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ال 
أعذار هـ  �سنة 61  االليمة  الطف  فاجعة  منذ 

لتربير  جاهدة  ت�سعى  املاأجورة  واالأقــام 
ال�سماوات  اأبــكــت  الــتــي  الــنــكــراء  الفعلة  تلك 

واالر�سني، ال ل�سيء اإال الإر�ساء اأ�سيادهم اوال ومن ثم 
انف�سهم املري�سة التي مل تتمكن من ا�ستخراج بذرة احلقد 

على النبي حممد )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( الذي اأذّل رقاب  
اأ�سيادهم امل�سركني وهّد عرو�سهم.

وكان من بني اأهم ادعاءاتهم املري�سة دعوى ان االمام احل�سني عليه ال�سام 
خرج على امام زمانه فُقتل، م�ستدلني مبا ذكروه عن الر�سول )�سلى اهلل عليه 

واآله و�سلم( بان اخلارج على اإمام زمانه ا�ستحقاقه القتل.
 وهنا ترد لدى من كان له قليل من لّب عدة ت�ساوؤالت ميكن من خال االجابة 
عنها االهتداء اىل احلق ونبذ كل الدعوات واالدعاءات الفارغة التي رافقت تلك 

اجلرمية، وال زالت تطرح بكل �سافة. 
وان اهم �سوؤال ينبغي البحث عن اجابة له هو: من هو امام الزمان احلق الذي 
يحمل املوؤهات وميتلك ال�سهادات التي تثبت اإمامته لاأمة دون غريه؟، ومن 
املوؤكد اأن ذلك يتبعه اكت�ساف من هو اخلارج على امام زمانه يف تلك املرحلة 

بل ويف كل مرحلة.
وا�ستنارة بكتاب اهلل -تعاىل- الذي يدعي اغلبية اهل اال�سام االحتجاج به 
دون غريه جند ان �سفة االمامة التي ح�سل عليها نبينا ابراهيم عليه ال�سام 
بعد النبوة واخللة واالختبارات ال�سعبة قد طلب من اهلل -تعاىل- ان يرثها 
من بعده ذريته ح�سرا، وجاءت املوافقة الربانية ولكنها م�سروطة بعدم التلب�س 
بظلم لنف�سه او لغريه، وهكذا ا�سبح ال بد حلامل �سفة االمامة ان يتوفر فيه 
هذان ال�سرطان )ان يكون من ذرية ابراهيم)عليه ال�سام( اوال، وان ال يكون 

ظاملا ثانيا(.
ولو قام اي من�سف باإ�سقاط هاتني اخل�سلتني على يزيد)لع( يجد 

مبا ال يقبل نقا�سا او ت�سكيكا بان االمامة ما كان لها ان ت�سل 
اليه مطلقا، ولو تزلف قائل وقال باأنهم يعنون باالإمام من 

تقلد زمام احلكم التي ح�سل عليها يزيد دون وجه 
حق فان الرد هنا ياأتي ب�سقوط م�سروعية ا�ستداللكم 

وتربير جرمية يزيد بحديث ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه 
ــه و�سلم( وذلــك النــه ذكــر اخلــروج على االمــام زمانه ويل  واآل

اخلارج على حاكم زمانه.
واأما االمام احل�سني عليه ال�سام فنجد انه يف ذلك الزمان كان هو 

االحق من حيث الن�سب االبراهيمي اوال 
ومن حيث عدم �سدور اي ظلم منه مطلقا 
وبالتايل فانه هو الوحيد الذي يت�سف باالإمامة 
بح�سب الن�س القراآين الذي ال ينكره وال يعرت�س اي 
م�سلم حقيقي، واخلارج عليه هو من ي�ستحق القتل- على 

راأيهم- وهو يزيد واتباعه.
ولو رجعنا اىل ال�سند الثاين الذي ي�ستندون اليه يف ا�ستخراج االحكام 
بعد كتاب اهلل -تعاىل- اأال وهو ال�سنة النبوية امل�سرفة فاإننا جند من االدلة 
الدامغة عرب االحاديث املتواترة ما فيه غنى عن كل جدال وتاأويل وذلك ان 
االحاديث الواردة يف امامة احل�سني عليه ال�سام كما ال�سم�س يف رائعة النهار 
وال حتجبها اال حجب اجلهالة واحلقد واأهواء النف�س املري�سة التي مل تتقبل نور 
االميان يوما، وكذلك االحاديث الواردة عنه )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( يف ذم 

قاتل االمام احل�سني عليه ال�سام وكل من قبل بذلك قوال وفعا.
وال نريد االطالة يف تعداد االحاديث الواردة يف هذا ال�ساأن ولنكتفي باال�ستدالل 
بحديث واحد م�سهور ومتواتر ال ينكره احد من امل�سلمني قاطبة وهو قول الر�سول 
امل�سطفى)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( )احل�سن واحل�سني ابناي اإمامان قاما 
اإال  هو  اإن  الهوى  ينطق عن  ال  الــذي  النبي  �سهادة جلية من  وهــذه  قعدا(  اأو 
وحي يوحى، وبالتايل فان امامة االمام احل�سني عليه ال�سام ربانية ال ميكن 
ازاحتها عنه مهما اجتهد اأئمة الكفر، وبهذا يت�سح ان اخلارج على امام زمانه 
هو الطاغية يزيد عليه اللعنة ولي�س ما روجت له االقام املاأجورة ور�سخته يف 

العقول اخلائرة.
وان جمرد ا�ستقراء امل�سلمني لهذه الق�سية الوا�سحة حقائقها ودالالتها و�سوح 
وفاة  بعد  التي حدثت  التاريخية  الق�سايا  الكثري من  النهار متكنهم من حل 
الر�سول)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، وا�ستبانة احلق فيها من الباطل، 
وك�سف كل تاأويل خمالف، وتزوير زائف، وعلى راأ�سها ك�سف خروج 
البع�س ممن ال جمال لذكرهم باال�سم على امام زمانهم امري 
بعده  ومــن  ال�سام،  عليه  طالب  ابــي  بن  علي  املوؤمنني 

االمام احل�سن عليه ال�سام.
واليوم وبعد ان مل تعد كتب اال�سام حكرا على بع�س 
املوؤولني بل ا�سبحت يف متناول اجلميع ا�سبح من ال�سروري 
اإعمال العقل ولو قليا وعدم الركون اىل ما يتناقله من يريدون 
لاأمة الدمار ولاإ�سام االندثار وهم اأبني من �سوء النهار، فاحلذر 

احلذر منهم حيث مل تعد تقبل االعذار. • رئي�س التحرير
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اخبار وتقاريراخبار وتقارير

الدرا�سي  العام  ال�سيعي  الوقف  ديــوان  افتتح 
التعليم  مــدار�ــس  يف   2017-2016 اجلــديــد 
للديوان يف بغداد واملحافظات  التابعة  الديني 
البيت)عليهم  اأهــل  اإعــداديــة  يف  اأقيم  بحفل 

ال�سام( يف منطقة الكاظمية .
دائــرة  ان  بــالــديــوان  اإعــامــي  م�سدر  وقـــال 
اأقامت  االإ�سامية  والدرا�سات  الديني  التعليم 
حفل يف مدر�سة اأهل البيت )عليهم ال�سام( 
اجلديد  الدرا�سي  العام  بداأ  مبنا�سبة  للبنات 
ح�سره ال�سيد فا�سل ال�سرع مدير عام اأوقاف 
املحافظات واالأ�ستاذ حممد �سوكت مدير عام 
رئي�س  عن  ممثلني  واملالية  االإداريـــة  الــدائــرة 

ديوان الوقف ال�سيعي.
 واأ�ساف ان ال�سيد ال�سرع األقى كلمة نقل فيها 
حتيات معايل رئي�س الديوان اىل الطاب حاثا 
العلم،  طلب  يف  املثابرة  و  اجلــد  على  اإيــاهــم 

من  ت�سكله  ملــا  االإ�سامية  العلوم  خ�سو�سا 
واملنحرفة  التكفريية  االأفكار  مواجهة  يف  دور 
بهذه  للطلبة  التهنئة  ال�سرع  وقــدم  البلد،  يف  
 ، والنجاح  التقدم  من  مزيدا  متمنيا  املنا�سبة 
مثمنًا جهود دائرة التعليم الديني يف الديوان 
العملية  اإجناح  ملا تقدمه من م�ساهمة كبرية  

الرتبوية .
ان  الديني  التعليم  دائــرة  يف  م�سدر  وذكــر   
اخلا�سة  اال�ستعدادات  جميع  اأكملت  دائرته  
عازمة  وهي  اجلديدة  الدرا�سية  ال�سنة  ببداأ 
�سنة مميزة ومنوذجية من جميع  على جعلها 
التدري�سية  ــكــوادر  ال اإعــــداد  مــن   ، اجلــوانــب 
طباعة  مت  ــه  ان مو�سحا  املــائــمــة  املــنــاهــج  و 
مطابع  عــرب  البلد  داخـــل  الــدرا�ــســيــة  الكتب 
احل�سينية  للعتبتني  التابعتني  والــوارث  الكفيل 
و العبا�سية يف كرباء ، م�سريا اىل ان دائرته 

بغداد  منت�سرة يف  اأكرث من 7٣ مدر�سة  متلك 
االإ�سامية  املعاهد  عن  ف�سا  واملحافظات 
الديوان  ان طلبة مدار�س  اىل  ، الفتا  االأخرى 
يح�سل  الــتــي  االمــتــيــازات  بجميع  م�سمولني 
يخ�س  فيما  الرتبية  وزارة  يف  اقراأنهم  عليها 
التخرج والقبوالت اجلامعية ، مبينا ان دائرة 
التعليم الديني ملتزمة بالنظام الرتبوي الذي 
بني  كبري  تعاون  وهناك  الرتبية  وزارة  تعتمده 

الطرفني .

تفتتح صرحًا علميًا بانظمة الكترونية متطورة 
�سعار  وحتــت  والتعليم  الرتبية  ق�سم  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  افتتحت   
)عامات م�سيئة يف درب العلم واملعرفة ( مدار�س ا�سباط الوارث للمرحلة 
يف  التعليم  بواقع  والنهو�س  العلمية  م�سريتها  ا�ستكمال  اجل  من  الثانوية 
اقيم �سباح االثنني امل�سادف 2016/9/19  الذي  العراق، وح�سر االفتتاح 
جعفر  ال�سيد  العام  واالمني  الكربائي  املهدي  عبد  ال�سيخ  ال�سرعي  املتويل 
علمية  و�سخ�سيات  املقد�سة  كرباء  حمافظة  م�سوؤويل  من  وعدد  املو�سوي 

واكادميية.
واكد ال�سيخ عبد املهدي الكربائي خال كلمة االفتتاحية التي القاها على 
اهمية الرتبية والتعليم يف هذه الظروف الراهنة موؤكدا على اي�ساح الدور الذي 
تقوم به العتبتني املقد�ستني والذي اليقت�سر على تقدمي اخلدمات للزائرين 
كيانات  فهي  فقط 
ــل  ـــة متــث ـــس ـــد� ـــق م
حــلــقــة و�ـــســـل بني 
ـــــــراد املــجــتــمــع  اف
ومــبــادئ اال�ــســام 
يراد منها ان تبقى 
هــذه املــبــادئ التي 
اجلها  مــن  �سحى 

االئمة عليهم ال�سام والبد لهذا الدور ان ي�ستمر بعد رحيلهم، ا�سافة اىل 
االمور  وهذه  الطبية  واملراكز  كامل�ست�سفيات  العتبات  تقدمها  التي  امل�ساريع 

تعمق من االرتباط بني ابناء املجتمع واملراقد املقد�سة.
وا�سار الكربائي ، النريد من هذه امل�ساريع واخلدمات التي نقدمها ان تكون 
بديا للموؤ�س�سات احلكومية التي تقوم بهذه املهام وامنا من مبداأ ان يكون 
�سعور واعتقاد بان طبيعة امل�سوؤولية امللقاة على عاتق اجلميع يف العراق يف 
الوقت احلا�سر هو طبيعة امل�سوؤولية الت�سامنية ولي�ست امل�سوؤولية الفردية من 

اجل تقدمي خدمات تنه�س بامل�ستوى املطلوب. 
 مدير مدر�سة ا�سباط الوارث حممد علي حمد بني االهمية التي جائت من 
ان�ساء ثانوية ا�سباط الوارث نتيجة تخرج جماميع من تامذة االبتدائية يف 
مدار�س الوارث مما يحتم علينا توفري مدر�سة ثانوية ال�ستمرار النهج، وتعد 
وما  املقد�سة  العتبة احل�سينية  املهمة يف  العلمية  ال�سروح  الثانوية من  هذه 
مييز هذه املدار�س تطورها من التكنلوجي وااللكرتوين يف التعليم من خال 
ال�سبورة الذكية وخمتربات ال�سوت واحلا�سوب واملختربات العلمية االخرى 
للطلبة  الرتبوي  االر�ساد  ودرو�ــس  والفكري  الرتفيهي  اجلانب  اىل  ا�سافة 
عليهم  البيت  اهــل  نهج  على  لل�سري  واخللقي  الديني  اجلانب  يف  ومناهج 
ال�سباب  يدعم  جديد  جيل  ن�سوب  على  ب�سمة  �سيرتك  ما  وهــذا  ال�سام، 

احلايل ومييزهم يف املجتمع.

يفتتح العام الدراسي الجديد في مدارس التعليم الديني
ديوان الوقف الشيعي

العتبة الحسينية المقدسة
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اخبار وتقاريراخبار وتقارير

صحفي بريطاني 

يشيد بمؤازرة الكربالئيين للنازحين
الربيطانية  الــغــارديــان  �صحيفة  يف  الكاتب  ا�صاد 
النازحني  ملخيمات  زيــارتــه  خــال   ) تلينغ  )جــاك 
املجتمع  مكونات  بني  والتاحم  بالتاآزر  كرباء  يف 

العراقي . 
وقال "جاك " يف حديثُه لاأعام 
ــارة  ــزي الـــــدويل " قــمــنــا الـــيـــوم ب
مدينة  يف  ــني  ــازح ــن ال خمــيــمــات 
خمتلف  مـــع  والــتــقــيــنــا  كـــربـــاء 
املـــواطـــنـــني الـــذيـــن هـــجـــروا من 
داع�ش  دخـــول  ب�صبب  مناطقهم 
اىل  وجــاءوا  �صنتني  قبل  االرهابي 
هذه االماكن االمنة بعد ان تركوا 
البيوت  مــن  ممتلكاتهم  خلفهم  

احلفاظ  اجــل  من  وغريها  وال�صيارات  واالرا�ــصــي 
على انف�صهم من القتل وال�صبي". 

كــبــرييــن بني  وتــعــاونــا  تــاحــمــا  "وجدت  ــاف  ــص وا�
خمتلف مكونات ال�صعب العراقي فمن خال زيارتي 
واطاعي على او�صاع النازحني ات�صح ان العراقيني 
ي�صاند بع�صهم بع�ش ب�صرف النظر 
عن االنتماءات الطائفية واحلزبية 
ـــد ذلــــك هو  ـــوؤي والــقــومــيــة ومــــا ي
والعتبة  الكربائي  املواطن  وقوف 
اىل  خ�صو�صا  املقد�صة  احل�صينية 
جــانــب املــهــاجــريــن الــقــادمــني من 
الدين  واالنــبــار و�ــصــاح  املــو�ــصــل 
يحتاجونه  ما  وتوفري  وم�صاعدتهم 

 ."
من  بالكثري  "التقيت  جــاك  وتابع 
خميمات  زارت  التي  الدولية  واملنظمات  املرا�صلني 
عرب  يل  وحتــدثــوا  كرد�صتان  اقليم  يف  الــنــازحــني 

النازحون  يعي�صها  ماأ�صاوية  او�ــصــاع  عــن  تقارير 
الغذاء  من  احلياة  مقاومات  الأب�صط  يفتقدون  فهم 
وامللب�ش واالمان كما انهم فاقدي االمل يف العودة يف 
النازحني يف كرباء ي�صودها  حني وجدنا خميمات 

االمان وهي مدعومة  باخلدمات ال�صرورية".
 اجلدير بالذكر ان هذه الزيارة جاءت بالتن�صيق مع 
�صعبة االعام الدويل يف العتبة احل�صينية املقد�صة 
االعامية  املوؤ�ص�صات  لدعوة  املعد  برناجمها  �صمن 
وال�صحفية العاملية لبيان حقيقة ما يجر يف العراق 
من خال  زيارة املناطق املحررة من كيان  داع�ش 
االرهابي على ايدي القوات االمنية واحل�صد ال�صعبي 
وبيان وحدة العراقيني وتكاتفهم �صد العدو, وكذلك 
زيارة املوؤ�ص�صات الدينية واملراقد املقد�صة وخميمات 
عرب  واملجريات  االحــداث  حقيقة  لنقل  النازحني  

و�صائل االعام الدولية دون تزييف او حتريف

ا�ستقبل ممثل املرجعية الدينية العليا يف كرباء املقد�سة، ال�سيخ عبد 
املهدي الكربائي وفدا من وزارة الرتبية �سم عددا من املخت�سني يف 

ال�سوؤون االدارية والتعليمية والهند�سية. 
من  توؤدونه  ملا  الوفد" ن�سكر جهودكم  مع  �سماحته خال حديثه  وقال 
وهو  والتعليم  الرتبية  وهو  اال  املجتمع  يف  ح�سا�س  جمال  يف  م�سوؤولية 
كما  املجتمع  وتعليم  تربية  مهمتهم  االنبياء  ان  االنبياء،  ملهمة  امتداد 
ت�سري اليه االآيات القراآنية واملناهج ال�سماوية، وان اخطر جمال يعمل 
فيه االإن�سان هو الرتبية والتعليم كما هو معروف لكونه ي�سعى الإ�ساح 
النفو�س والعقول والقلوب واالرواح لذلك االنبياء هم اكرث الب�سر تاأذوا 
يف �سبيل اداء هذه املهمة، وورد عن النبي )�سلى اهلل عليه واآله( )ما 

اأوذي نبي مثل ما اأوذيت( وكل ذلك من اأجل ا�ساح املجتمع".
النتائج  على  للح�سول  بو�سعكم  ما  تبذلوا  ان  عليكم  �سماحته"  وبني 
تقدمي  على  وحر�سه  الرتبوي  الكادر  كفاءة  على  يعتمد  وهذا  املرجوة 
اأف�سل اخلدمات الرتبوية والتعليمية التي تبني الطالب البناء ال�سليم". 
العلمي،  والتطوير  للتنمية  العراقي  الوطني  املركز  مدير  قــال  فيما 

الدكتور عاء العاملي" ت�سرفنا بزيارة ممثل املرجعية الدينية العليا يف 
مدينة كرباء وا�ستمعنا اىل توجيهاته ال�سديدة، وقد ح�سرنا احتفالية 
افتتاح مدار�س ا�سباط الوارث التابعة للعتبة املقد�سة، واطلنا على تلك 
م�ساهمة  التجربة  هذه  وتعترب  املدار�س  يف  الفريدة  الرتبوية  التجربة 

فاعلة يف النهو�س مب�ستوى التعليم يف العراق".

الكربالئي لوفد تربوي:
التربية والتعليم مهمة االنبياء 

7 حمرم احلرامـ  1438 هـ



اخبار وتقاريراخبار وتقارير

مكتب األمين العام للعتبة العلوية المقدسة : 

 مشروع تذهيب قبة مرقد أمير المؤمنين )( يدخل مراحل متقدمة
اأعلن مكتب االأمني العام للعتبة العلوية املقد�سة 
مرقد  قبة  تذهيب  م�سروع  مراحل  و�سول  عن 
مراحل  اىل  الــ�ــســام(  )عليه  املــوؤمــنــني  اأمـــري 

متقدمة من العمل.
وعن طبيعة املراحل املتقدمة يف امل�سروع �سرح 
�سماحة  مكتب  مدير  االأعرجي  منتظر  ال�سيد 
املقد�سة  للعتبة  االإعامي  للمركز  العام  االأمني 
بقوله ، اإن " م�سروع تذهيب القبة من امل�ساريع 
ال�سخمة العماقة التي قامت بها العتبة العلوية 
اإىل  تق�سيمه  مت   ، م�سكورة  واإدارتــهــا  املقد�سة 
دون  ما  املرحلة  هي  االأوىل  املرحلة  مرحلتني 
الرقبة وقد نفذت من قبل ال�سركة اال�ستثمارية 

التابعة للعتبة العبا�سية املقد�سة".
هي  الثانية  املرحلة  اأمــا  االأعرجي"  واأ�ــســاف 
وهي  حولها  الكام  ب�سدد  نحن  التي  املرحلة 
القبة  قمة  اإىل  و�سوال  الرقبة  فــوق  ما  مرحلة 
الكوثر  مهجة  قبل  من  منفذة  وهــي  ال�سريفة 
العمار العتبات املقد�سة يف العراق هذه املرحلة 
باطة   9217 تذهيب  اإعـــادة  عملية  تت�سمن 
العلوية  للعتبة  العامة  االأمــانــة  وارتـــاأت  ذهبية 

على ا�ستخدام الباطات القدمية نف�سها وذلك 
خ�سو�سا  الطاهر  العلوي  االإرث  على  حفاظا 
القباب  من  العلوية هي  القبة  ان  نعرف  ونحن 
الكبرية التي تتميز بال�سكل الهند�سي عن باقي 
التاريخية  واالأهمية  قدمها  العتبات ف�سا عن 

واملعنوية ".
واأو�سح " اإن ن�سبة االإجناز يف الوقت احلا�سر 
بعدد  قيا�سا  جدا  متقدمة  مراحل  اإىل  و�سلت 
الباطات فاقت ال75% وهي ن�سبة جيدة جدا 
ينجز  كي  والقليل  الي�سري  اجلزء  اإال  يتبق  ومل 
احللقات  عدد  امل�سروع  يف  كامل  ب�سكل  العمل 
االإجنــاز  اإليه  و�سل  ومــا  حلقة   76 القبة  حــول 
جدا  جيدة  ن�سبة  وهي  حلقة  اأربعني  من  اأكــرث 
الأنه كلما ي�سيق العمق يقل االرتفاع تزداد عدد 
ومراحل  الباطات،  م�ساحة  وتقل  الباطات 
تق�سيم العمل اأربع مراحل رئي�سة هي: املرحلة 
وتنظيفها  قلعها  بعد  الباطات  تنظيف  االأوىل 
من اآثار اجل�س واملواد املرت�سبة عليها وتقادم 
الفراغات  ومــاأ  الباطات  هــذه  على  الزمن 
التي حدثت اأثناء عملية القلع ف�سا عن تعديل 

احلواف املت�سررة".
الغ�سل  عملية  هــي  الــثــانــيــة  املــرحــلــة  وتابع" 
املرحلة  الطاء  لعملية  كامل  ب�سكل  وتهيئتها 
وهــي  وح�سا�سة  مهمة  مــرحــلــة  وهـــي  الــثــالــثــة 
من  طائها  ومت  الباطات  تلك  طاء  مرحلة 
من  وهــي  كهربائية  بــاأحــوا�ــس  خمت�سني  قبل 
العمليات التي تتميز بطول الفرتة الزمنية التي 
على  طويلة  فرتة  لتبقى  الباطة  هذه  تتحملها 
اأف�سل الطرق امل�ستخدمة عامليا املرحلة الرابعة 
اأق�سى  فيها  ا�ستخدمت  الرتكيب  مرحلة  وهي 
وهو مو�سوع  الرتكيب  الدقة يف عملية  درجات 
قبلة  وهو  الطاهر  العلوي  باملرقد  يتعلق  مهم 
جدا  قريبة  الت�سليم  ومرحلة  جميعا  امل�سلمني 
اأقل من �سهرين اإىل ثاثة كحد اأق�سى وتفتتح 

القبة باإحدى املنا�سبات الدينية ".
واأ�سار مدير مكتب �سماحة االأمني العام للعتبة 
املقد�سة، اإىل اأن" كمية الذهب امل�ستخدمة 105 
الباطة  يف  الذهب  كمية   24 عيار  كيلوغرام 

الواحدة يرتاوح بني 15-20 غرام".
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القّراء  اإعــداد  مركز  يف  التحفيظ  وحــدُة  اأقامت 
لق�سم  التابع  الكرمي  القراآن  معهد  يف  واحلّفاظ 
العتبة  يف  واالإن�سانية  االإ�سامية  املعارف  �سوؤون 
احلفظ  يف  متهيدية  م�سابقًة  املقّد�سة  العّبا�سية 
 )60( من  اأكــرث  مب�ساركة  يومني  ملــّدة  ا�ستمّرت 
طالبًا، يتاأّهل من خالها اأ�سحاُب املراكز االأوىل 
املعهد  بطلبة  ــة  اخلــا�ــسّ الوطنّية  امل�سابقة  اإىل 
الثانية  لل�سنة  ُتقام  وهي  املحافظات،  وفروعه يف 
حّققته  الذي  النجاح  بعد  خ�سو�سًا  التوايل  على 

بن�سختها االأوىل، حيث تهدف هذه امل�سابقة التي 
للعتبة  التابع  اخلدمي  العلقمي  جمّمع  يف  اأُقيمت 
بابل(   – )كرباء  طريق  على  والواقع  املقّد�سة 
احلقيقّية  وامل�ستويات  املهارات  على  الوقوف  اىل 

للطلبة.
ت�سّمنت امل�سابقة توزيع الطلبة على عّدة م�ستويات 
واحد، وثاثة  تناف�ٌس على جزء  حيث كان هناك 
اأجزاء، وخم�سة، وع�سرة، وخم�سة ع�سر، وع�سرين 
احلفظ  جــودة  يف  الطلبة  اختبار  مّت  كما  جــزءًا، 
واأحــكــام الــتــاوة والــوقــف واالبــتــداء 
وال�سوت والنغم، حيث تاأّهل من هذه 
على  ح�سلوا  طالبًا   )٣0( امل�سابقة 
اأعلى الدرجات، وقد اأ�سرف على هذه 
كلٌّ  هم  االأ�ساتذة  من  عــدٌد  امل�سابقة 
واالأ�ستاذ  الرويعي  علي  االأ�ستاذ  من: 
ـــدي يف جــــودة احلــفــظ،  �ــســعــد االأ�ـــس
واالأ�ستاذ  اخلزرجي  ح�سام  واالأ�ستاذ 

واالأ�ستاذ  التاوة،  اأحكام  يف  الر�سا  عبد  حيدر 
واالأ�ستاذ  واالبــتــداء،  الوقف  يف  العقابي  اأ�سامة 
ال�سوت،  االأ�سدي يف  واالأ�ستاذ فرا�س  اأمري كرمي 
اأّن  علمًا  النغم،  يف  الكريطي  ها�سم  واالأ�ــســتــاذ 
فروعه يف  باقي  اأو  كرباء  املعهد يف  طلبة  جميع 
خال  من  االختبار  لنف�س  يخ�سعون  املحافظات 

م�سابقاٍت متهيدّية مماثلة ُترى لهم.
اإىل  باالإ�سافة  الــكــرمي  الــقــراآن  معهد  اأّن  ُيــذكــر 
من  العديد  يقيم  فاإّنه  القراآنية  امل�سابقات  اإقامة 
الدورات واالأم�سيات القراآنية ويعمل على االهتمام 
االأطــفــال  مــن  للموهوبني  الــقــراآنــيــة  بــالــطــاقــات 
تلك  تنمية  عــلــى  والــعــمــل  والــ�ــســبــاب  والــنــا�ــســئــة 
وتقدمي  والتف�سري  والتاوة  احلفظ  يف  الطاقات 
املوؤ�ّس�سات  مع  والتعاون  لها،  الت�سهيات  كافة 
يف  وامل�ساركة  اخلــربات  لتبادل  االأخــرى  القراآنية 
واخلارجية  الداخلية  واملهرجانات  امل�سابقات 

منها.

على  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  التابعة  القراآين  التعليم  وحدة  ح�سلت 
املراتب االوىل يف م�سابقة الثقلني الن�سوية القراآنية الوطنية التي تقام 
ا�سرف عليها معهد  التي  و  املقد�سة  االوىل يف حمافظة كرباء  لل�سنة 

نور الزهراء . 
املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  الــقــراآين  التعليم  وحــدة  م�سوؤولة  قالت 
انت�سار فا�سل ملرا�سل املجلة: " ا�سرتكت وحدة التعليم القراآين ب�ستة 
حافظات بواقع حافظتني للقران كامًا و حافظتني لع�سرين جزءا من 
القران و اثنتني للتاوة، وح�سلت فيها طالبات وحدة التعليم القراآين 
بعد املناف�سة النهائية على املراتب االوىل، مو�سحًة: اجريت مناف�ستني 
الكرمي  للقران  احلافظات  من  طالبات   )6( تر�سيح  فيها  مت  االوىل 
كامًا و )6( للحافظات )20( جزء و )6( للتاوة من اللواتي ح�سلن 
النهائية،  مناف�سة  لهن  اجريت  الطالبات  هــوؤالء  و   )90( درجــة  على 
حيث ح�سلت فيها الطالبتني من وحدة التعليم القراآين احلافظة زينب 

احلافظة  و  كامًا  الكرمي  القران  حفظ  يف  االوىل  املرتبة  على  عدنان 
مرمي علي خلف على املرتبة االوىل يف حفظ )20( جزء من القران ". 
واأ�سافت: ا�سرتك بهذه امل�سابقة حافظات من حمافظات )بغداد ،ذي 
قار...الب�سرة ..كرباء ..النجف ..بابل ...وا�سط ..�ساح الدين ( ،و 
ت�سمنت امل�سابقة ا�سرتاك جمموعة من االخوات احلافظات من الوقف 

ال�سني.

اخبار وتقاريراخبار وتقارير

تحصل على المراتب االولى بمسابقة الحفظ

يُقيم مسابقًة تمهيديًّة استعدادًا للمسابقة الوطنيّة الخاصّة بالحفظ

وحدة التعليم القرآني في العتبة الحسينية

معهدُ القرآن الكريم في العتبة العبّاسية المقدّسة
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الجمـــــــــعةشـــــــذرات • الشيخ عبد المهدي الكربالئي
• المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة )دام عزه(

الكربائي  املــهــدي  عبد  ال�صيخ  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  قــال 
25/رمــ�ــصــان/1437هـــ  يف  اجلمعة  ل�صاة  الثانية  اخلطبة  خــال 
املوافق2016/7/1م" مع حترير مناطق اخرى من حمافظة االنبار من 
وال�صرطة  امل�صلحة  القوات  يف  الأحبتنا  ُنبارك  الداع�صي  االرهــاِب  دن�ش 
االحتادية وَمن �صاندهم من املتطوعني االبطال واأبناء الع�صائر الغيارى 
الكبرية  جهودهم  ومقاتلني-  قادة  لهم-  �صاكرين  املهم  االنت�صار  هذا 
�صهدائهم  على  مرتحمني  حتقيقه,  �صبيل  يف  العظيمة  وت�صحياتهم 
االبرار وداعني جلرحاهم االعزاء بال�صفاء العاجل, اآملني ان ُيعُقَب هذا 
االر�ش  جميع  حترير  ليُتمَّ  قريب  وقت  يف  اخــرى  انت�صارات  االنت�صار 

العراقية من رج�ش الدواع�ش...
االأخــرية  اجلمعة  اغتنام  اىل  الكربائي  ال�صيخ  دعــا  اآخــر  جانب  ومــن 
من  موعظة  تاليًا  وتهذيبها,  النف�ش  الإ�صاح  املبارك  رم�صان  �صهر  من 

املواعظ البليغة الأمري املوؤمنني علي )عليه ال�صام(:
َاالآِْخــَرَة  َيْرُجو  ْن  مِمَّ َتُكْن  اَل  َيِعَظُه:  ْن  اأَ َلُه  �َصاأَ ِلَرُجٍل  ال�صام(  َقاَل )عليه 
َو  اِهِديَن  َالزَّ ِبَقْوِل  ْنَيا  َالدُّ يِف  َيُقوُل  َااْلأََمِل  ِبُطوِل  ْوَبَة  َالتَّ ي  وُيرجِّ َعَمٍل  ِبَغرْيِ 
اِغِبنَي اإِْن اأُْعِطَي ِمْنَها َلْ َي�ْصَبْع َو اإِْن ُمِنَع ِمْنَها َلْ َيْقَنْع  َيْعَمُل ِفيَها ِبَعَمِل َالرَّ
َياَدَة ِفيَما َبِقَي َيْنَهى َو اَل َيْنَتِهي َو َياأُْمُر  َيْعِجُز َعْن �ُصْكِر َما اأُوِتَي َو َيْبَتِغي َالزِّ
نَي َو اَل َيْعَمُل َعَمَلُهْم َو ُيْبِغ�ُش  احِلِ ا اَل َياأِْتي ُيِحبُّ َال�صَّ ا َلْ َياأِْت ِبَ ا�َش ِبَ َالنَّ
ِة ُذُنوِبِه َو ُيِقيُم َعَلى َما َيْكَرُه َامْلَْوَت  َامْلُْذِنِبنَي َو ُهَو اأََحُدُهْم َيْكَرُه َامْلَْوَت ِلَكْثَ

ِمْن اأََجِلِه...(.
وقال الر�صي رحمه اهلل: لو ل يكن يف هذا الكتاب اإال هذا الكام لكفى 
به موعظة ناجعة, وحكمة بالغة, وب�صرية ملب�صر, وعربة لناظر مفكر...
املواعظ  بهذه  ي�صتمعون  ممن  واالخــوات  االخــوة  ايها  تكونوا  ان  فناأمل 

فيفهمونها فيعونها ويتعظون بها لكي ال نقع يف هذا الرذائل...
ويف تو�صيح لل�صيخ الكربائي لقول االإمام علي )عليه ال�صام(: )اَل َتُكْن 
ْن َيْرُجو َاالآِْخَرَة ِبَغرْيِ َعَمٍل(. هذا الرجاء البد ان يكون رجاء واماين  مِمَّ
�صادقة وذلك باأن تعمل ال تكن ممن يرجو االخرة بدون عمل وتتكل على 
ان يكون رجاءك  تعاىل ويقول اهلل رحيم و�صريحمني.. البد  رحمة اهلل 
�صادقًا يف ان تنال االخرة كما الطالب الذي يريد ان ينجح عليه ان يعمل 
واي هدف يف الدنيا يريده االن�صان عليه ان يعمل واالخرة ال يكون رجاوؤك 

لها من دون عمل...

ال�صريف  العليا وخطيب ال�صحن احل�صيني  قال ممثل املرجعية الدينية 
/3 يف  اجلمعة  ل�صاة  الثانية  اخلطبة  خــال  ال�صايف  احمد  ال�صيد 
وقبيل  اال�صبوع  هــذا  اوائــل  يف  2016/7/8م"  املوافق  �ــصــوال/1437هـــ 
االرهــاب  ا�صتهدف  الفطر  عيد  وحلول  الف�صيل  رم�صان  �صهر  انتهاء 
الداع�صي جتمعًا كبريًا للمواطنني االبرياء يف منطقة الكرادة بالعا�صمة 
بجروح  اآخرين  مئات  واأ�صاب  منهم  املئات  اأرواح  بذلك  فح�صد  بغداد 
وحروق خمتلفة.. يف فاجعة عظيمة وم�صاهد مروعة تق�صعر لها االأبدان 
وتتوجع لها القلوب وت�صرتخ�ش لها الدموع وقد �صلبت عن النا�ش فرحة 

العيد وحولته اىل منا�صبة حزن واأ�صى".
واأ�صاف "لقد اختار االرهابيون اال�صرار جلرميتهم النكراء ذلك التجمع 
الكبري من الرجال والن�صاء وال�صباب واالطفال من اتباع اهل البيت عليهم 
ال�صام بهدف اإراقة دماء اأكرب عدد ممكن منهم والإيقاع الفتنة الطائفية 
ال�صائرين  املوؤمنني  ان  ليعلموا  الكرمي..ولكن  العراقي  ال�صعب  ابناء  بني 
على خط اهل البيت عليهم ال�صام لن تزيدهم هذه االأعمال الوح�صية 
اإال ا�صرارًا على التم�صك ببادئهم وقيمهم ولن ي�صمحوا لارهابيني ومن 
اأهدافهم اخلبيثة و�صيلقنونهم يف  باأن يحققوا  يدعمونهم ويحت�صنونهم 

جبهات القتال درو�صًا لن ين�صوها اأبدًا".
وتابع ال�صايف" يف هذه املنا�صبة احلزينة نعربرّ عن عظيم االأ�صى واالأ�صف 
للدماء الزكية التي اأُريقت يف هذا احلادث املفجع وعن بالغ االأل الآهات 
العوائل  ونوا�صي  وامل�صابني  اجلرحى  واأنــني  اليتامى  ودمــوع  الثكاىل 
ومينرّ  قلوبهم  على  يربط  ان  تعاىل  اهلل  وندعو  احبتها  بفقد  املفجوعة 
على  بالعمل  احلكومة  مطالبة  ان  مبينًا"  وال�صلوان".  بال�صرب  عليهم 
ك�صف خمططات االرهابيني واإلقاء القب�ش عليهم وعلى من يدعمونهم 
هذه  وقــوع  ملنع  ال�صرورية  االجــراءات  واتخاذ  العدالة,  اىل  وتقدميهم 
ال�صنوات املا�صية...". م�صريًا اىل"  التي تكررت خال  املاآ�صي الفظيعة 
ان هذه املطالبة وما�صبقها ل حتقق �صيئًا يف ظل غياب الروؤية ال�صحيحة 
املهنية يف خمتلف  الف�صاد واملح�صوبيات وعدم  القرار وتف�صي  الأ�صحاب 
وال�صيما  ال�صعبي  وال�صغط  املرجعي  الن�صح  كل  من  بالرغم  املفا�صل 
خال العام املن�صرم الإحداث تغيري جوهري يف اأداء امل�صوؤولني وقيامهم 
يف  �صارمة  مهنية  �صوابط  وتطبيق  جدية  ب�صورة  الف�صاد  بكافحة 
التعيينات احلكومية وال�صيما يف املواقع واملنا�صب املهمة كاملهام االمنية 
على  والفا�صلني  الفا�صدين  مع  التهاون  ان  م�صيفا"  واال�صتخبارية". 
ح�صاب دماء وارواح املواطنني اأمر ال يطاق.. وال بد من و�صع حد له...".

رج�س  من  العراقي  ــرتاب  ال كامل  لتحرير  تدعو  املرجعية 
الدواع�س

التهاون مع الفا�سدين والفا�سلني اأمر ال يطاق وال بد من حلٍّ
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• السيد احمد الصــــافيالجمـــــــــعةشـــــــذرات
• المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة )دام عزه(

ال�صريف  ال�صحن احل�صيني  الثانية ل�صاة اجلمعة يف  �صهدت اخلطبة 
املوافق 15  �صوال 1437هـ  الكربائي يف 10  املهدي  ال�صيخ عبد  باإمامة 

متوز 2016م قراءة املقطع االخري من دعاء االفتتاح.
بها  التي مير  الظروف احلالية  نعي�ش  لنا ونحن  الكربائي" لي�ش  وقال 
بلدنا اجلريح و�صعبنا املظلوم اإال اأن نقراأ املقطع االخري من دعاء االفتتاح 

:
َة  َنا, َوَكْثَ َلَواُتَك َعَلْيِه َواآِلِه, َوَغْيَبَة َوِليِّ َنا �صَ ا َن�ْصُكو اإَِلْيَك َفْقَد َنِبيِّ )اأَللرُّهمَّ اإِنَّ
لِّ  َف�صَ َعَلْيَنا,  َماِن  الزَّ َوَتَظاُهَر  ِبَنا,  اْلِفَتِ  َة  َو�ِصدَّ َعَدِدَنا,  َوِقلََّة  َنا,  َعُدوِّ
َتْك�ِصُفُه,  رٍّ  َوِب�صُ ُلُه,  ُتَعجِّ ِمْنَك  ِبَفْتٍح  ذِلَك  َعَلى  ا  ِعنَّ َواأَ  , َواآِلــِه  ٍد  مَّ حُمَ َعَلى 
َوَعاِفَيٍة ِمْنَك  ُلَناَها,  لِّ َوَرْحَمٍة ِمْنَك جُتَ ُتْظِهُرُه,  ُه, َو�ُصْلَطاِن َحقٍّ  ُتِعزُّ ٍر  َوَن�صْ

اِحِمني(. ُتْلِب�ُصَناَها, ِبَرْحَمِتَك َيا اأَْرَحَم الرَّ
اللهم اغفر للموؤمنني واملوؤمنات االأحياء منهم واالأموات واألف بني قلوبنا 
القوم  �صر  ا  عنرّ وادفع  مكروبينا  عن  ج  وفررّ حالنا  واأ�صلح  اخلريات  على 

الظاملني انك على كل �صيء قدير .

