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مسؤوليٌة
ال  وعـــهد حمطة  الـــــ)100(  عددها  املجلة  بلوغ  ان 

وتبيان  عندها،  الــوقــوف  دون  جتــاوزهــا  ينبغي 
بع�ض امل�سائل التي اأدت اإىل حتقيق هذا املنجز.

ي�ست�سعره  الذي  بالفخر  ال�سعور  االأمــور ذلك  تلك  ومن بني 
العاملون فيها والقائمون عليها وكل من �سارك قليال اأو كثريا كونه 

و�سع ب�سمة يف �سجل خدمته لالإ�سالم احلنيف وملذهب اأهل البيت عليهم 
ال�سالم، ويتمنى قبوله من اهلل تعاىل ومنهم �سالم اهلل عليهم، وان من حق كل 

من �ساهم اأو دعم هذا امل�سروع ا�ستذكاره وتقدمي ال�سكر له على اقل تقدير.
و من اأهم اجلهات  التي ينبغي توجيه ال�سكر والعرفان لها بعد اهلل تعاىل وبعد االإمام 
حتديدا  ممثلة  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العامة  االأمانة  هي  ال�سالم،  عليه  احل�سني 
ب�سخ�ض االأمني العام ال�سابق للعتبة واملتويل ال�سرعي لها يف الوقت احلا�سر �سماحة 
ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي -دام عّزه- فقد كان رائدا وقائدا متفهما واعيا ملدى اأهمية 
هذا املنجز و�سرورة دعمه بكل الو�سائل واالإمكانيات من اجل النهو�ض به ودميومته، 
وهو الذي مل ياأُل جهدا يف اإزالة �ستى العقبات التي اعرت�ست طريقه، وان كلمات الثناء 
لتعجز عن اإيفائه حقه، ولكن اقل ما ميكن اأن يقال بحقه انه لواله ما كان لهذا املنجز اأن 
ي�سل اىل هذه املرحلة، وقد كانت توجيهاته ال�سديدة ورعايته االأبوية خري عون للعاملني 

فيه على بلوغ هذه املرحلة.
كما ينبغي توجيه ال�سكر والثناء ملجل�ض اإدارة العتبة احل�سينية املقد�سة من جهة واىل 
رئا�سات ق�سم االإعالم املتتالية الذين كانا يتابعان ويناق�سان ويقومان العمل من خالل 
اللجان التي كانت ت�سكل بني فرتة واأخرى لالطالع على �ستى املنجزات التي ت�سدر من 
الق�سم، وقد كانت تلك اللجان على قدر امل�سوؤولية والوعي والتفهم وكانت لها توجيهات 

مهمة دعمت واأ�سهمت يف الو�سول واال�ستمرار.
تواجهه �سعوبات  اأن  االإ�سالم املحمدي احلق  ر�سالة  الطبيعي ملنجز يحمل  وان من 

لي�سوا من  العاملني يف املجلة  اأن  العلمية والفكرية وذلك  الق�سية  راأ�سها  على 
ذوي االخت�سا�ض البحت يف اجلانب الديني والعقائدي بل هم من ذوي 

تكون  اأن  واحلتمي  ال�سروري  من  فكان  االإعــالمــي،  االخت�سا�ض 
يف  الوقوع  دون  احليلولة  يف  ت�ساهم  جهات  اأو  جهة  هناك 

االأخطاء من هذا اجلانب.
واإن هذه امل�ساألة قد اأخذت اأهميتها لعدة اأ�سباب اأولها اأن هذه 

املجلة قد حملت ا�سم مكان مقد�ض لدى اأتباع اأهل البيت وتفردت 
به، من جهة، ومن جهة اأخرى اأن اجلهة ال�سادرة منها املجلة اأ�سبحت 

االأمر  الدينية،  املرجعية  واإدارة  رعاية  حتت 
وتراقب  تدير  تكون هناك جهة  ان  الــذي حتم 
وتدقق وت�سحح االأخطاء التي قد تقع -ال �سمح اهلل- 
واإخال�ض  وتفان  ن�ساط  بكل  دورهــا  اجلهة  هذه  اأدت  وقد 
اجلهة  هــذه  متثلت  وقــد  للنجاح،  حقيقيا  وعمدا  �سندا  فكانت 
ب�سماحة ال�سيد حممد ح�سني العميدي -دام عزه- امل�سرف العام على 

املجلة. 
وال بد كذلك من توجيه ا�سمى اآيات ال�سكر والتقدير والعرفان واالمتنان لكل من اأ�سهم 
بفكره وقلمه يف رفد هذه املجلة باملوا�سيع املهمة والكتابات القيمة، وبخا�سة منهم اأولئك 
الذين مل ي�سعوا املردود املادي ن�سب اأعينهم بل كان جل اأملهم امل�ساهمة بكل ما يتمكنون 
يف اإثراء املجلة واإجناحها، وخدمة مذهب اأهل البيت عليهم ال�سالم من خاللها، فاألف 
حتية اإجالل واإكبار لهم �سائلني املوىل اأن يرعاهم ويدميهم وان يجعل م�ساهماتهم يف 
ميزان ح�سناتهم، ون�ساأل اهلل الرحمة ملن انتقل اإىل جاوره منهم، وان يحفظ ويطيل 
عمر الباقني منهم وميدهم برعايته لال�ستمرار يف امل�ساركة يف ما يعتربونه منجزا لهم.
كما يحتم علينا احلق التوجه بال�سكر والتقدير اىل كل العاملني بهذا املنجز الذين مل 
يتوانوا عن بذل اجلهد و�سهر الليايل وتقدمي كل مكنوناتهم الفكرية والعلمية والعملية، 
ترد من داخل ومن خارج  التي  النقد واملالحظات  ال�سدر يف حتمل  �سعة  ف�سال عن 
املجلة، والذين مل يرتكوا و�سيلة توؤدي اإىل التطوير اإال وانتهجوها، بدءا من اإدارة املجلة 
مرورا باإدارة حتريرها فاملحررين واملرا�سلني وامل�سورين وامل�سممني، و�سوال اإىل احللقة 
املهمة قبل االإ�سدار املتمثلة باالإ�سراف الفكري واللغوي، واأخريا اجلهة التي من خالل 

يرى االإ�سدار النور ويقدم اإىل النا�ض، وهي �سعبة الطبع والتوزيع.
ويف اخلتام ال بد من القول اأن الو�سول اإىل العدد 100 ما هو اإال �سيء ي�سري يف طريق خدمة 
اأهل البيت واالإمام احل�سني عليه ال�سالم  وما هو اإال نقطة انطالق جديدة ملرحلة اأهم 
واكرب واأكرث اأهمية وعناًء، وان اجلميع ينظر اإىل هذه النتيجة على اأنها جتديد 
ال�سالم،  عليهم  البيت  اأهل  والئمة  ال�سالم  عليه  احل�سني  لالإمام  للعهد 
االإن�سانية  ر�سالتهم  اإي�سال  �سبيل  يف  والنفي�ض  الغايل  بذل  على 
ر�سالة االإ�سالم املحمدي احلق اإىل كل النا�ض وتكحيل العيون 
وعلومهم  بكالمهم  النفو�ض  واإنعا�ض  االأ�سماع  وت�سنيف 
)عليهم ال�سالم(، وهو بال اأدنى �سك �سرف عظيم وم�سوؤولية 
ج�سيمة �سائلني اهلل -تعاىل- التوفيق وال�سداد يف اأدائها على اأمت 

وجه واأر�ساه.
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ــدعــم احل�سد  قـــال رئــيــ�ــض الــلــجــنــة الــعــلــيــا ل
ال�سيخ  ال�سيعي  الــوقــف  ديــــوان  يف  ال�سعبي 
اجــراء  ب�سدد  اللجنة  "ان  اخلــاقــاين  طاهر 
ورود  ب�سبب  العوائل  لعدد  جديدة  اح�سائية 
ا�سماء جديدة مل يتم ت�سجيلها من قبل اللجنة 
قوائم  �سمن  ال�سعبي  احل�سد  لدعم  العليا 
من  الكثري  على  وقفنا  وقد   ، ال�سهداء  عوائل 
ال�سهداء  عوائل  من  عــدد  ان  منها  احلــاالت 
ي�سكنون يف بيوت ايجار ،جاء ذلك خالل حفل 
احل�سد  �سهداء  عوائل  لتكرمي  اللجنة  اقامته 

اهل  كرمي  ميالد  ومبنا�سبة  وااليتام  ال�سعبي 
ال�سالم  عليه  املجتبى  احل�سن  االمــام  البيت 
�سماحة  ال�سيعي  الوقف  ديوان  رئي�ض  ،برعاية 
وحتت  املو�سوي  ال�ساحب  عبد  عــالء  ال�سيد 
�سعار)�سهداء احل�سد ال�سعبي يلتحقون بركب 

�سهداء كربالء(.
ببناء  قامت  اللجنة  ان  تعلمون  كما  وتــابــع: 
 )45( ا�ــســكــان  مت  وفــعــال  �سكنية  جمــمــعــات 
حمافظة  �سمال  )احليدرية(  ناحية  يف  عائلة 
النجف اال�سرف واي�سا �سرعنا ببناء ) 50 ( 
املوؤ�س�سات  الأحدى  تابعة  ار�ض  يف  جديدة  دار 
ال�سعبي  احل�سد  �سهداء  لعوائل  خ�س�ستها 
وحني  االن�ساء  طور  يف  الــدور  وهــذه  املقد�ض، 

فيها   ال�سهداء  عــوائــل  ا�ــســكــان  �سيتم  جتهز 
اللجنة  فرع  �سيقوم  املقبل  اخلمي�ض  يوم  ويف 
مهما  م�سروعا  بافتتاح  قــار  ذي  حمافظة  يف 
احل�سد  �سهداء  عوائل  من  جمموعه  الإ�سكان 

ال�سعبي .
�سيئا  اللجنة  اليوم قدمت  واو�سح اخلاقاين:   
ال�سعبي  احل�سد  �سهداء  عوائل  اىل  متوا�سعا 
ديوان  رئي�ض  معايل  من  وبتوجيهات  وااليتام 
املو�سوي  عالء  ال�سيد  �سماحة  ال�سيعي  الوقف 
ــواع  ان تــقــدمي جميع  دائــمــا على  يــوؤكــد  الـــذي 
وفعال  ال�سهداء،  لعوائل  امل�ستمرة  اخلدمات 
واملتمثلة  لهم  اخلــدمــات  هــذه  بتقدمي  قمنا 
ب�سيء من املال لتي�سري امورهم املعي�سية وهم 

يف ايام هذا ال�سهر الف�سيل". 
احل�سد  لدعم  العليا  اللجنة  رئي�ض  دعــا  كما 
بالتكاتف  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع  ال�سعبي 
وان يت�ساعدوا من اجل �سمان حقوق ال�سهداء 
خ�سو�سا يف جانب ال�سكن  كما طالب اجلهات 
املعنية يف احلكومة اال�سراع باإجناز معامالت 

التقاعد ل�سهداء احل�سد ال�سعبي وقال "هناك 
لعدم  ت�ستكي  الــ�ــســهــداء  عــوائــل  مــن  الــكــثــري 
اكمال معامالتهم يف دوائر التقاعد ، علما ان 
على  م�سى  ال�سهداء  من  كبرية  اعــداد  هناك 
اجلهات  وعلى  عــام،  من  اكــرث  ا�ست�سهادهم 
وان  املعامالت  هذه  باإجناز  االلتزام  امل�سوؤولة 
الدماء  هــذه  جتــاه  بامل�سوؤولية  نف�سها  ت�سعر 
الزكية التي �سالت على ار�ض البلد وتخ�سي�ض 

قطع ارا�سي لهم واأعانتهم على بنائها.
اجلدير بالذكر ان اللجنة العليا لدعم احل�سد 
اقامت  ال�سيعي  الــوقــف  ديـــوان  يف  ال�سعبي 
مهرجانها االول لتكرمي عوائل �سهداء وجرحى 
احل�سد ال�سعبي يف ميالد االمام امري املوؤمنني 
وهي  املا�سي  رجب  من   13 يوم  ال�سالم  عليه 
واجلرحى  ال�سهداء  عوائل  دعم  يف  م�ستمرة 
وار�سال من يحتاج للعالج خارج البلد، ودعم 
اللوج�ستي  الــدعــم  انـــواع  بجميع  املجاهدين 

املطلوب.

بصدد إجراء إحصائيّة جديدة لعدد عوائل شهداء الحشد الشعبي
ديوان الوقف الشيعي

�شوال املكرمـ  1437هـ6
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العتبة الحسينية المقدسة 

ترسل مبّلغين الى ساحل العاج في افريقيا
احل�سينية  للعتبة  الــعــامــة  االمــانــة  ار�ــســلــت 
املقد�سة وفدا اىل مدينة ابيدجان يف جمهورية 
�ساحل العاج بناء على دعوة ر�سمية وجهت لها.
معهد  مدير  الكعبي(  )منجد  ال�سيخ  وقــال 
وارث االنبياء -عليه ال�سالم- العداد املبلغني 
العتبة احل�سينية املقد�سة توجه  "ان وفدا من 
تلبية  افريقيا  يف  العاج  �ساحل  جمهورية  اىل 
لدعوة ر�سمية من قبل زعيم ال�سيعة يف افريقيا 
الن�ساطات  واقــامــة  االفــكــار  تــالقــح  لغر�ض 

الدينية والثقافية ف�سال عن لقاء كبار العلماء 
يف مدينة ابيدجان".

لن�سر  برنامج  بو�سع  قــام  الــوفــد  ان   " وا�ــســاف 
الــتــعــالــيــم اال�ــســالمــيــة جلــمــيــع االعـــمـــار ولــكــال 
و)3(  اال�سبوع  يف  ايــام   )3( خ�س�ض  اجلن�سني 
للن�ساء ف�سال عن تخ�سي�ض برنامج خا�ض  ايام 
يف  ايــام   3 بواقع  الع�سائني  �سالتي  بعد  لل�سباب 
ان  مبينا  الرجال،  درو�ــض  مع  بالتناوب  اال�سبوع 
ف�سال  اال�سبوع  ايام  طيلة  م�ستمر  الربنامج  هذا 

عن تخ�سي�ض درو�ض لالأطفال كل يوم �سبت من 
التا�سعة �سباحًا حتى ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا.

طلبة  مبنح  قــامــت  املعهد  ادارة  ان   " وبــني 
العلوم الدينية يف جمهورية �ساحل العاج دورة 
العقائد  �سملت درو�ض يف  يومي  ب�سكل  مكثفة 
وا�ساليب التعليم الناجح ومواجهة التحديات 
�سد �سيعة اهل البيت -عليهم ال�سالم- ف�سال 
عن  رم�سان  �سهر  اهمية  على  التاكيد  عن 
االفطار  وجبات  يف  للح�سور  الدعوة  طريق 

اجلماعي واالم�سيات الرم�سانية.

ال�سيخ  املقد�سة  كربالء  مدينة  يف  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  وّجه 
املجاهدين  وثناء جلميع  وتقدير  �سكر  كلمة  الكربالئي(  املهدي  )عبد 
فري�سة  واداء  اجلهاد  بني  اجمعوا  الذين  القتال  �سوح  على  املرابطني 
ال�سيام غري مكرتثني حلرارة ال�سم�ض الالهبة و�سوء االحوال اجلوية 

و�ساعات القتال املتوا�سلة.
وابدا من  دائما  نن�ساكم  ولن  اننا مل  االبطال  ايها  الكربالئي  وا�ساف 
دعواتنا عند حرم �سيد ال�سهداء عليه ال�سالم، كما ان اجلموع الغفرية 
من اخوانكم املوؤمنني الذين يفدون يوميا ملرقد االمام احل�سني واخيه 
العبا�ض عليهما ال�سالم نراهم يت�سرعون اىل اهلل تعاىل بالدعاء لكم 

بالن�سر املوؤزر ول�سهدائكم باجلنة وجلرحاكم بال�سفاء العاجل.

ممثل المرجعية الدينية العليا
يبعث رســــالة شكــــر وتقدير للمقــــاتلين فــي ســــوح القتال
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•ابراهيم العويني
التابع  ال�سالم(  العابدين)عليه  زين  االمــام  م�ست�سفى  اإدارة  با�سرت 
جدا  تناف�سية  وباأ�سعار  املر�سى  با�ستقبال  املقد�سة   احل�سينية  للعتبة 

مقارنة باأ�سعار امل�ست�سفيات اال�ستثمارية االخرى. 
وقال مدير امل�ست�سفى الدكتور ح�سني علي جميد  ملرا�سلنا: ان امل�ست�سفى 

مدينة  من  املراجعني  املر�سى  با�ستقبال  با�سرت 
طبية  كــوادر  امل�ست�سفى  وت�سم  وخارجها،  كربالء 
االخت�سا�سات منها ال�سدرية والباطنية واجلراحة 

العامة والك�سور وغريها ومن ا�سهر االطباء. 
من  خمت�سني  اطــبــاء  مــع  التعاقد   " مت  واأ�ــســاف 
لبنان و�سوريا ،مو�سحا: تتميز امل�ست�سفى باحتوائها 
احدث االجهزة الطبية العاملية ومن منا�سئ املانية  
من  كربى  عمليات  �ساالت  اربــع  امل�ست�سفى  وي�سم 
ارقى انواع ال�ساالت املوجودة يف العامل ،م�سريًا اىل 
يف  جاهزة  �ستكون  اجلراحية  العمليات  �ساالت  ان 

نهاية �سهر رم�سان.. 
وبني مدير امل�ست�سفى " وجتري العمليات وباأ�سعار مقاربة  من  اجلناح 

اخلا�ض يف امل�ست�سفيات احلكومية وتقدم خدمة مميزة جدا، 
ال�سعبي  ملعاجلة مر�سى احل�سد  امل�ست�سفى  تقدمه  وهناك دعم خا�ض 
احل�سينية  العتبة  وملنت�سبي  املتعففة  العوائل  واي�سا  ال�سهداء  وعوائل 

املقد�سة وعوائلهم.
وعن اال�سعار بني جميد: " ان ك�سفية املري�ض هي 15 الف دينار عراقي 
من  ياأخذ  الــذي  املبلغ  وان  الربح  عن  تبحث  ال  امل�ست�سفى  وان  فقط 

املري�ض هو ال ي�ساوي �سيئا مقارنة بامل�ست�سفيات اال�ستثمارية االخرى. 
من جهته  حتدث احد املراجعني " احمد علي من مدينة كربالء " قال 
عند دخولنا اىل امل�ست�سفى وجدنا هناك تعامال 
الطبية  الكوادر  قبل  من  ح�سنا  وا�ستقباال  جيدا 
مل  باملري�ض  واالهتمام  امل�ست�سفى  يف  والعاملني 

جنده يف بقية امل�ست�سفيات االخرى 
منا�سبة  تاأخذ  الــذي  " االجــور  ان  اىل   وا�ــســار 
جدا لكون الفحو�سات واالجهزة جميعها حديثة 
متخ�س�سة  طبية  كوادر  لدينا  واي�سا  ومتطورة 

وتوفري جميع و�سائل الراحة للمري�ض 
الطبية  اخلدمات  زيادة  اىل  امل�ست�سفى  وت�سعى 
التعاقد  خــالل  مــن  املر�سى  جلميع  املتكاملة 
الغر�ض  طبية  تواأمة  لعقد  العراق  خارج  من  العاملية  امل�ست�سفيات  مع 
جعل  اىل  ا�سافة  اجلراحية   املجاالت  جميع  يف  اطباء  ا�ستقدام  منها 
الباب مفتوحا امام االطباء االأكفاء يف الداخل للتعاون واال�ستفادة من 

خرباتهم وكل ح�سب اخت�سا�سه. 

اخبار وتقاريراخبار وتقارير

تستقبل  المـــــرضى بأسعار تنافسيّة
مستشفى االمام زين العابدين
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على  كــربــالء  مدينة  يف  املقد�سة  العتبات  ح�سدت 
ع�سر  الثالثة  الوطنية  امل�سابقة  يف  االوىل  املــراكــز 
القراآنية  املوؤ�س�سة  اأقامتها  التي  القراآن الكرمي  لتالوة 
من  قــارئــا   )32( مناف�سة  بعد  بــغــداد  يف  العراقية 

خمتلف املحافظات العراقية.
احل�سينية  العتبة  قـــارئ  الــعــامــري(  ــول  )ر�ــس وقـــال 
املقد�سة ان امل�سابقة التي انطلقت فعالياتها يف بغداد 
فيها  ح�سدت   )2016/  6/  18-16( مــن  للفرتة 
عتبات كربالء على املراكز االوىل بعد مناف�سة )32( 

قارئا من خمتلف املحافظات العراقية.
وا�ساف العامري ان نتائج املناف�سات التي اعلن عنها 

ام�ض ال�سبت يف حفل اختتام امل�سابقة �سجلت ح�سول 
قارئ العتبة العبا�سية املقد�سة )م�سطفى احلمدان( 
املقد�سة  احل�سينية  العتبة  االول وح�سول  املركز  على 
حني  يف  امل�سابقة،  يف  لها  بتمثيلي  الثالث  املركز  على 
حمافظة  من  نذير  �سلطان  للقارئ  املركزالثاين  كان 

نينوى.
واختتم العامري حديثه ان للعتبات املقد�سة يف كربالء 
دورا بارزا وجهودا مميزة يف جمال القران الكرمي من 
افتتاحها  مت  التي  واملعاهد  املتخ�س�سة  الــدور  خالل 
القرانية  الن�ساطات  تبني  ا�سرافهما ف�سال عن  حتت 

داخل وخارج العراق.

اخبار وتقاريراخبار وتقارير

 في المسابقة الوطنية الثالثة عشر لتالوة القرآن الكريم 
عتبات كربالء تحصد المركز االول

العتبة الحسينية المقدسة تنجز 

 المرحلة االولى لمشروع توسعة حرم االمام الحسين
ال�سيانة  لق�سم  والفنية  الهند�سية  الكوادر  اجنزت 
املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العامة  لالأمانة  التابع 
االأعمدة  اأقطار  تنحيف  م�سروع  من  االوىل  املرحلة 
وذلك  املقد�ض،  املرقد  ل�سباك  املــجــاورة  الداخلية 
�سي�ساعد  الــذي  ال�سريف  احلــرم  م�ساحة  لتو�سيع 
بتقليل من حالة االزدحامات احلا�سلة يف الزيارات 
املليونية، بني منطقة ال�سباك املقد�ض واأعمدة القبة 

ال�سريفة، 
:ان  الق�سم  م�سوؤول  االنباري(  )كــرمي  احلــاج  وقــال 
تنفذها  التي  املهمة  امل�ساريع  من  التو�سعة  م�سروع 
داخــل  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العامة  االمــانــة 

تقوية  اجـــل  ــن  م الــ�ــســريــف،  احل�سيني  الــ�ــســحــن 
م�ساحة  وفتح  ال�سريفة  القبة  ترفع  التي  االعــمــدة 
عملت  الهند�سية  الكوادر  ان  مبينا  للزائرين،  اكرب 
ركــن  بــني  م  بقيا�ض)4×6(  عــمــود  تنحيف  عــلــى 
م�ساحة  ي�سغل  كان  الذي  واجلــدار  املقد�ض  ال�سباك 
 )4( حــوايل  ا�سبحت  التو�سيع  وبعد  )1.70م(، 
ب�سورة  الزائرين  مــرور  ان�سيابية  جعل  مما  اأمتار 

�سهلة اثناء اداء منا�سك الزيارة.
واو�سح : ان جناح اجلهود الفنية يف تنحيف العمود 
االول نقلت العمل اىل العمود الثاين،وذلك من خالل 
تق�سري وتقوية اجلدران بـ)ال�ستل �ستيل( والنزول بها 

اىل عمق )3( اأمتار حيث يتم عمل قواعد كونكريتية 
ب�سمك  كونكريت  بجدار  االعــمــدة  وت�سند  م�سلحة 
ب�سبب  �ــســم،  اخــــرى)50(  امــاكــن  ويف  �سم   )20(
عمره  يتجاوز  الــذي  االعمدة  يف  املوجود  الطابوق 
من)700 اىل 900( �سنة، ومن ثم بجدار كونكريت 
وتغليفه باملرمر نف�سه واملرايا نف�سها وتغليف �سقف 

القبب من الداخل ومن اخلارج اي�سا بالكونكريت.
و�ستقوم  و�ــســاق  قــدم  على  قــائــم  العمل  ان  واكـــد: 
الكوادر الفنية بعد اكمال مراحل االعمدة باالنتقال 
اىل مرحلة رفع القبة ال�سريفة، حيث يتم االن و�سع 
ال�سريفة  القبة  ارتفاع  ان  اىل  رفعها،م�سريا  ا�سا�ض 
اجلديد يقل عن ارتفاع املنارة )3( اأمتار وهو فرق 
االرتفاع احلايل بني املنارة والقبة)7( اأمتار، ف�سيتم 
اعلى  املنائر  وتبقى  اأمــتــار  حـــوايل)4(  القبة  رفــع 
م�سروع  ان  اأمتار،منوها  بـــ)3(  اجلديدة  القبة  من 
تراثا،  باعتباره  القدمي  البناء  على  حافظ  التو�سعة 
ال�سكل  يتغري  مل  وبــهــذا  عليه  نــوؤثــر  ال  ان  وحــاولــنــا 
املعماري، علما ان القبة ال�سريفة ت�ستند على ا�سا�ض 
بربكة  قائمة  وبقيت  ــة،  االأر�ــس اكلته  وقــد  خ�سبي 
كوادرنا  فعملت  ال�سالم(،  )عليه  احل�سني  االمــام 
واالإ�سناد،  للدعم  كونكريتية  ج�سور  باإدخال  الفنية 
اكرث  اجلديدة  ال�سريفة  القبة  اعمدة  تتحمل  بذلك 

من )220( طنا تقريبا.
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الجمـــــــــعةشـــــــذرات • الشيخ عبد المهدي الكربالئي
• المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة

الكربالئي للم�سوؤول: اإياك اأَْن َتِعد َفُتْتِبع موعدَك ِبُخْلِفك
اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف 29/جمادي 

االخرة/1437هـ املوافق 8 /4 /2016م جاء فيها:
ال�شالم( ملالك  املوؤمنني )عليه  نقراأ مقطعًا من عهد االمام امري  يف هذه اخلطبة 
من  ال�شالم(  )عليه  يحذره  وفيه   – باإيجاز  له  ال�شرح  مع  م�شر  واّله  ملّا  اال�شرت 
ت�شلح  وهي  والرعية  احلاكم  على  وخماطرها  النف�شانية  الرذائل  من  جمموعة 

ُب يف موقع القيادة واالدارة الأمور البالد.. كن�شائح وار�شادات مهمة ملن ُيَن�شَّ
ِمْن  َذِلَك  َفاإِنَّ  ااْلإِْطــَراِء  َوُحبَّ  ِمْنَها  ُيْعِجُبَك  ا  ِبَ َقَة  َوالثِّ ِبَنْف�ِشَك  َوااْلإِْعَجاَب  ــاَك  )َواإِيَّ
َوامْلَنَّ  اَك  َواإِيَّ امْلُْح�ِشِننَي  ْح�َشاِن  اإِ ِمْن  َيُكوُن  َما  ِلَيْمَحَق  َنْف�ِشِه  يِف  ْيَطاِن  ال�شَّ ُفَر�ِص  اأَْوَثِق 
َمْوِعَدَك  َفُتْتِبَع  َتِعَدُهْم  اأَْن  اأَْو  ِفْعِلَك  ِمْن  َكاَن  ِفيَما  َزيَُّد  التَّ اأَِو  ِباإِْح�َشاِنَك  ِتَك  َرِعيَّ َعَلى 

ِبُخْلِفَك...
بالذات  الزائدة  والثقة  بالنف�ص  االعجاب  من  الوالة  ال�شالم(  )عليه  االمام  وحّذر 
و�شفاتها واالعجاب بالنف�ص هو ان ي�شتعظم االن�شان نف�شه ملا يرى فيها من �شفات 

كمال �شواء كانت موجودة فيه ام ال – فريى نف�شه ا�شرف واف�شل من غريه- ..
الرعية با يقوم  امل�شوؤول على  اأن مين  ِباإِْح�َشاِنَك( وهو  ِتَك  َرِعيَّ َعَلى  َوامْلَنَّ  ــاَك  )َواإِيَّ
وانه قد جلب لهم اخلري واال�شتقرار  البالد  ل�شوؤون  وادارة  به من اعمال وم�شاريع 
والتقدم واالزدهار مع العلم ان هذه حقوق رعيته عليه واحلاكم اذا فعل ذلك فانه 

واجب عليه قد اأداه..
وهذا املن يبطل اجر وثواب هذه اخلدمة التي يوؤديها احلاكم لرعيته وذلك ا�شارة 

َدَقاتُكْم ِبامْلَِنّ َوااْلأََذى(. لقوله تعاىل : )َيا اأَّيَها اَلِّذيَن اآَمُنوا اَل ُتْبِطُلوا �شَ
اعمال  من  وقدمه  فعله  فيما  الزيادة  اظهار  اأي  ِفْعِلَك(  ِمْن  َكاَن  ِفيَما  َزيَُّد  التَّ )اأَِو 
وجهود اكرث مما هو واقع وهو ان ين�شب اىل نف�شه من االح�شان واخلدمة اىل رعيته 
بانها  ال�شغرية وي�شورها  وتهويل اعماله وخدماته  بت�شخيم  ازيد مما فعل فيقوم 
عن  للحقائق  وحرفًا  لل�شعب  ت�شليال  يعد  وهذا  �شعبه-  حق  يف  وجليلة  كبرية  امور 

مو�شعها...
)اأَْو اأَْن َتِعَدُهْم َفُتْتِبَع َمْوِعَدَك ِبُخْلِفَك( وهذا يعني باأن يعد احلاكم او امل�شوؤول ال�شعب 
بامل�شاريع  الوعد  قبيل  من  كثرية  وتعهدات  بوعود  خدمتهم  باأمر  معني  هو  ومــن 
اال�شالحية واخلدمية واالغاثية واخلطط االمنائية وت�شريع القوانني، وبعد االنتظار 
والرتقب من النا�ص ال يجدون ان احلاكم قد وفى بعهده ووعوده فيثري ذلك �شخطهم 
وغ�شبهم ويفقدهم الثقة باحلاكم وامل�شوؤول وال يبقى له احرتام وتقدير من الرعية 

واالهم من ذلك انه يوؤدي اىل �شخط اهلل تعاىل وغ�شبه على احلاكم..

ندعو من بيدهم ال�سلطُة لتحقيق ر�سى الغالبية من النا�س ال 
بة  االأقلية املقرَّ

14/رجـــب  يف  اجلمعة  ل�شالة  الثانية  اخلطبة  ــالل  خ الــكــربــالئــي  ال�شيخ  ــال  ق
ايديهم  على  تقع  النا�ص  من  الغالبية  املوافق 2016/4/22م" اإن  اال�شب/1437هـ 
البلد ويحمون مقد�شاته وي�شونون  حتريك عجلة احلياة يف املجتمع ويدافعون عن 
بلدهم  ويحبون  االخرين  من  اكــرث  انف�شهم  ويتعبون  ويعملون  مواطنيه  اعرا�ص 

ويتفانون يف خدمته هم الطبقة ال�شاحقة من عامة النا�ص.
احل�شيني  ال�شحن  من  خطبته  ن�ص  خــالل  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  وبــني 
ال�شريف" ايها االخوة واالخوات.. نقراأ على م�شامعكم الكرمية مقطعًا اآخر من عهد 
امري املوؤمنني )عليه ال�شالم( ملالك اال�شرت يت�شمن مبادئ مهمة للحكام وال�شا�شة 
وا�شتقرار  الرعية  امــور  وانتظام  ال�شيا�شي  الو�شع  ا�شتقرار  خاللها  من  ُي�شَمُن 

االو�شاع العامة وحتقيق العدالة والتقدم لعموم املجتمع..مع �شرح لفقراته..
ِمْن  ِفيِه َهًوى  َلَك  ْهِلَك وَمْن  اأَ ِة  َنْف�ِشَك وِمْن َخا�شَّ ِمْن  ا�َص  النَّ ِف  واأَْن�شِ  َ ِف اهللَّ )اأَْن�شِ
َمُه ُدوَن ِعَباِدِه َوَمْن  ُ َخ�شْ ِ َكاَن اهللَّ َك اإِالَّ َتْفَعْل َتْظِلْم، وَمْن َظَلَم ِعَباَد اهللَّ ِتَك، َفاإِنَّ َرِعيَّ
ِ َحْربًا َحتَّى َيْنِزَع اأَْو َيُتوَب َوَلْي�َص �َشيْ ٌء اأَْدَعى اإِىَل  َتُه َوَكاَن هلِلَّ ُ اأَْدَح�َص ُحجَّ َمُه اهللَّ َخا�شَ
َطَهِديَن  َ �َشِميٌع َدْعَوَة امْلُ�شْ ِ َوَتْعِجيِل ِنْقَمِتِه ِمْن اإَِقاَمٍة َعَلى ُظْلٍم َفاإِنَّ اهللَّ َتْغِيرِي ِنْعَمِة اهللَّ
َها يِف اْلَعْدِل  قِّ َواأََعمُّ اِد َوْلَيُكْن اأََحبَّ ااْلأُُموِر اإَِلْيَك اأَْو�َشُطَها يِف احْلَ امِلِنَي ِبامْلِْر�شَ َوُهَو ِللظَّ
�ُشْخَط  َواإِنَّ  ِة  ا�شَّ اخْلَ ى  ِبِر�شَ ُيْجِحُف  ِة  اْلَعامَّ �ُشْخَط  َفــاإِنَّ  ِة  ِعيَّ الرَّ ى  ِلِر�شَ َواأَْجَمُعَها 

ِة... ى اْلَعامَّ ِة ُيْغَتَفُر َمَع ِر�شَ ا�شَّ اخْلَ
مقابال  زواجره  واالنتهاء عن  باأوامره  العمل  اهلل  ان�شاف  ِف(  واأَْن�شِ  َ اهللَّ ِف  )اأَْن�شِ
نعمًا ال حت�شى،  علينا  اأنعم  قد  -�شبحانه-  فاإنه  االن�شاف  اول  وهو  نعمه..  بذلك 
اإال بحقائق  فلي�ص من االن�شاف ان نع�شيه بها ونكفر نعمه وان ال نر�شى الأنف�شنا 

الدين ال�شادقة ومعارف الهدى احلقة فنعبد اهلل با يحب وير�شى..
وان نختار ما اختار لنا وا�شطفى من ائمة احلق الأنه -�شبحانه- اختارهم بعد علم 
فنقتدي  ان نرتكهم  االن�شاف  ولي�ص من  و�شدقهم وطهارتهم وطيبهم  باإن�شافهم 

بغريهم ف�شال عمن عاداهم..
والق�شاء  احلكم  )يف  فيهم  العدل  اقامة  النا�ص  وان�شاف  َنْف�ِشَك(  ِمْن  ا�َص  النَّ ِف  )واأَْن�شِ
ا�شكال  كل  فيرتك  خا�شته  والأهل  لنف�شه  الالزمة  حقوقهم  من  اليهم  واخلــروج  والعطاء( 
التمييز وامليل واملحاباة واعطاء االمتيازات واملكا�شب لبع�ص االفراد دون بع�ص فيوؤثر نف�شه 
واخا�شة اهله ومن له فيه هوًى وميل ورغبة وقرابة على بقية الرعية فيعطيهم االمتيازات يف 

املال واملكا�شب والرثوة واملن�شب على ح�شاب الغري..

