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العتبة الحـــسينية المقــدسة تـــفتتح
القضاء على داعش مسؤولية دولية  أكبـر مدينة للزائرين في العــراق
رئيس مؤسسة رمضان في بريطانيا :





الدرس 
االول �لقر�آنية  �لق�صة  ��صتقر�ء  خالل  من 

عليه  �آدم  �أبينا  خلق  عن  تتحدث  �لتي 
�ل�صالم وما جرى فيها من حو�رية بني �هلل  

من  �أر�د  تعاىل  �هلل  �ن  ُي�صت�صف  و�ملالئكة  تعاىل 
خاللها تقدمي قاعدة �أو در�س مهم لبني �الن�صان كافة، 

تعاىل  ت��وؤدي �ىل ر�صو�ن �هلل  م�صاألة  و�أه��م  �ول  �ن  مفادها 
هي �طاعة �الأو�مر وبخا�صة �ذ� كانت �صادرة من جهة ال ينبغي 

�أو�مرها،  �إطاعة  �ملتح�صل من خالل  ُي�صك بدقة كالمها وباخلري  �أن 
كاهلل تعاىل و�النبياء و�ملع�صومني عليهم �ل�صالم و من �صار �لعلماء بر�أيهم 

و��صتنار بعلمهم و�هتدى بهد�هم.
وبالعودة �ىل ن�س �لق�صة جندها قد بينت �ن خالف هذه �لقاعدة  لي�س 
فيه �ال �خل�صر�ن فابلي�س لعنه �هلل قد خ�صر كل �لعمر �لذي ق�صاه يف عبادة 
�هلل، ب�صبب رف�صه �طاعة �المر �اللهي  بالدرجة �الوىل و�عرت��صه عليه ، 

ومن ثم تقدميه �لتربير�ت �لتي قاده �إليها تكربه وقيا�صه.
ويف �مل�صهد �لثاين نالحظ �ن �صبب �خر�ج �آدم عليه �ل�صالم من �جلنة ما 
�القرت�ب من  بعدم  �اللهي  �المر  �الآنف وهو خمالفة  �ل�صبب  نف�س  �إال  هو 

�ل�صجرة �لتي نهاه �هلل تعاىل عن �لتقرب و�الأكل منها .
وهكذ� �المر يف �لكثري من �مل�صاهد �لتي يقدمها �هلل تعاىل لنا يف كتابه 
�لعزيز عن نتائج عدم طاعة �النبياء و�ل�صاحلني و�هل �لعلم و�ملعرفة كل 

يف ميد�نه و�خت�صا�صه.
ومن �المثلة يف تاريخ �ال�صالم جند �ن �مل�صلمني قد حققو� �لن�صر �ملوؤزر 
�لر�صول �الكرم )�صلى  وتنفيذهم الو�مر  �لتامة  ب�صبب طاعتهم  بدر  يوم 
�هلل عليه و�آله و�صلم(، �أما يف �أحد فقد �أر�د �هلل تعاىل �ن يري �مل�صلمني 

�لطاعة فوقع ما وقع من نك�صة ومن خ�صائر ما كان لها  نتائج عدم 
�ن تقع لو �ن�صت �مل�صلمون لر�ي �لر�صول )�صلى �هلل عليه و�آله 

وجهلته  عيونهم  �أب�صرته  ما  على  يعتمدو�  ومل  و�صلم( 
حلومهم.

خمالفة  عمليات  �دت  فقد  �ل�صديد  ولال�صف 
�إح��د�ث �لكثري من  �الو�م��ر  �اللهية و�لنبوية �ىل 

�همها  تكون  وتكاد  �ال�صالمي،  �لدين  يف  �لت�صدعات 
و�صلم(  و�آله  �لر�صول )�صلى �هلل عليه  الأمر  �الن�صياع  عدم 

لالأمة  �أمان  باأنها  نقلها  من  و�صفها جميع  �لتي  و�صيته  كتابة  يف 
�لعلم  �أهل  �آر�ء  بعدها عمليات خمالفة  لتتو�ىل  �ل�صالل،  من 

�ل��رب��اين وع��ل��ى ر�أ���ص��ه��م �أئ��م��ة �أه��ل 
�لبيت عليهم �ل�صالم.

فقد  �لطاعة  لدر�س  �مل�صرقة  �مل�صاهد  و�أما 
جتلت يف �أبهى �صورها و�أعبق نفحاتها يف �إطاعة 
و�مل�صيئة  للرغبة  �ل�صالم  عليه  �حل�صني  �الم��ام  تلبية 
و�صحبه  بيته  �أه��ل  من  ونفي�س  غ��ال  كل  وتقدميه  �اللهية 
لعلمه  �صبايا،  ن�صاءه  تقدميه  وكذلك  لل�صهادة،  �لطاهرة  ونف�صه 
ب��اأن �الم��ام �حل�صني عليه  �أح��د  ب��اأن �هلل تعاىل �صاء ذل��ك، وال يظنن 
ما  وغريها  و�ملعرفة  �لعلم  من  لديه  يكن  مل  �أو  خم��ري�،  يكن  مل  �ل�صالم 
ميكنه من �لنجاة مما وقع، ولكن معرفته �لتامة ب�صرورة و�أهمية ونتائج 

�لطاعة كان ور�ء ما �أقدم عليه )�صالم �هلل عليه(.
و�أما �ليوم فها هو �لعامل كله ي�صهد �لنتائج �ملبهرة النت�صار�ت �بناء �لعر�ق 
من �لقو�ت �مل�صلحة �لبطلة و�ملتطوعني �لذين �طاعو� ولبو� ند�ء �ملرجعية 
�لعنجهية  �لرببرية  للهجمة  و�صدهم  �لغيارى،  �لع�صائر  و�بناء  �لر�صيدة 

لد�ع�س �الرهابي �ملدعوم من كثري من قوى �ل�صر يف �لعامل.
�أهل �لعلم و�ملعرفة   �أدنى �صك باأن طاعة  ولقد �ثبتت �لوقائع مبا ال يقبل 

فيه �لنجاة و�لنجاح ويف خمالفتهم �لندم و�خل�صر�ن.
من هنا قد يكون �أحد ��صباب غياب �المام �لقائم �ملنتظر )�أرو�ح �لعاملني 
�أو  �ملوؤمنني  �و  �ملوؤيدين  �و  �ملنا�صرين  قلة  لي�س  وتاأخري ظهوره  �لفد�(  له 
�البطال و�ل�صجعان، بل قلة �ملطيعني، فمتى ما توفر �ملطيعون ال �صك �ن 
�لظهور و�قع ال حمالة، وخري ما ي�صتدل به على هذ �لر�أي و�قعة �صاحب 
�الإمام �ل�صادق �لذي �لقى بنف�صه يف �لتنور �مل�صجور �طاعة الو�مر مواله، 

مقدما للجميع �صورة حية ملا ينبغي �ن تكون عليه �لطاعة.
وهكذ� ينبغي على �ملوؤمنني كافة تدريب �أنف�صهم وتطبيق هذ� �لدر�س 
ما  �ىل  ي�صتمعو�  ال  و�أن  �الأم��ر،  �أويل  �طاعة  يف  حرفيا  تطبيقا 
متليه عليهم �آر�وؤهم بغري علم فقد ورد عن عبد �لرحمن 
�أبا عبد�هلل ) عليه �ل�صالم  بن �حلجاج قال : �صاألت 
( عن جمال�صة �أ�صحاب �لر�أي، فقال : جال�صهم 
�أن   : �لرجال  تهلك فيهما  و�إي��اك عن خ�صلتني   ،
علم،  بغري  �لنا�س  تفتي  �أو  ر�أي���ك،  م��ن  ب�صيء  تدين 
بن  ليون�س  �ل�صالم  عليه  �لكاظم  �الم��ام  قول  عن  ورد  وما 
من نظر براأيه  ! ال تكونن مبتدعا..  يا يون�س   : عبد �لرحمن، 

هلك.....   • رئي�س التحرير
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اخبار وتقاريراخبار وتقارير

�ل�صعبي  �حل�صد  لدعم  �لعليا  �للجنة  با�صرت 
قو�فل  بت�صيري  �ل�صيعي  �لوقف  لديو�ن  �لتابعة 
ج��دي��دة حم��م��ل��ة ب���امل���و�د �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة و�ل��دع��م 
�للوج�صتي �ىل قو�تنا �الأمنية وح�صدنا �ملقد�س 

�ملر�بطني يف جبهات �لقتال . 
�للجنة  رئي�س  �خل��اق��اين  طاهر  �ل�صيخ  وق��ال 
من  بتوجيه   " �ل�صعبي  �حل�صد  لدعم  �لعليا 
�ل�صيد  �صماحة  �ل�صيعي  �لوقف  دي��و�ن  رئي�س 
عالء �ملو�صوي )د�مت بركاته( مت جتهيز عدة 
يحتاجه  ما  وجميع  �لغذ�ئية  باملو�د  �صاحنات 
�مل��ق��ات��ل��ني م��ن م���و�د ���ص��روري��ة الإد�م����ة زخ��م 
�ملعركة بعد �ن �طلعنا على �حتياجات �ملقاتلني 
وبع�س  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �ل��ق��ت��ال  ب��ع�����س حم����اور  يف 
الحقة  رحلة  وهناك  لها  �مل�صاندة  �لت�صكيالت 
�لقطعات  �ىل  بها  �صنتوجه  �ل��ق��ادم  �الأ�صبوع 

�هلل  ون�صال  �ملو�صل  غرب  حمور  يف  �ملر�بطة 
�ن تكون لنا �صفر�ت قادمة وقو�فل �أخرى كي 
ن�صتطيع �ن نقدم لهم �لدعم �لكايف وهذ� قليل 

بحقهم جتاه ما قدموه من �جل تربة �لعر�ق ".

يََّطلِعُ على المعالم التاريخية واألثرية في مرقد أمير المؤمنين )علية السالم(
�لطبقات  خمتلف  مي��ث��ل  ���ص��ي��اح��ي  وف���د  ز�ر 
�ملجتمعية يف تايو�ن مرقد �أمري �ملوؤمنني )عليه 
�ل�صالم( ر�فقه م�صوؤولو ق�صم �لعالقات �لعامة 

بالعتبة �لعلوية. 
و قال �ملر�صد �لتايو�ين توم �صن " زيارتنا �ىل 
ولل�صعب  للعامل  حتديا  تعد  �الأ���ص��رف  �لنجف 

�لتايو�ين باأن �ملدينة �آمنة وفيها مرقد �صريف 
وهو مرقد �الإمام علي يزوره �ملنتمون ملختلف 
ب�صورة طبيعية  و�الأدي��ان  و�الأع��ر�ق  �لطو�ئف 

دون �أية معوقات".
مدينة  يف  �ل�صياحة  هيئة  ممثل  �و�صح  فيما 
�لنجف �الأ�صرف �أزهر عبد �هلل جميد �ملر�فق 

للعتبة  �الإع���الم���ي  ل��ل��م��رك��ز  �ل�����ص��ي��ف  ل��ل��وف��د 
تايو�ن  �لقادم من  �ل�صياحي  " �لوفد  �ملقد�صة 
�صن  توم  تايو�ين  دويل  �صياحي  مر�صد  برفقة 
تزور  �صياحية  جمموعة  برفقة  �ليوم  ج��اء   ،
خالل  م��ن  ر�أت  �أن  بعد  م��رة  الأول  �ملحافظة 
�ملعامل  روع��ة  للعتبة  �لر�صمي  �مل��وق��ع  �إع���الم 
�ملرقد  �أرج��اء  يف  �ملنت�صرة  �الأثرية  �لتاريخية 
�ل�صريف فرغبت  و�ل�صحن �حليدري  �لطاهر 
ونقلها  �ملعامل  تلك  على  كثب  عن  �الط��الع  يف 

�ىل �ل�صعب �لتايو�ين".

م�صكورة  �لعلوية  �لعتبة  لنا  قدمت  و�أ�صاف" 
�لتايو�ين  للوفد  ن�صخة من كتاب نهج �لبالغة 
من  �ل�صادرة  و�الخالق  �الن�صانية  ر�صالة  وهو 

�الإمام علي )عليه �ل�صالم(".

تسير قوافل متتالية لدعم القوات األمنية والحشد المقدس
اللجنة العليا لدعم الحشد الشعبي

وفد سياحي تايواني
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•�بر�هيم �لعويني/ 
تبني  على  �ملقد�صة  �حل�صينية  �لعتبة  تعمل 
�اليتام ورعايتهم رعاية خا�صة حيث تقدم لهم 
و�لتعليمية  �لرتبوية  �خلدمات  من  جمموعة 
وتوفر  ماديًا  وتعينهم  و�لرتفيهية  و�ل�صحية 

لهم كل ما يحتاجونه .
وقال مدير مكتب �المني �لعام للعتبة �حل�صينية 
 " �لبناء  ها�صم  �لدين  �صعد  �ل�صيد  �ملقد�صة 
�لعديد  تبنت  �ملقد�صة  �حل�صينية  �لعتبة  �ن 
 ، �الي��ت��ام  �صريحة  تخ�س  �لتي  �مل�صاريع  من 
للعتبة  �لتابع  زينب  �حل��ور�ء  �قام مركز  حيث 
�ملقد�صة بتكرمي عدد من �يتام وعو�ئل �صهد�ء 
قبل  من  �عد  برنامج  �صمن  �ل�صعبي  �حل�صد 
�ل�صتوية  و�ملالب�س  �ملد�فئ  توزيع  مت  و  �ملركز، 
من  عائلة   100 م��ن  �ك��ر  على  و�لبطانيات 
ي�صمل  �لربنامج  "  �ن  مبينا   ، مدينة كربالء 

�ملحافظات �الخرى �ي�صا ".
�هتمت  �حل�صينية  �لعتبة    " �ن  �لبناء  وتابع 
باجلانب �لرتبوي و�لتعليمي �ي�صا حيث قامت 
�ن  بعد  لالأيتام   م�صلم  �والد  مدر�صة  بت�صييد 
تربع �حد �الخوة بقطعة �الر�س تبلغ م�صاحتها 
1250 مرت مربع يف �صارع �لبوبيات وقد و�صلت 
ن�صبة �الجناز 55% و�لعمل جاري يف �إكمالها، 
�صيتم  باالأيتام  خا�صة  رو�صة  هناك  �ن  كما 
�فتتاحها قريبا يف حي �حل�صني مبدينة كربالء 

رو���ص��ة  جلعله  ببيت  �الخ����وة   �ح���د  ت���ربع  �ذ 
لالأيتام ".

خا�صة  مد�ر�س  �ربع  " هنالك  �ن  �ىل  و�أ�صار 
وهي  �ملقد�صة  �لعتبة  عليها  ت�صرف  باالأيتام 
و�لثانوية  �البتد�ئية  رقية  �ل�صيدة  مدر�صة 
�الب��ت��د�ئ��ي��ة  �ال���ص��غ��ر  ع��ل��ي  وم��در���ص��ة  للبنات 
ملمثلية  تابعة  �ملد�ر�س  وهذه  للبنني  و�لثانوية 
�ن  حيث  كربالء  يف  �ل�صي�صتاين  �ل�صيد  مكتب 
�ملد�ر�س  هذه  حتت�صنهم  يتيما   970 من  �كر 
نقل  م��ن  ت��ام��ة  رع��اي��ة  لهم  وت��وف��ر  حل��د �الن 
ورعاية  غذ�ئية  ووجبات  وقرطا�صية  وتعليم 
��صطحابهم  يتم  ذلك  �ىل  باالإ�صافة  �صحية 
يف  �صفر�ت خارج �ملحافظة بني فرتة و�أخرى 
�خلدمات  �ف�صل  تقدمي  يف  متو��صل  و�لعمل 

لهذه �ل�صريحة ".

العتبة الحسينية المقدسة
رعاية خاصة لأليتام وخدمات مختلفة
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اخبار وتقاريراخبار وتقارير

قال ممثل �ملرجعية �لدينية �لعليا يف كربالء �ملقد�صة �ل�صيخ عبد �ملهدي 
بالعتبة  مكتبه  يف  �أمريكا  م�صلمي  من  وفد�  ��صتقباله  لدى  �لكربالئي 
هذ�  يف  معينة  جماالت  يف  نن�صط  �ن  نحتاج  نحن  �ملقد�صة:  �حل�صينية 
�لوقت، وهي �أن كثري� من �ل�صباب يف �لعامل �لغربي مل يطلع على حقيقة 
وو�صائل  �الجتماعي  �لتو��صل  و�صائل  خالل  من  �صاهده  و�منا  �الإ�صالم 
�النرتنت، فعلينا �أن نريهم �صورة �ال�صالم �حلقيقية، وعلينا �ن نن�صط 
�كر يف هذ� �جلانب، الأننا ن�صاهد �لكثري من �صريحة �ل�صباب خا�صة 

قد خدعتهم مبادئ �لتطرف، فعلينا �النفتاح و�لتو��صل مع �ل�صباب. 
�ىل  للح�صور  و�لن�صاء  لل�صباب  دع��وة  توجيه  �ىل:  �لكربالئي  ودع��ا 
مع  تعاملو�  و  �ميانهم،  تقوية  �ج��ل  من  هناك  تقام  �لتي  �لن�صاطات 
�الخ��ري��ن ب��رف��ق ول��ني و�ب��ت��ع��دو� ع��ن �الم���ور �حل�صا�صة و�الن��ت��م��اء�ت 
�لفعاليات  من  و�كرو�  دينكم،  تهم  ��صا�صية  باأمور  و�ن�صغلو�  �ل�صيقة، 
�لرتبوية  �لدرو�س  ووفرو�  �ل�صالة،  و�قامة  �لودية  و�للقاء�ت  �لثقافية 
�نف�صكم  على  تنغلقو�  وال  و�ل�صابات  و�ل�صباب  �ل�صن  ل�صغار  و�لتعليمية 

فهذ� غري �صحيح، وتعاي�صو� مع �ملجتمع، م�صيفا: �در�صو� �لفقه وتعلمو�  
�لدرو�س، ومار�صو� هو�ياتكم  �صمن حدود  علوم �لقر�آن �لكرمي وبقية 
و�صروط �ل�صرع فاجلمع بني هذه �المور ال م�صكلة فيه مع �البتعاد عن 
�الجو�ء �لتي فيها �مور حمرمة، والبد من �العتناء باملر�أة لكونها حتتاج 

�ىل رعاية خا�صة.
فيما قال م�صوؤول �لوفد �المريكي �لدكتور مهدي هز�ري" لقد ��صتفدنا 
من ن�صائح ممثل �ملرجعية �لدينية، و �صناأخذ بهذه �لتوجيهات �ل�صديدة 
ونطبقها كونها تهمنا كم�صلمني ال�صيما �ننا نو�جه جملة من �لتحديات 
ومنها �صرورة �حلفاظ على �لهوية �لدينية و�لثقافية، وتعريف �الآخرين 

مببادئ �ال�صالم �ل�صمحاء ومو�جهة خطر �لتطرف.
جدير بالذكر �ن زيارة �لوفد �لدويل جاءت بالتن�صيق مع �صعبة �العالم 
ال�صت�صافة  برناجمها  �صمن  �ملقد�صة  �حل�صينية  �لعتبة  يف  �ل���دويل 
تاأخذ على عاتقها  �لعامل  و�إعالمية من خمتلف دول  �صخ�صيات دينية 

بيان حقيقة ما يجرى يف �ل�صاحة �لعر�قية. 

عايشوا المجتمع وعرّفوا العالم باإلسالم الحقيقي
الشيخ الكربالئي لوفد مسلم من أمريكا
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�لعتبة  يف  و�لثقافية  �لفكرية  �ل�صوؤون  ق�صم  �أطلق 
�لعبا�صية �ملقد�صة يوم �م�س �ل�صبت )17ربيع �الأّول 
2016م(  �الأّول  ل���)17ك��ان��ون  �مل��و�ف��ق  1438ه����( 
�صعبة  تبنته  �لذي  للمعلوماتية  �الإلكرتوين  �ملرجع 
�الإلكرتوين(  �ملرجع  )وحدة  و�لبحوث  �لدر��صات 
من  �صنني  ثالث  قر�بة  به  �لعمُل  ��صتغرق  و�ل��ذي 

�لعمل �ملتو��صل.
�ملرجع  �نطالق  عن  �الإع��الن  �ن  مر��صلنا  ونقل 
�الل���ك���رتوين ج���اء ���ص��م��ن م��ن��ه��اج ح��ف��ل �خ��ت��ت��ام 
ة بذكرى والدة �لر�صول  �الحتفالّية �ل�صنوية �خلا�صّ
وحفيده  و�آل��ه(  عليه  �هلل  حممد)�صلى  �الأعظم 
�أقامته  �ل��ذي  �ل�صالم(  �ل�صادق)عليه  �الإم���ام 
حتت  و�لعّبا�صية  �حل�صينّية  �ملقّد�صتان  �لعتبتان 
�صعار: )وما �أر�صلناك �إاّل رحمًة للعاملني( يف قاعُة 
�الإمام �حل�صن)عليه �ل�صالم( يف �لعتبة �لعّبا�صية 

�ملقد�صة.
م�������ص���وؤوُل وح�����دة �مل���رج���ع �الإل�����ك�����رتويّن حممد 
�و���ص��ح يف كلمته  �ل��ن�����ص��ر�وي  �ل�����ص��اح��ب  ع��ب��د 
ُيعّد  "�ملوقع  �أن:  ة بهذ� �مل�صروع  �لتعريفّية �خلا�صّ
�ملعلومة  ع��ن  �لبحث  ع��امل  يف  ج��دي��دة  �نطالقة 
وخ�صائ�س عر�صها و�لفهر�صة �ملو�صوعّية �ملتقنة 
و�أوثقها،  �مل�صادر  �أهّم  �ملنتخبة من  للمو�صوعات 
ف�صاًل عن �إ�صافة �لعديد من �ملمّيز�ت كال�صمولية 
و�لعلمّية  �لدينّية  �ملختلفة  �الخت�صا�صات  يف 
و�ملعارف  �لعلوم  فروع  من  وغريها  و�الجتماعّية 

باإ�صر�ف كو�در �أكادميّية خمت�صة".

�مل�صروع  الإمت���ام  زمني  �صقف  ُ"و�صع  �أن���ه:  وب��ني 
ومت بحمد �هلل تعاىل �إجنازه يف �ملدة �ملحّددة له 
عام  من  �لتا�صع  �ل�صهر  يف  به  �ل�صروع  ب��د�أ  حيث 

تغذيته  �كتمال  حتى  �لعمل  ليتو��صل  )2013م( 
باأكر من )70( �ألف مو�صوع وهذه ُتعترب �ملرحلة 
�أخرى  �الأوىل من هذ� �مل�صروع و�صتعقبها مر�حل 
كالرتجمة من �أجل فتح حلقٍة تو��صلّية مع خمتلف 
ثقافات �لعامل و�إنتاج �صل�صلة من �ملرئّيات �ملعرفّية 

و�لعلمّية ون�صرها".

عن  �ملوقع  مييز  ما  "�أهّم  �أّن:  �لن�صر�وي  و�أك��د 
�أكادميّية  ك��و�در  قبل  من  ُي��د�ر  �أن��ه  �ملو�قع  باقي 
عن  �ملت�صّفح  ُيغني  وكذلك  ة،  خمت�صّ وح��وزوّي��ة 
 : �ملوقع  �أن  مو�صحًا  �آخ��ر،  �ىل  موقٍع  من  �لتنّقل 
يحتوي على كمٍّ هائل من �ملو�صوعات، ويبلغ عدد 
�أق�صام �ملوقع �لرئي�صّية و�لفرعية حو�يل )1974( 
مقتب�صة  �ملوجودة  �ملو�صوعات  �أن:  م�صري�  ق�صمًا، 

من �أهّم �مل�صادر و�ملر�جع".

اخبار وتقاريراخبار وتقارير

تطلق المرجع االلكتروني للمعلوماتية في فضاء الشبكة العنكبوتية
العتبة العباسية المقدسة

حول اساليب داعش في تجنيد الشباب الغربي
ندوة حو�رية  �لكوفة  وبالتعاون مع جامعة  �ملقد�صة  �لعتبة �حل�صينية  �قامت 
حول ��صاليب د�ع�س يف جتنيد �ل�صباب �لغربي و�ر�صالهم �ىل �لعر�ق و�صوريا.
موؤ�ص�صة  رئي�س  مب�صاركة  �لكوفة  جامعة  رئا�صة  قاعة  يف  �لندوة  و�قيمت 
رم�صان يف بريطانيا �ل�صيخ حممد عمر بن رم�صان  وم�صوؤول م�صجد �مللك 
�ملقد�صة  �حل�صنية  �لعتبة  وممثلي  خان  �أكرب  حممد  �جنلو�س  لو�س  يف  فهد 

و��صاتذة جامعة �لكوفة.
من  ياأتي  بريطانيا  يف  �لتطرف  �ن  �لندوة  يف  حديثه  خالل  رم�صان  وذكر 
�لبع�س  �صوه  �إذ  و�صوريا  �لعر�ق  يف  يجري  ما  بحقيقة  �مل�صلمني  بع�س  جهل 

معامل �حلقيقة و�أدعى بان �ل�صيعة يقتلون �ل�صنة وهذ� ما كنت �عتقده �صابقا 
علمائي  وفد  برفقة  �لعر�ق  يف  �حلقائق  لتق�صي  بجولة  قمت  �ن  بعد  ولكن 
ملا  �ملا�صي تغريت قناعاتي فقد وجدت �حلقيقة مغايرة  �لعام  بريطاين يف 

كنت �عتقده.
 وقال رئي�س جامعة �لكوفة �لدكتور عقيل عبد يا�صني ملر��صلنا: �ن لهذه �لندوة 
فائدة كبرية حيث مت �لتطرق �ىل كيفية �ر�صاء �ل�صالم وف�صح ��صاليب د�ع�س 
�لر�مية لتمزيق وحدة �مل�صلمني وزرع �لتفرقة فيما بينهم وكيفية �لق�صاء على 

د�ع�س �الرهابي.
يعد  يا�صني:  قال  �لعاملية  لل�صخ�صيات  �حل�صينية  �لعتبة  ��صت�صافة  وح��ول 
�لهامة  �لرب�مج  من  و�ل�صحفية  �لدينية  �ل�صخ�صيات  ��صت�صافة  برنامج 
و�ملتميزة و�لتي ترتك ب�صمات لي�س فقط على �حلركة �ال�صالمية يف �لعر�ق 
لها  نتمنى  �ملقد�صة،  �لعتبة  تبذلها  �جمع، وهي جهود كبرية  �لعامل  بل على 

�لتوفيق.
ح�صن  �ملقد�صة  �حل�صينية  �لعتبة  يف  �ل��دويل  �الع��الم  �صعبة  م�صوؤول  وذك��ر 
�ل�صخ�صيات  من  عدد�  ��صت�صافت  �ملقد�صة  �حل�صينية  �لعتبة  �ن  �جلبوري: 
�لعلمائية و�ل�صحفية �لعاملية لتطلعها على �الو�صاع يف �ملناطق �ملحررة من 
د�ع�س، وبيان حقيقة ما يجرى يف �ل�صاحة �لعر�قية، وت�صليط �ال�صو�ء على 

وحدة �لعر�قيني وتكاتفهم ووقوفهم معا �صد كيان د�ع�س �الرهابي.

ندوة حوارية
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الجمـــــــــعةشـــــــذرات • الشيخ عبد المهدي الكربالئي
• المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة )دام عزه(

�جلمعة  ل�صالة  �لثانية  �خلطبة  خالل  �لعليا  �لدينية  �ملرجعية  ممثل  قال 
�مل��و�ف��ق  �حل��ج��ة/1437ه���  28/ذي  يف  �ل�صريف  �حل�صيني  �ل�صحن  يف 
�صورة  من  �ل�صريفة  �الآي��ات  بع�س  �أق��ر�أ  �خو�تي  �خوتي  2016/9/30م" 
ِيَثاَق  وَن �ملمْ ِ َوال َينُق�صُ ِد �هللهَّ ِذيَن ُيوُفوَن ِبَعهمْ �لرعد، قال �هلل تبارك وتعاىل: )�لهَّ
ُهممْ َوَيَخاُفوَن �ُصوَء  َن َربهَّ �َصومْ َل َوَيخمْ ُ ِبِه �أَنمْ ُيو�صَ ُلوَن َما �أََمَر �هللهَّ )20( َو�لهَِّذيَن َي�صِ
َو�أَنَفُقو�  الَة  �ل�صهَّ َو�أََقاُمو�  ِهممْ  َربِّ ِه  َوجمْ ِتَغاَء  �بمْ و�  رَبُ �صَ َو�لهَِّذيَن  �َصاِب )21(  ِ �حلمْ
َبى  ُعقمْ َلُهممْ  َلِئَك  �أُومْ َئَة  يِّ �ل�صهَّ �َصَنِة  َ ِباحلمْ َرُءوَن  َوَي��دمْ َوَعالِنَيًة  �ِصّرً�  َناُهممْ  َرَزقمْ ا  مِمهَّ

�ِر... �لدهَّ
بعدها  وما  قبلها  وما  �ل�صريفة  �اليات  "هذه  �ن  �ل�صايف  �ل�صيد �حمد  وبنّي 
تتحدث عن �لتز�مات بني �هلل تعاىل وبني عباده و�هلل تعاىل ي�صدد على �ن 
�اللتز�مات  �ن  �ىل  ن�صري  �ن  ونريد  بها،  �اليفاء  من  البد  �اللتز�مات  هذه 
و�ملو�ثيق البد من �اليفاء بها وهذ� �اليفاء بها نوع من �نو�ع �حرت�م �ل�صخ�س 
لنف�صه.. �الن�صان عندما يحرتم نف�صه يلتزم باملو�ثيق و�لعهود �لتي �برمها 

مع �هلل تعاىل ومع �الآخرين وخالف ذلك �صتكون هناك عاقبة �صيئة".
وتابع �ل�صايف، "بالنتيجة �الن�صان �لذي ال يلتزم ي�صعر بقر�رة نف�صه �نه قد 
خالف �صيء قد يكابر وقد يدعي دعوى خالف ذلك لكن بالنتيجة هو خرج 
عن �لتز�م نف�صه بحيث �ذ� بقي فيه بقية من �ل�صمري �صيبقى هذ� �ل�صمري 
يوخزه و�ن كابر وقد ي�صعر بذلك بعد �ن ي�صقط كل �صيء ما يف يده عندما 
�ل�صعور  وهذ�  ي�صعر  ذلك  عند  حياته  من  �الخرية  �للحظات  وتبد�أ  ي�صّجى 
�اللتز�مات  كانت  كلما  نبني  �ن  نريد  "نحن  �ىل،  الفتًا  مندم".  حني  والت 

و��صعة كلما كانت �مل�صوؤولية قطعًا معّظمة".
و�أ�صار �ىل �ن "م�صاألة �حل�صاب و�لثو�ب و�لعقاب هي م�صاألة ُعقالئية مبعنى 
�ن �لُعقالء درجو� على تنظيم �أمورهم وقننو� قو�نني لذلك ثم �حرتمو� هذه 
�لقو�نني ثم بعد ذلك بد�أو� يحا�صبون من يخالف �لقانون ويثيبون من يو�فق 

�لقانون...
و�أكد �ل�صايف" �ذ� �صربنا �لقانون عر�س �حلائط �و مل ن�صع قانون �أ�صاًل 
ف�صيتحول  بالقو�نني  يلتزم  مل  �ذ�  و�لب�صر  فو�صى..  �ىل  �الأم��ور  ف�صتتحول 
نرى  ونحن  �حلماقات..  جميع  �صريتكب  الأنه  �لغاب  �صريعة  من  �أ�صو�أ  �ىل 
�صيظلم  نف�صه  يحرتم  ال  فانه  �لعقالئي  �لقانون  يحرتم  مل  �ذ�  �الن�صان  �ن 
و�صعت  �لتي  �أمن �حل�صاب من �جلهة  الأنه  و�صيعتدي  و�صينتهك  و�صيتجاوز 

�لقانون..

�جلمعة  ل�صالة  �لثانية  �خلطبة  خالل  �لعليا  �لدينية  �ملرجعية  ممثل  قال 
نعي�س يف هذه  �ملو�فق 2016/10/7م" �ننا  يف 5/حمرم �حلر�م/1438ه� 
لال�صالح  وخروجه  �ل�صالم(  )عليه  �حل�صني  �الم��ام  نه�صة  ذك��رى  �الي��ام 
�لتي حلت  و�لفاجعة  و�صلم(  و�آله  ر�صول �هلل )�صلى �هلل عليه  �مة جده  يف 
و��صحابه  بيته  �هل  من  جمع  و��صت�صهاد  با�صت�صهاده  و�مل�صلمني  باال�صالم 
يتد�ولها  �لعظمى جو�نب كثرية  و�لفاجعة  �لكربى  �لنه�صة  ولتلك  �مليامني، 
– ونحن  ن�صري هنا  �ن  نريد  ولكن  و�لتحقيق،  بالبحث  و�ملعرفة  �لعلم  �هل 
نعي�س هذه �اليام �لعا�صور�ئية �حلزينة- �ىل جانب من تلك �جلو�نب وهو 
ما ميثله �حلزن و�الأ�صى على م�صاب �صيد �صباب �هل �جلنة )عليه �ل�صالم( 
من �همية يف مدر�صة �هل �لبيت عليهم �ل�صالم، فقد دلت �الثار و�لن�صو�س 
�ملت�صافرة عن �ئمة �لهدى عليهم �ل�صالم على �ن �لبكاء على �حل�صني )عليه 
�ل�صالم( و�ظهار �حلزن على م�صابه عبادة بنف�صها يتقرب بها �ملوؤمن �ىل 
�لثو�ب  جزيل  وت�صتوجب  و�صلم(  و�آل��ه  عليه  �هلل  )�صلى  ر�صوله  و�ىل  �هلل 
�لعابدين  زين  �المام  �بيه  عن  �لباقر  �المام  عن  ورد  فقد  �الجر،  وعظيم 
على  ت�صيل  حتى  عيناه  دمعت  موؤمن  )�أمي��ا  يقول:  كان  �نه  �ل�صالم  عليهما 

خديه يف ما م�ّصنا من �أذى من عدونا يف �لدنيا بّو�أه �هلل منزل �صدق(.
�ل�صالم(  )عليه  �ل�صادق  �المام  عن  ورد  �لكربالئي" لقد  �ل�صيخ  و�أ�صاف 
تقّلبت  �لتي  �خل��دود  تلك  �رح��م  )�للهم  فيقول:  �صجوده  يف  يدعو  كان  �نه 
جَرت  �لتي  �الأع��ني  تلك  �رح��م  و  �ل�صالم(  )عليه  عبد�هلل  �أب��ي  ُحفَرِة  على 
ُدُموعها رحمة لنا و�رحم تلك �لُقلوب �لتي جزعت و�حرتقت لنا و�رحم تلك 
�ل�صرخة �لتي كانت لنا(. مو�صحا" �ن �حلزن على م�صاب �صيد �ل�صهد�ء 
)عليه �ل�صالم( مظهر �صادق من مظاهر �حلب و�لوالء لنبي هذه �المة و�آله 
�الطهار �لذين ��صطفاهم �هلل -تعاىل- و�أمر مبودتهم وحبهم وجعل ذلك 
�أجرً� �ال �ملودة يف  �أ�صاألكم عليه  �جر هذه �لر�صالة، قال �هلل تعاىل )قل ال 
عليه  �هلل  )�صلى  �لنبي  عن  �ل�صريفة  �لرو�يات  ��صتفا�صت  وقد  �لقربى(، 
و�آله( يف �ن �ملر�د من �لقربى �لذين �أوجبت �الآية �لكرمية مودتهم هم علي 
وفاطمة و�بناهما �حل�صن و�حل�صني عليهما �ل�صالم... �ن هذ� �حلب يجب 
�ن يالم�س �صغاف قلوب �ملوؤمنني ويجري مع دمائهم يف عروقهم، هذ� �حلب 

�لذي هو �صعبة من �صعب حب �هلل -عّز وجّل- بحب �وليائه..."

الكربالئي: احلزن على م�ساب االمام احل�سني -عليه ال�سالم- ال�سايف: ُن�سدد على �سرورة احرتام القانون ومنع خمالفته
من مظاهر الوالء للنبي االأكرم)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(
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• السيد احمد الصــــافيالجمـــــــــعةشـــــــذرات
• المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة )دام عزه(

قال ممثل �ملرجعية �لدينية �لعليا �ل�صيد �حمد �ل�صايف خالل �خلطبة �لثانية 
ل�صالة �جلمعة يف 12/حمرم �حلر�م/1438ه� �ملو�فق 2016/10/14م �ن 
"�لتاريخ مل يذكر لنا �ن �حد �أ�صحاب �المام �حل�صني )عليه �ل�صالم( قد 
جنب وحاول �ن يتم�صكن �ىل �العد�ء �و حاول �ن يرت�جع خوفًا من �صيوف 
�لطرف �ملقابل.. ورغم قلة عدد �أ�صحاب �الإمام �حل�صني )عليه �ل�صالم( يف 
و�قعة �لطف وكرة جي�س �لعدو و�جو�ء �ملعركة من �ل�صر�خ و�أمل �جلر�ح... 
هذ� �مل�صهد مل يرعب �أ�صحاب �الإمام �حل�صني )عليه �ل�صالم( بحيث كان 

�لو�حد منهم ميثل جي�صًا كثريً� فاإذ� هجم يفر �الأعد�ء من بني يديه..."
وبني �ل�صيد �ل�صايف" �ن هذ� �مل�صهد �لعا�صور�ئي عرَب بعد 1400 �صنة �ىل 
�أن ت�صلل �ىل نفو�س و�أج�صاد �الأخوة �الأعزة �لذين ير�بطون �الن يف �صاحات 
�لتي  و�لب�صالة  �لقتالية  �حلالة  �ن  �صفاهًا  و�صمعنا  منهم  ور�أي��ن��ا  �لوغى 
��صتمدوها من هذه �ملدر�صة �لعا�صور�ئية فهي مدر�صة منتجة.. رغم تقادم 
حالة  يف  نكون  عندما  قال  �صمعناه  منهم  �لبع�س  بحيث  و�لع�صر  �الأزم��ان 
نحتاج �ىل 10 �أ�صخا�س كان يقفز �لينا �أكر من 30 �صخ�س وهوؤالء يندفعون 

�ىل �ملوت �ندفاعًا قويًا وبا�صاًل على رغم قلة �المكانات عند �لبع�س...
�البطال  �الآن  ...نعم  �لبطولة  بهذه  مبوقف  يظفر  مل  �لتاريخ  �ن  مبينا" 
يحاولون وقد جنحو� �ن ي�صتمدو� من هذه �ملدر�صة ��صتمد�دً� قويًا وو�جهو� 
�العد�ء بقلوب قوية وب�صجاعة ما بني �ل�صاب قد ال يتجاوز �ل�صابعة ع�صرة 
من عمره �و بني كهل كاأنه ي�صبه نف�صه بحبيب �و م�صلم بن عو�صجة عندما 
وقوة يف  ر�أيناه مبعنويات عالية  ما  و�قعًا  ي�صلون �ىل 80 عامًا وهذ�  كانو� 

دينهم وهوؤالء يتلذذون بالهجوم وباملنية كالتذ�ذهم مبحالب �أمهاتهم...
�أما �جلنبة �لثانية فبنّي ممثل �ملرجعية �لدينية �لعليا �نها م�صاألة �لب�صرية، 
وقّلما يظفر قائد مهما يكن باأ�صحاب باأجمعهم عندهم ب�صائر.. و�المام 
هوؤالء  وجود  �لِنعم  جملة  من  وتعاىل  تبارك  �هلل  �ل�صالم(  )عليه  �حل�صني 

�ال�صحاب �لذين كانو� يتمتعون بب�صرية ال ميكن �ن ُتخرتق..
و�قعًا  �ملعارك  �الآن يف  يقفون  و�لذين  يجاهدون  �لذين  هوؤالء  و�أ�صاف" �ن 
-تبارك  و�هلل  �ع��ّزة  فهوؤالء  لنا  يدعو�  �ن  منهم  ونطلب  لهم  ندعو�  نحن 
و�ملقد�صات  و�لعر�س  �الأر�س  يحمون  �أنهم  و�صجاعة  قوة  �أعطاهم  وتعاىل- 

و�لبالد و�ن �صاء �هلل تعاىل يكون �لن�صر هو حليفهم..

