
اجلماعي واملذابح الوح�سية التي يرتكوبونها يوميا يف العراق 
واأفغان�ستان وباك�ستان و�سوريا ولبنان وتون�ض واليمن وال�سومال 

...واليوم يف م�سر  !!
وهم من ا�ستعدى اجليو�ض الغربية لغزو العراق والق�ساء على 
�سنيعتهم )�سدام( و�سمحوا للقوات الغازية اأن تاأتي من قبلهم 
و�سهلوا لها كل الطرق ....وبعد اأن تغريت املعادلة بعد الغزو 
راحوا ي�سرخون وي�سجون باأن )ال�سيعة هم من جلب االأعداء 

الحتالل بالد  الرافدين ( ...!!
وحدهم العرب االآن يف القرن احلادي والع�سرين يثبتون اأن 
االإن�سان كائن ا�ستعاري مازال على حيوانيته االأوىل ، ورمبا مت 
تدجني بع�ض احليوانات وتغيري �سلوكها ويبقى بع�ض االأعراب 
م�ساريع  اإنهم  االأوىل...!!   الن�ساأة  اإىل  م�سدودون  هم  حيث 
ا�ستعارة يف كل �سيء حتى يف فتاوى يخجل منها من يحمل ذرة 

عقل فكيف بالعاقل..؟ 
هذا امل�سهد املوؤمل يحفر جمراه عميقًا وثمة من يدفع به اإىل 
نهايته ليعلن اأن االأعراب لي�سوا اأهاًل الأن يكونوا موؤمتنني على 
اأي ثروة... واأي مقدرات...واأي جمتمعات ،  مل يرتكوا �سيئًا 
اإال ا�ستعاروه حتى رغيف خبزهم... ال�سيء الوحيد الذي مل 
ي�ستعريوه ومل يفكروا به العقل وال�سلوك احل�ساري هذا �سيء 
اآخ��ر،  وكاأنهما خطان  بعيد عنهم، فهو يف واٍد وهم يف واٍد 

م�ستقيمان لن يلتقيا !
يعريوه  اأن  لالأعراب  مالذي ميكن   : ن�ساأل  ونحن  يوؤملنا  وكم 
ويقدموه  للعامل..ثم .. مالذي �سار اأ�سياًل عندهم حتى يعريوه 

ويقدموه   للب�سرية ؟

 ا�ستعارات الأعراب واإعاراتهم!  

• عبدالهادي البابي 



�سعر: م�سطفى املهاجر 

ونزيف الزمن
فزُت
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نــزيــفــا الــــزمــــان  ــــــرح يف  ـــــــل اجل اأوغ
ــا عــتــيــا ــف ــي ــس ــــظــــالم � ـــــوم اأهـــــــوى ال ي
ــوءا ــس ــيــف � ــ�ــس ــتــطــالــت بــقــيــة ال ــس ــاأ� ف
نـــفـــو�ـــس يف  مـــــتـــــاهـــــة  يـــــتـــــقـــــرى 
دعــــاهــــم املـــــــــــروق  مــــــن  مــــ�ــــس  اأي 
اأعــــرتاهــــم الـــ�ـــســـيـــاء  مــــن  خـــــوف  اأي 
ــا ــن ــع ــــى احلــــقــــيــــقــــة ط ـــــــــرا عــــل وجت
يــــراهــــا اأو  يـــطـــيـــحـــهـــا  اأن  هــــمــــه 
ـــــــاة نـــــهـــــب خـــــــداع ــــظــــل احلـــــــي ــــت ل
ــــا ــــواه ـــــت ه ـــــول ـــــــراهـــــــا وقــــــــد ت وي
ــــد جمـــــــد اثــــيــــل ــــي ــــع ــــــــا ب ــــــــراه وي
ــى ــت ــس ـــا مــــــن املـــــتـــــاهـــــات � ـــه ـــت ـــل جـــل
ـــا هــــوان ـــي ــنــعــتــهــا كـــمـــا يـــ�ـــســـاء دن �ــس
ــــائــــعــــني حــــيــــارى وتــــــراتــــــيــــــل �ــــس
ــــل ــــي ـــــــا بـــــــقـــــــاء ذل ـــــــه ـــــــال كــــــــل اأم
اأيــــــهــــــا الـــ�ـــســـيـــف خــــائــــبــــا يـــتـــهـــاو
جــريــحــا تــــراه  اإذا  )الــــراأ�ــــس(  ذلــــك 
ــتــفــيــق �ــســعــوب ـــــــــزُت( تــ�ــس ـــى )ُف ـــل وع
وتــــــــــرى فــــيــــه عـــــزهـــــا وهـــــداهـــــا
وتـــــغـــــنـــــى جـــــــروحـــــــه مــــــزهــــــرات
ـــا ـــاع ـــس ـــ� ـــهـــجـــه الــــبــــهــــي اإت ــــى ن ــــل وع

وعــــلــــى �ـــســـفـــتـــيـــه فــــا�ــــس حـــتـــوفـــا
ــس يــبــتــغــيــهــا كــ�ــســوفــا ــ� ــم ــس ــ� ـــى ال وعـــل
ـــــــالأ الأفـــــــــــق نـــا�ـــســـعـــا واألــــيــــفــــا مي
ـــا واخلــــريــــفــــا ـــه ـــاع ـــي ـــس ـــيـــقـــيـــهـــا � ل
ــوفــا ــس ـــم خــ� ــــــــوا لــــبــــدر عـــل ــــني رام ح
ــفــا ـــــودا خمــي ـــــق ـــا خــــوفــــهــــم ح ـــم ـــن ف
ــــاهــــا خمـــــاتـــــال وعـــنـــيـــفـــا ــــب ــــت ــــس وا�
ــــا ــــوف ـــال وزح ـــائ ـــ�ـــس وهــــــي تـــخـــبـــو ف
ـــــــــــرور يـــــزيـــــد فـــيـــهـــا �ـــســـدوفـــا وغ
ـــاق الـــ�ـــســـمـــري فــيــهــا كــفــيــفــا ـــف ـــت ـــس وا�
ــــم كـــهـــوفـــا ــــقــــي اأدمـــــــنـــــــت ذلـــــهـــــا امل
ــا ــوف ــط اأطـــعـــمـــتـــهـــا مـــــن الــــ�ــــســــالل ق
ـــا ـــف اأدي ـــرا  ـــه الـــ�ـــســـمـــوم ج عــ�ــســال يف 
ويـــهـــمـــ�ـــس يــــالعــــنــــون الــــظــــروفــــا
ــــري مــــــع الـــــــهـــــــوان �ـــســـفـــوفـــا ــــس ــــ� وم
وذلــــــــيــــــــال بــــــــغــــــــدره و�ـــســـعـــيـــفـــا
ــا ــف ــي ــن وم ـــا  ـــاخم ـــس � الــــدهــــر  يف  ظــــل 
وريـــــفـــــا ـــــــد  جم ـــــــل  ظ يف  وتــــــــــــرى 
ـــفـــا ـــرغـــي وتــــــــرى فـــيـــه مـــــاءهـــــا وال
ـــال وقــــطــــوفــــا ـــس ـــ� ـــل ـــس ــــه � ــــي ــــاغ ــــن وت
ـــا ـــف ـــي ـــة ورف ـــج ـــه �ـــــســـــوف نــــحــــيــــاه ب
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يف اأحكام العبادات

الوجيز

خمالفة القوانني
ب�سمه تعاىل

مكتب �سماحة املرجع الديني العلى اآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين)دام ظله(:
ال�سوؤال )1(: نرجو بيان احلكم ال�سرعي يف خمالفة القوانني الو�سعية للمرور )من قيادة ال�سيارة بغري 
ترخي�س )من غري اجازة( اأو �سرب ال�سارة ال�سوئية اأو عدم اللتزام باإ�سارات رجل املرور وال�سري على 

طريق خمالف للطريق املاألوف( اأي)عك�س اجتاه الطريق ال�سحيح( فما هو احلكم ال�سرعي يف هذه 
املخالفات املرورية؟

ب�سمه تعاىل: يلزم التقيد باأنظمة املرور اذا كان عدم مراعاتها يوؤدي-عادة- اىل ت�سرر من يحرم اال�سرار به من 
حمرتمي النف�س واملال مطلقا على االأحوط. وينبغي التعاون مع القائمني بهذا ال�ساأن وخ�سو�سا يف املرحلة الراهنة 

لتجاوز حالة الفو�سى والت�سيب واملحاذير االمنية.
ال�سوؤال)2(: يف خ�سم الظروف احلالية التي يعي�سها ال�سعب العراقي ونتيجة حلالت الت�سيب والفو�سى 

وغياب ال�سلطة القانونية يف كثري من الدوائر احلكومية: 
جند بع�س املوظفني ل يلتزمون بالدوام الر�سمي فهم اإما ل ياأتون للدائرة عدة ايام اأو ل يلتزمون  اأ - 
ب�ساعات العمل اليومي فياأتون متاأخرين ويخرجون مبكرين, فما حكم عملهم وما حكم الرواتب التي 

يتقا�سونها؟ ما هي توجيهاتكم بهذا ال�سدد؟
ال يجوز الأي موظف ان يخالف ال�سوابط القانونية وااللتزامات التي تعهد بها مبوجب عقد توظيفه ما مل ي�ستمل 

على حمرم واملتخلف عن اداء وظيفته ال ي�ستحق الراتب املقرر له مبقدار التخلف.
هل يجوز للموظف ان يخرج من الدائرة احلكومية قبل انتهاء الدوام الر�سمي باإذن اأحد  ب - 

امل�سوؤولني اإذا كان ذلك �سمن �سالحياته اأو خارج �سالحياته؟
يجوز ذلك فيما اذا كان �سمن �سالحياته القانونية حقًا.

ال�سوؤال)3( �سيدي املفدى قام البع�س با�ستغالل الو�سع املرتدي الذي مير به البلد بالتحايل على القانون 
واحل�سول على اأكرث من درجة وظيفية ويف اأكرث من دائرة فهل يجوز لهم ذلك؟ وما حكم الراتب الثاين 

الذي يتقا�سونه؟ وما حكم الرواتب التي ا�ستلموها �سابقا؟
ال يجوز ذلك بتاتا. بل يكون اآثما والراتب االآخر الذي ي�ستلمه �سحت وما ا�ستلمه من قبل اإن مل ميكن ارجاعه اىل 

خزينة الدولة بنحو يقيه من االختال�س وجب الت�سدق به على الفقراء.
ال�سوؤال)4( هل من ن�سيحة وتوجيه للموؤمنني يف املوا�سيع اأعاله؟

نن�سح جميع املوؤمنني باحرتام القوانني اجلارية وال�سامنة مل�سالح املجتمع والوفاء بالتزاماتهم العقدية 
واالجتناب عن االعمال الو�سيعة التي ت�سلب الربكة يف الدنيا وتوجب االإثم يف االآخرة وعليهم اأن ير�سوا قواعد 
اخللق اال�سالمي النبيل يف املجتمع الذي يعي�سون فيه ليكونوا مثاال يقتدى بهم فـ)كلكم راع وكلكم م�سوؤول عن 
رعيته( قال تعاىل وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على االإثم والعدوان واتقوا اهلل ان اهلل �سديد العقاب( 

اأخذ اهلل تبارك وتعاىل باأيدي اجلميع اىل ما فيه اخلري وال�سالح.

مكتب 
ال�سيد ال�سي�ستاين يف النجف االأ�سرف

امل�سائل ال�سرعية
19 حمرم احلرام 1427

» م�ساألة 72 « : ال يجوز ــ على االأحوط ــ تقدم املراأة على 
مكان  يف  ال�سالة  اأدائهما  عند  حماذاتهما  وال  الرجل 
يكون  بحيث  الرجل  عن  املراأة  تاأخر  يلزم  بل   ، واحد 
ركبتي  ملو�سع  حماذيًا  ال�سجود  حال  يف  جبهتها  مو�سع 
بينهما حائل كاجلدار  اأو يكون   ، الرجل يف هذه احلال 

، اأو م�سافة اأكرث من ع�سرة اأذرع . 
العورة وهي يف  �سرت  ال�سالة  ُيعترب يف   :  » م�ساألة 73   «
الرجل : الق�سيب والبي�ستان والدبر ، ويف املراأة جميع 
بدنها عدا الوجه باملقدار الذي ال ي�سرته اخلمار حينما 
ت�سدله على �سدرها ونحرها وعدا الكفني اإىل الزندين 

والقدمني اإىل اأول جزء من ال�ساقني . 
اأثناء ال�سالة  اإذا علم امل�سلي وهو يف   :  » » م�ساألة 74 
وت�سح  �سرتها  اإىل  املبادرة  وجبت  ت�سرت  مل  عورته  ان 
�سالته ، كما ت�سح اأي�سًا اإذا كان االنك�ساف بعد الفراغ 

من ال�سالة . 
» م�ساألة 75 « : ُيعترب يف لبا�س امل�سلي اأمور : 

1 - الطهارة كما تقدم . 
2 - اإباحة ما كان منه �ساترًا للعورة على االأحوط لزومًا . 
ــ  احلياة  حتلها  التي  امليتة  اأجزاء  من  يكون  ال  اأن   -  3
كجلد احليوان املذبوح بطريقة غري �سرعية ــ �سواء اأكان 
يكفي لوحده اأن يكون �ساترًا للعورة اأم ال على االأحوط . 

4 - اأن ال يكون م�سنوعًا من اأجزاء ال�سباع كالثعلب وال 
االحوط  على  كاالأرنب  حلمها  اأكل  يجوز  ال  مما  غريها 
وهذا �سرط يف خ�سو�س ما يكفي اأن يكون �ساترًا للعورة 

وال يعم غريه . 
5 - اأن ال يكون من احلرير الطبيعي اخلال�س بالن�سبة 

اإىل الرجال . 
اأو غري اخلال�س  الذهب اخلال�س  يكون من  اأن ال   -  6

بالن�سبة اإىل الرجال . 
» م�ساألة 76« : يحرم لب�س الذهب واحلرير الطبيعي على 
لهم  االأحوط  بل   ، اأي�سًا  ال�سالة  حال  غري  يف  الرجال 

ترك التزين بالذهب مطلقًا. 

اأحكام ال�سالة

طبقا لفتاوى املرجع الدين الأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني 
ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف(
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◄اإعداد: هيئة التحرير

اآية اهلل العظمى املرحوم 
ال�سيد ابو القا�سم اخلوئي 

)قّد�س �سّره(

اآية اهلل العظمى 
ال�سيد علي ال�سي�ستاين 

)دام ظّله الوارف(

فيه  يجب  مو�سع  يف  �سالته  يف  ق�سر  اإذا 
المتام بطلت ولزمته الإعادة اأو الق�ساء 
من دون فرق بني العامد واجلاهل والنا�سي 
واخلاطئ, ويت�سثنى من ذلك ما اإذا ق�سد 
امل�سافر الإقامة يف مكان وق�سر يف �سالته 
جلهله باأن حكمه المتام ثم علم به فاإنه 
على   - حينئٍذ   - عليه  الإعادة  جتب  ل 

الأظهر والأحوط الإعادة

يجب  مو�سع  يف  �سالته  يف  ق�سر  اإذا 
 , العادة  ولزمته  بطلت  المتام  فيه 
العامد  بني  فرق  دون  من  الق�ساء  اأو 
اإذا  نعم   , واخلاطئ  والنا�سي  واجلاهل 
وق�سر  مكان  يف  القامة  امل�سافر  ق�سد 
المتام  حكمه  باأن  جلهله  �سالته  يف 
ثم علم به كان احلكم بوجوب العادة 

عليه مبنيًا على الحتياط الوجوبي

اآراء 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(

ق�سر ال�سالة
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ه يف مدينة »تربيز« يف التا�سع و الع�سرين من �سهر ذي  �س �سرَّ ولد قدَّ
احلجة احلرام من �سهور عام 1321, وعا�س ثمانني �سنة وثمانية 

ع�سر يومًا, وخّلف تراثًا علميًا �سخمًا, ورّبى جياًل كبريًا من املفكرين 
اأوجد من خاللها حتولت عظيمة يف العلوم الإِ�سالمية, ولقى رّبه 

بنف�س مطمئنة يوم الأَحد الثامن ع�سر من حمرم احلرام من �سهور 
عام 1402 هـ , ووِرَي جثمانه الطاهر يف حرم ال�سيدة فاطمة بنت 

الم جتد �سخرة قربه اإىل جنب قرب ال�سيد  المام الكاظم عليهما ال�سَّ
النقي الورع ال�سيد اأحمد اخلون�ساري -قّد�س اهلّل �سّرهما- فاقرتن 

الكوكبان يف م�سجعهما كما كان بينهما اأُلفة يف حال حياتهما.

• اإعداد: ح�سني عبد االأمري

ال�سّيد حمّمد ح�سني 

)1321ه � 1402ه(
الطباطبائي

 درا�سته وتدري�سه
بعد اإكماله مرحلة املقّدمات �ال�شطوح يف مدينة 
1344ه  عام  االأ�شرف  النجف  اإىل  �شافر  تبيز 
الإكمال درا�شته احلوز�ية، �بقي فيها ع�شر �شنني.
در��شه  يلقي  �اأخ��ذ  تبيز،  مدينة  اإىل  عاد  ثّم 
التي  اال�شطرابات  �ب�شبب  �شنني،  ع�شر  فيها 
احلرب  خ��الل  اآذرب��اي��ج��ان  حمافظة  يف  حدثت 
املقّد�شة،  قم  مدينة  اإىل  �شافر  الثانية  العاملية 
�اأقام فيها، �بداأ بتدري�ش علم التف�شري �الفل�شفة 
�العلوم العقلية؛ الأّنه �جد احلوزة بحاجة ما�ّشة 
اإىل مثل هذه العلوم؛ لكي ت�شري جنبًا اإىل جنب مع 

العلوم االأُخرى مثل الفقه �االأُ�شول.
بداأ يف عام 1368ه بتدري�ش االأخالق �العرفان، 
ثّم قام بتدري�ش ر�شالة ال�شري �ال�شلوك املن�شوبة 

لل�شّيد بحر العلوم.
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  اأ�ساتذته
املعر�ف  االإ�شفهاين  الغر�ي  ح�شني  حمّمد  ال�شيخ 
االإ�شفهاين،  املو�شوي  احل�شن  اأبو  ال�شّيد  بالُكمباين، 
ال�شّيد  النائيني،  ال��غ��ر�ي  ح�شني  حمّمد  ال�شيخ 
القا�شي  علي  ال�شّيد  الكوهكمري،  احلّجة  حمّمد 
الطباطبائي، ال�شّيد اأبو القا�شم اخلون�شاري، ال�شّيد 

ح�شني البادكوبي، ال�شيخ علي االإير�اين.

طريقته في التدري�س
اإلقاء  عند  كالمه  يف  �لّينًا  هادئًا  �شره(  كان)قد�ش 
الدر�ش  مطالب  من  مطلٍب  من  ينتهي  �ال  ال��در����ش، 
اإ�شباعًا جّيدًا، �بعبارات  باإ�شباعه  اأن يقوم  بعد  اإاّل 
بكرثة  الطاّلب  الأذه��ان  ت�شتيت  د�ن  �من  ق�شرية، 
على  امل��اّدة  مطالب  ب�شرح  يقوم  �ك��ان  التفريعات، 
اأ�شا�ش اال�شتدالل �البهان يف اإثبات العلوم النظرية 
مثل الفل�شفة �ما �شابهها، �كان يقول يف هذا املجال: 
»ال ينبغي االعتماد على ال�شعراء �الق�ش�ش يف اإثبات 

هذه العلوم«.
�يوؤّكد يف بحوثه على نقطة مهّمة �هي: »اإّن الدين 
القراآن  اإىل  الرجوع  �علينا  يفتقان،  ال  �العقل 
الكرمي �الوحي يف احلاالت التي تعجز فيها عقولنا 

ل اإىل احلقائق«. عن التو�شّ

  تالمذته
البه�شتي،  احل�شيني  ح�شني  حمّمد  ال�شّيد  ال�شهيد 
ال�شيخ اإ�شماعيل ال�شاحلي املازندراين، �شهره، ال�شهيد 
املو�شوي  الكرمي  عبد  ال�شّيد  القد��شي،  علي  ال�شيخ 
الهمداين،  املفّتح  حمّمد  ال�شيخ  ال�شهيد  االأردبيلي، 
ال�شيخ حمّمد  ال�شعيدي،  ر�شا  ال�شّيد حمّمد  ال�شهيد 
الفا�شل اللنكراين، ال�شهيد ال�شيخ مرت�شى املطّهري، 
ال�شّيد  ال�شهيد  الكا�شاين،  الرا�شتي  ح�شني  ال�شيخ 
م�شطفى اخلميني، ال�شيخ ح�شن ح�شن زادة االآملي، 
اهلل  عبد  ال�شيخ  الكا�شاين،  االإمامي  حمّمد  ال�شيخ 
الهمداين،  النوري  ح�شني  ال�شيخ  االآملي،  اجل��وادي 
جعفر  ال�شيخ  ال�����ش��ريازي،  م��ك��ارم  ن��ا���ش��ر  ال�شيخ 
االأبطحي،  املوّحد  باقر  حمّمد  ال�شّيد  ال�شبحاين، 
حم�شن  ال�شيخ  اليزدي،  م�شباح  تقي  حمّمد  ال�شيخ 

احلرم بناهي، ال�شيخ مرت�شى املقتدائي.

 مكانته العلمية
العقلية  العلوم  يف  جمتهدًا  �شره(  يكن)قد�ش  مل 
�النقلية فح�شب، بل كان اأديبًا ��شاعرًا ماهرًا، كتب 
�الفار�شية،  العربية  باللغتني  ال�شعرية  الق�شائد 
�كان فّنانًا بارعًا باخلط، فقد كان خّطه جمياًل جّدًا، 
�له منظومة يف اآداب اخلّط �شّمها اإىل اأحد موؤّلفاته.