• يعّدها ويحررها: �شباح الطالقاين
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• السيد احمد الصــــافيالجمـــــــــعةشـــــــذرات
• المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة

اجلور  �ُسعب  ِمن  امل�سوؤولني  تعيني  يف  واملجامالت  املحاباة 
واخليانة

يف7/رجــب  اجلمعة  ل�شالة  الثانية  اخلطبة  خالل  ال�شايف  ال�شيد  نقل 
املوؤمنني  اأمــري  قاله  ما  بع�ص  2016/4/15هــــ  املوافق  االأ�شب/1437هـ 
َقْد  اأيَنِّ  َماِلُك  َيا  اْعَلْم  ال�شالم( يف عهده اىل مالك اال�شرت: )ُثمَّ  )عليه 
ا�َص  النَّ َواأَنَّ  َوَجْوٍر  َعْدٍل  ِمْن  َقْبَلَك  ُدَوٌل  َعَلْيَها  َجَرْت  َقْد  ِباَلٍد  اإىَِل  ْهُتَك  َوجَّ
َيْنُظُروَن ِمْن اأُُموِرَك يِف ِمْثِل َما ُكْنَت َتْنُظُر ِفيِه ِمْن اأُُموِر اْلُواَلِة َقْبَلَك َوَيُقوُلوَن 
ُ َلُهْم  ا ُيْجِري اهللَّ نَي ِبَ احِلِ ا ُي�ْشَتَدلُّ َعَلى ال�شَّ َ ِفيَك َما ُكْنَت َتُقوُل فيِهْم َواإمِنَّ

اِلِح(. َخاِئِر اإَِلْيَك َذِخرَيُة اْلَعَمِل ال�شَّ َحبَّ الذَّ َعَلى اأَْل�ُشِن ِعَباِدِه َفْلَيُكْن اأَ
االإمام امري املوؤمنني )عليه ال�شالم( يلفت نظر مالك اىل ق�شية وبالنتيجة 
فان هذا املو�شوع ال يتعلق ب�شخ�ص مالك، وامنا مالك له وظيفة ار�شله 
امري املوؤمنني )عليه ال�شالم( اليها وهو ان يوليه م�شر ويكون زعيمًا او 
حاكمًا اورئي�شًا او ملكًا هذه امل�شطلحات احلديثة يف ال�شيا�شة وبالنتيجة 

رقعة جغرافية كبرية تكون حتت اإمرة مالك اال�شرت..
مالك اال�شرت قبل ذلك ماذا كان؟! كان حاله حال الرعية! والرعية تريد 
من الوايل والرئي�ص ومن احلاكم اأ�شياء.. اأمري املوؤمنني )عليه ال�شالم( 
يقول له يا مالك هذه الدولة التي اأنت ذهبت اليها لي�شت دولة جديدة نحن 
اأ�ش�شناها.. وامنا هي منطقة قد جرت عليها دول وفيها رعية وهي مدينة 
قدمية.. بع�شها كان عدل وبع�شها كان جور.. انت االآن �شتكون يف موقع 
امل�شوؤولية التفت ان النا�ص يريدون منك ا�شياء وهذه اال�شياء انت بنف�شك 
كنت تريدها من احلّكام ال�شابقني فالبد ان تكون يف م�شتوى امل�شوؤولية 
ال ت�شتخف طلبات هوؤالء وال تقول هم ال يفهمون، وامنا البد ان تلبي هذه 
اال�شياء  وهذه  اأ�شياء  منك  يريدون  االن  وايل..  االآن  انت  االحتياجات.. 

مطلب طبيعي الأنه انت عندما كنت من الرعية اي�شًا كنت تطلبها..
املوؤمنني عليه  اأمري  الذي وجهه  للخطاب  تف�شريه  ال�شايف  ال�شيد  ويكمل 
ال�شالم ملالك ر�شوان اهلل عليه" اأنت عندما كنت من الرعية تقول )هذا 
هذا  تقول  كنت  ظــامل..انــت  عنك  �شيقولون  الأنهم  ظاملا  تكن  ال  ظــامل( 
افعل  عــادال  �شيقولون عنك  اي�شًا هم  عــادال؟!  كان  ملــاذا  عــادل  احلاكم 
تريده  ال  كنت  الــذي  الفعل  تريده من احلاكم وجتنب  كنت  الــذي  الفعل 
من احلاكم، وانت من الرعية كنت ت�شّخ�ص ما تريده وما ال تريده من 

احلاكم..

لي�س يبقى من اأمور الوالة ااّل ذكُرهم
يف  ال�شايف  احمد  ال�شيد  �شماحة  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  قال 
ال�شريف يف 21  بال�شحن احل�شيني  ل�شالة اجلمعة  الثانية  اخلطبة 
اأخواتي...  2016م" اإخوتي  ني�شان   29 املوافق  االأ�شب1437هـ  رجب 
م�شر  على  واليه  اىل  ال�شالم(  )عليه  املوؤمنني  امري  عهد  مع  نبقى 
امور  يبقى من  ال�شالم: )لي�ص  مالك اال�شرت من جملة ما ذكر عليه 
الوالة ااّل ذكرهم ولي�شوا يذكرون اال ب�شريتهم واأثارهم ح�شنة كانت 
 ، يوؤتى عليها فيكون نفعها لغريه  اأن  االأمــوال فال بد  اأم قبيحة، فاأما 
اأو لنائبة من نوائب الدهر تاأتي عليها فتكون ح�شرة على اأهلها ، واإن 
اأحببت اأن تعرف عواقب االإح�شان واالإ�شاءة و�شياع العقول بني ذلك 
فانظر يف اأمور من م�شى من �شالح الوالة و�شرارهم ، فهل جتد منهم 
اأو هل  موؤونته،  عليهم  ، وخّفت  �شريته  النا�ص  اأحدًا ممن ح�شنت يف 
جتد اأحدًا ممن �شاءت يف النا�ص �شريته وا�شتدت عليهم موؤونته كان 
له بذلك من العز يف ملكه، مثل ما دخل عليه من النقــ�ص به يف دنياه 

واآخرته...
ان  االإن�شان ال يكون هّمه  ال�شايف" يف بع�ص احلاالت  ال�شيد  واأو�شح 
يجمع املال ؛ يكون همه ان يجمع من احل�شنات ومن الطاعات ، هذا 
اأمر ح�شن لكل احد لكن عندما يت�شدى االن�شان مل�شوؤولية معينة قد 
و�شتكون  اأ�شد  فيه  �شتكون  االمور  هذه  ان  -فال�شك-  �شيا�شية  تكون 
اأوىل  ولذلك تكلم االمام )عليه ال�شالم( مع مالك عندما ار�شله واليًا 
ومل يتكلم معه عندما كان معه يف الكوفة مثال، اأراد ان ينّبه مالكا اىل 
ا�شياء مهمة ت�شر بواليته ان مل يلتفت لها، وتقوي واليته ان التفت.. 
الأمــور  يت�شدى  واليا  كونه  لكن   ، احــد  لكل  يكون  قد  الكالم  وهــذا 

امل�شلمني البد ان تكون رقابته لذاته اكرث وان يكون ن�شحائه اأكرث .
اأي مت�شد  مع  للتعامل  الن�ص ن�ص مهم وطريقة  فهذا  اإخــواين  ولذا 
وامري  ال�شالم(  )عليه  املوؤمنني  امري  يقوله  ما  اىل  يلتفت  ان  عليه 
نحو  على  اما  امل�شلمون  عليه  اجمع  ممن  ال�شالم(  )عليه  املوؤمنني 
الو�شي بعد النبي )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( او كونه خليفة رابعا 
للم�شلمني ووّجه والته  وبالنتيجة هذا الكالم من �شخ�ص كان خليفة 
دقة  فيه  فالكالم  اال�شرت..  مالك  جملتهم  من  وفالن  لفالن  بكلمات 

وعلى من يت�شدى ان يفهم كيف يتعامل مع هذا الن�ص .
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 مركز الحوراء زينب
يطلق برنامج رعاية عوائل شهداء الحشد 

•تقرير:عماد بعو 

املادي  الدعم  تقدمي  يف  الت�سابق  اىل  املختلفة؛  الثقافية  ومراكزها  اق�سامها  خالل  ومن  احل�سينية  العتبة  ت�سعى 
واملعنوي لعوائل ال�سهداء كرد جميل وعرفان بالت�سحيات التي �سطروها من اجل الدفاع عن املقد�سات وحماية ار�س 

الوطن من دن�س االرهابيني, والوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها وتوفري الظروف املالئمة حلياة كرمية

"عليها ال�سالم" التابع للعتبة املقد�سة كان له دور يف دعم  مركز احلوراء زينب 
اكرث  تفا�سيل  وملعرفة  بها،  يقوم  التي  الن�ساطات  من  الكثري  يف  ال�سهداء  عوائل 
يطلعنا عليها  معاون االمني العام ل�سوؤون االعالم والطفولة، يف العتبة احل�سينية 
"عليها  زينب  احلــوراء  مركز  اقام  البناء"  ها�سم  الدين  �سعد  ال�سيد  املقد�سة، 
ال�سالم" زيارة جماعية لعوائل �سهداء احل�سد ال�سعبي، ملرقد امري املوؤمنني "عليه 
ال�سالم"  واالماكن املقد�سة يف النجف اال�سرف كم�سجد الكوفة املعظم، وم�سجد 
ال�سهلة،  و�سعيا منا الإدخال الفرح وال�سرور على قلوب اطفال ال�سهداء وذويهم، 
ثواب  ال�سالم" واهــداء  "عليه  املوؤمنني  امري  زيــارة  من  العظيم  االأجــر  ولينالوا 

تقاريرتقارير
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الزيارة اىل اأرواح �سهدائهم االبرار، ومن 
اجلدير بالذكر ان ملركز احلوراء ن�ساطات 
متعددة ابتداأت منذ العام املن�سرم متثلت 
بزيارات تفقدية لعوائل ال�سهداء؛ الهدف 
ال�سهيد؛  لــذوي  املعنوية  الــروح  رفع  منها 
الأمــرهــم  يهتم  مــن  هــنــاك  ــان  ب لي�سعروا 

ويتفقد اأحوالهم.
على  التعرف  الزيارة  خالل  ويتم  وتابع: 
احتياجاتهم التي حتظى باهتمام كبري من 
عبد  ال�سيخ  ال�سرعي  املتويل  �سماحة  قبل 
ال�سيد  العام  واالأمــني  الكربالئي،  املهدي 

يف  تتنوع  التي  االحتياجات  تلك  تلبية  فيتم  املو�سوي،  جعفر 
م�سامينها، فمنها توفري �سقق �سكنية يف جممع االمام الر�سا 
ال�سكني "عليه ال�سالم"  وبناء او ترميم اماكن �سكن ال�سهداء 
اإر�ساال  تتطلب  التي  وبع�ض احلاالت  املر�سية  وعالج احلاالت 
اىل خارج العراق، باالإ�سافة اىل توفري فر�ض عمل يف العتبة 

احل�سينية لذوي ال�سهداء.
لتكرمي  مهرجانا  موؤخرًا  اقامت  احل�سينية  العتبة  ان  وبــنّي: 
اأكرث من )100( عائلة �سهيد من كافة املحافظات؛ مبنا�سبة 
الذكرى ال�سنوية الثانية لفتوى اجلهاد الكفائي، ومهما قدمنا 
من م�ساعدات ال نفي حق دمائهم الطاهرة وت�سحياتهم دفاعا 

عن الوطن واملقد�سات.
من جهته قالت م�سوؤولة مركز احلوراء زينب "عليها ال�سالم" 
املهند�سة �سارة حممد" مبنا�سبة حلول �سهر اهلل املبارك اقام 
مركز احلوراء زيارة جماعية لعوائل ال�سهداء ومت خاللها زيارة 
والتاريخية  الدينية  باملعامل  وتعريفهم  املعظم  الكوفة  م�سجد 
فيه، وزيارة مرقد اأمري املوؤمنني "عليه ال�سالم" وقراءة جماعية 
ملا تي�سر من القراآن الكرمي واإهداء ثوابهما اىل اأرواح ال�سهداء 
االأبرار، كما اأقيمت حما�سرة عن االأ�ساليب ال�سحيحة لرتبية 
العتبة  يف  الن�سوي  الديني  التبليغ  �سعبة  قبل  من  االأطــفــال 
اإكمال  ال�سهداء على  املـُـحا�سـِرة زوجات  العلوية، وحثت فيها 
االأطفال  تربية  بح�سن  واملتمثل  ل�سهدائهم  اجلهادي  الــدور 
بوجبة  بالتربك  الزيارة  وانتهت  املراتب،  اعلى  اىل  لي�سلوا 
العلوية املقد�سة، وتاأتي هذه الزيارة  اإفطار يف م�سيف العتبة 
بداأه مركز احلوراء منذ  الذي  ال�سهداء  برنامج رعاية  �سمن 
ذوي  ومعاناة  اآالم  تخفيف  اىل  يهدف  والذي  املن�سرم  العام 

ال�سهداء من خالل تفقد احوالهم واالهتمام باأمورهم.
واو�سحت: ويت�سمن برنامج رعاية ال�سهداء، تقدمي م�ساعدات 

مادية وعينية لعائلة ال�سهيد، واقامة حمفل 
عــزاء  وجمل�ض  ال�سهيد  منزل  يف  قـــراآين 
واهداوؤهما اىل روحه الطاهرة، والتعرف 
فيما  تقدم  والتي  العائلة  احتياجات  على 
للعتبة  ال�سرعي  املتويل  �سماحة  اىل  بعد 
احل�سينية وامينها العام وحتظى باهتمام 

كبرية من لدنهما.
 كما يقوم املركز ومن خالل تلك الزيارات 
وتخليد  ال�سهيد  حياة  على  التعرف  اىل 
ق�س�ض  بــ�ــســكــل  وتــ�ــســحــيــاتــه  ــه  ــطــوالت ب
مــن )100(  اكـــرث  �ــســمــول  قــ�ــســرية، ومت 
الزيارات من حمافظة كربالء؛ ف�سال عن  عائلة �سهيد بهذه 
عربت  الــزيــارة  ختام  ويف  احللة،  النجف،  بــغــداد،  حمافظة 
احل�سينية  العتبة  اىل  وامتنانها  �سكرها  عن  ال�سهداء  عوائل 
متمثلة  ال�سهداء  لــذوي  رعاية  من  تقدمه  ما  على  املقد�سة 
بالزيارات امل�ستمرة اىل مقر �سكن العوائل وتلبية احتياجاتهم.  
بهذه  فرحتها  غازي" عن  "حامد  ال�سهيد  والــدة  عربت  فيما 
الزيارة بالقول" كنت اأمتنى ان اأحظى بفر�سة لزيارة موالي 
امري املوؤمنني "عليه ال�سالم" يف �سهر رم�سان اإال ان الظروف 
غالبا ما تقف عائقًا اأمام ما نتمناه، حتى ات�سلت بنا االخوات 
املقد�سة  احل�سينية  العتبة  بــان  ليخربننا  ــوراء  احل مركز  يف 
اال�سرف،  النجف  يف  املقد�سة  للمراقد  جماعية  زيــارة  تقيم 
الزيارة  ثــواب  اهــدي  ان  ونويت  عندها  الفرحة  ت�سعني  فلم 
وما اقوم به من اعمال اىل روح ولدي ال�سهيد "ال�سيد حامد" 
وارواح جميع ال�سهداء كما مل نن�َض املقاتلني االبطال يف احل�سد 

ال�سعبي من الدعاء  لهم بالن�سر املوؤزر.
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تزهـــو بألـــــوان العـــــطاء  
     إصــدار

ملــــفملــــف

ملف: �سباح الطالقاين ــ ف�سل ال�سريفي ــ �سالم الطائي
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ازدانت جملة "الرو�صة احل�صينية" اليوم وهي ت�صتقبل التهاين والتربيكات الطيبة مبنا�صبة �صدور 
العدد)100(، اإذ تكاتفت جهود القائمني عليها لتنتج �صهدا خال�صا ي�صفي ال�صدور التواقة ملنهل العلم 
والثقافة، وقد �صرعت من خالل اأبوابها املتعددة اىل ان تقدم للقارئ فيو�صات عذبة يف النواحي 

الخبارية والدينية والجتماعية والثقافية والأدبية  وال�صحية..
امللف التايل خ�ص�ص لهذه املنا�صبة العطرة.

الدويل،     الإعالم  �صعبة  م�صوؤول   
الأ�صتاذ ح�صن علي كاظم  حتدث 
ب�سدد هذه املنا�سبة عن تاأ�سي�ض جملة 
الرو�سة احل�سينية قائال" �سدر العدد 
احل�سينية  الرو�سة  ملجلة  التجريبي 
من ق�سم االإعالم يف العتبة احل�سينية 
هـ                                             1424 �ــســفــر  �ــســهــر  يف  املــقــد�ــســة 
وتعترب  م،   2004 ايلول  ل�سهر  املوافق 
اأول ا�سدار �سهري ي�سدر من العتبات 
وكانت  حينها  يف  العراق  يف  املقد�سة 
وموا�سيع  م�سابقة  على  حتتوي  املجلة 
ــاع  االو�ــس وبــ�ــســبــب  ب�سيطة،  حمــلــيــة 
عن  املجلة  توقفت  حينها  يف  القاهرة 
ال�سدور، وحلت حملها ن�سرة ا�سبوعية 
اىل  العودة  حلني  اال�سم  نف�ض  حتمل 

اإ�سدارها مرة اأخرى".
ال�سدور  اىل  املجلة  عــادت  واأو�سح" 
بــفــ�ــســل اجلـــهـــود املــبــذولــة مـــن قبل 
املتخ�س�سة،  االإعــالمــيــة  ـــكـــوادر  ال
واأ�سبحت جملة اإعالمية ر�سينة ذات 
جمهورها  لها  ــقــايف،  وث ديــنــي  طــابــع 
�سدورها  ينتظرون  الــذيــن  وقــراوؤهــا 

كل  مطلع  يف  ت�سدر  وهــي  بــاأول،  اأوال 
كــادر  اأخـــذ  ــك  ذل بعد  هــجــري،  �سهر 
من  عــدد  ا�ــســدار  عاتقه  على  املجلة 
يف  املعروفة  العاملية  باللغات  املجالت 
�سبيل  اي�سال الر�سالة االإ�سالمية اىل 

املجتمعات العاملية". 

عادت المجلة الى الصدور 
بفضل الجهود المبذولة 

من قبل الكوادر اإلعالمية 
المتخصصة
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ال�صعيدي  ج�صام  ال�صتاذ  حت��دث  فيما   
احد موؤ�ص�صي املجلة عن تفا�صيل انطالق 
عمل املجلة قائال:  �سدرت جملة )الرو�سة 
بعد  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  عن  احل�سينية( 
1424هــــ  اخلــري  �سفر   7 يف  الــالنــظــام  �سقوط 
العراق  عتبات  عن  ت�سدر  جملة  اأول  وكانت   ،
املقد�سة وكان �سدورها جتريبيا، وتاألف كادرها 
من اأربعة اأ�سخا�ض فقط من �سمنهم رئي�ض التحرير، ويف بداية انطالقها �سدر 
الرو�سة  جملة  عن  اال�ستعا�سة  ومت  مــاديــة،  الأ�سباب  وتوقفت  اأعـــداد،   4 منها 
�سفحة   )12( �سفحاتها   وعــدد  احل�سينية(،  )الــرو�ــســة  بن�سرة  احل�سينية 
باالإ�سافة  ال�سيا�سية  االأخبار  ت�سم  وكانت  واأبي�ض،  اأ�سود  بقيا�ض)A5(بلون 

لالأمور الثقافية والدينية".
وا�ستطرد" �سدر يف تلك الفرتة ملحق االأحرار الديني وهو مكون من 4 �سفحات 
بقيا�ض)A5(، وملحق )نداء اجلمعة(اخلا�ض بخطبة اجلمعة، وقد �سم هذين 
امللحقني اىل  ن�سرة الرو�سة احل�سينية، وقد ت�سرفت برئا�سة حتريرها يف ذلك 
الوقت، وبعد فرتة من الزمن عاودت جملة )الرو�سة احل�سينية( ال�سدور، وقد 
وليكون �سدورها فاحتة خري،  ُحلة،  باأبهى  اإظهارها  اأبلى كادرها بالًء ح�سنًا يف 

وتعترب اأول ا�سدارات عتبات العراق املقد�سة الورقية ظهورًا".

غالف العدد الأول من جملة الرو�صة احل�صينية

الروضـــــة الحسينية.. 
يف هذا احليز ارتاأى �صفوة 

من كّتابنا يف جملة الرو�صة 
احل�صينية اأن ي�صاركوا بوجهات 

نظرهم املختلفة فيما يتعلق 
مبميزات وخ�صائ�ص هذه املجلة، 
من خالل م�صوارهم الطويل معنا 

الذي امتد لأكرث من 8 اأعوام، 
فجادت اأناملهم مبا هو �صدى 
لكل الالآلئ التي نرثوها بني 

طيات هذه املجلة على مدى 100 
�صهر من البداع والفكر اخلالق 

والواعي...
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الروضـــــة الحسينية.. 
ميــــــزات وخصـــــائص

اأن  ميكنني  مــاذا  بجية:   ح�صون  حميد  د.  اأ 
اأقول عن هذا املنرب احل�سيني الذي يحاول اأن ي�َسَع 
كل اجلراحات احل�سينية وعلى مدى هذه القرون! 
ممن  نخبة  بها  يقوم  كبرية  جتربة  اأنــهــا  �سك  ال 
امت�سقوا القلم ولي�ض احل�سام لن�سرة اأبي عبد اهلل 
بعدما فوت عليهم الزمن ن�سرته يف يوم عا�سورائه. 
الذي  اخلالدين  يف  الوتر  ذلك  لن�سرة  كلمة  يبذلوا  اأن  الكبري  اأملهم  وكان 
�سحى بكل �سيء من اأجل دين اهلل حني راأى �سيوف الغدر تنه�ض دين جده، 

فانربى يبذل اأح�ساءه لتلك ال�سيوف مدافعا عن ذلك الدين.
   وهكذا وعندما ا�ستدارت االأرقام و�سكلت الرقم مائة، كان النتاج وفريا، 
والفخر عظيما، وكانت اخلطوة كبرية ت�ستدعي االأمل الكبري يف اأن تفي ولو 
ببع�ض الوفاء ملا عاهدت عليه احل�سني)عليه ال�سالم( يف اأن ت�سري يف دربه 
املظلومني. وها هي )الرو�سة احل�سينية( قد  واآهات  املحفوف باجلراحات 
ا�ستدارت كقر�ض رغيف كان حلما للفقراء الذين ال عهد لهم بال�سبع، كما ال 

عهد لهم بالكلمة الطيبة التي تعرب عن احلقيقة التي نزل بها االأنبياء وقاتل 
دونها ال�سهداء كي ت�سل �ساملة اإىل الذين خاطبتهم ال�سماء.

اأ�سرع  وعندما  مو�سوعا،  الأختار  ال�سفحات  اأقلب  واأنا  هذا  بكل  اأحلم  كنت 
بالكتابة، وحينما اأهم باإر�سال ذلك املو�سوع. كان �سيء ما يدفعني يف كل تلك 
املراحل. كانت ن�سوة ال ت�ساهى تغمرين يف كل التفا�سيل. فقد ُحرمنا طويال 
من اأن نقول ما نريد اأو اأن نعرب عما يف �سمائرنا. من قبل كان اأمر الكتابة 
دون مداراة تكتنفه ال�سعوبات. فاأين كنَت جتد منربا �سادقا تعرب من على 
اأعواده عما يجول يف خاطرك؟ لقد كانت نافذتنا-الرو�سة احل�سينية-ذلك 
املنرب. واليوم حني تتكالب قوى ال�سر لطم�ض معامل الثورة احل�سينية، وحني 
اجلي�ض  قوات  جنب  اإىل  والنفي�ض  بالغايل  بالت�سحية  ال�سعبي  ح�سدنا  يقوم 
والقوى االأمنية من اأجل الدفاع عن تلك الثورة العظيمة، نكون باأَم�ض احلاجة 
للكلمة املقاتلة املعربة ملقارعة اأ�ساليل اأدعياء االإ�سالم امتداد اأولئك الذين 

جاهدوا احل�سني)عليه ال�سالم( يف زمانه.
 فتحيتنا لكل االأخوة العاملني يف جملتنا الغراء)الرو�سة احل�سينية( وهنيئا 
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من  مزيد  واإىل  قطعوه.  ــذي  ال ال�ساأو  هــذا  لهم 
عط�ض  من  اأمكننا  ما  نبل  علنا  والعطاء،  اجلهد 
ون�سري  ال�سهداء  �سيد  احل�سني  اهلل  عبد  اأبـــي 
املظلومني يف اإي�سال كلمته واالإخبار عنه اإىل كل 

االأ�سقاع. 

د. حنان عزيز عبد 
احل�������ص���ني: �ــســيــاحــة 

الروح والعقل 
وعــال  -جــــل  اهلل  ــق  خــل
ترتبطان  -منظومتني 
املــرء  حــيــاة  يف  ارتــبــاطــهــمــا  يــنــفــك  وال  ببع�ض 
وهما  اأال  بينهما  الــطــاقــة  م�سدر  بانقطاع  اال 
)الزمان واملكان(، ولكليهما ارتباطاتهما الالزمة 
�سحب  اأحدهما  مرَّ  اأو  ظهر  اإذا  حتى  لبع�سهما، 
االآخر اىل ذات املنطقة التي التقيا فيها، واالأهم 
من ذلــك هو ارتــبــاط )احلـــدث( الــواقــع يف تلك 
كلتيهما،  اأو  احدهما  على  يظهر  الذي  املنظومة 
ال�ًسرطي(  )االإرتباط  نظرية  علينا  اأجادت  حتى 

التي تفيد باأن ا�ستح�سار املوقف بكل تفا�سيله 
)الزمان  نف�ض  يف  يثريه  ما  مــرور  حــال  يف 

واملكان(.
يخ�ض  فيما  عنه  احلــديــث  اأردنــــا  مــا 

املــوقــرة،  احل�سينية(  الرو�سة  )جملة 
متاما  مرتبطا  كونه  يف  العنوان  من  وبدءا 

واالأزمنة  والعناوين  االأ�سماء  باأكرث  باالقرتان 
البيت  اآل  تــاريــخ وحمــافــل  وتــاأثــريا يف  حــ�ــســورًا 

عليه  احل�سني  )كربالء  وهما  اال  ال�سالم  عليهم 
والزمان  كربالء  فاملكان   .. والــطــف(  ال�سالم، 

طف العا�سر من عا�سوراء.
ــًا  اأمل املــاآ�ــســي  اأكـــرث  وملــا كــان احلـــدث يعيدنا اىل 
ا�سم  ح�سور  �سيكون  ــذا  ل الب�سرية،  ــاأريــخ  ت يف 
تلك  ال�ستلهام  مدعاًة  ال�سالم(  عليه  )احل�سني 
الت�سمية  اليه  ذهبْت  ما  ولكن!!  االأليمة،  الواقعة 
املاأ�ساة  من  بنا  رحلْت  احل�سينية(  بـ)الرو�سة 
العظيمة  الت�سحيات  تلك  بعد  ما  خال�سة  اىل 

والرزية االأليمة نزوحًا اىل النتيجة واالأهداف وما 
اأعطت تلك الدماء الزكية واالأج�ساد العلوية، من 
اأريج وعبق ومناقب وعواقب خري وعطاء ون�سر، 
لتمنح الب�سرية رو�سة علية ومنابعًا �سخية، فنقلت 

االقرتان من )املاأ�ساة اىل احلياة(.
االأخطر  االإيقونة  الذي يخاطب  اأما يف م�سمونها 
الت�سدير..  متينة  فهي  )الــروح(  االأكــرب  وال�سر 
وال�سمري، ال  الوجدان  الت�سوير بني دفتي  دقيقة 

تهاون وال تفريط يف التحقق والتحقيق واالحتكام 
اهلل  كتاب  وهــو  اال  الــدقــيــق،  املــيــزان  اىل 

ــيــق،  ــوث ــت ـــوق بــاالــتــ�ــســديــق وال ـــوث امل
ــارة  ــ�ــس ــت حــيــث االإنـــــــارة واال�ــس

بالعلوم  زاخــــرات  بعقول 
والدخول  الباهرات، 

مـــــــن ابــــــوابــــــه 
ت  عا مل�سر ا

�ض  للنا

اأجمع ولكل امل�ستويات.
ولن ت�ستقيم الروح اال برفيقها الن�سوح )العقل( 
حيث يدير اأحدهما دفة االآخر، فكانت بحق رو�سة 

ال�ساحلني،  مبـــداد  النا�سحني 
باأعلى  القيم  ت�ستلهم 

الهمم.. اأنتقلت 
مــــــــــــن 
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االإمتاع  ت�ستثِن  ومل  االألــبــاب،  ب�ساحة  لباب  بــاب 
الف�سول  حتفة  بحق  فكانت  واالإبــــداع  والر�سم 

ورو�سة املعلول ومنارًا للعقول.
نقول  اأن  يــزيــد،  مــا  اىل  ن�سري  اأن  لنا  يت�سع  وال 
بانها االإعالم احل�سيني الفريد، وعذرًا لالآخرين 
ال�سائرين على خطاها وامل�ستلهمني مداها، ندعو 

لكم باملزيد ومن اهلل الت�سديد.

كاظم:  حم�صن  �صباح  وامل��وؤل��ف  الباحث 
اأهمية االإعالم املعريف والفكري 

ــــام احلــ�ــســني عليه  اأنــطــلــُق مــن �ــســرخــِة االإم
واملدوّية  اأهل اجلنة،  �سباب  �سيد  ال�سالم 
ــاِق الــتــاريــخ، واملــمــتــدة على  يف اأعــم
واملتجددة جذوتها  االأزمنة،  اأفِق 
بــقــلــوب عــ�ــســاق اإمــامــهــم 
املُ�سّيع  واحَلــق  املظلوم 
املُقطع؛  ــد  واجَلــ�ــسّ
احلــق..  �سدى 
ـــــــدى  ـــــــس �

يف  واالإبــاء  والت�سحية،  البطولة،  �سدى  الثورة.. 
كربالء  الدم املُقد�ض، ومقاومة الباطل يف اأَ�سَهِر 
ال للف�ساد  نعم لالإ�سالح، �سرخة التاأريخ )اأال من 
ال�سهيد  وابن  ال�سهيد  اأيها  نعم:  ُين�سرنا(  نا�سر 
الفردو�ض  يف  وهــم  ال�سهداء  واأبـــا  ال�سهيد  واأخ 
رك،  َين�سُ من  لكل  ويبتهلون  يتنعمون،  االأعــلــى 
ال�سرعّية  الواجبات  من  فن�سرتك  بكلمة..  ولو 

واالأخالقية.. 
كيف  ذهني..  اىل  يتبادر  الــذي  املعريف  ال�سوؤال 
العوملة  بع�سر  الــ�ــســالم  عليه  احلــ�ــســني  نن�سر 

واالإعالم؟
الن�سرة  بــاأن  تفيد  ــروح  ال من  املتاأتية  واالجــابــة 
االإ�سالح  قيم  وجت�سيد  والثقافة  والوعي  بالفكر 
من عطاء جنيع الدم املقد�ض، بالكتابة اجلادة.. 
الكرمي..  القراآن  كلمة  اإعــالء  الهادفة..  الكتابة 
واآله،  و�سنن احلبيب امل�سطفى �سلوات اهلل عليه 
اأمرينا  والف�ساحة  البالغة  �سيد  وِقيم  ُمثل  ومن 
علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم ومن َهْدي اأئمتنا 
و�سريتهم  وتراثهم  وفقههم  علومهم  يف  االأقدا�ض 
جتاه  االإعــالم  توظيف  ا�ستطعنا  فاإن  واأخالقهم، 
تلك املبادئ نكون قد حققنا ُمراد �سيد ال�سهداء، 
واإن اأخفقنا وتلكاأنا بذلك فلم نحقق ما اأبتغى له 
�سيد االأحرار واحلرية يف االإن�سانّية ومل نلِب النداء 

و�سرخة الن�سرة.
اإعالم  يف  ودرا�ستي  وبحوثي  كتاباتي  خالل  ومن 
الــعــتــبــتــني املــقــد�ــســيــتــني، ويف جمــلــة )الــرو�ــســة 
احلــ�ــســيــنــّيــة( الـــغـــراء تــعــامــلــُت مــع �ــســفــوٍة من 
 60 العدد  بعد  ِبرفقتهم  عملت  الذين  املخل�سني 
واإىل هــذا الــعــدد املــبــارك، اأجـــد: البــد مــن قول 
رغم  املهمة..  االأعــداد  من   100 بعد  احلق  كلمة 
يف  املــوعــود  واالأمـــل  االإعـــالم  بكتابي  كتبتها  اإين 
...( �ــض48:  الرابعة  اإىل  االأوىل  بطبعته   2011
تاألقًا  ويـــزداد  ويتطور  ينمو  الــذي  االإعـــالم  هــذا 
بافتتاح العديد من القنوات االإ�سالمية  الف�سائية 
العتبة  ففي  االإ�سالمية...  املطبوعات  وع�سرات 
املهمة  ــجــالت  وامل ـــدارات  ـــس االإ� مــن  احل�سينية 

ال�سغري  واحل�سيني  واالأحرار  احل�سينية  الرو�سة 
وجملة امل�سرح احل�سيني...(. 

