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وزير اآلثار والسياحة:
هناك تعاون على مستوى كبير
بين الوزارة والعتبات المقدسة

الشيخ حسين الكوراني:
أهم شيء للشباب العمل على بناء
الشخصية العقائدية االيمانية السليمة

حصن األخيضر

صرح حضاري مهدد باألنهيار
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ع ّلمنا األعداء

ع ّلمنااعدا�ؤنا
بال�سكنيوبالر�شا�ش
وبكل �سالح فتاك
ان نقتل انف�سنا
•••
علمنااعدا�ؤنا
ان نكون �أغبياء
حتى ننفذ
دون ما تفكر
ودون ما تراجع
كل ما �شاءوا وما �أحبوا
فيا لنا من �أمة
ويا لنا من
كرماء بالدماء
•••
علمنااعدا�ؤنا
ان نزرع القنابل
ونح�صد االرواح
�سعيالإر�ضائهم

ودومنا مقابل
فيا لتع�س �شعبنا
من جاهل ي�سري خلف جاهل
•••
علمنا الأعداء
ان التفرق فيه ُّ
احلل
و�أن يف احلقد والكراهية
وباتباع كل من �صفاته �أف�ضلها
ب�أنه الكذاب والداهية
نحقق االهداف
بالعز والرخاء
ُّ
�سن�ستقل
وب�أننا بذا
ف�أذعن ُّ
الكل
فيا لب�ؤ�س حالنا
ويال�سوء �آ ِننا وم�آلنا
وليكتب التا ريخ عنا �أننا
للعاليات� ُ
أهل!!!؟
االعداء
علمنا
ُ
منذ قرون جمة

ب�أن نعي�ش يف �صراع
لي�س مع االعداء بل ما بيننا
و�أن نخلي خلف ظهرنا
تاريخنااملجيد
ون�ستقي اال�سود من تاريخنا
و�أن ننام طول يومنا
و�أن منيت بع�ضنا
•••
علمنا االعداء �أن ن�ستعذب الذل
ونر�ضى كل يوم �أن ن�ضام
و�أن ن�سري دائما
لي�س اىل الأمام
و�أن نعي�ش دائما يف اقتتال
وننبذال�سالم
فهل لنا م�ستقبال
تقدم او قيام

• بقلم :رئي�س التحرير
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للطلبة الوافدين من خارج العراق على �ضرورة
فتح دورات مماثلة لهذه الدورة يف خمتلف بلدان
العامل من قبل الطالب امل�شرتكني فيها ،داعي ًا
طلبة العلوم الدينية اىل املزيد من االهتمام

بالقر�آن الكرمي وتدر�سيه يف احلوزات واملعاهد
الدينية.
واق��ي��م يف ال�صحن احل�سيني ال�شريف حفل
اختتام دورة االم���ام احل�سن املجتبى (عليه
ال�سالم) الثالثة للطلبة الوافدين التي اقامتها
دار القر�آن الكرمي يف العتبة احل�سينية املقد�سة
مب�شاركة  18طالب ًا للعلوم الدينية من دول جنوب
�شرق �آ�سيا افتتح ب�آي من الذكر احلكيم تالها
احد طلبة ال��دورة القرانية وكلمة لالمني العام
للعتبة احل�سينية املقد�سة .
ووزع الأم�ين العام للعتبة احل�سينية املقد�سة
�شهادات تقديرية على الطلبة امل�شاركني يف
ال��دورة التي ا�ستمرت  10اي��ام يف مبنى ال��دار
�شملت درو�س ًا باللغة العربية وفن التالوة واالذان
وا�ساليب حفظ القران الكرمي و�سبق ان افتتحت
يف الثامن من �شهر �آب املا�ضي للطلبة الوافدين
من خارج العراق.

انطلق يف العتبة العلوية املقد�سة م�شروع اع��ادة
ال�صفائح املذهبة التالفة جلانبي الكتائب و�إي��وان
الذهب اخلا�صة بالباحة الرئي�سية الداخلية للحرم
العلوي املقد�س حتت �إ�شراف االمانة العامة للعتبة
العلوية املقد�سة  ،و�شعبة ور�شة الذهب التابعة لق�سم
ال�صيانة يف العتبة املقد�سة.
عن هذا امل�شروع حتدث ال�سيد حممد علي احلكيم
ع�ضو جمل�س ادارة العتبة العلوية املقد�سة رئي�س
جلنة �إعادة �إعمار ايوان الذهب والكتائب املحيطة به
 ،قائال  ":لأن العتبة العلوية املقد�سة مرك ٌز ح�ضاريّ
�أث���ريّ ق��د ٌمي ف��ان الكثري من امللوك والزعماء من
االتراك او الهنود او الفر�س كانوا ي�ضعون �آثارهم يف
خمتلف جوانبها ويتم ّثل ذلك ب�أبيات �شعرية و�ألقاب
و�أقوال ومدائح ،مبختلف اللغات لأمري امل�ؤمنني عليه
ال�سالم  ،وف�ضل زيارته واملكوث والدخول اىل حرمه
ال�شريف ،حيث كتبت يف لوحات م�ستطيلة يطلق
عليها ،الكتائب املذهبة املطعمة باملينا الزرقاء والتي

تتو�سط الإيوان الذهبي ".
م�ضيفا بقوله � ":أُزي�� َل العديد من الطابوق املذهب
لهذه الكتائب وبطريقة ع�شوائية من قبل النظام
البائد  ،لكن وبف�ضل اجلهود التي ُب ِذ َلتْ فيما بعد مت
حفظها يف املخازن اخلا�صة بالعتبة العلوية املقد�سة
وهذه من بركات االمام �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم .
م�ؤكدا � ":إنَّ دورن��ا يف اللجنة امل�شرفة على ترميم
منطقة االيوان والكتائب املذهبة هو قيامنا ب�إر�سال
هذه القطع ل�صيانتها واعادة التالف منها كما كانت
مذهبة ومطعمة باملينا  ،وقد �شرعنا االن يف �إعادتها
وتثبيتها مبكانها القدمي لتكون مبنظر �إ�سالمي رائع
يت�ش ّرف الزائرون بالنظر اليها كونها حتمل قد�سية
املكان الطاهر لأمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم  ،م�شريا
اىل �أن عددها يبلغ  836مق�سمة على كتائب خمتلفة
ح�سب موقعها ".
و�أك��د اال�ستاذ �صادق يو�سف جا�سم م�س�ؤول �شعبة
ور�شة التذهيب التابعة لق�سم ال�صيانة يف العتبة

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

افتتح االم�ين ال��ع��ام للعتبة احل�سينية املقد�سة
ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف 2013/8/29م
مركز كربالء للدرا�سات والبحوث التابع للعتبة
احل�سينية املقد�سة وبح�ضور ر�ؤ���س��اء اق�سام
وم�س�ؤويل ال�شعب.
مدير املركز عبد االمري القري�شي قال "مواكبة
لركب التطور العاملي واعتماده بدرجة كبرية على
مراكز البحوث العلمية التي تعترب خزينا معرفيا
جلميع نواحي احلياة املعرفية العلمية منها العلوم
ال�صرفة والعلوم االن�سانية فيما يخ�ص االقت�صاد
وال�سيا�سة واالجتماع والهند�سة والعمارة واجلانب
ال��ت��اري��خ��ي واجل���غ���رايف ،ك��ل ه��ذه دف��ع��ت العتبة
احل�سينية املقد�سة ان تن�شئ يف مدينة كربالء
املقد�سة هذا املركز البحثي الذي من امل�ؤمل ان
يكون رافدا لكل مفا�صل احلياة العلمية يف املدينة.
واو���ض��ح مدير امل��رك��ز �أنه"مت مفاحتة جامعتي

كربالء و�أه��ل البيت يف ما يخ�ص هذا امل�شروع
وق��د �شكلت جلنة �ضمت جمموعة من ا�ساتذة
اجلامعتني ،وقد و�ضعت درا�سة ا�سرتاتيجية لكل
ما يخ�ص عمل املركز.
و�أ�ضاف القري�شي :بد�أت اول اعمال املركز بت�شكيل
جلنة لكتابة مو�سوعة لتاريخ كربالء املقد�سة
ت�شمل جميع اجلوانب االقت�صادية والتاريخية
واجلغرافية والفلكلور والرتاث وامل�سرح واجلانب
ال�سيا�سي واالجتماعي والتعليمي ".
و�أ�شار �أن"من اولويات املركز هو الرتكيز على

العلوية املقد�سة ان  ":عمر احلزام الذهبي للكتائب
ال��ت��ي حتيط ب���إي��وان ال��ذه��ب ي��ع��ود اىل م��ا يقارب
ال � 278سنة من �أي��ام ن��ادر �شاه  ،وقد مت حفظها
يف خزائن العتبة املقد�سة وم��ن ثم اخراجها اىل
ال�صيانة والرتميم والطالء يف �إي��ران حيث بقيت
ملدة �سنتني قبل �إعادتها اىل النجف الأ�شرف".
م�ضيفا بقوله  ":مت �إجن��از احل��زام االول للكتيبة
الذهبية االوىل حيث مت قلع القطع القدمية وتركيب
القطع اجلديدة حملها بطريقة منتظمة وكما كانت
عليها �سابقا".
من جانبه �أك��د املهند�س يف جلنة �إعمار العتبات
املقد�سة بالقول" يعود عمر الكتائب املذهبة حوايل
� 280سنة خلت ،و�إنّ م�شروعنا كان �إعادة ال�صفائح
املذهبة التالفة يف هذه الكتائب اىل و�ضعها الطبيعي
ال�سابق ".
م�ضيفا ان  ":م�ساحة كل كتيبة ترتاوح بحوايل 40
مرت مربع فيما تبلغ م�ساحة �إي��وان الذهب بحوايل

 500مرت مربع �أغلب هذه ال�صفائح الذهبية كتب
عليها �أبيات �شعرية يف مدح �أمري امل�ؤمنني -عليه
ال�سالم -بثالث لغات العربية والرتكية والفار�سية
القاب �أمري امل�ؤمنني -عليه ال�سالم." -
واجلدير ذكره �إن امل�شروع قد بد�أ بتجميع ال�صفائح
من املخازن ثم �صيانتها حيث مت ذلك يف �إيران من
قبل جلنة �إعمار العتبات املقد�سة  ،وقد ا�ستغرق
العمل بها م��دة طويلة قبل �أن جتلب اىل مدينة
النجف الأ�شرف  ،م�شريا اىل �أن الفريق املتخ�ص�ص
با�شر بن�صب ال�صفائح اخلا�صة بالكتائب  ،فيما
تبلغ عدد ال�صفائح لكل الكتائب ب(� )836صفيحة
ومن امل�ؤمل اجناز ال�صفائح التالفة يف �إيوان الذهب
حيث يبلغ املجموع الكلي لل�صفائح املذهبة لإيوان
الذهب( � )12500ألف �صفيحة ُم َذهَ َبة ".

مو�ضوع الثقافة اال�سالمية وه��ذا ال يعني عدم
االنفتاح على االخرين فاملركز �ضمن �سيا�سته
االن��ف��ت��اح على اجلميع وتقبل االخ���ر واالنفتاح
على كل اجلوانب العلمية من الطب والهند�سة
واالجتماع واالقت�صاد واالح�صاء والريا�ضيات ".
وختم حديثه قائ ًال "عمد املركز اىل ا�ستقطاب
ا�صحاب الكفاءة واالخت�صا�ص يف كافة جوانب
احلياة العلمية للعمل باملركز وتنفيذ براجمه
وح�سب اخلطة املر�سومة ".
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بدء االختبارات النهائ ّية لطلبة الدورات القر�آنية يف العتبة العلوية
املقد�سة

�أجرت وحدة التعليم القر�آين يف دار القر�آن الكرمي
التابعة لق�سم ال�ش�ؤون الدينية يف العتبة العلوية
املقد�سة  ،االختبارات النهائية للطلبة املن�ض ّمني
يف ال����دورات ال��ق��ر�آن��ي��ة وال��ت��ي ت�ستمر برعايتها
االم��ان��ة ال��ع��ام��ة للعتبة العلوية املقد�سة �ضمن
الربامج القر�آنية امل�ستمرة على مدار ال�سنة.
وح���ول ت��ل��ك االخ��ت��ب��ارات حت���دّث ال�سيد ح�سني
احلكيم املعاون الإداري يف وحدة التعليم القر�آين
ق��ائ ً
�لا � ":أع����دّت وح���دة التعليم ال��ق��ر�آين خطة
تعليمية حتوي على العديد من الربامج القر�آنية
امل�ستمرة على مدار العام  ،والتي ت�شمل خمتلف

تخ ّرج
دورة الإمامني
اجلوادين(عليهما
ال�سالم) حلفظ
القر�آن الكرمي
و�أحكام التالوة
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ال�شرائح من الكبار وال�صغار ح�سب الفئات التي
مت ت�صنيفها بح�سب العمر والتح�صيل الدرا�سي ،
م�شريا اىل �أن الت�صنيف جاء ،من �أجل �أن ين�سجم
الأ�سلوب اخلا�ص باملناهج الدرا�سية مع �أذه��ان
الطلبة امل�شرتكني ".
وعن طبيعة هذه االختبارات �أ�شار املعاون االداري
يف الوحدة� ":شملت االختبارات النهائية اخلا�صة
التي �أجريت بختام ال��دورات اختبارا حتريريا ،
و�آخر عمليا مينح على �أثره الطالب �شهادة م�شاركة
معتربة تعبرّ عن �إجتيازه لكل مادة مدرو�سة".
وتابع احلكيم (( :يت�ضمن الربنامج التعليمي
امل�ستمر عدد من ال��دورات القر�آنية والتي يكون
الإ�شرتاك فيها ب�إختبار خا�ص بالطلبة املتقدمني
وبح�سب امل��راح��ل  ,فاملرحلة الأوىل (اخلا�صة
باملبتدئني) ت��ك��ون م��واده��ا � ( :أح��ك��ام ال��ت�لاوة
املب�سط  ,تف�سري
املب�سطة  ,ال��ر���س��م ال��ق��ر�آين ّ
معاين املفردات  ,التجويد العملي ) �أما املرحلة
الثانية فتكون باملواد � ( :أحكام التالوة  ,الر�سم

ال��ق��ر�آين حما�ضرات يف تف�سري ال��ق��ر�آن الكرمي,
التجويد العملي ) يرتقي الطالب بعد �إنهائه لكل
مرحلة اىل املرحلة التالية التي تختلف من حيث
املنهج املع ّد وطريقة التدري�س ،م�شريا اىل انه " مت
تكثيف الدورات القر�آنية اخلا�صة بطلبة املدار�س
يف هذه الأ�شهر اغتنام ًا لفر�صة العطلة ال�صيفية
وال�ستيعاب الأع���داد الكبرية التي تتقدم لتلك
الدورات  ،كما جترى حمافل قر�آنية متميزة لكل
مرحلة تخرج من الطلبة " .يذكر ان العتبة العلوية
املقد�سة م�ستمرة برعايتها واحت�ضانها ملختلف الربامج
والدورات التعليمية املتخ�ص�صة بحفظ كتاب اهلل العزيز.

�ضمن اهتمامات الأمانة العامة للعتبة الكاظمية املقد�سة
بالن�شاطات القر�آنية املباركة و�سعيها احلثيث للنهو�ض
بها �إىل �أرفع امل�ستويات لتنمية الوعي القر�آين لدى �أفراد
املجتمع الإ�سالمي من خ�لال �إق��ام��ة ال���دورات القر�آنية
و�ضرورة تعليم علوم كتاب اهلل العزيز� ،أقيم يف رحاب
ال�صحن الكاظمي ال�شريف حفل تخرج الدورة ال�صيفية
حلفظ القر�آن الكرمي ودورة الإمامني اجلوادين(عليهما
ال�����س�لام) لأح��ك��ام ال��ت�لاوة َ
للخدمة العاملني يف العتبة
املقد�سة ,والتي َّنظمها ق�سم ال�ش�ؤون الفكرية والثقافية-
دار القر�آن الكرمي.
وح�ضر حفل التخرج ع��دد من �أع�ضاء الهي�أة الإداري��ة
للعتبة املقد�سة ومعلمي ال��دورات والطلبة امل�شاركني فيها
والبالغ عددهم مئة وع�شرين طالب ًا ,وافتتح احلفل بتالوة
�آيات من كتاب اهلل العزيز �ش َّنف بها �أ�سماع احلا�ضرين
املقرئ(همام عدنان) ,بعدها �ألقى كلمة الأمانة العامة
للعتبة الكاظمية املقد�سة ال�شيخ(عماد الكاظمي) ع�ضو
جمل�س الإدارة وجاء فيها�( :إذا �أردنا �أن نتعرف على كتاب
يعرفنا بنف�سه من خالل الآية الكرمية
اهلل -ع ّز وج ّل -فهو ِّ

(�إِ َّن هَ َذا ا ْل ُق ْر�آنَ ِيه ِْدي ِل َّل ِتي ِه َي َ�أ ْق َو ُم َو ُي َب ِّ�ش ُر المْ ُ�ؤْ ِم ِن َني ا َّل ِذينَ
�يرا)� ,أي الهداية
َي ْع َم ُلونَ َّ
ال�صالحِ َ ِات �أَ َّن َله ُْم �أَ ْج��� ًرا َك�� ِب ً
لطريق احل��ق وال�صراط امل�ستقيم ,و�إذا ف��ارق الإن�سان
القر�آن الكرمي ولو للحظة البتعد عن الو�صول �إىل الهداية
التم�سك بتعاليمه..
والنجاة وال�صالح فيجب ّ
فمن �آثار ف�ضائل تع ُّلم القر�آن الكرمي ,ما ورد عن النبي
(�صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم)�( :إذا قال املعلم لل�صبي :
قل ب�سم اهلل الرحمن الرحيم فقال ال�صبي  :ب�سم اهلل
الرحمن الرحيم كتب اهلل ب��راءة لل�صبي وب��راءة لأبويه
وبراءة للمعلم) .فالغاية من الدورات هو لي�س فقط تعلم
القراءة ال�صحيحة للقر�آن ومعرفة �أحكامه بل ذلك هو
اخلطوة الأوىل التي ت�ؤهل الإن�سان امل�سلم ليكون من حملة
ال��ق��ر�آن الكرمي وحامل ال��ق��ر�آن هو حامل راي��ة الإ�سالم
فهذه املنزلة العظيمة يجب �أن نت�أملها ونفكر بها جيد ًا,
ون�شكر جميع اجلهود وامل�ساعي املباركة التي بذلت من قبل
الأ�ساتذة امل�شرفني واملهتمني بال�ش�أن القر�آين) .
وب��ع��ده��ا ج�����اءت ك��ل��م��ة دار ال����ق����ر�آن ال���ك���رمي �أل��ق��اه��ا
الأ�ستاذ(كرمي الأن�صاري) وجاء فيها:

اختتام فعاليات املخيم ال�سنوي الثاين
للطلبة املتم ّيزين

( من قال به �صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به �أوجر,
بهذه املنا�سبة املباركة نهنئ الطلبة امل�شاركني يف هذه
الدورة التي دامت قرابة ثالثة �أ�شهر وكانت ال تقت�صر على
تع ّلم تالوة القر�آن الكرمي بل وحفظ اجلزء الثالثني منه
وكذلك تع ّلم بع�ض الأحكام وتعدّت �إىل تعلم بع�ض الدرو�س
العقائدية والعبادية والأخالقية وال�سلوكية..
وذك��ر االن�صاري ق��ائ ً
�لا� :سيكون هناك برنامج و�ضعته
الأم��ان��ة العامة للعتبة الكاظمية املقد�سة يف جعل هذه
ال��دورات م�ستمرة طيلة �أيام ال�سنة و �ستكون ال��دورات يف
الأيام الدرا�سية فقط ليومي اجلمعة وال�سبت من كل �أ�سبوع
�إن �شاء اهلل تعاىل).كما ق��ام ثلة من الطلبة بفعاليات
ت�ض َّمنت ت�لاوات قر�آنية وبع�ض الأنا�شيد الإ�سالمية ثم
وزعت الهدايا على ا�ساتذة الدورات واخلريجني .ويف ختام
هذا احلفل البهيج �أُعلنت �أ�سماء الفائزين اخلم�سة ع�شر
بقرعة امل�سابقة الرم�ضانية التي �أقامتها وحدة التوجيه
الفكري ,يف ق�سم ال�ش�ؤون الفكرية والثقافية

اختتمت ف��ع��ال��ي��ات امل��خ��ي��م ال�����س��ن��وي ال��ث��اين للطلبة
املتميزين يف اجلامعات واملعاهد العراقية يوم الثالثاء
� 19شوال املوافق  27اب  2013وجاء هذا املخيم �ضمن
ن�شاطات م�شروع فتية الكفيل الوطني.
اقيم حفل االختتام يف قاعة الإمام مو�سى الكاظم يف
العتبة العبا�سية املقد�سة بح�ضور اع�ضاء وم�س�ؤويل
االق�سام وال�شعب يف العتبتني املقد�ستني احل�سينية
والعبا�سية وعدد من ال�شخ�صيات الدينية والأكادميية
والطلبة املتميزين من خمتلف اجلامعات واملعاهد
العراقية .
اب��ت��د�أ احلفل بتالوة �آي��ات من الذكر احلكيم لي�أتي
بعدها ن�شيد العتبة العبا�سية املقد�سة(حلن الإب��اء)
�أدّاه عدد من الطلبة امل�شاركني يف املخيم ثم كلمة نائب
الأمني العام للعتبة العبا�سية املقد�سة املهند�س ب�شري
حممد الربيعي والتي رحب فيها باحلا�ضرين  ،وبينّ :
�إن العلم �سالح ذو حدين فمن املمكن �أن ي�ستخدم
للخري �أو لل�شر ومب��ا �إن العتبة العبا�سية املقد�سة
حتت�ضن طلبتنا يف ه��ذا املخيم ،وال���ذي يهدف �إىل
التحاور والتباحث يف كيفية اال�ستفادة من العلم و�أن
ي�ستخدم يف اخلري والإ�صالح ،و�أن يحث الطالب على
�أن يكون متفوق وم�سلح بالأفكار ال�سليمة.
ثم ج��اءت كلمة الطلبة امل�شاركني يف املخيم �ألقاها
الطالب ح�سن جميل وقد بينّ فيها "�إن حق هذه الدماء
التي �سالت يف كربالء املقد�سة كبري علينا  ,وهذا احلق
ال يتمثل بالأمور ال�شكلية الظاهرية بل يتمثل يف �أن
نعي ثورة احل�سني (عليه ال�سالم) بكل �أبعادها ،وبهذا
نكون قد و�ضعنا �أقدامنا على �سلم التكامل الإن�ساين
ولنعلم �إن��ه ال ميكن لأح��د ان يفهم احل�سني (عليه
ال�سالم) عربة و عَ ربة و ثورة �أخالقية و فكرية وروحية
�إذا مل يفهم الإ�سالم فهما حقيقي ًا  ,فاحل�سني (عليه
ال�سالم) روح الإ�سالم .
و�أ���ض��اف جميل �:أم��ا من ناحية العلمية فقد تلقينا
ال��درو���س العلمية النافعة ك��درو���س ت�لاوة ال��ق��ر�آن و
التنمية الب�شرية والناحية الثقافية فكان اخل��روج
عن امل�ألوف � ,إذ اتخذ املخيم الطريق ال�صحيح لبناء
الإن�سان املثقف �إذ كانت هذه املدة حافلة بالنقا�شات

يف املحا�ضرات وور�شات العمل و الدرو�س ،م�ضيفا ان
املخيم :مل يقت�صر على املجاالت ال�سابقة بل امتد �إىل
الناحية ال�صحية حيث تدربنا على برنامج �إنعا�ش
القلب الرئوي ( )C.B.Rوكيف ننقذ الأخرين �إذا
�أ�صابهم مكروه -ال �سمح اهلل. -
وتابع حديثه قائ ًال  " :و اهم النواحي يف خميمنا هي
الناحية االجتماعية التي كانت رائعة جد ًا حيث جمع
املخيم الطالب االوائ���ل من كل رب��وع وطننا العزيز
من ال�شمال �إىل اجلنوب وم��ن ال�شرق �إىل الغرب ,
فالتقى نخبة البلد وتعارفوا  ,وال يخفى على كل ذي
لب ما يف لقائهم وتعارفهم من مغامن كثرية  ،وبهذا
�ساهم املخيم ببنائنا روحي ًا ،علمي ًا ،ثقافي ًا ،اجتماعي ًا،
�صحي ًا ،وريا�ضي ًا.
ويف اخل��ت��ام مت ت��وزي��ع ع��دد م��ن اجل��وائ��ز التقديرية
للطلبة املتميزين ولكل من �ساهم يف اجن��اح املخيم
الطالبي الثاين .
املهند�س ك��رار م�شكور معاون رئي�س ق�سم العالقات
العامة يف العتبة العبا�سية املقد�سة حتدث ملوقع االعالم
ال��دويل قائ ًال :يقام اليوم احلفل اخلتامي فعاليات
املخيم ال�سنوي الثاين للطلبة املتميزين من اجلامعات
واملعاهد العراقية �ضمن م�شروع فتية الكفيل الوطني
يف العتبة العبا�سية املقد�سة هذا امل�شروع التي تتبناه
العتبة العبا�سية املقد�سة وتباركه العتبات االخرى .
وع��ن برنامج املخيم ق��ال م�شكور ان برنامج املخيم
اح��ت��وى على حما�ضرات دينية وثقافية وم�سابقات
عامة وم�سابقات ريا�ضية وزي��ارات للمراقد املقد�سة
ولقاء الطلبة مع االمني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة
ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي وزيارة املراجع العظام
زيارة اىل اثار كربالء املقد�سة وغريها من الن�شاطات
الفكرية والثقافية وا�ستمر ت فعاليات املخيم اربعة
ع�شر يوما .
وبني م�شكور :مت توجيه كتب ر�سمية للجامعات واملعاهد
لرت�شيح الطلبة املتميزين حيث و�صل ع��دد الطلبة
امل�شاركني يف ه��ذا العام ما يقارب  100طالب من
اغ��ل��ب اجل��ام��ع��ات وامل��ع��اه��د ال��ع��راق��ي��ة وم��ن خمتلف
املذاهب اال�سالمية والدينية.
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• يع ّدها ويحررها � :صباح الطالقاين

 ال�شيخ الكربالئي:

التفاهمات ال�سيا�سية خطوة باالجتاه ال�صحيح
تناول ممُ ِّثل املرجعية الدينية العُليا وخطيب جُ معة كربالء املُق َدّ�سة
�سماحة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف اخلطبة الثانية من �صالة
ا ُجلمعة التي �أقيمت يف ال�صحن ا ُحل�سيني ال�شريف يف � 4شعبان
لقاءات بني
 1434هـ املوافق  14حزيران  2013م ماجرى من ٍ
القادة ال�سيا�سيني يف الفرتة الأخرية ب�إقليم كرد�ستان وقبلها يف
بغداد �آم ً�لا �أن تكون تلك اللقاءات خطوة باالجتاه ال�صحيح يف
اعتماد التفاهمات وزرع الثقة بني الكتل وا�ستمرار احلوار للو�صول
اىل تهدئة الأو�ضاع وزرع الثقة من اجل التمهيد الج��واء متكن
ال�سلطات التنفيذية والت�شريعية من اداء مهامها املطلوبة خدمة
للمواطن و حتقق اال�ستقرار واالمن ب�صورة رئي�سية .
ً
مبينا � َّإن ما ت�شهده املنطقة من �صراعات �سيا�سية ق��ادت اىل
�صراعات ع�سكرية ف�إنه الينبغي �إ�ضفاء الطابع الطائفي على هذه
ال�صراعات ذات الطابع ال�سيا�سي لأن �إ�ضفاء ال�صبغة الطائفية
�سي�شكل ً
خطرا على املنطقة والأمة الإ�سالمية ب�صورة عامة لأنها
�ست�ؤدي اىل خلق جتيي�ش لكل فئة ما يولد اج��واء من االحتقان
والتوتر الطائفي بني ال�شعوب اال�سالمية ،وه��ذا ما يهدف اليه
اعداء اال�سالم الن نقل ال�صراع من طابعه ال�سيا�سي اىل الطائفي
ي�ضعف ال�شعوب اال�سالميةً ،
داعيا اهل احلكمة والعقل اىل توجيه
النا�س وحثهم اىل عدم االجن��رار وراء اال�صوات التي تريد جر

امل�سلمني اىل �صراعات طائفية واالبتعاد عن اخلطابات االنفعالية
لل�سيا�سيني واخلطباء واعتماد اخلطاب املعتدل.
وتناول ال�شيخ الكربالئي التفاهمات بني الكتل ال�سيا�سية الفائزة
باالنتخابات واختيار اال�شخا�ص للمنا�صب املهمة ً
الفتا اىل �ضرورة
ان تكون تلك التفاهمات على ا�سا�س املعايري ال�صحيحة يف اختيار
اال�شخا�ص للمنا�صب احل�سا�سة ،بل الب��د ان يتح ّلى ال�شخ�ص
مبعايري الكفاءة والنزاهة والقدرة على حل امل�شاكل التي يعاين
منها املواطن ،م� ً
ؤكدا انه لي�س من ال�صحيح �أن تكون التفاهمات
مبنية على م�صالح الكتل �أو كيفما ت�شاء الكتلً ،
م�شريا اىل � َّإن
املواطن حينما انتخب هذه الكتل ومر�شحيها الفائزين �إمنا هو
تعبري عن �إرادتهم يف �أن يقوم ه�ؤالء املر�شحون باختيار من هو
ق��ادر على خدمة امل��واط��ن ،ونبّه الكربالئي اىل �أن التفاهمات
البد �أن تكون على �أ�سا�س اعتماد املعايري ال�صحيحة يف �إي�صال
الأ�شخا�ص اىل املنا�صب املهمة.
�أما الأمر الرابع الذي تناوله ممثل املرجعية وعدّه من الأمور املهمة
وت�سهم يف رقي البلد واملتمثل بالبيئة وكل ما يتعلق بها م� ً
ؤكدا على
�أن تكون امل�س�ؤولية م�شرتكة بني املواطن واجلهات املعنية لالرتقاء
بهذا اجلانب.

 ال�شيخ الكربالئي:

يحذر من ات�ساع الفكر املت�شدد
تناول ممُ ِّثل املرجعية الدينية العُليا وخطيب جُ معة كربالء املُق َدّ�سة
�سماحة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف اخلطبة الثانية من �صالة
ا ُ
جلمعة التي �أقيمت يف ال�صحن ا ُحل�سيني ال�شريف يف � 18شعبان
 1434هـ املوافق  28حزيران  2013جمموعة من الأم��ور التي
ت�شهدها ال�ساحة العراقية والعربية ال�سيما ما يتعلق بالتفجريات
االرهابية التي ح�صلت يف ق�ضاء طوز خورماتو وجرمية مقتل
ال�شيخ ح�سن �شحاته .
وقال الكربالئي يف حديثه عن التفجريات االخرية يف طوز خرماتو:
� َّإن حوادث التفجري والقتل وكرثتها خالل ايام اال�سبوع حينما نطالع
ون�شاهد و�سائل االعالم ا�صبحت ً
اخبارا عادية التثري االهتمام
ً
ً
ا�ستهدافا مربجما تتعر�ض له االقليات
لكرثتها ،مبينا ان هنالك
وحت��دي��دا منها مكون طائفي دون املكونات االخ���رى وب�صورة
ممنهجة ويف مناطق حمددة وبالذات يف طوزخورماتو ومنذ عدة
�سنوات ،وهو ما جعل �أهايل هذه املدينة يف خوف دائم  ،مت�سائ ًال
مل��اذا هذا اال�ستهداف املتكرر لهذا املكون ولهذه االقلية ولهذه
املناطق ولهذا اللون الطائفيً .
م�شريا اىل ان الأ�سباب �أ�صبحت
وا�ضحة وباتت معروفة لدى اجلميع والنريد ان ننك�أ اجلراح – على
حد و�صف الكربالئي  -ونذكر ً
علنا الأ�سباب الداعية اىل ا�ستهداف
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هذا املكون وتلك االقلية بالذات ،داعيا اللجنة االمنية التي مت
ت�شكيلها لدرا�سة ا�سباب ا�ستهداف تلك املنطقة ان ت�ضع حال جذريا
وحقيقيا للحد من هذه اال�ستهدافات معربا يف الوقت نف�سه عن حق
اهايل املدينة باملطالبة بحقوقهم ومبختلف الو�سائل املمكنة.
وتعر�ض الكربالئي اىل حادثة مقتل ال�شيخ ح�سن �شحاته وجمموعة
من اقربائه و�أ�صدقائه يف م�صر ومدى االثر الذي تركته يف نفو�س
امل�سلمني وا�صفا �إياها ب�أنها جرمية ب�شعة بعد �أن تعر�ضوا لل�ضرب
املربح وت�سحل جثثهم وميثل بها م�شددا على انها جرمية م�ستنكرة
ومدانة بكل املقايي�س الدينية والأخالقية واالن�سانية م�سميا اياهم
(�شهداء التع�صب الأعمى) الذي بد�أ ينت�شر وتت�سع دائرته فبعد
ان كان يف افغان�ستان وباك�ستان والعراق جنده اليوم يف م�صر
وهذا �أمر يحز بالنف�س اذ ان م�صر عرفت لدى امل�سلمني جميعا
باالعتدال والو�سطية والقبول لالخر والتعاي�ش ال�سلمي معربا عن
و�صول التع�صب اىل م�صر ب�أنه �أمر �سيء جدا ،م�شيدا بدور الأزهر
الذي �أدان تلك اجلرمية .
ودعا الكربالئي يف ال�سياق ذاته جميع العلماء واملفكرين وخطباء
املنابر والدعاة اىل �ضرورة ان ي�ؤكدوا حرمة دم املواطن يف جميع
البلدان اال�سالمية ًايا كان مذهبه او دينه او عرقه او انتما�ؤه.

 ال�سيد ال�صايف:
اختالف وجهات النظر يجب �أن ال ين�سحب اىل �صراعات طائفية
رح َّ��ب ممُ�� ِّث��ل املرجعية الدينية العُليا وخطيب جُ معة كربالء
املُق َدّ�سة �سماحة ال�سيد �أحمد ال�صايف يف م�ستهل اخلطبة الثانية
من �صالة ا ُ
جلمعة التي �أقيمت يف ال�صحن ا ُحل�سيني ال�شريف يف
بوفد من الوجهاء
� 11شبعان  1434هـ املوافق  21حزيران  2013م ٍ
وامل�شايخ القادمني من حمافظة الأنبار ً
متمنيا لهم طيب الإقامة
يف حمافظتهم الأوىل كربالء املقد�سة ً
عادا هذه الزيارة �سبيالً
لتقوية �أوا�صر الأخوة وتدعيم اللحمة الوطنية.
ً
داعيا ال�سيا�سيني اىل ح�صر اخلالفات يف وجهات النظر �ضمن
ال��ر�ؤى ال�سيا�سية ال �أن تتحول اىل �صراعات طائفية تن�سحب
بدورها اىل مواجهات دمويةً ،
منبها اىل وج��ود البع�ض ممن
يعتا�شون على خلق الأزمات وبث الفرقة بني ابناء الوطن الواحد
وي�ستمرئون ال��دم العراقي ال��ن��ازفً ،
مبينا �إن ا�ستمرار هذه
ال�صراعات ال ت�ضر هذه املرحلة ال�سيا�سية ب�شخو�صها فقط بل
تتعداها اىل حقب زمنية ممتدة من املعاناة ،ال �سيما ونحن مازلنا
اىل اليوم نقدم العديد من الأرواح الربيئة ،فمن امل�س�ؤول عن
�إزهاق هذه الأنف�س و�إراقة هذه الدماء؟ م� ً
ؤكدا �إن هذا النمط من
�إثارة الفتنة ال بد �أن يكون له مربرات �سقيمة ،وجز ٌء منها يتم ّثل
جلهات ال حتب اخلري للعراق
بالت�أثريات اخلارجية والدعم املايل ٍ
ب�شكل عام �أن يعرفوا
والعراقيني
و�أهله ،وعلى الأخوة ال�سيا�سيني
ٍ
مايدور يف املنطقة وقراءة �أحداثها قراء ًة مو�ضوعية واعية الن

العراق لي�س مبن�أى عنها فال بد ان نقف ً
جميعا بوجه مثريي الفنت
والنعرات الطائفية لأنها جتر البلد نحو الدمار ،وعلى ال�سيا�سيني
بعمل وا�ضح على �أر�ض الواقع فنبذ الطائفية لي�س ً
�شعارا
القيام ٍ
نطلقه على املنابر بل يحتاج م ّنا اىل ممار�سة على الأر�ض كيما
نقود البلد اىل �شاطئ الأمان ،فال بد �أن تكون هنالك ممار�سات
جادة من �أجل �إبقاء اللحمة الوطنية مرتا�صة وقوية .
�أم��ا يف املحور الثاين من اخلطبة فقد نا�شد �سماحته جمال�س
املحافظات اجلديدة اال�ستفادة من جت��ارب املجال�س ال�سابقة
وجعل خدمة املواطن من �أولويات �أعمالها والعمل بروح الفريق
الواحدً ،
منوها اىل �إن مفهوم املعار�ضة �أ�صبح يعطي معنى تعطيل
القوانني واخلدمات املقدمة للمواطنني ً
بدال من �أن تكون معار�ضة
ً
بناءة لت�صويب الر�أي وتر�شيد القوانني خدمة للم�صلحة العامة،
فعلى جمال�س املحافظات �أن ت�سدي اخلدمة ملواطنيها الذين
حتملوا املخاطر وخرجوا النتخابهم و�أدوا ما عليهم .
كما وجه �سماحته بع�ض التو�صيات للزائرين الذين �سيحيون
ذكرى والدة الإمام املهدي (عجل اهلل تعاىل فرجه) يف الن�صف
ً
م�شددا على الزائر ان يعرف اىل من يق�صد وعلى
من �شعبان،
ً
من يفد ،م�شريا �إىل بع�ض املمار�سات التي ال تن�سجم مع طبيعة
الزيارة و�ضرورة االبتعاد عنها.