قال ممثل �ملرجعية �لدينية �لعليا �ل�صيخ عبد �ملهدي �لكربالئي �خلطبة �لثانية 
ل�صالة �جلمعة يف 19/حمرم �حلر�م/1438ه� �ملو�فق 2016/10/21م" يف 
هذه �اليام �خلالدة حيث يخو�س رجال �لعر�ق �البطال يف �جلي�س و�ل�صرطة 
�لغيارى..  �لع�صائر  و�بناء  �ملتطوعني  وجحافل  �لبي�صمركة  وقو�ت  �الحتادية 
و�ملقد�صات..  و�لعر�س  �الر�س  عن  دفاعًا  و�لكر�مة  و�ل�صرف  �لعز  معارك 
رج�س  من  �لكر�م  �هلها  وتخلي�س  �لعزيزة  نينوى  حمافظة  حترير  معارك 
ونثمن جهودهم  – قادة ومقاتلني-  �لد�ع�صي نحيي هوؤالء �الحبة  �الرهاب 
ون�صد على �يديهم ونبارك لهم �نت�صار�تهم ونت�صرع �ىل �هلل �لعلي �لقدير 
�ن يرعاهم ويحميهم وين�صرهم على �عد�ئهم �لظالميني �الرهابيني ويتغمد 
�صهد�ئهم �البر�ر بالرحمة و�لر�صو�ن ومين على جرحاهم بال�صفاء و�لعافية 
منا�صبات  يف  عليهم  �كدنا  – كما  �ملقاتلني  �حبتنا  على  �ن  بحديثه  موؤكد� 
مع  �لتعامل  يف  و�حل��ذر  �حليطة  درج��ات  �ق�صى  �تخاذ  ب�صرورة  �صابقة- 
�ملدنيني �لعالقني يف مناطق �لقتال و�ل�صعي �لبليغ البعاد �الذى عنهم وتوفري 

�حلماية لهم بكل �لو�صائل �ملمكنة.
�المنية  �لقو�ت  مع  يتعاونو�  �ن  �ىل  �العز�ء  �ملو�صل  �هايل  �لكربالئي  ودعا 
�صيطرة  من  وتخلي�صهم  �نقاذهم  يف  مهمتهم  لهم  وي�صهلو�  �مل�صتطاع  قدر 
�لقتالية؛  �لعمليات  يف  �مل�صاركني  جميع  على  موؤكد�  �لدو�ع�س،  �الرهابيني 
�أيًا  �ملعتقلني  مع  �لتعامل  يف  و�ال�صالمية  �الن�صانية  �ملعايري  رعاية  ب�صرورة 
كانو� و�القت�صار على �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية بحقهم و�البتعاد عن �لثاأر 

و�النتقام يف مطلق �الحو�ل.
و�أ�صاف" �يها �البطال �مليامني.. يا من لي�س لنا من نفتخر بهم غريكم لقد 
�لظروف  �حلك  يف  ومقد�صاته  و�صعبه  �لعر�ق  عن  �لدفاع  م�صوؤولية  حتملتم 
و��صعبها منذ ما يزيد على عامني – فكنتم – و�مي �هلل- على م�صتوى هذه 
م�صى  كلما  بل  مبتطلباتها  �لقيام  يف  تكلو�  ومل  متلو�  �لعظيمة،مل  �مل�صوؤولية 
�لوقت �زددمت �صالبة يف عز�ئمكم ملو��صلة �لقتال حتى حتقيق هذ� �لهدف 
من  �الالف  ع�صر�ت  وقدمتم  �لدماء  وبذلتم  �الرو�ح  فا�صرتخ�صتم  �لعظيم 
�روع  ت�صطرون-  زلتم  – وال  و�صطرمت  �ل�صبيل،  هذ�  و�جلرحى يف  �ل�صهد�ء 
مالحم �لبطولة و�لفد�ء يف �صوح �لوغى مما �صيخلدها لكم �لتاريخ.، وناأمل 
�ن تكونو� قد �قرتبتم من �لن�صر �لنهائي على �الرهابيني �لدو�ع�س بتطهري 
جميع �الر�س �لعر�قية من دن�س وجودهم و�بعاد خطرهم عنها، ليعود �لوطن 

موحدً� ويعود �لنازحون �ىل مناطقهم معززين مكرمني.

ويحررها: �صباح �لطالقاين • يعّدها 

لالأجنبي ال�سايف للعراقيني الذين يقاتلون داع�س: الن�سر حليفكم والت�سمحوا  املا�سي  اأخــطــاء  تــفــادوا  الكربالئي: 
ا�ستغالل خالفاتكم للتدخل يف �سوؤونكم
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افتتحت العتبة احل�سينية املقد�سة بح�سور عدد من ال�سخ�سيات الدينية وال�سيا�سية واالجتماعية 
اأكرب مدينة ع�سرية للزائرين وذلك بالتزامن مع مولد الر�سول  االكرم)�سلى اهلل عليه واآله( وحفيده 

االمام جعفر  ال�سادق عليه ال�سالم .

�لعتبة  �ن  �حل�صينية:  �لرو�صة  جملة  مر��صل  وذكر 
�حل�صينية �ملقد�صة �فتتحت بح�صور ممثلي �ملرجعية 
�لعليا �صماحة �ل�صيخ عبد �ملهدي �لكربالئي و�ل�صيد 
�لعبا�صية  للعتبة  �ل�صرعي  �ملتويل  �ل�صايف  �حمد 
�ملقد�صة  �حل�صينية  للعتبة  �لعام  و�الأم��ني  �ملقد�صة، 
و�صيا�صية  دينية  و�صخ�صيات  �ملو�صوي  جعفر  �ل�صيد 
�الأو�صياء"  "�صيد  مدينة  ووجهاء،  ع�صائر  و�صيوخ 

للز�ئرين �لو�قعة على طريق كربالء – بغد�د. 
للعتبة  �ل�صرعي  و�ملتويل  �لعليا  �ملرجعية  وقال ممثل 
�لكربالئي،  �ملهدي  �ل�صيخ عبد  �ملقد�صة،  �حل�صينية 
فيه  تر�صم  �ل��ذي  �ل��وق��ت  �الف��ت��ت��اح: يف  خ��الل حفل 

قو�تنا �مل�صلحة ومن ي�صاندهم من �ملتطوعني �البطال 
�لتاريخ  �صفحات  على  �ل��غ��ي��ارى  �لع�صائر  ورج���ال 
ما  �مل�صتقبل  الأجيال  تاركة  و�لكر�مة  �لعزة  لوحات 
تفتخر به هناك من ير�صم �صفحات �أخرى من �لعمل 

و�لبناء و�لتطور.
�ل�صالح  حتمل  ي��دً�  رفعو�  �لعر�قيني  �إن  و�أ���ص��اف: 
لتحفظ وطننا ومقد�صاتنا و�عر��صنا  وت�صون فكرنا 
وتر�ثنا من �لت�صليل و�النحر�ف لت�صندها يد �أخرى 
�لبناء و�لعمر�ن يف ميادين متعددة من �خلدمة  يف 
�لعر�ق  يف  �ملقد�صة  �لعتبات  كانت  و�ذ�  و�لتطور، 
�لبلد  عن  للدفاع  �ملقد�س  �لند�ء  منها  �نطلق  �لتي 

و�أعر��صه ومو�طنيه فال عجب �ن تكمل هذه �لعتبات 
هذ�  موقع  عن  �لدفاع  م�صرية  من  �الآخ��ر  �لن�صف 
�لبلد بني دول �لعامل  وتكون هي �ملوقع �لذي يظهر 
فيها  يبدع  و�إمكانات  طاقات  من  �لعر�ق  به  وي��ربز 
�لعقل �لعر�قي لتبني �صروحا م�صيدة ما يظهر بر�عة 
�ل�صعب �لعر�قي وقدرة رجاله ومتكنهم من �خلو�س 

يف خمتلف �مليادين.
�ملقد�صتني  للعتبتني  ك���ان   �ل��ك��رب��الئ��ي:  و�أو����ص���ح 
�حل�صينية و�لعبا�صية دور� كبري� يف �جناز �لعديد من 
و�لثقافية  و�لتعليمية  و�ل�صياحية  �خلدمية  �مل�صاريع 
�لتي  �لز�ئرين  م��دن  ومنها  و�ل��زر�ع��ي��ة  و�ل�صحية 

تقاريرتقارير

العتبة الحسينية المقدسة
تفتتح أكبر مدينة للزائرين في العراق

•تقرير: �إبر�هيم �لعويني  
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�صارت مورد� يف �الإكبار و�الإعجاب لي�صت من د�خل �لعر�ق وح�صب و�إمنا حتى 
من خارجه.

و�أ�صار �ىل �أن: دور مدن �لز�ئرين مل يقت�صر على �لزيار�ت �ملليونية حيث �نها 
وطو�ل  �ملا�صية  �ل�صنو�ت  خالل  للمو�طنني   �خلدمات  من  �لكثري  �ي�صا  قدمت 
�صهور �ل�صنة �إذ ��صتخدمت هذه �ملدن الإيو�ء �لنازحني �لذين نزحو� �ىل مدينة 
�الأنبار و�لفلوجة و�صالح �لدين وباقي  كربالء من حمافظات خمتلفة وهم من 
�ملدن، وقد قدمت لهم خمتلف �خلدمات، م�صيفا: �ن عدد �مل�صتفيدين من �ملدن 

�لثالث  بلغ 24 مليون مو�طن خالل �ل�صنو�ت �ملا�صية.
و�أكد �لكربالئي: �ن �لعتبة �حل�صينية �ملقد�صة و�صمن م�صاريعها �مل�صتقبلية ت�صعى 
الإن�صاء ع�صرة مدن للز�ئرين على �حلدود �لعر�قية �لكويتية، و�حلدود �لعر�قية 
توفر  لعدم  هو  �ملدن  هذه  بناء  تاأخر  ولكن  �لعر�ق  حمافظات  وباقي  �الإير�نية 

�لتخ�صي�صات �ملالية.
ويف ختام حديثه تقدم بال�صكر لكافة �لذين �صاهمو� باإن�صاء مدينة �صيد �الأو�صياء 

�لع�صرية وبقية �ملدن �الخرى .
فيما حتدث رئي�س ق�صم �مل�صاريع �لهند�صية يف �لعتبة �حل�صينية �ملقد�صة، حممد 
ح�صن كاظم عن م�صاحة �ملدينة وحمتوياتها قائال: ت�صم �ملدينة عدد� من �ملباين 
�ل�صكنية وتقع على م�صاحة �جمالية قدرها 30 دومنا تقريبا، وتقدم خدمات مهمة 
�لهند�صة  روؤي��ة   ي�صتلهم  كبري�  م�صجد�  ت�صم  حيث  و�لوفود  �لز�ئرين  يحتاجها 
�ملعمارية �ال�صالمية، وهو مكون من طابقني �حدهما للرجال و�الآخر للن�صاء، وقد 
�ن�صاأ على م�صاحة 1200 م /2 ، كما �ن �ملدينة تت�صمن وجود قاعات كبرية ميكن 
�لكرمي  �لقر�آن  لتعليم  ودور�ت  وثقافية  فكرية  ندو�ت  �قامة  منها يف  �ال�صتفادة 
و�الحكام �ل�صرعية  باالإ�صافة �ىل وجود مركز �صحي و م�صيف الإطعام �لز�ئرين، 

وحتتوي �ملدينة على قاعات كبرية جد� وعددها 11 و م�صاحة كل قاعة 400 م/2 
�صقق  �ملدينة  وتت�صمن  �ملليونية،  للزيار�ت  وت�صتخدم  طابقني  من  مكونة  وهي 

�صكنية جمهزة باالأثاث �ملميز و�حلديث.
�لعتبة �حل�صينية �ملقد�صة ماز�لت حتقق �الجناز�ت

مو�صى  �لعر�ق  يف  �ل�صريفة  �ل�صيعية  للمز�ر�ت  �لعام  �ملدير  �لقى  جانبه  من 
�ننا  قائال:  �ملو�صوي  عالء  �ل�صيد  �ل�صيعي  �لوقف  ديو�ن  رئي�س  كلمة  �خللخايل 
ن�صهد �جناز� كبري� على طريق �المام �حل�صني عليه �ل�صالم، فالعتبة �حل�صينية 
يطمح  من  لكل  �لهام  م�صدر  �صارت  حتى  �الجن��از�ت  حتقق  ماز�لت  �ملقد�صة 

خلدمة �لز�ئرين . 
و��صاف : �ن �لعر�ق بحاجة ما�صة �ىل ت�صافر �بنائه للدفاع عنه و�عماره وهذ� 
ما نر�ه جمتمعا يف م�صاريع �لعتبات �ملقد�صة حيث �مل�صاريع �ملثمرة �لتي ت�صب 

يف م�صلحة �لز�ئرين .

هذ�  �ن  �خلطابي:  جا�صم  ن�صيف  �ملحافظة  جمل�س  رئي�س  حت��دث  جهته  من 
�الجناز �لكبري و�ملهم �لذي �فتتحته �لعتبة �حل�صينية �ملقد�صة خلدمة �لز�ئرين 
يعترب �ي�صا م�صروعا ثقافيا وفكريا ملا يحتويه على قاعات كبرية ميكن �ال�صتفادة 
متنف�س  تعترب  �ملدينة  هذه  كذلك  �لعامة،  و�ملوؤمتر�ت  �لندو�ت  �قامة  يف  منها 
ملا حتويه  على  �الخ��رى   �ملحافظات  �لقادمة من  �لعو�ئل  و  �لكربالئية  للعو�ئل 

م�صاحات خ�صر�ء وحد�ئق عامة وبناء فنيا جميال .
وتابع : �ن ما مييز هذ� �مل�صروع �لكبري باأنه �جنز يف �صل و�صعا �قت�صاديا �صعبا، 
�لعتبات  يف  �لعاملني  لدى  �ملطلق  و�المي��ان  و�لدقة  �الخال�س  على  دليل  وه��ذ� 

�ملقد�صة.
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تحقيقتحقيق

خطأ التشخيص أم مضاعفات المرض؟ 

ملاذا يتعافى مري�س وتتدهور �سحة مري�س اآخر، وملاذا تنجح عملية وتخفق 
اأخرى، وهل التق�سري يف الكادر الطبي اأم ان هنالك عوامل اأخرى خارجة 

عن �سيطرته، وما االجراءات االدارية والقانونية املتبعة بحق املق�سرين؟ 
هذه اال�ستفهامات طرحتها جملة )الرو�سة احل�سينية( على من له �سلة 

باملو�سوع من خالل التحقيق التايل. 

عملية فا�سلة واأخرى ناجحة 
ي����روي �مل���و�ط���ن جن���م ع��ب��د جرب 
  " قائال  �أق��ارب��ه  م��ع  حدثت  ق�صة 
�ج��رت �م���ر�أة م��ن  �أق��ارب��ي عملية 
جر�حية عند �حد �الطباء يف بابل 
و�لكلى،  �لكبد  ورم بني  ال�صتئ�صال 
جزء  وبقي  بالكامل  �ل��ورم  ي�صتاأ�صل  مل  �لطبيب  �ن  وتبني 
�لطبي  �لكادر  حتذير�ت  رغم  �جر�ها  �لطبيب  و�ن  منه، 
�ملوجود معه، و�لذي ن�صحه بعدم �جر�ء �لعملية الن قدر�ته 
يكرتث،  مل  لكنه  بذلك  ل��ه  ت�صمح  وال  متو��صعة  �لطبية 
و�جريت �لعملية ثانية يف �لنجف �ال�صرف و��صتاأ�صل �لورم 

بالكامل وهي �الآن ب�صحة جيدة".

�لع�صائر  �دخ��ال  عن  يبتعد  �ن  �ملو�طن  �ن�صح  و��صاف" 
و�لفدية �لع�صائرية يف مو�صوع �الخطاء �لطبية، وليحا�صب 
�ملق�صر قانونيا ويقيم علية �لدعوة ق�صائيا، وال �ت�صور �ن 
على  للحفاظ  ي�صعى  لكونه  �ملري�س  �ي��ذ�ء  يتعمد  �لطبيب 
)عز  هلل  تقرب  �ملري�س   ع��الج  يف  و�ن  و�صمعته،  مكانته 
وجل( وفيه مر�صاته وهذ� يحتم على �لطبيب �ن يخل�س 

يف عمله".

ت�سخي�س خاطئ 
يبلغ من  �صاب  وه��و  �ب��و حور�ء" �ن ج��اره  �ملو�طن  وذك��ر   
�لطبيب  ك�صف  �ن  وبعد  للمعاجلة  ذهب  �صنة،   35 �لعمر 
والبد  �لبو��صري،  مبر�س  م�صاب  باأنه  �خ��ربه  حالته  عن 

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

ضحايا األطباء 
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من �جر�ء عملية جر�حية عاجلة، و�ن تكلفتها مليون دينار 
وعلى �ثر ذلك و�فق �ملري�س على �جر�ء �لعملية لكن و�لده 

�صحة  من  للتاأكد  �آخر  طبيب  مبر�جعة  ن�صحه 
�لت�صخي�س".

قبل  من  �ملري�س  فح�س  �ع��ادة  بعد  و�أ�صاف" 
و�ن  ب��د�ي��ت��ه  يف  �مل��ر���س  �ن  ت��ب��ني  �آخ���ر  طبيب 
�ىل  حاجة  وال  لعالجه  كافية  �لطبية  �لعقاقري 

�جر�ء عملية جر�حية".
�خلربة  قليل  �لطبيب  �ن  هل  �أدري  حور�ء" ال  �بو  وت�صاءل 
�ىل هذ� �حلد �م �نه مل يكلف نف�صه عناء �لتحقق من حالة 
كلتا �حلالتني هنالك تق�صري وم�صكلة  �ملري�س، متابعا" يف 

ينبغي �ن يو�صع لهما حال من قبل �ملعنيني".

 عقوبة اإدارية وتو�سيات 
�لدكتور  �لطبية  �ل�صالم(  �الإمام �حل�صني)عليه  مدير مدينة 
�ملتبعة  �الج���ر�ء�ت  عن  حت��دث  �حل�صيني  �صباح 
بحق �ملخالفني قائاًل" يجب �ن نعرتف �نه هناك 
قبل  من  �صو�ء  �لطبي  �ملجال  يف  حتدث  �خفاقات 
�لكادر  �ف��ر�د  من  فرد  �ي  �و  �لطبيب  �و  �ملمر�س 
�ملعقول  غ��ري  فمن  متعمدة  غ��ري  ولكنها  �لطبي 
بع�س  لكن هناك  �ملري�س  �إي��ذ�ء  ه��وؤالء  يتعمد  �ن 
مدى  ومعرفة  للحالة  وت�صخي�صه  �ملعالج  قابلية  يف  �لق�صور 
تق�صريه يف  �و  �لعلمي  م�صتو�ه  �صعف  ذلك  و�صبب  خطورتها 

�الد�ء". 
�لكادر  من  �ملخالفني  بحق  �ملتبعة  �الج���ر�ء�ت  �ن  ونوه"   
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�لطبي تتمثل باإجر�ء حتقيق ب�صدد 
جلنة  بذلك  وتتكلف  �ملري�س  حالة 
�مل�صكلة  ب��در����ص��ة  وت��ق��وم  حم��اي��دة 
و�ذ�  حيثياتها،  من  للتاأكد  برمتها 
�همال  �و  تق�صري  هنالك  �ن  ثبت 
�ملخالفني،  بحق  �د�ري��ة  عقوبة  ت�صدر  �ملري�س  معاجلة  يف 
و من �صمن  تو�صيات،  �للجنة  �ىل ذلك متنح هذه  ��صافة 
معاجلة  يف  �لتق�صري  ح��االت  تتكرر  ال  �ن  �لتو�صيات  هذه 
�ملري�س، ويف حال وجود ��صكاالت �خالقية �و مهنية كتاأخر 
ح�صور �لطبيب ملعاجلة �ملري�س دون عذر،  �و ��صاءته  �ىل 
ذوي �ملري�س يتم معاقبته بعد  �لتاأكد من �صدق �ل�صكوى".

م�ساعفات خطرية وحاالت حرجة  
�حل�صني)عليه  �الإم��ام  مدينة  يف  �لعامة  �جلر�حة  طبيب 
�ل�صالم(�لطبية �لدكتور ر�صا تركي حتدث عن �مل�صاعفات 
م�صطلح  قائال"  �صفائه  على  وتاأثريها  للمري�س  �ل�صحية 
�ن  يعي  ال  فاملجتمع  تو�صيح  �ىل  بحاجة  �لطبية  �الخطاء 
و�مل�صاعفات  للمري�س  حت�صل  متوقعة  م�صاعفات  هنالك 

للمري�س  حتدث  �لتي   هي  �لطبية 
بكرة ولي�صت �الخطاء �لطبية لعدة 
��صباب منها مدى مالئمة �الو�صاع 
و�المكانيات �لطبية و�لتقنية حلالة 
�مل��ري�����س يف �مل�����ص��ت�����ص��ف��ى، وو���ص��ع 

�صفاء  يوؤثر يف  ذلك  وكل  �ل�صحية،  حالته  وطبيعة  �ملري�س 
�ملري�س، وال بد من �لتو�صيح �ن هنالك م�صاعفات خطرية 
ق��د ت���وؤدي �ىل �ل��وف��اة، وك��ل ب��ل��د�ن �ل��ع��امل حت���اول جتنيد 
حدوث  من  تقلل  حتى  وبحوثها  و�مكانياتها  طاقاتها  كل 

�مل�صاعفات". 
�لطبية،  �مل�صاعفات  بخ�صو�س  �المثلة  وبني" ال حت�صرين 
بطن،  فتح  عملية  �ىل  يحتاج  مري�س  �ن  �صاأفرت�س  ولكني 
وهو يعاين من مر�س �ل�صكري ولديه �رتفاع يف ن�صبة �ليوريا 
لن  �صوف  مري�س  هكذ�  حتمًا  �الأمعاء  باأمر��س  وم�صاب 
ينفذ من �لعملية بدون م�صاعفات و�أي�صرها �لتهاب �جلرح، 
وهذه �المور ال يفهمها �لكثري من �فر�د �ملجتمع لكونهم غري 

متنورين يف �ملجال �ل�صحي".  
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تقاليد م�ستهجنة 
�الخطاء  مو�صوع  �ن  �جلر�ح"  علي  �الإع��الم��ي  ق��ال  جانبه  وم��ن 
يناق�صها  ب�صدده  و��صحة  ر�صالة  له  و�الع��الم  جد�  مهم  �لطبية 
بالتق�صري الن �لطبيب  بالطبيب و�تهامه  �لت�صهري  من مبد�أ عدم 
�و �ملعالج �و �ملمر�س هدفهم �لرئي�س �جر�ء �لعملية بنجاح، وال �عتقد 
�ن �لطبيب يتعمد �لتق�صري و�يذ�ء �ملري�س ولكن هناك بع�س �الجر�ء�ت 
كاحلاالت  �ملمر�س  �و  �لطبيب  �صيطرة  نطاق  خ��ارج  ت��اأت��ي  و�حل���االت 
لدى  تكون  �و  للمري�س  �ل�صكر  �و  �لدم  �صغط  بارتفاع  �ملتعلقة  �ل�صحية 
تردي  ب�صبب  �ل�صفاء  حاالت  تتعقد  وهنا  مزمنة،  مر�صية  حالة  �ملري�س 

حالة �ملري�س �ل�صحية وعلى �الهل �ن يتقبلو� �المر  ب�صدر رحب".
تهديد و����ص��ت��ه��ج��ن �جل�����ر�ح  )�ل��ك��و�م��ة( 
قائال" �ل��ط��ب��ي��ب وم��ط��ال��ب��ت��ه  ب����ف����دي����ة 
ب��ع�����س  �ن  �ل���ع�������ص���ائ���ر ت���ق���وم ن����الح����ظ 
فيما  �لطبيب  �مل��ري�����س بتهديد  ت����ويف  �ذ� 
ويكتبون  �ملعاجلة  عيادته بعد  حائط  على 
ع�صائريا، مثل هكذ� مم���ن���وع وم��ط��ل��وب دم 

حاالت ال يرت�صيها �لدين وال �لقانون، وعلى �الإعالم حماربة هذه �لعاد�ت 
ظهرت  �حل��االت  وه��ذه  جمتمعنا،  على  دخيلة  �صارت  �لتي  و�لتقاليد 
و�ملحلية  �ملركزية  �حلكومات  نطالب  ونحن  �لبائد،  �لنظام  �صقوط  بعد 
ووز�رة �ل�صحة ومنظمات �ملجتمع �ملدين �ن تاأخذ دورها لتحد مثل هذه 

�حلاالت، لكون هذه �حلاالت ت�صببت يف هجرة �لكفاء�ت �لعر�قية".
من  للمق�صرين  �لقانون  معاقبة  عن  حت��دث  �لفتالوي  جبل  �حلقوقي 
�لكادر �لطبي قائال" �ن �ملادة )416( من قانون �لعقوبات تن�س على �ن 
من �حدث �الذى للمري�س وكان �الذى ناجتا عن �همال �و رعونة �و عدم 
�نتباه �و عدم �ن�صباط �و عدم مر�عاة للقو�نني و�النظمة و�الو�مر يعاقب 
باحلب�س مدة ال تقل عن �صتة ��صهر، وتكون �لعقوبة �كر من ذلك �ذ� ن�صاأ 

عن هذه �جلرمية عاهة م�صتدمية".

هناك اخفاقات حتدث يف ‚‚
غري  ولكنها  الطبي  املجال 

متعمدة 
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�لوقت  يذهب  كيف   : �لتايل  �لت�صاوؤل  نطرح  �ملعنى  هذ�  من  �نطالقًا   
�صدى؟

جملدً�  ميالأ  �أن  �ملمكن  ،من  �ل�صوؤ�ل  هذ�  عن  لالإجابة  �ملتق�صي  لعل 
�إطاللة ق�صرية على مو�قف متكررة  لنا  �أقل تقدير.. وهنا  كبريً� على 
يوميًا يذهب فيها �لوقت �أدر�ج �لرياح ب�صبب �لتفريط وعدم �العتد�ل 
هذه  من  �ال�صتفادة  وعدم  و�ملتزن،  �جليد  باالأ�صلوب  �لوقت  تنظيم  يف 

�لطاقة �لتي �أنعم �هلل علينا بها..
�صا�صات  �أمام  متطاولة  �صاعات  �لكثريون  يق�صي  كلل  �أو  ملل  •دون 
وعندما  غ��ال��ب��ًا  منها  ط��ائ��ل  ال  �ل��ت��ي  �ل��رب�م��ج  وم�صاهدة  �لتلفزيون 
)و�أين  �لكال�صيكي  ياأتي �جلو�ب  بالتلفزيون  �لهو�س  ملاذ� هذ�  ت�صاألهم 

نذهب ؟!.. نريد ق�صاء �لوقت(
نف�صه  وين�صى  �الألعاب  و�صاالت  �ملقاهي  يف  يعتكف  �أن  �لبع�س  •يكاد 

وهو يلعب حتى �صاعات متاأخرة من �لليل بل وحتى �أذ�ن �لفجر!
�الإنرتنيت  ومو�قع  �لريا�صية   �أو  �الألكرتونية  باالألعاب  �لبع�س  •يهيم 
يف  �أو  �حلا�صوب  جهاز  �أو  �الأل��ع��اب  جهاز  �أم���ام  �إال  جت��ده  ال  ح��د  �إىل 

ملعب كرة �لقدم العبًا �أو م�صاهدً�..وال وقت الآي و�جب �آخر.
•ال يفتاأ �لبع�س ال�صيما �لن�صاء عن �لتجو�ل يف �الأ�صو�ق حلاجة ولغري 
على  يهدر  �لذي  �ملال  م�صيعة  ترى  �لوقت  م�صيعة  جانب  و�إىل  حاجة! 
�مل�صهور  �ل�صعبي  �لقول  هو  هذ�  �الأحيان..وتربير  من  كثري  يف  ال�صيء 

)نريد ن�صوف ..�صكو ماكو؟!(
فيها  تزدحم  �لتي  �لكبرية  �جلموع  من  تئن  و�ملقاهي  �الأر�صفة  •تكاد 

 ،).... لديهم  مبا  حزب  )كل  مغزى  وبدون  �لفئات  خمتلف  من  يوميًا 
�جلانب  و�ملعلمون..ذلك  �ملدر�صون  يلتقي  وهناك  �لطلبة  يتجمع  فهنا 

يتو�جد �ملتقاعدون و�لعاطلون ..و..و �إن �حلديث لذو �صجون.
•هناك عدد ال ي�صتهان به من �ملوظفني ممن رفع �صعار )ر�جع غدً�( 
�أطر�ف �حلديث مع  �أو )تعال بعد يومني( بينما يق�صي وقته بتجاذب 
على  معامالتها  �إكمال  تنتظر  �لتي  �ملو�طنني  طو�بري  متنا�صيًا  زمالئه 
ق�صبان �صبابيك �لدو�ئر �لر�صمية في�صيع وقت �ملوظف و�ملو�طن معًا.. 
ل( وهذ� يذكرين بق�صة وقعت الأحدهم : )و�إىل �هلل �ملُ�صتكى وعليه �ملعوهَّ
مبر�جعة  فقام  �ل�صهري  ر�تبه  ي�صتلم  مل  �ملوظفني  �أح��د  �أن  يحكى    
�لرو�تب  �صرف  عن  �مل�صوؤولة  �ملوظفة  �صاأل  وعندما  د�ئرته  ح�صابات 
�لتق�صري  بع�س  لوجود  �أ�صتاذ  يا  �ملعذرة  "�أرجو  �أجابت:  �مل�صكلة  حول 
يف �أد�ء �لعمل ولكن متت معاجلة �خللل و�صي�صرف �لر�تب هذ� �ليوم 
عندها  �لوقت  �لتدقيق" )كان  الإنهاء  ل�صاعتني  �النتظار  يتوجب  ولكن 
�ل�صاعة �لثامنة �صباحًا(..فا�صطر �ملوظف �ملغلوب على �أمره �إىل �لبقاء 
يف تلك �لد�ئرة الأكر من �صاعتني ون�صف يف جو حار وخانق من �أيام 
متوز �لالهبة..وبعد وقت �النتظار و�صله )�العتذ�ر( �لتايل: "متاأ�صفني 
جدً� مل ن�صتطع �إكمال �لعمل..ر�ِجع �لد�ئرة بعد يومني" ،فغادر �مل�صكني 
�لدر��صة  منذ  يذكرها  �ل�صعر  من  �أبياتًا  �صفتيه  بني  يتمتم  وهم  �ملكان 

�البتد�ئية:    
ثم قال الوقُت للنا�ٍس وداعــــًا        اإنَّني اأنفـَ�ُس �سـيٍء يف الوجوْد
ترجع االأوراُق والطرُي جميعا      واأنا من حيث اأم�سي ال اأعوْد

ِمْن َحيُث َيْمضي ال َيعوْد !!
• �سادق مهدي ح�سن

ال يختلف اثنان على اإن احرتام الزمن، وجدولة الوقت يعترب عاماًل مهمًا من عوامل تقدم الدول وتطورها..وقد  
ورد يف االأحاديث الكرمية ما م�سمونه اأن االإن�سان يوؤتى يوم القيامة بثالثة �سناديق االأول فيه �سور جميلة والثاين 

فيه �سور قبيحة والثالث فارغ في�ساأل عنها فيقال له اأما االأول فهو الوقت الذي مالأته باالأعمال اخلرية الطيبة 
والثاين هو الوقت الذي مالأته باالأفعال القبيحة واأما ال�سندوق الفارغ فهو الوقت الذي اأهدرته دون عمل نافع .

مقاالتمقاالت
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دور اإلمام الحسين 
في إحياء نظرية اإلمامة اإللهية

بحوثبحوث

ال �سك اأن نه�سة االإمام احل�سني الذي ابتداأت 
بعدم مبايعة االإمام ليزيد الفا�سق الفاجر 

وظلت ت�ستمّر يف قلوب النا�س االأحرار حتى 
يومنا هذا، كانت من اأهم ما حدث يف تاريخ 

)اال�سالم( ومن اأهم ما ُفر�س علينا -بو�سفنا 
�سيعة االإمام احل�سني- درا�سته واملداقة فيه 

والنظرة اإليه من منظور جديد.
)و�سنحاول يف هذه ال�سفحات( اإلقاء ال�سوء 

على اأ�سباب نه�سة االإمام احل�سني ودرا�سة اأهم 
نظريات طرحت من جانب الدار�سني يف هذا 

احلقل، فالبحث يبداأ مببداأ و�ساية االأنبياء يف 
القراآن وي�ستمر بالقول عن ا�سطفاء الر�سول 

)�سلى اهلل عليه واآله( علّيا واأوالده كاأو�سياء 
له و يحلل مبحث الو�ساية واالإمامة باخت�سار 
وينتقل اإیل كيفية تبيان االإمامني املع�سومني 

علي وابنه الكرمي احل�سن )عليهما ال�سالم( 
حلقهما االأ�سا�سي يف الدين االإلهي وي�سل اإیل 
دور االإمام احل�سني ونه�سته يف تعزيز نظرية 

االإمامة.

• د: حممد رحيمى خويكاين القائم   اأ�سغر منتظر  • د: 
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و�سايُة االأنبياء يف القراآن
ق�صية  على  �الإلهية  و�الإمامة  �ل�صيعة  يف  �لو�صاية  فكرة  تاأ�ّص�صت 
يجعل  �لقر�آن  �أن  نعلم  وكما  �لقر�آن،  يف  �لكر�م  �الأنبياء  و�صاية 
نوح  �أو  �إبر�هيم  ق�صة  يف  ر�أيناه  مثلما  �لنبي  �أوالد  يف  �لو�صاية 
)عليهما �ل�صالم( )�حلديد، )57(: 26، �لعنكبوت )29(: 27، 
�الأنعام )6(: 86. قد ذكر يف ق�صة �صيدنا مو�صى )عليه �ل�صالم( 
�أهله:  من  وم�صاند�  وزي��ر�  له  يجعل  �أن  تعاىل  �هلل  من  طلب  �أنه 
كي  به ظهري  ��صدد  �أخ��ي  ه��ارون  �أهلي  وزي��ر� من  »و�ج��ع��ل يل 
ن�صّبحك كثري�« )�صوره طه )20(: 32-29 و يف �صورة �س و�صورة 
�صليماَن  د�ود  �أعطى  تعاىل  �هلل  �أن  كيف  �ل��ق��ر�آن  يذكر  �لنحل 
�ٌب )�س  ُه �أَوهَّ ُد �إِنهَّ َعبمْ َم �لمْ َنا ِلَد�ُووَد �ُصَليَماَن ِنعمْ وجعله و�رثا له »َوَوَهبمْ

.)30:)28(
و�ملثال �الآخر ما جاء يف ق�صة زكرياء �إذ وعده �هلل بغالم ��صمه 
َعلمْ َلُه ِمنمْ  يى مَلمْ جَنمْ ُمُه يحمْ ُرَك ِبُغاَلٍم ��صمْ ا ُنَب�صِّ يحيى : »  يا َزَكِريا �إِنهَّ
َر�أَِتي َعاِقًر� َوَقدمْ  ُل �َصِميا َقاَل َربِّ �أَنهَّى يُكوُن يِل ُغاَلٌم َوَكاَنِت �ممْ َقبمْ
ِكرَبِ ِعِتيا « )مرمي، )19(: 7.و8(  و قال �هلل تعاىل:  ُت ِمَن �لمْ َبَلغمْ
َزِكيا« )مرمي )19(:  ُغاَلًما  َلِك  اِلأََهَب  ِك  َربِّ َر�ُصوُل  �أََنا  ا  َ �إِمنهَّ »َقاَل 

.)19
و�ل�صو�هد �لقر�آنية تدّل كّل �لداللة على �أّن �هلل تعاىل جعل �لور�ثة 
�أ�صحاب �مللك و�حلكمة  �أ�صرة �الأنبياء و�أوالدهم �لذين كانو�  يف 
و�لكتاب و�الإمامة و�لزعامة �ل�صيا�صية و�لدينية. ومما ال�صك فيه 
�أن �لور�ثة �لنبوية التنتقل �إالإ �إىل من له �لع�صمة و�الأهلية �الإلهية 
ولي�صت تتعلق بالذين اليجدرون لتلك. يقول �هلل تعاىل يف �لقر�آن: 
ا�ِس  ُهنهَّ َقاَل �إِينِّ َجاِعُلَك ِللنهَّ مَتهَّ َر�ِهيَم َربُُّه ِبَكِلَماٍت َفاأَ َتَلى �إِبمْ »  َو�إِِذ �بمْ
امِلِنَي« )�لبقرة )2(:  ِدي �لظهَّ يِتي َقاَل اَل يَناُل َعهمْ �إَِماًما َقاَل َوِمنمْ ُذرِّ
َبِني  »يا  �الإلهي:  �لعهد  �إىل  م�صري�  �أخ��رى  �آية  يف  قال  �أو   .)124
وِف  �أُ ِدي  ِبَعهمْ ُف��و�  َو�أَومْ َعَليُكممْ  ُت  َعممْ �أَنمْ ِتي  �لهَّ َمِتي  ِنعمْ ُكُرو�  �ذمْ َر�ِئيَل  �إِ�صمْ
�إن �لنعمة و�لعهد  َهُبوِن« )�لبقرة )2(: 40(.  َفارمْ َو�إِياي  ِدُكممْ  ِبَعهمْ
�أعطى  كلما  �أن �هلل  ومب��ا  �الإم��ام��ة  ت��دّل مب�صاألة  �الآي���ة   ه��ذه  يف 
عليهم  نعمته  �إمتام  �إىل  �أ�صار  بعدهم  من  و�إماما  و�صيا  �الأنبياء 
ونعلم �أّن �هلل �أمَت نعَمه على �لر�صول و�مل�صلمني يوم �لغدير بعد  �أن 
�لني�صابورى،   ( للم�صلمني.  كاإمام  �أبي طالب«  بن  »علي  ��صطفى 
علي  �إمامة  م�صئلة  يان  �أن  ويبدو   .)50  ،1 ج  �لتنزيل،  �صو�هد 
)عليه �ل�صالم( و�الأئمة �لهد�ة عليهم �ل�صالم هي م�صد�ق �إمتام 
�إطاعة   � �ل��ق��ر�آين   �ل�صياق  يف   � ت�صاوي  �الإم��ام  و�إطاعة  �لنعمة. 
�هلل و�لر�صول: »�أطيعو� �هلل و�أطيعو� �لر�صول و�أوىل �الأمر منكم« 

)�لن�صاء )4(: 59. 
�أن  حقا  ندرك  �لقر�آن  يف  �الأنبياء  �أو�صياء  مكانة  يف  دّققنا  �إذ� 
�الأنبياء يف  �أ�صرة  بني  م�صرتك  و�الأم��ر  �ملكانة مرموقة جد�  هذه 
�لقر�آن و�أ�صرة ر�صول �هلل )عليهم �ل�صالم( و�هلل تعاىل جعل �أجر 

�لر�صالة �ملودة يف �لقربي كما �أخ�س ق�صما من �خلم�س و�لغنائم 
يريد  �إمنا  �لذين  �لر�صول  �أو�صياء  بو�صفهم  �لبيت  باأهل  و�لفيء 

�هلل �أن يذهب عنهم �لرج�س )�صورة �الأحز�ب، )33(: 33(.
و�لو�قع � وفقا لل�صو�هد �لقر�آنية �ملذكورة � �أّن �أ�صرة �لر�صول هم 
�أحق �لنا�س بو�صاية �لر�صول وخالفته وكما �أن �ل�صلطة �ل�صيا�صية 
يف  �صاهدناه  كما   � و�صايته  يتوىل  وما  بالنبي  تخ�ّس  �لقر�آن  يف 
ق�صة د�ود � و�حلكم �ل�صيا�صي يخ�ّس باأهل بيت ��لر�صول �الأكرم 
َف�صِلِه  �هلُل ِمن  َ�تاُهُم  َعلى ما  �لّنا�َس  »َ�ممْ حَت�ُصدوَن  )�س( بعده: 
عظيمًا:  ُملمْكًا  �َتينُهممْ  و  �حلكمَه  و  �لكتَب  �بر�هيَم  �ل  �تينا  َفَقد 

)ن�صاء )4(: 56(.
الر�سول االأكرم وم�ساألة انتخاب االأو�سياء

�مل�صهور �أن ر�صول �هلل كان يتقيد مب�صاألة �ننتخاب �لو�صي و�خلليفة 
منذ بد�يات �لبعثة يف حلقات �لدعوة �خل�صو�صية بني �الأقرباء: 
»ِ�نهَّ هذ� َ�خي و و�صّيي َو خليفتى فيكم فا�صمعو� له و �أطيعو� له« 
�أن  �إىل  �صعيه  �صعى  �لنبي قد  �أن  و�ملعلوم  )�لطربي، ج 2، 63(. 
�لدين  بني  وثيقا  ُيتّم تالحما  �أن  �لنبوة  بد�يات طريق  منذ  يبني 
�الإ�صالمية.  �الأمة  يف  و�ل�صيا�صية  �لدينية  �لوالية  وبني  و�ل�صيا�صة 
عندما ��صرتط حبرية �صييخ قبيلة بني عامر لبيعته �أن يويّل ر�صول 
�هلل �خلالفة من بعده �إليه قال �لر�صول: » �الأمر �إىل �هلل َي�صعه 
حيث ي�صاء« و�نت�صب �أمر �لوالية و�لو�صاية �إىل �هلل تعاىل و�أعطاه 
�ل�صريه  �له�صام،  )�ب��ن  �لنا�س  �أي��دي  من  تخرج  قد�صية  مكانة 
�ملجتمع  وقيادة  �الإمامة  �أن  وهكذ�  �الأول، 424(  �لق�صم  �لنبويه، 
�الإ�صالمي �أمر من �هلل يعطيه �لر�صول وكيف ميكن للر�صول �أن ال 

يهتّم بها وهي مفتاح �إمتام �أمر �لنبوة؟.
بعده  من  �الأو�صياء  �أن  �إىل  عديدة  مر�ت  �الأك��رم  �لر�صول  �أ�صار 
�خللق  على  �هلل  حجج  و  �أو�صيائى  و  خلفائى  �إن   « ع�صر:  �ثنا 
�ملهدي« )�حلنفى  �آخرهم ولدي  و  َعلّى  َ�ّولهم  �الثناع�صر  بعدى، 
يف  �ملنورة  �أ�صمائهم  ذكر   .)108 ج3،  �مل��وّده،  ينابيع  �لقندوزى، 
حديث �جلابر �ل�صهري �إذ قال �لر�صول لربيدة بن ح�صيب عندما 
�صكا من �الإمام علي: » ال يا ُبَريدَه ال تقع يف علي، عّلي مّنى و �أنا 
منه وهو وليُكم َبعدي« )�بن ع�صاكر، ترجمة �الإمام على من تاريخ 
دم�صق، ج 1، 401(.و�الأ�صهر من هذه �لرو�يات ما جاء يف حديث 
�لغدير �الأغّر �إذ قام �لر�صول ونادى يف �لنا�س ب�صوته �لدوي: »من 
�أن�صاب �الأ�صر�ف، ج2:  كنت مواله فهذ� علي مواله« )�لبالذري، 
�لعقد �لفريد، ج 4: 311(. قد ذكر �الأئمة  ّربه،  858 و�بن عبد 
للهد�ية  �لكرمي كمظهر  �لقر�آن  �إىل جانب  �لن�صو�س �خلفية  يف 
)�أحمد بن حنبل، م�صند، ج5: 182: �بن �صعد، �لطبقات �لكربى، 
ج 2: 194( �أو ذكر يف حديث �صفية نوح �أن �الأئمة �صفينة �لنجاة 
من دخلها �أمن ومن عر�س عنها هلك )�بن ُقَتيبه دينورى، عيون 
�إىل  مرموقة  �الإمامة  مكانة  كانت  و�إذ�   )212 �س  ج1،  �الأخبار، 
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ويذّكرو�  عنها  يد�فعو�  كلهم  �الأئمة  نرى  �أن  فطبيعي  �حلد  هذ� 
باأهميتها ب�صور خمتلفة ويف فر�س �صنحت لهم.

