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•  بقلم: رئي�س التحرير 

ان ك���ل ال���دالئ���ل واحل��ق��ائ��ق امل��ادي��ة 
واملعنوية التي افرزتها واقعة الطف اأو 
ال�سالم  عليه  احل�سني  االم���ام  نه�سة 
ت�سري ب�سر�س قاطع اأنها نه�سة جاءت 
اال�سالمية  االمة  او�ساع  تدهور  نتيجة 
النه�سة  تلك  واأن  جم��االت��ه��ا  ك��ل  يف 
تلك  ا�سالح  هو  الرئي�سي  كان هدفها 

االو�ساع وانت�سال االأمة منها.
ال��ه��دف ق��دم االم��ام  يف �سبيل ذل��ك 
احل�سني عليه ال�سالم كل ما احتاجته 
احلركة من اموال وانف�س ومعان، ومل 
يبخل عليها باأدنى �سيء، وذلك ملعرفته 
باأن غاية �ساحب الر�سالة اأية ر�سالة اإذا 
اأراد لها بلوغ اهدافها ينبغي اأن ي�سحى 

لها بالغايل والنفي�س.
ال��ي��وم  امل��ت��داول��ة  امل�سطلحات  وم���ن 
م�سطلح )درا�سة اجل��دوى( وبالعودة 
�سمن  يندرج  احل�سينية  النه�سة  اىل 
مفاده: هل  �سوؤال  لها  املوجهة  اال�سئلة 
قام  ال�سالم  عليه  احل�سني  االم��ام  اأن 
كان  واإذا  لنه�سته؟،  اجلدوى  بدرا�سة 
اجلواب نعم فما الذي حتقق منها على 

اأر�س الواقع؟.
وهنا نقول : اإن االمام احل�سني وبالعلم 
الذي يحمله كان مدركا متام االدراك 
اأن نه�سته مل يكن لها اأن حتقق اجلدوى 
تكن  مل  اأه��داف��ه��ا  اأن  مبعنى  االآن��ي��ة، 
�ستتحقق فور النهو�س، وكان يعلم اأي�سا 
اأن كل اخُلطب واملواعظ التي �سيقولها 
لتوؤثر  كانت  ما  القوم  على  ويعر�سها 
فيهم وت��رده��م ع��ن م��ا ه��م مقدمون 
القيام  البع�س  ينتقد  قد  وهنا  عليه، 

بالنه�سة مادام االأمر كذلك.

وتق�سي  البعيد  ال���وراء  اىل  وبالعودة 
جميع  اأن  جند  ال�سالفة  االأمم  اأخبار 
اأ�سحاب الر�ساالت وبخا�سة ال�سماوية 
املن�سودة  االه����داف  لهم  تتحقق  مل 
بتبليغ  ا�ستمروا  ولكنهم  زمانهم  يف 
ر�ساالتهم والت�سحية يف �سبيلها لعلمهم 
ب��اأن االه��داف �سوف تتحقق ال حمالة 
اآج���ال وه��ك��ذا ك��ان االم��ام  اأم  عاجال 
لهذه  م��درك��ا  ال�����س��الم  عليه  احل�سني 
احلقيقة وعلى اأ�سا�سها قام بنه�سته ومل 

يتوان حلظة يف الت�سحية يف �سبيلها.
النبي  ع�سر  اىل  قليال  الرجوع  وعند 
و�سلم(  واآل��ه  عليه  اهلل  )�سلى  حممد 
اجل��دوى على  درا�سة  نظرية  وا�سقاط 
ما قام به )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
من ت�سحيات يف �سبيل ابالغ الر�سالة 
ال�سماوية جند اأنه قد بذل يف �سبيلها كل 
ما ميلك، ومل يبال يوما هو اأو ال�سيدة 
اجلليلة القدر خديجة عليه ال�سالم مبا 
امل��ادي  اجلانب  يف  وبخا�سة  يقدمونه 
فبذال -عليهما ال�سالة وال�سالم- كل 

ما ميلكان يف �سبيل الر�سالة.
النا�س  م��ن  ال��ك��ث��ري  اأن  وال��ي��وم جن��د 
يوجهون  املتعلمني  وغ���ري  املتعلمني 
الن�ساطات  اىل  االن���ت���ق���ادات  بع�س 
املوؤ�س�سات  بها  تقوم  التي  االعالمية 
راأ�س  الدينية املختلفة وعلى  واجلهات 
النتائج  تلك االن��ت��ق��ادات ع��دم وج��ود 
امللمو�سة واالآنية لتلك االن�سطة وبع�س 
تقدمي  وعدم  التوقف  اىل  يدعو  منهم 
الت�سحيات يف هذا امليدان، اأو التقليل 
على  واالقت�سار  الن�ساطات  تلك  من 
واالأنف�س  امل��ال  على  واحلفاظ  بع�سها 

وحتويلها اىل جوانب اخرى. 
 وهنا ينبغي القول باأنه ال �سك وال ريب 
اأن الر�سالة املحمدية وقمة الت�سحيات 
بالنه�سة احل�سينية  �سبيلها ممثلة  يف 
قد اأولت اهتمام كبريا جدا اىل اجلانب 
االعالمي وقدمت له كل ما يحتاجه من 
اىل  الر�سالة  اي�سال  العمل على  اأج��ل 
الواقع  اأن  رغم  والع�سور،  االمكنة  كل 
النجاح  اأن  اىل  ي�سري  اليوم  االن�ساين 
املتحقق مل يبلغ م�ستوى الطموح الذي 
اهلل  )�سلى  اهلل  ر���س��ول  ين�سده  ك��ان 
عليه واآله و�سلم( وال اأهل البيت عليهم 
النه�سة  �ساحب  وبخا�سة  ال�����س��الم 
)عليه  احل�سينية  االم���ام  احل�سينية 
الياأ�س  ي�سبهم  مل  ولكنهم  ال�سالم(، 
والقنوط ومل يخالج تفكريهم التوقف اأو 
الرتاجع،  فقدموا بذلك لكل القائمني 
على ابالغ الر�سالة در�سا بليغا ومهما، 
وهو عدم الياأ�س وعدم التكا�سل حلظة 
واحدة عن القيام  باالأمر، واأن ال حتول 
اأن  ع��ن  كبرية  كانت  مهما  عقبة  اي��ة 
ي�ستمر ال�سعي اىل حتقيق النجاح، واأاّل 
الر�سايل  العمل  القائمني على  ي�سيب 
طفيفا  حتّققا  يلحظون  حينما  الوهُن 
عليهم  بل  االآين،  الوقت  يف  لالأهداف 
الو�سول  اأن  اأعينهم  ن�سب  ي�سعوا  اأن 
االم��د،  ط��ال  واإن  حمالة-  -ال  حا�سل 
اليوم  احل�سينية  النه�سة  حتققه  وم��ا 
دليل  خري  املعمورة  كل  يف  ثمرات  من 
على ذلك، وها هي الت�سحية احل�سينية 
لكل من  ال��درو���س  تلو  ال��درو���س  تقدم 
من  ينهلون  وه��م  اال���س��الح  ين�سدون 

عبقها ال�سذرات والعرب.
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 املركز احل�سيني للدرا�سات يف لندن يحتفي بو�سول احدى رايات قبة اأبي الحرار  

 ناق�س معايل رئي�س ديوان الوقف ال�سيعي �سماحة 
الفاتيكان  بابا  ال�سيد �سالح احليدري مع قدا�سة 
مع  الثنائية  العالقات  تطوير  االأول  فران�سي�س 
العراق وتعزيز احلوار امل�سرتك بني االأديان خالل 

زيارته والوفد املرافق له لدولة الفاتيكان .
البابا عرّب  وقال معايل رئي�س الديوان ان قدا�سة 
ان  م��وؤك��دا  العراقي  بالوفد  الكبري  ترحبيه  عن 
ان  اىل  م�سريا  خا�سة  منزلة  للعراق  يكّن  البابا 
قدا�سة البابا رّحب بالدعوة التي وّجهتها له با�سم 
احلكومة العراقية واملراجع الدينية لزيارة العراق 
موؤكدا ان اللقاء �سهد التاأكيد على احلوار واالإخوة 
ان  مو�سحا  االديان  جميع  بني  ال�سلمي  والتعاي�س 
ت�سكيل  عن  متخ�ست  الفاتيكان  مع  اجتماعاتنا 
جلنة دائمة حلوار االأديان بني العراق والفاتيكان 

.
رئي�س  وكيل  الزائر  الوفد  ع�سو  ق��ال  جهته  من   
�سامي  ال�سيخ  �سماحة  ال�سيعي  ال��وق��ف  دي���وان 
تنعقد  ب��ال��ت��اري��خ  جلنة  اول  ه��ذه  اأن  امل�����س��ع��ودي 
مو�سحا  ختامي  بيان  عنها  وينبثق  ال�سورة  بهذه 
اأم��ام  كلمته  يف  ال��ع��راق  خ�ّس  البابا  قدا�سة  ان 
اجلمهور بال�ساحة الرئي�سة مما يعطينا موؤ�سرات 
كبرية عن اهتمامه بالعراق معربا عن اأمله بعقد 

املزيد من اللقاءات والتوا�سل مع قدا�سة البابا.
 ولفت امل�سدر اىل ان مدير عام دائرة املوؤ�س�سات 
يف الوقف ال�سيعي عالء الق�سام الذي رافق الوفد 
اكد ان اللقاء كان تاريخيا مع قدا�سة البابا حيث 
كل  للعراق  متمنيا  العراقي  بالوفد  كثريا  رح��ب 

اخلري وال�سالم واملحبة.
الفاتيكان  ل��دى  العراق  �سفري  ا�سار  جانبه  من   
باملحبة  مفعما  ك��ان  ال��ل��ق��اء  ان  ال�����س��در  حبيب 
ايجابيا مع  تفاعل  البابا  ان قدا�سة  واملودة مبينا 
ورحب  احليدري  �سالح  ال�سيد  معايل  طروحات 
بزيارة العراق واأكد �سرورة االخوة االميانية بني 
الفاتيكان  بابا  ان  اىل  وامل�سيحيني الفتا  امل�سلمني 
وت�سرع  املثمرة  بالنتائج  الكبري  �سروره  عن  عرّب 

بال�سالة من اجل ان يعم االأمن وال�سالم .

لندن  يف  للدرا�سات  احل�سيني  املركز  احتفى 
رفعت  قد  كانت  التي  الرايات  احدى  بو�سول 
االإم��ام احل�سني -عليه  اأبي االح��رار  على قبة 
املركز  اىل  العام  هذا  ار�سالها  ومت  ال�سالم- 
اثناء زيارته  العتبة احل�سينية  مع وفد متحف 
يف  واحل�سينيات  املراكز  ف��وق  لتعلق  للمركز 
واالأ�سى  احلزن  عا�سوراء  بحلول  تيّمنا  لندن 
-عليه  احل�سني  االم���ام  ال�سهداء  �سيد  على 

ال�سالم-
احل�سني)عليه  االإم����ام  متحف  م��دي��ر 
املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  ال�سالم( 
اأحمد  ع��الء  ال�سيد  املقد�سة  بكربالء 
الفقيه  باملحقق  لقائه  الدين ويف  �سياء 
الدكتور حممد �سادق الكربا�سي راعي 
وموؤ�س�س دائرة املعارف احل�سينية ؛ عرّب 
الذي  املعنوي  للدعم  امتنانه  كبري  عن 
لدن  احل�سينية من  العتبة  متحف  تلّقاه 

املحقق الكربا�سي.

واأكد ال�سيد �سياء الدين اإن الفقيه الكربا�سي 
الكبري  ال�سرح  املواكبني الإقامة هذا  كان من 
بداياته  منذ  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف 
القّيمة  توجيهاته  م��ن  واال���س��ت��ف��ادة  االأوىل 
املحققني  من  وه��و  �سيما  ال  الطويلة  وخربته 
غبار  له  ي�سّق  ال  ممن  احل�سينية  النه�سة  يف 
االإم���ام  يف  مو�سوعة  واأن����در  اأك���رب  و���س��اح��ب 

احل�سني)عليه ال�سالم(.
واأهدى ال�سيد عالء �سياء الدين خالل اللقاء 

درع االإبداع اخلا�س باملتحف احل�سيني تعبريًا 
املقد�سة  احل�سينية  العتبة  متحف  تقدير  عن 
يف  الكربا�سي  املحقق  بذلها  ال��ت��ي  للجهود 
واجلهود  املتحف  لتاأ�سي�س  االأوىل  البدايات 
يف  1987م  ع��ام  منذ  يبذلها  ال��ت��ي  امل�سنية 
منها  �سدر  التي  احل�سينية  املو�سوعة  تاأليف 
 800( جمموع  (من  جملدًا   83 اليوم)  حتى 

جملد (يف �ستني بابًا من اأبواب املعرفة.
وجتدر اال�سارة اىل ان املحقق الكربا�سي كان 
احل�سني)عليه  االإم��ام  متحف  زار  قد 
�سنة  ايلول  من  العا�سر  ي��وم  ال�سالم( 
اأن  قبل  التاأ�سي�س  بدايات  يف  2009م 
متوز  يف  ر�سمي  ب�سكل  افتتاحه  يتم 
ربيع  مهرجان  فعاليات  �سمن   2011
ال�سهادة الثقايف العاملي الثامن املنعقد 
احل�سينية  امل��ق��د���س��ت��ني  ال��ع��ت��ب��ت��ني  يف 

والعبا�سية يف كربالء املقد�سة.

 رئي�س ديوان الوقف ال�سيعي: قدا�سة بابا الفاتيكان يكنُّ للعراق منزلة خا�سة 
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  العتبة احل�سينية املقد�سة تعقد ندوة تعريفية لكتابة مو�سوعة 
تاريخ كربالء 

 ال�سيخ الكربالئي يك�سف عن خطوات حثيثة لن�ساء �سحنني جديدين با�سم 
)اإبراهيم املجاب و�ساحب الع�سر  والزمان( 

عقد مركز كربالء للدرا�سات والبحوث يف العتبة 
احل�سينية املقد�سة ندوة تعريفية خ�س�ست ل�سرح 
مدينة  تاريخ  مو�سوعة  بكتابة  اخلا�س  م�سروعه 

كربالء املقد�سة .
وع��ق��دت ال��ن��دوة يف ق��اع��ة خ��امت االن��ب��ي��اء داخ��ل 
ال�سحن احل�سيني ال�سريف حتت �سعار )كربالء 
بح�سور   ) ال�سالم  عليه  دم احل�سني  تاريخ خطه 
االمني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة ال�سيخ عبد 
دينية  و�سخ�سيات  وا�ساتذة  الكربالئي  املهدي 

و�سيوخ واهايل كربالء املقد�سة.
الكرمي  القراآن  من  اآي��ات  بتالوة  الندوة  افتتحت 
تلتها كلمة االأمني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة  
نتيجة  جاء  املو�سوعة  هذه  كتابة  ان  فيها:  وق��ال 
املتمثلة  املقد�سة  العتبات  يف  ال��ظ��روف  لتغري 
بالنظر اىل هذه العتبات على انها مراكز ا�سعاع 
اليها  النا�س  ا�ستقطاب  ويجب  وح�ساري  فكري 

وربطهم مببادئ ا�سحاب هذه املراقد املقد�سة.
تاأخذ  ان  قائال:ينبغي  الكربالئي  ال�سيخ  وب��نّي 
�سلم  والفكري  الثقايف  العطاء  لها  التي  امل�ساريع 
وجود  ا�سا�س  الأن  جميعا  باهتماماتنا  االول��وي��ة 
االن�سان وا�ستخالفه  يف االر�س مبني على دميومة 
هذا العطاء واالرتباط، ومن هنا جاء تبني االمانة 
االخوة  وبجهود  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العامة 

االعزاء فكرة اقامة هذا املركز .

مدير مركز كربالء للدرا�سات والبحوث اال�ستاذ 
عبد االمري القري�سي قال: على الرغم من قدا�سة 
مو�سوعة  توجد  ال  اأن  املوؤ�سف  فمن  املدينة  هذه 
والفكري  وال�سيا�سي  االجتماعي  تاريخها  ت��وؤرخ  
وتخوفهم  وتعاقبهم  الطغاة  ظلم  ب�سبب  والثقايف 
من تدوين تاريخ هذه املدينة املقد�سة وبعد �سقوط 
املقد�سة  العتبات  وال�ست�سعار  املقبور  النظام 
باأهمية هذه املو�سوعة واهمية توثيق هذه املدينة، 
احل�سينية  للعتبة  العام  االم��ني  قبل  من  وبتوجيه 
والبحوث  للدرا�سات  �سرع مركز كربالء  املقد�سة 
وبالتعاون مع جامعتي كربالء واأهل البيت "عليهم 
ال�سالم" بكتابة مو�سوعة عن تاريخ مدينة كربالء 

املقد�سة .
يف  �سي�سرتك  املو�سوعة  اإن  القري�سي:  واو���س��ح 
وتتناول  جامعيا(  اأ�ستاذا   120 قرابة)  كتابتها 
االجتماعية  احلياتية  اجل��وان��ب  ك��ل  امل��و���س��وع��ة 
وال�سيا�سية وال�سياحية واالثرية م�سيفًا: اإننا ناأمل 
ان تكون هذه املو�سوعة من اهم املو�سوعات بل من 
امل�سهورة،  امل��دن  عن  كتبت  التي  املو�سوعات  اأمل��ع 
والدوائر  املركز  بني  تعاونا  هناك  ان  اىل  الفتا 
اجناز  ت�سهيل  اج��ل  من  املحافظة  يف  احلكومية 

كتابة هذه املو�سوعة.
واأ�سار مدير املركز : نعمل حاليا عن فتح عدد من 

الفروع التابعة له يف الدول االوربية واالفريقية.

املعاون  املو�سوي  �سفاء  الدكتور  ب��نّي  جهته  من 
العلمي للمركز اأن: باكورة اعمال املركز وبرعاية 
احل�سينية  للعتبة  العام  االم��ني  ل��دن  من  خا�سة 
هذا  وميثل  كربالء  مو�سوعة  كتابة  هي  املقد�سة 
مدينة  يخدم  عمالقا  ح�ساريا  عمال  االإجن���از  

كربالء املقد�سة والعراق ب�سكل عام  .
التي  ال�سخ�سيات  تكرمي  مت  ال��ن��دوة   ختام  ويف 
الكربالئية  وامل��ع��امل  ك��رب��الء  ت��اري��خ  ع��ن  كتبت 
القدمية تثمينًا جلهودهم املتوا�سلة يف رفد املركز 
وتوفري  اجلهد  بتقليل  �ست�سهم  التي  باملعلومات 

الوقت لدى الباحثني.

ك�سف امني عام العتبة احل�سينية املقد�سة ال�سيخ 
باخلطوات  ال��ب��دء  ع��ن  الكربالئي  امل��ه��دي  عبد 
االوىل الن�ساء �سحنني جديدين للعتبة احل�سينية 
بعد االنتهاء من عمليات اال�ستمالك للعقارات يف 

املناطق املخ�س�سة لهما.
ان  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة  وق��ال 
جتري  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العامة  االمانة 

حاليا عمليات ا�ستمالك العقارات مبحيط �سارع 
الن�ساء  متهيدا  الزمان  �ساحب  و�سارع  ال�سدرة 
�سحن ثان با�سم �سحن �ساحب الع�سر والزمان.
خطوات  هناك  الكربالئي:ان  ال�سيخ  اأ�ساف  كما 
�سارع  العقارات مبحيط  ال�ستمالك  جارية  حثيثة 
ال�سهداء و�سارع ال�سدرة الن�ساء �سحن ثالث با�سم 

�سحن ابراهيم املجاب "

موؤ�س�سة  مع  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  وتعاقدت 
العقيلة  �سحن  لبناء  االيرانية  اخلريية  الكوثر 
زينب )عليها ال�سالم( يف كربالء وهو اول �سحن 
يتم اإن�ساوؤه بعد ان مت ا�ستمالك العقارات القريبة 
من ال�سحن احل�سيني وهو على م�ساحة )40 الف 
مرت مربع (من جهة باب القبلة لل�سحن احل�سيني 

والتل الزينبي.

7 حمرم احلرام 1435 ه�



  العتبة العلوية املقد�سة حتت�سن دورة تبليغية لطلبة احلوزة 
العلمية الفارقة 

لق�سم  التابعة  اخلارجي  التوا�سل  �سعبة  اأقامت 
املقد�سة  العلوية  العتبة  يف  الدينية  ال�����س��وؤون 
يف  االجانب  العلمية  احل��وزة  لطلبة  تبليغية  دورة 
النجف االأ�سرف ، حا�سر فيها عدٌد من اال�ساتذة 

املتخ�س�سني من ق�سم ال�سوؤون الدينية يف العتبة 
العلوية املقد�سة .

الطائي  اأحمد  ال�سيخ  ال��دورة  على  امل�سرف  وقال 
امل�سوؤول يف �سعبة التوا�سل اخلارجي   :"من وحي 

عليه  احل�سني  اهلل  عبد  اأب��ي  واأنفا�س  عا�سوراء 
وا�ستثمارًا  عليه،  و�سالمه  اهلل  �سلوات  ال�سالم 
منها  ن�ستلهم  ال��ت��ي  العا�سورائية  االأي���ام  ل��ه��ذه 
 ، اليومية  حلياتنا  منهجًا  لتكون   ْ والِعربرَ الدرو�س 
من هذا املنطلق اأقامت �سعبة التوا�سل اخلارجي 
دورة تبليغية للطلبة االجانب الدار�سني يف احلوزة 
ُهدًى  اإ�سعاع  ليكونوا  االأ�سرف  بالنجف  العلمية 

ومناررَ ُتقًى وعلماً  ح�سينيًا يف بلدانهم ".
التبليغية  ال��دورة  اإن   ": الطائي  ال�سيخ  واأ�ساف 
فيها  و����س���ارك  اخل�����س��راء  م�سجد  يف  اأق��ي��م��ت 
الغالبية  ذوي  االأج��ان��ب  الطلبة  م��ن  الع�سرات 

االأفريقية ".
خمتلف  �سملت  ال����دورة  اإن   ": بقوله  مو�سحا 
من  امل�ستمدة  واالخ��الق��ي��ة  العقائدية  ال��درو���س 
اأخالق ومبادئ اآل البيت االأطهار عليهم ال�سالم. 

 موقع العتبة احل�سينية املقد�سة اللكرتوين يطلق التطبيق 
التجريبي له على الهواتف الذكية 

الكرمية  العناية  املقد�سة  احل�سينية  بالعتبة  االع��الم  ق�سم  يف  االلكرتوين  االع��الم  �سعبة  ادارة  ت�سرتعي 
لالخوة واالخوات متابعي املوقع اىل ان ال�سعبة اطلقت التطبيق التجريبي اخلا�س بالهواتف الذكية ملوقع 
العتبة احل�سينية املقد�سة ليت�سنى للجميع متابعتنا والتوا�سل معنا من خالله، ال�سيما ما يتعلق بزيارة ابواب 
املوقع واالطالع على اخر االخبار والزيارة باالنابة واي�سال ر�سائلكم وارائكم اىل ادارة العتبة احل�سينية 

املقد�سة.
االلكرتوين  الربيد  على  املوقع  ادارة  اىل  ومقرتحاتهم  ارائهم  اإر�سال  للموقع  املت�سفحني  االخ��وة  داعية 
وتطوير  الت�سفح  عملية  ي�سهل  مما  التوا�سل  اجل  من    e-media@imamhussain.org

التطبيق. �سائلني اهلل -تعاىل- ان يوفقنا خلدمة حمبي اهل البيت -عليهم ال�سالم- يف كل مكان.
والن�سختان  االيفون  واجهزة  االندرويد  الجهزة  هو  اجلديد  التجريبي  التطبيق  ان  اىل  اال�سارة  وجت��در 

متوافرتان على الروابط ادناه ا�سافة اىل توافرهما على املتاجر االلكرتونية لكال النوعني من االجهزة.
 رابط تنزيل التطبيق الجهزة االندرويد :

https ://play .google .com/store/apps/detai ls?id=com .
geekMohammad.imamhussain

رابط تنزيل التطبيق الجهزة االآيفون :
http://bit.ly/imamHussainiPhone 
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 وفد من وجهاء حمافظة الأنبار يف �سيافة الإمامني اجلوادين-
عليهما ال�سالم-   

ت�سرف بزيارة االإمامني اجلوادين)عليهما ال�سالم( وفد من �سيوخ ووجهاء 
التاأ�سي�سية  الهيئة  رئي�س  الهاي�س(  ال�سيخ )حممد  برئا�سة  االأنبار  حمافظة 
املقد�سة  الكاظمية  للعتبة  العام  االأمني  ا�ستقبالهم  يف  وكان  العراق،  الأبناء 
اأ. د )جمال الدباغ(، وبعد اأدائهم مرا�سم الزيارة والدعاء، توجهوا لزيارة 
جامع اجلوادين)عليهما ال�سالم( واألقى ف�سيلة ال�سيخ )حممد الفهداوي( 
ن�ستذكر يف هذه  اأن  فيها:)علينا  قال  كلمة  ال�ساحلني  اإمام وخطيب جامع 
االأيام املباركة دور االإمام احل�سني)عليه ال�سالم( وهو يقارع الظلم والف�ساد، 
والذي �سحى بدمه الزكي الأجل رفع راية احلق بوجه الكفر والطغيان، فهو 
املنهج احلقيقي لالأمة، فاإذا اأرادت االأمة ال�سعادة الدنيوية واالأخروية عليها 

اأن ت�سري بخطى الر�سول االأكرم واآله االأطهار(.
الهاي�س عن  ال�سيخ  العتبة املقد�سة وعرّب  اإدارة  اإىل مقر  الوفد  بعدها توجه 
نرفع  العراق  اأبناء  وبا�سم  )با�سمي  قائاًل:  املبارك  اللقاء  بهذا  �سروره  بالغ 
احل�سني)عليه  االإمام  ا�ست�سهاد  بذكرى  االإ�سالمي  العامل  اإىل  التعازي  اأحر 
اإحياء  يف  املقد�سة  الكاظمية  مدينة  اأبناء  اإخوتنا  لن�سارك  وجئنا  ال�سالم( 

ال�سعائر احل�سينية بهذه املنا�سبة االأليمة.
 واأ�ساف :كانت لنا زيارات اإىل العتبة الكاظمية املقد�سة والأكرث من منا�سبة 
الوحدة  �سعار  يرفعون  الطاهرة  الرحاب  هذه  يف  امل�سوؤولني  االإخوة  ووجدنا 
االأئمة  به  يدعو  ك��ان  مبا  وال��دع��وة  العراقيني  لكل  خيمة  وال��ع��راق  الوطنية 
ويجب  كلمتهم،  وتوحيد  امل�سلمني  �سفوف  بوحدة  ال�سالم(  االأطهار)عليهم 
من  لكل  يت�سدوا  واأن  الظلم  على  وينتف�سوا  يتوحدوا  اأن  العراق  اأبناء  على 

يحاول زرع الفتنة والفرقة بني اأبنائه.
املقد�س  املكان  ه��ذا  يف  العمراين  بالتطور  اأ�سيُد  ق��ائ��اًل:  حديثه  واختتم 
واخلدمة التي يقدمها العاملون يف هذا املكان الطاهر ونتمنى ان نكون كلنا 

خدمًا لالإمامني اجلوادين)عليهما ال�سالم(.
بعد ذلك حتدث االأمني العام للعتبة الكاظمية املقد�سة اأ. د)جمال الدباغ( 
يلتقي  اأن  ال�سعادة  اأن من دواعي  املوؤكد  اللقاء قائال :)من  عن طبيعة هذا 
ال�سالم(  اجلوادين)عليهما  االإم��ام��ني  خيمة  حت��ت  ال��واح��د  البلد  اأب��ن��اء 

با�ستمرار وتوا�سل وهذا يوؤ�سر مدى التالحم بني اأبناء العراق املوحد(.
ويف ختام الزيارة ودع الوفد من قبل الدكتور الدباغ واأع�ساء جمل�س االإدارة 

متمنني لهم قبول الزيارة والطاعات و�سالمة العودة. 

املهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العام  االأم��ني  افتتح 
الزراعية  االأح��رار  ابي  مدينة   2013/  10/10 اخلمي�س   اليوم  الكربالئي 

)حمطة االبقار ( الواقعة �سمال كربالء.
 وح�سر حفل االفتتاح رئي�س جمل�س حمافظة كربالء ومدير زراعة كربالء 

و�سخ�سيات ر�سمية اأخرى.
ويف حديثه ملجلتنا قال االمني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة "ان الغاية من  
كربالء  يف  املقد�سة  للعتبات  يكون  وان  الغذائي  االمن  حتقيق  هي  امل�سروع 
وكذلك  للبلد  الذاتي  االكتفاء  وحتقيق  الغذائي  االم��ن  توفري  يف  م�ساهمة 

النهو�س مبهمة ا�ست�سالح االأرا�سي ".
جهد  لهم  كان  املخت�سة  واملوؤ�س�سات  الدوائر  يف  االخوة  "ان  �سماحته  وبنّي 
كبري يف تهيئة هذه االرا�سي ونحن ناأمل بان ت�ست�سلح هذه االرا�سي من اجل 

توفري الرثوة النباتية واحليوانية ".وب�سدد تفا�سيل املدينة الزراعيةز
املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  الزراعية  التنمية  ق�سم  رئي�س  قال  جهته  من 
املدينة  " ان  قائاًل  ال��دويل  االإع��الم  ملوقع  مهدي  �سالح  الزراعي  املهند�س 
و�ست�سم  دومن   5500 وم�ساحتها   ابقار  حمطة  تكون  ان  اأج��ل  من  �سممت 

حوايل 5000 راأ�س من االبقار ".
وال�سعري من  الرب�سيم  وت�سمل  ال�ستوية  بالزراعة  نبا�سر  االآن  " اأننا  واأو�سح 
اجل توفري حما�سيل علفية قبل ا�ستقدام االبقار و�ستحتوي املدينة على معمل 
اعالف واآخر لالألبان وجممع �سكني للعاملني ومركز ت�سويقي اي انها �ستكون 

مدينة متكاملة ".
وختم املهند�س الزراعي " نحن نتمنى ان يكمل امل�سروع ب�سكل نهائي خالل 

36 �سهرًا ".

 افتتاح مدينة ابي الأحرار الزراعية وا�ست�سالح م�ساحات وا�سعة 
للزراعة 
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  ال�شيخ الكربالئي:• يعّدها ويحررها : �سباح الطالقاين

  ال�شيخ الكربالئي:

االأعمال االجرامية  ا�ستمرار  العليا من  الدينية  حّذرت املرجعية 
ذات الطابع الطائفي التي �سهدتها بع�س مناطق البالد االأ�سبوع 

املا�سي من دون ان يكون هناك حترك �سريع ملنع تكرارها.
ال�سحن  جمعة  وخطيب  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  وق��ال 
خ��الل  ال��ك��رب��الئ��ي  امل��ه��دي  ع��ب��د  ال�سيخ  ال�����س��ري��ف  احل�سيني 
املوافق  الثانية ل�سالة اجلمعة يف 29/���س��وال/1434ه���  اخلطبة 
من  بع�سها  اأمنية  اأحداثا  املا�سي  االأ�سبوع  "�سهد  2013/9/6م 
يح�سل يف كل ا�سبوع من تفجريات وا�ستهداف لالبرياء وبع�سها 
يذكر بالعمليات االجرامية ذات الطابع الطائفي مما كان يح�سل 
عام 2006 و 2007 و..كما ح�سل يف الب�سرة من ا�ستهداف الإمام 
اأ�سرتني  اأف���راد  وقتل  ال�سنة  االأخ���وة  من  التقوى  جامع  وخطيب 
عليهما،  املنزلني  وه��دم  اللطيفية  منطقة  يف  بالكامل  �سيعيتني 
وكذلك  طوزخورماتو..  تفجريات  م�سل�سل  ا�ستمرار  اىل  ا�سافة 

ا�ستمرار التفجريات يف بغداد ودياىل..
واأو�سح الكربالئي" ان هذا النوع من اجلرائم يف اللطيفية والب�سرة 
ومناطق اخرى له لون طائفي �سواء اأكان ي�سدر من هنا او هناك 
يرتتب عليه اآثار وخيمة وكارثية ويعيدنا اىل االأجواء التي ح�سلت 
عام 2006م وما بعدها حيث ت�سهد نف�س املناطق التي كرثت فيها 
بنف�س  ارهابية جديدة  اأعماال  الطائفي  الطابع  االعتداءات ذات 
الطابع ال�سابق ولذلك نحّذر من ا�ستمرار هذه االأعمال االجرامية 

من دون ان يكون هناك حترك �سريع ملنع تكرارها وبالتايل حتتاج 
اىل تركيز اأكرب من قبل القوات االأمنية ملا لها من تداعيات خطرية 
ا�ستمرار  ان  مبينا  املختلطة.  املناطق  يف  ال�سلمي  التعاي�س  على 
ماأ�ساة طوزخورماتو  ال ميكن ال�سرب عليها اأكرث من ذلك فاملطلوب 
من القوات االأمنية واالأجهزة املعنية وامل�سوؤولة عن امللف االأمني يف 

طوزخورماتو التحرك اجلّدي ملعاجلة هذه اخلروقات".
وما يتعلق بقانونني مهمني �سيطرحان على جمل�س النواب للت�سويت 
طالبت  ان  �سبق  مو�سحا  املوحد.  التقاعد  قانون  منها  عليهما 
ق��رارات  باتخاذ  �سنتني  من  اك��رث  وقبل  العليا  الدينية  املرجعية 
حا�سمة باإلغاء االمتيازات غري املقبولة الأع�ساء جمال�س النواب 
ال�سيد  �سماحة  مكتب  من  بيان  �سدر  املحافظات..اإذ  وجمال�س 
ال�سي�ستاين -دام ظله ال��وارف- بتاريخ 22/ع1432/1ه��� املوافق 
26/�سباط/2011م ورد يف بع�س فقراته ما يلي:) ان املرجعية 
الدينية العليا تدعو جمل�س النواب واحلكومة العراقية اىل اتخاذ 
وال  العامة  �سبيل حت�سني اخلدمات  وملمو�سة يف  ج��ادة  خطوات 
�سيما الطاقة الكهربائية، وقبل هذا وذاك: اتخاذ قرارات حا�سمة 
احلاليني  لالأع�ساء  منحت  التي  املقبولة  غري  االمتيازات  باإلغاء 
وال�سابقني يف جمل�س النواب وجمال�س املحافظات ولكبار امل�سوؤولني 

يف احلكومة.

حّذرت املرجعية الدينية العليا من ظاهرة اال�ستهداف واال�ستهداف 
املتبادل بني الطوائف العراقية واعتربه  امرا خطرا  على م�ستقبل 
د وحدة  العراق وعلى وحدة الن�سيج االجتماعي والوطني فيه ويهدِّ
الرتبوي  ال��واق��ع  تقومي  اىل  العليا  املرجعية  دع��ت  فيما  ال��ب��الد، 
والتعليمي يف العراق كّمًا ونوعًا ووفق املعايري املهنية واملو�سوعية 

للبدء بعملية اال�سالح الرتبوي والتعليمي.
اخلطبة  خ��الل  الكربالئي  امل��ه��دي  عبد  ال�سيخ  �سماحة  وق���ال 
املوافق  ال��ق��ع��دة/1434ه���  13/ذي  يف  اجلمعة  ل�سالة  الثانية 
2013/9/20م يف االأمر االول من مو�سوعة اخلطبة مايلي "فيما 
يتعلق باالحداث االمنية االخرية ذات الطابع الطائفي املتبادل من 
اغتيال  عمليات  هناك  جهة  فمن  الق�سري  والتهجري  االغتياالت 
للمواطنني ال�سبك يف املو�سل وتهجري مئات العوائل من هذه االقلية 
املناطق  يف  امل�ستمرة  التفجريات  وكذلك  �سكناهم  مناطق  من 
�سكناهم  مناطق  من  وتهجريهم  طوزخورماتو،  يف  الرتكمانية 
هذا يف ال�سمال.،ويف نف�س الوقت ا�ستهداف باالغتياالت وغريها 
ملواطنني من الطائفة ال�سنية الكردية يف الب�سرة وتهجري عوائل 

من ع�سرية ال�سعدون من ذي قار وغريها. ،،فما هو املطلوب؟
1- ان املطلوب من االأجهزة االأمنية املعنية ان تعطي اهتمامًا اأكرب 

وحتركًا اأ�سرع اإزاء هذا اال�ستهداف الطائفي املتبادل وان تتعامل 
بحزم مع اأية جهة كانت ت�سدر منها هذه اال�ستهدافات ذات الطابع 
الطائفي �سواء اأكان يف ال�سمال ام يف اجلنوب. وتكليف اجلهات 
الر�سمية املعنية وا�سح يف هذا اجلانب، ولكن هناك تكليف اآخر 
ويحذروا من  يتفقوا  ان  الطرفني يجب  العقالء من كال  اأن  وهو 
التداعيات الكبرية واخلطرة الناجتة من هذا اال�ستهداف الذي 

له �سفة طائفية..
2- ومما يوؤ�سف له ان الق�سية وواقع احلال اأ�سبحت العمل مببداأ 
املقابلة باملثل، وهذا اأمر بالغ اخلطورة .. فاإذا �سار قتل يف هذا 
اجلانب على الهوية يقابل بقتل على الهوية يف الطرف االآخر، فهذا 

�سيوؤدي اإىل كارثة كبرية للبلد...
3- وهنا نتقّدم بن�سيحة للذين لديهم اأدنى درجات حب الوطن 
واأدنى ال�سمري االإن�ساين الّتباع املبداأ االإ�سالمي الذي دّلت عليه 
اِمنيرَ  وَّ ُنوا ُكوُنوا قرَ ا الَِّذينرَ اآمرَ ا اأرَيُّهرَ االآيات القراآنية مثل قوله تعاىل: )يرَ
ْعِدُلوا اْعِدُلوا  لرَى اأرَالَّ ترَ ْوٍم عرَ اآُن قرَ نرَ ُكْم �سرَ نَّ ْجِرمرَ ال يرَ اءرَ ِباْلِق�ْسِط ورَ درَ ِ �ُسهرَ هلِلَّ
ُلونرَ )8( - �سورة  ْعمرَ ا ترَ ِبرٌي مِبرَ رَ خرَ رَ اإِنَّ اهللَّ ُقوا اهللَّ اتَّ ْقورَى ورَ ُب ِللتَّ ُهورَ اأرَْقررَ

املائدة- .

املرجعية العليا حتّذر من الأعمال الإجرامية ذات الطابع الطائفي 

ل اأحد يف ماأمن من عواقب ال�ستهداف املتبادل 
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  ال�شيد ال�شايف:

  ال�شيد ال�شايف:

حذر ممثل املرجع االأعلى ال�سيد ال�سي�ستاين يف كربالء من خطر 
تربوي وخطر يف منهجية تربية اأبناء العراقيني يف املدار�س مع 
و�سع خطة تربوية لبناء هذا اجليل داعيا القادة االقت�ساديني 
مو�سحا  بالعراق  االقت�سادي  بالواقع  النهو�س  اىل  البالد  يف 
فو�سى  اأي��ة  حيال  ح��ريى  و�ستقف  �ستحا�سب  اأجياال  هناك  اأن 

اقت�سادية تع�سف بالبالد.
ل�سالة  الثانية  اخلطبة  اأثناء  ال�سايف  احمد  ال�سيد  واأو���س��ح 
اجلمعة يف 20/ذو القعدة/1434ه� املوافق 2013/9/27م من 
ه  التعليم. وقال ما ن�سّ خالل امرين مهمني اولها حول م�ساألة 
املتعلقة بالطالب وبع�س  ذكرنا يف خطب �سابقة بع�س االم��ور 
االمور املتعلقة باملعلمني، و�سنذكر االآن �سيئًا مكمال اأال وهو هذا 
ال�سوؤال املهم الذي يحتاج ان يفكر فيه اأهل ال�ساأن حتى تت�سافر 
جمموعة اجلهود من اأجل النهو�س بهذه العملية، وبنّي ان بناء 
البناء والطرقات  البناء املادي وهو  البلد يرتكب من ق�سيتني: 
واجل�سور وما اىل ذلك.. والبناء االخر هو بناء املواطنة واإ�سعار 
الفرد انه جزء من هذا البلد عليه التزامات ويف مقابل ذلك له 

جمموعة من احلقوق.
عن  امل�سوؤولة  اجلهات  بع�س  تنه�س  مل  لالأ�سف  امل��وازن��ة  ه��ذه 

ذلك الإ�سعار املواطن بذلك، ولعلنا اذا اأردنا اأن ن�سع اليد على 
النقاط املهمة يف ذلك يجب علينا اأن نبداأ من اأول مراحل التعليم 

االبتدائية واملتو�سطة واالإعدادية واجلامعة.
ال�سنوات  من  تعترب  التي  ال�سنوات  هذه  ان  املالحظ  من  وتابع 
اىل  �سنوات   7 عمر  من  االن�سان  اأن  مّنا  كل  حياة  يف  الربيعية 
عمر 22�سنة او اأكرث يبقى يف اجلو الدرا�سي وبالنتيجة اذا و�سع 
�سينتج  فال�سك  الفرتة،  هذه  خالل  يف  تربويًا  منهجًا  امل�سوؤول 
جيال ينه�س بالبلد نهو�سًا كبريًا جدًا لذلك انا ا�ساأل القائمني 

على امل�ساألة التعليمية..
ما هي اخلطة الرتبوية لهذا اجليل؟! �سواء كان يف بناء املدار�س 
بالطريقة التي حتفظ كرامة اأوالدن��ا وبناتنا.. ما هي الطريقة 

العلمية يف توفري معلم لكل كذا تلميذ؟!
واأ�ساف اأن عامل اليوم يتعامل باأمور نعرّب عنها باملعدالت لكل كذا 
مري�س البد ان نوفر طبيب ولكل كذا تلميذ البد ان نوّفر معلم..
م�سكلة  يف  �ستت�سبب  وا�سحة  برامج  طرح  عدم  م�سكلة  هناك 
اأبنائنا من خالل  بناء  التطويرية يف  الرتبوية  اأخرى..الربامج 
وتثقيف هذا  والوطن  البالد  وجود معلم مميز ويف ذهنه حب 

الطفل على هذا اجلانب الرتبوي..

