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حبل 
الكذب للحق  املــعــاديــة  ال�سر  قــوى  ـــت  داأب

واأهله على انتهاز الفر�س بل وخلقها 
يف حماولة ت�سويه �سورة احلق او على اقل 

وممار�ساته  افعاله  اهمية  من  التقليل  تقدير 
يف  وخ�سو�سا   - بينها  من  كثرية  طرق  خالل  من 

خبيثة  حماولة  يف  االكاذيب  افتعال  االإعالمي  اجلانب 
اأو على اقل تقدير  من اجل خلق حالة من التوتر وال�سراع، 

اأو ايجاد حالة من احلوار يف ال�سارع الإلهائه عن القيام باالأعمال 
التي كان ينبغي له القيام بها، اأو لتاأجيج روح الع�سبية فيه علنّ وع�سى 
اأن تكون بع�س الكلمات التي تخرج من هنا او هناك �سببا يف ح�سول 
�سراع ما على اأي م�ستوى من امل�ستويات، ولكن حكمة اتباع اهل البيت 
عليهم ال�سالم ودرايتهم ومعرفتهم باالأ�ساليب القذرة التي ينتهجها 
دون ح�سول اجلهات  اأئمتهم حال  تعلموه من  الذي  واحللم  اأعــداوؤه 

املناوئة على مبتغياتها.
موؤامرة  بعد حياكتها  اإال  لها جفن  يغم�س  ان  ال�سر  اعني  ت�ستطع  مل 
ليمة على اهم واكب منا�سبة الأتباع اهل البيت عليهم ال�سالم وهي 
زيارة االأربعني ومتريرها عب اذيالهم عبدة الدينار والدرهم، الذين 
– يف موقع عراقي )اأ�سوات حرة( ومن بعدها �سحيفة دنيا  ادعوا 
العاملية حتذر  ال�سحة  ان منظمة   - الفل�سطينية  االلكرتونية  الوطن 
ن�سر  قليلة  ايام  بعد  ليتم  الزيارة،  يف  �سرعية  غري  حمل  حاالت  من 
وهي  وافرتاءاتها  وكذبها  بتوجهاتها  املعروفة  ال�سحيفة  يف  اخلب 
�سحيفة ال�سرق االو�سط ، واحلمد هلل ف�سرعان ما ابطل اهلل كيدهم 
ورده اىل نحورهم عب انكار املنظمة؛ التي متتلك موقعا ر�سميا عامليا 

يعب عن راأيها واهتماماتها وين�سر جميع اخبارها وبالدخول اىل 
املوقع ينك�سف للقار مبا�سرة كذب وزيف ادعاء ال�سحيفة 

ومرا�سلها الالمهني يف العراق، وبخطوة تراجع تكتيكي 
قامت ال�سحيفة بطرد مرا�سلها يف العراق وحذف 

لل�سحيفة،  االلكرتونية  الن�سخة  من  التقرير 
العراقي،  ال�سعب  من  اعتذار  ادنى  ايراد  دون 
مع االعتذار فقط من منظمة ال�سحة العاملية.

ردود  ومواقف  الت�سنجات  عن  وبعيدا  الظن  اكــب  ويف 
ايــادي  هناك  ان  يتبني  مــا  نوعا  منطقي  وبتحليل  االفــعــال 

التي  هــي  املرا�سل  ذلــك  ايـــادي  مــن  وحياكة  خــبة  اكــرث 

ون�سره،  املــو�ــســوع  �سياغة  تبنت 
ودلــيــل ذلــك يتبني مــن خــالل عدم 
املــرا�ــســل واالكــتــفــاء بعبارة  ا�ــســم  ذكــر 
)كربالء- ال�سرق االو�سط( يف �سدارة اخلب 
وهي �سيغة معمول بها ولكنها تعتب عند املتابعني 
والتقارير  االخبار  مترير  و�سائل  من  و�سيلة  والعارفني 
الد�س  من  الكثري  بها  ان  او  ب�سلة  الواقع  اىل  متت  ال  التي 
والزيادة واحلذف والتغيري وغري ذلك، وبالتا فان اهل املعرفة 
ال يعريونها كثري اهتمام وال يعتمدونها كم�سدر للمعلومة عند احلاجة 

اإال بعد البحث عن االدلة التي تثبت �سحتها.
ال  ال�سحيفة  ادعتها  التي  الق�سية  فان  مو�سوع اخلب  اىل  وبالعودة 
ميكن لها ان تتحقق يف ظل اجواء الزيارة االأربعينية مطلقا، وال�سبب 
ومن  احل�سيني  الطريق  طول  على  واملواكب  املنازل  كل  ان  ذلك  يف 
كل اجلهات قامت منذ تاأ�سي�سها على تق�سيم اماكن الراحة واملبيت 
فيها وكذلك ال�سحيات وبقية املرافق اخلدمية االخرى اىل ق�سمني 
)رجا  ون�سائي( وهي ال ت�سمح باأي �سكل من اال�سكال باالختالط، 
حتى ان بع�س الزائرين حينما تكون عائالتهم وحدها يف �سيافة دار 
االجتماع حتى  معينة ميتع�سون من عدم جمعهم، وال حت�سل حالة 
وان طالبت العائلة بذلك، ف�سال عن ان احلالة النف�سية التي يعي�سها 
اتباع اهل البيت عليهم ال�سالم يف ايام زيارة االربعني تبعدهم كثريا 
عن التفكري يف عديد من الق�سايا الدنيوية حتى وان كانت م�سروعة. 
 واأخريا فان الكتابة عن هذا املو�سوع لي�ست حماولة لك�سف احلقيقة 
التي انك�سفت باأ�سرع مما كان متوقعا او الإثارة جهات معينة ، ولكن يف 
�سبيل توجيه دعوة م�ستقبلية اىل كل جهة معنية - اعالمية كانت 
او غري ذلك-  وتبحث عن احلقيقة ان تقوم يف العام القادم 
على  التعرف  اجل  من  باحثيها  او  مندوبيها  باإر�سال 
االليات والو�سائل التي يتم من خاللها ا�ست�سافة 
هذه املاليني من الزوار، لي�سهدوا باأم اعينهم 
كيف اأن الزيارة خالية من اي �سورة تخد�سها 
وبخا�سة ال�سورة املدعاة، وهي دعوة خمل�سة اىل 
كل �سحفي حتمل نف�سه ق�سطا من ال�سرف باالبتعاد عن 
االدعاءات واالكاذيب حتى وان كان فيها مك�سب مادي كبري، 

او كونها و�سيلة �سهلة لل�سهرة.  • رئي�ص التحرير
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اخبار وتقاريراخبار وتقارير

ال�سيد  �سماحة  ال�سيعي  الــوقــف  ديـــوان  رئي�س  اأعـــرب 
االعالمي  مكتبه  مــن  �ــســادر  بيان  يف  املو�سوي  عــالء 
عن ا�ستنكاره ال�سديد لن�سر التقرير امللفق يف �سحيفة 
كبرية  اإ�ساءة  ي�سكل  والذي  ال�سعودية  االأو�سط  ال�سرق 
حترير  اجــل  من  يقاتل  الــذي  البطل  العراقي  لل�سعب 

اأر�سه من االإرهاب التكفريي االإجرامي . 
 وجاء يف البيان : يف الوقت الذي اأعلنت فيه حمافظة 
الكبري  النجاح  عن  املحافظات  وبقية  املقد�سة  كربالء 
االإمــام  اأربعينية  لزيارة  واخلدمية  االأمنية  خلططها 
احل�سني)ع( و�سجلت ارقاما قيا�سية يف عدد الزائرين 
فاقت ما مت ت�سجيله عن الزيارة يف العام املا�سي .اقدم 
االإعالم الداعم لالإرهاب التكفريي الوهابي على فعل 
ال�سرق  �سحيفة  ن�سرته  تقرير  تلفيق  خالل  من  م�سني 
كبرية  اإ�ــســاءة  فيه  ي�سكل  والـــذي  ال�سعودية  االأو�ــســط 
حترير  اجــل  من  يقاتل  الــذي  البطل  العراقي  لل�سعب 
اأر�سه من االإرهاب التكفريي االإجرامي .ان هذا الفعل 
اإثارة الف وتعميق م�ساعر الكراهية  امل�سني يراد منه 

�سدمة  وي�سكل   ، واالإ�ــســالمــيــة  العربية  ال�سعوب  بــني 
نيابة  التكفريي  االإرهــاب  يقاتل  وهو  العراقي  لل�سعب 
عن العامل اجمع ، وهو يعب عن اليا�س العميق واخليبة 
الكبرية التي ي�سعر بها التيار التكفريي يف املنطقة ازاء 
الع�سكري  ال�سعيد  على  العراقي  ال�سعب  انت�سارات 
املقد�سة  كربالء  يف  لى  والـــذي   املعنوي  وال�سعيد 
يف اأربعينية �سيد االأحرار االمام احل�سني عليه ال�سالم 
هذا  ا�ستنكار  اىل  اال�سالمية  الــدول  كافة  ندعو  .اننا 
التعدي الكبري على كرامة ال�سعب العراقي امل�سلم وعلى 
اجلهات  من  نتوقع  كما  املقد�سة  اال�سالمية  �سعائره 
حق  يف  ــــراءات   االإج اأ�ــســد  اتــخــاذ  امل�سوؤولة  الر�سمية 
الداخل  وراءها يف  االأو�سط ومن يقف  ال�سرق  �سحيفة 

واخلارج ولين�سرن اهلل من ين�سره 
دعوى  برفع  ال�سيعي  الوقف  ديــوان  رئي�س  وجــه  فيما 
اأ�ساءت يف  التي  االأو�سط  ال�سرق  ق�سائية �سد �سحيفة 

تقريرها اىل العراق و قيمه . 
الديوان  رئي�س  " ان  الديوان  اإعالمي يف  وقال م�سدر 

وجه الدائرة القانونية برفع دعوى ق�سائية �سد �سحيفة 
ال�سرق االأو�سط التي متادت باإ�ساءتها اىل عموم ال�سعب 
العراقي و اىل قيمه الدينية حيث عمدت ال�سحيفة على 
ن�سر االأكاذيب حول زيارة اأربعينية االإمام احل�سني عليه 
ال�سالم ون�سب تقارير ملفقة ملنظمة ال�سحة العاملية " .
ــداأت  ب القانونية  ــرة  ــدائ ال ان  اىل  املــ�ــســدر  ــاف  واأ�ــس
باإغالق  تطالب  �سوف  التي  الــدعــوى  رفــع  بــاإجــراءات 
مكاتب ال�سحيفة يف العراق واالعتذار الر�سمي وكذلك 
هذا  بكتابة  �ساعدت  التي  ال�سخ�سيات  عن  الك�سف 
االفـــرتاء والــكــذب الــذي ذكــر يف اخلــب، م�سيفًا" ان 
هذه املطالب مل تعد مطالب فة او جهة معينة بل هذه 
املطالب اأ�سبحت وطنية حيث ان االإ�ساءة جاءت جلميع 

العراقيني " 
" ان ديوان الوقف ال�سيعي �سيعمل  واأ�سار امل�سدر اىل 
جاهدًا من خالل هذه الدعوى على ان ُيحرتم العراق 
التدلي�س ون�سر  و�سعبه من اجلميع باالإ�سافة اىل عدم 

االأكاذيب من قبل االإعالم �سواء كان حمليا او دوليا.

السيد السيستاني تعامل معنا بمنهج جده اإلمام علي عليه السالم
املهدي  عبد  ال�سيخ  املقد�سة  كربالء  يف  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  ا�ستقبل 
االيزيدية  الطائفة  من  وفــدا   2016/11/18 ام�س  يــوم  مكتبه  يف  الكربالئي 
واالأكادمييني  اال�ساتذة  من  عــددا  االربعني،و�سم  زيــارة  مرا�سيم  يف  امل�سارك 

ومنظمات جمتمع مدين.   
كربالء  ملدينة  حل�سوركم  ن�سكركم  الــوفــد:  مــع  حديثه  خــالل  �سماحته  ــال  وق
ال�سالم( خ�سو�سا  اربعينية االمام احل�سني )عليه  زيارة  وم�ساركتكم مبرا�سيم 
يف هذه الظروف وم�ساركتكم الإتباع اهل البيت )عليهم ال�سالم( مبرا�سم العزاء 
وهذا يدل عن الروح الوطنية التي متتلكونها الأنها تعب عن حلمتكم الوطنية مع 

ابناء ال�سعب العراقي.
يقاتلون  واملتطوعني  االمنية  القوات  من  املقاتلني  اخوانكم  الكربالئي:  واأ�ساف 
االن من اجل حترير املناطق يف �سمال العراق من دن�س االرهاب ،وان �ساء اهلل 

قريبا ترجع جميع العوائل من اىل مدنهم.
فيما حتدث اع�ساء الوفد  اثناء لقائهم ال�سيخ الكربالئي" ت�سرفنا اليوم بلقاء 
النجف  يف  الدينية  للمرجعية  ال�سديدة  التوجيهات  اىل  واال�ستماع  �سماحتكم 
ال�سي�ستاين  ال�سيد  ان  مو�سحًا:  العراقيني،  لكل  امان  �سمام  هي  التي  اال�سرف 

تعامل معنا مبنهج جده االمام علي عليه ال�سالم .
ونا�سد الوفد الزائر ممثل املرجعية الدينية قائاًل" ننا�سدكم الإي�سال ر�سالتنا عب 
منب اجلمعة اىل احلكومة العراقية والعامل التي تت�سمن جرائم داع�س االرهابي 
نحمل  وكذلك  مبينًا:  النازحني،  م�ساعدة  وكذلك  العراقي  ال�سعب  وجلميع  لنا 
لكم ر�سالة من امري االأيزديني يف العراق تت�سمن تقدمي ال�سكر والثناء والتقدير 

وال�سالم للمرجعية الدينية يف النجف املتمثلة ب�سماحة ال�سيد علي ال�سي�ستاين.
املهدي  ال�سيخ عبد  العليا يف كربالء  الدينية  املرجعية  ان ممثل  بالذكر  اجلدير 
دول  خمتلف  من  الوفود  من  العديد  االربعني  زيــارة  خالل  ا�ستقبل  الكربالئي 

العامل.

يستنكر التقرير المسيء للشعب العراقي ويوجه برفع دعوى قضائية
الوقف الشيعي

وفد ايزيدي: 

ربيع االولـ  1438 هـ6



اخبار وتقاريراخبار وتقارير

�سجلت وحدة التن�سيق يف اإعالم العتبة احل�سينية 
الرقم  2016م،  1438هــــــ/  العام  هــذا  املقد�سة 
االأعلى يف ت�سل�سل )باجات( الت�سوير التي منحتها 
لالإعالميني املوفدين من موؤ�س�ساتهم اإىل كربالء 
االأربعني،اأعلن  لزيارة  االإعالمية  التغطية  لغر�س 

ذلك رئي�س ق�سم االإعالم حيدر ال�سالمي.
 وا�ساف ال�سالمي "بلغ عدد الرخ�س التي منحت 
الر�سمية  الكتب  على  بناء  واملرا�سلني  للم�سورين 
 900 مــن  اأكـــرث  موؤ�س�ساتهم  مــن  اإلينا  املوجهة 

رخ�سة والعدد يف ازدياد".
ــة  االإداري ال�سعبة  يف  العاملة  الكوادر  "اإن  واأكــد: 
ووحدة التن�سيق االإعالمي ما زالت ومنذ االأ�سبوع 
مهام  لت�سهيل  جهودها  ق�سارى  تبذل  املا�سي 
االإعالميني العراقيني والعرب واالأجانب الوافدين 
ملرا�سيم  ال�ساملة  التغطية  الإجنــاح  كربالء  على 

الزيارة االأربعينية".
يا�سر  التن�سيق االإعالمي  فيما قال م�سوؤول وحدة 
عدد  يتجاوز  مل  املا�سي  العام  "يف  اإنــه  الغرابي: 
باج(  االإعالميني)500  بها  زودنــا  التي  الباجات 
اأما يف هذا العام فقد ت�ساعف الأن عدد القنوات 
غري  وامل�سورين  واملــواقــع  واملــجــالت  وال�سحف 

املنتمني ملوؤ�س�سات ت�ساعف اأي�سا". 
اإعــالم  ق�سم  منحه  ما  ميثل  العدد  "هذا  وبــني: 
العتبة احل�سينية اأما لو �سممنا اإليه عدد الباجات 
العبا�سية واإعالم  العتبة  اإعالم  املمنوحة من قبل 
اأننا  علما  بكثري  ـــ900  ال يفوق  فهو  احلرمني  بني 
معتمد  حــال  اأي  على  والباج  واحــد  كفريق  نعمل 
واحدا  )بــاج(  منح  "اإننا  موؤكدا:  جميعا".  لدينا 
واحد  من  باأكرث  ي�سمح  وال  فريق  اأو  �سخ�س  لكل 
�سواء �سدر من العتبة احل�سينية اأو من العبا�سية 

اأو بني احلرمني فهو باج واحد".
الــعــام  هـــذا  املليونية  االأربـــعـــني  زيــــارة  وحــظــيــت 
باهتمام وا�سع من و�سائل االإعالم املحلية والدولية 
اأن  املتوقع  ومــن  ال�سابقة  االأعـــوام  اإىل  بالقيا�س 
بح�سب  مليون  ثالثني  اإىل  الزائرين  عدد  ي�سل 

بع�س املراقبني واالإعالميني.
وباالإ�سافة اإىل قيامه بالتغطية االإعالمية ال�ساملة 
عــب االذاعـــات ومــواقــع االإلــكــرتونــيــة وال�سحف 
يداأب  عدة،  بلغات  االجتماعي  التوا�سل  ومواقع 
كما  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  االإعــالم  ق�سم 
الكاملة  امل�ستلزمات  توفري  على  منا�سبة  كل  يف 
ال�سعائر  بتغطية  الراغبة  االإعالمية  للموؤ�س�سات 
دخول  ت�سهيالت  لهم  ويقدم  الدينية  واملرا�سيم 
عجالت النقل املبا�سر والتي بلغ عددها هذا العام 

30 عجلة.
فــاإن  الــ�ــســالمــي  حــيــدر  الق�سم  رئــيــ�ــس  وبح�سب 
"حوا70 و�سيلة اإعالمية عربية واأجنبية مرئية 
واإلكرتونية ومقروءة ف�سال عن 50 قناة  و�سمعية 
الزيارة  تغطية  يف  االآن  ت�سارك  عراقية  ف�سائية 

املليونية يف كربالء".
التغطية  يف  امل�ساركة  االأجنبية  القنوات  بني  ومن 
"قناة هداية وقناة  اأفاد ال�سالمي  االإعالمية كما 
الهادي من باك�ستان وقناة rte وقناة فران�س24 
وقناة  بريطانيا  من  البيت  اأهل  وقناة  فرن�سا  من 
كرد�ستان  اإقليم  من   knn وقناة  كورد�ستان24 
والعديد من حمطات التلفزة االأر�سية والف�سائية 
االإيرانية الناطقة بالفار�سية والعربية واالإنكليزية 

وغريها".

قناة اليوم  ت�سل  اأن  املوؤمل  "من  اأنه  اإىل  م�سريا 

من   olosal tv وقناة    halk tv
�سعبة  مــن  اإلــيــهــمــا  وجــهــت  لــدعــوة  تلبية  تــركــيــا 

االإعالم الدو يف الق�سم".
التن�سيق  "وحدة  اإن  االإعـــالم  ق�سم  رئي�س  وقــال 
الكوثر  �سركة  مع  وبالتعاون  اأن�ساأت  االإعــالمــي 
الهند�سية من�سة كبرية ومرتفعة اأمام باب القبلة 
مل�ساعدة املحطات التلفزيونية يف تنفيذ تغطياتها 
وكذلك  �سيوفها  مع  اللقاءات  واإجــراء  املبا�سرة 
اأكــب  على  يطل  بــانــورامــي  وا�ــســع  منظر  تــوفــري 
يف  الزائرين  وحركة  ال�سريف  ال�سحن  مداخل 

ال�سارع الرئي�س املوؤدي اإىل العتبة املقد�سة".
االإذاعات  احتاد  مع  وبالتعاون  "كما مت  واأ�ساف: 
اإن�ساء 10 مراكز اإعالمية  والتلفزيونات العراقية 
والتقارير  ــواد  امل لرفع  االنــرتنــت  بخدمة  مــزودة 
وهــذه  العنكبوتية،  ال�سبكة  بوا�سطة  والــ�ــســور 
مت  كما  العتبتني،  حميط  يف  منت�سرة  املــراكــز 
ا�ستخدام طائرة م�سرية للت�سوير اجلوي وتوفري 

كلني فيد بالتعاون مع قناتي اآفاق وبالدي".   
وكانت املرجعية الدينية العليا وعلى ل�سان ممثلها 
ومن  الكربالئي،  املهدي  عبد  ال�سيخ  كربالء،  يف 
خالل خطب اجلمعة، قد دعت اإىل زيادة االهتمام 
حدثًا  باعتبارها  املليونية  االأربعني  زيارة  بتغطية 
اإىل  الــداعــيــة  االإن�سانية  بالقيم  حــافــاًل  عــاملــيــًا 
واحرتام  امل�سلمني  بني  والوحدة  ال�سلمي  التعاي�س 
خمتلف  من  االإعالميني  وحثت  االأقليات،  حقوق 
اأنحاء العامل على �سرورة احل�سور وامل�ساركة يف 
والنه�سة  والعراق  لكربالء  الواقعية  ال�سورة  نقل 
لتتعرف على  ال�سعوب  كل  اإىل  املباركة  احل�سينية 
واأهــدافــه  ال�سالم  عليه  احل�سني  االإمـــام   مباد

االإن�سانية ال�سامية.

إعالم العتبة الحسينية المقدسة
مشاركة (١٢٠) قناة تلفزيونية عراقية وأجنبية لتغطية زيارة األربعين
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قناة ARTE الفرنسية

تنقل شعائر زيارة االربعين
لتغطية  الفرن�سية  الف�سائية   ARTE لقناة  االعالمي  الكادر  با�سر 
افالم  وعمل  ال�سالم  عليه  احل�سني  االمــام  اربعينية  زيــارة  احــداث 
وثائقية، جاء ذلك �سمن برنامج االعالم الدو يف العتبة احل�سينية 
املقد�سة لدعوة الو�سائل االعالمية الدولية املختلفة وا�ست�سافة الوفود 
الدينية والثقافية لن�سر افكار اهل البيت والدعوة اىل ال�سالم والتعاي�س 

بني كافة الطوائف. 
وقال من�سق االعالم الدو يف فرن�سا الدكتور عالء التميمي" جاءت 
احل�سينية  العتبة  يف   الــدو االعــالم  ن�ساطات  �سمن  الــدعــوة  هــذه 
ومنها  خمتلفة  دولية  اعالمية  و�سائل  اىل  دعــوات  لتوجيه  املقد�سة 
عليه  االمام احل�سني  اربعينية  زيارة  ARTE خالل  قناة  ا�ست�سافة 
ال�سالم من اجل نقل ال�سعائر احل�سينية يف هذه الزيارة والوقوف على 
الواقع احلقيقي من جمريات االحداث يف البالد  من خالل النقل احلي 
وعمل روبرتاجات وافالم وثائقية تثبت وحدة وتكاتف ال�سعب العراقي 
بكل طوائفه، واي�ساح الدور احلقيقي للح�سد ال�سعبي الذي ميثل الدولة 
معروف  هو  كما  ولي�س  وطوائفها  مكوناتها  بكل  كامل  ب�سكل  العراقية 
الطائفة  من  هو  ال�سعبي  احل�سد  بان  الغرب  يف  النمطية  ال�سورة  يف 

ال�سيعية فقط.

هو  الزيارة  هذه  هدف  ايرهل" ان  ايفان  ال�سحفي  اكد   جانبه  ومن 
انتاج  �سمن  يدخل  الذي  االربعينية  الزيارة  تغطية  االول  فلمني  انتاج 
برتاث  يتعلق  الثاين  والفلم  اال�سالمي  العامل  يف  ال�سيعة  دور  عن  فلم 
حقيقة  ونقل  احلــ�ــســارات  ا�سل  باعتبارها  الــعــراق  واثـــار  وح�سارة 

جمريات االحداث يف العراق. 
دخول  تغطيتهم  اثناء  االربــعــني  بــزيــاره  اندها�سه  عن  ايرهل  وعــب   
الب�سر  حمافظه  موكب  ومنها  املحافظات  مــن  احل�سينية  املــواكــب 
اعداد  هنالك  ان  ،ملفتا  �سباحا  الرابعة  ال�ساعة  يف  مبكرا  بدء  الذي 
كثرية جدا من الرجال والن�ساء وهذا بدا  �سيء جدا من�سم ومرتب 
زائر  مليون   20  ا ي�سل  الزائرين  عدد  ان  ترى  عندما  خ�سو�سا  
لزيارة قب  والتعب  ال�سفر  تدفعهم عقيدتهم واميانهم متحملني عناء 

االمام احل�سني.
واختتم ايرهل ان ما يده�سني اي�سا هو اعتقادنا بان هناك ا�سخا�س 
الن  العك�س  هو  جنده  ما  ولكن   املليوين  الزخم  هذا  نتيجة  مير�سون 
للتعاي�س  وحما�س  اميــان  من  ميتلكونه  ما  بف�سل  هنا  يــاأتــون  النا�س 
وال�سكن  الطعام  تقدم  التي  املواكب  انت�سار  الحظنا  كذلك  واملحبة، 

املجاين لكل الزائرين وبدون متييز.
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�سة  اختتمت الهياأة القراآنية الُعليا يف العتبات املقدنّ
واملزارات ال�سريفة يف العراق اأو�سع م�سروع قراآيننّ 
ات القراآنينّة  يف زيارة االأربعني وهو م�سروع املحطنّ
لتعليم القراءة ال�سحيحة التي انت�سرت يف )12( 
الزائرين  طــرق  جميع  وعلى  عراقينّة  حمافظة 
مب�ساركة  �سة  املقدنّ كــربــالء  مدينة  اىل  ــة  ي ــوؤدنّ امل
يف  الكرمي  القراآن  معهد  قبل  من  الة  وفعنّ متمينّزة 

�سة. ا�سية املقدنّ العتبة العبنّ
ا�سية  وقال مديُر معهد القراآن الكرمي يف العتبة العبنّ
�سة وع�سو الهياأة القراآنية الُعليا ال�سيخ جواد  املقدنّ
ات القراآنية من  الن�سراوي: "انبثق م�سروع املحطنّ
�سة واملزارات  للعتبات املقدنّ الُعليا  الهياأة القراآنية 
ة اأ�سهر،  لت قبل عدنّ ال�سريفة يف العراق التي ت�سكنّ
ومعاهد  �سات  املوؤ�سنّ الهياأة جميع  ت�سمنّ هذه  حيث 

من  وينتج  ــــزارات  وامل العتبات  تلك  يف  ــقــراآن  ال
ومنها  بينها،  فيما  م�سرتك  ن�ساط  كــلنّ  خاللها 
م�سرتك   ب�سكل ــقــام  ُي ـــذي  ال ــور  ــذك امل املــ�ــســروع 
على  عمله  ــز  ويــرتكنّ  ،الــتــوا على  االأوىل  لل�سنة 
يخ�سنّ  فيما  ال�سحيحة  القراءة  الزائرين  تعليم 
�سني مع عر�س  ال�سالة باإ�سراف اأ�ساتذة متخ�سنّ
املوجودة  االألفاظ  جميع  ن  تت�سمنّ تعريفية  مطوينّة 
القراآنية  ابتداًء من تكبرية االإحرام وال�سور  فيها 

د". واأذكار الركوع وال�سجود وال�سالم والت�سهنّ
هي:  حمافظة   )12( امل�سروع  "�سمل  وا�ــســاف: 
الكوت،  ــى،  املــثــننّ قــار،  ذي  مي�سان،  )الب�سرة، 
القاد�سية، كربالء، النجف، بابل، بغداد، دياىل، 
متنّ  حيث  الــديــن(،  �سالح  حمافظة  من  واأجـــزاء 
بع�س  ت  ف�سمنّ الــزائــريــن  كثافة  ح�سب  التوزيع 

20، حيث اوز  وبع�سها  ة  املحافظات 30 حمطنّ
ا�سرتك  ة  حمطنّ  )250( املنت�سرة  ات  املحطنّ عدد 
كما  ع،  ومــتــطــونّ اأ�ــســتــاذ   )2000( مــن  اأكــرث  فيها 
ات للن�ساء اإذ توجد يف كلنّ  �ست بع�س املحطنّ خ�سنّ
تابعة  فرعينّة  ات  وحمطنّ  رئي�سية  ة حمطنّ حمافظة 
ات  املحطنّ اأقامت  العمل  هذا  اىل  باالإ�سافة  لها، 
الرئي�سينّة العديد من االأما�سي واملحافل القراآنينّة".
اأ�سبه  ب�سكل  املهام  توزيع  عملينّة  ت  "متنّ مبينًا: 
العتبة  ة  ح�سنّ كانت  حيث   ، اجلــغــرايفنّ بالتوزيع 
يف  ة  حمطنّ  )75( مــن  اأكــرث  �سة  املقدنّ ا�سية  العبنّ
ات  حمافظات بغداد وكربالء وبابل وبع�س املحطنّ
كلنّ  يف  ويتواجد  وال�سماوة  النجف  حمافظة  يف 

ة ثالثة اأ�ساتذة". حمطنّ

�ساركت دار القراآن الكرمي يف العتبة احل�سينية 
عب  لــلــزائــريــن  اخلــدمــات  بتقدمي  املقد�سة 
العراقية  اجلامعات  بطلبة  اخلا�س  موكبها 
االإمــام  مقام  من  بالقرب  كربالء  مدينة  يف 

املهدي، عجل اهلل تعاىل فرجه.
وقـــــال عــ�ــســو جلــنــة املـــ�ـــســـروع الــــقــــراآين يف 
اجلامعات، احلافظ منتظر املن�سوري ملرا�سل 
يف  القراينة  الـــدورات  طلبة  �سارك   “ املوقع 
اكرث  �سم  خدمي  مبوكب  العراقية  اجلامعات 
من 100 طالب جاءوا من 10 جامعات عراقية 
يف  للزائرين  اخلدمات  بتقدمي  املوكب  ،وبــداأ 

.الرابع ع�سر من �سهر �سفر احلا
توزيع  ا�ستملت  املوكب  خدمات  اأن  واأ�ــســاف: 
ال�سباح  يف  طــعــام  وجــبــة   400 يــقــارب  مــا 
ومثلها عند الظهر وامل�ساء، ا�سافة اىل توزيع 
الن�سرات واالإ�سدارات القراآنية اخلا�سة بدار 
املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  الكرمي  القراآن 
التي حتث الزائر على التم�سك بالقراآن الكرمي 

وعدم هجره.
واأو�سح املن�سوري: تهدف دار القراآن الكرمي 
من خالل موكب طلبة اجلامعات اإىل تفعيل دور 
الطلبة يف اجلامعات العراقية عب م�ساهمتهم 
ال�سالم،  االإمــام احل�سني عليه  زوار  يف خدمة 

وثقافته  الــكــرمي  الــقــراآن  بب�سائر  وتهديهم 
خالل  من  والعطاء  اخلري  فيه  ما  اإىل  االإلهية 

الن�ساطات التي تقام يف املوكب.

اخبار وتقاريراخبار وتقارير

يشاركون في تقديم الخدمات لزوار االربعين

ات القرآنية تختتم مشروع المحطّ

طلبة الجامعات العراقية

الهيأة القرآنية العليا للعتبات المقدسة والمزارات الشريفة
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الجمـــــــــعةشـــــــذرات • الشيخ عبد المهدي الكربالئي
• المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة (دام عزه)

الكربالئي  املــهــدي  عبد  ال�سيخ  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  قــال 
22/ذي  يف  احل�سيني  ال�سحن  يف  تالها  التي  اجلمعة  �سالة  بخطبة 
القعدة/1437هـ املوافق 2016/8/26م" روي عن ر�سول اهلل )�سلى اهلل 
عليه واآله(: )امنا ُاهلك الذين قبلكم اأنهم كانوا اإذا �سرق فيهم ال�سريف 

تركوه واإذا �سرق ال�سعيف اأقاموا عليه احلد(.
وهذه الرواية تتحدث عن واقع اال ال�سابقة التي كانت تفرق يف تطبيق 
القانون الذي يراد من خالله حتقيق العدالة بني النا�س حتى ياأخذ كل 
ذي حق حقه ويعاقب ال�سخ�س الذي ينحرف عن خط العدل ويتخلف عن 

القانون مهما كان موقعه و�سفته يف املجتمع.
فهذه االأ قد بادت واندثرت حينما كان ال�سريف فوق القانون ويق�سد 
او  ديني  او  اجتماعي  مبوقع  املجتمع  يف  يتميز  الــذي  ال�سخ�س  هنا  به 

ع�سائري او اقت�سادي او �سيا�سي.
واأ�ساف الكربالئي" حينما يعي�س النا�س الطبقية االجتماعية فيميزون 
الطبقات  اأ�سحاب  وبني  الرفيعة  الطبقات  باأ�سحاب  ي�سمون  من  بني 
الدنيا، فكان اولك اذا �سرق فيهم هذا ال�سريف �سواء كانت �سرقته من 
ال�سعفاء  من  حوله  من  بالنا�س  تت�سل  �سرقته  كانت  او  العامة  االمــوال 
الذين قد ياأكل اأموالهم بالباطل م�ستغال موقعه فاإذا ذهب هذا ال�سعيف 
او  ال�سارق  هذا  وتركوا  به  يعبوا  مل  امل�سوؤولة  اجلهات  اىل  اأمره  لي�سكو 
املختل�س ومل يعاقبوه وجعلوه فوق القانون عندهم... واإذا �سرق ال�سعيف 
الذين  فهوؤالء  بحذافريه  عليه  ويطبق  اليه  تتوجه  القانون  قوة  كل  فان 
بيدهم تطبيق القانون ومواقع ال�سلطة واحلكم يراعون هذا ال�سريف او 
اأيامنا حزبه او جماعته امل�سلحة ولكنهم  اأو يخ�سون يف  يخ�سون �سطوته 
ال يراعون ال�سعيف وال يخ�سونه الأنه ال �سطوة له فيطبقون عليه القانون 
ويعاقبونه، وهذا �سرب من الظلم الذي قال فيه االإمام علي عليه ال�سالم 

يف كلمة اخرى له )املُلك يبقى مع الكفر وال يبقى مع الظلم(...
وقد اأراد النبي )�سلى اهلل عليه واآله( اأن يوؤكد ان خط العدل يجب اأن ال 

يعرف �سعيفًا او قويًا وال �سريفًا او حقريًا.
يف  التمييز  يكون  ال  اأن  يجب  هذه  اأيامنا  انه" يف  املرجعية  ممثل  واأكــد 
القانون بني �سخ�س حزبي وال غري حزبي وال منتم جلماعة م�سلحة وال 
غري منتم اليها وال حم�سوبًا على تيار او حزب �سيا�سي وال غري حم�سوب 

عليهما.

