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اإن ماأ�ساة احل�سني بن علي تنطوي على اأ�سمى معاين اال�ست�سهاد يف �سبيل 
العدل االجتماعي.

الباحث االإنكليزي - جون اأ�سر



•  بقلم: رئي�س التحرير 

هل نحن اأ�سحاب ح�سارة؟
����س���وؤال ل��و ط���رح ع��ل��ى الذه����ان 
لتباينت حوله الجابات و�سيجيب 
البع�س قائال: نعم، معتمدا على 
لأمته  تع�سب  م��ن  نف�سه  يف  م��ا 

واعتزاز  بنف�سه.
ي��ت��ف��ك��رون يف معنى   ول��ك��ن م��ن 
احل�سارة وما تقود اإليه وبخا�سة 
الن�سان  بناء  بجانب  يتعلق  فيما 
ورقيها  الن�سانية  مبعاين  املكلل 
الجابة  يف  قليال  يتمعنون  �سوف 
بل قد يقعون يف حرية خ�سو�سا 
اإذا كان المر - كما قلنا- متعلقا 
مب��دى جن��اح احل�����س��ارة يف بناء 
حياته  نظم  يف  ال��راق��ي  الن�سان 
تفكريه  وطرائق  �سلوكه  واأمن���اط 
وغ���ريه���ا م���ن امل�����س��ائ��ل امل��ه��م��ة 

للنهو�س الن�ساين.
ب�سيطة  م��ق��ارن��ة  اج����راء  ول���و مت 
ما  بني  ح�سرا-  ال�سدد  -بهذا 
و�سلت اإليه ال الأقل عمرا من 
لوجد  اليوم  فيه  نحن  وم��ا  اأمتنا 
اأمتنا  ف��ه��اه��ي  ك��ب��ريا،  اخ��ت��الف��ا 
اأدراجها  تعود  ال�سديد  ولال�سف 
والع�سبية  الهمجية  ع�سور  اىل 
فيها  �سائدا  واأ�سبح  والق��ت��ت��ال، 
بل  والأخ��الق��ي  القيمي  النحالل 

وحتى الديني.
ك���ل ذل���ك ي��ق��ودن��ا اىل ام��ري��ن، 
اأ�سحاب  نكن  اأننا مل  اإم��ا  اأولهما 
ح�سارة اأ�سال، وبالتايل اأ�سبحنا 
احلياة،  يف  التخبط  ه��ذا  نعي�س 

اأن  �ساأنه  من  ما  كل  ونرف�س  بل 
احلميدة  والخ���الق  القيم  ينمي 
على  دليل  وخ��ري  جمتمعاتنا،  يف 
ال�سريحة  املخالفات  تلك  ذل��ك 
والوا�سحة لكل ما قدمه لنا ر�سول 
واآل��ه( فهو  اهلل )�سلى اهلل عليه 
قد دعانا بدينه ال�سالمي -على 
اىل  احل�����س��ر-  ل  امل��ث��ال  �سبيل 
الأر�س  واإعمار  ال�سلمي  التعاي�س 
ون�سر العدل وغريها، لكننا اأبينا 
اجلاهلية  الع�سور  يف  العي�س  اإل 
ح��ي��ث ال��ق��ت��ل ون�����س��ر ال���دم���ار يف 
بقوة  والت�سلط  والظلم  الأر�����س 
بل  وال��ك��ذب،  وب��اخل��داع  ال�سالح 

وبكل �سبيل مهما كان انحطاطه.
اأما الأمر الثاين فهو اأننا كنا يوما 
اأ�سحاب ح�سارة ولكننا اأ�سعناها 
بفعل فاعل اأو دون اإدراك منا، واإن 
هذا الراأي لرمبا كان الأقرب اىل 
م��ّن اهلل -تعاىل-  ال��واق��ع، حيث 
علينا باأعظم ما ميكننا من الرقي 
فوق كل ح�سارات العامل ال�سالفة 
معه  تفاعلنا  ل��و  فيما  والالحقة 
تفاعال �سحيحا، ونقيناه من كل 
اليها  اأدت  اأدران  م��ن  �سابه  م��ا 
وطم�س  ت���ارة  التزييف  اأ�ساليب 

املعامل واحلقائق تارة اأخرى.
ورب قائل يقول: اإن تلك الأ ما 
كان تقدمها ورقيها اإل ب�سبب ما 
وعلوم  معارف  من  اأمتنا  قدمته 
يف  الرئي�سي  ال�سبب  ه��ي  ك��ان��ت 
جن��اح��ه��ا وت��ق��دم��ه��ا، وه��ن��ا تقع 

احل����رية ال���ك���ربى ف��ي��م��ا ل���و �سح 
ذلك، اإذ تاأتي اأ�سئلة اأخرى منها 
اإدراك���ا  اأك��رث   الأ تلك  اأن  ه��ل 
منا حتى يتمكنوا من التقدم فيما 
نحن نعي�س حالة الرتاجع يف كل 
منلك  اأننا  رغ��م  احلياة  ميادين 
كل موؤهالت التقدم، اأم اأن هناك 
اأيادي خبيثة تالعبت بنا وبعقولنا 
فجعلتنا ننبذ وراء ظهورنا اأ�سباب 
ولي�س  ورفعتنا  وت��ق��ّدم��ن��ا  ع��ّزن��ا 
بل  امل��ادي  اجلانب  هنا  املق�سود 
اجلانب الروحي املتعلق باإن�سانيتنا 
و�سعينا لن�سر اخلري يف الر�س كما 

طلب منا ديننا احلنيف.
اخلبيثة  الأي����ادي  تلك  اإن��ه��ا  نعم 
التي جعلتنا نفارق اخللق النبوي 
العظيم ون�سري خلف خلق الطلقاء 
اليوم  اىل  اأننا  والغريب  ال�سقيم، 
املريرة  احلقيقة  تلك  ن��درك  مل 
باأننا  اأنف�سنا  نخدع  زلنا  ول  بل 
نتبع الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم( فيما ت�سرخ حقيقتنا باأننا 

ل�سنا كذلك اطالقا.
ولعل اأح��د اأه��م اأ�سباب ذل��ك هو 
ذل���ك الع�����الم ال��ب��غ��ي�����س ال���ذي 
الرجعية  روح  فينا  يبث  فتئ  م��ا 
التناحر  اىل  ويدعونا  والع�سبية 
والقتتال فيما بيننا، ويبعدنا بكل 
وق��درات  اأ�ساليب  من  له  اتيح  ما 
حل�سارتنا  ت�سييعنا  زي���ادة  اىل 
وقيمها  ال��ع��ظ��ي��م��ة  ال���س��الم��ي��ة 

الربانية ال�سامية والنبيلة. 
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  اختتام 
املوؤمتر التبليغي 
الرابع يف العتبة 

احل�شينية 
املقد�شة 

والأم��ني  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  ا�ستقبل 
�سيافة  دار  يف  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العام 
ال�سعب  اأطياف  وفدًا من خمتلف  املقد�سة  العتبة 

العراقي.
الق�سايا  ابرز  الكربالئي حتدث عن  ال�سيخ  وقال 
واملوا�سيع التي تهم املواطن العراقي قائاًل "علينا 
ان ن�سخ�س ان امل�سوؤولية ت�سامنية يف العراق، واإن 
كانت بالدرجة ال�سا�س تقع على عاتق امل�سوؤولني 
ال�سلطة  وبيدهم  الم��ور  بزمام  مي�سك  من  فهم 
ب��درج��ات  امل�سوؤولية  ه��ذه  اي�سا  ول��ك��ن  وال��ق��رار 
متفاوتة تقع على عاتق اجلميع وكلٌّ بح�سب موقعه 
وعلى �سوء ذلك لبد ان يراجع كل �سخ�س نف�سه 

ويعرف طبيعة امل�سوؤولية امللقاة على عاتقه ".

وتابع �سماحته "ومن واجبنا ان ن�ست�سعر امل�سوؤولية 
-ع��ّز  ب��اهلل  وارتباطنا  عالقتنا  ونعمق  الدينية 
الأخ��رى  هي  الوطنية  امل�سوؤولية  ان  كما  وج��ّل- 
جتمعنا  فنحن  الدينية  امل�سوؤولية  م��ع  ت�سرتك 
م�سرتكات على راأ�سها انتماوؤنا لالإ�سالم ويجمعنا 
اي�سًا النتماء اىل هذا الوطن وهذه الرتبة وهذه 

امل�سرتكات تفر�س علينا م�سوؤولية عميقة ".
واأو�سح �سماحته "ان توفري اخلدمات واإيجاد حياة 
حرة كرمية للمواطن م�سوؤولية مهمة لكن علينا ان 
يف  والأخالقية  والرتبوية  الدينية  اجلوانب  نويل 
اأن  منكم  اأرج��وه  وال��ذي  الكايف  الهتمام  حياتنا 

تلتفتوا اىل طبيعة هذه امل�سوؤولية ".
ببناء  نهتم  ان  علينا  اخ���واين   " �سماحته  واأمل���َح 

والأ�ساتذة  واملوظفني  ال�سيا�سيني  من  جديد  جيل 
واملواطنني ولكن هذا ل يعني ان ال�ساحة العراقية 
يتحملون  الذين  والوطنيني  املخل�سني  من  خالية 
من  منهم  امل��زي��د  اىل  نحتاج  ولكننا  امل�سوؤولية 
اأملنا  يحقق  م��ا  اىل  احل��ايل  ال��واق��ع  تغيري  اأج��ل 

وطموحنا".
الدويل  الإعالم  ملوقع  باللقاء حتدث  يتعلق  وفيما 
خالد  ال�ستاذ  ال�سعب(  )اف��راح  موؤ�س�سة  رئي�س 
عودة قائاًل "زرنا الإمام احل�سني -عليه ال�سالم- 
والأم��ني  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  والتقينا 
العام للعتبة احل�سينية املقد�سة ال�سيخ عبد املهدي 
�سالح  وتهم  �سديدة  توجيهاته  وكانت  الكربالئي 

ال�سعب العراقي بدون ا�ستثناء ".
واأو�سح "نحن منثل جميع اطياف ال�سعب العراقي 
وال�سعب  ك��الأع��ظ��م��ي��ة  امل��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف  وم���ن 
يت�سمن  ووف��دن��ا  ال�����س��در،  وم��دي��ن��ة  والف�سيلية 
�سيوخ  كمجل�س  وال��وج��ه��اء  وال�سيوخ  ال���س��ات��ذة 

العظمية ورابطة العوائل املت�سررة ".

فعاليات  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  اختتمت 
العتبة  تقيمه  ال���ذي  ال��راب��ع  التبليغي  امل��وؤمت��ر 
واملبلغات  باملبلغني  واخلا�س  املقد�سة  احل�سينية 
علماء  وبح�سور  احل��رام  حم��رم  �سعائر  لإح��ي��اء 

وخطباء و�سخ�سيات دينية وحوزوية.
وحمل املوؤمتر )�سعار الإمام احل�سني عليه ال�سالم 
طريق احلق ل ي�سلكه ال اهل الب�سائر(  وت�سمن 
الكلمات  من  العديد  اإلقاء  يومني  ومل��دة  املوؤمتر 
البحثية فيما يخ�س اإحياء �سعائر حمرم احلرام 

والدور الريادي للمنرب احل�سيني يف احيائها .
مل��وق��ع )الع���الم  امل��وؤمت��ر حت��دث  فعاليات  وع��ن 
الدويل( رئي�س ق�سم ال�سوؤون الدينية ال�سيخ رائد 
الذي  الرابع  التبليغي  املوؤمتر   " قائاًل  احليدري 
املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العامة  المانة  تقيمه 
خالله  من  نطمح  الدينية  ال�سوؤون  بق�سم  متمثلة 

اىل تقوية الو�سائج بني املبّلغني واملبّلغات واملجتمع 
بني  وال��روؤى  الفكار  لتالقح  التالقي  من  بد  فال 
يّت�سف  اأ�سا�سية  مبادئ  فهناك  الطرفني  هذين 
يتحّلى  ان  ومبلغ  خطيب  كل  من  لب��د  املنرب  بها 
جملة  دع���وة  على  عملنا  "لذلك  مو�سحًا  ب��ه��ا، 
ال�سرف  النجف  يف  العلمية  احل��وزة  علماء  من 
القادم  للجيل  ليبينوا  واملبلغني  اخلطباء  وكبار 
والأ�سا�سيات  والأفكار  ال��روؤى  تلك  اخلطباء  من 
انطلقت  هنا  ومن  وخطيب،  مبّلغ  لكّل  ال�سرورية 

هذه البادرة وتبلورت فكرة املوؤمتر ".
تن�سئة جيل �سالح  "نطمح اىل  واو�سح احليدري 
ال�سالح  كال�سلف  ليكونوا  واملبلغني  اخلطباء  من 
امل�سرية  ق���ادوا  ال��ذي��ن  ال��ق��دام��ى  خطبائنا  م��ن 
الظلم  وق��ارع��وا  املا�سية  العقود  ه��ذه  طيلة  على 
اأثر  ملنربهم  وكان  ومبادئهم  ب�سوتهم  والطغيان 
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 ال�شيخ الكربالئي لوفد حمافظة بابل: اهتموا باجلوانب العلمّية 
والرتبوّية اهتماما خا�شا 

 •  حممود امل�سعودي
اأو�سى الأمني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة ال�سيخ 
عبد املهدي الكربالئي خالل ا�ستقباله حمافظ بابل 
ال�سلطاين على راأ�س وفد رفيع  ال�سيد �سادق مدلول 
والرتبوّية  العلمّية  باجلوانب  بالهتمام  امل�ستوى، 
الن�سان بطريقة  بناء  والرتكيز على  اهتماما خا�سًا 
امل��وازن��ة  م��ن  ال�ستفادة  خ��الل  م��ن  وتربوية  علمية 
روافد  البحث عن   وكذلك  الأقاليم  بتنمية  اخلا�سة 

متعددة لتمويل امل�ساريع التعليمة والرتبوية.
واأ�ساف الكربالئي: من جملة م�ساكلنا يف العراق هو 
عدم الهتمام ببناء الإن�سان لذا علينا الهتمام بهذا 

اجلانب.
الفر�سة  ه��ذه  ا�ستثمروا  الكربالئي:  ال�سيخ  وتابع 
حمافظة  ادارة  �سوؤون  يف  كم�سوؤولني  فيها  انتم  التي 
وق�ساء  املواطن  خدمة  لأن  املواطن  خدمة  يف  بابل 
احتياجاته فيها اأجر وثواب كبري عند اهلل، فا�ستغلوا 
واأو�سيكم بالعمل  هذه الفر�سة يف خدمة املواطنني  

بروح الرعاية الأبوّية.

املقد�سة:  احل�سينية  للعتبة  العام  الم��ني  واأ���س��اف 
عليكم توظيف كل الطاقات والقدرات يف �سبيل خدمة 
و  معوقات  وج��ود  برغم  الفرتة  ه��ذه  خ��الل  املواطن 
عوار�س كثرية يف بلدنا، ولكن مع ذلك على امل�سوؤول 
التوكل على اهلل -تعاىل- وطلب العون منه يف �سبيل  
وان  النا�س  خلدمة  اجلهود  من  لديه  ما  كل  تقدمي 
ول  -تعاىل-  هلل  يقدمها   التي  اخلدمات  كل  يجعل 
عليه  وي�سّهل  يوفّقه  اهلل  فان  دنيوّيا  �سيئا  بها  يطلب 

عمله ان �ساء اهلل.
مب�ساألة  انعكا�سات  هناك  قائال:  الكربالئي  واأ�سار 
التناف�س النتخابي وتعدد الكتل وهذا يورث ال�سراع  
واحيانا يورث فجوة وحت�س�سا، وهو يلقي بظالله على 
نحتاج  لذلك نحن  الواحد،  الفريق  وروح  العمل  روح 
من الخوة ول �سيما الذين هم يف قمة مواقع الدارة 
ان تكون لهم روح الأبوّية بحيث ي�سملون جميع الذي 
حتى  ال��روح  بهذه  انتماءاتهم  بكافة  معهم  يعملون 
الواحد  الفريق  ب��روح  العمل  اأج��واء  تتوفر  ان  ميكن 
العمل كثريا  يوؤدي اىل تطوير  الواحدة مما  والعائلة 

ويزيل الكثري من العقبات التي توؤثر على جناح العمل. 
وختم الكربالئي حديثه قائاًل : عليكم ان ت�سخ�سوا 
بالعمل  الرت��ق��اء  اىل  ت���وؤدي  ال��ت��ي  الو�سائل  م��اه��ي 
وازده���اره  البلد  ه��ذا  رفعة  اأج��ل  م��ن  ب��ه  والنهو�س 

واإ�سعاد مواطنيه الكرماء.
ملوقع  حتدث  ال�سلطاين  مدلول  �سادق  بابل  حمافظ 
الع���الم ال���دويل ق��ائ��اًل : �سكلنا وف���دا م��ن روؤ���س��اء 
�سماحة  للقاء  بابل  حمافظة  يف  الداري��ة  الوحدات 
للعتبة  العام  الم��ني  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ 
توؤدي  التي  المور  اأهم  وتداولنا  املقد�سة  احل�سينية 
بحثنا  وكذلك  للمواطن  اف�سل اخلدمات  تقدمي  اىل 
ال�سعوبات وامل�ساكل التي تعيق امل�سوؤول للو�سول اىل 
بعد  فيما  ناق�سنا   : مبينًا  اخلدمات،  اف�سل  حتقيق 
�سبل التعاون والتن�سيق بني العتبة احل�سينية املقد�سة 
الكربالئي  ال�سيخ  �سماحة  ابدى  وقد  بابل  وحمافظة 
بابل  حمافظة  يف  م�ساريع  باإن�ساء  الكبري  اهتمامه 
خدمات  توؤدي  امل�ساريع  وهذه  املقد�سة،  للعتبة  تعود 

م�سرتكة لزوار العتبات املقد�سة ولأهايل بابل �سوية.

وا�سح وكبري يف نفو�س النا�س، ول زال ذلك الثر 
يت�سف  ك��ان  ما  ب�سبب  املوؤمنني  ا�سماع  يف  ي��رن 
من  جمال�سهم  يف  الأج���الء  اخلطباء  اولئك  به 
يف  موؤثرة  واإر���س��اد  وع��ظ  وجمال�س  بليغة  خطب 
املوؤمنني فكان ال�سدى وا�سعا وكبريا لذلك املنرب 
احل�سيني الذي كان ول زال القدوة لبيان احكام 
مّيز  ما  "اأهم  مبينًا  امل�سلمني،  وعقائد  الدين 
موؤمتر هذا العام انه مت دعوة جملة من العلماء 
من  جملة  دع��وة  عن  ف�سال  املجتهدين،  وبع�س 
العلماء واخلطباء من لبنان ومدينة قم املقد�سة 
املوؤمتر  ه��ذا  اأه��داف  اأه��م  وم��ن   ، ودول اخلليج 
يف  تتوفر  واملبلغني  اخل��ط��ب��اء  م��ن  جيل  تن�سئة 
�سخ�سياتهم مقومات اأ�سا�سية ميكن من خاللها 

خدمة املجتمع واملذهب ".
ال�سيخ  احل�سيني  لنا اخلطيب  من جانبه حتّدث 

الظواهر  م��ن  ان   " ق��ائ��اًل  الب��راه��ي��م��ي  جعفر 
مثل  عقد  احل�سينية  اخلدمة  اإط��ار  يف  ال�سحية 
هذه اللقاءات لتتالقح الفكار وتتجاذب املواقف 
وه��ذا  امل��رح��ل��ة،  ه��ذه  العقيدة يف  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
خالل  ومن  "ندعو  مو�سحًا  اخلطري،  املنعطف 
هذا املوؤمتر اىل ان تكون لغة اخلطاب الإ�سالمي 

لغة معتدلة تدعو لل�سلم وال�سالح، وهذا ما دعا 
ن�سكر  ونحن  ال�سالم،  عليه  احل�سني  الإمام  اليه 
هذا  اإقامة  تبني  على  املقد�سة  احل�سينية  العتبة 
املوؤمتر لتتبلور الفكار وتتبادل الروؤى مع اقرتاب 
احلرام  حمرم  �سهري  يف  الأه��م  التبليغ  مو�سم 

و�سفر اخلري ".
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  �شبكة االإعالم العراقي تبحث اآفاق التعاون االعالمي مع العتبة 
العلوّية املقّد�شة 

ال�ستاذ  برئا�سة  العراقي  العالم  �سبكة  من  وفد 
ال�سبكة  اأمناء  هياأة  رئي�س  ال�سبوط  اجلبار  عبد 
�سبكة  يف  الإعالمي  التدريب  معهد  مدير  يرافقه 
الإعالم العراقي وال�سيد م�سر البكاء مدير قناة 
املقد�سة  العلوية  العتبة  زار  الف�سائية  الغدير 
التابع  الع��الم  وق�سم  العامة  المانة  من  بدعوة 

للعتبة املقد�سة .
ع�سو  ح  ��رَّ ���سَ واأهدافها  ال��زي��ارة  عن  حديثه  ويف 
جمل�س اإدارة العتبة العلوية املقد�سة الدكتور علي 
العلوية  للعتبة  الإع��الم��ي  للمركز  حجي  خ�سري 
لها ثمرات  ك��ان��ت  :" ال��زي��ارة  ق��ائ��ال  امل��ق��د���س��ة  
بني  التعاون  اآف��اق  فتح  بحث  اأولها  ك��ان  متعددة 
العراقي  الإع��الم  و�سبكة  املقد�سة  العلوية  العتبة 

الإعالم  يف  العريقة  املوؤ�س�سة 
العربي ".

التفاق  اإن   ": بقوله  م�سريا 
على اآفاق التعاون مت بحثه من 
تدريب  الأول  حمورين  خالل 
العاملة  الع��الم��ي��ة  ال��ك��وادر 
معهد  يف  املقد�سة  العتبة  يف 
التدريب الإذاعي والتلفزيوين 
املوجود يف ال�سبكة، فيما كان 
املحور الثاين من هذا التفاق 

�سبكة  يف  امل��وج��ودة  اخل��ربات  من  ال�ستفادة  هو 
العالم العراقي من اأجل ال�ستعداد لتهيئة املدينة 
العالمية ل�سيما واأن اخلطوات بداأت تتقدم بنا 
املدينة  لهذه  الأ�سا�س  حجر  و�سع  يف  الإم��ام  اىل 

الإعالمية املزمع اإقامتها قريبا ".
واأ�ساف الدكتور علي خ�سري حجي :"اإن الغر�س 
الثاين من هذه الزيارة املفاحتة للتغطية الإعالمية 
الدقيقة ملهرجان الغدير العاملي الثاين وما ميثله 
ي�ستقطبه  وم��ا  عاملية  ر�سالة  من  املهرجان  ه��ذا 
طوائف  متثل  ج��دا  مهمة  و�سخ�سيات  وف��ود  من 
متعددة واأديان خمتلفة ، حيث مت اأخذ الوعود من 
ال�ستاذ ال�سبوط بتغطية املهرجان تغطية اإعالمية 
يومية تغطي كامل فعاليات  تت�سمن ر�سالة  كاملة 

املهرجان ".
من جانبه عربَّ ال�ستاذ عبد اجلبار ال�سبوط عن 
بزيارة  ت�سرفنا  وقال:"   ، الزيارة  بهذه  �سعادته 
���س��ري��ح الم����ام ع��ل��ي -ع��ل��ي��ه ال�����س��الم- وال��ل��ق��اء 
املقد�سة  العتبة  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  ب��الخ��وة 
وبحثنا معهم اآفاق التعاون بني العتبة وبني �سبكة 
املدينة  ب��اإن�����س��اء  يتعلق  فيما  ال��ع��راق��ي  الإع����الم 
الإعالمية التابعة للعتبة ، ونحن لدينا ال�ستعداد 
الكامل لدعم هذا امل�سروع الإعالمي ال�سخم جدا  
باجلوانب  يتعلق  فيما  الكاملة  امل�ساندة  واإع��الن 
الإعالمية والهند�سية من اأجل اإن�ساء وتنفيذ هذا 
املظاهر  من  مظهرا  يكون  لكي  الطموح  امل�سروع 
ولكي  اجل��دي��د  ال��ع��راق  يف  املتقدمة  احل�سارية 

من  املقد�سة  العلوية  العتبة  خاللها  من  تتمكن 
مهنّية  اإعالمية  موؤ�س�سة  عرب  ر�سالتها  اإي�سال 
مبقايي�س  العمل  على  قادرة  �سة  متخ�سّ حمرتفة 

عاملية متقدمة باإذن اهلل ."
ال��زي��ارة ق��ال ناجي  ال��ه��دف م��ن  ويف حديثه ع��ن 
الفتالوي مدير معهد التدريب الإعالمي يف �سبكة 
الإعالم العراقي :" بناًء على الدعوة املقدمة من 
الإعالمي  �سبكة  اىل  املقد�سة  العلوية  العتبة  قبل 
العراقي هنالك اأكرث من مف�سل مهم لهذه الزيارة 
املباركة يتمثل بكيفية اإجراء بروتوكول تعاون بني 
العتبة املقد�سة و�سبكة الإعالم العراقي يف جمال 
تبادل اخلربات وتدريب الكوادر الإعالمية العاملة 
يف العتبة مع اإعطاء روؤى وا�ست�سارات حول املدينة 

الإعالمية املزمع اإقامتها واإن�ساوؤها واإجنازها من 
بهذه  احلديث  ك��ان  املقّد�سة  العلوّية  العتبة  قبل 
على  التفاق  مت  حيث  مبداأي  نحو  على  املجالت 
متخ�س�سة  وجل��ان  اأع�ساء  بني  الزيارات  تبادل 
امل�ستقبل  يف  وبالعك�س  ال�سبكة  اىل  العتبة  م��ن 

القريب ".
 فيما اأ�سار ال�سيد م�سر البّكاء مدير قناة الغدير 
العتبة  ب��زي��ارة  ف  الت�سرُّ اإن   ": قائال  الف�سائية 
يف  الإخ��وة  قبل  من  مباركة  بدعوة  جاء  املقد�سة 
ق�سم العالم التابع للعتبة املقد�سة وهذا التوا�سل 
الدائم وا�ستمراره �سيعطي فكرة وا�سحة للخطاب 
الذي تتبناه مدينة اأمري املوؤمنني -عليه ال�سالم - 
وهي  املقد�س  العلوي  باحلرم  املتعلق  وبجمهورها 
يجب  ج��دا  ك��ب��رية  م�سوؤولية 
العلوية  العتبة  له  تت�سدى  اأن 
لهذه  الت�سدي  لأن  املقد�سة 
امل�سوؤولية بدون العتبة املقد�سة 

هو �سعب م�ست�سعب".
اإن  البكاء:"  ال�سيد  واأ�ساف   
للعتبة  العامة  الم��ان��ة  حركة 
امل��ق��د���س��ة م��ع باقي  ال��ع��ل��وي��ة 
فاعلة   حركة  تعد  املوؤ�س�سات 
الغدير  مهرجان  اإق��ام��ة  وان 
العاملي بن�سخته الثانية دللة اأخرى على وجود روؤيا 
وال�سرائح العالمية  املجتمع  فاعلة لالرتباط مع 
املثقفة ب�سكل عام وهذه الزيارة هي جزء من هذا 

العمل التفاعلي".
 واأ�سار ال�سيد البكاء يف حديثه عن حركة العمار 
:"ان  املقد�سة  العلوية  العتبة  تنفيذها يف  اجلاري 
م�ساريع البنى التحتية اجلاري اجنازها يف العتبة 
العلوية املقد�سة وما يحيط بها ت�سري ا�سارة فاعلة 
البنى  لتطوير  ج��اد  عمل  وج���ود  اىل  ووا���س��ح��ة 
ميدانية  ا�سافة  على  ودليل  املدينة  يف  التحتية 
مالئم  ب�سكل  الأم��ور  بتهيئة  الأر���س  واإ�سرارعلى 

خلدمة الزائر الكرمي ". 
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  العتبة العبا�شية املقد�شة: اإن�شاءح�شانة ورو�شة منوذجّيتني  
يف  بداأته  ملا  وا�ستكماًل  2014م،   -  2013 اجلديد  الدرا�سي  العام  بدء  مع  تزامنًا 
مدار�س العميد النموذجية البتدائية، والتي افتتحت ال�سبوع املا�سي، وانطالقا من 
حر�س العتبة العبا�سية املقد�سة يف تربية وبناء جيل نا�سئ وواعد خدمة حا�سر هذا 
البلد العزيز وم�ستقبله، ا�ستقبلت كل من ح�سانة ورو�سة العميد النموذجيتني �سباح 
اليوم ال�سبت 28 ذو القعدة 1434 ه� املوافق 5 ت�سرين الول 2013 م، اأكرث من 80 

طفاًل وطفلة تراوحت اأعمارهم بني �سنتني وخم�س �سنوات .
املقد�سة  العبا�سية  العتبة  اإدارة  جمل�س  ع�سو 
الأ�ستاذ  امل�سروع  ه��ذا  ع��ن  املبا�سر  وامل�����س��وؤول 
" بلغ  الكفيل  ل�سبكة  ب��نّي  ال��زي��دي  راه��ي  ميثم 
من  ك��ل  يف  قبولهم  مت  ال��ذي��ن  الأط���ف���ال  ع���دد 
من  اأكرث  النموذجيتني  العميد  وح�سانة  رو�سة 
يعمل  بهم  خا�س  منهاج  اأُع���ّد  وق��د  ط��ف��اًل    80
دينننا  مبادئ  وف��ق  الطفل  وتربية  تنمية  على 
البيت  اأه��ل  مذهب  وعلى  احلنيف،  ال�سالمي 
وتطبيقها  بلورتها  على  والعمل  ال�سالم،  عليهم 
تعليمي  تربوي  منهج  وب�سكل  الواقع،  اأر�س  على 
ت�سب  الأم��ور  من  جملة  فيه  اعتمدت  متكامل، 
جميعها يف تنمية اأحا�سي�س الأطفال على التعلم 
الإ�سالمية  وال��ق��ي��م  الأط���ر  وف��ق  ال��ع��ل��م،  وح��ب 

على  حائزًا  املتخرج  التلميذ  يكون  بحيث  ال�سرعية،  العراقية  الجتماعية  والعادات 
�س لهم برنامج تعليمي  العلم والأخالق ، وقد مّت توزيع التالميذ على مراحل وُخ�سِّ
الإنكليزية  اللغة   - العربية  )اللغة  يف  درو�س  على  ي�ستمل  الرو�سة،  ملرحلة  متكامل 
 - الفنية  والأع��م��ال  الر�سم   - الأنا�سيد   - الريا�سيات   - الدينية   - الفرن�سية   -
الريا�سة(، وجميعها �سملت و�سائل اإي�ساح ت�ساعد على تو�سيل الأفكار ب�سورة اأدق 
واأعمق لذهن الطفل ".م�سيفًا " جرى اإعداد وتهيئة كادر متخ�س�س على اأكمل وجه 
معلمة   17 الرو�سة  كادر  وقدبلغ عدد  واحل�سانة،  الرو�سة  واإدارة  الإ�سراف  لغر�س 
من ذوات الكفاءة العالية  وقد خ�سعن لعدة اختبارات قبل قبولهن من اأجل الوقوف 

على م�ستواهن العلمي والديني ، على اعتبار اأن جميع الأطفال اأمانة يف عنق املعلم، 
ومبا  وال�سليمة،  ال�سحيحة  الن�ساأة  وتن�سئتها  عليها  املحافظة  ال�سرعي  واجبنا  فمن 
على  التاأكيد  " اإّن  ومكانتها".مو�سحًا  املقد�سة   العبا�سية  العتبة  قد�سية  مع  يتالءم 
العامل النف�سي للطفل كان من اأولويات عملنا، باعتباره من اأهم اأ�سباب جناح اأو ف�سل 
اأي طفل والوقوف على مكامن قوة و�سخ�سية كل طفل، وحتليلها حتلياًل علميًا وفق 
اأي تهيئته  اإ�سرتاتيجية و�سعتها جلنة الرتبية والتعليم يف العتبة العبا�سية املقد�سة، 
تهيئة نف�سية ل�ستقبال اأي مادة اأو معلومة، من 
يتعلمه،  وم��ا  الطفل  خ��الل ح��الت اجل��ذب بني 
فالهدف هو لي�س �سخ معلومات فقط واإمنا خلق 
".واأ�ساف  والعلم  للدرا�سة  وحمبة  األفة  حالة 
توفري  " وعملنا جاهدين على  الزيدي  الأ�ستاذ 
ت�سهم يف ق�ساء وقت  التي  وال�سبل  الو�سائل  كل 
الرتفيه،  و  التعليم  ناحيتي  من  للطفل،  مريح 
وخ�س�س لالأطفال وجبة طعام يومية وفق نظام 
و�سيلة  لتوفري  اإ�سافة  الأي���ام،  وح�سب  �سحي 
ذويه  بيت  من  الطفل  بنقل  تتكفل  خا�سة  نقل 
اأي�سا عناية �سحية  الدار والعك�س، وهناك  اىل 
متخ�س�س  طبي  ك��ادر  ا�سراف  وحتت  ة،  خا�سّ
تقت�سيه  ما  وح�سب  لهم،  دوري��ة  بجولت  يقوم 

احلاجة ".
ويذكر اأن العتبة العبا�سية املقد�سة قد قامت موؤخرًا باإن�ساء مدار�س منوذجية حملت 
ا�سم ) العميد ( لتعك�س هذه اخلطوة مدى الهتمام الذي توليه اإدارة العتبة املقد�سة 
باجلانب الرتبوي والتعليمي يف العراق، كونه يحتل حيزًا كبريًا من تفكريها وخططها 
والرتقاء  النهو�س  اأج��ل  من  ومتكاملة  �ساملة  درا�سة  بو�سع  وبا�سرت  امل�ستقبلية، 
باجلانب العلمي والرتبوي ملحافظة كربالء املقد�سة، فكانت اخلطوة الأوىل هي ان�ساء 
مدار�س وريا�س ودور ح�سانة لالأطفال تكون منوذجية حتمل ) ا�سم العميد ( تيمنًا 

باأحد األقاب �ساحب املقام اأبي الف�سل العبا�س عليه ال�سالم.

على  وتاأكيدًا  اأدائ��ه،  مب�ستوى  والنهو�س  الإعالمي  العمل  واق��ع  لتطوير  منها  �سعيًا 
ة وال�سمعية  اأهمية امل�سوؤولية الكبرية امللقاة على عاتق و�سائل الإعالم املختلفة املرئيَّ
واملقروءة، التي تهدف اإىل ت�سحيح الأفكار والثقافات املنحرفة، وم�ساهمًة يف حركة 
والجتماعية،  والثقافية  ة  والفكريَّ ة  العلميَّ ة  احلياتيَّ النواحي  يف  الإن�ساين  التطّور 
لحتاد  التاأ�سي�سي  املوؤمتر  يف  ة  املقد�سَّ الكاظمية  للعتبة  العامة  الأمانة  وفد  �سارك 
الإذاعات والتلفزيونات العراقيَّة، واملنعقد حتت �سعار)وحدة الإعالم العراقي لقاء 
العتبة  وفد  مثل  وقد   ، الر�سيد  فندق  يف  ال��زوراء  قاعة  على  وامل�سوؤولية(  ال�سمري 
اإذاع��ة  وم�سوؤويل  الإع��الم  ق�سم  رئي�س  الأن��ب��اري(  عزيز  الأ�ستاذ)عامر  املقد�سة 

الأ�ستاذ)نوري  ال��وزراء  رئي�س  دولة  املوؤمتر  وح�سر  اجلوادين،  وتلفزيون  اجلوادين 
املالكي( والعديد من ال�سخ�سّيات الدينية وال�سيا�سية والجتماعية وممثلو املوؤ�س�سات 
اآفاق  اإىل خلق  يهدف  والذي  العراقية،  والإذاع��ات  الف�سائية  القنوات  الإعالمية يف 
ام  جديدة يف عامل الإعالم ب�ستى اأ�سكاله، واإن�ساء اإعالم حر ملتزم ليكون مبثابة �سمَّ
اأمان للموؤ�س�سات الإعالمية �سعيًا لتوحيد اخلطاب الإعالمي، واألقيت خالله كلمات 
وحدة  يحقق  ال��ذي  ال�سحيح  بالجتاه  الإعالمي  اخلطاب  توجيه  على  ��زت  ركَّ ة  ع��دَّ
توؤجج  التي  املنحرفة  للخطابات  الت�سدي  و�سرورة  العنف،  ونبذ  الوطنية  اللحمة 

الفتنة الطائفيَّة وتذكي نار ال�سراع بني اأبناء جمتمعنا الواحد. 

�شة يف املوؤمتر التاأ�شي�شي الحتاد    م�شاركة العتبة الكاظمية املقدَّ
االإذاعات والتلفزيونات العراقيَّة 
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اعتربت املرجعية الدينية العليا يف النجف ال�سرف ان مطالبها 
التي تخ�س ابناء ال�سعب العراقي وتقييمها لداء احلكومة وجمل�س 
النواب خالل ال�سنوات املا�سية ياتي انطالقًا من كونها ال�سوت 
املعرّب عن هموم النا�س وتطلعاتهم واآمالهم ومطالبهم ومل تتحرك 
وتطالب وتنتقد وتقّيم الداء من خالل موقعها الديني بل من خالل 

ر�سيدها اجلماهريي الذي ا�ستقطبته من خالل تلك الثقة.
ال�سريف  احل�سيني  ال�سحن  وخطيب  املرجعية  ممثل  واأو���س��ح 
ل�سالة  الثانية  اخلطبة  خ��الل  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ 
اجلمعة يف 1/�سوال/1434ه� املوافق 2013/8/9م مان�سه" اأود 
اأن اأبني اأمرًا طاملا ذكرناه �سابقًا ونتعر�س اليه من باب التذكرة 
والتقييم  واملطالبات  العليا  الدينية  املرجعية  منهج  تو�سيح  وهو 
الذي ُيطرح من خالل خطب اجلمعة..وهنا ت�ساوؤل نطرحه..هل 
ان املرجعية الدينية العليا حينما تتحرك وتطالب مبطالب تخ�س 
اأبناء ال�سعب العراقي وتقّيم اداء احلكومة وجمل�س النواب خالل 
هذه ال�سنوات..هل هو انطالقًا من موقعها الديني ام انطالقًا من 
قاعدتها اجلماهريية ومبا متتلكه من ر�سيد جماهريي يتمّثل فيما 

متلكه من قلوب ماليني النا�س؟
واأ�ساف" ان اي جهة حتى وان مل تكن دينية - وهذا ما ن�ساهده 
قاعدة جماهريية من  العامل- حينما متتلك  �سعوب  لدى جميع 

ماليني النا�س فان من حقها الطبيعي - وهذا ما يقّرُه اجلميع- 
اأن تطالب بحقوق هذه املاليني وتدافع عنهم وتعرب عن �سوتهم 
ومطالبهم لتحقيق حقوقهم. مو�سحا" ان املرجعية الدينية العليا 
اجلماهري  ثقة  من  النا�سئ  اجلماهريي  ر�سيدها  من  انطالقًا 
بح�سافة راأيها و�سداده وحكمته وانها ل تبحث عن م�سالح دنيوية 
يف حتركها ومنهجها فقد و�سعت ثقتها املطلقة باملرجعية الدينية 
العليا فانها تتحرك وتقّيم اداء احلكومة وجمل�س النواب انطالقًا 
واآمالهم  وتطلعاتهم  النا�س  املعرّب عن هموم  ال�سوت  كونها  من 
خالل  من  الداء  وتقّيم  وتنتقد  وتطالب  تتحرك  ومل  ومطالبهم 
موقعها الديني بل من خالل ر�سيدها اجلماهريي الذي ا�ستقطبته 

من خالل تلك الثقة".
وبنّي �سماحة ال�سيخ الكربالئي" لقد داأبت املرجعية الدينية العليا 
على توجيه الن�سائح والر�سادات اىل الكتل ال�سيا�سية وال�سيا�سيني 
وامل�سوؤولني يف جميع ال�سلطات التنفيذية والت�سريعية حلّثهم على 
اأداء مهامهم املكلفني بها وفق الد�ستور ووفاًء ل�ستحقاق املواطن 
ال�سلطات". مو�سحا" اأن ما  اأع�ساء هذه  انتخب  الذي  العراقي 
ُيذكر من تقييم ونقد وتوجيه يف خطب اجلمعة فانه ميثل �سوت 
ال�سمري للمواطن العراقي للح�سول على حقوقه وحتقيق م�سالح 

هذا البلد وال�سعب".

اأّكد ممثل املرجع ال�سي�ستاين يف كربالء اأن حالة الالمبالة وعدم 
الكرتاث ما تزال هي ال�سائدة بني امل�سوؤولني احلكوميني يف العراق 
بامللف  املعنية  القوى  دعوته  جم��ددا  امل�سكني،  ال�سعب  هذا  على 

الأمني اىل توفري احلماية لالأقّلية الرتكمانية بالعراق.
وقال ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي خالل اخلطبة الثانية ل�سالة 
كرثة  ان  2013/8/16م  املوافق  8/���س��وال/1434ه���  يف  اجلمعة 
يتعلق  وم��ا  ال��ع��راق..  م��دن يف  ع��دة  وا�ستمرارها يف  التفجريات 
اننا  ق��ال  متعددة  جم��الت  يف  احلكومي  الداء  يف  بالإخفاقات 
امل�سوؤولية  ل كل طرف  يحمِّ او خدمي  امني  اخفاق  كل  بعد  جند 
على الطراف الخرى خ�سية ان يفقد موقعه ال�سيا�سي او ر�سيده 
ال�سعبي ول جند طرفًا ميتلك ال�سجاعة واجلراأة لكي يعرتف ولو 
بن�سبة من التق�سري او العجز او الف�سل وبالتايل �ستبقى مثل هذه 
احلوادث من دون ت�سخي�س الأ�سباب احلقيقية ول نتمكن ان ن�سع 

الأ�سبع على اجلرح لكي نتو�سل اىل العالج ال�سايف..
و�سائل  على  يخرج  امللفات  بهذه  معني  م�سوؤول  كل  "ان  واأ�ساف 
ل الطراف الأخرى م�سوؤولية الف�سل ول يراجع  العالم لكي يحمِّ

نف�سه لكي ي�سخ�س كم من ن�سبة الف�سل والتق�سري يتحمّلها"
وتابع الكربالئي حديثه ما تزال حالة الالمبالة وعدم الكرتاث 

وبتعبري اآخر )ل يوجد قلب حمروق( على هذا ال�سعب امل�سكني.. 
العراق  له  يتعر�س  مما  ادن��ى  ح��الت  اىل  تتعر�س  دول  فهناك 
المني  اخفاق خا�سة  اي  ت�ستنفر كل طاقاتها من اجل معاجلة 
وي�ستقيل م�سوؤولون ووزراء ولكن يف العراق ل جند ال ظهورا يف 
و�سائل العالم الغر�س منه ان يرّباأ كل م�سوؤول معني نف�سه من 
تبعات الخفاقات التي يتحّمل هو نف�سه جزءا كبريا من م�سوؤوليته"
واأو�سح ممثل املرجعية العليا" اإن الت�سقيط ال�سيا�سي من كل طرف 
البع�س  جت��اه  بع�سها  من  العالمية  واحلمالت  الآخ��ر  للطرف 
الآخ��ر.. فان كل ذلك ل ينفع البلد وعلى ال�سيا�سيني ان ياأخذوا 
العربة مما يجري يف دول املنطقة برمتها من و�سع م��زٍر،  وان 
يتفقوا على كلمة �سواء يف ادارة البلد من خالل تغليب م�سالح هذا 
البلد على م�ساحلهم ال�سيقة،"موؤكدا ،ما تزال ظاهرة الف�ساد 
والر�سوة ل تهتم الكتل والح��زاب امل�ساركة يف ال�سلطة مبعاجلة 
اأ�سبابها وقلع جذورها وعلى راأ�س ذلك حما�سبة املف�سدين املنتمني 
اىل نف�س هذه الحزاب والكتل فهم يف ماأمن من احل�ساب والعقاب 
ولعل البع�س منهم اذا وجد نف�سه قد ك�سفت اأوراق��ه فهو يلملم 
اأمتعته واأوراقه ويطري اىل ذلك البلد الذي يحمل جن�سيته ليعي�س 

منعمًا مرّفهًا ل يهتّز له �سمري ول جفن".