االإمام علي عليه ال�سالم يف اإحياء االإمامة
كانت �لتيار�ت �ملهيمنة على ع�صر �الإمام علي تتخل�س فيما يلي:
ر�صم  �ل��ذي  و�لعلوي  �لنبوي  و�الإ�صالم  �ملنورة  �ملدينة  تيار   •
و�لعرتة  بالقر�آن  �الأخ��ذ  على  بو�صّيته  �الأك��رم  �لر�صول  ح��دوده 

)( وكانت قيادته الأهل �لبيت
�لقر�صيون. �ل�صحابة  قاده  �لذي  �لقبائلي  �لقر�صي  • �الإ�صالم 

• �لتيار �الأ�صر�يف �الأر�صتقر�طي يف �ملدينة، �لذي قاده بنو �أمية 
يف عهد عثمان و �أخذ يت�صرب رويد� رويد� �إىل مكة و�ل�صام، ��صتد 
عود هذ� �لتيار مب�صاعدة بع�س �لن�صارى �أمثال �صرجون وبع�س 

و��صعي �الأحاديث �أمثال �أبي هريرة.
وبعد  �ل�صقيفة  بعد  �ل�صالم(  )عليه  علي  �الإم��ام  يرتك  يكن  مل 
�لنبوية حلظة  �لو�صاية  تبيان نظرية  بكر �خلالفة،  �أبو  توىل  �أن 
و�لعامة  �خلا�صة  �ملجال�س  يف  فر�صة  كل  ي�صنح  فاالإمام  و�حدة، 
ويذّكر �لنا�َس باأن �الإمامة مكانة �إلهية وال يحق للنا�س �أن يغريو� 
�أمر �هلل، فمثال قوله بعد �أن �صمع ما جرى يف �ل�صقيفة »�أف�صدت 
علينا �أمورنا، و مل ت�صت�صر، و مل ترع لنا حقا،  فقال �أبوبكر: بلى، 
�أ�صار  �أو   )47 ج6:  �حلديد،  �أب��ى  )�ب��ن  �لفتنة«  خ�صيت  ولكنيي 
عليه �ل�صالم يف خطبة له �أن �لنبوة ت�صتمر يف �الإمامة و�حلكومة 
َخلمَْقُه  َحاَنُه  �ُصبمْ  ُ �هللهَّ ِل  ُيخمْ »َومَلمْ  �الإلهية:  بالو�صاية  تتكامل  �لدينية 
ٍة َقاِئَمٍة ُر�ُصٌل  جهَّ ٍة اَلِزَمٍة �أَومْ حَمَ َزٍل �أَومْ ُحجهَّ �َصٍل �أَومْ ِكَتاٍب ُمنمْ ِمنمْ َنِبيٍّ ُمرمْ
َي َلُه  ِبنَي َلُهممْ ِمنمْ �َصاِبٍق �ُصمِّ َُكذِّ ُة �ملمْ َ ُر ِبِهممْ ِقلهَُّة َعَدِدِهممْ َواَل َكرمْ اَل ُتَق�صِّ
ِت  ُقُروُن َوَم�صَ َلُه َعَلى َذِلَك َن�َصَلِت �لمْ َفُه َمنمْ َقبمْ َدُه �أَومْ َغاِبٍر َعرهَّ َمنمْ َبعمْ

َناُء« )نهج �لبالغة، �خلطبة 1(.  أَبمْ آَباُء َوَخَلَفِت �المْ ُهوُر َو�َصَلَفِت �المْ �لدُّ
وقال ملهاجرين �لقري�س حني دعو� �الإمام �إىل �لبيعة: »نحن �أحق 
باخلالفة منهم« ))�بن �لقتيبة �لدينورى، �الإمامة و�ل�صيا�صة، ج 
باالأمر«  و�أحق  �لر�صول   �آل  »»نحن  �آخر:  مكان  وقال يف   )12 ،1
)ن�صربن مز�حم، وقعة �ل�صفني، 201(. وهكذ� �أ�صار �الإمام يف 
كتاب له �إىل معاوية �إىل �آيات �لو�صاية �الإلهية ومكانة �أهل �لبيت 
�َس  َليمْ َوَلِكنمْ  ُن  َفَكَذِلَك َنحمْ ِد َمَناٍف  َبُنو َعبمْ ا  �إِنهَّ ُلَك  َقومْ ا  )(: »َو�أَمهَّ
َطاِلٍب  َكاأَِبي  َياَن  �ُصفمْ �أَُبو  َواَل  ِلِب  ُطهَّ �ملمْ ِد  َكَعبمْ ٌب  َحرمْ َواَل  َكَها�ِصٍم  ُة  �أَُميهَّ
ِطِل َواَل  ُبمْ ُِحقُّ َكاملمْ يِق َواَل �ملمْ ِريُح َكاللهَّ�صِ ِليِق َواَل �ل�صهَّ َُهاِجُر َكالطهَّ َواَل �ملمْ
َم  َبُع �َصَلفًا َهَوى يِف َناِر َجَهنهَّ لمُْف َخلمٌْف َيتمْ َ �َس �خلمْ ِغِل َوَلِبئمْ ُدمْ ُوؤمِْمُن َكاملمْ �ملمْ
ِبَها  َنا  َوَنَع�صمْ َعِزيَز  �لمْ ِبَها  َللمَْنا  �أَذمْ ِتي  �لهَّ ِة  ُبوهَّ �لنُّ ُل  َف�صمْ ُد  َبعمْ ِديَنا  �أَيمْ َويِف 
ُة  أُمهَّ َلَمتمْ َلُه َهِذِه �المْ َو�جًا َو�أَ�صمْ َعَرَب يِف ِديِنِه �أَفمْ ُ �لمْ َخَل �هللهَّ ِليَل َومَلهَّا �أَدمْ �لذهَّ
َبًة َعَلى  ا َرهمْ َبًة َو�إِمهَّ ا َرغمْ يِن �إِمهَّ نمْ َدَخَل يِف �لدِّ ُتممْ مِمهَّ هًا ُكنمْ عًا َوَكرمْ َطومْ
ِلِهممْ  ُلوَن ِبَف�صمْ أَوهَّ َُهاِجُروَن �المْ ِقِهممْ َوَذَهَب �ملمْ ِق ِب�َصبمْ بمْ ُل �ل�صهَّ ِحنَي َفاَز �أَهمْ
اَلُم  �ِصَك �َصِبياًل َو�ل�صهَّ يبًا َواَل َعَلى َنفمْ َطاِن ِفيَك َن�صِ يمْ َعَلنهَّ ِلل�صهَّ َفاَل جَتمْ
)نهج �لبالغة، �لكتاب 17( ويف �خلطبة �ل�صق�صقية �أظهر �الإمام 
يف  بر�عته  ومدى  �لرفيعة  �ملرموقة  مبكانته  �صّرح  �الإلهي  علمه 
َلَقدمْ  َو�هلّلِ  »�أََم��ا   :)( �لر�صول  رحلة  بعد  �ل�صيا�صية  �الإد�رة 
ِب  لُّ �لمُْقطمْ َها حَمَ لِّي ِمنمْ َلُم �أَنهَّ حَمَ ُه َلَيعمْ نهَّ َها �بن �أبي قحافة، َو�إِ �صَ َتَقمهَّ
ُت  َف�َصَدلمْ  ، ُ ريمْ �لطهَّ �إِيَلهَّ  َقى  َيرمْ َواَل  ُل،  يمْ �ل�صهَّ ي  َعنِّ َحِدُر  َينمْ َحى،  �لرهَّ ِمَن 
وَل ِبَيد  �صُ َ �أَنمْ �أَ َتئي َبنيمْ ُت �أَرمْ حًا، َوَطِفقمْ َها َك�صمْ ُت َعنمْ َبًا، َوَطَويمْ ُدوَنَها َثومْ
َوَي�ِصيُب  َكِبرُي.  �لمْ ِفيَها  َرُم  َيهمْ َياَء،  َعممْ َية  ِطخمْ َعَلى  رِبَ  �أَ�صمْ �أَومْ  �َء،  َجذهَّ
ُه« )نهج �لبالغة،  َدُح ِفيَها ُموؤمِْمٌن َحتهَّى َيلمْقى َربهَّ ِغرُي، َوَيكمْ ِفيَها �ل�صهَّ
�خلطبة �ل�صق�صقية(. و�ملعلوم �أن �الإمام يبني ب�صر�حة وبدون �أي 
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يف  �عمل  والأنني  باأخطائهم،  حتى  �لبع�س  لتقليد  يقودنا  فكري  جمود  �نه 
�لو�صط �العالمي فاأنني وفق �طالعي على بع�س �لدر��صات �العالمية �قف 

مت�صائال بع�س �ال�صئلة.
وعندما  �عالمية  نظرية   17 من  �كر  هنالك  �أن  يقال  �ملثال  �صبيل  فعلى   
�طلعت عليها وجدتها جتارب �عالمية، فالنظرية تطبق يف �ي زمان ومكان، 
كما لو قلنا –مثال- �أن كل ز�ويتني متجاورتني على خط م�صتقيم و�حد يكون 
ويف  �ملريخ  ويف  �ملك�صيك  تطبق يف  �لنظرية  فهذه   ، درجة   180 جمموعهما 
�لقرن �لع�صرين ويف �لقرن �لثالثني، ولكن لو قلنا �أن هناك نظرية �عالمية 
�لف�صائيات  بع�س  ��صتخدمتها  نظرية  فهذه  �جللد(،  حتت  )�حلقنة  تقول 
وم�صمونها بث �خبار ي�صتهويها �ملتلقي فتح�صل �لقناة �و �لو�صيلة �العالمية 
ب�صكل �أعم على ثقته لتبد�أ بعدها ببث �صمومها لفرتة معينة، ثم ترتكها لعدم 
جدو�ها مع م�صتحدثات �لظروف، لتنتقل لغريها وهكذ� دو�ليك، �أو كنظرية 
��صتخد�م �لرب�مج �اللكرتونية �ملتطورة للمو�قع �خلربية فمثل هذه ال تطبق 

على �الذ�عة و�ل�صحف.
�بتكار  يحق يل  وال  �لتجارب  بتطبيق هذه  ملزم  �نا  هو: هل  �ملقام  وت�صاوؤل 
و�لعتب  �ه���د�يف؟  يل  وحتقق  وجمهوري  ععملي  تنا�صب  ج��دي��دة،  جت��ارب 

و�لعجب �ن هنالك من يتهجم على كل جديد يقوم به �ي �عالمي.
�إن �ملو��صيع �العالمية �لرئي�صية هي خرب وتقرير وحتقيق وحو�ر وفق �أطر 
يعتمدها  مل  جديدة  �صو�بط  وفق  خرب  باعتماد  قمت  ولو   ، معينة  وبناء�ت 

غريي فهل �نا جاهل �عالميا الأنني مل �عتمد ما حدده غريي؟
ولو كان هنالك �ربعة �نو�ع من �لتحقيقات ملاذ� ال جنعلها خم�صة؟ ولو كان 

هنالك ع�صرين نوعا من �لتقارير ملاذ� ال جنعلها �حدى وع�صرين .
حمرر  م�صور  مر��صل  عليها  متعارف  �عالمية  م�صميات  هنالك  �أن  كما 
وغريها مما هو متعارف عليه، فلم ال يحق يل �ن �جعل منا�صب تخ�ص�صية 
�صو�بط  على  يعني جتاوز�  فهل هذ�  ؟  ��صتحدثها  �عالمية  لوظائف  �خرى 

�العالم .بللبليبليل
�لتجديد  �ن  على  فهمها  �ل�صو�ب  من  لي�س  �لتجديد  �ىل  �لدعوة  هذه  �أن 
ياأتي دون �صو�بط �و دون در��صات �أو لغر�س �دخال ما هو غري �صائب �ىل 
�لو�صط �العالمي بل هي دعوة �ىل �البتكار �لعلمي �ملبتني على ��ص�س فكرية 
�لتجديد،  م�صمى  حتت  �لع�صو�ئي  للتجديد  دعوة  ولي�صت  علمية،  ودر��صات 
خ�صو�صا �ذ� ما ال حظنا �أن كل �لعلوم دون ��صتثناء تطورت وال ز�لت تتطور. 

•  �صامي �ملنذريفكرة قلم

هل التجديد تجاوز؟

بها  �أحق  �الإمام  �أن  �أن هوالء قد غ�صبو� �خلالفة مع  جماملة كيف 
ولكنه �صكت و�صرب على هذه �لق�صية �لتي يهرم فيها �لكبري وي�صيب 

فيها �ل�صغري.
ولكن �ل�صرب ال يعني �أنه مل يد�فع عن حقه �إمنا يعني �أنه �صرب على 
م�ص�س �الأيام وجرح �الآالم لئال يت�صّتت �صمل �مل�صلمني �لذي ح�صل 
عليه �لر�صول �الأعظم بعد مر�رة كثرية، �إنه �صرب على �لقذى ولكن 
و�الإمامة  �لو�صاية  يف  حّقه  وب��نّي  ��صتغلها  فر�صة  له  �صنحت  كلما 

و�الأمثلة �لو�ردة �أعاله، تبني �مل�صاألة وال تبقي �أي �صك فيها.
هذ� ون�صاهد زوجه خري �لن�صاء فاطمة �لزهر�ء �أي�صا �أ�صارت مر�ت 
كثرية �إىل غ�صب �خلالفة و�أظهر عن مدى �أمله ملا فعله �ل�صحابة من 
�لبيعة مع �أبي بكر، فمثال ت�صري كتب �لتاريخ �أن فاطمة �لزهر�ء كانت 
تر�فق بعلها وتختلف �إىل بيوت �الأن�صار وتوبخهم على بيعتهم مع �أبي 
بكر ولكنهم ��صتدلو� على �أن �أبا بكر كان �أول من طلب منهم �لبيعة 
ولو كان عليا طلب منهم �لبيعة لبايعو� معه! فاأجاب �الإمام عليهم �أنه 
�لنا�س يف خالفته  ونازع  بيته  �لنبي يف  �أن يرتك جثمان  ي�صتطع  مل 

)�بن �لقتيبة �لدينوري، ج1: 12(.
�ألقتها يف  �لزهر�ء قولها يف خطبة غر�ء  �أهم مو�قف فاطمة   ومن 
م�صجد �لنبي: »»ونحن بقية ��صتخلفنا عليكم و معنا كتاب �هلل بينه 
ب�صائره و �أي فينا منك�صفة �صر�ئره و برهان منجلية ظو�هره ....و 
لالإ�صالم«  عٌز  �لفرقة وحبنا  �أمن من  �إمامتنا  للملة   نظاما  طاعتنا 
)�بن �لطيفور �لبغد�دى، بالغات �لن�صاء، �س 34(. و ��صتمرت يف 
ته و حمّل قد�صه و نحن  �لقول: »»ونحن و�صيُلته يف خلقه  ونحن خا�صّ
حّجته يف غيبه ونحن ورثة �أنبيائه« ) �بن �بي �حلديد، ج 16 ، 211(.
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•

رئيس مؤسسة رمضان في بريطانيا: 

القضاء على داعش مسؤولية دولية 
• حوار:�صالم �لطائي

للعراق؟ زيارتكم  �سبب  عن  حتدثونا  ان  لكم  • هل 
�ملحبة  ن�صر  هو  منها  و�ل��ه��دف  للعر�ق؛  يل  �لثانية  �ل��زي��ارة  ه��ذه   •
�ملر�س  القتالع  موحدة  بجهود  و�لعمل  �الطياف؛  كافة  بني  و�ل�صالم 
�ل�صرطاين �مل�صمى د�ع�س �الرهابي، �لذي تقع م�صوؤولية �لق�صاء عليه 
على كل دول �لعامل باأطيافه ومكوناته؛ الأنه ال ميت لالإ�صالم باي �صلة، 
تفكك  �ن  حت��اول  �الن�صانية،  عن  بعيدة  �صيطانية  �فكار  يحمل  وهو 
�لن�صيج �ملجتمعي للعر�ق وبقية �لدول �الخرى من خالل �فكارها �لتي 

ال متت لالإ�صالم ب�صلة.
زيارتكم  خالل  و�سعها  مت  التي  امل�سرتكة  االهــداف  ما   •

للموؤ�س�سات احلكومية والعتبات املقد�سة؟
حمنته،  من  للخروج  �لعر�قي  �ل�صعب  مع  �لت�صامن  �ظهار  هدفنا   •
والإنقاذ  �لد�ع�صية؛  �لهجمة  على  للق�صاء  جميعا  نتحد  �ن  وعلينا 
�جيالنا من �الجنر�ف يف هذه �لهاوية، وذلك من خالل �لتغلب على 

معه،  يختلف  �ن  مبجرد  �مل�صلم  يكفر  �لذي  لد�ع�س  �ملتطرف  �لفكر 
�أي بلد كان  ويجب علينا جميعا �لتكاتف الإيقاف حمام �لدم هذ� يف 

هنا �م يف �لبالد �الوربية.
وهناك �مر مهم جد� علينا جميعا �اللتز�م به وهو : بعد هزمية د�ع�س 
حتى  �الخ��ر؛  من  باالنتقام  و�صعور  �حتقان  هناك  يكون  ال  �ن  يجب 
ن�صتطيع �ن من�صي قدما الن �لثاأر �صوف يجر �ىل �ملزيد من �لدماء،  
وعلى �جلهات �مل�صوؤولة من �حلكومة و�لوقف �ل�صيعي و�ل�صني �لوقوف 
معا الإعطاء �حلرية �لكاملة للعو�ئل كي ترجع �ىل مناطق �صكناها بكل 

حرية. 
• هل تغريت لديكم �سورة ما يجري من احداث طائفية يف 

العراق؟
�لعر�ق،  يف  �لطو�ئف  بني  ي��دور  ما  حول  خاطئ  مفهوم  لدي  كان   •
وبعد هذه �لزيارة �لتي ت�صمنت جولة لعدة �ماكن مقد�صة وموؤ�ص�صات 

حواراتحوارات

عن  احل�سينية(  )الرو�سة  ملجلة  حتدث  عمر  حممد  ال�سيخ  بريطانيا  يف  رم�سان  موؤ�س�سة  رئي�س 
ال�سلمي  التعاي�س  واي�ساح حقيقة  لالأحداث  ومعاي�ستهم  للعراق،  له  املرافق  والوفد  زيارته  �سبب 
بني الطوائف املختلفة يف العراق، ردا على حمالت الت�سويه التي ينتهجها داع�س ومن يقف وراءه. 
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القضاء على داعش مسؤولية دولية 
• حوار:�صالم �لطائي

للعتبة  �لتابعة  �لدويل  �الإعالم  �صعبة  مع  وبالتن�صيق  وحكومية؛  دينية 
يح�صل  ما  و�ن  ذلك،  من  متاما  �لعك�س  وجدت  �ملقد�صة،  �حل�صينية 
من جمازر �منا هو من �صنع ع�صابات تكفريية حتاول خلق �لفتنة بني 
�ال�صقاء وهذه �لع�صابات ال ترتبط باأي ديانة وعلينا جميعا �ن نتوحد 

ملحاربتها.
يف  ال�سعبي  واحل�سد  االمنية  القوات  دور  تثمنون  كيف   •

احلفاظ على املدنيني واملمتلكات العامة واخلا�سة؟ 
وهناك  �الن�صانية،  معنى  هو  فهذ�  بنف�صه  �الن�صان  ي�صحي  عندما   •
ومقد�صات  �ر���س  ع��ن  �ل��دف��اع  �ج��ل  م��ن  باأنف�صهم  ي�صحون  رج��ال 
وطنهم، وما مل�صناه خالل لقائنا بعدد من �لقادة من طو�ئف خمتلفة 
على  �لق�صاء  وهو  و�حد؛  هدف  حتقيق  �جل  من  جميعا  تكاتفهم  هو 
تنقل  �لتي  �لطائفية  عن  بعيد�  �ملحتلة؛  �الر��صي  وحترير  �الره��اب 

�صورتها �ملزيفة �ىل �لعامل.
دول  يف  االرهابية  للتنظيمات  الدعم  ايقاف  ميكن  • كيف 

الغرب؟
• هناك رقابة م�صددة يف �غلب �لدول �الوربية لكافة و�صائل �لتمويل، 
تبليغ �و متويل لد�ع�س؛  �أي م�صجد يكون فيه  ويف بريطانيا ال  يوجد 
و�نا �حتمل م�صوؤولية هذ� �لكالم، ومن لديه �أي معلومة عن �أي متويل 
يف �مل�صاجد �لربيطانية نحن م�صتعدون للتعاون يف ر�صدها و�لق�صاء 

عليها. 
 فهناك يف بريطانيا تقام حملة توعوية يف �ملر�كز و�مل�صاجد لل�صباب؛ 
لبناء �فكارهم للم�صتقبل وتر�صيخ �لهوية �لوطنية يف ذ�تهم وتعريفهم 

باأعد�ء �الن�صانية و�لديانات وهو د�ع�س �الجر�مي. 
• كيف جتدون دور املوؤ�س�سات االإعالمية العاملية يف حماربة 

افكار التطرف وهل اأدت ما عليها؟
• �العالم �لدويل له دور كبري يف �لق�صاء على د�ع�س و�فكاره، لكنه ال 

يبدي م�صوؤوليته جتاه نقل �حلقيقية وحتمل �مل�صوؤولية يف �يقاف �لدعم 
دوره  يوؤدي  �ن  وو�صائله  �نو�عه  بكل  �العالم  على  فينبغي  �العالمي، 
�ل�صرعي و�ملهني يف حماربة هذه �الفكار و�لتطرفات، و�ن ال يدع �ي 
ثغرة ت�صمح لد�ع�س �لدخول منها لتحقيق �هد�فه، وهي �ي�صا م�صوؤولية 

منظمات �ملجتمع �ملدين وحقوق �الن�صان �لدولية. 
ایل  عودتكم  بعد  تتبنونه  اعالمي  برنامج  لديكم  هل   •

بريطانيا؟
• �صنعمل على �جر�ء برنامج عند عودتنا �ىل بالدنا ننقل من خالله 
جميع  بني  �لعر�ق  يف  �ل�صلمي  �لتعاي�س  حجم  وبيان  �الح��د�ث  و�ق��ع 
�لطو�ئف، و�ن ما يحدث من قتل وتدمري هو نتيجة �يادي خفية حتاول 

عرقلة تقدم  �لعر�ق وتطوره  
• ح�سب راأيكم، ما �سبب تطرف بع�س امل�سلمني يف بريطانيا؟
بع�س  جهل  م��ن  ي��اأت��ي  بريطانيا  يف  �لتطرف  �ن���و�ع  بع�س  هناك   •
�لبع�س معامل  �إذ �صوه  �لعر�ق و�صوريا  �مل�صلمني بحقيقة ما يجري يف 
�حلقيقة و�أدعو� بان �ل�صيعة يقتلون �ل�صنة وهذ� ما كنت �عتقده �صابقا 
ولكن بعد �ن قمت بجولة لتق�صي �حلقائق يف �لعر�ق  وخالل زيارتي 
كنت  ملا  مغايرة  فقد وجدت �حلقيقة  قناعاتي  تغريت  للعر�ق  �لثانية 

�عتقد وهذ� �صينقل �ي�صا بو�قعه ليغري نظرة �الخرين.
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قراءة في كتابقراءة في كتابقراءة في كتاب

أ د. حميد حسون بجية
• قراءة: 

�إىل  ويعيدها  �ملو�صوع،  هذ�  يف  �لكتابة  �أ�صباب  مقدمته  يف  �لكاتب  يتناول 
�لد�رونية  للنظرية  �ملعا�صرة  �ملادية  �لنظريات  ��صتغالل  �أولهما  �صببني: 
لتكري�س مبادئها �لقائمة على �إنكار حقائق �لكون �لكربى �ملتمثلة بوجود �هلل 
تعاىل ونزول �لوحي على �الأنبياء و�لر�صل و�ملعاد. وثانيهما ما يثريه �أ�صحاب 
�لنظريات �ملادية من تناق�س موهوم بني �لدين و�لعلم �عتماد� على ما كان 
وجهة  ميثل  �لدين  و�أن  للعلم،  ممثلة  باعتبارها  �لد�رونية  بني  عالقة  من 

�لنظر غري �لعلمية.
 organicلع�صوي� )�ل���ت���ط���ور  ن��ظ��ري��ة  �أن  �إىل  �ل��ك��ات��ب  ي�����ص��ري 
evolution( �لذي جاءت به �لد�رونية و�لذي ��صتنبطت منه فكرة 
�الرتقاء، تفتقر �إىل �الأدلة �لعلمية كما ي�صري �إىل ذلك كثري من �لعلماء مثل 
للفكر  �لبديل  لكنها  علميا،  ثابتة  غري  �أنها  يعرتف  �لذي  كيث  �آرث��ر  �ل�صري 

�لديني، �أي �أنها �خليار �لوحيد بالن�صبة لهم.
د�رون)1809-1882( مل  �أن  �الأوىل  �ملوؤلف ثالث حقائق:  يذكر  وبعد ذلك 
�لفرن�صي  �صبقه  فقد  �الأن��و�ع(،  كتابه)�أ�صل  يف  للنظرية  �الأول  �لو��صع  يكن 
لكن  �حل��ي��و�ن(.  كتابه)فل�صفة  يف  الم�����ارك)1829-1748(  باتي�صت  ج��ان 
و�آ�صور  بابل  �أن كهنة  �أكر مرونة. كما  تعديالت جعلتها  �أدخل عليها  د�رون 
وم�صر قد �صبقو� �الثنني قبل �آالف �ل�صنني يف �العتقاد �أن �الإن�صان كان يف 

�لبدء كتلة لزجة من �ملادة ال �صكل لها وال �صورة، وقد نفث   خالقها فيها نفثة 
من �حلياة، ثم �أّثرت فيها �لطبيعة و��صرتكت يف ذلك �لكو�كب، فتقلبت يف 

�أطو�ر من �لن�صوء حتى �أ�صبحت يف �صورتها �لب�صرية. 
�حلقيقة �لثانية هي �أن �لعلماء �ملتع�صبني للد�رونية يت�صدون الأي دليل علمي 
قامو�  نف�صه  فر�س  ما  و�إذ�  ويكذبونه،  معها  يتناق�س  �لتجريبية  �لعلوم  من 

ببع�س �لتعديالت يف �أ�صل �لنظرية، حتى �أنها تغريت جذريا.
�حلقيقة �لثالثة �أن �لد�رونية هي جمرد وجهة نظر لي�س �إال، كما قال عنها 
نظر  و�إع��ادة  وتعديالت  علمية  �إثباتات  �إىل  بحاجة  فهي  �بتد�ء.  و��صعها 

م�صتمرة.
�لق�صم �الأول من �لكتاب: ويتناول �لكاتب فيه مناق�صات عامة حول �لد�رونية. 
�صر�عية �صغرية  �صفينة  ع��ام1831 يف  �صفينته  �إبحار د�رون يف  وتبتدئ من 
�الأ�صول  يتناول  ثم  �لربيطاين.  �مللكي  لالأ�صطول  تابعة  �أ�صمها)�لبيجل( 
مع  و�ملالءمة  �الأ�صلح  �نتخاب  و  �لبقاء  تنازع  وهي  �لد�رونية،  يف  �الأربعة 

�ملحيط و �لور�ثة. 
�لكاتب عندما يذكر  �لكتاب-�أن  ينبغي ذكره-وهذ� من حما�صن       ومما 
�إذ�  حتى  بها،  �لقارئ  �إقناع  يريد  وكاأنه  باأمانة  يذكرها  �لد�رونية،  مبادئ 
وكّتاب  علماء  �صفات  �إح��دى  وه��ذه  �ملجن.  ظهر  لها  قلب  نقدها  �إىل  و�صل 

عنوان الكتاب: تهافت النظرية الدارونية وسقوط النظريات التابعة
المؤلف: السيد هادي المدرسي
التاريخ: 2011)الطبعة األولى(

دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع
يتكون الكتاب من مقدمة وثالثة أقسام والمصادر العربية والمصادر 

األجنبية. عدد الصفحات: 221.

تهافت النظرية الدارونية
وسقوط النظريات التابعة

مالحظة:
 يف هذه املقالة، ناأيت بنف�سي قدر االإمكان من اأن اأ�سميها )نظرية(، واكتفيت بكلمة )الدارونية(، الأن دارون نف�سه وعندما ن�سرها، 
قال اإنها فر�سية، لكن من راق لهم ما فيها من هام�س اإحلاد، اأطلقوا عليها اأ�سم نظرية، الأن هنالك من النا�س من يكون اأكرث ملكية من 

امللك نف�سه!
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ومفكري �ملذهب: �أال وهي �أمانة �لطرح.   
بعد ذلك يتناول �الأدلة و�لرب�هني �لتي تعتمدها �لد�رونية، وهي علم �الأجنة 
وعلم �حلفريات وعلم �لت�صريح �ملقارن و�لردة و�لت�صابه �خلارجي. ثم يبدي 

مالحظاته على كل منها.
وحتت عنو�ن )مناق�صات جانبية( يف نف�س �لف�صل يت�صاءل �ملوؤلف عن ماهية 
�ل�صوؤ�ل.  �لد�رونية لهذ�  �الأوىل وعن كيفية تطورها. ويناق�س جو�ب  �حلياة 
ثم يذكر ما يف جو�بها من تهافت. ويف �لنتيجة يت�صاءل: )ثم �إذ� كان �لتو�لد 
�أمثالها، تقوم بعملية �لتطوير؟  �أن �لقردة �لتي تولد  نوعا من �لتطور، فهل 

فلماذ� �إذن تطورت �إىل �إن�صان؟(
ويناق�س بعد ذلك �لعقل و�لغريزة �للتني �صقطت يف بيانهما �لد�رونية. ويذكر 
�نقر��س  �صبب  عن  يت�صاءل  ثم  �لنبات.  ق�صايا  يف  �لد�رونية  تعر  بعدها 
د�م  ما  للغاية...  جمهوال  يبدو  �نقر��صها  �صر  )فاإّن  فيقول  �لدينا�صور�ت، 
�آر�ء  ويعر�س  �لد�رونية(.  تقول  �حلجم-كما  كرب  مع  يتنا�صب  �لعمر  طول 

�لعلماء يف ذلك.
�لد�رونية  �إن  �لكاتب  �لد�رونية(، يقول  وحتت عنو�ن)عن�صر �الأ�صطورة يف 
�إن  وي��ق��ول  ب�)�لعلمية(.  ُو�صفت  ث��م  ر�ئ���ع(  �أ���ص��ط��وري  قالب  يف  ُو�صعت) 
�لد�روين  �لتطور  �لثالثة:  �الأقانيم  يف  �الأع�صاب،  �صل�صلة  متثل  )�الأ�صطورة 
وعلم �لنف�س �لفرويدي و�لديالكتيك �ملارك�صي( ومو�قفها �جتاه ن�صوء �لكون 
من  و�لهدف  و�لطقو�س.  �لعباد�ت  ون�صوء  وتطورها  �حلياة  ون�صوء  وتطوره 
و�حلقائق  �لعلمية  و�لقناعات  �الإن�صانية  �لقيم  كل  عن  لها  )�لتنازل  ذلك 

�لفل�صفية(.
�إز�ء  �لد�رونية  تدعيه  ما  ويذكر  �للغة.  �ملوؤلف عن  يت�صاءل  ويف �صفحة133 
�أن غاية  �أي  �إىل �صهوة �لتنا�صل،  ذلك. فهي تعزو �ل�صوت وما تاله من لغة 
�ل�صوت هو ند�ء �لذكر لالأنثى. ثم �حتاج �الإن�صان �للغة عندما ترك �الإقامة 
على �ل�صجر و�صكن مع �أقر�نه لل�صيد، فتفاهم معهم باالإ�صارة �أوال ثم باللغة 

الحقا. كما �أن �لنار كانت عامال قويا يف تن�صئة �للغة!
ويف �صفحة 139، يت�صاءل �لكاتب عن تعليل �لد�رونية للموت. فهي تدعي �أن 

�ل�صبب هو �أن �الأبناء هم �لذين يرغبون يف ذلك!
�لق�صم �لثاين: ويف هذ� �لق�صم يناق�س �لكاتب �لعالقة بني �الإ�صالم و�ملادية 
�ملتمثلة بالد�رونية. ويناق�س قبل ذلك موقف �مل�صيحية من �لد�رونية. فهنالك 
يف �مل�صيحية ما يقطع �أن كل �لكائنات: نباتية �أو حيو�نية، قد ُخلقت ب�صورة 
م�صتقلة، دون تطور �أو �أ�صل �أويل. وكان ما جاءت به �لد�رونية خطر على تلك 

�لديانة ملا فيها من خرق لتعاليم �لكتاب �ملقد�س.
وقد كان لالإ�صالم ر�أيه �خلا�س يف �أن �حلياة لي�صت وليدة �صدفة عمياء بل 
و�الإن�صان  وقو�نينه،  نامو�س �هلل  ي�صري وفق  و�لكون  باإر�دة خا�صة.  هي خلق 
�العتقاد  حيث  من  �أم��ا  وعدما.  فناء  لي�س  وم�صريه  �ملخلوقات،  تلك  �أح��د 
�إنكار  على  �لتطور  �ال�صتدالل مبذهب  )�إن  يقول:  نف�صه  د�رون  فان  و�ملبد�أ، 
�الإله �خلالق خطاأ كبري، و�دعاء ال �صند له من �لعلم وال من �لتفكري �الأمني(. 
ولهذ� �حلد، فموقف �الإ�صالم منها ال يعدو كونه موقفا من �أية نظرية بحاجة 

�إىل مزيد من �الإثباتات و�الأدلة و�لرب�هني.   
حتى  حق  �صاحب  �لقائل)كن  �الإ�صالم  ر�أي  ملقارنة  ملخ�صا  �لكاتب  وي��ورد 
�أحرتمك( وما تر�صمه �ملادية-�لد�رونية بالقول)كن قويا حتى..�أحرتمك(.

ويف �لق�صم �لثالث يناق�س �ملوؤلف ماأ�صاة �الإن�صان يف ظل �ملادية-�لد�رونية. ثم 

يتناول مدى م�صوؤولية �لد�رونية عن �الأخطاء �لتي �رتكبها �ملاديون با�صمها، 
وذلك عن طريق مناق�صة �رتباطها باملاديات. فقد تاأثر مارك�س بالد�رونية 
ب�صكل كبري. لذلك جاءت نظريته متناق�صة مع �لو�قع ومع نف�صها. ثم يتناول 
�لكاتب تاأثري�تها �ل�صلبية يف �لدين و�حل�صارة. ومن ثم يتناول كون �لد�رونية 
�صببا يف �حلروب وماآ�صيها، و�ال�صتعمار و�لتفرقة �لعن�صرية �لتي كانت نتيجة 

طبيعية ملا جاءت به.
وختاما، فهذ� �لكتاب جهد ر�ئع يف ميد�نه. �أغناه �لكاتب بامل�صادر بنوعيها: 
ما يدعم �لد�رونية وما يفندها. ويخل�س كل من يقر�أ �لكتاب �إىل ما يرمي 

�إليه �لكاتب من كتابه، تفوق �لفكر �لديني على ما جاءت به �لد�رونية.
يد  ال  ما  �النكليزية-وهذ�  �لكلمات  طبع  يف  �لهنات  بع�س  هنالك  �أن  على 
للموؤلف فيه. فبالتاأكيد كانت �إ�صافة تلك �لكلمات لغاية يف نف�س �ملوؤلف، ومل 

تكن لتزيني �لكتاب ح�صب. لكن �لطباعة �أف�صدت ذلك. 
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�ال�صتكبارية  �لقوى  و��صاليب  �دو�ت  �حد  �لناعمة  �لقوة  �صيا�صة  تعترب 
�لتي تعول عليها يف �لغالب لفر�س �ر�دتها من خالل �لتحكم يف عقول 
يكفيها  طائلة  و�م��و�ل  جهد  �ىل  حتتاج  ال  �ل�صيا�صة  هذه  الن  �الخرين 
يف  �صمومها  خاللها  من  تبث  و�ح��دة  ف�صائية  ل�صنع  ب�صيطة  تكاليف 

�ملجتمع �مل�صتهدف.
�لفئة �مل�صتهدفة بالدرجة �الوىل هم من �ل�صباب لكونها متثل م�صتقبل 
�ملجتمع وخا�صرته �لتي يرتكز عليها، كما �ن حتطيم عقول �ل�صباب يقود 
�ىل تغيري �ملجتمع �لذي بدورة ي�صبح �د�ة �صهلة �لتحكم بيد �جلهات 

�لر�عية لعمليات �ل�صيطرة على �لعقل.