قال ممثل املرجعية ال�سيد احمد ال�سايف خالل اخلطبة الثانية ل�سالة 
ان  ال�سك  2016/9/2م"  املوافق  القعدة/1437هـ  29/ذي  يف  اجلمعة 
القران الكرمي فيه ِعب كثرية وفيه ق�س�س وفيه حكمة وفيه اوامر وفيه 
القران  يتناولها  التي  الق�سة  لعل  �سيء..  لكل  تبيان  وبالنتيجة  نواهي 
الكرمي ق�سة تهدف اىل م�ساألة مهمة وهي الِعبة وان يف الق�س�س التي 

يذكرها القران الكرمي واقعًا عبة كبرية لنا.
وا�ساف ال�سايف ما املق�سود من العبة واالعتبار، االعتبار اين عندما 
توؤثر  ان  املعينة البد  الق�سة  ينقل  مو�سوع معني وق�سة معينة وهذه 
  م�ساألة تتعلق بالرزق ويقال  على �سلوكيتي.. مثال لو اأن احدا ينقل
كذا وكذا وان اهلل تعاىل رزق العبد الفالين وهو احوج ما يكون للرزق..
البد ان تعزز هذه الق�سة الثقة باهلل تعاىل انه هو الرازق.. وامثال ذلك

االنبياء  حِمــن  عن  يتحدث  عندما  الكرمي  الــقــران  ان  ال�سايف"  وبــنينّ 
من  جمموعة  املقابل  يف  االنبياء  وواجــه  االنبياء  به  مرنّ  الــذي  والتاريخ 
الطغاة على اختالف القوة وال�سعف لكن بالنتيجة جمموعة من الطغاة 
يواجهون االنبياء.. فتجد مثاًل ابراهيم )عليه ال�سالم( وهو خليل اهلل 
ويحاول  كالنمرود  الطغاة  تعاىل يجعل مقابله طاغية من  تعاىل.. واهلل 
ي�سخر عندما يف�سل يف احلجة يرمي ابراهيم )عليه ال�سالم( يف النار 
النبي ابراهيم )عليه ال�سالم(.. وهكذا بقية االنبياء  واهلل تعاىل ينقذ 

عليهم ال�سالم..
وا�ستعر�س ممثل املرجعية ق�سة فيها ِعبة وقال انها قد ت�ستغرق اكرث 
وغريهم  الفقري  و  الغني  و  االخالقي  منها  ي�ستفيد  طبعًا  خطبة..  من 
زمن  يف  كانت  ق�سة  عن  نتحدث  اننا  االثر..م�سريا  يرتب  ما  مبقدار 
مو�سى )عليه ال�سالم( اأال وهي ق�سة قارون.. ماذا اراد القران الكرمي 
ان يبني لنا يف ق�سة قارون.. وقارون ميثل الرمز لكل غني ولكل من يكتنز 
املال وميثل الرمز اي�سًا لكل فا�سد بن�س القراآن الكرمي، وقد كان قارون 
يف حالة من الزهو والغرور بحيث يرى ان ما فيه هو با�ستحقاقه هو عمل 
قارون  ُاعجبت مبا عند  املقابل هناك طائفتان؛ طائفة  اي�سًا يف  وهو.. 
وطائفة اخرى عاقلة تنبهت و�سعرت ان هذا الذي عند قارون لي�س هو 

مقيا�س القيمة احلقيقية.. فقيمُة كُل امر ما ُيح�سن."

على  القوانني  لتطبيقه  الق�صاء  تنتقد  املرجعية   الكربائي
ال�صعفاء وجتاهل كبار الفا�صدين

بزماننا  موجودون  القراآن  يف  املذكور  قــارون  اأمثال   ال�صايف
واليحبون الن�صيحة 
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• السيد احمد الصــــافيالجمـــــــــعةشـــــــذرات
• المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة (دام عزه)

التع�سب  نب  اىل  كافة  امل�سلمني  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  دعا 
ونب ال�سراعات غري املبرة وقبول كل منهم باالآخر والعمل �سوية يف 

اخلريات حيث امل�سرتكات كثرية، وان ما يجمعهم اكرث مما يفرقهم.
والظفر  بالن�سر  للمقاتلني  )عــرفــة(  زيـــارة  خــالل  بــالــدعــاء  موجها 
وخال�س االمة من �سرور االرهابيني وبالفرج عن املنكوبني وامل�ست�سعفني 
للهداية،  قابال  كــان  ممن  وامل�سوؤولني  للحكام  وبالهداية  والنازحني 
رعوائل ال�سهداء من  وباخلال�س ممن مل يكن قابال لها، داعيا اىل تذكنّ

خالل زيارتهم و�سمول اوالدهم باحلنان والعطف.
وقال ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي خالل اخلطبة الثانية ل�سالة اجلمعة 
اهلل  ان  ن�سه"  مبا  2016/9/9م  املوافق  احلــجــة/1437هـــ  7/ذي  يف 
وخ�سهم حججًا  لر�ساالته  اجتباهم  �سفوة  عباده  اختار من  كما  تعاىل 
على عباده، فقد اختار من االيام �سفوة جعلها اقرب اليه من غريها يف 
نزول رحمته وفيو�سات لطفه واجابة دعائه.. و�سيحل ب�ساحتكم يوم من 
فه اهلل تعاىل فجعله يوم دعاء وتو�سل حتى بلغ من ف�سيلة  هذه االيام �سرنّ
الدعاء فيه انه يكرم ال�سوم فيه ملن ي�سعفه عن الدعاء، فقد ورد عن 
االمام الباقر )عليه ال�سالم( انه: �سل عن �سوم يوم عرفة فقال )عليه 
ال�سالم( كان اأبي ال ي�سومه، ثم قال )عليه ال�سالم(: الأن يوم عرفة يوم 

دعاء وم�ساألة واأتخوف اأن ي�سعفني عن الدعاء.

االمــام  زيــارة  هو  اليوم  هــذا  يف  امل�ستحبة  االأعــمــال  من  ان  واأ�ساف" 
احل�سني )عليه ال�سالم( كما ورد يف الكثري من الن�سو�س، ويف بع�سها 
عن االإمامني ال�سادق والر�سا )عليهما ال�سالم( انهما قاال: َمْن اأَتى قَب 

احل�سني )عليه ال�سالم( ِبَعَرَفَة اأَقَلَبُه اهلل َثِلَج الُفوؤاِد. 
م�سريا اىل" ان يف هذا اليوم تعجنّ اأ�سوات املاليني من امل�سلمني ب�سنوف 
اليه  والــعــودة  تعاىل  اهلل  اىل  توبتها  تعلن  بعرفات  املوقف  يف  اللغات 
)عليه  الباقر  االمام  عن  روي  وقد  راأفته  و�سحائب  رحمته  م�ستمطرين 
ال�سالم( انه قال ما يقف على تلك اجلبال بر وال فاجر اإال ا�ستجاب اهلل 
له فاأما الب في�ستجاب له يف اآخرته ودنياه واأما الفاجر في�ستجاب له يف 

دنياه.

جدد ممثل املرجعية الدينية العليا تذكريه بـ)قارون( ال�سخ�سية القراآنية 
التي اأ�سيبت بالغرور ب�سبب ال�سلطة املالية التي ُمع بغري وجه حق.

وقال ال�سيد احمد ال�سايف خالل خطبة اجلمعة من ال�سحن احل�سيني 
املوافق 2016/9/16م" ذكرنا فيما  ال�سريف 14/ذي احلجة/1437هـ 
على  ج  عرنّ الكرمي  القران  اأن  وذكرنا  املال  االفتتان يف  م�ساألة  �سبق عن 
�سخ�سية ُاعطيت مااًل كثريًا وعب عنه القران الكرمي بتعبريات م�ست 
ولكنه اأ�سيب بالغرور واي�سًا كان فتنة ل�سنفني من النا�س.. �سنف متنى 
ان يكون على �ساكلته و�سنف من الذين اوتوا العلم كانوا يتميزون بالعقل 
وال�سكينة ويعرفون ان هذا لي�س هو مقيا�س ال�سخ�سية.. وهذا ال�سخ�س 
هو قارون وا�سبح هذا اللفظ لفظ قارون ميثل يف اذهان اجلميع ال�سلطة 
الق�سة  لنا هذه  ي�سرد  تبارك وتعاىل  التي ُمع بغري حق، واهلل  املالية 

ويركز على املهم منها..
فه باالألف والالم مع انه ا�سم علم.. ا�سارة  مبينًا" ان هذا القارون اأعرنّ
اىل انه اأ�سبح م�سطلحًا لكل من يكون على هذه ال�ساكلة فانه �سي�سلك 
هذا امل�سلك.. هذا القارون يدعي انه ملك ما ملك بعلم من عنده: )َقاَل 
ِمْن  َقْبِلِه  ِمْن  اأَْهَلَك  َقْد   َ اهللَّ نَّ  اأَ َيْعَلْم  اأََومَلْ  ِعنِدي   ِعْلم َعَلى  اأُوِتيُتُه  ــا  َ اإِمنَّ
ًة َواأَْكرَثُ َجْمعًا َوال ُي�ْساأَُل َعْن ُذُنوِبِهْم امْلُْجِرُموَن  الُقُروِن َمْن ُهَو اأَ�َسد ِمْنُه ُقوَّ
اأخــرى وامنا نظري اىل ما  اأنا ال اعرتف بجهة  قــارون يقول  مبينًا" ان 
اجمع واىل ما اكنز وهذا ان دل على �سيء امنا يدل على انني �سخ�سية 
وانني ال اعرتف  الرثوة  ان اجمع هذه  بعلمي وجهدي  ا�ستطعت  عظيمة 
مبوجه وال خطيب وال نا�سح ول�ست يف هذا ال�سدد ا�سمع كالمًا وامنا اأنا 
ح�سلت على ما ح�سلت بعلمي و بحيلتي و�سطارتي وذكائي.. هذه فل�سفة 
القارون الذي يجمع املال.. بالنتيجة اأ�سناف من النا�س تارة ينظر اليه 

نظرة املعجب به واآخر نظرة املعتب به..
وتابع ال�سيد ال�سايف" الحظوا اأخواين ما ح�سل، قارون قطعًا يفتخر مبا 
عنده.. فاإذا كانت �سوق العلم رائجة النا�س تفتخر يف العلم وتقينّم العلم 
واذا كانت �سوق املال رائجة النا�س تتباهى باملال وال تعتني بالعلم وهذه 

من ابتالءات العلم...

ويحررها: �سباح الطالقاين ها  • يعدنّ

الكربائي نوّجه بالدعاء للخا�ص من امل�صوؤولني غري القابلني 
للهداية وندعو امل�صلمني للعمل بامل�صرتكات

التي  املالية  ال�صلطة  ب�صبب  بالغرور  اأ�صيب  قــارون   ال�صايف
جتمع بغري وجه حق
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برحابة �صدر وب�صا�صة معهودة ت�صتقبل وحدة العقود والزواج يف العتبة احل�صينية املقد�صة �صيوفها 
الكرام وبحفاوة وكرم بال تق�صي لهم حاجاتهم وال تكتفي بذلك  بل انها تقدم الن�صح واالر�صاد ملن 

يروم الولوج يف القف�ص الذهبي.

العتبة  يف  ـــزواج  وال العقود  وحــدة  م�سوؤول 
زاهر  حممد  ال�سيد  املقد�سة،  احل�سينية 
اخلطيب حتدث ملجلة )الرو�سة احل�سينية( 
نظرا  قائال"  وعملها  الوحدة  تاأ�سي�س  عن 
يرومون  الــذيــن  املراجعني  اعـــداد  لــزيــادة 
الدينية  ال�سوؤون  لق�سم  زواج  عقود  اجــراء 
يف العتبة احل�سينية املقد�سة قمنا بتاأ�سي�س 

وحدة تعنى باإجراء العقود والزواج".
عدة  ي�ستلزم  العقود  ــراء  اج ان  واأو�سح" 

املطلوبة،  امل�ستم�سكات  جلب  منها  امــور 
وان العقد ال يجرى اال بح�سور والد الفتاة 
كان االب متويف يجب ح�سور  واذا  الباكر، 
ينبغي  اي�سا  متويف  اجلد  كان  واذا  اجلــد، 
للتاأكد من هوية  ا�ست�سحاب �سهادة الوفاة 

�ساحب العقد ومطابقتها مع ذويه".
وبني م�سوؤول الوحدة" وحدة العقود والزواج 
لها كادر متكون من اربعة ا�سخا�س يتناوبون 
ويبداأ  العقود،  اإجــراء  على  وم�ساء  �سباحا 

ال�سابعة  ال�ساعة  مــن  ال�سباحي  ـــدوام  ال
الدوام  اما  الظهر  بعد  الثانية  اىل  �سباحا 
بعد  الثانية  ال�ساعة  مــن  فيبداأ  امل�سائي 

الظهر اىل التا�سعة ليال". 
فيما قال املنت�سب يف وحدة العقود والزواج 
يف العتبة احل�سينية املقد�سة، ال�سيخ اأن�سار 
املقد�س  املكان  هذا  اإلينا يف  االأ�سدي" يرد 
عــدد مــن املــوؤمــنــني اأيــدهــم اهلل )تــعــاىل( 
الأجل عقد ِقرانهم داخل ال�سحن احل�سيني 

تقاريرتقارير

وحدة العقود والزواج في العتبة الحسينية المقدسة

مهام مباركة وجهود طيبة 
•رير ف�سل ال�سريفي •تقرير عماد بعو 
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والزيارة  التبك  منها  اأ�سباب  لعدة  ال�سريف 
واال�ستماع للن�سائح من العاقد".

وبني" قبل ان جنري العقد نقوم بتدوين ا�سمي 
وتاريخ  وغائبه،  بحا�سره  واملهر  العري�سان، 
ذلك  بعد  ثم  وتوقيعه،   الو وموافقة  العقد، 
نفتتح املح�سر باحلمد والثناء ، وال�سالة على 
بع�س  تالوة  ثم  واآلــه(  عليه  اهلل  )�سلى  النبي 
ــزواج مع تو�سية  ال االآيــات، واالأخــبــار يف �ساأن 
واإقامة  تعاىل،  اهلل  وبتقوى  بالتعاون  للزوجني 
وكذلك  اأوقاتها،  يف  ال�سالة  واإتــيــان  احلــدود 
املتزوجني  تخ�س  التي  امل�سائل  بع�س  نو�سح 
كالنفقة ، وعدم الهجران، والع�سرة باملعروف، 
 ، عليه  يــرتتــب  ومــا  وااليــــذاء  ال�سرب  وعـــدم 
بالن�سبة  ذلك  وغري  الزوجة  ظلم  عن  والنهي 
بالعفة واحل�سمة،  نو�سيها  املراأة  للرجل، وكذا 
بال�سيدة  واالقــتــداء  احلجاب  على  واملحافظة 
اجلليلة فاطمة الزهراء، وابنتها احلوراء زينب 

)عليهما ال�سالم(".

يف  التوكيل  �سيغة  ان  اال�سدي"  ال�سيخ  وتابع 
يف  الــزوجــة  من  توكيال  تتطلب  العقد  اإجـــراء 
املعلوم  املهر  الزوج على  والتعاقد مع  تزوجيها 
بينهما بالطريقة املعهودة عن ال�سارع املقد�س، 
واحلمد هلل )تبارك وتعاىل( هنالك اإقبال كبري 
من النا�س على العقود يف العتبات املقد�سة ملا 
على  القائمني  عند  �سدر  رحابة  من  يجدونه 

اجراء العقود".

مهام مباركة وجهود طيبة 
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تحقيقتحقيق

ترف اجتماعي ام حاجة ملحة 
تعد ظاهرة التجميل ال�صبيل الوحيد للخا�ص من احلالة النف�صية التي ر بها من يعا من ت�صوه خلقي او عيب 
لقبول  اال�صا�صي  املقيا�ص  بانه  اجلمال  اىل  ينظر  متمع  يف  لهم  الوحيد  املنقذ  فاأ�صبحت   وراثية تغريات  او  والدي 
ال�صخ�ص من عدمه وا�صحت الظاهرة منت�صرة ب�صكل كبري بني او�صاط ال�صباب وحتى االعمار الكبرية وال نفرق بني 
ذكر او انثى ملا مل�صوه من تغيري جذري يف ا�صكالهم بعد العمليات التي يخ�صعون لها وهذا يجدد لهم ثقتهم باأنف�صهم 
 فيما عدها البع�ص االخر بانها ترف اجتماعي لي�ص له داع ار�صة حياتهم ب�صورة طبيعية واندماجهم باملجتمعو
او مر�ص نف�صي يعا منه من يقبل على ذلك وبني الراأيني تت�صع زوايا االآراء لتت�صح �صورة الراأي اال�صح من خال 

التحقيق الذي عملت عليه ملة الرو�صة احل�صينية لي للقار الكرمي خلفيات ودواعي هذه الظاهرة. 

الراأي الطبي االخ�صائي يف عمليات التجميل.
بداية احلديث كانت مع االخ�سائي جراحة  ميله وحروق، 
الظاهرة  هذه  عن  ليحدثنا  امل�سعودي  جا�سم  م�سلم  الدكتور 

الرجال  قبل  مــن  اإقــبــاال  هناك  اأن  نــرى  قائال" 
يف  منه  اكــرث  التجميل  عمليات  على  ال�سباب  او 
التجميل  عمليات  على  االقــبــال  ويكون  الن�ساء، 
قليل  اقبالهن  فيكون  الن�ساء  اما  ال�سعر،  وزراعــة 
من  احلاجب  حول  فقط  الن�ساء  مراجعة  وتكون 

حيث ترفيع او تكبري احلاجب".
وعن �سبب اقبال الرجال على زراعة ال�سعر اكرث 

يهتمون  بــدوا  الرجال  قائال"  امل�سعودي  حتدث  الن�ساء  من 
الوحيد  الهاج�س  فا�سبح  ال�سباب  وخ�سو�سا  مبظهرهم 

 2000$( من  العملية  �سعر  تــرتاوح  حيث  ال�سعر  زراعــة  هو 
 48  /  14 بني  يــرتاوح  للعملية  املحدد  والوقت   ،(  2500$  -

�ساعة ، ويكون كادر العمل 6 ا�سخا�س، ويكون على مرحلة او 
مرحلتني ح�سب احلالة الطبية للمري�س. 

التجميل  وعمليات  ال�سعر  زراعــة  ان  مو�سحا" 
فاكب  خطرة،  امرا�س  او  وفيات  فيها  توجد  ال 
ف�سل  هي  املري�س  لها  يتعر�س  ان  ممكن  م�سكلة 
الع�سر مثال  العدد املطلوب من  العملية من حيث 
 200 �سوى  منها  يخرج  وال  �سعرة   1000 تــزرع 
�سعرة، هذا ا�سوء �سيء ممكن ان يحدث وال توجد 
واجللد  فقط  اجللد  مع  تعاملنا  ونحن  م�ساعفات،  اي  فيه  

ال�سطحي ح�سرا".

•قيق عماد بعو

التجــــميل  
عمليات 
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العاج النف�صي والعمليات التجميلية 
فيما قالت االخ�سائية بطب النف�س، ومعاجلة بعالج ال�سلوك 
املعريف، الدكتورة �سيماء نا�سر" ان الدوافع كثرية التي تدفع 
االن�سان  من  نبداأ  ال�سعر،  زراعــة  او  التجميل  نحو  االن�سان 
الطبيعي الذي ال يعاين من مر�س معني يبدا يتجه نحو عملية 
ميل الوجه او زراعة الع�سر،  الن الطابع العام املوجود يف 
العامل هو االهتمام باجلمال، وهذا كله نتيجة النت�سار امليديا 
الأنه  لديهم  وا�سبح عن�سر اجلمال مهم  ميديا،  وال�سو�سيال 

النقطة التي يبدا املقيا�س عندها".
وبينت الدكتورة �سيماء" لدينا نقاط اخرى هي غياب الهدف 
لدى ال�سباب وغياب الروؤية التي يطمحون يف الو�سول اليها، 
هذه النقطة بالتحديد عل ال�سباب تائه يف احلياة مما يلجاأ 

اىل التجميل لزيادة الثقة بالنف�س وال�سروع بزيادة العالقات 
االجتماعية التي ت�سمن له التعاي�س ب�سورة طبيعية باملجتمع.

ولدينا ا�سباب اخرى مثل ال�سك بالنق�س عند م�ساهدة نف�سه 
فيبدا مبراجعة طبيب التجميل من اجل اجراء عملية ميله 
حت�سن من مظهره، وهذا يعد مر�سا وهميا يوؤثر على حياته 
ويجعله ي�سعر بنق�س دائم وال ي�سبعه اال باأجراء عمليات ميل.
�سبب،  على  يعتمد  والنف�سي  الطبي  العالج  نا�سر"  وتابعت 
وخ�سو�سا  بجمالهم  االهتمام  يــريــدون  املراجعني  واغلب 
الرجال، بالوقت الذي كانت املراأة هي من تبحث عن اجلمال 
االن  التجميل،  عمليات  خــالل  مــن  نف�سها  ميل  وحتـــاول 
بحالة  ميرون  ال�سباب  الن  العك�س،  وا�سبح  ال�سورة  انقلبت 

اكتاب ويفكر االنتحار ب�سبب قبح �سكله. 
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اي عالج  ال�سلوكية   الناحية  نبداأ معه من   يف هذه احلالة 
يف  ثقته  فنتح�س�س  دوائـــي،  عــالج  ولي�س  مــعــريف،  �سلوكي 
نف�سه ولي�س ب�سكله، واالن�سان بقيمته ونحن ن�ساعده على ان 
يجعل له هدف يف حياته، الن وجود هدف يف احلياة يجعل 
الثقة تزداد عنده وهذا ما نعمل عليه يف العالج، اما اذا مل 
املخ�س�سة  االدوية  اىل  نلجاأ  احلالة  فبهذه  للعالج  يتح�سن 

لهذه االمرا�س. 

عينات قامت بعمليات التجميل 
ميل  عملية  اجــرى  الــ�ــســايف،  فالح  املــواطــن 
حمافظة  من  مواطن  انا  قائال"  حتدث  لطفله 
وظهرت  مبــولــود  اهلل  رزقــنــي  املقد�سة  كــربــالء 
اهلل  وبف�سل  العليا  ال�سفاه  يف  كبرية  عاهة  له 
الذي  الطبي  الــكــادر  وبف�سل  وتعاىل  �سبحانه 
حيث  ــام،  ت بنجاح  العملية  يجري  ان  ا�ستطاع 
�ساعات  ل3  وا�ستمرت   ،( العملية)600$  كلفت 

له  واجــريــت  طبيعية  ال�سفاه  رجعت  هلل  واحلمد  متتالية، 
امام  ينحرج  ال  وحتى  م�ستقبل  وامامة  طفل  لكونه  العملية 
اجلميع فيه عاهة، فانا كوالد الطفل فكرت بعملية التجميل 
وله  يكب  ان  قبل  ال�سغري  ولــدي  اجل  من  بذلك  وا�سرعت 

عاهة ت�سوهه مظهرة اخلارجي".
وحتدث لنا املواطن الذي قام بعملية زراعة احمد ح�سني" 
ان الهدف االأول لعملية زراعة ال�سعر هو تغيري حياتي امام 
احلياة  يف  خ�سو�سا  داخلي  بنق�س  ا�سعر  الأنني  االخرين، 

اخلــطــوات  مــن  خــطــوة  تعد  ال�سعر  وزراعــــة  االجتماعية، 
العملية  وبعد  ال�سعر،  ا�ستعادة  بها  ا�ستطيع  التي  ال�سريعة 
املجتمع،  يف  ثقة  بكل  حياتي  وامار�س  نف�سي  بتح�سن  ا�سعر 
العملية يف تركيا على يد اطباء متخ�س�سني  حيث اجريت 
الأنني  املجال،  هذا  يف  طويل  باع  ذات  التجميل  عمليات  يف 
احب ان احافظ على مظهري ال�سبابي الأطول فرتة ممكنة". 
�سعرهم  يفقدون  الذين  االأ�سخا�س  من  الكثري  ان  وبني" 
يفقدون معه الثقة بالذات وبالتا تتاأثر حياتهم االجتماعية 
ال�سعر عند الرجال هو  اأن فقدان  اىل حد كبري جدا، ومبا 
زراعة  عمليات  فاإن  جدا؛  ال�سائعة  احلاالت  من 
ال�سعر اأي�سا من اأكرث العمليات التجميلية �سيوعا 
يف عامل الرجل، واإن زراعة ال�سعر كانت مبثابة 
حلم عندي وكنت اأمتنى لو اأجريت زراعة ال�سعر 
قبل زواجي الأين اأجد نف�سي قد تغري �سكلي كثريًا 
وهذا  ال�سعر،  زراعــة  عملية  بعد  االأح�سن  نحو 
ال�سكل اجلديد اك�سبني �سعورا بالراحة النف�سية 

واحلمد هلل". 
الراأي الديني يف العمليات التجميلية 

فيما قال ال�سيخ اأن�سار االأ�سدي، من ق�سم ال�سوؤون الدينية" 
نفو�س  تهذيب  على  يقوم  وحقيقته  االإ�سالم  جوهر  اأنَّ  مبا 
اأحكامه  تكون  اأن  بد  فال  ربانيني،  عــبــادًا  ليكونوا  الب�سر 
لبناء  امل�سب  هذا  يف   ت�سب غريها،  كما  بالتجمل  املتعلقة 
االإ�سالم  اأنَّ  التقوى، وال �سكنّ  االإن�سانية على حقيقة  النف�س 
العزيز اهتم باملظهر وال�سكل اخلارجي، وجعل لذلك اأبوابًا 
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لي�س  لكن  ال�سريفة،  الن�سو�س  ومات  االأخــالق،  كتب  يف 
وال�سكل  اجلوهر،  على  املظهر  فيه  يغلب  التي  بالطريقة 
على امل�سمون، فهنا املوقف ال�سرعي من عمليات التجميلية 
لي�ست حمرمة ما مل تت�سمن اأمورًا حمرمة كانك�ساف بع�س 
م،  اللم�س املُحرَّ اأو  اأمام الرجل غري املحرم،  اأع�ساء املراأة 
ما  يف   - متخ�س�سة  طبيبة  قبل  من  العملية  اأجريت  لو  و 

اىل  بالن�سبة  جائزة  العملية  كانت   - العورة  عدا 
اأي�سًا  فيمكنهم  الرجال  اىل  بالن�سبة  و  الن�ساء، 
اخل�سوع للعمليات التجميلية التي يجريها عليهم 

الطبيب يف ما عدا العورة".
مطلوبة  تكون  قد  العمليات  اال�سدي" وهذه  وبني 
املــراأة  بها  تتزين  لو  كما  فيها  ومرغوب  �سرعًا، 
لزوجها، اأو الرجل لرفع القبح املنفر اأو زيادة يف 

التزين واجلمال وهذا بحد ذاته مطلوب �سرعًا واأكدت عليه 
ال�سارع املقد�س؛ الن اهلل جميل يحب  الروايات وحث عليه 
اجلمال، وهذا �سعار اأطلقه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله ، 
واأكد عليه اأئمة االإ�سالم عليهم ال�سالم ليكون عنوانًا حلياة 

امل�سلم.
مبظهر اأنيق، وذوق جما رفيع، وميثنّل هذه ال�سعار قاعدة 
ت�سريعية ينبثق منها الرتحيب بكل مظاهر اجلمال واالأناقة 
تدل  كما  الفقهاء،  نظر  ح�سب  ال�سرعية  ال�سوابط  �سمن 
على رف�س اأي مظهر للقذارة والبوؤ�س، وي�سري ال�سعار ذاته 
بالنظافة واجلمال، من خالل و�سف  االهتمام  فل�سفة  اإىل 

اهلل تعاىل باجلمال واأنه يحب اجلمال".
مو�سحا اال�سدي" لقد جاء هذا الكالم يف اأحاديث ر�سول 
اهلل )�سلى اهلل عليه واآله( ح�سب روايات خمتلفة امل�سادر 
اهلل  )اإن  واآلـــه(:  عليه  اهلل  )�سلى  قــال  حيث  االإ�سالمية، 
جميل يحب اجلمال(، وكان اأئمة اأهل البيت عليهم ال�سالم 
م�سادقيه  على  ويــوؤكــدون   ، ال�سعار  بهذا  االأمــة  ــرون  يــذكنّ

»َقاَل  َقــاَل:  ال�سالم(  )عليه   ِ اهللنّ َعْبِد  اأَِبــي  فَعْن  ولياته، 
َماَل  اجْلَ  ُيِحب  َجِميل  َ اهللنّ اإِنَّ  ال�سالم:  عليه  امْلُوؤِْمِننَي  اأَِمــرُي 
َعْبِدِه، وعن االإمام جعفر  ْعَمِة َعلى  الن اأََثَر  اأَْن َيرى   َوُيِحب  ،
عبده  على  اهلل  اأنعم  )اإذا  قال:  ال�سالم(  )عليه  ال�سادق 
بنعمة اأحب اأن يراها عليه الأنه جميل يحب اجلمال(، وعنه 
)عليه ال�سالم(: )اإن اهلل عزنّ وجلنّ يحب اجلمال، والتجمل، 

ويبغ�س البوؤ�س، والتباوؤ�س(.

يف  االإنــ�ــســان  خلق  قــد  تعاىل  اهلل  واإن  وتابع" 
اأجمل  يف  تكوينه  ــدع  واأب وهية،  قــوام  اأح�سن 
َخَلْقَنا  ــْد  ــَق ))َل تــعــاىل:  يقول  و�سكل،  �ــســورة 
تعاىل:  ((،ويــقــول  َتــْقــِومي اأَْح�َسِن  يِف  االإن�سان 
اإن اهلل  ثم  َوَرُكْم ((،  �سُ َفاأَْح�َسَن  َرُكْم  وَّ ))َو�سَ
زينتهم،  يظهروا  واأن  يتزينوا،  باأن  الب�سر  بني  ياأمر  تعاىل 
واأناقتهم يف اأماكن العبادة، ومواقع االجتماع، يقول تعاىل: 
ا  ورد  ،)) َم�ْسِجد  ُكــل ِعْنَد  ِزيَنَتُكْم  ــُذوا  ُخ اآَدَم  َبِني  ــا  ))َي
عدم  يعني  وكاأنه  الدين  ر  ت�سونّ التي  املتخلفة  االأفكار  على 
ومباهجها،  متعها  عن  والعزوف  احلياة،  ب�سوؤون  االهتمام 
وترك االأناقة والزينة، والتجمل، يقول اهلل تعاىل: ))ُقْل َمْن 
ُقْل  ْزِق  الر ِمَن  َباِت  ي َوالطَّ ِلِعَباِدِه  اأَْخَرَج  ِتي  الَّ  ِ ِزيَنَة اهللَّ َم  َحرَّ
ًة َيْوَم اْلِقَياَمِة ((،  ْنَيا َخاِل�سَ َياِة الد ِهَي ِللَِّذيَن اآَمُنوا يِف احْلَ
اإنه منطق عقلي وجداين، فلو كان ا�ستخدام الزينة حراًما، 
للعباد،  والتمتع باجلمال ممنوًعا، ملا خلق اهلل ذلك وهياأه 
بنعم  اأوىل  املوؤمن  اإن  ثم  اإليه،  امليل  نفو�سهم  وملا غر�س يف 
اهلل تعاىل من غريه، وحني ياأمر اهلل تعاىل عباده باالأناقة 
ذلك  فــاإن  العبادة،  ومواقع  ال�سالة  اأداء  عند  والتجمل، 
واأنه جزء من  تعاىل،  املظهر عند اهلل  يعني حمبوبية هذا 
حالة العبادة واالمتثال هلل، واأنه �سمة مطلوبة يف �سخ�سية 

االإن�سان امل�سلم".