  �سفاته واأخالقه
1� اإخال�شه هلل: كان �يف جميع اأحواله �ا�شعًا 
املوؤمنني)عليه  اأمري  جّده  ��شايا  عينيه  ن�شب 
قال)عليه  ح��ي��ث  االإخ���ال����ش،  يف  ال�����ش��الم( 
ففي  العمل«،  اإخال�ش  العلم  »ثمرة  ال�شالم(: 
ي�شيد  اأن  االأ�شخا�ش  اأحد  اأراد  املّرات  من  مّرة 
بح�شوره بكتاب امليزان يف تف�شري القراآن � �هو 
هذا  »كالمك  ال�شّيد:  له  – فقال  موؤّلفاته  من 
يدفعني اإىل الُعجب، �الُعجب ُيفقد العمل ق�شد 

القربة هلل �االإخال�ش له«.
يف  عالية  مراحل  ال�شّيد  ط��وى  عبادته:   �2
كان  فقد  املعنوي،  �ال�شلوك  �ال�شري  العرفان 
دائم الذكر �الدعاء، م�شغواًل بذكر اهلل حّتى 
عندما جتده ذاهبًا يف الطريق الإلقاء الدر�ش، 
يف  �لديه  امل�شتحّبات،  اأداء  على  مواظبًا  �كان 
العبادة  بني  م��وّزع  متنّوع  برنامج  رم�شان  �شهر 
دع��اء  �ق���راءة  ال��ق��راآن،  �ق���راءة  �التاأليف، 
ال�شحر الذي كان يهتّم به اهتمامًا كثريًا، حيث 

كان يقراأه بح�شور اأفراد عائلته.
تعّلق  له  ال�شالم(:  البيت)عليهم  الأه��ل  �ال�ؤه   �3
من  بلغه  �ما  ال�شالم(،  البيت)عليهم  باأهل  خا�ش 
املكانة العلمية الرفيعة يعود يف احلقيقة اإىل ع�شقه 

�ذ�بانه �تو�ّشله بهم)عليهم ال�شالم(.
4� ب�شاطته يف العي�ش: كان ب�شيطًا يف جميع �شوؤ�ن 
حياته، فاإذا اأردنا اأن نتكّلم عن م�شكنه فهو متوا�شع 
حياته  طول  يعتمد  �مل  ال��زّ�ار،  ال�شتقبال  ي�شع  ال 
احلقوق  على  املعا�شية  اأُم���وره  تي�شري  يف  ال�شريفة 
على  احتياجاته  �شّد  يف  يعتمد  كان  بل  ال�شرعية، 
عن  �رث��ه��ا  �شغرية،  زراع��ي��ة  اأر����ش  قطعة  �اردات 

اأجداده يف تبيز.
5� توا�شعه لالأ�شاتذة �الطاّلب: كان كثري التوا�شع 

يف  اأُ���ش��ت��اذه  �باخل�شو�ش  الأ�شاتذته،  �االح���تام 
يجد  حيث  الطباطبائي،  القا�شي  ال�شّيد  االأخ��الق 
اأمام هذا العامل الرّباين، الذي جتّلت  نف�شه �شغريًا 

فيه اأ�شرار التوحيد �املقامات الرفيعة.
اأّما عن توا�شعه للطاّلب، فينقل اأحد طاّلبه قائاًل: 
اأنا  اأُ�شتاذ، بل  ال�شّيد: ال تناد�ين بكلمة  لنا  »يقول 
�اأنتم عبارة عن جمموعة جئنا اإىل الدر�ش لغر�ش 

العمل �شوية للتعّرف على حقائق االإ�شالم«.

 من م�ؤّلفاته
نهاية  احلكمة،  بداية  ال��ق��راآن،  تف�شري  يف  امليزان 
االإ�شالم،  يف  القراآن  االإ�شالم،  يف  ال�شيعة  احلكمة، 
القراآن  املجتمع �االأُ�شرة �الز�اج على �شوء  ق�شايا 
حا�شية  املعارف،  اأُ�شول  يف  ال�شبع  الر�شائل  الكرمي، 
�طريقة  الفل�شفة  مبادئ  املحّرمة،  املكا�شب  على 
املثالية، ر�شالة يف احلكومة االإ�شالمية، حا�شية على 
يف  ر�شالة  �املعاد،  املبداأ  يف  ر�شالة  االأُ�شول،  كفاية 
القّوة �الفعل، اأُ�شول الفل�شفة الواقعية، علي)عليه 
االأ�شفار،  على  حا�شية  االإلهية،  �الفل�شفة  ال�شالم( 
يف  ر�شالة  الو�شائط،  يف  ر�شالة  ال�شفات،  يف  ر�شالة 

الوالية، �شنن النبي)�شلى اهلل عليه �اآله(.

ُتويّف)قد�س �سره( يف 
الثامن ع�سر من املحّرم 

1402ه مبدينة قم 
املقّد�سة, وُدفن بجوار 
مرقد ال�سّيدة فاطمة 

املع�سومة)عليها 
ال�سالم(.
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• ايزابيل بنيامني ماما ا�سوري

كذبة ينهار ب�سببها تاريخ اأمة  

لقد فعل التزوير واملال والحتيال 
اأر�ــس  اختالق  يف  فعله  والغتيال 
الواقع  على  بالقوة  وفر�سه  و�سعب 
امــر  ال�سنني  ــادم  ــق ت جعله  حــتــى 

م�سلما به. 

 �سبي اليهود بني التوراة واملدونات التاريخية . ج2

التاريخي يف  احلق  زيف  االأول  اجل��زء  بينا يف  اأن  بعد  و 
وهبهم  الرب  ان  اليهود  فيه  يزعم  الذي  فل�سطني  اأر�ض 
ناأتي هنا لن�سلط  هذه االأر�ض بعد اخالئها من �سكانها، 
كانت  بانها  التوراة  توؤكد  التي  ال�سبي  فرتة  على  ال�سوء 
)70( �سنة باأمر الرب اهلل والتي لها عميق ال�سلة باأر�ض 
لالأحداث  املدون  بالتاريخ  اال�ستعانة  لدى  ولكن  امليعاد، 
اأجله  الذي من  ال�سبب  ُيعرف  وال  الرقم  تبني كذب هذا 
اليهود  ول��ع  نعرف  اأننا  مع   )70( الرقم  اليهود  اختار 
مئاآت  ذكرهما  ورد  ال��ذي  �سبعني  ورق��م  �سبعة  بالرقم 
املرات يف التوراة . ولكن مع ذلك وعلى �سوء ما حتققت 

منه فقد برز هنا راأيان حول م�ساألة ال�سبي البابلي . 
ويوؤكد عليه  ويذكره  التوراة  االأول: هو ما جاء يف  ال��راأي 
حيث  لها  املف�سرة  واملو�سوعات  املقد�ض  الكتاب  تاريخ 
ذكرت باأن بداية �سبي اليهود اإىل بابل كان يف �سنة )607 

ق.م( وهو عام دمار اأور�سليم ح�سب التوراة. 
والراأي الثاين: ما تقوله االآثار التاريخية ملنطقة احلدث 
)بابل( والتي على �سوئها حدد علماء االآثار تاريخ دمار 

اأور�سليم و�سبي اليهود �سنة )587 ق.م(. 
فعلى �سوء التاريخ االأول تاريخ الكتاب املقد�ض ، فاإن فرتة 
�سبي اليهود يف بابل كانت )�سبعني �سنة( وهو مذكور يف 
ويف  وا�سح  بن�ض  الرب  عند  من  الوحي  به  نزل  التوراة 

اكرث من مو�سع كما �سياأتي بيانه. 
وعلى �سوء التاريخ الثاين فاإن فرتة �سبي اليهود يف بابل 
كانت )خم�سني �سنة( اأي بفارق ع�سرين عاما ، وهو الذي 
تذكره املدونات واللقى واالألواح امل�سمارية لبابل وما دونه 
على اجلدران  ت�سويره  وما مت  كور�ض  على عهد  الفر�ض 

وذكره الفال�سفة املعا�سرون للحدث واأرخه املوؤرخون. 
لناأت اوال على التوراة ، ماذا تقول حول ال�سبي ؟ وكيف 
حُتدد وبكل و�سوح وطماأنينة الرقم )70( وتن�سبه للرب 

الذي قرر هو ذلك بح�سب زعمهم. 
االأَْر���ضِ  هِذِه  ُكُلّ  رُي  ))َوَت�سِ  11  :25 اإرميا  �سفر  جاء يف 
�َسْبِعنَي  َباِبَل  َمِلَك  ُعوُب  ال�ُسّ هِذِه  َوَتْخِدُم  َوَدَه�ًسا،  َخَراًبا 

�َسَنًة((. 
وجاء يف �سفر اأخبار االأيام الثاين 36: 21 ))الإِْكَماِل َكاَلِم 

اِم َخَراِبَها �َسْبِعنَي �َسَنًة((.  ِبّ ِبَفِم اإِْرِمَيا، ُكِلّ اأََيّ الَرّ

َنِة االأُوىَل ِمْن ُمْلِكِه،  وجاء يف �سفر دانيال 9: 2 ))يِف ال�َسّ
ِننَي اَلِّتي َكاَنْت َعْنَها  اأََنا َداِنياآَل َفِهْمُت ِمَن اْلُكُتِب َعَدَد ال�ِسّ
َعَلى  �َسَنًة  �َسْبِعنَي  ِلَكَماَلِة   ، ِبِيّ الَنّ ْرِمَيا  اإِ ىَل  اإِ ِبّ  ال��َرّ َكِلَمُة 

َخَراِب اأُوُر�َسِليَم((. 
: اإِيِنّ  ُبّ ُه هَكَذا َقاَل الَرّ وجاء يف �سفر اإرميا 29: 10 ))الأََنّ
هَذا  اإِىَل  ُكْم  ِبَرِدّ ُدُكْم  اأََتَعَهّ ِلَباِبَل،  �َسَنًة  �َسْبِعنَي  اِم  مَتَ ِعْنَد 

ِع((. امْلَْو�سِ
ْبِعنَي  اِم ال�َسّ ويف �سفر �سفر اإرميا 25: 12 ))َوَيُكوُن ِعْنَد مَتَ

�َسَنًة اأَيِنّ اأَُعاِقُب َمِلَك َباِبَل((. 
َيا  َوَقاَل:  ِبّ  الَرّ َماَلُك  �سفر زكريا 1: 12 ))َفاأََجاَب  ويف 
ُنوِد، اإِىَل َمَتى اأَْنَت اَل َتْرَحُم اأُوُر�َسِليَم َوُمُدَن َيُهوَذا  َرَبّ اجْلُ

ْبِعنَي �َسَنًة؟((. ْبَت َعَلْيَها هِذِه ال�َسّ اَلِّتي َغ�سِ
اإذن من كل ما تقدم نقراأ اأن الرب اهلل عاقب اليهود على 
ع�سيانهم له باأن رمى بهم يف االأ�سر �سبعني �سنة على يد 
نبوخذن�سر البابلي وبعدها قرر الرب معاقبة ملك بابل 
اليهود  وارج��ع  بابل  دمر  الذي  الفار�سي  كور�ض  يد  على 
معززين مكرمني اإىل اور�سليم مرة اأخرى وبنى لهم هيكل 

الرب وبذلك انتهت فرتة عقوبة الرب )ال�سبي(.
الفرتة  البابليون  بابل لرنى هل دّون  تاريخ  اإىل  ناأت هنا 
 ، بابل  اإىل  اليهود  و�سبي  اور�سليم  خ��راب  بني  الواقعة 
اليهود  وارج���اع  كور�ض  يد  على  بابل  خ��راب  زم��ن  حتى 
احلادث  هذا  كور�ض  دون  وهل  اآخرى  مرة  اور�سليم  اإىل 
يف تاريخه . وكم بلغ عدد امللوك من نبوخذ ن�سر وحتى 

نبونيد اآخر ملوك بابل ثم كور�ض. 
قبل الدخول يف املو�سوع البد من وقفة نبني فيها ا�سياء 

تفيد البحث . 
اليهود �تز�ير التواريخ. 

تزوير  ي�ستطيعوا  مل  ولكنهم   ، التوراة  يف  التاريخ  زوروا 
االآثار القدمية فكانت �سببا يف ف�سيحتهم.

كتبوا  اإن  فاإنهم  ل��الأمم  الكبري  حل�سدهم  نظرا  اليهود 
تاريخ �سخ�ض يحبونه فاإنهم يجعلونه �سريكا للرب ، واإذا 
له  يكتبون  فاإنهم  عادال  كان  واإن  حتى  �سخ�سا  ابغ�سوا 
او�سحها  ولعل  كثرية  ذلك  على  وال�سواهد  اأ�سود  تاريخا 
وعن   ، م��رمي  ال�سديقة  وام��ه  عي�سى  ع��ن  كتبوه  م��ا  ه��و 
بانه  الذي �سوروه  لتاريخ نريون  .وكتابتهم  النبي حممد 
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جمنون احرق روما ، وكتابتهم تاريخ املانيا ف�سوروا هتلر 
بال�سفاح املجرم النازي فن�سبوا اإليه اأنه احرقهم وخنقهم 

بالغاز ال�سام مثال . 
وتاريخيا هكذا هو احلال مع نبوخذ ن�سر البابلي وكور�ض 
يحاربهم  اأن  قبل  نبوخذن�سر  كتبوا عن  )الوثني( حيث 
باأنه عبد الرب الذي نفذ ارادة اهلل . بينما كان نبوخذ 
بكل  فرموهن  عليه  انقلبوا  ثم  وثني  احلقيقة  يف  ن�سر 

قارعة هو ومدينة بابل العظيمة. 
اليهود  منه  ي�سنع  حيث  الوثني  لكور�ض  بالن�سبة  وهكذا 
)م�سيحا( بطال م�سخرا من قبل الرب والرب يعتمد عليه 
يف تاأديب البابليني . فت�سبح بابل : )) َباِبُل اْلَعِظيَمُة اأُُمّ 
كور�ض  وي�سبح   ،  )1( .  )) االأَْر���ضِ َوَرَجا�َساِت  َوايِن  ال��َزّ
مدونته  يف  يذكر  وال���ذي  اال���س��ن��ام  يعبد  ال��ذي  الوثني 
ذلك  حفر  وقد  املعابد  اإىل  االآلهة  اع��اد  باأنه  احلجرية 
الكلمات:  هذه  كور�ض((  ))اأ�سطوانة  ب�  ُيعرف  ما  على 
))يا ليت جميع االآلهة التي اأعدُتها اإىل مقامها يف مدنها 
املقد�سة، تطلب من اأجلي العمر الطويل من بيل ونابو(( 
فكور�ض يذكر هنا اأنه يعبد اآلهة اآخرى كثرية واعاد اآلهة 
اأخرى اإىل معابدها ياأت اليهود في�سنعوا منه عبد الرب 
اليهود وبناء بيت  وم�سيحه الذي جعل الرب نهاية �سبي 

الرب الهيكل على يديه . 
يدي  بني  موجود  ما  �سوء  وعلى  كباحثة  ناحيتي  من  اأنا 
ج�سام  احداثا  الأن  ذلك  كل  �سحة  يف  ا�سك  �سواهد  من 
وقعت يف زمنه كيف يغفل عنها كور�ض فلم ُيدونها �سمن 
اليهود ال�ستغالل هذا احلدث فد�سوا  اجنازاته ؟ فياأتى 
يف ال��ت��وراة م��ا ي�����س��اوؤون ول��ذل��ك ن��رى ان ال��ت��وراة حتفل 
بالكثري من ماآ�سيهم التي يخلو منها تاريخ كور�ض الذي 
ا�سبح )م�سيحا( يف نظرهم كما تبني الن�سو�ض التالية: 
ُبّ مِلَ�ِسيِحِه،  يقول يف �سفر اإ�سعياء 45: 1 ))هَكَذا َيُقوُل الَرّ

ِلُكوَر�َض اَلِّذي اأَْم�َسْكُت ِبَيِميِنِه((. 
ثم ن�سبوا لكور�ض قوال ال ندري ما مدى �سحته وهل يتبني 
من هذا القول اأن كور�ض كان يوحى له كما يف �سفر اأخبار 
االأيام الثاين 36: 23 ))هَكَذا َقاَل ُكوَر�ُض َمِلُك َفاِر�َض: اإَِنّ 
اِلِك االأَْر�ِض، َوُهَو  ْعَطايِن َجِميَع مَمَ َماِء َقْد اأَ َبّ اإِلَه ال�َسّ الَرّ

وُر�َسِليَم((. ْبِنَي َلُه َبْيًتا يِف اأُ ايِن اأَْن اأَ اأَْو�سَ
يف  النا�ض  رم��ى  ال��ذي  كور�ض  اأن  ُي�سدق  ه��ذا  عقل  اأي 
التي  الذهب  ال�سنام  ي�سجدوا  مل  الأنهم  النار  اخاديد 
ياأمر  هذا  كور�ض  االأ�سود،  جب  يف  دانيال  ورمى  �سنعها 
وكل  املقد�سة  الذهب  اآنية  وُيعيد  للرب  بيت عبادة  ببناء 
ُيرجعها  الهيكل  من  ن�سر  نبوخذ  اخذها  التي  الغنائم 
خالل  من  لنا  يت�سح  فهل  اأخ���رى.  م��رة  اهلل  هيكل  اإىل 
هذا الن�ض اأن حملة )كور�ض( الع�سكرية على بابل كانت 
ل�سواد عيون اليهود وارجاعهم اإىل اور�سليم وانهاء حالة 

اأن  اأم  اأن يكون ذلك على يديه؟.  �سبيهم كما قرر الرب 
الرب كان عبثيا حيث دمر اماكن عبادته على يد وثني ، 

واعاد بنائها على يد وثني. خلبطة.
ولكن هنا �سوؤال يطرح نف�سه بقوة . وهو اأن بع�سا من �سبي 
اليهود كان يف ارا�سي مملكة فار�ض وحتت �سلطة كور�ض 
وحتى زمن امللك اح�سوير�ض وهي فرتة طويلة ن�سبيا كما 

تذكر التوراة نف�سها ، فلماذا مل يرجع هوؤالء اليهود من 
ال�سبي وف�سلوا البقاء يف فار�ض حيث قرر امللك ابادتهم 
الأنهم  التوراة  تزعم  كما  اور�سليم  اإىل  ارجاعهم  ولي�ض 
وال  كور�ض  امللك  بدين  ُيدينون  وال  ومنعزل  مريب  �سعب 
كما يف  و�سوح  بكل  ذلك  التوراة  تذكر  اح�سوير�ض حيث 
ْن ُيْهِلَك َجِميَع اْلَيُهوِد  �سفر اأ�ستري 3: 8 ))َفَطَلَب َهاَماُن اأَ
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َلَكِة اأََح�ْسِويُرو�َض، �َسْعَب ُمْرَدَخاَي((. اَلِّذيَن يِف ُكِلّ مَمْ
نعم اأنه التاريخ امل�سطرب لبني اإ�سرائيل )البدو( الذين 
مل ميلكوا ح�سارة فجمعوا من ح�سارات االأمم وجعلوها 
تاريخا لهم ولذلك ترى اأن تاريخهم م�سخ �سيء ال ي�سبه 

�سيء . 
نعود للمو�سوع . 

اإذن مما تقدم تبني اأن �سبي اليهود يف بابل وح�سب رواية 
ن�سو�ض  يف  مذكور  وه��ذا  �سنة  �سبعني  ا�ستمر  ال��ت��وراة 

مقد�سة نزل بها الوحي من عند الرب اإله اإ�سرائيل. 
فهل توؤيد املدونات واالآثار البابلية املرتوكة ذلك ؟ وهي: 

اأوال : املدونات التاريخية البابلية. 
ثانيا : االألواح التجارية البابلية وغريها . 

ثالثا : املدونات الفلكية التي دونتها بابل .)2(
اأن  املدونات  هذه  �سوء  وعلى  الباحثني  اأغلب  يتفق  يكاد 
دمار اأور�سليم كان �سنة )587 ق. م( وهذا يعني اأن فرتة 

ال�سبي كانت )50( �سنة ولي�ست �سبعني �سنة. 
فّخاريات  وثائق  هي  ه��وؤالء  عليها  يعتمد  التي  الوثائق 
فرتة  تفا�سيل عن  على  امل�سماري حتتوي  باخلط  قدمية 
كتبة  معظمها  دّون  وق��د  وخلفائه.  الثاين  ن�سر  نبوخذ 

عا�سروا احلرب و�سبي اليهود. 
فعلى �سبيل املثال ناأخذ احل�ساب الذي حاول فيه علماء 
الكتاب املقد�ض اال�ستعانة باملدونات الفلكية لكونها اكرث 
لفرتة  ال�سحيح  التاريخ  ملعرفة  القمر  وخ�سو�سا  دق��ة 
االعتماد  ميكن  القمر  مواقع  ان  ومبا   ، بابل  يف  ال�سبي 
عليها بدقة فائقة،مع توفر كم كبري من مدونات ح�ساب 
الباحثني بعناية ار�ساد القمر  منازل القمر در�ض هوؤالء 
امل��وج��ود يف   .VAT ال��ل��وح 4956  ال����واردة يف   13 ال��� 
قادر  كومبيوتر  فا�ستعانوا بربنامج   ، الربيطاين  املتحف 
تاريخ معنَيّ يف  ال�سماوية يف  على حتديد مواقع االجرام 
وحَلّلوا   ، االأل��واح  يف  املذكورة  االأرق��ام  واأدخ��ل��وا  املا�سي 

املعطيات التي قدمها الكومبيوتر بدقة بالغة. 
وكانت املفاجاأة . 

امل��ذك��ورة  القمر  اأر���س��اد  اأوق���ات  ك��ل  اط��الق��ا  تتوافق  مل 
التوراة . فيما  توؤكد عليها  التي  االأل��واح مع االأح��داث  يف 

التي حددت  املواقع  كلها مع  ال� )13(  االأر�ساد  تطابقت 
يعني  ال�سبي، وهذا  كانت فرتة  �سنة )587(  اأن  ح�سابيا 
اأن الفرتة التي ق�ساها اليهود يف ال�سبي كانت )50( �سنة 

، ولي�ض )70( �سنة. )3(
املرقم  امل�����س��م��اري  ب��ال��ل��وح  العلماء  ه���وؤالء  ا�ستعان  ث��م 
تدوين  فيه  مت  وال���ذي   )2.VAT ب���  امل��رم��ز   .2872(
�ساللة ملوك بابل حتى �سقوط بابل وجمئ كور�ض الذي 
ترى  )كما  للوح  املرافقة  الرتجمة  يف  وا�سحا  ا�سمه  بدا 
يف ال�سورة املرفقة( . ومت ح�ساب مدة حكم كل ملك من 

هوؤالء فكانت النتيجة )50( �سنة فقط ال اأكرث . 
ولناأخذ مثاال على ذلك. 

يذكر  لوح  هناك  عليها  املعثور  امل�سمارية  االأل��واح  �سمن 
فقام  بابل  ملوك  من  ملك  لكل  التجارية  ال�سنوات  كل 
بابل رجوعا من عهد  ملوك  �سنوات حكم  بجمع  العلماء 
نبونيد ، اآخر ال�ساللة امللكية البابلية وحتى زمن نبوخذ 
ن�سر الثاين . فتو�سلوا اإىل �سنة )587( وهو تاريخ دمار 

اأن فرتة  يعني  بابل. وهذا  اإىل  ال�سبايا  وو�سول  اور�سليم 
ال�سبي كانت خم�سني عاما ال اأكرث . 

فكما يعلم اجلميع اأن العهد البابلي احلديث بداأ يف القرن 
ال�سابع قبل ميالد ال�سيد امل�سيح ، حيث حكم الكلدانيون 
امللك  ه��و  االأول  احل��اك��م  وك��ان  بابل  ام��رباط��وري��ة  على 
بالغزو  عهدهم  وانتهى  نبوخذن�سر،  والد  )نبوبوال�سر( 
الفار�سي على يد كور�ض حيث اطاح باآخر حاكم لهم وهو 
ونبونيد  نبوخذن�سر  بني  املدة  ح�ساب  وعند  )نبونيد(. 
تكون النتيجة )50( عاما. ومن املثري لالهتمام جدا اأن 
اللوح VAT 4956 بعد درا�سته تبني اأنه ي�سري اإىل دمار 
اور�سليم �سنة )587( تعالوا معي لنطلق ر�سا�سة الرحمة 
على هذه ال� )70( �سنة ومن التوراة نف�سها. يقول اإرمياء 
اإرميا من  يف ا�سحاح 32 : 1 ))الكلمة التي �سارت اإىل 
قبل الرب، يف ال�سنة العا�سرة ل�سدقيا ملك يهوذا، هي 
ال�سنة الثامنة ع�سر لنبوخذن�سر وكان حينئذ جي�ض ملك 
تواريخ  الن�ض توجد  . يف هذا  اأور�سليم((  ُيحا�سر  بابل 
دقيقة كما تزعم التوراة حيث اأنها وحي من اهلل الرب اإله 
�سعب اإ�سرائيل وال مُيكن للوحي اأن يخطاأ. يقول الن�ض : 
دمر نبوخذن�سر الثاين اأور�سليم يف ال�سنة الثامنة ع�سر 
من ملكه وهذا يعني اأن اأرمياء كان يف زمن نبوخذن�سر 
الذي دمر اور�سليم . فاإذا كانت �سنة )568 � 569( هي 
ال�سنة ال�سابعة والثالثني الإبتداء حكم نبوخذن�سر . تكون 

بذلك اأور�سليم قد ُدمرت �سنة )587 ق.م(. 
يعني 18+569=587

فمن اأين جاءت التوراة بال�سبعني عاما التي ن�سبوها للرب 
اهلل ؟ 

عندهم  ك��ان  اإن  االإ���س��ك��ال  ه��ذا  على  اليهود  فلُيِجْبنا 
هي  التوراة  اأن  �سراحة  وبكل  لنا  فليقولوا  واإال  ج��واب. 
مقد�سا.  كتابا  ولي�ست  تائه،  بدوي  ل�سعب  تاريخي  كتاب 

وليخرجوا من فل�سطني.
اإيزابيل بنيامني ماما اآ�سوري . نيويورك يف 24.7.2013 

الرب ي�سرت من يعطيني ملجاأ اآمن. 