طب اجلمعة ثل �شوت ال�شمر للمواطن العراقي  ذكر يف خ ما ي

حالة الالمباالة وعدم االكرتاث ما تزال �شائدة بني امل�شوؤولني
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الثقة  تعزيز  اىل  امل�سوؤولني  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  دعا 
ان  مو�سحا  بالبالد  املوجود  الفو�سى  يتداركوا  وان  باأنف�سهم 
اىل عطاء  ترتقي  ل   العراقي  الواقع  امل��وج��ودة يف  الجن���ازات 
النا�س، مطالبا من ال�سيا�سيني اعطاء خطة طريق وا�سحة لأبناء 

ال�سعب العراقي يف حل م�ساكل البالد.
وقال ال�سيد احمد ال�سايف خالل اخلطبة الثانية ل�سالة اجلمعة 
ه "ل�سك  اليوم 22/�سوال/1434ه� املوافق 2013/8/30م مان�سّ
ان الداخل اىل اأي بلد او مدينة �سيقراأ قدرة القائمني من خالل 
جمموعة من العوامل دون ان يعرفهم وامنا �سيعرف اجمالية ان 
هناك حالة ايجابية مثال او حالة �سلبية، الن�سان اذا دخل اىل 
اي مدينة �سريى هناك ترتيبا يف �سوارعها او ازقتها او يف فرز 
المور ال�سكنية عن المور التجارية عن المور ال�سناعية يرى ان 

املدينة مق�ّسمة وظيفيًا".
تبذل  جهات  ذلك  وراء  ان  ذلك  خالل  من  واأ�ساف" �سيعرف 
جهدًا يف �سبيل ان ُتظهر مدنها باأف�سل ُحّلة..قطعًا هناك الكثري 
من الخوة �سواء كان يف جمال�س املحافظات او احلكومة املركزية 
يحملون هّمًا حقيقيًا لبلدانهم ومدنهم لكن جمرد حمل هذا الهم 
الواقع، فالعراق بلد جميل يف ترتيبه اجلغرايف  بنف�سه ل يغرّي 
يكون  يكاد  وال�سكان  امل�ساحة  والن�سبة بني  ثروات طبيعية  وفيه 

اأين تكمن؟...امل�سكلة تكمن  امل�سكلة  بلد مقبول ومثايل.. لكن 
يف تخطيطنا لهذه املدن واقعًا توجد حالة من الفو�سى وان هذه 
الفو�سى يوجد اكرث من جهة م�سوؤولة عنها.. مثال اجلهة امل�سوؤولة 
احتياجات  تلبية  يف  كثريًا  تاأخرت  امل��دن  تخطيط  اأ�سا�س  عن 
املدينة.. مبينا ان هناك طفرة يف زيادة ال�سكان وهذه الطفرة 
يف زيادة ال�سكان عامل ايجابي لكن بع�س امل�سوؤولني يتاأخر عن 
ال�سراع مع هذا الركب املتطور واملتزايد يف �سبيل ايجاد مدينة 

تن�سجم مع هذه الزيادات والحتياجات".
واأو�سح ال�سايف" اأ�سبحت عندنا حالة من الع�سوائية فان بع�س 
امل�سوؤولني ل يكرتث بل بع�س امل�سوؤولني يتدخل �سلبيًا اذا ُاريد ان 
ُيطَبق النظام على )زيد( من النا�س ملجرد وجود عالقة خا�سة 
و�ستكون هناك نتوءات غري من�سجمة مع طبيعة املدينة بحيث 
اىل  وا�سح،ا�سافة  ب�سكل  ذلك  �سيكت�سف  املدينة  اىل  الداخل 
وجود ثقافة من نف�س النا�س، وهذه الثقافة حتتاج اىل حت�س�س 
بالآخرين ..فلي�س من ال�سحيح انا كمواطن اعي�س يف حي �سكني 
ان ارى فجاأة ان هناك وظيفة ل تن�سجم مع ال�سكن ُجعلت يف هذا 
احلي بحيث بداأت ت�سبب ازعاج للجار والعائلة..فقد يكون هناك 
مقهى مزعج للنا�س او بناية بطوابق معينة وبداأت امل�ساألة تاخذ 

حالة من الفو�سوية.."

دعت املرجعية الدينية العليا اىل تقوية اجلبهة الداخلية العراقية 
والبتعاد عن التاأزمي مع الأطراف ال�سيا�سية الأخرى داخل العراق 
ما اعتربته التعامل ال�سحيح للوقوف بوجه تدخالت بع�س دول 
اجلوار ال�سلبية يف �سوؤون العراق الداخلية كما دعت جمل�س الوزراء 
اىل اقرار قرارات اخرى ت�ساعد عاجال يف حتقيق مبداأ العدالة 
الدولة  موظفي  روات��ب  بني  الفجوة  وتقليل  والتوازن  الجتماعية 
وا�سفة قرار جمل�س الوزراء الأخري برفع رواتب الدرجات الدنيا 
والو�سطى يف �سلم الرواتب ملوظفي باخلطوة يف الجتاه ال�سحيح.

ال�سيخ عبد  العليا وخطيب جمعة كربالء  املرجعية  وق��ال ممثل 
/15 يف  اليوم  الثانية  اجلمعة  خطبة  خ��الل  الكربالئي  املهدي 

�سوال/1434ه� املوافق 2013/8/23م ما ن�سه "�سدر قرار من 
جمل�س ال��وزراء برفع رواتب الدرجات الدنيا والو�سطى يف �سلم 
الرواتب ملوظفي الدولة، نقول: ان هذا القرار خطوة يف الجتاه 
ال�سحيح ونحتاج اىل قرارات اخرى ت�ساعد عاجال يف حتقيق مبداأ 
رواتب موظفي  الفجوة بني  وتقليل  والتوازن  الجتماعية  العدالة 
ال�سنوات  يف  �سدرت  التي  التعليمات  بع�س  ت��زال  ما  اذ  الدولة 
ال�سابقة تبقي �سيئًا من هذه الفجوة وت�سعر الكثري من املوظفني 

بالغ الجتماعي ا�سافة اىل تاأثرياتها الأخرى ومن ذلك:
1-اإلغاء المتيازات املالية وغريها مل�سوؤويل الدولة.

وارتفاع  ا�ستحقاقاتهم  جتاه  املتدنية  املتقاعدين  روات��ب  2-رف��ع 

يف  التباين  ورف��ع  عامة  ب�سورة  للمواطن  املعي�سية  التكاليف 
ال�سهادات  ل�سحاب  ال��دول��ة  ملوظفي  املمنوحة  املخ�س�سات 
والخت�سا�سات حيث يوجد تباين فاح�س يف هذه املخ�س�سات 
والرواتب لنف�س العناوين الوظيفية من وزارة لخرى ومن موؤ�س�سة 
لخرى من موؤ�س�سات الدولة مما ادى اىل اآثار �سلبية على الداء 
الوظيفية وكذلك عدم ا�ستقرار ا�سحاب الخت�سا�س وال�سهادات 
يف مواقعهم الوظيفية وهجرتهم اىل وزارات وموؤ�س�سات يجدون 
فيها امتيازات اأف�سل او يهاجرون خارج العراق،مو�سحا ان "بع�س 
هذه التعديالت واملعاجلات وان كانت مو�سع درا�سة الآن واملطلوب 
هو ال�سراع يف اقرارها تخل�سًا من الآثار ال�سلبية لبقائها ولكي 

ت�ساعد يف حتقيق التوازن والعدالة الجتماعية املطلوبة".
واأ�ساف الكربالئي" فيما يتعلق بكيفية التعامل مع ملف العالقات 
مع بع�س دول اجلوار بقوله "مما ل �سك فيه ان لبع�س دول اجلوار 
تدخال �سلبيًا يف �سوؤون العراق الداخلية وال�سوؤال هنا كيف نتعامل 
الراهنة  الأو�ساع  مبالحظة  التدخل  هذا  مع  ال�سحيح  التعامل 
التي مير بها العراق ،مت�سائال هل يكون ذلك من خالل الت�سعيد 
العالمي والتي توؤدي اىل مزيد من التاأزمي يف العالقة مع تلك 
ال��دول او من خالل اتباع خطوات ا�ستفدناها من التجربة التي 
عا�سها العراق يف خما�س العملية ال�سيا�سية والأو�ساع املتاأزمة التي 

مّر بها خالل ال�سنوات ال�سابقة".

تقوية اجلبهة الداخلية العراقية واالبتعاد عن التاأز

االازات يف الواقع العراقي ال  ترتقي اىل عطاء النا�س
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البناء العشوائي

بيئة غير صحية 
تهدد ساكنيها
 تظل ازمة ال�شكن م�شكلة كبرة تواجه  املواطن 
يييراود يف كل حلظة من حياته، فمن  العراقي وحلما 
امل�شوؤول عن حتقيق هذا احللم الذي بات اعجوبة من 

عجائب الدنيا ال�شبع.
 فالكثر من املواطنني وبعد ان عجزت الدولة عن توفر 
اب�شط  اىل  تفتقر  بيوت  يف  و�شكنوا  اهوا  لهم  �شكن 
)التجاوز(  ع�شوائي  بناء  ذات  بيوت  وهييي  اخلدمات 
ار�س  على  يعي�س  فهو  العراقي  باملواطن  يليق  ال  الذي 
فيها بركات اهلل -�شبحانه وتعاىل- ال تعد وال حت�شى ، 
وتعترب هذ البيوت من املناطق التي تك فيها االمرا�س 

ا�شافة اىل ت�شويه املنظر احل�شاري للمدينة.

وللبحث بني ثنايا هذه امل�سكلة جتولت جملة الرو�سة احل�سينية بني ا�سحاب 
ال�ساأن لوقوف على ابرز ما تو�سل اليه من احللول حلل هذه امل�سكلة فكانت 

بداية اجلولة يف بلدية كربالء. 
كربالء  بلدية  مدير  معاون  فالتقينا  انطالقنا  حمطة  كربالءكانت  بلدية 
املهند�س حميد الطائي: الرا�سي والحياء التابعة اىل بلدية كربالء مق�ّسمة 
على �ست قطاعات واق�سام بلدية، وكل ق�سم بلدي فيه ت�سكيلة ادارية وكادر 
معنية  التجاوزات  وحدة  املديرية  مقر  يف  يوجد  وكذلك  فني  وكادر  اداري 
التجاوز  ظاهرة  من  للحّد  النافذة  القوانني  وتطبيع  ومنع  وايقاف  مبتابعة 

الع�سوائي التي حتدث يف املحافظات العراقية ب�سورة عامة.
البائد  النظام  �سقوط  فبعد  التجاوزات  بخ�سو�س  نافذة  القوانني  بع�س 
حدث فرا يف القانون العام للدولة وامل�ساكل المنية وعدم تطبيق القوانني، 
�سببها  التجاوز  ظاهرة  ومنها  كثرية  ظواهر  وانت�سار  ات�ساع  اىل  ادى  مما 
مما  املقد�سة  كربالء  اىل  اجلنوبية  املحافظات  من  الهجرة  هو  الرئي�سي 

خلفت هذه الظاهرة انت�سار البناء الع�سوائي )التجاوز( يف املحافظة.
م�سكلة  بخ�سو�س  حاليا  فيها  املعمول  القوانني  ماهي  احل�سينية:  الرو�سة 

التجاوز؟
��� ا�سدرت احلكومة املركزية بع�س القوانني والقرارات التي تخ�س عملية 
التجاوز وكيفية التعامل معها ومن �سمن هذه القوانني عدم رفع اي جتاوز 
ال بوجود م�سروع ينفذ من قبل احلكومة املحلية والدوائر التابعة للوزارات، 

حتقيق: حممود امل�سعودي 
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يحدد  ف��الن  عالية  بن�سبة  ايقافه  مت  فقد  احل��ايل  الوقت  يف  التجاوز  ام��ا 
كربالء  لبلدية  التابعة  الحياء  جميع  يف  جتاوز  بيت  اي  بناء  عدم  القانون 
ولكن ل يوجد قانون ي�سمح لنا برفع التجاوزات القدمية ال يف حالة وجود 
التجاوزات من  والتي هي رفع  القوانني  م�سروع حكومي بديل، فتطبق هذه 

الحياء والرا�سي التي �سوف تنفذ عليها امل�ساريع.
وال�سغال  البلديات  لوزارة  التابعة  البلدية  فالدوائر  للخدمات  بالن�سبة  اما 
اي  بتقدمي  ي�سمح  ل  عملنا  وينظم  يحكمنا  ال��ذي  القانون  وح�سب  العامة 
من  عالية  ن�سبة  ت�سكل  التجاوز  الحياء  ولكن  جتاوز  حي  اي  اىل  خدمات 
املحافظة، وبالتايل فان النفايات التي تطرح من هذه الأحياء ت�سبب امل�ساكل 
وت�سوه منظر املدينة خ�سو�سا الأحياء املجاورة ولهذا ال�سبب وغريه بداأت 
النفايات  لرفع  امل�سكلة وتخ�س�س مبالغ  تتعاطى مع هذه  املحلية  احلكومة 
قبل  من  تقدم  م�ساعدات  هناك  وكذلك  الع�سوائية،  بالأحياء  اخلا�سة 
احلكومة املحلية لأ�سباب خمتلفة منها ت�سويه منظر املحافظة ، وتوجب من 
فيها-  معمول  هو  -كما  وهي  املنا�سبة  القرارات  اتخاذ  املحلية  احلكومات 
متثلت باخراج النفايات من تلك الحياء ،واي�سا وح�سب املعلومات والقوانني 

ممنوع اي�سال الكهرباء واملاء واملجاري لتلك املناطق.
يوؤخذ  فانه  كربالء  يف  املحلية  احلكومة  قبل  من  م�سروع  تنفيذ  حالة  ويف 
اأبناء  فهم  التجاوز،  ت�سكن  التي  النا�س  حقوق  العطف  ل  العتبار  بنظر 
العراق ومن واجب احلكومات املحلية واملركزية توفري ال�سكن املالئم لهم، 

وكونهم اغلبهم من العوائل الفقرية واملتعففة، لذا اخذت على عاتقها تهيئة 
م�ساحات من الرا�سي خارج حدود بلدية كربالء يف منطقة ت�سمى ال�سريعة 
التي نفذت يف  التجاوز  املحافظة لأ�سحاب  حيث وزعت ح�سب �سوابط يف 

مناطقهم حيث مت توزيع قطعة ار�س مب�ساحة 100م2 كبديل موؤقت لهم".
وهناك ارا�سي �سكنية تابعة لبلدية كربالء متجاوز عليها من الهايل واي�سا 
القوانني و-ان  وبالتايل يجب تطبيق  اأماكن خدمات متجاوز عليها،  هناك 
واحلق  امل�ساواة  بعني  لهم  واملركزية  املحلية  احلكومات  تنظر  اهلل-  �ساء 
املتجاوزين  هوؤلء  لكون  لهم،  املنا�سبة  احللول  لإيجاد  ال�سكن  يف  الطبيعي 
واجلهات  املركزية  احلكومة  م��ن  ونطلب  ن��رج��و   ل��ذا  وف��ق��راء،  متعففني 

الت�سريعية كاأع�ساء برملان بت�سريع قوانني من اجل حل هذه امل�سكلة.

بتوزيع قطع  العمرا: احلل  التخطيط   
ارا�شي على املواطنني 

يف دائرة التخطيط العمراين التقينا مع معاون رئي�س التخطيط العمراين 
املهند�س حممد عبد الرزاق فقال" يف عام 2009 مت امل�سادقة على الت�سميم 
ال�سا�سي ملدينة كربالء فقد مت و�سع احللول مثل تثبيت مناطق �سكن جديدة 
للمدينة وحتديد الرا�سي التابعة للوزرات مثل البلدية واملالية والزراعة، ومت 
اأحياء جديدة وبناء دور واطئة الكلفة والت�سميم  اأربعة  ت�سميم ما يقارب 

م�ستمر لأحياء العتبتني املقد�ستني فيها.

 مواطنون:نطالب احلكومتني املركزية واملحلية ان 
يجدوا حال، وينظروا مل�شتقبل اأطفالنا الذين يعي�شون يف 

بيئة غر �شحية 
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وكذلك العمل م�ستمر يف املنطقة الواقعة بني طريق كربالء املقد�سة واحللة 
وبني طريق كربالء �� النجف والتي ت�سكل ما يقارب 13 حيا �سكنيا، واذا مت 
الت�سميم �ستفرز اعداد كبرية من الوحدات ال�سكنية يف مدينة كربالء، وقد 
مت املبا�سرة يف م�سح هذه الرا�سي وخالل �سنة تقريبا �سوف يتم النتهاء من 

الت�سميم على �سكل اأحياء �سكنية منتظمة.
وبالن�سبة لالأرا�سي الزراعية التي مت حتويلها من قبل ا�سحابها اىل احياء 
�سكنية ع�سوائية تفتقر اىل اخلدمات واملدار�س واملراكز ال�سحية يجب على 
املدار�س  بناء  مثل  لها  احللول  وايجاد  امل�سكلة  لهذه  حلول  ت�سع  ان  الدولة 
لباقي  وكذلك  فيها  املدر�سة  بناء  يتم  �سوف  التي  الر�س  �ساحب  وتعوي�س 
اخلدمات وبقدر المكان �ست�سمل باعادة الت�سميم ، وهناك حلول لإي�سال 
الت�ساميم  الت�سديق على  اخلدمات لالأحياء الزراعية )الب�ستنة( حيث مت 
وفق ما موجود يف الرا�سي الزراعية مثل تو�سيع الأفرع من مرتين او ثالثة 

اىل خم�سة اأمتار واأكرث.
وم�سكلة الحياء الع�سوائية التي بنيت على الرا�سي الزراعية تتحملها وزارة 
الزراعة باعتبار هذه الرا�سي هي ملك للوزارة وكذلك املحافظة واعتقد بان 
جزء من حل هذه امل�سكلة يتم من خالل قيام الدولة بتوزيع قطع ارا�سي اىل 

ا�سحاب القطعة الزراعية و�سرتجع الر�س زراعية من جديد.

حمافظة  اإىل  الهجرة  ظاهرة  االإح�شاء:   
كربالء اّدت اىل تو�شع البناء الع�شوائي 

وملعرفة عدد الفراد الذين ي�سكنون يف مناطق التجاوز  )حمافظة كربالء( 
التقينا مع ال�ستاذ اديب حممد علي ماجد مدير اح�ساء كربالء فذكر لنا 
اأنه: بعد عام 2003 حدثت ظاهرة الهجرة نحو حمافظة كربالء املقد�سة من 
امل�ستقر  المني  الو�سع  منها  عديدة  ولأ�سباب  العراقية  املحافظات  خمتلف 
ن�سبيا وتواجد فر�س عمل مما ظهرت يف حمافظة كربالء املقد�سة خ�سو�سا 
ولدينا  املحافظة  نواحي  خمتلف  يف  )التجاوز(  الع�سوائي  البناء  ظاهرة 

اح�سائية بعدد احياء التجاوز و�سكانها.

مواطنون: بيوت   
اليييتيييجييياوز بيييييئيية غيير 

�شحية 
اأب���و عبد اهلل )58ع��ام��ا(  امل��واط��ن 
ال��ت��ج��اوز يف  اح��ي��اء  اح��د  ي�سكن يف 
حتدث  املقد�سة  ك��رب��الء  حمافظة 
الينا عن معاناة اأهايل احلي قائاًل: 
مقومات  اب�سط  اإىل  يفتقر  احل��ي 
م�سافة  تبعد  الكهرباء  ومثال  احلياة 
ب��ع��ي��دة ع��ن��ا مم��ا ي��ج��ربن��ا ع��ل��ى ان 

نو�سل الكهرباء للحي على النفقة اخلا�سة لأن احلي غري م�سمول  باخلدمات 
وكذلك لباقي اخلدمات مثل املجاري والبلدية حتى ا�سبحت احياء التجاوز 

ذات بيئة غري �سحية.
والغريب يف المر هناك بع�س الهايل من ذوي النفو�س ال�سعيفة ي�سكنون 
وح�سب  ال�سيارات  اح��دث  وميتلكون  وعقارات  اأم��الك  ا�سحاب  وهم  معنا 
لغر�س  احل��ي  ه��ذا  يف  و�سكنوا  بيوتهم  با�ستئجار  قاموا  باأنهم  املعلومات 
التجاوز وهذا  بيوت  توزع من قبل احلكومة عو�سا عن  احل�سول على قطع 

يعترب جتاوز على حقوق الآخرين من ال�سعفاء وامل�ساكني.
ونطالب احلكومتني املركزية وكذلك احلكومة املحلية يف كربالء ان يجدوا 
حال ولي�س جمرد اقوال تتكرر خ�سو�سا قبل اجراء النتخابات، واأن ينظروا 
مل�ستقبل اأطفالنا الذين يعي�سون يف بيئة غري �سحية وملوثة تكرث فيها الأمرا�س.
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البناء الع�سوائي  ابو حممد ي�سكن يف حي �سهداء املوظفني يقول: ان �سكنة 
هذا   ، وامل��اء  الكهرباء  يف  م�ساكل  لدينا  ب��داأت  جميئهم  منذ  )ال��ت��ج��اوز( 
بالإ�سافة اىل كرثة النفايات )التي يقومون بحرقها بني فرتة واخرى والتي 
تت�سبب بت�ساعد البخرة ال�سامة( وجتمع املاء ال�سن يف املنطقة التي يت�سبب 
بانت�سار المرا�س واحل�سرات والرائحة الكريهة بالإ�سافة اىل ت�سوه املنظر 
العام للحي بالإ�سافة اىل كرثة الطفال، والمر الدهى من ذلك هو عدم 
التي تعاين من م�ساكل ل ح�سر لها منذ  ايجاد حلول لهم يف هذه الحياء 
وانت�سار  تو�سع  يف  انهم  كله  هذا  من  والده��ى  الحياء،  هذه  اىل  جميئهم 
مرعب وخميف امام اعني امل�سوؤولني لذا نطلب من امل�سوؤولني ان يجدوا حلول 

لهم مثال يقومون بتخ�سي�س قطع �سكنية او �سقق �سكنية.

تخطيط  يف  تكمن  امل�شكلة  ال�شايف:  ال�شيد   
املدن 

وتناول خطيب جمعة كربالء �سماحة ال�سيد اأحمد ال�سايف يف اخلطبة الثانية 
من �سالة اجلمعة يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف يف 22 �سوال 1434 املوافق 
م�سكلة  ومنها  العراقي  الواقع  التي تخ�س  الأم��ور  اآب 2013  جملة من   30
الع�سوائية  الأبنية  ظاهرة  وبروز  ال�سكنية  للمناطق  املدين  التخطيط  غياب 
التخطيط  غياب  و�سط  بينها  فيما  والتجارية  ال�سكنية  الأبنية  وت��داخ��ل 
احلقيقي للمدن، مبينًا �سماحته اأن العراق بلد جميل ملا حباه اهلل به من تنوع 

يف الت�ساري�س والطبيعة اإل اإن امل�سكلة تكمن يف التخطيط للمدن التي ت�سهد 
حالة من الفو�سى وانعدام الروؤيا وتاأخراجلهة امل�سوؤولة عن التخطيط كثريًا 
يف الوقت الذي ي�سهد عدد ال�سكان تزايدًا م�ستمرًا ما اأدى بدوره اىل انت�سار 
على  م�سددًا   ، املدينة  مع طبيعة  من�سجمة  نتوءات غري  وظهور  الع�سوائيات 
وجوب اإ�ساعة ثقافة الح�سا�س بالأخرين والقوانني اخلا�سة باأن�ساء امل�ساكن 
وطبيعتها فمثاًل  لي�س من املمكن اأن نن�سئ م�سنعًا يف حٍي �سكني اأو مقهى 

يزعج النا�س  .
واأكد على اإن هذه امل�ساألة ل حتتاج اىل توافقات �سيا�سية حللها  بل حتتاج اىل 
لتمادي  تفاديًا  مدينة  كل  خ�سو�سية  واحرتام  �سليم  وتخطيط  واعية  ارادة 
جميلة  مدن  يف  نعي�س  فنحن   ، م�سوهة  مدن  مدننا  ت�سبح  وكيال  الفو�سى 

ويجب علينا ان نربز هذه اجلمالية.

 اأبعاد ان�شانية ال تليق بالعراق اجلديد
مقرتحًا  قّدم  الربملاين  ائتالفه  قال" ان  احل�سناوي  �سالح  النائب  الدكتور 
اىل جمل�س الوزراء حلل م�سكلة الحياء الع�سوائية يت�سمن توزيع قطع ارا�س 
وقرو�س عقارية، موؤكدًا اأن امل�سكلة �ست�سهد حاًل �سريعًا يف حال تبني جمل�س 

الوزراء للمقرتح".
ي�سكنون  ممن  املتجاوزين  مبنح  يق�سي  املقرتح  اإن  احل�سناوي"  واأ�ساف 
الحياء الع�سوائية قطع اأرا�س وقرو�سًا عقارية لت�سييد دور لهم". مبينًا اأن 
ول  اجلديد  بالعراق  لتليق  ان�سانية  ابعاد  على  تنطوي  املتجاوزين  "م�سكلة 

تن�سجم مع ما يجب ان يتمتع به املواطن العراقي من حقوق.
به  تقدم  ال��ذي  الق��رتاح  اأق��ر  اإذا  ال��وزراء  "جمل�س  اأن  احل�سناوي  واأ�ساف 
لها  يحق  التي  الأ�سر  وح�سر  تطبيقه  ملتابعة  فنية  جلان  ف�ست�سكل  ائتالفه، 
اأ�سماء  �ستقوم بجرد  اللجان  "هذه  اأن  اإىل  املقرتح". م�سريًا  ال�ستفادة من 
املعي�سية  اأو�ساعها  والتعرف على حقيقة  اأحياء ع�سوائية  التي تقطن  الأ�سر 

واملالية .
واأكد احل�سناوي ان "م�سكلة الحياء الع�سوائية �ست�سهد حاًل �سريعًا يف عموم 
مناطق البالد حاملا يتبنى جمل�س الوزراء املقرتح". مبينًا اأن "م�سكلة الحياء 
الع�سوائية اأخذت حيزًا وا�سعًا من النقا�سات واجلدل العالمي و�سار يتعني 
حلها باأ�سرع وقت ومبا يحفظ للمواطنني كرامتهم وحقهم بجزء من ثروات 

وخريات البالد.

 ال�شيد ال�شايف: اإن امل�شكلة تكمن يف التخطيط 
الروؤيا  وانعدام  الفو�شى  ت�شهد حالة من  التي  للمدن 

وتاأخراجلهة امل�شوؤولة عن التخطيط كثرًا يف الوقت 
 
الذي ي�شهد عدد ال�شكان تزايدًا م�شتمرًا
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 وهذه �سرية العقالء وقدوتهم، فالن�سان جميل على الح�سان اىل من اح�سن 
اليه، واقل الح�سان ال�سكر، ولبد من معرفة املنعم حتى يتوجه اليه ال�سكر 
ويكون امل�ستحق لل�سكر معلوما، فباملعرفة يتم ال�سكر واملعرفة مقدمة الواجب 

فالبد ان تكون واجبة ولكن على القول مبقدمة الواجب.
اذن ل تقت�سر املعرفة على اللطف وحده من حيث جتنبهم املع�سية وتقربهم 
اىل الطاعة، بل باملعرفة يتم �سكر املنعم الذي يت�ساوى فيه المام واملاأموم، 

والمام احر�س على املعرفة لي�سال ال�سكر وامتامه اىل منعمه.
اىل   القربة  هو  العبادة،  فقوام  باملعرفة،  ال  تتم  ل  العبادة  ان  ف�سال عن 
ليتقرب  تعاىل  هلل  معرفة  هناك  تكون  م��امل  قربة  تكون  ول  تعاىل،  اهلل 
بعبادته اليه، وال انتف�ست احلاجة اىل القربة عند فقدان املعرفة، ف�سال 

عن املعرفة بالنبي )�سلى اهلل عليه واآله( واذا متت هذه املعرفة متت بها 
مقومات الواجب: وهي معرفة اهلل تعاىل  و�سفاته ومعرفة النبي كذلك.

واذا كان الأمر كذلك فهل ت�سقط املعرفة ب�سقوط العبادة اذا كان املكلف 
معذورا؟

وهذا ل يلتزمه احد، اذا اأن املعرفة ثابتة حتى لو �سقط الواجب عن املكلف 
املعذور من اتيان الواجب.

فالعبادات بني ثالث حالت: 
عبادة باملعرفة.

وعبادة بالكت�ساب.
وعبادة بالطبع.

 ال�شيد حممد علي احللو
وجوب املعرفة

ان وجوب املعرفة على نحوين:
مرة لوجوب اللطف اي �شرورته للمكلفني، عنى ان املعرفة لطف للمكلفني.
و اأخرى كونها من �شرورات �شكر املنعم، واملق�شود من �شكر املنعم: اأن العقالء 

يوجبون �شكر من ا�شدى بالنعم على غر، حيث البد من �شكر واالعرتاف له 
بالف�شل واحلمد.
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باملعرفة  ح�سوله  من  املكلف  عليها  يح�سل  ما  باملعرفة؛  فالعبادة 
وهو  املنعم  �سكر  ب�سبب  وانها  للعبادة،  م�ستحقا  وكونه   - -تعاىل  هلل 

اهلل -تعاىل-، وهذه املعرفة اما الهامية كما عند النبياء والئمة، او 
ح�سولية اكت�سابية كما عند املكلفني، فتكون �سببا للعبادة احلقة.

وعبادة مكت�سبة، هو ان املكلف يكت�سبها من طرقها املختلفة، وا�سا�سها 
او  والده  او  الكت�سابية عن طريق معلمه  فتكون عبادته  والتعليم،  التعلم 

جمتمعه وهكذا..
اخلالق  ل�سطوة  خائفا  يكون  بطبعه  الن�سان  ان  فهي  بالطبع،  العبادة  اما 
وهيمنته التي تاخذ بنف�سه يف كل حني، وهذا اخلوف والهيمنة مكتومة يف 
نف�سه تظهر عندما يقع يف خطر يداهمه، او ق�سية تهدده فيتجه نحو اهلل 

متم�سكا به مذعنا اىل ارادته.
وبهذا فاملعرفة واجبة ثابتة لكل املكلفني �سواء كانوا اماما ام مامومني، يف 
حني ل يكون اللطف ال للمكلفني الذين ل يامنون من الوقوع بالقبيح، والمام 

لي�س منهم.
ميكنه  ل  لكن  ام��ام،  عليه  يكن  مل  لو  حتى  الواجب  اتيان  ميكنه  فاملكلف 
ذلك عند فقدان املعرفة، فاملكلف بحاجة اىل املعرفة التي يلطف بها عليه 
المام، ومن هنا فالمام لوجوب املعرفة لطف للمكلفني �سواء، كانوا اماما 

او مامومني.
كما ان اللطاف لها بدائلها، اي ميكن ان ي�ستغنى عن اللطف ببديل عنه يقوم 
مقامه، فما املانع من ان يكون لالمام بديل ي�ستغنى عنه فال تكون عند ذلك 

حاجة لالمام.
ان لطف المامة ل يقوم مقامها بديل، فالمامة لطف الهي يقذفه اهلل على 

عباده برحمته ومل يجعل لذلك بديال.

اذا جاز ان يكون لالمام لطف دون وجود امام اخر كما قررمت، فلماذا ل 
يكون ذلك للمكلفني كذلك بان ي�ستغنوا عن المام مع وجود لطف لهم عن 

طريق غري المام.
فقيل له: لي�س ميتنع ان يعلم اهلل -تعاىل- من حال بع�س املكلفني..

ان اهلل -تعاىل- يعلم حال املكلفني ان ا�سالحهم ل يكون ال بامام .
وال وقعوا بالقبيح، فاهلل -تعاىل- اعلم بحال وم�ستقبل املكلفني ويعلم انه ل 
ي�سلحهم ال امام يجتمعون عليه، ويجتنبون الوقوع يف القبيح، وهذه عادة 

النا�س كما هو معلوم، وعلمنا ان ذلك ل يكون ال بوجود امام. 
على قول بع�سهم ان مع فقد اللطف ل ي�سقط الواجب بل يح�سن تكليف حتى 
مع فقد ذلك التكليف في�ستحق املكلفون م�ساعفة الثواب مع فقدهم للطف 
وتكليفهم مع ذلك، واذا كان المر كما تقدم فان التكليف مع فقد المام 
ا�سق في�ستحق املكلف م�ساعفة الثواب، وعلى هذا فيح�سن التكليف حتى مع 

فقد المام.
ان خمتار ال�سيخ الطو�سي -رحمه اهلل -هو تكليف املكلف بعد ح�سول اللطف 
ولي�س بدونه حتى لو �سوعف الثواب ملن فقد اللطف، وهنا ل ياأتي بعد ذلك 

ا�سكال اخل�سم.
وال�سيخ مع كونه ل يتبنى هذا الراأي ال انه يدافع عنه كالتايل: ان جتويز 
التكليف مع ارتفاع اللطف ب�سرط عدم وقوع الف�ساد عند وقوع اللطف، اما 
ارتفاع  بذلك  قال  الف�ساد فال يجوز من  وقوع  اللطف  ارتفاع  اذا علم من 

اللطف.
ان الرئي�س الذي تق�سدونه هو لطف بذاته ام لطف بت�سرفاته، فان كانت 
ذاته فما الفرق بني ذاته وذات غريه من املامومني، وان قلتم ان ت�سرفه 

لطف: امرا ونهيا، فكيف تدعون ذلك مع عدم وجوده بينكم؟
قيل له: الذي تقول يف ذلك: ان ت�سرف المام وامره نهيه.. هو اللطف.
ان ت�سرفات المام مبا هي ت�سرفات نهي وامر ووعد وزجر للمكلفني 
لطف، لكن ب�سرط ان تكون هذه الت�سرفات مقرونة بذات المام، اي 
اللطف ل يكون ال بت�سرف المام وبذاته ح�سرا، فتكون ذاته لطف 

مع ت�سرفاته للطف كذلك.
ول ي�سكل علينا ان المام غري موجود فكيف تكون ت�سرفاته لطف، 
ام��ام مل يرتفع عنا وامنا  فقد قلنا: ان الم��ام املع�سوم مبا هو 
بان  ن�ستدل  ومل  املرتفعة،  هي  خم�سو�سة  ب�سفات  ت�سرفاته 
ت�سرفاته لطف مبا هي ت�سرفات، بل هي لطف يف حق املكلف، 

اما اذا مل تكن ت�سرفاته يف حق املكلف فلي�س بلطف.
على ان تقول ان المام مع عدم وجوده بني رعيته فان لطفه 
غري منقطع بل رعايته م�ستمرة لهم بتف�سيل ياتي يف حمله 

ان �ساء اهلل تعاىل.
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بيف حرمننيوا ة اأمس�

كانت بيعة اأمير الموؤمنين )عليه ال�شالم( وتوليه ال�شلطة ومبا�شرته لتل الحروب التي كانت على بيعته �شببا في 
و�شوح اأحكامها. و�شارت �شيرته )عليه ال�شالم( فيها علما للم�شلمين.

حتى قال اأبو حنيفة: ))ما قاتل اأحد عليا اإال وعلي اأولى بالحق منه. ولوال ما �شار علي فيهم ما علم اأحد كيف 
ال�شيرة في الم�شلمين(()1(. و�شئل عن يوم الجمل. فقال: ))�شار علي فيه بالعدل، وهو عّلم الم�شلمين ال�شنة في 

قتال اأهل البغي(()2(.

م�شتل من كتاب: ))فاجعة األطف – اأبعادها، ثمراتها، توقيتها((                     تاأليف:المرجع الديني ال�شيد محمد �شعيد الحكيم )دام ظله(
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وقال تلميذه حممد بن احل�سن: ))لو مل يقاتل معاوية عليا ظاملا له متعديا باغيا 
كنا ل نهتدي لقتال اأهل البغي(()3(.

وقال ال�سافعي: ))لول علي ملا عرف �سيء من اأحكام اأهل البغي(()4(.
املوؤمنني )�سلوات  اأمري  ا�ستدلله ب�سرية  ال�سافعي  اأنكر يحيى بن معني على  وملا 
اهلل عليه( يف قتال البغاة، وقال: ))اأيجعل طلحة والزبري بغاة؟(( رد عليه اأحمد 

.))واأي �سيء ي�سعه اأن ي�سع يف هذا املقام؟ بن حنبل وقال: ))ويحك
وقال ابن تيمية: ))يعني: اإن مل يقتد ب�سرية علي يف ذلك مل يكن معه �سنة من 

اخللفاء الرا�سدين يف قتال البغاة(()5(.
تلك احلروب  واأقواله يف  ب�سريته  املوؤمنني )�سلوات اهلل عليه(  اأمري  اأو�سح  وقد 

اأمرين:

اإ�شالم الباغي يع�شمه من الرق ويع�شم ماله
الرق،  اإ�سالمه يع�سمه من  اأن  اإل  ل�سره،  واإن هدر دمه دفًعا  الباغي  اأن  اأولهما: 
اأو جميع ماله حتى ما قاتل به)7(. ولي�س هو  ويع�سم ماله الذي مل يقاتل به)6(، 

كالكافر يف ذلك.
مل  امل�سلمني  لأن  اجلمل،  واقعة  يف  اإحراجا  ال�سالم(  )عليه  له  ذلك  �سبب  وقد 
يعهدوا التفريق بني الأمرين يف حروبهم. اإل اأنه ا�ستطاع اأن يقنعهم حينما قال: 
خطاأهم،  فعرفوا  القرعة((.  ت�سيبه  من  اإىل  لأدفعها  عائ�سة،  على  ))فاقرعوا 

وقالوا: ))ن�ستغفر اهلل يا اأمري املوؤمنني(()8(.
اأحكام اهلل عز  اأمانته )�سلوات اهلل عليه( واهتمامه بتطبيق  وهذا من مظاهر 
وجل. فهو مل يندفع يف النتقام من حماربيه �سفاء لغيظه وحتكيما لعاطفته، بل 
احلكم  يجهلون  فاإنهم  النا�س،  جم��اراة  اأجل  من  ل  ال�سرعي،  احلكم  عند  وقف 
املذكور، بل قياما بوظيفته ال�سرعية، واأداء لأمانته وما عهد اإليه من تعريف الأمة 

بدينها، واإن �سبب ذلك اإحراجا له مع ع�سكره.
كما اأنه �سار �سببا لزهد النا�س يف اجلهاد معه يف تلك احلروب التي بها تقرير 
م�سري حكمه وتثبيت �سلطته، لأن من اأهم دواعي اجلهاد عند عامة النا�س هو 

الفوز بالغنائم وال�ستكثار منها.
وال�سلطة من بعده )عليه ال�سالم( واإن خرجت عن ذلك ب�سبب انحرافها، كما هو 
املعلوم باأدنى مراجعة للتاريخ، واأ�سرنا اإىل بع�س ذلك يف املبحث الأول عند عر�س 
مناذج من النحراف يف العهد الأموي، اإل اأن �سريته )عليه ال�سالم( �سارت �سببا 
لظهور جور ال�سلطة يف �سريتها، وهو مك�سب عظيم لالإ�سالم، حيث ظهرت براءته 

من تلك ال�سرية اجلائرة.

�شقوط حرمة الباغي وانقطاع الع�شمة معه
التاأكيد على بغي اخلارج على الإمام احلق، و�سقوط حرمته، وخروجه  ثانيهما: 
الديني والجتماعي، كما  عن �سوابط الإميان والإ�سالم احلق، مهما كان �ساأنه 

ي�سري اإىل ذلك ما ياأتي عن النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( يف الفتنة.
وقال اأمري املوؤمنني )�سلوات اهلل عليه(: )اأنا فقاأت عني الفتنة. مل يكن ليجرتئ 

عليها غريي. ولو مل اأك فيكم ما قوتل اأ�سحاب اجلمل واأهل النهروان...()9(.
ويف كتاب له )عليه ال�سالم( اإىل معاوية: ))واإن طلحة والزبري بايعاين، ثم نق�سا 
بيعتي. وكان نق�سهما كردتهما، فجاهدتهما على ذلك حتى جاء احلق وظهر اأمر 

اهلل وهم كارهون...(()10(.
وملا اأرادوا كتابة عهد التحكيم بعد حرب �سفني قيل له )عليه ال�سالم(: ))اأتقر 
ول  ملعاوية  اأق��ر  ))م��ا  عليه(:  اهلل  )�سلوات  فقال  م�سلمون؟((  موؤمنون  اأنهم 
لأ�سحابه اأنهم موؤمنون ول م�سلمون، ولكن يكتب معاوية ما �ساء لنف�سه واأ�سحابه، 

وي�سمي نف�سه واأ�سحابه ما �ساء(()11(.
عنه  ورد  بل  املح�سن،  كالزاين  فقط،  دمه  بهدر  الباغي  �سقوط حرمة  لي�س  بل 
)عليه ال�سالم( ما ينا�سب انقطاع الع�سمة بني الباغي واأهل احلق، فال جتري 
عليه اأحكام امل�سلمني بعد القتل مرا�سيم التجهيز ال�سرعية)12(، كما جتري على 

امل�سلمني.
قال  معاوية.  مع  عليه(  اهلل  )�سلوات  احل�سني  الإم��ام  حديث  يبتني  هذا  وعلى 
اهلل  )ر���س��وان  وجماعته  الكندي  ع��دي  بن  حجر  مقتل  ذك��ر  اأن  بعد  اليعقوبي 
اهلل  عبد  اأبا  يا  ال�سالم(:  )عليهما  علي  بن  للح�سني  معاوية  ))وق��ال  عليهم(: 
ودفّناهم.  عليهم  و�سّلينا  وكّفناهم  فحّنطناهم  اأبيك،  �سيعة  قتلنا  اأن��ا  علمت 
فقال احل�سني: حججتك ورب الكعبة. لكنا واهلل اإن قتلنا �سيعتك ما كّفناهم، ول 

حّنطناهم، ول �سّلينا عليهم ول دفّناهم(()13(.
عليهم،  اأ�سلوا  ق��ال:  واأ�سحابه  حجر  قتل  الب�سري  احل�سن  بلغ  ))ومل��ا  وقيل: 
ورب  حّجوهم  ق��ال:  نعم.  قالوا:  القبلة؟  بهم  وا�ستقبلوا  ودفنوهم،  وكفنوهم، 

الكعبة(()14(.
ممن  يقتله  من  على  الإ�سالم  اأحكام  ال�سلطان  اإج��راء  اأن  ذلك  من  يظهر  حيث 
ال�سلطان، لأنه ل يجتمع مع  ل يعرتف ب�سرعية �سلطته يكون حجة للمقتول على 
�سرعية قتله له، واأن القتل والقتال من الإمام ملناوئيه متى كان بحق ومل يكن تعديا 

اأوجب انقطاع الع�سمة بينهما، و�سقوط احلرمة.
ع�سكر  على  خطبته  يف  عليه(  اهلل  )ر���س��وان  القني  بن  زه��ري  بذلك  �سرح  وق��د 
اأهل الكوفة نذار لكم من عذاب  الأمويني قبيل معركة الطف، حيث قال: )) يا 
اهلل نذار. اإن حقا على امل�سلم ن�سيحة اأخيه امل�سلم. ونحن حتى الآن اأخوة، وعلى 
دين واحد، وملة واحدة، ما مل يقع بيننا وبينكم ال�سيف، واأنتم للن�سيحة منا اأهل. 

فاإذا وقع ال�سيف انقطعت الع�سمة، وكنا اأمة واأنتم اأمة...(.
قاتله يف  عليه( من جميع من  املوؤمنني )�سلوات اهلل  اأمري  يظهر موقف  وبذلك 

حروبه، ونظرته اإليهم، وتقييمه لهم.

اخلال�شة يف هدفه )عليه ال�شالم( من تو ال�شلطة
واملتح�سل من جميع ما �سبق: اأن اأمري املوؤمنني )عليه اأف�سل ال�سالة وال�سالم( 
مل يقبل بالبيعة من اأجل اأن يرجع احلق اإىل اأهله، وتبقى ال�سلطة يف الإ�سالم يف 
م�سارها الذي اأراده اهلل تعاىل لها. لأنه )عليه ال�سالم( كان على يقني من عدم 

تي�سر ذلك، واأنه لبد من عودة ال�سلطة اإىل النحراف يف م�سارها.

م�شتل من كتاب: ))فاجعة األطف – اأبعادها، ثمراتها، توقيتها((                     تاأليف:المرجع الديني ال�شيد محمد �شعيد الحكيم )دام ظله(



واإمنا كانت الثمرة املهمة لتوليه )عليه ال�سالم( اخلالفة تنبيه الأمة لنحراف 
التي  واحلقائق  ال�سرعية  الأحكام  كثري من  وظهور  الإ�سالم،  ال�سلطة يف  م�سار 
يتوقف عليها بقاء دعوة الإ�سالم احلق، و�سماع �سوتها، اإقامة للحجة، حتى مع 
عود ال�سلطة لالنحراف الذي فر�س على الإ�سالم بعد ارحتال النبي )�سلى اهلل 

عليه واآله و�سلم( للرفيق الأعلى.

قيامه )عليه ال�شالم( باالأمر بعهد من اهلل -تعاىل-
ومن الطبيعي اأن ذلك كله كان بعهد اإليه من النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
عن اهلل -عّز وجّل- )ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة()16(.