 ال�سيد ال�صايف:

مترير القوانني يف �سلة واحدة �أمر خطري للغاية
نوّه ممثل املرجعية الدينية العليا �إىل ما يتم تداوله حاليا من
حماوالت لرف�ض م�س�ألة الرواتب التقاعدية واالمتيازات لأع�ضاء
جمل�س النواب ب�أنها كانت دع��وة �سابقة نوهت لها املرجعية
املباركة متمثلة باية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين
والذي ا�صدر مكتبه بيانا بهذا ال�ش�أن يف 2011/2/26م.
وقال ال�سيد احمد ال�صايف خالل اخلطبة الثانية ل�صالة اجلمعة
يف �/25شعبان1434 /هـ املوافق 2013/7/5م "ما يتداول الآن
يف جمل�س النواب من ان هناك حماولة من املجل�س لرف�ض او
�إنهاء م�س�ألة الرواتب التقاعدية للأع�ضاء املوجودين او ال�سابقني
والغاء هذا االمتيازات ،انا احب ان انوّه ان هذه الدعوة يف الواقع
هي دعوة لي�ست جديدة وامنا نوّهت لها املرجعية املباركة يف
�أك�ثر من منا�سبة ولعلها ب�شكل وا�ضح ذكرته يف البيان الذي
ً
حتديدا يف  2011/2/26م ،وبينت
�صدر قبل �أكرث من �سنتني
ب�شكل وا�ضح يف ن�ص بعد ان ذكرت جمموعة من االمور قالت
البد من اتخاذ قرارات حا�سمة ب�إلغاء االمتيازات غري املقبولة
التي مُنحت للأع�ضاء احلاليني وال�سابقني يف جمل�س النواب
وجمال�س املحافظات وكبار امل�س�ؤولني يف احلكومة من الوزراء و
ذوي الدرجات اخلا�صة وغريهم اىل اخر البيان الذي �صدر يف
وقته..هذه امل�سالة ً
-واقعا -لي�ست جديدة ..وهل �سيتوفق املجل�س

لها او ال هذا مطلب �آخر"
وحول م�سالة مترير جمموعة من القوانني يف �سلة واحدة قال
ال�صايف بهذا ال�شان ما ن�صه اما الق�ضية الثانية هو مو�ضوع ان
املجل�س يحاول ان ميرر جمموعة من القوانني يف �سلة واحدة..
هذه امل�س�ألة �إخواين فيها مالحظتني:
املالحظة الأوىل  :ان كل قانون له خ�صو�صيته وظروفه وله
ال�سبب يف ت�شريعه ،وكل قانون يختلف عن القانون الآخر ،ف�إذا
كان الغر�ض ان ُتدر�س هذه القوانني ب�شكل مو�ضوعي ،كل قانون
ُد ِر� َ��س ب�شكل مو�ضوعي ويراد التعجيل يف �إ�صدار هذه القوانني
لأنها ت�أخرت مع اخذ كفاية كل قانون من الدرا�سة واملالحظة
والتعديل فهذا �أمر ال مانع من ُه..
ولع ّل الهدف هو زج جمموعة من القوانني والت�صويت عليها
يف �سلة واحدة هي حالة من املجاملة �إر�ضا ًء لطرف ال ير�ضى
بقانوين وار�ضا ًء يل لأين ال ار�ضى بقانونه فهذا  -كما اعتقد-
امر خطري للغاية ..القوانني ال ُت�ش ّرع بهذه الكيفية ..جمل�س
النواب جمل�س حري�ص -وكما يفرت�ض -على م�صالح النا�س
وم�صالح الأم���ة ..وو� َ
��ص��ف ممثل املرجعية ه��ذه الطريقة من
املداراة واملجاملة بعنوان �صفقة واحدة بغري ال�صحيحة.
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و

• حتقيق :حممود امل�سعودي

اجلاليات الإ�سالم ّية
ثقافة الغرب

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

 تعد اجلالية امل�سلمة يف الغرب �سفرية الإ�سالم
يف تلك البلدان التي تخلو من املعامل الإ�سالمية ومبادئ
الدين احلنيف لذا ينبغي ان يكون هذا ال�سفري ممث ًال
حقيقيا للدين اال�سالمي.

لكن يبقى �سيل الثقافات الغربية ذا ت�أثري كبري يف نفو�س الأجيال من اجلاليات
امل�سلمة يف خمتلف جم��االت احل��ي��اة ,وه��ذا ال�سيل قد يعمل على حمو الهوية
الإ�سالمية التي حتملها تلك اجلالية� ,إال اذا ت�سلحوا ب�سالح الإ�سالم الر�صني
الذي ي�صد عنهم هذا ال�سيل من الثقافات الغريبة ,وال يخت�صر هذا اخلطر على
اجلاليات اال�سالمية املنت�شرة يف الغرب امنا اي�ضا على ال�شعوب العربية داخل
بالدهم.
جملة (الرو�ضة احل�سينية) �سلطت الأ�ضواء على م�شكلة الت�أثر بالثقافات االجنبية
و�إمكانية ت�صدي اجلالية امل�سلمة ل��ه ،فالتقت مبجموعة من اف��راد اجلاليات
اال�سالمية يف دول الغرب وغريها:
اال�ستاذ عالء البهاديل رئي�س جمعية تقارب االديان يف املانيا /مل تخرج اجلاليات
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العراقية اىل املهجر مبلء �إرادتها ولكن كانت الهجرة ب�سبب عمليات القمع
والعنف الذي طبع النظام ال�سابق ,وب�سبب تقييد للحريات ال�شخ�صية ومتجيد
احلزب الواحد ,وبعد الهجرة �أ�صبحت بع�ض اجلاليات املنت�شرة يف عموم العامل
م�ستهلكة للتقاليد الأجنبية ومكر�سه وقتها جلمع املال واللهو ,واالندماج مع
ال�شعوب الغربية حتى اكت�سبوا لغتهم وثقافتهم متنا�سني ومتغافلني اجلانب املهم
وهو احلفاظ على هويتهم احلقيقية ولغتهم العربية ,ومبرور الزمن بد�أت م�شكلة

الغزو الثقايف تنت�شر يف بيوتهم ف�أ�صبحت بيوت امل�سلمني كبيوت الغربيني بكل ما
تعنيه الكلمة من تقاليد ولغة وثقافة ,خ�صو�صا عند الأطفال الذين مل يعرفوا
�شيئا عن دينهم ومبادئهم.
اما الق�سم الثاين من اجلالية وهم القلة �أ�صحاب املبد�أ ال�صحيح الذين يحملون
على عاتقهم ن�شر الدين الإ�سالمي واحلفاظ على دينهم ومبادئهم التي تربوا
عليها فبادروا ,اىل فتح امل�ؤ�س�سات الدينية واملدار�س التي تعلم اللغة العربية

الغزو الثقايف موجود يف كل
دول العربية وال تخلو �أي دولة
عربية و�إ�سالمية من هذا اخلطر
ومواجهة هذا اخلطر تعتمد
اوال على ثبات امل�سلمني بدينهم
وتقاليدهم ,وموا�صلة الكفاح �ضد
الغزو الثقايف
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وامل�ساجد واجلوامع واحل�سينيات لي�ستقطبوا االطفال ويتعرفوا على ثقافة
اهل البيت عليهم ال�سالم.
واجلاليات اال�سالمية يف املانيا ب�شكل خا�ص تعاين
م��ن م�شاكل ك��ث�يرة منها ال��ط�لاق واالن��ح��راف,
والطفل ين�ش�أ فال يعرف �شيئا عن امامه ،ومن هو
ر ّبه ؟وما هو كتابه وعقيدته؟
فنجد ه��ن��اك تق�صريا م��ن امل���ؤ���س�����س��ات الدينية
والتبليغية يف العراق لعدم توا�صلها مع اجلاليات
اال�سالمية خ�صو�صا ال�شيعية ,فيجب ان تكون هناك
ج�سور تقارب دائمة الحت�ضانهم ,ولكن يف الفرتة
االخ�يرة ر�أينا ار�سال بع�ض املبلغني خ�صو�صا يف
�شهري حمرم و�صفر ولكن هذا ال يكفي فنحتاج
للدعم والرعاية امل�ستمرة.
وليد عبا�س من جممع اهل البيت يف �سويد /من
جممع اه��ل البيت العاملي و�أح���د م�س�ؤويل االحت��اد
ال�شيعي يف ال�سويد ,الغزو امل�ست�شري يف نفو�س اجلالية
العربية نوعا ما كان م�ؤثرا يف زمن الطاغية من ناحية قلة
االعالم واخلوف والرجوع للوطن واالت�صال باملراجع ورجال
الدين فقد ا�ستغلوا الغرب هذه الناحية.
وك��ان املغرتب يقارن بني بلده وطبيعة العي�ش فيه وب�ين ما �شاهدوه يف
الدول الغربية ,فيقول هذه دولتنا فيجب ان نعي�ش هنا لكي نتخل�ص من الظلم،
وقد اجربوا ان يتعرفوا على عاداتها وتقاليدها بكل �شيء و�سمحت لهم الدول
الغربية ب�إعطائهم احلرية يف االختيار.
ويرجع ال�سبب الرئي�سي يف هذا االختيار �إىل �أن �أنظمة احلكم العربية �ساعدت
على مد الغزو الثقايف وانت�شار التقاليد الغربية ب�شكل �سريع ب�سبب حكمها
اجلائر وعمليات العنف التي متار�س �ضد مواطنيها ,يف وقت �سمحت الأنظمة
الغربية يف تهيئة الأج��واء املنا�سبة للعي�ش الرغيد يف بالدها ,و�أي�ضا احلرية
الكاملة التي متنحها ال��دول الغربية ل�شعوبها و�أي�ضا للجاليات اال�سالمية
والعربية ,فيخ�سر ال�شخ�ص نف�سه واخل�سارة الثانية ال ي�ستطيع ان يرجع لدينه.
والغزو ملذهب اهل البيت عليهم ال�سالم غزو قا�سي ف�إذا نظرت لليمني فهو
الغزو امل�ست�شرق واذا نظرت لل�شمال الفكر الوهابي هو الدارج واملدعوم من
الغرب.
وكانت هناك توجيهات من مراجعنا ان نقيم احل�سينيات واملراكز الثقافية,
وا�ستطعنا ان نعيد اجلزء االكرب من املغرتبني لدينهم ومبادئهم ,و�أما الثقافة
ال�شيعية فهي االن التي غزت الأفكار ومتكنت من مواجهة الغزو االوربي والغزو
الوهابي معا  ،وا�ستطاعت الرجوع بالنا�س والأطفال ملذهب �أهل البيت عليهم
ال�سالم.
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ال��غ��زو الثقايف يهدد البلدان العربية
والإ�سالمية

ال�شيخ جمال الياب�س من املغرب /هذا اخلطر مل
يهدد اجلاليات اال�سالمية يف الغرب امن��ا ال�شعوب
العربية وال�سالمية جميعا ,فبعد ان ف�شلت الدول العظمى
كما يطلقون عليه بالهجوم الع�سكري على الدول العربية
والإ�سالمية ,اجتهت لك�سب جناح بنتائج عظيمة من غري
قتل ا�شخا�ص وم��ن غ�ير ان ي�شعروا
ويتعرفوا عليهم ال�شعوب العربية
والإ�سالمية ,فقد ا�ستخدموا الغزو

الفكري ليجعلوا من هذه ال�شعوب دمى يحركونها متى ما �شا�ؤوا قبل خروجهم
من الدول التي ا�ستعمروها وجعلوا فيها بيوتا لهم.
والغزو الفكري ال��ذي يقوم به الغرب اليوم من خالل الف�ضائيات واملجالت
وال�صحف والأقرا�ص املدجمة ومن خالل الكتب و�أكرث خطرا هي الف�ضائيات,
فالكثري من القنوات مفتوحة للجميع من غري رقابة ,هكذا جنحوا وتفوقوا
للأ�سف -واالن يف �أي بيت حتى الفقري التي ال ميتلك �أي مقومات احلياةالهنيئة جتد جهاز ال�ستاليت وهذه تعترب من اخطر الظواهر اذا ا�ستخدمت
ب�صورة �سيئة من خالل الربامج ف�شكلت خطرا على الأبناء.
فالأبناء اليوم جتدهم بدل ان يهتموا بطلب العلم ,يقتلوا وقت فراغهم ب�أخر
االل��ع��اب و�أخ���ر امل��ودي�لات وغ�يره��ا ,ومل��واج��ه��ة ه��ذه ال��ظ��اه��رة اخل��ط�يرة على

امل�س�ؤولني ان يقوموا بدورهم كما يجب ,فهناك الكثري من املقرتحات اوال لبيان
اخطار هذا الغزو الثقايف لأن الكثري من يغفل عنه ,فعلى كل دوله �إ�سالمية عليها
ان تقوم ب�إن�شاء برامج تو�ضح الإخطاروت�شخ�ص م�صادرها و�أي�ضا كل جهة تقوم
بعملها �ضمن اخت�صا�صها مثل احلوزات الدينية واحلكومات وغريها من اجلهات
امل�س�ؤولة من اجل مواجهة الغزو الثقايف الغربي اخلطري والذي ا�صبح ي�ؤثر على
�شعوبنا العربية والإ�سالمية ولي�س اجلاليات فقط.
احمد بركات من املغرب /الغزو الثقايف موجود يف كل دول العربية وال
تخلو �أي دولة عربية و�إ�سالمية من هذا اخلطر ومواجهة هذا اخلطر تعتمد اوال
على ثبات امل�سلمني بدينهم وتقاليدهم ,وموا�صلة الكفاح �ضد الغزو الثقايف
وهناك حم��اوالت من مراجعنا ورج��ال ديننا ومن بع�ض امل�ؤ�س�سات تعمل على
حماربة هذا اخلطر من خالل الن�ص واالر�شاد واملوعظة للأجيال من اجل
التقدم واالزدهار الثقايف يف ال�شعوب العربية والإ�سالمية وعليها ان تتخل�ص من
هذا الغزو ال�صعب با�ستخدام الن�صائح وان �شاء اهلل الثقافة اال�صيلة تعود لكل
بالدنا العربية.
فان اجتمع كل امل�سلمني على كلمة واحدة وموقف واحد ا�ستطاعوا ان يواجهوا
الغزو الثقايف االوربي وان يتخذوا من االمام احل�سني و�أهل البيت عليهم ال�سالم
رمزا للوحدة الإ�سالمية فعلينا ان نتم�سك بهم وال نتخلى عن مبادئهم وتعاليمهم
وال ننجر وراء الثقافة الغربية التي تريد حمو امل�سلمني ولغتهم العربية الأ�صيلة
التي هي لغةالقران الكرمي.
احلاج عالء مو�سى احلالق من كندا /اجلاليات التي تعي�ش يف الدول
الغربية تعلقت باللغة االجنبية النهم عا�شوا يف دول غربية ويجب عليهم ان
يتعلموها لكي يعي�شوا فالكثري من االطفال يق�ضي 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.
ولعدم ادخال اللغة العربية كمنهج يدر�س يف املدار�س االوربية ففي كندا مثال
تدر�س فقط اللغة االنكليزية والفرن�سية فيكون طلبة اجلاليات العربية يف
اختيارين امام ان يرتكوا التعلم وهذا �شيء �صعب او يدخلوا ويتعلموا الدرا�سة
الكندية ويرتكوا اللغة العربية.
فقد حاولت اجلاليات الإ�سالمية مواجهة الغزو الثقايف ال��ذي ا�صبح خطره
وا�ضحا ،فقد بادرت بفتح مدار�س لتدري�س اللغة العربية يف يوم العطلة فقط
ويكون �أي�ضا لتعليم القران الكرمي و�أحكام الدين.
و�أي�ضا ال نن�سى دور احل�سينيات وامل�ساجد وامل�ؤ�س�سات الدينية �إذ �إنّ لها دورا
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
امل�ؤ�س�سات واحل�سينيات ل�ضاع اطفالنا يف حومة الثقافة الغرب ّية وهي �صاحبة دور
م�شرف يف مت�سك الأجيال بدينهم القومي.

ذو القعدة 1434هـ
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ال�سيد حممد علي احللو

تامالت يف ال َغ ْيبة
اجلزء الأول

ان اللطف الذي تقولون به البد ان ي�صدر ممن له �صفة خم�صو�صة و هي
الع�صمة ،وقد ثبت ذلك بدليل اخر ،فلو ارتفع هذا اللطف لعدم وجود هذا
املع�صوم فذلك يعني جواز ارتفاع التكليف.
او جواز ا�سقاط اللطف فالبد من اعذار املكلفني اذا وقعوا
يف القبيح او ارتكبوا الظلم.
قيل له :ت�صرف االمام وامره ونهيه متى ارتفع ال يلزم...
ان ارتفاع ت�صرفات االمام من االمر والنهي الذي يفعل
يف املكلفني لغر�ض هذا يتهم و ار�شادهم ال يعذر املكلفني
بارتكاب القبيح ملجرد عدم وجود االمام ،فارتفاع لطف
االمام ب�سبب املكلفني الذين اخافوه وظلموه وغلبوه على
حقه ،فاملكلفون م�س�ؤولون عن اخافته ومطاردته و اظطراره
16
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للغيبة حفظا على نف�سه وخوفا على حياته ،واملكلفون هم
امل�س�ؤولون عن ابتعادهم عن هذا اللطف ب�سبب اخافتهم
لالمام و تغييبه.
وهنا فرق بني عدم امكانية ت�صرف االم��ام وبني عدم
وج��وده ،فعدم ت�صرف االم��ام بالنهي واالم��ر للمكلفني
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�ضي لغيبته؟

ما هي اال�سباب املانعة من ظهور االم��ام وماهي دواعي
ومقت�ضياتغيبته؟
ان �سبب غيبته االمام هي للخوف على نف�سه -وان كانت
هناك ا�سباب للغيبة ل�سنا يف �صددها -اال ان اال�سا�س يف
الظاهر هو اخلوف من الظاملني ،وحفظ نف�سه ،فحفظ النف�س
لالمام واجب :لتتم املقادير االلهية وم�صاحلها ،اما دون ذلك
فالمام موطن نف�سه عليه ،وكل املحن وامل�صائب والآالم التي
مرت على االئمة هي يف ذات اهلل ب�سيطة عندهم ،النهم �أحبوا
اهلل وذابوا فيه فال يتهم امل�شاق عند ذلك ،وحفظ نف�س االمام
ب�سبب طاعته هلل التي ي�ضحي من اجلها بكل �شيء.
ان االمامية تعتقد ان االمام بعد ان عرفه النبي (�صلى اهلل
عليه و�آله) بن�سبه و�سنته ،واحدق به اخلطر و داهمه اخلوف
جل�أ لال�ستتار ،فان ظن ال�سالمة المارات يراها ،انهى غيبته
وظهر دون خوف ووجل.
وال تعني هذه الظنون كظنون باقي املكلفني ،فهي ال ت�شوبها،
الأوهام ،وال حتيق بها االهواء ،بل هي ظنون م�سدودة من اهلل
تعاىل ،وملهمة من لدنه �سبحانه ،و�أما رات هي حقائق تنك�شف،
وعالمات ت�شري ،وبذلك يكون االمام يف ظهوره م�سددا من قبل
اهلل تعاىل ،كما هو يف غيبته.

فظن االمام (عليه ال�سالم) طريقا علميا للواقع ،وانك�شافيا
عن احلقيقة ،بت�سديده وتوفيقه �-سبحانه -وقد وردت يف ذلك
روايات ت�شري اىل ان اهلل يلقي يف روعة الظهور ،وينكت يف قلبه
ذلك.
فان قيل :اال يحر�س 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 �شيء..
ان اهلل تعاىل قادر على كل �شيء ومنه حفظ االمام من كيد
االعداء ،على ان هذا احلفظ البد يف التكليف مبعنى انه غري
ملج�أ للمكلفني يف حفظ االمام بل ما يرتتب عليه االمر والنهي
والوعظ والزجر ويف احل��دود هداية املكلفني حلفظ االمام
(عليه ال�سالم) عند معرفته اياه ،اما بخ�صو�ص الظاملني فان
لالمام قابلية االبتعاد عن خماطرهم ومكائدهم ،ف�ضال عن
كون االم��ام حمفوظ من قبل اهلل -تعاىل -لتتم مقاديره
�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�ضمنته الروايات ال�شريعة.
فان قال قائل :فما تقولون يف هذه العلة التي اوجبت
ا�ستتار االمام..
هل العلة املوجبة يف ا�ستتار االمام خوف القتل  ،وهل
هو موجود عند جميع املكلفني ام عند بع�ضهم ،فان
ك��ان عند كل املكلفني ،فكيف يكون ذل��ك وال�شيعة
مما ينتظر ظهوره ويعزمون على ن�صره ،وان كان
عند بع�ض املكلفني فيجب ا�سقاط التكليف عمن
لي�س علة القتل ب�سببهم ...اي ان ه�ؤالء املكلفني
الذين مل يت�سببوا يف اختفاء االمام مل يكلفوا يف
الواجبات النعدام اللطف عنهم وهم لي�سوا �سببا
يف اختفائه.
ذو القعدة 1434هـ
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الر�سول امل�صطفى
واحلرب يف �رضبتها الأوىل


 نالحظ بو�ضوح �أن الر�سول الأعظم (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) ورغم
�شدة ا�ستعداده للحرب وبكل الأ�صعدة المفتر�ضة ،وا�ستفراغه لو�سعه ال�شريف
من �أجلها ،ومكابدة �سعيرها ب�إناة و�صبر جميل وعمل ال نظير له ،نالحظ �أنه
(�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) ال يبد�أ قتال عدوه من جهة البدء بال�ضربة الأولى
التي تكون بعدها الحرب هائجة عادة.
وك�أنه (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) �أراد �أن يقول :رغم اجتماع الفريقني يف �ساحة
احلرب �إال �أنني ال �أكون �أول من ق�ص �شريط املوت والدخول �إىل لهوات املنايا،
�أما لو ق�ص وب�أي طريقة كانت ف�أنا ابن بجلتها و�صاحب املرا�س فيها.
فلو تتبعنا حروب الر�سول امل�صطفى (�صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم) ،وبالذات
الكبرية واملهمة منها �سوف جند ذلك مظال بهامته ،مظهرا قامته ،يف بدر
الكربى ورغم �أنها �أول معركة كربى ،ورغم �أن قري�ش �صاحبة التاريخ املزدحم
بالتجاوزات على ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) ،ورغم �أنه (�صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم) موعود بالن�صر ،ورغم كذا وكذا...
�إال �أنه (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) مل يرم ب�سهم ،ومل ي�ضرب ب�سيف� ،إال �أن
ب��ادرت قري�ش ذلك على يد واح��د من معتوهيها والعابثني مبقدراتها( :فلما
تزاحف النا�س قال الأ�سود بن عبد الأ�سد املخزومي حني دنا من احلو�ض� :أعاهد
اهلل لأ�شربن من حو�ضهم� ،أو لأهدمنه� ،أو لأموتن دونه.
ف�شد الأ�سود بن عبد الأ�سد حتى دنا من احلو�ض ،فا�ستقبله حمزة بن عبد
املطلب ،ف�ضربه ف�أطن( )1قدمه ،فزحف الأ�سود حتى وقع يف احلو�ض فهدمه
برجله ال�صحيحة ،و�شرب منه ،و�أتبعه حمزة ف�ضربه يف احلو�ض فقتله)(.)2
فرتى �أن هناك �شخ�صا غا�شما ،ونف�سا حتب العدوان بعنوان التحدي للم�سلمني،
هذا وحو�ض املاء بيد امل�سلمني وبني ع�سكرهم ،ور�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم) قد ناداهم ندائه ال�سلمي الأول يف املعركة� ،أو قبل بدئها بقوله (�صلى
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اهلل عليه و�آله و�سلم) (( :يا مع�شر قري�ش! �إين �أكره �أن �أبد�أكم بقتال ،فخلوين
والعرب وارجعوا)).
وظل الر�سول (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) يتابع مواقف الرجال ،و�أحداث القتال،
ومل ي�سمح لرجاله الأبطال �أول الأمر ب�سل ال�سيف� ،إال �أن دعوا لذلك فا�ستجاب
لها ا�ستجابة �شجاع ذي �شيم ،وبطل ذي قيم.
عن املغازي( :فدنا النا�س بع�ضهم من بع�ض ،فخرج عتبة ،و�شيبة ،والوليد حتى
ف�صلوا من ال�صف ،ثم دعوا �إىل املبارزة ...ثم نادى منادي :يا حممد �أخرج لنا
الأكفاء من قومنا)(.)3
فرناهم هم �أ�صحاب الدعوة �إىل احلرب واملبارزة والقتال قد قادهم بطرهم،
وغ�شتهم �أنف�سهم ،ووعدهم ال�شيطان ف�أمالهم غرورا ،وهذا ر�أي قومهم فيهم
وبال�ضبط ر�أي �أبي جهل( :ال يهولنكم مقتل عتبة ،و�شيبة ،والوليد ،ف�إنهم عجلوا
وبطروا حني قاتلوا)(.)4
بل لدينا رواية حتدد بدقة بداية العدوان ،وال�شخ�ص الذي حترك ،وال�شخ�ص
الذي حركه ،م�ؤكدة �أن قري�ش ب��د�أت بذلك رغم النداء ال�سلمي الذي �أطلقه
الر�سول (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) ورغم حماولة عتبة لتاليف وقوع ال�سيف.
يف املغازي( :وقال( )5لعمري بن وهب :حر�ش بني النا�س!.
فحمل عمري ،فناو�ش امل�سلمني لأن ينق�ض ال�صف فثبت امل�سلمون على �صفهم ومل
يزالوا ،وتقدم ابن احل�ضرمي ،ف�شد على القوم فن�شبت احلرب)(.)6

م�ستل من كتاب (جهاد الر�سول الم�صطفى (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) وال�سالم العالمي)
ت�أليف :با�سم الحلي
ومما ي�ساعد على ه�ضم هذه الرواية وقبولها بي�سر ما ورد من اعرتاف على ل�سان
عمري بن وهب ي�ؤكد جرميته هذه.
ففي املغازي �أي�ضا( :وقال عمر بن اخلطاب يف جمل�س واليته :يا عمري بن وهب،
�أن��ت حارزنا للم�شركني يوم ب��در ،ت�صعد يف ال��وادي وت�صوب ،ك���أين �أنظر �إىل
فر�سك حتتك ،تخرب امل�شركني �أنه ال كمني لنا وال مدد!.
قال� :أي واهلل يا �أمري امل�ؤمنني! و�أخرى� ،أنا واهلل الذي حر�شت بني النا�س يومئذ؛
ولكن اهلل جاء بالإ�سالم وهدانا له.
قال عمر� :صدقت)(.)7
وقد بالغ الر�سول الأعظم (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) يف رفع �شعار ال�سالم،
وعر�ض على قري�ش عرو�ضا كثرية جتنبهم احلرب وويالتها مع العلم �أنهم يف بدر
مروا بكارثة معلومة الآثار ،م�شحونة بالأخطار.
ويف �أحد ترك الر�سول الأعظم (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) ال�سهم الأول ب�أيديهم.
عن الواقدي�( :إن �أول من �أن�شب احلرب بينهم �أبو عامر ،طلع يف خم�سني من
قومه معه عبيد قري�ش ،فنادى �أبو عامر ،وهو عبد عمرو:
يا �آل �أو�س� ،أنا �أبو عامر!.
فقالوا :ال مرحبا بك وال �أهال يا فا�سق!.
فقال :لقد �أ�صاب قومي بعدي �شر! ومعه عبيد �أهل مكة فرتاموا باحلجارة هو
وامل�سلمون حتى ترا�ضخوا( )8بها �ساعة)(.)9

ثم �إنهم وبعد �أن �شعل �أبو عامر فتيل احلرب وا�صلوا طلبهم للحرب و�إ�شعالهم
لنريانها بدعوتهم امل�سلمني للرباز( :ودعا طلحة بن �أبي طلحة �إىل الرباز)(.)10
ويف مو�ضع �آخر قال الواقدي( :و�صاح طلحة بن �أبي طلحة :من يبارز؟
فقال علي (عليه ال�سالم) :هل لك يف الرباز؟
قال طلحة :نعم.
فربزا بني ال�صفني ،ور�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) جال�س حتت الراية
عليه درع ومغفر وبي�ضة.)11()...
ويف بدر الآخ��رة �أو بدر املوعد ،هم الذين �ضربوا موعدا للقتال – كما بينا يف
املباحث ال�سابقة – وهم الذين رغبوا فيها ورغبوا عنها.
ويف اخلندق هم الذين جاءوا ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) ،و�إذا كان
احلديث عن �أول من رمى ون�شب ب�سبب موقفه من القتال فلنقر�أ:
روي الواقدي ...( :ويقدمون رماتهم – وكان معهم رماة ،حبان بن العرقة ،و�أبو
�أ�سامة اجل�شمي ،وغريهم من �أفناء( )12العرب – فعمدوا يوما من ذلك فتناو�شوا
بالنبل �ساعة ،وهم جميعا يف وجه واحد وجاه قبة ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم) ،ور�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) قائم عليه الدرع واملغفر ،ويقال
على فر�سه ،فريمى حبان بن العرقة �سعد بن معاذ ،ف�أ�صاب �أكحله)(.)13
فهم الذين جاءوا بجماعة ورماة و�صبوا �سهامهم �صوب ر�سول اهلل (�صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم) ،وي�سمت وجهه الكرمي ،يف ر�سالة منهم �إىل بداية القتال يعلمون
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بها الر�سول (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) وجنده الكرام.
وهم ال يزالون ي�صعدون موقف احلرب ،ويغذون دائرة القتال وعلى يد و�سيوف
ر�ؤ�ساءهم الذين �أجمعوا �أن يغدوا جميعا حول اخلندق ...( :يطلبون م�ضيقا
يريدون يقتحمون خيلهم �إىل النبي (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) و�أ�صحابه...
فعرب عكرمة بن �أبي جهل ،ونوفل بن عبد اهلل ،و�ضرار بن اخلطاب ،وهبرية بن
�أبي وهب ،وعمرو بن عبد ود)( )14وطلبوا هنالك الرباز( .فجعل عمرو بن عبد
ود يدعو �إىل الرباز ويقول:
()15
جلمعكم هل من مبارز)
ولقد بححت من الن ــداء

ومـع اليهـــود:

�أما بني قنيقاع فمعلوم �أمرهم يف قتل م�سلم
وانتهاك امل�سلمة ،ومل يح�صل قتال بال�سيف
م��ع��ه��م ،ب��ل ان��ت��ه��ت الأم�����ور يف حما�صرتهم
وجالئهم.
ومع بني الن�ضري ،هم الذين رم��وا �أول �سهم
على قبة ر���س��ول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آل��ه
و�سلم) فبلغها (ودخل ر�سول اهلل (�صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم) القبة ،وكان رجل من اليهود
يقال له عزوك ،وكان �أع�سر راميا ،فرمى فبلغ
نبله قبة النبي (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم)،
()16
ف�أمر بقبته فحولت �إىل م�سجد الف�ضيخ
وتباعدت من النبل)(.)17
ومع بني قريظة كان الأمر كذلك ،حيث رموا
ر���س��ول اهلل (���ص��ل��ى اهلل عليه و�آل����ه و�سلم)
وزوجاته ب�سهام الكالم ،و�أقذع الألفاظ ،ومن
قبل فعلوا مع الوفد املفاو�ض لهم واملبعوث من
قبل ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم)،
والأحزاب تلف املدينة بحزام املوت والع�ساكر تبعث �سهام الهلكة على مع�سكر
امل�ؤمنني.
فقد تكلموا بنف�س تلك الكلمات الرخي�صة ورمبا �أقذع منها و�أ�شنع ،ورجع منهم
الوفد حممال بال�شتائم وقد اتخمت �آذانه �ألفاظ الفح�ش اليهودي ،فكان غلطهم
على بعثة الوفد النبوي وعلى النبي الكرمي (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) و�آله
ون�سائه� ،إعالنا حلرب تنذر ب�سهام طائ�شة ،و�أحداث فاح�شة.
عن كتاب املغازي( :عن �أبي قتادة قال :انتهينا �إليهم فلما ر�أونا �أيقنوا بال�شر،
وغرز علي (عليه ال�سالم) الراية عند �أ�صل احل�صن ،فا�ستقبلونا يف �صيا�صيهم
ي�شتمون ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) و�أزواجه)(.)18
ويف خيرب رمى اليهود من �أهل النط�أة مع�سكر ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله

20

ذو القعدة 1434هـ

و�سلم) حتى جتاوزوا النبل( ،وح�شدت اليهود يومئذ ،فقال له احلباب:
لو حتولت يا ر�سول اهلل!
فقال ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم)�(( :إذا �أم�سينا �إن �شاء اهلل
حتولنا)).
وجعلت نبل اليهود تخالط ع�سكر امل�سلمني وجت��اوزه ،وجعل امل�سلمون يلقطون
نبلهم ثم يردونها عليهم)(.)19
ويهود وادي القرى ا�ستقبلوا ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) بنبالهم
�أي�ضا( :فلما نزلوا بوادي القرى انتهينا �إىل اليهود وقد �ضوى �إليها �أنا�س من
العرب ،فبينا مدعم( )20يحط رحل النبي (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) ،وقد
ا�ستقبلنا اليهود بالرمي حيث نزلنا ،ومل نكن
على تعبية وهم ي�صيحون يف �آطامهم ،فيقبل
�سهم عائر( )21ف�أ�صاب مدعما فقتله(.)22
وك��ذا يف غ��زوة حنني( :ثم �أم��ر ر�سول اهلل
(���ص��ل��ى اهلل عليه و�آل����ه و���س��ل��م) ع��م��ر بن
اخلطاب فنادى يف النا�س :قولوا ال �إله �إال
اهلل متنعوا بها �أنف�سكم و�أم��وال��ك��م ،ففعل
عمر ،ف�أبوا ،فكان �أول من رمى رجل منهم
ب�سهم ،فرمى امل�سلمون �ساعة بالنبل ،ثم �أن
ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) �أمر
�أ�صحابه �أن يحملوا فحملوا حملة رجل واحد
فما �أفلت منهم �إن�سان)(.)23
ويف احلديبية ما بد�أهم الر�سول (�صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم) بقتال وما كان يحمل نيته،
و�أعلن مرارا وتكرارا� ،إمنا جئت لالعتمار
ببيت اهلل (ع��� ّز وج���� ّل) م��ا ج��ئ��ت حم��ارب��ا
لقري�ش.
روى يف امل��غ��ازي�( :إن ر�سول اهلل يخربكم
�أن��ه مل ي���أت لقتال �أح��د� ،إمن��ا ج��اء معتمرا ،معه الهدي عليه القالئد ينحره
وين�صرف)(.)24
ولكن رغم هذا العر�ض ال�سلمي �أخذوا يبتزون جي�ش الر�سول (�صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم) وي�ستفزونه ،ويجرونه �إىل فقدان الهدف العظيم الذي جاء به �أو
جاء من �أجله ،وحتويله �إىل منتهك حلرمة ال�شهر احلرام والبيت احلرام ،وجعله
غادرا منافقا يعلن عن �شيء ويبطن �آخر – والعياذ باهلل – فيذهبوا بكل دعايته
الذهبية ،وحماولته ال�سلمية الثمينة.
وحيث �أدرك الر�سول (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) ذلك احتفظ لنف�سه بحق
الرد ،ولكن بعد العدوان ،وحتى على فر�ض ح�صول الرد من امل�سلمني فهو رد
حمدود مل ي�صعد الر�سول (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) – من خالل ابتزازات

قري�ش – يف لغته و�إع�لان حربه لهم� ،إمنا بقي ولآخ��ر حلظة ما�سكا بزمام املوقف
وبقوة.
روى الواقدي يف مغازيه( :وكان ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) ي�أمر �أ�صحابه
باحلديبية يتحار�سون الليل ،وكان الرجل من �أ�صحابه يبيت على احلر�س حتى ي�صبح
يطيف بالع�سكر ،فكان ثالثة من �أ�صحابه يتناوبون احلرا�سة� :أو�س بن خويل ،وعباد
بن ب�شر ،وحممد بن م�سلمة.
فكان حممد بن م�سلمة على فر�س النبي (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) ليلة من تلك
الليايل وعثمان مبكة بعد ،وقد كانت قري�ش بعثت ليال خم�سني رجال ،عليهم مكزر
بن حف�ص ،و�أمروهم �أن يطيفوا بالنبي (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) رجاء �أن ي�صيبوا
منهم �أحدا �أو ي�صيبوا منهم غرة.
ف�أخذهم حممد بن م�سلمة و�أ�صحابه ،فجاء �إىل ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم) ،وكان عثمان مبكة قد �أقام بها ثالثا يدعو قري�شا ،وكان رجال من امل�سلمني قد
دخلوا مكة ب�إذن ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) على �أهليهم ،فبلغ ر�سول اهلل
(�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) �أن عثمان و�أ�صحابه قد قتلوا ،فذلك حني دعا �إىل البيعة.
وبلغ قري�ش حب�س �أ�صحابهم ،فجاء جمع من قري�ش �إىل النبي (�صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم) و�أ�صحابه حتى تراموا بالنبل واحلجارة و�أ�سروا �أي�ضا من امل�شركني حينئذ
�أ�سرى)(.)25
وبناءا على ما �سبق من تو�ضيح يف كون الر�سول (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) – ومن
جملة ما ا�ستعر�ضناه من معارك وعلى ما �سنبينه يف معارك �أخ��رى – ال يت�صدى
لإطالق ال�سهم الأول يف نحور العدو� ،إمنا كان يفرغ كنانته بعدما ينرث العدو كنانته
ويري�ش �سهامه ويطلقها نحوه.
نخرج بهذه الأمور الهامة يف مقام ا�ستنباط العربة من ذلك ،ودرا�سة املواقف النبوية
العظيمة املباركة ،حيث �إن ذلك �شكل �أهمية يف جنبات عدة �سنتناولها يف احللقة
القادمة:

(� )1أطن� :أط��ار�( ،شرح �أبي
ذر.)157 :
( )2املغازي .68 :1
( )3املغازي.68 :1 :
( )4املغازي.71 :1 :
(� )5أي �أبو جهل.
( )6املغازي .65 :1
( )7املغازي .65 :1
( )8ترا�ضخوا� :أي تراموا
باحلجارة ،و�أ�صل املرا�ضخة
الرمي بال�سهم (�شرح �أبي ذر:
.)218
( )9املغازي.223 :1 :
( )10نف�س امل�صدر ال�سابق.

