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• بعد�سة: �سامر العذاري



النقد 
الهدام ممن  وبع�س  املثقفني  بع�س  ي��زال  ل 

هم دخالء علی الثقافة ينتقدون اأ�شا�س 
افرزه  ما  ب�شبب  العراق  يف  اجلديد  النظام 

املفا�شد  منها  ظهرت  �شخ�شيات  اأو  قيادات  من 
ما اأ�شر بالدولة كال او جزءا، اأو ب�شبب الو�شاع التي 

و�شل لها البلد من دمار هائل و�شياع كبري للموارد وتراجع 
خميف علی كل ال�شعد.

ول باأ�س بالنقد فيما لو كان النقد من اجل البناء او ت�شحيح امل�شارات 
اخلاطئة، ولكن و�شم الو�شع الراهن باأنه خال من كل ايجابية تذكر فاإن 
التي حتققت  املكا�شب  للكثري من  �شامال  وتدمريا  كبريا  اف��رتاءا  يف هذا 
القرتاع،  �شناديق  عرب  م�شريه  تقرير  يف  ال�شعب  م�شاهمة  راأ�شها  وعلی 
فاإن هذا بحد ذاته مك�شب ل ميكن لي عاقل ان يتجاهله، واما ما قدمه 
من �شخ�شيات فان لهذا المر تف�شيالت وظروف قد يطول البحث فيها، 

كما ان لل�شعب اليد الطویل والفاعلة فيه.
ويف ال النقد الهدام راح البع�س ميتدح نظام الطاغية وتف�شيله علی 
ملا  تبعا  اأو  الفردية  امل�شاهدات  ببع�س  ذلك  معللني  اليوم  القائم  النظام 
ال�شيا�شي  باجلانب  احتكاكهم  عدم  ب�شبب  ا�شتقرار  من  يعي�شونه  كانوا 
وعدم اطالعهم علی تفا�شيل احلياة ال�شيا�شية اآنذاك، ف�شال عن غياب 
العالم وخا�شة ب�شقه املعار�س، متنا�شني ان كل ما مير به البلد اليوم من 
ويالت اقت�شادية وم�شاكل اجتماعية هو نتاج واآثار ذلك النظام، وله يد 

كبرية يف افرازه.
 واإن و�شم النظام احلايل يف العراق بالف�شل ل ميت ایل ال�شواب ب�شلة، 
ورمبا متثل جل ما فيه من يف احتيال البع�س وا�شتغالل ال�شلطة لتحقيق 
عرب  احلكم  �شد  اجلماهريي  ال��راأي  اث��ارة  لغر�س  اأو  جهة  من  املكا�شب 

ال�شاءة بقوانني حفة تارة، او عرب عدم تطبيق القوانني التي فيها 
م�شلحة للجماهري تارة، نزول عند رغبات حزبية وفئوية وراءها 

ما وراءها.
واإن احلالة املهمة يف هذا النظام تتمثل يف اأنه �شمن لكل 

عدم  واأقلياتها،  باأكرثياتها  العراقي،  ال�شعب  فئات 
وا�شتحقاقها  ن�شيبها  لها  يكون  وان  التهمي�س، 

يف  قائما  ك��ان  كما  ولي�س  احلكم،  نظام  ادارة  يف 
القائد علی كل �شيء، وحيث  ا�شتئثار فئة  ال�شابق حيث 

كان ال�شعب برمته لي�س ال عبدا مطيعا لرغبات تلك الطغمة، 
التي مار�شت �شتی احليل  الفا�شدة  املاكينة العالمية  ف�شال عن 

اأن  كما  توعيتها،  ومنع  اجلماهري  جتهيل  �شبيل  يف  والألعيب 

النظام  ال�شور علی ح�شن  اأبهر  من 
املعلنة  امل��ع��ار���ش��ة  وج����ود  اجل���دي���د، 

واملكفولة د�شتوريا.
 اأما املفا�شد التي افرزتها املرحلة ال�شابقة فقد 
املحاكم  ایل  يقدمون  والفا�شدون  تتك�شف،  ب���داأت 
ويعر�شون علی اجلماهري، و�شياأتي اليوم الذي ينالون فيه 
عقابهم العادل، ول بد لهذا الف�شاد من نهاية مثلما انتهت كل 
املوؤامرات التي حيكت �شد هذا البلد بف�شل القيادة احلكيمة التي 
قادت اجلماهري ایل بر المان ب�شهادة القا�شي والداين وبف�شل اطاعة 

اجلماهري لقيادتها اأي�شا. 
وخري  لأعدائه،  مرغوبة  غري  ولكنها  جديدة  حال  ایل  العراق  انتقل  لقد 
منذ  �شده،  حتاك  زالت  ول  كانت  موؤامرات  من  يوميا  يتك�شف  ما  الدلة 
ان تدخلت املرجعية وا�شقطت تلك الرهانات واملخططات، وطالبت ببناء 
العراق علی ا�ش�س ونهج عراقي، وقد كانت علی معرفة دقيقة باأن الطريق 
مكتويف  يقفوا  لن  الع��داء  وان  جمة  املعوقات  وان  ب��ال��ورد،  مكلال  لي�س 
الذي يريده، ولكنها ما  الرب  ت�شري ایل  العراق  اليدي، ولن يدعو �شفينة 
كان لها اي�شا ان تقف وتتفرج علی البلد وهو ينهار ایل الهاوية، خا�شة 
بعدما ك�شفت املوؤامرات عن وجوهها الكاحلة عرب الفا�شدين تارة، وعرب 
اف�شال خمططات  تارة اخری، فجاهدت وعملت كل ما من �شاأنه  داع�س 
تلك  اآث��ار  من  ممكن  حد  ابعد  ایل  التقليل  تقدير  اقل  علی  اأو  الع��داء، 
املخططات، خا�شة اذا ما علمنا ان بع�س املخططات مل يكن من الي�شري 
ا�شتيعابها او ايقافها ذلك ان اجلهات التي تتبناها قد خططت لها ب�شكل 

حمكم ودقيق، ولكن بف�شل حكمة املرجعية راحت كل خمططاتها �شدی.
اإن مما ل �شك فيه اأن للمثقفني دورا هاما وكبريا يف بناء املجتمع، ولكن 
وواقفا يف جانب احلق  ومنطقيا،  ايجابيا  يكون  ان  املثقف  ينبغي علی 
اأو  واآراوؤه،  رغباته  فيه  وتتحكم  اهواوؤه  ت�شريه  ان  ينبغي  ول  دوما، 
اآراء من يقف وراءه، كما ان علی اجلماهري ان تكون اكرث وعيا 
اإعا�شتها يف  يريدون  تغرق يف بحر من  وان ل  وادراك��ا، 

احالم وردية بعيدة عن الواقع.
وم��ا ينبغي ال���ش��ارة ل��ه ان م��ا مي��ر ب��ه ال��ع��راق 
وبخا�شة يف جانبه الربملاين قد مرت به اأغلب دول 
دوام  ان  ومدركة  واعية  كانت  اجلماهري  ولكن  العامل، 
عرب  اجلماهري  بيد  التغيري  وان  خا�شة  املحال،  من  احل��ال 
امل�شاركة الفاعلة يف �شناديق القرتاع، وانتخاب من ثبت �شالحه 

واإبعاد من ك�شف ف�شاده، اأو عدم اأهليته. • رئي�ض التحرير
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دعامة للبناء التعليمي أم هدم له؟

االديب العراقي يعيش وضعا مترديا وإهماال واضحا من قبل وزارة الثقافة 

يجب تناولها بعد األربعين!

العتبة الحسينية المقدسة

الدروس الخصوصية

رئيس اتحاد االدباء في كربالء:

فيتامينات
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اخبار وتقاريراخبار وتقارير

تفقد رئي�س ديوان الوقف ال�شيعي �شماحة ال�شيد عالء املو�شوي برفقه رئي�س 
جلنة دعم احل�شد ال�شعبي يف الديوان اخلندق المني املقام يف بادية النجف 
واحل�شد  املحافظة  يف  املحلية  احلكومة  ان�شائه  يف  ت�شرتك  والذي  ال�شرف 

ال�شعبي وديوان الوقف ال�شيعي.
التفقدية  جولته  خالل  اكد  املو�شوي  ان  بالديوان:  اعالمي  م�شدر  وق��ال   
للخندق ان فكرة ان�شاء هذا اخلندق حول حمافظة النجف ال�شرف تقدمت 
بها هيئة احل�شد ال�شعبي وكانت فكرة راجحة وجيدة ومهمة حلماية النجف 
ال�شرف من اجلهة الغربية ومت التفاق مع املحافظة واحل�شد ال�شعبي حلفر 

هذا اخلندق مل�شافة 65 كم من اجلهة الغربية و�شول ایل حمافظة الديوانية.
ال�شيعي  الوقف  دي��وان  الثالث  اجلهات  بني  التفاق  مت  انه:  املو�شوي  وبني   
تكفلت  اذ  اخلندق  هذا  مهام حفر  توزيع  علی  ال�شعبي  واحل�شد  واملحافظة 
كل جهة بثلث م�شافة اخلندق، موؤكدا ان: فكرة ان�شاء اخلندق ا�شرتاتيجية 
ومهمة حلماية اأمن هذه املدينة واأمن العتبات املقد�شة فيها و�شيتم النتهاء 

من تنفيذ هذا اخلندق باأ�شرع وقت اذ ي�شتمر العمل فيه ليال ونهارا .
 من جانبه او�شح ال�شيخ طاهر اخلاقاين رئي�س جلنة دعم احل�شد ال�شعبي 
يف ديوان الوقف ال�شيعي ان: اللجنة العليا لدعم الوقف ال�شيعي يف الديوان 
ت�شرف وب�شكل مبا�شر علی ان�شاء هذا اخلندق المني حول النجف ال�شرف 

اذ وقع علی عاتق اللجنة تنفيذ ثلث اخلندق .
�شتكون  اخلندق  موا�شفات  ان  اخل��اق��اين:  ق��ال  اخلندق  موا�شفات  وع��ن   
بعر�س 4 مرت وعمق 3 مرت، وهو ممتد من بادية النجف ال�شرف من جهة 
ت�شاري�س  وجود  ایل:  ،م�شريا  الديوانية  مبحافظة  وانتهاء  املقد�شة  كربالء 
�شعبة يف هذه املنطقة لكن هناك ا�شرارا من الوقف ال�شيعي وقيادة عمليات 
الفرات الو�شط واحل�شد ال�شعبي متمثال بفرقة المام علي )عليه ال�شالم( 

واملحافظة علی اكمال هذا اخلندق المني.

العتبات المقدسة محطة لتوطيد العالقات اليابانية العراقية
للعتبة  زيارته  اثناء  اإي��واي(  )فوميو  العراق  يف  الياباين  ال�شفري  اأك��د 
لتوطيد  وحمطة  واجهة  تعد  املقد�شة  العتبات  اأن  املقد�شة:  العلوية 

يف  وال��ع��راق  اليابان  بني  العالقات 
جميع املجالت .

اطالعه  خالل  اإي��واي  ال�شفري  وقال 
املعامل  ل��ه علی  امل��راف��ق  ال��وف��د  م��ع 
اأمري  مرقد  يف  والأث��ري��ة  التاريخية 
برفقة  ال�����ش��الم(  )عليه  امل��وؤم��ن��ني 
يف  العامة  العالقات  ق�شم  م�شوؤويل 
الثالثة  للمرة  " انها  العتبة املقد�شة 
امل��ق��د���س  امل��رق��د  ف��ي��ه��ا  اأزور  ال��ت��ي 
بهذه  ج��دا  �شعيد  وان��ا  علي  لالإمام 
خاللها  من  اأ�شعی  التي  ال��زي��ارات 
ال��ي��اب��ان��ي��ة  ال��ع��الق��ات  ت��وط��ي��د  ایل 
العراقية يف جميع املجالت واجد ان 

العتبات املقد�شة حمطة وواجهة لتنمية تلك العالقات و�شاأبذل ق�شاری 
جهدي لتعميق تلك العالقات".

يتفقد الخندق االمني في بادية النجف االشرف
رئيس ديوان الوقف الشيعي

السفير الياباني في العراق:

جمادی الویل � 1438 ه�6
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احت�شنت قاعة �شيد الأو�شياء يف ال�شحن احل�شيني ال�شريف موؤمترا لوجهاء 
و�شيوخ ع�شائر ق�شاء تلعفر مبدينة املو�شل، يف حمافظة نينوی.

وقال ممثل العتبة احل�شينية املقد�شة ال�شيخ عزام الربيعي يف كلمة له باملوؤمتر 
املجاهدة يف  تلعفر  اأهايل مدينة  الطيبة من  الثلة  با�شتقبال هذه  "نت�شرف 

مدينة الإمام احل�شني واأبي الف�شل العبا�س عليهما ال�شالم".
ومبا  واجلهاد  وال�شرب  الت�شحية  قدوة يف  كانوا  واأهلها  "تلعفر  اأن  واأ�شاف 
�شطره اأبناوؤها من بطولت ایل جنب اإخوتهم من اأبناء الو�شط واجلنوب يف 

الدفاع عن هذا الوطن �شد ع�شابة داع�س".
باملوؤمتر  له  كلمة  يف  امل��ویل  تقي  حممد  ال�شيخ  تلعفر  عن  النائب  دعا  فيما 
"ایل توحيد القوات الأمنية التي �شت�شارك يف حترير الق�شاء لال�شتفادة من 
الإمكانيات والعدد والق�شاء علی الت�شتت، م�شيفًا اأنه: يجب ان توكل مهمة 

م�شك الأر�س ایل اأهل تلعفر من ال�شنة وال�شيعة ".

�شمعة  علی  واملحافظة  الآخرين،  ممتلكات  علی   احلفا ایل  امل��ویل  ودع��ا 
مذهب اأهل البيت عليهم ال�شالم و�شمعة احل�شد ال�شعبي.

ال�شاحل  حتريرها  اأعلنت  قد  كانت  املو�شل  حترير  عمليات  قيادة  اأن  يذكر 
الأي�شر من مدينة املو�شل بعد طرد اإرهابيي داع�س منه.

• مريفت اآل طعمة
�شارك مركز الإر�شاد الأ�شري التابع للعتبة احل�شينية املقد�شة يف موؤمتر )واقع 
ال�شلوكي  اأمان لالإر�شاد  اأقامته جمعية  الذي  واآفاق تطوره(  الأ�شري  الإر�شاد 
والعلماء  واجلمعيات  الهيئات  من  عدد  جانب  اإیل  ب��ريوت،  يف  والجتماعي 

والباحثني يف ال الر�شاد ال�شري والتكوين الجتماعي.
وقال ال�شت�شاري يف املركز عزيز كاظم نايف: اإن املوؤمتر ت�شمن ثالثة حماور 

يف جتارب الإر�شاد الأ�شري يف ثالث دول هي )العراق ولبنان وايران(.
واأ�شاف اأن: ثالثة بحوث قدمت يف هذا املحور و�شاهم مركزنا بتقدمي بحث 

منها حول )جتربة مركز الإر�شاد الأ�شري يف كربالء(".
اأما  الأ�شري،  والإر�شاد  الدين  عامل  حول  كان  الثاين  املحور  اأن:  نايف  وتابع 
الثالث فكان يف الإر�شاد الأ�شري من منظور اإ�شالمي وت�شمن كل من املحورين 

املذكورين ثالثة بحوث اي�شا".
من جهته اأكد ال�شت�شاري النف�شي يف مركز الإر�شاد الأ�شري الدكتور عبد عون 
 2003 العام  منذ  ال�شري  الر�شاد  مراكز  بافتتاح  بداأ  العراق  ان:  امل�شعودي 
احل�شينية  العتبة  من  بدعم  املحتاجة  والأ�شر  والأرام��ل  املراهقني  مل�شاعدة 
التي كانت �شباقة يف دعم هذه املراكز، علی حد تعبريه، مبينًا ان:  املقد�شة 
هذه املراكز املجانية تهدف اإیل حل امل�شاكل ال�شرية وتنمية ال�شرة يف املجتمع 

وتطوير مهارات املراأة وتطوير ادارة الرجل.
ملنع  الأ�شري  الإر�شاد  توعية حول  مراكز  ان�شاء  اأنه: لبد من  امل�شعودي  وبني 
حرب  خالل  من  ال�شر  هذه  تفكيك  علی  تعمل  �شلبية  غربية  ع��ادات  دخ��ول 

ناعمة ت�شتهدف املجتمع ال�شالمي ب�شكل خا�س.

وب�شاأن موؤمتر بريوت، اأ�شار ایل ان الهدف منه هو تبادل اخلربات مع املراكز 
الخری يف لبنان واإيران ولزيادة املعلومات حول الر�شاد ال�شري.

واو�شح امل�شعودي اأن الوفد: �شم معاون الأمني العام لل�شوؤون الفكرية والثقافية 
ال�شيد اأف�شل ال�شامي، ورئي�س ق�شم الرتبية والتعليم ال�شتاذ عبد احلميد عبد 
العزيز ومعاون رئي�س ق�شم العالقات ال�شتاذ م�شلم عبا�س �شكبان، كما رافق 
اأحمد  وال�شيد  املو�شوي  اميان  الدكتورة  الأ�شري  الإر�شاد  مركز  كوادر  الوفد 

طالب عبا�س وب�شری يد لفتة.
ومما جتدر ال�شارة اليه : اأن املرجعية الدينية العليا كانت قد اأعربت، موؤخرا، 
عن قلقها حيال حيال ظاهرة "التفكك الأ�شري"، فيما دعت الآباء والأمهات 

اإیل تاأدية دورهم ب�شكل �شحيح للحفا علی اأ�شرهم.

تقيم مؤتمرا لوجهاء وشيوخ عشائر قضاء تلعفر
العتبة الحسينية المقدسة

العتبة الحسينية المقدسة
تشارك في مؤتمر واقع اإلرشاد األسري وآفاق تطوره في لبنان
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اخبار وتقاريراخبار وتقارير

ما يقدم لعوائل الشهداء عنصر قوة وثبات في ساحات القتال
الشيخ الكربالئي ..

تركيا  يف  العلوية  الطائفة  من  وفدا  املقد�شة  احل�شينية  العتبة  ا�شت�شافت 
�� 24  كانون الثاين اجلاري( من اجل تقوية ج�شور التعاون بني  للفرتة)19 

امل�شلمني.
وقال ال�شيخ جعفر دربندي م�شوؤول الوفد" جئنا من مناطق خمتلفة من تركيا 
من العلويني لزيارة العتبات املقد�شة يف العراق وبالتن�شيق مع �شعبة العالم 
لزيارة  املقد�شة  احل�شينية  العتبة  لنا  تقدمها  طيبة  فر�شة  وهذه  ال��دويل، 

العتبات املقد�شة.
فيما حتدث ال�شيد علي اورم�س امام جماعة م�شجد جروم " ان هذه الزيارة 
ونزور  العراق  ایل  ن�شل  ان  هي  باحلياة  امنيتنا  وكانت  العراق  ایل  الویل 

كربالء املقد�شة والنجف ال�شرف. 
واأو�شح " ان و�شائل العالم يف تركيا دائما ما تبث ان الو�شاع يف العراق 
خطرية وت�شكل خطرا كبريا ملن يريد الذهاب له، ولكن اليوم �شاهدنا ومل�شنا 

ا�شتقرار الو�شاع المنية يف العراق عك�س ما ي�شاع له يف تركيا.
تركيا حيث  �شنويا يف  ال�شعائر احل�شينية  يحيون  العلويني  ان  اورم�س:  وبني 

يوجد ما يقارب )30( مليون علوي يف تركيا. 
 " الطالقاين  الدويل �شباح  العالم  �شعبة  الوفد من  قال مرافق  من جهته 
وفود   با�شت�شافة  املقد�شة  احل�شينية  العتبة  يف  الدويل  العالم  �شعبة  تقوم 

اعالمية ودينية وثقافية بهدف تقوية ج�شور التعاون بني امل�شلمني.
وا�شاف " �شمن الربنامج املعد من قبل ال�شعبة ا�شت�شفنا هذه الفرتة وفدا 

دين  �شخ�شا منهم رجال   50 وهو مكون من  تركيا  العلوية يف  الطائفة  من 
ومثقفني وا�شاتذة اكادميني .

البيت  اهل  اأئمة  مراقد  علی  اكرث  تعريفهم  حماولة  هو  الهدف  " ان  وبني 
والكاظمية  ال�شرف  والنجف  املقد�شة  كربالء  مدينة  يف  ال�شالم  عليهم 

املقد�شة و�شامراء. 
و�شائل  تبثه  وال��ذي  املوجود  اخلوف  حاجز  �شيك�شرون  ه��وؤلء  " ان  واأو�شح 
ولكن  حرب  �شاحة  من  بالعراق   يدور  ما  حول  والأجنبية  العربية  الع��الم 
ایل  احلقيقي  الواقع  �شينقلون  املقد�شة  املدن  وزيارة  هنا  ایل  يئهم  بعد 
بلدانهم وكيف اأنه ل يوجد تفرقة بني ابناء ال�شعب العراقي بجميع طوائفهم 

وقومياتهم فهم يقفون �شفا واحدا ملحاربة الفكر التكفريي ال�شال.

من  ع��دد  املقد�شة  احل�شينية  العتبة  كرمت 
ذلك  ال�شعبي  احل�شد  وجرحی  �شهداء  عوائل 
للدفاع  قدموها  التي  للت�شحيات  منها  تقديرا 

عن الر�س واملقد�شات.
احل�شيني  ال�شحن  يف  ال�شيافة  دار  و�شهدت   
ال�شريف وبتن�شيق مركز احلوراء زينب ح�شور 
عدد من ذوي ال�شهداء لينالوا �شرف التكرمي 
احل�شينية  للعتبة  ال�شرعي  امل��ت��ويل  بح�شور 
املقد�شة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي وامينها 

العام ال�شيد جعفر املو�شوي.

واك����د ال�����ش��ي��خ ال��ك��رب��الئ��ي يف ك��ل��م��ة ال��ق��اه��ا 
باملنا�شبة علی: �شرورة رعاية عوائل ال�شهداء 
احل��د  ب��اع��ت��ب��اره  للمقاتلني  ال��دع��م  وت��ق��دمي 
ال�شهداء  لعوائل  نقدمه  ان  الذي يجب  الدنی 
واجلرحی واملقاتلني �شواء كان الدعم ماديا او 

معنويا. 

ي�شاركوا  مل  مم��ن  اجلميع  علی  اأن:  م��وؤك��دا 
من  مايتمكنوا  يقدموا  ان  القتال  جبهات  يف 
الدعم:  هذا  اأن  ایل  م�شريا   ، للمقاتلني  دعم 

القتال  �شيمثل عن�شر قوة وثبات  يف �شاحات 
الر���س  عن  ال��دف��اع  يف  عزميتهم  ت�شتمر  كي 

والعر�س واملقد�شات.

احتياجات  �شد  �شرورة  علی  �شماحته  و�شدد   
لهوؤلء  ان  املعلوم  م��ن  ق��ائ��ال:  املقاتلني  ذوي 
ان  ولب��د  واحتياجات  واولد  عوائل  املقاتلني 
ت�شد احتياجاتهم اكراما ملا قدمه ذووهم من 
بالن�شر  �شتح�شم  التي  املعارك  يف  ت�شحيات 

القريب علی الدواع�س اإن �شاء الل تعایل.

تستضيف وفدا تركيا
العتبة الحسينية المقدسة

جمادی الویل � 1438 ه�8



اأقامت وحدة الإعالم القراآين التعبوي التابع لدار القراآن الكرمي يف العتبة 
للمو�شل بعد حتريره  الأي�شر  ال�شاحل  احل�شينية املقد�شة حمافل قراآنية يف 

ب�شكل كامل من �شيطرة داع�س الرهابي.
ياأتي  املحفل  اأن  اخلزاعي:  عمار  التعبوي  القراآين  الإع��الم  م�شوؤول  وذك��ر 
التابعة  الكرمي  القراآن  دار  يقيمها  التي  القراآنية  املحافل  �شل�شلة من  �شمن 
حيث  واملتطوعني،  الأمنية  القوات  مع  وبالتعاون  املقد�شة  احل�شينية  للعتبة 
اقيم حمفل قراآين يف ال�شاحل الي�شر ملدينة املو�شل بعد حتريره ب�شكل كامل.

واأو�شح اخلزاعي اأن: مقاتلني من ال�شبك والرتكمان �شاركوا بتالوة اآيات من 
الذكر احلكيم خالل املحفل وقد اأبدوا تفاعاًل كبريًا مطالبني با�شتمرار عقد 

مثل هذه املحافل القراآنية ملا لها من تاأثري روحي لإعداد املجاهدين.
اأن:  فا�شل دخيل  والرتكمان عالء  الثالثون" لل�شبك  "�شرية  اآمر  قال  فيما 
العتبة  تقيمها  التي  دينية  وممار�شات  قراآنية  حمافل  يف  املقاتلني  م�شاركة 

احل�شينية املقد�شة يزيد من اإ�شرار وعزمية وثبات املقاتلني البطال. 
واكد ان: ل فرق بني �شيعي و�شني و�شبكي اأو تركماين.. فقراآننا واحد ونبينا 
ال�شواتر  ه��ذه  وعلی  اأي�شا،  واح��د  �شاتر  يف  نقاتل  اليوم  نحن  وهنا  واح��د 

امتزجت دماوؤنا �شوية من اأجل حترير اأرا�شينا.

احلرم  يف  يقام  ووا���ش��ع  كبري  ق��راآين  حمفل  باإقامة  املقاتلون  طالب  فيما 
احل�شيني بعد تطهري اآخر �شرب من دن�س الإرهاب .

يذكر ان  وحدة الإعالم التعبوي القراآين قد اأقامت نحو 50 حمفاًل واأم�شية 
الأمامية �شد عنا�شر  ال�شد  القتال غالبيتها يف خطوط  قراآنية يف جبهات 

تنظيم داع�س الإرهابي.

اخبار وتقاريراخبار وتقارير

تقيم محفالً قرآنياً في الساحل األيسر للموصل
العتبة الحسينية المقدسة

يطلق واجهة االعالم الدولي االلكترونية بلغة االوردو
اطلقت �شعبة العالم الدويل التابعة لق�شم اعالم العتبة احل�شينية املقد�شة 

واجهة العالم الدويل اللكرتونية بلغة الوردو.
ال��دويل  الع��الم  واجهة  فتح  مت  كاظم:  علي  ح�شن  ال�شعبة  م�شوؤول  وق��ال 
الدويل لي�شبح بخم�س  لت�شاف ایل موقع العالم  بلغة الوردو  اللكرتونية 

لغات )اللغة العربية والنكليزية والفرن�شية والفار�شية ا�شافة ایل الوردو(.
ال�شالم( وفكر  ن�شر ق�شية المام احل�شني )عليه  الهدف منه  وا�شاف ان: 
باك�شتان  وهي  اللغة  بهذه  الناطقة  للدول  ال�شالم  عليهم  البيت  اهل  وعلوم 
البيت  اه��ل  فكر  ملعرفة  مت�شوقون  امل�شلمني  م��ن  امل��الي��ني  وه��ن��اك  والهند 
الفقهية  املوا�شيع  ن�شر  ياأخذ علی عاتقه  املوقع  ان  ال�شالم، مو�شحًا  عليهم 
املوا�شيع  وكافة  العراق  يف  املقد�شة  العتبات  ن�شاطات  وكذلك  والعقائدية 

التاريخية الهادفة لبناء الن�شان. 
واختتم حديثه بالتنويه ایل: ان �شعبة العالم الدويل ت�شدر ولل�شنة الرابعة 

لة ف�شلية بلغة  الوردو توزع يف الهند والباك�شتان.
فيما حتدث م�شوؤول املوقع ح�شن حممد مو�شی قائاًل »ان املوقع ت�شمن عدة 
املقد�شة  احل�شينية  بالعتبة  اخلا�شة  والخبار  الدينية  الثقافة  منها  ابواب 
ا�شافة ایل عتبات العراق و�شفحة مقالت، وجاءت فكرة ان�شاء هذا املوقع 
بعد املطالبات من قبل اتباع اهل البيت عليهم ال�شالم يف تلك الدول لغر�س 
معرفة العلوم الدينية والخالقية والجتماعية وغريها والتي تنبثق من فكر 
ومبادئ اهل البيت عليهم ال�شالم وت�شعی العتبة احل�شينية املقد�شة جاهدًة 

ایل ن�شره يف ربوع الر�س«.

إعالم العتبة الحسينية
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الجمـــــــــعةشـــــــذرات • الشيخ عبد المهدي الكربالئي
• المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة (دام عزه)

قال ممثل املرجعية الدينية العليا ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي خالل اخلطبة 
الثانية ل�شالة اجلمعة يف 3/�شفر اخلري/1438ه� املوافق 2016/11/4م: ايها 
لالإمام  والولء  املحبة  درب  ال�شائرون يف  املوؤمنات  والأخ��وات  املوؤمنون  الإخوة 
اخلالدة  الأربعني  م�شرية  اأي��ام  من  نقرتب  ونحن  ال�شالم(..  )عليه  احل�شني 

ينبغي لنا جميعًا اأن ن�شتذكر عدة اأمور ونعمل علی حتقيقها:
اأوًل: ان القران الكرمي و�شرية وتعاليم النبي )�شلی الل عليه واآله و�شلم( واآله 
كل  العقالء  و�شرية  الن�شانية  الفطرة  تقت�شيه  وما  ال�شالم(  )عليهم  الأطهار 
ولقد  ال�شطحية،  عن  بعيدًا  واعيًا  هادفًا  م�شرينا  يكون  ان  علينا  يوجب  ذلك 
اأر�شدنا املاأثور من زيارة املع�شومني )عليهم ال�شالم( ایل الكثري من الأهداف 
الإلهية املتوخاة من مثل هذه امل�شريات ومنها، التنبيه ایل اأهمية مبداأ التويل 
لل تعایل ور�شوله والأئمة الأطهار )عليهم ال�شالم( واأوليائه ال�شاحلني والتربوؤ 
من اأعدائهم.. وان هذا املبداأ حي ل ينقطع ما بقي لل تعایل عباد ي�شريون علی 
نهجهم ويعملون ب�شريتهم ويدعون لالقتفاء باآثارهم... وقد ورد يف زيارة الإمام 
اإليكم مبوالتكم  ال�شالم( يوم عا�شوراء )واأتقرب ایل الل ثم  احل�شني )عليه 
من  وبالرباءة  احلرب  لكم  والنا�شبني  اأعدائكم  من  وبالرباءة  وليكم  وم��والة 
والكم  �شاملكم وحرب ملن حاربكم وويل ملن  �شلم ملن  واأتباعهم اين  اأ�شياعهم 

وعدو ملن عاداكم(.
والأزم��ات  للتحديات  والمي��ان  ال��ولء  اأه��ل  بتجاوز  تعایل  الل  �شاء  لقد  ثانيًا: 
ال�شعبة التي مروا بها وانفتاحهم علی املجتمعات الخری مع اإبراز قيم اليثار 
جذبت  عامليًا  طابعًا  الربعينية  امل�شرية  تاأخذ  ان  ذلك  خالل  والعطاء  والبذل 
لكم  هياأ  تعایل  الل  فان  هنا  ومن  العامل،  �شعوب  خمتلف  من  الكثريين  اليها 
العظيمة  الن�شانية  مببادئكم  العامل  وتوعية  بق�شاياكم  للتعريف  ثمينة  فر�شة 

فاغتنموا هذه الفر�شة واح�شنوا ا�شتثمارها...
باأن  املباركة  امل�شرية  هذه  يف  امل�شاركات  املوؤمنات  الخ��وات  علی  نوؤكد  ثالثًا: 
)عليها  زينب  ال�شيدة  وخ�شو�شًا  ال�شالم  عليهم  البيت  اه��ل  ن�شاء  موا�شاة 
ال�شالم( يف م�شريها نحو كربالء املقد�شة ل تتحقق ال برعاية العفة واحلجاب، 

و�شون الل�شان والعني عن احلرام...
رابعًا: ت�شهد طرق امل�شري لهذه الزيارة الإلهية تواجد الخوة من ف�شالء وطلبة 
احلوزة العلمية يف النجف ال�شرف لتبليغ الأحكام ال�شرعية وار�شاد الزائرين 
فنو�شي  اأوقاتها،  يف  جماعة  ال�شالة  ولإقامة  و�شالحهم  ر�شدهم  فيه  ما  ایل 

الخوة الزائرين والخوات الزائرات با�شتثمار هذه الفر�شة...

قال ممثل املرجعية الدينية العليا ال�شيد احمد ال�شايف خالل اخلطبة الثانية 
ل�شالة اجلمعة يف 10/�شفر اخلري/1438ه� املوافق 2016/11/11م" ونحن 
نعي�س هذه الأيام ذكری اأربعينية الإمام احل�شني )عليه ال�شالم( نود الإ�شارة 

ایل موعة اأمور:
الإمام احل�شني )عليه  يزوروا  ان  الزيارة  املوؤمنني يف هذه  اغلب  اعتاد  الأول: 
ال�شالم( م�شيًا علی الإقدام ومن م�شافات بعيدة قد ت�شل ایل ع�شرات الفرا�شخ 
اأعانهم الل تعایل علی طيها بي�شر وعافية و�شالمة خ�شو�شًا اأن فيهم ال�شعفاء 
اأن  لهم  تعایل  الل  �شائلني  اخلا�شة  الحتياجات  وذوي  والن�شاء  وال�شغار 
تبذل  ان  املعنية  اجلهات  علی  لذا  و�شاملني..  غامنني  مقا�شدهم  ایل  يو�شلهم 
املعوقات  كل  لتذليل  والأمنية  واخلدمية  ال�شحية  املتاحة  المكانات  كل  لهم 
من  املباركة  امل�شرية  ه��ذه  ا�شتهداف  حماولة  من  واحل��ذر  اليقظة  و���ش��رورة 
املجاميع الرهابية وعدم الغفلة عن ذلك فالعدو اجلبان �شالحه الغيلة والغدر.
الثاين: اننا نثّمن ونبارك هذا اجلهد الكثري والكبري من الأخوة الأعزاء اأ�شحاب 
وال�شرب  الأك��ل  يبذلون  زال��وا  ما  الذين  امل�شافة  طول  علی  املنت�شرين  املواكب 
والفرا�س ويفتحون م�شائفهم ومواكبهم للمبيت ويخدمون الزوار بهذه الطريقة 
اجلليلة التي تعجز الكلمات عن و�شفها فهم اأهل الكرم واجلود واحلمية واأهل 
ال�شخاء.. اللهم زد يف اأموالهم ويف توفيقاتهم واجعل هذه الأعمال قربة اليك 

وو�شلة ایل حبيبك حممد امل�شطفی )�شلی الل عليه واآله و�شلم(.
جهاد  يف  الفر�شة  ه��ذه  يغتنموا  ان  الأع���زاء  الزائرين  الأخ���وة  علی  الثالث: 
الإمام  فيه  الذي جاهد  اخلالد  احل�شيني  امل�شروع  والتاأمل يف  والتفكر  النف�س 
احل�شني )عليه ال�شالم( مع اأهل بيته وعياله واأ�شحابه وا�شتطاع بدمه الطاهر 
ان يجه�س النحراف يف امة جده امل�شطفی )�شلی الل عليه واآله( وان يكون 
م�شلحًا وال�شتزادة من بركات الزيارة يف تثبيت العقيدة وتر�شيخها والهتمام 
بالفرو�س كال�شالة و�شلة الأرحام وعدم العتداء علی الآخرين واحلفا علی 

املمتلكات العامة واخلا�شة وجتنب املعامالت املحرمة...
الرابع: علی الأخوة الزائرين الكرام ان ل ين�شوا من له ف�شل علينا وعلی العراق 
جميعًا بل علی املنطقة وهم الأبطال من املتطوعني والقوات المنية وال�شرطة 
املعارك  تلو  املعارك  الآن ويخو�شون  يقاتلون  الذين  الحتادية وطريان اجلي�س 
�شد داع�س فهم الأعز والأنبل والأ�شخی ولول دماوؤهم الزكية ووقفتهم الأبية 
ب�شرف  ونحظی  الطبيعية  حياتنا  منار�س  اأن  من  متكّنا  ملا  القوية  ومرابطتهم 

الزيارة لالئمة الأطهار..