ــود يف ‚‚ ــوج ــعــام امل  الــطــابــع ال
 العامل هو االهتمام باجلمال
النت�صار  نتيجة  كله  وهـــذا 

امليديا وال�صو�صيال ميديا
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التخريج العلمي لكفر من وت 
 مد على بغ�ص اآل

وت��ك��راراً: لكّنها وما كان على غرارها  قلنا م��راراً 
م��ت��ق��ّوٌم مب��ا ه��و م��ت��وات��ر م��ق��ط��وع ال�����ص��دور، ول��و 
تواتراً معنوّياً؛ فلقد تقّدم اأّن االإمام الرازي قال: 
عليه  اهلل  �صل  حممد  ع��ن  امل��ت��وات��ر  بالنقل  ثبت 
واآله و�صلم اأّنه كان يحب علياً واحل�صن واحل�صني 
عليهم ال�صالم، واإذا ثبت ذلك وجب على كل االأمة 
 ُفون ُيخال  الذين  ر حذلي ف( تعاىل:  لقوله  مثله؛ 
اٌب  ع��ذ ُي�صيبُهم  اأو  فتنٌة  ُت�صيبُهم  اأن  ه  اأم���ر  ن�� ع
 اهلل يف ر�ُصول لُكم األيٌم(  ولقوله تعاىل: )لّقد كان
 ر كوذ ر خوم االأوالي يرُجوا اهلل ّن كان ٌة ملن ٌة ح�ص اأُ�صو

اهلل كثراً( . وهو �صريح املق�صود.
كامل  يقني  امل��ت��وات��رة،  وال�صّنة  ال��ق��راآن  فمجموع 
يوجب  بيته،  اأه���ل  ح��ّب  يف  ال��ن��ب��ّي  الفة  اأّن  يف 
الّنار والعذاب االأليم؛ ورواية االآل االآنفة يف هذا 
الرواية  اأّن  وح�صبنا  �صّك،  اأدن��ى  دون  من  املجرى 
ع���دا ذل���ك م�����ص��ّي��دة ع��ل��ى اآي��ت��ي امل�����وّدة والتطهر 
وح���دي���ث ال��ث��ق��ل��ني وح���دي���ث ���ص��ّي��دي ���ص��ب��اب اأه���ل 
اّت�صح  الك�صاء وغر ذلك على ما  اجلّنة وحديث 
و�صيّت�صح؛ وهذا هو الّذي يف�ّصر لنا ما م�صى من 
اأحكام عظيمة من جهة الوعد، واأحكام قا�صية من 
جهة الوعيد يف نظام العقيدة االإ�صالمي، ملن بارز 
ذلك،  فعّلة  بالعداوة؛  ال�صالم  عليهم  البيت  اأه��ل 
فيما اجنلى عن االأذهان، ثقل االأ�صول االإ�صالمية 
حرمتهم  عظيم  يف  وال��دالل��ة  ال�صدور  املقطوعة 

وقد�س منزلتهم..
ال��ع��ق��ائ��دّي��ة وال��ف��ق��ه��ّي��ة يف  واإذن ف��ث��ق��ل االأح���ك���ام 
دليلّية  ثقل  اإىل  مرجعه  الك�صاء؛  اأه��ل  خ�صو�س 
املتواترات واملقطوعات يف بناء املعرفة االإ�صالمية 

االأ�صا�س، لو�صوح اأّن االأحكام العقائدّية والفقهّية 
امل�صتنبطة من ذلك، هي �صرورّيات هذا الدين اأو 
اأّن اأكها كذلك فيما ينبغي اأن نعرف، وال ريب 
التي  ال��ّن��ار  عماًل،  اأو  ق��واًل  منكرها،  عاقبة  اأّن  يف 
ال��ذي يف�ّصر لنا قول النبّي  الب��ّد منها. وه��ذا هو 
�صل اهلل عليه واآله و�صلم احلا�صم: ))لو اأّن رجاًل 
�صفن بني الركن واملقام ف�صّلى و�صام ثّم لقى اهلل 
وهو مبغ�س الأهل بيت حممد �صل اهلل عليه واآله 

و�صلم دخل الّنار((.
وال يخفى على اأهل العلم اأّن حديث ال�صفن هذا 
م�صتدركه  يف  الني�صابوري  احل��اك��م  اأخ��رج��ه  مّم��ا 
وغره  رب��اح  اأب��ي  بن  عطاء  عن  ال�صحيح  ب�صنده 
قائاًل:  عليه احلاكم  عّلق  ولقد  اب��ن  عبا�س،  عن 
، ووافقه  �صحيح على �صرط م�صلم ومل يخرجاه 

االإمام الذهبي على ذلك يف تلخي�س امل�صتدرك .
وع��ن اب��ن عبا�س ق���ال: ق��ال ر���ص��ول اهلل �صل اهلل 
واالأن�صار  ها�صم  بني  ))بغ�س  و�صلم:  واآل��ه  عليه 
كفر...((. قال الهيثمي: رواه الطراين ورجاله 
ثقات . وقال املناوي: قال االإمام الزين العراقي يف 
. وهو ن�ّس �صريح  القرب: حديث ح�صن �صحيح 

يف املطلوب.
م�صنداً  عائ�صة  ع��ن  وال��ط��راين  احل��اك��م   واأخ����ر
نُهم اهلُل،  عُتُهم ل ن عقالت: قال ر�صول اهلل: ))�صتٌة ل
وكل نبي جماب: املكّذب بقدر اهلل، والزائد يف كتاب 
اهلل عز وجل، وامل�صتحل حمارم اهلل، وامل�صتحل من 
عرتتي ما حّرم اهلل، والتارك لل�صنة(( . وقد عّلق 
عليه احلاكم قائاًل، م�صتغرباً من ترك ال�صيخني 
وال  االإ�صناد  �صحيح  الإخ��راج��ه:  وم�صلم  البخاري 

اأع��رف له عّلة، ومل يخرجاه. ووافقه الذهبي يف 
اأعرف  وال  �صحيح  فقال:  واال�صتغراب  الت�صحيح 

له عّلة .
وم���ن ه���ذا ال��ب��اب م��ا اأخ��رج��ه الهيثمي يف م���وارد 
ال�����ص��م��اآن ب�صند ���ص��ح��ي��ح، وك��ذل��ك اب���ن ح��ّب��ان يف 
قال:  اخل��دري  �صعيد  اأب��ي  عن  �صحيحه، كالهما 
))والذي نف�صي بيده ال يبغ�صنا اأحٌد اأهل البيت 
اإاّل ادخ��ل��ه ال���ّن���ار(( ، ك��م��ا ق��د اأخ��رج��ه احل��اك��م يف 
على  �صحيح  حديث  هذا  عليه:  معلقاً  م�صتدركه 

�صرط م�صلم ومل يخرجاه .
وي�����ص��ه��د الأ���ص��ل امل��ع��ن��ى يف اأخ���ب���ار ال��ن��ب��ّي املعترة 
الكثرة، ما اأخرجه الطراين قال: حدثنا يحيى 
االأزدي  �صعيب  بن  ومطلب  �صالح  بن  عثمان  بن 
واأح���م���د ب��ن ر���ص��دي��ن امل�����ص��ري��ون، ق���ال���وا: حدثنا 
حدثنا  املديني،  ح��ازم  اأب��ي  بن  حّماد  بن  اإبراهيم 
عمران بن حممد بن �صعيد بن امل�صيب، عن اأبيه، 
عن ج��ده، عن اأب��ي �صعيد اخل��دري ر�صي اهلل عنه 
ق��ال: ق��ال ر�صول اهلل �صل اهلل عليه واآل��ه و�صلم: 
ث���ال م��ن حفظهن  ))اإن هلل ع��ز وج���ل ح��رم��ات 
حف اهلل له اأمر دينه ودنياه ومن مل يحفظهن 
مل يحف اهلل له �صياً حرمة االإ�صالم وحرمتي 
بن  اإبراهيم  اإاّل  ثقات  رجاله   . رح��م��ي((  وحرمة 
اأر من  الهيثمي: �صعيف، ومل  االإم��ام  حّماد؛ قال 

وثقه . لكّنه معتر يف ال�صواهد من دون كالم.
وي�صهد له ما اأخرجه الطراين يف الكبر، قال: 
حدثنا اأبو الزنباع روح بن الفر امل�صري، حدثنا 
امل��خ��ت��ار، عن  ب��ن  ب��ن ع���دي، حدثنا ح��م��اد  يو�صف 
عطية العويف، عن  اأن�س بن مالك ر�صي اهلل عنه 

�صند الرواية فيما يعرف اأهل اخلبة �صحيح على �صرط ال�صيخني وهي ّا ي�صتدرك بها على ال�صحيحني البخاري 
 صادح مبنظومة متعالية من معارف الر�صالة والتوحيد� ومتنها اإكليل فّياح بالعقائد ال�صماوّية ال�صخمة وم�صلم
فا   املتواترة غري  االآحاد  اأخبار  من  لكّنها   ال�صيخني �صرط  على  �صحيحة  كانت  واإن  الرواية  اإّن   تقول قد  لكن 

.تتاأ�ّص�ص عليها عقيدة

صفحة كتابصفحة كتاب
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وال��ه  ر���ص��ول اهلل �صل اهلل عليه  ق��ال: دخلت على 
اأُع��ط��ي��ت ال��ك��وث��ر((. قلت: يا  و�صلم ف��ق��ال: ))ق��د 
ر���ص��ول اهلل وم��ا ال��ك��وث��ر؟! ق��ال: ))ن��ه��ر يف اجلنة 
عر�صه وطوله ما بني امل�صرق واملغرب، وال ي�صرب 
منه اأحد فيظماأ، وال يتو�صاأ منه اأحد في�صعث، ال 

ي�صربه اإن�صان خفر ذمتي، وال قتل اأهل بيتي(( .
روح ث��ق��ة، وي��و���ص��ف ث��ق��ة ع��ل��ى ���ص��رط ال��ب��خ��اري، 
وحّماد جمهول مل اأقف على حاله، وعطّية �صالح 
�صالح  لكّنه  جم��ه��ول،  احل��دي��ث  ف�صند  احل��دي��ث. 
بل  يخفى،  ال  كما  واملتابعات  ال�صواهد  يف  للغاية 
عليه  اهلل  �صل  النبّي  عن  معناه  �صدور  يف  ال�صّك 

واآله و�صلم ب�صهادة املتواترات.
وي�صهد لذلك ما اأخرجه اأبو نعيم يف احللية قال: 
حّدثنا حممد بن املظفر، حدثنا حممد بن جعفر 
بن عبدالرحيم، حدثنا اأحمد بن حممد بن يزيد 
اأبي  بن �صليم، حدثنا عبدالرحمن بن عمران بن 
بن  يعقوب  ع��م��ران، حدثنا  ب��ن  اأخ��و حممد  ليلى 
مو�صى الها�صمي، عن ابن اأبي رواد، عن ا�صماعيل 
ب��ن اأم��ّي��ة، ع��ن عكرمة، ع��ن اب��ن عبا�س ق��ال: قال 
ر�صول اهلل �صل اهلل عليه واآله و�صلم: ))من �صّره 
اأن يحيا حياتي وميوت مماتي وي�صكن جنة عدن 
غر�صها ربي، فليوال علياً من بعدي، وليوال ولّيه، 
وليقتد باالأئمة من بعدي؛ فاإّنهم عرتتي، خلقوا 
للمكذبني  ووي��ٌل  وعلماً،  فهماً  رزق��وا  من طينتي، 
ال  �صلتي،  فيهم  القاطعني  اأم��ت��ي،  م��ن  بف�صلهم 
اأنالهم اهلل �صفاعتي(( . اأقول: فيه بع�س املجاهيل 

لكّنه �صالح يف ا ل�صواهد.
واحل�����ّق ف��ال��ط��رق يف ه����ذا االأ����ص���ل ك���ث���رة، وه��ي 
م��ت��وات��رة م��ع��ن��ى، وح�����ص��ب��ك م��ا ���ص��ردن��اه اآن���ف���اً من 
حديث الثقلني وغره، وهي وا�صحة بل �صريحة 
ال��ك��رى؛  ال��ب��ي��ت  اأه���ل  ك��ف��ر م�صتحّل ح��رم��ات  يف 

كا�صتحالل �صفك دمائهم املقّد�صة.
واأ�صر لتعميم الفائدة اإىل اأّن الكافر عندنا نحن 
الكافر  ه��و  االأّول  اأق�����ص��ام؛  ث��الث��ة  على  امل�صلمني 
املطلق، وهو الذي ال يوؤمنن باهلل وال يقّر بالتوحيد، 
وال�����������ث�����������اين: ه���و 
ال��ذّم��ي م��ن قبيل 
والن�صارى  اليهود 

واإّن��ا  م�صّوهة؛  ب�صيغة  �صبحانه  ب��اهلل  امل��وؤم��ن��ون 
�صاأن  الأّنهم �صّغروا عظيم  بكفرهم  االإ�صالم  حكم 
اهلل ملّ���ا ق��ال��وا: ي���ده م��غ��ل��ول��ة. وغ��ّل��ت اأي��دي��ه��م مبا 
�صّخفوه  ق��د  ب��ل  التوحيد،  �صّفهوا  والأّن��ه��م  ق��ال��وا. 
للغاية، ملا جعلوا اهلل ثالث ثالثة؛ تعاىل اهلل عّما 

ي�صفون..
اأّم�������ا ال��ق�����ص��م ال���ث���ال���ث: ف���ه���م ب��ع�����س م����ن ي��ن��ط��ق 
بال�صهادتني مّمن جحد اأهّم ما جاء به النبّي من 
قطع  ما  اأعظم  واأنكر  الكرى،  الّدين  �صرورّيات 
واآل����ه و�صلم  ال��ن��ب��ي ���ص��ل اهلل عليه  ب�����ص��دوره ع��ن 
م��ن اأرك�����ان االإ����ص���الم االأ����ص���ا����س. وب��اجل��م��ل��ة فلقد 
يف  النبي  كّذبوا  الأّنهم  بارتدادهم؛  االإ�صالم  حكم 
ال�صرورّيات  ه��و يف قائمة  مّم��ا  ب��ه  م��ا ج��اء  بع�س 

واملتواترات اأب�صع تكذيب..
وم��ث��ل ه��ذا اأ���ص��ل ع��ق��ائ��دّي ك��ب��ر، ق��د اّت��ف��ق عليه 
عن  ناهيك  و�صيعة،  �صّنة  االإ���ص��الم،  علماء  قاطبة 
جزم ابن تيمية القائل: من اأنكر ما ثبت بالتواتر 

واالإجماع، فهو كافر بعد قيام احلّجة .
التفتازاين  جزم  علمّياً  لنا  يف�ّصر  ال��ذي  هو  وه��ذا 
�صاأنه،  يف  نتوّقف  ال  فنحن  ق��ول��ه:  يف  يزيد  بكفر 
بل يف كفره واإميانه؛ لعنُة اهلل عليه وعلى اأن�صاره 
واأعوانه . وكذلك جزم اليافعي يف قوله: اأّما حكم 
من قتل احل�صني، اأو اأمر بقتله، ممن ا�صتحّل ذك، 

فهو كافر، واإن مل ي�صتحّل ففا�صق فاجر .
اأج��ل��ى ���ص��رورّي��ات ه��ذا ال��دي��ن، م��وّدة  واإذن، فمن 
احل�����ص��ني واأه������ل ال���ب���ي���ت، ق���رن���اء ال���ك���ت���اب وع���دل 
الر�صالة؛ فمن جحد واأنكر ونفى وجوب موّدتهم 
حمالة  ال  ف��ه��و  وع���م���اًل؛  ق���واًل  تعظيمهم  ول����زوم 
ذلك؛  بعك�س  اجل��ازم��ني  وبالقراآن  بالنبي  مكّذب 
واإن �صام  ���ص��يء  االإ���ص��الم يف  م��ن  ف��اجل��اح��د لي�س 
و���ص��ّل��ى؛ فحكمه ح��ك��م م��ن ���ص��ام و���ص��ّل��ى وجحد 

وجوب تعظيم الكعبة من هذه اجلهة.
وق���د ي�����ص��األ ال��ب��ع�����س م��ن غ��ر اأه����ل اخل����رة عن 
اإيراد هذه االأحاديث النبوّية التي ال  احلكمة من 

جامع بينها يف العنوان فيما قد يتوّهم؟!!.
يعرف  فيما  اإي��راده��ا  م��ن  املق�صود  ب���اأّن  وجنيبه: 
اأه���ل اخل���رة، ه��و ان��ت��زاع ه��ذه اجل��ام��ع؛ ف�صحيح 
اأّن اآي���ة امل��ب��اه��ل��ة م��ث��اًل رمب���ا ال ع��الق��ة ل��ه��ا ب���دواً 

النبوّية  االأح��ادي��ث  بقّية  وهكذا  الثقلني،  بحديث 
واالآيات القراآنية الواردة يف �صاأن اأهل البيت، لكن 
قد قلنا يف الف�صل االأّول من هذا الكتاب اأّن هّمنا 
اأهل  بهوّية  يعّرفنا  ال��ذي  التاّم،  امل��الك  انتزاع  هو 
االأح��ك��ام  الأخ��ط��ر  مو�صوعات  باإعتبارهم  البيت؛ 
مو�صوعات  اأي  العقائدّية؛  على  ع��الوة  الفقهّية 
ل����زوم ال��ت��ع��ظ��ي��م يف اأق�����ص��ى درج���ات���ه، وه���ك���ذا من 
االن��ت��ه��اك، وه���ذا ه��و اجل��ام��ع يف احلقيقة؛  جهة 
وق��ع فيها  ال��ت��ي  ال�صرعّية  االأخ��ط��اء  اأك���ر  م��ن  اإذ 
بع�س الباحثني، هو الكالم عن اأهل البيت كالماً 
اق��ت��ط��اع��ّي��اً ب��ال��ن��ظ��ر ل��ل��ح��دي��ث ال���واح���د اأو االآي���ة 

الواحدة..
ا�صتغفال مرمج،  اأّن االقتطاع  اإىل  واأ�صر �صريعاً 
�صّفهوا  فهم  التاريخ؛  يف  النوا�صب  خبث  اأ�صا�صه 
املتواترات وبقّية اأحاديث النبي �صل اهلل عليه واآله 
انطلى  فقد  ول��الأ���ص��ف  االأ���ص��ا���س،  ه��ذا  على  و�صلم 
هذا اال�صتغفال على غر واحد من اأهل الف�صل؛ 
اأّن احل��ّق ال�صحيح هو ما ي��دور م��دار اجلامع  مع 
اإذ ق��د ال تظهر القيمة  امل��ت��وات��رات وغ��ره��ا؛  ب��ني 
للوقوف  ال��واح��دة  االآي��ة  اأو  احلديث  يف  ال�صرعّية 
اقتنا�س اجلامع  كامل احلقيقة، فالبّد من  على 
من اجلميع، فافهم جّيداً ومت�ّصك بب�صرة. وهذا 
ه��و منتهى م��ق�����ص��ودي م��ن ���ص��رد االأدّل������ة يف ه��ذا 
الف�صل، بل كّل الكتاب؛ اأي االأدّلة بو�صف املجموع، 
ال االأدّلة بو�صف اال�صتقالل، وقد ترّتب على ذلك 
اأّن كّل حكم عقائدي اأو فقهي، قد انتزعناه يف هذا 

الكتاب، فم�صتنده املجموع مبا هو جمموع.

م�ستل من كتاب  ) الر�صول امل�صطفى �صلى اهلل عليه 
واآله و�صلم و ال�صعائر احل�صينية �ص207 ـ �ص211(

با�سم ح�سون �سماوي احللي اال�سالمي  • للباحث 
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نبي  واله  عليه  اهلل  �سلى  نبينا  ان  بالعقلية  املوؤيدة  النقلية  االدلة  دلت  وقد 
لكل العوامل بل جلميع من دخل عر�سة االمكان  وت�ستقي املوجودات منه كل 
بح�سبه ،..كل ميد اليه كف مفتقر.. فالبد واحلال هذه ان تكون ا�سماوؤه بعدد 
وبقاءه  ي�ستمد منها وجوده  امداد  لكل موجود جهة  ان  اذ  املوجودات  ذرات 
وهذه اجلهة هي ا�سمه )�سلى اهلل عليه واله( باعتبار ان جميع املخلوقات 
ال ت�سل اىل اهلل اال بوا�سطته -�سلى اهلل عليه واله- لذلك تعددت ا�سماوؤه 

واختلفت معانيها واثارها 
ونحن هنا �سوف نق�سر الكالم على ما ورد ت به الن�سو�س يف تعدد ا�سمائه 

واثارها ومنها يعرف ما قدمنا 
ا�صتقاق اال�صم

ملا كان الوا�سع هو اهلل كما هو مقرر يف احلكمة بدليل النقل لقوله تعاىل: ) 
وعلم ادم اال�سماء كلها( كان البد ان ي�ستق ا�سم النبي من ا�سم اهلل  �سبحانه 

النه مل يكن غريه �سيء لي�ستق منه اال باريه 
ويدل عليه اخبار كثرية  منها ما عن ابي ذر قال : �سمعت ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه واله وهو يقول : خلقت انا وعلي من نور واحد)اىل ان قال (و�سق 
لنا ا�سمني من ا�سمائه ، فذو العر�س حممود وانا حممد ، واهلل االعلى وهذا 
علي )معاين االخبار �س 56(. ومنها ما عن جعفر بن حممد عن ابيه عن 
جده عليهم ال�سالم  قال : قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واله ان اهلل تبارك 
وتعاىل �سق  ا�سمًا من ا�سمائه ، فهو حممود وانا حممد ، )معاين االخبار  
�س 155( ويف خب اال�سباح التي راآها ادم عليه ال�سالم قال اهلل تعاىل : يا 

اآدم هذه اأ�سباح اأف�سل خالئقي وبرياتي : هذا حممد واأنا املحمود احلميد يف 
اأفعا ، �سققت له ا�سما من ا�سمي . 

بيان ا�صمه �صلى اهلل عليه واله  على الواح املوجودات
كل  يف  فظهر  واملوجودات  للعوامل  تعاىل  اظهره  اال�سم  ا�ستقاق  مت  ان  وبعد 
زمان وعرفه كل نبي المته ، ليتم البيان وتبلغ احلجة ويكمل كل موجود ما 
له وي�سل كل ذي حق حقه ،قال اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم  (: مكتوب على 
اإال  اإله  باألفي عام  ال  ال�سماوات واالر�سني  اأن يخلق اهلل  العر�س قبل  قائمة 
عليا  وان  بهما  فا�سهدوا  ور�سوله  عبده  حممدا  وان  له  �سريك  ال  وحده  اهلل 
و�سي حممد �سلى اهلل عليه واآله )تف�سري القمي 2/ 417 ،( و بعد ان كان 
ا�سما وحدا ال�ستغراقه يف بحر الوحدة ،وملقت�سى عامل الكرثات وتعدد جهات 
التعلقات تعددت ا�سمائه ، قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واله : �سماين اهلل 
وبث   ، ا�سمي  التـوراة  يف  ون�سـر  و�سماين   .. اأ�سماء   ع�سرة  عر�سه  فوق  من 
  ذكـري يف اأهل التوارة واالجنيل ، وعلمني كالمه ، ورفعني يف �سمائـه و�سق
ا�سما من اأ�سمائـه ف�سماين حممد وهو حممود ، واأخـرجني يف خيـر قـرن من 
امتي ، وجعل ا�سمي يف التـوراة) اأحيـد (،فبالتوحيد حرم اأج�ساد امتي على 
، وجعل  ال�سماء  اأهل  فاأنا حممـود يف  اأحمـد(  ، و�سماين يف االجنيل)  النار 
بي  عـزوجل  اللـه  حما   ) ماح   ( الزبـور  يف  ا�سمي  وجعل   ، احلامدين  امتي 
من االر�س عبادة االوثان ، وجعل ا�سمي يف القـراآن )حممـدا( فاأنا حممــود 
و�سماين   ، غريي  اأحــد  الي�سفع   ، الق�ساء  ف�سل  يف  القيامة  اأهـل  جميـع  يف 
، و�سماين) املوقف (اوقف  النا�س على قدمي  القيامة )حا�سـرا(يح�سـر  يف 

أسرار أسماء النبي  في عوالم االمكان
• ر�صول كاظم عبد ال�صادة

قال امري املوؤمنني عليه ال�صام البي اال�صود الدوؤ اال�صم ما اأنباأ عن امل�صمى وال�صك ان  االإنباء عن امل�صمى لي�ص 
 واجلواهر اآكد يف ذلك واأبني يف الداللة فهي اوىل بحقيقة اال�صمية من االلفا فاأن املعا مبق�صور يف االلفا

فاال�صمية لها اوال وبالذات ولالفا ثانيًا وبالتبع لكونها قوالب املعا ومرايا لها واّن ا�صم كل �صيء عبارة عن 
ظهوراته الفعلية اال�صراقية ال�صادرة عنه فاإنها هي اال�صماء والعامات الدالة عليه املنبة عنه نظري ال�صورة 

الظاهرة يف املراآة من ال�صخ�ص املقابل. 

مقاالتمقاالت
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أسرار أسماء النبي  في عوالم االمكان
النا�س بيد يدي اللـه جل جاللـه ، و�سماين) العاقب( اأنا عقب النبيني لي�س 

بعدي ر�سول )معاين االخبار 50ح1(
 دالالت ا�صمه �صلى اهلل عليه واله

وهذا التعدد يف ا�سمائه له معان عدة ورمبا كان كل ا�سم ي�سري اىل جهة من 
جهات اخللق والتكليف وكل مكلف يتوجه اىل اجلهة التي تنا�سبه ولكل وجهة 
هو موليها اينما تولوا فثم وجه اهلل وقد قالوا عليهم ال�سالم ) نحن وجه اهلل 
الذي يتوجه اليه ( فقد جاء نفر من اليهود اإىل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليـه 
والـه ف�ساألـه اأعلمهم وكان فيما �ساأله ، اأن قال لـه : الي �سئء. �سميت حممدا 
، واأحمد ، واأبا القا�سم ، ب�سيـرا ، نـذيـرا ، وداعيا • فقال النبي �سلى اللـه 
عليـه والـه : اأما حممـد فاإين حممـود يف االر�س ، واأما اأحمـد فاإين حممود يف 
ال�سماء ، واأما اأبوالقا�سم فاإن اهلل عز وجل يق�سم يوم القيامـة ق�سمـة النار 
فمن كفر بي من االولني واالآخـرين ففي النار ، ويق�سم ق�سمـة اجلنـة فمن 
اآمن بي واأقـر بنبـوتي ففي اجلنـة ، واأما الـداعي فاإين اأدعـو النا�س اإىل دين 
ربي عـزوجل ، واأمـا النذير فاإين انذر بالنار من ع�ساين ، واأما الب�سري فاإين 

اب�سر باجلنة من اأطاعني )معاين االخبار 51(.   
ا�صماوؤه �صلى اهلل عليه واله  يف القران 

وملا كان البالغ للمكلفني ال يتم اال بنبي وكتاب فكان هو �سلى اهلل عليه واله 
والقران كتابه وكان جامعا ومهيمنا على جميع الكتب فجاء ا�سمه فيه مبينا 
فهو  باحلق اىل اخللق  نف�سه من احلق  نف�سه من  اىل  يدعو  ومكررا ف�سار 
اللـه عـزوجل ) ن  قـول  �ساألتـه عن   : ، قال  الف�سيل  النون، عن  حممـد بن 
والقلم وما ي�سطـرون ( • فالنـون ا�سم لر�سول اهلل و ) القلم ( ا�سم المري 
القران  �سمي  يف  وقد  واحمد وحممد وغري ذلك  ويا�سني  .( وطه  املوؤمنني 
عبداهلل  ابى  عـن  الكلبي  عـن   ، اربعمائه  من  اكرث  يف  ورمز  ا�سماء  بع�سرة 
قال قال  ياكلبي كم ملحمد �سلى اهلل عليه واآلـه من ا�سم يف القـراآن فقلت 
ا�سمان او ثالثة فقال ياكلبي له ع�سـرة ا�سماء  ) وما حممـد االر�سـول قـد 
خلت من قبلـه الر�سل (وقوله )ومب�سرا بر�سول ياأتى من بعدي ا�سمـه اأحمـد 
()وملا قام عبـداللـه يـدعـوه كادوا يكونون عليه لبدا( و )طـه ما انـزلنا عليك 
املر�سلني على �سراط  انك ملن  والقـراآن احلكيم  ي�س  و )  لت�سقى (  القـراآن 
م�ستقيم ( و ) ن والقلم وما ي�سطرون ما اأن بنعمـة ربك مبجنون ( و)يا ايها 
املدثر ( و)يا ايها املزمل ( وقوله) فاتقوا اللـه يا اوىل االلباب  الذين امنوا 
قد انزل اهلل اليكم ذكرا ر�سوال فالذكر من ا�سماء حممـد  -�سلى اهلل عليه 

وال-ه ونحن اهل الذكر )ب�سائر الدرجات 512ح26(
و من اأ�سمائه يف القراآن: العامل ) وعلمك  ما مل تكن تعلم ( احلاكم ) فال 
وربك ال يوؤمنون حتى يحكموك ( اخلامت ) وخامت النبيني (  العابد ) واعبد 
اأر�سلناك �ساهدا (   اإنا  ربك ( ال�ساجد ) وكن من ال�ساجدين ( ال�ساهد ) 
املجاهد ) يا اأيها النبي جاهد الكفار ( الطاهر ) طه ما اأنزلنا ( ال�ساكر ) 
�ساكرا النعمه (  ال�سابر ) وا�سب وما �سبك ( الذاكر ) واذكر ا�سم ربك 
( القا�سي  )  اإذا ق�سى اهلل ور�سوله ( الرا�سي  )  لعلك تر�سى ( الداعي  
)  وداعيا اإىل اهلل ( الهادي  )  واإنك لتهدي ( القار  )  اقراأ با�سم ربك ( 
التا  )  يتلو عليهم ( الناهي  )  وما نهاكم عنه ( االآمر  )  واأمر اأهلك ( 

ال�سادع   ) فا�سدع مبا توؤمر ( ال�سادق  )  �س والقراآن ( القانت  )  اأم�سن 
واإن جندنا ( الغالب  )  اأمر اهلل(  هو قانت ( احلافظ  )  يحفظونه  من 
العائل  )  ووجدك عائال ( ال�سال )  اأي يهدي به ال�سال،   ووجدك �ساال ( 
الكرمي  )  اإنه لقول ر�سول كرمي ( الرحيم  )  روؤف رحيم ( العظيم  )  واإنك  
لعلى خلق  عظيم( اليتيم  )  اأمل يجدك  (  امل�ستقيم  )  فا�ستقم كما امرت 
( املع�سوم  )  واهلل يع�سمك (  الب�سري  )  اإنا اأر�سلناك باحلق ( النذير  )  
ب�سريا ونذيرا ( العزيز  )  لقد جاءكم ر�سول (  ال�سهيد  )  وجنا بك �سهيدا 
( احلري�س  )  حري�س عليكم ( القريب  )  ق والقراآن ( احلبيب ،  واملحب 
، واملحبوب ، يف �سبع موا�سع  )  حم (النبي  )  يا اأيها النبي ( القوي  )  ذوي 
قوة (  الوحي  )  وكذلك اأوحينا اإليك ( االمي  )  النبي االمي ( االمني  )  
مطاع ثم اأمني (  املكني  )  عند ذي العر�س ( املبني  )  وقل اإين اأنا النذير 
( املذكر  )  فذكر اإمنا اأنت (  املب�سر  ) ومب�سرا بر�سول(  املنذر  )  اإمنا 
اأنت منذر ( امل�ستغفر  )  وا�ستغفر لذنبك ( امل�سبح   )  ف�سبح بحمد ربك ( 
امل�سلي  )  ف�سل لربك ( امل�سدق  )  م�سدقا ملا معكم ( املبلغ  )  يا اأيها  
الر�سول بلغ ( املحدث  ) واأما بنعمة ربك ( املوؤمن  )  اآمن الر�سول ( املتوكل  
)  وتوكل  على احلي ( املزمل  )  يا اأيها املزمل(املدثر  )  يا اأيها املدثر ( 

املتهجد  )  ومن الليل  فتهجد (
اإىل �سراط ( احلق  ) قد   املنادي  )  �سمعنا مناديا (املهتدي  ) وهــداه 
جاءكم احلق (   ال�سدق  )  والذي جاآء بال�سدق ( الذكر  )  اإنا اأر�سلناك 
اإليكم ذكرا ( البهان  )  قد جاءكم برهان ( الف�سل  )  قل بف�سل اهلل ( 
املر�سل  )  اإنك ملن املر�سلني ( املبعوث  )  هو الذي بعث ( املختار  )  وربك 
يخلق ( املعفو  )  عفى اهلل عنك(  املغفور  )  ليغفر لك اهلل ( املكفي  )  
اإنا  كفيناك ( املرفوع والرفيع  )  ورفعنا لك ( املوؤيد  )  هو الذي اأيدك(  
املن�سور  )  وين�سرك اهلل ( املطاع  )  مكني مطاع ( احل�سنى  )  و�سدق 
باحل�سنى ( الهدى  )  وما منع النا�س (   الر�سول   ) يا اأيها الر�سول ( الروؤف  
)  باملوؤمنني روؤف  (النعمة  )  يعرفون نعمة اهلل ( الرحمة  )  وما  اأر�سلناك 
 ) وليال  والفجر    ( الفجر    ) نور  قد جاءكم من اهلل   ( النور   ) اإال رحمة 
امل�سباح  )  امل�سباح  يف زجاجة ( ال�سراج  )  و�سراجا منريا ( ال�سحى  
اإذا هوى ( ال�سم�س  )  ثم جعلنا  )  وال�سحى والليل ( النجم  )  والنجم 
ال�سم�س( البدر  )  طه ( الظل  )  اأمل تر اإىل ربك ( الب�سر ) ب�سر مثلكم ( 
النا�س )اأم يح�سدون النا�س ( االن�سان )خلق االن�سان ( الرجل ) على رجل 
منكم ( ال�ساحب ) ما �سل �ساحبكم ( العبد ) اأ�سرى بعبده ( املجتبى ) 
ولكن اهلل يجتبي(  املقتدي ) فبهديهم  اقتده ( املرت�سى ) اإال من ارت�سى ( 
امل�سطفى)اهلل ي�سطفي ( اأحمد ) من بعدي ا�سمه(  حممد ) حممد  ر�سول 

اهلل ( )مناقب ال ابي طالب 130/1 (
اما اثار ا�سمه وبركاته يف الدنيا واالخرة فهي اكرث من ان نح�سيها يف هذا 
رب  واحلمد هلل  الطاهرين  الطيبني  واله  على حممد  اهلل  و�سلى  املخت�سر 

العاملني اوال واخر وظاهرا وباطنا
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و�صلنا يف احللقة ال�صابقة اىل اأن االمام عليه ال�صام ب�صبب �صمو ورفعة اأخاقه مل يبخل على اأهل بيته 
وا�صحابه باخلطاب مرة واحد فح�صب بل تكرر اخلطاب مرات عديدة من خروجه املدينة اىل كرباء قبل 
مقتله بليلة واحد وحتى �صباح العا�صر من رم وكان اخلطاب يركز على م�صاألة اأخاقية واأن�صانية بحته 

جدا هي حرية اتخاذ القرار فتقدير منح االخرين حرية القرارلي�ص باالمر الهني فاملوقف ح�صا�ص واالمام 
عليه ال�صام بحاجة لكل االفراد من اجلماعة يف املع�صكر .

مدرسة العطاء في االخالق
االمام الحسين أنموذجا

•الباحث  ماهد منع من�صد • احللقة االأخرية 

بحوثبحوث

قرار البقاء أو االنصراف للجميع 
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اأ.منــوذج اخالقي يف امل�سري من مدينة جده 
اىل كربالء )بطن العقبة(.

يف  والــو�ــســوح  ال�سفافية  لفظ  اىل  اأ�ــســرنــا 
 ) عليه  اهلل  �سار)�سالم  فعندما   ، امل�سري 
قال  وفيها  العقبة  بطن  نزل  حتنّى  زبالة  من 
راأيت  فاإيننّ  مقتواًل،  اإالنّ  اأراين  »ما  الأ�سحابه: 
كلب  عليَّ  ها  واأ�سدنّ تنه�سني،  كالبًا  املنام  يف 

اأبقع«)1(.
يدعوين  َلن  »اإننّهم  )عليه ال�سالم(:  قال  ثم 
حتنّى ي�ستخرجوا هذه العلقة من َجويف، فاإذا 
فعلوا ذلك �سلنّط اهلل عليهم َمن يذلنّهم حتنّى 

.)2(»يكونوا اأذلنّ ِفَرق ااُل
ال�سالم(  )عليه  اهلل  عبد  ابي  يك�سف  وهنا 
،فيمهد  ينتظره  الــذي  املحتوم  امل�سري  عن 

خلطابة القادم .
ب. قبل مقتله بليلة واحده .

االمام )عليه ال�سالم( قد خري ا�سحابه اأكرث 
من مرة يف اللحوق به او التخلي عنه ،فكان 
لي�س  :ـ  العبارات  هذه  يردد  ال�سالم(  )عليه 
لي�س  عليكم مني ذمــام)3(، فانطلقوا يف حل 
غ�سيكم  قــد  الليل  ،هــذا  ذمــام  مني  عليكم 

،فاأتخذوه جماال )4(.
بيته  اهل  جمع  ،اأذ  امل�ساء  قريب  ذلك  وكان 
اأح�سن  اهلل  على  ..وُاثني  ،فخطب  وا�سحابه 
اللهمنّ  اء،  وال�سرنّ اء  ال�سرنّ على  واأحمده  الثناء 
ة، وعلنّمتنا  اإيننّ اأحمدك على اأْن اأكرمتنا بالنبونّ
هتنا يف الدين، وجعلت لنا اأ�سماعًا  القراآن وفقنّ
امل�سركني.  من  علنا  ومَل  واأفدًة،  واأب�سارًا 
ا بعد، فاإيننّ ال اأعلم اأ�سحابًا اأوىل وال خريًا  اأمنّ
من اأ�سحابي، وال اأهل بيت اأبرنّ وال اأو�سل من 

اأهل بيتي، فجزاكم اهلل عننّي جميعًا.
ي ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه  وقد اأخبين جدنّ
 واآله و�سلم( باأيننّ �سُا�ساق اإىل العراق فاأنزُل 
اأر�ـــســـًا يــقــال لــهــا عــمــورا وكـــربـــالء، وفيها 
اأظننّ  واإيننّ  اأال  املوعد.  قرب  وقد  ُا�ست�سهد. 
يومنا من هوؤالء االأعداء غدًا. واإيننّ قد اأِذنت 
عليكم  لي�س  حــلنّ  يف  جميعًا  فاأنطلقوا  لكم 
الليل قد غ�سيكم فاتنّخذوه  مننّي ذمام. وهذا 

رجل  بيد  منكم  رجــل  كــلنّ  ولــيــاأخــذ  جــمــاًل، 
خــريًا!  جميعًا  اهلل  فجزاكم  بيتي،  اأهــل  من 
القوم  فــاإننّ  ومدائنكم،  �سوادكم  يف  قوا  وتفرنّ
عن  لذهلوا  اأ�سابوين  ــو  وَل يطلبونني،  ــا  اإمننّ

طلب غريي)5(.
ــي الــنــوعــي يــاذن  وبــهــذا اخلــطــاب االخــالق
يف  مــن  جلميع   ) عليه  اهلل  )�ــســالم  االمـــام 
�سرعي  والا�ــســكــال  بــاالنــ�ــســراف  مع�سكره 
،وهنا يظهر معدن االخالق  اأحد منهم  على 
باال�سرار  واال�سحاب  االهــل  من  احلقيقي 
على البقاء معه )عليه ال�سالم(،ولكن القائد 
مل يعب عن ا�سرارهم بالفرح وال�سكوت ،بل 
ليك�سف  احلرب  يف  االخالقي  العطاء  وا�سل 
ُاقتل  غــدًا  ))اإيننّ   : قائال  امل�سري  عن  لهم 
وكلنّكم تقتلون معي وال يبقى منكم اأحد(( )6( 

،فكانوا �سمائرنا حره وحيا .
ت . اأخالقه )عليه ال�سالم( مع املحايدين .

