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متفح�صة لتاريخ االمة العربية قبيل اال�صالم وبقرون عديدة جند 
انها مل ت�صلك يوما هذا الطريق ومل ت�صاأ يف ان تكون �صيدة مهمة 
يف املجتمع الدويل اآنذاك, بل ومل حتاول ان تطور من ذاتها اأو ت�صنع لها جمدا ي�صعها يف 
م�صاف الدول املهمة يف تلك احلقب التاريخية, اإمنا كانت مدافعة عن كيانها املوجود حينها 

فقط.
ومل يك ذلك لق�صور يف امكانياتها او قابلياتها بل لق�صور يف قراءة الواقع الذي يعي�صه العامل 
و�صعي اال اىل التقدم والرقي و�صناعة احل�صارة, واكتفت بالعي�س ح�صبما هي عليه فقط , 
ما دام املاء والكالأ موجودان, وما دامت البطون متالأ وال�صهوات ت�صبع, ولي�س هناك من دواع 

لق�صاء احلياة يف امور اأخرى.
 و�صاء اهلل -تعاىل- بكرمه وتف�صله وعلمه اأن ينتزعها من ذلك الواقع وي�صعها على جادة 
ال�صواب ال�صحيح الذي ينبغي لالأ ان ت�صري عليه, وهياأ لها كل الظروف وعباأ لها كل ما 
حتتاجه من موارد ب�صرية ومادية وفوق ذلك علمية ال يتداخلها اأدنى �صور اجلهل, عرب قراآن 
كرمي فيه تبيان لكل �صيء و�صريعة ال يتخللها خلل ود�صتور ال يزل من �صار عليه قيد اأمنلة, 
باالإ�صافة اىل حبوها بنبي �صيد يف اخللق االن�صاين الرفيع عّلمها بالقول والعمل كل ا�صاليب 

احلياة الكرمية واعطاها زمام قيادة العامل بالعلم اأوال وبالعمل ثانيا.
ولكن املالحظ ملا مرت به هذه االمة اأنها احتلت مركز ال�صدارة بني اال يف �صرعة التقهقر 
والعودة اىل ما كانت عليه ايام جهلها, وبخا�صة بعد ان �صمحت باإرادتها ان تعيد دفة القيادة 
اىل من ت�صّيدوها يف جاهليتها رغم اأن ربها ونبيها قد او�صحا لها مبا ال يقبل ادنى �صك خور 
و�صوء وبطالن تلك املرحلة ال�صالفة لال�صالم, ولكن يبدو اأن مقولة من �صب على �صيء �صاب 

عليه تنطبق اي�صا على حياة االأ ولي�س على االفراد فقط.

واإن من اأعجب اعاجيب هذه االأمة انها تعرف ان لكل جواد كبوة, وت�صرح مبلء فيها ان 
االعرتاف باخلطاأ ف�صيلة, وتقر باأن ت�صخي�س اخللل هو اخلطوة االوىل للعالج ال�صحيح, 
ف�صال عن اأنها مل تعدم يف يوم من ايام حياتها من نا�صح مر�صد يحب لها اخلري وي�صعى 
الإنقاذها مما هي فيه, مبينا لها اأخطاءها مانحها عالجها لكنها اأبت اال الركون واخلنوع 
والقبول بحياة اخلمول, ومل يطرف لها جفن غرية وهي ت�صاهد العامل ي�صري بخطى �صريعة 
نحو املجد وال�صوؤدد, وراح ي�صع القوانني التي تن�صم له حياته خري تنظيم, فيما ت�صري هي 

.نحو هاوية العبثية واالنحالل رغم امتالكها كل اأ�صباب املجد, لو اأنها اأمعنت النظر قليال
فيا عجبا الأمة حباها اهلل -تعاىل- كل ا�صباب الرقي فابت اال ال�صري باجتاه الت�صافل الذي 

..خطه لها اعداء اهلل, فهل ت�صتحق مثل هذه االمة ان تعي�س �صيدة حمرتمة يف هذا الكون
ومن ال�صعب مبكان اإيجاد من يقول نعم, �صوى املخدوعني واجلهلة 

وينبغي واحلال هذه ان�صاف هذه االمة واعطاءها �صيئا ي�صريا من العذر ب�صبب ما تعر�صت له 
عرب مراحل تاريخها من �صتى ا�صاليب التجهيل املتعمدة التي عباأ لها وقادها خونتها من جهة 
ود�صائ�س اعدائها من جهة اخرى, خا�صة واأن هذا احلال ال يزال متغلغال فيها بل ويقودها, 

وينخر يف ج�صدها.
ولكن هذا العذر ال ينبغي ان يدوم وبخا�صة بعدما �صار باالإمكان معرفة ال�صواب من اخلطاأ 
بي�صر عقيب ما اأتاحته و�صائل العلم واملعرفة احلديثة من اإمكانية لذلك وبالتايل مل يعد 
م�صفوعا لها باأي حال من االحوال وحتت اية ذريعة كانت اأن تقف مكتوفة االيدي, وهي تنظر 
حالها املرتدي, وت�صلط تلك الطغمة التي ال حتمل من اخللق النبوي ادنى مرتبة وال متلك من 
معارف الدين اال�صالمي الرفيع امل�صتوى على اجلانب االن�صاين ب�صكل خا�س اأقل معرفة  ■ 

هل من عاذر؟
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حني نقلب سفحات تاأري االأ د اأن كل اأمة �سعت وعلى امتداد تاريها اىل اأن تت�سيد  هذا الكون 
وقد انتهت  �سبيل ذلك تل االأ�ساليب وجربت عديد الو�سال حتى وسلت اىل مبتاها.

بقلم: رئي�س التحرير •
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دار الوار للطباعة والن�شر /يف العتبة احل�شينية املقد�شة

  �صاعر وقا�س بحريني له طابعة االأدبي اخلا�س, ت�صكل ن�صو�صه خطابًا اإن�صانيا 
عامًا, وذاكرة ت�صتح�صر املا�صي بعذاباته اللذيذة وامل�صتقبل بهواج�صه املتحفزة.

 معهد االمام احل�صني عليه ال�صالم للخطابة واحد من اهم املعاهد واملوؤ�ص�صات 
الذي يقوم بتخرج خطباء املنرب احل�صيني والذي افتتح يف عام 2006 من قبل 

االمانة العامة للعتبة احل�صينية املقد�صة ......

 تكررت عملية ف�صل الدين عن الدولة ثالث مرات في التاريخ . مرتان على 
يد اليهود , ومرة على يد قائد م�صلم قام بعملية الف�صل بين الدين والدولة فاحدث 

�صرخا مميتا في العقيدة الوليدة الجديدة ال تزال اآثاره المدمرة اإلى هذا اليوم... 
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 الطالق.. أسباب متعددة40
لمصير مجهول

 التنوع الحضاري وأثره في تطور
فنون العمارة اإلسالمية

 التعايش السلمي في البالد
اآلذرية

�شهرية ت�شدر عن �شعبة االإعالم  الدويل يف ق�شم االإعالم

   ازدادت حاالت الطالق والهجران الذي يعمد البع�س على فعله, والطالق 
مبغ�س عند اهلل كما قال ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه واآله( )ابغ�س الحالل عند 

اهلل الطالق(.....

 �صهدت العمائر االإ�صالمية, منذ ظهور اأولى العنا�صر المعمارية االأ�صا�صية, 
الأول م�صجٍد في االإ�صالم ب�صورته التي جاء عليها الم�صجد النبوي ال�صريف في 

المدينة المنورة, تطورًا نوعيًا كبيرا.....

 تعد اأذربيجان اإحدى الدول االإ�صالمية التي كانت تحت مظلة االتحاد ال�صوفيتي 
اإي��ران واأرمينيا  والتي تقع من جهة الغرب على البحر قزوين, وتحيطها كل من 

وجورجيا. وتنق�صم اأذربيجان اإلى منطقتين....
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 متحف العتبة الحسينية المقدسة يتسلم زيارة االمام 
الحسين  بماء الذهب  

كـــربـــالء وواقــــعــــة الــطــف 
امل�ؤمتر  يف  متميزة  مكانة 
مدينة  يف  املنعقد  الرتكية  للغة  ال�ضاد�س  العاملي 
ب�ر�ضا جن�ب ا�ضطنب�ل الرتكية ال�ضب�ع املا�ضي.

�ضخ�ضية   400 مــن  اأكـــرث  ــ�ؤمتــر  امل يف  ــارك  ــض و�
اأكادميية وعلمية من داخل تركيا وخارجها، ومن 
�ضمن امل�ضاركني الدكت�ر اأمري جخيم اخلالدي، 
بدع�ة  بغداد  جامعة  يف  الرتكية  اللغة  اأ�ضتاذ 
لإلقاء  ب�ر�ضا،  مدينة  يف   اأولــــ�دا جامعة  مــن 
يف  الرتكية  اللغة  تدري�س  )اأهمية  امل��ض�م  بحثه 
م ورود كربالء  العراق( ومن �ضمن البحث املقدَّ
الأدب  يف  واأهميتها  اخلالدة  وواقعتها  املقد�ضة 

الرتكي قدميا وحديثًا.
او�ضت�رك(  )اأحــد  الدكت�ر  ال�ضتاذ  قــّدَم  فيما 
الرتكية   )األزيــ( الفرات يف مدينة  من جامعة 
الرتكي(  الأدب  يف  كربالء  )واقعة  بعن�ان  بحثًا 
الأمر الذي يعد دللة على اهتمام التاريخ والأدب 
الرتكي بكربالء وواقعتها والإمام احل�ضن "عليه 

ال�ضالم

احل�ضينية  العتبة  متحف 
زيــارة  من  ن�ضخة  املقد�ضة 
مباء  خمط�طة  ال�ضالم"  "عليه  احل�ضني  المــام 
الذهب اهديت من قبل احد خدام المام الر�ضا 

ال�ضالمية. ايران  جمه�رية  ال�ضالم" من  "عليه 
�ضنتني  قبل  علي(  ــادر  )ن الن�ضخة  �ضاحب  وقــال 
ت�لدت لدي فكره ان اخط ن�ضخه من زيارة المام 
احل�ضني "عليه  ال�ضالم" مباء الذهب ومن خالل 
ال�ضالم"  "عليه  الر�ضا  المــام  حرم  داخل  عملي 
وقد قمت بتهذيبها وخالل �ضهرين تقريبا اجنزت 

العمل.
راأيت ْاين يف  املنام  الروؤيا يف  وا�ضاف علي خالل 
ال�ضالم" وا�ضع هذه  "عليه  زيارة المام احل�ضني 

-واحلمد  ال�ضهداء   �ضيد  حــرم  داخــل  الن�ضخة 
املباركة  الزيارة  معي  وجلبت  الروؤيا  هلل- حتققت 
الذي  ال�ضريف  احل�ضيني  املتحف  داخــل  ل�ضعها 
مبعركة  تذكرنا  التي  النفي�ضة  واثــاره  بتحفه  متيز 
ــمــة، وغــريهــا من  ــي الــطــف وواقـــعـــة كــربــالء الل

الحداث الخرى.
وتقدم علي بال�ضكر اىل العتبة احل�ضينية املقد�ضة 
تعاونهم معه جلعل  املتحف احل�ضيني على  وادارة 
عليها  ليطلع  ال�ضريف  املتحف  يف  الن�ضخة  هــذه 
زوار ابي عبد اهلل المام احل�ضني "عليه ال�ضالم" 
وتك�ن يف ال�قت ذاته عطاء ي�ضري اأمام ت�ضحيات 
ابي الحرار عليه ال�ضالم الذي نرج� ان يتقبل منا 

ذلك باح�ضن القب�ل.

�ــضــمــاحــة الــ�ــضــيــد �ــضــالــح احلــيــدري 
ال�ضكر  ال�ضيعي  ال�قف  ديــ�ان  رئي�س 
زيــارة  مرا�ضيم  اإجنــاح  يف  �ضاهم  من  جلميع  والمتنان 

اأربعينية الإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم(.
ال�قف  ديــ�ان  عن  �ضادر  بيان  يف  احليدري  ال�ضيد  وقــال 
ال�ضكر  " ن�جه  عليه  اخلربية  ن�ن  وكالة  اطلعت  ال�ضيعي 
هذه  اإجنـــاح  يف  �ضاهم�ا  الــذيــن  الأخـــ�ة  لكل  والمــتــنــان 
الأجهزة  من  �ض�اء  اخلــدمــات  وت�فري  امللي�نية  الــزيــارة 
والداخلية  الــدفــاع  بـــ�زارات  املتمثلة  واخلدمية  الأمنية 
جمال�س  كافة  اىل  بالإ�ضافة  والبلديات  والنقل  وال�ضحة 
على   احلفا يف  كبريًا  جه�دا  بذلت  التي  املحافظات 
الأمن وتقدمي اخلدمات للزائرين، ف�ضال عن كل منت�ضبي 
والنجف  كربالء  يف  املقد�ضة  للعتبات  العامة  الأمــانــات 

م�ؤ�ض�ضات  من  وغريها  و�ضامراء  والكاظمية  الأ�ــضــرف 
احل�ضينية  والهيئات  امل�اكب  واأ�ضحاب  املــدين  املجتمع 
وو�ضائل الإعالم التي �ضاهمت يف نقل ال�ض�رة احلقيقية 
الذين  امل�اطنني  على  ثناءه  ا�ضتمل  كما  اجمع  العامل  اىل 
من  القادمني  الزائرين  ل�ضت�ضافة  بي�تهم  اأبــ�اب  فتح�ا 
احل�ضني  الإمــام  لزيارة  العراق  خــارج  ومــن  املحافظات 

)عليه ال�ضالم( �ضريًا على الإقدام.
و�ضكر ال�ضيد احليدري اي�ضًا كافة الزوار الذين جاءوا اىل 
والتزامهم  الأليمة  املنا�ضبة  هذه  لإحياء  املقد�ضة  كربالء 
معتربا  واخلدمية  الأمنية  الأجهزة  من  ال�ضادرة  بالتعليمات 

ذلك نتاج وعي الزائرين ون�ضجهم .

 رئيس ديوان الوقف الشيعي يثني على من ساهم بانجاح إحياء أربعينية اإلمام الحسين 

 مكانة متميزة
 لواقعة الطف في المؤتمر العالمي 

السادس للغة التركية
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  العتبة الحسينية تتبنى حملة تصحيح 
قراءة سورة الفاتحة للزائرين تفعيال 

لمشروع )ال تهجروا القرآن(
 

املقد�ضة  احل�ضينية  العتبة  يف  الكرمي  القراآن  دار  ق�ضم 
حملة ت�ضحيح قراءة �ض�رة الفاحتة للزائرين تزامنا مع 
ت�افد احل�ض�د امللي�نية ملدينة كربالء املقد�ضة مبنا�ضبة اربعينية المام احل�ضني 

عليه ال�ضالم .
عب�د  علي  الأ�ضتاذ  الكرمي  القراآن  دار  يف  القراآين  التعليم  �ضعبة  م�ض�ؤول  وبني 
حملة  اأطلقت  املقد�ضة  احل�ضينية  العتبة  يف  الكرمي  الــقــراآن  دار  اإن  الطائي: 
املداخل   على  املقد�ضة  كربالء  مدينة  الفاحتة" لزوار  �ض�رة  قراءة  "ت�ضحيح 

امل�ؤدية اإىل حرم الإمام احل�ضني عليه ال�ضالم.
واأ�ضار الطائي: ان الماكن التي يتم فيها تعليم الزائرين للقراءة ال�ضحيحة هي 
حرم الإمام احل�ضني عليه ال�ضالم ومداخل مدينة بابل والنجف وبغداد ف�ضاًل 

عن م�كب امل�ه�بني بالقرب من املرقد الطاهر ل�ضيد ال�ضهداء عليه ال�ضالم.
وتابع حديثه : اإن دار القراآن الكرمي اعتادت مع كل زيارة ملي�نية ل�ضيد ال�ضهداء 
اأن تطلق حملة ت�ضحيح قراءة �ض�رة الفاحتة واغتنام فر�ضة ت�اجد اكرب عدد 
ممكن من الزائرين  لالرتقاء مب�ضت�ى قراءة عامة النا�س ل�ض�ر القراآن الكرمي.

ال�ضيد مرت�ضى جمال  اأو�ضح معاون رئي�س ق�ضم دار القراآن الكرمي  من جانبه 
ال�ض�ر  قــراءة  ت�ضحيح  يف  امل�ضرفة  اللجنة  قبل  من  املتبعة  الآلية  ان   : الدين 
مع  الفاحتة  �ض�رة  فيها  مكت�ب  بطاقة  الــزائــر  منح  هي  للزائرين  القراآنية 
احلركات الإعرابية، مبينًا ان الزائر بعد ان يتل� ال�ض�رة من خالل البطاقة ويف 

حالة خطئه اأثناء القراءة ي��ضع خط حتت العبارة وي�ضحح اخلطاأ.
عمار  الأ�ضتاذ  الكرمي  الــقــراآن  دار  يف  الإعــالم  �ضعبة  م�ض�ؤول  قــال  جهته  من 
الكرمي  القراآن  ثقافة  ن�ضر  م�ضاألة  للدار،  الإعالمي  امل�ضروع  �ضمن  اخلزاعي: 
خالل املنا�ضبات الدينية، لذا با�ضرت �ضعبة الإعالم يف دار القراآن الكرمي يف 

العتبة احل�ضينية املقد�ضة بتفعيل م�ضروع "ل تهجروا القراآن" .
وا�ضاف اخلزاعي :اإن م�ضروع "ل تهجروا القراآن" من امل�ضاريع القراآنية التي 
اأطلقتها دار القراآن الكرمي يف العتبة احل�ضينية املقد�ضة منذ ثالثة اأع�ام م�ضريًا 
اإىل انه مت تعليق اأعداد كبرية من الب��ضرتات واملن�ض�رات واملل�ضقات القراآنية 
التي مت ت�زيعها على الزائرين وامل�اكب والهيئات احل�ضينية واملخيمات القراآنية 
وبابل،  بغداد،  من  كربالء  مدينة  مداخل  عند  الكرمي  الــقــراآن  لــدار  التابعة 

والنجف.
وبنّي م�ض�ؤول �ضعبة العالم : اإن الهدف من هذه اخلط�ة ه� تعميم ثقافة القراآن 
القراآن  ف�ضل  يف  ال�ضالم  عليهم  بيته  واأهــل  النبي  عن  املروية  الأحاديث  عرب 

الكرمي والتم�ضك به وه� ما تت�ضمنه الب��ضرتات التي مت ت�زيعها.

العتبة الحسينية المقدسة تفتح 
ابواب مدن الزائرين امام العوائل 

النازحة من االنبار والفلوجة
ال�ضيخ  العام  امينها  ل�ضان  املقد�ضة على  العتبة احل�ضينية 
التابعة  الزائرين  مدن  اب�اب  ان  الكربالئي  املهدي  عبد 
اثر  النازحة من النبار والفل�جة اىل كربالء على  الع�ائل  لها مفت�حة امام 
ال�ضتباكات احلا�ضلة بني ق�ات اجلي�س العراقي وع�ضابات داع�س الرهابية.

مفت�حة  املقد�ضة  احل�ضينية  للعتبة  التابعة  الزائرين  مدن  ان  �ضماحته  وقال 
اب�ابها امام الع�ائل النازحة من مدن النبار والفل�جة ل�ضت�ضافتهم وت�فري 
التي  الزمة  النتهاء من  ال�ضيافة من طعام ومبيت اىل حني  كافة متطلبات 

تعي�ضها مناطق حمافظة النبار ".
احل�ضينية  العتبة  يف  العامة  العالقات  ق�ضم  م�ض�ؤول  قال  ذاتــه  ال�ضياق  ويف 
املقد�ضة جمال الدين ال�ضهر�ضتاين ان العجالت التابعة للعتبة احل�ضينية قامت 
بنقل الع�ائل القادمة من النبار والفل�جة اىل مدينة الزائرين التابعة للعتبة 
احل�ضينية م��ضحا ان العتبة قررت ار�ضال مداف واغطية ووجبات طعام لتلك 

الع�ائل
وا�ضاف ال�ضهر�ضتاين ان الع�ائل النبارية قدمت �ضكرها وتقديرها للم�اقف 
ال�طنية التي تتبنها العتبة متمثلة بامينها العام ال�ضيخ عبد املهدي الكربالئي 
وكان رئي�س جمل�س حمافظة كربالء ن�ضيف اخلطابي قد �ضرح ي�م ال�ضبت4-
ك2-2014م ان ال�اجب ال�طني يحتم علينا ان نقف اىل جانب ابناء �ضعبنا 
ق�ات  بني  الع�ضكرية  امل�اجهات  ب�ضبب  مدنهم  من  ينزح�ن  ممن  النبار  يف 
اجلي�س العراقي وق�ات داع�س الرهابية، م��ضحا ان ق�ضاء عني التمر ا�ضتقبل 
حلد الي�م ما يقارب 40 عائلة م�ضتقرة ،م��ضحا ان املحافظة �ضت�ضتقبل املزيد 
اأو كفيل لها من اأهايل  من الع�ائل التي �ضتفد اىل كربالء بعد وج�د معرف 
الق�ضاء او حمافظة كربالء ملنع حالت الت�ضلل من الإرهابيني اىل املحافظة ".
وعلى �ضعيد مت�ضل نقلت م�ضادر مطلعة ان مكربات ال�ض�ت يف بع�س ج�امع 
والعتبة  كربالء  يف  املحلية  احلك�مة  مب�قف  ا�ضادت  ببغداد  الــدورة  منطقة 
ابناء النبار على  النازحني من  احل�ضينية املقد�ضة بتقدمي م�ضاعدات واي�اء 
) داع�س  و)ملي�ضيا  العراقي  اجلي�س  ق�ات  بني  حاليا  تري  ا�ضتباكات  اثر 

التكفريية من اجل تطهري حمافظة النبار من تنظيم القاعدة
مكرباتها  وعرب  بغداد  يف  الــدورة  منطقة  ج�امع  بع�س  ان  امل�ضدر  واو�ضح 
يف  احل�ضينية  والعتبة  كربالء  يف  املحلية  احلك�مة  مب�قفي  ا�ضادت  ال�ض�تية 

تقدمي امل�ضاعدات واي�اء النازحني من ابناء النبار .

اأعلنت
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  افتتاح أول معمل لتعليب التمور في محافظة النجف األشرف 
برعاية العتبة العلوية المقدسة

 افتتح المني العام للعتبة العل�ية املقد�ضة �ضماحة 
للعتبة  تابعا  ال�ضيخ �ضياء الدين زين الدين معمال 
العل�ية املقد�ضة لتعليب التم�ر، وُيَعدُّ الول من ن�عه 

يف حمافظة النجف الأ�ضرف .
وقد �ضارك يف الفتتاح الأويل للمعمل روؤ�ضاء اأق�ضام 
املقد�ضة   العتبة  يف  واملالية  والهند�ضية  ال�ضتثمار 
ذات  احلك�مية  امل�ؤ�ض�ضات  مــ�ــضــ�ؤويل  مــن  وعـــدد 

الخت�ضا�س .
�ضربة  �ضالح  اأكــد  املعمل  تفا�ضيل  عن  حديثه  ويف 
املقد�ضة  العل�ية  العتبة  يف  ال�ضتثمار  ق�ضم  م�ض�ؤول 
يف ت�ضريح للمركز العالمي للعتبة العل�ية املقد�ضة 
قائال :" الي�م با�ضرنا بافتتاح معمل تعليب التم�ر 
العتبة العل�ية املقد�ضة التابع لق�ضم ال�ضتثمار الذي 
وتعمل  املن�ضاأ  اليــطــايل  املعمل  هــذا  �ــضــراء  ى  تبنَّ
مكائنه بكفاءة عالية وتبل طاقته النتاجية 3 طن 

ي�ميا كمرحلة اوىل".
العل�ية  العتبة  يف  ال�ضتثمار  ق�ضم  م�ض�ؤول  واأ�ضاف 
النجف  يف  ن�عه  من  الول  املعمل  ُيَعدُّ   " املقد�ضة 
التم�ر،  وانــتــاج  النخيل  بــزراعــة  الغنية  الأ�ــضــرف 
لكنها فقرية جدا يف جمال معامل التعليب الغذائي  
ومت  وتن�ضيبها  املكائن  �ضراء  مت   " بق�له  م��ضحا 

اختيار  مع  للمعمل  الل�ج�ضتية  امل�ضتلزمات  اعــداد 
بال�ضتفادة  للعمل  والكف�ءة  املتخ�ض�ضة  الك�ادر 
من اخلربة ال�ضابقة لأحد معامل التم�ر احلك�مية 

امل�ج�دة باملنطقة القريبة من املعمل ".
وتابع بق�له:"انتاج املعمل �ضيك�ن يف بدايته خلدمة 
وال�ضالم  ال�ضالة  اأف�ضل  عليه  امل�ؤمنني  اأمري  زّوار 
ل�ضد  الت�جه  وطم�حنا  املقد�ضة  العل�ية  والعتبة 
حاجة ال�ض�ق املحلية يف النجف الأ�ضرف ا�ضافة اىل 
تخ�ضي�س خط انتاجي للتربعات او للت�زيع املجاين  
فيما ناأمل اأن ن�ضتفيد من الق�ضم الآخر ب�ضخ املنت�ج 
اىل ال�ض�اق املحلية للح�ض�ل على مردود ميكن من 
العل�ية  للعتبة  الذاتي  الكتفاء  اىل  ال��ض�ل  خالله 
املقد�ضة من خالل جمم�عة امل�ضاريع التي نتبناها".
واأّكد بالق�ل" التم�ر التي مت �ضراوؤها تعد من اأج�د 
الداخلة  امل�اد  اأف�ضل  ا�ضترياد  كما مت  التم�ر  اأن�اع 
يف عملية التعبئة والتعليب ،م�ضريا بق�له " لي�س لنا 
هدف باحل�ض�ل على مردود ربحي قيا�ضا برتكيزنا 
امل�ضت�رد   النتاج  ي�ضاهي  لنتاج جيد  على اخلروج 
ن�اة  املعمل  هــذا  يك�ن  ان  ونتمنى  كبري  وطم�حنا 
العل�ية  للعتبة  تابعة  اأخــرى  معامل  لفتتاح  وبداية 
املقد�ضة ، و�ضنعمل خالل العام 2014 على حتقيق 

جزء كبري منها لل��ض�ل اىل نتيجة الكتفاء الذاتي 
ملردودات العتبة العل�ية املقد�ضة ".

املدير  عــبــد(  كــاظــم  اأو�ــضــح )يــا�ــضــني  مــن جانبه 
املف��س ل�ضركة مت�ر الفرات الو�ضط املتعاقدة مع 
مع  التن�ضيق  :" مت  قائال   ، املقد�ضة  العل�ية  العتبة 
العتبة العل�ية املقد�ضة يف حمافظة النجف الأ�ضرف 
ون�ضب  لتجهيز  لدينا  امل�ج�دة  التكن�ل�جيا  لنقل 
معمل تعليب مت�ر التابعة للعتبة املقد�ضة ا�ضافة اىل 
ا�ضتمرار التعاون مع العتبة املقد�ضة لتدريب الك�ادر 
وطرق  املعمل  ادارة  كيفية  على  املعمل  يف  العاملة 

النتاج والت�زيع وغريها".
ايطايل  وه�  كبرية  اإمكانية  ذو  العمل   ": واأ�ضاف 
ــ�اع  اأن ملختلف  متميزة  انتاجية  طاقة  وذو  املن�ضاأ 
التم�ر، وطاقته الإنتاجية بحدود ثالثة اأطنان، وقد 
بار�ضال  فرتة  منذ  املقد�ضة  العل�ية  العتبة  بــادرت 
مهند�ضني متخ�ض�ضني لدرا�ضة جدوى ان�ضاء املعمل 
وهي مبادرة حي�ية ، لعدم وج�د اأي معامل لتعليب 
التم�ر او امل�اد الغذائية يف مدينة النجف الأ�ضرف 
الغذائية  املــادة  لهذه  انتاجها  غــزارة  من  بالرغم 

املهمة ".
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اأربعينية الإمام احل�ضني عليه  مع قرب م�عد زيارة 
بالعرو�س  الـــروح  �ضليب  رابــطــة  با�ضرت  ال�ضالم، 
يف  احل�ضيني  بامل�ضرح  اخلا�ضة  والفنية   امل�ضرحية 

كربالء.
امل�ضرح  خمرج  الغالبي  باقر  اب�  حامد  ال�ضيد  وقال 
" يــتــكــ�ن كــــادر املــ�ــضــرح مـــن خمتلف  احلــ�ــضــيــنــي 
مدف�عني  يعمل�ن  واجلميع  ــار  والأعــم ال�ضهادات 
ــ عــــدد املــمــثــلــني مع  بــعــ�ــضــقــهــم لــلــمــ�ــضــرح " ويــبــل
الذي  العمل  ح�ضب  ممثال   30 حــ�ايل  الك�مبار�س 
ن�ضر  على  نعمل  امل�ضرحيات  هذه  خالل  ومن  يقدم 
فكر حممد واأل بيت حممد عليهم ال�ضالم حيث بداأ 
امل�ضرح ينقل �ض�رة حية من خالل امل�ؤثرات ال�ض�تية 
ومن خالل تاأثري الإنارة ودور املمثل وكان لهذا العمل 
اىل  الفكرة  ي��ضل  لأنــه  املتلقي  على  وا�ضح  تاأثري 
املتلقي فامل�ضرح احل�ضيني يقدم �ض�رة متكاملة على 
والقتل  ال�ضبي  ل�اقعة  والفني  الق�ض�ضي  ال�ضعيد 

والأحداث التي حدثت يف ليلة العا�ضر من حمرم.
 وت�ضدت هذه العمال يف م�ضرحيات متعددة وتعد 
هذه الفكرة فريدة من ن�عها وتقدم ب�ضيغة اكدميية 
امل�ضت�يات  بكل  املتلقي  بالن�ضبة اىل  الفهم  ومب�ضطة 

ولبيان هذه العمال الفنية.

امل�ضرحيات  م�ؤلف  رافــد  ال�ضتاذ  قــال  جانبه  ومــن 
امل�ضرح  انطلق   " ال�ض�تية  املــ�ؤثــرات  عن  وامل�ض�ؤول 
من مدى تاأثريه يف املجتمعات ونرى من ال�اجب ان 
نقدم م�ضاهد من ث�رة المام احل�ضني عليه ال�ضالم 
اىل  )خطى  ومنها  متعددة  واأعمال  م�ضرحيات  يف 
من  العا�ضر  احـــداث  ي�ضف  العمل  وهــذا  اجلــنــة( 
ليلة املحرم، والعمل الثاين ه� )انني النح�ر( حيث 
اآخر ال�ضاعات من ي�م عا�ض�راء عندما بقى  ي�ضف 
حادثة  ثم   ، وحــيــدًا  ال�ضالم  عليه  احل�ضني  المــام 

والعمل  ال�ضالم،  عليهم  بيته  اأهل  و�ضبي  ال�ضت�ضهاد 
الثائرين(  وركــب  ال�ضالم  عليه  )زينب  ه�  الثالث 
اىل  ال�ضام  من  ال�ضعن  �ضري  من  العمل  هذا  ويبداأ 

كربالء.
المام  قبلة  �ضارع  ويف  اعــ�ام  اربعة  وقبل  انه  يذكر 
احل�ضني عليه ال�ضالم يف كربالء مت عر�س اول عمل 
ال�ضماء من  ب�ضيط يف م�ضرح احزان  فني تراجيدي 
قبل رابطة �ضليب الروح الذي بني الكثري من احداث 

واقعة الطف الليمة للم�ضاهد.

  العتبة العلوية تعلن استمالكها  ١٥  الف متر مربع للتوسعة 

مع ذكرى زيارة األربعين المسرح الحسيني يكثف 
جهوده الدرامية  

العل�ية  للعتبة  العامة  المــانــة  اعلنت 
املقد�ضة قيامها با�ضتمالك 15 الف مرت 
ان�ضاء  بــهــدف  العتبة  حميط  يف  مــربــع 
مباين خدمية و�ضحيات ل�ضتيعاب اعداد 

الزائرين املتزايد يف كل زيارة.
وقال ع�ض� جمل�س اإدارة العتبة املقد�ضة 
العامة  "المانة  اإن  حجي  خ�ضري  علي 
للعتبة العل�ية املقد�ضة قامت با�ضتمالك 

115 عقارا مب�ضاحة ت�ضل اىل اكرث من 
15 الف مرت مربع"، م�ؤكدا ان " ماو�ضلت 
ُيعدُّ  ال�ضتمالكات  ملف  يف  المانة  اليه 
ت��ضعة  ملف  يف  كبريا  وتقدما  اإجنـــازا 
احلرم العل�ي ال�ضريف، اإذ ت�ضل م�ضاحة 
م�ضروع  م�ضاحة  بربع  ا�ضتمالكه  مت  ما 
ال�ضالم  عليها  الــزهــراء  فاطمة  �ضحن 

وهي ن�ضبة كبرية جدا ".

العل�ية  للعتبة  العامة  المانة  ان  يذكر 
م�ضاريع  مــن  الــعــديــد  ــذت  ــّف ن املــقــد�ــضــة 
املا�ضية،واكرب  ال�ضن�ات  خالل  الت��ضعة 
الغربية  اجلهة  يف  تقع  الت��ضعة  م�ضاريع 
الف مرت   56 اىل  ت�ضل  �ضافية  مب�ضاحة 
مربع ب�ضتة ط�ابق لتك�ن امل�ضاحة املبنية 
الف   220 من  اكــرث  املتعددة  بط�ابقها 

مرت مربع.
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• يعّدها ويحررها : �ضباح الطالقاين

انتقدت املرجعية الدينية العليا مطالبة بع�س الكتل ال�ضيا�ضية 
بزيادة عدد مقاعد جمل�س الن�اب دون اجراء اح�ضاء �ضكاين 
دقيق ور�ضمي وو�ضفتها باخلط�ة غري املحبذة وطالبت بالإ�ضراع 
باإقرار قان�ن التقاعد امل�حد من اجل رفع احلد الدنى لرواتب 
لكبار  التقاعدية  الرواتب  الغاء  ا�ضتكمال  وكذلك  املتقاعدين 
امل�ض�ؤولني وذوي الدرجات اخلا�ضة واعتماد قان�ن التقاعد امل�حد 
للجميع مع التعديل لبع�س فقراته التي تعر�ضت املرجعية العليا 

اليها يف وقت �ضابق..
وقال ال�ضيخ عبد املهدي الكربالئي خالل خطبة اجلمعة الثانية 
يف 26/ذي احلجة/1434هـ امل�افق 2013/11/1 م يف ال�ضحن 
املحكمة  ال�ضادر من  القرار  ب�ضاأن  مان�ضه  ال�ضريف  احل�ضيني 
التقاعدية  الرواتب  الغاء  يعني  انه  العليا على فر�س  الحتادية 
للربملانيني احلاليني وال�ضابقني )املت�ضمن – قرار املحكمة- بعدم 
2007م(.  ل�ضنة   50 رقم  القان�ن  من   4 و   3 املادتني  د�ضت�رية 
وبخ�ض��س ما ورد فيها من الأحكام املتعلقة بالرواتب التقاعدية 
لرئي�س جمل�س الن�اب ولنائبيه ولأع�ضاء جمل�س الن�اب ملخالفتهما 
املادة )60/اأوًل( من الد�ضت�ر..فه� يعترب خط�ة ل باأ�س بها لكنها 

بحاجة اىل التاأكيد على ك�ن القرار باملعنى املذك�ر...
وانتقد ممثل املرجعية الدينية العليا مطالبة البع�س من الكتل 

بزيادة عدد مقاعد جمل�س الن�اب بحجة اأن كل مائة األف م�اطن 
لبد اأن ميثلهم نائب يف الربملان وان هناك زيادة يف عدد نف��س 

العراق.. "
وقال ال�ضيخ الكربالئي على فر�س الت�ضليم ب�ج�د مادة د�ضت�رية 
تلزم بهذا العدد من التمثيل للنف��س يف جمل�س الن�اب ولكن لبد 
من ت�فر اح�ضاء �ضكاين دقيق ت�ضرف عليه اجلهات املخت�ضة يف 
وزارة التخطيط كذلك فان البطاقة التم�ينية ل ميكن التع�يل 
عليها لأن اجلميع يعلم ان هناك ن�ضبة غري قليلة من عدم الدقة 
والتزوير.. ا�ضافة اىل ان زيــادة عدد املقاعد يتطلب زيــادة يف 
تخ�ضي�ضات امل�ازنة ملجل�س الن�اب لهذه ال�ضافة يف املخ�ض�ضات 

والرواتب واحلمايات وامل�ضاريف الخرى للن�اب اجلدد.. 
كما ان امل�اطنني يطالب�ن بتخفي�س املقاعد لالأ�ضباب املذك�رة اذ 
العربة لي�س يف زيادة العدد بل يف الن�ع الذي يقّدم اخلدمة التي 
ياأملها امل�اطن، وبالتايل فان املطالبة بزيادة عدد املقاعد خط�ة 
غري حمّبذة وغري منطقية لك�نها خالف ما يطالب به امل�اطن�ن 
ا�ضافة اىل تاأثرياتها املذك�رة وهناك مندوحة عن هذه الزيادة بل 
علينا ان نبحث عن كيفية تفعيل عمل ممثلي ال�ضعب مبا ي�ؤدي اىل 

حتقيق طم�حات واآمال هذا ال�ضعب املظل�م..

وجه ممثل املرجعية العليا ر�ضالة وا�ضحة اىل اجلهات التي ت�ضتهدف 
امل�اطنني خالل اداء مرا�ضيم عا�ض�راء، بعدما قدم �ضكره وتقديره 
لكل الأجهزة الأمنية واجلهات التي �ضاهمت يف اجناح مرا�ضيم زيارة 

العا�ضر من حمرم احلرام .
وقال �ضماحة ال�ضيخ عبد املهدي الكربالئي يف اخلطبة الثانية ل�ضالة 
اجلمعة بال�ضحن احل�ضيني ال�ضريف يف 11/حمرم احلرام/1435هـ 
نتقّدم فيه اىل  الذي  ال�قت  "يف  امل�افق 2013/11/15م ما ن�ضه 
ع�ائل ال�ضهداء واجلرحى الذين �ضقط�ا ب�ضبب العمال الرهابية 
الذين  وكذلك  وال�ض�يرة  دياىل  العزاء يف  م�اكب  ا�ضتهدفت  التي 
وكرك�ك  والنــبــار  كامل��ضل  العراق  من  اخــرى  مناطق  يف  �ضقط�ا 
للجرحى..  العاجل  بال�ضفاء  وبالدعاء  ال�ضهداء  لأهــايل  بالعزاء 
نتقدم بال�ضكر والثناء للق�ات المنية التي حققت جناحًا يف خططها 
حيث  الخــرى  واملحافظات  املقد�ضة  كربالء  حمافظة  يف  المنية 
انتهت مرا�ضم عا�ض�راء والتي �ضارك فيها املاليني من حمبي اهل 
البيت )عليهم ال�ضالم( بنجاح كبري، وكذلك نقدم �ضكرنا وتقديرنا 
للم�اكب والهيئات احل�ضينية ولالجهزة اخلدمية والطبية والنقل من 
دوائر الدولة جميعًا وكذلك َخدمة المام احل�ضني )عليه ال�ضالم( 
العتبتني  منت�ضبي  من  ال�ضالم(  )عليه  العبا�س  الف�ضل  اأبي  واأخيه 

املقد�ضتني وق�ضم بني احلرمني وف�ج حماية احلرمني ال�ضريفني..
واأ�ضاف الكربالئي" يف هذه اليام العا�ض�رائية نريد ان ن�جه ر�ضالة 

املرا�ضم  هــذه  يف  امل�اطنني  ت�ضتهدف  التي  اجلهات  اىل  وا�ضحة 
فه�  ه�يته..  يف  املعامل  وا�ضح  ال�ضتهداف  هــذا  ان   - احل�ضينية 
ا�ضتهداف على اله�ية.. وان ه�ؤلء املقيمني ملرا�ضم العزاء �ض�ف ل 
يرتك�ن منهج اهل البيت )عليهم ال�ضالم( مهما كانت الت�ضحيات.. 
فكلما اأرْقتم مزيدًا من الدماء ازداد ا�ضرار النا�س على متابعة هذا 
النهج- ومهما فجّرمت من �ضيارات مفخخة وعب�ات نا�ضفة واأحزمة 
انتحارية، فاإن ه�ؤلء املحبني لالإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم( �ضيزداد 
ا�ضرارهم وحتديهم لكم.. اأق�ل – اأيها الرهابي�ن- اذا كنتم تريدون 
اأن متزق�ا الأج�ضاد وتقطع�ا الأيدي والأرجل وت�ضكت�ا الأل�ضنة التي 
مبفخخاتكم  ال�ضالم(  )عليه  احل�ضني  لالمام  ال�لية  بنداء  تلهج 
هذه لتق�ض�ا على هذه ال�ضعائر احل�ضينية فاأنكم لن تتمكن�ا من ذلك 
ابدًا.. لأن هذه الأج�ضاد تتحرك والأرجل ت�ضري والأل�ضن تلهج والأكف 
املحّب�ن.. هذا  الهي يحمله هــ�ؤلء  ترتفع انطالقًا من حب وع�ضق 
احلب لي�س ب�ضريًا.. بل ه� حب اأوجده اهلل -تعاىل- يف قل�ب ه�ؤلء 
املحبني.. وهل ت�ضتطيع�ن بجرائمكم هذه ان ت�قف�ا الرادة اللهية..

)ان لقتل احل�ضني حرارة يف قل�ب امل�ؤمنني ل تربد ابدًا(. واإحياء هذه 
ال�ضعائر وعد الهي وعد به ر�ض�ل اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( 
وعهد عهده اىل الئمة الطاهرين.. فهل تتمكن�ن مهما تلقيتم من 

دعم ومهما اأجرمتم ان متنع�ا حتقيق ال�عد الإلهي؟!

 زيادة اأع�شاء ل�س النواب خطوة لي�شت جيدة

هل ت�شتطيعون بجرائمكم ان توقفوا االرادة االلهية؟
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يف  التحتية  البنى  م�ضاريع  تنفيذ  العليا  الدينية  املرجعية  انتقدت 
العراق مطالبًة من اجلهات ذات العالقة متابعة امل�ضاريع ميدانيًا.

