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اخبار وتقارير

تفقد رئي�س ديوان الوقف ال�سيعي ال�سيد عالء املو�سوي مراحل البناء واالأعمار 
يف العتبة الع�سكرية املقد�سة واإطالع على  اهم املعوقات وامل�ساكل التي تواجه 

االعمار من اجل حلها وت�سهيل عملية اإنهاء االعمار.
 وقال م�سدر اإعالمي بالديوان ان املو�سوي التقى اللجنة اال�ست�سارية الهند�سية 
للوقوف  املقد�سة  العتبة  واإدارة  املتربعة  واجلهات  العتبة  اعمار  على  امل�سرفة 
على مراحل االعمار واهم املعوقات وامل�ساكل التي تواجه االعمار من اجل حلها 
وت�سهيل عملية اإنهاء االعمار ، مبينا ان رئي�س الوقف ال�سيعي اأكد على �سرورة 
امل�سي بوترية مت�ساعدة يف عملية االعمار كي تعود العتبة الع�سكرية املطهرة 

اىل اأف�سل مما كانت قبل ان ي�ستهدفها االإرهاب املجرم .
 واأ�سار امل�سدر اىل ان ال�سيد املو�سوي التقى باجلهات االأمنية امل�سوؤولة عن امن 
العتبة املقد�سة واملتمثلة بقيادة عمليات �سامراء وا�ستمع اىل �سرح مف�سل من 

قبل اللواء عماد يا�سني الزهريي حول الو�سع الع�سكري واالأمني يف �سامراء .
 كما زار معايل ال�سيد رئي�س ديوان الوقف ال�سيعي مقر اللواء اخلام�س ل�سرايا 
واأو�سح   ، �سامراء  االأمني يف  الواقع  على  لالإطالع  �سامراء  ال�سالم يف مدينة 
امل�سدر االإعالمي يف الديوان ان م�سوؤويل املقر اخلام�س قدموا ل�سماحة رئي�س 
الديوان عر�سا مف�سال عن الو�سع االأمني يف عموم �سامراء حيث مت التاأكيد 

العتبة  وم�سوؤويل  االأمنية  اجلهات  بني  وامل�ستمر  الفاعل  التن�سيق  �سرورة  على 
املقد�سة ، ف�سال عن اإيجاد اخلطط االأمنية الكفيلة يف توفري احلماية الق�سوى 
للمرقد املقد�س وهو ما ي�سهم يف منح الوافدين والزائرين لهذا املكان املبارك 

انطباعا بال�سعور بالطماأنينة والر�سا وهم يوؤدون مرا�سيم الزيارة.

افتتح ممثل العتبة احل�سينية املقد�سة ال�سيد اأف�سل ال�سامي وبح�سور حمافظ 
املثنى واأع�ساء من جمل�س حمافظة املثنى مركز توحد املثنى.

الدكتور راغب كاظم ال�سبوط مدير عام دائرة �سحة املثنى اأكد خالل كلمته يف 
حفل االإفتتاح اأنه نظرًا لتزايد حاالت االإ�سابة مبر�س التوحد توجب فتح هذا 
العتبة  ودعم  وبرعاية  بالتوحد  امل�سابني  االأطفال  برعاية  املتخ�س�س  املركز 

احلي�سنية املقد�سة التي تبنت هذا املركز.
�ساكرًا يف الوقت ذاته �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي لدعمه الالحمدود 
لهذا امل�سروع الذي يخدم املجتمع وا�ساًل �سكره اإىل الكوادر امل�ساهمة من ق�سم 
�سحة  اإ�ستمرار  على  وموؤكدًا  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  الرتبوي  التاأهيل 
املثنى بخطاها احلثيثة لتطوير اخلدمات يف كافة مفا�سلها خدمة للمواطنني.

بني  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العام  االأمــني  ممثل  ال�سامي  اأف�سل  ال�سيد 
ملرا�سلنا: اأن هذا امل�سروع اخلدمي اإرتاأت العتبة االإ�سراف املبا�سر عليه نظرًا 
لقلة االإمكانات اإثر االأزمة االإقت�سادية التي مير بها البلد وبالتعاون مع اجلهات 

ذات العالقة.
احل�سينية  العتبة  مع  لتعاونها  املثنى  �سحة  دائــرة  اإىل  �سكره  قــدم  ال�سامي 

واإجناح هذا امل�سروع االإن�ساين اآماًل املزيد من التعاون خدمًة لل�سالح العام.
العتبة  �سكر  اأثناء احلفل  كلمته  املثنى يف  فالح عبد احل�سن حمافظ  الدكتور 
العتبة  مع  واأرحب  اأو�سع  تعاون  على  متمنيًا  امل�سرتك  التعاون  لهذا  احل�سينية 
اأبناء حمافظتنا  احل�سينية يف حمافظة املثنى وعلى كافة ال�سعد التي تخدم 

الكرام.

العتبة احل�سينية املقد�سة 
وبالتعاون مع �سحة املثنى تفتتح مركز التوحد

رئي�س ديوان الوقف ال�سيعي
 يتفقد مراحل اعمار العتبة الع�سكرية املقد�سة
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لالأمانة  التابع  والت�سجري  الزينة  ق�سم  ح�سد 
العتبة احل�سينية املقد�سة املركز االول  العامة 
بغداد  مهرجان  يف  والتميز  االبـــداع  وجــائــزة 
امانة  اقامته  ــذي  ال للزهور  الثامن  الـــدويل 
وزهــور(  ...ن�سر  �سعار)بغداد  حتت  بغداد 
بغداد،  مبحافظة  الــزوراء  متنزه  حدائق  على 
واالأجنبية  العربية  الــدول  من  عدد  مب�ساركة 
ــب الــزراعــيــة واأجــنــحــة  ــكــات ــ�ــســركــات وامل وال

املحافظات والذي ا�ستمر ملدة )6( ايام.
العتبة  يف  والت�سجري  الزينة  ق�سم  رئي�س  وقال 
املو�سوي(:  ال�سيد )عبا�س  املقد�سة  احل�سينية 
وبف�سل  املقد�سة  العتبة  منت�سبي  كــوادر  بهمة 
ال�سالم(  )عليهم  البيت  اهــل  وبــركــات  اهلل 
حاز  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  االمام  واأنفا�س 
جناح االمانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة 
ولل�سنة ال�ساد�سة على التوايل املركز االول يف 
اقيم  والــذي  للزهور  الــدويل  بغداد  مهرجان 
وزهور(،م�سيفا  )بغداد...ن�سر  �سعار  حتت 
الزينة  التي يحملها منت�سبو ق�سم  امل�ساعر  ان 

كبرية  م�ساعر  املقد�سة  العتبة  يف  والت�سجري 
ـــداع  واالإب التميز  يــكــررون  وهــم  تو�سف،  وال 
ان  عامليا،علما  االوىل  واملركز  املرتبة  وح�سد 
لكن  جــدًا  �سعب  االول  املركز  على  احل�سول 
�سنوات  �ستة  وملدة  عليه  احلفاظ  هو  اال�سعب 
الق�سم  لكوادر  واالإ�ــســرار  العزمية  خالل  من 
للحفاظ والبقاء على املركز االول نتيجة العمل 
املتوا�سل ملدة ا�سبوعني وموا�سلة الليل والنهار 
انتهز  خاللكم  ومــن  ملل   وال  كلل  دون  ومــن 
الفر�سة واهدي هذا الفوز اىل ابطال احل�سد 
احل�سني  وملدينة  االمنية  ــقــوات  وال ال�سعبي 
منت�سبي  وجلميع  املقد�سة(  )كربالء  كربالء 

االمانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة.
اأمني  علو�س(  )ذكــرى  الدكتورة  قالت  فيما 
الزهور  ر�سالة  اأن  بغداد:  العراقية  العا�سمة 
ال�سالم  فهي  للجميع،  وا�ــســحــة  ــا  ــًم دائ هــي 
نـــوؤكـــد املحبة  ــه  ــحــن مـــن خــالل ــة، ون ــحــب وامل
العامل،  اىل  منها  وننطلق  لبغداد،  وال�سالم 
�سعت  وقــد  املحبة،  ر�سول  هي  الزهور  لتكون 

الزهور  مهرجان  يبقى  ان  اىل  بغداد  امانة 
الــثــامــن  ــه  عــام لي�سجله  ــا  �ــســنــوًي مــ�ــســتــمــًرا 
�سعت  االمــانــة  ان  للزهور،مبينة  كمهرجان 
اىل نقل ر�سالة حتٍد للو�سع االقت�سادي الذي 
باإنتاج  كوادرها  قيام  خالل  من  البلد  به  مير 
من  وهــي  املهرجان،  يف  �ساركة  التي  الزهور 
على  كامل  ب�سكل  واعتمدنا  م�ساتلها  انــتــاج 
الذاتي،مو�سحة متيز مهرجان  االمانة  متويل 
بغداد،  كل  يف  الزهور  ثقافة  بن�سر  العام  هذا 
الزوراء  حدائق  يف  املهرجان  بكون  نكتِف  فلم 
مهرجانات  هنالك  كانت  وامنا  عام،  كل  مثل 
م�سغرة يف البلديات، من خالل انتخاب �سارع 
مب�سط  زهــور  مهرجان  واقامة  بلدية،  كل  يف 
لنخلق فرحة يف نف�س املواطن العراقي، منوهة 
واأنتج   اعد  بغداد  الأمانة  االعالمي  الق�سم  ان 
التحرير(  زمن  يف  )وردة  عنوان  حمل  فيلمًا 
ـــال ر�سا  عــر�ــس عــلــى هــامــ�ــس الــفــعــالــيــات ون

اجلمهور العراقي والعربي واالأجنبي.

لعام ال�ساد�س على التوايل العتبة احل�سينية حت�سد املركز الول 
يف مهرجان بغداد الدويل الثامن للزهور

اال�سدي • �سياء 
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دار القراآن الكرمي تقيم حمفاًل قراآنيًا للمقاتلني يف خطوط ال�سد 

برامج تبليغية يف القرى واملزارع واملناطق النائية ملحاربة 
الأفكار املنحرفة 

•ابراهيم العويني/
ال�سيخ  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  الديني يف  التبليغ  �سعبة  م�سوؤول  قال 
الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة  من  بتوجيه  االبراهيمي:  فاهم 
والقرى  املزارع  ي�سمل  تبليغيا  برناجما  الدينية و�سعنا  املرجعية  ممثل 

واملناطق النائية يف جميع املحافظات العراقية.
مما  التعليمية  املدار�س  وانعدام  الدينية  التوعية  قلة  "ب�سبب  وا�ساف 
من  ال�سريحة  هذه  ت�ستغل  ال�سعيفة  والنفو�س  ال�سالة  احلركات  جعل 
املجتمع لغر�س تو�سيع افكارهم املنحرفة وتنفيذ اجندات خارجية تعمل 

على ت�سويه منهج اهل البيت عليه ال�سالم".

برامج  بو�سع  الديني  التبليغ  ال�سعبة  قامت  "حيث  االبراهيمي  وتابع 
دينية وتوعوية لهم من خالل اقامت حما�سرات فقهية وتثقيفية واي�سا 
توزيع بع�س امل�ساعدات العينية والهدايا للعوائل الفقرية يف هذه املناطق 
وحثهم على عدم ال�سماح لهذه احلركات اخلارجية بتنفيذ خمططهم 

وا�ستغالل ال�سباب ل�ساحلهم وفكرهم املنحرف".
يذكر ان هناك الكرث من احلركات ال�سالة واملنحرفة دينيا ظهرت يف 
االآونة االخرية ا�ستهدفت حمافظات الو�سط واجلنوب وتدعي انتمائهم 
اىل مذهب اهل البيت عليهم ال�سالم منها حركة اليماين وحركة احمد 

الكاطع وغريهم.

اأقام االإعالم القراآين التعبوي يف دار القراآن 
املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  التابعة  الــكــرمي 
حمور  يف  ال�سعبي  للح�سد  قــراآنــيــًا  حمــفــاًل 

الفلوجة قاطع ال�سقالوية.
وذكر م�سوؤول االإعالم التعبوي يف دار القراآن 
عمار  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  الكرمي 
اخلــزاعــي ملــرا�ــســلــنــا: اأقــيــم املــحــفــل �سمن 
لدعم  التعبوي  ــراآين  ــق ال االإعــــالم  مــ�ــســروع 
عليه  ت�سرف  الــذي  ال�سعبي  احل�سد  مقاتلي 
على  املحفل  ُن�سم  حيث  الكرمي،  القراآن  دار 
قاطع  الفلوجة  حمــور  يف  االأمــامــي  ال�ساتر 
الــ�ــســقــالويــة و�ـــســـارك فــيــه عـــدد كــبــري من 

مقاتلي احل�سد ال�سعبي ورجال الدين املبلغني 
يف اجلبهات.

فيما اكد اآمر فوج املنظمات اخلا�سة لواء 18 
: ان  اأبو حممد االأ�سدي  ال�سعبي  هيئة احل�سد 
ال�ساخنة  املناطق  يف  القراآنية  املحافل  اإقامة 
م�سلحي  مــع  ميدانية  مواجهات  ت�سهد  التي 
داع�س ت�سهم كثريا يف بناء �سخ�سية عقائدية 
بث  على  ـــادرة  وق التحديات  تــواجــه  مقاومة 

الوعي والثقافة القراآنية بني املقاتلني.
بــتــوزيــع عــدد من  الــقــراآين   واخــتــتــم املحفل 
جميع  على  القراآنية  واالإ�ــســدارات  امل�ساحف 

املقاتلني.
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العتبة العبا�سية تقيم مهرجان امري املومنني عليه ال�سالم يف الهند
اخبار وتقارير

انطلقت فعاليات مهرجان اأمري املوؤمنني)عليه ال�سالم( الثقايف ال�سنوّي 
حتت  الهندية  بنكلور  مدينة  يف  املقّد�سة  العّبا�سية  العتبُة  تقيمه  الذي 
�ُسوِل َوَباُب ِحْكَمِتِه(  �سعار: )االإماُم عِلّي)عليه ال�سالم( ُم�ْسَتْوَدُع ِعْلِم الرَّ
على  الرابعة  لل�سنة  والكاظمية  احل�سينّية  املقّد�سة  العتبات  ومب�ساركة 

التوايل  وي�ستمّر الأربعة اأّيام.
وثقافية  وفكرية  دينية  ل�سخ�سيات  وا�سعًا  ح�سورًا  االفتتاح  حفُل  �سهد 
من  وَطَلَبتها  الهندية  العلمية  احلوزات  ف�سالء  من  ونخبة  واجتماعية 
العراق  يف  املقّد�سة  العتبات  وفود  عن  ف�ساًل  وخارجها،  بنكلور  مدينة 
)احل�سينّية والكاظمّية والعّبا�سية(، اإ�سافًة اإىل ح�سوٍر كبري من اأهايل 
مدينة بنكلور امتالأ بهم مكاُن احلفل الذي احت�سنته الباحة الو�سطى 

مل�سجد ع�سكري. 
 ابُتِدئ احلفُل بتالوة اآياٍت حمكماٍت من القراآن الكرمي ب�سوت القارئ 
األقاها  التي  املقّد�سة  العتبات  كلمُة  لتعقبها  جلوخان،  حيدر  ال�سيد 
باالإنابة ف�سيلة ال�سيخ علي االأ�سدي من العتبة العّبا�سية املقّد�سة، والتي 
ابتداأها بتقدمي التهاين والتربيكات مبنا�سبة ذكرى مولد اأمري املوؤمنني 
العتبات  على  القائمني  وحتّيات  �سالم  فيها  ونقل  ال�سالم(  علي)عليه 

املقّد�سة الإخوانهم واأ�سّقائهم يف هذه املدينة. 
األقاها  الهندية  دلهي  مدينة  يف  لل�سالم  ال�سوفية  ملوؤ�ّس�سة  كلمٌة  تلتها 
الدكتور حفيظ رحمن، ومّما جاء فيها: االإمام علي)عليه ال�سالم( من 
اأهّم امل�سرتكات بني الطوائف االإ�سالمية بجميع مذاهبها وعامل موّحد 

لها، واإّن كّل ما ُيل�سق باأهل ال�سنة هم منه براء. 
باالإنابة  األقاها  للكّل  الهند  ملوؤ�ّس�سة  اأخــرى  كلمٌة  الكلمة  هذه  اأعقبت 

عنها ال�سيد كلب ر�سيد، بني فيها: نرّحب ب�سيوفنا من العراق وعتباته 
املقّد�سة، فهو ل�سرٌف كبري لنا اأن نلتقي بهذه الوجوه من َخَدَمة العتبات 
ج�سور  مّد  اأجل  من  امل�سافة  وُبْعد  ال�سفر  عناء  حتّملوا  وقد  املقّد�سات 
مولد  ذكرى  من  جعلوا  وقد  الهند،  يف  اإخوانهم  مع  والتوا�سل  املحّبة 
وبلدان  مدٍن  ويف  عام  كّل  يتجّدد  منطلقًا  ال�سالم(  علي)عليه  االإمــام 
هذه  الحت�سانها  املقّد�سة  العّبا�سية  للعتبة  ف�سكرًا  خمتلفة،  هندية 
الفعالية الوالئية، وال�سكر مو�سول لكّل من �ساهم يف اإقامتها و�سعى من 

اأجل ذلك.
لُتخَتَتم الكلمات بكلمٍة لل�سيد كلب �سادق اأحد رجال الدين وهو عميُد 
لكناو  مدينة  يف  الُعليا  الدينية  املرجعّية  وكــالء  واأحــد  دينية  مدر�سٍة 
على  املقّد�سة  العّبا�سية  للعتبة  \�سكرًا  قائاًل:  فيها  بنّي  وقد  الهندية 
توا�سلها الدائم وامل�ستمّر مع حمّبي واأتباع اأهل البيت)عليهم ال�سالم( 
على  دليٌل  اإاّل  الوالئية  الفعالية  لهذه  اإقامتها  وما  الهند،  جمهورية  يف 
من  ونــاأمــل  نطمح  ــذي  ال النهج  هــذا  على  وامل�ستمّر  الــدائــم  حر�سها 

القائمني عليها موا�سلة هذا املهرجان.
وقد تخّلل حفَل االفتتاح اإلقاُء ق�سائد اإن�سادية وفوا�سل �سعرية ج�ّسدت 
مّتت  بعدها  امل�سلمني،  نفو�س  يف  البالغ  واأثرها  العظيمة  املنا�سبة  هذه 
باللغات  الكتب  معار�س  فعالية  الفتتاح  التوّجه  اىل  احلا�سرين  دعوة 
االإنكليزية واالأوردية، ومعار�س لل�سور الفوتوغرافية وم�سابقات فكرية 
وعقائدية �ساركت فيها كلٌّ من العتبات املقّد�سة احل�سينّية والكاظمية 

باالإ�سافة اىل العّبا�سية.
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:ال�شيخ الكربالئي

• يعّدها ويحررها: �سباح الطالقاين

عبد  ال�سيخ  ال�سريف  احل�سيني  ال�سحن  جمعة  خطيب  نقل 
املهدي الكربالئي خالل اخلطبة الثانية ل�سالة اجلمعة يف 
اأخرى  26-2-2016 - على ن�سق اخلطبة املا�سية- مقاطع 
من كتاب اأمري املوؤمنني علي بن ابي طالب )عليه ال�سالم( 
مما  وهو  م�سر،  واّله  ملا  اال�سرت  احلــارث  بن  مالك  لعامله 
ي�سلح ان يكون منهاجًا ملن هم يف مواقع امل�سوؤولية يف هذا 

البلد ويف �سائر البالد.
ال�سالم  عليه  املوؤمنني  اأمــري  قال  الكربالئي"  ال�سيخ  وقــال 
اِلَك َفا�ْسَتْعِمْلُهُم اْخِتَبارًا  خماطبًا االأ�سرت( :اْنُظْر يِف اأُُموِر ُعمَّ
ــْوِر  اجْلَ �ُسَعِب  ِمــْن  ِجَماٌع  ُهَما  َفاإِنَّ ـــَرًة  َث َواأَ ــاَبــاًة  حُمَ ِهْم  ُتَولِّ َواَل 

َياَنِة(. َواخْلِ
اأَْهــِل  ِمْن  اْلُعُيوَن  َواْبَعِث   - اأَْعَماَلُهْم  ْد  َتَفقَّ :ُثــمَّ  قال  ان  اىل 
اِلأُُموِرِهْم  رِّ  ال�سِّ يِف  َتَعاُهَدَك  َفاإِنَّ   - َعَلْيِهْم  َواْلَوَفاِء  ْدِق  ال�سِّ
ْظ ِمَن  فَّ ِة َوحَتَ ِعيَّ ْفِق ِبالرَّ َماَنِة َوالرِّ َحْدَوٌة َلُهْم َعَلى ا�ْسِتْعَماِل ااْلأَ
ااْلأَْعَواِن - َفاإِْن اأََحٌد ِمْنُهْم َب�َسَط َيَدُه اإِىَل ِخَياَنٍة - اْجَتَمَعْت ِبَها 
َعَلْيِه ِعْنَدَك اأَْخَباُر ُعُيوِنَك - اْكَتَفْيَت ِبَذِلَك �َساِهدًا - َفَب�َسْطَت 
ُثمَّ  َعَمِلِه -  ِمْن  اَب  اأَ�سَ ا  مِبَ َواأََخْذَتُه  َبَدِنِه -  يِف  اْلُعُقوَبَة  َعَلْيِه 

َياَنِة َوَقلَّْدَتُه َعاَر التَُّهَمِة(. ِة َوَو�َسْمَتُه ِباخْلِ َقاِم امْلََذلَّ ْبَتُه مِبَ َن�سَ
ُغ  اَجاِت ِمْنَك ِق�ْسمًا ُتَفرِّ وقال عليه ال�سالم( :َواْجَعْل ِلَذِوي احْلَ

ُع  َفَتَتَوا�سَ  - َعاّمًا  ِل�سًا  جَمْ َلُهْم  ِل�ُس  َوَتْ  - َك  �َسْخ�سَ ِفيِه  َلُهْم 
ِمْن  ــَك  ــَواَن َواأَْع ُجــْنــَدَك  َعْنُهْم  َوُتْقِعُد  َخَلَقَك  ــِذي  الَّ  ِ هلِلَّ ِفيِه 
َفاإِينِّ  ُمَتَتْعِتٍع  َغرْيَ  ُمَتَكلُِّمُهْم  ُيَكلَِّمَك  َحتَّى  َو�ُسَرِطَك  اأَْحَرا�ِسَك 
ِ )�سلى اهلل عليه واآله( َيُقوُل يِف َغرْيِ َمْوِطٍن  �َسِمْعُت َر�ُسوَل اهللَّ
َغرْيَ  اْلَقِويِّ  ِمَن  ُه  َحقُّ ِفيَها  ِعيِف  ِلل�سَّ ُيوؤَْخُذ  اَل  ٌة  اأُمَّ �َس  ُتَقدَّ َلْن 

ُمَتَتْعِتٍع(.
ِتَك  وقال عليه ال�سالم( :َواَل ُتْقِطَعنَّ اِلأََحٍد ِمْن َحا�ِسَيِتَك َوَحامَّ
ْن َيِليَها ِمَن  رُّ مِبَ َقِطيَعًة َواَل َيْطَمَعنَّ ِمْنَك يِف اْعِتَقاِد ُعْقَدٍة َت�سُ
ِهْم  ٍك َيْحِمُلوَن َمُئوَنَتُه َعَلى َغرْيِ ا�ِس يِف �ِسْرٍب اأَْو َعَمٍل ُم�ْسرَتَ النَّ
ْنَيا َوااْلآِخَرِة  َفَيُكوَن َمْهَناأُ َذِلَك َلُهْم ُدوَنَك َوَعْيُبُه َعَلْيَك يِف الدُّ
َذِلَك  يِف  َوُكــْن  َواْلَبِعيِد  اْلَقِريِب  ِمَن  َلِزَمُه  َمْن  ــقَّ  احْلَ َواأَْلـــِزِم 
ِتَك َحْيُث َوَقَع  َت�ِسبًا َواِقعًا َذِلَك ِمْن َقَراَبِتَك َوَخا�سَّ اِبرًا حُمْ �سَ
ُموَدٌة (. َة َذِلَك حَمْ ا َيْثُقُل َعَلْيَك ِمْنُه َفاإِنَّ َمَغبَّ َواْبَتِغ َعاِقَبَتُه مِبَ

ُه  َماَء َو�َسْفَكَها ِبَغرْيِ ِحلَِّها َفاإِنَّ اَك َوالدِّ وقال عليه ال�سالم( :اإِيَّ
ْحَرى ِبَزَواِل ِنْعَمٍة  ْعَظَم ِلَتِبَعٍة َواَل اأَ ْدَعى ِلِنْقَمٍة َواَل اأَ َلْي�َس �َسيْ ٌء اأَ
�ُسْبَحاَنُه   ُ َواهللَّ َها  َحقِّ ِبَغرْيِ  َماِء  الدِّ �َسْفِك  ِمْن  ٍة  ُمدَّ َواْنِقَطاِع 
َيْوَم  َماِء  الدِّ ِمَن  َت�َساَفُكوا  ِفيَما  اْلِعَباِد  َبنْيَ  ْكِم  ِباحْلُ ُمْبَتِدٌئ 
ا  َينَّ �ُسْلَطاَنَك ِب�َسْفِك َدٍم َحَراٍم َفاإِنَّ َذِلَك مِمَّ اْلِقَياَمِة َفاَل ُتَقوِّ

ِعُفُه َوُيوِهُنُه َبْل ُيِزيُلُه َوَيْنُقُلُه...(. ُي�سْ

علي  ال�سيد  اهلل  اآية  االأعلى  الديني  املرجع  ممثل  تال 
احل�سيني ال�سي�ستاين خطبة االإمام اأمري املوؤمنني علي 
بن احلارث  ال�سالم( اىل مالك  اأبي طالب )عليه  بن 
اال�سرت )ر�سوان اهلل عليه( حني عينه واليًا على م�سر.
اخلطبة  خــالل  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ  وقــال 
االول/1437هـــ  3/جمادي  يف  اجلمعة  ل�سالة  الثانية 
املوافق 2016/2/12م "اننا نقراأ هذه املقاطع لنتذكر 
موقع  يف  يكون  مــن  يــوّجــه  امل�سلمني  اإمـــام  كــان  كيف 
ال�سلطة يف التعامل مع املواطنني ورعاية حقوقهم بقوله 

عليه ال�سالم
َجَرْت  َقْد  ِباَلٍد  اإِىَل  ْهُتَك  َوجَّ َقْد  اأَينِّ  َماِلُك-  َيا  )اْعَلْم 
ا�َس َيْنُظُروَن  َعَلْيَها ُدَوٌل َقْبَلَك - ِمْن َعْدٍل َوَجْوٍر -َواأَنَّ النَّ
اْلُواَلِة  اأُُموِر  ِمْن  ِفيِه  َتْنُظُر  ُكْنَت  َما  ِمْثِل  يِف  اأُُموِرَك  ِمْن 
ُي�ْسَتَدلُّ  ا  َ َواإِمنَّ ِفيِهْم  َتُقوُل  ُكْنَت  َما  ِفيَك  َوَيُقوُلوَن  َقْبَلَك 
ُ َلُهْم َعَلى اأَْل�ُسِن ِعَباِدِه(. ا ُيْجِري اهللَّ نَي مِبَ احِلِ َعَلى ال�سَّ

ِة  ِعيَّ ِللرَّ ْحَمَة  الرَّ َقْلَبَك  ال�سالم(:َواأَ�ْسِعْر  )عليه  وقال 
اِريًا  َة َلُهْم َواللُّْطَف ِبِهْم َواَل َتُكوَننَّ َعَلْيِهْم �َسُبعًا �سَ َوامْلََحبَّ
ا  مَّ َواإِ يِن  الدِّ يِف  َلَك  اأٌَخ  ا  مَّ اإِ ْنَفاِن  ُهْم �سِ نَّ َفاإِ اأَْكَلُهْم  َتْغَتِنُم 
َلُهُم  َوَتْعِر�ُس  َلُل  الزَّ ِمْنُهُم  َيْفُرُط  ْلِق  اخْلَ يِف  َلَك  َنِظرٌي 
ْعِطِهْم ِمْن  َطاإِ َفاأَ اْلِعَلُل َوُيوؤَْتى َعَلى اأَْيِديِهْم يِف اْلَعْمِد َواخْلَ

ُيْعِطَيَك  اأَْن  ى  َوَتْر�سَ بُّ  حُتِ الَِّذي  ِمْثِل  ْفِحَك  َو�سَ َعْفِوَك 
َك َفْوَقُهْم َوَوايِل ااْلأَْمِر َعَلْيَك  ْفِحِه َفاإِنَّ ُ ِمْن َعْفِوِه َو�سَ اهللَّ

َك(. ُ َفْوَق َمْن َوالَّ َفْوَقَك َواهللَّ
ِمْن  ا�َس  النَّ ِف  َواأَْن�سِ  َ اهللَّ ِف  ال�سالم(:اأَْن�سِ عليه  وقال 
ِتَك  ِة اأَْهِلَك َوَمْن َلَك ِفيِه َهًوى ِمْن َرِعيَّ َنْف�ِسَك َوِمْن َخا�سَّ
 ُ اهللَّ َكــاَن   ِ اهللَّ ِعَباَد  َظَلَم  َوَمــْن  َتْظِلْم  َتْفَعْل  اإِالَّ  ــَك  َفــاإِنَّ
َتُه  ُحجَّ اأَْدَح�َس   ُ اهللَّ َمُه  َخا�سَ َوَمْن  ِعَباِدِه  ُدوَن  َمُه  َخ�سْ
ِ َحْربًا َحتَّى َيْنِزَع اأَْو َيُتوَب َوَلْي�َس �َسيْ ٌء اأَْدَعى اإِىَل  َوَكاَن هلِلَّ
ِ َوَتْعِجيِل ِنْقَمِتِه ِمْن اإَِقاَمٍة َعَلى ُظْلٍم َفاإِنَّ  َتْغِيرِي ِنْعَمِة اهللَّ
اِد(. امِلِنَي ِبامْلِْر�سَ َطَهِديَن َوُهَو ِللظَّ َ �َسِميٌع َدْعَوَة امْلُ�سْ اهللَّ

وقال عليه ال�سالم: )َوْلَيُكْن اأََحبَّ ااْلأُُموِر اإَِلْيَك اأَْو�َسُطَها 
ِة  ِعيَّ الرَّ ى  ِلِر�سَ َواأَْجَمُعَها  اْلَعْدِل  يِف  َها  َواأََعمُّ ــقِّ  احْلَ يِف 
ِة َواإِنَّ �ُسْخَط  ا�سَّ ى اخْلَ ِة ُيْجِحُف ِبِر�سَ َفاإِنَّ �ُسْخَط اْلَعامَّ
ِة  ِعيَّ ِة َوَلْي�َس اأََحٌد ِمَن الرَّ ى اْلَعامَّ ِة ُيْغَتَفُر َمَع ِر�سَ ا�سَّ اخْلَ
يِف  َلُه  َمُعوَنًة  َواأََقــلَّ  َخاِء  الرَّ يِف  َمُئوَنًة  اْلــَوايِل  َعَلى  اأَْثَقَل 

اِف...(. اْلَباَلِء َواأَْكَرَه ِلاْلإِْن�سَ
وختم ممثل املرجعية العليا بقوله" ن�ساأل اهلل تعاىل اأن 
اأنف�سهم  على  ال�ساحلني  يعني  اأنف�سنا مبا  على  يعيننا 

ونعوذ به من �سرور انف�سنا و�سيئات اأعمالنا".

:ال�شيخ الكربالئي

كر ال�سلطة بر�سالة الإمام علي عليه  املرجعية العليا تذِّ
ال�سالم ملالك ال�سرت

قراءة يف ر�سالة اأمري املوؤمنني ملالك الأ�سرت
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الثانية  اخلطبة  خالل  العليا  الدينية  املرجعية  اكتفت 
بن  علي  املوؤمنني  اأمــري  ر�سالة  بقراءة  اجلمعة  ل�سالة 
ابي طالب )عليه ال�سالم( اىل وايل الب�سرة عثمان بن 

حنيف االن�ساري.
وقال ممثل املرجع ال�سي�ستاين وخطيب جمعة ال�سحن 
احل�سيني ال�سريف ال�سيد احمد ال�سايف خالل اخلطبة 
الثانية ل�سالة اجلمعة يف 10/جمادى االوىل/1437هـ 
املوافق 2016/2/19م" لقد كتب اأمري املوؤمنني علي بن 
ابي طالب )عليه ال�سالم( اىل وايل الب�سرة عثمان بن 
حنيف االن�ساري، عندما بلغه انه ُدعي اىل وليمة قوم 
يف  �سديدة  ر�سالة  اليه  فكتب  اليها  فم�سى  اأهلها  من 
يف  وح�سوره  الدعوة  لتلك  ا�ستجابته  على  توؤنبه  اللحظ 
يتوىل  من  عليه  ي�سري  ان  يجب  ويذكره مبا  املاأدبة  تلك 
الفقراء  موا�ساة  يف  امل�سوؤولية  موقع  يف  ويكون  ال�سلطة 
ا َبْعُد، َياْبَن ُحَنْيف:  واملحرومني، فقال عليه ال�سالم: )اأَمَّ
اإىل  َدَعاَك  َرِة  اْلَب�سْ اأَْهِل  ِفْتَيِة  ِمْن  َرُجاًل  اأَنَّ  َبَلَغِني  َفَقْد 
َوُتْنَقُل  االألـــَواُن،  َلَك  ُت�ْسَتَطاُب  اإَِلْيَها  �ْسَرْعَت  َفاأَ َماأُدبـَة 
َقْوم،  َطَعاِم  اإِىل  يُب  ُتِ ــَك  اأَنَّ َظَنْنُت  َوَما  َفاُن.  اجْلِ اإَِلْيَك 
. َفاْنُظْر اإِىَل  ، َوَغِنيُُّهْم َمْدُعوٌّ ُفوٌّ َعاِئُلُهْم )حمتاجهم( جَمْ
َعَلْيَك  َفَما ا�ْسَتَبَه  ِم،  امْلَْق�سَ ُمُه)املاأكل( ِمْن هَذا  َتْق�سِ َما 

ِعْلُمُه َفاْلِفْظُه )اأي اخرجه من فمك(، َوَما اأَْيَقَنَت ِبِطيِب 
ِبِه،  َيْقَتِدي  اإَِمامًا  َماأُْموم  ِلُكلِّ  َواإِنَّ  اأَاَل  ِمْنُه.  َفَنْل  َوجوِهِه 
ِمْن  اْكَتَفى  َقِد  َماَمُكْم  اإِ َواإِنَّ  اأَاَل  ِعْلِمِه;  ِبُنوِر  يُء  َوَي�ْسَت�سِ
ُكْم اَل َتْقِدُروَن  نَّ ْيِه. اأَاَل َواإِ ُدْنَياُه ِبِطْمَرْيِه، َوِمْن ُطْعِمِه ِبُقْر�سَ
ة َو�َسَداد.  اأَِعيُنويِن ِبَوَرع َواْجِتَهاد، َوِعفَّ َعَلى ذِلَك، َولِكْن 
َخـــْرُت ِمْن  َفـــَواهلل َمــا َكــَنــْزُت ِمــْن ُدْنــَيــاُكــْم ِتـــرْبًا، َواَل ادَّ
َواَل ُحْزُت  َثْوِبي ِطْمرًا،  ِلَبايِل  اأَْعَدْدُت  َواَل  َوْفرًا،  َغَناِئِمَها 

َها �ِسرْبًا.. ِمْن اأَْر�سِ
ِريَق،  اىل ان قال عليه ال�سالم: )َوَلْو �ِسْئُت اَلْهَتَدْيُت الطَّ
َوَن�َساِئِج  اْلَقْمِح،  هَذا  َوُلَباِب  اْلَع�َسِل،  هَذا  ى  فَّ ُم�سَ اإِىَل 
َهَواَي،  َيْغِلَبِني  اأَْن  َهْيَهاَت  َولِكْن  )احلرير(.  اْلَقزِّ  هَذا 
اأَِو  َجاِز  ِباحْلِ َوَلَعلَّ  االأْطِعَمِة   ِ َتَخريُّ اإِىَل  َج�َسِعي  َوَيُقوَديِن 
َبِع اأَْو  اليَماَمِة َمْن اَل َطَمَع َلُه يِف اْلُقْر�س، َواَل َعْهَد َلُه ِبال�سِّ
ى،  اأَِبِيَت ِمْبَطانًا َوَحْويِل ُبُطوٌن َغْرَثى)جائعة( َواأَْكَباٌد َحرَّ
ِبِبْطَنة  َتِبيَت  اأَْن  َداًء  َوَح�ْسُبَك  اْلَقاِئُل:  َقاَل  َكَما  اأَُكوَن  اأَْو 
)اجللد غري مدبوغ( اأَاأَْقَنُع  نُّ اإِىَل اْلِقـدِّ َوَحْوَلَك اأَْكَباٌد حَتِ
ْن ُيَقاَل: هَذا اأَِمرُي امْلُوؤِْمِننَي، َواَل اأُ�َساِرَكُهْم يِف  ِمْن َنْف�ِسي ِباأَ
ُج�ُسوَبِة)خ�سونة(  يِف  َلُهْم  اأُ�ْسَوًة  اأَُكوَن  اأَْو  ْهِر،  الدَّ َمَكاِرِه 
َكاْلَبِهيَمِة  َباِت،  يِّ الطَّ اأَكُل  ِلَي�ْسَغَلِني  ُخِلْقُت  َفَما  اْلَعْي�س! 