1. يف ق�سر بني مقاتل)7(
ال�سالم(  به)عليه  اجتمع  املو�سع  هــذا  يف 
ه ،فقال لهما  عمرو بن قي�س امل�سريف وابن عمنّ

 »تما لن�سرتياحل�سني: »ج
قاال له: اإننّا كثريوا العيال، ويف اأيدينا ب�سائع 
ن�سيع  اأْن  ونكره  يكون،  ماذا  ندِر  ومَل  للنا�س 

االأمانة.
فال  »انطلقا،  )عليه ال�سالم(:  لهما  فقال 
فاإننّه  �ــســوادًا؛    تريا  وال  واعية    ت�سمعا 
يجبنا  فَلم  �سوادنا  راأى  اأو  واعيتنا  �َسِمع  من 
ه  ًا على اهلل عزنّ وجلنّ اأْن يكبنّ اأو يغثنا، كان حقنّ

ار)8(. على منخريه يف الننّ
بغ�س النظر عن حجة عمرو بن قي�س امل�سريف 
عذر  جمرد  اأو  �سحيحة  كانت  اأن  ه  عمنّ وابن 
)عليه  االمـــام  لهم  يــقــول  اأن  ممكن  ،رمبـــا 
اأو  اأماناتكم  الداء  ر�سول  ار�سل  اأن  ال�سالم( 

نقل عيالكم للمدينة وقاتلوا معي !
و ي�ستطيع )�سالم اهلل عليه ( اأن اليحذرهم 
وامل�سري  ال�سواد  روؤيــا  اأو  الواعية  �سماع  من 

االخروي يف  ترك ن�سرته !
اأمامنا  اأخــالقــيــات  تكون  ان  هيهات  ولكن 

افكارنا  هية  على  ال�سالم(  )عليه  احل�سني 
الــقــا�ــســره ،فــــاراد بــاخــالقــه )�ــســلــوات اهلل 
عليه (  ان يبني لهوؤالء لكم حق االختيار ،بل 
،النه  احل�ساب  من  �سالمتهم  على  ويحافظ 

)�سالم اهلل عليه ( لي�س داعيا حلرب .
2. مع هرثمة بن ابي م�سلم.

املوؤمنني  امــري  مع  �سفني  �سهد  هــذا  هرثمة 
يف  ،فــيــقــول  قــولــه  ح�سب   ) الــ�ــســالم  )عليه 
ذهابه  اأو  �سفني  من  من�سرفه  يف  الطريق 
اهلل  )�سالم  علي  االمام  حاذى  اليها،حينما 
يجري  عما  ،حدثهم  كربالء  اأر�ــس   ) عليه 
الرتبة  ايتها  لك  واأهــا   (( ،فقال  كربالء  يف 
بغري  اجلنة  يدخلون  اقــوام  منك  ليح�سرن 
القول عندما  ح�ساب ((،فتذكر هرثمة هذا 
�سعد يف كربالء،فعزم  بن  كان مع قوم عمر 

على ان يرتك ابن �سعد .
ال�سالم(  )عليه  احل�سني  االمــام  اىل  وجــاء 
،فروى له ما �سمعه من امري املوؤمنني )عليه 
املكان  قيمة  يعرف  هرثمة  ،فكان  ال�سالم( 
وقيمة الق�سية ، حينها �ساله االمام احل�سني 

 عليه ال�سالم( : معنا انت اأم علينا(
فقال هرثمة :المعك والعليك ،خلفت �سبية 

اخاف عليها عبيد اهلل بن زياد .
 ) عليه  اهلل  )�سالم  احل�سني  االمــام  له  قال 
لنا  لنا مقتال والت�سمع  : فام�س حيث الترى 
الي�سمع  بيده  ح�سني  نف�س  ،فــوالــذي  �سوتا 
اهلل  كبه  اال  يعيننا  فال  اأحــد  واعيتنا  اليوم 

لوجهه يف نار جهنم )9(
فنالحظ ت�سرف االمام ابي عبد اهلل )عليه 
ال�سالم ( مع هرثمة الذي خانته االرادة ،فقد 
ن�سحه االمام مبا ينفعه ،ومل يغ�سب عليه او 
من  االخالقي  اجلانب  ،فهذا  ملوقفه  ينفعل 
)�سلوات  املع�سومني  واالئمة  االنبياء  �سلوك 

اهلل عليهم اجمعني (.
فـــان االمــــام )عليه  الــقــا�ــســر  وبــاعــتــقــادنــا 
منطلق  من  وفقا  مع هرثمة  تعامل  ال�سالم( 
،اأذ جاء  الكرمي  القران  الــواردة يف  القاعدة 
يف  قوله تعاىل :)قذكر امنا اأنت مذكر ،ل�ست 
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عليهم مب�سيطر ( )10(.
3.بع�س املرافقني ملع�سكره)عليه ال�سالم( يف 

ليلة التا�سع 
اأ.الطرماح ،فعندما طلب منه)عليه ال�سالم( 
بع�س اال�سخا�س اأن ين�سرفوا اأذن لهم ،فكان 
لدي  انا   : لالمام  ،فقال  الطرماح  بينهم  من 
  ــاذن  ،ف والطعام  بالغذاء  مــرية)11(الآهــلــي 
حتى او�سل لهم مريتهم واعود اليك ،فاأذن له 
ال�سالم( ،فذهب الطرماح ومل  االمام )عليه 
يعد اال بعد ا�ست�سهاد االمام )�سالم اهلل عليه 

( وا�سحابه)12(.
اأ�سريا  اأن ابنه قد وقع  اأحد ا�سحابه بلغه  ب. 
يف الراي ،وكان هذا اخلب يف ليلة العا�سر من 
ال�سالم( ،فاذن  حمرم ،فاخب االمام )عليه 
بيعتي  انت يف حل من  : رحمك اهلل  له  وقــال 
،فاذهب واعمل يف فكاك ابنك .واعطاه ثوبا .
وقال له : فاأعط ابنك حممد ـ وكان معه هذه 
االثواب البود ي�ستعني بها يف فكاك اأخيه)13(.

مع  ال�سالم(  )عليه  االمــام  اخــالق   : خام�سا 
اجلنود يف مع�سكره .

االمــام  مع�سكر  يف  جــنــدي  ا�سغر   .1
جناده  بن  عمر  هو  ال�سالم(  )عليه  احل�سني 
،فقد كان غالما يبلغ من العمر احلادية ع�سر 
عبد  ابي  من  الرخ�سة  يطلب  اقبل  ،فعندما 
اىل  لينزل  عليه(  اهلل  )�سالم  احل�سني  اهلل 
 : ،وقــال  احل�سني  االمــام  اليه  ،التفت  املعركة 
هذا غالم قتل اباه يف احلملة االوىل ولعل اأمه 
احل�سني  اىل  يتقدم  بالغالم  ،واذا  ذلك  تكره 
خديه  على  ت�سيل  الــ�ــســالم(ودمــوعــه  )عليه 
قامته  من  اطــول  لعله  يحمله  الــذي  ،وال�سيف 

،فيقول :ان  اأمي امرتني)14(.
االمام  اليه  نظر  ملا  الرتكي  الغالم   .2
احل�سني )عليه ال�سالم( وقال له :انت يف حل 

اأذهب واجني بنف�سك .
،هــذه  اهلل  عبد  يــاابــا  :�سيدي  الــغــالم  فــقــال 
الفوز كيف افوتها على  ال�سعادة �ساعة  حلظة 

نف�سي .وهذا الغالم مل يكن له اقارب ومعارف 
املعركة  اىل  الــغــالم  ،وخـــرج  كــان غريبا  ،بــل 
)عليه  احل�سني  االمـــام  ،فاقبل  ،فا�ست�سهد 
عليه  وانحنى  ،ومــيــزه  الغالم  نحو  ال�سالم( 
فيه  الغالم  كان  ،فقد  خده  على  خده  وو�سع 
احل�سني  وراى  عينيه  ،ففتح  احلياة  من  رمق 
وا�سعا خده على خده ،فابت�سم وطارت نف�سه 
ر�سول  وابــن  مثلي  من  ،وقــال:  و�سرورا  فرحا 

اهلل وا�سع خده على خدي)15(
مدر�سة  عند  االخالقي  التعامل  نرى  وهكذا 
ال�سالم(الذي  )عليه  احل�سني  االمام  العطاء 
يــ�ــســوده الــرفــق والــعــطــف والــرحــمــة حتى مع 
املع�سكر  كل  ،والعن�سرية  ،فالمتيز  الغريب 
القريب  قبل  ،الــغــريــب  املحبة  يف  �سوا�سية 
القتال  �ساحة  اىل  ينزل  من  اول  ،فالقريب 
،والغريب اأخر من يقاتل ،فحياة الغريب عند 
من  اأهــم   ) عليه  اهلل  )�سالم  ال�سهداء  �سيد 

حياة القريب . واحلمد هلل رب العاملني .

)1( كامل الزيارات ،75.
 )2( القمي ،نف�س املهموم ، 98.

 )3( الطبي ،تاريخ ، 4|317.
 )4( ابن االثري ، الكامل ،2|559.

 )5( املقرم ،218،وابن االثري ،الكامل 4|43.
 )6( املقرم ،218عن عن نف�س املهموم 122.

ان بن ثعلبة، و�ساق ن�سبه احلموي يف املعجم اإىل امرىء   )7( ين�سب الق�سر اإىل مقاتل بن ح�سنّ
القي�س بن زيد بن مناة بن متيم، يقع بني عني التمر والقطقطانة والقريات. خربه عي�سى بن علي 

ده،انظر املقرم ، مقتل احل�سني ،الهام�س رقم )1( ،�س 191. ا�س ثم جدنّ بن عبد اهلل بن العبنّ

 )8( املقرم ،املقتل ،193.
 )9( املجل�سي ،بحار االنوار ،44|256.

 )10( الغا�سية ،ايه|21ـ22.
 )11( متوين.

 )12( بحار االنوار ،44|369.
 )13( ال�سماوي، اب�سار العني يف ان�سار احل�سني، 174.

 )14( املقرم ،املقتل ،264.
 )15(االمني، اعيان ال�سيعة 3|303.

ربيع االولـ  1438 هـ24



25 ربيع االولـ  1438 هـ



•

الباحث االلماني اشتبلر:
اعتناقي للمذهب الشيعي جعلني اشــــــعر بصفاء القلب

• حوارابراهيم العويني

 ا�صتبلر امل�صتب�صر  هو  • من 
• ولدت يف مدينة اخن االملانية وكنت على الديانة امل�سيحية ومن ا�سول العائلة 
املاج�ستري،  �سهادة  على  وح�سلت  اال�سالمي  التاريخ  ودر�ست  الكاثوليكية، 
بعدها �سافرت اىل عدة دول عربية وا�سالمية منها م�سر وايران وبحثت كثريا 

يف الدين اال�سالمي واعتنقت دين اال�سالم. 

على  ال�صام  عليهم  البيت  اهل  ومذهب  اال�صام  اعتنقتم  ملاذا   •
وجه اخل�صو�ص

به  وتعمقت  اال�سالمي  الدين  تاريخ  يف  بحثت  ان  بعد  اال�ــســالم  اعتنقت   •
و�سلم واخلالفة  واله  الر�سول حممد �سل اهلل عليه  واطلعت على حياة  كثريا 
اال�سالمية، كذلك تاأثرت عندما قراأت القران الكرمي وبداأت ا�ساأل ا�سدقائي 
وقد  اال�سالمي  الدين  هوية  عن  منا  بالقرب  ي�سكنون  كانوا  الذين  امل�سلمني 
ومن  الكاثوليكية  العائلة  من  انا  خ�سو�سا  ذلــك،  يف  كبرية  �سعوبة  واجهت 
املعروف عنا اننا متع�سبون دينيا ومنار�س الدين والتقاليد والطقو�س الدينية 

يف الكني�سة يف كل ا�سبوع. 
ولكن عندما در�ست تاريخ اال�سالم بداأت اعرف عن اال�سالم احلقيقي عندها 
ثم  ومن  اال�سالم  ا�سلي �سالة  مره  اول  وكنت  ا�سهر  ثالثة  اىل م�سر  ذهبت 

�سافرت اىل فرن�سا وبعدها اىل ايران. 

اجلعفري املذهب  اعتناق  اىل  دفعتك  التي  اال�صباب  • ماهي 
• يف البداية در�ست املذاهب االربعة ولكن مل اكن اعرف ان هناك �سيء ا�سمه 
هو  اجلعفري  املذهب  اعتنق  جعلتني  التي  ومن   وال�سيعة،  اجلعفري  املذهب 
املذهب  املعتنقني  النا�س  اختلطت مع جمموعة من  ايران، حيث   اىل  �سفري 

اجلعفري وكانت  درا�سة م�ستفي�سة وعميقة عن املذاهب اال�سالمية.
وجدت ان هذا املذهب اقرب املذاهب اال�سالمية اىل ر�سول اهلل حممد �سلى 

اهلل عليه واله و�سلم  واىل اهلل عز وجل.
وعندما در�ست املذهب ال�سيعي اح�س�ست ب�سفاء قلبي وانتابني �سعور داخلي 

يح�س�سني بانني ا�ستطعت الو�سول اىل اهلل �سبحانه  تعاىل. 

حواراتحوارات

ا�صتبلر   االملا والباحث  الكاثولوكي  امل�صتب�صر   احل�صينية الرو�صة  ملة  التقت 
ليتحد لنا عن التجربة البحثية التي مر بها خال م�صرية اال�صتب�صار واعتناق الدين 

اال�صامي وماهي اهم ال�صعوبات واملعوقات التي واجهته اثناء ذلك.
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اعتناقي للمذهب الشيعي جعلني اشــــــعر بصفاء القلب
• حوارابراهيم العويني

اال�صامي الدين  بها  متيز  التي  اخل�صائ�ص  اهم  • ماهي 
• ان اهم اخل�سائ�س التي متيز بها الدين اال�سالمي هو القران الكرمي الذي 
يعتب من املعجزات عندما قراته اول مره مل يكن ق�سة ومل يكن كتاب عادي 

وجدت فيه ما ي�ستطيع االن�سان ان يهتدي به. 
وبني ان النظرية امل�سيحية مل تقنعني؛ عندما يقولون ان امل�سيح هو ابن  اهلل او 
روح القد�س، وهذه النظرية حاولت ان افهما ولكن مل اجد  تف�سري منطقي لها. 
بينما الدين اال�سالمي يعتقد بروح القد�س ولكن يقول ان اهلل �سبحانه وتعاىل 
واحد ومل يكن له ولد، يف حني ان امل�سيح يعتقدون ان عي�سى بن مرمي ابن اهلل، 
الن�سل  ابناء اهلل يف هذا  نحن جميعا  يعني  اعتبنا هذا �سحيحا  اذا  ولذلك 

لذلك املو�سوع هو خارج عن املنطق. 

قدمه  وهل  اال�صامي  الدين  الغربي  والباحث   املوؤر ان�صف  • هل 
ب�صورته احلقيقة ام ال وملاذا

التاريخ  كتابة  يف  انـــواع   ثالثة  اىل  ينق�سمون  اوربــا  يف  التاريخ  كتاب  ان   •
املانيا  يف  منهم  اوربا،  دول  يف  لالإ�سالم  احلقيقة  ال�سورة  واظهار  اال�سالمي 
وفرن�سا وبريطانيا،  وان االملانيني كانوا اكرث الكتاب من�سفني للدين اال�سالمي. 
التي  االفكار  بع�س  لديهم  الذين  املوؤرخني  بع�س   يف  تكمن  امل�سكلة  ان  وقال 
معرفتهم  لعدم  وذلــك  احلقيقي  اال�سالم  وعن  ال�سواب  جــادة  عن  تنحرف 

باالإ�سالم.
من  وهي  جديدة   نظر  ووجهة  ب�سورة  اال�سالم  تبحث  ان  حاولت  املانيا  وان 
خالل البحث عنه ولي�س اخذه من الكتب التي دونتها بع�س اجلهات املح�سوبة 

على اال�سالم. 

اال�صامي  الدين  �صورة  ت�صويه  اىل  ت�صعى  كثرية  جهات  هناك   •
  ماهي الدوافع لذلك

• االوربيون ب�سورة عامة يخ�سون على بالدهم من اجلن�سيات التي ترد اليهم، 
يحاولون  عامة)التي  ب�سورة  ال�سارع  ثقافة  تغري  على  موؤثرة  �ستكون  الأنها 
در�ست  عندما  كبريا  خطا  وارتكبت  ال�سعودية  عملت  وقــد  عليها(  احلفاظ 

ال�سلفيني املت�سددين وار�سلتهم اىل اوربا ليكونوا �سورة قبيحة لالإ�سالم.
احد  راأيـــت  االيـــام  احــد  اال�ــســالم يف  عــن  هـــوؤالء  التي ج�سدها  ال�سور  ومــن 
املت�سددين من )احدى الدول العربية( يقوم بربط زوجته ب�سال�سل وجرها يف 
وهو  اليه  ينتمي  الذي  دينه  ميثل  هذا  عنه:  قالوا  النا�س  راآه  وعندما  ال�سارع 

الدين اال�سالمي الذي ي�سمح له بالفعل لذلك. 

الغرب،  يف  اال�سالمي  الدين  �سوهوا  الذين  املت�سددين  االف  من  واحد  وهذا 
عن  باالبتعاد  وثقافتهم  بالدهم  على  احلفاظ   اىل  االوربيون  ي�سعى  ولذلك 

اال�سالم الذي ر�سم �سورته الوهابية.
يكون هناك  ان  تخ�سى  معروفة(  امريكا ومب�ساعدة )دول عربية  بان  وال�سك 
لذلك  االوربية،  الدول  اال�سالمية مع  والدول  االو�سط  ال�سرق  دول  تقارب بني 

يحاولون ب�ستى ال�سور  ت�سوية �سمعة اال�سالم لدى الدول االوربية.

وامل�صلمني  اال�صام  حقيقة  عنه  وحجبت  الغربي  املجتمع  لل  • �صُ
قيق تلك ال�صالة فكيف نت�صدى لهذا وما ال�صبل يف

• ان التقارب االوربي )ودوال ا�سالمية حمددة( �سيا�سيا وعزل العراق واإيران 
اعالمهم  خــالل  من  م�سو�سة  �سورة  ور�سم  االخــرى؛  العربية  الــدول  وبع�س 

املغر�س) بان كل من ياأتي اىل العراق �سيقتل( وان البلد م�ستنقع االرهاب.
تبادل  ايران جعلوا عليها احل�سار كي ال يكون هناك اي   وكذلك احلال مع  
اري او عالقات خارجية؛ وبالتا االت�سال بني العراق وايران ودول اوربا 
ا�سبح ا�سبه بامل�ستحيل، بينما )تلك الدول العربية اال�سالمية( والدول الغربية 

يوجد لديهم عقود ارية كبرية، وهي حم�سورة بهم فقط. 
هذه  يف  اال�سالم  عن  احلقيقة  ال�سورة  باإظهار  جميعا  نعمل  ان  علينا  لذلك 
املعادية  واجلهات  واملنظمات  ــدول  )ال به  تقوم  ما  مقارعة  وحماولة  الفرتة 

لالإ�سالم( يف حجب بع�س الدول وت�سويه �سمعة امل�سلمني. 

 يقود العراق حربا �صد التنظيمات االرهابية نيابة عن العامل •
اال يفرت�ص ان توثق هذه الفرتة من قبل املوؤرخني

بان  تعرف  كما  العراق،  اىل  الو�سول  طريقة  يف  تكمن  اال�سا�سية  امل�سكلة   •
الباحثني  ال�سراع، وهذا قد يعر�س  الو�سع غري م�ستقر خ�سو�سا يف مناطق 
اىل اخلطر، اما طريقة الكتابة والتوثيق ال تكون موؤثرة اذا مل تكن من �سلب 

الواقع ويكون الباحث يف ار�س الواقع ولي�س بقارة اخرى.
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ولعل الف�سل الذي خ�س به االإ�سالم يف كتابه )حما�سرات يف فل�سفة 
الديانة  هذه  عن  هيجل  اآراء  �سغل  الــذي  الوحيد  احليز  هو  التاريخ( 
االإ�سالمية  احل�سارة  تناولت  التي  املتفرقة  اآرائه  عموم  لكن  ال�سماوية 

مفردات  على  متفاوتة  بدرجات  توزعت 
اإيجاز  املمكن  مــن  ولــعــلنّ  الكثرية،  كتبه 
الفقرات  خــالل  مــن  االآراء  هــذه  بع�س 

االآتية:
انه  على  اال�سالمي  الدين  هيجل  -يقدم 
)ثورة ال�سرق( التي حطمت كل الوثنيات 
وطــهــرت  –اآنذاك-  الــقــائــمــة  والــ�ــســلــط 
تعلق  التي  وال�سوائب  االأدران  من  النف�س 
)اهلل(  املطلق  الــواحــد  مــن  جاعلة  بها 
لغاياته، فيما  الوجود وغاية  لهذا  جوهرا 
الروح  هذا  مثل  بوجود  هيجل  ي�سرح  مل 

وهي  والهنود،  وال�سينيني  كاملغول  القدمية  احل�سارية  الت�سكيالت  يف 
امل�ستوى  على  ال�سرق  �سياغة  يف  االإ�ــســالم  �ساركت  مهمة  ت�سكيالت 

الروحي .

 اال على  امل�سلمني  الــعــرب  بف�سل  الكبري  الفيل�سوف  هــذا  -يــقــر 
ينتمي  التي  اجلرمانية  واالمة  عموما  االوربية   اال فيها  مبا  االخرى 
منها  الفل�سفية  �سيما  وال  واملعارف  فالعلوم  اخل�سو�س،  وجه  على  لها 
انه  بل  العرب،  طريق  عن  الغرب  و�سلت 
يذهب اكرث من ذلك حينما يلمح اإىل اأن 
االأندل�س  بــالد  يف  بامل�سلمني  االحتكاك 
النه�سة  ع�سر  اأثــمــر  املتو�سط  وحــو�ــس 
الديني  االإ�سالح  ثم  بعد،  فيما  االأوربية 
اأنه  امل�سيحية، غري  الكني�سة  الذي عرفته 
حقها  االإ�سالمية  الفل�سفة  فيبخ�س  يعود 
اأن  يجب  �سرقي  هو  ما  اأن   ( يقول:  حني 
االإن�سانية(  الفل�سفة  تاريخ  من  ي�ستبعد 
مفتقر يف جوهره  ال�سرق  اأن  اعتبار  على 
االأ�سا�س يف  ال�سرط  الذات وهو  اإىل وعي 

التفل�سف الذي يربط هيجل اأ�سله ومنتهاه لالأ االإغريقية ح�سرا.
-يقرتب هيجل من الت�سورات اال�سالمية حينما يجعل الوعي الب�سري 
الكلية،  والغاية  واالإن�سان  اهلل  هي:  متالزمة،  متميزات  بثالث  معلقا 

• نا�صر اخلزاعي

يعد الفيل�صوف االأملا هيجل  1770م11م من اأعظم فا�صفة الع�صور احلديثة يف العامل ملا تركته كتاباته من 
اأثر بال يف تاري الفل�صفة االإن�صانية وبالرغم من اأن فيل�صوف اأملانيا العظيم مل يرتك كتابا واحد عن الدين االإ�صامي 
اأو عن م�صلمي ال�صرق اإال اأن االإ�صام كثريا ما يح�صر يف كتابات هذا الفيل�صوف الذي خب الفكر االإ�صامي وقراأه قراءة 

فاح�صة د اأثرها وا�صحا فيما تركه من اآراء مبثوثة يف عموم كتاباته وقد تعلقت هذه االآراء مبوقف هيجل من 
االإ�صام بو�صفه ظاهرة روحية دينية خا�صة.

مقاالتمقاالت

الشرق االسالمي في كتابات الفيلسوف األلماني هيجل  أسرار أسماء النبي  في عوالم االمكان
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ادواتــه  وان  االموية  الدولة  نهاية  مع  انتهى  االمــوي  االعــالم  ان  يتوقع  من   واهــم
واأ�ساليبه انقر�ست مع مرور الزمن واأكرث وهما من يقتنع باأنه اعالم ملرحلة زمنية 

معينة ثم اأفل جنمه.
فاالإعالم االموي مل يبز من فراغ بل انه كان وليد مدر�سة انحرافية ا�س�سها معاوية 
وامتدت جذورها لتنتج لنا و�سائل اإعالمية واكبت التطور العلمي والتكنولوجي على 
مر الع�سور، فعلى الرغم من تناوب ت�سعة ائمة مع�سومني بعد االمام احل�سني عليه 
ال�سالم مل جند اعالما ميثل الدولة العبا�سية بهذا احلجم ومل جند مواجهة تعر�س 
احل�سني  االمــام  لها  تعر�س  التي  ال�سر�سة  بالهجمة  �سبيهة  مع�سوم  امــام  اي  لها 
عراقي  كاإعالم  احلا�سر  وقتنا  وجود يف  االمتداد  لذلك  الزال  والتي  ال�سالم  عليه 
او عربي او عاملي هدفه الوحيد ا�ستهداف مباد تلك الثورة العظيمة ب�ستى الطرق 

واالأ�ساليب.
وعلى الرغم من ان تلك الو�سائل التي ُبح �سوتها وهي تنفخ يف الهواء الزالت تتعلق 
باأملها املهزوم وهي ترى املاليني يت�ساعفون عددا وعدة  بخيط العنكبوت مكابرة 
عليه  احل�سني  االمــام  الــزهــراء  وب�سعة  النبوة  ب�سليل  ومــودة  وع�سقا  ولهفة  وحبا 
ال�سالم، كونها اغفلت عن اأن لذلك القائد ولتلك الثورة �سر الهي خ�سه اهلل تعاىل 

به عن غريه من ائمة اهل البيت عليهم ال�سالم.
 فاالإمام احل�سني انفرد بكونه وريثا لالأنبياء واخت�ست تربته بال�سفاء وحتت قبته 
عن  ف�سال  ل�سردها  املقام  يطول  التي  املخت�سات  من  وغريها  الدعاء  ي�ستجاب 
انفراده بالوجاهة عند اهلل كما ورد يف زيارة عا�سوراء )اللنُّهمَّ اْجَعْلني َوجيهًا ِعْنَدَك 
نيا َواالآِخَرة( اي ان هنالك كرامة لالإمام احل�سني ومنزلة �سامية  ِباحُل�َسنِي يف الد
ع ويكون م�سداقًا لقوله تعاىل  ومقامًا عظيمًا متكنه ال�سفاعة عند اهلل، في�سفع وي�سفَّ
وابتغوا اليه الو�سيلة، واأما عن ق�سية التعلق باالإمام احل�سني عليه ال�سالم والتي 
يعدها البع�س تعطيل للحياة اليومية فهذا امر لي�س له اي عالقة باملحب او املوا او 
ال�سيعي كونها كذلك من املخت�سات التي اخت�س بها االمام احل�سني عليه ال�سالم، 
فلو مر احدنا بكتب الزيارة �سيجد ان لكل مع�سوم زيارة واحدة او اكرث بقليل يف 
حني جند الع�سرات من الزيارات التي اخت�س بها االمام احل�سني عليه ال�سالم بل 
زيارة االمام احل�سني عليه  ان  بيوم حمدد يف حني  االئمة اخت�سوا  ان بع�س  جند 
ال�سالم م�ستحبة يف اي وقت ويف اي حلظة حتى ورد ان على �سيعته زيارته يف اليوم 

ثالث مرات على اقل تقدير بل الذي يرتكها يعد جمافيا بحق االمام.
لذا، نوجه ر�سالة اىل كل من يحاول امل�سا�س بق�سية االمام احل�سني عليه ال�سالم التي 
 ُ ُكُر اهلَلنّ ُكُروَن َومَيْ تعد ق�سية الهية �سماوية فانه �سيكون م�سداق لالآية الكرمية )َومَيْ
ُ َخرْيُ امْلَاِكِريَن(، وليفهم الواهمون بان حماوالتهم لن تنال من تلك الثورة وان  َواهلَلنّ

ذلك الوالء والع�سق والتعلق �سي�ستمر ولتتعطل احلياة فكلنا من احل�سني وللح�سني.

•  والء ال�سفاروالئيــــــات

أيها الواهمون، اعذروا زوار الحسين

فاهلل يف الوعي املت�سامي هو القوة املطلقة الكلية التي تتحكم بالوجود 
وت�سوغه �سوغا نهائيا غري قابل لالإ�سافة والتعديل! اأما االإن�سان فهو 
اللحظة الثانية للوعي اال�سمى والنتيجة املبا�سرة لوجود القوة املطلقة 
الكلينّة )اهلل( يف حني حتدد الغاية طبيعة عالقة اهلل باالن�سان وهي 

عالقة عبد مبعبود اأو حبيب متعلق اإىل اأعلى درجات التعلق بحبيبه.
ظهرت  الــذي  التكنلوجي  التطور  بفعل  العامل  مــاآل  اأن  هيجل  -راأى 
بوادره قبل والدة هيجل يف اأوربا بقرن من الزمان هو ماآل متجه نحو 
امل�سخرة  القوى  هيمنة  بفعل  الروحي  وا�سمحالله  االإن�سان  عبودية 
ونفيها وحتجيمها،  االأديان  فكرة  مع  �سيتعار�س  ما  وهو  للتكنلوجيا، 
التي ال د من  العوملة  اليوم مع فكرة  يتطابق  االأمر  اإن هذا   علما 
باالإكراه  النا�س كلهم عبيدا  يعار�سها كاالإ�سالم الأنها تريد ا، عل 
العالقة  على طبيعة  القائمة  الوجود  غائية  فكرة  مع  يتنافى  ما  وهو 

الفريدة بني الرب املطلق واالإن�سان الفرد.
ا�ستغاالته  الفني )والفن �سغل م�ساحة كبرية يف  -ويف موقف هيجل 
الفل�سفية( يرى هذا الفيل�سوف: )اإننّ االإ�سالم ال ي�سمح باأينّ ت�سوير 
اأثر  نتلم�س  اأن  وهنا ميكن  روحــينّ حم�س(.  املو�سوع  هذا  هلل، حيث 
بني  الـــراأي  هــذا  على  املرتتبة  للعالقة  الهيجلي   للتناول  االإ�ــســالم 
والتماثيل  االأيقونات  اه  البوت�ستانتي  االإ�سالح  وموقف  االإ�سالم 
الر�سوم  كلنّ  من  االإ�سالم  وموقف  الر�سوم  بهذه  الكاثوليك  وعالقة 

والتماثيل التي ترمز اإىل اهلل . 
-وعن الت�سوف الذي وجده ظاهرة اإ�سالمية حم�سة فاإن هيجل يراه: 
) حيوية داخلية لل�سعور العميق للروح التي تقت�سر اأ�سا�سا على اإبطال 
املرئي( وهو يرف�س فكرة وحدة اهلل والعامل التي يعدها فكرة لي�ست 
اإال يف الفكر الذي بطبعه ال ميتلك اية حقيقة فعلية وال اي  موجودة 

حتديد.
-ما هذه اإال اآراء خمت�سرة جدا لتاأثريات الروؤية االإ�سالمية يف فكر 
يف  اأكــب  حيزا  تاأخذ  اأن  ال�سروري  من  روؤيــة  وهي  الفل�سفي،  هيجل 
وحده  هيجل  فكر  يف  ال  واالإ�سالمية  امل�سرقية  الفل�سفية  الدرا�سات 
واإمنا يف فكر كل الفال�سفة االأوربيني الذين احتكوا بالروؤية االإ�سالمية 

وقراأوها عن قرب اأو عن بعد....
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• �صن وهيب عبد

• احللقة الثامنة ع�صر

تناولنا باحللقات ال�صابقة خ�صائ�ص الكمال عند االئمة االأطهار 
من اأهل بيت النبي  اخلا�صة بقدرتهم على االخبار بالغيب 

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

  تارين من قبلهمكلفني و
وعلى هذا �صن�صتكمل �صرد اخل�صائ�ص االأخرى الأهل البيت عليهم التي 

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

خصائص الكمال في ال محمد 
صلوات الله عليهم

خصائص الكمال يف نظام امللة

في رحاب الطاهرينفي رحاب الطاهرين
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طاعة  على  ُيبتنى  نظام  انه  الزهراء  حديث  من  يظهر  كما  ؛  امللة  نظام 
املع�سوم ، والع�سمة مظهر للكمال الكوين والتكويني يتعني بالب�سر املكلفني 
ًة َيْهُدوَن ِباأَْمِرَنا  باإمامة النا�س اىل حيث ر�سا اهلل تعاىل؛ )َوَجَعْلَنا ِمْنُهْم اأَِئمَّ

وا َوَكاُنوا ِباآَياِتَنا ُيوِقُنوَن()1( َبُ مَلَّا �سَ
لن نغو�س اىل ماهيتة الع�سمة بل �سنتناولها من خالل واقع �سرية الكمال 
يف املع�سومني يف االمة. فاأهل البيت م�سداق لالئمة الذين يهدون باأمر 
اهلل تعاىل ، ووجودهم م�ستند اىل ن�سو�س قراأنية حمكمة ، فهناك االيات 
الدالة على �سرورة ووجوب اتباع ال�سراط امل�ستقيم ، يف قوله تعاىل )وان 
هذا �سراطي م�ستقيما فاتبعوه( )2(. وقوله تعاىل )قل انني هداين ربي اىل 
�سراط م�ستقيم( )3( . وقوله تعاىل )اهدنا ال�سراط امل�ستقيم * �سراط 

الذين اأنعمت عليهم( )4( االية. 
ووجه الداللة يف هذه االيات هي ؛ اأن هلل تعاىل دينا قيما ال اختالف فيه ، 
وطريقا م�ستقيما ال عوج فيه ، ويجب علينا اتباعه ، ووجود هذه املذاهب 
املت�ساربة يف الفتيا يعني ان  غري املع�سوم غري املوؤهل تقدم لي�سدر الفتوى 
اختالف  على  االربعة  املذاهب  ا�سحاب  ان  التاأكيد  وجه  على  وجدنا  وقد 
يف  الواحدة  الفتوى  يف  ذواتهم  مع  وحتى  بل  الفتيا  يف  بينهم  فيما  �سديد 
ازمان متباعدة يف حني ان ائمة اهل البيت  عليهم ال�سالم اثنا ع�سر وعلى 
مدى ثالث قرون مل جند بينهما اختالف مع القران او مع جدهم �سلى اهلل 

عليه واله ، وهذا دليل على الع�سمة والكمال.
فالكامل ؛ يعني امل�ستويف العلم الكامل يف عنا�سر التكوين . واإمنا االختالف 
واخلظا ياأتي من اجلهل والت�سوي�س يف العلم ونحن مثال نرى اليوم واقعا 
ان ال يختلف العلماء يف العلوم ال�سرفة) pure sciences ( وال يف 
تطبيقاتها )technology ( النها بلغت الثبات يف معاين م�سطلحاتها 

اال فيما مل يزل غري مكتمل.
فيه،  لب�س  بو�سوح ال  االأمر  يبنينّ هذا   )( ال�سادق االإمــام جعفر  فعن 
حيث يقول: »اإننّ حديثي حديث اأبي، وحديث اأبي حديث جدي علي بن اأبي 
املوؤمنني حديث ر�سول اهلل �سلى  اأمري  املوؤمنني، وحديث علي  اأمري  طالب 

.)5(» اهلل عليه واآله و�سلم، وحديث ر�سول اهلل قول اهلل عزنّ وجلنّ
اهلل  عبد  اأبا  �ساألت  قال:  ))الكايف((  يف  املروية  زرارة  �سحيحة  وح�سب 
يوم  اأبدا اىل  )( عن احلالل واحلــرام فقال: ))حالل حممد حالل 
القيامة، وحرامه حرام ابدا اىل يوم القيامة((، ال يكون غريه، وال يجئ 
غريه، وقال: قال علي )(: ))ما احد ابتدع بدعة اال ترك بها �سنة((

.)6(

فالكمال ال يثلم وان ثلم فهي بدعة ،  وعليه فان عدم االختالف يف الدين 
ال ميكن اال بن�سب امام مع�سوم حافظ جلميع م�سائل الدين، مر�سدا اىل 

�سبيل اليقني.
ان  كان  الي  م�سراعيه  على  الباب  ُفتح  فقد   ، ال�سقيفة  انقالب  وب�سبب 
حيث  الرباين  واالختيار  اال�سطفاء  مبداأ  على  متاما  فق�سي  اماما،  يكون 
 : فقالوا  �سنة  تركوا  الأنهم  للبدعة  فا�سطروا   ، وا�سله  الدين  جوهر  هما 
باأن االمامة باالختيار لي�س هلل �سراط م�ستقيم يجب علينا اتباعه ، وهكذا 
كان مف�سروهم ورواتهم خمتلفني يف الكتاب وال�سنة ، والدين عندهم ما 

، فاحلالل ما حللوه، واحلرام ما حرموه ف�سار  اآراء جمتهديهم  اقت�سى 
الدين القومي اىل هذا التناثر الف�سيع الذي ميثله داع�س اليوم . 