دعا خطيب جمعة كربالء وممثل املرجعية الدينية العليا يف كربالء 
املقد�سة �سماحة ال�سيد احمد ال�سايف اليوم اجلمعة ال�ساد�س من 
ذي القعدة 1434ه� املوافق 13 من �سهر اأيلول 2013م دعا القوات 
االمنية  االإج���راءات  واأخ��ذ  النا�س  ب��ارواح  االهتمام  اىل  االأمنية 
الكفيلة بحمايتهم ، داعيا اهلل ال�سفاء العاجل جلرحى التفجري 
االأخري يف احدى احل�سينيات يف بغداد و�سائال اإياه ان مين على 

ال�سهداء باملغفرة والر�سوان.
واأكد ال�سيد ال�سايف خالل خطبة اجلمعة على اأهمية االقت�ساد يف 
بناء الدول التي ت�سع الكثري من الدرا�سات مبا يتنا�سب مع و�سعية 
ذلك البلد والبد لكل بلد ان يبحث عن و�سائل بنائه من االأموال 

وال�سركات واالأ�س�س والعلمية .
م�سريًا اىل ان العراق يعتمد على نظرية اقت�ساد ال�سوق املفتوح 
التي تطلق اليد للقطاع اخلا�س يف بناء البلد االمر الذي يحتاج 
اىل درا�سة واقع البلد على االأر�س باال�سافة اىل الواقع النظري 

الت�سريعي.
مبينا ان الكل يريد بناء الدولة وموؤ�س�ساتها وهذا مادعا اىل فتح 
املجال لالتفاق مع �سركات القطاع اخلا�س م�ستدركا ان حديثه عن 
ال�سركات النزيهة والتي يطمح اأ�سحابها اىل امل�ساهمة ببناء البلد 
والتي يتعر�س اأ�سحابها اىل م�سايقات وعرقلة عملهم من قبل 

�سغار املوظفني الذين يقفون حجر عرثة اأمام عمل هذه ال�سركات 
ما يدعو االأخرية اىل ان تبتعد عن العمل مع  الدولة.

التي  ال�سركات  داعيا اجلهات ذات العالقة والقائمة على دعوة 
تريد ان تبني البلد وتقدمي الدعم وت�سهيل عملها بعيدا عن �سغار 
املوظفني الذين ي�سعون الع�سي يف عجلة تقدم العمل من اجل 

احل�سول على منافع ومكا�سب �سخ�سية.
مهدا  يعد  ال��ذي  ال��ع��راق  التعليم يف  واق��ع  اىل  �سماحته  وتطرق 
للح�سارات ولي�س طارئًا على احل�سارة فهو بلد العلم والكتابة يف 
الوقت ذاته وا�سفا الوقوف على اأطالل املا�سي لي�س �سحيحا ما 

مل يكن دافعا لبذل املزيد.
مبينا ان الو�سع التعليمي يف العراق يعاين م�ساكل عدة منها ظاهرة 
تزوير ال�سهادات التي تعد ا�ستهانة بالعلم واالإن�سان الن هذا املزور 
ق�سية  الأنها  العلم  اأه��ل  و�سيحارب  باجلهل  ي�سعر  دائما  �سيبقى 

نف�سية و�سيقف عائقًا اأمام اأ�سحاب ال�سهادات وهذا توهني للعلم.
ينتبه  الطالب  وكان  ال�سابق  ُمهابًا يف  كان  املعلم  اأن  اىل  م�سريا 
للمعلم واملدر�س الأنهما يريدان ان ي�سنعا منه طاقة يف امل�ستقبل 
وهيبة املعلم تاأتي من القوانني والنظم التي ت�سرعها الدولة لرعاية 
املعلم الأنه م�سوؤول عن تخريج جيل ي�ستلم ادارة �سوؤون البالد يف 

امل�ستقبل.

يجب حماية ال�سركات الر�سينة من �سغار املوظفني 

يحّذر من خطر تربوي على اأبناء العراقيني 

11 حمرم احلرام 1435 ه�



• حتقيق: في�سل غازي 

الشعائر الحسينية

 في كل عام تتجدد فينا وبيننا ذكرى عا�سوراء الأليمة، 
لكننا بفكرنا ووعينا ن�ستطيع تحويل هذه الذكرى اإلى حافز قوي 

في �سبيل ن�سر مبادئ النه�سة الح�سينية المباركة اإلى كل مجتمعات 
واأركان الأر�س.

زيادٌة في المعرفة
 وتجديٌد للوالء
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علينا اأن نبذل جهدنا يف اإقامة ال�سعائر احل�سينية ب�سكل اأح�سن، وب�سورة 
اأو�سع، وان نعتني مبجال�س العزاء واملنرب احل�سيني عناية  اأكرب، وب�سمولية 
كربى، ونرفع من كّمها وكيفها با�ستمرار ودوام، وذلك بان نقيم املجال�س 
ما  وخا�سة  النا�س،  لدى  املطلوبة  الكيفية  فيها  نراعي  وان  ح�سنة،  اقامة 
يفيد ال�سباب والنا�سئة، وان ندعو اخلطباء البارعني، واملبلغني احل�سينيني 
املفيدة  املحا�سرات  واإلقاء  النا�س،  يف  واخلطابة  املنرب  الإدارة  املربزين، 
املجتمع،  حلاجيات  وملّبية  الع�سر،  متطلبات  مت�سمنة  عليهم،  والقوية 

ومتفاعلة مع النفو�س والقلوب، واالأفكار والعواطف.
)الرو�سة  جملة  عملت  احل�سينية  ال�سعائر  من  املتعددة  للفوائد  وتو�سيحًا 
ابتداًء  احل�سينية  ال�سعائر  فائدة  على  االأ�سواء  ت�سليط  على  احل�سينية( 
بال�سيخ عبد املح�سن التتان من البحرين الذي قال" اإن اإحياء هذه ال�سعائر 
هو احلفاظ على الدين املحمدي االأ�سيل لكون االإمام احل�سني عليه ال�سالم 
�سحى بكل ما ميلك من اجل هذا الدين فكل ما يقام من �سعائر ومرا�سيم ال 

يعد �سيئا اأمام ما قدمه �سيد ال�سهداء عليه ال�سالم".

 وهذه ال�سعائر كما قال كبار العلماء هي التي حفظت لنا هذا االإ�سالم على 
مر الع�سور فاإقامتها واإحياوؤها من االأمور التي تعد واجبة، وعلى كل حمبي 
اأهل البيت -عليهم ال�سالم- اأن يبذلوا جهدهم يف اإحياء ال�سعائر احل�سينية 
باأجمل �سورة حتى نعك�س فيها واقعة الطف االأليمة يف كربالء املقد�سة من 

خالل االهتمام الكبري مبجال�س العزاء واملنرب احل�سيني ب�سكل م�ستمر".
او م�سجد  اأن يقام يف كل بيت م�سلم  "البد من  وختم عبد املح�سن بالقول 
ال�سالم- ملا  او ح�سينية وغريها من االماكن عزاًء لالإمام احل�سني -عليه 
له خري حلياتنا وموا�ساة للنبي واالأئمة االأطهار -�سالم اهلل عليهم جميعا- 
االأئمة  مبواقف  تتعلق  التي  املنا�سبات  جلميع  االأمثل  اال�ستغالل  وكذلك 
االأطهار وان اإحياء ال�سعائر احل�سينية ميثل الطريق الناجع لبناء اال�ستقرار 
لتثقيف  مهم  ركن  ي�سكل  اأنه  كما  االإن�سانية  لل�سخ�سية  والنف�سي  االأخالقي 

وتوعية املجتمع".

//////////////////////// 
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 الشعائر تزيد من معرفتنا وتقّربنا إلى مبادئ ديننا 
اخلطيب احل�سيني ال�سيد عادل العلوي يوؤكد" ان ال�سعائر احل�سينية تقّربنا 
لالإمام احل�سني -عليه ال�سالم- واالإمام يقّربنا اإىل اهلل -�سبحانه وتعاىل- 
ال�سعائر احل�سينية هو القرب من اهلل، وعلى كل حُمب  فاالآن املق�سود من 
الأهل البيت اأن يجعل من اأيام حمرم منطلقا لزيادة املعرفة ولزيادة التدين 
وااللتزام مببادئ االإمام احل�سني -عليه ال�سالم- فكلما اقرتب �سلوك املوؤمن 
من �سلوك االإمام احل�سني عليه ال�سالم فانه �سيكون مع �سلوك النبي حممد 

�سلى اهلل عليه واله و�سلم".

 الشعائر باب من أبواب الهداية
ال�سيخ علي اال�سدي من وا�سط يرى" ان ال�سعائر احل�سينية باب من اأبواب 
الهداية اإىل دين اهلل واىل مذهب اأهل البيت -عليهم ال�سالم- وال�سعائر هي 
املتاأتية  ال�سيعي قد ال يتح�س�س بالرحمة  االإن�سان غري  مدار�س ومواعظ الأن 
من ذكر اأهل البيت واإحياء اأمرهم، خا�سة اإذا ما كان بعيدا عن معنى وروح 
ال�سعائر احل�سينية، فاأغلب الذين �سملتهم الرحمة االإلهية بالهداية لطريق 
معرفه  البيت  اهل  يعرفون  كانوا  اأنهم  يقولون  ال�سالم  عليهم  البيت  اأه��ل 
عليهم  تعرفنا  احل�سينية  وال�سعائر  الوالئية  املمار�سات  بهذه  ولكن  �سطحية 

معرفة وا�سعة.."

 فضح للظلم وإثبات للحق
بيان  ال�سعائر احل�سينية هي  اأن" الفائدة من  يبنّي  امل�ستب�سر جو ق�سا�س 
الظلم الذي حلق باالإمام احل�سني عليه ال�سالم واأهل البيت يف كربالء، وهو 
اآخر ابن بنت نبي كان على االأر�س..". ويو�سح" من خالل ال�سعائر احل�سينية 
عرفُت ماذا فعل القوم ببنت ر�سول اهلل واأوالده -عليهم ال�سالم- وجميع هذه 
االأ�سياء اأحدثت ثورة يف داخلي، جعلتني مدافعًا عن اأهل بيت النبي بكل ما 
اأوتيت من قوة كما هو احلال عند جميع االأفراد واجلماعات التي تعرفت على 

نه�سة االمام احل�سني واأ�سلها واأ�سبابها ومعانيها..".
وي�سيف ق�سا�س" اإذا اأخذنا بنظر االعتبار ان التاريخ يعيد نف�سه، والظلم 
الذي مير به حمبي اأهل البيت -عليهم ال�سالم- وما يتعر�سون له يف معظم 
على  تتعرف  النا�س  فان  هنا  من  عرقي،  وتطهري  قتل  من  العربية  البلدان 
املذهب احلق الذي هو �سحية جلهات التطرف واجلهل والعنف واالرهاب، 
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االإ�سالم  الذين يدعون  ثلة من  ان هناك  والعامل  االمة  يعد خافيا على  فلم 
يعملون على حتريف مبادئه وتكفري امل�سلمني واحلاق ال�سرر االأكرب ب�سمعة 

الدين ولفرد امل�سلم على ال�سواء..".

 الشعائر بياٌن لألبعاد اإلنسانية
ال�ساعر يا�سر اآل غريب من امللكة ال�سعودية يقول" ال�سك اأن �سهر حمرم هو 
�سهر �سامل يف كل اجلوانب الدينية االجتماعية والثقافية وال�سيا�سية، وفيه 
والباحثني  املفكرين  ولكل  ال�سعوب  لكل  مدر�سة  وهو  االن�سانية،  االبعاد  كل 

وامل�سلحني والثائرين املجاهدين العاملني على ا�سالح النا�س".
ي�سيف غريب" ان كان الكثري من امل�سلحني ي�ستخدمون اجلانب االجتماعي 
اأكرث من غريه يف هذه املدر�سة املتجددة يف كل االأعوام والع�سور باالأخ�س يف 
التجمعات التي حتدث يف كل بلدان العامل من خالل ال�سعائر احل�سينية وما 

يقدم فيها من حقائق اأخفتها الكثري من املغر�سني عن الب�سرية".
ومن هكذا جتمعات تعم الفائدة للجميع ويتم ت�سجيل التاريخ ال�سادق ملحبي 
ومتبعي مذهب اأهل البيت -عليهم ال�سالم- الأنه هناك الكثري من احلقائق 
البلدان  على  باحلكم  تعاقبت  التي  الظاملة  احلكومات  واأزال��ت��ه��ا  اأخفتها 

االإ�سالمية..". 

 إثراء ثقافي متنوع..
االأديب جمتبى التتان من البحرين اأكد انه" البد من اأن يحفل �سهر حمرم 
املوؤمترات  مثل  والفعاليات  االأن�سطة  فيه  تتنوع  بحيث  متنوع،  ثقايف  باإثراء 
جانب  اإىل  التثقيفية،  الدينية  واملحا�سرات  العلمية  وامل��وؤمت��رات  البحثية 
االأم�سيات ال�سعرية والقراآنية واملعار�س الفنية، واأنا �سخ�سيًا اأجد اأن �سهر 
اأن تخلق زخما  التي من �ساأنها  حمرم هو �سهر مليء باالأن�سطة والفعاليات 
املبادئ  تعميق  اإىل  االأوىل  بالدرجة  يهدف  ومتنوعا  متجددا  ثقافيا  وحراكا 
االإن�سانية التي من اجلها قامت النه�سة احل�سينية، ويعيد اإىل االأذهان درو�س 

الت�سحية على م�ستوى الكرامة والفداء واالإباء.
وكل هذه الدرو�س نتعلمها من ثورة كربالء ومن �سرية �سيد ال�سهداء -عليه 
اأخرى متنورة ومتطورة يف هذه املرحلة،  باأ�سكال  اليوم تعاد  ال�سالم- وهي 
ونحن االأحق بتقدمي م�ساعر الوالء طيلة اأيام ال�سنة ولي�س يف مو�سم عا�سوراء 

فقط..    
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اأهل  اأقامه  الذي  العائلي   .. ق�سمني  اإىل  ينق�سم  العزاء  اإن  املوؤرخون  يذكر 
البيت وخا�سة ال�سبايا اأثناء اأ�سرهن .. والثانية اأهل العراق – الكوفة –  وهم 
ف�سعروا   ، ن�سرتهم  يتمكنوا من  ومل  البيت  اأهل  �سايعت  التي  ال�سخ�سيات 
عن  واالع��ت��ذار  امل��واالة  الإب��داء  كربالء  اإىل  فتوجهوا  قلوبهم   ياأكل  بالندم 
القعود من الن�سرة.. كانت تلك ال�سفرات باكورة جمال�س احلزن والبكاء عن 
التق�سري والرتهل الذي اأ�سابهم.. وهنا انتظمت القاعدة اجلماهريية للثورة 
على الطواغيت الذين بدلوا الدين وقتلوا احل�سني واأ�سحابه عليهم ال�سالم ..  
فكان الزوار احل�سينيون نواة حركة �سليمان بن �سرد اخلزاعي وثورة املختار 
الثقفي ، فاأ�سبح قرب احل�سني-عليه ال�سالم- ميثل الثورة على الظلم واملنطلق 
نحو احلرية واالإ�سالم احلقيقي .. ولعبت ثورة املختار دورا كبريا يف حتريك 
ال�سارع و�سحذ الهمم وحتري�سهم �سد االأمويني .. ولكن تلك التجمعات مل تكن 
عادات را�سخة وطقو�س ثابتة كما هي اليوم .. بل جاءت كردة فعل جماهريية 
يف التق�سري عن الن�سرة كما ذكرنا.. وحني عرفت ال�سلطة االأموية بالزخم 
تلك  اعتربت  ال�سالم-  -عليه  احل�سني  قرب  اإىل  يتوجه  ال��ذي  اجلماهريي 
الدولة   .. فحاولت  الثائر  القرب  وتاأييدا ل�ساحب  للدولة  الزيارات معار�سة 
مللمة جرميتها  يف قتله واإخفاء �سواأة ال�سلطة االأموية يف اأعظم جرمية ينتهك 

فيها االإ�سالم وحرمة ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه واآله- يف ال بيته فاأطلقت 
وعاظ ال�سالطني وزودتهم بكل ما يحتاجون الإلقاء اللوم على احل�سني -عليه 
ال�سالم- اأوال .. ومن ثم زيارته بدعة وظالله وكفر كما ن�سمعها هذه االأيام 
من االإعالم الوها-اأموي، فاأطلقت �سعاراتها التكفريية �سد الزوار .. ولكن 
اجلماهري تلقت اإ�سارات واأحاديث  من اأئمة الهدى بوجوب وحمبوبية زيارة 
اأبي ال�سهداء، وقد جاء يف تراث ال�سيعة ع�سرات االأحاديث التي ُترغب املوؤمنني 
وحتثهم لزيارة قربه ال�سريف يف كربالء .. وتبارى ال�سعراء من كل جهة للذب 

عن عقيدته .. وقد كتب احد �سعراء العراق البيت التايل ....
زر خري قرب يف العراق يزار ...... ودع احلمار فمن نهاك حمار

وظهر نوعا من االأدب اخلا�س مبلحمة عا�سوراء ا�سمه ) النياحة احل�سينية(
يف القرن الرابع الهجري التي ُعدت انتماًء ملوقف احل�سني -عليه ال�سالم- 
واأ�سحابه يف كربالء.يف وقت كان فيه املّداحون وقارئو املقامات ينت�سرون يف 
االأروقة االأدبية، اعترب البع�س اإن النياحة احل�سينية  تثري اخلالفات الطائفية 
مما �سبب ن�سوب معارك وحرق بع�س التكايا يف بغداد عام 346ه�  .. وب�سبب 
تلك احلوادث الدامية اأ�سدر عدد من علماء ال�سيعة بتعطيل �سالة اجلمعة  
حيث تعر�س �سباب م�سلون لالعتقال وال�سجن .. غري اإن قراءة مقتل احل�سني 

•ال�سيخ عبد احلافظ البغدادي

ودميومته  
  �سوؤال يرتدد يف ذهن القراء وغريهم ، متى تربعمت هذه املمار�سة العاملية التي غطت املعمورة ..؟ وما هي الظروف 

التي �ساعدتها ورعتها اإىل ال�سكل الذي نراه الآن
         لالإجابة عن هذا ال�سوؤال ل بد اأن نعود للزمن الذي �سنعته  ملحمة عا�سوراء عام 61 هجرية حني فجر اأبو 
الأحرار احل�سني بن علي -عليهما ال�سالم-  ثورته �سد النحراف الأموي لري�سم اأعظم لوحة جهادية يف تاريخ 

الإن�سانية ، وتلقفت اجلماهري تلك املنا�سبة لرت�سع منها درو�سا يف الفداء والت�سحية والإخال�س وال�سرب والثبات على 
نهج القران والعرتة الطاهرة..

 العزاء احل�سيني
ن�سوء
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-عليه ال�سالم- مل يتوقف رغم ال�سحايا والباليا التي وقعت على ال�سيعة يف 
اإن اللطم جرى يف امل�سهد  العراق ..  يذكر ابن اجل��وزي يف ج7 �س 23.. 
احل�سيني يف منت�سف القرن اخلام�س الهجري . وهو اأول توثيق ملواكب اللطم 
يف العراق ، ولكن احلقيقة اإن اللطم كان اأقدم من هذا التاريخ ، ولكنه وثيقة 
ًكتبت عن العزاء ، وهذا ما يدفعنا لتوثيق احل��وادث  .. وقد انت�سر قراءة 
ي�ساحبها  وكان   ، الهجري  ال�سابع  القرن  العراقية يف  املدن  كل  املقتل يف 
مواكب اللطم واأ�سبح مرقد احل�سني –عليه ال�سالم- كعبة ومالذا  ملاليني 
املحبني مل يوقفهم قتل وال تفجري مفخخات وال منع ال�سلطات ... وقد جربت 
االأنظمة اجلائرة احلاقدة كل اأنواع احلرب النف�سية والبدنية ، من �سجن 
وقتل وتهمي�س واإق�ساء وكل اأعمال اخل�سة الأنظمة ال�ساللة .. ابتداء من زياد 
بن اأبيه وولده .. ومعاوية ويزيد واأحفاده اإىل يوم اهلل هذا ، مل ينفع اأية و�سيلة 
ملنع زوار وجمانني احل�سني -عليه ال�سالم- عن اأن يرتاجعوا عن زيارته .. بل  
زادهم ذلك اإ�سرارا يف توا�سلهم رغم الظروف واملحن واحل�سار ... وكانت 
فرتة حكم االأتراك ال�سالجقة من اأ�سعب الفرتات التي مرت على ال�سيعة 
وتاريخهم يف العراق، حني اأعلنت الدولة حربها �سد ال�سيعة ورموزها بعد اإن 
تبنت مذهبا اآخر  �ساعدهم يف ذلك املعتزلة واملت�سوفة واال�ساعرة  و�سار 
ال�سيعي ال يجراأ اأن يقيم جمل�س عزاء للح�سني -عليه ال�سالم- .. ولكن بعد 
جميء ال�سفويون اإىل احلكم يف اإيران بداية القرن ال�ساد�س من الهجرة 
ال�سريفة  واإعالنهم املذهب ال�سيعي مذهبا ر�سميا للدولة ، انت�سر الت�سيع يف 
العراق ب�سكل وا�سع  ومرا�سيم العزاء جنبا اإىل جنب، لذلك جاءت التهم 
التي تّدعي اأن الت�سيع من اإيران وا�سله  فار�سي  يف حني اإن اإيران كانت �سنية 
املذهب على راأي اإمام فار�سي .. وانتقلت للت�سيع على راأي اإمام عربي هو 
مو�سى بن جعفر -عليه ال�سالم- .. لذلك اعترب داود با�سا احلاكم الرتكي 
اإن العزاء احل�سيني هو نوع من الدعاية التي تقوم بها الدولة االإيرانية ..!! 

فاإذا كان هذا راأي رئي�س الدولة فما بالك بعامة النا�س ..؟

    و يف بداية القران التا�سع ع�سر ميالدي ظهر اللطم يف العراق كما يذكر 
ال��وردي يف )ملحات اجتماعية ���س111 ج2 ( و�ساحب املوكب حممد  علي 
باقر اأ�سد اهلل من اأهايل الكاظمية املطهرة ..و�سيدت يف القرن نف�سه اأول 
احل�سينية  النجف  ويف  احليدرية  احل�سينية  وهي  كربالء  يف  احل�سينيات 
)رداتهم  يف   ال�سيعة  تّظلم  تظهر  اللطم  مواكب  وب��داأت   ... ال�سو�سرتية 
واأهازيجهم ( باعتبار اإنهم ال ميلكون اأجهزة اإعالم ذلك الوقت .. وقدمت 
مواكب الكاظمية ومناطق بغداد عددا من ال�سهداء عام 1928 حني منعت 
احلكومة العراقية الوطنية جميع اأ�سكال العزاء واملواكب .. وهي احلكومة 

التي جاءت ب�سبب ت�سحيات ال�سيعة ودمائهم يف ثورة الع�سرين املجيدة. 
           وا�ستمرت احلكومة العراقية يف منع وحماربة ال�سيعة و�سعائرهم 
) الها�سمي   ال��وزراء )يا�سني  رئي�س  .. ففي عام 1932 م منع  احل�سينية 
مواكب العزاء يف كافة اأنحاء العراق ، وقد فر�ست الدولة قيودا م�سددة على 
املواكب املتوجهة من الب�سرة اإىل كربالء للم�ساركة بيوم االأربعني وقد منعت 
مواكب الديوانية واحللة والنجف .. فتوجه الزوار اأفواجا وجماعات م�سيا 
على االأقدام من م�سافات بعيدة لزيارة احل�سني وخا�سة من طريقي احللة 
والنجف �سوب كربالء ..." وهذه نواة امل�سريات الطويلة" وكان ذلك �سببا يف 

انتفا�سة الفرات االأو�سط �سد احلكومة الطاغوتية ........
 اأما يف زمن الطاغية فاحلديث يطول.. اإذ ال زالت مرارته يف اأفواهنا، وكانت 
ردة الفعل على كل هذه املواقف اإن خدام احل�سني -عليه ال�سالم- تربعموا 
يف كل مدن العراق والكويت واإيران واأوربا ودول اخلليج كافة، واأ�سبح طريق 
راأ�س  اختاروا منطقة   اأحباب احل�سني حني  )يا ح�سني ( حقيقة فر�سها 
البي�سة يف الفاو " وهي اآخر نقطة من العراق" لالنطالق نحو القرب ال�سريف 

.. وحتولت بيوت املحّبني اإىل م�سايف ترفع �سعار " اهاًل بزوار اأبي علي" .
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وق����د ا���س��ت��ث��م��رت جم��ل��ة )ال��رو���س��ة 
احل�سينية( فر�سة تواجد ال�سيخ توران 
يف مهرجان ربيع ال�سهادة العاملي يف 
كربالء املقد�سة فاأجرت معه احلوار 

التايل:

حمرم احلرام 1435 ه�18

العراق مركز الشيعة في العالم
الزينبية في اسطنبول:  إمام جماعة مسجد 

موؤ�س�سي  اأحــد  تــوران،  حميد  ال�سيخ  �سماحة   
موؤ�س�سة الزينبية التي حتمل ا�سم املنطقة الواقعة 
فيها و�سط مدينة ا�سطنبول الرتكية، وهو اإمام 
يف  ع�سويته  عن  ف�سال  املنطقة،  هذه  م�سجد 
احتاد علماء اجلعفرية العاملي. ون�ساطه يف 
املجتمع املدين �سمن �سرائح حمبي واأتباع 
اأهل البيت عليهم ال�سالم يف ن�سر مبادئ 

الإ�سالم املحمدي الأ�سيل..

•  حوار: في�سل غازي



لرو�شة احل�شينية: ما هي اأهم االأهداف التي ت�سبو اىل حتقيقها موؤ�س�سة ا
الزينبية يف ا�سطنبول؟ 

ال�شيخ توران: ان الهدف من اقامة موؤ�س�سة الزينبية هو هدف ا�سالمي بحت، 

فهي تعد االوىل من نوعها عند ال�سيعة يف تركيا، فالأوقات متاأخرة مل توؤ�س�س اأية 
مدر�سة اأو موؤ�س�سة دينية للطائفة ال�سيعية يف تركيا.

 ومنذ )35( �سنة بداأت هذه املوؤ�س�سة تقوم مبمار�سة اأعمالها حتت اإدارة ال�سيخ 
العالمة )�سالح الدين اوزكندوز(، واهم اأعمال موؤ�س�سة الزينبية يف تركيا تنظيم 
ال�سيعة من اجل التوفيق يف حتقيق اأهدافنا الرامية اىل التعريف مببادئ اأهل 
ال�سعب  الأن  اال�سيل،  املحمدي  اال�سالم  متثل  والتي   - ال�سالم  -عليهم  البيت 
الدينية،  الناحية  من  والغرب  ال�سرق  يف  الباقية  ال�سعوب  عن  يختلف  الرتكي 
واأغلب امل�سلمني ال�سّنة يف تركيا هم من املذهب احلنفي اأي اأنهم قريبون جدًا من 
مذهب اأهل البيت عليهم ال�سالم، لكنهم ال يعتقدون بع�سمتهم ووجوب خالفتهم 
على امل�سلمني، لذلك كان يجب على امل�سايخ املتبعني ملذهب اأهل البيت -عليهم 
ال�سالم- يف تركيا اأن يبينوا مفاهيم اأهل البيت اإىل بقية املذاهب، من اجل بيان 
احلقيقة التي عمل الكثري من املغر�سني على اخفائها.. احلقيقة التي تبنيِّ اأن 
اأئمة اأهل البيت هم امتداد طبيعي لر�سالة الر�سول االأعظم حممد -�سلى اهلل 

عليه واآله- .
ويف احلقيقة اأن موؤ�س�سة الزينبية بداأت تقطف ثمار جهودها لل�سنوات املا�سية 
وهذا ما نالحظه من خالل املرا�سيم التي تقام يف يوم العا�سر من حمرم احلرام 
اأي يوم )عا�سوراء( بوجود جتمعات �سخمة جدا من اتباع وحمبي اهل البيت 
عا�سوراء  مرا�سيم  لت�سنيف  اليون�سكو  منظمة  ذلك  دعا  وقد  ال�سالم،  عليهم 
يف املرتبة االوىل من بني جميع املرا�سيم التي تقام يف الدول االأوربية من حيث 
التنظيم واملحتوى، وتقام هذه املرا�سيم �سنويا يف موؤ�س�سة الزينبية بح�سور ما 
يقارب ال� )500( األف �سخ�س م�سلم يف تركيا ومن خمتلف الطوائف اال�سالمية 
وغري اال�سالمية الأن االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( لي�س حكرًا لطائفة معينة 
اإمنا هو �سفينة النجاة لكل العامل، وهذا ما جعل االمام احل�سني رمزا للحرية 
والعدالة والوحدة يف العامل على مر الع�سور،  وهو ما اأجرب النا�س على ان جتتمع 

يف حب اأهل البيت عليهم ال�سالم.

جتاه ا الرتكي  ال�سارع  يف  الفعل  ردة  الحظتم  كيف  احل�شينية:  لرو�شة 
ن�ساطات موؤ�س�سة الزينبية وما تدعو اليه؟

ال�شيخ توران: ال اأخفي ما تعر�سنا له من م�ساعب يف بداية تكوين املوؤ�س�سة 

من قبل املتع�سبني واجلهالء، الذين كانوا ال يعرفون من هم اأهل البيت )عليهم 
ولكنهم  يعرفون  الذين  او  ال�سيعة،  هم  ومن  اجلعفرية  مذهب  وما  ال�سالم( 
ين�سبون العداء الأهل البيت )عليهم ال�سالم( الأ�سباب قد تكون دنيوية ومادية 
يف نف�س الوقت، ولكن مبرور الوقت حت�سنت العالقات مع جميع امل�سلمني وغري 
امل�سلمني يف تركيا، واأ�سبحت على اأح�سن ما يرام الأ�سباب عديدة منها الدعوة 
اإىل �سبيل اهلل باحلكمة واملوعظة احل�سنة، ومقابلة االإ�ساءة باالإح�سان والو�سوح 
والدقة واالعتدال يف الطرح الذي تنتهجه، وبف�سل هذه ال�سيا�سة احلكيمة متكنت 

موؤ�س�سة الزينبية اأن تك�سب ثقة ال�سعب الرتكي عمومًا.
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اإلساءة  ومقابلة  المقدرة  عند  والعفو  العمل  في  التفاني  بروح 
مؤسسة  تمكنت  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  واألمر  باإلحسان 

الزينبية أن تكسب ثقة وحب واحترام المواطن التركي.



لرو�شة احل�شينية: كيف متكنت موؤ�س�سة الزينبية من حتقيق االت�سال ا
االيجابي مع املجتمع، خا�سة واأن ال�سعب الرتكي مييل اإىل العلمانية اأو هكذا 

يبدو؟
ال�شيخ حميد توران: ب�سبب روح التفاين يف العمل والعفو عند املقدرة ومقابلة 

االإ�ساءة باالإح�سان واالأمر باملعروف والنهي عن املنكر، متكنت موؤ�س�سة الزينبية 
يف تركيا اأن تك�سب حب واحرتام وثقة املواطن الرتكي بكل اأطيافه، وكان من 
االأعمال التي يحر�س على تنفيذها الكثري من املتع�سبني هو ابعاد جميع و�سائل 
االعالم والف�سائيات عن نقل مرا�سيم عا�سوراء يف تركيا، لكن االآن اأ�سبحت 
الف�سائيات تت�سابق على نقل مرا�سيم عا�سوراء، بعد اأن ا�ستطاعت املوؤ�س�سة من 
تذليل كل العقبات التي كانت تقف يف طريقها من خالل بيان النية ال�سادقة 
يف اإ�سالح املجتمع اإ�سالحا اإ�سالميا كما اأمر الر�سول حممد -�سلى اهلل عليه 
واآله- من جهة ومعرفة الكثري من املواطنني االأتراك حقيقة اأهل البيت )عليهم 

ال�سالم( التي كانت خافيه عنهم من جهة ثانية.

واتهامات ا اأقاويل  هناك  العلوية  للطائفة  بالن�سبة  احل�شينية:  لرو�شة 
ب�ساأن طريقة عبادتهم ونوع عالقتهم باأهل البيت عليهم ال�سالم، ترى ما 

مدى حقيقة هذه االأقاويل؟
ال�شيخ توران: الق�سايا التي ُتثار بني مذاهب امل�سلمني يجب اأن حُتل باأ�سلوب 

عقالين وعلمي من جميع االأط��راف، اأما ما يقال عن العلويني اأنهم مغالون 
باالعتقاد باأهل البيت -عليهم ال�سالم-  لكنهم يف احلقيقة يعبدون اهلل -عّز 
البيت -عليهم  اأه��ل  اأتباع مذهب  وج��ّل-  كباقي امل�سلمني، وهم متفقون مع 
ال�سالم- يف العقيدة لكنهم خمتلفني يف العمل اأي اأنهم لي�سوا ملتزمني بفقه 

اأتباع اأهل البيت -عليهم ال�سالم-.
وهناك اهتمام كبري من قبل موؤ�س�سة الزينبية بالعلويني من خالل املركز الديني 
االأكرب من نوعه يف عموم اأوربا والذي تعمل على بنائه املوؤ�س�سة، وهذا �سيكون 
مركزا لن�سر ثقافة اأهل البيت عليهم ال�سالم، لتعم بركتهم على كل م�سلمي 
لنا نظرة  املجتمع  تكون نظرة  الأن  ن�سعى  تركيا من علويني وغريهم، فنحن 
ا�سالح و�سالم وحمبة، ونعمل على تعريف النا�س بتعاليم ومناقب وكرامات 

ومعجزات اأهل البيت )عليهم ال�سالم( ومتبعي مذهبهم..

لرو�شة احل�شينية: ما مدى رجع ال�سدى لالإعالم ال�سيعي يف الغرب، ا
وهل اأن هذا االإعالم يحتاج اىل تن�سيط؟

ال�شيخ توران: حينما ننظر اإىل الرموز املوجودة يف العراق مثل النجف 

االأ�سرف وكربالء املقد�سة والكاظمية وما متثله من امتداد امياين ُم�سع 

الأنحاء العامل، تتجلى فكرة من ُهم اأهل البيت )عليهم ال�سالم( لدى املجتمعات 
االأخرى، وتتك�سف �سيئا ف�سيئا حقيقة هذا الطريق املوؤدي اىل رحمة اهلل تعاىل 

ور�سوانه.  
يف ال�سنوات االأخرية ا�ستطاع االعالم ال�سيعي ت�سليط ال�سوء على مذهب اأهل 
اإذا ا�ستقر  انه  واأن��ا واثق  البيت )عليهم ال�سالم( يف كثري من بلدان العامل، 
الو�سع االأمني وال�سيا�سي يف العراق لو�سل اعالم اأهل البيت )عليهم ال�سالم( 
اإىل جميع بلدان العامل امل�سلمة وغري امل�سلمة، الن العراق يعترب مركز ال�سيعة يف 
العامل، اأما االآن فان ما ي�سل من االعالم ال�سيعي هو نداء املحبني ب�سوت )لبيك 
يا ح�سني( وباخل�سو�س يف �سهر حمرم احلرام يوم عا�سوراء، حني ت�سلِّط جميع 
ف�سائيات العامل كامرياتها مبختلف �سيا�ساتها وميولها ومعتقداتها على مرا�سيم 
عا�سوراء يف الكثري من دول العامل اال�سالمية وغري اال�سالمية، وهي تالحظ 
التزايد امل�ستمر يف كل عام عند حميي هذه املرا�سيم، يف جميع اأطياف ال�سعوب 
ومبختلف االأعمار، فمن معجزات االإمام احل�سني -عليه ال�سالم- ان �سدى هذه 

احلناجر ي�سل اىل اق�سى املدن يف االر�س.
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ُتثار بين مذاهب المسلمين  القضايا التي 
يجب أن ُتحل بأسلوب عقالني وعلمي من 

جميع األطراف



الإ�سالح يف ثورة احل�سني  

• نا�سر اخلزاعي 

ولقدكان باإمكانه ان يخطب بالنا�س يف مكة  ويبنّي لهم انحراف 
الطغاة، لكنه كان متيقنًا ان ا�ستماعهم له ال يرقى اىل عقولهم 
كحال تلبيتهم بالطواف  قلقلة بالل�سان الن الباطل خيم على 
تخوم مدنهم وقراهم و�سعابهم  واأوديتهم ومل يحركوا �ساكنا 
فاالأمر منوط به بالتكليف الرباين بان يرتك �سبيل الطغاة الذي 
مل يركن اليه قط  ومن قبله   كان اأخوه احل�سن عليه ال�سالم 
قد حقن دماء امل�سلمني بالهدنة املوؤقتة ولي�س كما يطلقون عليه 
تع�سفا بع�س الكّتاب ب�( ال�سلح  ) وكانت هذه الهدنة قد انتهت 
بتفرد املنحرف الطاغية بال�سلطة وبرقاب امل�سلمني ، لذا ترك 
احل�سني عليه ال�سالم احلج ليعلن ان دمه الطاهر هو املنقذ 
لهذه االمة من مرتكب املوبقات يزيد )لعنه اهلل( وان اخلروج 
اىل كربالء ال�سهادة لهو اف�سل من ال�سعي  بني ال�سفا واملروة 
وان رمي الطاغوت املت�سلط على رقاب النا�س بلهب ثورة تبقى 
�سعلتها  موقدة من دم ال�سهادة  لهو اف�سل من رمي جمرات 

ال�سيطان  التي تنتهي عند غروب ال�سم�س. 
للب�سرية  باالإ�سالح  اأت��ى  وال��ه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اإن 
جمعاء وبداأ م�سواره الر�سايل مبحيطه واأ�سلح �ساأنهم و�سوؤونهم 
املختلفة ، فعن مي�سر عن ابي جعفر -عليه ال�سالم- اإّنه دل 
على قوله تعاىل: ))وال تف�سدوا يف االأر�س بعد اإ�سالحها (( 
بقوله: يا مي�سر اإن االر�س كانت قبل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
واله و�سلم فا�سدة فاأ�سلحها اهلل -عّز وجّل- بنبيه) م�ستدرك 
الو�سائل ج 8 �س 58(واالم��ة بعد الر�سول بحاجة للعدل بني 
الرعية كاحتياجها للن�سح والتقومي با�ستمرار وهذا ياأتي من 
اأف��راد ذلك املجتمع ال من خالل  اإ�ساعة امل�ساواة بني  خالل 
الت�سلط واجلربوت الذي اأقره بنو اأمية �سنة بني الب�سر، وهنا 
يقول امري املوؤمنني عليه ال�سالم: )يف العدل اإ�سالح الربية ، 
يف العدل االقتداء ب�سنة اهلل ، يف العدل االإح�سان( م�ستدرك 

الو�سائل ج11 �س318...
  واالمة يف زمن االمام احل�سني فقدت العدل و�سذت حتى عن 
ال�سجون  وم��الأت طوامري  بانحرافها  وفاقتها  ال�سالفة  االأمم 
الفيايف  �سكنوا  وق��د  مطاردين  ال�سرفاء  وا�سبح  ب��االح��رار  
والقفار يبحثون عن ماأوى من ظلم بني امية وبط�سهم،  لذا 
فالبد من وجود م�سلح لهذه االمة ليعيد لها توازنها الأن كفة 
ال�سر هي التي لها اليد الطوىل باالأمة ، ومبا ان امل�سلح املر�سل 

من اهلل قد بلغ ر�سالته واعطى االمانة للقادة من بعده ، فها 
هو احل�سني عليه ال�سالم يعلم ان دمه �سيهدر باإعالنه هذا 
اال�سالح ويعلم ان ن�سحه لن يجد له اآذانا �ساغية فقد اأ�سابها 
ال�سمم من خطابات التحري�س �سد اآل حممد عليهم ال�سالم 

بعد كل �سالة جامعة .
وها هو االم��ام احل�سني -عليه ال�سالم -اأم�سى �سهيد احلق 
واال�سالح يف اأمة جّده وقادت اأخته �سريكة الر�سالة زينب عليها 
ال�سالم زمام االإ�سالح لتو�سل الت�سريح اىل عقر دار اخلالفة 
بعد ان خطبت يف الكوفة واأ�سمعت احل�سور �ساللة قادة االمة 
املت�سلطني، وهو ما دار يف جامع بني اأمية مقر خالفة ال�سر 
فذكرت الفرق ال�سا�سع بني فعل امريهم الفا�سق وبني �سبط 
الر�سول -�سلى اهلل عليه واله و�سلم -واأكدت له انه بقتل ريحانة 
النبي ال ميحو ذكرهم وال مييت وحيهم فهم املر�سلون من اهلل 
لهداية هذه االمة واكمل هذا البيان االمام زين العابدين -عليه 
ال�سالم -وهو يرتقي منرب اجلامع االموي ، اأن النبي واهل بيته 
هم من اختارهم اهلل لهداية الب�سر ولي�س الطلقاء واحفادهم .
 اإن زينب -عليها ال�سالم- واالمام ال�سجاد -عليه ال�سالم-  
الأن  اأحالمهم  و�سفهوا  االم��ة  بيوتات  لكل  الر�سالة  اأو�سلوا 
خطابهم حاكى خلجات انف�سهم بعنفوان اال�سالح، وقائد هذا 
الدور يراقبهم راأ�سا على الرماح او عند ط�ست بني خيزران 
الطاغية يذّكرهم بوعد اهلل لهم، وفمه الطاهر يتلو اآيات الذكر 
احلكيم  فيا عجبا مل�سلح قطعوا منه الوتني و�سحقت اخليول 
وكلما دخل هذا  الآخ��ر   بلد  راأ�سه من  و�سرّيرَ  الطاهر  ج�سده 
الراأ�س املبارك لبلد اإال وجذب نحوه من �سلحت �سريرته فمنهم 
من زف �سهيدا بنطقه احلق ومنهم من التحق بركب احل�سني 
-عليه ال�سالم- موا�سيا لهم عارفا بحقهم يطلب الغفران من 
اهلل  فاحل�سني  قربان اهلل لدين جده حممد -�سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم-  فمالأ وهج نور ال�سهادة كل ارجاء العامل على مر 

الع�سور وتنف�ست االمم عبق احلرية ! 
   وكما  اأ�سرق نور اال�سالح احل�سيني يف �سيعته وحمبيه �ست�سرق 
ال�سم�س بنور ربها بظهور قائم اآل حممد -اأرواحنا له الفداء - 
و�سيعم ال�سالم والطماأنينة يف كل ربوع العامل ، وبذلك متام 
اال�سالح الذي نادى به االمام ال�سهيد الغريب احل�سني بن علي 

عليهما ال�سالم... 