اخلطبة  خالل  ال�ضايف  احمد  ال�ضيد  العليا  املرجعية  ممثل  وقــال 
 -18 الي�م  ال�ضريف  احل�ضيني  بال�ضحن  اجلمعة  ل�ضالة  الثانية 
�ضهدته  ما  ان  2013/11/22م  امل�افق  احلــرام/1435هـــ  حمرم 
البالد يف اليام املا�ضية ول زالت اثارها باقية وهي المطار الغزيرة 
التي عّمت البلد و�ضنتحدث ب�ضكل م��ض�عي يف هذه الق�ضية.. هل 
املطر نعمة ام نقمة؟ ومن ه� امل�ض�ؤول عن بع�س الزمات من خالل 
البي�ت  وامتالء  الطرقات  �ضد  والتي ح�ضلت خالل  املطر  �ضق�ط 
مبياه المطار ورج�ع بع�س املياه اىل البي�ت وغلق الطرق وتعطيل 

الدوام الر�ضمي ب�ضبب الفي�ضانات؟
واأ�ضاف �ضماحته" نريد اأن نبني بع�س الأم�ر هنا:

العراق  يف  املتعارف  من  اكــرث  كــان  الأمــطــار  م��ضم  ان  1-ل�ضك 
يعني كمية املطر التي نزلت كانت اكرث من املعتاد يف كل �ضنة بل 
لعّل بع�س ال�ضن�ات ال�ضابقة مل تكن هناك اأمطار اأ�ضاًل اإل اأمطار 
ب�ضيطة وقليلة يف عم�م العراق، اأما ان تنزل المطار بهذه الكمية 
الكبرية قطعًا ه� اأمر خارج املاأل�ف ومن املمكن اذا نزلت كمية من 
بلد اي�ضًا ان حتدث م�ضاكل و�ضي�ل  اأي  املاأل�ف يف  المطار خارج 
ويدخل املاء اىل البي�ت كما ح�ضل عندنا فاإذن هناك نقطة لبد 
ان نك�ن م��ض�عيني فيها ال وهي كمية المطار التي نزلت كانت 

اكرث من املعتاد.
التقليل من اخطار  بذلت طاقة كبرية يف  كانت هناك جهات   -2
او منظمات  �ضعبية  او  كانت هذه اجلهات حك�مية  �ض�اء  المطار 
ان�ضانية حيث بذلت جهدًا كبريًا ملنع بع�س الآثار ال�ضلبية لالمطار 

وهذا كان م�ج�دًا وجزاهم اهلل خري.
واأ�ضاف" اأن هذه امل�ضاألة حتتاج اىل البحث عن امل�ضاكل والأ�ضباب.. 
ال�ضتاء  مل��ضم  مهياأة  ُيفرت�س  كانت  التي  امل�ضاريع  "هل  مت�ضائال 
هل امل�ضاريع كانت مب�ضت�ى التنفيذ ال�ضحيح بحيث ل� كانت كمية 
المطار باملقدار املتعارف مل تكن عندنا م�ضكلة او ل ا�ضافة للكمية 
الزائدة هناك م�ضاكل حقيقية تتعلق بطبيعة وتنفيذ امل�ضاريع، يبدو 
لالأ�ضف ان هناك م�ضاكل حقيقية مثل اأن بع�س اخ�اننا -غفر اهلل 
لهم -حقيقة ل يفكرون بالطريقة التي تتنا�ضب مع حجم التط�ر 
الهائل يف العامل، مبعنى ان العراق قبل 30 �ضنة كانت نف��ضه قرابة 
10 ملي�ن ن�ضمة والآن نف��س العراق ت�ضاعفت اىل ثالثة ا�ضعاف 
ولعل نف��س العراق اكرث من 30 ملي�ن وبح�ضاب طبيعي فاإّن الحياء 
ت��ضّعت وامل�ضاكل النا�ضئة من كرثة النف��س اي�ضًا تعددت فمن غري 
املنطقي ان يبقى ذلك العقل قبل 35 �ضنة يعمل بنف�س الطريقة الآن 
يف ق�ضية مثاًل �ضعة اقطار النابيب التي يفرت�س ان ت�ضّرف املياه 

فهذا امر يدع� لل�ض�ؤال وال�ضتف�ضار..

ال�ضايف يدع� الربملان اىل ت�ضريع الق�انني وعدم ترحيلها 
دعا ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب جمعة كربالء يف 
ال�ضايف  احمد  ال�ضيد  �ضماحة  ال�ضريف  احل�ضيني  ال�ضحن 
الي�م 4 حمرم 1435هـــ امل�افق 8 من ت�ضرين الثاين 2013م 
ت�ضريع  وي�ضّرع�ا يف  ي�ضارع�ا  ان  اىل  الن�اب  اأع�ضاء جمل�س 
الق�انني امل�ؤجلة يف الدورة احلالية وان يبذل�ا ما يف و�ضعهم 
من اجل مترير الق�انني التي فيها ال�ضالح العام للبلد وان ل 
ي�ضيبهم الفت�ر ب�ضبب التهي�ؤ اىل النتخابات بعد اقرار قان�نها 
وان�ضغالهم باحلمالت النتخابية. م�ضريا اىل �ضرورة تنب 
بني  العقد  وان  ل�ضيما  القادمة  ــدورة  ال اىل  الق�انني  ترحيل 
امل�اطن وع�ض� الربملان ليزال م�ضتمرا اىل ان ياتي جمل�س 
ن�اب جديد، وهذا يحتم ا�ضتمرار عمل ع�ض� الربملان بعمله 
املكلف به رغم ان امل�ضاألة لي�ضت م�ضالة ت�ضريع فقط بل يجب 
ان ت�ؤخذ امل��ض�عية يف تلك الق�انني وان تلحظ فيها امل�ضلحة 

العليا للبالد. 
وتلك  وم�ؤ�ض�ضات  ق�انني  بلد  باأنه  العراق  �ضماحته"  وو�ضف 
لتعمل بعيدا عن الجتهادات  الق�انني  امل�ؤ�ض�ضات حتتاج اىل 
املاأم�ل من الخــ�ة يف الربملان ان ليك�ن م�عد  وان  ل�ضيما 

حتديد النتخابات القادمة �ضببا لتعطيل عمل املجل�س احلايل 
عن عمله فالنائب يعمل عمال واحدا من البداية اىل النهاية، 
�ضرائح  تخدم  التي  الق�انني  اىل  امللحة  البلد  حاجة  ظل  يف 
كبرية من النا�س ل�ضيما وان م�ضالة ترحيل الق�انني اىل الدورة 

القادمة غري م��ض�عية وغري جمدية. 
وتطرق ال�ضيد ال�ضايف يف خطبته اىل م�ضاريع املجاري يف البلد 
ل�ضيما بعد هط�ل الأمطار الغزيرة يف اليام املا�ضية وا�ضفا 
انها يف  تلك المطار بالعراق بانها رحمة ونعمة من اهلل ال 
ال�قت نف�ضه ك�ضفت عن ت�ضاوؤلت كثرية تخربنا بان طريقة 
تنفيذ هذه امل�ضاريع فيها م�ضكلة رغم ان امل�اطن امل�ضكني ينتظر 
اجناز امل�ضاريع وه� يرتقب �ضرف الم�ال على تلك امل�ضاريع. 
مكررا ت�ضاوؤله مرة اأخرى، ملاذا ت�ضاب هذه امل�ضاريع بالنك�ضة 
تل� الأخرى؟ هل ان اخللل يف التخطيط؟ ام اخللل يف التنفيذ؟ 
فهي  امل�ضكلة  هــذه  كانت  واينما  المـــ�ال؟  تخ�ضي�س  يف  ام 
بحاجة اىل جراأة فان هذه الطريقة يف تنفيذ امل�ضاريع اأ�ضبحت 
"مقززة" ولبد من حل هذه امل�ضكلة من خالل التحلي باجلراأة 
وحما�ضبة من يقف حائال اأمام تقدم البالد اذ ل ميكن ان تك�ن 

هذه الطريقة يف تنفيذ امل�ضاريع هي نف�ضها قبل 50 �ضنة. 

�شرورة جتنب ترحيل القوانن اىل الدورة القادمة

 ينتقد تنفيذ م�شاريع البنى التحتية
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له طابعة  بحريني  وقا�س  �صاعر  واالهتمامات:  احل�صور 
عامًا,  اإن�صانيا  خطابًا  ن�صو�صه  ت�صكل  اخلا�س,  االأدب��ي 
وامل�صتقبل  اللذيذة  بعذاباته  املا�صي  ت�صتح�صر  وذاك��رة 

بهواج�صه املتحفزة.
�صحيفة  يف  واملقاالت  الق�صائد  من  جمموعة  له  ن�صرت 
اآفاق ال�صادرة عن جامعة الكويت, ويف عدد من ال�صحف 

املحلية البحرينية.
داخل  واالأدب��ي��ة يف  ال�صعرية  املحافل  من  �صارك يف عدد 
البحرين وخارجها, و�صارك يف م�صابقة امري ال�صعراء وحاز 
على جمموعة من اجلوائز يف امل�صابقات االدبية والثقافية.

الطالبي  باالإ�صكان  الثقافية  اللجنة  رئي�س  �صغل من�صب 
يف جامعة الكويت لثالثة اأعوام متتالية )2003 – 2006( 
كما �صاهم يف اإحياء بع�س االأم�صيات الثقافية وكتابة بع�س 

االعمال امل�صرحية.
له باع يف احلقل ال�صحفي واالإعالمي, ويهتم بالرتجمة 

والدرا�صات النقدية.
مقدم برنامج ر�صالة حب من قناة املعارف الف�صائية.

الساعر البحريني تبى التتان من مواليد 
متزوج  املنامة  مدينة  من     �سط�ا
ويعمل  وزارة ال�سحة ري كلية العلوم من 
  املايكروبايولوجي �س�جامعة الكويت ت

. يونيو
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 نجوم شعرية تألقت في حب أهل البيت
مجلة الروضة الحسينية في حوار مع نجم مسابقة الجود الشعرية العالمية

حوار :في�ضل غازي- علي الها�ضمي



• الفاز الثا �سابقة اود العاملية
• تبى التتان



يف  م�شاركتك  كانت  كيف  احل�سينية:  الرو�سة 
العبا�شية  العتبة  يف  العربي  اجل��ود  �شعر  م�شابقة 

املقد�شة؟
فر�صة  هي  امل�صابقات  ه��ذه  املح�سن:  عبد  جمتبى 

للتناف�س يف مدح اهل البيت عليهم ال�صالم, ويف مقام ابي 
ل�صرف  وانه  احلوائج  باب  ال�صالم  عليه  العبا�س  الف�صل 
باأحد  ال�صالم  عليه  العبا�س  ح�صرة  يف  تتوج  اأن  عظيم 
فيها  يوجد  امل�صابقات ال  وان هذه  كما  املتقدمة,  املراكز 
من  وك��ل  امل�صابقة,  ه��ذه  يف  يت�صرف  اجلميع  الن  خا�صر 
يكتب بيتًا يف حق ابي الف�صل العبا�س واأخيه االمام احل�صني 

عليهما ال�صالم,  فهو بال�صك فائز.

الرو�سة احل�سينية: ما هي ال�شروط وال�شوابط 
التي كانت ت�شتخدم يف هذه امل�شابق من اجل حتديد 

املراكز االوىل؟
جمتبى عبد املح�سن: ان قرار التحكيم يخ�صع اىل 

�صوابط معينة على م�صتوى اللغة واملعجم وال�صور واالبتكار 
اليوم هي ان ي�صيف �صيئا  ال�صاعر  واالإ�صافة, الأن مهمة 
جديدا, واال يبقى يجرت ويكرر ما طرحه االآخرون ومن هذا 
الباب, انطلقت يف اإ�صافة ما هو جديد- واحلمد هلل- كلل 
هذا العمل بالنجاح وكل متنياتي اىل املت�صابقني يف جميع 
ما  دائما  يقدموا  وان  والتوفيق,  بالنجاح  القادمة  الن�صخ 
يرثي ال�صاحة االدبية من ن�صو�س مبتكرة وجديدة يف مقام 
اهل البيت عليهم ال�صالم, وبال�صكل العام هي جتربه اعتز 

بها ومتثل يل ال�صيء الكثري.

ال�شعراء  اأن  املعروف  من  احل�سينية:  الرو�سة 
ميتلكون خياال وا�شع االأفق، هل هذا اخليال جاء عن 
طريق املوهبة ام عن طريق املتابعة والقراءة وكيف؟

جمتبى عبد املح�سن: ال�صك باأن بذرة املوهبة موجودة 

على  يطلع  ان  لل�صاعر  الب��د  البذرة  ه��ذه  تنمو  لكن حتى 
التجارب �صواء اأكانت من ال�صعر العربي او املرتجم املاأخوذ 
من لغات اأخرى, ويحاول ال�صاعر اأن يطور من قدرته على 
التعبري و�صناعة ال�صورة, لذلك فهو بحاجة اىل اخليال 
اخلا�س الذي من خالله يحلق بال اجنحة ويالم�س امنياته 
واأحالمه حتى ي�صع اجمل ال�صور وي�صيب االهداف باأرقى 

الكالم فبهذا يكون متميزا على بقية اقرانه من ال�صعراء.

تكتب  اأن  اأحببت  اإذا  احل�سينية:  الرو�سة 
اجل  من  �شتعتمدها  التي  اال�ش�س  هي  فما  ق�شيدة، 
جتد  ام  ما  مبو�شوع  تتاأثر  هل  اي  الق�شيدة،  كتابة 

عنوانا جميال يجعلك تكتب ق�شيدة على �شاكلته؟
جمتبى عبد املح�سن: نعم البد ان تكون هناك �صرارة 

وحي, اي احيانًا تتاأثر مبوقف معني واأحيانًا جتل�س وانت 
فيه  ت��رى  تكتب يف �صخ�صية عظيمة  ان  اج��ل  تتاأمل من 
تختار  حتى  ال�صماء  يف  حتلق  كالنور�س  وت�صبح  الكثري, 
اختيار  يتم  هكذا  ال�صاطئ,  عند  وتهبط  املناظر  اجمل 
ال�صور ال�صعرية لدى ال�صعراء الراغبني يف نظم الق�صائد 
اجلميلة التي ميكن ان تخلد يف ذاكرة القارئني وال�صامعني 

اليها.

املهرجانات  حتتاج  م��اذا  احل�سينية:  الرو�سة 
ال�شعرية احل�شينية حتى ت�شبح اأكرث انت�شارا واأو�شع 

�شدى؟
جمتبى عبد املح�سن: ان الكثري من هذه املهرجانات 

متثل �صابقة نوعية يف ال�صاحة االدبية واأ�صحاب املهرجانات 
قدموا الكثري من اجل ابراز هذا املهرجان بال�صورة االمثل 
واالأكمل, وان اهم ما حتتاجه هذه املهرجانات هو توثيق 
الكثري من اال�صخا�س  بالفيديو, الأن  ال�صعرية  الن�صو�س 

املحبني ملثل هذه املهرجانات ال تت�صنى لهم فر�صة احل�صور 
اإىل هذه املهرجانات الأ�صباب عده, وهنا ياأتي دور التوثيق 
بالفيديو حتى ي�صاهدها القا�صي والداين الأن العامل اأ�صبح 
وعندما  االإعالمية,  االت�صال  و�صائل  بفعل  �صغرية  قرية 
باأنباء فوزك او انك حزت على مركز  ي�صمع �صخ�س ما 
متقدم يف م�صابقة �صعرية , فهم بالنتيجة �صيبحثون عن 
العمل الذي من خالله مت تكرمي ال�صاعر فن�صر الن�صو�س 
الفائزة هي م�صوؤولية كبري تقع على عاتق اللجنة املنظمة. 

الرو�سة احل�سينية: ماذا تقول لل�شعراء الذين 
يعزفون عن الكتابة بحق اهل البيت عليهم ال�شالم؟

يتو�صم  �صاعر,  لكل  اأق��ول  اأن��ا  املح�سن:  عبد  جمتبى 

اخلري يف جتربته ال�صعرية ويريد ان يقدم منوذجا نا�صعا 
وجميال اىل االن�صانية ان ال يقطع �صلته باآهل البيت -عليهم 
ال�صالم- واالإمام احل�صني بالدرجة االأوىل, الأن  كبار ال�صعراء 
والقامات ال�صاخمة يف العامل االدبي هم لديهم �صله وثيقة 
وتعلق �صديد ب�صيد ال�صهداء عندما تقراأ لدروي�س ق�صيدته 
لها  الق�صيدة  ه��ذه  ان  جتد  وحيدًا  احل�صان  تركت  مل��اذا 
ال�صاعر  ا�صقاطات على واقعة كربالء وحني تقراأ ق�صيدة 
- ادوني�س حني يقول )حينما ا�صتقرت الرماح يف ح�صا�صة 
احل�صني  راأيت كل زهرة تنام على كتف احل�صني ( والكثري 
عليه  االم��ام احل�صني  ال�صعر يف  كتبوا  الذين  ال�صعراء  من 
ال�صالم امثال حممد اجلواهري واحللي وغريهم, الن االإمام 
احل�صني عليه ال�صالم لي�س للم�صلمني فقط واإمنا اىل العامل 
وتنوعها  واألوانها  امتدادها  بكل  االن�صانية  كل  واىل  جميعًا 
كاتب م�صيحي معروف  رواي��ة, فهناك  او  �صعرا  كان  �صواء 
ا�صمه �صليمان كتاين كتب رواية من اجمل الروايات ) االمام 
احل�صني يف حلة الربفري (وهذا منوذج م�صغر عن ما كتب 

بحق االمام احل�صني عليه ال�صالم.      

أقول لكل شاعر، يتوسم الخير في تجربته الشعرية ويريد ان يقدم نموذجا 
ناصعا وجميال الى االنسانية ان ال يقطع صلته بآهل البيت عليهم السالم واإلمام 

الحسين بالدرجة األولى
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اإعداد وحترير:مرا�ضل� الإعالم الدويل •

شذرات من  األربعين

عطاء بالحدود وخدمات متنوعة متميزة
العتبة الحسينية المقدسة

دمة زوار االإمام احل�سني عليه ال�سالم �سرف عظيم وو�سام يز يت�سابق امي لنيله والتسرف بحمله وهي اأمنية ي�سعى اىل 
 اإ�سعا  وللعتبة احل�سينية املقد�سة اتهمحياتهم و  سفة مالزمة لهم سهداء عليه ال�سالم لتكونسيد ال� ساحتقيقيها ع
الثورة احل�سينية اخلالدة ميزات اسة  هذا املال حي يواسل منت�سبوها الليل بالنهار وعلى مدار العام لتقد دماتهم 

ل�سيوف االإمام احل�سني عليه ال�سالم.
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 تلك اخلدمات تكون على اأ�صدها يف موا�صم الزيارات املليونية ومنها زيارة اربعينية 
االمام احل�صني عليه ال�صالم التي ت�صبقها ا�صتعدادات مكثفة وجهد ا�صتثنائي حيث 
يبادر حمبو اآل حممد �صلى اهلل عليه واآله بن�صب املواكب اخلدمية املتخ�ص�صة 
التي تاأخذ على عاتقها توفري وتهيئة االأجواء املنا�صبة التي ت�صاعد على راحة الزوار 

الكرام وبال مقابل..
ولبيان ما تقدمه العتبة احل�صينية املقد�صة من خدمات اىل زائري االمام احل�صني 
عليه ال�صالم وباخل�صو�س ن�صاطات زيارة االأربعني الفائتة اأعدت جملة الرو�صة 

احل�صينية امللف التايل:

الزيارة و مواصفات المجتمع الفاضل
نائب االمني العام للعتبة احل�صينية املقد�صة ال�صيد اأف�صل ال�صامي اأفاد" ان زيارة 
االأربعني على قول العلماء تربز جمتمع يت�صف ببع�س املوا�صفات التي يت�صف بها 
من يتواجدون يف زمن الظهور وهم يت�صفون مبجموعة من املوا�صفات االخالقية 
العالية والتعاون والبذل التام وعدم اال�صتئثار بالنف�س او البحث عن الذات, ولذلك 
نلحظ ان املاليني يزحفون �صوب االمام احل�صني عليه ال�صالم وال جند اي م�صاكل 
حت�صل بينهم تعكر وتعيق الزيارة الن اجلميع يريد ان يقدم اخلدمات للزائرين, 
فكل �صخ�س يتمنى ان يخدم االآخر لذلك ال جند �صراعا على امل�صالح فنجد ان 
هذه الزيارة تت�صف مبوا�صفات الت�صحية من اجل االخرين والبحث عن خدمة 
يوم  اليه يف  للو�صول  الب�صرية  ت�صعى  فا�صل  االخرين وهذه موا�صفات جمتمع 
من االأيام, كما نتاأمل ان هذه ال�صفات يف اأيام زيارة االأربعني التي نلم�صها عند 
املوؤمنني ان ت�صتمر وتدوم يف بقية ايام ال�صنة والبحث يف الو�صول اىل اهلل �صبحانه 
وتعاىل بطرق �صليمة من خالل تقوية العالقة مع االئمة االطهار وخدمة االخرين 
واملجتمع ورفع لواء اال�صالم املحمدي من اجل اعالء �صوت االمام احل�صني عليه 

ال�صالم ومبادئه التي ا�صت�صهد من اجلها".
واأكمل نائب االأمني العام احلديث بالقول" ان زيارة االأربعني هي اكرب زيارة ت�صهد 
توافد املاليني من الزائرين على عتبات مدينة كربالء املقد�صة وبح�صب تقدير 
بع�س اجلهات الر�صمية فقد جتاوز عدد الزائرين لهذا العام اكرث من 18 مليون 
زائر عراقي وعربي واأجنبي, وان اخلدمات التي قدمت للزائرين هي خدمات 
تقدم ب�صكل ت�صامني بني جهود احلكومة املركزية واحلكومة املحلية يف كربالء 

واجلهد ال�صعبي من خالل مواكب اخلدمة احل�صينية وكذلك العتبات املقد�صة 
ت�صاهم يف تقدمي اخلدمات للزائرين و�صهد هذا العام تو�صعة اخلدمات على 
عدة حماور كاإ�صافة مدينة الزائرين الواقعة على طريق كربالء - بغداد  لت�صاف 
طريق  على  الزائرين  ومدينة  كربالء-بابل  طريق  على  الزائرين  مدينة  اىل 
كربالء –النجف, ومت ا�صافة اأعداد كبرية من كرفانات االأمانات حول حميط 
العتبة املقد�صة للم�صاهمة يف تقليل الزخم احلا�صل من قبل الزائرين الكرام اما 
املتطوعني مت توزيعهم على مواقع ومنافذ العتبة احل�صينية املقد�صة �صواء كان 
ذلك يف داخل العتبة او حميطها وكذلك بقية املنافذ  اخلارجية للعتبة احل�صينية 

املقد�صة".

قسم الشؤون الخدمية: نشاط على مدار اليوم 
و�صع ق�صم ال�صوؤون اخلدمية يف العتبة احل�صينية املقد�صة خطة خا�صة لزيارة 
اربعينية  االمام احل�صني عليه ال�صالم من اجل تقدمي اف�صل اخلدمات لزوار 
�صيد ال�صهداء عليه ال�صالم لزيارة االأربعني لهذا العام, وقال رئي�س ق�صم ال�صوؤون 
اخلدمية يف العتبة احل�صينية املقد�صة حممد عبا�س اأبو دكة" اال�صتعدادات التي 
قام بها الق�صم كبرية منها ما يتعلق بتوزيع ال�صحيات املتنقلة يف الطرق اخلارجية 
وعلى ثالث حماور, االول طريق النجف- كربالء وطريق بابل- كربالء وطريق 
بغداد- كربالء, اذ مت تزويد تلك املن�صاآت ال�صحية اخلدمية باملاء طيلة ايام 

الزيارة.
 م�صيفا "ان عمل الق�صم ال يقت�صر على الطرق اخلارجية بل حتى مركز املدينة 
التي مت جتهيزها  املتنقلة  ال�صحيات  االأخ��رى عدد من  التي وزع��ت فيها هي 
مبتطلباتها كافة لتفي باأعداد الزائرين ال�صخمة ال�صيما بعد ان مت التعاقد مع 

�صركات جللب خم�صني �صحية متنقلة واإ�صافتها للخدمة".
وختم ابو دكه قائاًل" مت جتهيز عدد من ال�صيارات لنقل املاء على ا�صحاب الهيئات 
واملواكب احل�صينية املتواجدة يف كربالء زيادة على �صيارات اخرى جلمع وكب�س 
النفايات ونقلها خارج املدينة بعمل ي�صتمر ملدة اأربعة وع�صرين �صاعة". ولفت ابو 
دكة اىل اأن �صعبة ال�صجاد والبطانيات فتحت مراكز جديدة لتوزيع البطانيات على 
الزائرين منها مركز يف �صحن العقيلة زينب عليها ال�صالم ومراكز اأخرى فرعية 

منت�صرة قرب احلرم ال�صريف ت�صهم اي�صا بتقدمي اخلدمات  للزائرين. 

بلغ عدد المتطوعين لهذه الزيارة األربعينية بحدود 3500 متطوع ومتطوعة 
واستمر عملهم بحدود 15 يوما  لالهتمام باألمور الخدمية وحفظ النظام واألمن.



15 ربيع الأول 1435 هـ



الخدمة التطوعية: مثال للتفاني واالخالص 
م�صوؤول �صعبة احلوار والتن�صيق يف مكتب االمني العام احلاج قا�صم م�صلح حتدث 
عن دور �صعبته قائاًل" يتم التن�صيق مع املحافظات ومع الدوائر املعنية باإر�صال 
من  لهم  املنا�صب  املكان  توفري  ويتم  املقد�صة  احل�صينية  العتبة  اىل  املتطوعني 
اجل النوم, وكذلك توفر لهم وجبات طعام منتظمة طيلة ايام عملهم يف الزيارة 
االربعينية ويتم تزويد كل �صخ�س متطوع بباج تعريفي حتى ي�صتطيع ان ينفذ عمله 
بحرية تامة, وبلغ عدد املتطوعني لهذه الزيارة االربعينية بحدود 3500 متطوع 
ومتطوعة وي�صتمر عملهم بحدود 15 يوما من قبل الزيارة بعدة ايام وبعد الزيارة 
بيومني". ومت توزيعهم على نقاط التفتي�س على ابواب العتبة املقد�صة وكذلك ن�صر 
جمموعة منهم على نقاط التفتي�س اخلارجية يف مناطق القطع املو�صوعة على 
حميط مركز املدينة وكذلك مع فوج حماية احلرمني ال�صريفني, ومن �صمن املهام 

امللزمني بتقدميها هي االهتمام باالأمور اخلدمية وحفظ النظام واالأمن".
وختم م�صلح ان" املتطوعني قدمو من اغلب املحافظات العراقية ابتداأاء من 
الب�صرة اىل كركوك وكان توزيعهم ب�صكل منا�صب فباالإ�صافة اىل توزيع عدد من 
املتطوعني يف داخل العتبة احل�صينية وحميطها ومنطقة ما بني احلرمني ال�صريفني 
مت ار�صال جمموعة من املتطوعني اىل مدن الزائرين الواقعة على حماور كربالء 
وامل�صيف اخلارجي يف �صحن  ال�صهداء اخلدمي  �صيد  وكذلك جممع  الثالثة, 
العقيلة وق�صم املخيم احل�صيني وق�صم التل الزينبي, وبالنظر للحاجة املا�صة لدى 
ق�صم امل�صيف الأعداد ا�صافية من املتطوعني فقد مت توزيع عدد من املتطوعني يف 
م�صيف االإمام احل�صني عليه ال�صالم, وهناك متطوعني من الكوادر الطبية من 
اطباء ومعاوين اطباء وممر�صني وهم من حمافظات الب�صرة والنا�صرية والكوت 

وبغداد. 

قسم االعالم: مهمة توفير التغطية والخدمات 
اإلعالمية

من جانبه قال م�صوؤول ال�صعبة االدارية يف ق�صم االعالم االأ�صتاذ والء ال�صفار" ان 
)85( موؤ�ص�صة اعالمية و)470( اعالميا من 14 دولة, �صاركوا يف نقل مرا�صيم 
االربعني, كما �صاركت 17 عجلة بث مبا�صر مت ن�صرها يف منطقة باب قبلة االمام 
احل�صني عليه ال�صالم كانت توا�صل الليل بالنهار لنقل ال�صعائر احل�صينية, حيث 
و�صع ق�صم االعالم يف العتبة احل�صينية املقد�صة خطة حمكمة لتنظيم عمل و�صائل 
االعالم املتنوعة التي تعمل على تغطية مرا�صيم زيارة اربعينية االمام احل�صني 
عليه ال�صالم, كما مت تهيئة املنطقة الواقعة يف �صحن العقيلة زينب عليها ال�صالم 
ومنطقة باب قبلة االمام احل�صني عليه ال�صالم لعجالت البث املبا�صر مع تزويدها 
بثالث خطوط كهرباء لغر�س تزويد تلك العجالت بالكهرباء وب�صكل م�صتمر دون 
انقطاع, ومتت تهيئة اأماكن خا�صة ال�صتخدامها من قبل الكوادر االعالمية داخل 
ال�صحن ال�صريف ا�صافة اىل جتهيز مكان خا�س مقابل ال�صباك املقد�س لغر�س 
نقل ال�صورة احلية لقنوات البث املبا�صر, وكذلك تهيئة )ترانك خا�س( اأعلى 

ال�صحن ال�صريف لغر�س احلفاظ على الكيبالت التابعة لقنوات البث املبا�صر".
واأ�صاف ال�صفار" لقد �صجل ق�صم االعالم يف العتبة املقد�صة ورود و�صائل اعالم 
بدءا من اخلام�س من �صهر �صفر اذ مت ت�صجيل م�صاركة )44( قناة ف�صائية و 
جهات اعالمية )11( بينها اإذاعات ومواقع الكرتونية و)30( موؤ�ص�صة اعالمية 
ما بني اجلمعيات اخلا�صة بالت�صوير والتوثيق االعالمي وموؤ�ص�صات االنتاج الفني 
واالحت��ادات اخلا�صة بال�صحفيني وامل�صورين من )14( دولة من خمتلف دول 
العامل منها )امريكا, بريطانيا, فرن�صا, الباك�صتان, ال�صويد, الدمنارك, ايران, 
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لبنان, ال�صعودية, �صوريا, الكويت, البحرين, اليمن, م�صر( والتي �صجلت يف 
جمملها وفود اكرث من )470( اعالميا كما ذكرنا".

وختم ال�صفار حديثه" قدم ق�صم االعالم يف العتبة احل�صينية املقد�صة من خالل 
احتاد االذاعات والقنوات العراقية اكرث من تردد جماين بدون )لوغو( وعلى اكرث 
من قمر �صناعي لي�صهل التقاطه من قبل القنوات الف�صائية التي مل تتمكن من 
الو�صول اىل مدينة كربالء باال�صرتاك يف عملية تغطية مرا�صيم زيارة االربعني".

ق�صم االآليات: 400 عجلة يف خدمة الزائرين
وبدوره وّفر ق�صم االآليات يف العتبة احل�صينية املقد�صة اأكرث من اأربعمائة عجلة 
لنقل زوار ابي عبد اهلل احل�صني عليه ال�صالم مبنا�صبة زيارة االربعينية يف مدينة 

كربالء املقد�صة.
 هذا بح�صب ما حتدث به رئي�س ق�صم االآليات يف العتبة احل�صينية املقد�صة ال�صيد 
عادل املو�صوي قائاًل "ا�صتعدت العتبة احل�صينية املقد�صة يف وقت مبكر حيث بداأ 
العمل منذ يوم الثامن من �صفر وعلى مدى اربع وع�صرين �صاعة متوا�صلة اىل ما 
بعد زيارة حتى يتم نقل جميع الزوار من كربالء املقد�صة" ولقد مت توفري اكرث من 
اربعمائة عجلة مبختلف االحجام ال�صغرية واملتو�صطة والكبرية للم�صاهمة يف نقل 
زوار االربعينية وعلى جميع حماور مدينة كربالء املقد�صة, كما مت توفري عجالت 
اال�صعاف وال�صقي, ومت التن�صيق مع الوزارات املعنية يف هذا ال�صاأن لت�صهيل حركة 

ال�صيارات".

كشافة االمام الحسين عليه السالم 
ومن جانب مواِز قامت جمعية ك�صافة االمام احل�صني عليه ال�صالم التابعة للعتبة 
احل�صينية املقد�صة باإن�صاء موكبًا خدميًا يف مدخل ناحية احل�صينية التابعة اىل 

حمافظة كربالء, خلدمة للزائرين الوافدين.
الفقار  ال�صالم ذو  االإم��ام احل�صني عليه  العام جلمعية ك�صافة  املفو�س  وق��ال   
العام  لهذا  ال�صالم  االم��ام احل�صني عليه  ك�صافة  ن�صاط جمعية  ال�صريفي" ان 
متثل يف ان�صاء موكب با�صم العتبة احل�صينية املقد�صة يقوم بخدمة زائري االمام 
احل�صني عليه ال�صالم القادمني �صريًا على االقدام من ناحية احل�صينية وهو املدخل 
الوحيد من مداخل كربالء الذي ال يوجد للعتبة احل�صينية املقد�صة موكبًا خدميا 
فيه لذلك ارتاأت جمعية الك�صافة اقامة هذا املوكب اخلدمي, وتتمثل اخلدمة يف 
هذا املوكب بتقدمي الطعام وتوفري اخلدمات ال�صحية من خالل املفرزة الطبية 
الك�صافة باالإ�صافة اىل  املتخ�ص�صة, وي�صرتك يف املوكب كافة اع�صاء جمعية 

املتطوعني من اهايل املنطقة. 
كما اطلقت جمعية ك�صافة االمام احل�صني عليه ال�صالم التابعة للعتبة احل�صينية 
املناطق  لعناوين  اإدالء معلومات  تت�صمن  الزائر" التي  "دليل  مبادرة  املقد�صة 
ال�صكنية يف حمافظة كربالء املقد�صة الذي يريد الزائر ق�صدها يف زيارة اربعينية 

�صيد ال�صهداء عليه ال�صالم.
 وبهذا ال�صدد قال حم�صن الوزين مفو�س الثقافة والفنون يف جمعية ك�صافة االإمام 

احل�صني عليه ال�صالم" ان اجلمعية اطلقت مبادرة دليل الزائر يوم الثالثاء 13/
�صفر وا�صتمرت حتى انتهاء زيارة االربعينية, وان احلملة تت�صمن اإدالء معلومات 
واإعطاء عناوين املناطق ال�صكنية والفنادق والكراجات الرئي�صية يف حمافظة 
كربالء املقد�صة لزائري االمام احل�صني عليه ال�صالم اثناء زيارة االربعني من اجل 
ت�صهيل و�صول الزائر اىل مق�صده, وانطلقت احلملة بعد ان مل�صنا بان هناك الكثري 
من الزائرين القادمني من داخل العراق وخارجه ي�صاألون عن اأماكن ومناطق يف 
املدينة من اجل الو�صول اليها لذا انطلقت احلملة لت�صهيل و�صولهم من خالل 

�صجل )دليل الزائر( املعد من ق�صم رعاية وحماية بني احلرمني ال�صريفني. 

قسم تطوير الموارد البشرية: مشروع األلف نظيف 
وحتت �صعار النظافة رمز ح�صاري اطلق ق�صم تطوير املوارد الب�صرية يف العتبة 
احل�صينية املقد�صة م�صروع االألف نظيف اثناء الزيارة االربعينية من اجل جعل 

مدينة االمام احل�صني عليه ال�صالم االأنظف واالأجمل من بني املدن العراقية.
 وقال رئي�س ق�صم تطوير املوارد الب�صرية اال�صتاذ م�صلم حم�صن ال�صوداين" حر�صا 
من ادارة العتبة احل�صينية املقد�صة على جعل مدينة كربالء املقد�صة االأنظف 
واالأجمل بني املدن العراقية ملا تتميز به من قد�صية من خالل وجود املراقد املقد�صة 
وب�صبب كرثة الوافدين من داخل وخارج العراق اطلقنا م�صروع االألف نظيف اأثناء 
الزيارة االأربعينية, وانطلق امل�صروع مب�صاركة �صباب من ثالث حمافظات وهي 
ذي قار والب�صرة ومي�صان ومن خمتلف االأعمار واملراحل الدرا�صية وكذلك من 
خمتلف الديانات واملذاهب اال�صالمية, �صاركوا يف حملة تنظيف وا�صعة يف كربالء 

من اجل جعل مدينة االمام احل�صني عليه ال�صالم االأنظف واالأجمل.
وعن اآلية امل�صروع بنّي ال�صوداين" من خالل الزيارات املليونية وتواجد الكثري من 
ال�صباب املتطوعني من املحافظات االخرى ا�صتطعنا جمع االألف �صخ�صية بزي 
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خا�س و�صعار خا�س حتت عنوان مدينتي انظف, للعمل الطوعي لهذا امل�صروع على �صكل 
دفعات وفرق تعمل بعد انتهاء الزيارات املليونية, ومت تق�صيم هذه االعداد على �صكل 

جمموعات مرقمة ومت�صل�صلة تتواجد يف مناطق التجمع املكتظة بالزائرين".
وختم ال�صوداين" من اأهم اأهداف امل�صروع هو بيان ان العتبة احل�صينية املقد�صة من 
العمل  املقد�صة وكذلك بث روح  اولويات عملها املحافظة على نظافة مدينة كربالء 
اجلماعي التطوعي من اجل خدمة مدينة االمام احل�صني عليه ال�صالم واي�صا خلق جيل 
واٍع  من ال�صباب يهتم بنظافة املدينة ويدعو اىل النظافة, ومن جانب اآخر تقليل التكاليف 
املالية التي ت�صرف على نظافة املدينة يف الزيارات املليونية, و�صي�صتمر امل�صروع ليكون 

اأ�صبوعيا يف مدينة كربالء باإ�صراك ال�صباب وطلبة املدار�س االعدادية واملتو�صطة".

مستشفى السفير الطبي: خدمات طبية 
متواصلة 

كربالء  مدينة  �صهدتها  التي  االربعينة  الزيارة  الطبي خالل  ال�صفري  ا�صتقبل جممع 
املقد�صة 143.197 حالة مر�صية قدم لهم املجمع العديد من اخلدمات الطبية جمانا  

باال�صافة اىل ن�صره املفارز الطبية يف اماكن متفرقة.
وقال الدكتور امري نوري جلوخان مدير م�صت�صفى ال�صفري الطبي ان ارتفاع ن�صبة احلاالت 
املر�صية التي عاجلها املجمع يعود اىل قربه من احلرم ال�صريف االمر الذي ي�صهل على 

الزائر مراجعته يف اي وقت من دون معاناة.
وبني جلوخان ان اغلب مراجعي امل�صت�صفى هم من الزائرين الذين قدموا �صريًا على 
االقدام نحو �صريح االمام احل�صني "عليه ال�صالم" ما جعل الزائر ي�صعر بالتعب وكذلك 
يكون عر�صة ملتغريات اجلو لذلك ي�صاب ببع�س االمرا�س التي تتطلب منه مراجعة 

املراكز الطبية.
وا�صار اىل ان امل�صت�صفى وبالتعاون مع االمانة العامة للعتبة احل�صينية املقد�صة و دائرة 
ن�صر  ت�صمنت  االربعينية  بالزيارة  خا�صة  خطة  باإعداد  قام  املقد�صة  كربالء  �صحة 
مفرزتني طبيتني االوىل يف باب امل�صت�صفى واالخرى قرب التل الزينبي لتخفيف الزخم 

احلا�صل على امل�صت�صفى .
الفتًا اىل ان امل�صت�صفى ح�صل على دعم من بع�س الدوائر ال�صحية يف املحافظات 
منها منظمة  العاملية  ال�صحية  املوؤ�ص�صات  بع�س  مع  التن�صيق  اىل  باال�صافة  االخ��رى 
االمامية الطبية العاملية وهي احدى املنظمات الرائدة يف جمال تقدمي اخلدمات الطبية 

زيادة على التن�صيق مع كليتي الطب والتمري�س يف جامعة كربالء .
يذكر ان م�صت�صفى ال�صفري الطبي يقدم اخلدمات الطبية للزائرين الوافدين اىل مدينة 
كربالء املقد�صة طوال العام وب�صورة جمانية باال�صافة اىل اجراء العمليات اجلراحية 

ذات النوع النادرة .

قسم الصيانة : مهام خاصة بزيارة االربعينية
وقامت الكوادر الفنية يف ق�صم ال�صيانة التابع للعتبة احل�صينية املقد�صة اعمال تهيئة 
املج�صرات اخلا�صة بت�صهيل حركة مرور الزائرين و�صيانة املجمعات ال�صحية واالعمال 

اخلا�صة باإنتاج توزيع املاء ال�صالح لل�صرب على الزائرين.
رئي�س ق�صم ال�صيانة يف العتبة احل�صينية املقد�صة احلاج كرمي االنباري حتدث قائاًل: ان 
ق�صم ال�صيانة قام بتهيئة املج�صرات يف باب قبلة االمام احل�صني عليه ال�صالم ومنطقة 
ما بني احلرمني ال�صريفني لت�صهيل حركة الزائرين و�صيانة وتهيئة املجمعات اخلدمية 
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يحدثنا التاريخ عن اأخطاء اإن�صانية كان لها اأثر كبري على طبيعة احلياة على 
االأر�س عمومًا, لكن قراءتها من جانب اآخر تفيد باأنها م�صيئة اإلهية �صاقتها 
اإرادة ربانية, الغر�س منها اظهار قوة اهلل عز وجل وحكمته يف ت�صيري خلقه ملا 
ي�صاء, كق�صة ابَني اآدم قابيل وهابيل ومن بعدها ع�صرات االأمثلة من ق�ص�س 

االأنبياء يو�صف ويون�س و�صليمان عليهم ال�صالم وغريهم...
املق�صود  وغري  املق�صود  منها  التنوع  عديدة  اأخطاء  هناك  اليوم  عامل  يف 
واملكت�صب بال وعي ودراية واخلطاأ النابع من الثقة املفرطة باالآخرين وغريُه 

النا من تراكمات العمل...
اخلطاأ  وخ�صو�صًا  طبيعيًا  �صيئا  املبدع  املنِتج  الفرد  خطاأ  يعد  من  هناك 
النادر, ب�صبب كرثة االن�صغاالت وامل�صوؤوليات, يف حني اأن اخلامل اأو الذي ال 
يفكر باأبعد من عدد �صاعات الدوام اليومي تراه بطبيعة احلال قليل االأخطاء 
الأنه اأ�صال اليخرج عن املاألوف والروتني نحو اأفق االبتكار واالإبداع والتطوير 

يف جمال عمله.
وكما اأن للخطاأ م�صار و�صلبيات فانه ينتج وعيًا –ل�صاحب امل�صوؤولية- بدرو�س 

جديدة قد يكون اال�صتغراق يف تداخالت العمل اأبعدُه عنها دون وعي.
هناك اأي�صا ميزة ايجابية كبرية تدركها عند ولوجك اخلطاأ, انك �صتعرف 
النبيل  ال�َصوي  االن�صان  االأول,  حولك.  ِمن  النا�س  من  �صنفني  بني  متّيز  اأن 
الذي ينّبهك لوجود اخلطاأ وي�صاعدك على معاجلته وتخّطيه وبحث اأ�صبابه 

لكي ال يتكرر.
وال�صنف الثاين هو َمن يحاول ا�صتغالل اخلطاأ للح�صول على مكا�صب واإبراز 
نف�صه اأمام االآخرين, بل اإن منهم َمن يتخطى احلواجز االإدارية واالإن�صانية 
لي�صّهر باخلطاأ ويبالغ فيه وكاأنُه يبحث عن فر�صة منا�صبة للثاأر ت�صورًا باأنه 

 صينال مرتبة اأعلى عند االنتقا�س من زمالئه�
وبالنتيجة نحن اأمام �صيء اكرب من اخلطاأ نف�صه اأال وهو اال�صتغالل والت�صهري, 
وال�صالم. مما  ال�صالة  االأطهار عليهم  واأئمتنا  الذي نهى عنه اهلل ور�صوله 
من  بداًل  الزَلل  وا�صطياد  االآخرين  وهفوات  اأخطاء  ي  تق�صّ لثقافة  يوؤ�ص�س 
اخللل  مَلواطن  واملعاجلات  املالحظات  وتقدمي  الن�صيحة  وا�صداء  الت�صجيع 

واالأخطاء التي ال اأحد مبناأى منها.
لي�س  واالإب��داع  التطوير  قابليات  انكفاء  الثقافة  ُت�صبب هذه  اآخر  ومن جانب 
ا�صتغالاًل  ا�صتغالله  خ�صية  امنا  طبيعي  �صيء  فهو  باخلطاأ  الوقوع  من  خوفًا 
�صيئًا من بع�س الذين اختلطت لديهم مفاهيم االدارة املن�صبطة واحلر�س 

بروا�صب اجتماعية �صيئة...