االأدبي  والنقد  والبحوث  الدرا�سات  ن�سر  ولقد مت 
�سالة  عن  الثابتة  االأبـــواب  عن  ف�ساًل  والفني، 

اجلــمــعــة وا�ــســتــفــتــاءات 
ال�سيد  العظمى  اهلل  اآية 
-اأطال  ال�سي�ستاين  علي 
اهلل عــمــره- مــع �ــســريِة 
لــلــعــلــمــاء والــ�ــســاحلــني 
والراحلني  العاملني  من 
واأبــــــــــــــــواب خمــتــلــفــة 

ذلك  على  واأُوؤكـــد  امل�ستب�سرين،  مع  كــاحلــوارات 
من  املُ�ستب�سرين  مــع  الــطــروحــات  تلك  الأهمية 
املذاهب  اأبــنــاء  ومــن  ـــان  االأدي وبــاقــي  امل�سيحينّي 
االإ�سالمّية االخرى، وهو الهدف والغاية من ن�سر 
من  احلقائق  ُغيبت  اأن  بعد  الفكرّية،  احلقائق 
والوهابيني  والعثمانيني  والعبا�سيني  االأمويني  قبل 
والبعثيني، فقراءة التاأريخ بروؤية �سائبة و�سادقة 
اأن عّمت  بعد  اأمرها،  االأمــة على هدى من  جتعل 
ويف  املــوؤلــفــات  ويف  امل�ساجد  منابر  يف  ال�ساللة 
وان�ساق  امل�سل،  ال�سال  الوهابي  االإعــالم  و�سائل 
ِلُينتج  وغــريه  العربي  ال�سباب  بع�ض  ذلــك  وراء 
القاعدة ثم داع�ض وجبهة الن�سرة وكل ال�سلفيني 

خوارج الع�سر...
ومما تقدم فاإن ر�سالة جملة )الرو�سة احل�سينّية( 
واأخالقية  وعلمّية..  وفكرّية..  روحــّيــة..  ر�سالة 
العتمة  واإنــارة  العقول  واإ�ــســاءة  ال�سبهات  ــة  الإزال
بعد اأن ُحجبت احلقيقة من كل الطواغيت وفقهاء 
مبعظم  ــاأل  ــس اأُ� اأنــنــي  حتى  وال�سلطان،  ال�سلطة 
الأقدم حما�سرات  اأزورها  التي  العربّية  العوا�سم 
عقيدتكم؟  ماهي  واالإعــالم،  واالأدب  التاأريخ  يف 
جاء  مبا  اأخاطبهم  فحني  عنا؟  تختلفون  ومبــاذا 
يخ�ض  فيما  العظيم  والنبي  الكرمي  القراآن  عن 
عن  وي�ستغربون  يبهتون  اأجــدهــم  الــهــدى  اأئــمــة 
�سبب جحود االأمة لف�سلهم!؟ وُنكران ت�سحياتهم 
من  وامل�ساجد..  املدار�ض  يف  احلقائق  ت�سويه  بل 
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يف  احل�سينية(  )الرو�سة  جملة  اأهمية  اأرى  هنا 
بتاأريخ  واالإن�سانية  االأمة  وتعريف  وتذكري  تب�سري 
اآل حممد. اأبتهل جلميع الكادر بال�سوؤدد والنجاح 
املجلة  و�سول  واأن  خا�سة  العطاء،  من  واملــزيــد 
اإىل  االإعالم احل�سيني  ت�سدر من  متعددة  بلغات 
االإ�سالمي  الفكر  خلدمة  هو  الرحب  العامل  اآفاق 

املحمدي العلوي احل�سيني املهدوي..

البابي:  عبدالهادي  وال�صحفي  الكاتب 
م�ساحة كبرية من احلرية امل�سوؤولة

بالثقافة  تعنى  الــتــي  احل�سينية  الــرو�ــســة  جملة 
تهتم  كربالئية  جملة  العامة،  والثقافة  احل�سينية 
كنوز  على  القّراء  اإطــالع  وغايتها  اي�سا،  بالرتاث 
العظيم  االإمــام  مبوقف  واالإقتداء  كربالء،  ملحمة 
احل�سني بن علي �سيد ال�سهداء عليه ال�سالم الذي 

وقفه يوم عا�سوارء عام 61 للهجرة...
انطالقتها  من   )100( العدد  �سدور  وبعد  واليوم 
املباركة، تعد جملة الرو�سة احل�سينية من املجالت 
وفيها  املميزة،  مبوا�سيعها  والناه�سة  العامرة 
غريها  يف  تتوفر  ال  قد  احلرية  من  كبرية  م�ساحة 
اأنها متثل جهة دينية ذات طابع  من املجالت رغم 
ُنخبة  فيها  وين�سر  يكتب  ذلك  ومع  ثابت،  عقائدي 
خمتلف  مــن  وال�سحفيني  واالأدبـــــاء  الــكــتــاب  مــن 
ينتقدون  ــتــوجــهــات..  وال واملــ�ــســتــويــات  الــثــقــافــات 
ويــعــربون عــن اآرائــهــم وعــن وجــهــات نظرهم بكل 

حرية ودون رقيب..! 
ما  اأدت  قد  اأنها  املجلة  هذه  بحق  نقول  واحلقيقة 

يف  م�سوؤولية  مــن  عليها 
امل�سلم  ــارع  ــ�ــس ال تــوعــيــة 
ُي�سمع،  ال  �سوتًا  واأو�سلت 
وفــكــرًا ال ُيــقــراأ، وراأيـــا ال 
ال�سارع  واأ�سعرت  ُيعرف، 
االإ�سالمي مبعاناة النا�ض 
وهموم امل�سلمني يف الكثري من البلدان االإ�سالمية..

الديني  غطائها  رغـــم  احل�سينية  الــرو�ــســة  اإن 
دينية،  جملة  لي�ست  اأنها  اإال  االإ�سالمي  وانتمائها 
تهتم  تراثية  ح�سارية  جملة  هي  واإمنا  خا�سة،  وال 

بالعراق تاريخًا وتراثًا وح�سارة..
الرائع  كادرها  اأريحية  من  املجلة  ا�ستفادت  وقــد 
االأخــالق  بدماثة  ميتازون  الذين  حتريرها  وهيئة 
وح�سن التعامل مع الكّتاب وامل�سرتكني وامل�ساهمني 
مما جذب اإىل املجلة الكثري من االأ�ساتذة واملوؤرخني 
الذي  االأمر  فيها،  للكتابة  والباحثني  االآثار  وعلماء 
جعلها جملة ر�سينة معتمدة للرتقية وعلو ال�ساأن يف 
جميع املحافل واملنابر الثقافية والعلمية واالأدبية ..

بكل  احل�سينية  ــة  ــرو�ــس ال جمــلــة  ــدرت  تــ�ــسّ لــقــد 
اأخــذ على عاتقه  الــذي  جــدارة االإعــالم االإ�سالمي 
الطيبة  الــ�ــســورة  نــقــاء  واإعــــادة  املــ�ــســار  ت�سحيح 
لالإ�سالم املحمدي االأ�سيل، بعد اأن �سوهها االإعالم 
�سوت  تعترب  الــيــوم  فهي  املــ�ــســبــوه،  الــالاإ�ــســالمــي 
احل�سني  �سوت  من  قوته  ي�ستمد  �سريف،  كربالئي 
لها  نتمنى  الــقــيــامــة...  يـــوم  اإىل  بــاحلــق  ــادر  ــه ال

وللعاملني فيها املزيد من التوفيق والنجاح..

الكاتب القا�ص علي ح�صني عبيد:
 خمائل الفكر

تعي�ض  احل�سينية(،  )الرو�سة  العنوان  من  بداية 
باملنت  العنوان  يوحي  والفكر..  الكلمة  حدائق  يف 
هذا  منهج  يف  بـــداأت  ميزة  هناك  ولكن  الديني، 
يندر  اإذ  امل�ستمر،  التجديد  بها  ونعني  االإ�ــســدار، 
�سدور عدد جديد م�سابه للعدد الذي �سبقه، وهذا 
مفاجاأة  لقارئه  يحمل  جديد  عــدد  كــّل  اأن  يعني 
واملبنى،  واملعنى  الفكر  ميدان  يف  ترتكز  جديدة، 
وال ينح�سر االأمر بالفكر الديني، على الرغم من 

احلا�سنة الدينية التي تنبثق منها هذه املجلة.
�سوؤال  و�سلني  عندما  االأوىل..  االأعداد  منذ  اأتذكر 
وهذا  املجلة،  تطوير  اإمكانية  عن  ا�ستطالع  �سمن 
منذ  ـــداأ  ب الــتــجــديــد  هــاجــ�ــض  اأن  بب�ساطة،  يعني 
املجلة  وكـــادر  االأول  الــعــدد  بــدايــة  مــن  التاأ�سي�ض، 
يحمل يف باله وخططه خارطة طريق مفتوحة نحو 
يقف  الــذي  اجلوهري  ال�سبب  هو  وهــذا  التجديد، 
النجاح  �سّلم  احل�سينية(  )الــرو�ــســة  ت�سّلق  وراء 

االإعالمي ال�سحفي.
ــة الـــتـــي يـــدخـــل اإلــيــهــا قـــارئ  ــفــكــري احلــديــقــة ال
)الفاكهة  مــن  كثرية  بــاأنــواع  حافلة  )الــرو�ــســة(، 
والفل�سفة،  والفكر،  الدين،  احلياتية(، يف  والغالل 
وال�سحة،  والتعليم،  واالآداب،  والفنون،  والثقافة، 
وهناك اأبواب مهمة قدمتها املجلة، منها احلوارات 
ال�سخ�سيات  ال�سوء على  واإلقاء  والفكرية،  االأدبية 
املخ�س�سة  اجليدة  امل�ساحة  نن�سى  وال  املتميزة، 
للعلوم، وهناك دائما ما يحتاجه القارئ يف امل�سائل 
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مهم  اأمر  وهو  ال�سرعية، 
لكل م�سلم.

كما اأظن اأن هذه الرحلة 
 )100( للعدد  الطويلة 
ملجلة  اأوىل  خطوة  متثل 
يف  احل�سينية،  الرو�سة 
عامل الكلمة واالأفكار، وال �سك اأن املجلة مقبلة على 
خطوات اأهم واأكرث فاعلية، ال�سيما اأنها ُتقاد اإداريا 
يف  خرباء  حمرتف،  كادر  لدن  من  وفنيا  واإبداعيا 
جمال عملهم، وبودي اأن اأ�سري هنا اىل ق�سية توزيع 
املجلة، هناك جهود مباركة يف هذا املجال، ال�سيما 
التي  واملوؤ�س�سات  اجلامعية،  للموؤ�س�سة  بالن�سبة 
االقت�سادية  واملوؤ�س�سات  القرار،  �سناعة  يف  ت�سهم 
جميع  اىل  االإ�سدار  هذا  ي�سل  اأن  ناأمل  والعلمية، 

هذه املوؤ�س�سات لتعميم الفائدة. 
اأكرث  نطمح  املجلة،  هذه  كّتاب  من  بو�سفنا  ونحن 
واأكرث بتقدمها، وموا�سلة خط التجديد الذي �سارت 
عندما  حتى  تاأ�سي�سها،  حلظة  منذ  املجلة  عليه 
االأعايل  نحو  ال�سعود  اأبــواب  �ستبقى  القمة،  ت�سل 
والعاملني يف  وللقائمني  للموؤ�س�سني  اآملني  مفتوحة، 
الثقايف  الديني  ال�سحفي  االعالمي  ال�سرح  هذا 
النجاحات،  حتقيق  يف  ُقُدما  ي�سريوا  اأن  الــراكــز، 
والتميز..  واالخال�ض  واملوهبة  بالذكاء  دين  م�سدَّ

واهلل ويّل التوفيق.

 الكاتب �صادق مهدي ح�صن: 
الرو�سة  الـ )100( من )جملة  النجم  اإ�سراق   مع 

يف  ُمــزهــرًا  احل�سينية(، 
قي واالإبداع الرّث،  اأفق الرُّ
كوننا  اأواًل  اأنف�سنا  نهنئ 
مـــن مــتــابــعــيــهــا، وممــن 
كتاباته  بن�سر  تــ�ــســّرف 
منرب  عــلــى  ــعــة  ــوا�ــس املــت
اعتزاز  مو�سع  لنا  ي�سكل  مما  البهية  �سفحاتها 
جملتنا  تكون  اأن  وتعاىل-  -تبارك  ون�ساأله  كبري، 
واآله  حممد  خلدمة  غّناء  اإعالمية  واحــة  العزيزة 
ون�سر  اأجمعني(،  عليهم  اهلل  )�سلوات  الطاهرين 
نقف  كما  الــغــراء،  ومناقبهم  ور�سالتهم  فكرهم 
موا  قدَّ ملا  االأفا�سل  املجلة  كــادر  الإخوتنا  اإجـــالاًل 
اأن  اهلل  اإىل  مبتهلني  �سخي،  عطاء  من  مون  وُيقدِّ
ال�ساعية  جهودهم  يف  ويــبــارك  ُخــطــاهــم،  د  ي�سدِّ
خلدمة االإ�سالم واملذهب احلق، وكفى بذلك �سرفًا 

وِرفعًة وكرامة يف الدنيا واالآخرة.

�سعاع  مــن  الطائي:   غ��امن  خالد  الكاتب/   
كعبة االحرار ومن قب�ض قبلة الثوار ومنبع ال�سموخ 
العز  ــارة  ومــن واالهـــتـــداء  احلــق  وبو�سلة  ــــاء  واالإب
الذي  واملنهل  واالرتقاء  احلرية  ومدر�سة  والعلياء 
االميان  �سم�ض  ومن  والبهاء  الــرواء  من  ين�سب  ال 
واملكارم والعطاء والوفاء للنبي حممد واآله االتقياء 
نور فجر جملتنا  بزغ  وال�سالم(،  ال�سالة  )عليهم 
ومتباركًة  مت�سرفًة  احل�سينية(  )الرو�سة  احلبيبة 
اأهــل  �سباب  و�سيد  اهلل  ر�ــســول  �سبط  ا�سم  بحمل 
اجلنة املوىل اأبي عبد اهلل احل�سني، وهي بحق ا�سم 

على م�سمى كونها رو�سة 
بهيجة  ـــة  ـــي زاك ــرة  ــ�ــس ن
باالألباب  اأخـــاذة  عطرة 
ــــوح بـــعـــبـــق الـــــــوالء  ــــف ت
والــــفــــداء خلـــري الــــورى 
عليهم  اهلل  )�سلى  ــه  واآل

واملعرفة..  العلم  �سذى  منها  وينطلق  اجمعني(، 
�سمعتها  واإيقاد  )املائة(  عددها  ا�سدار  ومبنا�سبة 
املجلة  ــادر  ك وكــذلــك  نف�سي  اهنئ  )الثامنة(  الـــ 
االعزاء والقائمني عليها واأمنياتي القلبية ال�سادقة 
بدوام التاألق والرفعة واملزيد من االزدهار والتقدم 
ال�سامي،  احل�سيني  والفكر  الثقافة  لن�سر  والنماء 
لقد اثبتت جملة الرو�سة احل�سينية ح�سورًا فاعاًل 
يف ال�ساحة االإعالمية اذ كانت خالل �سنوات م�ست 
كادرها  لتفاين  االبــداع  �سماء  متاألقة يف  زالت  وما 
ومن  النبيل،  الــر�ــســايل  عملهم  يف  واإخــال�ــســهــم 
خالل التنوع يف الطرح وجمالية الت�سميم، وتناول 
لالأقالم  امل�ساركة  باب  وفتح  املهمة،  املو�سوعات 
احلرة الواعية لنيل �سرف امل�ساركة.. باالإ�سافة اىل 
واإجــراء  املتنوعة  واالأخبار  اجلمعة،  �سالة  تغطية 
مع  واحلــوارات  واللقاءات  والتحقيقات،  التقارير 
�سخ�سيات متعددة، ون�سر البحوث الهادفة واالأدب 
ال�سلة  ذات  واملوا�سيع  الطاهر  احل�سيني  الوالئي 
احل�سينية  العتبة  ن�ساطات  ومتابعة  النا�ض،  بحياة 
وتغطية  وخارجه  البلد  داخل  يف  املختلفة  املقد�سة 

املنا�سبات الدينية وال�سعائر احل�سينية املباركة.
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 - العامة  العالقات  ق�صم  رئي�ص   
 �� وا�صط  جامعة  الإع���الم-  كلية  
ملن  التميمي:   الدكتور خلف كرمي 
دواعي البهجة والفخر وال�سرور ان نرفع 
مبنا�سبة  والتربيكات  التهاين  ازكى  لكم 
ا�سداركم العدد مائة من جملتكم  املبجلة 
املوفقية لكم، واال�ستمرار  الكرمية، داعني اهلل -جل وعال -دوام 

باإ�سداراتكم الكرمية خدمة للم�سرية االإعالمية العلوية اال�سيلة.

دكتوراه  طالب  اجليا�صي،  عدنان 
يف ق�صم ال�صحافة بجامعة بغداد:  
الرو�سة  ملجلة  التهنئة  ابعث  القلب  من 
احل�سينية، املجلة التي ت�سدر عن العتبة 
واجهة  تعد  والــتــي  املقد�سة  احل�سينية 
اال�ستقرار  على  قدرتها  اثبتت  م�سيئة، 
ليدمي  فيها  العاملني  ايــدي  على  ن�سد  ان  بنا  وحــري  واال�ستمرار، 
وليقطف  اخ�سرارا،  العتيدة  جملتهم  �سجرة  وتــزداد  عطاءهم 

القراء يف �ستى االماكن ثمارها االميانية العطرة.

 م.م. فاطمة خليل ابراهيم / ماج�صتري اإعالم / جامعة 
بغداد:  حتية اجالل واإكبار للزمالء العاملني يف جملة " الرو�سة 
احل�سينية"، نبارك لهم هذا العطاء واجلهود احلثيثة، والتي اأدت 
اىل تطوير املجلة، مما جعلها تكت�سي الرونق والرقي، وذلك يعود 

للنوايا املخل�سة والعطاء املتميز للقائمني عليها. 
جاء العدد 100 متوجا مل�سرية مهنية ا�ستمرت ل�سنوات، وقد اثمرت 
عن جوهرة اإعالمية با�سم جملة الرو�سة احل�سينية، مبارك لكم، 

وكل عام واأنتم يف تطور م�ستمر ان �ساء اهلل.

  ال�صحفي، عادل كزار: اأتقدم با�سمى 
ملجلة  والعرفان  والتقدير  ال�سكر   اآيــات 
اإ�سدارها  مبنا�سبة  احل�سينيه  الرو�سة 
تاأ�سي�سها  على  م�سى  قد  و   ،100 العدد 
ون�سر  واملثابرة  العطاء  من  �سنوات  ثمان 
ثقافة  واإ�ساعة  ال�سادقة،  الكلمة  ــواء  ل
نتمنى   ،)( البيت  اأهــل  بعلوم  والتعريف  واالإخـــاء  الت�سامح 

امل�ستمر من اجل بث روح  العطاء  القائمني عليها باملزيد من  لكل 
االإ�سالم االأ�سيل.

 ال�����ص��ح��ف��ي غ����زوان ال��ع��ي�����ص��اوي 
الخبارية:    امل��ي��زاب  وك��ال��ة  م��ن  
باأحر  االخبارية  امليزاب  وكالة  تتقدم 
الرو�سة  جملة  اىل  والتربيكات  التهاين 
اأعوام  ثمانية  مرور  مبنا�سبة  احل�سينية 

على تاأ�سي�سها، واإ�سدارها العدد مائة. 
اإنها تعد من املجالت الر�سينة التي عملت دائما على ن�سر ثقافة 
�سائلني  العليا،  املرجعية  وتوجيهات  ال�سالم(  )عليهم  البيت  اهل 
املوىل )عز وجل( ان تبقى �سمعة تنري يف درب الظالم، ومتمنني 

لها املزيد من التقدم واالإبداع.

 م��دي��ر وك���ال���ة ال��ن��ج��ف ن��ي��وز، 
مبنا�سبة  غني:    عقيل  ال�صحفي 
جملة  تاأ�سي�ض  على  الثامن  العام  مرور 
 100 العدد  و�سدور  احل�سينية  الرو�سة 
التهاين  اأزكى  نقدم  الغراء،  املجلة  من 
ــكــادر املــجــلــة املــوقــر ملا  والــتــربيــكــات ل
يخدم  ومبا  ال�سالم(  )عليهم  البيت  اأهل  وفكر  ثقافة  من  يقدمه 
العتبات  اإعــالم  ديــدن  هو  وهــذا  فئاته،  بكل  االإ�سالمي  املجتمع 
بكل  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  االإعالم  ق�سم  ومنهم  املقد�سة، 

�سعبه ووحداته.

 الأمني العام ملوؤ�ص�صة املنرب الر�صايل 
ال�صيخ كرار اخلماي�صي:   فلندا،  يف  
يــوفــق االإخـــوة  ــاىل- ان  ــع نــ�ــســاأل اهلل -ت
احل�سينية،  الرو�سة  جملة  على  القائمني 
ونتمنى لهم املوفقيه وال�سداد، وان ت�ستمر 
القيمة  موا�سيعها  تقدمي  يف  املجلة  هذه 
واإعانتهم  �سبابنا  بواقع  والنهو�ض  واملذهب  للدين  والنافعة خدمة 

على الرقي يف ثقافتهم وفكرهم".
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لإ�صدارات  متابعة  الرنويج/  من  الربيعي  ح��وراء   
من  غ�سن   100 اأقــــدم  احل�صينية:   ال��رو���ص��ة  جملة 
الورد، واأنرثه على روؤو�ض القائمني على ا�سدار جملة الرو�سة 
كل  اىل  ولت�سل  الفواح،  وعطرها  الوانها  لتمتزج  احل�سينية 
قراءها الكرام الذين يرتوون من نبعها ال�سايف، ملا حتويه من 
والعلوم  والتاريخ  واالأدب  والفقه  العقيدة  يف  متنوعة  موا�سيع 

والتقارير والتحقيقات واالأخبار املنوعة واجلديدة.
املباركة  �سفحاتها  عــدد  زيــادة  اىل  ويوفقهم  خطاهم  ي�سدد  ان  تعاىل  املــوىل  اأ�ــســاأل   
وباخل�سو�ض  ال�سادقة،  بالكلمة  ويتاأثر  يبحث عن احلقيقة  كل مهاجر  واإي�سالها اىل 
التي  املدر�سة  االأكــرب، فهي  العبء  يقع على عاتقها  التي  الغرب  امل�سلمة يف دول  املــراأة 

تتخرج منها االجيال.

 الإعالمي علي املو�صوي م�صوؤول املركز الثقايف العراقي 
الرنويجي:  ي�سعدين ان اأتقدم بالتهنئة جلميع القائمني على 
جملة الرو�سة احل�سينية التي بلغت من التاألق عامها الثامن، 
ا�سيد  ان  واأود  ا�ــســدار،  )مائة(  اىل  ا�سدارتها  عــدد  وو�سل 
بالدور الذي تقوم به املجلة يف ن�سر الوعي الثقايف واالإ�سالمي 
ان تويل  اأمتنى  تن�سرها، كما  التي  املهمة  املوا�سيع  من خالل 
املجلة املزيد من االهتمام باجلاليات العربية يف الغرب، و ان تغطي اأن�سطتها وفعالياتها 

الثقافية والدينية، وذلك لعك�ض ال�سورة النا�سعة لثقافتنا وح�سارتنا االإ�سالمية". 
واأخريا اأقول"ان جملة الرو�سة احل�سينية لوؤلوؤة �ساطعة حققت ما كنا ن�سبو اليه خالل 
م�سريتها احلافلة بالعطاء، واإنها تربعت على �سدارة ال�سحافة االإ�سالمية، متمنيا لها 

النجاح ودوام اال�ستمرار يف ال�سدور، والتحية مو�سولة جلميع الكادر".

•  حمزة احل�شنيبأقالمهم

املجتمع،  يف  املنت�شرة  االمــرا�ــص  اىل  ي�شاف  جديد  مر�ص   
مر�ص هو االخطر اذا ما قورن بغريه من االمرا�ص مر�ص اخذ 
باالت�شاع �شئ ف�شئ..وراح ي�شرب خمتلف طبقات املجتمع فلو 
م�شتقبل  عماد  لكونها  االهــم  وهي  ال�شباب  فئة  عن  حتدثنا 
فلم  وتكرب  ت�شت�شري  بــدات  البطالة  ان  املجتمعات.لوجدنا 
تعد خمت�شره على ذوي التعليم املحدود بل تعدت اىل حملة 
وذاك  هذا  من  واالخطر  االولية)البكالوريو�ص(  ال�شهادات 
اثارها  للبطالة  ان  العليا..  ال�شهادات  حملة  ت�شرب  راحــت 
فعلى امل�شتوى االجتماعي اذانها ترتبط بانقطاع الدخل ومن 
ثم �شعوبة احلياة نتيجة العجز يف تلبية احلاجات االن�شانية 
�شلبية جدا  اثار  علية  يرتتب  احلال  بطبيعة  وهذا  ال�شرورية 
املجاميع  �شمن  االنــخــراط  اىل  املطاف  نهاية  يف  ــوؤدي  ت قد 
االرهابية وانت�شار الك�شب الغري م�شروع .... اما على امل�شتوى 
النف�شي فان البطالة تخلق �شئ من عدم الطماأنينة و�شئ من 

اليا�ص كما انها تولد �شعور لدى ال�شباب بالنق�ص والعجز.
االثار  لعديد  اليوم  م�شاكل  اخطر  من  البطالة  م�شكلة  اذن   
ان  املجتمع  هــذه  امــر  يهمه  من  على  يجب  لــذا  ترتكها  التي 
يعي حيدا خلطورتها واملبادرة اىل ايجاد احللول الالزمة لها 
امل�شاريع  يف  والتو�شع  الفر�ص  يف  امل�شاواة  �شمان  خالل  من 
كذلك  كبريه  عامله  يد  اىل  حتتاج  والتي  املهمة  اال�شتثمارية 
ت�شنيف خمرجات اجلامعات كال ح�شب تخ�ش�شه من اجل 
ان ياأخذ كل ذي حق حقه كذلك العمل على م�شاعده العاطلني 
توفر فر�ص  من خالل تخ�شي�ص منح ماليه دوريه اىل حني 
العمل............. لعل ما ذكرناه يف معر�ص كالمنا هي االثار 
املح�شو�شة للبطالة ولكن هناك اثار ي�شعب قيا�شها وي�شعب 
تف�شريها حيث انها تعترب تهديدا وا�شحا لال�شتقرار العائلي 
ولال�شتقرار ال�شخ�شي وتقف وراء انخفا�ص اوا�شر الروابط 
التي يحملها النا�ص جتاه املوؤ�ش�شات الر�شمية واالنظمة والقيم 

االجتماعية ال�شائدة.

البطالة...
مرض يعبث بأجساد الشباب
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حوارات

الدكتور ديمتري خاركاشوف:
كربالء ملتقى الحضارات وموطن تالقـــــح االفكــار والحـــوارات

• حوار: عماد بعو        • حترير: ف�شل ال�شريفي 

بعد الغو�س يف بطون الكتب بحثا عن احلق واحلقيقة, ا�ستطاع الدكتور دميرتي خاركا�سوف معتمدا 
على م�سكاة عقله ان يب�سر الطريق املف�سي اىل اهلل )عز وجل(,  وعلى اأثر ذلك قرر ان يعتنق االإ�سالم 
واإمكانية  لديه من طاقة  ما  ماهيته موظفا كل  التعريف عن  الدفاع عنه, ويف  املحمدي ويتكفل يف 

فكرية وعلمية. 

حواراتحوارات
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كربالء ملتقى الحضارات وموطن تالقـــــح االفكــار والحـــوارات

خاركا�سوف  دميرتي  • الدكتور 

ويف حواره ملجلة الرو�سة احل�سينية حتدث 
عن تفا�سيل ذلك.  

على  اطلعنا  احلــوار  يف  نخو�س  ان  قبل   •
�سريتك؟ 

الفل�شفة يف  اأ�شتاذ  الدكتور دميرتي خاركا�شوف   •
ع�شر  قبل  وت�شيعت  م�شيحيا  كنت  مو�شكو،  جامعة 
يف  الوا�شعة  والــقــراءة  البحث  بعد  وذلــك  �شنوات، 
الدين االإ�شالمي، اإذ وجدته الدين اال�شمى واالأجدر 
يف االإتباع، وقد تاأثرت كثريا باالإمام احل�شني)عليه 

ال�شالم( كونه خري من ميثل االإ�شالم.

االديان؟ �سائر  عن  االإ�سالم  انفرد  • مباذا 
• االإ�شالم دين مقد�ص ومتكامل وال�شرائع واالأحكام 
وان  واأ�شماها،  االديــان  اأكمل  جتعله  بها  جاء  التي 
فالر�شول  االإ�شالم  فحوى  ميثلون  العظيمة  رمــوزه 
الكرمي حممد )�شلى اهلل عليه واآله( وخليفته علي 
العاملية  النماذج  من  ال�شالم(  ابي طالب)عليه  بن 
التي ميكن لكل �شخ�ص يف العامل ان يعترب منهما، 
يلتفتوا اىل اهمية هذه  ان  العامل  وعلى االحرار يف 
االإن�شان  حقوق  عــن  الــدفــاع  يف  ودورهـــا  الرمزين 

وكرامته.

ترجمتها  التي  االإ�سالمية  الكتب  ابرز  • ما 
اىل اللغة الرو�سية؟

• ترجمت العديد من الكتب ومنها: كتاب التوحيد، 
ال�شيخ  املعروف  ل�شاحبه  اجلنان  مفاتيح  كتاب  و 
عبا�ص القمي، وكتاب الطفوف الذي  يتناول �شرية 
اىل  باالإ�شافة  ال�شالم(،  )عليه  احل�شني  االإمـــام 

الكتب واالأدعية االخرى.

بلدك؟ يف  التبليغ  مار�ست  • هل 
يف  االإ�ــشــالم  اىل  والــدعــوة  التبليغ  مار�شت  نعم   •
رو�شيا، ولدي موقع  الكرتوين )تبليغي( ن�شرت فيه 
الكثري من املقاالت التي تخ�ص الر�شالة االإ�شالمية.

التي تقيمها يف مدينة قم؟  الن�ساطات  • ما 
•  انني اقوم اثناء تواجدي يف اإيران بتوظيف العلوم 
القاء  يف  العلمية  احلــوزة  يف  اتلقاها  التي  الدينية 
االإمــام  ال�شيما  املع�شومني  �شري  عن  املحا�شرات 
احل�شني )عليه ال�شالم(، كما اين اأهتم بالعديد من 

االن�شطة الفكرية والثقافية االإ�شالمية. 

االآخر؟ مع  احلوار  اىل  تدعو  • هل 
•  احلـــوار مــبــداأ مــن مــبــادئ االإ�ــشــالم، وقــد ذكر 
ْكَمِة  ِباحْلِ ــَك  َربِّ �َشِبيِل  اإِىَل  )اْدُع  الكرمي  القراآن  يف 
�َشَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َشُن اإِنَّ َربََّك  َوامْلَْوِعَظِة احْلَ
لَّ َعْن �َشِبيِلِه َوُهَو اأَْعَلُم ِبامْلُْهَتِديَن(،  ْن �شَ ُهَو اأَْعَلُم ِبَ
كما ان اأهل البيت )عليهم ال�شالم( اهتموا باحلوار 
ووظفوه توظيفا رائعا، و اجادوا فيه االجادة الوافية 
الكافية، اذ خا�شوا  يف الكثري من امل�شائل والعلوم 

ومتكنوا من اقناع االخرين واإفهامهم. 

كربالء  مدينة  عــن  انطباعك  هــو  مــا   •
املقد�سة, وماذا متثل لك؟

• هذه هي املّرة ال�شاد�شة التي اأت�شّرف فيها بزيارة 
كربالء املقّد�شة، حيث عبق احلرية ون�شيد الكرامة 
وعنفوان املجد، وت�شّرفت خم�ص مرات بامل�شاركة يف 
م�شري زيارة االأربعني من جنوب العراق، وبالتحديد 
من حمافظة الب�شرة اىل كربالء، وخالل م�شريتي 
راأيت نور االإمام احل�شني)عليه ال�شالم( وانت�شاره 

يف عيون العراقّيني، انت�شار االإ�شالح على الف�شاد، 
انت�شار  الُكفر، والع�شق على احلقد،  واالإميان على 
املظلومني على الظاملني اأّما هذه املّرة فقد ت�شّرفت 
الثاين  ال�شهادة  ربيع  مهرجان  حل�شوري  بدعوتكم 
احل�شني)عليه  االإمـــام  والدة  ذكــرى  الإحــيــاء  ع�شر 
التي  كربالء  ذاتها  هي  كربالء  ووجدت  ال�شالم(، 
يحّبون  الذين  ذاتهم  العراقّيني  ووجــدت  نحّبها، 
ــ�ــشــالم(، وقــد  ــــام احلــ�ــشــني )عــلــيــه ال زائــــري االإم
ا�شتفدت كثريًا من فعاليات مهرجان ربيع ال�شهادة 
وتــعــّرفــت عــلــى الــكــثــري مــن االإخــــوة ومـــن خمتلف 
املذاهب واملدار�ص الدينّية ومن عّدة دول فاأح�ش�شت 

بعظمة االإمام احل�شني)عليه ال�شالم(. 

اأخرية؟ • كلمة 
•  ال�شكر اجلزيل اىل ادارة العتبتني املقّد�شتني على 
االأخــالق،  وكــرم  اال�شت�شافة  ح�شن  وعلى  دعوتنا، 
واأ�شكر جميع خّدمة االإمام احل�شني)عليه ال�شالم( 
وجميع العراقّيني، كما اأوّد اأن اأ�شكر احل�شد ال�شعبّي 
وجميع القّوات االأمنية فلوالهم ملا ا�شتطعنا االجتماع 

يف هذا املكان املقّد�ص.
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االإ�شالمية  البلدان  جــاورت  التي  االأمم  تلك  اأمــا 
تــقــع عــلــى تخومها فــقــد ظــلــت مــاأخــوذة  وكــانــت 
الذين  النا�ص  لــهــوؤالء  ال�شاحرة  احلياة  بطبيعة 
يدينون بهذا الدين وم�شدودة للتعرف على عقائد 
)الــقــراآن  من  املنبثقة  علومها  وعلى  ــة  االأم هــذه 
االأول وم�شدر عقيدتهم  امل�شلمني  الكرمي( كتاب 
التوحيدية املغايرة للعقائد والديانات التي �شادت 

يف اأر�ص العرب ويف جزيرتهم.
اأمــة  اآداب  درا�ــشــة  يف  الرغبة  ن�شاأت  هنا  ومــن 
االإ�شالم وتبلورت الغاية عند تلك االأمم املجاورة 
االأمة  هذه  اأ�شل  على  للوقوف  االإ�شالمية  للبلدان 
وقواعد لغتها وبالغتها وبيانها و�شوال اإىل معرفة 
على  املنّزل  العزيز  كتابها  يف  املدفونة  االأ�ــشــرار 
الدرا�شات  تلك  اأخذت  وقد   )( حممد  ر�شولها 

م�شطلحا خا�شا هو )اال�شتعراب(.
ويعود االحتكاك الع�شكري االأول بني امل�شلمني وبني 
الفرن�شيني اإىل �شنة 732م وهي ال�شنة التي وقعت 
فيها معركة )بالط ال�شهداء( بعد عبور اجليو�ص 
اأي  )الغال(  بالد  والتوغل يف  اأ�شبانيا  االإ�شالمية 

فرن�شا لن�شر تعاليم االإ�شالم ومفاهيمه.
يذهب  –كما  فــمــرّده  )الثقايف(  االحتكاك  اأمــا 
املوؤرخون- اإىل �شقوط الق�شطنطينية بيد االأتراك 
وعلمائها  رهبانها  وهروب  1453م  عام  امل�شلمني 
االإ�شالمية  وعلومها  العربية  تــراث  نقلوا  الذين 

كلتيهما،  اللغتني  الإجادتهم  الالتينية  اللغات  اإىل 
وكــانــت هــذه الــرتجــمــات تــخــدم حــاجــات علمية 
اأ�شهمتا معا يف بلورة نه�شة فكرية  واأخرى عقلية 

يف عموم اأوربا الحقا.
الفرن�شيني  مع  الثقايف  االحتكاك  يخ�ص  وفيما 
عام  م�شر  على  نابليون  حملة  تنا�شي  ميكن  فال 
على  كبرية  نتائج  من  عنها  متخ�ص  وما  1798م 
الوعي  وعلى  خ�شو�شا  امل�شري  الوعي  طبيعة 
الفرن�شية  احلملة  لكون  نظرا  عموما،  العربي 
وجغرافيني  واآثــاريــني  علماء  �شّمت  م�شر  على 
ودونوها  واالأفــكــار  املالحظات  جمعوا  ومــوؤرخــني 
يكن  مل  علمية  نتائج  اإىل  للو�شول  �شنفوها  ثم 
حتى  بفردهم  اإليها  الو�شول  امل�شريني  بقدور 

بعد ع�شرات ال�شنني.
يف  االهتمام  كــان  بــالده  اإىل  نابليون  عــودة  وبعد 
واالأكادميّيات  املعاهد  يف  وا�شحا  العربية  علوم 
الفتا  ح�شورا  العربية  اللغة  �شجلت  اإذ  الفرن�شية 
الثانية  باملرتبة  جاءت  حيث  االهتمام  ناحية  من 
بعد اللغة الرتكية يف عهد لوي�ص الرابع ع�شر، وقد 
ومتنوعة،  عديدة  االهتمام  لهذا  الدوافع  كانت 
منها ما هو جتاري ومنها ما هو ا�شتعماري ومنها 

ما هو ثقايف حم�ص.
بالد  من  العائدة  ال�شليبية  اجليو�ص  كانت  وملــا 
املخطوطات  من  االآالف  معها  جلبت  قد  ال�شرق 

ويف  خطوطها  تنميق  يف  بهرتهم  التي  العربية 
جماليتها مع احتمالية احتوائها على كنوز معرفية 
ترى  بــداأت  املخطوطات  هذه  فاإن  لذا  يجهلونها؛ 
يد  على  علميا  حتقيقا  حتقيقها  خالل  من  النور 
�شاعدهم  ومما  الفرن�شيني،  من  االأ�شاتذة  خرية 
على ذلك ظهور فن الطباعة يف اأوربا وازدهارها 
خا�شة.  كــبــاريــ�ــص  الفرن�شية  املـــدن  بع�ص  يف 
ع�شر  الــرابــع  لوي�ص  امللك  هيام  عن  ف�شال  هــذا 
باأغلى  يبتاعها  كــان  التي  العربية  باملخطوطات 
االأثمان من مكتبات االإ�شكندرية وا�شتنبول اآنذاك 
العلمية  ومعاهدها  باري�ص  مكتبات  بها  ويـــزّود 
وامل�شلمني  العرب  حقيقة  على  الوقوف  اأجــل  من 
يف  ي�شتميتون  جعلتهم  التي  االأ�ــشــبــاب  ومعرفة 
ال�شليبية  الهجمات  امــام  بلدانهم  عن  الــدفــاع 

بالرغم من ت�شتتهم ونزاعاتهم الداخلية.
علوم  درا�شة  على  الفرن�شيني  اإقبال  كان  ولذلك 
الظروف  لطبيعة  م�شتجيبا  وتدري�شها  العربية 
مهمة  مار�شت  التي  املعاهد  اأهم  اأما  التاريخية، 

هذا التدري�ص، فهي:
 اأوال )معهد فرن�شا = الكوليج دو فران�ص( وهو 
فيه  اأدخلت  وقد  عام 1530م  تاأ�ش�ص  قدمي  معهد 
ولي�شل  اأرنــولــد  يد  على  حية  كلغة  العربية  اللغة 
هذا  يف  امل�شتعربني  اأهم  من  وكان  1587م،  عام 
املعهد )غيوم بو�شتل( و )غو�شتاف دوغا( الذي 

مالمح من تاريخ االستعراب اإلســـــالمي في فرنسا
• نا�سر اخلزاعي

كان ظهور االإ�سالم يف القرن ال�سابع امليالدي من االأحداث الكربى يف التاريخ الب�سري, ملا لهذا الدين 
ولكتابه العظيم من اأثر بالغ يف اإحداث حتوالت اجتماعية و�سيا�سية وفكرية لكل االأمم التي دانت 

بهذا الدين وكانت تقع حتت نطاق �سيطرته.