تعاىل  اهلل  ان  قــال:  من  فمنهم  قولني:  على  اهلل  اأحكام  يف  فاملخالفون    
لي�س له حكم على التعيني، بل االأحكام تابعة الراء املجتهدين، وكل جمتهد 
م�سيب فيما راآه. ومنهم من قال: ان هلل تعاىل يف كل واقعة حكما معينا، 
اأدلة، بل املجتهدين يعمل باالمارات،  اأكرث االأحكام  ولكن مل ين�سب على 
فتح  على  ترتب  وقد  واحــد.  اأجــر  فله  اأخطاأ  وان  اأجــران،  فله  اأ�ساب  فان 
ونهب  والقتال،  احلروب،  من  عظيمة،  مفا�سد  املعنى  بهذا  االجتهاد  باب 
به حرمة  اأبو حنيفة مبا هتكوا  اأفتى جمتهدوهم خ�سو�سا  وقد  االأمــوال، 
اىل  اليوم  �سلموها  ان  اىل    اهلل  ر�سول  تويف  ان  منذ  واأهله،  اال�سالم 

القاعدة وداع�س والتكفري والهجرة.
وقال اأمري املوؤمنني )(: ) اأال اإن عرتتي واأطائب اأرومتي اأحلم النا�س 
�سغارا واأعلمهم كبارا، اأال واإنا اأهل بيت من علم اهلل علمنا ومن قول �سادق 
�سمعنا، فاإن تتبعوا اآثارنا تهتدوا بب�سائرنا، واإن تدبروا عنا يهلكهم باأيدينا 
اأو مبا �ساء، )و ( معنا راية احلق من تبعها احلق، ومن تاأخر عنها حمق، 
اأقــوام  بطاعة  اأمــر  قد  وجل  عز  فاإنه   ، بكم  ال  يختم،  وبنا  يفتح،  وبنا  اأال 
باأعيانهم ، والر�سول قد دل عليهم، وحظر على املتم�سكني بهم اأن ي�سلوا، 
والدليل على ذلك اأن اهلل قد طبعهم على اخلري، وعلمهم ما اإحتاجت اإليه 
االمة، فال يتغريون وعروبتهم معروفة، فال يتكلفون وال يختلفون اإىل علماء 
علم  ينظرون يف  بل  كتبها،  يتدار�سون  وال  فقهائها،  يجال�سون  وال  العامة، 
ال�سغري  لتلقى  واإنك  فيه،  اإختالف  ال  عندهم  هو  الذي   )( الر�سول 
رمت  اإن  ثم  حلداثته.  والعلوم  االآداب  )يف(  عن  غفل  اأنــه  وتظن  منهم 
اإغرتفت من لج بحر عميق مع ح�سن مواقع  اإ�سرت�ساده  اأردت  اأو  اإمتحانه 
مواعظه و�سبه على التعليم ورفقه بالقلوب النافرة وعلمه مبو�سع القبول، 
قال مل  واإن  عليك  اأجابك مل يخط  اإذا  العامة،  �سرته عن  ما يجب  و�سرت 
يبط. ثم عنده الفرق بني االمور امل�سكلة مما تعجز عنه العامة من اال�سياء 
الغام�سة املمتنعة، واللطيف الذي يت�سكع فيه علماء العامة ما يخر�س عنده 
امل�سار اإليه يف العلم، ثم قد �سا�سوا اأنف�سهم بال�سون و االجتهاد يف العبادة 
وحكوا  اإليها،  مالوا  وال  حقهم،  هو  ما  اال  الدنيا  حظوظ  من  يلتم�سوا  ومل 
اأعمالهم  و�سارت  واجلبابرة،  امللوك  �سري  وجانبوا  وال�سنة،  الكتاب  �سرية 
موازية لعلومهم، فمن اأجل ذلك، قال الر�سول )(: )) اإين تارك فيكم 
)الثقلني( ما اإن مت�سكتم بهما لن ت�سلوا )بعدي اأبدا(، فقد علم الر�سول 
اأنها  اأنهم ال يتم�سكون. فقال: ما اإن مت�سكتم بهما !. ثم دل على االمامة 
قائمة مت�سلة حم�سورة يف اأهل بيته اإىل يوم القيامة، واأن اهلل تعاىل ال يدع 
و�سلم( كثري  واله  الر�سول )�سلى اهلل عليه  خلقة بال حجة، واالمياء من 

ف�سال عن الت�سريح، فاإن املطاع يكفيه االمياء(()7(.
1( ال�سجدة: 24.
2( االأنعام: 153.
3( االأنعام: 161.

4( الفاحتة: 6 - 7.
يلمي؛ )اإر�ساد القلوب املنجي من عمل به من األيم  5( االر�ساد 274. احل�سن بن اأبي احل�سن حممد الدنّ

العقاب(، �سل�سلة الكتب املوؤلفة يف اأهل البيت عليهم ال�سالم )142( ، اإعداد مركز االأبحاث العقائدية، قم
6( �سراط النجاة - ا�ستفتاءات ال�سيد اخلوئي )3/  450(

7( امل�سرت�سد- حممد بن جرير الطبي )ال�سيعي( )1/  481 - 482(
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قصيدةقصيدة
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من �صهقة النور من اأعرا�ص ملحمة 
من نازف ال�صمت اإذ اأطغى فاأوقفه
من واحة اأُترعت �صوعا.. م�صاربه 
اأزل مذ  ال�صوء  ت�صتفز  قب�صة  من 
مقد�صة  �صّمت  مبــا  كــربــاء  ذي 
كم  هادالٍت  على غ�صن القباب �صدت

وكم اأ�صارى لها يف احلب ما فرتت 
جفنهم  ــد  ح اأدمــــى  نبيني  وكـــم 
مــوؤرخــهــا  فــرقــانــا  ين�صر  مــــازال 
جذوتها  األقته  ملــا  مفَزعني  عــن 
وفــــازعــــني كـــــاأن املـــــاء تــربــتــهــا 
�صاخ�صة  االآفــاق  على  الذين  عن 
ملوعدهم  قرابينا  اأرخ�صوها  مذ 
وهاتف من ثراها ـ يف الزمان ـ ملن 
تزرعهم  االر�ـــص  بكل  وثائرين 
لهفا اخلطى  يحثون  و�صائرين 
ودم  �صجى  من  م�صيل  كرباء  ذي 
واآخــرهــا  تلقتها  فخطبا  خطبا 
القائد.. الفذ يف �صنع الدمار وما
جّللها   ــاء  ــّم ــص � بـــاأيـــامـــه  كــانــت 
م�صرقه املــمــتــِد  يومها  يف  وكـــان 
را�صخة  اهلل  �صم�ص  اأن  ـــة  دالل

من الف دهر توارى دون ذا ال�صمم
دم وقد�ص  ظماآن  ل�صرخة  �صوت 
حرم   على  اأ�صرابا  املائك  خفق 
عدم  من  الكون  وكل  كرباء  ذي 
ن�صم من  املــاء  منري  من  رملها  من 
نغم  �صدى  �ــصــّداح  ـــرق  واأه فيها 
ال�صرم عن  بنجواها  قلوب  لهم 
الغمم  من  بواديها  الدموع  خيط 
واالمل املجد  حكايا  متون  على 
الــدروب وما غذت اىل قمم على 
وف�صحة العي�ص واالآتي من احللم 
لهم اأكف.. �صمو�ص يف �صما ال�صيم 
مع احل�صني بزحف من هوى عرم 
اأرخى خطاه بغري الاحب ا�صتقم 
ذكرى الطفوف �صرايينا من احلمم 
ــدم  ــق فـــا متــيــز بـــني الــقــلــب وال
مل�صتلم  ــان  ــي ــغ ط ــِم  ــّل ــص ــ� م ومــــن 
عهد الذي ما ونى يوما عن النقم 
كالدمي  واالآهــــات  املــوت  يح�ّصد 
وال�صقم  القهر  �صياط  برغم   ٌ ِكبرْ
زهوا .. بفرط مزيج العار واجلُرم

ُظَلم   اىل  مــ�ــصــارات  عــداهــا  ومــا 

كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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موقع مكتب املرجع الديني االأعلى 
صماحة ال�صيد علي احل�صيني ال�صي�صتا�

اال�صتفتاءات  ال�صرعية

متعمدًا  ال�سالة  ترك  اأي�سًا:  املعا�سي  اأعظم  ومن   0 امل�صاألة  تتمة 
الزكاة  ومنع  االإ�سالم  حجة  اأداء  وعدم  رم�سان  �سهر  �سوم  ترك  وكذلك 
مقام  يف  وجه  باأي  اإليه  االإح�سان  ترك  وهي  الرحم  وقطيعة  املفرو�سة، 
بلد  اإىل  االنتقال  به  واملق�سود  الهجرة  بعد  والتعرب  ذلك،  فيه  يتعارف 
ينتق�س فيه الدين اأي ي�سعف فيه اإميان امل�سلم بالعقائد احلقة اأو ال ي�ستطيع 
اأن يوؤدي فيه ما وجب عليه يف ال�سريعة املقد�سة اأو يجتنب ما حرم عليه فيها، 
و�سرب اخلمر و�سائر اأنواع امل�سكرات و ما يلحق بها كالفقاع )البرية(، واأكل 
اأزهق روحه على وجه  حلم اخلنزير و�سائر احليوانات حمرمة اللحم وما 
غري �سرعي، واأكل ال�سحت ومنه ثمن اخلمر ونحوها واأجر الزانية واملغنية 
والكاهن واأ�سرابهم، واالإ�سراف والتبذير واالأول هو �سرف املال زيادة على 
ما ينبغي والثاين هو �سرفه فيما ال ينبغي، وحب�س احلقوق املالية من غري 
ع�سر، ومعونة الظاملني والركون اإليهم وكذلك قبول املنا�سب من قبلهم اإال 
فيما اإذا كان اأ�سل العمل م�سروعًا وكان الت�سدي له يف م�سلحة امل�سلمني، 
النا�س  اأن يذكر بعيب يف غيبته مما يكون م�ستورًا عن  وغيبة املوؤمن وهي 
�سواء اأكان بق�سد االنتقا�س منه اأم ال و�سواء اأكان العيب يف بدنه اأم يف ن�سبه 
اأم يف خلقه اأم يف فعله اأم يف قوله اأم يف دينه اأم يف دنياه اأم يف غري ذلك مما 
يكون عيبًا م�ستورًا عن النا�س، كما ال فرق يف الذكر بني اأن يكون بالقول اأم 
بالفعل احلاكي عن وجود العيب، وتخت�س الغيبة ب�سورة وجود �سامع يق�سد 
اإفهامه واإعالمه اأو ما هو يف حكم ذلك، كما ال بد فيها من تعيني املغتاب فلو 
قال: )واحد من اأهل البلد جبان( ال يكون غيبة، وكذا لو قال: )اأحد اأوالد 
زيد جبان(، نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم االإهانة واالنتقا�س ال من جهة 
الغيبة. ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم، واالأحوط ا�ستحبابًا اال�ستحالل 

من ال�سخ�س املغتاب ــ اإذا مل ترتتب على ذلك مف�سدة ــ اأو اال�ستغفار له.
اغتيابه يف غري  بالف�سق فيجوز  املتجاهر  الغيبة يف موارد: )منها(  ووز 
للمظلوم غيبته واالأحوط  امل�سترت به، و)منها( الظامل لغريه فيجوز  العيب 
وجوبًا االقت�سار على ما لو كانت الغيبة بق�سد االنت�سار ال مطلقًا، و)منها( 
ن�سح املوؤمن فتجوز الغيبة بق�سد الن�سح كما لو ا�ست�ساره �سخ�س يف تزويج 
امراأة فيجوز ن�سحه واإن ا�ستلزم اإظهار عيبها، بل يجوز ذلك ابتداًء بدون 
ا�ست�سارة اإذا علم برتتب مف�سدة عظيمة على ترك الن�سيحة، و)منها( ما 
الردع بغريها،  اإذا مل ميكن  املنكر فيما  املغتاب عن  بالغيبة ردع  لو ق�سد 
لال  فتجوز غيبته  املغتاب  ال�سخ�س  الدين من  لو خيف على  ما  و)منها( 
لو خيف على  ال�سهود، و)منها( ما  الديني، و)منها( جرح  ال�سرر  يرتتب 
املغتاب اأن يقع يف ال�سرر الالزم حفظه عن الوقوع فيه فتجوز غيبته لدفع 
ى ذلك اإىل نق�س يف  ذلك عنه، و)منها( القدح يف املقاالت الباطلة واإن اأدنّ

قائلها.
ويجب النهي عن الغيبة مبناط وجوب النهي عن املنكر مع توفر �سروطه، 
واالأحوط االأوىل ل�سامعها اأن ين�سر املغتاب و يردنّ عنه ما مل ي�ستلزم حمذورًا.

التقليد ال�صركات االأجنبية

طبقا لفتاوى املرجع الدين االأعلى �صماحة اآية اهلل العظمى ال�صيد 
دام ظله الوارف علي احل�صيني ال�صي�صتا

ال�صوؤال هل التجارة وعملية ال�صراء والبيع 
بالبور�صة جائز علما ان هناك عدة �صركات عاملية 

اجنبية تدير هكذا عملية تتم فيها بيع و�صراء 
 الذهب والعمات عن طريق �صبكة االنرتنت

اجلواب ي�صح التعامل بذلك اال اذا كان من قبيل 
بيع الكلي بالكل مع التاأجيل فيهما وكذا الي�صح 
لوكان املبيع كليًا موؤجًا والثمن �صخ�صي ولكن مل 
ي�صتلم البائع ثمن ب�صاعته حني املعاملة ولواأراد 

امل�صرتي اأن يبيع ما ا�صرتاه موؤجًا قبل حلول 
االجل جاز له بيعه على البائع نف�صه دون غريه 

من غري فرق بني املكيل واملوزون وغريهما اما 
فيهما فيجوز بيعهما على غري البال قبل القب�ص 
اذا مل يكن بربح هذا وعلى كل حال فاإنه اليجوز 
التعامل مع ال�صركات والبنوك التي تتعامل بالربا 

مع من اليجوزاأخذ الزيادة منه الأن اال�صرتاك 
يف راأ�ص مالها يعني الدخول فيما تقوم به من 
معامات ربوية رمة وكذا لو كانت تتاجر 

باالمور املحرمة كاخلمور واخلنازير. 

مسائل شرعيةمسائل شرعية



طبقا لفتاوى املرجع الدين االأعلى �صماحة اآية اهلل العظمى ال�صيد 

بالبور�صة جائز علما ان هناك عدة �صركات عاملية 

اجلواب ي�صح التعامل بذلك اال اذا كان من قبيل 
بيع الكلي بالكل مع التاأجيل فيهما وكذا الي�صح 
لوكان املبيع كليًا موؤجًا والثمن �صخ�صي ولكن مل 
ي�صتلم البائع ثمن ب�صاعته حني املعاملة ولواأراد 

االجل جاز له بيعه على البائع نف�صه دون غريه 

فيهما فيجوز بيعهما على غري البال قبل القب�ص 
اذا مل يكن بربح هذا وعلى كل حال فاإنه اليجوز 
التعامل مع ال�صركات والبنوك التي تتعامل بالربا 

منهاج ال�صاحلني 
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◄ اإعداد هية التحرير

اآية اهلل العظمى املرحوم ال�صيد ابو 
قّد�ص �صّرهالقا�صم اخلوئي

اآية اهلل العظمى ال�صيد علي 
دام ظّله الوارفال�صي�صتا

اإذا غ�صب قادة  مثًا  فك�صرها وجب ردها اىل 
مالكها وعليه اأجرة �صياغتها فلو طلب الغا�صب 

ان ي�صوغها ثانيًا كما كانت �صابقا فرارًا عن اأجرة 
ال�صياغة  مل يجب على املالك القبول كما ان 

املالك لي�ص له اجبار الغا�صب بال�صياغة وارجاع 
املغ�صوب اإىل حالته االوىل.

اإذا غ�صب قادة ذهبية اأو نحوها فتلفت عنده 
هيتها كاأن اأذابها مثًا لزمه رّد عينها اإىل املالك 

وعليه االأر�ص اأي�صًا ــ اأي ما تتفاوت به قيمتها قبل 
تلف الهية وبعده ــ ولو طلب الغا�صب اأن ي�صوغها 

ثانيًا كما كانت �صابقًا فرارًا عن اإعطاء االأر�ص مل 
يجب على املالك القبول  كما اإّن املالك لي�ص له 

اإجبار الغا�صب على ال�صياغة واإرجاع املغ�صوب اإىل 
حالته االأوىل.

ه(  �س �سرنّ بني اآية اهلل العظمى املرحوم ال�سيد اأبي القا�سم اخلوئي)قدنّ
واآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين)دام ظلنّه الوارف(



غ�صب القادة

لنتفقهلنتفقه
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ا�صمه وكنيته ون�صبه
اخلليل  بن  �ساذان  بن  الف�سل  د  حممنّ اأبو 

االأزدي الني�سابوري.

 والدته
 ولد يف اأواخر القرن الثاين الهجري.

 مكانته العلمية
الهادي  علي  االإمامني  اأ�سحاب  من  كان 
 ُيعد ال�سالم(،  الع�سكري )عليهما  واحل�سن 
يف  امل�سهورين  االإمامية  ال�سيعة   سيو� من 

علوم الفقه والقراآن وغريهما.
ذلك  يف  املعروفني  الكالم  علماء  من  كان 
املُرِجة،  نزعات  فيه  كانت  الذي  الوقت، 
حتتل  والغالة،  والقرامطة،  واحل�سوية، 

ال�سدارة يف تفكري املجتمع.
الف�سل  در�س  اأن  ذلك  نتيجة  من  وكان 
االأفكار  تلك  وحاكم  واالآراء،  املذاهب  هذه 
يف  تبحث  كتبه  معظم  فكانت  واالاهات، 

ا ونقًدا. هذه املوا�سيع درا�سة ورد

ما قيل فيه
)عليه  الع�سكري  احل�سن  االإمام  قال 
مبكان  خرا�سان  اأهل  )اأغبط  ال�سالم(: 

الف�سل بن �ساذان، وكونه بني اأظهركم(.
)اأحد  �سره(:  )قد�س  النجا�سي  وقال 
جاللة  وله  واملتكلنّمني،  الفقهاء  اأ�سحابنا 
يف هذه الطائفة، وهو يف َقَدِره اأ�سهر من اأن 

ن�سفه(.
)كان  �سره(:  )قد�س  احللي  العالمة  وقال 
�ساأن  عظم  له  متكلنًّما،  فقيًها،  جلياًل،  ثقة، 

يف هذه الطائفة(.

 موؤلفاته 
نذكر منها ما يلي:

تقوية  يف  االإ�سكايف  على  النق�س  كتاب   -1
اجل�سم.

2- كتاب )العرو�س(، وهو كتاب العني.
3- كتاب )الوعيد(.

4- كتاب )الرد على اأهل التعطيل(.
5- كتاب )اال�ستطاعة(.

6- كتاب )م�سائل يف العلم(.

7- كتاب )االأعرا�س واجلواهر(.
8- كتاب )العلل(.

9- كتاب )االأميان(.

وفاته
�سنة  الني�سابوري )ر�سوان اهلل عليه(  تويفنّ 

360 هـ، ودفن يف مدينة ني�سابور

ال�صامي ح�صني   اعداد •

مع التابعينمع التابعين

ــــــــــــــــ
الفضل بن شاذان

ربيع االولـ  1438 هـ36



ا�صمه وكنيته ون�صبه
 فرو بن  احل�سن  بن  د  حممنّ جعفر  اأبو 

ار. ال�سفنّ
 والدته

د لنا امل�سادر �سنة والدته، اإالنّ اأننّه وليد  مل حتدنّ
يف القرن الثالث الهجري. 

 مكانته العلمية
وله  والفقهاء،  ثني  املحد وجوه  اأحد  كان 
فات كثرية، كما ُعدَّ من اأ�سحاب االإمام  م�سنَّ
احل�سن الع�سكري )عليه ال�سالم(، وروى عنه 
كثري من الروايات، وله عنه )عليه ال�سالم( 
يف  ا�سمه  ع  ووقَّ بها،  كاتبه  قد  كان  م�سائل 
روايات  من  موردًا   )745( من  اأكرث  اإ�سناد 

اأهل البيت )عليهم ال�سالم(.
من  االأخرية  املراحل  ار  ال�سفَّ عا�سر  وقد 
ت�سطهد  كانت  التي  ا�سية  العبَّ الدولة  ع�سر 
تهم )عليهم ال�سالم(، وت�سعهم  ال�سيعة واأئمنّ
ار  يف ال�سجون، وبالرغم من ذلك كانت لل�سفَّ
)عليه  الع�سكري  االإمام  مع  ية  سر� مكتبات 
ا�ستف�سارات  عن  فيها  يجيبه  ال�سالم(، 
ال�سيعة، ثمنّ يو�سلها بدوره اإىل اأن�سار االإمام 
قد  يكون  وبذلك  يه،  وحُمب ال�سالم(  )عليه 

�ساهم يف حفظ الرتاث ال�سيعي.
ال�سيعية  العلمية  الوجوه  من  ار  ال�سفَّ وكان 
اعتمد  حيث  املقد�سة،  قم  مدينة  يف  البارزة 

من  كثري  على  اهلل(  )رحمه  الكليني  ال�سيخ 
ة  االأئمنّ عن  ار  ال�سفَّ نقلها  التي  الروايات 

)عليهم ال�سالم(.
 اأقوال العلماء فيه نذكر منهم ما يلي: 

رجاله:  يف  النجا�سي  اأحمد  ال�سيخ  قال   -1
ثقة عظيم  يني  القمنّ اأ�سحابنا  )كان وجهًا يف 

القدر راجحًا(. 
االأ�سفهاين:  اجليالين  باقر  د  حممنّ ال�سينّد   -
ثني  املحدنّ اأعاظم  من  هو  الذي  ار  )ال�سفنّ
ب�سائر  مثل:  معروفة  وكتبه  والعلماء، 

الدرجات ونحوه(. 
اأ�صاتذته نذكر منهم ما يلي: 

1- اإبراهيم بن اإ�سحاق. 
د.  2- اإبراهيم بن حممنّ
3- اإبراهيم بن ها�سم. 
4- اأبو الف�سل العلوي. 

5- اأحمد بن اإ�سحاق بن �سعد. 
ي.  6- اأحمد بن اإ�سحاق اأبو علي القمنّ

7- اأحمد بن اأبي عبد اهلل البقي. 
ال.  8- اأحمد بن احل�سن بن علي بن ف�سنّ

9- اأحمد بن زكريا. 
د ال�سياري.  10- اأحمد بن حممنّ

د بن خالد البقي.  11- اأحمد بن حممنّ
د بن اأبي ن�سر.  12- اأحمد بن حممنّ

13- اأحمد بن مو�سى اخل�ساب. 

14- احل�سن بن علي بن ف�سال. 
اب.  15- احل�سن بن مو�سى اخل�سنّ

16- عبد اهلل بن جعفر احلمريي. 
د بن خالد الطيال�سي.  17- حممنّ

ار.  د بن يحيى العطنّ 18- حممنّ
د بن علي بن �سعيد الزيات.  19- حممنّ

20- احل�سن بن علي الزيتوين. 
تامذته نذكر منهم ما يلي: 

1- ال�سيخ اأبو احل�سن علي بن بابويه. 
د بن يحيى العطار.  2- حممنّ
د بن جعفر املوؤدب.  3- حممنّ

د بن اأحمد بن خاقان.  4- حممنّ
5- اأحمد بن داود بن علي. 

د بن احل�سن بن الوليد.  6- حممنّ
موؤلفاته نذكر منها ما يلي: 

التجارات،   الو�سوء،  الدرجات،  ب�سائر   
احلدود،   والذبائح،  ال�سيد  املكا�سب، 
اخلم�س،   الزهد،  املواريث،  الديات، 
والنذور  االأميان  املالحم،  ال�سهادات، 
والكفارات، املناقب،  كتاب ف�سل القراآن،  ما 

ة )عليهم ال�سالم(.  روي يف اأوالد االأئمنّ
وفاته

ار )ر�سوان اهلل عليه( عام  تويفنّ ال�سيخ ال�سفنّ
290 هـ مبدينة قم.

ــــــــــــــــحممد بن احلسن
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ح�صــــد نا 
رمــز 

االأن�صانية
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يف كل االأ وعند كل الع�صور  قد يولد عبقري موهوب ثم يرحل عن عاملنا دون اأن ي�صعر به اأهل زمانه ب�صبب انزوائه وكرهه لاأ�صواء اأو 
ب�صبب موقفه احلاد مع �صلطة غا�صمة تعلي من ال ي�صتحق االإعاء وتنزل من مكانه القمة وما اأن ُيك�صف عن عبقرية هذا املوهوب يف جيل 

الحق بعد موته حتى ت�صتعيد النا�ص اأ�صرار عبقريته وتتجاذب �صاأن اإبداعه ولنا يف اأديبنا العراقي الراحل  عبد املجيد �صدقي �صاهد حي 
على معي�صة االأديب حياة الهام�ص بعيدا عن دائرة االهتمام اجلديرة به بو�صفه عن�صرا نا�صطا يف مهمة اإعداد املجتمع وبنائه بناء �صليما. 

يا�صني • علي 

عبد املجيد لطفي 
- األديب املنيس-  

اعالم ومفكروناعالم ومفكرون

1210م  
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ينتمي عبد املجيد لطفي اإىل عائلة كردية نزحت اإىل خانقني بعد اأن 
اأ�سابت ال�سليمانية جائحة )مر�س( اأودت بحياة االآالف من النا�س 
قا�سية  طفولة  خانقني  يف  وعا�س  الزمان،  من  قرنني  من  اأكــرث  قبل 
االأوىل يف  العاملية  قتل يف احلرب  الذي  الأبيه  فْقُده  ق�سوتها  من  زاد 
العام 1916م حينما كان يقاتل مع اجلي�س الرتكي القوات االإجنليزية 

الغازية.
اخل�سراء  وتاللها  اخلالبة  مبناظرها  املعروفة  خانقني  مدينة  ويف 
يف  �سباه  من  ردحا  لطفي  اأم�سى  )الوند(  العذب  ال�سغري  ونهرها 
اأفياء هذه املدينة التي اأو�سى اأن يدفن جثمانه يف ربوعها بعد رحلة 
العراقية دامت الأكرث من �سبعة عقود، كما  طواف مريرة بني املدن 
والكتابة  والقراءة  الهجاء  حروف  االبتدائية  خانقني  مدار�س  علمته 

ر من القراآن الكرمي . وحفظ ما تي�سنّ
اأكرث من مدينة  التي دفعت )لطفي( ليجرب حظه يف  حياة ال�سيق 
بحثا عن الك�سب امل�سروع موظفا ب�سيطا مرة وعامال باأجر يومي مرة 
ب اإىل عامل  اأخرى كانت دافعا قويا اجنذب ب�سببه الفتى اليتيم املعذنّ
االأدب والكتابة يف وقت مبكر ليجد فيهما متنف�سا عن ال�سيق النف�سي 
والعوز  ف  التق�سنّ اء حياة  اأديبنا جرنّ لهما  �س  تعرنّ اللذين  واالجتماعي 

والتنقل الدائم بحثا عن لقمة العي�س الكرمي! 
نف�سية  تعك�س �سورة �سادقة عن  االأوىل  الفنينّة  اإبداعاته  ولقد كانت 
اإىل  يفتقر  جمتمع  ظــلنّ  يف  اطمنان  والــال  باالإحباط  ت�سعر  بة  معذنّ
حني  يف  الظاملة،  الطبقية  الــفــوارق  وت�سوده  االجتماعية  العدالة 
الق�سة  كتب  حيث  عدة  حقول  بني  والفكرينّة  االأدبينّة  اأعماله  عت  توزنّ
والرواية وال�سعر والرباعيات، كما كانت له م�ساركات عدة يف البحث 
التاريخي، ويف تناول �سرية النماذج االإ�سالمية املبكرة، وياأتي كتابه 

املو�سوم: )االمام علي رجل اال�سالم املخلد( يف مقدمة هذه الكتب.
 ومع هذا فلم ياأخذ عبد املجيد لطفي ن�سيبه امل�ستحق من العناية 
واالهتمام  والدر�س النقدي، وحتى يف جمال اإبداعه الق�س�سي الذي 
اأيوب وحممود  ذنون  اإىل جانب  مبدعا مبزا  االأديــب  فيه هذا  كان 

اأننا  اإال  واآخرين؛  فا�سل  احلق  وعبد  في�سي  و�سليمان  ال�سيد  احمد 
ودوره  الرجل  هذا  ا�سم  ذكر  يغفلون  العراقية  الق�سة  موؤرخي  جند 
خالل  من  املعا�سرة  العراقية  للق�سة  التحديث  ريــادة  يف  الــبــارز 
حماولته املبكرة جدا يف كتابه املو�سوم: )اأ�سداء الزمن( وال�سادر 
كتابة  ومن  املذكور،  كتابه  يف  االدب  من  جعل  حيث   ، 1938م،  عام 
وعن  اخلا�سة  وم�ساعره  اآرائــه  عن  للتعبري  �سبيال  حتديدًا  الق�سة 
طريقة فهمه ملا يدور حوله من ظواهر واأمور ت�ستحق الكتابة والتعبري 
ق�س�س  عب  وقناعاتهم  اء  القرنّ هات  توجنّ يف  التاأثري  ملحاولة  و�سوال 
ب�سيطة هادفة تاأخذ على عاتقها اإيقاظ ال�سمري من غفوته واإر�ساد 
 التطور والتفتح ودخول الع�سر للحاق بركب االأ املجتمع الأ�سباب 

االأخرى التي �سبقتنا اأ�سواطا طويلة يف هذا املجال.
كال�سعر  كتبها  التي  االأخــرى  الكتابات  يف  اد  النقنّ عنه  اأعر�س  وقد 
رباعياته  اأهمها  مطبوعة  اأعــمــال  جمموعة  لــه  كانت  حيث  مثال، 
اإبــداعــه  تنو�سي  كما  ال�سعري  عــطــاوؤه  وتنو�سي  املــرجــان(  )خليج 
النظام  من  الراحل  االأديب  موقف  اإىل  يعود  ذلك  ولعل  الق�س�سي، 
ال�سيا�سي القائم يف بغداد منذ نهايات ال�ستينيات وحتى رحيله عام 
اأدبيا  اأو عمال  واحــدة  االأديــب ق�سيدة  يكتب هذا  1992م، حيث مل 
واحدا ميجد من خالله راأ�س النظام ال�سابق ومل يطبل الأي عمل اأو 
�سلوك من �سلوكياته، بل على العك�س كان كثريا ما يتعر�س للم�ساءلة 
ال�سيا�سية  النظام  ملواقف  ال�سريح  تاأييده  عدم  عن  ولال�ستف�سار 

والإجراءاته العامة وكبته حلريات املاليني.
وقد ظلت مواقف عبد املجيد لطفي ثابتة يف انتمائه لل�سعب العراقي 
االنتماء  يف  كرديا  كونه  من  بالرغم  العربية  للغة  وخمل�سا  املوحد 
يداهن  ومل  وظالماتها  امل�سحوقة  االأمة  لق�سايا  انحاز  كما  القومي، 
للفقراء  حمبا  نزيهًا  متوا�سعا  كان  بل  والطغاة،  احلكام  من  اأحــدا 
ا اأوقعه يف حلظات حرج �سديد  والب�سطاء جريا يف اقواله وافعاله ممنّ
بعد  ال�سخ�سية  �سريته  تابع  من  يرويها  وال�سلطان  اجلــاه  ذوي  مع 

وفاته.
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•  ح�سني عبد االمريتـــأمـــالت

ــارة االربــعــني هي احلــدث االهــم واالبـــرز واالأكـــرث روحانية  زي
راأينا  فقد  والعلماء،  املفكرين  من  الكثري  بح�سب  هلل  وتوجها 
لها  �سهد  وقد  حمتارا  العقل  لها  يقف  التي  االمــور  من  الكثري 
امناطها  بكافة  االعــالم  و�سائل  وتناولت  ال�سديق  قبل  العدو 

املرئي وامل�سموع واملقروء وااللكرتوين كثريا من جوانبها.
 ولكن كان هناك تغيب حلدث مهم لواله ملا كانت زيارة االربعني 
احلدث  وهــذا  وامللكوت  الروحانية  من  الع�ساق  منها  يغرتف 
الذي ُغينّب قد اف�سل خطط دول عظمى واقليمية وعربية �سعت 
بكل ما عندها من اموال وماكنات اعالمية وعدة حربية ارادت 
تقتل احل�سني مرة اخرى  ان  واأرادت  ان تق�سم ظهر االحرار 
الدول هي  تلك  فكانت  الأر�س عربية،  مغت�سب  كيان  اجل  من 
وكانت  االرهابي  داع�س  لكيان  والداعمة  والراعية  احلا�سنة 
ملا  بب�ساطة  بكل  لها  �ستوؤول  االمــور  بــاأن  متيقنة  بل  ال  معتقدة 
ت�ساعدها، ولكن �سطرا واحدا خرج من  متتلكه من امكانيات 
�سماحة  العامل  لكل  واالب  الروحي  الزعيم  من  النجف  ار�س 
ظله  دام  ال�سي�ستاين  احل�سيني  علي  ال�سيد  العظمى  اهلل  اية 
بفتواه الداعية اىل الدفاع الكفائي قد زلزلت اركان اال�ستبداد 
ون�سفت كل خططهم اخلبيثة مما جعل اثنني من وزراء خارجية 

دول كبى تاأتي لزيارة العراق هي بريطانيا واأمريكا.
 ولكن هذه الفتوى مل تاأخذ مكانها الطبيعي يف زيارة االربعني 
كما كان من املفرت�س وذلك باأن تطبع الفولدرات والبو�سرتات 
وتوزع وتعلق يف املنافذ احلدودية واملطارات، ف�سال عن و�سع 
وبلغات  حمــاورهــا  بكل  امل�ساة  طــرق  على  ا�سرتاحة  حمطات 
خمتلفة ت�سرح اهميتها ودورها وكيف حمت العراق وكل العامل 
زيارة  واملوالون  املحبون  ا�ستطاع  ملا  املباركة  الفتوى  تلك  ولوال 

االمام احل�سني عليه ال�سالم.