ُمَها...(. َها َعَلُفَها، اأَِو امْلُْر�َسَلِة �ُسْغُلَها َتَقمُّ امْلَْرُبوَطِة، َهمُّ

�َساِب ِ اأََما ُتوؤِْمُن ِبامْلََعاِد اأََو َما َتَخاُف ِنَقا�َس َاحْلِ �ُسْبَحاَن َاهللَّ
قال ال�سيد احمد ال�سايف خالل اخلطبة الثانية ل�سالة 
املــوافــق 4/ االآخـــر/1437هــــ  اجلمعة يف 24/جــمــادي 

كتب  من  فقرات  نتلو  اخلطبة  هذه  يف   " اآذار/2016م 
اىل  ال�سالم(  )عليه  طالب  ابي  بن  علي  املوؤمنني  اأمري 
يف  ال�سالم(  )عليه  كتب  فقد  وعّماله:  والتــه  من  عــدد 
ير�سده  قلّده م�سر  بكر حني  ابي  ابن  عهده اىل حممد 
َجَناَحَك  َلُهْم  فقال:)َفاْخِف�ْس  اهلها،  مع  يتعامل  كيف 
يِف  َبْيَنُهْم  واآ�ــِس  َوْجَهَك  َلُهْم  واْب�ُسْط  َجاِنَبَك  َلُهْم  ــْن  واأَِل
َلُهْم  َحْيِفَك  اْلُعَظَماُء يِف  َيْطَمَع  َحتَّى ال  ْظَرِة  اللَّْحَظِة والنَّ

َعَفاُء ِمْن َعْدِلَك َعَلْيِهْم(. وال َيْياأَ�َس ال�سُّ
وكتب اىل احد والته وهو اال�سود بن قطبة ياأمره بالعدل 
بني النا�س فقال:)فاإِنَّ اْلَوايِلَ اإَِذا اْخَتَلَف َهَواُه َمَنَعُه ذِلَك 
قِّ  احْلَ يِف  ِعْنَدَك  ا�ِس  النَّ اأَْمــُر  َفْلَيُكْن  اْلَعْدِل،  ِمَن  َكِثريًا 
َفاْجَتِنْب  اْلَعْدِل،  ِمَن  ِعَو�ٌس  ْوِر  اجْلَ يِف  َلْي�َس  ُه  نَّ َفاإِ �َسَواًء، 
�َس اهلُل َعَلْيَك،  َما ُتْنِكُر اأَْمَثاَلُه، َواْبَتِذْل َنْف�َسَك ِفَيما اْفرَتَ

فًا ِعَقاَبُه(. َراِجيًا ثَواَبُه، َوُمَتَخوِّ
خان  ممــن  عّماله  بع�س  اىل  الــ�ــســالم(  )عليه  وكــتــب 
ــَك  )َكــاأَنَّ قائال:  العامة  االمــوال  على  وا�ستحوذ  االمانة 

َتُهْم  ِغرَّ َتْنِوي  َو  ُدْنَياُهْم  َعْن  ــَة  َااْلأُمَّ َهِذِه  َتِكيُد  ُكْنَت  ا  َ اإِمنَّ
ِة اأَ�ْسَرْعَت  ُة يِف ِخَياَنِة َااْلأُمَّ دَّ ا اأَْمَكَنْتَك َال�سِّ َعْن َفْيِئِهْم َفَلمَّ
ِمْن  َعَلْيِه  َقــَدْرَت  َما  ِاْخَتَطْفَت  َو  َاْلَوْثَبَة  َعاَجْلَت  َو  َة  َاْلَكرَّ
ْئِب  َالذِّ ِاْخِتَطاَف  اأَْيَتاِمِهُم  َو  َراِمِلِهْم  اِلأَ وَنِة  َامْلَ�سُ اأَْمَواِلِهُم 
َجاِز َرِحيَب  َااْلأََزلِّ َداِمَيَة َامْلِْعَزى َاْلَك�ِسرَيَة َفَحَمْلَتُه اإِىَل َاحْلِ
َك  ِلَغرْيِ اأََبا  َك اَل  َكاأَنَّ اأَْخِذِه  ٍم ِمْن  ُمَتاأَثِّ ِبَحْمِلِه َغرْيَ  ْدِر  َال�سَّ
 ِ َك َف�ُسْبَحاَن َاهللَّ مِّ َحَدْرَت اإِىَل اأَْهِلَك ُتَراَثَك ِمْن اأَِبيَك َو اأُ
�َساِب اأَيَُّها َامْلَْعُدوُد  ِمُن ِبامْلََعاِد اأََو َما َتَخاُف ِنَقا�َس َاحْلِ اأََما ُتوؤْ
َكاَن ِعْنَدَنا ِمْن اأُويِل َااْلأَْلَباِب َكْيَف ُت�ِسيُغ �َسَرابًا َو َطَعامًا َو 
َماَء  ُكُل َحَرامًا َو َت�ْسَرُب َحَرامًا َو َتْبَتاُع َااْلإِ َك َتاأْ اأَْنَت َتْعَلُم اأَنَّ
َامْلُوؤِْمِننَي  َامْلَ�َساِكنِي َو  َاْلَيَتاَمى َو  اأَْمَواِل  �َساَء ِمْن  َو َتْنِكُح َالنِّ
َو  ـــَواَل  َااْلأَْم َهــِذِه  َعَلْيِهْم   ُ َاهللَّ ــاَء  اأََف ِذيَن  َالَّ َامْلَُجاِهِديَن  َو 
َ َو ُاْرُدْد اإِىَل َهوؤُاَلِء َاْلَقْوِم  ِق َاهللَّ اأَْحَرَز ِبِهْم َهِذِه َاْلِباَلَد َفاتَّ
ُ ِمْنَك اَلأُْعِذَرنَّ  َك اإِْن مَلْ َتْفَعْل ُثمَّ اأَْمَكَنِني َاهللَّ نَّ اأَْمَواَلُهْم َفاإِ
ِبِه  َرْبُت  �سَ َما  ــِذي  َالَّ ِب�َسْيِفي  َك  ِرَبنَّ اَلأَ�سْ َو  ِفيَك   ِ َاهللَّ اإِىَل 
�َسنْيَ َفَعاَل  �َسَن َو َاحْلُ ِ َلْو اأَنَّ َاحْلَ اَر َو َو َاهللَّ اأََحدًا اإِالَّ َدَخَل َالنَّ
َظِفَرا  اَل  َو  َهَواَدٌة  ِعْنِدي  َلُهَما  َكاَنْت  َما  َفَعْلَت  َالَِّذي  ِمْثَل 
َعْن  َاْلَباِطَل  اأُِزيَح  َو  ِمْنُهَما  قَّ  َاحْلَ اآُخُذ  َحتَّى  ِبــاإَِراَدٍة  ي  ِمنِّ

َمْظَلَمِتِهَما(.

املرجعية ت�سع كالم اأمري املوؤمنني حّجة على �سا�سة 
العراق

املرجعية العليا تذّكر �سا�سة العراق بكالم الإمام علي

:ال�شيد ال�شايف  

  ال�شيد ال�شايف:
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تقارير

يتقصى حقيقة ما يجري في العراق
وفد من علماء واعالميي باكستان

•تقرير: �سالم الطائي
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ا�ست�سافت �سعبة العالم 
ــالم  اع ق�سم  ـــ  ـ ــــدويل  ال
الـــعـــتـــبـــة احلــ�ــســيــنــيــة 
املــقــد�ــســة جمــمــوعــة من 
دولة  من  ال�سنة  علماء 
عدد  يرافقها  باك�ستان 
مــــن العــــالمــــيــــني مــن 
باك�ستانية  قنوات  عدة 
يف  الو�سع  على  لالطالع 
يجري  ما  وعلى  الــعــراق 
ــيــل اعـــالمـــي  ــل مــــن تــ�ــس
احلقائق  بع�س  وت�سويه 
املتعلقة بفتوى املرجعية 
بوجوب  العليا  الدينية 
ـــراق  ـــع ــــاع عــــن ال ــــدف ال
مكوناته  بــكــل  و�ــســعــبــه 
وطـــوائـــفـــه ومــذاهــبــه, 
كـــذلـــك نــقــل الــ�ــســورة 
والواقعية  ال�سحيحة 
وانه  ال�سعبي  احل�سد  عن 
ال�سعب  ابناء  من  مكون 
الن�سر  بغ�س  الــعــراقــي 

عن النتماء والعرق.

يف  احــداث  من  يجري  ما  معرفة  يف  الرغبة 
العراق

موؤ�س�س  اكرب  ال�سيخ حممد ح�سني  الوفد  رئي�س  قال   
اقليم  وزراء  رئي�س  وم�ست�سار  احل�سني  منهاج  ادارة 
البنجاب لالأمور الدينية: ما دفعنا للمجيء هو الرغبة 
يف معرفة ما يجري من احداث يف العراق وقد �ساهدنا 
عك�س ما �سمعناه فيوجد هناك الفة وحمبة وتاأخي بني 
ال�سنة وال�سيعة وكافة الطوائف اال�سالمية يف العراق 
اال�سالمية  واملــراكــز  املــراقــد  يف  جولتنا  خــالل  مــن 
وما  الــنــازحــني،  وكــذلــك  العلماء،  مبختلف  ولقائنا 
العراق  على  اعــتــداء  اال  هــو  مــا  احـــداث  مــن  يجري 
ممن ال يريدون اخلري له امثال داع�س واعوانها التي 
فهي  وم�سيحي  و�سيعي  �سني  بني  القتل  يف  تفرق  ال 
عن  اعلن  هنا  من  عامة،  ب�سورة  اال�سالم  ت�ستهدف 
تقدميه  ا�ستطيع  ما  بكل  العراق  مع  وت�سامني  والئي 
ايدي  على  وال�سد  باك�ستان  يف  موؤ�س�ساتنا  خالل  من 
احلق  كلمة  اي�سال  على  يعملون  الذين  االعالميني 
النتزاع  بقوة  النزيه  االعالمي  دورهــم  يــاأخــذوا  وان 

ال�سرطان الذي ي�سري يف ج�سد االمة اال�سالمية.
ال�سعب الباك�ستاين عطا�سا لزيارة مراقد اهل 

البيت
يف  �سابق  قا�سي  غــازي  احمد  نذير  القا�سي  وقــال 
قناة  يف  برنامج  ومقدم  باك�ستان  يف  العليا  املحكمة 
ان  كافة  اال�سالمية  الدول  على  ان  "اكد  92ال�سهرية 
الي  تر�سخ  ال  ا�سالمية  قــوة  لتكوين  متكاتفة  تكون 
بني  الكلمة  وحــدة  خــالل  من  الغرب  اليهود  من  قــوة 
امل�سلمني،  بها  ا�ستهر  التي  واالخوة  امل�سلمني  �سفوف 
ومن خالل هذه الزيارة �سنعمل جاهدين على تغيري 
باك�ستان  يف  م�سوهة  روؤى  لديهم  ممن  الكثري  نظرة 
ال�سيعية،  الفل�سفة  يتفهمون  ممن  الكثري  هنالك  الن 
اهل  مراقد  لزيارة  عطا�سا  الباك�ستاين  ال�سعب  ان 
منها  جميئهم  من  حتد  معوقات  هناك  ولكن  البيت 
تتعلق باإجراءات �سفر ودخول للعراق مما نرتي من 

احلكومة العراقية اجراء بع�س الت�سهيالت.
هموم  لديهما  وباك�ستان  العراق  الكربالئي: 

م�سرتكة وعليهما العمل معا لتجاوزها
وقال ممثل املرجعية الدينية العليا يف كربالء �سماحة 
اثناء  كلمته  خــالل  الكربالئي  املــهــدي  عبد  ال�سيخ 
العلماء  باالأخوة  نت�سرف   : مكتبه  يف  للوفد  ا�ستقبله 

البــد من  باك�ستان،  دولــة  االعـــزاء من  واالإعــالمــيــني 
لديهما  وباك�ستان  الــعــراق  البلدين  بــاأن  التو�سيح 
فيما  احتدا  فاإذا  م�سرتكة  وخماطر  وحتديات  هموم 
واحد  وموقف  م�سرتكة  روؤيــة  لديهما  وكانت  بينهما، 
ان  على  اأقــدر  كانا  والتحديات  الهموم  هذه  ملواجهة 
اما  وتفوق،  بنجاح  والهموم  التحديات  هذه  يتجاوزا 
اذا مل تكن هناك الروؤية الواحدة امل�سرتكة وال�سحية 
ومل يكن بينهما جهد م�سرتك �سي�سعف كال البلدين 
اأمام مواجهة املحن وامل�ساعب، واإننا نتابع االو�ساع 
متابعة  اىل  باالإ�سافة  م�ستمرة  ب�سورة  باك�ستان  يف 
ان  وناأمل  العزيز،  لبلدنا  الداخلية  وال�سوؤون  االو�ساع 
قدما  وامل�سي  الراهنة  االو�ساع  البلدين  كال  يتجاوز 

نحو التقدم و االزدهار.
والتاأخي  التعاي�س  حقيقة  على  اطلع  الوفد 

بني العراقيني 
العام  االمني  مكتب  مدير  البناء  ها�سم  الدين  �سعد 
العتبة  العامة  االمانة  ان  املقد�سة:  احل�سينية  للعتبة 
احل�سينية املقد�سة ا�ست�سافت وفدا من االخوة ابناء 
العامة )انف�سنا( من باك�ستان ترافقهم و�سائل اإعالم 
التعاي�س  على  االإطـــالق  اأجــل  من  وذلــك  باك�ستانية 
احل�سينية  العتبة  واعــتــادت  الطوائف،  بني  ال�سلمي 
ابناء  العلماء  من  جمموعة  ا�ست�سافة  على  املقد�سة 
العامة حيث وجهت �سابقا دعوة اىل عدد من امل�سايخ 
واأ�سفر  مثمر  بهم  اللقاء  وكــان  لندن،  يف   املقيمني 
وجهت  املقد�سة  العتبة  ان  كما  ايجابية،  نتائج  عن 
العديد  �سمت  هندية  اإعالم  و�سائل  اىل  دعوة  اأي�سا 
الوفد  اطلع  وقد  الهندية  وال�سحف  الف�سائيات  من 
الرتاحم  ومل�س  الــعــراق  يف  االو�ــســاع  على  االإعــالمــي 
والتاآخي بني العراقيني على خمتلف اأطيافهم واألوانهم 
، ان الوفد الباك�ستاين زار املراقد املقد�سة يف النجف 
و�سامراء والكاظمية وكربالء واي�سا كان لهم لقاء مع 
الديني  واملرجع  النجفي  ب�سري  ال�سيخ  الديني  املرجع 
ال�سيخ حممد ا�سحاق الفيا�س، كما زار الوفد ابطال 
احل�سد  ال�سعبي والقوات االمنية واطلع على ما يقوم 
يف  الغيور  احل�سد  اأبناء  من  الغيارى  املجاهدون  به 
الحظ  و  واملقد�سات،  والعر�س  االمــن  حفظ  �سبيل 
الوفد حقيقة التعاي�س والتاآلف بني الطوائف خ�سو�سا 
حمنتهم  يف  وم�ساعدتهم  النازحني  باإيواء  يتعلق  مبا 

االإن�سانية، و�سينقل حقيقة ما راأى للراأي العام.

t
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تحقيقاتتحقيقات

بمولد األنوار المحمدية
• حتقيق: عماد بعو • حترير: ف�سل ال�سريفي 

تحقيقات

شعبان شهر األفراح
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)( توثيق عرى الرتباط باهلل
وحول اأهمية اإحياء هذه املنا�سبات حتدث رئي�س ق�سم ال�سوؤون 
الفتالوي  ال�سيخ علي  املقد�سة،  العتبة احل�سينية  الفكرية يف 
قائال" ان اإحياء اأمر اأهل البيت )عليهم ال�سالم( له اأهمية 
االإمــام  ال�سيما  ال�سالم(  )عليهم  االأئــمــة  عليها  اأكــد  كــربى 
اأمرنا رحم اهلل  )اأحيوا  قال  ال�سالم( حيث  ال�سادق )عليه 
االأنــوار  مواليد  بذكرى  نحتفل  فعندما   ،) اأمرنا  اأحيى  من 
وعن  حمبتنا،  وعن  والئنا  عن  نعرب  ان  نريد  امنا  املحمدية 
ر�سالة  االآخرين  اىل  نو�سل  ان  ونريد  ــوار،  االأن بهذه  امياننا 

با�ستحقاق،  اال  �سخ�س  نــوايل  ال  اننا  مفادها 
اأهل  قبل حمبي  تقام من  ال�سعائر عندما  فهذه 
البيت )عليهم ال�سالم( ومن قبل الطائفة التي 
تواليهم  يراد منها تبيان عظمة هذه ال�سخ�سيات 
االلهية املقد�سة املتمثلة ب�سيد ال�سهداء واأهل بيته 
)�سبحانه  اهلل  حجج  وهــم   ال�سالم(،  )عليهم 
احياء   خــالل  مــن  تعظيمهم  فينبغي  وتــعــاىل( 

ذكرى والداتهم و وفياتهم".
واأ�ساف" ان اقامة هذه ال�سعائر واالهتمام بها يوثق االرتباط 
باهلل )�سبحانه وتعاىل(، وان احيائها يعد ر�سالة اىل االجيال 
اقامتها، وهي   اال�ستمرار يف  ان يدميوا  القادمة حتثهم على 
امانة و�سلت الينا ممن �سبقنا لذلك نحن ن�سعر اننا ينبغي 

ان نو�سل هذه االمانة اىل االجيال القادمة، ولو فر�سنا اننا 
واأعــذار واهية  �ستندثر  ال�سعائر حتت مربرات  ال نقيم هذه 
ال�سالم(،  )عليهم  البيت  اأهل  ذكر  و�سيندثر  ال�سعائر  هذه 
و�سنحرم من نعم عظيمة ال حت�سى و�سنخ�سر العرب والدرو�س 

املنتقاة من هذه ال�سعائر".
ال�سعائر يعطي الدرو�س الرتبوية  وبني الفتالوي"  ان احياء 
الطبقية،  الفوارق  واإلغاء  والتعارف  كالرتاحم  واالأخالقية 
ف�سال عن الثواب واالأجر الذي يح�سل عليه الزائر، كما ان 
الزائر  يتخلق  الفرد حيث  �سخ�سية  �سقل  تاأثري يف  لل�سعائر 
فرتاه  ال�سالم(  )عليه  ال�سهداء  �سيد  باأخالق 
ملتزم ووقور وعفيف، ويتفانى يف �سبيل االآخرين 
بل انه يتحلى بكل اخل�سال وال�سفات احلميدة 
الذي  للمجتمع  احل�ساري  اجلانب  تعك�س  التي 

يهتم باإقامة هذه ال�سعائر".
الرمز امل�سحي 

اال�ست�ساري يف مركز االر�ساد االأ�سري يف العتبة 
حتدث  جعفر  عبود  عون  عبد  الدكتور  املقد�سة،  احل�سينية 
عن االبعاد الرتبوية واالأخالقية  لل�سعائر الدينية قائال" ان 
يكون  ان  قبل  اإن�ساين  رمز  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  االإمــام 
رمز اإ�سالمي، وقد ا�سادت االإن�سانية بف�سله واأقرت بعظمته 
الكثريين   وغريه  كغاندي  العامل  احرار  وزعماء  قادة  ال�سيما 

يحتفل اأتباع اأهل البيت)عليهم ال�سالم( يف �سهر �سعبان بذكرى ولدة النوار املحمدية "الإمام احل�سني واأخيه 
اأبي الف�سل العبا�س والإمام ال�سجاد)عليهم ال�سالم( والإمام احلجة )عجل اهلل فرجه ال�سريف( ", وذلك 

اإحياء لذكرهم اخلالد, ووفاء لهذه الرموز الإن�سانية العظيمة التي لولها  ملا بقي لالإ�سالم اأثر
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وال�سجاعة  لالإ�سالح  رمــزا  باعتباره 
اليوم  ونــحــن  ال�سحيحة،   والــقــيــادة 
اننا  رمــز،   هكذا  اىل  احلاجة  باأم�س 
بحاجة اىل الرمز امل�سحي القادر على 

قيادة االأمة باالتاه ال�سحيح".
ال�سعبانية واملنا�سبات تبعث يف نفو�سنا  الوالدات  واأو�سح" ان 
بلدنا عانى كثريا، وهو  بحاجة  ان  وال�سرور خ�سو�سا  الفرح 
اىل هذه االفراح املباركة، فاالإمام احل�سني )عليه ال�سالم( مل 
يق�سد العراق من اأجل ان يقيم احلزن  يف كربالء، واإمنا �سعى 
لبناء جمتمع �سعيد حتى ا�ست�سهد واأهل بيته واأن�ساره من اأجل 

ذلك".
العظيم  الرمز  هذا  فقد  على  نحزن  اننا  اال�ست�ساري"  وتابع 
اأيام ا�ست�سهاده، كما اننا  ن�ستذكر  ونقيم مرا�سيم احلزن يف 

ونحتفل  االآخرين،  االئمة  ووالدة  والدته 
رموزنا  كونهم  العطرة  املنا�سبات  بهذه 
ال�سعيدة  املنا�سبات  ولــهــذه  وقــادتــنــا، 
االمل  تعطينا  فهي  كبري  نف�سي  تاأثري 
يف اال�ستمرار باحلياة، ونحن نتمنى ان 

متالأ كربالء بالزهور وان ت�سيع االبت�سامة بني املجتمع".  
�سعائرنا هويتنا 

املواطن، لطيف عبد جرب حتدث عن الدرو�س والعرب امل�ستوحاة 
من اقامة ال�سعائر قائال" ان احياء ال�سعائر من االمور املهمة 
درو�س  من  فيه  ملا  كثريا  ال�سريفة  االحاديث  عليه  اأكدت  وقد 
جمرد  لي�س  االحياء  ان  اىل  االنتباه  ان  ينبغي  ولكن   وعــرب، 
ح�سور باجل�سد دون االلتفات اىل ما حتمله الزيارة من القيم 
ت�سرفاتنا  يف  تظهر  ان  ينبغي  التي  ال�سامية  واملعاين  النبيلة 
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)عليهم  البيت  اأهــل  مواليد  بذكرى  احتفالنا  وان  واأفعالنا، 
امنا  وفياتهم   بذكرى  عــزاء  مرا�سيم  اقامتنا  او  ال�سالم( 
يعك�س هويتنا كاإتباع وحمبني الأهل البيت )عليهم ال�سالم(".

الذات  ملراجعة  حمطة  يعترب  ال�سعائر  احياء  اىل" ان  واأ�سار 
)تعاىل(  ان اهلل  كون  وّجل(  )عّز  عبادة اهلل  اهمية  واإدراك 
)َوَما  وتعاىل  �سبحانه  يقول  اإذ  احلقة  العبادة  لنعبده  خلقنا 
نَّ َواالأِْن�َس اإِالَّ ِلَيْعُبُدوِن(، ولكي نعرف معنى العبادة  َخَلْقُت اجْلِ
البد من االرتباط الدائم بالنبي واآله االأطهار، حيث قال ر�سول 
الثقلني  كتاب  تارك فيكم  واآلــه( )اإين  اهلل )�سلى اهلل عليه 
اهلّل حبل ممدود ما بني ال�ّسماء واالأر�س، وعرتتي اأهل بيتي، 
واإنهما لن يفرتقا حتى يردا عليَّ احلو�س( لذا علينا ان نلتزم 
وي�ستوجب  ال�سالم(،  )عليهم  البيت  اأهل  به  ياأمرنا  ما  بكل 
علينا ان نحيي اأمرهم، وان نفرح لفرحهم ونحزن حلزنهم". 

ــوؤول مــوكــب املــ�ــســطــفــى، احلــاج  ــس مــ�
�سدام رزاق الربقعاوي، حتدث عن دور 
املواكب احل�سينية يف احياء املنا�سبات 
املــواكــب  اعــتــادت  قائال"  ال�سعبانية 
امل�سطفى  مــوكــب  ومنها  احل�سينية 

على االحتفال بذكرى والدات )اأهل البيت )عليهم ال�سالم(، 
وفياتهم،  ــرى  ذك يف  الــعــزاء  جمال�س  اقــامــة  اىل  باالإ�سافة 
الــوالدات  بذكرى  باالحتفال  املوكب  يهتم  �سعبان  �سهر  ويف 
ال�سوارع  بتزين  املوكب  خدام  يقوم  حيث  املباركة  ال�سعبانية 
وتوزيع  املجال�س،  واإحــيــاء  والــزهــور،  ال�سوئية   بالن�سرات 
احللوى واملاء وامل�سروبات الغازية على الزائرين، كذلك تقام 

م�سابقات دينية وتوزع فيها اجلوائز على امل�ساركني".
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 • حنان العبيدي

�سعبان ..
مولد الأقمار.. وحمتوى الأ�سرار
لكل اأمٍة ق�سيتها املحفورة يف تكوينها اجليني واملنقو�سة يف ذاكرتها 
امليثيولوجية والأدبية ل متحوها املتغريات احلياتية ول التعرية 

الطبيعية, واأكرث ما ينطبق عليه هذا الأمر الر�سالة املحمدية 
وحمتوياتها الروحية واملادية.

االإن�سان  حياة  يف  واملــكــان(  )الــزمــان  عن�سري  اأن  البع�س  يظن 
حم�س �سدفة، لكنه )�سعبان( يثبت اأنه غري ذلك متامًا .. واأنهما 
اختيار رباين منذ اأن يولد اأالإن�سان حتى يلقى حتفه، رمبا يقفز اىل 
ال�سطح ال�سوؤال االإ�سكايل الدائم االإحتدام )هل االن�سان خمري اأم 
م�سري(، ال ميكننا النقا�س يف هذا االآن وامنا �سنذهب اىل م�سلمات 
)غائية اإلهية( يف مولد االأقمار االأربعة واالأجنم ال�ساطعة يف �سهر 

�سعبان املعظم الآل الر�سول االأكرم.
  لو اأننا اأركنا االأمر يف احلديث عن االأجنم الزهر واالآل الطهر اىل 
الذين حملوا عناءه  الدين(  انهم )دعائم  والغاية لوجدنا  املبتغى 
واأعباءه، وملا كان الدين هو منهج احلياة ال�سليمة التي تفتح للنفو�س 
والعقول م�سارات احلياة احلرة الكرمية، ويناأى بهم عن حوا�سن 
مما  وال�سيطان(،  والنف�س  والهوى  ،)الدنيا  الطاعة  عن  اخلروج 

يتطلب حتقيق امل�سارات االآتية:

اإن اأي م�سروع ان�ساين مهما بلغ من ال�سعوبة الق�سوى اأو ال�سهولة 
الدنيا، ال يكتب له النجاح والتوفيق مامل يحتوي هذه العنا�سر بعد 

اأن مُتالأ بتمام الكينونة والكيفية.
ومدى  امليمونة  للمواليد  الرتاتبية  يف  تفح�سنا  اأننا  لو 

والكيفية(  )الكينونة  على  واحتوائها  العنا�سر  لهذه  حتقيقها 
لوجدنا انها تاتي بالتوايل:

)3( �سعبان – مولد �سيد ال�سهداء اأبي عبداهلل االإمام احل�سني بن 
علي )عليهما ال�سالم(، )املبداأ(.

)4( �سعبان - اأبو الف�سل العبا�س )عليه ال�سالم()ال�سلوك(.
)عليهما  العابدين  زين  احل�سني  بن  علي  – االإمــام  �سعبان   )5(

ال�سالم()احلكمة(.
)15( �سعبان – �ساحب الع�سر والزمان االإمام حممد بن احل�سن 

)عجل اهلل فرجه(، )القيادة(.
مولد �سيد ال�سهداء )احل�سني عليه ال�سالم()املبداأ(:

كونها  االأم  عن  والـــوالدة  املــولــود  م�ساألة  يف  عــادة  احلديث  يكون 
من  تعد  التي  الع�سيبة  اللحظات  تلك  يف  باحلدث  الوحيد  املعني 
يقال  انه  حتى  حياتها  يف  املــراأة  به  متر  ما  واأخطر  وا�سعب  اأهــم 
اأن اأمل الوالدة يعادل ك�سر )36( عظمة يف ج�سم االإن�سان، ف�سال 
التي  االأم،  هــذه  اال  قــوة  وال  له  حــول  ال  خملوق  و�سول  ده�سة  عن 
النمو  ابعاد  ال�سخ�سية يف  االإبتدائي وتر�سني معامل  تتوىل تكوينه 
مب�ساعدة   ) واالإجتماعية  واجل�سمية  والنف�سية  العقلية   ( االأربعة 
افراد االأ�سرة من االأب واالأ�سقاء واالأجداد، ولو نظرنا اىل املولود 
املحمدي لوجدنا اأنه اأحيط بكل العوامل التي ت�ساعد على التن�سئة 
ومنهل  واالإمامة،  النبوة  نور  اأح�سان  يف  واالأتقى،  واالأنقى  االأعلى 
ال�سر االأعظم )الزهراء عليها ال�سالم(، فلم ولن ي�ساهيه مولود 
على وجه الب�سيطة غري �سقيقه االإمام احل�سن عليه ال�سالم، اال انه 
حتى  وذريته(،  )ذاته  يف  املحمدية  الر�سالة  عهدة  با�ستالم  متيز 
انه قدم كل ما ميلك ليحمل ما ناء به ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه 
واآله(، اأال وهو حتقيق )االإ�ستقامة(  بدم النحر فداءًا ملا �ساب منه 
الر�سول االإعظم )�سلى اهلل عليه و اآله(عندما قال: �سيبتني �سورة 

مقاالت

القيادة
املبداأ

ال�سلوك 
القانون واحلكمةوالبناء الإجتماعي
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َكَما  الكرمية)َفا�ْسَتِقْم  االآية  قال:  فيها؟  �سيبك  الذي  وما  قيل  هود، 
رٌي( هود/ 112،  َتْعَمُلوَن َب�سِ ا  مِبَ ُه  اإَِنّ َواَلَتْطَغْوا  َمَعَك  َتاَب  َوَمْن  اأُِمْرَت 
فما كان من اإبن الر�سول وقرة عني البتول اال ان تقدم بنحره وابناءه 
واأهله قربانا ليحقق امر اهلل يف ر�سوله، عندما بقي وحيدا يف ار�س 
املعركة مرتزًا: )انَكـان دين حممِد مَل َي�ستقم اال ِبقتلــي َفيا �سيوُف 
لدين  والوالدة  احلياة  نحره  بدم  ليمنح  ال�سيوف  فاأخذته  خذيني(، 
احلق الذي واأده اآل اأمية، فكانت والدة احل�سني موت للطغاة، وموته 
والدة للدين، حمققا مبداأ املوت من اأجل احلياة، فاأ�ستقام الدين على 
اأهم القيم ال�سماوية مرتكزًا على اأعظم قاعدة يف ال�سلوك االأن�ساين 
اأحــرارًا يف  لكنه يف رجاء )كونوا  اأمر  بفعل  تبداأ  منطلقًا من مقولة 

دنياكم(، ليج�سد اأن مبداأ احلرية منطلق لكل ف�سيلة وعلم وتقوى.
4 �سعبان مولد العبا�س )عليه ال�سالم( )ال�سلوك والبناء االإجتماعي(:
باحلكم  مت�سلة  قاعدة  ذي  واحــدة  مبنظومة  ُتهدم  اأو  االأمم  ُتبنى 
اأو  االإيجابي  االإتاهني  اأحد  يف  م�ساراتها  التاأريخ  يف  وحتفر  العام، 
وح�سارة  ح�سارة،  �ُسمي  ارتقى  فاإن  تراثا  ي�سبح  ثم  من  ال�سلبي، 
االإ�سالم ح�سارة �سلوكية ا�ستهر عن الر�سول االأعظم)�س( اأنه قال: 
)) الدين املعاملة((، واملعاملة تتفق يف معناها الظاهر والباطنبانها 
والد�ستور  الفطرة  مع  ويتفق  الب�سر  عليه  يقدم  اإن�ساين  �سلوك  كل 

افلهي.
لو اأننا تتبعنا االختيار الرباين خللق االإمام العبا�س عليه ال�سالم لوجدنا 
اأنه �سناعة متخ�س�سة لهدف حمدد،مل يتزوج(اأمري املوؤمنينعلي بن 
اأبي طالبعليه ال�سالم( بعد وفاة (فاطمة الزهراءعليها ال�سالم(اال 
ن�ّسابة  ابي طالب، وكان  بتمحي�س خا�س حيث قال الأخيه عقيالبن 
تها الفحولة  عارفًا باأخبار العرب ذات يوم: "انظر يل امراأة قد ولَدّ

من العرب الأتزوجها فتلد يل غالمًا فار�سًا".
الفرو�سية عند العرب ال تعني فقط ركوب اخليل واملبارزة يف امليدان، 
متغريات  مع  التعامل  يف  البنيان  العايل  وال�سلوك  االأخــالق  هي  بل 
احلياةاملدنية والع�سكرية على ال�سواء، �سيما العالقات العائلية التي 
تنطلق منها بنية البالد، وما �سطرته �سخ�سية االمام العبا�س عليه 
ال�سالم يفوق الو�سف والت�سور، اأذ كان االأخ احلبيب واالإبن اللبيب 
يف اأح�سان امه غريب، فقد كانت اأمه )فاطمة الكالبية – اأم البنني( 
ر�سوان اهلل عليها، تعتني باخويه من ابيه االإمامني )احل�سن واحل�سني 
عليهما ال�سالم( اأكرث منه ومن اخوته، فتعلم منها احلب واالإيثار الآل 
النبي االأطهار، وعلى الرغم من التاأريخ اأهمل حياته اىل ما بعد واقعة 
واملاأثر  لتلك احلياة  الطف، اال ان موقفه فيها كان خال�سة عظيمة 
اأن  الكرمية، ولو نظرنا اىل خارطة البيت العلوي يف الكوفة لوجدنا 

غرفة االإمام العبا�س عليه ال�سالم هي االأقرب اىل غرفة زينب عليها 
ال�سالم، ولي�س يف االأمر م�سادفة وامنا لعلمه مبا �سيوؤول احلال من 
مواقف تكون فيها احوج ما تكون، فكان لها االأخ واالأب احلنون، ومن 

الوفاء الأخيه احل�سني ما مل ت�سهد له الع�سور على مر الدهور.
بــهــذا يــكــون قــد اأر�ــســى اهــم دعــائــم حــيــاة االنــ�ــســان يف املعامالت 
االأ�س�س يف  اهم  يعد  الذي  االجتماعية  والبنية  و)ال�سلوك( احلياتي 

بناء االأوطان، حيث �سعار )بناء االإن�سان خري من بناء احليطان(.
)5( �سعبان –مولد االإمامعليبناحل�سينزينالعابدين )ع()القانون(.

هو اإبن االإمام احل�سني عليه ال�سالم الذي ح�سر معه اإنتفا�سة الطف 
اخلالدة وحفظه الدعاء واملر�س من اأن تناله �سيوف اآل امية التي اأتت 
لكنه وقف كاجلبل  الر�سع،  االأطفال  البيت مبا فيهم  اآل  على جميع 
ال�سامخ يف جمل�س الطاغية يزيد ليقتل فيه ن�سوته بال�سعور بالن�سر 
ويحيل جمل�سه اىل مع�سكر مناوئ له، وذلك بامتطاء �سهوة احلكمة 
والبالغة واإظهار احلق بالبيان والتبيني، يف حني كان الطرف الثاين 
يلجا اىل املماحكة والتظليل، في�سقط يف حللحة ل�سانه و�سعف بيانه، 
وما اأن عاد اىل املدينة ورغم حزنه ال�سرمدي اأال انه حاز على اعظم 
االألقاب بني املوؤمنني اال وهو )زين العابدين( و )�سيد ال�ساجدين( 
يف  تندثر  كــادت  التي  العقيدة  بناء  اىل  التع�سيد  هذا  بعد  لينطلق 
االمة، من خالل نهرين عذبني، هما )ال�سحيفة ال�سجادية ور�سالة 
احلقوق(، ليبني اأول نظام قانوين يفوق حتى ع�سرنا هذا اأي د�ستور 
مهما تفنن اأ�سحابه يف اتقان بنوده، وما تزال هذه الر�سالة تدر�س يف 

كليات القانون يف بع�س الدول املتقدمة يف العامل.
هنا كانت هذه الوالدة مقرونة بامتام عنا�سر بناء االأمة االإ�سالمية 

يف اأهم ع�سب ينظم حياتها املدنية احلديثة، اال وهو )القانون(.
ويف اجتماع هذه العنا�سر الثالث يبزغ لنا عن�سر التمام، ليبزغ النور 

من عمق الظالم، فينت�سف ال�سهر ليولد البدر ويتوقف الع�سر.
حممد  اآل  وريث  والزمان،  الع�سر  �ساحب  مولد  �سعبان   )15( اإنه 
امل�سلمني،  وبي�سة  الدين  انقاذ  يف  وهمهم  وفخرهم  علمهم  ومالك 
ينتظر االأمر يف تاأٍن و�سرب، يحمل همَّ االأمة يف الفرح وامللمة، اال انه 
يرتب�سون  خائفون  واملنتظرون  واجيال،  اجياال  اجلبال  ثقل  يحمل 
يف  عامرة  والثقة  احلميدة،  والغرة  الر�سيدة  الطلعة  لقاء  ياأملون 
�سدورهم انهم �سيبعثون من قبورهم لين�سروا الويل، من ولد فاطمة 

وعلي.
اأنها  املنتظر  واالإمام  ال�سهيد  بني احل�سني  �ساأنها  اأمة تمع  فلتب�سر 

اأمة ال تقهر.
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• حاوره:  �سالم الطائي

حوارات

السيد زين العابدين الشهرستاين: 

هدفنا نرش التعاليم  اإلسالمية السليمة 

 تنت�سر املوؤ�س�سات الثقافية والرتبوية 
والتعليمية الإ�سالمية يف بلدان املهجر وتقدم 

اخلدمات العلمية والثقافية والرتبوية املتفقة 
مع الثوابت الإ�سالمية الر�سينة, ناهيك عن 

كونها تعترب واجهة ثقافية وح�سارية للجاليات 
الإ�سالمية يف بلدان الغرتاب.

دار احلكمة الكندية موؤ�س�سة اإ�سالمية, 
علمية, م�ستقلة, تقوم مبجموعة من الدوار 

واملهام واخلدمات, اوجزها ملجلة )الرو�سة 
احل�سينية( مدير الدار, ال�سيد زين العابدين 

احل�سيني ال�سهر�ستاين من خالل احلوار التايل. 

بداية حدثنا عن هوية املوؤ�س�سة؟ 
ـــ تاأ�س�ست دار احلكمة الكندية عام 1426 هـ - 2006 م، وهي 
غري  خريية  ،م�ستقلة،  ،اأكادميية  علمية  اإ�سالمية،  موؤ�س�سة 
ربحية،  ال تتعاطى ال�سيا�سة، ولي�س لها اأي توّجهات حزبية اأو 

طائفية  وغري مرتبطة باأي حزب اأو مرجعية اأو دولة.