وجوه اخلطاأ

• �ضباح الطالقاين

 سةا 

ال�صحية داخل املدينة القدمية القريبة من العتبة املقد�صة واالعمال اخلا�صة باإنتاج 
وتوزيع املاء ال�صالح لل�صرب على الزائرين.

وتابع االنباري: كما مت ن�صب مكائن تعبئة اكيا�س املاء الذي يجري توزيعه اثناء 
الزيارة يف املواقع الثابتة على كل من طريق احللة��� كربالء وطريق النجف ��� كربالء 
ف�صال عن تهيئة احتياطي كايف من قناين املاء املعباأة يف معمل الطف الإنتاج وتعبئة 

قناين املاء التابع للق�صم .
وا�صاف االنباري :ان وحدات الق�صم با�صرت با�صتعداداتها كل ح�صب تخ�ص�صه 
كوحدة احلدادة التي قامت بت�صنيع كرفانات ا�صافية خا�صة باأمانات الزائرين 
ومواقع املفارز الطبية واي�صا تهيئة املواقع التابعة لق�صم م�صيف االمام احل�صني 

عليه ال�صالم  اخلا�صة بالطبخ وتوزيع الطعام على الزائرين.
واو�صح رئي�س ق�صم ال�صيانة: ان كل من وحدة النجارة ووحدة ال�صمكرة التابعة 
مرور  حركة  بت�صهيل  اخلا�صة  القواطع  وتثبيت  ن�صب  باأعمال  �صتبا�صر  للق�صم 

الزائرين داخل ال�صحن احل�صيني ال�صريف.

ختام الشذرات : شكر المرجعية
وبعد انتهاء مرا�صيم الزيارة اكد ممثل املرجعية الدينية العليا �صماحة ال�صيخ عبد 
املهدي الكربالئي خالل خطبة اجلمعة من ال�صحن احل�صيني ال�صريف اليوم اجلمعة 
23 �صفر 1435ه� املوافق 27 كانون االول 2013, على ان زوار االمام احل�صني عليه 
ال�صالم وجميع امل�صاهمني معهم قد �صربوا اروع امثلة الت�صحية وااليثار والتوادد 

والتكافل والثبات على طريق اال�صالم ومنهج االمام احل�صني ومبادئه.
وعر�س �صماحته ن�س كتاب ال�صكر الذي توجهت به املرجعية الدينية العليا اىل جميع 
من �صارك و�صاهم يف هذه الزيارة الذي جاء فيه "ان من اعظم من اهلل -تعاىل- 
وجميل اآالئه ان وفق املاليني من املوؤمني الداء زيارة اربعينية االمام احل�صني -عليه 
ال�صالم- وي�صرها لهم بهذا الوجه العظيم فكانت مثال رائعا من مظاهر الوالء له 
-عليه ال�صالم- وا�صتذكار مواقفه وت�صحياته يف �صبيل اعالء الدين , لقد او�صى 
االمامان الباقر وال�صادق -عليهما ال�صالم- و�صية موؤكدة بزيارة االمام احل�صني 
عليه ال�صالم بالرغم من �صعوبة االحوال وق�صاوة الظروف وتلتها تو�صيات �صائر 
االئمة عليهم ال�صالم بها حتى ثبتت بنفو�س اوليائهم وجرت عليها �صنتهم من 
زمانهم عليهم ال�صالم اىل يومنا هذا كان االئمة عليهم ال�صالم هم من ا�ص�صوا هذه 
ال�صنة احل�صنة وار�صوا هذه ال�صعرية املباركة ولقد منت بف�صل اهلل -تعاىل- ولطفه 
حتى ا�صبحت من خري اجتماعات املوؤمنني منها اثرا وبارك اهلل -تعاىل- بها حتى 
جعلها و�صيلة يقوى بها اميانهم وير�صخ بها دينهم وي�صتنه�س بها هممهم وينف�س بها 
عن كربهم وجعلهم بها منارا لغريهم هذه , فهنيئا ثم هنيئا ملن وفق يف امل�صاركة 
يف هذه الزيارة العظيمة ,و�صكرا ثم �صكرا ملن �صاهم يف اجناحها وال�صيما اعزتنا 
يف القوات امل�صلحة و�صائر الدوائر احلكومية ومنت�صبي العتبتني املقد�صتني احل�صينية 
والعبا�صية واملواكب احل�صينية واالف املتطوعني من الرجال والن�صاء الذين بذلوا كل 

ما بو�صعهم يف �صبيل خدمة زوار ابي عبد اهلل احل�صني عليه ال�صالم.
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ال�صحية داخل املدينة القدمية القريبة من العتبة املقد�صة واالعمال اخلا�صة باإنتاج 

وتابع االنباري: كما مت ن�صب مكائن تعبئة اكيا�س املاء الذي يجري توزيعه اثناء 
الزيارة يف املواقع الثابتة على كل من طريق احللة��� كربالء وطريق النجف ��� كربالء 
ف�صال عن تهيئة احتياطي كايف من قناين املاء املعباأة يف معمل الطف الإنتاج وتعبئة 

وا�صاف االنباري :ان وحدات الق�صم با�صرت با�صتعداداتها كل ح�صب تخ�ص�صه 
كوحدة احلدادة التي قامت بت�صنيع كرفانات ا�صافية خا�صة باأمانات الزائرين 
ومواقع املفارز الطبية واي�صا تهيئة املواقع التابعة لق�صم م�صيف االمام احل�صني 

واو�صح رئي�س ق�صم ال�صيانة: ان كل من وحدة النجارة ووحدة ال�صمكرة التابعة 
مرور  حركة  بت�صهيل  اخلا�صة  القواطع  وتثبيت  ن�صب  باأعمال  �صتبا�صر  للق�صم 

وبعد انتهاء مرا�صيم الزيارة اكد ممثل املرجعية الدينية العليا �صماحة ال�صيخ عبد 
املهدي الكربالئي خالل خطبة اجلمعة من ال�صحن احل�صيني ال�صريف اليوم اجلمعة 
, على ان زوار االمام احل�صني عليه 
ال�صالم وجميع امل�صاهمني معهم قد �صربوا اروع امثلة الت�صحية وااليثار والتوادد 

وعر�س �صماحته ن�س كتاب ال�صكر الذي توجهت به املرجعية الدينية العليا اىل جميع 
ان من اعظم من اهلل -تعاىل- 
وجميل اآالئه ان وفق املاليني من املوؤمني الداء زيارة اربعينية االمام احل�صني -عليه 
ال�صالم- وي�صرها لهم بهذا الوجه العظيم فكانت مثال رائعا من مظاهر الوالء له 
-عليه ال�صالم- وا�صتذكار مواقفه وت�صحياته يف �صبيل اعالء الدين , لقد او�صى 
االمامان الباقر وال�صادق -عليهما ال�صالم- و�صية موؤكدة بزيارة االمام احل�صني 
عليه ال�صالم بالرغم من �صعوبة االحوال وق�صاوة الظروف وتلتها تو�صيات �صائر 
االئمة عليهم ال�صالم بها حتى ثبتت بنفو�س اوليائهم وجرت عليها �صنتهم من 
زمانهم عليهم ال�صالم اىل يومنا هذا كان االئمة عليهم ال�صالم هم من ا�ص�صوا هذه 
ال�صنة احل�صنة وار�صوا هذه ال�صعرية املباركة ولقد منت بف�صل اهلل -تعاىل- ولطفه 
حتى ا�صبحت من خري اجتماعات املوؤمنني منها اثرا وبارك اهلل -تعاىل- بها حتى 
جعلها و�صيلة يقوى بها اميانهم وير�صخ بها دينهم وي�صتنه�س بها هممهم وينف�س بها 
عن كربهم وجعلهم بها منارا لغريهم هذه , فهنيئا ثم هنيئا ملن وفق يف امل�صاركة 
يف هذه الزيارة العظيمة ,و�صكرا ثم �صكرا ملن �صاهم يف اجناحها وال�صيما اعزتنا 
يف القوات امل�صلحة و�صائر الدوائر احلكومية ومنت�صبي العتبتني املقد�صتني احل�صينية 
والعبا�صية واملواكب احل�صينية واالف املتطوعني من الرجال والن�صاء الذين بذلوا كل 







اأن��ه  ال�����ص��وؤال الكبري وامل��ه��م ال���ص��ك 
املفكرين  كثري من  اأذه���ان  ي��دور يف 
والباحثني واملثقفني يف جمتمعنا اليوم .. وقد يقول 
البع�س  اأن ال�صبب يف ذلك توفر االإمكانات هناك  
ال��ذي ميتلك  فاملجتمع   , هنا  قلتها  اأو  وافتقادها 
االإمكانات والرثوات , ميكن اأن تنطلق فيه م�صرية 
التطوير والبناء , واأما املجتمعات الفقرية فقدرها 

اأن تعي�س راكدة جامدة
وقد يرى اآخرون اأن للم�صاألة عالقة بجذور املجتمع 
وتاريخه, فاإذا كان ينتمي ملا�ٍس ح�صاري, وتاأريخ 
عريق, فاإن ذلك �صيدفعه للتغيري والتقدم, اأما اإذا 
كان جمتمعًا حديث الّتكون اأو كان ما�صيه خاماًل , 
فاإنه �صي�صكل امتدادا لتاريخه ال�صابق , وقد يذهب 
طرف ثالث اإىل واقع املجتمع على اأمكانية حركته , 
من حيث حرية املجتمع وا�صتقالله , اأو وقوعه حتت 
هيمنة معادية , اأو قوة مناوئة , فّت�صل اإرادته ومتنع 

تقدمه ..
�صيئًا من  تت�صمن  كانت  واإن  واأمثالها  االآراء  هذه 
ولكنها   , ال�صورة  من  جانبًا  وتعك�س   , احلقيقة 

فتاريخ  االإ�صكالية,  املفارقة وجوهر  لنا  تك�صف  ال 
عن  يحدثنا  امل��ع��ا���ص��رة,    واالأ احل�����ص��ارات 
جمتمعات قليلة الرثاء, حققت معاجز  يف التقدم 
والتطور كاليابانيني , وجمتمعات نا�صئة اأ�صبحت 
يف القمة كاالأمريكيني واالأ�صرتاليني , وجمتمعات 
حما�صرة مهزومة جتاوزت واقعها وبنت قوتها من 
جديد , كاأملانيا وتركيا واليابان بعد احلرب العاملية 
ال��رثاء  اأخ��رى متتلك  اأمم��ًا  بينما جند    الثانية 
والعمق التاريخي , والظروف  اخلارجية املنا�صبة , 

.. اإاّل اأنها تعي�س ح�صي�س  التخلف واجلمود
اأن  قبل   , داخلية  وحالة  روح  والتجديد  فالنه�صة 
ف��اإذا ما �صرت   , واإمكانات خارجية  تكون ظروفًا 
فيه احلركة  بعثت   , �صعب  ال��روح يف ج�صد  ه��ذه 
والن�صاط , وانطلق يبحث عن االإمكانات وي�صنع 
اأمة  افتقدت  واإذا   , التحديات  ويواجه   , التاريخ 
هذه الروح حتولت حياتها اإىل موت , واإمكاناتها 
اإىل فقر وحرمان , وتكالب عليها االأعداء من كل 

 جهة وجانب
ومهما امتلك املجتمع من كفاءات وقدرات , وتوفر 

له من اإمكانات وثروات , فاإنه بدون روح النه�صة 
والتجديد ال يحقق لنف�صه �صيئًا , بل يبدد اإمكاناته 
هدرًا , وتذهب ثرواته هباًء, ويعي�س جمودًا يقرتب 

.. به من حياة  البهائم
اأن روح التجديد والتطور , تعني امتالك �صفات 
 , و�صمات متالأ حياة ال�صعب  باحليوية والن�صاط 
وتدفعه لالإبداع واالإجناز , وجتعله يتخطى العقبات 
والطموح  االأف�صل,  اإىل  التطلع  الأن   , واحلواجز 
اإىل االأح�صن, هو ال�صرارة االأوىل التي تنقدح بها 
حركة التجديد والتغيري , بينما اخلمول والر�صى 
مكانها  ت��راوح  ال�صعوب  من  جتعل   , واال�صت�صالم 
تفقد  وبالتايل   , غريها  اإجن���ازات  على  وتعتمد 
فر�صة النهو�س احل�صاري والتقدم اإىل االأم��ام , 
وتفقد فر�صة التجديد التي جتعلها متتلك اإرادتها  
وتتحكم مب�صريها , وتنطلق بكل ثبات وقوة لبناء 

 .. حا�صرها وم�صتقبلها

متى ننهض من جديد؟

  عبدالهادي البابي

ملاذا ترتف وتة التديد والتطور وسي �سريعة  بع� املتمعات ....
 رتمعات اأ  ف�سة وبطيئة اأو �سبه معدومةبينما تكون من

هذا
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مدرسة االمام الحسين عليه 
السالم في العتبة الحسينية 

المقدسة خاصة بالرجال وفي 
العتبة العباسية المطهرة فرع 

خاص بالنساء
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معهد االمام الحسين للخطابة

دروس متنوعة

يقوم اخلطيب احل�سيني  زماننا باأدوار مهمه  تربية واعداد االمة على اتبا  نه اهل البيت االطهار عليهم 
ال�سالم وهو نه ا االنبياء مد سلى اهلل عليه واله و�سلم واخلطيب يحتاج اىل تطوير اداه وك�سب 
معلومات جديدة ونافعة للمتم فال بد ان تكون هناك مو�س�سات ومعاهد ومدار� مت�س�سة باأعداد وتطوير 

اداء اخلطباء .
فمعهد االمام احل�سني عليه ال�سالم للطابة واحد من اهم املعاهد واملو�س�سات الذي يقوم بترج طباء املنرب 

احل�سيني والذي افتت  عام  من قبل االمانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة .

لبناء خطباء المنبر الحسيني

تقرير :حمم�د امل�ضع�دي







الدرس االهم في المعهد 
هو الخطابة ولكن الخطيب 
يحتاج الى مكمالت لها من 

قبيل طريقة اعداد المحاضرة 
وفن االلقاء وضبط اللغة لذا 
تم ادخال دروس  متعددة

نتمنى ان يكون لدى المتقدم  
دراسة حوزوية ألنها أمر 

أساسي في عمل الخطيب 
كونها تنمي قدراته ويكتسب 

من خاللها أمورا كثيرة في الفقه 
والمسائل الشرعية
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املعهد  اأروق���ة  يف  جتولت  احل�صينية  الرو�صة  جملة 
مع   اللقاءات  اول  فكان  املعنيني  من  ع��ددا  والتقت 
ال��ذي  الطائي  ال�صاحب  عبد  ال�صيخ  املعهد  مدير 
بداأنا  ان  بعد  فقال:  املعهد  رحلة  بداية  عن  حدثنا 
ق�صم  واف��ت��ت��اح  املقد�صة  احلينية  العتبة  يف  العمل 
تاأ�صي�س  فكرة  ب��داأت   2003 عام  يف  الدينية  ال�صوؤون 
للمنرب احل�صيني  ويف  بتخريج خطباء  تعنى  مدر�صة 
االمام احل�صني -عليه  افتتاح مدر�صة  عام 2006 مت 
خا�صة  وهي  املقد�صة  احل�صينية  العتبة  يف  ال�صالم- 
خا�س  ف��رع  املطهرة  العبا�صية  العتبة  ويف  بالرجال 
بالن�صاء,  ومت ذلك بعد اال�صتئذان من املرجع االعلى 
الفقهاء  وبقية  الوارف(  ال�صي�صتاين)دام ظله  ال�صيد 
حل�صا�صية املو�صوع وقدباركونا على اخلطوة املباركة 
االم��ام  ال�صهداء  �صيد  انفا�س  بربكة  االفتتاح  ومت   ,
�صماحة  م��ن  مطلق  وب��دع��م  ال�صالم  عليه  احل�صني 
عبد  ال�صيخ  املقد�صة  احل�صينية  للعتبة  العام  االمني 
العبا�صية  للعتبة  العام  واالم��ني  الكربالئي  املهدي 

املقد�صة �صماحة ال�صيد احمد ال�صايف.
«  امل�ستقبل .. كلية

واو�صح الطائي اأن: فكرة املدر�صة هي ان تكون كلية 
كلية  منهاج  هو  و�صع  ال��ذي  واملنهج  مدر�صة  ولي�صت 
ولكن  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  يف  واأق��ّر 
فنبداأ  خطوة  بعد  خطوة  ن�صري  ب��اأن  تغريت  الفكرة 
امل�صروع بعنوان مدر�صة ومبرور الوقت وخالل النتائج 
واذا جنح  تتحول اىل معهد  املدر�صة  تنبثق من  التي 

املعهد نحوله اىل كلية يف امل�صتقبل .
واح��د  ال��درا���ص��ة  منهاج   : اأن  املعهد  م�����ص��وؤول  وب���نّي 
اربع  وك��ل  تقريبا  اال�صاتذة  وكذلك  اجلن�صني  لكال 
وجود  اىل  ا�صافة  الطلبة  من  دفعة  تتخرج  �صنوات 
الدرو�س  بع�س  الطالب  خاللها  يتعلم  متهيدية  �صنة 
وعلوم  واملنطق  واالخالق  والعقائد  كالفقه  احلوزوية 
ال�صوت  �صناعة  او  ال�صوت  فن  اىل  اإ�صافة  القراآن 
وهو فن حديث وجديد على فن اخلطابة وفن االإلقاء 

وبجانبيه النظري والعملي ومبتابعة من اال�صاتذة .
تقريبا  �صنتني  قبل  االوىل  ال��دورة  تخرج  بعد   : وتابع 
احل�صينية  للعتبة  ال��ع��ام  االم���ني  م��ع  ال��ق��رار  ا�صبح 

املقد�صة ان تتحول املدر�صة اىل معهد حتت ا�صم
) معهد االمام احل�صني عليه ال�صالم للخطابة(, ويف 

موؤ�ص�صة  او  كلية  اهلل-  �صاء  -ان  �صي�صبح  امل�صتقبل 
له  خ�ص�صت  وق��د  امل��ن��رب  ب�����ص��وؤون  تعنى  ا�صالمية 
– جنف واي�صا خ�ص�صت  ار�س على طريق كربالء 
االموال املنا�صبة للبناء من قبل ديوان الوقف ال�صيعي 
والعتبة املقد�صة وهذا امل�صروع ي�صم مدر�صة ابتدائية 
امر  الإ�صافة رو�صة وهو  واعدادية ونطمح  ومتو�صطة 
اإ�صافة اىل املجمعات ال�صكنية  مل يحدث �صابقا ابدا 
املتميزة للطلبة الذين يقدمون من خارج العراق كونه 
م�صروعا عامليا, ومت االنتهاء من الت�صاميم مب�صاحة 
اأن  ما يقارب 100 دومن . وقد بداأ العمل فيه ونتوقع 

يكون امل�صروع جاهزا خالل خم�س �صنوات .
ويف امليدان االعالمي قال م�صوؤول املعهد: لدينا جملة 
و  الطلبة  من  اأقالمها  واغلب   " اخلطباء  "�صدى 
اال�صاتذة وهدفها تطوير واقع املنرب ونطمح ان تكون 
املجلة عاملية, كما مت تاأ�صي�س رابطة اخلطباء حديثا 
و بداأت نواتها  االوىل بالطلبة اخلريجني من املعهد 
وهدفها  ا�صتمرار التوا�صل بني اخلطباء واملعهد حتى 

بعد التخرج  .
املقد�صتني  للعتبتني  تابعة  امل��در���ص��ة  اأن:  واأو���ص��ح 
مكتب  مع  املبا�صر  وارتباطها  والعبا�صية  احل�صينية 
معهد  اما  املقد�صة,  احل�صينية  للعتبة  العام  االم��ني 
لق�صم  تابع  للن�صاء  ال�صالم-  -عليه  احل�صني  االم��ام 
ال�صوؤون الفكرية والثقافية ومببا�صرة مع مكتب االمني 

العتبة العبا�صية املقد�صة .

« �سروط قبول الطلبة 
لقاوؤنا الثاين كان مع معاون مدير املعهد ال�صيد علي 
مهدي اخلطيب الذي ا�صتف�صرنا منه عن بع�س اآليات 
اول  اإن  ف��ق��ال:  القبول  ب�صروط  ب��دءا  املعهد  دخ��ول 
واأن  معرفا,  اي  يكون مزكى  ان  الطلبة  لقبول  �صرط 
على  التعرف  ن�صتطيع  حتى  �صهر  ملدة  م�صتمعا  يكون 
رغبته  وم��دى  اخلطابة  على  قابليته  وم��دى  �صلوكه 
على  يح�صل  ال�صهر  هذا  وبعد  ناجحا  خطيبا  ليكون 
ا�صتمارة القبول ونتمنى ان يكون املتقدم لديه درا�صة 
كونها  اخلطيب  عمل  يف  ا�صا�صي  اأم��ر  الأنها  حوزوية 
يف  كثرية  ام��ورا  خاللها  من  ويكت�صب  قدراته  تنمي 
املهمة  االم��ور  من  وغريها  ال�صرعية  وامل�صائل  الفقه 
م�صمولة  االعمار  فجميع  املتقدم  عمر  يخ�س  وفيما 







بعدما انخرطت في المعهد 
الخطابي تطورت امكانياتي 

وخالل سنة واحدة استطعت 
ان أرتقي المنبر واقدم مجالس 

حسينية

يتبقى الجهد األهم منصبا على 
الطالب بجده واجتهاده لكي 

يصبح خطيبا حسينيا
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بالقبول وبدون حتديد العدد.
اوق��ات  اإن   : ق��ال اخلطيب  ال��درو���س  اوق���ات  وع��ن 
ولغاية  الظهر  بعد  الثانية  ال�صاعة  م��ن  ال��درو���س 
احل�صني  االم��ام  مدر�صة  قاعة  يف  ع�صرا  اخلام�صة 
ال�صريف  احل�صيني  ال�صحن  داخ��ل  ال�صالم  عليه 
ال�صنة  ايام  وطوال  واجلمعة  اخلمي�س  يومي  عدا  ما 
اأ�صهر رم�صان وحمرم و�صفر من اجل ان  با�صتثناء 
اال�صهر   هذه  يف  املحا�صرات  الألقاء  اخلطيب  يتفرغ 
جلميع  عملي  در���س  هناك  يكون  ارب��ع��اء  ي��وم  وك��ل 
التي  اجليدة  االم��ور  من  وهو  اخلطابة  على  الطلبة 
االداء  يف  قوية  عزمية  للطلبة  يكون  ان  على  ت�صاعد 

وتبعده عن االرتباك .
توؤهلهم  نتيجة  على  يح�صلوا  مل  ح��ال  يف  والطلبة 
الثانية  ال��دورة  يف  ي�صتمروا  اأن  فباإمكانهم  للتخرج 

وهي خم�س �صنوات اأخرى كالدورة االوىل .
وذكر اخلطيب اأن : الدورة االوىل مت منحهم �صهادة 
احل�صينية  للعتبة  العامة  االم��ان��ة  قبل  م��ن  ت��خ��رج 
املقد�صة ومكافئة منها زيارة اىل مرقد االمام الر�صا 
-عليه ال�صالم- وزيارة العلماء يف مدينة م�صهد, كما 
طالب  كل  مبنح  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�صيخ  بادر 
للمعهد,  و�صولهم  اأج��ل  من  �صهرية   خم�ص�صات 
والطلبة من حمافظة كربالء وباقي املحافظات واإن 

املعهد لي�س ملزما باأن يوفر ال�صكن لهم .

« اأهداف املعهد
ال�صيخ عبد احل�صن الطائي احد االأ�صاتذة يف املعهد 
املعهد  ي��ه��دف  امل��ع��ه��د:  اه���داف  ع��ن  متحدثا  ق��ال 
اربع  هي  فيه  الدرا�صة  مدة  وان  اخلطباء  لتخريج 
كافية  اأنها  نعتقد  متهيدية  �صنة  اىل  ا�صافة  �صنوات 
لتخرج خطيبا ح�صينيا ناجحا علما اأن الدر�س االهم 
اىل  يحتاج  اخلطيب  ولكن  اخلطابة  هو  املعهد  يف 
مكمالت لها من قبيل طريقة اعداد املحا�صرة وفن 
درو���س  متعددة  ادخال  لذا مت  اللغة  االلقاء و�صبط 
منها النحو واملنطق وتف�صري القراآن الكرمي والعقائد 
يف  بالتدري�س  خ��ربة  ذوو  اأ���ص��ات��ذة  وه��ن��اك  والفقه 
الدرو�س  وق��ت  اأن  كما  احل��وزوي��ة  الدينية  امل��دار���س 

منا�صب جدا للخطباء .
واح��د  م�صتوى  ع��ل��ى  لي�صوا  الطلبة  اأن:  واأو����ص���ح 

من  ومنهم  االأكادميية  الدرا�صة  خريجو  فبع�صهم 
اىل  ويحتاج  يكون خطيبا  موهبة الن  نف�صه  وجد يف 
يف  يدر�س  من  الطلبة  ومن  املوهبة  هذه  ي�صقل  من 
االم��ام  معهد  يف  لدرا�صته  اإ�صافة  الدينية  احل��وزة 
منهم   كل  مع  نتعامل  ونحن  ال�صالم  عليه  احل�صني 
املحا�صرة  اع��ط��اء  خ��الل  م��ن  م�صتوياتهم  بح�صب 

بحيث يفهمها اجلميع وكذلك التوجيه والن�صح .

« ارتقيت املنرب
مع  ولقاءات  توا�صل  للمجلة  كان  االآخ��ر  اجلانب  يف 
طلبة املعهد كانت باكورتها مع ال�صيد احمد الغالبي 
ا�صا�س  على  يقوم  اخلطابة  معهد  اإن   : ق��ال  ال��ذي 
ناحية  الطلبة يف فن اخلطابة من  امكانيات  تطوير 
االط��وار  يف  النعي  ناحية  ومن  احل�صينية  الق�صائد 
من  الطلبة  اغلب  واإن  والفقه  والعقائد  احل�صينية 

طالب احلوزة الدينية .
واأ�صاف: انا طالب يف احلوزة الدينية منذ مدة خم�س 
ولكن  واح��دا  جمل�صا  اأق���راأ  ان  ا�صتطيع  وال  �صنوات 
تطورت  اخلطابي  املعهد  ه��ذا  يف  انخرطت  بعدما 
وبف�صل  وتعاىل-  -�صبحانه  اهلل  وبف�صل  امكانياتي 
القائمني على املعهد خالل �صنة واحدة ا�صتطعت ان 
اأرتقي املنرب واقدم جمال�س ح�صينية  ويرجع الف�صل 

اي�صا للمنهاج اجليد يف املعهد .

« جهد على الطرفني
املعهد  امل��و���ص��وي:  �صعد  ال�صيد  الطالب  ق��ال  فيما 
اخلطابة  جم��االت  كافة  يف  متميزين  ا�صاتذة  ي�صم 
واال�صاليب الدرا�صية االخرى ونالحظ هناك متابعة 
له  وي�صححون  للخطيب  اال�صاتذة  قبل  م�صتمرة من 
ما يقع به من اخطاء حتى ي�صبح كل طالب خطيبا 
ال�صغرية  املالحظات  يعطون  وهم  متميزا  ح�صينيا 
والكبرية, وهذا جهد كبري ولكن يتبقى اجلهد االأهم 
ي�صبح  لكي  واجتهاده  بجده  الطالب  على  من�صبا 
اأ�صبح  طالبا  جتد  ال�صبب  ولهذا  ح�صينيا,  خطيبا 
باإمكانه اخلطابة خالل �صنة او �صنتني, وطالب اآخر 
احل�صيني  املنرب  على  حما�صرة  يلقي  ان  يتمكن  مل 
خالل خم�س �صنوات وهي فرتة الدرا�صة يف املعهد . 
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ت�صابه  وج���ود  الح��ظ��ن��ا  م��ا  اذا  احل���رية  )وت��رت��ف��ع( 
انظمة  بوا�صطتها  تا�ص�صت  التي  الطريقة  يف  ج��ذري 
احلكم اال�صالموية يف عهد )اخلليفة االول واخلليفة 
االمويني  الثالث( من جهة ويف عهد  واخلليفة  الثاين 
االنظمة  ه��ذه  كل  اذ   , اخ��رى  جهة  من  والعبا�صيني 
�صيدت بوا�صطة الراأي خالل �صيغه املتععدة )القيا�س 
و�صرعية   ,  )...  , املر�صلة  امل�صالح   , اال�صتح�صان   ,
االنظمة االموية والعبا�صية على هذا اال�صا�س �صرعية 

مر�صية ما دامت مغرتفة عن حو�س اال رادة القر�صية 
)اخلليفة  الثالثة  امل�صايخ  خالفة  �صرعية  بها  اعني  ؛ 

االول واخلليفة الثاين واخلليفة الثالث (... 
يف  البغي  )رم��ز  �صفيان  اب��ي  بن  معاوية  حت��دث  وق��د 
بقوله  وواقعية  مبو�صوعية  االم��ر  هذا  عن  اال�صالم( 
ملحمد بن ابي بكر : قد كنا وابوك معنا يف حياة نبينا 
نعرف حق ابن ابي طالب , الزمًا لنا , وف�صله مميزًا 
علينا , فلما اختار اهلل لنبيه ما عنده , وامت له وعده 

واظهر دعوته , وابلج حجته , وقب�صه اهلل اليه , كان 
امره  على  وخالفه  حقه  ابتزه  من  اول  وفاروقه  ابوك 
فاإن يكن   , و�صاده  , وبني ملكه  اأبوك مهد مهاده   ,...
 , اقتدينا  وبفعله   , اأول��ه  فاأبوك   , فيه �صوابا  نحن  ما 
ابي  بن  علي  خالفنا  ما  قبل  من  اب��وك  فعل  ما  ول��وال 

طالب)1(....
ان  ن�صتطيع  خاللها  م��ن  التي  احلقيقة  بع�س  ه��ذه 
عقالنية  مو�صوعية  ق���راءة  ال��ت��اري��خ  ن�صو�س  ن��ق��را 

مقولة الراأي .. اأكرب نقمة
 د  مطاوي التاري اال�سالموي ومنعطفاته اخلطة اإسرارا اأعمى على اتبا �سة السيني او �سة 

الثالة )اخلليفة االول واخلليفة الثا واخلليفة الثال( من قبل االنظمة ال�سيا�سية التي مثل اال�سالم 
بالقهر واللبة  اعني بها االنظمة التي تلت حكومة )اخلليفة الثال( اىل نهايات الدولة العبا�سية كمرحلة 

اوىل  االمر الذي �سل عقول الباحثني واملفكرين كثًا واىل درجة احلة  بع� االحيان ..
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تقل  ال  تاريخية  مل�صاألة  نعر�س  الن  يدعونا  ما  وهو   ,
ال�صيا�صية  االنظمة  ازورار  وهي   , �صبقها  عما  اهمية 
اهلل  وعبد  طالب  ابي  بن  علي  عن  اآنفًا  اليها  امل�صار 
بن عبا�س  وعمار بن يا�صر وابي ذر الغفاري وخزمية 
بن ثابت االن�صاري وابي بن كعب وحذيفة بن اليمان 
من  وغريهم  واحل�صني  واحل�صن  املحمدي  و�صلمان 
تبوؤوا  الذين  واالن�صار  املهاجرين  اال�صالم من  اوتاد 
اال�صالم  اكتافهم  على  بني  الذين   , واالمي��ان  ال��دار 
خري بنيان , حملة حكمة الوحي وامناء �صر الر�صالة 
بوا�صطة وبغري وا�صطة , الذين مات عنهم ر�صول اهلل 
بال  را�س  عنهم  وهو   ) و�صلم  واله  عليه  اهلل  )�صلى 

كالم من احد ممن يتلفظ بال�صهادتني .. 
الذي جنده ان تلك االنظمة ح�صب ت�صل�صل التاريخ ال 
تطيق �صماع ا�صماء هوؤالء النجباء , �صاربني باهتمام 
 ) و�صلم  وال��ه  عليه  اهلل  )�صلى  امل�صطفى  الر�صول 
, بل هو ما حدا مبعاوية  االكيد بهم عر�س احلائط 
بع�صهم  ودف��ن  الوحي  رج��االت  بع�س  لقتل  الطاغية 
ملقرراته  االن�صياع  رف�صوا  النهم  اال  ل�صيء  ال  احياء 

القر�صية التي تاأمر ب�صب امري املوؤمنني علي والتربي 
منه بالكامل , االمر الذي بالنظام العبا�صي اي�صًا الن 
يامر مالكًا ان ال ياخذ اال�صالم عن علي وابن عبا�س 
 ) حياته  اآخ��ر  يف  العلوية  امليول  )ذي  م�صعود  واب��ن 
وغريهم من العلماء والنجباء الذين ي�صكلون مدرية 

الوحي ...
ان  �صيء  يف  ال�صدفة  من  لي�س  اأن��ه(  امل��وؤك��د  )وم��ن 
الالعلوية  ال��راي��وي��ة  ال�صيا�صية  االنظمة  ت�صطبغ 
ب�صبغة مغرتفة عن �صرعة اخللفاء الثالثة )اخلليفة 
االول واخلليفة الثاين واخلليفة الثالث( وزيد بن ثابت 
وابي هريرة و�صمرة بن جندب وعبد اهلل بن عمر يف 
ال  ال�صحابة  الوحيويني من  فريق  وتدع  املطاف  اآخر 
الوحي �صاربة بهم  ابعاد نظرية  تغرتف من معينهم 

وبتلك االبعاد عر�س اجلدار ..
ان جوهرة امل�صالة التاريخية هذه )االزمة اال�صالمية( 
البع�س ان اعرتاف تلك  التي قد تكون عوي�صة على 
االنظمة ال�صيا�صية بفريق الوحيويني على انهم امناء 
العلوي يف  الوجود  بوحيوية  ال�صريعة يجر لالعرتاف 
بني  ال�صراع  )اي  وال��راي  الوحي  بني  ال�صراع  حلبة 
علي والبغي( , وهذا االعرتاف اقرار قانوين ببطالن 
هذه االنظمة من اال�صا�س , كما ان قري�صا فيما م�صى 
باأولوية علي لنيابة  لو كانت قد اعرتفت يف ال�صقيفة 
الر�صول )�صلى اهلل عليه واله و�صلم ( يف قيادة االمة 
الثالثة  خالفة  لبطالن  يجر  اي�صا  فهو  اال�صالمية 
الثالث(  واخلليفة  الثاين  واخلليفة  االول  )اخلليفة 

 . حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل ما يف ذلك �صك
وعلينا ان ال نتنا�صى حقيقة نبوية يف هذا املقام ؛ اذ 
ان الر�صول )�صلى اهلل عليه واله و�صلم( و�صع حدودا 
�صرعية كثرية للتعامل مع �صخ�س امري املوؤمنني علي 
قري�س  طريقة  عن  التاريخ  اعلنه  ما  مع  تتالءم  ال 
ما  (ك��ث��ريًا  ال�صالم  )عليه  عليًا  ان  واملحقق   , معه 
وقد   , له  الدفني  عدائها  ومن  قري�س  من  ي�صكو  كان 
عر�صنا نتفًا من ذلك يف الف�صل ال�صابق ؛ اذ ملا جند 
الر�صول )�صلى اهلل عليه واله و�صلم( ي�صر ا�صرارًا 
ايذائه  حرمة  وعلى  علي  خمالفة  عدم  على  وحَيويًا 
وبقوله   )2()) اآذاين  فقد  عليًا  اآذى  ))م��ن   : بقوله 
�صلى اهلل عليه واله : ))من اطاعني فقد اطاع اهلل 
ومن ع�صاين فقد ع�صى اهلل , ومن اطاع عليًا فقد 
اطاعني , ومن ع�صى عليًا فقد ع�صاين (()3( تتبلور 
هذا  الق�صية يف  الن  ؛  اال�صالمي  املوقف  لنا خطورة 

االطار لي�صت �صراعا مع �صخخ�س علي وحمبيه من 
نف�صه  الر�صول  مع  �صراع  هي  اذ  ؛  ال�صحابة  جنباء 
, بل هي بنحو من االنحاء �صراع مع اهلل تعاىل كما 
كل  ان  به  هو مقطوع  وما   , اع��اله  ن�س احلديث  هو 
املحرم  ال��راي  �صريعة  نابعا عن  كان  ما  هو  ع�صيان 
, واملتيقن من الراي املحرم هو ما كان قبال القراآن 
االمر  كان  واذا   , بهما  يعباأ  ال  ق��رارًا �صارمًا  وال�صنة 
عقيدتنا  يف  ميثل  ال  ال�صالم(  )عليه  فعلي   , كذلك 
�صخ�صًا م�صلمًا و�صحابيًا قدمي ال�صحبة وح�صب , ما 
ميثله علي بعد الر�صول )�صلى اهلل عليه واله و�صلم ( 
هو معيارية الطاعة واملع�صية يف اال�صالم , والتعبري 
عليه  مان�س  ه��و  وه��ذا   , ال��وح��ي  ارادة  ع��ن  الكامل 
احلديث  يف   ) و�صلم  وال��ه  عليه  اهلل  )�صلى  الر�صول 
االنف , ف�صراع االنظمة ال�صيا�صية مع الوجود العلوي 
ال��راي  ل�صراع  كاملة  �صياغة  هو  اذن  التاريخ  عرب 

 . املحرم مع الوحي .., فتامل بو�صوعية وان�صاف
يف  ال��راي��وي��ني  اواف���ق  ان  ا�صتطيع  ال  ان��ا  لذلك  تبعًا 
اذ  ؛  ال���راي  مقولة  قد�صية  ع��ن  للدفاع  ا�صتماتتهم 
واله  عليه  الر�صول )�صلى اهلل  يعرتف  ال  كما عرفت 
و�صلم ( وال التاريخ ب�صيء من القد�صية لهذه املقولة 
نعمة وهبت لالنظمة  اعظم  االمر  , النها يف حقيقة 
والغلبة  والقهر  بالغي  ا�صتطالت  التي  ال�صيا�صية 
يف  و�صلم(  واله  عليه  اهلل  )�صلى  الر�صول  وع�صيان 
على  االمانة  وبنتهى  التاريخ  يعر�صها  ال��ذي  الوقت 
انها اكرب نقمة حلت بفريق الوحيويني وبخا�صة اهل 
بيت النبي)�صلى اهلل عليه واله و�صلم ( , وعلي )عليه 

ال�صالم( ب�صكل اخ�س . 

مروج   ,  1093 –  1092  :3 اال���ص��راف  ان�صاب   )1(
الذهب  2: 600 ,�صرح نهج البالغة 1: 284 ,وانظر 

تاريخ الطربي 4: 557 . 
ف�صائل   ,  122  :  3 احل��اك��م  م�صتدرك   )2(

احمد 1: ح103 . 
)3( م�صتدرك احلاكم 3 : 120 , وتلخي�س امل�صتدرك 
3 : 120 , وقد ن�س كل من االمامني احلاكم والذهبي 

ب�صحة احلديث . 
م�ستلة بت�سرف من كتا  )الر�سول امل�سطفى 
)سلى اهلل عليه واله و�سلم( ومقولة الراأي( 

ا�سم املول با�سم احللي 







 ال��ث��ق��اف��ات ن��اجت��ة ع��ن ق��ي��م وع���ادات 
�صائدة  تكون  معينة  وتقاليد  واأع���راف 
يف جمتمع ما نتيجة لرت�صيخها لدى اأف��راد ذلك 
وه��ام  كبري  دور  االجتماعية  وللبيئية  املجتمع 
جدا يف تر�صيخ الثقافة واإر�صاء جذورها يف ذلك 
الثقافة �صواء  نوع تلك  النظر عن  املجتمع بغ�س 
كانت ايجابية اأم �صلبية , ولعل هناك ثقافة معينة 
يف جمتمع ما لها معايري تعترب ايجابية ومثل هذه 
الثقافة يف جمتمع اأخر تعترب �صلبية -اأذن- لكل 
جمتمع خ�صو�صية خا�صة يتفرد بها.. والبد من 
وجود  معايري خا�صة عقالنية تو�صع لر�صم ال�صور 
احلقيقة للثقافة بعيدا عن االأنانية والعن�صرية, 
والتزمت والتزويق املزيف , وت�صويقها اإىل النا�س 
واإمن���ا م��راع��اة ال���ذوق ال��ع��ام فيها وتقبل اأف��راد 
اجل��دي��دة,    الثقافة  ه��ذه  ون���وع  لطبيعة  املجتمع 
يجد  فاأنه  الثقافة  تعريف  امل��رء  يحاول  وعندما 
لها تعار يف متعددة منها: لقد عرفت على اأنها 
ت�صمل  اأنها  اأي  اجلماعة(  حياة  طريقة  )جممل 
املادية  املختلفة  طريقة حياة اجلماعة بجوانبها 
واملعنوية اأو املبا�صرة وغري املبا�صرة .                                                                                                              

وكذلك على اأنها )هي ذلك الن�صيج الكلي املعقد 
الذي قام االإن�صان نف�صه ب�صنعه متمثال باالأفكار 
واأ�صاليب  والقيم  والتقاليد  والعادات  واملعتقدات 
التفكري واأمن��اط ال�صلوك وط��رق معي�صة االأف��راد 
وا�صتقبال ال�صيوف وتناول الطعام وتقدمي الهدايا 
وق�ص�صهم واألعابهم وو�صائل االت�صال واالنتقال 
وكل ما تتوارثه االأجيال املتعاقبة( الثقافة يف اللغة 
: تن�صب لفعل ثقف وله عدة معان يف اللغة العربية 
اأهمها ثالث, االأول: يعني احلذق والفهم و�صرعة 
التعلم,  الثاين : يدل على الغلبة والظفر على االأخر 
باحلذق ,الثالث: ويعني الت�صوية والتقومي  وال�صالح                                                                                                                     
ال�صلة  ذات  املفاهيم  من  واحل�����ص��ارة:  الثقافة 
 , بينهما  البع�س  ويفرق  )احل�صارة(  بالثقافة 
)القيم  الروحي  اجلانب  متثل  الثقافة  اأن  فريى 
والعادات والتقاليد(يف حياة اجلماعة بينما متثل 
احل�صارة اجلانب املادي والعلمي والبع�س االأخر 
يراهما وجهني لعملة واحدة وهي حياة اجلماعة  
)احل�����ص��ارة(  مفهوم  اأن  اىل  االإ����ص���ارة  وجت���در 
يتداخل مع م�صطلحات اأخرى يف معظم اللغات 
العاملية االأخرى,  ففي اللغات االأوربية على �صبيل 

املثال ي�صتخدم للداللة على معنى احل�صارة هما 
 )civilization( و   )culture(
ويبدوا اأنها مرتبطة بتطورات مت�صعبة يف املفهوم 
و�صلة الثقافة باحل�صارة هي �صلة ال�صيء بنف�صه 
ثقافة  الرقي يف  اإىل مدى  ت�صري  االأم��ة  فح�صارة 
تلك االأمة فاحل�صارة العربية االإ�صالمية ت�صري اإىل 
مدى الرقي والتقدم يف ثقافة العرب وامل�صلمني . 
فال فرق بني احل�صارة والثقافة اإال بقدر ما بينهما 
من اختالف كمي يف املحتوى ومن تعقيد يف النمط 

عناسر الثقافة : 
1- العنا�صر املادية : مثل ال�صكن واالآالت واملالب�س 

وو�صائل النقل واملوا�صالت اإىل الخ ........   
ال�صلوك  اأمن��اط  وت�صمل   : املعنوية  والعنا�صر   -2
واللغة والعلوم والفنون واالآداب والعادات والتقاليد 
واالجتاهات ومنط التفكري .                                                                                                                 

آراء في صور الثقافة الجديدة

  علي إبراهيم الغرابي      اإن 
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 اهرة نف�سية اأو احتياج نف�سي لد االإن�سان جبل عليه عندما لقه اهلل �سبحانه 
وتعاىل وهو اأحكم احلاكمني وهي تقود  اإىل ال�سحك والفكاهة وتتل من اإن�سان 
اإىل ار تبعا للتكوين النف�سي والظروف واالأجواء واملتم الذي يعي فيه وكذلك 
حالة التفاول واالبتهاج والفر وال�سرور التي تنتا �سعور املرء والتوجه الفكري 
  رياتها ومالب�ساتها وقوة اأرادتهها واأحدا له ونظرته اإىل احلياة وتفاعله م
مواجهة حتديات احلياة وسعوباتها ومرونته  التعامل م االأحدا والنا� واحلياة.