مقاالتمقاالت
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عند ا�شتعرا�ص اإجابة ال�شيدة مرمي عليها ال�شالم لولدها النبي عي�شى 
عليه ال�شالم، حينما �شاألها بعد دفنها: يا اماه هل تريدين ان ترجعي اىل 
الدنيا؟ فكان جوابها نعم، الأ�شلي هلل يف ليلة �شديدة الربد، واأ�شوم يومًا 
َعِن االمام  الوارد  ا�شتعرا�ص احلديث  �شديد احلر، وكذلك احلال عند 
اِدِق َعْن اأَِبيِه َعْن اآَباِئِه )عليهم ال�شالة وال�شالم( حينما َقاَل: َقاَل  ال�شَّ
رِّ ِجَهاٌد(، وكاأن هنالك  ْوُم يِف احْلَ ِ )�شلى اهلل عليه واآله( )ال�شَّ َر�ُشوُل اهللَّ
عالقة وثيقة بني �شهر رم�شان وانواع اجلهاد، كجهاد النف�ص عن حمارم 
�شوح  يف  اجلهاد  عن  ف�شال  ومغرياتها،  الدنيا  ملذات  وجماهدة  اهلل، 

القتال.
املقدمة اعاله جتعلنا نتيقن بان من اعظم النعم االلهية التي منحها لنا 
اهلل تبارك وتعاىل يف هذه االيام تكمن يف تزامن �شهر رم�شان الكرمي مع 
حلول �شهر ال�شيف الالهب لينال ال�شائم بذلك اجر وثواب املجاهدين. 
اعتربت  التي  ال�شالم  عليها  مرمي  ال�شيدة  جــواب  لنا  يظهره  ما  وهــذا 
اأمنية بعد مماتها، مما يدل على عظيم تلك االمنية  ال�شيام يف احلر 
لدرجة انها تود العودة اىل دار الدنيا لالإتيان بها مرارا لعظيم ف�شلها، 
توؤكد  ال�شالم  عليهم  البيت  اهل  احــوال  عن  ــواردة  ال االحاديث  ان  كما 
ال�شائم  اجر  لنيل  لل�شيام  احلر  ال�شديدة  االيام  يختارون  كانوا  بانهم 

واجر املجاهد.
نقطة مهمة  حدثت وحتدث  اال�شارة اىل  تقدم، هو  ما  اإىل كل  الداعي 
ال�شابقة،  واالأعــوام  العام  هذا  يف  رم�شان  �شهر  حلول  وهي  العراق،  يف 
معدل  اعلى  فيه  ت�شجل  الذي  الالهبة، وخ�شو�شًا متوز  �شهور احلر  يف 
لدرجات احلرارة والذي تزامن مع اطالق فتوى اجلهاد الكفائي للدفاع 

عن العر�ص واملقد�شات.
الأبناء  الهية  ورحمة  الهيا  �شرا  هناك  اأن  فكرة  مغادرة  بقدوري  لي�ص 
البلد وخ�شو�شا من التحق ب�شوح القتال واختار ان يكون جماهدا  هذا 
و�شائما ومدافعا عن العر�ص واملقد�شات ليجمع بني جهاد النف�ص والورع 

عن امللذات واجر ال�شائم يف يوم �شديد احلر واجلهاد يف �شبيل اهلل.
فاأي درجة ي�شتحقها هوؤالء الثلة واي توفيق حظوا به واي منزلة �شتكتب 
عليها  تتزاحم  واملنزلة  الدرجة  تلك  ان  املوؤكد  من  فان  لذا  ل�شهدائهم، 
مالئكة ال�شماء قبل �شكان االر�ص، فهنيئا لل�شائمني على �شواتر الدفاع 

عن اعرا�ص البلد ومقد�شاته.

•  والء ال�شفاروالئيــــــات

مالمح من تاريخ االستعراب اإلســـــالمي في فرنسا
مع  متعاطفا  االإ�ـــشـــالم  اإىل  مــيــاال  كـــان 
اأنــه وقــف مرة  يــروى عنه  تعاليمه، وممــا 
النا�ص،  واعظا  فين�شيا  اأماكن  اأحــد  على 
يكون  اأن  اإن�شان  لكل  )ينبغي  لهم:  قائال 
دين  له  يكون  اأن  اأي  �شالح،  لدين  تابعا 
االأخرى،  االأديان  ما يف  اأح�شن  موؤلف من 
اأح�شن  فيه  ــذي  ال االإ�ــشــالم  مــن  �شيما  ال 
امل�شتعرب  اأي�شا  ومنهم  واأجودها(  االآراء 
ما�شينون(  )لــويــ�ــص  امل�شهور  الفرن�شي 
الذي تخ�ش�ص بالت�شوف االإ�شالمي وقام 

بتحقيق العديد من دواوين املت�شوفة. 
ــغــات، وهــي  ــل ثــانــيــا: مــدر�ــشــة فــتــيــان ال
ون�شاأت  1669م،  عــام  تاأ�ش�شت  مدر�شة 
بـــدواع جتــاريــة وبــاأ�ــشــبــاب يقف وراءهـــا 
تكون،  اأنـــى  الفرن�شية  امل�شالح  خــدمــة 
اإر�شال  يف  املدر�شة  هذه  فكرة  وتتلخ�ص 
فتيان متطوعني من الفرن�شيني اإىل الديار 
والرتكية  العربية  اللغتني  ليتعلموا  العربية 
اإىل  و�شعوبته  ال�شفر  م�شقات  متحملني 
هذه الديار و�شاعني من وراء ذلك كله اإىل 
خدمة فرن�شا ورعاية م�شاحلها اخلا�شة. 
الوطنية،  احلية  اللغات  مدر�شة  ثالثا: 
�ــشــنــة 1795م  ــاأهــا  ــش ــ� اأن ــة  ــش مــدر� ـــي  وه
اأن  غري  الفرن�شي)النغلي�ص(  امل�شت�شرق 
ابتداأ مع  املدر�شة  لهذه  الن�شاط احلقيقي 
اأنها مع منت�شف القرن  اإذ  العام 1873م 
الب�شاط  �شحب  ا�شتطاعت  ع�شر  التا�شع 
)فتيان  مدر�شة  �شابقتها  اأقدام  حتت  من 
اللغات( وكان من اأبرز اأ�شاتذتها امل�شتعرب 
الذي  )دو�شا�شي(  امل�شهور  والفيلولوجي 
مــن ع�شاق  الــعــ�ــشــرات  يــديــه  تــخــرج على 
العربية وعلومها اال�شالمية، ومن اأ�شاتذة 
بــر�ــشــفــال(  اأيــ�ــشــا )دي  ــة  ــش املــدر� هـــذه 
كتاب  يف  الطهطاوي  رفاعة  ذكــره  الــذي 
)بر�شفال( كــان  وقــد  اإبــريــز(  )تلخي�ص 

وباأ�شولها  العربية  باللهجات  عاملا  هــذا 
اأطروحات  املجال  هذا  يف  وله  التاريخية 
ما�شة  وبحاجة  بالفرن�شية  مكتوبة  عديدة 
هذه  عن  وف�شال  العربية.  الرتجمة  اإىل 
اأخرى  وموؤ�ش�شات  هيئات  ظهرت  املدا�ص 
عموم  يف  وعلومها  العربية  تدري�ص  تتوىل 
فرن�شا، كال�شوربون ومدر�شة اللوفر داخل 
ومعهد  البحار  وراء  ما  ومدر�شة  فرن�شا، 
وعلى  فــرنــ�ــشــا،  خـــارج  الفرن�شي  ــــار  االآث
اأوجه ن�شاط هذه  االإجمال ميكن تلخي�ص 

املوؤ�ش�شات واالأكادمييات العلمية بالتايل:
1- ت�شجيع دخول اللغة العربية كلغة حية 

يجب درا�شتها يف عموم اأوربا.
الغازية  االأوربــيــة  اجليو�ص  م�شاعدة   -2
اإعــطــاء  يف  واالإ�ــشــالمــيــة  العربية  للبالد 
وامل�شلمني  الــعــرب  طبيعة  عــن  تــ�ــشــور 

وعاداتهم واأخالقهم واأمزجتهم.
ــد مـــن املــخــطــوطــات  ــدي ــع ال 3- حتــقــيــق 
عن  الغبار  ونف�ص  واالإ�شالمية  العربية 
قرون  اإىل  تعود  التي  املوؤلفات  من  الكثري 

طويلة باأ�شلوب علمي وبطرق منهجّية.
عن  املهمة  واملــ�ــشــادر  الكتب  تاأليف   -4
وعن  االإ�شالمي،  والفكر  العربي  التاريخ 
طبيعة االآداب العربية-نرثا و�شعرا- ويعد 
كتاب )املو�شوعة االإ�شالمية( املكتوب عام 

1913م، من اأهم الكتب يف هذا املجال.
للعمل  الفرن�شية  الكوادر  بع�ص  تاأهيل   -5
ـــوزارة  ــرات الــتــابــعــة ل يف اأجــهــزة املــخــاب
ــة الــفــرنــ�ــشــّيــة كــمــا حــ�ــشــل مع  اخلــارجــي
)لوي�ص  امل�شهور  الفرن�شي  امل�شت�شرق 
ما�شينون( الذي كان يقدم معلومات مهّمة 
الفرن�شّية.  للحكومة  امللكّية  م�شر  عــن 
ـــور واأنــ�ــشــطــة اأخــرى  و�ــشــوى ذلــك مــن اأم

كثرية...

على سواتر العراق...
جهاد تتمناه المالئكة
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• حم�صن وهيب عبد

• احللقة الثالثة ع�صر

تناولنا باحللقات ال�صابقة خ�صائ�ص الكمال عند الئمة الأطهار 
من اأهل بيت النبي -- اخلا�صة بقدرتهم على الخبار بالغيب 

باإخبارهم -عليهم ال�صالم- بالغيب من قبل اهلل تعاىل.
وان منحهم ذلك العلم من اأدلة كونهم حجج اهلل -- على عباده 

 -- مكلفني وخمتارين من قبله
وعلى هذا �صن�صتكمل �صرد اخل�صائ�ص الأخرى لأهل البيت عليهم التي 

تبني ونوؤكد على ان اهلل تعاىل منحهم �صفة الكمال ليحتج بهم على 
خلقه  .

خصائص  الكمال  لالئمة

الوالية التكوينية
االطالق يف الوالية ضمن مشيئة اهلل تعاىل

في رحاب الطاهرينفي رحاب الطاهرين
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َج��اَءَك  )َواإَِذا  الرحمة:  نف�سه  على  املطلق  الكامل  تعاىل  اهلل  كتب 
ُكْم َعَلى َنْف�ِصِه  الَِّذيَن ُيوؤِْمُنوَن ِباآَياِتَنا َفُقْل �َصاَلٌم َعَلْيُكْم َكَتَب َربُّ
َبْعِدِه  ِمْن  َتاَب  ُثمَّ  ِبَجَهاَلٍة  �ُصوًءا  ِمْنُكْم  َعِمَل  َمْن  اأَنَُّه  ْحَمَة  الرَّ

َلَح َفاأَنَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم()1(. َواأَ�صْ
فهو -جل وعال- املطلق يف �سفاته احل�سنى؛ القوي املتني القدير اجلبار 
القهار... حتى �سار كل خملوقاته تاأمن بط�سه وتطمع يف رحمته وهكذا 

عباده االقرب اليه يف اعلى م�ستويات الوالية التكوينية.
فيما  التكوينية  واليته  ي�ستخدم  ان  الب�سر؛ من  الكامل من  فاملانع عند 
ينا�سب م�سلحته اخلا�سة او يف الت�سرف خارج الن�سق الكوين، فالكمال 
يتالزم ذاتيا مع البقاء يف خيارات اهلل تعاىل للكائنات  هو ان من معاين 
الكمال ومطلق الطاعة هلل وهو ان ال يخرج الكامل عن الن�سق الكوين 
املعرب عن م�سيئة اهلل تعاىل يف كونه، ظاهرا يف خيارات فعله حيث متام 

الطاعة حمبة المر اهلل تعاىل وخريته وحياء من التعايل عليه.
على  الوالية  من  كبري  قــدر  بلوغه  بعد  االن�سان  ان  اليوم  نــرى  ونحن   
الكائنات احلية و�سع قوانني متنع انقرا�ض ق�سم منها ومتنع حتى العلوم 
التي ميكن ان تخرج عن الن�سق الكوين فتحدث افة ال �سمح اهلل تعاىل؛ 
كما حي احلال يف منع علم تطوير اجلينات غري املح�سوب النتائج ومنع 

اال�ستن�ساخ الب�سري.
فيما  لالن�سان  مطلقة  �سالحيات  انها  مع  التكوينية  الوالية  تعني  فال 
ويلًّ غري االعتبار ببقاء الكمال وااللت�ساق بالكامل جل وعال فال خيار 

خالف هذا.
 مع ان اهلل تعاىل يخريهم فيما منحهم من والية مطلقة بقوله تعاىل: 
)َهَذا َعَطاوؤَُنا َفاْمُنْ اأَْو اأَْم�ِصْك ِبَغرْيِ ِح�َصاٍب ()2( كما هو احلال مع 
النبي �سليمان   وحال اخرى  مع ذي القرنني قال تعاىل: )ُقْلَنا َيا 
  ِخَذ ِفيِهْم ُح�ْصًنا()3(، فهو ا اأَْن َتتَّ َب َواإِمَّ ا اأَْن ُتَعذِّ َذا اْلَقْرَننْيِ اإِمَّ

مفو�ض خمري باأمر اهلل تعاىل، جاء تف�سريها عند الرازي:
))فخري اهلل ذا القرنني فيهم بني التعذيب لهم اإن اأقاموا على كفرهم 
يف  االجتهاد  معنى  على  التخيري  وهــذا  عنهم  والعفو  عليهم  املن  وبني 
 بني املن على امل�سركني وبني قتلهم،  اأ�سلح االأمرين كما خري نبيه 
وقال االأكرثون: هذا التعذيب هو القتل، واأما اتخاذ احل�سنى فيهم فهو 
اأي ظلم   ) َنْف�َصُه  َظَلَم  َمن  ا  اأَمَّ القرنني:)  ذو  قال  ثم  اأحياء،  تركهم 
اأنه ذكر يف  اأن هذا هو املراد  نف�سه باالإقامة على الكفر. والدليل على 
ُبُه(  ُنَعذِّ قال:)َف�َصْوَف  ثم  �صاحلا(  َوَعِمَل  اآَمَن  َمْن  ا  مقابلته:)َواأَمَّ
اأي  نُّْكرًا(  َعَذابًا  َفُيَعّذُبُه  َرّبِه  اإىل  ُيَردُّ  الدنيا:)ُثمَّ  بالقتل يف  اأي 
َفَلُه َجَزاء احل�صنى(  ا َمْن اَمَن َوَعِمَل �صاحلا  منكرًا فظيعًا:)َواأَمَّ
بالن�سب  احل�سنى(  عا�سم:)َجَزاء  عن  وحف�ض  والك�سائي  حمزة  قراأ 

والتنوين والباقون بالرفع واالإ�سافة، فعلى القراءة االأوىل يكون التقدير 
القراءة  على  واأمــا  هبة،  الثوب  هذا  لك  تقول  كما  جزاء  احل�سنى  فله 
الثانية ففي التف�سري وجهان. االأول: فله جزاء الفعلة احل�سنى والفعلة 
فله  التقدير  يكون  اأن  والثاين:  ال�سالح.  والعمل  االإميــان  هي  احل�سنى 
املثوبة  هو  الــذي  اجلــزاء  ذا  فله  املعنى  ويكون  احل�سنى  املثوبة  جــزاء 
اإىل  املو�سوف  واإ�سافة  احل�سنى  باملثوبة  مو�سوف  واجلــزاء  احل�سنى 
ال�سفة م�سهورة كقوله: )َوَلَداُر الأخرة()4( و)َحقُّ اليقني()5( ثم 
ال�ساق  بال�سعب  ناأمره  ال  اأي  ُي�ْصرًا(  اأَْمِرَنا  ِمْن  َلُه  قال:)َو�َصَنُقوُل 
ي�سر  هذا  وتقدير  وغريهما  واخلراج  الزكاة  من  املي�سر  بال�سهل  ولكن 

ْي�ُصوًرا()6(وقرىء ي�سرًا ب�سمتني()7(. كقوله:)َقْوًل مَّ
هذا و�سف جلزء من معاين الكمال يف مناذج الكمال االن�ساين ملعاين 
الوالية التكوينية التي يظن الظانون انها يجب ان تكون �سالح لل�سلطة 
وال�سلطان كما هي الثقافة املت�سربة يف كل النا�ض من خالل ما عرفوه 
يف الوالة من العجرفة والتكرب والبط�ض و�سيا�سة الدهاء والكيد واملغالبة 

على طول تاريخ االن�سان .
ي�صاأل احدهم يف العرتا�ص على وجود الولية التكوينية: 
هل يعقل ان رجال مثل احل�صني له ولية تكوينية ويعلم 

ما يح�صل له فياأتي كربالء وميوت عط�صا؟
التام مبجريات  العلم  التي ندركها؛ هو   من مظاهر كمال احل�سني
االمور وان الدنيا دار بالء وان االخرة هي احليوان ويعلم ان له منزلة 
خا�سة ومقاما مرموقا عند اهلل ال ينال اال بال�سهادة، وقد افاد ع�سريته 
بقول بليغ:)»اأّما بعد، فان من حلق بي منكم ا�صت�صهد ومن تخلف 
مل يبلغ الفتح«)8(، وافاد قبلها من اعرت�ض عليه يف حمل عيال ر�سول 

 معه اىل العراق بقوله:)اإّن اهلل �صاء اأن يراهن �صبايا()9(
تعاىل،  اهلل  م�سيئة  �سمن  الوالية  يف  االطالق  تعني  التكوينية  فالوالية 
بّينها القران الكرمي بالتف�سيل يف ق�سة اخل�سر الرجل الذي اتاه 
اهلل رحمة وعلما مع مو�سى  نبي من اويل العزم حيث خرق �سفينة 
مل�ساكني يعي�سون منها وقتل طفال واقام جدار لئام وكلها اعما راى فيها 

مو�سى النبي انها اعمال غري م�سوؤولة او نكرا او انها عفوية.
 احل�سني لفهم  اهلل  يوفقه  ان  املتجاهل  او  للجاهل  ميكن  فكيف 

الكامل العامل من من علم اهلل واملع�سوم بت�سديده.
1( االنعام – 54.

2( �سورة  �ض  -  39.
3( الكهف -86.
4( االأنعام : 32
5( الواقعة : 95

6( االإ�سراء : 28
7( تف�سري الرازي )10/  248(.

8( امللهوف – 129. لواعج االأ�سجان- ال�سيد حم�سن االأمني )�ض: 249(
9( امللهوف: 128. اللهوف �ض 26 والبحار: 44 / 364.، لواعج االأ�سجان- ال�سيد حم�سن االأمني )�ض: 249(
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يــوم بـعـني اهلل
احلمداين فرا�س  ابو   : • �سعر 

يــوم بـعـني اهلل
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اأنـــــــ�ـــســـاه ال  الـــــــديـــر  ــح  ــف ـــ ــس ــ� ـــ ب ـــوم  ــــ ــــ ي
ـــمـــرت الـــــــعـــمـــر فـــــــيـــه بــفــتــيــة يـــــــــوم عــــ
ـــهـــاره  ــــ ـــاء ن ـــي ــــ فـــــــكـــــــاأن عـــــــّزتـــهـــم �ـــس
ــا ــاءه ــي ـــ ــس ــــاأن � ـــــ ـــا ك ـــس ـــاأ� ـــتـــه كــــ نـــــــازعــــ
ــن حـــــ�ــســن قـــوامـــه ــس ــ� ــغ ــل ـــ ومـــــــهـــفـــهـــف ل
ــت بـــــــــود و�ـــســـالـــه ــن ــس ــ� ـــ ـــي لـــــيــلــة ح ــــ ف
بـــــدت اإذ  الـــــــــريــــا  فـــــيـــــه  ـــاأمنـــا  ـــكــــ فــــ
بــخــده ــــّر  مـــــ الـــــــفـــكـــر  اأن  ـــو  ــــ ل ظـــــــبـــي 
ــنــتــ�ــســف الـــــــ�ـــســـيـــاء كـــاأنـــه والـــــــــبــــدر مـــ
ــت قــــرب الـــو�ـــســـل مــنــه مــثــل ما ــرم ــح ـــ ف
ـــا ـــم ــــ وان كـــــــــــان  اهلل  ـــني  ـــعــــ بــــ ــــوم  ـــــ يـــــ
ـــا مــــن حــجــره ـــامل ــــا طــــ ـــــ واحـــــــــتــــز راأ�ــــس
ــمــ�ــس الــ�ــســحــى ــس ـــغـــريت � ــيــه ت ــل ـــوم عـــ ــــ ي
لـــــــم تــنــفــطــر ــمــهــجــة  ـــ ل ـــذر فـــــيــه  ــــ ال ع
ــــواءهــــم ـــابـــعـــوا اأهـــــ تـــــــبـــــــًا لـــــــقـــــــوم تــــ

***
ـــا خــ�ــســه ــوا مــــ ــع ــم ــس ــ� ـــ ـــم ي اتـــــــــراهــــم لــــ
مـــــعــلــنــا ـــم  خــــ ـــديـــر  غــــ يـــــــــوم  قـــــــــال  اذ 
ـــه فـــــافــهــمــوا ـــي ــــ ـــذي و�ـــســـــــيـــتـــه ال ــــ ــــ ه
ـــــروا مـــــــن الـــــقـــــراآن مــــا يف فــ�ــســلــه واقــــــ
اأتــــى( )هــــل  اإال  فــيــه  تـــــــنـــّزل  لـــــم  لـــــو 
ــى ـــن رم ــرب م ــي ــح خ ــت ــب ف ــاح ــس ــــان � ــــن ك َم
من ــــراآن  ــــق ال ــــوى  ح ــــن  َم اأول  ــــان  ك َمـــــــن 
الـــــورى دون  مــــن  املـــخـــتـــار  عـــا�ـــســـد  َمـــــن 
الــعــل رب  مــــن  جــــربيــــل  خـــــ�ــســه  َمـــــــــن 
اأوالده تـــــقـــــتـــــلــوا  اأن  اأظـــــــنـــــــنـــــــتـــم 
بــيــمــيــنــه حـــــو�ــســه  مـــــــن  تـــــ�ــســربــوا  اأو 
ـــه ــــ ـــكـــ�ـــســـاء وان ـــوم الــــ ــــ ــــ اأنـــــــ�ـــســـــــيـــتـــم ي
ـــهـــداهـــم بــــ ـــهـــتـــد  مــــ انــــــــــــــي  رب  ـــا  ــــ ــــ ي
ـــــه ـــهـــوى الـــنـــبـــي واآل ــــذي يــــ ـــــ ــــوى ال اهـــــ
ـــذ قـــــــــال قـــــبــلــي يف قـــريـــ�ـــس قــائــل مــــ

اأواله الـــــــــذي  دهـــــــــري  ـــه  ــــ ل ـــــى  ــــــ اأرع
ــــزمــــان بــهــاه ــــذ الـــــ ـــــ ـــن نـــــــورهـــم اأخ مــــ
ـــاه ــــ ـــوم دج ـــج ــــ ــــاأن اأوجـــــــــهــــهــــم ن ـــــ ـــــ وك
ــاه ــن ــي عـــ رنـــــــــا  اإذا  مـــــــنـــه  ـــبـــي  ـــظــــ والــــ
ــاه ــي ـــ ـــي الـــــــظـــالم �ــس لـــــــمـــا تـــــــبـــّدت فــــ
ـــن حـــــــ�ـــســـــــنـــه اإيـــــــــــاه ــــ ــــ ـــا م ـــه ـــاأن ــــ ـــك ــــ ف
ـــهـــواه ـــــذي يــــ ــــــ ــــى ال ـــــ  ــكـــــف يـــــــ�ـــســـري ال
ـــاه ـــ�ـــســـرت فــــ ـــكـــف يــــ ــــ ـــال ــــ مـــــــتـــــــبـــ�ـــســـم ب
اأدمـــــــــــاه ـــر  ـــاظ ــــ ن لـــــــحـــظـــة  دون  ـــن  ــــ م
ـــــو يــــراه ـــاء وه ـــم ــــ حـــــــرم الـــــحــ�ــســني ال
ـــا جــــــــــــــده ويــــــــــــــداه ـــفــــ ــــه كــــ ـــــ ــــت ـــــ اأدن
الـــــــــظـــــــــاملــــني اهلل ـــلـــم  ـــظــــ لــــ ـــلـــي  ـــمــــ يــــ
ــاه ــم ـــ ــس ـــمـــا راأتـــــــــــه � ــــا مــــ ـــــ ـــت دم ـــك ــــ وب
ــاه ــن ــي عـــ تـــــفــ�ــس  ـــم  ــــ ل ـــكـــاء  ــــ ب ذي  اأو 
ــاه ــب ــق ـــ ــــدا ع ـــ�ـــســـــــوءهـــم غـــــ فـــــيـــــمــا يــــ

***
ـــاه ــــ ـــمـــقـــال اب ــــ ـــن ال فـــــيـــــه الـــــــنـــبـــي مــــ
ــــواله ـــت مـــــــــــــواله فـــــــــــذا مـــــ ـــن ــــ ــــن ك مـــــ
ـــا اأو�ــــســــاه ــــ ـــقـــول بـــــــــاأن م ــــ ـــن ي ــــ ـــا م ــــ ي
ــــوا فـــــــحـــــــواه ـــــ ــــرف ـــــ ــــلــــوه واع ــــاأمـــــ وتـــــ
لـــــــكـــفـــاه ــــّزل  ــــن ـــــ م ـــل  ــــ ــــ ك دون  ـــن  ــــ ــــ    م
ـــه وتـــــــــاله ـــق ـــط ــــ ـــبـــي ون ـــنــــ ــــ ـــفـــــــظ ال لــــ
ـــه ودحـــــــــاه ــــ ـــاب ــــ ـــه ب ـــنــــ ـــكـــف مــــ ــــ ـــال بــــ
ــــاه اآخـــــ مـــــــن  ـــار  ـــمـــخـــت ــــ ال اآزر  َمـــــــــــن 
ــــه وحـــــــــبــــاه ـــــ ـــــ ـــحـــيـــة مــــــــــــــن رب ـــتــــ بــــ
ويـــــــظـــــــلـــكـــم يـــــــــــوم الـــــــمـــعـــاد لـــــــواه
ـــد �ـــســـــــرب احلـــ�ـــســـني دمــــاه ــــ ــا وق ــس ــاأ� ـــ ــ    ك  
ــاه ــس ــ� ـــ ـــنـــبـــي ك ــــ ـــع ال ــــ ـــمـــن حـــــــــــواه م مــــ
بـــــ�ــســواه الـــــــــهــــدى  يـــــــــوم  اهـــــــــتــــدي  ال 
ــنــاه ــ�ــس ـــل َمـــــــــن يـــ ـــاأ كــــ ـــن ــــ ـــس ـــــــــدا وا� اأبـــــ
ــاه ــم ــس ــ� ـــ ـــمـــى �ـــســـــــفـــعـــاوؤه خ ويـــــــــــل لــــ
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موقع مكتب املرجع الديني الأعلى 
)(صماحة ال�صيد علي احل�صيني ال�صي�صتاين�

ال�صتفتاءات  ال�صرعية

البقاء على  يجّوز  قلد جمتهدًا  اإذا  م�ساألة 16: 
ذلك  فمات  اجلملة  يف  اأو  مطلقًا  امليت  تقليد 
املجتهد ال يجوز البقاء على تقليده يف هذه امل�شاألة، 

بل يجب الرجوع فيها اإىل االأعلم من االأحياء.
واإذا قلد جمتهدًا فمات فقّلد احلّي القائل بجواز 
يف  اأو  مطلقًا،  بوجوبه  اأو  احلي،  اإىل  العدول 
خ�شو�ص ما مل يتعلمه من فتاوى االأول، فعدل اإليه 
اأعلم  اإىل  امل�شاألة  الرجوع يف هذه  ثم مات، يجب 
اأعلم الثالثة  االأحياء، واملختار فيها وجوب تقليد 
هو  كما  ــ  الفتوى  يف  بينهم  باالختالف  العلم  مع 
حمل الكالم ــ فلو كان املجتهد االأول هو االأعلم ــ 
ــ من االآخرين لزمه الرجوع اإىل تقليده  يف نظره 

يف جميع فتاواه.
راأيه،  و عمل على  املجتهد  قّلد  اإذا  م�ساألة 17: 
ثم مات ذلك املجتهد فعدل اإىل املجتهد احلي فال 
اإ�شكال يف اأنه ال جتب عليه اإعادة االأعمال املا�شية 
التي كانت على خالف راأي احلي فيما اإذا مل يكن 
اخللل فيها موجبًا لبطالنها مع اجلهل الق�شوري، 
راأي  على  اعتمادًا  �شالته  يف  ال�شورة  ترك  كمن 
جتب  ال  فاإنه  بوجـوبها  يقــول  من  قّلد  ثم  مقلَّده 
املختار  بـل  �شـورة،  بغـري  �شالها  ما  اإعادة  علـيه 
بها  ويجتزئ  املا�شية  االأعمال  اإعادة  جتب  ال  اأنه 

مطلـقًا حتى يف غيـر هذه ال�شـورة.
العـبادات  اأجـزاء  تعـلم  يجـب   :18 م�ساألة 
اإجـمااًل  يعـلم  اأن  ويكـفي  �شـروطـها،  و  الـواجـبة 
االأجزاء  من  فيـها  يعتـرب  ملا  جامعـة  عبـاداته  اأن 
وال�شروط، وال يـلزم العـلم تـف�شـياًل بـذلك، واإذا 
يـعرف  ال  م�شــاألة  العبـادة  اأثنــاء  يف  لـه  عـر�شـت 
االحتـماالت،  بعـ�ص  عـلى  العمـل  لــه  جاز  حكـمها 
لـه  تبـينت  فاإن  الـفـراغ،  بعـد  عنها  يـ�شـاأل  ثـم 
البـطالن  تـبـني  واإن  بالـعـمل،  اجـتـزاأ  ال�شـحة 

اأعـاده.

التقليد االإ�سالح والن�سيحة
منهاج ال�ساحلني  طبقا لفتاوى املرجع الدين االأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني 

ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف(

ال�صوؤال: هل يثاب امل�صلم اذا قام بال�صالح بني النا�ص يف بالد 
الغربة ؟

اجلواب: لالإ�سالح بني النا�س , وحل خالفاتهم , وحتبيب 
بع�سهم لبع�س , وردم �سقة اخلالف بينهم , ثواب عظيم , فكيف 

اإذا كان ذلك االإ�سالح يف بلد الغربة حيث الناأي عن الديار 
واالأهل واملعارف واالأحباب , فقد اأو�سى االإمام علي )( ولديه 

االإمامني احل�سن واحل�سني )( قبيل وفاته بعدما �سربه 
اخلارجي ابن ملجم املرادي -لعنه اهلل- بو�سايا عدة منها:
 )( :تقوى اهلل , ونظم االأمر , و�سالح ذات البني , فقال

»اأو�سيكما وجميع ولدي واأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى اهلل ونظم 
اأمركم و�سالح ذات بينكم فاإين �سمعت جدكما )( يقول: 

�سالح ذات البني اأف�سل من عامة ال�سالة وال�سيام«. 
ال�صوؤال: ما هو الجر والثواب الذي يح�صل عليه املرء من ن�صحه 

لخيه امل�صلم ؟
اجلواب: الن�سيحة ,اأو اإرادة بقاء نعمة اهلل على االأخوان 

املوؤمنني ,وكراهة و�سول ال�سرِّ اإليهم ,وال�سعي الإر�سادهم اإىل ما 
فيه �سعادتهم وخريهم وم�سلحتهم , من االأعمال املحبوبة هلل 

-عّز وجل - واالأ خبار والروايات الواردة يف الن�سيحة واحلاّثة 
 )( عليها اأكر من اأن حت�سى , من ذلك ما قاله ر�سول اهلل

»اإن اأعظم النا�س منزلة عند اهلل يوم القيامة اأم�ساهم يف اأر�سه 
بالن�سيحة خللقه «. وروي عن االإمام الباقر )( اأنه قال : 
»قال ر�سول اهلل )( لين�سح الرجل منكم اأخاه كن�سيحته 

لنف�سه«.
وقال االإمام ال�سادق )(: »يجب للموؤمن على املوؤمن الن�سيحة 
له يف امل�سهد واملغيب«. وقال )( »عليك بالن�سح هلل يف خلقه 

فلن تلقاه بعمل اأف�سل منه«. 