الكربالئي: ت��سيات املرجعية العليا لزوار االأربعني القادمني 
اىل كربالء

يف  ر  والتفك النف�ض  جلهاد  فر�سة  االأرب��ع��ني  زي��ارة  ال�سايف: 
امل�سروع ا�سيني
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• السيد احمد الصــــافيالجمـــــــــعةشـــــــذرات
• المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة (دام عزه)

قال ممثل املرجعية الدينية العليا ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي خالل اخلطبة 
الثانية ل�شالة اجلمعة يف 17/�شفر اخلري/1438ه� املوافق 2016/11/18م: 
يف هذه الأيام وهي اأيام الزيارة الأربعينية العظيمة من املنا�شب اأن نذكر اأمورًا:

حمبو  فيه  يج�ّشد  اإمياين  وح�شد  جتمع  واأعظم  اأروع  الأربعني  م�شرية  1-متثل 
التي  وقيمه  وملبادئه  لالإمام  حبهم  عظيم  ال�شالم(  )عليه  احل�شني  الإم��ام 
ا�شت�شهد من اجلها، وقد اأظهرت هذه امل�شرية املباركة ف�شلی ال�شفات الميانية 
فان  ال�شالم(..  )عليهم  البيت  اأهل  اأئمة  لأتباع  ال�شالمية  الخ��الق  ومكارم 
�شريهم علی الأقدام رجاًل ون�شاًء و�شغارًا وكبارًا اأ�شحاء ومر�شی ومعاقني من 
�شقة بعيدة وعرب اأرا�شي �شعبة امل�شار وعرة يف طرقها ایل كربالء املقد�شة اإمنا 

هو تعبري �شادق عن حقيقة اميانهم وولئهم..
2-ان مما مييز امل�شرية الأربعينية هو تزايد احل�شور العاملي من حمبي الإمام 
احل�شني )عليه ال�شالم( فيها ومنهم من هو حديث عهد بهذه امل�شرية، فالبد 
من مزيد الحرتام والإجالل لهم واإ�شعارهم بالعتزاز بح�شورهم واإكرامهم 
اللهية  بالدوافع  وتعريفهم  معهم،  واملعا�شرة  التعامل  وح�شن  ال�شيافة  يف 
والبواعث الميانية واملحبة احل�شينية لهذه امل�شريات لكي ترت�شخ يف نفو�شهم 

وقلوبهم ويكونوا خري �شفراء لكم يف بلدانهم و�شعوبهم...
املبادئ  ه��ذه  عن  تعرّب  التي  امل�شاهد  توثيق  الع��الم  و�شائل  من  3-امل��اأم��ول 
اأواين  يحملون  الذين  الرجال  م�شهد  اأجمل  فما  الزائرين..  لدی  وجت�شيدها 
الطعام علی روؤو�شهم للزائرين ليقولوا اننا نحمل ما فيه خدمتكم علی روؤو�شنا 

فكيف ل ن�شع وطننا و�شعبنا ومبادئنا علی روؤو�شنا لنقدمها قربانًا لهم..
4-يف الوقت الذي نثّمن عاليًا ون�شكر باعتزاز بالغ جهود الإخوة اأ�شحاب مواكب 
اهتمام  مزيد  القادمة  الأع��وام  منهم يف  ان جند  ناأمل  فاإننا  واخلدمة  العزاء 
باجلانب التثقيفي وتوفري فر�س منا�شبة يف خيمهم لتعريف الزائرين مبحا�شن 

كلمات اأهل البيت عليهم ال�شالم والرتويج لأخالقهم وتوجيهاتهم...
التي  الرائعة  النت�شارات  ت��وايل  مع  العام  ه��ذا  الربعني  م�شرية  5-تتزامن 
براثن  من  والرا���ش��ي  القری  من  املزيد  لتحرير  الب��ط��ال  مقاتلونا  اح��رزه��ا 
ع�شابات داع�س الرهابية.. فاإیل هوؤلء ال�شفوة من الرجال الأفذاذ يف القوات 
امل�شلحة بجميع �شنوفها وللمتطوعني امليامني ورجال الع�شائر الغياری ومقاتلي 
قوات البي�شمركة البطال نتوجه بوافر ال�شالم وبالغ الحرتام وخال�س الدعاء 
ونقول لهم اإیل الأمام يا فخرنا وعّزنا، فما هي اإل خطوات قليلة وب�شائر الن�شر 

النهائي �شتزفونها ایل �شعبكم.. 

قال ممثل املرجعية الدينية العليا ال�شيد احمد ال�شايف خالل اخلطبة الثانية 
لقد  2016/11/25م:  املوافق  اخلري/1438ه�  24/�شفر  يف  اجلمعة  ل�شالة 
انتهت الزيارة الأربعينية يف هذا العام وباأعداد مليونية ويف ظروف جيدة ونود 

الإ�شارة ایل:
اوًل: ان ال�شعب العراقي النبيل كما عّودنا قدم كل ما بو�شعه يف �شبيل اجناح 
هذه الزيارة فرغم كل معاناته واآلمه لكنه تنا�شاها وتغافل عنها م�شطرًا بذلك 
تاريخًا م�شّرفًا ي�شاف ایل �شجل تاأريخه، فما اأجوده وما اأ�شخاه وما اأ�شربه فهو 
ابنائه  ي�شعی كل  �شعبًا  يندر ان جند  �شعب معطاء وم�شياف واهد.. حيث 
بع�شهم  يومًا خلدمة   20 ایل  ت�شل  قد  زمنية  ون�شاءًا يف فرتة  و�شبابًا  �شيوخًا 
بع�شًا وخدمة �شيوفه خارج العراق وب�شخاء ل يو�شف مع الدّقة يف تنظيم هذه 
اأن  الأمور التي قد ي�شعب تنظيمها حتی يف الدول املتقدمة.. ولذلك لبد من 
الأع��وام  من  كان  مما  اأف�شل  ب�شورة  الزيارة  اجناح  يف  �شاهم  من  كل  ن�شكر 

املا�شية..
كان  القتال  �شوح  يف  ويرابطون  الآن  يقاتلون  الذين  الأع��زاء  الخ��وة  ان  ثانيًا: 
اآخر  الآن يف و�شع  الزيارة وهم  اخوانهم يف هذه  ي�شاركون  اأكرثهم  قبل ذلك 
وقد  بداع�س  امل�شماة  الرهابية  الطغمة  �شد  والعباد  البالد  عن  يدافعون  اذ 
ا�شتفادوا من بركات هذه الزيارة ال�شيء الكثري فاأفا�شت عليهم هذه الزيارة 
روح ال�شجاعة والب�شالة والإقدام فحماهم الل تعایل و�شدد رميتهم ون�شرهم 
علی عدوهم، فهم وان ُحرموا من الزيارة باأبدانهم ولكن نالوا من الثواب ما 
هو اأعظم من ذلك بالإ�شافة ایل اأن كثريًا من الزوار الكرام اأ�شركوهم يف ثواب 

زيارتهم فنالوا اأجرًا م�شاعفًا فيا ليتنا كنا معهم..
ثالثًا: ان الزيارة الأربعينية هي زيارة مليونية لي�س لها نظري بحيث هذه الأعداد 
اأ�شبحت �شيئًا ف�شيئًا يف تزايد، فحاولنا اأن نح�شي مبقدار ما ن�شتطيع وبطريقة 
امل�شاة علی ثالثة حماور فقط   تعد  ون�شبنا كامريات  الزائرين،  اأعداد  علمية 
وبداأنا  النجف..  طريق  وحم��ور  بابل  طريق  وحم��ور  بغداد  طريق  حم��ور  هي 
الذي  الرقم  ف��اإن  لذا  �شفر،  من  الع�شرين  يوم  ایل  �شفر   6 يوم  من  نح�شي 
من  وبع�س  النهار  اأوق��ات  ويف  ذكرت  التي  الثالثة  للمحاور  فقط  هو  �شاأذكره 
اأطراف الليل ب�شبب ق�شية ال�شاءة التي منعت العد ب�شورة دقيقة.. وقد و�شل 

الرقم عندنا ایل )11210367( زائرًا..

ويحررها: �شباح الطالقاين • يعّدها 

من  ا�سينية  الق�سية  عاملية  تفعيل  اىل  ندع�  الكربالئي: 
خالل زيارة االأربعني

زي��ارة  الإ���اح  ب��سعه  م��ا  ك��ل  م  ق��د النبيل  �سعبنا  ال�سايف: 
االأربعني رغم معاناته واآالمه
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و�سعت العتبة ا�سينية املقد�سة حجر اال�سا�ض مل�سروع مطار كربالء الدو ال�اقع على طريق
كربالء �� النجف،  بح�س�ر ثل املرجعية الدينية العليا يف كربالء ال�سي عبد املهدي الكربالئي وثلي 

العتبات املقد�سة يف العراق و�سخ�سيات دينية و�سيا�سية واكادية واعالمية وجمع من اها وزائري 
مدينة كربالء املقد�سة .

ًا للعراق املطار �سي�سكل َمْعَلمًا ح�ساري
ال�شيخ عبد  املقد�شة  للعتبة احل�شينية  ال�شرعي  املتويل  وقال 
مطار  ان"  ال�شا�س  حجر  و�شع  ب�شدد  الكربالئي  املهدي 
انه  ایل  ا�شافة  للمحافظة  ا�شتحقاق  هو  ال��دويل  كربالء 
ا�شتحقاق لزائري مرقدي المام احل�شني واخيه ابي الف�شل 

العبا�س )عليهما ال�شالم(".
ال���)50(  يقارب  ما  �شنويًا  ت�شتقبل  املحافظة  ان"  وا�شاف 
مليون زائر، من بينهم زوار عرب واجانب، واأخذت اأعدادهم 
ا�شبحت  كربالء  ومدينة  املا�شية،  ال�شنوات  خالل  تتزايد 
مدينة عاملية، لذا علينا ان نوفر اخلدمات لهذه املدينة، وحق 

الزائرين علينا ان نوفر لهم الح�شن والف�شل".

الكبرية  ال�شتثمارّية  ان" امل�شاريع  ال�شرعي  املتويل  واأو�شح 
والعمالقة يف العراق مُيكن حتقيُقها يف الوقت احلا�شر علی 
ما  فمتی  البالد  بها  متّر  التي  ال�شعبة  الو�شاع  من  الرغم 
والنزاهة  والإخال�س  العالية  والهّمة  لبة  ال�شُّ الإرادة  توّفرت 
تقدمي  مُيكن   حينئذ اأف�شل،  هو  ما  لتقدمي  القلب  وحرقة 

الكثري من امل�شاريع ال�شتثمارّية واخلدمّية".
علی   احلفا اأج��ل  من  ت�شّحي  و  تقاتل  ي��ٌد  هناك  وتابع" 
يف  الإخ��وة  ُنطمِئُن  نحن  تبني،  ي��ٌد  وهناك  البلد  ه��ذا  اأم��ن 
املحافظات الأخری اأّن هذا امل�شروع لي�س علی نحو التزاحم 
لُيكمل  واإمّنا جاء  الأخری  املحافظات  املطارات يف  بقّية  مع 
م من بقّية املطارات ليكون َمْعَلمًا ح�شارّيًا  اخلدمات التي ُتقدَّ

تقاريرتقارير

العتبة الحسينية المقدسة
تضع حجر األساس لمطار كربالء الدولي بتصميم وتنفيذ شركات عالمية 

• تقرير: �شالم الطائي  
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الل  فن�شاأل  العراق،  يف  احل�شارّية  املعامل  ایل  ُي�شاف  اآخر 
تعایل اأن يوّفقنا جميعًا من اأجل اإكمال هذا امل�شروع وهبوط 

اأّول طائرة فيه".
نقلة عمرانية وااز كبري 

حماف كربالء ال�شتاذ عقيل الطريحي اأثنی علی امل�شروع 
واأبدی تفاوؤله قائال" نبارك لأهايل كربالء وللح�شور الكرمي 
املبا�شرة بهذا ال�شرح الكبري الذي �شي�شكل بالفعل نقلة نوعية 
ا�شا�شية يف خمتلف املجالت و لي�س يف كربالء فقط وامنا يف 
بقية املحافظات لن كربالء اليوم متثل واجهة ح�شارية من 

واجهات هذا البلد بل من واجهات عاملنا ال�شالمي".
يكتمل  ان  علی  جميعا  ونتعاون  جهودنا  واأ�شاف" لتت�شافر   
هذا املنجز الكبري ويتحقق فعال، وهذا  يتطلب منا ان نكون 
علی م�شتوی هذه امل�شوؤولية، وان  ُيِعني بع�شنا بع�شا ويع�شد 
بع�شنا بع�شا، وباإذن الل تعایل �شيتحقق هذا الجناز الكبري 
اهايل  عليه ويف مقدمتهم  تعاونوا  الذين  بف�شل همة جميع 

كربالء".
ال�سركة املنفذة من ال�سركات العاملية

مدير �شركة خريات ال�شبطني املهند�س فوزي ال�شاهر حتدث 
علی  �شين�شاأ  اأن" املطار  قائال  الفنية   التفا�شيل  بع�س  عن 

مليون   250 ایل  ت�شل  وبكلفة   دو األف   18 قدرها  م�شاحة 
 )25����2( قدرها  ا�شتيعابية  وبطاقة  اویل،  كمرحلة  دولر 
 )ADBI( �شركة  �شممته  وق��د  �شنويا،  م�شافر  مليون 
ال��ف��رن�����ش��ي��ة و���ش��ي��ن��ف��ذ م���ن ق��ب��ل احت����اد ���ش��رك��ات خ���ريات 
الر�شا  وموعة  الربيطانية  كوبرجي�س  و�شركة  ال�شبطني 

لال�شتثمارات".
املعروفة  ال�شركات  من  تعد  الربيطانية  ال�شركة  ان  واأكد" 
واأجهزتها  اجل��وي��ة،  امل��الح��ة  منظومات  بت�شنيع  ع��امل��ي��ًا 

ومعداتها موجودة يف اأكرث من 300 مطار يف العامل".
املطار وفق متطلبات الطريان املد العاملي

الأعرجي"  �شامي  الوطنية  ال�شتثمار  هيئة  رئي�س  قال  فيما 
يف  �شتنجز  ال���دويل،  كربالء  مطار  من  الأویل  املرحلة  اإن 
الن�شف الثاين من العام املقبل، و�شيتم ت�شغيله ليكون جاهزًا 
�شينفذ  اأن" املطار  مبينًا  �شنويًا"،  مليوين م�شافر  ل�شتقبال 
وجتهز اأنظمته من قبل �شركة بريطانية معروفة وذات �شمعة 

دولية كبرية ".
امل�شروع  اأعمال  اأن  من  مطمئنة  الهياأة  اأن"  الأعرجي  وبني 
مهمًا  امل��ط��ار  ه��ذا  و�شيكون  لها  خمطط  م��ا  وف��ق  �شت�شري 

واأ�شا�شيًا ووفق متطلبات الطريان املدين العاملي".
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دعامة للبناء التعليمي أم هدم له؟
تتباين االآراء ووجهات النظر ح�ل م��س�ع الدرو�ض اخل�س��سية فالبع�ض يعتها ظاهرة 

دخيلة يتحتم على املعنيني معاجلتها فيما يعتها اآخرون �سرورة ال منا�ض منها نتيجة 
تردي القطاع الرتب�ي وعدم قدرته على االيفاء تطلبات التعليم.

لة )الرو�سة ا�سينية( جمعت كل االآراء يف التحقيق التا ليت�سنى للقار االملام 
باأبعاد امل��س�ع ومعرفة تفا�سيله.

•رير: ف�شل ال�شريفي  •قيق: �شالم الطائي

الدروس الخصوصية

تحقيقتحقيق

أم هدم له؟أم هدم له؟
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ظاهرة دخيلة 
ك��رب��الء،  ج��ام��ع��ة  يف  النف�س  ع��ل��م  ق�شم  رئ��ي�����س 
حتدث  الزيرجاوي   احل�شني  عبد  احمد  الدكتور 
اخل�شو�شية  الدرو�س  ظاهرة  تنامي  ا�شباب  عن 
ظاهرة  اإن  قائال"  والرتبوية  النف�شية  وابعادها 

يف  انت�شرت  وقد  املجتمع،  علی  دخيلة  اخل�شو�شية  الدرو�س 
يف  التعليم  م�شتوی  تدين  منها  عدة  ل�شباب  الخ��رية  الآون��ة 
جعل  التفاوت  وه��ذا  املجتمع،  يف  الطبقية  وظهور  ال��ع��راق، 
لهم  تختار  حيث  غريهم  عن  ابناءها  متيز  الغنية  الطبقات 
احلديث  والتوجه  خ�شو�شيني،  ومدر�شني  جيدة  مدر�شة 
اليوم ي�شع امامه  ال�شهادة اجلامعية فالطالب  نحو حت�شيل 
م�شروع التعيني واحل�شول علی وظيفة توؤمن له حياة كرمية، 
يتطلب  التخرج مما  �شهادة  علی  باحل�شول  ال  يتم  ل  وهذا 
للح�شول علی معدل  الدرو�س اخل�شو�شية   اللجوء ایل  منه 
ال�شتاذ  مع  التوا�شل  يف  وتق�شريه  الطالب  واهمال  جيد، 

ا�شا�شيا يف  يعترب عن�شرا 
تكوين هذه الظاهرة".

واأ�شاف" ان وزارة الرتبية 
ا�شدرت قرارا ين�س علی 
تعاطي  م��ن  ال�شتاذ  منع 
اخل�شو�شية،  ال���درو����س 
ومديريات الرتبية ا�شارت 
ان  ال  امل��و���ش��وع  ایل ه��ذا 
تطبيق  يف  ت��ه��اون��ا  ه��ن��اك 

النظام من قبل اجلهات املعنية مما ادی ایل خمالفة بع�س 
املدر�شني لفحوی القرار".

وبني اأن" تمعنا يت�شم بالتما�شك الجتماعي وينتمي معظم 
افراده ایل ثقافة واحدة ودين واحد اإل ان هناك تفاوتا طبقيا 
بني الفراد اي ان هناك طالب دخله متوا�شع واآخر متمكن 
ماديا وهذا ما جعل بع�س املدر�شني يهتم بالطالب املتمكن، 
الدعاية  من  ن��وع  وه��ي  تقريبه  ب��اأخ��ری  اأو  بطريقة  وي��ح��اول 
املبطنة، وبالتايل يلجاأ الطالب ایل املدر�س لتعاطي الدرو�س 
اخل�شو�شية، وهنا يظهر البعد النف�شي عند بع�س الطلبة غري 
ال�شعور بالدونية،  املتمكنني ب�شبب التمييز، مما يولد لديهم 
التوازن النف�شي وتقليل الفارق  فيلجاأ بع�شهم ملحاولة اعادة 
من خالل ال�شغط علی رب ال�شرة، والذي �شيعمل بدوره علی 
اعادة توازنه القت�شادي ويجرب نف�شه علی اقتطاع مبلغ من 

املورد ال�شهري لتوفري الدرو�س اخل�شو�شية لبنه". 

ال�زارة منعت وفر�ست عق�بات 
خليل  ومي�س  ال��رتب��وي   الخت�شا�شي  امل�����ش��رف 
بحق  املتبعة  الج�����راءات  ع��ن  حت��دث  اب��راه��ي��م، 
املخالفني قائال" ان ظاهرة التدري�س اخل�شو�شي 
ا�شبابها  ولها  العراق  انحاء  معظم  يف  م�شت�شرية 
اخل�شو�شية  ال��درو���س  ایل  الطلبة  بع�س  ويلجاأ  ودوافعها، 
مقومات  فيها  تتوفر  ل  ط��اردة  بيئة  املدر�شة  ان  لعتقادهم 
الرتبية  وزارة  منعت  وقد  الطالب،  يحتاجها  التي  النجاح 
علی  اداري����ة  ع��ق��وب��ات  وف��ر���ش��ت  اخل�شو�شية،  ال���درو����س 
املخالفني، ومنها حتويل املدر�س ایل موظف كتابي يف ديوان 
للق�شاء  اجلهود  تت�شافر  ان  يجب  لذا  املدر�شة،  او  املديرية 

علی هذه الظاهرة التي بداأت تثقل كاهل اولياء المور". 
ونوه" ان نق�س الكوادر التدري�شية يف بع�س املدار�س والذي 
يف  املخ�ش�شة  العلمية  امل��ادة  اكمال  يف  التاأخر  ایل  ي��وؤدي 
وقتها، وكذلك كرثة الطلبة املوجودين يف القاعات الدرا�شية 
يجعل بع�س الطلبة يلجوؤون 
اخل�شو�شي  التدري�س  ایل 
احلا�شل  النق�س  لتعوي�س 

يف الدرو�س".
ق�شم  دور  ب��ت��ب��ي��ان  وخ��ت��م 
يكر�س  قائال"  الإ���ش��راف 
ق�����ش��م الإ����ش���راف ج��ه��وده 
درا�شي  ع��ام  كل  بداية  يف 
للق�شاء علی هذه الظاهرة 
اخل�شو�شية،  الدرو�س  حول  توعوية  ن��دوات  باإعطاء  وذلك 
�شرورة  علی  ال��رتب��وي  ال��ك��ادر  حت��ث  ر�شمية  كتب  وتوجيه 
يقوم  كما  الرتبية،  وزارة  ال�شادرة عن  بالتعليمات  اللتزام 
الق�شم باأخذ التعهدات من املدر�شني والتي تن�س علی عدم 

تعاطي الدرو�س اخل�شو�شية".

ال��ط��ل��ب��ة واأول���ي���اءه���م ي�����س��رون ع��ل��ى ال���درو����ض 
اخل�س��سية  

عن  حتدث  عماد،  فائق  ال�شتاذ  النكليزية،  اللغة  مدر�س 
ال�شباب التي تدفع ال�شاتذة ایل تعاطي الدرو�س اخل�شو�شية 
بها  يلتزم  ان  يجب  التي  ال�ش�س  من  جملة  هنالك  فقال" 
ال�شتاذ ومنها اتقان العمل واعتماد ال�شا�س الخالقي جتاه 
الوقت  يف  يوؤ�شفنا  ما  ولكن  املحا�شرة،  تاأدية  اثناء  الطالب 
التي  بالالمبالة  يت�شفون  ال�شاتذة  من  كثريا  ان  احلا�شر 

ال�شتاذ  مع  التوا�شل  يف  وتق�شريه  الطالب  واهمال  جيد، 
ا�شا�شيا يف  يعترب عن�شرا 

ان وزارة الرتبية 
ا�شدرت قرارا ين�س علی 
تعاطي  م��ن  ال�شتاذ  منع 
اخل�شو�شية،  ال���درو����س 
ومديريات الرتبية ا�شارت 
ان  ال  امل��و���ش��وع  ایل ه��ذا 
تطبيق  يف  ت��ه��اون��ا  ه��ن��اك 

وقتها، وكذلك كرثة الطلبة املوجودين يف القاعات الدرا�شية 

يف الدرو�س

درا�شي  ع��ام  كل  بداية  يف 

ظاهرة الدروس ‚‚
الخصوصية تسببت في خلق 

مشاكل تربوية ونفسية
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نقص الكوادر التدريسية ‚‚
و تزايد اعداد الطلبة 

جعل بعضهم يلجأ الى 
الدروس الخصوصية

ترتك طابعا �شلبيا علی امل�شتوی العلمي للطالب الذي غالبا ما 
يكون ذا عالقة تاأثرية جتذبه لالأ�شتاذ، كطريقة ال�شتاذ يف 
القاء الدر�س واخالقه مع الطلبة وترغيبهم باملادة العلمية، 

كل هذه المور يجب ان تطبق داخل ال�شف املدر�شي".
الدرو�س  اتعاطی  جعلني  ال��ذي  ال�شا�شي  ال�شبب  ان  ونوه" 
اخل�شو�شية هو وجود �شعف يف م�شتويات الطلبة نتيجة عدم 
كفاءة بع�س الكوادر التدري�شية يف املدار�س، وهذا ما مل�شناه 
ون�شب  العلمية  م�شتوياتهم  وتدين  الطلبة  معاناة  خالل  من 
املدار�س  بع�س  يف  تتجاوز  ل  تكاد  التي  املنخف�شة  النجاح 
5، م�شيفا اأن، بع�س ال�شاتذة يلجوؤون ایل تعاطي الدرو�س 
علی  يجب  التي  الوظيفة  علی  ح�شولهم  لعدم  اخل�شو�شية 
اجلانب  لهذا  اللجوء  ایل  ي�شطره  مما  توفريها  احلكومة 

واعتباره م�شدر رزق بديال عن الوظيفة".
الدرو�س  لإعطاء  ن�شعی  اأننا فقط  الكثريون  واأو�شح" يعتقد 
تعاطي  علی  ي�شرون  الذين  الطالب  ويتغافل  اخل�شو�شية 
وال��ت��ي  اخل�شو�شية  ال���درو����س 
اأح�����ي�����ان�����ًا ت��ق��اب��ل 

بالرف�س من املدر�س لن�شغاله، فالق�شية لي�شت متوقفة علی 
ال�شاتذة فقط بل  هناك رغبة عند بع�س الطالب للح�شول 
علی درجات جيدة يف بع�س املواد ما يدفعهم لالنحراط يف 
الدرو�س اخل�شو�شية حتی وان كان املدر�س ملتزمًا ومراعيا 
اأمور ي�شرون  اأولياء  اأن هناك  ل�شمريه داخل املدر�شة، كما 
اأو  للتفاخر  كو�شيلة  خ�شو�شية  درو�شا  اأبنائهم  اإعطاء  علی 
رغبة يف التخل�س من �شعور التق�شري بحق اأبنائهم مقارنة 

باأبناء اأ�شدقائهم وزمالئهم. "

الظاهرة �سببها ا�سطراب االو�ساع
فيما قال مدر�س مادة الريا�شيات ح�شني حميد " ان تنامي 
الو�شاع  ا�شطراب  �شببه  اخل�شو�شية  ال��درو���س  ظاهرة 
م�شتوی  علی  اأثر  مما  والجتماعية  والقت�شادية  ال�شيا�شية 
وان  املعا�شي  و�شعه  لتح�شني  ي�شعی  املدر�س  ان  اإذ  التعليم، 
اقت�شادية  ب��اأو���ش��اع  مي��ر  ك��ون��ه  ر�شمية،  غ��ري  ب��ط��رق  ك��ان 
متطلبات  ل�شد  تكفي  ل  ال��روات��ب  ان  ع��ن  ناهيك  �شعبة 
احلياة املتزايدة خ�شو�شا اننا ن�شهد غالء يف اأ�شعار ال�شلع 
يطالب  م��ن  ه��و  الطالب  ان  كما  واخل��دم��ات، 
بالدرو�س اخل�شو�شية ولي�س هناك من يجربه 
التدري�شي  الكادر  ان  بل  املدر�شني  من  عليها 
اثناء  متكاملة  ب�شورة  التعليمية  املادة  ي�شرح 
ال���دوام  بعد  م��ا  املتبقي  ال��وق��ت  ام��ا  ال��در���س 
ان  اح��د  ي�شتطيع  ول  امل��در���س  ح��ق  م��ن  فهو 
هذا  ي�شتثمر  ان  املمكن  ومن  عليه،   يحا�شب 
مقابل  اخل�شو�شية  الدرو�س  لتعاطي  الوقت 
و�شعه  حت�شني  اأج��ل  من  امل��ادي��ة  ال�شتفادة 
املادي، ورفع امل�شتوی التعليمي للطالب الذي 
املنتهية  املراحل  يف  كليا  يعتمد  اليوم  ا�شبح 

علی الدرو�س اخل�شو�شية".

اأعباء مادية و�سغط نف�سي 
والدة الطالبني اأحمد وزهراء تقول " اأ�شبحت 
اأكره مو�شم الدرا�شة وكاأنني اأنا الطالب ذلك 
مل��ا يحدث م��ن ان��ق��الب داخ��ل امل��ن��زل، وه��ذا 
يجعلني يف حالة طوارئ دائمة حتی ان اأبنائي ل 
اأراهم اإل قلياًل علی مدار اليوم لرتباطهم مبواعيد الدرو�س 
لالأعباء  بالإ�شافة  الدرا�شي،  اليوم  انتهاء  اخل�شو�شية عقب 
اخل�شو�شية،  الدرو�س  نتيجة  اأحتملها  التي  الكبرية  املادية 
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يف  بالتفكري  اإل  الدرا�شي  العام  بدء  مع  اأن�شغل  ل  واأ�شبحت 
كيفية توفري تكاليف الدرو�س اخل�شو�شية التي ل بد اأن يح�شل 
عليها اأبنائي يف ظل الرتدي الوا�شح يف العملية التعليمية داخل 

املدار�س".

تق�سري متعمد اأم �سع�بة يف طرق التدري�ض؟ 
الطالب حممد خ�شري حتدث عن تق�شري الكوادر التدري�شية 
قائال" نحن نواجه �شعوبة يف طرق التدري�س ب�شبب عدم اهتمام 
بع�س املدر�شني يف اعطاء املادة العلمية، فاأحد املدر�شني ي�شرح 
لنا مادة يف الدر�س الواحد قد ي�شتغرق �شرحها اأ�شبوعا كامال، 
ال�شف  الطالب يف  اع��دادا كبرية من  ان هنالك  ایل  ا�شافة 

الواحد مما يوؤدي ایل الفو�شی وبالتايل عدم فهم املادة". 
اثناء  املادة  تعقيد  علی  يعملون  املدر�شني  بع�س  وا�شاف" ان 
المر  المتحان  يف  �شعبة  ا�شئلة  واعطاء  املدر�شة  يف  ال�شرح 

الذي يوؤدي ایل زيادة ن�شبة الر�شوب يف الف�شل الول والثاين، 
علی  الطالب  لإج��ب��ار  ال���ش��ات��ذة  بع�س  م��ن  متعمد  اأم��ر  وه��و 

النخراط يف الدرو�س اخل�شو�شية".

معدالت جيدة
الدرو�س  تعاطيها  م��ربرات  عن  حتدثت  علي  ا�شراء  الطالبة 
اخل�شو�شية قائلة " ان  ما يدفعنا  لأخذ الدرو�س اخل�شو�شية 
ت�شل ایل  ن�شبة جناح جيدة  ت�شاعدنا يف احل�شول علی  انها 
اكرث من 70 ومن حق كل طالب ان يطمح يف احل�شول علی 
معدلت عالية توؤهله لاللتحاق بالكليات املتميزة، ولكن هناك 
اأجورها،  ارتفاع  الدرو�س اخل�شو�شية وهي  م�شكلة يف تعاطي 
األف دينار،  الواحدة ایل اكرث من 300  اأجر املادة  فقد ي�شل 
فما ناأمله هو تخفي�س ال�شعار لتخفيف الثقل املادي عن اأولياء 

امورنا".
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لنحاول بيان �شفة واحدة من �شفاته العظيمة )�شلی الل عليه واآله و�شلم( 
وهو ما يتعلق باأخالقه الكرمية التي كان عليها يف كما ورد يف الآية ال�شريفة، 

واأهم مو�شوعات التي �شينم بيانه:
- اأوًل: الناحية البالغية والأ�شلوبية:

1- اإنَّ الآية ال�شريفة جاءت �شمن اآيات جواب الق�شم التي اأق�شم الل بها: 
)ن  َوالَقَلِم َوَما َي�ْشُطُروَن()2(، والق�شم بطبيعة احلال يدل علی اأمر عظيم 

يريد الل تعایل بيانه، ويف ذلك كمال التعظيم والتوكيد علی ُخُلِقه الكرمي.
احلرف  با�شتعمال  التوكيد  اأ�شاليب  من  باإ�شلوب  ال�شريفة  الآية  ابتداأت   -2
( والذي يفيد التوكيد، كما بني ذلك النحاة، والتوكيد ل ي�شتعمل اإل يف  )اإنَّ
دًا يف احُلْكم، اأو اأْن يكوَن ُمْنِكًرا للُحْكم،  دِّ حالت منها: اأْن يكوَن املخاَطُب ُمرَتَ

كما بني ذلك البالغيون.
الفعلية،  اجلملة  من اخلطاب يف  اآَك��ُد  الإ�شمية  اجلملة  اإنَّ اخلطاب يف   -3
وقد وردت الآية املباركة باجلملة الإ�شمية فا�شتبدل ا�شمه ال�شريف )حممد( 

.) َعِظيم َك َلَعَلی ُخُلق ب�شمري املخاطب )ك(، )َواإِنَّ
4- اإنَّ التوكيد لبيان عظمة الإخبار يكون اآكد يف اجلملة الإ�شمية كما تقدم 
(، ويكرث زيادة بهما )اجلملة  ب�شورة عامة، ويزداد توكيًدا مع احلرف )اإنَّ
( مع )الالم( يف اخلرب )َلَعَلی(، ويزداد التوكيد اأكرث بالثالثة  الإ�شمية  اإنَّ
تمعة )اجلملة الإ�شمية  اإنَّ  الالم يف اخلرب( وُكلُّها قد توافرت يف الآية 

ال�شريفة. 
ٌد يف احُلْكِم،  5- لقد ذكر العلماء اأنَّ التوكيد قد ي�شتعمل لأنَّ املخاَطب مرتدِّ
الآية  اأ�شلوب  ففي  ا،  اأي�شً وتقويِتِه  احُلْكِم  ل�شرِف  وي�شتعمل  للُحْكِم،  ُمْنِكٌر  اأو 
ال�شريفة حتققت اأمور ثالثة: اأ- املرتددون قد رفع الل ترددهم. ب-املنكرون 

مبقام  وت�شديقهم  اإميانهم  الل  ی  َق��وَّ املوؤمنون  ج-  اإنكارهم.  الل  دفع  قد 
ر�شول الل "�شلی الل عليه واآله و�شلم"، وبيان �شرفه ومقامه.

اأو  التعظيم  منها  �شتی  ملوارد  ا�شتعماله  يكون  النكرة(  )اأي  التنكري  اإنَّ   -6
( نكرة،  ُخُلق( التكثري وغريهما علی وفق القرينة امل�شاحبة له، وقد ورد لف
(، فورد باإحدی �شيغ املبالغة علی وزن  لكنه مت بيان املراد بها بو�شفه )َعِظيم

)فعيل(، ويف ذلك بيان عظمة ذلك اخللق الذي عليه النبي.
من خالل ما تقدم من اأ�شلوب اخلطاب يف الآية ال�شريفة نكون علی معرفة 
تامة بعظمة اخلطاب وما يتعلق به، فهل هناك �شك اأو تردد اأو اإنكار لعظمة 

ومقام ر�شول الل "�شلی الل عليه واآله و�شلم".
- ثانًيا: الناحية الو�شفية:

عامة،  ب�شورة  و�شلم(  واآل��ه  عليه  الل  )�شلی  الل  ر�شول  مقام  بيان   -1
التي  الأ�شاليب  معرفته من خالل  ما ميكن  وهذا  ب�شورة خا�شة،  واأخالقه 

وردت فيها الآية ال�شريفة كما تقدم. )3( 
2- بيان منزلة الأخالق، واأهميتها، ومقامها، و�شرفها، ولذلك كان اخلطاب 
حولها، من دون غريها من ال�شفات الأخری كالعلم، وال�شجاعة، والقيادة 
تتفرع منه  الذي  الأ�شل،  التي هي من فروع هذا  امل�شطلحات  وغريها من 

املكارم. )4( 
3- تاأكيد الر�شالة الإ�شالمية علی م�شاألة عقلية َت�شامل عليها العقالء كلهم 
القدمية  الفل�شفة  مدار  هو  وهذا  لالإن�شان،  بالن�شبة  الأخ��الق  اأهمية  وهي 
الأنظمة  اأنواع  بيان  يف  يومنا،  اإیل  الإغريق  منذ  عامة  للفال�شفة  واحلديثة 
الفردية  �شعادته  يحقق  اأن  ميكنه  ل  فالإن�شان  الإن�شان،  �شعادة  حتقق  التي 

والجتماعية من غري الرتبية علی اخللق العظيم.