احمد  ال�صيد  املقد�صة  كرباء  يف  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  قــال 
17/�صوال/1437هـ  يف  اجلمعة  ل�صاة  الثانية  اخلطبة  خال  ال�صايف 
املوافق 2016/7/22م" ان اعطاء املال من اف�صل املجاهدات والقربات 
اليتامى  اليتامى, وهوؤالء  بالبلد هم  امل�صاديق موجودة  اىل اهلل, فاكث 
بالنتيجة امانة باعناق اجلميع ال احد يعفى من امل�صوؤولية, قد امل�صوؤولية 
من  جزء  هي  بالنتيجة  ولكن  والعطاء  والثاء  املواقع  باختاف  تختلف 

تكليفنا امام الو�صع االجتماعي الذي نعي�صه االن".
وتا ال�صايف االآية 177 من �صورة البقرة الحتوائها على م�صامني كبرية 
وهي قوله تعاىل: )َلْي�َش اْلرِبَّ اأَْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل امْلَ�ْصِرِق َوامْلَْغِرِب َوَلِكنَّ 
نَي َواآَتى امْلَاَل َعَلى  ِبيِّ ِ َواْلَيْوِم االآِخِر َوامْلَاِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَّ اْلرِبَّ َمْن اآَمَن ِباهللَّ
َقاِب  اِئِلنَي َويِف الرِّ ِبيِل َوال�صَّ ِه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َوامْلَ�َصاِكنَي َواْبَن ال�صَّ ُحبِّ
اِبِريَن يِف  َكاَة َوامْلُوُفوَن ِبَعْهِدِهْم اإَِذا َعاَهُدوا َوال�صَّ اَة َواآَتى الزَّ َواأََقاَم ال�صَّ
َدُقوا َواأُْوَلِئَك ُهْم امْلُتَُّقوَن  ْوَلِئَك الَِّذيَن �صَ اِء َوِحنَي اْلَباأْ�ِش اأُ رَّ اْلَباأْ�َصاِء َوال�صَّ

)177( – �صورة البقرة -.
واأ�صاف" ان املوازين التي ارادها اهلل تبارك وتعاىل لنا, ت�صمل االن�صان 
با هو مع غ�ش النظر عن اأي موقع من املواقع التي هو فيها.. اهلل تعاىل 
�صد  وهناك  بر  هناك  الــرب..  معنى  خال  من  �صلوكنا  ينظم  ان  يريد 
الرب قد يكون فجور اأو �صيء اآخر املهم هو مما لي�ش من الرب.. فمجمع 
اخلريات هو الرب..ما هو الرب ؟! االية فيها نفي وفيها اثبات تقول )َلْي�َش 
اْلرِبَّ اأَْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل امْلَ�ْصِرِق َوامْلَْغِرِب( مو�صحا اننا ال نتحدث عن 
ال�صريفة  االية  تريده  الذي  الرب  ان  نبني  ان  نريد  ولكن  النزول  ا�صباب 
باالعتقاد  عاقة  له  والــذي  القلب  �صغاف  مي�ش  الذي  الواقعي  الرب  هو 
وااللتزام ثم اي�صًا له عاقة بالفعل اخلارجي..جممع هذا الرب.. امل�صاألة 

لي�صت يف تفا�صيل ما تريده االآية وامنا يف اخلطوط العري�صة التي تبني
ِ َواْلَيْوِم  وبني ممثل املرجعية معنى �صرح االآية: )َوَلِكنَّ اْلرِبَّ َمْن اآَمَن ِباهللَّ
االعتقادات..  م�صاألة  يف  وهذه  نَي..(  ِبيِّ َوالنَّ َواْلِكَتاِب  َوامْلَاِئَكِة  ــِر  االآِخ
وال  يظلم  وراءه جــزاء.. ال  ما  باأن  يفعله  الذي  الفعل  بهذا  يوؤمن  فالذي 
باليوم  ويوؤمن  باهلل  يوؤمن  الأنه  يعتدي  اأن  يف  يفكر  وال  ي�صرق  اأن  يحاول 

االآخر.. اليوم االآخر فيه انت�صار من الظال بحق املظلوم...".

ويحررها: �صباح الطالقاين ها  • يعدرّ

اهلل -تعاىل- يريد اأن ينّظم �سلوكنا من خالل معنى الربفلرنفع اأكّفنا بدعاء االفتتاح
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العتبة الحسينية المقدسة
تختتم االسبوع الثقافي )نسيم الوالية( بمحافظة خوزستان 

•تقرير: حممود امل�سعودي

املقد�ستني  والعبا�سية  الع�سكرية  العتبتني  مب�ساركة  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  اختتمت 
اال�سبوع الثقايف الثاين املنعقد حتت عنوان )ن�سيم الوالية( يف مدينة االأهواز مبحافظة 

خوز�ستان االإيرانية, وذلك مبنا�سبة ذكرى عيد الغدير االغر. 

باإلقاء  الثاين  الثقايف  اال�صبوع  فعاليات  انطلقت 
للعتبة  كــلــمــة  بينها  ومـــن  الــكــلــمــات,  ــن  م عـــدد 
العام  االأمــني  معاون  القاها  املقد�صة  احل�صينية 
احل�صينية  العتبة  يف  والثقافية   الفكرية  لل�صوؤون 
املقد�صة, ال�صيد اف�صل ال�صامي وجاء فيها "ان من 
دواعي ال�صرور وال�صعادة ان نت�صرف بخدمتكم يف 
هذا اليوم, ونحن نفتتح فعاليات االأ�صبوع الثقايف 
ان  وي�صرين  العزيزة,  االهــواز  مدينة  يف  الثاين 
يف  العاملني  اإخوتكم  و�صام  حتيات  اليكم  انقل 
ال�صرعي  املتويل  املقد�صة, واخ�ش منهم  العتبات 
عبد  ال�صيخ  �صماحة  املقد�صة  احل�صينية  للعتبة 
للعتبة  ال�صرعي  واملــتــويل   , الكربائي  املــهــدي 
العبا�صية املقد�صة �صماحة ال�صيد اأحمد ال�صايف, 

�صماحة  املقد�صة  الع�صكرية  العتبة  ادارة  وم�صوؤول 
ال�صيخ �صتار املر�صدي". 

الروابط  وبني" ال يخفى عليكم وجود حزمة من 
املتجذرة  واالقت�صادية  واالجتماعية  الدينية 
زمانيا  متجذرة   , وايــران(  )العراق  البلدين  بني 
الوالء  رابطة  هي  واأعظمها  اأهمها  ولكن  ومكانيًا 
واملحبة لر�صول اهلل حممد واآله, حيث كان لوجود 
البلدين  كا  يف  املقد�صة  وم�صاهدهم  مراقدهم 
البلدين,  ابلغ االثر يف تعزيز روابــط اخــرى  بني 
ولقد حاول االعداء مرارا وتكرارًا بث روح التفرقة 

ولكنهم ف�صلوا و�صوف يف�صلون".
الثقايف يهدف اىل  االأ�صبوع  ال�صامي" ان  واأو�صح 
املدن  وباقي  مدينتكم  يف  االأعـــزاء  مع  التوا�صل 

بني  والــتــعــاون  املحبة  ــر  اأوا�ــص لتعزيز  املــجــاورة 
اأهلنا يف العراق واجلمهورية االإ�صامية, ولتعزيز 
باأئمتنا االأطهار, ولنتذكر معا  روح الوالء والتعلق 
جرى  وما  الغدير  يوم  يف  جرى  ما  اليوم  هذا  يف 
اهلل  نعاهد  ان  بعد  بع�ش  بع�صنا  ولنعاهد  بعده, 
)�صبحانه وتعاىل( على التم�صك بحبل اأهل البيت 
وااللتفات  نهجهم  وال�صري على  ال�صام(  )عليهم 
اىل ما ي�صنعُه االأعداء يف اأيامنا هذه من تدمري 
من  واالقت�صادية  الب�صرية  امل�صلمني  اإمــكــانــات 
نقول  ولكننا   , عليهم  والت�صلط  اإ�صعافهم  اجــل 
باإمام  والتعلق  املوؤمنني  اأمــري  بوالية  التم�صك  ان 
ال�صريف(  فرجه  اهلل  )عجل  والــزمــان  الع�صر 
كفيل  العظام  املراجع  طاعة  خال  من  وطاعتُه 

تقاريرتقارير
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والو�صول  االأعـــداء  على  املـــوؤزر  الن�صر  بتحقيق 
لل�صعادة يف الدنيا واالآخرة".

لاأ�صبوع  التح�صريية  اللجنة  ع�صو  قــال  فيما 
العتبة  "ان  �صلطان  كاظم  علي  اال�صتاذ  الثقايف, 
اقامت  املقد�صة  والعتبات  املقد�صة  احل�صينية 
الــثــاين يف مدينة االهــــواز يف  الــثــقــايف  اال�ــصــبــوع 
جمهورية ايران االإ�صامية لغر�ش ت�صليط ال�صوء 

على واقعة الغدير".
واأ�صاف �صلطان" ان اال�صبوع الثقايف ت�صمن اإقامة 
التوثيق  ب�صعبة  خا�ش  جناح  �صم  للكتاب  معر�ش 
ومت  املقد�صة  احل�صينية  للعتبة  التابعة  واملعار�ش 
التي  البو�صرتات  من  جمموعة  عر�ش  خاله  من 
تتحدث عن االإمام علي واالإمام احل�صني )عليهما 
ال�صام(, وكانت هناك م�صابقة جلميع احل�صور, 
العراق,  العتبات املقد�صة يف  واجلوائز هي زيارة 
م�صيفا" اقيمت فعاليات اخرى كالفعالية اخلا�صة 
بالنيابة  والــزيــارة  احل�صيني  واملر�صم  بالطفولة 
الــ�ــصــاة وااللـــتـــزام باحلجاب  ــــاأداء  ب والــتــعــهــد 

اإقامة  وكذلك  الدينية,  واملحا�صرات  ال�صرعي, 
اأم�صية قراآنية واخرى �صعرية, ويف ختام اال�صبوع 
رفعت راية االإمام احل�صني )عليه ال�صام( يف عدة 

مدن بحافظة خوز�صتان وبح�صور امل�صاركني". 
اما معاون رئي�ش ق�صم العاقات العامة يف العتبة 
التح�صريية,  اللجنة  وع�صو  املقد�صة,  احل�صينية 
عن  فــتــحــدث  �صكبان  عــبــا�ــش  م�صلم  ــاذ  ــت ــص االأ�
التح�صريات املعدة الإقامة اال�صبوع الثقايف قائا" 
ان وفد العتبات املقد�صة ) احل�صينية ــ الع�صكرية 
امل�صتلزمات  كافة  توفري  على  عمل  العبا�صية(  ــ 
الإجناح اال�صبوع الثقايف من خال توجيه الدعوات 
وال�صخ�صيات  ومــدراءهــا  االداريـــة  الهيئات  اىل 
الــديــنــيــة يف مــديــنــة االهــــــواز, واالتـــ�ـــصـــال مع 
ال�صخ�صيات واجلهات املعنية والباحثني وال�صعراء 
وفرق االن�صاد من العراق ومن االهواز حيث كان 
ذات  اجلهات  بني  امل�صتوى  عــايل  تن�صيق  هناك 

العاقة اأما يف حتقيق االهداف املن�صودة".
احل�صينية  العتبة  يف  االإعـــام  ق�صم  موفد  وقــال 

لاأ�صبوع  التح�صريية  اللجنة  وع�صو  املقد�صة 
الثقايف ميثم حممد احل�صيني" ان الق�صم ي�صعى  
يف  ال�صام(  )عليهم  البيت  اأهــل  مبادئ  لن�صر 
للكتب  بجناح  �ــصــارك  ــذا  ل الــعــال  اإنــحــاء  جميع 
الثقافية  ا�ــصــداراتــه  مــن  جمموعة  فيه  عر�صت 

والدينية والفكرية ".
وبني احل�صيني" �صم اجلناح عددا من  ا�صدارات 
�صعبة االإعام الدويل يف ق�صم االإعام وت�صمنت 
وجملة  العربية  باللغة  احل�صينية  الرو�صة  )جملة 
ا�صتان ح�صيني باللغة الفار�صية, و)ن�صائح املرجع 
لل�صاب  ال�صي�صتاين  علي  ال�صيد  االعلى  الديني 
و)االجرام  والفار�صية,  العربية  باللغتني  املوؤمن( 
البعثي ال�صدامي بحق العتبات املقد�صة( باللغتني 
العربية والفار�صية باالإ�صافة اىل برو�صورات تتعلق 
على  )ال�صجود  و  ال�صرعي(,  احلجاب  )ماهية  بـ 
الوالية(  )االإمامة(و)عيد  و  احل�صينية(  الرتبة 
الرو�صة  يف  العمارة  )مراحل  و  الزائر(  و)دليل 
احل�صينية املباركة( باللغتني العربية والفار�صية". 
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املتواتــرات النبــوّية 
اأكرب حرمات اهلل واأقد�س �شعائره!!

وح�����س��ب��ن��ا ال���ق���ط���ع مب�����وت ال����ّدي����ن م����ع ف��ر���ض 
اإاّل مبجموع  دي���ن  اأّن����ه ال  ����س���رورة  ال��ه��ج��ران؛ 
هو  املتواترة..واحلكم  ة  خا�سّ وال�سّنة؛  القراآن 
احل��ك��م م��ع ف��ر���ض ه��ج��ران االأّم���ة لبع�ض �سور 
القراآن او بع�ض اآياته؛ للقطع حينئذ مبخالفة 
اأي بكّل  اأمر بكّل القراآن مبا هو كّل،  اهلل الذي 
م��ا ب��ن ال��دّف��ت��ن، كما اأّن االأم���ر ه��و االأم���ر يف 
بع�ض �سّنة النبّي الثابتة. واالأمر وا�سح و�سوح 
اأو  ال��ق��راآن،  ت��رك بع�ض  ال�����س��رورّي��ات؛ فنتيجة 
بع�ض ال�سّنة املتواترة، وكذلك ما يف طولها من 
االإ�سالم  لتحريف دين  ال�سحاح، يف�سي جزماً 

�سكاًل وحمتوًى وم�سموناً..
من هنا اأّنبه القارئ الكرمي اإىل خطورة االأحكام 
ال�����س��رع��ّي��ة امل��ت��ف��ّرع��ة ع��ل��ى ت��ع��ظ��ي��م امل��ت��وات��رات 
النبوّية  املتواترات  اأّن   � � بحّق  النبوّية؛ فالقول 
يف خ�سو�ض العقائد والفروع، هي اأكرب اأو من 
اأّن من  اإىل  م��رّده  اأك��رب حرمات اهلل و�سعائره؛ 
والربهان  الدليل  قيام  بعد  منها،  واح��داً  اأنكر 

على تواترها، كفر باإجماع االأّمة.
ل��ع��اّم��ة علماء  ت��ب��ع��اً  تيمية،  اب���ن  ق���ال  ه���ذا  ويف 
اأنكر ما ثبت  االأّمة وقاطبة فقهاء القبلة: من 
بالتواتر واالإجماع، فهو كافر بعد قيام احلّجة .

اأّن ���س��ي��خ االإ����س���الم اب���ن ت��ي��م��ي��ة  قد  اأ���س��ر اإىل 
���س��ّع��ف ح��دي��ث ال��غ��دي��ر ب���ل ك����ّذب ب���ه، يف حن 

اأتباعه، على  اأجمع حمّققو هذه االأّم��ة، ومنهم 
ب��ئ��ر عميق حفره  اأي  ف��الح��ظ  م��ت��وات��ر!!  اأّن����ه 
���س��ي��خ االإ����س���الم ب��ي��دي��ه ل��ي��وق��ع ن��ف�����س��ه ف��ي��ه؟!! 
بل   ذل��ك  عليه  رّدوا  اأتباعه  حمّققي  اأّن  فيكفي 
عابوه..؛ منهم االألباين حيث تعّقبه يف �سل�سلته 
ال�سحيحة فقال رّداً عليه: وهذا من مبالغاته 
ت�سعيف  يف  ت�سّرعه  م��ن  ت��ق��دي��ري  يف  ال��ن��اجت��ة 
اأن يجمع طرقها ويدقق النظر  االأحاديث قبل 

فيها .
هذا، وال ينبغي اإغفال اأّن رفع �سعار اخل�سومة 
مع اأه��ل البيت وراي��ات ال��ع��داء، تلك امل��وؤّث��رة يف 
تنته  مل  ال��ي��وم،  اإىل  م�ستمّرة  احل��اك��م  ان��ق��الب 
ب��ان��ت��ه��اء ال���دول���ة االأم���وّي���ة وال ال��ع��ّب��ا���س��ّي��ة وال 
غرهما؛ فاحلمق الذي ذكر االإمام اأحمد اآنفاً، 
نحرباء كل يوم هو يف لون جديد و�ساأن مرير؛ 
ومّرة  مو�سوع،  الغدير  حديث  اأّن  يزعم  فمّرة 
طم�ساً  م���ك���ذوب...؛  الثقلن  ح��دي��ث  اأّن  ي��زع��م 
القراآن  ملا ج��اء يف  ن��ور، و�سرباً  �ساء اهلل من  ملا 

عر�ض اجلدار، وخنقاً ملا اأراد النبي من خر..
ه��ذا  ب��وج��ه  وق���ف  م��ن  اأّول  اأّن  ح��ّج��ة  وح�سبنا 
يف  كاالألباين  اأنف�سهم  ال�سّنة  اأه��ل  هم  الباطل 
امل��ث��ال االآن�����ف؛ وب���ل ت��ط��وي��ل ف��ان��ق��الب احلكم 
م�ستمّراً  الن�سب،  ب��ل  احل��م��ق،  م���ادام  م�ستمر 
يف ف���ّع���ال���ّي���ات���ه؛ ف��ي��ج��ب ح��ي��ن��ئ��ذ ب����ّث احل��ق��ائ��ق 

االإ�سالمّية يف قد�سّية اأهل البيت عليهم ال�سالم 
ولزوم التعريف بامل�سلّمات النبوّية والقراآنّية يف 
الدين  واإاّل ذهب  ال�سالم  عظيم رتبتهم عليهم 
بعدم  ع��دم  ال��ك��ّل  اأّن  ���س��رورة  وتف�سياًل؛  جملة 

اأحد اأجزائه كما ال يخفى.
ة؛  هذا بعاّمة، فاأّما احل�سن عليه ال�سالم بخا�سّ
خارجّياً  اهلل،  لعنهم  النوا�سب  منه  جعل  فلقد 
وخمطئاً  يفرتون،  فيما  املارقن  اخل��وارج  من 
م��ن اخل��ّط��ائ��ن فيما ي��زع��م��ون، وم��ف�����س��داً من 
امل��ف�����س��دي��ن ف��ي��م��ا ي���خ���ر����س���ون، ودم�����وّي�����اً على 
يكذبون؛  فيما  اأب��ي طالب  بن  اأبيه علي  منوال 
االإ���س��الم،  ال��دي��ن، وقتل  ي��ري��دون بذلك �سرب 
كّل  بالنبّوة؛  وال�سخرية  الر�سالة،  وا�ست�سخاف 
ب��اجل��اه��ل��ّي��ة، وم��ي��اًل للكفر، و���س��وق��اً  ذل���ك ح��ّب��اً 
اأهل  لروؤو�ض ال�سالل من  الأجم��اد هبل، وث��اأراً 
بدر، وح�سبك �سعر ابن الزبعرى: ال خرب جاء 
وال وحي ن��زل..؛ الذي تغّنى به يزيد ملّا و�سله 

نباأ مقتل احل�سن عليه ال�سالم.
وبقايا  النوا�سب  يف  تنا�سيه  ينبغي  ال  ف��ال��ذي 
االآن،  فيه  القول  ب�سط  ي�سعنا  ال  مّم��ا  ال�سرك، 
اأهل  والعّزى، وحرمات  والالت  �سعائر هبل  اأّن 
القليب من م�سركي بدر، م�ستمّرٌة اإىل اليوم، بل 
اأّن ذرّية النبّي من اأوالد  اإىل يوم املهدي؛ فكما 
اإىل  يت�سّرعون  وحمبّيهما  واحل�سن  احل�سن 

ل �شّك عند اأحد يف هذه الأّمة اأّن اأقوال النبّي املتواترة، من بعد القراآن، اأعظم حرمات اهلل على الإطالق، واأقد�س 
�شعائره من دون كالم؛ فينبغي اإذن تعظيمها من دون ترديد؛ فكما ي�شتحّب تعظيم القراآن بالتالوة والتف�شري، فكذلك 
هي؛ ببّثها ون�شرها ونقلها وتناقلها والتاأكيد عليها، واأكرث من ذلك حرمة هجر الأّمة لتالوتها، بال�شبط كحرمة 
هجر تالوة القراآن. وباجلملة ل اإ�شكال يف ذلك �شناعّيًا عند فقهاء الأّمة �شّنة و�شيعة، بل هو من الثوابت امل�شّلمة. 

صفحة كتابصفحة كتاب
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فاإّن  يفرتون،  ال  م�ساًء  �سباحاً  املهدي  بفرج  اهلل 
بقايا طغاة قري�ض من ذرّية يزيد وغره يدعون 
ال  انقطاع  دون  )=ال�سفياين( من  اأّمية  اآل  بفرج 

ة.. يكّلون وال ميّلون، ولكّل ع�سر �سيغة خا�سّ
وال تعجب فهذا حريز بن عثمان الّنا�سبي، االإمام 
الثقة يف احلديث فيما يقول الذهبي، الذي احّتج 
به البخاري يف �سحيحه، من هذا ال�سرب؛ فهو 
يلعن وليد الكعبة علّياً وي�سّبه ويقول: هذا الذي 
ي��روي��ه ال��ّن��ا���ض ع��ن ال��ن��ب��ّي: ))اأن���ت م��ّن��ي مبنزلة 
ال�سامع؛  اأخطاأ  ولكن  حق،  مو�سى((  من  ه��ارون 
اإّن����ا ه���و: اأن���ت م��ّن��ي م��ك��ان ق����ارون م��ن م��و���س��ى . 
فالحظ كيف  حّرف هذا االإمام الثقة، فيما يقول 
الذهبي، حديث النبي املتواتر، وهو م�ستهزء باهلل 

تعاىل م�ست�سخف للنبّوة!!.
على ه��ذا االأ���س��ا���ض، امل��ق��ط��وع ب��ه يف ال��ت��اري��خ ويف 
قاطبة  تعظيم  ا�ستحباب  ف���اإّن  ب�سواء،  ال�سريعة 
النبي، يف احل�سن وغر احل�سن،  تواتر عن  ما 
ينقلب يف مثل الفر�ض االآنف اإىل حكم الوجوب 
اأّن ه��وّي��ة االإ���س��الم  ول���زوم ال��ب��ّث والن�سر؛ ب��داه��ة 
القراآنية عالوة  املقطوعات  ذاتاً مبجموع  متقّوة 
على عاّمة املتواترات النبوّية، و�سياع واحد منها 

�سياع لكّل الّدين..
والتاريخ لعمر اهلل، �ساهد على اأّن هناك من يريد 
� لو ت�سّنى له ذلك � حمو ذكر احل�سن واآل البيت 
من على وجه االأر�ض، وح�سبنا اأّن النوا�سب عرب 
يقتلون  يفتاأون،  ال  م�ستمرون  االأ�سود  تاريخهم 
�سمي اأهل البيت وخا�سة �سمي احل�سن من دون 

ذنب، اإال اأّن ا�سمه علي اأو ح�سن.
ب��وج��وب احل��ف��اظ على  ومثل ه��ذا ي��ورث القطع 
ال���دي���ن وم���ق���ررات ال��ر���س��ال��ة ال��ث��اب��ت��ة واأع���الم���ه 
امل��ت��وات��رات  بع�ض  اإع����دام  اأن  ���س��رورة  النا�سعة؛ 
وت�سويه  بالكامل  الدين  حتريف  يعني  النبوية 
ال�����س��ّن��ة ب��ال��ت��م��ام؛ 
فدين اال�سالم كّل 
تبعي�سه  ال ميكن 

كما ي�ستهي هذا اأو ذاك؛ اإذ ال ي�سوغ باأّي وجه من 
االآخ��ر؛  ببع�سه  والكفر  ببع�سه  االإمي��ان  الوجوه 
اأ�ساطن االأّم��ة �سّنة و�سيعة  ال��ذي دفع  وه��ذا هو 
اإىل قول واحد مّتفق بينهم، من اأن اإنكار �سروري 
واحد من �سروريات الدين، اأو متواتر واحد من 
متواتراته الثابثة، يوجب الكفر واالرتداد؛  اإذ ال 
قيمة لبقية ال�سروريات باإنكار واحد منها ومرده 
اأج��زائ��ه  اأح��د  بانعدام  الكل  ان��ع��دام  اإىل  قلنا  كما 

االأ�سا�ض؛ تلك الداخلة يف بنائه الذاتي..
وهذا هو  الذي يف�سر لنا ما اأطبق عليه ال�سيعة 
ال�سّنة،  اأه��ل  من  وكثر  ع�سرية،  االثنا  االإمامية 
اآل بيت  اأن مبغ�ض   بل كلهم عدا النوا�سب، من 
حممد من اأهل النار، ال يرى اجلنة اأبداً، حتى لو 
�سفن بن الركن واملقام، وحتى لو تبجح بعبادة 
العلمي ما ذكرناه من لزوم  الثقلن؛ فتخريجه 
اهلل  �سلى  عنه  تواتر  ما  بع�ض  يف  النبي  تكذيب 
الدين مب��وت بع�ض  و�سلم وم��وت كل  واآل��ه  عليه 
الثقلن  ع��ب��ادة  م��ا قيمة  اإذ  بها؛  امل��ك��ذب  اأج��زائ��ه 
ه���ذه م��ع ت��ك��ذي��ب ال��ن��ب��ي يف ق��ول��ه امل��ت��وات��ر عند 
اجلّنة((  اأهل  �سباب  �سّيد  ))احل�سن  الفريقن: 
على �سبيل املثال، اأو اإلغاء العمل مثاًل باآية املوّدة 
وجحودها؟!. ومما ينا�سب اأن نعر�ض له البحث 

االآتي..

تعار�ض اأدّلة تعظيم ال�سعائر مع اأدّلة االإ�سراف
ن�سر �سريعاً اإىل قانون كربوي عند فقهاء االأّمة 
يبيح لهم مثاًل، الفتوى با�ستحباب بذل املالين 
باأبهى حّلة  القراآن  اأج��ل طباعة  املليارات من  بل 
االإ�سالمية  امل�سادر  ذل��ك  ط��ول  ورق، ويف  واأغ��ل��ى 
وغرها؛  والفقه  والتف�سر  احل��دي��ث  يف  املهّمة 
التعظيم  اأدل��ة  ال�سرعي بحق هو تقدمي  فالوجه 
ع��ل��ى اأدل�����ة ال��ت��ب��ذي��ر واالإ�����س����راف واإ����س���اع���ة امل���ال 

وال�ّسفه وغرها من االأدلة..
املكي  امل�سجدين  ع��م��ارة  ذل��ك  على  االأمثلة  وم��ن 
واملدين، باأغلى حجر واأنف�ض مدر، واأرفع معمار 

اأئمة  عند  الفقهي  يجه  تخر  يف  ف��ال��وج��ه  و...؛ 
املذاهب االإ�سالمية، هو تقدمي عمومات التعظيم 
ما   اأي�����س��اً  واالإ����س���راف، وه���ذا  التبذير  اأدل���ة  على 
اإعمار القبور املعظمة عندهم؛ كقرب  ن�ساهده يف 
اأب��ي  وق��رب  ال�سيعة،  عند  ال�سالم  عليه  احل�سن 
الكيالين  ال�سيخ  وق��رب  ال�سّنة،  اأه��ل  عند  حنيفة 

عند ال�سوفية وهكذا.
اأم��ر  ال��ذي��ن  الكعبة  بابا  ذل��ك  على  االأمثلة  وم��ن 
عبدالعزيز  بن  خالد  ال�سعودي،  امللك  ب�سنعهما 
اأنفق يف �سناعة  عام 1397ه���. فقد بلغ مقدار ما 
ري���ااًل   13،420،000 ال���ت���اري���خ:  ذل���ك  يف  ال��ب��اب��ن 
تاأمينها  ال��ت��ي مت  ال��ذه��ب  ك��م��ي��ة  ع���دا  ���س��ع��ودي��اً، 
ب��وا���س��ط��ة م��وؤ���س�����س��ة ال��ن��ق��د ال��ع��رب��ي ال�����س��ع��ودي، 
عيار  ال��ذه��ب  وك���ان  ج��رام��اً،  كيلو   280 وكميتها 
999،9%، وا�ستغرق العمل منذ بدايته اىل نهايته 
يف غرة ذي احلجة عام 1398ه�، اثني ع�سر �سهراً، 

وقد اأقيمت رو�سة خا�سة ل�سناعته .
اأق��وال: يف ح��دود اطالعي القا�سر، مل يعرت�ض 
اأح����د م���ن ف��ق��ه��اء اأه����ل ال�����س��ّن��ة يف ب���ل���دان ال��ع��امل 
االإ�سالمي، يف الفرتة ما بن 1398ه��� اىل يومنا 
هذا، على �سنيع امللك خالد بن عبدالعزيز، ومل 
وال�ّسفه،  امل���ال  واإ���س��اع��ة  ب��االإ���س��راف  اأح���د  يتهمه 
بتقدمي  ات�سح، منح�سرة  فيما  ال�سرعية  والعلة 
اأدلة  على  احلرمات  وتقدي�ض  التعظيم  عمومات 

م�ستل من كتاب  ) الر�شول امل�شطفى �شلى اهلل عليه 
واآله و�شلم و ال�شعائر احل�شينية  �س78 ـ 8(
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مقاالت
االإ�سراف واإ�ساعة املال..

وعن عمر بن اخلطاب فيما يخ�ض �سيدي �سباب 
اأهل اجلنة، ما اأخرجه املحدثون واأرباب التاريخ، 
عن  زي��د،  بن  حماد  عن  ال�سحيحة  باأ�سانيدهم 
معمر بن را�سد، عن ابن �سهاب الزهري قال: اإّن 
ما  ذل��ك  يف  يكن  ومل  ال�سحابة،  ابناء  ك�سا  عمر 
ي�سلح للح�سن واحل�سن، فبعث اإىل اليمن، فاأتى 

بك�سوة لهما، فقال: االآن طابت نف�سي .
فبغ�ض النظر عن دوافع اخلليفة عمر النف�سية 
اأن تخريجه فقهياً  اإال  وال�سخ�سية لهذا العمل، 
التعظيم  اأدل��ة  تقدمي  اأي  ذكرنا؛  ما  على  مبنت 
والتقدي�ض على اأدلة االإ�سراف والتبذير وال�سفه 
يف م���ا مي��اث��ل امل������ورد؛ ووج����ه ال��ت��ق��دمي ال��ق��ط��ع 
اهلل  عند  ال�سالم  عليهم  احل�سنن  ح��ق  بعظيم 
النبي  تعاىل، وكبر حرمتهما وقد�سيتهما عند 

�سلى اهلل عليه واآله و�سلم؛ وال خد�سة فيه..
وم���ن ه���ذا املنطلق ال ي��ت��ح��رج ف��ق��ه��اء االإم��ام��ي��ة 
ر�سوانه اهلل عليهم يف ت�سويغ االأموال امل�سروفة 
املالين  تبلغ  التي قد  ذك��رى احل�سن  اإحياء  يف 
اأي��ام عا�سوراء واالأرب��ع��ن وليلة  اأك��ر، خا�سة  اأو 
اأه��ل  ذك��ر  فلقد  وع��رف��ة..؛  �سعبان  م��ن  الن�سف 
ب��اأن �سرف االأم���وال حم��ّرم؛ لكونه من  اجلهل، 
اأج��ل��ى م�����س��ادي��ق ال��ت��ب��ذي��ر يف ت��اري��خ االإ����س���الم!. 
وواهلل ال ندري ما  نقول لهم؛ فال عمر اتبعتم 
وال باالأدلة االأخرى اأخذمت، وعلى كال التقديرين 
اإذ  معاندة؛  اأو  اإال جهاًل  هنا  ترى  ال  فال�سناعة 
عند  �سرعية  ك���ربى  وج���ود  يف  ال�����س��ك  ينبغي  ال 
فقهاء االأّمة هي تقدمي اأدلة التعظيم على اأدلة 

االإ�سراف يف ال�سعائر..
قد�ض  اخلوئي  ال�سيد  كلمة  عليك  تقدمت  وق��د 
���س��ره وه���و م���ن ك��ب��ار ف��ق��ه��اء االإم���ام���ي���ة يف ه��ذا 
ال�سعائر  اأن تعظيم  الّبن  ق��ال: من  ال�ساأن فقد 
املُ�ساَهد  العقالئية، كما هو  الدواعي  اأعظم  من 
يف املَ�ساِهد امل�سرفة . ومن امل�ساهد، فيما يق�سد 
واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  النبي  م�سجد  �سره،  قد�ض 
و���س��ل��م وق���ربه وك��ذل��ك ق��ب��ور م��ن ق��رن��ه��م النبي 

بالقراآن يف حديث الثقلن عليهم ال�سالم.
وم����ن االأم���ث���ل���ة االأخ��������رى، االأم��������وال ال�����س��خ��م��ة 
امل�سروفة من قبل اأتباع ابن تيمية، وعاّمة اأهل 
ال�سّنة، يف القنوات الف�سائية والندوات ال�سخمة 

واملوؤمترات الدينية واحلفالت القراآنية، ناهيك 
عما ي�سرف يف الطباعة والن�سر...؟! فقد يقال 
ب���اأن ه��ذا العمل اإ���س��راف يف اإ����س���راف، بل  ���س��رع��اً 
االأموال  بهذه  فاالأحرى  للمال؛  واإ�ساعة  تبذير 
اأن ي�سد بها رمق امل�ساكن ال ت�سييد االأ�ساطن..

� كما يقول ل�سان احلال والعمل  وجوابه حا�سر 
� وه���و ال��ق��ط��ع ب��رج��ح��ان اأدل�����ة ت��ع��ظ��ي��م ال���رتاث 
القراآين والنبوي على اأي دليل اآخر؛ للقطع باأن 
متواترات  خا�سة  بع�سه؛  اأو  ال��رتاث  هذا  �سياع 
النبوة، كفيل مبوت االإ�سالم؛ فمثل هذا القطع 
ال��رتاث،  هذا  اإحياء  با�ستحباب  للفتوى  ناه�ض 
اإنقالب  ب��اب  من  الفرو�ض  بع�ض  يف  وجوبه  بل 
احلكم، حتى لو كّلف الغايل  والنفي�ض، بل حتى 
لو كلف النف�ض والروح؛ فلي�ض هناك ما هو اأهم 

من ذلك.
اأق��ول ج��ازم��اً قاطعاً: ال ك��الم ك��ربوّي��اً يف �سّحة 
اأحكام  م�سروعية  يف  �سبهة  وال  اال�ستدالل  ه��ذا 
اأه��ل  فقهاء  ع��ام��ة  عند  عليه  املرتتبة  التعظيم 
وجوبه  بل  ذل��ك  ا�ستحباب  يف  ري��ب  فال  القبلة؛ 
يف ب��ع�����ض ال��ف��رو���ض، ب��ل ه��ن��اك ك���الم ون����زاع يف 
النبي  اإىل  ين�سب  ما  اأي  وامل��ف��ردات؛  ال�سغريات 
قواعد  تقره  و�سلم مما ال  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى 
ال�سناعة وال مت�سيه ثوابت اال�ستدالل، ويف هذا 
لعمري اإ�سكال �سرعي كبر فيما هو وا�سح، لكن 
مع ذلك ال اأثر �سلباً على يقينية الكربى كما ال 

يخفى..

اليوم،  ال�سيعة  يفعله  فيما  ال��ك��الم  ه��و  وال��ك��الم 
واأهل  الزهراء  والبتول  احل�سن  ذكر  اإحياء  من 
البيت عليهم ال�سالم، باإقامة املجال�ض املليونية، 
وال�����ن�����دوات ال��ث��ق��اف��ي��ة، وامل�����وؤمت�����رات ال��ع��ل��م��ي��ة، 
وتاأ�سي�ض القنوات الف�سائية؛ تلك التي ت�ستدعي 
الكربى  اأ�سل  ال�سخمة؛ فهذا يف  االم��وال  ب��ذل 
عاطفة  اأو  مقيتة،  ف��ئ��وّي��ة  روؤي���ة  ب��وج��ه  يعني  ال 
مذهبية هوجاء ل�سخ�ض احل�سن اأو الزهراء اأو 
اأهل البيت عليهم ال�سالم..، االأمر كل االأمر هو 
الدفاع بل الكفاح عما تواتر عن النبي �سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم يف �ساأن احل�سن والزهراء وبقية 

اأهل البيت عليهم ال�سالم.
وهذا عمل الزم عقاًل وواجب �سرعاً، وجوب عن 

بع�ض  اأن  بالوجوب  للفتوى  يكفي  اإذ  كفاية؛  اأو 
الغدير  كّذبوا حديث  له،  تبعاً  تيمية،  ابن  اأتباع 
ك��ّذب حديث  اأّن��ه متواتر، وهناك منهم من  مع 
اأخ���ذ عليها  اأن���ه م��ت��وات��ر يف ر���س��ال��ة  الثقلن م��ع 
املاج�ستر، وهناك اإىل اليوم من ينال من اأمر 
موال  على  القول  بلحن  وميتهنه  علّي  املوؤمنن 
امل��ن��اف��ق��ن، ب��ل ه��ن��اك اإىل ال��ي��وم م��ن ي��ح��ّط من 
�ساأن النبوة ل�سالح هذا اأو ذاك من رموز قري�ض 
اليوم من  اإىل  النفو�ض، وهناك  ت�سمئز منه  مبا 
يزيد  اخلبيث  املجرم  ل�سالح  احل�سن  من  ينال 
ال  ب���االآالف،  االأمثلة  اأن  يخفى  وال  معاوية،  ب��ن 

حت�سى كرة..

ب���ل ق���د ي��ك��ف��ي ل��ل��ف��ت��وى ب��رج��ح��ان ه����ذا ال��ع��م��ل 
واأهل  احل�سن  حّب  عمومات  خ�سو�ض  مطلقاً، 
العمومات  ه���ذه  اأّن  ���س��رع��اً  يبعد  ال  اإذ  ال��ب��ي��ت؛ 
حاكمة على اأدلة االإ�سراف يف مثل املقام؛ خا�سة 
مع العمومات االأخرى القا�سية باإحياء اأمرهم..
ال  احل�سن  حمّبي  اأن  اإىل  امل���ّرة  تلو  م��ّرة  وننّبه 
اإن�سانياً  احل��ب  ي�ستحق  الأن��ه  احل�سن؛  يحبون 
ذلك  من  اأك��رب  هو  ما  هناك  فقط..؛  )=فكرّياً( 
يف  املقطوع  ال��ق��راآين  االأم���ر  اإن���ه  الت�سريع..؛  يف 
�ساأنه، واحلديث النبوي املتواتر يف وجوب موّدته 
وحم��ّب��ت��ه، ويف ل���زوم ات��ب��اع��ه واال���س��ت��ن��ارة ب��ن��وره 

وهديه �سلوات اهلل عليه.
ال��ق��ن��وات  اأذك������ر  اأن  اإىل  جم���ب���وراً  اأراين  وه���ن���ا 
العناية  ب��ل��زوم  وال�سيعّية،  ال�سنّية  االإ���س��الم��ي��ة، 
لعدم  ال��ك��ربى؛  اأ���س��ل  ت��ت��ع��اط��اه يف  م��ا  ب�سرعية 
ال�سك كربوياً يف  مطلوبية اإحياء دين اهلل تعاىل 
قراآناً و�سّنة؛ فال �سك يف اأن هذا العمل مقد�ض، 
وهو من اأجل االأعمال املاأمورين �سرعاً باإجنازها، 
�سّيد  ب��ه  م��ا ج��اء  ال��ق��راآن وع��م��وم  ل�ساأن  تعظيماً 
فيما  �سرعاً  م�سوؤولة  ذل��ك  مع  لكنها  املر�سلن، 
اأّي  ن�سبة  ي�سوغ  ال  اإذ  خطرة؛  اأم��ور  من  تطرح 
�سيء اإىل دين االإ�سالم، هكذا بالت�سهي من دون 
ال   فامل�ساألة  واإال  �سرعي،  واأ�سا�ض  علمي  حتقيق 
اإ�سكال يف االأمور  اإ�سكال كبر. بلى ال  تخلو من 
غر اخلطرة؛ تلك التي ت�سامح الدين فيها؛ يف 
الوعظ واالأخالق وغرهما من االأمور العامة، 

فليالحظ هذا بعناية.
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َو�َصِك  ْم�ُش َعلى  ِم وِعْنَدما كاَنْت ال�َصرّ َررّ فِعْنَد َظهرَيُة العا�ِصِر ِمْن حُمَ
وال.. الَتَفَت هذا البطل ال�صهيد لاإماِم احُل�َصنِي )عليه ال�صام(  الَزرّ
َقِد  هــوؤُالِء  اأرى  اإينرّ  الــِفــداُء,  َلــَك  َنف�ِصي  اهلِل,  َعبِد  اأبــا  )يا  وقــال: 
بوا ِمنَك, َوال واهلِل ال ُتقَتُل َحترّى ُاقَتَل دوَنَك اإْن �صاَء اهلُل, واأُِحُبرّ  اقرَتَ
اَة اَلرّتي َدنا َوقُتها( َفرفع �صيد  َلرّيُت هِذِه ال�صَرّ اأَْن األقى َرِبرّي وَقد �صَ
ال�صهداء)عليهم ال�صام(راأ�صُه وجادت �صفتاه بهذا الدعاء املبارك 

الكرمي.. فهنيئًا لَك اأبا ُثمامة !    
والِفداء..  هاَدة  ال�َصرّ عا�صوراِء  َمدَر�َصِة  ُدرو�ِش  ِمْن  َعِظيٌم  َدْر�ٌش  ُه  اإَنرّ
الُبغاِة  َو�ِصهاُم  االألباب,  بجاِمِع  َياأُخُذ  يوِف  ال�صرّ ليُل  �صَ كاَن  فقد 
واكي ُمَتناِثَرٌة  واهُر الَزرّ اِكثنَي َتَتهاوى ِبَغزاَرِة امَلَطِر, َواالأْج�صاُد الَطرّ النرّ
َيِة َوالَكراَمة  حراِء َت�ْصِقي االأر�َش املُجِدَبَة ِبِدماِء احُلِررّ يف اأرجاِء ال�صَرّ
وا  اأَدرّ ُهم  َولِكَنرّ عظيمَا  ماأخذًا  فَوِة  ال�صَرّ اأولِئِك  ِمْن  احَلــُررّ  اأَخــَذ  َوَقــد 

اة َمَع ُكِلرّ ما َيجري َحوَلُهم ِمْن ُخُطوب واأرزاء! ال�صَرّ
َعَليِهم  اهلل  )�َصاُم  َبيِته  َواأْهــِل  احُل�َصنِي  ذكرى  َنعي�ُش  اإذ  َونحُن     
ر ونقول اإَِنرّ ِزياَرَة احُل�َصنِي)عليه ال�صام( وال �صك  اأجَمِعني(.. ُنَذكِّ
ِمْن �َصعاِئِر اهلل الَعِظيَمِة, َفِهَي زياَرٌة ِلَر�ُصوِل اهلل َبْل ِهَي زياَرٌة هلل يف 
اَرًا َمْقبوِلنَي  َعْر�ِصِه َكما َوَرَد يف بع�ش الروايات.. َوالأَْجِل اأَْن َنُكوَن ُزورّ
َر َبا اأََمَرنا  يرّنَي ِعْنَد اهلِل َتعاىل َوِعْنَد اأَوِلياِءِه َفا ُبَدرّ اأَْن َناأمَتِ َوَمر�صِ
َبيِته)عليهم  َواأَْهـــِل  و�صلم(  واآلــه  عليه  اهلل  )�صلى  اهلل  ــوُل  َر�ــصُ ِبــِه 

ها اهلُل  اأَْعَظُم �َصِعرَيٍة َفَر�صَ اَة ِهَي  اأََنرّ ال�صَرّ د  ال�صام(.. َومن املوؤكَّ
اِدُق )عليه ال�صام(:  َتعاىل َعلى ِعباِدِه.. َوَقْد َوَرَد َعْن اإمامنا ال�صرّ
َعَليها(,  اِة َكيَف حُماَفَظُتُهم  )امَتِحنوا �صيَعَتنا ِعنَد َمواقيِت ال�صَرّ
ِل َعلى الَوْقِت  ُل الَوْقِت االأَورّ َوقاَل)عليه ال�صام(يف َحديٍث اآَخر: )َف�صْ

نيا(.. ِل االآِخَرِة َعلى الُدرّ االأِخرِي َكَف�صْ
يِل نحو َثرى احُل�َصنِي )عليه ال�صام(:  اِحُفوَن كال�صرّ اأَُيرّها الزرّ     َفيا 
ال�صام(..  هيد)عليه  ال�صَّ اإمــاِمــُكــم  ــْن  ِم ــَش  ر� ــَدرّ ال هــذا  َتن�َصوا  َال 
ِكَتاًبا  امْلُوؤِْمِننَي  َعَلى  َكاَنْت  َاَة  ال�صَّ )اإِنَّ  تعاىل  اهلل  قوَل  روا  وَتَذكَّ
يف  الَعزاِء  َواإقاَمِة  امَل�صي  َعْن  ف  َفلَنَتوَقرّ )الن�صاء/103(َ,  َمْوُقوًتا( 
حِبِه )�صام اهلل  َف احُل�َصنُي َواأَْهُل َبيِته َو�صَ اِة َكما َتَوَقرّ اأوقاِت ال�صَرّ
ِمَن  َولَنُكْن  امَل�صهوِد,  الَيوِم  ذلَك  يف  الِقتاِل  َعِن  اأجمعني(  عليهم 
َاَة(  ال�صَّ َواأََقاُموا  ِهْم  ِلَربِّ ا�ْصَتَجاُبوا  ِذيَن  )َوالَّ اِكريَن  الَذرّ لرّنَي  املُ�صَ
َهداِء  ال�ُصرّ �َصِيرّد  �َصه  َقَدرّ َكما  اِة  ال�صَرّ َوقَت  �َش  وُنَقِدرّ )ال�صورى/38( 
اِة يف َوقِتها اأَعُظُم ُن�صرٍة للُح�َصنِي  )عليه ال�صام(.. َفِفي اأداِء ال�صرّ
اة,  ال�صَرّ اأَْجــِل  ِمْن  َلَديِه  ما  َواأَعــَزرّ  ُكَلرّ  َوَهَب  اَلرّذي  ال�صام(  )عليه 
اَلرّذي  �صيُم  َوالَنرّ َيِة..  احُلررّ ِنداِء  ثاَبِة  ِبَ ُهَو  االأذاِن  وَت  اأََنرّ �صَ واأعَلُموا 
يف  َواخَلــوَف  عَب  الُررّ َوُيثرُي  وامَلجد,  اال�صتقال  ِلــروِح  احَلياَة  َيَهُب 

ُنفو�َش االأعداِء احلاِقديَن, وُيعَترُب َرمَزًا ِمْن ُرموِز َبقاء االإِ�صام.