الحدث المغيب
• تقرير حممود امل�سعودي

إحياء لذكرى األربعين
مركز الحسين للصم يقــــــــدم مجموعة من االنشطة والفعاليات الحسينية

اأ�سم  اأقام مب�ساركة نحو 2000  وقال مدير املركز با�سم العطواين: ان املركز 
اأجنبية  من كربالء واملحافظات العراقية االخرى ف�سال عن وافدين من دول 
وعربية خمتلفة جمال�س عزاء خالل ايام زيارة االربعني وقمنا برتجمتها اإىل 

لغة االإ�سارة للتوا�سل مع احلا�سرين من ال�سم.
واأ�ساف: كان لفرقة االإن�ساد يف العتبة احل�سينية املقد�سة دورا بارزا يف اإجناح 
املجال�س من خالل قراءتهم للرثاء احل�سيني والذي زاد من تاأثر ال�سم واألهب 

م�ساعرهم واأ�سال دموعهم تفجعا مل�ساب العرتة الطاهرة.
الدينية  واملفاهيم  الرثائي  ال�سعر  االإ�سارية  الرتجمة  �سملت  العطواين:  وتابع 
وق�سة رجوع ال�سبايا من ال�سام اإىل كربالء حاملني معهم روؤو�س ال�سهداء وغري 

ذلك مما ذكره اخلطباء والرواديد خالل قراءة العزاء.

اأقام مركز االإمام احل�صني عليه ال�صام 
التخ�ص�صي لل�صم على مدار 12 يوما مال�ص 
للعزاء احل�صيني وان�صطة وفعاليات ح�صينية 

اأخرى احياًء لذكرى االأربعني وتفعيا 
مل�صاركة ال�صم يف خدمة الزائرين اأ�صوة 

مبحبي اأهل البيت عليهم ال�صام.
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تقاريرتقارير

إحياء لذكرى األربعين
مركز الحسين للصم يقــــــــدم مجموعة من االنشطة والفعاليات الحسينية

وبني: املركز ا�ستقبل خالل الزيارة االأربعينية عددا من ال�سخ�سيات 
العامة اإىل جانب وفود عربية واأجنبية من ال�سويد وفنلندا وبريطانيا 
تبادل  اإمكانية  التباحث معهم حول  والكويت واحلجاز ومت  والبحرين 
اخلبات والزيارات وفتح اآفاق التعاون يف جمال رعاية ال�سم وتطوير 

عمل املركز.
واأردف العطواين:  ان املركز زار املواكب والهيات التي اأقامها ال�سم 
من خمتلف املناطق يف كربالء للت�سرف بخدمة زائري احل�سني عليه 
ال�سالم واالطالع على اأحوالهم وتلبية احتياجاتهم من املواد الغذائية 
فيها  ي�سارك  التي  الدينية  الفعاليات  دعم  يف  منه  م�ساهمة  اجلافة 
ال�سم، ف�سال ان منت�سبي املركز تطوعوا بجهود ذاتية لتنظيف وجمع 
اجمل  كربالء  اجــل  من  وذلــك  لها،  املخ�س�س  املكان  يف  النفايات 

واأنظف.
لل�سم  التخ�س�سي  ال�سالم  عليه  االإمام احل�سني  اأن مركز  اإىل  ي�سار 
تاأ�سي�سه  ومنذ  املقد�سة،  احل�سينية  العتبة  يف  االإعــالم  لق�سم  والتابع 
والور�س  والــدورات  البامج  ينظم  يزال  وال  تقريبا  ون�سف  �سنة  قبل 
مع  ودجمهم  رعايتهم  بوجوب  منه  اإميانا  ال�سم  ل�سريحة  التثقيفية 

املجتمع بطرق علمية تزيد من فاعليتهم االجتماعية.
والرموز  باملفاهيم  خا�س  اإ�ساري  قامو�س  تاأليف  على  مديره  ويعكف 
وال�سعائر الدينية ف�سال عن املفردات االأخرى التي يحتاج اإليها االأ�سم 

يف حياته اليومية. 
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قراءة في كتابقراءة في كتاب
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كاظم محسن  صباح 

ال�سيد  ح�سني  حممد  )ال�سيد  والــرتبــوي  ال�ساعر  عليه  داأب  ما  .هــذا 
واآله   النبي  يلهج بذكر  الت�سعني وهو  الذي �سارف على  الرجل  را�سي( 
االآفاق  اإىل  �سهرتها  علمية طارت  عائلة  و�سليل  علوية   اأرومــة  وهو من 
الذي  الرجل  را�سي   ال�سيد  العظمى  اهلل  اآية  اجلليل   العالمة  فوالده 
القرن  اوائل  العربية  والبالد  وكربالء  بالنجف  العلمية  املراكز  عرفته 
املا�سي ، والعائلة قدمت خرية ال�سهداء االأ�ستاذ عبد املطلب  وهاجر 
1991،رغــم  عام  املباركة  ال�سعبانية  االنتفا�سة  بعد  منهم  هاجر   من 
ملايقارب  ال�سدامي  الطاغوت  زمن  باالإعتقال  لها  تعر�س  التي  املحنة 
،الذي  واآله  حممد  بحب  الظالم  قاوم  ،لكنه  املُظلم  الزمن  من  العقد 
اأفا�س عليه باأجود ال�سعر واأعذبه ،بخم�سة اأجزاء يف ال�سلوات والت�سليم 
واالبتهاالت ،وكان اجلزء االأول ال�سادر يف حمرم من 2004 ، ق�سائد 
عذبة تن�ساب من روحه لت�سدو بالوالء ال�سادق .. يف بحر الطويل يتغنى 

مبناقب النبي واآل البيت االأقدا�س  ، بع�س مما جاء يف االأهداء  �س 5

الأحباب ِ االإله ِ الآل طه
                         ُهداِة العاملنَي �صنا �صَماها

ًا هديُة من اأحبَّ وذاب ُحبَّ
                          �صٌا من ُهدلهم منتهاها

�صامُه رقَّ من وحَي ال�صاة
                            اأنار َ بها عيونًا واجِلباها

فا اأجرًا بل ِ القربى اأريُد
                          وال اإال املودة اأَ اأو ُهداها

عروقي قد �صرت فيها �صاتي
                        وداعًب ُحبهم مني ال�صفاها 

ويف مقدمة الديوان كتب ال�سيخ حممد ح�سن اخل�سري  �س9:
))فال�ساعر يريد ان يذكر اأهل البيت ) عليهم ال�سالم ( : حبًا ، واإنتماًء 
عليه  الغبار  وا�سحًا  ،وفكرًا  ح�ساريًا  ،ومنهجًا  حياتيًا  ولوعًة،ونهجًا   ،
 ، االإعدام  ال�سالم( تكون جائزته عقوبة  والوالء لهم )عليهم  .واحلب 

وان مل يكن ذلك فهو مواطن من الدرجة الرابعة اأو اأدنى منها !!((
باإختيار  ال�ساعر  ))متيز  عــارف:  لطيف  د-م�سطفى  اأي�سًا  وكتب 
،فهو  الرائعة  ال�سعرية  ،وال�سور  الرقيقة  ،واملعاين  الفخمة  االألفاظ 
 ، يعطينا يف كل ق�سيدة �سورة رائعة ،بل �سور متعددة ملعاين جيا�سة 

ولعل اأغلب ق�سائده يف مدح اآل البيت )عليهم ال�سالم(.((
بنف�س  ملحمية  وقدرة  باإتقان  دونها  التي  ال�سعرية   االأغرا�س  تعددت 
"�ساعرنا  لدى  ال�سعر  من  بيتًا   100 من  اأكــرث  ق�سائده   معظم  طويل 
املوا" بني مدح اآل البيت ..والعلماء ..والرثاء بفقدهم ..وبني النقد 

أن يتعطر الشعر بذكر الطهر ..فتلك لعمري منقبة لقائلها ،وتذوق 
رفيع لمتلقيها ، فعندما إستثنى القرآن الكريم بمدح من يقول الشعر 

ألغراض روحية ..وأخالقية..وتربوية ..ووطنية  ، تسمو  وترتقي 
بالنفس البشرية إلى الصفاء، والسناء  ،والكمال ،ويعيش أجواء 

الطهر بذكر مناقب النبي وآله 

محمد حسن آل سيد راضي  
دواوين بحب النبي وآله 



حمن الالنّميكلمة البد منها •  عبدالرنّ

ى  �سمنّ الــذي  ـ   فــاالأ اأحيانًا،  العني  قبل  تع�سق  االأذن  اأننّ  القائل:  قول  �سحيح 
وقد  الكبى،  اأملانيا  واليات  اإحدى  وهو من مدينة )هانوفر(  ـ عبداهلل  نف�سه 
َع�ِسَق  الم( قبل �سنتني،  ال�سنّ اأهل البيت االأطهار )عليهم  هداه اهلل اىل دوحة 
عنه  ويقراأ  به  ي�سمع  كان  الأننّه  االإ�سالم،  دخوله  قبل  الم(  ال�سنّ )عليه  احل�سني 
�سة يروي  بع�س االأحيان، فوَلَع بذكره وب�سريته، وها هو اليوم يف كربالء املقدنّ

ة ع�سقه:  لكم بع�س ما جرى له من ق�سنّ
وعن  الم(  ال�سنّ )عليه  احل�سني  االإمــام  تاريخ  عن  بالقراءة  �سغوفًا  كنُت  لقد 
اقًا اىل روؤية م�سهده  اإبائه و�سجاعته وتفا�سيل نه�سته ومراحل ثورته، وكنُت تونّ
الأننّ  ًا  ن�سرانينّ كنُت  ملا  املباركة، خ�سو�سًا  واحت�سان هالته  ومالم�سة �سريحه 
الم( الذي  الم( ي�سبه اىل حد كبري نبينّنا عي�سى )عليه ال�سنّ احل�سني )عليه ال�سنّ
فدى �سعبه ومريديه بنف�سه وج�سده، كما يعتقد الن�سارى ح�سب ديانتهم، وهذا 

االأمر هو ما اأ�سرعني لالنغما�س يف الدين االإ�سالمي فيما بعد.
حُلمي  ق  وحقنّ  2016 العام  هذا  يف  ذلك    وتعاىل(  )تبارَك  اهلل  كتب  وقد 
الم( والو�سول اىل �سريحه  قني لزيارة االإمام احل�سني )عليه ال�سنّ الكبري فوفنّ
واأح�س�سُت حينها بطهارة  وتقبيله ثالث قبالت بعجل،  لثوان فقط  واحت�سانه 
ة نف�سي لتخلنّيها يف تلك اللحظة عن كلنّ ما كان عالقًا بها من مراحل  فمي وخفنّ
حياتي التي كانت تدين الن�سرانينّة ثم �سارت بال دين ثمنّ تدينّنت بدين الوهابينّة 
ر لالإمام احل�سني  ردحًا من الزمان ثمنّ اأ�سلمْت ومتنّ اإمياُنها عند ال�سريح املطهنّ

الم(. )عليه ال�سنّ
تارة  يتمايج ميينًا  الذي  الب�سرينّ  ال�سيل  اأرقُب  ال�سحن احل�سينينّ  وجل�سُت يف 
و�سمااًل تارة اأخرى، وهو ين�ساب ببطء من بع�س االأبواب ليدخل اىل احل�سرية 
وعرفُت  احل�سني،  معنى  ما  فاأدركُت  االأخــرى،  ــواب  االأب من  فيخرج  �سة  املقدنّ
منزلة احل�سني، وو�سعُت راأ�سي بني ُركبتينّ ورحُت اأجه�س بالبكاء ندمًا على تلك 
الم(، و�سرخُت من  ي واأنا ال اأعرف احل�سني )عليه ال�سنّ ال�سنني التي �ساعت مننّ

اأعماق قلبي: لبنّيك يا ح�سني.. 
كما  احل�سيني،  الع�سق  رحلة  يف  وهــم  املاليني  منظر  وهالني  اأده�سني  لقد 
ال�سوق واحلنني  مل�سرية  واالإخال�س،  والوفاء  الوالء  مل�سرية  كلنّه  العامل  اأنده�س 
لروؤية  اخلطوات  يت�سابقون  و�سبابًا،  كهواًل  واطفااًل  ن�ساًء  احل�سني،  ملع�سوقهم 
باأعلى  منائر كربالء، رافعني الرايات رايات احلق والت�سحية والوالء هاتفني 
ي�سهده  ماراثون  واأروع  اأكب  يا ح�سني.. يف  لبنّيك  يا ح�سني..  لبيك  اال�سوات: 

التاريخ كلنّ �سنة.
ة وال�سيعة:  مل اأكن اأعرف معنى احلديث ال�سريف الذي يرويه الفريقان ال�سننّ
، مل اأكن مقتنعًا  ي واأنا من ح�سني« اإالنّ بعدما دخلُت ال�سحن احل�سينينّ »ح�سني مننّ
بالن�سف الثاين من احلديث اإالنّ بعد م�ساهدتي لهذه املاليني الزاحفة اىل كعبة 
الم( فعلمُت اأننّه لوال هذه الدماء الزاكية التي اأُريقت على  احل�سني )عليه ال�سنّ
رم�ساء كربالء مل يبَق للدين احلنيف من �سيء، وال لل�سريعة ال�سمحاء من اأثر 
اىل يوم القيامة، فلوال �سهادة االإمام احل�سني ملا بقي من الدين املحمدينّ باقية.

عشقت الحسين قبل رؤيته
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ال�سيا�سي واالإجتماعي لظواهر مرفو�سة .
يف رثاء والده العابد البكاء رحمه اهلل �س21

 ملاذا بكاء الليل قد طال والدي
                               وزاد بكاُء االأبِن بعدك �صيدي

بكائي مذ ودعت ليلَك موعدي 
                            ذاألوب ُ بتحنا فاأهجُر مرقدي

يف ملحمته �س251:
و�صاح َ بنوٍر منه نور بها اإنت�صر

                بدا و�صرى نوٌر وبانت به ال�صور 
بدا قبل َ اأكوان ٍ واأولها ظهر

                                   عليه �صاة اهلل من �صبق الب�صر
ال�سعرية ،يف  الثاين والثالث من دواوينه  الوافر يف اجلزء  فيما ركز على بحر 

ق�سيدة اإمامي ...اإمام يف االأمام
�س66  ج3 :

دعاة اهلل مهدٌي دعاها 
                           وبدءًا من �صما يعلو نداها

باأيديكم ُنعذبهم ليجزوا 
                         لكي ت�صفى �صدورًا من اأ�صاها

  ) النا�سرية  ذاكــرة  يف  )احل�سني  احل�سيني  بالوالء  امل�سرق  البهي  ديوانه  ويف 
اجلزء االأول  ،والكتاب باأجزاء الزالت م�ستمرة بال�سدور جمع بها  ماُكتب �سعرًا 

من �سعراء النا�سرية بحق �سيد االأحرار ..
�سهيد العقيدة  لر�سيد جميد �س228 وردت ب44 بيتًا ،منها :

اأين النفايات التي ملكت فاجلمت
                                 احلناجر يف فم املتكلم 

�صمت  ودمدمت الرعود وابرقت
                       غ�صبًا تفجر يف عيون النوم



زار وفد من جمهورية ما �سمَّ االعالمي اأمادو ديالو مدير وكالة جنة 
اأهل البيت لالإعالم، وال�سيد حممد �سواال ال�سخ�سية ال�سيعية االأكرث 
مدير  باه  حممد  وال�سيخ  باماكو،  املالينّة  العا�سمة  يف  واأتباعًا  �سيوعًا 

مدر�سة االإمام اجلواد الدينية يف اأطراف العا�سمة باماكو.
ويف احلوار التا ن�سلنّط ال�سوء مع ع�سو الوفد، االإعالمي اأمادو ديالو 
االفريقية  الدولة  االعالم يف هذه  فيها  يتحرك  التي  االأطر  اأهم  على 

واحلينّز الذي ينت�سر فيه اإعالم اأتباع اأهل البيت عليهم ال�سالم.

 العراق راأيتم االأو�صاع يف  • كيف 
• اأنا �سعيد جدا للمجيء ا العراق وزيارة العتبات املقد�سة الأن الكثري 
كربالء  اىل  للمجيء  الفر�سة  لديهم  تكن  مل  املاليني  االأ�سخا�س  من 
يف  التو�سعة  اأعمال  من  الكثري  اكت�سف  زيــارة  كل  ويف  ــدًا،  اأب املقد�سة 
كربالء املقد�سة وحرم االإمام احل�سني وهذا مايزيد من امياين كوين 
م�سلما من خالل اكت�سايف للتاريخ اال�سالمي عند املجيء اىل العراق.. 

حقًا انها لبكة كبرية لهذا البلد.
ولكن لو راأينا العراق من خالل االعالم الغربي �سيكون لدينا االنطباع 
عندما  باالطمنان  �سعرت  ولكنني  وم�ساكل  وكــوارث  حرب  بلد   باأنه 

و�سلت وراأيت االمور واقعيا وت�سرفُت بروؤية العتبات املقد�سة. 

عن  املاأخوذة  اال�صتقرار  عدم  فكرة  تغيري  ن�صتطيع  هل   •
العراق من خال و�صائل االعام يف افريقيا

واأنا  كوننا �سحفيني،  نحن  عليه  نعمل  ما  وهذا  ن�ستطيع ذلك  نعم   •
ب�سفتي مدير )وكالة جنة اأهل البيت لالإعالم وخدمة اال�سالم( نحاول 
التكاتف  العراق وهذا  يعي�سه  الذي  للواقع  ال�سورة احلقيقية  نبنينّ  اأن 
الكبري بني اأبنائه ملجابهة االرهاب ودور املرجعيات الدينية العظيم يف 
مل �سمل ابناء ال�سعب العراقي، وهناك و�سائل لدينا من �سمنها جريدتنا 
)�َسكينة عا�سوراء( حيث نقوم بن�سر املقاالت التي تعب ب�سورة حقيقية 
عن الو�سع يف العراق، ب�سبب ما يروج يف و�سائل االعالم العاملية من 
�سوف  انه  احدهم  يقول  عندما  وذلــك  البلد،  هذا  عن  �سلبية  �سورة 
يذهب ا العراق يقال له مبا�سرة ال تذهب �سيقتلونك هناك! ولكن 
االن عندما قررنا املجيء اىل العراق اأو�سانا النا�س بالدعاء لهم عند 

زيارتنا العتبات املقد�سة وحرم االمام احل�سني عليه ال�سالم.
وحقيقة هذا ان دل على �سيء فاأنه يدل على حمبة النا�س يف هذا البلد 
لل�سالم، ويف الواقع هذا يعود اىل �سبب اآخر مهم اأال وهو وجود رابط 
تاريخي بني العراق ودولة ما، فيوجد يف العا�سمة باماكو حي قدمي 
يعتب االأقدم يف العا�سمة ا�سمه حي بغداد، ويكننّى الذي ي�سكن فيه بـ 

حواراتحوارات

نحاول أن نبين الصورة الحقيقية للواقع الــــــــذي يعيشه العراق وهذا التكاتف الكبير بين أبنائه ودور المرجعيات الدينية المشرف

مدير (وكالة جنة أهل البيت لإلعــــــالم) في جمهورية مالي:

• حوار�سباح الطالقاين

نحاول أن نبنيّ الصورة احلقيقية للواقع الذي ‚‚
يعيشه العراق وهذا التكاتف الكبري بني أبنائه 

ف. ودور املرجعيات الدينية املرشِّ

يعمل االعام الدو يف العتبة احل�صينية 
املقد�صة على برنامج ا�صت�صافة الوفود 

االعامية والثقافية والدينية من تلف 
اأنحاء العامل الطاعهم على حقيقة االأو�صاع 
يف العراق واقعيًا ولي�ص من خال ما تروج له 

و�صائل االعام العاملية من �صور �صلبية وروؤية 
قامتة تو�صح الوقائع املاأ�صاوية فقط دون 

املرور على حاالت التكاتف بني العراقيني ودور 
املرجعيات الدينية والعتبات املقد�صة يف خدمة 

املجتمع وتوعيته بكافة النواحي..

ـ

ربيع االولـ  1438 هـ46



نحاول أن نبين الصورة الحقيقية للواقع الــــــــذي يعيشه العراق وهذا التكاتف الكبير بين أبنائه ودور المرجعيات الدينية المشرف‚‚

مدير (وكالة جنة أهل البيت لإلعــــــالم) في جمهورية مالي:

البغدادي، وهذا احلي مت ان�ساوؤه من قبل التجار العراقيني 
الذين �سافرو �سابقا اىل افريقيا واليزال حلد االن االأكرث 

ولوجًا من قبل اجلالية العربية.
احلديث  ولــوج  قبل  الطيبة  الفر�سة  هذه  اغتنام  ي  ــودنّ وب
جدًا  هام  ان�سانية  نقطة  اىل  اأ�سري  اأن  معكم  املخت�س�س 
العراقيني  تعامل  وهي  اأال  معي  الوفد  والحظها  الحظتها 
كبرية،  ان�سانية  ب�سورة  )افريقيا(  مواطني  مع  عمومًا 
اأبناء  مع  التعامل  يف  العن�سرية  انواع  كل  عن  وابتعادهم 

القارة ال�سمراء...
اال�صامية  الثقافة  ن�صر  يف  �صحيفتكم  دور  • ما 

وخا�صة تعاليم اهل االبيت عليهم ال�صام
ون  • جريدتنا ت�سمى )�َسكينة- عا�سوراء( وهذا العنوان مكنّ
)ال�سكينة(  وهي  الكرمي  القراآن  املاأخوذة من  الكلمة  من 
ال�سالم  عليه  احل�سني  االإمــام  مل�سيبة  ا�ستذكارا  واأي�سًا 
اخرتنا كلمة )عا�سوراء( ومن هنا نتعلم در�سًا عميقًا حيث 
بف�سل  يتجدد  اال�سالم  ان  بب�ساطة  تعني  عا�سوراء  كلمة 
احلقيقي  اال�سالم  تو�سح  عا�سوراء  الن  وذلك  عا�سوراء، 
من اال�سالم املزيف بف�سل ت�سحيات االإمام احل�سني عليه 

ال�سالم.
يف  لل�سعب  نــبــنينّ   اأن  هــو  �سحيفتنا  دور  ان  الــواقــع  ويف 
جمهورية ما وكل اأرجاء العامل باأن اال�سالم احلقيقي هو 
نهج اأهل البيت عليهم ال�سالم، واأن موا�سيعنا التي نهتم 
اأهل  نهج  ح�سب  وثقافية  ا�سالمية  موا�سيع  هي  بن�سرها 
البيت عليهم ال�سالم، ونحن نقوم بن�سر املقاالت تزامنا مع 
تواريخ ميالد ووفاة االأئمة �سالم اهلل عليهم، وهذه املقاالت 

تكون باللغة الفرن�سية واللغة العربية، وان جريدتنا متداولة 
ب�سورة كبرية لدى املفكرين واملثقفني.

هم  ن�سدرها  التي  ال�سحيفة  يف  للم�ساركني  وبالن�سبة 
ومن  العاج  �ساحل  من  امنــا   مــا دولــة  من  فقط  لي�سوا 
فرن�سا، ويف الن�سخة العربية ي�سارك الكثري من املفكرين 
من لندن وايران ولبنان، ونقوم اأي�سًا باأخذ املوا�سيع من 
جملة النه�سة احل�سينية ال�سادرة من االعالم يف العتبة 
املقاالت  هذا  ن�سر  اعــادة  خالل  ومن  املقد�سة  احل�سينية 
هم  ال�سيعة  فقط  لي�س  بــاأن  عامة  ب�سورة  النا�س  يفهم 
الذين يتكلمون عن ق�سية االمام احل�سني بل العامل اأجمع 
حتى غري امل�سلمني، ونحن من خالل من�سوراتنا ا�ستنتجنا 
هو  لعا�سوراء  احلقيقي  املعني  بــاأن  ادركــو  املفكرين  بــاأن 
ماأ�ساة الأهل البيت واالمام احل�سني بالذات ولي�س هو يوم 

لالحتفال كما هو دارج لدى بع�س الدول العربية.
احل�صينية  العتبة  يف  االعــام  دور  جتد  كيف   •

املقد�صة
ن�سر  يف  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  االعــالم  دور  ان   •
جدا  مهم  دور  هو  العراق  وخــارج  داخل  احل�سينية  الثقافة 
يو�سل  الذي  االعــالم  العتبة احل�سينية وهذا  ولو ال وجود   ،
ر�سالة االإمام احل�سني عليه ال�سالم اىل العامل ملا كنا عرفنا 
مباأ�ساة االإمام احل�سني، وبراأيي ك�سحفي يجب على اعالم 
العتبات املقد�سة ان ينت�سر يف جميع اأنحاء العامل ويجب ان 
يكون مبختلف اللغات احلية وبكافة و�سائل االعالم املتاحة...

جيب أن ينترش إعالم 
العتبات املقدسة يف مجيع 

أنحاء العامل وجيب أن 
يكون بمختلف اللغات 

احليّة وبكافة وسائل 
اإلعالم املتاحة.
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ا�سدارها  وبعد  الفتوى  تلك  طبيعة  حول  املواطنني  افعال  ردود  وكانت 
من قبل معتمد املرجعية ، ان ازدحمت مراكز التطوع بجموع الراغبني 
الوطن قد تعر�س اىل اخلطر وبالتا فقد احدث  الفتوى الأن  بتنفيذ 
�سرائح  املواطنني ومن خمتلف  لدى  الوطنية  الروح  ارتفاع  االمر  ذلك 

تلك  تكن  فلم  الــعــراقــي  ال�سعب  ومــكــونــات 
الفتوى وان كانت قد �سدرت من قبل املرجع 
موجهة  كانت  بل  ال�سيعية  للطائفة  االعلى 
لل�سعب بكافة اطيافه ومكوناته وبهذا كانت 
لتغليب  اجلميع  فيها  ت�سابق  وطنية  ملحمة 
 ، للعراق  فــداءًا  النف�س  وتقدمي  االيثار  روح 
�ساهمت تلك الفتوى التي ا�سدرتها املرجعية 
الدينية اىل ت�سكيل ) احل�سد ال�سعبي( من 
وفق  املتطوعني  جماميع  ا�ستيعاب  حيث 
ف�سائل تقاتل جنبًا اىل جنب القوات امل�سلحة 
املباركة  الفتوى  ان   ، العام  القائد  وبامرة 
�ساهمت بو�سع حدًا للمنازعات وال�سراعات 

اال  م�سرتك  هدف  نحو  ووحدته  بالبلد  تع�سف  كانت  التي  ال�سيا�سية 
وهو مقاتلة داع�س االمر الذي جعل من هزمية العدو منطلقًا لتحقيق 
انت�سارات تلو االنت�سارات من خالل بث روح الن�سر الأبنائنا الغيارى 

ف�ساعد ذلك ومبدة زمنية ق�سرية اىل حترير املدن التي احتلتها تلك 
ال�سعبي  احل�سد  قطعات  تقدم  امام  وانهزامهم  االجرامية  الع�سابات 
مدعومة بقوات اجلي�س وال�سرطة االحتادية وبقية القطعات الع�سكرية 
االخرى، لقد وحدت الفتوى اجلهادية ابناء ال�سعب العراقي نحو ق�سية 
العراقية  الــوحــدة  تعر�س  وهــي  م�سريية 
للخطر بعد ان كانت م�سرحًا للنزاعات بني 
يف  املبا�سرة  وانعكا�ساتها  ال�سيا�سية  القوى 
الن�سيج االجتماعي العراقي ، فدفع احتالل 
املو�سل العراقيني اىل التوحد والوقوف �سفًا 
بع�سابات  متثل  حقيقي  خطر  امام  واحــدًا 
الرد  ارهابية عاثت يف االر�س ف�سادًا فكان 
باأنخراط املواطنني  ب�سفوف قوات احل�سد 
الــ�ــســعــبــي الــــذي كـــان خــري ظــهــري لــلــقــوات 
الوطنية  الوحدة  تعر�ست  وقت  يف  امل�سلحة 
الداع�سي  باالرهاب  ومتثل  املبا�سر  للتهديد 
الــعــراق  مــن  وا�ــســعــة  م�ساحات  واقــتــطــاعــه 
وت�سكيل دولته املزعومة ، ان مقاتلة تلك الزمر االجرامية والتي �سلكت 
وطنية  مهمة  مثلت   ، العراقي  ال�سعب  ملكونات  والتهجري  القتل  طريق 
خال�سة ومل تكن لتقت�سر على مكون دون اخر بل �سملت جميع االطياف 

•حممد كرمي اخلاقاين

بعد احتال املو�صل يف 20110 من قبل ع�صابات داع�ص االجرامية  ا�صدرت املرجعية الدينية واملتمثلة باالمام ال�صي�صتا  دام ظله 
 فتواها املت�صمنة اجلهاد الكفائي ملواجهة خطر متدد تلك الع�صابات االرهابية وذلك من خال �صاة اجلمعة والتي القاها ال�صي الوارف

عبد املهدي الكربائي يف ال�صحن احل�صيني ال�صريف يف  2011 اذ كانت تلك دعوة �صريحة ووا�صحة للمواطنني القادرين على حمل 
ال�صاح للدفاع عن البلد من خطر االرهابيني فكانت على �صكل تطوع يف �صفوف القوات االمنية وبالتا يجب ان يكونوا مب�صتوى التهديد 

  ر بها العراق وهي متثل م�صوؤولية من الناحيتني الدينية ال�صرعية والوطنية واخلطر املحدق بهم يف تلك الظروف التي

مقاالتمقاالت

الفتوى المباركة للمرجعية الدينية والحشد الشعبي .
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خمت�سة  الكفائي  اجلهاد  فتوى  تكن  مل   وبالتا لل�سعب  املكونة 
بطائفة دون اخرى ومل تكن موجهة ملذهب بعينه، بل كانت تعني 
الطويلة ل�سفوف  الطوابري  ، فكان منظر  باأكمله  العراقي  ال�سعب 
حتت  يزرح  ان  بعد  موحدًا  العراق  روؤيــة  يف  االمل  تبعث  املقاتلني 
احل�سد  ان  خريا،  للعراق  والتريد  نف�سها  على  منق�سمة  �سيا�سات 
ال�سعبي بجميع ف�سائله و�سراياه ومقاتليه ال ميثل طائفة معينة بل 
املباركة هي  الفتوى  فكانت  قومياته وطوائفه  العراق بجميع  ميثل 
للعراقيني جميعًا دون متييز والتي ا�ستطاعت بف�سلها ان ي�ستعيد 
لالرا�سي  احــتــالل  مــن  االجــرامــيــة  الع�سابات  تلك  ا�ستلبته  مــا 
رئي�سيًا  �سببًا  ال�سرعية  الفتوى  كانت  لذلك   ، للحرمات  وانتهاك 
باأنح�سار التمدد الداع�سي وزحفه نحو العا�سمة بغداد وتهديده لها 
فجاء الرد من قبل املرجعية ال�سريفة للمواطنني للوقوف بوجه تلك 
املخططات التي ت�ستهدف وحدة العراق ومتزيق ن�سيجه االجتماعي 
ال�سد  الفتوى  فمثلت  الريح  مهب  يف  العراق  جعل   وبالتا املميز 
واأد  يف  الرمح  راأ�س  ال�سعبي  احل�سد  وا�سبح  امل�ساريع  لتلك  املنيع 
الوحدة  وا�ستهدافهم  االرهابية  للمجاميع  اخلبيثة  املخططات 
الوطنية واالجتماعية وال�سيا�سية للعراق فوحدت تلك فتوى اجلهاد 
الكفائي ال�سعب العراقي من ال�سمال اىل اجلنوب  من حيث انها 
قد دعت املواطنني القادرين على حمل ال�سالح بالتطوع دفاعًا عن 
الوطن بعد تعر�سه للخطر فكان توجهًا يحمل بعدًا وطنيًا ال ميثل 
القوى  موازين  قلب  يف  فاأ�سهمت  اخرى  دون  وقومية  طائفة  فقط 
للح�سد ال�سعبي وانت�ساره يف معركة مثلت معركة الوجود للعراق ، 
لقد ك�سفت الفتوى املخططات اخلبيثة التي قد راهنت على احتالل 
وتخطيط  وبتمويل  ارهابية  �سيطرة جماميع  ووقوعه حتت  العراق 
دول من خارج احلدود فكانت الفتوى �سفعة و�سربة قا�سية جلميع 
واحتالله  العراقية  الوحدة  متزيق  على  راهنت  التي  املخططات 
من قبل الزمر التكفبية ، لقد �سُطر احل�سد ال�سعبي ا�سمى �سور 
باأغلى ما  ال�سهداء الذين �سحوا  البطولة والفداء بتقدميه قوافل 
ميلكون يف �سبيل بقاء العراق موحدًا ومنت�سرًا يف معركة الوجود 
والتي  الدينية  للمرجعية  ال�سديدة  الفتوى  لوال  ليتم  وما كان ذلك 
متزيق  اىل  الرامية  وم�ساريعهم  اهدافهم  االعــداء  على  اف�سدت 
الوحدة الوطنية فكان الرد على هذه املخططات بتوحيد ال�سفوف 

يف قوات احل�سد ال�سعبي.

•  زيد علي كرمي الكفليبأقالمهم

ومل   ، فقط  قومها  و�سيدة  ع�سريتها  اأمــرية  الطاهرة  املــراأة  تلك  تكن  مل 
قدمتها  بل  وزينتها  الدنيا  باأمالكها  لت�سرتي  امللكة يف احلجاز  تلك  تكن 
واله  عليه  اهلل  النبي)�سلى  اإىل  واالمتنان  الر�سا  غاية  يف  وهي  جميعا 
اإال ب�سيني : مال خديجة  و�سلم ( حتى قال : )ما قام وال ا�ستقام ديني 
و�سيف علي( خ�سو�سا خالل فرتة احل�سار يف مكة  حيث ا�ستمر ثالث 
�سنوات منعت عن بني ها�سم  من قوت يومها ، فكانت تنفق عليهم بكل 
�سخاء ، مننّ اهلل بها على نبيه واأغناه باأموالها حتى قال عنها -�سلى اهلل 
عليه واله و�سلم- انها خري ن�ساء العاملني ومل يعِط هذا اللقب من زوجاته 
غريها عليها ال�سالم ، لقد �ساوى بذل خديجة عليها ال�سالم �سيف علي 
يف االإ�سالم  ويف هذا من ال�سرف ما يكفي خديجة وبها ت�سرفت على ن�ساء 
العاملني، لقد ارتاأت امل�سية االإلهية اأن تكون ال�سينّدة خديجة وعاًء الأنوار 

االإمامة و�سيائها...
لقد كانت -عليها ال�سالم- من الفا�سالت املح�سنات من قري�س ا�ستهرت 
يف  و�سالبة  واحللم  والعلم  الرفيع  وال�سرف  والــرثوة  والكمال  باجلمال 
ها خذلت جميع  اتنّخاذ القرار والدقة يف الراأي  وعقل وفكر �سائب ، لكننّ
من تقدم خلطبتها والزواج بها  ووقع اختيارها على اأمني قري�س وموؤمتنها 
،وبعد عامني من بعثته �سلى اهلل عليه واآله ويف طريق عودته من معراجه 
اأن تقراأ  اأمني الوحي جبيل وقال له: حاجتي  يف �سهر ربيع االأول  جاءه 
على خديجة من اهلل ومننّي ال�سالم، وعندما اأبلغ الر�سول االأكرم �سلى اهلل 
عليه واآله زوجه خديجة عليها ال�سالم �سالَم اهلل تعاىل، قالت: اإننّ اهلل هو 

ال�سالم، منه ال�سالم واإليه ال�سالم ...
اأزواج النبي الكرمي �سلى اهلل  بنت خويلد  هي الزوجة الوحيدة من بني 
ن�سل  واي  يومنا هذا  الطاهر حتى  ن�سلها  وا�ستمرنّ  اأن�سلها  التي  واآله  عليه 
انها الزهراء عليها ال�سالم ، لقد كانت كوثر النبوة ال�سايف اأفا�ست على 
العاملني ال�سادة والعلويني جميعهم ينتمون اليها واليه �سلوات اهلل عليهم 

اجمعني ... 
الزمان  اآخر  بنبي  اآمنت  ال�سالم موؤمنة حقا  وهكذا كانت خديجة عليها 
بالقلب والل�سان واملال واجلنان ، ف�سالم على من قال فيها ر�سول اهلل : 
ما اأبدلني اهلل خريا منها ، قد اآمنت بي اإذ كفر بي النا�س ، و�سدقتني اإذ 
كذبني النا�س ، ووا�ستني مبالها اإذ حرمني النا�س ، ورزقني اهلل عز وجل 

ولدها اإذ حرمني اأوالد الن�ساء.