( )11املغازي .225 :1
( )12ي��ق��ال :ه��و م��ن �أف��ن��اء
النا�س� ،إذا مل يعلم ممن هو،
(ال�صحاح .)2457 :6
( )13املغازي .469 :2
( )14املغازي .470 :2
()15نف�س امل�صدر.
()16قال ال�سمهودي :ويعرف
اليوم مب�سجد ال�شم�س ،وهو
�شرقي م�سجد قباء على �شفري
ال��وادي على ن�شز من الأر���ض
مر�صوم بحجارة �سود ،وهو
م�سجد �صغري (وفاء الوفا :2
.)32

( )17املغازي .371 :1
( )18املغازي .499 :2
( )19ملغازي .644 :2
( )20موىل ر�سول اهلل (�صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم).
( )21العائر من ال�سهام :ما
ال ي���درى رام��ي��ه( ،القامو�س
املحيط .)79 :2
( )22املغازي .710 :2
( )23املغازي .407 :2
( )24املغازي .601 :2
املغازي .602 :2
()25

�إرها�صة قلم
◄ يكتبها� :صباح الطالقاين

�أزمة ادارة

كثرية هي الأزمات التي تع�صف بواقعنا لكن م�س�ألة التعامالت االدارية
اليومية يف م�ؤ�س�سات الدولة �سواء تلك املتعلقة باملوظفني وم�س�ؤوليهم �أو
جانب التعامل مع املواطنني ،تظل لغزا حمريا من ال�صعب الوقوف على
معاجلات معينة له ،ب�سبب �أن عجلة توليد الأخطاء وال�سلبيات م�ستمرة
بالدوران وال جهد لإيقافها او حتى كبح جماحها...
ولعل م�س�ألة النظرة الفردية لطريقة ادارة امل�ؤ�س�سات ،والنقد املتوارث
من قبل امل�س�ؤول اجلديد ملن �سبقه ،ورغبته املفرطة بفر�ض �سلطته
على الدائرة املعنية هي من �أكرث التحديات التي ت�شكو منها الكوادر
الو�سطية ،التي عادة ما تكون الأكرث ن�شاط ًا وارتباط ًا مع املواطن من
جهة ومع االدارة من جهة �أخرى .فقد �أ�صبح ال�سياق االداري اجلديد
ال��ذي يتبعه كل م�س�ؤول يتوىل االدارة عبئا ا�ضافيا ي�سبب تلك�ؤا يف
�سري العمل ب�سبب تغيري الآليات وال�سياقات ،وقد يكون هذا مفهوما
وم�ستوعبا بالن�سبة للت�أ�سي�س اجلديد لكنه يعد م�شكلة كبرية للدوائر
َ
ذات ال�سياق املحدد ،وان كان االبداع والتطوير مطلوبا ب�شكل دائم �إال
انه ال يعني فر�ض �سياقات طارئة تتبدل مع نهاية خدمة امل�س�ؤول ب�أخرى
جديدة.
ويف نظرة مب�سطة للأمر يبدو جلي ًا ان اختالف الر�ؤية االدارية� -إن
ُوجدت -عند م�س�ؤويل الدوائر حمكوم ًة �إما مبرجعية فئوية او حزبية او
تتعلق مبقيا�س الكفاءة الذي �أ�صبح مع الأ�سف �آخر املقايي�س ،فان كانت
خلفية امل�س�ؤول ع�سكرية تراه يفهم مفردات االدارة على انها �أمر حتمي
التنفيذ غري قابل للنقا�ش وما عداه العقوبة ،وهكذا بالن�سبة ملن خلفيته
حزبية حيث النظر �إىل مايراه فكر احلزب �أكرث جدية من النظر اىل
م�صالحالدائرة.
وعموم ًا ،وان �أ�صبحت هذه املنطلقات ال�سلبية التي ال متت ب�صلة لطرق
و�أ�ساليب االدارة احلديثة جز ًء من حياتنا� ،إال �أن الركون �إليها وعدم
اال�شارة ل�سلبياتها يف كل منا�سبة �سوف يجعلها م�ستقبال من الثوابت
ال�صعب جتاوزها او معاجلتها ،خا�صة و�أننا-كما يفرت�ض -يف طور
بناء الدولة املدنية القائمة على �أ�سا�س امل�ؤ�س�سات ولي�س على الأهواء
والر�ؤى الفردية...
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• حوار :حممود امل�سعودي • حترير :علي الها�شمي

هناك تعاون على مستوى كبير بين
الوزارة والعتبات المقدسة في العراق

 تزخر بالد وادي الرافدين بامتالكها الكثري من الأماكن الأثرية التي يعود تاريخها
�إىل �أكرث من �سبعة �أالف �سنة بالإ�ضافة اىل احت�ضانه مراقد الكثري من الأئمة والأنبياء
ال�صاحلني وهذا ما مييزه عن غريه باعتباره بيئة خ�صبة ملختلف الديانات واملذاهب
الإ�سالمية.

حوار مع
وزير السياحة واآلثار

الدكتور لواء
�سمي�سم
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وعلى الرغم من الكم الهائل الذي
يحت�ضنه العراق من هذه الأماكن
الأثرية التي تفتخر الدول باحتوائها
�إال �أن هناك �إهماال وا�ضحا ت�شهده
هذه الأماكن مما ي�ؤثر �سلبا على واقع ال�سياحة يف
البالد وعزوف البع�ض عن املجيء �إليها وهذا ي�ؤثر
على املورد االقت�صادي حيث ت�شكل ن�سبة ال�سياحة يف
بع�ض البلدان املورد الرئي�سي للدخل القومي.
وملعرفة اه��م اخلطط املدرو�سة من قبل ا�صحاب
ال�ش�أن ملواجهة التحديات التي تقف امام االرتقاء
مب�ستوى ال�سياحة يف ال��ع��راق ولهذا ح��اورت جملة
(الرو�ضة احل�سينية) وزير ال�سياحة واالثار الدكتور
لواء �سمي�سم.

ا

ل��رو���ض��ة احل��� �س��ي��ن��ي��ة :م����ا ه��ي
الإ�سرتاتيجية العامة خلطط الوزارة
م��ن اج��ل تطوير واق��ع ال�سياحة يف
العراق؟
الوزير :طموحنا وخططنا لتطوير واقع ال�سياحة
ومنها ال�سياحة الدينية و الرتفيهية واالثرية والبيئية,
وعلى هذا ال�سري انطلقنا لرتويج ال�سياحة يف العراق
اىل اخلارج من خالل امل�شاركة يف املعار�ض الكبرية
مثل معر�ض لندن وبرلني وقطعنا ا�شواطا متقدمة.
اما ال�سياحة االثرية فقد بد�أت خجولة لبع�ض مئات
م��ن ال�����س��واح الأج��ان��ب وه���ذا لي�س طموحنا� ,إمن��ا
طموحنا هو توافد �أف��واج كبرية من ال�سواح لغر�ض

ال�سياحة الأثرية ,والعراق معروف بح�ضاراته الأربعة,
وهناك رغبة كبرية مل�سناها من الأج��ان��ب ليتعرفوا
على ال�سياحة االثرية من خالل م�شاركاتنا يف املعار�ض
اخلارجية.
وي�ضيف �سمي�سم� :إننا نحتاج �إىل بنى حتتية كاملة منها
الفنادق واملنتجعات ال�سياحية وامل��ط��ارات ,من اجل
جناح ال�سياحة البيئية و الرتفيهية والأثرية ,هذا من
جهة من جهة اخرى.
ب��د�أن��ا يف خطة داخ��ل ال��ع��راق تتعلق بالبنى التحتية
فقد اجتهنا نحو اجل���ذب اخل��ارج��ي(اال���س��ت��ث��م��ار) و
املحلي له اول��وي��ة يف خطة ال����وزارة ,واال�ستثمار هو
الطريق الأمثل و الأجنح للنهو�ض بالقطاع ال�سياحي
يف العراق ,وكذلك املنتجعات ال�سياحية ومدن االلعاب
واال�سرتاحات واملطاعم والفنادق ,جميعها �ضمن خطة
ال��وزارة لت�سليمها اىل ا�ستثمارات يف القطاع اخلا�ص
ومن جهة ثانية نحتاج اىل تطوير الكوادر الب�شرية فيما
يتعلق بال�سياحة حيث كان هناك تخلف كبري لظروف
معروفة فقد كانت ال�سياحة مهملة خ�لال ع�شرات
ال�سنني ونحن يف �صدد معاجلتها من خالل زج كوادر
ال�سياحة يف دورات ت�أهيلية وتدريبية وا�ستيعاب كوادر
جديدة للنهو�ض بهذا القطاع املهم.

ا

لرو�ضة احل�سينية :ما هي خطط الوزارة
للنهو�ض بواقع ال�سياحة الدينية؟

الوزير :ال�سياحة الدينية تعترب العمود الفقري
يف العراق االن لذا توجهنا اىل دول العامل �سواء الدول
املحيطة او االقليمية واخلليجية بغية الرتويج لل�سياحة
الدينية ,وهناك م�شاريع لعقد مذكرات تفاهم لتطوير
ال�سياحة الدينية قد قطعنا ا�شواطا جيدة فيها ,ولكن
طموحنا �سيكون متمثال بال�سعي لإيجاد �سياحة دينية
على م��دار ال�سنة بحكم ك��ون ال��ع��راق ميتلك مراقد
ومزارات ملراقد ائمتنا االطهار وكذلك �أماكن مقد�سة
لكافة املذاهب واالديان االخرى يف العراق.

ا

لرو�ضة احل�سينية :امليزانية املخ�ص�صة
ل��ل��وزارة ه��ل ه��ي مب�ستوى طموحكم
الجناز امل�شاريع املخطط لها؟

هناك م�شاريع
لعقد مذكرات
تفاهم لتطوير
ال�سياحة الدينية
قد قطعنا �أ�شواطا
جيدة فيها

الوزير :امليزانية لي�ست من م�ستوى طموح ال��وزارة
وطالبنا كثري ًا ولكن كما تعرفون ويعرف الكثري بان
املوازنة العامة ت�شكو من عجز كبري ولكن ن�أمل يف عام
 2014ان تكون هناك موازنة تلبي طموح الوزارة وتكفي
ملتطلبات احلد الأدنى للنهو�ض �إمام التحديات الكبرية
يف قطاع مهم مثل قطاع ال�سياحة.
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والذي يعترب الرديف الثاين لالقت�صاد العراقي من م�ضاعفا وتعاونا مع اجلهات االمنية,
بعد النفط ,ولو �أعطي املجال الكامل لهذا القطاع هل لديكم تعاون مع اجلهات املعن ّية
حلقق املطلوب منه ,فقد كانت املوازنة املخ�ص�صة بهذا ال�ش�أن؟

للوزارة قليلة جدا مل ن�ستطع ان ن�شغلها بال�صورة
املطلوبة ,ولكن �ستكون موازنة ال��وزارة لعام  2014الوزير :حماية االث���ار ه��ي م�س�ؤولية ت�ضامنية
تفي ما خططنا له و�ست�ساعدنا بكل ما نريد ان نقوم م�شرتكة لكل اب��ن��اء ال�شعب ال��ع��راق��ي ولي�ست من
م�س�ؤولية وزارة الداخلية فقط ,امنا من م�س�ؤولية
به من اجل تطوير هذا القطاع احليوي.
لرو�ضة احل�سينية :تعر�ضت املواقع احلكومة املحلية ووزارة ال�سياحة واالث���ار ووزارة
االثرية يف العراق ل�سرقة الكثري من الدفاع ،فهذه امل�ؤ�س�سات جميعها تدخل �ضمن واجب
القطع االثرية املهمة ,فهل ا�ستطاعت احلماية لأثار العراق.
حيث ه��ن��اك خطط م�شرتكة وتن�سيق خ�صو�صا
الوزارة ا�سرتجاع هذه القطع؟
باملحافظات التي تكرث فيها ال�سرقة حيث يوجد
الوزير :نعم هناك جهد جبار تقوم به وزارتنا ات�صال مبا�شر بالقوة االمنية يف تلك املحافظة
وبالتعاون مع وزارة اخلارجية ووزارة العدل وجمل�س لت�شديد احلرا�سة لبع�ض امل��واق��ع التي ت�شكو من
ال���وزراء ,حيث تذهب وف��ود كبرية �إىل �شتى �أنحاء ال�����س��رق��ة م��ث��ل حم��اف��ظ��ة ال��ن��ا���ص��ري��ة وال�����س��م��اوة و
العامل للمطالبة با�سرتجاع كل القطع االثرية التي الكوت والديوانية ،وهذه هي املناطق التي تتعر�ض
تعود للعراق.
للنب�ش الع�شوائي حيث يوجد تن�سيق كامل مع هذه
و متكننا من �إعادة بحدود ( 117الف ) قطعة اثرية املحافظات وم��ع اال�ستخبارات ووزارت���ي الداخلية
خرجت من خالل الن�شل الع�شوائي وكذلك بحدود والدفاع وجهاز االمن الوطني -وحمد هلل -ا�ستطعنا
(خم�س االف) قطعة اث��ري��ة �سرقت م��ن املتحف ان نحد الكثري من حماوالت التهريب.
العراقي ،وه��ذا ال يح�صل لو مل يكن هناك جهود لرو�ضة احل�سينية:هل لديكم برامج
جبارة من قبل وزارة ال�سياحة واالث���ار واحلكومة ودورات لتطوير الكوادر العاملة يف
العراقية على ح ّد �سواء.
الوزارة؟

ا

ا

ا

لرو�ضة احل�سينية :احل��م��اي��ة

واحلفاظ على املواقع االثرية من الوزير :نعم هناك دورات لتطوير كوادر الوزارة يف
ال�سرقة والتخريب من قبل اعداء داخل العراق وخارجه لتنمية املوارد الب�شرية ملواكبة
التطورات احلديثة يف عمل الوزارة لكن هذه الوزارة
ال��ع��راق يتطلب جهدا
تعترب فتية ،فبالت�أكيد ال ن�ستطيع ان نوفر هذه
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الفر�صة لكل موظفي الوزارة -وحمد هلل -اول جناح
ل��ل��وزارة نعتربه هو تخ�صي�ص  500درج��ة وظيفية
اثارية للوزارة وهذا مل يح�صل �سابقا ابدا �إذ كان يف
اكرث االحوال بحدود(  )40-30درجة وظيفية واالن
مت تخ�صي�ص  500درجة وظيفية حيث يتم ت�أهيلهم
وتدريبهم ملمار�سة �أعمالهم بال�صورة ال�صحيحة.

ا

لرو�ضة احل�سينية :هل لديكم تعاون
م��ع م��ت��اح��ف ال��ع��ت��ب��ات امل��ق��د���س��ة يف
العراق وماهو طبيعة هذا التعاون؟

الوزير :هناك تعاون كبري بني الوزارة والعتبات
املقد�سة وال��ه��دف واح���د ه��و �إظ��ه��ار ت���راث امل��دن
املقد�سة يف ال��ع��راق و�إظ��ه��ار احل�ضارة اال�سالمية
القدمية واحلديثة من خالل ما يتملك من مقتنيات
ثمينة ومن خالل ما يعر�ض يف املعار�ض التي تقيمها
العتبات املقد�سة يف العراق ,وان �شاء اهلل �سوف يكون
هناك تعاون م�ستمر مع كافة اجلهات امل�س�ؤولة �سواء
من وزارة الثقافة او العتبات املقد�سة ام وزارة
ال�سياحة االث���ار لإجن���اح جميع املعار�ض
اال�سالميةالتي تقيمها العتبات املقد�سة.

�سارع للح�صول على ن�سختك من
�إ�صدارات العتبة احل�سينية املقد�سة
(الرو�ضة احل�سينية -الوارث -القوارير -احلفيظ� -صدى اخلطباء -امل�صباح -احل�سني
ال�صغري -الرباعم -فتية اخلري -فتاة اخلري� -صدى القر�آن -اال�صالح احل�سيني)....وغريها

بغداد

معر�ض اجلوادين الدائم للكتاب
 /العتبة الكاظمية املقد�سة
هـ -07817132283
07715160267
دار الكتاب العربي� /شارع املتنبي
/ل�صاحبها �صفاء العامري
هـ 07901419375
مكتبة ب�ساتني املعرفة ب�إدارة ابو
تقى� /شارع املتنبي/عمارة طه
ابو الكا�شي -الطابق الأول
هـ 07902278551
مكتبة بغداد ب�إدارة جبار ابو
علي� /شارع املتنبي
هـ 07903514108
دار اجلواهري � /شارع املتنبي
هـ 07702910090

ذي قار
مكتبة الباقر  /النا�صرية /قرب
�ساحة احلبوبي
هـ 07801554368
مكتبة نور الزهراء ب�إدارة جبار
�شاكر /النا�صرية /قرب �ساحة
احلبوبي
هـ 07808201784

الب�صرة
دار الزهراء للن�شر والتوزيع
احمد الغنامي
الع�شار �ساحة ام الربوم
07801046213
07700776440
مكتبة ابو عقيل م�سلم �سعيد
�شارع ام الربوم
�سوق الع�شار
07803128810
07709076591
مكتبة امليالد
مركز املحافظة – مقابل متثال
احلبوبي
07801156016

املثنى

مكتبة الباقر ل�صاحبها علي
�صالح حرجان�/سوق ال�سماوة
هـ 07804454114
مكتبة كنوز الرتاث العربي
ب�إدارة عالء ح�سني الغرة� /شارع
العيادة ال�شعبية
هـ 07817305566
مكتبة حيدر كاظم /قرب
تقاطع ال�سينما
هـ 07807239493

الديوانية

النجف الأ�شرف

مركز االر�شاد الأ�سري التابع
للأمانة العامة للعتبة احل�سينية
املقد�سة
ب�إدارة ال�سيد حممد الف�ؤادي
هـ -07801235472
07808992880
مكتبة الطلبة ل�صاحبها مطرود
كاظم حمزة �/سوق التجار/
�شارع املكتبات
هـ 07801187605
مكتبة ماجد العلمية ب�إدارة
ح�سن الب�صري� /سوق التجار
مقابل �شربت اجلبوري
هـ – 07703019616
07807518381
مكتبة القا�سم (ع) ل�صاحبها �سيد
ح�سن �سيد مزهر /ق�ضاء القا�سم
هـ 07801260626

م�ؤ�س�سة املرت�ضى/نهاية �شارع
الر�سول(�ص)
هـ – 07808763100
07709743431
مكتبة دار الهالل ل�صاحبها ابو
علي� /شارع الر�سول(�ص)
هـ 07804207384

بابل
مكتبة االمام احل�سني (ع)
ل�صاحبها اال�ستاذ ابو رفل/
�شارع 60
هـ 07807266577
مكتبة الذكريات�/شارع40
هـ 0780264465

نستقبل مشاركاتكم على العناوين التالية:
• التسليم مباشرة إلى قسم اإلعالم في العتبة
المقدسة  ،شعبة االعالم الدولي.
الحسين ّية
ّ
• البريد االلكتروني للمجلة:
alrawdhamag@yahoo.com
armag@imhussain.com
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اعدلوا هو �أقرب للتقوى..

ال َي ْج ِر َم َّن ُك ْم َ�ش َن�آنُ َق ْو ٍم َع َلى �أَ َ
( َو َ
اع ِد ُلوا هُ َو �أَ ْق َر ُب ِلل َّت ْق َوى)
ال َت ْع ِد ُلوا ْ
خ��ا���ض��ت ال��ت��ج��رب��ة الإ���س�لام�� ّي��ة يف
بداياتها الأوىل حرب قيم حقيق ّية
مع اجلاهل ّية� ،إذ ُبعث ر�سول اهلل حم ّمد
(�ص) يف جمتمع ،الأب فيه يقتل ابنته
بحجة احلم ّية وال�شرف .فمن �أولدت له
زوجته فتاة ظلّ وجهه م�سو ّد ًا من �سوء
عب عنهم القر�آن
ما ُب ِّ�شر به ــ ح�سب ما رّ
الكرمي ــ ﴿ َو�إِ َذا ُب ِّ�ش َر �أَ َحدُ هُ ْم ِبالأ ْن َثى
يم * َي َت َوا َرى
َظ َّل َو ْج ُههُ ُم ْ�س َو ّد ًا َوهُ َو َكظِ ٌ
ي�سِ كُهُ
مِنَ ا ْل َق ْو ِم م ِْن ُ�سوءِ َما ُب ِّ�ش َر بِهِ �أَ مُ ْ
اب �أَ َ
َع َلى هُ ونٍ �أَ ْم يَدُ ُّ�سهُ فيِ رُّ َ
ال َ�ساء
الت ِ
َما َي ْحك ُُمونَ ﴾ (�سورة النحل ،الآيتان 58
و  .)59بل كان الواحد يئد ابنته حتى
ال ُتهتك حرمتها ــ ح�سب مدّ عاه ــ وال
ي�صيبه ق ٌ
رت من الفقر والعوز .نعم ،كان
الوهمي.
القتل عالج اخلوف
ّ

•
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الن�ص القر�آ ّ
ين ليقولَ ﴿ :و ِ�إ َذا المْ َ ْو ُءو َد ُة ُ�س ِئ َلتْ *
وهنا جاء ّ
ِب�أَيِّ َذ ْن ٍب ُق ِت َلتْ ﴾ (�سورة التكوير ،الآيتان  8و .)9لت�ضع
املجاين ،القتل على املظ ّنة.
ح ّد ًا ال م�ساومة فيه للقتل ّ
الن�ص القر�آ ّ
ين ،والقيم الإ�سالم ّية يف حربها
ومل يعرتف ّ
�ضد قيم اجلاهل ّية بجرمية �أكرب من القتل� ،إلاّ جرميتني:
اجلرمية الأوىل :ال�شرك باهلل الواحد الرحمن الرحيم.
فمن غري امل�سموح حتت �أيّ ذريعة �أن يتخذ النا�س لهم
�إله ًا من احلجر وال�صنم والرغبات وال�سيا�سة والزعامة
والهوى ﴿�أَ َر َ�أ ْي��تَ َم ِن ا َّت َخ َذ ِ�إ َل َه ُه هَ َواهُ﴾ (�سورة الفرقان،
الآي��ة  ،)43وه��ذه جرمية ال ُتغتفر� ،إذ كما ق��ال النبي
(�ص)« :ك ّل الذنوب تغتفر �إلاّ �أن يُ�شرك باهلل» ،حتى ولو
ن�صب نف�سه للنا�س حاكم ًا
كان هذا امل�شرك فقيه ًا �أو �إمام ًا َّ
دون حكم اهلل.
اجلرمية الثانية :الفتنة ،وه��ي ح�سب التعبري القر�آين
﴿ا ْل ِف ْت َن ُة �أَ َ�ش ُّد ِمنَ ا ْل َق ْت ِل﴾ (�سورة البقرة ،الآية .)191
وقيل يف �سبب ذلك �أنّ الفتنة و�إن كانت م�ستقبحة بذاتها
فهي م�ستقبحة �أي�ض ًا ملا ترتكه من �آث��ار يف �إح��داث �شق
وحدة اجلماعةّ ،
و�شق ع�صا امل�سلمني ،وملا ت�س ّببه من قتل
جما ّ
ين ال ي�شابهه �إلاّ قتل امل��وءودة .قتل دون ذنب وعلى
املظ ّنة واالفرتاء والهواج�س اللئيمة ،بل والإ�شاعة الدنيئة
واللئيمة.
من هنا ،دعونا نتحدّث وبهدوء حول معنى الفتنة وعالقتها
بالقيم اجلاهل ّية ال�سوداء ،وهل وقعنا اليوم يف حبائلها؟
ال يعنينا يف هذا املجال القراءة اللغو ّية لكلمة الفتنة والتي
خل�صت �إىل �أ ّنها تع ّر ٌ�ض ل�ضغط �شديد يتم ّيز فيه اخلبيث
اال�صطالحي
من ال�صالح .كما ال نريد منها ذاك املعنى
ّ
لها الذي ورد يف القر�آن مبعنى ال�شرك… بل ما يعنينا
منها اال�صطالح الذي ربط مدلول الفتنة باخلداعَ ﴿ .يا
َب ِني �آد ََم َال َي ْف ِت َن َّن ُكمُ َّ
ال�ش ْي َط ُان﴾؛ وذاك املدلول الذي ربطها
بال�صراعات والنزاعات ال�سيئة والتي ورد فيها كالم
للإمام علي بن �أبي طالب ،منه:
َ
«ك��ن يف الفتنة كابن اللبون ال ظه ٌر فيرُ كب وال �ضرع
ف ُيحلب»؛ �أي �إذا �أراد �أهل امل�صالح الفتنو ّية �أن يوقعوك يف
حبائهلمف�إ ّياك�أنجتعلهمي�ستثمرونكخلدمةطموحاتهم

(�سورة املائدة ،الآية .)8

وم�شاريعهم.
علي حول الفتنة فيقول:
ويف م��ورد �آخ��ر يتحدّث الإم��ام ّ
«� مّإنا بدء الفنت �أه��وا ٌء ُت َّتبع و�أحكام ُتبتدع .يخالف فيها
كتاب اهلل ويتوىل عليها رجال رجا ًال على غري دين اهلل ،فلو
�أنّ الباطل خ ُل�ص من مزاج احلق مل َي ْخف على املرتادين،
ولو �أنّ احلق خ ُل�ص من لب�س الباطل انقطعت عنه � ُأل�سن
املعاندين ،ولكن من هذا ِ�ضغث ،ومن هذا ِ�ضغث فيمزجان
فهنالك ي�ستويل ال�شيطان على �أوليائه وينجو الذين �سبقت
لهم من اهلل احل�سنى» (نهج البالغة ،اخلطبة .)50
اجتماعي،
ف�إنّ الفتنة التي نريد احلديث حولها ذات طابع
ّ
ديني .تبد�أ انطالق ًا من �أهواء ورغبات
�سيا�سي،
مذهبي ّ
ّ
ّ
ي�ؤهلها النا�س ويجعلونها �أ�صل القيم عندهم فيخرتعون
لها �صيغ ًا با�سم الدين ،وما هي �إلاّ البدعة بعينها .بدعة
هوىً تخالف كتاب اهلل الذي ينادي بوحدة �أهل الإميان
وتعا�ضدهم يف ق�ضايا احلق فيخرتع النا�س ق�ضايا على
مقا�سات زعاماتهم ومذاهبهم ويجعلونها �أ�ص ًال حاكم ًا
على كتاب اهلل نف�سه… ومن ذلك� ،أن يدّعي �أ�شخا�ص
زعماء وفقهاء وحركات �أ ّنهم دون غريهم مي ّثلون كلمة
اهلل وحكم اهلل و�أ ّمة ر�سوله حم ّمد ًا التي يتوىل على رجالها
رجا ٌل من هذا ال�صنف املبتدع .وهنا ،تبد�أ لعبة ممار�سة
�إغ��واءات ُ
ال�شعبي العري�ض
ال�شبهة والفتنة على االمتداد
ّ
بتبلي�سات يخلط فيها �أهل البدع الباطل باحلق ،واحلق
بالباطل حتى ال يعرف النا�س �أين احلق و�أين الباطل.
وما �أبلغها من كلمة قالها �أحدهم يوم ًا :الك ّل يقول اهلل
معنا ،والك ّل يختلف مع الك ّل حتى ما عدنا نعرف �أين هو
اهلل.
علي (عليه ال�سالم) �أنّ الباطل
ويف عقيدة �أمري امل�ؤمنني ّ
وا�ض ٌح ،و�أنّ احلق وا�ضح ال يحتاجان �إىل من ي�شري �إليهما،
و�أنّ النا�س قادرة على مت ّيزهما� ،إلاّ �أنّ �أهل الفتنة والإغواء
إبلي�سي ملّا كانوا ميتازون بخلط احلق بالباطل ف�إ ّنهم
ال ّ
ي�ش ّو�شون على النا�س معرفتهم ،وي�شوِّهون وجه احلق.
وه ��ؤالء هم الذين ورد فيهم يف القر�آن الكرمي �أ ّنهم ﴿
َ�س َّماعُ ونَ ِل ْل َك ِذ ِب َ�س َّماعُ ونَ ِل َق ْو ٍم � َآخ ِرينَ لمَ ْ َي�أْ ُت َ
وك ي َُح ِّر ُفونَ
ا ْل َك ِل َم ِمنْ َب ْع ِد َم َو ِا�ض ِع ِه﴾ (�سورة املائدة ،الآية .)41

�إذن ،ه�ؤالء ير�صدون ويعملون على جتميع املعطيات املتوافقة مع م�صاحلهم ،وذلك
لتعزيز موقفهم ،ال لتعزيز معرفة احلق من الباطل� .أ ّما طرقهم يف ذلك فهي� :إ ّما
�أن ي�ستغ ّلوا املعلومات الكاذبة من الإ�شاعات والدعايات� ،أو �أن ي�ستندوا �إىل معطيات
غري م�ؤ ّكدة يدّعي �أ�صحابها �أ ّنهم كانوا يف قلب احلدث فيتحدّثوا يف �أمور مفرتاة ال
ب ّينة عليها� ،أو �أ ّنهم ،وهنا الأخطر ،يح ّرفون ال َك ِلم عن موا�ضعه ،فكم فئة من امل�سلمني
اتهمت فئات منهم ب�أ ّنهم ال ي�ؤمنون بالقر�آن �أو ال ي�ص ّلون يف امل�ساجد� ،أو ينكرون
النب ّوة �أو ي�س ّبون ال�صحابة� ،أو… �أو… �إىل ما هنالك ،وك ّلها �أمور رغم �أن ملتقيات
وجت ّمعات �إ�سالم ّية ــ �إ�سالم ّية وا�سعة قد انعقدت لتبيان حقائق هذه الأمور ،وتعامل
الك ّل على �أ�سا�س �أن هذه امل�سائل قد و�صلت �إىل نهايتها وظهر فيها احلق من الباطل..
لكن ما �إن يقع �أي خالف حتى يعود هذا الطرف �أو ذاك �إىل نقطة ال�صفر و�إثارة
التحريف لل َك ِلم عن موا�ضعه بغية �إثارة ال�ضغائن� ،أو جتميع الأن�صار وامل�ؤ ّيدين يف
حرب الذات ال�ضرو�س� ،ض ّد اجلماعات والهو ّيات امل�ستهدفة ،و�إلاّ فما معنى تهمة
ال�صوف ّية بعبادة غري اهلل؟ وما معنى قتل الأ�شاعرة وتكفري املعتزلة؟ وما معنى �أن
يُقال عن ال�شيعة �أ ّنهم على غري م ّلة الإ�سالم؟ �أو �أ ّنهم ال هدف لهم �إلاّ احلرب �ضد
ال�شيعي يقوم يف موقفه من فقه ال�س ّنة على قاعدة من
�أهل ال�س ّنة؟ علم ًا �أنّ الفقه
ّ
االعرتاف مب�شروعيته بناء على قول الإمام ال�صادق (عليه ال�سالم)« :الزموهم مبا
�ألزموا فيه �أنف�سهم» .ما معنى ك ّل ذلك �إلاّ �إثارة الفتنة وبيع الذات والإ�سالم وامل�سلمني
كرمى لعيون الزعامة واحلقد الأعمى.
وباملنا�سبة ،ف�أنا �أعتقد �أنّ بع�ض ه�ؤالء من زعماء وفقهاء ورجال دين و�سيا�سة انغم�سوا
املذهبي الذي ال ُي ِّربر يف
يف هذا الأتون ال خلبث فيهم ،بل لأ�سباب �أخرى منها الغ�ضب
ّ
واقعه تكفري �أحد� ،أو �إخراج �أحد من الإ�سالم.
علي للم�سلمني يف �إطالقهم الأحكام
وله�ؤالء �أقول� :إن ن�صيحة قدّمها �أمري امل�ؤمنني ّ
على النا�س وهي �أن من ّيز بني الإن�سان ــ ال�شخ�ص ،وبني الفعل الذي ميار�سه ..فقد
�أكون �أنا قد �أخط�أت هنا �أو هناك ،و�أنت كذلك… لكن هذا يعني �أنّ فعلنا كان خاطئ ًا
ال �إننا كفرة �سندخل جهنم وعليك �أن تخرجنا �أنت من الدين.
وبهذا ال�صدد يقول الأمري ــ فا�سمعوا يا علماء الأمة ــ�« :إنيّ �أكره لكم �أن تكونوا �س ّبابني،
ولكنكم لو و�صفتم �أعمالكم وذكرمت حالكم كان �أ�صوب يف القول و�أبلغ يف العذر…
اللهم احقن دماءنا ودماءهم ،و�أ�صلح ذات بيننا وبينهم،
وقلتم مكان �س ِّبكم �إياهم ّ
واهدهم من �ضاللتهم حتى يعرف احلق من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من
لهج فيه» (نهج البالغة).
و�إن مل يقنعكم كالم الأمري ،فهذا كتاب ربنا يقول فيهَ ﴿ :و َال َي ْج ِر َم َّن ُك ْم َ�ش َن� ُآن َق ْو ٍم عَ لىَ
�أَ َال َت ْع ِد ُلوا ْاع ِد ُلوا هُ َو �أَ ْقرَبُ ِلل َّت ْق َوى﴾ (�سورة املائدة ،الآية .)8
قد ال حت ّبني وال �أح ّبك ،وقد ال توافقني وال �أوافقك ،وقد ال �أكون على مذهبك ول�ست
على مذهبي ،لكن ال يجرم ّنك �شن�آين وكرهك يل �أو عدم حمبتك يل على �أن تتهمني
نبيي،
فيما لي�س ّيف وال عندي… �أنت ل�ست خ�صمي ،وقر�آنك هو ق��ر�آين ،ونب ّيك ّ
و ِقبلتك ِقبلتي وهكذا �صالتي و�صومي وحمياي ومماتي هو لرب العاملني ،بهذا �أُمرت ــ
�أنا امل�سلم ــ وكذا �س�أكون م�سلم ًا ر�ضيتَ �أم مل تر�ض ،يا �أخي… فتعال �إىل كلمة �سواء
بينيوبينك.

* مدير معهد املعارف احلكم ّية للدرا�سات الدين ّية والفل�سف ّية

والئيات
◄ بقلم :والء ال�صفار

�أيتام و�أكواب  ..من جاء بهم لعلي؟
مل تخف لنا �سطور التاريخ بان الكوفة كادت تنطبق �سما�ؤها على ار�ضها حينما زلزل
ا�سماعها نداء الكون معلنا عن قرب رحيل رجل االن�سانية واني�س الر�سول االمام علي بن
ابي طالب عليه ال�سالم حتى كادت قلوب امل�ؤمنني تهفو قبل االج�ساد لت�صغ م�سامعها
بن�صائح الرحمن وو�صايا القران ولرتنو عيونها ب�سحر �ضيائه قبل ان تتي ّتم بغيابه.
لكن هنالك �صورا اخرى �أود الوقوف عندها ج�سدها �ضمري االيتام الذين ق�صدوا دار
االمام علي -عليه ال�سالم -يحملون معهم اكواب اللنب بعد ان �سمعوا ان ابا االيتام قد
جترع ال�سم و�ألاّ دواء له �سوى اللنب فهرعوا م�سرعني تتلهف قلوبهم ل�سقيه �إياه ،وحقيقة
االمر ان هذه ال�صورة بحاجة اىل وقفة ت�أمل وحتليل اذ مل تذكر لنا كتب التاريخ ان
هناك من قام بجمع االطفال او ان هنالك �شخ�صا قام بتزويدهم باكواب اللنب او ان
هناك جهات دفعتهم للوقوف عند دار االمام علي عليه ال�سالم .
وهنالك �صورة اخرى اود الوقوف عندها تت�سجد بان االيتام عادة يق�صدون من يقوم
برعايتهم ليمنحهم رغيف خبز او يك�سوهم لبا�سا ما او يطعمهم او ي�سقيهم او غري
ذلك لكن االيتام الذين ق�صدوا دار االمام كانوا يحملون معهم اكوابا من اللنب يريدون
ان ي�سقوه بها وهذه ال�صورة غري م�ألوفة ومغايرة للواقع ،االمر الذي يجعلنا بحاجة
اىل درا�سة ملعرفة الدافع الذي دفع ه�ؤالء 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�س 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 ي�أويهم ومل يهد�أ له جفن حتى ميتع
ب�صره بتف ّقدهم يتعامل معهم ك�أنه واحد منهم ،ولعل ق�صته مع االطفال الذين �سمعهم
يبكون وعلم من والدتهم انهم يبكون من �شدة اجلوع ،وكيف قام باللعب معهم لإ�شغالهم
عن التفكري باجلوع حتى تنتهي والدتهم من طهي الطعام.ولو توقفنا كذلك عند و�صية
االمام يف اخر حلظة من حياته جنده كرر كلمة االيتام عدة مرات فقد ورد فيها اهلل
اهلل يف الأيتام ال تغريوا �أفواههم وال ي�ضيعوا بح�ضرتكم ف�إين �سمعت ر�سول اهلل يقول
من عال يتيما حتى ي�ستغني �أوجب اهلل له اجلنة كما �أوجب لآكل مال اليتيم النار وقال
ابن الأثري �إنه دعا احل�سن و احل�سني فقال لهما �أو�صيكما بتقوى اهلل وقوال احلق وارحما
اليتيم وكونا للظامل خ�صما وللمظلوم نا�صرا واعمال مبا يف كتاب اهلل و الت�أخذكما يف
اهلل لومة الئم.ومن هنا فاننا بحاجة اىل اعادة حما�سبة ال�ضمري وتطبيق و�صايا االمام
الذي امرنا برعاية االيتام حتى عند اخر رمق من حياته خ�صو�صا اننا نعي�ش يف بلد عد
االن يف �صدارة البلدان العربية يف عدد االيتام.
فطاملا اننا على يقني بان التاريخ مل ولن ي�أتي لنا برجل ا�شبه باالمام علي -عليه
ال�سالم -لكن على من يحمل و�سام االنت�ساب لالمام الت�صدي لرعاية هذه الثلة بفتح
علي اليواء االيتام ورعايتهم.
دار يحمل ا�سم االمام ّ
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يبدو ق�صر الأخي�ضر من بعيد وك�أنه �سفينة �أ�سطورية تن�شر �أ�شرعتها لتبحر و�سط بحر
من الرمال التي تتزين يف ف�صل الربيع بع�شرات الألوان من الورود الربية..
�سفينة تتحدى الزمن بكل �أنوائه وتقلباته لتبقى هكذا يف �سفرها الأبدي وهي تواجه
احلواجز بكل ما يف �أركان هذا الق�صر من روعة يف البناء ،حتى بات يف ذهن املتخ�ص�صني
�إن من بنى ح�صن الأخي�ضر كان قد تعمد �أن يبقى ت�أريخ هذا الق�صر القلعة �سد ًا ولغز ًا
ع�صي ًا على الزمن ،حيث خ َلتْ �أركانه ال�شاهقة وزواياه الهند�سية الرائعة من �أية ا�شارات
�أو كتابات عن تاريخ ُ
احل�صن ال ُلغز.
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وملعرفة املزيد عن ه��ذا ال�صرح
احل �� �ض��اري حت ��دث م��دي��ر �آث ��ار
ك��رب�لاء املقد�سة الأ��س�ت��اذ زاه��د
حم�م��د ع�ل�ي��وي ملجلة (ال��رو��ض��ة
احل�سينية) فقال" ان ح�صن االخي�ضر من املواقع
الأث��ري��ة اال�ستثنائية يف حمافظة كربالء املقد�سة
المتيازه بالعمارة العراقية القدمية وهو يعود اىل
الع�صر العبا�سي ح�سب امل�صادر املوجودة يف وزارة
ال�سياحة والآثار ،التي اعتمدت �أن ح�صن االخي�ضر
ي��رج��ع اىل ال�ق��رن ال�ث��اين ال�ه�ج��ري �إب ��ان اخلالفة
العبا�سية.
وع��ن الأ�سباب التي �أدت �إىل ن�سب احل�صن لهذه
الفرتة قال" من �أهمها اال�ستناد على الفخاريات
التي مت اكت�شافها �أثناء عملية ال�صيانة والتنقيب التي
ح�صلت يف ح�صن االخي�ضر والأ�س�س التي و�ضع عليها
املحراب لأنه بعد الدرا�سة تبني �أن املحراب من �أ�صل
البناء وهو مبني وفق الطراز العبا�سي املعروف ،وهذا
يثبت �أن ح�صن االخي�ضر يعود اىل الزمن العبا�سي
ولي�س كما يقال انه يعود اىل ال�سا�سانيني ح�سب ما ورد
عن الرحالة الذين و�صلوا �إىل ح�صن االخي�ضر وقالوا
انه يعود �إىل �أقدم من هذه الفرتة ،لكن نحن كم�ؤ�س�سة
حكومية نعتمد على امل�صادر الر�سمية ال�صادرة من
الهيئة العامة للآثار التي تقول ان احل�صن يعود اىل
الفرتة العبا�سية.
و�أكمل زاهد حممد قائ ًال" �إن اقامة ح�صن االخي�ضر
يف ه��ذه املنطقة ال�شا�سعة اخلالية من كل مظاهر
ال�سكن تدل على ان احل�صن دفاعي بحت وح�سب
الروايات التي تذكر انه مت ت�شييده على يد عي�سى ابن
مو�سى ،وهو ابن عم اخلليفة العبا�سي املن�صور ،وقد

بنى احل�صن مع ت�شكيل قوة ع�سكرية حلماية طريق
القوافل ،لأنه يقع يف املنطقة التي تربط بني اجلزيرة
ومنطقة ال�شام وه��ذه كانت يف ال�سابق م��ن اغنى
الطرق التجارية التي كانت ت�سلكها القوافل �آنذاك،
فبطبيعة احلال البد �أن توفر حماية لهذه القوافل لأنها
متعلقة باقت�صاد الدولة اال�سالمية التي كانت مرتامية
االطراف يف الع�صر العبا�سي.
وعن املظاهر الأثرية الأخرى يف تلك املنطقة قال"
ان من ي�ستمر يف ال�سري على نف�س طريق احل�صن
�سيالحظ ان هناك �شواخ�ص �أخ��رى مثل (منارة
مودة) بالقرب من ح�صن االخي�ضر وكانت ت�شعل فيها
النار لت�صبح دليال للقوافل ومن بعدها (العط�شان)
على نف�س الطريق ،وجميعها ُبنيت على نف�س العمارة
والأ�سلوب".