مسائل شرعيةمسائل شرعية
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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(

من كان ال�سفر عمله يف بع�س ال�سنة دون 
جميعها, كمن يدور يف جتارته , اأو ي�ستغل 

باملكاراة , اأو املالحة اأيام ال�سيف فقط يتّم 
�سالته حينما ي�سافر يف عمله , واأما من 

كان ال�سفر عمله يف فرتة ق�سرية ــ كثالثة 
اأ�سابيع ــ من كل عام واإن زاد على مرة 

واحدة كمن يوؤجر نف�سه للنيابة يف حج اأو 
زيارٍة , اأو خلدمة احلجاج اأو الزائرين , اأو 
الإراءتهم الطريق , اأو لل�سياقة اأو املالحة 

ونحوهما اأيامًا خا�سة فيجب الق�سر 
عليهم.

من كان ال�سفر عمله يف اأكر اأيام ال�سنة اأو 
يف بع�س ف�سولها , كمن يدور يف جتارته , اأو 

ي�ستغل باملكاراة , اأو املالحة اأيام ال�سيف 
فقط يتّم �سالته حينما ي�سافر يف عمله , 
واأما من كان ال�سفر عمله يف فرتة ق�سرية 

ــ كثالثة اأ�سابيع ــ من كل عام واإن زاد على 
مرة واحدة كمن يوؤجر نف�سه للنيابة يف حج 

اأو زيارٍة , اأو خلدمة احلجاج اأو الزائرين , 
اأو الإراءتهم الطريق , اأو لل�سياقة اأو املالحة 
ونحوهما اأيامًا خا�سة فيجب الق�سر عليهم.

بني اآية اهلل العظمى املرحوم ال�شيد اأبي القا�شم اخلوئي)قّد�ص �شّره( 
واآية اهلل العظمى ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين)دام ظّله الوارف(

اآراء فقهّية

يف احكام ال�سفر

لنتفقهلنتفقه
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ن�سبه
 اأبان بن تغلب : اأبو �شعيد البكري اجلريري الكويف الربيعي 
يف  املنزلة  عظيم   ، عبادة  بن  جرير  بني  موىل   - الكندي 
اأ�شحابنا ، لقي كل من االإمام علي ال�شجاد واالإمام حممد 
الباقر واالإمام جعفر ال�شادق)عليهم ال�شالم( وروى عنهم  
اأبي  وكانت له عندهم منزلة وقدم ، توفى يف حياة االمام 
اأنه  ال�شالم(  �شنة 141 ه  وروى  ال�شادق )عليه  عبد اهلل 
توفى �شنة 140ه   وذكره البالذري قال : روى اأبان عن عطية 
العويف. وقال اأبو جعفر له : اجل�ص يف م�شجد املدينة وافت 
اأبو عبد  اأن يرى يف �شيعتي مثلك وقال  اأحب  النا�ص، فاإين 
اهلل   ملا اأتاه نعيه: اأما واهلل لقد اأوجع قلبي موت اأبان وكان 
قارئا من وجوه القراآن، فقيها، لغويا، �شمع من العرب وحكى 
عنهم. وقع اأبان بن تغلب يف ا�شناد كثرية من الروايات تبلغ 
زهاء مئة وثالثني موردا ويف جميع ذلك روى عن املع�شوم، 

اإال اأحد ع�شر موردا. فقد روى عن علي بن احل�شني ال�شجاد 
، واأبي جعفر الباقر، واأبي عبد اهلل ال�شادق عليهم ال�شالم 

، وروى عن اأبي حمزة ، وزرارة و�شعيد بن امل�شيب.

اأقوال العلماء يف حقه وف�سله
اأبان بن  اأنه قال  اأبي عبد اهلل    اأبان بن عثمان ، عن  عن 
يون�ص  فاأروها عنه عن  األف حديث  تغلب روى عني ثالثني 
بن  اأبان  يل  قال  قال:  خفقة  بن  اهلل  عبد  عن  يعقوب  بن 
تغلب مررت بقوم يعيبون على روايتي عن جعفر  فقلت كيف 
تلوموين يف روايتي عن رجل ما �شاألته عن �شئ اإال قال: قال 
ر�شول اهلل فمر ب�شبيان وهم ين�شدون: العجب كل العجب 
االأحياء  لقاء  قال  عنه  ف�شاألته  ورجب...  جمادي  بني   *
عبد  اأبي  عند  كنت  قال:  حية  اأبي  بن  �شليم  عن  باالأموات 
اهلل   فلما اأردت اأن اأفارقه ودعته وقلت اأحب اأن تزودين؟ 

ال�سالمي ح�سني  • اعداد: 

اأبان بن تغلب 
بن رباح

مع التابعينمع التابعين
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فاإنه �شمع مني حديثا كثريا فما  اأبان بن تغلب  قال: ائت 
روى لك فاأروه عني.

موؤلفاته
اأبان ) رحمه اهلل ( مقدما يف كل فن من العلم يف  وكان 
وله  والنحو،  واللغة،  واالأدب،  واحلديث  والفقه  القراآن، 

كتب، منها، تف�شري غريب القراآن، وكتاب الف�شائل .
عن  الرواية  يف  االأ�شول  من  وكتاب  �شفني،  يف  كتاب  وله 
القراءات،  وكتاب  القراآن  معاين  وكتاب  ال�شيعة،  مذهب 
 ، النجود  اأبي  بن  عا�شم  عن  القراءة  اأخذ  وقد  وغريها 
وطلحة بن م�شرف ، و�شليمان االأعم�ص وهم اأحد الثالثة 
الذين ختموا عليه القراآن ، والأبان قراءة مفردة م�شهورة 

عند القراء.

دفاع عنه والية علي بن ابي طالب
عن عبد الرحمن بن احلجاج ، قال : كنا يف جمل�ص اأبان 
بن تغلب فجاءه �شاب فقال : يا اأبا �شعيد اأخربين كم �شهد 
فقال  قال:  النبي؟  اأ�شحاب  من  طالب  اأبي  بن  علي  مع 
من  تبعه  بن  علي  ف�شل  تعرف  اأن  تريد  كاأنك  اأبان،  له 
اأ�شحاب ر�شول اهلل، قال: فقال الرجل : هو ذلك، فقال: 
واهلل ما عرفنا ف�شلهم اإال باأتباعهم اإياه، فقال اأبو البالد 
كالما غري الئق قال: فقال اأبان له: يا اأبا البالد تدري من 
ال�شيعة؟ ال�شيعة الذين اإذا اختلفت النا�ص عن ر�شول اهلل 
اخذوا  علي  عن  النا�ص  اختلفت  واإذا  علي،  بقول  اأخذوا 
اأبان بن تغلب، قال: قلت الأبي  بقول جعفر بن حممد عن 
في�شاألوين،  النا�ص  فيجئ  امل�شجد  يف  اأقعد  اين  اهلل  عبد 
بقولكم  اأجيبهم  اأن  واكره  مني،  يقبلوا  اأجبهم مل  فاإن مل 
وما جاء عنكم ؟ فقال يل: انظر ما علمت اأنه من قولهم 
فاأخربهم بذلك وذكره االإمام �شرف الدين يف مراجعاته 

تغلب بن رباح  ابن  اأبان  �شتة ع�شر قال:  حتت رقم 61 - 
القارئ الكويف، ترجمه الذهبي يف ميزانه فقال ) اأبان بن 
تغلب ( الكويف �شيعي جلد لكنه �شدوق فلنا �شدقه وعليه 
اأحمد بن حنبل، وابن معني،  بدعته، ) قال (: وقد وثقه 
واأبو حامت ، واأورده ابن عدي وقال: كان غالبا يف الت�شيع 
الذهبي  حكاه  ما  اآخر  اإىل  جماهر  زائغ  ال�شعدي:  وقال 
اأحتج بهم م�شلم واأ�شحاب  اأحواله، وعده ممن  عنهم يف 
وماجه   والن�شائي،  والرتمذي،  اأبوداود،  االأربعة  ال�شنن 
حيث و�شع على ا�شمه رموزهم - ودونك حديثه يف �شحيح 
بن  وف�شيل  واالأعم�ص،  احلكم   عن  االأربع  وال�شنن  م�شلم 
و�شعبة،  عيينة،  بن  �شفيان   ، م�شلم  عند  عنه  روى  عمرو 
واإدري�ص االآوري: مات ) رحمه اهلل( �شنة احدى واأربعني 

ومئة 141 ه .
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فيما يخ�شنا كم�شلمني فاإن الت�شّلح بالثقافة 
من  النابعة  الدينية  والتوعية  االإ�شالمية 
ُيعترب  ال�شالم  عليهم  البيت  اأهــل  مدر�شة 
من اأهم التحديات التي يجب على القائمني 
واحل�شينية  عمومًا  الدينية  املجال�ص  على 
بها،  واالإحاطة  اأهميتها  اإدراك  خ�شو�شًا، 
الأنها متثل البنية التحتية التي يعتمد عليها 

املجتمع يف �شوؤون احلياة املختلفة..
م�شاديق  اأهم  من  الثقايف  العمل  كان  وملّا 
النه�شة  ومفاهيم  الدينية  التوعية  ن�شر 
احل�شينية، فاإنه ي�شتوجب توفر عدة �شروط 
البيت  اأهــل  فكر  بــاأن  الكاملة  الثقة  منها، 
الو�شاء  وامل�شعل  النور  هو  ال�شالم  عليهم 
والبّينة التي يحتاجها كل ع�شر، واأن هناك 
املاليني من الب�شر حمرومون من هذا النبع 
الفيا�ص، واأن مهمة اإي�شال هذا الفكر لهذا 
االأمر  الي�شرية،  باملهمة  لي�شت  الهائل  الكم 
لتحرير  اجلهود  م�شاعفة  ي�شتدعي  الــذي 
واملثقفني-  املفكرين  فيهم  بن  النا�ص- 
العامل  التي ين�شرها  من ظلمات االنحراف 
ــوم حتــت عــنــاويــن الــنــظــريــات  ــي املــــادي ال

الفكرية والعوملة الف�شفا�شة..
كذلك، اإذا اأردنا الأعمالنا اأن حتقق اأهدافها 
فالبد اأن تكون مطابقة للطريق الذي ر�شمه 
اأئمتنا االأطهار، واإال ف�شيتبني لنا اأن امل�شافة 
يف  تكن  مل  طويلة  مدة  بعد  قطعناها  التي 
يتعني  اأدق  وبتعبري  اأ�شاًل.  املطلوب  االجتاه 
االإ�شالمي  الثقايف  ال�شلك  العاملني يف  على 
اأن يعر�شوا على النا�ص عني ما يريده اأئمة 
اأجنح  وفق  عليهم،  اهلل  �شالم  البيت  اأهــل 
واأبلغها  التعابري  واأجمل  االأ�شاليب  واأجنــع 
الأ�شاليب  بالن�شبة  احلـــال  هــو  كما  اأثــــرًا، 
واالأدعية  االأحاديث  التوجيهات من  اي�شال 
عليهم  املع�شومني  اأئــمــتــنــا  عــن  الـــــواردة 
والف�شاحة  البالغة  روعــة  حيث  ال�شالم، 
وجمال التعبري و�شمو املعنى وقوة التاأثري...

اأين نحن وما الذي حققناه؟
باإمكاين ايها القارئ اأن ا�شرد لك ع�شرات 
مـــن حــــاالت االطــــــراء واال�ــــشــــادة -وهـــي 
املتتبعني  قريحة  بها  جــادت  التي  واقعية- 
القناعة با  اأو�شلك اىل  وبذلك  الإعالمنا، 
واالبـــداع،  املعرفة  م�شتوى  من  عليه  نحن 

مو�شع  اعـــاله  الــتــ�ــشــاوؤل  و�شعنا  لــو  ولــكــن 
النقا�ص يف حتديد اجلادة التي نقف عليها 
كنوع  فيها  امل�شري  وو�شوح  �شالبتها  ومدى 
ولي�ص كَكْم، فاإننا �شندرك ان ال �شيء ي�شمو 
مغّم�شة  عامة  ان�شانية  مفاهيم  ن�شر  على 
للواقع  امل�شتند  الفكر  وقــوة  االميــان  بــروح 
واملنطق، وبّث هذه املفاهيم يف اأنحاء العامل 
بلغات متعددة حيث ُترتجم موا�شيع جملة 
وُتطبع  لغات  �شت  اىل  احل�شينية  الرو�شة 
ع يف عدة انحاء من العامل، ف�شال عن  وتوزَّ
ن�شر هذه املواد يف موقع )االعالم الدويل( 
يتميز  والذي  املجلة  هذه  منه  تنطلق  الذي 
باأربع نوافذ لغوية هي العربية واالجنليزية 

والفرن�شية والفار�شية.
ان الطموح اأفق مفتوح ال يحّدُه حد، وطاملا 
نقل  عــلــى  اال�ـــشـــرار  ب�شفة  نتمتع  بقينا 
العدد  حتى  العامل  اىل  ور�شالتنا  مفاهيمنا 
100 فاإننا �شن�شل حتمًا اىل درجة التغلغل 
والتاثري يف املجتمعات امل�شتهدفة و�شواًل اىل 

العدد 1000 باإذنه تعاىل.

100 شهر من الثقافة الحسينية
• �سباح الطالقاين

اأ�سبحت الثقافة يف الع�سر احلديث ركيزة اأ�سا�سية وو�سيلة تعتمد عليها كل امة وح�سارة ت�سعى للنمو والرقي, وبقدر ما 
يحمل املجتمع من ثقافة وابداع يف جماالت احلياة املختلفة يكون موؤثرًا ب�سورة ايجابية يف حميطه االإقليمي والدويل.

مقاالتمقاالت

�شوال املكرمـ  1437هـ36



امل�سرح يف كربالء

• الباحث: عبد الرزاق عبد الكرمي

• احللقة احلادية ع�صر

ثمة قوتان متعاك�صتان منذ بدء اخلليقة وحتى نهاية العامل 
والنا�ص موزعون بني هاتني القوتني التي اأحداهما تتجه 

باجتاه التقدم والتطور والثانية اإىل جهة التخلف. القوة 
الأوىل تعتمد على ال�صواعد املحروقة باأ�صعة ال�صم�ص والأكف 
امل�صققة واجللود اخل�صنة امللم�ص التي ينزف منها العرق والدم 

)طبقة العمال( .

الثقافة العمالية وامل�سرح 

مسرحمسرح
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م�شرح العمال.. اأهو م�شرح هواة اأم م�شرح تقليدي هو �شوؤال البد من طرحه؟ 
اأن يعر�ص جلمهور عمايل وبوا�شطة  اإذا كان القول بان على م�شرح العمال 
ماذا  ال�شحة  اإىل  االأقــرب  التعريف  هو  باأنه  يقال  اأن  ميكن  عمال  ممثلني 
واأ�شئلة  ؟  وما غايته  ؟  امل�شرح  تفهم هذا  وكيف  العمايل؟  امل�شرح  تريد من 
اإعداد  وعن  العمايل  للم�شرح  املالئمة  الن�شو�ص  اختيار  منها  كثرية  اأخرى 
املمثل )العامل( وتاأهيله م�شرحيا كل هذه االأ�شئلة تتبادر اإىل الذهن ونحن 
اأجابتنا  ن�شع  وحني  كربالء  حمافظة  يف  العمايل  امل�شرح  حركة  ن�شتعر�ص 
املا�شي  الــقــرن  يف  الــعــراقــي  العمايل  امل�شرح  اأن  مفادها  بنتيجة  نخرج 
اإىل  الو�شول  بال�شرورة  كانت  هي  والتي  اأهدافه  اإىل  ي�شل  ومل  يحبوا  كان 
امل�شرح  والن  وفنيا  فكريا  متقدم  م�شرح  عرب  العريقة  العمالية  اجلماهري 
و�شيلة ولي�ص غاية بذاته كان الو�شول اىل الغاية يعني جهودا متوا�شلة من 
العاملني فيه كافة ونحن  عندما نفكر ب�شرح عمايل يخدم ق�شايا العمال 
ويف�شر وينقل م�شاكلهم اخلا�شة كعمال باعتبارهم اجلزء االأهم يف املجتمع.                                     
العمايل  بامل�شرح  ت�شميته  العراقية مل يكن فيها با ميكن  العمالية  احلركة 
بيد اأن هذا ال يعني اأن الهواية امل�شرحية مل يكن لها وجود يف اأوا�شط العمال 
عرو�شا  العمال  فيها  قــدم  خمتلفة  منا�شبات  اإىل  �شابقة  اإ�ــشــارات  هناك 
م�شرحية عربت يف اأكرث االأحيان عن احتجاجاتهم على واقع اال�شتغالل الذي 
فر�ص عليهم يف فرتة اخلم�شينات وك�شفت يف الوقت نف�شه عن ميولهم الفنية 
االأخذ  ثورة 14 متوز 1958 قامت مبادرات متفرقة بقت بني  وبعد  الكامنة 
امل�شرح  ال�شبعينات وح�شول بع�ص االنفتاح بداأت ق�شة  انه يف  اإال  واجلذب 
العمايل العراقي يف يوم من اأيام اأيار 1971 عندما اجتمع 35 عامال من هواة 
الفن امل�شرحي يف مقر نقابات العمال العراقي ليعلنوا ت�شكيل فرقة امل�شرح 
لياأخذ  العمايل(  امل�شرح  )بيت  �شيغة  و�شعت  االجتماع  ذلك  ومن  العمايل 
هذا البيت بفتح بيوت فرعية يف حمافظات العراق ومنها حمافظة كربالء.                               
كانت بوادر التاأ�شي�ص يف كربالء على يد جمموعة من الكوادر العمالية منهم 
�شاكر الهنداوي، عادل ثابت، عبا�ص ال�شخني، ح�شن الن�شراوي، وغريهم 
تفتقر  ب�شيطة  واالأعمال  بدعم ذاتي  وكانت  اأعمالهم  وا�شتمرت  �شنة 1972 
املعامل  قاعات  على  االأعمال  عر�شت  املطلوبة  الفنية  والعنا�شر  للمقومات 
الطابوق  ومعامل  والرثم�شتون  النورة  ومعمل  التعليب  معمل  مثل  االإنتاجية 
وكانت املبادرة من هوؤالء هو خلق جو م�شرحي بني اأوا�شط العمال وعوائلهم 
جت�شد  االأعمال  هذه  اأ�شبحت  كما  بينهم  واملحبة  الوحدة  روح  على  واحلث 
بع�ص املعاناة واملعوقات التي تعرت�ص حياة العامل اآنذاك وباأ�شاليب خمتلفة 
و�شاع  بالن�شوج  املجموعة  هذه  وبــداأت  الهادف  الكوميدي  االأ�شلوب  منها 
هذه  قررت  حيث   1975 لعام  وا�شتمرت  كربالء  عمال  اأوا�شط  بني  �شيتها 
املجاميع جمع �شملهم حتت خيمة واحدة لتقدمي عطاءات اأو�شع وا�شمل وكان 
ذلك ) بيت الثقافة العمايل ( واأ�شبحت فرقة مركزية عمالية يف املحافظة 

قدمت االأعمال العديدة واأقامت مهرجانات م�شرحية...
االأعمال امل�سرحية 

1- تعترب م�سرحية  )موعد مع الفجر( من اأول الن�شاطات امل�شرحية 
للعمل  املطلوبة  امل�شتلزمات  بتوفر  الفنية  الناحية  من  كربالء  يف  العمالية 

امل�شرحي من تاأليف زكي اأبو خ�شرة واإخراج عبا�ص ال�شخني عاجلت واقع 
العمال ون�شالهم، عر�شت على قاعة االإدارة املحلية  عام 1976 .                                                                                                     
2- اأقيم مهرجان لفرق امل�سرح العمايل يف كربالء �شاركت فيه خم�ص 
فرق عمالية )فرقة معمل التعليب ، فرقة معمل النورة ، فرقة معمل الطابوق، 
فرقة عمال املواد االإن�شائية ، فرقة عمال املهن الغذائية( قدمت من خاللها 
اأعماال م�شرحية ق�شرية فازت فرقة معمل تعليب كربالء باملرتبة االأوىل من 
العاين  يو�شف  الكبري  الفنان  تاأليف  دراهم(  تقدمي م�شرحية: )�شت  خالل 

واإخراج الفنان حممد...
الــبــغــدادي  حممد  واإخــــراج  اإعــــداد  االأحــذيــة(  م�سرحية)بائع   -3
)حكايات ونوادر بائع االأحذية( قدمت على قاعة االإدارة املحلية كربالء عام 
1977 �شاحب العمل مقاطع مو�شيقية من اإعداد الفنان احمد حني�ص .                                                                                
4- م�سرحية )عر�س يف ال�سماء( اإعداد واإخراج الفنان )عادل ثابت( 
عاجلت امل�شرحية معاناة العمال وت�شحيتهم الأجل العي�ص �شاركت امل�شرحية 

يف املهرجان القطري االأول للم�شرح العمايل...
5- م�سرحية )حماكمة ال�ساعر دعبل اخلزاعي( من تاأليف عدنان 
التاريخية  والفرتة  ال�شاعر  واإخراج �شالم اخلاقاين )دعبل  ال�شائغ  عبا�ص 

التي عا�شها(...
6- م�سرحية ) كاتب العرائ�س ( تاأليف خالد اخلفاجي ، اإخراج ح�شن 
الن�شراوي )حتكي املعاناة والنوادر التي متر على كاتب العرائ�ص ( عر�شت 
على قاعة االإدارة املحلية 1978 .                                                                                                   
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من  االإن�شانية  )املعاناة  البغدادي  حممد  واإخــراج  تاأليف  )املجنون(  م�سرحية   -7
خالل عادات املجتمع( عر�شت على قاعة االإدارة املحلية عام 1978-كربالء.                                
اإعداد واإخراج �شالم اخلاقاين )ق�شة املنا�شل  8- م�سرحية )ال�سرارة االأوىل( 
الفل�شطيني عز الدين الق�شام( عر�شت على م�شرح قاعة االإدارة املحلية عام 1979 – 

كربالء.               
للم�شرح   اأعدها  يحيى  اهلل  ح�شب  العراقي  الكاتب  تاأليف  )العقاب(  م�سرحية   -9
على  عر�شت  قدمية(  �شعبية  )حكايات  فار�ص  ع�شمان  اإخــراج  زمــان  حممد  الكاتب 
م�شرح االدارة املحلية عام 1980 كربالء.                                                                              

10- م�سرحية )�سعيط يف املدينة( اإعداد واإخراج خالد اخلفاجي عر�شت على 
م�شرح االإدارة املحلية عام 1981 كربالء.       

اخلفاجي  خالد  اإخــراج  القي�شي  جليل  تاأليف  ال�سحراء(  )زفري  م�سرحية   -11
عر�شت على م�شرح االإدارة املحلية كربالء عام 1982 .                                                          

12- م�سرحية )املركب( تاأليف عدنان �شال�ص اإخراج عبا�ص �شهاب )احلفاظ على 
امل�شرحية  اأعيد عر�ص   1985 كربالء  املحلية  االإدارة  قاعة  على  البلد( عر�شت  وحدة 
ثانية وكانت من اإخراج الفنان ح�شني القي�شي.                                                                             

اجتماعية  )ق�شة  اخلفاجي  خالد  واإخــراج  اإعــداد  احلمام(  )برج  م�سرحية   -13
فلكلورية( عر�شت على م�شرح االإدارة املحلية كربالء 1986.     

14- م�سرحية )ندميكم هذا امل�ساء( تاأليف عادل كاظم اإخراج عبا�ص �شهاب تدور 
الدائر بني  وال�شراع  العثمانية  الدولة  تاريخ  امل�شرحية �شمن حقبة زمنية من  اأحداث 

احلاكمني والنا�ص...

•  عبدالّرحمن الاّلميكلمة البد منها

)1703م  عبدالوهاب  بن  حممد  اأّن  والــداين  القا�شي  لــدى  املعلوم  من 
كتابه  يف  اأورده  ما  كــّل  يف  ي�شتند  الوهابّية  احلركة  موؤ�ّش�ص  1791م(   -
)التوحيد( على اآراء ابن تيمّية )1263- 1328م( املبثوثة يف كتابه )منهاج 
عليهم  االأطهار  البيت  الآل  والعداء  بالن�شب  تيمّية معروف  وابن  ال�شنة(، 
ال�شالم وباالأخ�ّص �شيد اآل البيت علّي بن اأبي طالب عليه ال�شالم، اإذ يقول 
احلافظ ابن حجر: قال ابن تيمّية يف حّق علّي: اأخطاأ يف �شبعة ع�شر �شيئًا، 
اآل البيت  ثّم خالف فيها ن�ّص الكتاب.. فما بالك بنظرته يف الباقني من 

االأطياب!
ال�شمحاء  التعاليم  عن  اآرائــه  يف  وانحرافه  ـ  تيمّية  ابــن  ـ  ن�شب  ول�شّدة 
لالإ�شالم احلنيف �شكْوه علماء امل�شلمني للحاكم اآنذاك فاألقي به يف ال�شجن 
قرون  اأربعة  بعد  نهجه  على  عبدالوهاب  بن  حممد  ف�شار  فيه،  مات  حتى 
ة، متحالفًا مع  من وفاته ليعيد لنا اأفكاره الفّجة ويطّبق علينا اآراءه الف�شّ
الرحمة،  قلوبهم  تعرف  ال  الذين  ال�شحراء  باأجالف  ومدعومًا  �شعود  اآل 
القبيح  وجههم  عن  ك�شفوا  عددهم  وازداد  �شوكتهم  تقّوت  اأن  وبجّرد 
الطيبني  وعرتته  النبيني  بخامت  �شلة  له  �شيء  كّل  لهدم  معاولهم  ورفعوا 

�شلوات اهلل عليهم اأجمعني.
�شهر  الثامن من  الغرقد يف  البقيع  تطاولهم على  النكراء  ومن جرائمهم 
تهدمي  يف  حقدهم  معاول  مّكنوا  حينما  1925م  1344هـــ  �شنة  من  �شّوال 
بل  فح�شب  مقربة  يكن  مل  البقيع  اإذ  ال�شاخمة،  واالأبنية  املنيفة  القباب 
تاريخها  ويتن�ّشم  املحمدية،  الر�شالة  عبق  اأنحائه  بني  الواقف  ي�شت�شّف 
اخلالد فهو ي�شّم ثلة من اأهل البيت )عليهم ال�شالم(: االإمام احل�شن بن 
علي املجتبى واالإمام علي بن احل�شني زين العابدين واالإمام حممد بن علي 
اأجمعني(،  عليهم  اهلل  )�شالم  ال�شادق  حممد  بن  جعفر  واالإمــام  الباقر 
م�شافا اىل ذلك فقد دفن يف مقربة البقيع ال�شحابي عثمان بن مظعون 
�شفَيّة  و�شّلم(  واآلــه  عليه  اهلل  )�شلى  بي  الَنّ تا  وعَمّ احلنفية  بن  وحممد 
وفاطمة  و�شلم(  والــه  عليه  اهلل  )�شلى  اهلل  ر�شول  بن  واإبراهيم  وعاتكة 
لب عّم  ا�ص بن عبد املَطّ بنت اأ�شد )والدة االأمام علي بن اأبي طالب( والعَبّ
النبّي )�شلى اهلل عليه واآله و�شّلم( واأُمّ البنني زوجة اأمري املوؤمنني )عليهما 
ال�شالم( وعقيل بن اأبي طالب وال�شحابة االأجالء املقداد بن عمرو وجابر 

بن عبداهلل االن�شاري وغريهم )ر�شوان اهلل عليهم(.
نبّيه  ل�شان  23على  اآية  ال�شورى  �شورة  يف  وتعاىل(  )تبارك  اهلل  قال  ولقد 
َة يِف  امْلَــَودَّ اإِالَّ  اأَْجًرا  َعَلْيِه  اأَ�ْشاأَُلُكْم  اَل  ُقْل  واآله و�شّلم(: )..  )�شلى اهلل عليه 
اْلُقْرَبى..( فهل اأّدى هوؤالء القوم اأجر الر�شالة التي اأنقذتهم من الظلمات 
اىل النور، وقال الر�شول االأكرم )�شلى اهلل عليه واآله و�شّلم(: )ُيكَرُم امَلْرُء 
يف وْلِدِه( فهل اأكرم هوؤالء النفر اأوالد �شيد اخللق وخامت االأنبياء )�شلى اهلل 
عليه واآله و�شّلم(؟ اأم تتّبعوهم باالأذى حتى بعد وفاتهم ودفنهم وعمدوا اىل 

اآثارهم فجعلوها اأثرًا بعد عني.

ومَن فيها..
سالمٌ على البقيع

ـ
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العتبة  الدويل يف  وقال موفد االعالم 
هذه  جاءت    : جا�شم  علي  احل�شينية 
الزيارة بدعوة من حملة اليوم العا�شر 
�شعبة  اىل  املــوؤ�ــشــ�ــشــات؛  مــن  وعـــدد 
تعاون  افـــاق  لفتح  الــــدويل   االعـــالم 
امل�شرتكة؛  امل�شاريع  الإجنــاز  م�شرتك 
الدينية  الثقافة  ن�شر  يف  ت�شاهم  التي 
اال�شدارات  ون�شر  املوؤمترات  واقامة 
املختلفة للعتبة احل�شينية املقد�شة يف 

املجتمعات االوربية. 

برنامج  الــزيــارة  ت�شمنت  وا�شاف" 
عمل ابتداأ بدينة مان�ش�شرت لالطالع 
اليوم  حملة  ون�شاطات  اعــمــال  على 
ــات اخلــا�ــشــة  ــت ــالف الــعــا�ــشــر مــنــهــا ال
ال�شالم"  "عليه  احلــ�ــشــني  بـــاالإمـــام 
العامة،  ال�شوارع  اعمدة  على  املعلقة 
اللجنة  مــع  اجــتــمــاع  عــقــد  مت  حــيــث 
العتبة  ت�شجيل  كيفية  حــول  امل�شرفة 
حكومية؛  غــري  كمنظمة  احل�شينية 
ومــعــر�ــص  دويل  مــــوؤمتــــر  واإقـــــامـــــة 

لّبت �سعبة االعالم الدويل يف العتبة احل�سينية املقد�سة 
الدعوة املقدمة من حملة اليوم العا�سر يف بريطانيا

• تقرير:علي التكمجي

  يمد جسور الـتواصل
 مع مؤسسات بريطانية مختلفة 

إعالم العتبة الحسينية المقدسة

من اجل امل�ساركة ومد ج�سور التوا�سل بينهما, واالطالع على اعمال ون�ساطات 
احلملة اخلا�سة باالإمام احل�سني عليه ال�سالم, وت�سمنت الزيارة  جولة 

ميدانية على عدد من املراكز االإ�سالمية, والقنوات �سيعية, باالإ�سافة اىل 
ت�سليط ال�سوء على اهم ن�ساطات االعالم الدويل وم�ساريع العتبة احل�سينية 

املقد�سة. 

•  ح�شني عبد االمريتـــأمـــالت

اأو�شاط  يف  فكري  �شعف  وجود  املوؤكد  املالحظ  من  كان 
النا�ص وبخا�شة يف اجلوانب العقائدية، ويرون اأن ال�شبب 
ال�شيا�شات  �شببتها  التي  احل�شارية  اأزماتهم  اإىل  يرجع 
القيم  عــن  تبتعد  فجعلتها  عليها  مــرت  الــتــي  اجلــائــرة 
باإزالة  اأن من اهلل علينا  االجتماعية والدينية، ولكن بعد 
اأ�شبحت هناك ف�شحة  الع�شر هدام  اعتى طاغية عرفه 
ي�شتطيع النا�ص التحرك بها الإ�شالح ما دمرته �شيا�شات 

الطغاة وخا�شة يف اجلانب الفكري والثقايف.
 وقد تبنت العتبات املقد�شة بالعراق الت�شدي لهذا االمر 
وخ�شو�شا العتبة احل�شينية التي كانت ال�شابقة والرائدة 
املن�شورات  مــن  الكثري  ــدرت  اأ�ــش حيث  املــجــال  هــذا  يف 
ولدته  الذي  الفراغ  لت�شد  والدينية  الفكرية  االأبعاد  ذات 

الظروف.
احل�شينية  الــرو�ــشــة  جملة  االإ�ـــشـــدارات  تلك  بــني  ومــن   
العدد 100منها  �شدور  االأيام بنا�شبة  نحتفي هذه  التي 
اأهمها  عديدة  الأ�شباب  اجلمهور  ا�شتح�شان  القت  والتي 
مع  تعاملت  بل  فئوية  او  ال متثل جهة حزبية  اأفكارها  اأن 
االأحداث بروح االأبوية واالنفتاح على الكل بدون اأن تفرق.
ال�شحيحة  حممد  اآل  علوم  ن�شر  غايتها  اأن  اإىل  اإ�شافة   
لتكون  الليايل  �شهروا  واملنتقاة فعمل اجلميع بجهد كبري 
تنوع  خــالل  مــن  العراقية  ال�شاحة  يف  ــدة  ــرائ ال املجلة 
من  متتلك  وهي  الراقي  وبت�شميمها  اجلذابة  موا�شيعها 
جاذبية،  اأكــرث  اأعــدادهــا  �شفحات  جتعل  التي  الــقــدرات 
اأع�شاء  مــن  املجهولني  اجلــنــود  ب�شمات  بف�شل  ــك  وذل
هيئة التحرير الذين ميتلكون القدرات املهنية االحرتافية 
ذات امل�شتوى العايل بح�شب ما ا�شاد به اأ�شحاب احلرفة 

واخلربة.
اأن  اهلل  ن�شاأل  اأن  اإال   ي�شعنا  ال  املهمة  املنا�شبة  وبــهــذه 
اأن  التاألق واالإبداع،ونتمنى  اإىل تقدمي املزيد من  يوفقهم 
نحتفل باالإ�شدار املائتني وقد و�شلت املجلة اإىل م�شاحات 
اأو�شع يف حمافظاتنا، تناف�ص نظرياتها من ملجالت الأخرى 

التي متالأ العراق وبارك اهلل يف جهود اجلميع

100.. جهود مباركة
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مع  اجتماع  عقد  وكذلك  بريطانيا،  يف  متنقل 
اللجنة امل�شرفة على احلملة وبح�شور االأ�شتاذ 
يف  الــدويل  االإعــالم  )م�شت�شار  �شلطان  ماهر 
بيع  منافذ  اإيــجــاد  اإمكانية  حــول  بريطانيا( 
جملة النه�شة احل�شينية يف بريطانيا والتعاون 

الإقامة م�شاريع ثقافية م�شرتكة.   
ال�شالم"  "عليهم  البيت  وقال مدير قناة اهل 
الف�شائية يف مان�ش�شرت �شيد كاظم ر�شا: علينا 
ان ندعم القنوات ال�شيعية يف كل انحاء العامل 
وباالأخ�ص يف الدول الغربية كربيطانيا؛ فهذه 
القنوات تعلم وتر�شد اأبنائنا لطريق اهل البيت 
الإي�شال  فعالة  و�شيلة  ال�شالم" وهي  "عليهم 
مبينا  الهادفة،  الدينية  االعالمية  الر�شالة 
يف  و4  اأوروبـــا  يف  �شيعية  قــنــوات   7 هناك  ان 
ال�شفري )باللغة االوردية  بريطانيا؛ منها قناة 
واالجنــلــيــزيــة والــعــربــيــة( وقــنــاة اهــل البيت 
هدايت  وقناة  واالورديــة(  االإجنليزية  )باللغة 
القنوات  وهذه  االوردية(،  االجنليزية  )باللغة 

وا�شيا  وامريكا  ــا  الأوروب �شكاي  قمر  على  تبث 
اىل  ا�شافة  �شاعة   24 مدى  وعلى  وا�شرتاليا 
براجمها  وتت�شمن   ، للقناة  االلكرتوين  املوقع 
وبحوث  دينية  وحمــا�ــشــرات  وثائقية  اأفـــالم 
برنامج نقا�ص وادعية وزيارات؛ باالإ�شافة اىل 
ن�شرة اخبار كل �شاعة، وما ناأمله ان ننتج اكرث 
برامج ذات جودة عالية يف امل�شتقبل وان تبث 

القناة على جميع االأقمار.
 