وفق  بل  �عتباطا  ين�صاأ  �ليوم مل  نعي�صه  �لذي  �لعقلي  �لتحكم  �و  �لوهم 
خطط �صيطانية م�صوؤومة وحمكمة ومدرو�صة لن�صر �لف�صاد و�لرذيلة يف 
�ملجتمع، الن �ملجتمع �لفا�صد �لذي ينتهي �ىل �ل�صياع هو جمتمع خا�صع 
ي��دور حولها على  ما  ت��درك  ال  فئة كبري  ت��ز�ل  ال  ب�صهولة، حيث  يحكم 

�لرغم من �ل�صعور ب�صخافة �ال�صياء �لتي تن�صغل بها.
هذ� �لو�قع �الفرت��صي تديره قوة خفية ��صبه ما تكون بال�صركات حتاول 
�إ�صعاف  �ىل  تهدف  تكتيكات  عرب  فيه  و�لتحكم  �لعقل  على  �ل�صيطرة 
�لهدف �إىل نقطة �النهيار �جل�صدي و�لنف�صي، وهو م�صروع كبري �أهد�فه 
خبيثة وخ�صو�صا للمجتمع �ال�صالمي، با�صتخد�م و�صائل �العالم و�صوال 
�ىل و�صائل �لتو��صل �الجتماعي، حتى ��صبحت هذه �الدو�ت �ليوم تغري 

م�صار �لعقول من �ل�صو�ب �ىل �خلطاأ و�صوال �ىل �جلرمية، حيث مترر 
ر�صائل مموهة �ىل �جلمهور �أ�صبه ما تكون باالإعالنات.

�أن  �لغالب  �إليها ال ي�صتطيع يف  �لعقل حني ينظر  �الوهام موجودة لكن 
يطلع �إال على وجه و�حد منها ولذ� فهو ال ياأخذ عنها �صورة كاملة ب�صبب 
ي�صتطيع  �الن�صاين  �لعقل  لكن  �ملخرتعة،  و�الأك��اذي��ب  �ال�صاليب  وج��ود 

�لتغلب عليها �ذ� كان حمكم باملعرفة.
وكبري  و��صع  نفوذ  لتهيئة  ��صتخد�مها  مت  �د�ة  بالعقل  �لتحكم  نظرية 
باالإ�صافة �ىل كونها قوة تدفع �ملجتمعات �ىل �لفو�صى �لعارمة، و�ن هذه 
�لنظرية غالبا ال ن�صعر بها ال نها متر بعدة مر�حل لكن عندما تكتمل 

ركائزها ي�صبح دماغ �ل�صحية مقيد �الفكار و�حلرية. 
�ذ�  �الخ��رت�ق  �صهل  لكن  �حل��رة  �الفكار  ومركز  متميز  موقع  �لدماغ 
على  حتفيزه  ميكن  ذل��ك  م��ع  لكن  �مل��ع��رف��ة،  �ر�صيف  م��ن  خ��ايل  ك��ان 
�لعقل  تقنيات  ��صتخد�م  تفعيل  خالل  من  �لتيار  عك�س  �الن�صياق  عدم 

�ل�صحيحة و�ملفيدة �لتي تعمل على تعزيز �لنمو �لعقلي و�لعاطفي .
وفك  �لعقل  يف  �لتحكم  غيبوبة  من  �لب�صري  �لدماغ  �حياء  �ع��ادة  �ن 
و�لتفكري  �لتحليل  عقلية  �ىل  �خلارجية  �ل�صلبية  باملوؤثر�ت  �رتباطه 
يتطلب تكوين منطقة يف �لدماغ تتعامل مع �لو�قع �الفرت��صي و�لهجمات 

�لنف�صية �لتي غالبا ما يكون تاأثريها �صلبي.
�ال�صلحة �لتي ت�صتخدمها �لقوى �ال�صتكبارية موجوده يف �ل�صارع و�لبيت 
معلومات  توفر  ذ�تها  بحد  وهي  �لر�صمية  �لعمل  دو�ئر  وحتى  و�ملقاهي 

• �سامر اجلبوري 

التجارب التي عملت عليها انظمة اال�ستخبارات العاملية عرب ا�ستخدام الدعاية وتوجيه و�سائل االعالم واخلدع 
التقنية والوهم االفرتا�سي لل�سيطرة والتحكم يف العقل ت�ستهدف باالأ�سا�س اخرتاق عمق القيادة احلقيقية للب�سر من 

خالل التالعب باالأفكار والعواطف لكن هل يعني هذا ا�ست�سالما للواقع؟ طاملا تخ�سى القوى اال�ستكبارية واالنظمة 
العاملية من اخلطر الذي ياأتي من العقل احلر واملفكر، لذلك ت�ستخدم كل الو�سائل املمكنة للق�ساء على هذا التهديد او 

ا�سعافه ليت�سنى لهم ال�سيطرة على املجتمع وحتويل اجلن�س الب�سري ایل ان�سان اآيل مطيع لتنفيذ اهدافها.

مقاالتمقاالت

اختطاف العقول!
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 ر�فق �فتتاح �كرب و�حدث مدينة ع�صرية للز�ئرين على م�صتوى �لعر�ق وهي مدينة 
�صيد �الو�صياء على طريق بغد�د- كربالء بروز ��صو�ت �متدحت �مل�صروع �صيما �نه 
الإن�صاء  �ولوية  وجود  بنقدهم عدم  �ملنتقدون  علل  فيما  �صابة  ب�صو�عد عر�قية  بني 
و��صر�س معركة ف�صال عن وجود  �عنف  ي�صهد  �لبلد  �ن  مثل هكذ� مدن خ�صو�صا 
�ملادحني، كما  �ع�صد كالم  �ن  �بتغي بحروف مقالتي هذه  وال  مالية خانقة،  �زمة 
مل �خ�ص�صها للرد على �ملنتقدين بقدر �هتمامي باإي�صاح جانب �خر رمبا غاب عن 

�ذهان كثريين. 
�إن �ملدينة �بهرتنا بجمالها وفنها �ملعماري حتى ��صبحنا بحاجة الأكر من بوؤرة عني 
لنمتع �نظارنا مب�صاهد �جلمال �خلالبة، بل ترف�س �قد�منا �النتقال بحركتها من 

موقع �ىل موقع �آخر وكاأن هنالك �يعاز� عقليا يجربها على �لوقوف. 
ويف نف�س �لوقت تبادرت للذهن ت�صاوؤالت عدة، فهل �صحيح �ننا بحاجة ملثل هكذ� 
م�صاريع �صخمة خ�صو�صا يف ظل �لظروف �ل�صعبة �لتي نعي�صها، �المر �لذي دفعني 
�ن �جد جو�با �صافيا مقنعا بعيد� عن وجهة �لنظر �لتي تعتمدها �د�رة �لعتبة �ملقد�صة 
ر�أيي  على  �عتمد  وال  �الخ��رى  �مل��دن  من  ومثيالتها  �ملدينة  هذه  لت�صييد  ودو�فعها 
�د�رة  �ن  �إىل  و�صلت  و�حلل حتى  �بحث  �ل�صخ�صية، فخرجت  قناعاتي  �و  �خلا�س 
وكربالء  �لكبرية  �الجن��از�ت  تلك  من  �لرغم  على  خجلة  �صتبقى  �حل�صينية  �لعتبة 
الز�لت تعلن ��صفها وهنالك م�صاريع �عظم و�كرب و�أو�صع مل يطلع عليها �ملنتقدون 
قبل توجيه �نتقادهم، بل �ن ما �جنزته �لعتبة �حل�صينية �ملقد�صة و�صتنجزه الحقا ال 

ميثل �صوى نقطة يف بحر، و�ن عليها م�صاعفة جهودها لتقدمي �الكرب.
ولو توقفنا قليال و�أنعمنا �لنظر يف �صفحات �لتاريخ وو�صعنا �مامنا �ل�صبب �لرئي�س 
عليه  �حل�صني  �المام  لزو�ر  �ال�صا�س  بالدرجة  خ�ص�صت  �لتي  �ملدينة  تلك  الإن�صاء 
�ل�صالم �صنجد �ن جميع �العتبار�ت و�حلجج ال قيمة لها خ�صو�صا بعد �ن نطلع على 
ما ذكره �هل �لبيت عليه �ل�صالم يف عظمة وكر�مة ز�ئر قرب �المام �حل�صني عليه 
�ل�صالم بل حينما ندرك بان �هلل �صبحانة وتعاىل خ�ص�س جنة عر�صها �ل�صماو�ت 
�أذن �صمعت لزو�ر قرب �المام �حل�صني بعد  و�الأر���س وو�صع فيها ماال عني ر�أت وال 
�ن جعله عليه �ل�صالم �صيد� لها ��صتناد� حلديث ر�صول �هلل )�صلى �هلل عليه و�له( 

)�حل�صن و�حل�صني �صيد� �صباب �هل �جلنة(.
فاإذ� كان رب �خلالئق بنى جنته وخ�ص�صها للح�صني عليه �ل�صالم و�أن�صاره وز�ئريه 

فهل ن�صتكر �ن يبنى لهم مدن ز�ئرين يف د�ر �لدنيا.
��صتن�صاخ  �حل�صينية  �لعتبة  �د�رة  من  فيه  ناأمل  كنا  �ل��ذي  �لوقت  يف  فاننا  ختاما 
تلك �لتجربة وتعميمها على م�صتوى �لعر�ق فوجئنا بحديث �ملتويل �ل�صرعي للعتبة 
�حل�صينية �ملقد�صة �ل�صيخ عبد �ملهدي �لكربالئي حينما ��صار �ىل �ن هنالك ع�صر 
من  ال�صتقبالهم  للز�ئرين  �حل�صينية  �لعتبة  خ�ص�صتها  �لعر�ق  يف  ع�صرية  مدن 
�ملنافذ �حلدودية حتى مدينة كربالء �ال �ن قلة �لتخ�صي�صات �ملالية لها، حال دون 

تنفيذها.

•  والء �ل�صفاروالئيــــــات

مدن الزائرين.. ترف ام حاجة؟
�نها  كما  ن�صعر  ال  �م  بها  ن�صعر  كنا  �صو�ء  �لقوى  تلك  خلدمة  هائلة 
و�حد  هدفها  لكن  و�لو�نها  ��صكالها  تعدد  رغم  يوم  كل  علينا  مترر 
وخري مثال على ذلك �ل�صناعات �لرتفيهية  وو�صائل �العالم بكافة 
�نو�عها �ملقروءة و�مل�صموعة و�ملرئية وحتى �بر�ج �الت�صاالت و�صوال 
�ىل �حلو��صيب �ل�صخ�صية، و�ن �صر بقاء تلك �لقوى يعتمد بالدرجة 

�ال�صا�س على هذه �ال�صلحة.
لذلك �جتهدت هذه �جلهات و�النظمة �خلارجية مع مرور �لزمن على 
جمع  و�صائل �الت�صال وو�صائل �العالم يف �لهاتف �لنقال �صمن عملية 
ب�"�لغزو �لبيولوجي �لع�صبي" لل�صيطرة على �لعقل �لب�صري،  ت�صمى 
�ل�صحية  �دمغة  غ�صل  على  �لعالية  �لقدرة  لها  �لتكنلوجيا  هذه  الن 
و�لتالعب يف عملية �لتفكري �ذ� ما ��صتخدمت ب�صكل �صحيح بو��صطة

�ملعرفة هي �ل�صالح �لوحيد �لذي ي�صتخدم للدفاع عن جر�ئم �لتحكم 
بالعقل �لتي ت�صطنعها �النظمة �لعاملية، كما �ن �يقونة �لعقل ال ت�صمح 
للدماغ �ن يكون خارج حر��صتها ورقابتها ليكون �صيدً� �صهاًل للتحكم 
ب�صكل  �الم��ور  و�د�رة  بحكمة،  ��صتخد�مها  علينا  لذلك  �ل��الوع��ي، 

�صحيح لتوجيه �لعقل �ىل �الجتاه �ل�صليم.
عملية جمع و�صائل �الت�صال وو�صائل �العالم يف �لهاتف �لنقال لي�صت 
�لبيولوجي  ب�"�لغزو  ماي�صمى  وخطط  ممار�صات  �حد  هي  بل  عبثا 
لها  �لتكنلوجيا  هذه  الن   ، �لب�صري  �لعقل  على  لل�صيطرة  �لع�صبي" 
�لقدرة �لعالية على غ�صل �دمغة �ل�صحية و�لتالعب يف عملية �لتفكري 

�ذ� ما ��صتخدمت ب�صكل �صحيح بو��صطة �لعقل.
�لت�صليل و�لتالعب بالعقول با�صتخد�م �الديان وو�صع �خلر�فات فيها 
ظاهرة حقيقية ��صبحت ملمو�صة، ود�ع�س �كرب دليل لهذه �لظاهرة 
متطرفا  �صلوكا  المتالكها  �ليوم  نعي�صها  مرحلة  على  �صهادة  وهي 
ناجما عن �صدة وقوعها يف ه�صترييا �لتحكم �لعقلي عرب �صحن �لعقول 
باالأفكار و�ل�صلوكيات �ملنحرفة �لتي ينجم عنها ظهور �لغر�ئز �ل�صلبية 
�ملكبوتة يف �لذ�ت، وتفريغها بدون وعي و�در�ك، رغم �ن ��صتخد�م 
�لدويل  �لقانون  عليها  يعاقب  �لعقل  يف  و�لتحكم  �ل�صيطرة  �ن�صطة 

ويعتربها جرمية �صد �لعقل �الن�صاين.
ختاما فان �لعقل �لب�صري يخطاأ لكن �ذ� كان مزود� باملعرفة و�حلكمة 
�حلقيقية �لتي متدُه بالتفكري �ل�صليم ال ميكنه �الجنر�ر ور�ء �النظمة 

�لتي تدير عمليات و�ن�صطة �لتحكم يف �لعقل باأي و�صيلة كانت.
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• حم�سن وهيب عبد

• احللقة التا�سعة ع�سر

تناولنا باحللقات ال�سابقة خ�سائ�س الكمال عند االئمة االأطهار 
من اأهل بيت النبي -- اخلا�سة بقدرتهم على االخبار بالغيب 

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

 -- مكلفني وخمتارين من قبله
وعلى هذا �سن�ستكمل �سرد اخل�سائ�س االأخرى التي تبني وتوؤكد ان اهلل 

تعایل منح اأهل البيت الكرام �سفة الكمال ليحتج بهم على خلقه  .

خصائص الكمال في ال محمد 
صلوات الله عليهم

سنة اهل البيت  وعناصر الكمال فيها

في رحاب الطاهرينفي رحاب الطاهرين
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�صنة �هل �لبيت عليهم �ل�صالم هي �صنة �لنبي �صلى �هلل عليه و�له بال 
نق�س �ال ما ��صيف �ليها من �ل�صروح �ملع�صومة ، ولذ� متتاز �صنة �هل 
�حل�صانة  مع  �لقر�ين  �لنبوي  �لكمال  مبميز�ت  �ل�صالم  عليهم  �لبيت 
و�ل�صون. بينما �صنة �لنبي �صلى �هلل عليه و�له �لتي دونت عند �لطرف 
و�لتدوين  و�ملنع  و�لتاأطري  �لو�صع  فانتابها  �ل�صيا�صة  مزقتها  �النقالبي 
و�أحيطت ق�صر� ب�صروط �لتدوين من قبل �ملانعني لها .. و�خرها كارثة 
�جلرح و�لتعديل �ملو�فقة يف معايريها للت�صلط �الموي �لعبا�صي �لكارهني  
هلل ولر�صوله وعرتة نبيه �صلو�ت �هلل عليهم ، ولذ� فان مميز�ت �لكمال 

يف �صنة �لنبي �الآتية عن طريق �ئمة �هل �لبيت عليهم �ل�صالم هي:
بال�صل�صلة  ي�صمى  مبا  �ل�صالم  عليهم  �لبيت  �ه��ل  �حاديث  حتظى   -1
عن  جده  عن  �بيه  عن  ينقل  �ل�صالم  عليهم  منهم  فاالإمام   ، �لذهبية 
ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�له بال و��صطة �و فا�صلة كما تتعر �ل�صنة 
بال�صند.  �لتدقيق  �ىل  و�حل��اج��ة  بالعنعنة  �الخ��ر  �لطرف  يف  �لنبوية 
�لكتاب معروفون  بن�س  �ل�صالم مطهرون  �لبيت عليهم  �هل  �ئمة  فكل 
ب�صدقهم بل هم �ل�صادقون �لذين �مرنا �هلل تعاىل �ن نكون معهم )َيا 

اِدِقنَي(. َ َوُكوُنو� َمَع �ل�صهَّ ُقو� �هللهَّ ِذيَن �آَمُنو� �تهَّ �أَيَُّها �لهَّ
2- �صنة �ل حممد �صلو�ت �هلل عليهم مل تعبث بها �ل�صيا�صة ؛ بينما يف 
�لطرف �الخر عبثت �ل�صيا�صة كثري� جد� يف �الحاديث �لنبوية و�ل�صنة 
�لنبوية ، �بتد�أ �لعبث مبنع تدوين �ل�صنة ، ثم �طلقت ولكن ب�صروط �ملانع 
للر�صول  وخليفة  �ل�صماء  لر�صالة  �مينا  �صار  عندما  معاوية  منع  وقد   ،
�صلى �هلل عليه و�له مبوجب مر�صوم ��صدره �ن برئت �لذمة من كل يروي 
حديثا يف ف�صل �بي تر�ب. ورغب كثري� فيمن يروي �حاديث يف ف�صل 

عثمان فله �لهبات �ل�صنية !!
�لتاأطري ؛ هو  للتاأطري )  �لبيت عليهم �ل�صالم مل تخ�صع  3- �صنة �هل 
تخدم  ليجعلها  �و  �لفائدة  ليجعلها عدمية  �ما  لالأحاديث(  �طار  و�صع 
�لر�صول  منع  وقد  تعنيه...  ما  غري  تعني  يجعلها  �و  و�ملت�صلط  �حلاكم 

�الكرم �لتاطري وحرمه �ال باحلق وعلى �حلق فقال: 
�لرجل  يلقى  �لرجل  كان  �إ�صر�ئيل  بنى  على  �لنق�س  دخل  ما  �أول  �إن   
فيقول يا هذ� �تق �هلل ودع ما ت�صنع فاإنه ال يحل لك ثم يلقاه من �لغد 
�أكيله و�صريبه وقعيده فلما فعلو� ذلك �صرب  �أن يكون  فال مينعه ذلك 
�هلل قلوب بع�صهم ببع�س كال و�هلل لتاأمرن باملعروف ولتنهون عن �ملنكر 
ولتق�صرنه على  �أطر�  ولتاأطرنه على �حلق  �لظامل  يدى  ولتاأخذن على 
�حلق ق�صًر� �أو لي�صربن �هلل بقلوب بع�صكم على بع�س ثم يلعنكم كما 

لعنهم 
4- مل ميار�س معها �ملنع ومل تكتب ب�صروط �و حتت و�صاية ، فقد تفرغ 
�اللهية  مهامه  وقت عزولوه عن ممار�صة  �ل�صالم يف  عليه  علي  �المام 
�ل�صالم من  �لبيت عليهم  يتناقلها �هل   ، �لنبوية  �لقر�ن و�ل�صنة  جلمع 

�مام �ىل �مام.

عر�س  به  ي�صرب  ذل��ك  ع��د�  وم��ا  للقر�آن  �ملطابقة  مت��ام  مطابقة   -5
�جلد�ر:

فاملعيار �اَلّول لتمييز �لباطل عن �ل�صحيح هو خمالفة �لكتاب وعدمها، 
فاإذ� كان �خلرب �ملروي ب�صند �صحيح خمالفًا لن�س �لقر�آن ُي�صرب به 
 ، �لقر�آن  �لو�رد يف  �ل�صرعي  للحكم  نا�صخًا  �إذ� كان  �إاّل  عر�س �جلد�ر 
كان  �إذ�  �إاّل  فيه  يقبل  وال  �لن�صخ حمّدد مبو�رد خا�صة  �ّن  �ملعلوم  ومن 
�لكتاب  مع  تتناق�س  �الخ��ر  �لطرف  يف  جند  حني  يف  متو�ترً�.  �خلرب 

تناق�صا �صارخا!!!
��صر�ف  حتت  �الجيال  تناقلتها  �ل�صالم  عليهم  �لبيت  �ه��ل  �صنة   -6
�ملع�صومني ملدة خم�صة قرون بحيث حم�س �لدخيل و�بعد �ملخل و�صار 
حمل تندر، و�مثال نو�در �الثر كرة جد�  ال ي�صعها هذ� �لبحث �ملخت�صر 

جد� .
7- طبق مبد�أ �الختيار حلملة �ل�صنة �ل�صريفة من �ف�صل �صحابة �الئمة 
كوكالء لهم يف �الم�صار ينقلون �صنة �لنبي. فقد �ختار الئمة �الطهار 
لهم  كوكالء  و�علمهم  و�ورعهم  و�تباعهم  �وليائهم  من  �لنا�س  ��صدق 
يف  �ل�صنة  بقية  بينما  �صحيحة.  نقية  �ل�صنة  لهم  يحملون  �الم�صار  يف 
�ل�صالطني وكعب �الحبار و�مثاله ولك �ن  �جلانب �الخر رهينة وعاظ 

تقدر �ي حيف ��صاب �ل�صنة !!
�لعهد  �لن�صو�س يف  الن  ؛  �لنبوية  �لن�صو�س  مقابل  �الجتهاد  �صاع   -8
�لقريب من �مل�صدر �الول �صلى �هلل عليه و�له كانت متار�س معانيها وكان 
�لكثري من �ملنافقني قد ت�صدو� لل�صلطة بعد �ن �ق�صي �هلها �صلو�ت �هلل 
�و للح�صول  �ل�صلطة  �ل�صنة من �جل ب�صط  �لتربير ملخالفة  عليهم برز 
على منفعة، مثلما زنى خالد بن �لوليد بزوجة مالك بن نويرة) ر�صي 
�هلل عنه( ليلة �غتاله يف منزله .. �نه جمتهد!! ورفع �ملتخلف �الول عنه 

�حلد �لذي طالب به عمر.. فهي م�صالة تخ�صع للمز�ج!!!!.
�لطاهرة  بالدماء  �ل�صالم   �لبيت عليهم  �هل  �ل�صنة عند  – تعززت   9
مع  �صديد  خ��وف  على  �الم��ة  فتعاطفت  �ل�صالم.  عليهم  �لبيت  الأه��ل 
مظلومية �هل �لبيت عليهم �ل�صالم �لذين �صانو� �صنة جدهم بدمائهم 

�لطاهرة.
فنه�صة �حل�صني عليه �ل�صالم مثال بررها �حل�صني عليه �ل�صالم حيث 
ر�أى  ))من  قوله:  و�آل��ه(  عليه  �هلل  )�صلى  �هلّل  ر�صول  جّده  عن  يحكي 
�صلطانًا جائرً� م�صتحاًل حلُرم �هلّل، ناكثًا لعهد �هلّل، خمالفًا ل�صنة ر�صول 
�هلّل، يعمل يف عباد �هلّل بااِلثم و�لعدو�ن ، فلم يغرّي عليه بفعل وال قول ، 

كان حقًا على �هلّل �أن يدخله مدخله((.
كانو� عليهم �ل�صالم يعطون من دمائهم معاين ل�صنة جدهم �صلى �هلل 
عليه و�له ، هكذ� ف�صنة �هل �لبيت �صلو�ت �هلل عليهم هي �صنة �لنبي 

�صلى �هلل عليه و�له �ملطابقة لكتاب �هلل جّل �صاأنه. 
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تــــ�ــــســــرُق  اذ  الــــــــــــدرب  ــــس  ــــ� ــــاج ه ــــى  ــــل ع
ــــــــراَرهــــــــا  ــــــــس ـــــــافـــــــُة ا� تـــــــــــــــزمُّ املـــــــ�ـــــــس
ـــــــــ  االل �ـــــســـــمـــــري  عـــــــطـــــــَر  اأّن  تـــــــــــرى 
ــــــِه  ــــــائ ــــــم ــــــس ا� ــــــــــــادَر  بــــــــــــي اأّن  و 
تـــنـــحـــنـــي  قـــــــد  ـــــَع  ـــــي ـــــاب ـــــن ـــــي ال اأّن  و 
ُتــــــغــــــاث  ال  اأَمٌ  ــــــــراِرهــــــــا  ــــــــس ــــــــاأ� ب
اّثــــــــاَقــــــــَلــــــــْت  ـــــا  ـــــم ـــــّل ك األــــــــــــِوَيــــــــــــٌة  و 
ــــا حـــــ�ـــــســـــرُة اخَلــــــــْلــــــــِق فـــيـــمـــا يــــــدور ــــه ب
ـــــــــروب  احل �ــــســــّدعــــتــــهــــا  ــــــــــَدٌة  ــــــــــئ اأف و 
ـــــ  ال ـــــــادُق  �ـــــــس دٌم  اخلـــــــال�ـــــــسَ  اأّن  و 
الـــــــــــدروب  ـــــــكَّ  �ـــــــسَ يــــــفــــــاو�ــــــسُ  ال  دٌم 
ـــــَفـــــزُّ  ـــــَت ـــــ�ـــــس ـــــــــووؤُه املُ ـــــــــس ُه � ُ ــــــــريرِّ ُيــــــــ�ــــــــسَ
الـــــعـــــاد  يــــــــقــــــــراأُ   ، ـــــٌف  ـــــَح ـــــس ـــــ� ُم َدٌم 
ــــِه  ــــِع ــــل ـــــــمـــــــاواُت مــــــــن �ــــس ـــــــ�ـــــــس متــــــــــرُّ ال
ـــــــُل الــــ�ــــســــابــــقــــون  ــــــــِه الـــــــُر�ـــــــسُ ــــــوُذ ب ــــــل ي
عـــــــلـــــــى يـــــــــــــــــــِدِه كـــــــــــــلُّ احـــــــالِمـــــــهـــــــم
عـــــيـــــِنـــــِه  يف  احلـــــــــــــزن  ــــــــن  م فــــــــــــــــراٌت 
اإّنـــــــــــه  الـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــاِتـــــــِه  بــــــعــــــ�ــــــسُ  و 
تـــــــقـــــــاومِيـــــــِه  �ــــــســــــمــــــو�ــــــسَ  اّن  و 
ــــــُة املـُـــــطـــــــ  ــــــسَ ــــــا� ــــــس ــــــ� يــــــــــــراوُدهــــــــــــا ال
اجلــــيــــاع  ـــــرقـــــون  املـــــ�ـــــس ــــُدهــــا  ــــقــــ�ــــس ي و 
يـــبـــني  اإذ  ِه  ــــــــــررِّ ــــــــــسِ � عـــــلـــــى  �ــــــــســــــــالٌم 
ــــــــُح اطـــــراُفـــــهـــــا  ــــــــذَب ـــــــــــــــسِ ُت ــــى االأر� ــــل ع
ــــَو الـــفـــ�ـــســـاء  ــــح عــــلــــى الــــــــــدِم ُيـــــــقـــــــَذُف ن
ـــــــــــــــٍة مـــــــن نــــحــــيــــب الــــ�ــــســــمــــاء  عـــــلـــــى اأّن
ــــــــوُق الــــرمــــاح  ــــِف ف ــــه ــــك ــــــورِة ال عــــلــــى �ــــــس
ـــــان  ـــــزم ـــــعَّ مــــنــــهــــا ال ـــــس ـــــــٍة � ـــــــرب عــــلــــى ِق
ـــــــــــــاء  االإب مــــــلــــــكــــــوِت  ــــــــن  م كـــــــّفـــــــني  و 
ـــــا اأوَغـــــــــَلـــــــــت ـــــم ـــــّل ـــــى ِفــــــــْتــــــــَيــــــــٍة ك ـــــل ع
َدٍم مــــــــن  ورَدٍة  عــــــلــــــى  �ــــــــســــــــالٌم 

تــــخــــفــــُق روؤًى  و  قـــــــــــــــامٌت  دٌم 
ــــُق ــــف ــــس ــــ� امل ــــــُق  ــــــل ــــــق ال يــــفــــ�ــــســــحــــهــــا  و 
ـــُق ـــنـــ�ـــسَ ـــَت ـــ�ـــس ُي ـــف  ـــي ـــس ـــ� ال ـــــاأِ  ـــــم ظ عــــلــــى  ه 
بــــــ�ــــــســــــحــــــراِء اعــــــــــدائــــــــــه حُتــــــــــــــَرُق
ــــُق ــــَن ــــ�ــــس ُت ــــــد  ق و  قُّ  ــــــــرَتَ ُتــــــــ�ــــــــسْ ــــــد  ق و 
ـــــــرُق ـــــــغ ي ــــــــه  ــــــــاِن ــــــــطــــــــوف ب كــــــــــــــلٌّ  و 
ــــُق ــــف ــــخ ــــــــتــــــــِم مــــ�ــــســــاكــــيــــنــــهــــا ت ــــــــُي ِب
ـــو ـــق ـــَل ـــخ ُي اأن  ــــل  ــــب ق ـــــــــِدهـــــــــم  ِوْل ــــى  ــــل ع
ـــــــُق ـــــــرَت ُي ال  ــــــــِع  ــــــــدم ال مـــــــن  فــــــتــــــٌق  و 
ــــُدُق ــــس ــــ� ي ــــــن  م عــــــــّز  اإْن   ، فــــجــــيــــعــــِة 
ـــــرُق ـــــس ـــــ� امل ـــــسُ  ـــــعـــــطـــــ� ال وجـــــــهـــــــُتـــــــُه  و 
املــــــطــــــِبــــــُق الـــــــــوجـــــــــُع  ُيـــــ�ـــــســـــلـــــتـــــه  و 
ــــُق ــــل ــــغ ــــــــزمــــــــُن امل ــــــيــــــات فــــيــــنــــفــــتــــُح ال ـ
ــــــُق ــــــَي ــــــس االأ� ــــــــا  ــــــــه اأّن ـــــهـــــا  ـــــدهـــــ�ـــــسُ ُي و 
ــــــُق ــــــب ــــــس االأ� اخلـــــــــــــــامُت  ـــــــُه  يـــــــنـــــــزُف و 
ــــو ــــق ــــّق ح مـــــــــا  كـــــــــــلُّ  يـــــــــــــــــِدِه  مـــــــــن  و 
ُيـــــــهـــــــَرُق �ـــــســـــيـــــِفـــــِه  مـــــــن  و   ، يـــــــــــــدوُر 
يـــنـــطـــُق اإْذ   - يـــــنـــــطـــــُق  اهلل  فـــــــــُم 
ــــــَرُق ــــــسْ ــــــ� ُت ال  الـــــغـــــيـــــابـــــات  بـــــــرغـــــــِم 
ــــا املُــــحــــِنــــُق ــــووؤه ــــس ــــــــــوؤون فــيــلــطــمــهــم � َف
ــــــــِذُق ــــــــع ـــــــــا املُ ـــــــــوؤه فـــــُيـــــطـــــِعـــــُمـــــهـــــم ِدف
ــــُق ــــغــــِل ــــت يــــ�ــــس و  ـــــى  ـــــخـــــّف ـــــت ي اإذ  و 
ــــمــــا ُتــــــــطــــــــَرُق ــــث فـــــــتـــــــنـــــــِزُف مــــــــن حــــي
ـــــــــُق ـــــــــرَه ـــــُق املُ ـــــف ـــــس ـــــ� ـــــُه ال فـــــيـــــلـــــبـــــ�ـــــسُ
ـــــــــرُق ـــــــــح ـــــــــُر املُ ـــــــــط يــــــنــــــ�ــــــســــــُدهــــــا امل
ــــــــــــُه املــــــقــــــِلــــــُق يــــــــــــــــدوُر بــــــهــــــا راأ�ــــــــــــسُ
ـــــــــغـــــــــِدُق املُ ــــــهــــــا  حــــــرمــــــاُن رّواُه  و 
ـــــُق ـــــوَث ـــــت ـــــس ـــــ� ت اهلل  ـــــــــــــــريُة  غ بــــــهــــــا 
ـــــــــــو ــــــاِة بـــــهـــــم اأورق ــــــغ ــــــط ـــــــــسُ ال ـــــــــوؤو� ف
بـــــــــكـــــــــّل جـــــــــراحـــــــــاِتـــــــــنـــــــــا تـــــعـــــبـــــُق

طريق النزيف امل�رشق      
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موقع مكتب املرجع الديني االأعلى 
)(سماحة ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين�

اال�ستفتاءات  ال�سرعية

تتمة امل�ساألة 30:
و�إهانته  ولعنه  �ملوؤمن  �صّب  �الأخرى:  �ملعا�صي  �أعظم  ومن 
عر�ته  تتبع  و  �صّره  و�إذ�عة  و�إخافته  وهجاوؤه  و�إذالله 
على  و�لبهتان  فقريً�،  كان  �إذ�  وال�صيما  به  و�ال�صتخفاف 
بني  و�لنميمة  فيه،  هو  ولي�س  يعيبه  مبا  ذكره  وهو  �ملوؤمن 
بيع  للم�صلم يف  و�لغ�س  بينهم،  �لفرقة  يوجب  �ملوؤمنني مبا 
�لقول  من  و�لفح�س  �ملعامالت،  من  ذلك  نحو  �أو  �صر�ء  �أو 
وهو �لكالم �لبذيء �لذي ي�صتقبح ذكره، و�لغدر و�خليانة 
ونق�س �لعهد حتى مع غري �مل�صلمني، و�لكرب و�الختيال وهو 
�أن يظهر �الإن�صان نف�صه �أكرب و�أرفع من �الآخرين من دون 
مزية ت�صتوجبه، و�لرياء و�ل�صمعة يف �لطاعات و�لعباد�ت، 
و�حل�صد مع �إظهار �أثره بقول �أو فعل و�أما من دون ذلك فال 
بالغبطة  باأ�س  وال  �لذميمة،  �ل�صفات  من  كان  و�إن  يحرم 
وهي �أن يتمنى �الإن�صان �أن يرزق مبثل ما رزق به �الآخر من 

دون �أن يتمنى زو�له عنه.
�إعطاًء  �لق�صاء  �لر�صوة على   : �أي�صًا  �ملعا�صي  �أعظم  ومن 
و�أخذً� و�إن كان �لق�صاء باحلق، و�لقمار �صو�ء �أكان باالآالت 
�ملعدة له كال�صطرجن و�لرند و�لدوملة �أم بغري ذلك ويحرم 
�أخذ �لرهن �أي�صًا، و�ل�صحر فعله وتعليمه وتعّلمه و�لتك�صب 
�لدفوف  على  كال�صرب  �ملالهي  و��صتعمال  و�لغناء  به، 
و�لطبول و�لنفخ يف �ملز�مري و�ل�صرب على �الأوتار على نحو 

تنبعث منه �ملو�صيقى �ملنا�صبة ملجال�س �للهو و�للعب.
وهناك حمرمات غري ما تقدم ذكر �لبع�س منها يف مو��صع 
�أخرى من هذه �لر�صالة، كما ذكر فيها بع�س ما يتعلق بعدد 
ذلك،  وغري  �ال�صتثناء  مو�رد  من  �ملتقدمة  �ملحرمات  من 
�إنه  و�لعمل  للعلم  ووفقنا  �لزلل  من  تعاىل  �هلل  ع�صمنا 

ح�صبنا ونعم �لوكيل.

التقليد ثواب الن�سيحة

طبقا لفتاوى املرجع الدين االأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد 
علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف(

ال�سوؤال: ما هو االجر والثواب الذي يح�سل عليه 
املرء من ن�سحه الخيه امل�سلم ؟

 
اجلواب: الن�سيحة ،اأو اإرادة بقاء نعمة اهلل على 

االأخوان املوؤمنني ،وكراهة و�سول ال�سررِّ اإليهم 
،وال�سعي الإر�سادهم اإیل ما فيه �سعادتهم وخريهم 
وم�سلحتهم ، من االأعمال املحبوبة هلل عز وجل 

، واالأ خبار والروايات الواردة يف الن�سيحة 
واحلاّثة عليها اأكرث من اأن حت�سى ،

من ذلك ما قاله ر�سول اهلل )( »اإن اأعظم 
النا�س منزلة عند اهلل يوم القيامة اأم�ساهم 

يف اأر�سه بالن�سيحة خللقه «. وروي عن االإمام 
 )( اأنه قال : »قال ر�سول اهلل )( الباقر

لين�سح الرجل منكم اأخاه كن�سيحته لنف�سه«.
وقال االإمام ال�سادق )(: »يجب للموؤمن على 

املوؤمن الن�سيحة له يف امل�سهد واملغيب«.
وقال )( »عليك بالن�سح هلل يف خلقه فلن 

تلقاه بعمل اأف�سل منه«. 

مسائل شرعيةمسائل شرعية

منهاج ال�ساحلني 
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◄ اإعداد: هيئة �لتحرير

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

اآية اهلل العظمى ال�سيد علي 
)(ال�سي�ستاين

ي�ستحب االذان واالقامة ا�ستحبابا موؤكدا 
يف الفرائ�س اليومية اأداءا وق�ساءا ، ح�سرا، 

و�سفرا ، يف ال�سحة ، واملر�س، للجامع 
واملنفرد ، رجال كان ، اأو امراأة ، ويتاأكدان 

يف االدائية منها ، وخ�سو�س املغرب والغداة 
واأ�سدهما تاأكدا االقامة خ�سو�سا للرجال ، 
بل االحوط - ا�ستحبابا - لهم االتيان بها ، 

وال ي�سرع االذان وال االقامة يف النوافل ، وال 
يف الفرائ�س غري اليومية .

) م�ساألة 567 ( : ي�سقط االذان للع�سر 
عزمية يوم عرفة ، اإذا جمعت مع الظهر 

، وللع�ساء ليلة املزدلفة ، اإذا جمعت مع 
املغرب.

ي�ستحب االأذان واالإقامة يف الفرائ�س اليومية 
اأداًء وق�ساًء، ح�سرًا و�سفرًا، يف ال�سحة 

واملر�س، للجامع واملنفرد، رجاًل كان اأو امراأة، 
ويتاأكدان يف االأدائية منها، ويف خ�سو�س املغرب 
والغداة، كما يتاأكدان للرجال واأ�سّدهما تاأكيدًا 

لهم االإقامة، بل االأحوط ــ ا�ستحبابًا ــ لهم 
االإتيان بها، وال يتاأكدان بالن�سبة اإیل الن�ساء، 

وال ي�سرع االأذان وال االإقامة يف النوافل، وال يف 
الفرائ�س غري اليومية.