فن وهند�سة معمارية رائعة
و�أو�ضح مدير �آثار كربالء" ان احل�صن ميتاز بدقة
البناء الذي ا�س ُتعملت فيه ،احلجارة ولو وقفنا قلي ًال
عند ه��ذه احلجارة لالحظنا �أن املنطقة التي بني
فيها ح�صن االخي�ضر ال حتتوي على كتل �صخرية
م�شابهة ملواد البناء ،وهذا يف�سر �أن ال�صخور التي

�إن جميع املواقع االثرية يف العراق
مهملة من جانب ال�صيانة واالعمار واال�ستثمار
ال�سياحي
• مدير �آثار كربالء املقد�سة زاهد حممد عليوي
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بني منها احل�صن كانت تنقل من م�سافة ال تقل عن
 20كيلو مرت ،حيث توجد هناك مرتفعات �صخرية،
وقد ا�ستخدمت مادة (اجل�ص) يف بناء هذه ال�صخور
املعالقة".
وبي" هذا احل�صن ميتاز ب�أبراجه الدفاعية املحكمة
ومداخله املعقدة ،وان م�ساحته تبلغ من ال�شمال اىل
اجلنوب ( 175مرت ط��و ًال) وعر�ضه من ال�شرق اىل
الغرب ( 163مرت) وارتفاع جدرانه ( 21مرت) بينما
يقع املدخل الرئي�سي للح�صن يف املنطقة ال�شمالية وهو
حماط ب�أربعة �أبراج من جميع اجلهات ،وهذه االبراج
حتتوي على فتحات متكن املدافع داخل احل�صن من
ر�صد حركات املوجودين يف اخل��ارج ،وهناك �أي�ضا
امل�م��رات الكبرية يف املنطقة العلوية م��ن احل�صن
حيث يتمكن احلار�س من داخل احل�صن من ر�صد
ما يحدث باخلارج ويف هذه املمرات فتحات وم�ساقط
للزيوت واملياه ال�ساخنة يف حال تعر�ض احل�صن �إىل
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اقتحام ،كما له �أربعة مداخل من االجتاهات الأربعة
وي�ضم  48برج ًا موزعة �أربعة منها ب�شكل ن�صف دائري
يف الأركان الأربعة ،وخم�سة �أبراج يف كل �ضلع والربج
الرئي�سي يف املدخل ،وال نغفل جانب عملية التكييف
يف داخل احل�صن فهناك خربة كبرية يف بناء ممرات
التهوية و�سمك اجل��دران والتي كانت ت�ساعد على
اعتدال درجة احلرارة يف ال�صيف وال�شتاء".

انعدام �أعمال ال�صيانة خطر
يحدق باحل�صن
وتابع الأ�ستاذ زاه��د بالقول" م� ّر ح�صن االخي�ضر
بعدة موا�سم لل�صيانة بد�أت ب�سنة  1945وانتهت ب�سنة
 1988ومن املفرت�ض ان تكون لهذا احل�صن �صيانة
دورية ولكن بعد عام  1988مل يدخل ح�صن الأخي�ضر
ب�أية عملية �صيانة واىل هذه ال�ساعة".
وي�ؤكد" العديد من ج��دران احل�صن الآن تتعر�ض
للت�شققات ومنها ما ي�ؤثر على البناء ب�صورة كبرية
حتى ان بع�ض ال�سقوف تت�ساقط او تهوي بني حني
و�آخر ،وهذا جعلنا ن�شكو حال ما مير به هذا ال�صرح
احل�ضاري من انهيار اىل جمل�س حمافظة كربالء من
اجل تخ�صي�ص مبلغ مادي ي�ساعد على �صيانة احل�صن
ولكن للأ�سف فان جمل�س املحافظة اعتذر لعدم وجود
تخ�صي�صات مالية� ،أما بالن�سبة للهيئة العامة للآثار
والرتاث فالتخ�صي�ص املادي الذي ي�صدر منها قليل

جد ًا لأن هذه الهيئة كانت تابعة �إىل وزارة الثقافة التي
حتتوي على الكثري من الهيئات واالق�سام ،ويف الأ�شهر
املا�ضية زار املوقع وزير ال�سياحة والآث��ار واطلع على
واقعه ووعدنا ب�إجراء عملية �صيانة خالل هذا العام
وال زلنا ننتظر".
وختم اال�ستاذ زاهد حديثه" يف واقع احلال �إن جميع
املواقع االثرية يف العراق مهملة من جانب ال�صيانة
واالعمار واال�ستثمار ال�سياحي ،رغم ان بلدنا يحتوي
على مواقع اثرية وتراثية و�سياحية �أكرث من كل البلدان
العربية ،وذلك ب�سبب الرتكيز على اجلانب الأمني
واخلدمي خالل العقد الفائت ،وللعلم �أن الآثار ال تقل
اهمية عن النفط لأنها تعترب موارد مالية ت�صب يف
تقوية االقت�صاد الوطني ،ونحن بدورنا عملنا جميع
ات�صاالتنا باجلهات املخت�صة من اجل تعبيد الطرق
التي ت�ؤدي اىل املواقع الأثرية ،و�إعادة ت�أهيلها ،ومن
اجل هذا خاطبنا احلكومة املحلية بالعديد من الكتب
الر�سمية ولكن دائما ما يكون اجلواب "لديكم وزارة
وهي امل�سئولة عن هذه الأعمال" وفيما عدا ذلك نحن
ن�أمل من االخوة امل�ستثمرين ان ي�ستثمروا بالقرب من
املواقع االثرية مثل زرع احلدائق وعمل مدن الألعاب
وهذا بدوره �سوف ي�شجع على زيادة جلب الزائرين
وال�سائحني �إىل املناطق الأثرية".
ويُذكر انه كانت فيما م�ضى لبع�ض امل�ؤ�س�سـات الفنيـة
ن�شاطات تتمثل بـاقامة مهرجانات فنية يف ح�صن
االخي�ضر� ،أولها كان مهرجان عام 1972م الذي �أقامته
�أكادميية الفنون اجلميلة ،واملهرجان الآخر كان لفرقة
الفنون ال�شعبية ،ثم فرقة م�سرح ال�شباب املعا�صر...

ا�ستعارات الأعراب و�إعاراتهم!
الإن�سان ذلك املجهول بكل ما يف الكلمة من
معنى  ،ويف �أح�سن الأح��وال هو حيوان ناطق
...ول��ك��ن��ه �أي�ض ًا مفرت�س وق��ات��ل� ،إن��ه كائن
ا�ستعاري من طراز فريد ..فمن يدر�س �سلوك
الإن�سان منذ البدائية الأوىل حتى يومنا
هذا  -ورمبا �إىل الأبد  -ف�سيجد �أن اال�ستعارة
�سمة �أ�سا�سية للإن�سان ،فهو �س ّيد هذا الكون ،هو
بانيه،وهو خمربه ،هو معمره وهو مدمره!
ويف �سرية التطور الإن�ساين �إن الإ�ستعارة هي
ديدنه و�ش�أنه ..منذ كانت البدايات والإن�سان
ق��د ا�ستعار الكهوف وامل��غ��اور وجعلها بيوت ًا
ومنازل  ،ثم ا�ستعار �أوراق ال�شجر لت�سرت له
عريه وتقيه احل ّر وال ّقر ،ا�ستعار من احليوانات
طرائدها ،وا�ستعان باحليوانات ذاتها لي�ؤمن
لقمة عي�شه ال من باب التدجني ،بل من باب
التوح�ش يف طرائد ال�صيد وما �إىل ذلك من
فنون البقاء !

• عبدالهادي البابي

ونحن ل�سنا بحال من الأح ��وال يف بحث عن تاريخ وتطور
الإن�سان  ،ولكن ما نود �أن ن�صل �إليه �أن هذا الإن�سان اال�ستعاري
�صار منتج ًا وبنى ح�ضارة وترك �آثار ًا خالدة� ،إال ق�سم ًا كبري ًا
من الأعراب ما زال �أ�سري اال�ستعارة الأوىل ،بل �أنغم�س فيها
و�صارت ديدنه و�أ�سلوبه ،مل يرق �إىل م�ستوى الإن�سان الفاعل
واملنتج �أبد ًا ،مل يح�سن التفاعل والتوا�صل املعريف واحل�ضاري،
مل ي�شبك عالقاته الإن�سانية ،وظ��ل يف الكهف الأول الذي
�أ�ستعاره منذ وجوده الأول!
فلم يغادر الأع��راب ع�صر جاهليتهم  -ال مبعنى العنفوان
والكرامة والعزة -بل مبعنى ال�سفاهة وال�ضاللة والغ�ضب
واالنحدار �إىل الدرك الأ�سفل ،ففي قامو�س ا�ستعاراتهم �أنهم
�شدوا الرحال وعلى ر�أ�سهم امللك ال�ضليل(ال�شاعر �أمر�ؤ القي�س
الكندي) �إىل قي�صر الروم ي�ستعدونه على �أبناء عمومتهم
ل�سفك املزيد من الدم والقتل والدمار وكانت نتائج اال�ستعارة
�أن مات ال�ضليل م�سموم ًا غريب ًا قرب �أنقرة  ،وهو الذي ق�ضى
زهوة �شبابه �ساهي ًا الهي ًا �شارب ًا اخلمرة معاقر ًا �إياها ،وعلى
توجه �إىل قي�صر الروم م�ستنجد ًا به لإعادة
حني غرة كان �أن ّ
ملكه الذي �ضيعه ُ
طي�شه ولهوه !
ويف تاريخ العرب من اال�ستعارات التي �صارت �سلوك ًا �أ�صي ًال
ما يندى له اجلبني ،ا�ستعاروا فيل �أبرهة احلب�شي وجي�شه
ليغزو مكة وي�ه��دم بيت اهلل احل ��رام ،وح��اول��وا اال�ستعانة
عال مبا ي�ضمرون!..! ومن
بالنجا�شي ثانية لكنه كان على وعي ٍ
�أحقاد التوراة والتلمود ا�ستعاروا الفنت والد�سائ�س  ...نعم..
من التوراة والتلمود لأن فعل هذه الأحقاد لي�س بغري هذين
ال�سفريناحلاقدين!..!
ومن �إ�سالم القر�آن قفزوا �إىل (�إ�سالم ال�سيا�سة ) و�إ�سالم
احلديث وما يف الكثري منه من �شوائب ود�سائ�س ،ومن الإميان
باهلل وكتبه ور�سله ا�ستعاروا وقفزوا �إىل الغ�ضب ل�شيوخ فتنة
و�أمراء �ضاللة ،من نور الإميان �إىل دام�س ال�ضاللة واجلهل،
�أ�ستعاروا اللحن عند الكثريين طالت ومبقدار ما طالت كانت
جاهليتهم و�ضاللتهم .
اليوم  -الأعراب � -أعراب النفط على مر�أى من العامل كله

ي�ستعريون �أدوات القتل والدمار من الغرب وال�شرق  ،كل ما
�أنتجته احل�ضارة الإن�سانية ا�ستقدموه وا�ستجلبوه وا�ستعاروه
ملعنى غري الذي وجد من �أجله ....ا�ستعاروا فكر ال�ضاللة
والتكفري ب��د ًال من املحبة واحل��ب والإن�سانية .....ا�ستعاروا
الكهوف لتحل مكان املدار�س واجلامعات..ا�ستعاروا القتل
اجلماعي واملذابح الوح�شية التي يرتكوبونها يوميا يف العراق
و�أفغان�ستانوباك�ستانو�سورياولبنانوتون�سواليمنوال�صومال
...واليوم يف م�صر !!
وهم من ا�ستعدى اجليو�ش الغربية لغزو العراق والق�ضاء على
�صنيعتهم (�صدام) و�سمحوا للقوات الغازية �أن ت�أتي من قبلهم
و�سهلوا لها كل الطرق ....وبعد �أن تغريت املعادلة بعد الغزو
راحوا ي�صرخون وي�ضجون ب�أن (ال�شيعة هم من جلب الأعداء
الحتالل بالد الرافدين ) !!...
وحدهم العرب الآن يف القرن احلادي والع�شرين يثبتون �أن
الإن�سان كائن ا�ستعاري مازال على حيوانيته الأوىل  ،ورمبا مت
تدجني بع�ض احليوانات وتغيري �سلوكها ويبقى بع�ض الأعراب
حيث هم م�شدودون �إىل الن�ش�أة الأوىل� !!...إنهم م�شاريع
ا�ستعارة يف كل �شيء حتى يف فتاوى يخجل منها من يحمل ذرة
عقل فكيف بالعاقل ..؟
هذا امل�شهد امل�ؤمل يحفر جمراه عميق ًا وثمة من يدفع به �إىل
نهايته ليعلن �أن الأعراب لي�سوا �أه ًال لأن يكونوا م�ؤمتنني على
�أي ثروة ...و�أي مقدرات...و�أي جمتمعات  ،مل يرتكوا �شيئ ًا
�إال ا�ستعاروه حتى رغيف خبزهم ...ال�شيء الوحيد الذي مل
ي�ستعريوه ومل يفكروا به العقل وال�سلوك احل�ضاري هذا �شيء
بعيد عنهم ،فهو يف وا ٍد وهم يف وا ٍد �آخ��ر ،وك�أنهما خطان
م�ستقيمان لن يلتقيا !
وكم ي�ؤملنا ونحن ن�س�أل  :مالذي ميكن للأعراب �أن يعريوه
ويقدموه للعامل..ثم  ..مالذي �صار �أ�صي ًال عندهم حتى يعريوه
ويقدموه للب�شرية ؟
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�أوغ�������ل اجل������رح يف ال����زم����ان ن��زي��ف��ا

وع����ل����ى ����ض���ف���ت���ي���ه ف����ا�����ض ح���ت���وف���ا

ي�����وم �أه�������وى ال����ظ��ل�ام ���س��ي��ف��ا ع��ت��ي��ا

وع���ل���ى ال�����ش��م�����س ي��ب��ت��غ��ي��ه��ا ك�����س��وف��ا

ف���أ���س��ت��ط��ال��ت ب��ق��ي��ة ال�����س��ي��ف ���ض��وءا

مي���ل����أ الأف�����������ق ن���ا����ص���ع���ا و�أل����ي����ف����ا

ي�����ت�����ق�����رى م�����ت�����اه�����ة يف ن���ف���و����س

ل���ي���ق���ي���ه���ا ����ض���ي���اع���ه���ا واخل����ري����ف����ا

�أي م���������س م������ن امل�����������روق دع����اه����م

ح��ي�ن رام��������وا ل����ب����در ع���ل���م خ�����س��وف��ا

�أي خ�����وف م����ن ال�������ض���ي���اء �أع��ت�راه����م

ف���ن���م���ا خ����وف����ه����م ح�����ق�����ودا خم��ي��ف��ا

وجت���������را ع����ل����ى احل����ق����ي����ق����ة ط��ع��ن��ا

وا�����س����ت����ب����اه����ا خم�����ات��ل��ا وع���ن���ي���ف���ا

ه����م����ه �أن ي���ط���ي���ح���ه���ا �أو ي����راه����ا

وه������ي ت���خ���ب���و ف�������ض���ائ�ل�ا وزح����وف����ا

ل����ت����ظ����ل احل�������ي�������اة ن�����ه�����ب خ�������داع

وغ�����������رور ي�����زي�����د ف���ي���ه���ا ����س���دوف���ا

وي�������راه�������ا وق��������د ت�����ول�����ت ه����واه����ا

وا����س���ت���ف���اق ال�������ض���م�ي�ر ف��ي��ه��ا ك��ف��ي��ف��ا

وي��������راه��������ا ب����ع����ي����د جم�������د اث����ي����ل

�أدم�������ن�������ت ذل�����ه�����ا امل����ق����ي����م ك���ه���وف���ا

ج���ل���ل���ت���ه���ا م������ن امل�����ت�����اه�����ات ���ش��ت��ى

�أط���ع���م���ت���ه���ا م�����ن ال���������ض��ل�ال ق��ط��وف��ا

���ص��ن��ع��ت��ه��ا ك���م���ا ي�������ش���اء دن���ي���ا ه����وان

ع�����س�لا يف ال�������س���م���وم ج���ه���را �أدي���ف���ا

وت������رات������ي������ل �����ض����ائ����ع��ي�ن ح����ي����ارى

وي���ه���م�������س ي��ل�اع����ن����ون ال����ظ����روف����ا

ك��������ل �أم�������ال�������ه�������ا ب�������ق�������اء ذل����ي����ل

وم���������س��ي�ر م������ع ال�������ه�������وان ����ص���ف���وف���ا

�أي������ه������ا ال�������س���ي���ف خ����ائ����ب����ا ي���ت���ه���او

وذل��������ي����ل���ا ب��������غ��������دره و����ض���ع���ي���ف���ا

ذل����ك (ال����ر�أ�����س) �إذا ت����راه ج��ري��ح��ا
ُ
���������زت) ت�����س��ت��ف��ي��ق ���ش��ع��وب
وع���ل���ى ( ُف

ظ����ل يف ال����ده����ر ����ش���اخم���ا وم��ن��ي��ف��ا
وت������������رى يف ظ�������ل جم�������د وري�����ف�����ا

وت����������رى ف����ي����ه ع�����زه�����ا وه�����داه�����ا

وت��������رى ف���ي���ه م�����اءه�����ا وال���رغ���ي���ف���ا

وت�����غ�����ن�����ى ج�������روح�������ه م������زه������رات

وت����ن����اغ����ي����ه ����س���ل�������س�ل�ا وق����ط����وف����ا

وع����ل����ى ن���ه���ج���ه ال����ب����ه����ي �إت�������س���اع���ا

������س�����وف ن����ح����ي����اه ب���ه���ج���ة ورف���ي���ف���ا
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طبقا لفتاوى املرجع الدين الأعلى �سماحة �آية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني
ال�سي�ستاين (دام ظله الوارف)

خمالفةالقوانني

ب�سمه تعاىل
مكتب �سماحة املرجع الديني االعلى �آية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين(دام ظله):
ال�س�ؤال ( :)1نرجو بيان احلكم ال�شرعي يف خمالفة القوانني الو�ضعية للمرور (من قيادة ال�سيارة بغري
ترخي�ص (من غري اجازة) �أو �ضرب اال�شارة ال�ضوئية �أو عدم االلتزام ب�إ�شارات رجل املرور وال�سري على
طريق خمالف للطريق امل�ألوف) �أي(عك�س اجتاه الطريق ال�صحيح) فما هو احلكم ال�شرعي يف هذه
املخالفات املرورية؟

ب�سمه تعاىل :يلزم التقيد ب�أنظمة املرور اذا كان عدم مراعاتها ي�ؤدي-عادة -اىل ت�ضرر من يحرم اال�ضرار به من
حمرتمي النف�س واملال مطلقا على الأحوط .وينبغي التعاون مع القائمني بهذا ال�ش�أن وخ�صو�صا يف املرحلة الراهنة
لتجاوز حالة الفو�ضى والت�سيب واملحاذير االمنية.

ال�س�ؤال( :)2يف خ�ضم الظروف احلالية التي يعي�شها ال�شعب العراقي ونتيجة حلاالت الت�سيب والفو�ضى
وغياب ال�سلطة القانونية يف كثري من الدوائر احلكومية:
�أ -جند بع�ض املوظفني ال يلتزمون بالدوام الر�سمي فهم �إما ال ي�أتون للدائرة عدة ايام �أو ال يلتزمون
ب�ساعات العمل اليومي في�أتون مت�أخرين ويخرجون مبكرين ،فما حكم عملهم وما حكم الرواتب التي
يتقا�ضونها؟ ما هي توجيهاتكم بهذا ال�صدد؟

ال يجوز لأي موظف ان يخالف ال�ضوابط القانونية وااللتزامات التي تعهد بها مبوجب عقد توظيفه ما مل ي�شتمل
على حمرم واملتخلف عن اداء وظيفته ال ي�ستحق الراتب املقرر له مبقدار التخلف.

ب-

هل يجوز للموظف ان يخرج من الدائرة احلكومية قبل انتهاء الدوام الر�سمي ب�إذن �أحد
امل�س�ؤولني �إذا كان ذلك �ضمن �صالحياته �أو خارج �صالحياته؟

يجوز ذلك فيما اذا كان �ضمن �صالحياته القانونية حق ًا.

ال�س�ؤال(� )3سيدي املفدى قام البع�ض با�ستغالل الو�ضع املرتدي الذي مير به البلد بالتحايل على القانون
واحل�صول على �أكرث من درجة وظيفية ويف �أكرث من دائرة فهل يجوز لهم ذلك؟ وما حكم الراتب الثاين
الذي يتقا�ضونه؟ وما حكم الرواتب التي ا�ستلموها �سابقا؟

ال يجوز ذلك بتاتا .بل يكون �آثما والراتب الآخر الذي ي�ستلمه �سحت وما ا�ستلمه من قبل �إن مل ميكن ارجاعه اىل
خزينة الدولة بنحو يقيه من االختال�س وجب الت�صدق به على الفقراء.
ال�س�ؤال( )4هل من ن�صيحة وتوجيه للم�ؤمنني يف املوا�ضيع �أعاله؟

نن�صح جميع امل�ؤمنني باحرتام القوانني اجلارية وال�ضامنة مل�صالح املجتمع والوفاء بالتزاماتهم العقدية
واالجتناب عن االعمال الو�ضيعة التي ت�سلب الربكة يف الدنيا وتوجب الإثم يف الآخرة وعليهم �أن ير�سوا قواعد
اخللق اال�سالمي النبيل يف املجتمع الذي يعي�شون فيه ليكونوا مثاال يقتدى بهم فـ(كلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن
رعيته) قال تعاىل وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا اهلل ان اهلل �شديد العقاب)
�أخذ اهلل تبارك وتعاىل ب�أيدي اجلميع اىل ما فيه اخلري وال�صالح.
مكتب
ال�سيد ال�سي�ستاين يف النجف الأ�شرف
امل�سائل ال�شرعية
 19حمرم احلرام 1427
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الوجيز
يف �أحكام العبادات

�أحكام ال�صالة
« م�س�ألة  : » 72ال يجوز ـ على الأحوط ـ تقدم املر�أة على
الرجل وال حماذاتهما عند �أدائهما ال�صالة يف مكان
واحد  ،بل يلزم ت�أخر املر�أة عن الرجل بحيث يكون
مو�ضع جبهتها يف حال ال�سجود حماذي ًا ملو�ضع ركبتي
الرجل يف هذه احلال � ،أو يكون بينهما حائل كاجلدار
� ،أو م�سافة �أكرث من ع�شرة �أذرع .
« م�س�ألة ُ : » 73يعترب يف ال�صالة �سرت العورة وهي يف
الرجل  :الق�ضيب والبي�ضتان والدبر  ،ويف املر�أة جميع
بدنها عدا الوجه باملقدار الذي ال ي�سرته اخلمار حينما
ت�سدله على �صدرها ونحرها وعدا الكفني �إىل الزندين
والقدمني �إىل �أول جزء من ال�ساقني .
« م�س�ألة � : » 74إذا علم امل�صلي وهو يف �أثناء ال�صالة
ان عورته مل ت�سرت وجبت املبادرة �إىل �سرتها وت�صح
�صالته  ،كما ت�صح �أي�ض ًا �إذا كان االنك�شاف بعد الفراغ
من ال�صالة .
« م�س�ألة ُ : » 75يعترب يف لبا�س امل�صلي �أمور :
 - 1الطهارة كما تقدم .
� - 2إباحة ما كان منه �ساتر ًا للعورة على الأحوط لزوما ً.
� - 3أن ال يكون من �أجزاء امليتة التي حتلها احلياة ـ
كجلد احليوان املذبوح بطريقة غري �شرعية ـ �سواء �أكان
يكفي لوحده �أن يكون �ساتر ًا للعورة �أم ال على الأحوط .
� - 4أن ال يكون م�صنوع ًا من �أجزاء ال�سباع كالثعلب وال
غريها مما ال يجوز �أكل حلمها كالأرنب على االحوط
وهذا �شرط يف خ�صو�ص ما يكفي �أن يكون �ساتر ًا للعورة
وال يعم غريه .
� - 5أن ال يكون من احلرير الطبيعي اخلال�ص بالن�سبة
�إىل الرجال .
� - 6أن ال يكون من الذهب اخلال�ص �أو غري اخلال�ص
بالن�سبة �إىل الرجال .
« م�س�ألة  : »76يحرم لب�س الذهب واحلرير الطبيعي على
الرجال يف غري حال ال�صالة �أي�ض ًا  ،بل الأحوط لهم
ترك التزين بالذهب مطلق ًا.

◄�إعداد :هيئة التحرير

�آراء فقه ّية
بني �آية اهلل العظمى املرحوم ال�سيد �أبي
القا�سم اخلوئي (قدّ�س �س ّره)
و�آية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني
ال�سي�ستاين (دام ظ ّله الوارف)
�آية اهلل العظمى املرحوم
ال�سيد ابو القا�سم اخلوئي
�سره)
ّ
(قد�س ّ

ق�صرال�صالة

�آية اهلل العظمى
ال�سيد علي ال�سي�ستاين
(دام ظ ّله الوارف)

�إذا ق�صر يف �صالته يف مو�ضع يجب فيه

�إذا ق�صر يف �صالته يف مو�ضع يجب

االمتام بطلت ولزمته الإعادة �أو الق�ضاء

فيه االمتام بطلت ولزمته االعادة ،

من دون فرق بني العامد واجلاهل والنا�سي

�أو الق�ضاء من دون فرق بني العامد

واخلاطئ ،ويت�سثنى من ذلك ما �إذا ق�صد

واجلاهل والنا�سي واخلاطئ  ،نعم �إذا

امل�سافر الإقامة يف مكان وق�صر يف �صالته

ق�صد امل�سافر االقامة يف مكان وق�صر

جلهله ب�أن حكمه االمتام ثم علم به ف�إنه

يف �صالته جلهله ب�أن حكمه االمتام

حينئذ  -على
ال جتب الإعادة عليه -
ٍ

ثم علم به كان احلكم بوجوب االعادة
عليه مبني ًا على االحتياط الوجوبي

الأظهر والأحوط الإعادة
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• �إعداد :ح�سني عبد الأمري

حممد ح�سني
ال�س ّيد ّ

الطباطبائي



(1321ﻫ ـ 1402ﻫ)

ولد قدَّ�س �س َّره يف مدينة «تربيز» يف التا�سع و الع�شرين من �شهر ذي
احلجة احلرام من �شهور عام  ،1321وعا�ش ثمانني �سنة وثمانية
ع�شر يوم ًا ،وخ ّلف تراث ًا علمي ًا �ضخم ًا ،وربّى جيلاً كبري ًا من املفكرين
�أوجد من خاللها حتوالت عظيمة يف العلوم الإِ�سالمية ،ولقى ربّه
بنف�س مطمئنة يوم الأَحد الثامن ع�شر من حمرم احلرام من �شهور
عام  1402هـ  ،وو ِريَ جثمانه الطاهر يف حرم ال�سيدة فاطمة بنت
ال�سالم جتد �صخرة قربه �إىل جنب قرب ال�سيد
االمام الكاظم عليهما َّ
النقي الورع ال�سيد �أحمد اخلون�ساري -قدّ�س اللهّ �س ّرهما -فاقرتن
الكوكبان يف م�ضجعهما كما كان بينهما �أُلفة يف حال حياتهما.



درا�سته وتدري�سه

بعد �إكماله مرحلة املقدّمات وال�سطوح يف مدينة
تربيز �سافر �إىل النجف الأ�شرف عام 1344ﻫ
لإكمال درا�سته احلوزوية ،وبقي فيها ع�شر �سنني.
ثم عاد �إىل مدينة تربيز ،و�أخ��ذ يلقي درو�سه
ّ
فيها ع�شر �سنني ،وب�سبب اال�ضطرابات التي
حدثت يف حمافظة �آذرب��اي��ج��ان خ�لال احلرب
العاملية الثانية �سافر �إىل مدينة قم املقدّ�سة،
و�أقام فيها ،وبد�أ بتدري�س علم التف�سري والفل�سفة
ما�سة
والعلوم العقلية؛ لأ ّنه وجد احلوزة بحاجة ّ
�إىل مثل هذه العلوم؛ لكي ت�سري جنب ًا �إىل جنب مع
العلوم الأُخرى مثل الفقه والأُ�صول.
بد�أ يف عام 1368ﻫ بتدري�س الأخالق والعرفان،
ثم قام بتدري�س ر�سالة ال�سري وال�سلوك املن�سوبة
ّ
لل�س ّيد بحر العلوم.
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�أ�ساتذته

ال�شيخ حم ّمد ح�سني الغروي الإ�صفهاين املعروف
بال ُكمباين ،ال�س ّيد �أبو احل�سن املو�سوي الإ�صفهاين،
ال�شيخ حم ّمد ح�سني ال��غ��روي النائيني ،ال�س ّيد
احلجة الكوهكمري ،ال�س ّيد علي القا�ضي
حم ّمد
ّ
الطباطبائي ،ال�س ّيد �أبو القا�سم اخلون�ساري ،ال�س ّيد
ح�سني البادكوبي ،ال�شيخ علي الإيرواين.

طريقته في التدري�س

كان(قد�س �سره) هادئ ًا ول ّين ًا يف كالمه عند �إلقاء
مطلب من مطالب الدر�س
ال��درو���س ،وال ينتهي من ٍ
�إلاّ بعد �أن يقوم ب�إ�شباعه �إ�شباع ًا ج ّيد ًا ،وبعبارات
ق�صرية ،ومن دون ت�شتيت لأذه��ان الطلاّ ب بكرثة
التفريعات ،وك��ان يقوم ب�شرح مطالب امل��ادّة على
�أ�سا�س اال�ستدالل والربهان يف �إثبات العلوم النظرية
مثل الفل�سفة وما �شابهها ،وكان يقول يف هذا املجال:
«ال ينبغي االعتماد على ال�شعراء والق�ص�ص يف �إثبات
هذه العلوم».
وي�ؤ ّكد يف بحوثه على نقطة مه ّمة وهي�« :إنّ الدين
والعقل ال يفرتقان ،وعلينا الرجوع �إىل القر�آن
الكرمي والوحي يف احلاالت التي تعجز فيها عقولنا
التو�صل �إىل احلقائق».
عن ّ



تالمذته

ال�شهيد ال�س ّيد حم ّمد ح�سني احل�سيني البه�شتي،
ال�شيخ �إ�سماعيل ال�صاحلي املازندراين� ،صهره ،ال�شهيد
ال�شيخ علي القدو�سي ،ال�س ّيد عبد الكرمي املو�سوي
الأردبيلي ،ال�شهيد ال�شيخ حم ّمد املف ّتح الهمداين،
ال�شهيد ال�س ّيد حم ّمد ر�ضا ال�سعيدي ،ال�شيخ حم ّمد
الفا�ضل اللنكراين ،ال�شهيد ال�شيخ مرت�ضى املطهّري،
ال�شيخ ح�سني الرا�ستي الكا�شاين ،ال�شهيد ال�س ّيد
م�صطفى اخلميني ،ال�شيخ ح�سن ح�سن زادة الآملي،
ال�شيخ حم ّمد الإمامي الكا�شاين ،ال�شيخ عبد اهلل
اجل��وادي الآملي ،ال�شيخ ح�سني النوري الهمداين،
ال�شيخ ن��ا���ص��ر م��ك��ارم ال�����ش�يرازي ،ال�شيخ جعفر
املوحد الأبطحي،
ال�سبحاين ،ال�س ّيد حم ّمد باقر ّ
ال�شيخ حم ّمد تقي م�صباح اليزدي ،ال�شيخ حم�سن
احلرم بناهي ،ال�شيخ مرت�ضى املقتدائي.



مكانته العلمية



�صفاته و�أخالقه

مل يكن(قد�س �سره) جمتهد ًا يف العلوم العقلية
والنقلية فح�سب ،بل كان �أديب ًا و�شاعر ًا ماهر ًا ،كتب
الق�صائد ال�شعرية باللغتني العربية والفار�سية،
وكان ف ّنان ًا بارع ًا باخلط ،فقد كان ّ
خطه جمي ًال جدّ ًا،
وله منظومة يف �آداب ّ
اخلط �ض ّمها �إىل �أحد م�ؤ ّلفاته.

1ـ �إخال�صه هلل :كان ويف جميع �أحواله وا�ضع ًا
ن�صب عينيه و�صايا جدّه �أمري امل�ؤمنني(عليه
ال�����س�لام) يف الإخ�ل�ا����ص ،ح��ي��ث قال(عليه
ال�سالم)« :ثمرة العلم �إخال�ص العمل» ،ففي
م ّرة من امل ّرات �أراد �أحد الأ�شخا�ص �أن ي�شيد
بح�ضوره بكتاب امليزان يف تف�سري القر�آن ـ وهو
من م�ؤ ّلفاته – فقال له ال�س ّيد« :كالمك هذا
يدفعني �إىل ال ُعجب ،وال ُعجب يُفقد العمل ق�صد
القربة هلل والإخال�ص له».
2ـ عبادته :ط��وى ال�س ّيد مراحل عالية يف
العرفان وال�سري وال�سلوك املعنوي ،فقد كان
دائم الذكر والدعاء ،م�شغو ًال بذكر اهلل ح ّتى
عندما جتده ذاهب ًا يف الطريق لإلقاء الدر�س،
وكان مواظب ًا على �أداء امل�ستح ّبات ،ولديه يف
�شهر رم�ضان برنامج متن ّوع م��و ّزع بني العبادة
والت�أليف ،وق���راءة ال��ق��ر�آن ،وق���راءة دع��اء
يهتم به اهتمام ًا كثري ًا ،حيث
ال�سحر الذي كان ّ
كان يقر�أه بح�ضور �أفراد عائلته.
3ـ وال�ؤه لأه��ل البيت(عليهم ال�سالم) :له تع ّلق
خا�ص ب�أهل البيت(عليهم ال�سالم) ،وما بلغه من
املكانة العلمية الرفيعة يعود يف احلقيقة �إىل ع�شقه
وتو�سله بهم(عليهم ال�سالم).
وذوبانه ّ
4ـ ب�ساطته يف العي�ش :كان ب�سيط ًا يف جميع �ش�ؤون
حياته ،ف�إذا �أردنا �أن نتك ّلم عن م�سكنه فهو متوا�ضع
ال ي�سع ال�ستقبال ال��ز ّوار ،ومل يعتمد طول حياته
ال�شريفة يف تي�سري �أُم���وره املعا�شية على احلقوق
ال�شرعية ،بل كان يعتمد يف �سدّ احتياجاته على
واردات قطعة �أر����ض زراع��ي��ة �صغرية ،ورث��ه��ا عن
�أجداده يف تربيز.
لاّ
5ـ توا�ضعه للأ�ساتذة والط ب :كان كثري التوا�ضع

واالح�ت�رام لأ�ساتذته ،وباخل�صو�ص �أُ���س��ت��اذه يف
الأخ�لاق ال�س ّيد القا�ضي الطباطبائي ،حيث يجد
نف�سه �صغري ًا �أمام هذا العامل الربّاين ،الذي جت ّلت
فيه �أ�سرار التوحيد واملقامات الرفيعة.
�أ ّما عن توا�ضعه للطلاّ ب ،فينقل �أحد طلاّ به قائالً:
«يقول لنا ال�س ّيد :ال تنادوين بكلمة �أُ�ستاذ ،بل �أنا
و�أنتم عبارة عن جمموعة جئنا �إىل الدر�س لغر�ض
العمل �سوية للتع ّرف على حقائق الإ�سالم».

ُتوفيّ (قد�س �سره) يف
الثامن ع�شر من املح ّرم
1402ﻫ مبدينة قم
املقدّ �سة ،و ُدفن بجوار
مرقد ال�س ّيدة فاطمة
املع�صومة(عليها
ال�سالم).


من م�ؤ ّلفاته

امليزان يف تف�سري ال��ق��ر�آن ،بداية احلكمة ،نهاية
احلكمة ،ال�شيعة يف الإ�سالم ،القر�آن يف الإ�سالم،
ق�ضايا املجتمع والأُ�سرة والزواج على �ضوء القر�آن
الكرمي ،الر�سائل ال�سبع يف �أُ�صول املعارف ،حا�شية
على املكا�سب املح ّرمة ،مبادئ الفل�سفة وطريقة
املثالية ،ر�سالة يف احلكومة الإ�سالمية ،حا�شية على
كفاية الأُ�صول ،ر�سالة يف املبد�أ واملعاد ،ر�سالة يف
الق ّوة والفعل� ،أُ�صول الفل�سفة الواقعية ،علي(عليه
ال�سالم) والفل�سفة الإلهية ،حا�شية على الأ�سفار،
ر�سالة يف ال�صفات ،ر�سالة يف الو�سائط ،ر�سالة يف
الوالية� ،سنن النبي(�صلى اهلل عليه و�آله).
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كذبة ينهار ب�سببها تاريخ �أمة
�سبي اليهود بني التوراة واملدونات التاريخية  .ج2

لقد فعل التزوير واملال واالحتيال
واالغتيال فعله يف اختالق �أر���ض
و�شعب وفر�ضه بالقوة على الواقع
ح��ت��ى جعله ت��ق��ادم ال�سنني ام��ر
م�سلما به.