اإن لالإ�سالح بني النا�س يف الإ�سالم اأهمية كبرية، 
وقيمة عظيمة، فهو جزء من الميان، وهو خلق 
من اأخالق الإ�سالم، وقد حث اهلل تعاىل عليه 
ا�ستقرارها  ي�ستقيم  ل  المم  لأن  فيه  ــب  ورغَّ
ذكر  وقد  ال�سالحية  بامل�ساريع  اإل  وبناوؤها 
اآيـــات نذكر منها قــول اهلل  ال�ــســالح يف عــدة 
اإِلَّ َمْن  َواُهْم  ْ ن نَّ تعاىل((  :لَّ َخرْيَ يِف َكِثرٍي مِّ
ا�ِس َوَمن  اَلٍح َبنْيَ النَّ ْو َمْعُروٍف اأَْو اإِ�سْ َدَقٍة اأَ اأََمَر ِب�سَ
ُنوؤِْتيِه  َف�َسْوَف   ِ اهللَّ اِت  َمْر�سَ اْبَتَغاء  َذِلَك  َيْفَعْل 

اأَْجًرا َعِظيًما))   114 الن�ساء.
مــاأمــورًا  ــان  ك ال�سالم  عليه  احل�سني  ان  ــا  ومب
امام  كونه  به  منوط  المــر  -وهــذا  بالإ�سالح 
دين  يف  وانحرافا  منكرا  راأى  مــا   -اإذا  زمانه 
ــس، وهــذا ما نده  جده وهو خليفته يف الر�
لأِِخيِه  ُمو�سى  وقــاَل  تــعــاىل:))  بقوله  اأي�سًا 
ِبْع �َسِبيَل  ِلْح ول َتتَّ هاُروَن اْخُلْفِني يِف َقْوِمي واأَ�سْ
امْلُْف�ِسِديَن  ))   العراف 142((  لذا فقد كان 
هو  والإنــ�ــســاين  والأخــالقــي  الديني  واجــبــه 

ال�سالح يف هذه الأمة.
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 لقد تعر�س الدين للتحريف عن جهل او عمد ،كما قال ابو 
مو�سى ال�سعري : ))لقد ذكرنا علي بن ابي طالب �سالة كنا ن�سليها 
مع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واله و�سلم ،اما ن�سيناها ،واما تركناها 

عمدا ...(()1(.وقريب منه عن عمران بن ح�سين)2(.وفي 
حديث ابي الدرداء :))واهلل ما اعرف من امة محمد �سلى اهلل 

عليه واله و�سلم �سيئا ال انهم ي�سلون جميعا (()3(.وفي حديث 
ان�س قال :))ما اعرف �سيئا مما كان على عهد النبي �سلى اهلل عليه 

واله و�سلم . قيل : ال�سالة . قال : الي�س �سيعتم ما �سيعتم فيها ((
)4( ... الى غير ذلك .

م�ستل من كتاب: ))فاجعة الطف  
اأبعادها، ثمراتها، توقيتها((  
تاأليف:المرجع الديني ال�سيد 
محمد �سعيد الحكيم )دام ظله(

للتحريف
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وقد عانى اال�سالم نتيجة ذلك من امور ثالثة :
جهل املت�سدي للفتوى والق�ساء 

االمر االول :جهل املت�سدين لبيان االحكام يف الفتوى 
املع�سوم  غري  احلاكم  من  الينتظر  ،حيث  والق�ساء 
والتقيد   ، له  واالرج��اع  للمع�سوم  بالرجوع  يلتزم  ان 

بفتواه وق�سائه . 
خ�سو�سا بعد ما �سبق من ت�سوه املفاهيم التي يبتني 
اجلماعة  ول��زوم  للطاعة  اال�سالمي  املجتمع  عليها 

والفرقة والفتنة .
وبعد ماهو املعلوم من كون املع�سوم خ�سمًا لل�سلطة 
وما يحمله من  رفيع  له من مقام  – مبا  ،وقد غيب 

مفاهيم ا�سيلة – عن الكيان اال�سالمي العام . 
لكل  املجال  احلاكم  يف�سح  ان  حينئذ  الطبيعي  ومن 
كانت  مهما   ، رك��اب��ه  يف  ي�سري  ،او  معه  يتعاون  م��ن 
مع  خ�سو�سا   ، الق�ساء  يف  ومتر�سه  الدينية  ثقافته 
للتكثري  ،واحلاجة  الفتوح  نتيجة  اال�سالم  رقعة  �سعة 

من الق�ساء واملفتني . 

ظهور الخــتــالف يف احلديث   
والق�ساء والفتوى 

وبذلك ظهر االختالف يف احلديث املروي عن النبي 
�سلى اهلل عليه واله و�سلم ، كما هو املعلوم بالرجوع 
امري  عن  ال�سابق  احلديث  ت�سمنه  ،وق��د  مل�سادره 
املوؤمنني )�سلوات اهلل عليه( يف بيان ا�سباب اختالف 
االحاديث عن النبي �سلى اهلل عليه واله و�سلم )5(. 
قربهم  مع  واملفتني  الق�ساة  بني  االختالف  �ساع  كما 
)6(،ب��ل  و�سلم  وال��ه  عليه  اهلل  �سلى  النبي  عهد  من 
كثريًا ماتختلف فتاوى او ق�ساء ال�سخ�س الواحد يف 

امل�سالة الواحدة )7(.  
االختالف  – برفع  ذلك  كل  – مع  التزام  دون  من 
وت�سحيح اخلطا ،لعدم االعرتاف باملرجع املع�سوم 
من جهة ، وعدم االهتمام بتوحيد الفتوى وت�سحيح 
اخلطا من جهة اخرى ، بل مع اقرار كل على مايقول 
والق�ساة  املفتني  ا�سخا�س  باحرتام  يوحي  بنحو   ،
واحلكم  احلق  ح�ساب  على  ال�سلطة  مع  املن�سجمني 

ال�سرعي الواحد . 

ــوؤمــنــني -عليه  امل كـــالم امـــري   
ال�سالم- 

وال�سالم  ال�سالة  اف�سل  )عليه  املوؤمنني  امري  يقول 
(:)) ترد على احدهم الق�سية يف حكم من االحكام 
بعينها  الق�سية  تلك  ترد  ثم   . براأيه  فيها  فيحكم   ،
على غريه ، فيحكم فيها بخالفه . ثم يجتمع الق�ساة 
في�سوب   ، ا�ستق�ساهم  ال���ذي  االم���ام  عند  ب��ذل��ك 
 ، واح���د  ونبيهم   ، واح���د  والههم  جميعًا.  اراءه���م 

وكتابهم واحد . 
؟!ام  فاأطاعوه  باالختالف  -تعاىل-  اهلل  اأفاأمرهم 
نهاهم عنه فع�سوه ؟!ام انزل دينًا ناق�سًا فا�ستعان 
ان  فلهم   ، له  �سركاء  كانوا  او  ؟!  اإمتامه  على  بهم 
يقولوا ، وعليه ان ير�سى ؟! ام نزل اهلل �سبحانه دينًا 
فق�سر الر�سول �سلى اهلل عليه واله و�سلم عن تبليغه 
وادائه . واهلل يقول :)مافرطنا يف الكتاب من �سيء 

 )8(...)
وباملنا�سبة روي عن حف�س بن عمر ، قال : )) كان 
اخل�سوم  عليه  كرث  اذا  )ر���س(  اخلطاب  بن  عمر 
�سرفهم اىل زيد . فلقي رجال ممن �سرفه اىل زيد 
امري  يا  علي  ق�سى   : ق��ال  ؟  �سنعت  ما   : له  فقال   ،
املوؤمنني . قال : لو كنت انا لق�سيت لك . قال : فما 
مينعك وانت اوىل باالمر ؟ قال : لو كنت اردك اىل 
كتاب اهلل او �سنة نبيه فعلت . ولكني امنا اردك اىل  

الراأي ، والراأي م�سري (()9( .  

ــــراأة عــلــى الفتوة  ظــهــور اجل  
والق�ساء 

الفتوة  على  اجل���راة  ذل��ك  يفرز  ان  الطبيعي  وم��ن 
ب��ال��راي  واالع���ت���زاز   ، فيهما  وال��ت�����س��ام��ح  واحل��ك��م 
واال�سرار عليه ، و�سيوع االختالف ، وفقد ال�سوابط 
ويف   ، واح��ك��ام��ه  وتعاليمه  ال��دي��ن  على  التعرف  يف 
�سوؤون  جميع  ويف   ، فيها  واملرجعية  للفتوى  الت�سدي 

الدين من اال�سول والفروع . 
النا�س  لعموم  اليتي�سر  املجيد  الكتاب  ان  وال�سيما 
للتاويل  �سالح  وان��ه   . منه  االحكام  تفا�سيل  معرفة 

على وجوه خمتلفة ، ولو كانت متكلفة . 

خا�سة  نظر  جهة  لو  يتع�سب  من  بها  يت�سبت  وق��د 
ال�سمعة  ويحب  الظهور  يحاول  او   ، وي�سري يف خطها 

، دعمًا لراأيه وا�سرارًا عليه . 
كما ان ال�سنة ال�سريفة قد ابتليت بال�سياع على عامة 
النا�س – نتيجة ما�سبق من حتجري ال�سلطة عليها – 
املوؤمنني )�سلوات اهلل  التي �سبق من امري  وباالآفات 
عن  االخ��ب��ار  اختالف  وج��ه  يف  لها  (التعر�س  عليه 

النبي �سلى اهلل عليه واله و�سلم )10(. 

املــوؤمــنــني -عليه  امــري  �سكوى   
ال�سالم- من او�ساع المة 

املوؤمنني عليه  امل�سكلة من خطبة المري  ويبدو تفاقم 
ال�سالم ، قال فيها : ))وماكل ذي قلب بلبيب ، والكل 
ذي �سمع ب�سميع ، وال كل ناظر بب�سري . فيا عجبي – 
ومايل ال اعجب – من خطاأ هذه الفرق على اختالف 
حججها يف دينها ، ال يقت�سون اثر نبي ، واليقتدون 
عيب  عن  واليعفون   ، بغيب  واليوؤمنون   ، و�سي  بعمل 
 . ال�سهوات  يف  وي�سريون   ، ال�سبهات  يف  يعملون   .
املعروف عندهم ما عرفوا ، واملنكر عندهم ما انكروا 
. مفزعهم يف املع�سالت اىل انف�سهم ، وتعويلهم  يف 
اإمام  ام��رىء منهم  ك��اأن كل  اآرائ��ه��م   املبهمات على 
نف�سه ، قد اخذ منها فيما يرى بعرى ثقات ، وا�سباب 

حمكمات (()11( 
 ، االمة  النق�سام  ال�ساحلة  االر�سية  ذلك  حقق  وقد 
 ، باخلوارج  بدات  التي   ، اال�سالم  يف  الفرق  وظهور 
وانا  هلل  وانا   . هذا  يومنا  حتى  بعدهم  من  وتتابعت 
اليه راجعون . واحلديث يف ذلك طويل نقت�سر منه 

على ماذكرنا. 

ـــداع يف الــديــن  ـــت ــور الب ــه  ظ
وخمالفة ن�سو�سه 

وخمالفة  الدين  يف  االب��ت��داع  ظهور   : الثاين  االم��ر 
ملا  بالرجوع  ذل��ك  يت�سح  ،كما  وجت��اوزه��ا  ن�سو�سه 

ذكره اهل احلديث وعلماء الكالم واملوؤرخون . 
والنا�س على دين ملوكهم ياخذونه منهم . بل كثريًا 
يقدمون  او   ، به  والتقيد  دينهم  ما اليهتمون مبعرفة 

طاعتهم على مايعرفون من دينهم .  



وياتي -ان �ساء اهلل تعاىل- يف املقام االول من املبحث الثاين كالم المري املوؤمنني 
)�سلوات اهلل عليه ( يتعر�س فيه لبع�س تلك املخالفات والبدع )12( .

 ت�سويه احلقائق يف التاريخ واملناقب  واملثالب 
،كما  واملثالب  املناقب  ، ويف  وال�سرية  التاريخ  ت�سويه احلقائق يف   : الثالث  االمر 
ا�سرنا اىل بع�سه عند الكالم يف القاب الت�سريف التي اطلقت على احلكام ومن 
، وغري ذلك مما  ال�سريفة  النبوية  ال�سنة  التحجري على  ، ويف  �سار على خطهم 

تقدم . وقد ياتي ماينفع يف املقام .  

 ظهور حجم اخلطر مبالحظة ثقافة المويني
وميكن ان نعرف خطورة ماكانت ت�سل اليه االمور لو بقيت االمور على ذلك – من 
دون ا�سالح يف م�سار ال�سلطة ، او معار�سة تقف يف وجهها ، وانكار يكبح جماحها 

 . االموي  احلكم  ايام  االمر  اليه  انتهى  – مما 
حيث �سفت لالمويني – والًء وتثقيفًا – ال�سام ، التي هي مركز ثقل قوتهم ، ومل 
للمناطق  فيها  ثقافتهم  يعمموا  ان  وا�ستطاعوا   . فيها معار�سة ظاهرة  لهم  تكن 
النائية عن مواقع املعار�سة وتاثريها . كما تقدم �سيء منه عند التعر�س ملوقف 

اهل اإفريقية )13( . 

 مناذج من التحريف يف العهد الموي 
احلقائق  على  والتعتيم  الدين  يف  والتحريف   ، املفاهيم  ت�سويه  مدى  يبدو  فانه 
واتباعهم  وت�سريحات عمالهم  وت�سريحاتهم  افعالهم  ، من  وقلبها   ، وجتاهلها 
حتى يف بقية بالد امل�سلمني ، ا�ستهوانًا باملعار�سة ، وحتديًا ل�سعور امل�سلمني فيها . 
1-فقد �سبق من معاوية قوله : )) االر�س هلل ، وانا خليفة اهلل ، فما اخذت فلي ، 

وماتركته للنا�س فبف�سل مني (()14(.
2-وملا دخل معاوية الكوفة بعد �سلح االمام احل�سن -عليه ال�سالم- معه ،وبايعه 
جبلة  بن  اال�سود  بن  �سعيد  او  الهمداين  اخلطاب  بن  ه��اين  عليه  دخ��ل  النا�س 
الكندي ، فقال : ))ابايعك على كتاب اهلل و�سنة نبيه((. فقال له معاوية : ))وال 

�سرط لك (( . لكن الرجل قال له :))وانت اي�سًا فال بيعة لك ((. فرتاجع معاوية 
وقال : 

))اذن فبايع . فما خري �سيء لي�س فيه كتاب اهلل و�سنة نبيه (()15(.
3-كما �سلى معاوية �سالة اجلمعة يوم االربعاء )16(.

4-واتخذ لعن امري املوؤمنني �سنة يف الدين . حتى ورد انه اذا تركها بع�سهم �ساح 
النا�س تركت ال�سنة )17(. 

وقال حممد بن عقيل :))اجمع اهل حم�س يف زمن ما على ان اجلمعة الت�سح 
لعن   العزيز  عبد  بن  عمر  رفع  (()18(.ومل���ا  ال�سالم  عليه  تراب  ابي  لعن  بغري 
ذي  وايتاء  واالح�سان  بالعدل  يامر  اهلل  )ان  بدله  ،وجعل  ال�سالم  عليه  االإم��ام 
– بن حممد بن عبد اهلل بن عمرو بن  القربى ...()19(ق��ال عمرو بن �سعيب 
العا�س - :))ويل لالمة . رفعت اجلمعة ، وتركت اللعنة ، وذهبت ال�سنة (()20(. 
وملا خطب اخلطيب بذلك يف جامع �سنعاء قام اليه ابن حمفوظ ، وقال : ))قطعت 
ال�سنة ((قال : )) بل هي البدعة ((فقال : ))النه�سن اىل ال�سام ، فان وجدت 
اخلليفة قد عزم على قطعها الأ�سرمّن ال�سام عليه نارًا((. لكنه ملا خرج تبعه اهل 

�سنعاء فرجموه باحلجارة حتى غمروه وبلغته بها )21(.
ابي  ب�سهادة  ثقيف  عبد  فرا�س  على  املولود  �سمية  بن  زياد  معاوية  5-وا�ستلحق 
مرمي ال�سلويل بزنًا ابي �سفيان ب�سمية )22(،حتديًال�سنة النبي -�سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم- املتفق عليها بني امل�سلمني – حيث قال -�سلى اهلل عليه واله و�سلم- : 
بالقيم  وا�ستهتارًا   ، للحياء  وللعاهر احلجر (()23( - ونزعا  للفرا�س  ))الولد 

واملثل ، كما اأ�سار اىل ذلك ال�ساعر بقوله : 
             اأال  ابلغ معاوية بن حرب 

                                             مغلغلة من الرجل اليماين 
              اأتغ�سب اأن يقال ابوك عف              

                                             وتر�سى اأن يقال اأبوك زان؟)24( 
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 . عنه  اهلل  ر�سي  اال�سعري  مو�سى  ابي  حديث   412،315،  400، له  واللفظ  ج:4����س:392،  احمد  )1(م�سند 
امل�سنف البن ابي �سيبة ج:1�س:272 كتاب ال�سلوات :من كان يتم التكبري والينق�سه يف كل رفع وخف�س .

علل الدار قطني ج:7�س :224 . فتح الباري ج :2�س :224 . عمدة القاريء ج : 6�س : 58 -59 . تف�سري القرطبي 
ج :1 �س: 172 . �سرح معاين االثار ج :1 �س:221 . التمهيد البن عبد الربج  ج:9 �س :176 .

وغريها من امل�سادر الكثرية .
)2(�سحيح البخاري ج :1 �س :190 ،200 .�سحيح م�سلم ج:2 �س:8 .

)3(�سحيح البخاري ج :1 �س 159 كتاب اجلماعة واالمامة : باب ف�سل �سالة اجلماعة ، واللفظ له . م�سند 
. وغريها من   175 : :16 �س  للنووي ج  �سرح �سحيح م�سلم   . ال��درداء  ابي  باقي حديث  احمد ج:5 �س 195 

امل�سادر 
)4(�سحيح البخاري ج:1 �س : 134 كتاب مواقيت ال�سالة : باب ت�سييع ال�سالة عن وقتها . ونحوه يف الكايف 

ج: 8 �س 64 . 
)5( تقدم يف �س : 182 – 183 . 

)6( ومن املفردات ذلك ماجتده يف �سحيح م�سلم ج : 5 �س 125 كتاب احلدود : باب حد اخلمر ، وم�سند احمد 
ج : 3 �س 115 م�سند ان�س بن مالك ، و�سنن الدارمي  ج: 2  �س 354 كتاب الفرائ�س : باب قول عمر يف اجلد 
، وال�سنن الكربى للبيهقي ج : 6�س 247 كتاب الفرائ�س : باب من ورث االخوة لالب واالم او االب مع اجلد ، 

وم�سند ابي يعلى ج :5 �س 368 ح : 3015 ، وغريها من امل�سادر الكثرية . 
 ، امل�سركة  : باب  الفرائ�س  : 255 كتاب  للبيهقي ج :6�س  الكربى  ال�سنن  )7( ومن مفردات ذلك ماجتده يف 
وامل�سنف البن ابي �سيبة ج :7 �س : 334 كتاب الفرائ�س ،ومعرفة ال�سنن واالثار ج : 5 �س : 71 كتاب الفرائ�س : 
باب امل�سركة . امل�سنف لعبد الرزاق ج :10�س : 262 كتاب الفرائ�س : باب فر�س اجلد ، وغريها من امل�سادر . 

)8( نهج البالغة ج :1 �س : 54- 55 . 
)9( تاريخ املدينة  ج : 2 �س : 693 .

)10(تقدم كالمه عليه ال�سالم يف �س : 182  - 183 .
)11(نهج البالغة ج:1 �س: 155 – 156 .

)12(ياتي يف �س :280 وما بعدها .
)13(راجع �س : 209 وما بعدها  . 

)14(تقدمت م�سادره يف �س: 170 .
)15(ان�ساب اال�سراف ج :3 �س :288- 289 امر احل�سن بن علي بن ابي طالب عليهما ال�سالم ، واللفظ له . 

تاريخ دم�سق 
ج:52 �س :380 يف ترجمة حممد بن خالد بن امة . 

العتب   .  116 : الكافية �س  الن�سائح   . �سفيان  ابي  بن  :41 ذكر خالفة معاوية  الذهب ج:3 �س  )16(م��روج 
اجلميل على اهل اجلرح والتعديل  �س :56 .

)17(الن�سائح الكافية �س :116 . 
)18(الن�سائح الكافية �س : 116 . 

)19(�سورة النحل االية :90. 
.      وقال ال�سجري : ))ملا ا�سقط عمر بن عبد  )20(مناقب ال ابي طالب البن �سهر ا�سوب ج:3 �س : 22 
العزيز) رحمه اهلل تعاىل(من اخلطب على املنابر لعن امري املوؤمنني عليه ال�سالم قام اليه عمروا بن �سعيب 
وقد بلغ اىل املو�سع الذي كانت بنو امية تلعن فيه عليًا عليه ال�سالم فقراأ مكانه : )ان اهلل يامر بالعدل واالح�سان 
وايتاء ذي القربى وينهى عن الفح�ساء واملنكر (فقام اليه عمروا بن �سعيب )لعنه اهلل (،فقال ياامري املوؤمنني : 
ال�سنة ال�سنة ،يحر�سه على لعنه {كذا يف امل�سدر }علي عليه ال�سالم . فقال عمر : ا�سكت . قبحك اهلل . تلك 
البدعة ال ال�سنة . ومتم خطبته (( االمايل لل�سجري ج: 1�س : 153 احلديث ال�سابع : ف�سل اهل البيت عليهم 
)21 ( ال�سالم كافة وما يت�سل بذلك .      

غاية االماين يف اخبار القطر اليماين �س : 117 يف احداث �سنة 99 من الهجرة . 
)22(الكامل يف التاريخ ج : 3�س : 444 احداث �سنة اربع واربعني من الهجرة : ذكر ا�ستلحاق معاوية زيادًا. 
�سرح نهج البالغة ج : 16 �س : 187 . مروج الذهب ج : 3 �س : 16 ذكر خالفة معاوية بن ابي �سفيان : احلاق 

زياد بابي �سفيان . خزانة االدب ج : 6 �س : 50 الن�سائح الكافية �س : 81 . 
)23(�سحيح البخاري ج : 3 كتاب البيوع �س : 5 باب احلالل بني واحلرام بني ، �س : 39 باب �سراء امللوك من 
احلربي وهبته وعتقه ، �س : 187 كتاب الو�سايا : باب قول املو�سي لو�سيه تعاهد ولدي ومايجوز للو�سي من 
الدعوى ، ج : 5�س : 96 كتاب املغازي : باب غزوة الفتح ، ج : 8 �س: 9 كتاب الفرائ�س : باب الولد للفرا�س حرة 
كانت اوامة ، او غريها . �سحيح م�سلم ج:4 �س : 171 كتاب الر�ساع : باب الولد للفرا�س وتو قي ال�سبهات . �سنن 

ابن ماجة ج : 1 �س : 646 باب الولد للفرا�س وللعاهر احلجر . وغريها من امل�سادر الكثرية .
)24(تاريخ الطربي ج : 4 �س : 235 احداث �سنة ت�سع وخم�سني من الهجرة ، واللفظ له . الكامل يف التاريخ ج : 
3 �س : 532 احداث �سنة ت�سع وخم�سني من الهجرة : ذكر هجاء يزيد بن مفرغ احلمريي . اال�ستيعاب ج : 2 �س 
: 527 يف ترجمة زياد بن ابي �سفيان . تاريخ دم�سق ج : 34 �س : 314 يف ترجمة عبد الرحمن بن احلكم بن ابي 
العا�س ، ج : 65 �س : 180 – 181 يف ترجمة يزيد بن زياد بن ربيعة . وفيات االعيان ج : 6 �س : 350 يف ترجمة 
يزيد مب مفرغ احلمريي . البداية والنهاية ج : 8 �س : 103 احداث �سنة ت�سع وخم�سني من الهجرة : ق�سة يزيد 

بن ربيعة بن مفرغ احلمريي . وغريها من امل�سادر .

بية بعمر الزهور ت�سيل اأمواجهم من مفارق الطرق  اأطفال و�سِ
الرئي�سية املوؤدية للمدينة املقد�سة لتمتد عرب االأزقة وال�سوارع 
الذين  واأط��ف��ال��ه  ملوا�ساته  االح����رار،  الأب���ي  و���س��واًل   الفرعية 

ا�ست�سهدوا معه يف واقعة الطف الفا�سلة يف التاريخ االإ�سالمي.
ال�سري  م عناء  اأحد للخروج ولتج�سُّ هوؤالء االطفال مل يدعهم 
التي  ال��والء  �سعارات  اأحد  يلّقنهم  الكيلومرتات، ومل  لع�سرات 
يحملونها الآل حممد -�سلى اهلل عليه واآله- بل اأنهم ُزّقوا حّب 
ْت يف �سرايينهم معاين  اهل البيت -عليهم ال�سالم- زّقًا وقد �سررَ

نه�سة احل�سني امتدادًا ملا كان يف اأ�سالب اأ�سالفهم.
يقيمونها  التي  والتكيات  الهيئات  تعنيه  عّما  ت�ساألهم  وعندما 
ة حتت اأ�سماء مثل، هيئة اأ�سبال القا�سم، وتكية  باأناملهم الغ�سّ
اإّنهم  بفخر:  لك  يقولون  فاأنهم  وغ��ريه��ا،  الر�سيع  عبداهلل 
ي�ستذكرون م�سيبة ابن االمام احل�سني -عليه ال�سالم- الذي 
رفعه بيديه ال�سريفتني لرياه جي�س ابن زياد اللعني وقد اأحرقه 
الظماأ، ع�سى اأن يعود القوم لر�سدهم ويذكروا من ُهم هوؤالء 
عون عطا�سى اآل حممد ي�سربون املاء.  درَ الذين يريدون قتالهم ويرَ
اإال ان الغّي قد اأعمى قلوب بني اأمية وجي�سهم فاأجهزوا على عبد 
اهلل الر�سيع ب�سهم يف نحره وذبحوه وهو بني يدي �سبط نبيهم 

وابن ابنته.
اإن م�سوؤولية اإدامة هذه امل�ساعر وتقويتها تقع علينا نحن الكبار 
من ذوي واأق��ارب هوؤالء االطفال وال�سبية من جانبني، االول 
تنمية هذه الروح الربيئة املتفانية يف �سبيل احل�سني، والثاين 
مّدهم بكل ما يحتاجونه من م�ساعدات عينية يف �سبيل اإقامتهم 
تتزايد  املتابعة  بعني  الناظر  يراها  التي  وتكياتهم  لهيئاتهم 
اأعدادها كل عام، وتتو�سع القدمية منها كل ما مّر عا�سوراء اآخر.

اإرها�شة قلم

موا�ساة الرباءة
◄  يكتبها: �سباح الطالقاين
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 زرارة .. �سفينة امل�ساكني   

بني  مــوىل  �ُسن�ُسن  بن  اأعــني  بن  زرارة 
�ــســيــبــان، هــو الــــراوي املــ�ــســهــور، ذائــع 
ال�سيت عند اأهل العلم، منقطع النظري 
فيها  نــزاع  ل  مما  وثاقته  اجلاللة،  يف 
بني اأ�سحابنا، وما ورد فيه من املدح من 
الأئمة -عليهم ال�سالم- مل يرد يف حق 

غري واحد من الأجالء املعروفني،

فقد روي يف ال�سحيح عن ال�سادق -عليه ال�سالم- اأن 
زرارة والثالثة االآخرين من اأ�سحابه ) حممد بن م�سلم 
اإليه -عليه  النا�س  اأح��ب  العجلي(  واأب��و ب�سري وبريد 
ال�سالم- اأحياًء واأمواتا، واأنه من املخبتني، واأنه من اأهل 
اجلنة، واأنه لواله واأمثاله الندر�ست اآثار النبوة ومعامل 
الدين. واأنه لواله ملا كان اأحد ي�ستنبط من هذا )كما 
اأي لواله لتوقف ا�ستنباط االحكام من  يف احلديث(، 
اأحد  الف حديث، وهو  اأكرث من  االحاديث، فقد روى 
ال�ستة الذين اأجمعت الطائفة على اتباعهم وت�سديقهم 
واالقرار لهم بالفقه، والورع، من اأ�سحاب الباقر عليه 
ال�سابقني كما و�سف يف  ال�سابقني  واأن��ه من  ال�سالم، 

رواية اأخرى.
تتلمذ على يد الباقر وال�سادق -عليهما ال�سالم-، وكان 
قارئا من قراء القراآن اأديبا �ساعرا متكلما، ف�سال عن 
فقهه وحديثه، وقالوا يف و�سف هياأته اأنه كان و�سيمًا 
راأ�سه  وعلى  وكان يخرج اىل اجلمعة  اأبي�سًا،  ج�سيمًا 
برن�س ا�سود، وبني عينيه �سجادة )اإي اأثر ال�سجود على 
�سماطني  النا�س  له  فيقوم  يده ع�سى،  ويف  جبهته(، 
ينظرون اليه حل�سن هيئته، وكان خ�سما جدال، ال يقوم 
اأحد حلجته اإال اأن العبادة اأ�سغلته عن الكالم. وهو من 
بيت )اأعني (وهو من اأ�سهر بيوت ال�سيعة يف الكوفة، 
حتى قال احلجاج ال ي�ستقيم لنا ملك وبيت اأعني يف 

الكوفة، فطاردهم وطلبهم ولهم يف ذلك ق�سة طويلة.
ولو تكلمنا عنه الحتجنا اىل كتاب كبري لن�سرح اأحواله 
من  لق�سة  التعر�س  مقام  يف  اليوم  لكننا  و�سريته، 
وقد  عليه-  اهلل  -ر�سوان  الفذ  ال��راوي  هذا  ق�س�س 
اأجل �ساأنًا واأعظم خطرا من  اأنه  يخفى على كثريين 
كثري من االأعالم والثقات الذين قد ا�ستهروا بني عامة 
النا�س كاأبي حمزة الثمايل و�سفوان اجلمال وغريهم 
التاأريخ  يف  ا�سم  جم��رد  لي�س  ف���زرارة  اهلل،  رحمهم 
ال�سيعي بل هو دعامة من دعامات املذهب وهو ظاهرة 
علمية اجتماعية كا�سفة عن الواقع التاريخي للدولتني 

االموية والعبا�سية ومدى بط�سهما ووح�سيتهما.
-عليه  ال�سادق  االإم��ام  ذّم  حول  ت��دور  اليوم  ق�ستنا 

ال�سالم- لزرارة !

راأ�س  اهلل  رحمه  يكون  يكاد  الكوفة  يف  زرارة  فبينما 
ال�سيعة هناك، واليه املرجع يف االأحكام والفقه، كان 
ال�سادق -عليه ال�سالم- يذم زرارة ويترباأ منه ويقرنه 
بالذم مع اأبي حنيفة املعا�سر له، فكيف تن�سجم تلك 
الروايات الذامة مع جاللة هذا ال�سخ�س وكيف تن�سجم 
املعروف عند  و  ال��ذي ح�سل عليه،  املطلق  امل��دح  مع 
اأو�ساط الرجاليني اإن ما �سدر من ذم يف �ساأن زرارة 
من قبل ال�سادق -عليه ال�سالم- كان راأفة به ودفاعا 
وحفظا له من كيد االأعداء، واىل هذا املعنى اأ�سار غري 
واحد من العلماء، وقد دل على حتقق هذا امل�سمون من 
حفظ االمام ال�سادق -عليه ال�سالم- الأ�سحابه واأنه 
عابهم ال خللة فيهم اأوعيب بل هو نظري اإعابة اخل�سر 
ال�سلطان  امل�ساكني خوفا من  �سفينة  ال�سالم-  -عليه 
الغ�سوب، وقد اأ�سارت اىل ذلك املعنى ما رواه الك�سي 

يف روايتني معتربتني: 
االأوىل: ب�سند معترب اإن عبد اهلل بن زرارة، قال: قال 
يل اأبو عبد اهلل عليه ال�سالم: اق��راأ مني على والدك 
ال�سالم وقل له: اإين اإمنا اأعيبك دفاعا مني عنك، فاإن 
وحمدنا  قربناه  من  كل  اإىل  ي�سارعون  والعدو  النا�س 
ويرمونه  ونقربه  نحبه  من  يف  االأذى  الدخ��ال  مكانه 
ملحبتنا له وقربه ودنوه منا، ويرون اإدخال االأذى عليه 
وقتله، ويحمدون كل من عبناه نحن، فاإمنا اأعيبك الأنك 
رجل ا�ستهرت بنا ومبيلك اإلينا، واأنت يف ذلك مذموم 
عند النا�س غري حممود االأثر مبودتك لنا ومليلك اإلينا، 
اأم��رك يف الدين بعيبك  اأعيبك ليحمدوا  اأن  فاأحببت 
يقول  �سرهم عنك.  داف��ع  منا  بذلك  ويكون  ونق�سك 
ُلونرَ يِف  ْعمرَ اِكنيرَ يرَ ْت مِلرَ�سرَ انرَ كرَ ُة فرَ ِفينرَ ا ال�سَّ اهلل عز وجل: ]اأرَمَّ
اأُْخُذ ُكلَّ  ِلٌك يرَ اءُهم مَّ ررَ انرَ ورَ كرَ ا ورَ هرَ دتُّ اأرَْن اأرَِعيبرَ اأرَررَ ْحِر فرَ اْلبرَ
التنزيل من عند  بًا] )الكهف:79( هذا  �سْ ٍة غرَ ِفينرَ �سرَ

اهلل(.
فرتى ال�سادق عليه ال�سالم يذكر النا�س بافعال اخل�سر 
عليه ال�سالم التي ظاهرها اإف�ساد ال�سفينة ويف الواقع 
اإمنا فعل ذلك حلفظها من ال�سلطان، ويجعل زرارة يف 
حمل ال�سفينة وهو عليه ال�سالم يف حمل اخل�سر عليه 

ال�سالم. 

•  غيث �سرب
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ويكمل ال�سادق عليه ال�سالم كالمه ويقول: )ال واهلل ما عابها اإال لكي ت�سلم من  زرارة .. �سفينة امل�ساكني   
امللك، وال تعطب على يديه، ولقد كانت �ساحلة لي�س للعيب فيها م�ساغ واحلمد 
هلل، فافهم املثل يرحمك اهلل، فاإنك واهلل اأحب النا�س اإيل واأحب اأ�سحاب اأبي 

حيا  وميتا(.
واأنه  الطريق  على  زرارة  بقاء  اىل  اإ�سارة  وميتا  حيا  ال�سالم-  -عليه  وقوله 
لن ينحرف، ويف ذلك ق�سة، ن�ساأل اهلل اأن يوفقنا ل�سردها عليكم يف اإحدى 

احللقات. 
القمقام  البحر  اأف�سل �سفن ذلك  ال�سالم- ويقول: )فاإنك  ثم يكمل -عليه 
الزاخر، واإن من ورائك ملكا ظلوما غ�سوبا يرقب عبور كل �سفينة �ساحلة ترد 
من بحر الهدى لياأخذها غ�سبا ثم يغ�سبها واأهلها، ورحمة اهلل عليك حيا 

ورحمته ور�سوانه عليك ميتا(.
ولعل يف هذه احلادثة ي�ستك�سف الباحث كثريا من االأمور: منها حالة الظلم 
التي عا�سها ال�سيعة يف ذلك احلني، ومنها قوة جهاز املعلومات ال�سلطة الظاملة 
وتتبعه لكالم االئمة يف معرفة اتباعهم، تركيز ال�سلطان على االئمة عليهم 
ال�سالم وحماولة ق�س اأذرعهم يف الكوفة وغريها من االم�سار، ومنها تعليم 

االمام ال�سيعة الت�سليم وال�سرب.. 
ال�سالم: )ولكل ذلك عندنا ت�ساريف ومعان توافق  ثم يقول ال�سادق عليه 
احلق، ولو اأذن لنا لعلمتم اأن احلق يف الذي اأمرناكم فردوا اإلينا االمر و�سلموا 
الذي  راعيكم  فهو  بينكم  فرق  وال��ذي  بها،  وار�سوا  الحكامنا  وا�سربوا  لنا 
ا�سرتعاه اهلل خلقه وهو اأعرف مب�سلحة غنمه يف ف�ساد اأمرها، فن �ساء فرق 
بينها لت�سلم، ثم يجمع بينها لياأمن من ف�سادها وخوف عدوها يف اآثار ما ياأذن 
اهلل وياأتيها باالأمن من ماأمنه والفرج من عنده، عليكم بالت�سليم والرد اإلينا 

وانتظار اأمرنا واأمركم وفرجنا وفرجكم(.
الثانية: روى الك�سي ب�سند معترب اأن احل�سني بن زرارة، قال: قلت الأبي عبد اهلل 
عليه ال�سالم: اإن اأبي يقراأ عليك ال�سالم، ويقول لك: جعلني اهلل فداك، اإنه ال 
يزال الرجل والرجالن يقدمان فيذكران اأنك ذكرتني وقلت يف؟ فقال: اقراأ 
اأباك ال�سالم وقل له: اأنا واهلل اأحب لك اخلري يف الدنيا واأحب لك اخلري يف 

االآخرة، واأنا واهلل عنك را�س فما تبايل ما قال النا�س بعد هذا.
لكن يبقى اأن كثريا من روايات الذم الوا�سلة ال ي�سح اأن تكون �سادرة من االمام 
عليه ال�سالم ل�سعفها �سندا وال�سطراب م�سامينها ثانيا، نعم هناك فئة معينة 
من االحاديث الذامة هي التي حتدد ماذا قيل وكيف قيل. لكن ملا ا�ستهر ذم 
االمام ال�سادق عليه ال�سالم لزرارة وملا لهذا املو�سوع من طالبني كرث، حمى 
وطي�س الو�ساعني والكذابني فزادوا يف هذا ال�ساأن اأحاديث ما اأنزل اهلل بها من 
�سلطان، لكن بالرجوع اىل التدقيق ب�ساأن جمموع روايات الذم فاإنه ال يثبت منها 

�سوى نزر ي�سري معلل بعده بالروايات ال�سحاح واملعتربات.
رحم اهلل زرارة بن اأعني وجزاه عن اأئمته -عليهم ال�سالم- وعنا خري جزاء 
املح�سنني، وما هذه املقالة اال مقولة �سكر وعرفان ملا قدمه هذا الراوي اجلليل 

لعلنا نوفق لرد جميل من م�سى من اأ�سحابنا -رحمهم اهلل- .

ـــــــــار حـــــمـــــاتـــــهـــــا اإيــــــــذانــــــــا     ـــــــــدي ـــــت ال ـــــع ن
ـــــــا ـــــــان ــــــوحــــــهــــــا اأحل ــــــــــــــردد ن ــــــــــــــدت ت وغ
مـــــوّدعـــــا   احلــــ�ــــســــني  ركـــــــب  �ـــــســـــرى  اإن  مــــــا 
حـــــتـــــى تــــــــواتــــــــر حـــــزنـــــهـــــا اأ�ـــــســـــجـــــانـــــا 
ـــــورة      ـــــة مـــــقـــــه ــــــّجــــــت بـــــــكـــــــاء طـــــفـــــل �ــــــس
اأبـــــــــــتـــــــــــاه، خـــــــــــذين �ـــــســـــلـــــوة وحـــــنـــــانـــــا 
فــــــغــــــدا يــــ�ــــســــّلــــيــــهــــا احلـــــ�ـــــســـــني بــــــراأفــــــة     
ــــا نـــــريانـــــا ــــه ــــب ــــل ـــــــى ق ـــــــس ـــــــ� �ـــــــســـــــربت واأم
ــت   ــاخم ــس ــ� ت الــــطــــفــــوف  و�ــــســــلــــوا  اذا  ـــى  ـــت ح
ــــــــا ــــــــوان ــــــــال تـــــفـــــاخـــــر الأك ــــــــرم ـــــك ال تـــــل
ـــت لــكــنــمــا  ـــس ـــ� ـــس ـــ� عـــــنـــــدي الــــــكــــــرامــــــة خ
�ـــســـكـــوانـــا غـــــــــدا  الــــــــبــــــــاري  اىل  نــــــبــــــدي 

�ـــــســـــاأل احلــــ�ــــســــني مــــنــــا�ــــســــدا عـــــن ا�ــســمــهــا   
ـــــوى عــــنــــوانــــا  ـــــن ـــــي قــــــــالــــــــوا تـــــ�ـــــســـــّمـــــى ن
ـــى كـــربـــال   ـــّم ـــس ـــ� ـــــوا ت ـــــال قـــــــال افــــ�ــــســــحــــوا ق
ــــــــذا مــــثــــوانــــا  ـــــــوا �ـــســـحـــبـــي ف ـــــــزل ــــــــال ان ق
ـــــا وهــــــنــــــا الـــــدمـــــا   ـــــن ـــــال وهــــــنــــــا حمـــــــط رح
ــــــظــــــامل الـــنـــ�ـــســـوانـــا  جتــــــــري ويــــ�ــــســــبــــي ال
جــمــعــهــم    يف  ـــــا  ـــــن ـــــل اأه �ـــســـيـــقـــتـــل  وهــــــنــــــا 
ـــــــا ـــــــدان ـــق خــــيــــلــــهــــم اأب ـــح ـــس ـــ� ـــت ـــس وهــــــنــــــا �
ــــــن مـــعـــفـــر    ــــــدي ــــــي عـــــبـــــا�ـــــس مـــــقـــــطـــــوع ال
ـــا  ـــوان ـــس ـــي ظـــــمـــــًا جــــنــــب الـــــــفـــــــرات � يـــقـــ�ـــس
ــا   ــم ــن ــي ـــت العــــــــــــــداء فــــيــــنــــا ح ـــم ـــس ـــ� ـــي ـــس و�
ــــــــداة لـــــوانـــــا  ــــــــع ـــــــني ال ـــــــى ب ـــــــس ــــــوي اأ� ــــــه ي
ــــى    ــــدج ــــــــدر ال ـــــب ب ـــــن ـــد زي ـــق ـــف ـــت ـــس ـــــا � ـــــن وه
ـــانـــا والـــــطـــــفـــــل يــــــذبــــــح ظـــــامـــــئـــــا عـــطـــ�ـــس
ـــا  ـــه ويـــــــــــــــاله هــــــــــــذي كــــــــربــــــــال كــــــــــــرب ب
ـــــب الأحــــــــــزانــــــــــا ـــــه ـــــل وبـــــــــــــــالء يــــــــــــوم ي

ال�سيخ حممد جواد الوزين

ت�سّمى كربال
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اأ.م.د. رحيم حلو حممد البهاديل
كلية الرتبية للبنات/ جامعة الب�سرة

لقد جاء النبي حممد بن عبداهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( بر�سالة 
�سماوية �سمحاء وب�سفته خامًتا لالأنبياء مل تخت�س دعوته لالإ�سالم بطائفة 

معينة، اإمنا كان حممد )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( نبًيا مر�ًسال جلميع 
الب�سر على وجه هذه املعمورة. 