• د. ال�سي عماد الكاظمي 

اإنَّ القراءة االأولية ل�ج�د ر�س�ل اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( يف القراآن الكر ت�حي اإىل بيان �سفات عظيمة قد لَّى 
بها، وقد ذكرها للتاأكيد عليها، وبيان اأثرها الرتب�ي على االإن�سان ب�س�رة عامة، وعلى الذي يت�سدى الأم�ر امل�سلمني ب�س�رة 

خا�سة،وتلك ال�سفات يجب اأْن علها ن�سب اأعيننا اإْن اأردنا اأْن نتخذه اأ�س�ة لنا يف ال��س�ل اإىل ر�سا اهلل تعاىل، ف�ساًل عن تهذيب 
اأنف�سنا، واالرتقاء بها نح� الكمال االإن�سا، كما قال عز وجل:)َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َر�ُس�ِل اهلِل اأُ�ْسَ�ة َح�َسَنة مِلَْن َكاَن َيْرُج� اهلَل 

َوالَيْ�َم االآِخَر َوَذَكَر اهلَل َكِثرًيا()1( .

مقاالتمقاالت

()األسوة الحسنة برسول اهللا
(َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم)
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بينما البهلول �شائر يوما واإذا به يتفاجاأ مب�شادة كالمية بني موعة 
�شباب وخالف حاد فهذا يتهم ذاك باأنه اخطا ويجب ان نقطع عالقتنا 
ال�شوء  �شديق  يتجنب  ب��ان  راأي��ه  يعطي  وثالث  اخلطاأ  يوؤكد  واآخ��ر  به 
واملخطئ  يتهمهم باخلطاأ واأنه هو من يقف علی جادة ال�شواب فقط 

وهكذا.
 توقف بهلول و�شط ال�شارع ويديه علی خ�شره ويحدق مبقلتيه علی هذا 
املنظر العجيب ، فهز يده وقال لهم هل انتم �شباب حتبون كرة القدم؟

نعم وما دخل الكرة بهذه امل�شكلة ؟
بحلقة ويف  ونتحدث... جل�شوا جميعا  تلك احلديقة  لنجل�س يف  تعالوا 

و�شطها بهلول وبدا احلديث بال�شوؤال
وي�شن  اخل�شم  فيقطعها  باخلطاأ  الكرة  ميرر  لعبا  ان  يحدث  هل   �

هجمة معاك�شة؟
� نعم كثريا ما حت�شل مثل هذه احلالة

ويرتكون  الي��دي  مكتويف  واحلار�س  الدفاع   يقف  هل  الهجمة  وعند   �
اخل�شوم لي�شجلوا هدفا ام يدافعون؟ 

� طبعا يدافعون
� ملاذا 

� لن الهدف يعني خ�شارة الفريق 
� وملاذا ل يرتكون الكرة ويطلبون من الالعب املخطئ ان يقطعها لأنه 

اأخطاأ ؟
اأذهلهم ال�شوؤال... وتابع بهلول 

منكم  يخطئ  من  حياتكم،  تعلموه يف  مهم  القدم  كرة  من  در�س  هذا 
يجب ان ت�شححوا له اخلطاأ، ل ان تقطعوا العالقة معه مثل الالعب 
املخطئ وفريقه، واإذا قطعتم عالقتكم به فكلكم خا�شرون مثل الفريق 
املخطئ  الالعب  ولي�س  بكامله  الالعب فيخ�شر  الذي ل ي�شحح خطاأ 
عندما ت�شبب يف ت�شجيل هدف يف مرماهم، وعند قطع الكرة والفوز 
يعني اأن الفريق بكامله فاز، وعند التغا�شي عن اخلطاأ فكلكم فائزون.

تعلموا الت�شامح

•  �شامي املنذريفكرة قلم

بهلول والتسامح 

العلمي  العقل  ودين  ال�شليمة،  الفطرة  دين  الإ�شالم  اأنَّ  علی  التاأكيد   -4
ال�شقاء  من  اخلال�س  ودي��ن  والأم���ان،  وال�شالم  املحبة  ودي��ن  والعملي، 
مل  اإْن  الفا�شلة  بالأخالق  التخلق  نحو  تبعث  ال�شليمة  فالفطرة  والعداء، 

تتعر�س ملا يحرفها عن قوامها.
ال�شجايا؛  تلك  فيهم  تتوافر  اأْن  الذين يجب  الأمة،  قادة  بيان �شفات   -5
ل  باأفعالهم  ن��راه��ا  التي  باأخالقهم  الآخ��ري��ن  لقيادة  موؤهلني  ليكونوا 
عائهم، وهذا ما كان يف النبي قوًل وفعاًل، وقد اأ�شارت اإیل ذلك اآيات  بادِّ
اأخری منها قوله تعایل خماطًبا نبيه: )َفِبَما َرْحَمة ِمَن الِل ِلْنَت َلُهْم َوَلْو 
َلُهْم  َوا�ْشَتْغِفْر  َعْنُهْم  َفاْعُف  َحْوِلَك  ِمْن  وا  لْنَف�شُّ الَقْلِب   ََغِلي ا  َفظ ُكْنَت 
َو�َشاِوْرُهْم يِف الأَْمِر( )5(، فالقائد واملربي وُكلُّ م�شوؤول يجب اأْن يكون علی 
خلق رفيع، فاأخالقه تتفرع عنها )الرحمة، والعفو، والتوا�شع( يف قيادته 

واإدارته لالآخرين فيكون قدوة لهم. )6(  
- ثالًثا: مقام الأخالق عند ر�شول الأخالق.

هناك اأحاديث كثرية ذكرها النبي )�شلی الل عليه واآله و�شلم( يف بيان 
عظمة الأخالق ومقامها، وما يجب القيام به، والبتعاد عنه، وقد اأكدت 
ذلك �شريته املباركة مع النا�س كلهم، ولالأخالق اآثار كثرية كما وردت يف 

اأحاديثه، نذكر منها:
اأح�شنهم  اإمياًنا  املوؤمنني  اأكمل  ))اإنَّ  عنه �س:  روي   / الإمي��ان  كمال   -1

اأخالًقا((. )7( 
2- ثقل امليزان / روي عنه �س: ))ما من �شيء اأثقل يف امليزان من خلق 

ح�شن((. )8( 
3- غاية البعثة / روي عنه �س: ))اإمنا بعثت لأمتم مكارم الأخالق((.)9( 
اإيل واأقربكم مني يوم  اأحبَّكم  4- حمبة النبي له / روي عنه �س: ))اإنَّ 

القيامة ل�ًشا اأح�شنُكم اأخالًقا، واأ�شدكم توا�شًعا((. )10( 
الرفيعة / روي عنه �س: ))اإنَّ الرجل يدرك بح�شن خلقه  5- الدرجات 

درجة ال�شائم القائم((. )11( 
فمحبة النبي )�شلی الل عليه واآله و�شلم( يف التاأ�شي به، مبحبة الأخالق يف 
�شدق القول والعمل وجهاد النف�س والأمر باملعروف وغريها من املكارم.. 

َفنا الل جزًءا  فهذا هو ر�شول الل )�شلی الل عليه واآله و�شلم( الذي َعرَّ
اإذا كانوا يرجون الل واليوم الآخر..  ي به  للتاأ�شِّ من مقامه، ودعا العباد 
لأنَّ  ونطيعه؛  اإليه  فلن�شتمع  حمبته،  عي  ويدَّ اإليه،  ينتمي  مَلْن  ا  وخ�شو�شً

املحبَّ ملن اأحبَّ مطيُع كما يفرت�س العقل ذلك.

اله�ام�ض:
)1( �شورة الأحزاب: الآبة 21

)2( �شورة القلم: الآية 1
)3( للتف�شيل ينظر مثاًل: الطرب�شي، الف�شل بن احل�شن: مكارم الأخالق �س21   

)4( للتف�شيل ينظر مثاًل: الاقي، حممد مهدي: جامع ال�شعادات.
)5( �شورة اآل عمران/159

)6( وهذه الآية ال�شريفة حتتاج اإیل بيان وتف�شيل ياأتي يف حمله اإن �شاء الل، ملا فيها من 
درو�س وعرب نافعة.

)7( احلراين، احل�شن بن �شعبة: حتف العقول �س47
)8( العالمة املجل�شي: بحار الأنوار ج68 �س383

)9( املتقي الهندي: كنز العمال ج3 �س16
)10( العالمة املجل�شي: بحار الأنوار ج68 �س385

)11( الري�شهري، حممد: ميزان احلكمة ج3 1074
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دور اإلمام الحسين في إحياء نظرية اإلمامة اإللهية

بحوثبحوث

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

وظلت ت�ستمر يف قل�ب النا�ض االأحرار حتى 
 يف تاري ي�منا هذا، كانت من اأهم ما حد

)اال�سالم( ومن اأهم ما ُفر�ض علينا ب��سفنا 
�سيعة االإمام ا�سني درا�سته واملداقة فيه 

والنظرة اإليه من منظ�ر جديد.
)و�سنحاول يف هذه ال�سفحات( اإلقاء ال�س�ء 

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

اقل، فالبح يبداأ بداأ و�ساية االأنبياء يف 
القراآن وي�ستمر بالق�ل عن ا�سطفاء الر�س�ل 

ا واأوالده كاأو�سياء  سلى اهلل عليه واآله( علي�(
له و يحلل مبح ال��ساية واالإمامة باخت�سار 
وينتقل اإىل كيفية تبيان االإمامني املع�س�مني 

علي وابنه الكر ا�سن )عليهما ال�سالم( 
قهما االأ�سا�سي يف الدين االإلهي وي�سل اإىل 
دور االإمام ا�سني ونه�سته يف تعزيز نظرية 

االإمامة.

مد رحيمى خ�يكا .د. اأ�سغر منتظر القائم  • د •
اجلزء الثا •

اإلمام الحسن وإحياء اإلمامة
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روي اأنه ملا فر علي بن اأبي طالب عليه ال�شالم من حرب اجلمل 
لبنه  وق��ال   ، عنها  فتاأخر  اجلمعة  وح�شرت  مر�س  له  عر�س   ،
عليه  احل�شن  فاأقبل   ، بالنا�س  فاجمع  بنی  يا  انطلق   : احل�شن 
ال�شالم اإیل امل�شجد ، فلما ا�شتقر علی املنرب حمد الل واأثنی عليه 
وت�شهد و�شلی علی ر�شول الل �شلی الل عليه واآله ، ثم قال : اأيها 
النا�س ! اإن الل اختارنا لنف�شه ، وارت�شانا لدينه ، وا�شطفانا علی 
خلقه ، واأنزل علينا كتابه ووحيه ، واأمُي الل ل ينق�شنا اأحد من 
حقنا �شيئا ، اإل انتق�شه الل من حقه، يف عاجل دنياه واآخرته، ول 
يكون علينا دولة اإل كانت لنا العاقبة، ولتعلُمنَّ نباأَه بعد حني . ثم 
جمع بالنا�س وبلغ اأباه كالمه، فلما ان�شرف اإیل اأبيه عليه ال�شالم 
نظر اإليه، فما ملك عربته اأن �شالت علی خّديه ، ثم ا�شتدناه اإليه 
بع�س  بع�شها من  ذرية  واأم��ي  اأنت  باأبي   : وقال  عينيه  بني  فقبل 

والل �شميع عليم )امل�شعودي، مروج الذهب، ج3: 9(.
بيان  اأبيه يف  �شنة  اتبع  ال�شالم  عليه  الإم��ام احل�شن  اأن  واملعلوم 
مكانة اأهل البيت وما اأن �شنحت له فر�شة اإل واأ�شار اإیل حقهم 

الإلهي يف اخلالفة والو�شاية. 
اأما املثال الثاين الذي ميكننا الإ�شارة اإليه هو مناظرته يف ل�س 
اأكرم  اإذ قال فيه: » »اأنا �شعبة من خري ال�شعب ، واآبائي  معاوية 
العرب ، لنا الفخر والن�شب وال�شماحة عند احل�شب ، ونحن من 
خري  �شجرة اأنبتت فروعا نامية، واأثمارا زاكية ، واأبدانا قائمة ، 
فيها اأ�شل الإ�شالم ، وعلم النبوة ، َفَعَلونا حني �شمخ بنا الفخر، 
 ، تنزف  ل  زاخ��رة  بحور  ونحن  العز،  بنا  امتنع  حني  وا�شتطلنا 
وجبال �شاخمة ل تقهر« فتكلم مروان بن احلكم واملغرية بن �شعبة 
وو�شعوه واأبيه، فتكلم احل�شن عليه ال�شالم فقال:»يا مروان اأُجْبنًا 
وخورًا و�شعفًا وعجزًا، زعمت اأين مدحت نف�شي واأنا ابن ر�شول 
يبذخ  واإمن��ا  اجلنة،  اأهل  �شباب  �شيد  واأن��ا  باأنفي  و�شمخت  الل، 
ويتكرب-ويلك-من يريد رفع نف�شه، ويتبجح من يريد ال�شتطالة، 
فاأما نحن فاأهل بيت الرحمة، ومعدن الكرامة، ومو�شع اخلرية، 
وكنز الإميان، ورمح الإ�شالم، و�شيف الدين . اإل ت�شمت ثكلتك 
عن  به  ت�شتغني  مبي�شم  واأ�ِشُمَك  بالهوائل،  اأرميك  ان  قبل  اأمك 
فيه  وّليت  الذي  اليوم  اأيف  وامللوك  بالنهاب  اإيابك  فاأما  ا�شمك، 
مهزوما، وانحجزت مذعورا، فكانت غنيمتك هزميتك، وغدرك  
بطلحة حني غدرت به فقتلته، قبحًا لك، ما اأغل جلدة وجهك«. 
احل�شن  اإليه  فالتفت  مبهوتا،  املغرية  وبقي  راأ�شه  مروان  فنك�س 
فاأفاخرك،  قري�س  من  اأنت  ما  ثقيف  فقال:»اأعور  ال�شالم  عليه 
غّذانا  الن�شاء،  و�شيدة  الإماء  خرية  ابن  اأنا  ويحك،  يا  اأجهلتني 
تبارك وتعایل، فعلمنا  بعلم الل  واآله  ر�شول الل �شلی الل عليه 
تاأويل القراآن وم�شكالت الأحكام، لنا العزة العليا والفخر وال�شناء 
. واأنت من قوم مل يثبت لهم يف اجلاهلية ن�شب، ول لهم يف الإ�شالم 
ن�شيب، عبد اأبق ما له والفتخار عن م�شادمة الليوث واح�شة 

 ، الذمار  نحمي  القادة،  املذاويد  ونحن  ال�شادة  نحن  الأق��ران، 
اأ�ِشرَت  ثم   . الأبكار  ابن جنيبات  واأنا  العار،  �شاحتنا  وننفي عن 
زعمت اإیل و�شي خري الأنبياء، وكان هو بعجزك اأب�شر، وبخورك 
اأعلم، وكنت للرد عليك منه  اأهال، لوغرك يف �شدرك وبدو الغدر 
اأنك  وزعمك  ع�شدا.  امل�شلني  ليتخذ  يكن  مل  هيهات  عينك  يف 
اأمك،  لو كنت ب�شفني بزعارة قي�س وحلم ثقيف، فبماذا ثكلتك 
لو  اأما والل  اأبعجزك عند املقامات وفرارك عند املجاح�شات ؟ 
التّفت عليك من اأمري املوؤمنني الأ�شاجع، لعلمت اأنه ل مينعه منك 
املوانع، ولقامت عليك املرنات الهوالع. واما زعارة قي�س، فما اأنت 
وقي�شا، اإمنا اأنت عبد ابق فثقف، ف�شمي ثقيفا فاحتل لنف�شك من 
غريها، فل�شت من رجالها، اأنت مبعاجلة ال�شرك وموالج الزرائب 

اعرف منك باحلروف« )القيومي، �شحيفة احل�شن، 284(.
واملعلوم اأن الإمام احل�شن قد ا�شتغل الفر�شة ال�شانحة يف ل�س 
معاوية وبنّي اأو�شاف اأهل البيت )عليهم ال�شالم( بذريعة املحاجة 
مع مروان بن حكم وقارن بني �شجرة ر�شول الل الطيبة املت�شلة 

اإیل ها�شم و�شجرة اأبي �شفيان اخلبيثة امللعونة.
االإمام ا�سني واإحياء نظرية االإمامة االإلهية

ل�شك  اأن واقعة عا�شوراء و�شهادة الإمام احل�شني يف املحرم �شنة 
60 الهجرية، من اأهم ما حدث يف التاريخ وله تاأثريه البالغ علی 

هوية ال�شيعة وم�شري الأنا�س الأحرار.
نعلم اأن مو�شوع ثورة الإمام احل�شني  وما يتعلق بها من الأهداف 
وغريهم  امل�شلمون  العلماء  تدار�شه  ما  اأه��م  من  و...  وال��دواف��ع 
اإليه ال�شيعة  طوال القرون املا�شية اإذا دققنا النظر يف ما ذهب 
يف حتليل ما قام به الإمام نعلم اأن ما طرحوا يف هذا امل�شمار ل 

يخرج من عّدة حماور منها اثنان �شارا اأكرث �شهرة و�شيوعا:
هذه  عود  ا�شتد  احلكومة،  ت�شكيل  الثورة  من  الإم��ام  هدف  -اأن 
ال�شيخ نعمة الل  اآية الل  الراهن علی يدي  النظرية يف ع�شرنا 

ال�شاحلي يف كتابه )�شهيد جاويد( )ال�شهيد اخلالد(
-اأن الهدف من خروج الإمام وثورته طلب ال�شهادة وال�شت�شهاد 
�شايف  الل  اآية  النظرية  هذه  عن  دافع  قد  تعایل،  الل  لر�شوان 
ال�شهيد  )احل�شني  اآك���اه«  �شهيد  »ح�شني  كتابه  يف  الكلايكاين 

الواعي(.
نحن يف هذه املقالة نهدف اإیل اأن نلقي ال�شوء علی دوافع الإمام 
يف نه�شته القيمة واأهدافه التي ظلت مكمونة وراء غبار الزمان 
اأو الغفلة، تتبع هذه املقالة باملنهج التحليلي � الو�شفي وبال�شتناد 
يطمح  كان  الإم��ام  اأن  فر�شية  الأ�شيلة،  التاريخية  بالن�شو�س 
اإیل اإحياء نظرية الإمامة التي ت�شتوعب نظريات اأخری طرحها 

الدار�شون الآخرون.
دور االإمام ا�سني يف اإحياء م�سروعية االإمامة االإلهية
كانت بدايات نه�شة الإمام احل�شني يف املدنية النبوية حني دعاه 
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الإمام  اأن  ونعلم  معاوية،  بن  يزيد  مع  البيعة  اإیل  عتبة  بن  وليد 
مكانة  ال��وايل  اأم��ام  ي�شرح  وطفق  وليد  حكومة  مقّر  يف  ح�شر 
ال�شيا�شية  احلرجة  الظروف  بني  و  الإ�شالم  يف  الإلهية  الإمامة 
احلاكم  ال�شيا�شي  النظام  علی  امل�شتويل  الف�شاد  و  والجتماعية 
ح باأّن البيعة مع يزيد بن معاوية اأمر باطل جذرا: » اإنا اأهل  و�شرَّ
بيت النبوة ومعدن الر�شالة وخمتلف املالئكة وبنا فتح الّل وبنا 
ختم الّل ويزيد رج�ل ف�ا�شق �شارب اخلمر، قاتل النف�س املحرمة 
، معلن بالف�شق ومثلي ل يبايع مثله ولكن ن�شبح وت�شبحون وننظر 

وتنظرون ، اأّينا اأحق باخلال فة والبيعة « .
كما راأينا اأنه مل يعرتف الإمام ب�شرعية احلكومة الأموية لأ�شباب 

عّدة: 
الإ�شالم  اأ�شول  حمل  حّلت  حيث  اجلاهلية،  الع�شبية  بثُّ    -1

الطاهرة  ))اأحمد اأمني ، �شحی ال�شالم ،�س45( 
2- قتل ال�شيعة وتدمري بنيان الدين النبوي واإيجاد جّو من الرعب، 
يقول الإمام يف كتاب له اإیل معاوية:»األ�شَت القاتل ِحجرًا اأخا كندة 
وي�شتعظمون  الظلم  ينكرون  كانوا  الذين  العابدين  وامل�شّلني   ،
البدع ، َول َيخاُفوَن يف الل َلْوَمَة لِئم ، ثّم قتلتهم ظلمًا وعدوانًا 
من بعد ما كنت اأعطيتهم الأميان املغّلظة ، واملواثيق املوؤّكدة ، ول 
تاأخذهم بحدث كان بينك وبينهم ، ول باإحنة جتدها يف نف�شك ؟ 
اأول�شَت قاتل عمرو بن احلمق �شاحب ر�شول الل )�شّلی الل عليه 
واآله( ، العبد ال�شالح الذي اأبَلتُه العبادة فنحل ج�شمه ، وا�شفّر 
لونه ، بعدما اأّمنته واأعطيته من عهود الل ومواثيقه ما لو اأعطيته 
 ، قتلته جراأًة علی رّبك  ثّم   ، راأ�س اجلبل  اإليك من  لنزل  طائرًا 

وا�شتخفافًا بذلك العهد ؟« )البالذري، ج5: 1973(.

النا�س للعب واللهو والف�شاد، كانت  الف�شاد  وتخ�شيع  3- ترويج 
والنا�س  الأخالقي  الف�شاد  مركز  اأمية  بني  عهد  النبوية  املدينة 
ج  )امل�شعودي،   بهما  يتعلق  وما  وال�شراب  بالغناء  ي�شغلون  دوما 

.) 77 ، 3
والقومية،  الطائفية  الع�شبية  وترويج  واجلور  الظلم  انت�شار   -4
اأمر  بل  ح�شب  الإيرانيني  للموايل  حق  اأي  ليراعي  معاوية  كان 
فتوح  القي�س ).)البالذري  بن  اأحنف  بقتل جماعة منهم فمنعه 

البلدان، 394 ( 
اأ�ّش�شها معاوية، كان معاوية �شاحب دهاء ومكر  انت�شار بدع   -5
وكان يتم�شك بكل ما يف متناول يديه للو�شول اإیل مراميه اخلبيثة.

و من اأهم ما قام به معاوية يف دولته ما يلي:
-بادئ الأمر، عزم معاوية علی حذف ا�شم ر�شول الل مب�شاعدة 
اأهل الف�شق والنفاق )زبري بن بكار، الخبار املوفقيات ،�س577 (
اأبيه  بن  زي��اد  اأخ��وة  م�شاألة  للهجرة   44 �شنة  يف  معاوية  -اأعلن 
املقد�شة  النبي  �شنن  تعار�س  منحو�شة  �شنة  و�شّن  امل�شجد  يف 
الطاهرة وفتح باب املكروهات والبدع)امل�شعودی ،مروج الذهب 
بكتابه  العمل اخلبيث  الإم��ام هذا  ،ج 3،���س16 (  وقد  عار�س 
فرا�س  علی  املولود  �شمّية  بن  زياد  املّدعي  اأول�شَت  معاوية:  اإیل 
اأبيك، وقد قال ر�شول الل )�شّلی  اأّنه ابن  عبيد ثقيف، فزعمت 
الل عليه واآله( : » الولد للفرا�س وللعاهر احلجر « ، فرتكت �شّنة 
�شّلطته  ثّم  تعّمدًا، وتبعت هواك بغري هدی من الل،  ر�شول الل 
علی العراقني يقطع اأيدي امل�شلمني واأرجلهم ، وي�شمل اأعينهم ، 
وي�شلبهم علی جذوع النخل ، كاأّنك ل�شت من هذه الأّمة ، ولي�شوا 

منك ؟«)البالذري، ان�شاب ال�شراف، ج 5 ،�س1973 (
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وال�شتنتاجات  التجارب  وعر�س  النظريات  بكتابة  م�شغول  وال��ع��امل  عاما  ثمانون 
فريمي  ال��ع��امل  ك�شف  ان  منذ  الن�����ش��ان  ج�شم  علی  ال�شعاعي  ال��ت��اأث��ري  بخ�شو�س 
)Enrico Fermi( يف العام 1934 ان التعر�س لالأ�شعة يوؤدي ایل حدوث تغريات 
التغيري  بان  الباحثني  من  حلقه  من  ذلك  واكد  احلية،  الكائنات  اأن�شجة  يف  كيميائية 

يظهر خالل فرتة زمنية ق�شرية او بعد فرتة من الزمن او يف الأجيال املتعاقبة.
ال يف حال  الن�شان  تهدد حياة  ول  �شلبية  لي�شت  النووية  الطاقة  فان  وبطبيعة احلال 
ذرات  علی  خطرا  لت�شكل  ذراتها  ببنية  التالعب  طريق  عن  لها  ال�شلبي  ال�شتخدام 
الرياح التي متر من م�شادر انبعاثها وتوؤثر علی املياه التي ت�شري مبحاذاتها وتوؤثر علی 

الرتبة حتی وان خزنت يف اعماقها.
يف  اودع  وتعایل-  -�شبحانه  الل  بان  نلم�س  الكبرية  ال�شتك�شافات  تلك  ام��ام  ولعلنا 
ال�شماوات والأر�س ا�شرار وخفايا ومنحنا العقل لكت�شافها وا�شتخدامها مبا هو نافع 
ّ َواْلَبْحِر  وحذرنا من ال�شتخدام ال�شلبي لها ولعل الآية الكرمية )َظَهَر الَف�َشاُد يِف الرَبِ

ا�ِس...( م�شداق حقيقي لذلك. ا َك�َشَبْت اأَْيِدي الَنّ مِبَ
فاذا كان لذرة �شغرية ل يتعدی حجمها الواحد من املليون من املليمرت قد اذهلت العامل 
باآثارها، فحري بنا ان ندعوا العامل برمته مبا ميلكه من و�شائل واأدوات للبحث والتنقيب 
يف تربة وهواء وماء كربالء بعد ان اختلطت ذراتها بدماء �شيد ال�شهداء و�شمت بني 
طياتها ج�شده الطاهر، كما اننا بحاجة ایل ان نفكك حديث �شادق اهل البيت عليهم 
ال�شالم الذي اكد ان يف تربة جده احل�شني ال�شفاء وحتت قبته ي�شتجاب الدعاء لنحلل 
اثار تلك الرتبة ونتعرف علی ال�شرار التي ت�شتوجب ال�شفاء من جميع المرا�س، بل 
حري بنا ان نفكك اأوا�شر ماء كربالء وما ينتج عنها بعد اختالطها بخاليا اجل�شم، 
وكيف لن�شمات كربالء ان تخرتق طبقات الهواء حال اندماجها بحروف الدعاء حتت 

القبة ال�شريفة.
ف�شال عن حاجتنا للتعرف علی ا�شرار ال�شعاع النابع من مرقد �شيد ال�شهداء الذي مل 
يقف عند حدود معينة بل متدد لي�شمل الكرة الأر�شية برمتها ليجذب قلوب املحبني من 

خمتلف ا�شقاع العامل، تلك القلوب التي ل ولن تهداأ �شواء حلت مبقربة منه اأو بعدت.
كما ان العامل برمته مطالب باإيجاد تف�شري منطقي لتلك اجلموع املليونية التي خالفت 
امللّبون  هرع  ان  بعد  باحلياة  الن�شان  وتعلق  الدنيا  حب  نظريات  وا�شقطت  املعقول 
للت�شابق نحو املنايا حال �شماعهم نداء الدفاع واجلهاد الذي انطلق من مرقده ال�شريف 
حتی متكنوا رغم قلة العدد و�شعف الإمكانيات و�شحة النا�شر من ابادة اب�شع واعنف 

وا�شر�س حملة ارهابية كانت نتاج القوی ال�شتكبارية يف العامل.
ختاما فاإن الأبحاث التي �شبق ان تناولت هذه احلقيقة وما �شتتناوله الأبحاث املتعاقبة 
يد خفية  الذي تكمن خلفه  الإلهي  ال�شر  لهذا  تف�شري منطقي  لإيجاد  بالعجز  �شتنتهي 
متنحه القوة والتاأثري وايقا ال�شمائر وحتريك الوجدان وجتديد العهود يف كل وقت 
وزمان، وليحذر من يريد ان يخر�س �شوت احل�شني وليرتاجع كل من يريد ان يطفئ 
تعایل  لقوله  ا�شتنادا  املحال  من  ذلك  لن  الل  نور  من  امل�شتمد  الب��دي  ن��وره  ا�شعاع 

َبی الّلُ اإَِلّ اأَن ُيِتَمّ ُنوَرُه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن(. وْا ُنوَر الّلِ ِباأَْفَواِهِهْم َوَياأْ )ُيِريُدوَن اأَن ُيْطِفوؤُ

•  ولء ال�شفاروالئيــــــات

فليحذروا اشعاعات كربالء

امللوك  مثال  علی  يزيد  ابنه  اإیل  اخل��الف��ة  َم�شند  معاوية  ق��ّدم   -
والأكا�شرة الذين جعلوا الإمارة كمرياث يف ن�شلهم مما جعل الإمام 
لأخذك  بنا�س  الل  كتابه:»ولي�س  يف  ويوبخه  معاوية  يوؤاخذ  احل�شني 
بالظّنة ، وقتلك اأولياءه علی التهمة ، ونفيك اأولياءه من دورهم اإیل 
دار الغربة ، واأخذك النا�س ببيعة ابنك غالم َحَدث ، ي�شرب اخلمر 
، ويلعب بالكالب ، ل اأعلمك اإّل وقد خ�شرت نف�شك ، وبرتت دينك ، 
وغ�ش�شت رعيتك ، واأخزيت اأمانتك ، و�شمعت مقالة ال�شفيه اجلاهل 
الإمامة   قتيبة،  )اب��ن   » وال�شالم   ، لأجلهم  التقي  ال��ورع  واأخفت   ،

وال�شيا�شة،ج1 ، �س186 ( 
وقد هاجم معاوية �شنن النبي وجعل روايات كثرية يف �شاأن بني اأمية 
اإیل  للو�شول  والكذابني  الّدهاة  بع�س  ووّظ��ف  معاوية!  راأ�شهم  ويف 
هذه الغاية املنحو�شة؛ ومن اأكذب ما رواه )كذابوه( عن النبي قوله: 
يُل َواأَنا َوُمَعاِوَيُة«! ونعلم اأن الإمام علي و�شف اأبا  »الأَمَناُء َثاَلَثٌة: ِجرْبِ
بالذكر  واجلدير   .)44 كتاب  البالغة،  )نهج  ال�شيطان  باأنه  هريرة 
اأنه قد روي عن اأبي هريرة ما يقارب خم�شة اآلف وثالثمائة واأربعة 
حديثا  واأربعني  و�شتة  اأربعمائة  البخاري  ذكر  وقد  حديثا،  و�شبعون 
اأ�شهر!!  وع��دة  واح��دة  �شنة  اإل  النبي  هريرة  اأب��و  ي�شحب  مل  بينما 
النحرافات  مدی  بو�شوح  يبني  الأم��ر  وهذا   )22 اأبورية،  )حممود 

الثقافية والفكرية يف املجتمع الإ�شالمي اآنذاك.
املاأ�شاوية احلرجة ندرك وجوب  النظر يف هذه الظروف  اإذا دققنا 
نه�شة الإمام احل�شني)عليه ال�شالم( الذي كان حامل لواء الهداية 
وم�شباح النجاة يف ظلمات الدولة الأموية، فبداأ الإمام نه�شته يف 27 
من �شهر رجب املرجب، وبعد اأن رف�س دعوة عتبة خرج من املدينة 

اإیل مكة ..........يتبع يف العدد املقبل
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•

رئيس مؤسسة االمام الحسين ، في بوركينا فاسو.

هدفنا نشر ثقافة ومعارف وعلوم أهل البيت
• ح�ار:عماد بع�

• هل لكم ان تطلع�نا على عمل امل�ؤ�س�سات التي ت�سرف�ن عليها ؟
ثقافة  ن�شر  وه��و  وا�شا�شي  واح��د  ه��دف  اج��ل  من  املوؤ�ش�شات  تاأ�ش�شت   •
تلك  علی  ال�شعوب  واإط��الع  ال�شالم،  عليهم  البيت  اهل  وعلوم  ومعارف 
املعارف والعلوم التي تعد املرجع ال�شا�س يف متكني املجتمعات من العي�س 
فروع  لديها  واملوؤ�ش�شات  والآخرين،  الفرد  حقوق  ت�شمن  �شلمية،  ب�شورة 
تو�شيل  اجل  من  التاأ�شي�س  فكرة  ج��اءت  حيث  لبنان،  من  وا�شولها  عدة 
ر�شالة اهل البيت عليهم ال�شالم، اما تاريخ التاأ�شي�س فجمعية اهل البيت 
اجل  من  حكوميا  ومرخ�شة  عاما،  ع�شرين  منذ  تاأ�ش�شت  ال�شالم  عليهم 

�شهولة ن�شر الن�شاطات والعمال يف خمتلف ارجاء املدينة. 
هل لك ان تتحد لنا عن واقع ال�سيعة يف ب�ركينا فا�س�؟ 

• اعداد ال�شيعة يف بوركينا فا�شو قليل؛ ب�شبب عدم وجود موؤ�ش�شات رديفة 
اإل اننا ومن خالل  لنا تعمل علی ن�شر مذهب اهل البيت عليهم ال�شالم، 

بلدنا،  يف  امل�شلمني  مع  نتحدث  ان  نحاول  ال�شخ�شية  وعالقاتنا  املوؤ�ش�شة 
عليهم  البيت  اهل  ر�شالة  ملعرفة  قبلهم  من  وا�شعا  اقبال  وجدنا  وبالفعل 
الدرو�س  علی  للتعرف  املدار�س  ابنائهم يف  ت�شجيل  علی  وبادروا  ال�شالم، 
خطط  وف��ق  هناك  ال�شيعة  ع��دد  يزيد  ان  �شاأنه  من  وه��ذا  نقدمها،  التي 
�شحيحة وباأدلة واقعية متكنهم من الجابة علی كل اأ�شئلتهم، وهذه النقطة 
ايجابية -ان �شاء الل- وت�شجعنا بامل�شي قدما نحو اكمال وحتقيق اهدافنا 

التي و�شعناها للموؤ�ش�شة.
الدينية؟ امل�ؤ�س�سات  على  اك�مة  قبل  من  قي�د  هناك  • هل 

• ان احلكومة البوركينية هي حكومة علمانية،  وهي ل تعرت�س علی اأحد 
بل تعمل علی تقدمي الدعم لكل من يعمل علی ت�شجيل املوؤ�ش�شات الدينية 
او املدار�س،  لأنها تعتقد ان هذه املوؤ�ش�شات لها دورا كبري يف ترقية م�شتوی 
البلد،  لذا نری ت�شجيعا ودعما وتعاونا معنا من قبل  العلوم واملعارف يف 

حواراتحوارات

ن�سر اال�سالم املحمدي االأ�سيل م�س�ؤولية كبرية تقع على عاتق اجلميع، وال يتم ذلك اإال وفق ق�اعد واأ�ساليب ر�سينة ت�ؤ�س�ض لفهم ر�سالة 
اهل البيت عليهم ال�سالم، وال يتحقق ذلك اإال ب�ج�د م�ؤ�س�سات ومراكز ا�سالمية ومدار�ض وم�ؤ�س�سات اعالمية وغري ذلك تعمل على ن�سرها.
ب�ركينا فا�س� واحدة من بقاع االر�ض التي �ساء اهلل تعاىل ان د لها اأيادي رحمته ومناهل عل�مه ع م�ؤ�س�سات ا�سالمية اأخذت على 
عاتقها م�س�ؤولية ن�سر اال�سالم اقيقي واربة االفكار الزائفة التي ي�سعى لن�سرها عن اال�سالم وان�سانيته وتقدميته، والأهمية هذه 
امل�ؤ�س�سات ومعرفة ماهية عملها التقت لة )الرو�سة ا�سينية( عي�سى ترنقدا، رئي�ض م�ؤ�س�سة االمام ا�سني عليه ال�سالم،  ومدير 
 سني عليه ال�سالم  يف ب�ركينا فا�س�، ليتحد�م�ؤ�س�سة االإمام املهدي، وامل�سرف على جمعية اهل البيت عليهم ال�سالم، وامام م�سجد االمام ا

.ار التا�لنا عن االعمال التي يق�م�ن بها فكان ا
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والدوائر  املوؤ�ش�شات  يف  ت�شهيالت  هناك  نالقي  حيث  احلاكمة،  احلكومة 
التابعة  املدر�شة  ف��اإن  املثال  �شبيل  وعلی  اخل�شو�س،   بهذا  احلكومية 
للموؤ�ش�شة يف بوركينا فا�شو؛ عملت احلكومة علی تهيئة الو�شائل والدوات 
التعليم  ما يخ�س  وكل  والقرطا�شية وغريها  الدفاتر  التعليمية؛ من حيث 
اأي   نالح ول  تقدمنا  اج��ل  من  احلكومة  من  ت�شجيعا  ه��ذا  ن��ری  حيث 

اعرتا�س.
يف  واالأهمية  اظ�ة  له  ال�سباب  عن�سر  فاإن  تعلم�ن  كما   •

املجتمع، فكيف يتم الت�ا�سل معهم؟ 
عرب  اله��ل  يتولها  الویل  جهتني،  من  ك��ان  ال�شباب  مع  توا�شلنا  اإن   •
التوا�شل من خالل ت�شجيلهم باملدار�س التابعة لنا وهذا من �شاأنه ان يثمر 
تلقيهم  تقليل  علی  يعمل  وه��ذا  معنا،  �شين�شاأون  لأنهم  فعال  توا�شل  عن 
للثقافات الخری التي توؤثر عليهم، اما اجلانب الثاين فانه يتمثل بقيامنا 
بالإعالن يف و�شائل العالم ونعمل علی دعوتهم �شخ�شيا من خالل العوائل 
املوجودة، واي�شا اأثناء �شالة اجلمعة واملحا�شرات التي نقيمها علی مدار 

ال�شهر واملنا�شبات الدينية والجتماعية، وهذا التوا�شل يت�شمن الر�شاد.
• هل لديكم من�س�رات او مطب�عات دينية لت�سهيل ن�سر ر�سالة 

اهل البيت عليهم ال�سالم؟
التي  العالية  التكاليف  ب�شبب  بها؛  نوفق  مل  الآن  ایل  الطباعة  م�شاألة   •
تفوق قدراتنا، اما كيفية احل�شول علی الكتب واملن�شورات الدينية، فنحن 
يوفر  وه��ذا  بلدنا،  خ��ارج   من  الدينية  املراكز  خ��الل  من  عليها  نح�شل 
علينا الكثري من الموال التي ن�شتثمرها يف تطوير وتو�شعة وتنمية قدرات 
املدار�س وغريها، والكتب التي نح�شل عليها هي بلغتني العربية والفرن�شية، 
حيث نقوم بتوزيعها علی من يريد ان يطلع علی مذهب اهل البيت عليهم 
ال�شالم، ولكننا ل نقت�شر فقط علی الكتب واملن�شورات، فنعمل علی التبليغ 

من خالل الذاعات ومواقع التوا�شل الجتماعي واملراكز ال�شالمية. 
الدعم؟  م��س�ع  يف  خارجية  اتفاقات  لديكم  • هل 

• ایل الن مل نوفق يف ق�شيةة حت�شيل الدعم اخلارجي، لذلك �شار لزاما 
علينا اأن نعتمد علی الدعم الذاتي من خالل الهايل الذين يقومون بتوفري 
املبالغ الالزمة ل�شري اعمال املوؤ�ش�شات، علی الرغم من ان هناك مرا�شالت 
قائمة مع جهات اخری من اجل توفري هذا الدعم ال اأن الو�شع بقي علی ما 
هو عليه دون دعم، واننا ناأمل من خالل اقامة تعاون مع العتبات املقد�شة 
واداراتها علی توفري دعم ميكننا من تطوير العمل لت�شهيل ن�شر ر�شالة اهل 

البيت عليهم ال�شالم.