امل�سادر والتو�سيحات 
1- �سفر روؤيا يوحنا الالهوتي 17: 5 .

2 – الألواح التجارية هي و�سولت طينية ر�سمية مت العثور عليها يف خرائب بابل تعود حلقبة نبوخذ ن�سر الثاين ملك بابل. اأما الألواح 
الفلكية . فهي الواح م�سمارية ت�سف بدقة بالغة موقع ال�سم�س والقمر والكواكب والنجوم ُيكتب معها معلومات تاريخية مثل اخل�سوف 
والك�سوف , واحلروب التي تقع والحداث وغريها . واملدونات التاريخية هي التي ُتدون ما يح�سل يف فرتة حكم اي ملك من ملوك بابل. 
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,Chronicles Babylonian and Assyrian

   اليهود نظرا حل�سدهم 

الكبري لالأمم فاإنهم اإن كتبوا 

تاريخ �سخ�س يحبونه فاإنهم 

يجعلونه �سريكا للرب , واإذا 

ابغ�سوا �سخ�سا حتى واإن كان 

عادل فاإنهم يكتبون له تاريخا 

اأ�سود وال�سواهد على ذلك 

كثرية   



جملة  اأجــرت  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  زيارته  هام�س  على    
)الرو�سة احل�سينية( حوارًا مو�سعًا مع �سماحة ال�سيخ ح�سني كوراين, 
الذي يعمل يف جمال التبليغ يف املركز ال�سالمي )ح�سينية ال�سّديقة 
والتعاي�س  التاآلف  ق�سايا  حول  لبنان,  يف  ال�سالم(  عليها  الكربى 
نقاط  مع  التعامل  وكيفية  الأمم,  وباقي  ال�سالمية  الطوائف  بني 
ت�سمنها  عديدة  اأخــرى  ونواحي  الفكرية  والتقاطعات  الختالف 

احلوار التايل:

الكوراني: الشيخ حسين 
أهم شيء للشباب العمل 

العقائدية  الشخصية  بناء  على 
السليمة االيمانية 

في حوار مع

بني ا العقائدي  الختالف  نبنّي  اأن  ميكن  كيف  احل�شينية:  لرو�شة 

الطوائف ال�سالمية دون امل�س والتجريح؟
و�سّنة-  امل�سلمني -�سيعة  اأن  اأدركنا  اذا  كــوراين: ميكننا ذلك  ال�سيخ ح�سني 
جممعون على االأ�س�س االعتقادية خ�سو�سا ما يتعلق باأهل البيت عليهم ال�سالم، 
ودعنا نطرح اال�سالم كما اأراد اهلل -عز وجّل- ور�سوله �سلى اهلل عليه واآله وكما 
تناقله العلماء امل�سلمون -�سيعة و�سّنة- من الذين مل ت�سربهم لوثة البالط، فاأننا 
املت�سررة هي  اأن اجلهات  و�سنجد  اإ�سالمي جامع،  اأمــام طرح  اأنف�سنا  �سنجد 

اجلهات التكفريية الوهابية ومن يدور بفلكها..
حتى اأ�سول الدين بيننا ال تختلف ب�سرط اأن نرجع اىل الثوابت، وكمثال ال�سّنة 
متفقون معنا على اأن )َمن مات ومل يعرف اإمام زمانه مات ميتة جاهلية( وهذا 
موجود يف العديد من امل�سادر ال�سّنية، اأي انه يف كل زمان هناك اإمام يجب على 
امل�سلمني مبايعته، لكن �سالطني اجلور اأرادوا اأن يطرحوا ا�سالمًا التقاطي هجني 
يف�سل االأمة عن اأهل البيت -عليهم ال�سالم- والعلماء الذين تاأثروا بالبالط 
وكانوا وّعاظًا لل�سالطني تبّنوا هذا الطرح، فيما بقي العلماء الذين مل يت�سلوا 
بال�سالطني يطرحون عقائدهم ب�سكل �سليم، وهذه الكتب ت�سهد بني اأيدينا باأن 
هناك يف كل ع�سر كان من يركز على �سرورة بيعة االإمام، اأّما من هو االإمام فان 
امل�سلمني يجمعون على وجود حديث لر�سول اهلل مفاده اأن االأئمة بعده اثنا ع�سر 

�سلوات اهلل عليهم ، وكّلهم من قري�س.. 

• حوار : حممد الي�ساري
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امل�سلمني وطوائف ا التاآلف بني  لرو�شة احل�شينية: كيف ميكن تر�سيخ 

عليهم  البيت  اهل  ومبادئ  ال�سالم  على  وحثهم  امل�سلم  غري  املجتمع 
ال�سالم ب�سورة غري مبا�سرة؟

ال�سيخ ح�سني كوراين: هناك اأمثلة كثرية يف هذا املجال تو�سحها االآيات القراآنية 
وخا�سة ما يتعلق بامل�سيحيني فقد ورد ذكرهم يف القراآن الكرمي يف مواطن ايجابية 
عديدة، وحتفل �سرية اأهل البيت عليهم ال�سالم بالعديد من االأمثلة، ففي كربالء كان 
مع �سيد ال�سهداء امل�سيحي واالأ�سود واالأبي�س، ويف الكوفة مرَّ االإمام علي عليه ال�سالم 
وبرفقته م�سوؤول بيت املال، فراأى �سخ�سًا ي�ستعطي فقال االإمام لرفيقه ما هذا؟ فقال 
ن�سراين. فقال له االإمام علي عليه ال�سالم )ا�ستعملتموه حتى اإذا دق عظمه تركتموه 

يتكفف وجوه النا�س!؟ افر�سوا له من بيت املال(.
هناك اأي�سا مبداأ امل�ساواة يف االن�سانية الذي دعا اليه اأمري املوؤمنني علي عليه ال�سالم 

يف قوله املعروف )النا�س �سنفان اإما اأخ لك يف الدين اأو نظري لك يف اخللق(.
ونحن مهما كانت معا�سينا فاأن اهلل -عز وجّل- ُيحبنا ويريد اأن ياأخذنا اليه وعلى 
هذا فال ي�سح ان نتخذ مواقف من االآخرين الذين هم غري متدينني ونحكم عليهم 

قطعيًا، فرمبا تكون عاقبة بع�سهم اأف�سل من عواقبنا، والعربة بالنتائج والعواقب.

لرو�شة احل�شينية: �سماحة ال�سيخ كيف يتم العمل يف الدنيا دون ال�سرر ا

مبا تتطلبه الأخرى من قبل الرجل املوؤمن؟
هو  الــذي  االإلهي  القانون  وفق  االن�سان  يعمل  اأن  مبجرد  كــوراين:  ح�سني  ال�سيخ 
الر�سالة العملية واحلكم ال�سرعي وال يف�سل بني الدنيا واالآخرة على االطالق، فهو 
بذلك يت�سل بر�سوان اهلل -تعاىل- ولن يجد تناق�سا بني الدنيا واالآخرة، اأما اذا ن�سي 
االآخرة واأخذ الدنيا فقط وعمَل لها ف�سوف يغرق يف بحرها ويجد نف�سه اأمام �سعوبة 
ا�ستيعاب معاين ومتطلبات اجلمع بني االثنني، وال نن�سى قوله تعاىل )وابتغ فيما اآتاك 
اهلّل الدار االآخرة وال تن�س ن�سيبك من الدنيا( وهذا ي�سكل جوابًا على ال�سوؤال ويجعل 
من الدنيا و�سيلة ح�سرية اىل بلوغ االآخــرة، الأنه ال ميكن احل�سول على الدرجات 

العالية يف االآخرة اإال من خالل الدنيا...

لرو�شة احل�شينية: كيف تف�ّسر الجتاه الديني يف رياح التغيري التي ا

ي�سهدها الوطن العربي وما الدوافع لذلك ومن امل�ستفيد؟
ال�سيخ ح�سني كوراين: تف�سرينا لهذه التغريات - بغ�س النظر عن التفا�سيل - هي 
عودة اىل اال�سالم بعد اأن يئ�ست ال�سعوب العربية واالإ�سالمية من التجارب املختلفة 
التي مل ت�ستطع اأن تقدم حاًل، بل ان جتارب احلكم الت�سلطي يف املنطقة عموما حاولت 
اأن تف�سل ال�سعوب عن دينها فلم ت�ستطع، وقد �سكلت الثورة اال�سالمية يف ايران معلمًا 
بارزا يف ال�سحوة اال�سالمية، تاأثرت فيها الكثري من ال�سعوب اال�سالمية، وهذا يعد 

اإ�سعافًا الإ�سرائيل، ثم اإ�سعافا لالأنظمة العربية املت�سلطة واملرتبطة بالغرب.
هذه االأمور التي حتدُث يف املنطقة االآن جتعلنا ننتبه اىل كلمة اأمري املوؤمنني االإمام 
ْنَيا َعَلْيَنا َبْعَد �ِسَما�ِسَها  علي عليه ال�سالم يف كتاب نهج البالغة حني قال )َلَتْعِطَفنَّ الدُّ
ِعُفوا  ِذيَن ا�ْسُت�سْ نَّ َعَلى الَّ ُرو�ِس َعَلى َوَلِدَها. وتال عقيب ذلك: ﴿َوُنِريُد اأَْن مَنُ َعْطَف ال�سَّ
َعَلُهُم اْلَواِرِثنَي﴿. اأي ان الدنيا التي اأعر�ست عن خامت  ًة َوجَنْ َعَلُهْم اأَِئمَّ يِف ااْلأَْر�ِس َوجَنْ
النبيني �سلى اهلل عليه واآله وعن اأهل بيته عليهم ال�سالم واّتبعت اآل �سفيان واأهل 

الباطل �سرتجع بناًء على الوعد االإلهي الأن اهلل -عز وجّل- وعد بذلك كما يف الن�س 
الواحدة بظهور االإمام املهدي  العاملية  اأعاله، وهذا يف�سر قدوم احلكومة  القراآين 
عليه ال�سالم وحتقيق الوعد االإلهي، ولكن هذا الوعد يحتاج اىل مقدمات وتنويه وهذا 
التنويه قد يطول لقرون فهو لي�س تغيريا مناطقيا امنا يحمل �سفات العاملية... نحن 
االآن يف بداية هذه االرها�سات التغيريية الكبرية التي �ستنتهي مهما طال امل�سار يف 
رفع راية ال اله اإال اهلل يف جميع اأنحاء العامل، وهذا يحّتم على ال�سخ�س اأن يفّرق بني 
اأ�سل ال�سحوة اال�سالمية يف البلدان اال�سالمية والعربية ب�سكل خا�س وبني دخول 
الغرب على اخلط حلرف امل�سار، الأن ال�سورة التي نراها اأمامنا االآن هي اخللط بني 
اعتقادات �سعوب اال�سالم، وحبها الأهل البيت عليهم ال�سالم. اأي ان اجلو العام هو 
اجتاه ال�سعوب نحو اال�سالم بغ�س الن�سر عن ت�سيي�س احلركات التي تهب يف الدول 
اال�سالمية، وهذا جعل الغربيون يتعاملون مع اال�سالميني وغريهم فاملهم لديهم هو 
امل�سالح االمريكية والغربية عمومًا... املد االآن يف املنطقة يف �سالح اال�سالم وهذه 
االيجابيات �ستتداخل مع �سلبيات كثرية ناجتة عن حماوالت جادة حلرف هذا امل�سار 

باجتاه امل�سالح الغربية...

لرو�شة احل�شينية: هناك اأحاديث كثرية عن عالمات الظهور يف العقد ا

الخري ترى ما هي وجهة نظر �سماحتكم يف هذا الجتاه؟
ال�سفياين-  يبداأ عند ظهور  الظهور  كــوراين: احلديث عن ع�سر  ال�سيخ ح�سني 
والظاهر من الروايات اأن ا�سمه عثمان- الذي يحكم املناطق اخلم�س يف ال�سام كما 
ورد يف الروايات. قبل خروجه ميكن ان تكون هذه مقدمات واإرها�سات ت�ستمر اإىل 
اأن يبداأ ع�سر الظهور، اأي من املمكن ان نكون نحن يف مرحلة ما قبل الظهور، وقد 
ت�ستمر هذه االأمور قرونًا او يكون عمرها ق�سري جدًا هذا اأمر ال ميكن اجلزم به، الأنه 
نوع من التوقيت الذي ُنهينا عنه. واملهم اأن ال ن�سل ق�سور الدليل برغابتنا، الأنه لي�س 
من املنهج العلمي اأن يف�سر �سخ�س ما رواية معينة من خالل اقتطاعها كجزء من كل، 
واي�سالها برغبته وميوله فتكون النتيجة كالتوقيت اأو ما �سابه وقد ُنهينا كما ذكرنا 

عن اأن نكون وّقاتني..

لرو�شة احل�شينية: كيف لرب الأ�سرة اأن يوجه اأ�سرته ب�سورة �سحيحة ا

ومتوازنة يف ا�ستخدام و�سائل الت�سال والتكنولوجيا احلديثة؟
اإذا ا�ستطاع رب االأ�سرة اأن يوجه نف�سه توجيها �سحيحًا  ال�سيخ ح�سني كــوراين: 
فعندها ي�ستطيع اأن يوجه اأ�سرته، ويف احلقيقة هذه اكرب م�سكلة تربوية ينبغي ان 
تت�سافر اجلهود من اجلها، و�سنكت�سف عند حماولة ايجاد احللول لها اننا مق�سرون 
يف تربية اأنف�سنا دينيًا. يجب اأن ننّظم نومنا ويقظتنا على ا�سا�س ما ين�سجم مع ديننا 
ال اأن نعترب ال�سَهر على �سبيل املثال �سيئا البد منه واأ�سا�سي يف منط معي�ستنا فهذا 
االأمر قد يتلف اأع�ساب االن�سان ومينعه من النهو�س باكرا الأداء ال�سالة واملبا�سرة 
باملهام اليومية، وكذلك بالن�سبة الأطفالنا فعندما ين�سغل الطفل باالألعاب والتلفاز وما 
�سابه ذلك فانه �سيرتك واجبه الدرا�سي و�ستنخف�س ن�سبة تعلمه وم�ستقبله العلمي، 
وهذا بدوره يجعل املجتمع يف امل�ستقبل يعاين من قّلة املخت�سني واملتعلمني. احلل 
يعتمد على التزامنا يف الوقت وتنظيم اأداء الواجبات، خا�سة اذا ما علمنا ان اأطفالنا 

يقلدوننا يف كل �سيء...
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لرو�شة احل�شينية: هناك فراغ وا�سح لدى ال�سباب يف الدول ال�سالمية, ا

كيف يتم ال�ستفادة من هذا الطاقات املعطلة يف الجتاه ال�سحيح؟
ال�سيخ ح�سني كوراين: اأهم �سيء بالن�سبة لل�سباب هو العمل على بناء ال�سخ�سية 
العقائدية االميانية ال�سليمة بناءا منهجيا علميا ر�سينا، فهناك العديد من الروايات 
التي تن�س على �سرورة اال�ستفادة من فرتات الفتوة، الأن االن�سان كل ما تقدم فيه 
العمر زادت �سعوبة تعّلمه واكت�سابه مهارات ومعارف ا�سافية، لذلك فان مرحلة 
ال�سباب ح�سا�سة جدًا ويجب ا�ستخدامها بناءًا على االأ�س�س الدينية التي تعني فيما 
الكرمي  القراآن  بح�سب  املوؤمنة،  ال�سخ�سية  مقومات  على  النف�س  تروي�س  تعنيه 

واالأحاديث ال�سريفة و�سرف اجلهد على اأ�سا�س بناء هذه املقومات...

لرو�شة احل�شينية: اأغلبية املجتمعات العربية هي جمتمعات ع�سائرية ا

حتكمها العادات والتقاليد فهل ترى ثمة تقاطعات بني ال�سالم وهذه 
العادات والتقاليد؟

ال�سيخ ح�سني كوراين: ال م�سكلة بني الدين والع�سائر، فاأمري املوؤمنني علي بن اأبي 
الع�سائر،  م�سّكاًل من  كان جي�سه  ال�سالم- عندما ذهب اىل �سفني  طالب -عليه 
والع�سائر كفيلة بحفظ �سالمة االأ�سرة و�سلة الرحم.. بل ان احلر�س على تفكيك 
الع�سائر هو هدف ال ديني، وباملقابل نرى �سرورة تنقية اأجواء الفرد والع�سرية من 

املحرمات، اأي ا�ستخدام احلكم اال�سالمي يف الع�سرية بداًل من االأعراف والتقاليد. 
ونود اأن نذكر باإ�سادة ملا فعلته ع�سائر العراق يف العقد االأخري، بحر�سهم على وحدة 
ال�سف بني امل�سلمني وحقن دماء املواطنني ورجال اجلي�س وال�سرطة، وهذا �سّكل 
�سمام اأمان بالن�سبة اإىل احلكومة يف العراق، لكن ما يوؤخذ على الع�سائر هو روح 
التعايل عند بع�س االأفــراد والتم�سك ببع�س االأحكام واالأعــراف املخالفة لل�سرع.. 
وجماعات  اأفــرادا  املواطنني  جلميع  م�ستمر  واإر�ساد  توعية  هناك  تكون  اأن  ينبغي 
الأن الع�سائر هي نواة املجتمع يف الدول العربية واالإ�سالمية فاإن �سلحت �سلح �ساأن 

املجتمع.

لرو�شة احل�شينية: هل تعتقد اإن اجلميع يف الوقت الراهن يتطلع اإىل ا

منقذ للب�سرية وكيف؟
ال�سيخ ح�سني كوراين: نعم هي م�ساألة فطرية يف التطور نحو االأف�سل، كما واأن 
املنقذ للب�سرية يظهر بعد اأن جترب كل االأطياف احلكم، حتى ال تبَق حجة الأحد 
وحتى ال تقول جهة اأو �سريحة من النا�س لو َحكمنا لعَدلنا، الأن النا�س بحاجة فعلية 
اىل العدل واحلرية ومل يتمتع اأي جمتمع بهذا االأمر كاماًل حتى االآن، وعلى هذا فان 

الب�سرية كافة تتطلع اإىل املخّل�س واملنقذ بح�سب قناعتها وعقيدتها.
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 �سيء عن الإعجاز العددي يف القراآن الكرمي  

كهذا،  �شائك  مو�شوع  ت��ن��ا�ل  يف 
يلزمنا اأن نكتفي باملر�ر على اأهم ما 
فيه من ق�شايا. فالبحث يف مو�شوع 
االإعجاز العددي يف القراآن الكرمي 
�بذلك  خمتلفة.   اأب��ع��ادا  يتخذ 
االأن���واع  ع��ن  باحلديث  �شنكتفي 

التالية:

 1. املقابالت العددية يف القراآن: ويق�سد بها اإح�ساء 
ما يتكرر من كلمات معينة يف الذكر احلكيم. وقد اأعان 
وه��ذا خري  ذل��ك.  ابتكار احلا�سوب كثريا يف حتقيق 
الكرمي  القراآن  الكامنة يف  املعاجز  اإح��دى  دليل على 
الذي ال تنق�سي عجائبه، وال تنتهي غرائبه، والتي مل 
يتو�سل اإليها االإن�سان قبل املبتكرات احلديثة. وقد اأفرد 
الدكتور ماهر ال�سويف املجلد 18 من املو�سوعة الكونية 
الكربى)2008( الأعجاز الت�ساوي والتنا�سق العددي يف 

القراآن الكرمي.
ومن ذلك ما له مدلوله يف الواقع. فمثال ذكر )االأيام( 
365 مرة وهو عدد اأيام ال�سنة، و)اليوم( 30 مرة وهو 
عدد اأيام ال�سهر، و)ال�سهر( 12 مرة وهو عدد �سهور 
ال�سنة، و)ال�سماوات( 7 مرات وهو عددها احلقيقي، 
اليوم.  �ساعات  ع��دد  وه��و  م��رة   24 ولفظة)�ساعة( 
فيكون  و)اليب�ض(مرة  م��رة  لفظة)الرب(12  ووردت 
املجموع13، بينما وردت لفظة )البحر(32 مرة فيكون 
جمموعهما 45 مرة تكون ن�سبة الرب واليب�ض 29% منها 
ون�سبة البحر 71% وهي تطابق ن�سبة الياب�سة اإىل ن�سبة 
املاء املحيط بها)بي�سون، 2005: 195(. ومن ذلك ما 
تو�سل اإليه د. جمدي وهبة ال�سافعي من م�سر اإىل اأن 
اأن كلمة )اإمام(  اثنا ع�سر اعتمادا على  االأئمة  عدد 

وردت يف القراآن الكرمي 12 مرة.
وال��ه��دى(  )الرحمة  العددية  املقابالت  اأمثلة  وم��ن 
اللتان ذكرتا 13 مرة لكل منهما و)الكافرون والنار( 
154 مرة لكل و)ال�سيئات وال�ساحلات( 180 مرة لكل 
و)احلياة وامل��وت( 71 مرة لكل و)اجل��زاء واملغفرة( 
117 لكل و)الدنيا واالآخ��رة(115 مرة لكل و)املالئكة 
وال�سياطني(88 مرة لكل و)احلر والربد(4 مرات لكل 
و)اجلنة والنار( 77 مرة لكل)امل�سدر ال�سابق: 192-

.)193
  ومن االأمثلة االأخرى مما ي�سمى)املقابالت العددية(: 
)الرغبة والرهبة( 8 مرات لكل و)اإبلي�ض واال�ستعاذة( 

11 م���رة ل��ك��ل و)ال�����س��وم وال�����س��رب( 14 م���رة لكل 
الع�سر فقد  اأم��ا  لكل.  م��رة  والكفر( 811  و)االإمي���ان 
مرة)م�سطفى  الي�سر 36  ذك��ر  بينما  م��رة  ذك��ر 12 
فتحي، 2005: 58(، وهنالك مغزى لذلك، ففي قوله 
ي�سرا( يف  الع�سر  اإن مع  ي�سرا  الع�سر  تعاىل)فاإن مع 
وذكر  مرة  الع�سر  ذكر  ورد  املباركة،  االن�سراح  �سورة 
اأن املعرفة تبقى واح��دة مهما  الي�سر مرتني)باعتبار 
تكررت والنكرة تتعدد بتعدد ذكرها(، وهو وعد من 
ذكرنا  لو  املقام  بنا  ويطول  تعاىل.  اهلل  من  التي�سري 