 مع اأهل الكتاب)الن�سارى اأمنوذًجا(
اجلزء الأول

�سيا�سة الر�سول الكرمي
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ا: "وما  قال اهلل تعاىل: :وما اأر�سلناك اإال رحمة للعاملني")1(، وقوله تعاىل اأي�سً
اإذ  يعلمون")2(،  النا�س ال  اأكرث  ولكن  ونذيرا  ب�سرًيا  للنا�س  كافة  اإال  اأر�سلناك 
مل يح�سر اهلل عز وجل ويحدد دينه االإ�سالم بقوم اأو طائفة اأو جمموعة ال يف 
اإقليم اأو بلد اأو مدينة معينة، اإمنا كان االإ�سالم واملاثل يف ر�سالة حممد )�سلى 
اهلل عليه واآله و�سلم( مفتوح جلميع اجلن�س الب�سري، ويوؤكد النبي حممد )�سلى 
ا بقوله: "اأر�سلت  اهلل عليه واآله و�سلم( ذلك بدوره خلا�سة النا�س وعامتهم اأي�سً
اإىل االأبي�س واالأ�سود واالأحمر")3(، وعلى هذا و�سع النبي حممد )�سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم( منهاجه الدقيق يف البدء بن�سر الدعوة اأًوال بني اأبناء قومه يف 
مكة، وملا �ساهد فيهم االجحاد تركهم متوجًها اإىل يرثب والتي ا�ستقبلته بحفاوة 
متقبلني دعوته ودينه اجلديد، وقد ا�ستطاع النبي حممد )�سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم( بف�سل ن�سرة اأهل املدينة اأن ين�سر الدين االإ�سالمي، وان يكون له فيها 
اأفاق  اإىل  الدين  لن�سر هذا  اأن يطمئن  بعد  ا�ستطاع مبوجبها فيما  قواعد قوية 

اأو�سع.

 اأ�سحاب الديانات الخرى
وبني هذا وذاك كان البد اأن ي�سطدم النبي حممد )�سلى اهلل عليه واآله 
اليهود  وهم  االأخ��رى،  ال�سماوية  الديانات  اأ�سحاب  مع  ويتقاطع  و�سلم( 
�ساأًنا من  اأعلى  ومنزلة  اأنف�سهم يف مكانة  يرون  كانوا  والذين  والن�سارى 
االأخر، فكيف احلال والدين االإ�سالمي اأ�سبح من وجهة نظرهم ديًنا ثالًثا 
ما  ت�سحيح  الدين  هذا  اأراد  ما  بقدر  كذلك  يكن  مل  وهو  لهم،  مناف�ًسا 
ذهبت وابتعدت عنه هذه االأديان ال�سماوية عن اأ�سولها وما جاءت به من 

مبادئ عن طريق اأنبياءه مو�سى وعي�سى )عليهما ال�سالم(.
لذلك كانت مهمة النبي حممد )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( مع اأهل الكتاب 
االأوث��ان، وقد عانى  اأبناء جلدته يف مكة من عبدة  اأ�سعب من مهمته مع 
الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( االأمرين من �سوء معاملة وت�سرف 
موؤامراتهم  كانت  فقد  االإ�سالمية،  دعوته  ن�سر  اأث��ن��اء  يف  الكتاب  اأه��ل 
العرب  هوؤالك  من  واأخبث  اأدهى  عنادهم  وكان  واأق��وى  اأ�سد  ود�سائ�سهم 
الوثنيني، بل حتى �سراعه مع م�سركي قري�س كانت حتركه قوى غام�سة 
االتهام  اأ�سابع  و�سعنا  اأن  نغايل  ال  وقد  التنفيذ،  �سوى  عليهم  كان  وما 
على اأهل الكتاب بالذات اليهود منهم، فقد كان دورهم يف تلك االأحداث 
م�سركي  مع  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول  واجهها  التي  العنيفة 
قري�س كمن كان ي�سب الزيت على النار، ولعل معركة اخلندق التي دعى 
فيها اليهود �سادات مكة حلرب امل�سلمني دلًيال قوًيا على ما ذهبنا اإليه، بل 
اأن حتى حادثة وفاته )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( كانت بتخطيط وتنفيذ 
يهودي فبعيد غزوة خيرب عام 7ه� بقليل، اأمر اليهود امراأة منهم يقال لها 
زينب بنت احلارث اليهودية فجاءت للر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 

ب�ساة م�سمومة فاأكل �سيًئا منها و�سرعان ما 
اأح�س بال�سم ولفظ ما تناوله ب�سرعة، ومات 

بن  الرباء  بن  ب�سر  وهو  اأ�سحابه  اأحد  منها 
معرور االأن�ساري)4(، ومع اأن ذلك الطعام مل 

يودي بحياة الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( يف 
الر�سول  لقول  وذلك  وفاته  ال�سبب يف  كان  اأنه  نعتقد جازمني  لكن  وقتها 
اأوان  فهذا  تعاودين،  خيرب  اأكلة  زالت  ما  و�سلم(:  واآل��ه  عليه  اهلل  )�سلى 

قطعت اأبهري")5(.

 خلق النبي )�س( مع اهل الكتب ال�سماوية
وحيال موؤامرات اأهل الكتاب تلك جند اأن تعامل الر�سول )�سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم( وخلقه معهم كان خلًقا رفيًعا متبًعا معهم منهًجا قائًما على 
يكن  فلم  االأحيان،  اغلب  االأخر يف  الطرف  وال�سماع من  واالح��رتام  الود 
ا عليهم الدين االإ�سالمي بقوة  الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( فار�سً
ال�سيف اإمنا كان هناك نوع من اخليار الأهل الكتاب ووفق ما جاء به القراآن 
الكرمي، قال اهلل تعاىل: "ال اإكراه يف الدين قد تبني الر�سد من الغي فمن 
انف�سام  ال  الوثقى  بالعروة  ا�ستم�سك  فقد  باهلل  ويوؤمن  بالطاغوت  يكفر 
لها واهلل �سميع عليم")6(، فمن يريد الدخول يف دين االإ�سالم من اأهل 
ا على اأن يوؤدي  الكتاب فله ذلك، ومن يريد البقاء على دينه فله ذلك اأي�سً
ما عليه من اجلزية، وخالف ذلك ال مفر اإذن من احلرب وهذا ما �سرح 
به الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( يف كتابه اإىل اأ�ساقفة جنران حني 
قال: "ب�سم اهلل، من حممد ر�سول اهلل اإىل اأ�ساقفة جنران: ب�سم اهلل فاين 
احمد اإليكم اإله اإبراهيم واإ�سماعيل وا�سحق ويعقوب، اأما بعد ذلكم فاين 
ادعوكم اإىل عبادة اهلل من عبادة العباد، وادعوكم اإىل والية العباد، فان 

اأبيتم فاجلزية، وان اأبيتم اآذنتكم بحرب وال�سالم")7(.
�سيا�سًيا  كان  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول  اأن  يت�سح  هذا  فمن 
بارًعا ويف غاية اخللق وقمة الدبلوما�سية وروعة التعامل مع اأهل الكتاب، 
فهو مل يفر�س االإ�سالم بقوة ال�سيف واإمنا كانت اأطروحته وا�سحة و�سعاره 
االإ�سالم  يعتنق  من  يف  تكمن  كانت  امل�سكلة  لكن  للجميع،  نوره  اأ�ساء  قد 
ور�سوله  باهلل  م�سرك  والكافر  كافر  واملرتد  مرتد  عندئذ  فهذا  يرتد  ثم 
واآله  عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول  دعوة  كانت  ذلك  وعلى  بالنار،  وامل�سرك 

و�سلم( اإىل االإ�سالم ومنهم الن�سارى.
على  اليهود  من  عريكة  واأل��ني  وط��اأ  اخف  كانوا  يقال  واحل��ق  والن�سارى 
ا�سد  اليهود  كان  فقد  وامل�سلمني،  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول 
عداوة واأكرث �سرا�سة وذاك اأمر طبيعي طاملا اأن امل�سيحية جاءت لتجب ما 
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قبلها وهي اليهودية، فقد كانت اليهود تعاين من ما نزل من دين على ال�سيد 
امل�سيح )عليه ال�سالم( فماذا ننتظر من اليهود اأن تفعل حيال االإ�سالم وقد 
مع  التفاهم  كانت خيوط  لذلك  والن�سارى،  اليهود  مًعا  االثنني  ليجب  جاء 
االأمرين  االثنني عانى  اأن  تقدير  اأقل  اأي�سر، على  والتعامل  اأ�سهل  الن�سارى 

من �سوء ت�سرف اليهود معهما.
بني  ما  حد  اإىل  ح�سنة  كانت  املعاملة  اأن  والتاريخ  ال�سرية  كتب  يف  وجن��د 
امل�سلمني والن�سارى، وان العداوة والبغ�ساء كانت يف اأدنى م�ستوياتها، وان 
لغة التفاهم واحلوار واالحرتام كانت يف اأوجها، وذلك نابع كما ا�سرنا اإىل 
تقارب مفهوم الدينني واىل خلق وتعامل الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
مع اجلميع مبا فيهم الن�سارى، وعلى العك�س من اليهود جند الن�سارى تهب 
على الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( وهو يف مكة قبل هجرته اإىل يرثب 
لعلهم �سمعوا بهذا الدين و�سدقوه بل واآمنوا به، وذلك باعتقادي مل يحدث 
اإال بعد اأن �ساهدوه و�سمعوا واأب�سروا اأخالق ومزايا الر�سول )�سلى اهلل عليه 

واآله و�سلم( مع اجلميع يف تعامله وخلقه 
نفرا  اأن  ا�سحق  ابن  لنا  يروي  اإذ  النبيل، 
من الن�سارى جاءوا الر�سول )�سلى اهلل 
عما  لي�ساألوه  مكة  يف  و�سلم(  واآل��ه  عليه 
فدعاهم  بذلك،  علم  على  وه��م  به  ج��اء 
���س��ي��ًئ��ا من  ع��ل��ي��ه��م  وت���ال  االإ����س���الم  اإىل 
اأعينهم  فا�ست  منه  �سمعوا  وملا  القراآن، 
ما  منه  وعرفوا  و�سدقوه  به  فاأمنوا  دمًعا 
به  وعدهم  وما  االإجنيل  يف  جاء  قد  كان 
عي�سى )عليه ال�سالم( )8(، ويقال نزلت 

فيهم االآيات)9(: "الذين اأتيناهم الكتاب من قبله هم به يوؤمنون* واإذا يتلى 
عليهم قالوا اأمنا به انه احلق من ربنا اإنا كنا قبله م�سلمني")10(.

ويبدو اأن خيوًطا جديدة مع الن�سارى بداأت تظهر وان �سم�سها بداأت ت�سرق، 
فما كان الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( ليبعث باأ�سحابه اإىل احلب�سة 
ا اأن يجازف تلك املجازفة  ما مل تكن عالقته بالن�سارى ح�سنه، وما كان اأي�سً
اأمينة وطيبة كانت جتمعه والن�سارى  اخلطرية ما مل يكن �سامًنا خطوًطا 
مًعا، فكان )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( مطمئنا للن�سارى اأكرث من اطمئنانه 
املعاملة  وتلك  البداية،  منذ  يرثب  اإىل  بالرحيل  اأمرهم  لكان  واإال  لليهود 
اأبي طالب  بن  ل�سان جعفر  على  عك�ست  احلب�سة  الن�سارى يف  مع  احل�سنة 
االإ�سالم  نظرة  ويعك�س  االإ�سالمي،  الدين  يف  حما�سنهم  يظهر  اأخذ  حينما 
وامل�سلمني جتاههم حني اأخذ يتلو عليهم ما نزل من اهلل عز وجل على الر�سول 
"واذكر يف  الكرمي:  القراآن  ن�سه يف  ما جاء  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى 
الكتاب مرمي اإذ انتبذت من اأهلها مكاًنا �سرقيا* فاأتخذت من دونهم حجاًبا 
فاأر�سلنا اإليها روحنا فتمثل لها ب�سًرا �سويا* قالت اإين اأعوذ بالرحمن منك 
اإن كنت تقيا* قال اإمنا اأنا ر�سول ربك الأهب لك غالًما زكيا* قالت اأنى يكون 
اأُك بغيا* قال كذلك قال ربك هو علي هني  يل غالم ومل مي�س�سني ب�سر ومل رَ
ولنجعله اآًية للنا�س ورحًمة منا وكان اأمًرا مق�سيا")11(. ثم ح�سنت العالقة 

بني الطرفني بعد اأن كتب له الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( يدعوه اإىل 
االإ�سالم، فاأجابه النجا�سي اإىل ذلك واأ�سلم رغم املعار�سة الكبرية الأهايل 
احلب�سة يف بادئ االأمر قاًئال له: " اأما بعد فقد بلغني كتابك يا ر�سول اهلل 
اأن عي�سى ال يزيد على  ال�سماء واالأر���س  اأمر عي�سى فورب  فيما ذكرت من 
اإلينا وقد قرينا ابن  ما ذكرت ثفروقا انه كما قلت وقد عرفنا ما بعثت به 
عمك واأ�سحابه فا�سهد انك ر�سول اهلل �سادًقا م�سدًقا وقد بايعتك وبايعت 
ابن عمك واأ�سلمت على يديه هلل رب العاملني وقد بعث اإليك بابني اأرها بن 
ر�سول  يا  فعلت  اأتيك  �سئت  وان  نف�سي  اإال  املك  ال  فاين  ابجر  بن  اال�سحم 
اهلل فاين ا�سهد اأن ما تقول حق وال�سالم عليك يا ر�سول اهلل")12(، وكنوع 
و�سلم( من  واآله  عليه  اهلل  الر�سول )�سلى  تبادل اخلواطر طلب  اأن��واع  من 
من  �سفيان  اأبي  بنت  رملة  حبيبة  اأم  له  يخطب  اأن  احلب�سة  ملك  النجا�سي 
ال عن  ابن عمها خالد بن �سعيد بن العا�س وكان اأقرب قريب لها هناك ف�سً
كونه م�سلما، وكانت قد هاجرت اإىل احلب�سة وتويف عنها زوجها عبيد اهلل بن 
متن�سرا،  اال���س��دي  جح�س 
من  النجا�سي  له  فخطبها 
ابن عمها خالد وحملت اإليه 
من احلب�سة اإىل مكة وتزوج 
النجا�سي  ل��ه��ا  ودف���ع  ب��ه��ا، 
عن  ماله  خال�س  من  مهرا 
عليه  اهلل  )�سلى  ال��ر���س��ول 
واآله و�سلم( وكان اأربع مائة 
ت�سعمائة  وقيل  دينار)13( 
ا  دينار)14(، وجهزها اأي�سً

باألوان كثرية من العطور كالعود والور�س والعنرب والزباد)15(.
قلًقا من م�سركي  واآله و�سلم( مل يكن  الر�سول )�سلى اهلل عليه  اأن  وبراأيي 
يف  الوثنيني  اإذاب��ة  ال�سهل  فمن  الكتاب،  اأهل  من  قلًقا  كان  ما  بقدر  قري�س 
لعدم  امل�سلمني  �سربات  اأم��ام  لي�سمدوا  ه��وؤالء  ك��ان  وم��ا  اجلديد،  الدين 
امتالكهم معتقد قوي كما هو احلال عند اأهل الكتاب، لذلك اجته الر�سول 
)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( اإىل اللني والت�سامح والتهادن مع اأهل الكتاب ما 
ا�ستطاع اإىل ذلك �سبيال، وملا وجد اأن الباب قد اأو�سد اأمامه من قبل اليهود 
واأنهم جادين يف ا�ستئ�ساله ورف�سه فليحاول مع الن�سارى لعل يجد فيهم 
وتي�سري  الن�سارى  مهادنة  اإىل  جهوده  اأن�سبت  لذلك  اأمنا،  وملجاأ  نا�سًرا 
جميع ال�سبل التي من �ساأنها الو�سول اإىل نقاط اتفاق ولو �سيا�سًيا بعيًدا عن 

الدين واملعتقد.
 مع ملوك اأهل الكتب ال�سماوية

مرارًا  جاًدا  يحاول  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول  جند  هذا  وعلى 
وتكراًرا اأن يرو�س الن�سارى واأن  يجعل منهم طرًفا حمايًدا اأن مل ي�ستطع 
اأن يخلق منهم حليًفا قوًيا �سواًءا كان يف ال�سيا�سة اأم يف الدين، واإذا كانت 

الن�سارى  مع  اأخرى  مرة  فليحاول  اأفلحت  قد  النجا�سي  مع  االأوىل  خطوته 
ولكن هذه املرة مع ملك اآخر من ملوكهم وهو املقوق�س �ساحب م�سر وعظيم 

 اأن الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( كان 
�سيا�سًيا بارًعا ويف غاية اخللق وقمة الدبلوما�سية وروعة 

التعامل مع اأهل الكتاب، فهو مل يفر�س الإ�سالم بقوة 

نوره للجميع   ال�سيف واإمنا كانت اأطروحته وا�سحة و�سعاره قد اأ�ساء 
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القبط، وكان هذا امللك على دين الن�سرانية وقد اأوتي حكمة ومعرفة كبرية 
ا ال  والبد للر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( اأن يختار لهذه املهمة �سخ�سً
يقل علًما ومعرفة عن جعفر بن ابي طالب ذلك الرجل الذي جنح يف مهمته 
اإىل النجا�سي �ساحب احلب�سة، فاختار الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
اأبي بلتعة �سفرًيا ل�ساحب م�سر، وكان اختياره حلاطب اختياًرا  حاطب بن 
االإ�سالم  قبل  العرب  فر�سان  اأحد  فحاطب  قوية،  اأ�س�س  على  ومبني  موفًقا 
اأي�سا من امل�سلمني املهاجرين  ثم هو �ساحبي جليل القدر يف االإ�سالم، وهو 
�سهد  اإذ  ال�سنون  خربتهم  من  وزادت  امل�ساهد  �سقلتهم  الذين  ومن  االأوائ��ل 
الرجل امل�ساهد جميعها مع الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم()16(، هذا 
يعني انه كان موؤًهال متاًما لهذه املهمة الكبرية واخلطرية يف نف�س الوقت، اإذ 
مل يختاره الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( ناًقال لر�سالة مكتوبة فح�سب 
ولكن اأراده اأن يكون مرجًتال اإن تطلبت احلاجة االرجتال، فقدم م�سر والتقى 
واأكرمه  ا�ستقبال  ا�ستقبله خري  الذي  املقوق�س  ملكهم  االإ�سكندرية  هناك يف 
خري اإكرام، اإذ جمع جميع بطارقتة واأعوانه ليتلقى ر�سالة النبي حممد )�سلى 
اهلل عليه واآله و�سلم( اإليه اإىل االإ�سالم بح�سور اجلميع، فقبل املقوق�س ر�سالة 
الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( وقراأ ما فيها من الدعوة اإىل االإ�سالم، 
ثم اأخذ املقوق�س ي�ساأل حاطًبا عن مكنونات النبي حممد )�سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم( بني قومه، فكان حاطب يرد على امللك بحكمة وعقالنية كبرية جعلت 

منه حمط اإعجاب امللك قاًئال له: "اأنت حكيم")17(.
ويف تقديري اأن املقوق�س حتى لو كان مل يراد منه االإ�سالم فان اأقل تقدير كان 
يرجوه الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( تاأيده له اأو الوقوف على احلياد، 
ويبدوا اأن يف نية املقوق�س االإميان بر�سالة النبي حممد )�سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم( لكن ال �سبيل اإىل ذلك مع امة تدين باجمعها بدين الن�سارى وبعيدة 
كل البعد عن اأر�س الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( الداعي اإىل االإ�سالم، 
اإتباعه")18(،  يف  يطاوعونني  ال  "القبط  حلاطب:  قوله  من  ذلك  ويت�سح 
فاكتفى املقوق�س مبراعاة �سعور امل�سلمني ومد يد ال�سداقة لهم اإمياًنا منه بان 
نبًيا �سيظهر بقوله رًدا على ر�سالة النبي حممد )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: 
"قد علمت اأن نبًيا قد بقي")19(، وبعث مع حاطب اإىل النبي حممد )�سلى 
اهلل عليه واآله و�سلم( جملة هدايا فيها ك�سوة وجواري وفيهن مارية القبطية 
والدة اإبراهيم ابن حممد )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( واأختها �سريين التي 
بن  وهو ح�سان  اأ�سحابه  الأحد  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول  وهبها 
تعك�س  الهدايا  تلك  وجميع  بي�ساء)20(،  وبغلة  بغالم  له  بعث  وكذلك  ثابت 
طبيعة املعاملة احل�سنة التي و�سل اإليها الطرفان اأو على اأقل تقدير اأن ال نية 
عليه  النبي حممد )�سلى اهلل  يكن  واإذا مل  الطرفني،  بني  والبغ�ساء  للعداء 
واآله و�سلم( قد حقق يف تلك ال�سفارة مردودا ديني فهو على اأقل تقدير قد 
فاز باملهادنة ال�سيا�سية وهو ما يحتاجه يف الوقت احلايل، تارًكا اإ�سالم هوؤالء 

للزمن الذي قد يغري ما يف نفو�س هوؤالء.

رمبا تاأملت كثريا يف عنوان مقايل الذي جمع بني )داع�س( الذي ميثل قمة 
اخلبث والكفر واالحلاد وبني ربيبة اخلدور ال�سيدة العظيمة زينب بنت علي 
عليهما ال�سالم اال ان اجلمع جاء لبيان الفارق الكبري بني الرثى والرثيا، وبنف�س 
الوقت ان اجلمع ميثل امتداد حقيقي بني احلق والباطل وبني النور والظالم 

على امتداد التاريخ.
ولعلنا لو عدنا بالتاريخ وا�ستوقفنا عند واقعة الطف �سنجد ان اعداء االمام 
ث��اأروا بذلك اجلي�س اجلرار انتقاما الجدادهم  احل�سني -عليه ال�سالم- قد 
وابائهم الذين قتلوا ب�سيف االمام علي عليه ال�سالم يف اجلمل و�سفني حينما 
خرجوا عن خط اال�سالم ال�سحيح، حتى ا�سبحت تلك الواقعة العظيمة متثل 
االنعطاف احلقيقي يف تاريخ االمة وك�سف امل�سارات احلقيقية ما بني احلق 
والباطل حتى قيام ال�ساعة، ولعل احلوراء زينب عليها ال�سالم اثبتت للتاريخ ان 
طريق احلق �سي�ستمر باحل�سني ولن تتمكن قوات ال�سر من هزمه ابدا وذلك 
حينما دوت كلماتها جمل�س يزيد لعنه اهلل قائلة له ) يايزيد كد كيدك ، وا�سع 

�سعيك ، ونا�سب جهدك ، فو اهلل ال متحو ذكرنا ، وال متيت وحينا(.
ولكننا وبعد مرور )1400( عاما على واقعة الطف اخلالدة برزت لنا بع�س 
النكرات التي تنتمي لتنظيم ارهابي يطلق على نف�سه )داع�س( وهو خمت�سر 
)الدولة االإ�سالمية يف العراق وال�سام( لتعلن وبكل وقاحة امتدادها التاريخي 
وال�سرعي للنهج االموي وتن�سيب يزيد عليه اللعنة قائدا لها حمذرة يف نف�س 
الوقت اتباع اهل البيت عليهم ال�سالم من انتماءهم وهويتهم ون�سرتهم لالمام 
احل�سني -عليه ال�سالم- م�ستخدمة و�سائل اعالمية مظللة كالتي ا�ستخدمها 
يزيد -لعنه اهلل- كاأنها تعتقد بان تلك الو�سائل �ستنجح برتهيبنا لنرتك ق�سيتنا 
احل�سينية كما ترك من كان يف زمن االمام احل�سني عليه ال�سالم امامه وتخلف 
عن ن�سرته، ولكني هنا اود ان ا�سري لتلك النكرات بان زماننا هذا يختلف جذريا 
عن ذلك الزمن الننا خلقنا من اجل ن�سرة االمام احل�سني، واننا -ان �ساء اهلل 
تعاىل - امل�سداق احلقيقي حلديث الر�سول حممد -�سلى اهلل عليه واله مع 
ابنته الزهراء عليها ال�سالم- حينما �سمعت مب�سيبة ولدها وما �سيفعل به �سرار 
قوم بني امية و�ساءلت اباها )من �سيبكي ويقيم املاأمت على ولدها احل�سني عليه 
ال�سالم( فاجابها قائال ) بنيه فاطمة �سيخلق اهلل له �سيعة وحمبني وموالني 

يقيمون ماأمته ويندبونه ويبكون عليه اإىل يوم القيامة(.
الرتهيب  ا�ساليب  بان  يفهموا  ان  لفهم  لّف  ومن  )داع�س(  على  فان  لذلك 
انها  بل  ال�سالم-  -عليه  احل�سني  االم��ام  ان�سار  تثني  لن  والقتل  والتعذيب 
�ستزيدهم قوة وا�سرار على موا�سلة الدرب طاملا الزال هنالك ح�سني تنب�س 

ثورته يف العروق. 

داع�س واحلوراء
◄  بقلم: والء ال�سفار 

والئيات
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يف الأفق تهفو دمعتان 
 والقلب يخفق بني اأ�سالئي 

فت�سري اآهتان 
 وحبيبتي و�سط الزحام حمامة 

 مهزومة الأ�سواق 
 غ�سن اأ�سقطته الريح من عمر الزمان 

 الأر�س �ساقت حولنا 
ما عاد للع�ساق يف الدنيا مكان 

 القلب يح�سن بني اأ�سالئي 
بقايا من اأمل 

 وهم�ست فيه بح�سرة: ما زلت 
حتت�سن الأمل؟! 

 حلم لقيط تاه منا يف خريف 
 الياأ�س يلقيه على الدرب املخيف 

 وحبيبتي �سوء حزين خلف ق�سبان 
الظالل 

 وربيعها املهزوم عدل منهك الأنفا�س 
يف ليل ال�سالل 

عمر ترنح فوق درب احلزن 
 حلم ينزوي خلف املحال 

 وحملت قلبي يف �سكون 
 والدمع نار يف اجلفون 
 احللم مقطوع اليدين 

واأنا اأداري الدمعتني 
 هم�ست عيون حبيبتي: 
 هيا لن�سكو.. للح�سني.. 

 اأنا يف رحابك كلما �ساق الزمان 
اأو �ساع مني ال�سرب اأو تاه الأمان 

 اأترى راأيت حبيبتي؟! 
جئنا اإليك لن�ستكي الأحزان يف زمن 

الهوان 
كل الذي نبغيه بيت يجمع الأ�سالء 

من هذا الطريق 
 يف كل درب ت�سرق الأحالم ينتحر 

الربيق 
 وي�سيع العمر منا يف الطرقات 

 ن�ساأل يا زمان الكفر واجلهل العميق 
 باهلل خربنا متى يوما تفيق؟! 

 جئنا اإليك لن�ستكي 
 فوق الطريق ينام ع�ساق املدينة 
 ينبت الأبناء كالأع�ساب يف بئر 

ال�سنني 
 فوق الطريق ننام بالأ�سواق بالعمر 

احلزين 
 وعلى دموع الدرب نفرت�س الأ�سى 

يف رحاب احل�سني
• �سعر: فاروق جويدة 
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 ما اأطول الأحزان يف عمر 
احليارى ال�سائعني 

 * * * 
 جئنا رحابك يا ح�سني 

 جئنا اإليك لن�ستكي اأر�سا 
 رحيق العمر فيها للغريب 

 تعطي الدموع لأهلها 
 والفرح فيها.. للغريب 

 وتعلم الأحباب من ثدي الأ�سى 
طعم اجلحود 

اأن يخنق الإن�سان �سوت حنينه 
 اأن يقتل النجوى وحترتق العهود 
 اأن ت�سعق الأحالم اآلف ال�سدود 

 ونعي�س نبكي احلظ.. ن�سكو 
دائما ظلم الوجود... 

 اأقدارنا جاءت بنا 
 ل منلك التبديل يف اأقدارنا 

نحيا.. ونع�سق.. نغر�س الأحالم 
يف اأر�س املنى 

نن�سى ونهجر تعبث الأ�سواق بني 
دمائنا 

 ونقابل الفرح الغريب على 
م�سارف بيتنا 

ومع ابت�سامة اأجمل الأيام 
ي�سقط.. حلمنا 

 واإذا �ساألت النا�س يوما عن 
حكاية عمرنا 

 قالوا وهم�س اخلوف يهدر.. 
عا�سفا: 

 اأقدارنا جاءت بنا 
جئنا رحابك يا ح�سني 

ما عاد يف الدنيا مكان يجمع 
الأ�سالء 

مينحنا الأمان.. اأو املنى 
 جئنا اإليك لن�ستكي 

 
 �سوت ينادي من بعيد 

 وحبيبتي كالنور ت�ساأل هل ترى 
خربا �سعيد؟ 

 هل نمع الأ�سالء واحلب 
الطريد 

 ما زلت اأحلم رغم طول الياأ�س 
بالبيت اجلديد 

 ال�سوت يعلو يف ال�سريح 
 �سيخ.. ي�سيح 

 هيا انتهى وقت الزيارة 
ال�سوت يعلو يف ال�سريح 

 هيا انتهى وقت الزيارة لل�سريح 
 احللم بني يدي ذبيح 

 احللم بني يدي ذبيح!!!



يف اأحكام العبادات

الوجيز

البور�سة
الإتيان  قبل  الأذان  ي�ستحب   :  »  77 م�ساألة   «

بال�سلوات اليومية ، وكيفيته: 
اهلل اكرب ، اهلل اكرب ، اهلل اكرب ، اهلل اكرب. 

اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل ، اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل . 
حممدًا  اأن  اأ�سهد   ، اهلل  ر�سول  حممدًا  اأن  اأ�سهد 

ر�سول اهلل . 
حي على ال�سالة ، حي على ال�سالة . 

حي على الفالح ، حي على الفالح . 
حي على خري العمل ، حي على خري العمل . 

اهلل اكرب ، اهلل اكرب. 
ل اإله اإل اهلل ، ل اإله اإل اهلل . 

لل�سهادة  مكملة  املوؤمنني  واإمرة  بالوالية  لعلي  وال�سهادة 
من  جزءًا  لي�ست  ولكنها  نف�سها  يف  وم�ستحبة  بالر�سالة 

االأذان . 
الآذان  بعد  الإقامة  ت�ستحب   :  »  78 م�ساألة   «

وقبل ال�سروع يف ال�سالة ، وكيفيتها : 
اهلل اكرب ، اهلل اكرب . 

اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل ، اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل . 
حممدًا  اأن  اأ�سهد   ، اهلل  ر�سول  حممدًا  اأن  اأ�سهد 

ر�سول اهلل . 
حي على ال�سالة ، حي على ال�سالة . 

حي على الفالح ، حي على الفالح . 
حي على خري العمل ، حي على خري العمل . 

قد قامت ال�سالة ، قد قامت ال�سالة . 
اهلل اكرب ، اهلل اكرب . 

ل اإله اإل اهلل . 
لل�سهادة  مكملة  املوؤمنني  واإمرة  بالوالية  لعلي  وال�سهادة 

بالر�سالة كما تقدم يف االأذان . 

الأذان والإقامة

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

ب�سمه تعاىل 
مكتب �سماحة اآية اهلل العظمى املرجع الديني الأعلى

المام ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله(
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ال�سوؤال: ما هو احلكم ال�سرعي يف نظر �سماحة ال�سيد –دام ظله- يف 
التعامل بـ)البور�سة(؟

بع�س املوؤمنني
ب�سمه تعاىل 

ل مانع من �سراء اأ�سهم ال�سركات ونحوها يف البور�سة ولكن ل بد من 
مراعاة ال�سوابط ال�سرعية يف كل معاملة ومنها:

من  بالربا  تتعامل  التي  والبنوك  ال�سركات  اأ�سهم  �سراء  يجوز  ل   -1
حيث يكون ذلك م�ساركة يف معامالتها الربوية.

اأ�سهم ال�سركات التي تتعامل باخلمور ونحوها من  2- ل يجوز �سراء 
املحرمات.

3- ل يجوز ان يكون كل من البيع والثمن دينًا يف الذمة قبل العقد 
وبعده كما ل يجوز اأن يكون كالهما موؤجلني يف العقد لعدم �سحة بيع 

الدين بالدين.

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

اجوبة امل�سائل ال�سرعية
3/ج2

1432هـ 
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◄اإعداد: هيئة التحرير

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

)قّد�س �سّره(

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

)دام ظّله الوارف(

)م�ساألة 758(: تعترب يف املنفعة التي ي�ستاأجر املال 
لأجلها اأُمور اأربعة: 

لبيع  الدكان  اإجارة  ت�سح  فال  حمللة،  تكون  اأن   )1(
اخلمر اأو حفظه، اأو اإجارة احليوان حلمل اخلمر. 

)2( اأن ل يكون بذل املال بازائها �سفهًا بنظر العقالء 
على الأحوط. 

)3( تعيني نوع املنفعة، فلو اآجر حيوانًا قاباًل للركوب 
من  امل�ستاأجر  حق  تعيني  وجب  الأثقال  وحلمله 

الركوب اأو احلمل اأو كليهما. 
كما  املدة  بتعيني  اإما  وهو  املنفعة،  مقدار  تعيني   )4(
يف اإجارة الدار والدكان ونحوهما، واإما بتعيني العمل 

كخياطة الثوب املعني على كيفية معينة 

)م�ساألة 758(: تعترب يف املنفعة التي ي�ستاأجر املال 
لأجلها اأمور اأربعة: 

يف  املال  منافع  انح�سرت  فلو  حمللة،  تكون  اأن   )1(
منها  املحرم  بخ�سو�س  النتفاع  ا�سرتط  اأو  احلرام 
اأو اأوقع العقد مبنيا على ذلك بطلت الإجارة، كما لو 
اآجر الدكان ب�سرط اأن يباع اأو يحفظ فيه اخلمر، اأو 

اآجر احليوان ب�سرط اأن يحمل اخلمر عليه. 
)2( اأن تكون لها مالية يبذل املال باإزائها عند العقالء 

على الأحوط. 
قابال  حيوانا  اآجر  فلو  املنفعة،  نوع  تعيني   )3(
امل�ستاأجر  حق  تعيني  وجب  الأثقال  وحلمله  للركوب 

من الركوب اأو احلمل اأو كليهما. 
كما  املدة  بتعيني  اإما  وهو  املنفعة،  مقدار  تعيني   )4(
يف اإجارة الدار والدكان ونحوهما، واإما بتعيني العمل 

كخياطة الثوب املعني على كيفية معينة.

اآراء فقهّية
بني اآية اهلل العظمى املرحوم ال�سيد اأبي 

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

ال�سي�ستاين )دام ظّله الوارف(

املال امل�ستاأجر ملنفعة 
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   درا�سته في بروجرد: 
ترّبى يف اأح�سن والده اجلليل حّجة االإ�سالم ال�سّيد علّي 
ة ، وتعّلم القراءة  الطباطبائي واأ�سبغ عليه عنايته اخلا�سّ
والكتابة قبل اجتياز ال�سابعة من عمره ال�سريف ، وعندما 
االأدب  وتعّلم هناك كتب   ، »املكتب«  اإىل  والده  نقله  بلغها 
و   ، وغريهما   ، وال�سيوطّي   ، املقّدمات  جامع   : العربّي 

»]ل�ستان �سعدي« يف االأدب الفار�سّي .
ومّما كان يذكره هو اأّنه يف اأّول يوم ذهب فيه اإىل »املكتب«  
و دوي�ست  : »يك هزار  ااُل�ستاذ على ظهر �سحيفته  كتب 
و نود و نه« اأي �سنة ت�سع وت�سعني ومائتني واألف ، وعندما 
�ساأله : ما هذا ؟ فقال يف جوابه : هذا الرقم تاريخ �سنة 

جميئك اإىل املكتب . 
وملّا راأى والده عدم قدرة »املكتب« على اإ�سباع الفهم العلمّي 
لولده ، درا�سًة وبحثًا ، ملا كان فيه من �سّدة الذكاء والفطنة 
نور  »مدر�سة  اإىل  نقله   ، اال�ستعداد  وق��ّوة  الذهن  وح��ّدة 
، واأو�سى  ًة به  �س له غرفًة خا�سّ بخ�س« الدينّية ، وخ�سّ

اأ�ساتذته فيها باالإ�سراف اخلا�ّس على حت�سيله .
ثم اأر�سله والده اإىل حوزة اأ�سفهان العلمّية عام 1310ه� 
اّلتي كانت اآن��ذاك من اأكرب احل��وزات العلمّية يف اإي��ران ، 
بربكة وجود زبدة من رجال الف�سل والعلم فيها ، وقطن 
يف اأ�سفهان يف بدء وروده »مدر�سة حاجي كلبا�سي« ، ثّم 
بعد برهٍة وجيزٍة انتقل اإىل »مدر�سة �سدر« ، وح�سر در�س 

العاّلمة ال�سّيد حمّمد باقر الدرجهي ، واملريزا اأبواملعايل 
الكلبا�سّي ،  واملري حمّمد تقّي املدّر�س يف الفقه وااُل�سول. 
االأ�سفهايّن.  الق�سقائّي  خان  جهانكري  املتاأّله  واحلكيم 
واحلكيم املتاأّله ماّل حمّمد الكا�ساين املعروف ب »اآخوند 
كا�سّي« ، وقد �سّرح - طاب ثراه - باأّن اهتمامه كان بدر�س 
املريزا اأبو املعايل اأكرث من غريه ، وله اإجازات اجتهاد منه 
، ومن العاّلمة الدرجهي ، ومن العاّلمة املري حمّمد تقّي 

املدّر�س . 
بقّي يف اأ�سفهان مّدة ت�سع �سنوات اإىل �سنة 1319 ه� ، ومل 
يخرج منها اإاّل مّرًة واحدة ، وملّدة قليلة ، باأمر والده ، حيث 

ا�ستقدمه للزواج �سنة 1314 ه�.
وقد كّرر الطلب والرجاء من والده املعّظم يف اأواخر اأّيام 
العراق  اإىل  بال�سفر  يجيزه  اأن  كثريًا  اأ�سفهان  يف  اإقامته 
ينبوع  من  واالرت�ساف  ال�سريف،  العلوّي  امل�سهد  لزيارة 
اإىل  اأجابه  اأن  العلمّية يف النجف االأ�سرف، وكان  احلوزة 
بروجرد  راأ�سه  م�سقط  اإىل  وطلبه  1319ه����،  �سنة  ذل��ك 

لتهيئة و�سائل �سفره .

 رحلته الى النجف:
قا�سدًا   - قلياًل  فيها  لبث  اأن  -بعد  راأ�سه  م�سقط  غ��ادر 
اأّن  اإذ   ، االأ���س��رف  النجف  العلم  مدينة  ب��اب  بلد  رح��اب 
اأقدم احلوزات  من  بحقٍّ  ُتعّد  النجف  العلمّية يف  احلوزة 
التكامل  م��دارج  طوى  وقد   ، واأعظمها  ال�سيعّية  العلمّية 

العلمّي يف ع�سر ُا�ستاذ املتاأّخرين وفخر املحّققني ال�سيخ 
ه�   1281 �سنة  ال�سيخ  رحلة  وبعد   ، االأن�سارّي  مرت�سى 
والتحقيق  التدري�س  اأرك���ان  وق���ّوم  العلمّي  العب ء  حمل 
املجّدد  الزعيم  راأ�سهم  وعلى   ، االأج���اّلء  تالمذته  فيها 
ال�سريازّي  ال�سّيد  غادرها  وملّا  ال�سريازّي،  ح�سن  امل��ريزا 
اإىل �سامّراء مع جّل تالمذته، دارت رحى التدري�س على 
قطب ُا�ستاذ املتاأّخرين املوىل حمّمد كاظم اخلرا�سايّن، 
وهو المتيازه يف حما�سراته ااُل�سولّية بب�ساطة النظر يف 
باإ�سقاط  البحث  يف  واالإيجاز  الفل�سفّية،  العالية  االأفكار 
زوائده وغ�ّس النظر عن التفريعات غري املجدية، ودّقته 
وا�ستقامة نظره، واُل�سلوبه اخلا�ّس يف الفقه ؛ فقد ا�ستطاع 
اأن يكون املدّر�س االأّول يف احلوزة العلمّية اآنذاك على رغم 
امل��ريزا  ال�سيخ  ، هما  االأع��الم  وج��ود علمني كبريين من 
حبيب اهللَّ الر�ستي وال�سيخ هادي الطهراين0، وقد انت�سر 

�سيته العلمّي يف البالد ، ودّوى ا�سمه يف االآفاق . 
النجف يف  اإىل  وروده  بدء  �سّيدنا املرتجم يف  وقد ح�سر 
�سنة 1319 ه�  حلقة در�س االآخوند ، وكان قد بلغ حينها 
ال�سابعة والع�سرين من عمره ،  والزمها مّدة ع�سر �سنوات 
فقهًا واأُ�سواًل ، مع ترّدده على در�س العاّلمة �سيخ ال�سريعة 
در�س  يف  ا�سرتك  وق��د   ، وال��رج��ال  الفقه  يف  االأ�سفهايّن 
الفقيه اجلليل ال�سّيد حمّمد كاظم اليزدّي �ساحب العروة 
 ، اأكرث مالزمته وتعّلقه باملحّقق اخلرا�سايّن  ، وكان  مّدًة 

وبعده ب�سيخ ال�سريعة ، وقد نال منهما اإجازة االجتهاد . 