كربالء؟ اىل  زيارتكم  عن  دث�نا  ان  لكم  • هل 
و�شائل  ي�شاع يف  يختلف جذريا عما  ن�شاهده  الذي  الواقع  ان  نتخيل  • مل 
كربالء  مدينة  يف  واحل�شاري  الثقايف  والواقع  م�شتتب  فالأمن  الإع��الم، 
يتطور مواكبا العامل يف و�شائله واأدواته، وهذا يعطي انطباعا عن العقلية 
امل�شتلزمات  كافة  وتهيئة  توفري  علی  تعمل  امل��وج��ودة  والواعية  املتفتحة 
�شاهدنا  اماكن خمتلفة  العمل، ومن خالل جتوالنا يف  لتطوير  ال�شرورية 
يری  ان  العامل  ونتمنی من  العمل،  ودقة عالية يف  رائعا  تنظيما  ان هناك 
بعينه ل بعني و�شائل العالم التي حتول ال�شورة كما تريد هي، ل كما عليه 

الواقع.
العراق  يف  ال��سع  عن  نظركم  وجهة  لنا  تبين�ا  ان  لك�م  • هل 

وه� يقاتل الفكر املتطرف؟ 
• اأدرك املتتبعون حليثيات وخلفيات م�شروع ما �شمي بالربيع العربي منذ 
الوهلة الأویل بان امل�شتهدف من ذلك الربيع لي�س الدول التي انطلق منها 
حتديدا بل غريها، وبالتحديد العراق و�شوريا والغر�س منه هو ا�شتهداف 
واأحكامه من  واأخالقه وقيمه  ياأخذ علومه ومبادئه  ال�شيعي كونه  ال�شالم 
علوم اأهل البيت عليهم ال�شالم، فقد اأدرك العداء ان هناك خطورة علی 
عرو�شهم وخمططاتهم يف حال انت�شار مذهب اهل البيت عليهم ال�شالم، 
وامل�شمی  العربية،  املجتمعات  ج�شم  يف  غريب  ج�شم  زراع��ة  ایل  فعمدوا 
اجرامية  واأعماله  الن�شانية  ایل  يرتقي  ل  تنظيم  �شك  بال  وهو  بداع�س، 
ت�شتهدف البرياء يف البلدان التي دخلها دون تاأنيب لل�شمري، والهدف هو 

تنفيذ اجندات خارجية.
الق�شاء  اجل  تتوحد من  ان  بجميع طوائفها  ال�شالمية  المة  علی  فيجب 
عليه والوقوف يف وجه من يريد ان ي�شتت وحدتهم، ونحن راأينا لي�س خارجا 
عن راأي فتوی املرجعية؛ فی اأن علی المة ال�شالمية وخ�شو�شا ال�شيعة 
ان يت�شرفوا وفق ما تراه املرجعية وما تدعوهم اليه عرب منابرها من اجل 
العراق  يوفق  ان  الل  ون�شاأل  والعامل،  العراق  يف  ال�شالمية  المة  حماية 

وين�شره.
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تنطوي هيكلية اأ�شول العقيدة ال�شالمية علی مبادئ فطرية اأولية ومبادئ عقلية 
ب�شيطة اأولية موجودة عند كل ان�شان عاقل طبيعي �شوي، ومن ثم م�شائل ترتتب 

وتبنی علی تلك املبادئ.
املبادئ الفطرية الأولية: وهي كثرية والذي يهمنا منها ثالثة:

املبداأ الفطري االأول: لزوم دفع ال�سرر اأو )الفطرة اياتية(.
ون�شه اأن: )كل اإن�شان حي اإذا احتمل وجود �شرر وخطر �شديد يهدد حياته اأو قد 
ي�شبب له العناء ال�شديد و ال�شقاء و التعا�شة فانه يندفع اأول ایل التفتي�س والتاأكد 
الحتمال  زادت درجة  او  تاأكد من وجوده  فاذا  املحتمل،  ال�شرر  من وجود هذا 
بوجوده فاإنه �شيعمل علی التخل�س من ذلك ال�شرر اأوالهروب من ذلك اخلطر.(.
وهذا املبداأ الفطري م�شرتك بني الن�شان والكثري من احليوانات، واأمثلته كثرية 
حتدث يوميا معنا ومع غرينا، ونعاي�س ذلك ول حاجة لإثباته، وميكن اثباته عمليا 
ملن يكابر وينكره باإخافته ب�شيء خميف فاه يفزع ويهرب ب�شكل عفوي وهذا هو 

اأظهر واأب�شط دليل علی وجود هذا املبداأ الفطري.

االأمثلة 
كما قلنا فاإن الأمثلة علی ذلك كثرية ل تعد ول حت�شی وهي حتدث معنا مرارا وتكرار 
يوميا، فمثال؛ اإن من �شك بتعر�شه ملر�س خطري فانه يفزع ایل الطبيب ليتاأكد من 
ذلك، فاإن تاأكد من ذلك اأو حتی اإذا مل يتيقن ولكن كان الحتمال كبريا معتدا به 

فاإنه يفزع ایل التفتي�س عن العالج وحت�شيله.
وهكذا كل من احتمل و�شك بوجود خطر يف بيته كوجود ل�س اأو حريق اأو خلل يف 
الكهرباء خطري اأو غري ذلك فاإنه �شيفزع للتاأكد ثم معاجلة املوقف مبا يتنا�شب معه.

بقي اأن نذكر اأمرين:
االأول: هنالك من النا�س من انطم�شت عنده هذه الفطرة لأ�شباب عديدة قد 
هذه  طم�شت  ف��اذا   ،) اخت�شارا  الآن  عنها  ونعر�س   ( لحقا  ذكرها  علی  ناأتي 

الفطرة انهدم البنيان القائم عليها.
واإمن��ا درجة  ال�شرر،  فيه  يحتمل  اأمر  لكل  يهتم  ل  الغالب  الن�شان يف  اإن  ثانيا: 

اهتمامه تتنا�شب مع اأمرين اأثنني:
اأولهما درجة الحتمال، فكلما زادت درجة الحتمال زاد اهتمام الن�شان بذلك 

المر.
ثانيهما نوع املحتمل فكلما زادت خطورة املحتمل زاد اهتمام الن�شان بذلك المر.
فاذا كان هنالك احتمال 90 اأن يخ�شر الن�شان األف دينار مثال فهو عادة ل يهتم 

كثريا مبثل هذه اخل�شارة
اأما اإذا احتمل 5 اأنه �شيخ�شر مائة مليون دينار مثال فاأنه يهتم بهذا الحتمال 

ويتفاعل بال�شكل املنا�شب معه
و هذا ي�شمونه ) قوة املحتَمل واإن كان الحتمال قليال(: و�شياأتي ذكر امل�شائل التي 
تبنی علی هذا املبداأ الأول والأ�شا�س الأول بعد اأن ننتهي من بيان املبادئ الأخری 

اإن �شاء الل تعایل.

ا ت�سا عليه اأهل املعرفة اأن كل عقيدة بغ�ض النظر عن ك�نها عقيدة حقة اأو باطلة ال بد ان تك�ن لها ق�اعد واأ�س�ل ترتكز 
عليها من اجل اقناع االآخرين على االعرتاف بها او اعتناقها، وهكذا اال اأي�سا يف ما يخ�ض الدين اال�سالمي انيف فاإن له 
اأ�س�ال ي�ستند عليها يف تقد نف�سه للب�سر كافة كن التعبري عنها باملنظ�مة العقائدية، ولها هيكلية منطقية وتنا�سق هند�سي 
مبني على اأ�سا�سيات واأركان هي املباد االأولية، وبناء ف�قي مت�سل�سل من امل�سائل التي يرتتب فيها الالحق على ال�سابق والكل 

مبني على تلك االأ�سا�سات واأي خلل يف االأ�سا�ض اأو امل�سائل ال�سابقة ينت معه خلل يف امل�سائل املرتتبة عليها.
و �سنحاول تقد هيكلية م�جزة الأ�س�ل العقيدة االإ�سالمية، وهذه الهيكلية مبنية على املنه العلمي العقلي.

أصول العقيدة 
هيكلية موجزة ألصول العقيدة اإلسالمية مبنية على 

المنهج العلمي العقلي

الدرس األول

العميدي  ح�سني  مد  • ال�سيد 

عقائدعقائد
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قلنا يف الدر�ض ال�سابق:.
اأن هنالك مبادئ فطرية اأولية ومبادئ عقلية اأولية هي الأ�شا�س للم�شائل 
املبداأ  عن  احلديث  وتناولنا  ثالثة  الفطرية  املبادئ  واأه��م  العقائدية، 
مبداأ  وهو  واحليوان  الإن�شان  بني  م�شرتك  مبداأ  اأنه  وقلنا  الأول  الفطري 
)لزوم دفع ال�شرر( ومفاده اأن الن�شان يهتم باحتمال وجود ال�شرر ح�شب 

درجة الحتمال ونوع اخلطر املحتمل.
واحتمال وجود ال�شرر ي�شتدعي اأول التفتي�س عن وجوده ومعرفته ثم تدبري 

و�شائل اخلال�س منه
وي�شمی هذا املبداأ الفطري وهو لزوم دفع ال�شرر بالفطرة احلياتية لأنها 

توجد يف جميع الكائنات احلية.

املبداأ الفطري الثا: )لزوم �سكر املنعم(
وهو مبداأ اإن�شاين وجداين عام يجده الن�شان يف نف�شه مهما كانت قوميته 
ودينه و�شخ�شيته وتربيته، نعم قد يتعر�س ایل طم�س وتغيري ب�شبب بع�س 

العوامل املختلفة.
ون�شه : اأن كل اإن�شان عاقل طبيعي �شوي اإذا قدم له اأحد نعمة فاإنه ي�شعر 
ب�شكل طبيعي وعفوي وتلقائي بالمتنان وال�شكر له، ويتنا�شب هذا ال�شعور 
مع نوع النعمة ودرجة الحتياج لها، ويتعاظم هذا ال�شعور يف حال كون تلك 

النعمة متنح تف�شال بال مقابل.
فاإنه يندفع ایل معرفته لأداء  ابتداء من هو املنعم  اإذا مل يعلم  ويف حال 

حق ال�شكر له(. 
وهذا املبداأ الفطري خمت�س بالإن�شان )وقد يوجد لدی بع�س احليوانات 

الداجنة ومع ذلك �شن�شميه مبداأ الفطرة الن�شانية(.
الدليل علی وجود هذه الفطرة لدی الن�شان:

لأنها  الوجدان  الرجوع ایل  �شوی  دليل  الفطرية ل حتتاج ایل  املبادئ  اإن 
اأمور ن�شت�شعرها يف نفو�شنا ب�شكل طبيعي، فاإننا ن�شعر بالمتنان لكل من 
قدم لنا �شيئا نحن بحاجة اإليه ونحاول اأن نعرب عن هذا ال�شكر والمتنان 

ب�شور وا�شكال خمتلفة، وح�شب ما يقت�شيه احلال.

االأمثلة:
معنا  وهي حتدث  ول حت�شی  تعد  ل  كثرية  ذلك  علی  الأمثلة  فاإن  كذلك 
لنا  يقدمها  التي  الب�شيطة  امل�شاعدات  من  تبداأ  يوميا،  وت��ك��رار  م��رارا 
الخرون كتقدمي كاأ�س من املاء ونحن عطا�شی، ایل ما هو اأكرب من ذلك 

واملر�س  اخلوف  مواطن  يف  حياتنا  ينقذ  ممن  به  ن�شعر  الذي  كالمتنان 
واخلطر.

بقي اأن نذكر اأمورا ترتبط بذلك:
االأول: قد يتنوع تعبرينا عن ال�شكر، فقد يكون بالتلف ببع�س الكلمات 
التي تعرب عن ذلك، وتبداأ من كلمة �شكرا ایل عبارات اأفخم واأعظم قد 
 ت�شل ایل قول ال�شعر او اخلطاب الطويل، وقد تتعدی العبارات واللفا

ایل تقدمي الهدايا وهذا اأي�شا له مراتب عديدة.
ولكن اجلامع امل�شرتك الذي يبقی حمفوظا يف جميع املراتب مهما تعددت 

ا�شاليب التعبري هو ذلك ال�شعور الوجداين بال�شكر والمتنان.

لأ�شباب  الفطرة  هذه  عنده  انطم�شت  من  النا�س  من  هنالك   :الثا
عديدة كما ذكرنا، وانقلبت لديه هذه الفطرة فراح يقابل النعمة والف�شل 

باجلحود والنكران. 

الفطرة  من  واأ�شمی  اأرقی  هي  املنعم(  )�شكر  الفطرة  هذه  اإن   :الثال
ال�شابقة )دفع ال�شرر( لأنها اأكرث اإن�شانية و�شموا.

اإذا كان تقدمي  تكون  اأعظمها  الفطرة مراتب عديدة،  لهذه  اإن  الرابع: 
يرتبط  مبا  وخا�شة  عظيمة  النعمة  وكانت  طلب،  غري  من  ابتداء  النعمة 
باحلياة وم�شري الن�شان ومعا�شه، ويزداد المتنان كلما كان تقدمي النعمة 

يف حالة تكرمي من غري اإذلل ومهانة.
اخلام�س: �شكر املنعم هو �شعور فطري عفوي يح�شل عند املنَعم عليه من 
املنِعم يف حاجة ایل هذا  املنِعم ذلك، بل قد ل يكون  اأن يطلب منه  غري 

ال�شكر بل م�شتغن عنه. 
ال�شاد�س: لبد اأن يتنا�شب ال�شكر مع �شخ�شية املنِعم، فاإذا كان التعبري عن 
ال�شكر ل يتنا�شب مع املنعم فقد ينقلب ال�شكر ایل اإهانة، فمن قدم ایل 
متدين مثال خمرا اأو ایل ا�شتاذ جامعي كرا�شا لتعليم الطفال وما �شابه 
ذلك مما ل يعد منا�شبا ل�شخ�شية املنِعم فاإن ال�شكر قد ينقلب اإیل اإهانة.
فمن ال�شروري معرفة املنعم ومعرفة ال�شيغة املنا�شبة ل�شكره، وهذا مبداأ 
هام جدا �شنحتاج اإليه كثريا يف امل�شائل التالية اإن �شاء الل تعایل فجو 

ا�شتيعابه وحفظه جيدا. 
اأن  بعد  الثاين  الفطري  املبداأ  هذا  علی  تبنی  التي  امل�شائل  ذكر  و�شياأتي 

ننتهي من بيان املبادئ الأخری اإن �شاء الل تعایل. 

الدرس الثاني

27 جمادی الویل � 1438 ه�



بني  الآراء  واح��رتام  التفاهم  اأهمية  علی  الإ�شالمية  عقيدتنا  رك��زت  وقد 
الزوجني ..لبناء اأ�شرة قوية  متما�شكة تهتدي بهدي اآل حممد ،وت�شلك �شلوك 
الزهراء -عليها اف�شل ال�شالة والت�شليم- فال�شرة املوؤمنة �شعيدة ، قنوعة 
التفاهم  علی  وتقوم  املفرط  ال��رتف  عن  ،وتبتعد  حممد  اآل  بزهد  ،تتاأ�شی 

والإن�شجام و تقارب وجهات النظر بني  علی املراأة وبدورها اليجابي يف  
  وقد جعل الل من �شفات العالقة بني الزوجني املودة والرحمة وذلك بقوله 
عز وجل يف القراآن الكرمي: )وجعل بينكم مودة ورحمة( الروم: 21 لذا فاإن 
مهمة  و�شرورة  عظيم  مبداأ  هو  عماد  الإيجابي  احلوار  ال�شرةاأملثالية  مبد 

لبناء  ال�شرة ال�شاحلة وبالتايل
 يوفر املناخ املالئم ایل املجتمع ال�شالح 

الن�شائية  النخب  الت�شدع ال�شري والجتماعي من خالل         �شد منافذ 
التي ت�شتوحي قيم الرتاث واملوروثات الخالقية الجتماعية وتوظفها  خلدمة 

ال�شالح العام 
 احلث علی طلب العلم الذي يرتقي باملجتمع؛فاملراأة املثقفة الطبيبة،املحامي

ة،الربملانية،ومديرة املوؤ�ش�شة الثقافية والجتماعية ت�شتطيع النهو�س بالواقع 
من خالل تفعيل دورها بالن�شيحة والمر باملعروف والنهي عن املنكر 

البناء الجتماعي يتطلب مقاطع زمنية ومفا�شل تاأريخية ت�شاهم بها النخب 
من كال اجلن�شني 

املجالت  كل  يف  البلدان  جميع  يف  جدارتها  اأثبتت  نظرية  العمل  وتق�شيم    
القت�شادية،والتنموية،وكل �شوؤون احلياة الخری .ويف ذلك تقول ال�شهيدة 
اأن  علی  مثاًل  امليكانيكي  العامل  اأجربنا  اإذا  فنحن  الهدی))  بنت  اخلالدة 
يكون فنانًا واإذا اأجربنا الفنان علی اأن يكون ميكانيكيًا نحكم علی مواهب كل 
من الطرفني بالعدم يف الوقت الذي نح�شل فيه علی اأبرع عامل ميكانيكي اأو 

علی اأروع فنان لو تركنا كاًل منهما ي�شري وراء هوايته وطبيعته الفكرية((2 
الإعالم وتاثريه الفعال علی املراأة:    

تنت�شر  بالعالم  فال�شورة   باإمتياز،  الإع��الم  ع�شر  املعا�شر  العامل  يعي�س 
تواأمان حيث  ، والعوملة  والإعالم  الب�شري  كالنار باله�شيم وبف�شاء الوجود 
وجه العوملة الأكرث و�شوحًا بالتدفق الإعالمي ك�شيل ال�شور املرئية ،والأخبار 
الوعي ،و�شياغة منط احلياة  بت�شكيل  تاأثريا  الو�شائل  .....؛واأك��رث  ال�شريعة 
،واإتباع  احلق  لن�شر  اأحدهما  اإعالمان  العالم،وهناك  ر�شالة   يف  يرتكز 
ال�شري  ،والبناء  ،والف�شيلة   ،بالعلم،والخالق،والقيم  ومناهجه  الإ�شالم 
،والجتماعي واآخر لهدمهما ، بن�شر الدعارة والتهتك  من باب حرية الراي 

فو�شائل العالم 
التفاهات  وترويج  للهدم  اأو  املعلوماتيه  ونقل  والتوعية  بالتثقيف  للبناء  اأما 
يربز  هنا  بالعامل.  ن�شرها  يبغي  التي  الر�شالة  اأيديوجلية  والنحالل،وفق 
دور  العلماء ،واحلوزات، و امل�شاجد،  والنخب الفكرّية ،والإعالمّية  امللتزمة  
–�شالم  الزهراء  فاطمة  ومنهج  ال�شالم-  –عليهم  البيت  اآل  �شرية  بن�شر 
بالتب�شريبالقراآن،  ..والأخالقي   ..واملعريّف  العلمّي  بالتعاطي  عليها-  الل 
وال�شرية النبوّية ،  ومناقب اآل البيت الأقدا�س ، ون�شرف�شائلهم  لتقتفي املراة 
بالإعالم  الهادفة  الأفكار  بن�شر  فالوعّي   ، البتول  الزهراء  باأمنا  املعا�شرة 
الإ�شالمي ت�شهم بفاعلية للت�شدي العالمي املغر�س الذي يهدف التدمري 
امل�شموعة  املختلفة  الإع��الم  باملجتمع،فو�شائل  الخ��الق   �شميم  و  ال�شلوكي 
والنخب  والنوادي   اجلمعيات  اإیل  بال�شافة  واملدار�س  واملقروءة  واملرئية 
الثقافية، والرتبوية، والدعوية، بالتوعية باأهمية الأ�شرة يف املجتمع ودورها 

العظيم 
متا�شكها واحلفا عليها من التفكك وال�شياع ثم القيام بتقوية الوازع 

  �شد ال�شلوك    الديني والروحي والخالقي والرتبية والتثقيف 
  هذا بال�شافة اإیل التحذير من خماطر الغزو الثقايف والإعالمي  العوملي 

بت�شدع  والرتبويةوي�شهم  والأخالقية  الدينية  البنية  اخرتاق  يحاول  الذي   
وتفكك الروابط املجتمعية،ن هنا فالنخب الن�شائية تت�شدی لتلك اخلروقات 

• �سباح �سن كاظم 

لعل اأك امل��س�عات اأهميًة  التي ُتثار بكل العا ،ه� حق�ق املراأة ،واإتهام الدين باجر واإنتهاك حق�قها ،وهذا خالف ملا منحه القراآن 
 �والك بالطبع اإفرازات ال�اقع االإن�سا  من حق�ق ..وكيف ج�سد النبي العظيم حق�ق االإن�سان كاملًة ومنها –حق�ق املراأة الكر
له تاأثريه على تمعاتنا ،وعاملنا االإ�سالمي ،ومدى تاأثري الع�ملة وفعاليته ده حاوالت االإنحراف الثقايف واالإجتماعي  واوالت 
تفكيك املجتمعات .الثقافة االإ�سالمية الراكزة هي ا�سن ا�سني للمراأة املعا�سرة ،فالثقافة االأ�سيلة ُم�ستمدة من �سيدة ن�ساء العاملني 

،باإتباعها �سرية الزهراء املقد�سة ،وهذا الدور يقع على امل�ساجد ،العلماء ،اخلطباء ، والتعاون مع الن�ساء الر�ساليات املتعلمات يف االو�ساط 
املختلفة  للح واالإر�ساد على البناء اال�سري واالجتماعي ال�سليم  من اأجل بناء اأ�سرة متينة وق�ية وتمع متما�سك من اأجل االرتقاء 

اجلمعي باال�سرة واملجتمع معَا ،فاالإعداد الروحي يجنب املراة بال�ق�ع باملكاره واملعا�سي ..

مقاالتمقاالت

فاطمة الزهراء() والمرأة المسلمة 
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لتن�شئة ال�شرة واملجتمع  ارادة ووعي تتمرت�س خلفه  العوملية مبا متتلك من 
وفق القيم اللهية وحت�شني 

الهوی  وات��ب��اع  والعوملة  التغريب  كما�شة  ب��راث��م   بني  ال��وق��وع  من  بني  فيما 
وال�شهوات اأفرادها 

  ان دور املراأة يف البناء الجتماعي لميكن ال�شتغناء  عنه اأو تهمي�شه فهي 
ال�شريك الن�شاين الذي يعمر احلياة معًا ))اإن ال�شورة املثلی لالأ�شالم التي 
يجب اأن تدر�س اأو�شاع املراأة من خاللها هي �شورة املراأة يف القراآن الكرمي 

وال�شنة املطهرة التي تقوم علی اأ�ش�س عديدة 
 1- وحدة النوع الن�شاين التي تقوم علی ا�شا�س قوله تعایل:)يااأيها النا�س 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نف�س واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجاًل 

كثريًا....(الن�شاء1-   
الرجل  بني  العالقة  ا�شا�س  علی  تدر�س  اأن  يجب  الذي   الثاين  ال�شا�س   -2
واملراأة هي عالقة احلّب والوّد والّرحمة وال�شتقرار والطماأنينة الذي متثل يف 
قوله تعایل:)ومن اآياته اأن خلق لكم من انف�شكم ازواجًا لت�شكنوا اإليها وجعل 

بينكم مودة ورحمة..(الروم-21
ال�شا�شي  احلجر  هي  امل��راأة  املجتمع  بني  والتقارب  والتزاوج  بالت�شاهر     
ال��رواب��ط  ت��ق��دي�����س  ع��ل��ی  بت�شريعاته  امل��ق��د���س  ال�����ش��رع  ح��ث  ف��ي��ه،ل��ذل��ك 
ليذهب  الباه�شة،لكي  املهور  فر�س  بالتزويج،بعدم  الزوجية،وال�شراع 

ال�شباب ایل البحث عن الف�شاد،والدعارة التي 
التفكك  و  الجتماعي  والتحلل  الن�شاب..  واختالط  الجيال..  ب�شياع  توؤثر 

الأ�شری وال�شطراب النف�شي لل�شخ�شية، حيث   
اأو  اأخالقية  قيمة  لديهم  لي�س  فهم  الطابع  عليهم  وتغلب  العدواين،  التوجه 
�شمري يحثهم علی التم�شك بالتفرد، بالآداب وال�شلوك القومي، بل يت�شفون 

بالتمرد والندفاع، والتمركز حول الذات   والأنانية، 
يتعجلون   فهم  والطموحات،  الآم���ال  حتقيق  علی  ال�شرب  وع��دم  المي��ان    
كما  املجتمع،  عادات  اإیل   النظر  دون  واملادية،  النف�شية  حاجاتهم  لإ�شباع 

اأنهم يفتقدون، اإیل القدوة والوازع الديني. 
الأ�شرية  العالقات  اخ��ت��الل  اأن  اأي�شا  تبني  احل���الت  بع�س  خ��الل  وم��ن    
وافتقادها للحوار الدافئ العائلي يجعل الأ�شرة م�شتتة كل فرد فی جهه، ومن 
ثم ت�شبح قرارات الأبناء منفردة نتيجة ف�شل الأبوين يف الرتبية، فالزوج من 

جانبه ل يری م�شئولية تقع علی عاتقه �شوی تدبري نفقات املعي�شة. 
  والأم حتاول توفري الواجبات املنزلية دون الهتمام ببث القيم الأخالقية 
واملبادئ الإن�شانية والثقافة واملعرفة وبناء ال�شمري لالأبناء، وهو ما يوؤدي اإیل 
خلل يف العاطفة وعدم الن�شج العاطفي، وقد يوؤدي ذلك اإیل انهيار املكون  
اجلانب املعنوي لل�شاب اأو الفتاة ومييل ایل كالهما اإیل النحراف واجلموح 

اإیل النزوات وتفريغ الكبت الداخلي   النتحار والقتل والعنف 
اأي�شا حالت اأخری تبني معاناتها من بع�س الأعرا�س اله�شتريية وهناك من 
افتقد اإیل احلنان والعاطفة واحلب داخل الأ�شرة وخارجها �شواء يف حميط 
وتردي  الأ�شرية  اخلالفات  ت��وؤدي  وقد  اجلامعة،  اأو  املدر�شة  اأو  الأ�شدقاء 
احلالة الجتماعية والثقافية اإیل تدهور احلالة النف�شية لالأبناء، ف�شال عن 
قتل الطموحات وافتقاد الأمل يف امل�شتقبل لرتفاع ن�شبة البطالة بني ال�شباب 
وتردی وانخفا�س اخلدمات و احلالة القت�شادية مع ارتفاع تكاليف الزواج، 

وهی عوامل قد ت�شاعد علی ظهور اأعرا�س الكتئاب موؤقتة قد تزول بزوال 
وانفراج هذه العوامل.   

تقول الكاتبة اليرانية4- فريبا عال �شوند: 
  تعترب الغريزة اجلن�شية من جملة املواهب التي وهبها الل لالأن�شان ،ويتم  
تهذيبها بحف الب�شر،وجتنب النظر بريبة وتلذذ ،وحترمي العالقات غري 
الدافع  الغريزة  ت�شكل  الطالق،  احلجاب،كراهة  رعاية  ال�شرعية،�شرورة 
هذه  اأن  اإل  ال�شرة  وتاأ�شي�س  ال��زواج  اأجل  من  لالأن�شان  ال�شا�شي  واحلافز 
الغريزة قد تتحول اإیل خطر يهدد �شالمة املجتمع الن�شاين ،يقنن ال�شالم 
هذه  علی  وال�شيطرة  التحكم  من  الن�شان  يتمكن  اأن  اأج��ل  من  حلول  عدة 
الغريزة عند الرجال والن�شاء متثل اللذة املعنوية حاجة لروح الن�شان  وكلما 
قام الن�شان باإر�شاء هذه اللذة بال�شلوب ال�شحيح فال�شرر عليه،يف حني ان
علی  الن�شان  يعمل  مادية  لذة  كل  خمتلفة   بخ�شائ�س  متتاز  املادية  اللذة 

اإر�شائها ب�شكل غري حمدود ،ت�شعف بهجتها وتقل مع مرور الوقت، 
النخب الن�شائية النقية واإعداد الجيال وفق قيم الزهراء –عليها ال�شالم-: 
اليومي  عملها  متار�س  وهي  املجتمع  ،يف  ،واملحت�شمة  امللتزمة  املراة  بالطبع 
يف  مبدر�شة-موظفة  مدر�شة  م�شفی-  يف  –طبيبة  اجلامعة  يف  :اكادميية 
دائرة كل تلك الن�شاء لهن التاثري علی من حولهن من الن�شاء ،فاإن ف�شدت 
لالأمل  و�شعاع  �شوء  �شعلة  تكون  �شلحت  ..واإن  بالأخريات  توؤثر  اإحداهن 
ُيهتدی بها من زميالتها الأخريات .وتبدو ال�شورة قامتة  وم�شباح و�شراج 
يف تماعتنا ال�شالمية بطغيان التفكري العدواين �شد الخرين،والعدوانية 
بالتحر�س باملراة لإ�شتدراجها ملهاوي الردی ، قلة الإميان عند بع�س الرجال 
،وحماولة ال�شاءة للمراأة  ين�شاأ بطبيعة احلال من عدم وجود العناية ال�شرية 
يف الرتبية ال�شليمة ، والإهمال يف تطبيق تعاليم الدين احلنيف ،واإختفاء دور 
، لذا  والإ�شاءة  الإنحراف  ُينتج  باإعداد املجتمع ال�شحيح  املراأة ال�شالحي 
اأوؤكد علی عطاء  املراأة تربيه الجيال اجلديده يف اأمتنا الإ�شالمية والعامل 
،بالطبع تمعنا لينف�شل عما يجري من حوله ،والتاثريات الكربی لظهور 
والهجرة   بالتهجري  وتاثريها  –وداع�س  –والبعث  القاعدة  من  الإره���اب 
اإ�شتخدم  الراهن،وقد  العربي  والقوميات يف و�شعنا  الديان  للن�شاء من كل 
ال�شلوك  ه��ذا  نتاج  من  وك��ان  اإرهابية   اأعمال  يف  امل��راأة  ال�شلفي  الإره���اب 
املنحرف وجود الرهابي بيننا، يذبح..يفخخ..يعطل التنمية..يحرق الوطن 
املجتمع  ن�شيج  من  فهم  واأقاربك  اأقاربي  اأو  جارك  او  جاري  انه  نعرف  ول 
لكنهم انحرفوا بعقائدهم و�شلوكهم. فالإبتعاد عن منهج الإ�شالم ال�شحيح 

وموالة العرتة الطاهرة ُينتج تلك العقول املفخخة . 
ال�شالم،والإ�شالم  ثقافة  تن�شر  الزهراء  بخط  املوؤمنة  الن�شائية   فالنخب 

املحمدي ال�شيل ،و ثقافة املحبة و الوئام ، بني اأفراد املجتمع الواحد 
رمب���ا ي��ق��ول ق���ائ���ل:اإن ��ت��م��ع��ات ذك���وري���ة ول ���ال ل�����ش��وت امل�����راأة اأن 
اأ�شا�س  علی  املربية  الأم  اإن  الت�شاوؤل:هو  ه��ذا  مثل  علی  ي�شمع،وللجواب  
ال�شريعة ذات ح�شوة كبرية يف العداد ال�شحيح لالبناء،اما العاق لوالديه  
وملجتمعه فو�شائل ال�شبط كثرية والردع والقوانني تلزمه بالر�شوخ ایل اإرادة 
،فبناء  البديلة  ولي�شت  الإ�شيلة  ثقافتنا  وُمثل  بقّيم  امل�شا�س  ،وعدم  املجتمع 
،والإ  الزهراء  فاطمة  �شلوك   وفق  للمراأة  الثقافة  ببناء  ال�شالح  املجتمع 

الإنحدار ُينذر بال�شوؤوم ،والتفكك الأ�شري بكرثة الطالق والإنحراف. 
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• �سن وهيب عبد

• القة الع�سرون

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

باإخبارهم عليهم ال�سالم بالغيب من قبل اهلل تعاىل.
وان منحهم ذلك العلم من اأدلة ك�نهم حج اهلل  على عباده 

  تارين من قبلهمكلفني و
وعلى هذا �سن�ستكمل �سرد اخل�سائ�ض االأخرى التي تبني وت�ؤكد ان اهلل 

تعاىل من اأهل البيت الكرام �سفة الكمال ليحت بهم على خلقه  .