اىل ماذا تهدف املوؤ�س�سة؟
ــــ تهدف املوؤ�س�سة اىل ن�سر التعاليم االإ�سالمية ب�سورة �سليمة 
والتزام  ال�سالم (  البيت ) عليهم  اأهل  و�سحيحة وفقًا ملنج 

احلوار ال�سليم بني االأديان واملذاهب املختلفة بروح اإن�سانية 
عالية وفقا للقراآن الكرمي الذي يدعو اىل احلوار كما يف االآية 
الكرمية ) وجادلهم بالتي هي اأح�سن (، ا�سافة اىل اجناز 
واإيجاد املراكز الرتبوية والعلمية كاإن�ساء املوؤ�س�سات اخلريية 
واملدار�س واجلامعات والبحث والتحقيق يف العلوم االإن�سانية 
والدينية واالت�سال باملوؤ�س�سات واملنظمات الكندية التي لها 
واملطبوعات،  الكتب  وترجمة  ون�سر  مع طبع  االأهــداف  نف�س 
اجلالية  الأبــنــاء  والعلمية  الدينية  اخلــدمــات  تقدمي  كذلك 

االإ�سالمية . 
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ماذا عن �سهادة الع�سوية ال�ست�سارية التي متنحها 
موؤ�س�ستكم؟

ـــ تقوم املوؤ�س�سة مبنح  �سهادة الع�سوية اال�ست�سارية العلمية 
اجلامعي  كاالأ�ستاذ  متميز  وثقايف  علمي  م�ستوى  لديه  ملن 
الذي  م�سى على خدمته مدة ع�سر �سنوات، او رئي�س جامعة 
 180 يقارب   ما  االن  ولدينا  فــوق،  فما  جمتهد  او  وهكذا، 
و�سفري  برملان  وع�سو  جمهورية  رئي�س  بني  عاملية  �سخ�سية 
ورمبا  اال�ست�سارية،  الع�سوية  �سهادة  منحوا  ممن  وجمتهد 
التي تمع  العامل  الوحيدة يف  املوؤ�س�سة  موؤ�س�ستنا هي  تكون 

هكذا �سخ�سيات ومن جميع الطوائف.
هل للموؤ�س�سة فروع يف دول اأخرى؟

وايــران   والــعــراق  )كندا  منها  دول  عــدة  يف  مكاتب  لدينا  ـــ 
املوؤ�س�سة  تقوم  كذلك   ،) والقاهرة  ولندن  ولبنان  و�سوريا 
اكادميية  جملة  وهي  احلكمة،  جملة  وهما  جملتني  باإ�سدار 
الفار�سية،  االإنــكــلــيــزيــة،  لــغــات)الــعــربــيــة،  ــع  ــاأرب ب تــ�ــســدر 
باأربع  ت�سدر  اي�سا  وهــي  )�ــســادي(،  جملة  و  الفرن�سية(، 
طريق  عن  احلوزوية  للدرا�سات  مراكز  بفتح  وقمنا  لغات، 
االنرتنت وتكون فيها الدرا�سة جمانا، وقريبا �ستفتتح جامعة 

دار احلكمة الكندية املفتوحة. 
الكندية  تاأ�سي�س جامعة دار احلكمة  الهدف من  ما 

املفتوحة, ومن امل�ستفيد منها؟ 
عن  التعليم  اإ�ساعة  هو  اجلامعة  تاأ�سي�س  من  الهدف  ان  ـــ 
بعد بني ال�سباب والكبار، وملن فاتته فر�سة التعليم يف حياته 
املا�سية، و توّفر اجلامعة لكل الراغبني يف متابعة التح�سيل 

العلمي اجلامعي اأحدث االأ�ساليب التعليمية والطرق العلمية 
والتكنولوجيا احلديثة، وذلك لت�سهيل املادة العلمية للطلبة، 
مكان  اأي  ويف  الطالب،  ي�ساء  وقت  اأي  يف  الدرو�س  ومتابعة 

كان. 
ما ال�سهادات التي متنحها اجلامعة؟

العاملية، متنح  وبالتعاون مع بع�س اجلامعات  اإّن اجلامعة  ـــ 
�سهادة البكالوريو�س واملاج�ستري يف حقول الفل�سفة والقانون 
اللغة  هي)  التدري�س  لغات  وان  حاليًا،  واالقت�ساد  واالدارة 
العربية و اللغة الفار�سية و اللغة االإنكليزية و اللغة الفرن�سية( 
و ح�سب الربامج واملناهج املتوفرة، كما اأن الدرا�سة تتم عن 
طريق �سبكة االإنرتنيت وبنف�س الوحدات الدرا�سية واملقررات 
ــداد  اإع كذلك  االأخـــرى،  العاملية  اجلامعات  متنحها  التي 
االأكادميية  واالأن�سطة  العلمية  والدرا�سات  البحوث  واإجــراء 

املختلفة مبا يخدم اخلطط التنموية يف املجتمع. 
ما الذي مييز طرق التعليم يف اجلامعة؟

معدة  تعليمية  مواد  للدار�سني  توفر  املفتوحة  اجلامعة  اإن  ـــ 
باأ�سلوب منهجي مربمج اإ�سافة اإىل انها توفر املواد التعليمية 
ال�سمعية والب�سرية واالأقرا�س املدجمة وخدمات االنرتنيت، 
كما ان  اجلامعة املفتوحة تقوم بعقد اتفاقيات تعاون م�سرتكة 
مع جامعتي طهران و قم يف اإيران، وتتعهد هاتان اجلامعتان 
مبنح خريجي جامعة دار احلكمة الكندية املفتوحة درجات 
متطلبات  انهائهم  بعد  لطالبها  متنحه  ملا  مماثلة  علمية 

‚‚التخّرج . 
‚‚

املؤسسة 
منحت 

 180
شخصية 

دولية 
شهادة 

العضوية 
االستشارية 

العلمية 

21

 �سعبان املعظمـ  1437 هـ



 • علي ح�سني عبيد

الكــــــــــــر�ســــــــــــــــي
تعلقت بكف اأمي واأنا اأهرول اىل جانبها, يغ�س �سدري بالبهجة, �سوف اأ�سجل يف ال�سف 

الول البتدائي يف مدر�سة ريفية, تقع بالقرب من قريتنا التي ي�سطرها نهر هادئ, 
اول مرة ارى الكر�سي يف حياتي عندما دخلت املدر�سة للت�سجيل,

 كانت �سدمة بالن�سبة يل، اأن ارى مدير املدر�سة جال�سا على كر�سي 
مرتفع فخم و )خميف(!، املدير نف�سه متجهم الوجه، حتول الفرح 
والبهجة يف �سدري اىل نوع من الرهبة الغام�سة، خوف ال اعرف 
م�سدره، �سببه الكر�سي واملدير، خا�سة ان املدير مل ي�سحك، مل 
م، كان عبو�سا وكاأنه الرجل الوحيد املتف�سل على اأهل القرية  يتب�سَّ
بالعلم، فيما بعد، �سوف اأعرف اأن �سبب تهم املدير يقع على عاتق 
الكر�سي، فهو الذي جعل ذات املدير تت�سخم ب�سبب �سحر ال�سلطة 
الغريب!، كذلك �سعرت، بل راأيت ت�سابها كبريا بني الكر�سي ومن 
يجل�س عليه، اأي املدير، فكالهما واحد، حتى اأنني �سمعت الكر�سي، 
يعلن ب�سوت وا�سح تبجحه بالقوة التي ي�ستمدها من اأعلى من�سب 
يف املدر�سة التي تتكون من عدد من املعلمني والطالب واحلرا�س 

واملنظفني وغريهم!.
اللقاء الثاين مع الكر�سي، كان يف اإحدى دور الق�ساء، عندما نطق 
بدا  العا�سرة،  كنت يف  منطقتي،  ابناء  احد  على  باحلكم  احلاكم 
كر�سي القا�سي �سخما، ذا هيبة رهيبة، كانت هناك كرا�سي كثرية 
لكنها ا�سغر حجما، منذ ذلك احلني عرفت ان للكرا�سي اأحجام 
اأوجاع وهموم تنتقل لهم ممن  ومنا�سب وم�سوؤوليات!، وللكرا�سي 
يجل�س عليها، اأو اأحيانا كما فهمت من )احد الكرا�سي( ال يحدث 
االفكار  يف  بينهما  تناق�س  هناك  يكون  اأي  االثنني،  بني  ان�سجام 
واالهداف والتطلعات، فقد يكون الكر�سي اكرث رغبة يف اال�ستحواذ 
على املنافع واالموال وال�سلطة من �ساحبه، اأو قد يحدث العك�س، 
له  وظلمه  احلاكم  ا�ستبداد  من  الكر�سي  يعاين  احلالة  هذه  ويف 

وللنا�س على حد �سواء.
الكرا�سي،  من  كثرية  انواعا  واجهت  طويلة  �سنوات  بعد   
او  ال�سف،  يف  الدرا�سة  كر�سي  مثل  م�ساملا  كان  منها 

يف م�سرح الـ )�ستني كر�سي( الذي �ساع يف بغداد قبل عقود بعيدة، 
اأما يف اجلامعة فقد ح�سلت على كر�سي خا�س بي، رمم العالقة 
ا�سمي  كنت  هكذا  املتعجرف،  الكائن  هــذا  وبــني  بيني  ال�سائكة 
امل�سامل،  املــاألــوف  االأنيق  اجلديد  الكائن  هــذا  اأحببت  الكر�سي، 
باالألفة، على  الدر�س يف اجلامعة( و�سعرت ناحيته  )كر�سي قاعة 

العك�س من �سور الكرا�سي ال�سابقة.  
 وعندما ح�سلت على وظيفة ح�سلت على كر�سي بدا يل �سغريا 
يف اول االمر، وكنت انا �سغري اجل�سد واالرادة معا، لكن الكر�سي 
ف�سيئا،  و�سيئا  واملادية،  الفكرية  ع�سالتي  ابرز  اأن  على  �سجعني 
ت�سخمت ذاتي كما الطفل عندما يولد �سعيفا يف اول امل�سوار، ثم 
اأمريكا،  قادة  اأحد  اأو  نابليون،  اأو  مثال،  كهتلر  ماردا  ي�سبح  رمبا 
يتبواأه  الــذي  واملن�سب  ال�سلطة  لقيمة  تبعا  هزيال  يكون  ورمبــا 
املن�سب،  قيمة  يف  الكر�سي  قيمة  تكمن  اأو�سح،  مبعنى  �ساحبه، 
تنعك�س  اإذ  نفوذه،  ودرجة  و�سالحياته  �ساحبه  �سلطة  قيمة  يف  اأو 
مغاليا،  متبجحا،  متنّمرا،  في�سبح  الكر�سي،  على  القدرات  هذه 
الكر�سي  خدعني  هكذا  اجلميع،  من  اأكرب  حجمه  يرى  متبخرتا، 
اجلديد عندما بداأ يكرب ويت�سّخم مع مرور الوقت، يف احلقيقة مل 
اأتنّبه للتغيريات التي طراأت على الكر�سي، لذلك ت�سخمت ذاتي من 
دون ان التفت لهذا االمر، و�سرت ا�سعر باأنني مهم وكبري وازدادت 
يف  تت�ساعد  النا�س  على  والتكرب  التعايل  درجة  وبــداأت  عجرفتي 
على  التعايل  يحب  خطريا  كائنا  نف�سه  الكر�سي  و�سار  اأعماقي!، 
االآخرين!، حتى اأنني ظننت اأن الت�سخم اخلطري الذي ح�سل يف 
تاأثري  ينعك�س  هكذا  عليه،  اأجل�س  الذي  الكر�سي  �سببه  �سخ�سيتي 
الكر�سي على �ساحبه، حتى لو كان يعي حدوده واإن�سانيته وفق قيم 

واأخالقيات �سابطة!.

مقاالت

22

�سعبان املعظمـ  1437هـ



الكــــــــــــر�ســــــــــــــــي
مل  رحلة  يف  الكرا�سي،  من  كثرية  ــواع  اأن مع  ع�ست  بعدها 
عن  رافقتها  للكر�سي  طويلة  �سرية  وبعد  االآن،  اىل  تتوقف 
معه  التعامل  ينبغي  كائن،  اأنه  اأ�سعر  اأحيانا،  قرب  او  بعد 
املبا�سر  وغري  الغام�س  القوي  تاأثريه  ب�سبب  �سديد،  بحذر 
متفاوتة،  بن�سب  ولكن  ا�ستثناء،  دون  مــن  اجلميع  على 
فيها عددا كبريا من  راأ�سُت  ت�سلمت م�سوؤولية  اأنني  اأتذكر 
على  ح�سلت  املــئــات..  على  عددهم  يربو  كــان  العاملني، 
املن�سب،  يل  منحها  معهم،  للتعامل  كبرية  �سالحيات 
والكر�سي املتعايل الذي يثري يف نف�سي نزعة الت�سلط، كنت 
اأحيانا ال اأ�ستطيع ال�سيطرة على �سحر ال�سلطة، وكنت ا�سعر 
باأنني مت�سخم فعال، خا�سة عندما اأكت�سف اأنني اأ�ستطيع 
مني،  قــرارات  اىل  بحاجة  جميعا  واأنهم  بهوؤالء،  التحكم 
اإنها  توؤذيهم!،  ان  ميكن  قــرارات  او  ت�ساعدهم،  ان  ميكن 
بعيد،  منذ زمن  ال�سلطة، كنت غادرتها  مع  تربة مريرة 
اإن�سانيتي  ت�سعف  عندما  نــدر!!  ما  اإال  تــاوزات  دون  من 
واأكون غافال عن الظلم الذي اأحلقه مبعيتي حتت حتفيز 
من �سلطة الكر�سي و�سحره العجيب، لقد متكنت اإن�سانيتي 
الكر�سي  تقمع غرور  اأن  واالإغــراءات  املواقف  يف كثري من 

وتعاليه ودعوته للبط�س بالنا�س!!. 
اإذًا ي�ستدعي التعامل مع الكر�سي، عدة اجراءات حكيمة، اأولها 
اأن تقيم عالقة متوازنة مع الكر�سي، وال ترتكه ي�سيطر عليك 
فيكون دافعا لك كي تظلم النا�س، ودائما اإكبْح جموح الكر�سي 
الت�سامح،  العفو،  )الــعــدل،  مثل  الرائعة  القيم  خــالل  مــن 
التعاون، احرتام االآخر، االإن�ساف(، عند ذاك يرتاح الكر�سي 

من الغرور.. ويرتاح �ساحبه من قبح الت�سّخم.  

لُنحيي �سعبان

•  �سباح الطالقاين

اإرها�شة قلم

ال�سهداء  ل�سيد  امليمونة  الــوالدة  بنفحات  اأخــرى  مرة  �سعبان  �سهر  علينا  يطل 
احل�سني عليه ال�سالم يف الثالث منه، ويغمرنا يف اليوم الرابع باأحا�سي�س احلبور 

والوالء يف ذكرى والدة ابي الف�سل العبا�س ابن اأمري املوؤمنني عليهم ال�سالم.
فة ور�سالة احلقوق التي اأبدعتها  ون�ستذكر الرتاتيل ال�سجادية يف ال�سحيفة امل�سرَّ
اأنامل اإمامنا علي ابن احل�سني ال�سجاد يف ذكرى والدته باليوم اخلام�س من هذا 
ال�سهر املعّظم، ون�ستظل بربكات االإمامة حتى ولوج اليوم احلادي ع�سر ذكرى 

موِلد علي االأكرب عليه ال�سالم.
وتظل تتقاطر علينا اأحا�سي�س ال�سرور ونفحات الذكريات العطرة لوالدات اأئمتنا 
ج بذكرى موِلد االمام املهدي املنتظر  الهداة و�سواًل اىل منت�سف �سعبان الذي يتوَّ

عجل اهلل تعاىل فرجه ال�سريف. 
ال�سبيل  الأنهم  وتقّربا منهم  البيت  باآل  املنا�سبات حّبًا  ُنحيي هذه  كلنا  بالتاأكيد 
الأن  العزيزة  الذكريات  لهذه  اإحيائنا  يف  مدعوون  فنحن  لذا  تعاىل،  اهلل  اىل 
نقوي ارادتنا يف �سبيل التخل�س من الف�ساد الذي خّرب بلدنا، ومقاومة الباطل 
وتاأ�ّسيًا مبا بذله يف م�سوار حياته  اينما حل، حّبًا باحل�سني  والتكفري  واالرهاب 
ال�سريفة وختامها بوالدة جديدة خّلدتُه على مر الع�سور، فَمن طلب ر�سا اهلل 
و�سعى لل�سهادة فاإنه اإن اأدركها �سيخّلده التاريخ واإن مل يدركها �سيعي�س عزيزًا 

وميوت ماأجورًا وُمثابا.
مدعوون اأي�سا الأن ن�ستخل�س معاين الوفاء لالأخّوة والت�سحية يف �سبيل اهلل كما 
حمى  حني  لرايتِه  وحامال  احل�سني  اأخيه  لعيال  حاميًا  العبا�س  الف�سل  ابا  كان 

الوطي�س، حتى ا�ست�سهد عط�سانا وقد كان املاء بني يديه غدقا...
التي  تلك  االن�سانية  النف�س  بها  التي جادت  املفاهيم  اأرقى  �ساأنًا من  اأقل  ولي�س 
و�سعها اإماُمنا ال�سّجاد يف �سحيفته الُدعائية، ويف ر�سالة احلقوق التي كتبها وقد 
اأرقى لوائح حقوق االن�سان ب�سموليتها للجوانب املادية والوجدانية  متيزت على 
على ال�سواء، متفوقًة على ما جادت به قريحة االن�سان املتمدن حتى بعد اربعة 
ع�سر قرنًا من التطور والنمو الفكري واحلقوقي والثقايف يف ظل اال�سالم وباقي 

الديانات ال�سماوية...
واأخريا نحن مدعوون-يف ذكرى والدة املهدي- الأن نكون اأ�سوة ح�سنة للمنتِظرين 
ليل نهار  والتعجيل  بالت�سهيل  له  اآل حممد ويدعون  الذي يرتقبون ح�سور قائم 
حتت القباب امل�سّرفة لالأئمة االأطهار عليهم ال�سالم، واأن نثبت على الوالء رغم 
البيت  باأهل  الروحي  االرتباط  االأمانة من  ن�سّلم هذه  واأن  االأزمان،  اأهوال هذه 

الأوالدنا واأحفادنا، كما ا�ستلمناها خال�سة من اأ�سالفنا الكرام...
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اجتماع

يف مثل هذه الأيام من �سهر �سعبان املعّظم لعام 1435هـ - حزيران 2014 اأطلقت املرجعية الدينية ممثلًة باملرجع 
الديني الأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد ال�سي�ستاين دام ظله فتوى التطوع للدفاع عن العراق اأر�سًا و�سعبًا 

ومقد�سات.

فتوى الدفاع عن العراق وتنوع األثر االيجابي

اجتماع

• �سباح الطالقاين

في ذكراها الثانية..
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فّجرت  التي  االيجابية،  االآثــار  من  الرثي  التنوع  املباركة  الفتوى  لهذه  كان  وقد 
النداء.. نداء  لتلبية  الرجال فهبَّ االآالف �سيبًا و�سبابًا  مكامن االميان يف قلوب 
اأ�سدائها  العزة والكرامة والنخوة، وحتقَق ما حتقق من دوي انت�سارات و�سلت 
اركان  هز  قد  واالميــاين  الروحي  النداء  ان  العراقيون  ليثبت  العامل،  الأقا�سي 
اأقدام داع�س و�سواًل اىل حترير كل االرا�سي التي  االرهاب وزلزل االر�س حتت 

دن�ستها ايادي االرهاب النج�سة..
اآثار فتوى املرجعية املباركة للدفاع عن العراق قد بّينت العديد من احلقائق  ان 
و�سوال  وال�سيا�سية،  واالخالقية  والدينية  االجتماعية  احلياة  نواحي  �سملت  التي 
اىل خلق حالة من الوعي العام لدى ال�سعب ملا يدور حوله من حجم خميف من 

املوؤامرات واخلطط التدمريية..
ال�سالم  عليهم  البيت  الأهــل  الــوالء  مكامن  اظهار  يف  الفتوى  هذه  �ساهمت  لقد 
وللوطن، واأعطتنا �سورًا حقيقية من معاين االيثار والت�سحية والثبات واالرادة.. 
يف  نبحر  اأن  اخرتنا  فقد  ولهذا  طويل،  زمن  منذ  افتقدناها  التي  ال�سور  تلك 
خمتلف االآثار االيجابية التي خلقتها فتوى الدفاع عن العراق و�سعبه ومقد�ساته 

يف ملفنا االجتماعي لهذا العدد:
الأب وابنه اأ�سوٌة احل�سنة

لقد جمعت فتوى التطوع للدفاع عن ار�س العراق ومقد�ساته االآباء واأبنائهم �سويًا، 
الق�س�س  مئات  وثقته  ما  وهذا  اجلّنة،  ونحو  العز  طريق  نحو  اأيديهم  و�سبكت 
والروايات التي قد يعجز الواقع عن و�سفها كونها و�سلت حد اخليال من التفاين 

والت�سحية والوالء...
مبحافظة  �سفوان  ناحية   1969 مواليد  من  ال�ساحلي  فرحان  اهلل  عبد  يقول 
الب�سرة" بعد ان اأعلنت املرجعية الدينية العليا فتوى اجلهاد الكفائي تركُت عملي 
اأنا وابني  واأ�سرتي التي تتكون من ع�سر اأفراد يف رعاية اهلل و�سارعت لاللتحاق 
عبد الكرمي وهو من مواليد )1993( وان�سممنا اىل اأبطال لواء علي االأكرب عليه 

ال�سالم ملقاتلة كيان داع�س االرهابي".
ويتابع ال�ساحلي حديثه" �ساركُت يف املعارك التي خا�سها اللواء ابتداأً من حترير 
بنجاح  مهمتنا  اأمتمنا  اأن  وبعد  �سابقا(  ال�سخر  )جــرف  الن�سر  جرف  ناحية 
حيث  الدواع�س،  مع  �سر�سة  معارك  وخ�سنا  �سامراء  يف  بلد  ق�ساء  اىل  حتركنا 
كان لواء علي االكرب يف خطوط ال�سد للعدو ثم انتقلنا اىل حترير بقية مناطق 
والعوجة  الــدور  ق�ساء  يف  �سر�سة  معارك  خ�سنا  حيث  الدين،  �سالح  حمافظة 
وقدمنا �سهداء وم�سابني فداء للعراق ومقد�ساته، وبعد اأن مت االعالن عن حترير 
اغلب اأرا�سي حمافظة �سالح الدين اتهنا اىل ق�ساء بيجي لتحريرها ويف عملية 
واأ�سبُت  املنزل  جدار  على  مو�سوعة  كانت  عبوة  انفجرت  املنازل  احد  اقتحام 
ب�سظايا يف راأ�سي واأنا اأردد )لبيك يا ح�سني ـ يا ح�سني( ويف وقتها فقدُت النظر، 
اأعرُف  اأ�سعفني ومل اعرفه قلت مع نف�سي  بان �سخ�س  واأنا بهذه احلالة �سعرت 
ان الدواع�س يكرهون كلمة )لبيك يا زهراء- لبيك يا ح�سني( ولذا كررت نداء 
لبيك يا ح�سني ف�سمعُت �سوتًا يقول اأح�سنت يا بطل رفعَت روؤو�سنا فاأدركُت باأنهم 
اأبطالنا ومنهم ولدي كرمي، الذي كان يقاتل معنا فقال يل يف تلك االأثناء )عفيه يا 
بطل رفعت راأ�سي واأعطيتني قوة وعزمية ملوا�سلة قتال الدواع�س االنذال( وعلمُت 
فيما بعد اأن عملية االقتحام التي قمنا بها ادت اىل قتل 7 دواع�س منهم قنا�سني.

املرجعية الدينية.. روؤية ا�ست�سرافية وجملة حقائق
مل ت�ستطع اأغلبية جهات االدارة يف الدولة العراقية وال حتى املوؤ�س�سات االخرى من 
ا�ست�سراف امل�ستقبل وروؤية مدى اخلطر املحدق بالعراق من قبل داع�س والتحذير 
الدينية  املرجعية  عند  تزال  وال  كانت  التي  واملو�سوعية  الثاقبة  الروؤية  اإال  منه 
العليا، حيث اأ�سارت يف العديد من املنا�سبات اىل مكامن اخللل وال�سعف يف بنية 

الدولة اجلديدة وا�سعًة خطوط دقيقة لالإ�سالح...
مقال  يف  يقول  حيث  عليه  ال�سوء  القاء  اجلبوري  عادل  الكاتب  يحاول  ما  وهذا 
الداع�سي،  اخلطر  وعمق  حقيقة  مبكرا  ذاك  او  الطرف  هذا  يقّدر  مل  له" اذا 
فاإن املرجعية الدينية يف النجف اال�سرف كانت لها روؤية ثاقبة وعميقة، وقراءة 
ا�ست�سرافية دقيقة و�سائبة ملاآالت االمور بعدما اجتاحت ع�سابات داع�س حمافظة 
املو�سل ووو�سلت اىل تكريت ومن ثم االنبار ومناطق اأخرى بدايًة من يوم العا�سر 
اىل  روؤيتها  ا�ستندت يف  الدينية-  املرجعية  -اي  وهي   ،2014 �سهر حزيران  من 

جملة حقائق كان اأهمها:
الوالءات  تعدد  العراقية، من حيث  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  تعي�سه  التي  الواقع  ان   •
وا�ست�سراء الف�ساد، و�سعف-او غياب-العقيدة القتالية، يجعل من غري ال�سحيح 
التعويل عليها بالكامل خلو�س معارك غري تقليدية يف ظل ظروف �سعبة ومعقدة، 
يف  ال�سعبية-اجلماهريية  احلالة  ا�سراك  من  بد  ال  لذلك  م�ستميت،  عدو  ومع 

احلرب �سد "داع�س".
• عدم و�سع حد لتنظيم داع�س، وكبح جماحه ب�سكل �سريع �سيوؤدي اىل تقدمه 
ومتدده، بحيث ي�سعب يف مراحل الحقة مواجهته والتغلب عليه، خ�سو�سا حينما 

ي�سل اىل العا�سمة بغداد واملدن املقد�سة. 
ن اخر، وال  الدفاع عن مكوَّ ن معني وعدم  الدفاع عن مكوَّ يقت�سر  ان ال  -ينبغي 
عن مدينة دون اخرى، بعبارة اخرى البد ان ينظر اىل العراق والعراقيني الذين 
ي�ستهدف تنظيم داع�س بنظرة واحدة، اذ على ال�سيعي ان يقاتل حلماية ال�سني 
وهكذا  �سواء،  حد  على  وال�سبكي  وااليــزيــدي  وامل�سيحي  والرتكماين  والــكــردي 

بالن�سبة الأي مكون اآخر.
االعتماد  اخلطاأ  ومن  االآخرين،  من  بلدهم  عن  بالدفاع  اوىل  هم  العراقيون   •
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تلك  ال�سيما  وادعاءاتها،  ب�سعاراتها  والت�سديق  اخلارجية،  القوى  على  والتعويل 
التي حتوم حولها ال�سبهات بدعم ومتويل االرهاب.

تطويقه  عدم  فاأن  لذا  فح�سب،  العراق  على  التقت�سر  داع�س  خمططات  ان   •
وحما�سرته و�سربه بقوة و�سرعة يف العراق �ستف�سي اىل ا�ستفحاله وو�سوله اىل 

بلدان اخرى، مما يعني مزيدا من املاآ�سي والويالت، والكوارث واالزمات.
ت�سكيل  عن  متخ�ست  االبعاد،  واملتعددة  اجلوانب  ال�ساملة  املرجعية  الروؤية  هذه 
قوات قتالية "احل�سد ال�سعبي" متتلك ارادة قوية ولديها ا�ستعداد عال للت�سحية، 
وتعمل وتتحرك يف اطار ال�سياق القانوين والر�سمي وباإ�سراف الدولة، ومتخ�ست 
تلك الروؤية اي�سا عن تبلور راأي عام �سعبي على م�ستوى ال�سارع العراقي مبختلف 
عن  ومتخ�ست  االجرامية،  و�سلوكياته  داع�س  ملنهج  راف�س  وم�سمياته،  تالوينه 
قناعة حقيقية ورا�سخة لدى �ستى القوى واملكونات العراقية باأن اخليار الوطني 

هو احلا�سم يف توجيه م�سارات االمور والكفيل بهزمية االرهاب.
يف كربالء.. وفود اأجنبية ت�ستك�سف اآثار الفتوى املباركة

لقد زارت كربالء والعتبة احل�سينية املقد�سة العديد من الوفود العربية واالأجنبية، 
من بينها و�سائل اعالم ذات م�ستوى عال و�سخ�سيات كبرية من خمتلف الطوائف 
زيارات  لرعاية  متكاملة  برامج  املقد�سة  العتبة  رَعْت  وقد  واالأديــان،  اال�سالمية 
عن  للدفاع  التطوع  لفتوى  امل�سّرفة  االو�ساع  حقيقة  على  واإطالعها  الوفود  هذه 
تالحم  من  يدور  ما  و�سوح  وعلى  اجلوانب  املتعددة  االيجابية  واآثارها  العراق، 
بوجه  متحدون  جميعا  وانهم  داع�س،  عدوهم  �سد  العراقي  ال�سعب  اأطياف  بني 
العنف واالرهاب، االمر الذي غرّي من قناعات العديد من هذه الوفود واأ�سابها 
ر  ي�سوِّ الذي  العاملي  الطرح االعالمي  فوارق كبرية بني  ملا وجدوه من  بالده�سة 
العراق وكاأنه �ساحة حرب كبرية وبني االأمن واالأمان الذي تتمتع به اغلبية مناطق 

العراق والتالحم امل�سريي الأبناء البلد الواحد يف �سبيل حمايته وبنائه.

والوفود  ال�سخ�سيات  من  لنماذج  الي�سري  النزر  نذكر  املحدود  احليز  هذا  ويف 
التي تغريت قناعاتها، بني ما هو �سائع وما هو حقيقي، االمر الذي األقى ب�سالل 
وا�سحة من خالل ا�سداء هذه التغيريات يف القناعة ظهرت فيما بعد من خالل 
املقاالت واللقاءات والربامج واالفالم الوثائقية التي بثتها هذه اجلهات الزائرة يف 

اجوائها االجنبية عرب القنوات الف�سائية وال�سحف واملجالت و�سبكة االنرتنت:
1-وفد علماء ال�سّنة الربيطانيني:

واإن  اأمثال ع�سابات داع�س  اأخوة من دين واحد ولن يفرقهم  وال�سّنة  • ال�سيعة 
تظاهرت بالدين وادعت زورا اأنها متثل االإ�سالم وامل�سلمني.

بكل  الربيطاين  املجتمع  اىل  راأيناها  التي  احلقائق  هذه  باإي�سال  �سنقوم   •
التكاتف  خالل  من  وفكريا،  واقت�ساديا  ع�سكريا  داع�س  ملحاربة  و�سدق  اأمانة 

مع اإخواننا ال�سيعة يف هذا ال�سبيل.
للدفاع  ال�سلوعية  مدينة  يف  وال�سيعة  ال�سّنة  دماء  اختالط  الرتمذي:  • ال�سيخ 
اأبناء ال�سعب العراقي ملواجهة فكر داع�س  عن بلدهم هو خري دليل على تالحم 

املتطرف االجرامي.
• ال�سيخ حممد عمر: �سوف ننقل ما وجدناه من حقائق يف العراق لكل امل�ساجد 
واملدار�س والكنائ�س يف بريطانيا، حول رغبة ال�سعب العراقي يف التعاي�س ب�سالم 

واأن العدو الوحيد هو داع�س االإرهابي.
2-وفد و�سائل العالم الهندية:

يف  يجري  ما  لنقل  هندية،  اإعــالم  و�سيلة   20 من  مرا�سلني  برفقة  قِدمنا   •
�ستنقله هذه  ان ما  وباعتقادي  الداع�سي..  االرهاب  اأحداث وخا�سة  العراق من 
الو�سائل االعالمية خالل تواجدها يف هذه الفرتة �سيكون له تاأثري كبري يف تغيري 
ال�سورة وتغذية الراأي العام يف الهند مبعلومات هي غائبة متاما عما يجري يف 

ار�س الواقع عندكم يف العراق.
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الندبندنت:  �سحيفة  من  كوكبرين  باتريك  الجنليزي  3-ال�سحفي 
ان مليونريات اخلليج ميولون داع�س الأنهم يقاتلون ال�سيعة، وان االأنظمة العربية 
حتاول تلميع �سورة التنظيمات املت�سددة التي تقاتل النظام يف �سوريا، لكن تنظيم 
داع�س ال ي�ستطيع التمدد اأكرث على االرا�سي العراقية الأن احلا�سنة تقع يف مناطق 

باتت معروفة باأنها تاأوي املجاميع املت�سددة..."
4-ال�سحفي الجنليزي جوناثان �ستيل: 

• بعد اأن �ساهدُت �سيوخ ع�سائر اأهل ال�سنة يف مكتب ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي 
وطلبهم االن�سمام لقوات احل�سد ال�سعبي لقتال داع�س.. ثبت يل باأنه لي�س هناك 

حرب طائفية..."
باأنه  ال�سي�ستاين  ال�سيد  تــرى  الغربية  االإعـــالم  وو�سائل  ال�سحف  اأغلب  اإن   •
ديكتاتورية  ولي�ست  حكيمة  قيادية  �سخ�سية  ومرموقة..  اإيجابية  دينية  �سخ�سية 

وهو يعمل جاهدًا على توجيه املواطنني نحو البناء والتقدم وحماية بالدهم.
5-ال�سحفي واملحلل ال�سيا�سي الرتكي فهيم تا�ستكني:

من  البلد  اأنقذت  انها  يبدو  العراق  حلماية  للتطوع  ال�سي�ستاين  املرجع  فتوى   •
االنهيار التام...

6-وفد علماء ال�سّنة الباك�ستاين:
ال�سّنة  الباك�ستانية من اخوتنا  وال�سخ�سيات  الدين  ت�سرفنا ونخبة من علماء   •
بزيارة االإمام علي الهادي عليه ال�سالم يف �سامراء تزامنًا مع ذكرى ا�ست�سهاده، 
ومل�سنا من جميع الذين ا�ستقبلونا قوة االرادة، والتوفيق ما بني م�ستوى اخلدمات 
والبذل وما بني حماية الزائرين وتاأمني املناطق التي مررنا بها من العا�سمة بغداد 

وحتى مدينة �سامراء.
عن  الأعــرّب  املقد�سة  العتبات  لزيارة  "جئت  العراق:  يف  الأملــاين  7-ال�سفري 

احرتامي للمرجعية العليا، التي تواكب االأحداث ال�سيا�سية بقرارات حكيمة".

والئيات

�سوداء  ريح  واالأخــرى هبوب  الفينة  بني  ن�سمع  او  نقراأ  ن�ستغرب حينما  ال 
قبل  ما  اىل  الزمن  لنا عقارب  تعيد  د�سي�سة غدر  او  موؤامرة  �سبح  حتمل 
اأربعة ع�سر قرنا، بعد ان تنك�سف مالحمها وهويتها وانتماوؤها وامتدادها 
اأ�س�س  التاريخي ل�سقيفة الغدر والنفاق التي انبثق عنها م�سروع �سيطاين 
واأوالده عليهم  لعلي  قواعده على ن�سب احلقد والكراهية لكل من ينتمي 

ال�سالم.
امل�سروع الذي خ�س�ست له االأموال و�سخرت له االأقالم املاأجورة حاول ان 
ير�سم حرفا ا�سود يف وجه ال�سم�س امل�سرقة ظنا باأن تلك احلروف �ستتمكن 

يوما ما من حجب نور احلقيقة الوا�سحة.
فا�ستعانت تلك االأقالم بتل�سكوبات العامل بحثا عن زلة لعلي بن ابي طالب 
عليه ال�سالم يف كتب التاريخ اإال انها يف نهاية عجزها قالت ان اباه كان 
عليهما  احل�سني  واأخيه  احل�سن  االمــام  تاريخ  ثنايا  بني  وفت�ست  كافرا، 
ومتهما  اهلل،  لعنه  يزيد  عن  مدافعا  للعلم(  )مــدع  لنا  فخرج  ال�سالم، 
لالإمام احل�سني عليه ال�سالم باأنه اأقدم على اأمر لي�س فيه م�سلحة للدين، 
وال للدنيا، لي�ستغل ذلك االدعاء من قبل اتباعه يف تاأ�سي�س م�سروع القتل 
االأ�ساليب  باأب�سع  ال�سالم  عليه  احل�سني  االمام  حمبي  جلميع  الهوية  على 

منذ ذلك الوقت وحتى وقتنا احلا�سر.
االحداث املوؤملة اعاله ا�ستذكرتها خالل مطالعتي بع�س ال�سحف ومواقع 
االخبار وت�سريحات امل�سوؤولني التي ارتفعت وتريتها خالل هذه االيام بعد 
داع�س  بكيان  املتمثلة  والظالل  الكفر  جماميع  على  اهلل  جنود  انق�ّس  ان 
االرهابي الذي ملئ �سجله بهزائم متعاقبة على يد ابطال احل�سد ال�سعبي 
امللبني لنداء املرجعية الدينية العليا ومبعونة اخوتهم يف االجهزة االمنية.

لكننا يف كل يوم ن�سمع اأ�سواتا ن�سازا من بع�س ال�سراذم الذين باعوا االر�س 
والعر�س مقابل حفنة من دوالرات ليكون �سغلهم ال�ساغل ا�ستهداف هذه 
الثلة التي طهرت ار�َس العراق بدمائها الزكية، وكاأننا يف كل يوم يخرج لنا 
)مدع جديد كذاك املدعي( لي�سب جام حقده على مرجع العراق و�سمام 
االمان فيه ويكيل ما ي�ساء من االتهامات ومل ن�سمع لتلك ال�سرذمة حرفا 

تدين به داع�س ومن ميولها ومن يحت�سنها.
�سيدنا.. مرجعنا العظيم.. قتلتهم ب�سربك واأف�سلت خمططاتهم بحكمتك 
و�سفهت حلومهم ب�سمتك وك�سفت زيف فتنتهم بحنكتك وحفظت العراق 
بت�سرعك اىل اهلل واأطفاأت نار حقدهم ب�سكينتك، الأنك حتمل يف �سدرك 

اآيات اهلل.. وال تر�سى اأن تفرتق عنها مهما كانت الظروف والعواقب.
�سيدنا.. اإّنا ب�سربك انت�سرنا.. و�سنبقى ننت�سر.

يا حممد ما بلغت... !!!

•  والء ال�سفار



ب�سربك  انت�سرنا
والئيات
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في رحاب الطاهرين

• حم�سن وهيب عبد

• احللقة احلادي ع�سر

تناولنا باحللقات ال�سابقة خ�سائ�س الكمال الت�سعة عند الئمة 
الأطهار من اأهل بيت النبي -�سلوات اهلل عليهم- وقلنا ان الوىل من 

تلك اخل�سائ�س قدرتهم على الخبار بالغيب مبا ل ميكن لأحد غريهم 
من الب�سر فعل هذا, لن الغيب علم اخت�س به اهلل -تعاىل فقط - 

واإخبارهم -عليهم ال�سالم- بالغيب يتم من قبله.
وان منحهم ذلك العلم دليل كونهم حجج اهلل -تعاىل- على عباده 

مكلفني وخمتارين من قبله -جل وعال- 
وعلى هذا �سن�ستكمل �سرد الروايات ال�سحيحة املوثقة املخربة عن 

الغيب الواردة عنهم -عليهم ال�سالم-.