َدْرسُ الصالةِ األخيرة
• �سادق مهدي ح�سن

ُل َوقِتها(..كلمة خالدة بخلود عا�سوراء احل�سني)عليه ال�سالم(  كتبها التاأريخ  اِكريَن, َنَعم هذا اأَوّ ّلنَي الَذّ الَة, َجَعَلَك اهلُل ِمَن املُ�سَ       )َذَكرَت ال�سَّ
باأحرف من نور على جبني الدهور اإىل يوم القيامة.. وهي دعاء كرمي من اإمام عظيم  نال �سرفه )اأبو ثمامة ال�سائدي(.. 

مقاالتمقاالت
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تحقيقاتتحقيقات

 ديمومة للدين ومشعل لالصالح
الشعائر الحسينية..

• حترير: ف�صل ال�صريفي  • حتقيق: عماد بعو

مع اطاللة �سهر حمرم احلرام تعود ذاكرة الزمن لدى اتباع اهل البيت عليهم ال�سالم اىل العام 61 هـ لتحيي فاجعة 
اال�سالم العظمى املتمثلة مبقتل �سبط امل�سطفى )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( االمام احل�سني عليه ال�سالم واأبنائه 
الوامر  واالن�سياع  الظلم  مهادنة  رف�س  لكونه  اال  ذنب  او  جريرة  دومنا  عياله  و�سبي  املنتجبني  وا�سحابه  واخوته 

الظاملني, وطالب با�سالح ما ف�سد من واقع اال�سالم وامل�سلمني.
وقد ظهرت منذ ذلك الزمن العديد من املظاهر التي من خاللها يتم احياء هذه الذكرى االليمة تطبيقا الحاديث 
خمتلف  عرب  اأمرنا(,  اأحيا  من  اهلل  رحم  اأمرنا,  اأمرهم)اأحيوا  احياء  على  احلاّثة  ال�سالم  عليهم  البيت  اهل  اأئمة 
االمام  امل�سيبة  �ساحب  مرقد  وزيارة  الق�سائد  وان�ساد  العزاء  جمال�س  واقامة  الدينية  املحا�سرات  ومنها  الو�سائل 

احل�سني عليه ال�سالم وغريها, والتي ا�سبحت تعرف با�سم )ال�سعائر احل�سينية( 
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التي  الطقو�ش  جمموعة  احل�صينية  فال�صعائر 
االإمـــام احل�صني )عليه  مــا جــرى على  تــوثــق  
ال�صام( يف العا�صر من حمرم احلرام, ومن 
يوؤدي ال�صعائر يبتغي ر�صا اهلل)تعاىل( ور�صا 
اأهل البيت )عليهم ال�صام( انطاقا من قول 
�صيد ال�صهداء )ر�صا اهلل ر�صانا اأهل البيت(. 
ال�صعائر  اأجــلــهــا  مــن  تــقــام  الــتــي  الــغــايــة  وان 
هلل  والــتــقــرب  الــقــلــوب  تــقــوى  هــي  احل�صينية 
ال�صام(  االإمام )عليه  )تبارك وتعاىل(  الن 
لهذا  وامل�صلمني  لاإ�صام  قربانا  نف�صه  قــدم 
ذكرى  العال  يف  االحـــرار  و  امل�صلمون  يحيي 

ا�صت�صهاده واأهل بيته وا�صحابه و�صبي عياله. 
فحوى  تناولت  احل�صينية(  )الرو�صة  جملة 
احلفاظ  وكيفية  واأهميتها  ودالالتها  ال�صعائر 

عليها يف التحقيق التايل.  

 التقرب اىل اهلل )تعاىل( 
الــــرتبــــوي مــثــنــى طـــالـــب ا�ــصــتــهــل 
احلـــديـــث عـــن مــفــهــوم الــ�ــصــعــائــر 
ال�صعائر  ان  قائا"  واهــمــيــتــهــا 
الــقــرب  تعني  الــلــغــوي  معناها  يف 
واملودة, وهي جمموعة من االعمال 
للتقرب  الفرد  يفعلها  واالعتقادات 
)ال�صاة  مثل  )تــعــاىل(  اهلل  مــن 
, الـــ�ـــصـــوم, احلــــج ..الـــــــخ( امــا 

نقوم  التي  االعمال  فهي  احل�صينية  ال�صعائر 
ثــورة  خالها  مــن  لنحيي  عــا�ــصــوراء  يف  بها 
خال  ومن  ال�صام(,  )عليه  احل�صني  االإمــام 
الثورة احل�صينية عرب  ا�صتمرت   ال�صعائر  تلك 
تلك  مــادامــت  و�صتبقى  والــ�ــصــنــني,  الع�صور 
و�صل  اأيــ�ــصــًا  خالها  ومــن  قائمة,  ال�صعائر 
�صوت االإمام احل�صني)عليه ال�صام( اىل بقاع 
العال, وانت�صرت ثقافة عا�صوراء ودخلت افواج 
رمــزًا  ا�صبح  ــه  الأن االإمـــام  حــب  يف  العا�صقني 
لاأحرار, لذلك يتوجب علينا مراعاة الكيفية 
احل�صينية  ال�صعائر  تـــوؤدى  خالها  مــن  التي 
اال�صيلة لكي تبقى م�صدر األهام لكل الثوار يف 

العال".

تربوية  ابــعــاد  احل�سينية  لل�سعائر 
ونف�سية عديدة 

يف  اال�ــصــري  ــاد  ــص االر� مــركــز  يف  اال�صت�صاري 
عون  عبد  الدكتور  املقد�صة,  احل�صينية  العتبة 
الرتبوية  االبعاد  عن  حتــدث  امل�صعودي  عبود 
احل�صينية  لل�صعائر  واالخــاقــيــة  والنف�صية 
من  مــفــردة  هــي  احل�صينية  ال�صعائر  فقال" 
ت�صود  اإذ   ) وجلرّ )عزرّ  باهلل  االت�صال  مفردات 
على  كبري  تاأثري  ولها  الروحانية  االجواء  فيها 
ما  هنالك  النف�ش  علم  ففي  الب�صرية  النف�ش 
وهذا  والنف�صي,  االنفعايل  بالتفريغ  ي�صمى 

حياته  يف  االإن�صان  يحتاجه  االنفعايل  التفريغ 
النف�صية  لل�صغوط  تعر�صه  ب�صبب  اليومية 
من  حتمله  با  احل�صينية  وال�صعائر  الكبرية, 
حترك  طقو�ش  مــن  فيها  وبــا  ومــبــادئ  قيم 
احداث  على  قــادرة  الوجدان  وتثري  العواطف 

عملية التفريغ".
ال�صام(  احل�صني)عليه  االإمـــام  ان  وتابع" 
وكان  الفا�صدون  اف�صده  ما  لي�صلح  ا�صت�صهد 
اجلانب  ومنها  اجلوانب  لكل  �صاما  اال�صاح 
فمن  وغــريه,  والديني  واالجتماعي  ال�صيا�صي 
واجبنا  ان منار�ش ال�صعائر التي تليق بالق�صية 

• حترير: ف�صل ال�صريفي  
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من  ــورة  ــث ال نــفــرغ  ال  ان  وعلينا  احل�صينية, 
حمتواها".

االإمـــام  نــقــراأ  ان  علينا  امل�صعودي"  واخــتــتــم 
الأخذ  واعية  قــراءة  ال�صام(  )عليه  احل�صني 
العرب و لا�صتفادة من هذه ال�صخ�صية العظيمة 
فمن ال�صروري معرفة كيف كان يعي�ش االإمام, 
وكيف نا�صل وقدم كل ما عنده وكل ما ميتلك, 
وحري بنا ان نقتدي به, وان ن�صحي من اجل 
االإ�صام, و ان منار�ش ال�صعائر احل�صينية التي 
يقبلها اهلل )جل وعا( ال ال�صعائر التي تبتعد 

عن جوهر الق�صية احل�صينية".

اظــهــار احلــــزن واجلــــزع اثــنــاء اداء 
ال�سعرية احل�سينية 

اخلــطــيــب احلــ�ــصــيــنــي, الــ�ــصــيــد عـــاء ح�صني 
ال�صايف ذكر" ان اأهل البيت )عليهم ال�صام( 
على م�صاب  واجلــزع  احلــزن  يظهرون   كانوا 
ابا  ان  فمثا  ال�صام(  )عليه  ال�صهداء  �صيد 
ال�صادق  االإمام  ياأتي اىل  ال�صاعر كان  هارون 
رثاء  يقراأ يف  ان  منه  فيطلب  ال�صام(  )عليه 
له  فيقول  فيقراأ  الــ�ــصــام(   )عليه  احل�صني 
احلزين  الــعــراقــي  بالطور  يل  اقـــراأ  االإمــــام: 
)ح�صب الرواية( اي ان يرقق ال�صوت ويظهر 
فيه عامة احلزن, وان ال يتمثل  بجال�ش اللهو 

والغناء".
ونوه ال�صايف" ان دخول اقوام متعددة وخمتلفة 
ح�صاريا وثقافيا اىل االإ�صام تاأثرا بظلومية 
يف  ت�صبب  الــ�ــصــام(  احل�صني)عليه  االإمــــام 
ظهور بع�ش املمار�صات امل�صتحدثة يف ال�صعائر 
من  ت�صكلت  املمار�صات  هذه  لكون  احل�صينية 
لذا  البلدان  لتلك  والــروحــيــة  املعنوية  القيم 
ال�صعائر حتى  دعا علماوؤنا اىل تنقية وتهذيب 

توؤدي الغاية التي وجدت من اجلها وهي احياء 
ال�صام( )عليه  احل�صني  االإمـــام  مظلومية 
والدعوة اىل حتقيق اهدافها ال�صامية يف احياء 
ما اماته اهل البدع والتزوير يف الدين, والعمل 

الدوؤوب على اال�صاح فرديا وجمتمعيا".

املواكب  لعمل  وتن�سيق  تنظيم  هنالك 
احل�سينية 

احل�صينية  واملــواكــب  ال�صعائر  ق�صم  رئي�ش 
للعتبتني احل�صينية والعبا�صية املقد�صتني احلاج 
ريا�ش نعمة ال�صلمان اأجمل حديثه عن تنظيم 
عمل املواكب قائا" بعد �صقوط النظام البائد 

وبداأنا  املــواكــب,  بتنظيم  تعنى  جلنة  ا�ص�صنا 
املنا�صبات  يف  الزائرين  �صري  عملية  بتنظيم 
خ�صو�صا  كرباء  مدينة  تخ�ش  التي  الدينية 
االإمام  اأربعينية  زيارة  الذروة ال�صيما  يف فرتة 
ان  هو  هدفنا   وان  ال�صام(,  )عليه  احل�صني 
العال  لكل  ر�صالة  احل�صينية  ال�صعائر  جنعل 

ولي�صت جمرد مظاهر للحزن". 

وبني" توجد بع�ش املمار�صات الع�صوائية الأداء 
واذا  املتجاوز  ننذر  احلالة  هذه  ويف  ال�صعائر 
خالف  ممن  الهوية  �صن�صحب  التجاوز  تكرر 
املواكب  اأ�ــصــحــاب  مــن  وال�صوابط  الــ�ــصــروط 
ومكاتب  وممثليات  خمت�صة  كـــوادر  ولدينا 
خا�صة باملواكب احل�صينية يف كل العراق وهي 
من  خدمية  وهيئة  موكب  األــف   )27( بحدود 

داخل وخارج العراق".
تعليمات  لدينا  كهيئة  نحن  ال�صلمان"  وتابع 
املــواكــب  ا�ــصــحــاب  جلميع  خطية  وتــعــهــدات 
وعدم  ال�صابلة  الطرق  �صد  عــدم  على   تن�ش 
غلق املحات التجارية والفنادق وعدم ن�صب 
تفتي�صية  ولدينا جلان  املنهوالت,  فوق  املواكب 
بر�صد  ويــقــومــون  بــاإتــقــان  عملهم  ميــار�ــصــون 
املواكب  ا�صحاب  عــن  الــ�ــصــادرة  املخالفات 
يف  كبري  جمهود  نبذل  فنحن  وحما�صبتهم, 
م�صارها  يف  احل�صينية  ال�صعائر  ابقاء  �صبيل 

ال�صحيح".

للحفاظ  ون�سعى  ال�سعائر  باأ�سل  نهتم 
على جوهرها وقيمتها 

افراد  اأحد  الفتاوي  ح�صني  احلاج  قال  فيما 
 " الــ�ــصــام(  )عليه  املجتبى  احل�صن  مــوكــب 
احل�صينية  املواكب  هيئة  بتعليمات  نلتزم  نحن 
اخلا�صة,   و  العامة  املمتلكات  على  ونحافظ 
للحافظ  ون�صعى  ال�صعائر  باأ�صل  نهتم  واننا 
فاخلدمة  ودالالتــهــا,  وقيمتها  جوهرها  على 
احل�صينية �صرف عظيم لكل ان�صان ملا لها من 
وتعاىل(  وثواب كبري عند اهلل )�صبحانه  اجر 
تقدمي  على  احل�صينية  املواكب  �صرعت  لذلك 
م�صيفا" ان  الكرمي,  للزائر  اخلدمات  اأف�صل 
موا�صاة   يعد  احل�صينية   املواكب  به  تقوم  ما 

املواظبة على 
ال�سعائر احل�سينية 

تخلد القيم واملبادئ 
وحتافظ عليها
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ل�صيد ال�صهداء )عليه 
قدم  ــذي  ال ال�صام( 
وا�صحابه  بيته  اأهـــل 
ــــن اأجــــل  ــــني م ــــراب ق
االإ�صام  بي�صة  حفظ 
وما يقوم به الزائرون 

الوافدون من بقاع االر�ش ما هو اال تعبري عن 
تفاعلهم مع الق�صية احل�صينية". 

اداء  كيفية  يــراعــي  ان  املن�سد  عــلــى 
الق�سيدة احل�سينية 

اىل  ن�صيحة  وجــه  املن�صوري  مالك  الـــرادود 
املن�صد احل�صيني قائا" على الرادود احل�صيني 
ان يراعي اأهمية الق�صيدة  احل�صينية وان يفهم 
وكذلك  اي�صاله,  ال�صاعر  يريد  الــذي  املغزى 
الق�صيدة  يائم  الــذي  املقام  يختار  ان  عليه 
طياتها  يف  حتمل  فالق�صيدة  اأداءهـــا   وكيفية 
على  ن�صري  اأن  املظلومية فابد  و  الثورة  معاين 
الق�صيدة حتتم  قد�صية  النهج".وبني" ان  هذا 
علي ان اكون هادئ النف�ش مطمئن عند �صعود 
املنرب وان اكون على طهارة كاملة, وان ال تغرين 
الكامريات, وان ا�صعى للتقرب هلل )تعاىل( من 
خال ادائي للق�صيدة  فاالإمام ال�صادق )عليه 
احل�صني  قــال يف  اأحــد  من  )مــا  قــال  ال�صام( 
له  اهلل  اأوجـــب  اإالرّ  ــه,  ب واأبــكــى  فبكى,  �ــصــعــرًا, 

ة, وغفر له(". اجلنرّ
ان  احل�صيني  املن�صد  او  الــرادود  وتابع" اأن�صح 
واو�صيه  ملتزم,  الغري  اال�صتوديو  عــن  يبتعد 
الذين  الــكــبــار  الـــرواديـــد  نهج  على  ي�صري  ان 
احل�صيني  الــرتاث  مثلت  ح�صينية  ق�صائد  اأدوا 
ال�صنني  وبــقــيــت خــالــدة عــلــى طـــول  اال�ــصــيــل 
البيت  اأهــل  وو�صايا  تعاليم  مع  متفقة  لكونها 
ان  يجب  الـــرادود  ان  كما  ال�صام(,  )عليهم 
وملتزم  ومتدين  خلوق  يكون  ان  بظهره  يهتم 
بنهج اأهل البيت )عليهم ال�صام(, و اأرى ان 
الق�صيدة  تفقد  ال  لكي  للرواديد  دورات  تقام 
احل�صينية حمتواها ومعانيها ال�صامية وان تبقى 

ق�صيدة مقد�صة حتتفظ بدالالتها العظيمة".
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ين والطبع وال�شجية واملروءة، وحقيقته اأن �شورة  الأخالق جمع خلق، واخُلُلق -ب�شمِّ الالم و�شكونها- هو الدِّ

الإن�شان الباطنة وهي نف�شه واأو�شافها ومعانيها املخت�شة بها مبنزلة اخَلْلق ل�شورته الظاهرة واأو�شافها 

ومعانيها)1(.

اغب: واخَلْلُق واخُلْلُق يف الأ�شل واحد... لكن خ�س اخَلْلق بالهيئات والأ�شكال وال�شور املدركة  وقال الرَّ

بالب�شر، وخ�س اخُلْلق بالقوى وال�شجايا املدركة بالب�شرية)2(.

مدرسة العطاء في االخالق
االمام الحسين أنموذجا

•الباحث:  جماهد منعرث من�شد • احللقة الأوىل

بحوثبحوث
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النف�س  ــورة  �ــس هــي  االخــــاق  اأن  يعني  وهـــذا 
االن�سانية ، ولذلك تعرف باأنها ال�سورة النف�سية 
لان�سان ،اأو االنعكا�س للجانب املعنوي والنف�سي 
�سكله  ميثل  ج�سما  لان�سان  ان  ،فكما  عــنــده 
و�سورته املادية ، من طول وق�سر ومامح ،فينظر 
النا�س اىل �سخ�سيته املادية من خال ماحمة 
اجل�سمانية ،فان هناك بعدا اخر لان�سان ،هي 
،وهــذه  والتوجهات  املــيــول  تعني  التي  النف�سه 

تتجلى وتتج�سد من خال االخاق .
من  ياأتي  ان�سان  كل  على  احلا�سم  احلكم  وان 
او  ن�سبيه  مكانه  من  بلغ  ،فمهما  اأخاقه  خال 
علمية او كفاءة او من�سب اذا كان �سيء االخاق 
،فذلك �سيوؤثر حتما على مكانته يف قلوب النا�س 
،قيقول االمام علي )عليه ال�سام( : رب عزيز 

اذله خلقه ،وذليل اأعزه خلقه)٣(.
املراتب  اأعلى  بلغ  لو  حتى  االن�سان  فــاأن  وبذلك 
،وهي النبوة واالت�سال بالوحي االلهي ،او االمامة 
،لن يكون عزيزا ويرتك تاأثريه يف النفو�س ،مامل 
يكن على درجة عالية من �سمو ورفعة االخاق . 

وخري دليل على ذلك عندما يخاطب اهلل �سبحانه 
وتعاىل نبيه حممد )�سلى اهلل عليه واله و�سلم ( 
َوَلْو ُكنَت  َلُهْم  ِلنَت  َن اهلّلِ  َرْحَمٍة مِّ بقوله : )فِبَما 

وْا ِمْن َحْوِلَك( )4(. َفّظًا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنَف�سُّ
والــه  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�ــســول  كــان  ولــذلــك 
يجعلها  االخـــاق  عــن  يتحدث  عندما   ) و�سلم 
بعثت  )امنــا   : ،فيقول  بعثته  من  االعلى  الهدف 

المتم مكارم االخاق ( )5(.
)اال�سام   :) و�سلم  واله  عليه  اهلل  )�سلى  وقال 

ح�سن اخللق ( )6(.
يوم  جمل�سا  مني  )اأقــربــكــم   : اي�سا  عنه  وورد 

القيامة اأح�سنكم اأخاقا ( )7(.
(عن  ال�سام  )عليه  احل�سني  االمام  لنا  ويروي 
جده )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( :)را�س العقل 

بعد االميان باهلل ،التودد اىل النا�س ( )8(.
�سرية �ساحب املدر�سة 

ال�سام(  )عليه  احل�سني  االمـــام  �ــســرية  اأن     
منظومة  مــن  م�ستنبطه  احلــرب  يف  االخاقية 
على  عليها  ون�سا  تربى  التي  اال�سامية  االخاق 

يد جده ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( 
،واأبيه االمام علي بن ابي طالب )عليه ال�سام(.
واله  عليه  اهلل  )�سلى  االعظم  النبي  جده  واأمــا 
و�سلم( ،فيخاطبة اهلل عزوجل يف كتابه املبني : 

} َواإَِنَّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم { )9(.
فاالمام ابي عبد اهلل احل�سني )�سام اهلل عليه 
اخــاق جده  روح  وحمل  النبوة  بــاأداب  ــاأدب  ت  )
(يف  و�سلم  والـــه  عليه  اهلل  )�سلى  امل�سطفى 

احلرب وال�سلم .
طالب  ابي  بن  علي  االمــام  املوؤمنني  اأمــري  وابيه 
)عليه ال�سام( الذي يقول له ر�سول اهلل )�سلى 
اهلل عليه واله و�سلم(: اأنت مني و اأنا منك )10(،
الكرمي   القران  و�سفه  قد  ال�سام(  وعلي )عليه 

يف قوله تعاىل : )نف�س النبي ( )11(،
واله و�سلم( يقول :)ما  ونف�سه )�سلى اهلل عليه 
امــتــه وعــلــى نظريي(  نــظــرييف  ــه  ول مــن نبى اال 

،)12(
بجّده  ُه  ُي�سبَّ ال�ّسام(  )عليه  احل�سني  كان  لقد   
الر�سول )�سّلى اهلل عليه واآله و�سلم( يف اخِلْلقة 
)�سّلى  به  َبَه  ال�سَّ ويقت�سُم   ، والــلــوِن  واالخـــاق 
)عليه  احَل�َسن  اأخيه  مع   ) و�سلم  واآله  عليه  اهلل 
ال�ّسام( ، وال َغْرَو فهما ِفلقتان من ثمرة واحدة 
من ال�سجرة التي قاَل فيها ر�سوُل اهلل )�سّلى اهلل 
وفاطمة   ، ال�سجرة  اأنــا   ((  :) و�سلم  واآلــه  عليه 
واحل�سن   ، لقاحها  وعلّي   ، ـ  فرعها  اأو  ـ  اأ�سلها 
فال�سجرة  ؛  ورقها  و�سيعتنا   ، ثمرتها  واحل�سني 
واللقاح  والفرع  واالأَ�سل   ، َعــْدن  جّنة  يف  اأ�سلها 

والثمر والورق يف اجلّنة (( )1٣(،
ما  يعرف  ال�ّسام(  )عليه  املوؤمنني  اأمــري  وكــان 
الــقــّوة  مــن  ــام(  الــ�ــسّ )عليه  احل�سني  بــه  متــّيــز 
ال�ّسام(  فيه جربئيل )عليه  نفثها  التي  الغيبّية 
واالإقـــدام  ال�سجاعة  يف  بنف�سه  ي�ّسبهه  فكان   ،
اأهلي بي احُل�سنُي  واأ�سبه   (( : واالخاق ويقول  

،)14( ))
�سيد  ال�سبيه  لنا  يروي  املقد�س  ال�سبه  هذا  ومن 
لو   : الــ�ــســام(  )عليه  اهلل  عبد  ــي  اب ال�سهداء 
�ستمني رجل يف هذه االأذن - واأومى اإىل اليمنى 
 ، لقبلت ذلك منه   ، االأخــرى  واأعتذر يل يف   ،  -

اأبــي طالب  )  بن  املوؤمنني عليا  اأمــري  اأن  وذلــك 
ر�سول  جــدي  �سمع  اأنــه  حدثني   ) ال�سام  عليه 
اهلل ) �سلى اهلل عليه واآله و�سلم ( يقول : ال يرد 
مبطل  اأو  حمق  من  العذر  يقبل  مل  من  احلو�س 
ال�سام(  )عليه  االمـــام  كــان  وهــكــذا   ،)15(
النبوية  االخــــاق  مبنظومة  الــتــعــامــل  يح�سن 
واحليدرية العلوية مع القريبني والبعيدين ،فعن 
االمام الباقر )عليه ال�سام( :ـ اأنه ما تكلم بني 
اخوه  كان  ،فــاذا  له  اعظاما  احل�سن  اأخيه  يدي 
حم�سره  يف  اليتكلم  جمل�س  يف  احل�سن  االمــام 

تعظيما واجاال له .
ولذلك اأحد امل�سائل املهمة التي جعلت �سخ�سية 
اأ�ــســرت  قــد  الــ�ــســام(  )عليه  احل�سني  االمـــام 
الــنــفــو�ــس والــقــلــوب مــعــا هــي مــ�ــســاألــة االخـــاق 

اال�سامية  التي حملها وات�سف وحتلى بها .
فالهدف من ثورة االمام احل�سني )عليه ال�سام( 
ال�سلطة  اأجــــل  مــن  ــال  ــت ــق وال احلــــرب  يــكــن  مل 
واخلافة فح�سب  ،وامنا هي يف احلقيقة نه�سة 
اىل  والعودة  التغيري  اأجل  من  �سلمية  اأ�ساحية 
القواعد االأخاقّية الر�سينة يف اال�سام ،لتكون 

اخلافة دولة االخاق .
الثورة  تلك  على  رده  من  الهدف  كان  واخل�سم 
اىل  العودة  اأجــل  من  احلكم  على  ال�سيطرة  هو 
احل�سي�س حيث كانت قبل االإ�سام بني االإفراط 

والتفريط.
)عليه  احل�سني  االمـــام  ــورة  ــث ال �ساحب  وهــنــا 
باالن�سان  ارتــفــع  فا�سل  ُخلق  يحمل  الــ�ــســام( 
بالف�سائل  ي�سحنه  حيث  املائكة  م�ساف  اإيل 
خال  من  الفا�سلة  امللكات  ،فيمنحه  اجلهادية 
وجــهــاد  اأنــ�ــســاره  وت�سحية  ثــورتــه  اأخــاقــيــات 
االخــاق  دولــة  قانون  ويبقى   ،في�ستمر  اأعــوانــه 
حيويًا فاعًا يف ااُلّمة متحّركًا يف �سمريها يهتّز 

باحلياة والن�ساط كّلما واتته ظروف الثورة.
واأما نقي�سه وخ�سمه يزيد فيحمل خلقا �سافا 
البهيمية  ح�سي�س  اإىل  امل�سلم   باالن�سان  هبط 
الثورة  واخاقيات  اجلهاد  قانون  تميد  حيث 
،فتكون ال�سعوب واالمة يف حالة �سبات وركود اىل 

ان ت�سل اىل م�ستوى العبد للحاكم .
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حرب  اىل  حتولت  التي  النه�سوية  الثورة  هذه  ويف 
)�سام  الثورة  ،ف�ساحب  متكافى  غري  العدد  كان 
�سبعون  يزيد  �سبعون،واخل�سم  جي�سه   ) عليه  اهلل 

األفًا،فمن املنت�سر ؟
ال�سك اأن �ساحب النه�سة )عليه 
ــو  الـــــ�ـــــســـــام( ه
ملنت�سر  ا

على خ�سمه ،ف�سارت ثورة كرباء ) قانون جهادي 
اأخاقي( ي�ستطيع من يح�سن ا�ستعماله اأن يغرّي به 

نظام العامل ويحّرر به اأممًا وينقذ �سعوبًا.
ثــورة احل�سني  ـــة ذاتــهــا بعد  ااُلّم اأجـــل، لقد وعــت 
واقعها  على  وثــارت  و�سديقها  عدّوها  بني  ومّيزت 
وال  ثــورات،  عّدة  و�سيا�سيها  حّكامها  باأيدي  املرير 
الثورات  اإىل  ي�سّدها  احل�سيني  اجلهاد  قانون  زال 
رج�س  من  االأر�ـــس  تطهر  اأن  اإىل  كذلك  و�سيبقى 

العدى.
االمام احل�سني مع  ال�سيا�سي عند  ال�سراع  اخاق 

اخل�سم
هاك  بعد  االوىل  الوهلة  ومنذ  احل�سني  نه�سة  يف 
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وايل  طالبه   ) م   679/  60( �سنة  معاوية 
�سفيان  اأبـــي  بــن  عتبة  بــن  الوليد  املدينة 
مببايعة يزيد ،فرف�س االمام )عليه ال�سام 

(هذا العر�س 
اهلل  )�سام  احل�سني  اهلل  عبد  ابــي  ولكن 
او  عليه ( بني �سبب الرف�س بدون ت�سقيط 
باحلقائق  ،بل  االفــرتاء  طريق  عن  ت�سهري 
املوجوده لدى اخل�سم ،اذ قال : ويزيد رجل 
للنف�س املحرمة  فا�سق ،�سارب للخمر قاتل 

،معلن بالف�سق ، مثلي اليبايع مثله)16(، 
وهذه ال�سفات ت�سري اىل ان يزيد غري موؤهل 
اال�سامي  املجتمع  يف  عاديا  م�سلما  ليكون 

،فكيف يكون حاكما عاما للم�سلمني ؟ 
القائد  مــن  تتطلب  الــ�ــســراع  اخــاق  اأذن 
اال�سامي اأن يوؤدي واجبه ال�سرعي ،فيكون 
اأمينا يف راأيه ،مبيننا اال�سباب لهذا الراأي 
ــات  ــي ـــاق واالدب بكل �ــســراحــة ،فــمــن االخ
اأن يعلن االمام )عليه ال�سام(  اال�سامية 
على  ،فيحر�س  باحلاكم  احلقيقي  موقفه 
االإ�سامية  االأخـــاق  وتعليمها  االأمــة  وعــي 

االأ�سيلة .
وال�سوؤال يفر�س نف�سه !

كيف يكون كام االمام احل�سني )�سام اهلل 
اال�سامية  واالدبيات  االخــاق  من   ) عليه 
،وهو يقول عن يزيد )فا�سق، �سارب للخمر 
،قاتل للنف�س املحرمة(!الي�س ذلك نوع من 

الت�سهري ؟
ال�سام( )عليه  احل�سني  االمام   : اجلواب 
،وبنف�س  الطاعة  مفرت�س  مع�سوم  اأمــام 
الوقت حجة على اخللق ، وكما ذكرنا كان 
الت�سريح واالعان برايه واجبا �سرعيا ،فلو 
�سفات  حقيقة  عن  ال�سمت  االمــام  التزم 
يزيد ،فحينها �ستعتقد االمة اال�سامية باأن 
االمام  �سكوت  باحظ  �سرعيا،  يزيد  حكم 
ناحظ  ،ولذلك  ال�سام(  )عليه  احل�سني 
يف عبارة االمام )معلن بالف�سق ( ،فاغلب 

االمة تعلم ب�سلوك و�سفات يزيد .
النا�س  بني  ي�ستهر  انه  يعني  االعان  وهذا 
بارتكاب املحارم والكبائر ،فا يعترب كام 
اهلل  )�سام  اهلل  عبد  ابــي  ال�سهداء  �سيد 
عليه ( نوع من الت�سهري الغري حقيقي ،الن 

هذه ال�سفات موجودة فعا  .
هذا  يف  ال�سام(  )عليه  احل�سني  واالمــام 
على  االمة  يعلم  االخاقي   العملي  الدر�س 
واملهانه  الذل  ،ويرق�سوا  احرارا  يكونوا  اأن 
ال   ، الــكــرمي  العزيز  ال�سريف  ،فاالن�سان 
ملحد،   ، و�سيع  الإن�سان  يخ�سع  اأن  ميكن 
ال�سفات  اإىل غري ذلك من  ، فاجر  فا�سق 
التي كان يت�سف بها يزيد االأموي وقد عرب 
عن ذلك يف قوله : )واهلل ال اأعطيكم بيدي 
العبيد  اإقــرار  لكم  اأقر  وال   ، الذليل  اإعطاء 

،)17( )
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•

)( مدير مستشفى اإلمام زين العابدين

المستشفى يتميز بتقديم العالج المتطور بشهادة اغلــــــــــب الشركات الطبية العالمية
• حوار:اإبراهيم العويني  • حترير: ف�صل ال�صريفي

يقدمها؟  التي  اخلدمات  وما  امل�ست�سفى  هوية  • ما 
• ان امل�صت�صفى يعترب اول �صرح طبي تابع للعتبة احل�صينية املقد�صة 
يقدم اخلدمات الطبية للمواطنني يف مدينة كرباء وخارجها, و كما 
ياأخذ امل�صت�صفى على عاتقه  معاجلة املر�صى الذين يتطلب عاجهم 
ال�صفر اىل خارج البلد, وقد جنحنا يف هذا املو�صوع, اإذ يقوم امل�صت�صفى 
باإجراء  العمليات النادرة وال�صعبة جدا من خال جلب كوادر طبية 
من خارج الباد مع توفري اجهزة متطورة وخدمات متميزة للمر�صى 

تغني املر�صى عن ال�صفر خارج الباد لغر�ش العاج.

امل�ست�سفى؟  عمل  اآلية  • ما 
اأغلب  ويف  ال�صحية  الرعاية  خدمات  خمتلف  امل�صت�صفى  تقدم   •
العيادات  ومــراجــعــي  الــراقــديــن  للمر�صى  الطبية  االخت�صا�صات 
اعتماد  خــال  من  عالية  وبحرفية  واال�صعة  واملخترب  اال�صت�صارية 
اأنظمة اجلودة العاملية, و�صيعمل امل�صت�صفى بنظام اإدارة امل�صت�صفيات 
اأن ملف املري�ش وما يحويه من مرفقات �صت�صجل  االليكرتوين حيث 
وحتفظ اليكرتونيًا اأ�صوة  ببقية م�صت�صفيات العال املتقدمة, ويت�صمن 
امل�صت�صفى اأكث من مائة �صرير واأربع �صاالت خا�صة باإجراء العمليات, 

حواراتحوارات

عن  �سمرت  لذلك  املر�سى  �سفاء  يف  اأمال  ال�سحي  بالواقع  النهو�س  يف  امل�ساهمة  اىل  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  �سعت 
وباأجور  واملتخ�س�سة  املتنوعة  الطبية  اخلدمات  تقدم  التي  املتقدمة  وامل�ست�سفيات  الطبية  املجاميع  لتن�سئ  �سواعدها 

تتنا�سب وا�ستطاعة املري�س. 
م�ست�سفى االإمام زين العابدين )عليه ال�سالم( اأحد هذه امل�ست�سفيات, وهو يقدم اخلدمات املرموقة للمر�سى معتمدا على 
الكفاءات الطبية والتقنيات احلديثة, مدير امل�ست�سفى, الدكتور ح�سني علي جميد حتدث ملجلة )الرو�سة احل�سينية( 

عن تفا�سيل ذلك عرب احلوار التايل. 
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المستشفى يتميز بتقديم العالج المتطور بشهادة اغلــــــــــب الشركات الطبية العالمية

احدها متخ�ص�ش بجراحة القلب املفتوح, باالإ�صافة اىل اأ�صرة العناية 
الفائقة واالنعا�ش القلبي والطوارئ.

امل�ست�سفى؟   ت�سمنها  التي  الطبية  التخ�س�سات  • ما 
اجلملة  منها   الطبية  االخت�صا�صات  جميع  ت�صم  امل�صت�صفى   •
الع�صبية, والك�صور واملفا�صل , والباطنية  , واجلراحة العامة وجراحة 
الغدة الدرقية, وجراحة القلب, وجراحة قلب االأطفال, وجراحة االأنف 
واحلنجرة, وجراحة العيون )الفاكو(, واجلراحة التجميلية لت�صوهات 
اق�صام  على  اي�صا  امل�صت�صفى  وحتتوي  القتال,  جبهات  يف  امل�صابني 
املجاري  بجراحة  خا�صة  اأق�صام  يوجد  و  والتوليد,  بالن�صاء  خا�صة 
خا�صة  مراكز  اإن�صاء  على  العمل  ويجري  الليزر,  با�صتخدام  البولية 
بزراعة الكلى, وزراعة القلب بوا�صطة كوادر طبية عراقية وبالتعاون 

مع الكوادر القادمة من خارج البلد.
؟ امل�ست�سفى  يف  العاملة  الطبية  الكوادر  جن�سية  • ماهي 

• املاكات العاملة يف امل�صت�صفى من دول عدة ابرزها لبنان و�صوريا 
ا�صافة اىل الكوادر الطبية العراقية. 

للمري�س؟  االقت�سادي  الو�سع  امل�ست�سفى  يراعي  • هل 
اجلناح  يف  العاج  الأجــور  مقاربة  وهي  مدعومة  العاج  اأجــور  ان   •
اخلا�ش بامل�صت�صفى احلكومي, وتتباين اأجور العاج ح�صب نوع العملية, 
و يوجد لدينا اكث من 1600 نوع من العمليات, ويتميز  امل�صت�صفى على 
للمري�ش  االقت�صادية  يراعي احلالة  باأنه  االخرى  امل�صت�صفيات  �صائر 
وم�صتوى دخله, واي�صا يتميز بيزة اأخرى وهي تقدمي اخلدمة الطبية 

املتقدمة ب�صهادة اغلب ال�صركات الطبية العاملية. 