زواج النور بالعطاء

الفتوى المباركة للمرجعية الدينية والحشد الشعبي .
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برئي�ص  املن�صوري  ح�صن   ال�صي املقد�صة  احل�صينية  العتبة  يف  الكرمي  القراآن  دار  ق�صم  رئي�ص  التقى 
 ال�صي ال�صريف  االأزهر  بجامعة  االإ�صامية  ال�صريعة  واأ�صتاذ  واالأديان  املذاهب  بني  التاآلف  جمعية 
اأحمد كرة وتباحث الطرفان خال لقائهما يف مقر اجلمعية �صبل التعاون القراآ والفكري مبا 

ي�صب يف م�صلحة العامل االإ�صامي ب�صكل عام.

ال�سيخ كرمية رحب بوفد العتبة احل�سينية املقد�سة وقدم 
اآخرها  كان  التي  اجلمعية  ن�ساطات  عن  مف�ساًل  �سرحًا 
اإقامة موؤمتر التقريب بني املذاهب واالأديان يف القاهرة 
والتي  موؤلفات اجلمعية  اأهم  اإىل  ذاته  الوقت  م�سريًا يف 
االإ�سالمية،  الوحدة  اإىل  وتهدف  الو�سطي  الفكر  حتمل 
مع  ار�سل  كما  اجلمعية  ــدارات  اإ�ــس بع�س  للوفد  وقــدم 
الوفد خمتارات من تلك املوؤلفات مقدمة للوقفني ال�سني 

وال�سيعي يف العراق.
"االأربعون  اإ�ــســدار  املن�سوري  ال�سيخ  قــدم  جهته  مــن 

للعتبة  القراآنية  امل�ساريع  ي�سم  والذي  قراآنيًا"  م�سروعًا 
التعريف  مع  الكرمي  القراآن  دار   / املقد�سة  احل�سينية 
وخارجه،  العراق  داخل  والفاعلة  املقامة  امل�ساريع  بتلك 
امل�ساريع  على  اجلمعية  يف  امل�سوؤولني  اإطالع  اإىل  اإ�سافة 
القراآنية امل�ستقبلية للعتبة احل�سينية املقد�سة منها جممع 
االإمام احل�سني القراآين الذي يعد اأكب جممع قراآين يف 

العراق واملنطقة. 
احل�سينية:  الرو�سة  ملجلة  املن�سوري  ال�سيخ ح�سن  وقال 
زيــارة  ب�سدد  برناجما  اعــدت  الــكــرمي  الــقــراآن  دار  ان 

تقاريرتقارير

العتبة الحسينية المقدسة تفتتح آفاقا جديدة للتعاون مــــــــع الشخصيات المعتدلة

• تقريرحممود امل�سعوديفــــي االزهـــر الشريف
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جمهورية م�سر العربية يت�سمن اجراء لقاءات مع كبار 
القراء وال�سخ�سيات والعلماء تهدف اىل فتح اآفاق وا�سعة 
للتوا�سل وتبادل اخلبات يف املجاالت الثقافية والقراآنية، 
البيت عليهم ال�سالم وبحث  وكذلك زيارة مقامات اهل 
امكانية التوا�سل مع العتبات املقد�سة يف العراق وقد مت 
بف�سل اهلل تعاىل اتخاذ خطوات ايجابية تدعم العالقات 

املتبادلة والتعاون امل�سرتك .
كرمية  احمد  الدكتور   التقينا  واأو�ــســح: 
التاآلف،  جمعية  ن�ساطات  على  واطلعنا 
امل�ساريع  حــول  مف�سال  �سرحا  وقدمنا 
دعونا  كما  احل�سينية  للعتبة  الــقــراآنــيــة 
الدكتور اىل زيارة العتبات املقد�سة لبحث 
مبدا  ــاء  وار�ــس امل�سرتك  العمل  جمــاالت 

االخوة واملحبة وال�سالم والوقوف بوجه التطرف والتكفري 
وكل ما يخدم امل�سلحة العامة لالمة اال�سالمية. م�سيفا: 
عبد  ومنهم  امل�سريني  الــقــراء  كبار  الـــدار  وفــد  األتقى 
وال�سيخ  نعينع  احمد  الدكتور   والقار الطاروطي  الفتاح 
الب�سيوين والقار احمد عبد احلي واخرون وبحث معهم 

جماالت التعاون القراآين وتبادل اخلبات، كما زار الوفد 
البيت  اهــل  اتباع  من  والنا�سطني  ال�سخ�سيات  بع�س 
وال�سيد   العقا الدمردا�س  كامل�ست�سار  ال�سالم  عليهم 
وال�سيد حممد  فهيم  والدكتور عا�سم  الها�سمي  الطاهر 
ال�سكاف من اليمن وقد عزز اللقاء �سبل التعاون القراآين 

امل�سرتك.
جممع  زار  الـــوفـــد  املــنــ�ــســوري:  وبــــني   
ال�سريف  االزهــر  يف  اال�سالمية  البحوث 
عالء  الدكتور  البحوث  عام  مدير  والتقى 
الدين على ومدير مكتب امني عام املجمع 
واطلع  با�سا،  عبد احلميد  الدكتور حمزة 
للعتبة  القراآنية  امل�ساريع  على  منهما  كل 
يف  التعاون  واإمكانية  املقد�سة  احل�سينية 
لهما  الدعوة  توجيه  ومت  والدرا�سات  البحوث  جمــاالت 
لزيارة العراق والعتبات املقد�سة ولتوقيع اتفاقية للتعاون 
اال�سالمية  املوؤمترات  يف  وامل�ساركة  البحوث  جماالت  يف 
يف كال البلدين وقد رحبا بتلك الزيارة وابدا اال�ستعداد 

للتعاون التام يف هذا املجال.

العتبة الحسينية المقدسة تفتتح آفاقا جديدة للتعاون مــــــــع الشخصيات المعتدلة

فــــي االزهـــر الشريف

51 ربيع االولـ  1438 هـ



احل�صيني مد  • د. 

لذا يعد من اأكرث الفنانني اإنتاجا، كونه ي�سخر ري�سته لت�سجيل التجليات 
ب�سرية  ذاكرة  اإىل  احلالتني  ليحيل  املكان  ر�سد  جانب  اإىل  االإن�سانية 
فيها  الكبري  وللتماهي   ، اللونية  ال�سحرية  على  املبنية  الواقعية  تعتمد 
يف  ينوع  فالفنان  لذلك   . للمكان  العام  بالطق�س  الرقيق  واالإح�سا�س 
االأ�ساليب و اخلامات اللونية يف املو�سوعات امل�ستقاة من الطبيعة احلية 
خ�سو�سية  من  ينطلق  وهو   ، املختلفة  االإن�سانية  املوا�سيع  و  ال�سامتة 
اأو واقعية  اأقاليمه، و ي�سور ذلك بطريقة ت�سجيلية  بلده العراق و تنوع 
التي مرت  االإحــداث  من  موا�سيعه  بع�س  ي�ستمد  اأو  تعبريية  واأحيانا   ،
على العراق ، وانعك�ست اأثاره على امل�سهد الب�سري الذي ظهر متق�سفا 
بجميع تفا�سيله، يف حني انه ي�سور بغرائبية بع�س امل�سائب االإن�سانية 
اإىل جوار ت�سوير احلراك ال�سعبي و كذلك امل�ساهد ذات الطابع اليومي 

كنوع من التوثيق .
      لذا اأثبت الفنان عبد االمري علوان قدرة فنية عالية عله يف م�ساف 
اأنامله يف هذا الفن  واأبدعت  الرعيل االأول ممن يهتم بالر�سم املائي، 
املدر�سة  العراقية وحتديدا  احلياة  من  اتخذت  التي  اللوحات  ع�سرات 
الواقعية التي متيز بها ذات يوم، اتخذت متثيال خلطاب �سوري بدا فيه 

احلياتية،  املكونات  بالطبيعة،  واحتفاء  �سميميه  اأكرث  الفني  م�سروعه 
واملناظر اخلالبة حينا اآخر.

       فالوجوه التي ير�سمها ي�سكن يف م�ساماتها حزن معتنّق، حزن جاء 
من ربة الفنان عبد االمري علوان فقد كان جنديا يف حرب الثماين 
�سنوات ثم عا�س ربة احل�سار واحلروب الالحقة.. وهو لذلك حني 
ير�سم خوذة جندي �سقط بر�سا�سة قنا�س، �ستجد اخلوذة اور القلب 
املطعون.. وحني ير�سم وجه امراأة �سيك�سف لك ذلك الوجه كمية احلزن 
ياأتي.. هو نف�سه ي�سكنه احلزن والقلق.. حزن  امل�سكون بانتظار من ال 
ل�سالح احلروب..  ان�سانيته  كثريا عن  يبتعد  العامل  يرى  الذي  الفنان 

وقلقه يف البحث الدائم عن مواطن اجلمال برغم هذا اخلراب.
      يتميز عبد االمري علوان مبوهبة نادرة بني الر�سامني املعا�سرين 
بعفوية  املائية  االلــوان  مع  التعامل  على  قدرته  يف  تــبز  كانوا.  اينما 
العني  عليه  تقع  ملا  حبه  توؤكد  ال�سكل  و  لل�سوء  ح�سا�سية  مع  رهافة.  و 
من م�سهد. مهما كان. زقاقًا يف املدينة، او ب�ستانا يف الريف او جمعا 
والتي غدت زخارفه جزًء من  �سعبية،  �سوق  امل�سرتين يف  و  الباعة  من 
ا�سراقة  دائما  املائية  ان يف ر�سوماته  للوحته. مبعنى  النهائي  الت�سكيل 

تعد جتربة الفنان عبد االمري علوان امتدادا 
لفنانني كبار وجتربة نا�صجة  وا�صتمرار يف 

عطاء ال ين�صب وعمق يف النظرة اىل احلياة 
من جوانبها املختلفة ليك�صف دواخل النف�ص 

الب�صرية وهواج�صها وت�صاوؤالتها الذكية  لي�صنع 
منها عاملا متحركا زاخرًا باحلياة. 

فنونفنون

مائيات عبد االمير علوان...
      قراءة في جمالية التشكيل
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ف�سيحة وايحاء بالف�ساء يجعلنا ن�ستمد من كل لوحة �سيًا ا�سغر. ميالأها 
بجزيات تعجب لدقتها املتناهية.

        نالحظ اأن الفنان يف اأكرث ر�سوماته يعتمد على التهذيب والرت�سيق 
لديه  م�سبقة  فكرة  هناك  الأن  ذلك  الريفية  املناطق  �سيد  يف  خا�سة 
مفادها: االأف�سل دائمًا تقدمي الوالء للطبيعة البكر التي مل تلوثها احلياة 
اأخذنا  فلو  ال�ساحر،  وجماله  العراقي  الريف  الإظهار  وذلك   ، املدينة  يف 
النخلة اأو ال�سجرة على االأر�س فاأننا جندها مرتهلة وحتفها الزوائد، ولكن 
لو نظرنا اىل نف�س هذه ال�سجرة اأو النخلة يف لوحة لعبد االأمري لوجدناها 
تتمتع بالن�سارة والر�ساقة، اإ�سافة اىل النقاوة والهدوء يف االألوان بحيث 
يعك�س ما هو موجود يف �سعوره واإح�سا�سه، فقد ا�ستطاع الفنان اأن يجعلنا 
نح�س باملنظور والعمق من مل�سة ب�سيطة ي�سيفها اىل اللوحة كما ان بقدرته 
و�سحره يبني لنا طبيعة اجلو ببودته وحره  ، ف�ساًل عن ذلك تقدم البية 
للفنان جملة اختيارات �سكلية ولونية ت�سهم ب�سكل فاعل يف حتديد مالمح 
فالبية  للفنان،  ثقايف  ال�سايكو  والتطور  النمو  وم�سارات  املبكر  الوعي 
وحتوالتها  الب�سرية  مفرداتها  وتنوع  الريفي  بطابعها  تتميز  العراقية 
الدراماتيكية بح�سب الف�سول واملوا�سم وما تفر�سه خوا�س البية وتطرف 
املنا من نقاط توتر بني االن�سان وحميطه ، مما يدفعه حتت �سغط هذا 
الكم الكبري من املثريات والكوابح و�سل�سلة املوجودات التي تتحرك جميعها 
�سمن اطار طبيعي قلق خا�سع لتحكم الهي مطلق، وال�سعي البتكار �سياغة 
بيته وخارج  تعانيها  التي   ، القلقة  التحوالت  �سلطة  للمكان خارج  تخيلية 

حمدداتها الطبيعية وحتوالتها املو�سمية امل�ستمرة.
     عليه ا�ستطاع عبد االمري علوان اإظهار قدرته يف تاأ�سي�س خطاب ب�سري 
قائم على حتول الفن من قاعدة ال�ساكن اإىل جمريات املتحرك، وكل هذا 
بف�سل العقلية التي تعري م�ساحة الوجود اأهمية كبرية لتنتقل اىل ال�سطح 
الت�سويري ب�سكل ملفت رمبا ال اأجيء بجديد، اإذا قلت ان خ�سارتنا نحن 
حمبي ومتذوقي الفن اأ�سبحت كبرية برحيلة �سيد الر�سم املائي، وال اأجيء 
بجديد اإذا اأكدت باأن ارب عبد االأمري علوان التعبريية والواقعية اأو بع�س 
االأعمال التكعيبية التي ن�ساهدها اأدركت �سمة اجلمال ومثلت فنًا مقتدرًا 
لالأ�سف  ولكن   ، نريًا  عقال   اجلما امل�سار  هذا  وراء  بان  للجميع  يوحي 
، فمما ال �سك  خ�سرنا فنانا  به  خطفه املوت قبل تكوين طال�سم خا�سة 
متزنا يف فهم عامل الر�سم ،  فنانا ترك منجزًا كبريًا ي�ستحق االحرتام وال 
اأجد اليوم من ي�سد الفراغ الذي ميالأ  به ال�ساحة الفنية العراقية ،  هذا اإذا 
ما عرفنا باأنه فنان الر�سم املائي االأول يف العراق، ورمبا يح�سب الكثريون 
وتــزاوج  االإيحائية  و�سعوبتها  املائية  االألـــوان  طبيعة  يف  يعلموا  مل  ممن 
االألوان فيما بينها، باأن الر�سم املائي ب�سيط  للغاية، ولكن احلقيقة تاأكد 
بانه �سعب جدا ، ولكن اندفاع الفنان عبد االأمري علوان اإىل الر�سم املائي 
جاء عن عمد وانتقائية �سديدة االهتمام  ، والأن حريته يف التناور اأ�سبحت 
را�سخة القوام يف معامل وحدود هذا الفن ، من خالل جغرافية �سطوحه 
الت�سويرية والوحدة املو�سوعية التي حتمل طاقة درامية �ساخ�سة . والتي 

ت�سعى اإىل جعل املحاكاة عبارة عن فعل له حمموالت حكائية..

الفنان يف �صطور 

ــري  االأم عبد  الت�صكيلي  الفنان 
علوان   201 1  ع�صو 
نقابة الفنانني العراقيني ع�صو 
 العراقيني الت�صكيليني  جمعية 
�صخ�صية  معار�ص  ع�صرة  اأقـــام 
 20017 ال�صنوات  خال 
  ــداد ــغ مــعــار�ــص مــ�ــصــرتكــة  ب
برلني  عمان  باري�ص  بريوت. 
   تعبرييًا  و  واقعيًا  منحًا  ينحو 
يتعامل مع كل اخلامات و االألوان 
و املــوا�ــصــيــع. فــنــان مــتــفــر. له 
مقتنيات يف كثري من دول العامل.                                                                             
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•اإعداد عبدالّرحمن الّامي

تّتفق املذاهب االإ�صامية على اأّن كل ما ينطبق عليه ال�صدق واالإخا�ص فهو من االإ�صام يف ال�صميم وكل ما ينطبق عليه الرياء والنفاق فلي�ص 
من االإ�صام يف �صيء وبهذا املقيا�ص وحده يجب اأن نقي�ص الت�صّوف وكّل مو�صوع حديث من الوجهة الدينّية. 

وهل هو مرتبة من مراتب العرفان وما عاقته بالت�صّيع فهل الت�صّوف من االإ�صام
اىل غري ذلك من ال�صبهات نطرحها على اأك من باحٍث ومفّكٍر اإ�صامّي لتتبنّي لنا حقيقة الت�صّوف الذي امتّد يف كّل املذاهب تقريبًا..

الت�صوف يف امليزان

اإذ يقول ال�سيد جعفر 
يف  العاملي  مرت�سى 
جوابه على الَفْرق بني 

العرفان والت�سوف:
على  ـــان  ـــرف ـــع ال اإن 

ق�سمني:
اأحــدهــمــا: الــعــرفــان 
ُيْعنى  وهــو  النظري، 
وعن  العامل  وعــن  اهلل،  عن  ويبحث  الــوجــود  بتف�سري 
ويف  احلقيقة  اإىل  الو�سول  يف  يعتمد  ولكنه  االإن�سان، 
اال�ستدالل عليها على الك�سف، ثم يو�سح بلغة العقل، ما 

ي�ساهده بالقلب.
ويرى العارف اأن وجود اهلل هو االأ�سا�س، وكل ما عداه 
ما هو اإال اأ�سماء، و�سفات، و�سوؤون، وليات له تعاىل..

الثاين: العرفان العملي وهو اجلانب الذي يتعلق بعالقة 
االإن�سان مع نف�سه، ومع ربه، ومع العامل. وهذا ما ي�سمى 
وهو  االإن�سانية،  قمة  اإىل  املو�سل  وال�سلوك،  بال�سري 
يف  واملراحل  املنازل  اإليه  يطوي  الذي  التام،  التوحيد 

�سلوكه هذا..
والتوحيد احلقيقي عند العارف هو اأن يدرك، اأو فقل 
اأن ي�سل اإىل مرحلة ال يرى فيها اإال اهلل، اأو اأن الوجود 
احلقيقي هو هلل، وكل ما عداه فلي�س �سوى مظهر، ولي�س 

بوجود.
باملجاهدة،  املرحلة  هــذه  اإىل  الــعــارف  ي�سل  واإمنـــا 
باال�ستدالل  ال  االأخـــالق،  وتهذيب  النف�س،  وت�سفية 
حــدود  ــتــزام  ال على  نف�سه  يــربــي  ــارف  ــع وال العقلي، 
برنامج  ترتيب  يف  منها  ي�ستفيد  اأن  وعلى  ال�سريعة، 
بالعبادات  اهتمامه  خــالل  مــن  الــروحــيــة،  ريا�سته 
وامل�ستحبات، وبعد االلتزام التام باأحكام ال�سرع، لكي 

ي�سل من خالل ذلك اإىل اهلل �سبحانه..
اختالف  على  يــعــرفــون  ــا�ــس  اأن فهم  ال�سوفية،  اأمـــا 
منهم  اإظــهــارًا  ال�سوف  بلب�س  وم�ساربهم  مذاهبهم 

للتق�سف والزهد يف الدنيا..
ولهم تاأويالت عجيبة لالآيات القراآنية، وتن�سب اإليهم 

اعتقادات باطلة، واأقاويل �سقيمة.

العرفان:  اأهــل  عن  كثريًا  ما مييزهم  من جملة  ولعل 
اأنهم ال يهتمون كثريًا بالريا�سة وال�سلوك وال يهتمون 
بالعبادة، وال يجهدون اأنف�سهم فيها، ولعل ذلك ب�سبب 
اأنهم يرون اأن اجلذب االإلهي، ونيل املراتب، قد ي�سمل 
حتى من مل يطو اأي مرحلة من مراحل ال�سري وال�سلوك 
اإىل درجة  اإىل اهلل، في�سل من خــالل ذلــك اجلــذب 

املعرفة وال�سهود، من دون بذل اأي جمهود. 
بالرتقي  اهلل؛  اإىل  ال�سالك  طريقة  ال�سوفية  وي�سمي 
الأنها �سري من االأدنــى اإىل االأعلى، وطريقة املت�سوفة 
بالتد، وال�سالك العارف ي�سل اإىل اهلل بداللة اآثاره، 
واأ�سمائه و�سفاته، وال�سويف ي�سل اإىل اهلل باجلذب، 
ومعرفة  �سفاته،  �سهود  اإىل  منه  وينتقل  والك�سف، 
اأ�سمائه واآثاره، وهذا هو الذي ي�ستحق اأن يكون �سيخًا 

ووليًا..
واإن كان بع�س ال�سوفية يرى اأن العارف اأي�سًا ال�سالك 

قد ي�سل اإىل درجة الوالية وال�سيخية..
وهم يعتقدون يف اأنف�سهم ـ كما يقول ال�سراج الطو�سي 
ـ: » اأنهم اأمناء اهلل عز وجل يف اأر�سه، وخزنة اأ�سراره 
املخل�سون،  عباده  فهم  خلقه،  من  و�سفوته  وعلمه، 
ال�ساحلون،  ال�سادقون  واأحــبــاوؤه  املتقون،  ــاوؤه  ــي واأول
منهم االأخيار وال�سابقون، واالأبرار واملقربون، والبدالء 
قلوبهم،  مبعرفته  اهلل  اأحيى  الذين  هم  وال�سديقون، 
وزين بخدمته جوارحهم، وبهج بذكره األ�سنتهم، وطهر 
لهم منه احل�سنى، بح�سن  �سبق  اأ�سرارهم،  مبراقبته 

الرعاية، ودوام العناية، فتوجهم بتاج الوالية «.
قوله  عليهم  طــبــق  اأن  اإىل  كــالمــه:  يف  ي�ستمر  ــم  ث
ِذيَن  الَّ ِعَباِدِه  َعَلى�   َو�َساَلم  ِ هلِلَّ ْمُد  احْلَ ُقِل  تعاىل: 

َطَفى�...(( النمل/59. ا�سْ
فتجد اأنهم يجعلون الأوليائهم نف�س املقامات التي جعلها 

اهلل الأئمة اأهل البيت ) عليهم ال�سالم (..
وعلى كل حال، نقول: من اأراد اأن يلم ببع�س ما ين�سب 
اإىل هوؤالء النا�س من ترهات واأباطيل، ومن ت�سرفات 
واأقاويل، واأ�ساليل، فلرياجع كتاب: ف�سايح ال�سوفية، 

وكتاب تنبيه الغافلني..

ح�سني  ال�سيد  ويقول 
بيان  يف  ال�ساهرودي 

راأيه بالت�سونّف:
ــة  ــرق ـــة ف الـــ�ـــســـوفـــينّ
مــنــحــرفــة عـــن خط 
املع�سومني  االأئـــمـــة 
بل  الــ�ــســالم،  عليهم 
هذه  تاأ�سي�س  ــُل  اأ�ــس
ــة كــــان الأجـــل  ــرق ــف ال

من  النا�س  ومنع  ال�سالم،  عليهم  االأئــمــة  نــور  اطفاء 
واال�ست�ساءة  ابوابهم  اىل  والــو�ــســول  بهم  االهــتــداء 
بــنــورهــم، والأجـــل ذلــك وردت روايــــات كــثــرية يف ذم 
لفظ  اأن  الــروايــات  بع�س  مــن  يظهر  بــل  ال�سوفينّة، 
ال�سويف ي�ستمل على نق�س يف الدين حيث ورد يف حق 
ال�سالم:  االإمــام عليه  العبتائي قول  احمد بن هالل 

)احذروا ال�سويف املت�سنع احمد بن هالل(
واليك بع�س الروايات الواردة يف هذه الفرقة:

1. يف و�سية النبي �سل اهلل عليه واله و�سلم الأبي ذر 
الغفاري رحمه اهلل قال: يا اأبا ذر، يكون يف اآخر الزمان 
ان  يرون  و�ستائهم،  ال�سوف يف �سيفهم  يلب�سون  قوم 
مالئكة  تلعنهم  اولك  غريهم،  على  بذلك  الف�سل 

ال�سماوات واالأر�س )بحار االأنوار ج77 �س91(
اأحد  بالت�سوف  يقول  ال�سالم: ال  الر�سا عليه  2. عن 
ى نف�سه  ا من �سمنّ اإال خلدعة اأو �ساللة اأو حماقة، واأمنّ

�سوفيًا للتقية فال اثم عليه.
ويف رواية اأخرى عنه بزيادة قوله: وعالمته ان يكتفي 

بالت�سمية وال يقول ب�سيء من عقائدهم الباطلة.
بابويه  بن  علي  ــدم  االق لل�سيخ  اال�سناد  قــرب  عن   .3
القمي، ب�سنده عن ابي حممد الع�سكري عليه ال�سالم 
انه قال: �ُسَِل ابو عبد اهلل عليه ال�سالم عن حال ابي 
ها�سم الكويف، فقال عليه ال�سالم انه كان فا�سد العقيدة 
جدًا، وهو الذي ابتدع مذهبًا يقال له الت�سوف، وجعله 

مفرًا لعقيدته اخلبيثة.
4. عن البزنطي وا�سماعيل بن بزيع عن الر�سا عليه 
ينكرهم  ومل  ال�سوفية  عنده  ذكــر  من  قــال:  ال�سالم 

شبهة واكثر من ردشبهة واكثر من ردشبهة واكثر من ردشبهة واكثر من ردشبهة واكثر من ردشبهة واكثر من ردشبهة واكثر من ردشبهة واكثر من ردشبهة واكثر من ردشبهة واكثر من ردشبهة واكثر من ردشبهة واكثر من ردشبهة واكثر من ردشبهة واكثر من ردشبهة واكثر من ردشبهة واكثر من ردشبهة واكثر من ردشبهة واكثر من رد
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فكاأمنا جاهد  اأنكرهم  ومن  منا،  فلي�س  وقلبه  بل�سانه 
الكفار بني يدي ر�سول اهلل �سل اهلل عليه واله و�سلم.

اأ�سحابنا  مــن  قــال رجــل  ــال:  ق انــه  البزنطي  5. عــن 
قد ظهر يف  ال�سالم:  عليه  لل�سادق جعفر بن حممد 

هذا الزمان قوم يقال لهم ال�سوفية، فما تقول فيهم
اليهم فهو  انهم اعداوؤنا فمن مال  ال�سالم:  قال عليه 
نا  حبَّ عون  يدنّ اأقــوام  و�سيكون  معهم،  ويح�سر  منهم، 
اأنف�سهم  بون  ويلق بهم،  ويت�سبنّهون  اليهم  ومييلون 
فلي�س  اليهم  مال  فمن  اال  اأقوالهم،  لون  ويوؤو بلقبهم، 
ا، واأنا منه براء، ومن اأنكرهم وردنّ عليهم كان كمن  مننّ
ار بني يدي ر�سول اهلل �سل اهلل عليه واله  جاهد الكفنّ

و�سلم )�سفينة البحار مادة �سوف(.

ويــقــول الــ�ــســيــخ علي 
اأ�سباب  يف  الــكــوراين 
د الـــتـــ�ـــســـونّف  متـــــــدنّ
ــــاهــــري  ـــــــني اجلــــم ب

االإ�سالمينّة:
الــقــ�ــســيــة االأكـــــب يف 
ق�سية  اأو  االإ�ـــســـالم، 
االإ�ـــســـالم مـــن اأكـــب 
اهلل  اأن  هي  زواياها، 
تعاىل، رب العاملني وخالق االأكوان واالإن�سان، قد لى 
لرجل من اأبناء اإبراهيم من ذرية اإ�سماعيل �سلى اهلل 
عليه واآله، واأر�سل له �سيد املالئكة واأنزل عليه ر�سالة، 
فكذبه قومه وظهرت منه املعجزات واآمن به ق�سم من 
ن اأمًة، واأحدث هذا  النا�س وحارب اأعداءه وانت�سر، وكوَّ

املد.
هذه احلقيقة اأثارت يف نفو�س ال�سعوب التي دخلت يف 
االإ�سالم ق�سية اهلل تعاىل وعبادته، واالإاه اىل طلب 
النعيم،  جنات  يف  واخللود  عذابه  من  والنجاة  ر�ساه 
واملعا�سة  باإحلاح  املطروحة  االأوىل  الق�سية  ف�سارت 
بعمق عند اأ�سحاب النفو�س ال�سافية من مثقفي تلك 

ال�سعب وعوامها.
كيفية  يف  م�سراعيه،  على  االإجتهاد  باب  انفتح  وهنا 
معرفة اهلل تعاىل وعبادته ون�ساأ الت�سوف و�سار موجة 
يف ال�سعوب امل�سلمة، وتعددت فيه االإجتهادات وتاأثرت 
بثقافات االأديان االأخرى والوثنيات، وبكل لون و�سبغة !

عقيدتنا نحن اأتباع اأهل البيت عليهم ال�سالم اأن اهلل 
تعاىل كان يعلم اأنه ال يجوز يف حكمته اأن يرتك االأمر 
ليجتهدوا يف معرفته وعبادته، حتى مع وجود  للنا�س 
الأن  ال�سنة  وجود  مع  وحتى  وجــوه،  ال  َحمَّ الأنه  القراآن 
بد  ال  بل  اختالفًا،  اأكرث  ومف�سروها  رواتها خمتلفون، 
من جعل اأئمة مع�سومني بعد النبي �سلى اهلل عليه واآله 
ليكونوا قدوات عملية للنا�س �سد نظرية معرفة اهلل 

تعاىل وتطبيقها !
وعبادته  معرفته  اأمــر  وجــل  عز  اهلل  يــرتك  مل  لذلك 
جمماًل مفتوحًا للنا�س، بل جعل لهم قدوات ربانية بعد 

النبي �سلى اهلل عليه واآله واأمر نبيه �سلى اهلل عليه واآله 
فاأخب االأمة اأنهم اثنا ع�سر من عرتته عليهم ال�سالم 

باعهم. واأمرها بات
اإمامة  عقيدة  اإليها  تنقل  مل  اجلديدة  ال�سعوب  لكن 
العرتة النبوية عليهم ال�سالم واأن اهلل تعاىل ال يقبل اأن 
يعرفه امل�سلمون ويعبدوه باجتهادهم وفهمهم لن�سو�س 
القراآن وال�سنة، الأنهم بذلك ي�سيعون ويختلفون ويقعون 
بالقدوات  اقتدائهم  من  بد  ال  بل  الدين،  حتريف  يف 

احلية الذين عينهم النبي �سلى اهلل عليه واآله.
اإن القليل من النا�س من �سعوب البالد املفتوحة ا�ستطاع 
ال�سحابة  بع�س  كان  فقد  االإمامة،  عقيدة  يعرف  اأن 
يبلغها ب�سكل �سري على تخوف، الأن معناه عند ال�سلطة 
ن ق�سمًا من ال�سحابة ويتهمهم  اأنه يتهم النظام ويخو

بتهمة عظيمة !
اأمـــام هــذا الــواقــع، مل يقف اأحـــد اأمـــام اجــتــهــادات 
املجتهدين من ال�سعوب اجلديدة يف معرفة اهلل تعاىل 
وعبادته، خا�سة من مثقفي البالد الذين يعتبون اأنهم 
اأكرث ح�سارة ومدنية من العرب، واأنهم اإن فهموا لغتهم 
اأقــدر منهم على فهم ن�سو�س الدين الذي نزل  فهم 

عليهم، وفهم اأغرا�سه واأهدافه يف االإن�سان !
االأفكار  باألوان  الت�سوف  بازار  لهذا �سرعان ما امتالأ 
ُرون ملعرفة  وُمَنظ وقراء اد اظ وُعبَّ وال�سلوكيات، وبرز ُوعَّ
اهلل وعبادته، وكانوا كلهم اأو جلهم من ال�سعوب االأخرى 
غري العرب وغري ال�سيعة طبعًا، وكان م�ستواهم الذهني 
نوعًا متقدمًا على امل�سلمني العرب ولذلك حتول العرب 
اأتباع ومريدين لهوؤالء العلماء وامل�سايخ املت�سوفة  اإىل 

العجم !
ثم بداأ �سيو املت�سوفة بجذب االأتباع وتنظيمهم، االأمر 
وبراجمهم،  للقاءاتهم  مراكز  اإىل  احلاجة  اأكد  الذي 

فكانت اخلانقاهات !
�سخ�سيات  عن  الت�سوف   سيو� يبحث  اأن  وطبيعي 
اأهل  عارفة هلل عابدة له ليتخذوها قدوة، واأن يجدوا 
البيت عليهم ال�سالم قبل غريهم، ولذلك د االأكرثية 
ال�ساحقة منهم تن�سب طريقتها اإىل اأمري املوؤمنني عليه 
ال�سالم كم�سدر الأفكارها يف معرفة اهلل تعاىل وعبادته 

!
عليهم  البيت  اأهــل  حــب  مبعنى  الت�سيع  دخــل  وبــهــذا 
ال�سالم اإىل ثقافتهم، ودخل مديح اأمري املوؤمنني عليه 

ال�سالم خا�سة اإىل اأنا�سيدهم واأذكارهم واأورادهم.
تيارًا  زال  وما  كان  االأمــة  الت�سوف يف  اأن  واخلال�سة 
وا�سعًا قويًا وجذابًا، وطبيعي اأن يكون اخلطاأ فيه اأكرث 

من ال�سواب، والكذابون فيه اأكرث من ال�سادقني.

بني  العالقة  بــيــان  يف  املعتوق  ح�سني  ال�سيخ  ويــقــول 
الت�سوف والت�سيع:

كثريًا ما جند يف كلمات الكثري من الباحثني دعوى اأننّ 
غالبًا  املت�سوفة  واأننّ  الت�سيع،  من  اأخذ  اإمنا  الت�سوف 
اأهم  من  ولعل  بهم،  املتاأثرين  من  اأو  ال�سيعة  من  هم 

االأ�سباب التي دفعتهم لذلك ما جنده يف كلمات كثري 
الع�سمة  بيت  اأهــل  تعظيم  من  الت�سوف  علماء  من 
اأجمعني مبا ال  و�سالمه عليهم  والر�سالة �سلوات اهلل 
تتقبله نفو�س النوا�سب واملبغ�سني الأهل البيت عليهم 
ال�سالة وال�سالم، ولكن تبني فيما تقدم اأننّ دعوى اأخذ 
ال�سحة،  من  له  اأ�سا�س  ال  اأمــر  ال�سيعة  من  الت�سوف 
وقد اعرتف بذلك عدة من علماء ال�سنة الكبار منهم 
يف  ن�ساأ  اإمنا  الت�سوف  اأْن  اإىل  ذهب  الذي  تيمية  ابن 
اأو�ساط اأهل الب�سرة من اأتباع احل�سن الب�سري، كما 
اأنه تبني مما تقدم اأننّ جملة وافرة من علماء الت�سوف 
هم من كبار علماء ال�سنة كعبد القادر اجليالين واأبي 
و�سهل  االأن�ساري  اإ�سماعيل  واأبــي  الق�سريي  القا�سم 
واأبــي عبد  واجلنيد بن حممد  الت�سرتي  بن عبد اهلل 

الرحمن ال�سلنّمي وابن 
خلدون وغريهم، ومل 
جنــــد مــــن اتــهــمــهــم 
بالت�سيع اأو امليل اإليه، 
بـــل وفــيــهــم مـــن يعد 
متحاماًل على ال�سيعة 
ــل  ــي ــاع ــم ــس ــــي اإ� كــــاأب
االأنــــ�ــــســــاري الــــذي 
اأو  تف�سيق  اإىل  ذهــب 

تكفري من عدا احلنابلة، ومدح املت�سوفة الأهل البيت 
مـن  كـونهـم  على  داللـة  اأدنــى  فيـه  لي�س  ال�سالم  عليه 
ال�سيعـة، الأننّ االإعتقــاد مبكانـة اأهـل البيت عليه ال�سالم 
ومناقبهم اأمر متفق عليه عند �سائر الفرق االإ�سالمية.