املزيد.
من  الكثري  عنه  ع��رب  م��ا  وه��و  احل�سابي:  التفوق   .2
الباحثني حول احلروف املقطعة يف بدايات بع�ض ال�سور 
كونها ت�سري اإىل تكرار تلك احلروف يف ال�سورة التي 
تذكر تلك احل��روف يف بدايتها اأك��رث من اأي��ة حروف 
القدماء من قبيل  األ�سنة  اأخ��رى. وقد ورد ذلك على 
ال�سيوطي، وقد تعزز ذلك حديثا با�ستخدام الو�سائل 

االلكرتونية.
وت�سمى هذه احلروف)احلروف النورانية( و)احلروف 
املقطعة(، ويبلغ عددها ن�سف عدد حروف الهجاء)14 
وقد  ال�سالم.  عليهم  املع�سومني  بعدد  اأي  حرفا(، 
جمعت يف جملة)�سراط علي حق ن�سكه()بي�سون، 

.)187: 2005
ومن موا�سفات احلروف النورانية اأنها حتوي من كل 
اأ�سرار  من  ال�ساطئ،  ن�سفه)بنت  احل��روف  من  نوع 
يت�سع  وال   .)15 ال���ق���راآين،1972:  البيان  يف  العربية 
املقام لتف�سيل ذلك. كما اأنها اأكرث ا�ستخداما يف اللغة 
العربية من احلروف االأخرى! وغالبا ما ياأتي بعد هذه 
احلروف ما يتعلق بالقراآن، مثل)الر تلك اآيات الكتاب( 

و )ي�ض والقراآن احلكيم(، وغريها.
الذين  الكفار  يذّكر  احل��روف  هذه  ذكر  اأن  قيل  كما 
قالوا)هذا �سحر مبني(اأن القراآن  مكتوب بلغتهم وما 
ي�ستخدمونه من حروف هجاء، ولكنهم ال ي�ستطيعون 

•  اأ.د. حميد ح�سون بجية
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اأن ياأتوا ولو باآية من مثله، ولو تعاونوا لتحقيق ذلك. �سيء عن الإعجاز العددي يف القراآن الكرمي  
فقد  احل��روف،  تلك  كنه  الباحثون يف  اختلف  وكما 
اختلفوا يف معانيها. فقد ذهب بع�سهم اإىل اأنها من 
املت�سابهات وال يعلم معانيها وال تاأويلها اإال اهلل تعاىل. 
ويروى عن اأمري املوؤمنني اأنه قال: لكل كتاب �سفوة، 
احل��روف  التهجي)ومنها  ح��روف  ال��ق��راآن  و�سفوة 
النورانية(. ومنهم من قال: اإن لكل كتاب �سرا، و�سر 
القراآن يكمن يف فواحت ال�سور. وظن البع�ض اأنها مما 

يحوي اال�سم االأعظم.
 3. معجزة الرقم 19:. ورد هذا الرقم العجيب يف  
االآية 30 من �سورة املدثر املباركة)عليها ت�سعة ع�سر( 
وهو عدد املالئكة من خزنة النار.  والعدد 19 يجمع 
بني اأكرث القليل من العدد واأقل الكثري منه)العاملي، 

.)496 :2010
وذلك يتعلق اأي�سا بال�سور ذات الفواحت، فمثال ال�سورة 
التي تبتدئ باحلرف )ن( يتكرر فيها هذا احلرف 
فمثال يف  ال��ع��دد)19(.  م�ساعفات  من  يكون  بعدد 
�سورة )ق( يذكر )اإخ��وان لوط( ولي�ض )قوم لوط( 
للمحافظة على م�ساعفات العدد19 اخلا�سة بحرف 

)ق( املذكور يف بداية ال�سورة.
اأهمية كبرية يف القراآن. فاالآية االأوىل  ولهذا الرقم 
وهي الب�سملة  تبلغ19 حرفا)عدا الباء الذي مل يرد مع 
احلروف النورانية وهو رمبا يحوي ال�سر االأعظم(. 
وهنالك عالقة بني الب�سملة والعرتة يف هذا امل�سمار، 
–علي-  اأي�سا )حممد  العرتة هو 19  فعدد حروف 

فاطمة- ح�سن-ح�سني(.
ال��ق��راآن  ت��ك��ررت يف  الب�سملة  م��ن    فكلمة )ا���س��م( 
اأي  19  تكررت 2698م���رة  وكلمة )اهلل(  م��رة،   19
م�سروبة يف 142، و كلمة)الرحمن( تكررت 57 اأي 
19 م�سروبة يف 3، وكلمة)الرحيم( تكررت114 مرة 
اأي 19 م�سروبة يف 6. وال يخفى  اأن عدد �سور القراآن  

114، وهو من م�ساعفات الرقم 19.
ولو اأخذنا �سورة الفاحتة املباركة التي تتكون من �سبع 
اآي��ات، لو  اآي��ات، وحذفنا الب�سملة منها، بقيت �ست 
�سربناها-اأي 6- يف 19 الأ�سبح الناجت 114، وهو عدد 
�سور القراآن الكرمي. كما اأن اآخر �سورة يف امل�سحف-
اأي النا�ض- تت�سمن 6 اآيات عدا الب�سملة، لو �سربناها 

يف 19 لكان لدينا نف�ض الناجت.
الكرمي  ال���ق���راآن  اآي����ات  اأول  اأن  ذل���ك  اإىل  ي�ساف 
نزوال)اقراأ با�سم ربك الذي خلق، خلق االإن�سان من 
علق اقراأ وربك االأكرم الذي علم بالقلم علم االإن�سان 
ما مل يعلم( تتكون من 19 كلمة. وعدد كلمات اآخر 
ما نزل منه )اليوم يئ�ض الذين كفروا من دينكم فال 
تخ�سوهم واخ�سون، اليوم اأكملت لكم دينكم واأمتمت 
عليكم نعمتي ور�سيت لكم االإ�سالم دينا( تتكون من 
19 كلمة. اأي اأن هنالك عالقة ح�سابية بني اأول االآيات 
هذا  وغري   .)100 واآخرها)ال�سويف،2008:  ن��زوال 

كثري يف اآيات الذكر احلكيم! 
4.  وهنالك نوع رابع وهو ما ميكن ت�سميته االأعداد 
املوحية، اأي التي كانت ت�سري اإىل حقائق معينة تتعلق 
وخري  حديثا.  اإال  عليها  التعرف  يتم  مل  ب��االأرق��ام 
مثال على ذلك ما ورد يف االآية 25 من �سورة الكهف 
املباركة)ولبثوا يف كهفهم ثالث مائة �سنني وازدادوا 
ت�سعا(. فهو باحل�ساب ال�سم�سي 300�سنة، وهو ي�ساوي 
التنا�سب مل  وهذا  القمري.  باحل�ساب  �سنوات   309

يكن معروفا �سابقا، بل عرف فيما بعد.

ويذكر ب�سدد هذه االآي��ة، اأن االإم��ام علي)ع(اأو�سح 
كتبهم،  يف  القمري  النظام  ذكر  اأهملوا  اليهود  اأن 
الكرمي)عبد  ال��ق��راآن  ذك��ره  لذلك  ب��ه،  يعرتفوا  ومل 

الر�سا،2012 : 13(.
ومثال اآخر يف االآية47 من  �سورة احلج املباركة)واإن 
يوما عند ربك كاألف �سنة مما تعدون(. وقد ذكرت 
عبارة )األف �سنة( يف اآيتني اأخريني هما االآية 5 من 
املعارج  �سورة  واالآي��ة 4 من  املباركة،  ال�سجدة  �سورة 
التي  الزمنية  ال��وح��دات  ع��ن  تعبري  وه��و  امل��ب��ارك��ة. 
ت�ستخدم اإذا انتقلنا خارج نطاق االأر�ض واملجموعة 

حديثا.  اإال  نعرفه  مل  �سبق  ال�سك  وه��و  ال�سم�سية. 
وهنالك اأمثلة اأخرى عن عن�سر الزوجية يف الكون 

واإر�ساع الطفل وغريها مما ال يت�سع املجال لذكره.
واأخريا، هذا غيظ من في�ض. فاحلديث عن االأعداد 
واالأرقام يف القراآن الكرمي بحاجة اإىل كثري من الوقت 

واجلهد واملجال ال�ستيفائه.
وه��ذا جانب واح��د مما ي�ستمل عليه كتاب اهلل من 

اإعجاز.  
 و�سبحان من اأودع بع�ض اأ�سراره يف كتابه الكرمي!    
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• حتقيق :حممد الي�ساري ��� ف�سل ال�سريفي 
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  مستشفى سفير االمام الحسين

بعد عامين
خـــدمات متكاملة وآفاق 
منفتحة للتطور والتفوق

يف  والتطور  احلداثة  يحاكي  ح�ساري  �سحي  �سرح   
كل مفا�سله, يجاور باب الراأ�س ال�سريف للعتبة احل�سينية 

املقد�سة, ويطل على ثالثة �سوارع اأبرزها �سارع ال�سهداء.
الذي  الطبي,  ال�سالم  عليه  احل�سني  ــام  الم �سفري  جممع 
مبجرد اأن يقع ناظرك على بنائه تتجلى لك حقيقة التطور 
النظام  �سقوط  املقد�سة بعد  للعتبات  امل�ساريع اخلدمية  يف 

املقبور وبدء مرحلة البناء والعمار.
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• تقرير: في�سل غازي

هي 500 دينار عراقي فقط، واأن اجراء العملية جماين، وبعدها يتم نقل املري�س من 
امل�سفى اىل البيت ب�سيارات االإ�سعاف التابعة اىل امل�سفى جمانًا اأي�سا".

         بين المريض واألخصائي...
البدء  كيفية  بــنّي  وتنا�سلية  بولية  جراحة  اخ�سائي  حم�سن  علي  حممد  الدكتور 
باملعاجلة قائال" يتم االتفاق مع املري�س عن طريقني اأما عن طريق امل�سفى او عن 
طريق العيادات اخلارجية اخلا�سة، ويتم حتويله اىل م�سفى ال�سفري، الأنها حتتوي 
على اأجهزة طبية ال تتوفر يف م�ست�سفيات املحافظات االأخرى اإال ما ندر، اأما العمليات 
امل�سفى فهي عمليات خا�سة ونوعية وتتمتع مبيزة املجانّية يف كافة  التي جترى يف 
واجلدير  العمليات،  فيها  مبا  جمانية  العالج  مراحل  كل  اأن  اأي  املعاجلة  مفا�سل 

اأمري نوري جلوخان • الدكتور 

   امل�ست�سفى متطور وحديث 
جدا باملقارنة مع ما موجود يف 

م�ست�سفيات البلد  

انه مثال حي لتتعرف على ما تفعله االيــادي اخلرية واخلربات 
وحت�سى  احتياجاتها  كل  لها  تتوفر  حني  اأبدعت  اذا  العراقية 
بالفر�سة الكاملة والدعم الال متناهي، وهذا ما ح�سلت عليه يف 

االمانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة.
هذا ما تت�سوره حني تنظر اىل البناء، و�سرعان ما تتبادر يف ذهنك ت�ساوؤالت حول 
احاطة  والأجل  منها،  املواطن  او  الزائر  ا�ستفادة  وكيفية  املقدمة  اخلدمات  نوعية 
املجتمع عموما بتفا�سيل اأكرب اأعدت جملة )الرو�سة احل�سينية( هذا التقرير منطلقة 
من مدير م�ست�سفى ال�سفري اجلراحي الدكتور اأمري نوري جلوخان فتحدث قائاًل" 
افتتح م�ست�سفى ال�سفري قبل مرور عامني ومر مبخا�س ع�سري ب�سبب عملية حتويل 
البناية من جممع اىل مركز تخ�س�سي، فقد ا�ستغرق االأمر قرابة عامني للح�سول 
على اعرتاف وزارة ال�سحة العراقية، وهذا بدوره اأوجد ح�سورا اأكرب لوزارة ال�سحة 
مما زاد من عدد املنت�سبني اىل ال�سعف باعتبار انه حتول اىل م�ست�سفى، ف�سال عن 
اأوجه الدعم اللوج�ستي التي تقدمها الوزارة باعتبار ان امل�ست�سفى متطور وحديث 
جدا باملقارنة مع ما موجود يف م�ست�سفيات البلد، ويقدم خدمات نوعية من ناحية 
خالل  امل�سفى  يف  اأجريت  التي  العمليات  عدد  و�سل  فقد  جراحية  عمليات  اجــراء 

ال�سهرين املا�سيني بحدود 636 عملية.
واأكمل دكتور اأمري"هناك كوادر ثابتة يف امل�ست�سفى من ذوي االخت�سا�س باال�سافة 
ازهار  اجلراحة  والدكتورة  اركــان  اجلــراح  الدكتور  اأمثال  الكفوئني  االأطباء  اىل 
القادمة،  القليلة  االأيــام  يف  البولية  باملجاري  اأخ�سائي  دكتور  امل�سفى  يف  و�سيكون 
ف�سال عن عدد من االطباء املقيمني، ونود هنا تو�سيح م�سالة مهمة حيث تكون تكلفة 
الدخول للم�سفى وجتهيز )الطبلة (والفحو�سات والتحاليل التي جترى قبل العملية 
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املا�سية  اأ�سهر  الت�سعة  اأجريت يف  التي  بالكلى  الناظور اخلا�س  ان عمليات  بالذكر 
جتاوزت الـ )150 عملية(.

        االستعالمات
موظف  ح�سني،  حيدر  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  الطبية  ال�سوؤون  ق�سم  منت�سب 
ا�ستعالمات يف م�سفى ال�سفري، حتدث عن عمله مبينًا" ان رجال اال�ستعالمات تقع 
�سري  وترتيب  املراجعني  وتوجيه  النظام  بحفظ  متمثلة  كبري  م�سوؤولية  عاتقهم  على 
احتكاكا مرنًا  يتطلب  تكون هناك فو�سى، وهذا  ان ال  اجل  وتوجيههم من  املر�سى 
مع املر�سى الذين هم بحالة مزاجية غري طبيعية االمر الذي يزيد من �سعوبة املهمة 
التي تفر�س على موظف اال�ستعالمات باأن يكون اأكرث االأ�سخا�س مرونة يف التعامل مع 
املري�س واملراجع واملرافق للمري�س، من اجل امت�سا�س حاالت التوتر التي قد حتدث، 
واجلدير بالذكر ان موظف اال�ستعالمات يكون واجهة الدائرة الن املراجع يعتمد على 

املوقف االأول الذي يدور بينه وبني رجل اال�ستعالمات".

             قسم الطوارئ 
الطبيب املقيم اجمد هادي �سعيد حتدث عن العمل قائال" ينق�سم عمل امل�سفى اىل 
اىل  حتتاج  التي  الطارئة  او  الباردة  احلاالت  ي�ستقبل  الذي  االر�سي  الطابق  نوعني 
تدخل �سريع، والق�سم الثاين هو الطابق العلوي اخلا�س بالعمليات اجلراحية، وحاالت 
الطوارئ التي ت�ستقبل يف م�سفى ال�سفري ميكن معاجلتها مثل )حاالت القلب والك�سور 

واحلروق ومعاجلة االأطفال(".
وحتدَث رئي�س املمر�سني يف ردهة طوارئ الرجال اياد ح�سني عن عمله قائاًل" تقدم 
الطوارئ  ردهــة  داخــل  الطارئ  احلــاالت  جميع  اىل  والعالجات  االولية  اال�سعافات 
باالإ�سافة اىل التداوي وزرق االبر وقيا�س �سغط الدم وتخطيط القلب وقيا�س درجات 

احلرارة لدى املري�س ومالحظة العالمات الفارقة يف حالت املري�س".
يف حني اأفادت املمر�سة يف ردهة الن�ساء غفران علي ح�سني باأن" العمل يف هذه 
عدد  ومعدل  وجبات،  عدة  اىل  مق�ّسم  انه  اأي  ال�ساعة  مــدار  على  يكون  الردهة 
املر�سى الذين يدخلوا اىل الردهة يوميًا ما يقارب 150 مري�س، اأما يف الزيارات 
اأعداد  تت�ساعف  فيما  املتطوعني،  باالإ�سافة اىل  يزداد  الكادر  فاإن عدد  املليونية 

الداخلني لع�سرات االأ�سعاف".
ردهات الدخول اأو "طابق العمليات"

ويف حديث جماعي مع املمر�س با�سم كرمي ده�س يف ردهة الرجال ورئي�سات املمر�سات 
�سعدية ها�سم قا�سم واملمر�سة الفنية رويده علي عبد يف ردهة الن�ساء، بنّي هوؤالء" ان 
تقدمي  ويتم  العمليات  �ساالت  من  اخلارجني  فقط  هم  الردهات  هذه  يف  الداخلني 
العالج امل�سجل يف الطبلة اىل املري�س ح�سب تعليمات الدكتور االخ�سائي، ومتابعة 
كل ما يخ�س الراقد من ناحية الغذاء الذي يقدم من االمانة العامة للعتبة احل�سينية 
املقد�سة، ونظافة الردهة من قبل كوادر العتبة، ومتابعة العالمات الفارقة للمري�س 
وقيا�س �سغط الدم ومتابعة درجة حرارة املري�س الراقد حتى يتم اخراجه من قبل 

االخ�سائي.
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ا      الصيدلية 
املعاون ال�سيديل �سهيل جنم عبد اهلل قال" ان العالجات املتواجدة يف �سيدلية م�سفى 
�سفري االإمام احل�سني عليه ال�سالم هي من منا�سىء الدواء امل�ستورد من قبل وزارة 
ال�سحة العراقية وبكميات كافية �سمن اإطار حاجة امل�سفى، الن امل�سفى متخ�س�س 
باجلراحة العامة والنواظري لكن قرب موقع امل�سفى من احلرم احل�سيني ال�سريف زاد 
اأ�سباب، وهذا يحتم على ال�سيدلية ان ت�سرف كميات  من مراجعي امل�سفى ولعدة 
كبرية من العالج وخارج م�سمار اخت�سا�س امل�سفى، وعلى هذا االأ�سا�س نحن ننا�سد 

اجلهات املخت�سة بتزويد هذا امل�سفى بالعديد من اأنواع العالجات اال�سافية".  
االأ�سعة

امل�سور ال�سعاعي حممد بدر ح�سني ع�سكر حتدث قائال" كان عدد االأ�سعات امل�سورة 
يف بادئ االمر يرتاوح من الع�سرة اىل الع�سرين �سورة، اأما اليوم فيرتاوح العدد من 60 
اىل 80 �سورة اأ�سعة، ومبا ان امل�سفى متخ�س�س باملجاري البولية فاأن اكرث اللقطات 
التي تلتقط هي لل�سدر واأخرى اىل منطقة البطن ف�ساًل عن احلاالت الطارئة اي 
اجل�سم  مناطق  خمتلف  يف  ومفاجئة  قويه  كدمات  اىل  تعر�سوا  الذين  اال�سخا�س 

واجلدير بالذكر ان هذه ال�سالة حتتوي على احدث اجهزة الت�سوير اال�سعاعي يف 
لكي  الفر�سة من منربكم  اغتنم هذه  واأنا  قليل  املخت�س  الكادر  لكن عدد  العراق، 
الذي يح�سل  ال�سغط  ب�سبب  الكادر  تعزز  ان  اجل  دائــرة �سحة كربالء من  انا�سد 
الزائرين  وكذلك  الطوارئ  ردهات  يف  والداخلني  الراقدين  املر�سى  ت�سوير  نتيجة 

الكرام من خمتلف انحاء العامل".
خمتربات حديثة وحتاليل دقيقة

من  كبرية  كميات  يوميًا  جترى  قال  نا�سر"  نعمة  عبا�س  املخترب  م�ساعدي  رئي�س 
الهرمونات  اىل  حتليل  الع�سرين  يقارب  ما  اي  ال�سفري  م�سفى  خمترب  يف  التحاليل 
وحتاليل  الرب�سايت  وحتاليل  الهيماتيلوجي  وحتاليل  احلياتية  الكيمياء  وحتاليل 
يوميًا  ا�ستعمالها  يتم  التي  الب�سيطة  التحاليل  من  جمموعة  وهناك  الفايرو�سات، 
بكميات كبرية يف املخترب مثل حتاليل ال�سكر واالإدرار، حيث ي�سل جمموعها الأكرث من 
)2500( حتليل �سهريًا، فيما يخ�س�س عمل املخترب يف الزيارات املليونية للحاالت 

الطارئة فقط وذلك لكرثتها".
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تتقب االن�شانية بكل االديان، �كل العقائد 
الفكر،  �د�ائ����ر  �الو�شعية،  ال�شما�ية، 
�البحث املعريف، �العلمي... الطلعة البهية 
باأ�شراقاته  رمو�شها  املوعود،لتكحل  لالأمل 
املحر�مني  عن  �دف��اع��ه  ،�اأن��واره،�ل��ط��ف��ه، 
االلهي  العدل  د�لة  �امل�شت�شعفني، �حتقيق 

بقيادة بقية اهلل يف اأر�شه..
� ان اأكرث امل�شتكات بني االديان اليهودية، 
�امل�شيحية، �اال�شالم �العقائد االخرى ،هو 
اإمام  املنتظر،  العدل  �املنقذ،  امل�شلح،  ظهور 

احلق

الطويلة،  التاأريخية  مب�سريتها  االن�سانية  جربت  فقد 
واملعتقدات  واالفكار  وااليديولوجيات  العقائد  �ستى 
والعنف،  واخل����واء،  ب��اجل��دب،  ف��ع��ادت،  الو�سعية.. 
وبيئته  الأخيه   االن�سان  وظلم  والطغيان،  واال�ستبداد، 

بكل وجوداتها. فلم ت�سلم حتى البيئة من اأذاه...
 اأمل الب�سرية وال�سعوب قاطبة اإمامنا املنتظر)عجل 
واحلرية،  بال�سالم،  االن�سانية  حلم  هو  فرجه(  اهلل 
اأمل و نور  وامل�ساواة، والبناء، وال�سعادة، فثمة  بارقة 
اال�ستقامة.. لطريق  الب�سرية  ليهدي  ب��ه،  ي�ست�ساء 
واخلري..واالميان..والتقوى..والتعاون..وال�سالم                    
ا اْلَغْيُب  َ ِه َفُقْل اإِنَّ بِّ ن رَّ  }َوَيُقوُلوَن َلْواَل اأُنِزَل َعَلْيِه اآَيٌة مِّ

َن امْلُنَتِظِريَن{ يون�ض20 ِ َفاْنَتِظُروْا اإيِنِّ َمَعُكم مِّ هلِلّ
ٍة اإاِلَّ خاَل  ْن اأُمَّ قِّ َب�ِسريًا َوَنِذيرًا َواإِن مِّ ا اأَْر�َسْلَناَك ِباحْلَ }اإِنَّ

ِفيَها َنِذيٌر{ فاطر24
ْكِر اأَنَّ ااْلأَْر�َض َيِرُثَها  ُبوِر ِمن َبْعِد الذِّ }َوَلَقْد َكَتْبَنا يِف الزَّ
وَن{ االأنبياء105                                     احِلُ ِعَباِدَي ال�سَّ

    ومبا اإن لتاأثري االع��الم  يف ع�سر العوملة ح�سوره 
وامل�سموع،  امل��رئ��ي،  االن��رتن��ي��ت،واالع��الم  يف  الكبري 
ق�سية  باأهم  الكبري  االهتمام  فاملرجتى  وامل��ق��روء... 
اإن  وه��ي  اإث��ن��ان  عليها  اليختلف  ،اإن�����س��ان��ي��ة،  كونية 
التفاوت يف  بع�ض  بالظهور،لكن هناك  له  احلق البد 
االطروحات الفكرية.. والعقائدية.. التوؤثر �سلبا باأجتاه 