م�ساألة 567: ي�سقط االأذان لل�سالة الثانية 
من امل�سرتكتني يف الوقت اإذا جمع بينهما واأّذن 

لالأویل، �سواء اأكان اجلمع م�ستحبًا ــ كما يف 
الظهرين يوم عرفة يف الوقت االأول والع�ساءين 

ليلة العيد مبزدلفة يف الوقت الثاين ــ اأم مل 
يكن اجلمع م�ستحبًا، وكذا اإذا جمع بني ق�ساء 
الفوائت يف جمل�س واحد فاإنه ي�سقط االأذان 

مما عدا االأویل، وال يرتك االحتياط يف 
اجلميع برتك االأذان بداعي امل�سروعية بل ال 

ينبغي االإتيان به يف املوردين االأولني مطلقًا ولو 
رجاًء مع عدم الف�سل ب�سالة اأخرى وال �سيما 

النافلة.

بني �آية �هلل �لعظمى �ملرحوم �ل�صيد �أبي �لقا�صم �خلوئي)قّد�س �صّره( 
و�آية �هلل �لعظمى �ل�صيد علي �حل�صيني �ل�صي�صتاين)د�م ظّله �لو�رف(

اآراء فقهّية

االأذان واالإقامة

لنتفقهلنتفقه
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والدته
�صنة  حدود  يف  كربالء  مدينة  يف  �ملجاهد  حممد  �ل�صيد  ولد 
1180ه� ، �أي �صنة 1766م. وقد كان لو�لديه �أثر كبري يف ن�صاأته 
وتعليمه  تربيته  تولت  �لتي  �الأُوىل  �ملعلمة  كانت  ه  فاأُمُّ  ، �لعلمية 
�إن  فما  و�ملعرفة  �لعلم  �صالمل  و�أوردته  �ملجد  �ُصُبل  له  دت  مههَّ و 
جعفر  و�ل�صيخ  �لعلوم،  بحر  �لعالمة  درو�س  ح�ص�ر  حتى  كرب 
ُجّل  فنال  �لفقه،   يف  و�لده  �أبحاث  ح�ص�ر  و   ، �لغطاء  كا�صف 
حتى  �لعلمية  مقدرته  حينئذ  فربزت  فيهما  �لهامة  �ملو��صيع 
ج على يديه  �أ�صبح من �لرعيل �الأول يف �لفقه و�الأ�صول، وتخرهَّ
�لف�صالء و�لعلماء و�ملر�جع �أمثال �صريف �لعلماء، ومال �صالح 
�صما  ممن  وغريهم  �الأن�صاري  مرت�صى  �ل�صيخ  و  �ملازندر�ين، 
ال  متو��صًعا  كان  فقد  �لعلمية  مرتبته  �صمو  ورغم  بهم،  �لدهُر 

يفخر ب�صيء، 

اقوال العلماء عنه
عنه  قال  حيث   ، �لعلمية  مبكانته  و�صهدو�  �لعلماء  مدحه  قد 
بعي �لعاملي: كان مفتًيا وحاكًما  �ل�صهيد �لثاين  زين �لدين �جلُّ
و�لعجم  للعرب  ومرجًعا  و�لدنيا  �لدين  يف  ورئي�ًصا  وقا�صًيا 
�صعيد  �لقا�صي  وو�صفه  ع�صره،  يف  �الإمامية  �لرئا�صة  �نتهت 
�لبحر  �الأفخم،  �الأكرم  �الأعظم  �الأجل  �ل�صيد  بقوله:  �لقّمي 
�لز�خر و�ل�صحاب �ملاطر �لفائق على �الأو�ئل و �الأو�خر �صاحب 
و�ملناهل  كاملفاتيح  �الأنيقة  و�لتاأليفات  �لر�صيقة  �لتحقيقات 

وغريهما نّور �هلل رو�صته و�أعلى يف �لفردو�س منزلته، وو�صفه 
�لفقهاء  �صيد  و  �الأعالم  �لعلماء  عاّلمة  بقوله:  �لعاملي  �حلر 

�لعظام و �أعلم �أهل �لعلم باالأ�صول و�لكالم.
فا�صلة  ملكات  �لعلمية  مر�تبه  �إىل  باالإ�صافة  �ملجاهد  ولل�صيد 
�أّول  ِمن  ير�ه  �صخ�س  كّل  يقّيم  �لب�صرية  ثاقب  كان  �أنهَّه  منها 
نظرة، ومن �صو�هد ذلك �أنهَّه �لتقى ذ�ت يوم بال�صيخ حممد �أمني 
�لذي قدم من �إير�ن لزيارة كربالء ب�صحبة �بنه �ل�صاب �لذي 
يبلغ من �لعمر ع�ص�رين �صنة، فلما نظر �ل�صيد �ملجاهد �إىل ذلك 
�ل�صاب قال: َمن هذ� �ل�صاب؟  فاأجابه و�لده �ل�صيخ: هو �بني، 
فقال له �ل�صيد �ملجاهد: �م�ِس ل�صاأنك بعدما تق�صى وطًر� من 
زيارتك ودعه هنا ي�صتغل بطلب �لعلم فاإّن له م�صتقباًل باهًر�، 
اأ، فبعد �صنو�ت من هذ� �للقاء �أ�صبح ذلك �ل�صاب  وكان كما تنبهَّ
�ل�صيخ  وهو  �لتاريخ،  خلهَّدهم  �لذين  �لعظام  �ملر�جع  نو�بغ  من 
�حلوز�ت  يف  �س  ُتدرهَّ كتبه  الز�لت  �لذي  �الأن�صاري  مرت�ص�ى 

�لعلمية.

هجرته
�صببني  خون  �ملوؤرِّ ذكر  وقد  �إير�ن  �إىل  �ملجاهد  �ل�صيد  هاجر 
ه ملهَّ�ا �رتقى مقاًما علميًّا �صامًيا يف �الأ�صول  ل �أنهَّ لهذه �لهجرة �الأوهَّ
بعد  �الإفتاء  على  �أبوه  يقدم  ومل  منه  �أعلم  و�لُده  عّده  و�لفقه 
ذلك، لذ� هاجر �ل�صيد حممد �ملجاهد من كربالء �إىل ��صفهان 
�حرت�ًما وتاأدًبا وحفاًظا على �صمعة �أبيه �لعلمية �ملرموقة، وبعد 

ال�سالمي ح�سني  • اعداد: 

مع التابعينمع التابعين

حممد املجاهد 
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وفاة و�لده عام 1231ه�-1816م عاد �ل�صيد حممد �ملجاهد �إىل 
مدينة كربالء �ملقد�صة. وقال �آخرون �إّن �صبب هجرته ��صتيالء 
الأهايل  وقتلهم  �حلائر�حل�صيني  على  �لوهابيني  من  جماعة 
ملغادرة  م�صّطًر�  نف�صه  �ملجاهد  �ل�صيد  فوجد  كربالء،  مدينة 
�ملدينة �إذ مل تتوفر له �ل�صبل �لكفيلة لرّد هذ� �العتد�ء �لظامل، 
�إير�ن ليحّث �لدولة �لقاجارية على حماية �لعتبات  فتوّجه �إىل 
ا و�لده فاأر�صل عياله و�أطفاله �ىل خارج  �ملقد�صة يف �لعر�ق، و�أمهَّ

�ملدينة يف مكان بعيد ماأمون عن �أذ�هم وكيدهم.
ت خاللها  بقي �ل�صيد حممد �ملجاهد يف مدينة كرمان�صاه مدة متهَّ
�لعثمانية  �لدولة  وبني  �إير�ن  حكومة  بني  ومد�والت  مر��صالت 
�لعتبات �ملقد�صة يف �لعر�ق من �لهجمات  ب�صاأن م�صاألة حماية 
�أ�صفهان وبقي  �إىل  �ل�صيد حممد �ملجاهد   �لوهابية ، ثم رحل 
مرجًعا  فكان   ، بالتدري�س  من�صغاًل  �صنة،  ع�ص�رة  ثالث  فيها 
�إىل  �الأ�صول و�لفقه  حتى تويف و�لده فرجع  لعلمائها يف علمي 
كربالء،  وتوىلهَّ �ملرجعية فيها فكان �ملرجع �لعام لكّل �الإمامية 
يف �لعامل، و �زدهرت يف زمنه �حلوزة يف كربالء  و تو�فد عليها  

ب �لعلم من دول خمتلفة لينهلو� من غزير علمه. طالهَّ

موؤلفاته
�أورث �ل�صيد حممد �ملجاهد لالأجيال من بعده موؤلفات ثمينة، 
�الأ�صول،  �لو�صائل يف  �الأ�صول،  مفاتيح  منها:  قيمة  وم�صنفات 
مناهل �الأحكام، �إ�صالح �لعمل، عمدة �ملقال يف حتقيق �أحو�ل 
�ملفاتيح  �صرح  يف  �مل�صابيح  �لظن،  حجية  ر�صالة  �لرجال، 
للكا�صاين، جامع �لعبائر، كتاب يف �الأغالط �مل�صهورة، �مل�صباح 
يف  ر�صالة  �لطاهر،  نبينا  نبوة  و�إثبات  �ليادري  رد  يف  �لباهر 
�ال�صت�صحاب، �جلهادية، حا�صية على �ملعامل ور�صالة يف حجية 

�ل�صهرة.
�صّد  فتوى �جلهاد  باإ�صد�ر  �ملجاهد  �ل�صيد حممد  يكتِف     مل 

�صاحات  �إىل  وتوجه  بنف�صه  �ل�صالح  بل حمل  �لقي�صرية  رو�صيا 
�ا ر�أى �أّن �لبالد �الإ�صالمية  ب باملجاهد، وذلك ل�مهَّ �لقتال لذ� ُلقِّ
�لقي�صرية  رو�صيا  باحتالل  �ل�صليبي  �خلطر  �إىل  تعر�صت  قد 
من  جماعة  مع  �ملجاهد  �ل�صيد  فتوّجه  �إير�ن  من  كبرًي�  ق�صًما 
دخلها  فلما  �إير�ن،  بالد  �إىل  �ل�صالح  و�أهل  و�لطالب  �لعلماء 
عّظمه �هلها غاية �لتعظيم و��صتقبله �ل�صاه فتح علي �لقاجاري، 
ف�صّكل �ل�صاه جي�ًصا حتت قيادة �بنه وويل عهده عبا�س مريز�، 

وتوّجهو� ملحاربة �لرو�س يف منطقة تفلي�س.
�ملجاهد يف  �ل�صيد  تويف  �لرو�س  �صد  رجوعه من �جلهاد  وبعد 
مدينة قزوين �صنة 1242 ه�- 1827م  ، وكان قد �أو�صى بنقل 
كربالء  �ىل  فنقل   ، ر�أ�صه  م�صقط  كربالء  مدينة  �إىل  جثمانه 
جنب  �لو�قعة  �خلا�صة  مقربتهم  يف  ودفن  مهيبًا  ت�صيعًا  و�صيع 
وقد  �لكبري،  �لتجار  �صوق  يف  تقُع  كانت  �لتي  �ملجاهد  مدر�صة 
�مل�صاة  �صارع  فتح  نتيجة  1980م   �صنة  �ملدر�صة  هذه  �أُزيلت 
�لذي يربط �حلرمني �ل�صريفني، وال يز�ل قربه قائًما يف �جلهة 
�ل�صريفني، وهو عبارة عن  �ل�صمالية ملنطقة ما بني �حلرمني 
غرفة مك�صوة بالرخام �جلميل وتعلوها قبة زرقاء �صغرية من 
�لعلماء  نفو�س  �أثر حمزن يف  �لكربالئي، وكان ملوته  �لكا�صي 
و�صريته  �لفكرية  نتاجاته  �أنهَّ  غري  كربالء  و�أهايل  و�لطلبة 

�لعطرة خلدته �إىل هذ� �ليوم.
وفاته

مابني  منطقة  يف  �ليوم  يقع  وقربه  1242هجرية  عام  تويف 
�حلرمني  وعليه قبة �صغرية وكان بجو�ره �صابقًا مدر�صة دينية 
�ثر  �لدين �حلنيف وقد هدمت  و�أحكام  �الإ�صالم  �صر�ئع  لن�صر 
تو�صعة منطقة مابني �حلرمني �لتي هي �ليوم �صاحة رتبت فيها 
قربه  لكن  �لكر�م،  للز�ئرين  جلو�س  و�أماكن  �حلد�ئق  بع�س 

�ل�صريف ظاهر بارز فيها.
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•  ح�صني عبد �المريتـــأمـــالت

�الإلكرتونية  �ملو�قع  عديد  ظهور  �ملا�صية  �الأرب��ع  �ل�صنو�ت  �صهدت 
على �الإنرتنت تدعو �إىل �الإحلاد وتد�فع عن �مللحدين، �المر �لذي 
دعا باإحلاح �ىل �صرورة مو�جهة ذلك من قبل خمتلف �لقوى �لتي 
�ل�صاأن  بهذ�  ��صا�صا  �ملعنية  �لدينية  �لهيئات  وبخا�صة  �المر  يهمها 
مما ��صتدعى �ىل وجوب تكاتف وتطوير �لو�صائل �لدعوية للو�صول 
�إىل قطاعات كبرية من �ل�صباب وعدم تركهم فري�صة لتلك �الأفكار 

�ملري�صة.
ولقد كان من �أبرز �الأ�صباب �لتي تدفع �ل�صباب �إىل �لوقوع يف حبائل 
�هل �الإحلاد ممار�صات �جلماعات �الإرهابية �لتكفريية �لتي تنتهج 
مفهومًا  �صدرت  و�لتي  �الإ�صالم،  با�صم  و�لذبح  و�لرتهيب  �لوح�صية 
م�صوهًا لتعاليم وقيم هذ� �لدين، ور�صخت �صورة وح�صية قامتة له، 
مما نفر عددً� من �ل�صباب من �الإ�صالم ودفعهم �إىل �عتناق مفاهيم 

�إحلادية.
ويف ر�أيي �لقا�صر فان معاجلة هذه �لظاهرة �ملعا�صرة �صتكون �صبه 
�لعامل  وجعلنا  �أوال،  �صبهة  كل  على  للرد  دلياًل  �أقمنا  �إذ�  �إال  حمالة 
�أ�صبحت  �إذ�  و�أما  ثانيا،  و�إثبات حقنا  �مليد�ن جلهادنا  �لو�قعي هو 
�لكتب فقط و�الأور�ق هي �مليد�ن �لذي نحارب من خالله فاإننا وال 

�صك نخ�صر �ملعركة.
�لفكر  مقارعة  لرتك  دع��وة  �نه  على  �الآن��ف  �ل��ر�أي  فهم  ينبغي  وال 
يف  ف��ك��رً�  �الإحل���اد  �صبهات  على  �ل��رد  ليكون  دع��وة  ه��و  ب��ل  بالفكر 
مقابل �لفكر وعماًل يف مقابل �الأعمال، فاإذ� �أفرز �الإحلاد �نحر�فًا 
و�نحالاًل فيجب على �لتوحيد �أن يخلق طهرً� وعفافًا و��صتقامة، و�إذ� 
كان �الإحلاد يعني �لظلم فاإن �لتوحيد يعني �لعدل ولن نفهم �لعدل 
�إذ� كان و�قعًا، و�إذ�  �إال  �أننا ال نح�س بالظلم  �إذ� كان و�قعًا كما  �إال 
�لدنيا  �لفالح �حلقيقي يف  نعتقد وهو كذلك هو  �الإ�صالم كما  كان 
و�الآخرة وال �أقول �صاحلًا حلياة �لنا�س فقط، فينبغي �أن يكون و�قعًا 

مطبقًا ولي�س ق�صية كالمية ن�صرخ بها هنا وهناك. 
و�إذ� ��صتطعنا �أن مقدم لكل �صبهة جو�بًا و�أن يكون �جلو�ب كما يرى 
�لنا�س ال كما ي�صمعون ، ال �صك حينها �ننا �صنتمكن من �لق�صاء على 

ظاهرة �الإحلاد، وغريها من �لظو�هر �لفا�صدة يف �ملجتمع.

مالحظة �قتب�س بع�س �لكالم من كتاب )�الإحلاد وطرق عالج هذه �لظاهرة(

االلحاد والملحدين
• تقرير: حممود �مل�صعودي

القواسم المشتركة بيننا     كثيرة وهذا يدعونا الى التقارب والتفاهم
سنة:  لعلماء  دوليا  وفدا   لقائه  في  الكربالئي  الشيخ 

وقال �ل�صيخ �لكربالئي خالل حديثه للوفد: نحن نتمنى �ن نلتقي مع �كرب عدد 
ممكن من �لعلماء � من علماء �مل�صلمني الن �للقاء �ملبا�صر يوفر فر�صة للتعرف 
على حقيقة �ملبادئ وحقيقة �ملنهج فلرمبا ال ينقل �العالم �حلقيقة- لكن �للقاء 
�ملبا�صر وجها لوجه ميكن �أن يوفر فر�صا �كرب لالطالع على �حلقائق خ�صو�صا 

�ذ� كانت �لزيارة لبلد مثل �لعر�ق �لذي يخو�س �الآن �صر�عا مع د�ع�س.

املرجعية  ممثل  ا�ستقبل 
كربالء  يف  العليا  الدينية 
عبد  ــيــخ  الــ�ــس ــة  ــس ــد� ــق امل
وفــدا  الكربالئي  املــهــدي 
ــن )بــريــطــانــيــا ـ  ــا م ــي دول
ميثل  ماليزيا(  ـ  امريكا 
اهل ال�سنة واجلماعة، يف 
مكتبه بالعتبة احل�سينية 

املقد�سة.
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تقاريرتقارير

القواسم المشتركة بيننا     كثيرة وهذا يدعونا الى التقارب والتفاهم
سنة:  لعلماء  دوليا  وفدا   لقائه  في  الكربالئي  الشيخ 

قوا�سم م�سرتكة
 و�أ�صاف �صماحة �ل�صيخ قائال: نحن نود �ن نبني �ن �لقو��صم 
 ، �الختالف  م��و�رد  من  �كر  كثرية  جميعًا  بيننا  �مل�صرتكة 
وتفهٌم من  بيننا  فيما  تقارب  يكون هناك  �ن  يقت�صي  وهذ� 
قبل بع�صنا للبع�س �الآخر، ويقت�صي �أي�صا �ن يكون عامل قوة 
للم�صلمني، لكن ولالأ�صف فاإن �ملنهج �ملتطرف قد غز� �لكثري 
�الخرين  �ق�صاء  �ملبتنية على  �ال�صالمي  �لتعليم  من مو�قع 
تعاليمنا  �أن  حني  يف  معهم،  للتعامل  و�صيلة  �لعنف  و�عتماد 
و�لتعاي�س  �لت�صامح  تدعو �ىل  لي�صت كذلك فهي  �ال�صالمية 
�ل�صلمي و�لتعامل باحرت�م وحمبة وتو��صل، و�أئمتنا )عليهم 
�ل�صالم( يوؤكدون على هذ� �المر بان نحرتم �الآخر ونتو��صل 
معه �جتماعيًا ونتعاي�س معهم مبحبة و�حرت�م النهم ينظرون 

��صا�صا �ىل مبد�أ �حلفاظ على قوة �ال�صالم وعلى �ال�صالم 
ب�صورة عامة.

اظهار حقيقة اال�سالم
كما  ��صبح  عامل  يف  نعي�س  �الن  �إننا  بقوله:  �صماحته  وتابع 
يقال قرية �صغرية ف�صال عن �ن �مل�صلمني يف �لوقت �حلايل 
قد تد�خلو� مع �ل�صعوب �الخرى �كر من �الزمنة �ل�صابقة، 
حينما كان �مل�صلمون يف بالد �الندل�س فقط  �و جتار يذهبون 
فهم  �الآن  �حل��ال  كما  ولي�س  وغ��ريه��ا  و�لهند  �ل�صني  �ىل 
بلد�ن  جميع  ويف  و��صرت�ليا  و�مريكا  �وروب��ا  يف  منت�صرون 
�لعامل، وهذ� �لتعاي�س �جلديد مع بقية �تباع �لديانات ومع 
وحقيقة  �ال�صالم  جوهر  نظهر  �ن  يقت�صي  �ملجتمعات  بقية 

�ال�صالم.
 ربيع �لثاين � 1438 ه�



الدعوة ایل االإ�سالم
و�صع  �ال���ص��الم  �أن:  �لكربالئي  �ل�صيخ  �صماحة  و�أردف 
�ملال  �ح��رت�م  من  بينهم  فيما  �مل�صلمون  يطبقها  مبادئ 
�أخ��رى  مبادئ  و�صع  فيما  ذل��ك،  وغ��ري  و�لعر�س  و�ل��دم 
للتعاي�س مع بقية �تباع �لديانات، وهذ� ما ينبغي �أن نفهمه 
�الآخرين  �لديانات  �تباع  �أي �حرت�م  �ال�صالم  من مبادئ 
يكون هنالك �حرت�م متبادل،  لكي  �صمن �صو�بط معينة 
منوها باأن: هذ� ال يعني �ننا نوقف �لدعوة لالإ�صالم، بل  
�هلل  -�صلى  �لنبي  دعا  كما  �ال�صالم  �ىل  ندعو  �ن  علينا 
عليه و�آله و�صلم- باالأخالق و�لتحابب و�لتعاي�س �ل�صلمي، 
موؤكد� �أن: �لنبي �الأكرم مل ي�صتخدم �لعنف حتى يف بد�ية 
دعوته للم�صركني و�ليهود ومع �لن�صارى، وبعدما �عتدى 
عليه  �هلل  -�صلى  �لنبي  ��صطر  �مل�صلمني،  على  �مل�صركون 
و�آله و�صلم- �ن َيُردمْ حفاظا على �ال�صالم وبعد �ن �ت�صح 

�ال�صالم و�ت�صح نظامه قام بن�صر �ال�صالم يف �جلزيرة.

احلذر والتحييد
�صيا�صيا  معقد  ع��امل  يف  نعي�س  �الآن  �إننا  �صماحته:  ون��وه 
هذه  يف  حذرين  نكون  �ن  علينا  لذلك  و�جتماعيا  ثقافيا 
�ملجتمعات  من  �لكثري  جنعل  �ن  ميكن  فنحن  �ملرحلة، 
�لذي  �ل�صلمي  بالتعاي�س  بت�صاحمنا  باأخالقنا،  م�صلمني 
تبحث عنه �ل�صعوب، �إذ ينبغي علينا �ن نظهر لهم حقيقة 
�ال�صالم  يف  بع�صهم  يدخل  مل  و�ن  يقبلوه  حتى  �ال�صالم 
وتلك  �ال�صالم  ي�صبحون حياديني جتاه  تقدير  �قل  فعلى 

نقطة مهمة.

االنفتاح والتوا�سل
: نحن نحتاج �ن نن�صط يف جماالت  �ل�صيخ  وبني �صماحة 
معينة يف هذ� �لوقت وهي �أن كثري� من �ل�صباب يف �لعامل 
من  �صاهده  و�منا  �ال�صالم  حقيقة  على  يطلع  مل  �لغربي 
�النرتنت،  وو�صائل  �الجتماعي  �لتو��صل  و�صائل  خ��الل 
�ن  وعلينا  �ال�صالم  عن  �خ��رى  �صورة  نريهم  �أن  فعلينا 
من  �لكثري  ن�صاهد  الننا  �جل��ان��ب،  ه��ذ�  يف  �ك��ر  نن�صط 
�لتطرف،  م��ب��ادئ  خدعتهم  ق��د  خا�صة  �ل�صباب  طبقة 

فعلينا �النفتاح و�لتو��صل مع �ل�صباب �كر فاأكر.

ال�سيخ رم�سان: تغريت االفكار
فيما حتدث رئي�س �لوفد حممد عمر بن رم�صان: ن�صكركم 
على ح�صن �ال�صتقبال و�ل�صيافة، هناك بع�س �لعلماء يف 
حتياتهم  وينقلون  جميئهم  عدم  عن  يعتذرون  بريطانيا 
�ليكم ويعتذرون لعدم جميئهم ب�صبب �ملو�ليد �لنبوية يف 

هذه �اليام.
�الفكار  كل  تغريت  �ل�صابقة يل  �لرحلة  رم�صان: يف  وبني 
�أدى تعاملهم  �لتي �حملها عن �لعر�ق وعن �ل�صيعة، فقد 
تغيري  �ىل  بها  حبيت  �لتي  �لكرمية  و�ل�صيافة  و�خالقهم 
ب��ايل، حيث كانت هنالك فكرة عن  ي��دور يف  كل ما كان 

الشيخ 
الكربالئي: 

علينا ان 
ندعو الى 
االسالم 
كما دعا 

النبي 
-صلى اهلل 
عليه وآله 
وسلم- 
باألخالق 
والتحابب 
والتعايش 
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وجود �زمة  فكرية �و �صر�ع �صني �صيعي يف �لعر�ق،  ولكن هذ� 
ذ�ب عند جميئي �ىل �لعر�ق، وقبل جميئنا كانت حما�صر�تنا 
�ل�صنة  بني  وح��دة  هناك  نقول  �أن  جن��روؤ  فال  معنى  لها  لي�س 
و�ل�صيعة و�أن قلناها ن�صعر �ن يف كلماتنا وتعابرينا �صعفا ولكن 

بعد �لزيارة �ختلفت كثري من �المور.

َه اال�سالم ال�سيد عظمي: لقد �ُسورِّ
من جانبه قال �ل�صيد مهد عظمى بن حممد �حد �مناء �ملنظمة 
�ملاليزي  �ل���وزر�ء  لرئي�س  و�لتابعة   ) ب)ب��ر�د�ن��ة  �ملعروفة 

�ملهاتري حممد : �و�فقك على كل �المور �لتي تطرقت لها، 
َه �ال�صالم بكثري من �المور منها  وقد قلتم �حلقيقة، �إذ �ُصوِّ
�ل�صحافة �لغربية وبع�س �مل�صلمني �لذين نعتربهم �صلبيني، 
وما حتدثتم عنه بخ�صو�س حو�ر �صامل خللق تعاي�س بني كل 

�لطو�ئف ينبغي �لعمل عليه.

فيلم عن حقيقة ال�سنة وال�سيعة يف العراق
فيما قال ) حممد �كرب خان( مدير م�صجد �مللك فهد يف 
لالطالع  �الول:  ل�صببني  هنا  �ىل  رحلتي  �جنلو�س:  لو�س 
و�للقاء ب�صماحتكم وهنا نثني على ما طرحتموه ونبني �أننا 
�ملحبة  �لنا�س  بني  �لتعامل  يف  ي�صيع  �ن  نحب  متاما  مثلكم 
و�ل�صدق و�لوفاء. �ما �ل�صبب �لثاين فهو لعمل فيلم وثائقي 
و�ل�صيعة.  �ل�صنة  حقيقة  فيه  نك�صف  �لعر�ق  يف  ي��دور  عما 

�ل�صيعة  بني  متعددة  ح���و�ر�ت  على  �ل�صوء  ي�صلط  فالفيلم 
خالل  من  و�ل�صيعة  لل�صنة  و��صحة  روؤي��ة  يخلق  مما  و�ل�صنة 

هذ� �لفيلم �لوثائقي. 

ال�سيخ اأكرب خان: لل�سيعة قاعدة قوية
�إن ما وجدته خالل زيارتي هو �ن لل�صيعة قاعدة   : و�أ�صاف 
�ل�صيد  ب�صماحة  تتمثل  �ل��ق��اع��دة  وه���ذه  ك��ال��ربك��ان  ق��وي��ة 
�لقاعدة  قاعدة كهذه  للم�صلمني  تكون  �ن  ندعو  �ل�صي�صتاين، 

وحتت حب �هل �لبيت، ونحن ن�صكركم على جهودكم هذه.
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�صتحرم  طويلة  لفرتٍة  ��صتمرت  ما  �إذ�  هذه  �جلمود  حالة  �أن  حني  يف 
م�صاكله،  من  �صتزيد  �أنها  كما  �ملكت�صبات،  من  �لكثري  من  �ملجتمع 
و�صت�صاعف من �أزماته �ل�صيا�صية و�الجتماعية و�القت�صادية و�لثقافية 
و... كما �أنها �صتوؤثر بكل تاأكيد على منظومة �لقيم �لتي يوؤمن بها هذ� 
�ملجتمع و�لتي تتمثل يف قيمه �الإ�صالمية، �لتي يعترب �ملجتمع �الإ�صالمي 
�آنذ�ك حديث عهٍد بها، ومّلا ي�صتّد عوده بعد -وهنا �أحد مكامن �خلطورة- 
مما يطرح �أ�صئلًة حول قدرة هذه �لقيم على مو�جهة �لتحديات، ومدى 
�لطوباوية، وعن جدوى  �ملثاليات  �أم جمرد منظومة من  و�قعية  كونها 

�لتم�صك بها!
�لنتيجة  �صتكون  وبالتايل  جمدية،  غري  �لقيم  هذه  �أن  م��وؤد�ه  ذلك  كل 
�أن ما كان �صائعًا قبل جميء �الإ�صالم هو �لو�قعي، و�أن طبيعة �ملجتمع 
�لعربي ال ميكن �أن حُتكم �إال بهذه �ل�صورة، كما ورد يف �لقر�آن: )َقاَل 
�َصاِد()غافر: من  الهَّ �َصِبيَل �لرهَّ ِديُكممْ �إِ ُن َما �أُِريُكممْ �إِالهَّ َما �أََرى َوَما �أَهمْ َعومْ ِفرمْ
ت�صيطر على عقول  ثقافٍة حاكمٍة  �إىل  بدورها  ل هذه  فتتحوهَّ �الآي��ة29(، 
و�أرو�ح �لنا�س، مما يوؤدي �إىل �أن تتحول هذه �لثقافة �إىل قانون يحكم 
حياتهم، و�لنتيجة تكون: )لي�س باالإمكان �أف�صل مما كان(، و�أن ما قام 
هنا  من  ذل��ك...،  �إىل  وما  �لفعال،  من  بدعًا  لي�س  �أمية  بني  حّكام  به 
و�صع  على  عملو�  �لذين  �ملاأجورين  �لعلماء  من  جي�ٌس  �أمية  بني  جّي�س 

�صلطتهم من  مل�صروعية  توؤ�ص�س  �لتي  �ملو�صوعة  �الأحاديث  من  منظومة 
جهة، وتدعو �لنا�س لعدم �خلروج عليها من جهة �أخرى.

وت�صيطر  متخّلفٌة،  ثقافٌة  حتكمها  �ملتخّلفة  �ملجتمعات  د�ئمًا  هي  هكذ� 
على  تعمل  وال  متخلفٌة،  و...  وقبائلية  و�جتماعيٌة  �صيا�صية  ُنظٌم  عليها 
بهذ�  تدعوها  حتكمها  �لتي  �لثقافة  الأن  �إ�صالحه،  �أو  �ل��و�ق��ع  تغيري 
�لذي  �الأو�صع  مبعناها  و�إمنا  �ل�صّيق  مبعناها  -لي�س  فالثقافة  �الجتاه، 
ي�صمل طر�ئق �لتفكري و�أ�صاليب �لتخطيط و�لعمل- هذه �لثقافة ت�صّكل 

حجر �لز�وية يف �لكثري مما �صتوؤول �إليه �أو�صاعنا.
وهذ� بحدِّ ذ�ته ما ينبغي لنا �لرتكيز عليه، فاأن ت�صبح يف ف�صاء معريف، 
�أنك  يعني  و�ملوؤثرة  و�ملتفاعلة  �لفاعلة  و�لقيم  �لنظم  من  ن�صٍق  و�صمن 
فاإذ� ما كانت  �لقيم،  لهذه  ��صتنادً�  تنطلق  �أفعالك وت�صرفاتك  يف كل 
هذه �لقيم قيمًا جتعل �الإن�صان متحماًل مل�صوؤولياته جتاه نف�صه وجمتمعه 
تكون  �أن  و�إما  ريب،  وال  �لتقدم  �صتكون  �لنتيجة  فاإن  و�لكون  و�لطبيعة 
قيمًا تدعو للتربير و�النكفاء وممار�صة كل �صروب �لهروب للت�صلل من 
�مل�صوؤولية فاإن �لنتيجة لن تكون �أكر من جمرد تخلف مطبق. هذ� هو 
منطق �لتاريخ، وهذه هي �صنن �حلياة �لتي �أودعها �هلل �صبحانه وتعاىل 
َغًة  بمْ ِ �صِ ِمَن �هللهَّ �َصُن  �أَحمْ َوَمنمْ   ِ َغَة �هللهَّ بمْ تعلى: )�صِ �لكون، كما يف قوله  يف 
دُّ َهوؤُالء َوَهوؤاُلء  ِ ُن َلُه َعاِبُدوَن( )�صورة �لبقرة:138( وقوله: )ُكالًّ منُّ َوَنحمْ

• با�سم ابراهيم البحراين 

يالحظ اأن املجتمعات التي تخلد اإیل اجلمود وال�سكون هي االأكرث تخلفًا عن ركب احل�سارة ومكت�سباتها، كما اأنها االأقل قدرة 
على ابتكار واقٍع جديد يتنا�سب مع ع�سرها الراهن، واالأقل قدرة على جمابهة ال�سعاب والعقبات، واالأقل قدرة على اإجناب 
العظماء، مما يعني تكري�س حالة التخلف والتبعية واال�ستالب واال�ستبداد والدكتاتورية اإیل اأبعد احلدود، اأ�سف اإیل ذلك 

تكري�س نقاط ال�سعف والتخلف واالنق�سامات والت�سظي والتناحر الأ�سباب تافهٍة وغري مربرة على االإطالق، مما يدعو اإیل نب�س 
اخللفيات وحماكمتها بغر�س اإحداث فجوٍة فيها للتغيري واالإ�سالح.

مقاالتمقاالت

 دور اإلصالح وثقافته عند اإلمام الحسين
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 دور اإلصالح وثقافته عند اإلمام الحسين
ُظوًر�( )�صورة �الإ�صر�ء: 20(. َك حَممْ َك َوَما َكاَن َعَطاء َربِّ ِمنمْ َعَطاء َربِّ

ل يف درو�س �الإمام �حل�صني )عليه �ل�صالم(  لذ� نحن معنيون جدً� بالتاأمُّ
يوم  يف  با�صت�صهاده  توهَّجها  �لتي  �لعظيمة  �لكربالئية  م�صريته  يف 
�ل�صالم(  )عليه  �الإمام  مب�صتوى  �صخ�صيًة  يجعل  �لذي  فما  عا�صور�ء، 
�ّدعى  �ل�صلطة كما  �أجل  �أهي من  �أجل ماذ�؟  �صيء؟ ومن  بكل  ي�صحي 
لر�صالة  ��صتمر�ٌر  �صامية وهي  ر�صالة  �أن هناك  �أم  �أم ماذ�؟  �لبع�س؟! 
�أجلها قبله �الأنبياء و�الأو�صياء �لعظام، وكثرٌي  �الأنبياء �لتي �صّحى من 
من �مل�صلحني �لذين دعتهم فطرتهم �ل�صليمة �إىل ذلك، دفعًا للت�صلط 

و�خلنوع و�ال�صتبد�د و�لتخلف و�ال�صتالب...
و�جلدير بالذكر �أن �الإمام �حل�صني )عليه �ل�صالم( عمل على �لتنظري 
لهذه �مل�صرية عمليًا من خالل ما قام به هو و�أ�صحابه، فاخليار �لذي 
�لثبات  ورج��ال  �حلق،  �ملوقف  رجال  خيار  كان  �ل�صالم(  )عليه  �صلكه 
على �ملبد�أ مهما كّلفهم ذلك من ت�صحيات و�أثمان -قد ير�ها �لبع�س 

باهظة- �إال �أنها يف طريق �ملبد�أ تهون وترخ�س.
نالحظ �أنه بعد �رحتال �لر�صول �الأكرم )�صلى �هلل عليه و�آله و�صلم( عن 
هذه �الأمة، بد�أت ت�صري م�صريًة يكتنفها �لكثري من �العوجاج و�النحر�ف 
عن �ملبادئ و�لقيم �لتي ُبعث من �أجلها �صلو�ت �هلل و�صالمه عليه وعلى 
وقفًة  �لوقوف  ��صتدعى  مما  �الأم��ة.  �صمري  يف  �أ�ص�صها  من  و�أ�صاد  �آله، 
حازمة يف وجه هذ� �لتيار �لذي بد� وكاأنه يختطف �الأمة من �أجل حتقيق 
�ملتمثلني  �لنا�س  من  لفئة  �خلا�صة  و�ملكت�صبات  �مل�صالح  من  جمموعة 
ومثقفي  ديٍن  علماء  من  �ملنتفعني  �إىل  باالإ�صافة  �حلاكمة،  �لطبقة  يف 
�صلطٍة، �لذين حاول �حلاكم �ال�صتفادة منهم بتجيري مو�قفهم من �أجل 
�إىل جمموعة  باالإ�صافة  و�صيا�صاته، هذ�  �صلطته  �ل�صرعية على  �إ�صفاء 
للتقرب من  �أو  �ملنا�صب  �أو �لطامعني يف  �ملادية،  �أ�صحاب �ملطامع  من 
�لرتهيب  الأ�صاليب  ��صتخد�مهم  �أمية  بني  عن  ��صتهر  حتى  �ل�صلطة، 
�أن  فوجدو�  �آر�ئهم،  وعلى  عليهم  �ل�صيطرة  �أجل  من  معهم  و�لرتغيب 

�صلوك هذ� �لطريق �أ�صلم و�أد�صم.
هكذ� عمل هذ� �لتيار و�لذي متثهَّل يف بني �أمية ومن �صار يف ركبه على 
�ختطاف �الأمة من �أجل حتقيق م�صاحله و�أهو�ئه، فلم يكن يف د�ئرة 
�هتماماته ال �الإ�صالم وال �مل�صلمني، ومل تكن متّثل م�صاألة �ملحافظة على 
قيم �الإ�صالم و�لقر�آن �صيئًا بالن�صبة لهم، �إال باملقد�ر �لذي يحافظون به 
على م�صاحلهم، لذلك يتلب�صون به -ظاهريًا- حينًا فهم خلفاء �هلل يف 
�أر�صه كما يّدعون! ولكنهم يف حني �آخر تر�هم �أبطال �لليايل �حلمر�ء 

و�جلو�ري و�لقيان وكافة ملذ�ت �حلياة.
يف هذ� �ل�صياق و�ملنزلق �خلطري �لذي بد�أت ت�صري فيه �الأمة و�النتكا�صة 
فكان  حازمة،  وقفٍة  من  البّد  كان  عليها،  ت�صيطر  بد�أت  �لتي  �لفظيعة 
ومنذ �لبدء وقفة �الإمام �حل�صني )عليه �ل�صالم(، وكانت فاجعة كربالء، 
كلما  �ملجتمع  �إن  �ل�صياق،  ه��ذ�  يف  ُتقر�أ  �أن  ينبغي  عا�صور�ء  فذكرى 
تعّر�س �إىل حتريٍف مل�صريته، �أو �إبعاٍد عن قيمه، �أو حماولٍة لال�صتفر�د 
�لذين  �الأمة  يف  �لو�عون  يقوم  �أن  ينبغي  م�صبوهة،  م�صالح  خلدمة  به 
بلوغ  دون  و�حليلولة  م�صريتها،  على  �حلفاظ  �أجل  من  �أمرها،  يهمهم 
�أولئك الأهد�فهم �لبغي�صة، كما ينبغي عليهم �لقيام باالإ�صالح فيما لو 
و�إال  �لزمان،  من  فرتًة  �الأمور  مقاليد  على  �ل�صيطرة  من  �أولئك  متّكن 
فاإن �ل�صكوت �أ�صدُّ �صررً� و�أفدح عاقبًة، فالف�صاد و�النحر�ف هو مبثابة 
معاجلته  عن  تقاع�صت  فكلما  �الأج�صام،  ي�صيب  �لذي  �لع�صال  �ملر�س 
ه باأقل موؤونة، كذلك  �زد�د �صوءً�، وكلما بادرت �إىل معاجلته ُكِفيت �صرهَّ

هو �لف�صاد حني ي�صت�صرى يف �أو�صاط �ملجتمعات.
�الت�صاف  �إىل  ت�صعى  �لتي  �لو�عية  �ملجتمعات  به  تقوم  ما  وهذ� متامًا 
ال  حتى  �الأم��ني؛  و�الإ�صالح  �مل�صتمر  و�لتجدد  �لد�ئمة  �حلركية  بحالة 
تقع يف هذ� �لفخ! كما نلحظ �لتالزم �لكبري بني دعو�ت �الإ�صالح وبني 
م�صتوى �لوعي �لثقايف �لذي متتلكه هذه �ملجتمعات، فكلما كان �ملجتمع 

�أكر وعيًا كان �أكر م�صارعة نحو �الإ�صالح و�أ�صد �إ�صر�رً� عليه...
من هنا رفع �الإمام �حل�صني )عليه �ل�صالم( �صوته عاليًا يف يوم عا�صور�ء 
ليحّول �الإ�صالح �إىل ثقافة ُتّتبع، و�صلوٍك ُينجز، ويعمل على �إجر�ء عملية 
كيًٍّ للوعي �لعام، من �أجل ممار�صة �لدور �مللقى على كاهله، و�لت�صدي 
لالنحر�ف �مل�صت�صري يف �الأمة، فكان بحقٍّ مدر�صًة لالإ�صالح، �ألي�س هو 
�لقائل: )مل �أخرج �أ�صرً� وال بطرً�، وال ظاملًا وال مف�صدً�، و�إمنا خرجت 
لطلب �الإ�صالح يف �أمة جدي، �أريد �أن �آمر باملعروف و�أنهى عن �ملنكر(.