املراجعون؟  اليه  ما ي�سبو  امل�ست�سفى يف حتقيق  • هل جنح 
املحافظات  يف  االأخـــرى  امل�صت�صفيات  يناف�ش  ا�صبح  امل�صت�صفى   •
والدليل هو ان مراجعي  الطبية,  العراقية يف م�صتوى تقدمي اخلدمة 
املتوفرة  اخلدمات  نتيجة  وذلك  املحافظات,  من  اغلبهم  امل�صت�صفى 

واجلودة العالية لنوعية العاج يف امل�صت�صفى. 
• ما اخلدمات الطبية التي تقدم جلرحى احل�سد ال�سعبي, 

وهل هي جمانا؟
• ان معاجلة جرحى احل�صد ال�صعبي جمانا وح�صب توجيهات املتويل 
تو�صيحها  يجب  نقطتان  وهناك  املقد�صة,  احل�صينية  للعتبة  ال�صرعي 
فيما يخ�ش هذا املو�صوع, االوىل: تتعلق باإجراء العمليات اجلراحية 
تقدم  وهذه اخلدمات  الطبي  واالخاء  القتال  للم�صابني يف جبهات 
جمانا, اما الثانية: فهي مراجعة املري�ش الذي ال يتطلب عاجه اي 
تداخل جراحي فقيمة العاج يف مثل هذه احلالة تكون مدعومة حيث 

يتم خ�صم 25 % من قيمة العاج.
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وللغ�صب اآثار فيح�صل تغرَيرّ اللون و�صدة الرجفة يف اطراف الغا�صب وخروج 
العني  واحمرار  والكام  احلركة  وا�صطراب  والنظام  الرتتيب  عن  االفعال 
بال�صتم والفح�ش  الل�صان انطاقه  اآثاره على  الفم, ومن  باد من  الَزرّ وخروج 
على  االآثــار  ومــن  هادئًا  كــان  اذا  منه  االن�صان  يخجل  بحيث  الكام  وقبح 
ولكن  قتلهم  حد  اإىل  ي�صل  وقد  عليهم  والهجوم  االآخرين  �صرب  االع�صاء 
اآثاره على  ومن  نف�صه,  ما جنى على  املرء خطورة  يعرف  الغ�صب  فتور  بعد 
القلب: احل�صد واحلقد على االآخرين والعزم على اف�صاء �صرهم وحتى وان 
ل ذلك اإىل  كتم الغا�صب غ�صبه لعدم ا�صتطاعته اال�صتمرار يف الغ�صب حتَورّ
حقد دفني يف قلبه يوؤدي به اإىل كره املغ�صوب عليه وا�صتغابته وهتك ا�صراره 

وقطيعته واال�صتهزاء به.
هذا وان من اأهم ا�صباب الغ�صب حب الذات ويتفرع عنه حب املال واجلاه 
وال�صرف والنفوذ والت�صلط وهذه كلها تت�صبب يف ا�صعال نار الغ�صب فاملُبتلى 
بحب ذاته يهتم بهذه االمور كثريًا ويكون لها يف دواخل ومكامن نف�صه مكان 
منها  واحــدة  وامل�صاق يف  ال�صعوبات  بع�ش  املــرء  واجــه  ان  اتفق  فــاإذا  رفيع 
والهيجان  الغ�صب  من  حالة  ت�صيبُه  فيها  يناف�صُه  َمْن  هنالك  باأن  اح�ش  اأو 
دون �صبب ظاهر فا يبَق مالكًا لزمام نف�صه بل ي�صتويل عليه الطمع و�صائر 
الرذائل الناجمة عن حب الذات واجلاه وتقوده لُتخرج اعماله واقواله عن 
قيود العقل وقنوات وم�صارات ال�صرع املر�صومة, ولكن االن�صان اإذا ل يكن ذا 
تعلق �صديد واهتمام وا�صع بهذه االمور فاإن هدوء النف�ش والطماأنينة املتاأتية 
تخطو  ان  من  النف�ش  متنع  فروعه  وباقي  واملقام  اجلــاه  حب  جُمانبة  من 

خطوات ُمتقاطعة مع العدالة والرويَّة.
الُعجب والزهو والكربياء واملراء  ُي�صاف لذلك ا�صباب اخرى للغ�صب منها 
وقلة  وتزلزلها  النف�ش  �صعف  من  نابع  الغ�صب  ومن�صاأ  واملـــزاح..  والعناد 
االميان وعدم االأعتدال يف املزاج ويف الروح وحب الدنيا والغرق يف املاديات 
وَمْن كانت فيه رذائل خلقية كان ا�صرع اإىل الغ�صب ممْن فيهم ف�صائل خلقية 
والغا�صب الذي تع�صف به ثورة غ�صبه يكون �صبيهًا باملجنون الذي فقد عنان 
عقله ويكون عندها كاحليوان املفرت�ش الذي ال تهُمه عواقب االمور فيهجم 
دون اإعمال فكره اأو احتكامه اإىل العقل في�صلك �صلوكًا مذمومًا وقبيحًا يفقد 

�صيطرته على ل�صانه ويده و�صائر اع�صائه.
اأبي جعفر  )عليه  االإمــام  الغ�صب فقد ورد عن  تو�صيح عاج  الــازم  ومن 
ال�صام( قوله )ان هذا الغ�صب جمرة من ال�صيطان ُتوقد يف قلب ابن اآدم 
رت عيناه وانتفخت اوداجه ودخل ال�صيطان فيه  وان احدكم اإذا غ�صب احَمرّ
فاإذا خاف احدكم ذلك من نف�صه فليلزم االر�ش فاإن رجز ال�صيطان يذهب 

عنه عند ذلك(.
واأي�صا فقد ورد عن االإمام الباقر )عليه ال�صام( قوله )ان الرجل ليغ�صب 
قائم  وهو  قوم  على  غ�صب  رجل  فاأميا  النار  يدخل  حتى  ابــدًا  ير�صى  فما 
فليجل�ش من فوره ذلك فاأنه �صيذهب عنه رجز ال�صيطان واأميا رجل غ�صب 

على ذي رحم فليدُن منه فليم�صُه فاأن الرحم اإذا ُم�صت �صكنت( .
والثمرة التي ُتقتطف من هذا احلديث ال�صريف عاجان عمليان حال ظهور 
الغا�صب...  و�صعية  تغيري  اأي  القيام  من  اجللو�ش  وهو  عام  االول  الغ�صب 

•خالد غامن الطائي

عن اأبي عبداهلل عليه ال�سالم انه قال: قال ر�سول اهلل االكرم االعظم )�سلى اهلل عليه واآله( )الغ�سب ُيف�سد االميان كما ُيف�سد اخلل 
الع�سل( وقال اأمري املوؤمنني االإمام علي )عليه ال�سالم( )الغ�سب ُيردي �ساحبه وُيبدي معايبه(  وعن االإمام الباقر )عليه ال�سالم( )َمْن مل 

ميلك غ�سبُه مل ميلك عقلُه( .
يف البدء البد من بيان وتو�سيح الغ�سب فهو ا�ستجابة الأنفعال تتميز بامليل اإىل االعتداء, والغ�سب �ُسعلة من نار وارتفاع حرارة االن�سان 

ر وجهه وعيونه, وقد بنَيّ احد املحققني حقيقة الغ�سب بقوله هو حركة للنف�س يحدث  املختفية داخله فيفور الدم ويغلي ويرتفع حتى يحَمّ
ت نار الغ�سب وا�سرمتها فاحتَدّ غليان دم القلب وامتالأت ال�سرايني  بها غليان دم القلب �سهوة لالأنتقام فاإذا كانت هذه احلركة عنيفة اأجَجّ

والدماغ دخانًا ُمظلمًا م�سطربًا ي�سوء منه حال العقل وي�سعف فعله.

مقاالتمقاالت

نـار الغضــب
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بداية  الغ�صب عند  النف�ش عن  فاأهمه �صرف  للغ�صب  العملي  والعاج 
ظهوره فهو كالنار يزداد �صيئًا ف�صيئًا حتى يتعاىل لهيبُه وت�صتد حرارته 
ويفلت العنان من يد االن�صان ويخمد نور العقل واالميان وُيطفىء �صراج 
وعليه  تعاىل  اهلل  بذكر  نف�صه  ي�صغل  ان  الغا�صب  املــرء  فعلى  الهداية 
فهو  االآخر  العملي  العاج  اما  الرجيم,  ال�صيطان  من  باهلل  اال�صتعاذة 
ُيغرَيرّ  ان  الغا�صب  وعلى  في�صكن غ�صبُه  ان مي�صُه  وهو  باالأرحام  خا�ش 
حالُه فيجل�ش اإذا كان قائمًا وي�صطجع ان كان جال�صًا ومي�صي اذا كان 
الن  باملاء  ي�صتحم  اأو  للو�صوء  والذهاب  فلي�صكت..  غ�صب  واإذا  واقفًا 
الغ�صب حرارة يف االإن�صان وان يفكر الغا�صب يف ف�صائل كظم الغيظ 
الغيظ,  بكظم  ُمتعلقة  احلكيم  القراآن  من  اآيات  ويقراأ  واحللم  والعفو 
قال تعاىل )فاعُف عنهم وا�صفح ان اهلل يحب املح�صنني( �صورة املائدة 
االآية 13 وقوله تبارك ا�صمُه ـ )فمْن عفا وا�صلح فاأجرُه على اهلل( �صورة 
ال�صورى االآية 40, وان يحاول االن�صان ان يزيل اال�صباب املهيجة للغ�صب 
فتور  بعد  االأعتذار  ذل  اإىل  يلجاأ  حتى  يغ�صب  ال  ان  اأي�صًا  يحاول  وان 
الغ�صب وان يتفكر فيما يوؤدي اإليه الغ�صب من الندم واالنتقام والهموم 
قال  ــودة  وامل ال�صلح  اإىل  للعودة  طريقًا  الغا�صب  يرتك  وان  والغموم 
�صبحانه وتعاىل )ادفع بالتي هي اح�صن فاإذا الذي بينك وبينه عداوة 

كاأنه ويل حميم( �صورة ف�صلت االآية 34.
ومن اجلدير بالذكر ان هنالك غ�صبًا حممودًا لان�صان يف احوال معينة 
وهي ان يكون غ�صبه حمايًة لدينه احلق خ�صو�صًا اإذا ا�صتهزاأ اأحد به 
وان يغ�صب لعر�صه غريًة منه و�صهامًة وحميًة وكذلك يف حرب اعداء 
وكذلك  وال�صام(,  ال�صاة  )عليهم  االطهار  واالئمة  والر�صول  اهلل 
فبغ�صبه  املنكر  يرى  حيث  غ�صبه  يكون  وان  والفا�صد  اللئيم  ال�صاح 
اإمن ا�صحاب املنكر الغ�صب من املوؤمنني ازدادوا يف  مينع املنكر فاإذا 

فعل املنكر.
اآخر  اأي حيوان  ب�صبعية  الغا�صب ال ميكن مقارنتها  االإن�صان  ان �صبعية 
وال  الدهر  اعجوبة  كماله  حالة  يف  االن�صان  ان  ومثلما  احليوانات  من 
نظري له كذلك يف حال نق�صه وات�صافه بالرذائل وبال�صفات اخل�صي�صة 
فا مثيل له كذلك لقد و�صفهم اهلل بقوله )ان هم اإال كاالنعام بل هم 
)..فهي  فقال  قلوبهم  وو�صف   ,44 االآية  الفرقان  �صورة  �صبيًا(  ا�صل 
و�صف  ميكن  اذن   ,74 االآيــة  البقرة  �صورة  ق�صوًة(  ا�صد  اأو  كاحلجارة 
�صجية الغ�صب باأنها اأم االمرا�ش النف�صية ومفتاح كل �صر ويقابلها كظم 
الغيظ هذه اخل�صلة العظيمة والكرمية والتي ُعرف بها االإمام مو�صى 
�صفة  ا�صهر  وكانت  )الكاظم(  بـ  وُلقب  ال�صام(  )عليهما  جعفر  بن 
له... قال العلي العظيم يف قراآنه املجيد )والكاظمني الغيظ والعافني 

عن النا�ش واهلل يحب املح�صنني( 

ربا اختلف مع الكثري من الباحثني والكتاب واملوؤرخني يف حتديد الفرتة الزمنية الكت�صاف 
وليدة  تكن  ل  النماذج  تلك  الن  النف�صية  واحلــرب  الدعاية  وا�صاليب  ال�صفراء  ال�صحافة 
الع�صور املتاأخرة او اجليل الذي �صبقها بل اوؤكد ان تلك الو�صائل ظهرت مع ظهور الب�صرية 
بدءا من ابونا ادم وحتى يومنا احلايل, لكنها اختلفت ب�صمياتها وادواتها وو�صائلها, ولعل 
الذي جعلني اتيقن وامت�صك بهذه احلقيقة, ان كل كل نبي او ر�صول بعث  ليبلغ ر�صالة ال�صماء 
كان ي�صتخدم و�صائل اعام ليخرب النا�ش با جاء به, ويف نف�ش الوقت كانت هنالك و�صائل 

اعامية م�صادة ت�صتخدم الكذب واالفرتاء واحليلة لتزييف احلقائق.
ولعلنا نخدع يوميا باكاذيب تلك الو�صائل دون ان ن�صعر بل االدهى من ذلك انخرطنا لنكون 
املعلومة اجلاهزة  على  نعتمد  فيه  ا�صبحنا  الذي  الوقت  لرتويجها خ�صو�صا يف هذا  ادوات 

املنمقة دون ان نتعب انف�صنا بتحليلها والبحث بني �صطورها وال�صعي الكت�صاف اهدافها.
املقدمة اعاه ا�صتوقفتني وانا ا�صمع مرارا وخ�صو�صا حينما يحل �صهر حمرم احلرام عبارة 
)ان ال�صيعة هم من قتل االمام احل�صني عليه ال�صام وهم من يبكون عليه( وكاأننا من خال 
احياء مرا�صيم عا�صوراء نعي�ش يف خداع من ذاتنا او نحاول ان نرمم ما قام به اجدادنا او 

اننا نعي�ش حالة من النفاق الذاتي.
اال ان تلك الكذبة التي خدعت الكثري منا اطلقت بعد ان ايقن املعادون الهل البيت عليهم 
البطولية  مواقفهم  وان  الئمتهم  باخا�صهم  التاريخ  عرب  عرفوا  العراق  �صيعة  بان  ال�صام 
كتب عنها العدو قبل ال�صديق ولعلنا نعي�ش اليوم يف ظل التفاف جماهريي حول مرجع ديني 
وقدمنا الغايل والنفي�ش وا�صتجبنا دون ان نرتدد لفتوى اطلقها كوننا نعتقد انه نائب المام 
ولعل  بيننا,  يعي�ش  امام مع�صوم  اطلقت من  الفتوى  تلك  كانت  لو  بنا  كيف  ولكن  مع�صوم, 
عا�صمة  الكوفة  تكون  ان  من  متخوفا  والزال  وكان  اخلطورة  تلك  ا�صت�صعر  امل�صاد  االعام 
الكوفة  اهل  فنعت  ال�صام  عليه  علي  االمام  بوجه  وقف  من  على  �صاهدة  والب�صرة  للت�صيع 

باخلونة وحا�صاهم من ذلك االتهام ونعت اهل الب�صرة با�صباه الرجال وهم ا�صد الرجال.
ولعلنا لو ا�صتوقفنا قليا وامعنا النظر يف جواب االمام احل�صني عليه ال�صام اىل من را�صله 
من اهل الكوفة جند يف مقدمتها "ب�صم اهلل الرحمن الرحيم: من احل�صني بن على, اإىل املاأ 
من املوؤمنني وامل�صلمني" وناحظ ان االمام احل�صني عليه ال�صام ا�صتخدم عبارة )املوؤمنني 
وامل�صلمني( ول ي�صتخدم كلمة )�صيعتي( وهذا االمر يدل على ان االمام احل�صني عليه ال�صام 
كان يعلم بان بني امية جاءوا برجال من اتباعهم اىل الكوفة على ا�صا�ش انهم من �صيعته 
وطلبوا منهم ار�صال ر�صائل اىل االمام احل�صني ال�صتدراجه اىل كرباء ومن ثم قتله, وهم 
يف اال�صل لي�صوا من �صيعة االمام احل�صني بل من �صيعة بني امية على اعتبار ان كلمة ال�صيعة 
تطلق )لاتباع( ون�صتدل يف ذلك يف الكتاب الذي ار�صله يزيد اإىل ابن زياد حينما كان واليا 
على الب�صرة , كما رواه الفتال الني�صابوري يف رو�صة الواعظني �ش 174: ) اأما بعد : فاإنه 
لي�صق ع�صا  يجمع اجلموع  بها  ابن عقيل  اأن  الكوفة يخربين  اأهل  �صيعتي من  اإيلَّ من  كتب 
امل�صلمني, ف�صر حني تقراأ كتابي هذا حتى تاأتي الكوفة فتطلب ابن عقيل طلب اخلرزة, حتى 

تثقبه فتوثقه اأو تقتله اأو تنفيه وال�صام(.
ولعلنا نتيقن اكث يف و�صف االمام احل�صني عليه ال�صام لهم حينما قال "ويلكم يا �صيعة اآل 

اأبي �صفيان اإن ل يكن لكم دين وكنتم ال تخافون يوم املعاد فكونوا اأحرارًا يف دنياكم".
ختاما فان االمام احل�صني ل يقتل ب�صيف �صيعته وامنا ب�صيف �صيعة بني �صفيان والزال �صيعته 
يندبونه كل �صباح وم�صاء لاخذ بثاأره ويتمنون لو انهم كانوا يف زمانه ملا بقي الل بني امية 

باقية على وجه االر�ش.

•  والء ال�صفاروالئيــــــات

قتلوا الحسين.. ويبكونه!!
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• حم�شن وهيب عبد

• احللقة ال�شاد�شة ع�شر

تناولنا باحللقات ال�شابقة خ�شائ�س الكمال عند الئمة الأطهار 
من اأهل بيت النبي -- اخلا�شة بقدرتهم على الخبار بالغيب 

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

 -- مكلفني وخمتارين من قبله
وعلى هذا �شن�شتكمل �شرد اخل�شائ�س الأخرى لأهل البيت عليهم التي 

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

خصائص  الكمال  لالئمة

حاجة احلكام االمويني اىل كمال 

ال حممد صلوات اهلل عليهم

في رحاب الطاهرينفي رحاب الطاهرين
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حاجة ملوك االمويني اىل كمال ال حممد �صلوات اهلل عليهم
عليه  الباقر  االمــام  قبل  من  مــرة  الول  اال�صامية  العملة  �صك 

ال�صام:
كان عبد امللك بن مروان نظر اإىل قرطا�ش قد طرز ب�صر فاأمر 
برتجمته اإىل العربية, وقد كتب عليه ال�صعار امل�صيحي: االأب واالبن 
والروح. فاأنكر ذلك, وكتب اإىل عامله على م�صر عبد العزيز بن 
والقراطي�ش  للثياب  املطرزين  يحمل  واأن  ذلــك  باإبطال  مــروان 
وغريها اأن يطرزها ب�صعار التوحيد, ويكتبوا عليها: )�صهد اهلل اأنه 
ال اإله اإال هو(. وكتب اإىل عماله يف االآفاق باإبطال ما يف اأعمالهم 
من القراطي�ش املطرزة بطراز الروم, ومعاقبة من وجد عنده �صيئًا 
بعد هذا النهي, وقام املطرزون بكتابة ذلك, فانت�صرت يف االآفاق, 
غ�صبًا  ا�صت�صاط  بذلك  الــروم  ملك  علم  وملا  الــروم.  اإىل  وحملت 
وكتب اإىل عبد امللك اأن عمل القراطي�ش ب�صر, و�صائر ما يطرز 
اإمنا يطرز بطراز الروم اإىل اأن اأبطلته, فاإن كان من تقدمك من 
اخللفاء قد اأ�صاب فقد اأخطاأت, واإن كنت قد اأ�صبت فقد اأخطاأوا, 
لك  بعثت  وقد  واأحببت,  �صئت  اأيهما  احلالتني  هاتني  من  فاخرت 
بهدية ت�صبه حملك, واأحببت اأن جتعل رد ذلك الطراز اإىل ما كان 
اأ�صكرك  االأعاق حالة  اأ�صناف  كان يطرز من  ما  عليه يف جميع 

عليها وتاأمر بقب�ش الهدية.
وملا قراأ عبد امللك الر�صالة اأعلم الر�صول اأنه ال جواب له عنده كما 
فكتب  اخلرب,  فاأخربه  الروم  ملك  اإىل  الر�صول  وقفل  الهدية.  رد 

ملك الروم اإىل عبد امللك يتهدده ويتوعده.
وملا قراأ عبد امللك التهديد �صاقت عليه االأر�ش, وحار كيف ي�صنع 
على  جنيت  الأين  االإ�صام,  يف  مولد  اأ�صاأم  اأح�صبني  يقول:  وراح 
ر�صول اهلل )�صلرّى اهلل عليه واآله( من �صتم هذا الكافر, و�صيبقى 
به ملك  توعدين  الذي  النقد  فاإن  الدنيا  اآخر  اإىل  العار  عليرّ هذا 

الروم اإذا طبع �صوف يتناول يف جميع اأنحاء العال.
اأحد  االأمر فلم يجد عند  النا�ش, وعر�ش عليهم  امللك  جمع عبد 
اأحدهم يدعى: روح بن زنباع, فقال له:  اأ�صار عليه  راأيًا حا�صمًا. 
اإنك لتعلم املخرج من هذا االأمر, ولكنك تتعمد تركه, فاأنكر عليه 

عبد امللك وقال له:
اهلل  )�صلرّى  النبي  بيت  اأهل  من  بالباقر  )عليك  من؟(.  )ويحك 
عليه واآله( فاأذعن عبد امللك, و�صدقه على راأيه, وعرفه اأنه غاب 
عليه االأمر, كتب من فوره اإىل عامله على يثب ياأمره باإ�صخا�ش 
األف  بائة  يجهزه  واأن  به,  واالحتفاء  برعايته  يقوم  واأن  االإمــام 
درهم, وثلثمائة األف درهم لنفقته, وملا انتهى الكتاب اإىل العامل 
قام با عهد اإليه, وخرج االإمام من املدينة اإىل دم�صق. وملا و�صل 

فقال  االأمر  عليه  وعر�ش  به,  واحتفى  امللك,  عبد  ا�صتقبله  اإليها 
)عليه ال�صام(:

)ال يعظم هذا عليك فاإنه لي�ش ب�صيء من جهتني: اإحداهما اأن اهلل 
عز وجل ل يكن ليطلق ما تهدد به �صاحب الروم يف ر�صول اهلل 

)�صلرّى اهلل عليه واآله( واالأخرى وجود احليلة فيه..(.
وطفق عبد امللك حائرًا؟ )وما هي؟(.

قال )عليه ال�صام(: تدعو يف هذه ال�صاعة ب�صناع في�صربون بني 
التوحيد  �صورة  النق�ش  وجتعل  والدنانري,  للدراهم  �صككًا  يديك 
وذكر ر�صول اهلل )�صلرّى اهلل عليه واآله( اأحدهما يف وجه الدرهم, 
واالآخر يف الوجه الثاين, وجتعل يف مدار الدرهم والدينار ذكر البلد 
الذي ي�صرب فيه وال�صنة التي ي�صرب فيها, وتعتمد اإىل وزن ثاثني 
وزن ع�صرة  الع�صرة منها  اإىل  الثاثة  االأ�صناف  درهمًا عددًا من 
مثاقيل, وع�صرة منها وزن �صتة مثاقيل, وع�صرة منها وزن خم�صة 
فتجزئها  مثقااًل,  وع�صرين  واحدًا  جميعًا  اأوزانها  فتكون  مثاقيل, 
من الثاثني في�صرا لعدة من اجلميع وزن �صبعة مثاقيل, وت�صب 
فت�صرب  نق�صان,  وال  زيادة  اإىل  ت�صتحيل  ال  قوارير  �صنجات من 
الدراهم على وزن ع�صرة, والدنانري على وزن �صبعة مثاقيل واأمره 
ب�صرب ال�صكة على هذا اللون يف جميع مناطق العال االإ�صامي, 
واأن يكون التعامل بها, وتلقى ال�صكة االأوىل, ويعاقب باأ�صد العقوبة 
ثانيًا على  لت�صب  االإ�صامية  املعامل  اإىل  وترجع  بها,  يتعامل  من 
الوجه االإ�صامي. وامتثل عبد امللك كام االإمام )عليه ال�صام(, 
الروم  وملا فهم ملك  ال�صام(  راأى )عليه  ال�صكة ح�صبما  ف�صرب 
التي  بال�صكة  التعامل  وظل  �صعيه,  وخاب  يده,  يف  ما  �صقط  ذلك 
�صممها االإمام )عليه ال�صام( حتى يف زمان العبا�صيني )1( وكما 
يظهر وا�صحًا اأن العال االإ�صامي مدين لاإمام الباقر با اأ�صداه 
اإليه من الف�صل يف حترير النقد االإ�صامي واإنقاذه من تبعية الروم 
وجعله م�صتقًا بنف�صه ي�صنع يف الباد االإ�صامية ويحمل ال�صعار 
االإ�صامي ويتعامل به جميع امل�صلمني يف �صتى االأقطار االإ�صامية.

به  افعل ما كنت هددت  الــروم:  امللك على ملك  وعندها رد عبد 
اإليه الأين  به  كتبت  اأغيظه با  اأن  اأردت  اإمنا  العرب. فقال:  ملك 
اأهل  به  يتعامل  ال  الأن ذلك  اأفعل  االآن فا  فاأما  عليه  قــادرًا  كنت 

االإ�صام.
اأ�صار به حممد بن علي بن احل�صني عليهم ال�صام اىل  وثبت ما 

اليوم اإىل اليوم )2(. 
هوام�س البحث: 

  1  ( املحا�سن واالأ�سداد للبيهقي ـ وحياة احليوان للدمريي ج1 �س62. و م�ستدرك الو�سائل )7/  60(، و 
الرو�سة البهية يف �سرح اللمعة الدم�سقية )25/  12( ، و معامل م�سعة من حياة الباقر عليه ال�سام )�س: 127( 

، و االمام الباقر )�س: 17( ، خلفاء املدر�ستني )6/  17(
    2( امل�سدر نف�سه ج2 �س129.
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ــلَّــُم  ـــَك �ــسُ ـــاِئ ـــَي ـــِب ــفــوِف َواأَْن ــــنْيَ الــُطّ َب
ـــعـــَراُجـــُه َقـــْطـــٌف َتــَبـــ  ــٌم ِم ــلَّ ــسُ  ُهــــَو �
اأَِريُجُهم  َجــلَّ   .. الـــَورِد  نــِبــَيــاُء  اأَ ُهــْم   
 , ـــوٍء  �ـــس اأيِّ  مـــن   , ُهـــــُم  َمـــــْن  ُهـــــْم   
دوا  فتج�سَّ بع�سقهم  ممــرعــوَن  ُهـــْم 
ُمْذ َكْرَبُلوا ...  بنَي ال�سحى ووجوههم 
َفَما  َجــَمــاًل  َخْلَفُهْم  َيــْلــَهــُث   .. الليُل 
قَرُقوا  َفرَتَ حى  ال�سُّ اُحُهُم  اقرِتَ َكــاَن 
ــم ُمـــــُدٌن َوحَتــــ ــِه ــاِت ــَم ــِل تــخــ�ــســرُّ يف َك
ـــ اأَْج فِّ  ِللطَّ ُحوا  َتَفتَّ ــوؤاِل  الــ�ــسُّ َفـــْوَق 
اأَْنـُهــٌر   .. املُ�سيئِة  ُكفوِفُهُم  َوَعــَلــى 
ُفراَتَه  الَعنيُد  الَعَط�ُس  ْخــَجــَل  اأَ ُمــْذ 
دمــعــًة  اإال  ــِر  ــه ــن ال عـــيـــوُن  َواأََبـــــــْت   
َوَثاَقُه  �َسقَّ   .. اجُلــْرُح  َحْيُث  َجــاوؤُوَك 
ــرًا  ــُه ــَك اأَْن ــاِء َطــفِّ ــ�ــسَ ــاُلــوا َعــَلــى َرْم �ــسَ
م�سحوا .. على حجِر الطفوِف  فاإْذ ِبِه 
يِف  وَك  َوَراأَ َعِقيَدًة   َهــَواَك   .. �َسِرُبوا 
ِجــَنــاَنــُه  ــنَّ  �ــسَ  .. اهلُل  حيُث  مي�سوَن 
َحُبوا  َي�سْ اأَْن  اَتُهم  جَنَ ِبــاأَنَّ   .. َعِلُموا   
كواكبًا الــرمــاِل  فــوَق   .. اَقَطوا  َفا�سَّ

ــُمــوا  ــلَّ ــقــوَن َو�ــسَ ــيــِه الــَعــا�ــسِ ــلَّــى َعــَل �ــسَ
َدُم  ــُه  �ــسُ ُيــَقــدِّ ــْوٌع  ــسَ �  .. وْرُدُه  ــــاَرَك 
ُموا  َتَب�سَّ  .. ــَهــاَدتــنِي  �ــسَ ــاَلِج  ــِب اْن ــنَي  َب
  ُ منَّ َتـــرَتَ ــُهــْم جنــمــٌة  ــْت ــَل َرتَّ  , فــجــٍر  اأيِّ 
ُمـــوا  ــفِّ َخــــرَي حــكــايــٍة ُمــــْذ َهـــوَّ لــلــطَّ
ـــــِه َفـــٌم  ـــرٌّ جـــلـــيـــٌل  ال يـــبـــوُح ِب �ـــسِ
اأَْحَجُموا  ْو  اأَ َحاِئاًل  ــَك  ُدوَن ــَخــُذوُه  اتَّ
اأَْحــَرُمــوا  َك  ِبُحبِّ ــْذ  ُم  .. َنِبياًّ  ِع�سقًا 
ُم  َيَتَحطَّ جــى  الــدُّ ُظلُم  �ِسيوِفِهم  ـــَت 
َبل�َسُم  ــَهــاَدَة  الــ�ــسَّ اأَنَّ  َتـــَرى   .. ــًة  ــِوَب ـ
َتلُثُم  ــَفــاِهــَك  �ــسِ ِمـــْن  َوَلــِكــْن  َظــمــاأَى  
ــُم  ــَح ــسْ � ـــِه ُرْمـــــٌح اأَ ْي ـــدَّ واحـــمـــرَّ يف َخ
ــــاٌف ُمـــْعـــَدُم  مـــغـــرورقـــًا فــيــهــا َجــــَف
َعـُمــــــوا  ـاِزفـِيـَن .. َترَبْ َوَعـَلى ِرَمــاِل الـنَّ
َزْمَزُم  َك  رْبَ �سَ َبــاأَنَّ   .. الُفَراُت  َفَحَكى 
يتكلَُّم  الَهــَمـى  الغ�سِب  فـــورة  ِمـــْن 
ُتْكَتُم  ال  َحقيقًة   .. اخُلــلــوِد  َمعَنى 
ــُم  ُتــفــ�ــسَ ِبـــــُعـــــْرَوٍة ال  ــنَي  ــِك ــسِّ ــ� ــَم ــَت ُم
َيْنَعُموا   َلــْن  َوُدوَنـــَهـــا  ــَمــاَء  الــ�ــسَّ ــَك  ِتــْل
ُم  ـــرَّ حُمَ الف�سيَح  ـــزَن  احل ُيــعــلــَن  َكـــْي 
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من املرجعية الدينية العليا
للخطباء واملبلغني يف �سهر املحرم 

احلرام لعام 1438هـ

املجتمع  فان  االطروحات،  تنوع   -1
وتربوية  روحية  اىل موضوعات  حيتاج 
يكون  ان  يقتيض  وهذا  وتارخيية 
من  جمموعة  عىل  متوفرا  اخلطيب 
املوضوعات املتنوعة يف احلقول املتعددة 
من  املسرتشدين  حاجة  بعض  تغطي 

املستمعني وغريهم.
لثقافة  مواكبا  اخلطيب  يكون  ان   -2
الشبهات  استقراء  يعني  وهذا  زمانه، 
بحسبها  سنة  بكل  املثارة  العقائدية 
كل  يف  املتغرية  السلوكيات  واستقراء 

املؤمنني،  عىل  متر  فرتة  كل  ويف  جمتمع 
او  فكر  من  يستجد  ما  مواكبة  فان 
حول  االلتفاف  جتعل  ثقافة  او  سلوك 
تاثري  ذا  جديدا  حيا   )(احلسني منرب 

وفاعلية كبرية.
3- حتري الدقة يف ذكر اآليات القرآنية 
الكتب  من  الرشيفة  الروايات  نقل  او 
التارخيية  القصص  حكاية  او  املعتربة 
الثابتة حيث ان عدم التدقيق يف مصادر 
يفقد  املطروحة  القصص  او  الروايات 
اذهان  يف  احلسيني  املنرب  بمكانة  الثقة 

املستمعني.
االستعانة  عن  املنرب  يرتفع  ان   -4
التي  اخليالية  وبالقصص  باالحالم 
تيسء اىل سمعة املنرب احلسيني وتظهره 
انه وسيلة اعالمية هزيلة ال تنسجم وال 
والثقايف  الذهني  املستوى  مع  تتناسب 

للمستمعني.
5- جودة االعداد، بأن يعنى اخلطيب 
موضوعات  من  يطرحه  بام  تامة  عناية 
وتبويبه  املوضوع  ترتيب  حيث  من 
واختيار  واضح  سلس  ببيان  وعرضه 

ب�سم اله الرحمن الرحيم
و�سلى اهلل على حممد واله الطيبني الطاهرين

))ذلك ومن يعظم �سعائر اهلل فانها من تقوى القلوب((
يطل علينا �سهر حمرم احلرام ون�ستذكر من خالله اعظم حركة قادها امل�سلحون يف جمال تطوير املجتمعات وبعث ارادة االمم 
وا�سالح االو�ساع, اال وهي احلركة احل�سينية املباركة, وا�ستذكار هذه احلركة املباركة يلقي على عواتقنا نحن اتباع االمام احل�سني 
بن علي )( م�سوؤولية كربى وهي م�سوؤولية احلفاظ على ا�ستمرار هذه احلركة وتر�سيخ اثارها وابعادها يف النفو�س والقلوب, وال 
يخلو ان�سان ح�سيني من نوع من م�سوؤولية �سواء كان عاملا دينيا او مثقفا او متخ�س�سا يف جمال من جماالت العلوم املادية واالن�سانية 
ومن  وا�سرته  واهله  نف�سه  ا�سالح  خالل  من  املباركة  احل�سينية  الثورة  هذه  على  احلفاظ  م�سوؤولية  يتحمل  منا  فكل  املختلفة, 
خالل قيامه بتوعية املجتمع الذي حوله باأهمية هذه احلركة وعظمة هذا امل�سروع احل�سيني العظيم, ولكن اخلطباء يتحملون 
امل�سوؤولية الكربى بلحاظ انهم يج�سدون الوجه االعالمي حلركة عا�سوراء ومل�سروع �سيد ال�سهداء )( , ولذلك نحتاج ان نتوقف 
قليال لنت�ساءل: هل ان املنرب احل�سيني يقوم بتج�سيد وتفعيل هذه امل�سوؤولية مبا ين�سجم مع مقت�سيات الزمان وم�ستجدات الع�سر 

بحيث يحقق االثار احل�سينية ال�سريفة يف النفو�س والقلوب؟
: )( وانطالقا من هذه النقطة ن�ستذكر بع�س االر�سادات والن�سائح لكل من يعلو منرب �سيد ال�سهداء

تو�سيات عامة
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فتوى  يخالف  ما  ناقل  نقل  اإذا   :27 م�ساألة 
من  اإعام  ــ  االأحوط  على  ــ  عليه  وجب  املجتهد 
�صمع منه ذلك, اإذا كان لنقله دخل يف عدم جري 
ال�صامع على وفق وظيفته ال�صرعية, واإال ل يجب 
يف  املجتهد  اأخطاأ  اإذا  فيما  احلال  وكذا  اإعامه, 

بيان فتواه.
واأما اإذا تبدل راأي املجتهد فا يجب عليه اإعام 
مطابقة  ال�صابقة  فتواه  كانت  اإذا  فيما  مقلديه, 
الناقل  على  يجب  ال  وكذلك  االجتهاد,  ملوازين 

ل الراأي. اإعام تبدرّ
فتوى  يف  الناقان  تعار�ش  اإذا   :28 م�ساألة 
املجتهد فاإن ح�صل االطمئنان النا�صئ من جتميع 
القرائن العقائية بكون ما نقله اأحدهما هو فتواه 
فعًا فا اإ�صكال, واإال فاإن ل ميكن اال�صتعام من 
املجتهد عمل باالحتياط, اأو رجع اإىل غريه ــ وفق 
من  التمكن  حني  اإىل  الواقعة  ر  اأخرّ اأو  ــ,  �صبق  ما 

اال�صتعام.
يف  تعترب  اأنها  مررّ  التي  ــ  العدالة   :29 م�ساألة 
مرجع التقليد ــ هي: اال�صتقامة يف جادة ال�صريعة 
املقد�صة النا�صئة غالبًا عن خوف را�صخ يف النف�ش, 
ن,  وينافيها ترك واجب اأو فعل حرام من دون موؤمِّ
وال فرق يف املعا�صي من هذه اجلهة بني ال�صغرية 
املع�صية  وقوع  بجرد  العدالة  وترتفع  والكبرية, 

وتعود بالتوبة والندم.

التقليد

منهاج ال�ساحلني 
اجلذابة  واالساليب  العبارات 
فان  واملتابعني،  املستمعني  لنفوس 
اخلطيب  من  الكبري  اجلهد  بذل 
وترتيبها  املوضوعات  اعداد  يف 
وعرضها بالبيان اجلذاب سيسهم يف 
تفاعل املستمعني مع املنرب احلسيني.

 )( البيت  اهل  تراث  ان   -6
مهارة  ولكن  مجيل  عظيم  كله 
باختيار  يربز  وابداعه  اخلطيب 
التي  واالحاديث  النصوص 
الشعوب  جلميع  جاذبية  تشكل 
ومشارهبم  ادياهنم  اختالف  عىل 
ملا  انتهاجا  واالجتامعية  الفكرية 
الناس  عرف  )لو   )( عنهم  ورد 
حماسن كالمنا اذا لتبعونا(، وحماسن 
يتحدث  الذي  تراثهم  هو  كالمهم 
تنجذب  التي  االنسانية  القيم  عن 
بمختلف  الشعوب  كل  اليها 

توجهاهتا الثقافية والدينية.
7- طرح املشاكل االجتامعية الشائعة 
فليس  الناجعة،  باحللول  مشفوعة 
اخلطيب  يقترص  ان  املستحسن  من 
كمشكلة  املشكلة  عرض  عىل 
التفكك االرسي او مشكلة الفجوة 
االكرب  واجليل  الشبايب  اجليل  بني 
فان  غريها،  او  الطالق  مشكلة  او 
ذلك مما يثري اجلدل دون مسامهة من 
لذلك  فاعل،  تغيريي  دور  يف  املنرب 
احلسيني  املنرب  رواد  من  املأمول  من 
من  االختصاص  ذوي  استشارة 
اهل اخلربة االجتامعية  ومحلة الثقافة 
يف  االجتامع  وعلم  النفس  علم  يف 
للمشاكل  الناجعة  احللول  حتديد 
عرض  ليكون  املختلفة  االجتامعية 

عرضا  باحلل  مشفوعة  املشكلة 
تغيرييا تطويريا ينقل املنرب من حالة 
والريادة  التفاعل  حالة  اىل  اجلمود 
املجتمعات  اصالح  يف  والقيادة 

وهتذيبها.
عن  احلسيني  املنرب  يتسامى  ان   -8
اخلوض يف اخلالفات الشيعية سواء 
فان  الشعائر  او جمال  الفكر  يف جمال 
يوجب  اخلالفات  هذه  يف  اخلوض 
انحياز املنرب لفئة دون اخرى او اثارة 
فضوى اجتامعية او تأجيج االنقسام 
لوحدة  راية  املنرب  بينام  املؤمنني،  بني 
الذي  احلسيني  للنور  ورمز  الكلمة 
الشهداء  سيد  حمبي  قلوب  جيمع 
وتعاون  واحد  مسار  هي   )(

فاعل.
الفقهية  باملسائل  االهتامم   -9
العبادات  جمال  يف  االبتالئية 
عرضها  خالل  من  واملعامالت 
باسلوب شيق واضح يشعر املستمع 
لواقعه  احلسيني  املنرب  بمعايشة 

وقضاياه املختلفة.
املرجعية  امهية  عىل  الرتكيز   -10
العلامئية  والقاعدة  العلمية  واحلوزة 
االمامي  املذهب  قوة  رس  هي  التي 
ورمز عظمته وشموخ كيانه وبنيانه.

للجميع  وتعاىل  تبارك  اهلل  نسال 
الشهداء  سيد  طريق  خلدمة  التوفيق 
وجهاء  مجيعا  جيعلنا  وان   )(

باحلسني )( يف الدنيا واالخرة.
واحلمد هلل رب العاملني والصالة عىل 

حممد واله الطيبني الطاهرين.
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درا�سته :
اأخذ يح�صر درو�ش املقدمات وال�صطح على ف�صاء النجف االأ�صرف حتى انتهى 
وا�صتفاد  واأكث من الزمهم  اأبرز علماء ع�صره,  لدى  البحث اخلارج  بدرا�صة 

منهم:
1-اآية اهلل العظمى ال�صيخ �صياء الدين العراقي قد�ش �صره.

2-اآية اهلل العظمى ال�صيد اأبو احل�صن االأ�صفهاين قد�ش �صره.
د ح�صني النائيني قد�ش �صره. اآية اهلل العظمى ال�صيخ حممرّ

ونبغ نبوغًا باهرًا ظاهرًا, ومتَيرّز بني اأقرانه بالغًا املراتب العليا يف العلم وُعرف 
بدقة النظر والتحقيق والتبحر.

مكانته العلمية :
كان من نوابغ ع�صره, ومن الذين متَيرّزوا بالتحقيق والتدقيق, وكان ذا اإطاع 
رًا, له اإحاطة وا�صعة بالفروع الفقهية,  وا�صع بالعلوم الدينية, وكان فقيهًا متبحرّ
التاريخ  املت�صِلرّعني يف  وهو من  راقية,  وتاأ�صي�صات  له نظريات  ق  واأ�صويل حمقرّ

واللغة واالأدب .
تدري�سه وتالمذته :

نظرًا ملكانته العلمية و�صهرته يف احلوزة العلمية فقد التف حوله ثلة من اأفا�صل 
الغزير,  علمه  من  ي�صتفيدون  فكانوا  والنابهني,  واملتميزين  امل�صتغلني  الطلبة 
وي�صتقون من َمعني ف�صله الكبري, واأ�صبحوا فيما بعد من املراجع واملجتهدين 

والعلماء واملحققني, نذكر منهم:
اآية اهلل ال�صيد يو�صف احلكيم, اآية اهلل ال�صيخ حممد تقي اجلواهري, اآية اهلل 
ال�صيد  اآية اهلل  د �صعيد احلكيم,  ال�صيرّد حممرّ اآية اهلل  ال�صي�صتاين,  ال�صيرّد علي 
مرت�صى  ال�صيخ  اهلل  اآية  التربيزي,  الغروي  علي  املريزا  اهلل  اآية  القمي,  تقي 
الدين  ال�صيد عاء  اآية اهلل  د تقي احلكيم,  ال�صيد حممرّ اآية اهلل  الربوجردي, 

بحر العلوم, اآية اهلل ال�صيخ قربان علي املحقق الكابلي, اآية اهلل ال�صيد حممد 
�صرح  الطهراين )�صاحب  احل�صيني  ها�صم  ال�صيد  اهلل  اآية  اخللخايل,  مهدي 

التجريد(, احلجة ال�صيد عبدالرزاق املقرم وغريهم.
كما كان جمل�صه العلمي مق�صدًا للعلماء والف�صاء حيث تطرح امل�صائل الفقهية 
�صعيد  حممد  ال�صيد  املرجع  يقول  التاريخية,  واملوا�صيع  واالأدبية  والعلمية 
احلكيم دام ظله: اإن ا�صتفادتي من جمال�صة ال�صيخ احللي اأكث من ا�صتفادتي 
من ح�صوري يف در�صه, من دون اأن يعني ذلك التقليل من اأهمية در�صه, وامنا 

لبيان مدى الفائدة يف تلك املداوالت العلمية امل�صتمرة مع ال�صيخ احللي.
اأقوال ونظر العلماء فيه :

1-نقل اآية اهلل العظمى ال�صيد حممد �صعيد احلكيم دام ظله عن اآية اهلل ال�صيخ 
اأف�صل  ال�صيخ ح�صني احللي  النائيني كان يرى  اأن والده املحقق  النائيني  علي 

تامذته.)مقدمة اأ�صول الفقه(.
ونقل عن املريزا النائيني اأي�صًا اأنه يقول عن ال�صيخ ح�صني احللي:

)ما من م�صاألة تطرح حتى يكتب عنها ر�صالة م�صتملة على التحقيق والتدقيق 
ونقل كافة االأقوال فيها(

النائيني  اأ�صتاذه املحقق املريزا  اإياه  اإجازة االجتهاد التي منحها  وقد جاء يف 
رحمه اهلل:

)وممن جد يف الطلب والعمل به هو قرة عيني العال العامل العام والفا�صل 
الكامل الهمام �صفوة املجتهدين العظام وعماد االأعام وركن االإ�صام املوؤيد 
امل�صدد والتقي الزكي جناب االآغا ال�صيخ ح�صني النجفي احللي كثرّ اهلل تعاىل 
ال�صبيل برهة  فلقد بذل يف هذا  اآماله  الدارين  وبلرّغه يف  اأمثاله  العلم  اأهل  يف 
من عمره, وا�صتغل به �صطرًا من دهره, وقد ح�صر اأبحاثي الفقهية واال�صولية 
وتنقيحه,  و�صبطه  ا�صتفاده  ما  كتابة  باذاًل جهده يف  فاح�صًا جمتهدًا,  باحثًا 
فاأ�صبح وبحمد اهلل تعاىل من املجتهدين العظام واالأفا�صل االأعام, وحق له 

ال�سالمي ح�سني  • اعداد: 

مع التابعينمع التابعين

)(ال�سيخ ح�سني احللي
) 1309 هـ - 1394 هـ (

الفقيه املحقق واألصويل املدقق
 آية اهلل املقّدس

   هو ال�سيخ ح�سني بن علي بن ح�سني بن حمود بن ح�سن احلِلّي النجفي, ولد عام 1309 هـ مبدينة النجف االأ�سرف من اأَبَوين 
كرمَيني, ون�ساأ حتت رعاية والده ال�سيخ علي املتوفى �سنة 1344هـ,واأخذ درو�سه االأولية عند والده وف�سالء ع�سره.
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العمل با ي�صتنبطه من االأحكام على النهج اجلاري بني املجتهدين االأعام, 
فليحمد اهلل تعاىل على ما اأواله, ولي�صكره على ما اأنعمه به وحباه, فلقد كث 
عنهم  وينجلي  ال�صرى  القوم  يحمد  ال�صباح  وعند  الوا�صلون  وقَلرّ  الطالبون 

غاالت الكرى...(
اأحد  اأن  ظله-  -دام  اخلرا�صاين  ال�صم�ش  ح�صني  ال�صيد  اهلل  اآية  2-ينقل 
الطاب يف م�صهد اأراد الهجرة اإىل النجف االأ�صرف فا�صت�صار املرجع الكبري 
اآية اهلل العظمى ال�صيد املياين قد�ش �صره عن ح�صوره عند اأ�صاتذة النجف 
االأ�صرف, فما اأ�صار عليه اإال باثنني وهما ال�صيد اخلوئي وال�صيخ ح�صني احللي. 
بالتحقيق,  عرف  وقد  الطهراين:  بزرك  اآغا  ال�صيخ  املتتبع  احلجة  قال  3ـ 
ة, و�صرف النف�ش, وُح�صن االأخاق, وكثة التوا�صع,  ر, والُترّقى, والِعَفرّ والتبُحرّ
كما اإنرّه من الذين يخدمون العلم للعلم, ول يطلب الريا�صة, ول يتهالك يف 

ر بني اجلميع. �صبيل الدنيا, وهو من اأجل ذلك حمبوب مقَدرّ
4- قال ال�صيخ جعفر حمبوبة: كان من رجال العلم البارزين, ومن اأهل الف�صل 
ب العلم ال�صاهرين  ال�صابقني, مرغوب يف التدري�ش, التفرّ حوله ُثلرّة من طارّ

على حت�صيل ما ي�صتفيدون من علمه, وي�صتقون من معني ف�صله.