القيمة الكربى للهدف االعظم  للب�سرية جميعا...  
االنبياء  حلم  وه��و  اال�سالح  متثل  املهدوية:  الق�سية 
واالولياء وكل ال�ساحلني وال�ساحلات وجميع االتقياء 
واالنقياء- فهو لي�ض متبنى ا�سالمي البته- بل م�سرتك 
العقائد  يف  حتى  وك��ذل��ك  ال��دي��ان��ات  ك��ل  يف  اإن�ساين 
يف  العدل  يحقق  قائد  اإىل  ت�سبو  الالدينية  واالفكار 

نهاية املطاف االن�ساين...
للظهور  نهد  كيف  عديدة  ت�ساوؤالت  تطرح  هنا  من 

اإعالميا؟
ماهو دور االعالم يف تعريف االن�سانية باالمام املهدي؟

 ماهي االفكار التي ي�سوقها االعالم امل�ساد؟

بحثية  م��راك��ز  اىل  يحتاج  احلقيقة  يف  وامل��و���س��وع    
كبرية وكادر من العلماء واملفكرين واحل��وزات واأئمة 
العلم  لو�سع ا�سرتاتيجيات الأ�ستيعاب تلك االطروحة 
االألهية، لكن  هي خطوة رائعة يف الطريق لعله ت�ساء 
اأخ��رى ،من هنا تتجلى يل بع�ض النقاط التي   باأنوار 
تعد من العوامل املوؤثرة يف زيادة االطالع عن النه�سة 

املهدوية...
طريق  ع��ن  ال�سعبية  ال��ق��واع��د  يف  ال��وع��ي  ن�سر   -1
االعالم املرئي، املقروء، وامل�سموع،من خالل الربامج 
يف  العميقة  وامل���ع���ارف  ال���اله���وت  يف  املتخ�س�سة 
وم�سوق  وج���ذاب،  حمبب،  ب�سكل   ، العرفان،والفكر 
،املو�سيقى،الديكور،فالتقدمي  ال�سورة  با�ستخدام 
للفكرة ا�سرتاط جناحها عر�سها ب�سكل م�سوق –مع 
اإنها فكرة �سحيحة- فعامل الت�سويق يوؤدي اىل املزيد 
الن�سو�ض  باأ�ستخدام   ، النفور  وع��دم  اجلاذبية  من 
واآراء  والتوراة  االجنيل  م��اورد يف  مع  الدالة  القراآنية 

ارباب العلم واملعرفة...
2- طباعة البو�سرتات، واملل�سقات، والتقاومي ال�سنوية، 
والطوابع الربيدية، واملعايدات، والهدايا، التي ت�ستوحي 
ليوم  الب�سرية  اإليه  ت�سبو  -ال��ذي  امل��وع��ود  االم��ل    -

اللقاء..
3-   ربط الن�ضء اجلديد والطفولة بالق�سية املهدوية 
االميان،  ال�سدق،  وقيم،  ومثل  اال�سالح،  ،بتعليمهم 
طاعة الوالدين، حب العلم من خالل ق�س�ض االطفال، 
والر�سوم الكارتونية املتحركة، وم�سرح الدمى وم�سرح 

الطفل واللوحات الفنية..
االبتذال  ،باالبتعاد  عن  امل��راأة  بثقافة  االهتمام    -4
والعري والتف�سخ واالنحطاط، الأن االولوية يف الرتبية 
يف  االيجايبي  ال���دور  ولها  مقد�سة  فهي  للمراأة  ه��ي 

االعداد الرتبوي اال�سري....
وامل�سابقات  والعلمية  البحثية  امل�سابقات  اإقامة   -5
واالدب����اء  االدي���ب���ات  ال�ستقطاب  ال��ع��امل  يف  االدب��ي��ة 

بخ�سو�ض االمام املهدي واالنتظار االيجابي ....

 الإعالم والأمل املوعود   

• �سباح حم�سن كاظم



يّتفق كّل امل�سلمون بفرقهم ومذاهبهم على الر�سول االأكرم )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( نبّيًا لهم، 
ويّتفقون اأي�سًا على كتاب اهلل )تبارك وتعاىل( الذي بني اأيديهم  قراآنًا يقراأونه، ومن اآياته قوله 

اَلّ َرْحَمًة ِلْلَعامَلِنَي{   )االأنبياء:107 ). )عّز وجّل(: }َوَما اأَْر�َسْلَناَك اإِ
والذي ن�ستنتجه من هذه االآية املباركة اأّن اهلل )جّل جالله( اأراد اأن يبنّي رحمته لعباده فلم يَر 
اأح�سن من حممد )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( اأن يكون خري م�سداق لرحمته، وهو اأكمل خلقه 
وحبيبه اىل نف�سه وخامت اأنبيائه ور�سله )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم(، والذي ج�ّسد هذه ال�سفة 

اخلالقّية اأح�سن جت�سيد ومتّثلها اأف�سل متثيل.
فمحمد رحمة انبثقت من نقطة �سّيقة اإىل �سعة الدنيا واالآخرة، وحممد َمن نقل الب�سرّية من 
ظلمات الكفر واجلهل اإىل نور االإميان والعلم، نعم كّل الب�سرية الأّن اهلل )تبارك وتعاىل( جعله 
رحمة للعاملني يف زمانه ولالآتني من بعده اىل يوم القيامة، فاإّن التعبري ب� »العاملني« له اإطار وا�سع 
ي�سمل كّل الب�سر وعلى امتداد االأع�سر والقرون، ولهذا يعتربون هذه االآية اإ�سارة اإىل خامتية نبّوته 

)�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم(.
لقد عّلمنا )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( اأن نرفق باحليوان واأن ال نحّمله فوق طاقته وال نعّذبه، 
وروى لنا كيف ا�ستحّقت امراأة النار حلب�سها هّرة حتى املوت، بينما ا�ستحّقت )امراأة موم�ض( 
اجلنة الأنها �سّدت نعلها بخمارها لتنزله يف البئر ثّم تع�سره يف فم كلب يلهث على و�سك املوت 
من العط�ض، فما بالك باملجتمع االإن�ساين الذي يت�ساوى عند حممد )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( 
باالأخّوة االإن�سانية واإن اختلفت  معتقداتهم واألوانهم واأجنا�سهم، ولقد كان ياأمر جي�سه حينما 
يذهب للدفاع عن حيا�ض امل�سلمني من املعتدين باأن ال يقتلوا �سيخًا وال طفاًل وال امراأة وال يقطعوا 
�سجرة وال يخّربوا عامرًا وال يعقروا �ساًة اأو بعريًا اإال ملاأكله، وكان ال ي�ستطيع النوم وهو ي�سمع اأنني 
اأ�سريه حتى يفّك قياده ويطلق �سراحه، واإين الأجزم بعدم قدرة اخللق على االإملام بهذا الر�سول 
الرحمة واإن كتبوا اآالف املجلدات وو�سعوا مئات الربامج حل�سر عناوين رحمته وراأفته و�سفقته 

اىل ما �ساء اهلل من هذه العناوين، واإين الأ�سع �سوؤااًل بعد كّل ماتقّدم: 
هذه الوحو�ض التي نراها تتلّب�ض بزّي الب�سر والتي تنت�سر اليوم هنا وهناك وهم يقرتفون اأب�سع 
اجلرائم، ي�ستخرجون قلوب الب�سر وياأكلونها، ويغت�سبون املحارم قبل احلالئل، ويذبحون االإن�سان 
بدم بارد وبعد ذلك يفخخونه لي�سيدوا به جملة من النا�ض، ين�سّلون يف املجتمع بخفاء ودهاء 
لين�سبوا فخاخهم وينّفذوا اأعمالهم بخبث ودناءة م�ستخدمني اأب�سع الو�سائل وال�سبل ليغتالوا 
براءة االأطفال و�سيخوخة الكبار وحرمة الن�ساء وليحيلوا االأوطان اىل دمار وبوار، ثّم يخرجوا 
علينا يف و�سائل االإعالم يتلون االآيات القراآنية وي�سعون ا�سم الر�سول االأكرم )�سّلى اهلل عليه واآله 

و�سّلم( على يافطة �سوداء وراء ظهورهم لي�سيدوا بفعلهم ويهّددوا ويوعدوا باأعمال اأخرى.
و�سوؤايل هو هل كان الر�سول الرحمة يذبح االإن�سان؟! اأم ي�ستذوق باأكل اأع�سائه؟! اأم يغت�سب 

احلرائر؟! اأم كان ي�سيع الذعر واخلوف والدمار يف االأوطان؟!
حا�ساه ثّم حا�ساه من هذه االأفعال امل�سينة، وهو بريء من هوؤالء الذين يت�سّمْون ب� »امل�سلمون« الذين 

ُعرفوا من قبل النا�ض بدناءة نفو�سهم فَمَقَتْتُهم االإن�سانية.

كلمة البد منها

الر�سول الّرحمة
◄   يكتبها: عبدالّرحمن الاّلمي
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6-     اإن�ساء قناة ف�سائية متخ�س�سة ..عن الق�سية املهدوية ،ي�سرف عليها العلماء 
واأ�سحاب الدراية واخلربة بالعقائد واالديان..

7-      ربط القواعد ال�سعبية برموز االمة وال�سهداء وعظماء الفكر من خالل اأ�سلمة 
الفكر واملجتمع بو�سائل غري ق�سرية،بل عن طريق احلوار ون�سر ثقافة املحبة والتاآخي 
والت�سامح يف ع�سر �سيادة النزاعات وال�سراعات االثنية والعرقية وانت�سار ظاهرة 

االرهاب ال�سيا�سي واالرهاب الفكري والثقايف يف ظل العوملة..
8-   العمل باإخال�ض ونزاهة يف كل امليادين، فق�سدية الهدف النبيل هو اال�سالح 
االجتماعي والروحي واالن�ساين، الأن املدعيات كثرية والفنت واال�ساليل  تكاد تع�سف 
باالن�سان،فالعمل باإتقان ونزاهة ينقل امل�سلمني اىل التمكني االلهي الذي يهيء ليوم 

الظهور...
العلم  اي�سال  ،اأو  علما  له  جعل  اأي  ك��ذا  اأعلم  الفعل  من  اإع��الم  لفظ  ورد  لقد   
من  فلعل  �سابقا-  تطرق  مل  الت�سمية  هذه  رمبا   – املهدوي  لالأخرين،واالعالم 

ال�سروري اإي�ساح االيات الدالة على االعالم يف القراآن الكرمي.....
 نقل املعلومة واالخبار عنها   فقد ورد عن نقل الهدهد يف قوله ل�سليمان )عليه 

ال�سالم(   
ْط ِبِه َوِجْئُتَك ِمن �َسَباإٍ ِبَنَباإٍ َيِقنٍي ) فقد مت  ا مَلْ حُتِ  (َفَمَكَث َغرْيَ َبِعيٍد َفَقاَل اأََحطُت مِبَ

نقل اخلرب ان امللكة بلقي�ض حتكمهم مع ت�سوير للعر�ض وذكر املعتقدات.....
 يرى د- منري حجاب اإن االعالم اال�سالمي جهد فني وعلمي مدرو�ض وخمطط 
وم�ستمر و�سادق من قبل قائم باالت�سال،هيئة كانت ام جماعة اأم فردَا، لديه خلفية 
وا�سعة ومتعمقة يف مو�سوع الر�سالة التي يتناولها، وي�ستهدف االت�سال باجلمهور 
العام  واأفراده بكافة اإمكانيات و�سائل االعالم وذلك بفر�ض تكوين راأي �سائب يعي 

احلقائق الدينية ويدر�سها ويتاأثر بها يف معتقداته وعباداته ومعامالته....
بالدعوة  اليتم ح�سره  اأن  ينبغي  اال�سالمي  االع��الم  اأن  وه��و  راأي  هنا يل  واأن��ا   
االجتماعية..  وقيمه  حياته..  مفا�سل  االن�سان،بكل   ، ي�ستهدف  هو  الدينية،بل 
فن،  من  كثرية  ،فاملتطلبات   الفرد  �سخ�سية  بناء  و�سيكولوجية  واالأخالقياته.. 
وريا�سة، وتن�سئة الذوق العام بن�سق واأطر يحرتم وجود االخر املختلف معه فكريا 
وعقائديا..فاجلميع �سوا�سية فال اأف�سلية لفرد على االخر، وال جلماعة عرقيةاأو 

قومية ،فمقيا�ض التف�سيل العمل االن�ساين خلدمة املجتمع.  
اإن وفرة القنوات االعالمية التي حتاكي الغرائز، واالباحية ،وال�سهوات، لالأيقاع 
مب�سائد و�سرك وحبائل الف�ساد واالف�ساد،.قبال ذلك يتحتم و�سع اآلية اإعالمية 
م�سادة لثقافة التحلل اجلن�سي ،من خالل ن�سر الوعي مبقدم امل�سلح العدل املنتظر 
،وبلورة فكرة االنتظار االيجابي-اأي تاأهيل اخلطاب االعالمي- فت�سويق االفكار 
ال�سحيحة من خالل مقدمات �سائبة تاأتي بنتائج  مثمرة �سائبة من منطلق }اْدُع 
َك ُهَو  �َسَنِة َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َسُن اإِنَّ َربَّ ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ َك ِباحْلِ اإىِِل �َسِبيِل َربِّ
لَّ َعن �َسِبيِلِه َوُهَو اأَْعَلُم ِبامْلُْهَتِديَن {النحل125... فاخلطاب النا�سج  ن �سَ اأَْعَلُم مِبَ
والواقعي والهادف ي�سحح املفاهيم اخلاطئة عند من �سّل ال�سبيل، فاملوعظة تدخل 

القلب بال اإ�ستئذان،اإذا كانت م�سوقه وجذابة و�سادقة...
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اإّن رحلة الزمن التي بداأت منذ اخللق 
مّرت  ال�شالم(  اآدم )عليه  الأبينا  االأ�ل 
التاريخية  االنعطافات  من  بالعديد 
التي كان لها االأث��ر االأك��ب يف �شياغة 
االإن�����ش��ان ال��را���ش��د، �ك��ان اأب��ط��ال هذه 
الرحلة امل�شنية هم االأنبياء �االأ�لياء 
حملوا  الذين  �ال�شهداء  �ال�شاحلون 
ل���واء ال��ه��داي��ة �حت��ري��ر االإن�����ش��ان من 
اجلامدة  الثقافة  �من  ال�شنم،  عبادة 
ال��ت��ي ت��رب��ط عقل االإن�����ش��ان ب��اأغ��الل 
��شغوط الذات، �قوة ال�شلطان �الرث�ة 

�بريق املال.
 

ر�سمه  الذي  بالنحو  االإن�ساين  للفكر  بنّي  الكرمي  القراآن  اإّن 
وا�ستطاع اأن يلقي باأ�سوائه على احلياة فينريها، ويبعث فيها 

حرارته فيحيلها حياة اأخرى تهفو لها الب�سرية اليوم. 
قلوب  زرعــت يف  التي  واالآهـــات  االآالم  هــذه  كــّل  اأّن  تــرى  اأال 

الب�سرية نابعة من عدم اإدراكها ل�سّر احلياة وهدفها؟ 
اإّن احلياة يف حقيقتها لي�ست مرة تعي�سة، ولكّن ال�سالل فيها 
والعذابات، واهلل )تبارك  االآالم  الذي يقود اىل كّل هذه  هو 
اَلُل َفاأَنَّى  قِّ اإاِلَّ ال�سَّ وتعاىل( يف كتابه يقول: { َفَماَذا َبْعَد احْلَ
ت�ستهدف  كانت  االأنبياء  بعثة  فاإّن  )يون�س 32(  َرُفوَن}   ُت�سْ
االأنبياء جاءوا  اأّن  عليه  يتفق اجلميع  ومّما  االإن�سان،  تكميل 
لالإن�سان  واإّن  الكمال،  اىل  بيده  وياأخذوا  االإن�سان،  ليعينوا 
حريته يف اختيار �سبيله بعد اأْن ُهدي اىل ال�سبيلني. فاإّنه قد 
ُيح�سن االختيار وقد ي�سيء اإ�سارة اىل قوله )عّز وجّل(: {اإِنَّا 

ا َكُفوًرا} )االإن�سان 3(.  مَّ ا �َساِكًرا َواإِ ِبيَل اإِمَّ َهَدْيَناُه ال�سَّ
هو:{ االن�سان  خلق  حلظة  املالئكة  وّجهته  ت�ساوؤل  اأول  اإّن 

َماَء} )البقرة  َوَي�ْسِفُك الدِّ ِفيَها  ُيْف�ِسُد  َمْن  ِفيَها  َعُل  اأجََتْ َقاُلوا 
ولدي  بني  كانت  االأر�ــس  على  قتل حدثت  واأول جرمية   )29
يَلَّ  اإِ َب�َسْطَت  اإذ قال االأول: الأقتلنك، وقال الثاين:{َلِئْن  اآدم، 
 َ َخاُف اهللَّ َلْيَك اِلأَْقُتَلَك اإيِنِّ اأَ َيَدَك ِلَتْقُتَلِني َما اأََنا ِبَبا�ِسٍط َيِدَي اإِ
َربَّ اْلَعامَلِنَي} )املائدة 27( اإذن هناك َمن يهّدد ويقتل وَمن 
اأّن  اأي  بالقتل،  يده  والميــّد  التهديد،  من  واليخاف  اليهّدد، 
هناك طريقني اأو مذهبني، املذهب الدموي واملذهب ال�سلمي. 
انتقال  فــاإّن  )را�ــســل(:  الربيطاين  الفيل�سوف  روؤيــة  وح�سب 
االإن�سان من الغابة اىل الدولة كان خيارًا ذا اجتاه واحد من 
النا�س  بني  ال�سالم ممكنا  يكن  فلم  الطغيان.  اىل  الفو�سى 
يف الغابة، كما مل ي�ستتب ال�سالم بني الدول حتى اليوم. ومع 
�سيطرة الدولة على االأفراد حلّل النزاعات داخل مربع الدولة 

الواحدة ن�ساأ تلقائّيًا مر�سان خطريان، 
1- احلرب مع الدول املجاورة.

2- الطغيان الداخلي. 
االأنبياء  جالله(  )جــّل  اهلل  بعث  املر�سني  هذين  اأجــل  ومن 

للتحّرر من الطغيان الداخلي ون�سر ال�سالم بني االأنام. 
اإّن اأف�سل ما يجلب االإن�سان اىل االعتقاد ب�سريعة ما هو االقناع 
ولي�س االإكراه، لذا فاإّن القراآن الكرمي ي�سّرح مببداأ )ال اإكراه 
اأبي طالب )عليه  املوؤمنني علّي بن  اأمري  وي�سري  الدين(،  يف 
اهلل  »اإّن  البالغة:  نهج  يف  ـ  الناطق  القراآن  وهو  ـ  ال�ّسالم( 

اأمر عباده تخيريًا، ونهاهم حتذيرًا، وكّلف ي�سريًا،  �سبحانه 
ومل يكّلف ع�سريًا، واأعطى على القليل كثريًا، ومل يع�س مغلوبًا 
الكتاب  لعبًا، ومل ينزل  االأنبياء  ومل يطع مكرهًا، ومل ير�سل 
باطاًل  بينهما  وما  واالأر�ــس  ال�سماوات  وال خلق  عبثًا،  للعباد 

)ذلك ظّن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار(«
ون�ستنتج مّما تقّدم اأّن اأّي فكر را�سد ال ينت�سر اأبدًا بال�سيف، 
وذلك ل�سبب ب�سيط وهو اأّن العقل ال يوؤمن باالإكراه، وال يعترب 
والعنف  االكــراه  الأّن  االكــراه.  نتيجة  اإذا كان  اإميانًا  االإميــان 

يعني تعطيل العقل، والعنف ال يحّل امل�ساكل بل يعّقدها.
اخلوف  وثمرتها  الكراهية  جذورها  خبيثة  �سجرة  والعنف 
واجلرمية، والعنف يحمل حزمة من االأمرا�س الوبائية، فهو 
يوّلد امل�ساكل ويزيدها تعقيدًا، وقد و�سل العنف اليوم اىل نفق 

م�سدود، يو�سمه العامل باالأ�سلوب الفا�سل.
االأمــن  وثمرتها  احلــب  جــذورهــا  مباركة  �سجرة  والالعنف 
االإن�سان من عالقات  اإرادة  فيها حترير  ما  واأهــّم  وال�سالم، 
القّوة، ومنحه ال�سالم الداخلي العميق والطماأنينة الروحية، 
والالعنف واحلوار هو اأ�سلوب االأنبياء يف �سناعة املجتمعات 
املتح�سرة. والقراآن الكرمي يرى بب�ساطة اأّن مفاتيح التغيري 
النفو�س: {اإِنَّ  بتغيري  بل  ال�سلطات  اأو  بتغيري احلكام  لي�ست 
وا َما ِباأَْنُف�ِسِهْم} )الرعد 11(. ُ ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ َ اَل ُيَغريِّ اهللَّ

لقد انت�سرنا على الف�ساء اخلارجي ومل ننت�سر على اأنف�سنا، 
و�سطرنا الذّرة ومل نتغلب على اأهوائنا. اأ�ّس�س الر�سول االأكرم 
)�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( جمتمعه من غري اأن يغتال اأحدًا 
من امل�سركني، لي�ستقبلوه يف املدينة املنّورة من قبل املجتمع 
الوليد بن�سيد الرتحاب املعروف: »طلع البدر علينا...« بنور 

جديد ي�سيء العقول ويحّرر االن�سان. 
ولقد بنّي لنا الر�سول االأكرم )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( اأن 
يقول:  اإذ  االإ�سالمي  املجتمع  �سرائح  فئوّية بني  وال  ال طبقية 
»امل�سلمون اخوة تتكافاأ دماوؤهم ي�سعى بذمتهم ادناهم وهم 
يد على من �سواهم« وعن االمام حممد بن علّي الباقر )عليه 
لواء  فاإّنه يحمل  اأِمَن رجاًل على دمه فقتله  »َمن  ال�سالم(:  
دعامة  والتكافل  فالتعاي�س  هــذا  وعلى  القيامة«  يــوم  غــدٍر 
�سورًا  ي�سمل  وهو  االإ�سالمي،  املجتمع  دعائم  من  اأ�سا�سّية 
كثرية من التعاون والتاآزر وامل�ساركة يف �سد الثغرات، تتمثل 
هذه  اآخــر  اىل  واملوا�ساة  والن�سرة  واحلماية  العون  بتقدمي 

العناوين اجلميلة.  

 التعاي�س واحلوار..اأم العنف والدمار ؟  

• د. ح�سن حممد طاهر اخلزعلي

• احللقة االأ�ىل



• تقرير : حيدر املنكو�سي
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عند احلديث عن دولة �سهدت �سراعات اأزلية، فانك تقف على تاريخ موؤمل حيث تتعر�ض 
هذه املناطق اىل الغزو من قبل ال�سلوفيون الرو�ض ومن هنا كانت بداية النزاعات حول هذه 

املناطق التي تعترب من املناطق املهمة بف�سل موقعها اجلغرايف. 
تعترب البو�سنة والهر�سك اإحدى جمهوريات يوغو�سالفيا ال�سابقة، وهي اإحدى دول البلقان 
بجنوب اأوربا، يحدها من ال�سمال والغرب واجلنوب كرواتيا الكاثوليكية، من ال�سرق �سربيا 
االأرثوذك�سية ومونتينجرو "اجلبل االأ�سود"، لها منفذ من جهة اجلنوب الغربي على البحر 

االأدرياتيكي حتتله كرواتيا.
تبلغ م�ساحة البو�سنة 51129 كم2 ومتثل البو�سنة جغرافيا املناطق الو�سطى وال�سرقية 
والغربية من البالد، اأما "هر�سك" فهي ا�سم منطقة حو�ض نهر "نرييتفا"، ومن الناحية 
ال�سيا�سية فالبو�سنة والهر�سك كانتا يف ال�سابق منطقتني تف�سل بينهما �سل�سلة جبال اإيفان، 
ثم اندجمتا على يد ملك البو�سنة "بان كوترومانيت�ض ) 1322م - 1353م(.  وكان ملوقعها 
دور هاما يف تنفيذ الفتوحات االإ�سالمية للجيو�ض العثمانية التي عربت منها كقاعدة و�سوال 

لبلغراد وحتى اأ�سوار فيينا.