 وا الثقافة :
الوظيفة  هي  االأ�صا�صية,  الثقافة  وظائف  ابرز  من 
االجتماعية تتمثل بتوحيد النا�س يف جمتمع خا�س 
من خالل ترتيب  وتركيب  اللغة والرموز واملعتقدات 
واجلماليات , كما توؤطر النا�س من خالل الرتاكيب 
املوؤ�ص�صة االجتماعية التي تتمثل يف )االأ�صرة,واملدر�صة 
, والعمل( فمن خالل هذه الرتاكيب تن�صج العالقات 
-الوظيفة  املجتمعية  امل�صالح  تتحقق  االجتماعية 
النف�صية اأو وظيفة القولبة الأفراد املجتمع فيالثقافة :                                           
يكت�صب االأفراد اأ�صاليب التفكري واملعرفة  واأ�صاليب 
اإ�صباع  واأ�صاليب  واالأحا�صي�س  العاطفة  التعبري عن 
احلاجات الف�صيولوجية والتن�صئة االجتماعية التي 
الثقافة  مع  التكيف  حتقيق  على  االأف���راد  ت�صاعد 
وتوؤدي   – الثقافية  االجتماعية  لهويتهم  واكت�صابا 
اإ�صباع  و�صائل  وتبث  ج��دي��دة  ح��اج��ات  ظهور  اإىل 
هذه االحتياجات كاالهتمامات الثقافية واجلمالية 

والدينية .

 �سا� الثقافة 
اأن  اإال  الثقافات  ب��ني  االخ��ت��الف  م��ن  ال��رغ��م  على 
هنالك بع�س اخل�صائ�س العامة ت�صرتك فيها كل 
الثقافات وهذه اخل�صائ�س هي :-                                                

 • اأنها اإن�صانية اأي خا�صة باالإن�صان فقط فهي من 
�صنع االإن�صان .                                                 

 • اأنها م�صبعة حلاجة االإن�صان االجتماعية .                                                                                    
• اأنها مكت�صبة يكت�صبها االإن�صان بطرق مق�صودة 
اأو عن طريق  التعلم  اأو غري مق�صودة ,عن طريق 
التفاعل االجتماعي مع االأفراد الني يعي�س معهم يف 

قوا�صم م�صرتكة .
اللغة  خالل  من  واالنت�صار  لالنتقال  قابلة  •اأنها 
والتعليم وو�صائل االت�صال احلديثة وتنتقل من جيل 

اإىل جيل , ويف املجتمع الواحد من فرد الأخر 
• تطورية اأي اأنها تتطور نحو االأف�صل, واالأمثل.

دائم  وتغري  م�صتمر  منو  يف  فهي  متغرية  •الثقافة 
فاأي تغري يف عن�صر من عنا�صرها يوؤثر على غريه 

من العنا�صر .
وتريح  االإن�صانية  احلاجات  ت�صبع  تكاملية  •اأنها 

املادية  العنا�صر  بني  الأنها جتمع  االإن�صانية  النف�س 
واملعنوية .

اأف��راد  واأ�صلوب  �صلوك  حت��دد  اأنها  مبا  •تنبوؤية 
يت�صرف  اأن  ميكن  مبا  التنبوؤ  باالإمكان   , املجتمع 

به فرد معني ينتمي اإىل ثقافة معينة .
•اأنها تراكمية اأ, الثقافة ذات طابع تاأريخي تراكمي 
بحيث  جيل  اإىل  جيل  من  تنتقل  فهي  الزمن  عرب 
الذي  اجليل  انتهى  حيث  من  التايل  اجليل  يبداأ 
قبله وهذا ي�صاعد على ظهور اأن�صاق ثقافية جديدة.                                                                                     

 

الثقافة وتاأها على الس�سية 
�صخ�صية  على  كبريا  ت��اأث��ريا  املجتمع  لثقافة  اأن 
هذه  ملثل  النمطية  ال�صورة  وبناء  الفرد  ونف�صية 
الطفل  حتويل  يف  ه��ام  ب��دور  فيقوم  ال�صخ�صيات 
وهي   , اجتماعي  ك��ائ��ن  اإىل  بيولوجي  ك��ائ��ن  م��ن 
                                                                                                 . ال�صخ�صية  بناء  يف  املجتمع  ثقافة  م��زج  عملية 
ويتاأثر الفرد يف عملية التن�صئة االجتماعية بالثقافة 
هي  ,والثقافة  فيه  يعي�س  ال��ذي  للمجتمع  العامة 
اأجيال �صابقة  األينا من  الرتاث العام الذي ينحدر 
والعرف  والتقاليد  املعتقدات   : وت�صمل  ومتعاقبة 
والفنون  والقوانني  والدينية  االأخالقية,  والقواعد 
والعلوم واملعارف والتكنولوجيا , وكل ما ين�صاأ من 
�صلوك , وم�صاعر بني االإفراد واجلماعات وعالقتهم 

بع�صهم ببع�س ..   ولكل جمتمع ب�صري ثقافة 
خا�صة متيزه عن غريه من املجتمعات فيت�صكل 
اأفراد هذه املجتمع وفق هذه الثقافة يتاأثرون بها 
لهم طابع مييزهم عن  وينهلون منها في�صبح 
غريهم  من املجتمعات االأخرى فالثقافة الواحدة 
توحد بني اأفراد املجتمع يف امليول واالجتاهات , 
اأداء  وكيفية  التفكري  وطريقة  والعادات  والقيم 
واأخ��رى .فخالل عملية  بيئة حملية  العمل بني 
يف  تفاعله  وخ���الل  للفرد  االج��ت��م��اع��ي  النمو 
العمر املختلفة  املواقف االجتماعية يف مراحل 
توؤثر  املجتمع  فثقافة   . املجتمع  ثقافة  يكت�صب 
يف �صخ�صية و�صيكولوجية االإف��راد واجلماعات 
وخالل عمليات التفاعل االجتماعي عن طريق 
املواقف الثقافية واالجتماعية واحل�صارية التي 
يتعر�س لها الفرد , فالفرد يتفاعل مع العديد 
من املواقف املختلفة كل يوم , ويتفاعل مع العديد 
من االإفراد يف املنزل , واملدر�صة , والعمل , ويف 
ال�صارع . وتلعب املواقف دورا هاما وتاأثر تاأثريها 
, فقد  للفرد  بالن�صبة  االأ�صخا�س  ا�صد من دور 
يكون  عندما  معني  ب�صلوك  البنه  االأب  ي�صمح 
مبفرده , وال يقبل منه هذا ال�صلوك يف مواقف 
اجتماعية اأخرى يف ح�صرة الغرباء اأو ال�صيوف 

مثال .  
تت�صم  ت�صرفات  نت�صرف  م��ا  ك��ث��ريا  ون��ح��ن   
منازلنا  يف  وجودنا  اأثناء  واحلرية  باالنطالق 
يف حالة ا�صرتخاء, كاأن جنل�س مبالب�س معينة 
عندما ت�صتد درجة احلرارة يف حني يف مواقف 
اأخرى ويف نف�س الظروف اجلوية ال ن�صتطيع اأن 
نفعل ذلك يف حمال ما . ويف دور العبادة يتحتم 
باخل�صوع  يت�صم  �صلوكا  ي�صلك  اأن  االإن�صان  على 
املوقف خمتلف متاما عن  وه��ذا   , واالح���رتام 
ال�صارع  اأو  املنزل  يف  وجودنا  اأثناء  اأخر  موقف 
خال�صة القول لكل بيئة و�صع خا�س وثقافة �صلوكية 
خا�صة ولها اأثار خا�صة على �صلوك اأف��راد املجتمع 
الواحد مما ي�صفي عليه �صبغة بطابع خا�س يختلف 
من بيئة اإىل اأخرى , ومن جمتمع اإىل جمتمع اأخر  

■
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 البد من وجود  معاي
عقالنية توس لر�سم 

ال�سور احلقيقة للثقافة 
بعيدا عن االأنانية 

والعن�سرية والتزمت 
 والتزويق املزي
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تكررت عملية ف�شل الدين عن الدولة ثال مرات يف التاريخ . مرتان على يد اليهود ، ومرة على يد قائد م�شلم قام بعملية 
الف�شل بن الدين والدولة فاحد �شرخا يتا يف العقيدة الوليدة اجلديدة ال تزال اآثاره املدمرة اإىل هذا اليوم. 

املحاوالت الثال كانت كذبة كى حلرف م�شار اخلالفة ب�شقيها الديني وال�شيا�شي ل�شالح من يل اإليه نفو�شهم اإما ح�شدا 
اأو طمعا. 

التي أسست لفصل الدين عن الدولة 
المحاوالت الثالث

ايزابيل بنيامن ماما ا�شوري
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لعملية  الأوىل  اللبنات  و�ضع  والــذي  لذلك  امل�ؤ�ض�س 
الف�ضل ه� ال�ضيطان حيث كان ذلك يف عامل اخللق 
ان  الن�رانية  املخل�قات  كل  الرب  اأمر  عندما  الأول 
ان  ابلي�س  فعرف   ، يــداه  �ضنعته  ملا  بالطاعة  تدين 
�ضيء  كل  على  ي�ضتح�ذ  �ض�ف  اجلديد  املخل�ق  هذا 
و�ض�ف يب�ء ه� بالف�ضل ك�نه رئي�ضا لطائفة عظيمة 
كان  ان  بعد  تابعا  وي�ضبح  الن�رانية  املخل�قات  من 
متب�عا، فاعرت�س واحتج وحاول ان يعزل نف�ضه عن 
النقياد لهذا املخل�ق الطيني متميزا عليه مبا ميلكه 

من مزايا اعتقدها هي الف�ضل. 
هذه املحاولة ل نحت�ضبها لنها حدثت بني خمل�قني 
عمليات  لكل  ال�ضا�س  و�ضعت  ولكنها  متكافئني  غري 
النحراف فيما بعد، حيث تعهد ال�ضيطان باأن مينع 
الن�ضان من ممار�ضة دوره الديني وال�ضيا�ضي يف اآن 
واحد واإخ�ضاعه عن طريق تزيني ال�ضه�ات له، لكي 

يك�ن خادما لل�ضيطان، وهذا ما ح�ضل كثريا. 
 

اأيـــدي  عــلــى  جـــرت  الأوىل  املــحــاولــة 
بــاأن  ــ�راة  ــت ال تــذكــر  الــيــهــ�د ح�ضبما 
واحدث�ا  لذلك  ا�ض�س  اول من  اليه�د 
ــهــم حيث  ــدي ـــذا الــفــ�ــضــل عــلــى اي ه
اتبع�ا ال�ضيطان يف كل ما طلب منهم 
�ضخ�ضا  وعين�ا  و�ضيه  وعزل�ا  م��ضى  على  ومتردوا 
بن  )له��ضع  الدينية  القيادة  فجعل�ا  ارت�ض�ه  منهم 
ن�ن(.)1( وتقا�ضم القيادة ال�ضيا�ضية مردة النقالب 
وت�ضلط�ا  بيته  يف  ه��ضع  فاجل�ض�ا  و�ضاحبه.  العازر 
هم على كل مقدرات و�ض�ؤون الدولة ُيق�ضم�ن الم�ال 
، وُيجي�ض�ن اجلي��س ل بل �ضادروا حتى حق ه��ضع 
يف احلكم الديني فمالأت بدعهم الت�راة وه� ما نراه 

من ا�ضطراب فيها اإىل هذا الي�م. 
عن عملية الف�ضل هذه حتدثنا الت�راة فتق�ل : �ضريعة 
م��ضى ت�ضمنت مبداأ ف�ضل الكني�ضة عن الدولة، فلم 
ُي�ضمح للملك باأن يت�ىل مهاّم كهن�تية. و نرى ذلك 
وا�ضحا يف �ضفر اخبار الأيام الذي ي�ضرح لنا عملية 
د�س الن�س املزيف الذي ُتعزل فيه ال�ضلطتان الدينية 
ربط  اإىل  عمدوا  بل  بذلك  يكتف�ا  ومل  وال�ضيا�ضية 
باأن  وقال�ا  الرب  به  اأمر  ن�ضا  فجعل�ه  بالرب  ذلك 
باأ�ضد  امللك(  )ُعزيا  ل�ضرب  �ضخ�ضيا  تدخل  الرب 
المرا�س اإيالما )الرب�س( حيث اأن �ضريعة الت�راة 

ليحرق  الرب  هيكل  اإىل  يدخل  ان  امللك  على  حُترم 
البخ�ر لن هذا من عمل الكاهن فقط.وعزيا ملك 

�ضيا�ضي دني�ي.
فبماذا ُيحدثنا هذا ال�ضفر عن عملية الف�ضل وكيف 

مت ربطها باهلل ؟ 
ــ عزيا  اأخبار اليام الثاين : ))تعجرف  يق�ل �ضفر 
ـــ وعمل ما ه� فا�ضد وه� ما اأدى اإىل هالكه،وحتدى 
على  البخ�ر  ليحرق  الهيكل  دخــل  لأنــه  اإلهه  الــرب 
املذبح فتبعه عزريا الكاهن ومعه ثمان�ن كاهنا ... 
وقال�ا له ل يحق لك يا ُعزيا امللك ان حترق البخ�ر 
املكان  هذا  من  اخــرج  الكهنة،  حق  من  فهذا  للرب 
يف  الــرب�ــس  فانفجر  الكهنة  على  فغ�ضب  املقد�س 

جبهته((. )2(
النف�ضال  حالت  اوىل  ا�ض�س  الذي  ه�  الن�س  هذا 
بني الدين وال�ضيا�ضة حيث جعل لعزيا امللك احلكم 
ال�ضيا�ضي ، ولعزريا الكاهن احلكم الديني،وال�ضبب 
ه� النقالب الذي ح�ضل على ه��ضع بن ن�ن حيث 
ال�ضيا�ضية  �ضلطته  وعامري  عــازار  ال�ضيخان  تقا�ضم 

والدينية. 
 

ــهــد اإىل  ــض ــ� ثـــم يــنــتــقــل بــنــا امل
فل�ضطني حيث ظهر ي�ض�ع امل�ضيح 
الدينية  ال�ضلطتني  يحمل  وهــ� 
من  يت�ضح  وهـــذا  وال�ضيا�ضية 
بق�لهم  له  اليه�د  اتهام  خــالل 
كما يف اإجنيل ل�قا 23: 2)) اإننا وجدنا هذا ُيف�ضد 
اإنه  قائال:  لقي�ضر،  جزية  ُتعطى  اأن  ومينع  الأمــة، 
علمهم  وح�ضب  نظرهم  يف  فه�  ملك((.  م�ضيُح  ه� 
ثارت  ولذلك  وال�ضيا�ضية  الدينية  ال�ضلطتني  مُيثل 
ملك  هريود�س  القي�ضر  بتحري�س  وبــداأوا  ثائرتهم 
اأنه  زاعمني  ي�ض�ع  على  بيالط�س  والــ�ايل  اليه�دية 
ان  ُيريد  ي�ض�ع  ان  اي  اليه�دية(  )ملك  انــه  يزعم 
ي�ضلبك �ضلطتك ال�ضيا�ضية ا�ضافة اإىل زعمه انه ابن 
تقدميه  يف  وت�ضبب�ا  الدينية  ال�ضلطة  ميلك  اي  اهلل 
ي�جهه  كــالم  اول  يف  �ضاأله  الــذي  القي�ضر  لــ�ايل 
اإىل  بيالط�س  : ))ثم دخل  فيه  يق�ل  امل�ضيح  لي�ض�ع 
دار ال�لية ودعا ي�ض�ع وقال له : اأنت ملك اليه�د؟)3( 
ولذلك نرى انه عند اعدام ي�ض�ع و�ضع�ا لفتة ط�يلة 
علتُه  راأ�ــضــه  فــ�ق  ))وجعل�ا   : فيها  كتب�ا  عري�ضة 

“
مكت�بة: هذا ه� ي�ض�ع ملك اليه�د((.)4(.

بعده  ُيعني اخلليفة من  ان  ي�ض�ع  ا�ضتطاع  ومع ذلك 
ــا  ))َي  : لــه  قــائــال  ال�ضفا  �ضمع�ن  اإىل  عهد  حيث 
اأَْنَت   ، َيا َربُّ َنَعْم  َلُه:  َقاَل  بُِّني؟  اأَحُتِ ُي�َنا،  ْبَن  �ِضْمَعاُن 
ولكن  َغَنِمي((.)5(  اْرَع  َلُه:  َقاَل  اأُِحبَُّك.  اأَينيِّ  َتْعَلُم 
على  بــالنــقــالب  فقام�ا  ذلــك  يعجبهم  مل  اليه�د 
انه  حتى  �ضيم�ن  و�ضاحبه  ب�ل�س  واتبع�ا  �ضمع�ن 

جاءهم باجنيل جديد فقبل�ه. 
واما من يزعم ان ي�ض�ع ه� الذي ف�ضل بني الدين 
وما  لقي�ضر  لقي�ضر  ما  )دعــ�ا   : لق�له  وال�ضيا�ضة 
للنا�س للنا�س(( فهذا وهم لأن ي�ض�ع هنا عرف ان 
ليقتله  للقي�ضر  وت�ضليمه  به  لاليقاع  مكيدة  هناك 
الدع�ة  امل�ضروعة من اجل حماية  التقية  فا�ضتخدم 

لكي ل تنهار ب�ضبب مكيدة يه�دية �ضغرية . 
من  البرت  عملية  الفرية  هذه  ادعياء  ا�ضتخدم  وقد 
من  الن�س  الــقــارئ  تابع  ولــ�   ، ق�لهم  اثــبــات  اجــل 
ب على  البداية لعرف مقدار الأذى واخلبث الذي �ضُ

كل االنبياء مل 
يف�سلوا بني عملهم 
الديني وال�سيا�سي 

وكذلك نبي اال�سالم 
مل يف�سل بني عمله 
كنبي وامام وحاكم 

لدولة ا�سالمية
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ي�ض�ع . 
: ))حينئذ ذهب  اإجنيل متى  فالن�س يق�ل كما يف 
الفري�ضي�ن وت�ضاوروا لكي ي�ضطادوه بكلمة.فاأر�ضل�ا 
انهم  ــرتاءون  ي الهريود�ضيني  مع  ج�ا�ضي�ضهم  اإليه 
حكم  اإىل  ُي�ضلم�ه  حتى  بكلمة،  مُي�ضك�ه  لكي  اأبــرار 
ال�ايل و�ضلطانه . ف�ضاأل�ه قائلني : يا معلم، نعلم انك 
�ضادق وُتعلم طريق احلق ول ُتبايل باأحد، فقل لنا : 
ماذا تظن ؟ اأيج�ز اأن ُتعطى جزية لقي�ضر اأم ل ؟ 
فعلم ي�ض�ع خبثهم وقال : ملاذا ُترب�نني يا مراوؤون؟ 
.... فقال لهم: اأعط�ا اإذا ما لقي�ضر لقي�ضر وما هلل 
وترك�ه  وتعجب�ا  بكلمة  مُي�ضك�ه  ان  يقدروا  فلم  هلل. 
و�ضالمة  �ضالمته  ي�ض�ع  اكت�ضب  فقد  ومــ�ــضــ�ا()6( 
ر�ضالته من خالل ك�ضفه للم�ؤامرة وا�ضتخدامه للتقية 
باأروع �ض�رها حينما قال للج�ا�ضي�س اروين دينارا. 
ال�ض�رة  هــذه  ملــن   : لهم  فقال  ديــنــارا  لــه  فقدم�ا 
اإذا  اعط�ا  لهم  فقال   . لقي�ضر   : قال�ا  والكتابة؟ 
ما لقي�ضر لقي�ضر .. اأي ان هذه النق�د التي عليها 
اعط�ها  لقي�ضر  ارجع�ها  وا�ضمه  القي�ضر  �ض�رة 
الدين  بعزل  امرا  لي�س  وهذا   .. ال�ض�رة  ل�ضاحب 
عن �ضلطة القي�ضر.)7( بقدر ماه� تقية حتت ظل 

الت�رية امل�ضروعة .
 

الف�ضل  عــمــلــيــة  حــدثــت  ثـــم 
وال�ضيا�ضة  الدين  بني  الثالثة 
�ضعارها  امل�ؤمرة  رفعت  عندما 
حممد)�ضلى  النبي  وفــاة  بعد 
 ((  : و�ضلم(  واآلـــه  عليه  ــه  اال
بني  يف  واخلالفة  النب�ة  تتمع  ان  قري�س  كرهت 
اب�  حمله  الذي  نف�ضه  ال�ضعار  وه�   )8( ها�ضم((. 
�ضفيان يف فتح مكة عندما قال للعبا�س : ا�ضبح ملك 
انها  ويحك  العبا�س:  له  فقال   . عظيما  اخيك  ابن 

النب�ة ولي�س امللك. 
ابن  فنجد  دليل  دون  من  اتهاما  ان�ضب  ان  اريد  ول 
يعترب  الذي  الثاين  اخلليفة  مع  حماورته  يف  عبا�س 
من  امل�اقف  من  وغريها  املحاورة  هذه  ا�ضا�س  على 
والدولة  الدين  بني  الف�ضل  لعملية  امل�ؤيدين  اأبــرز 
در�س  التي  الدينية  خلفياته  من  فيها  انطلق  والتي 
من  وت�ضرب  ط�يلة  �ضنني  اليه�د  ايــدي  على  فيها 
النقالب  عملية  اإىل  ُي�ضري  عبا�س  فابن   ، ثقافتهم 
يف  جاء  حيث  اآدم  على  اإبلي�س  بها  قام  التي  الأوىل 

))يا  عبا�س:  لبن  قال  الثاين  اخلليفة  اأن  املحاورة 
ابن عبا�س اأتدري ما منع ق�مكم منكم بعد حممد؟ 
فاأمري  اأدري  اأكن  مل  اإن  فقلت:  اأجيبه؛  اأن  فكرهت 

امل�ؤمنني يدريني.
اأن يجمع�ا لكم النبّ�ة واخلالفة  فقال عمر: كره�ا 
فتبّجح�ا على ق�مكم بجحا بجحا فاختارت قري�س 

لأنف�ضها فاأ�ضابت ووفقت.
اإن تاأذن يل يف كالم ومتّط  فقلت: يا اأمري امل�ؤمنني 

عّني الغ�ضب تكّلمت.
فقال: تكّلم يا ابن عبا�س.

قري�س  اختارت  امل�ؤمنني  اأمــري  يا  ق�لك  اأمــا  فقلت: 
اختارت  قري�ضا  اأن  فل�  ووّفقت؛  فاأ�ضابت  لأنف�ضها 
لأنف�ضها حيث اختار اهلل عّز وجل لها لكان ال�ض�اب 
اإّنهم  ق�لك  ــا  واأم حم�ض�د،  ول  مــردود  غري  بيدها 
كره�ا اأن تك�ن لنا النبّ�ة واخلالفة فاإن اهلل عّز وجل 
و�ضف ق�مًا بالكراهية فقال: )ذلك باأنهم كره�ا ما 

اأنزل اهلل فاأحبط اأعمالهم(.
عبا�س  ابــن  يا  واهلل  هيهات  الثاين:  اخلليفة  فقال 
اأفرك  اأن  اأكــره  كنت  اأ�ضياء  عنك  تبلغني  كانت  قد 
اأمري  يا  عنها فتزيل منزلتك مني؛ فقلت: وما هي، 
امل�ؤمنني؟ فاإن كانت حّقًا فما ينبغي اأن تزيل منزلتي 
عن  الباطل  اأمــاط  فمثلي  باطاًل  كانت  واإن  منك، 

نف�ضه.
فقال عمر: بلغني اأّنك تق�ل اإّنا �ضرف�ها عّنا ح�ضدًا 

وظلمًا.
تبني  فقد  ظلمًا  امل�ؤمنني  اأمــري  يا  ق�لك  اأّمــا  فقلت: 
للجاهل واحلليم، واأما ق�لك ح�ضدًا فاإن اإبلي�س ح�ضد 

اآدم فنحن ولده املح�ض�دون.
اأبت واهلل قل�بكم يا بني ها�ضم  فقال عمر: هيهات 
فقلت:  يزول،  ما  وغ�ّضًا  و�ضغنا  يح�ل  ما  ح�ضدًا  اإل 
اأذهب  ق�م  قل�ب  ت�ضف  ل  امل�ؤمنني،  اأمري  يا  مهاًل 
اهلل عنهم الرج�س وطّهرهم تطهريا باحل�ضد والغ�س 

فاإن قلب ر�ض�ل اهلل )�س( من قل�ب بني ها�ضم.
فقال اخلليفة: اإليك عني يا ابن عبا�س،((.)9( 

فابن عبا�س هنا ُي�ضري اإىل تلك ال�اقعة وربط بينها 
ها�ضم.ف�ضبه  لبني  قري�س  ح�ضد  من  حدث  ما  وبني 
عملهم بعمل ابلي�س املتمرد املن�ضق عن ارادة الرب. 

ولذلك فقد التب�ضت الم�ر على اخلليفة الثاين، هل 
ه� خليفة او ملك فلم يكن ُي�ضدق ولذلك نراه ي�ضاأل 
ا�ضتاذه كعب الحبار فيق�ل له : )): اأن�ضدك باهلل يا 

كعب! اأتدين خليفًة اأم ملكًا؟((. )10(
اختالق  اإىل  عمدوا  عنهم  ال�ضبهة  ابعاد  ولغر�س 
طريقة ائمة الفت�ى فتاأ�ض�ضت على اثر ذلك املذاهب 
ائمة  وعزل�ا  اخلليفة  عمل  عن  الفت�ى  عزل�ا  حيث 
الفت�ى ممن ن�ضبهم اهلل وابدل�هم ب�ضّناع اخللفاء 
حنبل  وابــن  ومــالــك  وال�ضافعي  حنيفة  ابــي  امــثــال 
اخلالفة  طعم  ال�ضالمية  المة  تذق  ومل  وغريهم. 
وال�ضيا�ضة  الدين  بني  تمع  التي  احلقة  الربانية 
باحلكم  الــنــا�ــس  فيها  متــتــع  قليلة  ـــرتات  ف يف  اإل 
 )11( الفاطمية  الدولة  يد  على  احل�ضاري  العادل 
واحلمدانية والب�يهية والدار�ضة ودولة بني الحمر 
اإيران حيث  الإ�ضالمية يف  الث�رة  على عهد  وحديثا 
اإىل  اأدى  مما  ال�ضلطتني  بني  الأعلى  املر�ضد  يجمع 

تط�ر عمراين وح�ضاري �ضريع وجميل. 
وكذلك فاإن مراجع اتباع اأهل البيت عليهم ال�ضالم 
للعمل بذلك لنهم ل يف�ضل�ن بني  ميتلك�ن الهلية 
عندما  به�ضتي  ال�ضهيد  قال  كما  وال�ضيا�ضة  الدين 
�ضاأله بع�س ال�ضحفيني الغربيني يف حماولة لالإيقاع 
وهــم  بال�ضيا�ضة  الــديــن  رجـــال  يحكم  كــيــف   : بــه 
 : لهم  فقال   . واحتيال  خــداع  ال�ضيا�ضة  ان  يعرف�ن 
 ، ديانتنا  عني  فهي  �ضيا�ضتنا  اما   .. �ضيا�ضتكم  تلك 

وديانتنا عني �ضيا�ضتنا.)12( 
يف�ضل�ا  النبياء مل  كل  لأن  ال�ض�اب  وهذا ه� عني 
وال�ضيا�ضي وكذلك نبي ال�ضالم  الديني  بني عملهم 
لدولة  وحــاكــم  ـــام  وام كنبي  عمله  بــني  يف�ضل  مل 
ا�ضالمية وليدة حيث نراه ُيرا�ضل كبار امللك�ك امثال 
ُيجّي�س  احلب�ضة.وكذلك  وملك  والقي�ضر  ك�ضرى 
اجلي��س وي�زع املال ويتدخل يف اخل�ض�مات وف�س 

النزاعات ويحل م�ضاكل القبائل. 
وهذا ه�م�ضداق ق�ل الرب : ))ياداود اإنا جعلناك 
باحلق(()13( النا�س  بني  فاحكم  الأر�ــس  يف  خليفة 
وكلمة باحلق غطاء تختفي حتته كل مفاهيم الدين 
املطلقة  اللهية  باحلاكمية  الميــان  لأن  وال�ضيا�ضة 
كل  على  ال�ضريعة  تطبيق  ب�ضرورة  الميــان  ي�ضتتبع 
والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  فيها  مبا  احلياة  مناحي 

والع�ضكرية وغريها . 
 

امل�ضادر والت��ضيحات ـــــــــــــــــــــــ
و�ضي  على  انقلب  من  راأ�ــس  على  و�ضاحبه  اليعازر   -1
خليفة  عليهم  وعين�ا  ذلك  يف  ال�ضعب  وتبعهم  م��ضى. 
من اختيارهم وترك�ا من اختاره الرب ونبيه ال��ضي ) 

3
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اعترب الباحثون اجلرمية باأنها اأي فعل من االأفعال املحظورة يف املجتمع كونها تعد 
عامال اأ�صا�صيا لتهدمي املجتمعات وقد و�صعت قوانني و�صوابط للحد منها لكي تتالءم 
مع تركيبة كل جمتمع �صواء الدينية والعقائدية اأو الو�صعية اإذ اأن لكل جمتمع خرباء 
وخمت�صنٍي مهمتهم و�صع القوانني الرادعة للجرمية وت�صنيفها اىل جرائم كبرية 
و�صغرية وكذلك ت�صنيف اجلرائم اىل جرائم �صد االإن�صانية وجرائم حربية, فى 
بع�س الدول تعّد كل االعتداءات التي تقع على حياة الطفل مبثابة جرمية قتل يعاقب 
عليها القانون باأ�صد العقوبات كلما �صغر �صن الطفل, بينما تعترب جمتمعات اأخرى 
قطع اليد جرمية حتى وان كانت ق�صا�س لل�صارق وفق املنهج االإ�صالمي بينما تعد 
جمتمعات اأخرى قطع الراأ�س جرمية كربى يحا�صب عليها القانون يف حني عدت دول 
اخرى ق�صية ترويع الن�صاء جرمية كربى وبع�صها تعترب منع االكل واملاء عن اال�صارى 

جرمية وغريها من الت�صنيفات التي قد يطول املقام ل�صردها.
ولكننا لو ا�صتوقفنا قليال واأمعنا النظر يف اجلرائم اعاله �صنجد ان تلك اجلرائم  
مبجملها ارتكبت بحق االإم��ام احل�صني عليه ال�صالم واهل بيته االطهار يف واقعة 
الطف بل ان اعداء االمام احل�صني عليه ال�صالم ارتبكوا جرائم ب�صعة مل يكن لها 
وجود يف �صلم الت�صنيفات, ولعل يف ذلك �صر اإلهي بان تكون ق�صية االمام احل�صني 
عليه ال�صالم جرمية جمعت كل ت�صنيفات اجلرائم احلربية واجلرائم �صد االن�صانية 
كون املجتمعات التي تعترب االعتداء على الطفل جرمية كربى فانها �صتجد ان جرمية 
قتل عبد اهلل الر�صيع اأب�صع جرمية عرب التاريخ واملجتمعات التي تعترب ترويع الن�صاء 
)جرمية(, �صتجد ان ق�صية �صبي الن�صاء بعد واقعة الطف جرمية كربى اقرتفها 
اعداء احل�صني بحق اهل بيته واملجتمعات التي تعترب قطع اليد )جرمية(, �صتجد ان 
االعداء قد ارتكبوا جرمية كربى بقطع كفي ابي الف�صل العبا�س عليه ال�صالم ا�صافة 
اىل املجتمعات التي تعترب االعتداء على احليوانات والزرع )جرمية( �صتجد ان اعداء 
االمام احل�صني قد اعتدوا على اخليول واحرقوا الزرع وغريها, ولعلنا لو ت�صفحنا 
بنود حقوق االن�صان املنتهكة يف كربالء التي �صنفتها جمعيات حقوق االن�صان �صنلم�س 
بان هنالك ثمان بنود للهتك و�صع مقابلها بنود اخرى �صنفتها �صمن قمة االن�صانية 
التي حتلى بها االمام احل�صني عليه ال�صالم يف تعامله مع افراد عائلته وجي�صه وحتى 

مع اعدائه.
ولعلنا من خالل ماذكرناه من مواقف �صابقة �صنتو�صل اىل حقيقة مهمة ارادها اهلل 
�صبحانه وتعاىل يف ان تكون ق�صية االمام احل�صني عليه ال�صالم ق�صية اأممية ت�صتوعب 
مظلوميتها جميع لغات العامل وتدركها العقول مبختلف �صبل تفكريها وحت�س بها 
ال�صعوب مبختلف توجهاتها ويتاأمل لها العا�صقون كونها جرمية مل ي�صهد لها مثيل يف 

تاريخ الب�صرية.

االإمام احل�شن ... واحلقوق االأية املنتهكة

• ولء ال�ضفار 

ي��ضع( جال�ضا يف بيته كما يف �ضفر نحميا ، ال�ضحاح 9 : 17. )) بغ�ا هم واآباوؤهم 
رئي�ضا  اأقام�ا  متردهم  وعند  ال�ضتماع،  واأب�ا  ل��ضاياك  ي�ضمع�ا  ومل  رقابهم  و�ضّلب�ا 
عظيمة((.  اإهانة  وعمل�ا   ، ظه�رهم  وراء  �ضريعتك  وطرح�ا  عليك  ومتردوا  وع�ض�ا 
وهكذا بداأت م�ضرية افرتاق الأمة فكانت يف بداية اأمرها فرقتني . فرقة تبعت اليعازر 

و�ضاحبه . وفرقة تبعت ي��ضع بن ن�ن حامل ل�اء العلم الديني وال�ضيا�ضي .
2- �ضفر اأخبار الأيام الثاين 26 : 16.

3- اإجنيل ي�حنا 18: 33.
4- اإجنيل متى 27: 37.

5- اإجنيل ي�حنا 21: 16.
ف�ا م��ض�ع  6- اإجنيل متى 22 : 17 . و اإجنيل ل�قا 20 : 22. ونالحظ هنا ان اليه�د و�ضّ
اجلزية التي مُتثل ال�ضريان الذي ي�ضتمد منه القي�ضر دمي�مة ملكه فكانت احد اهم 
اتهاماتهم لي�ض�ع هي انه ُيريد ان مينع اجلزية عن القي�ضر، ويف م�ضهد مماثل نرى 
اأرعبه قطع بع�س القبائل للجزية عنه فرفع �ضعاره : ))ُيريدون  اأبا بكر ال�ضديق  ان 
ان ُيفرق�ا بني ال�ضالة واجلزية ل� منع�ين عقال .. لقاتلتهم عليه(( وفعال �ضن حرب 
خاطفة ادت اإىل قتل قائد م�ضلم وابادة ع�ضريته و�ضبي زوجته غنيمة خلالد بن ال�ليد 

ف�ضاعت دمائهم حتت �ضبهة تاأول فاخطاأ . والق�ضة معروفة. 
7- يف بحثي اجلديد وه� حتت عن�ان )هل عمل النبياء واتباعهم بالتقية ؟ التقية من 
اهم ا�ضلحة الأديان( . �ضلطت ال�ض�ء فيه على الكثري من امل�اقف التي امر الرب فيها 

انبياءه با�ضتخدام التقية. 
8- تاريخ الطربي ط. م�ضر الوىل، 30/1 ـ  32.و تاريخ ابن الثري، 24/3 ـ 25.

9- انظر تاريخ الطربي يف ذكر �ضرية عمر من ح�ادث �ضنة 23
10- راجع الهندي يف كنز العمال ج 12 �س 574.

11- اجمع امل�ضت�ضرق�ن على ت�ضمية الع�ضر الذي حكم فيه ال�ضيعة بالع�ضر الذهبي 
العامل  فكان   ، اأجمع  ال�ضالمي  العامل  الق�ية  ال�ضيعية  الدول  حكمت  حيث  للم�ضلمني 
ال�ضالمي اأجمع من ال�ضني اىل املحيط الهادي حتت احلكم ال�ضعي من عام 321 - 447 
هجرية . وا�ضحى ذلك الع�ضر الذهبي ع�ضر العلم و احلرية و الرفاه القت�ضادي و 
التكافل الجتماعي و الثبات ال�ضيا�ضي واأزيلت كافة الفروق املذهبية حيث عينت الدولة 
الفاطمية الكثري من اهل ال�ضنة وزراءًا وولة لها واعطت احلريات الدينية لكل النا�س 
مثلما فعلت الدول ال�ضيعية الخرى يف العراق و ايران و حلب و املغرب و الندل�س . فقد 
كان القرن الرابع الهجري قرن الزدهار و احل�ضارة و الرقي والن�ضجام الرائع بني 
الدين وال�ضيا�ضة وه� قرن احلك�مات ال�ضيعية يف العامل ال�ضالمي الذي اعطى ال�ضيعة 
والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  احلياة  فانتع�ضت   . للنا�س  الفكرية  و  الدينية  احلريات  فيه 
والثقافية والجتماعية والدينية للم�ضلمني وغريهم وعا�س امل�ضلم�ن والأقليات الأخرى 
حياة راقية يف املدنية ، مل يتع�دوها من قبل.وق�ضى ال�ضيعة على الفروقات املذهبية 
والدينية ومنع�ا العتداءات الفئ�ية والق�مية ، وا�ضغل�ا النا�س بالعمل واجلهاد فانتهت 
البطالة فعا�س اهل ال�ضنة واجلماعة حتت ظالل الت�ضيع اأف�ضل حياة راقية بال اأذى ول 
حرمان ، ونال�ا حق�قهم بال حيف ، فاخذ ال�ضيعة بيدهم اىل العلم واحلرية والعدالة 
.ولكن مع ال�ضف فاإن علماء اهل ال�ضنة مينع�ن اتباعهم من مطالعة التاريخ وُيحرم�ن 
واديانهم  اطيافهم  بكافة  النا�س  مع  ال�ضيعية  احلك�مات  �ضرية  على  الطالع  عليهم 

ومذاهبهم عرب التاريخ.
12- الق�ل يف ال�ضا�س لآية اهلل ح�ضن املدر�س ، لرمبا ا�ضتعاره الدكت�ر به�ضتي هكذا 

وجدته. 
13- �ض�رة �س : 26.