قال )عليه ال�سالم( يف خطبته ملا بويع: )األ واإن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم 
بعث اهلل نبيكم )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(. والذي بعثه باحلق لتبلبلن بلبلة، 
اأ�سفلكم اأعالكم، واأعالكم  ولتغربلن غربلة، ولت�ساطن �سوط القدر، حتى يعود 
�سبقوا.  كانوا  �سباقون  وليق�سرن  ق�سروا،  كانوا  �سابقون  ولي�سبقن  اأ�سفلكم. 
واهلل ما كتمت و�سمة، ول كذبت كذبة. ولقد نبئت بهذا املقام وهذا اليوم... حق 
اأمر الباطل لقدميا فعل. ولئن قل احلق فلرمبا ولعل.  وباطل. ولكل اأهل. فلئن 

ولقلما اأدبر �سيء فاأقبل()17(.
يف  ال�سلطة  م�سار  تعديل  من  ال�سالم(  )عليه  بياأ�سه  م�سعر  الكالم  هذا  وذيل 
اأن  بعد  فيه  عزوجل  اهلل  و�سعها  ال��ذي  مو�سعها  يف  اخلالفة  وبقاء  الإٍ���س��الم، 

خرجت عنه واأدبرت.

كالم للنبي )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( يف الفتنة
وقال ابن اأبي احلديد يف التعقيب على كالم لأمري املوؤمنني يف الفتنة مذكور يف 
نهج البالغة: ))وهذا اخلرب مروي عن ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
اأن ر�سول اهلل )�سلى اهلل  قد رواه كثري من املحدثني عن علي )عليه ال�سالم( 
اإن اهلل قد كتب عليك جهاد املفتونني كما كتب علي  واآله و�سلم( قال له:  عليه 
جهاد امل�سركني. قال: فقلت: يا ر�سول اهلل، ما هذه الفتنة التي كتب علي فيها 
اإله اإل اهلل، واأين ر�سول اهلل، وهم خمالفون  اجلهاد؟ قال: قوم ي�سهدون اأن ل 
لل�سنة. فقلت: يا ر�سول اهلل فعالم اأقاتلهم وهم ي�سهدون كما اأ�سهد؟ قال: على 

الإحداث يف الدين وخمالفة الأمر... فقلت: يا ر�سول اهلل لو بينت يل قلًيال.
فقال: اإن اأمتي �ستفنت من بعدي، فتتاأول القراآن وتعمل بالراأي، وت�ستحل اخلمر 
بالنبيذ، وال�سحت بالهدية، والربا بالبيع، وحترف الكتاب عنه موا�سعه، وتغلب 
عليك  جا�ست  قلدتها  ف��اإذا  تقلدها.  حتى  بيتك  جلي�س  فكن  ال�سالل.  كلمة 
قاتلت على  كما  القراآن،  تاأويل  تقاتل حينئذ على  الأم��ور.  لك  وقلبت  ال�سدور، 

تنزيله. فلي�ست حالهم الثانية بدون حالهم الأوىل.
فقلت: يا ر�سول اهلل فباأي املنازل اأنزل هوؤلء املفتونني من بعدك، اأمبنزلة فتنة 
العدل...(( يدركهم  اأن  اإىل  فيها  يعمهون  فتنة  فقال: مبنزلة  ردة؟  اأم مبنزلة 

)18(... اإىل غري ذلك مما ورد عنهم )�سلوات اهلل عليهم(.

ذو احلجة 1434 ه�20



يحظى يوم غدير ُخم باأهمية كبرية عند امل�سلمني وخا�سة ال�سيعة، ذلك لأن 
الر�سول الكرمي �سلى اهلل عليه واآله يف طريق عودته من حّجه يف الثامن 
ع�سر من ذي احلجة توّقَف عند الغدير ال��ذي هو مكان لتجمع امل��اء يف 
ال�سحراء، يقع بني مكة واملدينة، وخطَب �سلى اهلل عليه واآله خطبة طويلة 
يف ح�سد عظيم من اأ�سحابه ومن رافقه يف رحلة احلج اآنذاك، وقد ت�سّمنت 
اخلطبة عبارته ال�سهرية َمن كنُت موله فهذا علي موله، وتناقلت ذلك 
َب  روايات كافة فرق امل�سلمني باأن الر�سول الأكرم �سلى اهلل عليه واآله ن�سّ

الإمام علّيًا �سالم اهلل عليه خليفة واإمامًا للم�سلمني من بعده.
من  امل�سهد  اليوم جميع من ح�سَر  ذل��ك  الأعظم يف  الر�سول  اأم��ر  وق��د 
املهاجرين والأن�سار اأن يِردوا على الإمام علي �سالم اهلل عليه، ليباركوا 

له هذه الولية والإمامة.
يقول زيد بن الأرقم:" كان اأول من مدَّ يده من املهاجرين ملبايعة علي، اأبا 
بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبري، ثم تبعهم بقية املهاجرين والأن�سار 

وبقية النا�س، وقد ا�ستمّرت مرا�سيم الحتفال بالبيعة حتى الغروب".
ويف م�سند اأحمد بن حنبل اأن النبي �سلى اهلل عليه واآله قال:" األ�سُتم تعلمون 
اأين اأوىل باملوؤمنني من اأنف�سهم؟ قالوا: بلى. فقال: من كنُت موله فعلّي 

موله، اللهم واِل من واله وعاِد من عاداه". 
اإّن امل�سلمني ال�سيعة ينظرون اإىل واقعة غدير خم باعتبارها من اأهم الأ�س�س 
التي يرتكز عليها الدين، وهي منهج امل�سلمني وال�سراط امل�ستقيم الذي اإن 
مت�ّسك به امل�سلم �سلَك طريق احلّق الذي يو�سله اإىل ال�سعادة يف الدنيا 
والآخرة، لأّن الولية هي كمال لطريق الر�سالة املحمدية، و�سمان ل�ستمرار 

دين اهلل و�سيانة للعقيدة، وبدونها يظّل الدين مثلومًا.
الآيتني  ن��زول  واخل��ل��ود  الأب��دي��ة  �سبغة  الواقعة  ه��ذه  على  ي�سفي  ومم��ا 
الكرميتني: يا اأّيها الر�سول بّلغ ما اأنزل اإليك من رّبك... واليوم اأكملت 
لكم دينكم واأمتمت عليكم نعمتي... اللتني تناولتا هذه الواقعة اخلالدة، 
واملتّجذرة يف اأعماق الوجدان الإن�ساين. ففي تف�سري الدر املنثور لل�سيوطي 
َب ر�سول اهلل عليًا يوم غدير ُخم نادى  عن اأبي �سعيد اخلدري قال: ملا ن�سّ
له بالولية فهبط جربئيل عليه بهذه الآية: اليوم اأكملت لكم دينكم واأمتمت 

عليكم نعمتي ور�سيت لكم الإ�سالم دينًا. )الدر املنثور ج2 �س 259(.
ومن هنا ياأتي اإحياء امل�سلمني لهذا العيد على مدى القرون املا�سية اقتداًء 
العقيدة  اأ�س�س  تر�سيخ  الريادي يف  لدوره  وا�ستذكارا  الر�سالة،  ب�ساحب 

الإ�سالمية باحلنكة واحلكمة واجلهاد واملوعظة احل�سنة. 



الغدير والذكرى املتجددة
◄  يكتبها: �سباح الطالقاين

الهوام�س
)1(بغية الطلب يف تاريخ حلب ج:1 �س291 باب 
يف ذكر �سفني...: الف�سل الثاين يف بيان اأن عليا 
معاوية،  قتاله  يف  احل��ق  على  ال�سالم(  )عليه 
ج:2  للخوارزمي  حنيفة  اأبي  مناقب  له.  واللفظ 
األفاظ  ذكر  يف  والع�سرون  الرابع  الباب  ���س:83 
النا�س.  بني  اأم��ث��ال  ف�سارت  ل�سانه  على  ج��رت 

مناقب اأبي حنيفة للكردري ج:2 �س:71.
�س:84  ج:2  للخوارزمي  حنيفة  اأبي  )2(مناقب 
الباب الرابع والع�سرون يف ذكر األفاظ جرت على 
اأبي  مناقب  النا�س.  بني  اأمثال  ف�سارت  ل�سانه 

حنيفة للكردري ج:2 �س:72.
ج:2  احلنفية  طبقات  يف  امل�سية  )3(اجل��واه��ر 
�س:26 يف ترجمة حممد بن اأحمد بن مو�سى بن 

داود الرازي الربزايل.
)4(�سرح نهج البالغة ج:9 �س:331.

)5(جمموع الفتاوى ج:4 �س:438 مف�سل اعتقاد 
الرا�سدين  اخللفاء  اأع���داء  يف  ف�سل  ال�سلف: 

والأئمة الرا�سدين.
جامع  ����س:250.  ج:1  البالغة  نهج  )6(���س��رح 
�س:105.  الربج:2  عبد  لبن  وف�سله  العلم  بيان 
كتاب  ����س:710  ج:8  �سيبة  اأب��ي  لب��ن  امل�سنف 
وال��زب��ري.  وطلحة  وعلي  عائ�سة  م�سري  اجل��م��ل: 
البغاة.  ب��اب  ����س:139  ال��دراي��ة لب��ن حجر ج:2 
البغي.  اأه��ل  قتل  حكم  ����س:103  ج:11  املحلى 
ج:11 �س:336 ح:31676، 31677.  العمال  كنز 

وغريها من امل�سادر.
)7(جواهر الكالم ج:21 �س:339 – 341.

واللفظ  ���س:251،  ج:1  البالغة  نهج  )8(�سرح 
له. جامع بيان العلم وف�سله لبن عبد الرب ج:2 
اأبي �سيبة ج:8 �س710  ���س:105. امل�سنف لبن 
ك��ت��اب اجل��م��ل: م�����س��ري ع��ائ�����س��ة وع��ل��ي وطلحة 
باب  ���س:139  ج:2  حجر  لبن  الدراية  والزبري. 
اأهل  قتل  حكم  ����س:103  ج:11  املحلى  البغاة. 
ح:31676،  ���س:336  ج:11  العمال  كنز  البغي. 
31677. ن�سب الراية ج:4 �س:363 باب البغاة: 
و�سية �سيدنا علي )كرم اهلل وجهه( يوم اجلمل 

واحلديث يف ذلك. وغريها من امل�سادر.
له.  واللفظ  ����س:366،  ج:33  الأن���وار  )9(ب��ح��ار 
���س:627.  ج:2  اأحمد  بن  اهلل  لعبد  ال�سنة  كتاب 
بن  علي  ترجمة  يف  ���س:186  ج:4  الأولياء  حيلة 
اأبي طالب. ال�س الكربى للن�سائي ج:5 �س:165 
قتال  من  علي  به  خ�س  ما  ذك��ر  املناقب:  كتاب 
اأه��ل  اإن��ه ذك��ر  اإل  ث��واب م��ن قاتلهم،  امل��ارق��ني: 
النهروان ومل يذكر اأهل اجلمل بينما ذكرهم يف 
كتاب خ�سائ�س اأمري املوؤمنني �س:146 ما خ�س 
به علي من قتال املارقني. امل�سنف لبن اأبي �سيبة 

املغازي: ما ذكر يف عثمان،  ج:8 �س:698 كتاب 
اإل اإنه كنى عن عائ�سة وطلحة والزبري ب�: )فالن 
����س:298  ج:11  ال��ع��م��ال  كنز  وف����الن(.  وف���الن 
ح:31565. تاريخ اليعقوبي ج:2 �س:193 خالفة 
اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب. كتاب �سليم بن 

قي�س �س:256. وغريها من امل�سادر.
���س:23  ج:4  قطني  ال��دار  علل  يف  مبتورا  وروي 
ج:42  دم�سق  تاريخ  طالب،  اأب��ي  بن  علي  م�سند 

�س:474 يف ترجمة علي بن اأبي طالب.
واللفظ  ���س:75،  ج:3  البالغة  نهج  )10(���س��رح 
له، ج:14 �س:36. الإمامة وال�سيا�سة ج:1 �س:80 
دم�سق  تاريخ  ثانية.  مرة  معاوية  اإىل  علي  كتاب 
اأبي  �سخر  بن  معاوية  ترجمة  يف  ���س:28  ج:59 
�����س:306 فر�س  ال��ف��ري��د ج:4  ال��ع��ق��د  ���س��ف��ي��ان. 
وتواريخهم  اخللفاء  يف  الثانية  الع�سجدة  كتاب 
)عليه  طالب  اأب��ي  بن  علي  خالفة  واأخ��ب��اره��م: 
�سفثني  وقعة  ومعاوية.  علي  اأخ��ب��ار  ال�سالم(: 
وغريها  ���س:202.  للخوارزمي  املناقب  ���س:29. 

من امل�سادر.
)11(وقعة �سفني �س:509 – 510، واللفظ له. 
املودة  ينابيع  ���س:233.  ج:2  البالغة  نهج  �سرح 

ج:2 �س:20.
اأح��داث �سنة  )12(ت��اري��خ الطربي ج:4 ���س:66 
�سبع وثالثني من الهجرة: ذ ك�����ر م�����ا ك�������ان م��ن 
التاريخ ج:3 �س:348  الكامل يف  خري اخل��وارج. 
اأحداث �سنة �سبع وثالثني من الهجرة: ذكر مقتل 
ذي الثدية. تاريخ ابن خلدون ج:2 ق:2 �س:181 

اأمر اخلوارج وقتالهم.
)13(تاريخ اليعقوبي ج:2 �س:231 وفاة احل�سن 
���س:19.  ج:2  الحتجاج  ل��ه.  واللفظ  علي،  ب��ن 
اأبواب  باب:18 من  ال�سيعة ج:2 �س:704  و�سائل 

تغ�سيل امليت ج:3.
اأح��داث  ���س:486  ج:3  التاريخ  يف  )14(الكامل 
مقتل  ذك��ر  الهجرة:  من  وخم�سني  اإح��دى  �سنة 
ح��ج��ر ب��ن ع���دي وع��م��رو ب��ن احل��م��ق اخل��زاع��ي 
ج:8  دم�سق  ت��اري��خ  ل��ه.  واللفظ  واأ�سحابهما، 
الكندي.  اهلل  عبد  بن  اأرق��م  ترجمة  يف  ���س:27 
اإحدى  �سنة  اأحدث  ج:4 �س:207  الطربي  تاريخ 
ق��ت��ل من  م��ن  ت�سمية  ال��ه��ج��رة:  م��ن  وخ��م�����س��ني 

اأ�سحاب حجر )رحمه اهلل(.
)16(�سورة الأنفال الآية: 42.

واللفظ   ،48 – ���س:47  ج:1  البالغة  )17(نهج 
له. الكايف ج:8 �س:67 – 68.

)18(�سرح نهج البالغة ج:9 �س:206.
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جملة الرو�سة احل�سينية زارت املعهد والتقت الراعي الول مل�سروع معهد 
الإمام احل�سني عليه ال�سالم للتوحد الأ�ستاذ حيدر ر�سول زويني لتتعرف على 

عمل املعهد وكيفية تهيئة وتاأهيل مهارات الأطفال. 

ثنا عن فكرة تاأ�شي�س املعهد حد
ان فكرة تاأ�سي�س املعهد جاءت نتيجة تخ�س�سي 

العلمي فاأنا حا�سل على �سهادة املاج�ستري يف �سيكولوجية الطفل غري 
العتيادي، ثم اكملت بعد ذلك درا�ستي يف بريوت ومنحت على اأثرها 
�سهادة اخ�سائي يف ال�سلوك التحليلي التطبيقي، وكانت بداية التاأ�سي�س 
ب�سيطة فاملعهد كان عبارة عن بيت �سغري م�ساحته 600 م وبعد التاأ�سي�س 
بداأت الأ�سر بالرتدد على املعهد وت�سجيل اطفالهم، اىل 
ان بادرت العتبة احل�سينية املقد�سة اىل �سم 
املعهد اىل م�ساريعها الرائعة وقد غمرين 
يكون  ان  فبدل  بذلك  وال�سرور  الفرح 
ب�سيطة  وب��ح��دود  �سخ�سيًا  ال��دع��م 
ا�سبح الدعم قادم من بركات الإمام 
دعم  وه��و  ال�سالم  عليه  احل�سني 
ل حم��دود، ويف ه��ذه الثناء 
تطور املعهد تطورًا رائعًا  
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في آخر حوار له قبل استشهاده
حيدر رسول زويني: غمرني الفرح بانضمام معهد التوحد إلى مشاريع العتبة الحسينّية   

 معهد االإمام احل�شني عليه ال�شالم لرعاية التوحد ملجاأ يوفر 
من  ينت�شلهم  ومييالذ  التوحد  الأطفال  واحلنان  والرعاية  االميين  

عزلتهم لكي يفعل ويطور مهاراتهم االجتماعية واللغوية .

•  حوار- ف�شل ال�شريفي 



وجتاوز عدد امل�سجلني يف املعهد 90 طفاًل، لذلك مت ا�ستئجار بناية ا�سافية ب�سبب 
احلاجة اىل �سفوف اأخرى". 

كم طالب يحتوي ال�شف التوّحدي الواحد
 ان ال�سف التوحدي ل ي�ستوعب �سوى ثالثة اأطفال او �ستة 

كاأق�سى حد على عك�س ال�سف الدرا�سي لالأطفال ال�سوياء الذين يتجاوز 
عددهم 20 او 30 طالبًا واأكرث يف ال�سف الواحد، ولكل �سف توحدي مراقبة 
ومعلمة لكي يتم تدريبهم والتدريب يكون على �سكلني تدريب فردي وهو يخ�س 

الطفال الذين يحتاجون اىل تدريب مركز ودقيق واآخر جماعي".

 ما هو مر�س التوحد وما اأعرا�شه 
 التوحد هو ا�سطراب ي�سيب الطفال منذ الولدة وتظهر 

مالحمه عادة يف ال�سنة الثالثة من العمر ويكون ال�سطراب يف اللغة ويف الت�سال 
الجتماعي، فالطفل عادة ما يلعب وحده وت�ساحب الطفل حالة من فرط احلركة 
وي�ساحب �سلوك منطي كرفرفة اليدين او الدوران وعادة المور املالزمة ملر�سى 
التوحد ثالث وهي ا�سطراب اللغة وا�سطراب الت�سال الجتماعي وا�سطراب 
ون )امل�سطربون �سلوكيا  التعبري العاطفي، وبالأ�سا�س كان مر�سى التوحد ي�سمَّ
وانفعاليا ( وفيما بعد ا�ستح�سنت الت�سمية ف�سموا الذاتويون، اأي الطفل املتفاعل مع 

ذاته فيما �سّمي املر�س علميًا التوّحد وقد مت التفاق على هذه الت�سمية".

تلفة من املر�سحاالت متباينة و هل هنا 
 هناك �ستة اأنواع للتوحد وهي التوحد العام وا�سطراب 

التوحد ومتالزمة ا�سبريجر وهذا النوع يختلف عن بقية انواع التوحد رغم 
النوع  بهذا  امل�ساب  فالطفل  اللغة،  حالة  يف  اإل  الخ��رى  الن��واع  مع  ت�سابهه 
ميتلك ثراء لغوي جيد، والنوع الآخر هو متالزمة ريت وا�سطراب التوحد غري 
النموذجي وي�سمى غري حمدد املعامل، والنوع الخري هو اأعقد انواع التوحد وهو 

ا�سطراب التوحد التفككي ومر�سى هذا النوع ل ينطقون متامًا بالإ�سافة اىل 
اعاقة اجتماعية �سديدة وكذلك اعاقة عاطفية �سديدة اي غياب كافة املهارات 
لديهم وت�سيبهم  نوبات ه�ستريية فيبداأون بال�سراخ وت�سيبهم حالت �سبيهة 

بحالت ال�سرع كما انهم ل يخلدون اىل النوم".

ما اأ�شباب املر�س واأين ظهر 
وايطاليا  وبريطانيا  املتحدة  الوليات  املر�س ظهر يف    ا
وفرن�سا ولكن معامل املر�س حتددت يف الوليات املتحدة علي يد العامل كالند، 
وكان حدوثه بحالت نادرة اي من كل مليون �سخ�س ي�ساب �سخ�س واحد فقط، 
لكن يف ال�سنوات الخرية بداأ املر�س ينت�سر يف كل دول العامل، واأ�سبابه جمهولة 
الثقيلة  وغري معروفة اىل الآن، ولكن بع�س الحتمالت ت�سري اىل ان املعادن 
كالزئبق وغريه لها تاأثري على الطفل وكذلك العوامل الوراثية وعمر الم وغري 

ذلك الحتمالت".

 ما االآلية التي يتم من خاللها ت�شجيل االأطفال 

  وهل يتماثلون لل�شفاء يف املعهد
الت�سخي�س  اىل  يخ�سع  باملر�س  امل�ساب  الطفل  ان    

ال�سايكولوجي والت�سخي�س البايلوجي لكي يتم قبوله يف املعهد، واملعهد ي�ستقبل 
الأطفال من جميع املحافظات العراقية حيث تتكفل العتبة احل�سينية املقد�سة 
الطفل  تهيئة  ميكن  ولكن  لل�سفاء  قابل  غري  التوحد  ومر�س  الطفال،  ب�سكن 
برنامج  منها  الط��ف��ال،  لتدريب  الربامج  من  جمموعة  ت�سع  املعهد  فكوادر 
التوا�سل اللغوي وبرنامج التطابق والتكامل وبرنامج تفريغ الطاقة وبرنامج فك�س 
ال�سوري وبرنامج تيج وبرنامج توفا�س وبرامج اأخرى، ويعتمد �سفاء الطفل على 
درجة العاقة واملعاجلة الدقيقة فاذا كانت العاقة ب�سيطة يكون ال�سفاء اأ�سرع 

وبالعك�س". 
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مرض التوحد غير قابل للشفاء ولكن يمكن تهيئة 
المدروسة المعهد  برامج  الطفل وتأهيله بفعل 



نبذة عن حياة الفقيد زوينينبذة عن حياة الفقيد زوينينبذة عن حياة الفقيد زويني
الشهيد حيدر رسول عطية زويني

مواليد العراق/ كربالء املقد�سة 1980م-متاأهل وله ولد واحد
تخرج من جامعة القاد�سية عام 2004م-ق�سم علم النف�س

اأكمل الدرا�سات العليا )املاج�ستري( عام 2007م- حا�سل على �سهادة 
دبلوم يف حتليل ال�سلوك التطبيقي لبنان.

عمل على تاأ�سي�س اأول معهد لرعاية الأطفال امل�سابني بحالة التوّحد يف 
كربالء املقد�سة عام 2010م على نفقته اخلا�سة.

عمل على �سم املعهد اىل موؤ�س�سات العتبة احل�سينية املقد�سة من خالل 
احلاقه بق�سم دار القراآن الكرمي يف العتبة املطهرة بعد اأن اأ�سيف اىل 

منهج املعهد مادة املعاجلة وال�ست�سفاء بالقراآن الكرمي.
ع�سو فعال يف ال�سبكة العربية للتوّحد، وع�سوا يف منظمة )اآن( حلقوق 

الن�سان يف بريوت.
اخلا�سة  والرتبية  التوحد  ا�سطراب  يف  تخ�س�سية  بحوث  عدة  كتب 

والإعاقة الب�سرية.
مل ميهله القدر ل�ستكمال م�سرية العطاء العلمية والن�سانية، 
فنالت منه يد الجرام احلاقد والغادر حيث ق�سى �سهيدا 

نتيجة النفجار الرهابي اجلبان الذي ا�ستهدف املواطنني البرياء يف 
مدينة كربالء املقد�سة ع�سر اخلام�س من �سهر رم�سان عام 1434ه� 
املوافق 2013م وذلك قبيل الفطار فم�سى ملالقاة ربه �سائمًا حمت�سبًا، 

رحمه اهلل تعاىل واأ�سكنه ف�سيح جناته...

الشهيد حيدر رسول عطية زويني
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تمديد فترة استالم نصوص مسابقة تأليف 
 كتاب عن سيرة اإلمام علي الهادي

قررت العتبة احل�شينية املقد�شة متديد فرتة ا�شتالم الن�شو�س اخلا�شة بيتاأليف 
من  بدال  2013/12/31م  اىل  ال�شالم(  )عليه  الهادي  االمييام  �شرة  عن  كتاب 
2013/5/15 م، على اأن تر�شل النتاجات على قر�س )�شي دي(اإ�شافة اإىل الن�شخة 

:املكتوبة اإىل العتبة احل�شينية املقد�شة اأو على الربيد االإلكرتو
." )info@imamhussain.org(

�شرح بذل م�شوؤول ق�شم االإعالم يف العتبة املقد�شة االأ�شتاذ علي كاظم �شلطان 
داعيا الكتاب اىل امل�شاركة يف امل�شابقة اخلا�شة بتاأليف كتاب يخ�س �شرة االإمام 

على الهادي عليه ال�شالم .
 امل�شابقة من منطلق قول ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله ) اإ واأ�شاف" تاأتي هذ
تار فيكم الثقلني : كتاب اهلل ، وعرتتي اأهل بيتي ، ما اإن مت�شكتم بهما لن ت�شلوا 

بعدي اأبدا ( .
وعن �شروط هذ امل�شابقة بني االأ�شتاذ علي  اأنها"

1- اأن تتناول الكتابة حياة االإمام علي الهادي عليه ال�شالم ومعطياته و�شرته 

 ودور امل�شلمني  وكيان  االإ�ييشييالم  حفظ  يف  االإمييام  دور  تو�شح  ب�شورة  وحتليلها 
.العقائدي والثقايف واالجتماعي وغر ذل

2- اأن يكون الكتاب باللغة العربية .
 )A4( 3- اأن ال تقل عن مائتي �شفحة واأن ال تزيد عن اأربعمائة �شفحه حجم

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

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

:امل�شابقة هي كالتا مو�شحًا "اأن جوائز هذ
اجلائزة االأوىل 3500 دوالر اأمريكي
اجلائزة الثانية 2500 دوالر اأمريكي
اجلائزة الثالثة 1000دوالر اأمريكي

كما �شتقدم جوائز معنوية للّكتاب الذين مل يح�شلوا على جوائز مالية".
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 كل نف�س ا ك�شبت رهينة   

يف كثر من موا�شع القراآن الكر د 
البيت عليهم  اأهل  من مف�شري مدر�شة 
يف  وم�شداقية  وحكمة  عمقا  ال�شالم 
واللغة  املو�شوع  موازين  وفق  التف�شر 
وامليياأثييور، يف حييني ييد عند كثر من 
من  وجييرهييا  االآييييات  لعنق  ليًا  غرهم 

نوا�شيها اىل ما يخالف ظاهرها، 

وهذا الأمر يدعوهم بعد ذلك اىل حماولة اإيجاد احللول 
للم�ساكل التي ن�ساأت من تف�سريهم املبتني على روايات 

خمالفة لروح الكتاب واأ�س�س تعاليم الدين احلنيف.
فقد نزلت ال�سريعة منادية بالعدالة والرحمة، ومل تنزل 
داعية اىل الظلم والعقوبة بال ذنب، واىل ذلك املعنى 
وامل�سمون �سرحت اآيات كرث كقوله جل وعال  يف �سورة 
تعاىل  وقوله  َرِهيَنٌة�  َك�َسَبْت  ا  مِبَ َنْف�ٍس  الدثر:38)ُكلُّ 
ُتُهم  يَّ ُذرِّ َبَعْتُهْم  َواتَّ اآَمُنوا  ِذيَن  )َوالَّ الطور:21  �سورة  يف 
َعَمِلِهم  ْن  مِّ اأََلْتَناُهم  َوَما  َتُهْم  يَّ ُذرِّ ِبِهْم  ْقَنا  اأحَْلَ ِباإمَِياٍن 
ا َك�َسَب َرِهنٌي� وقوله تعاىل يف  ن �َسْيٍء ُكلُّ اْمِرٍئ مِبَ مِّ
ِلَنْف�ِسِه  َيْهَتدي  ا  َ َفاإمِنَّ اْهَتَدى  ��ِن  �سورة الإ�سراء :15�مَّ
لُّ َعَلْيَها َوَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر اأُْخَرى َوَما  ا َي�سِ َ لَّ َفاإمِنَّ َوَمن �سَ
ِبنَي َحتَّى َنْبَعَث َر�ُسوًل� وقوله تعاىل يف �سورة  ا ُمَعذِّ ُكنَّ
فاطر:18�َوَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر اأُْخَرى َواإِن َتْدُع ُمْثَقَلٌة اإىَِل 
ا ُتنِذُر  َ ِحْمِلَها َل ُيْحَمْل ِمْنُه �َسْيٌء َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى اإمِنَّ
ى  اَلَة َوَمن َتَزكَّ ُهم ِبالَغْيِب َواأََقاُموا ال�سَّ ِذيَن َيْخ�َسْوَن َربَّ الَّ
رُي� وغريها من  امْلَ�سِ  ِ َواإىَِل اهللَّ ِلَنْف�ِسِه  ى  َيَتَزكَّ ا  َ َفاإمِنَّ
الآيات املباركات، وهذه احلقيقة حق اأحق اأن يتبع واأوىل 
اأن ي�ستب�سر به، فهو ما تقره الفطرة ال�سليمة، والعدالة 

الن�سانية، واليه تلوح جميع ال�سرائع ال�سماوية. 
فرع  تكون  اأن  بد  ل  �سخ�س  اىل  املتوجهة  فالعقوبة 
ع�سيان ال�سخ�س  اأم��را من اأوام��ر ال��رب جل وعال، 
عقوبات  ه��ي  حيث  م��ن  اجلماعية  العقوبات  وحتى 
اإمنا تكون نا�سئة عن خمالفة اأمر اإما اأن يكون �سامال 
ومتوجها للجميع على نحو المر ال�ستغراقي، اأو على 
اأحد الأفراد  نحو التكليف الكفائي غري املاأتي به من 

املتوجه اىل اأحدهم. 
لكن حدث اأن نقل يف كتب اجلمهور وعن عبد اهلل بن 
عمر بن اخلطاب عن اأبيه عن النبي �سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم قال: ))امليت يعذب يف قربه مبا نيح عليه(( 

)متفق عليه( بل يكاد يكون مت�سفي�سا م�سهورا عندهم، 
وهنا ملا كان فحوى وم�سمون هذا احلديث خمالفا ملا 
تقت�سيه عدالة الرب جل وعال، وخمالفا ملا ن�ست عليه 
الآيات من اأنه ل تزر وازرة وزر اأخرى، ول يعذب اأحد 
بجريرة غريه وذنب غريه من دون ت�سبيب اأو اإ�سالل، 
فالزوجة اأو الأم تبكي وتنوح  على فقيدها فيعذب امليت 
بال ذنب ارتكبه هو، �سوى اأن اأهله هم من ناحوا عليه. 

فيكون تعذيبه بذنب غريه ل بذنبه هو..
وملا كان هذا.. حاول كثري من مف�سريهم و مفكريهم 
الت�سدي حلل امل�سكلة، فكان اأن قالوا اأن التعذيب بفعل 
الغري وارد، بل ومذكور يف القراآن ، ومثاله قوله تعاىل يف 
ِذيَن َظَلُموْا  يََّ الَّ ُقوْا ِفْتَنًة لَّ ُت�سِ �سورة الأنفال:25 )َواتَّ
ًة َواْعَلُموْا اأَنَّ اهلّلَ �َسِديُد اْلِعَقاِب( باعتبار اأن  ِمنُكْم َخاآ�سَّ
الفتنة هي العذاب واأنه لن ي�سيب الذين ظلموا فقط 
بل غريهم كما ت�سري هذه الآية فيكون احلديث موافقا 

للقراآن.
فاأقول: واعجباه كي ي�سححوا احلديث جعلوا القراآن 
ي�سرب بع�سه ببع�س يف تف�سري حمرف، ولذا فاإنهم 
ملا رفعوا تناق�س احلديث مع القراآن بادعاء موافقته 
لتلك الآية، هموا بعدها اأن يرفعوا التناق�س بني القران 
الكرمي نف�سه وفق تف�سريهم، فما كان اإل اأن يوؤلوا كل 
ذلك بادعاء اأن  تعذيب الآخرة مما يحتاج اىل الذنب 
من نف�س املعذب)بالفتح( واأما التعذيب يف الدنيا فال 
ي�سرتط اأن يكون اأثرا لفعل ال�سخ�س، ثم بعدها احلقوا 

عامل القرب والربزخ بالدنيا ل بعامل الآخرة..
مف�سري  اىل  ولننظر  عجيبة  غريبة  كلها  والق�سة 
مدر�سة اأهل البيت عليهم ال�سالم كيف نظروا لالآيتني:

فمن املفيد والطو�سي ومن تبعهما مل تكن دللة الآيتني 
مبعزل عن حديث عمر للتتنايف، فكل �سخ�س يعاقب 
وزر  وازرة  تزر  تخ�سي�س فال  ل  و  بال خالف  بذنبه 

•  ح�سني النوري
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ُقوْا ِفْتَنًة لَّ  كل نف�س ا ك�شبت رهينة    اأخرى بال خالف. واأما قوله تعاىل يف �سورة الأنفال :25 )َواتَّ
ًة َواْعَلُموْا اأَنَّ اهلّلَ �َسِديُد اْلِعَقاِب( فاإن معنى  ِذيَن َظَلُموْا ِمنُكْم َخاآ�سَّ يََّ الَّ ُت�سِ
الفتنة هنا هو المتحان والختبار، وهي ت�سيب اللذين ظلموا وغريهم، 
وي�سقط يف تلك الفتنة الظاملني، فالآية حذرت الكل من وقوع فتنة ت�سمل 

اجلميع ول عالقة لالآية بالتعذيب من غري ذنب.
 ولنتتبع كلمة فتنة يف الآي��ات الكرمية ول كيف جاءت مبعنى الختبار 
ا اأَْمَواُلُكْم َواأَْوَلُدُك��ْم  َ والمتحان فقد قال تعاىل يف �سورة التغابن:15� اإمِنَّ
ُ ِعنَدُه اأَْجٌر َعِظيٌم� ويف قوله تعاىل يف �سورة احلج :53�ِلَيْجَعَل َما  ِفْتَنٌة َواهللَّ
َر�ٌس َواْلَقا�ِسَيِة ُقُلوُبُهْم� وقوله تعاىل  لَِّذيَن يِف ُقُلوِبِهم مَّ ْيَطاُن ِفْتَنًة لِّ ُيْلِقي ال�سَّ
اإىَِل ِحنٍي� وقوله  َوَمَتاٌع  ُكْم  لَّ ِفْتَنٌة  َلَعلَُّه  اأَْدِري  يف �سورة النبياء:111�َواإِْن 
رْيِ  رِّ َواخْلَ تعاىل يف �سورة الأنبياء:35�ُكلُّ َنْف�ٍس َذاِئَقُة امْلَْوِت َوَنْبُلوُكم ِبال�سَّ
ِفْتَنًة َواإَِلْيَنا ُتْرَجُعوَن� وكذا قوله تعاىل يف �سورة ال�سراء:60� َواإِْذ ُقْلَنا َلَك 
َجَرَة  ا�ِس َوال�سَّ لنَّ ِتي اأََرْيَناَك اإِلَّ ِفْتَنًة لِّ وؤَيا الَّ ا�ِس َوَما َجَعْلَنا الرُّ َك اأََحاَط ِبالنَّ اإِنَّ َربَّ
ُفُهْم َفَما َيِزيُدُهْم اإِلَّ ُطْغَيانًا َكِبريًا� ، فالفتنة التي  امْلَْلُعوَنَة يِف الُقْراآِن َوُنَخوِّ
لن ت�سيب الظاملني فقط هي المتحان والختبار، واأين هذا من التعذيب 

للكل بذنوب الظاملني؟؟
وعلى كل حال فاإن تلك الآية على ما روي من قراءة الباقر عليه ال�سالم وكذا 
 زيد بن ثابت والربيع بن ان�س واأبو العالية كما يف جممع البيان: لت�سي
بالالم ونون التاأكيد الثقيلة، اأي اأن تلك الفتنة �ست�سيب الذين ظلموا فقط، 
وبهذا �سيكون معناها اأن الأثر ال�سيء لالمتحان والر�سوب فيه �سي�سيب 
الظاملني فقط، وللكالم مداخل وخمارج اأخرى و�سجون لعلنا نوفق لطرحه 
يف مقالت مقبلة، واآخر قويل اأن احلمد هلل رب العاملني رب العر�س العظيم 

وال�سالة على حممد واآله الكرام املنتجبني. 
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واهل  العظم حممد  الر�سول  ال��واردة عن  والحاديث  الروايات  العديد من  هنالك 
بيته الطهار -�سلوات اهلل عليهم اجمعني- توؤكدعلىا�ستحباب جتهيزامليت والتعجيل 
بجنازته ودفنه وعدم تاأخريه حتى عدت من موارد اكرام الن�سان بعد وفاته، ولكننا 
يف مقابل هذا الكم الهائل من الروايات والحاديث جند ان المام احل�سني -عليه 
ال�سالم- ريحانة الر�سول حممد -�سلى اهلل عليه واله- مل ُيعّجل بجنازته ومل يكفن ومل 
يدفن ال بعد مرور ثالثة ايام حيث ترك يف �سحراء كربالء حتت ا�سعة ال�سم�س الالهبة 
المر الذي ي�سعنا امام ت�ساوؤلت عديدة يف مقدمتها ان امر التعجيل بدفن امليت يعّد 
من امل�ستحبات املوؤكدة عند اهل البيت -عليهم ال�سالم- وقد امروا �سيعتهم اللتزام به 
وبطبيعة احلال فان اي عمل م�ستحب يعترب لدى املع�سوم امرا واجبا فكيف مل يعمل به 

مع المام احل�سني عليه ال�سالم .
ولعل اخلو�س يف هذا املو�سوع يجعلنا امام امور غيبية وا�سرار الهية وحكمة ربانية 
اإعالما  خ�سها اهلل -�سبحانه وتعاىل- بالمام احل�سني -عليه ال�سالم- كاأن تكون 
اإلهّيا اراد اهلل -�سبحانه وتعاىل- ان ي�سهد ال�سماوات والر�س على حتالف القوم �سد 
امل�سروع اللهي الذي حمله المام احل�سني -عليه ال�سالم- ولكن يف نف�س الوقت هنالك 

امور ميكن ا�ستنتاجها من خالل البحث والتق�سي من بينها:
املورد الول: ابراز مظلومية المام احل�سني -عليه ال�سالم- اذ ان التاريخ مل يذكر 
لنا �سخ�سا قتل بالب�ساعة التي قتل بها الم��ام احل�سني -عليه ال�سالم- من خالل 
رمي ج�سده مبئات ال�سهام امل�سمومة و�سحق ثناياه بحوافر اخليل و�سلب ثيابه وحّز 
راأ�سه وو�سعه على راأ�س رمح ليطاف به ميدان الكوفة وال�سام حتى اجمع الكثري من 
املوؤرخني ان عددجراح المام احل�سني -عليه ال�سالم- بلغت ثالثًا وثالثني طعنة رمح 
واأربعًاوثالثني �سربة �سيف، اي ان المام احل�سني -عليه ال�سالم- ظلم يف حياته وظلم 

يف كيفية قتله وظلم بعد ا�ست�سهاده .
املورد الثاين: ابراز دناءة وخ�سة اعدائه اذ ان هنالك العديد من الروايات التي توؤكد ان 
ال�سباع وحيوانات الرب مل تقرتب من ج�سد المام احل�سني -عليه ال�سالم- بل ان احد 
ال�سود وقف يحمي ج�سده ال�سريف لت�سجل تلك احليوانات الربية الوح�سية موقفا نبيال 
بينما �سجلت القوام املعادية موقفا خمزيا بعيدا كل البعد عن الن�سانية قد فاقتها 

احليوانات الوح�سية بالرحمة والرفق.
املورد الثالث: ورد يف الزيارة املخ�سو�سة لالمام احل�سني عليه ال�سالم "ال�سالم عليك 
وعلى جدك واأبيك واأمك واأخيك وعلى الأئمة من بنيك وعلى امل�ست�سهدين معك وعلى 
املالئكة احلافني بقربك" ولعل بقاء ج�سد المام احل�سني عليه ال�سالم ثالثا على 
رم�ساء كربالء جاء لتكمل املالئكة احلافة بقربه ال�سريف من �سالتها قبل ان يوارى 

جثمانه الطاهر الرثى .

االإعالم االإلهي واالأيام الثالث
◄  بقلم: ولء ال�سفار 

 ُقوْا ِفْتَنًة لَّ   )َواتَّ
ًة َواْعَلُموْا اأَنَّ اهلّلَ �َسِديُد اْلِعَقاِب( فاإن معنى  ِذيَن َظَلُموْا ِمنُكْم َخاآ�سَّ يََّ الَّ ُت�سِ
ُقوْا ِفْتَنًة لَّ   )َواتَّ
ًة َواْعَلُموْا اأَنَّ اهلّلَ �َسِديُد اْلِعَقاِب( فاإن معنى  ِذيَن َظَلُموْا ِمنُكْم َخاآ�سَّ يََّ الَّ ُت�سِ
ُقوْا ِفْتَنًة لَّ   )َواتَّ

الفتنة هنا هو المتحان والختبار، وهي ت�سيب اللذين ظلموا وغريهم، 
وي�سقط يف تلك الفتنة الظاملني، فالآية حذرت الكل من وقوع فتنة ت�سمل 

 ولنتتبع كلمة فتنة يف الآي��ات الكرمية ول كيف جاءت مبعنى الختبار 
ا اأَْمَواُلُكْم َواأَْوَلُدُك��ْم  َ � اإمِنَّ
�ِلَيْجَعَل َما 
َر�ٌس َواْلَقا�ِسَيِة ُقُلوُبُهْم� وقوله تعاىل  لَِّذيَن يِف ُقُلوِبِهم مَّ ْيَطاُن ِفْتَنًة لِّ ُيْلِقي ال�سَّ
اإىَِل ِحنٍي� وقوله  َوَمَتاٌع  ُكْم  لَّ ِفْتَنٌة  َلَعلَُّه  اأَْدِري  �َواإِْن 
َر�ٌس َواْلَقا�ِسَيِة ُقُلوُبُهْم� وقوله تعاىل  لَِّذيَن يِف ُقُلوِبِهم مَّ ْيَطاُن ِفْتَنًة لِّ ُيْلِقي ال�سَّ
اإىَِل ِحنٍي� وقوله  َوَمَتاٌع  ُكْم  لَّ ِفْتَنٌة  َلَعلَُّه  اأَْدِري  �َواإِْن 
َر�ٌس َواْلَقا�ِسَيِة ُقُلوُبُهْم� وقوله تعاىل  لَِّذيَن يِف ُقُلوِبِهم مَّ ْيَطاُن ِفْتَنًة لِّ ُيْلِقي ال�سَّ

رْيِ  رِّ َواخْلَ �ُكلُّ َنْف�ٍس َذاِئَقُة امْلَْوِت َوَنْبُلوُكم ِبال�سَّ
اإىَِل ِحنٍي� وقوله  َوَمَتاٌع  ُكْم  لَّ ِفْتَنٌة  َلَعلَُّه  اأَْدِري  �َواإِْن 
رْيِ  رِّ َواخْلَ �ُكلُّ َنْف�ٍس َذاِئَقُة امْلَْوِت َوَنْبُلوُكم ِبال�سَّ
اإىَِل ِحنٍي� وقوله  َوَمَتاٌع  ُكْم  لَّ ِفْتَنٌة  َلَعلَُّه  اأَْدِري  �َواإِْن 

� َواإِْذ ُقْلَنا َلَك 
رْيِ  رِّ َواخْلَ �ُكلُّ َنْف�ٍس َذاِئَقُة امْلَْوِت َوَنْبُلوُكم ِبال�سَّ
� َواإِْذ ُقْلَنا َلَك 
رْيِ  رِّ َواخْلَ �ُكلُّ َنْف�ٍس َذاِئَقُة امْلَْوِت َوَنْبُلوُكم ِبال�سَّ

َجَرَة  ا�ِس َوال�سَّ لنَّ ِتي اأََرْيَناَك اإِلَّ ِفْتَنًة لِّ وؤَيا الَّ ا�ِس َوَما َجَعْلَنا الرُّ َك اأََحاَط ِبالنَّ اإِنَّ َربَّ
� َواإِْذ ُقْلَنا َلَك 
َجَرَة  ا�ِس َوال�سَّ لنَّ ِتي اأََرْيَناَك اإِلَّ ِفْتَنًة لِّ وؤَيا الَّ ا�ِس َوَما َجَعْلَنا الرُّ َك اأََحاَط ِبالنَّ اإِنَّ َربَّ
� َواإِْذ ُقْلَنا َلَك 

ُفُهْم َفَما َيِزيُدُهْم اإِلَّ ُطْغَيانًا َكِبريًا� ، فالفتنة التي  امْلَْلُعوَنَة يِف الُقْراآِن َوُنَخوِّ
َجَرَة  ا�ِس َوال�سَّ لنَّ ِتي اأََرْيَناَك اإِلَّ ِفْتَنًة لِّ وؤَيا الَّ ا�ِس َوَما َجَعْلَنا الرُّ َك اأََحاَط ِبالنَّ اإِنَّ َربَّ
ُفُهْم َفَما َيِزيُدُهْم اإِلَّ ُطْغَيانًا َكِبريًا� ، فالفتنة التي  امْلَْلُعوَنَة يِف الُقْراآِن َوُنَخوِّ
َجَرَة  ا�ِس َوال�سَّ لنَّ ِتي اأََرْيَناَك اإِلَّ ِفْتَنًة لِّ وؤَيا الَّ ا�ِس َوَما َجَعْلَنا الرُّ َك اأََحاَط ِبالنَّ اإِنَّ َربَّ

لن ت�سيب الظاملني فقط هي المتحان والختبار، واأين هذا من التعذيب 

وعلى كل حال فاإن تلك الآية على ما روي من قراءة الباقر عليه ال�سالم وكذا 
 زيد بن ثابت والربيع بن ان�س واأبو العالية كما يف جممع البيان: لت�سي
بالالم ونون التاأكيد الثقيلة، اأي اأن تلك الفتنة �ست�سيب الذين ظلموا فقط، 
وبهذا �سيكون معناها اأن الأثر ال�سيء لالمتحان والر�سوب فيه �سي�سيب 
الظاملني فقط، وللكالم مداخل وخمارج اأخرى و�سجون لعلنا نوفق لطرحه 
يف مقالت مقبلة، واآخر قويل اأن احلمد هلل رب العاملني رب العر�س العظيم 
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اأ . م .د خمي�س غربي ح�شني العجيلي 
  جامعة تكريت / كلية االآداب

اأنهم  على  جميعًا  النا�س  اإىل  ينظر  االإ�ييشييالم  اأن  املعلوم  من 
اهلل  وخالفة  االأر�س  اإعمار  اأجل  من  خلقوا  اأحرار  مت�شاوون 
عليها ، وان خالقهم واحد ، قال تعاىل : )) كان النا�س امة 
معهم  واأنييزل   ، ومنذرين  مب�شرين  النبيني  اهلل  فبعث  واحدة 
وما   ، فيه  اختلفوا  فيما  النا�س  بني  ليحكموا  باحلق  الكتاب 
اختلف فيه اإال الذين اأوتو من بعد ما جاءتهم البينات بغيًا 
بينهم ، فهدى اهلل الذين اآمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق باإذنه 

، واهلل يهدي من ي�شاء اإىل �شراط م�شتقيم (()1(. 
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اأن تلمز ، ول     وللنا�س جميعًا يف املجتمع امل�سلم كرامتهم التي ل يجوز 
ي�سخر منها اأحٌد قال تعاىل : )) باأيها الذين اآمنوا ل ي�سخر قوٌم من قوٍم 
ع�سى اأن يكونوا خريًا منهم ول ن�ساء من ن�ساء ع�سى اأن يكن خريًا منهن 
اأنف�سكم ول تنابزوا بالألقاب بئ�س ال�سم الف�سوق بعد الإميان  ول تلمزوا 
ومن مل يتب فاأولئك هم الظاملون(()2(، وقد خل�س الأ�ستاذ عبد الكرمي 
اخلطيب هذه الروؤية الإ�سالمية لالإن�سان بقوله : )) وبهذا ال�سنيع اخرج 
الإ�سالم اأروع اإن�سانية عرفتها احلياة ، يف كل جانب من جوانبها ، ويف كل 
جمتمعًا  قليلة  �سنوات  يف  الإ�سالم  اأقام  ال�سنيع  وبهذا   ، اآفاقها  من  اأفق 

، حرًا  الأطراف  كرميًا ، يحكمه العدل ، وت�سوده املحبة ، وينظمه مرتامي 
الأمن وال�سالم (()3( . 