خصائص  الكمال  لالئمة

اسهاب الوصف 
والتفصيل  لفتنة بين امية
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:م�ساهد من �سرّي النبل املميز المري املوؤمنني
 ساد�سا-  وعن عبد اهلل بن اأبي رافع قال: ))ح�سرت اأمري املوؤمنني�
له: احكم بكتاب اهلل وال تاوزه،  اأبا مو�سى اال�سعري فقال  وقد وجه 
املوؤمنني فلم توجهه  اأمري  يا  به وقد خدع، قلت:  اأدبر قال: كاأين  فلما 
اأنه خمدوع ؟ فقال يا بني: لو عمل اهلل يف خلقه بعلمه ما  واأنت تعلم 

احتج عليهم بالر�سل)1(.
الحظ هنا اي�سا امارة الوالية التكوينية ومعانيها ملن يجهل معانيها يف 

.سلوك االئمة�
الو�سيء  اأبــو  قــال  اأنــه  حنبل  بن  اأحمد  عن  الع�سرة  م�سند  �سابعا-  
غياثا)2(: كنا عامدين اإىل الكوفة مع علي بن اأبي طالب  فلما بلغنا 
م�سرية ليلتني اأو ثالث من حروراء �سذ منا انا�س كثرية، فذكرنا ذلك 
 فقال: ال يهولنكم اأمرهم فاإنهم �سريجعون، فكان  المري املوؤمنني 

 . كما قال
وقال  لطلحة والزبري وقد ا�ستاأذناه يف اخلروج اإىل العمرة: واهلل ما 
تريدان العمرة واإمنا تريدان الب�سرة، ويف رواية: اإمنا تريدان الفتنة. 
وقال : لقد دخال بوجه فاجر وخرحا بوجه غادر، وال األقاهما اإال يف 

كتيبة، واأخلق بهما اأن يقتال(.
 وهكذا ي�سمخ االمام  بكماله فيابى ان يقابل الهابطني اال بال�سمو 

النبل.
 ويف رواية اأبي الهيثم بن التيهان وعبد اهلل بن )اأبي( رافع: ولقد انبئت 
باأمركما واريت م�سارعكما، فانطلقا، وهو يقول وهما ي�سمعان: " فمن 
نكث فاإمنا ينكث على نف�سه ". وقالت �سفية بنت احلارث الثقفية زوجة 
عبد اهلل بن خلف اخلزاعي لعلي  يوم اجلمل بعد الوقعة: يا قاتل 
يا  تبغ�سيني  اأن  األومك  ال  اإين   : فقال  اجلماعة،  مفرق  يا  االحبة 
�سفية، وقد قتلت جدك يوم بدر وعمك يوم احد وزوجك االآن، ولو كنت 
قاتل االحبة لقلت من يف هذه البيوت، ففت�س فكان فيها مروان وعبد 

اهلل بن الزبري. 
اأي نبل هذا الذي نفذ يف امة ال تفهمه مع اال�سف فباعوه بالطليق الذي 
َقْوَمُه  َفا�ْسَتَخفَّ  ف�سدقوه  �سالتهم  لقبول  املنابر  على  �سنة  �سبه  جعل 

ُهْم َكاُنوا َقْوًما َفا�ِسِقنَي()3((()4(. َفاأََطاُعوُه اإِنَّ
مواقف النبل وال�سفح والت�سامح مع من ال ي�ستحق:

اول- ))عن حبة العرين قال �سمعت حذيفة بن اليمان قبل اأن يقتل 
عثمان بن عفان ب�سنة و هو يقول كاأين باأمكم احلمرياء قد �سارت ي�ساق 
بها على جمل و اأنتم اآخذون بال�سوى و الذنب معها االأزد اأدخلهم اهلل 
النار و اأن�سارها بنو �سبة جد اهلل اأقدامهم قال فلما كان يوم اجلمل 
و برز النا�س بع�سهم لبع�س نادى منادي اأمري املوؤمنني ال يبداأن اأحد 
قد  املوؤمنني  اأمري  يا  فقلنا  فينا  فرموا  قال  اآمركم  حتى  بقتال  منكم 
قتلونا  املوؤمنني قد  اأمري  يا  قلنا  ثم رمونا فقتلوا منا  رمينا فقال كفوا 
فقال احملوا على بركة اهلل قال فحملنا عليهم فاأن�سب بع�سنا يف بع�س 
الرماح حتى لو م�سى ما�س مل�سى عليها ثم نادى منادي علي  عليكم 
اأمري  منادي  فنادى  لنا  فتنبو  البي�س  بها  ن�سرب  فجعلنا  بال�سيوف 
املوؤمنني  عليكم باالأقدام قال فما راأينا يوما كان اأكرث قطع اأقدام 
اأقدامهم  اأن�سارها بنو �سبة جد اهلل  منه قال فذكرت حديث حذيفة 

فعلمت اأنها دعوة م�ستجابة ثم نادى منادي اأمري املوؤمنني  عليكم 
بالبعري فاإنه �سيطان قال فعقره رجل برحمه و قطع اإحدى يديه رجل 
اآخر فربك و رغا و �ساحت عائ�سة �سيحة �سديدة فوىل النا�س منهزمني 
فنادى منادي اأمري املوؤمنني ع ال تيزوا على جريح و ال تتبعوا مدبرا و 

من اأغلق بابه فهو اآمن و من األقى �سالحه فهو اآمن(()5(.
الحظ؛ انها �سنة ر�سول اهلل  يف فتح مكة.

ثانيا- وعن االإمام الباقر)( : اأمر علّي)( مناديه فنادى يوم 
ف )6(على جريح، وال ُيقتل اأ�سري، ومن  الب�سرة: »ال ُيتبع مدِبر، والُيذفَّ
اأغلق بابه فهو اآمن، ومن األقى �سالحه فهو اآمن«، ومل ياأخذ من متاعهم 

�سيئًا)7(.
تّتبعوا  اأ�سحابه: ال  ثالثا- ويف االأخبار الطوال: نادى علّي)( يف 
موّليًا، وال ُتهزوا على جريح، وال تنتهبوا مااًل، ومن األقى �سالحه فهو 

اآِمن، ومن اأغلق بابه فهو اآِمن... )8( .
لقد   ، )فـــَواهللَّ التميمي:  اهللَّ  عبيد  بن  معاذ  عن  اجلمل  ويف  رابعا- 
راأيت اأ�سحاب علّي)( وقد و�سلوا اإىل اجلمل، و�ساح منهم �سائح: 
اعقروه، فعقروه فَوقع. فنادى علّي)( : من طرح ال�سالح فهو اآمن، 

، ما راأيت اأكرم عفوًا منه ()9(.  ومن دخل بيته فهو اآمن. فَواهللَّ
خام�سا- ويف �سرح االأخبار عن مو�سى بن طلحة بن عبيداهللَّ - وكان 
فيمن ُا�سر يوم اجلمل، وُحب�س مع من ُحب�س من ااُل�سارى بالب�سرة-: 
كنت يف �سجن علّي بالب�سرة، حتى �سمعت املنادي ينادي: اأين مو�سى 
وقالوا:  ال�سجن،  اأهل  وا�سرتجع  فا�سرتجعت  ؟  عبيداهللَّ بن  طلحة  بن 
يقتلك. فاأخرجني اإليه، فلّما وقفت بني يديه قال يل: يا مو�سى! قلت: 

لّبيك يا اأمرياملوؤمنني!
اهللَّ  اأ�ستغفر  فقلت:  مــّرات.  ثالث  اإليه  واأتــوب  اهللَّ  اأ�ستغفر  قل:  قال: 
عنه،  خّلوا  ر�سله:  من  معي  كان  ملن  مّرات-فقال:  اإليه -ثالث  واأتــوب 
�سالح  لك يف ع�سكرنا من  وجــدت  وما  �سئت،  اذهــب حيث  وقــال يل: 
بيتك.  واجل�س يف  اأمرك،  ت�ستقبله من  فيما  اهللَّ  واّتِق  كراع فخذه،  اأو 

ف�سكرت له وان�سرفت )10(. الحظ اأي نبل هذا!!
بن  مــروان  على  دخلت   :  )(العابدين زين  االإمــام  وعن  �ساد�سا- 
احلكم، فقال: ما راأيت اأحدًا اأكرم غلبة من اأبيك، ما هو اإاّل اأن ولينا 
يوم اجلمل، فنادى مناديه: ال ُيقتل مدبر، وال ُيذّفف على جريح )11(. 

والف�سل ما �سهدت به االعداء.

1( ابن �سهر اآ�سوب، املناقب: 261/2، طبعة قم. الطرائف: 511، بحاراالأنوار: 310/41.
2( يف العمدة �سماه عبادا ويف بحار االنوار �سماه غياث.

3( الزخرف- 54.
4( بحار االأنوار - العالمة املجل�سي - )ج 41 / �س 310(

5( االأمايل للمفيد �س : 59
6( الذّف: االإجهاز على اجلريح )ال�سحاح: 1362/4(.

7( ال�سنن الكربى: 16747/314/8، امل�سّنف البن اأبي �سيبة: 60/718/8 كالهما عن حف�س بن غياث عن 
االإمام ال�سادق )عليه ال�سالم( وراجع االأمايل للمفيد: 8/25.

8( االأخبار الطوال: 151؛ تاريخ اليعقوبي: 183/2، �سرح االأخبار: 334/395/1 عن اأبي البخرتي ف وكالهما 
نحوه وراجع فتح الباري: 57/13 والعقد الفريد: 327/3.

9( اجلمل: 365 وراجع االأمايل للمفيد: 8/25 وتاريخ اليعقوبي: 183/20 و�سرح االأخبار: 281/295/1 ومروج 
الذهب: 378/2 واالأخبار الطوال: 151.

.»... 10( �سرح االأخبار: 331/389/1، املناقب البن �سهراآ�سوب: 114/2 وفيه من »قل: ا�ستغفر اهللَّ
11( ال�سنن الكربى: 16746/314/8 عن اإبراهيم بن حمّمد عن االإمام ال�سادق عن اأبيه )عليهما ال�سالم(، 

فتح الباري: 57/13، اأن�ساب االأ�سراف: 57/3 عن اأن�س بن عيا�س نحوه؛ املب�سوط: 264/7 كالهما عن االإمام 
ال�سادق عن اأبيه )عليهما ال�سالم( وفيه »يدنف« بدل »يذفف« وراجع الطبقات الكربى: 93/5 والبداية 

والنهاية: 245/7 واالإمامة وال�سيا�سة: 97/1.
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ورمــــــــــاد  دم  مـــــــن  ــــم  ــــي ــــس ــــا� ــــق ت يـــــــا 
ائــــــــتــــــــزري بـــــالـــــغـــــبـــــار خــــيــــطــــي مـــن 
ـــفـــة  ـــــى �ـــس ـــــل احــــــــرتقــــــــي جــــــمــــــرة ع
ــــي الرتــــــــــيــــــــــاب �ــــســــطــــرا  ــــم ــــس ــــ� ــــت اق
ـــئـــت جتــــمــــْع اإلــــيــــك ـــس ـــــا � ـــي م ـــظ ـــس ـــ� وت
ــــني  نــــــلــــــتــــــقــــــي عــــــا�ــــــســــــقــــــني كــــهــــل
ـــا ـــاب ـــت ــــمــــي هــــــــذا اخلــــــــــــراب ع ــــ�ــــس ون

ـــــــــالدي املـــــ�ـــــســـــاع فـــيـــهـــا قـــدميـــا  يــــــا ب
ــي ــن ــي ــب اأيــــنــــهــــا �ـــســـرخـــتـــي واأيــــــــــن ج
ـــــي ابــــن عــمــي �ــســديــقــي  ـــــن اأهـــلـــي اأخ اأي
ــــــروق ــــــات فــــيــــهــــا ع ــــــازف ــــــن ــــي ال ــــف جن
كــــربــــالئــــي وقــــــد تـــقـــا�ـــســـمـــهـــا الـــبـــدو
الــقــتــلــى  يف  تــخــطــيــت  ــــد  وق ــــــدين  اأج مل 
ومتـــ�ـــســـى جـــيـــ�ـــس الــــعــــروبــــة مـــزهـــوا
ـــــي هــــــــذه حـــلـــبـــجـــة قــــدامــــي  ـــــن ـــــن اأي
ـــي  ـــت ـــي اأاأنـــــــــــــــــــا ذلـــــــــــك املــــــــــغــــــــــادر ب
طفلي  ن�سف  عــلــى  انــحــنــى  ج�سمي  ن�سف 
ــا ــه ــي ــل ع الـــــعـــــظـــــام  تــــلــــكــــم  اأنــــــــــا  اأم 
ــــــاح فـــ�ـــســـاعـــت  ــــــري هـــــربـــــت وجـــــهـــــي ال
ـــي ـــن ـــت ــــي اأمـــــــــــي وقـــــــــد عـــرف ــــن ــــت ــــك وب
ــــة  ــــح ــــرائ ــــــــــــــوذ ب ـــــا رمبـــــــــا األ عـــــابـــــث

ــــمــــت لـــــلـــــخـــــراب حـــقـــول  ــــل كــــيــــف اأ�ــــس
هـــــذا  كـــــــل  ـــــــل  ب ذاك  كـــــــل  اأاأنــــــــــــــــا 
ــبــت اأ�ـــســـجـــاري  ــن ـــــان الأنــــفــــال ت مـــن دخ
ـــا الــــــعــــــذابــــــات اأقـــــــوى  ـــن ـــن ـــي نـــ�ـــســـب ب
فــيــنــا   , الــــ�ــــســــيــــف  بــــقــــيــــة  ــــــا  وكــــــالن
ــنــا ــــــذه الأر�ـــــــــــس لــ�ــس نـــحـــن اأبــــــنــــــاء ه

ـــــــالدي  ـــــــا ب ــــــوة ي ـــــــني حــــــل ـــــــزال ـــــــا ت م
ـــــيـــــالد ــــمــــوت وامل ــــل ــــا ل ــــاب ــــي املــــلــــــــــــــح ث
الـــفـــوؤاد  تــلــّظــى وفــحــمــة يف  ــح  ـــ ــبـــ الــ�ــس
ـــــــني احلـــ�ـــســـاد  لــعــيــنــيــك و�ــــســــطــــرا لأع
ــــى مـــيـــعـــاد ـــــــــــروح اأ�ـــــســـــيـــــاءهـــــا عــــل ال
الــ�ــســواد  قمي�س  مــن  جنــمــني  مــثــل  ن�سقْط 
ووداد هــــــــــوى  ـــــــن  ع ــــني  ــــب ــــل ق ـــــــني  ب

وزادي ـــي  ـــل طـــف وظـــــــل  وجــــهــــي  لـــــــون 
ـــاد  ـــعـــن ـــال ـــــــب بــــــالــــــردى ب املـــــــــــازج احل
ـــادي ـــع ـــس ـــي هـــــــــواي � ـــت ـــم ــــي جن ــــارع ــــس �
ــــــــــــوادي  ــــــني ظــــلــــهــــا وال ــــــا ب ــــــــــوت م امل
روؤو�ـــــــــســـــــــا مــــقــــطــــوعــــة واأيــــــــــــــادي 
ــــح الــــ�ــــســــادي  ــــي ــــذب ـــا ال ـــوه ـــل ـــس عــــلــــى �
ــــم الأجــــــ�ــــــســــــاد ــــك ــــل ـــــــن ت ــــــال م طــــــوي
ــــــاد ــــــوه ال يف  مــــــقــــــابــــــري  ــــــــــــذي  وه
الأولد  �ــــــســــــقــــــاوة  ــــي  ــــن ــــس ــــ� ــــح وب
ابـــــتـــــعـــــادي تــــــريــــــد  ل  وبــــــقــــــايــــــاي 
ـــاد ـــت ـــع األـــــــــف و�ـــــســـــم مـــــن جــــوعــــهــــا امل
ـــــوادي  ـــــب ـــمـــاتـــي واأنــــكــــرتــــنــــي ال ـــس قـــ�
ورقــــــــادي حـــ�ـــســـنـــهـــا   ) ــــــول  ــــــل )دل ــــــ  ب
ــــــداد احل ــــاب  ثــــي يف  وانــــ�ــــســــل  املـــ�ـــســـك 

ــــت بـــــالدي ــــاع ــــس ــــي اأ� ــــت يـــــا بــــــــالدي ال
ــــح مــــاثــــل لــلــحــ�ــســاد  ــــم ــــق الــــغــــيــــم وال
ــــــادي ــــــق وات ــــي  ــــرت ــــم ج ــــــور  ــــــه ال ويف 
ــــــــــــــاء والأجــــــــــــــداد  ــــــــــاء الآب ــــــن دم م
ـــمـــاد  ـــ�ـــس ـــــــرح يــــئــــن حتــــــت ال ـــــــــف ج األ
عـــــاد  ـــــل  ـــــائ قـــــب ول  ــــــود  ــــــم ث مـــــــن   
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موقع مكتب املرجع الديني الأعلى 
)(سماحة ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين�

ال�ستفتاءات  ال�سرعية

الرجوع  الفتوى وجب  املجتهدون يف  اختلف  اإذا   :8 م�ساألة 
يكون  باأن  االأحكام  ا�ستنباط  على  االأقدر  )اأي  االأعلم  اإىل 
احتمال  يكون  بحيث  بتطبيقاتها  و  باملدارك  اإحاطة  اأكرث 
فتاوى  يف  احتمالها  من  اأقوى  فتاواه  يف  الواقع  اإ�سابة 
غريه(. ولو ت�ساووا يف العلم اأو مل يحرز وجود االأعلم بينهم 
فاإن كان اأحدهم اأورع من غريه يف الفتوى ــ اأي اأكرث تثبتًا 
الرجوع  تعني  ــ  االإفتاء  يف  الدخيلة  اجلهات  يف  واحتياطًا 
اإليه، واإال كان املكلف خمريًا يف تطبيق عمله على فتوى اأي 
منهم وال يلزمه االحتياط بني اأقوالهم اإال يف امل�سائل التي 
يح�سل له فيها علم اإجمايل منّجز اأو حجة اإجمالية كذلكـ  
كما اإذا اأفتى بع�سهم بوجوب الق�سر وبع�س بوجوب التمام 
فانه يعلم بوجوب اأحدهما عليه ، اأو اأفتى بع�سهم ب�سحة 
املعاو�سة وبع�س ببطالنها فاإنه يعلم بحرمة الت�سرف يف 
اأحد العو�سني ـ فال يرتك مراعاة مقت�سى االحتياط فيها.

ــ  االآخر  من  اأعلم  املجتهدين  اأحد  اأن  علم  اإذا   :9 م�ساألة 
انح�سار  اأو  غريهما،  من  اأعلم  منهما  واحد  كل  كون  مع 
ــ فاإن مل يعلم االختالف  املجتهد اجلامع لل�سرائط فيهما 
بينهما يف الفتوى تخرّي بينهما، واإن علم االختالف وجب 
الفح�س عن االأعلم، فاإن عجز عن معرفته كان ذلك من 
يف  فيها  يختلفان  م�ساألة  كل  يف  بالالحجة  احلجة  ا�ستباه 
اقرتانه  مع  فيها  االحتياط  وجوب  يف  اإ�سكال  وال  الراأي، 
بالعلم االإجمايل املنّجز، كما ال حمّل لالحتياط فيما كان 
يحكم  حيث  ونحوه  املحذورين  بني  االأمر  دوران  قبيل  من 
االأعلمية يف حق كليهما،  ت�ساوي احتمال  بالتخيري مع  فيه 
واإال فيتعني العمل على وفق فتوى من يكون احتمال اأعلميته 

اأقوى من االآخر.
واأما يف غري املوردين فال�سحيح هو التف�سيل: اأي وجوب 
احلجة  ا�ستباه  قبيل  من  كان  فيما  قوليهما  بني  االحتياط 
م�ساألة  يف  اأكان  �سواء  االإلزامية،  االأحكام  يف  بالالحجة 
واحدة كما اإذا اأفتى اأحدهما بوجوب الظهر واالآخر بوجوب 
اجلمعة مع احتمال الوجوب التخيريي، اأم يف م�ساألتني كما 
واالآخر  م�ساألة  يف  الرتخي�سي  باحلكم  اأحدهما  اأفتى  اإذا 

باحلكم االإلزامي فيها وانعك�س االأمر يف م�ساألة اأخرى.
واأما اإذا مل يكن كذلك فال يجب االحتياط، كما اإذا مل يعلم 
االختالف بينهما على هذا النحو اإاّل يف م�ساألة واحدة، اأو 
اأزيد منها مع كون املفتي باحلكم االإلزامي يف  علم به يف 

اجلميع واحدًا.
م�ساألة 10: اإذا قّلد من لي�س اأهاًل للفتوى وجب العدول عنه 
اإىل من هو اأهل لها، وكذا اإذا قلد غري االأعلم وجب العدول 
اإىل االأعلم مع العلم باملخالفة بينهما، وكذا لو قّلد االأعلم 

ثم �سار غريه اأعلم.

التقليد

مسائل شرعية

اأموال غري امل�سلمني
منهاج ال�ساحلني  طبقا لفتاوى املرجع الديني الأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني 

ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف(

ال�سوؤال: هل يجوز للم�سلم اأن ي�سرق من الكفار يف بالد الكفار , 
كاأوروبا واأمريكا واأمثالهما؟ 

وهل يحق له اأن يحتال عليهم يف اأخذ الأموال بالطريقة املتعارفة 
لديهم؟

اجلواب: ل جتوز ال�سرقة من اأموالهم اخلا�سة اأو العامة , وكذ ا 
اإتالفها اإذا كان ذلك ي�سيء اىل �سمعة الإ�سالم اأو امل�سلمني ب�سكل 

عام.
وكذا ل يجوز اإذا مل يكن كذلك , ولكن ُعّد غدرًا ونق�سًا لالأمان 
ال�سمني املعطى لهم حني طلب رخ�سة الدخول يف بالدهم , اأو 

طلب رخ�سة الإقامة فيها , حلرمة الغدر ونق�س الأمان بالن�سبة 
اىل كل اأحد.

ال�سوؤال: ما حكم �سرقة اأموال غري امل�سلمني العامة واخلا�سة 
واتالفها ؟

اجلواب: يحرم على امل�سلم خيانة من ياأمتنه على مال اأو عمل 
حتى لو كان كافرًا , ويجب على امل�سلم املحافظة على الأمانة 

واأدائها كاملة , فمن يعمل يف حمل مبيعات اأو حما�سب , ل يجوزله 
اأن يخون �ساحب العمل وياأخذ �سيئا مما حتت يده. 

ل جتوز ال�سرقة من اأموال غري امل�سلمني اخلا�سة والعامة ول 
يجوز اإتالفها , حتى واإن كانت تلك ال�سرقة وذلك الإتالف ل 
ي�سيء اىل �سمعة الإ�سالم وامل�سلمني فر�سًا , ولكنها عّدت غدرًا 
ونق�سًا لالأمان ال�سمني املعطى لهم حني طلب رخ�سة الدخول 

اىل بالدهم , اأو طلب رخ�سة الإقامة فيها, وذلك حلرمة الغدر 
, ونق�س الأمان , بالن�سبة اىل كل اأحد, مهما كان دينه وجن�سه 

ومعتقده.
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◄ اإعداد: هيئة التحرير

اآية اهلل العظمى املرحوم ال�سيد ابو 
القا�سم اخلوئي)قّد�س �سّره(

اآية اهلل العظمى ال�سيد علي 
ال�سي�ستاين)دام ظّله الوارف(

املعامالت املحرمة �ستة:
واخلنزير  ال�سيود  غري  والكلب  املايع  امل�سكر  بيع   )1(
وامليتة, وغري هذه الأربعة من الأعيان النج�سة يجوز 
بيعه على الأظهر, اإذا كانت له منفعة حمللة كالعذرة 

للت�سميد, واإن كان الأحوط تركه.
)2( بيع املال املغ�سوب.

)3( بيع ما ل مالية له كال�سباع على امل�سهور, والظاهر 
جوازه.

)4( بيع ما تنح�سر منفعته املتعارفة يف احلرام كاآلت 
القمار واللهو.

)5( املعاملة الربوية.
املبيع  )مزج  وهو:  الغ�س,  على  امل�ستملة  املعاملة   )6(
اإعالم( كمزج  دون  من  فيه بغريه مما يخفى  املرغوب 
غ�س  من  منا  )لي�س  النبوي:  ففي  بال�سحم,  الدهن 

م�سلمًا اأو �سره اأو ماكره(

ـ كثرية: منها ما يلي: ـ و�سعًا اأو تكليفًاـ  املعامالت املحّرمةـ 
واخلنزير  ال�سيود  غري  والكلب  املائع  امل�سكر  بيع   )1(
, ويجوز  ــ  لزومًا  ــ على الأحوط  النج�سة  امليتة  , وكذا 
بيع غري هذه الأربعة من الأعيان النج�سة اإذا كانت له 
منفعة حمّللة كالعذرة للت�سميد والدم للتزريق , واإن كان 

الأحوط ا�ستحبابًا تركه.
)2( بيع املال املغ�سوب.

)3( بيع ما ل مالية له ــ على الأحوط لزومًا ــ , كال�سباع 
اإذا مل تكن لها منفعة حمّللة معتّد بها.

)4( بيع ما تنح�سر منفعته املتعارفة يف احلرام كاآلت 
القمار واللهو املحرم.

)5( املعاملة الربوية.
)6( املعاملة امل�ستملة على الغ�س , وهو على اأنواع منها: 
مزج املبيع املرغوب فيه بغريه مما يخفى من دون اإعالم 
اجليدة  ال�سفة  اإظهار  ومنها:   , بال�سحم  الدهن  كمزج 
بع�س  على  املاء  كر�ّس  واقعًا  مفقودة  اأنها  مع  املبيع  يف 

اخل�سروات ليتوّهم اأنها جديدة ,

بني اآية اهلل العظمى املرحوم ال�سيد اأبي القا�سم اخلوئي)قّد�س �سّره( 
واآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين)دام ظّله الوارف(

اآراء فقهّية

املعامالت املحّرمة

لنتفقه
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االإعالم يف النه�سة احل�سينية
وتلك هي ر�سالة االمام احل�سني )ع( بال�سبط ودون زيادة او نق�سان وقد اأعلنها يف اعالن 

النه�سة املباركة التي جاء يف بيانها االأول كما تروي لنا كتب الرتاث ..
وذلك بعد اأن احتدم املوقف ب�سبب غالظة مروان بن احلكم الوزغ ابن الوزغ حيث اأقبل االإمام 
احل�سني)ع(على الوليد، فقال: )اأيها االأمري؛ اإنا اأهل بيت النبوة، ومعدن الر�سالة، وخمتلف 
املالئكة، وبنا فتح اهلل، وبنا ختم اهلل.. ويزيد رجل فا�سق �سارب اخلمر، قاتل النف�س املحرمة، 
معلن بالف�سق، ومثلي ال يبايع مثله، ولكن ن�سبح وت�سبحون، وننظر وتنظرون، اأينا اأحق بالبيعة 

واخلالفة(.. 
هذا هو البيان االأول للنه�سة الذي بنيَّ فيه االمام ال�سبط ال�سهيد خام�س اأ�سحاب الك�ساء 
)عليهم ال�سالة واأزكى ال�سالم( وختامهم امل�سك .. يو�سح لنا �سبب رف�سه البيعة للطاغية 

اجلديد فاأعلنها جهارًا نهارًا .. 
اإنه الوريث ال�سرعي للدعوة من �ساحب الدعوة.. وان �ساحب ال�سلطة ال �سرعية له.

وكما ل�ساحب احلق اإعالمه.. ل�ساحب ال�سوجلان وال�سلطة اأزالمه وما اكرث اأبواق ال�سيطان 
الكثرية  ا�ساليبه  له  فهذا  املنافق  والكاذب  املُ�سل  ال�سال  اإعالمه  ميثلون  الذين  وال�سلطان 

لت�سميم الراأي العام ..
فاالإمام احل�سني )ع( رفع راية جده )�س( االإ�سالم ونطق با�سمه ..

واما يزيد احلاكم اجلائر فقد رفع راية جده اأبو �سفيان اجلاهلية واأ�ساع ان احل�سني خارجي 
يجب قتله ولو تعلق باأ�ستار بيت اهلل احلرام )الكعبة امل�سرفة(..

وعندما خرج االمام احل�سني )ع( من جوار جده القائد االأعلى والرجل املوؤ�س�س والر�سول املبلغ 
)�س( .. م�ستجري ببيت اهلل احلرام يف مكة املكرمة الأنه مل يجد يف املدينة -حيث الر�سول 
اأمنًا ف�سعى اىل املكان الذي جعله اهلل تعاىل يف هذه الكرة االأر�سية )َواإِْذ  – مالذا  )�س( 
ا�ِس َواأَْمًنا()�سورة البقرة: 124( لعله يجد فيه االأمن واالأمان على نف�سه  َجَعْلَنا اْلَبْيَت َمَثاَبًة ِللنَّ

املقد�سة، وثقله الطاهر..
اإال ان البيت العتيق الذي مل يوؤمن به احلاكم اجلديد اال عندما كان ُهبل يعلوه وجده �سخر 
ق وينادي )اأعُل ُهبل(.. فقد وجه زبانيته ورجاله وامرهم  ر وُي�سفِّ يطوف به حافيًا عاريًا ُي�سفِّ

ان يغتالوا االمام احل�سني )ع( ولو كان متعلقا باأ�ستار الكعبة،  والعياذ باهلل ..
واالمام الهمام يعلم ذلك فاأعلن الرحيل بعد ان اأحلَّ من احرامه يف يوم الرتوية يف الثامن من 
ذي احلجة احلرام، ولكن عندما اأراد ان يخرج من مكة املكرمة بنيَّ واأعلن وجهته، وخطته، 
ور�سالته، بر�سالة وجهها اىل اأخيه حممد ابن احلنفية الذي قال فيها؛ ) ب�سم اهلل الرحمن 
بابن  املعروف  اأخيه حممد  اإىل  اأبــي طالب  بن  علي  بن  احل�سني  به  اأو�سى  ما  هذا  الرحيم 
احلنفية؛ اأن احل�سني ي�سهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده ال �سريك له، واأن حممدا عبده ور�سوله، جاء 
باحلق من عند احلق، واأن اجلنة والنار حق، واأن ال�ساعة اآتية ال ريب فيها، واأن اهلل يبعث َمن 
يف القبور، واأين مل اأخرج اأ�سرا وال بطرا وال مف�سدا وال ظاملا واإمنا خرجت لطلب اال�سالح يف 
امة جدي �سلى اهلل عليه واآله اريد اأن اآمر باملعروف واأنهى عن املنكر، واأ�سري ب�سرية جدي واأبي 
علي بن اأبي طالب )عليه ال�سالم( فَمن قبلني بقبول احلق فاهلل اأوىل باحلق، وَمن ردَّ عليَّ هذا 
اأ�سرب حتى يق�سي اهلل بيني وبني القوم باحلق وهو خري احلاكمني، وهذه و�سيتي يا اأخي اإليك 

وما توفيقي اإال باهلل عليه توكلت واإليه انيب (  
كما بنيَّ – روحي فداه - املربرات من وراء نه�سته واعلن على املالأ وجهته وخطته ذلك بربقية 
الرحمن  اهلل  )ب�سم  فيها:  يقول  الكرام،  ها�سم  بني  من  وع�سريته  اهله  اىل  وجهها  عاجلة 
الرحيم من احل�سني بن علي اإىل بني ها�سم؛ اأما بعد فاإنه َمن حلق بي منكم ا�ست�سهد معي وَمن 

تخلف مل يبلغ الفتح، وال�سالم..( 
تلك هي اهداف االمام احل�سني)ع( التي اعلنها لالمة االإ�سالمية، وتلك هي ال�سعارات التي 
بعد خروجه من مكة  اعالمه فقد خفت �سوته  واما  املباركة،  لنه�سته  لتكون عنوانا  رفعها 
كبان  املكرمة يف يوم الرتوية من عام )60هـ( متجها اىل العراق .. فكانت االخبار تاأتيه من الرُّ

وعن ال�سهداء من رجاله ور�سله اىل اهل الكوفة واحدًا تلو االآخر..
اما اخباره فكانت ت�سل اىل ازالم ال�سلطة اأواًل باأول .. ولذا بادرت ال�سلطة املركزية يف ال�سام 
بنقل الثقل ال�سيا�سي والع�سكري مبا فيها الوايل الظلوم الغ�سوم من الب�سرة اىل الكوفة بعد ان 

جمعهما يزيد ال�سوء لُعبيد اهلل بن زياد بن ابيه ..
فا�ستوىل على كر�سي ال�سلطان املهزوز يف الكوفة بعملية خاطفة متت بدهاء وحنكة عظيمة جدًا 
.. وما ان ثبت الكر�سي حتى راح ين�سر الدعايات املُدمرة واجلوا�سي�س واملال وكل و�سيلة للتاأثري 

على الراأي العام يف الكوفة ..
ي�سرتي  فراح  والرعب  اخلوف  بني  ما  اأو   .. والرغب  الرهب  بني  ما  مق�سومًا  كان  فاإعالمه 

ال�سمائر باملال ..
ويخوف الرجال بجيو�س ال�سام الطوال ..

ويرعب اهل الكوفة باحلرب وال�سرب والقتال ..
فن�سر اجلوا�سي�س لتخويف النا�س وين�سروا �سعار )ما لنا والدخول بني ال�سالطني( حتى ينف�س 

النا�س عن م�سلم بن عقيل الذي بايعه منهم ثمانية ع�سر األف لن�سرة االإمام احل�سني)ع(..
وبعث �سرطة اخلمي�س واأغلقت خمارج املدينة ور�سدت �سككها وار�سل لالعيان فجمعهم عنده 
ورغب الراغب باملال حيث اأجزل لهم العطاء واأرهب االخرين بال�سيف وال�سوط وزج بالكثريين 

منهم يف ال�سجون ممن كان يخاف �سولتهم..
وبذلك �سيطر على الكوفة وف�سَّ النا�س عن ابن عقيل وما اأن اأ�سبح ال�سباح حتى كان البطل 
م�سلم بن عقيل �سهيدا ُيجرُّ ج�سده ال�سريف يف اأ�سواق الكوفة مع ال�سحابي اجلليل هانئ بن 

عروة زعيم مذحج ومراد الذي لديه ع�سرة اآالف �سيف يلبون نداءه اإذا نادى بهم للن�سرة ..
لياأتوه  وجيو�سه يف طريق احلجاز  عيونه  اأر�سل  الداخلي،  الكوفة  و�سع  اأطمان عن  اأن  وبعد 

باالإمام احل�سني )ع( اأ�سريا لريى به راأيه كما كان يظن..
هذا هو دور االعالم املُخرب املُدمر الذي يقلب احلق باطال والباطل حقا .. ويخرب النفو�س 
ويدمر املجتمع ويجعله ين�ساق خلف احلاكم الظامل اإىل املق�سلة وهو طائع راكع ال ي�ستطيع ان 

ينبث ببنت �سفة..
فاالإعالم �سالح دمار �سامل بكل معنى الكلمة ..

واالإعالم �سالح بناء متكامل بكل معنى الكلمة اأي�سا ..
فاحلق له اإعالم ال�سدق والعدل واالإخاء ..

والباطل له اإعالم الكذب والدجل والنفاق ..

يف هذا الع�سر الذي �سارت فيه احلرب الناعمة اأ�سد فتكا بالب�سر من احلرب الدامية لأنها تقتل النفو�س والأرواح وتلك تقتل الأج�ساد ت�سفك الدماء..

وهذا الزمن باآلته الرقمية الهائلة التي حولت الكرة الأر�سية اإىل قرية الكرتونية �سغرية تتحكم بها بالأزرار من خلف ال�سا�سات يف الغرف ال�سوداء املغلقة..

فالعامل ت�سريه الإمرباطوريات الإعالمية ال�ستة حاليًا وهي لالأ�سف لليهود ويديرها اأخبثهم ال�سهاينة واملت�سهينني اجُلدد يف العامل اأجمع.. فهم الذين يتحكمون 

بالعقول وي�سنعون الراأي العام العاملي بالكذب والدجل والنفاق وكل ما يف هذا ال�سجل من األفاظ تدل على هذا املعنى..
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 • خالد غامن الطائي

رجـــــــال �سدقوا...
ورد عن ر�سول اهلل النور القد�س العظم حممد )�سل اهلل عليه واآله 

و�سلم( قوله )ُحـب الأوطـان مـن الأميـان(.
ل �سك ان خوارج الع�سر او ما ُي�سمون بـ )داع�س( هم المتداد الطبيعي 

للتيار الموي الذي ت�سرَتّ وتظهر بالدين لتحقيق غايات واهداف 
�سوداء وماآرب دنيوية رخي�سة بعيدة كل الُبعد عن املنهج الإلهي

ليعيدوا اىل االأذهان ما قام به جي�س يزيد الفاجر من ارتكاب 
اب�سع املجازر وارذل القبائح ور�سم اق�سى ال�سور التي يتفطر 
واالإبــاء  العز   كربالء  يف  وحــزنــًا  اأملــًا  االن�سانية  قلب  عندها 
ُي�ستقى  التي  العظمى  املدر�سة  كربالء..  ال�سبايا(  )وم�سري 
منها ال�سموخ واحلق وعدم الركون للظامل مهما اأوتي من قوة 
والت�سحية بالنف�س والنفي�س من اأجل اال�سالم املحمدي اال�سيل 
الذي متَثّل باالإمام احل�سني عليه ال�سالم ومع�سكرُه بالرغم من 

تلك القلة العددية امام �سيول جي�س اال�ستبداد االموي..
وما ا�سبه اليوم بالبارحة!!

فبعد ان  عاث خوارج الع�سر يف االأر�س ف�سادًا واهلكوا احلرث 
والن�سل وا�ستباحوا احلُرمات و�سلبوا االموال ون�سروا اخلراب 
املرجعية  فاأطلقت  اخلــطــر  نــاقــو�ــس  دق  عندها  والـــدمـــار.. 
الر�سيدة نداء اجلهاد الكفائي فـ هَبّ احل�سينيون حاملني �سعار 
اأبي االحرار )هيهات منا الذلة( وت�سابقوا وهرعوا اىل �ساحات 
ال�سرف والعز والرفعة للدفاع عن الوطن بكل اطيافه ومكوناته 
وللذب عن املُقد�سات فهبوا ولبوا النداء ومن املراحل والفئات 
العمرية كلها )�سبابًا ـ رجااًل ـ كهواًل( وقد نذروا انف�سهم فداءًا 
للعقيدة ووفاءًا الأر�س العراق مهد احل�سارات االن�سانية التي 

فت باحت�سان االنبياء واالو�سياء واالأولياء وال�ساحلني. ت�سَرّ
الو�ساءة  التاريخ  �سفحات  على  لي�سطر  قلمه  الزمن  فاأم�سك 
بطوالت جنود احلق.. جنود احل�سد ال�سعبي اال�ساو�س االبطال 
الوالء  بو�سام  وتو�سحوا  الدروع  القلوب على  الذين جعلوا 
املنقطعة  �سجاعتهم  الزمن  ون  ــرَيّ ول للوطن  املطلق 

وقيامهم  واالخال�س  بالوفاء  وذوبانهم  وا�ستب�سالهم  النظري 
ومتعرثًا  هاربًا  وىَلّ  الــذي  االعمى  االرهــاب  اآفــة  ودحــر  ب�سَدّ 
والــرتاجــع  الهلع  حالة  وانــتــابــتــُه   الوجلة  اخلائفة  بخطواته 
ليلة  من  فما  والتقهقر  واالنك�سار  واالحباط  اخليبة  وا�سابته 
االمويون  ال�سفيانيون  االرهابيون  ويتكبد  اإال  مي�سيان  ويــوم 
اأر�س  و�سارت  واملُعدات  االرواح  يف  فادحة  خ�سائر  الوهابيون 
وواأدًا  البغي�سة  املري�سة  والحــالمــهــم  لهم  مــقــربة  الــ�ــســواد 

ل�سرورهم ال�سوداء.
اخلالدة  الطف  واقعة  من  تعَلّموا  الغيارى  املجاهدون  هــوؤالء 
نــذروا  فهم  العميق  واالميـــان  وال�سالبة  والــقــوة  اال�ستب�سال 
تطهري  ــا  وام ال�سهادة  امــا  احل�سنيني  ــدى  اح لنيل  انف�سهم 
وقالوا  االكفان  ولب�سوا  االموية  الدواع�س  دن�س  من  االأر�ــس 
الفذة  اللحود بل هم للمرجعية  مرحبًا باملوت فهم ال يخ�سون 
جنود وم�سداق العطاء والت�سحية يف الوجود وردعًا لالأوبا�س 
ت احلدود فجاءهم رجال احلق ح�سود وح�سود تاأبى  التي تخَطّ

الُذل والقعود.
وت�سكن  بواطنهم  تعمر  العظيمة  احل�سينية  الــثــورة  روح  ان 
�سرائرهم وتطبع ظمائرهم فهم ابناء احل�سني عَلّمتهم كربالء 
ان خبت النفو�س �سدحت عاليًا الدماء لتزعزع كل ا�سا�س يف 

نفو�س الطلقاء.
النا�س  ينفع  ما  وامــا  جفاء  فيذهب  الزبد  )فاأما  تعاىل  قــال 

فيمكث يف االأر�س( �سورة الرعد االآية 17.