وينبغي حينما نودُّ �إحياء ذكرى �الإمام )عليه �ل�صالم( يف كل عام ويف 
دها  كل منا�صبة �أن نعمل على جعل �الأجيال تتو�رث هذه �لثقافة وجت�صِّ
و�ل�صيا�صية  و�القت�صادية  �الجتماعي  كافة  �مل�صتويات  على  حياتهم  يف 
ى من �أجلها �الإمام  و...  لتكون �ملنا�صبة جتديد عهٍد بالقيم �لتي �صحهَّ
�لوفاء  تذكرنا  �الإم��ام  ُذِكر  ما  �إذ�  حتى  لها،  و�إحياء  �ل�صالم(،  )عليه 
وحماربة  �حلق  على  و�لثبات  و�ل�صدق  �مل�صوؤولية  ل  وحتمُّ و�لت�صحية 

�لباطل بكل �أ�صكاله �إىل �آخر هذه �ل�صل�صلة �لقيمية.
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ُعرف العراقيون منذ القدم بحّبهم للعمران وع�سقهم لال�ستقرار واإعمار االر�س ملا تتمتع به تربة بالد الرافدين من خ�سائ�س وميزات ت�ساعد 
االن�سان على االإعمار والبناء، وقد ترك العراقيون القدماء �سواهد واأدلة عديدة على نبوغهم يف فن العمارة كاملعابد ال�سخمة والزقورات 
واال�سوار الكبري واالأبواب العري�سة وغريها، ومبرور الزمن تطورت العمارة يف بالد الرافدين ومع دخول االإ�سالم اأخذ طابع العمران ياأخذ 

منحى يتالءم واملرحلة اجلديدة التي دخلتها املنطقة حيث انقلبت مفاهيم الربوبية والعبودية والنظرة اإیل الكون.
ومع دخول العراق ع�سر الدولة احلديثة عام 1920م اأ�سبح التخ�س�س يف هند�سة العمارة واحدا من التخ�س�سات التي ت�ستطيع تلبية 

متطلبات هذه الدولة من االأبنية والدور واملدار�س واجلامعات واأماكن العبادة والرتفيه وغري ذلك.

يا�سني • علي 

حممد صالح مكية
اجلغرافيا  والتاريخ يف اهلندسة

اعالم ومفكروناعالم ومفكرون

)1914م/2015م(  
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�لرعيل  من  و�حد�  1914م/2015م(  مكية  �صالح  )حممد  �ملرحوم  ويعّد 
و��صتطاعو�  �لغربيني  يد  على  تتلمذو�  �لذين  �لعر�قيني  للمهند�صني  �الأول 
توظيف ثنائية �لرت�ث و�ملعا�صرة بجد�رة من خالل ت�صاميمهم �لهند�صية 
ع��ام1914م  �الآل(  �صبابيغ  )حملة  بغد�د  يف  مكية  ولد  وقد  و�لعمر�نية، 
الأبوين ينحدر�ن من �أ�صول جنوبية هاجرت �إىل �لعا�صمة منذ زمن بعيد 
و�حرت�مها بني  �صهرتها  �الأ�صرة  �أك�صبت هذه  �لتي  �لتجارة  م�صتغلة مبهنة 
هذ�  يومنا  وحتى  �لعثمانية  �حلقبة  نهاية  منذ  �لعريقة  �لبغد�دية  �الأ�صر 
كما يروي لنا �بنها حممد مكّية يف �صريته �لذ�تية �لتي ن�صرها من خالل 
كتابه �مل�صمى )خو�طر �ل�صنني(، وقد تعّلم مكية طفال يف كتاتيب بغد�د ثّم 
تخرج ُمكمال در��صته �لثانوية من �ملدر�صة �لنظامية ببغد�د لينتقل بعدها 
�ىل بريطانيا لدر��صة �لهند�صة �ملعمارية يف جامعة ليفربول حا�صال منها 
�لدكتور�ه من جامعة  �صهادة  على  َثّم  ومن  �ملعمارية  �لهند�صة  دبلوم  على 
كمربدج عام 1946م متناوال باأطروحته �لعلمّية تاأثري مناخ �لبحر �ملتو�صط 
�للقاء  نقطة  ي�صكل  �ل��ذي   �جلغر�يف  �الإقليم  هذ�  بلد�ن  يف  �لعمارة  على 

و�لت�صادم بني ح�صارتي �ل�صرق و�لغرب.
م�صتوى  على  ال  �ملعمارية  �لهند�صة  جمال  يف  مدوّية  جناحات  مكية  حّقق 
فقد  كافة،  �لعامل  دول  م�صتوى  وعلى  بل  فح�صب،  �لعربي  و�لوطن  �لعر�ق 
ولندن  كتك�صا�س  �لعاملية  �لعو��صم  ك��ربى  يف  معمارية  ب�صمة  ل��ه  ت��رك 
وروما وباري�س وكو�الملبور وغريها، ف�صال عن ب�صمته يف بغد�د و�لب�صرة 
وغريها  وتون�س  ظبي  و�أب��و  وم�صقط  و�لقاهرة  و�لكويت  ودم�صق  وكربالء 
و�مل�صّجلة  �ملعروفة  �أبنيتها  بع�س  هند�س  �لتي  �الأخ��رى  �لعربية  �ملدن  من 
با�صمه، وذلك الأنه عقٌل بارع قادر على توظيف �إمكاناته �لهائلة وخميلته 
�أن �مل�صمم �ملعماري - كما يرى  �لبغد�دية �خل�صبة، مع �الأخذ باالعتبار 
حممد مكية- يجب �أن يحمل م�صوؤولية كبرية جتاه �لبيئة و�لكرة �الأر�صية 
�لتي حتمله وحملت �أ�صالفه من قبل و�صتحمل �أحفاده فيما بعد، كما يجب 
�أن تكون لهذ� �مل�صمم �لفنان فل�صفته �خلا�صة- ال �صيما �إن كان م�صلما-  
وهي فل�صفة �صتغذيها حينها �جلذور �لدينية �ملوؤمنة ب�صرورة تعمري �الأر�س 
�لوجود  �لكون وم�صمم  �أمر خالق  �أح�صن مر�م نزوال عند  و�صيانتها على 
ما  دو�بها  من  د�بة  كل  و�إ�صعاد  و�إحيائها  �الأر���س  عمر�ن  على  حّث  �لذي 

��صتطاع �إىل ذلك �صبيال. 
ت�صمخ  فهي حني  ملوؤثر�ت عدة،  ت�صتجيب  مكية  �أعمال حممد  �أن  و�لالفت 
مطاولة �أعنان �ل�صماء يف كل �ملدن ال تتجرد من خ�صو�صيتها �لبيئّية، وهي 
�لتاريخ وموؤثر�ته �لوجد�نية فلن تتخلى عن عامل �جلغر�فيا  ف  حني توظِّ
�لذي ع�صقه، ولن تغادر طبيعة و�صروط �للحظة �لر�هنة �لتي تكون عليها 

باملعمار  �هتمامه  ب��د�ي��ات  م�صتذكر�  يقول  مكّية  جند  ول��ذ�  م��ا،  مدينة 
�لتخطيط  يف  وغاياتي  تفكريي  �أن  مبكر  وقت  منذ  )وج��دت  طفولته:  يف 
�لعمر�ين تن�صجم مع �لن�صو�س �لقر�آنية، وكان تفكريي ين�صب د�ئما على 
عند  �لعليا  �لبيئية  �مل�صلحة  مر�عاة  على  �أي  �خلا�س،  قبل  �لعام  �لهدف 
�الإن�صان  حقوق  �عتباري  يف  �أ�صع  ما  د�ئما  وكنت  م�صروع،  الأي  �لتخطيط 
و�ملكان و�لزمان، فهذه �لعنا�صر �لثالثة ت�صّكل �أ�صا�س نظريتي يف �لت�صميم 
�ملعماري، �إذ ال بد للبناء �أن يتكامل مع �لبيئة ويذوب فيها، وال بد له �أن يلبي 
حاجة �الإن�صان ال �أن يطم�صها �أو يتعاىل عليها، كما ال بد له �أن يتالءم مع 

ظروف ومتطلبات �لع�صر(
 ويعلن مكّية يف �أكر من منا�صبة عن �أ�صفه و�أمله ملا و�صلت �إليه حالة �لعمر�ن 
�الأث��رية  مدينته  وحتديد�  �لعر�ق  بلده  يف  وخ�صو�صا  �لعربية  �لبالد  يف 
بعيدة عن منطقي  فيها  �لعمر�ن  �أ�صبحت متطلبات  �لتي  بغد�د  �لعا�صمة 
وت�صاميمه  �إج��ر�ء�ت��ه  يف  له  منطلقا  جعلهما  �لذين  و�لتاريخ  �جلغر�فيا 
�الإ�صفلت  �أطنان  و�صو�رعها  �أزقتها  يف  ترت�كم  �ليوم  فبغد�د  �لهند�صّية، 
�ل�صيار�ت  الأفو�ج  �صممت  وكاأنها  �صيفا،  �لالهبة  بغد�د  حلر�رة  �لعاك�صة 
�لتي تدور يف دروبها بينما فقدت �ملدينة طابعها �لعمر�ين �الإن�صاين �الأليف 
�لقدمي و�ملمتزج فيه روعة �لتاريخ و�صحره ومتطلبات �جلغر�فيا و�صرورتها 
�لبيئّية. وقد حلم مكية مب�صروع الإعادة تاأهيل بغد�د على �مل�صتوى �لعمر�ين 
لكن  �ليوم،  �جلغر�يف  وموقعها  �لتاريخية  �حل�صارية  وقيمتها  يتفق  مبا 
عو�ئق كبرية �أجه�صت هذ� �حللم تقف يف مقدمتها �حلروب و�لدكتاتورية 
�أخذ هذ� �حللم  وقد  �لنهو�س،  �أمل يف  لكل  �ملف�صد  �ل�صلطوي  و�ال�صتبد�د 
على عاتقه ر�حة �الإن�صان وم�صاعدته على �صرعة �لتنقل بني �أجز�ء �ملدينة، 
وتقليل م�صتوى �لدخان و�لزيت و�لتلوث، �آمال �أن تكون بغد�د عرو�س �ل�صرق 
�أيامها، لكن �حللم تناهبته يد �لرياح وتبخر يف ظل  كما كانت يف �صالف 
�الأليفة،  باملكان وال حّبا مبفرد�ته  تعاقب حكومات ال متتلك ح�ّصا جماليا 
كما �أنها تفتقر الأية حا�صة ب�صرية تاأنف م�صاهد �لنفايات �ملقززة وم�صبات 
�ل�صيقة  طرقها  وتخّرب  بغد�د  �صاحات  ت�صّوه  �لتي  �لع�صو�ئية  �لكونكريت 

و�لعري�صة على حّد �صو�ء.
وهكذ� ظل �لدكتور حممد �صالح مكّية باعثا يف �لعمارة �الإ�صالمية روحا 
ع�صرّية جديدة من خالل �مل�صاجد و�الأبنية ذ�ت �لطابع �لديني �لتي توىل 
يف  وهو  حتى  وذ�ئبا  اءة  �لو�صّ �جلميلة  ببغد�د  حاملا  ظّل  كما  ت�صميمها، 
ديار �لغربة باأزقتها �ل�صيقة وببيوتها �لقدمية �خلاّلبة وحمالتها ومعاملها 
�الأثرية منذ �أن فتح عينيه يف بغد�د ملهمته و�أّمه �لروؤوم حتى و�فاه �الأجل 

�ملحتوم يف لندن ديار غربته �لطويلة و�الإجبارّية...
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– الت��خ��رج  لكنها  ع��دي��دة  ومد�ليل  مفاهيم  �لعلوم  ه��ذه  يف  وللن�س 
بالعموم- عن كونه �لقول �للغوي �ملكتفي بذ�ته و�ملكتمل يف داللته، وقد 
�آخر  �مل�صتمل على بعدين لغوي ووظيفي بعد  �لتحديد  �أ�صيف �ىل هذ� 
من  حمدود  تتابع  باأنه  �لن�س  ي�صم  �لذي  )�لتما�صك(  هو  ��صطالحي 

عالمات لغوية متما�صكة بذ�تها حتيل على وظيفة تو��صلية مدركة.
�أي�صا ف�صلتها معاجم �للغة وكتب �لبالغة  �ما �لرتتيب فله معان عدة 
�لعربية منها ما ملح �إليه �صاحب �لل�صان �بن منظور �ىل م�صاركة مادة 
)ر. ت. ب( مادة )ر. ت. ل( حيث قال: ترتيب �ل�صيء تنظيمه ور�صفه 
�إخر�جه  يف  ومتهل  و�أبانه  تاأليفه  �أح�صن  �لكالم  ورتل   ، معجبا  ر�صفا 
خمرجا ح�صنا. ومن هنا �أ�صار �حد �ملف�صرين �ىل �ن قوله تعاىل: )�أو زد 
عليه ورتل �لقر�آن ترتيال( �إىل تر��صل �ملادتني �ملذكورتني يف داللة رتل 
على رتب، �أي �قر�أ �لقر�آن على هذ� �لرتتيب من غري تقدمي وتاأخري ومن 

غري تعديل على �ل�صورة �لتي نزل فيها!
وقد كان علم �لن�س من �أبرز �إفر�ز�ت �لبالغة �حلديثة �ملهتمة بو�صف 
�إي�صاح  ثم  �لبنائي  وت�صكله  �لن�س  لتكوين  �لعامة  و�لقو�عد  �ل�صروط 
�ختالف  على  �لن�س  لقارئ  ووظيفتهما  و�لت�صكل  �لبناء  هذ�  �أهمية 
�إذ�  رئي�صة  معايري  �صبعة  �لن�س  علماء  ر�صد  وقد  �لعلمية،  م�صتوياته 
�ملعايري  وه��ذه  �لن�صو�س،  من  ن�صا  ع��ّد  �لقول  �صبكة  يف  تو�فرت  ما 
و�لتنا�س  �ملوقف  ورعاية  و�لقبول  �لق�صد  و  و�اللتحام  �ل�صبك   ( هي: 

و�الإعالمية(.

نظام  وفق  على  يرتتب  �أن  بد  ال  �لذي  بالق�صد  �لرتتيب  مبد�أ  ويت�صل 
مق�صود له غاية من �لغايات، كما يت�صل مببد�أ �لتقبل بو�صف �لقارئ 
ف�صال  �إيجابا  �أو  �صلبا  معه  و�لتفاعل  �لن�س  ��صتقبال  يف  فاعال  طرفا 
�لن�س  ببناء  �ل�صبك و�اللتحام �خلا�صني  �ملبا�صر مببد�أي  عن �ت�صاله 

وت�صكله على �مل�صتوى �لنحوي و�لداليل...
وملا كان �لق�ص�س �لقر�آين يهدف �إىل خدمة مبادئ �لدعوة �الإ�صالمية 
جاء  �لقر�آنية  �لن�صو�س  نطاق  د�خل  وترتيبه  توظيفه  فاإن طريقة  لذ� 
متو��صجا مع هذه �لغاية �لتي �نربى لها �لقر�آن �لكرمي منذ نزوله �الأول 
وحتى �نقطاع �لوحي عن �لر�صول �الأكرم بعد �أن �أكمل دينه و�أمّت نعمته 
عليه على �أح�صن ما يكون �الإمتام و�الإكمال، علما باأن �لقر�آن �لكرمي مل 
منهج  �إىل  ودعوة  ت�صريع  كتاب  كونه  قدر  ومو�عظ  كتاب ق�ص�س  يكن 

كوين جديد و�صام.
بني  كق�صة   – �لقر�آن  ق�ص�س  من  لو�حدة  �صريعا  ��صتعر��صا  ولعل 
هذه  مفرد�ت  ترتيب  يف  �لفذة  �لقر�ن  طريقة  لنا  �صيو�صح  �إ�صر�ئيل- 
�لق�صة ومعاجلتها معاجلة فنية يف مو��صع عديدة من �لقر�ن �لكرمي 
يف  �لفاحتة  ب�صورة  �لقر�ن  ��صتهالل  �صيو�جهنا  حيث  ومدنّيه،  مبكّيه 
قوله تعاىل : ) �هدنا �ل�صر�ط �مل�صتقيم، �صر�ط �لذين �نعمت عليهم 
غري �ملغ�صوب عليهم وال �ل�صالني( فد�ل �لغ�صب �مل�صري هنا كما �جمع 
�صيكون عليه  �لذي  �ملاآل  �لدليل على  �صيكون هو  �ليهود  �ملف�صرون على 
يومنا  وحتى  �الك��رم  �لر�صول  زم��ن  من  �لطويل  �صر�عهم  يف  �ليهود 

• حازم حممد 

كان القراآن وال يزال ذلك الكتاب املعجز الذي حرّي العلماء والدار�سني –عربا واأعاجم- يف جودة �سبكه ودقة تعبريه وروعة 
ت�سويره التي ال يدانيها تعبري اأو ت�سوير، والغريب يف االأمر اأن القراآن الكرمي ن�س لغوي قادر على مواكبة العلوم اللغوية 

واالأدبية التي حتاول مقاربته وا�ستجالء جمالياته فتجد فيه ميدانا خ�سبا وحقال لغويا خ�سبا لتطبيق بع�س مفردات الدر�س 
اللغوي احلديث، اأو ما ي�سمى بعلم الن�س وهو من العلوم احلديثة التي ظهرت اإبان القرن املا�سي بفعل التطور يف جمال الل�سانيات 

البنيوية التي تتعامل والن�س على انه بناء مكتمل بحاجة ایل منهج علمي مواز له للوقوف على ابعاده ومراميه .

مقاالتمقاالت

داللة الترتيب في النص القصصي القرآني
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مو�صع  �ىل  ن�صل  �لقر�ن حتى  قر�ءة  قليال يف  �ن من�صي  وما  �مل�صلمني،  مع  هذ� 
قوله تعاىل يف معر�س حديثه عن بني ��صر�ئيل يف �صورة �لبقرة) و�صربت عليهم 
�لذلة و�مل�صكنة وباءو� بغ�صب من �هلل ذلك �نهم كانو� يكفرون بايات �هلل ويقتلون 
�النبياء بغري حق( ف�صال عن مو��صع �خرى يف �ل�صورة نف�صها جتاوبت مع �لداللة 
�ل�صرفية للفعل غ�صب �ملحيل على �صلوك �ليهود وت�صرفاتهم �مل�صينة و�صوال �ىل 
ا�ِس  ٍل ِمَن �لنهَّ ٍل ِمَن �هلل َوَحبمْ َن َما ُثِقُفو� �إِالهَّ ِبَحبمْ ُة �أَيمْ لهَّ ِهُم �لذِّ ِرَبتمْ َعَليمْ �ل عمر�ن )�صُ
َياِت  ِباآَ ُفُروَن  َيكمْ َكاُنو�  باأنهممْ  َذِلَك  َكَنُة  َ�صمْ �ملمْ ِهُم  َعَليمْ ِرَبتمْ  َو�صُ �هلل  ِمَن  ٍب  ِبَغ�صَ َوَباُءو� 
)َوَمن  و�لن�صاء  َتُدوَن(  َيعمْ َوَكاُنو�   � ومْ َع�صَ ا  مِبَ َذِلَك  َحقٍّ   ِ ِبَغريمْ ِبَياَء  أَنمْ �المْ ُتُلوَن  َوَيقمْ �هلل 
َلُه  َو�أََعدهَّ  َوَلَعَنُه  ِه  َعَليمْ  ُ �هللهَّ َب  َوَغ�صِ ِفيَها  َخاِلًد�  ُم  َجَهنهَّ َفَجَز�وؤُُه  ًد�  َتَعمِّ مُّ ُموؤمِْمًنا  ُتلمْ  َيقمْ
َعَنُه  لهَّ ِ  َمن  َمُثوَبًة ِعنَد �هللهَّ َذِلَك  ن  ِب�َصرٍّ مِّ ُئُكم  �أَُنبِّ َهلمْ  َعَذ�ًبا َعِظيًما( و�ملائدة )ُقلمْ 
َكاًنا  اُغوَت  �أُوَلِئَك �َصرٌّ مهَّ َناِزيَر َوَعَبَد �لطهَّ َ ِقَرَدَة َو�خلمْ ُهُم �لمْ ِه َوَجَعَل ِمنمْ َب َعَليمْ ُ َوَغ�صِ �هللهَّ
عديدة  �خرى  مو��صع  يف  �لقر�ن  ��صار�ت  عن  ف�صال  ِبيِل(  �ل�صهَّ �َصَو�ِء  َعن  لُّ  َو�أَ�صَ
َل �َصَيَناُلُهممْ  ِعجمْ َخُذو� �لمْ ِذيَن �تهَّ بتوعد �ليهود بالغ�صب كقوله تعاىل يف �العر�ف )�إِنهَّ �لهَّ
يَن( ويف �صورة طه  رَتِ ُفمْ �ملمْ ِزي  َوَكَذِلَك جَنمْ َيا   نمْ َياِة �لدُّ َ ٌة يِف �حلمْ َوِذلهَّ ِهممْ  بِّ رهَّ ن  ٌب مِّ َغ�صَ
َرّب  َك  �إَِليمْ َوَعِجلمُْت  َثِري  �أَ َعَلَى  الِء  ومْ �أُ ُهممْ  َقاَل   * ُمو�َصَى  َيا  َقوِمَك  َعن  َجَلَك  �أَعمْ )َوَما 
ّلُهُم �ل�ّصاِمِرّي * َفَرَجَع ُمو�َصَى �إِىَلَ  �صَ ِدَك َو�أَ َمَك ِمن َبعمْ َى * َقاَل َفاإِّنا َقدمْ َفَتّنا َقومْ �صَ ِلرَتمْ
ُد �أَممْ  َعهمْ ُكُم �لمْ دً� َح�َصنًا �أََفَطاَل َعَليمْ ُكممْ َرّبُكممْ َوعمْ ِم �أَمَلمْ َيِعدمْ َباَن �أَ�ِصفًا َقاَل َيَقومْ ِمِه َغ�صمْ َقومْ
ِعِدي( ويف �صورة �ملجادلة )�أَمَلمْ  ُتممْ ّمومْ َلفمْ ٌب ّمن ّرّبُكممْ َفاأَخمْ ُكممْ َغ�صَ �أََردمّتمْ �أَن َيِحّل َعَليمْ
ِلُفوَن َعَلى  ُهممْ َوَيحمْ نُكممْ َواَل ِمنمْ ا ُهم مِّ ِهم مهَّ ُ َعَليمْ َب �هللهَّ ًما َغ�صِ � َقومْ ومْ َتَولهَّ ِذيَن  �إِىَل �لهَّ َتَر 
َلُموَن( فاملتولون كما يرى علماء �لتف�صري هم �ملنافقون �ملنا�صحون  َكِذِب َوُهممْ َيعمْ �لمْ
العد�ء �مل�صلمني و�ملتوّلون بفتح �لالم هم �ليهود �لذين غ�صب �هلل عليهم ويف �صورة 
ًما  � َقومْ ومْ ِذيَن �آَمُنو� اَل َتَتَولهَّ �ملمتحنة يقول عز �صانه ناهيا عن تويل �ليهود )َيا �أَيَُّها �لهَّ
ُقُبوِر( ومن  َحاِب �لمْ اُر ِمنمْ �أَ�صمْ ُكفهَّ آِخَرِة َكَما َيِئ�َس �لمْ ِهممْ َقدمْ َيِئ�ُصو� ِمَن �المْ ُ َعَليمْ َب �هللهَّ َغ�صِ

كل �ملو��صع مارة �لذكر ن�صتطيع �لقول :
�ن �لقر�ن �لكرمي قد رتب �لعربة من ق�ص�س بني ��صر�ئيل ترتيبا جماليا د�ال �بتد� 
يف فاحتة �لكتاب وت�صمنته �صور �خرى عديدة حتيل على هذ� �البتد�ء وتدلل عليه، 
وبقتلهم  باهلل  بكفرهم  �لنعت  هذ�  ي�صتحقون  عليهم  �ملغ�صوب  �لقوم  هوؤالء  و�ن 
�نبياءه وبعبادتهم �لعجل من دون �هلل ومبكرهم وغدرهم و�صفاتهم �لدنيئة �لتي 
الزمتهم ال �صيما فيما تعلق بعالقتهم باالإ�صالم و�مل�صلمني منذ �ليوم �الأول البتد�ء 
�لدعوة �الإ�صالمية، وقد كان هذ� �لربط �لن�صي �ملرتتب على وفق �الحد�ث و��صباب 
�لنزول �لتي جرت �نذ�ك هو ربط مت عن طريق �الحالة �ىل مذكور الحق وهو ما 
�صيثري عند �لقارئ ت�صوقا و�نتظار� ل�صيء جديد قادم، وهو ما يوؤكد �صدق �لقر�آن 
يف نعت هوؤالء �لقوم �لذين يحوكون �ملوؤ�مر�ت ويدبرون �لد�صائ�س للم�صلمني من 

ع�صر �لر�صول �الأكرم وحتى يومنا �حلا�صر هذ�.

•  عبد�لّرحمن �لاّلميكلمة البد منها

طالب  �أب��ي  بن  علّي  �ملوؤمنني  �أم��ري  يتزّوج  �أن  وتعاىل(  )تبارَك  �هلل  ق��ّدر  لقد 
)عليِهما �ل�ّصالم( من فاطمة �لزهر�ء )عليها �ل�ّصالم( لتنجب له �أربعة �أوالد 
هم �حل�صن و�حل�صني وزينب و�أّم كلثوم )عليهم �ل�ّصالم(، و�أ�صِقَط لها جنينها 

�ملح�صن قبل حني والدته.
فكانت فاطمة �لزهر�ء )عليها �ل�ّصالم( �الأّم �ملثالّية �لتي تكّفلتمْ مهّمة تربية 
رغم  قيادة،  �أف�صل  باأ�صرها  �لدنيا  ليقودو�  ناجحًا  �إعد�دً�  و�إعد�دهم  �أبنائها 
�الإ�صالمية  �لتعاليم  على  تربيتهم  يف  تو�جهها  كانت  �لتي  �لكبرية  �لتحّديات 
�لتي كانت جديدة عهد يف �ملجتمع �الإ�صالمي، و�إبعادهم عن �لتقاليد �لبالية 

و�لعاد�ت �ل�صّيئة �لتي كانت منت�صرة �أيام �جلاهلّية �ملقيتة.
�ل�ّصالم( �الأب �ملثايّل  �أبي طالب )عليِهما  �ملوؤمنني علّي بن  �أمري  وكذلك كان 
و�لقدوة �حل�صنة لكّل �مل�صلمني، فاأنتجتمْ تربيته قائدً� فّذً� مثل �الإمام �حل�صن 

)عليه �ل�ّصالم( وثائرً� مقد�مًا كاالإمام �حل�صني )عليه �ل�ّصالم(.
�لبيت  هذ�  ومنهاج  طريقة  يف  يتاأّملو�  �أن  �لو�لديمْن  من  �الأ�صر  باأرباب  وحريٌّ 
�لعلوّي و�الأ�صلوب �لرتبوّي �لذي كان �أمري �ملوؤمنني علّي بن �أبي طالب )عليِهما 
�ل�ّصالم( و�ل�صّيدة �لزهر�ء )عليها �ل�ّصالم( يّتبعانه يف تن�صئة �أوالدهما )عليهم 
�ل�ّصالم( لكي يخرج لنا جيٌل يحمل بع�س �ل�صمات �لعلوّية و�الأخالق �لفاطمّية.

و�أّول �الأمور �لتي يهتّم بها �ملرّبون هو �لنظر �ىل كتاب �هلل )عّز وجّل( نظرة 
ُيز�ل  به  مّنا،  �أحٍد  لكّل  �الأف�صل  و�ل�صديق  �الأول  �لرفيق  وهو  وتبجيل،  قد�ٍس 
�لهّم وُت�صرح �ل�صدور، وهو �لهادي �إىل �صر�ط �هلل �مل�صتقيم، وقد قال �لر�صول 
�الأكرم )�صّلى �هلل عليه و�آله و�صّلم(: »ف�صل �لقر�آن على �صائر �لكالم كف�صل 
»�لقر�آن  و�صّلم(:  و�آل��ه  عليه  �هلل  )�صّلى  قال  ثاٍن  حمفٍل  ويف  خلقه«  على  �هلل 
ماأدبة �هلل فتعلمو� ماأدبته ما ��صتطعتم، �إّن هذ� �لقر�آن هو حبل �هلل، وهو �لنور 
�ملبني، و�ل�صفاء �لنافع، فاقروؤوه فاإّن �هلل ياأجركم على تالوته بكّل حرف ع�صر 

ح�صنات..«
وثاين �الأمور هو �لتعّلق بالعرتة �لطاهرة وغر�س حّبهم يف نفو�س �الأبناء، و�صرد 
�صريتهم �ملباركة يف مو�ليدهم ووفّياتهم )عليهم �ل�ّصالم( فهم حملة �لكتاب 
وورثة علم �لنبّي )�صّلى �هلل عليه و�آله و�صّلم(، وهم �لذين ينطبق عليهم و�صف 
�إىل  ترمي  كانت  �لرتبية  تلك  �أن  �صك  وال  �حلقيقي،  مبعناها  �لنبوّية  �لرتبية 
�نعك�صت  وقد  �لنبوي،  للبيت  �الأوحد  �المتد�د  �أنهم  للخلق، حيث  �أئّمة  جعلهم 
هذ�  يف  ي�صاركهم  ال  و�صّلم(  و�آل��ه  عليه  �هلل  )�صّلى  مربيهم  �صخ�صية  عليهم 
�الأحاديث  وتظافرت  �ملحكمات  �الآي��ات  نزلت  وقد  �خللق،  من  �أح��د  �المتياز 

�ملتو�ترة يف بيان ف�صلهم وجليل قدرهم.
ومن �أبرز �الأخالق �الإ�صالمّية �لتي يحتاجها �أبناوؤنا �ليوم �أي�صًا هي زرع �لثقة 
يف نفو�صهم لكي ال ي�صعرو� بالدونّية حينما ينظرو� �ىل �لغرب و�الأمم �الأخرى 
�لتي فاقت �ل�صعوب �مل�صلمة ببع�س �ل�صفات، و�لتاأكيد على غر�س �لهّمة �لعالية 
لديهم و�إبعادهم عن �لك�صل و�لتو�كل و�لت�صويف لكي يلتزمو� ويوؤّدو� و�جباتهم 

�لدينّية و�لوطنّية على �أح�صن وجه.

على ماذا رّبى علّي وفاطمة اأباءهما
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ملف: ��صماعيل �بر�هيم - �صباح �لطالقاين

أبناء الجالية االسالمية في الحرم الجامعي الغربي
خَلطة الثقافات وتأثيرها على العـالقات والمستقبل

تتنوع حتديات االندماج التي تواجه اجلالية اال�سالمية او العربية يف االو�ساط االجتماعية 
الغربية، وتربز من بني هذه التحديات م�ساألة تعامل اأبناء اجلالية اال�سالمية الدار�سني يف جامعات 
املهَجر، وكيفية تعاطيهم مع اللغة اجلديدة والثقافة اجلديدة واالدارة واملجتمع الطالبي اجلديد، 

والذي قد يكون غريب متاما عّما درَجْت عليه  اأفكارهم قبل جميئهم ایل الغرب.

ملفملف
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من  �ل�����ص��اأن  �أه���ل  ��صتنطاق  ن��ح��اول  �مل��ل��ف  ه��ذ�  يف 
عّما  �أورب��ي��ة،  دول  يف  �ل�صاكنني  وذويهم  �لطلبة 

ت�صاوؤالت ومالحظات حول  باأذهانهم من  يدور 
�لعديد من �لق�صايا �ملتعلقة بالتعليم �جلامعي 

يف �أماكن توطينهم �جلديدة...
حديث الثقافات والتحفظ ب�ساأن الدين

حممد عبيد �حل�صناوي، طالب جامعي يف �ل�صويد، 
يو�صح �ن �حلرم �جلامعي يف هذه �لدولة �الوربية فيه 

طلبة كر ومن خمتلف �الديان و�لقوميات ولكن �لنقا�س فيما 
�الأغلبية  �ن  بل  معدوما  يكون  يكاد  �لديني  �جلانب  يخ�س 
حدث  ما  و�إذ�  �حلديث،  من  نوع  هكذ�  يف  �خلو�س  تتجنب 
�أن  �صتجد  خمتلفني  جمتمعني  من  طرفني  بني  ديني  نقا�س 

�ملو�طن �ل�صويدي ال يتدخل بل ياأخذ موقف �مل�صتمع.

يكون  و�لنقا�س  �حل��دي��ث  �أك���ر  ول��ك��ن 
حول �لعاد�ت و�لتقاليد و�لثقافات، 
وه��ن��ا ي�����ص��رتك �ل��ك��ل مب��ا فيهم 
يحبون  ف���ه���وؤالء  �ل�����ص��وي��دي��ني، 
�لنقا�س و�ال�صتماع �ىل كل ما هو 
�ملجتمعات  على  و�لتعرف  جديد 
عنهم،  غريبة  كانت  و�إن  �الخ���رى 
�لدينية  �الأم��ور  يف  �لنقا�س  يبقى  ولكن 
�لذين  �لوطيدة  �لعالقات  ��صحاب  على  ومقت�صر�  حمدود� 

يعرفون بع�صهم جيدً�...
�سبح التمييز والتح�ُس�س من احلجاب

�جلالية  عو�ئل  �حدى  من  جامعية  طالبة  �لربيعي،  �صهالء 
بالن�صبة  �لتعامل  م�صاألة  عن  حتدثت  �ل�صويد،  يف  �لعربية 

أبناء الجالية االسالمية في الحرم الجامعي الغربي
خَلطة الثقافات وتأثيرها على العـالقات والمستقبل
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مع  �الجنبية  �جلامعات  يف  �لتدري�صية  و�ل��ك��و�در  ل����الإد�ر�ت 
عموما  و�مل�صلمة  �لعربية  �جلالية  �أب��ن��اء  م��ن  �ل��ط��الب 

مدينة  يف  هنا  فيها  �أدر���س  �لتي  �جلامعة  فقالت" يف 
طالب  بني  متييز  �أي  يوجد  ال  �ل�صويدية  لين�صوبنك 
قومية  من  �و  �و الجئ  مو�طن  �نه  �أ�صا�س  على  و�آخر 
معينة �و دين معني... ال ��صعر باأي تفرقة بني �لطلبة 

من قبل �الأ�صاتذة، بل على �لعك�س فاإن �لتعامل �ن�صاين 
ووفق مقيا�س و�حد تقريبا مع �جلميع...

وتو�صح �صهالء" ومبا �أنني �أدر�س يف ق�صم �لتمري�س فاإن من �صمن 
�ملو�د �لتي تدخل يف �صميم �خت�صا�صنا هي طريقة �لتعامل مع �ملر�صى 
باالحرت�م دون �لنظر �ىل �لدين �أو �جلن�صية �و حتى �ذ� كانو� �صاذين �و 
جمرمني.. حيث �ن من �صمن در��صتنا �حرت�م جميع �ملر�صى وتقدمي 
ومعتقد�ت  �أو�صاع وعاد�ت  كل  وتقدير  ما يحتاجونه  لهم يف كل  �لعون 

�ملري�س. 
نف�س  يعطونا  �جلامعات  هذه  يف  �الأ�صاتذة  �ن  جند  �ملنطلق  هذ�  ومن 

�النطباع يف تعاملهم معنا فهم يعاملوننا معاملة جيدة وحمرتمة...
�أما بالن�صبة �ىل �جلامعات �الأخرى فاأنا ��صمع بني حني و�آخر �ن هناك 
�الأجانب بجفاء، وينتظرون منهم  �لطلبة  يتعاملون مع  �الأ�صاتذة  بع�س 

�أي ت�صرف �صلبي ليحرموهم من �لدرجات �لتي ي�صتحقونها.
�لكادر  �ىل  فبالن�صبة  �حلجاب  مثل  �ل�صخ�صية  بالق�صايا  يتعلق  وفيما 
يف  �الأخ���رية  �الآون���ة  يف  �ملحجبات  �لطالبات  ك��رة  وب�صبب  �لتدري�صي 
جند  رمبا  لكن  ذل��ك،  على  �عتادو�  �نهم  �عتقد  �ل�صويدية  �جلامعات 
بع�س �مل�صايقات من �لطلبة �أنف�صهم وباخل�صو�س �لذين يف مد�ر�صهم 

عدد قليل من �لالتي يرتدين �حلجاب. 
وتقول �صهالء ب�صاأن ت�صرفات تنم عن �لعن�صرية" �عتقد �نه ال يخلو 

�لطلبة  فبع�س  للعن�صرية،  مييلون  �أفر�د  من  جمتمع  �أي 
ترى يف نظر�تهم ومن خالل �صلوكهم �نك �قل منهم 
على  تز�حمهم  �نك  �أنف�صهم  ق��ر�رة  يف  �و  �صاأنًا، 

�ملقاعد �لدر��صية �و فر�س �لعمل...
�رت��د�ءن��ا  �صبب  ع��ن  ُن�����ص��األ  �الح��ي��ان  بع�س  يف 
ل��ل��ح��ج��اب وه���ل ن��ح��ن جم���ربون ع��ل��ى ذل���ك �م 
�ل��غ��ط��اء على  و���ص��ع  فل�صفة  وم��ا ه��ي  خم���ريون؟ 
�لف�صول  له  �الآخ��ر  و�لبع�س  يجهل  �لبع�س  �لر�أ�س؟ 
مع  بارتد�ئه،  �القتناع  عن  �و  �الأ�صباب  على  �لتعرف  يف 
ذلك فالكثري منهم قد �عتاد على روؤية �مل�صلمات �ملحجبات يف مر�حل 

�ملتو�صطة و�لثانوية.
وتدور نقا�صات يف هذه �مل�صائل بع�س �الحيان لكنها لي�صت بالنقا�صات 
�ملتكررة و�ملطولة بل تطرح من بع�س �لطلبة ملعرفة بع�س �ال�صتفهامات 
حول �اللتز�مات �لتي يرونها �و ي�صمعون بها مثل �متناع �مل�صلم عن �أكل 
�لت�صاوؤالت  وه��ذه  وغريها  رم�صان  �صهر  و�صيام  �للحوم،  �ن��و�ع  بع�س 
تاأتي من جانب حب ��صتطالع ال �أكر، فهم ال يهتمون كثري� يف �خلو�س 
بهذه �ملجاالت الأنهم ال يولون �هتمام كبري يف �المور �لعقائدية، فالكثري 
ويحتفلون  فقط،  �أح��د  ي��وم  كل  �إال  �لكني�صة  �ىل  يذهب  ال  مثال  منهم 
ببع�س �ملنا�صبات �لدينية �مل�صهورة و�لتي فيها جانب �لرتفيه �و �الطعام 
باأنو�ع خم�صو�صة وقد �عتادو� على فعلها ورمبا �لبع�س منهم ال يدرك 
�لديني رمبا هو  لذ� فاجلانب  �ملمار�صات،  �لفل�صفة �حلقيقية من هذه 

�صعيف لديهم وبالنتيجة ُهم قليلو �خلو�س فيه.
�نتهاء  تبد�أ بعد  �مللتزمات  �مل�صلمات  �ن م�صكلة  وتختم �صهالء" �عتقد 
�لدر��صة و�حل�صول على �ل�صهادة �جلامعية، حيث تكون فر�س �حل�صول 

على عمل �صئيلة �و �صعبة..".
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َخلطة الثقافات وتاأثريها على العالقات الَبينية
�لعربية،  �جلالية  من  �آخ��ر  جامعي  طالب  نبيل،  حمم�د 

بينهم  �و  �لطلبة  ب��ني  �ل��ع��الق��ات  طبيعة  ع��ن  حت���دَث 
و�ملعتقد�ت  �لثقافات  وتاأثري  �لتدري�صية  �لهيئات  وبني 
�ملختلفة �لتي يحملها كل من هوؤالء على هذه �لعالقات 
فهي  �جلامعة  يف  �لطلبة  بني  للعالقة  فقال" بالن�صبة 

على  �ل�صويد  يف  هنا  �صابقا  كانت  ما  مثل  قوية  لي�صت 
در��صية  عالقة  جمرد  �لطالب  مع  فالعالقة  �ملثال..  �صبيل 

وقتًا  ومن�صي  ونت�صلى  نخرج  كنا  �العد�دية  يف  حني  يف  �كر،  ولي�س 
معًا �أكر يف �ملدر�صة وخارج �ملدر�صة، وكما تعلم �لبلد �لذي نعي�س فيه 
لي�س ��صالميا و�لهيئة �لتدري�صية لي�صت لها �أي عالقة بالدين، حتى يف 
�المتحان هم ي�صعون على ��صم �لطالب ورقة بي�صاء تخفي �ال�صم لكي 
�أ�صا�س �صيء من  ال يحدث تفريق عندما ي�صحح �ملعلم �المتحان على 
�لدين �و �لعرق.. ومع ذلك فهناك �أعمال كثرية من �لعن�صرية جرت يف 

هذه �لبلد�ن كال�صويد و�لرنويج. 
يعتنقون  �و  دي��ن  لهم  لي�س  �لذين  �لنا�س  من  �لكثري  حممد"  ي�صيف 
ال  من  منهم  يوجد  ولكن  �مل�صلمني،  يحرتمون  �ال�صالم  غري  �آخر  دينا 
�لتجاوز�ت  بع�س  من  �مل�صلمات  �ملحجبات  وتعاين  �مل�صلمني،  يحرتم 
�أكر من �لرجال بهذ� �خل�صو�س الأنهن يرتدين �حلجاب وهذ� �صيء 
قر�أت  و�أمهاتنا...  و�أخو�تنا  ن�صاءنا  على  �لقلق  يجب  وم��وؤمل..  موؤ�صف 
خربً� �الأ�صبوع �ملا�صي عن �مر�أة حمجبة تعر�صت �ىل جتاوز من رجل 
عن�صري فقد هتك �صرتها بطريقة ب�صعة حينما �صحب منها �حلجاب 

بالقوة و�صّبها مع �مل�صلمني..".