اأي  والإن�������س���ان  اإن�سان يف الفكر الإ�سالمي، له       
واأكرم املخلوقات جميعًا ، ملا منزلة جتعله اأف�سل 

اهلل تعاىل من ف�سل وتكرمي ، اأخ���ت�������س���ه 
كرمنا  ولقد   ((  : تعاىل  يقول 
والبحّر  ال��رّب  يف  وحملناهم  اآدم  بني 
الطيبات وف�سلناهم  ، ورزقناهم من 
على كثري مما خلقنا تف�سيال ()4(، 
هذا التكرمي من اهلل الذي اخت�س به الإن�سان 
دون حتديد دينه اأو مذهبه ، يدعونا -نحن امل�سلمني- اإىل 
عنه  �سينتج  الذي  الآخر  مع  والتعاون  والتاآلف  التوا�سل  ج�سور  مد 

التعاي�س ال�سلمي بني اأبناء الب�سرية جمعاء   . 
     والإن�سان يف الفكر الإ�سالمي كائن يحتل مكانة رفيعة عند اهلل ، قد 
خلقه يف اأح�سن تقومي ، و�سخر له ما يف ال�سموات والأر�س )) و�سخر لكم 
الفلك لتجري يف البحر باأمره ، و�سخر لكم الأنهار ، و�سخر لكم ال�سم�س 
واأن  �ساألتموه  ما  واآتاكم من كل  والنهار،  الليل  لكم  و�سخر  دائبني  والقمر 
تعدوا نعمة اهلل ل حت�سوها (()5( ، وبعد هذا فاإن تعاليم الإ�سالم جاءت 
– واإعالء �ساأنه ، فقد وظف الن�س  اإن�سان  – اأي  من اأجل رفعة الإن�سان 
ال�سكل  بني  وا�سحة  عالقة  يف   ، اهلل  عند  الإن�سان  قيمة  لتبيان  الديني 
وامل�سمون ، قال تعاىل : )) كتاب اأنزلناه اإليك لتخرج النا�س من الظلمات 

اإىل النور ، باإذن ربهم اإىل �سراط العزيز احلميد (()6(   . 
    والإ�سالم يتجه نحو حتقيق اإن�سانية الإن�سان دون النظر اإىل جن�سه اأو 
لونه اأو دينه ، وتتجلى قيمة الإن�سان يف القران الكرمي عندما يخاطبه اهلل 
تعاىل ) ياأيها الإن�سان ( ، اإذ ينادي فيه اأكرم ما يف كيانه ، وهو اإن�سانيته ، 
التي متيز بها من �سائر املخلوقات ، فريتفع بذلك اإىل اأكرم مكانة يتجلى 

فيها اإكرام اهلل له وكرمه عليه)7( . 

    بهذا املنهج القومي تكون �سخ�سية الإن�سان ، وتبداأ بر�سم طريقها ال�سوي 
القومي من توحيد اهلل اإىل خ�سيته والتقرب اإليه من خالل التودد خللقه من 
الب�سر جميعًا ، ومن ثم تبداأ الواجبات املناطة بهذا الإن�سان  ، من حمبة 
يبعد  ما  كل  ملواجهة  و�سونها  النف�س  واإعداد  والتفاعل معهم)8(،  النا�س 
الإن�سان عن اأخيه الإن�سان ، لأن الإ�سالم )) ي�ستبقي يف ح�س امل�سلم �سعوره 
بالإخوة الإن�سانية ، فيما يتعلق بامل�ساعر واملعامالت ال�سخ�سية ، والعدل 

والق�سط والرب ببني اآدم جميعًا ، بل بالأحياء جميعًا (()9(   . 
تعامل  دي��ن  ولكنه   ، وع��ب��ادات فح�سب  دي��ن طقو�س  لي�س  والإ���س��الم       
باحل�سنى ، وخلق رفيع، وفكر وح�سارة ، ودعوة اإىل حتقيق اإن�سانية الإن�سان 
واملعار�سة  الآخر  بالراأي  يرحب  فالإ�سالم   ، ذلك  على  ي�سهد  وتاريخه   ،
امل�سكالت  وحل  وال�سواب  احلق  اإىل  الو�سول  اأجل  من   ، التعبري  وحرية 
وما   ، الإن�ساين  املجتمع  تواجه  التي  والقت�سادية  والجتماعية  ال�سيا�سية 
علم الكالم والختالف يف املذاهب واملناظرات واملجادلت الفكرية عند 

امل�سلمني ، اإل دليل على ذلك)10(  . 
   ومن هنا وجب على الدار�سني والفقهاء والباحثني ، اأن يعقدوا ال�سلة بني 
روح الإ�سالم التي توؤكد  اأهمية التوا�سل مع الإن�سان الآخر املختلف ، وذلك 
حتقيقًا لإن�سانية التعاليم الإ�سالمية ، والنتيجة تكون بناء �سخ�سية الفرد 
امل�سلم ذات املالمح الإن�سانية البعيدة عن الغلو والتطرف ، اللذين يف�سيان 
احلقيقة  بروحه  والإ�سالم   ، وب��الإره��اب  بالعدوانية  الإ�سالم  و�سف  اإىل 
بعيدًا كل البعد عن هذه الأو�ساف ، ونحن اإذا اأظهرنا القيم الإن�سانية يف 
الإ�سالم �سوف نرد على املقولت التي يطلقها اأعداوؤه ، حماولني من ورائها 

زرع الكراهية جتاه الإ�سالم يف نفو�س بع�س امل�سلمني وغري امل�سلمني . 
   اإن النزعة الإن�سانية يف الإ�سالم نحو الإن�سان - اأي اإن�سان – تبداأ منذ 
ولدته ، فهو يولد على الفطرة ، وهي موجودة يف الإن�سان منذ ولدته ، قال 
، ولكن  القيم  الدين  النا�س عليها ذلك  التي فطر  : )) فطرة اهلل  تعاىل 
اأكرث النا�س ل يعلمون (()11(  ، ويف حديث الر�سول حممد ) �سلى اهلل 
اأن الإن�سان يولد على الفطرة وهي الإ�سالم   عليه و�سلم ( ما يوؤ�سر فكرة 
)) كل مولود يولد على الفطرة ، فاأبواه يهودانه اأو ين�سرانه اأو ميج�سانه 

 .   )12())
بال�ستقرار  وينادي   ، والتكافل  والتعاون  التاآخي  اإىل  يدعو  دين  والإ�سالم 
والتعاي�س يف اأمن و�سالم ، لي�س بني امل�سلمني فقط ، بل مع النا�س اأجمعني 
اأديانهم ومعتقداتهم)13( ، واأن احل�سارة الإ�سالمية يف  ، على اختالف 
�سورها املتعددة وجوانبها الكثرية الالمعة ، من ت�سريع ، وعلم ، واأدب ، 

وفن ، وثقافة ، تقوم على تدعيم ال�سالم والطماأنينة يف العامل)14(  . 
    والإ�سالم يقارب بني القلوب والعقول ، ويدعو النا�س جميعًا اإىل التوا�سل 
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والتاآلف ، باملودة والت�سامح والإخاء ، وهو الذي يوجه اجلميع يف �سلواتهم 
اإىل  ينظر  من  اأن  ريب  ول   ، احل��ق)15(  اخلالق  جالل  اإىل  وعباداتهم 
والتوا�سل   ، الآخر  لتقبل  يت�سع عقله  الوحي  نافذة  ال�سماوية من  الأديان 

والتاآلف معه)16(  . 
     والقراآن الكرمي عندما يخاطب الب�سرية يقول ياأيها النا�س ومل يكن 
النداء يا اأيها امل�سلمون فقط ، ولي�س اأدل على هذا ، اإكثار القراآن الكرمي 
من ترديد كلمة الإن�سان ، وبني اآدم ، والعاملني ، والأن�س ، والعباد ، وهي ل 

تخ�س امل�سلمني وحدهم بل الإن�سانية جمعاء)17(  . 
    وقد اأح�سى الدكتور ناجي معروف هذه املفردات التي وردت يف القراآن 
الكرمي ، ومنها الإن�س يف القراآن ، يف )18( اآية ، وذكر العاملني يف )73( 
اآية ، وكرر القران الكرمي بني اآدم يف )25( اآية وجاء ذكر العباد يف اأكرث 
الإ�سالم  اهتمام  يوؤ�سر  �سك  اأدن��ى   ، دون  وهذا   . اآي��ة)18(   )100( من 

بالإن�سان دون النظر اإىل دينه اأو جن�سه اأو لونه)19(   . 
     وهذه النظرة حلقيقة الإ�سالم تولد �سعورًا تتبعه قناعة ، يف اأن الإ�سالم 
هو دين الإن�سانية ، وهو دين الألفة والتوا�سل واملحبة مع جميع الب�سر ، 
وعلى هذا فاإن الإ�سالم يهذب طباع اأتباعه ، ويقوم اأخالقهم ، من اأجل 
، فيقبل  امل�سلم قيمته يف هذه احلياة  الفرد  ، فيح�س  نفو�سهم  ت�سمو  اأن 
عليها بطاعة اهلل بالعمل ال�سالح وحب اخلري جلميع الب�سرية ، واملحبة 

والت�سامح مع اجلميع  .
      ومن اأحاديث الر�سول حممد ) �سلى اهلل عليه و�سلم ( التي تفي�س 

 ، وج��دوا  واأينما  كانوا  اأينما   ، الب�سر  جميع  للجميع  وحبًا  ورحمة  حنانًا 
واأرق��ى  باأعلى  الإ�سالم  اإليها  دعا  التي  الإن�سانية  النزعة  فيها  وتتجلى 
�سورها )) اخللق كلهم عيال اهلل ، فاأحبهم اإليه اأنفعهم لعياله (()20(  

 .
   وهذه النظرة اإىل الإن�سان يف الإ�سالم مل تكن وليدة اقتبا�سات اأخذها 
امل�سلمون من الفل�سفات ال�سابقة يف ال�سرق اأو الغرب ، واإمنا كانت نزعة 
النبوية  وال�سنة  الكرمي  القراآن  ن�سو�س  اأثبتتها   ، الإ�سالمي  الدين  يف 
واخللفاء   ، والتابعني  ال�سحابة  من  ال�سالح  ال�سلف  واأعمال   ، املطهرة 
ولرفعة   . املجتهدين)21(  املذاهب من  اأئمة  واأطروحات  واآراء   ، املتقني 
مكانة الإن�سان يف الفكر الإ�سالمي ، فهو اأرفع واأقدر من جميع اخلالئق 
على وجه الأر�س بل اإن جميع ما موجود على �سطح الأر�س خلدمته ، قال 

تعاىل : )) لقد خلقنا الإن�سان يف اأح�سن تقومي (()22(   . 
يتعر�س  ول   ، الإن�ساين  النوع  ويحفظ  احلياة  ت�ستقيم  اأن  اجل  ومن      
حلياة الإن�سان اإل باحلق ، اأو جزاء على جرمية ارتكبها ، فكانت اأعظم 
قرن اهلل  ، حتى  دون حق  الإن�سان من  قتل  باهلل  ال�سرك  بعد  املحرمات 
�سبحانه وتعاىل ذلك بال�سرك ، وجعل جزاء من قتل نف�سًا عمدًا اخللود يف 
نار جهنم ، قال تعاىل : )) والذين ل يدعون مع اهلل اإلهًا اآخر ، ول يقتلون 
النف�س التي حرم اهلل اإل باحلق  ، ول يزنون ، ومن يفعل ذلك يلق اآثاما 
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االن�شان،  لتطوير  اأ�شا�شية  و�شيلة  التعليم 
وهذا اأمر متفق عليه بني اجلميع، اإذ اأن جميع 
الدالئل التاريخية توؤكد على اأن الب�شرية، ما 
كان لها اأن ت�شل اىل ما هي عليه االآن من تطور 

هائل يف املجاالت كافة،

 واإن اأن�سطة التعليم املتوا�سلة، والتي مّت تناقلها عرب 
الجيال، مع الخذ بعني العتبار اأن التعليم تربية 
وتو�سيعه  الفكر  لآف��اق  متوا�سل  وانفتاح  وت��ق��ومي، 
ودفعه اىل مديات بعيدة، ل تنح�سر بالتعليم الآيل، 
تو�سيع  يف  ي�سهم  ل  ال��ذي  التلقني  عرب  التعليم  اأو 
مدارك الن�سان، ول يحثه على البتكار والتجديد، 
اإمنا ت�سبح عملية التعليم، حالة معتادة مكررة ل 
جديد فيها، وبهذا ت�سبح عملية بليدة ل تقدم اأدنى 

خدمة �سواء للفرد اأو املجتمع.
من اأجل ذلك تعد قيمة التعليم بالرتبية، من اأخطر 
القيم الواجب اتقانها والتم�سك بها، كونها ل تكتفي 
بالتلقني املت�سابه، بل دائما تبتكر اجلديد، وحتفز 
تنفتح  كي  واملغاير،  الف�سل  اكت�ساف  على  العقل 
واح��د،  اآن  يف  وا�سعة  و  متنوعة  اآف��اق  على  احلياة 
قيمة  يراعي  ال��ذي  التعليم،  من  النوع  ه��ذا  لذلك 
الرتبية ينجح دائما، يف زرع قيم كثرية يف �سخ�سية 
الن�سان، ف�سال عن التم�سك بقيمة التعليم نف�سها، 
ويف هذه احلالة يتم ا�سراك التعليم بالرتبية يف رفد 
الن�سان بقم اخرى مهمة، ت�ساعد الن�سان يف بناء 
نف�سه، وتدفعه لالإ�سهام يف بناء املجتمع، حيث يتعلم 
الن�سان قيم التعاي�س والت�سامح والتعاون والتكافل، 
ايجابية  �سخ�سية  ذا  احل��ال��ة،  ه��ذه  يف  في�سبح 
متكاملة، قادرة على تقدمي العطاء الف�سل للذات 

وللمجتمع.
على خالف ال�سخ�سية التي تعتمد التعليم بالتلقني، 
م��دارك  ذات  )اآل��ي��ة(،  �ستكون  ال�سخ�سية  فهذه 
تفكر  ل  ناق�سة،  بروؤية  موؤطرة  واآف���اق  حم���دودة، 
باجلديد او املغاير، ول تن�سغل بال�سبل والو�سائل التي 
ت�سرتك يف جتديد احلياة وتغيريها نحو الف�سل، 
لذلك نالحظ ان ال�سخ�سيات التي تعتمد التعليم 
بالتلقني خاملة وم�سابة بالعجز، فال ت�سهم يف رفد 
املجتمع وال��ذات باملغاير، يف حني اأن قيمة التعليم 

بالرتبية ت�ساعد العقل على ابتكار اجلديد دائما.
ولذلك يوؤكد املعنيون اأن اأهمية قيمة التعليم بالرتبية، 

املتكاملة،  ال�سخ�سية  بناء  على  قدرتها  يف  تكمن 
املتعددة الروؤى، الوا�سعة الآفاق، املنفتحة على جميع 
الجتاهات، �سخ�سية لها ح�سورها الفردي احلاد 
املوؤثر، ويف الوقت نف�سه لها فعلها اجلمعي امل�سهود، 
ب�سورة  املتكاملة  ال�سخ�سية  ه��ذه  مثل  ت�سهم  اإذ 
نحو  وتدفعهم  الآخ��ري��ن،  روؤى  تطوير  يف  منتظمة 
التجديد والتغيري دائما، وترف�س الثبات اأو الوقوع 
مثل  الن�سان  ي�سبح  حيث  التلقني،  �سيطرة  حتت 
الببغاء، يردد ما ي�سمعه من الخرين فقط، ويفكر 
الفردي  بالتفكري  تطالبه  اأما عندما  مثلهم فقط، 
اجلديد املغاير املوؤثر، فاإنه يبقى يف حرية من امره، 
لأنه مل يتعلم البتكار وامل�ساركة والتفاعل بالطريقة 
الالزمة وال�سحيحة، ولأنه وقع حتت تاأثري التعليم 

الروتيني.
التعليم  من  حرمانهم  مت  النا�س  من  الكثري  وثمة 
بالرتبية، ب�سبب تقاع�س اجلهات املعنية احلكومية 
هذه  من  ال�ستفادة  فر�س  وقد خ�سروا  �سواها،  او 
لكي  املتطورة،  املجتمعات  اعتمدتها  التي  القيمة 
والتطور  النفتاح  ت��راوح يف مكانها، حيث  تبقى  ل 

ي�سبح حالة مالزمة للفرد واملجتمع.
اأما كيفية تفعيل قيمة التعليم بالرتبية، فاإن المر 
يعود بالدرجة الوىل اىل موؤ�س�سة التعليم الر�سمية 
والهلية اي�سا، ف�سال عن املوؤ�س�سات امل�ساندة لها، 
كالما  يعد  مل  التعليم  اأن  اىل  التنّبه  يتم  اأن  على 
ويبقى  وي�سقله،  ويعيده  الن�سان  يحفظه  مكرورا 
قيمة  بالرتبية،  التعليم  ب��ل  حياته،  طيلة  ي���ردده 
تدفع املجتمع نحو البتكار والتقدم املتوا�سل، عرب 
التعليم املتحرك املرّبي لل�سغار والكبار على اهمية 
التجديد، واكت�ساف الطرق وال�سبل التي جتعل من 
احلياة، ذات اآفاق ل حمدودة وذات �سيغ وا�سكال 
فكرية وعملية ل ت�سبه بع�سها البع�س، حتى تتعدد 
الفرد  اأم���ام  وال�سبل،  والع��م��ال  والف��ك��ار  ال���روؤى 
واملجتمع، لتحقيق درجة مقبولة من التطور تكفل 

النجاح وال�ستقرار الدائم للجميع على حد �سواء.

 قيم التقّدم: التعليم بالرتبية  

• علي ح�سني عبيد



�شعر: �شليم ر�شول 
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غييييييييييييييييييييّريييييييدا  هييييييائييييييمييييييا   فييييييييييييي اأزل  مل 
�يييييشيييييهيييييودا   عييييييلييييييمييييييت قييييييييد  احليييييييييييب  يف  اإّن 
الييييقيييي�ييييشيييييييييدا  �ييييييشييييييّل  اليييييلييييي�يييييشيييييان  انييييييعييييييقيييييياد  و 
اأزيييييييييييييييييدا  اأن   يييييييييييريييييييييييد قييييييلييييييبييييييي  غيييييييييير 
  زيييييييييييييييييييييييييييييييييييدااأ كيييييياأ�ييييييشييييييا   نييييييييييييذم فييييييلييييييميييييياذا 
قيييييييييييييييودا  ر يييييييييكييييييييون  اإذ   املييييييييييييييييييرء تيييييعييييي�يييييس 
وميييييييييييييييييدى اليييييييييييهيييييييييييمَّ مييييييييييييايييييييييييييزال بيييييعيييييييييييدا 
وجييييييميييييييييييييل االأ�ييييييييشييييييييعييييييييار عيييييي�ييييييشييييييت جييييييديييييييدا 
 ) ر�ييييييشيييييييييييييدا  تييييييكييييييون  اأن   الييييييييغييييييييي )اإمنيييييييييييييييا 
ييييييييلييييييييقييييييييت ميييييييييييين ليييييييييطيييييييييافييييييييية ييييييييويييييييييدا  خ
بييييييليييييي احليييييي�ييييييشيييييين عيييييينييييييد هيييييييييييذي احلييييييييييييييدودا 
اأعييييييييييييييييودا  اأن   هيييييييييييييذ بيييييييعيييييييد  تيييييييييييييرم  ال 
اليييييعيييييهيييييودا  الييييييييييفييييييييييوؤاد  يف  اليييييي�ييييييشييييييوق  جييييييييييدد 
  الييييييوليييييييييييييدا  �يييشيييتييينييي�يييشيييى  هيييييييل  اهلل  كييييعييييبيييية 
لييييييييلييييييييذي �ييييييييشييييييييرف الييييييييييدنييييييييييا واليييييييييييوجيييييييييييودا

 
وقيييييييييييييييييييودا  كيييييييييييبيييييييييييوًة  ليييييلييييي�يييييشيييييعييييير  اإّن 
بييييعيييييييييدا  اأزال  ميييييييييا   مييييييغيييييينييييييا رو�يييييييييييييييس 
اليييقييي�يييشيييييييدا  اأ�يييييشيييييييييييد  ميييييتيييييى  اأدري   لييييي�يييييشيييييت
الييييييعيييييييييييييدا  ييييييييييكيييييييييون  اإذ   ييييييييامليييييييعييييييينيييييييا
الييييييييتييييييييوحيييييييييييييييييدا  يييييييييعييييييييليييييييين  هلل  كييييييييييييييييييان 
جيييييينييييييبييييييات االأكييييييييييييييييييييييوان �يييييشيييييبيييييحيييييا فييييييريييييييدا 
الييييييييوجييييييييودا  يييييعييييييييي�ييييس  اأن  قيييييبيييييل   ،  اآدم
ولييييييييقييييييييد جييييييييييييييييازت الييييييييعييييييييقييييييييول احلييييييييييييييييدودا 

مييييييعييييييقييييييودا  ييييييييييييييزل  مل   بيييييييييييييميييييينييييييا اأن 
اأميييييييييييييييييييييية حتيييييي�ييييييشييييييب االإلييييييييييييييييييييييه عييييييييديييييييييدا 
نيييييي�ييييييشيييييييييييييدا  درا  �يييييييييييشيييييييييييّم   كيييييييييييييتييييييييييييياب
ولييييييييييييييييييذا �يييييييييييشيييييييييييرت ميييييينييييييبييييييعييييييا حميييييييميييييييودا 
وعييييييلييييييى اليييييييديييييييين قيييييييد اأقييييييييياميييييييييوا احليييييييييييدودا 
اأبيييييييييييييييدا  الييييييييييعييييييييييراق  يف  احليييييييقيييييييل  وجييييييينيييييييى 
عييييي�يييييشيييييبييييية تييييييييهييييييييدم الييييييييييييييييييرتاث اليييييتيييييليييييييييييدا 
وجيييييييييييييييييدت فييييييييييييييي نيييييييييييورهيييييييييييا امليييييييفيييييييقيييييييودا 
�يييييييييشيييييييييار ليييييليييييعيييييليييييم بيييييييييييييتييييييه امليييييينيييييي�ييييييشييييييودا 
وعييييييليييييييييييييه الييييييطييييييغيييييييييييييان �ييييييييشييييييييار حييييي�يييييشيييييودا

واجلييييييييييهييييييييييودا  �يييييشيييييبيييييييييييلييييينيييييا  اأ�يييييييشيييييييعييييييينيييييييا  و 
تييييييعييييييودا  اأن  هيييييميييييهيييييا  كيييييييييل  مييييي�يييييشيييييت  قيييييييييد 
  رغيييييييييييييييييدا  يييييييومييييييا  اليييييييييزميييييييييان  يف  ونييييييييييييرى 
خيييييييلييييييينيييييييي فييييييييييييييي هيييييييائيييييييميييييييا حميييييي�ييييييشييييييودا 
عيييينيييييييييدا   فييييييييييييي كييييييييييييان  مييييييييين  يييييييذقييييييهييييييا  مل 
مييييييعييييييمييييييودا عييييييا�ييييييشييييييقييييييا   فييييييييييييييي اأزل  مل 

�ييييييييشييييييييّدد الييييييييقييييييييول �ييييييشيييييييييييييدي والييييينييييي�يييييشيييييييييييدا
ييييييييييا مييييييييينيييييييييارا ييييييعييييي�يييييشيييييي اليييييييعيييييييييييييييون �ييييشيييينييييا

 فيييييييييييييييوؤاد اريييييييييييييييييياف  اإىل   ذبييييييييييييييييييول مييييييييين 
ييييي�يييييشيييييكييييير احليييييييييييييب كييييييييل تيييييلييييي الييييينيييييداميييييى  ي
 �يييييشيييييكيييييارى  نيييي�ييييشيييير  اأن  الييييعيييي�ييييشييييق  اأتييييييييييييرى 
ييييييييشييييييييراب� حميييييي�ييييييس  احلييييييييييييييييييياة  الأن  اأم 
وليييييييييييود  هيييييييييييم األيييييييييييييف  الييييي�يييييشيييييحيييييو  يف  اإّن 

 وميييييييييييييييييييدام وعييييييييييلييييييييييى �ييييييييييشييييييييييوت قييييييييييييييييينيييييييية
اأنييييي�يييييشيييييدتييييينيييييي واليييييييييعيييييييييود يييييقييييطيييير حليييييينييييييًا :
 طييييييفييييييليييييية عيييييييييذبييييييييية اليييييييييغييييييييينييييييييياء كيييييييعييييييياب
لييييقييييالييييت  اليييييييييييقيييييييييييوام   عييييييييييينييييي راأت  ليييييييييو 
فييييقييييالييييت احلييييييبيييييييييييييب  ذكييييييييييير   غييييييييييين  :  قيييييييليييييييت
ابييييييتييييييعييييييادا  اأطيييييييييييييييييييق  وال  فييييييابييييييتييييييعييييييدنييييييا 
لييييي�يييييشيييييت اأنيييييي�ييييييشييييييى واحلييييييييييييب مييييييييييلء اإهييييييابييييييي
�ييييشييييوقييييا الييييي�يييييشيييييرييييييفييييية  اليييييكيييييعيييييبييييية  يف  اإن 

�يييييييشيييييييدد اليييييييييقيييييييييول �ييييييشيييييييييييييدي والييييينييييي�يييييشيييييييييييدا 
كيييييييييييييييف اأولييييييييييييييييييييييي مييييييييدحيييييييية واأنيييييييييييييييييييا عيييين 
يييييييييياابييييييييين بيييييييييييييت االإلييييييييييييييييييه طييييييييييييال وقيييييييييويف 
عيييييييييييدا   امليييييييييييبيييييييييييار  يييييييييوميييييييي ييييييييكييييييين  اإن 
الييييييييكييييييييون قييييبييييليييينييييا بيييي�ييييشييييييييياء عييييييييييييييييييييّيييييييييييييييييييد
نيييييييييييييييور طيييييييييييه وحيييييييييييييييييييييييييييدر كيييييييييييييييان يييييييغييييييزو
اأبييييييييييينيييييا  عيييييييييني  تيييي�ييييشييييتييييفيييييييييق  اأن  قييييييبييييييل 
غييييييييييياب مييييييعيييييينييييييا عييييييييين عيييييييقيييييييول اليييييييرباييييييييا 

 ييييييييييا ربيييييييييييييييييع االإ�ييييييييييييشييييييييييييالم حييييي�يييييشيييييب ليييييييييوا
كييييييينيييييييت �يييييييشيييييييّر انيييييييتييييييي�يييييييشيييييييار حيييييييييني دانيييييييييت 
وبييييييييييييي�ييييييشييييييرا ييييييينيييييييى حميييييييييميييييييييد كييييييييينيييييييييت
عييييي�يييييشيييييت كييييييييل االإ�ييييييييييشييييييييييالم روحيييييييييييييا وفيييييكيييييرا 
روحييييييييييييييًا  الييييييييعييييييييزيييييييييزة   روحيييييييييييييي يييييييييد  مل 
   اأغيييييييينييييييييي  كيييييييييييف  االإيييييييييييييييييان  اأميييييييييييير  يييييييييا 
وبييييييييييييييييوادييييييييييييييييي اأميييييييييييييييييييييييية اأرهيييييييقيييييييتيييييييهيييييييا
عييييقييييوال الييييييييييعييييييييييراق  يف  اأنيييييييي�ييييييييشيييييييياأت  اأنييييييييييييييت 
وبييييييينيييييييييييييييت اليييييييفيييييييكييييييير احليييييي�ييييييشيييييييييييييف بييييييييييواد

هيييييييييييو ليييييييييييييييييييالأن يييييييييييدفييييييييييع اليييييييي�ييييييييشيييييييير عيييينييييه 

ييييييييييا اأمييييييييييييييير االإيييييييييييييييييييييان طييييييييييييال �يييييشيييييرانيييييا 
روؤانيييييييييييييييا  اليييييي�ييييييشييييييريييييييف   ييييييشييييييرحيييييي� واىل 
ييييييوميييييا  رحييييييييييابيييييييييي اىل  �ييييييشيييييينييييييدنييييييو  هييييييييييل 

 ييييييييا نييييييييييدى الييييي�يييييشيييييبيييييح ييييييييا ربيييييييييييييع االأمييييييييييييا
حييييييييييييييياًة  الييييييعييييييظيييييييييييييم   حيييييييبييييييي يف  اإّن 
�يييييييشيييييييدد اليييييييييقيييييييييول �ييييييشيييييييييييييدي والييييينييييي�يييييشيييييييييييدا
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شور ال�شيد ال�شي�شتا�

 شب ال�شحابة وزوجات النبي�
ال�شوؤال: ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

اأما بعد : فقد تردد يف مواقع التوا�شل االجتماعي مقطع فيديو ملوكب يف يوم ا�شت�شهاد االمام اجلواد)ع( 
ويظهر فيه موعة من النا�س يف منطقة االعظمية يهتفون ب�شب عمر وعائ�شة وغرهما فهل هذا العمل 
مدان من قبل املرجعية الدينية العليا وخ�شو�شا انه يتعلق ب�شب الرموز الدينية الإخواننا اهل ال�شنة 

وهذا بدور كن ان ي�شعل فتيل فتنة عمياء بني ابناء ال�شعب العراقي وال�شالم.
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 

هذا العمل مدان وم�شتنكر جدًا وعلى خالف ما اأمر به اأئمة اهل البيت عليهم ال�شالم �شيعتهم.

طبقا لفتاوى املرجع الدين االأعلى �شماحة اآية اهلل العظمى ال�شيد علي احل�شيني 
ال�شي�شتا )دام ظله الوارف(

ال�شيد رئي�س ل�س حمافظة النجف اال�شرف املحرتم
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

وبعد: فانه قد لوحظ يف حاالت قليلة رفع �شورة �شماحة ال�شيد ال�شي�شتا دام ظله على جدران بع�س الدوائر 
احلكومية – ومنها مكتبكم- ويف بع�س ال�شوارع وال�شاحات العامة.

نود ان  نحيطكم علما ا �شبق بيانه مرارًا من ان �شماحة ال�شيد دام ظله ال ير�شى بهذا االأمر اأبدا ويوؤكد على عدم 
ن�شب �شور يف االماكن العامة.

مكتب يرجى االيعاز اىل اجلهات ذات العالقة برعاية ما ذكر و�شكرا
 ال�شيد ال�شي�شتا

دام ظله
1434/11/6
2013/9/13

مكتب 
ال�شيد ال�شي�شتا  دام ظله

1434/12/2

ذو احلجة 1434 ه�34



◄اإعداد: هيئة التحرير

اآية اهلل العظمى املرحوم 
ال�شيد ابو القا�شم اخلوئي 

)قّد�س �شّر(

اآية اهلل العظمى 
 ال�شيد علي ال�شي�شتا

)دام ظّله الوارف(

ب �شجدتان لل�شهو يف موارد:
)1( ما اإذا تكلم يف ال�شالة �شهوًا.

)2( ما اإذا �شلم يف غر مو�شعه، كما اإذا اعتقد اأن ما 
بيد هي الركعة الرابعة ف�شلم ثم انك�شف اأنها كانت 
علينا  )ال�شالم  جملة  هو  بال�شالم  واملراد  الثانية، 
وعلى عباد اهلل ال�شاحلني( اأو جملة )ال�شالم عليكم( 
اهلل  ورحمة   النبي اأيها   علي )ال�شالم  جملة  واأما 
توجب  ال   - �شهوًا   - زيادتها  اأن  فالظاهر  وبركاته( 

�شجدتي ال�شهو.
)3( ما اإذا ن�شي �شجدة واحدة 

)4( ما اإذا ن�شي الت�شهد يف ال�شالة.
)5( ما اإذا �ش بني االأربع واخلم�س 

)6( ما اإذا قام مو�شع اجللو�س اأو جل�س مو�شع القيام 
زيادة  لكل  ي�شجد  اأن  واالأوىل  االأحوط،  على  �شهوًا 
يف  زاد  اأنه  يف  ال�شالة  بعد   ش� اذا  وفيما  نقي�شة،  و 

�شالته اأو نق�س

تتوقف  ال  ولكن   ، موارد  يف  لل�شهو  �شجدتان  ب 
�شحة ال�شالة على االتيان بهما ، وهذ املوارد هي:

)1 ما اإذا تكلم يف ال�شالة �شهوًا على ي االأحوط لزومًا ي
)2( ما اإذا �شّلم يف غر مو�شعه على ي االأحوط لزومًا 
ي كما اإذا اعتقد ان ما بيد هي الركعة الرابعة ف�شلم 
هو  بال�شالم  واملراد   ، الثانية  كانت  انها  انك�شف  ثم 
 ) ال�شاحلني  اهلل  عباد  وعلى  علينا  ال�شالم   ( جملة 
او جملة ) ال�شالم عليكم ( مع ا�شافة ) ورحمة اهلل 
 علي ال�شالم   ( جملة  واأّما   ، بدونها  او   ) وبركاته 
اأيها النبي ورحمة اهلل وبركاته ( فزيادتها �شهوًا ال 

توجب �شجدتي ال�شهو.
 )3( ما اإذا ن�شي الت�شهد يف ال�شالة ، 

 )4( ما اإذا �ش بني االأربع واخلم�س اأو ما بحكمه ، 
 )5( ما اإذا علم اجمااًل ي بعد ال�شالة ي انه زاد فيها او 
نق�س ، مع كون �شالته حمكومة بال�شحة فانه ي�شجد 

�شجدتي ال�شهو على ي االأحوط لزومًا ي 


بني اآية اهلل العظمى املرحوم ال�سيد اأبي 

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

ال�سي�ستاين )دام ظّله الوارف(

�شجدتا ال�شهو
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يف بداية حياته الدرا�سّية، قام بدرا�سة العلوم اجلديدة، 

وبع�س الكتب يف علم الطّب القدمي.
در�س العلوم الدينّية التقليدّية يف حوزة الّنجف الأ�سرف، 
والأن�ساب  والّتجويد  الأدب��ّي��ة  العلوم  مقّدمات  در���س  ث��ّم 
والّدراية  والّرجال  واحلديث  والأ�سول  والفقه  والّتف�سري 
وعلم الكالم والريا�سّيات على يد علماء احلوزة البارزين 

اآنذاك.
ملّدة  اإىل طهران، وبقي هناك  العام 1342 ه�، هاجر  يف 

�سنٍة يدر�س العرفان والعلوم العقلّية.
ذهب اإىل مدينة قّم املقّد�سة يف �سنة 1343 ه�، حل�سور 

درو�س اأ�ساتذتها البارزين.
 

اأ�ساتذة كثريين، نذكر ق�سمًا  ال�سّيد املرع�سي عند  در�س 
منهم:

)1( ال�سيخ مرت�سى الطالقايّن.
)2( ال�سّيد �سم�س الّدين املرع�سّي )والده(.

)3( ال�سيخ نور الدين البكتا�سّي.
)4( ال�سيد حممد ر�سا البحرايّن.

)5( ال�سيخ حممد ح�سني ال�سريازّي الع�سكرّي.
)6( ال�سيخ عبد الكرمي احلائرّي.

 
تدري�س  نحو  املرع�سّي  ال�سّيد  اجّته  ه�،   1343 العام  بعد 
وتربية الّطالب يف مدينة قّم املقّد�سة اإىل اآخ�ر اأّي�ام ع�مره 

ال�ّسريف.
ازدادت م�سايقات  اأّي��ام حكومة ر�سا خان، وعندما  ويف 
ال�ّسلطة لطاّلب ال�علوم الدينّية، اأخذ ال�سّيد يحّث طاّلبه 

وي�سّوقهم حل�سور الدرو�س واملباحثة اأكرث.

. توىّل رعايته  متدّينة علمّية ولد ال�شّيد �شهاب الّدين املرع�شّي الّنجفّي يف 20 /�شفر/ 1315 هي، يف مدينة الّنجف االأ�شرف، يف عائلة
و تربيته والد وخاله ال�شّيد ح�شني اخلوئّي. وتيعيتيبير عيائلية املرع�شّي من اأكرب العوائل العلوّية، التي تنت�شب اإىل االإمام علي زين 

العابدين )عليه ال�ّشالم(، وقد برز من هذ العائلة العريقة كثر من العلماء واحلكماء والوزراء واالأطباء.

• اإعداد: ح�سني عبد الأمري

ا ا العمى
ارع�سي الني

ذو احلجة 1434 ه�36



وال�ّسطوح  املقّدمات  مراحل  يف  ي�ديه  ع�ل�ى  تخّرج  وق��د 
وال�ّسخ�سيات  والف�سالء  العلماء  اأك��رث  اخل��ارج  والبحث 
مدينة  يف  لدرو�سه  مربجمًا  ال�سّيد  ظّل  وهكذا  ال�ب�ارزة، 
قّم املقّد�سة بني احلرم املطهر وامل�سجد الأعظم واملدر�سة 

الفي�سّية ومنزله.
مكانته العلمّية

و ل�م ي�كتِف ال�سّيد بالتدري�س فقط، بل كان له اّطالع وا�سٌع 
بعلم الّرجال والّدراية وعلم الأن�ساب، ال�ذي متّيز به عن 
باقي املراجع العظام، وقد قام رحمه اهلّل بتحرير اأكرث من 

200 كتاب ور�سالة باللغات الفار�سّية والعربّية والآذرّية .

 
نال ال�سيد املرع�سّي درجة الجتهاد، وقد اأّيد اجتهاده كثرٌي 

من املراجع، نذكر منهم:
)1( اآية اهلّل العظمى ال�سيخ عبد الكرمي احلائرّي.

)2( اآية اهلّل العظمى ال�سيد اأبو احل�سن الأ�سفهايّن.
)3( اآية اهلّل العظمى �سياء الدين العراقّي.

)4( اآية اهلّل العظمى ال�سيخ حممد كاظم ال�سريازّي.
)5( اآية اهلّل العظمى ال�سّيد علي اليرثبّي الكا�سايّن.

 
نذكر نخبًة منهم:

)1( اآية اهلل ال�سهيد ال�سيخ مرت�سى املطّهرّي.
)2( اآية اهلل ال�سهيد ال�سيخ حممد �سّدوقّي.

القا�سي  ع��ل��ي  حم��ّم��د  ال�سيد  ال�سهيد  اهلل  اآي���ة   )3(
الطباطبائّي.

)4( ال�سيخ ح�سن الغروّي.
)5( ال�سيد اأبو القا�سم مولنا.
)6( ال�سّيد مهدي الغ�سنفرّي.

 
ل�ل��سّيد املرع�سّي خدماٌت وم�ساريع خريّيٌة ودينّيٌة كثريٌة، 

نذكر اأهّمها:
1 - اإن�ساء املدر�سة املهدّية واملوؤمنّية وال�ّسهابّية واملرع�سّية 

لطاّلب العلوم الدينّية، يف مدينة قّم املقّد�سة.
2 - بناء ح�سينّية بجانب منزله، لإحياء املنا�سبات الدينّية 

واإقامة احللقات الدرا�سّية.
ه�،  عام 1394  افتتاحها  مّت  عاّمٍة،  م�كتبٍة  ت�اأ�س�ي��س   -  3
 300000 على  حت��وي  وخ��زان��ًة  للمطالعة،  �سالًة  ت�سّم 
، اأ�سبحت فيما بعد من  25 كتاٍب خّطي000 كتاٍب، منها

املكتبات املهّمة يف العامل.
املا�سني  العلماء  خمطوطات  ون�سر  بطبع  الهتمام   -  4

رحمهم اهلّل .
5 - بناء اأكرث من 100 م�سجد وح�سينّية موّزعة بني مدينة 

قّم املقّد�سة وباقي املدن الأخرى.
6 - بناء م�ستو�سٍف ملحٍق مب�ست�سفى )النيكوئي( يف مدينة 

قّم املقّد�سة.
7 - بناء م�ست�سفى )الكامكار( يف مدينة قّم املقّد�سة.

8 - اإن�ساء مركٍز �سّحي على قطعة اأر�ٍس موقوفٍة لالأمور 
اخلريّية، تقع يف مدينة قّم املقّد�سة.

9 - بناء جممٍع �سكني لطلبة العلوم الدينّية يف مدينة قّم 
املقّد�سة �سّمي مبجمع ال�سّيد املرع�سّي.

دوره يف جناح الثورة الإ�سالمّية
من  ال�سيا�سة  اأم��ور  يف  التدخل  املرع�سّي  ال�سّيد  اع�ت�رََب 
اأوىل واجباته؛ ولهذا جنده قد �ساند الإمام ال�خمينّي منذ 
اللحظات الأوىل التي اأعلن فيها الثورة �سد نظام ال�ّساه، 
وذلك عن طريق اإ�سدار البيانات امل�ساندة لتلك احلركة 

الفتّية.
اأ�سدره يف 23 / الذي  البيان  وخري �ساهٍد على ما نقول 

خارج  اإىل  اخلمينّي  الإم��ام  اإبعاد  بعد  ه�،  رج���ب/1384 
واعترب  الإم��ام،  نه�سة  البيان  ذلك  تناول يف  اإذ  اإي��ران، 
العظيمة  الّت�سحيات  تلك  ثمار  من  ثمرًة  الّنه�سة  ه�ذه 
التي �سّطرها علماء ال�سيعة يف درب ال�ّسهادة، منذ زمن 

اخلالفة العّبا�سّية حّتى ع�سرنا هذا.
ثّم اختتم البيان بالبتهال للعلّي القدير لن�سرة الإ�سالم 
وامل�سلمني، ولعودة الإمام اخلمينّي اإىل الوطن �ساملًا غامنًا.