 هو اآقا ح�سني الطباطبائّي الربوجردّي بن ال�سّيد علّي 
بن ال�سّيد اأحمد بن ال�سّيد علي نقّي بن حممد بن عبد الكرمي.

 ولد  يف اأواخر �سهر �سفر من �سنة 1292 من الهجرة النبوّية 
-على �ساحبها اآلف ال�سالم والتحّية -يف ُا�سرة علمّية وبيِت 

تقوًى وورٍع يف بلدِة بروجرد  . 

• اإعداد: ح�سني عبد االأمري

اآقا ح�سني الطباطبائّي
الربوجردي
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  العودة اإلى بروجرد: 
اأواخر �سنة 1328  غادر �سّيدنا املرتجم -طاب ثراه- يف 
ه� عا�سمة العلم والتقى النجف االأ�سرف قا�سدًا م�سقط 
نباأ  بلغه  حيث   ، اهلل  رحمه  وال��ده  لعيادة  بروجرد  راأ�سه 
�سّتة  بعد  االأعلى  باملالأ  وال��ده  التحق  اأن  وك��ان   ، مر�سه 
اأ�سهر من و�سوله ، وهذا ما �سّبب تاأّخر عودته اإىل النجف 
االأ�سرف ، الأجل تكّفله وح�سانته الإخوته واأخواته االأ�سغر 
ب�سبب رحيل  االإقامة هناك  النهاية عزم على  ، ويف  منه 

اأ��ستاذه املعّظم املرحوم االآخوند اخلرا�سايّن )قد�س(. 

 تدري�سه في بروجرد: 
قم  العلمّية يف  احل���وزة  اأع���الم  ج��ّل  رج���اء  لتكّرر  وك���ان 
وف�سالئها وحتقيق رغبتهم اأن عزم على التوّطن يف هذه 

البلدة املقّد�سة �سنة 1364 ه� . 
وما كان �سّيدنا املعّظم - طوال اأّيام اإقامته يف م�سقط راأ�سه 
- اأن يغفل عن مواكبة م�ساعيه العلمّية تدري�سًا وحتقيقًا 
ُثّلٍة ممتازٍة من الطاّلب ، فكانت  ، حيث ت�سّنى له تربية 
احلوزة  يف  علمّيٍة  حركٍة  ن�سوء  يف  �سببًا  قم  اإىل  هجرته 
العلمّي  الُرقّي  واأن تطوي هذه اجلامعة مدارج   ، العلمّية 
واالإجتماعّي ب�سرعة ، �سائرًة �سريًا حثيثًا يف طريق ال�سمّو 

والن�سوج الفكرّي . 

  الراحلة اإلى قم: 
وكان لوفاة اآية اهللَّ ال�سّيد اأبي احل�سن االأ�سفهايّن يف 9 ذي 
احلّجة احلرام 1365 ه�. وفقدان املرحوم اآية اهللَّ احلاّج 
اآقا ح�سني الطباطبائّي القّمّي يف 14 ربيع االأول 1366 ه� . 
االأثر الكبري يف انتقال الزعامة الدينّية واملرجعّية ال�سيعّية 
�سّبب  ما  وذل��ك  املقّد�سة،  ق��ّم  بلدة  اإىل  العلمّي  والثقل 
الكبري  واالأث��ر  االجتماعّي،  للتطّور  خ�سبة  اأر�سّية  ظهور 
يف احلركة الثقافّية والعلمّية اأكرث من ذي قبل، وقد كانت 
اأّي��ام زعامته تربية و�سقل  ح�سيلة هذه النه�سة العلمّية 
مئات الفقهاء واأرباب العلم والف�سل واأبناء القلم والبيان 
، مّما اأوجد حركًة قوّيًة يف التاأليف والت�سنيف، وبّث معامل 
الدين، واإر�ساد عاّمة امل�سلمني على اختالف طبقاتهم يف 

اأرجاء البالد االإ�سالمية.

 منهجه في البحث والتدري�ض: 
يف  جّذابة  وطريقة  ة  خا�سّ مدر�سة  الغايل  لفقيدنا  وكان 
ة يف ااُل�سول، اإذ  الفقه والرجال، كما كانت له روّية خا�سّ
ُاخر؛  بعلوم  العلم  هذا  ربط  من  احل��ذر  اأ�سّد  يحّذر  كان 
مّما  فيه،  فل�سفّية  اإقحام م�سطلحات  اأو  نظري احلكمة، 

يظهر امتياز طريقته عّما كان عليه ُا�ستاذه املعّظم املرحوم 
يطرح  جنده  اإذ   - ثراهما  طاب   - اخلرا�سايّن  االآخوند 
لبانة اأفكاره وع�سارة حتقيقاته ب�سكل يفهمه كّل اأحد مهما 
املباحث  اإذ قد طرح  الفهم؛  وق��درة  اال�ستعداد  ق�سر يف 
ااُل�سولّية ب�سكل مب�ّسط و�سهل، بعيد عن الّلف والدوران ، 
اأو اإغراق البحث بامل�سطلحات املعّقدة والعبارات املغلقة ، 
وي�سعى دومًا لتب�سيط الفكرة وت�سهيل البحث واالبتعاد عن 
اإلقاء املباحث اّلتي تقّل ثمرتها العملّية يف املباحث الفقهّية  
مقت�سرًا على اأقّل ما يفي بتو�سيح عبارة ُا�ستاذه �ساحب 

»الكفاية«. 
ل يف بحٍث اإاّل باملقدار اّلذي يعتقد اأّن  وال نراه يتو�ّسع اأو يف�سّ
له نتيجًة وثمرًة يف املباحث الفقهّية ، معر�سًا عّما كان منه 
ذو نتيجة علمّية بحتة ، ملا كان يعتقد اأّن ااُل�سول لي�س هو 
اإاّل مقّدمًة للورود اإىل الفقه ، واأّن االجتهاد وقّوة اال�ستنباط 
فيه ال تغني الطالب عن اال�ستعانة ببقّية املقّدمات ، كفهم 
احلديث بالكيفّية اّلتي �سدرت ، ودرك كلمات االأ�سحاب 
ة القدماء منهم ، وربط ذلك بزمان املع�سوم ، ثّم  خا�سّ
الو�سول اإىل حت�سيل االأحكام املرتكزة يف زمان اأ�سحاب 
االأئّمة، والتتّبع والتحقيق يف اأ�سانيد الروايات والطبقات ، 
ال مبالحظة اأنظار واأقوال عّدة من علماء الرجال فح�سب.
ومن هنا كانت ُا�سوله - طاب ثراه - بعيدًة عن الب�سط 
يف  اآن��ذاك  املتداولة  والتف�سيالت  والتفريعات  والتو�سعة 
كتب ااُل�سول وعند اأهل النظر والف�سل من معا�سريه ، بل 
ميكن اّدعاء قربها اإىل مذاق اأ�ساتذته يف اأ�سفهان اأكرث من 
كونها م�ستوحاًة من اأعاظم م�سايخه يف النجف االأ�سرف . 
ُا�ستاذه  مدر�سة  ب��ني  جمعت  نظرّيات  فهي   ، ك��لٍّ  وعلى 
امتازت  وبذا   ... اأ�سفهان  ومدر�سة  اخلرا�سايّن  االآخوند 

وت�سّخ�ست . 
 

  اآثاره العلمّية: 
2 - طبقات الرجال . 

3 - جامع اأحاديث ال�سيعة ، طبع منه 31 جزءًا .
4 - حا�سية على رجال ال�سيخ . 

5 - حا�سية على املب�سوط . 
6 - حا�سية على عمدة الطالب . 

7 - م�ستدرك فهر�ست ال�سيخ منتجب الدين . 
8 - حا�سية على كفاية ااُل�سول . 

9 - ر�سالة يف ترجمة جّده االأعلى ال�سّيد حمّمد الطباطبائّي 

، وذكر اأوالده والبيوتات املنت�سبة اإليه . 
10 - ر�سالة يف املهور. 

11 - ر�سالة يف منّجزات املري�س . 
12 - ر�سالة يف اإرث الزوجة من العقار . 

13 - حا�سية على العروة الوثقى . 
14 - ر�سالة يف �سند ال�سحيفة ال�سجادّية . 

  

وفاته ومدفنه : 
�ــســّوال  �سهر  مــن  ع�سر  الــثــالــث  ويف 
اآية اهللَّ  �سّيدنا  لّبى  ل�سنة 1380 هـ  
الربوجردّي -  طاب رم�سه - نداء رّبه 
، وكان يومًا م�سهودًا يف تاريخ الطائفة 

، وحّق له اأن يكون كذلك . 
ال�سرقّي  املــدخــل  عند  بقم  ودفـــن 
هو  اأ�ّس�سه  اّلــذي  الأعــظــم  للم�سجد 
ال�سّيد  رو�سة  جــوار  ويف  اهلل  رحمه 

فاطمة املع�سومة  " . 
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• م�سطفى اجلابري

اأهل الفتوى  
العملية  الر�سالة  يف  يقراأ  زيد  كان 
و�سرعان ما ا�سرتعت انتباهه عبارة 
متر  وكانت  �سابقا،  قراأها  قد  كان 
ل  وا�سحة  فهي  ال�سحاب  مر  عليه 
ذهنه  لكن  بيان،  مزيد  اىل  حتتاج 
له  وانفتحت  املرة حلَّق وجال  هذه 
يف  والعبارة  منها،  ت�ساوؤلت  عــدة 
)يحرم  )21(وهــــي:  رقــم  م�ساألة 
مطلقا،  املجتهد  غري  على  الفــتــاء 
من  الجتهاد  غــري  يفقد  مــن  واأمـــا 
عليه  فــيــحــرم  الــ�ــســرائــط  �ــســائــر 

الفتوى بق�سد عمل غريه بها(.
ولنفكر مع زيد يف هذه العبارة .. 

امل�سامني التي ت�سفتاد من هذه العبارة:
اأي ال  اأن يفتي،  له  اأوال: غري املجتهد ال يجوز 
اأن هذا حالل وهذا  راأي��ي  اأن يقول، يف  يجوز 
باطل وهذا يجوز وهذا ال يجوز،  حرام وهذا 
وغريها من اأنحاء الفتوى يف فروع الدين، �سواء 

له اأو لغريه.
ثانيًا: اإن كان هناك جمتهد ولكنه مل جتتمع فيه 
ال�سرائط املعتربة يف املرجع، كاأن تكون  بقية 
امراأة جمتهدة، فاإنه يحرم عليها االإفتاء بق�سد 
اأن يعمل الغري بهذه الفتوى، نعم ميكن لها اأن 
تعمل بفتوى نف�سها لكن ال يجوز عمل الغري مبن 

يفقد اأحد �سرائط املرجعية.
ولذا جتد العبارة ف�سلت بني )غري املجتهد( 
فيحرم عليه االفتاء )مطلقا(، وبني )املجتهد 
فيحرم  املرجعية(  �سرائط  من  لغريه  الفاقد 

عليه االفتاء للغري للعمل به.
كيف نحرز اأن هذا ال�سخ�س جمتهد؟

وهذا ال�سوؤال كان مهما جدا عند زيد، وجوابه 
ب�سيط جدا لكن قد يكون خافيا على كثريين، 
واإليكم هذه الق�سة عن بغداد يف القرن الثالث 
الهجري اأي قبل الف ومئتي عام من يومنا هذا 

ليت�سح اجلواب بعده.
يف ذلك الوقت كانت بغداد عا�سمة لدولة وا�سعة 
املدنية  فيه  جتد  مكان  اأك��رث  وكانت  ال��رق��اع، 
واحل�سارة والتطور يف كل الكرة االأر�سية، وكان 
اآن��ذاك مهمة جدا كما هي االآن،  مهنة الطب 
وكان يف بغداد لوحدها 860 طبيبا، مع اأنه عدد 
قليل جدا بالن�سبة لبغداد القدمية حيث و�سل 
تعداد �سكانها يف تلك الع�سور اىل ما يقارب 

خم�سة اأ�سعاف العدد يف ع�سرنا هذا!!
ولكن كيف كان النا�س يعلمون اأن هذا ال�سخ�س 
طبيب؟ كيف كان ميكن اأن يثقوا بدوائه؟ اأقول: 
اأب��واب  كان االأم��ر منظما م�سبقًا، ف��اإن جميع 

العلوم والفنون ذلك الوقت كانت تعتمد على 
ريَّ وجه التاريخ، وهو  ابتكار ا�سالمي ابداعي غرَ

االجازة. 
فبعد اأن ن�ساأت حركة الفقه واحلديث والرواية 
اأن��ه قد  اإج��ازة لتلميذه من  كان ال�سيخ يعطي 
التنظيم  ذل��ك  ���س��رى  اأن  وك���ان  عليه  ت��خ��رج 
الفقهي الديني اىل باقي العلوم ب�سرعة فاقت 
ملح الب�سر، فكان ال�سعر واالأدب والنحو واخلط 
وال�سناعات،  املعارف  من  وغريها  وفنونه، 
رب  اىل  تنتهي  التي  لالجازات  تخ�سع  فكلها 
االج��ازة هي  وكانت  املجال،  ال�سنعة يف هذا 
م�سموحا  يكن  مل  ولذلك  ال�سهادة،  يعادل  ما 
يف بغداد اأن ميار�س اأحدهم الطب اال اأن يكون 
جمازا من �سيخه يف الطب واأن يجتاز امتحان 
�سنان بن ثابت رئي�س االطباء يف حينها، واأنه 
يجب اأن يكتب ال��دواء للمري�س يف ورقة تظل 
عند املري�س، حتى ميكن معرفة التق�سري يف 
وك��ذا احل��ال يف كل املجاالت،  العمل وعدمه، 
التنظيم ظل �ساريا اىل وقت قريب يف  وه��ذا 
احلديثة  الع�سور  يف  وا�ستبدل  امل��ج��االت  كل 
منح�سرا  االج����ازة  ن��ظ��ام  وظ��ل  بال�سهادة، 
اأن  املعهود  من  يكن  فلم  والفقاهة،  بالرواية 
اأن��ه جمتهد وهو ال ميلك تلك  يدعي �سخ�س 
الأي  االن  ميكن  ال  كما  ال�سهادة،  )االج���ازة( 
�سخ�س اأن يفتح عيادته وهو ال ميلك اأي م�سوغ 
ع�سوية  ت�سجيل  اأو  �سهادة  من  لذلك  قانوين 

نقابة االأطباء.
وانتهاك هذا العرف يف علم الفتوى فتح الباب 
على م�سراعيه على املدعني املنتحلني الذين 
اتبعهم الكثري من اجلهال وان�ساف املثقفني، 
وكاأن الق�سية مباراة م�سارعة ولي�ست ق�سية 
علم وحكمة، اأنا واأنتم متاأكدون من اأن هوؤالء 
اأن��ه طبيب وهو ال  ال يراجعون �سخ�سا يدعي 



اإّن من اأهّم عنا�سر الثبات وااللتزام باخلطوط التي ر�سمها االإن�سان لنف�سه والتي ن�سّميها 
يقول علماء  املبادئ، ومن هنا  الأ�سا�سّيات هذه  ال��دوري  اأو  املتكّرر  التذكري  املبادئ هي 

االجتماع: 
اإّن تكرار التذكري بهذه املفردة الثقافية اأو تلك يعّزز فر�سة تفاعل العقل معها، ويعّزز اأي�سًا 

فر�سة نقلها من العقل اإىل القلب الذي هو اأمري اجلوارح.
ولعّل هذا االأمر يك�سف لنا اأحد االأ�سرار يف اإحلاح املع�سومني حممد واآله الطاهرين )عليهم 
ال�سالم( وحّثهم االأكيد على اإحياء املنا�سبات االإ�سالمية، وباخل�سو�س ال�سعائر احل�سينية، 
بل وحتى جمّرد االجتماع واخلو�س بذكرهم )عليهم ال�ّسالم( وعلى هذا جند االإمام 
نا« ونرى موالنا االإمام ال�سادق  ِحمرَ اهلُل عْبدًا اأْحيا اأْمررَ الباقر )عليه ال�ّسالم( يقول: »ررَ
)عليه ال�ّسالم( يقول لف�سيل: »جتل�سون وحتّدثون؟ قال: نعم ُجعلت فداك، فقال )عليه 
ن اأحيا اأمرنا. يا  ال�ّسالم(: اإّن تلك املجال�س اأحبُّها، فاأحيوا اأمرنا يا ف�سيل، فرحم اهلل مرَ
ه ولو  جرَ من عيِنِه مثُل ُجناح الذباب غفر اهلُل له ذنوبرَ نا اأو ُذِكْرنا عنده فخررَ ررَ كرَ ن ذرَ ف�سيل! مرَ
ِل�سًا ُيحيى  ْ لرَ�سرَ جمرَ ن جرَ ِد البحر« ويقول االإمام الر�سا )عليه ال�ّسالم(: »مرَ برَ كانت اأكرثرَ ِمن زرَ

ْت قلُبُه يومرَ متوُت القلوب«. ُ نا مْل ميرَ فيِه اأمررَ
ويعّد هذا اال�ستنتاج اإحدى االإجابات على ال�سوؤال املتكّرر واملو�سمي: ملاذا هذه ال�سعائر 

الدورّية؟ وملاذا كّل هذا الهيجان وال�سجيج يف مثل هذه االأيام من كّل �سنة؟
ون�ست�سّف االإجابة عليه مّما تقّدم، فاإّننا مدفوعون اىل اإقامة هذه ال�سعائر واإحياء تلك 
املنا�سبات من قبل اأئّمتنا وقادتنا الذين اأمر اهلل )تبارك وتعاىل( باالعت�سام بحبلهم 
واالأخذ بُحجزتهم والتم�ّسك بتعاليمهم و�سّنتهم، هذا من ناحية، ومن ناحية اأخرى فاإّن 
هذا التكرار الدوري الإقامتها يجعل من االإن�سان امل�سلم على و�سال دائم مع ما ُيطرح يف 
هذه املنا�سبات، واإذا كان الطرح �ساماًل ملفردات الدين االإ�سالمي وثقافته فاإنه �سي�سبح 
قرَ  درَ در�سًا كبريًا وا�سعًا منت�سرًا على املحّطات الزمنّية املنت�سرة على مدار ال�سنة، ولقد �سرَ
ن قال: اإّن املنرب احل�سينّي مدر�سة جامعة تغذي االأرواح وتبّث فيها احلياة، ويجّدد امل�سلم  مرَ
عهوده مبواثيقه، ويزيد موّدته باآل البيت االأطهار )عليهم ال�سالم(، اإذ يقول الباري )عّز 
ا  ُه ِفيهرَ ِزْد لرَ ًة نرَ نرَ �سرَ ْف حرَ ِ ْقرترَ ْن يرَ مرَ ى ورَ ةرَ يِف اْلُقْربرَ دَّ الَّ امْلرَورَ ْجًرا اإِ لرَْيِه اأرَ ُلُكْم عرَ وجّل(: }...ُقْل الرَ اأرَ�ْساأرَ

ُكوٌر{)23/ال�سورى(. ُفوٌر �سرَ رَ غرَ ُح�ْسًنا اإِنَّ اهللَّ
البيت االأطهار )عليهم ال�سالم( يخاطب كّل  اأهل  والأّن هذا احلّث االأكيد ال�سادر من 
امل�سلمني رجالهم واإناثهم �سبابهم و�سيبهم ن�ستخل�س اأّن الفرد امل�سلم �سيبقى طالبًا يف 
مدر�سة اأهل البيت االأطهار )عليهم ال�سالم( طول عمره، ولي�ست هذه اجلامعة اأو املدر�سة 
تخت�ّس بفئة عمرية حمّددة، وال مرحلة من العمر يدر�س فيها ثّم ينتقل اىل اأخرى اأو اىل 

التقاعد، بل املطلوب من الفرد امل�سلم اأن يبقى دومًا قريبًا من املنهل العذب ال�سايف.

كلمة البد منها

ملاذا كّل هذا الهيجان وال�سجيج؟
◄   يكتبها: عبدالّرحمن الاّلمي
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ميلك �سهادة الطب، فكيف �ساغ لهم مراجعة هوؤالء يف اأمر اآخرتهم؟ 
كيف �ساغ لهم تقليدهم بدعوى االجتهاد وهم ال ميلكون ما ي�سهد لهم 

بذلك. 
ال�سرية العقالئية

يقال اأن اتباع �سرية العقالء موجب للو�سول اىل ال�سواب من العمل، 
بها،  يق�سد  وم��ا  ال�سرية   تلك  اىل  ما�سية  مقالة  تطرقنا يف  وق��د 
فمراجعة طبيب ال ميلك �سهادة يف الطب وقد فتح عيادته يف ظل 
غياب العقوبة مما ال ميكن اأن يدعو اإليه العقالء، حتى لو كان هذا 
الرجل يفهم يف الطب، الأنه �سيفتح الباب اأمام كل ن�ساب ودجال الأن 
ي�سوق �سلعته ويخدع النا�س بالدعوى الفارغة من �ساهد اأو دليل يدل 

عليها.
اإذن ال�سرية العقالئية قا�سية اأي�سا بعدم مراجعة من يدعي االجتهاد 
من غري اأن يكون له اإجازة من جمتهد جماز من قبله، وهذه اأي�سا 
نقطة مهمة فاإجازات االجتهاد ك�سهادات اجلامعات من حيثية املانح  
واختالف م�ستوياته وتفرتق عنها يف اأنها تكون مت�سل�سلة زمنيا اىل 

زمن الن�س ال�سرعي.
اأمر  اآخرته مل يكن متعقال حكيما يف  اأمر  فالذي يراجع ه��وؤالء يف 
اآخرته، واإن كان �سديد الرتوي واحلكمة يف دنياه، فما هذا اال لقلة 
اأهمية االخرة عنده وهو لي�س من العقل، ويف الرواية من كان عاقال 

كان له دين، ومن كان له دين دخل اجلنة.
اإن مل ت�ستح فاأفعل ما �سئت..

اأحد  يقوم  و  لندن  يف  تكون  اأن  لل�سخرية  ومثري  م�سحك  هو  وك��م 
الربيطانيني بفتح عيادته بدون اأن يكون له اأي �سهادة من اأي بلد، 
ويخرج على املالأ يف االع��الم وهو م�ستاء من حالة االأطباء الكبار 
املعروفني بعلمهم واحلائزين على اأعلى ال�سهادات ويقوم بالنيل منهم 
كاأنهم هم املتطفلني على �سنعة الطب وهو اأهل تلك ال�سنعة؟!! وكاأنه 
كبريهم الذي علمهم الطب؟؟!! حتى اأ�سبح احلق باطال والباطل 
حقا، نعم يحدث هذا يف العراق يف اأمر االآخرة ولي�س يف اأمر الدنيا!!

منا�سيء ال�سهادات..
اإن من�ساأ كل �سيء مهم ويف غاية االعتبار لتقديرنا ذلك ال�سيء، فقد 
ي�سرتي اأحدهم �سيئا وي�سرتي جاره عني ذلك ال�سيء ولكن اختالف 
املن�ساأ يكون له يف الغالب الدور اجلوهري يف التفريق بني الو�ساعة 

والرداءة وبني التفوق واجلودة.
حد  على  ال�سهادات  ويف  ال�سناعات  يف  �سيء  كل  يف  ي�سري  وه��ذا 
�سواء، وحتكم تلك املعادلة لي�س فقط خربة وعلمية اجلهة املانحة بل 
نزاهتها، فقد قيل اأن يف بع�س الدول واجلامعات ميكن اأن ت�سرتي 
بع�س ال�سهادات وما ذلك اال لقلة نزاهة تلك اجلهات، وهذا يحدث 
يف كل مكان ولكن احلكيم هو من يبتعد عن مواطن ال�سبهة ويلتزم مبا 

هو متيقن ال�سحة وعليه االعتماد.

هذا وللكالم تتمة يف حلقة مقبلة..
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 اأقام ق�سم ال�سوؤون الدينية يف العتبة احل�سينية املقد�سة املوؤمتر التبليغي الرابع اخلا�س باملبلغني واملبلغات لإحياء �سعائر حمرم احلرام 
للفرتة من )12-13( اأيلول يف قاعة خامت الأنبياء يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف.

حمل املوؤمتر �سعار" الإمام احل�سني عليه ال�سالم طريق احلق ل ي�سلكه اإل اأهل الب�سائر". وبح�سور ممثلي املكاتب املراجع الدينية وال�سخ�سيات 
الدينية وجمع غفري من املبلغني واملبلغات.

التبليغ الديني ذراع النت�سار الإ�سالمي

 حتديات جّمة من بينها ال�سراع الفكري احلا�سل بني الأمم
واألقى االأمني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي كلمة 
يف املوؤمتر بنّي فيها" ان املبّلغ يف الوقت احلا�سر يواجه حتديات جّمة من بينها 
ال�سراع الفكري احلا�سل بني االأمم الذي اخذ �سكال جديدا بني من يريد احلفاظ 
اأمام  اال�سالمي  الفكر  اإ�سعاف  يريد  متطرف  فكر  وبني  املعتدل  اال�سالم  على 

االأفكار االأخرى، ا�سافة اىل الت�سارع الكبري احلا�سل يف تطور و�سائل التلقي" .
التحديات  ملواجهة  احلا�سلة  التطورات  يواكب  ان  املبّلغ  على  انه  �سماحته:  وتابع 
الداخلية وكذلك البد له ان ينفتح على االديان االخرى ال�سيما ان هناك العديد 
لدعم  املقد�ستني  العتبتني  ا�ستعداد  عن  معربًا  والثقافية،  العلمية  الكفاءات  من 

ورعاية املوؤمترات واملهرجانات كافة التي من �ساأنها دعم فكر اهل البيت عليهم 
ال�سالم".

 الثمار عظيمة وكبرية وقريبة جدا
من جهته بنّي امل�سرف على معتمدي املرجعية الدينية العليا ال�سيد حممد ح�سني 
يدل  التكرار  املوؤمتر وهذا  الإقامة  الرابعة  الذكرى  كلمته ان" احياء  العميدي يف 
املبلغني  ق��درات  تنمية  يف  احلقيقية  رغبتهم  وعلى  عليه  القائمني  جدية  على 
اأيديهم  ال�سد على  ن�ساهم -مبا مكننا اهلل- يف  نحن  وبالتايل  واملبلغات جميعا، 
والثناء عليهم حتى ي�ستمروا على هذا اجلهد، وان الثمار �ستكون عظيمة وكبرية 

وقريبة جدا باإذن اهلل".

تقرير : حممود امل�سعودي 
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واأو�سح ال�سيد العميدي" يجب ان ال نن�سى جميعا ان يبقى االأ�سل العلمي منهجا 
للمبلغني واملبلغات وان نبتعد �سيئا ف�سيئا عن الطرق العرفية وطريق الهواة وان 
ننحى بالتدريج لهذا الق�سم اإىل االأخذ باالأ�سول العلمية لعملية التبليغ وال يبقى 
االمر اجتهاد �سخ�سيا للمبلغ مباذا يتحدث وباأية اآلية يتحدث، نرجو من االخوة 
القائمني على هذا الق�سم تن�سيق تلك القواعد العلمية لق�سية التبليغ وعدم ترك 
االخوة املبلغني على جهدهم ال�سخ�سي يف ان يختاروا االآليات الذي يرونها او 
يجتهدون فيها فاأنها تكون عر�سة للتجربة لل�سح واخلطاأ، وال بد من اخت�سار 
الوقت باأخذ التجارب الناجحة وتعميمها واال�ستفادة منها، ومن ذلك فان املبّلغ 
التبليغ او الغر�س الذي يريد ان ي�سل اليه  واملبّلغة يجب ان يحددا الغاية من 

املبّلغ مع اجلمهور الذي يخاطبه".
وتابع العميدي" هناك اأربعة اأغرا�س رئي�سية يجب ان تكون اأمام نظر املبّلغ او 
املخاطب  املجتمع  يكون  اأن  االأول  الغر�س  والفكري،  العلمي  املبّلغة من اجلانب 
اأما  يجهله.  باأمر  املخاطب  ويعلم  يبني  اأن  املبلغ  وظيفة  فتكون  ما  باأمر  جاهال 
الغر�س الثاين فهو اأن يكون املخاطب عاملًا مبا �سنقول ولكن جاحد يكابر ويعرف 
تلك املعلومات التي يلقيها املبّلغ يجب اأن يبقى اخلطاب مع هذا اجلاحد م�ستمرا 
ي�ساب  ال  اأن  لباقي اجلمهور  والبيان  عليه  اإلقاء احلجة  هما  ثانويني  لغر�سني 

مبثل هذا الداء، داء اجلحود".
املعلومات  هذه  يعرفون  اأنا�س  مع  اخلطاب  يكون  اأن  فهو  الثالث  الغر�س  اأم��ا 
تلك  فان  احلياتي  اليومي  ان�سغالهم  ب�سبب  اأنهم  امل�سكلة  ولكن  فيها  ويوؤمنون 
املعلومات تخرج من الوعي اإىل الالوعي وهذا خطر كبري. والغر�س الرابع هو يف 
بع�س االأحيان جند ان اجلمهور يتخذ مواقف فردية فعندما يلقي املبّلغ خطابه 
او حما�سراته عليه اأن يغري تلك القناعات الفردية اىل قناعات جماعية ويجعلها 
جماعية  قناعات  اإىل  الفردية  القناعات  نقل  هي  هنا  املبلغ  ووظيفة  عامًا  راأيا 
حتى ي�سكل راأيا عاما مانعا للف�ساد الأن احل�سانة االجتماعية ق�سية مهمة اأكد 

عليها االإ�سالم .

 تاريخ ن�سوء التبليغ 
اهلل  اآي��ة  املرجع  مكتب  عن  نيابة  كلمة  احلكيم  عالء  ال�سيد  �سماحة  األقى  ثم 
العظمى حممد �سعيد احلكيم جاء فيها" بداأت مهمة التبليغ املباركة منذ زمن 
خامت االأنبياء حممد -�سلى اهلل عليه واله و�سلم- حيث اأمر اهلل -تعاىل- نبيه 
باإبالغ الر�سالة واأداء االأمانة الإي�سال ال�سريعة اال�سالمية للعبادة ) اأيها النبي 
انا ار�سلناك �ساهدا ومبلغا ونذيرا وداعي اىل اهلل...( وحتمل النبي -�سلى اهلل 

على  و�سلم-  وال��ه  عليه 
االأذى  من  الكثري  ذل��ك 
م���ن ج��ه��ال ق��وم��ه وق��د 
عظيم  ب��ح��ل��م  ق��اب��ل��ه��م 
م�ستجيبا  ع���ال  وخ��ل��ق 
ل��ت��وج��ي��ه رب���ه ب��ان��ت��ه��اج 

احلكمة واملوعظة احل�سنة فكان بذلك اأف�سل قدوة واأعظم اأ�سوة ".
اأن يكون من املبادرين بااللتزام بالفرائ�س  اأ�ساف ال�سيد احلكيم" على املبّلغ 
الدينية واجتناب املحرمات وال�سبهات الأن احلجة عليه اأقوى وامل�سوؤولية يف ذمته 
اكرب وا�سد، وبذلك يكون داعيا �سادقا هلل -�سبحانه وتعاىل- ويكون تاأثريه اأقوى 
يف نفو�س ال�سامعني وان يكون ذا اطالع دائم وقراءة م�ستمرة ملنهاج اأهل البيت 

عليهم ال�سالم". 
تاله ال�سيد ح�سن البعاج الذي األقى كلمة نيابة عن مكتب املرجع اآية اهلل العظمى 
ال�سيخ ب�سري النجفي قال فيها" ينبغي ان نعّلم النا�س بان �سيد ال�سهداء -عليه 
ما  بكل  بحدوده  نلتزم  ان  علينا  ويجب  الدين  اجل  من  قدم  ما  قدم  ال�سالم- 
نفعله خدمة الأحياء ال�سعائر فعلينا االلتزام التام باأحكام ال�سريعة، واي�سا يجب 
بعيدة  و  باملوؤمن  يليق  ال  عما  وبعيده  ونزيهة  بحته  ح�سينية  الهتافات  تكون  ان 
خ�سو�سا  روح  الأي  املج�سمات  نحت  عن  االبتعاد  ينبغي  واي�سا  ال�سيا�سية  عن 
املع�سومني واالبتعاد عن ال�سور اخليالية التي تن�سب للمع�سومني واىل اي احد 

قريب من عظمتهم كابي الف�سل العبا�س وم�سلم بن عقيل -عليهما ال�سالم-".

 اعتماد الآليات التي ل تثري �سكوكا وت�ساوؤلت
ثم قال �سماحة ال�سيخ حممد باقر االيرواين دام ظله يف كلمته" جاء يف احلديث 
ال�سريف عن النبي حممد -�سلى اهلل عليه واله و�سلم-" من �سلك طريقا طلب 
فيه علما �سلك اهلل به طريقا للجنة. وان املالئكة لت�سع اأجنحتها لطالب العامل 
ن يف االر�س حتى احلوت  ن يف ال�سماء ومرَ ر�سًا به. واأنه لي�ستغفر لطالب العلم مرَ

يف البحر. 
هذا احلديث ال�سريف ير�سدنا اإىل قيمة طالب العلم وقيمة املبلغ احل�سيني ولكن 
له  بل  اإطالقه  به على  يوؤخذ  اأن  املبارك ال ميكن  اأن هذا احلديث  تعرفون  كما 
اأن  اأح��اول  الق�سرية  الفرتة  االآن يف هذه  واأنا  معينة،  �سروط  خم�س�س �سمن 

الق�سايا  بع�س  لكم  اأب��نّي 
العلم  ترتبط بطالب  التي 
وامل��ب��ل��غ احل�����س��ي��ن��ي عرب 
نقاط مهمة منها الق�سية 
 ( ال���ه���دف  ���س��م��و  االوىل 
كلكم   ) الهدف  من  غاية 
يويل  اال�سالم  ان  تعرفون 
للهدف  ك��ب��ريا  اه��ت��م��ام��ا 
ح��ي��ن��م��ا ن��ق��وم ب��ع��م��ل من 

 على املبّلغ اأن يكون من 
الدينية واجتناب املحّرمات   املبادرين باللتزام بالفرائ�س 

 ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي

 ال�سيد حممد ح�سني العميدي
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ينظرون  قد  فالنا�س  االعمال 
نتائجه  واىل  العمل  تقييم  اىل 
فالعمل  ايجابية  ك��ان��ت  ف���اذا 
اما  و�ساحلًا  جيدًا  يعتربونه  
وينظر  للقلب  فيدخل  اال�سالم 
من  هدفك  ماهو  الهدف  اىل 
الهدف  ك��ان  اذا  العمل  ه��ذا 
هلل -عّز وجّل- فاذا العمل هو 
يف خ��دم��ة اال���س��الم وامل��ذه��ب 
العمل  فهذا  املجتمع  وخ��دم��ة 

�ساحلًا وهذا العمل له قيمة عالية عند اهلل �سبحانه.
 م�سيفًا" فعندما تكون مبّلغا ا�سالميا وخادما ل�سيد ال�سهداء -عليه اف�سل ال�سالة 

وال�سالم- فعلى اجلميع ان ينظر اىل الغاية من هدف اأعمالنا كمبّلغني".
وتابع ال�سيخ االيرواين" امل�سالة الثانية ان طالب العلم واملبّلغ خادم احل�سني -عليه 
املر�سى  اأبدان  الطبيب مع  يتعامل  اأبدانهم كما  النا�س مع  يتعامل مع  ال�سالم- ال 
واإمنا يتعامل مع القلوب فال بد ان ندخل للقلوب لكي نوؤثر عليها فكيف ميكن ان 
ندخل للقلوب اذا مل نعمل نحن مبا نقول ينبغي ان نكون ونعمل مبا نقوله على املنرب 
احل�سيني يطابق العمل الذي نقوم به ونحن حتت املنرب اأو�سي نف�سي بهذا اأوالً ثم اأو�سيكم".

االآونة  يف  املعرفة  اآفاق  باأن  تعرفون  فاأنتم  اجلدية  الثالثة  امل�ساألة  وا�ستدرك" اما 
االأخرية يف زماننا ات�سعت مبا �ساء اهلل -تعاىل- وهي كانت يف ذلك الزمان و�سيعة 
فكيف بها االن حيث االنرتنت والف�سائيات واملجالت وغريها من الو�سائل ا�سافة 
نت�سابق مع الزمن فالقطار ي�سري ومل ن�سل  العلم، فاذا مل  اىل ما يحتاجه طالب 

نت�سابق  ان  ب��د  ف��ال  �سيء  اىل 
الزمن فمن جد وجد ومن  مع 

طلب العلم �سهر الليايل" .
قائاًل"  كلمته  �سماحته  وختم 
التي  املعقولة  االآل��ي��ات  اعتماد 
لدى  وت�ساوؤالت  �سكوكا  تثري  ال 
واخلطيب  املبلغ  فعلى  النا�س 
على  يعتمد  ال  ان  احل�سيني 
وعليه  حما�سراته  يف  االحالم 
االب���ت���ع���اد ع��ن��ه��ا الأن���ه���ا تثري 

ال�سكوك لدى امل�ستمعني واحلا�سرين عند املنرب احل�سيني".

 'طلب العلم جهاد
فيما قال ممثل مكتب املرجع حممد ا�سحق الفيا�س ال�سيخ حممد جواد مهدوي يف 
ل اأعباء طلب العلم والرتبية االإلهية واالأخذ بال�سنن  كلمته" اجلهاد يف �سبيل اهلل حتمُّ
وانت�سارها  النا�س  طبقات  بني  الدينية  املعارف  النت�سار  االأ�سباب  وتو�سيح  النبوية 
بني �سلوك املجتمع مبنظماتها الفكرية والعقائدية واالأخالقية، من خالل ترويجها 

يف طبقات املجتمع كافة الأنها لها منفعة لالأفراد لتح�سيل ال�سعادة يف الدارين".
وحتريك  الدين  ترويج  يف  دورك��م  اىل  ا�سافة  جند  مهدوي" اننا  ال�سيخ  واأ�ساف 
اهل  من  ملطالبِة  النا�س  تنبيه  منكم  املعروف  يتطلب  املجتمع  يف  املعنوية  احلياة 
ال�سا�سة يف البلد باحرتام حقوق النا�س وااللتفاف اىل م�ساعرهم وحتقيق اأمانيهم 
يف احلياة الكرمية خ�سو�سا وانه ال ميكن التغا�سي عن ال�سعور الكبري عند �سريحة 
التي  باالمتيازات  معينة  جمموعة  متييز  جّراء  الظلم  حيث  من  املجتمع  يف  كبرية 

ال�سيخ حممد جواد مهدوي ال�سيد عالء احلكيم
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�سحيحًا  �سبقا  ل��ه��ا  جت��د  ال 
ونعني  بالقانون  وال  بالعرف 
الت�سريعية  اع�ساء اجلهة  بهم 
ل��ل��ب��الد وامل��ج��ال�����س امل��ح��ل��ي��ة 
يف  للنظر  النا�س  خولهم  التي 

م�ساحلهم وم�سالح البلد.

 تن�سئة جيل قوي 
من املبّلغني

ق�سم  رئي�س  وبعد ذلك حتدث 
رائ��د  ال�سيخ  ال��دي��ن��ي��ة  ال�����س��وؤون 
االأمانة  الذي تقيمه  الرابع  التبليغي  املوؤمتر قائاًل" املوؤمتر  احليدري عن فعاليات 
نطمح من خالله  الدينية  ال�سوؤون  بق�سم  متمثلة  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العامة 
اإىل جعل رابطة و�سيجة بني املبلغني واملبلغات واملجتمع فال بد من التالقي لتالقح 
االفكار والروؤى بني هذين الطرفني فهناك مبادئ اأ�سا�سية يت�سف بها املنرب اإذ البد 
لكل خطيب ومبلغ ان يتحلى بها .مو�سحًا" لذلك عملنا على دعوة جملة من علماء 
احلوزة العلمية يف النجف اال�سرف وكبار اخلطباء واملبلغني ليبينوا للجيل القادم 
من اخلطباء تلك الروؤى واالفكار واال�سا�سيات ال�سرورية لكل مبلغ وخطيب ومن هنا 

انطلقت هذه البادرة وفكرة املوؤمتر ".
ليكونوا  واملبلغني  اخلطباء  من  �سالح  جيل  تن�سئة  اىل  نطمح  احليدري"  واأو���س��ح 
كال�سلف ال�سالح من خطبائنا القدامى الذين قادوا امل�سرية على طيلة هذه العقود 
املا�سية وقارعوا الظلم والطغيان ب�سوتهم ومبادئهم وكان ملنربهم اثر وا�سح وكبري 
يف نفو�س النا�س وال زال ذلك االثر يرن يف ا�سماع املوؤمنني ب�سبب ما كان يت�سف به 

االأج���الء يف  اول��ئ��ك اخلطباء 
بليغة  خطب  م��ن  جمال�سهم 
وجمال�س وعظ واإر�ساد موؤثرة 
ال�سدى  ف��ك��ان  امل��وؤم��ن��ني  يف 
وا���س��ع��ا وك��ب��ريا ل��ذل��ك املنرب 
زال  وال  ال��ذي  كان  احل�سيني 
الدين  اأح��ك��ام  لبيان  ال��ق��دوة 

وعقائد امل�سلمني.
 مبينًا" ان اأهم ما مّيز موؤمتر 
انه مّت دعوة جملة  العام  هذا 

من العلماء وبع�س املجتهدين ودعوة جملة من العلماء واخلطباء من لبنان ومدينة 
قم املقد�سة ودول اخلليج، ومن اهم اهداف هذا املوؤمتر تن�سئة جيل من اخلطباء 
واملبّلغني تتوفر يف �سخ�سياتهم مقومات ا�سا�سية ميكن من خاللها خدمة املجتمع 

واملذهب" .