ال�شيخ  الف�شائية  اكد مدير قناة هدايت  فيما 
هذه  اهمية  على  عديل  ح�شني  غالم  الدكتور 
االعالمية  للهجمات  الت�شدي  يف  الــقــنــوات 
ملذهب اهل البيت واال�شالم ب�شورةعامة وهذا 
لتحارب  الف�شائية  هدايت  قناة  عليه  ماتعمل 
البيت وتعك�ص  التي ت�شتخدم ا�شم اهل  اجلهة 
�شورة غري �شحيحة عنهم وكذلك بث الربامج 
وكذلك  والن�شاء  واالأطــفــال  لل�شباب  املنوعة 

برامج عائلية منذ تا�شي�شها عام 2008 وعلى 
الرئي�شي  فرعها  خــالل  مــن  �شاعة   24 مــدى 
بريطانيا  يف  االخــرى  واملكاتب  مان�ش�شرت  يف 

وا�شالم اباد

املــراكــز  مــن  بــزيــارة عــدد  واختتمت اجلــولــة 
اهل  كمركز  مان�ش�شرت  مدينة  يف  اال�شالمية 
البيت عليهم ال�شالم يف مدينة بولنت وح�شور 
برنامج والقاء كلمة مف�شلة يف ح�شينية برنلي 
بح�شور  الربيطانية  برنلي  مدينة  يف  الواقعة 
النجفي يف  ال�شيخ ب�شري  الديني  ممثل املرجع 
لت�شليط  واملوؤمنات  املوؤمنني  من  وجمع  اوروبــا 
االعــالم  ون�شاطات  اإ�ــشــدارات  على  ال�شوء 
املقد�شة  العتبة احل�شينية  دور  الدويل وكذلك 
الكرام  للزائرين  اخلــدمــات  كافة  توفري  يف 
م�شاعدات  وتــقــدمي  اإن�شانية  م�شاريع  وبــنــاء 

للح�شد ال�شعبي يف اجلبهات االمامية.

تقاريرتقارير
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اأن اأهم ما مييز احلروب يف التاريخ هو �صلوك مقاتليها، 
ومن�صاأ وقوعها واأ�صبابه، ومطابقتها لل�صراع بني احلق 

والباطل، واحلدود املقبولة لاللتحام. وتلك ق�صايا مهمة 
�صوف نعاجلها يف هذا البحث باإذنه تعاىل.

بحوثبحوث

�شوال املكرمـ  1437هـ42



عند اإلمام الحسين

مــعــني،  ــــع  واق لت�سحيح  تــقــع  اإمنــــا  فـــاحلـــروب 
االآخر  دحر  املتحاربني  الطرفني  كال  فيه  يحاول 
لي�ست  احلروب  لكن  احلرب.  من  مراده  لتحقيق 
منها:  اأق�سام،  على  هي  بل  ــدة،  واح �ساكلة  على 
ومنها:  الدفاعية،  واحلــرب  االإبتدائية  احلــرب 
ومنها: احلرب  الظاملة،  واحلرب  العادلة  احلرب 
الفكرية، ونحوها. فكل حرب  الع�سكرية واحلرب 
ت�سمر يف ثناياها فكرًا، وحتى لو ُخ�ِسرْت املعركة 
ع�سكريًا، فان طبيعة فكرها هو الذي يحدد طبيعة 

اإنت�سارها اأو هزميتها.
ويــطــرح يف املــقــام �ــســوؤال مهم البــد مــن االإجــابــة 
عليه، وهو: هل ان احلرب بني الب�سر عمومًا هي 
حرٌب بني "اأخوة يف االإن�سانية" اختلفوا يف االأفكار 
والباطل،  احلــق  بــني  �ــســراٌع  ــه  اأن اأم  واملفاهيم؟ 
اإىل  لب�ض فيها االإن�سان هيئة املقاتل لرُيجع احلق 

ن�سابه، اأو ُليبقي الباطل على �سطوته؟
الــتــي نحن  اأن احلـــرب  ذلــك هــي  االإجــابــة على 
احلق  بني  حربًا  كانت  البحث،  هذا  يف  ب�سددها 
اخلري  بني  ال�سراع  زبــدة  متثل  وكانت  والباطل، 
واجلــور،  والــعــدل  واملف�سدة،  وامل�سلحة  وال�سر، 

والطاعة واملع�سية، واحلالل واحلرام.
كــانــت واقــعــة الــطــف مــن نــظــر االإمــــام احل�سني 
حربًا  كانت  فقد  فا�سلًة،  اأخالقيًة  حربًا   )(
الدينية،  املفاهيم  مــن  الكثري  ت�سمر  دفــاعــيــة 
والــهــدايــة  بال�سلم   )( االإمـــــام  بــهــا  تــو�ــســل 
واالإر�ساد لقوٍم يقراأون العربية، ويفهمون القراآن، 
عقيدتهم.  يف  ال�سامية   )( منـزلته  ويعرفون 
فكره،  تدمري  على  منهم  االإ�ــســرار  راأى  وعندما 
 )( ومن كان معه من اأهل بيته )( وقتله
اأبى اإال اأن يقاتلهم دفاعًا عن عقيدته  واأ�سحابه، 
ومبداأه ونف�سه واأهله. فواقعة الطف واقعة �سراع 

بني احلق والباطل، ومنازلة بني اخلري وال�سر.
للحرب مبادئ عقلية  اأن  مبادىء احلرب: ال�سك 
املتقاتلون  بها  يلتزم  مما  اأكــرث  العقل  بها  يلتزم 
القتالية  الــ�ــســرورة  منها:  املعركة،  �ساحة  على 
اأمر م�سروع،  النف�ض  الدفاع عن  باأن  ُتف�سح  التي 
من  غـــريه  عــن  ــل  املــقــاِت ــني  ب التمييز  و�ـــســـرورة 
حمله،  عن  القا�سرين  اأو  ال�سالح  عن  املجردين 
بني  عقلي  تنا�سب  هناك  يكون  اأن  وهو  والتنا�سب 

الطرفني املتحارَبني من ناحية العّدة والعدد. 
1- ال�سرورة القتالية: البد اأن ُيرّد االإعتداء، واأن 
يعيثون  االأ�ــســرار  ترك  ميكن  وال  الباطل،  ُيناَجز 
ال�سر  اأهل  ف�سادًا، فالبد من حماربة  االأر�ــض  يف 
قال  ذلك  واإىل  قتالية.  �سرورة  وتلك  والف�ساد، 
يقاتلونكم  الذين  اهلل  �سبيل  يف  )وقاتلوا  تعاىل: 
فاحلرب   . املعتدين(  يحب  ال  اهلل  اإن  تعتدوا  وال 
�سرورية اأحيانًا للدفاع عن النف�ض، اأو لدفع ال�سر 

والف�ساد يف االأر�ض، اأو لطلب االإ�سالح، ب�سرط اأن 
تعاىل.  اهلل  قبل  من  املر�سوم  احلد  عن  تخرج  ال 
الدينية  امل�سّلمات  من  النف�ض  عن  دفاعًا  فالقتال 
 )( والعقلية. وبذلك كان دفاع االإمام احل�سني
بالعقل  طبيعيًا  اأمـــرًا  وعياله  ونف�سه  دينه  عــن 

والدليل. 
2- التمييز بني املقاِتل وغري املقاِتل: ميّيز العرف 
االإن�سان  وبني  ال�سالح  حامل  املقاِتل  بني  احلربي 
الذي ال يحمل �سالحًا. فاإذا كان مع�سكر احلرب 
اأي ال يحملون  اأفرادًا غري مقاتلني،  لطرٍف ي�سم 
واملر�سى،  وال�سيوخ  وال�سبيان  كالن�ساء  ال�سالح 
بينما  ـــاأذًى.  ب لهم  التعر�ض  عــدم  لالآخر  فالبد 
ُيقاَتل الفار�ض املقاِتل الذي ي�سهر �سالحًا، وفر�سه 
ي�سهر  اأي�سًا من  وُيقاَتل  العدو،  نحو  عْدوًا  مي�سي 
يطلق  اأن  العدو. وميكن  نحو  ويتجه مهرواًل  �سيفًا 

على ذلك بالعرف القتايل يف احلرب.
ينبغي  القتال  اأن  فتعني  القتالية:  االإخـــالق  اأمــا 
اأخالقية  اأن  اأي  اأنف�سهم،  املقاتلني  بني  يكون  اأن 
غري  هدفًا  يهاجم  اأن  املقاِتل  على  حترم  احلرب 
قتايل، ومنه ُيفهم قوله تعاىل: )وقاتلوا يف �سبيل 

اهلل الذين يقاتلونكم...( . 
مقاتلني  وغري  مقاتلني  ي�سمُّ  الطف  مع�سكر  كان 
خ�سو�سًا من الن�ساء واالأطفال وال�سيوخ، ومل يكن 
رحلته  كانت  بل  قتال،  اإىل  ذاهبًا   )( االإمــام 
اإىل العراق ا�ستجابة لكتب اأهل الكوفة. ومع ذلك 
فقتلوا  املقاِتل،  وغري  املقاِتل  بني  العدو  مييز  مل 
واأحرقوا  وال�سيوخ،  والر�سع  وال�سبيان  الن�ساء 
التي  احلـــرب  اأعــــراف  بــذلــك  فانتهكوا  اخلــيــم. 

�سارت عليها اأقوام اجلاهلية قبل االإ�سالم.
اجلي�سان  يــتــكــافــاأ  الــتــكــافــوؤ:  اأو  الــتــنــا�ــســب   -3
اأن  اأجــل  من  والعدد،  العدة  يف  عــادًة  املتحاربان 

أخالقية الحرب في الطـــف 
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قــدرات  فيها  تظهر  حيث  عــادلــة.  املعركة  تكون 
الــذي  للجي�ض  الغلبة  تــكــون  وقـــد  املع�سكرين، 
الع�سكرية، واخلدع، واملفاجاآت  ي�ستخدم االأ�سرار 

التي مل يح�سب لها العدو ح�سابًا.
لكن املعركة التي نحن ب�سددها هنا، وهي معركة 
الطف، كانت معركة من نوٍع اآخٍر. فلم يكن هناك 
 )( تنا�سب بني قوة الكتيبتني: كتيبة احل�سني
قــادرًا على  و�سبعني رجاًل  اثنني  ت�سم  كانت  التي 
حمل ال�سالح، منهم اإثنان وثالثون فار�سًا واأربعون 
ّم: كتيبة عمر بن �سعد  َت�سُ اأموية  . وكتيبة  راجاًل 
املوؤلفة من اأربعة االآف فار�ض م�سلح، وكتيبة احلر 

يغرّي  ومل  فــار�ــض.  االألـــف  ذو  الــريــاحــي  يزيد  بــن 
قائد  الرياحي  يزيد  بــن  احلــر  اإال  منهم  موقفه 
الكتيبة الثانية، ويزيد بن زياد  من كتيبة االأربعة 
املعركة  قبل   )( احل�سني  اإىل  وان�سما  االآف. 
االإمــام  تقاتالن  كتيبتهما  بقيت  بينما  بلحظات، 

.)( احل�سني
اذن تقدير اجلي�ض االأموي الكويف هو خم�سة االآف 
مقاتل، يحوي رمبا على االآالآف من اخليول املدربة 
مع  يتنا�سب  ال  اأمــٌر  ذاته  بحد  وهذا  القتال.  على 
اأكرث  تعدادهم  االبطال  الرجال  من  عدد حمدود 
قلياًل من �سبعني، مع عدد من ال�سبيان والن�ساء 
ــرجــال اأقـــل من  يــكــون عــددهــم االإجــمــايل مــع ال

هناك  ولي�ض  العقلي،  االإ�ستقراء  ح�سب  مائتني، 
دليل تاريخي يوؤكد ذلك اأو يخالفه. 

ي�ستطيع  فكيف  اأ�ساًل،  متكافئة  املعركة  تكن  مل 
اأن ي�سحقوا  واأربعون راجاًل  اثنان وثالثون فار�سَا 
بكامل  فــار�ــض  االآف  خم�سة  مــن  مــكــونــًا  جي�سًا 
تعداد  كــان  الــكــربى  بــدر  معركة  وحتى  عدتهم. 
مع  يكن  ومل  امل�سركني  جي�ض  ثلث  فيها  امل�سلمني 
اآمنا ب�سحة  جي�ض امل�سلمني ن�ساء وال اأطفال. ولو 
االآف  خم�سة  كان  اأمية  بني  جي�ض  باأن  االفرتا�ض 
 )( احل�سني االإمام  واأ�سحاب  اأكرث!  ال  مقاتل 
مقاتٍل من  كلُّ  لكان  مقاتاًل.  و�سبعون  اثنان  كانوا 

مقاتاًل  �سبعني  يواجه   )( احل�سني  اأ�سحاب 
اأ�سفنا اخليل يف  واإذا  االأمــوي.  الكوفة  من جي�ض 
بينما  االأموي خيالة  اأغلب اجلي�ض  وكان  املعادلة، 
احل�سني  مع�سكر  يف  راجـــاًل  اأربــعــون  هناك  كــان 
)( واإثــنــان وثــالثــون فــار�ــســًا، واأغــلــب خيول 
قبل  بالنبال   ُعقرت  قد   )( االإمــام  اأ�سحاب 
اأ�سحاب  اأن املقاتل الراجل من  ان تنطلق! علمنا 
احل�سني واجه �سبعني فار�سًا بكامل عدتهم. وتلك 
باهلل  ويقني  املقايي�ض،  بجميع  عظمى  �سجاعة 
اإذا  خ�سو�سًا  العاقبة.   بح�سن  واإطمئنان  تعاىل، 
ما علمنا باأن �سيوف بني اأمية كانت م�سهورًة جتاه 
احل�سني )( واأ�سحابه، ومملوءة غيظًا وحقدًا 

كلماتهم  اأن  من  اأقــّل  وال   .)( الر�سول  اآل  على 
ور�سائلهم واأفعالهم كانت تدل على ذلك.

اإن عـــدم تــنــا�ــســب حــجــم الــطــرفــني املــتــحــاربــني 
والعدد  العدة  يف  االأ�سعف  اجلي�ض  تدعو  وقوتهما 
زوايــا  يف  واالإخــتــبــاء  والــفــر  الكر  اإ�ستخدام  اإىل 
اجلــبــال والــكــهــوف، فتكون حــرب كــر وفـــر. وقد 
ذلك  �سبيه   )( احل�سني  االإمــام  على  ُعر�ض 
راأى  عـــدي، حيث  بــن  الــطــرّمــاح  لــه  قــال  عندما 
..."  :)( حماربته  على  الكوفة  اأهل  اإجتماع 
حتى  بــه  اهلل  مينعك  بــلــدًا  تــنــزل  اأن  اأردّت  فـــاإن 
اأنت �سانع، ف�سْر  ترى من راأيك، وي�ستبني لك ما 

حتى اأنزلك َمناع جبلنا الذي ُيدعى اأَجاأ، اإمتنعنا 
النعمان  ومــن  وحمري  غ�سان  ملوك  من  به  واهلل 
دخل  ما  واهلل  واالأحمر،  االأ�سود  ومن  املنذر،  بن 
الُقَريَّة،  اأنزلك  معك حتى  فاأ�سري  قط.  ذّل  علينا 
ثم نبعث اإىل الرجال ممن باأَجاأ و�َسلَمى من طّيئ، 
فواهلل ال ياأتي عليك ع�سرة اأيام حتى تاأتيك طّيئ 
رجااًل وُركبانًا، ثم اأقم فينا ما بدا لك، فاإن هاجك 
األف طائّي ي�سربون  َهْيج فاأنا زعيم لك بع�سرين 
اأبــدًا  اإليك  ُيو�سل  ال  واهلل  باأ�سيافهم،  يديك  بني 
اأبى   )( االإمــام اأن  اإال  ومنهم عني تطرف" . 
ذلك، واآثر اأن يقف اأمام العدو االأكرث عددًا وُعّدة، 
باجلبال،  يحتمي  اأن  على  لــوجــه  وجــهــًا  ويقاتل 
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اأ�ستند  حٍق  ومبداأ  لهم،  وعده  �سادٍق  وعٍد  ب�سبب 
عليه. فقال )( له: )جزاك اهلل وقومك خريًا! 
اإنه قد كان بيننا وبني هوؤالء القوم قول ل�سنا نقدر 
معه على االن�سراف، وال ندري عالَم تن�سرف بنا 
وبهم االأموُر يف عاقبه(!" . فاآثر االإمام )( اأن 
الذهاب  على  الكوفة  الأهل  املعطى  بالقول  يلتزم 

اإىل الكهوف االآمنة التي اأ�سار اإليها الطّرماح.
اإىل  اأهــــداف يطمح  لــلــحــرب  اأهــــداف احلــــرب: 
وتختلف  املــتــحــاربــني.  الــطــرفــني  كــال  حتقيقها 
االأهداف باإختالف طبيعة احلرب. فرمبا للحرب 
واأخــرى  اقت�سادية،  واأهــداف  �سيا�سية،  اأهــداف 

ثقافية، ورابعة عقائدية. واإذا كانت احلرب مبنية 
على حــرب املــبــادئ، فــاإّن املــبــداأ احلــق هو الذي 
اأو  ع�سكريًا  احلــرب  ُربحت  النهاية،  يف  ينت�سر 

ُخ�سرت.
اأغلب  يف  احلــرب  تخا�ض  ال�سيا�سي:  الهدف   -1
االأوقاًت من اأجل تدمري العدو، واإحلاق ممتلكاته 
بالطرف املنت�سر. وتلك حرٌب �سيا�سية لها خطٌط 
االأرا�ــســي  و�سم  االحــتــالل،  اأجــل  من  وطموحات 
يف  العامل  حــروب  واأغلب  املنت�سر.  الطرف  اإىل 
ان  ومع  اإقت�سادية.  �سيا�سية  حروب  هي  التاريخ 
لواقعة الطف اأهدافًا �سيا�سيًة من قبل بني اأمية، 
وهي حذف االإمام احل�سني )( عن اخلريطة 

فرع  هــي  التي  اخلــالفــة  مــن  ومنعه  ال�سيا�سية، 
العقائدي  الهدف  ان  اإال  ال�سرعية،  االإمامة  من 
احل�سني  قتل  من  االأهـــداف  ــوى  اأق كانا  والثقايف 

)(، كما �سرنى.
2- الهدف االقت�سادي: ُتخا�ض احلرب يف بع�ض 
االقت�سادي.  والهدف  الغنيمة  اأجل  من  االأوقــات 
وكــانــت حـــروب الــعــرب قبل االإ�ــســالم مــن اأجــل 
التاريخ  اأورد  الطف  معركة  ويف  الثاأر.  اأو  الغنيمة 
بع�سًا من نهب املتاع واأخذ الغنائم. اإال ان ذلك مل 
يكن هدفًا للحرب، الأن اأهل البيت )( مل يكن 
لديهم �سيء مادي اأو دنيوي يغري مبحاربتهم من 

اأجل �سلب غنائمهم. واأق�سى ما غنموه �سراويله، 
ونعليه، و�سيفه، وبع�سًا من االإبل واحُللل.

على  اقبلوا  "ثم  هـ(:  املفيد )ت 413  ال�سيخ  قال 
بن  اإ�سحاق  قمي�سه  فاأخذ   )( احل�سني  �سلب 
اأبجر بن كعب،  �سراويله  واأخذ  حيوة احل�سرمي، 
واأخذ عمامته اأخن�ض بن مرثد، واأخذ �سيَفه رجٌل 

من بني دارم، وانتهبوا رحله واإبله واأثقاله..." . 
من  اأحيانًا  احلــرب  تخا�ض  الثقايف:  الهدف   -3
اأجل تغيري ثقافة الطرف املقابل. وهذا رمبا يعدُّ 
الهدف  ب�سميمة  الطف  لواقعة  اأ�سا�سيًا  هدفًا 
بنو  حــاول  فقد  العقائدي.  الــهــدف  وهــو  الــرابــع 
واالإمامة  ال�سرعية،  الوالية  مفهوم  تخريب  اأمية 

قبل   )( اهلل  ر�سول  بها  اأو�ــســى  التي  احلقة 
اأهل  ذكر  ملحو  االأ�ساليب  خمتلف  فافتعلوا  وفاته. 
على  اإ�ستحواذهم  بعد  خ�سو�سًا   ،)( البيت 
و�سائل ال�سلطة ال�سيا�سية، وا�ستخدام املال ل�سراء 
كان   )( احل�سني  االإمـــام  والأن  النا�ض.  ذمم 
لع�سمته  احلقة،  االإمامة  اأ�سوات  من  قويًا  �سوتًا 
اآلوا  فقد   ،)( اهلل  ر�سول  من  وقربه   )(
االأ�ساليب  اأب�سع  ي�ستخدموا  اأن  اإال  اأنف�سهم  على 
يظنون  وكانوا  حرمته.  وانتهاك   ،)( قتله  يف 
اأنهم بذلك ي�ستطيعون قتل فكرة االإمامة، وترويع 

املوؤمنني بها.

من  اأي�سًا  احلرب  تخا�ض  العقائدي:  الهدف   -4
 )( النبي  حروب  وكانت  املبداأ،  حماية  اأجل 
االإجتــاه.  بهذا  البيت )( جتــري  اأهــل  واأئــمــة 
اأن الغلبة ال حتالفهم )( يف كل االأحيان  فمع 
كما يف معارك اأحد مع النبي )(، و�سفني مع 
اأمري املوؤمنني )(، و�ساباط مع االإمام احل�سن 
اإال   ،)( االإمام احل�سني مع  وكربالء   ،)(
احلرب،  قامت  اأجله  من  الذي  الديني  املبداأ  اأن 
كان  احلقة،   االإمامة  اأو  اخلامتة  النبوة  اإما  وهو 

هو املنت�سر دائمًا.
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اسماء  الفائزين بقرعة مسابقة المفكرة الحسينية للعام 

  • العشرة األوائل .... موبايل كالكسي متنوع

• عشرين جائزة اجهزة كهربائية متنوعة  

2016
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اسماء  الفائزين بقرعة مسابقة المفكرة الحسينية

العنـــــــــــــــــوان ا�ســــــم الفائــــــز ت
كربالء ـ الهندية األفت عدنان حبيب الفتالوي 1
بابل ـ الها�سمية ناه�س عبدالزهرة را�سي 2
املثنى ـ الرميثة م�سطفى يحيى جبار 3

كربالء ـ حي الوفاء وديع عبد علي حممد علي عزوز 4
املثنى ـ رميثة جعفر جواد كاظم االعاجيبي 5

كربالء ـ �سارع ميثم التمار ح�سني �ساحب مهدي ذياب 6
كربالء ـ حي النقيب �سالح ح�سن علي الالمي 7
عمارة ـ حي الغدير نور عبدالزهرة نعمة ال�ساعدي 8
مي�سان ـ حي الغدير اينا�س مزعل عبداحل�سن 9

كربالء ـ احلافظ ح�سني علي هاتف 10
بابل ـ املزيدية حممد هادي جواد املزيداوي 11

كربالء ـ احل�سينية �سالم علي حممد عوده 12
بغداد ـ الكاظمية م�سار �ساكر عبدال�ساحب 13
بابل ـ املدحتية جنالء علي �سلطان اجلبوري  14

وا�سط ـ حي دجلة حممد باجي خلف ال�سمري 15
كربالء ـ حي املعلمني �سرور حممد علي العبادي 16
كربالء ـ حي البلدية ه�سام عبداحل�سني وهاب الهر 17

تلعفر وفاء اح�سان احمد 18
كربالء ـ حي املوظفني نغم عبداالمري �سلمان ال�سلماين 19
مي�سان ـ حي ال�سهداء �ساره ح�سني علي ال�سوداين 20

بابل ـ الكفل زينب علي كرمي الهويل 21
بابل ـ املدحتية علي كاظم �ساكر املزيداوي 22

كربالء ـ حي احل�سني منتظر �سالح مهدي الن�سراوي 23
بابل ـ كفل ح�سني عبداليمه ن�سيف البوذهب 24

كربالء ـ �سارع ميثم  التمار ندى �ساحب مهدي ذياب 25
بابل ـ حي االكرمني حيدر جا�سم حممد احل�سناوي 26
بابل ـ حي املعلمني �سياء جابر حممد ر�سا اللبان 27

بابل ـ كفل �سجاد علي كرمي الهويل 28
كربالء ـ حي البلدية �سربي رجب حممد طالب 29
كربالء ـ حي ال�سمود رمزي عبداهلل ا�سماعيل 30

على األخوة الفائزين مراجعة شعبة االعالم الدولي الكائن في شارع 
الشهداء ألستالم جوائزهم خالل شهر شوال المكرم1437

ويرجى جلب نسخة من هوية االحوال المدنية للفائز
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ل االأخرى يف كتاب اهلل العزيز ويف �سرية نبيه  ملا كان االإ�سالم قد و�سع روؤية مكتملة للكون اأجَمَل بع�س اأركانها وف�سّ
امل�سطفى, لذا فقد اأ�سبح واردا -عند البع�س من هذا الباب- ال�سعي اإىل اإمكانية التاأ�سيل االإ�سالمي للعلوم واملعارف اأو 

توجيه هذه العلوم مبقا�سد وغايات اإ�سالمية هادفة ورامية لتكون البديل الفكري واملعريف والثقايف ثم احل�ساري , وهو ما 
ميكن لالإ�سالم اأن يقدمه لعامل اليوم الذي تغلب عليه املعارف واملناهج الو�سعية التي و�سل البع�س منها اإىل طريق م�سدود 

باعرتاف اأ�سحابه واأهله من غري امل�سلمني. 

يا�سني • علي 

) 1937-2011م(حممود البستاين

أسلمة املعارف األدبّية!

اعالم ومفكروناعالم ومفكرون
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موؤهلني  دعــاة  من  ال�شخم  احل�شاري  العمل  لهذا  بد  ال  وكــان 
التي  االأخـــرى  الــدعــوات  ملجابهة  والفكري  املعريف  بالتح�شيل 
االإن�شانية  املعارف  على  لاللتفاف  حماولة  امل�شروع  هذا  يف  ترى 

وتطويقها باأطواق ال�شمولية والكلّيات الدينية اجلاهزة!
1937م  عــام  النجف  بدينة  املــولــود  الب�شتاين  حممود  ويــاأتــي 
املربرات  اإيجاد  حاولوا  الذين  االأكادمييني  للدار�شني  اأمنوذجا 
تق�شي  اأن  ميكن  ال  معرفة  تاأ�شي�ص  ملحاولة  واالأخالقية  العلمية 
البعد الغائي الديني واالأخالقي، وقد توّزع نتاج الب�شتاين املعريف 
بني جماالت علمية واأكادميية عديدة كعلم االجتماع وعلم النف�ص.
جمموع  يف  ــرز  االأب الن�شاط  هي  كانت  االأدبية  درا�شاته  اأن  غري 
نتاجه الذي خلفه لنا يف رحلة علمية طويلة ابتداأها من مدينته 
اإليها  هاجر  التي  بدينته  واختتمها  االأ�ــشــرف(  )النجف  االأم 
االأجهزة  عليه  فر�شتها  التي  وامل�شايقات  القيود  ب�شبب  مكرها 

الرقابية واالأمنية البعثية اإبان احلكم ال�شدامي املقبور.
اأكمل الب�شتاين درا�شته االأكادميية االأوىل يف كلية الفقه بالنجف 
االأ�شرف فيما ح�شل على �شهادة املاج�شتري من كلية دار العلوم 
اأخذت  االأ�شرف  بالنجف  الفقه  كلية  يف  تعيينه  وبعد  بالقاهرة، 
بثابة  لتكون  تنطلق  الباكر  �شبابه  منذ  راودتـــه  التي  الفكرة 
التي  االأدبية  املعرفة  اأ�شلمة  الكبري يف حماولة  اأو احللم  امل�شروع 
تدخل �شمن اخت�شا�شه العلمي الدقيق. ومن يتتبع اآثار الب�شتاين 
وموؤلفات  طويال،  الزمه  الذي  املعريف  الهم  ذلك  يلم�ص  املتنوعة 
)القواعد  و  االإ�شالمي(  املنهج  �شوء  يف  االأدب  تاريخ   ( مثل: 
و  واالأدب(  )االإ�ــشــالم  و  االإ�شالمي(  املنهج  �شوء  يف  البالغية 
يف  البنائي  )التف�شري  و  الــقــراآين(  التعبري  يف  فنية  )درا�ــشــات 
القراآن الكرمي( و ) درا�شات يف علوم القراآن( و�شوى ذلك من 
الذي  الدافع  للقارئ  توؤكد  تاآليف  هي  مماثلة؛  ودرا�شات  بحوث 

حّرك الب�شتاين ووّجه رغبته �شوبها دون اأدنى �شك!
و�شع  الب�شتاين حماوال  فيه  برع  الذي  االأدبي  الدر�ص  ويف جمال 
فاإن  االأكادميي  حلمه  اأو  م�شروعه  �شمن  التجريب  حتت  معارفه 
هما:  اأ�شا�شيني،  مبداأين  وفق  على  لــالأدب  ت�شوره  ي�شع  الرجل 
بدون  حقيقي  اأدَب  فال  والتو�شيل(  االأدب  و)  والروؤية(  )االأدب 

روؤية اأ�شيلة وهادفة حتيط بوعي االأديب وتوؤّرقه ملمار�شة االإبداع 
الثاين  الركن  دون  من  واالإن�شاين  املعريف  �شرطه  يكتمل  ال  الذي 
وهو )التو�شيل( حيث تكمن من خالله قدرة االأديب على اإي�شال 
وا�شتقامتها  اأ�شالتها  الب�شتاين  ا�شرتط  التي  وروؤاه  قناعاته 
بيدها  واالأخــذ  باالأمة  للنهو�ص  ال�شعي  حماولة  يف  وم�شروعيتها 
نة �شد التبعية واالجنرار  وفقا لتعاليم االإ�شالم الهادفة واملح�شّ
تربة  من  والقادمة  املعنى  من  والفارغة  اخلاوية  التيارات  بفعل 
تختلف جذريا عن تربتنا العربية االإ�شالمية. وال يفوت الب�شتاين 
واإبـــرازه  االأدبـــي  املحتوى  �شكل  تاأكيد  على  نظريته  يف  التاأكيد 
باأجلى هياأة م�شتطاعة، وكما كان �شديد احلر�ص على امل�شمون 
الفكري النابع من قيم االإ�شالم العريقة يف العمل االأدبي -�شعرا 
ال�شكل  وجــدة  طرافة  على  احلر�ص  �شديد  كذلك  فهو  نــرثا-  اأو 
العمل  ليكون  الفكري،  املحتوى  اأو  امل�شمون  يتخذه  الذي  االأدبــي 
اأ�شدق  ومعرّبا  موحدا  و�شمتا  واحدا  ن�شيجا  املح�شلة  يف  االأدبي 
تعبري ليجد �شداه عند املتلقي العط�ص  ملثل هذا االإبداع االإن�شاين 
احلقيقي ذي الغايات واملقا�شد النابعة من روح دين عملي يدعو 
اإىل االلتزام والت�شارك يف �شنع احلياة ويب�ّشر باآل حتمي يجازى 

عنده كّل من عمل مثقال ذرة من خري اأو من �شّر.
مهمة  معرفية  جتارب  الب�شتاين  خا�ص  فقد  النقدي  املجال  ويف 
و�شيظل كتابه )يف النظرية النقدية( من اأهم الكتب االأدبية التي 
�شهدتها ال�شاحة العراقية الثقافية يف �شبعينيات القرن املن�شرم 
جــربا يف  اإبراهيم  جــربا  املعروف  ــب  االأدي ذلــك  اإىل  يذهب  كما 

بع�ص املنا�شبات.
كما دعا الب�شتاين اإىل اال�شتنارة ببادئ اأهل البيت وتعاليمهم يف 
هذا امليدان، واإىل حماولة الوقوف على القيمة االإن�شانية والفنية 
التي تنطوي عليها مدوناتهم الكالمية والقولية التي تركوها لنا  
بالدين من  االأدب  ربط  اإمكانية  اإىل  نف�شه-  الوقت  - يف  حا  ملمِّ
خالل م�شي املتخ�ش�شني ومتابعتهم مل�شروعه الذي جعله ن�شب 
يف  تكمن  واإ�شكالياته  االأدب  عراقيل  اأهم  اأن  اإىل  منتهيا  عينيه، 
عدم ا�شتقاء مبادئه واأ�شوله من ال�شريعة ال�شمحاء التي تعد اأبلغ 

الن�شو�ص االأدبية واأكرثها عربة اإن�شانية!
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الصناعة الوطنية في العراق

  نهــوض عسير  
بــواقع عقيم  

• حتقيق: �شالم الطائي

هي  بلد  اأي  يف  الوطنية  ال�سناعة  تعد 
العمود الفقري لالقت�ساد الوطني, ملا لها من 
واحلفاظ  الــدول  مقومات  بناء  يف  مهم  دور 
كليا  يعتمد  وهذا  وتنميتها,  دميومتها  على 
اجل  مــن  بجد  تعمل  حقيقة  ادارة  على 
النهو�س بها وتطويرها مبا يخدم البلد, من 
االيدي  وت�سغيل  ذاتي  اكتفاء  حتقيق  اجل 
العاملة والتقليل من اال�سترياد والعمل على 

الت�سدير مبا يحقق موردا اقت�ساديا مهما. 
االآراء  للقارئ  �ستو�سح  التالية  اال�سطر 
ــاب  ــح ــس ـــتـــي حتــــدث بــهــا ا� ــفــة ال ــل املــخــت
العالقة  ذات  واال�ــســخــا�ــس  االخت�سا�س 
لنبني مدى اهمية ال�سناعة الوطنية وماهي 

امل�ساكل التي تواجهها 
ــة احلــ�ــســيــنــيــة( احــاطــت  ــس ــرو� جمــلــة )ال
يف  �ستو�سحها  خمتلفة  جوانب  من  املو�سوع 

ا�سطر التحقيق.