 
لل�سّيد املرع�سّي )رحمه اهلل( اأكرث من 200 كتاب ور�سالة 
باللغات املختلفة، الفار�سية والعربية والذرية، وب�م�ختلف 
نذكر  وغريها،  والقراآنّية  والأ�سولّية  الفقهّية  املجالت 

مناذج منها:
)1( الهداية يف �سرح الكفاية.

)2( م�سباح الهداية يف �سوارح الكفاية.
)3( حا�سية معامل الأ�سول.

)4( حا�سية على مكا�سب ال�سيخ الأن�سارّي.
)5( حا�سية على كتاب و�سيلة الّنجاة.

)6( ر�سالة يف اإثبات حّلّية اللبا�س امل�سكوك.
)7( حا�سية على تف�سري البي�ساوّي.

)8( حديث الك�ساء وحديث �سل�سلة الذهب.

)9( حا�سية على كتاب الف�سول املهّمة.
)10( م�سجرات اآل الّر�سول.

)11( امل�سل�سالت يف ذكر الإجازات )3 اأجزاء(.
)12( م�ستدرك كتاب �سهداء الف�سيلة.

)13( كتاب الزيارة و الدعاء.
)14( ر�سالة �سم�س الأمكنة والبقاع يف خرية ذات الرقاع.

)15( املعول يف اأمر املطول.
)16( الفروق )يف بيان معاين الألفاظ املت�سابهة(.

)17( دفع الغا�سية عن وجه احلا�سية.
)18( كتاب الوقت والقبلة.

)19( الدر الفريد.
نعة. )20( كتاب ال�ّسمعة يف م�سطلحات اأهل ال�سّ

 
الذريعة:  كتاب  �ساحب  الّطهرايّن  ال�ع�المة  ف�ي�ه  ق�ال   -
الفا�سل املُعا�سر املاهر يف فّن الّرجال و الأن�ساب والتاريخ 
م�سيختهم  وطرق  وطبقاتهم  واأحوالهم  العلماء  وتراجم 

واإجازتهم.
كان  دان�سمندان(:  )جنينه  كتاب  �ساحب  ف�يه  وق�ال   -
ال�سدر  و�سعة  والكرم  ال�ّسخاء  يف  ع�سره  وحيد  ال�سّيد 

والإنفاق يف �سبيل اهلّل.

 
بعد عمر ناهز �ستة وت�سعني عامًا ق�ساها ال�سّيد املرع�سّي 
بالتدري�س والتاأليف، وتربية الآلف من الطلبة و الف�سالء، 
واإجناز امل�ساريع اخلريّية، انتقل اإىل رحمته تعاىل بتاريخ 
8/�سفر/1411 ه�، ومّت دفنه يف مكتبته الواقعة يف مدينة 
اهلّل  )�سالم  املع�سومة  ال�سّيدة  حرم  قرب  املقّد�سة،  قّم 

عليها(.
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• خالد غا الطائي

من يرفع الراية البي�شاء  

االأوار  �شديد  حمتدم  دائييم  �شراع 
اأبييدا ما دامييت الييروح يف   وال ينف
البدن فاإذا ركب العقل هوى النف�س 
فاأن  له  واملوجه  احلاكم  هو  و�شار 
هوى النف�س �شرفع الراية البي�شاء 

معلنا اال�شت�شالم للعقل.

فتلك  النف�س  لهوى  البي�ساء  الراية  العقل  رفع  اإذا  اأما   
الفاجعة الكربى، قال تعاىل )فاأما من ثقلت موازينه فهو 
يف عي�سة را�سية واأما من خفت موازينه فاأمه هاوية وما 
اأدراك ماهية( �سورة القارعة الآيات من 6-11 فالعذاب 
القد�سي  احلديث  يف  قال  تعاىل  اهلل  اأن  اإذ  للعقل  يكون 
خماطبا العقل بعد اأن خلقه )اأقبل فاأقبل ثم قال له: اأدبر 
فاأدبر، قال اهلل -تعاىل-: فوعّزتي وجاليل بك اأثيب وبك 

اأعاقب(.
 وقد ورد يف دعاء ال�سباح عن اأمري املوؤمنني الإمام علي 
)عليه ال�سالم( قوله )..فبئ�س املطية التي امتطت نف�سي 
من هواها  فواها لها ملا �سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها 
جلراأتها على �سيدها ومولها...( فمن ركب عقله هوى 
نف�سه فهو من الناجني ومن ركب هوى نف�سه عقله فهو من 
اخلا�سرين، فاإذا ما حطم الإن�سان الأ�سنام التي يعبدها 
من  �سنعت  وق��د  وج��ل  عز  اهلل  دون  من  األهة  واأتخذها 
معتد  اأو  فائدة مرجوة  اأو اخل�سب وغريهما فال  احلجر 
بها من ذلك اإذا مل يكن هذا التحطيم مقرتنا ومتالزما 
ومتزامنا لتحطيم ال�سنم اخلفي الأعظم الذي يرتبع يف 
املوؤمنني  اأمري  الذي قال عنه  الهوى  الأعماق وهو �سنم  

)عليه ال�سالم( )اإتباع الهوى ي�سد عن احلق...(.
م��دار  يف  ي��دور  اأن  الإن�����س��ان  على  يوجب  ال�سد  وه��ذا   
النقي�س للحق وهو الباطل الذي يقود اإىل اخل�سران قال 
الآية  غافر  �سورة  املبطلون(  هنالك  )..ويخ�سر  تعاىل: 
78 فال�سدان ل يجتمعان و�سبب خروج ال�سيطان اللعني 
وغ�سبه  ونقمته  �سخطه  دائ��رة  اإىل  ر�سا اهلل  دائ��رة  من 
وانتقامه بعد اأن و�سل ملرتبة عالية من عبوديته هلل تعاىل 
الإلهي  اخلطاب  �سمله  قد  حتى  املالئكة  م�ساف  وه��ي 
لأبينا  عبوديا  ل  تكرمييا  �سجودا  املالئكة  مع  بال�سجود 
حيث  وال�سالم(  ال�سالة  وعليه  واآل��ه  نبينا  )على  اآدم 
فقعوا  روح��ي  من  فيه  ونفخت  �سويته  )ف��اإذا  تعاىل  قال 
له �ساجدين( �سورة احلجر الآية 29، وقوله عز من قال 
)..ف�سجد املالئكة كلهم اأجمعون اإل اإبلي�س ا�ستكرب وكان 

من الكافرين( �سورة �س الآيتان 73 و 74، .
ومن هنا ويف هذا املف�سل من الزمن ن�ساأ وولد ال�سر اإذ 
حادث(  )اأي  عار�س  فال�سر  ذلك  قبل  موجودا  يكن  مل 

اأ�سمه  تبارك  ق��ال  �سبحانه،  اهلل  باأزلية  اأزيل  واخل��ري 
الأع��راف  �سورة  بها(  ف��اأدع��وه  احل�سنى  الأ�سماء  )وهلل 
الأ�سماء  لل�سيطان  ف��اأن  اأج��رائ��ي  وكتقابل   ،180 الآي��ة 
وقد  نف�سه  هوى  من  اإبتداعا  ال�سر  اأبتدع  الذي  ال�سوئية 
)..قال  بقوله  ال�سجود  بعدم  الأعلى  لربه  ع�سيانه  علل 
اأنا خري منه خلقتني من نار وخلقته من طني( �سورة �س 
الآية 76، والنار تت�سف بالعلو والرتفاع والطني يت�سف 
القيا�س  على  امللعون  اإبلي�س  عكف  اإذ  والنزول  بالهبوط 
عن  وغفل  الأرب���اب  ل��رب  الع�سيان  يف  واعتمده  امل��ادي 
خليفة  وهو  اآدم(  ب�  )املتمثل  لالإن�سان  املعنوية  الكينونة 
اهلل يف اأر�سه قال تبارك اأ�سمه )واإذ قال ربك للمالئكة 
اإين جاعل يف الأر�س خليفة...( �سورة البقرة الآية 30، 
و�سينتهي وينق�سي ويتال�سى ويندثر ال�سر باأنق�ساء مدة 
المهال التي قد طلبها اإبلي�س اللعني يف جملة ما طلبه من 
الأجر والثواب على عبادته هلل تعاىل قبل وقوع ع�سيانه 
يوم  اإىل  فاأنظرين  رب..  )ق��ال  عنه  حكاية  تعاىل  ق��ال 

يبعثون( �سورة �س الآية 79 .
بغ�سب  باء  اأن  بعد  اأمره  ونهاية  الرجيم  ال�سيطان  وماآل 
اأتخذ  ما  ف��اإذا  امل��ه��اد،  وبئ�س   جهنم  اإىل  وج��ل  عز  اهلل 
قال  ويح�سر معه،  فعاقبته اخل�سران  له  اإماما  منه  املرء 
الإ�سراء  �سورة  باإمامهم(  اأنا�س  كل  ندعو  )يوم  تعاىل: 
واإذا عمد الإن�سان اإىل حتطيم �سنم الهوى يف  الآية 71 
نف�سه فاأنه �سيتجه �سوب احل�سرية املقد�سة الإلهية حيث 
والكرامة  الر�سوان  ونيل  العظيم  والنور  املطلق  اخلري 
جارية  املعركة  اإذن  باجلنة،  وال��ف��وز  وال��رف��ع��ة  وال��ع��زة 
ودائمة وم�ستمرة ومتوا�سلة فهنيئا وطوبى ملن رفع هواه 
الراية البي�ساء مذعنا وم�ست�سلما ومنقادا ل�سلطان العقل 
للخري  منارا  وي�سبح  الب�سرية  اأنوار  املرء  ت�سع يف  حيث 
تتبعوا  )...ف��ال  تعاىل:  قوله  اخلتام  وم�سك  والف�سيلة 
و )واأم��ا من خاف  الآي��ة 135  الن�ساء  �سورة  ال��ه��وى...( 
مقام ربه ونهى النف�س عن الهوى فاإن اجلنة هي املاأوى( 

�سورة النازعات الآيتان 40 و 41.
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• عماد اجلابري

 اإن ع�شمة االأنبياء واحدة من امل�شائل العقدية التي وقع اجلدل فيها، ولعلها من ابرز ما يفرتق فيه القراآن الكر
عن العهدين –التوراة واالإيل- فانه ورد يف القراآن الكر يف ق�ش�شهم ال�شيء الكثر وال د فيه ما �س منهم 
املحرفتني فقد جاءا بق�ش�س غر واقعية وخيالية مت�س �شخ�شية  التوراة واالإيل  واأما يف  اأو يحط من مقامهم، 

.االأنبياء ومقامهم، فاالأنبياء فيهما ي�شربون اخلمر ويقرتفون الزنا ي والعياذ باهلل ي اإىل غر ذل

طهارة النبي يو�شف  وعّفته

والطوائف  الفرق  بني  وقع  ع�سمتهم  يف  اخلالف  بل 
الإ�سالمية، فكل جهة تبنت راأيا معينا وان كان هناك 
يف  فهي-الع�سمة-  ع�سمتهم  على  اجلملة  يف  اتفاق 
دائرة التبليغ والر�سالة مفرو عنها، وقد اتفقت كلمة 
امل�سلمني على ذلك اإل من �سذ، ولكن اخلالف وقع يف 
املعا�سي  عن  الع�سمة  دائ��رة  وهي  الدائرة  هذه  غري 
تطبيق  يف  والن�سيان  ال�سهو  ع��ن  الع�سمة  ودائ���رة 

ال�سريعة.
عن  للحديث  ثالثة  مقامات  توجد  اأخ���رى  وب��ع��ب��ارة 

ع�سمة الأنبياء 
املقام الأول: مقام تبليغ الر�سالة، فالنبي يقوم بتبليغ 
ال�سالة  لهم  فيقول:  النا�س  اإىل  ال�سرعية  الأحكام 
وال��رب��ا حمرم  وال��زن��ا حم��رم  واج��ب  وال�سوم  واجبة 
والزواج م�ستحب وغريها من امل�سائل ال�سرعية، وهذا 

املقام متفق على ع�سمتهم فيه بني امل�سلمني. 
واملقام الثاين: هو مقام الع�سمة عن الذنب واملع�سية، 

فهل النبي � والعياذ باهلل � يكذب او يغتاب؟ 
يف هذا املقام وقع اخلالف

او  ين�سى  بان  الأحكام  تطبيق  مقام  الثالث:  واملقام 
ي�سهو، وهذا املقام اأي�سا وقع فيه اخلالف.

ونريد اأن نتحدث عن املقام الثاين – مقام الع�سمة 
ولعل  ج��دا،  خمت�سر  ب�سكل  واملع�سية-  الذنب  عن 
عن  مع�سومون  الأنبياء  ب��ان  الل��ت��زام  لعدم  املوجب 
الآي���ات  بع�س  وج���ود  ه��و  املع�سية  وارت��ك��اب  ال��ذن��ب 
القراآنية التي قد يفهم منها - بدوا ولأول وهلة - عدم 

الع�سمة.
التي  الكرمية  القراآنية  الآي��ات  من  واح��دة  و�سنختار 
ن�س  وال��ي��ك   24 الآي���ة  وه��ي  يو�سف  ���س��ورة  وردت يف 

ِه  اأَى ُبْرَهاَن َربِّ ْت ِبِه َوَهمَّ ِبَها َلْول اأَن رَّ الآية: )َوَلَقْد َهمَّ
ُه ِمْن ِعَباِدَنا  اإِنَّ وَء َواْلَفْح�َساء  ِرَف َعْنُه ال�سُّ َكَذِلَك ِلَن�سْ

نَي(  امْلُْخَل�سِ
فان من يقراأ الآية فانه يفهم منها ويتبادر اإىل ذهنه 
ان النبي لي�س مبع�سوم، فالهم قد ح�سل من الطرفني 
فكما ان زليخا امراأة العزيز قد همت بنبي اهلل يو�سف 

فكذا يو�سف عليه ال�سالم قد هم بها.
وتوجد اآيات اأخرى نذكر منها اثنتني على �سبيل املثال 
ى  ل احل�سر توحي بعدم الع�سمة كقوله تعاىل: )َوَع�سَ
َفَغَوى( }ط��ه/121{ يف مقام احلديث عن  ُه  َربَّ اآَدُم 
نبي اهلل اآدم عليه ال�سالم وقوله تعاىل: َوَدَخَل امْلَِديَنَة 
َيْقَتِتاَلِن  َرُجَلنْيِ  ِفيَها  َفَوَجَد  اأَْهِلَها  ْن  مِّ َغْفَلٍة  ِحنِي  َعَلى 
ِمن  الَِّذي  َفا�ْسَتَغاَثُه  ِه  َع��ُدوِّ ِمْن  َوَه��َذا  �ِسيَعِتِه  ِمن  َهَذا 
ى َعَلْيِه  ِه َفَوَكَزُه ُمو�َسى َفَق�سَ �ِسيَعِتِه َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدوِّ
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ِبنٌي،  َقاَل  لٌّ مُّ �سِ ُه َعُدوٌّ مُّ ْيَطاِن اإِنَّ َقاَل َهَذا ِمْن َعَمِل ال�سَّ
ُه ُهَو اْلَغُفوُر  َربِّ اإِينِّ َظَلْمُت َنْف�ِسي َفاْغِفْر يِل َفَغَفَر َلُه اإِنَّ
َظِهرًيا  اأَُك��وَن  َفَلْن  َعَليَّ  اأَْنَعْمَت  ا  مِبَ َربِّ  َقاَل  ِحيُم،  الرَّ
ْلُمْجِرِمنَي }الق�س�س/15-17{ يف احلديث عن نبي  لِّ

اهلل مو�سى عليه ال�سالم. 
توحي  ال��ق��راآن��ي��ة  الآي����ات  م��ن  ت��وج��د جم��م��وع��ة  اإذن 

وي�ست�سعر منها القارئ اأن الأنبياء لي�سوا مع�سومني.
ونحن يف مقام اجلواب نذكر جمموعة من الإجابات 

ثم نرى ما هو املنا�سب منها 
اجلواب الأول والثاين:-

يوجد جوابان للتخل�س من هذه الإ�سكالية، وكالهما 
يف�سر الهم الوارد يف الآية ب�)العزم على الفعل( اإل اأن 

متعلق الفعل خمتلف و�سنو�سح اجلوابني.

ولكنه  الفعل،  على  بالعزم  الهم  ف�سر  الأول  واجلواب 
جعل متعلق الفعل هو ال�سرب اأو القتل واجلواب الثاين 
اأي�سا ف�سر الهم بالعزم على الفعل، ولكنه جعل متعلق 

الفعل املقاربة.
اإذن نالحظ اأن كال اجلوابني ف�سرا الهم بالعزم على 
الفعل، وهذه جهة م�سرتكة بني اجلوابني اإل انه توجد 
فيه  املتعلق  كان  الأول  اأن  وهي  بينهما  اختالف  جهة 
اأو  �سربها  على  عزم  قد  ال�سالم  عليه  يو�سف  اأن  هو 
قتلها وهذا بخالف اجلواب الثاين فان املتعلق فيه هو 

ارتكاب ال�سوء والفح�ساء.
لل�سيخ  الر�سا  اأخبار  وقد وردت رواية يف كتاب عيون 

ال�سدوق - ج 1 - �س 170

بهذا املعنى 
ر�سي  الهمداين  جعفر  بن  زي��اد  بن  اأحمد  ))حدثنا 
ه�سام  بن  اأحمد  بن  اإبراهيم  بن  واحل�سني  عنه  اهلل 
عنهم  اهلل  ر�سي  ال���وراق  اهلل  عبد  بن  وعلي  املكتب 
قالوا : حدثنا علي بن اإبراهيم بن ها�سم قال: حدثنا 
ال�سلت  اأبو  حدثنا  قال:  الربمكي  حممد  بن  القا�سم 
الر�سا  بن مو�سى  لعلي  املاأمون  ملا جمع  قال:  الهروي 
عليه ال�سالم اأهل املقالت من اأهل الإ�سالم والديانات 
و�سائر  وال�سابئني  واملجو�س  والن�سارى  اليهود  من 
املقالت فلم يقم اأحد اإل وقد األزمه حجته كاأنه األقم 
له:  فقال  اجلهم  بن  حممد  بن  علي  اإليه  قام  حجرا 
اأتقول بع�سمة الأنبياء ؟ قال نعم،  يا ابن ر�سول اهلل 
قال: فما تعمل يف قول اهلل عز وجل...)ولقد همت به 

وهم بها...( .......... اأما قوله -عّز وجّل- يف يو�سف 
)ولقد همت به وهم بها ( فاإنها همت باملع�سية، وهمَّ 
ف�سرف  تداخله  ما  لعظم  اأجربته  ان  بقتلها  يو�سف 

اهلل عنه قتلها والفاح�سة.....((
وامل��الح��ظ ان���ه يف ك��ال اجل��واب��ني ل ب��د م��ن تقدير 
حمذوف -الذي هو الفعل الذي عزم يو�سف على فعله 
خالف  حمذوف  وتقدير  ال�سرب-  اأو  القتل  اإما  وهو 

الظاهر.
الظاهر  ه��و  م��ا  على  ي��ك��ون  ج���واب  اإىل  نحتاج  اإذن 
حمذوف  تقدير  اإىل  حاجة  بال  الآي��ة  من  وامل�ستفاد 
ال�سالم-  -عليه  يو�سف  عن  والفح�ساء  ال�سوء  وينفي 

حتى على امل�ستوى القلبي .

واجلواب املنا�سب يكون بال�سكل الآتي :
اأول: لو نظرنا اإىل الآية املباركة بدقة ومتعن من جهة 
فيوجد  للجواب  مفتاحا  تكون  انها  جند  مفرداتها 
عندنا لفظ )لول( وهو من حروف ال�سرط المتناعية، 
اآخر  �سيء  لوجود  �سيء  امتناع  على  تدل  انها  مبعنى 
َلَلِبَث  ِحنَي   امْلُ�َسبِّ ِمْن  َكاَن  ��ُه  اأَنَّ )َفَلْوَل  تعاىل  قوله  مثل 
ُيْبَعُثوَن( }ال�سافات/144-143{  َيْوِم  اإِىَل  َبْطِنِه  يِف 
فوجود الت�سبيح كان مانعا من ان يلبث يف بطن احلوت 
اىل يوم يبعثون هكذا قل، او قل ان �سرط عدم لبثه يف 

بطن احلوت هو الت�سبيح.
َبُهْم  اَلء َلَعذَّ ُ َعَلْيِهُم اجْلَ وقوله تعاىل: َوَلْوَل اأَن َكَتَب اهللَّ
اِر }احل�سر/3{ ْنَيا َوَلُهْم يِف اْلآِخَرِة َعَذاُب النَّ يِف الدُّ
الدنيا  يف  ال��ع��ذاب  م��ن  مانعا  ك��ان  اجل���الء  ف��وج��ود 

الدنيا  ال��ع��ذاب يف  ع��دم  ���س��رط  ان  ق��ل  او  والآخ����رة 
والآخرة لوجود اجلالء.

َف��َل��ْوَل  َذِل���َك  َب��ْع��ِد  ��ن  مِّ ْيُتم  َتَولَّ ُث��مَّ  تعاىل:  قوله  ومثل 
ا�ِسِريَن  اخْلَ ��َن  مِّ َلُكنُتم  َوَرْح��َم��ُت��ُه  َعَلْيُكْم   ِ اهللَّ ُل  َف�سْ

}البقرة/64{
من  يكونوا  ان  عن  مانعة  كانت  ورحمته  اهلل  فف�سل 

اخلا�سرين.
وقول القائل لول علي لهلك عمر، فوجود علي -عليه 

ال�سالم- كان مانعا من هالك عمر.
ومثل لول معرفة زيد بال�سباحة ومتر�سه بها لغرق يف 
النهر.فمعرفة ال�سباحة والتمر�س كان مانعا من غرق 

زيد.  
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ي�ستفاد  الكرمي  القراآن  كثرية يف  واآي��ات  اأمثلة  وتوجد 
منها هذا املعنى.

�سرطا  يكون  الأول  وال�سيء  �سيئان  عندنا  يوجد  اإذن 
و�سببا لمتناع وحتقق ال�سيء الثاين.

امليل  مبعنى  وهي  )الهم(  وهي  اأخرى  مفردة  وتوجد 
القلبي فب�سم املفردة الأوىل وهي )لول( اإىل املفردة 
الذي ذكرناه يكون قوله  باملعنى  الثانية وهي )الهم( 
ِه لهم بها( فتكون روؤية  اأَى ُبْرَهاَن َربِّ تعاىل: )َلْول اأَن رَّ
برهان ربه وهو املوجود واملتحقق �سرطا و�سببا لمتناع 

حتقق الهم.
ومن الوا�سح اأن هذا اجلواب ل يحتاج اإىل تقدير؛ اإذ 
الهم اإذا ا�ستعمل يف هذا املعنى فال يحتاج اإىل تقدير، 
م�سافا اإىل انه ينفي ال�سوء والفح�ساء عن يو�سف عليه 

ال�سالم حتى على امل�ستوى القلبي. 
مل  يو�سف  اهلل  نبي  من  الهم  اأن  النهائية  والنتيجة 
-عّز  املوىل  برهان  روؤي��ة  بربكة  ممتنعا  وكان  يتحقق 
عليه  يو�سف  اهلل  نبي  ع�سمة  ثبتت  وب��ذل��ك  وج���ّل- 
من  اإليها  و�سلنا  التي  النتيجة  ان  ونالحظ  ال�سالم، 
خالل هذا ال�سري اأثبتت عك�س ما كان يريده امل�ست�سكل.
��وَء  ��ِرَف َع��ْن��ُه ال�����سُّ وث��ان��ي��ا: اإن ق��ول��ه )َك���َذِل���َك ِل��َن�����سْ
ال�سالم  عليه  يو�سف  ان  منه  ي�ستفاد  ��اء(  َواْل��َف��ْح�����سَ
بروؤيته  عنه  والفح�ساء  ال�سوء  ب�سرف  اهلل  جناه  قد 
ل�سرف  و�سببا  عّلة  ك��ان  للربهان  فروؤيته  للربهان، 

ال�سوء والفح�ساء عنه.
وَء  ِرَف َعْنُه ال�سُّ ثم اإن هنا نكتة ظريفة يف قوله )ِلَن�سْ
تعاىل  انه  وهي  اإليها،  بالإ�سارة  باأ�س  ل  َواْلَفْح�َساء( 

قال لن�سرف عنه ال�سوء ومل يقل لن�سرفه عن ال�سوء 
ال�سوء والفح�ساء عن  فالذي �سرفه اهلل عز وجل هو 
يو�سف عليه ال�سالم ل اأن الذي �سرفه اهلل -عّز وجّل- 

هو يو�سف عن ال�سوء والفح�ساء.
التنايف  دف���ع  لأج���ل  ه��و  التعبري  ه���ذا  م��ن  وال��ق�����س��د 
قوله  اعني  الآت��ي  واملقطع  الآي��ة  من  املقطع  هذا  بني 
وهو  بالثاين  عرب  لو  فانه  نَي  امْلُْخَل�سِ ِعَباِدَنا  ِمْن  ��ُه  اإِنَّ
عنه  الفح�ساء  �سرف  ل  الفح�ساء  عن  يو�سف  �سرف 
املخل�سني، فان  انه من عبادنا  قوله  التنايف مع  للزم 
قد  انه  والفح�ساء  ال�سوء  عن  يو�سف  �سرف  مقت�سى 
ح�سل منه ميل لقرتاف الفح�ساء والعياذ باهلل، وهو 

مناف لقوله انه من عبادنا املخل�سني.
يو�سف  بكون  وتعاىل-  -�سبحانه  اهلل  �سهادة  وثالثا: 

جاء  فقد  املخل�سني  اهلل  عباد  من  ال�سالم-  -عليه 
ِعَباِدَنا  ِم��ْن  ���ُه  اإِنَّ تعاىل:  قوله  الكرمية  الآي��ة  ذي��ل  يف 
نَي فان مقت�سى كون يو�سف عليه ال�سالم من  امْلُْخَل�سِ
لنف�سه  اهلل  اأخل�سهم  -الذين  املخل�سني  اهلل  عباد 
وهي �سهادة منه تعاىل ليو�سف كما ذكرنا- يتنافى مع 
همه لل�سوء والفح�ساء. فلو َهمَّ يو�سف -عليه ال�سالم- 
بالفح�ساء فال�سهادة من اهلل تكون والعياذ باهلل لي�ست 

�سادقة.
ات�سح من خالل ما بّيناه اأن الآية اأثبتت ع�سمة يو�سف 
على عك�س ما كان يريده َمن ي�ستدل بالآية لإثبات عدم 

الع�سمة.
ومما يوؤيد ما ذكرناه هو ما جاء من الروايات املذكورة 

يف كتاب عيون اأخبار الر�سا -عليه ال�سالم-

وهي  ال�ساهد  حم��ل  ه��و  م��ا  منها  ن��اأخ��ذ  طويلة  وه��ي 
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اأبا احل�سن فاأخربين  يا  املاأمون هلل درك  ).....فقال 
عن قول اهلل -عّز وجّل-: )ولقد همت به وهم بها لول 
اأن راأى برهان ربه( فقال الر�سا -عليه ال�سالم-: لقد 
همت به ولول اأن راأى برهان ربه لهم بها كما همت، 
لكنه كان مع�سوما واملع�سوم ل يهم بذنب ول ياأتيه، 
ولقد حدثني اأبي عن اأبيه ال�سادق -عليه ال�سالم- اأنه 

قال: همت بان تفعل وهم بان ل يفعل...(.
الرواية  اإىل الذهن من خالل قراءة هذه  وقد يخطر 
يوجد  انه  الأول��ني  اجلوابني  يف  �سبقت  التي  والرواية 
تناف بينها فالرواية ال�سابق ذكرت باأن يو�سف -عليه 
ال�سالم- هم ب�سربها اأو قتلها واأما هذه الرواية فقد 

نفت الهم من اأ�سله.
وان  الأوىل  ال��رواي��ة  ف��ان  تناف  يوجد  ل  ان��ه  ون��ق��ول: 
اأو قتلها، ولكنها مل تذكر ومل  ذكرت انه هم ب�سربها 
يفهم منها انه َهمَّ ومال بقلبه اإليها، بل رمبا يقال اإن 
يو�سف -عليه ال�سالم- مع همه لل�سرب كان م�ستهجنا 

منها ذلك حتى على امل�ستوى القلبي. 
اإذ  متحققا؛  التنايف  فيكون  بها  َهمَّ  انه  اأثبتت  لو  نعم 
من  امل��ورد  ويكون  الهم  تنفي  وتلك  الهم،  تثبت  هي 

موارد التنايف اإل اأن ذلك غري موجود كما اأو�سحنا.
الكرمية على عدم  الآية  دللة يف  ل  انه  يت�سح  وبهذا 
اأكرث من  بل  ال�سالم-  يو�سف -عليه  نبي اهلل  ع�سمة 
ع�سمة  اأثبتت  الآي��ة  من  امل�ستفادة  النتيجة  فان  هذا 

نبي اهلل يو�سف -عليه ال�سالم-.



بها  يير  الييتييي  ال�شيا�شية  امليي�ييشييرة  رغيييم   
العراق منذ �شنوات . والتداخالت الفكرية 
واالجتماعية واحلزبية وفقدان املهنية يف 
للمجتمع  العامة  احلياة  يف  كثرة  مفا�شل 
االفكار واالاهات بني  وتباين   ، العراقي 
ان  د  العراقي  ال�شعب  اطياف  تلف 
 تل تباين  يف  كبرا  تاأثرا  تاأثر  االعييالم 
 ااال لهذا  وا�شح  ب�شكل  وانحاز  االفكار 
اال�شتقاللية  يف   دور متجاهال   ذا او 
وبناء  هي  كما  احلقائق  ونقل  والواقعية 

وحدة املجتمع فكريا واجتماعيا .

   ان هذا النحياز الوا�سح جعل الذين ل ينتمون 
لالإعالم باي �سلة ي�سولون ويجولون يف  ال�ساحة 
العالمية مبا يخدم م�ساحلهم وماأربهم ق�سرية 
النظر وجعل املجتمع يتخبط يف اجتاهات خمتلفة 
الذي  والن�ساين  احل�ساري  واأث��ره  ارث��ه  متنا�سيا 
حققه عرب الع�سور ، فلقد اثر العالم مبختلف 
�سلوكية  واملقروءة على  وامل�سموعة  املرئية  قنواته 
ت�ستت  نتيجة  اليومية  حياته  يف  العراقي  الفرد 
افكاره واقت�ساره اىل قادة الراأي الذين باإمكانهم 
ان ي�سححوا �سرية العالم باجتاه خدمة املجتمع 

ولي�س �سرذمته. .
من هنا لبد ان ي��درك اجلميع ب��اأن الع��الم هو 
الوجه احل�ساري والثقايف للمجتمعات عندما يكون 

مراآة عاك�سة لتلك املجتمعات .
حالة  ه��ي  وانت�سارها  الع���الم  و�سائل  تعدد  ان 
�سحية اذا كان ين�سب عملها يف خدمة ال�سالح 

العام ولي�س ال�سالح اخلا�س .
ولكن جند انه رغم انت�سار و�سائل العالم املختلفة 
يف عموم الرقعة اجلغرافية للعراق ال اننا جند كل 
و�سيلة تعمل مبا يخدم اجلهة التي متولها وتقدم 
الدعم املادي وبالتايل �سيكون عملها هيئة بيد تلك 

اجلهة املمولة .
ينبه  ان  ينبغي  التي  املهنة  ل�سرف  خ��رق  وه��ذا 
على الو�سائل والي�ساحات العلمية يف عامل اليوم 
الذي ا�سبح قرية �سغرية وقرب امل�سافات ون�سر 

الثقافات بني ال�سعوب الر�س .
على  العراقي  الع��الم  اداء  لتقييم  املن�سف  ان 
امل�ستوى املحلي والعربي والعاملي يجد مبا ل يقبل 
ال�سك ان الق�سم الكرب منه يتخبط ومل يكن له 
من  نابع  وه��ذا  ر�سالته  لأداء  وا�سح  عمل  منهاج 
ولي�سوا  مهنيني  به غري  يعملون  الذين  ان معظم 
ا�سحاب جتربة يف هذا املجال الذي ا�سبح �سالحا 

ذو حدين .

ال�سيا�سية والقت�سادية  ونتيجة تالحق الحداث 
يكون  ان  لب��د  وال��دول��ي��ة  العربية  والجتماعية 
ال��ع��راق��ي دور م��ه��م يف م��واك��ب��ة تلك  ل��الإع��الم 
الحداث ليكون ال�سعب العراقي على ب�سريه من 
نتائج تلك الحداث بحيث ل يعتمد على العالم 
املغر�س الذي هدفه خلط الوراق وت�ستيت افكار 

املواطن خلدمة اجلهات الراعية له. .
ان ال�سنوات التي عا�سها العراق اأفرز �سرورة ان 
تكون هناك قيادة اعالمية مهنية تعتمد املو�سوعية 
واحلقائق كما هي ، وتكون م�سفاة جلميع و�سائل 
يعتمد على فهم مبادئ  وه��ذا  العراقية  الع��الم 
و�سيلة  كل  يف  ينمى  ان  يجب  التي  الدميقراطية 
اعالمية �سعبية خا�سة حول مفهوم الدميقراطية 

وكيفية تطبيقها قول وعمال. .
كما يجب ان يكون هناك معهد تدري�س ال�سحافة 
ال�ستق�سائية التي ا�سبحت �سرورة من �سرورات 

الع�سر من اجل بناء موؤ�س�سات الدولة احلديثة .
ان الهتمام مبثل هكذا معهد من �ساأنه ان يخرج 
عمليات  كل  مواجهة  باإمكانهم  اعالميني  ق��ادة 
او  عربيا  او  حمليا  تع�سف  التي  الثقايف  الغزو 
دوليا،وان ال�سحافة العراقية رغم قدمها ال انها 
تفتقر ملثل هذا النمط من ال�سحافة التي �سبقتنا 
برامج  ت�سع  جعلها  مما  تطبيقها  يف  كثرية  دول 
يف  ت�سب  وعلمية  وثقافية  واقت�سادية  �سيا�سية 

�سالح �سعوبها. .
واذا ما ركزنا على ال�سحافة ال�ستق�سائية جند 
ان الكثري من الذين يعملون يف احلقل العالمي ل 
يعلمونها ول يعرفون كيفية العمل بها . وهذا يحتاج 
عموم  يف  عمل  ور�سات  اقامة  ال�سرعة  وجه  على 
العالمي  وتدريب  ال�سحافة  تلك  لن�سر  العراق 
ان  ي�ستطيع  ل  بحيث  امل�سوؤول  مع  التفاعل  على 

يخفي اي معلومة �سواء كان لالإعالم او املواطن .
املواطن  وتب�سر   / للم�سوؤول  �ستكون  وبالتايل 

 االعالم والدقراطّية  

• قا�سم خ�سان الركابي
ع�سو الهيئة ال�ست�سارية 

للمجل�س العاملي لل�سحافة
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يف ال�سريعة الإ�سالمية ثالثة اأعياد هي: عيد الغدير وعيد الفطر وعيد الأ�سحى، والعيدان 
الأخريان ل جدال حول اعتبارهما ومكانتهما بني امل�سلمني، اإّل عيد الغدير فقد ُطم�ست 
حقائقه واأُخفيت معامله بالقّوة التي اأزالت �ساحبه وهو اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب 

)عليه ال�ّسالم( عن مكانته التي ارت�ساها له اهلل )تبارك وتعاىل(.
ومن امل�سحك واملبكي يف اآن واحد اأن ُي�سكل علّي �ساحبي يف النقا�س: وهل عّيد الر�سول 

الأكرم )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( يف ذلك اليوم؟
فقلُت له: اإّن الر�سول الأكرم )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( مل يُعْد عليه يوم الغدير، وتويف 
بعد �سهرين وع�سرة اأيام تقريبًا، اأي مل يبَق للعام التايل لكي يعّيد فيه، والروايات الواردة 
توؤكد اإجراء مرا�سيم خا�سة اّتخذها الر�سول الأكرم )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( لتهنئة 
َب له خيمة لتوافد  اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب )عليه ال�ّسالم( بهذه املنا�سبة، وَن�سَ
ال�سحابة عليه، وتهنئته وال�سالم عليه باإمرة املوؤمنني، اىل اآخر ذلك احلدث الكبري الذي 
�سهده اأكرث من مائة األف �سحابي، وروى الواقعة اأكرث من مائة وع�سرة �سحابي يف كتب 

ة اليوم. احلديث املتداولة بني اأيدي العامة واخلا�سّ
ثّم يعود �ساحبي يف النقا�س قائاًل: ولكنكم باّتخاذكم هذا اليوم عيدًا ُتثريون به الفتنة بني 

امل�سلمني، والأجدر بكم اأن ل تذكروه اأ�ساًل حفاظًا على وحدة امل�سلمني.
ولكن اأين الفتنة يا �ساحبي؟ فاأنتم بعد اأيام �ستحتفلون بالعام الهجري اجلديد، وبعدها 
مبولد الر�سول الأكرم )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم(، ول نتح�ّس�س مّما تفعلون بل ن�سارككم 
يف الكثري من ذلك، فلكم اأعيادكم واحتفالتكم، ولنا اأعيادنا واأيامنا التي نحزن اأو نفرح 

بها، فاأين الفتنة يف ذلك؟
انتم الذين تعتربون ال�سعائر الدينية التي متار�سها اأمة هي ثلث امل�سلمني منذ األف واأربعمائة 
�سنة هي بدعة وحتميل على �سعائر امل�سلمني، وبذلك جترحون عواطف هذه الأّمة امل�سلمة 

وتهينون كرامتها باتهامها بالبتداع والكذب. 
الفطر  عيدي  ملفاهيم  املتّمم  لأن��ه  الكربى،  ال�سالمية  الأعياد  من  الغدير  فعيد  وعليه 
والأ�سحى، اإذ بعيد الفطر يتمّيز ال�سائمون من غريهم، وبعيد الأ�سحى يتميز احلجاج 
ومن يعظمون احلّج عن غريهم، وبعيد الغدير يتميز من يقّد�س هذين العيدين باأبعادهما 
ال�سالمية كاملة ومّمن اأباح لنف�سه ان يجتهد ويرتاأي خالف ن�س ر�سول اهلل يف كل �سغرية 

وكبرية.
ويبقى عيد الغدير عيد امل�سلمني كافة لأنهم جميعًا احتفلوا به يف يوم ت�سريعه الأول، مبا 
فيهم اخللفاء الثالثة وزوجات الر�سول الأكرم )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( الذين �ساهموا 
فيه وبايعوا اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب )عليه ال�ّسالم( باخلالفة واإمرة املوؤمنني، ول 

ميكن اإنكاره يف حال من الأحوال لتواتره لدى كّل الفرق الإ�سالمية.



هل عّيد الر�شول يف يوم الغدير
◄   يكتبها: عبدالّرحمن الاّلمي

بحقوقه الوطنية والواجبات امللقاة عليه .
اأما اذا ما ا�ستمرت اجهزة اعالم على ماهي عليه الن فاأننا �سنكون فري�سة 

لالإعالم املعادي  .
وخال�سة القول ما يلي :

1- تاأ�سي�س معهد �سحفي لدرا�سة ال�سحافة ال�ستق�سائية تتوىل م�سوؤوليته 
كلّية الإعالم واإع��داد املناهج الدرا�سّية لهذا الغر�س من قبل الكادمييني 

واملخت�سني .
2-   اإقامة ور�س عمل بهذا الجتاه يف جميع حمافظات العراق ين�سم اإليها 

منت�سبو العالم الر�سمي وال�سعبي .
3-  اإقامة مراكز بحثية يف كل و�سيلة اعالمية ت�سمل جميع نواحي احلياة 

ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية والجتماعية .
كما ينبغي ان تكون هناك مراكز او معاهد لتطوير الدميقراطية يف خمتلف 
انحاء العراق مب�ساركة منظمات املجتمع املدين واملوؤ�س�سات الثقافية والدبية 
لن الكثري �سواء كانوا يف �سلم امل�سوؤولية او خارجها ل زالوا بعيدين عن مفهوم 
الدميقراطية �سواء نظريا اأو عمليا مما جعلهم عالة على املجتمع واأ�سبحوا 

تهديدا حقيقيا حلقوق الكثري �سواء يف املال العام او اخلا�س . .
واأخريا ان على اجهزة العالم ان تكثف وتخ�س�س م�ساحات عن مفهوم 

الدميقراطية
اأ-    ن�ساأتها

ب-    مفهومها
ج-    اهدافها
د-    نتائجها
ه�-    ابعادها

واأن ل ي�ستوقف ن�ساطها بهذا الجتاه حتى ن�سل اىل يقني تام باأن املجتمع 
احلايل قد فهم املعنى احلقيقي للدميقراطية وبهذا �سنكون قد بنينا اعالما 

ر�سينا وجمتمعا واعيا ل ت�ستطيع الرياح ال�سفراء اخرتاقه. 

اأما اذا ما ا�ستمرت اجهزة اعالم على ماهي عليه الن فاأننا �سنكون فري�سة 

- تاأ�سي�س معهد �سحفي لدرا�سة ال�سحافة ال�ستق�سائية تتوىل م�سوؤوليته 
كلّية الإعالم واإع��داد املناهج الدرا�سّية لهذا الغر�س من قبل الكادمييني 

-   اإقامة ور�س عمل بهذا الجتاه يف جميع حمافظات العراق ين�سم اإليها 

-  اإقامة مراكز بحثية يف كل و�سيلة اعالمية ت�سمل جميع نواحي احلياة 

كما ينبغي ان تكون هناك مراكز او معاهد لتطوير الدميقراطية يف خمتلف 
انحاء العراق مب�ساركة منظمات املجتمع املدين واملوؤ�س�سات الثقافية والدبية 
لن الكثري �سواء كانوا يف �سلم امل�سوؤولية او خارجها ل زالوا بعيدين عن مفهوم 
الدميقراطية �سواء نظريا اأو عمليا مما جعلهم عالة على املجتمع واأ�سبحوا 

واأخريا ان على اجهزة العالم ان تكثف وتخ�س�س م�ساحات عن مفهوم 

واأن ل ي�ستوقف ن�ساطها بهذا الجتاه حتى ن�سل اىل يقني تام باأن املجتمع 
احلايل قد فهم املعنى احلقيقي للدميقراطية وبهذا �سنكون قد بنينا اعالما 
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  ان تربية ورعاية اجليل اجلديد الأبناء اجلالية امل�شلمة هي اهم 
وظيفة تقع على عاتق املراكز اال�شالمية يف الغرب. 

فاأتباع اأهل البيت يف الغرب يواجهون م�شاكل جمة تتمثل ب�شعوبة 
احل�شول على االقامة وال�شكن و�شعوبة التفاعل يف تل املجتمعات 
الذي  االمر  معي�شتهم،  وا�شلوب  الديني  مع معتقدهم  تتعار�س  التي 

ي�شكل خطرا على ابنائهم خ�شو�شًا االجيال اجلديدة .

الدمستاني محمد  الشيخ 

نهدف إلى تنمية المجاالت 
واقامة  واالجتماعية  الثقافية 
 الشعائر الدينية �تباع أهل 

في حوار مع
مسؤول مركز الغري 
االسالمي في بلجيكا 

الغري  املو�سوع فاأجرت حوارا مع م�سوؤول مركز  تابعت  جملة )الرو�سة احل�سينية( 
ال�سالمي يف بلجيكا �سماحة ال�سيخ حممد جواد الدم�ستاين حول هذه الهموم وغريها:

متى تاأ�ش�س املركز 

�� مت افتتاح مركز الغري يف مدينة انتويربن البلجيكية يف عام 2008، بعد ان بدت 
من  كبرية  اأع��داد  لتواجد  وذلك  الإ�سالمية  للجالية  يقدم خدماته  ملركز  احلاجة 
امل�سلمني ي�سل عددهم اإىل الآلف من خمتلف الأ�سول، غالبيتهم من الدول املغاربية 
والتراك بالإ�سافة اىل لبنان والعراق وم�سر و�سوريا وباك�ستان، ويتم ال�سراف العام 

عليه من قبل �سماحة ال�سيد مرت�سى الك�سمريي.

 ما طبيعة عمل املركز :

�� ان املراكز ال�سالمية يف اوروبا ب�سكل عام تتناول املجال الثقايف الديني فهي ت�ستمل 
على الهتمام بق�سية احياء منا�سبات اهل البيت عليهم ال�سالم من اأتراح واأفراح، 
وكذلك احياء الأعياد ال�سالمية واملواظبة على اداء �سالة اجلمعة، وان اأكرث املدار�س 
ا�سبحت ت�سمن مدار�س لتعليم الطفال اللغة العربية والعلوم ال�سالمية ومنهج اهل 

البيت الطهار عليهم ال�سالم.
ان م�ساألة تربية ورعاية اجليل اجلديد من ابناء اجلالية امل�سلمة يف الغرب هي اهم 
وظيفة لن املجتمع الغربي يختلف يف حميطه وبيئته عن ما هو عليه يف املجتمعات 
اخلا�س  منهاجها  لديها  الوروب��ي��ة  املدار�س  يف  الرتبية  ومنط  فاأ�سلوب  ال�سالمية 
واملنايف يف كثري من فقراته ملنهاج وتعاليم الدين ال�سالمي، واملالحظ ان الطفال 
يق�سون جزء كبري من يومهم يف هذه املدار�س بالتايل هذا يتولد عنه اثر وا�سح يف 
قابلية النحراف ما مل يوفر له والديه احل�سانة والرتبية ال�سحيحة والبيئة املنا�سبة، 
لذلك ا�سبح من املهم ان تكون هناك مدار�س ا�سالمية خا�سة لن�سر الرتبية الدينية 

والعقائدية وتعليم اللغة العربية.