 الظواهر ال�سحية يف اطار اخلدمة احل�سينية
ثم حتدث اخلطيب احل�سيني ال�سيخ جعفر االبراهيمي عن اأهمية املوؤمتر قائاًل"  ان 
من الظواهر ال�سحية يف اطار اخلدمة احل�سينية عقد مثل هذه  اللقاءات لتالقح 
االفكار ودرا�سة املواقف التي تواجه العقيدة يف هذه املرحلة وهذا املنعطف اخلطري.
وتدعو  معتدلة  لغة  اخلطاب  لغة  تكون  ان  اىل  املوؤمتر  هذا  خالل  ومن  مو�سحًا" ندعو   
لل�سلم واال�سالح، وهذا ما دعا اليه االإمام احل�سني -عليه ال�سالم- ونحن ن�سكر العتبة 
احل�سينية املقد�سة على تبني اقامة هكذا موؤمتر لتبلور االأفكار وتبادل الروؤى مع اقرتاب 

مو�سم التبليغ االأهم يف �سهري حمرم احلرام و�سفر اخلري".

ال�سيخ جعفر االبراهيميال�سيخ رائد احليدري



  على هام�س زيارته لكربالء والعتبة احل�سينية املقد�سة التقت 
�سيخ  مــع  و�سريح  خا�س  حــوار  يف  احل�سينية(  )الــرو�ــســة  جملة 
الطريقة العزمية ال�سوفية عالء ابو العزائم، ليتحدث يف موا�سيع 
عديدة ويتطرق اىل الوحدة ال�سالمية، والتعامل مع الفكر الوهابي 
حالة  بقاء  حــال  يف  ال�سالمية  المــة  اإليه  �ستوؤول  ومــا  املتطرف، 
الت�سرذم واخلالفات، وراأيه يف التحركات ال�سعبية والر�سمية التي 

تقّرب بني املذاهب الإ�سالمية.

عالء ابو العزائم 
نهدف إلى تنمية المجاالت الثقافية 

الشعائر  واقامة  واالجتماعية 
الدينية ألتباع أهل البيت

حوار خاص
مع الشيخ الصوفي المصري 

العربية ما هي ا املنطقة  التي ت�سهدها  التغريات  يف ظل  لرو�شة احل�شينية: 

دعواتكم يف �سبيل حتقيق الوحدة الإ�سالمية؟
الفتنة  بذور  زرع  الذي  هو  امل�سلمني  جميع  يكفر  الذي  الوهابي  الفكر  اأن  العزائم:  ابو 
والتفرقة يف االأمة االإ�سالمية ف�سابقًا ال يوجد فرق بني مذاهب امل�سلمني، فبالتايل نوجه دعوة 
ملحاربة هذا الفكر باإ�سدار كتب او عقد موؤمترات او ندوات لتوعية النا�س بان هذا الفكر ال 

ميت لالإ�سالم ب�سلة وهو ي�سعف من �ساأن االأمة ويفرق بني امل�سلمني حتى ال يتوحدوا اأبدا.
 وحتى يكون اأعداء االإ�سالم هم اأ�سحاب الدولة العظمى يف املنطقة ولكي تنق�سم الدول 
العربية اإىل عدة دويالت ي�سهل ال�سيطرة عليها والتحكم بزمام االأمور فيها و تكون الدول 

العربية �سعيفة وال توجد دولة عربية قوية.
وال�سك بان الذي يبث التفرقة ويعمل على تق�سم االأمة واإ�سعاف كلمتها هو من يريد اإن يجعل 
االأمة غري م�ستقرة ومتنازعة ويعمل على اإ�سعاف وحدة االأمة االإ�سالمية لذلك ا�سبح من 

ال�سروري توعية امل�سلمني بهذا املخطط املحاك �سدهم قبل فوات االأوان.

لرو�شة احل�شينية: ما هو راأيكم يف الدعوات لتبّني الوحدة الإ�سالمية؟ا

ابو العزائم: ال بد ان تكون هناك وحدة اإ�سالمية فاأعداءنا متحدون فلماذا ال نتحد نحن 
وملاذا ال نكون متحدين يف جوانب احلياة املختلفة اقلها االحتاد يف اجلانب االقت�سادي 
باأن تكون هناك عملة اإ�سالمية موحدة، وانا اعتقد ان حلم الوحدة اال�سالمية هو احللم 
الذي يجب ان نعمل على غر�س جذوره وتبنيه حتى يكون لنا طريق م�ستقبلي وحلم لالأجيال 

ت�سعى لتحقيقه.

لرو�شة احل�شينية: كيفية زراعة حلم الوحدة الإ�سالمية؟ا

ابو العزائم: البد من زراعة للحلم العربي يف نفو�س و�سمري ال�سخ�س امل�سلم والعودة 
باخلالفة االإ�سالمية الرا�سدة ولي�ست اخلالفة االأموية او العبا�سية او العثمانية، واخلالفة 
الرا�سدة ال تكون را�سدة بدون وجود لالإمام علي واآل البيت االأطهار، وان ال�سبل الكفيلة 

• حوار : حممد الي�ساري
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بتنامي فكرة احللم العربي يف الوحدة االإ�سالمية يجب ان تنبثق من بيوتنا وجمتمعاتنا 
ومدار�سنا، فالر�سول االأكرم �سل اهلل عليه واآله و�سلم يو�سينا بحب اآل بيت النبي، بالتايل 
فاأن �سريتهم يجب ان تدر�س يف مدار�سنا حتى يتعلم اأطفالنا االأخالق الفا�سلة واملعاملة 
حلم  حتقيق  اىل  وي�سلوا  باالأمة  فينه�سوا  حياتهم  يف  ويطبقونها  االآخرين  مع  احل�سنى 

الوحدة االإ�سالمية.

الأمــة ا تفريق  لــدعــوات  الت�سدي  يف  ال�سبيل  هو  ما  احل�شينية:  لرو�شة 

الإ�سالمية؟
ابو العزائم: يجب العمل على راأب ال�سدع وحماولة الرتكيز على نقاط االتفاق ونبذ نقاط 
اخلالف عماًل باالأمر القراآين بالوحدة واإ�سالح ذات البني، فلو توحدت الدول االإ�سالمية 
ل�سارت قوة اأمام العدو ال�سهيواأمريكي، ولي�س من ال�سروري �سرط احتاد املذهب اأو الروؤية 
الدينية قبل االحتاد ال�سيا�سي، واإمنا جمرد التقارب والتعاي�س مع احتفاظ كل فريق مبذهبه 
الوحيد  ال�سبيل  ُو�سعة ورحمة، وهذا هو  واإمنا دين  لي�س دين جرب  ومعتقداته، فاالإ�سالم 

لتقلي�س جهود العمالء التي ال تكل وال متل.

لرو�شة احل�شينية: ما موقفكم من دعوات من يقول بعزل الدين عن ال�سيا�سة ا

وعدم خلط الدين بال�سيا�سة؟
االأمة  تق�سيم  والهدف  الدين  يف  املتاجرة  هو  االن  يح�سل  ال��ذي  اخللط  العزائم:  ابو 
وال�سيا�سة،  الدين  بني  فرق  اأي  يوجد  والريادة فال  القوة  العدو مو�سع  وو�سع  االإ�سالمية 
اإ�سالمية مبنية على ال�سدق واالأمانة  اأن تكون  اإمنا ال�سيا�سة نوعان �سيا�سة داخلية البد 
واالإخال�س وتقوم على كل املبادئ االإ�سالمية التي جاء بها النبي االأكرم �سل اهلل عليه واآله 
و�سلم، اما ال�سيا�سة اخلارجية فغالبًا ما تنطوي على الغ�س واخلداع والكذب وهذا قد يكون 
مباح يف بع�س املواقف حتى ال تت�ستت وحدة ال�سف االإ�سالمي اأمام اأعداء االأمة االإ�سالمية 
اأما بني الدول ال�سالمية فيجب ان يكون تعاملنا وعالقاتنا منطوية على تعاليم ومبادئ 

االإ�سالم املحمدي االأ�سيل وان جنعل االإ�سالم هو وطن جلميع امل�سلمني.

لرو�شة احل�شينية: كيف ميكن التعامل مع تغريات املرحلة القادمة يف الوطن ا

العربي؟
ابو العزائم: على ال�سعب امل�سلم العربي اأن يفهم اأن االأمور الدخيلة على االإ�سالم والتي 
م�سلمني  غري  اأ�سخا�س  هم  االإ�سالم  ت�سويه  على  ويعملون  ال�ساللة  اأ�سحاب  بها  ينادي 
واالإ�سالم منهم براء ملا يقوموا به من تهدمي لقواعد االإ�سالم املحمدي االأ�سيل وما يجري 
االأ�سخا�س  ه��وؤالء  جاهلية  مدى  يظهر  �سلطان  من  بها  اهلل  ان��زل  ما  وفتاوى  تكفري  من 

وابتعادهم عن تعاليم االإ�سالم ال�سماوية.
ال�سالة  املنحرفة  وفتاواهم  ال�سيطانية  اعمالهم  لتمرير  الدين كغطاء  ي�ستخدمون   فهم 
امل�سلة، ونراهم يعملون على تكفري و�سب بقية مذاهب امل�سلمني وهذا خالف قول ر�سول اهلل 
�سل اهلل عليه واآله و�سلم الذي قال " �سباب املوؤمن ف�سوق  وقتاله كفر، واأكل حلمه مع�سية، 
وحرمة ماله كحرمة دمه". وغريه من االأحاديث النبوية املتواترة، وان هوؤالء �سوهوا االإ�سالم 

يف كافة بقاع االأر�س فهم خوارج هذا الع�سر.

لرو�شة احل�شينية: اإىل اأين تتجه الأمة الإ�سالمية؟ا

ابو العزائم:  اأنا اأدعو كل حكومات العامل االإ�سالمي اىل التوحد والوقوف �سفًا واحدًا 
ملواجهة العدو امل�سرتك فان هذا العدو مت�سل باملا�سونية ال�سهيونية.

ال بد ان تكون هناك و�سيلة اعالمية تعمل على التقريب يف وجهات النظر بني ابناء املذاهب 
اال�سالمية العربية املتعددة وتتبنى هذه الو�سيلة االعالمية دولة عربية قوية لرت�سم وتر�سخ 
احللم العربي بالوحدة اال�سالمية، انطالقًا واقتدانًا مبنهاج و�سرية ر�سولنا االكرم �سل 
اهلل عليه واآله و�سلم و�سرية اأهل بيته االأطهار عليهم ال�سالم، بحيث ان ال�سعوب اال�سالمية 
العربية تنظر اليها كو�سيلة تعمل على التقريب ولي�س التفرقة والتكفري ونبذ االآخر، وتعمل 
على اإظهار ال�سورة احل�سنى لل�سخ�سيات اال�سالمية وان ال يكون هناك جمال لت�سويه �سورة 

اال�سالم. 

لرو�شة احل�شينية: ما راأيكم باللجان والهيئات التي ت�سعى لتحقيق م�سروع ا

التقريب بني ال�سنة وال�سيعة؟
ابو العزائم:  هناك موؤامرة �سهيواأمريكية لتمزيق االأمة االإ�سالمية اإىل فرق وطوائف بعد 
اأن مزقتها بعد �سقوط اخلالفة االإ�سالمية اإىل دول متناحرة، ي�ستمر هذا املخطط لتمزيق 
العالقة بني امل�سلم واأخيه امل�سلم، وياأتي على قمة هذا املخطط التفرقة بني ال�سنة وال�سيعة، 

وبالتايل فالتفريق بينهما اأكرب انت�سار لهذا امل�سروع عمال مببداأ فرق ت�سد.
ومن هذا املنطلق فاإن واجب الوقت يحتم على علماء االأمة ومفكريها الوقوف يدا واحدة 
لتوحيد االأمة االإ�سالمية ونبذ الفرقة بني مذاهبها، وم�سروع التقريب بني املذاهب لي�س وليد 
اللحظة فهناك العديد من اللجان التي تعمل على التقريب بني املذاهب االإ�سالمية وتعمل 

منذ �سنوات عديدة لتوحيد �سفوف امل�سلمني على اختالف معتقداته. 

لرو�شة احل�شينية: ما راأيك فيمن ي�سككون بزيارة اأ�سرحة اآل البيت عليهم ا

ال�سالم يف خمتلف بقاع الأر�س؟
ابو العزائم: الأنه يوجد خمطط �سهيوين يهدف اإىل الق�ساء على القدوة بني امل�سلمني 
واملتمثلة يف اأولياء اهلل ال�ساحلني، �سيبداأ هذا املخطط بالق�ساء على اأ�سرحة االأولياء اإىل 
اأن ي�سل اإىل هدم �سريح الر�سول �سلى اهلل عليه واآله و�سلم، وذلك الأن النبي �سل اهلل عليه 
واآله و�سلم هو النبي الوحيد املعروف مكان قربه، اأما اأنبياء اإ�سرائيل فقبورهم غري معروف 
اأماكنها، فال ي�ستطيع اأي اإ�سرائيلي اأن يقول اإنه من ن�سل �سيدنا مو�سى، كما اأن اأنبياءهم مل 

يرتكوا لهم اآثارًا. 

لرو�شة احل�شينية: كلمة اأخرية يف نهاية هذا احلوار؟ ا

ابو العزائم: اأمتنى اأن نوجه اهتمامنا يف الفرتة القادمة اإىل كيفية بناء ورعاية ال�سباب 
امل�سلم البناء ال�سليم الأن ال�سباب هم عمود املجتمع وكل خويف من الفرتة القادمة من 
حدوث تغيري مفاجئ تدفع ال�سعوب االإ�سالمية ثمنه وال ياأتي بثماره ويخلف وراءه خ�سائر 

و�سحايا.
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ر   / الفكر الوهابي الذي يكفِّ
جميع امل�سلمني هو الذي زرع 

بذور الفتنة والتفرقة يف الأمة 
الإ�سالمية

 / اأدعو كل حكومات العامل 
الإ�سالمي اىل التوحد والوقوف �سفًا 

واحدًا ملواجهة العدو امل�سرتك فان هذا 
العدو مت�سل باملا�سونية ال�سهيونية



  الإلحاد تعريفا "اإنكار وجود اإله مفارق للكون الطبيعي وخالق له، وقد 
�سقراط  مثل  بالن�سبة هلل،  بالإلحاد كل من خرج على عقيدة قومه  يو�سف 
وا�سبينوزا من الفال�سفة"    ) المو�سوعة العربية  المي�سرة 2001، ج1: 274(. 

    وهنالك خلط بني ثالثة مفاهيم اأو مواقف فكرية 
يوؤمن  من  موقف  االأول  النوع  اإحل��ادا.  يعترب  مما 
ولي�س  العقلي  اال�ستدالل  اأ�سا�س  على  اهلل  بوجود 
موقف  الثاين  النوع  امل��ن��زل.  الوحي  اأ�سا�س  على 
بوجود  يقطع  دليال  ي��ج��دون  ال  ال��ذي��ن  ال��الاأدري��ة 
يرى  من  موقف  هو  الثالث  املوقف  اأو عدمه.  اهلل 
يتوفر  ال  موجود(  غري  اأو  موجود  ع��ب��ارة)اهلل  اأن 
فيها من اخل�سائ�س املنطقية ما يجعلها ممكنة 
التحقيق، فال هي عبارة �سادقة وال هي كاذبة، وال 
يلزم اإنكار وجود اهلل اعتمادا على ذلك، اإذ قد ياأتي 
االإثبات عن طريق الوجدان اأو احلد�س املبا�سر. اأما 

االأميان، فهو االإميان بوجود اإله مدبر للكون.
 Antony فلو  )اأن��ت��وين  ب���  يتعلق  ومو�سوعنا 

راية  الذي حمل  الربيطاين  الفيل�سوف   ،)Flew
االإحلاد الأكرث من ن�سف قرن، لكنه اعرتف اأخريا 

بوجود اإله مدبر لهذا الكون! 
ول��د اأن��ت��وين ج��ريارد نيوتن فلو يف احل��ادي ع�سر 
من �سباط عام 1923 وتويف يف الثامن من ني�سان 
2010. وهو فيل�سوف بريطاين، كما اأ�سلفنا، ينتمي 
اال�ستداللية)التي  التحليلية  الفكرية  املدر�سة  اإىل 
تقوم على البينة(، وكان م�سهورا بكتاباته املتعلقة 
دّر���س يف جامعات  وخ��الل حياته  الدين.  بفل�سفة 
مرموقة مثل جامعة اأوك�سفورد وجامعة ييل وجامعة 
تورنتو. وكان  ي��ورك يف  ردن��ك، وكذلك يف جامعة 
خالل حياته معروفا كمنا�سر عنيد لالإحلاد، فهو 
يقول اأنه ينبغي لكل منا اأن يفرت�س االإحلاد م�سبقا 

اإىل اأن يح�سل على دليل جتريبي، اأي يعتمد على 
اإله. كذلك كان  العملية، يدل على وجود  التجربة 
ينتقد فكرة احلياة بعد املوت و وفكرة التخيري وما 
ومغزى  معنى  من  معاند  موقف  له  وكذلك  اإليها، 
والئه  ع��ن   عرب  ع��ام 2004  يف  لكنه  اهلل.   فكرة 
لفكرة وجود اله، وب�سكل خا�س االعتقاد بوجود اإله 
من النوع الذي و�سفه الفيل�سوف اليوناين اأر�سطو. 
واأكد اأنه  التزاما منه بتعهده للذهاب حيث يقوده 

الدليل، يعرتف االآن بوجود اإله لهذا الكون.
من  موقفه  تغيري  اأ�سباب  يت�سمن  كتاب  و���س��در 
اأ�سد  اإل��ه: كيف غري  االإل��ه بعنوان)هنالك  وج��ود  
اأبراهام  روي  مع  بالتعاون  وكان  راأي��ه(.  امللحدين 
 .Roy Abraham Vargheseفاركيز

االعتراف بوجود إله

رحلة من اإللحاد 
إلى
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وكان الكتاب ومو�سوعة التحول نف�سها فيما بعد 
مو�سوعا ملقالة ن�سرت يف جملة النيويورك تاميز، 
كان من  الكتاب  لكن  راأي��ه،  فلو غري  اأن  فيه  ورد 
فلو  ذلك  اأنكر  وقد  رئي�س.  ب�سكل  فاركيز  تاأليف 
وجهات  معربا عن  كان  الكتاب  اإن  وقال  بنف�سه. 
نظره هو، لكنه اعرتف اأنه ب�سبب تقدمه بالعمر، 
كان فاركيز قد كتب معظم ما ورد يف ذلك الكتاب.     
 كان اأنطوين فلو على راأ�س امللحدين الذين يعتقدون 
اأن الكون بدون خالق. لكنه فاجاأ العامل واملهتمني 
بذلك ال�ساأن عندما اأعلن اأنه البد اأن يكون لهذا 
التحول  اأ�سباب ذل��ك  اأح��د  ال��ك��ون خ��ال��ق. وك��ان 
فلو )الت�سميم  اأنتوين  اأ�سماه  ما  اأال وهو  الكبري، 

. )intelligent design( الذكي
ويف العديد من املنا�سبات بدءا من عام 2001 �سرت 
�سائعات اأن فلو حتول من االإحلاد اإىل االعرتاف 
على  ال�سائعات  تلك  فلو  اأنكر  وق��د  اإل���ه.  بوجود 
الثاين  العاملية بادئ ذي بدء. ويف كانون  ال�سبكة 
عام 2004 ا�سرتك فلو و �سديقه ومناووؤه فل�سفيا 
كاري هابرما�س يف حوار يف كاليفورنيا. وبعد ب�سع 
اأو�سح  مكاملات نقا�سية دارت بعيد ذلك احلوار، 
االعتقاد  اىل  التحول  ب�سدد  اأن��ه  لهابرما�س  فلو 
بوجود اله. ويف حني مل يقم فلو بتغيري وجهة نظره 
بالفعل يف ذلك الوقت، كان ي�سري اإىل اأن هنالك 
بع�س االعتبارات الفل�سفية والعلمية تدعوه الإعادة 
التفكري. ومّثل موقفه وكاأنه يقف مرتقبا وتكتنفه 

العديد من عالمات اال�ستفهام. 
فلو يف  ك��ان  ح��ني  ع��ام 2004،  االأول  ك��ان��ون  ويف 
لفلو  مقابلة  والثمانني من عمره، كانت  احلادية 
ال�سحف  اإح��دى  يف  ن�سرت  هابرما�س  ك��اري  مع 
اأي)موؤمن  موؤله  اإىل  يتحول  عنوان)ملحد  حتت 
ال�سابق  امللحد  مع  ح�سرية  مقابلة  ال��ه:  بوجود 
اأنطوين فلو(. ووافق  فلو على ذلك العنوان. بعدها 
اأعلن فلو اأنه يتخلى عن موقفه ال�سابق الذي تبناه 
توما�س  اتخذه  ما  يتخذ  واأن��ه  منه،  ويترباأ  طويال 
اإقناعا  االأدلة  اأكرث  قائال)اأن  قبل،  جفر�سون من 
على وجود اإله هي تلك التي ت�سندها االكت�سافات 
للكون  الذكي  )الت�سميم  واأن  احلديثة(  العلمية 
هو اأكرب مبا ال يقا�س مما كنت اأرى يف البداية(. 

وعندما �ساأله هابرما�س حول تعويله على ما تدل 
عليه املكت�سفات العلمية والغائية من الكون، اأجاب 

باالإيجاب. 
الذكي-كما  الت�سميم  هو  فلو  اإليه  ا�ستند  ومما 
DNAاأي  ي�سمى   مما  من  اتخذ  اإذ  اأ�سلفنا- 
احلم�س النووي الريبي منقو�س االأك�سجني )وهو 
للكائنات احلية  البايولوجي  التطور  ي�سف  الذي 
ويحوي التعليمات الوراثية الالزمة الأداء الوظائف 
االأج��ل  طويل  التخزين  و�سيلة  ويعترب  احليوية 
ذلك  على  دليال  واتخذه  الوراثية(.  للمعلومات 
الت�سميم. وقال اأنه اليوم يعتقد بالت�سميم الذكي 

ولي�س التطور evolution  لوجود الكون. 
       وملا �سئل اأحد املتخ�س�سني وهو الدكتور جوب 
مارتن عن راأيه يف ذلك ال�سيء العجيب الذي غرّي 
وجهة نظر امللحد املعاند، قال: ن�ستنتج من ذلك اأن 
لدينا عامِلا طبيعيا خمل�سا-اإ�سارة اإىل فلو- راأى 

الدليل بعينه ثم ا�ستنتج ذلك اال�ستنتاج. 
اأن  يعتقدون  الذين  العلماء  من  الكثري  وهنالك 
اخلاليا  لغة  ه��ي   DNA ف��ال���  خ��ال��ق��ا.  للكون 
اأت��ت؟ لقد جاءت  اأي��ن  وهي كلمات ورم��وز. فمن 

فكيف  معلومات.  حت��وي  الأنها  ذك��ي  م�سدر  من 
وب�سبب  تلك اخلاليا؟  اإىل  املعلومات  تلك  دخلت 
ال�  DNA تهاوت تعزيزات فكرة التطور. اإن ما 
قاله دارون بخ�سو�س نظرية التطور كان يخ�س 
الذي   DNA ال�  اأن  بيد  واح��دة.  خلية  ذا  كائنا 
يكن  مل  دارون  اأن  كما  ج��دا.  معقد  اليوم  نعرفه 
فالعلماء  اخللية.  داخل  يجري  عما  معلومة  لديه 
اليوم على قدر كبري من املعرفة بخ�سو�س ذلك. 
فيها مليون  اأن جتري  الواحدة ميكن  فاخللية 
الثانية. وهنالك يف خاليانا ما بني  عملية يف 

ثالثة اآالف و�ستة اآالف معمل كيمياوي دقيق. 
 وقد األف الباحث الدكتور عمرو �سريف كتابا 

بعنوان 
اأحمد عكا�سة  االأ�ستاذ  له  قدم  )رحلة عقل(  
اأراد  لكل من  بالقراءة  كتاب جدير  اأن��ه  وق��ال 
تامي  وقالت جملة  االإحل��اد.  يعرف حقيقة  اأن 
راأ���س  اأن��ه ج��اء على  االأمريكية ع��ن احل���دث: 
االكت�سافات العلمية املبهرة يف القرن الع�سرين، 

وهو ياأتي باكت�ساف اأن هناك اإلها.  
وال يغيب عن بالنا وقوف اأئمة اأهل البيت عليهم 
ال�سالم وخا�سة االإمام ال�سادق بوجه امللحدين 
الذين انت�سروا يف زمانهم، وكتب الرتاث مليئة 
بتلك امل�ساجالت، وقد تخلى الكثري منهم عن 
االإحلاد ا�ستنادا اإىل ما كان االأئمة يقدمونه لهم 

من اأدلة دامغة على وجود اهلل. 

•  اأ.د. حميد ح�سون بجية
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بحيرة الرزازة
مورد اقتصادي وسياحي  

معطل 

يزخر العراق بموارد وثروات عديدة ومتنوعة ولكنها   
،هذا  كربالء  غربي  الــرزازة  بحيرة  واإحداها  ومهملة  معطلة 
الم�سطح المائي الكبير الذي ي�سكل موردًا اقت�ساديا و�سياحيًا 

لعموم البلد ولمدينة كربالء خ�سو�سًا.
مجلة الرو�سة الح�سينية التقت بالمعنيين والمخت�سين لت�سع 

المو�سوع على طاولة النقا�س.

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

تجهيز البحيرة بالمياه
كربالء  حمافظة  جمل�س  يف  املائية  وامل��وارد  الزراعة  جلنة  برئي�س  بداية  التقت 
يف  باملياه  البحرية  جتهيز  �سعوبة  عن  حتدث  الذي  جعاز  حم�سن  جبار  االأ�ستاذ 
وزارة  مبخاطبة  قام  ال�سابق  كربالء  حمافظة  جمل�س  "ان  قائاًل  احلايل  الوقت 
والوزارة  املياه،  ا�سافية من  بكميات  البحرية  امكانية جتهيز  املائية حول  املوارد 
بدورها اعتذرت الأولوية الزراعة وماء ال�سرب على �سوء الواردات املائية املنخف�سة 
ال�سدود على نهري دجلة والفرات ب�سكل يخالف  اقامة  من دول امل�سدر، كذلك 
غاب  �سد  الرتكية  اجلمهورية  اأق��ام��ت  مثال  املت�ساطئة  للدول  الدولية  املواثيق 
املاء وب�سكل  الذي يحجب كميات كبرية من  يف غابات االنا�سول على نهر دجلة 
اىل  ا�سافة  املياه  �سحة  يف  �سببًا  تعد  امل�ساكل  وه��ذه  الدولية،  للمواثيق  خمالف 
كيفية  الفالح يف  وعي  وقلة  القدمية  الري  اعتماد طرق  منها  الداخلية  اال�سباب 

معاجلة م�سكلة �سحة املياه ".
وتابع رئي�س جلنة الزراعة واملوارد املائية "اما اليوم فامل�سدر املغذي لهذه البحرية 
هو ماء املبازل فقط والذي ال يكفي لغمر جزء ب�سيط من هذه البحرية وال يحقق 
الغر�س املن�سود ، واالآن جلنة الزراعة واملوارد املائية يف جمل�س حمافظة كربالء 

املقد�سة مهتمة باملو�سوع و�ساعية مع الوزارات املعنية حلل هذه امل�سكلة .
املياه  من  كبرية  كميات  اىل  يحتاج  ال��رزازة  بحرية  احياء  مو�سوع  "اإن  واأ�ساف 
التي ي�سعب على  وزارة املوارد املائية توفريها لالأ�سباب التي ذكرناها، والوزارة 
حماوالت  هناك  واالآن  البحرية  واق��ع  لتطوير  الكفيلة  ال�سبل  بدرا�سة  م�ستمرة 
الإحيائها عن طريق حمطة �سخ بزل الرزازة وكذلك االودية التي ت�سيل عليها من 

اجلوانب .
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   احلل الوحيد والفوري ملعاناة بحرية 
الرزازة هو اي�سال قناة او انبوب ناقل للمياه 

من اأقرب نقطة من نهر الفرات  

واقع الموارد المائية في العراق
مدير املوارد املائية يف حمافظة كربالء املهند�س مناف �سبار نايف حتدث عن البحرية 
وعن عموم واقع املوارد املائية يف العراق قائاًل "البحرية ان�ساأت لدرء الفي�سان ح�سرًا 
ولي�س الإغرا�س اخلزن احلي واال�ستفادة من املياه جمددا وكانت مياه االأنهر مرتفعة 
وواردات املياه التي ت�سل العراق عالية ولكن مع انخفا�س هذه الواردات و�سواًل اىل 
عام 2000 وبعده مت قطع املياه عن البحرية وكانت هناك حماوالت فيما بعد من اجل 
جتهيز الرزازة باملياه لكنها مل تفلح ، فكان جل اهتمام الوزارة بتوفري مياه ال�سرب 

والزراعة واالإغرا�س ال�سناعية ".
وتابع "العراق بلد م�سب ولي�س بلد منبع وبالتايل ي�سعب علينا توفري املياه كما ان 
االحتبا�س احلراري وقلة الت�ساقط قد �ساهما يف انخفا�س من�سوب املياه باالإ�سافة اىل 
التو�سع ال�سكاين والزراعي واال�ستثماري يف دول املنبع )تركيا ، �سوريا (وهذه العوامل 

كلها �ساهمت يف قلة املوارد املائية يف العراق ". 
واأو�سح مدير املوارد املائية "ان وزارة املوارد املائية تقوم بخطة حمكمة لدرا�سة كمية 
الواردات وكمية امل�ستهلكات وبذلك تقوم الوزارة ممثلة باملركز الوطني للموارد املائية 
بتوزيع واردات املياه ب�سكل عادل ولكن تعذر على الوزارة جتهيز بحرية الرزازة باملياه 
وقد خاطبت الوزارة جمل�س حمافظة كربالء ال�سابق واأبلغته ب�سعوبة جتهيز البحرية 

."
وذكر مدير املوارد املائية  "ان وزارة املوارد املائية و�سعت خططا اإ�سرتاتيجية  من 
اأجل اال�ستثمار االمثل للمياه فقامت بحملة تقنيات الري احلديثة وتبطني اجلداول 
ال��وزارة  ان  كما   ، احلالية  امل�ساريع  عمل  واق��ع  وتطوير  الريادية  امل�ساريع  واإن�ساء 
م�ستمرة يف درا�سة ال�سبل الكفيلة لتطوير واقع البحريات كبحرية الرزازة واالآن هناك 
التي ت�سيل  ال��رزازة وكذلك االودي��ة  حماوالت الإحيائها عن طريق حمطة �سخ بزل 

عليها من اجلوانب". 

 البحيرة .. االهمية واالستثمار
وكانت خامتة جولة املجلة لقاء مع الربوف�سور الدكتور ريا�س حممد علي امل�سعودي 
من جامعة كربالء ��� ق�سم اجلغرافية التطبيقية الذي افتتح حديثه عن اأهمية البحرية 

والفوائد الكبرية الإ�ستثمارها فقال:
"اإن بحرية الرزازة هذا امل�سطح املائي الكبري يعد من اأكرب امل�سطحات املائية على 
 2/ كم   1810 م�ساحة  ي�سكل  اذ  عامليًا  التا�سعة  املرتبة  ي�سغل  وهو  العامل  م�ستوى 
ت�سكل عام 1941 بعد الفي�سان الذي حدث من ات�سال م�سطحني مائيني هما هور ابو 
دب�س وبحر امللح وامل�سدر اال�سا�سي للبحرية هو بحرية احلبانية الواقعة �سمال بحرية 

الرزازة عن طريق تخلية املجرة، و�سعة البحرية 25 مليار مرت مكعب ".
وتابع الربوف�سور "بعد عام 1990 كانت هناك 
املياه  من�سوب  فبداأ  الفرات  نهر  مياه  يف  �سحة 
يتدهور ، ويف عام 2012 و�سل من�سوب البحرية 
اىل 22 /م بعد ان كان عام 1999 حوايل 37 / 
البحرية  وم�ساحة  البحر  م فوق م�ستوى �سطح 
يف  البحرية  وبالتايل  ك��م/2   344 تقارب  االآن 

ا�سواأ من�سوب لها منذ 50 عامًا ".
وا�ستطرد " ان انخفا�س من�سوب املياه كان له 
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تبعات وخيمة حيث ان التنوع البايلوجي للبحرية تاأثر بهذا االنخفا�س  فالكثري من 
الطيور واالأ�سماك غادرت البحرية، ف�ساًل عن ان اخل�سائ�س الكيميائية للبحرية 

واقعها �سيء وبهذا ا�سبحت بحرية الرزازة ت�سكل عبئا على حمافظة كربالء". 
البحرية يتطلب ان يكون  اإحياء  اأجل  " من  بنّي الربوف�سور  البحرية  اإحياء  وب�سدد 
موارد  ان  كون  املائية  امل��وارد  وزارة  او  ال��وزراء  جمل�س  يتبناه  وطني  م�سروع  هناك 
البحرية تتمثل بنهر الفرات وبالذات بحرية احلبانية وامل�سادر االأخرى هي مبزل 
كربالء واالأودية اجلافة وهي اودية مو�سمية وتعتمد على �سقوط االمطار واإيراداتها 
قليلة تنح�سر بني 2�� 4 مليار م/3 ، وامل�سكلة االخرى يف انخفا�س من�سوب املياه هي 
التبخر وهذا التبخر ن�سبته من 4�� 6 مليار �سنويا ومن ال�سعب ال�سيطرة عليه ب�سبب 
�سعة امل�سطح املائي كما ان البحرية تقع 
مبناخ  حماطة  وه��ي  جافة  منقطة  يف 
،لذلك  النباتي  الغطاء  وقلة  �سحراوي 
بحرية  ملعناة  وال��ف��وري  الوحيد  احل��ل 
الرزازة هو اي�سال قناة او انبوب ناقل 
للمياه من اأقرب نقطة من نهر الفرات 

اىل بحرية الرزازة باإيراد مائي يرتاوح ما بني 15 �� 20 م/3 بالثانية واإي�سال قناة 
اأخرى لتقليل ن�سبة  ال��رزازة باجتاه نهر الفرات مرة  مائية لتفريغ املياه من بحرية 
الرتاكيز االيونية من اأجل اعادة الرثوة ال�سمكية للبحرية ،اما اجلدوى االقت�سادية 
للم�سروع وعلى الرغم من اننا �سنخ�سر جزء من الرثوة املائية اأال اننا �سنحقق اأرباحًا 
على  وكذلك احلفاظ  ال�سمكية  الرثوة  على  املحافظة  منها  امل�ستقبلي  امل�ستوى  على 
اجلانب البيئي والتنوع البايلوجي وحتقيق اال�ستثمار ال�سياحي فبحرية الرزازة تبعد 
ان هناك م�سروع مدينة �سفاف  عن مركز  مدينة كربالء 16 كم فقط خ�سو�سا 

كربالء يف جنوب البحرية و�سيكون ا�ستثمارًا �سكنيًا و �سياحيًا ". 
م�سيفًا " البحرية حتتوي على �ساحل قريب من مدينة كربالء وهو بطول 14 كم ميكن 
ا�ستثماره بامل�ستقبل وميكن ان يكون مدينة كربالء اجلديدة مما ي�سهم يف تخفيف 
الزخم ال�سكاين عن املدينة واأوؤكد ان البحرية ان مت ا�ستثمارها ب�سكل علمي �ست�سبح 
واإن�ساء  اال�سماك  ل�سيد  البحرية  ا�ستخدام  ميكن  حيث  خا�سة  اأهمية  ذا  موقعًا 
املحميات وميكن توظيفها يف جمال الريا�سة كاإقامة م�سابقات الزوارق وا�ستخراج 
االمالح واإنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة هذه االأمالح وحتتوي البحرية على الغاز 

هذه  ا�ستثمرت  ول��و  وال��رخ��ام  والنفط 
املواد �ستدر اأرباح هائلة ".

" ل���ق���د ق������دم االأ�����س����ات����ذة  واأمل���������ح 
الدرا�سات  من  العديد  واملتخ�س�سون 
البحرية  م�سكلة  حتل  ان  ميكن  التي 

ولكن مل يوؤخذ بها ومل تنفذ ".  



رؤية
 إسالم كندا
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)�سلى  عبداهلل  بن  حممد  اهلل  ر�سول 
اهلل عليه واآله( ميثل يف ر�سالته الإلهية 
والعدل  للحق  واعية  ان�سانية  قيادة 
واخلري. فقد كان يعامل نفو�س املوؤمنني 
يف  �سواء  وتقدير،  وُخلق  حكمة  بكل 

حالة ال�سلم اأم يف احلرب. 
يكون  يكاد  املعنوية  الــروح  وم�سطلح 
النف�سية  الدرا�سات  يف  ن�سبيا  حديثا 
مــفــهــوم هــذا  اأن  ــري  الجــتــمــاعــيــة، غ
امل�سطلح قد عرفته الإن�سانية يف اأزمنتها 

القدمية، ومنها الأمة ال�سالمية. 

وقد كانت هناك مواقف نبوية مر�سدة تت�سل مبو�سوع 
وعملية رفع الروح املعنوية لدى املوؤمنني، والعمل اجلاد 
وكان  و�سفوفه.  العدو  اأف��راد  نفو�س  اإ�سعافها يف  على 
التي  )االأح���زاب(  موقعة  �سهدته  ما  لذلك  مثال  خري 
�سنة  �سوال  يف  املنورة  املدينة  يف  )اخلندق(  ب�  ت�سمى 

خم�س من الهجرة. 
واإن اأهم املواقف النف�سية واالجتماعية التي رفعت من 

معنويات امل�سلمني هي:
يجوز لالأمة امل�سلمة اأن حتالف اأمة غري م�سلمة رعاية 
مل�سالح اجلوار اأو تبادل املنافع العادية مادام التحالف 
حقنا للدماء ومدعاة لال�ستقرار فكان اأن حالف ر�سول 
املدينة )بني  يهود  و�سلم(  واآل��ه  اهلل )�سلى اهلل عليه 

قري�سة( وعقد معهم عهدا.
ان عوامل احلقد والبغ�ساء قد جمعت م�سركي قري�س 
يوؤلفون  مع يهود بني الن�سري وقبائل غطفان، فجعلوا 
االأحزاب ويجمعون اأعداء النبي )�سلى اهلل عليه واآله 
االأول  مهده  يف  امل�سلم  املجتمع  على  ليق�سوا  و�سلم( 
والكفر  واالنتقام  الغدر  جي�س  و�سار  االأوىل  وعا�سمته 

نحو املدينة املنورة االآمنة يف ع�سرة اآالف.
االجتماعية  النف�سية  امل��واق��ف  اأ���س��د  م��ن  موقف  ان��ه 
ال�سرك  اأح��زاب  عليهم  تتاألب  حني  املوؤمنني  حياة  يف 
اليهود  ي�ستغل  والكفر وحتا�سرهم يف عقر دارهم ثم 
هذه االأيام الع�سيبة فيطعنوا املوؤمنني من الداخل ويف 
واالأيام  ال�ساعات  وا�ستدت  العهد  نق�سوا  حني  الظهر 
الداخل  من  وال�سامل  العام  للهجوم  االأع��داء  وا�ستعد 

واخلارج بوقت واحد. 
نباأ جي�س امل�سركني واليهود اىل املدينة املنورة،  و�سلرَ 
على  االآراء  وا�ستقرت  املوؤمنني  بني  ال�سورى  فكانت 
عموما،  ح�سني  موقع  ذات  فهي  املدينة  يف  البقاء 
والدفاع عنها وهم فيها اأ�سد واأقوى. انه مبداأ اليقظة 
وم�ساركة اجلماعة يف  ال�سورى  مبداأ  وانه  االجتماعية 

اتخاذ القرارات احلا�سمة التي مت�س املجتمع. 
ودعا  املدينة،  اقامة اخلندق حول  ومت تخطيط مكان 
النا�س  و�سلم(  واآل��ه  عليه  اهلل  )�سلى  حممد  الر�سول 
وال  قادم  فالعدو  اخلندق،  حفر  يف  جميعا  للم�ساهمة 

رجعة يف ذلك. 
كان ر�سول اهلل مع العاملني: ي�سرب مرة باملعول ومرة 

لينقل  املكتل  الرتاب ومرة يحمل  بها  بامل�سحاة يغرف 
على  وت�سجيع  والقدوة،  للقيادة  كامل  مثرَل  انه  الرتاب 
الروح اجلماعية العاملة يزيد من حما�سها واندفاعها 

وتقويتها وو�سع اأ�س�س متينة حلياة ر�سينة قادمة.
مبادئ  و�سلم(  واآل��ه  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  اأق��ّر  لقد 
مواجهة  يف  للموؤمنني،  املعنوية  ال��روح  تقوية  يف  مهّمة 

احلرب النف�سية التي �سنها امل�سركون ثالثة مبادئ:
االأول: الكتمان يف الت�سرف والتخطيط.

فمن  االأع���داء،  �سمل  لتفريق  احلثيث  ال�سعي  الثاين: 
اخلطاأ فتح جبهات متعددة يف وقت واحد.

الثالث: مبداأ احلرب خدعة، فاحلرب يف �ستى اأنواعها 
لي�ست كالما لكنها ا�ستخدام ذكي يف معرفة قوة العدو 
ومواطن �سعفه، وا�ستخدام ذكي الأنواع االأ�سلحة التي 
اأمتنا  ل�سمل  وجتميع  يعرفها،  ال  والتي  العدو  يعرفها 

ومواجهة العدو كالبنيان املر�سو�س. 
اال���س��ت��خ��دام االأم��ث��ل ل��ه��ذه امل��ب��ادئ يعني جن��اح هذا 
االأع��داء  �سمل  تفريق  يف  االجتماعي  النف�سي  ال�سالح 
وهو  االنت�سارات،  وحتقيق  املعنوية  روحهم  وا�سعاف 

يفيد املوؤمنني يف اجتياز املواقف احلرجة.
اأيام االح��زاب انها كانت يف عمومها  تبدو العربة من 
معركة اأع�ساب وحربا نف�سية دقيقة الأنها كانت قليلة 
الكر والفر والهجوم والدفاع ولكنها حرب فيها اختبار 
ذكاء وتقدير وكتمان، مقدرة وتخطيط وتنفيذ مع هدوء 
املوؤمنون  انت�سر  لهذا  العزائم،  و�سالبة  االأع�ساب 
رغم قلتهم وح�سارهم، بينما انهزم اعداوؤهم رغم ما 

خططوا من غدر ومكر وت�سكيك وتثبيط.
�سلبة  معنوية  ب��روح  متتاز  املوؤمن  �سخ�سية  الأن  ذلك 
واهب  باهلل  القوية  ل�سلتها  ال�سدائد  اأم��ام  تتهاوى  ال 
ولكنه ختاما  يخاف  وقد  قد ميتحن  فاملوؤمن  الن�سر، 
و�سفا  جند  ل��ذا  وتاأييده،  اهلل  بعون  العا�سفة  يجتاز 
دقيقا لنف�سية املوؤمنني يف �سورة االأح��زاب، يقول اهلل 
�سبحانه وتعاىل: )ملا راأى املوؤمنون االأحزاب قالوا هذا 
ما وعدنا اهلل ور�سوله و�سدق اهلل ور�سوله وما زادهم 
ما  �سدقوا  رج��ال  املوؤمنني  من   * وت�سليما  اإميانا  اإال 
ومنهم من  نحبه  عليه فمنهم من ق�سى  عاهدوا اهلل 

ينتظر وما بدلوا تبديال( االأحزاب 23/22 .   