�سفاته واأخالقه : نذكر منها ما يلي :
كان  فقد  الب�صاطة,  معنى  بكل  وب�صيطًا  احلدود,  اأبعد  اإىل  متوا�صعًا  كان 
متوا�صع  بيت  ميلك  فكان  وَم�ْصَيِته,  وماأكله,  وملب�صه,  م�صكنه,  يف  متوا�صعًا 
ة اأ�صكالها, لذلك جتده ال  ي�صكن فيه هو وعائلته, وكان ال يحبرّ امَلظاهر بكافرّ

يعتني بظهره, وال يهتم بقيافته.
اإمكانياته املحدودة,  للزهد من معنى, وكرميًا رغم  كما كان زاهدًا بكل ما 
واملحتاجني,  وامل�صاكني  الفقراء  به  يوا�صي  اأن  اإالرّ  ِقيمة,  للمال  يجد  ال  فكان 
ٌة(  ا�صَ وكان م�صداقًا لقوله تعاىل: ) َوُيوؤِْثُرْوَن َعَلى اأَْنُف�ِصِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخ�صَ

احل�صر : 9 .
الهداية  يف  طِيرّبة  واأ�صَوة  وال�صاح,  الورع  يف  به  ُيحتذى  مثااًل  كان  وكذلك 
ة ورعه واحتياطه اأنرّه ل يت�صَدرّ للزعامة الدينية التي  واالقتداء, وكان من �ِصَدرّ
َوَثَنى  نف�صه,  ة دفعها عن  ب منها, وكم من مررّ يتهَررّ اإليه, فكان  ه  تتوَجرّ كانت 

طرفه عنها.
واإىل جانب مقامه العلمي العايل فيما يرتبط بالفقه واالأ�صول كان اأي�صًا اأديبًا 
ممتازًا, وقد مار�ش االأدب يف �صبابه ُبرهًة من الزمن, وربا تعاَطى ال�صعر 
اظ, فيها  بني اأقرانه, وكانت مدينة النجف االأ�صرف يف عهد �صبابه ك�صوق عكرّ
الع�صرات من النوادي االأدبية, يح�صرها اأعام االأدب وكبار ال�صعراء, وكان 
ال�صيخ احللرّي يح�صر تلك املجال�ش, ويتخذها و�صيلة لرتوي�ش الروح, وللتعبري 

عن خواطره وخواجله .

موؤلفاته:
وال�صيد  والعراقي  النائيني  اأ�صاتذته  بحث  تقريرات  املخطوطات:  من  له 
االأ�صفهاين, تعليقة على كتاب املكا�صب, ر�صالة يف اأخذ االأجرة على الواجبات, 
ر�صالة يف اإحلاق ولد ال�صبهة بالزواج الدائم, ر�صالة يف حكم بيع جلد ال�صب, 

االأو�صاع اللفظية واأق�صامها, �صرح لكتاب كفاية االأ�صول, وغريها.

وطبع له:
اهلل  اآية  بقلم  در�صه  تقريرات  وهي  امل�صتحدثة  امل�صائل  يف  فقهية  -بحوث 

ال�صهيد ال�صيد عز الدين بحر العلوم.
-دليل العروة الوثقى بقلم اآية اهلل ال�صيخ ح�صن �صعيد الطهراين يف جملدين.

وهذان الكتابان قد ُطبعا يف حياته, ومما ُطبع موؤخرًا:
-اخليارات بقلم اآية اهلل ال�صيد حممد ح�صني الطهراين يف جملد واحد.

ال�صيد  اهلل  اآية  بقلم  الفقهي(  ال  االأ�صويل  البحث  )من  والتقليد  -االجتهاد 
حممد ح�صني الطهراين يف جملد واحد.

حليته,  اأو  احليوان  قتل  حرمة  ر�صالة  علمية  درا�صات  جملة  له  ن�صرت  كما 
ور�صالة يف ق�صد معاين ما ُيقراأ يف ال�صاة.

كتابة ثاث  عبارة عن  والكتاب  اثني ع�صر جملدًا,  ويقع يف  الفقه,  -اأ�صول 
ت�صع  واحدة  كل  ا�صتغرقت  وقد  احللي  ال�صيخ  يلقيها  كان  اأ�صولية  دورات 
�صنوات, وقد كان حمور بحثه يف ق�صم مباحث االألفاظ كتاب اأجود التقريرات 
وهو تقرير بحوث املريزا النائيني بقلم ال�صيد اخلوئي, وقد كان ال�صيخ احللي 
يذكر تعليقات واإ�صكاالت ال�صيد اخلوئي املوجودة يف الهام�ش ويناق�صها, وهذا 

الق�صم ا�صتوعب خم�ش جملدات من كتابه اأ�صول الفقه.
اأما الق�صم الثاين وهو ما يعرف باالأ�صول العملية فقد كان حموره كتاب فوائد 
االأ�صول الذي هو اأي�صًا تقرير لبحث املريزا النائيني بقلم ال�صيخ حممد علي 
اأ�صول  كتاب  من  جملدات  �صبع  الق�صم  هذا  وُي�صكل  اخلرا�صاين  الكاظمي 

الفقه.
وامللفت للنظر هو اأن ال�صيخ احللي عند مناق�صته لتعاليق ال�صيد اخلوئي كثريًا 
وكاأن  للمطلب,  بل يف عر�صه  النائيني  ال�صيخ  ما كان يخطوؤه يف فهمه ملراد 
اخلوئي  ال�صيد  ن�صرها  التي  النائيني  مدر�صة  مباين  فهم  ليغري  اأتى  الكتاب 

ج الكثري من املجتهدين املنتمني اإليها. و�صيرّد اأركانها وخررّ
الكاظمي  ال�صيخ  كتبه  وما  اخلوئي  ال�صيد  كتبه  ما  بني  يقارن  فاإنه  كذلك 
وبني ما كتبه وحرره هو بل و ي�صتعني با كتبه غريه من تامذة املحقق 
النائيني الكبار, فقد كان يحتفظ بتقريرات اآية اهلل العظمى ال�صيد جمال 
النائيني  للمريزا  االأوىل  الدورة  ُيعد من طاب  الكلبيكاين والذي  الدين 
مراد  ويك�صف  البحث  مركز  اإىل  ي�صل  كي  ذلك  كل  يف  ويتاأمل  ويقارن 

اأهل الف�صل  اأمترّ وجه واأظهر �صورة, وال يخفى على  النائيني على  اأ�صتاذه 
ما لهذا االأمر من اأهمية كبرية.

وقد ُطبع هذا الكتاب بتوجيه من �صماحة ال�صيد ال�صي�صتاين دام ظله.
وفاته :

ال 1394 هـ بدينة النجف  تويفرّ ال�صيخ احللرّي قد�ش �صره يف الرابع من �صورّ
االأ�صرف, و�صلى عليه زعيم احلوزة العلمية �صماحة اآية اهلل العظمى ال�صيد 
اخلوئي, ودفن قد�ش �صره بقربة اأ�صتاذه ال�صيخ النائيني بال�صحن احليدري 

ال�صريف لاإمام علي ) عليه ال�صام ( .
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وحدة اإلعالم النسوي
تختتم دورة الطالبة المثالية
اختتمت وحدة االإعالم الن�سوي يف العتبة احل�سينية املقد�سة باال�ستعانة بنخبة 

من اال�ساتذة املخت�سني الدورة التنموية للطالبات املثاليات. 

وقد األقى �صماحة املتويل ال�صرعي للعتبة احل�صينية املقد�صة ال�صيخ عبد 
فيها"  جاء  ار�صادية  كلمة  بالطالبات  لقائه  خال  الكربائي  املهدي 
جملتها  ومن  الركائز  من  جمموعة  اىل  حتتاج  القيادية  ال�صخ�صية  ان 
ثقافات  اي�صا  لديها  ان يكون  الدينية ويجب  الثقافة  و  الوا�صعة  الثقافة 
اخرى بحيث جتمع هذه الثقافات لكي تكون موؤثرة وت�صاف لها القدرات 
فيها  يعي�ش  التي  والبيئة  الظروف  حتمل  من  لتمكنه  للطالب  النف�صية 
على  التاأثري  قدرة يف  له  كان  التحمل  على  قدرة  له  الطالب  كان  فكلما 
الذي  واآلــه(  عليه  اهلل  )�صلى  حممد  النبي  ان  ناحظ  لذلك  املجتمع, 
العن�صر  فيه هذا  برزت  الب�صر  و�صيد  الكائنات  و�صيد  االنبياء  �صيد  هو 
اأوذيت(  اأوذي نبي بثل ما  التحمل حيث جاء يف احلديث)ما  من قوة 
له  تعر�ش  ما  مثل  وا�صطهاد  الأذى  تعر�ش  الكون  يف  احد  هناك  فلي�ش 
النبي )�صلى اهلل عليه واآله( فنجاحه يف الر�صالة كان جناحَا يف حتمله 

هذه  تكون  ان  ياأمل  كان  لذلك  واالبــتــاءات  واملحن  امل�صاعب  ملختلف 
ال�صمة موجودة يف اتباعه".

الداخلية  التحديات  مواجهة  يف  دور  له  النف�صي  اجلانب  " ان  واأو�صح 
القدرة  له  لتكون  النف�ش  جماهدة  من  له  فابد   االإن�صان  يف  املــوؤثــرة 
على التكامل وبناء ال�صخ�صية فجهاد النف�ش هو اجلهاد االكرب, اإذ ان 
من  تعترب  النف�ش  وجماهدة  خارجية  وحتديات  داخلية  حتديات  هناك 
قادر على  االإن�صان  التي جتعل  املهمة  العوامل  الداخلية ومن  التحديات 

التكامل والو�صول اىل مرحلة بناء ال�صخ�صية االمثل".
  اما امل�صرف على االإعام الن�صوي, ومدير مكتب االأمني العام للعتبة 
تفاعله  ــدى  اأب فقد  البناء"  الدين  �صعد  ال�صيد  املقد�صة,  احل�صينية 
وارتياحه ملا مت تقدميه يف الدورة من مناهج علمية ر�صينة وملا اأظهرته 
الطالبات من اهتمام, اإذ رحب بهن و اثنى عليهن مل�صاركتهن يف الدورة, 

تقاريرتقارير

حمرم احلرامـ  1438 هـ38



العتبة  تقدمها  التي  الكبرية  وامل�صاريع  والن�صاطات  الفعاليات  مبينا 
احل�صينية املقد�صة ملختلف �صرائح املجتمع ال�صيما �صريحة ال�صباب, و 

قد �صاركت الطالبات يف ابداء اآرائهن و مقرتحاتهن".
فعاليات الدورة

وذكرت م�صوؤولة االإعام الن�صوي يف العتبة احل�صينية املقد�صة, املهند�صة 
ندى اجلليحاوي" ان الدورة ت�صمنت �صل�صة حما�صرات تنموية ثقافية 
و  بغداد  جامعات  من  اال�صاتذة  و  املدربني  من  جمموعة  فيها  حا�صر 
كرباء والنجف اال�صرف و بابل  ب�صاركة 87 طالبة, وا�صتمرت ل�صبعة 

اأيام.
علي  اال�ــصــتــاذ  الــــدويل  املــــدرب  منها  االول  ــيــوم  ال حــا�ــصــر يف  وقـــد   
ال�صمري)ممار�ش يف الربجمة اللغوية الع�صبية من قبل االحتاد الدويل 
)التخطيط  بعنوان  حما�صرته  وكانت  الع�صبية(,  اللغوية  للربجمة 
اال�صرتاتيجي ال�صخ�صي(, وت�صمنت حتديد االهداف و عنا�صر القوة 
واقام  الفرد يف حياته  يواجهها  التي  الفر�ش  و  التحديات  و  ال�صعف  و 
فكانت  ريهام ح�صني حممد,  الدكتورة  اما  تدريبية,  ذلك متارين  بعد 
النماذج  حما�صرتها بعنوان )التميز م�صوؤولية(, وحتدثت خالها عن 

ال�صاحلة من �صلف املا�صي و كيف برزت ا�صمائهم من خال اأخاقهم 
و مواقفهم بحيث كانوا مناذج يقتدى بهم و مثال ناجح للمجتمع.

واملجتمع  االجتماعية  الدرا�صات  ق�صم  رئي�ش  قدم  الثاين  اليوم  ويف   
عبد  حممد  الدكتور  احل�صارية,  والتنمية  االبحاث  موؤ�ص�صة  يف  املدين 
الذات  وتنمية   .. الب�صرية  التنمية   ( بعنوان  حما�صرة  نا�صر  احل�صن 
االول: مدخل نظري  املحور  اربعة حماور,  املحا�صرة على  وتوزعت   ,)
اىل التنمية الب�صرية وتنمية الذات. املحور الثاين: العادات التي تك�صب 
الرابع:  املحور.  النجاح  خطوات  الثالث:  املحور  والتميز.  النمو  الذات 
التميز يف االداء. وتخللت املحا�صرة طرح ت�صاوؤالت من قبل املحا�صر, 

واجابات وت�صاوؤالت من جانب الطالبات احلا�صرات.
وحملت  ال�صمري  علي  الــدويل  للمدرب  فكانت  الثانية  املحا�صرة  اما   
عنا�صر  عــدة  و�صح  خالها  ومــن  االحــبــاط(  مــن  عنوان)التخل�ش 
للتخل�ش منه وتتمثل بجموعة من القيم و التي منها املحبة و العطاء و 

التميز و اللباقة".
واأكملت اجلليحاوي" اأما اليوم الثالث من الدورة فقد �صهد حما�صرة 
العلوية املقد�صة الباحثة اال�صامية,  مل�صوؤولة الق�صم الن�صوي يف العتبة 
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منال ح�صني  حتت عنوان   )ال�صخ�صية القدوة و االمنوذج( اأو�صحت 
االعــداء  يعمل  كيف  و  اهميته,  مدى  و  املجتمع  يف  القدوة  معنى  فيها 
على ت�صقيط و هدم القدوة الذي عن طريقه يهدمون املجتمع و االمة, 
هي  ما  و  ا�صطفائهم,  كيفية  و  ال�صفوة  معنى  ذلــك  بعد  وو�صحت  و 
املوا�صفات التي يجب ان يتحلى بها ال�صفوة, و اخريًا ا�صارت اىل دور 
مثال  خري  ان  الباحثة  وذكــرت  قيادية  تكون  كيف  و  القيادة  يف  املــراأة 
)عليهما  زينب  ال�صيدة  و  الزهراء  فاطمة  موالتنا  القيادية  املراأة  على 

ال�صام(.
فكانت   الكابي  ا�صامة حمودي  اال�صتاذة  الب�صرية  التنمية  مدربة  اما   
ب�صورة  القيادة  عرفت  حيث   , الناجح(  )القائد  بعنوان  حما�صرتها  
الناجح  القائد  بني  الفرق  و  للقائد  العام  املفهوم  اىل  تطرقت  و  عامة 
و الفا�صل مع اعطاء امثلة, و ما هي ال�صفات التي يجب ان يتحلى بها 
اىل  فعال  من  و  فعال  اىل  عــادي  من  االن�صان  حتويل  كيفية  و  القائد, 

قيادي , و ت�صمنت املحا�صرة تدريبات عملية للطالبات".
وتابعت" اما يف اليوم الرابع من الدورة  فقد حا�صر فيه رئي�ش ق�صم 
العلوم الرتبوية و النف�صية يف جامعة كرباء و مدرب التنمية الب�صرية, 
كانت  و  االزيــرجــاوي,  احل�صني  عبد  احمد  الدكتور  امل�صاعد  االأ�صتاذ 

حما�صرته بعنوان ))كيف تكون ايجابيًا( حيث و�صح عدة نقاط والتي 
ق�صم  م�صوؤول  قدم  كما  ايجابيًا,  ال�صخ�ش  يكون  ان  خالها  من  ميكن 
االإعام يف العتبة احل�صينية املقد�صة, اال�صتاذ حيدر ال�صامي حما�صرة 
النه�صة  يف  ال�صام(  زينب)عليها  لل�صيدة  االإعامي  )الــدور  بعنوان 
احل�صينية( واأو�صح للطالبات من خالها جملة من املفاهيم والق�صايا 
ثم  وظائفه,  و  اهدافه  و  االإعــام  اجلوهرية, حيث حتدث عن مفهوم 
عرج بعد ذلك على دور ال�صيدة زينب )عليها ال�صام( يف ن�صرة االإمام 
احل�صني )عليه ال�صام( من خال ُخطبها و�صعيها  لك�صف املاب�صات و 
ك�صر جدار التزييف االإعامي يف ق�صية االإمام احل�صني )عليه ال�صام( 
و تعبئة اجلماهري �صد يزيد بن معاوية )لعنة اهلل عليهما(, وتطرق اىل 
ال�صام  ال�صام( من كرباء اىل  ال�صيدة زينب )عليها  �صبي  ان حركة 
تعترب حركة اإعامية �صخمة ف�صحت اعداء االإ�صام و ك�صفت نواياهم 

ال�صيئة اأمام النا�ش".
األقى  الـــدورة  من  اخلام�ش  اليوم  يف  حديثها"  اجلليحاوي  ووا�صلت 
عميد كلية طب االأ�صنان يف جامعة كرباء, و مدرب التنمية الب�صرية, 
الدكتور علي طارق عبد احل�صني حما�صرة  بعنوان )التفكري املنظومي( 
التفكري,  انواع  املنظومي  وعدد  للتفكري  كامًا  تعريفًا  اعطى  خالها 
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حمن الارّميكلمة البد منها •  عبدالررّ

م  يوم عا�صوراء من اأعظم االأيام يف التاريخ االإ�صامي, ففي العا�صر من حمررّ
احلرام من �صنة 61 هجرية حدثت الفاجعة العظمى وامل�صيبة الكربى حينما 
جني بال�صاح الإ�صكات �صوت احلقرّ  ت ع�صرات االألوف من الفر�صان املدجرّ ا�صطفرّ
ام( الذي قال كلمته امل�صهورة: »اإينرّ ل اأخرج  املتمثرّل باالإمام احل�صني )عليه ال�صرّ
ي« ة جدرّ ا خرجُت لطلِب االإ�صاح يف اأمرّ اأ�ِصرًا وال َبَطرًا وال ظاملًا وال ُمْف�ِصدًا اإمنرّ
حينما  اجلرائم  اأب�صع  فارتكبوا  احل�صينيرّة  للثورة  قمعهم  يف  اأميرّة  بنو  وبالغ 
ــني و�ــصــيــد �ــصــبــاب اأهـــل اجلــنــة اأجمعني  تــكــالــبــوا عــلــى ريــحــانــة خـــامت الــنــبــيرّ
واأخـــذه  بــاجلــراحــات  اأثــخــنــوه  والــ�ــصــهــام حتى  ــاح  ــرم وال بــاحلــجــارة  ب�صربه 
على  بال�صيف  ف�صربه  ن�صر  بــن  مالك  فــجــاءه  لي�صرتيح  فوقف  ــدم  ال نزيف 
املقد�ش. راأ�ــصــه  واحــتــز  املــلــعــون, وطعنه  ال�صمر  اإلــيــه  بــدر  ثــمرّ  ومــن  راأ�ــصــه, 
وا كلرّ روؤو�ش ال�صهداء حتى الطفل الر�صيع كما يف بع�ش  ل يكتِف القوم بذلك بل حزرّ
الروايات, ثمرّ �صلبوا االأج�صاد الطاهرة فاأخذوا قمي�ش احل�صني وعمامته ونعله 
وا ج�صده الطاهر بحوافر اخليل, وتركوه عاريًا على الرم�صاء,  وخامته, ثمرّ ر�صرّ
من غري غ�صل وال كفن, ثمرّ طافوا براأ�صه ال�صريف وروؤو�ش اأ�صحابه واأهل بيته 
ة الرماح وا�صتعر�صوها مع ال�صبايا من  التي بلغْت اثنان و�صبعون راأ�صًا على اأ�صنرّ
بني ها�صم يف الكوفة ثمرّ �صاروا بها اإىل الطاغية يزيد بن معاوية يف باد ال�صام.
وانحرف  زاغ  ما  اإ�صاح  ام( هو  ال�صرّ االإمــام احل�صني )عليه  كان هدف  اإذن 
فقد  و�صلرّم(,  ــه  واآل عليه  اهلل  )�صلرّى  النبيرّني  خــامت  ه  جــدرّ ور�صالة  منهج  من 
االأكــــرم )�ــصــلرّــى اهلل عليه  الــر�ــصــول  جــاء  الــتــي  االأخــــاق  مــكــارم  انح�صرت 
وماتت  احلنيف,  الــديــن  معال  وانــدثــرت  واإثــبــاتــهــا,  لغر�صها  و�صلرّم(  واآلـــه 
ــة اىل ملٍك  ــــة االإ�ــصــامــيرّ ــة, وانــقــلــبــت قــيــادة االأمرّ قــيــم الــعــدالــة االجــتــمــاعــيرّ
زنيم.. اىل  ُعُتلٍّ  اىل  نــِزٍق  اىل  فا�صٍق  اىل  جمــرٌم  اأميرّة  بنو  يتوارثه  ع�صو�ش 
واكتمال  ثــورتــه  اإجنـــاح  ــل  اأج مــن  ــام(  الــ�ــصرّ االإمـــام احل�صني )عليه  ــل  وحتــمرّ
و�صفك  العناء  هــذا  كــلرّ  اجلــائــرة,  ــة  االأمــويرّ ال�صلطة  وق�صاوة  ب�صاعة  نه�صته 
احلريرّة  �صبيل  لنا  يبنيرّ  لكي  ال�صريف,  النبويرّ  البيت  حرائر  و�صبي  الدماء 
الع�صور. عرب  الطغاة  مواجهة  على  العزمية  ويلهمنا  الكرامة  نهج  لنا  ويخطرّ 
االإمــام  من  نحن  اأيــن  ــل:  وتــاأمرّ اعتبار  وقفة  اأنف�صنا  مع  نقف  اأن  بنا  فحريٌّ 
على  وانتفا�صة  ثـــورة  عــ�ــصــوراء  ــوم  ي مــن  وجنــعــل  ــام(  الــ�ــصرّ )عليه  احل�صني 
الــذي  ــصــاح  االإِ� الأنرّ  واعوجاجاتنا,  انحرافاتنا  لكلرّ  مانعًا  ًا  وحـــدرّ اأنف�صنا 
احلــادث  على  يقت�صر  ال  ام(  ال�صرّ )عليه  احل�صني  االإمــام  به  وينادي  نــادى 
ام( مطلق  التاريخيرّ اجللل الذي وقع يف يوم عا�صوراء, بل مراده )عليه ال�صرّ
اأفكارنا,  اإ�صاح  يف  ننه�ش  اأن  ا  منرّ يريد  فهو  االإ�صاح,  لكلمة  الوا�صع  املعنى 
وال�صيا�صيرّة.. واالقت�صادية  الثقافية  نظمنا  واإ�ــصــاح  اأخاقنا,  واإ�ــصــاح 
ـــرحـــل مــــع االإمــــــــام احلـــ�ـــصـــني )عــلــيــه  ــــًا ل ــون حــــقرّ ــيرّ ــن ــي ــص فـــهـــل نـــحـــن حــ�
الــ�ــصــريــف: ــنــدائــه  ل ون�صتجيب  الــعــظــيــمــة  ـــاح  االإ�ـــص ــة  رحــل يف  ــام(  الــ�ــصرّ
اهلِل  ــــقــــاِء  ل عـــلـــى  ــــنــــًا  مــــوطرّ ـــُه,  مـــهـــجـــَت فــيــنــا  بــــــــاذاًل  ـــــان  ك وَمــــــن  »اأال 
اهلل« ـــاء  ـــص � اإْن  ــحــًا  ــب مــ�ــص راحـــــــٌل  ـــــــاإينرّ  ف مـــعـــنـــا,  ـــريحـــْل  فـــل ـــُه,  ـــفـــ�ـــصَ ن

رحلة اإلصالح الحسينيّ

التنمية  ملدرب  االخرى  املحا�صرة  وكانت  وعمله,  الدماغ  هيئة  عن  نبذة  واعطى 
هادي  اال�صتاذ  كرباء,  يف  التلفزيونيني  و  االذاعــيــني  احتــاد  رئي�ش  و  الب�صرية 
ا�صرار  عدد  و  القيادة  عرف  وقد  القيادية(  املراأة  و  وعنوانها)القيادة  املو�صوي  
القيادة الناجحة و مبادئها و او�صح �صفات املراأة القيادية الناجحة , ثم عرج على 
اأهم ال�صخ�صيات الن�صوية القيادية كما وبني املهارات الفردية للمراأة التي جتعلها 

�صخ�صية قيادية ناجحة ومرموقة".
ال�صاد�ش من الدورة حا�صر فيه رئي�ش موؤ�ص�صة الطالب العراقية  وختمت" اليوم 
بعنوان )مهارات  اال�صتاذ علي جواد وحما�صرته   ال�صخ�صية,  املهارات  و مدرب 
التاأثري و فن االقناع( وتطرق من خالها اىل جملة من املفاهيم واال�صاليب املهمة 
التي متكن ال�صخ�ش من التاأثري يف االآخرين, واألقى اال�صتاذ امل�صاعد الدكتور عماد 
ح�صني املر�صدي  حما�صرة تعنونت بـ)الثقة بالنف�ش و ادارة الذات( , وو�صح فيها 
كيفية ادارة الذات ب�صكل �صحيح و ناجح من خال طرح خم�صة ا�صئلة , ثم عرف 
معنى م�صطلح ادارة الذات و عدد عنا�صر ادارة الذات و انواع االهداف وما هي 

�صروط الهدف ال�صحيح, وتخلل املحا�صرة تدريبات عملية للطالبات.
 وختمت الدورة بحا�صرة ملدير مركز رعاية ال�صباب يف العتبة احل�صينية املقد�صة, 
اال�ص�ش  فيها  وتناول  درًا(  ُم�صَ )كن  عنوانها  وكان  الربيعي  علي  حممد  اال�صتاذ 
ال�صليمة  القومية  لاأفكار  وم�صدرا  ملهما  الفرد  جتعل  التي  ال�صليمة  واملبادئ 

املتفقة مع النهج احل�صيني اال�صيل". 
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 بوب توال�ست وامل�سور �سكوت زارا العراق 
والتقيا مبقاتلني من احل�سد ال�سعبي.

ان تهديد داع�س للعراق خلق لدى املجتمع 
العراقي الوحدة بني ال�سنة وال�سيعة والذين 

التحقوا ب�سفوف احل�سد ال�سعبي, فنحن ويف 
طريقنا اىل حمافظة االنبار حيث ي�ستحوذ 

على ق�سم من ارا�سيها مقاتلو داع�س ويف �سيارة 
م�سفحة ومغطاة نوافذها بدروع واقية  وكان 
برفقتنا القائد ر�سا احد القادة يف ت�سكيالت 

احل�سد ال�سعبي.

• تقرير:بوب توال�صت الربيطاين   
• جملة ديلي غارتيفيك�سن الربيطانية: وهي جملة ثقافية ف�صلية مطبوعة والكرتونية 

• ترجمة: حيدر املنكو�صي

•  ح�صني عبد االمريتـــأمـــالت

ل يعد خافيا او م�صتغربا جلوء احلكومات جاهدة اىل ا�صتثمار التجمعات 
وهكذا  املجتمع,  افــراد  بني  التعاون  روح  وبث  االمــوال  لتوفري  الب�صرية 
فان امام احلكومة االن فر�صة حلول زيارات وطقو�ش ومنا�صبات هذين 
ورفع  ال�صباب  تثقيف  وا�صتغالهما يف  و�صفر  املباركني حمرم  ال�صهرين 
روح احلما�ش واملواطنة والتاآخي ونبذ �صفات العداء واملنابذة التي ت�صعى 

لزرعها يف �صفوف املجتمع اجندات عديدة.
من  التي  امل�صاريع  بع�ش  اقامة  يف  التجمعات  هذه  ا�صتغال  ميكن  كما 
ــداع  واالب اخللق  على  عامة  واجلماهري  خا�صة  ال�صباب  حتفيز  �صاأنها 
وانتهاز الفر�ش مهما كانت �صغرية وعدم التواطوؤ يف ا�صتثمار العقل واليد 

العاملة.
 ومن تلك امل�صاريع ا�صتغال ذلك االمتداد الكبري الذي �صيمتد من �صتى 
زراعية  �صتات  تهيئة  خال  من  وذلــك  كرباء  اىل  و�صوال  البلد  بقاع 
لغر�ش زراعتها من قبل افراد املجتمع, وتعريفهم بدى اأهمية الزراعة 
وفوائدها من خال احاديث الر�صول االأعظم �صلى اهلل عليه واله واالئمة 
االطهار واي�صا اال�صتفادة من هذه املنا�صبة عرب التحرك على املجموعات 
ال�صيعية )مواكب–هيئات( وت�صجيعها على العمل التطوعي الذي يجب ان 
ميتد على طيلة ايام العام يف مناطقهم وتر�صيخه كثقافة عامة م�صتدامة.
جتاه  الغفرية  ال�صيعية  التجمعات  انتباه  اثــارة  على  العمل  ينبغي  كما   
موحد  موقف  بلورة  اجل  من  تواجههم  التي  امللحة  والتحديات  الق�صايا 

ينطلق من مبادئ وقيم النه�صة احل�صينية.
 واإن ت�صجيع ممار�صة جمع التواقيع للم�صاركني يف مرا�صم الزيارة جتاه 
عام  راأي  وخلق  �صيا�صية–اجتماعية(   – )قانونية  حا�صرة  اآنية  ق�صية 
�صاغط اجتاه بع�ش احلاالت وال�صخ�صيات عرب اآلية جمع التواقيع, وهي 
ما يعرب عنه باملطالبات اجلماهريية, وجعلها طريقة عمل للتحرك نحو 

اي ق�صية اخرى يف باقي االيام العادية.
 كما البد اأن يفهم ال�صباب جوهر الفكر احل�صيني, على ان يتم ا�صتثمار 
اجواء زيارة االربعني من اجل حتفيز ال�صباب ثقافيا على اال�صتفادة من 
جوهر هذا الفكر, ال�صيما يف جمال رف�ش اخلنوع وعدم اال�صتجابة للظلم 
ومقارعة االنحراف بكل ا�صكاله, فهذا هو جوهر الثقافة احل�صينية التي 
ينبغي اأن يت�صلح بها ال�صباب امل�صلم يف مواجهة خماطر الثقافات الوافدة, 

والتي غالبا ما تروج الأفكار الرتوي�ش ل�صالح الظلم والطغيان

انقالب على الواقع
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وخال حديثي مع القائد ر�صا عن التطورات ال�صيا�صية ا�صار ر�صا اىل الدور 
معلا  ممكنة  فرتة  الطول  داع�ش  على  بالبقاء  امريكا  تلعبه  الذي  االمريكي 
بعدم اعطاءهم احلرية الكاملة لتحرير املناطق املتبقية و�صعوبة ا�صتح�صال 
منطقة  اىل  و�صلنا  االمريكي  الــدور  عن  حديث  وبعد  الر�صمية.  املوافقات 
مو�صحا  النخيب  يف  املقاتلني  على  املــرح  بع�ش  ا�صفي  ان  وحاولت  النخيب 
باننا قد ا�صتمتعنا برحلتنا يف العراق وقد �صاهدنا انا�ش يرق�صون )اجلوبي( 

وبالفعل قام اأحد املقاتلني  با�صتعرا�ش حاما �صاحه الكا�صنكوف وين�صد.
يتكون احل�صد من مايقارب الـ 100 الف جندي ومن خمتلف الف�صائل ومهمتها 
التاك�صي  �صائق  و  اخلباز  فمنهم  مدنيني  هم  اجلنود  وهــوؤالء  داع�ش,  مقاتلة 

ومهن اخرى وقد مت تدريبهم ب�صورة �صريعة بعد دخول داع�ش اىل العراق.
لكن  وال�صيعة   ال�صنة  بني  القدمي  التاريخي  الطائفي  اخلاف  من  وبالرغم 
ا�صتعر�صوا  الذين  والرجال  الطائفتني  من  جنود  ت�صمنت  احل�صد  ف�صائل 
امامنا بدبكة اجلوبي وكانوا من ال�صنة وال�صيعة, ولوال توحدهم ملا متكنوا من 

هزمية داع�ش يف املناطق التي مت ا�صتعادتها منهم وان البلد �صينهار.

  دعوة للقتال
اال�صتياء  ا�صتطاعت مقاتلو داع�ش  وداٍم �صهده عام 2014 حيث  �صيف حار 
العراقي  اجلي�ش  قطعات  بع�ش  وهزمية  العراقية  املناطق  ثلث  من  اكث  على 
ا�صبحت  االمريكية  والقوات  بغداد  العا�صمة  قريبا من  التنظيم  ا�صبح  حيث 

امام العودة اىل العراق بعد ثاث �صنني من مغادرتهم الباد. 
لكن كان االمر من اقد�ش رجل لدى امل�صلمني ال�صيعة اآية اهلل العظمى ال�صيد 
فقط  لي�ش  الهجوم  بوجه  الوقوف  اىل  ال�صيعة  دعى  والــذي  ال�صي�صتاين  علي 

حلماية مناطقهم وحمافظاتهم بل حلماية العراق وال�صكان ال�صنة.

ال�صيد  وفتوى  توجيهات  على  و�ــصــاروا  تطوعوا  ال�صيعة  ال�صباب  من  االالف 
ال�صي�صتاين والتحقوا بت�صكيل جديد اطلقوا عليه ا�صم احل�صد ال�صعبي والذي 
قوة  بعد  فيما  العراقية  احلكومة  جعلته  وقد  م�صتقلة  ع�صكرية  قوة  �صي�صبح 

ر�صمية مع متويل حكومي لهذا الت�صكيل.
والذين  داع�ش  هجوم  من  ال�صنة  ابناء  بحماية  ال�صي�صتاين  ال�صيد  امر  وقد 
ي�صتمدون افكارهم من الفكر الوهابي وهو اكث الطوائف ت�صددا لدى ال�صنة 

امل�صلمني ومهمته خلق احلرب الطائفية بني ال�صنة وال�صيعة يف العراق. 
ابو م�صعب الزرقاوي االب الروحي ملقاتلي التنظيم كتب يف عام 2014 " نحن 
هدفنا مقاتلة ال�صيعة يف العراق حفاظا على االمة اال�صامية, و�صيقول احدهم 

ان هذه احلرب �صتكون دموية و�صاقول له نعم نحن نريدها دموية".
ال�صيعية  " املناطق  هدفه  من  قريبا  داع�ش  ا�صبح   2014 عام  منت�صف  ويف 
�صبايكر  قاعدة  على  اال�صتياء  بعد  االعدامات  بتنفيذ  بداأ  وقد   , وال�صنية" 
االمريكية ليعدم 1700 مقاتل �صيعي اغلبهم ل يتجاوز 18 من عمره, وقد اعاد 
منظر االعدام الذي نفذه التنظيم الذاكرة لل�صيعة با كان يفعله حزب البعث 
يف زمن �صدام ال�صني وانتفا�صة 1991 , وقد مت الك�صف عن وجود مايقارب 

200 مقربة جماعية تعود لزمن االنتفا�صة . وكاأن التاريخ يعود من جديد؟
ال�صيعي ل  ال�صني  باالنق�صام  والذي متثل  املظلم  العراق  تاريخ  فان  بالتاكيد 
ماكان  غري  ما  �صيء  حدث  لكن  وطنية.  وحــدة  بوجود  امل  يكون  بان  يب�صر 
ال�صنة  ابناء  من  العديد  التحق  واالنبار  دياىل  يف  �صغرية  قرى  ففي  متوقع, 
باحل�صد ال�صعبي ليقاتلوا �صد التنظيم. واحدى ا�صهر الق�صايا التي بينت مدى 
حما�صرة  مت  حيث  �صغرية   �صنية  قرية  وهي  ال�صلوعية  مدينة  هي  التاحم 
ال�صعبي  ال�صنة مع احل�صد  ابناء  التحاق  املدينة من قبل مقاتلي داع�ش ولكن 
جعلت �صحيفة )الوا�صنطن بو�صت( ت�صف االمر بـ ) عر�ش التاحم( والتي 

تقاريرتقارير
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مت حتريرها بعد فرتة وجيزة,  وبعد ثمانية ع�صر �صهر تو�صع هذا 
التاحم لي�صمل العراق كله.

  العدو احلقيقي
ال�صعبي من  ت�صكيات احل�صد  لواء علي االكرب وهو احد  يت�صمن 
5000 االف مقاتل وبه اكث من 1000 مقاتل �صني. وعند ذهابنا 
اىل مدينة النجف �صاهدنا يف الطريق املع�صكر اخلا�ش بهم حيث 
ي�صم عددا من الغرف وهنالك عدد من الرجال ينتظرون االوامر 

للذهاب اىل اخلطوط املتقدمة لتحرير مدينة املو�صل.
ا�صرف ح�صن, مقاتل �صيعي يف لواء علي االكرب, يوؤكد على اهمية 

القتال �صوية مع ابناء ال�صنة يف خط واحد.
حيث  مفخخة,  �صيارة  انفجار  بعد  ا�صبت   "لقد  ح�صن  وقــال 

ي�صتخدم داع�ش ال�صيارات املفخخة يف املواجهات"
وا�صاف ح�صن " ع�صنا �صوية مع ابناء ال�صنة و ملدة �صتة ا�صهر يف 
معارك بيجي ل ي�صر اأي احد منا اىل انه انت من املذهب ال�صني 

او ال�صيعي الن هدفنا الوطن وعدونا داع�ش".
تواجه  وهنالك �صعوبات 
باملدنيني  متمثلة  احل�صد 
املناطق  يف  املتواجدين 
عليها  يــ�ــصــتــحــوذ  الــتــي 
اىل  باال�صافة  التنظيم  
التح�صري اللوج�صتي الي 
حت�صري  فيجب  معركة 
و�صراب  طعام  من  املــوؤن 

للمقاتلني .
عــبــا�ــش وهـــو خــبــاز قبل 
دخول داع�ش وقد التحق 

يف معارك جرف ال�صخر عام 2014 �صرح قائا " لقد ا�صتطعنا 
يف جرف ال�صخر ان منول القطعات الع�صكرية باخلبز واملوؤن وكنا 

نقوم بثاث رحات يومية اىل اجلرف وكنا نو�صله �صاخنا".
وعندما ا�صار عبا�ش اىل ان اخلبز كان ي�صل �صاخنا, ويت�صح ان 

امل�صافة ق�صرية بني داع�ش واملناطق ال�صيعية الرئي�صية. 
 " وكان عبا�ش ي�صع حياته على كفه الن االمر حمفوف باملخاطر 
البي  لكي  باحل�صد  والتحقت  اغلقتهم  لكنني  حملني  امتلك  كنت 

نداء اجلهاد وانا اخدم هوؤالء اجلنود خدمة لوطني".  
بالعبوات  ا�صت�صهد  وقــد  عــام   17 عمره  ابني   " عبا�ش  وا�ــصــاف 
مقاتا  كان  اي�صا  وهو  الطريقة  جوانب  على  املزروعة  النا�صفة 

لكننا لن ننحني ولن نرتكها لهم" 
ويت�صح ان مايفعله عبا�ش من خال توفري املوؤن البناء ال�صنة اىل 

ا�صارة وا�صحة ان هوؤالء الرجال اكث من اخوة.
وقد ا�صبح للح�صد ال�صعبي اخلربة الكافية بالعمليات التي يقوم بها 
مقاتلو داع�ش وكانوا ي�صرحون لنا خططهم من خال ا�صتخدامهم 

ال�صعبي  وال�صيارات املفخخة. وقد تطور �صاح احل�صد  القنا�صني 
وذلك من خال التمويل احلكومي والدعم االيراين باال�صافة اىل 

�صربات التحالف  التي ادت اىل ابطال فاعلية داع�ش.
وقد بني احد القادة ال�صابقني يف لواء علي االكرب علي م�صلح قائا 
اعطاء  يف  دورا  يلعب  والذي  بالق�صية  االميان  هو  �صاحنا  " ان 

الزخم لدى املقاتلني". 