مقاالت
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مسرح

امل�سرح يف كربالء

• الباحث: عبد الرزاق عبد الكرمي

التا�سعة • احللقة 

يف متوز من عام 1978 ح�سلت النتقالة اجلديدة يف حياة حركة امل�سرح 
يف كربالء بتاأ�سي�س )فرقة كربالء للتمثيل( لتنظم اإىل �سقيقتها الكربى 

)الفرقة القومية للتمثيل( ب�سفتها الفرقة املركزية للدولة, وبذلك د�سنت 
مرحلة متقدمة يف الحرتاف امل�سرحي اإذ قدمت لها الفرقة القومية للتمثيل 
خربتها وهياأت لها دائرة ال�سينما وامل�سرح اإمكانات مادية وب�سرية فنية دفعت 
بعمل الفرقة الوليدة خطوات وا�سعة, وقد توىل اإدارة الفرقة الفنانني نعمة 

اأبو �سبع وعبد الرزاق عبد الكرمي الذي كان له  الدور الأ�سا�سي يف تاأ�سي�سها.

تاأ�سي�س فرقة كربالء للتمثيل 
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حممد  لقا�سم  كان(  ما  يا  )كان  م�سرحية  كانت  الفرقة  عمل  باكورة   
واإخراج نعمة اأبو �سبع. من الطبيعي اأن تقدم عمل �سبق عر�سه من قبل 
الفرقة القومية يف بغداد وعر�س من على �سا�سة تلفزيون بغداد وعرف 
اإخراجية   خطة  باإعداد  يقوم  اأن  للمخرج  البد  هنا  وا�سع،  نطاق  على 
اأعاد بناء م�ساهد عديدة على  جديدة ليثبت بها متيزه واأ�سالته حيث 
نحو يختلف عما فعله الفنان الكبري قا�سم حممد، فامل�سرحية من ناحية 
تك�سف عن القيم الفكرية والدرامية يف تراثنا ال�سعبي والناحية الثانية 
دورهــا  ــراأة  امل واإعــطــاء  للعمل  الدعوة  حيث  من  الفكر  جوهر  تكري�س 

الطبيعي يف احلياة اإىل جانب نبذها لكافة اأ�سكال الك�سل والتخاذل..
وا�ستمر   1978  /  10  /  5 يف  املحلية  االإدارة  م�سرح  على  العمل  قدم   
العر�س بحدود ال�سهر و�سارك العمل يف املهرجان القطري االأول لفرق 
مديرية امل�سارح يف املوؤ�س�سة العامة لل�سينما وامل�سرح لالأيام 5 و 6 / 3 / 
1980 على م�سرح الثورة اجلوال يف بغداد كما عر�س ملدة اأ�سبوع �سمن 
يف  دهوك.  مبحافظة  �سر�سنك  م�سيف  يف  ال�سياحي  الرتويح  برنامج 
23 / 5 / 1979 قدمت الفرقة العمل الثاين )عري�س لبنت ال�سلطان( 
تاأليف الكاتب العربي حمفوظ عبد الرحمن واإخراج نعمة اأبو �سبع يف 
هذا العمل �ساهدنا تربة جديدة يف امل�سرح اجلاد وهو )رف�س اأ�سكال 
اأكرث من  العر�س  ا�ستمر  االأمة(  الطامعني بخريات  ومقاومة  التخاذل 
اأ�سبوعني على م�سرح قاعة االإدارة املحلية – كربالء. وعاد الفنان نعمة 
اأبو �سبع ثانية اإىل عامل قا�سم حممد ليقدم له عمل )�سر الكنز(  اأعطى 
الهادفة، يدعوا  فيه روؤية جديدة وهو من االأعمال الرتبوية والتعليمية 
للعمل اجلماعي لعموم النا�س من اأجل بناء حياة جديدة، كان العر�س 
االإدارة  قاعة  على  اأ�سبوعني  من  الأكرث  وا�ستمر  االأعمار  جلميع  مالئم 
املحلية يف كربالء بتاريخ 25 / 12 / 1979.                                                                                      
هنا  با�سر الفنان عالء العبيدي بتقدمي م�سرحية )القنديل ال�سغري( 
للكاتب علي مزاحم عبا�س، )يف خ�سم احلياة و مقتبل التجربة ت�سطبغ 
اإي�ساحه  ت�سرفات االإن�سان بالعفوية ال�سادقة( هذا ما حاول املخرج 
مل�ساهديه �سغارًا وكبارًا ور�سم لهم اخلطوط الفا�سلة بني الت�سرفات 
العاطفية وال�سلوك العقالين، بني الع�سوائية واالن�سباط، دام العر�س 
بحدود االأ�سبوعني على قاعة االإدارة املحلية يف كربالء اأوائل العام 19

                               .82
للمرة الثالثة يعاود الفنان نعمة اأبو �سبع ليتعامل مع الفنان قا�سم حممد 
وعزيز عبد ال�ساحب بتقدمي عمل )�سجرة العائلة( وامل�سرحية �سواهد 
من تاريخنا احلديث املعا�سر والقدمي وربط املا�سي امل�سرق باحلا�سر، 
ال�سواهد،  هذه  بع�س  وت�سيد  التاريخ  عرب  االأمــة  ملفاخر  وحماكاته 
بتاريخ 27 / 7  املحلية يف كربالء  االإدارة  قاعة  امل�سرحية على  قدمت 

. 1982  /
املخرج  اأحــداثــهــا  ج�سد  كاظم  عــادل  كتبها  امل�ساء(  هــذا  )ندميكم 

ع�سمان فار�س على م�سرح االإدارة املحلية يف كربالء بتاريخ 31/ 3 / 
1983 كانت اأحداث امل�سرحية تدور �سمن حقبة زمنية من تاريخ الدولة 
الدولة  ن�سوء  وبداية  والنا�س  الدائر بني احلاكمني  وال�سراع  العثمانية 
احلديثة يقول الفنان املخرج نعمة اأبو �سبع يف م�سرحية )عيد �سعيد( 
كربالء..  م�سرح  يف  جديدة  تربة  اإنها  عبا�س  مزاحم  علي  للكاتب 
راعيت فيها قيم فنية وواقعية.. من اأجل تقاليد م�سرحية متميزة.. تبني 
فيها خ�سو�سيتنا من خالل فلكلور مدينة كربالء.. و�سمن االإطار العام 
حلركة امل�سرح العراقي، قدمت امل�سرحية على قاعة االإدارة املحلية يف 
كربالء يف    21/ 7 / 1983.                                                                                         

)) اإن العلم والفن هما القوة ال�سحرية القادرة على حتقيق طموح الب�سر 
(( هذا ما اأراد قوله املوؤلف ) خلف اأحمد خلف ( يف ن�سه )م�سباح 
عالء الدين ( وبهذا ال�سياق حاول الكاتب وال�ساعر الكربالئي حممد 
الغنائي  باملوؤثر  ال�سد  خــالل  من  التاأليف  مع  درامــيــًا  التوا�سل  زمــان 
املتج�سد باالأنا�سيد واإعادة توزيع احلوارات على نف�س االأحداث با�سلوب 
حاول  فقد  �سبع  اأبو  نعمة  املخرج  ’اأما  معًا  والدارجة  الف�سحى  اللغة 
العلمي  اجلانب  اإبـــراز  املدر�سي  امل�سرح  تربة  يف  الطويلة  بخربته 
والفني وترجمة القيم الرتبوية التي زخر بها الن�س على خ�سبة امل�سرح 
الطفل  بني  تتوا�سل  ج�سور  اإقامة  عرب  واالبت�سامة  واحلركة  باالأغنية 
 ’ ’ فكانت م�سرحية )) م�سباح امل�سابيح ((  املمثل والطفل امل�ساهد 

عر�ست على قاعة االإدارة املحلية يف كربالء بتاريخ 17 /  3/ 1983.
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الفنان عالء العبيدي املتمر�س يف م�سرح الطفل يدخل يف عامل الفنان 
القدير قا�سم حممد يف م�سرحيته )االأمري الفقري( وهي من االأ�ساطري 
القدمية حتكي  دفاع االإن�سان عن حقه امل�ساع، اأما روؤية املخرج فكانت 
معاجلة واقعية وب�سكل مب�سط من خالل االبت�سامة واحلركات ال�سريعة 
واالأحلان اجلميلة التي �ساغها الفنان عدنان �سعدون قدمت على م�سرح 
قاعة االإدارة املحلية يف كربالء يف كانون االأول من عام 1984 .                                               
يف 14 / 7 / 1985 وعلى م�سرح االإدارة املحلية يف كربالء حتول ن�س 
)الفرافري( للكاتب الكبري يو�سف اإدري�س اإىل م�سرحية بعنوان )دور يا 
امل�سرحية )حممد زمان( هو  يبدو مل يكن هم معد  ناعور(.. على ما 
واإمكانات  يتنا�سب  مبا  وحتجيمه  وال�سامل  العميق  الن�س  تعريق  فقط 
الكادر امل�سرحي.. ولكن مبا يتيح لفرقة كربالء للتمثيل اأي�سًا اأن تطرح 
موروثها الدرامي ب�سكل جماعي و باالأ�سكال املتاحة فلكلوريًا اأو ما ي�سمى 
الن�س  اإعداد  اال�ستهالل عن�سرًا حا�سمًا يف  ولهذا جاء  فن )البقال( 
و  الطيب  االإن�سان  اإن  حقيقة  اإىل  امل�سرحية  تنتهي  اجلديدة،  ب�سنعته 
عرب ديدنه يف البحث والتق�سي ال يعدو يف  اأ�سرف( حاالت وجوده اإنه 
الواطئة  ال�سواقي  من  املاء  يرفع  احلياة  ناعور  دالء  �سمن  خريًا  دلــوًا 
اأبو �سبع قد  اإىل مروج الورد يف االأعايل.. ولعل خمرج امل�سرحية نعمة 
اأثبت  ذكية  مل�سات  وو�سع  ال�ستثمار طاقات ممثليه،  فر�سة طيبة  وجد 
فيه  تتداخل  املرا�س  �سعب  م�سرحي  عر�س  اإدارة  يف  اإمكانياته  فيها 
الرتاجيديا بالكوميديا باالحتفال.                                                                                               

هلّموا.. �سُيغلق باب التوبة

• عبدالّرحمن الاّلمي
كلمة لبد منها 

اإذ  اأكربهما اخلم�س �سنوات،  انتباهي حديٌث بني طفلنْي ال يتجاوز عمر  جرَّ 
يقول اأحدهما لالآخر: ملاذا ابو اإيهاب )وهو ع�سو جمل�س يف اإحدى املحافظات 
العراقّية( كان يخرج من بيته ويرجع اإليه لوحده واليوم ت�ساحبه ع�سر �سيارات 
م�سّلحة؟ هو من اأين يخاف؟! فيجيبه االآخر: الأنه �سار حرامي! واأمواله �سارت 
كثرية! فالزمه اخلوف واحلماية.. هذا حديث اأطفال العراقّيني الذين هم دون 
ال�سّن الدرا�سي، وهذه اأ�سئلتهم وتاأّمل يف اأجوبتهم التي تك�سف عن نظرتهم مَلن 
يديرون �سوؤون البلد، فما بالك بفتيانهم و�سبابهم الذين امتالأوا حقدًا وحنقًا 
ال�سيا�سّية يف البالد، الأّنهم مّطلعون على كّل  على كّل الذين يديرون العملّية 
�سغرية وكبرية حت�سل يف البالد، والعراقّي معروف ب�سغفه باالأمور ال�سيا�سّية 
انغما�س  مــدى  يك�سف  الوقت  نف�س  يف  وهــو  الر�سا،  وعــدم  باالنتقاد  وولعه 
املقرفة  النعوت  باأحّط  واّت�سافهم  الرذيلة!  ح�سي�س  يف  ال�سيا�سيني  هــوؤالء 
اأ�سمائهم  �سماع  نطيق  نعد  االأوالد! مل  و�سخرّية  االأطفال  حتى �ساروا حديث 
و�سود جباههم  لكالحة وجوههم  املرئّية،  االإعالم  و�سائل  وال م�ساهدتهم يف 
ت�ست�سيف  التي  وتلك من  الف�سائّية  ونوؤاخذ على هذه  نعاتب  اأننا  بل  جميعًا، 
�سّراق مال اليتامى وقوت االأرامل والثكاىل، ثم ليعرتفوا اأمام املالأ بكل بجاحة 
اآالمنا  ويزيدوا  مّنا  لي�سخروا  جهارًا  الر�سوة  واأخــذوا  ن�سرقوا  باأنهم  ووقاحة 
وينّكئوا جروحنا، الأّن اأكرثهم �سّراق املال العام، والباقون �ساكتون على اأفعال 
هوؤالء ال�سّراق فهم يف ظلم هذا ال�سعب املجروح �سركاء، كما ورد عن االإمام 
واملعني  بالظلم  »العامل  ال�ّسالم(:  )عليِه  اجلواد  علّي  بن  حممد  جعفر  اأبي 
عليه والرا�سي به �سركاء«. واإيّن الأعجب كيف ارت�سى حّكام العراق الأنف�سهم 
هذا ال�سقوط املريع يف م�ستنقع احلرام والولوغ بدماء االأبرياء، حتى ا�ستحّقوا 
التاريخ  الرغم من  الف�ساد احلكومي، على  العامل يف  بكّل مقايي�س  ال�سدارة 
تظهر  الرجال  ولكّن  منهم،  الآخرين  الن�سالّية  واحلياة  لبع�سهم،  النزيه 
قال:  ال�سالم( حينما  االإمام احل�سني )عليه  الزال، ف�سدق  �سجاعتهم حني 
»النا�س عبيد الدنيا، والدين لعق على األ�سنتهم، يحوطونه ما دّرت معاي�سهم، 
)�سلى  اهلل  ر�سول  �سهر  نعي�س  ونحن  الدّيانون«.  قّل  بالبالء  �سوا  حُمّ فاذا 
مو�سم  وهو  فيه اخلريات،  تت�سعب  الذي  �سعبان  �سهر  و�سّلم(  واآله  عليه  اهلل 
التوبة واالأوبة اىل الر�سد وال�سالح، نتمنى مّمن عاهدونا واأق�سموا لنا باأغلظ 
االأمْيان على اال�ستقامة والنزاهة يف اإدارة االأمور اأن يتاأّملوا يف حالهم ويف حال 
اأف�سدوه. وهو �سهر املولد املبارك للبقّية  هذا ال�سعب املهت�سم، وُي�سلحوا ما 
الباقية من العرتة الطاهرة موالنا �ساحب الزمان )عّجل اهلل فرجه(، والذي 
باب  اأّن  الروايات  اأ�سارت  اأيامه ونقرتب كثريًا من ميعاد ظهوره، وقد  نعي�س 
التوبة ُيغلق بعد بزوغ نوره امليمون، عندما تخرج من مغربها، فحرّي بنا جميعًا 
اأن نلتفت اىل اأنف�سنا ونتاأّمل يف حالنا، ون�ستغّل هذا املو�سم املبارك، ونتن�ّسم 

العفو والرحمة من اهلل )تبارك وتعاىل(، وجنعل حّدًا لطي�سنا و�سططنا.
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 • �سادق مهدي ح�سن

ُب�ْسَرى َوِلَتْطَمِئنهَّ ُقُلوُبُكْم
ِة اأَْوِلَياِئِه َوُهَو ِلَبا�ُس  ا�سهَّ ُ خِلَ ِة َفَتَحُه َاهللهَّ نهَّ َهاَد َباٌب ِمْن اأَْبَواِب َاجْلَ      "اإِنهَّ َاجْلِ

 ُ ُتُه َاْلَوِثيَقُة َفَمْن َتَرَكُه َرْغَبًة َعْنُه اأَْلَب�َسُه َاهللهَّ يَنُة َوُجنهَّ �سِ ِ َاحْلَ ْقَوى َوِدْرُع َاهللهَّ َالتهَّ
..." هكذا يقول اإمامنا اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم( وا�سفًا هذا  لِّ َثْوَب َالذُّ

الفر�س الإلهي العظيم..لذا جند اأئمة اآل حممد )�سلوات اهلل عليه عليهم 
اأجمعني( والأولياء ال�ساحلني هم �سادة املجاهدين واأ�سوتهم.. 

التي  االآيــات  من  بكثري  الكرمي منر  القراآن  على  �سريعة  اإطاللة  ويف   
بع�س  اإىل  اإ�ــســارة  وهــذه  باجلهاد  املتعلقة  اجلوانب  خمتلف  تناولت 

العناوين باإيجاز: 
َة  نَّ اجْلَ َتْدُخُلوا  اأَْن  َح�ِسْبُتْم  ))اأَْم  تعاىل  قال  وامتحان:  بالء  •اجلهاد 
اُء  رَّ َوال�سَّ اْلَباأْ�َساُء  ْتُهُم  َم�سَّ َقْبِلُكْم  ِمْن  َخَلْوا  ِذيَن  الَّ َمَثُل  َياأِْتُكْم  ــا  َومَلَّ
اإِنَّ  اأَاَل   ِ اهللَّ ُر  َن�سْ َمَتى  َمَعُه  اآََمُنوا  ِذيَن  َوالَّ �ُسوُل  الرَّ َيُقوَل  َحتَّى  َوُزْلِزُلوا 
يبدو من  االأمثل:  يقول �ساحب   ،)214: )البقرة  َقِريٌب((   ِ اهللَّ َر  َن�سْ
االإميان  اإظهار  اأّن  ترى  كانت  امل�سلمني  من  جماعة  اأّن  الكرمية  االآية 
على  اأنف�سهم  يوطنوا  مل  ولذلك  اجلّنة،  لدخولهم  كاف  وحــده  باهلل 
حتّمل ال�سعاب وامل�ساّق ظاّنني اأنه �سبحانه هو الكفيل باإ�سالح اأُمورهم 
ودفع �سّر االأعداء عنهم.االآية ترّد على هذا الفهم اخلاطئ وت�سري اإىل 
�سّنة اإلهية دائمة يف احلياة، هي اأّن املوؤمنني ينبغي اأن يعّدوا اأنف�سهم 
اختبارًا  ذلك  ليكون  االإميــان  طريق  على  والتحّديات  امل�ساّق  ملواجهة 
اإميانهم، ومثل هذا االختبار قانون عاّم �سرى على كّل االأمم  ل�سدق 
))اأَْم  الكرمية:  االآيات  ت�سري  منه  قريٍب  اأو  ذاته  وللمفهوم  ال�سابقة.. 
َوَيْعَلَم  ِمْنُكْم  َجاَهُدوا  الَِّذيَن   ُ اهللَّ َيْعَلِم  َومَلَّا  َة  نَّ اجْلَ َتْدُخُلوا  اأَْن  َح�ِسْبُتْم 
َيْعَلِم  َومَلَّا  ُكوا  ُترْتَ اأَْن  اِبِريَن(( )اآل عمران: 142( ،))اأَْم َح�ِسْبُتْم  ال�سَّ
ِ َواَل َر�ُسوِلِه َواَل امْلُوؤِْمِننَي  ُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َومَلْ َيتَِّخُذوا ِمْن ُدوِن اهللَّ اهللَّ
ُكْم َحتَّى َنْعَلَم  ا َتْعَمُلوَن(( )التوبة:16(، ))َوَلَنْبُلَونَّ ُ َخِبرٌي مِبَ َوِليَجًة َواهللَّ

اِبِريَن َوَنْبُلَو اأَْخَباَرُكْم(( )حممد:31( امْلَُجاِهِديَن ِمْنُكْم َوال�سَّ
اآََمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  ))َيا  تعاىل  بينه  ما  وهذا  رابحة:  تارة  •اجلهاد 
 ِ ِبــاهللَّ ُتــوؤِْمــُنــوَن   . ِلــيــٍم  اأَ َعـــَذاٍب  ِمــْن  ُتْنِجيُكْم  ـــاَرٍة  ــْم َعَلى ِتَ ــُك ُدلُّ اأَ َهــْل 
َلُكْم  َخرْيٌ  َذِلُكْم  َواأَْنُف�ِسُكْم  ِباأَْمَواِلُكْم   ِ �َسِبيِل اهللَّ يِف  اِهُدوَن  َوُتَ َوَر�ُسوِلِه 
ى ِمَن امْلُوؤِْمِننَي  َ ا�ْسرَتَ اإِْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن(( )ال�سف :11/10(، ))اإِنَّ اهللَّ
ِ َفَيْقُتُلوَن  َة ُيَقاِتُلوَن يِف �َسِبيِل اهللَّ نَّ اأَْنُف�َسُهْم َواأَْمَواَلُهْم ِباأَنَّ َلُهُم اجْلَ
َواْلُقْراآَِن َوَمْن  يِل  َوااْلإِجْنِ ْوَراِة  ا يِف التَّ َوُيْقَتُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّ

ُهَو  َوَذِلــَك  ِبِه  َباَيْعُتْم  الَِّذي  ِبَبْيِعُكُم  َفا�ْسَتْب�ِسُروا   ِ اهللَّ ِمَن  ِبَعْهِدِه  اأَْوَفــى 
اْلَفْوُز اْلَعِظيُم(( )التوبة:111(،واأي تارة اأربح من هذه التجارة؟!!، 
لتكون كلمة اهلل هي  اأمــوال وتهب حياتك  اإذ تبذل ما رزقك اهلل من 

العليا.. فيجزيك اهلل عطاًء ال حدود له 
ِمْنُكْم  َيْرَتدَّ  َمْن  اآََمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  •اجلهاد حب: قال جل وعال ))َيا 
امْلُوؤِْمِننَي  َعَلى  ٍة  اأَِذلَّ َوُيِحبُّوَنُه  ُيِحبُُّهْم  ِبَقْوٍم   ُ اهللَّ ِتي  َياأْ َف�َسْوَف  ِديِنِه  َعْن 
ِ َواَل َيَخاُفوَن َلْوَمَة اَلِئٍم َذِلَك  ٍة َعَلى اْلَكاِفِريَن ُيَجاِهُدوَن يِف �َسِبيِل اهللَّ اأَِعزَّ
ُ َوا�ِسٌع َعِليٌم(( )املائدة:54( وهنا و�سف  ِ ُيوؤِْتيِه َمْن َي�َساُء َواهللَّ ُل اهللَّ َف�سْ
اأهل  امْلُوؤِْمِننَي(..فهم  َعَلى  ــٍة  )اأَِذلَّ �سفات:  باأربع  يحب  من  تعاىل  اهلل 
اْلَكاِفِريَن(  َعَلى  ٍة  )اأَِعزَّ بهم،  للموؤمنني رفقاٌء  ٍة متوا�سعني  ورقَّ رحمة 
اهلل(  �سبيل  يف  )يجاهدون  الكافرين،  على  ة  و�سدَّ وباأ�سٍ  غلظة  ذوي 
وهذه من اأعظم مناقبهم الأن �سبيل اهلل هو اأعظم ال�سبل )َوال َيَخاُفوَن 
فيما  يلومونهم  الق�سرية  الواطئة  الهمم  اإن ذوي  الِئٍم(.. حيث  َلْوَمَة 
جاءوا به من جهاد وطاعات ولكنهم اأ�سحاب عزمية ال تقهر اأو تلني 
فال يبالون مبا بذلوا من اأموالهم واإزهاِق نفو�سهم وحَتملهم لل�سدائد 
ُيِحبُّ   َ اهللَّ ))اإِنَّ  بقوله:  تعاىل  اأيده  ما  وهذا  اهلل..  �سبيل  يف  واملكاره 

و�ٌس(( )ال�سف:4( ُهْم ُبْنَياٌن َمْر�سُ ا َكاأَنَّ فًّ ِذيَن ُيَقاِتُلوَن يِف �َسِبيِلِه �سَ الَّ
رابعة  كال�سم�س يف  وا�سحة  االآيات  وهذه  واأجٌر عظيم:  فوٌز  •اجلهاد 
َوَهــاَجــُروا  َمــُنــوا  اآَ ــَن  ــِذي ))َوالَّ بيان..  اأو  تعليق  اإىل  حتتاج  فال  النهار 
ا  ُروا اأُوَلِئَك ُهُم امْلُوؤِْمُنوَن َحقًّ ِذيَن اآََوْوا َوَن�سَ ِ َوالَّ َوَجاَهُدوا يِف �َسِبيِل اهللَّ
َوَهاَجُروا  اآََمُنوا  ِذيَن  ))الَّ )االأنفال:74(،  َكِرمٌي((  َوِرْزٌق  َمْغِفَرٌة  َلُهْم 
 ِ اهللَّ ِعْنَد  َدَرَجــًة  اأَْعَظُم  َواأَْنُف�ِسِهْم  ِباأَْمَواِلِهْم   ِ اهللَّ �َسِبيِل  يِف  َوَجاَهُدوا 
اٍت  َوَجنَّ َواٍن  َوِر�سْ ِمْنُه  ِبَرْحَمٍة  َربُُّهْم  ُرُهْم  اْلَفاِئُزوَن.ُيَب�سِّ ُهُم  َواأُوَلِئَك 
َ ِعْنَدُه اأَْجٌر َعِظيٌم((  َلُهْم ِفيَها َنِعيٌم ُمِقيٌم . َخاِلِديَن ِفيَها اأََبًدا اإِنَّ اهللَّ

)التوبة:20 / 22(
•اجلهاد وعٌد بالن�سر: فتاأمل كيف يعد اهلل اأولياءه ))َيا اأَيَُّها الَِّذيَن 

مقاالت
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)حممد:7(،  اأَْقَداَمُكْم((  ْت  َوُيَثبِّ ْرُكْم  َيْن�سُ  َ اهللَّ ُروا  َتْن�سُ اإِْن  اآََمُنوا 
ِر  َوَب�سِّ َقــِريــٌب  َوَفــْتــٌح   ِ اهللَّ ِمــَن  ٌر  َن�سْ بُّوَنَها  حُتِ ْخــــَرى  ))َواأُ ويب�سرهم 
 ُ اهللَّ ْرُكُم  َيْن�سُ ))اإِْن  قلوبهم  على  وي�سد  )ال�سف:13(،  امْلُوؤِْمِننَي(( 
َوَعَلى  َبْعِدِه  ِمْن  ُرُكْم  َيْن�سُ الَِّذي  َذا  َفَمْن  َيْخُذْلُكْم  َواإِْن  َلُكْم  َغاِلَب  َفاَل 
�ِس  ِبيُّ َحرِّ اأَيَُّها النَّ ِل امْلُوؤِْمُنوَن(( )اآل عمران:160(، ))َيا  َفْلَيَتَوكَّ  ِ اهللَّ
ْن  اِبُروَن َيْغِلُبوا ِماَئَتنْيِ َواإِ امْلُوؤِْمِننَي َعَلى اْلِقَتاِل اإِْن َيُكْن ِمْنُكْم ِع�ْسُروَن �سَ
 . َيْفَقُهوَن  اَل  َقْوٌم  ُهْم  ِباأَنَّ َكَفُروا  ِذيَن  الَّ ِمَن  اأَْلًفا  َيْغِلُبوا  ِمَئٌة  ِمْنُكْم  َيُكْن 
اِبَرٌة  ْعًفا َفاإِْن َيُكْن ِمْنُكْم ِمَئٌة �سَ ُ َعْنُكْم َوَعِلَم اأَنَّ ِفيُكْم �سَ َف اهللَّ ااْلآََن َخفَّ
َمَع   ُ َواهللَّ  ِ اهللَّ ْذِن  ِبــاإِ اأَْلَفنْيِ  َيْغِلُبوا  اأَْلٌف  ِمْنُكْم  َيُكْن  َواإِْن  ِماَئَتنْيِ  َيْغِلُبوا 

اِبِريَن(( )ال�سف:66/65(  ال�سَّ
))َوالَِّذيَن  ذكره  جل  قوله  من  يت�سح  كما  وفالح:  هداية  •اجلهاد 
ــِنــنَي((  ــْحــ�ــسِ امْلُ مَلَـــَع   َ اهللَّ َواإِنَّ  ــُبــَلــَنــا  �ــسُ ــُهــْم  ــنَّ ــْهــِدَي ــَن َل ِفــيــَنــا  َجـــاَهـــُدوا 
جاهدوا  يعني  التبيان:  يف  الطو�سي  ال�سيخ  يقول  )العنكبوت:69( 
واإلزامها  املعا�سي  عن  مبنعها  نفو�سهم  وجاهدوا  باأنف�سهم،  للكفار 
ال�سبيل  نر�سدهم  اأي   " �سبلنا  لنهدينهم   " اهلل  لوجه  الطاعة  فعل 
فيزداد  الطاعات  لنوفقنهم الزدياد  الثواب.وقيل: معناه  اإىل  املو�سل 
املح�سنني  ملع  اهلل  " واإن  اجلنة  اإىل  لرن�سدنهم  معناه  ثوابهم.وقيل: 
 ، اأعداءهم  عنهم  ويدفع  احل�سنة،  االأفعال  فعلوا  الذين  نا�سر  " اأي 
ِ َفَلْن  ِذيَن ُقِتُلوا يِف �َسِبيِل اهللَّ وهذا هو م�سمون قوله �سبحانه ))...َوالَّ
َفَها  َعرَّ َة  نَّ اجْلَ َوُيْدِخُلُهُم   . َباَلُهْم  ِلُح  َوُي�سْ �َسَيْهِديِهْم   . اأَْعَماَلُهْم  لَّ  ُي�سِ
اآََمُنوا  ِذيَن  َوالَّ �ُسوُل  الرَّ َلُهْم (( )حممد:6/4(،وقال �سبحانه ))َلِكِن 
ُهُم  وَلِئَك  َواأُ اُت  ــرْيَ اخْلَ َلُهُم  َواأُوَلِئَك  ْنُف�ِسِهْم  َواأَ ِباأَْمَواِلِهْم  َجاَهُدوا  َمَعُه 
امْلُْفِلُحوَن(( )التوبة: 88( وقد ورد يف تف�سري االأمثل: كلمة )اخلريات( 
�سيغة جمع حمّلى باالألف والالم، ومن ذلك ي�ستفاد عموميتها، فهي 
تعبري جامع لكل توفيق وخري ون�سر وموهبة، وهي ت�سمل املادية منها 
واملعنوية.. واملجاهدون ي�سحون بكل �سيء حتى ي�سل االأمر اإىل اإزهاق 

اأرواحهم فهم م�ستحقون لهذه اخلريات
))َواَل  اآياته  يف  �سبحانه  اأكــده  ما  وهــذا  مــوت:  ال  حياة  •اجلهاد 
َت�ْسُعُروَن((  اَل  َوَلِكْن  اأَْحَياٌء  َبْل  اأَْمــَواٌت   ِ اهللَّ �َسِبيِل  يِف  ُيْقَتُل  مِلَْن  َتُقوُلوا 
اأَْمَواًتا   ِ اهللَّ �َسِبيِل  يِف  ُقِتُلوا  ِذيَن  الَّ �َسَبَّ  حَتْ ))َواَل   ، )البقرة:154( 
ِلِه  َف�سْ ِمــْن   ُ اهللَّ اآََتــاُهــُم  ــا  مِبَ َفِرِحنَي   . ُيــْرَزُقــوَن  ِهْم  َربِّ ِعْنَد  ْحــَيــاٌء  اأَ َبــْل 
َواَل  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  اأَالَّ  َخْلِفِهْم  ِمْن  ِبِهْم  َيْلَحُقوا  مَلْ  ِذيَن  ِبالَّ َوَي�ْسَتْب�ِسُروَن 
ُهْم َيْحَزُنوَن(( )اآل عمران:170/169( ..يعلق �ساحب تف�سري االأمثل 
قائاًل: يف كل حركة - اأ�سا�سًا - تنـزوي جمموعة حمّبة للعافية، وتبتعد 
عن ااُلّمة الثائرة، وال تكتفي هي بالتقاع�س والتكا�سل، بل ت�سعى اإىل 
تثبيط عزائم االآخرين وبّث الرخوة والتماهل يف املجتمع. وما اأن تظهر 
حادثة موؤملة حتى يعربون عن اأ�سفهم وينقمون على احلركة التي اأدت 

اإىل هذه احلادثة، غافلني اأن كل هدف مقد�س يحتاج اإىل ت�سحيات، 
كرارًا  الفئة  هذه  مثل  عن  يتحدث  الكرمي  كونية.القراآن  �سنة  وتلك 
ويوؤّنبهم ب�سّدة. ثمة اأفراد من هوؤالء كانوا يتظاهرون بالتاأ�سف والتاأمل 
بذلك  ويبعثون  املعركة،  يف  االإ�سالم  �سهداء  من  �سهيد  )موت(  على 
النفو�س.واهلل �سبحانه يرد على هذه االأقاويل  القلق واال�سطراب يف 
ال�سامة بالك�سف عن حقيقة كربى هي اإن الذين ي�سحون باأنف�سهم يف 
اأحياء ويتمتعون بنعم اهلل ور�سوانه،  باأموات هوؤالء  �سبيل اهلل لي�سوا 
لكن الب�سر املحدودين يف عامل احل�ّس ال يدركون هذه احلقائق.اأما عن 
خلود ال�ّسهداء فيقول: للمف�سرين اآراء خمتلفة يف معنى حياة ال�ّسهداء 
بنوع من  يتمتعون  اأّنهم  اإىل  �سك  دون  ي�سري  االآية  وظاهر  وخلودهم. 
يعي�سون  اأج�سامهم قد تال�ست، فهم  الأن  الروحية،  الربزخية  احلياة 
اإنها »حياة غيبية«  تلك احلياة بج�سم مثايل ومن املف�سرين من قال 
اإن  وخ�سائ�سها.وقيل  تفا�سيلها  لدينا  تتوفر  ال  بال�ّسهداء  خا�سة 
احلياة املذكورة يف االآية تعني الهداية، واملوت يعني ال�سالل، فتكون 
االآية قد نهت عن و�سف ال�سهداء بال�ساللة، بل هم مهتدون. وقيل اإن 

ال�سهداء اأحياء الأن هدفهم حي ور�سالتهم حية.
َي�ْسَتِوي  ))اَل  تعاىل  قوله  يوؤكده  ما  وهــذا  درجــة:  اأرفــع  •اجلهاد 
�َسِبيِل  يِف  ــَجــاِهــُدوَن  َوامْلُ َرِر  ال�سَّ ويِل  اأُ َغــرْيُ  امْلُــوؤِْمــِنــنَي  ِمــَن  اْلــَقــاِعــُدوَن 
َواأَْنُف�ِسِهْم  ِباأَْمَواِلِهْم  امْلَُجاِهِديَن   ُ اهللَّ َل  َف�سَّ َواأَْنُف�ِسِهْم  ِباأَْمَواِلِهْم   ِ اهللَّ
ُ امْلَُجاِهِديَن  َل اهللَّ �ْسَنى َوَف�سَّ ُ احْلُ َعَلى اْلَقاِعِديَن َدَرَجًة َوُكالًّ َوَعَد اهللَّ
 ُ َعَلى اْلَقاِعِديَن اأَْجًرا َعِظيًما . َدَرَجاٍت ِمْنُه َوَمْغِفَرًة َوَرْحَمًة َوَكاَن اهللَّ
القراآن بني  يقارن  َرِحيًما(( )الن�ساء:96/95(، والحظ كيف  َغُفوًرا 
اآََمَن  َكَمْن  َراِم  احْلَ امْلَ�ْسِجِد  َوِعَماَرَة  اجِّ  احْلَ �ِسَقاَيَة  ))اأََجَعْلُتْم  فريقني 
ُ اَل  ِ َواهللَّ َي�ْسَتُووَن ِعْنَد اهللَّ ِ اَل  ااْلآَِخِر َوَجاَهَد يِف �َسِبيِل اهللَّ َواْلَيْوِم   ِ ِباهللَّ
 ِ ِذيَن اآََمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا يِف �َسِبيِل اهللَّ امِلِنَي . الَّ َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ
اْلَفاِئُزوَن((  ُهُم  وَلِئَك  َواأُ  ِ اهللَّ ِعْنَد  َدَرَجًة  اأَْعَظُم  ْنُف�ِسِهْم  َواأَ ِباأَْمَواِلِهْم 
االأعمال  قدر  على  تتفاوت  الدرجات  الأن  وذلك  )التوبة:20/19(.. 
املجاهدين  ت�سحيات  عظمة  مــدى  يخفى  وال  الت�سحيات  وعظم 

وال�سهداء.
تاأريخه  من  وا�ستثنائية  ع�سيبة  مبرحلة  الت�سحيات  عراق  مير  واإذ 
الكفائي  اجلهاد  فتوى  عامني  قبل  انبثقت  الزكية..  بالدماء  احلافل 
ال�سي�ستاين  علي  ال�سيد  ب�سماحة  متمثلة  العليا  للمرجعية  التاريخية 
بالذود  اهلل  نداء  تلبي  ال�سعبي  احل�سد  قوات  هي  وها  اهلل،..  حفظه 
عن عراق املقد�سات..باذلة مهجها رغم كل ما يواجهها من حتديات 
َوَما  ِبِه  ُقُلوُبُكْم  َوِلَتْطَمِئنَّ  َلُكْم  ُب�ْسَرى  اإِالَّ   ُ اهللَّ َجَعَلُه  ))َوَمــا  وعقبات 
ِكيِم(( )اآل عمران:126(. وهذا  ِ اْلَعِزيِز احْلَ ُر اإِالَّ ِمْن ِعْنِد اهللَّ النَّ�سْ

وعٌد من اهلل وهو �سبحانه ال يخلف امليعاد.    
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تزاحمت و�سائل الإعالم الهندية 
ومبختلف لغاتها الجنليزية 

والوردو والهندية لنقل احلدث من 
ار�س الواقع بعد ان كانت ت�ستقي 

الأحداث من و�سائل اإعالمية م�سللة 
كاجلزيرة والعربية التي كان لها 
اليد الطوىل لنقل ماتراه منا�سبا 

اىل العامل. 