يو 
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حرويف�أدرْك 



ب�����������اأن ج����ي���������س ح�����������رويف ف�����ي�����ك ي����رجت����ف 
ال���������ش����رف  م������دح������ك  يف  ب�������ه  ي����ل����ي����ق  ل�����ك�����ي 
ح�����ت�����ى ي������ك������اد ح�������ي�������اًء م�����ن�����ك ي���ن�������ش���رف 
وي���خ���ت���ل���ف  امل�����������ش�����رى  ب�������ه  ي���������ش����ي����ق  وال 
ت�����ف�����ج�����رت ن�����ب�����ع ن����������ور ح����ي����ث����م����ا ي���ق���ف 
ي�������ش���ف  م�������ن  اهلل  ك������ت������اب  وراء  وه���������ل 
وال�������ش���ح���ف االق����������الم  و����ش���ف���ه���ا  يف  ت���ت���ي���ه 
ح�����واج�����ز ال����غ����ي����ب ع�����ن ع���ي���ن���ي���ه ت��ن��ك�����ش��ف 
ف�����ك�����ان م������ن ن����������وره ال����ق����د�����ش����ي ي���رت�������ش���ف 
واالأ�������ش������ف  م�����������ش�����راه  يف  احل����������زن  ت����ق����ل����ب 
وال�������ش���ل���ف  وال����ت����ي����ه  ب���ه���ا  ال���������ش����راب  اأودى 
وك����������ل م�����ع�����ن�����ى ب��������ال م�����ع�����ن�����اه ي����ن����ح����رف 
ال�������ش���دف  ي�������ش���م���خ  االع����������ايل  يف  وف����وق����ه����ا 
وك���������ل م�������ا ف�����ي�����ك ب������االع������ج������از ي���ت�������ش���ف 
ي���ن���ع���ط���ف  اال���������ش��������الف  م����ن����ع����ط����ف  وراء 
ف����ك����ن����ت اط�����ه�����ر م������ا ج����������ادت ب������ه ال���ن���ط���ف 
م��������وك��������ل ب�������������������دروب امل����������������وت حم�������رف 
اخل�������رف  اع�����م�����اق�����ه�����ا  يف  ت���������ش����ب����ت  وق���������د 
ك�������اأن�������ه�������ا ث��������م��������رات امل��������������وت ت���ق���ت���ط���ف 
وال������غ������رف  االأالآت  ت����ك���������ش����ف����ت  وق����������د 
ف�����ك�����ل�����ه�����ا ك���������رب���������الء ك�����ل�����ه�����ا ال����ن����ج����ف 
ي���ع���ت���ك���ف  ب�������ال�������ت�������وراة  امل������������وت  وزراع 
ل���ل�������ش���وء م�����ا وق�����ف�����ت ي�����وم�����ًا وم�������ا وق����ف����وا 
ي��ك��ت�����ش��ف  االرواح  يف  اهلل  اىل  ن��������ور 
ال�����رف  ب�����ه  ي�������ش���م���ع  مل  ال���������ش����ه����ادة  ع����ن����د 
ف������������اإن ح���������زين ق���������دمي ج���������اء ي���ن���ت�������ش���ف 
و������ش�����ار ب�����اجل�����رح ف���ي���ه���ا خ����ل����ف م�����ن ن����زف����وا 
خ��������وف ال�������ري�������اح وي������������دري ان��������ه ال����ه����دف 
م����������وك����������الت ب����������ه اي�����������������ان ي�����ن�����������ش�����رف 
وه����م���������س م�������وت ب���ه���م�������س ال����ل����ي����ل ي���ن���ج���رف 
ب�����االم�����������س ك��������ان ذن�������وب�������ًا ف����ي����ك ت���ق���رف 
ال���ت���ل���ف  ب�������ه  اودى  م�������ا  ت���������ش����م����د  ل�����ك�����ي 
وم���������ن م�����ن�����اب�����ع ف����ي���������س ال�������ن�������ور اغ�������رف 
ف�����الأي�����ن�����ا �����ش����ب����ح ف����ي����ه����ا ذل��������ك اخل����������زف ؟

اع������رف  ج����ئ����ت  م������ا  اذا  ح���������رويف  ادرْك 
ج�����ن�����دت�����ه ح���������ازم���������ًا ح�����ت�����ى ات������ي������ت ب���ه 
ي���������ش����د ح����ي����ن����ًا وح�����ي�����ن�����ًا ي���ن���ث���ن���ي وج������اًل 
وك������ي������ف ي������دن������و مل�������ن �����ش����ل����ى االل������������ه ل���ه 
ق����دم  اىل  ي�������ش���ع���ى  ان  ام����ان����ي����ه  اأق���������ش����ى 
ام��������ا اأع������ال������ي������ه ف������ال������ق������ران ف�����ا������س ب��ه��ا 
وح�����������ش�����ب�����ه ان�����������ه ا����������ش���������رى مب����ع����ج����زة 
وان���������������ه اي������ن������م������ا ال��������ق��������ى ب���������ش����رت����ه 
����ش���رى  االل���������ه  ع�����ر������س  اىل  �������ش������واه  وم��������ن 
ال����ط����ب����اق  ال���������ش����ب����ع  يف  ال�����ف�����ك�����ر  ي����ق����ل����ب 
وم�������ن �������ش������واه ي�������رى دن�����ي�����ا ال������غ������رور وق����د 
ب��������ددًا  ا�����ش����ب����ح����ت  يف  ال������������روح  ج������واه������ر 
درر  ح�����زن�����ه�����ا  يف  ذوت  ال�������وح�������ل  ويف 
ع���ج���ائ���ب���ه���ا  م������ن  اأدن������������و  ال����ع����ج����ائ����ب  اي 
ال���������ن���������ور وه�����������و ب��������اأ���������ش��������الب م����ط����ه����رة 
ح����ت����ى جت���������ش����د  ف����ي����ك ال������ن������ور اأج����م����ع����ه 
ق���ات���ل���ه���ا  ����ش���ي���ف  ب���������الدي  �����ش����ت����ات  ادرك 
����ش���رت  ال������دم������اء  ب���ح���ر  امل��������وت يف  ����ش���ف���ي���ن���ة 
وح������ول������ه������ا ج�����ث�����ث امل��������وت��������ى ب��������ال ع�����دد 
ار����������س امل�����ق�����اب�����ر ����ش���ج���ت م������ن م���ق���اب���ره���ا 
ده���������دى ب����ه����ا امل���������وت ي���ط���وي���ه���ا ����ش���وا����ش���ي���ة 
م����ق����اب����ره����ا  يف  ج�������دي�������د  ي����������وم  ك��������ل  يف 
وي��������ا ه����������داة ط�����ري�����ق اب�������ح�������روا ����ش���ف���ن���ًا 
ي�����ش��ب��ق��ه��م  امل�����ج�����د  اع����������ايل  يف  ت�����دف�����ق�����وا 
ا�������ش������اء ف���ي���ه���م ن����ف����و�����ش����ًا ادرك�����������ت ت����رف����ًا 
ف��م��ي  ف�����وق  احل������زن  ���ش��ي��ل  ف���ا����س  اذا  ع����ف����وًا 
ك�����م ������ش�����ار ف���ي���ه���ا ط�����ري�����د ال����ف����ك����ر م���ت���ه���م���ًا 
مي���������ش����ي وزغ����������ب ع����ل����ى ك����ف����ي����ه ي��ح��م��ل��ه��م 
وك������ي������ف �������ش������ار ذئ�����������اب ال�����ل�����ي�����ل ت���ت���ب���ع���ه 
ق���ل���ق  ل�����ي�����ل�����ه  يف  وي�����������ش�����ب�����ق�����ه  مي�����������ش�����ي 
���ش��ج��ن  م������ن  ال�����������روح  يف  م������ا  اط�����ل�����ق  االآن 
����ش���ع���ادت���ه���ا  يف  روح�����������ي  اأط��������ل��������ُق  االآن 
ي�����دي  اإت�������������ش������اع  ل����ل����دن����ي����ا  اف������ت������ح  االآن 
جت��������������ّراأ ال������ط������ن ح�����ت�����ى ع����������ّق خ����ال����ق����ه 
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يف اأحكام العبادات

الوجيز

 م�ضاألة  83 : اإذا جهر امل�ضلي يف م��ضع الإخفات اأو 
ن�ضيانًا  اأو  باحلكم  منه  جهاًل  اجلهر  م��ضع  يف  اأخفت 
اأثناء  تذكر  اأو  باحلكم  علم  واإذا   ، �ضالته  �ضحت 

القراءة �ضّح ما م�ضى وياأتي ب�ظيفته يف الباقي .
من  الثالثة  الركعة  يف  امل�ضلي  يتخري   :  84 م�ضاألة   
الظهر  �ضالة  من  الأخريتني  والركعتني  املغرب  �ضالة 
والع�ضر والع�ضاء بني قراءة احلمد والت�ضبيح ، ويجزي 
يف الت�ضبيح اأن يق�ل  �ضبحان اهلل واحلمُد هلل ول اإله اإل 
اهلل واهلل اأكرب  مرة واحدة والأوىل ثالث مرات ، كما 

اأن الأوىل اإ�ضافة ال�ضتغفار اإىل الت�ضبيحات .
احلمد  قراءة  يف  الإخفات  ــ  الأح�ط  على  ــ  ويجب 
اجلهر  يج�ز  نعم   ، الركعتني  هاتني  يف  والت�ضبيحات 
بالب�ضملة ل� اأختار احلمد ، اإل اإذا كان خلف الإمام يف 
�ضالة اجلماعة فاإنه ل يج�ز له اجلهر بها حينئذ على 

الأح�ط .
جهة  من  والت�ضبيحات  القراءة  حكم   :  85 م�ضاألة   
اعتبار القيام وال�ضتقرار وال�ضتقالل فيها ما تقدم يف 

تكبرية الإحرام .
4 ـ الرك�ع ، ويعترب فيه اأم�ر :

اأ ـ النحناء مبقدار ت�ضل اأطراف الأ�ضابع اإىل الركبة .
ب ـ القيام قبل الرك�ع ، باأن يركع وه� قائم على رجليه 

، ومن كان عاجزًا عن القيام يجزيه الرك�ع جال�ضًا .
ج ـ الذكر ، ويكفي فيه �ضبحان اهلل  ثالثًا اأو  �ضبحان 
ربي العظيم وبحمده مرة واحدة ، ويعترب املكث حال 
يعترب  كما   ، مبقداره  ال�اجب  الذكر  لأداء  الرك�ع 
يف  ول�  منه  راأ�ضه  يرفع  اأن  قبل  امل�ضلي  بدن  ا�ضتقرار 

حال عدم ال�ضتغال بالذكر ال�اجب على الأح�ط .
وكذا  النت�ضاب  فيه  ويعترب   ، الرك�ع  بعد  القيام  ـ  د 

ال�ضتقرار على الأح�ط .
5 ـ ال�ضج�د وه� واجب يف كل ركعة مرتني ، ويعترب فيه 

اأم�ر :
اأ - اأن يك�ن على �ضبعة اأع�ضاء : وهي اجلبهة والكفان 

والركبتان والإبهامان من الرجلني .

اأجزاء ال�شالة وواجباتها ب�ضمه تعاىل
احل�شيني  علي  ال�شيد  العظمى  اهلل  اآية  االأعلى  الديني  املرجع  �شماحة  مكتب  اإىل 

ال�شي�شتاين ) دام ّله الوارف (
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

نحن  نراه  وما  عمومًا  العامل  يف  احلا�شل  التكنولوجي  التطور  ومع  االأخرة  االآونة  يف 
نطرح  اأن  نوّد   ) االإنرنيت  خالل  )من  العاملية  التوا�شل  �شبكات  من  خ�شو�شًا  العراق  يف 
على جنابكم املوقر االأ�شئلة االآتية التي ابتلينا بها نحن العوائل امل�شلمة من اتباع اأمر 

املومنن ) عليه ال�شالم ( هذا وجعلكم اهلل ح�شنًا منيعًا لالإ�شالم وامل�شلمن.
واالأ�شئلة هي :

( هل يجوز للمراأة مرا�شلة اأي فرد على االإطالق ومن دون علم زوجها اأو اأبيها ، وكذا 
احلال بالن�شبة لالأبناء حيث يرا�شلون االإنا؟

( عند طلب الرجل معرفة ما يح�شل من مرا�شلة الزوجة اأو البنت اأو االإبن اأو االأخت 
يقولون : ) هذا لي�س من �شاأنك وال يحق لك االإّطالع على ذلك الأنه الف للخ�شو�شية 

ال�شخ�شية ( ، فهل هذا �شحيح ؟
( هل يحق للزوج اأو االأب حما�شبة الزوجة اأو االأوالد اإذا ا�شتمر التوا�شل مع االآخرين 
خ�شو�شًا اإذا كان ذلك التوا�شل في ومثر للريبة وال�شك بوجود عالقات غر �شرعية 

وبتعبر اآخر ما هي ويفة الزوج جتاه زوجته ، و ويفة االأب جتاه ابنته اأو ابنه ؟
جمع من امل�ؤمنني من مدينة ال�ضماوة

اجل�اب: ب�ضمه تعاىل
ل يج�ز للمراأة الت�ا�ضل مع الرجل باملرا�ضلة الكتبية اأو ال�ض�تية فيما ل يج�ز بامل�ضافهة بال فرق  
ول ينبغي لها الت�ضّرف على وجه يثري ريبة زوجها او اأبيها بل قد يحرم ذلك يف جملة من امل�ارد 
رعايته تاه  يلزمها  ملا  منافيًا  يعّد  بحيث  مريبًا عقالًء  الزوجة  قبل  الت�ضّرف من  كان  ل�  كما 
زوجها اأو كان الت�ضرف من البنت مما ي�جب اأذّية الأب �ضفقة عليها ، وكذلك احلال يف البن 
بالن�ضبة اىل اأبيه، واإذا ت�ّقف رفع الإ�ضكال على اّطالع الزوج اأو ال�الد على م�ضم�ن املرا�ضالت 

تعنّي ذلك اإذا مل يرتتب حمذور اآخر . 
وعلى العم�م فاإّن للزوج وال�الد وظيفة يف �ضاأن الزوجة وال�لد. قال اهلل تعاىل : ) َيا اأّيها اّلذيَن 
�ن  اآمن�ا ُق�ا اأنف�َضُكم واأهليُكم نارًا وُق�دها النا�ُس واحِلَجارُة عليها مالِئَكة ِغالٌ �ِضَداٌد ل يع�ضُ
اهلًل ما اأَمَرهم ويفعل�ن ما ُي�ؤمرون (. فعلى الزوجة والأولد اأن يك�ن�ا ع�نًا لهما يف القيام بهذه 
ال�ظيفة على ما اأمر اهلل تعاىل به ، ولهما يف حال عدم ال�ضتجابة لذلك القيام ب�ظيفة الأمر 

باملعروف والنهي عن املنكر يف م�رده ح�ضب ال�ض�ابط ال�ضرعّية واهلل العا�ضم.
مكتب 

ال�ضيد ال�ضي�ضتاين )دام ظّله( يف النجف الأ�ضرف
14/ �ضفر / 1435 هـ

املرا�شلة ع االنرنت
طبقا لفتاوى املرجع الدين االأعلى �شماحة اآية اهلل العظمى ال�شيد علي احل�شيني 

ال�شي�شتاين )دام له الوارف(
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◄اإعداد: هيئة التحرير

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

)قّد�س �شّره(

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

)دام ّله الوارف(
لي�س للر�ضاع اثر يف التحرمي ما مل تت�فر فيه �ضروط ثمانية وهي :

)1( حياة املر�ضعة ، فل� كانت املراأة ميتة حال ارت�ضاع الطفل منها الر�ضعات كلها اأو بع�ضها مل يكن لهذا 
الر�ضاع اأثر.

)2( ح�ض�ل الل للمر�ضعة من ولدة �ضرعية وان كانت ب�طء �ضبهة ، فل� دّر الل من املراأة من دون ولدة 
اأو ولدت من الزنا فاأر�ضعت بلبنها منه طفاًل مل يكن لإر�ضاعها اأثر.

اأو �ضرب الل املحل�ب من املراأة  )3( الإرت�ضاع بالمت�ضا�س من الثدي ، فاذا القي الل يف فم الطفل 
ونح� ذلك مل يكن له اأثر.

)4( خل��س الل ، فاملمزوج يف فم الطفل ب�ضيء اآخر مائع اأو جامد كالل وال�ضكر ل اأثر له.
)5( ك�ن الل الذي يرت�ضعه الطفل منت�ضبًا بتمامه اىل رجل واحد ، فل� طلق الرجل زوجته وهي حامل اأو 
بعد ولدتها منه فتزوجت �ضخ�ضًا اآخر وحملت منه وقبل ان ت�ضٍع حملها ار�ضعت طفاًل بل ولدتها ال�ضابقة 
من زوجها الأّول ثمان ر�ضعات مثاًل واكملت بعد و�ضعها حلملها بل ولدتها الثانية من زوجها الأخري ب�ضبع 
ر�ضعات مل يكن هذا الر�ضاع م�ؤثرًا ، ويعترب اأي�ضًا وحدة املر�ضعة فل� كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه 

فارت�ضع الطفل من احداهما �ضبع ر�ضعات ومن اُلخرى ثمان ر�ضعات ـ مثاًل ـ مل يكن لر�ضاعه اأثر.
)6( تعذي الطفل باحلليب فل� ارت�ضع ثم قاء احلليب ملر�س اأو نح�ه مل يرتتب اثر على تلك الر�ضعة.

)7( بل� الر�ضاع حّد انبات اللحم و�ضّد العظم ، ويكتفي مع ال�ضك يف ح�ض�له بر�ضاع ي�م وليلة ) 24 �ضاعة 
( اأو مبا بل خم�س ع�ضرة ر�ضعه ، واما مع القطع بعدم ح�ض�له وحتقق احد التقديرين ـ الزماين والكمي ـ 

فال يرتك مراعاة مقت�ضى الأحتياط.
ويالحظ يف التقدير الزماين ـ اأي الي�م والليلة ـ ان يك�ن ما يرت�ضعه الطفل من املر�ضعة ه� غذاوؤه ال�حيد 
طيلة تلك املدة بحيث يرت�ضع منها متى احتاج اليه اأو رغب فيه ، فل� منع منه يف بع�س املدة اأو تناول طعامًا 
اآخر اأو لبنًا من مر�ضعة اخرى مل ي�ؤثر ، نعم ل باأ�س بتناول املاء اأو الدواء اأو ال�ضيء الي�ضري من الأكل بدرجة 
ل ي�ضدق عليه الغذاء عرفًا ، والأح�ط وج�بًا اعتبار ان يك�ن الطفل يف اول املدة جائعًا ـ لريت�ضع كاماًل ـ 

ويف اآخرها رّويًا.
كما يالحظ يف التقدير الكمي ـ اأي اخلم�س ع�ضرة ر�ضعة ـ ت�ايل الر�ضعات بان ل يف�ضل بينها ر�ضاع من 
امراأة اخرى ول ي�ضر تخلل غري الر�ضاع وان تغذى به ب�ضرط ان يرت�ضع بعده جائعًا فريت�ي من الل فقط  
ويالحظ فيه اأي�ضًا ان تك�ن كل واحدة منها ر�ضعة كاملة بان يك�ن ال�ضبي جائعًا فريت�ضع حتى يرت�ي ، فال 
تندرج الر�ضعة الناق�ضة يف العدد ول تعترب الر�ضعات الناق�ضة املتعددة مبثابة ر�ضعة كاملة ، نعم اإذا التقم 
ال�ضبي الثدي ثم رف�ضه ل بق�ضد العرا�س عنه ، بل لغر�س التنف�س اأو النتقال من ثدي اىل اآخر ونح�هما 

ثم عاد اليه اعترب ع�ده ا�ضتمرارًا للر�ضعة وكان الكل ر�ضعة واحدة كاملة.
)8( عدم تاوز الر�ضيع للح�لني ، فل� ر�ضع اأو اأكمل الر�ضاع بعد ذلك مل ي�ؤثر �ضيئًا ، واأما املر�ضعة فال يلزم 

يف تاأثري ار�ضاعها ان يك�ن دون احل�لني من ولدتها.

لي�س للر�ضاع اأثر يف التحرمي مامل تت�ّفر فيه �ضروط ثمانية، وهي:
)1( حياة املر�ضعة: فل� كانت املراة ميتة حال ارت�ضاع الطفل منها الر�ضعات كّلها، اأو بع�ضها مل يكن 

لهذا الر�ضاع اأثر.
)2( ح�ض�ل الل للمر�ضعة من احلالل: اأي ولدة ناتة من وطء م�ضروع وما  بحكمه، ك�ضبق املاء 
اإىل فرج زوجته من غري وطء، ويلحق به وطء ال�ضبهة على الأق�ى، فل� ولدت املراة من الزنا فاأر�ضعت 

بلبنها منه طفال مل يكن لإر�ضاعها اأثر.
)3( ح�ض�ل الل من ال�لدة: فل� دّر الل من املراة من دون ولدة مل يكن لإر�ضاعها اثر.

)4( الرت�ضاع بالإمت�ضا�س من الثدي: فاإذا األقى الل يف فّم الطفل اأو �ضرب الل املحل�ب من املراأة 
ونح� ذلك مل يكن له اأثر.

)5( اأن يك�ن متام العدد من امراأة واحدة، فل� ارت�ضع بع�س الر�ضعات من امراأة واأكملها من امراأة 
ُاخرى مل ين�ضر احلرمة واإن احّتد الفحل.

)6( اأن يك�ن متام العدد من ل فحل واحد، ول يكفي احّتاد املر�ضعة.
اأن  فل� طّلق الرجل زوجته وهى حامل، وبعد ولدتها منه فتزّوجت �ضخ�ضًا اآخر، وحملت منه، وقبل 
ت�ضع حملها اأر�ضعت طفال بل ولدتها ال�ضابقة من زوجها الأّول ثمان ر�ضعات، مثال ـ واأكملت بعد 

و�ضعها حلملها بل ولدتها الثانية من زوجها الأخري ب�ضبع ر�ضعات مل يكن هذا الر�ضاع م�ؤّثرًا.
)7( بل� الر�ضاع حّدًا اأنبت اللحم و�ضّد العظم، وه� الأ�ضل يف الر�ضاع املحّرم، ومع ال�ضك يف حتّققه 
اأو تقدير  بل خم�س ع�ضرة ر�ضعة  الر�ضاع مبا  اأي  العدد،  اإّما تقدير من حيث  فالكا�ضف عنه �ضرعًا 
من حيث الزمان، اأي ر�ضاع ي�م وليلة واأّما كفاية ع�ضر ر�ضعات اأي�ضًا يف التحرمي اإذا مل يف�ضل بني 

الر�ضعات �ضيء اآخر حّتى الطعام وال�ضراب ففيها اإ�ضكال، فال يرتك الحتياط.
ـ مل ي�ؤّثر �ضيئًا، واأّما ولد املر�ضعة  ـ بعد ذلك  اأكمل  اأو  )8( عدم تاوز الر�ضيع للح�لني، فل� ر�ضع، 
فهل يعترب فيه ذلك بحيث ل� وقع الر�ضاع بعد كمال ح�ليه مل ين�ضر احلرمة اأم ل؟ فيه اإ�ضكال، فال 

يرتك الحتياط
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بني اآية اهلل العظمى املرح�م ال�ضيد اأبي 
القا�ضم اخل�ئي )قّد�س �ضّره( 

واآية اهلل العظمى ال�ضيد علي احل�ضيني 
ال�ضي�ضتاين )دام ظّله ال�ارف(
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• اإعداد: ح�ضني عبد الأمري

 �  � �د

) ه�    ه�(

ال�شيد عبد احل�شن بن ال�شيد حممد تقي 
بن ال�شيد هدايت اهلل د�شتغيب.

ولد ال�شيد د�شتغيب يف املحرم  ه. ق 
مبدينة �شراز يف اإيران. كانت هذه الوالدة 
اأزق��ة  اإح��دى  يف  ب�شيطة  دار  يف  املباركة 
�شراز القدمية القريبة من �شوق الدجاج 
الذي ي�شمى اليوم "�شارع اأحمدي". والدته 
ب  ت�شميته  اإىل  دع��ت  عا�شوراء  ليلة  يف 
اأي�شا مثاال  "عبد احل�شن" وكانت حياته 
حممد  ال�شيد  وال��ده  اال�شم.  لهذا  وا�شحا 
تقي بن املرزا هداية اهلل مرجع حمافظة 
فار�س الكبر، الذي كان حن والدة ابنه يف 

كربالء.
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اأنهى مرحلة املقدمات من الدرا�ضة يف �ضن الطف�لة، ملا 
اإياه،  اهلل  وهبها  التي  والفطنة  الذكاء  من  به  يتمتع  كان 
باقر خان  مل�ضجد  اإماما  واأ�ضبح  ال�ضط�ح،  فاأنهى مرحلة 
يف مدينة �ضرياز، واأخذ ميار�س التبلي والإر�ضاد، ويف عام 
1353 ه �ضافر اإىل مدينة النجف الأ�ضرف لإكمال درا�ضته 
اإىل مدينة  احل�زوية، وملا حاز على درجة الجتهاد رجع 

�ضرياز وا�ضتقر بها.

 
 نذكر منهم ما يلي:

1 ال�ضيد اأب� احل�ضن امل��ض�ي الأ�ضفهاين.
2 ال�ضيد علي القا�ضي الطباطبائي.

3 ال�ضيخ حممد كاظم ال�ضريازي.
4 ال�ضيخ �ضياء الدين العراقي

5 ال�ضيخ علي اأكرب اآخ�ند.
6 املريزا الإ�ضطهباناتي.
7 ال�ضيخ اأحمد الدارابي.

�ضفاته واأخالقه:

كان ال�ضيد د�ضتغيب يعي�س يف دار ب�ضيطة، ل تختلف عما 
كان يعي�س فيه اأجداده الطاهرون، وكان معر�ضا عن كل 
الكماليات والزخارف، ومل يكن طعامه يتجاوز ربع قر�س 
واأحيانا  وامللح،  الب�ضل  من  �ضيء  مع  ال�ضعري،  خبز  من 
�ضيء من اجل، معر�ضا عن اللح�م، وكان دائم ال��ض�ء، 

مداوما على الريا�ضات الروحية، تاركا للملذات.

 
نذكر منها ما يلي:

ترك ال�ضهيد اآية اهلل ال�ضيد عبد احل�ضني د�ضتغيب نفائ�س 
من العل�م واملعارف لالإن�ضانية، نذكرها كما يلي:

الثانية  �ضن  يف  كتبه  الكتاب  )هـــذا  اخلا�ضعني  �ــضــالة 
البهل�ي  عهد  على  ثلثيه  الرقابة  منعت  حيث  والع�ضرين 

الأول(.
1 - العجيبة الق�ض�س.

2 - الذن�ب الكبرية )جملدان(.
3 - ال�ضليم القلب.

4 - احل�ضينية الث�رة.
5 - ال�ضهداء �ضيد.

6 - ال�ضعبانية اخلطبة.
7 - ال�ضتعاذة.

8 - املعاد.
9 - الت�حيد.

10 - جنة اخللد )تف�ضري �ض�رة الرحمن(.
11 - املظامل.

12 - النف�س املطمئنة.
13 - العب�دية �ضر اخللق.

14 - الإميان.
15 - العدل.

16 - الأخالق الإ�ضالمية.
17 - اآداب من القراآن )تف�ضري �ض�رة احلجرات(.

18 - العامل الآخر )تف�ضري �ض�رة ال�اقعة(.
19 - اثنان وثمان�ن �ض�ؤال.

20 - معارف من القراآن )تف�ضري �ض�رة احلديد(.
21 - الب�ح بال�ضر يف القراآن )تف�ضري �ض�رة املجادلة(.

22 - قلب القراآن )تف�ضري �ض�رة ي�س(.
23 - حقائق من القراآن )تف�ضري �ض�رة القمر(.

24 - املعراج )تف�ضري �ض�رة النجم(.
25 - القيامة والقراآن )تف�ضري �ض�رة الط�ر(.

26 - النب�ة.
27 - الإمامة.

29 - فاطمة الزهراء )�ضالم اهلل عليها(.
30 - زينب الكربى )�ضالم اهلل عليها(.

31 - خطب �ضالة اجلمعة.
32 - �ضهر اهلل.

33 - �ضرح وحا�ضية على كفاية الأ�ض�ل.
34 - حا�ضية على ر�ضائل ال�ضيخ.

 
ذكرى �ضهداء فتح ب�ضتان فتحدث ال�ضهيد د�ضتغيب قائال: 
" اأبداننا هذه جيفة، كلنا مي�ت وامل�ت حق وما اأف�ضل األ 
اللتحاق  يف  اأمله  عن  "فك�ضف  الن�م  فرا�س  على  ن�ت 
بركب ال�ضهداء. وللدرجات املعن�ية التي امتلكها �ضهيدنا، 
كان قد األهم ب�ضهادته قبل حدوثها. يقال اإن اأحدهم راأى 
واأخذ  بالنريان  احــرتق  مكانا  اأن  املنام  يف  �ضهادته  قبل 
الدخان يت�ضاعد حلقات حلقات، وكان ال�ضيد ي�ضعد مع 
الدخان ويكتب يف ال�ضماء " ل اإله اإل اهلل ". وعندما اأو�ض�ه 
باملحافظة على نف�ضه اأكرث قال: " ال�ضهادة فخر لنا، هل 

حت�ضدونني على بل� درجة تك�ن فخرا يل ".
التي  باحلادثة  العلم  عن  املحراب  �ضهيد  ابنة  تق�ل  كما 
راأيت  قبل احلادثة  التي  الليلة  " يف  ال�ق�ع:  قريبة  كانت 

 رايف املنام املرح�مة والدتي مع اأخي يف �ضريح� �ضاه
تقدم للنا�س طعاما بابتهاج، كما كان �ضحن �ضاهرا قد 
األب�س ال�ض�اد ف�ضاألت املرح�مة اأمي: "ما اخلرب "فقالت:" 

جئنا ل�ضتقبال ال�ضهداء، الي�م ت�ضييع جنازة ".
الكارثة،  قبل  �ضاعات  اأي  تقريبا،  الليل  منت�ضف  عند 
فرا�ضه،  يف  م�ضطربا  وجل�س  الن�م،  من  ال�ضيد  ا�ضتيقظ 
و�ضع يده على جبهته واأخذ يردد "ل ح�ل ول ق�ة اإل باهلل". 
كان و�ضعه يحكي عن منام مرعب. قال الي�م ل اأتكلم اإل 
بالإ�ضارة والرمز. يف ال�ضاعة احلادية ع�ضرة والن�ضف من 
�ضباح ي�م اجلمعة 20 اآذر )ال�ضهر التا�ضع( 1360 ه. �س 
خرج كعادته اإىل �ضالة اجلمعة. يق�ل حار�ضه عندما خرج 
من الدار ت�قف قليال واأحكم حزام و�ضطه و قال: " ل ح�ل 
اإليه راجع�ن  واإنا  اإنا هلل  العظيم،  العلي  اإل باهلل  ول ق�ة 
". بعد ذلك نزل من ال�ضلم واأخذ ي�ضري وا�ضعا يدا على 
�ضدره واأخرى ي�ضري بها اإىل الأعلى. بعد حلظات اأ�ضرعت 
املنافقني اخلائنة  التا�ضعة ع�ضرة من زمرة  اإليه فتاة يف 
مع عدة كيل�ات من مادة ال "تي اأن تي" بحجة اأنها تريد 
تقطع  مهيب  انفجار  دوى  ثم  بيدها،  اإلية  ر�ضالة  اإي�ضال 
علي اأثــره ال�ضيد عبد احل�ضني د�ضتغيب اإربــا اإربــا كم�له 
املظل�م الإمام اأبي عبد اهلل احل�ضني )ع(. جدران الزقاق 
واأب�اب الدور والأر�س و�ضط�ح املنازل غرقت بالدماء، ومل 
يكن من املقدور متييز الأج�ضاد عن بع�ضها. ومنها اأخذ 
امل�ضل�ن ين�ح�ن قائلني: "العي�ن ت�ضب، القل�ب تلتهب، 

د�ضتغيب تقطع، �ض�ف ل يرجع".
ويف الي�م ال�ضابع ل�ضت�ضهاده )قد�س �ضره( جاءت اإحدى 
ال�ضيدات العل�يات وقالت: راأيت يف الليلة املا�ضية ال�ضهيد 
د�ضتغيب يف منامي، باأنه واأبلغني غري مرتاح، لأن قطعا من 
ج�ضمه ل تزال باقية على اأر�س الزقاق الذي ا�ضت�ضهد فيه، 
وال�ضعي  البحث  وبعد  ذلك،  عن  اأخربكم  اأن  مني  وطلب 
العث�ر على قطع من اجللد  الزقاق، مت  احلثيث يف ذلك 
واللحم، واأعلن�ا عن ذلك، وفتح�ا القرب ال�ضريف، واأحلق�ا 

تلك القطع بجثمانه الطاهر.
امل�ضدر: م�قع ال�ضيد علي حممد د�ضتغيب.
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تقرير : حممود امل�صعودي 

ق���ال ت��ع��اىل )..واأن������ه ه��و اأ���ص��ح��ك واأب���ك���ى...( 
�صورة النجم االآي��ة 43 ال تخلو احلياة الدنيا من 
م�صايقات وهموم وغموم واأك��دار تختلج يف نف�س 
االإن�صان رمبا ي�صاب بكبت داخلي )وهو احتياجه 
ال�صديد اإىل �صيء وعدم اإمكانية اإ�صباعه اأو تلبيته( 
لذلك يلجاأ اإىل التنفي�س والتخفيف والرتويح عن 
نف�صه بوا�صطة املزاح اإما باحلركات واالأفعال واإما 
باالأقوال واالألفاظ ومنه يتاأتى ال�صحك واإ�صحاك 
من  وتقبله  امل���زاح  وطريقة  والفكاهة  االآخ��ري��ن 
االآخرين تختلف تبعا ل�صخ�صياتهم وم�صتوياتهم 
وتوجهاتهم الثقافية ومن املمكن تق�صيم املزاح اإىل 
ق�صمني اثنني االأول منها هو املزاح املباح وهو ما مل 
ي�صتمل على املحرم من كذب و�صخرية من االآخرين 
وا�صتهزاء بهم وا�صتهزاء بخلق اهلل واالنتقا�س من 
النف�س واإحلاق االأذى بالنا�س ويف ذلك ن�صتعر�س 
بع�س الروايات املحببة للمزاح فقد قال ر�صول اهلل 
)�صلى اهلل عليه واآله و�صلم(: )املوؤمن دعب لعب 
واملنافق قطب غ�صب( وقوله اأي�صا )اإين ال مزح 

وال اأقول اإال حقا(.
واآل��ه  عليه  ر�صول اهلل )�صلى اهلل  ورد عن  وق��د   
و�صلم( اأنه قد جاءته امراأة عجوز وهي ت�صاأل: هل 

فاأجابها  نف�صها(  )وتعني  اجلنة  العجائز  تدخل 
النبي بقوله )ال تدخل اجلنة العجائز( فحزنت 
االأعظم  النبي  لها  ق��ال  ثم  قليال  العجوز  امل���راأة 
اهلل  اإن  معناه  ما  و�صلم(  واآل��ه  عليه  اهلل  )�صلى 
يعيد املح�صنني اإىل �صبابهم عند دخولهم اجلنة 
واإنك �صتدخلني اجلنة بهياأة �صابة ال بهياأة عجوز. 
الثمرة من هذه الرواية اأن مزاح النبي كان حقا, 
اأما الق�صم الثاين من املزاح فهو املزاح املحرم وهو 
ما ا�صتمل على الكذب والفجور وخد�س احلياء )اأو 
ويعد من  باالآخرين  االأذى  واإحل��اق  قتل احلياء( 
و�صبب  عنه  ومنهي  واأ�صله مذموم  الل�صان  اآف��ات 
الذم فيه اأنه ي�صقط املهابة والوقار ورمبا اأدى اإىل 
نتائج وخيمة واآثار �صلبية ورمبا اجنر اإىل الهزل 
واأدخ��ل �صاحبه يف جملة  واال�صتهزاء  وال�صخرية 
امل�صتهزئني بهم قال تعاىل )يا اأيها الذين اآمنوا ال 
ي�صخر قوم من قوم ع�صى اأن يكونوا خريا منهم وال 
ن�صاء من ن�صاء ع�صى اأن يكن خريا منهن وال تلمزوا 
اأنف�صكم وال تنابزوا بااللقاب بئ�س اال�صم الف�صوق 
بعد االإمي��ان ومن مل يتب فاأولئك هم الظاملون( 

�صورة احلجرات االآية 11.
ب�صلوك نفاقي  تلزم �صاحبها   امل�صتهز  و�صفة  

قوله  يف  بامل�صتهزئني  الكرمي  القراآن  نكل  لذلك 
واإذا  اآمنا  قالوا  اآمنوا  الذين  لقوا  )واإذا  تعاىل 
نحن  اإمن��ا  معكم  اإن��ا  قالوا  �صياطينهم  اإىل  خلوا 

م�صتهزئون( �صورة البقرة االآية 14.
ومن املنا�صب املرور بطائفة من الروايات التي تذم 
وتنهى عن الق�صم الثاين من امل��زاح, فعن ر�صول 
اهلل االأكرم )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( اأنه قال 
)يا علي ال متزح فيذهب بهاوؤك وال تكذب فيذهب 
نورك( وقوله )ال متار اأخاك وال متازحه( وقوله 
بالكلمة ي�صحك بها جل�صاءه  ليتكلم  )اإن الرجل 
اأمري  عن  روي  وق��د  ال��رثي��ا(  من  اأبعد  بها  يهوي 
املوؤمنني )عليه ال�صالم( اأنه قال )اإياكم واملزاح 
ال�صب  ال�صغينة وهو  وي��ورث  ال�صخيمة  فاأنه يجر 
االأ�صغر( وعن االإمام ال�صادق )عليه ال�صالم( اأنه 

قال )ال متازح فيجرتاأ عليك(.
وباالإمكان اخلروج بح�صيلة من هاتني الطائفتني 
من الروايات وهي اأن الر�صول االأجمد )�صلى اهلل 

المـــــــزاح
 هو اهرة نف�سية اأو احتياج نف�سي لد االإن�سان جبل عليه عندما لقه اهلل �سبحانه 
وتعاىل وهو اأحكم احلاكمني تقود اإىل ال�سحك والفكاهة وتتل من اإن�سان اإىل 
ار تبعا للتكوين النف�سي والظروف واالأجواء واملتم الذي يعي فيه وكذلك 
حالة التفاول واالبتهاج والفر وال�سرور التي تنتا �سعور املرء والتوجه الفكري 
  رياتها ومالب�ساتها وقوة اأرادتهها واأحدا له ونظرته اإىل احلياة وتفاعله م
مواجهة حتديات احلياة وسعوباتها ومرونته  التعامل م االأحدا والنا� واحلياة.
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عليه واآله و�صلم( واالأئمة االأطهار )عليهم ال�صالم( مل ينهوا 
عن املزاح ب�صكل مطلق واإمنا مدحوه ب�صكل ن�صبي و�صمن قيود 
خا�صة فاأن االإ�صالم ال يرت�صي للموؤمن الهزل يف كل حياته فلو 
اأم�صى املرء حياته يف ال�صحك واملزاح لتحول ذلك اإىل عادة 
لديه وعندئذ ال ي�صتطيع اأن يتعامل بجدية مع الق�صايا التي 

تتطلب اجلد واحلزم.
 ومن ال ي�صعر بامل�صوؤولية والتعامل بجد مع واجباته والتزاماته 
فلي�س باإمكانه اأن يكون نافعا ال لنف�صه وال ملجتمعه وعليه فاإن 
امل��زاح املذموم هو االإف��راط فيه واملداومة عليه وما يت�صمن 
املوؤمنني وزرع  اإي��ذاء  اإىل  ي��وؤدي  وباطال بحيث  اي��ذاءا وكذبا 
احلقد يف نفو�صهم كما اأنه يزرع االأحقاد يف نفو�س االآخرين 
عن  روي  وقد  النا�س  بني  وال�صداقة  املحبة  اأوا�صر  ويحطم 
امل�صطفى )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( قوله )جبلت القلوب 

على حب من اأح�صن اإليها وبغ�س من اأ�صاء اإليها(.
 ومبا اأن االإ�صالم يهدف اإىل اإ�صاعة ال�صالم واملودة وال�صرور 
للموؤمنني  حبب  فقد  الن�صاط  روح  وب��ث  املجتمع  اأف���راد  بني 
الب�صا�صة واملزاح م�صروطة بعدم اخلروج عن دائر ة احلق واأن 
ال تلفظ فيه كلمات بذيئة تخد�س الذوق اخللقي, فاللجوء اإىل 
الكذب يف املزاح يخرج املرء من حيز االإميان فالكذب ممقوت 
�صاحبه وقد �صئل النبي االأعظم )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( 
عن املوؤمن هل يزين قال: قد يزين, فقيل له يا ر�صول اهلل: 
هل ي�صرق املوؤمن قال: قد ي�صرق. فقيل له يا ر�صول اهلل: هل 
يكذب املوؤمن قال: املوؤمن ال يكذب, وقال تعاىل )...فنجعل 
لعنة اهلل على الكاذبني( �صورة اآل عمران االآية 61, وقد ورد عن 
اأمري املوؤمنني )عليه ال�صالم( قوله )كم من هزل عاد باجلد( 
و )كرثة املزاح متيت القلب مثلما كرثة املاء متيت الزرع(, وكل 

ما زاد عن احلد انقلب اإىل ال�صد.
 وعندما نكحل نواظرنا مبطالعة �صرية النبي االأك��رم )�صلى 
اهلل عليه واآله( واأهل بيته االأطهار )عليهم ال�صالم( جند اأمثلة 
رفيعة من املزاح الربيء الذي يدخل البهجة اإىل النف�س وي�صيع 
الب�صمة يف الوجوه مع عدم خروجهم عن احلق واالعتدال فقد 
روي اأنه جاء رجل اإىل النبي )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( يطلب 
منه بعريا يحمله, فقال )�صلى اهلل عليه واآل��ه و�صلم(: لي�س 
عندنا اإال ابن بعري فقال الرجل: اأن متاعي ثقيل ال ينه�س به 
ابن بعري, فقال )�صلى اهلل عليه واآله( وهو يبت�صم: اأولي�س كل 
بعري ابن بعري ف�صحك الرجل لهذه الدعابة, وم�صك اخلتام 
قوله تعاىل )اإذ يتلقى املتلقيان عن اليمني وعن ال�صمال قعيد ما 

 .18 يلفظ من قول اإال لديه رقيب عتيد( �صورة ق االآيتان 17 و

قد يقال اأّن االإن�صان اإمنا �صّمي ب�)االإن�صان( الأّنه مو�صوف بالن�صيان واأنه كما هو امل�صهور 
عن عبداهلل ابن عبا�س )ر�صوان اهلل تعاىل عليه(: اإمنا �صّمي االإن�صان اإن�صانًا الأنه ُعهد 

اإليه فن�صي. 
والن�صيان هو اأن ال يحفظ االإن�صان ما مّر به من قول اأو فعل, اإما ل�صعف قلبه واإما عن 
غفلة واإما عن ق�صد, حتى ينمحي اأثره من ذاكرته وين�صاه, والن�صيان له وجهان؛ اأحدهما 
ممدوح بل هو رحمة ونعمة حينما ين�صى االإن�صان تلك املواقف املريرة والذكريات االأليمة 
التي لو بقيت �صاخ�صة يف ذهنه الآملته واأّرقته وجعلت منه حاقدًا متوّح�صًا, حتى على اأقرب 

النا�س عليه.
والوجه الثاين للن�صيان وهو املذموم عقاًل و�صرعًا, فاالإن�صان مطلوب منه اأن ال ين�صى العهود 
واملواثيق التي اأبرمها مع اهلل )تبارك وتعاىل( اأو مع غريه, وقد اأ�صار )�صبحانه وتعاىل( 
 اُهم ِهم ِميَثاَقُهم َلَعَنّ �صِ َفِبَما َنق :اىل ذلك يف كثري من املوا�صع يف كتابه املبارك كقوله

ُروا ِبِه...�املائدة 13�. ا ُذِكّ ا مِمَّ ِعِه َوَن�ُصوا َحًظّ َكِلَم َعن َمَوا�صِ ُفوَن ال َوَجَعلَنا ُقُلوَبُهم َقا�ِصَيًة ُيَحِرّ
واإّن الن�صيان مذموم ب�صّدة للذين ا�صُت�صعفوا وُعّذبوا و�ُصّردوا, فاإّننا جند االإمام علّي بن 
احل�صني زين العابدين )عليه ال�صالم( مل تغب عنه وقائع الطّف وفواجعها طرفة عني 
اأبدًا, وكان يتذّكرها باأمل ودموع, لكي ُيثري يف نفو�س مريديه و�صيعته االنتفا�صة على الظلمة 
والفا�صدين, وهذا عني ما ح�صل يف العراق اجلريح اأيام احلقبة ال�صوداء املن�صرمة, 
حينما ت�صّلط على رقاب ال�صعب العراقي اأراذل اخللق و�صّذاذ العباد, فعاثوا يف البالد 

ف�صادًا ال ين�صاه العراقّيون اأبدًا.  
وعلى االإن�صان اأن يحفظ نتائج جتاربه ومواقفه التي مّر بها طوال حياته, ونتائج جتارب 
غريه التي �صاهدها و�صمع بها وقراأها لكي ي�صتفيد منها يف اأّيامه التالية, فال يقع يف اخلطاأ 
مّرة اأخرى, فاإّن ذلك مذموم كثريًا ويقول االإمام ال�صادق )عليه ال�صالم( يف هذا املجال: 
)ال ُيل�صُع العاقُل من جحٍر مّرتني(, واالإن�صان الذي يحفظ جتاربه وجتارب االآخرين تراه 
قليل اخلطاأ وقّلما يكبو اأو يهفو, ففي كّل جتربة له موعظة, وقد �صدرت من اأمري املوؤمنني 
 ِرَبُتُه َقلَّت جَت ت علّي بن اأبي طالب )عليه ال�صالم( اأقوااًل يف ذلك كثرية منها: )َمن َكرُثَ
بيِب(, وغري ذلك  َكُم ِمَن الطَّ ُب اأح عاُلُه(, )املَُجر اأف َحِفَظ التَّجاِرَب اأ�صاَبت ُتُه(, )َمن ِغرَّ

ع�صرات االأحاديث الأهمية هذا املرد وكرثة فائدته.
واإّن من االأ�صباب املهّمة يف الرتاجع املعلوماتي وعدم �ِصعة ثقافة املرء هو الن�صيان الذي 
ابُتلينا به يف هذه االأي��ام, وكم تفوتنا من املنافع العلمية واملناهل الثقافية يومّيًا ب�صبب 
الن�صيان الذي هو �صعبة اأو فرع من الغفلة, والبّد اأن ن�صت�صعر خطورة هذه املرحلة وتدارك 

ما نحن فيه قبل اأن حتّل بنا االنتكا�صة.