  احل�سد ال�سني
خال رحلتنا اىل النخيب دخلنا اىل بيت حيث مقر فرقة العبا�ش 
يف  ال�صنة  املقاتلني  من  وهم  ويو�صف  بعمر  التقينا  حيث  القتالية 
القتالية والتي ت�صم حوايل 3000  مقاتل وهم من  العبا�ش  فرقة 
اتباع اآية اهلل ال�صيد علي ال�صي�صتاين. وهوؤالء من بني مئات ال�صنة 
الذين تركوا بيوتهم ونزحوا مع عوائلهم اىل مناطق اأكث اأمنا. وقد 

ا�صتقروا يف مدينة النخيب اطراف حمافظة االنبار.
ي�صيطر  ان  قبل  تك�صي  �صائق  انا  " كنت  قائا  عمر  الينا  حتدث 
املا�صي اختطف  العام  الفلوجة ويف  االنبار يف مدينة  داع�ش على 
من  متزوج  كان  ابن عمي حيث  داع�ش  عنا�صر 
على  ا�صلم  لن  انه  اعتقدت  لذا  �صيعية,  امــراأة 

حياتي وقررت املغادرة".
ي�صتلمون  كانو  بانهم  وعمر  يو�صف  ا�صار  وقــد 
العبا�ش  فرقة  مــن  واأغطية  ــذاء  غ مــن  الــدعــم 

القتالية.
"اننا  القائم  مدينة  مــن  الــنــازح  يو�صف  وقــال 
فعا رغبنا باحل�صد ال�صعبي الننا ل ن�صتلم اأي 
دعم من اأي جهة �صوى احل�صد وقد فتحت فرقة 
�صمن  من  ونكون  لنلتحق  لنا  ابوابها  العبا�ش 

�صفوفها".
فيما او�صح عمر عن اآلية دخول داع�ش املدينة قائا " وافق بع�ش 
انتهجه  الــذي  ال�صلبي  املوقف  ب�صبب  داع�ش  دخــول  على  امل�صايخ 
ايام  ثاثة  وبعد  اجتاهنا,  املالكي  نــوري  ال�صابق  الــوزراء  رئي�ش 
خمتلفة  ا�صلحة  ويحملون  املدينة  يدخلون  غرباء  انا�ش  �صاهدنا 
وبدوؤا بذبح النا�ش امل�صكوك بهم وكان فعا وقت ا�صبح فيه هرج 

ومرج الننا ل نعلم من �صنقاتل وملاذا الذبح بابناء املحافظة".
ب�صفوف  �صني  مقاتل  يلتحق  ان  برايك  ل  بوب":   " وت�صاءلت 

احل�صد ال�صيعي بعد تاريخ طويل من اخلاف بني املذهبني؟
فاجاب عمر  قائا " ان داع�ش هدمت البيوت وا�صتباحت احلرمات 
ودمرت كل �صيء لذا يجب ان يخرجوا من العراق وهم الميثلوننا".
وقد ا�صاف الينا القادة الع�صكريني بانهم قد ا�صتعانوا باخلربات 
بت�صاري�ش  ملعرفتهم  مناطقهم  يف  ال�صنة  ابــنــاء  لــدى  املــوجــودة 

مناطقهم.
للعدو خ�صو�صا  النهاية قريبة  ان  ويو�صف  ويت�صح من كام عمر 

بعد حترير عدة مناطق يف االنبار.
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�صاءلت  النخيب  العبا�ش يف  ال�صاي يف مقر فرقة  تناولنا  ان  وبعد 
يو�صف عن ر�صالته اىل العال فقال يو�صف " ر�صالتي اوجهها اىل 
ل  بيوتنا   فقدنا  وعندما  اننا  خ�صو�صا  وال�صني  العال  املجتمع 
واحد يف اخلطوط  قاتلنا ب�صف  وقد  ال�صيعة  احد فقط  ي�صتقبلنا 

املتقدمة حيث عدوناواحد وهو داع�ش".

  نهاية اللعبة
ف�صل  لو  ماذا  ولكن  وال�صنة.  ال�صيعة  وحد  قد  احلقيقي  العدو  ان 
ل  اذا  ؟  مهنهم  اىل  واخلباز  التك�صي  �صائق  �صيعود  هل  داع�ش؟ 
ي�صتطيعوا فان هنالك عمل كثري على احلكومة العراقية الن بع�ش 

القطعات والءها اىل ايران وبخاف �صيا�صة امريكا.
الوالء املزدوج لبع�ش القطعات الع�صكرية ظهر حني التقينا بقائد 
لواء �صرايا اخلرا�صاين علي اليا�صري يف بغداد والتي يتم متويلها 

من ايران.
حتدث الينا قائا " ان ال�صيعة قد عانوا الكثري من الويات والقتل 
يف ظل النظام الدكتاتوري, ويعتقد ال�صنة انه �صيكون هنالك حالة 

من االنتقام عند ا�صتامنا للحكم". 
املقاتل  ان   " قائا  ال�صني  املقاتل  ق�صة  اىل  ا�صاراليا�صري  وقد 
ال�صني من حمافظة �صاح الدين احد الرموز على وحدة ال�صعب 
العراقي وقد قاتل �صفا اىل �صف معنا وقد ا�صت�صهد وروحه االن 

بيننا ونحن نفتخر به".
ا�صعار  انخفا�ش  ان  بل  تواجه احلكومة خطر داع�ش فقط  ل 
املهددة  ورواتبهم  احل�صد  لتمويل  جمة  م�صاكل  �صبب  النفط 

بالتوقف واملظاهرات املطالبة باال�صاح وغريها.
اجلوبي  بدبكة  اال�صتعرا�ش  �صيبقى  حدث  فمهما 
الــذي  الــهــدف  هــو  وال�صيعة  ال�صنة  مقاتلي  بــني 

�صيهزم داع�ش النهم �صيبقون اخوة.

مالحظة: 

ان ال�سحفيني "بوب توال�ست" الربيطاين و "�سكوت �سا�سريوت" الفرن�سي قد متت دعوتهما من قبل �سعبة االعالم 
النخيب  املتواجدة يف  ال�سعبي  لزيارة قطعات احل�سد  ني�سان من عام 2016 وقد مت مرافقتهما  �سهر  الدويل يف 
باال�سافة  القتالية  العبا�س  وفرقة  االكرب  علي  لواء  مقرات  وزيارة  النخيب  عن  كم   30 تبعد  التي  والهبارية 
اىل برنامج متكامل لعمل فيلم وثائقي عن العراق �سيتم تزويدنا به حال انتهائه عن تاريخ العراق واالنتفا�سة 

ال�سعبانية واحل�سد ال�سعبي. 
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قراءة في كتابقراءة في كتاب
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أ د. حميد حسون بجية
• قراءة: 

يوؤمن االأ�ستاذ الدكتور �سليمان دنيا باأن تو�سيح العقائد الأ�سحاب املذاهب 
لو  املذاهب،  اأ�سحاب  الأن  التقريب،  �سبيل  يف  مباركة  )خطوة  االإ�سامية 
در�سوا عقائد االآخرين، ومن امل�سادر االأ�سلية واملعتربة عند علماء املذاهب 
هي  احلقائق...وهذه  و�ستنجلي  ال�سبهات  من  كثريا  �سريفع  االإ�سامية، 
واملوؤلفات  التحقيقات  ي�سبغ  ما  وهذا  التقريب(.  �سبيل  الهامة يف  اخلطوة 

التي قدمها الدكتور دنيا يف هذا املجال. 
االأفغاين يف  الدين احل�سني  ال�سيد جمال  ناجت عن فكر  االأ�سل  والكتاب يف 
بحوثه التي كان يلقيها يف جامع االأزهر، واأخذها عنه ال�سيخ حممد عبده، 

اأحد اأبرز تامذته. 
مثل  اخلافية  امل�سائل  يف  اخلو�س  عن  بنف�سه  االأفــغــاين  ال�سيد  نــاأى  وقــد 

اخلافة واالإمامة الأنه كان ممن يتبنى الدعوة اإىل الوحدة والتقريب.
مل  اأنها  التقريب  فكرة  عن  القمي  تقي  حممد  ال�سيخ  الكتاب  مقدم  ويقول 
تكن متتلك اأ�سباب الظهور بقوة يف بداية االأمر. لكنها م�ست بخطوات وئيدة 
الأنها جاءت لوجه اهلل تعاىل، لتقارب بني اإخوة يف اهلل كتابهم واحد ونبيهم 
واحد وقبلتهم واحدة و�سلواتهم واحدة وحجهم واحد. لكنهم اختلفوا ب�ساأن 
الوالية واخلافة. ولو بقي ذلك اخلاف �سمن دائرته املعقولة، لهان االأمر، 
وت�سويه  ال�سموم  بث  املغر�سة عملت عملها يف  واالأقام  اأهواء احلكام  لكن 
احلقائق، فقطعت االأوا�سر، وتبودلت االتهامات واأ�سيء الظن بني الفرقاء، 
)فجهل كل فريق مبا عند االآخر جها مطبقا، جعل ال�سيعة يخلطون بني اأهل 
ال�سنة والنوا�سب، وجعل اأهل ال�سنة يخلطون بني ال�سيعة والغاة(. ومن اأجل 

ذلك، جاءت حماوالت التقريب.
ويقول الدكتور دنيا اأن ثمة طريقني لعاج اخلاف بني ال�سيعة واأهل ال�سنة: 
االأول عر�س امل�ساكل عر�سا علميا، والثاين التعريف باملنهج ال�سليم لي�سلكه 

اأن االتفاق على منهج من  رجال الدين. وهو يف�سل الطريق الثاين. وعنده 
هذا القبيل من �ساأنه اأن يقرب وجهات النظر من ناحية، ويتخذ من احرتام 
خم�سة  على  مبني  املنهج  اأن  وعنده  اأخــرى.  ناحية  من  �سائدا  مبداأ  االآراء 
عنا�سر: جمع الكلمة واإباحة االجتهاد والتو�سعة على االأمة وم�سايرة التطور 

واأخريا تفويت الفر�سة على اأعداء االأمة.
حممد  لل�سيخ  واأ�سولها(  ال�سيعة  )اأ�سل  كتاب  من  باأقوال  املوؤلف  ي�ست�سهد 
احل�سني اآل كا�سف الغطاء. ويوؤكد على اأن ما تاأباه طبائع االأ�سياء اأن يكون 
ثمة اتفاق على راأي واحد يتبناه كل الباحثني على مر الع�سور. لكن التعويل 
يكون على ما تتبناه اجلماعات االإ�سامية من اأمور م�سرتكة تتمثل يف اأ�سول 
الدين ومبادئه كاالعتقاد بوحدانية اهلل تعاىل ونبوة الر�سول )�س( وفر�سية 
ال�ساة والزكاة وال�سوم واحلج واملعاد. ي�ساف اإىل كون القبلة واحدة وكون 
القراآن مقد�سا من اجلميع. مع هذه االأمور الرئي�سة، ال ي�سري االختاف يف 
بع�س التفا�سيل، )بل اأن هذا االختاف يف الراأي مظهر من مظاهر الن�سج 

واحليوية واكتمال ال�سخ�سية واالعتداد بالراأي والوثوق بالنف�س(. 
وي�سوق ال�سيخ كا�سف الغطاء ما يدل على اأن باب االجتهاد كان مفتوحا يف 
زمن النبي)�س( وما تاه، وهو ال زال مفتوحا لدى االإمامية لكونه �سرورة 
ال�سنة  فقهاء  اختاف  على  اأدلــة  ي�سوق  ثم  واحلياة.  الدين  �سروريات  من 
اأ�سول  بعيدا عن  اجتهادهم  دام  ال �سرر يف ذلك)ما  لكن  كثرية،  اأمور  يف 
العقيدة االإ�سامية، ومنح�سرا يف دائرة الفروع(. وال�سيعة تت�سع �سدورهم 
ملا بينهم من خاف. فاإذا كان االأمر كذلك)فلماذا ال يت�سع �سدر اأهل ال�سنة 

لل�سيعة، ويت�سع �سدر ال�سيعة الأهل ال�سنة(؟ 
وي�سوق مثا لاأمور اخلافية م�ساألة الرجعة التي يوؤمن بها ال�سيعة وال يوؤمن 
بني  ملحوظ  مكان  ذات  الدكتور-)لي�ست  يقول  فهي-كما  ال�سنة.  اأهل  بها 

عنوان الكتاب: بين الشيعة وأهل السنة
تأليف: الدكتور سليمان دنيا| مدرس الفلسفة وعلم العقيدة بكلية 

أصول الدين وعضو الجمعية الفلسفية المصرية وعضو بعثة الجامعة 
األزهرية إلى انكلترا

تقديم: محمد تقي القمي| السكرتير العام لجماعة التقريب بين 
المذاهب اإلسالمية

إعداد وتعليق: سيد هادي خسروشاهي| رئيس مركز البحوث اإلسالمية
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•  زيد علي كرمي الكفليبأقالمهم

ك�صفت لنا الدرا�صات العلمية القيمة اإن كل اإن�صان ميتلك 
اإرادة عظيمة كفيلة بقهر وتذليل جميع ال�صعوبات و�صط 
اأجواء من املعرتك _ ال�صراع الفكري العقائدي , برزت 
�صخ�صية اتخذت من العز وال�صموخ �صعارا وحتلت باأروع 
�صفات البطولة واالإباء جم�صدة بذلك اأروع ملحمة و�صعت 
ب�صمتها يف تاريخ الب�صر ناهيك عن تقدميها اأ�صهى واأنقى 

واأعظم واأ�صخم مادة علمية يف اإناء املعرفة واالإبداع ...
وجه  على  مثيلها  قل  ب�صخ�صية  ترعرعت  التي  االإرادة 
الذي  ال�صام  عليه  احل�صني  االإمــام  �صخ�صية  الب�صيطة 
يكفيه فخرًا اإنه بن الطهر الطاهر والنجم الزاهر والقمر 
ر�صول  وجده  يفخر  حني  فخرًا  كفاه  ها�صم  اآل  من  املنري 
,وعمه  اأحــمــد  �صالة  مــن  واأمـــه   , م�صى  مــن  اأكـــرم  اهلل 
االأر�ــش  يف  اهلل  �صراج  وهــم  جعفر  اجلناحني  ذا  يدعى 
وفيهم كتاب اهلل انزل �صادقا , وفيهم الهدى وهم اأمان 
ومبغ�صهم  �صيعة   اأكــرم  النا�ش  يف  و�صيعتهم  للنا�ش  اهلل 
                                                                                                  ... �صالة  من  الهدى  اهلل  بني  بهم  يخ�صر  القيامة  يوم 
لي�ش �صخ�صا بل هو م�صروع ولي�ش فردا  اأن احل�صني  كما 
بل هو منهج ولي�ش كلمة بل هو راية عز و�صموخ وحيث ما 
نريد اأن نعي�ش ب�صامة وكرامة وعزة وفخر فعندما نكون 

حتت راية احل�صني عليه ال�صام .
فهو اإرادة تكونت من بقايا ذرات النبوة والطهر والف�صيلة 
مما ال جرم اأن دافعها االأ�صا�ش �صيكون كال�صيل اجلارف 
بها  فع  ترَّ راية عز  اأهدافها  لتجعل من  ال�صامخ  والطود   ,

الدين عاليا ...

سلطان اإلرادة
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عقائد ال�سيعة(. فا طائل من وراء الت�سنيع عليها غري زيادة �سقة اخلاف. وملنكري 
وهم  ديارهم  من  خرجوا  الذين  اإىل  تر  الكرمية)اأمل  االآيــة  يقراأوا  اأن  الرجعة  اأمر 
األوف حذر املوت، فقال لهم اهلل: موتوا، ثم اأحياهم()البقرة| 24٣(. ثم اأن ال�سيعة 

يقولون)ولي�س التدين بالرجعة يف مذهب الت�سيع بازم...(، فلماذا هذه اجللبة؟
ثم يفرق الكاتب-وهو ي�ست�سهد مبا يقوله ال�سيخ كا�سف الغطاء- بني غاة ال�سيعة من 
الفرق الهالكة املنقر�سة، وال�سيعة االإمامية واأئمتهم الذين )يرباأون من تلك الفرق 
براءة التحرمي(. فاأئمة ال�سيعة يو�سون اأتباعهم : ال تقبلوا علينا حديثا، اإال ما وافق 
القراآن وال�سنة؛ اتقوا اهلل وال تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا و�سنة نبينا)�س(؛ وقول 
االإمام الر�سا)ع(: )ال تقبلوا علينا خاف القراآن، فاإننا اإن حتدثنا، حدثنا مبوافقة 
اإنا عن اهلل وعن ر�سوله نحدث، وال نقول: قال فان وقال  القراآن، وموافقة ال�سنة، 

فان..(.
ويف م�ساألة زواج املتعة، يذكر الدكتور ما يقوله ال�سيخ حممد تقي القمي يف مقدمة كتاب 
)املخت�سر النافع( ب�سدده: )لي�س اأ�سا�س اخلاف فيه الرتدد يف اأن الر�سول)�س( 
�سرعه، وال اأن من االأ�سحاب من عمل به على عهده، وال اأن بع�سهم ا�ستمر يرى بقاء 
هذه امل�سروعية بعد وفاة الر�سول، اإمنا اخلاف يف اأن هذا احلكم ن�سخ اأم مل ين�سخ. 

وثبت الن�سخ عند فريق، ومل يثبت عند الفريق االآخر(. 
بع�سمة  ال�سيعة  بــراأي  يعتقد  من  اأن  دنيا  الدكتور  فيقول  االإمامة،  م�سالة  عن  اأمــا 
التوحيد  االأربعة:  باالأركان  اكتفي  اإذا  اأمــا  االأخ�س(،  باملعنى  موؤمن  االأئمة،)فهو 

والنبوة واملعاد والعمل بالفرائ�س، )فهو م�سلم وموؤمن باملعنى االأعم(.
اإن واجب امل�سلم اأن مييز بني ال�سيعة الذين ال يختلفون عن اأهل ال�سنة اإال يف بع�س 
الفروع مثل نكاح املتعة والرجعة وع�سمة االأئمة، وبني ال�سيعة القائلني باحللول الذين 

ُيخرجون االأئمة عن كونهم ب�سرا، وبني املاحدة والكفار.
بال�سائعات.  االأخــذ  بدل  ال�سيعة  كتب  على  االطــاع  ال�سنة  اأهل  واجب  من  اأن  ويرى 
فعقائد  بع�سهما.  من  الفريقان  يقرتب  وبذلك  مببادئهم.  يعرفوا  اأن  ال�سيعة  وعلى 
االأميني يف مو�سوعة  العامة  دنيا عن  الدكتور  وينقل  الفريقني.  لدى  الغلو موجودة 
)الغدير( اأنه ينقل مائة ق�سة من ق�س�س الغلو عن اأهل ال�سنة ن�سجت حول اأ�سخا�س 
فيما  ال�سنة  اأهــل  مذاهب  حولها  اختلفت  املتعة  نكاح  م�ساألة  اأن  كما  معاوية.  مثل 

بينها)فا معنى الأن يثري اخلاف فيها بني ال�سيعة واأهل ال�سنة خ�سومة وحقدا(. 
كما   ، ن�ساط عدائي  من  االإ�سام  به خ�سوم  يقوم  ملا  امل�سلمني  انتباه  املوؤلف  ويلفت 
يجري يف انكلرتا من تقريب الطائفة االأحمدية )القاديانية( التي تزَود باملال واجلاه 

لغر�س )اإثارة الفرقة وال�سقاق بني امل�سلمني، وت�سكيكهم يف اأ�سول معتقداتهم(. 
    ختاما، فالكتاب، رغم �سغر حجمه، جدير بالقراءة، الأنه حقا خطوة على طريق 
امل�سلمني  دمــاء  فيه  اأ�سبحت  زمــن  يف  لذلك  اأحوجنا  ومــا  املــذاهــب.  بني  التقريب 

رخي�سة، بعد اأن دق بينهم اأعداوؤهم عطر من�سم!



و

تحقيقتحقيق

التعليم االلكتروني.. 
ضـــرورة وليــس تـــرفًا

• حتقيق:�صباح الطالقاين- �صام الطائي

لها من طور التلقني اإىل طور  يعد التعليم االإلكرتوين و�سيلة من الو�سائل التي تدعم العملية التعليمية وحتوِّ
االإبداع والتفاعل وتنمية املهارات. 

وهو يجمع -بح�سب ويكيبيديا- كل االأ�سكال االإلكرتونية للتعليم والتعّلم, حيث ت�ستخدم اأحدث الطرق يف 
جماالت التعليم والن�سر والرتفيه باعتماد احلوا�سيب وو�سائطها التخزينية و�سبكاتها, فقد اأدت النقالت ال�سريعة 

يف جمال التكنولوجيا احلديثة التقنية اإىل ظهور اأمناط جديدة للتعّلم والتعليم, مما يزيد يف تر�سيخ مفهوم 
التعليم الفردي اأو الذاتي, حيث يتابع املتعلم تعّلمه ح�سب طاقته وقدرته و�سرعة ا�ستيعابه ووفقا ملا لديه من 
خربات ومهارات �سابقة, ويعترب التعليم االلكرتوين اأحد هذه االأمناط املتطورة ملا ي�سمى التعّلم عن بعد عامة, 

والتعليم املعتمد على احلا�سوب ب�سورة خا�سة. 
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و

ضـــرورة وليــس تـــرفًا

وبالن�صبة لبلدنا ورجوعًا اىل ثاثة عقود م�صت فقد نال العراق 
املركز 84 �صمن موؤ�صر جودة التعليم عامليًا عام 1980 من اأ�صل 
189 دولة ح�صب ت�صنيف االأمم املتحدة, ونال املركز 9 بالن�صبة 
واملغرب  وتون�ش  وال�صعودية  م�صر  جاءت  حيث  العربية,  للدول 
واجلزائر بعد العراق, ولكن اأنحدر م�صتوى التعليم يف العراق بعد 
ذلك ب�صكل كبري منذ الثمانينات حيث و�صل مركز العراق لنف�ش 
عربيًا   16 مركز  واإىل  144عامليًا  مركز  اإىل   2013 عام  املوؤ�صر 

حيث كل الدول العربية متفوقة على العراق ما عدا ثاث دول.
ويف الوقت احلا�صر حتاول العتبة احل�صينية املقد�صة من خال 

احلياة  جمـــاالت  كــافــة  يف  اال�صتثنائية  جهودها 
اجلــوانــب,  كافة  ومــن  للمجتمع  االأف�صل  لتقدمي 
حتاول رفع م�صتوى التعليم االعتيادي وااللكرتوين 
تاأ�صي�ش  خـــال  مــن  الع�صر  متطلبات  ملــواكــبــة 
واملعدات  املناهج  احــدث  وفق  تعليمية  موؤ�ص�صات 
املتطورة بهدف تخريج  العال  امل�صتخدمة يف دول 
دفعات من اأبناء امل�صتقبل يوؤمنون بالتطور العلمي 

ومنهجية  تربوية  واأ�ص�ش  علمية  خلفيات  وفق  ويعلمون  والثقايف 
ر�صينة...

مدار�س اأ�سباط الوارث تفتح اأبواب التعليم االلكرتوين 
يف العراق

ــــوارث اال�ــصــتــاذ حمــمــد عــلــي حمد  مــديــر مــدار�ــش اأ�ــصــبــاط ال
تقنية  يف  والثورة  التكنولوجي  التطور  انه" ب�صبب  اأفاد  العويدي 
تلبية  خال  من  التطور  هذا  نواكب  ان  الواجب  فمن  املعلومات 
االلكرتوين,  التعليم  ومنها  واملتطورة  الع�صرية  الطالب  حاجات 
واقل جهد واكرب  باأق�صر وقت  املعلومة  اي�صال  الذي يعمل على 
فائدة, والذي البد من ادخاله يف كافة املدار�ش للنهو�ش بالواقع 
التعليمي يف العراق ملا له من االهمية الكبرية يف �صرعة اي�صال 
وهــذا  الــطــالــب,  ذهـــن  يف  وتر�صيخها  املــعــلــومــة 
التي  املقد�صة  احل�صينية  العتبة  مدار�ش  مامييز 
يف  والتكنولوجي  االلــكــرتوين  اجلــانــب  اعتمدت 
وخمتربات  الذكية  ال�صبورات  خال  من  التعليم 

ال�صوت واحلا�صوب وكذلك املختربات العلمية".
اأ�صباط  مدار�ش  العويدي" ا�صتخدمت يف  اأ�صاف 
التعليم  يف  جــدا  متطورة  اجــهــزة  املقد�صة  كــربــاء  يف  الـــوارث 
االلكرتوين وهي كندية ال�صنع, وحتتوي ال�صبورة على ما يقارب 
مدربة  كــوادر  اإعــداد  ومت  متنوعة,  تعليمية  و�صيلة  اآالف  خم�صة 

اأثبتت التجارب العاملية 
اأن قدرة الطالب من خالل 
التعليم االلكرتوين تزداد 

بن�سبة خم�سة اأ�سعاف مقارنة 
بالتعليم التقليدي, فيتعلم 

خالل فرتة �ساعة واحدة يف 
التعليم االلكرتوين ما يتعلمه 

خالل خم�س �ساعات عند 
قراءة الكتاب
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مكثفة  دورات  ادخالهم  خــال  من  االلــكــرتوين  للتعليم  ومهياأة 
لفرتة مايقارب ثاثة اأ�صهر". 

وا�صتدرك انه" من ال�صعب تطبيق التعليم االلكرتوين يف املدار�ش 
احلكومية لعدة اأ�صباب منها عدم وجود الدافع ممن هو م�صوؤول 
عن هذا اجلانب, ا�صافة اىل ان االجهزة االلكرتونية التي يجب 
ان ت�صتخدم يف التعليم غالية الكلفة وال ميكن للدولة توفريها يف 
الكوادر  وجــود  وعــدم  الراهنة,  الظروف  ظل  يف  احلــايل  الوقت 
نظرة  هناك  ان  اىل  ا�صافة  االلكرتوين,  للتدري�ش  الكفاءة  ذات 
من قبل بع�ش املجتمع على ان التعليم االلكرتوين اقل كفاءة من 

التعليم النظامي..."
 

ال�سبل  اأحــدث  الهند�سية:  امل�ساريع  ق�سم 
للنهو�س بالتعليم االلكرتوين

واالإ�صرتاتيجية  الهند�صية  امل�صاريع  ق�صم  رئي�ش 
العتبة احل�صينية املهند�ش منتظر جبار طاهر  يف 

حتدث عن دعم الق�صم جلهود تر�صيخ نظام التعليم االلكرتوين 
قائا" بذل هذا الق�صم كافة اجلهود للحر�ش على النهو�ش بواقع 
الرتبية با�صتخدام احدث ال�صبل واالأنظمة التعليمية االلكرتونية 
حيث مت اعتماد طريقة التعليم التفاعلي التي انت�صرت يف االآونة 

االخرية يف اغلب دول العال املتطورة...
وهي  االوىل  العاملية  ال�صركة  اختيار  مت  لقد  طاهر"  اأ�ــصــاف 
اخلا�صة  االلكرتونية  التعليم  لوحات  ل�صناعة  )بروميثيوم( 
بدار�ش اأ�صباط الوارث, حيث يتم من  خال هذه ال�صبورة فتح 

وت�صور  احلقائق  معرفة  يف  للتو�صع  الطالب  اأمــام  االآفــاق  جميع 
االحداث وامل�صائل وال�صيطرة على الفعاليات العلمية داخل القاعة 
التدري�صية كالتعليم التفاعلي يف ال�صورة وال�صوت وعر�ش مقاطع 
فيديو تعليمية تو�صل الفكرة ب�صورة اف�صل وا�صرع من الكلمات."
بها  واالهتمام  تفعيلها  مت  فقد  املختربات  جانب  يف  اأما  وتابع" 

وتوفري احلا�صبات والعمل بها ب�صورة فعلية, 
وهناك عدة برامج �صيتم ادخالها يف املنظومة االلكرتونية منها 
جتهيز املناهج الدرا�صية وامكانية حتميلها على اأقرا�ش مدجمة, 
ببع�صها  املدر�صة  يف  احلا�صوب  اأجهزة  جميع  ربط  اىل  ا�صافة 
املادة  اإر�صال  من  املدر�ش  متكن  بحيث  البع�ش, 
ن�صاطًا  ي�صع  كــاأن  الطلبة  اأجهزة  اإىل  الدرا�صية 
الطاب  من  ويطلب  منزليًا,  واجــبــًا  اأو  تعليميًا 

تنفيذه واإر�صاله مرة اأخرى اإىل جهازه".
وختم" من املمكن ا�صتخدام هذا اال�صلوب املتطور 
يف بقية املدار�ش احلكومية ولكن االأمر يحتاج اىل 
لتجهيز  دافع مادي ومعنوي فهي حتتاج اىل مبالغ مادية كبرية 
املدار�ش بهذه االجهزة االلكرتونية, وجهد كبري يف اإعداد كوادر 
احلديث  االلكرتوين  التدري�ش  على  العمل  من  متمكنة  تدري�صية 

ومتقبلة للفكرة.

تفا�سيل وبيانات حكومية..
مقال  توفيق حممد عاوي يف  االأ�صبق  االت�صاالت  وزير  ويو�صح 
ملختلف  طالب  مليون  ون�صف  مايني  �صبعة  حــوايل  يوجد  له" 
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اأ�صبحت  وقد  العراق,  يف  الثانوية  حتى  االبتدائية  من  الدرا�صية  املراحل 
الربامج التعليمية االلكرتونية التفاعلية جزًء من النظام التعليمي يف العال 
املتقدم, حيث بداأت املحاوالت االأوىل للتعليم االلكرتوين يف بع�ش الدول قبل 
جزًء  االلكرتوين  التعليم  اأ�صبح  الوقت  وبــرور  عامًا,  الع�صرين  يقارب  ما 
من النظام التعليمي يف الكثري من الدول, كاأمريكا وكندا واوربا وا�صرتاليا 
ال�صرق  دول  يف  حتى  بل  اأخــرى,  ودواًل  وماليزيا  وكوريا  وال�صني  واليابان 

االأو�صط كرتكيا واالأردن وال�صعودية ولبنان. 
يجب  الذي  التعليم  هو  االأمم  لتقدم  عن�صر  واأهــم  اأول  عاوي" ان  ويوؤكد 
كنت  حينما   2011 عام  قمُت  لذلك  للدرا�صة,  االأولية  املراحل  من  يبداأ  اأن 
وزيرًا لات�صاالت بتبني م�صروع التعليم االلكرتوين, حيث �صكلُت جلنة تقنية 
وزير  وطلبُت من  االأنرتنت,  �صركة  عام  مدير  برئا�صة  االت�صاالت  وزارة  يف 
وزارة  جلنة  مع  للعمل  الرتبية  وزارة  من  جلنة  ير�صح  اأن  حينه  يف  الرتبية 
االت�صاالت, فر�صَح جلنة برئا�صة مدير عام مركز املعلومات واالت�صاالت يف 
وزارة الرتبية, ومت تخ�صي�ش موازنة للم�صروع الإحالته عام 2012 واإجنازه 
خال فرتة ال تتجاوز ال�صنة. ولكن بح�صب ت�صوري  اأن امل�صروع ل يَر النور 
هذه  يف  ويدخل  املواطن  خلدمة  االنــدفــاع  وفقدان  التهاون  منها  الأ�صباب 
واملواطن,  الوطن  بحق  كربى  جرمية  وهــذه  الكفاءة  فقدان  اأي�صًا  اخلانة 
من  النهائية  مراحله  امل�صروع يف  و�صل  وقد  ال�صرقة  �صعوبة  االآخر  وال�صبب 
دون اتفاقات م�صبقة! كما هو حال اأكث م�صاريع الدولة القائمة على الف�صاد 

وهذه جرمية اأكرب من ال�صابقة...

نقطة �سوء..
االعتيادي,  الدرا�صي  املنهج  يف  نف�صها  هي  االلكرتوين  التعليم  مفردات  ان 
لكنها تطرح املعلومة بال�صوت وال�صورة, فعلى �صبيل املثال يف در�ش التاأريخ 
تظهر ال�صخ�صيات التاريخية باأ�صكال اأنا�ش حقيقيني او �صخ�صيات كارتونية, 

االنتقال  فيتم  اجلغرافيا  يف  اأمــا  كــاأفــام,  تظهر  واالإجنــــازات  واحلـــروب 
االقت�صادي  وو�صعها  واإنتاجها  ومناخها  حية,  كاأفام  الدول  جغرافيا  اإىل  
واالجتماعي كاأفام حية, وكذلك احلال مع موا�صيع الفيزياء حيث االأمثلة 
يف الطبيعة متوفرة ب�صكل اأو�صع كحركة ال�صيارة, او مدى القذيفة, او حركة 
العتلة, او لون الطيف ال�صم�صي, او �صرعة ال�صوت, اأو تاأثري التيار الكهربائي, 
جذاب  برنامج  ب�صكل  تظهر  املوا�صيع  تلك  كل  االأر�ــصــي...  املغناطي�ش  اأو 

بال�صوت وال�صورة.
الكلمات  تعليم  االآلة, فيتم  تفاعلي مع  ب�صكل  اللغات فتكون  اأما يف موا�صيع 
ليجيب  الطالب  �صوؤال  يتم  ثم  املثال,  �صبيل  على  االإنكليزية  باللغة  واجلمل 
ي�صححه  خــطــاأ  كــان  واإن  ي�صكر,  �صحيحا  جــوابــه  كــان  فـــاإن  احلــا�ــصــوب, 
وامل�صائل  واجلرب  والهند�صة  للريا�صيات  بالن�صبة  احلال  وكذلك  احلا�صوب, 
االآلة,  مع  تفاعلي  ب�صكل  تكون  فاإنها  والكيمياء  الفيزياء  ملوا�صيع  احل�صابية 
ه االأ�صئلة وت�صتلم االأجوبة كحل م�صاألة بالريا�صيات اأو غريها, ويعطى  فتوجرّ
التقييم للطالب من خال نف�ش الربنامج, واأحيانًا يكون الربنامج تفاعلي مع 

االأ�صتاذ املدر�ش �صواء كان الطالب يف البيت, او حتى يف ال�صف.
التعليمي  الربنامج  عن  بيزتني  يتميز  االلكرتوين  التعليمي  الربنامج  اإن 
التقليدي, حيث اأثبتت التجارب العاملية اأن قدرة الطالب من خال التعليم 
قراءة  خال  من  بالتعلم  مقارنة  اأ�صعاف  خم�صة  بن�صبة  تزداد  االلكرتوين 
الكتاب كما هو يف التعليم التقليدي, فيتعلم الطالب على �صبيل املثال خال 
فرتة �صاعة واحدة يف التعليم االلكرتوين ما يتعلمه خال فرتة خم�ش �صاعات 
املعلومات  بكثري من  اكث  املعلومات ترت�صخ بذهنه  الأن  الكتاب,  عند قراءة 
يتوفر  االلكرتوين  التعليم  اأن  الثانية جند  وامليزة  الكتاب,  يتلقاها من  التي 
من  االبتدائية  املراحل  يف  للطاب  وبالذات  والت�صلية  اجلذب   عن�صر  فيه 

الدرا�صة.
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منذ تاريخ ن�ساأتها العلمية االأوىل قبل اأكرث من األف عام ظّلت مدينة النجف وحوزتها االإمامّية منهال عذبا , تفي�س بالعلم ومبحبيه وتناأى 
بنف�سها عن التقّرب لل�سلطة وال�سالطني اأ�سوة باأخواتها من حوزات العلم يف االأم�سار االإ�سالمية كالزيتونة واالأزهر والقرويني, وقد عرفت 

هذه احلوزة على مر التاريخ الع�سرات من العلماء الفطاحل الذين �سطروا مبدادهم كنوزا تفخر بها االأجيال, منذ بداية و�سع حجر االأ�سا�س 
للحوزة العلمية االإمامّية قبل ع�سرة قرون وحتى يومنا هذا.

يا�سني • علي 

حمّمد سعيد احلبويب
الفقيه، الشاعر، الشهيد

اعالم ومفكروناعالم ومفكرون

) 1849م- 1915م(
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املعا�صرين  علمائها  بع�ش  على  احلديث  الع�صر  ظروف  فر�صت  وقد 
اأن يقفوا على راأ�ش طليعة املجتمع يف االأزمات املحتدمة ويف الظروف 
لها  ينتمون  التي  االأمــة  ج�صد  عن  انف�صالهم  عدم  موؤكدين  احلالكة 
زين جدارتهم بقيادة اجلموع عند ال�صدائد. وقد كان يف �صخ�صية  ومعزرّ
القيادية  الـــروح  لــهــذه  مــثــال  خــري  احلــبــوبــي(  �صعيد  حممد  )ال�صيد 
وال  وا�صتفحالها,  االأزمــات  ا�صتداد  عند  اجل�صام  مل�صوؤولياتها  املتحملة 
م�صهود  ميدانيني  قادة  من  املواجهة(  )�صاحة  ال�صاحة  خلو  عند  �صيما 
لهم بال�صجاعة والكفاءة واملقدرة ليكونوا اأمنوذجا طيرّبا لكل من عزم 

االقتداء بهم وال�صري على نهجهم وخطاهم.
جمادى  من  الرابع  يوم  االأ�صرف  النجف  مدينة  يف  احلبوبي  ولد  وقد 
للتعلم  ا  حمبرّ اأ�صرته  كنف  يف  ون�صاأ  1849م,  1266هــــ/  عــام  االأخــرى 
القراءة  مبادئ  اأخــذ  فقد  ب�صيطا  مزارعا  كــان  والــده  والأن  واملعرفة, 
والباغة  وال�صرف  والنحو  واللغة  والكرمي  القراآن  واخلــط  والكتابة 

والعلوم الدينية على يد خاله ال�صاعر ال�صيخ )عبا�ش االأع�صم(.
 وقد دفعته هذه االهتمامات اإىل ميدان االأدب مبكرا, حيث عرف يف 
فرتة �صبابه االأول بولعه ورغبته يف تكوين احللقات االأدبية التي ت�صقل 
بت هذه احللقات  وقد هذرّ وتنميها,  وتثريها  وال�صعرية  االأدبية  املواهب 
قريحته ال�صعرية مبكرا حتى قال ال�صعر يف عمر ح�صده عليه اأقرانه من 
ال�صعراء والعلماء الذين جايلوه وعا�صوا معه الع�صر نف�صه, وقد اأ�صبح 
اأملع �صعراء العربيرّة  اأملع �صعراء النجف اإن ل يكن  يف عقده الثالث من 

يف ع�صره. 
برع  الذي  االإ�صامي  الفقه  وعلى  الدينية  العلوم  على  اإقباله  �صبب  اأما 
ن �صرية حياة  فيه عاملا ال ي�صق له غبار فقد ارتبط بق�صة يعرفها من دورّ
ا ملرّا كان يف اأوا�صط العقد الثالث من  احلبوبي, اإذ اإنه ح�صر جمل�صا فقهيرّ
مة اخلر�صاين امللقب باالأخوند -رحمه اهلل- وحني  عمره على يد العارّ
ل احلبوبي ليديل براأيه يف اجلدال خاطبه االأخوند قائا: ما اأنت  تدخرّ
والفقه؟ ا�صكت الأنك ال جتيد اإال اأن تقول: يا غزال الكرخ وواجدي عليك! 
وهي من غرر ق�صائد احلبوبي –اآنذاك- وقد حزرّ ذلك القول يف نف�ش 
ال�صاعر الذي اآثر على نف�صه اأن يتقن الفقه ويربع فيه, وقد مت له ذلك 
اأ�صبح من علماء النجف ومن فقهائها الذين  يف �صنوات معدودة حتى 

ي�صار لهم بالبنان يف ظرف زمني حمدود! 
ق�صائد  اأن  واملهتمون  اد  النقرّ ذكــر  فقد  احلبوبي  �صعر  وبخ�صو�ش 
احلبوبي هي من اأجود ق�صائد ال�صعر العربي يف نهايات القرن التا�صع 
ع�صر وبدايات القرن الع�صرين, اإذ اأحيا احلبوبي فن املو�صحات واأ�صاف 

دتها  اذة وروؤى �صعرية بارعة ع�صرّ لها روحا ع�صريا واأجواء رومان�صية اأخرّ
احلبوبي  �صعر  جعل  مبتكر  ونغم  الرتاكيب  يف  وخفة  املفردات  يف  رقة 
من اأرق �صعراء الغزل والن�صيب يف تلك الفرتة التي �صهدت اأفول جنم 

اخلافة العثمانية, وبزوغ جنم لريطانيا على امل�صتوى ال�صيا�صي.
وبعد دخول القوات االإجنليزية الغازية للعراق مع العام 1914م, حدث 
ل �صوح اجلهاد واآثر مرافقة اأبناء  حتول اآخر يف حياة احلبوبي الذي ف�صرّ
مقت�صرا  دوره  يكن  ول  املحتل  ملواجهة  هبرّت  التي  العراقية  الع�صائر 
على اإلقاء اخلطب احلما�صية التي ت�صد من اأزر املقاتلني اأو حتثهم على 
االأوىل  ال�صفوف  يف  جعله  قيادي  دور  له  كان  واإمنــا  اجلهاد,  موا�صلة 
ز باملدافع والعربات  التي حتمل االأ�صلحة املتوا�صعة ملواجهة جي�ش جمهرّ
ال�صيد  تظهر  كثرية  �صور  وهناك  املتطورة,  احلربية  وال�صفن  اجلرارة 
احلبوبي ممت�صقا بندقيته القدمية )الربنو( باعتزاز وفخر وا�صتعداد 
ل ال�صهادة التي رزقه اإياها اهلل بعد اإ�صابته البليغة يف اإحدى معارك  لتقبرّ

ال�صعيبة بالب�صرة.
 وقد نقل اإىل مدينة النا�صرية )املدينة التي يتو�صطها متثال �صامخ له 
لاآن( لتلقي اال�صعافات االأولية, غري اأن اإ�صابته البليغة التي اأقعدته عن 
احلركة الأ�صابيع طويلة كانت �صببا يف انتقال روحه الطاهرة اإىل بارئها 
يف العام1915م, وقد ا�صتقبلت النجف جثمانه الطاهر عن بكرة اأبيها 
اإليها  �ش  وبغرّ النفو�ش  زلزل  الذي  وفاته  حدث  ال�صعراء  من  كثري  خ  واأررّ
الغزاة واملحتلني القادمني من خلف البحار حتدوهم اأطماعهم وماآربهم 

اخلبيثة.
التي  االألقاب  اأعــزَّ  الوطن  حيا�ش  عن  الدفاع  يف  �صهادته  كانت  وقد   
اأثبت  املبدع, كما  واالأديب  ال�صاعر  والعال  الربرّاين  الفقيه  حازها هذا 
اأقــوال  من  احلبوبي  ال�صيد  تركه  ما  على  اعتمادا  عنه  كتب  من  ذلك 
ال�صهادة  كانت هذه  كما  االأقــام,  بها  وجرت  االأل�صن  تناقلتها  وو�صايا 
اإيذانا ال�صتمرار م�صل�صل الرف�ش والثورة �صد هذا املحتل الطامع, وقد 
التي  املباركة  الع�صرين  ثــورة  خال  من  بو�صوح  الرف�ش  ذلك  د  جت�صرّ
ت  حدثت بعد زمن ق�صري من ا�صت�صهاده, فزلزلت اأقدام االإجنليز وغريرّ
واأ�صحاب  البلد  اأهل  العراقيني  مع  التعامل  يف  ح�صاباتهم  من  الكثري 

االإرث احل�صاري املمتد عرب التاريخ... 