• حوار : حممد الي�ساري
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ما هي اأهم اأهداف مركز الغري 

ال�سعائر  وممار�سة  واقامة  والجتماعية  الثقافية  املجالت  تنمية  اإىل  املركز  يهدف   ��
تذليل  على  وامل�ساعدة  الديني  التعليم  وت�سجيع  الإ�سالمية  املنا�سبات  واإقامة  الدينية 
ال�سعوبات التي ميكن اأن تواجه امل�سلمني يف بلجيكا او يف بقية الدول الوروبية  كما ويهتم 
املركز بامل�ساهمة يف الن�ساطات الإن�سانية وحت�سني الأو�ساع الثقافية والرتبوية والجتماعية 
لأبناء اجلالية وم�ساعدة امل�سلمني يف اجلوانب العبادية واملعامالتية كتجهيز املوتى واإبرام 

عقود الزواج والطالق وغريها من الفتاوى وال�ست�سارات. 

ماذا يقيم املركز من ان�شطة

�� للمركز عدة ان�سطة متنوعة كالأن�سطة الدينية التي تخت�س يف الجابة على ال�سئلة 
الفقهية والعقائدية وتنظيم دورات فقهية والقاء املحا�سرات الدينية ،وكذلك الن�سطة 
الجتماعية اخلا�سة باأبناء اجلالية امل�سلمة فهناك اهتمام باأمور الزواج والطالق وحماولة 
معاجلة اخلالفات ال�سرية او القائمة بني افراد اجلالية ويتم تنظيم عدة ندوات وجل�سات 
تهم امل�سلمني على ال�سعيد الجتماعي والثقايف كما يتم التن�سيق مع املوؤ�س�سات واملراكز 
املحلية لتنظيم رحالت احلج لأبناء اجلالية امل�سلمة يف بلجيكا، كما يهتم املركز باأحياء 

املنا�سبات الدينية مبنا�سبات مواليد او ا�ست�سهاد ائمة اهل البيت عليهم ال�سالم .

 وما هي  جهات او جلان تابعة  ملركز الغري هل هنا 

�� يحتوي املركز مكتبة ا�سالمية ت�سم كتبًا وموؤلفات خمتلفة كالر�سائل العملية وعلوم الفقه 
واحلديث والتاريخ والتف�سري وال�سرية والدعاء بالإ�سافة اىل العلوم املختلقة ،هذا ويهتم 
القائمني على ادارة املكتبة بتوزيع وار�سال الكتب يف انحاء البلد وطباعة املن�سورات والتقاومي 
ال�سنوية وتعريف ال�سعب البلجيكي عن حما�سن وقيم الدين ال�سالمي املتمثل مبدر�سة اهل 
البيت عليهم ال�سالم، كما ان املركز يحتوي مدر�سة لتعليم ابناء اجلاليات ال�سالمية اللغة 
العربية والقراآن الكرمي والعقيدة ال�سالمية والفقه، كما ي�سم املركز الق�سم العالمي الذي 
يخت�س بطباعة الكتب املختلفة وترجمتها من واىل اللغات املتداولة كالعربية والفرن�سية 

وبقية اللغات، وي�سهم يف تفعيل امل�ساركة يف املهرجانات ال�سعرية التي تقام يف بلجيكا. 

 ذهب للتعريف هل يقيم املركز مهرجانات او ندوات  

اهل البيت عليهم ال�شالم
�� �سمن منهاج عمل املركز لدينا يف كل ا�سبوع برنامج او دورة نتناول فيه جانب معني 
ونتعر�س فيه اىل ف�سائل اهل البيت عليهم ا�سالم ونطرح فيه جانب من �سرية حياتهم 
ونقتب�س من احاديثهم وعلومهم ونحاول اي�سالها اىل امل�ساركني يف �سبيل اخذ العربة منها 
ال�سخ�س  ال�سالم يف كل ت�سرفات  وال�سري على خطى ومنهاج الئمة املع�سومني عليهم 
امل�سلم املوايل ملذهب اهل البيت عليهم ال�سالم، اما فيما يخ�س اقامة املوؤمترات فقد اقمنا 
موؤخرًا موؤمتر املراأة امل�سلمة مبنا�سبة مولد الزهراء عليها ال�سالم وح�سره نخبة من امل�سايخ 
القريبة   الوروبية  الدول  وبع�س  بلجيكا  املقيمة يف  والعوائل  والن�ساء  واملثقفني  واملفكرين 
بالإ�سافة اىل اقامة موؤمتر مبنا�سبة ا�ست�سهاد ال�سيد حممد باقر ال�سدر، وي�سعى املركز يف 

امل�ستقبل لإقامة موؤمتر الإمام ال�سادق عليه ال�سالم.

الن�شوية التي يعنى بها املركز ما هي الربام 

�� الربامج التي يقيمها املركز ت�ستمل كال اجلن�سني ولكن بالن�سبة للمراأة هناك تف�سيل لها 
يف مو�سوع التعليم واعداد معلمات يقمن بتعليم الن�ساأ اجلديد ون�سعى اىل اعطاء الن�ساء 
دور كبري يف الرتبية والتعليم خدمة لأبنائها وابناء اجلالية امل�سلمة التي تعي�س يف الدول 
الوروبية ونهدف اىل ا�سراك الن�ساء يف كافة ن�ساطات املركز كونها املربية والم واملعلمة 

والزوجة.

 ما مدى توا�شل ابناء اجلالية امل�شلمة مع املركز 

�� هناك توا�سل م�ستمر من قبل ابناء اجلالية ال�سالمية مبختلف اجلن�سيات العربية 
والجنبية مع ن�ساطات وفعاليات املركز واملوؤمترات التي يقيمها املركز كما انهم يواظبون 
على اقامة �سالة اجلمعة يف املركز واحياء منا�سبات الدينية على مدار العام،وان اجليل 
الثاين او اولد املهاجرين نراهم يح�سرون بقوة وي�ساركون يف كافة الن�سطة ال�سالمية 
والدينية وهم ي�سعرون انهم يعي�سون يف حتدي ملواجهة اعداء دينهم وعاداتهم وتقاليدهم 

ال�سالمية.

 ما مدى تقبل لفكرة الت�شيع يف اجلانب البلجيكي وهل 

يتوا�شل البلجيكيون مع املركز
املذاهب  احد  باعتباره  البلجيكي  املجتمع  قبل  من  الت�سيع  ملذهب  عام  تقبل  هناك   ��
ال�سالمية واعتقد انه هناك تفاعل وتقبل جيد مع الكثري من الن�سطة والفعاليات التي 

يقيمها املركز فهناك عدد من البلجيكيني ممن يح�سرون ويتوا�سلون مع املركز، وقد دخلوا 
ال�سالم واعلنوا ت�سيعهم ومن كال اجلن�سني وان القائمني على ادارة املركز على توا�سل مع 
الخوة امل�ستب�سرين من الطوائف الخرى والديان املختلفة ممن اعتنقوا مذهب اأهل البيت 
عليهم ال�سالم وذلك بالإجابة على ا�ستف�ساراتهم وجتهيزهم بالكتب واملحا�سرات الالزمة 

وتعريفهم باأمور دينهم .

ما هي خطة العمل امل�شتقبلية املو�شوعة لدى املوؤ�ش�شة 

�� ن�سعى اىل ان ناأخذ بيد ابناء واطفال عوائل اجلاليات امل�سلمة اىل التعليم والتن�سئة 
ال�سالمية ال�ساحلة وتوليد ح�سانة كافية لهم من اجل احلد من النحراف يف اتباع 
اللغة  تعليمهم  ال�سباب من خالل  نحتوي  ان  ونحاول  الوروب��ي  ال�سباب  و�سفات  ا�ساليب 
العربية وتعليمهم مبادئ وعقائد الدين ال�سالمي وتثقيفهم وتوعيتهم توعية دينية �سحيحة 
،ومل�سنا توا�سل وطموح كبري لدى ابناء اجلالية ال�سالمية يف التوا�سل مع برامج املركز 
اليها  الو�سول  اىل  ن�سعى  وعنا�سر  اهداف  تت�سمن  برامج  املركز عدة  ولدى  ال�سالمي، 
خدمة لأبناء اجلالية امل�سلمة فن�سعى اىل تكوين مدر�سة اكادميية متكاملة تعنى بتدري�س 

العلوم الطبيعية والدينية.

 كلمة اأخرة توجهها اىل ا�شحاب املوؤ�ش�شات اال�شالمية يف 

الغرب
برنامج عمل متكامل  الغربية بحاجة اىل  ال��دول  املوؤ�س�سات ال�سالمية يف  ان معظم   ��
يحتوي ابناء اجلالية امل�سلمة من رجال و�سباب ون�ساء واطفال، وكذلك وزيادة الهتمام 
بق�سايا الطفال والن�ساأ اجلديد، و�سرورة ت�سجيع التوا�سل بني العوائل امل�سلمة ،وكذلك 
العمل املتوا�سل والدوؤوب من قبل املوؤ�س�سات واملراكز ال�سالمية لإظهار ال�سورة احلقيقية 

للم�سلم وابراز الوجه احلقيقي لالتباع اهل البيت عليهم ال�سالم. 
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  يتناول الكاتب يف كتابه هذا-
كما يقول يف املقدمة- )نظرة حتليلية 
االإ�ييشييالم  يف  االإداري  للبناء  فاح�شة 
الفكرية  للجوانب  الت�شدي  خالل  من 
وال�شلوكية التي اأطرها االإمام علي ع(. 
ويركز الكاتب على و�شية االإمام لعامله 
الب�شرة   وا النخعي  االأ�ييشييرت   مال

اآنذا-وهو ما ي�شمى عهد االأ�شرت.

      وكاتبنا حا�سل على �سهادة الدكتوراه يف فل�سفة اإدارة 
املتحدة ع��ام1983.  اململكة  الأعمال من جامعة ويلز يف 
وحتليال  متحي�سا  الو�سية  تلك  ي��ت��ن��اول  فهو  وب��ذل��ك 
الإدارة.  وهي  األ  بها،  �س  تخ�سّ زاوي��ة  ومن  وا�ستنتاجا 
فالإمام علي ورغ��م ق�سر حكمه ال��ذي مل يدم اأك��رث من 
اأربعة اأعوام ون�سف العام فقط، قّدم )عطاء ثرا لالأمة 

العربية والإ�سالمية والإن�سانية جمعاء(.
     ومن حيث املحتوى، يق�سم الكاتب كتابه هذا اإىل 51 
ف�سال، يتناول يف كل ف�سل منها جانبا نظريا من اجلوانب 
القيم. وبطبيعة احل��ال ل  العهد  ا�ستمل عليه ذلك  التي 
ميكننا الإحاطة بكل ما موجود يف هذا الكتاب يف مقالة 

ق�سرية كهذه.
اأمر به   ولناأخذ الف�سل الأول الذي يقول فيه: )هذا ما 
علي اأمري املوؤمنني مالك بن احلارث الأ�سرت يف عهده حني 

وا�ست�سالح  عدوها  وجهاد  خراجها  جباية  م�سر،  وله 
اأهلها وعمارة بالدها(. وهذه املوؤ�سرات الأربعة " ت�سكل 
املوؤلف،  يقول  مرتكزات احلكومات قدميا وحديثا" كما 
الإ���س��راف  نطاق  )ق��اع��دة  ي�سمى  م��ا  اإىل  ت�ستند  وه��ي 
span of control( الذي يعني حتديد عدد 
املروؤو�سني الذين ي�ستطيع الرئي�س ال�سيطرة عليهم. وهو 
كلما كان �سغريا يحقق اأبعادا اأكرث لل�سيطرة واملراقبة من 
 Chasterاأجل حتقيق الأه��داف. وعند �سا�سرت برنارد
Bernard  ، يرتاوح امل�ستوى املعقول لنطاق الإ�سراف 
بني 3 و9 اأفراد. ويف هذا العهد ي�سري الإمام اإىل 4، وهو ما 
ميثل يف احلكومات املعا�سرة 4 وزارات اأ�سا�سية هي: 1. 
املالية ومديرياتها و2. الدفاع والداخلية وما يرتبط بهما، 
3. ال�سوؤون الجتماعية مبا فيها وزارات ال�سناعة والتجارة 
والزراعة والري وما يتبعها، وهي تهدف اإىل ا�ست�سالح 

   تاأليف: االأ�شتاذ الدكتور خ�شر كاظم حمود

 السياسة ا�دارية في فكر
 اإلمام علي بن أبي طالب  بين األصالة والمعاصرة  
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�سوؤون املجتمع اقت�ساديا واجتماعيا وثقافيا، 4. الإ�سكان 
والتعمري وما يرتبط بها.   

ويف الف�سل التا�سع، يقول اأمري املوؤمنني: )وليكن اأحّب 
العدل،  يف  واأعملها  احل��ق،  يف  اأو�سطها  اإل��ي��ك  الأم���ور 
واأجمعها لر�سا الرعية، فاإّن �سخط العامة ُيجحف بر�سا 
اخلا�سة، واّن �سخط اخلا�سة ُيغتفر مع ر�سا العامة(. 
وهذا بال �سك ي�سري اإىل مبداأ معا�سر يف اإدارة املجتمع، 
وهي  �سئت.  اإن  ال���راأي،  حرية  اأو  الدميقراطية  وهو  األ 
تختلف كثريا عن الدميقراطية الغربية التي قال عنها 
القائد وال�سيا�سي الربيطاين ال�سهري ون�ستون ت�سريت�سل: 
الدميقراطية اأ�سواأ نظام، لكن لالأ�سف ل يوجد لنا عنها 

بديل.
ُتدخلّن يف  ال�سورى فيقول: )ول  الإم��ام ع عن  ويتحدث 
م�سورتك بخيال يعدل بك عن الف�سل ويعدك الفقر، ول 
جبانا ي�سعفك عن الأمور، ول حري�سا يزين لك ال�سره 
باجلور، فاإن البخل واجل واحلر�س غرائز يجعها �سوء 
الظن باهلل(. وهنا تت�سح اأهمية ال�سورى يف اإدارة املجتمع 
والتي يجب اأن تناأى بنف�سها عن هذه ال�سفات الثالث. 
ويتكرر ذكر ال�سورى يف الف�سل15 عند تاأكيد الإمام ع 

على اأهمية ال�س ال�ساحلة.
ويف الف�سل 12 يقول الإمام: )�سُرّ وزرائك من كان قبلك 
لالأ�سرار وزيرا، ومن �سركهم يف الآث��ام، فال يكونّن لك 
بطانة(. وهو ما ي�سري اإىل اأهمية الوزراء وامل�ست�سارين يف 

بنية وتركيب الهياكل التنظيمية يف الإدارة.
)واعلم  ال�سالم:  عليه  الإم���ام  يقول   ،16 الف�سل  ويف 
اأن الرعية طبقات ل ي�سلح بع�سها اإل ببع�س، ول غنى 
لبع�سها عن بع�س، فمنها جنود اهلل ومنها كتاب العامة 
الإن�ساف  عمال  ومنها  العدل،  ق�ساة  ومنها  واخلا�سة 
الذمة  اأه��ل  اأه��ل اجلزية واخل���راج من  وال��رف��ق ومنها 
واأه��ل ال�سناعات ومنها  التجار  النا�س، ومنها  وم�سلمة 
وهذا  وامل�سكنة(.  احلاجات  ذوي  من  ال�سفلى  الطبقة 
الت�سنيف يعرب عما كان لالإمام ع من نظرة ثاقبة تن�سجم 
مع الدرا�سات البيئية املعا�سرة التي يتبناها مفكرون مثل  
اأهمية البيئة  اأك��دوا على   March and Simon
مبتغرياتها القت�سادية والجتماعية والثقافية وال�سيا�سية 
ل ذلك يف الف�سل 18 الذي  وغريها. ثم اأن الإمام ع يف�سّ

يدور حول موا�سفات اجلند وكيفية اختيارهم.
وحول الق�ساء، يذكر يف الف�سل 23 )ثم اخرت للحكم بني 

النا�س اأف�سل رعيتك يف نف�سك ممن ل ت�سيق به الأمور 
ول متحكه اخل�سوم ول يتمادى يف الزلة ول يح�سر من 
التي  ال�سمات  يذكر  اإذا عرفه(. وهنا  اإىل احلق  الفيء 
ينبغي لأن يت�سف بها احلاكم اأو القا�سي. فيذكر12 �سفة 
من بني تلك ال�سمات: اأن يت�سم احلكم)وكذلك القا�سي( 
بالأف�سلية، واأل ت�سيق به الأمور، ول متحكه اخل�سوم، ول 
يتمادى بالزلة، ول ت�سرف نف�سه على طمع، الخ. ويتابع 

ذلك يف الف�سل 24.
ال���ولة( يف الف�سل25.  ال��ع��م��ال)اأي  اأم��ور  ثم ينظر يف 
الإداري����ة  الجت��اه��ات  حقائق  تثبيت  على  ي��رك��ز  وه��و 
حاليا  ي�سمى  م��ا  اأو  الفكرية  وم��رت��ك��زات��ه��ا  احل��دي��ث��ة 
يت�سمن  ال���ذي   Managerial Function
خم�س وظائف اإدارية هي)التخطيط واملراقبة والتنظيم 
الكاتب  اأن  ثم  وتنميتهم(.  الإداري��ني  وتكوين  والتحفيز 
من  الأخ���رية  الف�سول  يف  منها  واح���دة  ك��ل  يف  يف�سل 

الكتاب.
ع: )...وليكن نظرك يف  الإم��ام  يقول  الف�سل 27،  ويف 
ا�ستجالب اخل��راج،  اأبلغ من نظرك يف  الأر���س  عمارة 
كانت طبقة  فقد  بالعمارة....(.  اإل  ي��درك  ل  ذلك  لأن 
الفالحني حتتل مكانة خا�سة لدى الإمام ع لأنها ت�سكل 

الغالبية املطلقة من ال�سكان.
ويف الف�سل 35، يقول الإمام ع بخ�سو�س ذوي احلاجات 
من الرعية: )ثم احتمل اخلرق منهم والعي، ونح عنهم 
ال�سيق والأنف، يب�سط اهلل عليك بذلك اأكناف رحمته، 
ويوجب لك ثواب طاعته، واأعط ما اأعطيت هنيئا، وامنع 
يف اإجمال واعتذار(. والإمام ع يتوخى من الوايل اأن ينتهج 
ال�سبل املثلى وهو ما نطلق عليه حديثا)الدبلوما�سية(. 
ويف الف�سل 37 ياأمر الإمام الوايل بعدم الحتجاب عن 

الرعية لأن ذلك يعني انطواء الأمور على الوايل.
ال�سلم  بقبول  الف�سل 39  يف  ال��وايل  ع  الإم���ام  ويو�سي 
وال�سلح مع العدو اإذا دعي اإليه اإذ اأن هلل فيه ر�سا. ويف 
الف�سل 40 يحذر من �سفك الدم احلرام اإذ اأن اهلل جل 
وعال لي�س عنده �سيء اأدعى للنقم وزوال النعم من �سفك 

الدماء بغري احلق.
ويختتم الإمام عهده بالقول: )واأنا اأ�ساأل اهلل ب�سعة رحمته 
وعظيم قدرته على اإعطاء كل رغبة، اأن يوفقني واإياك ملا 
فيه ر�ساه من الإقامة على العذر الوا�سح اإليه واىل خلقه، 
مع ح�سن الثناء يف العباد وجميل الأثر يف البالد، ومتام 

النعمة وت�سعيف الكرامة، واأن يختتم يل و لك بال�سعادة 
وال�سهادة، واإنا هلل راغبون وال�سالم على ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه وعلى اآله الطيبني الطاهرين(.
ويف حتليله للن�س ي�ستنتج الدكتور من اأن هنالك �سورا 
الروحي  البعد  وتكمن يف حقيقتني:  واأبعاد  ذات دللت 
ويحلل  الكاتب  يناق�س  امل��ادي. ويف �سفحة 100  والبعد 
الفكر الإداري احلديث، ويقول اأنه يت�سمن خم�سة اأمور: 
التخطيط والتنظيم والرقابة والتحفيز وتكوين الإداريني 
وتنميتهم، مما ذكرناه �سابقا. ثم يذكر املدار�س الإدارية 
والنظامية.  وال�سلوكية  التقليدية  الثالث:  والتنظيمية 
ويقول: )اإنها كانت ماثلة بو�سوح من خالل القراآن الكرمي 
وال�سنة النبوية ال�سريفة ومن خالل التطبيقات العملية( 
ثم يف هذه الوثيقة التاريخية. ثم ي�سيف وظيفتي التقوى 
وال�سورى ويعزز ذلك باإيراد الآيات الكرمية التي حتتوي 
التقوى وال�سورى. ثم يعرج على الختيار والتنظيم والآيات 
التي تخ�سهما. بعد ذلك يعرج على التخطيط وما ورد 
يتناول   ،50 الف�سل  ويف  قراآنية.  اآي��ات  من  بخ�سو�سه 
يتناول  واأخريا  بها.  املتعلقة  الرقابة)ال�سيطرة(والآيات 

التحفيز وما يتعلق به من اآيات.
  لقد كانت مادة الكتاب جهدا رائعا. ولو ا�ستمل الكتاب 
على وقائع حية للتطبيق الذي داأب عليه الر�سول الكرمي 
امل�سطفى ،والإمام املرت�سى يف عهديهما- وما اأكرث تلك 
املواقف، لكانت لدينا وثيقة رائعة.   وختاما فهذا الكتاب 
الوثيقة  لنا �سبب اختيار تلك  جدير بالقراءة لأنه يبني 

واحدة من وثائق الأ املتحدة وهو مل ياأت من ل�سيء.

•  اأ.د. حميد ح�سون بجية
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• حتقيق :حممد الي�ساري ��� ف�سل ال�سريفي 
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 مدينة اإلمام الحسين
عام من التألق في خدمة الزائرين
 عام مّر على افتتاح مدينة االإمام الح�شين عليه ال�شالم للزائرين الواقعة على طريق بابل يي كربالء وهي تتاألق بالعطاء 
والخدمة الح�شينية، ف�شواعد خدمة االإمام الح�شين -عليه ال�شالم- وخدمة زائريه الكرام، وهممهم العالية لم تنكل ولم تتوان 
في تقديم الخدمات المتنّوعة والحاجات االأ�شا�شية لكل من ق�شد مدينة كربالء المقد�شة، حيث تتمثل هذ الخدمات باالإطعام 
واالإيواء والعالجات الطبية والخدمات الترفيهية حيث ا�شبحت المدينة ف�شال عن ا�شتقبالها للزائرين الكرام مكانا ال�شتجمام 

وترفيه لالأ�شر. 

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



49 ذو احلجة 1434 ه�

   للعتبة احل�شينية املقد�شة طموح 
لي�س له نهاية يف تقد اخلدمة لكل 
زائري مدينة كربالء املقد�شة واملدن 
املقد�شة االخرى، وهي لي�شت ملذهب 

ومقامات او طائفة او قومية بل للعامل 
اال�شالمي وللعامل اأجمع  

<< خدمات أساسية على مدار السنة 
زائري  خَلَدمة  ال��دوؤوب  العمل  واطلعت على  املدينة  زارت  الرو�سة احل�سينية  جملة 
الإمام احل�سني عليه ال�سالم فاأجرت معهم هذه اللقاءات لٌتعرف القارئ بن�ساطاتهم 

وباأهمية املدينة اخلدمية وال�سياحية.
مدير مدينة الإمام احل�سني عليه ال�سالم للزائرين )احلاج عبد المري طه( 

حتدث عن طبيعة عمل املدينة واخلدمة التي توفرها قائاًل "ان الغر�س الذي ان�سئت 
من اجله مدينة الزائرين هو خدمة زائري المام احل�سني واأخيه ابي الف�سل العبا�س 
-عليهما ال�سالم- وتوفري اأجواء الراحة لهم طيلة ايام ال�سنة وخ�سو�سا يف الزيارات 

املليونية التي ت�سهدها كربالء املقد�سة يف عدة ايام من ال�سنة ". 
اخلدمات  من  العديد  قدمت  افتتاحها  على  عام  وبعد  الزائرين  مدينة  "وان  وبني 
لزائري كربالء املقد�سة والوفود الجنبية و�سيوف كربالء املقد�سة �سملت خدمات 
ال�سكن والطعام وخدمات �سحية وترفيهية وتوفري اجواء الراحة والأمان للزائرين 

الكرام وبالنظر لزيادة اعداد الوافدين اىل املدينة يف الزيارات املليونية فقد كانت 
ت�ستقبل  حيث  ال�سنة  م��دار  على  املليونية  الزيارات  هذه  خالل  كبرية  جهود  هناك 
املدينة الزائرين القادمني م�سيًا على القدام من املحافظات اجلنوبية قا�سدي مدينة 
على  �سكن لحتوائها  من  لهم  اخلدمات  كافة  توفري  على  وتعمل   ، املقد�سة  كربالء 
قاعات خا�سة باملنام وطعام يف م�سيف مدينة الزائرين وخدمات متنوعة جمانية ".

زائري  امام  ابوابها  املدينة  فتح  املبارك  رم�سان  �سهر  "خالل  املدينة  مدير  وتابع 
مدينة كربالء واأهايل كربالء ممن ي�سكنون املناطق القريبة من املدينة، ووّفرنا لهم 
قاعات ا�سرتاحة ومنام خالل النهار حيث يلجاأ اليها املواطنون هربًا من حرارة اجلو 
وانقطاع التيار الكهربائي يف تلك املناطق، وخالل ال�سهر عملت املدينة على اإقامة 
الكرام  الزائرون  ويح�سرها  املدينة  داخل  الكرمي  القراآن  لقراءة  اأما�س  و  حمافل 
واأهايل املناطق القريبة، كما مت تنظيم واإلقاء عدد من املحا�سرات الفقهية خالل 

اأيام ال�سهر الف�سيل".

وت�ست�سيفها  تدعوها  التي  وال�سخ�سيات  الوفود  الزائرين  مدينة  واأو�سح" ت�ستقبل 
او  للزيارة  دعوات  كانت  �سواء  العراق  وخارج  داخل  من  املقد�سة  احل�سينية  العتبة 
دعوات عمل او دعوات للم�ساركة يف املهرجانات واملوؤمترات واملعار�س التي تقيمها 

العتبة احل�سينية املقد�سة خالل ايام ال�سنة".
الدينية  والفعاليات  الن�ساطات  من  العديد  الزائرين  مدينة  حتت�سن  واأ�ساف" 
والثقافية فت�ست�سيف اغلب الدورات الفقهية والقراآنية والثقافية التي تقيمها اق�سام 
و�سعب العتبة احل�سينية املقد�سة وتوّفر لهم القاعات املكّيفة وو�سائل التعليم وتعمل 
على توفري م�ستلزمات الراحة لهم، فاملدينة ت�ست�سيف الدورات التي يقيمها مركز 

رعاية ال�سباب ودار القراآن الكرمي وبقية اأق�سام العتبة و�سعبها".
وا�ستطرد" املدينة تتكون من �سبع وحدات هي وحدة ال�سوؤون الدارية، وحدة ال�سوؤون 
ال�سيانة  وحدة  امل�سيف،  وحدة  النظام،  حفظ  وحدة  الت�سريفات،  وحدة  املالية، 
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والت�سغيل، وحدة الآليات كلها تعمل كخلية نحل لتقدمي كافة اخلدمات للزائر الكرمي 
ما  وهذا  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  جانب  من  وامل�سرقة  اليجابية  ال�سورة  وعك�س 
مل�سناه من خالل تعليقات واآراء الزائرين الكرام وهذا هو طموحنا يف اإر�ساء وخدمة 

زائري عتبات كربالء املقد�سة".
واأملح" مدينة الزائرين ت�سهد معدل دخول يومي اعتيادي 3000-4000 زائر يوميًا 
،يف حني ي�سل عدد الوافدين للمدينة ايام اخلمي�س واجلمعة 12000 زائر ،اأّما اأيام 
�سهر رم�سان فقد فاق عدد الوافدين اكرث من 15000 زائر يوميًا ،اأما ايام الزيارات 
املليونية فيكون الدخول لآلف الزائرين على مدى ايام الزيارة �سواء كانت الزيارة 

الربعية او زيارة العا�سر من حمرم احلرام او الزيارة ال�سعبانية املباركة".

<<   الجهود األمنّية 
م�سوؤول وحدة حفظ النظام  يف مدينة الإمام احل�سني عليه ال�سالم للزائرين جبار 
للمهام  "بالن�سبة  قائاًل  النظام  به وحدة حفظ  تقوم  الذي  العمل  يون�س بني طبيعة 
امللقاة على عاتق العاملني يف وحدة حفظ النظام هي حماية املدينة وزائريها وتوفري 
المان لهم واحلفاظ على ممتلكاتهم وت�سم حوايل 65 منت�سب موزعني على نقاط 
 ID ال�  كجهاز  تفتي�س  اجهزة  على  حتتوي  املدينة  وخمرج  مدخل  يف  ثابتة  تفتي�س 
لفح�س وتفتي�س العجالت الداخلة للمدينة ،بالإ�سافة اىل التفتي�س اليدوي للزائرين 
ثابتة  الن�ساء ،كما توجد عدة نقاط تفتي�س  بتفتي�س  ،مع وجود نقطة تفتي�س خا�سة 

خلف املدينة بالإ�سافة اىل دوريات متنقلة داخل املدينة".
م�سوؤول وحدة ال�سيانة يف املدينة هادي حنون حتدث عن دور وحدة ال�سيانة قائاًل 
"ان وحدة ال�سيانة تعمل على �سيانة �سبكة الكهرباء والأجهزة الكهربائية يف قاعات 
و�سقق املدينة وتنظيم و�سيانة عمل اجهزة التربيد والتكييف داخل املدينة، كما ت�سمل 
�سيانة وادامة حمطة ت�سفية املياه ال� RO و�سيانة حمطة �سخ املاء وحمطة ال�سرف 
ال�سحي، كما يت�سمن عمل الوحدة �سيانة �سوارع واأر�سفة املدينة، كما يت�سمن عمل 
الوحدة ت�سغيل و�سيانة مولدات توليد الكهرباء التي تزود املدينة بالطاقة الكهربائية 

وتتكون من 20 منت�سب من ا�سحاب الخت�سا�س يف جمال ال�سيانة".

<< استقبال الضيوف 
م�سوؤول وحدة الت�سريفات اأو�س طاهر مهدي "يتمثل عمل وحدة الت�سريفات يقع على 
عاتق هذه ال�سعبة ا�ستقبال ومرافقة ال�سيوف والوفود وال�سخ�سيات الر�سمية والغري 
الوافدين  ال�سيوف  وا�ستقبال  ر�سمية 
لزيارة املدينة من خمتلف بقاع العامل 
من  ال�سيوف  يحتاجه  ما  كل  وتوفري 
املدينة  اإىل  دخولهم  مهمة  ت�سهيل 
والعمل على  ال��راح��ة  اج���واء  وت��وف��ري 
الت�سهيالت  كافة  وت��ق��دمي  خدمتهم 
لهم مبا ي�سمن راحة ال�سيوف وتوفري 
اخلدمات  كافة  وتقدمي  لهم  ال�سكن 
من وجبات الطعام يف م�سيف مدينة 
مع  وتن�سيق  تعاون  هناك  الزائرين، 

كافة وحدات املدينة كامل�سيف والآليات والدارية كما يوجد تن�سيق مع ق�سم العالقات 
واىل  من  الوفد  وا�ستالم  ار�سال  يخ�س  فيما  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  العامة 

املدينة".
م�سوؤول وحدة امل�سيف يف املدينة ب�سري مو�سى جعفر حتدث هو الآخر  عن عمل وحدته 
قائاًل" تعمل وحدة امل�سيف على تقدمي ثالثة وجبات طعام جمانية للزائرين الكرام 
يوميًا وطيلة ايام ال�سنة يف م�سيف مدينة الإمام احل�سني -عليه ال�سالم- الذي يتكون 
من �سالتني ت�ستوعبان اكرث من 600 �سخ�س، وان جميع خدمات امل�سيف جمانية، 
كما نعمل على توفري عدة وجبات �سريعة لطلبة و�سباب الدورات التي تقام يف املدينة 
بالإ�سافة اىل الوجبات الطعام الثالثة الرئي�سة، وتزداد وترية العمل يف وحدة امل�سيف 
يف ايام الزيارات املليونية التي ت�سهدها مدينة كربالء املقد�سة حيث ي�سل معدل وجبة 

الطعام الواحدة يف اليوم اىل حوايل  13000 وجبة يوميًا بالإ�سافة اىل تقدمي وجبات 
خفيفة و�سريعة للزائرين القادمني م�سيًا على القدام من املحافظات اجلنوبية حيث 
تتنوع الوجبات بني الع�سائر والفاكهة، ويكون دخول الزائرين ايام الزيارات املليونية 
من  الكبرية  الع��داد  هذه  ي�ستوعب  ان  ي�ستطيع  ل  امل�سيف  لن  وجبات  �سكل  على 

الزائرين".

<<  انطباعات الضيوف 
عميد كلية طب ال�سنان يف جامعة بغداد ال�ستاذ الدكتور نبيل عبد الفتاح" ب�سراحة 
اأنا انبهرت بالأداء وح�سن ال�سيافة والتنظيم وحتى الحتياطات المنية كانت حا�سرة 

و�ساخ�سة واأ�ساأل اهلل ان يوفق العاملني ودعاة التطوير والبناء". 
م�سيفًا" امتنى ان يعمم ان هذا التطور النوعي وال�سريع يف كافة املحافظات العراقية 
العتبتان  به  تقوم  واإعمار  بناء  من  الآن  يحدث  كما  به  يحتذى  اأمنوذجا  تكون  لكي 

املقد�ستان احل�سينية والعبا�سية".
الدكتور يف كلية طب ال�سنان بجامعة بغداد اأحمد جليل" نتمنى اأن تكون هذه املدينة 





 لم االإمام اجلواد ع
◄   يكتبها: �سباح حم�سن كاظم

ن�ستغرب اأحيانًا كثرية عندما نرى من ال�سباب املوهوبني وهم دون العا�سرة يحققون 
 الإجنازات العلمية يف خمتلف الخت�سا�سات

 لذلك ُتكرمهم الأ وال�سعوب وتعمل على اآلية )الت�سريع( يف مراحله الدرا�سية املختلفة 
ملكافاأتهم، ومتنح بع�سهم الدكتوراه الفخرية، ويف �سرية اأهل البيت الأقدا�س -عليهم 
ال�سالم- جند النبو العلمي عند اأئمتنا وقادتنا ورموزنا وفخرنا وعنوان هويتنا وهم 
ب�سن مبكرة كاحل�سن واحل�سني والباقر واجلواد -عليهم ال�سالم-ففي طفولتهم املبكرة 
بان نبوغهم العلمي واملعريف والفكري والفقهي ، واإمامنا حممد اجلواد-عليه ال�سالم-يف 
حياته الق�سرية -25-�سنًة، فقد ولد يف عام 195ه� - وا�ست�سهد يف 220 ه�، وقد عا�سر 
والده الإم��ام الر�سا-عليه ال�سالم- يف مدة زمنية لتتجاوز �سبع �سنني، وقد الت�سق 
به ينهل من علمه وفقهه وحكمته وف�سائله ومناقبه، فكان وعيه وهو ب�سغر �سنه للفقه 

وامل�سائل الفكرية والعلمية، رغم اإن القراآن الكرمي علمنا يف معظم ن�سو�سه. 
اإن من يلهمه العلم ليحدد بعمر معني، )واآتيناه احلكم �سبيا( كما لدى النبي يحيى 
-عليه ال�سالم- اأو عند النبي عي�سى -عليه ال�سالم- وهو يتكلم باملهد، فاملعجزة خارقة 
لنامو�س الطبيعة...لذلك بعد �سهادة الإم��ام الر�سا -عليه ال�سالم- اجتهت الأنظار 
والأب�سار والأفكار ، وا�سراأبت الأعناق   جتاه اإمامنا اجلواد- عليه ال�سالم- ،لذلك كانت 
مناظراته العلمية بني اأ�سحاب الراأي واملذاهب املختلفة يف الأحكام ال�سرعية ..ترجع 

اإليه يف التف�سري. 
وعند حل املع�سالت التي تواجه احلكام واملجتمعات ففي عهد)املعت�سم( يرجع اإىل 
،فقد  بحلها،  العارفني  وغري  بتف�سريها  امل�ستبه  وال�سرعية  الفقهية  بالأحكام  الإم��ام 
ورث العلم من النبي وكابر عن كابر،فقد جاوؤوا ب�سارق ،فقال "املعت�سم" اأقيموا عليه 
املثري  براأيه  اأفتى  ،فكل  اليد  بينهم على حتديد قطع  املذاهب  ،فاختلف علماء  احلد 
لالرتياب،فجيء بالإمام اجلواد عليه ال�سالم فقال:اإنهم اأخطاأوا جميعهم باحلد،فاإن 
القطع يجب اأن يكون من مف�سل اأ�سول الأ�سابع فُيرتك الكف، فقال املعت�سم: وما الدليل 
على ذلك فقال -عليه ال�سالم قول جدي ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه واآله و�سلم- ال�سجود 
على �سبعة اأع�ساء الوجه واليدين والركبتني والرجلني فاإذا ُقطعت من الكر�سوع اأو املرفق 
مل يبق له يد ي�سجد عليها وقال اهلل تعاىل ))واأن امل�ساجد هلل((، فاأعجب املعت�سم 
بذلك،ويف خطبة اجلمعة اآملني ما�سمعته من ال�سيخ الدكتور عبد الأمري ،حينما قال عن 
املفكر الرفاعي اإنه اأح�سى ماكتب عن �سك�سبري �سنويا 5500 مقالة ودرا�سة و ماقدمه 
�سك�سبري هو 37 ن�سا كتابيا ح�سب قوله ،فيما ُكتب عن النبي واآهل البيت منذ فجر 
الإ�سالم لليوم 12 األف من امل�سنفات وهم معدن العلم والفكر اأقول :يالهول ال�سدمة 

املعرفية والفكرية؛وياللجفاء واجلحود لرموزنا من اأقالم اأبناء الأ�سالم.
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رائعة يف بغداد لأهميتها ولكونها عا�سمة البلد ومق�سد للزائرين وال�سياح وخمتلف 
الوفود ومدينة الزائرين مظهر من مظاهر ال�سياحة احلديثة وهذا مبعث على الفخر 

لكل العراق ولي�س حمافظة كربالء فقط". 
وزير التخطيط العراقي الدكتور علي يو�سف �سكري" وجدت الأمانة العامة للعتبة 
احل�سينية املقد�سة ت�سعى لإجناز وتنفيذ مزيد من امل�ساريع اخلدمية خدمًة لزائريها 
الكرام، ومدينة الإمام احل�سني -عليه ال�سالم- للزائرين هي الوىل يف العراق ولن 

تكونن  الأخرية باإذن اهلل". 
واأ�ساف �سكري" للعتبة املقد�سة طموح لي�س له نهاية يف تقدمي اخلدمة لكل زائري 
او  ومقامات  ملذهب  لي�ست  وهي  الخ��رى،  املقد�سة  وامل��دن  املقد�سة  كربالء  مدينة 
طائفة او قومية بل للعامل ال�سالمي وللعامل اجمع، فلم يكن المام احل�سني -عليه 

ال�سالم- يوما من اليام لل�سيعة فقط او لل�سنة بل هو لكل املظلومني ولكل الباحثني 
عن احلرية واحلقيقة". 

وتابع  �سكري" اأمتنى اأن تنفذ م�ساريع احلكومة العراقية بذات الآلّية التي نّفذت بها 
املدينة ومدن الزائرين الخرى مع تاأكيدنا على ان هذه املدينة نّفذت بتكاليف تقل 

بكثري عن امل�ساريع املنّفذه يف الدولة، 
وبالتايل فان هذه املدينة مل تنفذ اإل 
حينما توفرت فيها الأيادي النظيفة 
اخلدمة  لتقدمي  ال�سادقة  وال��ن��ّي��ة 
ان  اآم��ل  ق��ائ��ال:  واختتم  للزائرين، 
�ساء اهلل ان تنفذ كل امل�ساريع بنف�س 
خدمة  يف  نكون  اهلل  �ساء  وان  اللية 
العتبات  �سوؤون  رعاية  على  القائمني 

املقد�سة يف عموم العراق".
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اأّي  اأّن  اىل  االأوىل  احللقة  يف  خل�شنا 
 فكر را�شد ال ينت�شر اأبدًا بال�شيف، وذل
يوؤمن  ال  العقل  اأّن  وهييو  ب�شيط  ل�شبب 
اإذا  اإانًا  االإان  يعترب  وال   ،باالإكرا

 .كان نتيجة االكرا
جييذورهييا  خبيثة  �ييشييجييرة  والييعيينييف 
واجلرة،  اخلوف  وثمرتها  الكراهية 
االأمييرا�ييس  من  حزمة  يحمل  والعنف 
ويزيدها  امل�شاكل  يوّلد  فهو  الوبائية، 
مباركة  �شجرة  والييالعيينييف  تعقيدًا، 
جذورها احلب وثمرتها االأمن وال�شالم، 
واأهّم ما فيها حترير اإرادة االإن�شان من 

عالقات القّوة.