• عبدالكرمي العامري
       باحث اجتماعي

 امل�سلم واحلرب والنف�سية  



• تقرير : حيدر املنكو�سي
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جورجيا اإحدى بلدان القارة العجوز، وقد كانت تعرف قديما با�سم بالد الكرج، حيث اأطلق العرب عليها هذا ال�سم، وهي   
تجاور بالد الرحاب من �سمالها، والرحاب عند الجغرافيين العرب ا�سطالح ي�سمل اأذربيجان واأرمينيا واإيران، لهذا كان انت�سار الإ�سالم 

بجورجيا مرتبطا بانت�ساره في بالد الرحاب.

الوحدة اإلسالمية 

في بالد الكرج

جورجيا
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و يف اأوائل العقد االأخري من القرن الع�سرين و بانهيار االحتاد ال�سوفيتي مرت الدول التي 
اإحدى  اإ�سكاالت عدة، وكانت )جورجيا(  واأُث��ريت فيها  كت عنه مبرحلة حتوُّل �سامل،  تفكَّ
التي ظهرت فيها هذه االإ�سكاليات بو�سوح، ال �سيما على ال�سعيد االقت�سادي بعد  الدول 
التحوُّل من االقت�ساد املركزي اإىل اقت�ساد ال�سوق، والبدء يف عملية اخل�سخ�سة وما ترتب 
على ذلك كله من تداعيات خمتلفة، اإ�سافًة اإىل ت�ساُعد املطالب االنف�سالية عن الدولة 
ل بع�س اجلماعات العرقية )االأبخاز واالأدغاريني(، ودخول البالد يف دوامة احلرب  من ِقبرَ

االأهلية، التي ما زالت ُتعاين من اآثارها حتى اللحظة.
وبو�سول "�سيفر نادزة" اإىل ال�سلطة بعد �سراع طويل يف عام 1993م، جنحت )جورجيا( 
يف حتقيق نوع من اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�سادي، ال �سيَّما بعد موافقته على االن�سمام 
ت اإعادة انتخابه يف نوفمرب  اإىل رابطة دول الكومنولث امل�ستِقلَّة يف اأكتوبر1993م، وقد اأدَّ
عام1995م، ومتتُّع حزبه "احتاد املواطنني" ب�سلطة داخل الربملان، اإىل التاأكيد على الطبيعة 

االإ�سالحية والدميقراطية ال�سيا�سية يف )جورجيا(.
وبلغ عدد �سكان جورجيا يف اأواخر �سنة 1397ه� خم�سة ماليني ن�سمة، ي�سكل اجلورجان %77 
من هذا العدد، والرو�س الذين هجروا اإليها ي�سكلون حوايل 9%، والباقي من االأذربيجانيني 
واالأرمن واالأبخار، وقدر �سكان جورجيا يف �سنة 1988م )5.300.000 ن�سمة( من بينهم 

794 األف م�سلم. 

 دخول اإلسالم
بحكم موقع جورجيا القريب من انبثاق الدين االإ�سالمي، فقد دخل االإ�سالم اإليها بعد مدة 
ق�سرية من انت�ساره يف الوطن العربي والدول املجاور اإليها ، فكانت بدايته مع و�سول حبيب 

بن م�سلمة الفهري يف بداية الثالثني من ال�سنة الهجرية.
االأت��راك  ب�سط  فقد  االإ���س��الم��ي،  الدين  رقعة  تو�سيع  يف  دورا  لل�سالجقة  ك��ان  ذل��ك  بعد 
الثاين من القرن اخلام�س الهجري  ال�سالجقة نفوذهم على منطقة الرحاب يف الن�سف 
وما  املغويل  الغزو  اجتاح  ال�سالجقة حتي  باملنطقة وظل حكم  االإ�سالم  وقد دعم حكمهم 
ازدهرت  االإ�سالم  املغول  اعتنق  وملا  للتدمري،  والرحاب  الرحاب  منطقة  وتعر�ست  حولها 
الدعوة بالبالد، وملا �سعف املغول تقا�سم ال�سيطرة على جورجيا االأتراك العثمانيون والفر�س 
والداغ�ستان.وا�ستد ال�سراع على حكم جورجيا واأرمنيا، وملا �سعفت االمرباطورية العثمانية 
بداأ قيا�سرة رو�سيا التدخل واأعلنوا احلماية على بالد القفقا�س مبا قيا�سرة رو�سيا التدخل 
اإليهم يف )1225  اأعلنوا �سمها  ثم  �سنة )1198ه��� - 1784 م(،  اإليهم يف  واأعلنوا �سمها 
العثمانيني وال�سي�سان والداغ�ستان يف �سنة  ه� -1800 م( بعد حرب خا�ستها رو�سيا �سد 

)1346 ه� - 1922 م(.

 المسلمون اليوم
)اإح�سائيات  ال�سكان  عدد  من   %9.9 وميثلون   463،062 بحوايل  امل�سلمني  عدد  ويقدر 
2002(، بينما يوؤكد نائب رئي�س احتاد م�سلمي جورجيا اإ�سالم �سايداييف اأن عددهم "ال 
يقل عن مليون ون�سف مليون ن�سمة )من اإجمايل 4 مليون و600 األف(" اأي الثلث. وينت�سر 
ويتبع  الذاتي،  للحكم  التي تخ�سع  املناطق  وملحقاتها من  امل�سلمون يف جمهورية جورجيا 
م�سلمو جورجيا االإدارة الدينية مل�سلمي القوفاز ومركزها باأذربيجان، والقت جورجيا نف�س 
م�سري اجلمهوريات امل�ستقلة بعد تفكك االحتاد ال�سوفياتي يف نهاية 1991 م، وحدثت بها 

ا�سطرابات دامية يف اأعقاب تفكك االحتاد ال�سوفياتي.
الذاتي،  للحكم  تخ�سع  التي  املناطق  وملحقاتها من  بجمهورية جورجيا  امل�سلمون  وينت�سر 
ويتبع م�سلمي جورجيا االإدارة الدينية مل�سلمي �سمال القفقا�س ومركزها بالداغ�ستان، ولقد 
واجهت جورجيا نف�س م�سري اجلمهوريات امل�ستقلة بعد تفكك االحتاد ال�سوفيتي يف نهاية 

1991م، وحدثت بها ا�سطرابات دامية يف اأعقاب تفكك االحتاد ال�سوفيتي.  

 مناطق ملحقة بجورجيا:
وهي  ذات��ي،  حكم  يف  معها  تتحد  جمهوريات  ثالث  ت�سم  جورجيا  اأن  الغريبة  االأم��ور  من 
الكيلومرتات، وهذا تنظيم  اآالف من  اأكربها ب�سعة  جمهوريات �سغرية ال تتجاوز م�ساحة 
عجيب ق�سد منه تفتيت القوميات وتقوية النعرة العرقية؛ حتى ي�سمن احلكم ال�سوفيتي 

�سيطرة كاملة.
ال�سغرية  ال�سيا�سية  ال���وح���دات  ه���ذه  واأوىل 
يف  اجلمهورية  هذه  وتوجد  اأبخاريا،  جمهورية 
اآالف  ثمانية  وم�ساحتها  جورجيا،  غربي  �سمال 
ن�سف  ح���وايل  و�سكانها  م��رت،  كيلو  و�ستمائة 
على  �سوخوم  مدينة  وعا�سمتها  ن�سمة،  مليون 
جماعات  بني  االإ�سالم  وينت�سر  االأ�سود،  البحر 
�سنة  يف  جمهوريتها  وت��اأ���س�����س��ت  ال�����س��رك�����س، 

1349ه�.
والوحدة ال�سيا�سية التي تتبع جمهورية جورجيا 
البحر  �ساحل  على  وتوجد  اأج��اري��ا،  منطقة  يف 
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نفحات

اخلطاب املهدوي
◄   يكتبها: �سباح حم�سن كاظم

والدراية يف  بالعلمية  يت�سفون  الذين  للخطباء  االإع��داد احل��وزوي  اإن   ال ريب 
نقل اخلرب وحتليله وا�ستنتاجه بالن�سبة لالإعالم االإ�سالمي املهدوي، ويعتمدون 
�سحة ال�سند واملنت وغربلة علم الرجال والروايات املوثقة، التي ال تثري ال�سكوك 
وال�سبهات اأو اخلالف، بالطبع �سيوؤدي اإىل اإقناع املتلقي الواعي اأو غري املتعلم اأو 

ن يبحث عن احلقيقة... املخالف عقائديا، اأو امل�سكك اجلاهل اأو مرَ
وهناك العديد من مقومات اخلطاب االإعالمي االإ�سالمي املهدوي نذكر منها على 

�سبيل املثال ال احل�سر:
1- التقنيات احلديثة بال�سوت وال�سورة وت�سخري التكنولوجيا يف بث وت�سويق 
االأفكار ال�سحيحة، ال كما تعتمد قنواتنا االإ�سالمية يف طرح االأفكار غري املوجهة 
ب�سورة �سليمة، فالق�سية املهدوية اإذا ُعر�ست بال�سكل العلمي والروحي �ستنال 
ا�ستقطاب العامل، ملا لها من اأهمية يف جميع العقائد وهي من بني امل�سرتكات 

اجلمعية لالإن�سانية...
 2- ف�سح الدعاة واملزيفني الذين يدعون بني الفينة واالأخرى باأنهم هم املهدي 
اأو �سلة قرابة به، كما ح�سل يف ال�سودان والبيت احلرام  اأنهم على عالقة  اأو 
ويف العراق مرارا، فاالإمام حقيقة جم�سدة بالكتب ال�سماوية الغبار عليها، اأما 
عني فهوؤالء التنطبق عليهم القرائن وال�سرائط الواردة يف االأدلة  العديد من املدَّ

ال�سرعية...
الأن  بو�سائل ح�سارية،  اأجمع  العامل  مع  للتخاطب  االنرتنت  من  اال�ستفادة   -3
االإن�سان املتح�سر يقبل بكل فكرة �سحيحة تعتمد يف عر�سها على االأدلة العقلية 

والنقلية...
االأئمة  و�سرية  النبوية،  وال�سّنة  الكرمي،  القراآن  املقد�س  ال�سرع  ر�سم  4-لقد 
االأقدا�س، املنهج احلياتي امل�ستقيم والتكليف ال�سرعي حيال ظهور االإمام املهدي 
)عجل اهلل فرجه( لينقذ االن�سانية من ال�سالل والزيغ والظلم واحلروب بتحقيق 

الدولة االإلهية، وقد ورد يف انتظار الفرج اأنه من اأف�سل العبادات.. 
ولكن االنتظار يتطلب االلتزام باالأخالق التي ر�سمها القراآن الكرمي وطبقها النبي 
واأهل بيته و�سحبه االأبرار واأ�سحاب االأوراد واالأذكار من الزهاد وال�ساحلني من 
كل املذاهب االإ�سالمية، ويتطلب اي�سا الرتكيز االعالمي على الثوابت االإ�سالمية 
بناء  �سبيل  يف  امل�سلمني،  بني  خا�سة  واخلالفات  التقاطع  نقاط  عن  واالبتعاد 
مرتكزات قوية ميكن اأن ت�سكل القاعدة املهيئة ال�ستقبال احلدث االأعظم اأال وهو 

الظهور املهدوي املبارك... 

ن�سف  حوايل  و�سكانها  مرت،  كيلو  اآالف  ثالثة  وم�ساحتها  وتركيا،  جورجيا  بني  االأ�سود 
ميناء برتويل  وهي  االأ�سود،  البحر  �ساحل  على  باطوم  مدينة  وعا�سمتها  ن�سمة،  مليون 
هام، ي�سلها خط اأنابيب بباكو، وتاأ�س�ست اأجاريا يف �سنة األف وثالثمائة واأربعني هجرية، 

واأغلب �سكان اأجاريا يعتنق االإ�سالم، ولالأتراك العثمانيني جهد يف هذا.
اأو�ستينا اجلنوبية، وتوجد يف �سمال  تتبع جورجيا هي  التي  الثالثة  ال�سيا�سية   والوحدة 
جورجيا يف و�سط جبال القفقا�س، و�سكانها يقدرون مبائة وخم�سني األًفا، ومعظمهم من 
ال�سرك�س، ويدين اأغلبهم باالإ�سالم، وا�ستولت عليها رو�سيا القي�سرية عقب موؤمتر برلني 
ال�سابق ذكره، وهكذا جرى تفتيت املنطقة اإىل جمهوريات �سغرية، ويف �سهر فرباير �سنة 
1991م قامت ثورة يف اأو�ستينا اجلنوبية تطالب باالنف�سال عن جورجيا، وقتل يف هذه 

الثورة 25 فرًدا وجرح العديد.

 خطوة في طريق الوحدة اإلسالمية 
يعاين امل�سلمون يف العا�سمة اجلورجية تبلي�سي من قلة عدد امل�ساجد، ففي هذه املدينة 
ال يوجد �سوى م�سجد واحد، اإال انه ا�ستطاع ان يوحد بني املذاهب االإ�سالمية بعد ان كان 

يفرقهم بحاجز ا�سطناعي وفقا ملوقع رو�سيا اليوم.
بينهم حاجز  ي��وؤدون ال�سالة على حدة ويف�سل  وال�سيعة  ال�سنة  امل�سجد كان  ففي هذا 
يق�سم امل�سجد اإىل �سطرين، ولكن ال�سيخ عالء علييف القائم باأعمال امل�سلمني يف جورجيا 

متكن من توحيد الطائفتني واإزالة احلاجز الذي يف�سل بينهما يف هذا امل�سجد.
وبهذا ال�سدد، قال ال�سيخ عالء علييف " قبل ان اأعني خطيب جمعة يف هذا امل�سجد كانت 
االأمور �سعبة حيث يدخل ال�سنة وال�سيعة اإىل امل�سجد من اأبواب خمتلفة ويوؤدون ال�سالة 
كل ح�سب معتقده وب�سكل منفرد.  وقتها توجهت اإىل اجلميع خالل اإلقائي خطبة اجلمعة 
منا�سدا اإياهم توحيد القلوب والنفو�س واإزالة احلاجز بني املنربين ال�سني وال�سيعي وقد 

ا�ستجاب اجلميع لطلبي".
واأبدى امل�سلمون ر�ساهم عن اإزالة احلاجز اآملني اأن يكون ذلك متهيدا لتوحيد خطبة 

اجلمعة اأي�سا يف هذا امل�سجد.
امل�سيحية  الغالبية  ذات  اجلورجية  العا�سمة  يف  امل�سلمني  ع��دد  اأن  بالذكر  وي��ج��در 
االأرثوذك�سية يناهز 35 األف م�سلم ويتطلعون باأمل اأن تقدم الدول االإ�سالمية امل�ساعدة 

الالزمة لبناء م�ساجد اأخرى.



 برعاية العتبة الح�سينية المقد�سة، اختتمت الدورة القراآنية الأولى في جنوب لبنان التي ا�ستمرت لمدة �سهرين، حيث 
كانت هناك جوائز قيمة قدمتها العتبة المقد�سة للع�سرة الأوائل في الدورة وهي زيارة العتبات المقد�سة في العراق لمدة 

اأ�سبوع مع الكادر التدري�سي الخا�س في الدورة

املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  الوفد  زي��ارة  وخ��الل   
باأ�ساتذة  ال��دويل  االإع���الم  موقع  مرا�سل  التقى 
وطلبة الدورة ليتحدثوا عن زيارتهم فكان اللقاء 
القران  دورة  مدير  حيدر  علي  ال�سيخ  مع  االول 
منذ  ال���دورات  ه��ذه  قائال" تقام  الكرمي حت��دث 
ال�سيد  )دورة  ه��ي  ال���دورة  وا���س��م  �سنة  ع�سرين 
الكرمي(،  القراآن  وجتويد  حلفظ  ال�سدر  مو�سى 
اأن  منها  خ�سائ�س  بعدة  ال���دورة  ه��ذه  ومتيزت 
عدد طالبها هذا العام جتاوز 400 طالب وطالبة 
مق�سمني على عدة �سفوف من ال�سف االأول اإىل 
الطلبة  يتعلم  الدورة  ال�سابع، ومن خالل  ال�سف 
والتالوة، ف�سال عن وجود �سف  التجويد  اإحكام 
القران  تعلم  يف  يرغنب  الالتي  باالأمهات  خا�س 

الكرمي".
كبري  يكون هناك عدد  عام  كل  وتابع حيدر" يف 

من حفظة القران الكرمي وهذا يدل على اجلهد 
املبذول من قبل اأ�ساتذة الدورة وخربتهم يف تاأهيل 

الطلبة حلفظ كتاب اهلل العزيز ".
ح�سروا  الذين  الع�سرة  الطلبة  ه��وؤالء  واو�سح" 
نفقه  على  ال��ع��راق  يف  املقد�سة  امل��راق��د  ل��زي��ارة 
العتبة احل�سينية املقد�سة هم خم�سة منهم حفظه 
لقران الكرمي واخلم�سة االخرين هم االوائل على 

�سفوفهم".
الراعية  كانت  املقد�سة  واأ�سار" العتبة احل�سينية 
لهذه الدورة وهذا �سرف لي�س بعده �سرف واي�سا 
ومنذ  ملتفوقني  جوائز  �سنويا  تقدم  ال��دورة  ه��ذه 
عن  ف�سال  االهتمام  هذا  جند  مل  عاما  ع�سرين 
من  للطلبة  قدمت  التي  العينية  اجلوائز  نوعية 
قبل العتبة احل�سينية املقد�سة، واي�سا دعوة لطلبة 
يف  املقد�سة  امل��راق��د  ل��زي��ارة  الفائزين  الع�سرة 

القراآنية،   للدورات  تاريخيا  يعترب اجنازا  العراق 
وهذا الدعم  له �سبب ا�سا�سي يف ال�سنوات املقبلة 
لت�سجيع ال�سباب للت�سجيل يف الدورات القراآنية".

املقد�سة قائاًل"  للعتبة  الدورة �سكره  وقدم مدير 
ال�سدر  مو�سى  االإم��ام  دورة  با�سم  �سكرنا  نقدم 
احل�سينية  للعتبة  الكرمي  القران  وحفظ  لتجويد 
املقد�سة على جهودها الكبرية يف اجناز  وجناح 
واي�سا  ع���ايل  مب�ستوى  ال��ق��راآن��ي��ة  ال����دورة  ه���ذه 
عليه  احل�سني  االمام  راية  اهدتنا  الأنها  ن�سكرها 

ال�سالم والتي �سوف ترفع يف كل �سنة".
وقال ال�سيد �سعد الدين البناء مدير مكتب االمني 
العام للعتبة احل�سينية املقد�سة" ان هذه املبادرة 
عليهم  البيت  اهل  اتباع  نفو�س  يف  كبري  اثر  لها 
ال�سالم الذين يتم ا�ستقبالهم يف العتبة احل�سينية 

املقد�سة".

• تقرير: حممود امل�سعودي 

ترعى دورة قراآنية يف جنوب لبنان
العتبة احل�سينية املقد�سة
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حفظ  على  ال�سباب  ت�سجيع  امل��ب��ادرات  هذه  خالل  من  البناء" نحاول  وبني 
القراآن الكرمي واالهتمام به، حيث قامت العتبة  بتكرمي الع�سرة االوائل ممن 
فازوا يف امل�سابقة القراآنية التي اقيمت يف جنوب لبنان وهذا التكرمي يتمثل 
بتحمل نفقات زيارتهم واقامتهم يف مدينة كربالء املقد�سة وزيارة العتبات 

املقد�سة يف عموم العراق".
املقد�سة  العتبة  تقدمها  التي  االإعمال  هذه  من  الهدف  اأن  البناء"  واأو�سح 
حماولة منها جللب اكرب عدد ممكن من اتباع اهل البيت عليهم ال�سالم اىل 

زيارة مرقد �سيد ال�سهداء عليه ال�سالم ".
جهاد  االأ�ستاذ  املدر�سة  يف  والتدري�سي  املوؤ�س�سني  احد  قال  مت�سل  وب�سياق 
�سبليني" نحن يف احلقيقة نقف عاجزين عن و�سف م�ساعرنا جتاه ما قامت 
الربنامج  فعاليات  جلميع  �ساملة  رعاية  من  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  به 

ال�سيفي ملدر�سة االمام ال�سادق القراآنية يف جنوب لبنان.
ونقدم �سكرنا لل�سعب العراقي ب�سكل عام والعاملني يف املراقد املقد�سة ب�سكل 
خا�س على ح�سن اال�ستقبال وال�سيافة من قبل االأمانة العامة للعتبة احل�سينية 
الوافد اىل كربالء  الزائر  يحتاجها  التي  الراحة  و�سائل  وتوفريهم  املقد�سة 

املقد�سة".
فيما قالت اال�ستاذة يف املدر�سة القراآنية زينب عبا�س" الدورة �سمت االأطفال 
من عمرة )3 اىل 6 ( �سنوات لهم �سف خا�س يحفظوا ق�سار ال�سور املباركة، 
 6 فوق  االعمار  واما  الطلبة  لت�سجيع  ك�سفية  ون�ساطات  العاب  هناك  واأي�سا 

�سنوات لهم دور�س اخرى يف القران الكرمي لتعلم التجويد واحلفظ اجزاء من 
القران الكرمي وب�سكل عام تكون املدر�سة بيئة دينية قراآنية"

املهمة  لهذه  موؤهل  تدري�سي  كادر  بوجود  الطلبة جيد   مو�سحة" ان م�ستوى 
ونحثهم على تعليم القراءة ال�سحيحة الآيات القران الكرمي للطلبة".

واكملت عبا�س حديثها" تقام هذه الدورات �سنويا يف ال�سيف ال�ستثمار وقت 
الطلبة يف عطلتهم ال�سيفية ملدة �سهر ون�سف اىل �سهرين وهذه الدورة �سمن 
ن�ساطات ك�سافة الر�سالة اال�سالمية والدعم املادي ياأتي من تربعات من قبل 
اجلمعيات الدينية وال يوجد اي تربع من اجلهات احلكومية وامل�سدر الرئي�سي 

هو جهود �سخ�سية من قبل الكادر التدري�سي".
دورة  يف  الفائزين  �سمن  ومن  التا�سع  ال�سف  يف  انا  �سميح"  علي  الطالب 
القران الكرمي والتي ترعاها العتبة احل�سينية املقد�سة الأول مرة وهذا �سرف 
يل ان اكون �سمن الفائزين بالزيارة االمام احل�سني عليه ال�سالم وانا يف غاية 
ال�سعادة وهذامن  بركات �سيد ال�سهداء عليه ال�سالم والرعاية املتميزة للعتبة 

املقد�سة لنا".
ال�سادق  االم��ام  مدر�سة  يف  التدري�سية  الكوادر  اأقامت  الزيارة  ختام  ويف 
�سماحة  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العام  االأم��ني  بتكرمي  لبنان   يف  القراآنية 
ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي بدرع ت�سلمه نيابة عنه مدير مكتبه ال�سيد �سعد 
كافة  يف  القراآنية  احلركة  ودع��م  رعاية  يف  املتوا�سلة  جلهوده  البناء  الدين 

البلدان االإ�سالمية".
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اعداد : عبد الرحمن الالمي

يقول �سماحة ال�سيخ حممد �سند يف كتابه )ال�سعائر احل�سينية بني 
بال�سعائر  الأدلــة  من  ة  خا�سّ طوائف  هناك  والتجديد(  ال�سالة 

احل�سينية:
الدليل االأول:

حيث حّللنا اأّن من اأهّم اأغرا�س ال�سعائر احل�سينّية هو االأمر باملعروف والنهي عن 
املنكر واإبراز االإمامة احلّقة التي تعترب من اأ�سدق موارد االأمر باملعروف والنهي 
عن املنكر يف االأمور االعتقادّية، فاأدّلة االأمر باملعروف والنهي عن املنكر تتناول 

هذا الباب، وميكن اأن تكون دلياًل وبرهانًا عليه،
ِر...«  امْلُْنكرَ ِن  ْونرَ عرَ ْنهرَ ترَ ورَ ِبامْلرَْعُروِف  اأُْمُرونرَ  ترَ ا�ِس  ِلْلنَّ ْت  اأُْخِرجرَ ٍة  اأُمَّ رْيرَ  مثل: »ُكْنُتْم خرَ
110/اآل عمران، مّما يدّلل على اأّن ال�سارع يريد اأحياء هذه الفري�سة، واأّن تقدمي 
هذه االأمة واأف�سلّيتها على �سائر االأمم من االأّولني واالآخرين هو نتيجة اإقامة هذه 

الفري�سة.
واإحياء هذه الفري�سة - االأمر باملعروف والنهي عن املنكر - اإمّنا يتحقق باإقامة 
والغايات  االأغرا�س  الأّن  الإحيائها،  املظاهر  اأو�سح  هي  بل  احل�سينّية  ال�سعائر 
املطوّية يف النه�سة احل�سينّية البّد اأّنها تنتهي بالتايل اإىل االأمر باملعروف والنهي 
عن املنكر، التي منها جتديد اإنكار كّل مظاهر االنحراف ال�سارية يف املجتمع، 
ين  واإقامة كّل معروف ُغفل عنه اأو ُهِجررَ من حياة االأمة االإ�سالمية على ال�سعيدرَ

ال�سلوكّي  والعقيدّي.
وكذلك املحافظة على ا�ستمرار �سلوكّية املعروف وتطبيقه يف املجتمع مع االلتزام 
الدينّية  والتوبة  وال�سالمة  ال�سحوة  نوع من حالة  واإنكارِه، فهي  املنكر  نبذ  يف 
ال�سعائر  وم��را���س��م  موا�سم  خ��الل  م��ن 
احل�سينّية، ومقت�سى اأدّلة اإقامة فري�سة 
االأمر باملعروف والنهي عن املنكر ت�ستلزم 
الفري�سة  بهذه  التذكري  مقّدماتها  يف 
واإحيائها عرب اإحياء الداعي النف�سّي لدى 
املوؤمنني واملتدّينني وحتري�سهم نحو اأداء 
هذه الفري�سة، واأكرب حتري�س هو نف�س 
اأب��و االأح���رار و�سّيد ال�سهداء  ما ق��ام به 
من  النا�س  اإيقاظ  من  ال�سالم-  -عليه 

�ُسباتهم العميق واإحياء نفو�سهم بالعدل والهدى، وحتريرهم من الظلم والرذيلة 
والهوى، وتربيتهم على عدم اخلنوع واخل�سوع للطغاة والتخاذل، وذلك باإقامة 
فري�سة االأمر باملعروف والنهي عن املنكر مهما كّلف االأمر، واأينما بلغت الت�سحية.

الدليل الثاين:
ةرَ  دَّ لرَْيِه اأرَْجرًا اإاِلَّ امْلرَورَ االأدّلة على موّدتهم وواليتهم، كقوله تعاىل: »ُقل الرَ اأرَ�ْساأرَُلُكْم عرَ
واحلزن  لفرحهم،  والفرح  بهم،  التاأ�ّسي  املوّدة  ومن  اْلُقْربرَى « 23/ال�سورى،  يِف 
حلزنهم، واملوّدة يف اللغة تفرتق عن احلّب، فاحلّب قد يكون اأمرًا باطنًا، اأّما 
املوّدة فهي املحّبة ال�سديدة التي تالزم االإبراز والظهور، وهناك- من ثّم- فارق 

بني عنوان املوّدة وعنوان املحّبة. 
عرَ  مرَ ُكوُنوا  ورَ رَ  اهللَّ ُقوا  اتَّ ُنوا  اآمرَ الَِّذينرَ  ا  اأرَيُّهرَ ا  »يرَ تعاىل  كقوله  الوالية،  على  واالأدّل��ة 
اإِنَّ ِحْزبرَ  ُنوا فرَ الَِّذينرَ اآمرَ ُه ورَ �ُسولرَ ررَ رَ ورَ لَّ اهللَّ ورَ ترَ ن يرَ مرَ « 119/التوبة، واآية »ورَ اِدِقنيرَ ال�سَّ
« 56/املائدة، واأبرز م�سداق لها هو اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم،  اِلُبونرَ ِ ُهُم اْلغرَ اهللَّ
ادَّ  ْن حرَ ادُّونرَ مرَ ْوِم االآِخِر ُيورَ اْليرَ ِ ورَ ْومًا ُيوؤِْمُنونرَ ِباهللَّ ُد قرَ ِ واأي�سًا اآيات الترّبي مثل: »الرَ جترَ
ُه« 22/املجادلة، وال ريب اأّن هذه االآية ت�سمل اأعداء االأئّمة -عليهم  �ُسولرَ ررَ رَ ورَ اهللَّ
ال�سالم- مّمن هتك حرمة النبّي والدين يف اأهل بيته، فينبغي اإظهار الرباءة 
 ُ ُهُم اهللَّ نرَ عرَ ُه لرَ �ُسولرَ ررَ رَ ورَ وعدم املواالة ملن حاّد اهللَّ ور�سوله، واآية: »اإِنَّ الَِّذينرَ ُيوؤُْذونرَ اهللَّ
ِهينًا« 57/االأحزاب، واآيات التويّل والترّبي  ابًا مُّ ذرَ ُهْم عرَ دَّ لرَ اأرَعرَ ِة ورَ االآِخررَ ا ورَ ْنيرَ يِف الدُّ
ُه  عرَ الَِّذينرَ مرَ اِهيمرَ ورَ ٌة يِف اإِْبررَ نرَ �سرَ ٌة حرَ ُكْم اأُ�ْسورَ ْت لرَ انرَ ْد كرَ كثرية جّدًا، كقوله تعاىل: »قرَ
ا  نرَ ْينرَ ا برَ درَ برَ ا ِبُكْم ورَ ْرنرَ فرَ ِ كرَ ْعُبُدونرَ ِمن ُدوِن اهللَّ ا ترَ مِمَّ اٌء ِمنُكْم ورَ ا ُبررَ ْوِمِهْم اإِنَّ اُلوا ِلقرَ اإِْذ قرَ
ُنوا  ا الَِّذينرَ اآمرَ ا اأرَيُّهرَ دًا...« 4/املمتحنة، وقوله تعاىل: »يرَ �ساُء اأرَبرَ غرَ اْلبرَ ُة ورَ اورَ درَ ُكُم اْلعرَ ْينرَ برَ ورَ

لرَْيِهْم« 13/املمتحنة. ُ عرَ برَ اهللَّ �سِ ْومًا غرَ ْوا قرَ لَّ ورَ ترَ الرَ ترَ
وهذه االآيات الكرمية مبجموعها ت�سّب يف م�سّب واحد، وتعترب دلياًل معتمدًا يف 
باب ال�سعائر احل�سينّية، اإذ اأّن االأ�سى والتاأمّل مل�سابهم، واحلزن حلزنهم هو نوع 
من التويّل لهم والترّبي من اأعدائهم، ويكون كا�سفًا عن الت�سامن معهم والوقوف 

يف �سّفهم عليهم ال�سالم،
الدليل الثالث:

�سمول عناوين اأخرى لل�سعائر احل�سينّية، مثل: عنوان اإحياء اأمر االأئّمة الواردة 
ن اأحيى  اأمرنا« وهذا  ُ مرَ عن اأهل البيت الع�سمة )عليهم ال�ّسالم(، »رحم اهللَّ
ق على اإحياء العزاء احل�سينّي  العنوان وهو: )اإحياء اأمرهم عليهم ال�سالم( قد ُطبِّ

ل �سك اأن اإحياء ثورة كربالء اخلالدة بطرق واأ�ساليب �ستى مدر�سة متنوعة الأبعاد ومتعددة الأهداف، وو�سيلة من و�سائل الدعوة 
الإ�سالمية. 

ولكن هناك البع�س مّمن يثري اجلدل وي�سّكك ويعرت�س حول طريقة تلك الأ�ساليب، اأي املرا�سم وال�سعائر امل�ستخدمة لإحياء ثورة 
الإمام احل�سني عليه ال�سالم، ولأجل الإجابة على هذه ال�سبهات نعر�س عليكم ما طرحه اثنان من مفّكري وعلماء ال�سيعة:

م�سروعّية ال�سعائر احل�سينية
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ومذاكرة ما جرى على اأهل البيت من م�سائب، فيتناول ال�سعائر احل�سينّية، �سواء 
املر�سومة يف زمنهم عليهم ال�سالم اأو امل�ستجّدة امل�ستحدثة املّتخذة، وال يقت�سر 

على ال�سعائر القدمية.
وقد وردت هذه الروايات يف م�سادر معتربة مثل: بع�س كتب ال�سيخ ال�سدوق 
قد�س �سره كاالأمايل واخل�سال وعيون اأخبار الر�سا عليه ال�سالم ومعاين االأخبار 
الدرجات  ب�سائر  وكتاب  للربقّي،  املحا�سن  وكتاب  ال��راون��دّي،  دع��وات  وكتاب 
لل�سّفار، وكتاب املزار للم�سهدّي، وُقرب االإ�سناد، واملُ�ستطرفات يف ال�سرائر البن 
ادري�س احللّي، بحيث ت�سل هذه الروايات اإىل ع�سرين طريقًا، وهناك الكثري من 

امل�سادر يجدها املتتّبع يف مظاّنها.
الدليل الرابع:

العمومات التي وردت يف باب ال�سعائر الدينّية يف احلّث على زيارتهم وتعمري 
قبورهم وتعاهدها، ويّت�سح من األفاظ واأ�سلوب الزيارة اأّنها نوع ندبة وماأمت يقيمه 
املوؤمن خالل فرتة الزيارة، ليتذّكر من خالله ما جرى عليهم من م�سائب، مثل: 
»ال�سالم عليك يا قتيل اهللَّ وابن قتيله، ال�سالم عليك يا ثار اهللَّ وابن ثاره. اأ�سهد 
ن يف اخُللد، واق�سعّرت له اأظّلُة العر�س، وبكى له جميُع اخلالئق،  كرَ �سكرَ اأّن دمرَ
ت له ال�سماواُت ال�سبع واالأر�سونرَ ال�سبُع وما فيهّن وما بينهّن«، ويف اإحدى  وبكرَ
الزيارات ملوالنا اأمرياملوؤمنني عليه ال�سالم: »... ال�سالم عليك يا ويّل اهللَّ اأنت اأّوُل 
ْمترَ ال�سالةرَ واآتيت الزكاة  برَ حّقه،...«، »اأ�سهد اأّنك قد اأرَقرَ ظلوٍم واأّوُل من ُغ�سِ مرَ
واأمرت باملعروف ونهيت عن املنكر ودعوت اإىل �سبيل رّبك باحِلكمة واملوعظة 
مك وا�ستحّلوا ُحرمتك ملعونون،...«، »...  احل�سنة، واأ�سهد اأّن الذين �سفكوا درَ
اأ�سهد اأّنك ومن ُقتل معك �سهداء اأحياء عند ربكم ُترزقون واأ�سهد اأن قاتلك فى 

النار،...«  وهي نوع رثاء وندبة.
اإذن بهذا املقدار ن�ستطيع القول باأّن االأدّل��ة يف باب اإحياء ال�سعائر احل�سينّية 
ل لدينا اأّن اأدّلة �سرعّية  تنق�سم اإىل طوائف خمتلفة، واأّن األ�سنتها عديدة، فتح�سّ
متعّددة، �سواء يف باب الوالية اأو التويّل والتربّي من اإعدائهم، اأو ال�سنف الثالث 
عليهم  والبكاء  ورثائهم  بزيارتهم  املرتبط  الرابع:  اأو  اأمرهم،  باإحياء  املتعّلق 
ة والعاّمة  وتعاهد قبورهم واإعمارها، مّما يثبت وجود االأدّلة ال�سرعّية اخلا�سّ

الداّلة على باب ال�سعائر احل�سينّية.
ويقول �سماحة ال�سيخ اأحمد املاحوزي يف كتابه )ال�سعائر احل�سينّية 

�سنة اأم بدعة؟(: 
ميكن اأن ن�ستح�سل على عنوان عام �سرعي من �سنة الر�سول االأكرم �سلى اهلل 
عليه واآله تندرج فيه جميع ال�سعائر احل�سينية من دائرة االبتداع اإىل دائرة ال�ّسنة 

: ال�سرعية، وهذا العنواُن امل�ستح�سُل ُهورَ
)اأن احلزن على احُل�سني م�ستحّب وراجٌح �سرعًا(

والدليل عليه عّدة من الن�سو�س والروايات امل�ستفي�سة بل املتواترة التي حتكي 
ذلك عن الر�سول االأكرم �سلى اهلل عليه واآله، نقت�سر على جلة منها:

1/ االمام اأحمد: ب�سند ح�سن عن عبد اهلل بن جني عن اأبيه اأنه �سار مع االمام 
علي علي عليه ال�سالم وكان �ساحب مطهرته، فلما حاذى نينوى وهو منطلق اإىل 
�سفني فنادى علي عليه ال�سالم: اأ�سرب اأبا عبد اهلل ب�سط الفرات، قلت: وماذا ؟ 
قال: دخلت على النبي -�سلى اهلل عليه واآله- ذات يوم وعيناه تفي�سان، قلت: يا 

نبي اهلل اأغ�سبك اأحد ما �ساأن عينيك تفي�سان ؟ قال: بل قام من عندي جربئيل 
قبل، فحدثني اأن احل�سني يقتل ب�سط الفرات، قال:فقال: هل لك اإىل اأن ت�سم من 
تربته ؟ قال: قلت: نعم، فمد يده فقب�س قب�سة من تراب فاأعطانيها فلم اأملك 

عينّي اأن فا�ستا.
2/ االمام اأحمد: ب�سند �سحيح عمار عن ابن عبا�س قال: راأيت النبي -�سلى اهلل 
عليه واآله- فيما يرى النائم بن�سف النهار وهو قائم اأ�سعث اأغرب بيده قارورة من 
دم فقلت: باأبي اأنت واأمي يا ر�سول اهلل ما هذا ؟ قال: هذا دم احل�سني واأ�سحابه 

مل اأزل األتقطه منذ اليوم، فاأح�سينا اليوم فوجدوه قتل يف ذلك اليوم.
3/ الرتمذي: ب�سنده عن رزين قال: حدثتني �سلمى، قالت: دخلت على اأم �سلمة 
وهي تبكي، فقلت: ما يبكيك ؟ قالت: راأيت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله - تعني 
يف املنام - وعلى راأ�سه وحليته الرتاب، فقلت: مالك يا ر�سول اهلل ؟ قال: �سهدت 

قتل احل�سني اآنفا.
4/ ابن �سعد: ب�سنده عن املقربي عن عائ�سة، قالت: بينا ر�سول اهلل -�سلى اهلل 
عليه واآله- راقد اإذ جاء احل�سني يحبو اإليه فنحيته عنه ثم قمت لبع�س اأمري، 
فدنا منه فا�ستيقظ يبكي، فقلت: ما يبكيك ؟ قال: اأن جربيل اأراين الرتبة التي 
يقتل عليها احل�سني، فا�ستد غ�سب اهلل على من ي�سفك دمه فاإذا فيها قب�سة من 
بطحاء، فقال: يا عائ�سة والذي نف�سي بيده انه ليحزنني، فمن من اأمتي يقتل 

ح�سينًا بعدي.
5/ االإمام اأحمد: ب�سند �سحيح عن عائ�سة اأو اأم �سلمة: اأن النبي -�سلى اهلل عليه 
واآله- قال ال حدهما: لقد دخل علّي البيت ملك مل يدخل علّي قبلها، فقال يل: 
اأن ابنك هذا ح�سني مقتول واإن �سئت اأريتك من تربة االأر�س التي يقتل بها، قال: 

فاأخرج تربة حمراء.
6/ ابن اأبي �سيبة: ب�سند ح�سن عن �سالح بن اأربد النخعي قال: قالت اأم �سلمة: 
دخل احل�سني على النبي -�سلى اهلل عليه واآله- �سيئًا يقلبه وهو نائم على بطنه، 
فقلت يا ر�سول اهلل تطلعن فراأيتك تقلب �سيئًا يف كفك وال�سبي نائم على بطنك 
ودموعك ت�سيل، فقال: اإن جربيل اأتاين بالرتبة التي يقتل عليها، واأخربين اأن 

اأمتي يقتلونه.
خال�سة مفاد الروايات

ومن عموم الروايات ن�ستح�سل ما يلي: جواز بل ا�ستحبابا احلزن والبكاء على 
احل�سني -عليه ال�سالم- يف يوم مقتله: وكلما راأى االإن�سان تربته الطهارة التي 
�سملها الر�سول -�سلى اهلل عليه واآله- ويف بع�س الروايات قبلها و�سمها، بل كلما 
تذكر احل�سني -عليه ال�سالم- وكلما راأى ما يذّكره به، وكلما حل يف كربالء 

اقتداًء بعلي عليه ال�سالم.
فاإّن هذا العنوان العام وهو )احلزن على 
احل�سني( م�ستفاد من فعل الر�سول االأكرم 
-�سلى اهلل عليه واآله- فتارة بكى الر�سول 
االأكرم -�سلى اهلل عليه واآله- واأخرى تغري 
وجهه،  اغ��رّب  وثالثة  الفاجعة،  لهذه  لونه 
عيناه  فا�ست  وخام�سة  اغ��ت��ّم،  وراب��ع��ة 

الطاهرتان بالدموع.
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االأنبياء  اإن  االإمام ال�سادق قال:  ال�سريف عن  يف احلديث 
ي�ستاأذنون من اهلل تعاىل يف زيارة احل�سني )عليه ال�سالم(، 
ويقول ف�ساألت االإمام عليه ال�سالم: حتى ر�سول اهلل حممد 
احل�سني)عليه  االإم���ام  جد  و�سلم(  واآل��ه  عليه  اهلل  )�سلى 
ال�سالم(، قال: نعم، حتى ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله 

و�سلم(.
وال�سك اأن ر�سول اهلل اأعلى مرتبة من االإمام احل�سني)عليه 
االإم����ام احل�سني )عليه  ���س��اأن  ول��ك��ن اهلل رف��ع  ال�����س��الم(، 
زيارة  ي�ستاأذن من اهلل يف  اهلل  ر�سول  اأن  ال�سالم(اإىل حد 
يعد  الطاهرة،  البقعة  تلك  يف  اخلدمة  فاإن  وبهذا  �سبطه، 
االإمام  خدمة  اأحبتي  اأو�سيكم  ولهذا  ج��دًا،  عظيما  توفيقا 
من  خري  من  تكونوا  اأن  حتاولوا  اأن  ال�سالم  عليه  احل�سني 
يخدم هناك، للزوار الرجال و الن�ساء واالأطفال، فكلهم يف 

�سيافة االإمام احل�سني واأخيه العبا�س)عليهما ال�سالم(.
 وقد يحدث يف اأحيان كثرية اأن يكون يف البيت 99 موؤدبا، 
و�سخ�س واحد لي�س بامل�ستوى املطلوب الأ�سباب كثرية، منها 
احلالة النف�سية اأو اجل�سدية اأو الذهنية اأو غريها من االأمور 
التي قد تعكر �سفو االإن�سان، فعلى خادم االإمام اأن يحاول 
وطول  و�سربه  احل�سنة  باأخالقه  لتحملهم  جاهدا  وي�سعى 
اأناته، وهو بذلك اإمنا يقوم باقتفاء اآثار اأهل البيت عليهم 
ال�سالم من خالل تعليمهم النا�س االأخالق احل�سنة بالقول 
والعمل، وهذا الفعل هو م�سداق االآية الكرمية )ادفع بالتي 
هي اأح�سن ....(، فاإذا اأ�ساء بحقك اأحد قابله باالإح�سان، 
عليه  احل�سني  االإم��ام  لزيارة  القادمني  من  وهو  بالك  فما 
ال�سالم، ولطاملا فعل االإمام احل�سني)عليه ال�سالم( ذلك، 
وكل من �سار يف ركب اآل بيت امل�سطفى -�سلوات اهلل تعاىل 

و�سالمه عليهم وعلى اأتباعهم املخل�سني جميعا-.
اإن تكونوًا يف الطبقة الراقية، وهذه الطبقة  نعم .. حاولوا 
حتتاج اإىل حلم، و�سرب، وخا�سة منكم اأنتم يا من تخدمون 
يف ح�سرة االإمام احل�سني عليه ال�سالم، ن�ساأل اهلل التوفيق 

لكم جميعًا، ون�ساألكم الدعاء.