53 حمرم احلرامـ  1438 هـ



حمرم احلرامـ  1438 هـ54

•�صباح حم�صن كاظم

بعد االإنحراف واالإنقالب االأموي ,و�سيا�سة التوريث باحلكم الذي اأ�س�سه "معاوية" وجب 
على االأمة الت�سدي له , وهنا تكمن االأ�سئلة التاأريخية ,من يت�سدى لالإنحراف ؟ وما 

موقف االإمام احل�سني –عليه ال�سالم –بعد نكث معاوية لعهده مع االإمام احل�سن ؟ تلك 
االأ�سئلة وغريها الكثري ,اأجاب عنها االإمام احل�سني ال�سهيد –عليه ال�سالم- يف خطاباته 

..وبكل مراحل نه�سته املقد�سة ,

مقاالتمقاالت

الملحمةالحسينية 
وتصحيح مسارات اإلمة

والنه�صة  الــثــورة  ,وقــائــد  ورمــزاحلــريــة  اخلــالــد,  :االإمـــام  ال�صهيد  اإمامنا    
املطهر  الطاهر  الطهر  الزكي  ال�صيد  اخلالد,  الت�صحية  وبطل  احل�صينيرّة, 
املفرت�ش  واالإمـــام  ــرار  االح لكل  الكوين  والرمز  الثوار  و�صيد  ال�صهداء  اأبــا 
احلكم  اإنحراف  بعد  ,واالإ�صاح  باحلرية  يطالب  مع�صوم-  -اإمام  الطاعة 
للدماء..  ..و�صفاك  ..والرذيلة  بالعهر  ..جماهر  فا�صق  غــادر..  عــدو  من 
و�صيمته االإ�صتئثار باحلكم – لذا اإعتمد اإمامنا ال�صهيد يف خطابه االإعاميرّ 
والتوجيهيرّ والرتبويرّ واالإخاقيرّ على ثيمة احلرية يف �صعاره )اإن ل يكن لكم 
دين فكونوا اأحرارا يف دنياكم(. ففل�صفة الثورة احل�صينية ,ومثلها ,وقيمها, 
 .. واملهدورة   .. املفقودة  االن�صانية  ..والكرامة  احلرية  حتقيق   , واأهدافها 
اإ�صتعباد االن�صان و�صلب  وامل�صتباحة ..من خال تويل الطغاة والذين همهم 
فالتكليف  امل�صتبد..الفا�صد..القاتل  احلاكم  الإمرة  باالمتثال  اآدميته  و�صحق 
دمه  اراقة  كلف  ولو  ال�صام-  احل�صني-عليه  االمام  ينه�ش  اأن  هو  ال�صرعي 
حممد- نبيها  ووريــث  الر�صالة  اإبن  فهو  واال�صاح  الدين  اأجل  من  الطهور 
�صلى اهلل عليه واآله- وعلي بن ابي طالب -عليه ال�صام- امام املتقني الذي 
وامل�صت�صعفني  العدل ون�صري احلرومني  واقام حكومة  والظلم  يرف�ش اجلور 
,من هنا خرج �صيد االحرار والثوار االمام احل�صني -عليه ال�صام- ليج�صد 
احلرية  مباديء  واال�صحاب  واالهــل  بالنف�ش  وااليثار  الت�صحية  خال  من 
امل�صمخة باأريج ال�صهادة يف �صبيل اهلل وكلمته العليا ودحر الباطل من خال 
يف  بهم  ليطوح  ال�صيطان  قلوبهم  على  اإ�صتحوذ  الذين  ودعاته  رمــوزه  تعرية 
,فيما ج�صدت  االن�صانية  �صوداء يف  ونقطة  التاريخ  لعنة يف  ولي�صبحوا  �صقر 
لكل حر  والَعربة  والِعربة  املحتذى  املثل  �صهداء كرباء  و  االحــرار  �صيد  مثل 
واأبي ,ولعلها دفعت بالتعجيل بالثورات �صد االمويني يف الكوفة و العراق كثورة 
املختار و �صلمان بن �صرد اخلزاعي و التوابني وثورات العلويني كثورة زيد بن 
وخرا�صان  ومرو  يف  اأمية  بني  من  البغاة  اأقــدام  حتت  االر�ش  واإ�صتعلت  علي 

وباقي اأ�صقاع العال اال�صامي ..من هنا كان العزم على ال�صهادة يف �صبيل 
واالمامة(  النبوية  وال�صنة  العقائدية)القراآن  الفكرية  فاملنظومة  احلرية 
اإمامنا الذبيح, واجل�صد املقطع ,واحلق املُ�صيع .. حركته  التي ي�صتمد منها 
,ونه�صته,وثورته , وجهاده ..لذا توحي النه�صة احل�صينية اإىل كل االن�صانية 
انه يخطو نحو ال�صم�ش طالبًا بحقوق االن�صان ,وم�صمما على نيل تلك احلقوق 
بالت�صحية بالغايل والنفي�ش واجلود بالنف�ش لتحريك االمة �صد الطغاة..فعن 
علٍم  على  كان  اأنَّه  توؤكد  التي  ال�صام(  )عليه  االحرار  �صيد  احل�صني  االإمام 
واطاع ب�صريه وم�صري اأهل بيته و�صحبه وبالنتيجة املاأ�صاوية التي �صرتفع 
�صكواها اىل خالق ال�صماوات واالر�ش . فقد ورد على ل�صان احل�صني )عليه 
ال�صام( خال م�صريته نحو كرباء ونه�صته املقد�صة يف موا�صع من اأن االمر 
ومايوؤل اليه م�صريه �صيكون ا ل�صهادة .. والتعر�ش اىل ال�صبي .. والعط�ش.. 
كتابه  ال�صام( يف  كقوله )عليه  وعياله.  واأطفاله  بيته  واأهل  واالهــوال.. هو 
الرحيم من احل�صني  الرحمن  العراق: )ب�صم اهلل  اإىل  توجه  ملا  لبني ها�صم 
بن علي اإىل بني ها�صم: اأما بعد فانَّه من حلق بيَّ ا�صت�صهد, ومن تخلف عني 
ل يبلغ الفتح وال�صام( وقوله )عليه ال�صام( :ملا عزم على اخلروج من مكة 
الكتب  وكانت  الكوفة,  اأهل  عن  �صيء  اأي  له  ينك�صف  اأن  قبل  الكوفة  قا�صدا 
دها �صفريه وابن عمه م�صلم بن عقيل  والر�صائل تتوارد عليه منهم باملئات, واأكَّ
)عليه ال�صام(:)...خط املوت على ولد اآدم خمط القادة على جيد الفتاة, 
وما اأولهني اإىل اأ�صايف ا�صتياق يعقوب اإىل يو�صف, وخري يل م�صرع اأنا القيه 
فيماأنَّ  وكرباء,  النواوي�ش  بني  الفلوات  ع�صان  عها  يتقطَّ باأو�صايل  كــاأينَّ 
مني اأكرا�صا جوفا, واأجربة �صغبا ال حمي�ش عن يوم خط بالقلم..( . وقوله 
بعدما  واآلــه(  عليه  ر�صول اهلل )�صلى اهلل  اأتاين  بن احلنفية)  الأخيه حممد 
فارقتك فقال: يا ح�صني اخرج فاإنَّ اهلل قد �صاء اأن يراك قتيا... (. وقوله 
)عليه ال�صام( لعبد اهلل بن جعفر بن اأبي طالب: )...اإينرّ راأيت روؤيا, وراأيت 
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ول�صت  له,  اأنا ما�ٍش  باأمٍر  واأمــرين  واآلــه(  ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه  فيها 
اإيَن  اأماه واهلل  اأالقي عملي(. وقوله الأم �صلمة:)...يا  اأحدًا حتى  بخرٍب بها 
الواجب  واالأمر  املحتوم,  والق�صاء  واملقدور,  القدر  من  اأفررّ  ال  واإيَن  ملقتول, 
ه  اأمرّ يا  فقال:  مقتول؟!  واأنت  تذهب  فاأين  واعجباه  فقالت:  تعاىل,  اهلل  من 
اإن ل اأذهب اليوم ذهبت غدًا, واإن ل اأذهب غدًا لذهبت بعد غد, وما من 
, واإينرّ الأعرف اليوم واملو�صع الذي اأقتل فيه, وال�صاعة  ه ـ بدرّ املوت ـ واهلل يا اأمرّ
التي اأقتل فيها, واحلفرة التي اأدفن فيها كما اأعرفك واأنظر اإليها كما اأنظر 
اإليك... ( يذكر د :النجدي يف كتاب ال�صهادة واال�صهاد يف ف�صل اآل البيت 
وع�صمتهم و�صدادهم ومناقبهم وكراماتهم ).....فلهذا االخا�ش ا�صتحقوا 
وا�صتحقوا  الكرامات  هذه  ا�صتحقوا  واأخاقهم  ويقينهم  والإميانهم  ذلك 
يف  اأح�صيناه  �صيء  وكل  تعاىل  قال  �صيء  كل  فيهم  تعاىل  اهلل  يح�صي  اأن 
ذلك  عاقة  وما  االإح�صاء  هذا  يتم  وعد,كيف  اإح�صاء  عملية  مبني(  اإمام 
ال�صهادة  يــوؤدي  الذي  ال�صهيد  اأن  ذلك  على  اجلــواب  وال�صهداء؟  بال�صهادة 
ي�صهد  �صوف  وكبرية  �صغرية  كل  على  مطلعًا  يكون  اأن  البد  تعاىل  اهلل  اأمام 
اإح�صا  لديه عملية  اأن  يعني  ال�صهادة, وهذا  اأداء  يتمكن من  واإال كيف  بها, 
ء, وملية االح�صاء وال�صهادة لهما اإرتباط بالعلم اللدين اأي العلم احل�صوري 
الباري تبارك وتعاىل  العلم الذي الياأتي ك�صبًا وحت�صيًا واإمنا هو من قبل 
مثل علم اخل�صر)عليه ال�صام( الذي علمه اهلل تعاىل من لدنه,علمًا ,هذا 
العلم الذي لدى اأهل البيت عليهم ال�صام بتعليم اهلل يجعلهم يطلعون على 
حقائق االمور......( فاال�صطفاء االلهي للنبوة واالمامة جعل هذا االختيار 
ملزما علينا اإطاعته واخلروج عليه الكفر بعينه ,فكيف بقتاله؟!.... احلرية 
تنال بالت�صحية: احلرية تاأخذ بالت�صحية وال�صرب على املكاره وال متنح كهبة 
دون اأي ثمن.. فيذكر �صاحب كتاب احلدائق الوردية 3- )وملا ا�صطر عليه 
ال�صام اإىل حماربة القوم وعباأ عمر بن �صعد اأ�صحابه ملحاربة احل�صني عليه 
ال�صام,ورتبهم مراتبهم,واأقام الرايات يف موا�صعها,وعباأ اأ�صحاب امليمنة 
احل�صينية  النه�صة  وقائد  اثبتوا........(  القلب,  الأ�صحاب  واملي�صرة,وقال 
التي  اللئيمة  وعادياته  الدهر  ومكاره  واحلرجة  ال�صعبة  ال�صاعات  يواجه 
!.. فقد خطب االمام احل�صني فيهم)تبًا لكم  ترفع الظال ملكان الي�صتحقه 
ين,فاأ�صرخناكم  ا�صت�صرختمونا ولهني متحريرّ اأيتها اجلماعة وترحًا,اأفحني 
نار  علينا  وح�ص�صتم  رقابنا!  يف  �صيفًا  علينا  ين,�صللتم  م�صتعدرّ موجزين 
عليهم  اأوليائكم,ويدًا  على  اإلبًا  وعدونا,فاأ�صبحتم  عدوكم  الفت,جناها 
اآل  على  احلــرب  ا�صرموا  الذين  االوغـــاد  ــوؤالء  ه اإن  الأعــدائــكــم,........( 
واحد  ببدر  قاتلوا  الذين  اأوؤلئك  احفاد  هم  الطاهرة  الدماء  و�صفكوا  البيت 
واالحزاب والذين �صنوا احلروب والوقائع �صد ر�صول اهلل -�صلى اهلل عليه 
ِبْع َغرْيَ  َ َلُه اْلُهَدى َوَيتَّ �ُصوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبنيَّ واآله)قوله تعاىل: َوَمْن ُي�َصاِقِق الرَّ
ريًا(...لبئ�ش مافعلوا  َم َو�َصاَءْت َم�صِ ِلِه َجَهنَّ ِه َما َتَوىلَّ َوُن�صْ �َصِبيِل امْلُوؤِْمِننَي ُنَولِّ
لي�صبحوا لعنة يف اأح�صاء التاريخ اىل يوم يبعثون ليغلوا باال�صفاد يف حمكمة 

العدل االلهية



في اعمال )عالء بشير(

احل�سيني حممد  • د. 

وثيقة  منه مو�صوعة  يتخذ  بل  ولي�ش هذا فح�صب   
وما   , نف�صه  املحيط   : الهائل   ) برحمه   ( ال�صلة 
الــوجــود  يــوؤكــد  اإذ   . يــتــواجــد فيه مــن مــوجــودات 
يحلل  فهو   , التحليلي  منهجه  خال  من  االإن�صاين 
فهو  وبذلك   , ثانيًا  بناءه  يعيد  لكي  اأواًل  االإن�صان 
يحيل اأجزاء اجل�صم الب�صري اإىل عنا�صر  حميطية  
ب�صكل  بينها  فيما  الــعــاقــات  اإيــجــاد  اجــل  مــن   ,
جديد وبذلك فان مو�صوعه با�صتمرار هو االإن�صان 
التاريخية  , على �صوء هذه اخللفية  الوجود   عرب 
جمعية  جتارب  من  به  زخر  وما  العراقي  للت�صكيل 
واال�صلوبية  الفكرية  املخا�صات  ت عن  وفردية عربرّ

التي مثلت مامح احلقبة.
          تربز جتربة الفنان )عاء ب�صري ( كواحدة 
من اال�صهامات البارزة , با اأت�صمت به من قدرة 
�صعيد  على  الفاعلة  الفنية  التحوالت  حتقيق  على 
اأ�صتلهام املوروث , بوجب اآلية حتولية ات�صمت بها 
اأمكانية التعامل مع  ال�صورة التخييلية, من خال 

خمتلف الو�صائط الفنية واآليات التظهري واالخراج 
الفني وبا يك�صف عن قدرة متميزة وايجاد عاقة 
ع�صوية بني الواقع واحللم من خال نظم الرتميز  
اآلية  وفق  جديدة  عــوال  تاأ�صي�ش  الفن  ان  بو�صف 
ال�صورة  لنظام  حد�صي  وتاأويل  م�صتمرة  حتويلية 

عن طريق قوى حيوية فاعلة .
الن�صيج  بلورة  بعيد يف  البيئة اىل حد  اأ�صهمت  لذا 
التجربة  اأك�صب  مما   , للفنان  والفكري  النف�صي 
عن  التعبري  اأمكانات  كثرّفت  ابداعية  خ�صو�صية 
لذلك  اجلــوهــريــة,  االنــ�ــصــان  بق�صايا  واالتــ�ــصــال 
اجلزئي  خال  من  الكلرّي  عن  اأعماله  لنا  ك�صفت 

والتخييلي الكامن وراء احل�صي .
ومنذ  لنف�صه  ب�صري(  )عـــاء  الفنان  اتــخــذ  لقد 
يف  الفني  الو�صط  داخــل  خا�صًا  م�صارا  الــبــدايــة 
عن  للتعبري  ب�صرية  و�صيلة  الأيــجــاد  منه  حماولة 
من  الفنان  اأق�صى  لذلك   , الفكر/الواقع   ثنائية 
اىل  و�صعى   , و�ــصــردي  طبيعي  هــو  مــا  كــل  اعماله 

اإعادة �صياغة امل�صهد الت�صويري من خال �صل�صلة 
معطيات  �صكلت  التي  والعاقات  اال�صتعارات  من 
ملحتويات  واٍع  حد�صي  منطق  وفــق  على  التجربة 
االخت�صا�ش  وتفا�صيل  واال�صطورة  والفكر  البيئة 
املهني الدقيق ومتحوالت ال�صيا�صة وقهر االقت�صاد 

وكل ال�صياقات املهيمنة على الفعل الفني.
حتويل  يف  بارعًا  كان  ب�صري(  )عــاء  الفنان  ولعل 
التي  احل�صية  الــ�ــصــور  مــن  والهام�صي  املــاألــوف 
تختزنها ذاكرته اىل فعل اأبهار, اإذ يفاجئنا )عاء 
ب�صري( ب)اجل�صد االن�صاين املنتهك( اأو)الغراب( 
اأو )التفاحة( اأو )الكر�صي( اأو)مواد مهملة( وهي 
ب�صكل عام عنا�صر حمالة من �صياقات نظام واقعي 
دائــرة  داخــل  تخييلي  فني  اآخــر  نظام  اأن�صاق  اىل 
االبداع والتحول حتى لتبدو كاأننا نراها الأول مرة 
مع  الــذات  تفاعل  تعبري عن  احلقيقة  انه يف  اال   ,
الفنان  على  يفر�ش  املحيط  الأن  ذلــك   , املحيط 
ده اىل ركاب الرتاث والتقاليد مما يدفعه  قيودًا ت�صرّ

الفنانني  مــن   ) ب�سري  عــالء   ( يعد   
من   ) الفن  معنى   ( يكت�سفون  الذين 
الوجود  حول  الفل�سفية  روؤيته  خالل 
للفكر  انعكا�سا  ميثل  الذي  واالإن�سان 
االإن�ساين,  مما جعل تعامل الفنان مع 
الفنية  نتاجاته  خــالل  من  االإن�سان 

يتم ب�سكل مميز ,

فنونفنون

التعبير الرمزي
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تاأكيد  للتمرد وتكوين �صياقات جديدة .ف�صًا عن 
يف  كما   , لاأ�صكال  الثنائية  العاقة  على  الفنان 
احلاالت  كل  ويف   , وكر�صي  اإن�صان   , وطري  اإن�صان 
يبقى اجل�صد االإن�صاين هو االأ�صا�صي يف اهتمامات 
اإىل  ونزوعه  ال�صرية  رغباته  خــال  من   , الفنان 
اأ�صكال  يف  الفنان  ر  يــحــورّ اإذ   , والرف�ش  احلــريــة 

اجل�صد ,  فيغري من ماحمه وي�صيف مفردات
)عاء  اعمال  يف  التخييلية  ال�صورة  ات�صمت  وقد 
اتخاذها  يف  جت�صدت  مفاهيمية  بتنوعات  ب�صري( 
منحًا رمزيًا وا�صحًا من خال اللجوء اىل تكري�ش 
ال�صمات احللمية باأجوائها الغرائبية وميتافيزيقية 
اأ�صكالها وعاقاتها , وبالتايل اإحال التاأويل حمل 
التمثيل والتخيلي حمل الواقعي من خال ا�صتلهام 
�صادت  بو�صفها  فنية  كمفردة  الب�صري  اجل�صد 
طوطم  من  بــدءًا  للفن  التاريخية  املراحل  كل  يف 
احلديث  الفن  مــدار�ــش  اىل  وو�ــصــواًل  االم  االآلــهــة 
بقيمتها  غنية  ظلت  املفردة  هــذه  ان  واحلقيقة   ,
اجلمالية والتعبريية خال تلك املراحل با اأحتوته 
املو�صوع  طبيعة  والأن   , وداليل  جمايل  تنوع  مــن 
 , معني  �صوري  معادل  تتطلب  وخ�صو�صيته  الفني 
االظهار.  وو�صائل  الفكرة  بني  التوافق  يحقق  لكي 
ولعل قدرة الفنان على توظيف اأدواته بعمق ووعي 
جنده  لذلك   , بعمله  القيام  على  تعينه  وح�صا�صية 
اال�صتعارة  مناهل  على  ا�ــصــتــحــواذه  ــال  خ ــن  وم
الــ�ــصــورة  مــامــح  لــيــحــدد   , واملختلفة  املــتــنــوعــة 
التخييلية وان يتحكم بها تبعًا لل�صرورات الفكرية 

والتعبريية .
التخييلية  ال�صورة  اأطــاق  اىل  يعمد  نــراه  لذلك 
جذورها  عن  البعد  كل  بعيدة  رمزية  �صياغة  وفق 
الذي  الب�صري  فاجل�صد  االوىل,  احل�صية  املرئية 
طاملا تعامل معه )عاء ب�صري( كفنان داخل دائرة 
االبداع اأو كاأخ�صائي جراحة تقوميية داخل دائرة 
وداليل  تكويني  عن�صر  احلقيقة  يف  هو   , الوظيفة 
دائــرة  داخــل  واملــر�ــش  العجز  اأنـــزواء  مقتطع من 
العنان  مطلقا  الفني  العمل  ف�صاء  ليت�صيد  الواقع 
ان  اأي   , الفن  دائـــرة  داخــل  وانفعاالته  لرغباته 
للج�صد  التخييلية  ال�صورة  �صعى من خال  الفنان 

االن�صاين اىل اعادة تنظيم افرتا�صية للواقع.
وهكذا تكون متحوالت ال�صورة التخييلية يف اأعمال 
عوامل  بفعل  ا�صهمت  قد  ب�صري(   )عــاء  الفنان 
عديدة كخزين الذاكرة والعمليات العقلية اخلا�صة 
�صمن  الفنية  احللول  وتركيب  املعلومات  بتحليل 

الازمة  التقنية  واملهارة  والدافعية  الوعي  نطاق 
التجديد  يف  الــذاتــيــة  الــرغــبــة  �ــصــغــوط  لتخطي 
ايجاد  يف  التخييلية  ال�صورة  خال  من  واالبتكار 
بلوغها  ميكن  الــتــي  احلــقــائــق  عــن  مــعــريف  ك�صف 
من  التقاليد  كل  من  باأنفات  والتعامل   , حد�صيا 
بناء  معيدة   , االن�صان  وجــدان  عن  التعبري  اجــل 
ي�صاهم يف زعزعة  الواقع من خال فعل حداثوي 

التمركز الفكري لكل تيارات ال�صرد والتمثيل . 

 �سرية ذاتية : ولد الفنان عالء 
تخرج   ,1939 خانقني  يف  ب�سري 
بغداد  جامعة  الطب  كلية  مــن 

عام 1963.
- ح�سل على �سهادة االخت�سا�س 
باجلراحة التقوميية عام 1970 

- بريطانيا. 
االنطباعيني  جلماعة  ع�سوا   -
وجماعة   - �سابقا  الــعــراقــيــني 
ع�سو   - العراقيني  الت�سكيليني 
 - العراقيني  الفنانني     نقابة 
العراقيني  االأطــبــاء  وجمعية 
ــد  ــي ال جــــراحــــة  وجــمــعــيــة   -
معاجلة  وجمعية   - الربيطانية 
احلروق     الدولية. له م�ساركات 
عديدة يف معار�س داخل وخارج 

القطر.

57 حمرم احلرامـ  1438 هـ



•اإعداد: عبدالّرحمن الاّلمي

يف كّل حمّرم من كّل �شنة يتجّدد الت�شاوؤل من البع�س عن �شبب بكاء امل�شلمني ال�شيعة على احل�شني )عليِه ال�ّشالم(، وُتثار الأ�شئلة 
عن م�شروعّيته، وما هي امل�شالح املرتّتبة عليه لالإ�شالم وامل�شلمني، رغم اأّن البع�س يروي حديثًا للر�شول الأكرم )�شّلى اهلُل عليِه 

واآِلِه و�شلَّم( مفاده اأن اهلل يعذب املوؤمنني ببكاء اأحد عليه.ويف هذه احللقة من �شبهة واأكرث من رّد نطرح الأمر على ثالثة من كبار 
الباحثني يف هذا املجال ليبّينوا لنا بالدليل م�شروعّية البكاء بل ا�شتحبابه على الإمام احل�شني )عليِه ال�ّشالم(:

)(م�سروعّية البكاء على احل�سني

اإذ يقول �سماحة ال�سيد 
جعفر مرت�سى العاملي 
على  رّده  مــعــر�ــس  يف 

هذه ال�سبهة:
ــنــي  ذكــــر الــعــامــة االأمــي
با�صم  املــعــروف  كتابه  يف 
روايــات  و�صنتنا«  »�صريتنا 
تعد  م�صادر  عــن  كــثــرية, 
اأن  تذكر  ال�صنة  اأهل  من  وحمدثني  لعلماء  منها  وكثري  بالع�صرات 
النبي االأعظم »�صلى اهلل عليه واآله« قد ذكر ما يجري على االإمام 
مرة  كل  يف  يبكي  وكــان  كثرية,  منا�صبات  يف  كرباء  يف  احل�صني 
مل�صابه.. فقد قالوا عن تربة االإمام احل�صني »عليه ال�صام« التي 

جاء بها جربئيل اإىل ر�صول اهلل »�صلى اهلل عليه واآله«:
اأن  ــه« ل ميلك عينيه  واآل ر�صول اهلل »�صلى اهلل عليه  ها  �صمَّ »وملــا 

فا�صتا.
قال اأمري املوؤمنني عليرّ بن اأبي طالب »عليه ال�صام«: دخلت على 
النبي »�صلى اهلل عليه واآله« ذات يوم وعيناه تفي�صان, قلت: يا نبيرّ 

اهلل, اأغ�صبك اأحد, ما �صاأن عينيك تفي�صان؟!
قال: بل قام عندي جربائيل قبل, فحدثني اأن احل�صني يقتل ب�صطرّ 

الفرات.
ك من تربته؟! قال: فقال: هل اأ�صمَّ

قال: قلت: نعم.
فمدرّ يده, فقب�ش قب�صة من تراب, فاأعطانيها, فلم اأملك عيني اأن 

فا�صتا )م�صند اأحمد ج1 �ش85 وج4 �ش242(.
وقد بكى النبي »�صلى اهلل عليه واآله« على حمزة, وقال: اأما حمزة 
ج1  وتاريخ اخلمي�ش  �ــش254  احللبية ج2  )ال�صرية  له  بواكي  فا 

�ش444(.
وبعد ذلك بكى على جعفر, وقال: على مثل جعفر فلتبك البواكي 

)قامو�ش الرجال ج2 �ش603(.
وبكى على ولده اإبراهيم, وقال: تدمع العني, ويحزن القلب, وال نقول 
اإال ما ير�صي الرب. وبكى كذلك على عثمان بن مظعون, و�صعد بن 
معاذ, وزيد بن حارثة, وبكى ال�صحابة, وبكى جابر على اأبيه, وب�صري 
بن عفراء على اأبيه اأي�صًا, اإىل غري ذلك مما هو كثري يف احلديث 
والتاأريخ )عن ع�صرات امل�صادر املوثوقة يف كتاب الن�صواالإجتهاد 
�ش230 ـ 234 والغدير ج6 �ش159 ـ 167 ودالئل ال�صدق ج3 ق�صم 

1 �ش134 و 136(.
فكل ذلك ف�صًا عن اأنه يدلُّ على عدم املنع من البكاء, فاإنه يدلُّ 
على مطلوبية البكاء, وعلى رغبته »�صلى اهلل عليه واآله« يف �صدوره 

منهم.
ولكننا جند يف املقابل: اأن عمر بن اخلطاب مينع من البكاء على 
امليت وي�صرب عليه؛ ويفعل ما �صاءت له قريحته يف �صبيل املنع عنه, 
اأي عن �صرب  ــه« عن ذلــك,  واآل النبي »�صلى اهلل عليه  نهي  رغم 
الباكني. ثم هو ينفرد برواية حديث عن النبيرّ »�صلى اهلل عليه واآله« 

مفاده: اأن امليت ليعذب ببكاء اأهله عليه.
علمًا باأنه ملا بلغ عائ�صة ن�صبة هذا الكام اإىل ر�صول اهلل »�صلى اهلل 
عليه واآله« من عمر قالت: »ال واهلل ما قاله )قال( ر�صول اهلل �صلى 
اهلل عليه و�صلم قط: اإن امليت يعذب ببكاء اأحد« )�صحيح م�صلم ج3 

�ش43(.
الوليد  بن  خالد  على  بالبكاء  اأمــر  قد  نف�صه  عمر  جند  اأننا  مع 
و�صفة  �ــش415,  ج1  واال�صابة  �ــش375,  ج2  االإداريـــة  )الرتاتيب 

ال�صفوة ج1 �ش655, واأ�صد الغابة ج2 �ش96(.
وقد بكت عائ�صة على اإبراهيم )منحة املعبود ج1 �ش159( وبكى 
اأبو هريرة على عثمان, واحلجاجعلى ولده )الطبقات البن �صعد ج3 
�ش81( وبكى �صهيب على عمر )الطبقات الكربى البن �صعد ج3 
�ش362 ومنحة املعبود ج1 �ش159( وهم يحتجون با يفعله هوؤالء.

وبكى عمر نف�صه على النعمان بن مقرن, وعلى غريه )الغدير ج1 
�ش164 و54 و155 عن االإ�صتيعاب( وقد نهاه النبي »�صلى اهلل عليه 
واآله« عن التعر�ش للذين يبكون موتاهم )م�صند اأحمد ج1 �ش237 
و235 وج2 �ش333 و408, وم�صتدرك احلاكم ج3 �ش190 و381, 
�ش17,  ج3  الزوائد  وجممع  تلخي�صه,  يف  والذهبي  هو  و�صححه 
واالإ�صتيعاب ترجمة عثمان بن مظعون, وم�صند الطيال�صي �ش351(.

»عليه  احل�صني  االإمـــام  على  ال�صام«  »عليهم  االأئــمــة  بكاء  واأمـــا 
ابن  رواه  ما  ذلــك:  ومن  عليه,  يــدلرّ  ما  اأي�صًا  روي  فقد  ال�صام«, 
اأبي  اأبي العبا�ش القر�صي, عن حممد بن احل�صني بن  قولويه عن 
اخلطاب, عن حممد بن اإ�صماعيل, عن �صالح بن عقبة, عن اأبي 
هارون املكفوف, قال: قال اأبو عبد اهلل »عليه ال�صام«: يا اأبا هارون, 

اأن�صدين يف احل�صني »عليه ال�صام«.
. قال: فاأن�صدته, فبكى, فقال: اأن�صدين كما تن�صدونـ  يعني بالرقةـ 

قال: فاأن�صدته:
اأْمـِرْر علـى جـََدِث احلـ�صني *** فقـل الأعظمـه الـزكيـرّة

قال: فبكى, ثم قال: زدين.
قال: فاأن�صدته الق�صيدة االأخرى, قال: فبكى, و�صمعت البكاء من 

خلف ال�صرت.
قال: فلما فرغت قال يل: يا اأبا هارون, َمن اأن�صد يف احل�صني »عليه 
اأن�صد يف  ال�صام« �صعرًا فبكى واأبكى ع�صرًا كتبت له اجلنة, ومن 
احل�صني �صعرًا فبكى واأبكى خم�صة كتبت له اجلنة, ومن اأن�صد يف 
ذكر  ومن  اجلنة,  لهما  كتبت  واحــدًا  واأبكى  فبكى  �صعرًا  احل�صني 
احل�صني »عليه ال�صام« عنده فخرج من عينه من الدموع مقدار 
جناح ذباب كان ثوابه على اهلل ول ير�ش له بدون اجلنة )كامل 

الزيارات �ش208(.
ويقول �سماحة ال�سيخ حممد ح�ّسون يف �سمن ردوده على 

هذه ال�سبهة:
اأهل البيت االأطهار  لقد ورد يف م�صروعيرّة وا�صتحباب البكاء على 
باخل�صو�ش  ام(  ال�صرّ )عليِه  احل�صني  واالإمــام  ال�صام(  )عليهم 

اأخبار كثرية, بل متواترة, وهي على طوائف, منها:
الطائفة االأوىل:

اأنرّ البكاء عليه يوجب غفران كلرّ ذنب, ك�صحيحة الريرّان  ما ورد 
بن �صبيب, عن االإمام الر�صا )عليه ال�صام(, يف حديث: )يا بن 
�صبيب! اإن كنت باكيًا ل�صيء فابِك للح�صني بن عليرّ بن اأبي طالب 
)عليه ال�صام(, فاإنرّه ُذبح كما ُيذبح الكب�ش, وُقتل معه من اأهل بيته 
ثمانية ع�صر رجًا, ما لهم يف االأر�ش �صبيه, ولقد بكت ال�صموات 
اإن بكيت على  يا بن �صبيب!  اأن قال:  اإىل  لقتله,  ال�صبع واالأر�صون 
يك, غفر اهلل  احل�صني )عليه ال�صام( حتـرّى ت�صري دموعك على خدرّ
لك كلرّ ذنب اأذنبته, �صغريًا كان اأو كبريًا, قليًا كان اأو كثريًا( ) 

اأمايل ال�صدوق: 192, عيون اأخبار الر�صا ج2 �ش268(.
الطائفة الثانية:

ما ورد اأنرّ البكاء عليه يوجب غفران الذنوب العظام, كخرب اإبراهيم 
بن اأبي حممود, عن الر�صا )عليه ال�صام(, يف حديث: )فعلى مثل 
احل�صني فليبِك الباكون, فاإنرّ البكاء يحطرّ الذنوب العظام( )اأمايل 

ال�صدوق: 190(.
الطائفة الثالثة:

ما ورد اأنرّ البكاء عليه مينع دخول النار على الباكي, كخرب الف�صيل 
عنده  ُذكرنا  )من  ال�صام(:  )عليه  اهلل  عبد  اأبــي  عن  وف�صالة, 
م اهلل وجهه على النار( ) كامل الزيارات: 207(. ففا�صت عيناه حررّ

الطائفة الرابعة:

شبهة واكثر من رّدشبهة واكثر من رّد
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د بن م�صلم,  ة, كخرب حممرّ ما ورد اأنرّ البكاء عليه يوجب دخول اجلنرّ
بن احل�صني )عليهما  ال�صام(: )كان علي  اأبي جعفر )عليه  عن 
)عليه  احل�صني  لقتل  عيناه  دمعت  موؤمن  ــا  )اأميرّ يقول:  ال�صام( 
ة غرفًا ي�صكنها  اأه اهلل بها يف اجلنرّ ه, بورّ ال�صام(, حتـرّى ت�صيل على خدرّ
نا  يه يف ما م�صرّ ا موؤمٍن دمعت عيناه حتـرّى ت�صيل على خدرّ اأحقابًا, واأميرّ
اأه اهلل منزل �صدق( ) ثواب االأعمال:  من اأذى من عدونا يف الدنيا بورّ

83/ كامل الزيارات: 201(.
ال�صام( يف  اأبو عبد اهلل )عليه  املكفوف, قال  اأبي هــارون  وخرب 
حديث: )وَمن ُذكر احل�صني عنده فخرج من عينه من الدموع مقدار 
ة( ) كامل  جناح ذباب كان ثوابه على اهلل, ول ير�َش له بدون اجلنرّ

الزيارات: 208(.
الطائفة اخلام�صة:

ة )عليهم ال�صام( عند  ما ورد اأنرّ البكاء عليه يوجب ح�صور االأئمرّ
موت الباكي, كخرب م�صمع 
بــن عبد املــلــك, عــن اأبــي 
ال�صام(  )عليه  اهلل  عبد 
يف حديث: )قال يل: اأفما 
نع به؟ - يعني  تذكر ما �صُ
نعم.  قــلــت:   - باحل�صني 
قـــال: فــتــجــزع؟ قــلــت: اأي 
لــذلــك  وا�ــصــتــعــرب  واهلِل, 
اأثــر ذلك  اأهلي  يرى  حتـرّى 
, فامتنع من الطعام حتـرّى ي�صتبني ذلك يف وجهي, قال: رحم  عليَّ
ون من اأهل اجلزع لنا, والذين  اهلل دمعتك, اأما اإنرّك من الذين ُيعدرّ
يفرحون لفرحنا, ويحزنون حلزننا, ويخافون خلوفنا, وياأمنون اإذا 
نا, اأما اإنرّك �صرتى عند موتك ح�صور اآبائي لك, وو�صيرّتهم ملك  اأمرّ
املوت بك, وما يلقونك به من الب�صارة اأف�صل, ومَللك املوت اأرقرّ عليك 
واأ�صدرّ رحمة لك من االأُمرّ ال�صفيقة على ولدها( - اإىل اأن قال: - )وما 
بكى اأحٌد رحمًة لنا وملا لقينا اإالرّ رحمه اهلل قبل اأن تخرج الدمعة 
ه, فلو اأنرّ قطرة من دموعه  من عينه, فاإذا �صالت دموعه على خدرّ
( - اإىل اأن  ها, حتـرّى ال ُيوجد لها َحررّ �صقطت يف جهنم الأطفاأت حررّ
قال: - )وما من عني بكت لنا اإالرّ نعمت بالنظر اإىل الكوثر, و�ُصقيت 

ا( ) كامل الزيارات: 203 - 205(. منه من اأحبنرّ
الطائفة ال�صاد�صة:

العاملني )عليها  ن�صاء  �صيرّدة  فاطمة  ُي�صعد  عليه  البكاء  اأنرّ  ورد  ما 
ال�صام(, كما يف خرب اأبي ب�صري, عن اأبي عبد اهلل )عليه ال�صام( 
)عليه  احل�صني  َوَلـــِد  اإىل  نظرت  اإذا  ب�صري!  اأبــا  )يــا  حديث:  يف 

ال�صام( اأتاين ما ال اأملكه با اأُوتى اإىل اأبيهم واإليهم.
يا اأبا ب�صري! اإنرّ فاطمة )عليها ال�صام( لتبكيه وت�صهق - اإىل اأن 
قال: - يا اأبا ب�صري! اأما حتبرّ اأن تكون فيمن ُي�صعد فاطمة )عليها 
ال�صام(؟! فبكيت حني قالها, فما قدرت على املنطق, وما قدرت 

على كامي من البكاء( ) كامل الزيارات: 169 - 171(.
اإىل غري ذلك من الطوائف واالأخبار, ويكفينا يف عظمة اأجر البكاء, 
ما ورد يف خرب معاوية بن وهب, قال: )ا�صتاأذنت على اأبي عبد اهلل 
)عليه ال�صام(, فقيل يل: اأدخل, فدخلُت فوجدته يف م�صاه يف 
بيته, فجل�صت حتـرّى ق�صى �صاته, ف�صمعته وهو يناجي ربرّه, ويقول: 
ال�صفاعة,  ووعدنا  بالو�صية,  نا  وخ�صرّ بالكرامة,  نا  خ�صرّ من  )يا 
واأعطانا علم ما م�صى وما بقي, وجعل اأفئدة من النا�ش تهوي اإلينا, 

ار قرب اأبي [عبد اهلل[, احل�صني )عليه  اغفر يل والإخواين, ولزورّ
نا,  ال�صام(, الذين اأنفقوا اأموالهم, واأ�صخ�صوا اأبدانهم رغبة يف بررّ
ورجاًء ملا عندك يف �صلتنا, و�صرورًا اأدخلوه على نبيرّك �صلواتك عليه 
نا, اأرادوا بذلك  واآله, واإجابة منهم الأمرنا, وغيظًا اأدخلوه على عدورّ
ا بالر�صوان, واكاأهم بالليل والنهار - اإىل اأن  ر�صاك, فكاِفِهْم عنرّ
تها ال�صم�ش, وارحم تلك  قال: - فارحم تلك الوجوه التي قد غريرّ
اخلدود التي تقلرّبت على حفرة اأبي عبد اهلل )عليه ال�صام(, وارحم 
تلك االأعني التي جرت دموعها رحمة لنا, وارحم تلك القلوب التي 
جزعت واحرتقت لنا, وارحم ال�صرخة التي كانت لنا, اللرّهمرّ اإينرّ 
ا�صتودعك تلك االأنف�ش, وتلك االأبدان, حتـرّى نوافيهم على احلو�ش 
يوم العط�ش(, فما زال وهو �صاجد يدعو اهلل بهذا الدعاء( )الكايف 

.)582 - 582 :4
ويقول �سماحة ال�سيخ عبد الوهاب الكا�سي:

ًا,  ام لي�ش فر�صًا اإ�صاميرّ اإنرّ البكاء والتاأثر على احل�صني عليه ال�صرّ
وال واجبًا �صرعيًا وال ركنًا من اأركان الت�صيرّع بحيث ال يتمرّ بدونه وال 
ام,  ا هو ظاهرة حبرّ ووالء للح�صني عليه ال�صرّ ق برتكه ؛ واإمنرّ يتحقرّ
وهل ميكن اأن تنزل نكبة وم�صيبة بحبيب لك وعزيز عليك ثمرّ ال 

تبكي وال تتاأثرّر منها؟!
وقد  اإن�صان,  كلرّ  وعزيز  موؤمن  كلرّ  حبيب  ام  ال�صرّ عليه  واحل�صني 
اأُ�صيب باأعظم امل�صائب واأفدح الكوارث الأجل احلقرّ والعدالة ؛ دفاعًا 

عن االإميان واالإن�صانيرّة, فكيف ال يبكيه اأو ال يتاأثرّر عليه االإن�صان؟!
و مع غ�شرّ النظر عن هذا, فاإنرّ يف البكاء عليه وجوهًا ُاخرى للح�صن 

ة, نذكر بع�صها فما يلي: وال�صحرّ
ع الثواب من اهلل �صبحانه واالأجــر منه تعاىل يف  الوجه االأول: توقرّ
ام تاأ�شٍّ بالنبي  االآخرة ؛ حيث اإنرّ يف البكاء على احل�صني عليه ال�صرّ
ام ؛ اإذ قد ثبت بالتواتر اأنرّ  االأكرم واأهل بيته املع�صومني عليهم ال�صرّ
ر�صول اهلل -�صلرّى اهلل عليه واآله- كان يعلم با جرى على احل�صني 
ة مواطن ولعن قاتليه,  ام بعده, وبكى على م�صابه يف عدرّ عليه ال�صرّ

ة. وعربرّ عنهم باأ�صرار ااُلمرّ
وكذلك ابنته فاطمة الزهراء واالإمام اأمري املوؤمنني واحل�صن ال�صبط 
ام, قد ثبت عنهم يف االأخبار ال�صحيحة اأنرّهم بكوا على  عليهم ال�صرّ

روه. ام كلرّما تذكرّ م�صاب احل�صني عليه ال�صرّ
بعده  ام  ال�صرّ عليه  احل�صني  على  املع�صومني  ــة  االأئــمرّ بكاء  ـــا  واأمرّ
ام  ال�صرّ عليه  العابدين  زين  االإمــام  مثًا  فهذا  م�صهور,  فمعروف 
يديه  بني  م  قــدرّ ما  �صنة  ثاثني  و  خم�صًا  احل�صني  اأبيه  بعد  عا�ش 
ام وبكى, وهو  ر اأباه احل�صني عليه ال�صرّ طعام وال �صراب اإالرّ و تذكرّ
يقول: » كيف اآكل وقد ُقتل اأبي جائعًا؟! وكيف اأ�صرب وقد ُقتل اأبي 

عط�صان؟!«.
ام واحلزن واحلداد  فكيف ال يح�صن البكاء على احل�صني عليه ال�صرّ
د �صلرّى اهلل عليه واآله, واآله اأهل  على م�صابه بعد اأن بكاه النبي حممرّ
ي بر�صول اهلل �صلرّى اهلل عليه واآله مكروه  بيت الع�صمة؟! وهل التاأ�صرّ
ي به على وجه عام,  وقبيح بعد اأن اأمرنا اهلل يف كتابه العزيز بالتاأ�صرّ
ِ اأُ�ْصَوٌة َح�َصَنٌة مِلَن َكاَن  فقال �صبحانه: ) َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َر�ُصوِل اهللرّ

َ َكِثريًا...(. َ َواْلَيْوَم االآِخَر َو َذَكَر اهللرّ َيْرُجوا اهللرّ
ام  ي باآل البيت عليهم ال�صرّ وهل ي�صوغ للموؤمن اأْن يرغب عن التاأ�صرّ
ام كان مثارًا للحزن,  بعد اأْن ثبت عنده اأنرّ يوم احل�صني عليه ال�صرّ
ام دائمًا ويف كلرّ  ومدعاة لاأ�صى والبكاء بالن�صبة لهم عليهم ال�صرّ

االأحوال واملنا�صبات؟!