االعالم اهلندي: عـــــــني آسيا عىل العراق

قراءة في كتاب

• ح�سني عبد المري

من  وتعتربهم  ومنظريها  ومفكريها  بقادتها  تفتخر  االمم  اإن 
جهد  من  قدموا  ملا  برفاهية  بعي�سهم  الف�سل  اأ�سحاب  �سمن 
وبالغايل  بالنف�س  الت�سحية  اىل  و�سلت  رمبا  وت�سحيات  وعرق 
وال�سعب  )االر�ـــس  مــفــرداتــه  بكل  الــوطــن  اجــل  مــن  والنفي�س 

واملقد�سات والرثوات واملثل وغريها( .
املا�سي  الــقــرن  يف  وبخا�سة  تاريخنا  يف  املهمة  االمثلة  ومــن 
االنتفا�سة ال�سعبانية التي كانت �سببا فيما بعد ل�سقوط ال�سنم 
تلك  نرى  اأن  املوؤ�سف  ومن  احلبيب،  عراقنا  �سدر  على  اجلاثم 
االنتفا�سة ال�سعبانية مل تد من يقف اىل جانبها كما هو احلال 
عك�س  على  دول  عدة  من  مولت  التي  العربي  الربيع  ثــورات  يف 
االنتفا�سة ال�سعبانية التي وقف اجلميع بال�سد منها وعمل على 
النظام  العامل جرائم  واالمكانيات، وتاهل  الطرق  بكل  واأدها 
على  وت�سهد  باأكمله  �سعب  اإبــادة  قرر  حني  ايامها  املباد  البعثي 
ذلك املقابر اجلماعية وال�سجون واملعتقالت وماليني امل�سردين 

والالجئني يف معظم دول العامل.
 وبعد كل هذه املعاناة ظهرت بارقة االمل يف ان�سافها بعد �سقوط 
النظام ال�سابق ولكن ح�سل ما يحبط تلك املعنويات من خالل 
تهمي�س من قبل اخوان لهم عانوا يف الغربة وذاقوا مرارة الويل 

من النظام ال�سابق.
ثوار  من  املوؤمنة  الثلة  تلك  الإن�ساف  الــدعــوة  من  بد  ال  وهنا   
االنتفا�سة ومعاملتهم معاملة اخوتهم من ابناء ال�سعب العراقي 
جمل�س  من  �سدرت  التي  القوانني  تف�سري  يف  االجتهاد  وعــدم 
املعنى  وا�سحة  قوانني  وكانت  الربملان  عليها  و�سادق  الــوزراء 
وتكون  ينفذ  قد  و�سربهم  و�سرب  حــدود  �سيء  فلكل  واملــعــامل، 

انتفا�سة من اجل احلقوق.
اىل  وظائفهم  وبكافة  االعالميني  لكل  اأخــرى  دعوة  من  بد  وال   
نف�سها  وحرمت  انف�سها  قدمت  التي  الثلة  تلك  بجنب  الوقوف 
لهم  تقدم  مل  ــة  دول يف  قاحلة  �سحراء  و�سط  العي�س  وتقبلت 
ب�سبب  الفكرية  احلــرب  �سدهم  ر�ست  ومــا  املنا�سب  ــرتام  االح

االختالف العقائدي معهم.
لقد كانت تلك الثلة من بني اأهم الركائز واالأ�سباب التي ادت اىل 
ا�سقاط ال�سنم وبداية جديدة لعراق جديد يوؤمن بالدميقراطية، 

فال ينبغي تاهلهم وال بد من ان�سافهم .

اين حقي؟
تاأمالت
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تقارير

بعد التواجد يف ار�س امليدان الكرث من 15 و�سيلة اعالمية اختلفت مابني 
الدويل /  �سعبة االعالم  قبل  بعد دعوة من  ووكالة خربية و�سحف  قناة 
ليكون حتت  ملتقى  كان  وقد  املقد�سة  العتبة احل�سينية  االعالم يف  ق�سم 
املوؤ�سرات  تغريت  العراق"  على  ا�سيا  عني  الهندي:  االعــالم   " عنوان 
واختلفت النظرة ال�سائدة حول العراق بانه �ساحة حرب والميكن العي�س 
فيه لتنقل الكرثمن مليار �سخ�س حقيقة مايدور يف العراق من بطوالت 
والدعم  النازحني  خميمات  يف  ال�سني  ال�سيعي  والتعاي�س  احل�سد  البناء 

االحمدود من قبل العتبات واملرجعيات للنازحني وللمقاتلني.
عن  الهندية  الــتــاميــز  �سحيفة  خــاتــالين  �سمري  االعــالمــي  ا�ــســار  ــد  وق
ت�سوراتهم قبل وبعد زيارتهم اىل العراق اىل ان ت�سوراته فيبادئ االمر 
كانت عبارة عن ان العراق هو �ساحة حرب والميكن التنقل بني املناطق 
ولكن بعد ح�سوري امليداين تغريت ال�سورة جذريا حيث بقاءنا يف كربالء 
يف  امل�ساهم  ال�سعبي  احل�سد  يف  قادة  للقاء  وبغداد  النجف  اىل  وزيارتنا 

قتال داع�س خري دليل على ان اغلب مناطق العراق امنة متاما.

وقد بني خاتالين يف مقاله الذي ن�سر يف �سحيفة التاميز حتت عنوان " 
كيف غريت فتوى عامل م�سار داع�س" وجاء فيها    " ان املرجعية الدينة 
العليا يف النجف كان لها الدور االكرب يف ايقاف زحف ع�سابات داع�س 

االرهابي الذي كان على ابواب مدينة بغداد".
احل�سد  جرحى  باحد  لقاءه  على  ال�سوء  الكاتب  �سلط  اخــرى  جهة  من 
ال�سعبي  احل�سد  مقاتلو  ميتلكها  التي  العالية  الــروح  مدى  وعلى  ال�سعبي 
ب�سلل  ا�سابته  اىل  ادت  والتي  الفقري  العمود  يف  اال�سابة  من  فبالرغم 

ن�سفي لكنه يرغب بالعودة اىل �ساحات القتال. 
 فيما رد مدير قناة �سي ان ان اأي بي ان بوباندرا جوبي على ت�سوراته " 
باخت�سار �سديد ان العامل مل يفهم العراق ان مل يكن حا�سرا هنا وعلى 
اجلميع فهم مايدور من احداث يف العراق ويجب ان ت�سل هذه الر�سالة 

اىل جميع العامل". 
اقدم  ي�سم  بلد  الزيارة ال�ستك�ساف  �سجعتني هذه  " لقد  وا�سافة جوبي 
من  الكثري  ت�ستقطب  التي  املـــزارات  اىل  باال�سافة  ــار  واالث احل�سارات 

• تقرير: حيدر املنكو�سي 
االعالم اهلندي: عـــــــني آسيا عىل العراق
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النا�س وانا ارغب بالعودة جمددا" .
من جانب اخر بني مدير مكتب الدي ان ان لالعالم االعالمي امري علي 
خان حول �سوؤالنا حول دور االعالم يف نقل مايدور من احداث وكيفية تغيري 
هذه الروؤية ال�سلبية " انه ملن ال�سروري ان تكون هنالك جهة م�ستقلة تعمل 
التعريف  العامل لغر�س  الو�سائل االعالمية ومن خمتلف بقاع  على دعوة 
على نقل االحداث من ار�س الواقع بدال من ان توؤخذ من م�سادر جمهولة 
وعلى ان يكون هنالك دميومة ملثل هكذا برامج والتي تعطي دافعا للجميع 

بزيارة العراق".
وا�سافة خان " ان االعالم الهندي يف غفلة عما يدور يف العراق وان الكثري 

وان  تاوؤويلها  يتم  االحداث  من 
ــكــثــري مـــن احـــــداث الــعــنــف  ال
ال�سنة  بني  الهند  �سهدتها  التي 
على  دليل  اال  ماهي  وال�سيعة 
ان ياخذ االعالم دوره يف هذا 

اجلانب".
زي�سان  ال�سحفي  �سرح  فيما 
حيدر يف وكالة بي تي ان قائال" 
بعد  العراق  اىل  زيارتنا  جاءت 
�ــســرورة  هنالك  ان  مل�سنا  ان 
الـــدور  عــلــى  الــ�ــســوء  لت�سيلط 
احل�سد  مــقــاتــلــو  يلعبه  الــــذي 
امر  وهــو  الــعــراق،  يف  ال�سعبي 
الهند  اىل  ماي�سل  الن  مهم 
مقلوب  املزيف  االعــالم  بفعل 
�سيعية  �سنية  احلرب  ان  وعلى 
اجــــواء  ــق  خــل اىل  ادت  ممـــا 
يــ�ــســودهــا الــتــوتــر بــني اطــيــاف 
كانوا  والذين  اال�سالمي  الدين 
متعاي�سني ومنذ االف ال�سنني" 

العراق  يف  احلرب  " ان  عنوان  حتت  مقالة  زي�سان  ال�سحفي  ن�سر  وقد 
اأي جهة دينية  ان داع�س ال ميثل  الكاتب  �سنية �سيعية" حيث بني  لي�ست 
واخر يف  بني مذهب  اليفرق  فهو  ذلك  على  والدليل  ارهابي  تنظيم  وهو 
ال�سيخ  باملرجع  ال�سوء على لقاءهم  املقال  القتل. فيما �سلط  او  التفجري 
ب�سري النجفي ناقال كالم املرجع النجفي " على االعالم الغربي يدرك ان 

احلرب لي�ست طائفية"    
ومن جانب اخر او�سحت مرا�سلة  جمموعة قنوات االن دي تي يف راديكا 

بورديا حول �سوؤالنا عن كيفية الق�ساء على االفكار املتطرفة حول العامل 
" يجب ان يكون هنالك تن�سيق عال بني علماء جميع الطوائف واملذاهب 
تلقي  والتي  املتطرفة  االفكار  هذه  ويكفر  يدين  بيان  ي�سدر  ان  و�سرورة 

ب�ساللها على حقيقة الدين اال�سالمي".
 وا�سافة " نحن نعاين يف الهند من االفكار املتطرفة التي تفتك بالكثري 
من ال�سباب والفكر الوهابي امل�ست�سري يف اغلب املناطق الفقرية مر�س 
خطري الميكن ان نتخل�س منه اال ان تكون وقفة حقيقية ومن اجلميع وان 
كاهمية  مهم  دور  لالعالم  ان  اجلميع  على  واليخفى  كلمة  للجميع  تكون 
املوؤ�س�سات الدينية التي تزرع االفكار اخلطرية يف عقول ال�سباب وباالموال 

التي يتم اغراءهم بها".
باللغة  ــوي  ــدي ــي ف تــقــريــر  ويف 
دي  " ان  ال  لقناة  االجنليزية 
" حماربو  تي يف" حمل عنوان 
احل�سني لقتال داع�س" �سلطت 
احل�سد  مقاتلو  عــلــى  الــ�ــســوء 
ال�سهداء  اعداد  وعلى  ال�سعبي 
الـــذيـــن �ــســقــطــوا دفـــاعـــا عن 
خالل  من  واملقد�سات  الوطن 
الرتكيز على �سورهم املنت�سرة 
يف االماكن العامة ومدىاعتزاز 

ال�سعب العراقي بهم" 
وقد ا�سافت يف تقريرها لقاءها 
يف  ال�سعبي  احلــ�ــســد  هيئة  يف 
احل�سد  قيادات  باحدى  بغداد 
من حمافظة االنبار لتو�سح ان 
احل�سد مل يقت�سر على ال�سيعة 
مل  ــر  ام ــو  وه اي�سا  ال�سنة  بــل 

يدركه العامل اخلارجي.
مت ترجمت الفيلم الوثائقي اىل اللغة الهندية وملدة �ساعة كاملة.

من جانب اخر بني ال�سحفي يف �سحيفة االنقالب دكتور حممد ميني حول 
طبيعة املجتمع العراق والتعاي�س ال�سلمي قائال " ال اعرف املجاملة اطالقا 
ولكني �سراحة مل اجد الطف من النا�س الذين التقيتهم  وتولت بينهم 
يف اال�سواق فهم فعال مثال للمجتمع ال�سلمي وبالرغم من مامير بال�سعب 
من نكبات وعلى خمتلف الطبقات فتجد املواطن العراقي ذو روح عالية 

وهم يت�سفون بالكرم" 
اىل  رحلة  بعنوان  مقاالت  �سل�سلة  ميني  حممد  الدكتور  الكاتب  ن�سر  وقد 
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العراق وبواقع ع�سر حلقات بني فيها خمتلف اجلوانب وجميع ال�سخ�سيات 
التي لقاءها يف العراق وعلى طبيعة اخلدمات املقدمة من قبل العتبات اىل 
الزائرين واملواطنني باال�سافة اىل زيارته اىل خميم النازحني  حيث اتقى 
بعدد من النازحني  وبينو له عن الت�سهيالت املقدمة من قبل اجلميع لهم. 
يف حني التقينا بالدكتورة و�سيم را�سد من �سحيفة جوتها دنيا وكان لها 
الدول  خمتلف  ومن  االعالمية  الو�سائل  دعوة  ا�ستمرار  �سرورة  يف  راي 
العاملية مع �سرورة توا�سل العتبة احل�سينية مع اجلميع وان تكون على بعد 
خطووة من كل االطراف الن احل�سني عليه ال�سالم ليمثل امل�سلمني فقط 
ان  يعلم  واجلميع  والتعاي�س  احلرية  رمز  وهو  جمعاء  االن�سانية  ميثل  بل 

�سد  كانت  النها  الع�سور  مر  على  خالدة  ثورته 
احل�سينية  العتبة  ت�ستثمر  ان  يجب  لذا  الظلم، 
املقد�سة مكانتها بالتوا�سل واحل�سور يف خمتلف 

امليادين. 
من  عــدد  را�سد  و�سيم  ل�سحفية  وكانت 
 " املقالت كان اخرها مقال حتت عنوان 

حرب من اجل البقاء يف العراق"
عبد  بال�سيخ  لقاءنا  " خــالل  باملقال  جــاء  وقــد 
ال�سيد  الديني  املرجع  ممثل  الكربالئي  املهدي 
ان  يجب  قائال"  �سرح  حيث  ال�سي�ستاين  علي 
من  مــايــدور  لــواقــع  حقيقي  نقل  هنالك  يــكــون 
من  مايدور  وان  العراقية   ال�ساحة  يف  احــداث 
بل  �سيعية  �سنية  لي�ست  هــي  الــعــرق  يف  حــرب 
ب�سيء.  لال�سالم  الميتون  متطرفني  �سد  حرب 
وبني  الهند  تعي�سه  الــذي  ال�سلمي  التعاي�س  ان 
خمتلف الديانات يجب ان يكون نف�سه يف العراق 
بني  ال�سلمي  التعاي�س  هنالك  يكون  ان  ويجب 

جميع الطوائف".
" توجهنا  النازحني  خميم  على  را�سد  وركــزت 

ال�سنة  مــن   نازحني  املخيم  ي�سم  حيث  النازحني  خميمات  اىل  الحقا 
العتبة احل�سينية املقد�سة  بالتعاون مع  ان�سائه  الذي مت  وال�سيعة  وامل�سيح 
بامل�ساهمة  وذلك  النازحني  وجوه  على  التفاوؤل  لزرع  دائما  ت�سعى  والتي 
يف توفري فر�س لتعليم االبتدائي واملتو�سط من خالل بناء املدار�س على 
�سكل كرفانات مع تقدمي بع�س امل�ساعدات حيث ترى على وجوه االطفال 
التي  ال�سعوبات  من  الرغم  وعلى  ينتظرهم،  الــذي  املجهول  امل�ستقبل 
اىل  بالعودة  واالمــل  ال�سجاعة  ا�سرة  كل  رب  داخــل  تد  لكن  يواجهوها 

ديارهم" .
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أ د. حميد حسون بجية
• قراءة: 

   ويبداأ املوؤلف ف�سله االأول بالكالم عن )اإعجاز القراآن: من االإعجاز 
مثل  فيه  القدماء  واآراء  عام  االقت�سادي(ب�سكل  االإعجاز  اإىل  العلمي 
الغزايل وال�ساطبي والرازي وال�سيوطي، وكذلك املعا�سرين مثل حممد 
عبده واملراغي وابن عا�سور. ثم يقول اأن لالإعجاز وجوها كثرية ال ميكن 
جمعها يف كتاب، وال ميكن اأن يحيط بها اأحد. ومن ذلك قول املراغي اأن 
املق�سود باالإعجاز العلمي ال يعني اأن القراآن ي�ستمل على جميع العلوم، 
واإمنا )اأنه اأتى باأ�سول عامة لكل ما يهم االإن�سان معرفته ل�سالح الدين 

واإعمار الدنيا(. 
فمنهم  ال�سدد:  العلماء يف هذا  فريقني من  ثمة  اأن  املوؤلف  ويقول      
من مينع هكذا تف�سري مثل ال�ساطبي؛ ومنهم من اأجازه، ولكن ب�سروط 
اأكرث  اأن نكون  الغزايل والرازي وال�سيوطي وحممد عبده. فينبغي  مثل 
اإعجازا اإىل  ت�سددا يف االإعجاز  مما نحن يف التف�سري. الأننا لو ن�سبنا 
االإعجاز  فما م�سري  النظرية،  تغريت  ثم  ما،  نظرية  اعتمادا على  اآية 

املزعوم؟ ولو تكررت احلالة، لكان االإعجاز للعلم ال للقراآن. 
   ثم يذكر املوؤلف مزايا التف�سري العلمي. فمنها تنب تقييد احلريات 

الفكر  وتاليف  والبحث؛  التاأمل  على  امل�سلمني  وحث  والعلمية؛  الفكرية 
غري  ودعــوة  وعلومه؛  التف�سري  حركة  ودعــم  اجلامد؛  والفهم  اخلامد 
امل�سلمني اإىل االإ�سالم لفهمهم االإعجاز العلمي اأكرث من فهمهم لالإعجاز 

اللغوي؛ والرد على من يروج ل�سبهة التناق�س بني الدين والعلم.  
    ثم يذكر املوؤلف بع�س من اأ�سلم من علماء الغرب واأقواال لهم يف هذا 

املجال، مثل دكتور غرينييه وليون رو�سي وغارودي. 
   ويف الف�سل الثاين يدعونا املوؤلف حتت عنوان)اقراأ هذا الكتاب( اإىل 

قراءة القراآن. ويذكر موا�سفات رائعة لهذا الكتاب العزيز.
الالحقة،  الف�سول  على  االقت�سادية  موا�سيعه  املوؤلف  يوزع  بعدها     
ففي  املــوا�ــســيــع.  هــذه  مــع  تتعامل  الــتــي  الكرمية  االآيـــات  مــن  متخذا 
�سورة  من   14 االآية  يف  االقت�سادية(  )امل�سكلة  يتناول  الثالث  الف�سل 
الباحث  ي�سوق  اأن  وبعد  ال�سهوات...(.  حب  للنا�س  عمران)ُزين  اآل 
اآراء العلماء القدماء كالرازي، واملعا�سرين كجالل اأحمد اأمني وال�سيد 
حممد باقر ال�سدر وحممد قطب حلل امل�سكلة االقت�سادية املتمثلة يف 
املوارد  يف  اهلل  �سنة  للندرة:  م�سدرين  هنالك  اأن  يذكر  التوزيع،  �سوء 

عنوان الكتاب: اإلعجاز االقتصادي للقرآن الكريم

تأليف: د. رفيق يونس| مركز أبحاث االقتصاد 
اإلسالمي

الناشر: دار الزهراء| بيروت

قراءة في كتاب

الإعجاز القت�سادي للقراآن الكرمي

يركز املوؤلف يف مقدمته للكتاب على طريقة تف�سري القراآن ح�سب الخت�سا�س. وبذلك تتكون لدينا 
جمموعة من التفا�سري املتخ�س�سة, توؤلف تف�سريا كامال ومالئما. وما ي�سجع املوؤلف على الإقدام على 
ذلك هو ما �سبق له من كتابات يف حقل القت�ساد الإ�سالمي, اإذ اأنه كتب )ما يزيد على خم�سني كتابا, 
يف جمال القت�ساد الإ�سالمي والفقه املايل(. ثم يوؤكد الباحث على اأننا بحاجة اإىل تف�سري يف كل 

ع�سر, وذلك ملا ملعارف وعلوم الع�سر من اأثر على تف�سري القراآن الكرمي.
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االقت�سادية  امل�سكلة  اأن  ويقول  النا�س.  و�سلوك  واالقت�سادية؛  احلرة 
عند  واالأمــة،  واملن�ساأة  والعائلة  الفرد  امل�ستويات:  كافة  على  موجودة 
اأن  ويقول  املنعزل.  واالإن�سان  االجتماعي  االإن�سان  عند  والغني،  الفقري 
بينما  هند�سية،  مبتوالية  تزداد  احلاجات  باأن  مالثو�س)1834(  زعم 
تزداد املوارد الغذائية مبتوالية عددية، مبالغ فيه، بل هو وهم وخرافة. 
لكن الندرة الن�سبية حقيقة ال خرافة. ولو كانت االأخرية خرافة، لكان 

علم االقت�ساد نف�سه خرافة، الأنه علم الندرة.
  ويف الف�سل الرابع يتناول مو�سوع)االإن�سان االقت�سادي الر�سيد( يف 
االآية 5 من �سورة الن�ساء)وال توؤتوا ال�سفهاء اأموالكم التي جعل اهلل لكم 
قياما وارزقوهم فيا واك�سوهم(. ويف هذه االآية واالآية الثانية وال�ساد�سة 
اهلل  اأمــر  فقد  االإن�سان.  ذلك  اإىل  اإ�سارة  هنالك  نف�سها،  ال�سورة  من 
برت�سيد �سلوك االأبناء لي�سلوا اإىل مقام االإن�سان االقت�سادي  الر�سيد، 
واأمر بتعظيم املنافع واالأرباح، واالإنفاق من الربح حمافظة على راأ�س 
املال. كما دعا اإىل ح�سن اإدارة املال وا�ستثماره وتنميته. كان كل ذلك 

قبل ظهور علم االقت�ساد بوقت طويل. 
  ويف الف�سل اخلام�س يتطرق اإىل مو�سوع )تعظيم الربح( يف االآيات 
الن�ساء.  االإ�سراء و6  من �سورة  االأنعام و34 من �سورة  152 من �سورة 
هي  بالتي  اإال  اليتيم  مــال  تقربوا  االأنــعــام)وال  �سورة  يف  تعاىل  فيقول 
اأح�سن(. ويقول املف�سرون اأن املق�سود بالتي هي اأح�سن ال�سعي يف تنمية 
ذلك املال وتثمريه. اأي حفظ اأ�سوله وتثمري فروعه. مبعنى اآخر، لو كان 
االأكرث  الخرتنا  االآخــر،  على  ربحه  يف  اأحدهما  يزيد  م�سروعان  لدينا 

ربحا منهما. 
   ويف الف�سل ال�ساد�س يتطرق اإىل )�سيا�سة تقليل اخل�سائر( يف االآية 
71 من �سورة الكهف املباركة)...حتى اإذا ركبا يف ال�سفينة خرقها...(. 
اخل�سر)ع(،  يعب  مل  فلو  اخل�سائر.  تقليل  �سيا�سة  م�سمار  يف  وهــي 
بني  اختيار  فهناك  امللك.  لغ�سبها  ال�سفينة  تلك  املعروفة،  الق�سة  يف 
االثنني،  اجتناب  ميكن  وال  بالكامل.  ال�سفينة  وخ�سارة  العيب  خ�سارة 
واالإدارة  االقت�ساد  علوم  يف  ذلك  ويعرف  ال�سررين.  اأخف  قاعدة  اأي 
والعلوم الع�سكرية)ب�سيا�سة تقليل اخل�سائر اإىل اأدنى م�ستوى ممكن(. 
اإف�ساد وواقعه  وهو من باب حت�سيل املنفعة باالإف�ساد القليل. فظاهره 
االأدنــى  اإىل  اخل�سارة  تقليل  يف  كبري  مغزى  ذات  فالق�سة  اإ�ــســالح. 
 .maximization الربح  وتعظيم   minimization
ربح  لنا  يتحقق  ال�سغرى  باخل�سارة  الكربى  اخل�سارة  ندفع  وعندما 

مقداره الفرق بني اخل�سارتني.
اإىل  ال�سرب  نظرية  ن�سيف  املوؤلف)هل  يت�ساءل  ال�سابع  الف�سل  ويف    
نظريات التنمية؟( كما يف االآية 3من �سورة الع�سر)وتوا�سوا بال�سرب(. 
امل�سهلة  القيم  من  وهو  االيجابي،  ال�سرب  اإىل  كبرية  بحاجة  فالتنمية 

للتنمية التي اأغفلها علماء التنمية.
    و يف الف�سل الثامن يناق�س )نظريات الفائدة(. فبخ�سو�س الربا 
الروم  ففي  والبقرة.  عمران  واآل  والن�ساء  الــروم  �سور  يف  اآيــات  وردت 
االآية 39 مثال يقول �سبحانه)وما اأوتيتم من ربا لريبو يف اأموال النا�س 
فاأولئك هم  وجه اهلل  تريدون  زكاة  اأوتيتم من  وما  يربو عند اهلل  فال 
امل�سعفون(. وقد �سبه بع�س النا�س الربا بالبيع. لكن العديد من االآيات 
اأكدت على حمق الربا. فالربا يت�ساعف يف احلرام والزكاة تت�ساعف 
يف احلالل. واهلل ين�سر دينه بغري امل�سلمني:  فالعلماء الغربيون الذين 
حاولوا حتليل الربا يف القرون االأخرية يف نظريات مثل نظرية املخاطرة 
ونظرية التف�سيل الزمني  ونظرية تف�سيل ال�سيولة وغريها مل ت�ستطع 
اأثبته  تربير هذا النوع من العائد. وبذلك عجزوا )اأن يثبتوا عك�س ما 
اإزاء اإعجاز اقت�سادي)مل يتم فيه  القراآن العظيم(. وبهذا نحن نقف 
تطويع الدين للعلم....بل مت فيه اإثبات عجز العلم عن خمالفة الدين(.
  ويف عجالة، يتناول الكاتب يف الف�سل التا�سع )القر�س عقد معاو�سة 
ال  اأموالكم  روؤو�س  البقرة)....فلكم  �سورة  من   279 االآية  يف  ناق�سة( 
الزمني  )التف�سيل  يتناول  العا�سر  الف�سل  ويف  ُتظلمون(.  وال  َتظلمون 
االإن�سان)اإن  �سورة  من   27 االآية  يف   )time preference
هوؤالء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيال(. ويف الف�سل احلادي 
التوبة)اإمنا  �سورة  من   60 االآيــة  يف  اجلــدوى(  درا�سات  يتناول  ع�سر 
ويف  قلوبهم  واملوؤلفة  عليها  والعاملني  وامل�ساكني  للفقراء  ال�سدقات 
الثاين  الف�سل  ويف  ال�سبيل(.  وابن  اهلل  �سبيل  ويف  والغارمني  الرقاب 
االآية  يف  حالها(  على  االأخــرى  االأ�سياء  بقاء  اإىل)�سرط  يتطرق  ع�سر 
واحد  مباء  متجاورات...ي�سقى  قطع  االأر�ــس  الرعد)ويف  �سورة  من   4
ع�سر  الثالث  الف�سل  ويف  االأكـــل....(.  يف  بع�س  على  بع�سها  ونف�سل 
االأعراف)والبلد  �سورة  من   58 االآيــة  يف  التفا�سلي(  )الريع  يتناول 
يتناول  ع�سر  الرابع  الف�سل  ويف  ربــه...(.  بــاإذن  نباته  يخرج  الطيب 
فيها  ف�سلت)وقدر  �سورة  من   10 ــة  االآي يف  الن�سبية(  املزايا  نظرية 
اأقواتها(. ويف الف�سل اخلام�س ع�سر يتطرق اإىل )مبداأ توزيع املخاطر( 
باب  من  تدخلوا  ال  بني  يا  يو�سف)وقال  �سورة  من  و68   67 االآيتني  يف 
واحد....(. ويف الف�سل ال�ساد�س ع�سر يركز على )اإعادة توزيع الدخل 
والرثوة( يف االآية 7 من �سورة احل�سر)ما اأفاء اهلل على ر�سوله...كي ال 
يكون دولة بني االأغنياء منكم(. ويف الف�سل ال�سابع ع�سر يناق�س االآية 
ولي�س  واأخريا  والبحر...(.  الرب  الف�ساد يف  الروم)ظهر  �سورة  41 من 
اآخرا، يخ�س�س الف�سل االأخري لعلم املحا�سبة: هل له اأ�سول اأو اإ�سارات 

يف القراآن؟ ويتناول ذلك يف عدة اآيات مباركة.
لو  عظيما  نفعا  لقارئه  يقدم  لكنه  ال�سفحات  قليل  فالكتاب  وختاما، 

اطلع عليه عن كثب. 
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اعالم ومفكرون

ظل العقل النقدي العراقي منذ انبثاق م�ساعل النه�سة الفكرّية مطلع القرن املا�سي وحتى يومنا هذا عقال فاعال وموؤثرا يف ج�سد 
الثقافة العربية من خالل جمموعة طروحاته التي لم�ست الواقع باإ�سكالياته ومداخله املتعددة, وقد تكثفت جهود هذا العقل 

منت�سف القرن املا�سي- اأي بعد جيل الرّواد- لتنتج يف العقدين  الثمانيني والت�سعيني جيال جديدا من النقاد واملفكرين اخلارجني 
من متاهات احلروب واحل�سار والدكتاتورّية  والباحثني عن الأحالم وعن اإجاباٍت مقنعة لبع�س ال�سئلة احلارقة واملحرّية بغية 

الو�سول اإىل اعادة �سياغة الواقع الثقايف وت�سكيله من خالل نوافذ عديدة جديدة, منها: حماولة تفكيك العالقة مع الآخر 
الغربي, واملوقف من املوروث وطريقة النظر اإىل الذات واإىل امل�ستقبل و�سوى ذلك من اأمور اأخرى .

يا�سني • علي 

)1957-....( عبد اهلل ابراهيم 

جتاذبات املركز واألطراف! 
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ويقف عبد اهلل اإبراهيم املولود عام 1957م باإحدى القرى التابعة  
والتاآلف بني قومياتها وعرقّياتها  بالتاآخي  املعروفة  ملدينة كركوك 
ودياناتها املتنوعة على قائمة النّقاد واملفكرين اجلدد الذين قدموا 
الإ�سكاليات  واملغايرة  اجلديدة  املعرفية  وت�سوراتهم  قراءاتهم 

الواقع الثقايف والتبا�ساته العديدة.  
بداأ عبد اهلل اإبراهيم كاتبا للق�سة يف اأول ظهور ثقايف له، وذلك 
من خالل جمموعته الق�س�سية امل�سماة) رمال الليل عام1988( 
لل�سرد  املعريف  البعد  ا�ستكناه  اإىل  الق�س  لعامل  ع�سقه  قاده  وقد 
حتّول  درجــة  اإىل  والغام�سة  الرحبة  عوامله  وا�ستنطاق  العربي 
اإبراهيم  له  اأخل�س  فكري  م�سروع  اإىل  االأّيــام  الع�سق مبرور  ذلك 
يقف  ال�سردية  الدرا�سات  يف  متمّيزا  كتابا  الع�سرين  قرابة  فاأثمر 
1991م  عام  بغداد  جامعة  من  للدكتوراه  اأطروحته  مقدمتها  يف 
للموروث  ال�سردية  البنية  العربية، بحث عن  واملو�سومة )ال�سردية 
ــك درا�ــســاتــه الــعــديــدة كاملركزية  احلــكــائــي الــعــربــي، ثــم تــال ذل
واملرجعيات  العربية  والثقافة  واالختالف  واملطابقة  اال�سالمية 

امل�ستعارة و�سوى ذلك من درا�سات وبحوث اخرى.
 وقد مّر هذا امل�سروع  بطورين رئي�سني:  اأولهما تعامل من خالله 
الناقد املفّكر مع ال�سرد على اأّنه و�سيلة اأدبية خم�سو�سة بالكتابة 
االأوىل،  ودرا�ــســاتــه  كتاباته  يف  جليا  ذلــك  ويظهر  فقط،  الفنّية 
بـ  ربطه  خالل  من  ال�سرد  مبفهوم  اإبراهيم  فيه  يرتقي  وثانيهما 
ا�ستملت  بذلك على دالالت جديدة  لينفتح  الثقافية(  )املركزيات 
احلا�سنة  ال�سرديات  وكافة  والتاريخية،  الدينية،  املرويات  على 
لفكرة الهوية، واحلداثة، واالأعراق، واالأقليات، وجممل التخيالت 
يعّد  ما  وهو  ولغريها،  بنف�سها  لنف�سها  املجتمعات  تر�سمها  التي 

حتوال يف امل�سار الفكري لهذا الناقد. 
وملا كان العامل االإن�ساين برّمته عبارة عن مركز مبقابل اأطراف، 
اأنتجها  لرتاتبية  خ�سعت  هــيــاأة  اإال  تكن  مل  هــذه  الــعــامل  و�ــســورة 
ال�سنني، لذا فاإن  املركز واالأطراف متتابعان  الب�سري عرب  الفكر 
ومتالزمان وراء م�ساحة وا�سعة من ال�سراع، حيث لوال املراكز ملا 
ظهرت االأطراف، ف�سال عن اأن املركز هو عامل حمّفز اأحيانا على 
خلق االإبداع وحماوالت الرقي والتطّلع لالأف�سل عند الهام�س من 
خالل املناف�سة وحماولة ا�ستعادة اأدوار الغَلَبة واال�ستقواء والهيمنة.
ومن هنا يركز عبد اهلل ابراهيم يف درا�ساته املذكورة على حماولة 
التابعة لها  اإعادة النظر يف هذه الرتاتبية وحماولة تعرية االأدوار 

من خالل تقدميه مفهوما للتمركز يقوم على �سورة مزدوجة لالأنا 
واالأخر ترت�سم فيها مالمح التعايل/االنتقا�س، اأي اأن �سورة االأنا 
بينما  والقوة  واالأف�سلية  املطلق  بالنقاء  دائما  تت�سم  نف�سها   عن 
وبذلك  والدونية،  واجلهل  باالنتقا�س  مقرونة  االخر  �سورة  تظهر 
على  املنغلق  املرتفع  التفكري  من  منط  اإال  هو  ما  التمركز  �سيكون 
من  باملرور  اإال  النمط  لهذا  والعوامل  االأ�سياء  تبدو  ال  الذات حيث 
خماتلة  م�سّميات  تاأخذ  قد  التي  وروؤاه  ومقوالته  مفاهيمه  خالل 
كالعقالنية واالإن�سانية والتقدم ملواجهة ح�سارة االآخر الذي يعّده 

منط التفكري نف�سه متخلفا وال اإن�ساين!  
مع  الثقافية  والعالقة  الهوية  مب�سائل  املتعلقة  بحوثه  وبخ�سو�س 
االخر والعالقة بالرتاث فاإن عبد اهلل اإبراهيم يرى اأن هذه العالقة 
احلوار  �سكل  تاأخذ  امل�سرتكة مل  العربية  ثقافتنا  اإطار  داخل  حتى 
والتفاعل واإمنا امتثلت لطرف واحد غالبا، وهو اإما طرف االإق�ساء 
واال�ستبعاد او اال�ستحواذ ال�سلبي واال�ستئثار يف معادلة املثاقفة مما 
اأدى اإىل نتيجة خطرية وهي: اأن الثقافة العربية احلديثة اأ�سبحت 
بـ)مرجعيات  مهتدية  اإما  فهي  اختالف،  ثقافة  ال  مطابقة  ثقافة 
اأفرزتها  ظروفها،  عن  خمتلفة  تاريخية  بظروف  مت�سلة  ثقافية( 
مع  متطابقة  ــا  واإم اخلا�سة،  �سروطها  لها  ح�سارية  منظومات 
اإىل  اأدى  قدمي  فكري  بنموذج  مت�سلة  تريدية  ذاتية  مرجعيات 
عالقة ملتب�سة ي�سوبها االإغواء االأيديولوجي مع االآخر ومع املا�سي 

على حّد �سواء.
ويطرح عبد اهلل اإبراهيم املفّكر والناقد اقرتاحا للخروج من هذه 
االإ�سكالية اأو االأزمة التي قد تطيح مبرتكزات هذه الثقافة الداخلة 
من  اأنيابها  ك�سرت عن  �سر�سة  لهجمة  واملتعّر�سة  ع�سرا خميفا، 
خالل دعوات العوملة والرتويج للنموذج الثقايف الغربي الذي لي�س 
الب�سرية وخ�سو�سا منها  املجتمعات  لكل  ان ي�سلح  ال�سرورة  من 

املعتّزة واملعتدة بثاقات عريقة. 
اأما هذا املقرتح فيتمّثل ب�سالح النقد والعمل على تقبله واإ�ساعته 
كمبداأ �سروري يف ن�سغ احلياة الثقافية للمجتمعات، ال �سيما وان 
على  معرفية  ذخائر  ومن  م�ستلزمات  من  ميتلك  مبا  قادر  النقد 
قادر  هو  مثلما  متمركزة  ثقافة  كل  يف  الكامنة  امل�سمرات  ف�سح 
على التهيئة واالإعداد -اإذا ما اأتيح له املجال- لهوية ثقافية جديدة 
ثقافات  كل  على  واالنفتاح  والتعددّية  باالختالف  توؤمن  متحّولة 

االأطراف املق�ساة واملهّم�سّة!
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تحقيقات

نداء عظيم وفداء كريم
الفتوى واحلشد الشعبي

•حتقيق:�سالم الطائي ـ حممود امل�سعودي
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حتقيقا  اعـــدى  احل�سينية  الــرو�ــســة  جمــلــة 
الفتوى  الثاين ل�سدور  العام  مبنا�سبة ذكرى 

املباركة.
الفرق بني املقاتل واملجاهد

عالء  ال�سيد  ال�سيعي  الــوقــف  ديـــوان  رئي�س 
املو�سوي قال يف كلمة له خالل تكرمي عوائل 
ان  يجب  ال�سعبي:  احل�سد  وجرحى  ال�سهداء 
ال نن�سى ان الفتوى املباركة  هي مدار عملنا 
من  ينطلق  حينما  املجاهد  ان  مبعنى  جميعا 
فقط  مقاتل  ال  حقيقي  جماهد  فانه  الفتوى 
فاملقاتل  واملجاهد  املقاتل  بني  فرق  وهناك 
يده  ميد  او  يعتدي  قد  لكنه  يقاتل  ان  ميكن 
الأموال النا�س وقد يخالف احلكم ال�سرعي اال 
الذي  املقاتل  ، الن  ان املجاهد ال يفعل ذلك 
باالأمور  يلتزم  مقاتل  املرجعية  بفتوى  يخرج 
على  وي�سري  النا�س  حقوق  ويحرتم  ال�سرعية 

اال�سرى  مع  التعامل  يف  البيت  اهــل  طريقة 
وممتلكات النا�س يف االرا�سي املحررة. اذن 
املجاهدون  ويبقى  الفتوى  مدارها  حركتنا 
يوجه  ماذا  االعلى..  مرجعهم  مدار  يدورون 

وماذا ياأمر املرجع ياأمترون. 
على  يقت�سر  ال  اجلهاد  ان  هو  االخــر  االمــر 
واخلــطــوط  االوىل  اجلــبــهــات  يف  املــقــاتــلــني 
اخللفية بل هناك جهاد ميار�سه اآالف النا�س 
االبطال  ال�سباب  لهوؤالء  الداعمني  املــدن  يف 
وهناك جهاد يقوم به االطباء وجهاد يقوم به 
التجار اهل اخلري اهل العطاء وهناك جهاد 
الذين  واملبلغون  العلمية  ــوزات  احل به  تقوم 
امل�سكلة  بــداأت  ان  منذ  اجلبهات  يفارقوا  مل 
اأ�ساتذة  من  العلم  طلبة  تد  جبهة  كل  ففي 
وتد  م�سهود  امــر  هــذا  ومعممني  وف�سالء 
اأنا�س  وهناك  ال�سهداء  من  الع�سرات  منهم 

كثريون ال ميكن ان نح�سيهم .
يريدون  كمجتهدين  ي�سنف  احل�سد 

تخلي�س بالدهم من الأعداء
م�ست�سار رئي�س وزراء اإقليم البنجاب لالأمور 
ح�سني  حممد  ال�سيخ  باك�ستان  يف  الدينية 
التي  البلدان  جميع  حال  حاله  العراق  اكرب: 
الواجب  فــان  واالإرهــــاب  لالعتداء  تتعر�س 
يدافع  ان  والــقــانــوين  ــي  واالأخــالق ال�سرعي 
فعله  وما  وعر�سه  واأر�سه  ماله  عن  االإن�سان 
الديني  املرجع  من  بفتوى  ال�سعبي  احل�سد 
عن  للدفاع  ال�سي�ستاين  علي  ال�سيد  االأعلى 
ان  ومقد�ساته مل ميكن  و�سعبه  الوطن  ار�س 
ومن  من�سبه  كان  مهما  �سخ�س  اي  يتجاوز 
اي دول ان ي�سنف احل�سد ال�سعبي  باالإرهاب 
وامليلي�سيات واإمنا ي�سنف كمجتهدين يريدون 
�سيء  وهــذا  االحتالل  من  بالدهم  تخلي�س 

ما ان اأ�سدرت املرجعية الدينية العليا فتوى الدفاع الكفائي حتى هب العراقيون من خمتلف 
العمار حلمل ال�سالح والنخراط �سمن ت�سكيالت وزارتي الدفاع والداخلية للدفاع عن 

ار�س العراق و�سعبه ومقد�ساته �سد كيان داع�س الرهابي الذي اغت�سب جزء من الرا�سي 
العراقية قبل �سدور الفتوى, ولكن بعد �سدور الفتوى يف الرابع ع�سر من �سعبان لعام 1435 

هــ ,غلبت املوازين واأعادت  الروح للقوات الأمنية وا�ستطاعوا حترير املناطق واحدة تلو 
اأخرى.