• تاريخ االإ�شالم 
مل تعرف هذه املنطقة االإ�سالم اإال بعد قدوم العثمانيني اإليها وفتحها، ففي القدمي كانت 
هذه املنطقة ن�سرانية املعتقد، وكان البلقان-االإقليم االأم للبو�سنة والهر�سك- ي�سكنه قبائل 
ُتدعى قبائل "اإلرييه"، وبحلول القرن ال�سابع امليالدي اأخذت منطقة البلقان تتعر�ض لغزو 
جديد من خمتلف اجلهات، وبعدها تغريت تركيبتها ال�سكانية والعقائدية، وحينها كون 

الب�سناق البو�سنة والهر�سك.
والأن البو�سنة والهر�سك )بالد الب�سناق( -القائمة على املذهب البوغوميلي والذي يعني 
حب اهلل- تقع يف منطقة ال�سراع بني ال�سرب )يف اجلنوب( والكروات )يف ال�سمال(، 
ظلت منطقة نزاع تتعر�ض ل�سغط واإيذاء �سديد من ال�سرب االأرثوذك�ض تارًة ومن الكروات 

الكاثوليك تارًة اأخرى، ودام هذا االأمر الأكرث من مائتني وخم�سني �سنة.
بعد هذا ال�سراع الطويل ا�ستطاع العثمانيون فتح �سربيا، ثم اأعقب ذلك فتح اأر�ض الب�سناق 
�سنة 1493م، ومت الفتح الكامل لها على يد ال�سلطان حممد الفاحت �سنة 1464م ، وبعدها 

دخل كثري من الب�سناق البوغوميليني يف الدين اال�سالمي.
كما ظلت احلروب قائمة بني الدولة العثمانية وبني رو�سيا والدول االأوربية التي ي�ستثريها 
البابا وذلك مدة خم�سة قرون، حتى اأتى موؤمتر برلني �سنة 1878م وهو مبثابة االنتكا�سة 
للم�سلمني، حيث منح املوؤمتر االأ�سرتو هنجارية - النم�سا واملجر حالًيا-  االإدارة املوؤقتة 
للبو�سنة والهر�سك، لرتحل بذلك الدولة العثمانية عن البو�سنة والهر�سك، وت�سبح البو�سنة 

يف يد النم�سا بحلول عام 1908م.
• البو�شنة بعد احلرب العاملية الثانية 

ا�ستوىل ال�سيوعيون على ال�سلطة يف يوغو�سالفيا عام 1945م. وتفيد املعلومات اأن هناك 
حوايل 75 األف م�سلم بو�سني ق�سوا يف احلرب العاملية الثانية وهي ن�سبة تعادل 8.1 % 
من جمموع �سكان امل�سلمني. تعامل ال�سيوعيون بق�سوة �سديدة مع كل من مل يقبل بحكمهم. 
االإعدامات  األ��ف �سخ�ض قد ق�سوا يف  اأن ح��وايل 250  اإىل  نويل مالكومل  امل��وؤرخ  ويقدر 
اجلماعية التي قام بها تيتو، ويف م�سريات املوت االإجبارية ومع�سكرات االعتقال يف الفرتة 

ما بني عامي 1945م و1946م.
ولقد كان الد�ستور االحتادي اليوغو�ساليف الذي اأعلن يف يناير 1946م ن�سخة من الد�ستور 

ال�سوفيتي الذي اأعلن قبل ذلك بع�سر �سنوات. ولقد ت�سمن الد�ستور بنودا توؤكد على اأن 
يوغو�سالفيا �سوف حتافظ على حريات املعتقد، ولكن االأمور كانت مغايرة لذلك متاما 

عند التطبيق.
"اإ�شالم  هناك  �ه��ل  البو�شنة،  يف  االإ�شالمي  الفكر   •

بو�شنوي"؟
يعترب الدكتور كاريت�ض �ساحب كتاب "درا�سات يف تاريخ الفكر االإ�سالمي يف البو�سنة 
خالل القرن الع�سرين" اأّن امل�ساحة املركزية يف الفكر االإ�سالمي للب�سانقة يف نهاية القرن 
التا�سع ع�سر وبداية القرن الع�سرين كانت ت�سغلها ق�سية التكيف و التاأقلم مع اأوروبا 
واحل�سارة االأوروبية. فاملفكرون امل�سلمون واالإ�سالميون يف البو�سنة  �سعوا اإىل تكييف 
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اأنف�سهم ودينهم)وبالتحديد تف�سري دينهم( مع الع�سر اجلديد الذي وجدوا اأنف�سهم فيه. 
ومن هنا فاإنه من االأهمية مبكان االإ�سارة اإىل اأنه يف نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 
ظهر مئات من املثقفني امل�سلمني، و�سدرت ع�سرات ال�سحف واملجالت والكرا�سات والكتب 
يف اللغة البو�سنوية، وحتى يف العربية والرتكية واالإجنليزية، التي "كانت متّثل اال�ستجابة 

حلاجات التكيف املذكور".
وي�سري اإىل املالمح اخلا�سة الناجتة عن توطن االإ�سالم يف البو�سنة من خالل التفاعل 
املزدوج بني االإ�سالم والبو�سنة: اأي كيف جاء االإ�سالم امل�سرتك اأو العاملي اإىل البو�سنة، 
برفع  امل�سرتك  االإ�سالم  هذا  قام  كيف  ثم  هنا،  املحددة  مالحمه  واتخذ  جتذر  وكيف 

البو�سنة اإىل االإطار العاملي الذي كان ممكنًا �سمن "العوملة االإ�سالمية"؟
فمع التغريات املذكورة يف "االإطار التاريخي" جند العلماء اأمام دور الإ�سهام جديد ومهم و 
حتديد جديد لدورهم يف البو�سنة، وحتديد دور دينهم االإ�سالم ودور ثقافتهم التي تنحدر 
جزئيًا من االإ�سالم. فبعد االحتالل النم�ساوي املجري للبو�سنة يف 1878م مل يعد هناك 
اإ�سالم م�سرتك اأو اإ�سالم عاملي، كما كان عليه االأمر خالل احلكم العثماين، واأ�سبح الو�سع 
االإ�سالمي املوجود يحتاج اإىل اإعادة تف�سري، وهو ما كان �سعبًا وموؤملًا بالن�سبة اإىل امل�سلمني 

يف البو�سنة.
• العقيدة املحمدية االأ�شيلة 

)املنتدى  ال�سالم يف مقر جمعية  عليهم  االأطهار  البيت  اأه��ل  املئات من حمبي  يتجمع 
املحمدي( ومدر�سة )املحجة البي�ساء( يف �سراييفو واملدن االأخرى خالل �سهري املحرم 

و�سفر الأداء واجبات العزاء احل�سيني حيث ي�ستعر�ض اخلطباء فل�سفة الثورة احل�سينية 
�سعور  للقلوب حترك معها  ا�ست�سهاده بطريقة موؤملة  �سد طاغية زمانه،ويقراأون ق�سة 

احلا�سرين حيث ي�سارك االآالف من �سكان املدينة.
املن�سرم،   القرن  ثمانينات  اأي يف  العهد  البلقان حديث  اإىل دول  الت�سيع  ويعترب دخول 
فمع قدوم قوات االأمم املتحدة حلفظ ال�سالم اإىل هناك كان من بني جنودها عدد من 
املتطوعني من حمبي اآل البيت عليهم ال�سالم، وكان للحما�ض الذي اأبداه هوؤالء يف تقدمي 
املعونات واالإغاثات اأثره يف نفو�ض البو�سنيني الذين اأعجبوا بعمل هوؤالء وقرروا اال�ستف�سار 
اأن ت�سيع عدد ال باأ�ض به منهم تاأثرا باأخالق وحما�ض هوؤالء  عنهم فكانت نتيجة ذلك 

املتطوعني.
وت�سري اإح�سائية املجمع العاملي الأهل البيت )عليهم ال�سالم( لل�سيعة يف البو�سنة والهر�سك  

�سنة 2008 اإىل اإن عدد ال�سيعة هناك يبلغ 23.400.
• املذهب ال�شيعي يجتذب البو�شنيني 

عنوان للقاء قامت به )�سارلوته فيدمين( اإحدى ال�سحفيات البو�سنيات مع اأحمد علي 
باجيت�ض االأ�ستاذ املحا�سر يف الكلية االإ�سالمية يف جامعة �سرايفو، والذي مت ترجمته ون�سره 
على احد املواقع االليكرتونية قد اأثار زوبعة اإعالمية حيث �سرح االأخري اإن املذهب ال�سيعي 
ب�سكٍل اأ�سا�سٍي هو ما ي�سد النا�ض، فهو مذهب يركز على امل�ساعر امل�ستندة 
حلقائق ال ميكن جتاهلها والبو�سنيون مييلون اإىل ذلك، الأننا عانينا االأمّرين 

ولدينا ح�سا�سية عالية جتاه الظلم...
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اعداد : عبد الرحمن الالمي

يقول ال�شيخ الدكتور اأحمد الوائلي يف كتابه »هوية الت�شّيع«:
اإّن الت�سيع يف معناه اللغوي: املنا�سرة واملواالة، وباملعنى اال�سطالحي هو االعتقاد 
باأفكار معينة ي�سكل جمموعها م�سمون الت�سيع، فكيف واحلالة هذه اأن نت�سّور كون 

الت�سيع فار�سيًا؟
ولكي نلّم بهذا املو�سوع البّد من �سرح اأمور ننتهي معها اإىل مقدار ما يف هذا االدعاء 

من ن�سبة علمية اأو تهريج:
اأواًل: اإّن امل�سمون الفكري للت�سيع هو نف�ض امل�سمون االإِ�سالمي، واأي م�سمون ي�سذ 
عن امل�سمون االإ�سالمي يف العقيدة واالأحكام فال�سيعة منه براء، بدليل اأّن م�سادر 

الت�سريع عند ال�سيعة هي اأربعة اأذكرها لك على التوايل:
1� الكتاب الكرمي، 2� ال�سّنة ال�سريفة، 3� االإِجماع، 4� دليل العقل. 

اإّن هذه امل�سادر الت�سريعية هي املكونات الع�سوية لهيكل ال�سريعة االإ�سالمية باتفاق 
جمهور امل�سلمني على اختالف ب�سيط يف بع�ض تفا�سيلها وملا كانت هي م�سادر 

الت�سريع عند االإمامية فما معنى و�سف الت�سيع بالفار�سية؟!
واإذا كان الباحثون يف الت�سيع يق�سدون من الفار�سية م�سمون الت�سيع الفكري، وهذا 
ما اأَ�ستبعده فاإّنه ال ميكن اأن يقول به قائل، اإذ ال يت�سور اأّن اإن�سانًا يفرت�ض الأحكام 
�سرعية نوعًا من العرقية، وعليه فالبّد من ا�ستبعاد هذا الفر�ض من فار�سية الت�سيع 

والرجوع اإىل فرو�ض اأخرى يف هذا املو�سوع يفرت�سها الباحثون. 
هناك فر�ض اآخر لت�سور فار�سية الت�سيع: هو اأن هناك مفاهيم معينة باحل�سارة 
مبعناه  الت�سيع  اإىل  انتقلت  الفار�سية 
اال�سطالحي عن طريق َمن اعتنق الت�سّيع 
كّل  الت�سيع  ي�ستوعب  ومل  ال��ف��ر���ض،  م��ن 
اأبعادهم، فجاء َمن ت�سّوَر هذه املعتقدات 
هكذا  وبقيت  الت�سّيع.  ماهّية  من  ج��زءا 
يتداولها خلف عن �سلف. وهذا الفر�ض قد 
�سرح به اأكرث من باحث كما �ساأذكره لك 
بعد قليل. وفيما يخ�ض هذه ال�سورة وهذا 

الفر�ض ال بد من االإِ�سارة اُلمور:
اأ- اإّن هذا االإِ�سكال بناًء على فر�ض حدوث 

م�سمونه، فاإّنه يرّد على امل�سمون االإِ�سالمي نف�سه، حيث ن�ض على ذلك معظم من 
كتب يف احل�سارة االإِ�سالمية وخ�سو�سًا يف الفرتة االأوىل من العهود االإِ�سالمية، والتي 
�سكلت م�سامني العقيدة فيها جدواًل ان�سّب فيه اأكرث من رافد ورافد عن طريق ااُلمم 
التي اعتنقت االإِ�سالم جماعات منها ودخلت وهي حتمل اأفكارها وعقائدها التي مل 
تتخل�ض منها وظهرت يف االأفكار وال�سلوك كجماعات الروم والفر�ض وال�سينيني 
والعربيني ولعل اليهود اأكرث اجلماعات تاأثريًا يف احل�سارة االإِ�سالمية حيث تبدو 
روحهم وا�سحة يف هذه امليادين، وذلك الأّنهم ا�ستاأثروا بالتف�سري بالق�س�ض الديني 
الأّنهم اأهل كتاب وفيهم كثري من االأحبار الذين يحفظون اأحكام التوراة وق�س�ض 
ااُلمم التي حفظتها احل�سارة العربية واالأ�ساطري التي رافقت تلك الق�س�ض، وملا 
كانت اجلزيرة العربية فقرية اإىل االأفكار الدينية وامل�سامني الثقافية لعب الفكر 
اليهودي دورًا هامًا يف ملء هذا الفراغ وخ�سو�سًا يف الفكر ال�سني الذي حاول اأن 
يتخل�ض من هذا الرداء ويخلعه على ال�سيعة عن طريق ال�سخ�سية الوهمية عبداهلل 
بن �سباأ، ولكن حقائق ااُلمور والبحث الدقيق يثبت عك�ض ما ادعاه هوؤالء القوم وما 

ن�سبوه  لل�سيعة. 
ب- اإّن هذا التهور على امل�سلمني والتهريج عليهم من خطل الراأي وقلة اطالع اأو ل�سوء 

ق�سد واهلل من وراء الق�سد.
ج- اإّن هذه الدعوى املقلوبة وهي فار�سية الت�سيع على فر�ض �سحتها فما هو الباأ�ض 
يف ذلك اإذا كان الفار�سي م�سلمًا ونحن نتكلم بلغة االإِ�سالم طبعًا و�سعارنا )يا اأيها 
النا�ض اإنا خلقناكم ذكر وُانثى وجعلناكم �سعوبًا وقبائل لتعارفوا اإنَّ اأكرمكم عند اهلل 

اأتقاكم( 13/ احلجرات.
فلماذا هذا املوقف وكيف ين�سجم مع روح االإِ�سالم ولو كنا نتكلم من منطلق قومي 
فاإّن لغة ُاخرى �ستكون لنا -حينئٍذ- وال يكون لنا اأّي مناق�سة مع املتكلم بها، هذا مع 
اأّن العقل واملنطق القومي ال�سليم يحتم احرتام القوميات ااُلخرى اإذا اأراد احرتام 

قوميته وما اأروع كلمة االإِمام ال�سادق عليه ال�سالم يف هذا املقام اإذ يقول:
»لي�ض من الع�سبية اأن حتب قومك ولكن من الع�سبية اأن جتعل �سرار قومك خريًا من 
خيار غريهم« اإّن لغة االإِ�سالم ال تفرق بني جن�ض وجن�ض فال يعترب م�سلمًا من يتكلم 
بهذه اللغة، اأما اإذا كان له دوافع وراء هذه اللغة غري اإ�سالمية فال تخفى على القارئ 

الفطن اإّن من يعترب النا�ض مغفلني لهو املغفل االأكرب.

كرث احلديث حول �شبهة اأّن الت�شّيع �شنيعة االأقوام الفار�شية، ��شارت كلمة )الفر�ش( مالزمة لكلمة )ال�شيعة( حني اإطالقها عند البع�ش يف 
هذه االأيام، فهل هناك عالقة حقيقية بني الكلمتني؟ اأم اأّن االأمر من اأد�ات احلرب التاريخية �العقائدية على املذهب ال�شيعّي؟! فاإّن خ�شوم 
ال�شيعة �بع�ش امل�شت�شرقني كلٌّ ي�شرب على �تر ي�شتهدفه، اإذ جعلوا هذه الق�شية من االأمور امل�شّلمة، ��شلع تالمذتهم يف ركابهم �ح�ّشد�ا كل 

��شائلهم لت�شيخها يف االأذهان، فما تركوا ��شيلة الإثبات اأّن الت�شيع فار�شي -�شكاًل �م�شمونا- اإال �اأخذ�ا بها، مع تفاهة هذا املدعى كما �شرنى 
�نحن نخو�ش املو�شوع مع كبار املفّكرين مع االخذ بعني االعتبار اأن الفر�ش اإحدى القوميات التي انتمت اىل الت�شيع اأ�شوة بالقوميات االأخرى 

)العربية�الهندية �التكية �االفغانية �غريها( كما اأن من الفر�ش من انتمى اىل مذاهب ا�شالمية اخرى قديا �حديثا.

العالقة بني الفر�س والت�شّيع
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�يقول ال�شيخ جعفر ال�شبحاين يف كتابه »اأ�شواء على عقائد ال�شيعة 
االإمامية«:

اإن الت�سيع هو املذهب ال�ساحق يف اإيران من اأوائل القرن العا�سر ) 905 ه  ( اإىل 
يومنا هذا وذلك اأن الدولة ال�سفوية ال�سيعية هي التي اأ�ساعت الت�سيع يف اإيران، ويف 
ع�سرها ثبتت اأركانه، وتعلق به امل�سلمون تعلقا عظيما، وتزايد عدد ال�سيعة بتقادم 
ال�سنني، فاإن بلغ عدد النفو�ض يف اإيران االإ�سالمية قرابة �ستني مليونا، فاالأكرثية هم 
ال�سيعة، وال يتجاوز عدد �سائر الطوائف عن اأربعة ماليني ن�سمة، يرفل اجلميع بثوب 
االأخوة االإ�سالمية واملحبة والتفاهم يف ظل العقائد العظيمة التي يتم�سك بها ال�سيعة 

والتي حتدد عالقتهم باإخوانهم من �سائر املذاهب االإ�سالمية، 
اأ�سباب اعتناق الفر�ض لالإ�سالم وملذهب الت�سيع:

ثم اإن هنا اأمورا ال حمي�ض عن طرحها وحتليلها، الأنها من املوا�سيع التي كرث فيها 
اللغط، وقد اأكرث امل�ست�سرقون وغريهم فيها ال�سخب والهياج وهي:

1 - ما هو ال�سبب احلقيقي لدخول الفر�ض يف االإ�سالم؟ 
واحدة  اجلميع  يف  والعلة  ال�سعوب،  �سائر  كدخول  االإ�سالم  يف  دخلوا  الفر�ض  اإن 
اأّن يف هذه ال�سريعة الغراء من �سمات العدل  اأيقنوا  اأنهم  اأو متقاربة، وحا�سلها: 
كاأ�سنان  النا�ض فيه  واأن  الطبقي،  والنظام  العن�سري،  التمييز  وامل�ساواة، ورف�ض 

امل�سط ال ف�سل الأعجمي على عربي وال لعربي على اأعجمي اإال بالتقوى.
2 - ما هو ال�سبب احلقيقي لوالئهم اآل البيت ) عليهم ال�سالم (؟ 

اإّن ال�سبب احلقيقي لوالئهم وجنوحهم اإىل اأهل البيت هو اأنهم �ساهدوا اأن علّيًا 
واأهل بيته - خالفًا للخلفاء عامتهم - يكافحون فكرة القومية ويطبقون امل�ساواة، 
فاأخذوا يتحننون اإليهم حينًا بعد حني، و�سربًا بعد �سرب، فكان ذلك نواة لبذر الوالء 
يف قلوب بع�سهم، يرثه االأبناء من االآباء، واإن مل يكن احلب - يوم ذاك - مالزمًا 
للقول بخالفتهم عن الر�سول )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( واإمامتهم بعده، بل كان 

حّبًا ووّدًا خال�سًا الأ�سباب نف�سية ال قيادية.
3- �سببان مزعومان: االإ�سهار، واإرادة هدم االإ�سالم:

اأوال: هل االإ�سهار كان �سببًا للوالء؟ فقد روى الزخم�سري يف ربيع االأب��رار وغريه 
اأّن ال�سحابة جاءوا ب�سبي فار�ض يف خالفة اخلليفة الثاين كان فيهم ثالث بنات 
ليزدجرد، فباعوا ال�سبايا، واأمر اخلليفة ببيع بنات يزدجرد فقال االإمام علّي: "اإن 
العمل  اإىل  الطريق  يعاملن معاملة غريهن" فقال اخلليفة: كيف  امللوك ال  بنات 
معهن؟ فقال: "يقّومن ومهما بلغ ثمنهّن قام به من يختارهّن" فقّومن فاأخذهّن علّي 
فدفع واحدة لعبد اهلل بن عمر، واأخرى لولده احل�سني، واأخرى ملحمد بن اأبي بكر، 
فاأولد عبد اهلل بن عمر: ولده �ساملًا، واأولد احل�سني: زين العابدين، واأولد حممد: ولده 

القا�سم، فهوؤالء اأوالد خالة، واأمهاتهم بنات يزدجرد )ربيع االأبرار3: 19(.
فاإنا ن�ساأل اأّي �سلة بني دخول الفر�ض يف الت�سيع وم�ساهرة االإمام احل�سني ليزدجرد، 
فلو كانت تلك عّلة فليكن ت�سّن الفر�ض الأ�سهار عبد اهلل بن عمر وحممد بن اأبي بكر 
لهم، فاإن الرجلني من اأبناء اخلليفتني، على اأن هذا التف�سري يدّل على �سطحية يف 

التفكري و�سقم يف املنطق ال يقّر به العقالء.
اأعماه احلقد وخبث  اأع��داء االإ�سالم، وَمن  اأثار بع�ض  اإرادة هدم االإ�سالم:  ثانيا: 
ال�سريرة، الكثري من ال�سبهات حول مت�سك الفر�ض باملذهب ال�سيعي، ووالئهم العميق 
الأهل البيت )عليهم ال�سالم(، ومن هذه ال�سبهات ال�سقيمة التي وجدت من يطبل لها 
ويزمر، هي اأن الفر�ض ما دخلوا يف املذهب ال�سيعي اإال للت�سرت من اأجل هدم االإ�سالم 

حتت هذا الغطاء.

وهذا الكالم اأ�سبه بكالم من اأعمى اهلل ب�سره وب�سريته، فاإّن َمن نظر اإىل تاريخ 
الفر�ض يجد اأنهم خدموا االإ�سالم بنف�سهم ونفي�سهم واأقالمهم واآرائهم من غري 
فرق بني ال�سيعي وال�سني، وخدمات املذهب ال�سيعي لالإ�سالم اأعظم من اأن حت�سى، 
واأو�سح من اأن تخفيها اإرها�سات احلاقدين، وقد تقدم منا يف ال�سفحات االأوىل وما 
بعدها دور ال�سيعة يف بناء احل�سارة االإ�سالمية، وما �سيعة الفر�ض اإال جزٌء من عموم 
ال�سيعة امل�سلمني، ولهم اأياد بي�ساء م�سكورة يف خدمة االإ�سالم، ولن ي�سّرهم نفث 

ال�سموم  وتخّر�ض املتخر�سني.