• ايزابيل بنيامني ماما ا�شوري
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و بعد �أن بينا يف اجل��زء الأول زيف احلق التاريخي يف
�أر�ض فل�سطني الذي يزعم فيه اليهود ان الرب وهبهم
هذه الأر�ض بعد اخالئها من �سكانها ،ن�أتي هنا لن�سلط
ال�ضوء على فرتة ال�سبي التي ت�ؤكد التوراة بانها كانت
(� )70سنة ب�أمر الرب اهلل والتي لها عميق ال�صلة ب�أر�ض
امليعاد ،ولكن لدى اال�ستعانة بالتاريخ املدون للأحداث
تبني كذب هذا الرقم وال يُعرف ال�سبب الذي من �أجله
اختار اليهود الرقم ( )70مع �أننا نعرف ول��ع اليهود
بالرقم �سبعة ورق��م �سبعني ال��ذي ورد ذكرهما مئ�آت
املرات يف التوراة  .ولكن مع ذلك وعلى �ضوء ما حتققت
منه فقد برز هنا ر�أيان حول م�س�ألة ال�سبي البابلي .
ال��ر�أي الأول :هو ما جاء يف التوراة ويذكره وي�ؤكد عليه
تاريخ الكتاب املقد�س واملو�سوعات املف�سرة لها حيث
ذكرت ب�أن بداية �سبي اليهود �إىل بابل كان يف �سنة (607
ق.م) وهو عام دمار �أور�شليم ح�سب التوراة.
والر�أي الثاين :ما تقوله الآثار التاريخية ملنطقة احلدث
(بابل) والتي على �ضوئها حدد علماء الآثار تاريخ دمار
�أور�شليم و�سبي اليهود �سنة ( 587ق.م).
فعلى �ضوء التاريخ الأول تاريخ الكتاب املقد�س  ،ف�إن فرتة
�سبي اليهود يف بابل كانت (�سبعني �سنة) وهو مذكور يف
التوراة نزل به الوحي من عند الرب بن�ص وا�ضح ويف
اكرث من مو�ضع كما �سي�أتي بيانه.
وعلى �ضوء التاريخ الثاين ف�إن فرتة �سبي اليهود يف بابل
كانت (خم�سني �سنة) �أي بفارق ع�شرين عاما  ،وهو الذي
تذكره املدونات واللقى والألواح امل�سمارية لبابل وما دونه
الفر�س على عهد كور�ش وما مت ت�صويره على اجلدران
وذكره الفال�سفة املعا�صرون للحدث و�أرخه امل�ؤرخون.
لن�أت اوال على التوراة  ،ماذا تقول حول ال�سبي ؟ وكيف
تحُ دد وبكل و�ضوح وطم�أنينة الرقم ( )70وتن�سبه للرب
الذي قرر هو ذلك بح�سب زعمهم.
َ
ُ
ّ
ُ
هذ ِه الأ ْر� ِ��ض
جاء يف �سفر �إرميا َ (( 11 :25و َت ِ�ص ُري كل ِ
هذ ِه ُّ
ال�شعُوبُ َم ِل َك َبا ِب َل َ�س ْب ِع َني
َخ َرا ًبا َودَهَ ً�شاَ ،و َت ْخ ِد ُم ِ
َ�س َن ًة)).
وجاء يف �سفر �أخبار الأيام الثاين (( 21 :36لإِ ْك َم ِال َك َال ِم
ال َّر ِّب ِب َف ِم �إِ ْر ِم َياُ ،ك ِّل �أَ َّي ِام َخ َرا ِبهَا َ�س ْب ِع َني َ�س َن ًة)).

ال�س َن ِة الأُولىَ ِمنْ ُم ْل ِك ِه،
وجاء يف �سفر دانيال (( 2 :9فيِ َّ
َ
َ
ّ
َ
ْ
ال�س ِن َني ال ِتي كانتْ عَ نهَا
�أَ َنا دَا ِني� َآل َف ِه ْمتُ ِمنَ ا ْل ُك ُت ِب عَ َد َد ِّ
َك ِل َم ُة ال� َّر ِّب ِ�إلىَ ِ �إ ْر ِم َيا ال َّن ِب ِّيِ ،ل َك َما َل ِة َ�س ْب ِع َني َ�س َن ًة عَ َلى
َخ َر ِاب �أُور َُ�ش ِل َيم)).
وجاء يف �سفر �إرميا (( 10 :29لأَ َّن ُه ه َك َذا َق َال ال َّر ُّب� :إِ ِيّن
ِع ْن َد تمَ َ ِام َ�س ْب ِع َني َ�س َن ًة ِل َبا ِب َل� ،أَ َت َع َّه ُد ُك ْم ِب َر ِّد ُك ْم �إِلىَ َ
هذا
المْ َ ْو ِ�ض ِع)).
ال�س ْب ِع َني
ويف �سفر �سفر �إرميا َ (( 12 :25و َي ُكونُ ِع ْن َد تمَ َ ِام َّ
َ�س َن ًة �أَ ِيّن �أُعَ ا ِق ُب َم ِل َك َبا ِب َل)).
ويف �سفر زكريا َ (( 12 :1ف�أَ َج َاب َم َال ُك ال َّر ِّب َو َق َالَ :يا
َر َّب الجْ ُ ُنو ِد� ،إِلىَ َم َتى �أَ ْنتَ َال َت ْر َحمُ �أُور َُ�ش ِل َيم َو ُمدُنَ َيه َ
ُوذا
ال�س ْب ِع َني َ�س َن ًة؟)).
ا َّل ِتي َغ ِ�ض ْبتَ عَ َل ْيهَا ِ
هذ ِه َّ
�إذن من كل ما تقدم نقر�أ �أن الرب اهلل عاقب اليهود على
ع�صيانهم له ب�أن رمى بهم يف الأ�سر �سبعني �سنة على يد
نبوخذن�صر البابلي وبعدها قرر الرب معاقبة ملك بابل
على يد كور�ش الفار�سي الذي دمر بابل وارج��ع اليهود
معززين مكرمني �إىل اور�شليم مرة �أخرى وبنى لهم هيكل
الرب وبذلك انتهت فرتة عقوبة الرب (ال�سبي).
ن�أت هنا �إىل تاريخ بابل لرنى هل د ّون البابليون الفرتة
الواقعة بني خ��راب اور�شليم و�سبي اليهود �إىل بابل ،
حتى زم��ن خ��راب بابل على يد كور�ش وارج��اع اليهود
�إىل اور�شليم مرة �آخرى وهل دون كور�ش هذا احلادث
يف تاريخه  .وكم بلغ عدد امللوك من نبوخذ ن�صر وحتى
نبونيد �آخر ملوك بابل ثم كور�ش.
قبل الدخول يف املو�ضوع البد من وقفة نبني فيها ا�شياء
تفيد البحث .
اليهود وتزوير التواريخ.
زوروا التاريخ يف التوراة  ،ولكنهم مل ي�ستطيعوا تزوير
الآثار القدمية فكانت �سببا يف ف�ضيحتهم.
اليهود نظرا حل�سدهم الكبري ل�ل�أمم ف�إنهم �إن كتبوا
تاريخ �شخ�ص يحبونه ف�إنهم يجعلونه �شريكا للرب  ،و�إذا
ابغ�ضوا �شخ�صا حتى و�إن كان عادال ف�إنهم يكتبون له
تاريخا �أ�سود وال�شواهد على ذلك كثرية ولعل او�ضحها
ه��و م��ا كتبوه ع��ن عي�سى وام��ه ال�صديقة م��رمي  ،وعن
النبي حممد .وكتابتهم لتاريخ نريون الذي �صوروه بانه

جمنون احرق روما  ،وكتابتهم تاريخ املانيا ف�صوروا هتلر
بال�سفاح املجرم النازي فن�سبوا �إليه �أنه احرقهم وخنقهم
بالغاز ال�سام مثال .
وتاريخيا هكذا هو احلال مع نبوخذ ن�صر البابلي وكور�ش
(الوثني) حيث كتبوا عن نبوخذن�صر قبل �أن يحاربهم
ب�أنه عبد الرب الذي نفذ ارادة اهلل  .بينما كان نبوخذ
ن�صر يف احلقيقة وثني ثم انقلبوا عليه فرموهن بكل
قارعة هو ومدينة بابل العظيمة.
وهكذا بالن�سبة لكور�ش الوثني حيث ي�صنع منه اليهود
(م�سيحا) بطال م�سخرا من قبل الرب والرب يعتمد عليه
يف ت�أديب البابليني  .فت�صبح بابل َ (( :با ِب ُل ا ْل َع ِظي َم ُة �أُ ُّم
ال � َّز َوانيِ َو َر َج َا�س ِات الأَ ْر��ِ�ض))  ، )1( .وي�صبح كور�ش
الوثني ال��ذي يعبد اال��ص�ن��ام وال��ذي يذكر يف مدونته
احلجرية ب�أنه اع��اد الآلهة �إىل املعابد وقد حفر ذلك
على ما يُعرف بـ ((�أ�سطوانة كور�ش)) هذه الكلمات:
((يا ليت جميع الآلهة التي �أعد ُتها �إىل مقامها يف مدنها
املقد�سة ،تطلب من �أجلي العمر الطويل من بيل ونابو))
فكور�ش يذكر هنا �أنه يعبد �آلهة �آخرى كثرية واعاد �آلهة
�أخرى �إىل معابدها ي�أت اليهود في�صنعوا منه عبد الرب
وم�سيحه الذي جعل الرب نهاية �سبي اليهود وبناء بيت
الرب الهيكل على يديه .
�أنا من ناحيتي كباحثة وعلى �ضوء ما موجود بني يدي
من �شواهد ا�شك يف �صحة كل ذلك لأن احداثا ج�سام
وقعت يف زمنه كيف يغفل عنها كور�ش فلم يُدونها �ضمن
اجنازاته ؟ في�أتى اليهود ال�ستغالل هذا احلدث فد�سوا
يف ال �ت��وراة م��ا ي���ش��ا�ؤون ول��ذل��ك ن��رى ان ال �ت��وراة حتفل
بالكثري من م�آ�سيهم التي يخلو منها تاريخ كور�ش الذي
ا�صبح (م�سيحا) يف نظرهم كما تبني الن�صو�ص التالية:
يقول يف �سفر �إ�شعياء (( 1 :45ه َك َذا َي ُق ُول ال َّر ُّب لمِ َ ِ�س ِيح ِه،
ِل ُكو َر َ�ش ا َّل ِذي �أَ ْم َ�س ْكتُ ِبيَمِ ي ِن ِه)).
ثم ن�سبوا لكور�ش قوال ال ندري ما مدى �صحته وهل يتبني
من هذا القول �أن كور�ش كان يوحى له كما يف �سفر �أخبار
الأيام الثاين (( 23 :36ه َك َذا َق َال ُكو َر ُ�ش َم ِل ُك َفا ِر َ�س� :إِ َّن
ال�س َما ِء َق ْد َ�أ ْع َطانيِ َجمِ ي َع ممَ َ ا ِل ِك الأَ ْر ِ�ض ،وَهُ َو
ال َّر َّب �إِل َه َّ
ُ
َ
َ
ً
�أَ ْو َ�صانيِ �أَنْ َ�أ ْب ِن َي ل ُه َب ْيتا فيِ �أورُ�ش ِل َيم)).
�أي عقل ه��ذا يُ�صدق �أن كور�ش ال��ذي رم��ى النا�س يف
اخاديد النار لأنهم مل ي�سجدوا ال�صنام الذهب التي
�صنعها ورمى دانيال يف جب الأ�سود ،كور�ش هذا ي�أمر
ببناء بيت عبادة للرب ويُعيد �آنية الذهب املقد�سة وكل
الغنائم التي اخذها نبوخذ ن�صر من الهيكل يُرجعها
�إىل هيكل اهلل م��رة �أخ��رى .فهل يت�ضح لنا من خالل
هذا الن�ص �أن حملة (كور�ش) الع�سكرية على بابل كانت
ل�سواد عيون اليهود وارجاعهم �إىل اور�شليم وانهاء حالة

�سبيهم كما قرر الرب �أن يكون ذلك على يديه؟� .أم �أن
الرب كان عبثيا حيث دمر اماكن عبادته على يد وثني ،
واعاد بنائها على يد وثني .خلبطة.
ولكن هنا �س�ؤال يطرح نف�سه بقوة  .وهو �أن بع�ضا من �سبي
اليهود كان يف ارا�ضي مملكة فار�س وحتت �سلطة كور�ش
وحتى زمن امللك اح�شوير�ش وهي فرتة طويلة ن�سبيا كما

تذكر التوراة نف�سها  ،فلماذا مل يرجع ه�ؤالء اليهود من
ال�سبي وف�ضلوا البقاء يف فار�س حيث قرر امللك ابادتهم
ولي�س ارجاعهم �إىل اور�شليم كما تزعم التوراة لأنهم
�شعب مريب ومنعزل وال يُدينون بدين امللك كور�ش وال
اح�شوير�ش حيث تذكر التوراة ذلك بكل و�ضوح كما يف
�سفر �أ�ستري َ (( 8 :3ف َط َل َب هَ ا َمانُ َ�أنْ ُي ْه ِل َك َجمِ ي َع ا ْل َيهُو ِد
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ا َّل ِذينَ فيِ ُك ِّل ممَ ْ َل َك ِة �أَ َح ْ�ش ِوي ُر َ
و�ش�َ ،ش ْع َب ُم ْرد ََخايَ )).
نعم �أنه التاريخ امل�ضطرب لبني �إ�سرائيل (البدو) الذين
مل ميلكوا ح�ضارة فجمعوا من ح�ضارات الأمم وجعلوها
تاريخا لهم ولذلك ترى �أن تاريخهم م�سخ �شيء ال ي�شبه
�شيء .
نعود للمو�ضوع .
�إذن مما تقدم تبني �أن �سبي اليهود يف بابل وح�سب رواية
ال�ت��وراة ا�ستمر �سبعني �سنة وه��ذا مذكور يف ن�صو�ص
مقد�سة نزل بها الوحي من عند الرب �إله �إ�سرائيل.
فهل ت�ؤيد املدونات والآثار البابلية املرتوكة ذلك ؟ وهي:
�أوال  :املدونات التاريخية البابلية.
ثانيا  :الألواح التجارية البابلية وغريها .
()2
ثالثا  :املدونات الفلكية التي دونتها بابل .
يكاد يتفق �أغلب الباحثني وعلى �ضوء هذه املدونات �أن
دمار �أور�شليم كان �سنة ( 587ق .م) وهذا يعني �أن فرتة
ال�سبي كانت (� )50سنة ولي�ست �سبعني �سنة.
ّ
الوثائق التي يعتمد عليها ه ��ؤالء هي وثائق فخاريات
قدمية باخلط امل�سماري حتتوي على تفا�صيل عن فرتة
نبوخذ ن�صر الثاين وخلفائه .وق��د د ّون معظمها كتبة
عا�صروا احلرب و�سبي اليهود.
فعلى �سبيل املثال ن�أخذ احل�ساب الذي حاول فيه علماء
الكتاب املقد�س اال�ستعانة باملدونات الفلكية لكونها اكرث
دق��ة وخ�صو�صا القمر ملعرفة التاريخ ال�صحيح لفرتة
ال�سبي يف بابل  ،ومبا ان مواقع القمر ميكن االعتماد
عليها بدقة فائقة،مع توفر كم كبري من مدونات ح�ساب
منازل القمر در�س ه�ؤالء الباحثني بعناية ار�صاد القمر
ال �ـ  13ال���واردة يف ال�ل��وح  .VAT 4956امل��وج��ود يف
املتحف الربيطاين  ،فا�ستعانوا بربنامج كومبيوتر قادر
معي يف
على حتديد مواقع االجرام ال�سماوية يف تاريخ َنّ
َ
ّ
املا�ضي و�أدخ�ل��وا الأرق��ام املذكورة يف الأل��واح  ،وحللوا
املعطيات التي قدمها الكومبيوتر بدقة بالغة.
وكانت املفاج�أة .
مل تتوافق اط�لاق��ا ك��ل �أوق ��ات �أر� �ص��اد القمر امل��ذك��ورة
يف الأل��واح مع الأح��داث التي ت�ؤكد عليها التوراة  .فيما

اليهود نظرا حل�سدهم
الكبري للأمم ف�إنهم �إن كتبوا
تاريخ �شخ�ص يحبونه ف�إنهم
يجعلونه �شريكا للرب  ،و�إذا
ابغ�ضوا �شخ�صا حتى و�إن كان
عادال ف�إنهم يكتبون له تاريخا
�أ�سود وال�شواهد على ذلك
كثرية
تطابقت الأر�صاد الـ ( )13كلها مع املواقع التي حددت
ح�سابيا �أن �سنة ( )587كانت فرتة ال�سبي ،وهذا يعني
�أن الفرتة التي ق�ضاها اليهود يف ال�سبي كانت (� )50سنة
 ،ولي�س (� )70سنة)3( .
ث��م ا�ستعان ه� ��ؤالء العلماء ب��ال�ل��وح امل���س�م��اري املرقم
( .2872امل��رم��ز ب�ـ  )2.VATوال��ذي مت فيه تدوين
�ساللة ملوك بابل حتى �سقوط بابل وجمئ كور�ش الذي
بدا ا�سمه وا�ضحا يف الرتجمة املرافقة للوح (كما ترى
يف ال�صورة املرفقة)  .ومت ح�ساب مدة حكم كل ملك من
ه�ؤالء فكانت النتيجة (� )50سنة فقط ال �أكرث .
ولن�أخذ مثاال على ذلك.
�ضمن الأل��واح امل�سمارية املعثور عليها هناك لوح يذكر
كل ال�سنوات التجارية لكل ملك من ملوك بابل فقام
العلماء بجمع �سنوات حكم ملوك بابل رجوعا من عهد
نبونيد � ،آخر ال�ساللة امللكية البابلية وحتى زمن نبوخذ
ن�صر الثاين  .فتو�صلوا �إىل �سنة ( )587وهو تاريخ دمار

اور�شليم وو�صول ال�سبايا �إىل بابل .وهذا يعني �أن فرتة
ال�سبي كانت خم�سني عاما ال �أكرث .
فكما يعلم اجلميع �أن العهد البابلي احلديث بد�أ يف القرن
ال�سابع قبل ميالد ال�سيد امل�سيح  ،حيث حكم الكلدانيون
على ام�براط��وري��ة بابل وك��ان احل��اك��م الأول ه��و امللك
(نبوبوال�سر) والد نبوخذن�صر ،وانتهى عهدهم بالغزو
الفار�سي على يد كور�ش حيث اطاح ب�آخر حاكم لهم وهو
(نبونيد) .وعند ح�ساب املدة بني نبوخذن�صر ونبونيد
تكون النتيجة ( )50عاما .ومن املثري لالهتمام جدا �أن
اللوح  VAT 4956بعد درا�سته تبني �أنه ي�شري �إىل دمار
اور�شليم �سنة ( )587تعالوا معي لنطلق ر�صا�صة الرحمة
على هذه الـ (� )70سنة ومن التوراة نف�سها .يقول �إرمياء
يف ا�صحاح (( 1 : 32الكلمة التي �صارت �إىل �إرميا من
قبل الرب ،يف ال�سنة العا�شرة ل�صدقيا ملك يهوذا ،هي
ال�سنة الثامنة ع�شر لنبوخذن�صر وكان حينئذ جي�ش ملك
بابل يُحا�صر �أور�شليم))  .يف هذا الن�ص توجد تواريخ
دقيقة كما تزعم التوراة حيث �أنها وحي من اهلل الرب �إله
�شعب �إ�سرائيل وال يمُ كن للوحي �أن يخط�أ .يقول الن�ص :
دمر نبوخذن�صر الثاين �أور�شليم يف ال�سنة الثامنة ع�شر
من ملكه وهذا يعني �أن �أرمياء كان يف زمن نبوخذن�صر
الذي دمر اور�شليم  .ف�إذا كانت �سنة ( 568ـ  )569هي
ال�سنة ال�سابعة والثالثني لإبتداء حكم نبوخذن�صر  .تكون
بذلك �أور�شليم قد دُمرت �سنة ( 587ق.م).
يعني 587=18+569
فمن �أين جاءت التوراة بال�سبعني عاما التي ن�سبوها للرب
اهلل ؟
فل ُي ِج ْبنا اليهود على ه��ذا الإ��ش�ك��ال �إن ك��ان عندهم
ج��واب .و�إال فليقولوا لنا وبكل �صراحة �أن التوراة هي
كتاب تاريخي ل�شعب بدوي تائه ،ولي�ست كتابا مقد�سا.
وليخرجوا من فل�سطني.
�إيزابيل بنيامني ماما �آ�شوري  .نيويورك يف 24.7.2013
الرب ي�سرت من يعطيني ملج�أ �آمن.

امل�صادر والتو�ضيحات
� -1سفر ر�ؤيا يوحنا الالهوتي . 5 :17
 – 2الألواح التجارية هي و�صوالت طينية ر�سمية مت العثور عليها يف خرائب بابل تعود حلقبة نبوخذ ن�صر الثاين ملك بابل� .أما الألواح
الفلكية  .فهي الواح م�سمارية ت�صف بدقة بالغة موقع ال�شم�س والقمر والكواكب والنجوم ُيكتب معها معلومات تاريخية مثل اخل�سوف
والك�سوف  ،واحلروب التي تقع واالحداث وغريها  .واملدونات التاريخية هي التي ُتدون ما يح�صل يف فرتة حكم اي ملك من ملوك بابل.
 -3انظر املدونات البابلية والآ�شورية الربوفي�سور جري�سون طبع �سنة .1975وطبعة �سنة Grayson .K .A by 2000
,Chronicles Babylonian and Assyrian
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• حوار  :حممد الي�ساري

في حوار مع

أهم شيء للشباب العمل
على بناء الشخصية العقائدية
االيمانية السليمة

الشيخ حسين الكوراني:

 على هام�ش زيارته للعتبة احل�سينية املقد�سة �أج��رت جملة
(الرو�ضة احل�سينية) حوار ًا مو�سع ًا مع �سماحة ال�شيخ ح�سني كوراين،
الذي يعمل يف جمال التبليغ يف املركز اال�سالمي (ح�سينية ال�صدّ يقة
الكربى عليها ال�سالم) يف لبنان ،حول ق�ضايا الت�آلف والتعاي�ش
بني الطوائف اال�سالمية وباقي الأمم ،وكيفية التعامل مع نقاط
االختالف والتقاطعات الفكرية ونواحي �أخ��رى عديدة ت�ضمنها
احلوار التايل:

ا

لرو�ضة احل�سينية :كيف ميكن �أن نبينّ االختالف العقائدي بني
الطوائف اال�سالمية دون امل�س والتجريح؟
ال�شيخ ح�سني ك��وراين :ميكننا ذلك اذا �أدركنا �أن امل�سلمني �-شيعة و�س ّنة-
جممعون على الأ�س�س االعتقادية خ�صو�صا ما يتعلق ب�أهل البيت عليهم ال�سالم,
ودعنا نطرح اال�سالم كما �أراد اهلل -عز وج ّل -ور�سوله �صلى اهلل عليه و�آله وكما
تناقله العلماء امل�سلمون �-شيعة و�س ّنة -من الذين مل ت�ضربهم لوثة البالط ،ف�أننا
�سنجد �أنف�سنا �أم��ام طرح �إ�سالمي جامع ،و�سنجد �أن اجلهات املت�ضررة هي
اجلهات التكفريية الوهابية ومن يدور بفلكها..
حتى �أ�صول الدين بيننا ال تختلف ب�شرط �أن نرجع اىل الثوابت ،وكمثال ال�س ّنة
متفقون معنا على �أن ( َمن مات ومل يعرف �إمام زمانه مات ميتة جاهلية) وهذا
موجود يف العديد من امل�صادر ال�س ّنية� ،أي انه يف كل زمان هناك �إمام يجب على
امل�سلمني مبايعته ،لكن �سالطني اجلور �أرادوا �أن يطرحوا ا�سالم ًا التقاطي هجني
يف�صل الأمة عن �أهل البيت -عليهم ال�سالم -والعلماء الذين ت�أثروا بالبالط
وكانوا ّوعاظ ًا لل�سالطني تب ّنوا هذا الطرح ،فيما بقي العلماء الذين مل يت�صلوا
بال�سالطني يطرحون عقائدهم ب�شكل �سليم ،وهذه الكتب ت�شهد بني �أيدينا ب�أن
هناك يف كل ع�صر كان من يركز على �ضرورة بيعة الإمام� ،أ ّما من هو الإمام فان
امل�سلمني يجمعون على وجود حديث لر�سول اهلل مفاده �أن الأئمة بعده اثنا ع�شر
�صلوات اهلل عليهم  ،وك ّلهم من قري�ش..
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ا

لرو�ضة احل�سينية :كيف ميكن تر�سيخ الت�آلف بني امل�سلمني وطوائف
املجتمع غري امل�سلم وحثهم على اال�سالم ومبادئ اهل البيت عليهم
ال�سالم ب�صورة غري مبا�شرة؟
ال�شيخ ح�سني كوراين :هناك �أمثلة كثرية يف هذا املجال تو�ضحها الآيات القر�آنية
وخا�صة ما يتعلق بامل�سيحيني فقد ورد ذكرهم يف القر�آن الكرمي يف مواطن ايجابية
عديدة ،وحتفل �سرية �أهل البيت عليهم ال�سالم بالعديد من الأمثلة ،ففي كربالء كان
مع �سيد ال�شهداء امل�سيحي والأ�سود والأبي�ض ،ويف الكوفة م َّر الإمام علي عليه ال�سالم
وبرفقته م�س�ؤول بيت املال ،فر�أى �شخ�ص ًا ي�ستعطي فقال الإمام لرفيقه ما هذا؟ فقال
ن�صراين .فقال له الإمام علي عليه ال�سالم (ا�ستعملتموه حتى �إذا دق عظمه تركتموه
يتكفف وجوه النا�س!؟ افر�ضوا له من بيت املال).
هناك �أي�ضا مبد�أ امل�ساواة يف االن�سانية الذي دعا اليه �أمري امل�ؤمنني علي عليه ال�سالم
يف قوله املعروف (النا�س �صنفان �إما �أخ لك يف الدين �أو نظري لك يف اخللق).
ونحن مهما كانت معا�صينا ف�أن اهلل -عز وج ّل -يُحبنا ويريد �أن ي�أخذنا اليه وعلى
هذا فال ي�صح ان نتخذ مواقف من الآخرين الذين هم غري متدينني ونحكم عليهم
قطعي ًا ،فرمبا تكون عاقبة بع�ضهم �أف�ضل من عواقبنا ،والعربة بالنتائج والعواقب.
لرو�ضة احل�سينية� :سماحة ال�شيخ كيف يتم العمل يف الدنيا دون ال�ضرر
مبا تتطلبه الأخرى من قبل الرجل امل�ؤمن؟
ال�شيخ ح�سني ك��وراين :مبجرد �أن يعمل االن�سان وفق القانون الإلهي ال��ذي هو
الر�سالة العملية واحلكم ال�شرعي وال يف�صل بني الدنيا والآخرة على االطالق ،فهو
بذلك يت�صل بر�ضوان اهلل -تعاىل -ولن يجد تناق�ضا بني الدنيا والآخرة� ،أما اذا ن�سي
الآخرة و�أخذ الدنيا فقط وعم َل لها ف�سوف يغرق يف بحرها ويجد نف�سه �أمام �صعوبة
ا�ستيعاب معاين ومتطلبات اجلمع بني االثنني ،وال نن�سى قوله تعاىل (وابتغ فيما �آتاك
اللهّ الدار الآخرة وال تن�س ن�صيبك من الدنيا) وهذا ي�شكل جواب ًا على ال�س�ؤال ويجعل
من الدنيا و�سيلة ح�صرية اىل بلوغ الآخ��رة ،لأنه ال ميكن احل�صول على الدرجات
العالية يف الآخرة �إال من خالل الدنيا...
تف�سر االجتاه الديني يف رياح التغيري التي
لرو�ضة احل�سينية :كيف ّ
ي�شهدها الوطن العربي وما الدوافع لذلك ومن امل�ستفيد؟
ال�شيخ ح�سني كوراين :تف�سرينا لهذه التغريات  -بغ�ض النظر عن التفا�صيل  -هي
عودة اىل اال�سالم بعد �أن يئ�ست ال�شعوب العربية والإ�سالمية من التجارب املختلفة
التي مل ت�ستطع �أن تقدم ح ًال ،بل ان جتارب احلكم الت�سلطي يف املنطقة عموما حاولت
�أن تف�صل ال�شعوب عن دينها فلم ت�ستطع ،وقد �شكلت الثورة اال�سالمية يف ايران معلم ًا
بارزا يف ال�صحوة اال�سالمية ،ت�أثرت فيها الكثري من ال�شعوب اال�سالمية ،وهذا يعد
�إ�ضعاف ًا لإ�سرائيل ،ثم �إ�ضعافا للأنظمة العربية املت�سلطة واملرتبطة بالغرب.
هذه الأمور التي ُ
حتدث يف املنطقة الآن جتعلنا ننتبه اىل كلمة �أمري امل�ؤمنني الإمام
علي عليه ال�سالم يف كتاب نهج البالغة حني قال ( َل َت ْع ِط َفنَّ ال ُّد ْن َيا عَ َل ْي َنا َب ْع َد ِ�ش َم ِا�سهَا
عَ ْط َف َّ
و�س عَ َلى َو َل ِدهَ ا .وتال عقيب ذلكَ ﴿ :و ُن ِري ُد �أَنْ نمَ ُ نَّ عَ َلى ا َّل ِذينَ ْا�س ُت ْ�ض ِع ُفوا
ال�ض ُر ِ
الَ ْر ِ�ض َونجَ ْ َع َله ُْم �أَ ِئ َّم ًة َونجَ ْ َع َله ُُم ا ْل َوا ِر ِثنيَ﴾� .أي ان الدنيا التي �أعر�ضت عن خامت
فيِ ْ أ
النبيني �صلى اهلل عليه و�آله وعن �أهل بيته عليهم ال�سالم وا ّتبعت �آل �سفيان و�أهل

ا

ا
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الباطل �سرتجع بنا ًء على الوعد الإلهي لأن اهلل -عز وج ّل -وعد بذلك كما يف الن�ص
القر�آين �أعاله ،وهذا يف�سر قدوم احلكومة العاملية الواحدة بظهور الإمام املهدي
عليه ال�سالم وحتقيق الوعد الإلهي ،ولكن هذا الوعد يحتاج اىل مقدمات وتنويه وهذا
التنويه قد يطول لقرون فهو لي�س تغيريا مناطقيا امنا يحمل �صفات العاملية ...نحن
الآن يف بداية هذه االرها�صات التغيريية الكبرية التي �ستنتهي مهما طال امل�سار يف
رفع راية ال اله �إال اهلل يف جميع �أنحاء العامل ،وهذا يح ّتم على ال�شخ�ص �أن يف ّرق بني
�أ�صل ال�صحوة اال�سالمية يف البلدان اال�سالمية والعربية ب�شكل خا�ص وبني دخول
الغرب على اخلط حلرف امل�سار ،لأن ال�صورة التي نراها �أمامنا الآن هي اخللط بني
اعتقادات �شعوب اال�سالم ،وحبها لأهل البيت عليهم ال�سالم� .أي ان اجلو العام هو
اجتاه ال�شعوب نحو اال�سالم بغ�ض الن�ضر عن ت�سيي�س احلركات التي تهب يف الدول
اال�سالمية ،وهذا جعل الغربيون يتعاملون مع اال�سالميني وغريهم فاملهم لديهم هو
امل�صالح االمريكية والغربية عموم ًا ...املد الآن يف املنطقة يف �صالح اال�سالم وهذه
االيجابيات �ستتداخل مع �سلبيات كثرية ناجتة عن حماوالت جادة حلرف هذا امل�سار
باجتاه امل�صالح الغربية...
لرو�ضة احل�سينية :هناك �أحاديث كثرية عن عالمات الظهور يف العقد
االخري ترى ما هي وجهة نظر �سماحتكم يف هذا االجتاه؟
ال�شيخ ح�سني ك��وراين :احلديث عن ع�صر الظهور يبد�أ عند ظهور ال�سفياين-
والظاهر من الروايات �أن ا�سمه عثمان -الذي يحكم املناطق اخلم�س يف ال�شام كما
ورد يف الروايات .قبل خروجه ميكن ان تكون هذه مقدمات و�إرها�صات ت�ستمر �إىل
�أن يبد�أ ع�صر الظهور� ،أي من املمكن ان نكون نحن يف مرحلة ما قبل الظهور ،وقد
ت�ستمر هذه الأمور قرون ًا او يكون عمرها ق�صري جد ًا هذا �أمر ال ميكن اجلزم به ،لأنه
نوع من التوقيت الذي ُنهينا عنه .واملهم �أن ال ن�صل ق�صور الدليل برغابتنا ،لأنه لي�س
من املنهج العلمي �أن يف�سر �شخ�ص ما رواية معينة من خالل اقتطاعها كجزء من كل،
واي�صالها برغبته وميوله فتكون النتيجة كالتوقيت �أو ما �شابه وقد ُنهينا كما ذكرنا
عن �أن نكون و ّقاتني..
لرو�ضة احل�سينية :كيف لرب الأ�سرة �أن يوجه �أ�سرته ب�صورة �صحيحة
ومتوازنة يف ا�ستخدام و�سائل االت�صال والتكنولوجيا احلديثة؟
ال�شيخ ح�سني ك��وراين� :إذا ا�ستطاع رب الأ�سرة �أن يوجه نف�سه توجيها �صحيح ًا
فعندها ي�ستطيع �أن يوجه �أ�سرته ،ويف احلقيقة هذه اكرب م�شكلة تربوية ينبغي ان
تت�ضافر اجلهود من اجلها ،و�سنكت�شف عند حماولة ايجاد احللول لها اننا مق�صرون
يف تربية �أنف�سنا ديني ًا .يجب �أن ّ
ننظم نومنا ويقظتنا على ا�سا�س ما ين�سجم مع ديننا
ال �أن نعترب ال�سهَر على �سبيل املثال �شيئا البد منه و�أ�سا�سي يف منط معي�شتنا فهذا
الأمر قد يتلف �أع�صاب االن�سان ومينعه من النهو�ض باكرا لأداء ال�صالة واملبا�شرة
باملهام اليومية ،وكذلك بالن�سبة لأطفالنا فعندما ين�شغل الطفل بالألعاب والتلفاز وما
�شابه ذلك فانه �سيرتك واجبه الدرا�سي و�ستنخف�ض ن�سبة تعلمه وم�ستقبله العلمي،
وهذا بدوره يجعل املجتمع يف امل�ستقبل يعاين من ق ّلة املخت�صني واملتعلمني .احلل
يعتمد على التزامنا يف الوقت وتنظيم �أداء الواجبات ،خا�صة اذا ما علمنا ان �أطفالنا
يقلدوننا يف كل �شيء...

ا

ا

ا

لرو�ضة احل�سينية :هناك فراغ وا�ضح لدى ال�شباب يف الدول اال�سالمية،
كيف يتم اال�ستفادة من هذا الطاقات املعطلة يف االجتاه ال�صحيح؟
ال�شيخ ح�سني كوراين� :أهم �شيء بالن�سبة لل�شباب هو العمل على بناء ال�شخ�صية
العقائدية االميانية ال�سليمة بناءا منهجيا علميا ر�صينا ،فهناك العديد من الروايات
التي تن�ص على �ضرورة اال�ستفادة من فرتات الفتوة ،لأن االن�سان كل ما تقدم فيه
العمر زادت �صعوبة تع ّلمه واكت�سابه مهارات ومعارف ا�ضافية ،لذلك فان مرحلة
ال�شباب ح�سا�سة جد ًا ويجب ا�ستخدامها بناء ًا على الأ�س�س الدينية التي تعني فيما
تعنيه تروي�ض النف�س على مقومات ال�شخ�صية امل�ؤمنة ،بح�سب القر�آن الكرمي
والأحاديث ال�شريفة و�صرف اجلهد على �أ�سا�س بناء هذه املقومات...
لرو�ضة احل�سينية� :أغلبية املجتمعات العربية هي جمتمعات ع�شائرية
حتكمها العادات والتقاليد فهل ترى ثمة تقاطعات بني اال�سالم وهذه
العادات والتقاليد؟
ال�شيخ ح�سني كوراين :ال م�شكلة بني الدين والع�شائر ،ف�أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي
طالب -عليه ال�سالم -عندما ذهب اىل �صفني كان جي�شه م�ش ّك ًال من الع�شائر،
والع�شائر كفيلة بحفظ �سالمة الأ�سرة و�صلة الرحم ..بل ان احلر�ص على تفكيك
الع�شائر هو هدف ال ديني ،وباملقابل نرى �ضرورة تنقية �أجواء الفرد والع�شرية من

ا

املحرمات� ،أي ا�ستخدام احلكم اال�سالمي يف الع�شرية بد ًال من الأعراف والتقاليد.
ونود �أن نذكر ب�إ�شادة ملا فعلته ع�شائر العراق يف العقد الأخري ،بحر�صهم على وحدة
ال�صف بني امل�سلمني وحقن دماء املواطنني ورجال اجلي�ش وال�شرطة ،وهذا �ش ّكل
�صمام �أمان بالن�سبة �إىل احلكومة يف العراق ،لكن ما ي�ؤخذ على الع�شائر هو روح
التعايل عند بع�ض الأف��راد والتم�سك ببع�ض الأحكام والأع��راف املخالفة لل�شرع..
ينبغي �أن تكون هناك توعية و�إر�شاد م�ستمر جلميع املواطنني �أف��رادا وجماعات
لأن الع�شائر هي نواة املجتمع يف الدول العربية والإ�سالمية ف�إن �صلحت �صلح �ش�أن
املجتمع.
لرو�ضة احل�سينية :هل تعتقد �إن اجلميع يف الوقت الراهن يتطلع �إىل
منقذ للب�شرية وكيف؟
ال�شيخ ح�سني كوراين :نعم هي م�س�ألة فطرية يف التطور نحو الأف�ضل ،كما و�أن
املنقذ للب�شرية يظهر بعد �أن جترب كل الأطياف احلكم ،حتى ال َ
تبق حجة لأحد
وحتى ال تقول جهة �أو �شريحة من النا�س لو َحكمنا لعدَلنا ،لأن النا�س بحاجة فعلية
اىل العدل واحلرية ومل يتمتع �أي جمتمع بهذا الأمر كام ًال حتى الآن ،وعلى هذا فان
الب�شرية كافة تتطلع �إىل املخ ّل�ص واملنقذ بح�سب قناعتها وعقيدتها.