املقاتل الذي خيرج بفتوى 

املرجعية مقاتل يلتزم 

باألمور الرشعية وحيرتم 

حقوق الناس ويسري عىل 

طريقة اهل البيت يف التعامل 

مع االرسى وممتلكات 

الناس يف االرايض املحررة
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ان  ي�سور  ان  يريد  ومــن   ، و�سرعي  قانوين 
احل�سد اإرهابي فهو يعمل من اجل االإرهاب .

ــيــة حتــاول  االأورب الـــدول  مــن  الكثري  فهناك   
�سورة  ت�سويه  على  والعمل  احلقيقة  ت�سليل 
امــام  االأكـــرب  الــعــائــق  ــه  الن ال�سعبي  احل�سد 
هذه  قبل  مــن  املجندة  االإرهـــاب  ميلي�سيات 
الدول والتي اتخذت هذه امليلي�سيات كو�سيلة 
لل�سيطرة على العراق واال�ستحواذ على اأر�سه 
وثرواته ، وما ن�ساهده يف العراق هو �سبيه ملا 
االإرهابية  اعتداءات  من  باك�ستان  يف  حدث 
والتي ت�سدت لها النا�س هدفهم االأ�سا�سي هو 
الذي  ودينهم  واأر�سهم  اأنف�سهم  عن  الدفاع 
ون�ساأل  وال�سالم،  والعدالة  الرحمة  دين  هو 
داع�س  على  حربه  يف  العراق  ين�سر  ان  اهلل 
عد  للعراق  يريد  من  جميع  وعلى  االإرهــابــي 

اال�ستقرار.
فتوى اجلهاد واجب اأن�ساين

الذي  رم�سان  بن  عمر  حممد  ال�سيخ  وقــال 
ال�سنة  علماء  وفد من  راأ�ــس  على  العراق  زار 
الكفائي"  "الدفاع  فتوى  ان  الربيطانيني: 
ال�سيد  االأعلى  الديني  املرجع  اأ�سدرها  التي 
تنظيم  ملواجهة  ال�سي�ستاين،  احل�سيني  علي 

اإن�ساين  "واجب  اأنها  االإرهــابــي  "داع�س" 
وتنطلق  جميعًا  االإن�سانية  عن  للدفاع  جاءت 
الوطن  حب  وهو  �سحيح  اإ�سالمٍي  مبنًى  من 
و�سعبها  الــعــراقــيــة  للحكومة  االأديـــــان،  مــن 
واأرا�سيهم  اأنف�سهم  عن  بالدفاع  احلــق  كل 

ومقد�ساتهم. 
ال�ساندة  الــقــوة  هــو  ال�سعبي  احل�سد 

للقوات امل�سلحة
الدكتور  ــ جامعة كربالء  القانون  كلية  عميد 
�سياء اال�سدي حتدث قائاًل: الفتوى املقد�سة 
املعنوي  للجانب  بالن�سبة  هامة  مكانة  حتتل 
والروحي لدى جميع اطياف ال�سعب العراقي 
التي  ال�سيعية  الطائفة  على  االقت�سار  دون 
كانت معينة بالدرجة اال�سا�س، لكنها �سملت  
العراقي  ال�سعب  وطوائف  فئات  من  العديد 
وبالتايل  ال�سيعي  املكون  على  االقت�سار  دون 
جدا  كبري  مب�سداق  الوطنية  اللحمة  َمثلْت 
من خالل تلبية هذا النداء ملختلف التوجهات 
الواقع  �سهده  ما  وهــذا  وال�سيا�سية  الدينية 
الفتوى  هــذه  تطبيق  جمــاالت  عنه  وا�سفرت 

الدينية.
رجــاالت  ومت�س  تطال  التي  االعــتــداءات  امــا 

التي  املــوؤ�ــســ�ــســة  هـــذه  او  ال�سعبي  احلــ�ــســد 
من  ا�سويل  ر�سمي  باإطار  ماأطرة  ا�سبحت 
للجنة  املــوقــر  ــــوزراء  ال جمل�س  تبني  خــالل 
ر�سميًا  تنظيمًا  وتنظيمه  ال�سعبي  احل�سد 
مبرجعية  ليعنى  االداري  والتنظيم  ا�سوليًا 
امل�ستلزمات  لتوفري  ال�سعبي  احل�سد  رجاالت 
اىل  جنبًا  الوقوف  اجــل  من  لهم  ال�سرورية 
العراقية  والع�سائر  امل�سلحة  القوات  جنب مع 
ـــس الــوطــن،  الــغــيــورة الــتــي دافــعــت عــن ار�
وت�سكل هذه التجاوزات انتهاكًا وخرقًا ملبادئ 
ال�سوؤون  يف  التدخل  عدم  مبادئ  منها  كثرية 
التجاوزات  هذه  كانت  واإذا  للدول  الداخلية 
احــرتام  وكذلك  البلد  خــارج  من  جــاءت  قد 
اما  ــعــراق  ال بجمهورية  اخلــا�ــســة  الــ�ــســيــادة 
من  حت�سل  التي  الــتــجــاوزات  م�ستوى  على 
ال�سعبي  احل�سد  على  املتطاولني  بع�س  قبل 
او ما يدعى بذلك هي  ال�سيا�سيني  �سواء من 
تاوزات غري مقبولة وتخالف القانون وميكن 
الن�سو�س  وفقًا  عليها  القانون  يحا�سب  ان 
قد  ــور  االم هــذه  باعتبار  مــوجــودة  القانونية 
جو  خلق  اىل  وتـــوؤدي  الطائفية  الــفــن  تثري 
جلوؤوا  الذين  ال�سيا�سيني  بع�س  من  م�سحون 

وزراء  رئــيــ�ــس  م�ست�سار   •
ــنــجــاب لـــالأمـــور  ــب اإقــلــيــم ال

الدينية يف باك�ستان

ــــــوان الــوقــف  رئــيــ�ــس دي  •
ال�سيعي

• ال�سيخ حممد ح�سني اكرب

• ال�سيد عالء املو�سوي
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وباخل�سو�س  مقبولة  غري  ت�سريحات  اىل 
االمــر  هــذا  بــان  نعقد  ال�سعبي  احل�سد  �سد 
اجل  من  اجلهود  من  املزيد  بذل  اىل  يحتاج 
بان  اجلميع  اىل  الوا�سحة  الفكرة  اي�سال 
احل�سد ال�سعبي هو القوة امل�ساعدة وامل�ساندة 
للقوات  الــبــديــل  ولي�ست  امل�سلحة  لــلــقــوات 
امل�سلحة العراقية بل هي تعمل جنبًا اىل جنب 
الدفاع عن  اجل  االمنية من  القوات  مع هذه 
التي  االرا�سي  واعــادة  و�سرفه  الوطن  ار�ــس 
اخت�سبت من قبل ع�سابات داع�س االرهابية 
جميع  يف  واال�ستقرار  االمن  حتقيق  وبالتايل 

هذه املناطق.
اذا  ال�سعبي  للح�سد  بالن�سبة  اي�سا  يوؤ�سر  ما   
ال�سيعية  الطائفة  من  هو  الغالب  املكون  كان 
تتكون  ــي  ــت ال املــحــافــظــات  يف  مت  ــاع  ــدف ــال ف
املرجع  �سماحة  لكن  اآخر  غالبيتها من مكون 
االمور  هذه  على  يوؤكد  دائما  االعلى  الديني 
باأن االخوة ال�سنة هم انف�سنا وبالتايل ندافع 
هذه  كانت  اينما  الوطن  وتــراب  حيا�س  عن 
االرهابية  الع�سابات  بــداأت  اينما  الهجمات 
تتغلغل او تبداأ بال�سريان، فنحتاج اىل تفعيل 
هـــذه االمــــور واإيــ�ــســاح الـــروؤيـــة والــ�ــســورة ، 
واملرجعية الدينية من خالل اخلطب اجلمعة 

بان احل�سد هو ح�سد اجلميع دون االخت�سار 
على فئة او طائفة معينة.

 وعن القوانني الرادعة من احلد التجاوز على 
احل�سد ال�سعبي قال اال�سدي: هناك ن�سو�س 
العقابية  ال�سبغة  ذات  القوانني  يف  كثرية 
اثارة  عدم  وكذلك  واال�ستقرار  االمن  حتمي 
الو�سائل  خمتلف  الطائفية  والنعرات  الفن 
املو�سوع متعلق باحل�سد  اذا كان  واال�ساليب، 
الطائفية  والنعرات  الفن  ــارة  اإث او  ال�سعبي 
�سخ�س  اي  قبل  ومن  التوجهات  خمتلف  من 
ال�سيا�سية  العملية  داخــل  يف  اال�سخا�س  من 
او خارجه على  العراق  او خارجها من داخل 
اقل تقدير بالن�سبة اىل اخلارج ممكن اتخاذ 
مواقف �سيا�سية حازمة و�سديدة بالن�سبة ملن 
خا�سة  ال�سعبي  احل�سد  رجاالت  على  يتجاوز 
�سوء  منها من  العراق  راأى  التي  اجلــوار  دول 
و�سلبيات عديدة من خالل ال�سماح للع�سابات 
وكذلك  للعراق  والت�سلل  بالدخول  االرهابية 
اثارت الكثري من اال�سكاليات املتعلقة باالأمن 

واال�ستقرار داخل بلدنا العزيز.
وعن دور الفتوى يف حفظ البلد وحماية اأرواح 
املواطنني حتدث حممد عبد اهلل، مدر�س يف 
لوال  قائال"  املقد�سة  كربالء  مدار�س  احدى 

تفاين املجاهدين يف احل�سد ال�سعبي والقوات 
االأمنية ووقفتهم البطولية بعد �سدور الفتوى 
التاريخية من قائد الفتوه التي اوقفت زحف 
قوى التطرف واالإرهــاب، وحترير اكرث املدن 
التي �سيطرت عليها هذه الع�سابات املجرمة 
املختلفة  اعمالنا  نــوا�ــســل  ان  ا�ستطعنا  ملــا 

وحياتنا الطبيعية".
امتنانه  عن  اأحمد  ب�سري  املجاهد  عرب  فيما 
�سمعت   " قائال  العليا  للمرجعية  وتــقــديــره 
كــثــريا عــن هـــذه الــعــبــارة الــ�ــســهــرية: ))ان 
اأعــي حقيقتها  االإ�ــســالم ديــن احلــيــاة(( ومل 
حــقــًا اإال عــنــدمــا �ــســدرت الــفــتــوى املــبــاركــة 
)فتوى اجلهاد الكفائي( التي ا�سدرها ال�سيد 
حرائرنا  فهذه   اهلل(،  )حفظه  ال�سي�ستاين 
ينعمون  و�سيوخنا  و�سبابنا  اأطفالنا  هم  وها 
وجــل(  )عــز  اهلل  بف�سل  واحلــريــة  بــاحلــيــاة 
حتملوا  الــذيــن  بالعلماء  علينا  انــعــم  الـــذي 
والــقــرارات  ال�سعبة  االوقـــات  يف  امل�سوؤولية 
القلوب  و�سعوا  الذين  وبال�سباب  امل�سريية، 
لنيل  اال�ست�سهاد  اىل   يت�سابقون  االكف  على 
واإمامهم  وقائدهم  ر�سوله،  ور�سا  اهلل  ر�سا 
االحرار احل�سني  ابي  ال�سهداء  �سيد  يف ذلك 

)عليه ال�سالم(".

رم�سان  منظمة  رئــيــ�ــس   •
لالإغاثة

ــون/ ــان ــق • عــمــيــد كــلــيــة ال
جامعة كربالء الدكتور

•ال�سيخ حممد عمر بن رم�سان

• د.�سياء اال�سدي
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تلعب الغرف التجارية دورا ا�سا�سيا يف 
دعم القت�ساد وت�سجيع القطاع اخلا�س 
يف امل�ساهمة يف تطوير عجلة القت�ساد, 

من خالل الت�سجيع على ال�ستثمار 
وتذليل كافة العقبات من اجل دعم 

القت�ساد يف البلد, وهذا يكون من خالل 
وجود كيان م�ستقل يعمل على ذلك 

ويتج�سد يف الغرف التجارية التي تعمل 
جاهدة على حتقيق الزدهار والتقدم 

نحو الف�سل.
وملعرفة املزيد حول عمل الغرفة 

التجارية وماهية اعمالها التقت جملة 
)الرو�سة احل�سينية( رئي�س غرفة 

جتارة كربالء املقد�سة نبيل النباري 
ليحدثنا عن عمل الغرفة يف �سطور 

احلوار التايل.

رئيس غرفة جتارة كربالء املقدسة نبيل االنباري: 

ندعم عودة املغرتبني العراقيني واستثامر أمواهلم داخل البلد

• حاوره: عماد بعو

جتــارة  غرفة  عمل  طبيعة  للقارئ  تو�سحوا  ان  لكم  هــل 
كربالء املقد�سة؟

ــ غرفة تارة كربالء منظمة خدمية اقت�سادية مهنية م�ستقلة ماليا 
من  غرفة  �سابع  وهي  نائبيه،  احد  او  الغرفة  رئي�س  وميثلها  ــا،  واداري
من  العراقية  التجارية  الغرف  الحتــاد  التابعة  ع�سر  الثمان  الغرف 
حيث القدم، تاأ�س�ست بتاريخ 18/ 3/ 1952 ا�ستنادا اىل قانون غرف 
الغرفة هي  ل�سنة 1926، وان عدد دورات جمل�س  التجارة رقم )40( 
)25( دورة اإدارية منتخبة، واول دورة منتخبة عام 1952 بعدد )254( 
تاجر واآخر دورة منتخبة عام 2006، ولدينا عدد التجار امل�سجلني يف 
الغرفة لغاية عام 2014 )23566( تاجر، و عدد ال�سركات امل�سجلة يف 

الغرفة لغاية عام 2014  )269( �سركة.
هل لك ان حتدثنا عن ابرز ن�ساطات الغرفة واخلدمات التي 

تقدمها الغرفة؟
ــ من اهم االعمال والن�ساطات التي قامت بها الغرفة هو افتتاح مركز 

البحوث والدرا�سات االقت�سادية حيث اأن�ساأ هذا املركز نتيجة للجهود 
املبذولة للمجل�س اجلديد للدورة /25 لغرفة تارة كربالء عام 2006، 
يف  وللم�ساهمة  كربالء؛  مدينة  لتجار  اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي  وذلك 
تذليل العقبات التي تقف اأمام امل�ساريع االقت�سادية واحلركة التجارية 
ويتكون املجل�س من نخبة من االأ�ساتذة حملة ال�سهادات العليا،  وقدم 
داخل  ا�ستثمارية  مل�ساريع  اقت�سادية   جدوى  درا�سة  �سبعون  من  اكرث 

وخارج املحافظة.
تذليل العقبات وتوفري بيئة منا�سبة لال�ستثمار 

ما هي اهم الليات التي قمتم بها جلذب روؤو�س الموال اىل 
كربالء املقد�سة؟ 

امل�سوؤولة  اجلهات  كافة  مع  الفاعلة  امل�ساهمات  من  بالعديد  قمنا  ــ 
الــتــجــاري  الــنــ�ــســاط  وتنمية  لتنظيم  احلــكــومــيــة،  وغـــري  احلــكــومــيــة 
درا�سة  كذلك  اخلا�س،  القطاع  وتن�سيط  دعم  وال�سناعي، من خالل 
االو�ساع التجارية واقرتاح املعاجلات الهادفة حلل امل�ساكل التي تواجه 

حوارات
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‚‚
‚‚ التجار.

 وللغرفة عمل دوؤوب وم�ستمر يف جذب ودعم وت�سجيع عملية اال�ستثمار 
)عليه  احل�سني  االمــام  مدينة  اعمار  اىل  الهادف  واالأجنبي   املحلي 
ل�سركات عاملية كبرية  توا�سل دعواتها  ال�سالم(، حيث دعت والزالت 

الإقامة م�ساريع ا�ستثمارية داخل العراق.
العــمــال  لــرجــال  قبلكم  مــن  املقدمة  الت�سهيالت  هــي  مــا 

العراقيني؟ 
ــ ال�سك بان عمل الغرف التجارية يف خدمة للتجار، وال خالف يف ذلك 
البيئة  له  ويوفر  العراقي  التاجر  يهم  ما  كل  تقدمي  اىل  يدفعنا  وهذا 
خالل  من  ميكن  وهذا  التجارة  جمال  يف  والعمل  لال�ستثمار  املنا�سبة 
التعاون بني الغرف التجارية واي�سا احلكومة املركزية، لتقدمي اف�سل 

الت�سهيالت لهم من ناحية منح الفيز والقرو�س املي�سرة.
كيف تعمل الغرفة على ا�ستقدام ال�ستثمار اخلارجي؟ 

العاملية  واللقاءات  وامللتقيات  املوؤمترات  بح�سور  نقوم  دائما  نحن  ــ 
مع  االخــرى  الــدول  من  والعديد  وامريكا  ولندن  ورو�سيا   فرن�سا   يف 
االأجنبي،  اال�ستثمار  جلذب  برملانية  و�سخ�سيات  الوزراء  رئا�سة  وفود 
واملحاولة اجلادة لت�سجيع عودة املغرتبني العراقيني وا�ستثمار اأموالهم 

داخل بلدهم.
االتفاق  بعد  �سنكن  فيزه  تارها  من  العديد  منح  اىل  الغرفة  و�سعت 
مع ال�سفارات العاملية يف العراق لتقدمي كافة الت�سهيالت يف معامالت 
ال�سفر للتجار للم�ساركة يف املعار�س واملوؤمترات من اجل جذب راأ�س 
املال االجنبي للعراق من خالل االتفاقيات والتعاون بني التجار والغرف 

التجارية.
  دوركم يف دعم امل�ساريع ال�سغرية؟

الدولة  ودوائر  وامل�ستثمرين  التجار  بني  التن�سيق  على  الغرفة  عملت  ــ 
اقامة  اجراءات  لت�سهيل  املحافظة؛  يف  اال�ستثمار  كهيئة  العالقة  ذات 
املبا�سر  االجنبي  اال�ستثمار  وعقود  باليات  االرتقاء  و�سبل  امل�ساريع، 

وتفعيله بالعراق.
ع�سو  الغرفة  رئي�س  ا�سبح  ان  بعد  خا�سة  اكرث  فاعل  دورهــا  واأ�سبح 
عملية  يف  دور  لها  يكون  ان  اىل  الغرفة  و�سعت  اال�ستثمار.  هيئة  يف 
بناء وتطوير املحافظة من خالل تعاونها امل�سرتك وا�ستعدادها لدعم 
مطار  ان�ساء  يف  وخا�سة  والعبا�سية؛   احل�سينية  العتبتني  م�ساريع 
احل�سني الدويل، وا�ستقبلت الغرفة العديد من الوفود الفرن�سية الرتكية 
وااليرانية وكان لها الدور الكبري يف احل�سول على اجازة اقامة م�ساريع 
داخل املحافظة وفتح مكاتب خا�سة تعنى ب�سوؤون رعاياها من التجار 
وامل�ستثمرين كان اهمها عقد تاأهيل وت�سغيل معمل ا�سمنت كربالء ملدة 
خم�سة ع�سر عام وباأيدي عراقية من قبل �سركة الفارج الفرن�سية كل 
هذا يعمل على دفع عجلة اال�ستثمارات ال�سغرية وت�سغيل اليد العاملة.

ابرز املوؤمترات التي تقيمها الغرفة؟
ــ اقامت العديد من  املوؤمترات كان اهمها املوؤمتر اال�ستثماري الدويل 
االول ملدينة كربالء املقد�سة 2010، جاء هذا املوؤمتر بالتعاون والتن�سيق 

مع مركز الربهانية لال�ستثمارات التجارية )BBCC( الأبناء طائفة 
البهرة والعديد من موؤ�س�سات الدولة يف املحافظة.

ودعوة  تاأهيلية  تدريبية  ودورات  واجتماعات  مو�سعة  نــدوات  واقامة 
لتن�سيط ودعم وت�سجيع عملية  وامل�ستثمرين  التجار وال�سناعيني  كبار 
اال�ستثمار يف املحافظة؛ للنهو�س بامل�ستوى املرموق الذي يليق مبكانتها 

اال�سرتاتيجية.
هل لديكم معار�س خارجية، وا�سدارات ومطبوعات الغرفة؟

هذه  وجــاءت  وايــران  وال�سني  تركيا  يف  املعار�س  من  العديد  اقمنا  ــ 
الغرفة،  بها  تقوم  التي  االعمال  تطوير  اىل  التطلع  اجل  من  اخلطوة 
وكذلك تعزيز احلركة التجارية ملجل�س الغرفة، ولدينا عدة ا�سدارات 
ومطبوعات كان اهمها الدليل التجاري الذي يعود بالفائدة اىل جميع 
ابناء املحافظة وي�ساعد على فهم واقع حال املدينة واإمكانياتها ويخلق 

فر�س لتكوين �سراكات وا�ستثمارات جديدة.
ما هي اهم امل�ساهمات التي تقدمها الغرفة ؟

ــ الدور الريادي لغرفة تارة كربالء يف اإقامة م�ساريع تعليب كربالء 
لفتح  الغرفة  و�سعت  النورة،  ومعمل  الهندية  ال�سائل يف  ال�سكر  ومعمل 
فرع ثاين مل�سرف الرافدين؛ لوجود زخم كبري على الفرع الوحيد يف 
املحافظة ا�ستنادا اىل الوثيقة ال�سادرة من املوؤ�س�سة العامة للم�سارف 
الغرفة عام 2007 م�ساهمة منها يف حتمل  يف 1968/11/27، وتربع 
االعمال  نتيجة  الهوية  جمهويل  املغدورين  ال�سهداء  دفن  م�ساريف 

االرهابية يف بغداد وباقي املحافظات.
الدولية   واملنظمات  املعنية  اجلهات  مع  بالتعاون  ازمة  خلية  وتكوين   
مل�ساعدة العوائل املهجرة النازحة اىل كربالء، وكذلك م�ساعدة العوائل 
الفقرية واملتعففة، وتقوم الغرفة كل عام يف رم�سان املبارك با�ستقبال 
العوائل وت�سليمهم �سلة رم�سانية لدوام الرتاحم، و اقامة ماآدب افطار 
جماعية، واي�سا لدينا موكب التجار احل�سيني يقدم اخلدمات للزوار 
مبنا�سبة  ايام  ثالثة  ملدة  طعام  ماأدبة  وتقدمي  و�سفر  حمرم  ل�سهري 

الذكرى االربعينية ال�ست�سهاد ابي االحرار احل�سني )عليه ال�سالم(.
هل هناك معوقات تواجهونها؟

ــ ال�سك بان املعوقات هي موجوده ولكن يف احلقيقية احلكومة املحلية 
متعاونة معنا وتعمل على تذليل كافة ال�سعوبات التي تواجهنا واحلمد 
هلل، ونحبذ ان يكون هناك تعاون اكرث يف دعم التاجر العراقي ودعم 

ال�سناعة الوطنية من اجل دميومة احلياة يف املحافظة. 
يف  ال�ــســعــار  على  احلــفــاظ  يف  ورقــابــة  تن�سيق  هناك  هــل 

ال�سواق؟
ــ بال �سك هناك ح�سور لغرفة تارة كربالء يف هذا ال�سدد من خالل 
لقاءات متوا�سلة مع التجار يف املحافظة من اجل احلفاظ على اال�سعار 
وال�سيطرة عليها ب�سخ اكرث لل�سلع امل�ستوردة امل�ستهلكة من قبل املوطن، 
ونعمل جاهدين على ايقاف هكذا حاالت يف ال�سوق املحلي وخ�سو�سا 

يف �سهر رم�سان. 
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ابراهيم الدعمي
" في رسم لوحته ؛ ربما يستغني التشكيلي عن بقية األلوان 

ويكتفي باألسود واألبيض ؟! "

غريب  ابو  • عقيل 

الفنان التشكيلي 

مل�ساته  خــالل  مــن  ي�سيف  مــن  ،هــو  خــالقــا  مبدعا  بو�سفه  والــفــنــان 
اإعطاء �سورة  اإبداعه يف  املتاأتية من  الفنية  القيمة   ، للحياة  االإبداعية 
مغايرة للحياة بتعبري ح�سي جمايل يحاكي االأ�ساليب املتطورة يف الفن 
وخا�سة يف الر�سم احلديث حيث ي�سيف األدعمي : على ان الفن النابع 
من اأعماق النف�س االإن�سانية واق�سد هنا بالفن العراقي االأ�سيل الذي 
الغرائبية يف  .  وعن  االإن�سانية واحل�سارية  القيم  كل  يحمل يف طياته 
خاللها   من  ن�ستطيع  حماكاة   انها  بقوله  ذلك  الدعمي  يف�سر  اللوحة 
عن  والبحث  اللوحة  حيثيات  اإىل  االجنــرار  يف  املتلقي  روحية  حتفيز 
للوحة  الفنية  القيمة  جوهر  اىل  الطريق  التما�س   وحماولة  كينونتها 
املنطلق رمبا يحكم  ، ومن هذا  من خالل فك رموزها و�سرب اغوارها 
املتلقي على اللوحة بعدم تان�سها وغرائبيتها الوا�سحة من خالل ما 

يظهر على �سطحها  ويف هذا امل�سمار بالذات ؛ ان ما يقدمه الفنان من 
تكنيك ال�سطح الظاهر  والبارز  وكذلك  األوان اللوحة  والتي تبدو وكاأنها  
كتلة  واحدة ملت�سقة  على ال�سطح  ، اليوجد يف ذلك من �سري ابدا ؛ 
اإذا اعتمد الفنان هذا االأ�سلوب يف عمله وعن الغرائبية كم�سطلح عام 
ي�سيف الدعمي بانها دخلت اىل الفن احلديث  يف نهايات القرن التا�سع 
ع�سر وبدايات القرن الع�سرين وا�ستغل عليها اغلب الفنانني  الت�سكيليني 
يف  االأ�سلوب  هذا  ا�ستخدم  اإذ  باالرتياح  ا�سعر  كت�سكيلي  واأنا  العامليني 
الر�سم فاأنني انظر اإىل اللوحة مبنظار خا�س  اأو باالأحرى هو املنظار 
القريب من  عني الناقد الذي يتفح�س االأ�سياء  بدقة وحذر بعيدا عن 

تاأثريات املدار�س الفنية  االأخرى .
انه  على  يوؤكد  اذ  خا�س  تعريف  له  الدعمي  عند  الفن  يف  واالإبـــداع 

اإىل  نعرب  اأن  خالله  من  ن�ستطيع   , حياة  الفن  يكون  عندما 
�سفة املتلقي , وهي �سفة الأمان بالن�سبة للفنان املبدع, وما 
املحت�سد  املبدعني هذا الإح�سا�س  الكثري من فنانينا  ي�ساور 
الإبداعية  الفنان  رحلة  خالل  من  واملتاأتي  احلياة,  بحب 
منذ الن�ساأة وحتى الن�سوج,  وما داأب عليه اأكرثهم اإبداعا, 
اأو  ير�سمونها  لوحة  خالل  من  باحلياة  يحتفلون  فرتاهم 
م�سرحية يقدمونها اأو يف جمالت الإبداع الأخرى يف الفن 
واحلياة على حد �سواء , اإذ يوؤكد الفنان الت�سكيلي اإبراهيم 
, هي  اأو تتجمد  اأن تقف,  لها  ان احلياة ل ميكن  الدعمي: 
القيمة  ما تعطيها  دائمة  وهذه احلركة غالبا   يف حركة 
ميكن  ل  اإذ  العطاء,  يف  التجدد  خالل  من  للفن  الإبداعية 
تغري  يف  فهو  حركته  خالل  من  حاله  على  ال�سيء  يبقى  اأن 

م�ستمر .

فنون
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غري  مــن  اي�سا  لالخرين  متاح  هــو  وامنــا  فقط  الفن  على  اليقت�سر 
الفنانني ويف جماالت احلياة االأخرى املتعددة ولكن بيقى الفنان هو من 
املتعددة حتى  الفني  العمل  ويبحث ويجرب يف كل مراحل  ويثابر  يجد 
يت�سنى له اكت�ساف اال�سياء اجلديدة ورمبا املختلفة عن االآخرين ، ويف 
معر�س حديثه عن اللوحة وابعادها يقول الدعمي : نحن ال نركز على 
اللون اأو احلركة يف حتقيق البعد اجلمايل  فاحدهما مكمل لالآخر اذ 
تبقى هنا رغبة  الفنان الكبرية واملتعلقة بروحيته يف تغليب �سيء على 
اللون  ي�ستخدم  واحيانا  والعك�س �سحيح   على احلركة  اللون  مثل  اآخر 
االألــوان  بقية  الفنان عن  ي�ستغني  ورمبــا   ذاتها  بحد  وهو حركة  وحده 
ويكتفي باالأ�سود واالأبي�س  كما  الحظنا يف بع�س لوحات  بيكا�سو عندما 
ماتي�س  اللون عند  ولكن نالحظ  النور  برزت احلركة  ق�سدي حركة  
طاغيا اما يف حتقيق اللون واحلركة كما هو عند جنوغان . وعن املدينة 
وتاأثرياتها على الفنان يوؤكد الدعمي باأن املدينة هي االم وهي احل�سن 
الدافئ وهي الوطن الكبري تكون تاأثرياتها على الفنان مبا�سرة اأو غري 
مبا�سرة عن طريق وعي الفن باأهميتها بالن�سبة للوطن ككل وهل ت�سكل 
لكل  مــزارا  بقد�سيتها  كربالء  مدينتي  ت�سكل  مثلما  فارقة  عالمة  فيه 
العامل وهي كذلك تعترب املادة اخلام الذي الميكن الأي فنان اال�ستغناء 
ارث  من  امل�ستوحاة  االبداعية  وخلجاته  رغباته  عن  التعبري  يف  عنها 

وتاريخ ورمزية املدينة املقد�سة .  

  ابراهيم ح�سني  تايه الدعمي  مواليد كربالء  1967
  بكلوريو�س فنون جميلة فرع الر�سم . 

عنده اأربعة معار�س �سخ�سية ، و�سارك  يف اغلب املعار�س القطرية 
مدينة  االمريكي  اال�سالمي  الفريق  يف  تقديرية  �سهادة  على  حا�سل 

مينو�سوتا .
وكذلك  �سهادات تقديرية يف مهرجان ربيع ال�سهادة العاملي ال�سنوي يف 

كربالء.
يف  اأقيم  الذي  االأو�سط   الفرات  لفناين  الثالثة  اجلائزة  على  حا�سل 

كربالء    
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 • �سباح حم�سن كاظم 

راأ�س احل�سني
من احتزه.. من طاف به.. اأين ُدفن؟
لعّل اأكرث ق�سية  ُتثري اجلدل والأ�سئلة يف واقعة الطف 
املوؤملة, و�سمفونية اخللود,وامللحمة التاأريخّية املقد�سة, 

هي قطع الروؤو�س ومواقع دفنها.. !؟

حيوان  كل  وال   ال�سواري  بها  التقوم  التي  ال�سنيعة  الفعلة  هــذه   
عبيد  االأوغـــاد  هـــوؤالء  جن�سه،اإال  بني  على  يعطف  مفرت�س،فكل 
من  يزيد،واأ�سالفه  الطائ�س  االأرعــن  الطاغية  ..وجند  ال�سيطان 
عانى  املجرمني  مــن  احُلرمات،�سل�سلة  بهتك  تفننوا  اأمــيــة  بني 
منهم حبيب اهلل امل�سطفى املختار حممد –�سلى اهلل عليه واآله- 
-معاوية-يزيد  �سفيان  اأُوذيــت..اأبــو  كما  نبي  اأُوذي  قال:ما  حتى 
اإىل  النبوة  من  الر�سالة  احلق،ومناوءة  اجلرمية،وحماربة  ثالوث 
على  ترتا،موؤامرات،مناكفات،ت�سدي،واإنقالب  االإمامة،حروب 
الزال  املُحّرف  التاأريخ  ــك،الأن  ذل املحمدّية،اأ�سوق  الر�سالة  خط 
على  الغ�ساوة  ي�سعون  ابنائها  من  وكثري  باالأمة  ومنتجًا  فاعاًل 
دعوة  �ساللة،وكل  كل  وراء  بغّيهم،واالإن�سياق  اعينهم،ويتمادون 
القراءة  نتاج  وداع�س  القاعدة  و  الوهابية  اإىل  معاوية  باطلة،من 

اخلاطئة للتاريخ  واإتباع ال�سلف ال�ساذ..
احتزه.. ال�سالم من  عليه  )راأ�س احل�سني  القّيم  الكتاب  ويف هذا 
يخو�س  عكلة،وهو  اآل  للموؤلف طاهر   ) دفن؟   به..اأين  من طاف 
يجمع  مل  متعددة،  �ستى،واأدلة  عليها،وروايات  خمتلف  بق�سية 
اجلميع من علماء ومفكرين وموؤرخني لتحديد تلك اجلزئيات يف 
فكل  دفنها،  بها،واأماكن  الروؤو�س،والطوفان  الطف،من حز  واقعة 
موؤرخ ُيرجح االأمكنة التي مرت بها الروؤو�س باأنها موطن دفنها،فقد 
تعددت االآراء وامل�ساهد وامل�ساجد التي تن�سب اإىل الراأ�س ال�سريف 
"املوؤلف" مبناق�سة  قام  لذلك  متباعدة،  واأماكن  متعددة  بالد  يف 
تلك االآراء مع ترجيح الراأي االأ�سوب للحقيقة،وهو فعل علمّي متقن  

لتحديد االأمكنة واالأ�سماء،وفق معطيات اأقرب اإىل الواقع .
يذكر الكاتب يف مقدمة الكتاب 1-:

)يف بداية الت�سعينات من القرن املا�سي اطلعت على كرا�ٍس �سغري 
بن  احلليم   عبد  بن  اأحمد  االإ�سالم   ل�سيخ  احل�سني  راأ�س  بعنوان 
االإ�سالم  ل�سيخ  ماكان  بقدر  به  اهتمامي  فكان  احلــراين،  تيمية 
ي�سكل  كالمه  من  به  الي�ستهان  جانبًا  اأن  ........()اإال  �سهرة  من 
يطلع  من  كل  ت�ستفز  مفاجئات  من  فيه  ملا  القاريء  لدى  �سدمًة 
عليها بغ�س النظر عن امل�ستوى العلمي والثقايف اأواالإنتماء الديني 

واملذهبي....(.
البيت  اأهـــل  اأكـــرم  يــزيــد  هــا�ــســمــيــة،وان  �سبي  ُينكر  تيمية  ــن  اب  
كل  ُيكذب  االإ�ــســالم  �سيخ  اإن  عــجــبــا!!؟؟واالأغــرب  بق�سره،عجبُا 
الرواة واملحدثني واملوؤرخني.. والي�سدق اإال نف�سه وعقله املري�س..