بع�ش  اأّن  الت�شيع(  )ن�شاأة  كتابه  يف  اخلر�شان  طالب  ال�شيد  �يبنّي 
امل�شت�شرقني يذهب اىل اأن ال عالقة بني الت�شّيع �الفر�ش:

قال البع�ض اأّن عقيدة الت�سيع نزعة فار�سية وقد اأبطل هذا الراأي امل�ست�سرق )جولد 
ت�سهري( اإذ يقول: اإن من اخلطاأ القول باأن الت�سيع يف من�سئه، ومراحل نّوه ميثل 
االأثر التعديلي الذي اأحدثته اأفكار االأمم االإيرانية يف االإ�سالم، وبعد اأن اعتنقته، 
اأو خ�سعت ل�سلطانه عن طريق الفتح والدعاية، وهذا الوهم ال�سائع مبني على �سوء 
فهم احلوادث التاأريخية. فاحلركة العلوية ن�ساأت يف اأر�ض عربية بحتة )العقيدة 

وال�سريعة يف االإ�سالم: �ض 204(.
ولنقراأ راأي )اآدم متز(: اإن مذهب ال�سيعة لي�ض كما يعتقد البع�ض رّد فعل من جانب 
الروح االإيرانية، يخالف االإ�سالم. فقد كانت جزيرة العرب �سيعة كلها عدا املدن 
الكربى، مثل: مكة وتهامة و�سنعاء، وكان لل�سيعة غلبة يف بع�ض املدن اأي�سا، مثل 
عمان وهجر و�سعدة. اأما اإيران فكانت كلها �سّنة ما عدا )قم( وكان اأهل )اأ�سفهان( 
يغالون يف ) معاوية( حتى اعتقَد بع�ض اأهلها اأنه نبّي مر�سل، كما نقل املقد�سي 

)احل�سارة االإ�سالمية: ج1�ض102(.
وهذا امل�ست�سرق )كيب( يقول: اإّن الفكرة اخلاطئة والتي ال زالت منت�سرة التي تقول 
التاأريخية  اأ�سل لها بل الروايات  باأّن بالد فار�ض كانت املوطن االأ�سلي للت�سّيع ال 
تثبت باأن الزراد�ستني كانوا اأميل عمومًا العتناق املذهب ال�سّني )درا�سات يف الفرق 

والعقائد: �ض 26(.
وي�سارك امل�ست�سرق )نولدكه( يف هذه املعمعة: ظلت بالد فار�ض يف اأجزاء كبرية منها 
تدين باملذهب ال�سني وا�ستمر ذلك حتى �سنة )1500 م( عندما اأعلن الت�سيع مذهبًا 

ر�سمّيًا فيها بقيام الدولة ال�سفوية )درا�سات يف الفرق والعقائد: �ض326(.
واأح�سن ما رد هذا االتهام وناق�سه هو ال�سيخ حممد ح�سني املظفر:

كان لالإمام علّي )عليه ال�سالم( ثالث حروب: اجلمل و�سفني والنهروان. وكان 
جي�سه كّله عربًا اأقحاحًا بني عدنانية وقحطانية. اأكانت قري�ض من الفر�ض اأم االأو�ض 

واخلزرج، اأم مذحج، اأم همدان، اأم طّي، اأم 
كندة، اأم متيم، اأم م�سر، اأم اأ�سباههما من 

القبائل؟
وه��ل ك��ان زعماء جي�سه غري روؤو���س��اء هذه 
ها�سم  اأم  فار�سيًا،  عمار  اأك���ان  القبائل؟ 
بن  اأم �سع�سعة  االأ�سرت،  مالك  اأم  املرقال، 
�سوحان، اأم اأخوه زيد، اأم قي�ض بن �سعد، اأم 
ابن عبا�ض، اأم حممد بن اأبي بكر، اأم حجر 
واأمثال هوؤالء  اأم عدي بن حامت،  بن عدي، 

من القواد.
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منذ �سقوط الالنظام واالنفتاح على اخر التطورات واالليات املتبعة 
لتلك  اأمثل  ا�ستثمارا  ن�سهد  مل  البالد  بعمران  النهو�س   اجل  من 
معرفة  اجل  من  واال�ستطالع  اال�ستبانات  عمل  ومنها  التطورات 
العمل  لهذا  التحتية فكان هناك غياب وا�سح  البنية  ما حتاجتها 
حكوميا اال بع�س منظمات املجتمع املدين وب�سبب النق�س املادي مل 
يات بثماره بال�سكل املطلوب والنهائي وميكن الت�ساوؤل هنا عن جدوى 

عمل تلك اال�ستطالعات واال�ستبانات
كثر �سيوعاً فـي االآونـة  تعّد اال�ستبانة من اأدوات البحث العلمي وهي االأ
خيـرة فقد ازداد ا�ستخدام اال�ستبانات يف البحوث العلمية حتى  االأ

وىل التي تجمع بها املعلومات داة االأ اأ�سبح االأ
واال�ستبانة حتتاج من الباحث كثيرا من اجلهد والدقة واملو�سوعية 
ن  عند و�سعه النتائج امل�ستخل�سة من البيانات اخلا�سة به وذلـك الأ
بعـ�س املـ�ستجيبين ال يهتمون كثيراً عند اإجاباتهم لعدم وجود حافز 
اأو للملل الذي قد يحدث لهم من عدم الـ�سياغة املنا�سبة مما ينتج 
توؤثر علـى  الباحث  النتائج العك�سية ف�سلبية امل�ستجيب وعدم مهارة 

النتـائج ب�سكل كبير.
ن�سانية عمومًا  واال�ستبانة اأداة مهمة جلمع البيانات يف الدرا�سات االإ
داة الوحيـدة وال تعد الطريقة املثلى فاال�ستبانة اأكثر  ولكنها لي�ست االأ
فائدة عندما تجري بع�س الدرا�سات اال�ستطالعية اأو اال�ستك�سافية 
�سئلة التي يطرحها  خيرة قد اأدت اإىل تقليل عدد االأ وعندما تكون االأ
اال�ستبيان، والنقطة املهمـة فـي تحديد الفر�سة وعالقة ذلك بفائدة 
اأكثر بلورة وتحديـــداً كلما  وفاعلية اال�ستبانــة فكلما كانت الفر�سية 

كان ا�ستخدام اال�ستبانة اأكثر فائدة وفاعلية
واحلمد هلل تتوفر االمكانيات املادية والب�سرية وان من اأهم و�سائل 
ا�ستطالع الراأي العام هو الربيد مبختلف و�سائله وطرقه باالإ�سافة 
لل�سحافة التي تعترب و�سيلة واأداة هامة يف ا�ستطالع الراأي،وهناك 
موؤ�س�سات خا�سة ال�ستطالع الراأي حيث اأ�سبحت هذه املوؤ�س�سات من 
املوؤ�س�سات ذات االأهمية البالغة التي يعتمد عليها يف ا�ستطالعات 
الراأي والتي ال ميكن اال�ستغناء عنها الأ�سحاب الراأي والقرار مثل 

موؤ�س�سة جالوب االأمريكية وغريها.
وقد ا�سيفت و�سيلة غاية يف االأهمية والفعالية يف البلدان املتقدمة 
وهي �سبكة االنرتنيت التي اختزلت املكان والزمان وجتاوزت احلدود 
كربالء  تخطو  ان  اتامل  لذا  الف�سائيات  اىل  باالإ�سافة  وال�سدود، 
لفتح مركز االمام احل�سني او مركزكربالء لال�ستطالعات وامل�سح 
املركزي ليوؤدي دوره املطلوب بخدمة كربالء املقد�سة واي�سا ليكون 

م�سروعا ا�ستثماريا ناجحا...

باأخالقنا احلميدة ندعو  اىل   اأحّقية اأهل البيت )عليهم ال�سالم(

ال�سيد جنيب احل�سني زائر من زائري كربالء املقد�سة 
الثقايف  ال�سهادة  ربيع  مهرجان  �سيوف  من  و�سيف 
العاملي التا�سع يتحدث يف حوار ملجلة الرو�سة احل�سينية 

عن ا�سباب اعتناقه مذهب اأهل بيت النبوة.

لرو�شة احل�شينية: حبذا لو تقّدمون لنا ا
�سريتكم باإيجاز؟ 

واأقيم  االأ�ــســل  مغربّي  ــا  اأن احل�سني:  جنيب  ال�سيد 
واأكملُت  املغرب  يف  �سنة   20 اأم�سيت  بلجيكا،  يف  االآن 
درا�ستي فيها، وقد م�سى علّي يف املهجر حوايل 32 �سنة 
ال�سالم(  البيت )عليهم  اأهل  اأعتقد بوالية  اأوروبــا،  يف 

واأحقيتهم بخالفة امل�سلمني. 

عقيدة ا اخرتمت  ملاذا  احل�شينية:  لرو�شة 
اأهل البيت )عليهم ال�سالم( من دون �سائر 

املذاهب؟ وكيف كان اختياركم؟
ال�سيد جنيب احل�سني: لقد كان اأحد االأخوة يرتّدد علّي 
كثرياً وكّل حديثه ين�سّب يف تعظيم اأمري املوؤمنني علّي بن 
اأبي طالب )عليه ال�ّسالم( وال يتحّدث عن باقي اخللفاء، 
مّما اأثار حفيظتي، ورحُت اأخو�س معه الكالم واأجتاذب 
احلديث يف هذا املو�سوع، واأنا يف ذلك الوقت مل اأكن من 
اتباع اأهل البيت )عليهم ال�سالم(.وبعد فرتة طويلة من 
التدقيق والتمّعن يف كالم هذا االأخ وجدُت نف�سي غارقًا 
يف بحر ال�سكوك والتناق�سات واملغالطات الوا�سحة يف 
معتقدي، وراأيُت م�سادري التي كنُت اأقّد�سها من كتب 
اأبي  بن  علّي  املوؤمنني  اأمــري  جتعل  التي  هي  ال�سحاح 
طالب )عليه ال�ّسالم( يف ال�سدارة دوماً، وتعّظمه على 
َمن �سواه دائماً، اىل اأن اأيقنُت اأّن اأمري املوؤمنني علّي بن 
اأبي طالب )عليه ال�ّسالم( هو على احلّق فيما يّدعونه 

اأتباعه وحمّبوه من �سيعته.

لرو�شة احل�شينية: مباذا تخاطب علماء ا
اأن  منهم  تريد  ــاذا  وم الإ�سالمية  الأّمــة 

يقولوه يف اأهل البيت )عليهم ال�سالم(؟
اأوّجه دعوة اىل  ال�سيد جنيب احل�سني: كنُت وما زلُت 
اأعينهم  باأن ي�سعوا احلّق ن�سب  كّل الدعاة واخلطباء 
يظهروا  واأن  وتــعــاىل(  )تــبــارك  اهلل  عقاب  ويخ�سوا 
اأحّقية اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب )عليه ال�ّسالم( 
اأهل  باالإّتباع، وهي موجودة ومبثوثة يف كتب وم�سادر 
ال�سنة، ومن اأو�سحها حديث الر�سول الكرمي )�سّلى اهلل 

كثريون هم �سيوف اأبي عبد اهلل احل�سني )عليه ال�سالم(, واألوانهم متعّددة, وم�ساربهم �سّتى, 
وهم من م�سارق الأر�س ومغاربها, لأّن الإمام احل�سني )عليه ال�ّسالم( رمٌز لالإن�سانية وقدوة 
لثّوار العامل, و�سرخة احلرّية بوجه امل�ستكربين يف كّل زمان, قبل اأن يكون اإمامًا للم�سلمني, 
فهو اأكرب من اأن حتتكره طائفة, واأ�سمى من اأن يت�سّمى به مذهب, وهذه اأر�س كربالء التي 
�سهدت واقعة الطّف الفجيعة,  و�سّمت رفاته الطاهرة �سارت قبلة لالأحرار ومنارًا للثّوار 

وكعبة لل�سرفاء الأخيار, هذه البقعة املقد�سة ت�سع اجلميع دون متييز.

  اإّن النعمة امل�سار 
اإليها يف القراآن الكرمي 
هي ولية اأمري املوؤمنني 

علّي بن اأبي طالب 
)عليه ال�ّسالم(  
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يف جدوى ال�ستبانة

تاأمالت

◄  يكتبها: ح�سني ال�سالمي



          

• اأجرى احلوار واأعّده ف�سل ال�سريفي/عبدالرحمن الالمي

باأخالقنا احلميدة ندعو  اىل   اأحّقية اأهل البيت )عليهم ال�سالم(

عليه واآله و�سّلم( يف غدير خّم عن خليفته االإمام علي )عليه 
ال�سالم( حيث قال: »اللهّم َمن كنُت مواله فعلّي مواله، اللهّم 
واِل َمن وااله، وعاِد َمن عاداه، وان�سر من ن�سره، واأِعن من 

اأعانه واأخذل من خذله واأدر احلق معه حيث دار... « 
وكذلك ن�سَّ القراآن الكرمي على اأحقية اأمري املوؤمنني علّي بن 
اأبي طالب )عليه ال�ّسالم( باخلالفة من بعد الر�سول )�سّلى 
االآية الكرمية: }... واآله و�سّلم( وذلك وا�سح يف  اهلل عليه 
يُت َلُكُم  ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�سِ مْتَ اْلَيْوَم اأَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َواأَ
ااْلإِ�ْساَلَم ِدينًا...{ املائدة/3.. فالنعمة امل�سار اإليها يف القراآن 
اأبــي طالب )عليه  بن  علّي  املوؤمنني  اأمــري  واليــة  الكرمي هي 

ال�ّسالم( فاإذن ماذا بقي وراء ذلك اإاّل الكفر اأو االإميان. 

حتّدد ا اأن  ت�ستطيع  هل  احل�شينية:  لرو�شة 
بداية البحث وال�ستق�ساء الذي اأو�سلك اىل 

طريق اأهل البيت )عليهم ال�سالم(؟
ال�سيد جنيب احل�سني: كان ذلك بعد قيام الثورة االإ�سالمية 
يف اإيــران، والتي اأثــارت �سّجة كربى يف العامل، فالكثري من 
الثورة  هــذه  جنــاح  بفعل  الهداية  نــور  ا�ستب�سروا  االإخـــوان 
حركة  هناك  كانت  ال�سنوات  تلك  ويف  الكبري،  و�ــســداهــا 
عقائدية ون�ساط فكرّي متثل باإ�سدار الكتب واملن�سورات وما 
بــداأ ي�سلنا هذا  وبالتايل  االإعــالم وغري ذلــك،  و�سائل  تبّثه 
الكثري من  وعرفنا من خالله  ف�سيئاً  �سيئاً  الفكري  الن�ساط 

احلقائق واملفاهيم التي كانت غائبة عنا. 

اأهل ا منزلة  راأيــت  كيف  احل�شينية:  لرو�شة 
يف  التحقَت  بعدما  ال�سالم(  )عليهم  البيت 

ركبهم؟

ال�سيد جنيب احل�سني: اإّن ن�سيحتي لكّل امل�سلمني اأن يعرفوا 
مكانة اأهل البيت )عليهم ال�سالم( فعندما نقول: )�سّلى اهلل 
عليه واآله و�سّلم( فِمن الواجب معرفة َمن هوؤالء االآل الذين 
اأذكرهم يف �سالتي على الر�سول الكرمي؟ فهل هّن زوجات 
النبّي )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( كما يقول االآخرون؟! حتمًا 
ال الأّنك �ستجد من خالل البحث اأن فيهم َمن وقعت يف اخلطاأ 
)عليهم  البيت  اأهــل  من  نعتربهّن  اأن  يجوز  فال  والرذيلة، 
ال�سالم( الذين نذكرهم عند ال�سالة على الر�سول الكرمي، 
بل ال�سالة هنا تخ�ّس االإمام الطاهر املع�سوم وامل�سّدد من 
ال�سالة عليه،  يوجب  الذي  وتعاىل( وهو  عند اهلل )تبارك 

فالبّد للم�سلم ان يكون من�سفاً اذا اراد وجه اهلل.

اتباع ا نحن  واجبنا  ما  احل�شينية:  لرو�شة 
املذاهب  اجتــاه  ال�سالم(  )عليهم  البيت  اأهــل 

والأديان واجلن�سيات الأخرى؟
ال�سيد جنيب احل�سني: واجبنا  هو اأن نعّرف االآخرين على 
اأخالقنا  خــالل  مــن  ال�سالم(  )عليهم  البيت  اأهــل  �سرية 
واأعمالنا و�سفاتنا، فاإذا مل ي�ستطع اأتباع اأهل البيت )عليهم 
ال�سالح  بالعمل  فعليهم  الكلمة  الدعوة من خالل  ال�سالم( 
كاالإح�سان اىل االآخرين وم�ساعدتهم واالإخال�س معهم، فعند 
اإذا ت�سّرف  اأما  االآخــرون و�سي�سمعوا لهم،  ذلك �سيثق بهم 
اأتباع اأهل البيت )عليهم ال�سالم( ت�سرفاً �سيئاً اأو �سدر منهم 
�سلوكاً م�سيناً -ال �سمَح اهلل- ف�سوف ينعك�س االأمر وينفر منه 

االآخرون.

اىل ا الدعوة  مار�ست  هل  احل�شينية:  لرو�شة 
مذهب اأهل البيت عليهم ال�سالم ؟

مبا�سر  ب�سكل  بالتبليغ  نعمل  مل  احل�سني:  جنيب  ال�سيد 
باأخالقنا  االآخرين  مع  تعاملنا  خالل  من  ندعو   كّنا  ولكن 
و�سلوكنا كما اأو�سى اأهل البيت )عليهم ال�سالم(، فاأنا اأرى 
االإمام ال�سادق  للدعوة هو االخالق، فهذا  االأول  الطابع  اأّن 
)عليه ال�سالم( يقول: »كونوا لنا زيناً والتكونوا علينا �سيناً، 
األ�سنتكم وكّفوها عن الف�سول  واحفظوا  للنا�س ح�سناً  قولوا 

وقبح القول« 

وجود ا اأهمية  تــرى  األ  احل�شينية:  لرو�شة 
البيت  اأهل  مبنهج  بالتعريف  تقوم  موؤ�س�سات 

)عليهم ال�سالم( يف بلجيكا؟
ال�سيد جنيب احل�سني: ال �سّك يف ذلك فــاإّن االإعــالم اليوم 
له الدور االأول يف التاأثري والتبليغ والتو�سيح، والبّد من وجود 
موؤ�ّس�سات تتكّفل يف هذا االأمر، فالكثري ال يعرفون اأهل البيت 
)عليهم ال�سالم( و�سريتهم العطرة، والبع�س يعرفهم معرفة 
على  القائمني  دور  ياأتي  وهنا  الق�سور،  تتعدى  ال  �سطحية 
املوؤ�س�سات الدينية باإي�سال نور اأهل البيت )عليهم ال�سالم( 
الآل  لكّل م�سلم حمّب  االأوىل  الغاية  املعمورة، وهي  بقاع  اىل 
البيت )عليهم ال�سالم( وعليه فالبّد من ا�ستغالل كّل و�سائل 
املهّم  الدور  هذا  واأداء  احلديثة،  التوا�سل  وو�سائل  االإعــالم 
واخلطري، وهي متوّفرة ومي�سورة و�سريعة الو�سول اىل املتلقي.  

 الأ�سم :  ال�سيد جنيب احل�سني

 البلد: املغرب
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التوبة قد كانت هذه االإ�سكالية يف االأدب وما تزال عر�سة لتيارين متباينني 
من االأفكار يف اآراء االأدباء والكتاب واملثقفني قدميا وحديثاً، وهذه 
وت�سعف يف  قوة احلجة  تتفاوت يف  النظر طبعاً  االآراء ووجهات 
تع�سيد هذا الراأي اأو ذاك، اأو �سوق هذه املثلبة اأو تلك ح�سب قوة 
االإقناع عند هذا الطرف او ذاك اأو عند هذه ال�سخ�سية اأو تلك، 
ولكن ظل �سراع االأفكار هذا قائم اىل يومنا هذا، ورمبا �سي�ستمر 

اىل اأجل غري م�سمى. 
فاأحد طريف هذه االإ�سكالية ينادي ويقول بالكم، بينما االآخر يقول 
وينادي بالكيف، رغم تغري كثري من الظروف... بل قل انقالبها، 
وكذلك تبدل العديد من املعطيات، فنجد اأ�سحاب الطرف االأول 
وهم دعاة الكم يف االإنتاج االأدبي على �سبيل املثال ما زالوا ي�سعون 
فاعلة  كاأ�سماء  الــربوز  اأجــل  من  والن�سر  االإكــثــار  نحو  جاهدين 
ثقافياً... وم�ستندين على اأ�سا�س تاأكيد الذات، وتر�سيخ احل�سور 
على ال�ساحة الثقافية التي كانت وما تزال تعج بتزاحم الطارئني 
النتاج االأدبي  اإن  الكتاب واملثقفني، وي�سوقون حجتهم  واأن�ساف 
التي تطرحه االأقالم يف ال�ساحة الثقافية غزيز، لذلك يتطلب من 
املبدع اأن يوؤكد ح�سوره با�ستمرار لكي ال جترفه التيارات اىل اأودية 
الن�سيان يف خ�سم هذا البحر املتالطم من الن�سو�س واالأ�سماء، 
فتجد اأن�سار هذا الراأي يطلع عليك بنتاجه االإبداعي كل يوم اأو كل 
اأ�سبوع اأو كل �سهر وهكذا، بلهاث حمموم، ويكاد ال يغيب عن امل�سهد 
كاأمنا لدية ماكنة الإنتاج الن�سو�س �سعراً وق�سة ورواية وغريها من 

اأجنا�س االأدب االأخرى. 
بالهدوء  فيت�سمون  بالنوع؛  املنادون  وهم  االآخــر  النوع  دعــاة  اأمــا 
والتاأين وبعدم الرغبة يف الن�سر ال�سريع، واأحياناً بالعزوف اأي�ساً، 
وي�سّرون على التاأين، وعدم اال�ستعجال يف االإنتاج والن�سر على 
االأ�سواء  بهرجة  عن  بعيداً  كبرية،  م�سوؤولية  الكلمة  اإن  اأ�سا�س 
عن  بعيداً  االإبــداعــي  مل�سروعهم  فياأ�س�سون  االأ�ــســوات؛  و�سخب 

ح�سابات ال�سهرة واالأفول وهم يراهنون كثرياً على الزمن .      
 

◄  يكتبها: طالب عبا�س الظاهر

الإبداع الأدبي
 ما بني الكم والنوع

• عقيل ابوغريب 
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احلنني  يف  توغلت  كلما 
ازددت قلقا, اأو رمبا القا..

واأدنى  قو�سني  قاب  وكنت 
من النجاة..

هل ل كان تقرر مع من �ستكون؟ و�سد من �ستقف؟
لي�س يف هذه ال�سحراء احد �سواك

وهذا العط�س ميد يدا من خالل ال�سراب اإليك..
عن  تخليت  انك  ام  خيلهم؟  �سنابك  �سمعت  هل 

مبتغاك,
وركبت موج اخلديعة اإىل منتهاك..

اجدب اأنت مثل هذه ال�سحراء..
قفٌر اإل من ح�سامك وقرار تبلغ فيه املجد...