حياة الطالبة امل�سلمة يف اأوربا..
يف  �مل�صلمني  عدد  ترى" �ن  �ل�صويد  يف  جامعية  طالبة  �صرقي،  زه��ر�ء 
�مل�صلمون  �ندمج  وقد  �الأخ��رية  �ل�صنو�ت  يف  �زد�د  قد  �الأوربية  �ل��دول 

�للغة �جلديدة  تعلمو�  �الوربي حيث  �ملجتمع  �ملهاجرون يف  �لعرب 
منهم  �لكثري  وح�صل  و�جلامعية  �لثانوية  �لدر��صة  وو��صلو� 

على فر�س عمل. 
�لذين  �مل�صلمون  و�ليافعني  �الأطفال  زهر�ء" �أما  وتفيد 
�أ���ص��رع يف �الن��دم��اج يف  ه��اج��رو� �ىل �ورب��ا فقد كانو� 
�ملجتمع �الوربي وتعلم �للغة الإكمال �لدر��صة �البتد�ئية 

و�لثانوية، فيما يعد �مل�صلمون �ملولدون يف �لدول �الأوربية 
�ملجتمع  ه��ذ�  يف  ن�صئو�  وق��د  ه��ن��اك  �ملجتمع  م��ن  ك��ج��زء 

و�أ�صبحت �للغة �الأوربية كلغة �أم بالن�صبة �ليهم.

�لكثري  الحظ  �الوربي  �ملجتمع  يف  و�الن�صجام  �الأوربية  �للغة  �تقان  ورغم 
�و  �جلامعات  يف  �صو�ًء  �الوربيني  مع  �الختالط  يف  �صعوبة  �مل�صلمون  من 
يف �لعمل، �ما يف �جلامعات فقد يالحظ �لطالب �مل�صلم �نعز�ل �لطالب 
مهمة  يف  �جتمعو�  و�ن  �الوربيني  �و  �مل�صلمني  غري  �لطالب  عن  �مل�صلمني 
بع�س  من  �لعن�صرية  �لنظرة  �مل�صلم  �لطالب  يالحظ  فقد  ما  در��صية 
�لطالب �ملتع�صبني، �و �لذين ي�صنون �ن �ال�صالم هو دين �رهاب ب�صبب 
و�إره��اب��ي  متطرفة  و�ف��ك��ار  ح��روب  من  �ال�صالمي  �لعامل  يف  يح�صل  ما 
�ملتع�صبني  غري  �الورب��ي��ني  �لطالب  بع�س  يغري  وق��د  وغ��ريه��ا.  كد�ع�س 
�صخ�صيته  على  �لتعرف  بعد  �مل�صلم  �لطالب  مع  تعاملهم  طريقه 
�ل��ذي  ذ�  نف�صه  ه��و  لي�س  �ال���ص��الم��ي  �ل��دي��ن  �ن  وفهم 
ميار�صه �الرهابيون من قتل و�صفك دماء �الأبرياء. 

�أما ما يخ�س �حلياة بالن�صبة للطالبة �مل�صلمة فقد 
عديدة  �صعوبات  تو�جه  �مل�صلمة  �لطالبة  كانت 
�ملتجمع  نظره  حيث  م��ن  �لدر��صية  �حل��ي��اة  يف 
�الوربي للحجاب وتعامل �ملدر�صني و�لطالب غري 
�مل�صلمني معها وذلك قبل �ن يزد�د عدد �ملهاجرين 
�وربا حيث مل يعتد�ل�صعب �الوربي بعد  �مل�صلمني �ىل 

على لب�س �لفتيات �مل�صلمات �حلجاب.
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م�سوؤولية االآباء جتاه اأبنائهم يف املهجر
�لطلبة  �بنائهم  جتاه  لالآباء  بالن�صبة  �لغرب  يف  �مل�صوؤولية  �أوجه  تتعدد 

حممد  فيفيد  �جلامعية،  �لدر��صة  مرحلة  عند  وخا�صة 
ح�صن، �لذي ي�صكن �أملانيا ويدر�س �ثنان من �أوالده يف 

نرتبط  كثرية  م�صوؤوليات  هناك  هامبورغ"  جامعة 
فبالرغم  �لغرب  دول  يف  �لطلبة  �بنائنا  جتاه  بها 
و�لنقل  �جليدة  �خلدمات  من  �صيء  كل  توفر  من 

�الآمن و�مل�صتوى �لدر��صي �جليد و�ملناهج �ملتقدمة 
�إال �ن هاج�س �خلوف و�لقلق عند �الآباء على �بنائهم 

جّديا  حتديا  وميثل  كبري�  يظل  �خلطرية  �ملنزلقات  من 
لالآباء حيث �الختالط يف مو�طن �لتعليم هو �مر و�قع وبديهي، وكذلك 
�أعمال و�أن�صطة در��صية هي �مر  �ملجموعات �ملختلطة �لتي تنخرط يف 
بديهي، ف�صال عن �لتحرر �لكبري يف �لت�صرفات و�الخالق �لذي يت�صف 
به �ل�صباب يف �ملجتمع �الأوربي، ومن هنا فاإن �الآباء تقع عليهم م�صوؤولية 

تعليم �أبنائهم �اللتز�م مبا درجو� عليه من �لت�صرفات و�ل�صلوك �ملنطلق 
�أد�ء �ل�صالة  من كوننا جمتمع ��صالمي، وكذلك �حلر�س على متابعة 
و�لتم�صك باللغة �لعربية �لتي هي لغة �لقر�آن وهي �صرورية 
باالأعمال  ونلتزم  كم�صلمني  �منا  فقط  كعرب  لي�س  لنا 
ديننا  علينا  يفر�صها  �لتي  �لعبادية  و�مل��ع��ام��الت 

�حلنيف..."
ي�صيف حممد" هناك �لعديد من �لعائالت �لعربية 
و�مل�صلمة يف �ملهجر قد عانت �لتفكك �الأ�صري ب�صبب 
�و  ودينهم،  و�أعر�فهم  بتقاليدهم  �الآباء  �لتز�م  عدم 
ب�صبب �لالمباالة جتاه �أبنائهم يف م�صاألة �لتوجيه و�الر�صاد 
�بناءهم...  تو�جه  �لتي  �ملغريات  �و  �ال�صكاالت  ومعاجلة  و�حلر�س 
فاحلر�س و�ملتابعة �لد�ئمة الأبنائنا يف دول �ملهجر تكفينا متاعب كثرية 

وكبرية قد تودي باأبنائنا يف مو�رد �لهلكة".

 اآلباء تقع عليهم ‚‚
مسؤولية تعليم 
أبنائهم االلتزام 
بما درجوا عليه 
من التصرفات 

والسلوك المنطلق 
من كوننا مجتمع 

اسالمي
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و�ل�صكر على �صعيدين �ثنني هما �ل�صكر �لل�صاين �لقويل �ملتمثل 
بالقول، كما يف )�حلمد هلل( و�ل�صكر �لعملي �لفعلي ) �أي بفعل 
قال  �كر( كما  �ملعا�صي  وترك  �ل�صكر  �كر ك�صالة  �لطاعات 

�لعلي �لعظيم ) �عملو� �آل د�ود �صكرً�( .
و�النرتنت  )�ملوبايل(  �لنّقال  جهاز  �اللهية  �لنعم  �صمن  ومن 
�للذ�ن ��صهما يف خدمة �الن�صانية �ميا خدمة من خالل حتقيق 
�لعامل  ��صبح  حتى  و�ل�صورة  بال�صوت  �لنا�س  بني  �الت�صال 
كاأنه قرية �صغرية ومن �ب�صط �صور �ُصكر �هلل على نعمه عدم 
�ل�صباب  قبيل  من  عنها  نهانا  قد  �لتي  معا�صيه  يف  ��صتعمالها 
و�لتج�ص�س  و�الف���رت�ء  و�لبهتان  لالآخرين  و�اله��ان��ة  و�ل�صتم 
و��صتخد�مها  �جلن�صني  بني  �ملحّرم  و�لغزل  م  �ملحرهَّ و�لنظر 
كج�صور للو�صول �ىل �لعالقات �ملحّرمة ) ورمبا حتى �خليانة( 

و�مثال ذلك من �ملحذور.
 ��صافة �ىل ما يح�صل �حيانًا من عدم تقنني �لوقت وتخ�صي�صه 
فيم�صي �مل�صرتك ) �و �مل�صتخدم( �وقاتًا طويلة ت�صل �ىل حد 
حدوث  �ىل  يوؤدي  مما  �جلهازين  هذين  ��صتخد�م  يف  �ملبالغة 
�ال�صرية  و�الرت��ب��اط��ات  �لعمل  مثل  �خ��رى  جو�نب  يف  تق�صري 

)ومنها �لزوجية( و�الجتماعية و�لدر��صية.
 وكذلك قد يحدث �ال�صر�ف )1( و�لتبذير)2( يف �صر�ء )كارد 

�لتعبئة( ويا لال�صف فقد ظهر يف �ح�صائية �ن �لعر�ق �كر بلد 
م�صتهلك لكارد �لتعبئة يف �لعامل وي�صاف �ىل ذلك عدم �ختيار 
�لوقت �ملنا�صب لالت�صال باالآخرين كاأن يكون �الت�صال يف وقت 

متاأخر من �لليل �و يف �ل�صباح �لباكر ) من غري �صرورة(.
 و�أما �النرتنت فهو نافذة على �لعامل �لذي يحوي -فيما يحويه- 
كل  بعيدة  و�صلوكية  و�خالقية  وعقائدية  دينية  كثرية  مفا�صد 
وهو  لالنرتنت  فاملت�صفح  �لعظيم  �ال�صالمي  ديننا  عن  �لبعد 
ن دينيًا وعقائديًا، ولي�س له جذور ر��صخة ومعرفة  غري حُم�صّ
بدينه فانه �صيتعّر�س خلطر متييع وت�صييع هويته �ال�صالمية، 
وبذلك يكون عدونا �الكرب يف عقر �وطاننا وبيوتنا و�لذي يهدف 
�الكرب  �لعوملة  م�صروع  عرب  دينهم  من  �مل�صلمني  �خ��ر�ج  �ىل 
�جل  من  و�لنهار  �لليل  وميكرون  �ال�صالم،  �أعد�ء  يقوده  �لذي 
تنفيذه �ىل �آخر حلقة من حلقاته، ومن وجهة فقهية فاإن هذين 
�جلهازين من �الآالت �مل�صرتكة فاذ� كان ��صتعمالها يف �حلالل 

فال ��صكال وال �صري و�ن كان يف �حلر�م فُيحرم ��صتعمالها.
______________

)1( �ال�صر�ف : �صرف �ملال زيادة على ما ينبغي، قال تعاىل ) و�هلل ال يحب �مل�صرفني(

)2( �لتبذير: �صرف �ملال فيما ال ينبغي، قال تعاىل ) وال تبذرو� تبذير�(

• خالد غامن الطائي 

ل على خلقه بالنعم الكثرية فقال عّز وجل يف قراآنه املجيد ) وان تعدو نعمة اهلل ال حت�سوها(، والبد  لقد انعم اهلل املُنعم املتف�سّ
من �سكر اهلل �سبحانه الأنه اهل لذلك والأن زيادة النعمة مرتبطة بال�سكر حيث قال تعایل : ) لئن �سكرمت الأزيدنكم(.

مقاالتمقاالت

النّقال واالنترنيت
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•اإعداد: عبدالّرحمن الاّلمي
كّل املظلومني وامل�ست�سعفني يتمّنون ظهور اإمامنا وموالنا �ساحب الع�سر والزمان )عّجل اهلل فرجه( ال�ساعة قبل االأخرى، والأّن البع�س تّوهم 

اأّن ظهوره )عليِه ال�ّسالم( م�سروط باأن مُتالأ االأر�س ظلمًا وجورًا كما يف بع�س الروايات فراَح يدعو ایل امل�ساهمة يف ن�سر الظلم واجلور وتعطيل 
التكاليف االإلهّية.

خمالفني يف ذلك االأمر باملعروف والنهي عن املنكر والفرو�س االإلهّي’ من التقوى واالإميان، متمّنني تعجيل خروج الدجال اأو انت�سار الظلم والف�ساد.
ون يف �سوؤون االإمام املهدّي  حه ال�سادة املخت�سّ فهل هذه العقيدة فا�سدة ال تن�سجم وتعاليم ال�سماء؟ وهل تنطوي عليها قلوب املوؤمنني؟ هذا ما �سيو�سّ

)�سلوات اهلل عليه(:

امتالء االأر�س ف�سادًا
هل هو من �سروط الظهور املوؤّمل؟

�سماحة  يــقــول  اإذ 
ــــخ عـــلـــي  ــــي ــــس ــــ� ال
دعمو�س يف معر�س 
هـــذه  ـــى  عـــل رّده 

ال�سبهة:
�هلل  �أّن  �مل��ع��ل��وم  م���ن 
�ملهدي  �إمامنا  �ّدخ���ر 
ف��رج��ه(  �هلل  )ع��ّج��ل 
ملرحلة زمنية م�صتقبلية يقود فيها عملية تغيري �صاملة على 
�متد�د �لعامل، فيطّهر �هلل به �الأر�س من �جلور و�لف�صاد 
"وميالأ �الأر�س ق�صطًا وعداًل، كما ُملئت ظلمًا وجورً�" وال 
يبقى � كما يف بع�س �لرو�يات � يف �مل�صارق و�ملغارب �أر�ٌس 
�إاّل ونودي فيها ب�صهادة �أن ال �إله �إال �هلل و�أّن حممدً� ر�صول 

�هلل )�صّلى �هلُل عليِه و�آِلِه و�صلهَّم(.
وال �صك �أن فكرة �لغيبة و�لظهور منوطة باإر�دة �هلل عز 
وجل مبا�صرة، ولكن �هلل �أر�د �أن يتحدد �لظهور ببع�س 
وعملية  �ملوعود  �ليوم  �إجن��اح  الأج��ل  و�ل�صروط  �لعو�مل 

�لتغيري �لتي يقودها �الإمام )عليِه �ل�ّصالم(.
�لظهور حيث  قبل  �لعو�مل هي مما يجب حتققه  وهذه 
ال ميكن �أن يح�صل �لظهور بدونها، وهنا قد يظن بع�س 
وجور�  ظلما  �الأر���س  �متالء  على  �لظهور  توقف  �لنا�س 
"ميالأ  �الإم���ام  ب��اأن  تفيد  �لتي  �لن�صو�س  من  �نطالقا 
�الأر�س ق�صطا وعدال بعد �أن ملئت ظلما وجور�" وبالتايل 
حياتنا  يف  و�جل���ور  �لظلم  تطور  ب��اأن  يعتقدون  فاإنهم 
�ل�صيا�صية و�القت�صادية و�لع�صكرية و�الإد�رية و�لق�صائية.. 
�إذ�  �لفرج حتى  وتعجيل  �لظهور  موؤثر يف  وعامل  �صرط 
�متالأت �الأر�س ظلما وجور� ظهر �الإمام )عليِه �ل�ّصالم( 
و�أعلن ثورته �صد �لظاملني وفّرج عن �ملقهورين و�ملعذبني 

و�ملظلومني.
يف  �مل�صاهمة  �إىل  ي��وؤدِّ  مل  و�إن  �العتقاد  هذ�  �أّن  وو��صح 
فهو  �الأر����س  يف  و�جل���ور  و�لظلم  �لف�صاد  رقعة  تو�صيع 
يوؤدي يف �حلّد �الأدن��ى �إىل عدم مكافحة �لظلم و�جلور 
و�خل�صوع لالأمر �لو�قع �لفا�صد، الأن �لعمل خالف ذلك 

يوؤدي �إىل �إطالة زمن �لغيبة وتاأخري �لفرج.
وما من �صّك �أّن ذلك خمالف ملفاهيم �لقر�آن �لذي يدعو 

�إىل رف�س �لظلم وعدم �لركون �إىل �لظاملني )وال تركنو� 
�إىل �لذين ظلمو� فتم�صكم �لنار( كما �أّن ذلك يعني تعطيل 
�أهّم فر�ئ�س �الإ�صالم و�أحكامه وت�صريعاته كفري�صة �الأمر 
باملعروف و�لنهي عن �ملنكر و�لدعوة �إىل �هلل و�جلهاد يف 
�صبيله، وهي تكاليف عامة ال تخت�ّس بزمان دون زمان، �أو 

مبكان دون �آخر.
على �أنه لي�س معنى كلمة )�أن متتلئ �الأر�س ظلما وجور�( 
�حلق  قيم  تعدم  �أن  ه��و  �لن�صو�س  بع�س  يف  �ل����و�ردة 
و�لتوحيد و�لعدل على وجه �الأر�س وال يبقى مو�صع يعبد 

�هلل فيه.
و�إمن��ا  �هلل..  �صنن  خ��الف  وع��ل��ى  م�صتحيل  �أم���ر  ف��ه��ذ� 
�ملق�صود بهذه �لكلمة طغيان �صلطان �لباطل على �حلّق 

يف �ل�صر�ع �لد�ئر بني �حلّق و�لباطل.
وال ميكن �أن يزيد طغيان �صلطان �لباطل على �حلّق �أكر 
وبلغ  �الأر���س  �لظلم على  فقد طغى  �الآن،  عليه  مّما هو 
�لذروة و�إّن �لذي يجري على �مل�صلمني يف فل�صطني باأيدي 
�ل�صهاينة �أمٌر يقّل نظريه يف تاريخ �لظلم و�الإرهاب، كما 
مو�جهة  يف  �المريكية  �ملتحدة  �لواليات  متار�صه  ما  �أّن 
�الإ�صالم و�مل�صلمني وما تفر�صه على �لعامل �الإ�صالمي بلغ 
�لذروة يف �ال�صتكبار و�لطغيان و�لهيمنة، وفر�س �لنفوذ 
و�ل�صيطرة على دول �ملنطقة و�صعوبها ومو�ردها �حليوية.

�إّن �لذي يجري يف �أقطار �لعامل �الإ�صالمي على �مل�صلمني 
يف كّل مكان تقريبا � وخ�صو�صا من قبل �لواليات �ملتحدة 
�أكر من  �أمر رهيب يدل على �صيء   � �إ�صر�ئيل  وربيبتها 
�لظلم و�جلور ومن �متالء �الأر�س ظلما وجور�، �إنه يدل 
على ن�صوب نبع �ل�صمري يف �الأ�صرة �لدولية �ملعا�صرة ويف 

�حل�صارة �لب�صرية �ملادية �ملعا�صرة.
يعقبه  �الإن�صان  تاريخ  يف  خطر  موؤ�صر  �ل�صمري  ون�صوب 
د�ئما �ل�صقوط �حل�صاري �لذي يعرّب عنه �لقر�آن باإهالك 

�الأمم.
وقد كانت غيبة �الإمام �ملهدي )عّجل �هلل فرجه( ب�صبب 
طغيان �ل�صر و�لف�صاد و�لظلم، ولوال ذلك مل يغب؟ فكيف 
يكون طغيان �لف�صاد و�لظلم �صرطا و�صببا لظهور �الإمام 

وخروجه؟!
�الأر�س  تعبري )ميالأ  �لن�صو�س  يوجد يف  �لذي  �أن  على 

عدال كما ملئت ظلما وجور�( ولي�س )بعد �أن ملئت ظلما 
�ل�ّصالم(  )عليِه  �الإم��ام  �أّن  ذلك  معنى  ولي�س  وج��ور�( 
ينتظر �أن يطغى �لف�صاد و�لظلم �أكر مما ظهر �إىل �ليوم 
�ل�ّصالم(  �الإم��ام )عليِه  �أّن  �لن�ّس  و�إمن��ا معنى  ليخرج، 
�إذ� ظهر ميالأ �الأر�س عدال، ويكافح �لظلم و�لف�صاد يف 
�متالأ  كما  منه  �الإن�صاين  �ملجتمع  يطّهر  حتى  �ملجتمع 

�ملجتمع �لب�صري بالظلم و�لف�صاد من قبل.
وبعد هذ� �لعر�س نخُل�ُس �إىل �أّن �صيطرة �لظلم �أو �جلور 

لي�صت �صببًا يف تاأخري �لفرج �أو �صرطًا يف تعجيله.
بل  �لظهور،  حتقيق  يف  �مل��وؤث��رة  �لعو�مل  �أه��ّم  من  ولعل 
وتقريبه وتعجيل �لفرج هو توفر �لعدد �لكايف من �الأن�صار 
�الإم��ام  لظهور  و�الأّم��ة  �ملجتمع  يعّدون  �لذين  و�ملوّطئني 
لثورته  �الأر���س وميّهدونها  ويوّطئون  )عّجل �هلل فرجه( 
وي�صندونها. ومن دون  �الإمام  �ل�صاملة، ويدعمون حركة 
هذ� �الإع��د�د وهذه �لتوطئة ال ميكن �أن تتّم هذه �لثورة 
�ل�صاملة يف �صنن �هلل تعاىل يف �لتاريخ، وذلك �نطالقًا من 

�حلقائق �لتالية:
�لتغيري  يقود حركة  �ل�ّصالم( ال  �الإم��ام )عليِه  �إن  �أواًل:  
قّوة  �أوتي من  �لو�حد مهما  �لفرد  الأّن  �ل�صاملة مبفرده، 
وكمال عقلي وج�صمي وروحي.. ال ميكن �أن يحّقق �إجنازً� 
�الإم��ام  �صيحققه  �ل��ذي  �ل�صخم  �الإجن��از  بحجم  كبريً� 
�إذ�  خ�صو�صا  �الأر����س،  �م��ت��د�د  على  �ل�ّصالم(  )عليِه 
جتاوزنا �لفر�صية �الآتية وهي ��صتخد�م �ملعجزة من قبله 

)عليِه �ل�ّصالم( من �أجل حتقيق �لن�صر.
ثانيًا: �إن �الإمام )عّجل �هلل فرجه( ال يحّقق �الإجناز�ت 
�لكبرية �لتي �ّدخره �هلل الأجل حتقيقها يف �آخر �لزمان 
ع��ن ط��ري��ق �مل��ع��ج��زة و�الأ���ص��ب��اب �خل���ارق���ة.. وق��د نفت 
�لرو�يات ��صتخد�م �الإمام )عليِه �ل�ّصالم( للمعجزة يف 
ثورته و�أّكدت على دور �ل�صنن �الإلهية يف �لتاريخ و�ملجتمع 
يف حتقيق هذه �لثورة �لكونية �ل�صاملة وتطويرها و�إكمالها.

�لثورة  �إىل جانب هذه  يتدخل  ال  �هلل  �أن  ذلك  يعني  وال 
باألطافه و�إمد�ده �لغيبي، فاإّن ثورة �الإمام )عليِه �ل�ّصالم( 
�ال�صتكبارية  و�ملوؤ�ص�صات  و�الأنظمة  �لطغاة  مو�جهة  يف 
دون  من  تتّم  ال  �لنا�س،  رقاب  على  و�ملت�صلطة  �حلاكمة 
�صبحانه،  �هلل  قبل  م��ن  وت��اأي��ي��د  و�إ���ص��ن��اد  غيبي  �إم���د�د 

شبهة واكثر من رّدشبهة واكثر من رّد

�ربيع �لثاين � 1438 ه



و�لن�صو�س �الإ�صالمية توؤكد وجود هذ� �الإمد�د �الإلهي يف 
حركة �الإمام )عليِه �ل�ّصالم( وت�صف كيفيته، �إاّل �أّن هذ� 
�ملدد �الإلهي �أحد طريف �لق�صية و�لطرف �الآخر هو دور 
�الأ�صباب �لطبيعية و�لو�صائل �لعادية يف حتقيق هذه �لثورة 

وحركتها.
ثالثًا: لقد �أّكدت �لن�صو�س على �أّن �الإمام )عليِه �ل�ّصالم( 
يعتمد يف حركته �لكونية �ل�صاملة على جيلني من �لنا�س: 
و�ملجتمع  �الأر���س  يعّد  �ل��ذي  �جليل  وه��و  �ملوّطئني  جيل 
لظهور �الإمام، وجيل �الأن�صار وهو �جليل �لذي ينه�س به 
�المام )عّجل �هلل فرجه( ويقود به �لثورة على �لظاملني 

و�مل�صتكربين.

قيدارة  علي  بن  االأ�سعد  املفّكر  االأ�ستاذ  ويقول 
يف كتابه: النظرية املهدوية يف فل�سفة التاريخ 

جميبًا عن هذه ال�سبهة:
يّدعي �لبع�س �أّن �الأ�صلوب �الأمثل يف ت�صريع قيام �ملهدي 
عّلقت  قد  �لرو�يات  الأّن  وظلمًا؛  ف�صادً�  �الأر���س  مالأ  هو 

م�صاألة �لظهور بامتالء �الأر�س جورً� وف�صادً�.
ومن �لرو�يات نذكر: ».. لو مل يبق من �لدنيا �إال يوم و�حد 
لبعث �هلل الأمره مّنا َمن ميالأ �الأر�س عداًل وق�صطًا كما 

ملئت ظلمًا وجورً�« )بحار �الأنو�ر، ج33، �س257(.
».. لو مل يبق من �لدنيا �إال يوم و�حد لطّول �هلل عّز وجّل 
ذلك �ليوم حّتى يخرج قائمنا فيمالأها ق�صطًا وعداًل كما 

ملئت جورً�« )بحار �الأنو�ر، ج36، �س240(.
وعن علي بن �حل�صني عليه �ل�صالم: »لتمالأّن �الأر�س ظلمًا 
وجورً� حّتى ال يقول �أحد �هلل �إال م�صتخفيًا ثّم ياأتي �هلل 
ظلمًا  ملئت  كما  وع��داًل  ق�صطًا  ميلوؤونها  �صاحلني  بقوم 

وجورً�« )بحار �الأنو�ر، ج51، �س117(.
�الأر�س  تعّج  حّتى  يظهر  ال  �ملهدي  �أّن  يعتقدون:  فهوؤالء 
باملظامل و�ملفا�صد، ولذلك فهم يفهمون �أّنه يجب توفري 
�لظلم و�جلور وترك �لعمل �صّده ��صتعجااًل لظهور �ملهدي 
�ل�صهيد  �أّن  ور�أي��ن��ا  ����س349(،  �لكربى،  �لغيبة  )تاريخ 
�ل�صاذج  �لت�صّور  ه��ذ�  على  يطلق  �هلل  رحمه  مطّهري 
ت�صمية )�النتظار �ملخّرب(؛ الأّن �أ�صحابه يِقفون �صّد كّل 
�إيجابي يف �ملجتمع، الأّن �الإ�صالح ي�صّكل  �إ�صالح وتغيري 
نقطة م�صيئة على �صاحة �ملجتمع �لعاملي، ويوؤّخر �الإمد�د 
�لغيبي، كما يعترب هذ� �لت�صّور كّل ذنب ومتييز و�إجحاف 
�لعام  لالإ�صالح  متّهد  �لظو�هر  ه��ذه  مثل  الأّن  مباحًا؛ 
فل�صفة  �ملهدي يف �صوء  �النفجار )نه�صة  وتقّرب موعد 
ي�صطبغ  �ملنظور  ه��ذ�  يف  فالتعجيل  ���س48(،  �لتاريخ، 
بنوع من �الإباحية فتكون �إ�صاعة �لف�صاد �أف�صل عامل على 

ت�صريع �لظهور و�أرقى �أ�صكال �نتظار �لفرج.
ويذهب �ل�صهيد مطّهري رحمه �هلل �أّن �الجتاه �ملخّرب يف 
فهم �لظهور ي�صرتك مع �الجتاه �لديالكتيكي يف معار�صة 
�صرورية  مقّدمة  و�لف�صاد  �لظلم  و�عتبار  �الإ�صالحات 
النفجار مقّد�س، ولكن �لفرق بني �الجتاهني -�أّن �الجتاه 
�صرورة  على  ويوؤّكد  �الإ�صالحات  يعار�س  �لديالكتيكي 
هدف  م��ن  �ن��ط��الق��ًا  و�ال���ص��ط��ر�ب��ات  �لفو�صى  ت�صديد 

م�صّخ�س يتمّثل يف تعميق �لفجو�ت و�لتناق�صات لت�صعيد 
�ملهدي  م�صاألة  يف  �ملبتذل  �لتفكري  ه��ذ�  لكن  �لن�صال، 
يفتقد هذه �لنظرة ويرتئي زيادة �لظلم و�لف�صاد من �أجل 
�لو�صول �إىل �لنتيجة �ملطلوبة تلقائيًا ) نه�صة �ملهدي يف 

�صوء فل�صفة �لتاريخ، �س49(.
�لقو�عد  مع  وتناق�صه  �لت�صّور  ه��ذ�  تهافت  يخفى  وال 
�حلدود  �إقامة  و�أهّمها  �ل�صرعية،  و�ملو�زين  �الإ�صالمية 
حيث  و�لظاملني  �لظلم  ومقارعة  �الإ�صالمية  و�الأح��ك��ام 
ر جتميد هذه �الأحكام فهي �صارية  �إّن غيبة �الإمام ال ُترَبّ
�ملفعول و�لنا�س م�صوؤولون عنها، ومن �لو��صح �أّن �العتقاد 
�صها ل�صرورة  بوجود �ملهدي وغيبته ال يرفعها وال يخ�صّ
�لدين و�إجماع �مل�صلمني، ولي�س على �لفرد �مل�صلم �لذي 
يريد �الإطاعة و�المتثال �إال �أن ير�جع �الأحكام �الإ�صالمية 
ليعرف ما فيها من جو�نب �صخ�صية وجو�نب عاّمة لكي 
�لعمل  ويبا�صر  و�لعاّمة،  ة  �خلا�صّ حياته  على  يطّبقها 
�الجتماعي �لعام طبقًا للتكليف �الإ�صالمي باجلهاد و�الأمر 

باملعروف و�لنهي عن �ملنكر ومكافحة �لظلم.
ومن جهة �أخرى �إّن �لظلم و�جلور ال يقع يف ع�صر ما قبل 
�لظهور باجلرب و�الإكر�ه من قبل �هلل، و�إمّنا يحدث نتيجة 
�صوء �ختيار �لنا�س و��صتغر�قهم يف �أهو�ئهم و�صهو�تهم 
و�نغما�صهم �لكلي يف رغباتهم وحاجاتهم �ملاّدية غافلني 

كّل �لغفلة عن �حلّق و�لدور و�لر�صالة. 
مع  حركته  يف  ين�صجم  �ل��ذي  �ل��ف��رد  م�صوؤولية  وتتمّثل 
�لدين  �نت�صار  يف  �الإلهية  و�الإر�دة  �الإل��ه��ي  �لتخطيط 
وقيام جمتمع �ملتقني، يف مقاومة �لظلم وحماربة رموزه 
ال يف �لوقوف موؤّيدً� له؛ الأّن �صرط �لظهور لي�س هو �متالء 
ملا  و�إال  ه��وؤالء،  يفّكر  و�نحر�فًا متامًا كما  �الأر���س ظلمًا 
�أمكن �إ�صالحها حينئٍذ، حّتى مع ظهور �الإمام �إال بطريق 

�ملعجزة، وهذ� ما مل يرت�صه �لتخطيط منذ �لبد�ية.
على  �لكفر  �صيطرة  �الم��ت��الء  من  �ل��رو�ي��ات  ومق�صود 
قّلتهم وخوفهم،  �أن�صار لالإميان على  �الإميان مع وجود 
�لعظيم  �لبالء  ه��ذ�  من  �حلكمة  يف  �لعميق  وبالتاأّمل 
بهيمنة �لطاغوت لفرتة يت�صح لنا �أّن �لدرجة �لعالية من 
�ملهدي  �أن�صار  يف  �لتخطيط  ي�صتهدفها  �لتي  �الإخال�س 
تتطّلب هذ� �جلو �ملليء فتنًا وحمنًا، و�ملوؤمنون بحركتهم 
وجهادهم يف هذ� �جلو �ل�صاغط، وما يكّلفهم ذلك من 
ويوطنون  �إخال�صهم،  درج��ات  ي�صّعدون  قوية  �صريبة 

�أنف�صهم على �لت�صحيات �لكبرية يف �صبيل �لر�صالة.
و�لتع�ّصف  �لظلم  ظهر�نيها  بني  �صاع  �إذ�  �الأُّم��ة  �أّن  كما 
وكانت ر��صية م�صتجدية جتاهه ال يوجد �لعمل فيها �صّده 
وال �لتفكري لرفعه �أو �لتخفيف منه �إذن ف�صتكون �أُّمة خائنة 
يتثاقل �إخال�صها وينمحي �صعورها بامل�صوؤولية، وحتتاج يف 
والدة ذلك عندها من جديد �إىل زمان م�صاعف ودهر 
ُف�ِصِهممْ  و� َما ِباأَنمْ ُ ٍم َحتهَّى ُيَغريِّ ُ َما ِبَقومْ َ اَل ُيَغريِّ طويل، )�إِنهَّ �هللهَّ
ٍم �ُصوًء� َفاَل َمَردهَّ َلُه َوَما َلُهممْ ِمنمْ ُدوِنِه ِمنمْ  ُ ِبَقومْ َو�إَِذ� �أََر�َد �هللهَّ

َو�ٍل( )11/�لرعد(.
�إ�صالح  م�صتوى  على  ه���وؤالء  يكون  كيف  �صعري  وليت 
�لب�صرية كّلها يف �ليوم �ملوعود وهم قا�صرون عن �إ�صالح 

جمتمعهم �ل�صغري.
�لفرج(  )تعجيل  ملبد�أ  �ل�صلبي  �لطرح  هذ�  تخّطي  بعد 
و�لك�صف عن �ملغالطات �لتي تنخره من �لد�خل لنحاول 
�الآن تاأ�صي�س �أو على �الأقّل بلورة روؤية �إيجابية لهذ� �ملبد�أ، 
روؤية و�قعية تتما�صى مع روح �لن�صو�س وخّط �الأئمة يف 
�لتاريخ وتتحّرك من�صجمة مع �لنظرية �ملهدوية يف فل�صفة 

�لتاريخ كما ك�صفنا عنها �إىل حّد �الآن.
�لعاّمة  �ل�صر�ئط  تطرح  �ملهدوية  �لنظرية  �إّن  فنقول: 

�لتالية للظهور:
�أ. وجود �لقائد �لقادر على �لت�صّدي لزمام هذه �لدولة 
ج��ّدً�،  عالية  وملكات  قابليات  من  ميتلكه  مبا  �لعاملية 
وكفاءة ق�صوى، وقد ت�صّدى �لتخطيط نف�صه حلفظ هذ� 
�لقائد و�دخ��اره حلني تو�فر �ل�صر�ئط �الأخ��رى )�الإمام 

حم���ّم���د ب���ن �حل�����ص��ن 
�هلل  عجل  �لع�صكري 
مِلَ  �أّم��ا  فرجه(  تعاىل 
ك��ان ه��ذ� �الإم����ام من 
زمان غري زمان دولته 
حّتى ي�صطّر �إىل �لغيبة 
ترّقبًا لتو�فر �لظروف 
يولد  ال  ومَل  �مل��الئ��م��ة 
يف �آخر �لزمان ؟ فقد 

عاجلنا هذ� �الإ�صكال يف بحثنا حول �أبعاد �لغيبة.
ب. وجود �أطروحة وبرنامج تف�صيلي لهذه �لدولة، وميّثل 
ر�صالة  الأّن  �الأط��روح��ة وج��وه��ره��ا؛  ه��ذه  �الإ���ص��الم روح 
�أّن  غري  و�صريعة،  عقيدة  �ملهدي  ر�صالة  هي  �الإ���ص��الم 
بهذه  �لوعي  تعميق  �إىل  يحتاج  �ل�صامل  �لعاملي  �لتطبيق 
�الأطروحة وتو�صيع رو�جها بني �الأمم وجتذ ير �الإميان مبا 

تختزنه من حلول مل�صاكل �لعامل حا�صرً� وم�صتقباًل.
ج. وجود �لقاعدة �ل�صعبية �مللتّفة حول �الإمام وم�صروعه 
ة وعاّمة،  �لعاملي، وميكن تق�صيم هذه �لقاعدة �إىل خا�صّ
ة هم �ل�صفوة من �أ�صحاب �الإمام و�أن�صاره و�لتي  �خلا�صّ
وهم  و�لعاّمة  ب��در،  �أه��ل  بعّدة  عددهم  �لرو�يات  عّينت 
با�صطر�د  عددهم  يزد�د  �لذين  و�ملو�لني  �الأتباع  عموم 
�لتي يحّققها �الإم��ام، ورّكزت �لرو�يات  مع �النت�صار�ت 
ة من �أن�صار �ملهدي وعلى ما ميلكونه  كثريً� على �خلا�صّ
�إمي���ان بالهدى و�ل��ر���ص��ال��ة، و�ع��ت��ق��اد ر����ص��خ بهما،  م��ن 
ودرج��ات عالية من �الإخال�س و�لت�صحية يف �صبيل �هلل 
و�مل�صت�صعفني، وعّلقت �لرو�يات ظهور �الإمام على تو�فر 

�لعدد �لكامل لهوؤالء �حلو�ريني.