خصائص الكمال في آل محمد 
صلوات الله عليهم

سنة اهل البيت  وعناصر الكمال فيها

في رحاب الطاهرينفي رحاب الطاهرين
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التطابق يف الفتيا

مما ابتليت به المة علی عمی وجهل: انها مل تلتفت ایل الكمال 
اآل حممد �شلوات الل و�شالمه  به  يتميز  الذي  ال�شرمدي  البدي 

عليهم عن غريهم وب�شكل متميز وفريد يف الفتيا.
امل�شافات  يف  تباعدهم  وعلی  عليهم  الل  �شلوات  تعددهم  فعلی   
ممن  غريهم  عند  كما  فتيا  يف  اختالفا  لهم  جند  مل  والزم���ان 

ن�شبوا اأنف�شهم اأئمة للم�شلمني و�شّقوا لهم مذاهب يف المة؟!!
فمن خالل اثني ع�شر اإماما مع�شوما من اهل بيت النبي �شلوات 
الل عليهم توالوا علی المة خالل اكرث من ) 250 (عاما مل جند 
يف  الخ��ر  عند  تختلف  ال�شالم  عليهم  منهم  لإم��ام  واح��دة  فتوی 

مو�شوع واحد. 
يف حني جند عند اربعة من اأئمة الآخرين ممن ت�شدوا لالإفتاء بني 

امل�شلمني خالفات �شارخة ت�شل حد التناق�س، فما هو ال�شبب؟!

اجل�اب عند اأمري امل�ؤمنني )عليه ال�سالم(
عليه  املوؤمنني  ام��ري  عند  العملي  املنطقي  العلمي  اجل��واب  جند 
العلماء  اختالف  ذم  يف  ال�شالم  عليه  له  ك��الم  فمن   ، ال�شالم 
من  حكم  يف  الق�سية  اأحدهم  على  ترد   ( يقول:  الفتيا  يف 
االحكام فيحكم فيها براأيه ثم ترد تلك الق�سية بعينها 
على غريه فيحكم فيها بخالفه ثم يجتمع الق�ساة بذلك 
عند االمام الذي ا�ستق�ساهم)1(  في�س�ب اآراءهم جميعا 
اأفاأمرهم   ، واحد  وكتابهم  واحد  ونبيهم  واحد  واإلههم 
اهلل تعاىل باالختالف فاأطاع�ه . اأم نهاهم عنه فع�س�ه. 
اأم   . اإمتامه  ناق�سا فا�ستعان بهم على  اأنزل اهلل دينا  اأم 
اأم  ير�سى  اأن  وعليه  يق�ل�ا  اأن  فلهم   . له  �سركاء  كان�ا 
اهلل  �سلى  الر�س�ل  فق�سر  تاما  دينا  �سبحانه  اهلل  اأنزل 
عليه واآله عن تبليغه واأدائه واهلل �سبحانه يق�ل ) ما 
وذكر  �سئ  كل  تبيان  فيه   )2() �سئ  من  الكتاب  يف  فرطنا 
اأن الكتاب ي�سدق بع�سه بع�سا واأنه ال اختالف فيه فقال 
�سبحانه )ول� كان من عند غري اهلل ل�جدوا فيه اختالفا 

كثريا)3( . واإن القراآن ظاهره اأنيق)4( . وباطنه عميق . ال 
تفنى عجائبه وال تنق�سي غرائبه وال تك�سف الظلمات 

اإال به()5(.
فان   ، الل  بكتاب  احاطتهم  ع��دم  ه��و  ال�شبب  ك��ان  ف���اذا  اذن 
الكتاب  عدل  هم  عليهم  الل  �شلوات  حممد  ال  من  املع�شومني 
ر�شول  قال  فيهم،  واآل��ه  عليه  الل  �شلی  الل  ر�شول  لو�شية  طبقا 
الل �شلی الل عليه واله؛ ) اين تارك فيكم ما ان مت�شكتم به لن 
اأهل بيتي، ولن يفرتقا حتی يردا  اأبدا، كتاب الل وعرتتي  ت�شلوا 

علي احلو�س()6(.
الول  الثقل  من  العا�شم  فقدان  الفتوی  يف  التعدد  فا�شباب  اذن 
الثاين  الثقل  من  ال�شراط  عن  والتنكب  العزيز(  الل  )كتاب 
ترجمان  هو  املع�شوم  لن  وذل��ك  املع�شومة(  النبوية  )ال��ع��رتة 
زين  الم���ام  �شئل  حيث  ذل��ك  وال��ق��ول.  بالفعل  ميدانيا  الكتاب 

العابدين عليه ال�شالم :
عندما قيل له:

)يا بن ر�شول الل فما معنی املع�شوم؟.
فقال  )عليه ال�شالم(:

ال  ال��ق��راآن،  ه�  اهلل  وحبل  اهلل،  بحبل  املعت�سم  ه�   (
القراآن،  اإىل  يهدي  واالإم��ام  القيامة،  ي�م  اإىل  يفرتقان 
والقراآن يهدي اإىل االإمام، وذلك ق�ل اهلل عز وجل: (

اإِنَّ َهَذا اْلُقْراآَن َيْهِدي ِللَِّتي ِهَي اأَْقَ�م (()7(.
وخمالفة  الل  كتاب  خمالفة  هي  املع�شوم؛  خمالفة  ان  مبعنی 
الفتيا فالكمال  التوحد يف  ر�شوله، والتزامهم وطاعتهم هو �شبب 

مثلما مفارقتهم هو ال�شبب يف تعدد الفتيا فاجلهل وال�شياع .
1(  المام الذي ا�شتق�شاهم اخلليفة الذي ولهم الق�شاء.

2( النعام – 38.

3( الن�شاء – 82.
4( اأنيق ح�شن معجب ، واآنقني ال�شئ اأعجبني

5( نهج البالغة )1/  54-53(
6( رواه يف �شحيح م�شلم 36 / 1883 : 4 و 37 ، �شنن الرتمذي : 3786 / 662 : 5و 3788 / 663 ، �شنن الدارمي 

431 : 2 ، �شنن البيهقي 148 : 2 و30 : 7و 114 : 10 ، م�شند اأحمد 14 : 3 و 17 و 26 و 59 و 366 : 4 و 371 ، 
م�شتدرك احلاكم 109 : 3 ، نظم درر ال�شمطني للزرندي احلنفي: 231، الدر املنثور لل�شيوطي 6: 7 و 306، 
ذخائر العقبی: 16، ال�شواعق املحرقة: 147 و 226 ط، املحمدية، وال�شفحة 89 ط، امليمنة مب�شر، ينابيع 

املودة للقندوزي احلنفي: 33، 40، 226 و 355 ط، احليدرية وال�شفحة 30، 36، 191 و 296 ط، ا�شالمبول، 
املعجم ال�شغري للطرباين 1: 135، ا�شد الغابة يف معرفة ال�شحابة لبن الثري ال�شافعي 2: 12، تف�شري ابن كثري 

4: 113، عبقات النوار ج 1 ، كنز العمال 1: 154 ط، 2، الفتح الكبري للنبهاين 1: 451، تف�شري اخلازن 1: 4، 
م�شابيح ال�شنة للبغوي: 206 ط، اخلريية مب�شر، و 2: 279 ط، حممد علي �شبيح مب�شر، جامع ال�شول لبن 

الثري 1: 187، احلديث 66، علم الكتاب لل�شيد خواجه احلنفي: 264 ط، دلهي.
7(  ال�شدوق؛ اأبو جعفر حممد بن علي بن احل�شني بن بابويه القمي )معاين الأخبار( حتقيق علي اأكرب 

الغفاري، موؤ�ش�شة الن�شر الإ�شالمي- قم، ط1 )1361 ه�(. �س:132.
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• ال�سيد م�سطفى عبد الكر امل��س�ي
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������س������ت�����ا وق�������ف�������ُت و����������س����������ُت ق�����اف�����ي�����ت�����ي م���ع���ي           
وت���ك���������������������������ل���ف            ت�������س���ن���������������ع  دون  الأق���������������������ل 
ال����������������        ب�����ج�����ان�����ب  م�����������ررت  اإذ  ن������������را  اآن�����������س�����ت 
اأه����ف��������������� ف���ي���ج���ذب���ن���ي ف����اأُ�����س��������������رع ث������م ي��ج������������          
ح������ت������ى وط��������������ت م��������ه��������اده ف����خ����ل����ع����ت ن���ع��������������������           
وم�������زج�������ت ت������رب������ة ف�����ك�����رت�����ي ب���رتاب�������������������������������ه          

 
ي�����ا ب�����ن ا�������س���ي�����������������������������������ن ل����ق����د اأت�����ي�����ت م���ن���اج���ي���ا      
ع���ي�����������ن���ي�����������ت���ي         ي�����������دي  يف  �����������دك  ووردت 
ح�������س���ب���ي اأُن��������اج��������ي االأك����رم����ي�������������������ن ف���اأب���ت���غ���ي          
واأق�������������������ل ف�����ي�����ه�����م م��������ا ي����ط����ي������������������������ب م�����ذاق�����ه            
ي��������ا خ��������ري م��������ن ع������ب������د االل���������������������������ه وخ�����������ري م���ن         
����س���ي���������������ائ���ه          ان�����ت�����������س�����ار   ، ال�����ب�����ي�����ت  غ���������رة  ي�������ا 
اأاأرت�����������������س��������ي م�������ن غ�������ري ذي       زي�����������������ن ال�����ع�����ب�����������اد 

رف���ع���������������ة         م�������ن  ل�����ه�����ا  ي�������ا  و  ال�����ن�����ب�����ي  ب�������ن  ي�������ا   
ال������غ�����ى        يف  امل���������س����ت����ط����ي����ل����ة  ال��������������س������ي  ي������اب������ن 
ال           ي������������م  امل�����������ؤم����������ل  وذا  ا�������������س������ني  ي�������اب�������ن 
رح������ل������ٍة             اروع  ف�����ت�����ل�����ك  ف������ي������ك  اأب����������ح����������رت 
وط������ف������ق������ت اأب���������ح��������� ع���������ن ك��������ن���������ز م��������اآث��������ٍر            
ح���ك���م���ة            ع�����م�����ي�����ق�����ك  يف  اأط���������ل���������ب  ون���������زل���������ت 

����ن����ة              اأاأب������������������ا ا��������ق���������ق وت�������ل�������ك اأو����������س��������� �����سُ
ق�������ام�������ت ر�������س������ال������ت������ك ال�����ع�����ظ�����ي�����م�����ة م���ن���ه���ج���ا            
م����رك����ب           اأ����������س���������رع  وذاك  ال���������دع���������اء  اأاأب�����������������ا 
ن������ب������ع ال�����������س�����ح�����ي�����ف�����ة ك���������ل ظ��������ام��������ئ ����������ٍة           
ي���ع���ط���������������������������������������ه             ال������������ذي  اأع��������ط��������اك  اهلل 
ف����ت����ج����م����ع����ت ك���������ل ال������ف�������������س������ائ������ل م���������ن ه������دى           

           
ي�������ا �����س����اك����ن����ا اأر���������������ض ال���ب���ق���ي���������������������������ع وه�������ذه            
ت�����������رادف            ذات  االأف�����������������������اج  اأرى  ف�����م�����ت�����ى 
�����ت�����ي           اأن ب���ع���ي���������������������������������������د  م������ن  اأُر���������س��������ل  واإالم 
ي�����ب           ال�������������������زوار  زائ�����������������������������ر   واأُن��������ا���������س��������د 
اأم��������������رر ع�����ل�����ى زي������������������������ن ال������ع������ب������اد وق����������ل ل���ه          
واأط����������������ل وق���������������������ف������ك ع������ن������د �������س������اه������د ق������ه           
           ب��������وان���������دب���������ه م���������س����م��������������������م����ا ل����ت���������س����م����ع ي
ول������ت������ن������َع ن������اع������ي������ة ي�����ك�����������������اد ي���ج���ي�������������������ب���ه���ا             
واذك����������������ر رزي�������������ة اأه�����������������������������ل�����ه ك��������ي ت���ل���ت���ق���ي             
اأ����������س���������رخ ح���������س���������ي����ن����ا واح�����������س�����ي�����������ن�����ا ع����ن����ده          
ا���������س��������رخ واأوق������������������ ك��������ل �������س������اح������ب غ������ف�������ٍة          
ع������ا�������س������ٍر             ظ��������ه��������رية  يف  ك����������اأن����������ك  ا�����������س����������رخ 

 
ب��������اأب��������ي ال�����ع�����ط�����ا������س�����ى ال������راك�������������س������ني ب���ل���ه���ف���ة           
ب��������اأب��������ي اجل�������������س�������م ال�������������س������ائ������الت ن���ف��������س���ه���ا            
ال����ف����ال         اىل  ال������راك�������������س������ات  ال�����ث�����ك�����اىل  ب�������اأب�������ي 
اىل             ه��������رع��������ت  ال��������ت��������ي  امل�����������خ�����������درة  ب���������اأب���������ي 
راأت         ف�����������اإن   �����ال�����ط�����ري ال�������ط��������د  ت�������س���ت���ن���ه�������ض 
ف������������ؤاده�����������ا ح�������رق�������ا اىل  رج�������ع�������ت وم������������������لُء  

      
ب��������اأب��������ي ال�������ت�������ي ق�����������س�����ت ال�������ن�������ه�������ار ول����ي����ل����ه����ا            
ب��������اأب��������ي واأم����������������ي ي��������ا ودي��������������������ع������ة ح����ي��������������دٍر              

ت�����س��م�����������ع اأو  ت��������ري    امل�������س���������������������������ائ���ب  اأي 
ق����������ل ال���������س�������������������دوق ول�����ي�����������ض ق����������ل امل�����دع�����ي
االأرف������������������������ع اجل�����������������الل  ذي  امل�����ق�����د������ض  �������������ادي 
��������������������������ع ذب����ن����ي ف������اأه������رع ك���االأ����س���ي���������������ل ال��ط��ي�����
اأم��ن��������������������������������������ع ����س�������س�����������ع  ذات  ُدن�����ي�����ا  ث�����م  �����ل����ي 
����������������������������������������ع ت�������س اأي  ك����امل���������س����ك  ف����ت���������س�����ع����ت 

ع����ن����د ا�������س�����������ي�����������ن وع�����ن�����د اأط������ه������ر م�����س��ج�����������ع
االأدم�����������������������������ع ن�����ث�����ار  االأخ�������������رى  ويف  ف���ي�������������������ك���م 
املُ�������س���ب�������������������ع ال���ك���ث���ي���������������ر  يف  واأط�������م�������ع  ك���������رم����ا 

ف���ال�������س���ع���ر ����س���ن�����������ع���ي وال���ف�������س���ي���ح���ة م�����س��ن��������ع��ي 
ك�������������������������������ع ن����اج����ى وخ����ي���������ر ال�������س���اج���دي�������������������ن ال���ر
م����ث����ل ان���ت�������س�����������������������ار ال�������س���م�������ض ع����ن����د امل��ط��ل��������������ع
�������������������������������ن م����دح����ت����ي وت�����س��������رع��������������ي ل�����ق�����ٍب ي���زي

االأرف�����������������������ع ال�������س���ري�����������������������ف  ال���ن�������س���ب  ذل�������ك  يف 
���ن�������������������اه م�����ن ف��������ق ال����ك����ت����ائ����ب اأج��م�����������������������������ع
اأم���������������������������������������ل واأق������������������������رُب �����س����اف����ٍع وم�����س��ف�����������������ع
االأو����س�������������������������������ع ال���ع���ظ���ي�����������������������م  ال����ب����ح����ر  ذل�������ك  يف 
وم���ن�����������������������اق���ٍب ب����ح���� امل�����ج�����د امل����ل�������������������������������������������ع
ت�����س��ع�����س�����������������������ع ذات   ك�������ل م���ن���ه���ا  ف����ج�������������������دت 

و����س���ري���ع���������������������������������������������������ة مل���������������ح���ق���ق م���ت�������س�������������������رع
ب������ني امل���ن�������������������اه��� ك���ال�������س���ع�������������������������������اع االأمل�������������������ع
ي��رج��������������������������ع   ال�����س��م�����������������ا ق����ا�����س����دا  �����س����ار  م�����ا 
ي��ه��ف��������������������������� اإل���ي���������������ه ف����ب�����رك����ت م�����ن م��ن��ب�����������������ع
ي���������������������������دع   ال��������ذي  واأودع����������������������������������ك  اأح����������دا 
��م�����������������������ع اأي  ف���ي�������������������������������ك  وع����ل����م����ا  ون���������دى 

ت��ن��ق�����������������������������������������ع   وغ����ل����ة  ت���زي�����������������������������������ُد  ن�������ار 
امل�����س��ج�����������������������ع ذاك  ب�������������اإزاء  وت���زاح���������������������������م 
ودم�����ع�������������������ي ا�������������������رى ل����ت����ل����ك االأرب�����������������������������ع

ب��������اهلل اأو����س���������������������������ل ل�����ع����ت����ي وت����ج���������������������������ع���ي 
ه��������ذا ������س�����الم امل�������س���ت���ه�����������������������������������ام امل����ج�������������������������������ع
واأب������ل������ل ت��������راب ب��ق��ي�����������������������ع��ه ب��االأدم��������������������������������ع
م�����ن م��ف��ج��ع��������������������������������ات ال�����ن�����دب م�������ا ت�����س��م��������ع
�������������������������������دع ج�����ر االأ����س���������������������������م ب�����ه�����زٍة وت�������س�����ا
ن�������ار ا�������س���ا����س�������������������������������ة ب����ات����ق����اد االأ����س���������������������������ل���ع
ال��ب��ل��ق�����������������������ع ذاك  ���س��م��������������������������ع  ت�����زل�����زل  ح���ت���ى 
�����������������������������������ع م�����ن ن���ائ���م���ي���������������ن وغ���اف���ل���ي�������������������ن وُه���ج
م�������روع ال���������ه��������اد  يف  ط�����ف�����ل  ك���������س���������������������������������������راخ 

م���ت�����������������������رع ن����ب����ع  ن���ح����������������  ال  ال������������ردى  ن���ح���������������� 
ف��������ق ال����ظ����ب����ى وال���ع���ال���ي�������������������������������ات ال�������س�������������������رع
م���ف���������������������������زع اأو  م���ل���ج�����������������������اأ  م������ن  وال  ف�����زع�����ا 
�����������������������������������ع ق���م�������������������ر ب���ج���ن���ب ال���ع���ل���ق���م���ي م��ق��ط
وي�������س���ط���ع  �����������������������ال���ط���ري ال������ط�������د  ي���ن���ه�������ض   
�����س����ل����ٍ� ع����ل����ى وج��������ه ال�������س���ع���ي�������������������������������د م��������������������زع

م�������ن م�����������س�����رع ب����ي��������������ن ال����ط����ف��������������������ف مل���������س����رع
�����ا ب���ي�����������ن ه��������ذي االأ����س���ل���������������������������ع اأُن�����ب�����ي�����ك ع�����م
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مكتب
ال�سيد ال�سي�ستا يف النجف االأ�سرف

اأج�بة امل�سائل ال�سرعية
13 ربيع االآخر 143ه�

هذه  م�سائل  يف  املذك�ر  االحتياط   :31 م�ساألة 

 ونع وم�ستحب،  واجب  ق�سمني:  على  الر�سالة 

عن االحتياط ال�اجب ب�)يجب على االأح�ط اأو 

على  مبني  وج�به  اأو  لزومًا،  اأو  وج�بًا  االأح�ط 

فيه(  االحتياط  مقت�سى  يرتك  ال  اأو  االحتياط 

ونح� ذلك.

ب�)االأح�ط  امل�ستحب  االحتياط  عن   ونع

ا�ستحبابًا( اأو )االأح�ط االأوىل(.

العمل  ه�  ال�اجب  االحتياط  م�ارد  يف  والالزم 

باالحتياط اأو الرج�ع اإىل تهد اآخر مع رعاية 

االأعلم فاالأعلم على التف�سيل املتقدم.

ترك  فيج�ز  امل�ستحب  االحتياط  م�ارد  يف  واأما 

االحتياط والعمل وفق الفت�ى املخالفة له.

يف  املذك�رة  امل�ستحبات  من  كثريًا  اإن   :32 م�ساألة 

اأب�اب هذه الر�سالة يبتني ا�ستحبابها على قاعدة 

الت�سام يف اأدلة ال�س، وملا  تثبت عندنا فيتعني 

يف  اال  وكذا  املطل�بية،  برجاء  بها  االإتيان 

وما ت�فيقي  املطل�بية،  املكروهات فترتك برجاء 

اإال باهلل عليه ت�كلت واإليه اأُنيب.

التقليد االجازات املر�سية

طبقا لفتاوى املرجع الدين االأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد 
علي ا�سيني ال�سي�ستا )دام ظله ال�ارف(

ب�سمه تعاىل
اإىل مكتب �سماحة املرجع الديني االعلى اآية ا... العظمى 
االإمام ال�سيد علي ا�سيني ال�سي�ستا)دام ظله ال�ارف(

ال�سالم عليكم ورحمة ا... وبركاته...
ال�س�ؤال:

نحن جمع من االطباء نتعر�ض لالإحراج يف كثري من 
ااالت ملن) االجازات املر�سية( على خالف ال�س�ابط 
االأ�س�لية رات تلفة �س�اء بالن�سبة اىل امل�ظفني 

اأو طلبة املدار�ض واجلامعات وغريهم.
فما ه� امل�قف ال�سرعي يف ذلك؟

وما حكم الراتب الذي يتقا�ساه امل�ظف ازاء عدم دوامه 
ب�سبب هذه االجازات غري اال�س�لية؟

اأحد امل�ؤمنني
 اجل�اب:

ب�سمه تعاىل
ال يج�ز من ) االجازات املر�سية( خالفا لل�س�ابط 

اال�س�لية، كما ال يج�ز للطبيب ال�سهادة ا ال �سحة له 
واقعا.

وال ي�ستحق امل�ظف من 
الراتب ما يك�ن بازاء 

فرتة تخلفه عن الدوام من 
جراء ذلك.

مسائل شرعيةمسائل شرعية

منهاج ال�ساني طبقا لفتاوى املرجع الدين االأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد 

جمادی الویل � 1438 ه�34



◄ اإعداد: هيئة التحرير

اآية اهلل العظمى املرح�م ال�سيد اب� 
)(القا�سم اخل�ئي

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

) م�ساألة 5 ( : ي�شقط الذان والقامة جميعا يف موارد 
االول : يف ال�شالة جماعة اإذا �شمع المام الذان والقامة يف 

اخلارج .

الثا : الداخل يف اجلماعة التی اأذنوا لها واأقاموا واإن مل 
ي�شمع .

الثال : الداخل اإیل امل�شجد قبل تفرق اجلماعة ، �شواء �شلی 
جماعة اإماما ، اأم ماأموما ، اأم �شلی منفردا ب�شرط الحتاد يف 

املكان عرفا ، فمع كون اإحداهما يف اأر�س امل�شجد ، والخری 
علی �شطحه ي�شكل ال�شقوط وي�شرتط اأي�شااأن تكون اجلماعة 

ال�شابقة باأذان واقامة، فلو كانوا تاركني لهما لجتزائهم باأذان 
جماعة �شابقة عليها واقامتها ، فال �شقوط ، واأن تكون �شالتهم 
�شحيحة فلو كان المام فا�شقا مع علم املاأمومني به فال �شقوط 

ويف اعتبار كون ال�شالتني ادائيتني وا�شرتاكهما يف الوقت ، 
ا�شكال ، والحوط التيان حينئذ بهما برجاء املطلوبية ، بل 

الظاهر جواز التيان بهما يف جميع ال�شور برجاء املطلوبية ، 
وكذا اإذا كان املكان غري م�شجد .

الرابع : اإذا �شمع �شخ�شا اآخر يوؤذن ويقيم لل�شالة اإماما كان 
الآتي بهما ، اأو ماأموما ، اأم منفردا ، وكذا يف ال�شامع ب�شرط 

�شماع متام الف�شول واإن �شمع اأحدهما مل يجز عن الآخر . 

م�ساألة 5: ي�شقط الأذان والإقامة جميعًا يف موارد:
االأول: الداخل يف اجلماعة التي اأّذنوا لها واأقاموا �� واإن مل ي�شمع �� 

من غري فرق يف ذلك بني اأن تكون اجلماعة منعقدة فعاًل اأو يف �شرف 
النعقاد، كما ل فرق يف ال�شورة الثانية بني اأن يكون الداخل هو الإمام اأو 

املاأموم.
الثا: الداخل اإیل امل�شجد قبل تفرق اجلماعة مع انتهائهم من 

ال�شالة، فاإنه اإذا اأراد ال�شالة منفردًا مل يتاأكد له الأذان والإقامة �� بل 
الأحوط الأویل اأن ل ياأتي بالأذان اإل �شرًا �� واأما اإذا اأراد اإقامة جماعة 

اأخری في�شقطان عنه علی وجه العزمية وي�شرتط يف ال�شقوط وحدة 
املكان عرفًا، فمع كون اإحداهما يف اأر�س امل�شجد، والأخری علی �شطحه 

ي�شكل ال�شقوط، وي�شرتط اأي�شًا اأن تكون اجلماعة ال�شابقة باأذان واإقامة، 
فلو كانوا تاركني لهما لجتزائهم باأذان جماعة �شابقة عليها واإقامتها 

فال �شقوط، واأن تكون جماعتهم �شحيحة فلو كان الإمام فا�شقًا مع علم 
املاأمومني به فال ي�شقطان، ويعترب كون ال�شالتني اأدائيتني اإل اإذا كان 

الداخل منفردًا فاإنه ي�شقط عنه الأذان خا�شة ولو كانت �شالته ق�شائية، 
ويعترب اأي�شًا ا�شرتاكهما يف الوقت مبعنی عدم متايز الوقتني فلو كانت 

ال�شابقة ع�شرًا واأراد الداخل اأن ي�شلي املغرب فال ي�شقطان، والظاهر 
جواز الإتيان بهما يف جميع ال�شور برجاء املطلوبية، وكذلك اإذا كان 

املكان غري امل�شجد.
الثال: اإذا �شمع �شخ�شًا اآخر يوؤذن ويقيم لل�شالة، ب�شرط اأن ل يقع 

بني �شالته وبني ما �شمعه ف�شل كثري، واأن ي�شمع متام الف�شول، ومع 
فر�س النق�شان يجوز له اأن يتم ما نق�شه القائل، ول فرق فيما ذكر بني 

اأن يكون الآتي بهما اإمامًا اأو ماأمومًا اأو منفردًا، وكذا احلال يف ال�شامع 
اإل اأنه ل يكتفی �� علی الأحوط لزومًا �� ب�شماع الإمام وحده اأو املاأمومني 

وحدهم يف ال�شالة جماعة.

بني اآية الل العظمی املرحوم ال�شيد اأبي القا�شم اخلوئي)قّد�س �شّره( 
واآية الل العظمی ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين)دام ظّله الوارف(



االأذان واالإقامة

لنتفقهلنتفقه
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ا�سمه ون�سبه:
اآل  ن�شب  وينتهي  البالغي،  طالب  بن  ح�شن  بن  جواد  حمّمد  ال�شيخ 

البالغي اإیل قبيلة ربيعة، اإحدی قبائل احلجاز.
 والدته: 

ولد ال�شيخ البالغي يف رجب 1282 ه� مبدينة النجف الأ�شرف.
درا�سته: 

بقي يف مدينة النجف الأ�شرف حّتی بلغ عمره اأربًعا وع�شرين �شنة، ثّم 
بعد ذلك ذهب اإیل مدينة الكاظمية املقّد�شة حل�شور حلقات الدر�س 
املنعقدة هناك من قبل اأ�شاتذتها، وبعد اأن اأنهی مرحلة املقّدمات عاد 
اإیل مدينة النجف الأ�شرف لإكمال درا�شته، ويف عام 1326 ه� �شافر 
تقي  حمّمد  ال�شيخ  درو�س  يف  للح�شور  املقّد�شة  �شامّراء  مدينة  اإیل 

ال�شريازي، وبقي هناك حوايل ع�شر �شنوات.
ويف عام 1338 ه� عاد اإیل مدينة النجف الأ�شرف، واجّته نحو التاأليف، 
والكتابة، والت�شنيف، والرد علی ال�شبهات، حّتی اآخر حلظة من عمره 

ال�شريف. 
من اأ�ساتذته 

1- ال�شيخ حمّمد كاظم اخلرا�شاين، املعروف بالآخوند.
2- ال�شّيد ح�شن ال�شدر.

3- ال�شيخ حمّمد طه جنف.
4- ال�شيخ حمّمد ح�شن املامقاين.

5- ال�شيخ ح�شني النوري الطرب�شي.
6- ال�شّيد حمّمد الهندي.

7- ال�شيخ حمّمد تقي ال�شريازي. 

من تالمذته:
1- ال�شيخ حمّمد ر�شا اآل فرج الل النجفي.

2- ال�شيخ حمّمد علي الأُردبادي.
3- ال�شّيد حمّمد �شادق بحر العلوم.

4- ال�شيخ علي حمّمد الربوجردي.
5- ال�شّيد �شدر الدين اجلزائري.

6- ال�شّيد اأبو القا�شم اخلوئي.
7- ال�شيخ حمّمد ر�شا الطب�شي النجفي.

8- ال�شيخ جنم الدين جعفر الع�شكري الطهراين.
9- ال�شّيد حمّمد ر�شا الطباطبائي التربيزي.

10- ال�شّيد حمّمد هادي احل�شيني امليالين.
11- ال�شّيد ح�شني اخلادمي الأ�شفهاين.

12- ال�شيخ حمّمد اأمني زين الدين.
من �سفاته واأخالقه 

1 ا�ستثماره للفر�ض: قال الإمام علي )عليه ال�شالم(: )انتهزوا 
فر�س اخلري فاإّنها متُرّ مَرّ ال�شحاب(.

كان  فقد  دقيًقا،  عملًيا  توظيًفا  القول  هذا  البالغي  ال�شيخ  ف  وَظّ لقد 
م�شتفيًدا من اأوقاته كاّفة، ل ي�شيعها يف الأُمور التي ل طائل فيها، لهذا 
جنده ومنذ املراحل الأویل لدرا�شته قد اجّته نحو التاأليف والت�شنيف، 

وظَلّ م�شتمًرا علی ذلك حّتی نهاية عمره. 
ولًء  قلبه ممتلًئا  كان  ال�سالم(:  البيت )عليهم  2 والوؤه الأهل 
ا لأهل البيت )عليهم ال�شالم(، ويف زمانه انت�شرت بع�س ال�شبهات  وحًبّ
باإقامة مرا�شم  يهتّمون  الذين  �شاأن  التقليل من  اإیل  ت�شعی  التي كانت 

ال�سالمي ح�سني  • اعداد: 

مع التابعينمع التابعين




)1282 ه� – 1352 ه�(
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انت�شار  من  احلد  �شبيل  ويف  ال�شالم(،  )عليه  احل�شني  الإمام  عزاء 
يف  بنف�شه  ي�شرتك  اأخذ  بطالنها،  واإثبات  النا�س  بني  ال�شبهات  تلك 
تلك  باأداء  ويقوم  ال�شالم(،  )عليه  احل�شني  الإمام  عزاء  مواكب 

املرا�شم وبكل فخر واعتزاز. 
اأئّمة  قبور  تخريب  علی  املنحرفة  الوهابية  الفرقة  اأقدمت  وعندما 
اأفكار  علی  فيه  رَدّ  كتاب  باإ�شدار  قام  ال�شالم(،  )عليهم  البقيع 
فيها  بنَيّ  �شعرية  ق�شيدة  ونظم  ال�شاّلة،  الفرقة  هذه  ومعتقدات 

ا�شتنكاره لهذا العمل امل�شني. 
3 ت�ا�سعه: ينقل عنه اأّنه كان يذهب بنف�شه ل�شراء ما يحتاجه من 
الأ�شواق، ثّم يعود حاماًل حاجاته اإیل بيته، وكان يرّدد احلديث النبوي 
اِحب ال�شيء اأحُقّ ِبَحمِله(، وكان م�شداًقا لو�شية اأمري  ال�شريف: )�شَ
ه الرفيع توا�شع، ومن  املوؤمنني )عليه ال�شالم( عندما قال: )اإِذا تفَقّ

َمه الل �شبحانه وَرَفعه(.  توا�شع َعَظّ
ال�شالم(:  )عليه  علي  الإمام  قال  واقيقة:  للحق  طلبه   4
ال�شيخ البالغي وا�شًعا ن�شب  َتكون ال�شعادة(، كان  ُلزوم احَلِقّ  )يِف 
عينيه هذا القول ال�شريف، لهذا جنده يتقّبل كل النتقادات املن�شفة 

اءة برحابة �شدر.  والبَنّ
َم علی تعُلّم اللغة الفار�شية  َمّ 5 اإحاطته قت�سيات ع�سره: �شَ
ن  اأّنه متَكّ اأتقنها يف وقت قيا�شي، ويقال  والعربية، وقد  والإجنليزية 
املرع�شي:  ال�شّيد  وقال عنه  اللغات،  تلك  اإیل  كتبه  بع�س  من ترجمة 
ات عديدة يقراأ التوراة بالعربية، ومبنتهی الطالقة.  لقد �شاهدته وملَرّ
 اإخال�سه: نقل عنه اأّنه كان يقول: اإّن مق�شدي من التاأليف هو 
الدفاع عن احلق واحلقيقة، و�شوًل اإیل ر�شاء الل �شبحانه وتعایل، 
فال �شري اإن مل ُيكَتب ا�شمي علی غالف الكتاب، اأو يكتب ا�شم �شخ�س 
)عليه  علي  الإمام  لقول  ا  عملًيّ م�شداًقا  كان  وهكذا  غريي،  اآخر 

ال�شالم(: )َثَمرة العلم اإخال�س العمل(. 
عن  ونقلوا  بالب�شاطة،  مملوءة  ال�شريفة  حياته  كانت  زهده:   7
بح�شري  مفرو�شة  يعي�س يف غرفة �شغرية،  كان  اأّنه  املعا�شي:  و�شعه 
وب�شاط للجلو�س ل اأكرث، ولي�س فيها اأي و�شيلة من و�شائل التربيد اأو 

التدفئة.
علی  ا  م�شًرّ ال�شيخ  كان  االأجنبية:  للب�سائع  مقاطعته     
بلداننا  علی  القت�شادي  نفوذهم  ويعترب  الأجانب،  للكّفار  حماربته 
والقت�شادية  والفكرية،  والثقافية  ال�شيا�شية،  للهيمنة  متهيًدا 
والع�شكرية، وغريها، لهذا كان ل ي�شتعمل احلاجات وال�شلع امل�شنوعة 

يف بالد الغرب، بل ي�شتعمل احلاجات املنتجة يف بالد امل�شلمني.
ال�شرعية،  بوظائفه  وعلمه  لالآداب،  مراعاته  الأُخری  ميزاته  ومن   
ودفاعه عن الدين، ومنا�شرته للحق، وكان �شبوًرا يف ممار�شته العمل 

الدوؤوب، مبتكًرا يف اأ�شاليب طرحه للفكر الإ�شالمي.
 م�اقفه اجلهادية

عندما مَتّ احتالل العراق يف احلرب العاملية الأُویل من قبل الإنكليز 
ال�شيخ  بقيادة  الحتالل،  هذا  �شد  للجهاد  ال�شيعة  علماء  َهَبّ 
الذين  العلماء  جملة  من  البالغي  �شيخنا  وكان  الكبري،  ال�شريازي 
كانوا يف ال�شفوف الأویل للمجاهدين �شد ذلك الحتالل، ومل يهداأ 
يف  ذلك  وكان  امل�شتقّلة،  املوؤقتة  العراقية  الدولة  لت  �ُشِكّ حّتی  بال  له 

�شنة 1337 ه�.
 من اأق�ال العلماء فيه 

اأديًبا  فا�شاًل،  عاملًا  البالغي  الل  اآية  )كان  الأميني:  العاّلمة  قال 
العلم،  اأفنی عمره يف طلب  النف�س،  املعا�شرة، �شخي  �شاعًرا، ح�شن 
والتاأليف والت�شنيف، والإجابة علی خمتلف الإ�شكالت التي تِرُد من 
الأعداء واملخالفني، وقد رافقته مّدة طويلة يف النجف الأ�شرف، ومل 

اأَر منه اإّل الأخالق ال�شامية، والتقوی وال�شفات احلميدة(.
من م�ؤلفاته

1- اآلء الرحمن يف تف�شري القراآن.
2- ر�شالتان يف البداء.
3- الرد علی الوهابية.

4- ر�شالة يف الرد علی �شبهات اأثريت حول القراآن الكرمي.
5- الهدی اإیل دين امل�شطفی.

6- الرحلة املدر�شية.
7- التوحيد والتثليث.

8- اأعاجيب الأكاذيب.
9- اأنوار الهدی.