ا
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�شيء عن الإعجاز العددي يف القر�آن الكرمي

يف ت��ن��اول مو�ضوع �شائك كهذا،
يلزمنا �أن نكتفي باملرور على �أهم ما
فيه من ق�ضايا .فالبحث يف مو�ضوع
الإعجاز العددي يف القر�آن الكرمي
يتخذ �أب��ع��ادا خمتلفة .وبذلك
�سنكتفي باحلديث ع��ن الأن���واع
التالية:

•
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 .1املقابالت العددية يف القر�آن :ويق�صد بها �إح�صاء
ما يتكرر من كلمات معينة يف الذكر احلكيم .وقد �أعان
ابتكار احلا�سوب كثريا يف حتقيق ذل��ك .وه��ذا خري
دليل على �إح��دى املعاجز الكامنة يف القر�آن الكرمي
الذي ال تنق�ضي عجائبه ،وال تنتهي غرائبه ،والتي مل
يتو�صل �إليها الإن�سان قبل املبتكرات احلديثة .وقد �أفرد
الدكتور ماهر ال�صويف املجلد  18من املو�سوعة الكونية
الكربى( )2008لأعجاز الت�ساوي والتنا�سق العددي يف
القر�آن الكرمي.
ومن ذلك ما له مدلوله يف الواقع .فمثال ذكر (الأيام)
 365مرة وهو عدد �أيام ال�سنة ،و(اليوم)  30مرة وهو
عدد �أيام ال�شهر ،و(ال�شهر)  12مرة وهو عدد �شهور
ال�سنة ،و(ال�سماوات)  7مرات وهو عددها احلقيقي،
ولفظة(�ساعة)  24م��رة وه��و ع��دد �ساعات اليوم.
ووردت لفظة(الرب) 12م��رة و(اليب�س)مرة فيكون
املجموع ،13بينما وردت لفظة (البحر) 32مرة فيكون
جمموعهما  45مرة تكون ن�سبة الرب واليب�س  %29منها
ون�سبة البحر  %71وهي تطابق ن�سبة الياب�سة �إىل ن�سبة
املاء املحيط بها(بي�ضون .)195 :2005 ،ومن ذلك ما
تو�صل �إليه د .جمدي وهبة ال�شافعي من م�صر �إىل �أن
عدد الأئمة اثنا ع�شر اعتمادا على �أن كلمة (�إمام)
وردت يف القر�آن الكرمي  12مرة.
وم��ن �أمثلة املقابالت العددية (الرحمة وال�ه��دى)
اللتان ذكرتا  13مرة لكل منهما و(الكافرون والنار)
 154مرة لكل و(ال�سيئات وال�صاحلات)  180مرة لكل
و(احلياة وامل��وت)  71مرة لكل و(اجل��زاء واملغفرة)
 117لكل و(الدنيا والآخ��رة) 115مرة لكل و(املالئكة
وال�شياطني) 88مرة لكل و(احلر والربد) 4مرات لكل
و(اجلنة والنار)  77مرة لكل(امل�صدر ال�سابق-192 :
.)193
ومن الأمثلة الأخرى مما ي�سمى(املقابالت العددية):
(الرغبة والرهبة)  8مرات لكل و(�إبلي�س واال�ستعاذة)

 11م��رة ل�ك��ل و(ال �� �ص��وم وال �� �ص�بر)  14م��رة لكل
و(الإمي ��ان والكفر)  811م��رة لكل� .أم��ا الع�سر فقد
ذك��ر  12م��رة بينما ذك��ر الي�سر  36مرة(م�صطفى
فتحي ،)58 :2005 ،وهنالك مغزى لذلك ،ففي قوله
تعاىل(ف�إن مع الع�سر ي�سرا �إن مع الع�سر ي�سرا) يف
�سورة االن�شراح املباركة ،ورد ذكر الع�سر مرة وذكر
الي�سر مرتني(باعتبار �أن املعرفة تبقى واح��دة مهما
تكررت والنكرة تتعدد بتعدد ذكرها) ،وهو وعد من
التي�سري من اهلل تعاىل .ويطول بنا املقام لو ذكرنا
املزيد.
 .2التفوق احل�سابي :وه��و م��ا ع�بر عنه الكثري من
الباحثني حول احلروف املقطعة يف بدايات بع�ض ال�سور
كونها ت�شري �إىل تكرار تلك احلروف يف ال�سورة التي
تذكر تلك احل��روف يف بدايتها �أك�ثر من �أي��ة حروف
�أخ��رى .وقد ورد ذلك على �أل�سنة القدماء من قبيل
ال�سيوطي ،وقد تعزز ذلك حديثا با�ستخدام الو�سائل
االلكرتونية.
وت�سمى هذه احلروف(احلروف النورانية) و(احلروف
املقطعة) ،ويبلغ عددها ن�صف عدد حروف الهجاء(14
حرفا)� ،أي بعدد املع�صومني عليهم ال�سالم .وقد
جمعت يف جملة(�صراط علي حق من�سكه)(بي�ضون،
.)187: 2005
ومن موا�صفات احلروف النورانية �أنها حتوي من كل
نوع من احل��روف ن�صفه(بنت ال�شاطئ ،من �أ�سرار
العربية يف البيان ال��ق��ر�آين .)15 :1972،وال يت�سع
املقام لتف�صيل ذلك .كما �أنها �أكرث ا�ستخداما يف اللغة
العربية من احلروف الأخرى! وغالبا ما ي�أتي بعد هذه
احلروف ما يتعلق بالقر�آن ،مثل(الر تلك �آيات الكتاب)
و (ي�س والقر�آن احلكيم) ،وغريها.
كما قيل �أن ذكر هذه احل��روف يذ ّكر الكفار الذين
قالوا(هذا �سحر مبني)�أن القر�آن مكتوب بلغتهم وما
ي�ستخدمونه من حروف هجاء ،ولكنهم ال ي�ستطيعون

�أن ي�أتوا ولو ب�آية من مثله ،ولو تعاونوا لتحقيق ذلك.
وكما اختلف الباحثون يف كنه تلك احل��روف ،فقد
اختلفوا يف معانيها .فقد ذهب بع�ضهم �إىل �أنها من
املت�شابهات وال يعلم معانيها وال ت�أويلها �إال اهلل تعاىل.
ويروى عن �أمري امل�ؤمنني �أنه قال :لكل كتاب �صفوة،
و�صفوة ال �ق��ر�آن ح��روف التهجي(ومنها احل��روف
النورانية) .ومنهم من قال� :إن لكل كتاب �سرا ،و�سر
القر�آن يكمن يف فواحت ال�سور .وظن البع�ض �أنها مما
يحوي اال�سم الأعظم.
 .3معجزة الرقم  .:19ورد هذا الرقم العجيب يف
الآية  30من �سورة املدثر املباركة(عليها ت�سعة ع�شر)
وهو عدد املالئكة من خزنة النار .والعدد  19يجمع
بني �أكرث القليل من العدد و�أقل الكثري منه(العاملي،
.)496 :2010
وذلك يتعلق �أي�ضا بال�سور ذات الفواحت ،فمثال ال�سورة
التي تبتدئ باحلرف (ن) يتكرر فيها هذا احلرف
بعدد يكون من م�ضاعفات ال �ع��دد( .)19فمثال يف
�سورة (ق) يذكر (�إخ��وان لوط) ولي�س (قوم لوط)
للمحافظة على م�ضاعفات العدد 19اخلا�صة بحرف
(ق) املذكور يف بداية ال�سورة.
ولهذا الرقم �أهمية كبرية يف القر�آن .فالآية الأوىل
وهي الب�سملة تبلغ 19حرفا(عدا الباء الذي مل يرد مع
احلروف النورانية وهو رمبا يحوي ال�سر الأعظم).
وهنالك عالقة بني الب�سملة والعرتة يف هذا امل�ضمار،
فعدد حروف العرتة هو � 19أي�ضا (حممد –علي-
فاطمة-ح�سن-ح�سني).
فكلمة (ا��س��م) م��ن الب�سملة ت�ك��ررت يف ال�ق��ر�آن
 19م��رة ،وكلمة (اهلل) تكررت 2698م��رة �أي 19
م�ضروبة يف  ،142و كلمة(الرحمن) تكررت � 57أي
 19م�ضروبة يف  ،3وكلمة(الرحيم) تكررت 114مرة
�أي  19م�ضروبة يف  .6وال يخفى �أن عدد �سور القر�آن
 ،114وهو من م�ضاعفات الرقم .19
ولو �أخذنا �سورة الفاحتة املباركة التي تتكون من �سبع
�آي��ات ,وحذفنا الب�سملة منها ،بقيت �ست �آي��ات ،لو
�ضربناها�-أي  -6يف  19لأ�صبح الناجت  ،114وهو عدد
�سور القر�آن الكرمي .كما �أن �آخر �سورة يف امل�صحف-
�أي النا�س -تت�ضمن � 6آيات عدا الب�سملة ،لو �ضربناها

يف  19لكان لدينا نف�س الناجت.
ي�ضاف �إىل ذل��ك �أن �أول �آي ��ات ال �ق��ر�آن الكرمي
نزوال(اقر�أ با�سم ربك الذي خلق ،خلق الإن�سان من
علق اقر�أ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإن�سان
ما مل يعلم) تتكون من  19كلمة .وعدد كلمات �آخر
ما نزل منه (اليوم يئ�س الذين كفروا من دينكم فال
تخ�شوهم واخ�شون ،اليوم �أكملت لكم دينكم و�أمتمت
عليكم نعمتي ور�ضيت لكم الإ�سالم دينا) تتكون من
 19كلمة� .أي �أن هنالك عالقة ح�سابية بني �أول الآيات
ن��زوال و�آخرها(ال�صويف .)100 :2008،وغري هذا

ويذكر ب�صدد هذه الآي��ة� ،أن الإم��ام علي(ع)�أو�ضح
�أن اليهود �أهملوا ذكر النظام القمري يف كتبهم،
ومل يعرتفوا ب��ه ،لذلك ذك��ره ال�ق��ر�آن الكرمي(عبد
الر�ضا.)13 : 2012،
ومثال �آخر يف الآية 47من �سورة احلج املباركة(و�إن
يوما عند ربك ك�ألف �سنة مما تعدون) .وقد ذكرت
عبارة (�ألف �سنة) يف �آيتني �أخريني هما الآية  5من
�سورة ال�سجدة املباركة ،والآي��ة  4من �سورة املعارج
امل�ب��ارك��ة .وه��و تعبري ع��ن ال��وح��دات الزمنية التي
ت�ستخدم �إذا انتقلنا خارج نطاق الأر�ض واملجموعة

كثري يف �آيات الذكر احلكيم!
 .4وهنالك نوع رابع وهو ما ميكن ت�سميته الأعداد
املوحية� ،أي التي كانت ت�شري �إىل حقائق معينة تتعلق
ب��الأرق��ام مل يتم التعرف عليها �إال حديثا .وخري
مثال على ذلك ما ورد يف الآية  25من �سورة الكهف
املباركة(ولبثوا يف كهفهم ثالث مائة �سنني وازدادوا
ت�سعا) .فهو باحل�ساب ال�شم�سي �300سنة ،وهو ي�ساوي
� 309سنوات باحل�ساب القمري .وهذا التنا�سب مل
يكن معروفا �سابقا ،بل عرف فيما بعد.

ال�شم�سية .وه��و ال�شك �سبق مل نعرفه �إال حديثا.
وهنالك �أمثلة �أخرى عن عن�صر الزوجية يف الكون
و�إر�ضاع الطفل وغريها مما ال يت�سع املجال لذكره.
و�أخريا ،هذا غيظ من في�ض .فاحلديث عن الأعداد
والأرقام يف القر�آن الكرمي بحاجة �إىل كثري من الوقت
واجلهد واملجال ال�ستيفائه.
وه��ذا جانب واح��د مما ي�شتمل عليه كتاب اهلل من
�إعجاز.
و�سبحان من �أودع بع�ض �أ�سراره يف كتابه الكرمي!
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• حتقيق :حممد الي�ساري ـــ ف�ضل ال�شريفي

مستشفى سفير االمام الحسين 

بعد عامين
خـــدمات متكاملة وآفاق
منفتحة للتطور والتفوق
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� صرح �صحي ح�ضاري يحاكي احلداثة والتطور يف
كل مفا�صله ،يجاور باب الر�أ�س ال�شريف للعتبة احل�سينية
املقد�سة ،ويطل على ثالثة �شوارع �أبرزها �شارع ال�شهداء.
جممع �سفري االم��ام احل�سني عليه ال�سالم الطبي ،الذي
مبجرد �أن يقع ناظرك على بنائه تتجلى لك حقيقة التطور
يف امل�شاريع اخلدمية للعتبات املقد�سة بعد �سقوط النظام
املقبور وبدء مرحلة البناء واالعمار.

• تقرير :في�صل غازي

انه مثال حي لتتعرف على ما تفعله االي��ادي اخلرية واخلربات
العراقية اذا �أبدعت حني تتوفر لها كل احتياجاتها وحت�ضى
بالفر�صة الكاملة والدعم الال متناهي ،وهذا ما ح�صلت عليه يف
االمانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة.
هذا ما تت�صوره حني تنظر اىل البناء ،و�سرعان ما تتبادر يف ذهنك ت�سا�ؤالت حول
نوعية اخلدمات املقدمة وكيفية ا�ستفادة الزائر او املواطن منها ،ولأجل احاطة
املجتمع عموما بتفا�صيل �أكرب �أعدت جملة (الرو�ضة احل�سينية) هذا التقرير منطلقة
من مدير م�ست�شفى ال�سفري اجلراحي الدكتور �أمري نوري جلوخان فتحدث قائ ًال"
افتتح م�ست�شفى ال�سفري قبل مرور عامني ومر مبخا�ض ع�سري ب�سبب عملية حتويل
البناية من جممع اىل مركز تخ�ص�صي ،فقد ا�ستغرق الأمر قرابة عامني للح�صول
على اعرتاف وزارة ال�صحة العراقية ،وهذا بدوره �أوجد ح�ضورا �أكرب لوزارة ال�صحة
مما زاد من عدد املنت�سبني اىل ال�ضعف باعتبار انه حتول اىل م�ست�شفى ،ف�ضال عن
�أوجه الدعم اللوج�ستي التي تقدمها الوزارة باعتبار ان امل�ست�شفى متطور وحديث
جدا باملقارنة مع ما موجود يف م�ست�شفيات البلد ،ويقدم خدمات نوعية من ناحية
اج��راء عمليات جراحية فقد و�صل عدد العمليات التي �أجريت يف امل�شفى خالل
ال�شهرين املا�ضيني بحدود  636عملية.
و�أكمل دكتور �أمري"هناك كوادر ثابتة يف امل�ست�شفى من ذوي االخت�صا�ص باال�ضافة
اىل الأطباء الكفوئني �أمثال الدكتور اجل��راح ارك��ان والدكتورة اجلراحة ازهار
و�سيكون يف امل�شفى دكتور �أخ�صائي باملجاري البولية يف الأي��ام القليلة القادمة،
ف�ضال عن عدد من االطباء املقيمني ،ونود هنا تو�ضيح م�سالة مهمة حيث تكون تكلفة
الدخول للم�شفى وجتهيز (الطبلة )والفحو�صات والتحاليل التي جترى قبل العملية

هي  500دينار عراقي فقط ،و�أن اجراء العملية جماين ،وبعدها يتم نقل املري�ض من
امل�شفى اىل البيت ب�سيارات الإ�سعاف التابعة اىل امل�شفى جمان ًا �أي�ضا".
بين المريض واألخصائي...

الدكتور حممد علي حم�سن اخ�صائي جراحة بولية وتنا�سلية ب�ّي نّ كيفية البدء
باملعاجلة قائال" يتم االتفاق مع املري�ض عن طريقني �أما عن طريق امل�شفى او عن
طريق العيادات اخلارجية اخلا�صة ،ويتم حتويله اىل م�شفى ال�سفري ،لأنها حتتوي
على �أجهزة طبية ال تتوفر يف م�ست�شفيات املحافظات الأخرى �إال ما ندر� ،أما العمليات
التي جترى يف امل�شفى فهي عمليات خا�صة ونوعية وتتمتع مبيزة املجان ّية يف كافة
مفا�صل املعاجلة �أي �أن كل مراحل العالج جمانية مبا فيها العمليات ،واجلدير

امل�ست�شفى متطور وحديث
جدا باملقارنة مع ما موجود يف
م�ست�شفيات البلد
• الدكتور �أمري نوري جلوخان
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بالذكر ان عمليات الناظور اخلا�ص بالكلى التي �أجريت يف الت�سعة �أ�شهر املا�ضية
جتاوزت الـ ( 150عملية).
االستعالمات
منت�سب ق�سم ال�ش�ؤون الطبية يف العتبة احل�سينية املقد�سة حيدر ح�سني ،موظف
ا�ستعالمات يف م�شفى ال�سفري ،حتدث عن عمله مبين ًا" ان رجال اال�ستعالمات تقع
على عاتقهم م�س�ؤولية كبري متمثلة بحفظ النظام وتوجيه املراجعني وترتيب �سري
املر�ضى وتوجيههم من اجل ان ال تكون هناك فو�ضى ،وهذا يتطلب احتكاكا مرن ًا
مع املر�ضى الذين هم بحالة مزاجية غري طبيعية االمر الذي يزيد من �صعوبة املهمة
التي تفر�ض على موظف اال�ستعالمات ب�أن يكون �أكرث الأ�شخا�ص مرونة يف التعامل مع
املري�ض واملراجع واملرافق للمري�ض ،من اجل امت�صا�ص حاالت التوتر التي قد حتدث،
واجلدير بالذكر ان موظف اال�ستعالمات يكون واجهة الدائرة الن املراجع يعتمد على
املوقف الأول الذي يدور بينه وبني رجل اال�ستعالمات".

قسم الطوارئ
الطبيب املقيم اجمد هادي �سعيد حتدث عن العمل قائال" ينق�سم عمل امل�شفى اىل
نوعني الطابق االر�ضي الذي ي�ستقبل احلاالت الباردة او الطارئة التي حتتاج اىل
تدخل �سريع ،والق�سم الثاين هو الطابق العلوي اخلا�ص بالعمليات اجلراحية ،وحاالت
الطوارئ التي ت�ستقبل يف م�شفى ال�سفري ميكن معاجلتها مثل (حاالت القلب والك�سور
واحلروق ومعاجلة الأطفال)".
ً
َ
وحتدث رئي�س املمر�ضني يف ردهة طوارئ الرجال اياد ح�سني عن عمله قائال" تقدم
اال�سعافات االولية والعالجات اىل جميع احل��االت الطارئ داخ��ل رده��ة الطوارئ
بالإ�ضافة اىل التداوي وزرق االبر وقيا�س �ضغط الدم وتخطيط القلب وقيا�س درجات

احلرارة لدى املري�ض ومالحظة العالمات الفارقة يف حالت املري�ض".
يف حني �أفادت املمر�ضة يف ردهة الن�ساء غفران علي ح�سني ب�أن" العمل يف هذه
مق�سم اىل عدة وجبات ،ومعدل عدد
الردهة يكون على م��دار ال�ساعة �أي انه ّ
املر�ضى الذين يدخلوا اىل الردهة يومي ًا ما يقارب  150مري�ض� ،أما يف الزيارات
املليونية ف�إن عدد الكادر يزداد بالإ�ضافة اىل املتطوعني ،فيما تت�ضاعف �أعداد
الداخلني لع�شرات الأ�ضعاف".
ردهات الدخول �أو "طابق العمليات"
ويف حديث جماعي مع املمر�ض با�سم كرمي ده�ش يف ردهة الرجال ورئي�سات املمر�ضات
�سعدية ها�شم قا�سم واملمر�ضة الفنية رويده علي عبد يف ردهة الن�ساء ،بينّ ه�ؤالء" ان
الداخلني يف هذه الردهات هم فقط اخلارجني من �صاالت العمليات ويتم تقدمي
العالج امل�سجل يف الطبلة اىل املري�ض ح�سب تعليمات الدكتور االخ�صائي ،ومتابعة
كل ما يخ�ص الراقد من ناحية الغذاء الذي يقدم من االمانة العامة للعتبة احل�سينية
املقد�سة ،ونظافة الردهة من قبل كوادر العتبة ،ومتابعة العالمات الفارقة للمري�ض
وقيا�س �ضغط الدم ومتابعة درجة حرارة املري�ض الراقد حتى يتم اخراجه من قبل
االخ�صائي.
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واجلدير بالذكر ان هذه ال�صالة حتتوي على احدث اجهزة الت�صوير اال�شعاعي يف
العراق ،لكن عدد الكادر املخت�ص قليل و�أنا اغتنم هذه الفر�صة من منربكم لكي
انا�شد دائ��رة �صحة كربالء من اجل ان تعزز الكادر ب�سبب ال�ضغط الذي يح�صل
نتيجة ت�صوير املر�ضى الراقدين والداخلني يف ردهات الطوارئ وكذلك الزائرين
الكرام من خمتلف انحاء العامل".
خمتربات حديثة وحتاليل دقيقة
رئي�س م�ساعدي املخترب عبا�س نعمة نا�صر" قال جترى يومي ًا كميات كبرية من
التحاليل يف خمترب م�شفى ال�سفري اي ما يقارب الع�شرين حتليل اىل الهرمونات
وحتاليل الكيمياء احلياتية وحتاليل الهيماتيلوجي وحتاليل الرب�سايت وحتاليل
الفايرو�سات ،وهناك جمموعة من التحاليل الب�سيطة التي يتم ا�ستعمالها يومي ًا
بكميات كبرية يف املخترب مثل حتاليل ال�سكر والإدرار ،حيث ي�صل جمموعها لأكرث من
( )2500حتليل �شهري ًا ،فيما يخ�ص�ص عمل املخترب يف الزيارات املليونية للحاالت
الطارئة فقط وذلك لكرثتها".

ا الصيدلية
املعاون ال�صيديل �سهيل جنم عبد اهلل قال" ان العالجات املتواجدة يف �صيدلية م�شفى
�سفري الإمام احل�سني عليه ال�سالم هي من منا�شىء الدواء امل�ستورد من قبل وزارة
ال�صحة العراقية وبكميات كافية �ضمن �إطار حاجة امل�شفى ،الن امل�شفى متخ�ص�ص
باجلراحة العامة والنواظري لكن قرب موقع امل�شفى من احلرم احل�سيني ال�شريف زاد
من مراجعي امل�شفى ولعدة �أ�سباب ،وهذا يحتم على ال�صيدلية ان ت�صرف كميات
كبرية من العالج وخارج م�ضمار اخت�صا�ص امل�شفى ،وعلى هذا الأ�سا�س نحن ننا�شد
اجلهات املخت�صة بتزويد هذا امل�شفى بالعديد من �أنواع العالجات اال�ضافية".
الأ�شعة
امل�صور ال�شعاعي حممد بدر ح�سني ع�سكر حتدث قائال" كان عدد الأ�شعات امل�صورة
يف بادئ االمر يرتاوح من الع�شرة اىل الع�شرين �صورة� ،أما اليوم فيرتاوح العدد من 60
اىل � 80صورة �أ�شعة ،ومبا ان امل�شفى متخ�ص�ص باملجاري البولية ف�أن اكرث اللقطات
التي تلتقط هي لل�صدر و�أخرى اىل منطقة البطن ف�ض ًال عن احلاالت الطارئة اي
اال�شخا�ص الذين تعر�ضوا اىل كدمات قويه ومفاجئة يف خمتلف مناطق اجل�سم
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الإعالم والأمل املوعود
ترتقب االن�سانية بكل االديان ،وكل العقائد
ال�سماوية ،والو�ضعية ،ودوائ����ر الفكر،
والبحث املعريف ،والعلمي ...الطلعة البهية
للأمل املوعود،لتكحل رمو�شها ب�أ�شراقاته
،و�أن��واره،ول��ط��ف��ه ،ودف��اع��ه عن املحرومني
وامل�ست�ضعفني ،وحتقيق دولة العدل االلهي
بقيادة بقية اهلل يف �أر�ضه..
و ان �أكرث امل�شرتكات بني االديان اليهودية،
وامل�سيحية ،واال�سالم والعقائد االخرى ،هو
ظهور امل�صلح ،واملنقذ ،العدل املنتظر� ،إمام
احلق

• �صباح حم�سن كاظم
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فقد جربت االن�سانية مب�سريتها الت�أريخية الطويلة،
�شتى العقائد وااليديولوجيات واالفكار واملعتقدات
الو�ضعية ..ف �ع��ادت ،ب��اجل��دب ،واخل� ��واء ،والعنف،
واال�ستبداد ،والطغيان ،وظلم االن�سان لأخيه وبيئته
بكل وجوداتها .فلم ت�سلم حتى البيئة من �أذاه...
�أمل الب�شرية وال�شعوب قاطبة �إمامنا املنتظر(عجل
اهلل فرجه) هو حلم االن�سانية بال�سالم ،واحلرية،
وامل�ساواة ،والبناء ،وال�سعادة ،فثمة بارقة �أمل و نور
ي�ست�ضاء ب��ه ،ليهدي الب�شرية لطريق اال�ستقامة..
واخلري..واالميان..والتقوى..والتعاون..وال�سالم
{ َو َي ُقو ُلونَ َل ْو َال �أُ ِنز َل عَ َل ْي ِه �آ َي ٌة مِّن َّر ِّب ِه َف ُق ْل �إِ مَّ َنا ا ْل َغ ْي ُب
للِهّ ِ َفا ْن َت ِظ ُرو ْا �إِنيِّ َم َع ُكم ِّمنَ المْ ُن َت ِظ ِرينَ } يون�س20
{ ِ�إ َّنا �أَ ْر َ�س ْل َن َاك ِبالحْ َ ِّق َب ِ�شري ًا َو َن ِذير ًا َو ِ�إن ِّمنْ �أُ َّم ٍة ِ�إلاَّ خلاَ
ِفيهَا َن ِذي ٌر} فاطر24
{ َو َل َق ْد َك َت ْب َنا فيِ ال َّزبُو ِر ِمن َب ْع ِد ِّ
الَ ْر َ�ض َي ِر ُثهَا
الذ ْك ِر �أَنَّ ْ أ
ال�صالحِ ُ ونَ } الأنبياء105
ِع َبا ِديَ َّ
ومبا �إن لت�أثري االع�لام يف ع�صر العوملة ح�ضوره
الكبري يف االن�ترن �ي��ت،واالع�لام امل��رئ��ي ،وامل�سموع،
وامل�ق��روء ...فاملرجتى االهتمام الكبري ب�أهم ق�ضية
كونية �،إن���س��ان�ي��ة ،اليختلف عليها �إث �ن��ان وه��ي �إن
احلق البد له بالظهور،لكن هناك بع�ض التفاوت يف
االطروحات الفكرية ..والعقائدية ..الت�ؤثر �سلبا ب�أجتاه
القيمة الكربى للهدف االعظم للب�شرية جميعا...
الق�ضية املهدوية :متثل اال�صالح وه��و حلم االنبياء
واالولياء وكل ال�صاحلني وال�صاحلات وجميع االتقياء
واالنقياء -فهو لي�س متبنى ا�سالمي البته -بل م�شرتك
�إن�ساين يف ك��ل ال��دي��ان��ات وك��ذل��ك حتى يف العقائد
واالفكار الالدينية ت�صبو �إىل قائد يحقق العدل يف
نهاية املطاف االن�ساين...
من هنا تطرح ت�سا�ؤالت عديدة كيف منهد للظهور
�إعالميا؟
ماهو دور االعالم يف تعريف االن�سانية باالمام املهدي؟
ماهي االفكار التي ي�سوقها االعالم امل�ضاد؟

وامل��و��ض��وع يف احلقيقة يحتاج اىل م��راك��ز بحثية
كبرية وكادر من العلماء واملفكرين واحل��وزات و�أئمة
العلم لو�ضع ا�سرتاتيجيات لأ�ستيعاب تلك االطروحة
الألهية ،لكن هي خطوة رائعة يف الطريق لعله ت�ضاء
ب�أنوار �أخ��رى ،من هنا تتجلى يل بع�ض النقاط التي
تعد من العوامل امل�ؤثرة يف زيادة االطالع عن النه�ضة
املهدوية...
 -1ن�شر ال��وع��ي يف ال�ق��واع��د ال�شعبية ع��ن طريق
االعالم املرئي ،املقروء ،وامل�سموع،من خالل الربامج
املتخ�ص�صة يف ال�ل�اه��وت وامل� �ع ��ارف العميقة يف
العرفان،والفكر  ،ب�شكل حمبب ،وج��ذاب ،وم�شوق
با�ستخدام ال�صورة ،املو�سيقى،الديكور،فالتقدمي
للفكرة ا�شرتاط جناحها عر�ضها ب�شكل م�شوق –مع
�إنها فكرة �صحيحة -فعامل الت�شويق ي�ؤدي اىل املزيد
من اجلاذبية وع��دم النفور  ،ب�أ�ستخدام الن�صو�ص
القر�آنية الدالة مع م��اورد يف االجنيل والتوراة و�آراء
ارباب العلم واملعرفة...
 -2طباعة البو�سرتات ،واملل�صقات ،والتقاومي ال�سنوية،
والطوابع الربيدية ،واملعايدات ،والهدايا ،التي ت�ستوحي
 االم��ل امل��وع��ود -ال��ذي ت�صبو �إليه الب�شرية ليوماللقاء..
 -3ربط الن�شء اجلديد والطفولة بالق�ضية املهدوية
،بتعليمهم اال�صالح ،ومثل وقيم ،ال�صدق ،االميان،
طاعة الوالدين ،حب العلم من خالل ق�ص�ص االطفال،
والر�سوم الكارتونية املتحركة ،وم�سرح الدمى وم�سرح
الطفل واللوحات الفنية..
 -4االهتمام بثقافة امل��ر�أة ،باالبتعاد عن االبتذال
والعري والتف�سخ واالنحطاط ،لأن االولوية يف الرتبية
ه��ي للمر�أة فهي مقد�سة ولها ال��دور االيجايبي يف
االعداد الرتبوي اال�سري....
� -5إقامة امل�سابقات البحثية والعلمية وامل�سابقات
االدب �ي��ة يف ال �ع��امل ال�ستقطاب االدي �ب��ات واالدب���اء
بخ�صو�ص االمام املهدي واالنتظار االيجابي ....

� -6إن�شاء قناة ف�ضائية متخ�ص�صة ..عن الق�ضية املهدوية ،ي�شرف عليها العلماء
و�أ�صحاب الدراية واخلربة بالعقائد واالديان..
 -7ربط القواعد ال�شعبية برموز االمة وال�شهداء وعظماء الفكر من خالل �أ�سلمة
الفكر واملجتمع بو�سائل غري ق�سرية،بل عن طريق احلوار ون�شر ثقافة املحبة والت�آخي
والت�سامح يف ع�صر �سيادة النزاعات وال�صراعات االثنية والعرقية وانت�شار ظاهرة
االرهاب ال�سيا�سي واالرهاب الفكري والثقايف يف ظل العوملة..
 -8العمل ب�إخال�ص ونزاهة يف كل امليادين ،فق�صدية الهدف النبيل هو اال�صالح
االجتماعي والروحي واالن�ساين ،لأن املدعيات كثرية والفنت واال�ضاليل تكاد تع�صف
باالن�سان،فالعمل ب�إتقان ونزاهة ينقل امل�سلمني اىل التمكني االلهي الذي يهيء ليوم
الظهور...
لقد ورد لفظ �إع�لام من الفعل �أعلم ك��ذا �أي جعل له علما �،أو اي�صال العلم
للأخرين،واالعالم املهدوي – رمبا هذه الت�سمية مل تطرق �سابقا -فلعل من
ال�ضروري �إي�ضاح االيات الدالة على االعالم يف القر�آن الكرمي.....
نقل املعلومة واالخبار عنها فقد ورد عن نقل الهدهد يف قوله ل�سليمان (عليه
ال�سالم)
) َف َم َك َث َغيرْ َ َب ِع ٍيد َف َق َال �أَ َحطتُ بمِ َ ا لمَ ْ تحُ ِ ْط ِب ِه َو ِج ْئ ُت َك ِمن َ�س َب�إٍ ِب َن َب�إٍ َي ِق ٍني ( فقد مت
نقل اخلرب ان امللكة بلقي�س حتكمهم مع ت�صوير للعر�ش وذكر املعتقدات.....
يرى د -منري حجاب �إن االعالم اال�سالمي جهد فني وعلمي مدرو�س وخمطط
وم�ستمر و�صادق من قبل قائم باالت�صال،هيئة كانت ام جماعة �أم فرد َا ،لديه خلفية
وا�سعة ومتعمقة يف مو�ضوع الر�سالة التي يتناولها ،وي�ستهدف االت�صال باجلمهور
العام و�أفراده بكافة �إمكانيات و�سائل االعالم وذلك بفر�ض تكوين ر�أي �صائب يعي
احلقائق الدينية ويدر�سها ويت�أثر بها يف معتقداته وعباداته ومعامالته....
و�أن��ا هنا يل ر�أي وه��و �أن االع�لام اال�سالمي ينبغي �أن اليتم ح�صره بالدعوة
الدينية،بل هو ي�ستهدف  ،االن�سان،بكل مفا�صل حياته ..وقيمه االجتماعية..
والأخالقياته ..و�سيكولوجية بناء �شخ�صية الفرد ،فاملتطلبات كثرية من فن،
وريا�ضة ،وتن�شئة الذوق العام بن�سق و�أطر يحرتم وجود االخر املختلف معه فكريا
وعقائديا..فاجلميع �سوا�سية فال �أف�ضلية لفرد على االخر ،وال جلماعة عرقية�أو
قومية ،فمقيا�س التف�ضيل العمل االن�ساين خلدمة املجتمع.
�إن وفرة القنوات االعالمية التي حتاكي الغرائز ،واالباحية ،وال�شهوات ،للأيقاع
مب�صائد و�شرك وحبائل الف�ساد واالف�ساد.،قبال ذلك يتحتم و�ضع �آلية �إعالمية
م�ضادة لثقافة التحلل اجلن�سي ،من خالل ن�شر الوعي مبقدم امل�صلح العدل املنتظر
،وبلورة فكرة االنتظار االيجابي�-أي ت�أهيل اخلطاب االعالمي -فت�سويق االفكار
ال�صحيحة من خالل مقدمات �صائبة ت�أتي بنتائج مثمرة �صائبة من منطلق {ا ْد ُع
�إِلىِ َ�س ِب ِيل َرب َِّك ِبالحْ ِ ْك َم ِة َوالمْ َ ْو ِع َظ ِة الحْ َ َ�س َن ِة َو َجا ِد ْلهُم ِبا َّل ِتي ِه َي �أَ ْح َ�سنُ �إِنَّ َر َّب َك هُ َو
�أَ ْع َلمُ بمِ َ ن َ�ض َّل عَ ن َ�س ِبي ِل ِه وَهُ َو �أَ ْع َلمُ ِبالمْ ُ ْه َت ِدينَ }النحل ...125فاخلطاب النا�ضج
والواقعي والهادف ي�صحح املفاهيم اخلاطئة عند من �ض ّل ال�سبيل ،فاملوعظة تدخل
القلب بال �إ�ستئذان�،إذا كانت م�شوقه وجذابة و�صادقة...

كلمة البد منها
◄

يكتبها :عبدال ّرحمن ال ّالمي

الر�سول ال ّرحمة

ي ّتفق ك ّل امل�سلمون بفرقهم ومذاهبهم على الر�سول الأكرم (�ص ّلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم) نب ّي ًا لهم،
وي ّتفقون � ً
أي�ضا على كتاب اهلل (تبارك وتعاىل) الذي بني �أيديهم قر� ًآنا يقر�أونه ،ومن �آياته قوله
َ
(ع ّز وج ّل)َ { :ومَا �أر َْ�س ْل َن َاك ِ�إ َاّل ر َْح َم ًة ِل ْل َعالمَ ِنيَ} (الأنبياء.( 107:
والذي ن�ستنتجه من هذه الآية املباركة � ّأن اهلل (ج ّل جالله) �أراد �أن يبينّ رحمته لعباده فلم ي َر
�أح�سن من حممد (�ص ّلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم) �أن يكون خري م�صداق لرحمته ،وهو �أكمل خلقه
ج�سد هذه ال�صفة
وحبيبه اىل نف�سه وخامت �أنبيائه ور�سله (�ص ّلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم) ،والذي ّ
اخلالق ّية �أح�سن جت�سيد ومت ّثلها �أف�ضل متثيل.
فمحمد رحمة انبثقت من نقطة �ض ّيقة �إىل �سعة الدنيا والآخرة ،وحممد مَن نقل الب�شريّة من
ظلمات الكفر واجلهل �إىل نور الإميان والعلم ،نعم ك ّل الب�شرية ل ّأن اهلل (تبارك وتعاىل) جعله
رحمة للعاملني يف زمانه وللآتني من بعده اىل يوم القيامة ،ف� ّإن التعبري بـ «العاملني» له �إطار وا�سع
ي�شمل ك ّل الب�شر وعلى امتداد الأع�صر والقرون ،ولهذا يعتربون هذه الآية �إ�شارة �إىل خامتية نبوّته
(�ص ّلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم).
ّ
ّ
لقد ع ّلمنا (�ص ّلى اهلل عليه و�آله و�سلم) �أن نرفق باحليوان و�أن ال نح ّمله فوق طاقته وال نعذبه،
وروى لنا كيف ا�ستح ّقت امر�أة النار حلب�سها ه ّرة حتى املوت ،بينما ا�ستح ّقت (امر�أة موم�س)
اجلنة لأنها �شدّت نعلها بخمارها لتنزله يف البئر ثمّ تع�صره يف فم كلب يلهث على و�شك املوت
من العط�ش ،فما بالك باملجتمع الإن�ساين الذي يت�ساوى عند حممد (�ص ّلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم)
بالأخوّة الإن�سانية و�إن اختلفت معتقداتهم و�ألوانهم و�أجنا�سهم ،ولقد كان ي�أمر جي�شه حينما
يذهب للدفاع عن حيا�ض امل�سلمني من املعتدين ب�أن ال يقتلوا ً
�شيخا وال طف ًال وال امر�أة وال يقطعوا
�شجرة وال يخ ّربوا عامر ًا وال يعقروا �شا ًة �أو بعري ًا �إال مل�أكله ،وكان ال ي�ستطيع النوم وهو ي�سمع �أنني
�أ�سريه حتى ّ
يفك قياده ويطلق �سراحه ،و�إين لأجزم بعدم قدرة اخللق على الإملام بهذا الر�سول
الرحمة و�إن كتبوا �آالف املجلدات وو�ضعوا مئات الربامج حل�صر عناوين رحمته ور�أفته و�شفقته
اىل ما �شاء اهلل من هذه العناوين ،و�إين لأ�ضع �س�ؤا ًال بعد ك ّل ماتقدّم:
هذه الوحو�ش التي نراها تتل ّب�س بزيّ الب�شر والتي تنت�شر اليوم هنا وهناك وهم يقرتفون �أب�شع
اجلرائم ،ي�ستخرجون قلوب الب�شر وي�أكلونها ،ويغت�صبون املحارم قبل احلالئل ،ويذبحون الإن�سان
بدم بارد وبعد ذلك يفخخونه لي�صيدوا به جملة من النا�س ،ين�س ّلون يف املجتمع بخفاء ودهاء
لين�صبوا فخاخهم وين ّفذوا �أعمالهم بخبث ودناءة م�ستخدمني �أب�شع الو�سائل وال�سبل ليغتالوا
براءة الأطفال و�شيخوخة الكبار وحرمة الن�ساء وليحيلوا الأوطان اىل دمار وبوار ،ثمّ يخرجوا
علينا يف و�سائل الإعالم يتلون الآيات القر�آنية وي�ضعون ا�سم الر�سول الأكرم (�ص ّلى اهلل عليه و�آله
و�س ّلم) على يافطة �سوداء وراء ظهورهم لي�شيدوا بفعلهم ويهدّدوا ويوعدوا ب�أعمال �أخرى.
و�س�ؤايل هو هل كان الر�سول الرحمة يذبح الإن�سان؟! �أم ي�ستذوق ب�أكل �أع�ضائه؟! �أم يغت�صب
احلرائر؟! �أم كان ي�شيع الذعر واخلوف والدمار يف الأوطان؟!
حا�شاه ثمّ حا�شاه من هذه الأفعال امل�شينة ،وهو بريء من ه�ؤالء الذين يت�س ّم ْون بـ «امل�سلمون» الذين
عُ رفوا من قبل النا�س بدناءة نفو�سهم ف َم َق َت ْتهُم الإن�سانية.
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التعاي�ش واحلوار�..أم العنف والدمار ؟
• احللقة الأوىل
�إنّ رحلة الزمن التي بد�أت منذ اخللق
الأول لأبينا �آدم (عليه ال�سالم) م ّرت
بالعديد من االنعطافات التاريخية
التي كان لها الأث��ر الأك�بر يف �صياغة
الإن�����س��ان ال��را���ش��د ,وك��ان �أب��ط��ال هذه
الرحلة امل�ضنية هم الأنبياء والأولياء
وال�صاحلون وال�شهداء الذين حملوا
ل���واء ال��ه��داي��ة وحت��ري��ر الإن�����س��ان من
عبادة ال�صنم ،ومن الثقافة اجلامدة
ال��ت��ي ت��رب��ط عقل الإن�����س��ان ب��أغ�لال
و�ضغوط الذات ،وقوة ال�سلطان والرثوة
وبريق املال.