علماء  من  كانوا  ال�سيعة  بع�س  اأننّ  يف  اإ�سكال  ال  نعم 
الت�سوف والعرفان كالفي�س الكا�ساين و�سدر املتاألهني 
واملريداماد وغريهم، وهو ال ي�ستلزم اأْن يكون غريهم 
من املت�سوفة يوافقونهم يف االإعتقاد، واإمنا الذي ينبغي 
قوله اأننّ اأبحاث الت�سوف هي اأبحاث وقعت يف م�ساحة 
بفرقة  تخت�س  االإ�سالمية، ومل  املذاهب  م�سرتكة بني 
اإ�سالمية معينة، كما هو احلال بالن�سبة لعلوم القراآن 
الكرمي، فاملذاهب االإ�سالمية، واإْن اختلفت فيما بينها 
لكن يوجد بينها ما يتحقق به اال�سرتاك، وذلك �سمن 
ح�سل  واإْن  اجلميع  اعتقاد  مــورد  هي  التي  امل�ساحة 
ب�سبب اختالف  التفا�سيل  بع�س  بينهم يف  االإختالف 
االجتهاد اأو العقيدة، اإْذ ال يخفى اأْن بع�س اخلالفات 
العقائدية تنعك�س على عدد من الفرعيات، وال يخت�س 
من  العقلية  االأبحاث  حتى  بل  االأمــر،  بهذا  الت�سوف 
الفل�سفة وغريها وقع البحث واخلالف فيها عند علماء 
ال�سيعة وال�سنة، فق�سم من علماء الفريقني قبلها وق�سم 
اآخر مل يقبلها، فهي م�ساحة اإجتهادية م�سرتكة وال ي�سح 
اأْن ين�سب اإىل ال�سيعة اأو ال�سنة على االإطالق قبول مثل 
علم الفل�سفة اأو بقية العلوم العقلية كاملنطق اأو رف�سه، 
كما ال ي�سح اأْن ين�سب ذلك للت�سيع اأو الت�س مبح�س 
وجود قائل بذلك من اأحد الطرفني، بل يف الطرفني من 

يقبل ومن ال يقبـل، وكذلك الت�سوف اأي�سًا.
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 رسائل القصب او
رسالة الى سيد الشهداء
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مالئكي،  بهدوء  امل�ستكني  اجل�سد  على  ت�سقط  دمع  قطرة  كل  ومع 
من  ال�سوء  ي�سطع  نف�سها،  اللحظة  ويف  ال�سماء،  يف  نيزك  يخطف 
وت�سهق  حوله  تتناثر  ى،  امل�سجنّ اجل�سد  ب�سدر  تلت�سق  بي�ساء  ورقة 
مة  نحو ال�سماء، فُيحال التابوت اإىل كتلة نور تبث اآالف الر�سائل املطعَّ
كرة  كاأنها  االإ�سفلت  فوق  الراك�سة  ال�سيارة  وتبدو  الق�سب،  برائحة 
ة، �ساعيًة اإىل املدينة املقد�سة، حاملًة لها هديًة  �سوئية تتدحرج بخفنّ

جديدة... 
ج�سد اآخُر يودع روَحه اأمانًة يف دوحة اأولياء اهلل .....

املوت  تبث  اأنيابها،  عن  ر  تك�سنّ ذئاب  ال�سر�س،  القتال  من   ليال ثالث 
اء خبوا مواجهة  الزوؤام يف كل مكان، ويف املقابل يوجد مقاتلون اأ�سدنّ
الذئاب، ومتر�سوا على قن�سها من بعيد مبهارة، وحني ت�سر الذئاب 
على االقرتاب، يتقدم عبا�س )اآمر الف�سيل الثالث( بج�سده املدجج 
اء،  االأ�سدنّ املقاتلني  والر�سا�س، ميتد على جانبيه مات من  بالغ�سب 
اأن  وا�سحا  كان  يلني،  ال  وعزم  باإ�سرار  متدهم  وعقيدتهم  اإميانهم 
الع�سكريني  املرقدين  اإىل  واأج�سادها  بنريانها  اأن ت�سل  تريد  الذئاب 
يف �سامراء، ولكن اأننّى لهم ذلك، فقد كانت نريان اأبطال احلق ت�سب 
عليهم جمرا من اجلحيم، فكانت جثثهم حترتق وتتناثر اأ�سالوؤها يف 

ها بعيدا........ كل مكان ومي�سي �سرنّ

كنت اأحاول بكل ما اأملك واأمتلك، اأن اأبعدَك عن القتال واحلرب، فقد 
االآخر احرتق  والن�سف  اأم�سيت ن�سف عمري حتت خيمة احلروب، 
يف م�سائبها وذكرياتها، اأردت اأن اأكون بديال عنك يف �سواتر القتال، 
كله،  ب�سالم عمرك  تعي�س  اأن  بابك احلرب،  تطرق  ال  اأن  اأحلم  كنُت 
وخططُت اأن تبقى مع اأمك وتعي�س حياتك بعيدا عن الر�سا�س ودوينّ 
املدافع، تتزوج وتنجب االأوالد يف واحة االأمان، وهكذا قررُت مع نف�سي 
نذرت  لذلك  �ساحة احلرب،  اأنت( يف  و  )اأنا  بواجب رجلني  اأقوم  اأن 
منه،  اأحميك  كي  وتعويذًة  متيمًة  كظلي  املوت  وحملت  للقتال،  نف�سي 
ق�س�سُت  حني  عبا�س  يا  تذكر  هل  االأنف�س،  ب�سقنّ  عليك  ح�سلنا  لقد 
عليك م�سهد والدتك، وكيف اأتيَت هذه الدنيا، هل تذكر كم عانت اأمك 
ولدي  يا  نذرناها  التي  النذور  اأكرث  ما   ،ككي تطرد وح�ستها مبجي
متالأ  الوح�سة  كانت  ظالم،  قبلك ظالم يف  حياتنا  كانت  اأجلك،  من 
الق�سب  م�ساحات  اأ�سق  كنُت  عندما  حتى  بل  ال�سغري،   الكو ذلك 
نف�سها  ال�سماء  �سيء،  بكل  ال�سواد يحيط  اأرى  – بامل�سحوف- فجرا، 
كانت تبدو غام�سة حتى يف و�سح النهار، كانت حياتنا نف�سها ظلماء 
نتفاءل  نفرح،  بجنني احلياة  اأمك  بطن  ينتفخ  وكنا عندما  ولدي،  يا 
من  تعاين  َحْمل،  حالة  كل  يف  كما  الثالث،  ال�سهر  يف  لكنها  وُن�سَعد، 
االإجها�س الق�سري، هكذا ا�ستمر احلال لثالث والدات يف غري اأوانها، 
على  نامت  فقد  اأمك،  رحم  يف  وجودك  عالمات  بانت  عندما  اأما 

غروب مفاج و�صماء مزروعة بالغ�صب برق متوا�صل و�صيارة يتبعها �صرب من ال�صيارات يف 
َة رجل يجل�ص القرف�صاء  ت�صييع مهيب تنهب الطريق تلهُث من جنوب الروح اإىل نبع القدا�صة وثمَّ

يف حو�ص ال�صيارة ي�صع الي�صما اجلنوبي املنّقط باالأبي�ص واالأ�صود على راأ�صه و�صدره مفتوح 
للبد يده اليمنى مت�صك بحافة التابوت والدموع تهمي من عينيه تت�صاقط بوداعة وهدوء فوق 

اجل�صد امل�صجى... 
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ظهرها ثالثني يوما، مل تتحرك خاللها ومل حتمل اأخفنّ االأ�سياء خوفا 
عليك من مغادرة رحمها، وقد تكفلُت اأنا كلَّ �سيء، حتى غ�سيل املالب�س 
ت  ومرنّ للبهائم،  والعلف  احلطب  وجلب  اخلبز  و�سيَّ  الطعام  واأواين 
االأمور ب�سالم بعد ثالث حماوالت فا�سلة، كانت اأمك يف كل مرة، تواجه 
املوت واأنيابه ال�سر�سة بب�سالة امراأة مل ينل منها الياأ�س، وكان ال�سيخ 
ال�سالح ال�سيد )هادي املك�سو�سي( وهو يدور بني اأكوا )اجلباي�س(

يعلن على النا�س اأجمعني، اأن هناك وليدا مباركا قادما باخلري العميم 
للقرية، ي�سعنّ يف قلبه نور من ال�سماء... 

وعندما حللَت علينا، �سجنّ ذلك الكو ال�سغري بالنور.. نعم كان ال�سوء 
تبث  البي�ساء  نا�سعة  اأوراق  منه  تتطاير  وكانت  �سدرَك،  من  يتدفق 
ت�سق  ها،  عدنّ ي�سعب  ر�سائل  معا،  وال�سالم  الق�سب  رائحة   الكو يف 
)كربالء(،  اىل  )اجلباي�س(  من  طريقها  يف  ومت�سي   الكو �سقف 

كان  مهاجرة، هكذا  �سرب طيور  كاأنها 
املك�سو�سي(  )هادي  ال�سيد  لنا  يف�سر 
هذه  فيقول  الروؤيا،  وهذه  امل�سهد  هذا 
عبد  الأبي  النذور  عدد  هي  الر�سائل 
اهلل احل�سني، لكي يحلنّ علينا )عبا�س( 
�ساملا من املوت ب�سفاعة االإمام، وهكذا 
فيمالأ  قلبك،  من  يتدفق  النور  كان 
الق�سب،  �سقف  بني  من  وينفذ   الكو
خمرتقا البدي نحو االأعلى منت�سرا يف 
اجلهات االأربع... و�سارت ن�ساء القرية 
الذي  النور  عن  وعالنية  �سرا  يتحدثن 
ينبثق من مهدك ليمالأ الكو، وانتقلت 

االأحاديث اإىل الرجال عن الر�سائل بنكهة الق�سب، و�سار اأبوك ُمهابا، 
اأخ�سر،  ج�سدها  اجلنة،  من  واحة  قريتنا  واأ�سبحت  مباركة،  واأمك 
يف  بينهم،  فيما  يرددون  كانوا  النا�س  حتى  االأمل،  من  �سعلة  وروحها 
م�سايفهم وجل�ساتهم الليلية الطويلة وهم ي�ستديرون يف جل�ستهم حول 
)الوجاغ(-3- موقد النار، اأن حياتهم بعد جميك اىل الدنيا �سارت 
وتكاثر  ال�سرع،  وامتالأ  الزرع  ت�ساعف  رزقا،  واأوفر  واأجمل  اأ�سهل 
الطري واجلامو�س، وغاب �سبح اجلوع، وت�سامق الق�سب عاليا يتباهى 

اق. بح�سوره ولونه الذهبي البنّ
وحينما نال منك املر�س، بداأ القحط جولة جديدة معنا، نحن فقراء 
ونفقت  الق�سب،  جفنّ  الهور،  عن  املاء  وانح�سر  االأر�س،  على  اهلل 
وطار  الغاق  وفرنّ  احلزين  مالك  وغادر  النوار�س  وهاجرت  االأ�سماك 
احلباري بعيدا عن الهور، ونحفت اأرداف اجلامو�س وبزغت اأ�سالعها، 

لبع�سهم  ويقولون  بينهم  فيما  ويتهام�سون  يب�سملون  القرية  اأهل  كان 
- اإذا مر�س عبا�س مْتر�س القرية كلها-، مل يبق �سيء ينتمي للحياة 
اأن  اأن نذهب �سيوفا عند غريب كربالء،  اأنا واأمك  يف الهور، فقررنا 
نغادر رائحة الق�سب اىل االأبد، ونرتك تاريخنا الطويل هنا، فهناك 
الرحال،  �سددنا  وهكذا  االأخبار،  تقول  كما  وفري  ورزق  واأمن  �سيافة 
كنا نتلفت اىل كوخنا، خطوة اىل االأمام واأخرى اىل الوراء، نتطلع اىل 
بقايانا املفجوعة بالظماأ واجلوع، كانت فوهة التنور تنظر اإلينا ونحن 
نودع بيتنا ال�سغري، كاأننّ التنور يعتب علينا ويقول كم اأطعمتكم، ملاذا 
ترتكوين وحيدا هنا!، وكان )طوف الطني(-4- يبكي، هل تعرف يا 
ولدي اأنني كنت ا�سمع كالم الكو، وا�سمع اأنني البدي، واأ�سمع نحيب 
ولكن   هنا ترتكوننا  ملن  واحد،  ب�سوت  يقولون  كاأنهم جميعا  الطني، 
لي�س اأمامنا خيار اآخر، كنُت اأخاف عليك من املوت، ف�سددنا الرحال 

نحو مدينة اخلال�س.
الظالم  وحو�س  اجتاحت  مكفهر  نهار  ويف 
تلو  املدينة  منه  واقتطعت  الوطن،  اأر�س 
م�ساحات  وابتلعت  الب�سر،  بلمح  االأخرى 
قمة  يف  تهديدها  وبات  اأر�سنا،  من  وا�سعة 
اجلهاد  فتوى  املرجعية  فاأطلقت  اخلطر، 
واملقد�سات  والعر�س  االأر�س  عن  دفاعا 
بداأ  الذي  الغريب  الع�سكري  االنهيار  لوقف 
باملو�سل، فانت�سرت الفتوى بني النا�س اأ�سرع 
بها،  تتحدث  االأل�سن  وبداأت  ال�سوء،  من 
وراحت القلوب تهتف لها، وم�ست االأج�ساد 
كال�سيل  تتدفق  بع�سها، وراحت  تت�سابق مع 
نحو مقرات التطوع، اآالف موؤلنّفة من القلوب واالأرواح واالأج�ساد املوؤمنة 

لبنّت النداء املقد�س...... 
يف الليل �ساألتَك:

  ولدي عبا�س هل �سمعت بفتوى ال�سيد ال�سي�ستاين-
قلت: نعم يا اأبي.

اأنني  واأخبتك  جيدا،  ونف�سك  اأمك  رعاية  منك  طلبُت  وقتها  يف 
�ساألتحق ب�ساحات القتال مع رجال العقيدة املتطوعني، فرف�سَت طلبي 
هذا، وقلت  باحلرف الواحد... اأنا رجل مكلنّف ولن اأتخلى عن اأداء 
رتك باملوت الذي كاد يخطفك منا،  الواجب، حاولُت معك كثريا، وذكنّ
املقد�س، ورجوتك  ال�سريح  اأودعتها  التي  البي�ساء  بالر�سالة  وذكرتك 

اأن اأحلَّ مكانك يف هذه املهمة، تو�سلت اإليك، لكن ......... 
قبلي،  وجدتك  الع�سكريني  مدينة  �سامراء  يف  االأمامية،  ال�سواتر  يف 
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 ..اأباك هنا اأن  اأال يكيفك  اأمك الوحيدة، ثم  اأال تخ�سى على  �ساألتك 
نظرَت اىل االأر�س ومل تنب�س بكلمة، ولكن بعد ذلك، قلت ، اأنا واأنت 
مكاننا هنا يا اأبي، اأ�سد اأزرك وت�سد اأزري، وكالنا ن�سد اأزر املقاتلني، 
ندفع اخلطر عن مقد�ساتنا واأر�سنا وعر�سنا، اأمي بني اأهلها وال خطر 
فمك،  من  تنطلق  التي  الكلمات  �سيل  يف  يتجلى  اإميانك  كان  عليها، 
بيني وبني  اأفرح بك  بثقة، كنت  تنطقها  التي كنت  الكلمات  وي�سعنّ مع 
نف�سي، وعندما اأعود اإىل البيت يف اإجازة، مل يهداأ  بال حتى اأالم�س 
اأراك  وعندما  االإجازة،  من  لل�سواتر  عودتي  بعد  جبينك  واأقبنّل  ك  كفنّ
حينّا يف �ساحة القتال اأحمد اهلل كثريا، لقد طلبُت من االآمر مرارا اأن 
يجعلنا اأنا واأنت يف وجبة االإجازة الدورية معًا حتى نذهب للبيت ونعود 
القتال ويف  اأثناء جوالت  اأمام نظري  تكون  �سوينّة، وحتى  ال�سواتر  اإىل 
البيت اأي�سا، لكنه رف�س ب�سدة ومل يبنينّ لنا ملاذا فعل ذلك باإ�سرار ال 
يلني!، بعدها عرفت اأنه ال يريد اأن يجمعنا معا )اأنا و اأنت( يف موقع 
قتا واحد، ويريد اأن نتناوب احل�سور مع اأمك كي ال تبقى وحدها يف 

مواجهة احلياة، اإنه اإن�سان قبل اأن يكون اآمر.
االأ�سوات  هذه  َخْبنا  لقد  عاليا،  يهدر  املعادية  العجالت  دوينّ  بداأ 
املر�سى  من  جمموعة  ترتقيها  املفخخة،  ال�سيارات  اإنها  املتوح�سة، 
مل  املتفجرات،  باأطنان  جوفها  متالأ  اأن  بعد  وعقولهم،  نفو�سهم  يف 
يواجهون  ال  اإنهم  البائ�س،  االنتحاري  االأ�سلوب  هذا  �سوى  لديهم  يعد 
املقاتلني وجها لوجه، كان �سف املقاتلني ميتد على طول ال�ساتر، وكان 
اأبطال  من  االأ�ساو�س  نريان  تالحقت  وبردا،  ظالما  ميطر  بداأ  الليل 
قطعاتنا،  نحو  املندفعة  ال�سيارات  حا�سروا  احل�سد  رجال  ف�سيلنا، 
من  كان  الدورية،  االإجازات  اأُلِغَيْت  فقد  حينها،  يف  عنك  اأ�ساأل  كنت 
اأن ح�سر بديلك من  بعد  الدورية  اإجازتك  اليوم يف  اأن تذهب  املوؤمل 
النزول اىل  ت�ستطع  نتيجة احلاجة لكم، مل  )اأنا(، ولكن  اإجازته وهو 
االأ�سداء  والرجال  واأنت  اأنا  معا  كنا  االإجازات،  وقف  مت  لقد  البيت، 
تتاأرجح بني  االأعداء  القادمة من جهة  النريان  يف �ساتر واحد، بداأت 
ال�سدة واخلفوت، الغبار بداأ يت�ساعد حولنا، والظالم ي�ستد، واأماكن 
هائلة،  انفجارات  اأ�سوات  مع  االأر�س،  وجه  حترق  القذائف  �سقوط 
املفخخة،  ال�سيارات  على  نريانها  ت�سب  الت�سدي  ت�سكيالت  وراحت 
وعلى االأج�ساد الهاربة املرتاك�سة يف غياهب الظالم، اأنت مل تغب عن 
 ،با واأنت يف  العدو،  على  النريان  اأطلق  كنت  ولدي،  يا  با حلظة 
الهجوم  اأن  لو  االآن  البيت  يكون عبا�س يف  اأن  لنف�سي، كان يجب  قلت 
تلو  اأو �ساعتني، مت تفجري املفخخات كلها واحدة  تاأخر ل�ساعة  الغادر 
اأج�ساد  تتناثر  باأ�سوات هائلة، فيما  نف�سها  تتفجر على  وبداأت  اأخرى 
االأفق لوحة موح�سة،  اللهب والظالم را�سمة يف  الوحو�س بني موجات 

ة من جحورها، كانت اأمواج النريان التي  ورحنا ن�سطاد الفران الفارنّ
العدو  نريان  وهكذا �سمتت  بعينه،  كاأنها اجلحيم  �ساترنا  ت�سدر من 
متاما بعد اأن ق�سينا على ال�سيارات املفخخة، وكان الرد على م�سادر 
حتى  لنا  املقابلة  ال�ساحة  من  قذيفة  تنطلق  اأن  فما  ماحقا،  النريان 
متت  الليل  �ساعات  وخالل  املتنوعة،  القذائف  ع�سرات  عليها  تنهال 
هزمية االأعداء، وبداأت تبا�سري الفجر تلوح يف االأفق، و�سرعت جماميع 
من املقاتلني، بنقل اجلرحى، انتهت املعركة...... �سوى قذيفة واحدة، 
طفاًل  �سورتك  وارت�سمت  قلبي،  اآملني  مواقعنا،  نحو  انطلقت  عندما 
ة تلوب يف �سدري، ودمعة تتكاثف يف عيني،  يف خيا، و�سعرت بغ�سنّ
كان �سوت القذيفة جنائزيا، ورافقها �سفري موح�س مل ا�سمع مثله يف 
اأغطيك  اأن  اأحلم  كنت  وال�سر،  باملوت  يتلفع  �سوؤم،  نذير  كاأنه  حياتي، 
ي�ستتب  مل  املعركة  وغبار  االأمتار،  ع�سرات  عني  بعيد  لكنك  بج�سدي 
بعد، �سرخُت عليك من بعيد، اإبَق يف امللجاأ يا عبا�س، اأْبِعْد نف�سك عن 
الوح�س القادم نحو قلبك، وددُت اأن اأغطيك ب�سنوات عمري، بدعائي 
اأب  بلوعة  عليك  �سرخُت   ،اخلوا ال�سنوات  وتعب  ب�سبي  ولهفتي، 
 مغدور باإبنه، ال تغادر ال�سق االأر�سي، ولكن كيف ي�سل �سوتي اإليك
اأن  اختار  الذي  املوت  طائر  يوقف  اأن  املفجوع  ال�سوت  ي�ستطيع  وهل 

..يحطنّ رحاله على �سدرك
بعد �ساعة اأو اأقل كنُت الوحيد معك وكنَت الوحيد معي يف حو�س ال�سيارة 
اخللفي، حمْلُتك يف �سيارة ع�سكرية، واهنا نحو اجلنوب، كنت اأح�س 
اأح�س  ولكنني  �سهيدا،  اأنفا�سك  لفظت  انك    قالوا  ج�سدك،  دفء 
يف  الق�سب  ر�سائل  �سجيج  ع  واأت�سمَّ يتحرك،  و�سدرك  تعلو،  اأنفا�سك 
وجيب قلبك، ثمة ورقة بي�ساء ال تزال م�سعة، مل تتخ�سب بدمك، كنت 
اأرغب اأن اأعرف ما فيها فا�ستاأذنتك يف ذلك، مل اأكفَّ عن الكالم معك 
النا�سرية،  اإىل )اجلباي�س( يف  نحو عمومتك  الطريق  �ساعات  طوال 
يف تلك اللحظات الغريبة �سعرت اأنك عدت طفال ت�ستكني بهدوء بني 
ا نهيم  ، يف كل عام يا عبا�س كان يهاجمك مر�س خطري فتنّاك، فكننّ يدينّ
واأنا  ال�ساحلني،  االأولياء  ت�سكن مراقد  كانت  اأمك  بك على وجوهنا، 
ُت�سفى، ال  اأرهن نف�سي �سرًا وعلنًا لنذور كثرية وكبرية، وعندما كنت 
نتاأخر عن اإيفاء النذور كلها، نبيع كل �سيء من اأجلها واأجلك، وعندما 
، م�سيا، ن�سيطا، ذكيا، متحم�سا، وقويا، هجم  �سرت فتى ي�سلب اللبنّ
عليك مر�س خبيث، اإنه ال�سرطان هذه املرة، العامل كله حال لونه اإىل 
ال�سواد، ج�سدك داهمُه الذبول، ذويت كوردة يف طور النماء، نب�سك 
ت�ساءل اىل اأدنى حد، عيناك غارتا يف حمجريهما، املوت �سار �سبحًا 

يحوم حولك...
يتبع يف العدد القادم 
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احلمدا • عقيل 


ثا �صور كربائية بعد�صتي
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هَو املاُء ..
يبحُث عن �َصفتيك ..

لري�ُصَم رّيًا على َجمَرتيك .. 
قبَل اإنطفاء العط�ص..

وقبَل امنحاِء  ت�صاري�صِه من على 
ثناياك ..

وقبَل اأن ُتطبَع على َنحرَك .. ُقبلَة 
َن�صٍل اأهَوج

.. ولكنُه مل ينلرْ منَك َر�صَفة
اِدية وُحزنًا على الكبِد ال�صَ

يف كلِّ ُمنَتهٍل َيلَق َحتفه 
ق�صى اهلُل جي�ُص اجلاِميِد

يهوي على َموِجَك النبويِّ املامِح
لتنثاَل َم�صرعٌة بعَد اأخرى 

فُينَحُر َمرى ارتوائَك
وُتهدى ال�صفاُف �صبايا 

حيث باط الَعط�ص

هَي الريُح..
يجِرُفها ال�صوُق نحَو اخِليام

ُتلقي بنف�ِصها يف االأُتون 
وال همها .. ما يكون 

َر ناَر  ومل تدِر اأنَّ احت�صان خياِمَك �صعَّ
رام ال�صِ

فجاءترْ جترُّ ُذيوَل ُن�َصيماِتها َخجًا  
ت�صتميُح االإمام 

هَي ال�صم�ُص..
ياء  الأنَك بدٌر وبينكما اأنهٌر من �صِ

كاأحلى م�صيمِة ِع�صٍق 
ماء نا وال�صَّ ما بنَي اأر�صِ

َهالها قاِتُلوك ..
وفورًا هوترْ 

دوك .. َحامَلا َجرَّ
لُت�صِدَل ِمعطفها فوَق ُطهِرك..

فَعاُبوا عليها.. 
َجترْ جذوَة العط�ِص  وقالوا باأنَّها اأجَّ

امل�صتبدِّ
باأوداِج َنحِرك

فها هي ت�صاألَك ال�صفَح واملغفِرة 
على خطاأٍ ِقيل منها .. يف �صاعٍة ذاهلة

واإن مل ت�صيح بوجِه املامِة عنها 
�صَتجلُد اأنوارها بالظام 

لُت�صبَح عا�صقٌة اآفلة  
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عن جسدك...
8

معلومات غريبة

• علي الها�صمي

 ن�صر ثمان معلومات رمبا 
يجهلها الكثري منا عن 

ج�صده وي�صمعها الأول مرة 
لكنها �صتجعله يغري نظرته 

عن ذلك اجل�صم الذي 
يحتوي على اأجهزة كثرية 

مده�صة يف ت�صميمها
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االأوعية الدموية هي جزء من اجلهاز الدوري 
اجل�سم،  خالل  الدم  نقل  بوظيفة  يقوم  الذي 
الدموية  االأوعية  طول  ح�ساب  مت  حديثًا 
فوجدت الدرا�سة اأن طول االأوعية الدموية يف 
وهذا  كم،   100،000 جمتمعة  االإن�سان  ج�سم 
الرقم يوازي حميط الكرة االأر�سية 

مرتني ون�سف.
عن  عبارة  االإن�سان  قلب 
بدفع  تقوم  ع�سلة 

الدم �سمن جهاز الدوران، وهناك �سبه كبري 
وجدت  وقد  القلب،  وعمل  امل�سخة  عمل  بني 
�سخ  ي�ستطيع  االإن�سان  قلب  اأن  الدرا�سات 
طوال  الدم  من  برميل  مليون   1.5 يعادل  ما 
حياته، وي�ستطيع القلب اأن ي�سخ بقدرة �سغط 
اىل  الدم  اإر�سال  على  قادر  فهو  جدًا  عالية 

ارتفاع 9 اأمتار.
وتقع  كروية،  �سبكة  عن  عبارة  االإن�سان  عني 
حمجر  داخل  اجلمجمة  مقدمة  يف  العني 
عظمي، اأكرث احلقائق ده�سة يف عني االإن�سان 
وتبلغ  لون،  ماليني   10 متيز  على  قادرة  اأنها 
ما  اإذا  ميجابيك�سل   576 االإن�سان  عني  دقة 

قورنت بكامريا رقمية.
الع�سبي  النب�س  اأو  الع�سبية  ال�سيالة  اإن 
االأع�ساب  املعلومات داخل  نقل  بوظيفة  يقوم 
�سرعة  اأن  االأمر  يف  واملثري  مذهلة،  ب�سرعة 
بالثانية  بـ 120 مرتًا  تقدر  الع�سبية  ال�سيالة 

اأي ما يعادل 432 كم يف ال�ساعة.
االن�سان  ج�سم  يف  العظمي  الهيكل 
العظام  عبارة عن جمموعة من 
البع�س  ببع�سها  ترتبط  التي 
وقد  املفا�سل،  بوا�سطة 
اأن  اإىل  الدرا�سات  تو�سلت 
العظمي يف ج�سم  الهيكل 
 12 يتجدد  االإن�سان 

اأن عظام  مرة خالل حياته، واجلدير بالذكر 
االإن�سان اأقوى بـ 5 مرات من مادة الفوالذ

الرئة ع�سو م�سوؤول عن عملية التنف�س وتزويد 
ثم  ال�سهيق  خالل  من  باالأك�سجني  اجل�سم 
تطرح ثاين اأك�سيد الكربون من خالل الزفري، 
الرئة  اأن  االإن�سان وجدوا  ت�سريح ج�سم  خالل 
اليمنى اأكب من الرئة الي�سرى وت�ستوعب كمية 
ت�ستوعبها  التي  الكمية  من  اأكب  الهواء  من 
بع�س  الإعطاء  ذلك  ويعود  الي�سرى،  الرئة 
اجلهة  يف  قلب  يتواجد  حيث  للقلب  امل�ساحة 

الي�سرى.
يتكون الدم يف ج�سم االإن�سان من خاليا الدم 
والبالزما  البي�ساء  الدم  وخاليا  احلمراء 
التي  امل�سافة  وتقدر  الدموية،  وال�سفائح 
يوميًا  الدموية  االأوعية  عب  الدم  يقطعها 
الدم  كريات  عدد  ويبلغ  كيلومرت،  اآالف   9 بـ 
كريه،  بليون   25 االإن�سان  ج�سم  يف  احلمراء 
بني  البي�ساء  الدم  كريات  عدد  ويرتاوح 

مكعب امللمرت  يف  “5000-10000” خلية 
من  ميل  األف   100 من  الب�سري  العقل  يتكون 
االأوعية الدموية ويتاألف من ع�سرات املليارات 
من اخلاليا الع�سبية، ي�ستطيع دماغ االإن�سان 
منها  كل  كتاب   15000 نحو  معلومات  احتواء 
االإن�سان  ودماغ  �سفحة،   1000 من  مكون 
ت�سكل  حيث  اجل�سم  يف  بدانة  ع�سو  اأكرث  هو 

الدهون 60% منه.
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طرح االأ�صلة هو احد اأهم العنا�صر يف مقابات 

العمل لذا احرت�ص من طرح تلك االأ�صلة الإنها 
جتعل املوظف املخت�ص بتقيمك واأختيار املوظفني 

وتعينيهم يتجنب اأختيارك اأو ي�صعب عليك املوقف 
اأك لذلك اأن كنت تريد احل�صول على الوظيفة 

جتنب االأ�صلة التالية .

فوائد  اأي  هناك  هل      �صتدفع  كم   1
االأجازات   كم هو مقدار  اأو مزايا خا�صة 

 املدفوعة
املزايا  اأو  راتبك  مثل  اأ�سياء  ذكر  على  تاأتي  ال 
يتم  اأن  بعد  اإال  املدفوعة  االأجازات  اأو  والفوائد 
قبولك يف الوظيفة والوقت الوحيد الذي يكون من 
عندما  هو  االأ�سياء  هذه  عن  التحدث  فيه  املالئم 
كثري من  ويف  بنف�سه  على ذكرها  العمل  رب  ياأتي 
بنطاق  احل�س  لديك  يكون  اأن  فالبد  احلاالت 

وذلك  لها  تقدمت  التي  للوظيفة  املتوقع  املرتبات 
من خالل املن�سور الر�سمي للوظائف اخلالية .

العمل  ل�ساحب  يوحي  مبكرًا  االأ�سلة  هذه  طرح 
باأنك تفكر وكاأنك قد ح�سلت بالفعل على الوظيفة 
وهذا قد يعطي عنك انطباعًا �سيًا مما يقلل من 

حظوظك يف احل�سول على الوظيفة  .
2 هل من امل�صموح  اأن اأتاأخر عن العمل 

 اأو ارحل مبكرًا على ح�صب رغبتي
مرحلة  يف  مبكرًا  خا�سة  ال�سوؤال  هذا  طرح 

• علي الها�صمي
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�ست�سع  باأنك  يعتقد  العمل  رب  يجعل  املقابالت 
احتياجاتك ال�سخ�سية فوق احتياجات ال�سركة .

اأهمية  مدى  الغالب  يف  يدرك  العمل  يف  رئي�سك 
التوازن بني العمل واحلياة ال�سخ�سية لكن ال يجب 
مغادرة  اإىل  احتاج  ” اأنا  قائال  ت�سرح  اأن  عليك 
العمل مبكرًا اللتقط طفلي من احل�سانة ” وبداًل 
االأ�سا�سية عن  بع�س احلقائق  بذكر  قم  من ذلك 
حياتك خالل حمادثتك معه والتي قد يفهم منها 

بنف�سه احتياجك للمغادرة مبكرًا.
  هل تقوم بعمل ريات عن املتقدمني 

 للعمل
عندما تقدم طلب لوظيفة فيجب اأن تتاأكد من اأن 
التوا�سل  جميع �سجالتك وح�ساباتك على و�سائل 
عملك  رب  ملراجعة  للخ�سوع  مالئمة  االجتماعي 

امل�ستقبلي .
واإذا �ساألت رئي�سك عما اإذا كان يقوم بالتحريات 
عن املتقدمني للوظيفة فاأنت توحي له وكاأن لديك 
�سيًا ما لتخفيه مما �سيجعله مرتابًا بك ويقلل من 

فر�سك يف احل�سول على الوظيفة .

هم  ومن    ال�صركة  هذه  حجم  ما   
مناف�صيك

يف مقابالت العمل ال تقم اأبدًا بطرح �سوؤال ت�ستطيع 
معرفة اإجابته عن طريق البحث يف جوجل، فرب 
اأن تعرف الكثري من املعلومات  العمل يتوقع منك 

عن ال�سركة التي تتقدم للعمل بها .
البحث  طريق  عن  املقابلة  قبل  نف�سك  ح�سر  لذا 
املقابلة  ال�سركة وعند  املتوفرة عن  املعلومات  عن 
اأو  اجلديدة  منتجاتهم  اأحد  عن  باال�ستف�سار  قم 
�سيثري  االأخرية فهذا  بتهنتهم على جائزتهم  قم 

اإعجابهم .
على  عادة  املوظفون  يح�صل  متى   

الرتقيات
طرح هذا ال�سوؤال �سيجعلك تبدو فظًا وبالتا يقلل 
املعلومة  هذه  كانت  واإذا   ، تعيينك  احتمالية  من 
مهمة لك لتتعرف عما اإذا كان املوظفون قادرين 
اأم ال ، فجرب طرح  على التقدم يف هذه ال�سركة 
ال�سوؤال االآتي على رب العمل ” كيف تقوم بقيا�س 
مرجعًا  االإجابة  و�ستعطيك   ” موظفيك  جناح 

منا�سبًا لنظام الرتقية يف ال�سركة و توقيتاته .
مكتبي  على  احل�صول  كنني  هل   

اخلا�ص
اأن م�ساحة العمل قد تكون جزءًا  على الرغم من 
مهمًا من وظيفتك اإال اأن ال�سوؤال عنها لي�س �سائبًا 
يف مرحلة املقابالت فطرح هذا ال�سوؤال قد يعطي 
عامل  هو  اخلا�س  مكتبك  امتالك  باأن  االنطباع 
رئي�سي يف متطلباتك الإيجاد وظيفة والذي يظهر 

اأن اأولوياتك غري منطقية.
7 ال�صيء

اأ�سواأ  احد  هو  االإطالق  على  �سوؤال  اأي  عدم طرح 
املقابلة حيث  التي قد تقدم عليها يف  الت�سرفات 
�سواء  متحم�س  اأو  مهتم  غري  وكاأنك  تظهرك 

للوظيفة اأو لل�سركة .
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