10- حا�شية وتعليق علی مباحث ال�شيخ الأن�شاري يف الفقه.
11- تعليقة علی الق�شم الأّول من العروة الوثقی.

12- تعليقة علی كتاب ال�شفعة من كتاب جواهر الكالم.
13- ر�شالة يف الرد علی فتاوی الوهابيني.

14- ر�شالة يف الرد علی كتاب تعليم العلماء لغالم اأحمد القادياين.
15- ر�شالة يف الرد علی كتاب ينابيع الكالم.

16- ر�شالة يف الرد علی كتاب الق�س جرجي�س ال�شائل وها�شم العربي.
17- دارون واأ�شحابه.

وفاته:
الثاين والع�شرين من �شعبان  ال�شيخ البالغي )قد�س �شره( يف  تويّف 
ال�شالم(  1352 ه�، ودفن يف ال�شحن احليدري لالإمام علي )عليه 

يف النجف الأ�شرف.
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•  ح�شني عبد المريتـــأمـــالت

ي�شنف العلماء العنف ایل نوعني هما املادي الذي يلحق �شررا مبا�شرا علی 
و�شلب  الخرين  احتقار  اأو  اجلارحة  بالكلمات  يتمثل  الذي  واملعنوي  الأف��راد 
حقوقهم واإذللهم وغري ذلك مما ل يلحق �شررا مبا�شرا كاملادي، ولكن العنف 
الأخري )خطر جدا( ويكاد يكون اأثره اأكرب واأو�شع واأ�شمل، لأنه يولد ال�شغائن 
والأحقاد وله توابع جمة ومتنوعة ، ف�شال عن ان حلوله قد تكون غري موؤكدة 

اأو غر موجودة اأ�شال.
العظيم،  العراق  العزيز  بلدنا  علی  منَّ  ان  عاله(  يف  )جل  الل  نعم  من  واإن 
بنعمة جعله بلدا يت�شف بتنوعه العرقي والطائفي واملذهبي، المر الذي جعله 
قبلة ومزارا للعاملني. ونحن وبكل فخر وكربياء نتعاي�س بالعراق اأديانًا عديدة 
ومذاهب متنوعة، متقاربة تارة ومتنافرة تارة اأخری. غري اأن تقاربها وتنافرها 
مل ي�شل يوما اإیل حد الإلغاء، �شواء كان بال�شم ام بالهجرة الق�شرية، مطبقني 
قوله تعایل )ل اإكراه يف الدين ( وقوله جل يف عاله ) لكم دينكم ويل دين( 
وقول نبيه الكرمي حممد ر�شول الل �شلی الل عليه واآله و�شلم )من اذی ذميا 
كنت خ�شمه يوم القيامة(. فحاف اجلميع علی وجودهم بقدر ما ي�شمح به 

التجاور يف بقعة جغرافية واحدة.
اأيدي �شيطانية خفية �شهد حالة من الظالم  ولكن ال�شنوات الأخرية وبتدخل 
اأدت ایل بروز بع�س ال�شراعات املمنهجة واملخطط لها بعناية اأدت ایل اأحلاق 
كال ال�شررين بال�شعب العراقي املوحد املتاآخي عرب كل املحن ويف كل الزمان ، 
وقد كان من بني اأبرز الأ�شباب امل�شخ�شة من قبل العلماء والعارفني يف اإحداث 
ذلك ال�شراع هو ال�شراع ال�شيا�شي الذي مت حتويله ایل قنابل موقوتة واألغاما 
يتم تفجريها عند احلاجة، مع ا�شتغالل ب�شع للواقع القت�شادي والجتماعي 
اأ�شبح يعي�شه البلد، واإن تلك الأيادي ل زالت ت�شعی لإ�شفاء حالة من الختالف 

بني ابناء هذا البلد ف�س م�شعی لإدامة واإبقاء النزاعات داخل العراق.
�شبيل  يف  املاحة  المكانات  كل  وب��ذل  اجلهود  زي��ادة  ایل  يدعو  الأم��ر  وه��ذا 
التعاي�س  وتعزيز  ال�شالم،  ثقافة  ن�شر  اأجل  من  املطلوب  بدوره  الإع��الم  قيام 
كامل  ومنحه  بالآخر  الع��رتاف  مبداأ  وتطبيق  املكونات  كل  بني  الجتماعي 
حقوقه يف وطنه، والت�شدي لكل من يوؤججون ال�شراع وبخا�شة لفظيًا، وال�شعي 

لب�شط العدل وهو ال�شرط الرئي�س الالزم لتعزيز التعاي�س ال�شلمي.
الأجندة  يحددون  من  وحدهم  هم  الإعالميني  اأن   القول  ال�شحيح  وم��ن    
حتمل  الدولة  ب��اإدارة  للم�شوؤولية  ت�شدی  من  يعفي  ل  ذلك  اأن  اإل  الإعالمية، 
واأجهزة  لل�شحف  واملهني  والأخالقي  الوطني  ال��دور  ل�شرتداد  م�شوؤولياتهم 
ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية  العافية  ، بل وا�شرتداد  الإعالم الخری 

للوطن واملواطنني. 

ما بعد داعش
• تقرير: �شالم الطائي

()ولدي مسلم بـــــن عقيل بن ابي طالب
مرقد الشهيدين

�سهد التاري اأك واأعظم 
ث�رة ال�سالح الدين اال�سالمي 

اال وهي الث�رة ا�سينية 
التي انطلقت لتعلم الب�سرية 
 معنى االإن�سانية وقيمها ع

ك�سف حقائق اأنا�ض لب�س�ا 
لبا�ض الدين لي�سل�ا النا�ض 

ثم يتمكن�ا من التاأمر عليهم 
و�سلبهم ارادتهم وحق�قهم، 

لكن، جاءت الث�رة ا�سينية 
لتك�سف لالن�سانية كلها 

ظلم الطغاة املزيفني وزيف 
ادعائهم فلم ي�سلم من ظلمهم 

رجل وال امراأة، كبارا ام �سغارا 
كان�ا.

د االأ�سغر  م وال�سيدان
واإبراهيم ولدي م�سلم بن عقيل  تتجاوز اعمارهم 
ا بعد واقعة عا�س�راء بطف كربالء،  العا�سرة قد فر

م االإمام  ي حني هجمت خيل عمر بن �سعد على
الم عند غروب ي�م عا�س�راء �سنة  سني عليه ال�س�ا

ى اأُ�ِسرا واأُوِدعا ال�سجن،  طريقهما حت ال ة، َف�سَ هجري 1
رت  ان، فالتجاآ اإىل امراأة، وتكر بهما ال�سج هر ثم

ة اأبيهما فقب�ض عليهما حار بن عروة  معهما ق�س
الطائي ، وقتلهما على �سط الفرات �سهيَدين مظل�َمني 

بريَني عام 2 هجري، والي�م لهما مزار كبري  يق�سده 
.تلف بقاع العا الزائرون من
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مزاراتمزارات

()ولدي مسلم بـــــن عقيل بن ابي طالب
شاهد يضيء على مدى العصور

مرقد الشهيدين

م�قعه
بن عقيل )عليهم  م�شلم  ولدي  وابراهيم  لل�شيدين حممد  الطاهر  املرقد  يقع 
ال�شالم( علی ُبعد حوايل ثالثة كيلومرتات �شرقيَّ ق�شاء امل�شيَّب يف حمافظة 
 27 م�شاحتها   اأر���س علی  ويقع  الفرات،  نهر  من  ال�شرقّية  ال�شّفة  علی  بابل، 
دومنًا، يحتّل ق�شمًا منها موقف ل�شّيارات الوافدين، اأّما الق�شم الآخر فخا�ّس 

باملرقد.
امل��رق��د ه��ي ال�شحن  وال��واج��ه��ة الأم��ام��ّي��ة وال��ت��ي تقع اإیل جهة اجل��ن��وب م��ن 
يتو�ّشط  مرتًا،   30 وعر�شه  مرتًا   40 الغرب  اإیل  ال�شرق  من  وطوله  ال�شريف، 
 5،3 بعر�س  اأمتار   6 وارتفاعه  لل�شحن  اخلارجّي  املدخُل  الأمامّية  واجهَته 
اأمتار، ُيحاط بَكتيبة مزخرفة بالقا�شاين الكربالئي، والباب حماط بعدد من 
الأقوا�س مك�شّوة ِمن كّل جوانبها  بالقا�شاين الكربالئي؛  وم�شنوع من خ�شب 
الباب  واإیل جانب  مثّبت عليه،  بتاريخ 1385ه��� ) 1965م (، كما هو  ال�شاج 
م�شربة ماء ُكتب يف اأعالها علی القا�شاين: ب�شم الل الرحمن الرحيم: وَجَعْلنا 
ِمَن املاِء كلَّ �شيء حي �شالم الل علی احل�شن واحل�شني، واجلانب ال�شرقي من 

ال�شحن موؤّلف من طارمة حتتوي علی ت�شعة اأقوا�س مبنّية من الطابوق تعلوها 
كتيبة من القا�شاين عليها اآية الكر�شي. 

ُغرف  �شّت  يحتوي علی   � الأ�شفل  فهو مكّون من طابقني:  الغربي  اأّما اجلانب 
لراحة  معظمها  اتُِّخذ  غرفة  ع�شرة  اثنتي  من  يتاأّلف   � والأعلی  امل�شّلی،  يليها 

الزائرين.
 ( البهو  يتقّدمها  التي  الرو�شة  فتقع  ال�شحن  من  ال�شمايل  اجلانب  يف  اأّم��ا 
 6 وارتفاعها  اأمتار   6 وعر�شها  مرتًا   28 طولها  يبلغ  وا�شعة  وهي   ،) الطارمة 
اأمتار اأي�شًا، حتتوي واجهتها علی خم�شة اأقوا�س مطّلة علی ال�شحن ومك�شّوة 

بالقا�شاين، تعلوها كتيبة من الآيات القراآنية. 
والطارمة ُم�شّيجة ب�شبك حديدي، ولها باباِن جانبيان ُيف�شيان اإیل ال�شرداب 

الداخلي الذي فيه قربا ابَني م�شلم بن عقيل ر�شوان الل عليهم.
من الطارمة اإیل الرو�شة بابان: اأحدهما  � اإیل جهة ال�شرق قبال القو�س الثاين 
اإبراهيم بن م�شلم بارتفاع مرتين ون�شف وبعر�س  من الطارمة مقابل مرقد 
� يقع علی جهة الغرب قبال القو�س الثالث مقابل  مرت و 80 �شنتمرتًا، والآخر 
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ة  الف�شّ من  م�شنوع  وه��و  م�شلم،  بن  حممد  مرقد 
وارتفاعه اأربعة اأمتار وعر�شه مرتان.

يبلغ طول الرو�شة 24 مرتًا، وعر�شها من اجلنوب 
واجهتها  وعلی  م��رتًا،   122 علی  يزيد  ال�شمال  اإیل 
ِريازة مغربّية،  ويف الرو�شة املقّد�شة �َشمعدان �شغري 

ُكتب عليه وقفّيته املوؤّرخة ب�شنة 1286ه�.
وقد طراأت علی قربيهما تغريات ، غري اأنهما ل يزال 

عامرين وعلی كل قرب قبة ذهبية يف حرم واحد م�شتطيل تعلوه منارتان، واأمام 
قربيهما �شحن للزائرين.

وملعرفة تفا�شيل اكرث التقت لة )الرو�شة احل�شينية( القائمني علی املرقد 
ليحدثوننا عن العمال التي يقومون بها.

االأهمية والتط�ير
ال�شيد طالل عبد الر�شول علي .. المني اخلا�س ملزار ولدي م�شلم بن عقيل 
حتدث للرو�شة قائال"  يتميز مرقد اولد م�شلم بكرثة الزائرين كما هو احلال 
واخلارج  الداخل  من  القادمة  الوفود  كرثة  ب�شبب  املقد�شة؛  الماكن  باقي  يف 
املوؤملة  الق�شة  والتاريخية ایل  الدينية  املرقد  اهمية  وتنبع  ال�شنة،  وعلی مدار 

لأولد م�شلم بن عقيل الذي كان �شفري المام احل�شني عليه ال�شالم" .
ال�شيعية  ل��ل��م��زارات  ال��ع��ام��ة  الم��ان��ة  ایل  ال�شريف  امل��رق��د  ان�شمام  "مت 
المني  من  ابتداء  متعددة  وخدمية  اداري��ة  كوادر  املزار  وي�شم   2007/9/17
الق�شام  ایل  ا�شافة  وامل��ايل،  والثقايف،  الداري،  واملعاون  والنائب،  اخلا�س، 
و�شنعمل  والتفتي�س،  والرقابة،  والكهرباء،  واخلدمات،  كال�شيانة،  الخ��ری؛ 
علی زيادة الكوادر نتيجة احلاجة امللحة اليها ب�شبب الزيارات املليونية لتقدمي 

اف�شل خدمة للمرقد وللزائرين". 
اي�شا لتطوير  امل�شتقبلية حتدث قائال" هناك خطط م�شتقبلية  وعن اخلطط 
املرقد ال�شريف وباجتاهني؛ يتمثل الجتاه الول بتو�شيع املزار بكافة الجتاهات؛ 
حيث قامت المانة اخلا�شة للمزار با�شتمالك ما قدره 30 مرتا حول املرقد من 
كافة اجلوانب، والجتاه الثاين يتمثل بالهتمام باملداخل الرئي�شية باملزار من 
الناحية المنية واخلدمية؛ ا�شافة ایل ال�شوق الع�شري الذي �شيتم اجنازه يف 
الفرتة املقبلة، ولكن ما نواجهه واعتدنا عليه يف ال�شنني الأخرية هو قلة الدعم 
املايل؛ ب�شبب الزمة املالية املوجودة واعتمادنا علی التربعات والهدايا 
تقدمي  يف  وكبري  متميز  دور  كافة  املقد�شة  وللعتبات  والنذورات، 
وتكري�س  المنية واخلدمية  وال�شناد مبختلف اجلوانب  الدعم 
جهودها وكوادرها واآلياتها خلدمة الزائرين يف كافة املنا�شبات 

الدينية". 
وعن ن�شب الجناز والعمال التي يقومون بها قال ال�شيد طالل" 
م�شروعا،   41 يقارب  ما  اجناز  ایل  للمزار  اخلا�شة  المانة  �شعت 
واخلدمية   والمنية،  الداري��ة،  منها؛  وال�شور  بالتفا�شيل  موثقة  وهي 
كاملخازن واملركز ال�شحي واملن�شاآت ال�شحية والبنی التحتية والعمرانية، 
وكان اآخرها ن�شب ال�شومعات املذهبة اجلديدة، والتي نفذت من قبل جلنة 
اعمار العتبات املقد�شة يف حمافظة قزوين اليرانية وباأ�شراف المانة العامة 
املبا�شرة  بعدها  فيما  و�شيتم  للمزار،  اخلا�شة  والمانة  ال�شيعية  للمزارات 
اكرث  ا�شتغرق  ال�شومعتني  تذهيب  يف  العمل   " اأن  القبتني"،م�شيفا  بتذهيب 
من عامني ا�شتخدم فيهما اكرث من 10 كغم من الذهب اخلال�س يف جمهورية 

ة  الف�شّ من  م�شنوع  وه��و  م�شلم،  بن  حممد  مرقد 
وارتفاعه اأربعة اأمتار وعر�شه مرتان.

يبلغ طول الرو�شة 
علی  يزيد  ال�شمال  اإیل 

ِريازة مغربّية،  ويف الرو�شة املقّد�شة �َشمعدان �شغري 
ُكتب عليه وقفّيته املوؤّرخة ب�شنة 

ِريازة مغربّية،  ويف الرو�شة املقّد�شة �َشمعدان �شغري 
ُكتب عليه وقفّيته املوؤّرخة ب�شنة 

ِريازة مغربّية،  ويف الرو�شة املقّد�شة �َشمعدان �شغري 

وقد طراأت علی قربيهما تغريات ، غري اأنهما ل يزال 
عامرين وعلی كل قرب قبة ذهبية يف حرم واحد م�شتطيل تعلوه منارتان، واأمام 

قربيهما �شحن للزائرين.
وملعرفة تفا�شيل اكرث التقت لة )الرو�شة احل�شينية( القائمني علی املرقد 

ليحدثوننا عن العمال التي يقومون بها.
االأهمية والتط�ير

ال�شيد طالل عبد الر�شول علي .. المني اخلا�س ملزار ولدي م�شلم بن عقيل 
حتدث للرو�شة قائال

واخلارج  الداخل  من  القادمة  الوفود  كرثة  ب�شبب  املقد�شة؛  الماكن  باقي  يف 
املوؤملة  الق�شة  والتاريخية ایل  الدينية  املرقد  اهمية  وتنبع  ال�شنة،  وعلی مدار 

لأولد م�شلم بن عقيل الذي كان �شفري المام احل�شني عليه ال�شالم
ال�شيعية  ل��ل��م��زارات  ال��ع��ام��ة  الم��ان��ة  ایل  ال�شريف  امل��رق��د  ان�شمام  "مت 
المني  من  ابتداء  متعددة  وخدمية  اداري��ة  كوادر  املزار  وي�شم   2007/9/17
الق�شام  ایل  ا�شافة  وامل��ايل،  والثقايف،  الداري،  واملعاون  والنائب،  اخلا�س، 
و�شنعمل  والتفتي�س،  والرقابة،  والكهرباء،  واخلدمات،  كال�شيانة،  الخ��ری؛ 
علی زيادة الكوادر نتيجة احلاجة امللحة اليها ب�شبب الزيارات املليونية لتقدمي 

اف�شل خدمة للمرقد وللزائرين
امل�شتقبلية حتدث قائال وعن اخلطط 

املرقد ال�شريف وباجتاهني؛ يتمثل الجتاه الول بتو�شيع املزار بكافة الجتاهات؛ 
حيث قامت المانة اخلا�شة للمزار با�شتمالك ما قدره 

كافة اجلوانب، والجتاه الثاين يتمثل بالهتمام باملداخل الرئي�شية باملزار من 
الناحية المنية واخلدمية؛ ا�شافة ایل ال�شوق الع�شري الذي �شيتم اجنازه يف 
الفرتة املقبلة، ولكن ما نواجهه واعتدنا عليه يف ال�شنني الأخرية هو قلة الدعم 
املايل؛ ب�شبب الزمة املالية املوجودة واعتمادنا علی التربعات والهدايا 
تقدمي  يف  وكبري  متميز  دور  كافة  املقد�شة  وللعتبات  والنذورات، 
وتكري�س  المنية واخلدمية  وال�شناد مبختلف اجلوانب  الدعم 
جهودها وكوادرها واآلياتها خلدمة الزائرين يف كافة املنا�شبات 

الدينية
وعن ن�شب الجناز والعمال التي يقومون بها قال ال�شيد طالل

يقارب  ما  اجناز  ایل  للمزار  اخلا�شة  المانة  �شعت 
واخلدمية   والمنية،  الداري��ة،  منها؛  وال�شور  بالتفا�شيل  موثقة  وهي 
كاملخازن واملركز ال�شحي واملن�شاآت ال�شحية والبنی التحتية والعمرانية، 
وكان اآخرها ن�شب ال�شومعات املذهبة اجلديدة، والتي نفذت من قبل جلنة 
اعمار العتبات املقد�شة يف حمافظة قزوين اليرانية وباأ�شراف المانة العامة 
املبا�شرة  بعدها  فيما  و�شيتم  للمزار،  اخلا�شة  والمانة  ال�شيعية  للمزارات 

القبتني" بتذهيب 
من عامني ا�شتخدم فيهما اكرث من 
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ون�شبها  ال�شاحنات  طريق  عن  النقل  ومت  اي��ران 
وافتتاحها لت�شبح بال�شكل اجلديد".

مراحل اعمار املرقد املتعددة 
يف  اخلدمية  م�شوؤول  علوان،  ح�شني  �شادق  ال�شيد 
جوانب  بع�س  ع��ن  ب���دوره  حدثنا  ال�شريف  امل��رق��د 
م�شلم  اولد  مرقد  فقال" يعترب  املرقد  يف  العمار 
يقارب 63 كم، وعن  بغداد مبا  يبعد عن  وهو  العراق  املهمة يف  امل��زارات  من 
كربالء املقد�شة 36 كم، ويوؤمه الزائرون من جميع انحاء العامل عربا واجانب 
علی مدار العام، ولكن عادة ما يزدحموا يف املنا�شبات الدينية والعياد التي 
يكون املرقد فيها مفتوحا ليال ونهارا ل�شتقبال الزائرين، اما يف اليام الباقية 

يفتح من ال�شاعة الثالثة �شباحا وحتی الثانية ع�شر ليال". 
املا�شية  ال�شنني  " مت اعمار املرقد علی �شكل مراحل متعددة خالل  اأنه  وبني 
ابتداأت املرحلة الویل علی �شكل بناء ب�شيط دام ل�شنوات عديدة، ومت اعماره 
عام 1999 ب�شورة مكثفة؛ ليظهر بهذا املظهر الذي نتج عنه تو�شيع ال�شحن 
ال�شريف وان�شاء �شحن خلفي وتذهيب القبتني كذلك بناء املن�شاآت ال�شحية".

املع�قات التي ت�اجه القائمني على املرقد 
واو�شح اأن: هناك عدة معوقات نواجهها اثناء الزيارات واملنا�شبات الدينية؛ 
ولكن ابرزها هو عدم تبليط ال�شارع املوؤدي ایل املرقد ال�شريف، وهناك عدة 
مع  املو�شوع  لهذا  متابعتنا  من  فبالرغم  ال�شتمالكات  يخ�س  فيما  معوقات 
جميع اجلهات املعنية، ال اننا نواجه بع�س االعراقيل التي توؤخر عملنا، بالوقت 
الذي مت احل�شول علی بع�س ال�شتمالكات املحيطة باملرقد وحتويل ملكيتها". 
واأو�شح اأن" املرقد ال�شريف يقع يف منطقة ع�شائرية وما يحيط به اغلبهم من 
منهم خدمة  فالبع�س  اأبّا عن جد،  له  وهم خدمة  )البكارة(  ال�شادة  ع�شرية 
يف  املرقد  وتنظيف  الزائرين  خلدمة  تطوعا  ياأتون  الآخ��ر  والبع�س  موظفون 
الزيارات الكثيفة وخ�شو�شا زيارة الربعني لالإمام احل�شني عليه ال�شالم؛ لن 

اغلب املارة الزائرين ياأتون ایل زيارة اولد م�شلم". 
يف  املقد�سة  العتبات  م��ع  امل�ستمر  التعاون 

كربالء
وا�شاف " اإن عملنا متوا�شل مع العتبتني املقد�شتني 
احل�شينية والعبا�شية فهم ميدون لنا دائما يد العون 
يف حل م�شاكلنا وتقدمي امل�شاعدة يف كل ما نحتاجه 

خلدمة  املبذولة  اجلهود  لهذه  اجلزيل  بال�شكر  فنتوجه  وخدميا  وامنيا  اداريا 
املذهب".

اجلانب االمني والزيارات امللي�نية
ال�شيد حممد علي، م�شوؤول امن املزار ال�شريف حدثنا عن اجلانب المني قائاًل" 
توجد بع�س املعوقات فيما يخ�س اجلانب المني؛ تتمثل بنق�س الكادر المني 
من منت�شبني وافراد �شرطة مكلفني بحماية املرقد، وقد �شعينا جاهدين ایل فتح 
بعيدة مبا  ان�شاوؤه مب�شافة  انه مت  ال  م�شلم؛  اولد  �شرطة خا�س مبنطقة  مركز 
يقارب 13  كم يف منطقة ابو اجلا�شم؛ ومل ننل منه ال 12 منت�شبا مق�شمني ایل 

وجبتني". 
ال�شالم  عليه  احل�شني  الم��ام  اربعينية  كزيارة  املليونية  الزيارات  يف  اما   "
عليها  امل��ت��ع��ارف  الخ���ری  وال��وف��ي��ات  ال�شالم  عليهم  م�شلم  اولد  وا�شت�شهاد 
لتعزيز  بابل  �شرطة  ومدير  الوطني  المن  مبدير  ال�شتعانة  فيتم  البيت؛  لهل 

المدادات المنية؛ وهم يبذلون ق�شاری جهودهم حلماية الزائرين".
كافة  يف  منت�شرة  وهي  الكامريات  مراقبة  وحدة  املرقد  داخل  اي�شا  " وتوجد 
جوانبه اخلارجية والداخلية لتاأمني احلماية الكاملة، ول نن�شی اجلهود املبذولة 
خلدمة  املتطوعني  وتقدمي  المني  الوعي  ن�شر  يف  املنطقة  اهايل  يقدمها  التي 
الزائرين وخدمة املرقد ال�شريف وتعاونهم مع اجلهات المنية يف ر�شد احلالت 
واملتفجرات  ال�شلحة  لك�شف  متطورة  اجهزة  ل�شراء  التعاقد  و�شيتم  امل�شبوهة، 

توؤمن من خاللها مداخل الرجال والن�شاء اإ�شافة ایل التفتي�س اليدوي".
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قراءة في كتابقراءة في كتابقراءة في كتابقراءة في كتابقراءة في كتاب

أ. د. حميد حسون بجية
• قراءة: 

�شالم  البيت  اأهل  اأن  منها  ي�شت�شف  ال�شريفة،  الآي��ة  يقراأ  من  اأن  علی 
الل عليهم ، وكما قال اجلاح) �شفوة الأ، وخرية العرب والعجم، 
ولباب الب�شر، وم�شا�س بني اآدم، وزينة الدنيا، وحلية الدهر، والطينة 
الوثيق، ومعدن املكارم، وينبوع  املبارك، والن�شاب  البي�شاء، واملغر�س 
الف�شائل، واأعالم العلم، واإميان الأميان، وخرية الل للتاأمني علی دعاء 
لرتكيز  والدعامة  الإ���ش��الم،  �شحة  علی  وبرهانه   ،)(الل ر�شول 

الأميان(. 
وا�شطرب  الوثنيون،  العرب  جفل  مكة،   )(الل ر�شول  فتح  فلما    
الن�شاری يف جنران، وهال الق�ش�س انت�شار الإ�شالم. وبينما هم يف هذه 
احلال، ورد ن�شاری جنران كتاب ر�شول الل)( يدعوهم لالإ�شالم، 
اأو اأن يعطوا اجلزية، اأو اأن يلجاأ اإیل حربهم. فعقد روؤ�شاء جنران موؤمترا 
عاما دعوا اإليه روؤ�شاء الن�شرانية واأحالفهم للت�شاور فيما يجب عليهم 
�شنعه لال�شتجابة ملا يحيق بالن�شرانية عموما من خطر، وما كان يهدد 
الجتماع.  ذلك  يف  دار  ما  ملعرفة  املوؤرخون  يوفق  ومل  خا�شة.  جنران 
ورمبا كممت الأفواه من اخلو�س يف ذلك، كعادة التاريخ املتحيز دائما 

واأبدا. علی اأن طعونا �شدرت علی اأيدي بع�س املغر�شني لالإ�شاءة اإیل 
هذه املنا�شبة الكرمية. بيد اأن بع�س املوؤرخني الذين )حتملوا النكبات، 
والأرجل  الأي��دي  وقطع  العيون  �شمل  يخفهم  ومل  الأذی،  علی  و�شربوا 
وال�شلب علی جذوع النخل(، حملوا اإلينا ما دار يف ذلك املوؤمتر. فقد 
كتابه)الإقبال(تف�شيال  يف  الل  رحمه  طاوو�س  ابن  ال�شيد  اإلينا  حمل 

عما دار يف ذلك الجتماع.
اأديان وعقائد خمتلفة، كان من بينها     انت�شرت يف اجلزيرة العربية 
احلرية،  يف  الن�شطورية  العقيدة  انت�شرت  فقد  والن�شرانية.  اليهودية 
ال�شام،  ب��الد  ويف  الغ�شانيني  عند  اليعقوبية  العقيدة  انت�شرت  بينما 
انت�شار  وبعد  اليعاقبة(.  كانت علی مذهب  اأن جنران  البع�س  و)يظن 
الرهبنة،  اإیل  العرب  ومال من بني  الأدي��رة،  ُبنيت  امل�شيحية،  التعاليم 
ومنهم ق�س بن �شاعدة واأمية بن ال�شلط وورقة بن نوفل. وقيل اأن ق�شا 
هذا كان اأ�شقف جنران. وكانت جنران، من خماليف اليمن من ناحية 
مكة، اأهم مواطن الن�شرانية يف اجلزيرة العربية. وكانت بلدة زراعية 
خ�شبة، عامرة بال�شكان، م�شهورة ب�شناعة الأن�شجة احلريرية وجتارة 

عنوان الكتاب: المباهلة
اسم المؤلف: عبد اهللا السبيتي

تقديم: السيد صدر الدين شرف الدين الموسوي
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المباهلة
 ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

) فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعال�ا ندع اأبناءنا واأبناءكم ون�ساءنا ون�ساءكم واأنف�سنا واأنف�سكم ثم 
     )1نبتهل فنجعل لعنة اهلل على الكاذبني( )اآل عمران

مرت اآجال كثرية على ي�م مبارك من اأيام اق، اأال وه� ي�م املباهلة الذي �سع ن�را جديدا لالإ�سالم وتاألق بذلك بالن�ر، 
وبع�ض النا�ض ال يكادون يعرف�ن عن ذلك الي�م، اأو اأن بع�سهم �ساءوا اأال يعرف�ا عنه.
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التي  اليمانية  احللل  �شناعة  ا�شتهرت يف  كما  الأ�شلحة،  و�شنع  اجللود 
كان يتغنی بها ال�شعراء.    

وكان  الكعبة يف مكة،  فيها كعبة علی غرار  امل�شيحيون  بنی  وقد         
اإیل   )(النبي دعاهم  الذين  هم  الأ�شاقفة  وه��وؤلء  اأ�شاقفة،  فيها 
املباهلة. وهي التي غزاها ذو نوا�س ودعا اأهلها اإیل اليهودية فاأبوا عليه، 
واألقاهم  نار  اأخ��دودا من  لآخرين  وحفر  بال�شيف،  منهم جماعة  فقتل 
التي نزل فيها قوله تعایل يف �شورة الربوج )قتل  اأنها هي  فيه. ويظن 
اأ�شحاب الأخدود، النار ذات الوقود(. ثم اأن ن�شاری جنران ا�شتنجدوا 
وا�شتمرت جنران  نوا�س،  ذا  وهزموا  اجلزيرة  غزوا  الذين  بالأحبا�س 

حتت حماية الأحبا�س من اجلنوب والروم من ال�شمال.
ال�شيد وا�شمه وهب، وهو  املباهلة     وكان يتویل كعبة جنران يف زمن 
امل�شيح،  عبد  وا�شمه  والعاقب  القبائل،  مع  اخلارجية  الأم���ور  يدير 
يتویل  وكان  حارثة،  اأبو  وا�شمه  والأ�شقف  الداخلية،  الأم��ور  يدير  وهو 
)(الأمور الدينية. ويقول ياقوت اأنهم امتنعوا من مباهلة الر�شول
و�شاحلوه، فكتب لهم كتابا، فلما ويل اأبو بكر، نّفذ ما فيه، لكن عمرا 

اأجالهم عنها.
للنبي  الأمر  وا�شتتباب  اأفواجا  الإ�شالم  النا�س  ودخول  مكة  فتح  بعد    
اإیل  يدعوهما  وقي�شر  ك�شری  مبكاتبة   )( الر�شول  قام   ،)(
و�شرعان  الأم��ر.  من  بالوجل  وخلطاوؤهم  جنران  اأهل  �شعر  الإ�شالم. 
واإن  الإ���ش��الم،  اإیل  النبي)(يدعونهم  من  ر�شل  اإليهم  وردت  ما 
وكان  �شاغرون.  وهم  يد  عن  اجلزية  يدفعوا  اأن  فعليهم  ي�شتجيبوا  مل 
الر�شول)( يذّكرهم بقول الل تعایل )قل يا اأهل الكتاب تعالوا اإیل 
به �شيئا ول يتخذ  ن�شرك  اإل الل ول  نعبد  األ  بيننا وبينكم  كلمة �شواء 
م�شلمون(.  بانا  فا�شهدوا  تولوا  فان  الل  دون  من  اأربابا  بع�شا  بع�شنا 
عام  موؤمتر  عقد  اإیل  اأدت  عنيفة  ه��زة  واأ�شاقفتها  جن��ران  فاهتزت 
يف  املوؤمتر  لذلك  تف�شيل  )ثمة  القبائل.  من  وجمع  جن��ران  لروؤ�شاء 
جدل  وتخلله  يطم�شوه(.  اأن  الكثريون  اأراد  ما  وه��و  الكتاب،  خامتة 
عنيف، فاجتمع النا�س بعد املوؤمتر علی ال�شيد والعاقب ي�شاألونهما عن 
اأن ي�شريوا اإیل يرثب  العمل الالحق. فاأجاباهم بالتم�شك بدينهم اإیل 

وينظرون ما جاء به دين حممد. 
   جتهز ال�شيد والعاقب والأ�شقف ومعهم اأربعة ع�شر راكبا من ن�شاری 
جنران و�شبعون رجال من بني احلرث بن كعب، وتوجهوا اإیل املدينة. 
الناقو�س  �شربوا  ثم  امل�شجد،  يف   )(الر�شول علی  اجلمع  دخ��ل 
لإقامة �شالتهم التي حان وقتها، و�شلوا اإیل امل�شرق. اأراد امل�شلمون اأن 
دعاهم  ثم  ثالثا،  واأمهلهم  ذلك.  عن   )(النبي فكفهم  مينعوهم، 

اإیل الإ�شالم. 

بعد  ياأتي  الذي  النبي  �شفة  يجدون  اأنهم  الر�شول يف  علی  احتجوا      
عي�شی اأنه يوؤمن بعي�شی، لكنه-اأي النبي حممد- ي�شبه ويكذبه ويزعم 
اأنه عبد. وكيف يكون عي�شی عبدا وقد كان يحيي املوتی ويربئ الأكمه 
بيوتهم.  يف  يدخرون  وما  �شدورهم  يف  يكنون  مبا  وينبوؤهم  والأبر�س، 
اأجابهم النبي)( اأن عي�شی اأخوه، وهو اإمنا قام بكل تلك املعجزات 
باإذن الل تعایل. ثم ذكروا اأن عي�شی)( جاء من غري اأب. فاأجابهم 
الر�شول)( اأن اآدم اأعجب منه، اإذ كان من غري اأب ول اأم. فما كان 
منهم اإل اأن طلبوا املالعنة. فغ�شي الر�شول الوحي ونزلت الآية املذكورة 

يف �شدر املقال، فتالها عليهم. 
اأن حممدا  لو  فيما  يتعلق  الأمر  اأن  بينهم  العارفني من  اأحد  اأبلغهم     
�شيباهلهم بكافة اأتباعه، اأم باأهل املكانة من اأ�شحابه. فلو جاء بالكرثة 
حليف  الفلج  وي��ك��ون  امل��ل��وك،  ت�شنع  كما  ي�شنع  فهو  ال�شدة،  وذوي 
الأنبياء.  التخ�شع، فهذا �شنع  الن�شاری. وان جاء بنفر قليل من ذوي 
وحذرهم من اأن تباهلوه، )فهذه لكم اإمارة فانظروا حينئذ ما ت�شنعون 

بينكم وبينهم(.
   وكان يوم الرابع والع�شرين من ذي احلجة)وقيل الواحد والع�شرين اأو 
اخلام�س والع�شرين اأو ال�شابع الع�شرين منه(من ال�شنة العا�شرة للهجرة 
موعدا لتلك املباهلة. اأمر الر�شول )( باإزالة �شجرتني واأن ُيكن�س ما 
بينهما، واأمر بك�شاء اأ�شود رقيق فن�شره علی ال�شجرتني علی هيئة خيمة. 
ومعهم  واحللل  احللي  يكت�شيان  وهما  بولديهما  والعاقب  ال�شيد  وخرج 
 )( الر�شول  وخ��رج  احل��رث.  بني  من  وفر�شان  جن��ران  ن�شاری 
حمت�شنا احل�شني وبيده احل�شن ومن خلفه فاطمة الزهراء ومن خلفها 
اأّمنوا(.  والر�شول يقول )اإذا دعوُت  الك�شاء.  علي)(، ووقفوا حتت 

واأر�شل اإیل ال�شيد والعاقب يدعوهما اإیل املباهلة. 
    تيقن وفد جنران اأن الر�شول مل ياأتهم باأهل الكرب وال�شدة من اأتباعه، 
واإمنا بالعزة من ال�شفوة املختارة. اأ�شيب الوفد باخليبة. و�شرعان ما 
تقدم ال�شيد والعاقب ي�شاألنه عن الأ�شخا�س الذين يباهل بهم الر�شول. 
اأجابهم )اأباهلكم بخري اأهل الأر�س واأكرمهم علی الل(. ثم رجعوا اإیل 
اأ�شقفهم قائلني )اأبا حارثة، ماذا تری؟( قال )اأری وجوها لو �شئل الل 
بها اأن يزيل جبال من مكانه لأزاله....وحق امل�شيح اإن نطق حممد بكلمة 

فال نرجع اإیل اأهل ول اإیل مال(. 
    ثم عر�شوا علی الر�شول األ يباهلوا، واأن ي�شاحلوا علی األ يغزوهم، 

واأن يدفعوا يف كل عام األفي حلة، وثالثني درعا من حديد. 
   والكتاب نزهة ممتعة يف ف�شوله املنوعة الأخری)اأف�شل اخللق(، وما 
قاله )املف�شرون( ويف )التعقيب( ويف )اخلامتة( التي �شمت تف�شيال 
ملا دار من جدل يف موؤمتر جنران الذي اأراد له البع�س اأن ينطم�س ذكره. 
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ا اأن النقد االأدبي ن�ساط ذهني ياأتي الحقا للعملية االإبداعية، فه� يداأب اإذن ليك�ن اأقرب اإىل روح االإبداع نف�سه مع  �سرورة ت��سله 
جم�عة معارف ال مندوحة عنها، تبداأ من عل�م اللغة والبالغة وال�سرف والعرو�ض وتنتهي بعل�م اأخرى اورة كاالجتماع والنف�ض 

واالقت�ساد والتاري واالآثار و�س�ى ذلك.