د. حتّقق �لظروف �ل�صيا�صية و�حل�صارية �لعاملية �ملنا�صبة 
�لتاّمة  �لعد�لة  حتقيق  يف  وجناحها  �لدولة  هذه  لقيام 

و�ل�صعادة �لق�صوى لبني �لب�صر.
�لثاين  هي  حتقيقها  يجب  �لتي  �ل�صروط  �أّن  لنا  ويتبنّي 
مبعناه  �لتعجيل  مل��ب��د�أ  يعطي  مم��ا  و�ل���ر�ب���ع،  و�ل��ث��ال��ث 
�الإيجابي م�صمونًا حمّددً� �أال وهو: �ل�صعي �حلثيث لتحقيق 

هذه �ل�صروط.
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احل�سيني حممد  • د. 

      بو�در جتربته �حلقيقية يف منت�صف �ل�صتينات من خالل �لتحوير�ت 
�حلروفية و��صتلهام �ملهمل يف �جلد�ر و�إعادة �صياغته كعمل فني موؤكدً� 
يف ذلك على فرتة �لفن �لبيئي �أو فن �ملحيط �لذي نعي�س فيه، لذ� عمد 
تلك  من  متحررة  لوحة  ليقدم  �لتقليدية  �للوحة  قيود  من  �لتحرر  �إىل 
لغة حد�ثوية  و�الإ�صالمي عرب  �لعربي  للموروث  �العتبار  و�إعادة  �لقيود 
حيث   ، �لعر�قي  �لت�صكيل  يف  مهمة  مرجعية  ت�صكل  فتجربته   ، موؤثرة 

��صتطاع �أن يذهب بها �إىل ف�صاء �أكر حرية و�نفتاح . 
من هنا فان �لنزعة �الإن�صانية ل�)�آل �صعيد( و�لتي قدر لها �أن تكون مبثابة 

�صو�هد جمالية يف م�صاحة �لفن �لعر�قي �ملعا�صر ، و�لنزعة �ل�صوفية 
و�لطروحات �ملثالية �لتي ترقى �إىل ربط ما هو روحي  بطبيعة �لفن ، 
�لنظري  �لتجريبي  �لبحث  �الإبد�عي عرب  �إليه يف منجزه  هو ما تو�صل 
و�لعملي له ، وبالتايل فان �عماله �لفنية كانت تناغم �لو�قع �الجتماعي 
�لعر�قي عرب �كر من خم�صة عقود من �لزمن ، فكان يرتقي �إىل م�صتوى 
�ملعاناة �لقائمة عند �الإن�صان ليوؤ�ص�س طبيعة ت�صكيلية تخالف كل ما ال 
ميت ب�صلة للو�قع و�الإن�صان و�لطبيعة ، ورغم �ن هناك نزعة جتريدية 
�جل��د�ر   / �حل��ائ��ط  ف��ك��رة   م��ن  �أخ���ذت  �لتي  �حلائطية  ر�صومه  متيز 

يعد الفنان اآل �سعيد اأحد رواد احلركة الت�سكيلية 
العراقية  ، اذ اأ�سهم مع الفنان الراحل جواد �سليم 
يف تاأ�سي�س جماعة بغداد للفن احلديث ،بداأ �ساكر 

ح�سن اآل �سعيد كفنان تكعيبيا ،عرب اعتماده يف 
تكويناته على امل�ساحات الهند�سية واخلطوط 

امل�ستقيمة ، وكان ذلك يف بدايات اخلم�سينات من 
القرن املا�سي ، ويف نهاية اخلم�سينات بداأت حتوالت 

جتربته باجتاه التعبريية من خالل ا�ستلهام 
مو�سوعات عراقية . فاأعماله عن الفالحني ، 

واهتمامه بالكادحني وت�سويره لبع�س الق�س�س 
واخلرافات، ف�سال عن جت�سيد �سورة املدينة 

بواقعها املظلم من خالل درا�سة ال�سخ�سيات التي 
كان ير�سدها يف اأزقتها وطرقها ، ليتعرف على بوؤ�س 

اجتماعي �سريح ، وهو اجلانب الواقعي يف اأعماله 
، والك�سف عن الطبقات امل�سحوقة التي تعي�س يف 

املدينة ، وثمة منحى اآخر للفنان يتبلور بعمله كونه 
عرب عن حاله الغ�سب ال�سعبي يف حدة و�سراحة 

واأ�سالة  ، وان اللوحة مل ت�سقط يف الت�سجيل املجرد 
لالأحداث ، اإمنا كان الفنان قد اأغنى اأعماله مب�ساعر 

اأ�سيلة تك�سف عن نقد لالأو�ساع ال�سائدة وبفن 
يرتبط باملوروث ال�سعبي والديني .

فنونفنون

الحروفيّة في أعمال
شاكر حسن آل سعيد
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جمال  يف  متقدمة  ب�صرية  روؤية  لت�صييد  م�صاحة 
�لر�صم �ملعا�صر ، �ال �ن تلك �لنزعة كانت حلقة 
)جماعة  مع  �الأوىل  �لريادية  جتربته  بني  و�صل 
بغد�د للفن �حلديث( يف معار�صها �الأوىل ، وبني 
نتاجاته  به  ��صطبغت  �ل��ذي  �لفل�صفي  �مل�صتوى 

�لفنية يف �لعقدين �الأخريين من حياته . 
�لعالمة  نطاق  على  مبنية  �صعيد  �ل  �أعمال  �ن 
لت�صبح  ح��رف،  �صكل  يف  تتج�صد  �لتي  �خلطية 
للحرف  �للغوية  �لداللة  فتغيب  جم��ردة  عالمة 
�صكل  على  ت�صكيلي  عن�صر  �أو  مادة  �ىل  ليتحول 
تركيبة مبنية على �لتقنية و�ملو�د لتت�صم بالغمو�س 
�أي   ، تبوح من حيث ال تنطق  �أنها  �ذ   ، و�ل�صرية 
قر�ءته  ميكن  غام�صًا  �لت�صكيلي  �لف�صاء  ي�صبح 
وتاأويله وفهمه، كما ال ميكن �إدر�كه �إال يف �صورته 
�لظاهرية ، بو�صفه عمال فنيا ذ� قيم جمالية . 
�لظو�هر  �إىل  �لتطرق  ميكننا  �لنقطة  هذه  من 
�ل�صكلية و �لال�صكلية للعالمة �خلطية �لتي خا�س 

فيها " �آل �صعيد". 
  ويكمن ح�صور �لبعد �ل�صكلي للعالمة من خالل 
توظيفه بطريقة تلقائية جمالية عمله على �صطح 
و�خلفي  �ل��رم��زي  �لبعد  ب��ات��خ��اذه  بعدين.  ذي 
�لقيود  م��ن  ب��ذل��ك  ليتحرر   ، �خلطية  للعالمة 
�أحيانا  �لعالمة  فتظهر  �خلطية.  �ل�صو�بط  و 
�لف�صاء  على  لتظهر  �مل�صاحة،  بلون  مندجمة 
�لت�صكيلي م�صرية �إىل عامل مطلق يحاول �لفنان 
�صطح  ع��ل��ى  روح��ان��ي��ة  ���ص��ورة  يف  ع��ن��ه  �لك�صف 
ذلك  يف  مبا  �لبنيوية  ب�صمتها  تتميز   ، ت�صكيلي 
�أ�صلوبه �لذي يخ�س �لتقنية �لتي تفرعت بدورها 

من عالمة و حرف ولون وملم�س و�إثارة ب�صرية.. 
فيما ذهب �آل �صعيد �إىل �بر�ز �ملقومات �لداللية 
�ملمار�صة  فاأهمية   . �لعالمة  �ليها  ت�صري  �لتي 
�لت�صكيلية �لتي خا�صها �آل �صعيد يف حياته �لفنية 
، يف حماولة حتديده ل�صورة �حلقيقة �ملطلقة و 
كيفية جت�صيدها على ف�صاء فني بطريقة �صوفية 
ت�صكيلية بارعة جعلت جتربة �لفنان ) �آل �صعيد( 
�لرية  و�لتجريبية  �لبحثية  �لتجارب  �أب��رز  بني 
يف  وجوده  وحتقيق  �حلرف  ��صتلهام  مو�صوع  يف 

�للوحة .
 ) �صعيد  �آل   ( �لفنان  �أعمال  ق��ر�ءة  خالل  ومن 
نلم�س �إن هذه �الأعمال هي مو�صلة لفكرة �لنهو�س 
باحلا�صر  �ملا�صي  ر�ب��ط��ا   ، �ل��ع��ر�ق  يف  �لفني 
�أن �حلا�صر جزء من م�صروع م�صتقبلي  ومدركا 
�ذ   . �حل�صاري  �مل��وروث  عن  يتجرد  ال  بحيث   ،
�ل�صعبية  �ملحاكاة  ذ�ت  حملياته  يف  يقت�صر  مل 
للفنون بل وجتاوزها �إىل رموز ، �أي حتول �ملوقف 
 ، فيها  �لدخول  �إىل  �لطبيعة  ت�صوير  من  لديه 
بحيث �أ�صبحت �مل�صاهد رموز� و�إ�صار�ت ، معربة 
عن هاج�س �لتحرر ومتخذة من �حلد�ثة طريقا 

الإ�صفاء �جلدة و�حلد�ثة يف لوحاته .

الفنان يف �سطور 

ولد الفنان )اآل �سعيد( يف ال�سماوة 
كلية  مــن  وتــخــرج   ،1925 عـــام 
العلوم  فرع   1948 عام  الرتبية 
االجتماعية، كما نال دبلوم ر�سم 
الفنون اجلميلة ببغداد  يف معهد 
عندما  طالبا  وكــان    ،1955 عام 
تاأ�سي�س جماعة بغداد  �سارك يف 
جميع  يف  و�سارك  احلديث  للفن 
يف  الفن  ــس  در� كذلك  معار�سها، 
باري�س حتى عام 1957، كما اأقام 
منذ  الأعماله  �سـخ�سية  معار�س 
عام 1953 حتى رحيله )2004( ، 
كما �سارك يف معار�س دولية ونال 
ف�سال   ، عــده  تقديرية  جــوائــز 
ودرا�ســات  بحوث  لديه  ذلك  عن 

نقدية يف الفن الت�سكيلي .
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 رسائل القصب او
رسالة الى سيد الشهداء

علي ح�سني عبيد

اجلزء الثاين
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طلبُتّك هذه �ملرة من �صهيد كربالء، من )�حل�صني(، ونذرُت �ل�صري 
تنظر  كنت  �لغول،  هذ�  بر�ثن  من  بانت�صالك  �أماًل  �أقد�مي  على 
رحيلك  بدنّو  ت�صي  �صفر�ء  يدك هزيلة  كانت  بعينني مطفاأتني،  �إيّل 
بي�صاء،  ورقة  على  تقب�س  �لنحيلة  كفك  �أ�صابع  وكانت  �الأبدي، 
َتني �إياها وقلت يل هذه �أمانة �أريد �أن ت�صعها يف �صباك �صريح  �َصلهَّممْ
وال  �الأمانة  �أفتح  ال  �أن  مني  طلبت  �أنك  و�أذكر  )�حل�صني(،  �صيدي 
�أقر�أها، وهكذ� فعلت و�لتزمت، ولكنها ظّلت )ح�صرة( يف قلبي �ىل 
�إىل  يقيم  �ملوت  تاركا  )�حل�صني(،  �صيدي  �ىل  م�صيُت  �لعمر،  �آخر 
جو�رك، وكان ل�صاين يلهج ب�صفاعة �صيدي وموالي، قطعت �مل�صافات 
�لبعيدة، و�أنا �أفكر بالورقة، �أمانتك �ملُ�صانة �لغالية �لتي �أ�صم فيها 
هي  ما  ُترى  نف�صي،  مع  �أت�صاءل  كنت  وكم  و�لق�صب،  �لهور  ر�ئحة 
�أ�صّلم  كي  �صريعا  �أم�صي  وبد�أُت  فيها؟  يدك  خطتها  �لتي  �لكلمات 
�ل�صم�س،  د  وقمْ حتت  تذوب  ومهجتي  تتقطع،  تكاد  �أنفا�صي  �أمانتك، 
�أمك ظّلت معك لرتعاك، عيناك ودعتني �إىل �حل�صني، نظرُتك كانت 
�أطول،  و�ل�صرب  طويال  �لطريق  كان  و�لت�صليم،  �ل�صالم  مني  تطلب 
مررُت بقرى ومدن وح�صينيات وبيوت م�صيافة الأنا�س طيبني، �صمعت 
ق�ص�صُت  �أنني  �أذكُر  �لبيت،  �أهل  وكر�مات  معجز�ت  عن  حكايات 
�ىل  مييل  وقور�  كان  ليلة،  �صيهَّفني  �ل�صن  يف  طاعن  ل�صيخ  مر�صك 
�ل�صمت و�حلكمة و�لورع، تفوح منه ر�ئحة �الإميان و�لتقوى، �طماأن 

له قلبي، و�نب�صطت له روحي، كان يقر�أ ما يف قلبي وعيوين من لهفة 
و�صوؤ�ل، عرف بحنكته �أنني �أريد �أن �أ�صاأل عن معجزة مماثلة تنقذ 

�بني من �ملوت، فق�سهَّ يل �ل�صيخ حكايته �ل�صخ�صية وقال:
�أبي  كان  معي،  حدثت  �لتي  تلك  �بنك،  حكاية  من  قريبة  معجزة 
فيها  �لعمل  وكان  مرت�مية،  و��صعة  �أر�صه  وكانت  ن�صيطا،  فالحا 
ي�صتهلك ج�صده وزمنه معا، زوجته )�أمي( كانت تعاين من �الإ�صقاط 
�ملتكرر، كان يحلم باإجناب �ملزيد من �الأوالد الأر�صه �ل�صا�صعة وكوخه 
�لعبا�س،  فاأخذ زوجته وربطها يف �صباك �صيدنا  �لفارغ من �حلياة، 
اك،  بهَّ ظلهَّتمْ نهارين نائمة �إىل جانب �ل�صريح ويدها مربوطة �إىل �ل�صُّ
وعندما �نفتحت عقدة قطعة �لقما�س �خل�صر�ء �ملعقودة يف �مل�صبك 
دموعه  كانت  �أبي،  بكى  ج�صدها،  على  �أمي  كف  �صقطت  �لف�صي، 
حتفر خديه من حر�رتها، وعندما عاد بها �إىل �لد�ر، نب�س رحمها 
باحلياة، وكنُت �أنا تلك �لبذرة �لتي بد�أت تكرب يف بطنها، د�ئما كنت 
�أ�صمع �أبي يقول عندما يوؤذيني �أحدهم، ال تقرب من �بني و�إياك �أن 

توؤذيه، فهو )عطية �لعبا�س(..... 
بكفي  و�أم�صك  طويال،  وجهي  يف  ونظر  حكايته  من  �ل�صيخ  �نتهى 
�ليمنى وقال: �بنَك عبا�س �صوف يتخل�س من غول �ل�صرطان........

من  �ملنائر  يل  الحت  �ملقد�س،  �لنبع  م�صارف  على  �صرُت  وعندما 
بعيد، فبكيت فجاأة، وجثوُت على �الر�س، وعيني على �لقباب �لذهبية 

غروب مفاجئ، و�سماء مزروعة بالغ�سب، برق متوا�سل، و�سيارة يتبعها )�سرب من ال�سيارات( يف 
َة رجل يجل�س القرف�ساء  ت�سييع مهيب، تنهب الطريق، تلهُث من جنوب الروح اإیل نبع القدا�سة، وثمَّ

يف حو�س ال�سيارة، ي�سع )الي�سماغ( اجلنوبي املنّقط باالأبي�س واالأ�سود على راأ�سه، و�سدره مفتوح 
للربد، يده اليمنى مت�سك بحافة التابوت، والدموع تهمي من عينيه، تت�ساقط بوداعة وهدوء فوق 

اجل�سد امل�سجى... 
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قباب  لكن  عينّي،  غّلفت  رقيقة  غ�صاوة  �أغرقتني،  �لدموع  �مل�صّعة، 
خاطبت  �للحظة  تلك  يف  �ل�صم�س،  وهج  حتت  �صاطعة  ظلت  �ملنائر 
�صيدي �حل�صني، قلت له كاأنني �أخاطب نور� قريبا مني، �صيدي، بحق 
دمك �ملهدور ظلما، بحق �لر�صيع �لذي ت�صاعد دمه �إىل �ل�صماء ومل 
بحق  �مل�صرعة(-5-،  وفار�س  �لكفني  )قطيع  بحق  �ليوم،  �ىل  يهبط 
�ل�صبايا من بنات �ل�صرف �لنبوّي �ملعّلى، �صيدي �أريد )عبا�صًا( �بني 
يبَق يل  �الآن، ومل  يا �صيدي يحوم حوله  ب�صفاعتك عند �هلل، فاملوت 
�أن�َس  مل  و�صدق،  بعفوية  تكلمت  هكذ�  غريك......  �إليه  �أجلاأ  �صفيٌع 
حافظُت  �لتي  �لق�صب(  بر�ئحة  �ملعفرة  �لبي�صاء  )ورقتك  �أمانتك 
عليها ومل �أعرف ما فيها، كنُت يف �أ�صد �لرغبة كي �أعرف م�صمونها، 
فتحة  ومن  طويال،  بال�صباك  �أم�صكُت  �ملقد�س،  �ل�صريح  �ىل  دخلُت 

قلب  �ىل  بالورقة  دفعت  �صغرية 
�ل�صريح �ملتوهج بالهدوء و�الأمان 
�لر�صالة  حتمله  ما  �عرف  ومل 
��صتقرتمْ  �أن  وما  كلمات،  من 
حتولت  حتى  �ل�صريح  �أر�س  على 
�ىل  و�ن�صطرت  م�صيئة  كتلة  �ىل 
مئات �لر�صائل، و�صرع ينبثق منها 
�ل�صريح  ف�صاء  ميالأ  �أبي�س  نور 
ويتدفق على وجوه �لزو�ر، ف�صّلى 
حممد،  و�آل  حممد  على  �جلميع 
و�أماًل  وفرحًا  رهبًة  �أبكي  ورحُت 
بنجاتَك، ور�ئحة �لق�صب تدغدغ 
رة  �ملعفهَّ �للحظة  تلك  ويف  �أنفي، 
خامرين  و�لنور،  بالقد��صة 

�صابق  دون  وفجاأة من  �ملوت،  باأنك جنوت من  �آمن  و�صعور  �إح�صا�س 
قطعة  �أعطتني  بالوقار،  مكللة  كبرية  �مر�أة  مني  �قرتبت  متهيد، 
نلَت  لقد  تخف..  ال  وقالت..  �ليمنى   يدي  كف  يف  و�صعتها  حلوى، 

مر�دك ......  
بعد �صاعات من عودتي �إىل كوخنا �ل�صغري من �أر�س �لنبع �ملقد�س، 
�إىل قلبك ونب�صك، و��صتعلت عيناك جمّدد� بال�صوء،  عادت �حلياة 
�أعطيتك قطعة �حللوى �لتي منحتها يل تلك �ملر�أة �ملكللة بالوقار، وما 
�أن م�صغتها، حتى بد�أت دماء �لعافية تتكاثف يف مطلعك �لنور�يّن، يف 
�لبد�ية طلبَت ب�صوٍت و�هن، قليال من �ملاء �لد�فئ، ثم رحت ت�صرب 
ومع  �لق�صب،  كعيد�ن  و�أ�صابعك  ترتع�س  كانت كفك  �حلليب كثري�، 
يطري  يكاد  و�لفرح  �أكر  ي�صيء  ووجهك  يعلو  نب�صك  كان  ر�صفة  كل 

بالكوخ �ل�صغري عاليا، بعدها بد�أَت تاأكل �خلبز �ل�صاخن ب�صهية من 
ر�حت  �الأفر�ح  �أن  رغم  وتبكي  �خلبز  تخبز  كانت  �أمك  �لتنور،  فم 
تتفجر يف عينيها، يف �الأيام �لتالية بد�أَت تخرج معي �إىل �لهور، ومع 
�أنهََّك �بن �لهور ون�صاأت يف مملكته �لو��صعة وجتولت فيه طويال، لكنه 
ق�صب  قب�صة  يدك  يوم، مت�صك يف  كل  وكنت يف  دومًا،  يبهرك  كان 
تفارق  ال  )�لفالة(-6-  وكانت  كثري�،  �لربدي  ر�ئحة  ت�صم  وت�صرع 
يديك، يف �لظهرية كنا نعود ب� )�مل�صحوف(-7- وهو حمّمل باخلري�ت 
�لوفرية �إىل �لكوخ )�صمك، وطيور ماء، وبردي....( ن�صلمها �ىل �أمك 
فرتفع ر�أ�صها لل�صماء �صاكرة مب�صملة، لقد �ندحر �ل�صرطان يا عبا�س 

ب�صفاعة �صهيد كربالء، وعدت �ىل �أح�صان �حلياة.....
**********

من  �لطريق  يف  �لليل  �صاعات  تاآكلت 
ومع  �حل�صني،  مدينة  �ىل  �جلنوب 
بد�أت  �ل�صم�س  �أ�صعة  حيث  �لفجر 
تنعك�س من �لقباب و�ملنائر �لذهبية، 
�أر�س  كربالء،  �أر�س  �مل�صّيعون  دخل 
ر�ئحة  و�نت�صرت  و�لبطولة،  �لطهارة 
�أن  �صوى  يبق  مل  �جلنة،  عطر  كاأنها 
�أبي  حول  بال�صهيد  �مل�صيعون  يطوف 
كان  �مل�صرعة،  فار�س  و�أخيه  �الأحر�ر 
يز�ل  ال  )�لي�صماغ(  ب�  �مللّفع  �لرجل 
مم�صكا بحافة �لتابوت ودموعه تهمي 
�ل�صدر  جيب  زر  يفتح  كي  يهّم  وهو 
ويخرج �لر�صالة ويقر�أ ما فيها، �متدت 
فتح  وهدوء،  و�صكينة  بجالل  �أ�صابعه 
نور  ي�صاهي  ور�ح  بيا�صها،  �صعهَّ  بهدوء،  �لورقة  و�صحب  �جليب  زر 
�ل�صم�س، ُذهل �الأب لنظافة �لورقة، كانت بقع دم �ل�صهادة تزينها هنا 

وهناك، كاأنها لوحة حزن وبطولة ووفاء ال ُي�صاهى....
وما �أن �أخرجها �الأب من جيب �صدر �ل�صهيد، وما �أن الم�صت �لهو�ء 
�لطلق، حتى بد�أت حروفها �مل�صّعة تتناثر وتنت�صر يف �جلهات �الأربع، 
م�صفوعة بر�ئحة �لق�صب، تنا�صلت منها �آالف �لر�صائل، غزت ف�صاء 
م�صبعتني  بعينني  �الأب  و��صتطاع  �ل�صماء،  باجتاه  �صاعدة  �ملدينة، 
بالدمع �أن يقر�أ ما خّطتُه يد�ك �ىل �أبي �الأحر�ر: )�صيدي يا �أبا عبد 
دمَك  قّدمَت  �لتي  للحرية  قربانا  روحي  �أقدم  بف�صلك،  �أنا  ها  �هلل، 
ثمنا لها، ها �أنا �أ�صري يف طريقك �صيدي يا �أبا �الأحر�ر.. �للهم �قبلني 

يف رو�صك.. و�قبل مني �صهادتي، يا �صيد �ل�صهد�ء(. 
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حوار مع كلكام�ش
امل�سذوب • حممد 

حملوا بنادقهم على االأكتاف مثل الورد يحمل للحبيب 
وناأوا على جنب الفرات �ستار عزٍّ للغريب

 فرتى جنون الع�سق يوقد يف وجوه قد تغيب
 يا ليت كلكام�س يعود عن بحثه ع�سب اخللود 

اإن عاد اأخربه العراق هو اخللود اأما يعود
 اإن عاد اأخربه عن فتية جابوا �سحاري املوت ذاك هو ال�سمود 

من اأجل تربة موطني ذاك اخللود 
كلكام�س

 اأ�سمعت عر�سا العري�س 
�سوى الهالل والبكاء 

ورفات قدي�س تعانقها ال�سماء
 ا�سمعت موتا ما هوى غري ال�سباب 

وتراهم يتهاتفون 
خذ احلياة 

كلكام�س

 تركوا الن�ساء خلفهم تركوا العيال
 تركوا االأهايل وهمهم اأمر القتال

 هذا نداء الع�سق من وطن جريح
 هذا اجلمال بعينه لبيك ياوطن اجلمال

كلكام�س
 اأخربين ما ذنب الفرات 

ومياهه حملت كثريا من رفات �سباب
 همهم اإال يدا�س الورد من لدن الطغاة

 وحملتهم املالئك عند النهر يف جنح اخللود
 كام حتمل طفلها حني يوق�س من �سبات

 وترى اناملها تعانق وجنتيه 
كان �سم�س احلب توقد من جديد 

انهم جي�س حت�سد من جنود
 اأن مل يكن هذا خلوٌد

 اأخربين يا كلكام�س معنى اخللود

ادبيةادبية
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• اعداد: حممود امل�سعودي

معرفة  �إىل  �مل�صلمون  يحتاج  �الأر�س  على  مكانهم   �لنظر عن  ب�صرف 
ولكن  يومي  ب�صكل  �خلم�س  �صلو�تهم  جلدولة  لل�صم�س  بالن�صبة  �لوقت 
�آخر  �إىل  م�صجد  من  تتغري  قد   �الأوروبية  �لدول  يف  �حل�صابات  هذه 
لذلك قام جمموعة من �مل�صلمني يف بريطانيا بو�صع كامري�ت �صممت 
وهذه  �ل�صلو�ت  جلدولة  و�لتوقيت  ومكانها  �ل�صم�س  لتتبع  ا  خ�صي�صً

ا. �لكامري�ت ي�صتخدمها علماء �لفلك يف در��صاتهم حول �ل�صم�س �أي�صً
للنهار  �صعاع  �أول  مع  وقته  يحني  �لذي  بالفجر  �ل�صلو�ت  تبد�أ  تقليدَيا 
يظهر يف �الأفق ولكن لتحديد �لتوقيت بال�صبط لدى كل مدينة فهو مهمة 
�لتوقيت  حتديد  يتم  �أن  فيجب  رم�صان،  �صهر  يف  قلياًلخا�صة  �صعبة 

للفجر بدقة معقولة ملعرفة �أوقات �ل�صيام و�لفطور .
كانو�  رم�صان  �صهر  يف  �أنهم  مري�يل(  )�صاهد  �ملوؤ�ص�صني  �أحد  يقول 
يعانون يف حتديد �لتوقيت بال�صبط بحيث جتد  �أن �أحد �ملنازل ي�صتعد 

لل�صالة بينما �ملنزل �ملجاور له ال يز�ل يتناول �ل�صحور.

م�صجد  من  يتغري  برمنجهام  مدينة  يف  �ل�صم�س  �صروق  توقيت  �أن  كما 
بني  �لتوقيت  يوحد   �أن  مري�ل  حاول  لذلك  دقيقة   45 مبتو�صط  الآخر 

�مل�صلمني بناًء� على �أ�ص�س علمية.
و�لتي  درجة   360 كامري�ت  مري�يل  و�صع  �لفجر  توقيت  ولتحديد 
ي�صتخدمها علماء �لفلك على �أ�صطح  �ملنازل هي مت�صلة بربنامج ميكنه 
معاجلة �ل�صور �لتي تلتقطها �لكامري�ت لل�صم�س كل يوم يف �ل�صنة وبعد 
�أن �لتقط 25000 �صورة الأوقات �لفجر ��صتطاع �أن يجدول �الأوقات �لتي 
ن�صرها يف 200 م�صجد لي�صتطيعو� حتديد �أوقات �ل�صالة بدقة وبف�صل 
هذ� �جلهد ��صتطاعت �مل�صاجد يف برمنجهام �أن ت�صبط �الأوقات فيما 

بينها ب�صكل �أف�صل من �ل�صابق.
وقال مري�يل �أن هذه �لتجربة لن تتوقف عند برمنجهام فقط بل �صيتم 

تعميمها على �مل�صاجد �ملوجودة يف بريطانيا و��صكتلند�.

كاميرات خاصة لجدولة الصالة للمسلمين في بريطانيا
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ال  يجعلني  �لذي  ما  هو  بالتاأكيد  ر�أ�صك  يف  يدور  قد  �لذي  �ل�صوؤ�ل  لكن   •
�أ�صارك ب�صور �أطفايل على �لفي�س بوك ؟ 

1- اأنا اأم فخورة بذلك، و لي�س هناك حاجة لكي اأخرب العامل :
باأطفالهم،  �خلا�صة  �الآباء  و  �الأمهات  علي  �لتي متر  �ملنا�صبات  من  �لعديد  يف 
قد ير�ودهم �لتفكري باأن ين�صرو� �صور �أوالدهم يف كل مكان. و �ذ� ن�صرت هذه 
و  �لتعليقات  و  �لكثري من �العجابات  �صيكون هناك   ، �لفي�س بوك  �ل�صور على 
�مل�صاركات، و لكن عليك �لتفكري، هل �أنت يف حاجة �إيل هذه �جلاذبية و �لعاطفة 
تاأتي  �الأعجابات  من  �لكثري  بوك؟  �لفي�س  �الجتماعية-  �ملن�صة  تتيحها  �لتي 
�أوالدكم، و لكنهم  �أمام �صور  بغفلة، الأن �الأ�صخا�س �الآخرين ال يتوقفون كثري� 
ي�صغطون علي زر �الإعجاب فقط الإر�صائكم، و حتي يتمكنو� هم �ي�صا بح�صد 

�لكثري من �الإعجابات و �لتعليقات عندما ين�صرون �صورهم �خلا�صة بهم.
2- عامل احلنني اإیل املا�سي مل يعد موجودًا:

عندما كنا �صغار� كنا منتلك �لكثري من �ل�صور و �الألبومات حتي نعود �إليها يف 
حلظات �حلنني �إىل �ملا�صي. هذه �لذكريات غالية جد� و باقية يف �لذهن على 
عك�س �ل�صور �لفورية �لتي توؤخذ هذه �الأيام و �لتي قد تقع يف يد �جلميع ممن 
تعرفه و من ال تعرفه؟ ووجود هذه �ل�صور على �الأنرتنت جتعلها عائمة كل يوم و 
ي�صاهدها �أطفالنا كل يوم. و بالتايل لي�س هناك عامل �الإثارة و �حلنني عندما 
يرون هذه �ل�صور بعد مرور ب�صع �صنني. فاألبومات �ل�صور �لقدمية، يظهر فيها 
�الأوقات �ل�صعيدة �لتي تق�صيها �الأ�صرة مثل �حت�صاء �ل�صاي و�جللو�س معًا و تناول 
�لوجبات �خلفيفة �مل�صنوعة باملنزل، هذه �الألبومات تتيح فر�صة �مل�صي يف ممر 

�لذكريات �لقدمية .
3- هو�س ن�سر و تبادل ال�سور:

يف بد�ية ظهور �لفي�س بوك، كان و�صيلة جيدة لالإت�صال مع �الأ�صدقاء �لقد�مى و 
م�صاركة بع�س �للحظات �ملمتعة �لقدمية. و لكن �اَلن بعد مرور �صنو�ت عديدة، 
�أ�صبح �لنا�س مدمنني على ذلك، تاركني عائالتهم ووظائفهم ويق�صون �أوقاتهم 
للتباهي و �لظهور على و�صائل �الت�صال �الجتماعي. حتى �أنهم يلتقطون �صور� 

ح�صرية من �أجل �لفي�س بوك!
4- البد من وجود مقارنات:

مهما حاولت �أن تكون جلياًل وكرميًا، ال ميكنك �لتغا�صي عن حقيقة �أنه لن يكون 
هناك  مقارنات رمبا بطريقة مهذبة، و مناق�صات قد تتحول �إىل �أفعال و�لكثري 
�أو كلمة ما، قالها �صخ�س ما، و كل ما يحدث نتيجة  من �ملالحظات على �صئ 

لن�صر �صورة ما هو �صئ تافه.
5- لي�س هناك اأمان حقيقي يف الفي�س بوك:

�ملن�صة  ولكن هل هذه  بوك،  �لفي�س  �ملوجودة على  �الإعد�د�ت  �لرغم من  على 
ح�صابات  خل�صو�صية  حتدث  �نتهاكات  عن  ن�صمع  يوم  كل  �آمنة؟  �الجتماعية 
�لفي�س بوك، و وجود �أجهزة �أخرى جتمع �لبيانات �خلا�صة، كل ذلك ال يجعل 
�صور �أطفالك �صرية و خا�صة. هناك بر�مج �لتعرف على �الأنرتنت مت�صح و تزيل 
هذه �خل�صو�صية، و بالتايل يكون هناك فر�صة النتهاك خ�صو�صية �ل�صور، و 
يف هذه �حلالة ال يهم هل هي �صور الأ�صخا�س بالغني �أم �صغار�، الأن هذه �ل�صور 

�صوف يتم تبادلها بدون رجعة.

صور طفلك على مواقع التواصل االجتماعي
أسباب تجعلك ال تنشر

5
الفي�س بوك يتيح للجميع ن�سر العديد من ال�سورحول حياة الفرد ال�سخ�سية ! وتفا�سيل عمله ودرا�سته وغريها، ولكن مع كل ذلك  

من املفرو�س ان ذلك ال يعطيك احلق لن�سر �سور اأطفالك. الأنه لي�س من اجليد م�ساركة �سور وتفا�سيل حياة طفلك .
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• اعداد: حممود امل�سعودي

العالقة بين الصداع
و األسنان

يعاين االن�سان اأحيانَا من 
ال�سداع ب�سبب متاعب 

االأ�سنان ... كيف يحدث 
ذلك؟

هناك اأ�سباب عديدة لل�سداع 
منها ما يرتبط باالأ�سنان 
و االأن�سجة املحيطة بها. 

وهناك عدة اأمرا�س اأو 
م�سببات توؤدي اإیل م�ساعفات 
يكون ال�سداع اأحد اعرا�سها، 

و ابرزها:

�ربيع �لثاين � 1438 ه

طب و علومطب و علوم



 ت�سو�س االأ�سنان:
�خلارجية  �لطبقة  باإ�صابة  يبد�أ  وعادة 
لل�صن �أو�ل�صر�س وهي طبقة �مليناء، وبعد 
طبقة  وهى  �لثانية  �لطبقة  يهاجم  ذلك 
�لعاج حتى ي�صل فى �لنهاية �ىل مهاجمة 

لب �ل�صن)�لع�صب(.
يعانى  �أ�صهر  بعدة  �ملرحلة  هذه  وقبل 
ويومي  مزمن  �صد�ع  نوبات  من  �الإن�صان 
على  يجب  ولذلك  �صببه  يدرك  �أن  دون 
�الإن�صان زيارة �لطبيب �الخ�صائي ب�صفة 
�صتة  تتعدى  دورية فى فرت�ت متقاربة ال 
�أ�صهر حتى يت�صنى للطبيب �لك�صف �ملبكر 
وعالجها  �الأ�صنان  ت�صو�س  �إ�صابات  عن 
طبقات  من  كبرية  �أجز�ء  تدمر  �أن  قبل 

�ل�صن وي�صعب بعد ذلك عالجها .

 اأمرا�س اللثة املختلفة:
�لناجت  وت�صخمها  �للثة  �لتهابات  ومنها   
�لتى  �جلريية  �لرت�صبات  وجود  عن 
تتجمع فيها �لكائنات �لبكتريية وف�صالت 
�أحما�صا  م�صببة  تتخمر  �لتى  �الأطعمة 
ت�صاعد على �صرعة نخر وت�صو�س �الأ�صنان، 
�الن�صجة  �لتهاب  �إىل  توؤدي  �أنها  كما 
بها)�لعظم(.  �ملحيطة  و�ل�صلبة  �لرخوة 
�ملر�صية  �لتغري�ت  تلك  فاإن  وبالتايل 
مبا�صرة  غري  �أو  مبا�صرة  بطريقة  توؤدي 
و�جلذور  �لتالفة  فاالأ�صنان  �ل�صد�ع  �ىل 
�لوقت  �إهمال عالجها فى  يوؤدي  �ملتبقية 
وعظم  �للثة  يف  خر�جات  �إىل  �ملنا�صب 

�لفك .

 اإنح�سار �سر�س العقل بعظم الفك:
�ل�صفلي  �لفك  نتيجة �صغر حجم  وذلك   
�الأ�صنان  �زدحام  �إىل  يوؤدي  و�لذى 
و�الأ�صر��س ، ومبا �أن �صر�س �لعقل يظهر 
خروجه  يتعذر  �لغالب  يف  فاإنه  متاأخرَ� 

�صيق  ب�صبب  �لطبيعي  مكانه  و�حتالله 
مغطى  منه  جزء  يبقى  ولذلك   ، �ملكان 
يكون  �أو  ظاهرَ�  �لباقي  و�جلزء  باللثة 
مما  و�للثة  �لفك  بعظام  متاما  مغطى 
�ل�صر�س  جذور  على  �ل�صغط  �ىل  يوؤدي 
بال�صغط  يقوم  �أو  تاأكلها  م�صببا  �ملجاور 
�مل�صتمر على ع�صب �الإح�صا�س موؤديا �إىل 
�آالم ونوبات من �ل�صد�ع ت�صيب �ال�صنان 

دون �أن يعرف �أ�صبابها .

 نق�س عدد االأ�سرا�س واالأ�سنان:
خلعها  �أو  �الأ�صنان  �صقوط  نتيجة  وذلك   
�ليمنى  باجلهة  �إما  �لفكني  �أحد  من 
�إىل  �الن�صان  ي�صطر  مما  �لي�صرى،  �أو 
�لتى  �جلهة  على  �مل�صغ  فى  �العتماد 
فيها عدد كاف من �الأ�صنان، وهذ� يوؤدي 
�مل�صغ  ع�صالت  �إجهاد  �إىل  �لنهاية  يف 
�صديد�  �إجهاد�  �جلهة  تلك  فى  و�لفكني 

ينتج عنه �صد�ع ن�صفي .
 

فى  ال�سناعية  الرتكيبات  ف�سل   
اأداء دورها االأ�سا�سي: 

كاأن  �جل�صور،  �أو  �جلزئية  �الأطقم  مثل   
بع�صها  �الأ�صنان  �إنطباق  عدم  �إىل  توؤدي 
فى  خلل  �ىل  ذلك  ويوؤدي  بع�س  على 

ف�صيولوجية عملية �مل�صغ .

 بع�س العادات الال�سعورية:
�أمام  جلو�صه  �أثناء  �الإن�صان  يقوم  كاأن   
�أو �حلك  �أو �لقر�ءة بالق�صم  �لتليفزيون 
ولفرت�ت  ي�صعر  �أن  دون  �الأ�صنان  على 
طويلة، و�لو�قع �أن هذه �لعادة توؤدي �إىل 
�لر�أ�س  باأعلى  �ملت�صلة  �لع�صالت  �إجهاد 
د�ئما  �الإن�صان  ي�صعر  وهنا  و�لفكني، 
�ال�صتيقاظ  عند  �ل�صباح  فى  بال�صد�ع 

من �لنوم.
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