ام وتعزيز عظمته  الوجه الثاين: تعظيم �صعائر احل�صني عليه ال�صرّ
وتكرمي مقامه اأمام الراأي العام, حيث ورد عن الر�صول �صلرّى اهلل 
عليه واآله قوله: »ميرّت ال بواكي عليه ال اإعزاز له«. اأيرّ ال احرتام له, و 
هو اأمر طبيعي؛ الأنرّ القيمة املعنويرّة للفقيد وعظمته االإن�صانيرّة ُتعرف 
عند َمْن ال يعرفونه من عظيم اأثر فقده يف نفو�ش عارفيه, وكلرّما 
اهلل  ر�صول  غ�صب  ولــذا  النا�ش؛  على  م�صابه  عظم  الفقيد  عظم 
ه حمزة بن عبد  -�صلرّى اهلل عليه واآله- ملرّا ل ي�صمع البكاء على عمرّ
املطلب بعد رجوعه من معركة ُاحد؛ وذلك الأنرّ حمزة ل يكن عنده 
اأحد يف الدار يبكون عليه, فقال النبي �صلرّى اهلل عليه واآله متاأثرًا, 
ي  وخا�صة ملا �صمع البكاء على ال�صهداء من االأن�صار, قال: »ولكن عمرّ
ا �صمع االأن�صار بعثوا اإىل دار حمزة َمْن  حمزة ال بواكي عليه!«. فلمرّ
يبكي عليه, ف�صررّ ر�صول اهلل -�صلرّى اهلل عليه واآله- وقال: »على مثل 

حمزة فلتبكي البواكي«.
فــــــاأيرّ و�ــصــيــلــة ميــكــن اأن 
نعربرّ بها عن عظم منزلة 
ــه  ــحــاب ــد بـــني اأ�ــص ــفــقــي ال
ـــه اأقـــــــوى داللــــة  ـــي وحمـــبرّ
البكاء  من  تعبريًا  واأو�صح 
اأدلرّ  ظاهرة  اأيرّ  ثمرّ  عليه؟ 
�صديد  عن  تعبريًا  واأو�صح 
نا للفقيد وعظيم تعلرّقنا  حبرّ
به من ظاهرة البكاء عليه 

وجريان الدموع ملوته.
ُقتل ول  اأو  العال مات  ًا يف  �صعبيرّ اأنرّ زعيمًا  �صمعت  اأو  راأيــت  وهل 
يبِك عليه اأتباعه واأن�صاره و�صعبه, ول يجعلوا يوم وفاته يوم حداد 
ة اإذا كان موته ب�صورة مفجعة وقا�صية, وُتقتل اأوالده  واأ�صى؟! وخا�صرّ
اأج�صادهم  وُتر�ش  روؤو�صهم,  وُتقطع  وع�صريته  واإخوانه  واأطفاله 
بحوافر اخليل, وحُترق خيامه على ن�صائه, وُينهب ثقله وو ... اإىل 
اآخر ما هناك من �صور اإجراميرّة ووح�صيرّة تق�صعر منها اجللود وتفتت 

االأكباد والقلوب؟!
واخلا�صة هي: اإنرّ هناك �صخ�صيرّات وحوادث يف العال ال ي�صتطيع 
االأجيال  وال  عليها,  ال�صتار  اإ�صدال  الزمان  وال  ه�صمها,  التاريخ 
االإتيان بثلها, ويف  ــام عن  االأيرّ ب�صيط: وهو عقم  ل�صبب  ن�صيانها؛ 
ام, ويف طليعة  طليعة تلك ال�صخ�صيرّات �صخ�صيرّة احل�صني عليه ال�صرّ

تلك احلوادث حادثة عا�صوراء.
ام يرمز اإىل  الوجه الثالث: هو اأنرّ البكاء على احل�صني عليه ال�صرّ
الثورة  واإعـــان  املباركة,  ثورته  يف  ام  ال�صرّ عليه  احل�صني  تاأييد 
م�صاعر  اأعــمــق  عــن  والتعبري  والــظــاملــني,  الظلم  على  العاطفيرّة 
اال�صتنكار وال�صخط �صدرّ اأعداء احلقرّ والعدل, واالإعراب عن االأ�صف 
على عدم وجودنا يف �صفوف اأ�صحاب احل�صني, �صادات ال�صهداء 
ام  اخلالدين, وعدم نيلنا توفيق و�صعادة ن�صرة احل�صني عليه ال�صرّ

يف يوم عا�صوراء.
ا معك اأبا عبد اهلل فنفوز فوزًا عظيمًا. لبرّيك داعي اهلل,  فيا ليتنا كنرّ
اإْن ل يجبك بدين عند ا�صتغاثتك, ول�صاين عند ا�صتن�صارك, فقد 

اأجابك قلبي و�صمعي وب�صري.
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النائية  االقاليم  لتلك  ذكــرهــم  كــان  ولــربــا    
يــكــون حمـــدودا  عــن بقية اخلــلــق يف زمــانــهــم 
اال�صام  اهل  غالبية  ان  اهمها   , ا�صباب  لعدة 
وخوا�صهم  �صيعتهم  مايعتقده  فيهم  يعتقدوا  ل 
وو�صيلة  زيادة يف هاكهم  لهم  التكذيب  فيكون 
لتنفري اخللق عنهم , واال فاأنهم قد بينوا لكثري 
من خوا�صهم انهم اطلعوا على ال�صني وماخلف 
ال�صني ,وربا ت�صعفنا بع�ش الن�صو�ش بجواب 

لهذا الت�صائل 
عن حممد بن �صنان قال : دخلت على ال�صادق 
 : قلت  ؟  بالباب  مــن    : يل  فقال  ال�صام  عليه 
دخل  فلما   , فاأدخله   : قــال   , ال�صني  من  رجــل 
قال له اأبو عبداهلل عليه ال�صام :  هل تعرفوننا 
: وباذا  قال   , �صيدي  يا  نعم   : قال  ؟  بال�صني 
اإن عندنا  اهلل  ر�صول  ابن   يا   : قال  ؟  تعرفوننا 
�صجرة حتمل كل �صنة وردا يتلون كل يوم مرتني 
النهار جند مكتوبا عليه ) ال  اأول  كان   فــاإذا   ,
اآخر  كان  واإذا   ) اهلل  ر�صول  اإال اهلل حممد  اإله 
اهلل  اإال  اإله  ال   ( عليه  مكتوبا  فاإنا  جند  النهار 
 ,569/2 )اخلــرايــج  اهلل(  ر�ــصــول  خليفة  علي 

بحار االنوار 18/42(
اإن   : الــ�ــصــام  بــدر مــوىل الــر�ــصــا عليه  وعـــن  

جعفر  بن  مو�صى  على   دخل  عمار  بن  اإ�صحاق 
رجل  ا�صتاأذن  اإذا  عنده  فجل�ش  ال�صام  عليهما 
خرا�صاين فكلمه بكام ل ي�صمع  مثله قط كاأنه 
مو�صى  فاأجابه   : اإ�صحاق  قــال   , الطري  كــام 
م�صاءلته  اأن ق�صى  وطره من  اإىل  وبلغته  بثله 
هذا  بثل  ما�صمعت   : فقلت  عنده  من  فخرج   ,
اأهــل ال�صني  : هــذا  كام قوم من  الكام قال 
مثله , ثم قال : اأتعجب من كامي بلغته ؟ قلت 
: هو مو�صع  التعجب قال عليه ال�صام : اخربك 
با هو اأعجب منه اإن االمام يعلم منطق الطري 
ومنطق  كل ذي روح خلقه اهلل وما يخفى على 
االنوار  بحار  االمامة340,  )دالئل  �صئ.  االمام 

)70/48

)دو  هوان( يف الكوفة
كان  �صينيا  رجــا  هناك  ان  التاريخ  ويحدثنا 
الكوفة فقد ذكر الربفي�صور ال�صيني  ا�صريا يف 
يف   )  prof  zhang who( هــو  زاجن 
 oman and(وال�صني عــمــان  بــني  كتابه 
تعد  تاريخية   واقعة   )between china
واحدة  من اقدم ال�صات التي تربط  ال�صني  
رحالة  كان  عندما   , اال�صامي  العربي  بالعال 

ال�صرق  يف  ا�صر  قد   ) هــوان  )دو  ا�صمه  �صيني 
وكــان  م   751 �صنة  طا�ش  نهر  معركة  خــال 
هذا الرحالة  ابن �صقيق)دويو(العال ال�صيني 
امل�صهور يف ا�صرة هوان حمل اىل الكوفة , عا�صمة 
اخلليفة العبا�صي  وكان العبا�صيون يف اول �صني 
حكمهم وكان على ارجح خال والية  داود بن 
علي  بن عبد اهلل  عي�صى بن مو�صى بن حممد 
وحمايته   برعايته   الـــوايل  �صمله  للكوفة,وقد 
الباد طيلة )12(  وتنقل يف  الكوفة   فعا�ش يف 
عاما , واد اىل مدينة كانتون  عن طريق خليج 
الب�صرة  يف �صفينة جتارية  عام )762م( وقد 
عنوانه)جينح  كتاب   يف  تنقاته   جميع  �صجل 

اك�صنبح جي(  اي �صجات الرتحال ,
مما تقدم البد ان يكون لهم عليهم ال�صام  يف 
جتاوزنا  فــاذا   , واتباع  موالني  من  الباد  تلك 
الزمان املا�صي اىل حا�صر اال�صام اليوم فهل 

يف ال�صني �صيعة وما هو حالهم  ؟
اىل  ينتمون  ال�صني    يف  امل�صلمني  ان  الــواقــع 
اغلبهم    لــكــن  اال�ــصــامــيــة  الــطــوائــف  خمتلف 
الطاجيك(    قومية)  با�صتثناء  احناف   �صنيون  
امل�صلمة يف جنوب  منطقة ) �صينجيانغ( الذين 
وجماعة  ال�صيعة  من  باال�صماعيلية  يتم�صكون 

التشيع في الصين
• ر�سول كاظم عبد ال�سادة

رب �سائل ي�ساأل: هل يعرف اهل ال�سني اهل البيت وواليتهم يف زمانهم ؟
ويقينًا ان اهل البيت الذين جتاوزت مكانتهم  الزمان واملكان اليخفى عليهم �سقع من اال�سقاع وال اقليم من االقاليم, بل انهم يطوون العوامل يف اقل من 

حلظة , فكيف تغيب او تبعد عنهم ال�سني او ماوراء ال�سني؟

مقاالتمقاالت
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 ( حمافظة  يف  امل�صلمة  الويغور(   ( قومية  من 
تنتمي  �صينجيانغ(  منطقة)  بجنوب  بارقند(  
وان   ــة,  االمــامــي ع�صرية  ــنــي  االث مــذهــب  اىل  
الفار�صية  واحل�صارة   ال�صيعة  تاثريات  وجــود 
خمتلف  مــن  ال�صينيني   امل�صلمني  اغــلــب   يف 
امل�صلمني   ان  حيث  وا�صح   اال�صامية  املذاهب 
هوي(   قومية)  ابناء  من  خ�صو�صا  ال�صني   يف 
امل�صلمة  يتكلمون  باللغة ال�صينية  غري ان لغتهم  
الفار�صية  املــفــردات  مــن  الكثري  يف  املنطوقة 
مثل) خــدا(و) منــاز(  )وروزه( اىل غري ذلك 
ال�صيني   امل�صلم  ينوي   وعندما   , الكلمات   من 
الو�صوء او ال�صاة امنا ينوي بالعبارة الفار�صية 
التي  يتلقنها  من اجداده  جيا بعد جيل  دون 

ان يعرف معاين  هذه االلفاظ 
ويف�صل م�صلمو ال�صني اللون االخ�صر على �صاير 
الدرا�صات يف  املعدة  ملكملي  , فاجلبب  االلــوان 
املدار�ش  امل�صجدية هي خ�صراء  ويلب�ش االمام 

يف الوعظ واالعياد اجلبة اخل�صراء 
ي�صمي امل�صلمون ال�صينيون ائمة امل�صاجد  ) ائمة 
اآخوند(  ويطلقون على طاب علوم الدين )  و 

خلفاء( 
بن  علي  االمام  ال�صني  امل�صلمون يف  كما ميجد 
ابي طالب , وترتدد ق�ص�ش االمام علي بن ابي 
وماثره  الفقار(   ذو   ( و�صيف  البطولية  طالب  

على األ�صنة م�صلمي ال�صني 
ومن املواد  الدرا�صية للتعليم امل�صجدي  عندهم 
وعقائد  ال�صريف  ــث  واحلــدي ــقــران  ال تف�صري 
اال�صام وعلم الكام  والفقه وتعاليم ال�صوفية, 
اىل  ذلك   �صبب  ويعود  اال�صام   تاريخ  عدا  ما 
ان م�صلمي ال�صني  اليعتربون اخللفاء االمويني 

والعبا�صيني كمثل ال�صيعة
وح�صن  وفاطمة  علي   : اال�صماء  عندهم  وتكث   
امل�صاجد  ائمة  ويذكر  غريها  من  اكث  وح�صني  
دائما يف خطبهم ظهور االمام املهدي  , وتقوم 
ذكرى   احياء  بن�صاطات  ال�صينيات   امل�صلمات 

عا�صوراء   ايام  ويخلدون  الزهراء   فاطمة  وفاة 
حياة  يف  وا�صحة   ال�صيعية  الب�صمات  وتكون 
امل�صلمني  بنطقة) �صينجيا نغ(  وتهتم املذاهب 
 ( كلمة  واهمية  االمــامــة  بنظام  )االي�صانية( 
�صلى  النبي  ــة  ذري اىل  بها  ي�صار  التي  �صيد(  
عليه  احل�صني  االمام  وخ�صو�صا  واله  عليه  اهلل 

ال�صام 

مزارت االمام ال�سادق  يف ال�سني
عامة  حلت   حيثما  واملــراقــد  املـــزارات  ت�صكل 
ويف  باال�صام,   اقرتنت  اذا  الت�صيع  على  بارزة 
تواجد  ال�صينية   منطقة)�صينجيانغ(  جنوب  
مزارات ) االثني ع�صر اماما( ويف حمافظة ) 
وتقول    , ال�صادق  االمام جعفر  ( مزار  مينفنغ 
املعلومات التي حتتفظ  بها املزارات  والروايات  
ال�صعبية املحلية ان ت�صعة ائمة من االثني ع�صر 
منطقة)�صينجيانغ( جنوب  اىل  جــاوؤوا   اماما 
اجلــهــاد بني  واال�ـــصـــرتاك يف  اال�ــصــام   لن�صر 
يو  ومملكة)  اال�صامية   ) )خــاراخــان  مملكة 

يتيان( البوذية وا�صت�صهدوا  حيث دفنوا
وكذلك جاء االمام جعفر ال�صادق  اىل جنوب  
واال�صرتاك  اال�صام  لن�صر  )�صيجيانغ(  منطقة 
بحافظة)  ودفــن   ا�صت�صهد  حيث  اجلهاد   يف 

مينفنغ( 
وي�صمى مزاره املزار الكبري يقع يف بلدة) نييا( 
وتقول  الوالية,  جنوب   يف  مينفنغ(  بحافظة) 
الراواية ان االمام ال�صادق جاء على را�ش مئات 
من جماهدي ال�صيعة اىل )كا�صغر( عام)186هـ 
يف  ا�ــصــرتكــوا  حــيــث  ــام  ــص اال� لن�صر  /800م( 
اجلهاد  , وا�صت�صهد االمام  وقد بني املزار على 
تلة رملية عالية ومن اقدام التلة اىل املزار بنيت 
خ�صبية  ال�صريح  وغــرفــة   , بــوابــة  ع�صر  احــدى 
البناء   وهند�صة  ال�صقف   وم�صتوية  الرتكيب  
مدفنا  ال�صريح  حول  ما  ا�صبح  وقد  متوا�صعة  
للم�صلمني ال�صيعة ويوؤمه  �صيل من الزوار يوميا   

غري ان املوؤرخني والباحثني راأوا ان هوالء االئمة 
بل  منطقة)�صيجيانغ(  جنوب  اىل  ي�صلوا  ل 
�صيد املتاخرون هذه املزارات با�صمائهم  ح�صب 
الروايات ال�صيعية الئمة االخرين  الذين يحملون 

اال�صماء امل�صرتكة معهم 
ــــك فــــان هــــذه املــــــــزارات  حظيت  ورغـــــم ذل
باالحرتام واالجال من قبل امل�صلمني يف منطقة 
وت�صينغهاي(  قان�صو  ومقاطعات)  )�صيجيانغ(  

و) نينغ�صيا( وما زالت حمجا لهم حتى اليوم 

عوامل و�سول الت�سيع اىل ال�سني
هو  ال�صني  اىل  الت�صيع  و�صول  عوامل  ابرز  ان   
ا�صيا   و�صرق  اوا�صط  االيرانني يف  التجار  حركة 

ونقل االفكار ال�صيعة او توطن بع�صهم هناك 
بن  يحيى  حركة  ب�صبب  و�صل  الت�صيع  ان  كما 
اتباعه اىل  زيد يف خرا�صان فبعد مقتله هاجر 

ال�صني خوفا من بط�ش ال�صلطة
 يقول املوؤرح الياباين)كو واهارا( يف كتابه اهل 
ال�صني  اىل  هــاجــروا  الــذيــن  الغربية  املنطقة 
وتانغ(  )�ــصــوي  ا�صرتي  عهد  يف  وا�صتوطنوها 
ال�صيعة  من  كبريا  عــددا  :ان  م(    907  -581(
ــة االمــويــة  ــدول الــذيــن اليــطــيــقــون ا�ــصــطــهــاد ال

هاجروا اىل غرب  ال�صني وا�صتوطنوها 
هو  الــ�ــصــني  يف  ال�صيعة  عــن  ـــال  احل ـــع  واق ان 
التم�صك باخلطوط العامة للت�صيع وذوبان الهوية 
الهائلة  الب�صرية  االمــواج  خ�صم  يف  احلقيقية 
مواطني  من   والبوذيني  ال�صيخ  من  للملحدين  
العال  �صيعة  اهتمام  عــدم  ونلحظ   , ال�صني 
مميز  ب�صكل  بهم  ال�صيعية  واملوؤ�ص�صات   العربي 
واحلــال  خجولة,   حمـــاوالت  هناك  كانت  وان 
التي  االلهية  الرعاية  اننا م�صوؤلون عنهم بحكم 
اوالناها اهلل �صبحانه  التباع اهل البيت -عليهم 
التجار  ال�صيما  واجلد  ال�صعي  فعلينا  ال�صام- 
ممن يفد اىل هناك ,  وهذا غاية ما تي�صر ذكره 

يف هذا ال�صدد.
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الطاقة السلبية التي تحيط بك
هل �سعرت يوميًا بانه لي�س لديك دافع لعمل اي �سئ؟ او هل تفتقر اإيل االأيجابية؟ او هل ت�سعر 
�سري  يف  �سلبي  ب�سكل  تتدخل  ان  ميكن  ال�سلبية  الطاقة  حولك؟  ما  مكان  يف  �سلبية  طاقة  بوجود 

حياتك. و التخل�س من هذه الطاقة ال�سلبية هو اف�سل �سئ ميكن فعله من اجل حياتك و ذاتك. 
اذا  معرفة  م�صكلة  او  امل�صكلة,  تكمن  اين  حتديد  ال�صعب  من  يكون  احيانًا 
كانت هناك م�صكلة ام ال؟ اخلطوة االأويل هي االأعرتاف بوجود امل�صكلة ثم 

معرفة طرق التخل�ش منها يف بيتك و يف حياتك.

طرق التخل�س من الطاقة ال�سلبية من حولك
1- تبخري و تعطري املنزل:

من املمار�صات االأمريكية القدمية تبخري و تعطري املنزل با�صتخدام االأع�صاب 

و لذلك من اجل التخل�ش من الطاقة ال�صلبية املوجودة يف املنزل او الغرفة. 
روحية  ممار�صة  فقط  يعترب  ال  املرميية  ع�صب  مثل  االأع�صاب  هذه  احراق 
وامنا ممار�صة علمية اي�صًا. الأن هذه االأع�صاب تقوم باإطاق ايونات �صالبة و 
ذرات االأك�صجني التي ت�صحن ب�صبب االألكرتونيات. ويتم �صحن هذه االأيونات 
ال�صالبة بفعالية بوا�صطة الطبيعة من خال املياه و الهواء و ا�صعة ال�صم�ش. 
و  الطبيعة  نكون يف و�صط  الراحة عندما  و  بالهدوء  ن�صعر  و هذا ما يجعلنا 

الهواء الطلق النقي.

طرق للتخلص من5
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2- احلديث مع النف�س:
و بعني اخر” تاأكيدات ايجابية”. عندما تفكر ب�صئ 
ايجابي, تقوم بجذب الطاقة االأيجابية, و بدورها تقوم 
بالعمل يف الطريقة  ال�صلبية. يقوم املخ  بطرد الطاقة 
التي اعتاد عليها يف التفكري.  املخ يتاأئر بنف�صه, لذلك 
هذه االأفكار املت�صابهة, او املتكررة ميكن ان تاأتي ب�صكل 
�صريع و هذا ما ي�صمي منط التفكري. ولهذا يجب عليك 
اي�صًا  و  ايجابي,  ب�صكل  التفكري  ان تدرب عقلك علي 
 ” لهذا  و  ايجابية.  افكار  اإيل  االأيجابي  الفكر  حتويل 

نحن نح�صد مازرعناه”
3- التاأمل:

الدرا�صات االأخرية احلديثة اثبتت ان املخ يف احلقيقة 
يتغري  و  الزمان  مرور  مع  يتغري  واملخ  هو ع�صو مرن. 
ب�صكل كبري. التاأمل, و خ�صو�صًا التاأمل املتمركز على 
احلا�صر.  الوقت  يف  موجودين  يجعلنا  الذي  الذهن 
بحياتنا  نعرتف  لكي  نتاأخر  جتعلنا  التاأمل  ممار�صة 
و  انف�صنا  جتاه  داخلي  �صام  لدينا  ي�صبح  و  احلالية 
احلياة التي نعي�صها. التاأمل ال يجعلنا نتذكر املا�صي او 
توقع امل�صتقبل الذي ل يحدث بعد. بعني اخر, انه ال 
�صئ يدعو للقلق و ال لي�ش هناك �صئ يدعو اإيل الطاقة 
ال�صلبية لكي حتيط بنا. التاأمل يجعلك بطئ و م�صال, 

الذهن يحتاج اإيل املمار�صة لكي تغري من حياتك.
4 - امل�سي يف الطبيعة:

نعود  مرة اخرى اإيل مفهوم االأيونات ال�صالبة, و اليك 
ال�صلبية  الطاقة  من  للخل�ش  �صريعة  و  �صهلة  طريقة 
امل�صي  الطبيعة.   اإيل  و هي اخلروج  التي حتيط بك, 
يف الطبيعة له العديد من الفوائد املذهلة, و من اهم 
امل�صي بني  بعد  التوتر.  التخل�ش من  الفوائد هو  هذه 
االأ�صجار و يف الطبيعة اخل�صراء, �صت�صعر  باالأنتعا�ش 
و الطاقة االأيجابية من خال عنا�صر الطبيعة الكاملة 
املليئة بذرات االأك�صجني,  و هذه الطاقة االأيجابية التي 
تكت�صبها متنحك القدرة علي مواجهة �صرامة احلياة  

و الق�صاء علي الطاقة ال�صلبية
5 - م�ساهدة البحر:

لان�صان  تاأتي  عديدة  �صمات  هناك  ان  العلم  اثبت 
متنح  الأنها  املاء.  من  بالقرب  وجوده  بجرد  فقط 
حالة من الهدوء و ال�صام, و ت�صمح لتطهري الذات و 
النف�ش, و اأي �صيء مليء جدًا باالأيونات ال�صالبة. حتي 
اي�صًا  �صيت�صم   , بحرية  او  �صغري  بحر  جمرد  كان  لو 
بالعديد من الفوائد. و لكن هناك �صيء ا�صايف خا�ش 
عند زيارة املحيط. زيارة �صاطيء �صغري متاأ نف�صك 

بالطاقة االإيجابيرّة... 

تدعم  بداأت  اأنها  اإن�صتغرام  ال�صور  م�صاركة  خدمة  اأعلنت 
ترجمة املحتوى من اللغات االأجنبية اإىل اللغة اخلا�صة بكل 
م�صتخدم, وذلك بعد اأن اأظهرت االأرقام االأخرية اأن اأكث من 

80% من م�صتخدميها من خارج الواليات املتحدة.
اإن  خدمتها  على  الر�صمي  ح�صابها  عرب  ال�صركة  وقالت 
مما  عاملية  اأكث  واأ�صبح  ب�صرعة,  اإن�صتغرام" منا  "جمتمع 
قادرين  قريبا  �صيكونون  امل�صتخدمني  اأن  واأ�صافت  ت�صورت, 
اللغة  الكاملة للحظة ما بغ�ش النظر على  على فهم الق�صة 

التي كتبت بها.
الرتجمة  زر  �صيتيح  املقبل  ال�صهر  اعتبارا من  اأنه  واأو�صحت 
اجلديدة ترجمة النبذات ال�صخ�صية للم�صتخدمني االآخرين, 
و�صروح ال�صور والفيديوهات الق�صرية, ف�صا عن التعليقات.
عدد  اأن  اأعلنت  لفي�صبوك-  -اململوكة  اإن�صتغرام  وكانت 
م�صتخدميها الن�صطني �صهريا جتاوز ن�صف مليار, اأكث من 

80% منهم من خارج الواليات املتحدة.

تضيف زرا جديدا
إنستغرام
لترجمة النصوص
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قد حتتاج اإيل التفكري مرتني قبل اإ�ستخدام مطهرات اليد امل�سادة للبكرتيا الأن هذه املطهرات ت�سر اأكرث مما تنفع . ميكن اأن تدعي 
معظم املطهرات باأنها تقتل 99 % من البكرتيا واجلراثيم . ولكن عند اإ�ستخدامها ال حتقق لك هذا ال�سيناريو الأنه ال يوجد املاء 

وال�سابون املتاح لتحقيق التنظيف اجليد . يف الفرتة االأخرية, اإنت�سر اإ�ستخدام مطهرات اليد امل�سادة للبكرتيا واجلراثيم وخ�سو�سًا 
ملنع االإ�سابة بالربد. ومع ذلك, توجد جمموعة وا�سعة من االأثار اجلانبية لالإ�ستخدام املتكرر ملطهرات اليد امل�سادة للبكرتيا ب�سبب 

احل�سا�سية الناجتة عن املواد الكيميائية املتواجد يف املطهر .

إستخدام مطهّرات اليد المضادة للبتكريا
أضرار

اليد  مطهرات  اإ�صتخدام  من  االأمريكية  والغذاء  االأدوية  منظمة  حذرت  وقد 
االأثار اجلانبية  امل�صتهلك من  للبكرتيا يف عام 2010  وذلك حلماية  امل�صادة 
امل�صادة  اليد  مطهرات  اإ�صتخدام  اإيل  يلجاأ  االأفراد  من  الكثري  الأن  املحتملة. 
االإ�صابة  بتفادي  اخلرباء  ين�صح  حيث  ال�صتاء.  ف�صل  يف  خ�صو�صًا  للبكرتيا 
اليدين  معقم  واإ�صتخدام  باإنتظام  اليدين  غ�صل  خال  من  واالإنفلونزا  بالربد 
حتي عندما تقوم املطهرات بقتل اجلراثيم اإال اأن هناك جانب مظلم لها ميكن 
اأن ت�صمل م�صاكل �صحية خمتلفة وهذا ما �صنو�صحه لكم اليوم يف املقالة االأثار 

اجلانبية املحتملة الإ�صتخدام مطهرات اليد امل�صادة للبكرتيا.
ملاذا نحن بحاجة اإيل قتل البكرتيا  ؟ 

توجد بع�ش اأنواع البكرتيا توؤدي اإيل االإ�صابة باملر�ش وحتي ت�صل اإيل الت�صمم 
من    %99 بقتل  للبكرتيا  امل�صادة  اليد  مطهرات  من  الكثري  تعد  الغذائي. 
اجلراثيم ولكن اأن تريد اأن حتمي نف�صك وعائلتك من احل�صول علي النتائج 

ال�صلبية الناجتة عن االإ�صتخدام املتكرر ملطهرات اليد.
اإذن ملاذا يعد اإ�ستخدام مطهرات اليد امل�سادة للبكرتيا �سيئة لل�سحة 

؟
لاأ�صف مطهرات اليد امل�صادة للبكرتيا لي�صت جيدة كما تعتقد كما تبدو لك. 

تهيج  حتدث  اليد  مطهرات  مكونات  اأن  املعروف  من  الق�صري,  املدي  وعلي 
املكونات  من  اإثنني  هناك  اأن  االأمريكية  والغذاء  االأدوية  اإدارة  تذكر  اجللد. 
الرتيكلوكربان   اأو  الرتيكلو�صان  وهي  للبكرتيا  امل�صادة  املنتجات  يف  موجودة 

وهما العنا�صر امل�صئولة عن مقاومة البكرتيا واجلراثيم.
وي�صجع   الهرمونات  والرتيكلوكربان يعطل عمل  الرتيكلو�صان  اأن  االأدلة  وت�صري 

منو البكرتيا املقاومة للعقاقري.
وفقًا ملا ذكره جمل�ش حماية املوارد الطبيعية :

وهرمون  الدرقية  الغدة  هرمون  من  اأقل  م�صتويات  مع  الرتيكلو�صان  اإرتبط 
اأو  التعلم  �صعوبات  مثل  امل�صاكل  من  جمموعة  اإيل  يوؤدي  مما  الت�صتو�صتريون 

العقم.
تاأثري علي الهرمونات اجلن�صية مثل االإ�صرتوجني  اأن  الرتيكلوكربان له  وتبني 
والت�صتو�صتريون والتي ميكن اأن تعزز منو �صرطان الثدي و�صرطان الربو�صتاتا.

ومن املثري لاإهتمام, ذكرت اإدارة االأغذية واالأدوية االأمريكية اأنه ال يوجد اأي 
فوائد �صحية اإ�صافية عند اإ�صتخدام ال�صابون امل�صاد للبكرتيا. واأن االإ�صتخدام 
مقاومة  يف  �صعوبة  هناك  جتعل  للبكرتيا  امل�صادة  اليد  ملطهرات  املدي  طويل 

اجلراثيم ولن تكون قادرة علي قتل اجلراثيم كما تدعي الكثري من املنتجات.

•اإعداد: علي الها�شمي
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االأثار اجلانبية الإ�ستخدام مطهرات اليد امل�سادة للبكرتيا 
1.ن�سبة الكحول :

يجب فح�ش ن�صبة الكحول املدونة علي عبوة مطهرات اليد امل�صادة للبكرتيا. 
الأن معظم املنتجات تدعي اأنها تقتل اجلراثيم املتواجد علي اليدين. ولكي 
زجاجة  يف  الكحول  تركيز  يكون  اأن  يجب  �صحيح  ب�صكل  املطهرات  تعمل 
لكي  اأخر  �صائل  من  ون�صبة    %  60 فوق  ما  للبكرتيا  امل�صادة  اليد  مطهرات 
بع�ش  توجد  كما  املعجزات.  املطهر  يحدث  يديك.  علي  حلوة  رائحة  يعطي 
اأنواع املنتجات الرخي�صة التي تعد باإعطاء نف�ش التاأثري ولكن حذاري عدم 
لي�صت جيدة  با    % ن�صبة كحول 59  توجد  الأنه عندما  املكونات  النظر يف 

يكفي. وبذلك, فاإن االأرخ�ش لي�ش االأف�صل دائمًا.
 2. مطهرات اليد غري منا�سبة لالأطفال :

�صئ  اأي  مل�ش  لديهم ح�صا�صية بجرد  ي�صبح  االأطفال  اأن  نعلم جميعًا  نحن 
اأفواههم. وقد وجدت الكثري من  غري نظيف ثم يقومون بو�صع يديهم علي 
امل�صادة  اليد  مطهرات  اإ�صتخدام  وهو  املعاناه  هذه  لتجنب  احلل  االأمهات 
مطهر  زجاجة  علي  املتواجدة  املل�صقات  بقراءة  قمت  اإذا  ولكن  للبكرتيا. 
االأطفال.  متناول  عن  بعيدًا  تبقيه  باأن  حتذير  هناك  باأن  جتد  �صوف  اليد 
وذلك, الأن الطفل قد يت�صرر ب�صكل خطري اإذا و�صل هذا املطهر اإيل الفم. 
االطفال  الكحويل يف  الت�صمم  عن  الناجتة  احلاالت  من  الكثري  توجد  حيث 
والذي يرجع اإيل وجود املطهر. وذلك, الأن االأطفال مييلوا اإيل و�صع كل �صيء 

بالقرب من اأفواههم.ويجب اأن تبعد هذه االأ�صياء بعيدًا عنهم.
3. يوؤدي اإيل خف�س مناعة الطفل :

ن�صرت درا�صة يف �صحيفة العلم  التي يقوم بها مركز اأبحاث نورث  و�صرتن 
وجد  املطهر.  اإ�صتخدام  جراء  من  وب�صدة  تتاأثر  الطفل  مناعة  اأن   وجدت 
بعد  احلميمة  لاأورام  عر�صة  كانوا  االأطفال   من  املزيد  اأن  الباحثون 
االإ�صتخدام الطويل للمطهرات. و�صلطت الدرا�صة ال�صوء علي وجه التحديد 
علي منتجات االإلتهابات. وجدوا بروتني �صي التفاعلي يف عينات بول االأطفال 
اأدي اإيل تقليل مناعة االأطفال. كما اأن مطهرات اليد توؤدي اإيل �صعف اجلهاز 

املناعي وزيادة اإ�صتجابة اجل�صم  لاإلتهابات
4.  �سرر الرتيكلو�سان علي �سحتك :

حتتوي الكثري من مطهرات اليد امل�صادة للبكرتيا علي عن�صر الرتيكلو�صان 
وهو مادة م�صادة للبكرتيا والفطريات وي�صتخدم عادة يف العديد يف ال�صابون 
والعديد من مواد التنظيف. ولكن هل تعلم اأن العن�صر الن�صط يف الكثري من 
املبيدات هو الرتيكلو�صان التي ت�صتخدم يف مقاومة البق واحل�صرات املختلفة. 
ويعد الرتيكلو�صان عن�صر�صهل اإمت�صا�صه ودخوله اإيل اجل�صم وجمري الدم. 
الهرمونية  ال�صرطان واحل�صا�صية  اأثار جانبية خمتلفة مثل  ي�صبب  اأن  ميكن 
واالأثار الع�صبية ال�صيئة و�صعف الع�صات. واالأهم من ذلك اأن الرتيكلو�صان 

يوؤدي اإيل العقم.
5.  ميكن اأن ت�سبب امليكروبات :

املقاومة  اليد  مطهرات  منتجات  معظم  بداخل  م�صرتك  عن�صر  يوجد 

خل  الرئي�صية  مهمته  تتمثل  والذي  كلوريد,  البنزالكونيوم  وهو  للبكرتيا 
اخلايا البكرتية وقتلها. ولكن هذا املركب �صيئ للخايا ويوؤدي اإيل و�صول 
امليكروبات التي تزيد من تهيج بطانة الغ�صاء املخاطي, وميكن اأن ينتج عنه 
تفاقم احل�صا�صية. وجدت بع�ش الدرا�صات اأي�صًا  اأنه �صديد ال�صمية بالن�صبة 

لاأ�صماك والطيور.
6. الرائحة احللوة �سديدة ال�سمية :

غالبًا ما جتد اأن رائحة املطهرات قوية يرجع ذلك اإيل وجود مركبات مثل 
الفثاالت. وفقًا لدرا�صة اأجراها مركز ال�صيطرة علي االأمرا�ش اأن الفثاالت 
توؤثر علي الن�صاء ويف بع�ش احلاالت ينتج عنها العقم. عادة ما ي�صري عبق 
هذه  مكونات  الأن  �صامة  تكون  ما  غالبًا  والتي  كيميائية  مواد  اإيل  العطر 
الكيميائية  باملواد  معرفة  عدم  لديك  وي�صبح  �صرية  معلومات  تعد  العطور 
جتعل  التي  الفثاالت  علي  حتتوي  انها  املوؤكد  ومن  جلدك  علي  ت�صعها  التي 
العطر يدوم لفرتة طويلة ولكنه من املعروف اأنه يوؤدي اإيل اإ�صطرابات الغدد 
ال�صماء. وفقًا ملا ذكرته جمموعة العمل البئيئ, اأن هذه العطور املتواجدة يف 
املطهرات توؤدي اإيل �صيق التنف�ش, اإلتهاب اجللد, ولذلك, يف�صل اإ�صتخدام 

مطهر اليدين عدمي الرائحة.
 7. ال تنظف اليدين جيدًا:  

بعد اإ�صتخدام مطهر اليدين قد ت�صعر اأن يديك نظيفة ولكنها ال تعمل علي 
اإزالة كل البقايا مثل الدهون, ال�صكر, والدوائع التي ال ي�صعب تنظيفها دون 
تنظيف  و�صائل  اإ�صتخدامه كو�صيلة من  لذلك, ميكنك  ال�صابون.  اإ�صتخدام 
اليدين  بعد تناول طعام خفيف مثل الف�صار. يف الواقع, تناول اأي �صئ اأخر 

وحماولة تنظيفه باملطهر, يجعل يديك اأقذر من قبل.
8. تلف اجللد :

ال تدعي معظم مطهرات اليدين اأن يكون لها تاأثري الرتطيب اأكث من الازم. 
ولكن االإ�صتخدام املتوا�صل ميكن اأن ي�صر اجللد ويف بع�ش احلاالت يت�صبب 

يف تلف اخلايا.
9. مادة الرتيكلو�سان و الرتيكلوكربان :

الكثري  تفعل  اأن  لها  يجوز  ولكن  البكرتيا,  منو  املواد  هذه  متنع  اأن  ميكن 
اأن  كما  تكوين جراثيم مر�صا.  ينتج عنها  فهي  تنفع.  اأكث مما  ال�صرر  من 
ال�صحية. وجدت  التحذيرات احلمراء  قائمة طويلة من  لديه  الرتيكلو�صان 
درا�صة يف عام 2014  من قبل جمعية االأمريكني الكيميائية اأنه يحفز من منو 
�صرطان الثدي. وجدت درا�صة يف جامعة كاليفورنيا يف ديفي�ش ميكن اأن يقتل 

خايا املخ وم�صاكل الهرمونات.
10. املواد احلافظة ال�سارة :

غالبًا ما حتتوي مطهرات اليدين على  مواد كيميائية ت�صمي البارابني التي 
ال�صحية اخلطرية مثل  امل�صاكل  البكرتيا. ومت ربط جمموعة من  متنع منو 
اجللد.  وتهيج  ال�صماء  الغدد  واإ�صطرابات  الع�صبية  وامل�صاكل  ال�صرطان 
اإيثيل  بارابني,  حاول جتنب الت�صميات التي ت�صمل البارابني وم�صتقاته مثل 

بوتيل بارابني,  ميثيل بارابني,  بروبيل بارابني.
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اخل�سران املبني

• يحيى الفتالوي 

اأمة اجلهل اإفاقة؟
واقبلي �سوت احلقيقة

***
مل يغب عنك النبيُّ 

غري ايام قليلة
فاعدت النوم يف 
ح�سن الرذيلة

***
�ساع فيك قائٌل:قال الر�سول!!

وانربى الكفر يقول 
لعبت هام�س بامللك
فاأم�سيت مقاله!!

ون�سيت قول طه 
واإنارات الهداة 

واإفا�سات الر�سالة!!
***

اإيه.. يا اأمة مل ت�ستطع
ان ترى النور بعني اأو بقلْب

فارت�ست عي�س الغواية والعمى
وا�ساعت خري درْب!!

في الختامفي الختام

رف�ست ان تتبع هديًا
ديُنه.. خرٌي .. اأماٌن
 وبه عدٌل وحْب 
وبه.. ال ب�سواه

يرجتى عفو االأله
لكِن اجلهُل غلب!!

***
ارت�ست اأمة جهٍل 

ان ي�سيد بها الذَنْب!!
 ثم من اأجل ر�ساه

قتلت 
من كان خري النا�س باعرتافهم

جّدًا و اأمًا  
وكذا اأخًا واأب!!!

***
ولهذا...

لن تري يا اأمًة 
�سيعت نور الهدى

غري ذل يف احلياة
ثم ناٍر  اأبدا !!!
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