يا�سني • علي 

عناد غزوان
بعيدا عن تعنيف النصوص

اعالم ومفكروناعالم ومفكرون

)134م24م(  
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  وقد ظّل النقاد يف ح�شابات الكثريين من اأهل النظر ل يتجاوزون 
اأمناطا اأربعة ماألوفة، فناقد ابتلع النظريات واملناهج الأيديولوجية 
التي  الإبداعية  بالن�شو�س  واحتكاكه  ت�شبعه  من  اأكرث  بها  وت�شّبع 
الأيديولوجية  قناعاته  مترين  قدر  �شيء  اأمرها  من  يعنيه  ل  قد 
امل�شبقة، واآخر امتلك عدة لغوية وم�شطلحا نقديا قدميا اأو حديثا 
مفتقرا - يف الغالب- للدقة والو�شوح، ثّم راح يوظف اإياه يف قراءة 
اأي ن�س يلقاه لينتهي اإیل دوران يف دوامة مغلقة ل تنتهي اإیل ما 
ي�شّر اأو ينفع، وثالث يتعامل مع الن�س علی اأنه �شكل خال�س فيقتل 
اأو ما يقتل فيه نب�شه الإن�شاين وعاطفته املّوارة دون مراعاة لأ�ش�س 
اأهمل  للمو�شوعية والو�شوح، ورابع  املعرفة ال�شحيحة واملقت�شية 
احلاّدة  وانفعالته  �شاحبه  بعواطف  واحتفی  الأدب��ي  العمل  �شكل 
اأ�شا�شا  الفني  ح�ّشه  ومن  اخلا�س  ال�شخ�شي  حد�شه  من  واتخذ 

ومعيارا يحاكم من خالله الن�شو�س واأ�شحابها!
غري اأن الناقد الذي ينطلق من كون هذا الن�شاط فنا خالقا يغني 
للناقد وعي حاد وثقافة  توافر  اإذا ما  الإبداعية ويرثيها  التجربة 
يف  التجربة  هذه  جذور  اإیل  النفاذ  علی  قادرا  �شيكون  مو�شوعية 
اأن  ميكن  ما  وه��و  والنف�شية،  والجتماعية  الفل�شفية  عالقاتها 

ينطبق علی ا�شتغالت الناقد املبدع )عناد غزوان(.
ولد الأ�شتاذ غزوان يف مدينة الديوانية �شنة 1934، وتعلم العربية 
والقراآن الكرمي يف كتاتيبها، ثم تهياأت له فر�شة الدرا�شة يف دار 
ببعثة  اأر�شل  اأقرانه  علی  وتفوقه  لنبوغه  ونظرا  العليا،  املعلمني 
درا�شية اإیل جامعة رونك بانكلرتا 1959م ، فتح�شل علی �شهادة 
�شنة  بانكلرتا  )درم(  جامعة  من  العربي  الدب  يف  ال��دك��ت��وراه 
التعليم العايل، فيما  للعراق ا�شتغل مبجال  1963م. وعند عودته 
وقد  والرتجمة،  التاأليف  بني  العلمية  نتاجاته  –عندها-  تنوعت 

جتاوزت ا�شداراته الع�شرة كتب ولعل اأهمها: 
الق�شيدة  )2(م��ك��ان��ة  1974م.  املعا�شر،  والفكر  ال�شعر   )1(
مداخل  خم�شة   )3( 1967م.  العرب  وال��رواة  النقاد  بني  العربية 
اخلليلي  �شادق  مع جعفر  بال�شرتاك  الأدب��ي، مرتجم  النقد  اإیل 
واملنهجية 1985.  التاأثرية  العراق بني  ال�شعر يف  1981.  )4(نقد 
)5( اآفاق يف الدب والنقد 1990 )6( اأ�شداء 2000 )7( اأ�شفار 

يف النقد والرتجمة  2006، و�شوی ذلك من كتب اأخری.
املوروث  علی  الوا�شع  واطالعه  غ��زوان(  )عناد  لثقافة  كان  وقد   
الأدبي العربي واحتكاكه املبا�شر بالأدب الإجنليزي اأثره البالغ يف 
�شياغة مفاهيمه الأدبية التي مل تكن لتنت�شر للقدمي لأنه قدمي، 
ول للحديث لأنه حديث بقدر ما تنت�شر لالإبداع مبا يحمل من قيمة 

فنية عليا، ومبا ي�شتمل علی م�شامني اإن�شانية فريدة، ومن هنا كان 
تعامل غزوان مع الن�شو�س ال�شعرية التي ا�شرتعت اهتمامه اأكرث 
معايري  وفق  علی  يجري  تعامال  وال�شردّية  النرثية  الن�شو�س  من 

حتف لل�شعر العربي امتيازه ورفعته �شكال ومعنی.
اأما هذه املعايري فتبداأ من مرحلة التذوق التي حتمل بدورها حكما 
بالقيمة، باعتبار اأن اختيار ن�س دون غريه ي�شي بنوع من احلكم 
بالقيمة، ثم هناك مرحلة لحقة هي مرحلة توظيف املنهج الذي 
يختاره ويقّرره الن�س �شرط اأن يكون هذا املنهج مدعوما بالأ�ش�س 

النظرية والتطبيقية ال�شليمة. 
اإن روعة احلك�م النقدي يف دار�شة التجربة الأدبية وحتليل اأبعادها 
من  تنطلق  التي  ))تلك  ه��ي:  غ���زوان-  عناد  بح�شب   – الفنية 
التجربة ذاتها بو�شفها عمال اإبداعيا يف ال�شل، ثم ت�شعی يف هدی 
هذا الفهم الداخلي- الذاتي للن�س الإبداعي اإیل ربطه بالنظرة 
اأبعادها  يف  ومرتامية  �شاملة  باأنها  تو�شف  التي  العامة  الأدبية 
الأدبي  امل�شتوی  اأو  النظرة  اأن  علما  الفنية،  الأدبية-  وم�شاحتها 
العام هو جزء ل يتجزاأ من الكيان الفكري اأو امل�شتوی الأيديولوجي 
وقيمها الجتماعية، تلك القيم التي متثل علی وجه الدقة فل�شفة 
وقوميا  اجتماعيا  واحلياة  الواقع  اإیل  ونظرته  التجربة  �شاحب 

واإن�شانيا((.
اإیل  ت�شتند  العربي  لل�شعر  وقراءاته  غزوان  تطبيقات  كانت  ولذا 
يهمل  اأن  دون  الأدبي  ال�شكل  بتو�شيف  يهتم  منفتح  تكاملي  منهج 
لغوية  بنية  ك��ان  واإن  والن�س  والإن�����ش��اين،  الجتماعي  م�شمونه 
بالأ�شا�س فاإن )عناد غزوان(الناقد املبدع لن يرف�س ما يفي�س به 
وعاء هذه البنية من اإحالت علی خارجها، كطريقة تن�شئة ال�شاعر 
البيئي  وحميطه  الثقايف  اأو  ال�شيا�شي  وعيه  وتدّرجات  طفولته  يف 

وجتربته الإن�شانية اخلا�شة.
 ولعل اأبرز �شورة حية لالإجراء النقدي البعيد عن تعنيف الن�شو�س 
التي جاءت عليها  وتقويلها ما مل تقل عند عناد غزوان هي تلك 
جربان  خليل  ج��ربان  ق�شيدة  مع  الإب��داع��ي  التعامل  يف  طريقته 
)املواكب( التي ن�شرها يف لة الأقالم يف باب )ن�س ونقد( �شنة 
1987م، ثم اأعاد ن�شرها يف كتابه )اأ�شداء( موظفا مهارته وذوقه 
علی  يرتكز  )املواكب(  ن�س  اأن  من  ومنطلقا  النقدّية،  ومعرفته 
م�شتوی  وعلی  اللغوي  املعجم  م�شتوی  علی  بالغي(  )طباق  مبداأ 
ال�شورة  اإیل  و�شول  ال�شعري  الإيقاع  م�شتوی  علی  ثم  الرتكيب 
ال�شعرية واملعنی املنفتح بدوره علی طباق اأو جدل البقاء والفناء، 

اأو الوجود والعدم...
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1( ِلهذا اْنَتَقْمُت ِمْنُكم(
       اعتاد كثري من املدر�شني -ل�شيما مدر�شي املراحل املنتهية- علی 
تنويع اأ�شاليب الأ�شئلة الإمتحانية وو�شع بع�س الأ�شئلة الفكرية املت�شمة 
المتحان  لأداء  وتهيئتهم  علميًا  الطلبة  لإث��راء  ما  حد  اإیل  بال�شعوبة 
الوزاري علی اأمت وجه وهو ما قد يوؤيد اأو ُيعار�س بح�شب البيئة املدر�شية 
واأولياء  الطلبة  بع�س  مقدمتها  يف  ياأتي  جهات  عدة  من  والجتماعية 

اأمورهم.. وهنا ق�شة بطلها اأحد املدر�شني املتفانني يف عملهم:
     علی مدار عام كامل اأبدع �شديقي املدّر�س يف �شياغة اميع منوعة 

من الأ�شئلة جعلت الطلبة يف حالة ترقب وحذر من اأي امتحان.. 
ومن اأ�شاليبه املتبعة اأنه كان يحول حمتويات املادة الدرا�شية باأكملها اإیل 
اأ�شئلة ذات م�شتويات خمتلفة ويعيد امتحان الطلبة لعدة مرات حر�شًا 
بالأ�شلوب  تفا�شيلها  وا�شتيعاب  امل��ادة  مذاكرة  طلبته  يكرر  لكي  منه 

الأمثل.. 
اأن يقدموا �شكواهم لإدارة  اغتا الطلبة حتی و�شل ال�شجر بهم اإیل 
املدر�شة من توايل المتحانات عليهم، وحل�شن احل كان املدير متفهمًا 
ياأبه ملا يجري واأمت�س غ�شب الطلبة بذكاء،  لوجهة نظر الأ�شتاذ فلم 
ويف  الأخ��رية،  ال�شنة  اأ�شابيع  يف  ال�شاملة  المتحانات  كثافة  وازدادت 
املطولة  الأ�شئلة  هذه  ملاذا  قائاًل:  الطلبة  اأحد  انفجر  الأخري  الأ�شبوع 

ال�شعبة يا اأ�شتاذ.. اأتريد اأن تنتقم منا؟! 
�شحك املدر�س وقال: لك احلق اأن ت�شاأل.. ول لوم عليك اأبدًا يا عزيزي، 
اجلواب  �شتعرف  جدًا  قريبًا  الآن..  هذا  �شوؤالك  عن  اأجيبك  لن  ولكن 

بنف�شك. 

    يف يوم المتحان النهائي وجد الطلبة اأ�شتاذهم منتظرًا خارج القاعة 
الطالب  وجاءه  اإجاباتهم،  عن  وي�شتف�شر  اأحوالهم  ليتفقد  الإمتحانية 
ذاته وقال: احلمد لل.. كانت الأ�شئلة ب�شيطة وا�شحة هذا اليوم ولي�شت 

كاأ�شئلتك يا اأ�شتاذ! 
رد الأ�شتاذ مبت�شمًا، مل تكن اأ�شئلة اليوم بهذه الب�شاطة اأبدًا.. ولكنكم 
اعتدمت علی ما هو اأ�شعب منها فتمكنتم من اإجابتها واأعدك اأن �شينجح 

الطلبة جميعًا ويح�شلوا علی اأف�شل الدرجات.. ولهذا انتقمت منكم! 
الأ�شتاذ  النجاح كما وعد  ن�شبة  النتائج، فكانت  اأعلنت  اأ�شبوعان..  مرَّ 

 .)100(

ض؟�2( َهْل اأْخَفَق املَُدر(
   كان يعمل ب�شمت رغم كل ال�شجيج الذي حوله، ومل يكن ينتظر ثناًء 
ه الوحيد اأن يوؤدي واجبه يف اإي�شال املادة العلمية  من اأحد، بل كان همُّ
باأب�شط �شورة..  الثالث املتو�شط  اأذهان طالبه يف ال�شف  اإیل  املعقدة 
)ال�شاغرة(  ال��درو���س  بع�س  من  ال�شتفادة  يف  حتی  ر  يق�شّ يكن  ومل 
لتدريب طالبه ب�شتی الأ�شاليب والختبارات ف�شاًل عما يقدمه لهم من 
–ولعدة �شنوات- يحقق ن�شب جناح عالية  اإ�شافية، مما جعله  درو�س 

..)100 و 95( تراوحت بني
اأي  اإطراء من  اأو ي�شمع كلمة  اأي كتاب �شكر   ومع هذا مل يح�شل علی 

جهة تربوية. 
 !)47( وذات �شنة كانت الن�شبة املتحققة يف در�شه مفاجاأة غري متوقعة
الرتبوي  والإ�شراف  الإدارة  لدی  لغطًا  املنخف�شة  الن�شبة  هذه  واأث��ارت 

أقاصيٌص َمدَرسية..    
• �سادق مهدي ح�سن

ي�سم ال�اقع الرتب�ي والتعليمي كثريًا من امل�اقف واملفارقات واملتاعب..
بني يدي القار الكر ق�ستان ال تخل�ان من العة.

مقاالتمقاالت
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واأولياء اأمور الطلبة.. 
بالتق�شري  اإّياه  متهمًا  املُر(  )العتاب  بكلمات  واجهه  من  اأول  املدر�شة  مدير  كان 

وعدم الكرتاث متنا�شيًا كل تلك الإجنازات.
 ويف الجتماع الرتبوي كانت كلمات ال�شيد امل�شرف اأ�شد وقعًا واإيالمًا ويف خ�شم 
راأيه ومالب�شات  لإي�شاح  املدّر�س باحلديث  ا�شتاأذن  التقريع،  عا�شفة هوجاء من 
ما جری وكان مما قال: "مل تكن ن�شب النجاح التي حققُتها طيلة الأعوام املا�شية 
حمط اهتمام من اأحد، ومل يت�شاءل اأي �شخ�س كيف ا�شتطاع هذا املدّر�س رغم 
خربته،  من  لال�شتفادة  باهرة  جناح  ن�شب  حتقيق  من  الدرا�شية  امل��ادة  �شعوبة 
ًا من عالمات ال�شتفهام  اأو موبخًا وي�شع كمَّ الآن فقد انربی اجلميع معاتبًا  اأما 
النجاح ومل  ن�شب  الذي حقق  �س هو ذاته  املدرِّ اأن  الفم  واأقولها مبلء  والتعجب.. 
ذات  هو  واملنهج  العام،  اأكرب هذا  وبذل جهدًا  ازداد خربة  لعله  بل  يتغري مطلقًا 
تدري�س  يف  اأمنلة  قيد  اأ�شلوبي  يتغري  ومل  ال�شابقة،  لل�شنوات  �شته  درَّ الذي  املنهج 
طالبي وحثهم علی املواظبة ولكن، مع �شديد الأ�شف، ما تغري يف هذا العام هو اأن 
اجلمع الأكرب من الطالب كانوا ذوي م�شتويات علمية �شعيفة ومتدنية اإیل حد ل 

يوؤهلهم لجتياز املرحلة البتدائية، فكيف مبرحلة الثالث املتو�شط؟!!.. 
العام  هذا  طلبة  اأن  وتكرارًا  م��رارًا  املدر�شة  لإدارة  اأو�شحت  لقد  قائال:  واأردف 
يختلفون عن طلبة الأعوام ال�شابقة، فلم اأجد اآذانًا �شاغية ومل اأ�شمع غري عبارة 
اعتاد جميع الأخوة املدراء وال�شادة امل�شرفون علی ترديدها: )واأين دورك وخربتك 

يا اأ�شتاذ؟!( وكاأن الأمر مقت�شر علی الأ�شتاذ وحده.. 
ويف اخلتام قال: ل�شت اأنا املالم الوحيد، بل تقع امل�شوؤولية علی كل من اأ�شرف علی 
تعليم هوؤلء الطالب يف ال�شنوات ال�شابقة وكذلك علی اأولياء الأمور الذين اأهملوا 
متابعتهم ف�شاًل عن اإدارة املدر�شة التي مل تتخذ اإجراًء تربويًا رادعًا بحق الطلبة 

املق�شرين يف اأداء واجباتهم ومذاكرة درو�شهم.
 نعم.. رمبا يكون املدّر�س هو امل�شوؤول الأول عن رفع م�شتويات الطالب والو�شول 
بهم اإیل �شواطئ النجاح ولعل حتقيق الن�شب العالية ُيَعدُّ موؤ�شرًا علی كفاءته اإیل 

حد ما، ولكن اأّنی ِلَيد واحدة اأن ت�شفق؟"
 علی اأي حال متكن هذا املدر�س من حتقيق ن�شبة جناح )97( يف العام التايل.. 
اأن�شفوا  واإخفاقه؟!..  ف�شله  علی  دليل  ال�شابق  للعام  املنخف�شة  الن�شبة  اأن  فهل 

احُلكَم َيرَحمُكم الل.       

بالتق�شري  اإّياه  متهمًا  املُر(  )العتاب  بكلمات  واجهه  من  اأول  املدر�شة  مدير  كان 

 ويف الجتماع الرتبوي كانت كلمات ال�شيد امل�شرف اأ�شد وقعًا واإيالمًا ويف خ�شم 
راأيه ومالب�شات  لإي�شاح  املدّر�س باحلديث  ا�شتاأذن  التقريع،  عا�شفة هوجاء من 
مل تكن ن�شب النجاح التي حققُتها طيلة الأعوام املا�شية 
حمط اهتمام من اأحد، ومل يت�شاءل اأي �شخ�س كيف ا�شتطاع هذا املدّر�س رغم 
خربته،  من  لال�شتفادة  باهرة  جناح  ن�شب  حتقيق  من  الدرا�شية  امل��ادة  �شعوبة 
ًا من عالمات ال�شتفهام  اأو موبخًا وي�شع كمَّ الآن فقد انربی اجلميع معاتبًا  اأما 
النجاح ومل  ن�شب  الذي حقق  �س هو ذاته  املدرِّ اأن  الفم  واأقولها مبلء  والتعجب.. 
ذات  هو  واملنهج  العام،  اأكرب هذا  وبذل جهدًا  ازداد خربة  لعله  بل  يتغري مطلقًا 
تدري�س  يف  اأمنلة  قيد  اأ�شلوبي  يتغري  ومل  ال�شابقة،  لل�شنوات  �شته  درَّ الذي  املنهج 
طالبي وحثهم علی املواظبة ولكن، مع �شديد الأ�شف، ما تغري يف هذا العام هو اأن 
اجلمع الأكرب من الطالب كانوا ذوي م�شتويات علمية �شعيفة ومتدنية اإیل حد ل 

العام  هذا  طلبة  اأن  وتكرارًا  م��رارًا  املدر�شة  لإدارة  اأو�شحت  لقد  قائال:  واأردف 
يختلفون عن طلبة الأعوام ال�شابقة، فلم اأجد اآذانًا �شاغية ومل اأ�شمع غري عبارة 
اعتاد جميع الأخوة املدراء وال�شادة امل�شرفون علی ترديدها: )واأين دورك وخربتك 

ويف اخلتام قال: ل�شت اأنا املالم الوحيد، بل تقع امل�شوؤولية علی كل من اأ�شرف علی 
تعليم هوؤلء الطالب يف ال�شنوات ال�شابقة وكذلك علی اأولياء الأمور الذين اأهملوا 
متابعتهم ف�شاًل عن اإدارة املدر�شة التي مل تتخذ اإجراًء تربويًا رادعًا بحق الطلبة 

 نعم.. رمبا يكون املدّر�س هو امل�شوؤول الأول عن رفع م�شتويات الطالب والو�شول 
بهم اإیل �شواطئ النجاح ولعل حتقيق الن�شب العالية ُيَعدُّ موؤ�شرًا علی كفاءته اإیل 

( يف العام التايل.. 
اأن�شفوا  واإخفاقه؟!..  ف�شله  علی  دليل  ال�شابق  للعام  املنخف�شة  الن�شبة  اأن  فهل 

•  بتول عرند�سبأقالمهم

اول من قال بان العقل ال�شليم يف اجل�شم ال�شليم هو ال�شاعر الروماين 
المثلة  من  واأ�شبح  مرجعا  النا�س  اخ��ذه  ثم  �شنة  الفي  قبل  جوفينال 
ال�شائرة ولكن العلم الع�شري و�شع هذه الفكرة علی حمك اجلدل واخذ 
ي�شكك يف ال�شلة بني اجل�شم ال�شليم والعقل ال�شليم فكم من رجل عظيم 
ومفكر من النوابغ ق�شی حياته يعاين امرا�شا ج�شدية وكان ي�شكو اآلما 

�شديدة، منهم بالراأ�س ومنهم يف املعدة وغري ذلك من المرا�س.
 وعلی عك�س ذلك كم من رجل �شخم اجلثة �شليم البدن ل ي�شكو اأدنی 
علة من العلل البدنية عا�س خامال غري مرّبز يف اي فرع من فروع العلم 
والفكر، والأمثلة كثرية ونحتك بها ب�شكل يومي، وهناك امثلة كثرية عن 
بعلمهم  للمجتمع  وظهروا  ج�شدية  امرا�شا  يعانون  الذين  ال�شخا�س 
يذكر  فمما  وغريهم،  ج��اك  وج��ان  ودي��ك��ارت  با�شكال  امثال  وفكرهم 
بان اجلاح –مثال- انه كان ي�شكو عدة علل بدنية واأبو العالء املعري 
ال�شاعر العربي الكبري كان �شريرا ومثله ال�شاعر ب�شار بن برد وعميد 

الدب العربي طه ح�شني يف الع�شر احلديث.
 وملا اكت�شف العلم الطبي ان الذكاء مرهون بالدما وباجلهاز الع�شبي 
عامة وعدم وجود رباط حمتوم بني حالة ال�شحة البدنيه وحدة الذكاء 
بع�س  ل��دي  دائمة  بدنية  علة  وج��ود  ان  ایل  العلماء  بع�س  وذه��ب  بل 
حمور  حول  التفكري  يف  ذكاءه  ويح�شر  الذهن  ي�شحذ  امنا  الأ�شخا�س 
ينابيع  ونف�شه  عقله  يف  تتفجر  حتی  نف�شها  الفكرة  يعالج  فيظل  واحد، 

الإلهام �شواء يف العلم ام الدب او الفن.
ان  الأطفال خا�شة  تربية  ي�شتخل�س من ذلك يف ميدان  ولكن.. ماذا   
تق�شيم  هو  امنا  الأقوياء  وفئة  البدن  �شعفاء  فئة  فئتني،  ايل  تق�شيمهم 
خاطيء اذا اعتمد عليه لتف�شري خمول الفئة الویل وذكاء الفئة الثانية؟ 
وان خطر يف هذه العقلية لدی الهل واملعلمني يف املدار�س هو ان يذعنوا 
م�شكني  انه  بحجة  النحيل  الولد  مالحقة  عن  يكفوا  وان  الواقع  لالأمر 
الثابتة  املر�شية  احل��الت  ففيما خال  ذلك ----  من  اكرث  ي�شتطيع  ل 
من  اقل  النحيل  الولد  لي�س  خا�س  لعالج  وامل�شتلزمة  الطبية  باملعاينة 
الطب  بان  �شيما  ل  العلم  واقتبا�س  الفكرية  امل�شقة  مكابدة  علی  غريه 
من  الطفل  علی  يطراأ  ما  كل  ب�شرعة  يك�شف  ان  علی  ق��ادرا  ا�شحی 
فظل  واآذت��ه  الدموية  ال��دورة  او  النمو  غدد  كاختالل  ا�شا�شية  امرا�س 
الولد نحيال من غري مر�س، فمن اخلطاأ اأن يعفی من واجبات مدر�شية 
لذلك  اجلهود  يطيق  ل  النحيل  بدنه  ان  بحجة  مرهقة  وظائف  من  اأو 
ح�شب  ولي�س  العقلية  قدراتهم  ح�شب  ال�شخا�س  مع  نتعامل  ان  علينا 

قدراتهم اجل�شدية 0

من قال: العقل السليم 
يحتاج جسما سليما
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االاد   به�ية  التعريف  ن�د  • بداية 
• ان احتاد الدباء ا�ش�س يف عهد ال�شاعر العراقي املعروف حممد 
مهدي اجلواهري �شنة 1959 مع ثلة كبرية من ادباء العراق، وقد 
ایل  ا�شمه  تغيري  مت  ذل��ك  بعد  حينها  اجل��واه��ري  باحتاد  �شمي 
الثقافية  والفعاليات  الن�شطة  باإقامة  معني  وهو  الدب��اء،  احتاد 

والدبية، ون�شر الوعي بني اأو�شاط املجتمع وفئاته املتعددة. 
العراق؟   يف  االدباء  ااد  مهام  اأبرز  • ما 

الوعي  ن�شر  علی  يعمل  وهو  ون�شاطه  عطائه  اوج  يف  الحت��اد   •
جلهة  بالتعبئة  يقم  ومل  عام،  ب�شكل  اخلطابات  وتبني  والتنوير 
الطائفية  عن  بنف�شه  يناأی  ان  ا�شتطاع  حيث  معينة  �شيا�شية 
والفئوية واحلزبية، وا�شتطاع ان يحاف علی ن�شيجه الجتماعي 
من خالل اع�شائه الذين ينتمون لكل ال�شعب العراقي ول مييزون 
وهو  والطائفية،  القومية  انتماءاتهم  ح�شاب  علی  العراقيني  بني 
ينمي الطاقات الدبية وله ن�شاطات خا�شة يف جميع املحافظات 
وثالث  للق�شة  واآخ��ر  لل�شعر  ن��ادي  لديه  يوجد  حيث  العراقية 
لل�شينما، ا�شافة ایل جل�شة الحتاد الرئي�شة التي تقام كل اربعاء، 
ويف حمافظة كربالء نقوم اي�شا بعقد الم�شيات التي يح�شرها 

عدد من الدباء واملثقفني يف كربالء. 
؟  املجتمع  اه  االأديب  لدور  قراءتكم  • ما 

• نحن نريد من الديب ان يكون دوره معبئا للمجتمع ويو�شل اليه 
الفكرة العلمية وال�شيا�شية والجتماعية والقت�شادية اي ان يحذو 
حذو اأدبائنا يف القرن املن�شرم و منهم الزهاوي وعبد املح�شن 
الكاظمي واجلواهري وحممد بحر العلوم وال�شياب وغريهم من 
الدباء، حيث ان الأديب لبد ان يكافح من اأجل تمعه، و من 
اكرث  يت�شع  وجعله  العقل  تنوير  يف  دوره  ياأخذ  ان  الأدي��ب  واجب 
خاللها  من  اإذ  الهائلة  الت�شالت  ثورة  ظهرت  ان  بعد  ل�شيما 

ميكن لالأديب ان يو�شل ر�شالته ایل عموم الفئات املجتمعية. 
ولهم مطالب، هل  معاناة لدى االدباء  • �سمعنا ب�ج�د 

كن االطالع عليها؟ 
ل  ج��دا  مرتديا  اقت�شاديا  و�شعا  يعي�س  العراقي  الدي��ب  ان   •
الدب��اء  من  الكثري  هناك  ان  حيث  الكتابة  علی  حتی  ي�شاعده 
وزارة  اما  اخلا�شة،  نفقاتهم  علی  كتبهم  طبع  من  يتمكنون  ل 
الثقافة فدعمها لالأديب معدوم حيث ان اإجراءات الوزارة تق�شي 

حواراتحوارات

نطالب بتخصيص فقرة يف املوازنة ‚‚
لدعم االديب العراقي

بلغة ازن ونة االأ�سى د رئي�ض ااد 
االدباء يف كربالء، وع�س� املجل�ض املركزي 

اب العراقيني،  اد العام لالأدباء والكتيف اال
الدكت�ر عمار امل�سع�دي عن ال�اقع املرير الذي 

تعي�سه �سريحة من �سرائ النخبة يف املجتمع 
)�سريحة االدباء(، وتن�سل املعنيني عن اداء 

واجباتهم وم�س�ؤولياتهم اه االديب.
يف ا�ار التا يف�س امل�سع�دي ملجلة 

)الرو�سة ا�سينية( عن تفا�سيل هذا ال�اقع 
وما يطال االديب من اهمال وتهمي�ض وتغييب 

لدوره اه املجتمع. 

االديب العراقي يعيش وضعا متـــــــرديا وإهماال واضحا من قبل وزارة الثقافة 
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‚‚ واحلالة  �شنوات،  اأرب��ع  م��رور  بعد  يطبع  الكتاب  بان 
ونحن  الكتابة،  غمار  يف  اخلو�س  علی  ت�شجع  ل  هذه 
الدي��ب  لدعم  امل��وازن��ة  يف  فقرة  بتخ�شي�س  نطالب 
العراقي، فب�شبب قلة التخ�شي�شات املالية ل ن�شتطيع 
والط��الع  افكارهم  ایل  وال�شتماع  ادب��اء  ا�شت�شافة 
ونحن  خ�شو�شا  اليوم  نحتاجها  التي  ثقافتهم  علی 
املتعددة فالبد  امل�شاكل  نواجه حربا ظاملة وجتتاحنا 
املجال  واف�شاح  والعلمي،  الثقايف  اجلانب  اب��راز  من 
املوجود،  الق�شاء علی اجلهل  ي�شاهم يف  لالأديب كي 
كما نرجو من املوؤ�ش�شات الرتبوية والتعليمية الهتمام 
النهو�س  ن�شتطيع  حتی  لئق  ب�شكل  وتقدمية  باملثقف 

بالواقع الدبي والثقايف  للمجتمع.
االخرى؟ امل�ؤ�س�سات  مع  تعاون  لديكم  • هل 

مع  ت��ع��اون  وه��ن��اك  اجلميع  علی  منفتحون  نحن   •
بامل�شتوی  لي�س  ول��ك��ن  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ق��ط��اع��ات 
اأك��رب،  وتعا�شد  ت��ع��اون  ایل  بحاجة  لأن��ن��ا  املطلوب، 
العتبات املقد�شة لكونها تقيم  واي�شا لدينا تعاون مع 
الدبية  وامل�شابقات  واملهرجانات  الثقافية  الن�شاطات 
الن�شاطات  وهذه  معها،  اأدباوؤنا  وتفاعل  توا�شل  وقد 

تعترب جيدة يف دعم الدب والديب.
ال��ق��راءة  ع��ن  املجتمع  ع���زوف   ��ي��الح  •

م�ؤخرا، ما ا�سباب ذلك يف راأيكم؟ 
• ان ا�شباب العزوف كثرية منها الو�شع املادي للفرد 

كتاب،  �شراء  ي�شتطيعون  ل  ال�شباب  اغلب  ان  حيث 
كذلك ثورة الت�شالت والنرتنت والتطور التكنولوجي 
الثقايف  النموذج  وغياب  كثريا،  ال�شباب  األهی  الذي 
ال�شباب  ي�شجع  وال��ذي  املجتمع  يف  به  يحتذی  ال��ذي 
حتت�شن  ثقافية  بيئة  توجد  ل  انه  كما  القراءة،  علی 

ال�شباب. 
لالأديب؟  الثقافة  وزارة  قدمت  • ماذا 

• ان وزارة الثقافة  ل متثل املثقفني يف العراق ومتثل 
املثقف  ع��ن  البعد  ك��ل  بعيدة  وه��ي  فقط،  موظفيها 

العراقي، لذا ادعو ایل الغائها لأنها بال عمل.
• هل من �سروط لالنتماء اىل ااد االدباء؟

حيث  ج��دد،  اع�شاء  قبول  يف  كبري  ت�شدد  هناك   •
ا�شداران  لديه  يكون  ان  اجلديد  الع�شو  من  يتطلب 
الق�شة  يف  كتابان  او  النقد  يف  كتابان  اأي  الدب  يف 
او  رواي��ت��ان  او  ق�ش�شية  موعتان  او  الق�شرية 
ال�شاتذة  من  جل��ان  وهناك  �شعريتان،  موعتان 

املتخ�ش�شني يقومون بفح�س النتائج ملنح الع�شوية.
روؤ�ساء  وج���ه  يف  ديد  ي�جد  ال  مل��اذا   •

االاد؟
• اننا نعاين من قلة املواهب الدبية اجلديدة لذلك 
ندعو  ال�شباب ایل امل�شاركة يف الن�شطة الثقافية التي 

يقيمها الحتاد واظهار طاقتهم الدبية ونتاجاتهم.