فل�سفة  لذا جاءت  النطفة،  منذ ظهور  يبداأ  احلياة  حّق  اإّن 
حرمة اإ�سقاط اجلنني، واأّن فاعلها عليه دفع اجلزاء املايل 
اأفا�سها  اإلهية  رحمة  احلياة  ف��اإّن  الإلهي.  العقاب  وحتمل 
الرحمة،  بهذه  التمتع  اجلميع  حّق  ومن  ملخلوقاته،  الباري 
)�سبحانه  واهلل  الرحمة،  ه��ذه  �سلب  اأح��د  ح��ّق  من  ولي�س 
اأَْنُف�َسُكْم  َتْقُتُلوا  }...َوَل  املبارك:  تنزيله  يف  يذكر  وتعاىل( 
كان  واإن  حتى  الن�ساء�  َرِح��ي��ًم��ا{�29  ِبُكْم  َك��اَن   َ اهللَّ اإِنَّ 
القتل خطاأً فالإ�سالم يفر�س الدّية والكفارة على اجلاين يف 
عمله هذا، اإذ يقول )تبارك وتعاىل(: }...َوَمْن َقَتَل ُموؤِْمًنا 
ْهِلِه ...{�92  ىَل اأَ ِمَنٍة َوِدَيٌة ُم�َسلََّمٌة اإِ َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُموؤْ َخَطاأً 

الن�ساء�.
واإّن الإ�سالم يجعل مّمن يعتدي على النف�س املحّرمة اعتداء 
اإنقاذ  مبثابة  النف�س  اإنقاذ  اإّن  كما  كّلها،  الإن�سانية  على 
َعَلى  َكَتْبَنا  َذِلَك  اأَْجِل  لالإن�سانية، فيقول )عّز وجّل(: }ِمْن 
ُه َمْن َقَتَل َنْف�ًسا ِبَغرْيِ َنْف�ٍس اأَْو َف�َساٍد يِف اْلأَْر�ِس  نَّ َبِني اإِ�ْسَراِئيَل اأَ
ا�َس  النَّ اأَْحَيا  ا  َ َفَكاأمَنَّ اأَْحَياَها  َوَمْن  َجِميًعا  ا�َس  النَّ َقَتَل  ا  َ َفَكاأمَنَّ
َجِميًعا...{�32 املائدة�، ولقد �سّرحت ال�سّنة املباركة يف 
وخطورة  القتل  جريرة  ِبُكرْب  واملنا�سبات  املواطن  من  كثري 
الهتمام  عدم  واعتربت  الإن�سان  من  احلياة  �سلب  جرمية 
من  القاتل  ي  وتق�سّ معرفة  يف  والت�سامح  ال��دم��اء  ب�سفك 
املعا�سي الكبرية، فقد روي اأّنه جيء اىل ر�سول اهلل )�سّلى 
 يا ر�سول اهلل قتيل يف جهينة :اهلل عليه واآله و�سّلم( فقيل
انتهى اىل م�سجدهم وت�سامع  فقام ر�سول اهلل مي�سي حتى 
 النا�س فاأتوه فقال: َمن قتل ذا؟ قالوا: يا ر�سول اهلل ما ندري
ل  امل�سلمني  بني  قتيل  و�سّلم(:  واآل��ه  عليه  اهلل  )�سّلى  فقال 
ُيدرى َمن قتله؟ والذي بعثني باحلّق لو اأّن ال�سماء والأر�س 
على  اهلل  لأكّبهم  به  ور�سوا  م�سلم  ام��رئ  دم  يف  ا�سرتكوا 

.مناخرهم يف النار
اأّكد  بل  الإن�سان يف حال حياته  الإ�سالم بحماية  يكتف  ومل 
على احرتامه وتقديره بعد مماته اأي�سًا، ومن هنا جاء الأمر 
الإلهي بوجوب غ�سل امليت وتكفينه ودفنه، ونهى عن العتداء 
على ج�سده، ولعلنا نذكر ما جرى عندما مّرت جنازة اأمام 
ر�سول اهلل )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( فهّب واقفًا احرتامًا 
للميت، وعندما اأخربه اأحد ال�سحابة باأّن امليت يهودّي فاإّن 
األي�ست  قائاًل:  ب��ادره  و�سّلم(  واآل��ه  عليه  اهلل  )�سّلى  النبّي 

 .نف�سا؟
واإذا كان الإ�سالم من الت�سريعات الرّبانية الأوىل يف اإر�ساء 

حّق احلياة فاإّن املواثيق الإن�سانية الأخرى قد اأ�سارت ب�سكل 
م�سهب لذلك، فقد اأقّر الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان يف 
مادته ال�ساد�سة هذا احلق بقوله: )يحّق لكّل اإن�سان التمتع 
الزمان  ولعّل من م�سائب  والأم��ن(.  بحق احلياة واحلرية 
اأ�سبح  َمن  لكّل  والتكفري  الرت��داد  فتاوى  مو�سة  تت�سّيد  اأن 
حرية  على  دائمًا  الر�سل  �سرية  اأّك��دت  وقد  للراأي،  خمالفًا 
الراأي من خالل قرع احلجة باحلجة والربهان بالربهان، 
الإ�سالم يف  العربية دخلت  القبائل  اأّن  اأثبت  التاريخ  اإّن  بل 
زمن ال�سلم اأ�سعاف دخولها يف زمن احلرب، وما ان�سمام 
الأو�س واخلزرج باأكملها لالإ�سالم دون حرب اإّل دليل قاطع 

على قناعة الإ�سالم وقدرته على خماطبة العقول. 
الإب��داع،  تتوقف حركة  والإره���اب  العنف  اأج��واء  ظ��ّل  ففي 
وُت�سّل م�سرية التطوير والتقّدم، لذا علينا معاجلة الأ�سباب 
و�سعف  الفقر  فم�سكلة  والإره���اب،  العنف  اىل  ت��وؤدي  التي 
التعليم والبطالة وال�سراعات ال�سيا�سية يف املجتمع كّل هذه 
توّفر اأر�سية خ�سبة للعنف والإره��اب، واأّن مواجهة العنف 
ملجتمعاتهم  ي�سيئون  حكماء  قادة  وجود  يتطلب  والإره��اب 
طريق احلرية والتقدم، و�سعب حّي يعي م�سوؤولياته، ويتطّلع 

للتغيري والتجديد.
اإّن املجتمع اإذا امتلك ح�ّسًا وطنّيًا قوّيًا وعرف م�سوؤولياته فهو 
جمتمع حّي، واإذا فقد هذا الإح�سا�س فهو جمتمع ميت، وان 
هو  بامل�سوؤولية  اإح�سا�سها  وفقدان  الإ�سالمية  ال�سعوب  موت 
ال�سبب الذي اأّدى اىل اندلع الثورة الكربى لالإمام احل�سني 
ال�سالم(  )عليه  احل�سني  الإم���ام  واأّن  ال�����س��الم(،  )عليه 
ال�سعور  للم�سلمني  يعيد  اأن  العظيمة  بت�سحيته  ا�ستطاع 

والإح�سا�س بامل�سوؤولية.   

  م�سادر املو�سوع :
1- كتاب التف�سري املعني / ال�سيخ حممد هويدي.

2- كتاب املعجم املو�سوعي لت�سنيف القراآن / ال�سيخ  حممد باقر املجل�سي جمعه 
حم�سن العقيل.

3- كتاب نهج البالغة لالإمام علي )عليه ال�سالم(. 
4- كتاب ال�سحيفة ال�سجادية لالإمام علي بن احل�سني )عليهما ال�سالم(.

5- كتاب هدف احلياة ال�سامي / ال�سهيد ال�سيخ مرت�سى مطهري.
 6 - كتاب �سجاعة التعبري عن الراأي / ال�سيخ حممد جواد مغنية.

 7- كتاب النتقال ال�سعب / املوؤلف ادري�س احل�سيني.
 8- كتاب الإ�سالم والعنف / املوؤلف الدكتور خال�س جلبي.

 9- كتاب األف باء الالعنف / املوؤلف �سالح احل�سن.
10- كتاب ثورة الطف / املوؤلف الأ�ستاذ املحقق ال�سيد طالب احل�سن.

• د. ح�سن حممد طاهر اخلزعلي

   التعاي�س واحلوار..اأم العنف والدمار 
• احللقة الثانية
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 يف النطاق الغربي الأفريقيا تقع بوركينا فا�شو والتي تعترب من الدول الداخلية وذل ب�شبب موقعها 
اجلغرايف، اإذ حتدها ما من ال�شمال والغرب و�شاحل العا وغانا وتوجو من اجلنوب، ومنافذها اإىل العامل 
اخلارجي �شاحل العا وغانا، حيث تبل م�شاحة اأر�شها )247،200 كم(، وعا�شمتها )وجادوجو( يف و�شط 

البالد.
اأ�شبحت م�شتعمرة منفردة يف  مت مل�شتعمرة ال�شنغال العليا، ثم  و�ش ، خ�شعت فا�شو لال�شتعمار الفرن�شي 
�شنة 1335هي، وعرفت بفولتا العليا، وعندما قام امل�شلمون يف فولتا العليا حاوالت لنيل ا�شتقاللهم، قام 
وزعت على �شاحل العا وما والنيجر، ويف �شنة 1367هي - 1947م ا�شتعادت  اال�شتعمار بتفتيت اأر�شهم ف
فولتا العليا وحدة اأر�شها يف م�شتعمرة واحدة، ثم نالت ا�شتقاللها يف �شنة 1380هي - 1960م، و�شكانها حالًيا 
اأك من 8 ماليني ن�شمة، وت�شر امل�شادر الغربية اإىل ان ن�شبة امل�شلمني 22 غر اأن هذا ينايف احلقيقة، 

.60 من فامل�شلمون بها اأك
وال يوجد اإح�شائيات دقيقة لن�شب االأديان يف بوركينا فا�شو، ولكن ا�شتنادًا الإح�شائيات حكومية يف البالد 
اأجريت عام 1996 فاأن  60 من ال�شكان م�شلمون،  166 كاثولي 3 ، بروت�شتانت،  237 يتبعون 

ديانات حملية.

اإلسالم 
 في صحراء

نبض

فاسو
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 دخول اإلسالم
ميكن القول اأن بوركينا فا�سو والتي تعرف باأر�س الأحرار اأو ال�ساحلني قد عرفت الإ�سالم 
منذ قرون طويلة، وُيرجع املوؤرخون بداية دخول الإ�سالم اإىل اأر�س النا�س ال�ساحلني يف 
القرن اخلام�س من هجرة النبي �سلى اهلل وعليه واآله و�سلم، طبًقا ملا ذكره املوؤرخ البوركيني 
"جوزيف كي زيربو" يف كتابه: )تاأريخ اإفريقيا ال�سوداء(، حيث اأ�سار اإىل اأن بوركينا فا�سو 
عرفت الإ�سالم يف نف�س الفرتة التي دخل فيها الإ�سالم وامل�سلمني اإىل مملكة غانا، انطالًقا 

من اأن بوركينا كانت يف تلك الفرتة جزًءا من مملكة غانا.
 ويقول املوؤرخون: اإن انت�سار الإ�سالم ودخوله اإىل دول غرب اإفريقيا، ومنها بوركينا فا�سو 

بطبيعة احلال، ميكن تق�سيمه اإىل ثالث مراحل:
لدول  امل�سلمني  فتح  فيها  مت  والتي  حوايل 1050م،  وتنتهي  م،  تبداأ 640  الأوىل:  املرحلة 

ال�سمال الإفريقي، وحتديًدا بعد اأن مت فتح م�سر.
املرحلة الثانية: حيث توقف الإ�سالم قلياًل عن النت�سار يف الغرب الإفريقي ب�سبب ثورات 
الرببر وحروب الروم، وفنت ملوك املغرب، اإل اأن ظهور حركة املرابطني  )يف القرن احلادي 

ع�سر( كان له دور كبري يف تعظيم الروح القومية لدى قبائل الرببر. 
املرحلة الثالثة: متتد بني عامي 1750 - 1901م، و�سهدت تلك املرحلة نه�سة قوية لالإ�سالم 
والتي امتازت بظهور عدد كبري من الدعاة امل�سلمني الأفارقة، ياأتي على راأ�سهم )عثمان 

دانفوديو، وحممد الأمني الكامني، واحلاج عمر بن اإدري�س، وحممد املهدي(.

 تحديات واشراقات
املحدقة  املخاطر  تفاقم  على  تعمل  والتي  البوركيني  الفرد  تواجه  عوامل  عدة  هنالك 
اأهم العوامل، حيث يقول ال�سيخ جالو �سيدو-  باملجتمع ويعترب التدهور القت�سادي احد 

الأمني العام امل�ساعد للمنظمة الثقافية للتنمية الإ�سالمية يف بوركينا فا�سو: اإن م�سلمي 
بالده يواجهون حتديات كبرية، اأبرزها تردي الأو�ساع القت�سادية.

 ويوؤكد �سيدو اأن البطالة والفقر تعدان من امل�سكالت التي تهدد م�سلمي بوركينا 

فا�سو، خا�سة يف اأو�ساط ال�سباب الذين تزيد ن�سبتهم على 70% من م�سلمي البالد، واأرجع 
اخلا�س،  القطاع  حركة  و�سعف  احلكومي،  القطاع  يف  العمل  فر�س  انح�سار  اإىل  ذلك 
العلمي  التكوين  امل�سلمني، و�سعف  وال�ستثمارية يف مناطق  التنموية  امل�سروعات  وانعدام 

واملهني لأبناء امل�سلمني، خا�سة اأن الكثري من اأبناء امل�سلمني اأمّيون.
 وان انت�سار الأمية يف البالد اأدى اإىل ارتفاع احلالت املر�سية ومنها مر�س اليدز الذي 

يزيد من خماطر املجتمع. 
ورغم تلك التحديات اإل اأن هناك جوانب م�سرقة يف جتربة الإ�سالم وامل�سلمني يف بوركينا 
املجتمع  �سرائح  كبرية من  بن�سب  الرتقاء  بارز يف  دور  له  الإ�سالمية  املوؤ�س�سات  فن�ساط 
الإ�سالمية  الوطنية  املنظمات  من  العديد  توجد  حيث  اجلهل،  ظلمات  من  وانقاذهم 
التي ت�سعى لن�سر مفاهيم الإ�سالم ال�سحيح، ومواجهة احلمالت امل�سيئة له التي ت�سنها 

اجلماعات املت�سددة.
وهي  البوركينابّية"،  الإ�سالمّية  "اجلمعية  هي  ال�ساحة  على  تظهر  جمعية  اأول  فكانت 
وملجاأ  الإ�سالمية،  اأم اجلمعيات  بل هي  "بوركينافا�سو"،  الإ�سالمية يف  اأقدم اجلمعيات 
كل الطوائف الإ�سالمية بال ا�ستثناء، وتعمل على الدعوة اإىل اهلل تعاىل، وعلى ل�ّم �سمل 

امل�سلمني، ومنا�سرة ق�ساياهم، واإقامة ورعاية املن�ساآت الإ�سالمية.
اأما "اجلمعية الإ�سالمية التيجانّية" )تاأ�س�ست عام 1970م(، فهي ت�سّم اأع�ساء الطريقة 

التيجانّية يف البالد، وتعمل على ن�سر دعوتها ال�سوفّية.
تطورًا   ،"CERFI" الإ�سالمي  والتكوين  والبحوث  الدرا�سات  "دائرة  جمعّية  وُتعترب 
وبني  اجلمعية  هذه  اأع�ساء  بني  الفكري،  التمايز  ب�سبب  الإ�سالمية،  اجلمعيات  عمل  يف 
اجلمعيات التقليدية، اإذ ت�سّم الأخرية جمعًا من املوظفني واخلريجني ومن ذوي الثقافة 
اإىل احلياة  تاأ�سي�س جمعّية تعك�س نظرتهم  ارتاأوا  الفرن�سّية، وقد 

الجتماعّية، وهي حديثة التكوين يف العام 1989م.
الإ�سالمي  للت�سامن  ال�سباب  رابطة  وتعد 
الإ�سالمية  للتنمية  الثقافية  املنظمة 
وج��م��ع��ي��ة ال���ط���الب م���ن اأب�����رز تلك 

املوؤ�س�سات الإ�سالمية.

على الرغم من اأن امل�شلمني ي�شكلون اأغلبية ال�شكان 
يف بوركينا فا�شو، اإال اأنه لي�س لهم اأي ثقل �شيا�شي 
العربية  الييدول  من  يتطلب  والييذي  اقت�شادي  اأو 
العاملة  االإ�شالمية  املوؤ�ش�شات  وكافة  واالإ�شالمية 
اجلدي  التوا�شل  االإ�شالم  اإىل  الدعوة  ن�شاط  يف 
وامل�شتمر معهم ، حيث ي�شيطر بع�س املت�شددين على 
مقاليد الدولة منذ �شيطرتهم على حكم البالد يف 

اأعقاب نيل بوركينا فا�شو ا�شتقاللها عام 1960.
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كما تلعب اجلمعيات دوًرا كبرًيا يف خدمة امل�سلمني وتعليمهم القراآن الكرمي، وال�سنة النبوية، 
وتقدمي الدعم املعنوي واملادي للدعوة الإ�سالمية، وكذا توعية ال�سباب والفتيات للحفاظ 
على اأخالقهم، وقد حققت هذه اجلمعيات جناحات كبرية، اإّل اأنها بحاجة ما�سة اإىل الدعم 

كي ت�ستمر يف اأعمالها، وتتغلب على التحديات التي تواجهها.

 التعليم اإلسالمي
التعليم  يركز على  و  الإ�سالمي  املجتمع  ب��ارزا يف  دورا  الأخ��رية  ال�سنوات  التعليم يف  لعب 
ًة، ول ُيحّدد  القائم على العلوم ال�سرعّية وعلوم اللغة العربّية، الذي ُيقّدم للم�سلمني خا�سّ
فيه بال�سرورة عمر املتعّلم، كما ل ي�سرتط لاللتحاق ببع�س املراحل احل�سول على �سهادٍة 
معّينٍة، وحُتّدد فيه كمّيٌة معّينٌة من املقّررات الدرا�سّية مثل التعليم العام، وعادًة ما تقوم 

بهذا النوع من التعليم اجلمعّيات اأو الأفراد.
لّلغة  اإ�سافًة  الدينّية،  امل��واّد  تدري�س  هو  العربّية  املدار�س  ملوؤ�ّس�سي  الرئي�س  الهدف  وكان 
العربّية، ولكن مبناهج البلدان، التي تخّرجوا منها وقد وجد هذا التحّول العلمّي قبوًل لدى 
املجتمع "البوركينّي"ثّم تطّورت تلك املدار�س واأخذت ُتدِخل يف مناهجها العلوم الإن�سانّية 
املدار�س  تلك  اأعطى  مّما  والتاريخ...اإلخ،  والريا�سّيات واجلغرافيا،  كالأحياء  والطبيعّية، 
اأهّميًة كربى فاأ�سبحت تناف�س ب�سورٍة غري مبا�سرٍة املدار�س احلكومّية، مّما �سّجع كثريين 
على  موا�سلة درا�ساتهم اجلامعّية وفوق اجلامعّية باللغة العربية، حّتى اأ�سبحوا الآن ُي�سّكلون 

11% من ن�سبة التعليم العام يف "بوركينا فا�سو" يف املرتبة الثانية بعد التعليم الفرن�سّي.
واليوم ُيقّدر عدد املدار�س التي ُتدّر�س باللغة العربية ب� 500 مدر�سٍة ما بني ابتدائية واإعدادية 
وثانوية، ح�سب تقرير مدير التعليم الأ�سا�سي اخلا�س التابع لوزارة التعليم الأ�سا�سي الأ�ستاذ 

طاهر كو�سبي.
لكن املدار�س الإ�سالمية ل زالت ُتعاين حتى ال�ساعة من عدم العرتاف ب�سهادات خّريجيها، 

ما يحرمهم من الدخول اإىل �سوق العمل، ومن ال�ستفادة من امليزات املرتبطة بذلك.
انت�سار اجلمعيات الإ�سالمية فى بوركينافا�سو

ابتداًء من الت�سعينات، وحتى بداية الألفّية الثالثة، كانت فرتة ازدهار اجلمعيات الأهلية 
عامة، واجلمعيات الإ�سالمية خا�سة، حيث لوحظ تناميًا متزايدًا يف اجلمعيات الإ�سالمية 
جمعية   182 من  اأك��رث  اإىل  الإ�سالمية  اجلمعيات  عدد  و�سل  حتى  "بوركينافا�سو"،  فى 

اإ�سالمية يف كانون الأول/دي�سمرب2005م.
الإ�سالمية  الرتبية  جمعية  الفرتة،  هذه  يف  ن�ساأت  التي  الإ�سالمية،  اجلمعيات  اأهم  ومن 

تاأ�س�ست )1995م(، وجمعية الن�ساء امل�سلمات تاأ�س�ست )1995م(. 
اإىل ذلك، ثمة عدد كبري من اجلمعيات الإ�سالمية يف "بوركينا فا�سو" خمتلفة الأهداف، 

واملناهج وهي:
1. جمعية عبد اهلل بن م�شعود.

2. مكتب جلنة م�شلمي اإفريقيا- من الكويت.
3. مكتب اجلمعية االإ�شالمية العاملية- من ليبيا.

4. مكتب منظمة الدعوة االإ�شالمية العاملية- ال�شودان.
االإ�شالمية  ال�شوؤون  ووزارة  االإ�شالمي  الييرتاث  اإحياء  جلمعية  م�شرف   .5

واالأوقاف والدعوة- من الكويت.
6. م�شتو�شف لرابطة العامل االإ�شالمي- من اململكة العربية ال�شعودية

7. جلنة الدعوة االإ�شالمية.
8. جمعية احلا�شلني على �شهادات اجلامعات واملدار�س العربية واالإ�شالمية 

فى بوركينافا�شو.
موؤ�ش�شة  االإ�ييشييالمييييية  الييثييقييافييييية  اجلييمييعييييية   .9
املوؤ�ش�شات  ميين  وغييرهييا  املجتبى،  ح�شن  اإميييام 

واجلمعيات.



 • تقرير: حممود امل�سعودي

تبداأ منا�سك احلج يف �سهر ذي احلجة باأن يقوم احلاج بالإحرام ثم التوجه اإىل مكة 
لعمل طواف القدوم، ثم التوجه اإىل منى لق�ساء يوم الرتوية ثم التوجه اإىل عرفة لق�ساء 
يوم عرفة، بعد ذلك يرمي احلاج اجلمرات يف جمرة العقبة الكربى، ويعود احلاج اإىل 
مكة لعمل طواف الإفا�سة، ثم يعود اإىل منى لق�ساء اأيام الت�سريق، ويعود احلاج مرة 

اأخرى اإىل مكة.
كربالء  ملحافظة  املخ�س�سة  والأع���داد  والقبول  التقدمي  اآلية  وملعرفة 

املقد�سة زارت جملة )الرو�سة احل�سينية( مكتب الهيئة العليا للحج 
والعمرة يف كربالء املقد�سة والتقت باملعنيني فكانت اأوىل اللقاءات مع 
معاون مدير مكتب كربالء املقد�سة للحج والعمرة ال�ستاذ ح�سن عبد 

احل�سني �سريح الذي قال" بداأنا يف عام 2007 بتقدمي قرعة فكانت ل�سنة 
واحدة فقط 669 حاج ح�سة كربالء املقد�سة، ويف عام 2008 جرت قرعة 

ملدة ثالث �سنوات وبعد �سحب القرعة وبعد طلب تقدم به املواطنني للمكتب وجمل�س 
الطلب  ق��ب��ول  ك��رب��الء مت  حم��اف��ظ��ة 
والذي ي�سمل جميع 

املتقدمني يف دخولهم للقرعة والتي ت�ستمر اإىل عام 2015، وبعد اكمال القرعة وبح�سب 
زيادة الأعداد فاإذا مت زيادة ح�سة كربالء يتم م�سمول الفائزين بالقرعة 2015 اىل 
2014 وهذا الأمر يفتح امام من يرغب بالت�سجيل يف عام 2015 بعد ان يتم اكتمال 

الأعداد املوجودة لدينا".
واأ�ساف �سريح" عدد املقبولني يف هذا العام هو 864 حاج ولكن بعد التقلي�س 
عداح�س�س  ما   675 العدد  ا�سبح  ال�سعودية  �سلطات  قبل  من   %20

اجلهات اخلا�سة مثل موؤ�س�سة ال�سجناء وال�سهداء".
وحول �سروط التقدمي قال" اذا كان عمر املتقدمة من الن�ساء اقل من 
45 �سنة فالبد اأن يكون معها حمرم واإذا كانت اأكرث من 45 �سنة ل 

حتتاج اىل حمرم معها".
وبالن�سبة للذي ا�ستحق الذهاب للحج لكنه تويف يف هذه الأثناء فان حقه 
يبقى حمفوظا ومن حق عائلته التنازل اىل �سخ�س واحد من افراد العائلة بح�سور 
جميع الورثة والق�سام ال�سرعي ويختارون �سخ�سا منهم، يحق له الذهاب للحج، وكذلك 
ال�سخ�س املري�س ي�ستطيع ان يوؤجل الذهاب للحج اىل �سنوات مقبلة او التنازل اىل احد 

مكتب الهيئة العليا للحج والعمرة في كربالء المقدسة
جهود كبيرة لخدمة حّجاج بيت اهللا الحرام 

يق ( وقال النبي حممد �شلى اهلل عليه واله و�شلم  م ع ّ  ف ّل ك ن م ني تاأ ي ر ام ش� ّل ى كل ع ااًل و جر و تاأ ي ّ  احل ب ا�س ّالن يف ن ّذاأ قال تعاىل يف كتابه العزيز ) و 
بني االإ�شالم على خم�س: �شهادة اأن ال اإله اإال اهلل واأن حممدا ر�شول اهلل، واإقام ال�شالة، واإيتاء الزكاة، و�شوم رم�شان، وح البيت من ا�شتطاع اإليه �شبيال.
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افراد عائلته، ونحن على توا�سل مع املتقدمني من خالل اخذ عناوينهم وارقام 
هواتفهم".

وبني املعاون" لدينا جلنة تقيم م�ستوى املحا�سرات للمر�سد الديني 
وكيفية القائهم للمحا�سرة والتي يقيمها املعتمدين بح�سور حجاج  
بيت اهلل احلرامكهيئة احلج والعمرة يف تطور امل�ستمر  عام بعد عام 

من ناحية تقدمي اخلدمات للحجاج والتوا�سل معهم امل�ستمر، وناأمل 
ان يكون الت�سجيل اجلديد من يرغب يف الذهاب اىل احلج يكون يف �سنة 

2015 بعد ان تنتهي من جميع الذين �سجلوا يف عام 2008 وهم موجودون �سمن 
القرعة".

والعبا�سية خدمة كبرية تقدمها  وختم حديثه قائاًل" للعتبتني املقد�ستني احل�سينية 
للحجاج يف كل عام  من خالل ا�ستقبالهم وتوفري ال�سكن ووجبات الطعام وهذه اجلهود 

ت�سكر عليها العتبتان املقد�ستان كثريا".
احلاج �سياء عبد المري ح�سن، من �سعبة �سوؤون احلجاج حتدث قائال" �سعبة �سوؤون 
احلجاج خمت�سة بكل ما يتعلق باحلجاج وتبداأ اأعمالها با�ستقبال املواطن الذي فاز 
وجود  ونتاأكد من  املعلومات  بت�سجيل  ونقوم  احل��رام  اهلل  بيت  اىل  للذهاب  بالقرعة 
ا�سمه �سمن الفائزين لهذا العام ولدى ال�سعبة �سجل من عام 2008 يحتوي على جميع 
معلومات املتقدمني للجح". م�سيفًا انه يحق للحاج الذي ينوي اأن يقدم مرة اأخرى للحج 

ولكن بعد م�سي خم�س �سنوات على حجته الوىل".
وعن ما توفره الهياأة العليا للحج والعمرة من اخلدمات للحجاج قال �سياء" الهيئة توفر 
للحجاج ال�سكن مبوا�سفات عالية وكذلك النقل والأكل يف ال�سعودية، وتقدم الهيئة كتاب 

فيه كافة الإر�سادات ويحتوي على الزيارات والأدعية".
الدخول يف  اىل عدم  ننبه احلجاج  اأن   اأح��ب  واأو�سح" من خالل جملتكم 

مناق�سات مع ال�سعوديني يف ق�سايا نحن بغنى عنها منها الأمور الفقهية 
والعقائدية وهي قد توؤثر على نية احلاج و�سفاء ذهنه يف اأداء مرا�سم 

احلج".
يف  املحلية  احلكومة  قائاًل" نطالب  املحلية  احلكومة  ح�سن  وطالب 

كربالء املقد�سة ان تطالب بزيادة ح�سة املحافظة من احلجاج لأن 
هذا العدد املخ�س�س للمحافظة ل يتنا�سب مع التعداد ال�سكاين لها، والذي 

زاد ب�سكل كبري من خالل الهجرة للمحافظة، فكربالء لي�س حقها  
العدد يحت�سب  اأن  بالذكر  715 �سخ�س فقط، واجلدير 

لكل مليون ن�سبة 1000 �سخ�س له احلق الذهاب للحج 

فما بالك بعدد �سكان كربالء الذي جتاوز املليون بكثري لذا على احلكومة 
املحلية ان تطالب بزيادة ن�سبة كربالء من احلجاج لأن العدد احلايل 

يعّد  اإجحافا لأهايل كربالء املقد�سة".
الت�سجيل  اآلية  رعد �ساهي كرمي، من �سعبة احل�سابات حتدث عن 
قائال" بعد اكتمال ال�ستمارة اخلا�سة باحلاج من قبل �سعبة �سوؤون 
احلجاج تتحول اىل �سعبة احل�سابات، ونقوم مبطابقة الق�سط الأول من 
املبلغ وهو 1300000 دينار وهذا املبلغ يدفعه كل �سخ�س داخل للقرعة، 
ثم نعطي كتاب للحاج، من اجل دفع الق�سط الثاين للم�سرف 2200000 دينار 
عراقي برا، او 2900000 دينار جوًا، فمن حق احلاج اأن يختار و�سيلة النقل التي 
تنقله اإىل الديار املقد�سة، ونحتفظ بالن�سخة من ال�ستمارة التي حتتوي على معلومات 
احلاج وكذلك املبلغ ونوع و�سيلة النقل، ون�سخة ثانية تكون عند احلاج، وبعد ذلك يتوجه 
احلاج اىل احلا�سبة من اأجل تدقيق قاعدة البيانات واي مبلغ نقوم با�ستالمه نحّوله 

ب�سكل يومي للم�سرف".
جمل�س  اأع�ساء  وبع�س  النزاهة  قا�سي  من  كل  يح�سرها  القرعة  رعد" اأن  واأو�سح 
املحافظة او رئي�س جمل�س املحافظة، وتكون اأ�سماء احلجاج حمفوظة على �سكل قر�س 
CD وتوزع يف دائرة النزاهة ويف جمل�س املحافظة لتثبيت م�سداقيتها وعدم التالعب 

بالأ�سماء".
م�سيفا" فيما يخ�س ال�سجناء ال�سيا�سيني وال�سهداء فان احلج يكون جمانًا بكتاب 

ر�سمي من دولة رئا�سة الوزراء، ويف العام املا�سي �سمل ذوي �سهداء النخيب".
وعن عمل املتعهد قال رعد" بعد اأن يجّهز احلاج املعاملة اخلا�سة باحلج عليه ان ي�سجل 
عند املتعهد ويكون من اختياره، وعلى املعتمد ان يكون حا�سل على الأقل على �سهادة 
املتو�سطة وان ل يقل عمره عن 45 عاما، وكذلك يف�سل ان يكون لديه خربة 
يف هذا  املو�سوع". مبّينا" ان املعتمد يدخل يف امتحان نظري وعملي يف 
ق�سم الإر�ساد مبحافظة النجف الأ�سرف ومن ينجح يف هذا المتحان 

ي�سبح معتمدا
 وكل متعهد عندما يغادر اىل الديار املقد�سة يكون معه املر�سد الديني 
الذي يعطي الر�سادات والتوجيهات الدينية اخلا�سة باأعمال احلج، 
م املعتمد دورات للحجاج قبل املغادرة للديار املقد�سة بالتن�سيق  وكذلك ينظِّ

مع املر�سد الديني وباإ�سراف هياأة احلج والعمرة يف مكتب كربالء املقد�سة".
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اعداد : عبد الرحمن الالمي

اإذ يقول ال�شيد حممد مهدي املو�شوي اخلر�شان يف كتابه: املح�شن ال�شبط مولود 
اأم �شقط ما يلي:

اأربعني حمّدثًا وباحثًا مّمن ذكروا املح�سن )عليه ال�سالم( وفيهم الكفاية بل  نذكر ها هنا 
والزيادة مَلن اأراد اليقني اأّن لهذا املولود اخلام�س لل�سّديقة الطاهرة فاطمة الزهراء )عليها 

ال�سالم( من وجود يف الواقع ف�ساًل عن التاريخ:
1� حممد بن اإ�سحاق )ت 151 ه�( يف كتاب ال�سري واملغازي، وذكر حديث الكتناء باأبي حرب 

وفيه ذكر املح�سن.
2� حممد بن �سعد )ت 231 ه�( يف الطبقات.

3� اأحمد بن حنبل )ت 241 ه�( يف امل�سند.
4� حممد بن اإ�سماعيل البخاري )ت 256 ه�( يف الأدب املفرد. 

5� ابن قتيبة )ت 276 ه�( يف كتاب املعارف فقال: فولد علي احل�سن واحل�سني وحم�سنًا، وقوله: 
فهلك وهو �سغري، وقوله يف كتاب املعارف: اّن املح�سن ف�سد من زحم قنفذ.

6� البالذري )ت 279 ه�( ذكره يف اأن�ساب الأ�سراف.
7� ابن حبان الب�ستي )ت 354 ه�( ذكره يف كتابه الثقات، ويف ال�سرية النبوية، واأخبار اخللفاء.

8� الطرباين )ت360 ه�( ذكره يف املعجم الكبري.
9� ابن خالويه اللغوي )ت 370 ه�( حكى عنه ابن منظور يف ل�سان العرب تف�سريه لالأ�سماء الثالثة 

�سرب و�سبري وم�سرب.
10� الدار قطني )ت 385 ه�( ذكره يف كتابه الفراد، كما حكاه عنه ال�سيوطي يف اجلامع الكبري، 

وتبعه املتقي الهندي يف كنز العّمال.
11� احلاكم الني�سابوري )ت 405 ه�( ذكره يف امل�ستدرك على ال�سحيحني.

12� حممد بن �سالمة الق�ساعي )ت 454 ه�( الأنباء باأبناء الأنبياء.
13� البيهقي )ت 458 ه�( ذكر حديثه يف دلئل النبّوة ويف ال�س الكربى.

14� الأم��ري اب��ن ما ك��ول )ت 475 ه���( ذك��ر يف 
� ب�سني معجمة وباء  الإكمال فقال: واأم��ا م�سرّب 
معجمة بواحد وك�سرها � فهو اأحد اأولد هارون 

)عليهما ال�سالم(.
15� احلافظ ابن مندة )ت 512 ه�( قال يف كتابه 
لعلي احل�سن،   � فاطمة  يعني   � وول��دت  املعرفة: 
واحل�سني، واملح�سن، واأم كلثوم الكربى، وزينب 
ال��ك��ربى، كما حكاه عنه اخل��وارزم��ي يف مقتل 

احل�سني.
16� اأخطب خوارزم )ت 568 ه�( ذكر يف كتابه 

مقتل احل�سني )عليه ال�سالم(، ما تقدم نقله عن ابن مندة ومل يعقب عليه ب�سيء، فهو قد 
ارت�ساه.

17� ابن ع�ساكر )ت 571 ه�( ذكر يف ترجمة الإمام احل�سني )عليه ال�سالم(.
18� ابن الأثري )ت630 ه�( يف ُا�سد الغابة، وذكره اأي�سًا يف تاريخ الكامل.

)عليه  املوؤمنني  اأم��ري  اأولد  ق��ال:  الوردية  ه�( يف احلدائق  الدين حملي )ت652  19� ح�سام 
ال�سالم(: احل�سن واحل�سني �سلوات اهلل عليهما واملح�ّسن درج �سغريًا... اأمهم فاطمة بنت 

ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله(.
20� النووي )ت 676 ه�( يف تهذيب الأ�سماء واللغات، قال: ولعلّي من الولد احل�سن، واحل�سني، 
وحم�سن، واأم كلثوم الكربى، وزينب الكربى، كّلهم من فاطمة. ولكنه اأ�سقط ذكر املح�سن حني 

ذكر اأولد فاطمة الزهراء )عليها ال�سالم( يف ترجمتها فراجع.
21� ظهري الدين بن الكازروين )ت 697 ه�( يف خمت�سر التاريخ.

22� الذهبي )ت 741 ه�( ذكره يف كتابه امل�ستبه فقال: وبالتثقيل حم�ّسن بن علّي بن اأبي طالب، 
وذكره يف �سري اأعالم النبالء.

23� اخلطيب التربيزي )ت 741 ه�( يف كتاب الكمال يف اأ�سماء الرجال.
24� ابن منظور الفريقي )ت 711 ه�( ذكره يف ل�سان العرب فقال: قال ابن بّري: مل يذكر 
اجلوهري �سرّبًا و�سبريًا يف ا�سم احل�سن واحل�سني )عليهما ال�سالم( قال: ووجدت ابن خالويه 
قد ذكر �سرحهما فقال: �سرب و�سبري وم�سرّب هم اأولد هارون على نبينا وعليه ال�سالة وال�سالم، 
معناه بالعربية ح�سن وح�سني وحم�سن، قال: وبها �سّمى علي )عليها ال�سالم( اأولده �سربًا و�سبريًا 

وم�سربًا يعني ح�سنًا وح�سينًا وحم�سنًا ر�سوان اهلل عليهم اأجمعني.
25� ابن كثري )ت774 ه�( ذكره يف ال�سرية النبوية فقال يف عّد اأولد فاطمة )عليها ال�سالم(: 

ويقال: وحم�ّسنًا، وقال يف مكان اآخر: ويقال وحم�ّسن.
ومل تفارقه لهجة التمري�س بالقيل يف البداية والنهاية فقال: واأما فاطمة فتزّوجها ابن عمها علي 
بن اأبي طالب يف �سفر �سنة اثنتني، فولدت له احل�سن واحل�سني ويقال: حم�ّسن. ولول اأنه جزم 
بذكره يف مكان اآخر مل اأذكره اأ�ساًل، لكنه قال عند ذكر وفاة فاطمة )عليها ال�سالم(: فولدت له 

� لعلي � ح�سنًا وح�سينًا وحم�سنًا واأم كلثوم التي تزوج بها عمر بن اخلطاب بعد ذلك.
26� نور الدين الهيثمي )ت 807 ه�( ذكره يف جممع الزوائد.

27� ابن ال�سحنة )ت 817 ه�( ذكره يف تاريخه رو�سة املناظر فقال: ولد لعلّي من الذكور... فمن 
فاطمة احل�سن واحل�سني وحم�سن.

28� الفريوزاآبادي )ت 817 ه�( ذكره يف القامو�س املحيط فقال: وم�سرّب كمحّدث اأبناء هارون 
)عليهم ال�سالم(، قيل: وباأ�سمائهم �سمى النبّي احل�سن واحل�سني واملح�ّسن.

29� القلق�سندي )ت 821 ه�( ذكره يف ماآثر الإنافة فقال: وكان له � لعلّي � من الولد اأربعة ع�سر 
ذكرًا، منهم احل�سن واحل�سني وحم�سن من فاطمة بنت ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله(.

30� ابن حجر الع�سقالين )ت 821 ه�( ذكره يف كتابه تب�سري املتنبه ويف فتح الباري، فقال: 

اإّن الرباعم اخلم�شة من ال�شل�شة املحمدية متثل كل ما يف دوحة الر�شالة من فروع ، واختار الر�شول االعظم حممد �شلى اهلل عليه واآله و�شلم 
لكل من هذ الرباعم ا�شمًا ، وهي على التوا : احل�شن ، احل�شني ، زينب ، ام كلثوم ، املح�شن ، كانوا كالكواكب الزهر ح�شنًا و�شياًء، ولقد �شهدت 

امل�شادر املعتمدة لدى عامة امل�شلمني وخا�شتهم بهذ االأ�شماء الالمعة، اإال اأننا نرى يف هذ االأيام من ينفي وجود الربعم اخلام�س وهو املح�شن بن 
علّي )عليهما ال�ّشالم( حمتذيًا ب�شّذاذ املوؤّرخني ومرتزقة احلّكام الفا�شدين، الذين ديدنهم ال�شّ يف كّل �شيء، ولقد كتب يف هذا املو�شوع الكثر من 

ح ذل ال�شيد احللو، ولكننا نبداأ بال�شيد اخلر�شان يف الرّد على ال�شبهة: العلماء واملفّكرين كما �شيو�شّ

الو يبني احل  سن�ا
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واأولده � يعني الإمام � احل�سن واحل�سني وحم�ّسن.
31� ابن طولون الدم�سقي )ت953 ه�( ذكره يف كتابه الأئمة الثنا ع�سر.

32� ال�سخر اليماين )القرن العا�سر( ذكره يف �سرح بهجة املحافل.
33� املناوي )ت 1031 ه�( ذكره يف احتاف ال�سائل.

34� الربهان احللبي )ت 1044 ه�( ذكره يف ال�سرية احللبية، وقد ذكر حديثه كما يف الباب الأول 
من اأحاديث الكتناء باأبي حرب ويف اآخره: ايّن �سميتهم باأ�سماء ولد هارون �سرب و�سبري وم�سرّب.

35� الع�سامى املكي )ت 1111 ه�( ذكره يف �سمط النجوم العوايل قال: فولدت فاطمة ح�سنًا 
وح�سينًا وحم�ّسنًا � مبيم م�سمومة فحاء مهملة ف�سني م�سددة مك�سورة.

36� املرت�سى الزبيدي )ت 1205 ه�( ذكره يف تاج العرو�س )ح�سن( قال: وكمحّدث حم�ّسن بن 
علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل تعاىل عنه.

37� ابن خري اهلل العمري )ت حدود 1232 ه�( ذكره يف مهذب الرو�سة الفيحاء طبع وزارة 
الثقافة والر�ساد العراقية، قال: وذكر يف التبيني اأنها � فاطمة � ولدت ثالثًا غري احل�سن واحل�سني 

ف�سماه النبي حم�ّسن.
38� النبهاين )ت 1350 ه�( ذكره يف ال�سرف املوؤبد لآل حممد يف حديث الكتناء باأبي حرب على 

نحو ما مّر يف الباب الأول، وفيه ذكر املح�ّسن.
39� ال�سنقيطي )ت 1363ه�( ذكره يف كفاية الطالب فقال: ولعلّي )ر�سي اهلل عنه( من الولد 

احل�سن واحل�سني وحم�ّسن.
40� واأخريًا � ل اآ خرًا � ح�سني حممد يو�سف يف كتابه �سيد �سباب اأهل اجلنة، ذكره نقاًل عن تاريخ 
اخللفاء لل�سيوطي، ومل اأقف على ذلك يف تاريخ اخللفاء لل�سيوطي يف مظانه، وذكره اأي�سًا يف 

مكان اآخر نقاًل عن ال�ستيعاب.
ويقول ال�شيد حممد علي احللو يف كتابه اأدب املحنة اأو �شعراء املح�شن بن علي 

)عليه ال�شالم( يف ف�شل )اأخبار اإ�شقاط املح�شن(: 
اأواًل: بع�س ما ورد عن طريق االأمامية:

1� الخت�سا�س لل�سيخ املفيد:
يف حديث ال�سادق )عليه ال�سالم( عن فدك.. بعد كالم طويل قال...: فقال علٌي )عليه ال�سالم( 
لها: ائت اأبا بكر وحده فاإنه اأرّق من الآخر وقويل له: اّدعيت جمل�س اأبي واأنك خليفته وجل�ست 
وجمل�سه ولو كانت فدك لك ثم ا�ستوهبتها منك لوجب ردها علي فلما اأتته وقالت له ذلك، قال: 
�سدقت، قال: فدعا بكتاب فكتبه لها برد فدك، فقال: فخرجت والكتاب معها، فلقيها عمر فقال: 
يا بنت حممد ما هذا الكتاب الذي معك، فقالت: كتاب كتب يل اأبوبكر برد فدك، فقال: هلميه 
اإيل، فاأبت اأن تدفعه اإليه، فرف�سها برجله وكانت حاملة بابن ا�سمه املح�سن فاأ�سقطت املح�سن 

من بطنها ثم لطمها فكاأين اأنظر اإىل...
2� دلئل المامة لأبي جعفر حممد بن جرير الطربي المامي الثقة: يف تاأريخه لوفاة ال�سيدة 
الزهراء )عليها ال�سالم( قال:.. وقب�ست يف جمادي الآخرة يوم الثالثاء لثالث خلون منه �سنة 
احدى ع�سرة من الهجرة وكان �سبب وفاتها اأن قنفذًا موىل الرجل لكزها بنعل ال�سيف باأمره 

فاأ�سقطت حم�سنًا ومر�ست من ذلك مر�سًا �سديدًا ومل تدع ممن اآذاها يدخل عليها...
3� كتاب �سليم بن قي�س: ... ف�سربها قنفذ امللعون بال�سوط � فماتت حني ماتت واأن يف ع�سدها 
كمثل الدملج من �سربته لعنه اهلل، فاجلاأها اإىل ع�سادة بيتها، فدفعها فك�سر �سلعًا من جنبها، 
فاألقت جنينًا من بطنها، فلم تزل �ساحبة فرا�س حتى ماتت �سلى اهلل عليها من ذلك �سهيدة...
ل عن ال�سادق )عليه ال�سالم(... وادخال قنفذ يده  4� البحار للعالمة املجل�سي: يف حديث املف�سّ
لعنه اهلل يروم فتح الباب و�سرب عمر لها بال�سوط على ع�سدها حتى �سار كالدملج ال�سود وركل 
الباب برجله حتى اأ�ساب بطنها وهي حاملة باملح�سن ل�ستة اأ�سهر وا�سقاطها اياه. وهجوم عمر 
وقنفذ وخالد بن الوليد و�سفقة خّدها حتى بدا قرطاها حتت خمارها وهي جتمر بالبكاء وتقول: 

واأبتاه وا ر�سول اهلل، ابنتك فاطمة تكّذب وت�سرب ويقتل جنني يف بطنها.
5� كامل الزيارات لبن قولويه: عن اأبي عبد اهلل )عليه ال�سالم( قال ملا اأ�سرى بالنبي )�سلى اهلل 
عليه واآله( اإىل ال�سماء قيل له ان اهلل تبارك وتعاىل يختربك يف ثالث لينظر كيف �سريك قال: 
اأ�سّلم لأمرك يارب ول قوة يل على ال�سرب ال بك فما هن قيل له... اإىل اأن قال: واأما الثالثة فما 

يلقى اأهل بيتك من بعدك من القتل اأما اأخوك علٌي فيلقى من اأمتك ال�ستم والتعنيف والتوبيخ 
واحلرمان واجلحد والظلم واآخر ذلك القتل فقال يا رب قبلت ور�سيت ومنك التوفيق وال�سرب، 
واأما اإبنتك فتظلم وحترم ويوؤخذ حقها غ�سبًا الذي جتعله لها وت�سرب وهي حامل ويدخل عليها 

وعلى حرميها ومنزلها بغري اإذن ثم مي�سها هوان وذل مت ل جتد مانعًا وتطرح ما يف بطنها...
6� اأمايل ال�سدوق: يف باب ما اأخرب النبي )�سلى اهلل عليه واآله( بظلم اأهل البيت قال )�سلى 
اهلل عليه واآله(: واأما ابنتي فاطمة فاإنها �سيدة ن�ساء العاملني من الأولني والآخرين... واين ملا 
راأيتها ذكرت ما ي�سنع بها بعدي كاأين بها وقد دخل الذل بيتها وانتهكت حرمتها وغ�سبت حقها 
ومنعت ارثها وك�سر جنبها واأ�سقطت جنينها... فاأقول عند ذلك: اللهم العن من ظلمها وعاقب 
من غ�سبها واأذّل من ذلها وخّلد يف نارك من �سرب جنبيها حتى األقت ولدها فنقول املالئكة 

عند ذاك: اآمني.
7� الحتجاج للطرب�سي: ... فانطلق قنفذ فاقتحم هو واأ�سحابه بغري اإذن وبادر علي اإىل �سيفه 
لياأخذه ف�سبقوه اليه فتناول بع�س �سيوفهم فكرثوا عليه ف�سبطوه والقوا يف عنقه حبال اأ�سود 
وحالت فاطمة )عليها ال�سالم( بني زوجها وبينهم عند باب البيت ف�سربها قنفذ بال�سوط على 
ع�سدها، فبقي اأثره يف ع�سدها من ذلك مثل الدملوج من �سرب قنفذ، فاأر�سل اأبو بكر اإىل قنفذ 

اإ�سربها فاأجلاأها اإىل ع�سادة بيتها، فدفعها فك�سر �سلعًا من جنبها واألقت جنينًا من بطنها.
8� منتهى الآمال للمحدث القمي: قال بعد تعداده لأولد علي... وكانت حاملة بطفل قد �سماه 
النبي )�سلى اهلل عليه واآله(حم�سنًا وقد �سقط بعد وفاته. قال ال�سيخ ال�سدوق يف معنى قوله 
)�سلى اهلل عليه واآله( لعلي )عليه ال�سالم(اإّن لك كنزًا يف اجلنة واأنت ذو قرنيها، قال: قد 
�سمعت بع�س امل�سايخ بذكر ان هذا الكنز هو ولده املح�سن )عليه ال�سالم(وهو ال�سقط الذي األقته 

فاطمة )عليها ال�سالم( ملا �سغطت بني البابني.
9� املنتخب الطريحي لل�سيخ فخر الدين الطريحي: ... اأترى تكون فاطمة )عليها ال�سالم( 
را�سية حني ع�سرها خالد بن الوليد فاأ�سقطت حم�سنًا و�سربها قنفذ موىل اأبي بكر فاأثر فيها 

ال�سرب اأفرتاها تكون را�سية حني �سحب زوجها وابن عمها واأبو ال�سبطني؟
ثانيًا: بع�س ما روته اأهل ال�شنة يف ا�شقاط املح�شن )عليه ال�شالم(:

1 � اثبات الو�سية للم�سعودي: ... فوجهوا اإىل منزله فهجموا عليه واأحرقوا بابه وا�ستحرجوه 
منه كرهًا و�سغطوا �سيدة الن�ساء بالباب حتى اأ�سقطت حم�سنًا واأخذوه بالبيعة فامتنع وقال: 

ل اأفعل...
2 � الوايف بالوفيات ل�سالح الدين ال�سفدي ال�سافعي: وقال � اأي النظام يف ذكر اأقواله : اإن عمر 

�سرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى األقت املح�سن من بطنها.
3 � �سرح نهج البالغة لبن اأبي احلديد املعتزيل: ... فروعها هبار بالرمح وهي يف الهودج � اأي 
زينب، وكانت حامال، فلما رجعت طرحت ما يف بطنها وقد كانت من خوفها راأت دمًا وهي يف 

الهودج فلذلك اأباح ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله( يوم مكة دم هّبار ابن الأ�سود.
قال ابن اأبي احلديد املعتزيل: قلت: وهذا اخلرب اأي�سًا قراأته على النقيب اأبي جعفر رحمه اهلل 
فقال: اإذا كان ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله( اأباح دم هّبار بن الأ�سود لأنه رّوع زينب فاألقْت 
ذا بطنها، فظاهر احلال اأنه لو كان حيًا لأباح دم من رّوع فاطمة حتى األقت ذا بطنها. فقلت: 
اأروى عنك ما يقوله قوٌم اأن فاطمة روِّعت فاألقت املح�سن فقال: ل تروِه عني ول ترِو عني بطالنه 

الخبار  لتعار�س  املو�سع  ه��ذا  يف  متوقف  ف��اين 
عندي فيه.