هل علينا ن�شيان املا�شي؟

• عبدالّرحمن الاّلمي

ن  ة 
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•حترير: علي الها�صمي•حتقيق: علي طالب داوود

الطالق.. أسباب متعددة 
مجهول لمصير 

يعد الزواج من االأمور امل�سلم بها لدميومة احلياة وهو فطرة اإن�سانية واأمر �سرعي منذ بدء اخلليقة ومل ي�ستثن منه اأحد حتى  الر�سل واالأنبياء 
كما قال اهلل �سبحانه وتعاىل  )ولقد اأر�سلنا ر�ساًل من قبلك وجعلنا لهم اأزواجًا وذرية( والزواج يدعم اال�ستقرار العاطفي واالأ�سري ويعمل على 

تكوين اأ�سرة قوية ومتما�سكة مليئة باحلب واملودة.
 ول�سمان ا�ستمرار العالقة الزوجية واملحافظة عليها هناك �سروط وواجبات على الزوجني االلتزام بها ومراعاتها.
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الطالق  حــالت  ازدادت  احلق�ق  هذه  معرفة  يف  البع�س  جلهل 
والهجران الذي يعمد البع�س على فعله، والطالق مبغ�س عند اهلل 
كما قال ر�ض�ل اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله( )ابغ�س احلالل عند اهلل الطالق(، 

والطالق له تاأثريات �ضلبية عديدة على الأطفال والأ�ضرة واملجتمع عم�مًا. 
يف   ) احل�ضينية  )الرو�ضة  جملة  �ضرعت  الطالق  حالت  معدل  لزيادة  ا�ضتنادا 

البحث والتق�ضي واخذ عينات واقعية عن هذا امل��ض�ع.
كربالء  ا�ضتئناف  حمكمة  رئا�ضة  يف  الجتماعي  الباحث  مــع  كانت  البداية 
قائاًل  الظاهرة  هذه  عن  حتدث  الذي  مهدي  ح�ضنني  حيدر  ال�ضتاذ  الحتادية 
" خالل الفرتة القليلة املا�ضية كرثت دعاوى الطالق فمنذ  تاريخ 2013/1/1 
ولغاية 2013/5/20 بلغت اعداد الدعاوى يف حمكمة كربالء )1353(دع�ة، اأما 
عام 2012 فقد تاوزت  دعاوى الطالق ال)4000(دعــ�ة، وهذه اأعداد كبرية 
جدا ولها اأبعاد �ضلبية على املجتمع، اأما بالن�ضبة اإىل اأ�ضباب الطالق فهي  كثرية 
والنرتنت  كامل�بايل  احلديثة  الت�ضال  و�ضائل  ا�ضتخدام  �ض�ء  منها  وخمتلفة 
لبع�س  ال�ضيئة  والنعكا�ضات  والف�ضائيات  التلفزي�ن  ا�ضتخدام  و�ض�ء  وغريها، 
الربامج امل�جهة اىل الأ�ضرة وخمالفتها للعادات والتقاليد، وي�ضاف الهجر كاحد 

ا�ضباب الطالق حيث يهجر الزوج زوجته عند حدوث اأتفه  م�ضكلة بينهما".
ال�ضكن امل�ضرتك له جانبان احدهما �ضلبي ي�ضبب امل�ضاكل وحتى  واأو�ضح" اأن    
ال�ضلبي يتمثل يف ان بع�س الزواج حمدودي  الطالق والآخر ايجابي، فاجلانب 
الزوجية  للحياة  الب�اكر  اليــام  يف  وت�ضدف  ذويهم  كنف  يف  يعي�ض�ن  الدخل 
ب�ض�رة  ينعك�س  امل�ضاكل  هذه  من  الكرب  واجلــزء  ال�ضرة  يف  وخالفات  م�ضاكل 

�ضلبية على الزوجني.
ويجنح  كال الزوجني اىل التفكري املادي يف حل امل�ضاكل واخلالفات ويلجاأون اىل 
الطالق وحتجيم دور الإ�ضالح يف حل اخلالف ع�ضائريا وعائليًا، ودور الأ�ضرة يف 
اغلب الحيان ولالأ�ضف ي�ؤدي اىل هدم احلياة الزوجية وامتداد اخلالف فياأخذ 
بع�س  يف  للقتل  و�ضيلة  اأي  وا�ضتخدام  بال�ضرب  العتداء  مثال  خطرية،  اأبعاد 

الأحيان ".
الدينية،  م�ضروعيته  رغــم  الطالق  اأ�ضباب  اأحــد  املبكر  الـــزواج  ان  واأ�ضاف" 
حلجم  مدركا  الزوج  يك�ن  ان  امل�جبات  هذه  ومن  امل�جبات  بع�س  يحتاج  لكنه 
والقت�ضادية  والجتماعية  الدينية  الن�احي  جميع  من  ال�ضرة  بناء  م�ض�ؤوليات 
واإدارة هذه الأ�ضرة فه� امل�ض�ؤول عنها، والأزواج ذوي الأعمار ال�ضغرية هم رواد 
اأن  نالحظ  اإذ  و�ضاعدا   1995 م�اليد  من  وخا�ضة  احلا�ضر  ال�قت  يف  الطالق 
الزواج  من م�اليد 2000 هم الكرث عر�ضة للطالق حيث ي�ضتمر الزواج ل�ضهر 
الزواج  هذا  �ضحية  اطفال  هناك  يك�ن  ورمبا  النف�ضال  يحدث  ثم  �ضهرين  او 

الفا�ضل".
واأكد الأ�ضتاذ حيدر" ان اخليانة الزوجية تدخل �ضمن ا�ضباب الطالق وبن�ضبة 
الزوجية  اخليانة  تقت�ضر  ول  ومعاجلتها ع�ي�ضة  م�ضكلة  واخليانة  مرتفعة  غري 
على نط اأ�ضري حمدد وبالتايل ت�ؤدي هذه اخليانة اإىل الطالق ، وياأتي الزواج 
الثاين �ضمن اأ�ضباب الطالق غري املربر وعلى الرغم من اأن اهلل جل �ضاأنه اأو�ضى 
يروق  ل  الأمر  لكن هذا  )العاطفية(  والزوجية  القت�ضادية  كالعدالة  بالعدالة، 
للزوجة فبمجرد ان يتزوج زوجها من اأخرى بدون اعالمها وبدون تخطيط تك�ن 

ونظرا 
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هناك فج�ة وم�ضكلة يف الزواج الول وبالنتيجة ترتك الزوجة البيت والذهاب 
من  تعنت  هنالك  وي�ضبح  �ضروطا  وي�ضع�ن  م�ضتقل  ببيت  واملطالبة  الهل  اىل 

الطرفني وبالتايل ت�ضل الأم�ر اإىل الطالق". 
واأ�ضاف" ت�جد ن�ضبة عالية من املطلقني ذوي الدخل اجليد ب�ض�رة عامة وهذه 
اأ�ضباب الطالق  اأحد  ال�ضن  ال�قت احلا�ضر، وكما ان فارق  الن�ضب متزايدة يف 
فعندما يك�ن الزوج من م�اليد 1979 والزوجة من م�اليد 1997 فهذا الزواج 
العمر وهي  النف�ضية بهذا  الزوجة لها خ�ض��ضياتها وحاجاتها  بناوؤه فا�ضل لن 
تعي�س �ضن املراهقة املبكرة والزوج يف �ضن الر�ضد مما يحدث تقاطعا يف التفاهم 

بني الزوجني".
واأو�ضح قائال" اأما بالن�ضبة اإىل احلل�ل، فالأ�ضرة ن�اة املجتمع والعم�د الفقري 
منهاجا  ال�ضرية  الرتبية  منهاج  نــرى  جمتمعنا  يف  ولالأ�ضف  املجتمع  لبناء 
على  الرتكيز  ينبغي  بينما  وامللب�س،  واملاأكل  الدرا�ضة  على  مقت�ضرا  كال�ضيكيا 

ال�ضن�ات اخلم�س الوىل من عمر الطفل واهميتها يف باقي مراحل عمره فالبد 
من وج�د املكتبة ال�ضرية يف البيت وهي دليل ثقافة الزوجني وينبغي وج�د الكتب 
اهميتها يف دعم اجلانب  لها  امل�ضادر  وكل هذه  والزيارات  والأدعية  ال�ضماوية 
من  الكثري  لن  ال�ضروريات  من  قلنا  كما  ال�ضرية  املكتبة  تبقى  ولكن  الروحي، 
ال�ضخا�س ياأخذون فكرة عن الزواج من الطف�لة حتى مرحلة الر�ضد على اأنه 
هذه  ان  الفرد  يعي  اأن  ينبغي  حني  يف  املجال  هذا  يف  حم�ض�رة  جن�ضية  نزعة 
لل�ضراعات  واإدارة  للخالفات  وحــل  وقـــرارات  ابعاد  فيها  ال�ضرية  امل�ؤ�ض�ضة 
ال�ضرية، وبناء على ذلك جند اأنه عند حدوث اي خالف بني الزوجني يقت�ضر 

احلل على النف�ضال ح�ضرا ب�ضبب �ضعف الثقافة الأ�ضرية ".
واجتماعية  نف�ضية  �ضحة  مراكز  وجــ�د  من  لبــد  الجتماعي"  الباحث  وتابع 
اىل  امل�ض�رة  وتقدم  والجتماعية  ال�ضرية  امل�ضاكل  من  الكثري  حل  يف  ت�ضاعد 
واجتماعية  نف�ضية  املدن مراكز �ضحة  ت�جد يف  العامل  دول  اغلب  النا�س، ففي 
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يديرها اأخ�ضائي�ن اجتماعي�ن واأخ�ضائي�ن يف التحليل النف�ضي  واطباء نف�ضي�ن 
يقدم�ن امل�ض�رة واملعاجلة لالأزواج الذين يطلب�ن حل�ل مل�ضاكلهم ،وهذا ال�ضيء 
نفتقر اليه وان كان م�ج�دا فاإنه بن�ضبة قليلة وباإمكانيات حمدودة،وبع�س م�اد 
القان�ن تبيح وب�ضه�لة للزوج اأن يطلق خارج املحكمة وبدون اي رادع فالبد من 

ت�ضريعات قان�نية يف هذا المر". 
واأ�ضار اىل دور امل�ؤ�ض�ضة الدينية بق�له" يجب ان يك�ن للم�ؤ�ض�ضة الدينية دور كبري 
جدا، ونرى الكثري من امل�ضايخ خارج املحكمة )اأ�ضحاب املكاتب ال�ضرعية ( مل 

يبذل�ا جهدا بل يفكرون باجلانب املادي الذي يح�ضل�ن عليه مقابل الطالق.
 

        العالقة بامرأة أخرى سبب المشكلة
الداخلية  وزارة  اأم لطفل تق�ل" زوجي  منت�ضب يف  م ح عبا�س، منف�ضلة وهي 
يذهب اىل الدوام بني ي�م وي�م ويف الي�م الذي ياأتي اىل البيت يفتعل اي م�ضكلة 
ويخرج من البيت وعندما اأ�ضاأله عن ال�ضبب ي�ضربني ويق�ل �ض�ف اأتزوج عليك، 
على  زوجــي  ح�ض�ل  وبعد  جــدا  �ضعيدة  كنت  الزوجية  حياتي  بداية  يف  ولكن 
ال�ظيفة بداأ يعاملني هكذا، وبحثت عن ال�ضبب ف�جدت اأن لديه عالقة بامراأة 
اأخرى، وعندما واجهته بالأمر �ضربني وطردين من البيت وبقيت يف بيت اأهلي 
قرابة �ضبعة اأ�ضهر ومل ي�ضاأل عني وعندما حتدث اإليه والدي قال �ض�ف اأطلقها 
وهكذا ح�ضل النف�ضال، واأنا الآن اأعي�س ظرفا �ضيئا ب�ضبب املجتمع ونظرته اىل 

املطلقات".

       السكن المنفرد والحالة االقتصادية مشكلتي 

زياد مهند، طلق زوجته ب�ضبب ال��ضع القت�ضادي" اأنا من ذوي الدخل املحدود 
عائلتي  متطلبات  جميع  ت�فري  ا�ضتطع  ومل  م�ضرتك  �ضكن  يف  اهلي  مع  واعي�س 
وزوجتي تطلب ام�را كثرية مل ا�ضتطع ت�فريها، فحدثت م�ضكلة بيني وبني زوجتي 
فذهبت اىل بيت اهلها وعندما طلبت منها الع�دة اىل املنزل قالت احتاج اىل 
فرف�ضت  احلا�ضر  ال�قت  يف  منفرد  �ضكن  ت�فري  اأ�ضتطيع  ل  وانا  منفرد  �ضكن 
الع�دة وطلبت الطالق  ومت النف�ضال بيني وبينها، واأنا اأتاأمل كثريا على الطفال 

الذين مل يروين منذ فرتة واأت�ضاءل كيف �ضيعي�س اأطفايل بعيدا عني".
        

          دور األسرة اإلسالمية في الوعي والثقافة 
ال�ضيد طالب الغرابي، رجل دين يف ح�زة الإمام الر�ضا املقد�ضة و�ضاحب مكتب 
اهلل  ر�ض�ل  قال  كما  وتعاىل  �ضبحانه  اهلل  عند  مبغ��س  الطالق  قال"  �ضرعي 
)�ضلى عليه واله( قال )ان ابغ�س احلالل عند اهلل الطالق(،  وح�ضب فهمي اإىل 

ال�ضريعة ال�ضالمية فاإن املراأة ل تطلق حتى تاأتي بفاح�ضة مبينة".
النب�ي  امل�ضجد  يف  ق�له  و�ضلم(  واآله  عليه  اهلل  )�ضلى  هلل  ر�ض�ل  عن  "ويروى 
بفاح�ضة(  تاأتي  حتى  تطلق  ل  اأنها  باملراأة  ي��ضيني  جربائيل  )ليــزال  ال�ضريف 

فال�ضرع ال�ضريف يريد اأن يغطي هذا ال�ضيء".
بالتعاليم  الديني واللتزام  ال�عي  اأ�ضباب الطالق" فمنها قلة  اإىل  بالن�ضبة  اأما 
في�جد  الدولة  يخ�س  ما  يف  اأمــا  الكرمي  الر�ض�ل  بها  اأو�ضانا  التي  الإ�ضالمية 
خالف يف القان�ن ال��ضعي كما ي�ضمى قان�ن املحاكم املدنية ونرج�  ت�ضريع قان�ن 

جديد للحد من هذه الظاهرة". 
اىل  ينتم�ن  ل  ا�ضخا�س  ال�ضرعية  املكاتب  يف  ي�جد  اأنه"  طالب  ال�ضيد  واأ�ضار 
احل�زات العلمية ول يدر�ض�ن الفقه الإ�ضالمي وياأخذون باأعمال الطالق لع�ضرات 
العظام  العلمية واملراجع  اأن تتدخل احل�زة  املرات بدون �ض�ؤال وج�اب، وحبذا 

بهذا الأمر لتنقية املجتمع ".  
فاما  ولديهم طفل  والزوجة  الزوج  ينف�ضل  الطالق فقال" عندما  اآثار  اأما عن 
ان يعي�س عند الم او الب والقان�ن ال��ضعي يعطي احل�ضانة لالم 15 �ضنة مع 
النفقة وبهذا فاإن الطفل �ضين�ضاأ بعيدا عن الب ويرى الطفال الخرين ينعم�ن 
من  ويت�ضرب  املجتمع  على  ويحقد  عقدة  لديه  فتت�لد  اآبائهم  وحنان  بــدفء 
الدرا�ضة واإن اأكرث الأم�ر اأهمية لالن�ضان حياة الطف�لة، واملثل القائل )التعلم يف 

ال�ضغر كالنق�س على احلجر(". 
والثقافة  ال�عي  يف  وب�ضماتها  الإ�ضالمية  الأ�ضرة  دور  على  طالب  ال�ضيد  واأكد 
"اإن الن�ضيحة التي اوجهها اىل الزواج التفقه يف الدين كما قال الإمام  قائال 
جعفر ال�ضادق )عليه ال�ضالم( )ل�ضلطت ال�ضياط على رو�س ا�ضحابنا و�ضيعتنا 

حتى يتفقه�ا(". 







في اغلب دول العالم توجد في المدن مراكز صحة نفسية واجتماعية يديرها أخصائيون 
التحليل النفسي  واطباء نفسيون يقدمون المشورة  اجتماعيون وأخصائيون في 

الذين يطلبون حلوال لمشاكلهم لألزواج  والمعالجة 
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آثار تطور تقنيات االتصال           
             الحاالت النفسية والمراكز االصالحية

الدكت�ر عبد ع�ن عب�د جعفر ا�ضت�ضاري يف مركز الر�ضاد ال�ضري التابع للعتبة 
احل�ضينية املقد�ضة قال" اإن مركزنا مركز اإ�ضالحي يتعامل مع احلالت النف�ضية 
والجتماعية، وحالت الطالق التي متر على املركز كثرية ول ت�جد م�ضكلة  ت�ضبه 

م�ضكلة اأبدا ويف العم�م ت�جد خط�ط عامة  ت�ضرتك بها م�ضاكل الطالق".
اىل  دخلت  التي  التقنيات  اإن"  تط�ر  فقال  الطالق  م�ضببات  اإىل  بالن�ضبة  اما 
وو�ضائل  الف�ضائيات  من  الهائل  والعدد  وتلفزي�ن  وم�بايل  انرتنت  من  العراق  
اىل  الزوجة  تنظر  فاأحيانا  الــزوجــني   بني  نف�ر  حــالت  ولــدت  كثرية   ات�ضال 
امل�ضل�ضل اأوالربنامج فرتى كيف يعامل الزوج الزوجة، وعندما تقارن هذا ال��ضع 

مع نف�ضها تد زوجها مق�ضرا". 
اإذ  الطالق  اأ�ضباب  اأحــد  القت�ضادي  العامل  اإن  ع�ن"  عبد  الدكت�ر  واأ�ضاف 
يعاين  العراقي  واملجتمع  القت�ضادية  او�ضاعها  الع�ائل حت�ضنت  بع�س  اأن  جند 

من حالت كبت خ�ض��ضا الكبت اجلن�ضي فعندما يتح�ضن و�ضع ال�ضخ�س يبداأ 
وهذا  ودرا�ضة  تخطيط  وبــدون  الرغبة  هذه  لإ�ضباع  اخــرى  زوجــة  عن  بالبحث 

ال��ضع ي�لد م�ضكلة بني الزوجني ت�ؤدي اىل الطالق".
 واأ�ضار" اإىل اأن زواج املتعة اأ�ضيف ك�ضبب من اأ�ضباب حالت الطالق  لن الرجل 
يرى ان املتعة حالل ويذهب ملمار�ضتها وهذا امل��ض�ع ي�ضل اىل  الزوجة فتت�لد 
م�ضكلة، فالرجل يق�ل هذا حالل والدين �ضمح بذلك والزوجة ترف�س فتحدث 

امل�ضاكل وقد ت�ؤدي اىل الطالق".    
اأما احلل�ل التي ي�فرها املركز فقد قال عنها اأنها تتمثل" بقيام املر كز بت�فري 
اىل  الزوجة  تذهب  عندما  بعيد،  من  حتــدث  امل�ضاكل  لن  الطرفني  بني  لقاء 
بيت اهلها يبداأ الكالم املت�ضنج غالبا من بعيد، لعدم وج�د لقاء بني الزوجني، 
ويف  الطرفني  من  امل�ضكلة  تفا�ضيل  ومعرفة  اللقاء  على  الزوجني  يجرب  فاملركز 
حالت كثرية يحدث ال�ضلح، ويك�ن التعامل مع احلالت ب�ضرية تامة و�ضعارنا يف 

هذا ال�ضدد )عليك ان حتفظ ا�ضرار النا�س(".



• حتقيق :حممد الي�صاري ��� ف�صل ال�صريفي 





  

• تقرير: حمم�د امل�ضع�دي 

>> البناء" 
نــحــاول مــن خــالل هذه 
تشجيع  ـــادرات  ـــب ـــم ال
الشباب على حفظ القرآن 

الكريم واالهتمام به
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�صهدت العمائر االإ�صالمية, منذ ظهور اأوىل العنا�صر املعمارية االأ�صا�صية, الأول م�صجٍد 
يف االإ�صالم ب�صورته التي جاء عليها امل�صجد النبوي ال�صريف يف املدينة املنورة, تطورًا 
 نوعيًا كبريًا, ال�صيما بعد اأن اأخذت رقعة البالد االإ�صالمية باالت�صاع وان�صمام اأ
و�صعوب ذات ح�صارات عريقة وراقية اإىل االإ�صالم وان�صوائها حتت رايته. وقد اأّدى كل 
ذلك اإىل رفد فن العمارة االإ�صالمية مبعطياٍت وعنا�صر ومفردات جديدة �صاهمت, 
عرب مراحل, يف دفع تطور فنون واأ�صاليب العمارة يف بلدان العامل االإ�صالمي اإىل 

م�صتويات رفيعة ومعطاءة من النواحي الفنية واجلمالية والرتاثية.
احل�صارات  مراكز  اأق��دم  اإىل  دخل  انطالقه,  من  قرن  ن�صف  خالل  االإ�صالم  اإن 
الب�صرية, بدءًا من وادي الرافدين, واالإمرباطورية ال�صا�صانية, وم�صر, وبيزنطة حيث 
الرتاث االإغريقي والروماين, اإىل �صورية حتى �صمال اأفريقيا واأ�صبانيا اأي�صًا. اإن هذا 

االنت�صار الوا�صع,هو حتول تاريخي وح�صاري مهم يف حياة الب�صرية.
لقد ا�صتوعبت فنون العمارة االإ�صالمية التي ن�صاأت وظهرت, يف اأقل من قرن بعد 

الهجرة, روافد هذه 
احل�صارات  مراكز  اأق��دم  اإىل  دخل  انطالقه,  من  قرن  ن�صف  خالل  االإ�صالم  اإن 
الب�صرية, بدءًا من وادي الرافدين, واالإمرباطورية ال�صا�صانية, وم�صر, وبيزنطة حيث 
الرتاث االإغريقي والروماين, اإىل �صورية حتى �صمال اأفريقيا واأ�صبانيا اأي�صًا. اإن هذا 

االنت�صار الوا�صع,هو حتول تاريخي وح�صاري مهم يف حياة الب�صرية.
لقد ا�صتوعبت فنون العمارة االإ�صالمية التي ن�صاأت وظهرت, يف اأقل من قرن بعد 

وأثره في تطور فنون العمارة اإلسالمية
 االأ�سا�سية املعمارية  العناسر  اأوىل  هور  منذ   االإ�سالمية العمار  �سهدت 
 سريد النبوي الاالإ�سالم ب�سورته التي جاء عليها امل�س  دالأول م�س
البالد  اأذت رقعة  اأن  املنورة تطورًا نوعيًا كبًا ال�سيما بعد  املدينة   
وراقية  عريقة  ح�سارات  ذات   و�سعو  اأ وان�سمام   باالت�سا االإ�سالمية 
 كل ذلك اإىل رفد فن العمارة  ها حتت رايته. وقد اأداإىل االإ�سالم وان�سوا
 دف  عرب مراحل سر ومفردات جديدة �ساهمتوعنا عطيات االإ�سالمية
تطور فنون واأ�ساليب العمارة  بلدان العامل االإ�سالمي اإىل م�ستويات رفيعة 

ومعطاءة من النواحي الفنية وامالية والاية.

التنوع الحضاري
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الدكتور املهند� املعماري
رووف مد علي االن�ساري

ب  ومت�س�  العمارة اال�سالمية

بالقيم  الفاحتون  امل�صلمون  العرب  تاأثر  لذلك  احل�صارات,  ه��ذه  رواف��د  الهجرة, 
اجلمالية لفنون تلك احل�صارات العريقة, فاجتهت عنايتهم اإىل االهتمام بعمارتهم 
وتزيينها مبختلف اأنواع العنا�صر واملفردات املعمارية الهند�صية منها والزخرفية, مما 

اأك�صبها مظهرًا جماليًا يتنا�صب مع اأهمية الدور الذي تقوم به هذه العمائر.
وعرب قرون عديدة تطور فن العمارة االإ�صالمية و�صمل مناطق جغرافية امتدت من 
االأندل�س واملغرب غربًا, اإىل اآ�صيا الو�صطى و�صبه القارة الهندية �صرقا. وكانت هذه 
املناطق ت�صّم عددًا من املراكز االإقليمية التي متّيز كل منها بطابع خا�س كان موؤثرًا 
على ال��دوام. وت�صم هذه املناطق �صعوبًا اإ�صالمية ذات اأ�صول عرقية عديدة وهي: 

العرب والفر�س واالأتراك والرببر والهنود.
اإن ما ن�صاهده اليوم من معامل احل�صارة االإ�صالمية من جامع دم�صق اإىل جامع قرطبة, 
ومن م�صاجد اأ�صفهان الرباقة وروائع العمارة اال�صالمية يف �صمرقند وبخارى, اإىل 
م�صجد ال�صليمانية يف ا�صتانبول, ومن االأ�صرحة ال�صبيهة باجلواهر والالآلئ, كاأ�صرحة 
اأئمة اأهل البيت عليهم ال�صالم يف النجف وكربالء والكاظمية و�ص�امراء يف العراق, 
وم�صهد وقم يف اإيران, اىل تاج حمل يف الهند, وق�صر احلمراء يف غرناطة... هذه 
املباين بكل ما فيها من فنون جديدة بقبابها وماآذنها وعقودها وزخارفها وطابعها 
الثقافات  كل  عن  ماأخوذة  عنا�صر  على  جديدة  مظاهر  اأ�صَفت  املميز,  املعماري 

واالأ�صكال الفنية القدمية الراقية.
اإن اأبرز ماظهر يف فنون عمائر املدن االإ�صالمية هو ت�صكيل العنا�صر املعمارية اجلديدة, 

وابتكار التعبريات واملفردات الفنية. وجاء هذا نتيجة ا�صتفادة امل�صلمني العرب من 
فنون عمائر ال�صعوب التي دخلت االإ�صالم. فاقتب�س العرب من الفنون االأخ��رى ما 
وجدوه منا�صبًا للح�صارة االإ�صالمية ويتفق مع تقاليدها وعاداتها, فا�صتلهم الفنانون 
امل�صلمون من فنون ح�صارات وادي الرافدين القدمية املباين ذات اجلدران اخلارجية 
ال�صخمة العالية املزينة بزخارف اآجرية متنوعة, وكذلك بع�س االأ�صكال املعمارية 
كالزقورات البابلية التي تركت اآثارها على املاآذن يف العهد العبا�صي, كمئذنة جامع 
املتوكل )ملوية �صامراء( يف العراق, ومئذنة جامع بن طولون يف القاهرة, ومئذنة جامع 

اأبي ُدلف يف �صامراء اأي�صًا.
ومن فنون العمائر ال�صا�صانية اقتب�صت االأواوين الوا�صعة التي تعلوها القباب وحتيط 
القاعات  تعلو  التي  العالية  الدائرية  ن�صف  والعقود  املك�صوف(,  )الفناء  بال�صحن 
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ال�صخمة كما هو يف امل�صجد اجلامع يف اأ�صفهان. وهذا النوع من البناء يختلف كليًا عن 
املباين ذات االأروقة واملجازات كما هو متبع يف العراق وبالد ال�صام و�صواهما من البلدان 

الواقعة يف غرب البالد االإ�صالمية.
وقد تاأثرت معظم املباين التي �صّيدت يف بداية الع�صر العبا�صي بعنا�صر ومفردات فنون 
العمائر ال�صا�صانية امل�صيدة يف اإيران والعراق اإبان فرتة احلكم ال�ص�ا�ص�اين, كاالإي�وان 
الكبري, والبه�و الكبري املغطى بعقود ن�صف دائرية, وباخل�صو�س يف ق�صر اخلليفة 
العبا�صي املعت�صم يف �ص�امراء الذي ُبني �ص�نة 221ه� )836م( وكذلك ق�صر االأخي�صر 
بالقرب من كربالء الذي اأن�صئ يف ال�صدر االأول لالإ�صالم. باالإ�صافة اإىل اال�صتفادة من 

االأ�صلوب املعماري الذي كان �صائدًا يف عمائر بالد وادي الرافدين.
كما اأن هناك عن�صرًا معماريًا اأ�صا�صيًا اآخر يعترب اأحد عنا�صر فنون العمارة االإ�صالمية 
املميزة اأخذ عن العمارة ال�صا�صانية وانت�صر يف دول اإ�صالمية عديدة, وُحّلت به م�صكلة 
االنتقال من املبنى ذي القاعدة املربعة اإىل القبة ن�صف الدائرية التي تعلوه. حيث 
اأو االآجر مع اجل�س.  ا�صتخدمت احلنيات الركنية وهي مثلثات مقعرة من احلجر 
ويختلف هذا عن مثلث القبة الذي ينتقل من املربع اإىل الدائرة باالأقوا�س اأو مبثمن 

االأ�صالع, وهو الذي ن�صاهده يف االآثار البيزنطية والرومانية.
بالطراز  واملتاأثر  الرتكي  املعماري  الطراز  من  االإ�صالمية  العمارة  فن  اأخ��ذه  ما  اأما 
البيزنطي, فهو املباين ذات الت�صاميم الدائرية ال�صكل والتي حتتوي على جزء مركزي 
كبري تعلوه قبة هائلة احلجم جتتمع حولها قبب متتابعة اأ�صغر حجمًا منها وباأحجام 
خمتلفة, وا�صتطاع العديد من املعماريني االأتراك اأن يطوروا هذا النمط من البناء, 
خ�صو�صًا املهند�س الكبري �صنان با�صا, الذي جعل من املبنى البيزنطي )اآيا �صوفيا( 
منوذجًا معماريًا بعد اأن اأدخل عليه ابداعاته الهند�صية واأ�صبح منطلقًا ومنوذجًا الإن�صاء 

العديد من املباين وامل�صاجد يف تركيا وخارجها.
اأما فنون الزخرفة الهند�صية والنباتية يف العمارة االإ�صالمية فقد تطورت تطورًا كبريًا 
بف�صل تداخل مفردات وعنا�صر زخرفية لعمائر خمتلفة, بحيث �صمل هذا التطور جميع 
االأ�صكال املعروفة, مب�صطة اأو مركبة, متداخلة اأو مت�صابكة, واأ�صبحت تتمثل فيها كل 
�صور اجلمال الفني املعماري. وقد تاأثر العديد من املباين االإ�صالمية بهذا الفن الرفيع 

الذي كان �صائدًا قبل االإ�صالم يف وادي الرافدين وبالد فار�س ومناطق اأخرى.
ر�صفها  حالة  توؤلف, يف  اأق�صام  اأو  زخرفية  لوحدات  اأ�صكال  االآج��ر  من  نعت  �صُ وقد 
واأن��واع  الكتابات  بع�س  وكذلك  رائعة.  ونباتية  هند�ص�ية  وزخ��ارف  اأ�صكااًل  هند�صيًا, 
اخلطوط وخ�صو�صًا اخلط الكويف اجلميل الذي ا�صتعمل بكرثة على �صكل زخارف 
اأمثلة املباين االإ�صالمية التي ا�صتهرت بفنون  لكتابة االآي��ات القراآنية الكرمية. ومن 
زخارفها االآجرية اجلميلة, املدر�صة امل�صتن�صرية التي �صّيدت عام 631ه� )1234م(, 

وتعد من اأ�صهر املباين القائمة اليوم يف بغداد منذ الع�صر العبا�صي.
اأما الزخارف اجلب�صية يف تزي�ني اجلدران فقد وجدت يف اآثار املباين العبا�صية يف 
�صامراء, وخا�صة الهند�صية منها والنباتية. وجاء ق�صم منها على �صكل عناقيد من 
العنب واأوراقها. وقد اقتب�صت هذه الزخارف من الفنون ال�ص�ا�ص�انية والبارث�ي�ة. وقد 

ظهرت اأي�صًا يف م�صجد ابن طولون يف القاهرة الذي �صّيد عام 265ه� )879م(.
اأما عهد ال�صالجقة 447 – 553ه� )1055 – 1157م( فقد متيز اأي�صًا با�صتخدام 
اجلب�س يف زخرفة م�صاحات كبرية من جدران امل�صاجد. وهذه الزخارف تتكون من 
نقو�س كتابية وتوريقات نباتية. وقد وجدت مناذج جميلة حلروف كوفية تنتهي بتوريقات 

كما هو يف م�صجد حيدرية مبدينة قزوين يف اإيران.
اأما الزخارف احلجرية, فهناك اأمثلة عديدة تبني اأن الفن االإ�صالمي تاأثر بالفنون 
البيزنطية والهيلينية وال�صا�صانية يف اقتبا�صها. وكمثال على ذلك واجهة ق�صر امل�صتى 
التي تزخر مبثل هذه النقو�س اجلميلة,فمعظم هذه الزخارف كانت م�صتخدمة يف الفن 

امل�صيحي قبل االإ�صالم يف �صوريا.
وقد تاأثر الفاطميون عند حكمهم مل�صر بفنون العمائر القبطية والفار�صية كما هو 
وا�صح يف الزخارف التي ا�صتخدموها يف تزيني عمائرهم ومنها الزخارف النباتية 

واحليوانية واخلرافية, والتي كانت ت�صتخدم يف بالد فار�س قبل االإ�صالم.
ومن اأهم فنون العمارة البيزنطية التي تاأثر بها املعماريون يف العهد االأموي فن زخارف 
الف�صيف�صاء احلجرية يف تزيني اأر�صيات املباين, والف�صيف�صاء الزجاجية امللونة واملذهبة 
يف زخرفة اجلدران. ولقد ازدهر هذا الفن يف ذلك العهد ب�صكل كبري, وما زالت اآثاره 
�صاخ�صة اإىل يومنا هذا وخا�صة يف اجلامع االأموي الكبري بدم�صق, والذي ُجّدد بناوؤه يف 
عهد الوليد بن عبد امللك بني عامي )88 – 96ه�( )707 – 714م(. وقد زينت بع�س 

نوافذه باأجمل الزخارف التي تعك�س تاأثرها بالفن االإغريقي والروماين.
اأما قبة ال�صخرة يف القد�س ال�صريف التي �صّيدت يف عهد عبد امللك بن مروان عام 
االأموي  املوجودة يف اجلامع  بالف�صيف�صاء  �صبيهة  اأن زخارفها  72ه� )692م(,فنجد 
بدم�صق وهي مقتب�صة من الفنون االإغريقية والبيزنطية مع عنا�صر من الفن الهيليني 

وال�صا�صاين, وخا�صة الف�صيف�صاء التي زّينت بها القبة.
الزخرفة  هي  اأي�صًا  االإ�صالمية  العمارة  بها  متيزت  التي  واملفردات  العنا�صر  ومن 
اأداة الإ�صفاء �صمات جمالية, حيث  واتخذها  امل�صلم,  الفنان  بها  الكتابية. فقدتفّن 
اأ�صبحت هذه الزخرفة تت�صمن اخلطوط بكافة اأنواعها, �صواء على �صطوح اجلدران 
اأو القباب اأو يف االأقوا�س واملاآذن وال�صرف�ات. ومل تلبث اأن تطورت وتنوعت, ثم تداخلت 
معها االأزهار والفروع النباتية. وقد اأثارت الكتابة العربية, كعن�صر زخريّف, اإعجاب 
الفنانني يف اأ�صبانيا وفرن�صا, الذين اتخذوا من حروفها اأداة لتزيني كنائ�صهم ومبانيهم. 

وقد جتلت هذه الفنون يف واجهة كاتدرائية نوتردام.
اإن ا�صتعمال اخلط قد اكت�صف منذ القدم. وظهر الأول مرة يف التاريخ اأيام ال�صومري�ني 
يف بالد وادي الرافدين. وقد تب�نّي باأّن للحروف قيمًا جمالية ولها اإمكانية يف ت�صكيل 
والتزيني  للتعبري  كو�صيلة  اأنواعه,  بكافة  ا�صتخدم اخلط  لذلك  بديعة.  فنية  لوحات 
وخا�صة يف الع�صر العبا�صي يف عمائر �ص�امراء وبغداد واملدن االإ�صالمية االأخرى يف 
جمال زخرفة الب�ن�اء.وكان اأحد اأهم مفردات العمارة االإ�صالمية على مّر الع�صور. فقد 
ا�صتعمل بطرق واأ�صكال هند�صية خمتلفة اأ�صفت على املباين طابعًا معماريًا مميزًا. كما 
�صاهمت اخلطوط باأنواعها – وخ�صو�صًا اخلط الكويف – يف تعميق الهوية االإ�صالمية 

امل�صرتكة وتوظيف الرتاث وا�صتخدامه بطريقة فنية معا�صرة.
اأبرز �صمات الزخرفة املعمارية االإ�صالمية, واأكرثها روعة.  وتعترب املقرن��ص�ات من 
وهي عبارة عن زخرفة تتاألف من حنيات بارزة م�صفوفة تغطي مناطق االنتقال بني 
امل�صطحات االأفقية والراأ�صية.وتتكون من بناء حقيقي اأو تنفذ ب�اإ�صاف�ات من اجلب�س 
اأو مواد اأخرى. وقد تزّود بداليات تتعلق بقممها بحيث ت�صبح اأ�صبه بالروا�صب الكل�صية 
وج�ه  على  املقرن��ص�ات  وت�ص�تخدم  والكهوف.  امل��غ��ارات  بع�س  اأ�صقف  من  املتدلية 
اخل�صو�س يف مناطق االنتقال يف القباب والبوابات واأ�صفل �صرفات املاآذن وغريها. 
ومن اأجمل املقرن�صات الظاهرة للعيان هي مقرن�صات الق�صر العبا�صي )املدر�صة 
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ال�صرابية( يف بغداد, وكذلك مقرن�صات االأ�صرحة املقد�صة يف العراق واإيران.
وقد ا�صتخدمت املقرن�صات احلجرية يف زخرفة اأ�صطح اجلدران وخا�صة يف العهدين 
الفاطمي واململوكي يف م�صر. ويوجد هذا النوع من الزخارف غالبًا يف رقبة القبة من 
الداخل, ويف اجلزء العلوي من املدخل. ومن االأمثلة على ذلك مدخل مدر�صة » ال�صلطان 

ح�صن « يف القاهرة.
وهناك اأ�صلوب مميز هو زخرفة القباب من اخلارج باملقرن�صات التي ا�صتخدمت ملجرد 
الزخرفة والتزيني.وتظهر منها اأمثلة يف قبة املدر�صة النورية بدم�صق, وقبة ال�صت زبيدة 

يف الكرخ وقبة ال�صيخ عمر ال�صهروردي يف الر�صافة يف بغداد.
اأما البالطات االإ�صالمي�ة )الق�ا�ص�اين( وا�صتعماالتها يف تزيني املباين االإ�صالمية فتعترب 
من الفنون التي ابتكرها امل�صلمون وطوروها على مدى قرون عديدة. ومن اأقدم البالطات 
االإ�صالمية تلك التي عرث عليها يف مدينة �صامراء يف العراق والتي تعود اإىل القرن التا�صع 
امليالدي وت�صّم اآث��ارًا فنية نادرة وجدت يف اجلوامع وبع�س الق�صور كق�صر اجلو�صق 

اخلاقاين.
وتعترب مدينةكربالء املقد�صة من املدن االإ�صالمية الرائدة يف �صناعة وا�صتخدام البالط 
القا�صاين,لذلك �ُصّمي حمليًا يف العراق ب�» الكا�صي الكربالئي «, والذي ا�صتخدم يف تزيني 

االأ�صرحة وامل�صاجد واملباين الدينية والرتاثية.
ومن العراق انتقلت تقنية الزخرفة مبواد الربيق املعدين اإىل اأنحاء العامل االإ�صالمي 
ومنها اإيران, التي اأنتجت خالل املرحلة املمتدة من نهاية القرن الثاين ع�صر اإىل الن�صف 
االأول من القرن الرابع ع�صر, بالطات خزفية مزخرفة بالربيق املعدين تتميز مب�صتواها 
الفني الرفيع. وهي اليوم ت��ص�اهد يف العديد من املباين الدينية والتاريخية وكذلك حُتف 
بديعة موزعة على عدد كبري من املتاحف العاملية. وكانت مدينة كا�صان املركز االأ�صا�صي 
الإنتاج هذه البالطات, لذلك �ُصمي ب�» البالط القا�صاين «. وكانت هذه البالطات ت�صتخدم 

لتغطية اجلدران وخ�ا�صة ج�دران القب�اب واملاآذن واملداخل واملحاريب.
وقد ا�صتخدمت البالطات يف العهد ال�صفوي بكرثة يف تغطية اجلدران اخلارجية. ومثال 
على ذلك م�صجدال�صيخ لطف اهلل وم�صجد االإمام يف اأ�صفهان. وتتكون هذه الزخارف من 
تفريعات نباتية مت�صلة ور�صوم االأزهار ذات االألوان اجلميلة. وقد ا�صتخدمت البالطات 

ذات الربيق املعدين يف م�صر اأواًل يف العهدين الطولوين والفاطمي.
وتعترب الزخارف اخل�صبية وخا�صة ال�صنا�صيل )امل�صربيات( اإحدى �صمات فنون العمارة 
االإ�صالمية.وقد ان�ت��صرت ال�صن�ا�صيل – وهي ال�صرفات اخل�صبية املزخرفة البارزة عن 
البناء – يف العديد من املدن االإ�صالمية. وتتميز بجمال نقو�صها اخل�صبية, وهي �صاهد 

على جمالية العمارة االإ�صالمية وتقّدمها خالل فرتات من تاريخها احل�صاري العريق.
اأما الزخارف االأخرى يف االأعمال اخل�صبية فقد اأظهر النجارون الذين �صنعوها تفوقًا يف 
الدقة واملهارة يف اأعمال التك�صية اخل�صبية والنوافذ, خ�صو�صًا يف بع�س االألواح وامل�صبكات 

التي ظهرت بخ�صائ�س متميزة يف الواجهات الداخلية لالأبنية.
توظيف  تاأكيد  االإ�صالمية هي  العمارة  التي حققتها  االإجن��ازات احل�صارية  اأهم  ومن 
مواد البناءاملحلية يف البلدان االإ�صالمية كالطابوق )االآجر( واملواد التزينية كالبالط 
القا�صاين والف�صيف�صاء واالأخ�صاب وغريها, وا�صتخدامها بطريقة فنية رائعة يف ت�صييد 
املباين وزخرفتها حتى تالئم الظروف البيئية واملناخية وتن�صجم مع احلياة احل�صارية 

واالجتماعية لكل بلد.
وهكذا جند من هذا العر�س مدى تاأثري فنون عمائر خمتلف احل�صارات على تطور 

وازدهار فنون العمارة يف البلدان االإ�صالمية.
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الدكت�ر  الأ�ضل  اللبناين  ال�ــضــرتايل  الإ�ضالمي  النا�ضط 
)الرو�ضة  ملجلة  �ضيفًا  حــّل  حــّمــ�د،  املجيد  عبد  احــمــد 
احل�ضينية( على هام�س زيارته الأوىل اىل كربالء، لنتبادل 
اأو�ضاع اجلاليات الإ�ضالمية يف  معه اأطراف احلديث عن 
ا�ضرتاليا ون�ضاطات اأتباع اأهل البيت عليهم ال�ضالم يف هذا 

املهجر الَق�ضي.