لقاء خا�س مع ال�سيدة )اأميليا اآز( من اإندوني�سيا

دين ال�سالم يتكامل بوجـــــود الأئمة الثني ع�سر

لقّراء  اأنف�سكم  تقدمون  لو  حبذا  احل�سينية:  الرو�سة 
جمّلة الرو�سة احل�سينّية باإيجاز؟ 

ال�سيدة اأميليا: انا اأميليا اآز من اإندوني�سيا اأعمل موظفة 
وكذلك  احلكومية،  االن�سان  حقوق  جم��ال  يف  ر�سمية 
وب��ال��ذات احلقوق  اأع��م��ل يف جم��ال حقوق االأق��ل��ي��ات، 
ال�سيعية يف اإندوني�سيا، ح�سلت على �سهادة املاج�ستري 
بالوراثة، ووالدتي  �سّنّيًا  اأمريكا، والدي كان م�سلمًا  يف 
ال�سغر  واإخوتي اعتنقنا منذ  واأنا  م�سيحّية كاثوليكّية، 
ديانة الوالدة وهو دين امل�سيحي الكاثوليكي وذلك الأثرها 
البليغ يف حياتنا، وبعد اأن مّن اهلل )تبارك وتعاىل( علّي 

بالتفاتة رحيمة �سلكُت درب الهداية االإ�سالمية. 

ما هو �سبب ولوجكم ا لرو�شة احل�شينية: 
طريق الهداية واحلّق؟

ال�سيدة اأميليا: كانت هناك اأمنيًة لوالدي وكان يرجو 
اأن تتحّقق هذه االأمنية وهي اأن يكون اأحد اأوالده م�سلمًا، 
وهدفه من ذلك اأن ي�سلي ويدعو له بعد وفاته، فالفكرة 
ُزِرعْت يف نف�سي من تلك اللحظة، ولكّن نف�سي اأبت اأن 
تغرّي معتقدها اأو تعتنق دينًا جديدًا من غري بحٍث وحترٍّ 

ومعرفة باالأديان.
من  يفهم  وال  �سحيحًا،  م�سلمًا  وال���دي  اأرى  اأك��ن  مل 
لي�س  اّدعاء  اأو  فاالإ�سالم جمّرد عنوان  �سيئًا،  االإ�سالم 
اأجد اختالفًا  الكرمي  القراآن  اأق��راأ  اأك��رث، وحينما كنُت 
كبريًا بني تعاليمه وبني ما يطّبقه والدي وكذلك املجتمع 
اخلم�س  ال�سلوات  واأوق���ات  الو�سوء  مثل  االإ�سالمي، 
وهيئة امل�سّلي واأ�سياء كثرية، ورحُت اأدّونها لكي اأ�ساأل 
�سني فبلغت مائة �سوؤال واإ�سكال يحتاج اىل  بها املتخ�سّ

جواب.
لكي  اإندوني�سيا  العلماء يف  اىل جمل�س  ذهبُت  وعندما 
عليهم  عر�سُت  اإ�سالمي،  واأ�سّجل  ال�سهادتني  اأنطق 
اأن  فعجزوا  ال�سهادتني،  نطقي  قبل  امل��ائ��ة  اأ�سئلتي 
يجيبوين عليها وبدل اأن ميهلوين ويطلبوا مني وقتًا لكي 

يجيبوين راحوا يّتهمونني بالكفر والزندقة.
لقد اأُ�سبُت بالذهول والده�سة من �سلوكهم هذا، وقلُت 
لهم: اأنا كافرة الأيّن اأ�ساأل عن اأمور اأجهلها؟! قالوا: نعم، 
فقلت لهم واأنا يف حالة من ال�سخط واال�ستياء: بل اأنتم 
اأكرث كفرًا مّني، الأّنكم مل جتيبوا على اأ�سئلتي. فغ�سبوا 

علّي كثريًا مّما اأّدى اىل طردي من املجل�س. 
ي والبحث يف االأديان واملذاهب،  وهذا ما دفعني للتق�سّ
الو�سائل  االإ�سالم ال�سحيح بكّل  اأبحث عن  اأخذت  لذا 
يف  اأجل��اأ  كنُت  الكتبّية  امل�سادر  ولقّلة  اآن��ذاك،  املتاحة 
االإجابات  فوجدُت  االإنرتنيت،  اىل  االأح��ي��ان  من  كثري 
على كّل اأ�سئلتي املائة لدى املواقع ال�سيعّية فقط، وهكذا 
رُت اأميل اىل العقيدة ال�سيعّية �سيئًا ف�سيئًا، واكت�سفُت  �سِ

الفوارق الكثرية بني ال�سّنة وال�سيعة حينها.

لرو�شة احل�شينية: ما هو الختالف الذي ا
والدين  الكاثوليكي  الدين  بني  وجدتيه 

ال�سالمي من وجهة نظركم؟
احلميدة  االأخ���الق  على  ترّبيُت  لقد  اأميليا:  ال�سيدة 
والعادات املتحّفظة، حينما كنُت م�سيحّية، واأنا ال اأنكر 
االإيجابّيات املوجودة يف الديانة امل�سيحّية الكاثوليكية، 
بني  اّتفاق  حمّل  يف  م�سرتكة  كثرية  عنا�سر  هناك  بل 
الكاثوليكية  التعاليم  وخ�سو�سًا  وامل�سيحّية،  االإ�سالم 

�سّيقوا علّي يف كّل املجالت ونعتوين باأفظع الأو�ساف وحرموين من كّل م�ستحّقاتي، فزوجي اأخذ اأطفايل 
مّني بعد اأن طّلقني، وانتزع كّل �سيء من عندي فبقيُت من غري ماأوى، وقّررُت الذهاب اىل والدتي ولكنها 
هي اأي�سًا رف�سْت ا�ستقبايل، فخ�سرُت كّل �سيء: زوجي ووالدي ووالدتي وابنائي وبيتي، حتى اأّنهم اأوقفوا 
عّني كّل ح�ساباتي امل�سرفية، كّل هذا لأّنني اأ�سبحُت �سيعّية موالية لأهل بيت الرحمة )عليهم ال�ّسالم(.
بهذه اجلمل والكلمات التي تخّللتها الآهات والزفرات بداأت حديثها ال�سيدة )اأميليا اآز( من اإندوني�سيا 
وذلك اأثناء لقائنا بها يف حوار خا�س ملجلتنا عن اأ�سباب اعتناقها عقيدة الت�سيع بعدما اأكملت زيارتها 

ملرقدي الإمام احل�سني واأخيه اأبي الف�سل العبا�س )عليهما ال�ّسالم(، وكان اللقاء كالتايل:

ل يتكامل الدين الإ�سالمّي اإّل بالأئمة الثني ع�سر
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• اأجرى احلوار واأعّده حممود امل�سعودي/عبدالرحمن الالمي

دين ال�سالم يتكامل بوجـــــود الأئمة الثني ع�سر

فاإّنها كانت جيدة يف م�سامني كثرية، ولكن الديانة االإ�سالمية 
هي ديانة اخلامتة والديانة الكاملة ال�ساملة، ومن هنا يتبنّي 
��ْن  مرَ }ورَ الكرمية:  االآي��ة  وتعاىل( يف  )تبارك  اهلل  قول  معنى 
ِمنرَ  ِة  ااْلآِخ��ررَ يِف  ُه��ورَ  ورَ ِمْنُه  لرَ  ُيْقبرَ لرَْن  فرَ ِديًنا  ِم  ااْلإِ�ْسالرَ رْيرَ  غرَ ِغ  ْبترَ يرَ
{ )85/اآل عمران( اأي اأنه ال ُيقبل من اأحد �سوى  ا�ِسِرينرَ اخْلرَ
ال�سرايع  �سائر  اح��رتام  االعتبار  بنظر  االأخ��ذ  مع  االإ���س��الم 
الوقت  نف�س  يف  اجلامعة  ط��اّلب  اأن  فكما  املقد�سة.  االإلهّية 
ال�سابقة من  للمراحل  الدرا�سية  الكتب  فيه  الذي يحرتمون 
�سوى  منهم  يقبل  ال  فاإنه  واالإعدادية،  واملتو�سطة  االبتدائية 
فكذلك  النهائية،  للمرحلة  املقررة  والدرو�س  الكتب  درا�سة 

االإ�سالم. 
واأّما الذين يّتخذون غري هذه احلقيقة دينًا، فلن ُيقبل منهم 
وجود  هو  لالإ�سالم  التكامل  يعطي  �سيء  واأك��رث  اأب���دًا،  ه��ذا 
االإمامة فيه، فبعد رحيل الر�سول االأكرم )�سّلى اهلل عليه واآله 
و�سّلم( مل تخُل االأر�س من حّجة، واإمنا بقيت االمامة تقود 
اأعلى منازل  واالمامة هي  اليوم،  االإ�سالمية اىل هذا  االأّم��ة 
اأدعى  ال�سيعي هي  املعتقد  النبوة، فاالإمامة عند  الدين بعد 

للتكامل اال�سالمي.

الأهــل ا تقّبل  كــان  كيف  احل�شينية:  لرو�شة 
والعائلة ملو�سوع الت�سيع؟

ال�سيدة اأميليا: كان ت�سّيعي مبثابة �سدمة كبرية لكّل اأهلي، 
وجهرة،  �سراحة  ذل��ك  اأعلنُت  حينما  اأ�سّد  ك��ان  وذهولهم 
ف�ُسّنت احل��رب علّي من ع��ّدة جهات، وذل��ك ب�سبب جهلهم 
الفادح باملعتقد ال�سيعّي، حتى اأّن زوجي قال يل باأّن ال�سيعة 
لديهم ال�سحر العظيم وهم ي�سحرون النا�س لكي ي�ست�سيعوا، 
وهم كفرة فجرة باإجماع امل�سلمني، وكان اأغلظ النا�س معي 

واأ�سّدهم ق�سوة اجّتاهي، واأخذ اأطفايل مّني بعد اأن طّلقني، 
وانتزع كّل �سيء من عندي فبقيُت من غري م��اأوى، وق��ّررُت 
ا�ستقبايل،  رف�سْت  اأي�سًا  هي  ولكنها  والدتي  اىل  الذهاب 
وبيتي،  وابنائي  ووالدتي  ووال��دي  زوجي  �سيء:  كّل  فخ�سرُت 
فقمت  امل�سرفية،  ح�ساباتي  ك��ّل  عّني  اأوق��ف��وا  اأّن��ه��م  حتى 
با�ستئجار بيت �سغري لكي اأ�ستطيع دفع اإيجاره، وكانت عي�ستي 
ذلك  ك��ّل  يف  عزائي  ك��ان  ولقد  الكفاف،  دون  �سّيقة  �سعبة 
اأمرنا �سعٌب  اإّن  اأهل البيت االأطهار )عليهم ال�سالم(:  قول 
ُه لالإميان، وال  م�ست�سعٌب ال يحتمله اإاّل عبٌد امتحنرَ اهلل قلبرَ
يعي حديثنا اإاّل �سدوٌر اأمينٌة واأحالٌم رزينٌة« ولكّن اإح�سا�سي 
و�سعوري مفعمان بالطماأنينة وال�سعادة، فاأنا اأمتلك حّب اأهل 
باأيّن  واأنا على يقني كامل  ال�سالم(  االأطهار )عليهم  البيت 

اأ�سري على اجلاّدة امل�ستقيمة.

ن�ساطاتكم ا اأهــم  هي  ما  احل�شينية:  لرو�شة 
بعد اأن اأ�سبحتم من اأتباع اأهل البيت الأطهار 

)عليهم ال�سالم(؟
اىل  ال�سغري  بيتي  من  النا�س  اأدع��و  ب��داأُت  اأميليا:  ال�سيدة 
التم�ّسك بحبل اهلل املتني و�سراطه امل�ستقيم، واأخذت اأعّلمهم 
اأهل  ف�سل  يف  العاّمة  كتب  يف  املوجودة  ال�سريفة  االأحاديث 
البيت االأطهار )عليهم ال�سالم( كقوله )�سّلى اهلل عليه واآله 
ن اأحّب اأن يركب �سفينة النجاة وي�ستم�سك بالعروة  و�سّلم(: »مرَ
الوثقى ويعت�سم بحبل اهلل املتني، فليوال علّيًا وليعاد عدّوه، 
واأو�سيائي  خلفائي  فاإنهم  ول��ده،  من  الهداة  باالأئمة  ولياأمّت 
وحجج اهلل على خلقه من بعدي و�سادات اأّمتي ...« وغري ذلك 
رغم  الكتب احلديثية  كّل  املبثوثة يف  الكثرية  االأحاديث  من 
النف�سية ورغبات احلكام اجلائرين،  االأه��واء  اأي��دي  تالعب 

)عليهم  االأطهار  البيت  اأه��ل  اآث��ار  وواأد  احلقائق  طم�س  يف 
ال�سالم(.

ولتفّرغي التام وعدم ارتباطي بعائلة واأ�سرة اأ�سبح لدّي الوقت 
الكثري فدخلُت احلوزة الزينية يف �سوريا، و�سرعُت با�ستغالل 
اأف�سل ا�ستغالل يف خدمة املعتقد ال�سيعي، فتدّرجُت  الوقت 
يف التعّلم احلوزوّي وطّورُت من اآفاقي العلمّية، وكتبت خم�سة 
كتب، واحد منها ُترجم اىل اللغة العربية، وهو يرّد على اأربعني 
�سبهة ُن�سبت اىل الت�سّيع، وكتبُت املقاالت والدرا�سات والبحوث 
واأنا اأ�سعر اأين يف غاية التق�سري اجّتاه ديني ومعتقدي، الأننا 
اليوم نواجه اأعتى التحّديات واأ�سعب الظروف مّما يتطّلب مّنا 

الوقوف والت�سّدي مبعنى الكلمة.

  نعتوين بالكفر والزندقة وطردوين من 
جمل�سهم لأيّن �ساألتهم عن اأمور اأجهلها  

ل يتكامل الدين الإ�سالمّي اإّل بالأئمة الثني ع�سر

 لأين اأحّب 
اأهل البيت الأطهار 
فاإح�سا�سي و�سعوري 
مفعمان بالطماأنينة 

وال�سعادة.  
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و�سبطه  دليل،  بال  ذوقيا  مفرزا  لي�س  االأدبية،  للن�سو�س  اجلمايل  التذوق 
م�ساألة اعتباطية تخ�سع للمزاجية ال�سخ�سية اأو االرجتالية فح�سب، كما قد 
يخطر على البال الأول وهلة، ورمبا كما يعتقد ذلك بع�سهم مع االأ�سف ال�سديد، 
ممن تدفعه ظروف معينة، ولي�س كفاءته االأدبية وجتربته االإبداعية، تدفعه 
ليمار�س مثل هذا الفعل االإبداعي املعقد مبجانية، فيكون فاح�سًا للن�سو�س 
االأدبية �سمن جلان التحكيم يف هذه امل�سابقة االأدبية اأو تلك، مبا كنا وما زلنا.. 
بل و�سنبقى ن�سهده يف جتاربنا املريرة.. عرب تف�سي موؤمل ملثل هذه الظاهرة 

ال�سلبية.
غري  الت�سرفات  بهذه  الثقافية  اأو�ساطنا  يف  اخللل  ه��ذا  ا�ستمرار  ولعله 
اأن�سطتنا وممار�ساتنا وفعالياتنا االأدبية،  املن�سبطة، مبا تعك�سه الكثري من 
نتيجة الق�سور يف فهم العملية االإبداعية برمتها باالأ�سا�س من قبل اأ�سحاب 
القرار يف موؤ�س�ساتنا الثقافة، ناهيك عن ق�سورها يف فهم موازين تقييمها 
العادل من خالل اختيارها الأع�ساء مثل تلك اللجان، واأ�سماء الفاح�سني فيها 
واخت�سا�ساتهم، مما ولد و�سيولد الكثري من الظلم واالإجحاف بحق اأدبنا 

واأدبائنا...
نعم-بال اأدنى �سك- نوؤمن باأن قرارات مثل هكذا جلان واأ�سخا�س، اإمنا متثل 
اآراء �سخ�سية الأ�سحابها واإن كانت غري خا�سعة للموازين، بل وانها وجهات 
نظر ذاتية ينق�سها الكثري لتكون موؤهلة ملثل هكذا مهمة �سعبة جدًا، الأنها 
قا�سرة يف بع�س جوانب حكمها، وبالتايل فاإنها ال ميكن اأن متثل حقيقة التقييم 
يف كليته... بل تبقى متثل نف�سها واأ�سحابها مبثل هذا الفعل االإبداعي، وتنم 
عن اجتهادات اأدبية وفنية، وحم�س تذوق �سخ�سي، اإن اأ�ساب له ح�سنتان واإن 
اأخطاأ فله ح�سنة!، لكنها يف النهاية �سوف ت�سّر حتى التجارب اجلديدة ممن 
حتتفي بنتاجهم، وبذات الوقت تعمل على احباط اأ�سحاب التجارب احلقيقية،

 وتدفع نحو عزوفهم عن امل�ساركة يف امل�سابقات االأدبية ب�سكل عام.
وكثريًا ما يحدث اأن يتنا�سى مثل هوؤالء الفاح�سني اإن االأمر اأخطر بكثري مما 

قد يظنوا، وال ينبغي اأن يتم التعامل معه بهذه ال�سهولة واال�ستخفاف،
لكونه ينبغي اأن يكون خا�سعا ملجمل اأمور وجمموعة معطيات هم يفتقدون 
ا�ستقراء  للعديد منها، فعملية فح�س الن�س وتقييمه ال تعدو كونها عملية 
معمقة وواعية ملتون الن�سو�س االإبداعية املطروحة مو�سع النقا�س، وقراءة 

نقدية متقدمة لعالئق الن�س امل�سمرة، لغويًا وبنائيًا ودالليًا.
مما ولد حالة موؤ�سفة و�سعور عام لدى الكثري من الكتاب وحفزهم الأن يكتبوا 
وفق مزاجية اأع�ساء مثل تلك اللجان، ويحاولوا اإر�ساء اأمزجتهم �سبياًل اىل 

نيل ر�ساهم من اأجل الفوز باجلوائز.

معنى ال�سهادة اأن تعي�س خملدا

وتــفــيــ�ــس افــئــدة تــكــّن حمبة

تالقا الــعــ�ــســور  ــر  م يف  ــــزداد  ت

اإذا اجتمع الطغاة ملحوها حتى 

حتى واإن جمعوا ال�سباب رهينة

مرة الــزيــارة  منعوا  واإن  حتى 

املــوؤمــنــني مواكبا تــاأتــي جــمــوع 

واحد �سجي  �سوت  يف  وت�سيح 

عــاداك جهرا مرة  عــاداك من 

منعوا الذين جتمعوا يف جمل�س

حجزوا املواكب حيث يلطم واحد

يف حـــبـــا  لأن  ــون  ــم ــط ــل ي هــــم 

باأنكم العظيم  النباأ  وحتـــدث 

�سبطي �سيقتل ثم ت�سبى جمعكم

قومهم �سيد  ــان  ب يعرفون  هــم 

ولقد اجاب على ال�سوؤال لقيطهم

وبعزمه �سيفه  يف  ــن  مل بغ�سا 

عامر قلبي  الــ�ــســهــداء  يا�سيد 

ولهجت با�سمك ياح�سني حمبة

رحيقها ر�سفت  حمبتكم  هــذي 

وتعيد ذكـــراك اجلــمــوع جمــددا

تــتــبــددا ولـــن  ــــدا  اب تنتهي  لـــن 

توطدا  اجلــبــال  عمق  يف  وتــغــور 

العدى  جماميع  هلكت  كما  هلكوا 

يدا  مر�سعة  كــل  مــن  قطعوا  اأو 

بالردى  وا�ستعانوا  اخــرى  تلو  يف 

املفتدى  ال�سريح  كنف  يف  وحتوم 

الفدا  لــك  ياح�سني  وامـــي  بــاأبــي 

العدا لك  يكّن   ــرى  اخ وبخفية 

مرددا احل�سني  ا�سم  يذكروا  كي 

من�سدا  بــالــتــعــازي  اآخـــر  ويــقــوم 

ـــدى  ــى امل ــل ــقــر ع ــت ــس ــهــم ا� ــوب قــل

امل�سهدا  بــكــربــالء  �ست�ساهدون 

تعمدا  اخليول  ا�سلعه  وتــدو�ــس 

وممــددا  جمندل  الــفــرات  ح�سن 

انـــــا قــطــفــنــا مــــن عـــلـــي �ــســيــدا 

ت�سردا  الكافرين  جيو�س  هزمت 

والهدى  بالتب�سر  يعمر  والقلب 

رددتـــــه حــتــى تــلــقــفــه الــ�ــســدى 

من روح اجدادي فلم تذهب �سدى 

◄  يكتبها: طالب عبا�س الظاهر

اآليات التذوق واعتباطيتها
عبد المري ح�سن حممد علي

  ذكرى احل�سني
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تيها قبل قدومك كنت �سيدي و�سياعا ، تتقاذفني 
اأمواج �سوقي للقياك و�سفينة �سربي بانتظار ذلك 

القدوم العا�سورائي العظيم ، مل اأجد من يحرك 
م�ساعري على مدى املاليني من �سنني عمري �سواك 

، او يغازل ناظري وهي م�سبوحة �سوب الطريق 
القادمة من احلجاز غريك .. 

ع�سقت ذاتك مذ راأيت نورك بعر�س اهلل حمدقا 
ي�سع خويطات يتو�ساأ الكون ب�سرها وتخطف اأب�سار 
الناظرين وكنت اأول من اأتى اهلل طوعا لأنال �سرف 

القرتان بقد�سيتكم ، في�سرين يف قارورة اأودعها 
ر�سوله زوجه لتفور تنورا يطوف الكون يوم اللقاء .. 

وكان اللقاء .. وكان العناق .. 
وكان الغزل والتغزل حني ناديتني كرب وبالء ومل 

اأ�ساأ مناداتك �سيد ال�سهداء اإذ تلعثم ل�ساين واهتز من 
هيبة الطلعة كياين ، فرحت الثم نعليك لأزداد �سرفا 

�سيدي ، وراحت املاآقي تنرث دمعتها حلوى ح�سبتها 
جلة فك�سفت عن �ساقي .. اإنها حقا �سروح ممردة ، 

تلك هي دمعات �سكينة والرباب ، لأتيه ثانية واأذهل 
بفرح اللقاء وزحمة املليك حولك وهول امل�سهد 

فكانت املثلمة يف �سيافتكم اإذ تركتكم دون �سقي واّنى 
يل �سقياكم وقد جفت عروقي ذهول من هيبتكم 

وتيب�ست اأنفا�سي من �سالبة �سموخكم.
 وهنا كان الإيثار والكرم فيادرمت لإرواء ظماأي 
وعط�سي بدمكم الزاكي ل�ستفيق من تيه اللقيا 

وذهوله على �سدمة الفجيعة الكربى واأ�سمك بعد 
غيبوبة قطعتها معاول بني اأ�سد جثة خم�سبة بدماء 

الأوداج التي فارقت تاجها حممولة على ن�سل يهدى 
اإىل ال�سام ، فكانت لوحة اأراد لها اخلالق اأن حتاكي 

الكون وحتكي ق�سة الكرامة بكل اللغات واأحنو على 
جراحك وهي اأو�سمة تعك�س نور العر�س لت�ست�سئ به 

�سدرة املنتهى فتكون ثمارها الإباء و�سيقانها البطولة 
واأغ�سانها الت�سحية واأوراقها اخللود .. وا�سلها فيك 

ثابت وفرعها يف ال�سماء توؤتي اأكلها من اأراد اىل ذلك 
�سبيال .

 ولزلت يف عناق معك مذ اأنخت رحلك ت�سرتيح يف 
لغوب م�سك مدافعا نيابة عن دين اهلل ، لأنال �سرفا 

ما بعده �سرف ف�سرت قبلة لالأنظار مدى الدهر 
وعنوانا للكرامة والفداء وها اإنا ذا اأ�سمو نحو العلى 
بف�سلك يا�سيدي بخطى واثقة من جمدكم ت�ستمد 
عزمها ومن �سرفكم ت�سنع ثباتها ، اأ�سم بني جوانح 

الع�سقني لكم وامل�ستلهمني قيم البطولة منكم واأرفد 
زائريك بعزم ال�سمود وبهجة النفو�س واأمنحهم �سمة 

الدخول اىل جنان اهلل بختم مداده غربة عانقت 
اأهدابهم او لم�ست اأرجلهم �سعيدا طيبا ، وتهوي 

اىل اأفئدة من النا�س كل حني فاألثم جباههم لدلوك 
ال�سم�س اىل غ�سق الليل ولقاء الفجر .. اإنه كان 

م�سهودا  ..    

• عقيل ال�سيد هادي ال ن�سر اهلل املو�سوي  
 

كربالء تتحدث 



 •اعداد : علي الها�سمي

واملعلم  يف�سر،  اجليد  واملعلم  يلقن،  العادي  "املعلم 
العظيم  املعلم  اأما  والرباهني.  باالأدلة  ي�سرح  املتميز 

فيلهم طالبه." وليام اآرثر وارد
على  لي�ساعدك  خا�س  مبعلم  ا�ستعنت  قد  كنت  اإذا 
زودك  قد  اأن��ه  من  بد  فال  االأعمال،  عامل  ا�ستك�ساف 
التحديات،  جتاوز  على  و�ساعدك  واالإر�ساد  بالن�سح 
واإذا كنت حمظوظا فقد يكون هذا املعلم قد األهمك 

لتقدمي اأف�سل ما لديك.
يقول ديفيد بارنيل- م�ست�سار قانوين وكاتب ومر�سد 
االأخذ  يرد  اأن  املرء  "على  التوا�سل:  خا�س يف جمال 
له  ت��رد  اأن  عليك  معلم،  لديك  ك��ان  ف���اإذا  بالعطاء، 

اجلميل".
ال�سديدة  االأهمية  على  ريكمان  باميال  الكاتبة  وتوؤكد 
النا�س  مع  التوا�سل  االأق��ل  على  اأو  املتبادل،  للتعليم 
وت�سيف  جميعها.  واالأعمار  واخللفيات  ال�سرائح  من 
باأن هذا االأمر م�سوؤولية كبرية؛ فعلى املعلم اأن يوؤمن 
بقدرات تلميذه من الناحيتني ال�سخ�سية واالأكادميية. 
وتقول: "اإن املعلم ي�ساعد الفرد على اأن ميالأ الفجوات 
يف معارفه ومعلوماته، ويحفزه على البحث عن الفر�س 
التي تتيح له التطور والتفوق، فاملعلم هو من ي�ستطيع 
االأ�سئلة  حتى  ي�ساأله  واأن  مبخاوفه،  له  يبوح  اأن  امل��رء 

"احلمقاء" التي قد تراوده من وقت الآخر.
اإن روؤيتك الأحد تهتم الأمره وهو يتقدم ويتطور �سعور 

على  يقت�سر  ال  عظيما  معلما  تكون  اأن  لكن  جميل، 
ذلك فقط. يقول رايان كان- موؤلف وا�ست�ساري مهني 
 :)The Hired Group-هايرد )جمموعة  وموؤ�س�س 
"اإن ا�ستثمار وقتك وقدراتك يف االآخرين ي�ساعدك على 
التطور؛ ففي اأثناء تقدمك يف م�سريتك املهنية، فاأنت 
اأن تكون قادرا اإىل التعرف على املواهب  بحاجة اإىل 
على  �سي�ساعدك  ج��دد  تالميذ  تعليم  الأن  اجل��دي��دة، 

اإيجاد املواهب ورعايتها.
واإذا كنت تريد اأن ت�سبح معلما عظيما، فعليك باتباع 

الن�سائح ال�9 االآتية:
❶ علم وتعلم: ترى ريكمان اأن علينا جميعا اأن نعلم 
تلميذه  مكان  نف�سه  ي�سع  فاملعلم  بع�سنا؛  ونتعلم من 

ويتعلم منه اأي�سا.
تعليم  "اإن  ك��ان:  يقول  التزامك:  على  حافظ   ❷
اأح��ده��م  على  عر�ست  واإذا  ال��ت��زام،  ه��و  االآخ��ري��ن 
امل�ساعدة فعليك اأن تلتزم بوعدك، واأن تدعم تلميذك 

حني يحتاجك.
❸  اعلم اأن تلميذك قد يكون اأي اأحد: فلي�س من 
ال�سرورة اأن يكون املعلم اأكرب �سنا من التلميذ، بل قد 
"اإن  نف�سه. وتقول ريكمان:  يكونان زميلني يف املجال 
التعليم هو اأن ت�ساعد الفرد ليزيد من معارفه ويقوي 
مهاراته. واملعلم عبارة عن �سخ�س لديه معارف اأكرث 
من تلميذه، يهتم الأمره وي�ساعده على النجاح. تقول 

اأ�سبحت  الع�سر احلايل  املوؤ�س�سات يف  "اإن  ريكمان: 
اأكرث تو�سعا وتنوعا"، م�سيفة باأن املوظفني ال ي�ستطيعون 
اأن يح�سروا اأنف�سهم يف نوع واحد من املهام. وتقول 
ريكمان: "اإن املوؤ�س�سات احلديثة اأدركت اأنه حني يجتمع 
اأنا�س ذوو  خلفيات متنوعة، ويتمتعون مبهارات متفاوتة 
ليتناق�سوا ويجروا ع�سفا ذهنيا، فاإن معارفهم تتطور.

❹   اإ�سِغ لالآخرين: يرى كان باأن اإح��دى مهمات 
ولكن،  تلميذه.  وي�سجع  الن�سح  ي�سدي  اأن  هي  املعلم 
ليفعل ذلك عليه اأن ي�سغي له ويتفهم موقفه اأوال. ويقول 
بارنيل: "اإن االإ�سغاء للتلميذ وهو يتحدث عن موقف ما 
واإذا  بالتح�سن.  ي�سعر  جلعله  كاف  من  اأك��رث  به،  مر 
�ساألنا اأي طبيب نف�سي عن اأهمية اال�ستماع لالآخرين، 
ف�سيخربنا باأن له اأثرا كبريا جدا على االآخرين. لهذا 
لتلميذه  لال�ستماع  ال��وق��ت  يجد  العظيم  املعلم  ف��اإن 

دائما".
اأي�سا معلمون وم��ع��ارف: يف  اأن��ت  ❺  ليكن لديك 
اأكرث النا�س جناحا يبنون عالقات  ع�سرنا احل��ايل، 
ويجمعون املعلومات من خمتلف اخلرباء يف القطاعات 
والفئات كلها. تقول ريكمان: "اإن االأفراد الذي يرجعون 
ال  الن�سح  الأخ��ذ  دائما  النا�س  من  نف�سها  للمجموعة 
يتطورون. ولكي تكون اأف�سل معلم عليك اأن تبني الكثري 

من العالقات، واأن تاأخذ الن�سح من خمتلف االأفراد.
"اإنه  بارنيل:  يقول  ومتعاطفا:  منفتحا  كن   ❻   

لتكون معلّمًا عظيمًا

 9
نصائح

• اعداد:علي الها�سمي
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اأفادت اأحدث التقارير التي مّت ن�سرها على موقع 
نظم  انت�سار  م��دى  عن   the next web
الت�سغيل حول العامل، بعد اأن قام ويندوز 8 هذه 
بال�ّسوق مرتفعًا  ته  الفرتة بقفزة كبرية يف ِح�سّ
بن�سبة 7.41% بعد اأن كانت 5.40%، يف حني ال 
يزال ويندوز 7 هو املُ�سيطر واملرتّبع على العر�س 
بن�سبة 45.63% مرتفعا مبا ُيقارب 1.14% فقط.
وُيذكر اأن النمّو الذي �سهده نظام ويندوز 8 يعود 
�سببه اإىل قيام العديد من الطلبة ب�سراء اأجهزة 
حا�سوب جديدة هذه الفرتة؛ الأن مو�سم الُعطل قد 
انتهى وقريًبا �ستبداأ الدرا�سة، واأ�سارت التوّقعات 
اإىل  طريقها  يف  امل��ذك��ورة  الن�سبة  ه��ذه  اأن  اإىل 

الزيادة خالل �سهر �سبتمرب احلايل.
املركز  ي��زال يف  بي، فال  اإك�س  لويندوز  بالن�سبة 
ا بن�سبة  الثاين مبا�سرًة بعد ويندوز 7، منخف�سً
3.53%، حيث كان �سهر يوليو املا�سي %37.19 
لنظام   %4.11 مقابل  املئة  يف   33.66 واأ�سبح 
في�ستا، باالإ�سافة اإىل 7.28% و1.52% لنظامي 

ماك ولينك�س على التوايل.
وقد جتاوزت عدد التطبيقات املتاحة للتحميل يف 
متجر تطبيقات ويندوز 8 حاجز 100 األف تطبيق، 
مع  تزامنا  مايكرو�سوفت  اأعلنته  ملا  وفقًا  وذلك 

.2013 Build املوؤمتر اخلا�س باملطورين

تفهم  اأن  عليك  املفيدين،  واالإر���س��اد  الن�سح  الإ�سداء 
احتياجات تلميذك ورغباته وم�ساعره. وال ميكنك اأن 

تتفهم هذه االأمور اإال اإذا كنت متعاطفا معه".
مثل  التعليم  "اإن  بارنيل:  يقول  �سبورا:  كن      ❼
الرتبية فهو عالقة طويلة االأمد، وقد تكون مرهقة يف 
اإىل  ي�سطر  قد  املعلم  ب��اأن  وي�سيف  االأحيان".  بع�س 
ال�سعب  من  يكون  وقد  للتلميذ،  البناء  النقد  توجيه 
عليه تقبل هذا االنتقاد. ولذا فاإن من املهم له اأن يتحلى 

بال�سرب.
❽    كن مثال اأعلى: يقول كان: "اإن ت�سرفاتك- 
والتقييم،  االأنظار  حمط  دائما  هي  معلما-  بو�سفك 
مرتفعة  ال�سخ�سية  معايريك  جتعل  اأن  عليك  لهذا 
جدا، واأن جتعل ت�سرفاتك واأداءك اأف�سل مما تتوقعه 
الن�سح  اإ�سداء  على  دورك  يقت�سر  وال  تلميذك.  من 
اأم��ر ذو  واالإر���س��اد فقط؛ فتطبيق ن�سائحك بنف�سك 

اأهمية كبرية اأي�سا.
باأن  تلميذك: ين�سح كان  ❾   اهتم بعالقتك مع 
ت�ستثمر وقتك ومهاراتك يف تلميذك، موؤكدا اأنه عليك 
اأن تهتم به ومب�ساعره على نحو �سادق. واإذا مل تكن 
البداية،  منذ  معه  عالقة  لبناء  حقيقية  رغبة  لديك 
فاالأف�سل لك اأن تبحث عن �سخ�س تتفق معه اأكرث، فقد 

ت�سر بالتلميذ اأكرث من اأن تفيده يف هذه احلالة.

7,41%
يواصل انتشاره ويرتفع 

إلى حدود 

ويندوز
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احل�سني  الإن�سان

• �سالح اخلاقاين

ليربح املرء كلما تلم�س معنى �ساميا اأو �سورة م�سرقة للحياة اأن يلمح يف الطف مايج�سدها ، لأن 

الطف هو انتفا�سة ال�سالم بكل ما حمله من األوان زاهية ت�سنع للحياة لوحتها الرائعة ... وكلما 

تعاىل �سوت لالإن�سانية يف متجيد قيمة من القيم ، كانت كربالء م�سهدا ناب�سا يحتفي بها .

لقد كان العبيد ـ لقرون رمبا كانت هي عمر الب�سرية ـ ق�سة �سراع دام ، بني رغبة عارمة بحياة 

حرة كرمية وا�ستبداد  ياأبى اأن تطلق على غري ال�سيد �سفة الن�سان و دارت يف الق�سة اأحداث 

مروعة ودّوى �سخب ثورات وانتفا�سات ، ثم كر�س املفكرون والفال�سفة فيها ما كر�سوا بغية 

اخلروج اىل مايليق بالن�سان واحل�سارة .. 

ولكننا يف هذا كله اإذا ما التفتنا اإىل الطف ، وجدنا الإمام احل�سني ) عليه ال�سالم( ي�سري بهدوء 

الواثق ال�سادق اىل حيث �سقط جون العبد الأ�سود فيح�سنه كما احت�سن ولده الأكرب بعطف 

واحد . 

وت�سارخ العامل مبفهوم هو حقوق احليوان ، وراح الغرب يزهو زاعما اأن ذلك من نتاج ح�سارته ، ويف 

هذه نب�سر الطف وفيها ي�سل احل�سني ) عليه ال�سالم ( املاء ومهجته كاحلديد املذاب فرط العط�س 

ثم يلتفت اىل ح�سانه 

قائال 

ـ اأنا عط�سان واأنت عط�سان ، ل اأ�سرب حتى ت�سرب     
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رحلة ال�سهادة



سارع للحصول على نسختك
 من إصدارات العتبة الحسينية المقدسة 

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

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

هـ  07804454114
مكتبة كنوز الرتاث العربي باإدارة 
عالء ح�سني الغرة/ �سارع العيادة 

ال�سعبية
هـ  07817305566

مكتبة حيدر كاظم/ قرب تقاطع 
ال�سينما

هـ  07807239493

المثنى

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

هـ  07808763100 – 
07709743431

مكتبة دار الهالل ل�ساحبها ابو علي/ 
�سارع الر�سول)�س(
هـ  07804207384

النجف األشرف
مركز الر�ساد الأ�سري التابع لالأمانة 

العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة
باإدارة ال�سيد حممد الفوؤادي

هـ 07801235472- 07808992880
مكتبة الطلبة ل�ساحبها مطرود كاظم 

حمزة /�سوق التجار/ �سارع املكتبات
هـ 07801187605

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

اجلبوري
هـ  07703019616 -07807518381 

الديوانية

مكتبة المام احل�سني )ع( ل�ساحبها 
ال�ستاذ ابو رفل/ �سارع 60

هـ 07807266577
مكتبة الذكريات/�سارع40

هـ  07802640465
مكتبة القا�سم )ع( ل�ساحبها �سيد ح�سن 

�سيد مزهر/ ق�ساء القا�سم
هـ  07801260626

بابل

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

هـ 07715160267-07817132283
دار الكتاب العربي/ �سارع املتنبي /ل�ساحبها 

�سفاء العامري
هـ  07901419375

مكتبة ب�ساتني املعرفة باإدارة ابو تقى/ �سارع 

املتنبي/عمارة طه ابو الكا�سي- الطابق الأول
هـ  07902278551 

مكتبة بغداد باإدارة جبار ابو علي/ �سارع 
املتنبي 

هـ  07903514108
دار اجلواهري / �سارع املتنبي

هـ 07702910090 

بغداد

 دار الزهراء للن�سر والتوزيع 
احمد الغنامي 

الع�سار �ساحة ام الربوم
07801046213
07700776440

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

�سوق الع�سار
07803128810
07709076591

البصرة
مكتبة الباقر / النا�سرية /قرب �ساحة 

احلبوبي
هـ 07801554368 

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

هـ  07808201784
مكتبة امليالد 

مركز املحافظة – مقابل متثال احلبوبي 
07801156016

ذي قار