4 � ميزان الع��ت��دال لب��ن حجر: ق��ال اب��ن حجر 
ال�سري:...  بن  بن حممد  اأحمد  ترجمته عن  يف 
ح�سرته ورجل يقراأ عليه: ان عمر رف�س فاطمة 

حتى اأ�سقطت مبح�سن.
ومل نزد على اأكرث من هذه الروايات املعتربة عند 
ما  بقدر  �سرديًة  لي�ست  مهمتنا  ف��ان  الفريقني، 
هي حتقيقية ا�ستدللية تقنع بالي�سري من الأدلة 

ل�سحيحة.
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الإعالن هو الر�سالة البيعية الأكرث اإقناعًا، واملوجهة اإىل 
العميل، �سواء مِلنَتج ما اأو خلدمة ما، وبالتكلفة الأقل و 
مبا اأّن اإن�سان هذا الع�سر هو ذلك الكائن الب�سري الذي 
حتيط به الإعالنات اأينما توجه وحيثما نظر؛ ف�سواء كان 
اأم  اأو يف مكان عمله حتيط به الإعالنات �ساء  بيته  يف 
اأبى. لذا فيمكننا دون اأي جتاوز اأن ن�سمي هذا الع�سر 
ع�سر الإعالن. فالإعالن هو تلك الكلمة ال�ساحرة التي 

ت�سيطر على ع�سر باأكمله.
والإع��الن فن يتطور تطورًا ذاتيًا بالتطور التقني الذي 
ن�سل اإليه، فمع التطور الكبري الذي اأحدثته احلوا�سب 
عامل  على  ب��دوره  ذل��ك  انعك�س  اليوم،  عاملنا  يف  الآلية 
الدعاية و الإعالن فاأ�سبح ت�سميم الإعالنات واإخراجها 

يحمل من التطور واجلاذبية ال�سيء الكثري.
وهذا �سيء جيد وي�سهل امر البحث لالن�سان لكن امل�سكلة 
يف العالنات التي تخد�س احلياء، اإذ اإن انت�سار الُعري 
يف الإعالنات التجارية ويف بع�س ال�سحف الإكرتونية، 
لهو خطر هادم، يثري الغرائز ومن ثم يوقع يف الرذيلة 
وخ�سو�سا اإذا كّنا يف مدينة مقد�سة ، اإذ يجب مراعاة 
خطباء  من  نرجو  ول��ذا  املكان،  وطهارة  املدينة  حرمة 
م�ساربها  مبختلف  لع��الم  وو�سائل  واجلمعة  املنابر 
الكتابة عن مو�سوع العالن وكذلك تقع م�سوؤولية كبرية 
على عاتق احلكومة املحلية مبتابعة ال�سواق ومايعر�س 
مقاطعة  على  النا�س  وح��ث  و�سلع  منتوجات  م��ن  بها 
الن�ساء،  فيه  تظهر  اإع���الن  لها  يعمل  التي  املنتجات 
لإجبار ال�سركات على ا�ستبدال تلك الإعالنات ال�ساقطة 
اع��الن عن  م��رة  راأي��ت ذات  وق��د  باإعالنات حمرتمة، 
�سجاد تركي لينا�سب الذوق العام وهناك فقرة اخرى 
هي مايعلن من خالل ماي�سمى من الفلك�س من اخطاء 
امالئية ويجب هناك جلنة تتابع وترفع العالنات التي 
غريها  او  النتخابات  او  كالفاحتة  موا�سيعها  تنتهي 
كل حمافظة خا�سة  متفرقة يف  مناطق  تخ�س�س  وان 
لالعالن عن الفراح والحزان بعدة مناطق حتى تكون 

�سيئا موحدا  وجميال ولي�س ع�سوائيا...

 باأخالقنا احلميدة ندعو   اىل اأحّقية اأهل البيت

اأبي  بزيارة �سريح  ال�سيدة )جانيت(  ت�سّرفت  وحينما 
كربالء  يف  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  الإم���ام  الأح���رار 
ال�سهادة  ربيع  مهرجان  يف  م�ساركتها  واأثناء  املقّد�سة 
احل�سينية  ال��رو���س��ة  جملة  اغتنمت  التا�سع  ال��ع��امل��ي 
رحلة  من  �سيء  وبيان  معها،  احل��وار  لإج��راء  الفر�سة 

التحّول العقائدي التي مّرت به وكان هذا اللقاء:

 البداية كانت  كيف   
لتحّولكم

ال�سيدة جانيت: لقد كانت حياتي منذ البداية تختلف 
الترّبج  من  الأورّب��ي��ة  الفتاة  تعي�سها  التي  احلالة  عن 
قناعة  وقد كنت على  الرذيلة،  والنغما�س يف  والتهّتك 
تاّمة بعدم �سوابّية هذه احلالة، اإذ تعي�س الفتاة الغربية 
من  تنتهي  ل  متاهات  يف  والأ�سكال  بالق�سور  م�سدودة 
املو�سات، و�سباق حمموم يف التعّري واملجون، وهذا ما 
من  الهدف  عن  والتحّري  البحث  اىل  باإحلاح  دفعني 
وفطرتي  تفكريي  اىل  اأق��رب  اأج��د  فلم  الإن�سان،  خْلق 
ال�سليمة اإّل الدين الإ�سالمي دين الفطرة ال�سليمة دين 
العقل وال�ستقامة، وهكذا �سرُت اأتدّرج يف درا�سة اأ�سوله 

وفروعه.

 املعتقد وملاذا اخرت
من املذاهب االإ�شالمية ال�شيعي دون غر
م�سلمة  اأك���ون  اأن  ق����ّررُت  بعدما  جانيت:  ال�سيدة 
من  الكثري  وج���رت  امل�سلمني،  �سفوف  يف  ان��خ��رط��ُت 
واإين  الإ�سالمية،  الق�سايا  من  العديد  يف  النقا�سات 
البيت )عليهم  اأهل  لأعجب مل�سلم ل يّتخذ من �سفينة 
ال�سالم( مركبًا ليو�سله اىل �ساطئ رحمة اهلل )تبارك 

بّر �سماحة الإ�سالم ال�سحيح،  وتعاىل(، وير�سيه على 
لأّنك ما اإن تقراأ قلياًل يف كتاب اهلل )عّز وجّل( اأو يف 
ال�سّنة ال�سحيحة للر�سول الأكرم )�سّلى اهلل عليه واآله 
و�سّلم( حتى جتد احلّق وا�سحًا اأمامك ياأمرك بالتم�سك 
الأكرم )�سّلى  الر�سول  قول  يكفيك  الطاهرة،  بالعرتة 
اهلل عليه واآله و�سّلم(: اإمّنا مثلي ومثل اأهل بيتي فيكم 
 ك�سفينة نوح، َمن ركبها جنى، وَمن تخّلف عنها غرق
اأك��رث من مائة ع��امل من كبار  وق��د روى ه��ذا احلديث 
علماء ال�سنة، كم�سلم بن احلّجاج يف �سحيحه، واأحمد 
بن حنبل يف م�سنده، واحلافظ اأبو نعيم الأ�سبهاين يف 
حلية الأولياء، وابن عبد الرّب يف الإ�ستيعاب، وغريهم 
مّما ل يح�سرين الآن، واإيّن لأ�ساأل كّل م�سلم ل يّتخذ من 
نهج اآل البيت الأطهار )عليهم ال�سالم( �سبياًل: هل بعد 
هذا احلديث ورواته الذين يزيدون على املائة من حّجة 

بالغة تدمغ كّل احلجج؟

 رّد كيييان  وكيييييف    
حتّولكم  بنباأ  �شمعوا  عندما  االأهييل  فعل 

العقيدي
ال�ستة  يتجاوز  ال�سيدة جانيت: يف وقتها كان عمري ل 
اأ�سبحُت م�سلمة  باأين  اأهلي  �سمع  ع�سر عامًا، وعندما 
قالوا يل:اإّن هذا الدين ل عالقة له بالغرب ف�ساًل على 
راأوين  اأن  وبعد  ولكنهم  وعنف،  وقتٍل  اإره��اب  دين  اأن��ه 
م�سّممة على اعتناقي لالإ�سالم وموؤمنة فيه كّل الإميان 
الواقع،  الأم��ر  على  واع��ت��ادوا  ف�سيئًا  �سيئًا  الأم��ر  تبّدل 
وهذه  الدين  بهذا  �سعيدة  اأن��ت  اإذا  يل:  قالوا  وبعدها 
با�ستثناء  الختيار،  يف  حّرة  فاأنِت  والعبادات  ال�سعائر 

يف مقتبل عمرها انغم�شت ال�شيدة االأملانّية )جانيت( يف اجلدل الوجودي والعقائدي، وقراأت 
الكثر من الكتب و�شاركت يف العديد من النقا�شات، وعانت املّر من اأجل الو�شول اىل معرفة 
طريق احلّق )�شبحانه وتعاىل(، حتى اأب�شرت �شعاع االإ�شالم من كّوة �شغرة، وا�شتنارت بنور 
ّبت عليها �شاآبيب رحمة اهلل الوا�شعة  بعدما ركبت  اأهل البيت االأطهار )عليهم ال�شالم(، ف�ش

�شفينتهم الناجية. 
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◄  يكتبها: ح�سني ال�سالمي



          

• اأجرى احلوار واأعّد حممود امل�سعودي/عبدالرحمن الالمي

 باأخالقنا احلميدة ندعو   اىل اأحّقية اأهل البيت

جّدتي والتي كانت تقف �سدي بت�سّدد، حتى اأنها �سّجلت يف 
الأي��ام ع�سيبة  امل��رياث، وكانت تلك  و�سيتها بحرماين من 
علّي جّدًا ومل يكن مبقدوري احل�سول على الكتاب الإ�سالمي 

ب�سهولة، رغم تعّط�سي ال�سديد للمعلومة الب�سيطة حينها. 

 احلجاب ارتديتم  متى    
  الأول مّرة

اعتناقي  �سنة من  بعد  ارتديُت احلجاب  ال�سيدة جانيت: 
وكنُت  واأ�سوم،  اأ�سّلي  الأم��ر  بداية   يف  كنُت  لقد  لالإ�سالم، 
متّكن  اأن  اىل  والأدعية،  الكرمي  القران  قراءة  على  مواظبة 
المي��ان مني ارت��دي��ُت احل��ج��اب، واأن��ا اأو���س��ي ك��ّل َم��ن يقوم 
اأن  املنري  الطريق  اىل  ويجّرهم  النا�س  لهداية  بالت�سّدي 
يت�سل�سل ويتدّرج مع الطرف الآخر �سيئًا ف�سيئًا، لكي ل ينفر 
و�سّد الأبواب بوجه الداعية. وهذا هو داأب الإ�سالم و�سبيل 
يعتنق  ومن  وال��راأف��ة،  باللني  النا�س  يدعون  فاإّنهم  الأنبياء 
الإ�سالم عليه اأن يطّبق تعاليمه كلها، ول ينبغي لك اأن تقول 
ميكن  ول  الإ�سالم،  تعاليم  جميع  تطّبق  اأن  اإّل   م�سلم اأن��ا 

اعتناق الإ�سالم كّله يف حلظة واحدة واإمنا بالتدّرج.
وتاأّخرت يف لب�س احلجاب لأين ل امتلك اجلراأة على القول 
باأنني م�سلمة، ولكن بعد مرور عام تقريبًا اإذ متّكن الإميان 
مّني ا�ستطعت اأن اأقول لكّل من ي�ساألني ملاذا ترتدين احلجاب 

باأين م�سلمة.

 جعل يف  حتم  كيف    
 بع�س االأ�شدقاء يعتنقون الدين االإ�شالمي

 ال�سيدة جانيت: اأحاول جاهدة اأن اأكون قدوة �ساحلة اأمام 
عائلتي يف ت�سرفاتي، واأر�سم لهم معامل ال�سخ�سية امل�سلمة 
احلقيقية، فاإّن اأغلب ما ورد عن الر�سول الأكرم )�سّلى اهلل 

عليه واآله و�سّلم( وعن اآله الأطهار )عليهم ال�سالم( هو احلّث 
على اإبراز اجلانب الأخالقي لل�سخ�سّية امل�سلمة، فاإنه )�سّلى 
ا�َس باأمواِلُكم  اهلل عليه واآله و�سّلم( يقول: اإّنكم لن َت�َسعوا النَّ
ف�َسُعوهم باأخالقكم ويقول )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( يف 
وبالأخالق   وحما�سنها الأخ��الق  مبكارم  ُبِعْثُت  اآخر:   حمل
املوّدة  النفو�س وت�ستعمر �سروح  اأن تغزو  ت�ستطيع  ال�ساحلة 

فيها.
ال�سمح  الإ�سالم  بنور  عقلي  تنّور  بعدما  كثريًا  تغرّيُت  لقد 
احلنيف، وانعك�س ذلك على �سفاتي وت�سّرفاتي التي جعلتني 
حمّل عنايتهم ومركز نظرهم، واأ�سبحُت موؤّثرة يف الكثري من 
اأفراد عائلتي واأ�سدقائي، وحتى جدتي التي كانت مت�سّددة يف 
موقفها مّني وحرمتني من املرياث ولكنها ق�ست حياتها معي 
والحرتام  والراأفة  واحلنّو  اجليدة،  املعاملة  مّني  راأت  لأنها 

والتقدير الذي يفر�سه الدين الإ�سالمي على معتنقيه.

 اأن�شطة لييديييكييم  هييل    
وم�شاهمات يف ن�شر مذهب اأهل البيت )عليهم 

ال�شالم( يف اأملانيا
ال�سيدة جانيت: عملُت يف الرتجمة والت�سحيح اللغوي للكتب 
اإخراجها  يف  �ساهمُت  التي  الكتب  اأه��ّم  وم��ن  الإ�سالمية، 
وت�سحيحها لغوّيًا هو مقتل الإمام احل�سني )عليه ال�ّسالم( 
يف  ع�سوة  واأن��ا  اهلل(،  )رحمه  الكعبي  الزهرة  عبد  لل�سيخ 
ال�سالمية  احلركة  يف  واأعمل  الن�سوية،  ال�سالمية  احلركة 
يف  حقوقها  واإث��ب��ات  امل�سلمة  امل����راأة  ع��ن  للدفاع  الن�سوية 
اجلمعية  يف  معروفة  ن�ساطات  ول��دّي  الأورب��ّي��ة،  املجتمعات 
للمجتمع  املهّمة  اخلدمات  نقدم  خاللها  من  والتي  الرتكية 
الإ�سالمي،  احلجاب  على  احلفاظ  اأهّمها  وم��ن  الن�سوي، 

وكذلك اأعمل يف موؤ�س�سة الرتاث ال�سالمي التابعة للمرجعّية 
الر�سيدة.

 بنتان لديكم  بيياأّن  علمنا    
اختياركم  �شبب  فما  وفاطمة،  زينب  ا�شمهما 

لهذين اال�شمني
زينب  اجلليلة  بال�سيدة  كثريًا  ت��اأّث��رُت  لقد  جانيت:  ال�سيدة 
الكربى )عليها ال�سالم(، لكرثة ما قراأته عنها، وخ�سو�سًا 
مواقفها اأمام الطغاة واجلبابرة اأمثال عبيداهلل ويزيد، وكيف 
ر�سمت لنا خطوط الدفاع من اأجل العقيدة، فاأحببتها كثريًا 
الثانية فكان  ابنتي  اأما  ب�)زينب(،  اأول بناتي  اأ�سميُت  ولهذا 

ا�سمها قرارًا عائلّيًا، وهو من ال�سماء املحببة اىل قلبي.

  مل اأجد اأقرب اىل تفكري وفطرتي 
ال�شليمة اإاّل الدين االإ�شالمي، دين الفطرة 

ال�شليمة دين العقل واال�شتقامة   

 باالأخالق 
ال�شاحلة ت�شتطيع اأن 

تغزو النفو�س وت�شتعمر 
�شروح املوّدة فيها  
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 مل اأجد اأقرب اىل تفكري وفطرتي 
ال�شليمة اإاّل الدين االإ�شالمي، دين الفطرة 



وجه  على  منه  و)الإب���داع���ي(  ع��ام��ة،  ب�سورة  الأدب����ي  الن�س 
اخل�سو�س - اأيًا كان جن�سه ومو�سوعه - هو وليد جمموعة من 
النفعالت، واإفراز  للمتهيجات احل�ّسية داخل املنظومة ال�سعورية 
للكاتب... نتيجة النفعال )خارجيًا( مبوؤثرات الرتبية والبيئة، اأو 
)داخليًا( من خالل حركة خزين الذكريات واملوروثات اجلينية، 
ليتم يف الأخري اإنتاج مفرز اأدبي مكتوب له خ�سو�سيته املتفردة، 
ومفرز  اإبداعًا،  كونه  احرتامه من حيث  له  يكون  اأن  ينبغي  كما 
هم اإن�ساينِّ اعتمل بلحظة يف ذات الكاتب، وا�ستطاع عرب قدرة 
التعبري الأدبي حتويله من كيان حم�سو�س فقط .. عائم يف فراغات 
الال�سعور، اىل ن�س مقروء؛ اأي ملمو�س يقع �سمن دائرة حمددات 

�سعور الإن�سان واإح�سا�سه املو�سوعي0
من  وال�ستلهام  ومعلناته،  م�سمراته  مالم�سة  ميكننا  وبالتايل   
جزيئياته، وهذا يعّد اجنازا فنيًا واأدبيًا، ملا قد ي�سيفه من جتربة 

اىل خربات احلياة، وتراكمية يف خزين ال�سعور الإن�ساين.
نعم، فقد يلتقي مبدع واآخر يف تناول ثيمة اإبداعية مت�سابهة، اأو 
قد يت�سادفا يف طريقة عر�س مو�سوع ما، من زوايا متجاورة اأو 
متطابقة، لكن ال�سعوبة تكمن يف كيفية تلقي الإيقاعات الكونية 

ويف متثلها ن�سو�سا اإبداعية0
 اإذ اإن لكل اإن�سان ب�سمة يده املحددة، فكيف اإذا كان الأمر يتعدى 
ذلك مب�سافات �سا�سعة، حينما يتعلق الأمر ب�سعور الإن�سان وكيفية 
م�سافة  مب�سافات  هذا  حتى  ويتجاوز  بل  ل  بالأ�سياء،  اإح�سا�سه 
ح�سر  بذلك  اأعني  ول  �ساعرًا،  الإن�سان  هذا  مثل  يكون  حينما 
املفهوم مبن يكتب ال�سعر فقط، اإمنا اأعني ال�سعرية اأو ال�سعورية 

ب�سكل عام، وهي �سفة كل فنان.
اأخريا0ً

اإذن...  التع�سف  دواع��ي  باأن من  القول  اىل  اأ�ستطيع اخللو�س  و 
الأدبية  العملية  مب�سمرات  اأي�سًا  اجلهل  مفرزات  من  لعله  بل 
�سخ�سية  نظر  وجهات  ونفر�س  ناأتي  اأن  برمتها،  والإب��داع��ي��ة 

خارجية، مل تكت�سب بعد �سفة القطعية على روؤى الكاتب 0

دع عن ما�شّمت االوراق وال�شحف 
وارهف ال�شمع فالتاريخ يعرتف 

مل حتظ بقعة ار�س فوق كوكبنا 
ب�شيد كالذي حتظى به النجف 

فيه البالغة واالداب قد جمعت 
والزهد والعلم واالقدام وال�شرف 

ومنه كل �شفات اخلر منبعها 
ويف اأعاديه كان اللوؤم وال�شلف 

يوم الغدير �شما اإذ فيه ن�شّبه
نبينا حجة والنا�س قد وقفوا 

يبايعون امر املوؤمنني وهم 
بخ بخ ياعلي كلهم هتفوا 

اأيامه يف �شراع ال�شر خالدة 
مازال منها كيان ال�شر يرف 

ويف غمار مثار النقع نزهته 
عند احلروب واأكباد العدى ف 

و�شيفه جرب الكفار �شطوته 
من وم�شه كانت االأب�شار تنخطف 

ولو �شاألت عتاة ال�شر عن بطل 
مل يعرفوا غر يف النا�س العرتفوا 

ابو احل�شني ب�شاحات الوغى طرف
لوحد واالعادي كلهم طرف 

◄  يكتبها: طالب عبا�س الظاهر

د. عبود جودي احللي  تع�شفية التلقي
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ن�شيجي  �شنع  يف  ا�شرتكت  التي  واالأ�شابع  والعيون   الوجو
متداخلة، مت�شابكة، موغلة يف االأبد، ل. اإن ا�شتطعت. اأن تعد 
خيوطي، و. اإن اأ�شعفتني الذاكرة. اأن اذكر اأ�شماء نا�شجيها:

امل�شيئة  كاف  بني  من  العر�س،  نور  من  ان�شكب  االأول  اخليط 
ونونها، لذا فان ع�شقي يخفق طليقا يف ال�شماء.

برفيف  املخ�شلة  احل�شني  اأنفا�س  من  تربعم  االأخيير  اخليط 
اخليطني  بني  وما  امللكوت..  �شوب  �شالته  مع  وهييوم  الوجد، 

تنف�شت طفوف الع�شق:
الكفني  بييني  تييوزع  العبا�س،  عمامة  طييرف  ميين  ان�شل  خيط 
املقطوعني، والقربة الفارغة التي انبج�س حولها األف فرات، 
اإباء وفتح ال  يبلل حنجرة التاريخ وهي تتحدث عن ملحمة 

تتكرر..
خيط تدفق من عط�س االأكييرب، �شاعرا بن�شل الظهرة يلفح 

وجها لر�شول اهلل، ال فرا العامل من جديد..
خيط هو االأك التماعا يف عني ال�شم�س، كان ملت�شقا بقماط 
الر�شيع، ويالم�س اإ�شبع احل�شني، لرفع من البيا�شني عالمة 

األطف الفارقة.
خيط من اأول �شهقة له رن على ذراعه �شرا ال�شبح، خر من 

جبة للح�شن، ليمطر ار�س األطف جودا من دماء..
خيط ارتفع من اأعماق الت�شبيح، واذبت جناحا. ماأخوذة. 
 نحو الو�شول، فا�شت على لغة ال تدركها االأل�شن، وهي تدر
�شماوات الكلمة، جرى نحو احل�شني بفرح باذ، فاجلنة ات�شعت 

بني يديه، و�شاقت بالروح خيمة تذروها الرياح..
خيط اأفاق فاغت�شل من غفلة، واأحاط بقلبه رجاء ويقني.. 
وباإ�شارة عرو من احل�شني انطلق اأن�شودة نور حرة يف ف�شاء 

املحبة..

خيط نا�شع البيا�س، �شطع على لوح احلرب، تعفنت االأيدي 
الفارغة. اإال من الطعن. على جبينه، �شرعان ما انزاحت حني 

ان�شكب على اجلراح ميالد ابدي.
خيط من الج�س التف حول قبة الييروح، وتدىل من ذهب 
مذاب �شوب اأنني يف خيمة زينب، توه، وا�شتطال، ور�شم من 

نقطة دم �شاخنة، �شورة طفل ي�شر..
خيط ان�شل من اأذيال ثوب يحرتق، حني افرت�شت النار امل�شعورة 
 وجو والييذهييول  الذعر  فييرط  من  وانكم�شت  الن�شاء،  خيام 

االأطفال الياب�شة..
خيط ينفخ يف الرمل حكاية املاء الذي دون. قبيل اأن يلتحق 

بالن�شي. و�شيته: مفتاح احلياة حب علي وبنيه.
ولهذا. اأحبتي... حني اخفق يف الف�شاء، على قبة احل�شني، 

ازرع يف املدى نهارا ال يثمر غر ال�شمو�س..

يعلييو  راييية
•  علي يد البديري 



 •اعداد : علي الها�سمي

م��ا ه��ى ال��ت��اأك��ي��دات الإي��ج��اب��ي��ة؟ وك��ي��ف ميكنك 
ا�ستخدامها لكى تزيد ثقتك بنف�سك وتغري حياتك.

بالرغم من �سهولة وب�ساطة هذه الطريقة، اإل انها 
فعالة وموؤثرة جدًا وانا �سخ�سيًا ا�ستخدمها دائمًا 

وقد احدثت فارقًا كبريًا فى حياتى.
بب�ساطة، التاأكيد اليجابى هو معتقد ايجابى لديك 
حتقيق  اإىل  يو�سلك  بحيث  ا�ستخدامه  ميكنك 
اهدافك. مثال: اذا كان حلمك ان ت�سبح ر�سامًا 
بارعًا، فيمكنك ان ت�ستخدم التاأكيدات اليجابية 
باأن تقول لنف�سك: "اأنا ا�ستطيع ان ا�سبح ر�سامًا 

ماهرًا، ويومًا ما �ساأ�سل اإىل هذا احللم".
اإذا كان هدفك ان ت�سبح عاملًا فى الفيزياء فيمكنك 
اي�سًا تطبيق هذا املبداأ باأن تردد دائمًا: "انا ذكى 

وا�ستطيع ان ا�سبح عاملًا نابغًا فى الفيزياء".
ميكنك اي�سًا ان تزيد من فعالية هذه الطريقة باأن 
تكتب هذه اجُلمل املُحفزة على ورقة وفى ك�سكولك 
او تعلقها على حائط غرفتك او على �سطح مكتبك 

بحيث ميكنك دائمًا تذكرها.
وحينما يراودك اح�سا�سًا �سلبيًا باأنك لت�ستطيع 
الو�سول اإىل هدفك مثاًل، �سياأتى اىل ذهنك 

و�ست�سعر  اليجابى.  التاأكيد  هذا 
فعاًل بالفرق.

اليجابى  التاأكيد  هذا  برتديد  قم 
دائ��م��ًا على طول  نف�سك  وب��ني  بينك 

امام  التاأكيد  هذا  برتديد  قم  اليوم. 
املراآة فى بداية يومك. وحينما تقوم 
قد  وان��ت  نف�سك  تّخيل  ب��رتدي��ده، 

حققت هدفك وح��اول ان حت�س ال�سعور اليجابى 
الذى ُيقرت�س ان ت�سعر به حينما ت�سل اإىل هدفك.

وي�ستح�سن ان تركز على تاأكيد واحد لفرتة معينة. 
حتى لو كان لديك الكثري من الأهداف والتاأكيدات، 
فاإنه من الأف�سل ان ت�سع كل تركيزك على هدف 

واحد لفرتة معينة.
باإ�ستخدام هذه الطريقة، ميكنك ان تتجنب الفكار 
ال�سلبية التى يجلبها لك املا�سى وحتاول ان تعي�س 

احلا�سر بطريقة اإيجابية.
قد ي�ستغرق الأمر بع�س الوقت لكى ت�ستطيع الرتكيز 
على تاأكيداتك. فى البداية، قد يكون �سعب عليك 
ال�سلبية. كمثال: حينما  تتجنب �سوت الفكار  ان 
من  ب�سوت  تفاجاأ  ايجابي،  تاأكيد  ترديد  حت��اول 
"اأنت تعرف انك ل�ست ذكيًا  داخلك يقول، مثاًل، 
الهدف".  ه��ذا  اإىل  ت�سل  لكى  الكافية  بالدرجة 

ولكن مع الوقت، �ست�سطيع جتنبه وتغيري �سورتك 
عن نف�سك

تاأكيداتك  فى  تقوله  مبا  توؤمن  اي�سًا  عليك  يجب 
اليجابية. لحتاول فقط ترديدها، بل يجب عليك 
هدفك،  حتقيق  ت�ستطيع  باأنك  مقتنعًا  تكون  ان 
لهذا  ت�سل  ان  املمكن  فمن  فعاًل،  تقتنع  وحينما 

الهدف.
تكتب  حينما  تو�سيحها،  ي��ج��ب  اأخ����رى  نقطة 
ارع، ل  تاأكيداتك، فاإنها لبد ان تاأخذ �سيغة امل�سُ
امل�ستقبل. فبدًل من ان تقول"انا �ساأكون....."، قل، 
"اأنا  اأكون....". مراعاة هذه النقطة �ستجعل عقلك 
الباطن يوؤمن باأن ماتقوله هو حقيقة فعاًل وبعدها 

�سيجعلك تت�سرف بناًء على هذا التاأكيد.
اأمثلة على التاأكيدات الإيجابية عن النجاح:

1- اأنا ناجح.
2- اأن ما اأفعله يقودنى اىل النجاح.

3- اأنا اأعمل ما اأحب و�ساأ�سل اإىل هديف.
4- اأنا اأوؤدى عملي بطريقة طيبة.

من  واثقًا  لتكون  الإيجابية  التاأكيدات  على  اأمثلة 
نف�سك:

1- اأنا واثق من قدراتي وا�ستطيع فعل الأف�سل لكي 
اجعل حياتي  اأف�سل.

2- اإذا اأخطات، فا �ساأتعلم من اخطائي.
والتجارب اجلديدة  املخاطرة  على  ق��ادر  اأن��ا   -3

بدون خوف.
4- اأنا را�ٍس عن الطريقة التى اأوؤدي بها عملي.

5- اأنا اأ�ستحق اخلري يف هذه احلياة.

التاأكيدات االيجابية
ما هي؟ وكيف تستخدمها لتّغير حياتك؟
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 متكن علماء من معهد ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا 
الدقيقة  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��رق��ائ��ق  و�سركة  الأم��ري��ك��ي 
)ميكروت�سيب�س ( من اخرتاع �سريحة رقيقة متناهية 
واإعطاء  ال��دواء  لتو�سيل  ت��زرع حتت اجللد  ال�سغر 
ما  ع��ادة  ال��ذي  للعالج  الالزمة  اليومية  اجلرعات 
يعطى عن طريق احلقن، و يتم التحكم فيها ل �سلكيا.

تزرع ال�سريحة يف منطقة البطن حتت اجللد ، ول 
تتطلب عملية الزرع �سوى خمدر مو�سعي فقط، ويتم 
الت�سال بهذه ال�سريحة األكرتونيًا عن طريق اإر�سال 
وتو�سل  الكمبيوتر،  جهاز  بوا�سطة  الراديو  موجات 
جرعة  اإىل 400  ت�سل  اجلرعات  من  عدد  الرقاقة 
عام  ملدة  باجل�سم  ال�سريحة  وج��ود  وي�ستمر  دوائية 

كامل دون احلاجة لال�ستبدال.
واجلدير بالذكر اأن مر�س ه�سا�سة العظام هو املر�س 
مر�س  ،و  اجلديد  الخ���رتاع  عليه  تطبيق  مت  ال��ذي 
"ه�سا�سة العظام" اأو "العظام امل�سامية"، من اأكرث 
الأمرا�س خطورة وتكمن خطورته يف حدوث فقدان 
للعظام من دون اأعرا�س وا�سحة، كما ي�سبب �سعفا 

تدريجيا يف العظام يوؤدي اإىل �سهولة ك�سرها.
فالأفراد امل�سابون به يتعر�سون للك�سور يف العظام 
كالورك و ال�ساعد و اأحيانا تك�سر العظام قبل ال�سقوط 
يتعر�س  قد  و  فجائية  بحركة  املري�س  يقوم  عندما 
الفقري  العمود  عظام  يف  ك�سر  اأو  لتلف  املري�س 

لأ�سباب ب�سيطة مثل النحناء اأو ال�سعال.

ولأن غالبية مر�سى ه�سا�سة العظام من كبار ال�سن، 
اأم��رًا ع�سريًا،  العالج  اأدوي��ة  باأخذ  اللتزام  يعد  لذا 
اأو  املتكرر،  احلقن  عن   النا ل��الأمل  نتيجة  وذل��ك 
ل�سعوبة  نتيجة  اأو  الدوائية،  اجلرعة  اأخ��ذ  ن�سيان 
اأمرا�س  وج��ود  ب�سبب  املر�سى  بع�س  ل��دى  احلقن 

اأخرى لديهم كالتهاب املفا�سل مثال.

مزايا االخرتاع :
عالج مر�س ه�سا�سة العظام وتو�سيل جرعات الدواء 
جل�سم  ال���دواء  ي�سل  وب��ذل��ك  احلقن  تتطلب  التي 
اأثبتت  كما  اإزع��اج��ا  اق��ل  و  اأ�سهل  بطريقة  املري�س 
مر�سى  من  ن�ساء  �سبع  على  اأجريت  التي  الدرا�سة 
ال�سريحة  اأن  يوما  ع�سرين  مل��دة  العظام  ه�سا�سة 
جانب  اإىل  �سارة  جانبية  اآث��ار  لها  لي�ست  املزروعة 
يف  تتمثل  التي  للعقار  اجلانبية  الآث���ار  على  التغلب 
الف�سل الكلوي والتي كانت تظهر على املر�سي قدميا 

بعد فرتة من اخذ اجلرعة باحلقن .
كما اأ�ساف العلماء اأن الرقاقة املربجمة لي�ست فقط 
لعالج  اأي�سا  ولكن  العظام،  ه�سا�سة  مر�س  لعالج 
ال�سرطان  مر�س  فيها  مبا  كثرية،  اأخ��رى  اأم��را���س 
اجلهاز  ي�سيب  ال��ذي  املتعدد  الع�سبي  والت�سلب 
والنخاع  امل��خ  م��ن  يتكون  ال��ذي  امل��رك��زي  الع�سبي 

ال�سوكي.

امل�سممني جهازًا جديدًا فريدًا من  بع�س  ابتكر 
 ،“The Ivy Guide” ا�سم  عليه  اأطلق  نوعه 
لغة  تعلم  يف  الراغبني  اأو  ال��ط��الب  على  ي�سّهل 
هذا  ال���ق���راءة.  اأث��ن��اء  الن�س  ترجمة  ج��دي��دة، 
اجلهاز مت ت�سميمه هند�سيًا ب�سكل يالءم جميع 
اأو  اأنواع واأحجام الأقالم، �سواء اأقالم الر�سا�س 
احلرب، بحيث يتم تثبته بالقلم، ومبجرد و�سع خط 
اأ�سفل الكلمة اأو الن�س املراد ترجمته اأثناء القراءة 
باجلهاز  املدمج  ال�سوئي  املا�سح  يقوم  بالقلم، 
وترجمته  الن�س  اأو  للكلمة  م�سح  بعمل  املرتجم 
مبا�سرة واإظهارها اأمامك على �سفحة الكتاب اأو 
املجلة، التي يقروؤها ال�سخ�س. ووفقًا للم�سممني 
 “Sun Jiahao“و  “Shi Jian” الثالثة وهم
و“Li Ke“، فاإن هذا اجلهاز، الذي يو�سف باأنه 
”املرتجم ال�سغري“، مينح ال�سخ�س جتربة قراءة 
متوا�سلة ومثرية يف ذات الوقت، كونه ميزج بني 
لغتني معًا الن�س املكتوب بلغة ال�سخ�س الأ�سلية 
يوفر  فهو  وبذلك  جديدة،  اأخ��رى  بلغة  وترجمته 
على الطالب الوقت واجلهد يف تعلم لغة جديدة، 
اأداة تعليمية جيدة ومفيدة تنمي  وميكن اعتباره 
جديدة.  لغات  وتعلم  ال��ق��راءة  حب  الطفل  ل��دى 
ومن ميزات اجلهاز الأخرى اإمكانية اإعادة �سحنه 
بوا�سطة �ساحن خارجي مزود بو�سلة ”يو اإ�س بي“ 
م�سممة خ�سي�سًا له، اإ�سافة اإىل اإمكانية �سبطه؛ 
ك��ي ينا�سب ك��ل اأح��ج��ام واأن����واع الأق���الم ويت�سم 
بخفة الوزن، بحيث ميكن و�سعه داخل اجليب اأو 
احلقيبة ب�سهولة ومينح اأريحية لأ�سابع القارئ عند 
ال�ستخدام، وياأمل م�سممو اجلهاز، الذي ل يزال 
يف مرحلة التطوير، دجمه بعدة قوامي�س للعديد 

من اللغات الأجنبية ومبحتوى اإلكرتوين �سخم. 

قلم يرتجم رقاقة اإلكرتونية لتو�شيل الدواء
اأثناء الكتابة
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�شّحى 
الأجل االإ�شالم

• �سالح اخلاقاين

يقول العقاد يف كتابه احل�شني ابو ال�شهداء )  حينما جّند يزيد النا�س لقتل احل�شني 
واإراقة الدماء، كانوا يقولون: كم تدفع لنا من املال اأما اأن�شار احل�شني فكانوا يقولون لو 

اأننا نقتل �شبعني مّرة، فاإننا على ا�شتعداد الأن نقاتل بني يدي ونقتل مرة اأخرى
 فافرتق احل�شني -عليه ال�شالم- ويزيد يف العامل الذي ينتميان اليه ،فافرتق تبعا لذل

اتباعهما وان�شارهما .. عامل احل�شني -عليه ال�شالم-  الف�شيلة واحلق، فكان اتباعه 
يحلقون يف املعنى ال�شامي لتل القيم فيطلبون املوت الذي يجدونه عر�شا يف �شبيل احل�شني 
عليه ال�شالم .. وعامل يزيد املطامع واملتعة الرخي�شة فكان اتباعه طالب تل املخازي ، 

املطمع واملتعة الرخي�شة ، وهذا مل يكن مقت�شرا على من وقف من اجلند يف كربالء ، بل هو 
باق مابقى املفرتق الذي �شكله احل�شني -عليه ال�شالم- ويزيد ، ويبدو هذا جليا يف امناط 
من املاأجورين الذي يتقا�شون اأثمان مايكتبون من حكام اجلور حيث يقول قائلهم )مل يكن 

يف خروجه م�شلحة ال يف دنيا، وكان يف خروجه وقتله من الف�شاد مامل يكن يح�شل لو 
قعد يف بلد( ، وامناط ن اليهمهم غر احلق وال�شواب فيقول قائلهم )اإن كان احل�شني 

قد حارب من اأجل اأهداف دنيوية، فاإنني ال اأدر ملاذا ا�شطحب معه الن�شاء وال�شبية 
واالأطفال اإذن فالعقل يحكم اأنه �شحى فقط الأجل االإ�شالم(
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سارع للحصول على نسختك
 من إصدارات العتبة الحسينية المقدسة 

)الرو�شة احل�شينية- الوارث-  القوارير- احلفيظ- �شدى اخلطباء- امل�شباح- احل�شيني 
ال�شغر- الرباعم- فتية اخلر- فتاة اخلر- �شدى القراآن- اال�شالح احل�شيني(....وغرها

 دار الزهراء للن�شر والتوزيع 
احمد الغنامي 

الع�شار �شاحة ام الربوم
07801046213
07700776440

مكتبة ابو عقيل م�شلم �شعيد
�شارع ام الربوم

�شوق الع�شار
07803128810
07709076591

مركز االر�شاد االأ�شري التابع لالأمانة 
العامة للعتبة احل�شينية املقد�شة

باإدارة ال�شيد حممد الفوؤادي
هي 07801235472- 07808992880
مكتبة الطلبة ل�شاحبها مطرود كاظم 

حمزة /�شوق التجار/ �شارع املكتبات
هي 07801187605

مكتبة ماجد العلمية باإدارة ح�شن 
الب�شري/ �شوق التجار مقابل �شربت 

اجلبوري
هي  07703019616 -07807518381 

موؤ�ش�شة املرت�شى/نهاية �شارع 
الر�شول)�س( 

هي  07808763100 – 
07709743431

مكتبة دار الهالل ل�شاحبها ابو علي/ 
�شارع الر�شول)�س(
هي  07804207384

مكتبة الباقر / النا�شرية /قرب �شاحة 
احلبوبي

هي 07801554368 
مكتبة نور الزهراء باإدارة جبار �شاكر/ 

النا�شرية/ قرب �شاحة احلبوبي
هي  07808201784

مكتبة امليالد 
مركز املحافظة – مقابل متثال احلبوبي 

07801156016

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

هي 07715160267-07817132283
دار الكتاب العربي/ �شارع املتنبي /ل�شاحبها 

�شفاء العامري
هي  07901419375

مكتبة ب�شاتني املعرفة باإدارة ابو تقى/ �شارع 

املتنبي/عمارة طه ابو الكا�شي- الطابق االأول
هي  07902278551 

مكتبة بغداد باإدارة جبار ابو علي/ �شارع 
املتنبي 

هي  07903514108
دار اجلواهري / �شارع املتنبي

هي 07702910090 

البصرة

بغداد

النجف األشرفالديوانية

مكتبة االمام احل�شني )ع( ل�شاحبها 
اال�شتاذ ابو رفل/ �شارع 60

هي 07807266577
مكتبة الذكريات/�شارع40

هي  07802640465
مكتبة القا�شم )ع( ل�شاحبها �شيد ح�شن 

�شيد مزهر/ ق�شاء القا�شم
هي  07801260626

مكتبة الباقر ل�شاحبها علي �شالح 
حرجان/�شوق ال�شماوة

هي  07804454114
مكتبة كنوز الرتاث العربي باإدارة 
عالء ح�شني الغرة/ �شارع العيادة 

ال�شعبية
هي  07817305566

مكتبة حيدر كاظم/ قرب تقاطع 
ال�شينما

هي  07807239493

المثنىبابل

ذي قار