• د .ح�سن حممد طاهر اخلزعلي
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�إنّ القر�آن الكرمي بينّ للفكر الإن�ساين بالنحو الذي ر�سمه
وا�ستطاع �أن يلقي ب�أ�ضوائه على احلياة فينريها ,ويبعث فيها
حرارته فيحيلها حياة �أخرى تهفو لها الب�شرية اليوم.
�أال ت��رى �أنّ ك�� ّل ه��ذه الآالم والآه���ات التي زرع��ت يف قلوب
الب�شرية نابعة من عدم �إدراكها ل�س ّر احلياة وهدفها؟
�إنّ احلياة يف حقيقتها لي�ست مرة تعي�سة ,ولكنّ ال�ضالل فيها
هو الذي يقود اىل ك ّل هذه الآالم والعذابات ،واهلل (تبارك
وتعاىل) يف كتابه يقولَ } :ف َما َذا َب ْع َد الحْ َ ِّق �إِلاَّ َّ
ال�ضلاَ ُل َف�أَ َّنى
ُت ْ�ص َر ُفونَ { (يون�س  )32ف�إنّ بعثة الأنبياء كانت ت�ستهدف
تكميل الإن�سان ,وممّ ا يتفق اجلميع عليه �أنّ الأنبياء جاءوا
ليعينوا الإن�سان ,وي�أخذوا بيده اىل الكمال ,و�إنّ للإن�سان
حريته يف اختيار �سبيله بعد �أنْ هُ دي اىل ال�سبيلني .ف�إ ّنه قد
يُح�سن االختيار وقد ي�سيء �إ�شارة اىل قوله (ع ّز وج ّل)�} :إِ َّنا
ال�س ِبي َل �إِ َّما َ�شا ِك ًرا َو ِ�إ َّما َك ُفورًا{ (الإن�سان .)3
هَ َد ْي َنا ُه َّ
وجهته املالئكة حلظة خلق االن�سان هو}:
�إنّ �أول ت�سا�ؤل ّ
ُ
ْ
َقا ُلوا �أَتجَ ْ َع ُل ِفيهَا َمنْ ُيف ِ�س ُد ِفيهَا َوي َْ�س ِفك ال ِّد َما َء{ (البقرة
 )29و�أول جرمية قتل حدثت على الأر���ض كانت بني ولدي
�آدم� ,إذ قال الأول :لأقتلنك ،وقال الثاينَ }:ل ِئنْ ب ََ�س ْطتَ ِ�إليَ َّ
اف اللهَّ َ
َيد ََك ِل َت ْق ُت َل ِني َما �أَ َنا ِب َب ِا�س ٍط ي َِديَ ِ�إ َل ْي َك ِ ألَ ْق ُت َل َك �إِنيِّ َ �أ َخ ُ
ر ََّب ا ْل َعالمَ ِنيَ{ (املائدة � )27إذن هناك َمن يهدّد ويقتل و َمن
اليهدّد ,واليخاف من التهديد ,والمي�� ّد يده بالقتل� ،أي �أنّ
هناك طريقني �أو مذهبني ,املذهب الدموي واملذهب ال�سلمي.
وح�سب ر�ؤي��ة الفيل�سوف الربيطاين (را���س��ل) :ف���إنّ انتقال
الإن�سان من الغابة اىل الدولة كان خيار ًا ذا اجتاه واحد من
الفو�ضى اىل الطغيان .فلم يكن ال�سالم ممكنا بني النا�س
يف الغابة ,كما مل ي�ستتب ال�سالم بني الدول حتى اليوم .ومع
�سيطرة الدولة على الأفراد حل ّل النزاعات داخل مربع الدولة
الواحدة ن�ش�أ تلقائ ّي ًا مر�ضان خطريان,
 -1احلرب مع الدول املجاورة.
 -2الطغيان الداخلي.
ّ
ومن �أج��ل هذين املر�ضني بعث اهلل (ج��ل جالله) الأنبياء
للتح ّرر من الطغيان الداخلي ون�شر ال�سالم بني الأنام.
�إنّ �أف�ضل ما يجلب الإن�سان اىل االعتقاد ب�شريعة ما هو االقناع
ولي�س الإكراه ،لذا ف�إنّ القر�آن الكرمي ي�ص ّرح مببد�أ (ال �إكراه
علي بن �أبي طالب (عليه
يف الدين) ,وي�شري �أمري امل�ؤمنني ّ
ال�سالم) ـ وهو القر�آن الناطق ـ يف نهج البالغة�« :إنّ اهلل
ّ

�سبحانه �أمر عباده تخيري ًا ،ونهاهم حتذير ًا ،وك ّلف ي�سري ًا،
ومل يك ّلف ع�سري ًا ،و�أعطى على القليل كثري ًا ،ومل يع�ص مغلوب ًا
ومل يطع مكره ًا ،ومل ير�سل الأنبياء لعب ًا ،ومل ينزل الكتاب
للعباد عبث ًا ،وال خلق ال�سماوات والأر���ض وما بينهما باط ًال
(ذلك ظنّ الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار)»
ون�ستنتج ممّ ا تقدّم �أنّ �أيّ فكر را�شد ال ينت�شر �أبد ًا بال�سيف،
وذلك ل�سبب ب�سيط وهو �أنّ العقل ال ي�ؤمن بالإكراه ,وال يعترب
الإمي��ان �إميان ًا �إذا كان نتيجة االك��راه .لأنّ االك��راه والعنف
يعني تعطيل العقل ،والعنف ال يح ّل امل�شاكل بل يع ّقدها.
والعنف �شجرة خبيثة جذورها الكراهية وثمرتها اخلوف
واجلرمية ,والعنف يحمل حزمة من الأمرا�ض الوبائية ،فهو
يو ّلد امل�شاكل ويزيدها تعقيد ًا ,وقد و�صل العنف اليوم اىل نفق
م�سدود ،يو�سمه العامل بالأ�سلوب الفا�شل.
والالعنف �شجرة مباركة ج��ذوره��ا احل��ب وثمرتها الأم��ن
وال�سالم ،و�أه��مّ ما فيها حترير �إرادة الإن�سان من عالقات
الق ّوة ،ومنحه ال�سالم الداخلي العميق والطم�أنينة الروحية,
والالعنف واحلوار هو �أ�سلوب الأنبياء يف �صناعة املجتمعات
املتح�ضرة .والقر�آن الكرمي يرى بب�ساطة �أنّ مفاتيح التغيري
لي�ست بتغيري احلكام �أو ال�سلطات بل بتغيري النفو�س�} :إِنَّ
اللهَّ َ لاَ ُي َغيرِّ ُ َما ِب َق ْو ٍم َح َّتى ُي َغيرِّ ُ وا َما ِب�أَ ْن ُف ِ�س ِه ْم{ (الرعد .)11
لقد انت�صرنا على الف�ضاء اخلارجي ومل ننت�صر على �أنف�سنا,
و�شطرنا الذرّة ومل نتغلب على �أهوائناّ � .أ�س�س الر�سول الأكرم
(�ص ّلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم) جمتمعه من غري �أن يغتال �أحد ًا
من امل�شركني ،لي�ستقبلوه يف املدينة املن ّورة من قبل املجتمع
الوليد بن�شيد الرتحاب املعروف« :طلع البدر علينا »...بنور
جديد ي�ضيء العقول ويح ّرر االن�سان.
ّ
ولقد بينّ لنا الر�سول الأكرم (�ص ّلى اهلل عليه و�آله و�سلم) �أن
ال طبقية وال فئويّة بني �شرائح املجتمع الإ�سالمي �إذ يقول:
«امل�سلمون اخوة تتكاف�أ دما�ؤهم ي�سعى بذمتهم ادناهم وهم
علي الباقر (عليه
يد على من �سواهم» وعن االمام حممد بن ّ
ّ
ال�سالم)َ « :من � ِأمنَ رج ًال على دمه فقتله ف�إنه يحمل لواء
غ��د ٍر ي��وم القيامة» وعلى ه��ذا فالتعاي�ش والتكافل دعامة
�أ�سا�س ّية من دعائم املجتمع الإ�سالمي ،وهو ي�شمل �صور ًا
كثرية من التعاون والت�آزر وامل�شاركة يف �سد الثغرات ,تتمثل
بتقدمي العون واحلماية والن�صرة واملوا�ساة اىل �آخ��ر هذه
العناوين اجلميلة.

• تقرير  :حيدر املنكو�شي
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عند احلديث عن دولة �شهدت �صراعات �أزلية ،فانك تقف على تاريخ م�ؤمل حيث تتعر�ض
هذه املناطق اىل الغزو من قبل ال�سلوفيون الرو�س ومن هنا كانت بداية النزاعات حول هذه
املناطق التي تعترب من املناطق املهمة بف�ضل موقعها اجلغرايف.
تعترب البو�سنة والهر�سك �إحدى جمهوريات يوغو�سالفيا ال�سابقة ،وهي �إحدى دول البلقان
بجنوب �أوربا ،يحدها من ال�شمال والغرب واجلنوب كرواتيا الكاثوليكية ،من ال�شرق �صربيا
الأرثوذك�سية ومونتينجرو "اجلبل الأ�سود" ،لها منفذ من جهة اجلنوب الغربي على البحر
الأدرياتيكي حتتله كرواتيا.
تبلغ م�ساحة البو�سنة  51129كم 2ومتثل البو�سنة جغرافيا املناطق الو�سطى وال�شرقية
والغربية من البالد� ،أما "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�صل بينهما �سل�سلة جبال �إيفان،
ثم اندجمتا على يد ملك البو�سنة "بان كوترومانيت�ش ( 1322م 1353 -م) .وكان ملوقعها
دور هاما يف تنفيذ الفتوحات الإ�سالمية للجيو�ش العثمانية التي عربت منها كقاعدة و�صوال
لبلغراد وحتى �أ�سوار فيينا.

• تاريخ الإ�سالم

مل تعرف هذه املنطقة الإ�سالم �إال بعد قدوم العثمانيني �إليها وفتحها ،ففي القدمي كانت
هذه املنطقة ن�صرانية املعتقد ،وكان البلقان-الإقليم الأم للبو�سنة والهر�سك -ي�سكنه قبائل
ُتدعى قبائل "�إلرييه" ،وبحلول القرن ال�سابع امليالدي �أخذت منطقة البلقان تتعر�ض لغزو
جديد من خمتلف اجلهات ،وبعدها تغريت تركيبتها ال�سكانية والعقائدية ،وحينها كون
الب�شناقالبو�سنةوالهر�سك.
ولأن البو�سنة والهر�سك (بالد الب�شناق) -القائمة على املذهب البوغوميلي والذي يعني
حب اهلل -تقع يف منطقة ال�صراع بني ال�صرب (يف اجلنوب) والكروات (يف ال�شمال)،
ظلت منطقة نزاع تتعر�ض ل�ضغط و�إيذاء �شديد من ال�صرب الأرثوذك�س تار ًة ومن الكروات
الكاثوليك تار ًة �أخرى ،ودام هذا الأمر لأكرث من مائتني وخم�سني �سنة.
بعد هذا ال�صراع الطويل ا�ستطاع العثمانيون فتح �صربيا ،ثم �أعقب ذلك فتح �أر�ض الب�شناق
�سنة 1493م ،ومت الفتح الكامل لها على يد ال�سلطان حممد الفاحت �سنة 1464م  ،وبعدها
دخل كثري من الب�شناق البوغوميليني يف الدين اال�سالمي.
كما ظلت احلروب قائمة بني الدولة العثمانية وبني رو�سيا والدول الأوربية التي ي�ستثريها
البابا وذلك مدة خم�سة قرون ،حتى �أتى م�ؤمتر برلني �سنة 1878م وهو مبثابة االنتكا�سة
للم�سلمني ،حيث منح امل�ؤمتر الأ�سرتو هنجارية  -النم�سا واملجر حاليًا -الإدارة امل�ؤقتة
للبو�سنة والهر�سك ،لرتحل بذلك الدولة العثمانية عن البو�سنة والهر�سك ،وت�صبح البو�سنة
يف يد النم�سا بحلول عام 1908م.

• البو�سنة بعد احلرب العاملية الثانية

ا�ستوىل ال�شيوعيون على ال�سلطة يف يوغو�سالفيا عام 1945م .وتفيد املعلومات �أن هناك
حوايل � 75ألف م�سلم بو�سني ق�ضوا يف احلرب العاملية الثانية وهي ن�سبة تعادل % 8.1
من جمموع �سكان امل�سلمني .تعامل ال�شيوعيون بق�سوة �شديدة مع كل من مل يقبل بحكمهم.
ويقدر امل ��ؤرخ نويل مالكومل �إىل �أن ح��وايل � 250أل��ف �شخ�ص قد ق�ضوا يف الإعدامات
اجلماعية التي قام بها تيتو ،ويف م�سريات املوت الإجبارية ومع�سكرات االعتقال يف الفرتة
ما بني عامي 1945م و1946م.
ولقد كان الد�ستور االحتادي اليوغو�ساليف الذي �أعلن يف يناير 1946م ن�سخة من الد�ستور
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ال�سوفيتي الذي �أعلن قبل ذلك بع�شر �سنوات .ولقد ت�ضمن الد�ستور بنودا ت�ؤكد على �أن
يوغو�سالفيا �سوف حتافظ على حريات املعتقد ،ولكن الأمور كانت مغايرة لذلك متاما
عندالتطبيق.

• الفكر الإ�سالمي يف البو�سنة ،وه��ل هناك "�إ�سالم
بو�سنوي"؟

يعترب الدكتور كاريت�ش �صاحب كتاب "درا�سات يف تاريخ الفكر الإ�سالمي يف البو�سنة
خالل القرن الع�شرين"� ّأن امل�ساحة املركزية يف الفكر الإ�سالمي للب�شانقة يف نهاية القرن
التا�سع ع�شر وبداية القرن الع�شرين كانت ت�شغلها ق�ضية التكيف و الت�أقلم مع �أوروبا
واحل�ضارة الأوروبية .فاملفكرون امل�سلمون والإ�سالميون يف البو�سنة �سعوا �إىل تكييف

و�صفر لأداء واجبات العزاء احل�سيني حيث ي�ستعر�ض اخلطباء فل�سفة الثورة احل�سينية
�ضد طاغية زمانه،ويقر�أون ق�صة ا�ست�شهاده بطريقة م�ؤملة للقلوب حترك معها �شعور
احلا�ضرين حيث ي�شارك الآالف من �سكان املدينة.
ويعترب دخول الت�شيع �إىل دول البلقان حديث العهد �أي يف ثمانينات القرن املن�صرم،
فمع قدوم قوات الأمم املتحدة حلفظ ال�سالم �إىل هناك كان من بني جنودها عدد من
املتطوعني من حمبي �آل البيت عليهم ال�سالم ،وكان للحما�س الذي �أبداه ه�ؤالء يف تقدمي
املعونات والإغاثات �أثره يف نفو�س البو�سنيني الذين �أعجبوا بعمل ه�ؤالء وقرروا اال�ستف�سار
عنهم فكانت نتيجة ذلك �أن ت�شيع عدد ال ب�أ�س به منهم ت�أثرا ب�أخالق وحما�س ه�ؤالء
املتطوعني.
وت�شري �إح�صائية املجمع العاملي لأهل البيت (عليهم ال�سالم) لل�شيعة يف البو�سنة والهر�سك
�سنة � 2008إىل �إن عدد ال�شيعة هناك يبلغ .23.400

�أنف�سهم ودينهم(وبالتحديد تف�سري دينهم) مع الع�صر اجلديد الذي وجدوا �أنف�سهم فيه.
ومن هنا ف�إنه من الأهمية مبكان الإ�شارة �إىل �أنه يف نهاية القرن  19وبداية القرن 20
ظهر مئات من املثقفني امل�سلمني ،و�صدرت ع�شرات ال�صحف واملجالت والكرا�سات والكتب
يف اللغة البو�سنوية ،وحتى يف العربية والرتكية والإجنليزية ،التي "كانت مت ّثل اال�ستجابة
حلاجات التكيف املذكور".
وي�شري �إىل املالمح اخلا�صة الناجتة عن توطن الإ�سالم يف البو�سنة من خالل التفاعل
املزدوج بني الإ�سالم والبو�سنة� :أي كيف جاء الإ�سالم امل�شرتك �أو العاملي �إىل البو�سنة،
وكيف جتذر واتخذ مالحمه املحددة هنا ،ثم كيف قام هذا الإ�سالم امل�شرتك برفع
البو�سنة �إىل الإطار العاملي الذي كان ً
ممكنا �ضمن "العوملة الإ�سالمية"؟
فمع التغريات املذكورة يف "الإطار التاريخي" جند العلماء �أمام دور لإ�سهام جديد ومهم و
حتديد جديد لدورهم يف البو�سنة ،وحتديد دور دينهم الإ�سالم ودور ثقافتهم التي تنحدر
ً
جزئيا من الإ�سالم .فبعد االحتالل النم�ساوي املجري للبو�سنة يف 1878م مل يعد هناك • املذهب ال�شيعي يجتذب البو�سنيني
�إ�سالم م�شرتك �أو �إ�سالم عاملي ،كما كان عليه الأمر خالل احلكم العثماين ،و�أ�صبح الو�ضع عنوان للقاء قامت به (�شارلوته فيدمين) �إحدى ال�صحفيات البو�سنيات مع �أحمد علي
الإ�سالمي املوجود يحتاج �إىل �إعادة تف�سري ،وهو ما كان ً
�صعبا وم� ًؤملا بالن�سبة �إىل امل�سلمني باجيت�ش الأ�ستاذ املحا�ضر يف الكلية الإ�سالمية يف جامعة �سرايفو ،والذي مت ترجمته ون�شره
على احد املواقع االليكرتونية قد �أثار زوبعة �إعالمية حيث �صرح الأخري �إن املذهب ال�شيعي
يف البو�سنة.
أ�سا�سي هو ما ي�شد النا�س ،فهو مذهب يركز على امل�شاعر امل�ستندة
• العقيدة املحمدية الأ�صيلة
ٍ
ب�شكل � ٍ
حلقائق ال ميكن جتاهلها والبو�سنيون مييلون �إىل ذلك ،لأننا عانينا الأم ّرين
يتجمع املئات من حمبي �أه��ل البيت الأطهار عليهم ال�سالم يف مقر جمعية (املنتدى
ولدينا ح�سا�سية عالية جتاه الظلم...
املحمدي) ومدر�سة (املحجة البي�ضاء) يف �سراييفو واملدن الأخرى خالل �شهري املحرم

ذو القعدة 1434هـ

55

اعداد  :عبد الرحمن الالمي

العالقة بني الفر�س والت�ش ّيع
كرث احلديث حول �شبهة �أنّ الت�ش ّيع �صنيعة الأقوام الفار�سية ،و�صارت كلمة (الفر�س) مالزمة لكلمة (ال�شيعة) حني �إطالقها عند البع�ض يف
ال�شيعي؟! ف�إنّ خ�صوم
هذه الأيام ،فهل هناك عالقة حقيقية بني الكلمتني؟ �أم �أنّ الأمر من �أدوات احلرب التاريخية والعقائدية على املذهب
ّ
كل ي�ضرب على وتر ي�ستهدفه� ،إذ جعلوا هذه الق�ضية من الأمور امل�س ّلمة ،و�ضلع تالمذتهم يف ركابهم ّ
ال�شيعة وبع�ض امل�ست�شرقني ٌّ
وح�شدوا كل
و�سائلهم لرت�سيخها يف الأذهان ،فما تركوا و�سيلة لإثبات �أنّ الت�شيع فار�سي �-شك ًال وم�ضمونا� -إال و�أخذوا بها ،مع تفاهة هذا املدعى كما �سرنى
ونحن نخو�ض املو�ضوع مع كبار املف ّكرين مع االخذ بعني االعتبار �أن الفر�س �إحدى القوميات التي انتمت اىل الت�شيع �أ�سوة بالقوميات الأخرى
(العربيةوالهندية والرتكية واالفغانية وغريها) كما �أن من الفر�س من انتمى اىل مذاهب ا�سالمية اخرى قدميا وحديثا.
يقول ال�شيخ الدكتور �أحمد الوائلي يف كتابه «هوية الت�ش ّيع»:
�إنّ الت�شيع يف معناه اللغوي :املنا�صرة واملواالة ،وباملعنى اال�صطالحي هو االعتقاد
ب�أفكار معينة ي�شكل جمموعها م�ضمون الت�شيع ،فكيف واحلالة هذه �أن نت�ص ّور كون
الت�شيعفار�سي ًا؟
نلم بهذا املو�ضوع الب ّد من �شرح �أمور ننتهي معها �إىل مقدار ما يف هذا االدعاء
ولكي ّ
من ن�سبة علمية �أو تهريج:
�أو ًال� :إنّ امل�ضمون الفكري للت�شيع هو نف�س امل�ضمون ا ِلإ�سالمي ،و�أي م�ضمون ي�شذ
عن امل�ضمون الإ�سالمي يف العقيدة والأحكام فال�شيعة منه براء ،بدليل �أنّ م�صادر
الت�شريع عند ال�شيعة هي �أربعة �أذكرها لك على التوايل:
1ـ الكتاب الكرمي2 ،ـ ال�س ّنة ال�شريفة3 ،ـ ا ِلإجماع4 ،ـ دليل العقل.
�إنّ هذه امل�صادر الت�شريعية هي املكونات الع�ضوية لهيكل ال�شريعة الإ�سالمية باتفاق
جمهور امل�سلمني على اختالف ب�سيط يف بع�ض تفا�صيلها وملا كانت هي م�صادر
الت�شريع عند الإمامية فما معنى و�صف الت�شيع بالفار�سية؟!
و�إذا كان الباحثون يف الت�شيع يق�صدون من الفار�سية م�ضمون الت�شيع الفكري ،وهذا
ما �أَ�ستبعده ف�إ ّنه ال ميكن �أن يقول به قائل� ،إذ ال يت�صور �أنّ �إن�سان ًا يفرت�ض لأحكام
�شرعية نوع ًا من العرقية ،وعليه فالب ّد من ا�ستبعاد هذا الفر�ض من فار�سية الت�شيع
والرجوع �إىل فرو�ض �أخرى يف هذا املو�ضوع يفرت�ضها الباحثون.
هناك فر�ض �آخر لت�صور فار�سية الت�شيع :هو �أن هناك مفاهيم معينة باحل�ضارة
الفار�سية انتقلت �إىل الت�شيع مبعناه
اال�صطالحي عن طريق َمن اعتنق الت�ش ّيع
م��ن ال�ف��ر���س ،ومل ي�ستوعب الت�شيع ك ّل
�أبعادهم ،فجاء َمن ت�ص ّو َر هذه املعتقدات
ج��زءا من ماه ّية الت�ش ّيع .وبقيت هكذا
يتداولها خلف عن �سلف .وهذا الفر�ض قد
�صرح به �أكرث من باحث كما �س�أذكره لك
بعد قليل .وفيما يخ�ص هذه ال�صورة وهذا
الفر�ض ال بد من ا ِلإ�شارة ُالمور:
�أ� -إنّ هذا ا ِلإ�شكال بنا ًء على فر�ض حدوث
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م�ضمونه ،ف�إ ّنه ير ّد على امل�ضمون الإِ�سالمي نف�سه ،حيث ن�ص على ذلك معظم من
كتب يف احل�ضارة الإِ�سالمية وخ�صو�ص ًا يف الفرتة الأوىل من العهود الإِ�سالمية ،والتي
ان�صب فيه �أكرث من رافد ورافد عن طريق ا ُالمم
�شكلت م�ضامني العقيدة فيها جدو ًال ّ
التي اعتنقت الإِ�سالم جماعات منها ودخلت وهي حتمل �أفكارها وعقائدها التي مل
تتخل�ص منها وظهرت يف الأفكار وال�سلوك كجماعات الروم والفر�س وال�صينيني
والعربيني ولعل اليهود �أكرث اجلماعات ت�أثري ًا يف احل�ضارة الإِ�سالمية حيث تبدو
روحهم وا�ضحة يف هذه امليادين ،وذلك لأ ّنهم ا�ست�أثروا بالتف�سري بالق�ص�ص الديني
لأ ّنهم �أهل كتاب وفيهم كثري من الأحبار الذين يحفظون �أحكام التوراة وق�ص�ص
ا ُالمم التي حفظتها احل�ضارة العربية والأ�ساطري التي رافقت تلك الق�ص�ص ،وملا
كانت اجلزيرة العربية فقرية �إىل الأفكار الدينية وامل�ضامني الثقافية لعب الفكر
اليهودي دور ًا هام ًا يف ملء هذا الفراغ وخ�صو�ص ًا يف الفكر ال�سني الذي حاول �أن
يتخل�ص من هذا الرداء ويخلعه على ال�شيعة عن طريق ال�شخ�صية الوهمية عبداهلل
بن �سب�أ ،ولكن حقائق ا ُالمور والبحث الدقيق يثبت عك�س ما ادعاه ه�ؤالء القوم وما
ن�سبوه لل�شيعة.
ب� -إنّ هذا التهور على امل�سلمني والتهريج عليهم من خطل الر�أي وقلة اطالع �أو ل�سوء
ق�صد واهلل من وراء الق�صد.
ج� -إنّ هذه الدعوى املقلوبة وهي فار�سية الت�شيع على فر�ض �صحتها فما هو الب�أ�س
يف ذلك �إذا كان الفار�سي م�سلم ًا ونحن نتكلم بلغة الإِ�سالم طبع ًا و�شعارنا (يا �أيها
النا�س �إنا خلقناكم ذكر و ُانثى وجعلناكم �شعوب ًا وقبائل لتعارفوا �إنَّ �أكرمكم عند اهلل
�أتقاكم)  /13احلجرات.
فلماذا هذا املوقف وكيف ين�سجم مع روح الإِ�سالم ولو كنا نتكلم من منطلق قومي
حينئذ -وال يكون لنا �أيّ مناق�شة مع املتكلم بها ،هذا معف�إنّ لغة ُاخرى �ستكون لنا
ٍ
�أنّ العقل واملنطق القومي ال�سليم يحتم احرتام القوميات ا ُالخرى �إذا �أراد احرتام
قوميته وما �أروع كلمة الإِمام ال�صادق عليه ال�سالم يف هذا املقام �إذ يقول:
ً
«لي�س من الع�صبية �أن حتب قومك ولكن من الع�صبية �أن جتعل �شرار قومك خريا من
خيار غريهم» �إنّ لغة الإِ�سالم ال تفرق بني جن�س وجن�س فال يعترب م�سلم ًا من يتكلم
بهذه اللغة� ،أما �إذا كان له دوافع وراء هذه اللغة غري �إ�سالمية فال تخفى على القارئ
الفطن �إنّ من يعترب النا�س مغفلني لهو املغفل الأكرب.

ويقول ال�شيخ جعفر ال�سبحاين يف كتابه «�أ�ضواء على عقائد ال�شيعة
الإمامية»:
�إن الت�شيع هو املذهب ال�ساحق يف �إيران من �أوائل القرن العا�شر (  905ه ) �إىل
يومنا هذا وذلك �أن الدولة ال�صفوية ال�شيعية هي التي �أ�شاعت الت�شيع يف �إيران ،ويف
ع�صرها ثبتت �أركانه ،وتعلق به امل�سلمون تعلقا عظيما ،وتزايد عدد ال�شيعة بتقادم
ال�سنني ،ف�إن بلغ عدد النفو�س يف �إيران الإ�سالمية قرابة �ستني مليونا ،فالأكرثية هم
ال�شيعة ،وال يتجاوز عدد �سائر الطوائف عن �أربعة ماليني ن�سمة ،يرفل اجلميع بثوب
الأخوة الإ�سالمية واملحبة والتفاهم يف ظل العقائد العظيمة التي يتم�سك بها ال�شيعة
والتي حتدد عالقتهم ب�إخوانهم من �سائر املذاهب الإ�سالمية،
�أ�سباب اعتناق الفر�س للإ�سالم وملذهب الت�شيع:
ثم �إن هنا �أمورا ال حمي�ص عن طرحها وحتليلها ،لأنها من املوا�ضيع التي كرث فيها
اللغط ،وقد �أكرث امل�ست�شرقون وغريهم فيها ال�صخب والهياج وهي:
 - 1ما هو ال�سبب احلقيقي لدخول الفر�س يف الإ�سالم؟
�إن الفر�س دخلوا يف الإ�سالم كدخول �سائر ال�شعوب ،والعلة يف اجلميع واحدة
�أو متقاربة ،وحا�صلها� :أنهم �أيقنوا �أنّ يف هذه ال�شريعة الغراء من �سمات العدل
وامل�ساواة ،ورف�ض التمييز العن�صري ،والنظام الطبقي ،و�أن النا�س فيه ك�أ�سنان
امل�شط ال ف�ضل لأعجمي على عربي وال لعربي على �أعجمي �إال بالتقوى.
 - 2ما هو ال�سبب احلقيقي لوالئهم �آل البيت ( عليهم ال�سالم )؟
�إنّ ال�سبب احلقيقي لوالئهم وجنوحهم �إىل �أهل البيت هو �أنهم �شاهدوا �أن عل ّياً
و�أهل بيته  -خالف ًا للخلفاء عامتهم  -يكافحون فكرة القومية ويطبقون امل�ساواة،
ف�أخذوا يتحننون �إليهم حين ًا بعد حني ،و�شرب ًا بعد �شرب ،فكان ذلك نواة لبذر الوالء
يف قلوب بع�ضهم ،يرثه الأبناء من الآباء ،و�إن مل يكن احلب  -يوم ذاك  -مالزم ًا
للقول بخالفتهم عن الر�سول (�ص ّلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم) و�إمامتهم بعده ،بل كان
ح ّب ًا وو ّد ًا خال�ص ًا لأ�سباب نف�سية ال قيادية.
� -3سببان مزعومان :الإ�صهار ،و�إرادة هدم الإ�سالم:
�أوال :هل الإ�صهار كان �سبب ًا للوالء؟ فقد روى الزخم�شري يف ربيع الأب��رار وغريه
�أنّ ال�صحابة جاءوا ب�سبي فار�س يف خالفة اخلليفة الثاين كان فيهم ثالث بنات
علي�" :إن
ليزدجرد ،فباعوا ال�سبايا ،و�أمر اخلليفة ببيع بنات يزدجرد فقال الإمام ّ
بنات امللوك ال يعاملن معاملة غريهن" فقال اخلليفة :كيف الطريق �إىل العمل
علي
معهن؟ فقال" :يق ّومن ومهما بلغ ثمنهنّ قام به من يختارهنّ " فق ّومن ف�أخذهنّ ّ
فدفع واحدة لعبد اهلل بن عمر ،و�أخرى لولده احل�سني ،و�أخرى ملحمد بن �أبي بكر،
ف�أولد عبد اهلل بن عمر :ولده �سامل ًا ،و�أولد احل�سني :زين العابدين ،و�أولد حممد :ولده
القا�سم ،فه�ؤالء �أوالد خالة ،و�أمهاتهم بنات يزدجرد (ربيع الأبرار.)19 :3
ف�إنا ن�س�أل �أيّ �صلة بني دخول الفر�س يف الت�شيع وم�صاهرة الإمام احل�سني ليزدجرد،
فلو كانت تلك ع ّلة فليكن نّ
ت�سن الفر�س لأ�صهار عبد اهلل بن عمر وحممد بن �أبي بكر
لهم ،ف�إن الرجلني من �أبناء اخلليفتني ،على �أن هذا التف�سري ّ
يدل على �سطحية يف
التفكري و�سقم يف املنطق ال يق ّر به العقالء.
ثانيا� :إرادة هدم الإ�سالم� :أثار بع�ض �أع��داء الإ�سالم ،و َمن �أعماه احلقد وخبث
ال�سريرة ،الكثري من ال�شبهات حول مت�سك الفر�س باملذهب ال�شيعي ،ووالئهم العميق
لأهل البيت (عليهم ال�سالم) ،ومن هذه ال�شبهات ال�سقيمة التي وجدت من يطبل لها
ويزمر ،هي �أن الفر�س ما دخلوا يف املذهب ال�شيعي �إال للت�سرت من �أجل هدم الإ�سالم
حتت هذا الغطاء.

وهذا الكالم �أ�شبه بكالم من �أعمى اهلل ب�صره وب�صريته ،ف�إنّ َمن نظر �إىل تاريخ
الفر�س يجد �أنهم خدموا الإ�سالم بنف�سهم ونفي�سهم و�أقالمهم و�آرائهم من غري
فرق بني ال�شيعي وال�سني ،وخدمات املذهب ال�شيعي للإ�سالم �أعظم من �أن حت�صى،
و�أو�ضح من �أن تخفيها �إرها�صات احلاقدين ،وقد تقدم منا يف ال�صفحات الأوىل وما
بعدها دور ال�شيعة يف بناء احل�ضارة الإ�سالمية ،وما �شيعة الفر�س �إال جز ٌء من عموم
ال�شيعة امل�سلمني ،ولهم �أياد بي�ضاء م�شكورة يف خدمة الإ�سالم ،ولن ي�ض ّرهم نفث
ال�سموم وتخ ّر�ص املتخر�صني.
ويبينّ ال�سيد طالب اخلر�سان يف كتابه (ن�ش�أة الت�شيع) �أنّ بع�ض
امل�ست�شرقني يذهب اىل �أن ال عالقة بني الت�ش ّيع والفر�س:
قال البع�ض �أنّ عقيدة الت�شيع نزعة فار�سية وقد �أبطل هذا الر�أي امل�ست�شرق (جولد
ت�سهري) �إذ يقول� :إن من اخلط�أ القول ب�أن الت�شيع يف من�شئه ،ومراحل من ّوه ميثل
الأثر التعديلي الذي �أحدثته �أفكار الأمم الإيرانية يف الإ�سالم ،وبعد �أن اعتنقته،
�أو خ�ضعت ل�سلطانه عن طريق الفتح والدعاية ،وهذا الوهم ال�شائع مبني على �سوء
فهم احلوادث الت�أريخية .فاحلركة العلوية ن�ش�أت يف �أر�ض عربية بحتة (العقيدة
وال�شريعة يف الإ�سالم� :ص .)204
ولنقر�أ ر�أي (�آدم متز)� :إن مذهب ال�شيعة لي�س كما يعتقد البع�ض ر ّد فعل من جانب
الروح الإيرانية ،يخالف الإ�سالم .فقد كانت جزيرة العرب �شيعة كلها عدا املدن
الكربى ،مثل :مكة وتهامة و�صنعاء ،وكان لل�شيعة غلبة يف بع�ض املدن �أي�ضا ،مثل
عمان وهجر و�صعدة� .أما �إيران فكانت كلها �س ّنة ما عدا (قم) وكان �أهل (�أ�صفهان)
نبي مر�سل ،كما نقل املقد�سي
يغالون يف ( معاوية) حتى اعتقدَ بع�ض �أهلها �أنه ّ
(احل�ضارة الإ�سالمية :ج�1ص.)102
وهذا امل�ست�شرق (كيب) يقول� :إنّ الفكرة اخلاطئة والتي ال زالت منت�شرة التي تقول
ب�أنّ بالد فار�س كانت املوطن الأ�صلي للت�ش ّيع ال �أ�صل لها بل الروايات الت�أريخية
تثبت ب�أن الزراد�شتني كانوا �أميل عموم ًا العتناق املذهب ال�س ّني (درا�سات يف الفرق
والعقائد� :ص .)26
وي�شارك امل�ست�شرق (نولدكه) يف هذه املعمعة :ظلت بالد فار�س يف �أجزاء كبرية منها
تدين باملذهب ال�سني وا�ستمر ذلك حتى �سنة ( 1500م) عندما �أعلن الت�شيع مذهب ًا
ر�سم ّي ًا فيها بقيام الدولة ال�صفوية (درا�سات يف الفرق والعقائد� :ص.)326
و�أح�سن ما رد هذا االتهام وناق�شه هو ال�شيخ حممد ح�سني املظفر:
علي (عليه ال�سالم) ثالث حروب :اجلمل و�صفني والنهروان .وكان
كان للإمام ّ
ً
جي�شه ك ّله عرب ًا �أقحاحا بني عدنانية وقحطانية� .أكانت قري�ش من الفر�س �أم الأو�س
طي� ،أم
واخلزرج� ،أم مذحج� ،أم همدان� ،أم ّ
كندة� ،أم متيم� ،أم م�ضر� ،أم �أ�شباههما من
القبائل؟
وه��ل ك��ان زعماء جي�شه غري ر�ؤو��س��اء هذه
القبائل؟ �أك ��ان عمار فار�سي ًا� ،أم ها�شم
املرقال� ،أم مالك الأ�شرت� ،أم �صع�صعة بن
�صوحان� ،أم �أخوه زيد� ،أم قي�س بن �سعد� ،أم
ابن عبا�س� ،أم حممد بن �أبي بكر� ،أم حجر
بن عدي� ،أم عدي بن حامت ،و�أمثال ه�ؤالء
من القواد.
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ت�أمالت
◄ يكتبها :ح�سني ال�سالمي

يف جدوى اال�ستبانة
منذ �سقوط الالنظام واالنفتاح على اخر التطورات واالليات املتبعة
من اجل النهو�ض بعمران البالد مل ن�شهد ا�ستثمارا �أمثل لتلك
التطورات ومنها عمل اال�ستبانات واال�ستطالع من اجل معرفة
ما حتاجتها البنية التحتية فكان هناك غياب وا�ضح لهذا العمل
حكوميا اال بع�ض منظمات املجتمع املدين وب�سبب النق�ص املادي مل
يات بثماره بال�شكل املطلوب والنهائي وميكن الت�سا�ؤل هنا عن جدوى
عمل تلك اال�ستطالعات واال�ستبانات
تع ّد ﺍﻻ�ﺴﺘﺒﺎﻥة ﻤﻥ �ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭهي ﺍ�ﻷﻜﺜﺭ �ﺸﻴﻭﻋﺎﹰ ﻓـﻲ ﺍلآﻭﻨـﺔ
ﺍ�ﻷﺨﻴـﺭﺓ فقد ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍ�ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻ�ﺴﺘﺒﺎﻥات يف ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺤﺘﻰ
�ﺃ�ﺼﺒﺢ ﺍ�ﻷﺩﺍﺓ ﺍ�ﻷﻭﻰﻟ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻤﻟﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
وﺍﻻ�ﺴﺘﺒﺎﻥة حتتاج ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻜﺜﻴﺭا ﻤﻥ ﺍﺠﻟﻬﺩ ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻤﻟﻭ�ﻀﻭﻋﻴﺔ
ﻋﻨﺩ ﻭ�ﻀﻌﻪ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻤﻟ�ﺴﺘﺨﻠ�ﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﺨﻟﺎ�ﺼﺔ ﺒﻪ ﻭﺫﻟـﻙ �ﻷﻥ
ﺒﻌـ�ﺽ ﺍﻤﻟـ�ﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻥ ﻻ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻋﻨﺩ �ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻓﺯ
�ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻠل ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟـ�ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻤﻟﻨﺎ�ﺴﺒﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﻜ�ﺴﻴﺔ ﻓ�ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻤﻟ�ﺴﺘﺠﻴﺏ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺘ�ﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺒ�ﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ.
واﻻ�ﺴﺘﺒﺎﻥة �ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﺠﻟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻲﻓ ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﺎﺕ ﺍ�ﻹﻨ�ﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ
ﻭﻟﻜﻨها ﻟﻴ�ﺱت ﺍ�ﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻭﺤﻴـﺩﺓ ﻭﻻ تﻌﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻤﻟﺜﻠﻰ فﺍﻻ�ﺴﺘﺒﺎﻥة �ﺃﻜﺜﺭ
ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺠﺭﻱ ﺒﻌ�ﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﺎﺕ ﺍﻻ�ﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ �ﺃﻭ ﺍﻻ�ﺴﺘﻜ�ﺸﺎﻓﻴﺔ
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍ�ﻷﺨﻴﺭﺓ ﻗﺩ �ﺃﺩﺕ �ﺇﻰﻟ ﺘﻘﻠﻴل ﻋﺩﺩ ﺍ�ﻷ �ﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﺭﺤﻬﺎ
ﺍﻻ�ﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻤﻟﻬﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭ�ﺼﺔ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺫﻟﻙ ﺒﻔﺎﺌﺩﺓ
ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻻ�ﺴﺘﺒﺎﻥ��ة ﻓكلما ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭ�ﻀﻴﺔ �ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻭﺘﺤﺩﻴـ��ﺩﺍﹰ ﻜﻠﻤﺎ
ﻜﺎﻥ ﺍ�ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻ�ﺴﺘﺒﺎﻥة �ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
واحلمد هلل تتوفر االمكانيات املادية والب�شرية وان من �أهم و�سائل
ا�ستطالع الر�أي العام هو الربيد مبختلف و�سائله وطرقه بالإ�ضافة
لل�صحافة التي تعترب و�سيلة و�أداة هامة يف ا�ستطالع الر�أي،وهناك
م�ؤ�س�سات خا�صة ال�ستطالع الر�أي حيث �أ�صبحت هذه امل�ؤ�س�سات من
امل�ؤ�س�سات ذات الأهمية البالغة التي يعتمد عليها يف ا�ستطالعات
الر�أي والتي ال ميكن اال�ستغناء عنها لأ�صحاب الر�أي والقرار مثل
م�ؤ�س�سة جالوب الأمريكية وغريها.
وقد ا�ضيفت و�سيلة غاية يف الأهمية والفعالية يف البلدان املتقدمة
وهي �شبكة االنرتنيت التي اختزلت املكان والزمان وجتاوزت احلدود
وال�سدود ،بالإ�ضافة اىل الف�ضائيات لذا اتامل ان تخطو كربالء
لفتح مركز االمام احل�سني او مركزكربالء لال�ستطالعات وامل�سح
املركزي لي�ؤدي دوره املطلوب بخدمة كربالء املقد�سة واي�ضا ليكون
م�شروعا ا�ستثماريا ناجحا...
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كثريون هم �ضيوف �أبي عبد اهلل احل�سني (عليه ال�سالم) ،و�ألوانهم متعدّ دة ،وم�شاربهم �ش ّتى،
ال�سالم) ٌ
رمز للإن�سانية وقدوة
وهم من م�شارق الأر�ض ومغاربها ،لأنّ الإمام احل�سني (عليه ّ
لث ّوار العامل ،و�صرخة احلر ّية بوجه امل�ستكربين يف ّ
كل زمان ،قبل �أن يكون �إمام ًا للم�سلمني،
فهو �أكرب من �أن حتتكره طائفة ،و�أ�سمى من �أن يت�س ّمى به مذهب ،وهذه �أر�ض كربالء التي
�شهدت واقعة ّ
الطف الفجيعة ،و�ض ّمت رفاته الطاهرة �صارت قبلة للأحرار ومنار ًا للث ّوار
وكعبة لل�شرفاء الأخيار ،هذه البقعة املقد�سة ت�سع اجلميع دون متييز.
ال�سيد جنيب احل�سني زائر من زائري كربالء املقد�سة
و�ضيف من �ضيوف مهرجان ربيع ال�شهادة الثقايف
العاملي التا�سع يتحدث يف حوار ملجلة الرو�ضة احل�سينية
عن ا�سباب اعتناقه مذهب �أهل بيت النبوة.
علي
ال�سيد جنيب احل�سني :لقد كان �أحد الأخوة يرتدّد ّ
علي بن
لرو�ضة احل�سينية :حبذا لو تقدّمون لنا كثري ًا وك ّل حديثه ّ
ين�صب يف تعظيم �أمري امل�ؤمنني ّ
�سريتكم ب�إيجاز؟
ال�سالم) وال يتحدّث عن باقي اخللفاء،
�أبي طالب (عليه ّ
ال�سيد جنيب احل�سني� :أن��ا
ّ
مغربي الأ���ص��ل و�أقيم ممّ ا �أثار حفيظتي ،ورحتُ �أخو�ض معه الكالم و�أجتاذب
�
و
املغرب
يف
�سنة
الآن يف بلجيكا� ،أم�ضيت 20
أكملتُ
احلديث يف هذا املو�ضوع ،و�أنا يف ذلك الوقت مل �أكن من
درا�ستي فيها ،وقد م�ضى ّ
علي يف املهجر حوايل � 32سنة اتباع �أهل البيت (عليهم ال�سالم).وبعد فرتة طويلة من
يف �أوروب��ا� ،أعتقد بوالية �أهل البيت (عليهم ال�سالم) التدقيق والتم ّعن يف كالم هذا الأخ وجدتُ نف�سي غارق ًا
و�أحقيتهم بخالفة امل�سلمني.
يف بحر ال�شكوك والتناق�ضات واملغالطات الوا�ضحة يف
معتقدي ،ور�أيتُ م�صادري التي كنتُ �أقدّ�سها من كتب
علي بن �أبي
ال�صحاح هي التي جتعل �أم�ير امل�ؤمنني ّ
ّ
ال�سالم) يف ال�صدارة دوماً ،وتعظمه على
طالب (عليه ّ
أنّ
علي بن
ؤمنني
�
امل
أمري
�
�
�
أن
�
اىل
مَن �سواه دائماً،
أيقنتُ
ّ
ال�سالم) هو على ّ
احلق فيما يدّعونه
�أبي طالب (عليه ّ
�أتباعه وحم ّبوه من �شيعته.