�شرة  تقدمون  لو  حبذا  احل�سينية:  الرو�سة 
حياتكم لقّراء املجلة باإيجاز؟

ال : يف ال�ضابق كنُت مدر�ضًا للغة العربية 
يف بريوت بلبنان وكذلك طالب يف اجلامعة العربية ولكن 
بريوت  غــادرت  الدرا�ضة اجلامعية  من  الثانية  املرحلة  يف 
اىل  ف��ضلت   ،1969 �ضنة  وذلــك  ا�ضرتاليا  اإىل  وت�جهت 
اللغة  اأتقن  اأكــن حينها  ومل  الآخــر،  العامل  يدعى  كــان  ما 
الجنليزية ولكن بالإ�ضرار والعزمية اتخذت قرارا مبتابعة 
�ضيدين  جامعة  يف  در�ضت  وبالفعل  اجلامعية،  درا�ضتي 
الفكر  عن  املاج�ضتري  درا�ضة  فيها  وا�ضلت  ثم  ال�ضرتالية 
حيث  احلد  لهذا  طم�حي  يقف  ومل  ال�ضيا�ضي،  ال�ضالمي 
در�ضت الدكت�راه يف نف�س اجلامعة، وكان عن�ان اأطروحتي 
العلم  رجــل  ال�ضالم  عليه  الــ�ــضــادق  جعفر  )المــــام  هــ� 
وال�ضيا�ضة( وقد اأ�ضرف على ت�ضحيحها ثالث جامعات، يف 

 ا�ضرتاليا و�ضيكاغ� يف اأمريكا بالإ�ضافة الربوف�ض�ر وامل�ؤر
العراقي عبد العزيز الدوري.

الرو�سة احل�سينية: علمنا باأن لديكم موعة 
من املولفات، ما هي اأبرزها ومباذا تهتم؟ 

ال : قمت بتاأليف �ضتة كتب، اأولها كتاب 
بعن�ان حق�ق املراأة يف ال�ضالم وقد مت ترجمته اىل ع�ضر 
لغات عاملية، وكتاب اآخر يحمل عن�ان )ث�رة المام احل�ضني 
عليه ال�ضالم( باللغة النكليزية، وكتاب ثالث با�ضم )�ضرية 
نهج  خــالل  مــن  املرت�ضى  علي  لــالإمــام  امل�ضطفى  النبي 
ا�ضرتاليا،  يف  وترجم  بــريوت  يف  بالعربية  ن�ضر  البالغة( 
الظه�ر  وعالمات  املهدي  الإمــام  كتاب  يل  �ضدر  وحديثا 

باللغة العربية وقد ترجم اأي�ضا اىل اللغة النكليزية.
بعن�ان  خمط�ط  وهــ�  كتاب  تاأليف  على  اعمل  وحاليا   
)الطاعة والث�رة يف فكر المام احل�ضني ال�ضيا�ضي( و�ض�ف 
املقد�ضة،  احل�ضينية  العتبة  اىل  املخط�طة  ن�ضخته  اأقــّدم 
واي�ضا يل كتابات يف جملة الت�حيد التي ت�ضدر يف ايران، 

وجملة الثقلني وغريها.

امل�شلمن،  اأو�شاع  الرو�سة احل�سينية: كيف هي 
وما ابرز ن�شاطاتهم  يف اأيام حمرم يف ا�شراليا؟

جميع  يف  مــنــتــ�ــضــرون  :امل�ضلم�ن   ال

مدينة  الكرب هي يف  الن�ضبة  ولكن  ا�ضرتاليا،  مدن  انحاء 
م�ضتقرة،  عم�ما  فهي  لأو�ضاعهم  بالن�ضبة  اأمــا  �ضيدين، 
وهناك اندماج بني الط�ائف ال�ضالمية ولكن يف ال�ضن�ات 
الخرية دخل ال�ضلفيني التكفريين لزرع الفتنة بني املذاهب 
ال�ضالمية، متخذين ذريعة احلروب الإقليمية باأنها حرب 
بني ال�ضيعة وال�ضنة، ومنذ ذلك ال�قت ا�ضبح هناك بع�س 
يف  امل�ضلمني  عام  ب�ضكل  ولكن  املذهبني،  بني  الختالفات 

حرية تامة ويتمتع�ن بكامل حق�قهم يف ا�ضرتاليا.
العا�ضر  لل�ضعائر احل�ضينية ففي كل عام من  بالن�ضبة  اأما 
ح�ضينية  مب�ضرية  امل�ضلم�ن  يــخــرج  احلـــرام  حمــرم  مــن 
تمع  اكــرب  ت�ضهد  التي  �ضيدين،  مدينة  يف  عا�ض�رائية 
فيها  يجتمع  احلــرام  املحرم  واأيــام  ال�ضالمية،  للجاليات 
الأخرى  الأيــام  بكثافة اكرث مما يف  بينهم  فيما  امل�ضلم�ن 
حيث يقيم�ا جمال�س ح�ضينية وم�ضريات يف ي�م العا�ضر يف 

ذكرى ا�ضت�ضهاد الإمام احل�ضني عليه ال�ضالم.

الرو�سة احل�سينية: هل لديكم اح�شائية بعدد 
املراكز اال�شالمية يف مدن ا�شراليا؟

يف  م�ضجد   110 مــن  اأكـــرث  هناك   :  ال
اأمري امل�ؤمنني علي بن  اأبرزها م�ضجد  مدن ا�ضرتاليا، من 
ابي طالب عليه ال�ضالم والذي ي�ضّلي فيه ال�ضنة وال�ضيعة 
ويعترب من اكرب امل�ضاجد ال�ضالمية يف ا�ضرتاليا، والثاين 

الظروف ال�شيا�شية واالقت�شادية واال�شطرابات التي �شهدتها البلدان العربية واال�شالمية اأجت العديد من اأبناءها للهجرة اىل بلدان اأخرى من اجل التمتع 
بحياة حرة كرمية وم�شتقرة وم�شتقبل اأف�شل لهم والأُ�شرهم.

لكن هذا التحول الق�شري اأنت فيما اأنتجه اأجيااًل من املبدعن والعلماء واملفكرين، �شنعوا م�شتقبال واعدًا واأ�شبحوا فيما بعد ُدعاة لن�شر مباد اال�شالم وتثقيف 
املجتمعات بالثقافة املعرفية الواعية املعتدلة بعد اأن ا�شتقروا يف دول اأخرى..

حوار: حممود امل�صعودي - �صباح الطالقاين
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البيتالعالمي  عضو مجمع أهل 

 على اإلعالم مواكبة التطورات في سبيل نشر رسالة أهل البيت
ود:  الدكتور احمد حمّ





ه� م�ضجد الزهراء عليها ال�ضالم، ثم مركز الإمام احل�ضني 
عليه ال�ضالم ثم م�ضجد النبي الكرم الذي يقام فيه كل ي�م 
تبني  اح�ضائية  هناك  واأي�ضًا  ال�ضالمية،  ال�ضعائر  جمعة 
وج�د ثمانني جمل�س ح�ضيني تقام يف العا�ضر من حمرم يف 
مدينة �ضيدين فقط، ومب�ضاركة كبرية من حمبي اأهل البيت 

عليهم ال�ضالم.

اجلاليات  ا�شتطاعت  هل  احل�سينية:  الرو�سة 
العربية املوجودة يف ا�شراليا ان حتاف على اللغة 

العربية الأبنائها؟
الحتـــاد  تــدعــى  منظمة  هــنــاك   :  ال
املراكز  اأغــلــب  على  ت�ضرف  وهــي  ال�ــضــالمــي  الــفــيــدرايل 
باللغة  مــدار�ــس  لهم  واأ�ضبحت  ا�ضرتاليا،  يف  ال�ضالمية 
العربية وهي للم�ضلمني وللم�ضيحيني وتهدف للحفا على 
تعليم  لها دور مهم جدا يف  املدار�س  العربية، وهذه  اللغة 
لهذه  الأ�ضلية  اله�ية  على   للحفا العربية  اللغة  الأطفال 

اجلاليات.

بزيارة  �شعوركم  ماهو  احل�سينية:  الرو�سة 
كربالء واالإمام احل�شن عليه ال�شالم خ�شو�شا وانتم 

تزورون للمرة االأوىل؟
ال : ان معاين نه�ضة الإمام احل�ضني عليه 
ال�ضالم وقيمته كُم�ضلح وثائر اخت�ضرها بجملة واحدة )ل� 
لكان  وث�رته  ال�ضالم  الإمــام احل�ضني عليه  نه�ضة  تكن  مل 
 الإ�ضالم من الأخبار ال�ضالفة ولأ�ضبح امل�ضلم�ن من الأ
ال�ضابقة( وهذا يخت�ضر مفه�م معامل المام احل�ضني عليه 
ال�ضالم، اأما ال�ضيء الذي احتار يف و�ضفه فانه يبقى ع�ضيا 
حتى على اأكرب البلغاء واق�ضد به ق�ل ر�ض�ل اهلل �ضلى اهلل 
عليه واآله "ح�ضني مني واأنا من ح�ضني". لأن لهذا احلديث 
وث�رية �ضالحيتها  وفل�ضفية وعلمية  اأبعاد فكرية  ال�ضريف 

باقية على مر الزمن ول تنتهي.

احلقيقة انك عندما ترى معامل مدينة الإمام احل�ضني عليه 
ال�ضالم ومرقده ال�ضريف فانك ترى بان الث�رة اأمامك! كيف 
العظيم!  الق�م ويذّكرهم مبقامه ومقام جده  كان يحّدث 
وكيف كانت زينب واأبي الف�ضل العبا�س عليهما ال�ضالم يف 
ر�ض�ل  وحرمة  ال�ضالم  ر�ضالة  عن  يدافع�ن  الطف  واقعة 
اهلل واأهل بيته، وكاأنك تعي�س احلالة التاريخية التي كانت 

يف ايام عا�ض�راء عام 61 للهجرة.
هي  ما  نظركم،  وجهة  احل�سينية:من  الرو�سة 

م�شوولية االإعالم اال�شالمي يف الوقت احلا�شر؟
ال�ضادق  الإمــام  ق�ل  من  انطالقا   :  ال
عليه ال�ضالم )عّرف�نا للنا�س( فالإعالم الي�م له اثر كبري 
يف الأ قاطبة، وخا�ضة يف عاملنا الي�م العالم من اكرب 
الع�امل امل�ؤثرة  للتعريف باأهل البيت عليهم ال�ضالم للعامل، 
ولذا على العالم ان يتط�ر ب�ضكل اأف�ضل من كل الن�احي 
واأخــالق  مبنهج  للتعريف  عليه  تقع  الأوىل  امل�ض�ؤولية  لأن 

وطريق اهل البيت عليهم ال�ضالم جلميع �ضع�ب العامل.
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 على اإلعالم مواكبة التطورات في سبيل نشر رسالة أهل البيت



النا�شط االإ�شالمي الدكتور احمد عبد املجيد حّمود

لو لم تكن نهضة اإلمام الحسين عليه السالم وثورته لكان اإلسالم من األخبار 
السالفة وألصبح المسلمون من األمم السابقة
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التعايش السلمي
في البالد اآلذرية
تعد اأذربيان اإحد الدول االإ�سالمية التي كانت حتت مظلة االحتاد ال�سوفيتي 
والتي تق من جهة الر على البحر قزوين وحتيطها كل من اإيران واأرمينيا 
م�ساجدها  ت�سم  قدمية  منطقة   منطقتني اإىل  اأذربيان  وتنق�سم  وجورجيا. 
والتها التارية التقليدية ولهذا الق�سم مالم اإ�سالمية وق�سم حدي الذي 

ي�سم مدينة باكو النفطية.
 كانت لة االأذري )اأذربيان( تكتب بحروف عربية قبل ا�ستبدالها باحلروف 
الرو�سية وتنق�سم لة االأذر اإىل لهتني �سمالية وجنوبية وتنتمي اإىل اللات 
الكية اأما اللة الر�سمية فتعترب االأذرية هي اللة التي يتكلمها �سكان باكو 

وهي لة تركية واللة ال�سادة هي الكية العثمانية.
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التركيبة العرقية
ر عددهم ب�6,069,453 وهم يتكلَّمون  ة االأوىل يف اأذربيجان ويقدَّ ُيعترب "االأذريون" القوميَّ
ر  بلغة من "اأ�صل طوراين", وتكتب بحروف التينيَّة مثل اللغة الرتكية, يليهم "الطالي�س" وُيقدَّ
عدُدهم 800,000 وهم يتكلَّمون بلغة من اأ�صل اإيراين, وتكتب بحروف عربيَّة, ويعي�صون 
ر  جنوب البالد مِبحاذاة اإيران؛ كما تعي�س يف "اأذربيجان" قوميَّات اأخرى مثل: "االآفار" وُيقدَّ
عددهم ب�44000 ن�صمة, ويعي�صون �صمال "اأذربيجان" مُبحاذاة "داغ�صتان", و"الالزاغيني" 
ر عددهم  ر عددهم ب�204193 ن�صمة, ويعي�صون �صمال "اأذربيجان", و"الفر�س" وُيَقدَّ وُيقدَّ
ب�42000 ن�صمة, واخلليجني االإيرانيني, كما تعي�س يف "اأذربيجان" جاليات من اأ�صول غري 

اأذربيجانية؛ كالرو�س, واالأوكرانيني, واجلورجيني, والبولنديني, واالآ�صوريني... وغريهم. 

اإلسالم في أذربيجان 
قبل و�صول االإ�صالم كان ال�صكان على الديانة املجو�صية والن�صرانية حتت احلكم ال�صا�صاين, 
وكان و�صول االإ�صالم ممثاًل يف اإر�صال احلمالت اإليها  فقد و�صل اإليهم حذيفة بن اليمان يف 

حملة فتحت اأردبيل �صلحًا يف �صنة 25ه�. 
غزاهم املغرية بن �صعبة  وا�صرتك يف فتحها �صراقة بن عمر والذي فتح ) باب االأبواب ( 
دربند وتوىل اأمرها فرقد ال�صلمي. وبدا االنت�صار الفعلي لالإ�صالم بعد ذلك, وخ�صو�صًا بعد 
اأن عمل القادة الفاحتني على ا�صتيطان امل�صلمني يف اأردبيل, فنزحت اإليها ع�صائر من م�صر 
وال�صام, وحدث تطور جديد يف الدعوة, فتحولت اأردبيل اإىل مركز اإ�صالمي, وبني م�صجدها 
اجلامع يف �صنة 36ه� وا�صتوطنها بنو رواز, وهم من االأزد القبيلة العربية التعاي�س ال�صلمي 

يف البالد االآذرية 
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تعد اأذربيجان اإحدى الدول االإ�صالمية التي كانت حتت مظلة االحتاد ال�صوفيتي والتي 
تقع من جهة الغرب على البحر قزوين, وحتيطها كل من اإيران واأرمينيا وجورجيا. 
وتنق�صم اأذربيجان اإىل منطقتني, منطقة قدمية ت�صم م�صاجدها وحمالتها التجارية 
باكو  مدينة  ي�صم  ال��ذي  حديث  وق�صم  اإ�صالمية,  مالمح  الق�صم  ولهذا  التقليدية 

النفطية.
باحلروف  ا�صتبدالها  قبل  عربية  بحروف  تكتب  )اأذربيجان(  االأذري  لغة  كانت   
اللغات  اإىل  وتنتمي  �صمالية وجنوبية,  لهجتني  اإىل  االأذرى  لغة  وتنق�صم  الرو�صية, 
الرتكية, اأما اللغة الر�صمية فتعترب االأذرية هي اللغة التي يتكلمها �صكان باكو وهي لغة 

تركية, واللغة ال�صائدة هي الرتكية العثمانية.

التركيبة العرقية
ر عددهم ب���6,069,453 وهم  ة االأوىل يف اأذربيجان ويقدَّ ُيعترب "االأذريون" القوميَّ
يتكلَّمون بلغة من "اأ�صل طوراين", وتكتب بحروف التينيَّة مثل اللغة الرتكية, يليهم 
ر عدُدهم 800,000 وهم يتكلَّمون بلغة من اأ�صل اإيراين, وتكتب  "الطالي�س" وُيقدَّ
بحروف عربيَّة, ويعي�صون جنوب البالد مِبحاذاة اإيران؛ كما تعي�س يف "اأذربيجان" 
�صمال  ويعي�صون  ن�صمة,  ب���44000  عددهم  ر  وُيقدَّ "االآفار"  مثل:  اأخ��رى  قوميَّات 
ر عددهم ب�204193 ن�صمة,  "اأذربيجان" مُبحاذاة "داغ�صتان", و"الالزاغيني" وُيقدَّ
ر عددهم ب�42000 ن�صمة, واخلليجني  ويعي�صون �صمال "اأذربيجان", و"الفر�س" وُيَقدَّ
االإيرانيني, كما تعي�س يف "اأذربيجان" جاليات من اأ�صول غري اأذربيجانية؛ كالرو�س, 

واالأوكرانيني, واجلورجيني, والبولنديني, واالآ�صوريني... وغريهم. 

اإلسالم في أذربيجان 
قبل و�صول االإ�صالم كان ال�صكان على الديانة املجو�صية والن�صرانية حتت احلكم 
ال�صا�صاين, وكان و�صول االإ�صالم ممثاًل يف اإر�صال احلمالت اإليها  فقد و�صل اإليهم 

حذيفة بن اليمان يف حملة فتحت اأردبيل �صلحًا يف �صنة 25ه�. 
غزاهم املغرية بن �صعبة  وا�صرتك يف فتحها �صراقة بن عمر وال��ذي فتح ) باب 
االأب��واب ( دربند وتوىل اأمرها فرقد ال�صلمي. وبدا االنت�صار الفعلي لالإ�صالم بعد 
ذلك, وخ�صو�صًا بعد اأن عمل القادة الفاحتني على ا�صتيطان امل�صلمني يف اأردبيل, 
فنزحت اإليها ع�صائر من م�صر وال�صام, وحدث تطور جديد يف الدعوة, فتحولت 
اأردبيل اإىل مركز اإ�صالمي, وبني م�صجدها اجلامع يف �صنة 36ه� وا�صتوطنها بنو رواز, 
وهم من االأزد القبيلة العربية املعروفة, وقهر االإ�صالم املجو�صية يف فرتة ال تزيد على 
10 �صنوات. وتعود االأ�صباب اإىل القوة الذاتية التي يتمتع بها االإ�صالم من فطرة, 
والقدوة احل�صنة التي حتلى بها امل�صلمون املهاجرون, والنظرة ال�صمولية لالإ�صالم, 

حيث مل ينظر اإىل االإقليمية ال�صيقة التي ترتبط بالقوميات. 
وظهرت اأ�صر وطنية برزت يف حكم اأذربيجان يف م�صتهل القرن اخلام�س الهجري 
ثم احتل ال�صالجقة املنطقة يف القرن اخلام�س الهجري, وزادت هجراتهم اإليها, 
ويف �صنة 531ه� – 1136م كانت اأذربيجان من ن�صيب االأتابك اإيلد كوز, ثم غزاها 
جالل الدين خوارزم �صاه يف �صنة 1225م, ثم حكمها املغول يف �صنة 654ه� �1256م, 
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واأ�صبحت جزءًا من اإمرباطوريتهم, ثم اأ�صبحت من اأهم معاقل ال�صفويني يف 
�صنة 907ه� – 1502م وبعدهم حكمها العثمانيون حكمًا اأ�صميا. 

ويف نهاية القرن الثامن ع�صر امليالدي اأعلنت رو�صيًا القي�صرية حمايتها على 
بالد القفقا�س, واأخذت يف االإ�صتيالء على بلدان املنطقة واحدة تلو االأخرى, 
ويف �صنة 1326ه� – 1908م دخل جنود رو�صيا القي�صرية اأذربيجان باالتفاق 
مع بريطانيا, ثم قامت الثورة ال�صيوعية اأثناء احلرب العاملية االأوىل, واعرتفوا 
واأعلن  احللفاء  ان�صحب  ثم  باأذربيجان,  قامت  التي  امل�صاواة  حزب  بحكومة 
ال�صوفيت قيام نظامهم يف باكو �صنة 1339ه� – 1920م واأ�صبحت اأذربيجان 
جمهورية �صوفيتية من اجلمهوريات الثالث ملا وراء القوقاز, ثم دخلت نظام 

االحتاد يف �صنة 1355ه�1936م. 

أحوال المسلمين اآلن 
اأن يواجه امل�صلمون  اأذربيجان كان من الطبيعي  بعد �صيطرة ال�صوفييت على 
حتديًا يف ت�صييق اخلناق على عقيدتهم, فلقد هجر الرو�س اأعدادًا كبرية اإىل 
اأذربيجان بحيث اأ�صبحوا اأكرث من 10% من ال�صكان, وتقل�س عدد امل�صاجد 
من 2000 م�صجد اإىل 16 م�صجدًا فقط كما نق�س عدد املدار�س االإ�صالمية بل 
اأ�صبحت يف حكم املنتهية, ويف باكو االإدارة الدينية االإ�صالمية الأذربيجان وما 
وراء القفقا�س ويراأ�صها مفتي �صيعي ونائبه م�صلم �صني حيث توجد اأعداد كبرية 
من امل�صلمني ال�صيعة, وهذه االإدارة لها نفوذ حمدود, وبلغ عدد امل�صلمني بها 

5,259,000 ن�صمة. 

انتفاضة إسالمية في أذربيجان 
وقد �صنَّ ال�صيوعيون هجومًا عنيفًا على امل�صاجد واجلوامع التي يتوجه اإليها 
امل�صلمون الأداء �صلواتهم وبحث اأمور دينهم لكن االنتفا�صة يف اأذربيجان التي 
طالبت بحماية امل�صلمني يف املناطق التي �صلبت منها, كما طالبت با�صتعادة 
هذه املناطق مثل زنكيزور, وقرة باغ, ونخوجوان. وكانت هذه االأقاليم �صمن 
مع  االأذاري���ون  ا�صتبك  ولقد  �صنة 1920م,  فر�صاي  معاهدة  اأذربيجان ح�صب 
االأرمن يف املناطق التي ت�صيطر عليها اأرمينيا. و�صقط العديد من ال�صحايا من 
الطرفني, وا�صتعملت ال�صلطات �صيا�صة قمع اال�صطرابات منذ 13 مار�س 1988م 
على اأثر مقتل طالب اأرمني على يد مدير مدر�صة اأذري, فكانت ال�صرارة التي 
ا�صعلت معركة اال�صطراب التي بداأت من اإقليم فرة باغ, وانتقلت اال�صطرابات 
اإىل اأذربيجان واأرمينيا, وما تزال االأمور مل حتل حاًل جذريا. و�صهدت عام 1991 
انهيار االحتاد ال�صوفيتي, واأعلنت اأذربيجان ا�صتقاللها وانف�صالها عن االحتاد 

املنهار .

الشيعة في اذربيجان
ُيقّدر عدد اأتباع املذهب ال�صيعّي االثني ع�صري يف جمهوريات االحتاد ال�صوفيتي 
ال�صابق باأربعة ماليني ن�صمة, يعي�س معظمهم )حوايل �صبعني يف املائة منهم على 

وجه التقريب( يف اآذربيجان, بينما يتوّزع االآخرون يف دول اآ�صيا الو�صطى.
ويعي�س يف منطقة كورنو � بدخ�صان الواقعة يف دولة طاجيك�صتان � ما يقرب من 
مائة األف ن�صمة من ال�صيعة االإ�صماعيلّية, وهم طائفة قوّية تتم�ّصك بعقيدتها. 
وُتقّدر ن�صبة ال�صيعة يف بالد جمهوريات االحتاد ال�صوفيتي ال�صابق بع�صرة يف املائة 
من جمموع امل�صلمني؛ وينتمي اأغلب امل�صلمني يف تلك البالد اإىل املذهب احلنفّي, 
وُذكر اأّن جماعات من ال�صيعة تعي�س يف بالد القفقاز, واأّن جماعات اأخرى من 

ال�صيعة تتوّزع يف املناطق الكردّية.
ال�صّنة يف جّو ال تكّدره  اأهل  اإىل جنب مع  البالد جنبًا  ال�صيعة يف هذه  يعي�س 
الع�صبّية واخل�صومة, ومل ي�صبق يف جمهورية رو�صية وال يف اإحدى جمهورّيات 
االحتاد ال�صوفيتي ال�صابق اأن ح�صل نزاع �صديد بني ال�صيعة وال�صّنة. ويذكر اأن 
معظم االأكراد يف هذه اجلمهورّيات هم من ال�صيعة, واأغلبهم من الفرقة االثني 
ع�صرّية. وُيقّدر عدد ال�صيعة يف جمهورية اآذربيجان مبا يقارب 3/800/000 

ن�صمة, وي�صّكلون �صبعني يف املائة من جمموع عدد ال�صّكان.
وتوجد جماعات �صيعّية �صغرية يف املناطق التي يقطنها اأقوام » ثاتها « و » لزكيها 
«, وتتواجد يف نواحي »م�صفني جما « و » دو قوزباره « ويرجع تاريخ ت�صّيع هذه 

اجلماعات اإىل عّدة قرون.
ويف اآذربيجان قبائل تنتمي اإىل املذهب ال�صيعّي, هي قبائل �صاه�صونها وطالي�صها 
وپادارها وقزلبا�صها وقره باغها وقاجارها ي�صاف اإىل ذلك اأّن االإيرانيني الذين 

يعي�صون يف مناطق اآ�صيا الو�صطى هم باأجمعهم من ال�صيعة.
ومن اآثار الت�صّيع يف اآذربيجان مرقد ال�صّيد اإبراهيم ابن االإمام حمّمد الباقر 
عليه ال�ّصالم, الذي ُتويّف �صنة 120ه� وُدفن يف مدينة جنة ) كروف اآباد(, حيث 

يعترب هذا املرقد مزارًا يوؤّمه ال�صيعة من اأرجاء اآذربيجان.
امل�صلمون املهاجرون, والنظرة ال�صمولية لالإ�صالم, حيث مل ينظر اإىل االإقليمية 

ال�صيقة التي ترتبط بالقوميات. 
وظهرت اأ�صر وطنية برزت يف حكم اأذربيجان يف م�صتهل القرن اخلام�س الهجري 
.ثم احتل ال�صالجقة املنطقة يف القرن اخلام�س الهجري, وزادت هجراتهم 
اإليها, ويف �صنة 531ه� – 1136م كانت اأذربيجان من ن�صيب االأتابك اإيلد كوز, 
ثم غزاها جالل الدين خوارزم �صاه يف �صنة 1225م, ثم حكمها املغول يف �صنة 
654ه� �1256م, واأ�صبحت جزءًا من اإمرباطوريتهم, ثم اأ�صبحت من اأهم معاقل 

ال�صفويني يف �صنة 907ه� – 1502م وبعدهم حكمها العثمانيون حكمًا اأ�صميا. 
ويف نهاية القرن الثامن ع�صر امليالدي اأعلنت رو�صيًا القي�صرية حمايتها على 
بالد القفقا�س, واأخذت يف االإ�صتيالء على بلدان املنطقة واحدة تلو االأخرى, 
ويف �صنة 1326ه� – 1908م دخل جنود رو�صيا القي�صرية اأذربيجان باالتفاق 
مع بريطانيا, ثم قامت الثورة ال�صيوعية اأثناء احلرب العاملية االأوىل, واعرتفوا 
واأعلن  احللفاء  ان�صحب  ثم  باأذربيجان,  قامت  التي  امل�صاواة  حزب  بحكومة 
ال�صوفيت قيام نظامهم يف باكو �صنة 1339ه� – 1920م واأ�صبحت اأذربيجان 
جمهورية �صوفيتية من اجلمهوريات الثالث ملا وراء القوقاز, ثم دخلت نظام 

االحتاد يف �صنة 1355ه�1936م. 



   
مي حمن الال اإعداد: عبدالر

اإذ يقول �شماحة ال�شيد �شامي البدري يف كتابه )�شبهات وردود(:
1. اإّن الذين ينكرون الن�ّس مل مييزوا بني )البيعة( التي هي عقد بني املن�ض��س عليه وثّلة 
ة من الأمة كافية لأن ينه�س بها اأمر احلكم واجلهاد، وبني )ال�ض�رى( وهي اأن ياأخذ  َخرييِّ
احلاكم براأي اأكرثية الأمة يف جمالت التنفيذ، وما ل ن�ّس فيه، وكالهما كان النبي قد 
فعله، ومن بعده علي )عليه ال�ضالم(. ثم اأّن البيعة وال�ض�رى ل تتعار�س مع الن�ّس، نعم 
ال�ض�رى يف تعيني احلاكم يف قبال املن�ض��س عليه ب�ضخ�ضه مل يكن علي )عليه ال�ضالم( 
ي�ؤمن بها لأنها خالف ال�اقع اإذ ن�ّس النبّي )�ضلى اهلل عليه واآله( عليه �ضخ�ضيًا باأمر اهلل 

تعاىل.
2. مل يقبل علّي )عليه ال�ضالم( من الث�ار البيعة يف اأول الأمر لن ه�ؤلء الث�ار ت�ض�روا 
ان البيعة على احلكم يف مرحلتها الأوىل تقع كيفما اتفقت، ونبههم علّي )عليه ال�ضالم( 
ب�ضل�كه اإزاءهم اأّن الأمر لي�س كذلك، فان البيعة على احلكم اأو اجلهاد يف مرحلتها الأوىل 
تتق�َّم باأهل ال�ضابقة يف الإميان واجلهاد، وهم يف ذلك ال�قت املهاجرون والأن�ضار، كما اأّن 
البيعة على احلكم ل تك�ن ُخْفَيًة واإنا تك�ن يف امل�ضجد وعلى مالأ من النا�س ور�ضا منهم، 
نعم البيعة على جهاد الظاملني تك�ن يف بدء اأمرها �ضرية كما ح�ضل بني النبي )�ضلى اهلل 

عليه واآله( والن�ضار يف العقبة الثانية.
3. اإّن ن�ّس النبّي )�ضلى اهلل عليه واآله( على علّي )عليه ال�ضالم( ي�جب البيعة لعلّي وحرمة 
التخلف عنه، فاإذا اأقدم اأهل ال�ضابقة واجلهاد على بيعة علّي )عليه ال�ضالم( واأخذها علّي 
)عليه ال�ضالم( منهم �ضارت هذه البيعة املنعقدة م��ض�عا ل�ج�ب اآخر وحرمة اأخرى على 
�ضبيل  اتباع  وجــ�ب  وه�  امل�ضلمني،  بقية 
امل�ؤمنني والدخ�ل فيما دخل�ا فيه وحرمة 
نكث  حرمة  اإىل  اإ�ــضــافــة  عليهم،  الـــرّد 
عليه  ويرتتب  املبايعني،  كــّل  من  البيعة 
والناكثني  الراّدين  مقاتلة  وجــ�ب  اأي�ضا 
كما قاتل علّي )عليه ال�ضالم( اأهل اجلمل 
لنكثهم البيعة واأهل �ضفني لرّدهم البيعة.

علّي  احتج  ملــاذا  يت�ضح  ذلــك  �ض�ء  ويف 
بالبيعة على طلحة والزبري، لقد  طالبهما 
التي  بالبيعة  بال�فاء  ال�ضالم(  )عليه 

كانت واجبة عليهما واأقدما عليها باختيارهما.
ويت�ضح من ذلك اأي�ضا اأّن الذي طلبه )عليه ال�ضالم( من معاوية، ه� اأن يدخل فيما دخل 
فيه امل�ضلم�ن، ومل يكن قد طلب منه البيعة لإقامة احلكم، قال )عليه ال�ضالم( يف كتابه اليه 
فادخل فيما دخل فيه امل�ضلم�ن ثم حاكم الق�م ايلَّ اأحملك واإياهم على كتاب اهلل اإّن 

بيعتي باملدينة لزمتك واأنت بال�ضام)نهج البالغة(.
4. اإّن وج�د الن�ّس على علّي )عليه ال�ضالم( والأحد ع�ضر من ذّريته من فاطمة لي�س معناه 
يجب عليهم اأن يقبل�ا البيعة على احلكم اأو البيعة على اجلهاد كيفما اتفقت ومن دون تقدير 

من طرفهم لتكامل �ضروط النه��س وقب�ل بيعة املبايعني.
وقد كان يف تقدير علّي )عليه ال�ضالم( اأّن قب�له للبيعة بعد قتل عثمان ويف ظروف مثل تلك 
الظروف يحتاج اإىل اإحكام ال�ضروط، اأما ق�له )عليه ال�ضالم( ل تفعل�ا فاإين اأك�ن وزيرًا 
خري من اأن اأك�ن اأمريًا  فه� م��ض�ع ومد�ض��س يف كالمه من قبل الرواة اإذ مل يكن وزيرًا 
لأي واحد من اخللفاء الثالثة الذين �ضبق�ه، نعم كان وزيرًا لر�ض�ل اهلل )�ضلى اهلل عليه 
واآله( ووزارته لر�ض�ل اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله( كانت ت�ضبه وزارة هارون مل��ضى وقد ن�سَّ 
النبي )�ضلى اهلل عليه واآله( على هذا ال�ضبه يف ق�له لعلّي )عليه ال�ضالم(:  اأما تر�ضى اأن 
تك�ن مّني مبنزلة هارون من م��ضى اإل اأّنه ل نبّي بعدى)�ضحيح البخاري(، ون�ّس القراآن 
على اأّن هارون كان وزيرًا مل��ضى و�ضريكًا له يف اأمر الر�ضالة، وب�ضبب ختم النب�ة مبحمد 

)�ضلى اهلل عليه واآله( ن�ّس النبّي )�ضلى اهلل عليه واآله( اأّن علّيًا وزير ولي�س بنبّي.
5. اأما ك�نه )عليه ال�ضالم( م�ضى اإىل طلحة والزبري وعر�س عليهما البيعة قائال: َمن �ضاء 
منكما بايعته... فهي رواية غري �ضحيحة. ومعار�ضة بق�له )عليه ال�ضالم( متى اعرت�س 
الريب يّف مع الأول منهم حتى �ضرت اأقرن اإىل هذه النظائر ويريد بالنظائر عثمان و�ضعد 
وطلحة والزبري وعبد الرحمن بن ع�ف، اإنه )عليه ال�ضالم( يتربم من قرنه بهم فكيف 

يت�قع منه ان يعر�س البيعة على اأحدهم.

ويقول �شماحة ال�شيخ حممد الري�شهري يف مو�شوعة االإمام علي بن اأبي طالب 
)عليه ال�ّشالم( يف الكتاب وال�شنة والتاريخ، حتت عنوان:

نظر حتليلي ح�ل اأ�ضباب كراهة الإمام لقب�ل احلك�مة
كانت الث�رة على عثمان - ب�ضبب ممار�ضاته يف احلكم - عاّمة �ضاملة، وقد اأف�ضى �ضم�ل 
الث�رة وتطّلع النا�س اإىل �ضخ�ضّية بارزة للخالفة اإىل اأن تك�ن مقّدرات اخلالفة خارجة 

 ال�سلطة اىل تو ابة للثوار الذين دعواال�ست  بعد مقتل عثمان  �الم( رف بن اأبي طالب )عليه ال�س منني علياملو اأم اأن يروي لنا التاري
 دعو :فقال م عاودو ودفعهم فعاودو اإذ قالوا له: امدد يدك نبايعك. فدفعهم املهاجرين واالأن�سار وجو وكذلك فعل حينما  جاء

...اإن اأجبتكم ركبت بكم ما اأعلم ي واعلموا اأ والتم�سوا
ار واملهاجرين واالأن�سار كما مل يكن يوز له اأن  الثو وز لالإمام اأن يدفمل يكن ي امل�سلمني ابتة ومعروفة لد والتعيني �ة الن ولو كانت نظري
 ومل يكن بحاجة لينتظر بيعة امل�سلمني اخلالفة على طلحة والزب وز له اأن يعرومل يكن ي "ًاي اأم لكم من  يقول: "اأنا لكم وزير

وللرد على هذ السبهة التاأنا اىل عالمتني من مفكري االإ�سالم:
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من قب�ضة التّيارات املتباينة؛ اأي اأّن النا�س اأنف�ضهم كان�ا اأ�ضحاب القرار يف اختيار القائد 
ال�ضيا�ضي.

وكانت القل�ب باأ�ضرها -ي�مئذٍ- تت�ضّ�ف اإىل الإمام اأمري امل�ؤمنني )عليه ال�ضالم( وحده بال 
اأدنى ترّدد، فقد كان اأكَفاأ اإن�ضان خلالفة النبّي )�ضلى اهلّل عليه واآله و�ضلم(، وها ه� ا�ضمه 

ترّدده الأل�ضن واإن ُزوي مّدًة دامت خم�ضًا وع�ضرين �ضنًة. 
اإليه بنحٍ� مل يَت�َضنَّ لأحٍد اأن يخالفه فيه قّط. من هنا �ضعر  وكان الإقبال ال�ضعبي العاّم 
مّدع� اخلالفة - الذين كان�ا يزعم�ن اأّنهم نظائره )عليه ال�ضالم(، وكان�ا معه يف ال�ض�رى 

ال�ضدا�ضّية - اأّن احلنكة ال�ضيا�ضّية تتطّلب املبادرة اإىل بيعته وال�ضبق اإليها.
وكانت الأم�اج الب�ضرّية العارمة تنثال عليه من كّل جانٍب لبيعته، َبْيد اأّنه )عليه ال�ضالم( 
وقف بحزٍم و�ضرامة ورف�َس البيعة، وطلب من النا�س اأن َيَدع�ه ويلتم�ض�ا غريه، وقال لهم: 

.اأنا لكم وزيرًا خرٌي لكم مّني اأمريًا
ومن العجيب اأّن الرجل الذي كان يرى نف�ضه اخلليفة املبا�ضر للنبّي )�ضلى اهلّل عليه واآله 
و�ضلم(، وما برح يعر�س ظالمته ويتحّدث عن اأهلّيته وجدارته للخالفة خالل املّدة الط�يلة 
لإزوائــه كّلما اقت�ضى املقام منه ذلك، وكان ي�ضر من وحي احلرقة والأمل ومن اأعماق 
قلبه متاأّوهًا ل�ضتالب حّقه، وزحزحة احلّق عن مكانه... ها ه� الآن يرف�س البيعة، وقد 
انثال عليه النا�س انثياًل عجيبًا مده�ضًا، مقبلني عليه بقل�بهم واأرواحهم وبكّل وج�دهم، 
را�ضني به خليفًة لهم، م�ؤّكدين ت�ضّديه حلك�متهم يف انتخاٍب حر مبا�ضٍر! فما له يكره ذلك، 
ويرغب عن قب�ل هذه املهّمة؛ معلنًا ذلك ب�ضراحة؟! وملاذا وقف الإمام )عليه ال�ضالم( هذا 

امل�قف؟
هل رغب عنها حّقًا لنف�ضه ورّجح لها �ضخ�ضًا اآخر اأم اأّنه اأراد مب�قفه هذا اأن يعرّب مثاًل عن 
�ضيٍء من املجاملة ال�ضيا�ضّية - ومثله ل يجامل - من اأجل اأن ي�ضرتعي انتباه النا�س اأكرث 

غات ُاخرى ل نعرفها؟!  اأو م�ض�يِّ فاأكرث، اأو كان مل�قفه الثُّنائي هذا م�ض�يِّ
وال�اقع اأّن معرفة - ول� ي�ضرية - ب�ضريته وُا�ضل�به وب�ضريته ونهجه )عليه ال�ضالم( ل تَدع 
جماًل لل�ضّك يف اأّنه كان بعيدًا عن املجامالت ال�ضيا�ضّية، نافرًا من نف�س احلك�مة مبا هي 
حك�مة. فه� مل يكن طالَب حكم وت�ضّلط على النا�س؛ اإذ اخلالفة عنده اأداة لإحقاق احلّق، 
وب�ضط العدل، واإقامة الق�ضط، فهل كانت الظروف ال�ضيا�ضّية والجتماعّية والثقافّية اآنذاك 

مهّياأة لتحقيق الأهداف املذك�رة؟
والفكرّية،  ال�ضيا�ضّية والجتماعّية  فالتقّلبات  الظروف مل تكن مهّياأة؛  اإّن مثل هذه  كاّل، 
تغرّي  ا�ضتتبعت  قد  �ضنًة  وع�ضرين  خم�س  بعد  حدثت  التي  والفكرّية  الروحّية  والتغرّيات 

ال�ضحابة ورفاق الدرب اأي�ضًا باأفكاٍر مغايرة، ومعايري مباينة، ومقايي�س ُاخرى للحياة.
اإّن اجليل اجلديد - والذين يقف�ن على راأ�س امل�اقع ال�ضيا�ضّية يف هذه الفرتة املتاأّخرة - 
اإّنا يعي�ض�ن يف ظروف يجهل�ن فيها معايري الدين وم�ازينه الرا�ضخة، ول َيُع�ن طبيعة 
ع�ضر الر�ضالة وال�ضرية النب�ّية، ول يعرف�ن علّيًا )عليه ال�ضالم( ومنزلته الرفيعة يف الدين 

ودوره و�ضاأنه العظيمني معرفًة �ضحيحًة.
فما مّر على الدين خالل ربع قرن، وما ابُتدع من تف�ضريات وتاأويالت للن�ض��س الدينّية، وما 
ة يف عهد اخلليفة الثالث، كّل ذلك جعل مبادئ الدين  ظهر من تغيريات يف الأحكام، خا�ضّ
ومقايي�ضه ال�ضحيحة واأحكامه ال�ضديدَة غريبًة على النا�س، وه� الذي �ضّ� لاُلّمة ث�رتها 
 .اأحدث الأحداث، وخالف حكم الكتاب :على عثمان؛ فقد كان الثّ�ار يق�ل�ن يف عثمان

وحيث كان ُي�ضتكى من مقتله و�ضّر الث�رة عليه، يق�ل�ن: لأحداثه.
هذه كّلها ر�ضمت �ض�رًة يف الأذهان واأجرت على الأل�ضن �ضع�بة العمل على اأ�ضا�س الكتاب 
وال�ضّنة بعيدًا عن املجامالت واملداهنات. وكان الإمام )عليه ال�ضالم( يعلم علم اليقني 
اأّن اإرجاع املياه اإىل جماريها ُيثري عليه الف، واأّن تطبيق احلّق ُينه�س اأ�ضحاب الباطل 

املعاندين للحّق. من هنا كان )عليه ال�ضالم( يرف�س البيعة، وي�ؤّكد رف�ضه؛ كي تتّم احلّجة 
على املخالفني يف امل�ضتقبل. ويف اإحدى املنا�ضبات قال)عليه ال�ضالم(:

َدُع�ين، والتِم�ض�ا غريي؛ فاإّنا م�ضتقبل�َن اأمرًا له وج�ه واأل�ان، ل تق�م له القل�ب، ول تثبت 
عليه العق�ل. واإّن الآفاق قد اأغامت، واملحّجة قد تنّكرت. واعلم�ا اأيّن اإن اأجبُتكم ركبُت 
بكم ما اأعلم، ومل ُا�ضِ اإىل ق�ل القائل وعتب العاتب، واإن تركتم�ين فاأنا كاأحدكم، وَلعّلي 

.اأ�ضَمُعكم واأطَ�ُعكم ملن وّليتم�ه اأمَركم، واأنا لكم وزيرًا خرٌي لكم مّني اأمريًا
وكان )عليه ال�ضالم( يريد اأن تتمّهد الأر�ضّية، وي�ضع للنا�س معايري التعامل ومقايي�ضه، 
ويعيد الكالم ح�ل اخلط�ط الأ�ضلّية للحك�مة، وي�ضتبني امل�ضتقبل ليختار النا�ُس �ضبيلهم 

ب�عي، ويّتخذوا م�قفهم عن ب�ضرية.
يف كالمه )عليه ال�ضالم( بعد امتناعه ورف�ضه يف اخلطبة املذك�رة ويف م�ا�ضع ُاخرى:

1- تاأكيد على اأّنه غري عا�ضق للرئا�ضة ولي�س من طاّلبها؛ فاإذا حتّدث عن نف�ضه، وتاأّوه 
مّما حدث بعد ر�ض�ل اهللَّ )�ضلى اهلّل عليه واآله و�ضلم(، واأّكد زعامته واإمامته، فذلك كّله 

لت��ضيح احلقائق، وتاأكيد امل�ضالح.
واإذا ت�ضّلم زمام اُلم�ر، ور�ضي باخلالفة، فالإقامة احلّق، وبناء حك�مة على النهج الذي 
يعرفه ه� ويرت�ضيه؛ كي ل يرى اأحد اأو جماعة اأو قبيلة اأّن الإمام )عليه ال�ضالم( َمدين لهم 

ب�ضبب تعايل �ضيحاتهم لبيعته، فيفر�ض�ا عليه اأه�اءهم وطلباتهم.
2- تاأكيد على اأّن تغيريات قد حلقت بتعاليم الدين، واأّن الر�ضالة الإلهّية بعد نبّيها ُا�ضيبت 
بداء التبّدلت والتقّلبات. فاإذا اأخذ بزمام اُلم�ر فاإّنه يكافح التحريفات ويقارعها، ويزيح 
ال�ضتار عن ال�جه احلقيقي للدين، وينف�س عنه غبار التحريف. وهذا كّله ي�ضتتبع ت�ّترات 

�ضيا�ضّية واجتماعّية.
3- اآيٌة على معرفة الإمام )عليه ال�ضالم( الدقيقة باملجتمع وبالنف�س الإن�ضانّية وخربته 
بزمانه. ويدّل هذا الكالم على اأّنه )عليه ال�ضالم( مل ينخدع بانثيال النا�س عليه لبيعته يف 
ذلك اجلّ� ال�ضيا�ضّي ال�ضائد ي�مئٍذ. وكان يرى م�ضتقبل حك�مته ب��ض�ح، وكان يعلم جّيدًا 
دة لالإ�ضالحات العل�ّية، ولإعادة اُلّمة اإىل نهج نبّيها )�ضلى اهلّل عليه  اأّن الأر�ضّية غري ممهَّ
واآله و�ضلم( و�ضريته و�ُضّنته، وكان اأدرى من غريه باأّن �ضبب الث�رة العاّمة على عثمان مل يكن 
من اأجل الع�دة اإىل القيم الإ�ضالمّية الأ�ضيلة، واأّن بع�س الثائرين ل �ضيما َمن ركب امل�جة 
منهم - كعائ�ضة، وطلحة، والزبري - قام�ا مبا قام�ا به لأ�ضباب �ضيا�ضّية واقت�ضادّية معّينة، 
فالباعث لهم على بيعة الإمام )عليه ال�ضالم( ل ين�ضجم مع هدفه من قب�ل احلك�مة. واإذا 
ما بلغ�ا النتيجة احلتمّية واأدرك�ا اأّن علّيًا ل ي�ضايرهم ول ميا�ضيهم ول مينح اأحدًا امتيازًا 
خالف احلّق والعدل، ف�ضيناه�ض�ن اإ�ضالحاته، ويجّرون املجتمع الإ�ضالمّي اإىل التفرقة 

والت�ضّتت.
4- مبايعته مبايعة لالأهداف العل�ّية؛ فمن �ضافحه وعاهده فعليه اأن يك�ن متاأّهبًا ملرافقته، 
ومالزمته من اأجل اإزالة التحريفات، واإعادة بناء املجتمع معن�ّيًا، وحتكيم الدين حتكيمًا 

الأذهـــان،  َن�ضَيته  ما  واإحــيــاء  حقيقّيًا، 
بالتغيري  ُمنيت  التي  احلقائق  وك�ضف 
والتبديل، واأراد )عليه ال�ضالم( اأن يلقي 
العارمة  الب�ضرّية  الأمــ�اج  على  احلّجة 
التي كانت تنادي با�ضمه للخالفة، واأراد 
قب�ل  مــن  ي�ضتهدف  ل  اأّنـــه  ُيعلمها  اأن 
اخلالفة اإّل ب�ضط العدل، واإقامة احلّق، 
ال�ضبيل ل  ، وهــذا ه�  واإحــيــاء ديــن اهللَّ

غريه.
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 يف �ض�ق الزينبية جاء رجل و�ضاأل: هل هناك فندق قريب فاأ�ضار له 
�ضاحب املحل اإىل احد الفنادق ليجد به �ضالته، فاأجابه الزائر نعم 
ذهبت له وكان �ضعره خياليا وقبلت بذلك اإذ اأراد )100(  دولر لليلة 
انه يريد مني احلجز ملدة  ال�احدة لكن الذي منعني من املك�ث به 

ت�ضعة اأيام بينما اإنا اأريد البقاء خلم�ضة اأيام فقط وهذا غري معق�ل!!!
األي�س ذلك يعطي �ض�رة �ضلبية عن كربالء؟ بح�ضب ق�ل الزائر. 