تحقيقاتتحقيقات
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احلد من ا�سترياد ال�سلع امل�ستوردة حفاظا على املنتوج الوطني 

قلة الدعم املادي وغياب 
ال�سروط املو�سوعية �ساهم 

ب�سكل كبري يف تدين ال�سناعة 
الوطنية 

ال�شناعة  دعــم  اجــل  احلبوبي" مــن  وا�ــشــاف 
ل�شناعة  الــعــامــة  الــ�ــشــركــة  قــامــت  الــوطــنــيــة 
التجميعية  للخطوط  معامل  باأن�شاء  ال�شيارات 
ال�شينية،  مــنــهــا  ــارات،  ــي ــش ــ� ال ــــواع  ان لــكــافــة 
ال�شاحنات  اىل  ا�شافة  والكورية،  وااليرانية، 
دوائر  حتتاجها  التي  التخ�ش�شية  والعجالت 
الدولة، وهي خا�شعة ل�شروط اجلودة وال�شيطرة 
االيــزو،  �شهادة  على  حائزة  وال�شركة  النوعية 
التجميع  عملية  يف  العاملة  الكوادر  جميع  وان 
من  وخربة  اإملــام  لديها  ا�شبح  عراقية  ايد  هي 
خالل الدورات التدريبية وااليفادات وا�شتقدام 

خرباء لتدريب املنت�شبني يف ال�شركة". 
الــقــطــاع  دور  تفعيل  عــلــى  احلبوبي"  واكــــد 
اخلا�ص واعادة جزء كبري من �شركات الوزارة 
بناء  يف  الــدولــة  ا�شرتاتيجية  مع  ين�شجم  با 
�شت�شهم  امل�شاريع  الوطنية؛ الن هذه  ال�شناعة 
القطاعني  اخرى يف  �شركات  ت�شغيل  اعادة  يف 
�شناعة  ــغــذيــة  وت ــاد  ــن ــش الإ� واخلـــا�ـــص  الـــعـــام 
الــ�ــشــيــارات، كــذلــك يــجــب تــوجــيــه الــــوزارات 
من  حاجاتها  ب�شراء  كافة  الدولة  وموؤ�ش�شات 
املركبات واملكائن من ال�شركة العامة ل�شناعة 

ال�شيارات".

لل�شركة  االنتاج  يف  مهند�ص  احلبوبي،  ح�شن 
ال�شناعة  اهــمــيــة  بـــني  لــلــ�ــشــيــارات  ــعــامــة  ال
كربى  اهمية  الوطنية  لل�شناعة  الوطنية" 
باعتبارها عن�شرا مهما وحيويا لتطور ال�شعوب 
واالمم، وهي حتتاج اىل الدعم املبا�شر من قبل 
الدولة وباأ�شاليب خمتلفة؛ منها متويل امل�شاريع 
ال�شناعية، و فتح القرو�ص عن طريق امل�شرف 
ال�شناعي، واحلد من ا�شترياد ال�شلع للنهو�ص 

بال�شناعة الوطنية". 
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يجب تفعيل اجلهات امل�سوؤولة عن فح�س وتدقيق املواد ال�سلع الداخلة للبلد 
د.حميد احلربي, ا�ستاذ يف كلية االدارة 
واالقت�ساد جامعة كربالء, حتدث لنا عن 
الوطنية"  ال�شناعة  منها  تعاين  التي  امل�شاكل 
احلا�شر  الوقت  يف  الوطنية  ال�شناعة  تعاين 

ا�شاب  اخــفــاق  اىل  ادت  جــديــة  م�شاكل  مــن 
ال�شابق  واخت�شا�شاتها، ففي  جميع قطاعاتها 
كان اقت�شاد البلد اقت�شاد حرب وكانت جميع 
احلربية،  ال�شناعة  اىل  موجهة  االمــكــانــات 
القطاع  هــذا  ا�ــشــاب  الـــذي  االهــمــال  ونتيجة 
كبريا  تدهورا  الوطنية  ال�شناعة  �شهدت  فقد 

وتراجعت يف جميع املجاالت".
مثل  ال�شناعة  فــان  الراهنة  املرحلة  يف  امــا 
�شلبي  ب�شكل  تاأثرت  االخــرى  املوؤ�ش�شات  بقية 
�شقوط  نتيجة  جـــاءت  الــتــي  الــظــروف  ب�شب 
النظام وانهيار هذه املوؤ�ش�شات،  وقد ازدادت 
ويف  القطاع  هذا  يواجهها  التي  امل�شاكل  تلك 
وال�شروط  ــادي  امل الدعم  انح�شار  مقدمتها 

املو�شوعية الزدهار ال�شناعة وغريها". 
لنمو  توفرها  ينبغي  التي  امل�شتلزمات  وعــن 

يجب  احلربي"  ا�ــشــار  الــ�ــشــنــاعــة  ونــهــو�ــص 
املــادي  الدعم  تقدمي  املخت�شة  اجلهات  على 
ن�شاط  الإعـــادة  كبرية  جهود  ــذل  وب وال�شيولة 
�شندوق التنمية ال�شناعية لدعم هذه املعامل 
لتقدمي  الــ�ــشــنــاعــي؛  املــ�ــشــرف  دور  وتفعيل 
ــة،  ورمــزي مي�شرة  وبــفــوائــد  جمــزيــة  قــرو�ــص 
للتقي�ص  املركزي  اجلهاز  وعمل  ن�شاط  واعادة 
ال�شحية  الرقابة  ودوائــر  النوعية  وال�شيطرة 
الداخلة  املواد  وتدقيق  دورها يف فح�ص  الأخذ 
كذلك  و�شالمتها،  �شالحيتها  مــن  والــتــاأكــد 
ان  ثبت  ان  بعد  احلدودية؛  اللجان  دور  تفعيل 
والتالفة  اجلودة  املتدنية  وال�شلع  الب�شائع  كل 
عمل  وتعطيل  غياب  ب�شبب  بالدنا  اىل  تتدفق 

هذه املفا�شل التفتي�شية املهمة.
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االمن ُي�سهم ب�سكل فعال يف دعم ال�سناعات الوطنية 
ــي, �ــســاحــب جمــمــع جتـــاري،  حمــمــد عــل
املنزلية،  واملــواد  الكهربائية  االجهزة  ال�شترياد 
تعاين منها  التي  العامة  امل�شاكل  لنا عن  حتدث 
امل�شاكل  عمله"  خــالل  من  الوطنية  ال�شناعة 
اخلــدمــات  و  والــكــهــربــاء  االمـــن  منها  عــديــدة 
املــ�ــشــكــالت اخلا�شة  نــاهــيــك عــن  اال�ــشــا�ــشــيــة، 
ا�شافة  االجـــراءات،  و�شوء  باال�شترياد  املتمثلة 
اىل اغراق ال�شوق بال�شلع الرديئة وتوقف الدعم 
الفنية  امل�شاكل  وكــرثة  واملعامل  املكائن  وجلب 
فيها وندرة عمليات التاأهيل والتحديث، مما كان 
له التاأثري ب�شكل �شلبي على ال�شناعة الوطنية".

واملعامل  امل�شانع  مــن  الكثري  ان  وا�شاف"   
من  بكثري  اقــل  انتاجها  ولكن  تعمل،  ــت  زال مــا 
مما  ال�شناعي،  جهدها  من  اقل  اأي  املطلوب؛ 
يوؤدي اىل ارتفاع تكاليف االنتاج يف وقت ات�شعت 
غري  االنــفــتــاح  ب�شبب  وا�ــشــتــدت  املناف�شة  فيه 
والب�شائع  ال�شلع  على  املن�شبط  وغري  الطبيعي 
االجنبية، مما يجعل منتجاتنا الوطنية يف و�شع 
ال ت�شتطيع فيه مناف�شة مثيالتها امل�شتوردة التي 

لها كل ا�شباب املناف�شة واملزاحمة".
منها  يعاين  اخرى  م�شكالت  هنالك  ان  " كما 
توفر  عــدم  منها  اخلــا�ــص  ال�شناعي  الــقــطــاع 

وعــدم  امل�شانع  يف  اخلا�شة  النقدية  ال�شيولة 
ي�شبب  ممــا  فيها  الــعــامــلــني  م�شتحقات  دفـــع 
فقدان العاملني وخلق جي�ص من العاطلني، وكل 
من  �شرائب  باخذ  املعنية  اجلهات  تعمل  هــذا 
امل�شانع �شافة اىل االيجار، والبع�ص االخر من 
ومرتبات  اجــور  بدفع  ا�شتمر  املعامل  ا�شحاب 
بها  بعالقته  يحتفظ  لكي  الفنية  املالكات  بع�ص 
فظلت هذه املعامل حتت �شغط هذه امل�شكالت، 
الداخلة يف  االولية  املــواد  على  ونــدرة احل�شول 
االنتاج وزادت هذه امل�شكالت تعقيدات و�شعوبة 

ت�شاف اىل امل�شاكل ال�شابقة".

يجب م�ساركة القطاع اخلا�س بر�سم ال�سيا�سة االقت�سادية للدولة
�سركة  عام  مدير  املدين  نا�سر  املهند�س 
اال�سمنت العراقية حتدث قائال" لقد عانى 
والتع�شف  اال�شطهاد  من  ال�شناعي  القطاع 
خالل العهد املا�شي، وهم�ص دوره يف امل�شاهمة 
نتيجة  الــعــراقــي؛  الــوطــنــي  االقــتــ�ــشــاد  ببناء 
لع�شكرة ال�شناعة، وبعد �شقوط النظام توقفت 
معظم املعامل وامل�شانع ف�شال عن فتح احلدود 

امام تدفق الب�شائع وال�شلع االجنبية".
ال�شناعة  على  انعك�ص  احلال  بطبيعة  "وهذا   
رخي�شة  واجهزة  �شلع  لدخول  نتيجة  الوطنية 
املواطن  يدفع   ما  وهــذا  رديئة،  ولكنها  الثمن 
اىل �شراء  االجهزة الرخي�شة ب�شبب حرمانه 
عملها  فــان  م�شانعنا  مــن  تبقى  ومــا  منها،  
الطلب  ل�شعف  متدنية  انتاجية  ب�شتويات 
لل�شروط  واخلــا�ــشــع  املتقن  غــري  واال�ــشــتــرياد 

والقيود وااللتزام باملوا�شفات التقنية". 
�شناعتنا  على  كبري  تــاأثــري  لــه  كــان  ــك  ذل كــل 
الدعم  امكانية  توفرت  ولو  املعروفة  الوطنية 
الــقــطــاع لتمكن مــن اغــنــاء  لــهــذا  واملــ�ــشــانــدة 
واملنتجات  ال�شلع  من  بالكثري  املحلية  ال�شوق 

من  الكثري  اي�شا  وفــّر  ولــكــان  حتتاجها  التي 
روؤو�ص االموال التي ت�شرف االن على عمليات 
الرديئة،  االجنبية  واملنتجات  ال�شلع  ا�شترياد 
اخلا�ص  للقطاع  دور  اعطاء  ال�شروري  فمن 
�شوابط  وو�شع  االقت�شادية  ال�شيا�شة  ر�شم  يف 
لــال�ــشــتــرياد واخــ�ــشــاع الــبــ�ــشــائــع املــ�ــشــتــوردة 

ل�شوابط ال�شيطرة النوعية والرقابية".
 نــا�ــشــر املـــدين اكـــد عــلــى دوره الــوا�ــشــح يف 
دعـــم الــ�ــشــنــاعــة الــوطــنــيــة وذلــــك بــاتــخــاذه 
لهذا  ان  قائال"  اال�شمنت  ا�شترياد  منع  قــرار 
املوؤامرة  بوجه  للوقوف  كبرية   اهمية  القرار 
االقت�شادية التي حتدث �شد العراق والنهو�ص 
على  تعمل  بــدورهــا  التي  الوطنية  بال�شناعة 
توفري املنتوجات املحلية والق�شاء على البطالة 

اي�شا"
�شد  على  جاهدين  �شنعمل  املدين" اننا  واكد   
االنــتــاج  ـــادة  زي نتيجة  املحلية  ال�شوق  حــاجــة 
اأ�ــشــعــاف من  اال�ــشــمــنــت خم�شة  مــن  املــحــلــي 
احلفاظ  مع  اال�شترياد  منع  بــوازاة  ال�شابق  
مــاعــدا  ـــفـــاع،  االرت مــن  ــعــار  اال�ــش ن�شبة  عــلــى 

اجلهات  وبوافقة  جدا  اال�شتثنائية  احلــاالت 
املخت�شة باالأمر؛ وذلك بالتن�شيق واالتفاق مع 
مدير عام اجلمارك، ومدير املنافذ احلدودية 
االمان  و�شمام  الرئي�شية  البوابة  يعترب  الذي 

لدخول ال�شلع".
وا�شاف املدين" يجب تقنني مو�شوع اال�شترياد 
املفتوح  ال�شوق  وال�شيطرة على  القطاعات  لكل 

واإخ�شاعه لل�شوابط والتعريفة اجلمركية".
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عصام عبد االله

غريب  ابو  • عقيل 

الصورة الجميلة هي التي تحقق التناغم في المجتمع والحياة

كربالء  مواليد  من  االله  عبد  ع�شام  الت�شكيلي  هو  العدد  هذا  وفنان 
1978 بكلوريو�ص فنون جميلة ق�شم الت�شكيلي فرع الر�شم 2002 ع�شو 
نقابة الفنانني العراقيني �شارك يف العديد من املعار�ص العاملية والعربية 

والعراقية وح�شل من خاللها  على جوائز ومراتب  متقدمة .
وعن �شوؤال الطفولة واالبداع ، يقول عبد االله : منذ نعومة اظفاري ، 
كان يل جموح ككلكام�ص وانكيدو  يف ق�شة البحث عن اخللود وال�شراع 
حقائق  عن  والك�شف  احلكمة  اىل  املــوؤدي  والت�شاوؤل  البقاء  اجــل  من 
دميومة  لغر�ص   ، وايجادها  عنها  البحث  معاناة  خالل  من   ، اال�شياء 
�شربت  حيث  البحث  هذا  يف  ن�شيب  للمعرفة  وكان  واحلركة،  العطاء 
اغوار الثقافات العاملية وتعرفت على الكثري من الفنانني العامليني من 

وا�شاليب  الفنية  املدار�ص  على  تعرفت  وكذلك  والبحث  املتابعة  خالل 
الر�شم من خالل ا�شتاذتي يف الفن يف املدر�شة والكلية .

 هذه هي  بداياتي يف الفن اما عن تاأثري يف االبيئة املحلية فكان ملدينتي 
كربالء الدور البارز والكبري يف ر�شم املالمح الوا�شحة يف لوحتي عرب 
معامل قد�شية املدينة وطقو�شها املتنوعة واملتمثلة يف واقعة الطف االليمة 
التي تعد موروثا عقائديا �شعبيا الميكن اال�شتغناء عنه يف تكملة املالمح 
االخرية للوحة ، وبالتايل قد توؤدي اىل خلق عالقة م�شفرة بني الفنان 
حيث  من  عام  ب�شكل  والفن   ، وال�شور  االغرا�ص  تعدد  يف  ومو�شوعه 
الن   ، �شخ�شيته  عرب  للفنان  دائــم  حمفز  عن  عبارة  هي  التي  البيئة 
اللوحة هي جزء اليتجزاأ من ذاته  �شعربذلك ام مل ي�شعر ، وهي بالتايل 

 , اجلديد  عن  دائما  يبحث  وهو   , ا�ستثنائي  ب�سكل  طموح 
, فكان  نعومة اظفاره  منذ  به  �سغف  الذي  اللوحة  يف عامل 
للوحته اطار التميز دائما من خالل مايعاجله من افكار وقيم 
موغلة يف عمق االن�سان , ب�سفافية عاليه الهدف منها اي�سال 
املتلقي اىل حالة الت�سامي مع اللون وال�سورة املت�سكلة , من 
خالل روؤى حديثة مبتكرة , يف واقع معا�سي �سعب , اليفهم 
ب�سهولة , ولكن الفنان امللتزم ي�ستطيع ان يه�سم باعماله هذا 
الواقع ويف�سره بطريقته اخلا�سة من خالل اللون والفر�ساة 
والبحث عن البدائل من خامات فنية جديدة توفر للفنان 
ايقاع  يف  هارومنية  متالزمة  عرب  جديدا  ا�ستقرائيا  مناخا 
اللون رمبا او حتى حركة الفر�ساة املوؤدي بالنهاية اىل �سكل 
يفهمه املتلقي على انه �سورة بديلة او متخيلة للواقع بكل 

تناق�ساته احل�سية والفكرية واجلماليه . 

التشكيلي

فنونفنون
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نتاج الطبيعة االم  ، من خالل بيئة احلدث وتزامنها يف رحم العالقة 
بني العقل الباطن للفنان و�شورته الفنية فيكون حينها  املولود اجلديد 
والذي نطلق عليه ا�شم اللوحة، واما عن االبداع يف اللوحة يجيب عبد 
االله : انها جمموعة من ال�شور واالحداث املرتاكمة بعرفة ووعي يف 
خزين الذاكرة احل�شية عند الفنان ، وهي املعنية بتبلور االفكار برور 
اليه  ومبتغى مايطمح  القمة  للو�شول اىل   ، التجربة اجلادة  الوقت مع 
ذلك الفنان ، وعن معنى احلداثة ي�شيف عبد االله : ان احلداثة هي 
حالة من التوا�شج النف�شي من خالل مايكت�شبه الفنان من موروثه وبيئته 
املعا�شرة مبا�شرة، وهناك �شحنات �شالبة حتملها بع�ص العقول املدمرة 
حيث توؤدي اىل ح�شول خلل يف املنظومة االجتماعية  ، واحلداثة التي 
واجب  من  ذلك  اأن  واظن  امل�شار؛  لذلك  بت�شحيح  تعنى   اليها  ا�شبو 
وغريهم  والر�شام  واملمثل  املوؤلف  موقعه:  ح�شب  كل  الواعي  املثقف 
هي  التي  ري�شتي  خالل  من  خ�شو�شيتي  اجد  فاين  وبالتايل   .. الكثري 
عاملي االبداعي اليجاد ال�شورة اجلميلة التي حتقق التناغم يف املجتمع 

واحلياة .
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املعهد؟ تاأ�سي�س  كيفية  عن  لنا  تتحدثوا  ان  • نرجو 
قدمية  فكرة  هي  العايل  االإ�شالمي  املعهد  تاأ�شي�ص  فكرة  ان   •
معهد  تاأ�شي�ص  على  نعمل  وكنا  �شنة،  ثالثني  يقارب  ما  عليها  مر 
واالنكليزية  العربية  باللغات  التدري�ص  يت�شمن  اأكادميي،  حوزوي 
والفرن�شية واالأملانية واال�شبانية ولكن مل تتح لنا الفر�شة اال بعد 
�شقوط الطاغية عام 2003، حيث طرحت الفكرة ومت مناق�شتها 
�شدر  برحابة  ا�شتقبلها  وقد  الكربالئي،  املهدي  عبد  ال�شيخ  مع 

وقبول جيد.
املعهد؟  تاأ�سي�س  من  الهدف  • ما 

الكفاءات يف  اعداد جيل من ذوي  تاأ�شي�شه هو  الهدف من  ان   •
باأعباء  ينه�شون  ر�شاليني  رجال  وتخريج  واالإر�شاد  التبليغ  جمال 
هذا  عــن  ال�شبهات  دفــع  على  ويعملون  االإ�ــشــالمــي،  الفكر  ن�شر 
الدين العظيم، واالهتمام بال�شباب خ�شو�شا يف بالد املهجر من 
خالل احلفاظ على القيم االإ�شالمية يف تلك املجتمعات، وكذلك 
لل�شعوب  وعر�شها  االإ�شالمية  املــبــادئ  بيان  اىل  املعهد  يهدف 
العلمي  والتطور  الع�شر  متطلبات  مع  يتما�شى  باأ�شلوب  واالأديــان 
ثقافية  وج�شور  ــط  رواب عقد  اىل  ي�شعى  انــه  كما  والتكنولوجي، 
وعالقات اإن�شانية مع املوؤ�ش�شات العلمية واملجتمعات االخرى خللق 
جو من التفاهم من خالل احلوار الهادف للو�شول اىل احلقيقة 

املن�شودة عند اجلميع.
للجميع؟ متاح  املعهد  اىل  االن�سمام  • هل 

وباك�شتان  الــعــراق  مــن  طلبة  تاأ�شي�شه  بــدايــة  يف  املعهد  �شم   •
والهند، واالآن االبواب مفتوحة لكل اجلاليات االإ�شالمية والعربية، 
ويدر�شون  املعهد هم من جن�شيات خمتلفة  املنتمون اىل  فالطلبة 
باللغتني العربية واالنكليزية بع�ص الدرو�ص املهمة كالفقه والعقائد 

وال�شرية.

حواراتحوارات

نهــدف الى اعـــداد جيــــــــــــل من ذوي الكفاءات في مجال التبليغ واإلرشاد

بعد م�سي عقود من الزمن اتت ثمار اجلهود الطيبة 
اأُكُلها وذلك بفعل امل�ساعي احلثيثة الإتباع اأهل البيت 

)عليهم ال�سالم(, والتي متخ�س عنها امل�سروع الريادي 
)املعهد االإ�سالمي العايل( لياأخذ زمام املبادرة يف 
التبليغ والتعريف بكنه االإ�سالم, وب�ستى اللغات 

ليت�سنى للجميع االطالع الوا�سح على حقيقة هذا 
الدين العظيم. 

عميد املعهد االإ�سالمي العايل التابع للعتبة احل�سينية 
املقد�سة, الدكتور  عبد الر�سول الغفاري حتدث ملجلة 

)الرو�سة احل�سينية( عن هذا امل�سروع احليوي يف 
احلوار التايل. 

عميد المعهد اإلسالمـــــــــي العالي
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نسعى اىل 
تصحيح 

املعلومات 
اخلاطئة 

والشبهات 
الواردة 

بخصوص 
بعض 

املفاهيم 
الدينية 

نهــدف الى اعـــداد جيــــــــــــل من ذوي الكفاءات في مجال التبليغ واإلرشاد
عميد المعهد اإلسالمـــــــــي العالي

�شالم الطائي         • حترير: ف�شل ال�شريفي • حوار:  

املعهد؟ يف  املعتمدة  التدري�سية  املناهج  • ما 
• اإن املعهد يعتمد الدرا�شة املنهجية امل�شتنبطة من الدرو�ص 
احلوزوية والدرو�ص اجلامعية فهو حوزة اكادميية يف الواقع، 
�شنوات  اربع  يكملون  اخل�شو�ص  وجه  على  العرب  والطلبة 
اكادميية ومنها �شنة واحدة يتعلمون فيها اللغة االنكليزية، 

ومينح الطالب على اثرها �شهادة الدبلوم.
اما املواد التي تدر�ص فهي الفقه و العقائد و ال�شرية النبوية و 
علوم القراآن الكرمي وعلوم احلديث واأ�شول الفقه واملنطق، 
وكذلك  والبالغة،  كالنحو  العربية  اللغة  علوم  اىل  ا�شافة 
الدرو�ص املخت�شة بعلم النف�ص واحلا�شوب وعلم االجتماع، 
ولكن يبقى الرتكيز على الدرو�ص االإ�شا�شية كالفقه والعقائد 
وال�شرية النبوية وعلوم القراآن الكرمي واحلديث، واأما بقية 

الدرو�ص فهي مكملة لها.
• ما املعايري التي  مت على وفقها و�سع املنهج الدرا�سي 

للمعهد؟
بنظر  اخذنا  للمعهد  الدرا�شي  املنهج  و�شعنا   عندما   •
االعتبار امل�شتوى العلمي للطالب، فاملعهد يقبل الطلبة من 
خريجي اجلامعات واملعاهد و يقبل طلبة املرحلة االعدادية 
اإذا احرز الطالب  درجة علمية عالية اي 75 درجة فما فوق.

الفكري  اجلــانــب  على  املعهد  تركيز  �سبب  مــا   •
والعقائدي؟ 

• ان تركيز املعهد على اجلانب الفكري والعقائدي ب�شبب 
العلمي  التطور  نتيجة  اجلانبني  هذين  يف  الكبري  ال�شرخ 
وما رافقه من بع�ص امل�شاوئ يف �شتى املجاالت عند العديد 
من ابناء ال�شرق االإ�شالمي، اإذ اوجد هذا الغزو الوانا من 
من  والغرب  ال�شرق  يف  والف�شاد  التمرد  روح  وبذر  ال�شطو، 

املعهد  ركز  ولهذا  ميادين احلياة،  لكل  العوملة  فكرة  خالل 
على ت�شحيح اخللفيات املوروثة من جراء تراكم املعلومات 
لبع�ص  اخلــاطــئ  والتلقي  ــــواردة،  ال وال�شبهات  اخلاطئة 
العلمي  الفراغ  ب�شبب  ت�شحيحها  وعدم  الدينية  املفاهيم 
والنزعة  الع�شر  بهموم  املثقل  اجليل  هــذا  يعي�شه  الــذي 

املادية التي جتتاح ابناء هذا القرن. 
للمعهد؟ اأخرى  فروع  فتح  نيتكم  يف  • هل 

دول  عدة  يف  للمعهد  فــروع  فتح  امل�شتقبل  يف  املمكن  من   •
نتيجة الطلبات التي نتلقاها، فلدينا طلبات من اوكرانيا و 
لكون  املعاهد،  هذه  مثل  لفتح  ونيجرييا  واأذربيجان  رو�شيا 
املعهد اخذ �شداه بني عدة دول، والدليل ان الطلبة يف املعهد 
من ت�شع جن�شيات، كما ان للمعهد عالقات مع عدة جامعات 
دولية يف اخلارج كجامعة اندوني�شيا ولبنان واإيران وغريها، 
اي هناك توا�شل وابتعاث طلبة واأ�شاتذة، واإقامة موؤمترات، 
الدرا�شات  على  واالإ�شراف  والبحوث،  اال�شدارات  وتبادل 

العليا. 
اىل  الديني  اخلطاب  اي�سال  ميكن  كيف  براأيكم   •

دول العامل؟
• اإن اي�شال اخلطاب الديني يعتمد بالدرجة اال�شا�ص على 
ايجاد اللغة املنا�شبة فهي املفتاح اال�شا�ص لطرح ما نحتاجه 
اجلانب،  بهذا  يهتم  املعهد  جعل  مما  للمتلقي  واإي�شاله 
وطاملا ان العتبة احل�شينية املقد�شة لديها �شعبة متخ�ش�شة 
مع هكذا جهات  تتعامل  ان  االأحرى  فمن  الدويل  باالإعالم 
اجلهود  تكاتف  هو  نتمناه  ومــا  ودينية،  واإعالمية  علمية 

لالرتقاء اىل امل�شتوى املطلوب.  



•اإعداد: عبدالّرحمن الاّلمي

كّل الأديان الإلهّية تدعو اإىل التوحيد، وهو الهدف الأّول لإر�صال النبّوات التي َدَعْت اإىل معرفة اهلل)( ووحدانّيته و�صفاته الكمالّية واجلمالّية 
واجلاللّية، لكّن وقع التحريف والتغيري يف اأكرث الأديان بعد اأن تويّف الأنبياء والر�صل، اأو حّتى يف زمانهم حيث خالف بع�ص الأمُم اأنبياءهم بل قتلوهم 
وغرّيوا دينهم وانحرفوا حينما تركوا احلجج الإلهّية، وهكذا بع�ص الفرق الإ�صالمّية وقعوا يف النحراف وال�صالل لأّنهم مل ي�صريوا على نهج الإ�صالم 
ال�صحيح، وانتقاء اأ�صوله من اأهل البيت)( الذين هم اأدرى مبا فيه فهم اأهل الذكر الذين نزل يف بيوتهم القراآن، وهم الذين قال يف حّقهم الر�صول 

الأكرم)( قوله املّتفق عليه لدى جميع الِفَرق الإ�صالمّية: » اإيّن تارك فيكم الثقلني: كتاب اهلل وعرتتي اأهل بيتي ولن يفرتقا حتى يردا علّي احلو�ص«
ْحَم�ُن َعَلى اْلَعْر�ِص ا�ْصَتَوى(20/طه ، ولروايات مو�صوعة، ومنهم َمن يقول اأّن اهلل)( ياأتي ب�صورة  فمنهم َمن يعتقد باأّن هلل)( ج�صم لقوله تعاىل: )الرَّ

�صاب جميل اإىل �صطوح البيوت ليايل اجلمعة، ومنهم َمن يعتقد اأّن هلل)( رجٌل ي�صعها يف نار جهّنم فتقول: »قط قط« وغاب عنهم التوحيد ال�صحيح 
الذي �صّرح به اأئّمة اأهل البيت)( وبّينوه ل�صيعتهم ومريديهم.

ولبيان التوحيد ال�صحيح نعر�ص لكم تعريف هذا املفهوم العقائدي الكبري لَعَلَمنْي من علمائنا الأجاّلء؛ اأحدهما من املتقّدمني وهو ال�صيخ املفيد)( الذي 
تويف �صنة 413 هجري، والآخر من املتاأّخرين وهو ال�صيخ املظّفر)( الذي تويف يف �صنة 1411 هجري:

َمن هم اأهل التوحيد ال�سحيح؟

الــ�ــســيــخ  يـــقـــول  اإذ 
املفيد )رِحَمُه اهلل( 

يف اأوائل املقاالت:
القول يف التوحيد

-عــز  اهلل  اإن  اأقــــــول: 
االإلهية  واحد يف  وجل- 
ي�شبهه  ال  واالأزلـــــيـــــة 
اأن  يــجــوز  وال  �ـــشـــيء، 
على  فيها  له  ثاين  ال  املعبودية  يف  فرد  واأنــه  �شيء،  مياثله 
الوجوه كلها واالأ�شباب، وعلى هذا اإجماع اأهل التوحيد اإال 
من �شذ من اأهل الت�شبيه فاإنهم اأطلقوا األفاظه وخالفوا يف 

معناه.
واأحدث رجل من اأهل الب�شرة يعرف باالأ�شعري قوال خالف 
فيه األفاظ جميع املوحدين ومعانيهم فيما و�شفناه، وزعم 
ال هي  يزل بعان  واأنــه مل  �شفات قدمية  وجل  اأن هلل عز 
هو وال غريه من اأجلها كان م�شتحقا للو�شف باأنه عامل حي 
قادر �شميع ب�شري متكلم مريد، وزعم اأن هلل عز وجل وجها 
واأن  قدميتني،  ويدين  قدميا  وب�شرا  قدميا  و�شمعا  قدميا 
اإليه اأحد من  هذه كلها اأزلية قدماء، وهذا قول مل ي�شبقه 

منتحلي التوحيد ف�شال عن اأهل االإ�شالم.
القول يف ال�شفات

واأقول: اإن اهلل  -عز وجل- ا�شمه حي لنف�شه ال بحياة، واأنه 
قادر لنف�شه وعامل لنف�شه ال بعنى كما ذهب اإليه امل�شبهة 
من اأ�شحاب ال�شفات وال االأحوال املختلفات كما اأبدعه اأبو 
ها�شم اجلبائي وفارق به �شائر اأهل التوحيد وارتكب اأ�شنع 

من مقال اأهل ال�شفات، وهذا مذهب االإمامية كافة.
الزيدية  وجمهور  املرجئة  واأكــرث  �شميناه  من  اإال  واملعتزلة 

وجماعة من اأ�شحاب احلديث واملحكمة.
�شمى  اإال با  -تعاىل-  الباري  ت�شمية  يجوز  ال  اإنه  واأقــول: 

به نف�شه يف كتابه اأو على ل�شان نبيه �شلى اهلل عليه واآله اأو 
�شماه به حججه من خلفاء نبيه، وكذلك اأقول يف ال�شفات 
ال�شالم وهو  اآل حممد عليهم  االأخبار عن  وبهذا تطابقت 

مذهب جماعة االإمامية.
وكثري من الزيدية والبغداديني من املعتزلة كافة وجمهور 
يجعلون  الفرق  هــوؤالء  اأن  اإال  احلديث،  واأ�شحاب  املرجئة 

بدل االإمام احلجة يف ذلك االإجماع.
وراء  ب�شري  �شميع  بــاأنــه  تعاىل  الــبــاري  و�شف  يف  الــقــول 

ومدرك
واأقول: اإن ا�شتحقاق القدمي -�شبحانه- لهذه ال�شفات كلها 
من جهة ال�شمع دون القيا�ص ودالئل العقول، واإن املعنى يف 
جميعها العلم خا�شة دون ما زاد عليه يف املعنى، اإذ ما زاد 
عليه يف معقولنا ومعنى لغتنا هو احل�ص وذلك مما ي�شتحيل 

على القدمي.
تعاىل  اهلل  به  و�شف  اإذا  اأي�شا  معنى مدرك  يقال يف  وقد 
اأنه ال يفوته �شيء وال يهرب منه �شيء وال يجوز اأن يراد به 
اإدراك االأب�شار وغريها من حوا�شنا الأنه احل�ص يف  معنى 
احلقيقة على ما بيناه. ول�شت اأعلم من متكلمي االإمامية يف 

هذا الباب خالفا.
املرجئة  من  وجماعة  املعتزلة  من  البغداديني  مذهب  وهو 
من  واإخوانهم  امل�شبهة  فيه  ويخالف  الزيدية،  من  ونفر 

اأ�شحاب ال�شفات والب�شريون من اأهل االعتزال.
القول يف علم اهلل تعاىل باالأ�شياء قبل كونها

واأقول: اإن اهلل تعاىل عامل بكل ما يكون قبل كونه، واإنه ال 
حادث اإال وقد علمه قبل حدوثه، وال معلوم وممكن اأن يكون 
معلوما اإال وهو عامل بحقيقته، واإنه �شبحانه ال يخفى عليه 
�شيء يف االأر�ص وال يف ال�شماء، وبهذا ق�شت دالئل العقول 
والكتاب امل�شطور واالأخبار املتواترة عن اآل الر�شول -�شلى 

اهلل عليه واآله- وهو مذهب جميع االإمامية.