تناول "اآل عكلة" يف هذا ال�سفر الهام خم�سة ف�سول،ت�ستمل على 
اأبواب تخو�س بكل تفا�سيل االأحداث، يبداأ الف�سل االأول:

البيت  واآل  امل�سطفى  ــاء  ــن اأب قتل  ــــر  واأوام الــواقــعــة  عــن  ببحث 
امل�سيع،  واحلق  املقطع  لالإمام  ال�سريف  املقتل  االأقدا�س،وروايات 
مف�سلة،  �سفحة،  ب67  الف�سل  بــهــذا  بدرا�ستها   خــا�ــس  وقــد 
لالأحداث من طلب راأ�س احل�سني، واملحر�سون على قتل احل�سني، 
املعتوه  باأمر من  �سعد  راأ�س احل�سني من جي�س عمر بن  احتز  من 
يزيد،�سنان بن اأن�س النخعي، �سمر بن ذي اجلو�سن، خويل بن يزيد 
اإمامنا  بقتل  �ساهمت  اأخرى  واأ�سماء  مذحج  من  رجل  االأ�سبحي، 
�سيد ال�سهداء –عليه ال�سالم-  كاحل�سني بن منري، كثري بن عبد 
اهلل ال�سعبي وغريهم من جند البهيمة وال�سيطان، يف تف�سيل من 
تناولت  التي  امل�سادر  روتها  كما  الواقعة  �سرية  من  تاريخية  اأدلة 

واقعة كربالء االأليمة. 
ثم ينعطف للف�سل الثاين املب�سر بقتل احل�سني )ع(، راأ�س احل�سني 

مقاالت
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ومواقف  زياد  ابن  يدي  بني  احل�سني  راأ�ــس  الكوفة،  ي�سل 
بف�سله  ليدخل  االإ�ـــســـالم،  يف  حمل  ـــس  راأ� ـــاأول  ك اأخـــرى 
الثالث يف ال�سام يزيد ي�ستقبل الراأ�س ال�سريف  يف ال�سام، 
راأ�س  االأ�سقع،  بن  واثلة  االأ�سلمي،  هند،  )موقف  واملواقف 
معدان،  بــن  خالد  احتجاج  ال�سام،  يف  ي�سلب  احل�سني 
�سهادة رّيا، موقف ر�سول قي�سر، ال�سبايا وراأ�س احل�سني، 
اإىل  ال�سبايا  م�سري  يف  تيمية  ابــن  بـــراأي  الف�سل  ليختم 
ال�سام، ليجادله ب�سفحات م�سرقة  يف هذا الباب باالأدلة، 
تلك  ليدح�س  رفيع  علمّي  جدل  ويف  احلقيقية،  والروايات 
يتبعه،  القراء وعقول من  ُتف�سد  والتي  التي يعتنقها  االآراء 
فابن  به  واالإقتداء  احلق  قول  من  وهروبه  زغيه  وتدح�س 
باآراء  والتدلي�س  التمويه  على  موؤلفاته  مبعظم  عمل  تيمية 
اآل  اأكرم  باأن يزيد  ال�سرّي  البيت وكل كتاب  اآل  بها  يخالف 
البيت وهو حاكم �سالح!! ثم يخو�س املوؤلف بف�سله الهام 
2-كما  ال�سريف  الــراأ�ــس  لدفن  االإحتماالت  وكــل  الدقيق 
ذكرت امل�سادر ال�سام، كربالء، املدينة املنورة، ع�سقالن، 
القاهرة، الرقة، مرو، ويرجح باحتماالت متعددة وي�سل�سلها 
حول  م�سادر  من  مــاورد  راأي  ح�سب  كل  نقا�سية  بنقاط 
ذلك كما يف ف�سله االأخري الذي �سار بنف�س منوال البحث 

والدرا�سة والتف�سيل..
1-راأ�س احل�سني عليه ال�سالم من احتزه.. من طاف به..
–بريوت /ط1  ال�سالم  دار  عكلة/  اآل  دفن؟/ طاهر  اأين 

2009/�س193-5   

كنا نحلم..
•  د. منهال جا�سم ال�سريح  

باأقالمهم 

نكتب  كنا  املمتد،  الطويل  احللم  ويف  نحلم،  كنا  املعا�سر  تاأريخنا  كل   
و"القلم  بيد"،  وال�سالح  بيد  "القلم  ونقول:  بنادقنا(  )اأقالمنا  دائمًا: 
اأي�سًا، ويف  نقول هذا  كنا  املمتد،  الطويل  بيد"، ويف احللم  والبندقية  بيد 
ق�س�سنا واأ�سعارنا، غري اأننا مل نكن منتلك املثال اليومي احلي، واإذا كنا 
منتلكه فلم نكن نعي�سه حلظة حلظة كما نحن االآن.. ومل يكن هذا املثال 
دون  فقط،  بكلماته  لي�س  حقيقيًا،  خو�سًا  ــب  االأدي يخو�سها  معركة  غري 
االكتفاء باالأ�سعار، وال�سور التي متنحك لذة الفكر واخليال، بل بال�سدى 

املوحد للكلمة والطلقة، اأو القذيفة وال�ساروخ.
وقرى  قتال يف مدن  فيها جبهات  انفتحت  التي  املا�سية  ال�سنوات   وخالل 
عراقية خمتلفة، و�سهدت معارك بطولية لقواتنا البطلة واملقاومة العراقية 
ح�سورًا  العراقي  لالأديب  ن�سهد  مل  اأننا  اإال  الداع�سي  العدو  �سد  البا�سلة 
واملكرفونات،  والكامريات  االأقــالم  حملة  من  جمموعة  عدا  فيها  وا�سحًا 
االأمر الذي فر�س عليه م�سافة بني قلمه وبني االلتحام باملعركة مما جعله 
يبقى اأ�سري الت�سور واخليال يف كل تعبري اأدبي وكل �سورة �سعرية.. اإ�سافة 
اإىل اأنها تركته يعود اإىل اأجماد املا�سي لتكون متكاآت رمزية؛ ب�سبب تخلفه 

عن الواقع القتايل احلقيقي الذي يعطيه فر�سة ح�سور تربة حقيقية.
واالآن، اإذ ت�ستعل معاركنا مع العدو الداع�سي، واإذ تكتب املدافع والطائرات 
يقدم  واإذ  جــديــدًا،  عراقيًا  جمــدًا  البوا�سل  العراقيني  املقاتلني  وعزائم 
احلا�سر �سورة اأبطال مقاومني من اأبناء �سعبنا العراقي، واإذ تر�سم فتوى 
فاأن  احلديث،  زماننا  مر  على  للن�سر  امل�ستهاة  ال�سورة  الكفائي  الوجوب 
الواقع  لتن�سجم مع  اأن يجعل تربته تتخذ م�سارين  العراقي عليه  االأديب 
واالن�سانية،  واالأمــة  الفرد  وعي  يف  االإيجابي  وانعكا�سه  اجلديد،  النف�سي 

وهذان امل�ساران هما:
كمقاتل من �سنوف  البندقية  باأداتيه:  القتالية  م�ساركته  يندفع يف  اأن   -1

اأبناء ال�سعب العراقي، والقلم كوعي وفكر وطاقة وتعبري.
نف�س  يف  املنت�سرة  املعارك  اأحدثته  الــذي  االنقالب  مع  ين�سجم  اأن   -2
كي  النا�س؛  وملجموع  للمواطن  اليومية  التجربة  فيعي�س  العراقي،  االإن�سان 
ا�ستعارة  ال  له  يتيح  مما  الوجدانية،  تربته  ويغني  الفنية،  ذاكرته  يرثي 
�سور التعبري لديه من ال�سور اليومية ال�ساخنة فقط، بل واختزان الرموز 

املكثفة للفعل اليومي كمعني للتعبري االآن ويف امل�ستقبل.
 وعندها.. �سيكون االأديب قد عرّب عمليًا عن التحامه باالنت�سارات وباحلياة 
التي ت�سنعها وبال�سخونة العميقة لروح الوطن وليكون بكل طاقته �ساهدًا 
قوي ال�سهادة على جمده اجلديد وزمنه اجلديد، ومن التحرير واالنت�سار.
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•اإعداد: عبدالّرحمن الاّلمي

ما هو املراد باحلياة يف قول اهلل )تبارك وتعاىل( ».. َبْل اأَْحَياٌء َوَلِكْن َل َت�ْسُعُروَن« هل هو جمّرد بقاء ال�سم واإحياء لذكرهم 
اجلميل على مّر الدهور؟, اأم هي حياة حقيقّية تتخّللها املاّديات؟ وهل هي حياة يف عامل الربزخ؟ اأم ل عالقة لها مبثل هذه 

العوامل؟ 
كّل ذلك وغريه ن�سعه بني يدي نخبة من علمائنا ومفّكرينا اأ�سحاب ال�ساأن ليجيبوا عليه حمفوفني باجلزاء الأوفى والثواب 

الوفري:

حياة ال�سهداء يف الربزخ

�سماحة  يــقــول  اإذ 
ـــيـــخ جــعــفــر  ـــ�ـــس ال
ـــــبـــــحـــــاين يف  �ـــــس
)العقيدة  كــتــابــه 

الإ�سالمّية(:
ــس املــــــوت نــهــايــة  ــ� ــي ل
بل  وانعدامها،  للحياة 
ن�ساأة  مــن  انــتــقــال  هــو 
عنها  نعرّب  خالدة  حياة  اإىل  احلقيقة  ويف  ــرى،  اأُخ اإىل 
متو�سطة  ثالثة  ن�ساأة  الن�ساأتني  بني  اأّن  بيد  بالقيامة، 
الن�ساأة  تلك  اإىل  ينتقل  وااِلن�سان مبوته  بالربزخ،  تدعى 
�سيئًا،  نعلم عن حقيقتها  اأّننا ال  اإاّل  ال�ساعة،  حتى قيام 
�سوى ما جاء يف القراآن وااَلحاديث، ولنذكر طائفة من 

االآيات القراآنية بغية التعّرف على مالمح تلك الن�ساأة.
اأ: اإّن املحت�سر اإذا وقف على �سوء م�سريه يتمّنى عوده 
اإىل الدنيا ليتدارك ما فات منه، يقول �سبحانه: »َحتَّى 
اأَْعَمُل  َلَعلي   * اْرِجُعوِن  َربِّ  َقاَل  امَلْوُت  اأَحَدُهُم  َجاَء  اإِذا 

احِلًا ِفَيما َتَرْكُت)99-100/املوؤمنون(« �سَ
ولكن يخيب �سعيه، وُيردُّ طلبه، ويقال له: »َكالَّ اإِنَّها َكِلَمٌة 
ُيْبَعُثوَن)100/ َيــْوِم  ىل  اإِ ــْرَزٌخ  َب َوَرائِهم  وِمْن  قائُلها  ُهَو 

املوؤمنون(«
واالآية حتكي عن وجود حياة برَزخية خمفّية للم�سركني.
اآل فرعون، بقوله:  ب: وي�سف حياة املجرمني، ال�سيما 
اَعُة  ال�سَّ َتُقوُم  َوَيْوَم  ًا  وَع�ِسيَّ ًا  ُغُدوَّ َعَلْيها  وَن  ُيْعَر�سُ اُر  »النَّ

�َسدَّ الَعَذاِب)46/غافر(« اأَْدِخُلوا اآَل ِفْرَعْوَن اأَ
النار  على  ُيعر�سون  فرعون  اآل  اأّن  عن  حتكي  فــاالآيــة 
واأّما بعدها فيقحمون يف  �سباحًا وم�ساًء، قبل القيامة. 

النار.
الن�ساأة،  تلك  يف  ال�سهداء  حياة  �سبحانه  وي�سف  ج: 
بقوله: »وال َتُقوُلوا مِلْن ُيْقَتُل يف �َسبيِل اهلِل اأَْموَاٌت َبْل اأَْحَياٌء 

َوِلكْن ال َت�ْسُعُروَن)154/البقرة(«
ا  وي�سف يف اآية اأُخرى حياة ال�سهداء بقوله: »َفِرِحنَي مِبَ

ِلِه وَي�ْسَتب�سُروَن بالَّذيَن مَلْ َيْلَحقوا ِبِهم  اآتاُهُم اهلُل ِمن َف�سْ
)170/اآل  َيْحَزُنوَن  والُهْم  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  اأالَّ  َخْلِفِهْم  ِمْن 

عمران(«.
البدن،  عــن  الـــروح  بقب�س  الــربَزخــيــة  احلــيــاة  فتبتداأ 
اإليه مالئكة  ياأتي  ااِلن�سان يف القرب،  وعندما يودع بدن 
عقائدية  ــور  م واأُ والنبُوة  التوحيد  عن  في�ساألونه  الــرّب 
عن  �ستختلف  املوؤمن  اإجابة  اأّن  الوا�سح  ومن  اأُخــرى، 
من  مظهرًا  الــربزخ  عامل  يكون  وبالتايل  الكافر  اإجابة 
مظاهر الرحمة للموؤمن، اأو م�سدرًا من م�سادر النقمة 

والعذاب للكافر.
اإّن ال�سوؤال يف القرب وما ي�ستتبع من الرحمة اأو العذاب 
)عليهم  البيت  اأهـــل  اأئــمــة  عند  امل�سّلمة  االأمــــور  مــن 
املراحل  اأُوىل  ُيعّد  القرب  اأّن  احلقيقة  ويف  ال�سالم(، 

للحياة الربزخية التي تدوم اإىل اأْن تقوم ال�ساعة.
َح علماُء ااِلمامّية يف كُتب العقائد التي اأّلُفوها  رَّ ولقد �سَ

مبا ُقلناه.
يف  امل�ساءلِة  يف  اإعتقاُدنا  ال�سدوق:  ال�سيُخ  قــال  فقد 
فاَز  بال�سواب  اأجــاَب  فمن  منها،  البــدَّ  حٌق  ــه  انَّ الَقرِب، 
وَمن  االآخرة،  النعيِم يف  وِبَجّنِة  َقربِه،  وَريحاٍن يف  بَروٍح 
ِليُة  واِب َفلُه ُنُزٌل من حميٍم يف قربه، وَت�سْ مل ُيِجْب ِبال�سَّ
َجحيم يف االآخرِة.)اعتقادات ال�سدوق الباب 17( وقال 
ال�سيُخ املفيد يف كتابه »ت�سحيُح ااِلعتقاد«: جاَءت االآثاُر 
اأّن  و�سلم(  واآله  عليه  النبي )�سلى اهلل  ال�سحيحة عن 
اأْديانهم،  عن  فت�ساأُلهم  املقُبورين  على  تنزل  املالئكة 
هلل  َملَكنِي  اأّن  فِمنها  متقاربة  بذلك  ااَلخــبــاِر  واألــفــاُظ 
تعاىل ُيقاُل لهما ناكر ونكري ينزالن على املّيِت َفَي�ساأالِنِه 
�َسلَّموُه  باحلق  اأجاَب  فاإْن  واإماِمِه،  وديِنِه  ِه  ونبيِّ ّرِبِه  عن 
مالئكِة  اإىل  �َسلَّموُه  عليه  ارجتَّ  واإن  الَنعيم،  مالئكِة  اإىل 

الَعذاب )ت�سحيح االعتقاد للمفيد �س45(
»تريد  كتابه:  يف  الطو�سي  الدين  ن�سرُي  املحّقق  وقال 
وتواُتِر  اِلمكاِنِه،  واقــٌع  القرب  وعــذاُب  اأي�سًا:  االعتقاد« 
امل�ساألة14(   6 املق�سد  املــراد  ك�سف  ِبوقوِعِه.)  ال�َسمِع 

ومن راَجَع كتب العقائد لدى �سائر املذاهب ااِل�سالمية 
بني جميع  اتفاق  مو�سع  العقيدة هي  هذه  اأّن  له  اّت�سح 
امل�سلمني، ومل ُين�َسب اإنكار عذاِب القرب اإاّل اإىل �سخ�س 
واِحٍد هو »�سرار بن عمرو« راجع كتاب »ال�سنة« الأحمد 
و�سرح  ااَل�سعري؛  احل�سن  اَلبــي  »ااِلبــانــة«  و  حنبل؛  بن 

االأ�سول اخلم�سة للقا�سي عبد اجلبار املعتزيل.

�سماحة  ــول  ــق وي
ــري  ــن الــــ�ــــســــيــــد م
اخلــّبــاز يف اإحــدى 

حما�سراته:
احلـــيـــاة الــربزخــّيــة 
�سبيل  يف  يــقــتــل  ملــن 
ب�سفتني  تتمّتع  اهلل 
حــيــاٍة  يف  تـــوجـــد  ال 

اأخرى: 
عينيه  اأغم�س  اإذا  فاملّيت  معنا،  اأّنهم  االأوىل:  فة  ال�سّ
وال  هــذا  عاملنا  يبعد عن  ــاٍن،  ث عــامل  اإىل  روحــه  تنطلق 
اأو  اإىل قربه،  الذهاب  اإال عن طريق  به  ميكن االت�سال 
عن بع�س الطرق الّروحّية املعّينة كتح�سري االأرواح وما 

اأ�سبه ذلك.
يف  يعي�سون  الذين  هــوؤالء  مع  حا�سٌر  فهو  ال�سهيد  ــا  اأّم
احلياة الّدنيا، يعني: ي�سمعهم، يراهم، يب�سر اأعمالهم، 
ال  ذلــك،  من  �سيًئا  يــرون  ال  لكّنهم  ت�سّرفاتهم،  يــرى 
يدركونه، هو مع هوؤالء لكّن هوؤالء ال يدركونه، فاإّن النبّي 
)�سّلى اهلُل عليِه واآِلِه و�سلَّم( ملّا ُقِتَل جعفر بن اأبي طالب 
اأخو االإمام علّي )عليِهما ال�ّسالم( يف معركة موؤتة كان 
جال�ًسا مع اأ�سحابه مبت�سمًا ف�ُسئل: يا ر�سول اهلل عالم؟ 

قال: )مّر علّي االآن جعفر وهو يطري مع املالئكة(.
املقتوُل  َي  �ُسمِّ هنا  ومن  ح�سورّية،  حياة  ال�سهيد  فحياة 
يغب  ومل  الّدنيا  عامل  ي�سهد  الأّنه  �سهيًدا!  اهلل  �سبيل  يف 
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املقتول يف �سبيل  اأغم�س عينيه، فمازال  واإن  عنه، هذا 
على  وحــا�ــســًرا  الّدنيا  عــامل  على  �ساهًدا  بــروحــه  اهلل 
ح�سوره  والأجـــل  الــّدنــيــا  عــامل  يعي�سون  الــذيــن  العباد 
»َواَل  تــقــول:  الــقــراآنــّيــة  االآيـــة  ولــذلــك  بال�سهيد،  ــَي  ــمِّ �ــسُ
اَل  َوَلِكْن  اأَْحَياٌء  َبْل  اأَْمَواٌت   ِ �َسِبيِل اهللَّ يِف  ُيْقَتُل  مِلَْن  َتُقوُلوا 
َت�ْسُعُروَن)154/البقرة(« اأنتم ال حت�ّسون بهم، هم معكم 
َت�ْسُعُروَن«  اَل  َوَلِكْن  اأَْحَياٌء  »َبْل  بهم،  ت�سعرون  ال  ولكّنكم 
البحار  �ساحب  ذكرها  كثرية  روايــات  توؤّكده  ما  وهــذا 
ال�سيخ املجل�سي اأعال اهلل مقامه يف باب )�سفة املقتولني 
يف �سبيل اهلل( اأّنهم يعي�سون ح�سوًرا بني النا�س من دون 

اأن ي�سعر بهم النا�س.
فة الثانية: اأّن ال�سهيد يتمّتع بلذائذ ماّدّية. ال�سّ

القراآن الكرمي يق�ّسم االأرواح التي تنف�سل عن االأج�ساد 
وتنطلق اإىل عامل الربزخ اإىل اأربعة اأق�سام:

1/ ق�سٌم من االأرواح منّعٌم، يعني: يعي�س حالة ا�ستقرار 
وهدوٍء، وهم املوؤمنون ال�ساحلون.

يف  ودائمًا  �سقاٍء،  حالة  يف  يعي�س  االأرواح  من  ق�سٌم   /2
ا�سطراب، ودائًما يف اختناق، ودائًما يف �سيق.

3/ ق�سٌم من االأرواح معّلقون ال اإىل هوؤالء وال اإىل هوؤالء، 
 ِ اِلأَْمِر اهللَّ اإليهم بقوله: »َواآَخُروَن ُمْرَجْوَن  اأ�سار  والقراآن 
ا َيُتوُب َعَلْيِهْم)106/التوبة(«، مرتوكون  ُبُهْم َواإِمَّ ا ُيَعذِّ اإِمَّ
الأمر اهلل، ال هم مع اأهل النعيم وال هم مع اأهل ال�سقاء، 

تركهم اإىل يوم القيامة.
4/ ق�سم من االأرواح يدخل اجلّنة اأو النار مبجّرد موته. 
على  وقف  ملا  و�سلَّم(  واآِلــِه  عليِه  اهلُل  )�سّلى  النبّي  فاإّن 
وجدمت  ”هل  قائاًل:  خاطبهم  بدر  يوم  امل�سركني  قتلى 
ما وعدين رّبي حًقا فاإيّن وجدُت ما وعدين رّبي حًقا“، 
حابة: كيف تخاطبهم وهم موتى؟!  ال�سّ له بع�س  فقال 
ما  كالمي«  ي�سمعون  »هــم  منهم  باأ�سمع  اأنتم  ما  قــال: 
بيني وبني اأن تاأخذهم املالئكة مبقامع من حديد اإال اأن 

اأ�سرف وجهي عنهم.
االآية  عنهم  تعرّب  موتهم  مبجّرد  النار  يدخلون  فالذين 
ا  ــُدوًّ ُغ َعَلْيَها  وَن  ُيْعَر�سُ ــاُر  »الــنَّ املعنى:  بهذا  القراآنّية 
�َسدَّ  اأَ ِفــْرَعــْوَن  اآَل  ــوا  ــُل ْدِخ اأَ اَعُة  ال�سَّ َتــُقــوُم  َوَيـــْوَم  ا  َوَع�ِسيًّ
موتهم  مبجّرد  فرعون  اآل  يعني:  اْلَعَذاِب)46غافر(«، 
ا  ُغُدوًّ َعَلْيَها  وَن  ُيْعَر�سُ اُر  »النَّ مبا�سرة،  النار  اأدخلوهم 
الربزخّية  احلياة  يف  ا  اأي�سً اَعُة«  ال�سَّ َتُقوُم  َوَيــْوَم  ا  َوَع�ِسيًّ
ِفْرَعْوَن  اآَل  ْدِخُلوا  اأَ اَعُة  ال�سَّ َتُقوُم  »َوَيــْوَم  النار،  يدخلون 

اأَ�َسدَّ اْلَعَذاِب«.
يف  ويعي�سون  موتهم  مبجّرد  اجلّنة  يدخلون  الذين  واأما 
يف  عنهم  يقول  فالقراآن  موتهم،  مبجّرد  اجلّنة  نعيم 
ى امْلَِديَنِة َرُجٌل َي�ْسَعى َقاَل َيا  ْق�سَ �سورة ي�س: »َوَجاَء ِمْن اأَ
َوُهْم  اأَْجًرا  َي�ْساأَُلُكْم  اَل  َمْن  ِبُعوا  اتَّ امْلُْر�َسِلنَي *  ِبُعوا  اتَّ َقْوِم 
ُمْهَتُدوَن * َوَما يِلَ اَل اأَْعُبُد الَِّذي َفَطَريِن َواإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن * 
ي  رٍّ اَل ُتْغِن َعنِّ ْحَمُن ِب�سُ ْن ُيِرْدِن الرَّ ِخُذ ِمْن ُدوِنِه اآِلَهًة اإِ اأَاأَتَّ
اَلٍل ُمِبنٍي  اإًِذا َلِفي �سَ اإِينِّ  ُيْنِقُذوِن *  �َسَفاَعُتُهْم �َسْيًئا َواَل 
ُكْم  ِبَربِّ اآَمْنُت  اإِينِّ  اآَمْنُت - الحظ االآية املباركة -  اإِينِّ   *
َة - هذا لي�س يوم القيامة،  نَّ َفا�ْسَمُعوِن * ِقيَل اْدُخِل اجْلَ
َة  نَّ ال، فهذا عند موته، بقرينة ذيل االآية - ِقيَل اْدُخِل اجْلَ

ي َوَجَعَلِني ِمَن  ا َغَفَر يِل َربِّ َقاَل َيا َلْيَت َقْوِمي َيْعَلُموَن * مِبَ
امْلُْكَرِمنَي )27/20ي�س(«، اإمّنا ال يعلم به قومه يف الربزخ 

واإال يف االآخرة �سيعلم به قومه.
مبا�سرة:  ــة  اجلــّن يــدخــلــون  ــن  ــذي ال االأ�ــســخــا�ــس  ومـــن 
اأَْمَواًتا   ِ ِذيَن ُقِتُلوا يِف �َسِبيِل اهللَّ �َسَبَّ الَّ ال�سهداء، »َواَل حَتْ
ُ ِمْن  ا اآَتاُهُم اهللَّ ِهْم ُيْرَزُقوَن * َفِرِحنَي مِبَ َبْل اأَْحَياٌء ِعْنَد َربِّ
ِذيَن مَلْ َيْلَحُقوا ِبِهْم ِمْن َخْلِفِهْم اأَالَّ  ِلِه َوَي�ْسَتْب�ِسُروَن ِبالَّ َف�سْ
َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن )170/169اآل عمران(«، 
لذلك  املــادّي،  نعيمها  ويتذّوقون  اجلّنة  يدخلون  فهوؤالء 

عرّبت االآيات املباركات عنهم باالأحياء.

�سماحة  ويـــقـــول 
الـــ�ـــســـيـــخ مــهــدي 
اخلــــــــزاعــــــــي يف 
على  رّده  معر�س 

هذه ال�سبهة:
ــارك  ــب )ت اهلل  ــول  ــق ي
َتُقوُلوا  »َواَل  وتعاىل(: 
 ِ مِلَْن ُيْقَتُل يِف �َسِبيِل اهللَّ
اأَْمَواٌت َبْل اأَْحَياٌء َوَلِكْن 

اَل َت�ْسُعُروَن )154/البقرة(«. 
الكرمية نزلت  االآية  اأّن  التفا�سري  لنا بعد مراجعة  تبنّي 
يف �سهداء بدر، الذين كان عددهم اأربعة ع�سر �سهيدًا. 
ويف تف�سري جممع البيان للطرب�سي هناك اأربعة اأقوال يف 

مفهوم )اأْحياآٌء(، واالأخري منها: 
الذكر  جميل  من  نالوا  ملا  )اأْحياآٌء(  كلمة  من  املراد  اأّن 
والثناء بعد �سهادتهم، كما ُروي عن اأمري املوؤمنني علّي 
بن اأبي طالب )عليهما ال�سالم(: )هلك خّزان االأموال 
اأعيانهم  الدهر،  بقي  ما  باقون  والعلماء  اأحياء،  وهم 
مفقودة واآثارهم يف القلوب موجودة )نهج البالغة: �س 

.)496
َتُقوُلوا  »َواَل  املف�سرين:  بع�س  الكرمية  االآية  ف�ّسر  ورمّبا 
مِلَْن ُيْقَتُل..«، اأّن االآية ُتثبت احلياة بعد املوت يف جماعة 
خم�سو�سني، وهم ال�سهداء املقتولون يف �سبيل اهلل، يف 
مقابل غريهم، مع اأن حكم احلياة بعد املوت عام �سامل 
للجميع، فاملراد باحلياة بقاء اال�سم والذكر اجلميل على 
ويرّد  املف�سرين.  الراأي جمع من  وتبع هذا  الدهور،  مّر 

على هذا القول: 
فهي  وهم،  جمّرد  يعي�سونها  التي  احلياة  هذه  اأّن  اأواًل: 
حياة تخّيلّية لي�ست حقيقية. ومثل هذا املو�سوع الوهمي 
ا�سُمُه( وهو يدعوا اىل احلّق وهو  ال يليق بجالله )َجلَّ 
اإِالَّ  ــقِّ  احْلَ َبْعَد  َفَماَذا  ــقُّ  احْلَ َربُُّكُم   ُ اهللَّ »َفَذِلُكُم  القائل: 

َرُفوَن )32/يون�س(« اَلُل َفاأَنَّى ُت�سْ ال�سَّ
واأما الذي �ساأله ابراهيم )عليِه ال�ّسالم( يف قوله تعاىل: 
ااْلآِخِريَن )84/ال�سعراء(«.  يِف  ْدٍق  �سِ ِل�َساَن  يِل  »َواْجَعْل 
كان يريد دعوة احلّق والل�سان ال�سادق، ال ح�سن الثناء 
وجميل الذكر من بعده. واإمنا هذا الكالم كالم املاديني 

الذين يعتقدون مبادية النفو�س وفنائها باملوت. 

ثانيًا: اأّن ذيل االآية الكرمية وهو: )..َوَلِكْن اَل َت�ْسُعُروَن( 
ال ينا�سب هذا املعنى املتقّدم! بل املنا�سب اأن يقول ببقاء 
الأنه  موتهم  بعد  عليهم  النا�س  وثناء  اجلميل  ذكرهم 

املنا�سب ملقام الت�سلية وتطييب النف�س.
يِف  ُقِتُلوا  ِذيَن  الَّ �َسَبَّ  حَتْ »َواَل  الكرمية:  االآيــة  اأّن  ثالثًا: 
ِهْم ُيْرَزُقوَن )169/اآل  ِ اأَْمَواًتا َبْل اأَْحَياٌء ِعْنَد َربِّ �َسِبيِل اهللَّ
اآية بحثنا ـ ت�سف حياتهم بعد القتل  عمران(« ـ نظرية 
مبا ينايف املعنى املذكور اأعاله يف النقطة الثانية. ومعلوم 
اأّن هذه احلياة حياة خارجية حقيقية. لي�س فيها تقدير 

ـ اأي لي�ست مقّدرة.
رابعًا: اأّن اجلهل بهذه احلياة التي هي بعد املمات لي�س 
ر�سول  االأو�ساط يف عهد  بع�س  تكون من  اأن  البعيد  من 
الذي ال  الن�ّس  فاإّن  واآِلِه و�سلَّم(،  اهلُل عليِه  اهلل )�سّلى 
واأما ما بني املوت اىل  للقيامة،  البعث  التاأويل هو  يقبل 
احل�سر ـ احلياة الربزخّية ـ فهي وان كانت من جملة ما 
بّينه القراآن الكرمي من املعارف احلّقة لكنها لي�ست من 
ال�سروريات يف القراآن الكرمي، وامل�سلمون غري جممعني 
مّمن  نرى  اليوم  حتى  وجــوده،  ينكر  بع�سهم  بل  عليه، 
االن�سان  بل  املادة،  النف�س غري جمّردة عن  كون  يعتقد 
يبطل وجوده باملوت وانحالل تركيبه، ثم يبعثه اهلل يوم 
حياة  بيان  املــراد  يكون  اأن  فيمكن  للح�ساب.  القيامة 
واإن  بذلك،  املوؤمنني  بع�س  جلهل  الــربزخ  يف  ال�سهداء 

علم به اآخرون. 
فاملراد باحلياة يف االآية احلياة احلقيقية دون التقديرية، 
»َوَما  قال:  كما  باملوؤمنني  اخلا�سة  ال�سعادة  حياة  وهي 
َلِهَي  ااْلآِخَرَة  اَر  الدَّ َواإِنَّ  َوَلِعٌب  َلْهٌو  اإِالَّ  ْنَيا  الدُّ َياُة  احْلَ َهِذِه 
مل  واإمنــا  )64/العنكبوت(«  َيْعَلُموَن  َكاُنوا  َلْو  ــَيــَواُن  احْلَ
يعلموا الأّن حوا�سهم مق�سورة على اإدراك خوا�س احلياة 

املادية الدنيوية، فتوّهموه فناًء. 
ُيقتلون  الذين  يف  تعتقدوا  ال  اأعلم:  واهلل  ـ  االآيــة  فمعنى 
املــوت  لفظ  يفيده  كما  والــبــطــالن  الفناء  �سبيل..  يف 
عندكم، ومقابلته مع احلياة، وكما ُيعني على هذا القول 
اأحياء  بل  البطالن،  مبعنى  باأموات  فلي�سوا  حوا�سكم، 
ولكن حوا�سكم ال تدرك ذلك وال ت�سعر به، واإلقاء هذا 
القول على املوؤمنني - مع اأنهم جميعًا اأو اأكرثهم عاملون 
ببقاء حياة االإن�سان بعد املوت، وعدم بطالن ذاته - اإمنا 
وتنبيههم مبا هو معلوم عندهم، فريتفع  الإيقاظهم  هو 
واال�سطراب  �ــســدورهــم،  عــن  احلــرج  اإلــيــه  بااللتفات 
فاإنه  القتل،  م�سيبة  اأ�سابتهم  اإذا  قلوبهم  عن  والقلق 
اإال  القتيل  اأولياء  عند  القتل  اآثــار  من  ذلك  مع  يبقى  ال 
قبال  يف  هــنّي  وهــو  الدنيا،  يف  قالئل  ــام  اأي يف  مفارقته 
من  القتيل  ناله  ومــا  وتعاىل(  )�ُسْبحاَنُه  اهلل  مر�ساة 
احلياة الطيبة، والنعمة املقيمة، ور�سوان من اهلل اأكرب، 
ِمْن  ــقُّ  »احْلَ النبي مبثل قوله تعاىل:  وهذا نظري خطاب 
اأنه  مع  )147/البقرة(«  يَن  امْلُْمرَتِ ِمَن  َتُكوَننَّ  َفاَل  َك  َربِّ
رّبه،  باآيات  املوقنني  اأول  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى 
املطلب، وظهوره بحيث  به عن و�سوح  ُكّني  ولكنه كالم 

ال يقبل خالفه.
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أدبية

احل�ضني ..
يا�ضّيدي

• ثامر احلّلي
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يا �سّيدي احل�سني ..احل�ضني ..

حنَي خالوَك واأدًا لعرو�سهم 

َو َفَزٌع اأكرب رّوَع اأفئدتهم 

ْت م�ساجعهم  َو قب�س ثورة ق�سهَّ

مَل يرت�سوا بِا�سمَك ..

حنَي راأوا الأقدام تتهافت �سوَبكَ 

َو حناجر حّرى تلهج بع�سقَك 

والأحرار تهروُل ملّبيًة ِلندائَك 

نادينا لّبيَك ياح�سني 

اأيا باعَث اأ�سول الدين 
وياقّرة العني 

يا �سيدي احل�سني 

َفلالأيام وال�سنني ..

لطرائق َوغرائب 

َوللدنيا َت�سّطرَن �سبع عجائب 

َو ِايّن راأيُت فيَك كّل عجيبة 

َومل ي�ساورين فيَك زيف َو ريبة 

لقد جتّلى حّبَك يف الأرواِح دماثة خلٍق 

َوعلى الوجوِه �سوٍء ت�سربَل بحمرٍة 

�سبحانَك اللهّم كوجِه علٍي 

فـَ حنَي رميَت دمَك الزاخر بعطاء 

وا�ستقبلته حنايا ال�سماء 

كاَن رجعه وجوهًا نظرة 

خا�سعًة م�ستب�سرة 

جَتّلت فيها العرب َو املناظر 

َوعلى روؤو�ِس �سيعتَك دماء َتتقاطر 

يالرحب هذا العبري 

َو يالعظَم هذا امل�سري 

فِاليَك �سّيدي َتطوى الأر�س

َوتذّل امل�سافات امل�سافات 

َواليَك َيخنُع املر�س

َو ت�سمق راياتَك ال�ساهقات 

َو لأجلَك يفنى املال َو العر�س

َوالذرارَي والذاريات 

ال لبيَك ياداعَي احلّق املبني 

يا�سيدي احل�سني

63

 �سعبان املعظمـ  1437 هـ



ريد  �سكوت  العيون  طب  يف  االأ�ستاذ  يعتقد 
من املدر�سة االأ�سرتالية املتخ�س�سة يف هذا 
التلفزيون  واأجــهــزة  احلوا�سيب  اأن  الطب 
ت�سبب تطور  التي  الرئي�سية  العوامل  لي�ست 

ق�سر الب�سر لدى االأطفال.
اأن  االأطفال  على  اأن  ريد  االأ�ستاذ  فــرباأي   
يبقوا ما ال يقل عن �ساعتني يف الهواء الطلق 

ملنع منو ق�سر الب�سر.
واأ�سار االأ�ستاذ �سكوت ريد يف اأثناء خطابه 
اأن ق�سر  اإىل  اأ�سرتاليا  يف موؤمتر علمي يف 
الب�سر لدى االأطفال ال يت�سبب به اإدمانهم 
الــربامــج  متابعتهم  اأو  احلــوا�ــســيــب  عــلــى 
التلفزيونية بقدر ما تت�سبب به قلة االإ�ساءة 

الطبيعية.
على  بناء  االأ�ــســرتايل  العيون  طبيب  وقــال 
اإن  اأجريت يف هذا املجال موؤخرا  درا�سات 
يف  مذنبة  التلفزيون  و�سا�سات  احلوا�سيب 
داخل  االأطــفــال  اإبــقــاء  على  ت�ساعد  كونها 
منازلهم اأوقات اأطول، اإال اأن هذه االأجهزة 
ملعاناة  مبا�سرا  �سببا  تعترب  ال  ذاتها  بحد 

االأطفال من ق�سر الب�سر.
اأن  خطابه  نهاية  يف  ريد  االأ�ستاذ  وا�ستنتج 
الب�سر  بق�سر  امل�سابني  االأطــفــال  حالة 

اإذا  تتح�سن  اأن  املمكن  من  املتقدم 
اأوقــاتــا  االأطــفــال  هـــوؤالء  اأم�سى 

اأطول يف الهواء الطلق.

لقرص البرص لدى األطفال
األطباء يكتشفون السبب األسايس

طب و علوم

Oasis تطلق القارئ اإللكرتوين اجلديد

أمازون
ك�سفت اأمازون عن اجليل الثامن واجلديد من اأجهزة قراءة 

الكتب الإلكرتونية من �سل�سلة كيندل والذي يحمل ا�سم 
.Kindle Oasis

•اإعداد: علي الها�سمي
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عىل الرجال

اإن  االأمريكية  العلماء يف جامعة هارفارد  قال 
تناول فنجان واحد للقهوة يوميا يقلل من خطر 

االإ�سابة مبر�س ال�سكري بن�سبة %8.
عن  يزيد  وما  القهوة  من  فنجانني  �سرب  اأما 
ذلك يوميا فيخف�س من احتمال تطور مر�س 

ح�سى الكلى.
 Men's " جملة  ن�سرته  مقال  يف  ذلك  جاء 

قدم  حيث  االأمريكية  العلمية   "Health
 18 ا�ستغرقت  التي  درا�ستهم  نتائج  العلماء 

عاما.
يف  ال�سرطان  اأمرا�س  مركز  يف  العلماء  وقال 
يقل  ما ال  تعاطي  اإن  االأمريكية  جامعة هاواي 
عن فنجانني من القهوة يوميا يقلل من خطر 

االإ�سابة مبر�س الكبد بن�سبة %38.

تعاطي  اأن  فاكت�سفوا  الفنلنديون  العلماء  اأما 
800 ميليغرام من الب يوميا يخف�س من خطر 

اإ�سابة الرجال باالكتئاب.

رشب 3 فناجني من القهوة يوميا

اللوحي  عــلــى  �ستالحظه  مــا  اأول 
الت�سميم اجلميل والذي يوحي باأنه 
غطاء  مــع  بالفعل  اإلــكــرتوين  كتاب 
اجللد  مــن  م�سنوع  اجلـــودة  عــايل 
وبــداخــلــه  باملغناطي�س  واالإغـــــالق 
اللوحي الذي ت�سل نحافته اإىل 3.4 

ملم.
تطوير  على  اللوحي  �سا�سة  ح�سلت 
جديد جاء باالإ�ساءة اخللفية بف�سل 
االإ�سدار  يف   6 من  بــداًل  ليدات   10
اأف�سل  ــاءة  اإ�ــس يعطي  مــا  ال�سابق 

لل�سفحة.
االأف�سل  هو  بو�سة   6 قيا�س  اليــزال 
البو�سة  مع كثافة بك�سالت 300 يف 
لــلــ�ــســا�ــســة الــلــمــ�ــســيــة ومــــع وجـــود 
وبنف�س  ال�سفحات  تقليب  اأزرار 

املوا�سفات التي قدمتها مع القارئني 
و   Paperwhite الــ�ــســابــقــني 
ال�سبكات  دعــم  مثل   Voyage
لكن  الــثــالــث  ــل  واجلــي الال�سلكية 
ال�سكلية  الناحية  على  هنا  الرتكيز 
لي�س  اأي�سًا   %20 وزنًا  اأخف  واأ�سبح 

فقط اأنحف %30.
األوان  بثالثة  اجللدي  الغالف  ياأتي 
و اخلمري  ــود واجلــــوزي  ــس االأ� هــي 
ــاك بــطــاريــة  ــن وداخـــــل الـــغـــالف ه
عمل  ب�ساعات  ي�سمح  مــا  اإ�سافية 
اآخــر  كيندل  جــهــاز  اأي  مــن  ـــول  اأط
�سعره  و�سيبلغ  للماء  مقاومًا  ولي�س 
امل�سبق  الطلب  ــبــداأ  وي دوالر   290
وال�سحن  ــعــامل  ال دول  لــكــل  ــوم  ــي ال

خالل االأ�سابيع القادمة.
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يف النتظار

• عقيل ابو غريب 

الكربياءمن الف عام ونحن نرتق احالمنا وننزف يف ال�سرب دموع تعز بها ال�سالم واهله , وتذل بها النفاق واهله (و�سوتنا ميتد وميتد ليخرق الفاق انت�سارا يف ) دولة من الف عام و�سربنا نربا�سا يدل الخرين اىل الهداية ,والت�سامح والكربياءوالذل والرذيلة , فكنت لها عنوان الف�سيلة وال�سفح بالدعاء, تلهج با�سمك يا�سيدي ؛ خال�س من العبودية املوؤجلة يف مدى المنيات البعيدة , ال�سنتنا ؛ معقودة مرياثنا �سرب الف عام من احلزن والبكاء , لحالمنا و�سغفا للقياكنحمل على عاتقنا حمنة الت�سظي والت�ساوؤل لوعة نحن على اهبة النتظار يا�سيدياحلرية مثل قو�س قزح, ويهزها ال�سوق اىل حمبة ؛ ينرثها للريح يف �سماء وانتظارا ابديا , في�سدها احلنني اىل عدالة ميثلها لفرط غيابه �سطعت روؤاه يف حنايا القلوب احالما 
فنحن يا�سيدي بالنتظارفهل نعد للقاء ونرفع الدعاء ل�ساعة الظهور   وح�سرة وظلما على مر ال�سنني واليك ت�سخ�س اب�سارنا يف املدى البعيد املمتد املا بك ننت�سر يا�سيدي

في الختام