هو ال�سوت..

تريث..
اخلطى  حتث  وبت  الف�سيحة,  اأنهكتك 

للمدى..
تريث..

هو ال�سوت والريح وهذا النداء:
اب�سر باجلنة يا حـر.. اب�سر باجلنة يا حـر..

ل تتلفت..
اجلنة يف حلظة ع�سق قد تتجلى من رحم املاء 

وبرق ال�سيف..
والن�سر حليفك يف هذا..

فرتجل عن �سهوة حلمك واحزم اأمرك..
من يطرق باب احللم؟ واأنا رجل م�سدود للنا�س 

وهذي الأر�س ال�سلبة
حلظة  يف  يفرحهم  قد  ال�سعفاء,  ن�سيب  احللم 
يبدو  قد  �سعف  حلظة  يف  هروب  واحللم  �سوق, 
احللم,  يف  احليلة  لكن  �ــســراب,  حم�س  للناظر 

املتعة يف احللم, وكل بعيد يدنو يف احللم..
يف  مقهور  واأنـــا  ــيــه..  اإل ال�سوت  هــذا  يــدعــوين 

�سحرائي..
جعجع  اأن  بركانا..  قلبي  يف  تغلي   واأوامــرهــم 
بالقوم.. جعجع بالقوم وامنعهم من �سربة ماء..
وال�سوت يرتنح يف غنج ال�سحراء وهو يب�سر هذا 

احلر العمى باجلنة..
يا اهلل اأغثني..

من يقرع للحرب طبول..؟
ويحلم  الن�سر  عــن  الــعــار  يف  ويفت�س 

بالري وجرجان؟

اأنا.. من جعجع بالقوم
اأنا من دق طبول احلرب الأوىل

لي�سطاد  ال�سحراء  ــذي  ه يف  ال�سنارة  ورمـــى 
الفر�سة للرفعة واملجد

يا للخيبة
ما اأتع�س هذي الأحالم واأفقرها

هل حقا يا هذا ال�سوت تطاردين باجلنة؟!
واآنا املهوو�س ببث الرعب بهذي البقعة,

رمل, عط�س, وظهرية قيظ ل ترحم..
هل حقا يا هذا ال�سوت تب�سرين باجلنة.. واأنا 

مل ابرح بعد جنوين..
هــي زفــرة ع�سق يــا حـــــر.. كــن اأنــت الــبــادئ يف 

امل�سعى.. �سيف ي�سرب يف
عنق ال�سحراء

كن اأنت الأول والآخر
كن اأنت الكلمة والعربة

كن جنما يوم�س
كن اأنت احللم

رتق ما خربه الدهر.. واأب�سر هذا البحر اأمامك
والربان هناك يلوح,

و�سفينة ع�سقك ما برحت هذي ال�سحراء,
والوقت عط�س ورماح من حقد و�سغينة,

وال�سوت يلعلع باجلنة يا حـر..
هذي رحلتك الأوىل نحو الفجر

ترتدد..  خوفك..  بع�سا  الأر�س  جوف  تلكز  اإن 
تهرب؟؟!!

هم قالوا هذا..؟!
وهذي  الأر�س  هذي  ال�سحراء..  هذي  ورهانك 

احلكمة.
هذا �سيفي وجوادي وع�سابة را�سي

هذا حلمي ا�سفحه اللحظة بني يديك,
اإن تلكز يف �سيفك

جوف الأر�س
وت�سرخ مال فمك

التوبة
التوبة يا ابن ر�سول اهلل
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يف مثل هذا الو�سع تخ�سر االأطراف كلها: املوؤ�س�سة 
قدراتهم  ت�سيع  الذين  اأولئك  ال�سيما  واملوظفون، 
ومواهبهم هباء. لكن ال بد اأن هناك طرقا للتعامل 
مع بيئة العمل اخلامدة، وحتويل موؤ�س�ستك اإىل خلية 
ن�سطة حتفل باملوظفني االإيجابيني، واإطالق العنان 
ملواهب مروؤو�سيك وقدراتهم. اأهم هذه الطرق يكون 
عظيمة،  اأفكارا  يبدعوا  كي  ملوظفيك  املجال  بفتح 
املوؤ�س�سة؛  و�سيا�سات  وخدمات  منتجات  ويح�سنوا 

فكل ال�سركات يعتمد جناحها على �سغف موظفيها 
جميعها  لت�سهم  وطاقاتهم،  وروؤيتهم  وحافزيتهم 

باحل�سول على نتائج مده�سة.
اإليك 5 خطوات جلعل بيئة العمل يف موؤ�س�ستك ن�سطة 

وناب�سة باالإبداع وال�سغف وامل�ساعر االإيجابية:
1.    توا�سل مع موظفيك بو�سوح: على القائد اإي�سال 
يخربهم  واأن  للموظفني،  وو�سوح  بب�ساطة  اأفكاره 
ــار اجلــديــدة  ــك بــاأنــه يــرحــب بـــاالإبـــداع وي�سجع االأف

واخلالقة، واأن بابه مفتوح ال�ستقبال 
الــتــي قــد حت�سن من  االقـــرتاحـــات 
كما  املوؤ�س�سة.  وخــدمــات  منتجات 
اأن هناك العديد من الطرق التي تتبعها املوؤ�س�سات 
كاال�ستعانة  االإبــداعــيــة،  موظفيها  ــدرات  ق لتحفيز 
بو�سائل التوا�سل االجتماعي واإجراء امل�سابقات ومنح 

اجلوائز التقديرية.
اأفكارهم  لتطبيق  يلزمهم  مبا  موظفيك  زود      .2

الكثري من النا�س ل ي�سعرون بالر�سا عن وظائفهم, كما يرون لتوجيه طاقات املوظفني5خطوات

اأعمالهم  وبــاأن  ي�ستحقون,  ما  التقدير  من  يلقون  ل  باأنهم 

رتيبة ومملة, مما ينعك�س على اأدائهم �سلبا. وهوؤلء ممن 

خربوا هذه احلال خالل م�سريتهم املهنية, يلقون باللوم يف 

املوؤ�س�سية  الثقافة  اأو  الكفوؤة,  هذا الأمر على الإدارة غري 
ال�سعيفة, اأو زمالء العمل ال�سلبيني والك�ساىل.

 •اعداد : علي الها�سمي
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لتوجيه طاقات املوظفني

ــار واالقــرتاحــات  ــك ــدع االأف ــع: ال ت ــواق على اأر�ـــس ال
املتميزة ترتاكم لديك دون فائدة، فمن املهم جدا اأن 
تكون لديك اآلية وا�سحة وموارد خم�س�سة الختبار 
هذا  �سيوؤثر  واإال  املبدعني،  موظفيك  اأفكار  وجتربة 
على م�سداقيتك، ولن ت�ستطيع اأن متيز بني االأفكار 
للتطبيق. كذلك ال  التي ال ت�سلح  تلك  اجليدة وبني 
بل  تافهة،  بدت  مهما  فكرة  اأي  �ساأن  من  اأبــدا  تقلل 

ا�ستمع اإليها حتى لو كنت ت�سعر باأنها غري جمدية.
3.    ا�سرح التحديات التي تواجه املوؤ�س�سة ب�سدق: 
اتخاذها  يجب  الــتــي  بــاخلــطــوات  موظفيك  اأعــلــم 
املجاالت  اأي  لهم  واأو�سح  املوؤ�س�سة،  و�سع  لتح�سني 
حتتاج للتطوير اأكرث من غريها، وما هي التحديات 
موظفوك  يبهرك  وقــد  عاجلة.  حلوال  تتطلب  التي 
باأفكار عظيمة حتل الكثري من امل�سكالت، فال ترتدد 

بطلب امل�ساعدة منهم.
واإثــراء معارفهم  للتعلم  4.    قدم ملوظفيك فر�سا 
ازدهرت  عمله،  يف  اأكرث  املرء  انخرط  كلما  املهنية: 
قدراته االإبداعية ومنت. وحني ي�سارك املوظفون يف 
ن�ساطهم  اأن  بد  ال  �سغفهم  تغذي  تعليمية  ن�ساطات 
دورات  ملوظفيك  قدم  لذا  اأي�سا،  �سيزداد  العمل  يف 
تدريبية جمانية واأ�سركهم يف فعاليات تعزز من ثقتهم 

واأدائهم واإنتاجيتهم.
املتكلفة  االبت�سامات  نق�سد  ال  اإيجابيا:  كن      .5
العام  االإح�سا�س  ذلك  بل  العمل،  و"املجامالت" يف 
والدائم بالر�سا لدى املوظفني، و�سعورهم بال�سعادة 
عن  �سعادة  وهي  واأدائهم،  اإجنازاتهم  اإزاء  والفخر 
جدارة ال عن تكلف. وحني ترى اأنهم يحبون اأعمالهم 
ويتحم�سون لبدء يومهم بن�ساط، فاعلم اأنك اأطلقت 
اإجناز  وهــذا  ر�ساهم،  وحققت  االإبداعية  قدراتهم 

رائع.
العنان  تطلق  اأن  رياديا- يف  بو�سفك  دورك-  يكمن 
خدمات  لتح�سني  موظفيك،  يف  الدفينة  للمواهب 
اأي�سا  ت�ستطيع  لن  اأنــك  كما  موؤ�س�ستك.  ومنتجات 
حتقيق هذا االأمر بني ليلة و�سحاها، لكن اإذا بداأت 
معنويات  يف  فــوريــا  اأثـــرا  �سرتى  االآن،  خطوة  بـــاأول 
حتى  ق�سري  وقــت  اإال  هو  ومــا  ون�ساطهم.  املوظفني 
ترى طاقاتهم االإبداعية تتفجر، مما �سيحدث تغيريا 

ملمو�سا يف موؤ�س�ستك.

مايكرو�سوفت

بعد العديد من اال�ساعات والتي انت�سرت خالل العام املا�سي اأعلنت نوكيا عن قيام �سركة مايكرو�سوفت 
ب�سراء وحدة االأجهزة و اخلدمات و كذلك احل�سول على رخ�س بع�س التقنيات التابعه لنوكيا مثل 
خرائط HERE  ملدة 4 �سنوات، و بلغت قيمة ال�سفقة قرابة 7.17 مليار دوالر، و �سيتحول 32 الف 
موظف من العمل يف نوكيا اإىل العمل يف �سركة مايكرو�سوفت مبا�سرة، و اعلن رئي�س �سركة نوكيا عن 
ا�ستقالته من من�سبة Stephen Elop  حيث انه �سيتحول اإىل رئي�س قطاع االأجهزة و اخلدمات يف 

مايكرو�سوفت.
و تعترب عملية اال�ستحواذ هذه من اأكرب عمليات اال�ستحواذ ملايكرو�سوفت خالل ال�سنوات االخرية 
اأنها ت�سهد تراجع كبري يف نظام  وتريد مايكرو�سوفت من حت�سني و�سعها يف �سوق الهواتف حيث 

ت�سغيلها وكذلك مبيعات االجهزة الداعمه لنظامها من بينها اأجهزة نوكيا.

تفعلها وت�ستحوذ على قطاع الأجهزة 
و اخلدمات يف نوكيا
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اأن  النف�سانيون  االأطباء  وجد  علمية   لدرا�سة  وفقا 
املري�س  ر�سا  على  يوؤثر  اجلــراحــة   قبل  االكتئاب 

بعدها  بغ�س النظر عن فعالية العملية .
قام الباحثون بدرا�سة على  53 مري�سا  من املر�سى 
الذين يخ�سعون ملراجعة ما بعد العملية اجلراحية 
،ووجد الباحثون اأنه بعد عامني من اجلراحة كانت 
هناك حت�سينات كبرية يف جميع املقايي�س و النتائج 

التي يك�سفها املري�س .

عوامل خطر الكتئاب تكون معدية
�سريك  اأن  جديدة  درا�ــســة  ك�سفت  الطبي.  اأخــبــار 
الغرفة يف اجلامعة يدل على  اأن اأ�سلوب خا�س من 
التفكري الذي يجعل النا�س عر�سة لالكتئاب ميكن 
اأعرا�س  ــادة  وزي االخرين،  على  يوؤثر  ان  الواقع  يف 

االكتئاب لديهم بعد �ستة اأ�سهر.
ي�ستجيبون  الذين  االأ�سخا�س  اأن  الدرا�سات  تظهر   
هذه  اأن  حيث  احلياة  يف  املجهدة  لــالأحــداث  �سلبا 
االأحداث نتيجة لعوامل ال ميكنهم تغريها واأانعكا�س 
لنق�س خا�س بهم، هم اأكرث عر�سة لالكتئاب. هذا 
"ال�سعف االإدراكي" عامل اخلطر القوي لالكتئاب، 
املحتمل  االكتئاب  بنوبة  للتنبوؤ  ا�ستخدامه  ميكن 

بنوبة  ي�سابوا  مل  لو  حتى  امل�ستقبل،  يف  مواجهتها 
اكتئاب قبل ذلك.

 الفروق الفردية يف هذا ال�سعف االإدراكي ترت�سخ يف 
مرحلة املراهقة املبكرة و تبقى م�ستقرة  طوال فرتة 

البلوغ، لكنها ال تزال لينة حتت ظروف معينة.
اأن ال�سعف االإدراكــي قد يكون   وافرت�س الباحثون 
"معديا" اأثناء التحول الرئي�سي يف احلياة، حيث اأن 
البيئات االجتماعية لدينا هي يف حالة تغري م�ستمر، 
وقام الباحثون باختبار ا�ستخدام بيانات من) 103 
زوج (يت�ساركون الغرف  ب�سكل ع�سوائي وجميعهم قد 

بداأوا درا�سة الكلية كطالب جدد.
واحــــد مــن و�ــســولــهــم احلــرم  و يف غــ�ــســون �سهر 
اجلامعي، قاموا باأنهاء اال�ستبيان من غرفهم على 
ِاالنرتنت حيث �سمل على تدابري ال�سعف االإدراكي 
مرة  ــراءات  االإج نف�س  ،واأكملوا  االكتئاب  واأعرا�س 
اأي�سا  اأ�سهر،بل قدموا  بعد 6  و  اأ�سهر  بعد 3  اأخرى 
فرتتني  يف  حياتهم  يف  املجهدة  لــالأحــداث  مقيا�س 

زمنينت خمتلفتني.
ب�سكل  الذين خ�سعوا  الطالب  باأن  النتائج  اأظهرت 
ع�سوائي لدرا�سة يف الغرفة مع م�ستويات عالية من 
ال�سعف االإدراكي من املرجح اأنهم التقطوا  العدوى 

وتطوير  بهم  الغرفة اخلا�سة  �سريك  االإدراكية من 
م�ستويات ال�سعف االأدراكي، والطالب الذين لديهم 
نق�سان  و�سعف  ــــالأدراك  ل منخف�سة  م�ستويات 
اخلربة يف م�ستويات خا�سة بهم كانت اعلى . حيث 
كان اأثر العدوى وا�سحا يف تقييمات كل من 3 اأ�سهر 

و 6 اأ�سهر.
 االأهم من ذلك، اأن التغريات االإدراكية لها خماطر 
م�سرة يف ال�سعف للتعر�س لالأكتئاب يف امل�ستقبل: 
ــروا  زيـــادة يف ال�سعف  كــان الــطــالب الــذيــن اأظــه
باجلامعة  التحاقهم  اأ�سهر من  اأول 3  ــي يف  االإدراك
ما يقرب من �سعف م�ستوى اأعرا�س االكتئاب يف 6 
اأ�سهر اأكرث من اأولئك الذين مل تظهر لديهم  هذه 

الزيادة.
قال الباحثون اأن نتائجهم ت�سري اإىل اأنه قد يكون من 
املمكن ا�ستخدام البيئة االجتماعية للفرد كجزء من 
عملية التدخل، اإما كتدخالت االإدراك القائمة اأورمبا 
ال�سخ�س  اأن  الباحثون  واأ�ــســاف  م�ستقل،  كتدخل 
االأ�سلوب  لديه  يظهر  الــذي  هو  باالآخرين  املحاط 
االإدراكي و التكيف حيث ت�ساعد على تي�سري التغيري 

االإدراكي يف العالج.

قبل اجلراحة يوؤثر   على راحة املري�ض لحقا

الكتئاب عبارة عن م�سطلح ي�ستخدم لو�سف خليط من احلالت املر�سية اأو غري املر�سية يف الإن�سان والتي يتغلب 
عليها طابع احلزن. هناك اأنواع متعددة من الكتئاب ق�سمت ح�سب طول فرتة احلزن وعما اإذا كان احلزن قد اثر 
على احلياة الجتماعية واملهنية للفرد, وعما اإذا كان احلزن م�سحوبا بنوبات من الإبتهاج اإ�سافة اإىل نوبات الكاآبة.
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قد �سنع من املوت كرنفاًل!

• �سالح اخلاقاين

تختلف ال�سعوب واملجتمعات يف قناعاتها وفل�سفاتهم ويف نظرتها للقيم 
.. فما ُيعّد بطولة عند هوؤلء قد ليعّد كذلك عند اولئك .. وما اأوؤمن 

به انا  يكفر به غريي , هكذا هي الب�سرية لتتفق يف امل�سميات والحكام 
ولكن النا�س جميعا يتفقون على قدا�سة املعتقد والراي الذي يتبناه 

الن�سان وميثل قناعته مهما كان , فالنا�س جميعا يبجلون من يتم�سك به 
ويجعله مبدءا ليحيد عنه وكما قال فولتري ) قد لاتفق معك يف الراأي 
ولكني على ا�ستعداد لن اموت يف �سبيل ان تقول راأيك ( , واتفق النا�س 
اي�سا على ان املوت برهان قاطع لثبات الن�سان  لميكن ان ي�سوب موقفه 
وقد اأقدم على املوت �سائبة وكما قال املتنبي ) وقفت وما يف املوت �سك 

لواقف ...( , لهذا اذا ما اردنا اأن نعرف احل�سني عليه ال�سالم للعامل بلغة 
تفهمها كل �سعوبه ..            

 اإنه رجل �سنع من املوت كرنفال وهو يدافع عما اآمن به ..

ـهِالرَّْحَمـنِالرَِّحيمِ ال�سالم عليكبِ�ْسمِاللَّ
 يا علي بن مو�سى الر�سا
 11 ذوالقعدة والدة االمام الر�سا

عن ر�سول اهلل : "�سُتدفن ب�سعة مّني باأر�س خرا�سان ال يزورها موؤمن اإاّل اأوجب اهلل عّز وجّل له 
الجّنة وحّرم ج�سده على النار" )1(.

عن االإمام علّي ÷: "�سُيقتل رجل من ِولدي باأر�س خرا�سان بال�سّم ظلمًا، ا�سمه ا�سمي، وا�سم اأبيه 
ا�سم ابن عمران مو�سى ÷، اأال فَمن زاره في غربته غفر اهلل تعالى ذنوبه")2(.

1- البحار: 102 / 1 / 3 و�س 2 / 4 و�س 31 / 1
2- عيون اأخبار الر�سا ÷: 2 / 259 / 17

في التاأكيد على ا�ستحباب زيارته

لقد كان الح�سين الوارث الوحيد لتلك   
الثورة التي فجرها جده الر�سول الأعظم 
والعن�سرية  ال��رع��ن��اء  الجاهلية  ع��ل��ى 
الأر�ض  الم�ست�سعفين في  لإنقاذ  والوثنية 

من الظلم والت�سلط وال�ستعباد.
ها�سم معروف الح�سيني  من كتابه 

)من وحي الثورة الح�سينية(

ذو القعدة 1434هـ66



ـهِالرَّْحَمـنِالرَِّحيمِ ال�سالم عليكبِ�ْسمِاللَّ
 يا علي بن مو�سى الر�سا
 11 ذوالقعدة والدة االمام الر�سا

عن ر�سول اهلل : "�سُتدفن ب�سعة مّني باأر�س خرا�سان ال يزورها موؤمن اإاّل اأوجب اهلل عّز وجّل له 
الجّنة وحّرم ج�سده على النار" )1(.

عن االإمام علّي ÷: "�سُيقتل رجل من ِولدي باأر�س خرا�سان بال�سّم ظلمًا، ا�سمه ا�سمي، وا�سم اأبيه 
ا�سم ابن عمران مو�سى ÷، اأال فَمن زاره في غربته غفر اهلل تعالى ذنوبه")2(.

1- البحار: 102 / 1 / 3 و�س 2 / 4 و�س 31 / 1
2- عيون اأخبار الر�سا ÷: 2 / 259 / 17

في التاأكيد على ا�ستحباب زيارته

لقد كان الح�سين الوارث الوحيد لتلك   
الثورة التي فجرها جده الر�سول الأعظم 
والعن�سرية  ال��رع��ن��اء  الجاهلية  ع��ل��ى 
الأر�ض  الم�ست�سعفين في  لإنقاذ  والوثنية 

من الظلم والت�سلط وال�ستعباد.
ها�سم معروف الح�سيني  من كتابه 

)من وحي الثورة الح�سينية(



تمديد فترة استالم نصوص مسابقة تأليف 
 كتاب عن سيرة اإلمام علي الهادي

قررت العتبة احل�شينية املقد�شة متديد فتة ا�شتالم الن�شو�ش اخلا�شة ب�تاأليف 
من  بدال  2013/12/31م  اىل  ال�شالم(  )عليه  الهادي  االم��ام  �شرية  عن  كتاب 
2013/5/15 م، على اأن تر�شل النتاجات على قر�ش )�شي دي(اإ�شافة اإىل الن�شخة 

املكتوبة اإىل العتبة احل�شينية املقد�شة اأ� على البيد االإلكت�ين:
." )info@imamhussain.org(

�شرح بذلك م�شوؤ�ل ق�شم االإعالم يف العتبة املقد�شة االأ�شتاذ علي كاظم �شلطان 
داعيا الكتاب اىل امل�شاركة يف امل�شابقة اخلا�شة بتاأليف كتاب يخ�ش �شرية االإمام 

على الهادي عليه ال�شالم .
�اأ�شاف" تاأتي هذه امل�شابقة من منطلق قول ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه �اآله ) اإين 
تارك فيكم الثقلني : كتاب اهلل ، �عتتي اأهل بيتي ، ما اإن مت�شكتم بهما لن ت�شلوا 

بعدي اأبدا ( .
�عن �شر�ط هذه امل�شابقة بني االأ�شتاذ علي  اأنها"

1- اأن تتنا�ل الكتابة حياة االإمام علي الهادي عليه ال�شالم �معطياته ��شريته 

�د�ره  امل�شلمني  �كيان  االإ���ش��الم  حفظ  يف  االإم��ام  د�ر  تو�شح  ب�شورة  �حتليلها 
العقائدي �الثقايف �االجتماعي �غري ذلك.

2- اأن يكون الكتاب باللغة العربية .
 )a4( 3- اأن ال تقل عن مائتي �شفحة �اأن ال تزيد عن اأربعمائة �شفحه حجم

�حجم اخلط )16(.
4- ذكر امل�شادر التي مت اأخذ املعلومات منها .

5- حتتفظ العتبة احل�شينة املقد�شة بحق طباعة الن�شو�ش امل�شاركة يف امل�شابقة .
6- اأن ال يكون البحث ) الكل اأ� اجلزء( من�شور نهائيًا .

مو�شحًا "اأن جوائز هذه امل�شابقة هي كالتايل:
اجلائزة االأ�ىل 3500 د�الر اأمريكي
اجلائزة الثانية 2500 د�الر اأمريكي
اجلائزة الثالثة 1000د�الر اأمريكي

كما �شتقدم جوائز معنوية للّكتاب الذين مل يح�شلوا على جوائز مالية".