يف  احلكم  بن  ه�شام  عن  املعتزلة  حكاه  ما  نعرف  ول�شنا 
خالفه. وعندنا اأنه تخر�ص منهم عليه وغلط ممن قلدهم 
فيه فحكاه من ال�شيعة عنه، ومل جند له كتابا م�شنفا وال 
االمتحان  وم�شائل  االإمامة  اأ�شول  ثابتا وكالمه يف  جمل�شا 
فيما ذهبنا  ومعنا  ما حكاه اخل�شوم عنه.  يدل على �شد 
�شوى  التوحيد  اإىل  املنت�شبني  جميع  الباب  هــذا  يف  اإليه 
الفوطي  بن عمرو  وه�شام  املجربة  بن �شفوان من  اجلهم 
من املعتزلة فاإنهما كانا يزعمان اأن العلم ال يتعلق باملعدوم 
وال يقع اإال على موجود، واأن اهلل -تعاىل- لو علم االأ�شياء 

قبل كونها ملا ح�شن منه االمتحان.
القول يف ال�شفات

واأقول: اإّن ال�شفة يف احلقيقة ما اأنباأت عن معنى م�شتفاد 
يخ�ّص املو�شوف وما �شاركه فيه، وال يكون ذلك كذلك حتى 
يكون قوال اأو كتابة يدل على ما يدل النطق عليه وينوب منا 
به فيه، وهذا مذهب اأهل التوحيد وقد خالف فيه جماعة 

من اأهل الت�شبيه. 
القول فيما انفرد به اأبو ها�شم اجلبائي من االأحوال

اأقول: اإن و�شف الباري -تعاىل- باأنه حق قادر عامل يفيد 
كما  بها  تقوم  اأ�شياء  وال  الــذات  لي�شت  معقوالت  معاين 
خمتلفات  اأحوال  وال  ال�شفات  اأ�شحاب  جميع  اإليه  يذهب 
على الذات كما ذهب اإليه اأبو ها�شم اجلبائي، وقد خالف 
املعقول يف  به  املراد  املعنى  وقويل يف  املوحدين  فيه جميع 
جميع  مذهب  وهــذا  املــوجــودات،  االأعــيــان  دون  اخلطاب 

املوحدين وخالف فيه امل�شبهة واأبو ها�شم كما ذكرناه.
القول يف و�شف الباري تعاىل بالقدرة على العدل وخالفه 

وما علم كونه وما علم اأنه ال يكون
واأقول: اإن اهلل -جل جالله- قادر على خالف العدل كما 
وال  وال ظلما  يفعل جــورا  ال  اأنــه  اإال  العدل،  قــادر على  اأنــه 

قبيحا، وعلى هذا جماعة االإمامية.

شبهة واكثر من رّدشبهة واكثر من رّد

�شوال املكرمـ  1437هـ58



واملعتزلة كافة �شوى النظام وجماعة من املرجئة والزيدية 
املجربة  فيه  ويخالفنا  واملــحــكــمــة،  احلــديــث  واأ�ــشــحــاب 

باأ�شرها والنظام ومن وافقهم يف خالف العدل والتوحيد.
واأقول: اإنه �شبحانه قادر على ما علم اأنه ال يكون، مما ال 
وعلى  املحال،  من  ذلك  ونحو  االأ�شداد  كاجتماع  ي�شتحيل 
اأ�شحاب  من  و�شذاذ  النظام  اإال  التوحيد  اأهل  اإجماع  هذا 

املخلوق.
القول يف نفي الروؤية على اهلل تعاىل باالأب�شار

واأقول: اإنه ال ي�شح روؤية الباري �شبحانه باالأب�شار، وبذلك 
�شهد العقل ونطق القراآن وتواتر اخلرب عن اأئمة الهدى من 
اآل حممد �شلى اهلل عليه واآله، وعليه جمهور اأهل االإمامة 
يف  له  عر�شت  ل�شبهة  منهم  �شذ  من  اإال  متكلميهم  وعامة 

تاأويل االأخبار.
وجمهور  ذلــك  يف  االإمــامــة  اأهــل  توافق  باأ�شرها  واملعتزلة 
املرجئة وكثري من اخلوارج والزيدية وطوائف من اأ�شحاب 
اأ�شحاب  مــن  واإخــوانــهــم  امل�شبهة  فيه  ويخالف  احلــديــث 

ال�شفات.
القول يف املعرفة

واأقول: اإن املعرفة باهلل -تعاىل- اكت�شاب، وكذلك املعرفة 
يجوز  ال  ـــه  واإن غــائــب،  وكــل  الــ�ــشــالم-  -عليهم  باأنبيائه 
اال�شطرار اإىل معرفة �شيء مما ذكرناه، وهو مذهب كثري 

من االإمامية.
الب�شريون  فيه  ويخالف  املعتزلة خا�شة،  والبغداديني من 

من املعتزلة واملجربة واحل�شوية من اأ�شحاب احلديث.

ــخ  ــي ــس ــ� ويـــــقـــــول ال
املظفر  ر�سا  حممد 
يف عقائد االإمامية:

عقيدتنا يف اهلل
تعاىل  اهلل  اإن  نعتقد 
لي�ص كمثله  اأحــد  واحــد 
�شيء، قدمي مل يزل وال 
يزال، هو االأول واالآخر، 

عليم حكيم عادل حي قادر غني �شميع ب�شري.
وال يو�شف با تو�شف به املخلوقات، فلي�ص هو بج�شم وال 
�شورة، ولي�ص جوهرا وال عر�شا، ولي�ص له ثقل اأو خفة، وال 
حركة اأو �شكون، وال مكان وال زمان، وال ي�شار اإليه. كما ال ند 
له، وال �شبه، وال �شد، وال �شاحبة له وال ولد، وال �شريك، ومل 

كني له كفوا اأحد. ال تدركه االأب�شار وهو يدرك االأب�شار.
ويــدا  وجــهــا  لــه  �ــشــور  بـــاأن  خلقه  يف  بالت�شبيه  ــال  ق ومــن 
اإىل  يظهر  اأنه  اأو  الدنيا،  ال�شماء  اإىل  ينزل  اأنه  اأو  وعينا، 
اأهل اجلنة كالقمر، )اأو نحو ذلك( فاإنه بنزلة الكافر به 
جاهل بحقيقة اخلالق املنزه عن النق�ص، بل كل ما ميزناه 

باأوهامنا يف اأدق
حد  )على  اإلينا  مردود  مثلنا  م�شنوع  خملوق  فهو  معانيه 

تعبري  من  اأجله  ومــا  ال�شالم(  عليه  الباقر  ــام  االإم تعبري 
يلحق  وكذلك   ! دقيق  علمي  مرمى  من  اأبعده  وما   ! حكيم 
واإن نفى  القيامة،  يوم  اإنه يرتاءى خللقه  بالكافر من قال 
هوؤالء  اأمثال  فاإن  الل�شان،  لقلقة يف  باجل�شم  الت�شبيه  عنه 

املدعني 
جمدوا على ظواهر االألفاظ يف القراآن الكرمي اأو احلديث، 
واأنكروا عقولهم وتركوها وراء ظهورهم. فلم ي�شتطيعوا اأن 
يت�شرفوا بالظواهر ح�شبما يقت�شيه النظر والدليل وقواعد 

اال�شتعارة واملجاز.
 عقيدتنا يف التوحيد

ونعتقد باأنه يجب توحيد اهلل -تعاىل- من جميع اجلهات، 
ذاته  يف  واحــد  باأنه  ونعتقد  الــذات  يف  توحيده  يجب  فكما 

ووجوب وجوده،
كذلك يجب - ثانيا - توحيده يف ال�شفات، وذلك باالعتقاد 
باأن �شفاته عني ذاته كما �شياأتي بيان ذلك، وباالعتقاد باأنه 
ال �شبه له يف �شفاته الذاتية، فهو يف العلم والقدرة ال نظري 

له ويف اخللق والرزق ال �شريك له ويف كل كمال ال ند له.
وكذلك يجب - ثالثا - توحيده يف العبادة فال جتوز عبادة 
غريه بوجه من الوجوه، وكذا اإ�شراكه يف العبادة يف اأي نوع 
من اأنواع العبادة، واجبة اأو غري واجبة، يف ال�شالة وغريها 

من العبادات.
يف  يرائي  كمن  م�شرك  فهو  غريه  العبادة  يف  اأ�شرك  ومن 
من  حكم  وحكمه  -تعاىل-  اهلل  غري  اإىل  ويتقرب  عبادته 

يعبد االأ�شنام واالأوثان، ال فرق بينهما.
اأما زيارة القبور واإقامة املاآمت فلي�شت هي من نوع التقرب 
من  بع�ص  توهمه  كما  الــعــبــادة،  يف  تعاىل  اهلل  غــري  اإىل 
االإمامية، غفلة عن حقيقة احلال  الطعن يف طريقة  يريد 
باالأعمال  اإىل اهلل -تعاىل-  التقرب  نوع  بل هي من  فيها، 
اجلنائز  وت�شييع  املري�ص  بعيادة  اإليه  كالتقرب  ال�شاحلة 
عيادة  فــاإن  الفقري،  وموا�شاة  الدين  يف  االأخـــوان  وزيــارة 
العبد  به  يتقرب  �شالح  نف�شها عمل  - يف  مثال   - املري�ص 
اإىل اهلل تعاىل. ولي�ص هو تقربا اإىل املري�ص يوجب اأن يجعل 

عمله عبادة لغري اهلل تعاىل اأو ال�شرك يف عبادته.
وكذلك باقي اأمثال هذه االأعمال ال�شاحلة التي منها زيارة 
االأخوان.  وزيارة  اجلنائز،  وت�شييع  املاآمت،  واإقامة  القبور، 
اأما كون زيارة القبور واإقامة املاآمت من االأعمال ال�شاحلة 
مو�شع  هنا  ولي�ص  الفقه  علم  يف  يثبت  فذلك  ال�شرعية 

اإثباته.
ال�شرك  نوع  من  لي�شت  االأعمال  هذه  اإقامة  اأن  والغر�ص 
منها  املق�شود  ولي�ص  البع�ص.  يتوهمه  كما  العبادة  يف 
عبادة االأئمة، واإمنا املق�شود منها اإحياء اأمرهم، وجتديد 
ذكرهم، وتعظيم �شعائر اهلل فيهم )ومن يعظم �شعائر اهلل 

فاإنها من تقوى القلوب(.
فكل هذه اأعمال �شاحلة ثبت من ال�شرع ا�شتحبابها، فاإذا 
مر�شاته،  طالبا  تعاىل  اهلل  اإىل  بها  متقربا  االن�شان  جاء 

ا�شتحق الثواب منه ونال جزاءه.
عقيدتنا يف �شفاته تعاىل

الكمالية  احلقيقية  الثبوتية  تعاىل  �شفاته  من  اأن  ونعتقد 
والقدرة  كالعلم  والكمال(،  ب�شفات )اجلمال  ت�شمى  التي 
لي�شت هي  ذاته  كلها عني  - هي  واحلياة  واالإرادة  والغنى 
ــذات،  ال وجــود  اإال  وجــودهــا  ولي�ص  عليها،  زائـــدة  �شفات 

فقدرته من حيث الوجود حياته.
وحياته قدرته، بل هو قادر من حيث هو حي، وحي من حيث 
اثنينية يف �شفاته ووجودها وهكذا احلال يف  هو قادر، ال 

�شائر �شفاته الكمالية. 
حقائقها  يف  ال  ومفاهيمها،  معانيها  يف  خمتلفة  هي  نعم 
الوجود وهي بح�شب  لو كانت خمتلفة يف  الأنه  ووجوداتها، 
الوجود  واجب  تعدد  للزم  كالذات  وواجبة  قدمية  الفر�ص 
والنثلمت الوحدة احلقيقية، وهذا ما ينايف عقيدة التوحيد.
والرازقية  كاخلالقية  االإ�شافية  الثبوتية  ال�شفات  واأمــا 
واحدة  �شفة  اإىل  حقيقتها  يف  ترجع  فهي  والعلية  والتقدم 
تنتزع  واحدة  �شفة  وهي  ملخلوقاته  القيومية  وهي  حقيقية 

منها عدة �شفات باعتبار اختالف االآثار واملالحظات.
)اجلــالل(،  ب�شفات  ت�شمى  التي  ال�شلبية  ال�شفات  واأمــا 
فهي ترجع جميعها اإىل �شلب واحد هو �شلب االإمكان عنه، 
فاإن �شلب االإمكان الزمة بل معناه �شلب اجل�شمية وال�شورة 
اإىل ذلك، بل �شلب  والثقل واخلفة وما  وال�شكون  واحلركة 

كل نق�ص.
ثم اإن مرجع �شلب االإمكان يف احلقيقة اإىل وجوب الوجود، 
فرتجع  الكمالية،  الثبوتية  ال�شفات  من  الوجود  ووجــوب 
�شفات  اإىل  االأمـــر  اآخــر  )ال�شلبية(  اجلاللية  ال�شفات 

الكمالية )الثبوتية(.
ذاتــه  يف  تكرث  ال  اجلــهــات  جميع  مــن  واحـــد  تــعــاىل  واهلل 
املقد�شة وال تركيب يف حقيقة الواحد ال�شمد. وال ينق�شي 
الثبوتية  ال�شفات  رجــوع  اإىل  يذهب  من  قول  من  العجب 
اإىل ال�شفات ال�شلبية ملا عز عليه اأن يفهم كيف اأن �شفاته 
ال�شلب  اإىل  ترجع  الثبوتية  ال�شفات  اأن  فتخيل  ذاته  عني 
ليطمئن اإىل القول بوحدة الذات وعدم تكرثها، فوقع با 
وحم�ص  الوجود  عني  هي  التي  الــذات  جعل  اإذ  اأ�ــشــواأ،  هو 
عني  جعلها  اإمــكــان،  وجهة  نق�ص  لكل  والفاقدة  الــوجــود 
االأوهــام  �شطحات  من  اهلل  اأعاذنا  ال�شلب  وحم�ص  العدم 

وزالت االأقالم.
كما ال ينق�شي العجب من قول من يذهب اإىل اأن �شفاته الثبوتية 
لواجب  ال�شركاء  ووجود  القدماء  بتعدد  فقال  ذاته  على  زائدة 
اأمــري  اأو قــال برتكيبه تعاىل عــن ذلــك، قــال مــوالنــا  الــوجــود، 
له  : )وكمال االخال�ص  ال�شالم  املوحدين عليه  و�شيد  املوؤمنني 
نفي ال�شفات عنه، ب�شهادة كل �شفة اأنها غري املو�شوف و�شهادة 
كل مو�شوف اأنه غري ال�شفة، فمن و�شفه �شبحانه فقد قرنه، 

ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه جزاأه، ومن جزاأه فقد جهله...
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• ث///
حنَي خالوَك واأدًا لعرو�سهم 

َو َفَزعا اأكرب رّوَع اأفئدتهم 
ْت م�ساجعهم  َو قب�س ثورة ق�سَّ

مَل يرت�سوا بِا�سمَك ..
حنَي راأوا االأقدام تتهافت �سوَبك َ

َو حناجر حّرى تلهج بع�سقَك 
واالأحرار تهروُل ملّبيًة ِلندائَك 

نادينا لّبيَك ياح�سني 
اأيا باعَثا اأ�سول الدين 

وياقّرة العني 
يا �سيدي احل�سني 

َفلالأيام وال�سنني ..
طرائق َوغرائب 

َوللدنيا َت�سّطرَن �سبع عجائب 
َو ِايّن راأيُت فيَك كّل عجيبة 

َومل ي�ساورين فيَك زيف َو ريبة 
لقد جتّلى حّبَك يف االأرواِح 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 االأر�س
َوتذّل امل�سافات امل�سافات 

َو ت�سمق راياتَك ال�ساهقات 
َو الأجلَك يفنى املال 

َوالذرارَي والذاريات 
اال لبيَك ياداعَي احلّق املبني 

يا�سيدي احل�سني

احل�سني ..يا �سّيدي 
احلّلي  • ثامر 
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ركعتان يف حمراب الوطن 
الركعة االأوىل• عقيل احلمداين

اأهم�ُس متمتمًا بال�سالم ..
قريبًا من ح�سرتك .. بعيدًا يف هواج�ِس ُحّبك..

التي تذيبني يف دواة حروفك ..
هنا ..حيث تو�ساأ االأنبياء بطهر نهريك ..

واأمَّ اآدم نخيلك م�سليًا ..داعيًا بحفظك
اأجيئك حاماًل اإياك بني جوانحي ..

يا من ت�سكنني وال اأ�سكن فيك ..
واأعجب من قلبَي كيف جتراأ ليكون وعاًء لك ..

فيا لقلبَي املتمادي ..
ويا لعطفك الذي يغمرين .. ينبوعًا تتعمد فيه 

خطاياي
***

هبني ُرُقَمك واألواَحك .. 
ُم عطر التاأريخ العاِبق منها .. اأتيمَّ

واأن�سُق ذاكرة االأيام 
اأثبْت يف قلبَي .. كي ُاحرَم حني اأ�سّليك ..

اأتهّجُد بني �سفافك .. 
ُمرها حتر�ُسني حني اأبوح..
واأتلو اآيات احُلبِّ على �سفَتيَّ

دع نخلك يرقبني وقت اأناجيك ..
ليذبَّ نيوب ذئاب ٍ ت�ستمرئ لعق دماك ..

تتلذذ ما�سغًة اأ�سالء بنيك 
***

الركعة الثانية 
حني يوؤّذن �سوُت املوِت على �ُسرفاتك

كالدمعِة اأ�سكُب..
ُخ بخ�سوِع �سالتك   اأت�سمَّ

.. يا بريَق ُحزٍن اأزيلٍّ
وق�سيدة َ ُيتٍم ُتن�سدها ب�سدى خفقاِتك

قربانك.. يا وطنًا تهديك
الثكلى ب�سعتها من اأجل حياتك

ولعينَك ُتنِقُع )�َسيلَتها(
بهتني احلبِّ على ولٍد هو بع�ُس هباتك

قد خ�سب �ساِترُه بدٍم 
واأتاك يتمتم قافيًة 

من وحي فراِتك:
عراُق اهلِل لالأجماد.. ِمنهاْل

اأيا قمرًا عليَّ �سواك.. مْن هْل
َب فوق اللحد.. من ْهاْل اأجيبوا الرُتْ

اأتتني ريُح مع�سمِه الزكية
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العمر يف  التقدم  9ـ 
من  ج�شمه  يتغري  العمر  يف  االإن�شان  تقدم  كلما 
كــمــا تتغري  ــــوزن،  ال اأو خــ�ــشــارة  اكــتــ�ــشــاب  حــيــث 
فمع  احلرارية،  ال�شعرات  من  اليومية  احتياجاته 
بالعمر يواجه الرجال والن�شاء م�شكلة يف  التقدم 
ال�شعرات احلرارية املطلوبة. كما ت�شطر  ح�شاب 
مع  التعامل  اإىل  معني  �شن  يف  اأي�شًا  ال�شيدات 
م�شكلة انقطاع الطمث، حيث تك�شب ال�شيدة وزنًا 
يف منطقة البطن بعد هذه املرحلة، ح�شب ما اأكده 
ال�شماء يف  الغدد  اأ�شتاذ  مايكل جن�شن،  الدكتور 

عيادة مايو باأمريكا.

خاطئ ب�سكل  الدهون  تناول  10ـ 
تختلف ا�شتجابة االأج�شام الأنواع الدهون من حيث 
واللحوم  امل�شبعة  الدهون  التك�شري، فهناك  عملية 
ومنتجات االألبان، وهي دهون ي�شعب على اجل�شم 
"االأحادية"  امل�شبعة  غري  الدهون  اأما  تك�شريها، 
التي   3 واالأوميغا  واالأفــوكــادو  الزيتون  زيت  مثل 
واالأ�شماك  ال�شم�ص  دوار  وبذور  تتواجد يف اجلوز 
اجل�شم  على  في�شهل  ال�شلمون،  مثل  الدهنية 

التخل�ص منها بطريقة اأ�شرع.
ورغم ذلك، حذرت كيت باتون، اأخ�شائية التغذية 
من  كبرية  كميات  تناول  من  كليفالند،  بعيادة 
الدهون، الأن من �شاأنها التاأثري على زيادة الوزن.

النف�سي ال�سغط  11ـ 
ــال وغــريهــا من  �شيق الــوقــت، الــفــواتــري واالأطــف
على  ال�شعب  من  جتعل  واالإجهاد  التوتر  م�شادر 
الكيلوغرامات  واإ�شقاط  وزنــه  اإنقا�ص  ال�شخ�ص 
البطن،  منطقة  يف  خا�شة  فيها،  املــرغــوب  غري 
"الكورتيزول" الذي  التوتر  هرمون  ب�شبب  وذلك 
يرفع م�شتوى مت�شك اجل�شم بالدهون ويعمل على 

تكبري اخلاليا الدهنية.

الريا�سية التدريبات  اأداء  يف  التق�سري  2ـ 
اأداء  تكثيف  يجب  البطن  دهــون  مــن  للتخل�ص 
ن�شرت  درا�شة  اأكــدت  حيث  الريا�شية،  التمارين 
بجلة الطب والعلوم يف جمال الريا�شة والتمارين 
اأداء  على  املواظبني  االأ�شخا�ص  اأن  الريا�شية، 
من  التخل�ص  ي�شتطيعون  قوية  ريا�شية  متارين 
الذين  بنظرائهم  مقارنة  املرتاكمة  البطن  دهون 

ميار�شون ريا�شة خفيفة.

كاف ب�سكل  النوم  عدم  3ـ 
اإذا ُكنت من بني الـ%30 من االأمريكيني الذين 
ف�شتجد  ليلة،  كل  �شاعات  �شت  من  اأقــل  ينامون 
وجــدت  حيث  وزنـــك،  اإنقا�ص  يف  كبرية  �شعوبة 
من  اأقل  ينامون  الذين  االأ�شخا�ص  اأن  الدرا�شات 
لذا  الوزن،  لزيادة  عر�شة  اأكرث  هم  �شاعات،   6
بالنوم  البالغني  لل�شحة  الوطنية  املعاهد  تن�شح 

من �شبع اإىل ثماين �شاعات كل ليلة.

االأمرا�س 4ـ 
الــوزن  فقدان  يف  �شعوبة  ال�شيدة  لــدى  تكون  قد 
هرمون  م�شتويات  ارتــفــاع  مــن  تعانني  كنت  اإذا 
ت�شتو�شتريون، وهو االأمر الذي ميكن اأن يحدث مع 
 ،)PCOS( متالزمة املبي�ص متعدد التكي�شات
كما توؤكد دكتور كا�شياب اأن االإ�شابة بال�شكري لها 

دور يف املعاناة باإنقا�ص الوزن.

الريا�سية التمارين  نف�س  باأداء  اال�ستمرار  1ـ 
املكثفة  الريا�شية  التمارين  اأداء  يف  اال�شتمرار 
القليلة  الن�شبة  من  للتخل�ص  احلل  لي�ص  والقوية 
تالئم  التمارين  فهذه  البطن،  دهون  من  املتبقية 
تن�شح  حتــديــدًا  املرحلة  هــذه  يف  لكن  الــبــدايــة، 
دييجو،  �شان  يف  املعتمدة  املــدربــة  جيل  نــاتــايل 
التي تقوي ع�شالت  التمارين الوظيفية  بمار�شة 

البطن فتطرد بقية الدهون.

خاطئ ب�سكل  الريا�سة  ممار�سة  6ـ 
يخل�ص  ال  اأنــه  اإال  القلب  ي�شاعد  يوميًا  الرك�ص 
ال�شخ�ص من دهون البطن ومنطقة اخل�شر، بل 
يجب القيام بالتدريب على حمل االأثقال، ومتارين 
حتدد  والــتــي  الع�شلية،  الكتلة  مل�شاعفة  الــقــوة 

اجل�شم وت�شل اإىل حرق املزيد من الدهون.

امل�سنعة االأطعمة  تناول  يف  االإفراط  5ـ 
عن  ف�شال  والرقائق،  والب�شكويت  االأبي�ص  اخلبز 
واحللويات،  املحالة  امل�شروبات  يف  املكرر  ال�شكر 
الــدهــون،  وتــراكــم  البطن  حجم  مــن  تزيد  كلها 
واخل�شار  الفواكه  مثل  الطبيعية  االأطعمة  بينما 
واحلبوب الكاملة واملليئة ب�شادات االأك�شدة، لها 
خ�شائ�ص م�شادة لاللتهابات، وبالتايل قد متنع 

يف الواقع تراكم الدهون على البطن.

التفاحة ج�سم  7ـ 
من اأهم ما مييز �شكل "ج�شم التفاحة" هو متركز 
مع  والوجه،  وال�شدر  البطن  منطقة  يف  الدهون 
ليبدو اجل�شم  نحيفتني،  و�شاقني  كتفني عري�شني 
ممتلئًا من االأعلى ونحيفًا من االأ�شفل، االأمر الذي 
ال  لكنه  البطن،  دهون  من  التخل�ص  معه  ي�شعب 
�شاجنيتا  قول  على حد  امل�شتحيل،  اإىل حد  ي�شل 
ــتــاذة الــغــدد الــ�ــشــمــاء يف عــيــادة  كــا�ــشــيــاب، اأ�ــش

كليفالند.

االلتزام عدم  8ـ 
اإذا كنت تريد التخل�ص من دهون البطن، فعليك 
ال�شعرات  منخف�ص  ــي  غــذائ بــنــظــام  االلـــتـــزام 
احلرارية مع احلر�ص على تناول ن�شبة عالية من 
االألياف وكميات قليلة من الكربوهيدرات وال�شكر، 

جنبا اإىل جنب مع التدريبات الريا�شية.

الكرش
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  1    اح�سل على عدد �ساعات كافية من النوم
تناول  مثل  مثله  االإن�شان  ل�شحة  جدًا  هام  النوم  اأن  بحقيقة  نعرتف  اأن  البد 
يعانون  النا�ص  من  ماليني  جند  ذلك  من  الرغم  وعلى  املــاء،  و�شرب  الطعام 
من م�شاكل �شحية خطرية ب�شبب عدم ح�شولهم على عدد �شاعات كافية من 

النوم.
لي�شتطيع  املتوا�شل  النوم  من  يوميًا  �شاعات   8-6 من  البالغ  االإن�شان  يحتاج 
ممار�شة حياته ب�شكل طبيعي، يهون البع�ص من اأهمية ذلك ويلجئون اإىل تناول 
امل�شروبات التي حتتوي على كافني لتجعلهم متيقظني ل�شاعات طويلة للعمل اأو 
ملمار�شة اأي ن�شاط اآخر لتعو�شهم عن نق�ص النوم، ولكن انتبه فهذا لن يدوم، 

كما �شيوؤدي اإىل اأ�شرار �شحية بالغة على املدى الطويل.
وتذكر اأن النوم اجليد يوؤدي اإىل ارتفاع م�شتوى االإبداع، زيادة م�شتوى االنتباه 
والرتكيز، انخفا�ص الدهون وزيادة كتلة الع�شالت مع ممار�شة الريا�شة، تقليل 
االعتماد على املنبهات مثل الكافيني، تقليل ال�شغط، خف�ص احتمالية التعر�ص 
ال  التي  امليزات  اآالف  من  وغريها  لالكتئاب،  التعر�ص  تقليل خطر  للحوادث، 

ميكن ح�شرها هنا، فقط ابحث عنها.
  2    �سل ومار�س التاأمل

بعد ح�شولك على عدد �شاعات كافية من النوم، جاء وقت ممار�شة ال�شالة 
لك  ينريان  كما  اإيجابي،  ب�شكل  االأمــور  روؤيــة  على  ي�شاعداك  فهما  والتاأمل، 
ال�شوء عن كل النعم واالأ�شياء اجلميلة التي تنعم بها يف حياتك، فالنا�ص مثل 

�شيجلب  ال�شعور  هذا  فاإن  نعم،  من  لديك  ملا  �شاكًرا  تكون  عندما  املغناطي�ص 
عليك الكثري من االأ�شياء االإيجابية والرائعة.

فاالمتنان اأحد اأهم مفاتيح النجاح، كما ُيطلق عليه اأي�شا اأم الف�شائل.
  3    مار�س ن�ساط بدين �ساق

على الرغم من كل ما قيل عن اأهمية ممار�شة الريا�شة وفائدتها املبا�شرة على 
�شحة االإن�شان اجل�شدية والنف�شية، اإال اأنه مازال العديد من النا�ص بعيدين عن 

ذلك متامًا.
اإذا اأردت اأن ت�شبح واحدًا من �شمن االأ�شخا�ص االأ�شحاء، ال�شعداء، املنتجني 
فاإن  وباالأخ�ص  اليومي،  روتينك  الريا�شة كجزء من  باإدراج  العامل، عليك  يف 
ممار�شة الن�شاط البدين خالل ال�شاعات االأوىل من ال�شباح له تاأثري ال يو�شف 
على ال�شحة النف�شية لالإن�شان، وال يهم نوع الن�شاط البدين الذي تبذله، االأهم 

اأن جتعل ج�شمك يتحرك باأي طريقة.
مار�ص الريا�شة و�شتكون بعيدًا متامًا عن االكتئاب، القلق، والتوتر مما ينعك�ص 

اإيجابًا على م�شتوى كفاءتك مهنيًا.
  4     اجعل الربوتني جزءًا من وجبة اإفطارك

تتميز االأطعمة الغنية بالربوتني عن غريها من االأطعمة بقدرتها على البقاء يف 
املعدة لفرتة طويلة، كما اإنها ت�شاعد على االحتفاظ ب�شتوى ال�شكر يف الدم، 
مما ي�شاعد على ال�شعور بال�شبع ل�شاعات طويلة، اأي�شا تناول الربوتينات اأواًل 
يقلل من احتياجك لتناول اأطعمة غنية بالكربوهيدرات البي�شاء والتي ت�شيبك 

ثمانية أشياء افعلها قبل الثامنة صباحًا

ليوم ناجح…
طب و علومطب و علوم
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بال�شمنة مثل اخلرب االأبي�ص واملعجنات.
وال تقلق فالربوتني موجود يف كثري من االأطعمة مثل )البي�ص، اجلنب القري�ص )املنزلية(، 
التي حتتوي على  الكثري من اخل�شروات  نباتيًا فهناك  اإذا كنت �شخ�شًا  اأما  ال�شو�شي�ص( 

بروتني مثل البقوليات، احلبوب واملك�شرات.
  5    اح�سل على حمام ماء بارد

واجل�شدية  العقلية  ال�شحة  على  رائع  تاأثري  له  يوميًا  بارد  ماء  حمام  على  احل�شول  اإن 
لالإن�شان، كما اإنه على املدى الطويل يحدث تغريات يف جهازك املناعي، واللمفاوي، ن�شاط 
الدورة الدموية واجلهاز اله�شمي مما ينعك�ص اإيجابًا على جودة حياتك ب�شفة عامة، اأي�شا 

يح�شن من قدرة ج�شمك على خ�شارة الوزن الأنه يعزز االأي�ص داخل ج�شمك.
ووفقًا لدرا�شة يف عام 2007، فاإن احل�شول على حمام ماء بارد يوميًا ي�شاعد على العالج 
املاء  اأن  املو�شوفة، حيث  الطبية  العقاقري  فعالية من  اأكرث  االكتئاب بطريقة  اأعرا�ص  من 

البارد ي�شاعد على حت�شني املزاج مما يوؤدي اإىل �شعورك بال�شعادة.
قد ت�شعر اأن االأمر لي�ص �شهاًل اأو يحتاج وقت طويل للتفكري، ولكن اقفز مرة واحدة حتت 
الد�ص وخالل 20 ثانية �شيتعود ج�شمك على درجة حرارة املاء و�شتنعم باإح�شا�ص ال مثيل له.

  6    اقراأ اأو ا�ستمع ملحتوى حتفيزي
التعلم  عن  فيبحثون  املميزون  االأ�شخا�ص  اأمــا  للرتفيه،  عــادة  العاديون  النا�ص  ي�شعى 
والتثقيف، واإنه الأمر عادي بالن�شبة لالأ�شخا�ص الناجحني اأن يقروؤوا كتاب واحد على االأقل 

يف االأ�شبوع.
اإن تخ�شي�ص من 15-30 دقيقة يوميًا كل �شباح لقراءة حمتوى حتفيزي اأو تعليمي ي�شاهم 
ب�شكل فعال يف دفع حياتك لالأمام وقدراتك االنتاجية، ومع اال�شتمرار يف القراءة �شتجد 
نف�شك قد اأنهيت مئات من الكتب املفيدة يف جماالت خمتلفة مما ينعك�ص على روؤيتك للعامل 

وقدرتك على اإيجاد عالقات بني االأ�شياء.
  7    راجع روؤيتك حلياتك

اكتب اأهدافك ق�شرية وطويلة املدى، واعلم اأن تلك الدقائق املعدودة التي توجهها ملراجعة 
هذه الروؤية يجعل يومك اأكرث فاعليًة، واإن املداومة على قراءة اأهدافك طويلة املدى يوميًا، 

يجعلك تفكر فيها يوميًا اأي�شا مما يجعلها اأكرث قابلية للتحقيق.
كانت  مهما  الأهدافك،  �شيو�شلك  فاإنه  اأمناطه  اأب�شط  اتبعت  اإذا  علم،  االأهــداف  وحتقيق 

كبرية، فقط اهتم بكتابة االأهداف ومراجعتها يوميًا.
  8    افعل �سيًئا واحًدا يف �سبيل حتقيق اأهدافك طويلة املدى

اتخاذ  فاإن قدرتنا على  وباملثل  تتمرن كثريًا،  الع�شالت عندما  ُت�شتنزف مثل  االإرادة  قوة 
قرارات عالية اجلودة تتعر�ص لالإنهاك عرب الوقت مع كل قرار جديد تتخذه، وعليه تقل 
درجة جودة هذه القرارات ثم تنخف�ص قوة اإرادتك وبالتايل فاأنت حتتاج اإىل اإجناز االأعمال 
الهامة واالأ�شياء التي يجب عليك اأن تفعلها يف ال�شباح، واأّجل االأعمال االأقل اأهمية لوقت 

الحق، الأنه مع نهاية اليوم اإذا مل تقم باإجنازها �شيكون لديك 1000 �شبب لتاأجليها.
وتذكر اأنك اإذا اأخذت يوميًا فقط خطوة واحدة جتاه اأهدافك الكبرية، ف�شوف حتقق هذه 

االأهداف التي تراها بعيدة املنال.
اأهم ما يف يومك وال يهم كثريًا ماذا  االأ�شياء فتكون قد فعلت  واأخــريًا فاإذا اأجنزت هذه 
تفعل يف باقي اليوم، فهذه االأن�شطة ال�شابقة هي التي �شتبقيك حّيا و�شتح�شن من �شحتك 

النف�شية وقدرتك على االإجناز وعالقتك االجتماعية.
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امل�سهد االخري

• عقيل ابو غريب 

باجلنة ..رمل , وظهرية قيظ الترحم .. هل حقا ياهذا ال�سوت تب�سرين وانا املهوو�س ببث الرعب بهذي البقعة ,هل حقا ياهذا ال�سوت تطاردين باجلنة ؟!ياللخيبة ..ما اتع�س هذي االحالم  وافقرها ..ورمى ال�سنارة يف هذي ال�سحراء لي�سطاد الفر�سة للرفعة واملجد,االوىل ,ابن يزيد : انا , من جعجع بالقوم , انا من دق طبول احلرب ويفت�س يف العار عن الن�سر  ويحلم بالري وجرجان ؟ال�سوت : من يقرع للحرب طبوال .. ؟
ترتدد .. تهرب ,ان تلكز جوف االر�س بع�سا خوفك ..هذي رحلتك االوىل نحو الفجر ,والوقت عط�س ورماح من حقد و�سغينة ,وال�سوت يلعلع ياحر ..والربان هناك يلوح , و�سفينة ع�سقك مابرحت هذي ال�سحراء ,كن جنما يوم�س ,كن انت احللم ,  واب�سر هذا البحر امامككن انت االول واالخر , كن انت الكلمة والعربة ,كن انت الباديء  يف ال�سعي ,ال�سوت : هي زفرة ع�سق ياحر ..وانا مل ابرح بعد جنوين ..

ورهانك هذي ال�سحراء .. هذي االر�س وهذي احلكمة .هم قالوا هذا ,

في الختامفي الختام
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