اأق�ل هذا اأمر غري �ضحيح وينبغي ان ل يدوم ف�ضال عن ك�نه منذ البدء 
ي�ؤ�ضر اىل خطاأ فاح�س، لأننا يف مدينة مقد�ضة، والكثري من الزائرين 
ال�ضالم ويرغب�ن بزيارة باقي  متلهف�ن لزيارة الإمام احل�ضني عليه 

املراقد املقد�ضة يف العراق.
 وبالرغم اأن تلك الفنادق تفتقر لأب�ضط مق�مات الفندقة ال�ضياحية 
املتعارف عليها يف دول العامل  وان اخلدمة يف بع�س الفنادق �ضيئة حتى 
ان العمال يفتقرون اىل اب�ضط مق�مات العمل الفندقي والنظافة ولكننا 
نرى اأ�ضحاب الفنادق ي�ضتغل�ن حاجة الزائرين يف مثل هذه الزيارات، 
متنا�ضني ف�ضل خدمة وت�ضهيل اأمر زائر احل�ضني عليه ال�ضالم علما 
باأن ال�ضياحة يف العراق عانت ل�ضن�ات ط�يلة من الإهمال ب�ضبب عدم 

الهتمام باملرافق ال�ضياحية يف البلد.
 وبالنظر ملا ت�ضهده املدن املقد�ضة من ت�افد ملح�  من كل اأقطار 
اأعــداد اأكرب من  الأر�ــس ، فاملنا�ضبات الدينية املقبلة �ضت�ضهد ت�افد 
الزوار نح� املدن املقد�ضة، لذا اأ�ضبح من ال�ضروري الهتمام بال�اقع 
به  والرتقاء  تن�ضيطه  لغر�س  فاعلة  اإجــراءات  عرب  وذلك  ال�ضياحي 
واأبرز اإجراء على املعنيني اتخاذه ه� تعزيز ك�ادر متخ�ض�ضة يف هذا 
املجال وال�ضعي اإىل تاوز بع�س ال�ضلبيات والعراقيل التي تقف يف وجه 
النه��س ال�ضياحي وذلك يك�ن من خالل ا�ضتحداث اأق�ضام يف اإعدادية 

التجارة بعن�ان ق�ضم �ضياحة دينية وفندقة.
اأن املدن املقد�ضة متثل م�ضروعا �ضياحيا كبريا لتميزها يف   واعتقد 
مرا�ضم  لتاأدية  املقد�ضة  للمدن  تدخل  التي  فــالأعــداد  املجالت،  كل 
الزيارة كانت كبرية جدا مما �ضكل �ضغطا على الفنادق التي مل تعد 
تك�ن من  فنادق  بناء  اإىل  لذلك ظهرت احلاجة  اأعدادهم  ت�ضت�عب 
قطاع م�ضرتك بني الدولة والقطاع اخلا�س يقع الي�م على عاتق الدولة 
بالبنى  النه��س  لغر�س  املقد�ضة  للمدن  خا�ضة  ميزانية  تخ�ضي�س 

التحتية والعمرانية ولأجل ت�فري الإقامة املريحة للزوار الكرماء.
ويا  للفنادق  الت�ضعريات  مراقبة  اأي�ضا  الإجــراءات  اأهم  بني  من  واأن 
حبذا ل� كانت هناك ت�ضعرية م�حدة يتبعها قان�ن �ضارم يف حما�ضبة 
والفندقية  ال�ضحية  اخلدمات  ت�فري  متابعة  عن  ف�ضال  املخالفني 
بال�ضكل الالئق مبحافظة كربالء املقد�ضة وزوارها وال�افدين اليها من 

كل انحاء العامل.

          

لرو�سة احل�سينية: هل ن�شتطيع اأن نعرف ا
بع�شًا من خ�شو�شياتك؟

ال�ضيد زكرّيا: لقد كان اأبي م�ضلمًا �ضّنيًا وا�ضتب�ضر منذ 
ثمانية �ضن�ات، واأّمي م�ضلمة من املغرب ا�ضتب�ضرت منذ 
ثماين �ضن�ات، واأنا ا�ضتب�ضرُت منذ �ضنتني، وكنت قبل 
دخ�يل اىل اأن�ار الت�ضيع مل اأقم ال�ضالة، وبعد وفاة اأبي 
ا�ضتب�ضرْت اأّمي، مل اأقّرر اأن اأدخل مذهب اأّمي اجلديد، 
فاأنا يل عقلي ويل اآرائي وا�ضتقاللّيتي يف التفكري، ومل 
عن  بالبحث  القيام  يف  اآنــذاك  الكايف  ال�قت  يل  يكن 

العقائد واملذاهب يف �ضبيل اتباع مذهب معني.

اأّن ا �شحيح  ه��ل  احل�سينية:  لرو�سة 
اأّول َمن قادك اىل التفكر يف  االأذان هو 

عقيدتك؟
ال�ضيد زكرّيا: لقد كان ذلك يف �ضهر رم�ضان املبارك من 
عام 2010 اإذ حدث �ضيء جعلني اأعيد تفكريي واأرّكز 
ه�  الأذان  كان  لقد  نعم  واأّتبعه،  اأعتقده  كنُت  ما  على 
ال�ضبب يف هذه ال�قفة التاأّملّية، اإذ كنت اأ�ضتمع لالأذان 
من جهاز املذياع لإحدى املحطات الإ�ضالمية يف بلجيكا، 
واأ�ضاهد  املغرب  لأذان  �ضماعي  ا�ضتغرابي ه�  اأثار  وما 
واأّن  م�ضرقة،  بادية  تــزال  ل  ال�قت  نف�س  يف  ال�ضم�س 
لهذا احلدث  كثريًا  وانده�ضُت  يفطرون،  بــداأوا  النا�س 
الكبري، ومل اأجد حتلياًل منطقّيًا ملا يح�ضل، ومن هذه 
احلادثة بداأُت اأبحث يف حمّركات البحث يف الأنرتنيت 
حديث  اىل  ف��ضلُت  والأذان،  وال�ضالم،  رم�ضان،  عن 

يف �ضحيح البخاري يق�ل اأّن �ضالة الرتاويح ما هي اإّل 
بدعة، فاأ�ضبحت متحرّيًا يف اأمري، فكيف تك�ن بدعة 
ومعظم امل�ضلمني ال�ضّنة يق�م�ن بها يف اأعظم �ضهر وه� 

�ضهر رم�ضان الكرمي.
وهذه كانت البداية اىل الدخ�ل يف هذا املعرتك ال�ضاّق، 
وبعد عّدة بح�ث ومطالعات وا�ضتف�ضارات وجدُت الكثري 
من هذه املتناق�ضات، وعندما �ضعرْت اأّمي باأيّن اأ�ضبحُت 
متخّبطًا ل اأعرف ال�ض�اب، بداأْت تاأخذ دورها يف التاأثري 
علّي، وحماولتها يف هدايتي وا�ضتب�ضاري، وراحْت ت�ضرح 
ح الأ�ضياء وتيب مبا تتمّكن على ال�ضتف�ضارات  يل وت��ضّ
على  ال�ض�ء  وت�ضلط  جــ�اب،  لها عن  اأبحث  كنُت  التي 
بع�س الغم��س املت�لد لدّي، فكنت حينها باأم�ّس احلاجة 
احلق،  واملذهب  ال�ضحيح  الطريق  اىل  ير�ضدين  مَلــن 
فالتناق�ضات الكثرية امل�ج�دة يف الأحاديث والتطبيقات 
وكيف  اأتــت؟  اأيــن  من  اأفّكر  تعلني  للعبادات  العملّية 
ت�ّغلْت يف نف��س وعقلّيات امل�ضلمني يف ال�ضدر الأوّل؟ 
عليها  يغلب  التي  احلك�مات  بــاأّن  اعتقاد  اىل  ف��ضلت 

الطابع ال�ضّني هي َمن ت�ّلد هذه التناق�ضات.

لك ا اأ���ش��اف  م��اذا  احل�سينية::  لرو�سة 
املعتقد اجلديد الذي حتّولَت اإليه؟

املذاهب  يف  الختالفات  معظم  ان  زكــرّيــا:  ال�ضيد 
هي نتيجة ال�ضغ�ط التي متار�ضها الأنانّيات وامل�ضالح 
ي�ضري  التي  امل�ضتبّدة  للحك�مات  اإ�ضافة  ال�ضخ�ضّية، 
بركبها وّعاظهم، لأّنك تد يف كتب ال�ضحاح اأحاديث 

كثرون هم اال�شخا�س الذين ت�شيبهم الده�شة والذهول اأمام حادثة ما اأو اأمر معّن، وت�شبح هذه احلادثة 
اأو االأمر املعّن نقطة حتّول يف حياتهم، وقد تقودهم اىل اخلال�س من املعتقدات ال�شابقة وا�شتب�شارهم 
نور احلق وطريق ال�شواب والتم�شك بحبل الع�شمة وبالوالية احلقة الآل البيت االأطهار )عليهم ال�شالم(، 
ومن هوالء امل�شتب�شرين طريق احلق املبن امل�شتب�شر ال�شيد )زكريا فيتور�س( من بلجيكا، والذي كان �شّنيًا 
ثّم ا�شتب�شر، والتقت به لة الرو�شة احل�شينية ليحدثنا عن هذه احلادثة التي قلبت تفكره، وغّرت 

م�شرته اىل اال�شتب�شار، وكان لنا هذا احلوار معه: 

حوار مع: المستبصر زكريا فيتورس
في صحيح البخاري ومسلم   وجدُت الحّق آلل البيت
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من اأجل �شياحة دينية مثلى 
احجز لت�شعة ايام فقط



◄  يكتبها: ح�ضني ال�ضالمي



          
• اأجرى احلوار واأعّده: حممد الي�شاري/عبدالرحمن الالمي

في صحيح البخاري ومسلم   وجدُت الحّق آلل البيت

أّن الشخص الذي ينتمي 

لمدرسة أهل البيت ينبغي 

أن يتخلّق بأخالقهم التي هي 

نفس أخالق الرسول االكرم 

والتي هي أخالق القرآن 

الكريم المنزل من عند اهلل 

)سبحانه وتعالى(

ال�ضالم(  )عليهم  الأطــهــار  البيت  اأهــل  ف�ضل  تبنّي  كثرية 
وتقّدمهم على غريهم، وحينما ت�ضاألهم عن م�قفهم اإزاء هذه 
الأحاديث يق�ل�ن اأنها تاأمرنا بحّب اأهل البيت الأطهار )عليهم 

ى عليهم. ال�ضالم(، ونحن نحّبهم ونرت�ضّ
واحلّب ل�حده غري كاٍف بل لبّد من الّتباع والنقياد اليهم، 
واأخذ العقائد احلقة منهم، والعمل يف الفروع وفق ما اأو�ضل�ه 
لنا من فهم للقراآن و�ضنن النبي )�ضلى اهلل عليه واآله(، وكيف 
نكتفي مبحّبة اأهل البيت الأطهار )عليهم ال�ضالم( من غري 
طاعتهم؟! واإل لكفى احلّب لر�ض�ل اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله( 
ي�ضلم،  بع�س من مل  كان م�ج�دًا عند  اتباعه، كما  دون  من 
اإتباعه،  اأو لبّد من  فهل هذا احلّب لر�ض�ل اهلل وحده يكفي 
اإبلي�س مل يطرد من  بل احلّب هلل تعاىل وحده ل يكفي، فاإن 
رحمة اهلل لأنه كان ل يحّب اهلل، ولكن لأنه مل يطع اهلل تعاىل 
من حيث اأراده اأن يطيع وه� ال�ضج�د لآدم )عليه ال�ضالم(، 
ومبعنى اآخر الإقرار لآدم )عليه ال�ضالم( بالأف�ضلية واّتباعه 

والتعّلم منه كما تعلمت املالئكة منه الأ�ضماء.
ِبُع�يِن ُيحِببُكُم اهلّلُ  بُّ�َن اهلّلَ َفاتَّ قال تعاىل: ))ُقل اإِن ُكنُتم حُتِ

ِحيٌم(( )اآل عمران:31(. َوَيغِفر َلُكم ُذُن�َبُكم َواهلّلُ َغُف�ٌر رَّ

لرو�سة احل�سينية: كيف كانت نظرتك لالإمام ا
هو  وما  فرجه(؟  اهلل  )عّجل  املنتظر  املهدّي 

الذي اأنت عليه االآن؟
اأقراأ بع�س الأحاديث  ال�ضابق كنُت  ال�ضيد زكرّيا: يف مذهبي 
اهلل  )عّجل  املهدي  الإمــام  �ضخ�س  تخ�ّس  التي  والــروايــات 
فرجه(، وهي تختلف اختالفًا جذرّيًا مع ما ه� لدى املدر�ضة 
ال�ضيعّية، فال�ضّنة ل ي�ؤمن�ن بالإمام املهدي باأنه الإمام الثاين 
ال�ضالم(،  )عليه  الع�ضكري  احل�ضن  الإمــام  ابن  وه�  ع�ضر، 
فرجه(  اهلل  )عــّجــل  املــهــدي  الإمـــام  اأّن  معتقدهم  فح�َضَب 
الإمام  واأحفاد  ن�ضل  من  لي�س  ولكن  الزمان،  اآخر  يف  �ضي�لد 
احل�ضني )عليه ال�ضالم(، وهم يحاول�ن اأن يتالعب�ا بالروايات 
والأحاديث امل�ج�دة يف كتبهم، من اأجل اأن يبعدوا النا�س عن 
فهم احلق، واأّن ا�ضدقائي من اأهل ال�ضنة بع�ضهم م�ؤمن ب�ج�د 
الإمام املهدّي املنتظر )عّجل اهلل فرجه(، وبع�ضهم يق�ل اإنها 
فكرة م�ضيحية، والبع�س الآخر يق�ل اأنا �ضنّي فلماذا اوؤمن مبا 
ي�ؤمن به ال�ضيعة يف العتقاد ب�ج�د املهدي املنتظر عجل اهلل 

تعاىل فرجه ال�ضريف.

اأّثرت ا التي  الكتب  هي  احل�سينية:ما  لرو�سة 
بك وجعلت من بو�شلتك تّتجه اىل �شوب اأهل 

احلق.
قراأوا  قد  يك�ن�ا  اأن  ي�ضتب�ضرون  الذين  عادة  زكرّيا:  ال�ضيد 
الكتب العقائدية ال�ضيعّية املعروفة، وه� ما يجعلهم يذعن�ن 
اىل عدم �ض�ابّية ما هم عليه، ولكّني يف مرحلة حت�يل اىل 
قــراأت �ضحيح  فاأنا  اأّي كتاب �ضيعّي،  اأقــراأ  الت�ضّيع مل  مذهب 
لأهل  كتب  وكّلها  الرتمذي،  و�ضنن  البخاري  و�ضحيح  م�ضلم 
اىل  اأر�ضدتني  َمن  الكتب هي  وهذه  كما ه� معروف،  العامة 
مذهب اأهل البيت )عليهم ال�ضالم(، ففي بط�ن هذه الكتب 
ن�ض��س ذهبّية ت�ضّرح باأف�ضلّية واأحقّية اأهل البيت الأطهار 

)عليهم ال�ضالم( يف التباع دون غريهم.

املعتقد ا لك  اأ�شاف  م��اذا  احل�سينية:  لرو�سة 
اجلديد الذي حتّولَت اإليه؟

ال�ضيد زكرّيا: اإّن من اأهّم الأم�ر التي تعلمتها واأطّبقها يف 
اأّن ال�ضخ�س الذي  اأتــّ�ل يف الدول الغربّية ه�  حياتي، واأنا 
ينتمي ملدر�ضة اأهل البيت )عليهم ال�ضالم( ينبغي اأن يتخّلق 
باأخالقهم التي هي نف�س اأخالق الر�ض�ل الكرم )�ضّلى اهلل 
عليه واآله و�ضّلم( والتي هي اأخالق القراآن الكرمي املنزل من 
اأّن الأئمة الأطهار  عند اهلل )�ضبحانه وتعاىل(، ومن املعل�م 
)عليهم ال�ضالم( يريدون من ال�ضخ�س الذي يّتبعهم اأن يطّبق 
تعاليمهم وي�ضري على م�ضريتهم، وبتطبيقي لأخالق و�ضفات 
اأتباعهم  من  يريدونها  التي  ال�ضالم(  )عليهم  البيت  اأهــل 

اأ�ضتطيع اأن اأك�ن فخ�رًا بديني ومعتقدي. 

لرو�سة احل�سينية: ما الذي حتّب قوله يف اآخر ا
اللقاء؟

ال�ضيد زكرّيا: اأدع� اهلل )تبارك وتعاىل( لكّل امل�ضت�ضعفني 
واملخدوعني باأن يهديهم اىل الطريق ال�ضحيح اىل ولية اأهل 
البيت الأطهار )عليهم ال�ضالم( ويب�ضروا الطريق الق�مي يف 
اتباع طريقهم والقتداء بنهجهم والرك�ب يف �ضفينتهم التي 

لن تر�ض� اإّل على �ضاحل بحر ج�د اهلل )عّز وجّل(. 
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بعدما �ضهده وي�ضهده واقعنا الثقايف من النفتاح الكبري على جميع الثقافات، واحلرية 
ال�ا�ضعة يف جمالت التعبري، واحلرية املطلقة يف تبني هذه الآراء اأو تلك الأفكار..  �ض�اء 
عرب و�ضائله  املرئية اأو ال�ضمعية اأو املقروءة، عقب عملية التغيري ال�ضيا�ضي يف عراق الي�م 
العراقية مب�ضمياتها  الف�ضائيات  تعددت  ، خا�ضة من خالل  والإعــالم  الثقافة  مبجايل 

املختلفة وب�ض�رة م�ضطردة .
لكن هذه الكرثة الكاثرة من و�ضائل الإعالم والثقافة؛ اإنا جاءت تلبية متعجلة ملتطلبات 
الكم، طبعًا يحدث ذلك على ح�ضاب الن�ع، ومما ي�ؤ�ضف له اإن البع�س منها راح يحمل 
ل�اء الهدم، وال�ضتخفاف بعق�ل امل�ضاهدين، وا�ضت�ضهال خط�رة دوره الإعالمي والثقايف 
على نف�ضه والآخرين؛ فان�ضاق خلف الإغراءات والمالءات واملي�ل؛ ومتبني، ورمبا م�ضاند 
على الأقل لبع�س الأ�ض�ات والت�جهات املطرفة من الأفكار والأيدول�جيات .. منحرفًا  عن 
هدفه ور�ضالته ال�ضامية، اإىل م�ضارات اأخرى.. البعيدة كل البعد عن املفاهيم الإن�ضانية، بل 
الإ�ضالمية العظيمة، اإل القليل منها اأعني تلك الف�ضائيات على وجه التحديد.. ملا متثله من 
تاأثري حا�ضم يف الع�ضر الراهن والتي مازالت حتاول اأن ت�ؤ�ض�س لر�ضالة اإعالمية ملتزمة؛ 
فخلق هذا ال�اقع املتاأزم حتديًا كبريًا اأمام الإعالم الإ�ضالمي ب�ض�رة عامة، وال�ضيعي منه 
ب�ضكل خا�س، لكي يثبت جدارته يف هذا اخل�ضم املت�ضارب، كر�ضالة هادفة واأ�ضيلة من 

خالل ا�ضتنادها اىل منظ�مة متكاملة من الأفكار الإلهية التي جاء بها الإ�ضالم.
لكي يق�ل هذا الإعالم كلمته ال�ضادحة، ويعلن عن نف�ضه من اجل اأن ميتلك نا�ضية الريادة، 
والإبداع الفكري، باأ�ضالة �ض�ته الإن�ضاين املتميز، ولكي يك�ن جديرًا بحمل مثل هذه الر�ضالة 
الكربى، ومثل هذه الأمانة العظيمة.. كاإمتداد ملا جاء به الأنبياء والر�ضل، وحملتها الينا 

تعاليم اأهل البيت عليهم ال�ضالم، واأر�ضتها ثقافتهم الإلهية املباركة الإ�ضالحية.
ومن هذا املنطلق وب�حي من ا�ضت�ضعارها بثقل م�ض�ؤوليتها الدينية والثقافية والجتماعية 
من اجل ن�ضر ثقافة اأهل البيت عليهم ال�ضالم احلقيقية، مقابل الدع�ات الباطلة امل�ضب�هة، 
وامل�ض�هة ملثل هذه الثقافة؛ كان للعتبة احل�ضينية املقد�ضة مبادرتها  وكلمتها يف هذا اي�ضًا 
من خالل فتح اإذاعة الرو�ضة احل�ضينية املقد�ضة ، وا�ضدار العديد من  الدوريات ال�رقية.. 
جمالت اأ�ضب�عية و�ضهرية وف�ضلية و�ضن�ية وبعدة لغات .. ناهيك عن تغطيتها للعديد من 
املنا�ضبات الدينية باإقامة املهرجانات العاملية، وامل�ؤمترات والندوات، كما يف العديد من 

املجالت الثقافية والإعالمية الأخرى.
كما كان لها كلمتها يف هذا املجال من خالل تاأ�ضي�س قناة كربالء الف�ضائية، بك�ادرها 
وجه�د  ال�ضالم،  عليه  احل�ضني  الإمــام  بربكات  القناة  هذه  ف�لدت  املحلية،  الإعالمية 
اخلريين من الرجال، لت�ضق طريقها ال�ضائك بني القن�ات الف�ضائية، وتثبت جدارتها بني 
القن�ات، وهي تقبل الدخ�ل يف الرهان ال�ضعب والتحديات اجل�ضيمة ، مناف�ضة ملا �ضبقها يف 
هذا امل�ضمار باأ�ض�اط ط�يلة.. �ض�اء يف التجربة والإمكانيات، م�ضتندة على ت�كلها على اهلل 
تعاىل، ومت�ضلحة باإميانها بنف�ضها.. يحدوها الأمل، بال�فاء لأ�ضخم عن�ان يف ال�ج�د.. األ 

وه� عن�ان  احل�ضني عليه ال�ضالم، وكربالء املقد�ضة. 

م����ن ����ش���رق ع�����ش��ق��ك ي���اح�������ش���ن ل��غ��رب��ه
�������اءْة رف��������ت اإل������ي������ك ف�����را������ش�����ة و��������شّ
ط��������ارت ب����اأج����ن����ح����ة ال����ه����ي����ام ل��ك��رب��ال
ت���ت�������ش���رب���ل ال���������ش����وق ال���ل���ه���ي���ب ع����ب����اءْة
ك���ان���ت )ت���ق���ى( م���ث���َل ال���ت���ق���ى، اإ���ش��راُق��ه��ا
اإط����ف����اءه رم�������وا  واإن  ال�����وج�����ود  �����ش����اع 
ع���رف���ت���ك ح���ق���ًا ف���اخ���ت�������ش���رَت ط��ري��ق��ه��ا
و�����ش����ن����اءْه ال�������ش���م���ا  درب  اأر�����ش����دت����ه����ا 
ع����رج����ت اإل�����ي�����ك ����ش���ه���ي���دًة حم���ف���وف���ًة
ب�����االأن�����ب�����ي�����اء، ُب�����راق�����ه�����ا اإغ�������ف�������اءْة

ش���ب���ح���ان م�����ن اأ������ش�����رى ب���ه���ا م�����ن م���ك���ة����
رداءه احل�������ش���ن  ����ش���رب���ل���ه���ا   ، ل����ل����ط����ف
ق������ال اه���ب���ط���ي اأه��������اًل ف����ط����ارت ل��ل�����ش��م��ا
م����َل����ك����ًا ط�������وى األ��������ف اخل�����ل�����ود وي�������اءه
ف���اأت���ت���ك ك��ال��ط��ف��ل ال���ر����ش���ي���ع ذب��ي��ح��ًة
وك������م������ا رق������ي������ة رّق��������������ًة وب��������������راءْة

ش���ك ال���������ش����ه����ادة ب����ال����دم����اء م�����ش��ط��ر����
اإم���������ش����اءْة ����ش���ط���ره  ب����اآخ����ر  و )ت����ق����ى( 

 

◄  يكتبها: طالب عبا�س الظاهر

معاول الهدم وثقافة البناء
• اإبراهيم حممد البو�شفيع



هكذا يخت�شر احل�شن )ع( على عا�شقيه امل�شافة للخلود، 
فيلتقطهم التقاطا.. اإىل )تقى(
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كربالء يا كربال
اأنت ار�س مثل قيعان املال؟

اأنت ترب مثل تربان الفال ؟
قويل ال، يا  كربالُء.. قويل ال

ل�شت اأر�شا بل �شماء
 ل�شت تربا بل بهاء

كربال انت مهد  البتالء
كربال قلت ال للظلم ال..

 وبك ال�شبح اال
و�شدى احلق عال

كربال
 انت ايقظت املال

كربال
كنت للتاريخ �شيفه ُ

فعال عارا �شقيُفه
وبدى عنه خليُفه 
مذ ح�شن �شاح ال
 يف وجوه الطلقاء

كربالُء زيدي ال
قويل ال يا كربال.. 

هل �شحيح ما يقال؟ 
فيك قد �شاع العيال

 حل�شن وعلي خر اآل
قويل ال يا كربال .. 

 اإا يف الدين قد �شاع ال�ش���ح����يح
وعال الأفاعي هندهم ف���وقي الفح��يح

لي�شيع الوحي والنور ال���رجيح
ولي�شلب ثانيا فوقي امل�شيح

قويل ال
•  حم�شن وهيب عبد

خدعوا وهما ونوا انه حم�س العال
خادعوا اأنف�شهم عظموا فوقي البالء

كربال
هل �شحيح ما يقال يف الطفوف

س وكفوف�وانك مزرعة لرو
وغوغاء �شليل لرماح و�شيوف 
قويل ال يا كربالء.. قويل ال

كربال
جبل من نور يعلوه ال�شحاب.. 
علقم الطاغن يك�شوه العذاب
لل�شائل املحروم كهف وجواب

كلما ا�شتقووا عليه �شار راق و�شما.
كربال هل حقيق كربال  

قد فريت فوقك الكبد اجلالل
�شبط احمد فردى وا�شتحال

كوحيد يطلب العون املحال
احتو�شوه بال�شيوف والنبال

رف�شوا اأن ي�شمعوا منه ال�شوال
كربال هل �شحيح ما يقال؟

قويل ال يا كربالء.. قويل ال
..اا تفرى التفاهة

واحل�شن نور طه
وهو وحي قد جتلى

ل�شت تربا بل بهاء..
ل�شت اأر�شا بل �شماء

كربال  هل راأيت زينبا؟
يوم طف ارهبا 

يف عيال خلبا.. وثكاىل �شلبا
هل بدت هلل فعال مغ�شبا 

 كربالء قويل حا�شا  قويل ال 
وح�شن ينرث دم الر�شيع

هل ر�شفت قطره؟
 .. ذاك ف�شيع؟

قويل ال يا كربال
ال.. ذاك قطر قد �شما 

واىل العز بقد�س قد عال
كربال

هل راأيت فيك زين العابدين؟ 
حن لبى للنداء .. ام كبا؟

قويل ال  فقد كبا
بل كبا .. كان معذورا بداء

كربال
 هل �شحيح ما جرى؟

وحقيق ما به النا�س درى؟
كيف بت كربال؟

ما جرى اال ابتالء 
لى فيه الوالء 
 او نعود القهقرى
هذي انت كربال 

تربة حمراء يخ�شاها الطغاة
رطبة بالنور يغ�شاها الوالة

اختارها الرحمن ح�شنا لالأباة
ليعز باهلل م�شباح الهداة

عروة الرحمن مر�شاة النجاة 
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اجلزء الثاين
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كيف تخطط لحياتك
بطريقة ممتازة؟

• اعداد:علي الها�ضمي



اأرجوك اأال تكون من هوالء االأ�شخا�س
الآن قم بالإجابة بكل �ضدق و اأمانة على الأ�ضئلة التالية لأنها دليلك 

فى و�ضع اخلطة حلياتك و لكي ت�ضتطيع اأن تفهم نف�ضك جيدًا :
■   هل تق�م باإلقاء الل�م على الآخرين كثريًا و ل تل�س مع نف�ضك 

كى تفكر اأين ي�جد اخلطاأ ؟
وفقًا  اأم  ال�ضخ�ضي   اعتقادك  على  بناء  قراراتك  تاأخذ  هل    ■

حل�ضابات اأ�ضخا�س معينني ؟
■     هل تعتقد اأنة ل ي�جد فائدة من التفاو�س و املجادلة ؟

■    هل تفكر كثريًا فى اأم�ر �ضلبية مثل الأمل و املر�س و الف�ضل 
و النا�س و اأخطائك  و تعل اخلــ�ف عقبة فى حياتك اأكــرث من 

تفكريك بالأم�ر اليجابية مثل التفاوؤل و.... ؟
■    هل ت�ضع حلياتك هدف معني اأم ترتك الأيام هى التى تق�دك ؟
■  هل تق�م بت�جيه النقد اىل نف�ضك كثريًا  ، هل تبال فى حمالة 

معرفة ما ينق�ضك ؟
اأهدافك و  الداخلية  لتحقيق  ■  هل لديك �ضك�ك فى قدراتك 

تتجاهل احلكمة :
" " االإميان يزعزع اجلبال 

حاول اأن تاوب على تلك الأ�ضئلة ال�ضابقة بكل �ضدق بينك و بني 
نف�ضك لكى تعرف من اأنت و ماهى قدراتك و اىل اأى اتاه ي�ضري 

تفكريك

اإذا وجدت انة ي�جد خطاأ ما فى تفكريك ل تنتظر بل اجل�س مع 
نف�ضك حاًل  و حاول معاجلته

-باإذن   ت�ضاعدك  �ض�ف  التى  الأ�ضياء  اأهم  الآن  لك  اأعطي  �ض�ف 
اهلل-  حتى تتمكن من ال�ضتفادة مب�اهبك و قدراتك و اإمكانياتك 

العقلية لأق�ضى درجة :
من  اأكــرث  الن�ضانى  باجلانب  مهتمة  تك�ن  عم�مًا  النا�س      
قد  و  بذلك  يهتم�ن  داخلهم  املنا�ضب)فى  و  باملال  اهتمامهم 

يحاول�ن اإخفاء  ذلك فى بع�س الأحيان(
  اأف�ضل طريقة لك�ضب النا�س هى اأن تعلهم ي�ضعرون باأنهم 
مفيدون ، لأن كل �ضخ�س منا يريد اأن ي�ضعر باأنة ي�جد اأ�ضخا�س فى 

حاجة اإلية ويهتم�ن به
  اإن تاهلت �ضخ�ضا معينا عن عمد ف�ض�ف ي�ضبح من اأ�ضد 

اأعدائك
   كن ب�ضيطا فى كالمك و ت�ضرفاتك حتى يفهمك النا�س

    كن حري�ضًا جدًا على كتمان اأ�ضرار الآخرين
    عند الف�ضل ل حتمل امل�ض�ؤولية على الآخرين ، بل اجل�س مع 
نف�ضك و فكر جيدًا اين ي�جد اخلطاأ حتى تن�ضج اأمــام نف�ضك و 
اأمام الآخرين بدًل من تلك الطريقة ال�ضيئة وهى اإلقاء الل�م على 

الأخرين.

هل تعلم اأن هناك اأ�شخا�س اآخذو قرار اأن يتخلو عن وقتهم و طاقتهم العقلية مل�شلحة اأ�شخا�س اآخرين.
و اعلنو ا�شت�شالمهم و دعوا غرهم لل�شيطرة على اأفكارهم

و عندما تاأتى االأمور بال�شوء ي�شارعون باإلقاء اللوم على اهلهم اأو زوجاتهم ، وبهذا يجدون بطريقة �شهلة اأى 
�ش لكي يحملوه امل�شوولية وال ياأتي الأذهانهم و لو  للحظة واحدة اأن امل�شكلة اأ�شاًل فيهم هم.
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ت�ضاعد  الأطعمة  بع�س  هناك  ان  احلديثة  الدرا�ضات  بع�س  اأثبتت 
الطلبة على التمتع بالطاقة البدنية والذهنية والذاكرة الق�ية حتى 
ظروف  اأف�ضل  فى  العامة  الثان�ية  امتحانات  اجتياز  من  يتمكن�ا 
ي�مك  ببدء  عليك  الطازج  الربتقال  وع�ضري  الكي�ى  مثل  ممكنة 

بتناول اى من هذه الطعمة
تناول  على  الرتكيز  المتحانات  فــرتة  فى  للطلبة  ين�ضح  واي�ضا 
تناول  على  الرتكيز  يتتطلب  واي�ضا  اجلافة.  والف�اكه  الأ�ضماك 
واي�ضا  للذبائح(  بالن�ضبة  والــقــلــب)هــذه  و)الـــكـــالوى(  الكبدة 

ال�ض�ك�لتة ال�ض�داء
فهى  وال�ضكريات  الد�ضمة  وامل�اد  ال�ضمينة  اللح�م  بتفادي  وعليك 

عدو املخ رقم واحد

ذاكرتكأطعمة تنشط
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تخطط   HP �ضركة  اأن  �ضحفية  تقارير  اأفــادت 
لإطالق ه�اتف ذكية بقيا�ضات �ضا�ضة كبرية مثل 6 

و 7 ب��ضة بحل�ل نهاية العام.
الأ�ــضــ�اق  القادمة  به�اتفها   HP و�ضت�ضتهدف 
النا�ضئة كالهند و ال�ضني والفلبني و�ضتباع باأ�ضعار 

رخي�ضة ترتاوح ما بني 200 اإىل 250 دولر.

نية و  �ــضــرت �ضائعات منذ مــدة عــن  قــد  وكــانــت 
الذكية  اله�اتف  �ض�ق  اإىل  الــدخــ�ل   HP رغبة 
 Meg لل�ضركة  التنفيذي  املدير  ينفيها  اأن  قبل 
Whitman حيث يعترب اأن مثل هذا امل�ضروع 

�ضيك�ن على املدى البعيد ولي�س حاليًا.
و�ضنعت HP حا�ضب ل�حي يعمل بنظام الأندرويد 

باإ�ضم Slate 7 كما ولديها عدة ح�ا�ضب ل�حية 
تعمل بنظام ويندوز 8، لكن اإن �ضنعت ه�اتف ذكية 

فاإنها على الأرجح �ضتك�ن بنظام الأندرويد.
على كل حال واإن مل تكن التقارير دقيقة كفاية ك�ن 
مل يتبَق �ض�ى ا�ضب�ع لنهاية العام، لكن يبدو اأن يف 

جعبة HP ه�اتف ذكية قادمة.

ستصنع هواتف ذكية كبيرة ورخيصة

HP �ضركة  اأن  �ضحفية  تقارير  Slateاأفــادت 

HP
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اخلالد

• �ضالح اخلاقاين

من كان يرخ�س الغايل والنفي�س فهو امل�شحي 
ومن  كان يقدم على املوت با�شما فهو ال�شجاع 

ومن كان هّمه اأن ي�شد اخللل ومينع الف�شاد فهو امل�شلح 
ومن كان الينام على �شيم فهو االأبي

ومن كان يريد وجه اهلل وال �ش �شواه فهو املومن 
ومن كان ي�شر بوجه الظلم فهو الثائر 

ومن كان ي�شفق حتى على عدوه فهو الذروة يف االن�شانية 
 ومن كان يدل على احلق فهو م�شباح الهدى

ومن كان حيا يف القلوب فهو اخلالد
ومن كان اأ�شال من ا�شول الدين فهو املقد�س 

ومن كان الباذل يف �شبيل اهلل روحه فهو ال�شهيد 
ومن كان الهاز بجحافل اأعدائه فهو ال�شامخ 
ومن كان يعلو يف �شمائله بال نظر فهو العظيم 
ومن كان كل هذا هو احل�شن عليه ال�شالم   
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سارع للحصول على نسختك
 من إصدارات العتبة الحسينية المقدسة 

)الرو�شة احل�شينية االأحرار الوار  القوارير احلفي �شدى اخلطباء امل�شباح احل�شيني 
ال�شغر الاعم فتية اخلر فتاة اخلر �شدى القراآن اال�شالح احل�شيني(....وغرها

مكتبة الباقر ل�شاحبها علي �شالح 
حرجان/�شوق ال�شماوة

  �ه
مكتبة كنوز الرا العربي باإدارة 
عالء ح�شن الغرة/ �شارع العيادة 

ال�شعبية
  �ه

مكتبة ا�شحاب الك�شاء  
حيدر كام

  �ه 

المثنى

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

 –   �ه


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

النجف ا�شرف
مركز االر�شاد االأ�شري التابع لالأمانة 

العامة للعتبة احل�شينية املقد�شة
باإدارة ال�شيد حممد الفوادي

  �ه
مكتبة الطلبة ل�شاحبها مطرود كام 

حمزة /�شوق التجار/ �شارع املكتبات
 �ه

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

اجلبوري
    �ه

الديوانية

مكتبة االمام احل�شن )ع( ل�شاحبها 
 اال�شتاذ ابو رفل/ �شارع

 �ه
مكتبة الذكريات/�شارع

  �ه
مكتبة القا�شم )ع( ل�شاحبها �شيد ح�شن 

�شيد مزهر/ ق�شاء القا�شم
  �ه

بابل

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

 �ه
دار الكتاب العربي/ �شارع املتنبي /ل�شاحبها 

�شفاء العامري
  �ه

مكتبة ب�شاتن املعرفة باإدارة ابو تقى/ �شارع 

املتنبي/عمارة طه ابو الكا�شي الطابق االأول
   �ه

مكتبة بغداد باإدارة جبار ابو علي/ �شارع 
املتنبي 

  �ه
دار اجلواهري / �شارع املتنبي

  �ه

بغداد

 دار الزهراء للن�شر والتوزيع 
احمد الغنامي 

الع�شار �شاحة ام الوم



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

�شوق الع�شار



مركز خر اليه الثقايف
حممد جواد كام


العمارةالبصرة
مكتبة الباقر / النا�شرية /قرب �شاحة 

احلبوبي
  �ه

مكتبة نور الزهراء باإدارة جبار �شاكر/ 
النا�شرية/ قرب �شاحة احلبوبي

  �ه
مكتبة امليالد 

مركز املحافظة – مقابل ثال احلبوبي 


ذي قار