ا

لرو�ضة احل�سينية :ملاذا اخرتمت عقيدة
�أهل البيت (عليهم ال�سالم) من دون �سائر
املذاهب؟ وكيف كان اختياركم؟

ا

� ّإن النعمة امل�شار
�إليها يف القر�آن الكرمي
هي والية �أمري امل�ؤمنني
علي بن �أبي طالب
ّ
ال�سالم)
(عليه ّ

ا

لرو�ضة احل�سينية :مباذا تخاطب علماء
الأ ّم��ة الإ�سالمية وم��اذا تريد منهم �أن
يقولوه يف �أهل البيت (عليهم ال�سالم)؟

ال�سيد جنيب احل�سني :كنتُ وما زلتُ � ّأوجه دعوة اىل
ك ّل الدعاة واخلطباء ب�أن ي�ضعوا ّ
احلق ن�صب �أعينهم
ويخ�شوا عقاب اهلل (ت��ب��ارك وت��ع��اىل) و�أن يظهروا
ال�سالم)
علي بن �أبي طالب (عليه ّ
�أح ّقية �أمري امل�ؤمنني ّ
بالإ ّتباع ،وهي موجودة ومبثوثة يف كتب وم�صادر �أهل
ال�سنة ،ومن �أو�ضحها حديث الر�سول الكرمي (�ص ّلى اهلل

• �أجرى احلوار و�أعدّ ه ف�ضل ال�شريفي/عبدالرحمن الالمي

�أحقّية �أهل البيت (عليهم ال�سالم)

 الأ�سم  :ال�سيد جنيب احل�سني
 البلد :املغرب

عليه و�آله و�س ّلم) يف غدير خمّ عن خليفته الإمام علي (عليه
فعلي مواله ،اللهمّ
ال�سالم) حيث قال« :اللهمّ مَن كنتُ مواله ّ
وال مَن وااله ،وعا ِد مَن عاداه ،وان�صر من ن�صره ،و� ِأعن من
ِ
�أعانه و�أخذل من خذله و�أدر احلق معه حيث دار» ...
علي بن
وكذلك َّ
ن�ص القر�آن الكرمي على �أحقية �أمري امل�ؤمنني ّ
ال�سالم) باخلالفة من بعد الر�سول (�صلىّ
�أبي طالب (عليه ّ
اهلل عليه و�آله و�س ّلم) وذلك وا�ضح يف الآية الكرمية...{ :
ا ْل َي ْو َم �أَ ْك َم ْلتُ َل ُك ْم ِدي َن ُك ْم َو َ�أتمْ َ ْمتُ عَ َل ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي َور َِ�ضيتُ َل ُكمُ
ال ْ�سلاَ َم ِدينًا }...املائدة ..3/فالنعمة امل�شار �إليها يف القر�آن
ْ إِ
علي بن �أب��ي طالب (عليه
الكرمي هي والي��ة �أم�ير امل�ؤمنني ّ
ّ
ال�سالم) ف�إذن ماذا بقي وراء ذلك �إال الكفر �أو الإميان.
ّ

ال�سيد جنيب احل�سني� :إنّ ن�صيحتي لك ّل امل�سلمني �أن يعرفوا
مكانة �أهل البيت (عليهم ال�سالم) فعندما نقول�( :ص ّلى اهلل
عليه و�آله و�س ّلم) فمِن الواجب معرفة مَن ه�ؤالء الآل الذين
�أذكرهم يف �صالتي على الر�سول الكرمي؟ فهل هنّ زوجات
النبي (�ص ّلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم) كما يقول الآخرون؟! حتم ًا
ّ
ال لأ ّنك �ستجد من خالل البحث �أن فيهم مَن وقعت يف اخلط�أ
والرذيلة ،فال يجوز �أن نعتربهنّ من �أه��ل البيت (عليهم
ال�سالم) الذين نذكرهم عند ال�صالة على الر�سول الكرمي،
تخ�ص الإمام الطاهر املع�صوم وامل�سدّد من
بل ال�صالة هنا ّ
لرو�ضة احل�سينية :هل ت�ستطيع �أن حتدّد عند اهلل (تبارك وتعاىل) وهو الذي يوجب ال�صالة عليه،
بداية البحث واال�ستق�صاء الذي �أو�صلك اىل فالب ّد للم�سلم ان يكون من�صف ًا اذا اراد وجه اهلل.

ا

طريق �أهل البيت (عليهم ال�سالم)؟

ال�سيد جنيب احل�سني :كان ذلك بعد قيام الثورة الإ�سالمية
�ضجة كربى يف العامل ،فالكثري من
يف �إي��ران ،والتي �أث��ارت ّ
الإخ���وان ا�ستب�صروا ن��ور الهداية بفعل جن��اح ه��ذه الثورة
و���ص��داه��ا الكبري ،ويف تلك ال�سنوات كانت هناك حركة
عقائدية ون�شاط فكريّ متثل ب�إ�صدار الكتب واملن�شورات وما
تب ّثه و�سائل الإع�لام وغري ذل��ك ،وبالتايل ب��د�أ ي�صلنا هذا
الن�شاط الفكري �شيئ ًا ف�شيئ ًا وعرفنا من خالله الكثري من
احلقائق واملفاهيم التي كانت غائبة عنا.

ا

ال�سيد جنيب احل�سني :مل نعمل بالتبليغ ب�شكل مبا�شر
ولكن ك ّنا ندعو من خالل تعاملنا مع الآخرين ب�أخالقنا
و�سلوكنا كما �أو�صى �أهل البيت (عليهم ال�سالم) ،ف�أنا �أرى
�أنّ الطابع الأول للدعوة هو االخالق ،فهذا الإمام ال�صادق
(عليه ال�سالم) يقول« :كونوا لنا زين ًا والتكونوا علينا �شيناً،
قولوا للنا�س ح�سن ًا واحفظوا �أل�سنتكم وك ّفوها عن الف�ضول
وقبح القول»

ا

لرو�ضة احل�سينية� :أال ت��رى �أهمية وجود
م�ؤ�س�سات تقوم بالتعريف مبنهج �أهل البيت
(عليهم ال�سالم) يف بلجيكا؟

لرو�ضة احل�سينية :ما واجبنا نحن اتباع
�أه��ل البيت (عليهم ال�سالم) اجت��اه املذاهب ال�سيد جنيب احل�سني :ال ّ
�شك يف ذلك ف���إنّ الإع�لام اليوم
والأديان واجلن�سيات الأخرى؟
له الدور الأول يف الت�أثري والتبليغ والتو�ضيح ،والب ّد من وجود

ال�سيد جنيب احل�سني :واجبنا هو �أن نع ّرف الآخرين على
�سرية �أه��ل البيت (عليهم ال�سالم) م��ن خ�لال �أخالقنا
و�أعمالنا و�صفاتنا ،ف�إذا مل ي�ستطع �أتباع �أهل البيت (عليهم
ال�سالم) الدعوة من خالل الكلمة فعليهم بالعمل ال�صالح
كالإح�سان اىل الآخرين وم�ساعدتهم والإخال�ص معهم ،فعند
ذلك �سيثق بهم الآخ��رون و�سي�سمعوا لهم� ،أما �إذا ت�ص ّرف
لرو�ضة احل�سينية :كيف ر�أي��ت منزلة �أهل �أتباع �أهل البيت (عليهم ال�سالم) ت�صرف ًا �سيئ ًا �أو �صدر منهم
َ
�سمح اهلل -ف�سوف ينعك�س الأمر وينفر منه
البيت (عليهم ال�سالم) بعدما
التحقت يف �سلوك ًا م�شين ًا -ال َ
الآخرون.
ركبهم؟

ا

ا

لرو�ضة احل�سينية :هل مار�ست الدعوة اىل
مذهب �أهل البيت عليهم ال�سالم ؟

م� ّؤ�س�سات تتك ّفل يف هذا الأمر ،فالكثري ال يعرفون �أهل البيت
(عليهم ال�سالم) و�سريتهم العطرة ،والبع�ض يعرفهم معرفة
�سطحية ال تتعدى الق�شور ،وهنا ي�أتي دور القائمني على
امل�ؤ�س�سات الدينية ب�إي�صال نور �أهل البيت (عليهم ال�سالم)
حمب لآل
اىل بقاع املعمورة ،وهي الغاية الأوىل لك ّل م�سلم ّ
البيت (عليهم ال�سالم) وعليه فالب ّد من ا�ستغالل ك ّل و�سائل
الإع�لام وو�سائل التوا�صل احلديثة ،و�أداء هذا الدور املهمّ
واخلطري ،وهي متو ّفرة ومي�سورة و�سريعة الو�صول اىل املتلقي.
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◄ يكتبها :طالب عبا�س الظاهر

الإبداع الأدبي
ما بني الكم والنوع
قد كانت هذه الإ�شكالية يف الأدب وما تزال عر�ضة لتيارين متباينني
من الأفكار يف �آراء الأدباء والكتاب واملثقفني قدميا وحديثاً ،وهذه
الآراء ووجهات النظر طبع ًا تتفاوت يف قوة احلجة وت�ضعف يف
تع�ضيد هذا الر�أي �أو ذاك� ،أو �سوق هذه املثلبة �أو تلك ح�سب قوة
الإقناع عند هذا الطرف او ذاك �أو عند هذه ال�شخ�صية �أو تلك،
ولكن ظل �صراع الأفكار هذا قائم اىل يومنا هذا ،ورمبا �سي�ستمر
اىل �أجل غري م�سمى.
ف�أحد طريف هذه الإ�شكالية ينادي ويقول بالكم ،بينما الآخر يقول
وينادي بالكيف ،رغم تغري كثري من الظروف ...بل قل انقالبها،
وكذلك تبدل العديد من املعطيات ،فنجد �أ�صحاب الطرف الأول
وهم دعاة الكم يف الإنتاج الأدبي على �سبيل املثال ما زالوا ي�سعون
جاهدين نحو الإك��ث��ار والن�شر من �أج��ل ال�بروز ك�أ�سماء فاعلة
ثقافياً ...وم�ستندين على �أ�سا�س ت�أكيد الذات ،وتر�سيخ احل�ضور
على ال�ساحة الثقافية التي كانت وما تزال تعج بتزاحم الطارئني
و�أن�صاف الكتاب واملثقفني ،وي�سوقون حجتهم �إن النتاج الأدبي
التي تطرحه الأقالم يف ال�ساحة الثقافية غزيز ،لذلك يتطلب من
املبدع �أن ي�ؤكد ح�ضوره با�ستمرار لكي ال جترفه التيارات اىل �أودية
الن�سيان يف خ�ضم هذا البحر املتالطم من الن�صو�ص والأ�سماء،
فتجد �أن�صار هذا الر�أي يطلع عليك بنتاجه الإبداعي كل يوم �أو كل
�أ�سبوع �أو كل �شهر وهكذا ،بلهاث حمموم ،ويكاد ال يغيب عن امل�شهد
ك�أمنا لدية ماكنة لإنتاج الن�صو�ص �شعر ًا وق�صة ورواية وغريها من
�أجنا�س الأدب الأخرى.
�أم��ا دع��اة النوع ا آلخ��ر وهم املنادون بالنوع؛ فيت�سمون بالهدوء
والت�أين وبعدم الرغبة يف الن�شر ال�سريع ،و�أحيان ًا بالعزوف �أي�ضاً،
وي�ص ّرون على الت�أين ،وعدم اال�ستعجال يف الإنتاج والن�شر على
�أ�سا�س �إن الكلمة م�س�ؤولية كبرية ،بعيد ًا عن بهرجة الأ�ضواء
و�صخب الأ���ص��وات؛ في�أ�س�سون مل�شروعهم الإب��داع��ي بعيد ًا عن
ح�سابات ال�شهرة والأفول وهم يراهنون كثري ًا على الزمن .
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التوبة
• عقيل ابوغريب

تريث..
كلما توغلت يف احلنني
�أنهكتك الف�ضيحة ،وبت حتث اخلطى
ازددت قلقا� ،أو رمبا القا..
للمدى..
وكنت قاب قو�سني و�أدنى
تريث..
من النجاة..
هل ل كان تقرر مع من �ستكون؟ و�ضد من �ستقف؟ هو ال�صوت والريح وهذا النداء:
اب�شر باجلنة يا حـر ..اب�شر باجلنة يا حـر..
لي�س يف هذه ال�صحراء احد �سواك
وهذا العط�ش ميد يدا من خالل ال�سراب �إليك ..ال تتلفت..
هل �سمعت �سنابك خيلهم؟ ام انك تخليت عن اجلنة يف حلظة ع�شق قد تتجلى من رحم املاء
وبرق ال�سيف..
مبتغاك،
والن�صر حليفك يف هذا..
وركبت موج اخلديعة �إىل منتهاك..
فرتجل عن �صهوة حلمك واحزم �أمرك..
اجدب �أنت مثل هذه ال�صحراء..
من يطرق باب احللم؟ و�أنا رجل م�شدود للنا�س
قفر �إال من ح�سامك وقرار تبلغ فيه املجد...
ٌ
وهذي الأر�ض ال�صلبة
هو ال�صوت..
احللم ن�صيب ال�ضعفاء ،قد يفرحهم يف حلظة
�شوق ،واحللم هروب يف حلظة �ضعف قد يبدو
للناظر حم�ض ���س��راب ،لكن احليلة يف احللم،
املتعة يف احللم ،وكل بعيد يدنو يف احللم..
ي��دع��وين ه��ذا ال�صوت �إل��ي��ه ..و�أن���ا مقهور يف
�صحرائي..
و�أوام��ره��م تغلي يف قلبي بركانا� ..أن جعجع
بالقوم ..جعجع بالقوم وامنعهم من �شربة ماء..
وال�صوت يرتنح يف غنج ال�صحراء وهو يب�شر هذا
احلر االعمى باجلنة..
يا اهلل �أغثني..
من يقرع للحرب طبوال..؟
ويفت�ش يف ال��ع��ار ع��ن الن�صر ويحلم
بالري وجرجان؟

�أنا ..من جعجع بالقوم
�أنا من دق طبول احلرب الأوىل
ورم���ى ال�سنارة يف ه��ذي ال�صحراء لي�صطاد
الفر�صة للرفعة واملجد
يا للخيبة
ما �أتع�س هذي الأحالم و�أفقرها
هل حقا يا هذا ال�صوت تطاردين باجلنة؟!
و�آنا املهوو�س ببث الرعب بهذي البقعة،
رمل ،عط�ش ،وظهرية قيظ ال ترحم..
هل حقا يا هذا ال�صوت تب�شرين باجلنة ..و�أنا
مل ابرح بعد جنوين..
ه��ي زف��رة ع�شق ي��ا ح��ـ��ر ..ك��ن �أن��ت ال��ب��ادئ يف
امل�سعى� ..سيف ي�ضرب يف
عنق ال�صحراء
كن �أنت الأول والآخر
كن �أنت الكلمة والعربة
كن جنما يوم�ض
كن �أنت احللم
رتق ما خربه الدهر ..و�أب�صر هذا البحر �أمامك
والربان هناك يلوح،
و�سفينة ع�شقك ما برحت هذي ال�صحراء،
والوقت عط�ش ورماح من حقد و�ضغينة،
وال�صوت يلعلع باجلنة يا حـر..
هذي رحلتك الأوىل نحو الفجر
�إن تلكز جوف الأر�ض بع�صا خوفك ..ترتدد..
تهرب؟؟!!
هم قالوا هذا..؟!
ورهانك هذي ال�صحراء ..هذي الأر�ض وهذي
احلكمة.
هذا �سيفي وجوادي وع�صابة را�سي
هذا حلمي ا�سفحه اللحظة بني يديك،
�إن تلكز يف �سيفك
جوف الأر�ض
وت�صرخ مال فمك
التوبة
التوبة يا ابن ر�سول اهلل
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وجيه طاقا

لت

يف مثل هذا الو�ضع تخ�سر الأطراف كلها :امل�ؤ�س�سة
واملوظفون ،ال�سيما �أولئك الذين ت�ضيع قدراتهم
ومواهبهم هباء .لكن ال بد �أن هناك طرقا للتعامل
مع بيئة العمل اخلامدة ،وحتويل م�ؤ�س�ستك �إىل خلية
ن�شطة حتفل باملوظفني الإيجابيني ،و�إطالق العنان
ملواهب مر�ؤو�سيك وقدراتهم� .أهم هذه الطرق يكون
بفتح املجال ملوظفيك كي يبدعوا �أفكارا عظيمة،
ويح�سنوا منتجات وخدمات و�سيا�سات امل�ؤ�س�سة؛
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كما يرون
هم،
بالر�ضا عن وظائف ن �أعمالهم
ون
���أ
ري من النا�س ال ي�شعر ر ما ي�ستحقون ،وب �ؤالء ممن
وه
دي
ث
الك ال يلقون من التق على �أدائهم �سلبا .باللوم يف
ون
هم
س
ب�أن ة ومملة ،مما ينعك� �سريتهم املهنية ،يلق امل�ؤ�س�سية
و الثقافة
ل خالل م
رتيب
�ؤة� ،أ
احلا
خربوا هذه ى الإدارة غري الكف الك�ساىل.
ل�سلبيني و
هذا الأمر عل الء العمل ا
يفة� ،أو زم
ال�ضع

فكل ال�شركات يعتمد جناحها على �شغف موظفيها
وحافزيتهم ور�ؤيتهم وطاقاتهم ،لت�سهم جميعها
باحل�صول على نتائج مده�شة.
�إليك  5خطوات جلعل بيئة العمل يف م�ؤ�س�ستك ن�شطة
وناب�ضة بالإبداع وال�شغف وامل�شاعر الإيجابية:
 .1توا�صل مع موظفيك بو�ضوح :على القائد �إي�صال
�أفكاره بب�ساطة وو�ضوح للموظفني ،و�أن يخربهم
ب���أن��ه ي��رح��ب ب���الإب���داع وي�شجع الأف��ك��ار اجل��دي��دة

واخلالقة ،و�أن بابه مفتوح ال�ستقبال
االق�ت�راح���ات ال��ت��ي ق��د حت�سن من
منتجات وخ��دم��ات امل�ؤ�س�سة .كما
�أن هناك العديد من الطرق التي تتبعها امل�ؤ�س�سات
لتحفيز ق��درات موظفيها الإب��داع��ي��ة ،كاال�ستعانة
بو�سائل التوا�صل االجتماعي و�إجراء امل�سابقات ومنح
اجلوائز التقديرية.
 .2زود موظفيك مبا يلزمهم لتطبيق �أفكارهم

على �أر����ض ال��واق��ع :ال ت��دع الأف��ك��ار واالق�تراح��ات
املتميزة ترتاكم لديك دون فائدة ،فمن املهم جدا �أن
تكون لديك �آلية وا�ضحة وموارد خم�ص�صة الختبار
وجتربة �أفكار موظفيك املبدعني ،و�إال �سي�ؤثر هذا
على م�صداقيتك ،ولن ت�ستطيع �أن متيز بني الأفكار
اجليدة وبني تلك التي ال ت�صلح للتطبيق .كذلك ال
تقلل �أب��دا من �ش�أن �أي فكرة مهما بدت تافهة ،بل
ا�ستمع �إليها حتى لو كنت ت�شعر ب�أنها غري جمدية.
 .3ا�شرح التحديات التي تواجه امل�ؤ�س�سة ب�صدق:
�أع��ل��م موظفيك ب��اخل��ط��وات ال��ت��ي يجب اتخاذها
لتح�سني و�ضع امل�ؤ�س�سة ،و�أو�ضح لهم �أي املجاالت
حتتاج للتطوير �أكرث من غريها ،وما هي التحديات
التي تتطلب حلوال عاجلة .وق��د يبهرك موظفوك
ب�أفكار عظيمة حتل الكثري من امل�شكالت ،فال ترتدد
بطلب امل�ساعدة منهم.
 .4قدم ملوظفيك فر�صا للتعلم و�إث��راء معارفهم
املهنية :كلما انخرط املرء �أكرث يف عمله ،ازدهرت
قدراته الإبداعية ومنت .وحني ي�شارك املوظفون يف
ن�شاطات تعليمية تغذي �شغفهم ال بد �أن ن�شاطهم
يف العمل �سيزداد �أي�ضا ،لذا قدم ملوظفيك دورات
تدريبية جمانية و�أ�شركهم يف فعاليات تعزز من ثقتهم
و�أدائهم و�إنتاجيتهم.
 .5كن �إيجابيا :ال نق�صد االبت�سامات املتكلفة
و"املجامالت" يف العمل ،بل ذلك الإح�سا�س العام
والدائم بالر�ضا لدى املوظفني ،و�شعورهم بال�سعادة
والفخر �إزاء �إجنازاتهم و�أدائهم ،وهي �سعادة عن
جدارة ال عن تكلف .وحني ترى �أنهم يحبون �أعمالهم
ويتحم�سون لبدء يومهم بن�شاط ،فاعلم �أنك �أطلقت
قدراتهم الإبداعية وحققت ر�ضاهم ،وه��ذا �إجناز
رائع.
يكمن دورك -بو�صفك رياديا -يف �أن تطلق العنان
للمواهب الدفينة يف موظفيك ،لتح�سني خدمات
ومنتجات م�ؤ�س�ستك .كما �أن��ك لن ت�ستطيع �أي�ضا
حتقيق هذا الأمر بني ليلة و�ضحاها ،لكن �إذا بد�أت
ب����أول خطوة الآن� ،سرتى �أث���را ف��وري��ا يف معنويات
املوظفني ون�شاطهم .وم��ا هو �إال وق��ت ق�صري حتى
ترى طاقاتهم الإبداعية تتفجر ،مما �سيحدث تغيريا
ملمو�سا يف م�ؤ�س�ستك.

مايكرو�سوفت

تفعلها وت�ستحوذ على قطاع الأجهزة
و اخلدمات يف نوكيا
بعد العديد من اال�شاعات والتي انت�شرت خالل العام املا�ضي �أعلنت نوكيا عن قيام �شركة مايكرو�سوفت
ب�شراء وحدة الأجهزة و اخلدمات و كذلك احل�صول على رخ�ص بع�ض التقنيات التابعه لنوكيا مثل
خرائط  HEREملدة � 4سنوات ،و بلغت قيمة ال�صفقة قرابة  7.17مليار دوالر ،و �سيتحول  32الف
موظف من العمل يف نوكيا �إىل العمل يف �شركة مايكرو�سوفت مبا�شرة ،و اعلن رئي�س �شركة نوكيا عن
ا�ستقالته من من�صبة  Stephen Elopحيث انه �سيتحول �إىل رئي�س قطاع الأجهزة و اخلدمات يف
مايكرو�سوفت.
و تعترب عملية اال�ستحواذ هذه من �أكرب عمليات اال�ستحواذ ملايكرو�سوفت خالل ال�سنوات االخرية
وتريد مايكرو�سوفت من حت�سني و�ضعها يف �سوق الهواتف حيث �أنها ت�شهد تراجع كبري يف نظام
ت�شغيلها وكذلك مبيعات االجهزة الداعمه لنظامها من بينها �أجهزة نوكيا.
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االكتئاب

قبل اجلراحة ي�ؤثر
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االكتئاب عبارة عن م�صطلح ي�ستخدم لو�صف خليط من احلاالت املر�ضية �أو غري املر�ضية يف الإن�سان والتي يتغلب
عليها طابع احلزن .هناك �أنواع متعددة من االكتئاب ق�سمت ح�سب طول فرتة احلزن وعما �إذا كان احلزن قد اثر
على احلياة االجتماعية واملهنية للفرد ،وعما �إذا كان احلزن م�صحوبا بنوبات من الإبتهاج �إ�ضافة �إىل نوبات الك�آبة.
وفقا لدرا�سة علمية وجد الأطباء النف�سانيون �أن
االكتئاب قبل اجل��راح��ة ي�ؤثر على ر�ضا املري�ض
بعدها بغ�ض النظر عن فعالية العملية .
قام الباحثون بدرا�سة على  53مري�ضا من املر�ضى
الذين يخ�ضعون ملراجعة ما بعد العملية اجلراحية
,ووجد الباحثون �أنه بعد عامني من اجلراحة كانت
هناك حت�سينات كبرية يف جميع املقايي�س و النتائج
التي يك�شفها املري�ض .

عوامل خطر االكتئاب تكون معدية

�أخ��ب��ار الطبي .ك�شفت درا���س��ة جديدة �أن �شريك
الغرفة يف اجلامعة يدل على �أن �أ�سلوب خا�ص من
التفكري الذي يجعل النا�س عر�ضة لالكتئاب ميكن
يف الواقع ان ي�ؤثر على االخرين ،وزي��ادة �أعرا�ض
االكتئاب لديهم بعد �ستة �أ�شهر.
تظهر الدرا�سات �أن الأ�شخا�ص الذين ي�ستجيبون
�سلبا ل�ل�أح��داث املجهدة يف احلياة حيث �أن هذه
الأحداث نتيجة لعوامل ال ميكنهم تغريها و�أانعكا�س
لنق�ص خا�ص بهم ،هم �أكرث عر�ضة لالكتئاب .هذا
"ال�ضعف الإدراكي" عامل اخلطر القوي لالكتئاب,
ميكن ا�ستخدامه للتنب�ؤ بنوبة االكتئاب املحتمل

مواجهتها يف امل�ستقبل ،حتى لو مل ي�صابوا بنوبة
اكتئاب قبل ذلك.
الفروق الفردية يف هذا ال�ضعف الإدراكي ترت�سخ يف
مرحلة املراهقة املبكرة و تبقى م�ستقرة طوال فرتة
البلوغ ،لكنها ال تزال لينة حتت ظروف معينة.
وافرت�ض الباحثون �أن ال�ضعف الإدراك��ي قد يكون
"معديا" �أثناء التحول الرئي�سي يف احلياة ،حيث �أن
البيئات االجتماعية لدينا هي يف حالة تغري م�ستمر,
وقام الباحثون باختبار ا�ستخدام بيانات من( 103
زوج )يت�شاركون الغرف ب�شكل ع�شوائي وجميعهم قد
بد�أوا درا�سة الكلية كطالب جدد.
و يف غ�����ض��ون �شهر واح����د م��ن و���ص��ول��ه��م احل��رم
اجلامعي ،قاموا ب�أنهاء اال�ستبيان من غرفهم على
ِاالنرتنت حيث �شمل على تدابري ال�ضعف الإدراكي
و�أعرا�ض االكتئاب ,و�أكملوا نف�س الإج��راءات مرة
�أخرى بعد � 3أ�شهر و بعد � 6أ�شهر,بل قدموا �أي�ضا
مقيا�س ل�ل�أح��داث املجهدة يف حياتهم يف فرتتني
زمنينت خمتلفتني.
�أظهرت النتائج ب�أن الطالب الذين خ�ضعوا ب�شكل
ع�شوائي لدرا�سة يف الغرفة مع م�ستويات عالية من
ال�ضعف الإدراكي من املرجح �أنهم التقطوا العدوى

الإدراكية من �شريك الغرفة اخلا�صة بهم وتطوير
م�ستويات ال�ضعف الأدراكي ،والطالب الذين لديهم
م�ستويات منخف�ضة ل��ل��أدراك و�ضعف نق�صان
اخلربة يف م�ستويات خا�صة بهم كانت اعلى  .حيث
كان �أثر العدوى وا�ضحا يف تقييمات كل من � 3أ�شهر
و � 6أ�شهر.
الأهم من ذلك� ،أن التغريات الإدراكية لها خماطر
م�ضرة يف ال�ضعف للتعر�ض للأكتئاب يف امل�ستقبل:
ك��ان ال��ط�لاب ال��ذي��ن �أظ��ه��روا زي���ادة يف ال�ضعف
الإدراك��ي يف �أول � 3أ�شهر من التحاقهم باجلامعة
ما يقرب من �ضعف م�ستوى �أعرا�ض االكتئاب يف 6
�أ�شهر �أكرث من �أولئك الذين مل تظهر لديهم هذه
الزيادة.
قال الباحثون �أن نتائجهم ت�شري �إىل �أنه قد يكون من
املمكن ا�ستخدام البيئة االجتماعية للفرد كجزء من
عملية التدخل� ،إما كتدخالت الإدراك القائمة �أورمبا
كتدخل م�ستقل ,و�أ���ض��اف الباحثون �أن ال�شخ�ص
املحاط بالآخرين هو ال��ذي يظهر لديه الأ�سلوب
الإدراكي و التكيف حيث ت�ساعد على تي�سري التغيري
الإدراكي يف العالج.

على راحة املري�ض الحقا
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 لقد كان الح�سين الوارث الوحيد لتلك
الثورة التي فجرها جده الر�سول الأعظم
ع��ل��ى الجاهلية ال��رع��ن��اء والعن�سرية
والوثنية لإنقاذ الم�ست�سعفين في الأر�ض
من الظلم والت�سلط وال�ستعباد.
ها�سم معروف الح�سيني من كتابه
(من وحي الثورة الح�سينية)

قد �صنع من املوت كرنفا ًال!

تختلف ال�شعوب واملجتمعات يف قناعاتها وفل�سفاتهم ويف نظرتها للقيم
اليعد كذلك عند اولئك  ..وما �أ�ؤمن
عد بطولة عند ه�ؤالء قد
ّ
 ..فما ُي ّ
به انا يكفر به غريي  ,هكذا هي الب�شرية التتفق يف امل�سميات واالحكام
ولكن النا�س جميعا يتفقون على قدا�سة املعتقد والراي الذي يتبناه
االن�سان وميثل قناعته مهما كان  ,فالنا�س جميعا يبجلون من يتم�سك به
ويجعله مبدءا اليحيد عنه وكما قال فولتري ( قد الاتفق معك يف الر�أي
ولكني على ا�ستعداد الن اموت يف �سبيل ان تقول ر�أيك )  ,واتفق النا�س
اي�ضا على ان املوت برهان قاطع لثبات االن�سان الميكن ان ي�شوب موقفه
وقد �أقدم على املوت �شائبة وكما قال املتنبي ( وقفت وما يف املوت �شك
لواقف  , )...لهذا اذا ما اردنا �أن نعرف احل�سني عليه ال�سالم للعامل بلغة
تفهمها كل �شعوبه ..
�إنه رجل �صنع من املوت كرنفاال وهو يدافع عما �آمن به ..

• �صالح اخلاقاين
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يا علي بن مو�سى الر�سا 
 11ذوالقعدة والدة االمام الر�سا 

في التاأكيد على ا�ستحباب زيارته

عن ر�سول اهلل �" :ستُدفن ب�سعة م ّني باأر�س خرا�سان ال يزورها موؤمن اإ ّال اأوجب اهلل ع ّز وج ّل له
الج ّنة وح ّرم ج�سده على النار" (.)1
بال�سم ظلم ًا ،ا�سمه ا�سمي ،وا�سم اأبيه
علي ÷�" :س ُيقتل رجل من ِولدي باأر�س خرا�سان ّ
عن االإمام ّ
()2
ا�سم ابن عمران مو�سى ÷ ،اأال ف َمن زاره في غربته غفر اهلل تعالى ذنوبه" .

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

تمديد فترة استالم نصوص مسابقة تأليف
كتاب عن سيرة اإلمام علي الهادي 
قررت العتبة احل�سينية املقد�سة متديد فرتة ا�ستالم الن�صو�ص اخلا�صة بـت�أليف
كتاب عن �سرية االم��ام الهادي (عليه ال�سالم) اىل 2013/12/31م بدال من
 2013/5/15م ،على �أن تر�سل النتاجات على قر�ص (�سي دي)�إ�ضافة �إىل الن�سخة
املكتوبة �إىل العتبة احل�سينية املقد�سة �أو على الربيد الإلكرتوين:
(." )info@imamhussain.org
�صرح بذلك م�س�ؤول ق�سم الإعالم يف العتبة املقد�سة الأ�ستاذ علي كاظم �سلطان
داعيا الكتاب اىل امل�شاركة يف امل�سابقة اخلا�صة بت�أليف كتاب يخ�ص �سرية الإمام
على الهادي عليه ال�سالم .
و�أ�ضاف" ت�أتي هذه امل�سابقة من منطلق قول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله ( �إين
تارك فيكم الثقلني  :كتاب اهلل  ،وعرتتي �أهل بيتي  ،ما �إن مت�سكتم بهما لن ت�ضلوا
بعدي �أبدا ) .
وعن �شروط هذه امل�سابقة بني الأ�ستاذ علي �أنها"
� -1أن تتناول الكتابة حياة الإمام علي الهادي عليه ال�سالم ومعطياته و�سريته

وحتليلها ب�صورة تو�ضح دور الإم��ام يف حفظ الإ���س�لام وكيان امل�سلمني ودوره
العقائدي والثقايف واالجتماعي وغري ذلك.
� -2أن يكون الكتاب باللغة العربية .
� -3أن ال تقل عن مائتي �صفحة و�أن ال تزيد عن �أربعمائة �صفحه حجم ()a4
وحجم اخلط (.)16
 -4ذكر امل�صادر التي مت �أخذ املعلومات منها .
 -5حتتفظ العتبة احل�سينة املقد�سة بحق طباعة الن�صو�ص امل�شاركة يف امل�سابقة .
� -6أن ال يكون البحث ( الكل �أو اجلزء) من�شور نهائي ًا .
مو�ضح ًا "�أن جوائز هذه امل�سابقة هي كالتايل:
اجلائزة الأوىل  3500دوالر �أمريكي
اجلائزة الثانية  2500دوالر �أمريكي
اجلائزة الثالثة 1000دوالر �أمريكي
كما �ستقدم جوائز معنوية لل ّكتاب الذين مل يح�صلوا على جوائز مالية".