مهمة االديب 
تعبئة املجتمع 

وتنويره سياسيا 
واجتامعيا 
واقتصاديا 

االديب العراقي يعيش وضعا متـــــــرديا وإهماال واضحا من قبل وزارة الثقافة 

رئيس اتحاد االدباء في كـــــــــربالء:

49 جمادی الویل � 1438 ه�



تحقيقاتتحقيقات

جمادی الویل � 1438 ه�50



االنترنت
مرآتك الشخصية وهويتك الثقافية

يت�سف اأحمد امل�اقع االلكرتونية الفكرية والرتب�ية والعلمية ويت�ا�سل مع ا�سدقائه واقاربه ع م�اقع الت�ا�سل 
االجتماعي، وينجز مهامه م�ستفيدا من خدمات االنرتنت املتعددة واملت�سعبة، بينما يهدر و�سام  جل وقته يف م�ساك�سة 

االآخرين واال�ساءة لهم، ومتابعة امل�ا�سيع الهابطة غري مهتم ب�اجباته الدرا�سية واالأ�سرية. 
لة )الرو�سة ا�سينية( تناولت م��س�ع تعاطي املجتمع لالأنرتنت وفائدة ذلك، وخطره،  واأ�سباب اال�ستخدام ال�سيء 

 .لهذه اخلدمة من خالل التحقيق التا

والرتب�ية  الثقافية  امل�ؤ�س�سات  مع  بالت�ا�سل  ال�سباب   اأن�س
واال�سدقاء واالقارب 

احل�شينية  العتبة  يف  ال���ش��ري  الإر���ش��اد  مركز  يف  الجتماعي  الباحث 
املقد�شة، الدكتور عزيز كاظم نايف حتدث عن كيفية ا�شتخدام النرتنت 
وتوظيفه يف الجتاه ال�شليم قائال " ان ال�شتخدام ال�شلبي ملواقع التوا�شل 
القيم  م��ن  الكثري  فهناك  واملجتمع  ال���ش��رة  قيم  علی  اأث��ر  الجتماعي 
اكت�شبناها من ديننا احلنيف ومن احاديث الر�شول واهل البيت )عليهم 

ولكن  اذهانا  يف  ومتواجدة  متوارثة  القيم  وه��ذه  ال�شالم(، 
لالأ�شف ال�شديد بداأت قيمتها وقدرتها تتاأثر �شلبا ب�شبب ظهور 
قيم دخيلة وغريبة نتيجة الغزو الثقايف الكبري ملواقع التوا�شل 
الجتماعي كالفي�س بوك والفا يرب وغريها من مواقع التوا�شل 
احلديثة، وبالتايل يفقد ال�شخ�س اتزانه لكونه يری نف�شه يف 

موقع معني �شمن حدود معينة و�شمن قيم معينة ويری يف مواقع التوا�شل 
قيم اأخری بعيدة متاما عن قيمنا وعن  مبادئنا وعاداتنا وتقاليدنا المر 
التوا�شل   مواقع  ا�شتخدام  ادم��ان  ان  كما   تلقائيًا،  يتبعها  يجعله  ال��ذي 
وغري  والعزلة  كالكاآبة  النف�شية  المرا�س  خلق   يف  يت�شبب  الجتماعي 
�شائبا  توظيفا  التوا�شل  مواقع  بتوظيف  ال�شباب  اأن�شح  منوها"  ذلك، 
والرتبوية  الثقافية  واملوؤ�ش�شات  والقارب  ال�شدقاء  مع  كالتوا�شل  مفيدا 

والعلمية والدينية".
ایل  ال�شباب  جل��وء  ا���ش��ب��اب  اه��م  م��ن  ان  الجتماعي"  ال��ب��اح��ث  وب��ني 
ال�شتخدام املفرط ملواقع التوا�شل الجتماعي هو البطالة اإذ يعتربون هذه 

املواقع  متنف�شا لهم، لذا لبد من توفري النوادي العلمية والدينية، وعلی 
ال�شاب ان يختار ال�شدقاء اجليدين واملتنورين ويقتدي بهم لكي ي�شبح 

�شخ�شية ناجحة وموؤثرة".
واأ�شار" ادعو جميع ابنائنا ایل العودة ایل القراءة بدل من ا�شاعة الوقت 
فهناك الكثري من العناوين ملختلف الكتب متوفرة يف مواقع علمية متميزة 

ي�شهل احل�شول عليها، فالقراءة هي اأجنع و�شيلة ل�شتثمار الوقت". 

دور االأ�سرة 
الكاتب والإعالمي �شالم حممد البناي حتدث عن دور الأ�شرة 
واملوؤ�ش�شات الرتبوية جتاه ال�شباب قائال"  ُتعد �شبكة الإنرتنت 
انت�شار  يف  اأ�شهمت  التي  احلديثة  التكنولوجيا  مظاهر  من 
التوا�شل بني الف��راد، لكن  العامل وتعزيز  العلم واملعرفة  يف 
ا�شتخدامها ا�شتخداما �شيئا ترك اآثار �شلبية علی العالقات الأ�شرية ون�شق 
القيم بني افراد املجتمع نظرا ل�شهولة احل�شول علی هذه التقنية، و�شهولة 
التوا�شل الفكري والثقايف  مع الآخرين من خاللها مما اأدی ایل الدمان 
عزلة  ایل  اأدی  وذلك    ، الفرتا�شي  العامل  ایل  الواقع  من  هروبا  عليها 
واغرتاب نف�شي  بني ال�شباب وتراجع مقدار التفاعل اليومي بينهم وبني 
اأ�شرهم ، و اعتالل يف �شحتهم وعالقاتهم الجتماعية واإهمال واجباتهم 

الجتماعية والوظيفية" .
يكون  اأن  دون  من  الأنرتنت  �شبكة  �شطوة   من  احلد  ميكن  واأو�شح" ل   
ابنائهم   تربية  خالل  من  ال�شلوك  �شبط  يف  الم��ور   لأولياء  دور  هناك 

االنترنتاالنترنت
• قيق: حممود امل�شعودي/عماد بعو  • رير: ف�شل ال�شريفي  

51 جمادی الویل � 1438 ه�



ومراقبتهم،  وج���ّل(  )ع��ّز  الل  م��ن  احل��ي��اء  علی 
وتوعيتهم باملخاطر املرتتبة علی �شوء ال�شتخدام 
ب�شكل  يقلل  لكي  معهم  احل���وار  لغة  تفعيل  ع��رب 
ف�شال  عليهم،  اخلارجي  املحيط  تاأثري  من  كبري 
املنابر  واأ�شحاب  املدار�س  م�شاهمة  �شرورة  عن 
و�شائل  و  امل���دين   املجتمع  ومنظمات  الدينية 
الإعالم يف ن�شر الوعي لدی ال�شباب عن طريق املحا�شرات واملن�شورات، 
كما اأن الدولة م�شوؤولة علی دعم  ورعاية فعاليات اجتماعية جاذبة ل�شغل 
اأوقات الفرا وا�شتثمارها ب�شكل �شحيح بالن�شبة لطالب املدار�س خا�شة 
، وتاأ�شي�س نوادي اجتماعية ملمار�شة بع�س الأن�شطة  يف العطلة ال�شيفية 

الريا�شية والثقافية والفنية". 

رفع م�ست�ى ال�عي 
ال�شتاذ يف كلية القانون بجامعة كربالء، الدكتور خالد العرداوي حتدث 
عن تاأثري امل�شتوی الثقايف يف كيفية ا�شتخدام مواقع �شبكة النرتنت قائال" 
تتباين امل�شتويات الثقافية فيما بينها بخ�شو�س ا�شتخدام مواقع التوا�شل 
الجتماعي وقد ل يح�شن بع�شها التعامل مع الت�شهيالت واملغريات التي 
املحتوی  م�شتوی  علی  او  ال�شورة  م�شتوی  علی  �شواء  النرتنت  يوفرها 
املقروء او املرئي، واحلد من هذه ال�شلبيات ل يكون بقطع �شبكة النرتنت 
عن امل�شتخدمني او منع ا�شتخدامه امنا يكون بزيادة وعي املجتمع وتطوير 
يتطلب  الم��ر  وه��ذا  معه،  التعامل  علی  ق��درت��ه 
جهدا كبريا تبذله املوؤ�ش�شات الرتبوية والتعليمية 
الدينية  واملوؤ�ش�شات  امل��دين  املجتمع  ومنظمات 

وال�شر".

�سالح ذو حدين 
حتدث  امل�شافر  كاظم  الإع��الم��ي 
ع����ن امل�������ش���اك���ل ال���ن���اج���م���ة ع��ن 
لالأنرتنت  اخل��اط��ئ  ال���ش��ت��خ��دام 
ب��اأن��ه  الن���رتن���ت  ي��و���ش��ف  قائال" 
)���ش��الح ذو ح��دي��ن( ف��الإن��رتن��ت 
قدمت  مهمة  خ��دم��ة  ذات���ه  ب��ح��د 
الت�شهيالت  م��ن  الكثري  للب�شرية 
هذه  توظيف  �شوء  ان  ال  والفوائد 
ت�شكل  يجعلها  م���ا  ه���و  اخل���دم���ة 
تمعنا  يف  خا�شة  �شلبية  حالة 
الخ��ري  العقد  فخالل   ، العراقي 
ب�شورة  النرتنت  خدمة  انت�شرت 
وا�شعة وبدون �شوابط رقابية �شواء 

علی  حتی  او  املخت�شة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  من 
امل�شتوی ال�شري، بينما نری ان اغلب بلدان العامل 
النرتنت  �شبكات  ا�شتخدام  فيها  يخ�شع  املتقدم 

ایل رقابة امنية واجتماعية ".
افرز  النرتنت  خدمة  ا�شتخدام  �شوء  ان  وبني" 
ال��ع��دي��د م��ن امل�����ش��اك��ل  الق��ت�����ش��ادي��ة والم��ن��ي��ة 

وال�شحية و ال�شيا�شية والجتماعية التي جنم عنها زيادة حالت الطالق 
الالئقة  وغري  املحت�شمة  غري  ال�شور  با�شتخدام  والت�شهري  املجتمع  يف 
للجن�شني علی حد �شواء ، كذلك اثر علی منط تربية الطفال نتيجة لغياب 
بالإ�شافة  الطفال،  اولئك  ي�شاهده  الذي  املحتوی  علی  ال�شرية  الرقابة 
ایل م�شاكل ا�شتخدام النرتنت كو�شيلة ملمار�شة اعمال الن�شب والحتيال 

وبالتايل الفالت من عقوبة هذه اجلرائم نتيجة لغياب الرقابة".
خدمة  ا�شتخدام  �شوء  ت�شبب  فقد  ال�شيا�شي  ال�شعيد  علی  ام��ا  وتابع" 
النرتنت يف خلق م�شاكل الت�شقيط والت�شهري ال�شيا�شي، ناهيك عن  تطرف 
اخلطاب الديني الذي اأخذ يبث �شمومه يف املجتمع عرب �شبكة النرتنت، 
ومدی خطورة هذا المر تكمن يف خلق �شراع تمعي بح�شب النتماءات 
ال�شيا�شية والدينية والقومية مهدت خللق قاعدة ميكن ا�شتغاللها يف تنفيذ 
جرائم ارهابية وجنائية غالبا ما كان يتم جتنيد مرتكبيها والت�شويق لها 

عرب �شبكة النرتنت ".

منجز ح�ساري 
وال�شلبية  اليجابية  اجلوانب  عن  حتدث  الطيب  ال��رزاق   عبد  املواطن 
الجتماعي   التوا�شل  مواقع  ان  قائال"  النرتنت  ا�شتخدام  علی  املرتتبة 
من ثمرات النه�شة العلمية والتكنولوجية املعا�شرة، فهذه النقلة النوعية 
وما  الإنرتنت،  ب�شبكات  يعرف  ما  وعرب  والتوا�شل،  الت�شال  و�شائل  يف 
ت��ت�����ش��م��ن��ه م���ن خ���دم���ات وم���واق���ع 
اهتمام  علی  ا�شتحوذت  م��ت��ع��ددة، 
وقد  قبل كبريهم،  النا�س �شغريهم 
علی  اإطاللة  تقريبًا  للجميع  اأ�شبح 
ال�شمة  اأ�شبحت  حتی  املواقع،  هذه 
فكان  للفرد،  امل��الزم��ة  ال�شخ�شية 
واملا�شنجر،  وت��وي��رت،  ب��وك  للفي�س 
اأو�شاط  يف  ب��ارزة  عناوين  وغريها 
م�شتوياتهم  ومب��خ��ت��ل��ف  ال��ن��ا���س، 
مع  ال��وق��وف  م��ن  ب��د  ول  الثقافية، 
هذا املنجز احل�شاري الرائع موقفًا 
اإيجابيًا، واإمعان النظر فيه جيدًا ".

ج��وان��ب  الطيب" ه��ن��اك  واأو����ش���ح   
علی  ترتتب  �شلبية  واأخری  ايجابية، 
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وتتمثل   الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  ا�شتخدام 
القابليات،  وتطوير  بتنمية  اليجابية  اجل��وان��ب 
وذلك من خالل اكت�شاب مهارات التوا�شل الن�شط 
متعددة  ���الت  يف  الإب����داع  وحتقيق  واآل��ي��ات��ه، 
يف احل��ي��اة  م��ن خ��الل ت��ب��ادل اخل���ربات، وتقوية 
العالقات الجتماعية، والتعبري عن الذات من خالل املحادثات الفردية 
او اجلماعية، و متابعة اآخر امل�شتجدات يف كل اأنحاء العامل، وتوفري جهد 
وتكلفة التوا�شل مع الأ�شدقاء اأو الأقارب الذين  تف�شل بينهم  م�شافات 
بعيدة، و�شقل �شخ�شية الفرد من خالل �شعة ثقافته واندماجه مع املحيط 

الثقايف اإلكرتونيا".
 واأ�شاف" ان خدمة النرتنت توفر الدعاية القت�شادية لأ�شحاب امل�شاريع 
الرتبوية  املواقع  ومتابعة  التجارية،   الإع��الن��ات  ن�شر  خ��الل  من  وذل��ك 
الدينية  امل��واق��ع  وت�شفح  التعليمية،  امل��واق��ع  من  وغ��ريه��ا   والك��ادمي��ي��ة  
والكتب   املحا�شرات   كافة  والط��الع  علی  والعلمية  وغريها،   والدبية  

احلديثة منها والقدمية".
ال�شيء  ال�شتخدام  عن  املرتتبة  ال�شلبية  اجلوانب  اما  الطيب"  واأردف 
علی  الو�شائل  ه��ذه  علی  ب��الإدم��ان  فتتمثل  الجتماعي   التوا�شل  ملواقع 
ح�شاب الواجبات اليومية يف احلياة، والعزلة عن املجتمع القريب كالأهل 
اأو بغري ق�شد من  واجل��ريان، والجن��رار خلف ثقافات منحرفة  بق�شد 

والتخريبية  الهدامة،  الأفكار  بع�س  ن�شر  خالل  
خالل  م��ن  وال��ن��ف��اق  ال��ك��ذب  وت�شجيع  ال�����ش��ال��ة، 
ظاهرة الأ�شماء امل�شتعارة، وال�شخ�شيات الوهمية 
متعددة  ب�شخ�شيات  اأ�شحابها  يتعامل  حيث   ،
بالقيم  الت�شحية  معظمها  يف  يتم  كثرية  وباأوجه 

والأخالق والثوابت علی ح�شاب نزعات الهوی، وال�شاءة والعبث مب�شاعر 
النا�س من خالل ا�شاليب التهديد وال�شغط عليهم  لتنفيذ ماآرب دنيئة". 

ت�ا�سل هادف 
و يری املواطن كرار ناهي" ان الكثري من الطلبة والتالميذ يق�شون جل 
وقتهم يف مقاهي النرتنت مما يوؤثر علی  م�شتواهم الدرا�شي والخالقي، 
الجتماعي  التوا�شل  مواقع  تتيحها  التي  الفائدة  حجم  يدركون  ل  وهم 

مكتفني بالغث منها".  
من  الكثري  علی  النرتنت  �شبكة  خ��الل  من  اطلعت  �شخ�شيا  وا�شاف" 
بني  اتنقل  انني  اإذ  �شابقا،  اعرفها  اكن  مل  املهمة  واملوا�شيع  املعلومات 
التوا�شل  مواقع  ان  كما  املهمة،  والكتب  املكتبات  وات�شفح  املفيدة  املواقع 

الجتماعي اتاحت يل التوا�شل مع ا�شدقائي واقاربي".

احلد من خطر ‚‚‚
االنرتنت ال 
يكون  بمنع 

استخدامه انام 
يكون بتوعية 

املجتمع 

53 جمادی الویل � 1438 ه�



مي حمن الال اإعداد: عبدالر•
الم( ابنة اأبي جهل  عليه ال�س( ة خطبة علي الم( ق�س من ال�سبهات التي يثريها خ�س�م مدر�سة اأهل البيت االأطهار )عليهم ال�س
ة م��س�عة قبالة  ة من وج�د؟ اأم هي ق�سالم( ح�سب زعمهم، فهل لهذه الق�سي بت االأذى لفاطمة الزهراء )عليها ال�س التي �سب

الم( يف م��س�ع فدك املت�اتر يف الكثري من �سحاحهم؟ م�ساألة اإغ�ساب اخلليفة االأول لفاطمة )عليها ال�س
ري ال�سيعة وعلمائها ليجيب�ا عنها: لة وغريها ن�سعها بني يدي ثالثة من مفكهذه االأ�س كل

هل اأراد علي الزواج على فاطمة يف حياتها؟

�سماحة  ي��ق���ل  اإذ 
ال�����س��ي�� ل��ط��ف اهلل 
ال�سايف �سمن ر�سالته 
تفنيد  يف  ال�جيزة 

هذه ال�سبهة:
له  َمن  علی  يخفی  لي�س 
اأّن  احلديث  بكتب  اإمل��ام 
اأعداء اأهل البيت عليهم 
ال�شالم قد �شعوا يف اإطفاء نورهم، واإبادة علومهم، وكتمان 
ف�شائلهم. وما بقی يف جوامع احلديث من اأحاديث ف�شائلهم، 
لي�س اإل القليل منها، فرتكوا رواية مناقبهم لأ�شباب �شيا�شية، 
وكان يف ع�شر الأمويني والعبا�شيني رواية احلديث يف ف�شل 
الو�شائل  اأهم  اأكرب اجلرائم، وكان من  بيته، من  واأهل  علي 
للتقرب اإیل احلكام، و�شع الأحاديث امل�شعرة بتنقي�س اأهل 
اآخرين، وفيما يكون مغزاه الع��رتاف ب�شرعية  البيت ومدح 
احلكومات، و�شرية اخللفاء والأمراء، وكانوا َيعّدون من اأظهر 
البيت،  اأهل  ال�شنة، ميله عن  اأهل  الرجل من  العالئم لكون 

وحمبته للعثمانيني.
اأك��ذوب��ة ِخطبة  ُد���س يف الأح��ادي��ث،  وم��ن عجيب ما ُادرج و 
اأمري املوؤمنني علي )عليه ال�ّشالم( بنَت اأبي جهل علی �شيدة 
ن�شاء العاملني فاطمة البتول )عليها ال�ّشالم(، فزادوها علی 
احلديث املتواتر بني الفريقني )فاطمة ب�شعة مني، ُيوؤذيني 
ما اآذاها(، و يف رواية ُاخری )ُيريبني ما اأرابها، ويوؤذيني ما 
اآذاها(، كي تقبلها النفو�س، وتقع مورد القبول، ومل يلتفتوا اإیل 
ما مي�ّس بهذه الزيادة كرامة مقام الر�شالة، ومن ل ينطق عن 

الهوی.
 ،امل ا�شطراب  من  الزيادة  هذه  يف  عما  الغ�س  مع  ونحن 
يف  ما  مثل  وامل�شامني،   الألفا حيث  من  الختالف  و�شدة 
ُينكحوا  اأن  ا�شتاأذنوين  املغرية  بن  ه�شام  بني  )اإن  بع�شها 
بنتهم علي بن اأبي طالب(، وهذا ل يدل علی اأنه عليه ال�شالم 
خطبها، اأو اأراد خطبتها، ويف بع�شها: اإن فاطمة اأتت النبي 
�شلی الّل عليه واآله، و�شكت من ذلك، ويف بع�شها لي�س ذكر 
عن اأبي العا�س، وغري ذلك مما ي�شهد بد�س هذه الزيادة يف 
احلديث، مع ما يف بع�س رواتها من النحراف عن علّي عليه 
ال�شالم، وكونه من اخلوارج، واأتباع ابن الزبري والعثمانيني، 

نقول: ت�شهد بو�شع هذه الق�شة واختالقها ُامور:
ال��زي��ادة يف بع�س ط��رق احلديث،  الأول: ع��دم وج��ود ه��ذه 
اإبن  الوليد، حدثنا  اأبو  فاأخرجه البخاري هكذا قال: حدثنا 
ُعَيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن اأب�ي َمليكة، عن امل�شور بن 
حمزمة، اإن ر�شول الّل �شلی الّل عليه واآله قال )فاطمة ب�شعة 
مني، فمن اأغ�شبها اأغ�شبني(. واأخرجه م�شلم، قال: حدثني 
اأبو معمر اإ�شماعيل بن اإبراهيم الهذيل، حدثنا �شفيان، عن 
عمرو، عن ابن اأبي مليكة، عن امل�شور بن حمزمة، قال: قال 
ر�شول الّل �شلی الّل عليه و �شلم )اإمنا فاطمة ب�شعة مني، 

ُيوؤذيني ما اآذاها(.
اخت�شا�س  يف  امل�شلمني  بني  خ�الف  ل  اأنه  الظ�اهر  الثان�ي: 
اأخواتها  ال�شالم دون غريها من  هذا احلكم بفاطمة عليها 
و�شاير الن�شاء، ومل يفِت اأحد من اأهل العلم فيما اأعلم بعدم 
جواز النكاح علی �شاير بنات ر�شول الّل �شلی الّل عليه واآله 
ولي�س هذا اإل ملا حازته عليها ال�شالم من الف�شيلة و الكرامة 
بف�شائلها  واخت�شا�شها  تعایل،  الّل  عند  الرفيعة  والدرجة 

امل�شهورة، دون غريها من الن�شاء. 
الثال�ث: اأتری عل�ّيًا عليه ال�شالم ناكحًا ابنة اأبي جه�ل لو طلب 

ال�نبّي وفاط�مة عليهما ال�شالم ترك نكاحها؟
ما  وفاع�ال  واآل��ه،  عليه  الّل  �شلی  النبي  يخالف  عليًا  اأت��ری 
يغ�شبه؟ فاإذا ما دعا النبّي �شلی الّل عليه واآله باإعالن ذلك 
علی املنرب؟ وكيف مل ميلك نف�شه عن الغ�شب، وهو الذي قال 
َعِظيم (، مع ما يف   ُخُلق َلَعلی  ��َك  َواإِنَّ الّل تعایل يف ُخلقه ) 
هذا الإعالن من تنقي�س اهد الإ�شالم وابن عمه وو�شيه 

واملدافع عنه بنف�شه؟
ال��راب��ع: اإذا ك��ان ال���زواج ب��ام��راأة ُاخ��ری علی فاطمة عليها 
ال�شالم حراما، وكان ذلك من خ�شاي�شها علی ما دّل عليه 
بع�س الأحاديث من طرق ال�شيعة اأي�شا، هل ميكن اأن يكون 
علي وفاطمة عليهما ال�شالم غري عاملني بهذا احلكم اإیل هذا 
الوقت؟ وهل يوجد اأر�شی من علي، واأ�شلم منه لّل ولر�شوله؟ 
اإل الت�شليم املح�س لِلّ ولنبيه، ومل  وهو الذي مل ُي�شمع منه 
يذكر اأحد اأنه رّد علی النبي �شلی الّل عليه و اآله يف حكم، 
نقلها  من  اأري��د  وما  الق�شة؟  هذه  معنی  فما  اإذًا  ق�شّية،  اأو 

وافتعالها؟
احل�شني  بن  علي  رواي��ة  اأي�شا،  ذل��ك  يبعد  ومم��ا  اخلام�س: 

عليهما ال�شالم هذه الزيادة، مع ما فيها من التلويح بتنقي�س 
الّل  ر�شول  وتعري�س مقام جّده  بل  ال�شالم،  جّده علّي عليه 

�شلی الّل عليه واآله مبا يجب اأن ينزه عنه مقام الر�شالة.
ال�شاد�س: واأغرب من ذلك اأن يقي�س النبي �شلی الّل عليه واآله 
اأبا العا�س بن الربيع � الذي بقي يف �شركه اإیل عام احُلديبية، 
وُا�شر مع امل�شركني مرتني، وفّرق الإ�شالم بينه وبني زوجته 
امل�شلمة � باأخيه وابن عّمه اأمري املوؤمنني، مع �شوابقه املحمودة 
و م�شاهده امل�شهورة يف ن�شرة الإ�شالم، ون�شرة الر�شول �شلی 
الّل عليه و اآله، وف�شائله ومكارم اأخالقه، ومع ما قال يف حقه 
"اإن عليًا مني، واأنا من علي، وهو ويّل كّل موؤمن بعدي" ایل 

غري ذلك من اآلف الأحاديث التي تبنّي ف�شله عّمن �شواه.

ه  رد �سمن  يف  ح�س�ن  مد   ال�سي �سماحة  ويق�ل 
على هذه ال�سبهة:

اأ�شاعوا اأن علّيا خطب ابنة اأبي جهل � عدو الل ور�شوله � وبلغ 
حتی  ذلك،  فغا�شها  ال�شالم(  )عليها  فاطمة  ال�شيدة  ذلك 
خرجت مغا�شبة من بيتها ومعها ح�شن وح�شني واأم كلثوم، 
فدخلت حجرة النبّي )�شلی الل عليه واآله(، فلما جاء النبّي 
وراآها قالت له: يزعم قومك اأنك ل تغ�شب لبناتك، وهذا علّي 
ناكح بنت اأبي جهل، فخرج و�شعد املنرب وخطب فقال: )اإّن 
فاطمة ب�شعة مني يريبني ما رابها، ويوؤذيني ما اآذاها، واأنا 
اأتخّوف اأن تف يف دينها(. ثم ذكر �شهرا له من بني عبد 
�شم�س فاأثنی عليه يف م�شاهرته اإياه، وقال: حدثني ف�شدقني، 
اأحّل حراما،  اأحّرم حالل ول  ووعدين فوفی يل، واإين ل�شت 
ولكن والل ل جتتمع بنت ر�شول الل )�شلی الل عليه واآله( 
وبنت عدّو الل اأبدًا، واإن بني ه�شام بن املغرية ا�شتاأذنوين يف 
اأن ينكحوا ابنتهم علّي بن اأبي طالب، فال اآذن ثم ل اآذن، اإل 

اأن يريد ابن اأبي طالب اأن يطّلق ابنتي وينكح ابنتهم...
هذا هو ما افرتاه قالة ال�شوء، وحيث اأّن هذه الفرية ل تثبت 
اأردن��ا ك�شف حال جميع ما ورد يف ذلك  �شندا ول متنا، ولو 
من اأحاديث يف خمتلف امل�شادر لحتجنا اإیل تاأليف خا�س 
به ول�شنا ب�شدده، ويكفي اأن اأ�شري اإیل م�شدر واحد يعّد من 
اأقدم امل�شادر احلديثية، وذلك هو كتاب امل�شّنف لعبد الرزاق 
بن همام ال�شنعاين املتوفی �شنة 211ه�، فقد اأورد احلديث 
اأربع مرات مل يخل واحد منها عن اإع�شال واإر�شال مع وجود 

شبهة واكثر من ردشبهة واكثر من ردشبهة واكثر من ردشبهة واكثر من ردشبهة واكثر من ردشبهة واكثر من ردشبهة واكثر من ردشبهة واكثر من ردشبهة واكثر من ردشبهة واكثر من ردشبهة واكثر من ردشبهة واكثر من ردشبهة واكثر من ردشبهة واكثر من ردشبهة واكثر من ردشبهة واكثر من ردشبهة واكثر من ردشبهة واكثر من رد
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املجروحني يف رجال الأ�شانيد.
اأما رجال الإ�شناد من ال�شحابة فتنتهي ایل ثالثة، كلهم من 

املنحرفني عن الإمام اأمري املوؤمنني )عليه ال�شالم(، وهم:
اأبو هريرة الدو�شي، وعبد الل بن الزبري، وامل�شور بن خمرمة. 
اأقول: اأمر عظيم كهذا يغ�شب النبّي )�شلی الل عليه واآله( 
حتی ي�شعد املنرب ويخطب النا�س تتوفر الدواعي علی نقله، ثم 
ل ينقله اإل هوؤلء الثالثة من ال�شحابة َلدليٌل علی اأّن احلديث 
مو�شوع، ويكفي ك�شف حال هوؤلء الثالثة عن البحث يف بقية 
من هم دونهم من التابعني ممن روی عنهم اأ�شحاب ال�شحاح 
وامل�شانيد وال�شنن، وفيهم من ل تلتقي بذّمه ال�شفتان، ول ُيوؤْبه 
به يف امليزان، ملا فيه من ح�شيكة، اأمثال الزهري، وابن ابي 

مليكة، وعروة بن الزبري، وعامر ال�شعبي، وغريهم. 
الثالثة فقد قال ال�شكايف كما يف �شرح  ال�شحابة  اأما حال 
احلنفي  املعتزيل  النهج 
قوما  و���ش��ع  معاوية  اأّن 
م���ن ال�����ش��ح��اب��ة وق��وم��ا 
رواية  علی  التابعني  من 
علّي  يف  قبيحة  اأخ��ب��ار 
)عليه ال�شالم(، تقت�شي 
ال��ط��ع��ن ف��ي��ه وال�����رباءة 
م��ن��ه، وج��ع��ل ل��ه��م علی 
ذل�������ك ج���ع���ال ي���رغ���ب 
بن  وعمرو  ابو هريرة،  منهم  اأر�شاه،  ما  فاختلقوا  مثله،  يف 

العا�س، واملغرية بن �شعبة، ومن التابعني عروة بن الزبري.. 
ونورد هنا �شوؤالنْي:

ال�شوؤال الأول: ما بال علّي يخطب ابنة ابي جهل؟ وهو الذي 
يعلم بعداوة اأبي جهل لالإ�شالم ونبّيه حتی ُقتل ببدر كافرا، 
وعلّي نف�شه قد قتل من بني ه�شام بن املغرية يف يوم بدر ويوم 
لهم،  حليفًا  كان  وتا�شعهم  ببدر،  منهم  ثمانية  ع�شرة،  اأحد 
وعا�شرهم قتله يوم اأحد، فما باله يخطب من اأنا�س وترهم 
باآبائهم واإخوانهم، وهو يعلم بوغر �شدورهم ملا لهم عنده من 
ِترات مل يطفئ الإ�شالم اإوار احلقد من �شدورهم، وهم كبقية 

قري�س اإمنا كانوا يبغ�شون علّيًا لأنه قتل منهم �شبعني رجاًل.
ال�شوؤال الثاين: ما بال النبّي )�شلی الل عليه واآله( ُتغ�شبه 
خطبة علّي لبنة اأبي جهل، لأّن ذلك ي�شيء ایل فاطمة )عليها 
ال�شالم(، بينما جنده يغ�شب لعلّي ل عليه حينما اأخربه اأربعة 
من ال�شحابة اأّن علّيًا ا�شطفی جارية من ال�شبي عندما اأر�شله 
ایل اليمن، ف�شكوه يف امل�شجد الواحد تلو الآخر علی مالأ من 
امل�شلمني، فغ�شب )�شلی الل عليه واآل��ه(، عليهم وحتی اأبد 
بع�شهم بنظره، اأي نظر اإليه نظرا حادًا، ثم قال: )ل توؤذوين 

يف علّي، ل ت�شكوا علّيًا، اإّن علّيًا مّني واأنا من علّي(.
اإذن ملاذا ُو�شع هذا احلديث؟ 

الإمام  اإیل كثري من ف�شائل  الأمويني عمدوا  باأّن  يعلم  الكّل 
اأمري املوؤمنني )عليه ال�شالم( فجعلوا مثلها للخلفاء الآخرين، 
ول نن�شی ما ذكره املدائني من كتب معاوية اإیل عماله برباءة 
الذّمة مّمن روی يف ف�شل علي �شيئًا، ثم كتابه ياأمرهم فيه 
بو�شع احلديث يف ف�شائل ال�شيخني، ثم كتابه ياأمرهم فيه 
�شيا�شة  هي  هذه  وكانت  عثمان،  ف�شائل  يف  احلديث  بو�شع 

الأموّيني مع اأهل البيت الأطهار )عليهم ال�ّشالم(.  

كتابه  يف  د�ستي  عبداهلل   ال�سي �سماحة  ويق�ل 
)النفي�ض يف بيان رزية اخلمي�ض( ما م�سم�نه:

من يتاأمل يف رواية غ�شب ر�شول الل )�شّلی الل عليه واآله 
و�شّلم( من خطبة علّي )عليه ال�ّشالم( ابنة اأبي جهل لبّد اأن 
يت�شاءل كيف يكون النبي )�شّلی الل عليه واآله و�شّلم( مر�شال 
من ربه ب�شريعة ثم يكون اأول النا�س الذين يرف�شون تطبيق 
اأحكامها التي توؤذيهم، ويجهر بذلك علی املنابر واأمام املالأ 

لكون فاطمة"ب�شعة منه يوؤذيها ما يوؤذيه"؟
للنا�س  تعایل  الل  و�شعه  وق��دوة  اأ�شوة  كونه  من  بقي  فماذا 

جميعا؟!
النا�س يف  اأول  و�شّلم(  واآل��ه  عليه  الل  )�شّلی  الل  ر�شول  اإّن 
رف�س الأه��واء والت�شليم حلكم الل )عّز وجّل( وكيف تكون 
فاطمة �شيدة ن�شاء العاملني و�شيدة ن�شاء اأهل اجلنة )عليها 
ثم هي  و�شّلم(  واآل��ه  عليه  النبي )�شّلی الل  بقول  ال�ّشالم( 
تغ�شب من حالل اأحّله الل، وهل الإميان يكون بتحكيم الهوی 

يف قبول الأحكام؟
اأو هل هذه اأخالق ر�شول الل )�شّلی الل عليه واآله و�شّلم( يف 

�شحيح م�شلم؟
اأو هل هذه هي الرتبية النبوية لفاطمة )عليها ال�ّشالم(؟

يف  رواه���ا  م�شلم  لأن  �شحتها  ونعترب  ب��رواي��ة  نتم�شك  وه��ل 
�شحيحه بينما نرت�شي اأن يطعن ر�شول الل )عليه ال�ّشالم( 
باأن  اأن نحكم  يف ولئه لأحكام ربه؟! نعم نحن بني خيارين 
اأو  واإن وردت فيما �شميت بال�شحاح،  الرواية غري �شحيحة 
اأن  و�شّلم( يرتفع  واآله  اأن ر�شول الل )�شّلی الل عليه  نقول 
ويف  توؤذيه،  التي  احل��الت  يف  نف�شه  علی  الل  اأحكام  يطبق 

اختيار الأمر الأول ال�شالمة لديننا.
ال�شند:  اأم��ا من جهة  احل��دي��ث،  ومعنی   ه��ذا من جهة م
فاحلديث يف البخاري وم�شلم والن�شائي وابن ماجة مروي عن 
طريق امل�شور بن خمرمة، وانفرد الرتمذي بروايته عن ابن 

الزبري.
وقد  امل�شور،  ينقل اخلرب غري  يوجد �شحابي  ل  اأن��ه  واحل��ق 
�شرح يف الرواية بقوله:"�شمعت ر�شول الل )�شّلی الل عليه 
واآله و�شّلم( يخطب النا�س يف ذلك علی منربه هذا واأنا يومئذ 

حمتلم فقال اإن فاطمة مني..".
وعلی فر�س �شحة الق�شة كيف جنيب علی هذه الت�شاوؤلت؟

اإذ ت�شمنت خطبة النبي )�شّلی الل عليه واآله و�شّلم( علی 
املنرب كما ذكر البخاري عبارة:"واإين ل�شت اأحّرم حالًل ول 
اأحّل حرامًا ولكن والل ل جتتمع بنت ر�شول الل وبنت عدو 

الل اأبدا".
ونت�شاءل ما معنی هذا الكالم؟ فهل يعقل اأن ر�شول الل )�شّلی 
الل عليه واآله و�شّلم( يظهر بهذا املظهر احلاد يف رف�س حكم 

عام من اأحكام الل العامة لأنها �شتطبق علی ابنته.
)عليه  علّيًا  ب��اأن  اأق��ّر  و�شّلم(  واآل��ه  عليه  الل  )�شّلی  والنبي 
ال�ّشالم( مل يرتكب حراما، فاأق�شاه اأن يكون النهي تنزيهّيًا 
ذلك  مع  ولكنه  ال�ّشالم(  )عليها  الزهراء  لفاطمة  مراعاة 
)عليه  بعلّي  و�شهر  امل��الأ  علی  الق�شة  واأع��ل��ن  املنرب  �شعد 

ال�ّشالم(، فهل هذا الأمر يتالءم مع �شاأن ر�شول الل )�شّلی 
اإذا بلغه عن  "كان  اأنه  الل عليه واآله و�شّلم( الذي ثبت من 
الرجل ال�شيء مل يقل: ما بال فالن يقول، ولكن يقول: ما بال 
"كان ر�شول الل  اأقوام يقولون كذا وكذا"، وكذلك ورد عنه 
يواجه رجال يف وجهه  ما  قّل  و�شّلم(  واآل��ه  )�شّلی الل عليه 

ب�شيء يكرهه".
وقد التفت ابن حجر اإیل هذه الناحية حيث قال:"وكان النبي 
)�شّلی الل عليه واآله و�شّلم( قّل اأن يواجه اأحدا مبا يعاب به"، 
ثم اعتذر قائال:"ولعله اإمنا جهر مبعاتبة علي مبالغة يف ر�شا 

فاطمة )عليه ال�ّشالم(" )فتح الباري - ج7 �س86(.
)عليه  بفاطمة  خا�س  حكم  وج���ود  م��ع  معقول  الأم���ر  نعم 
وبناء  العاملني،  ن�شاء  �شيدة  علی  ال��زواج  فيحرم  ال�ّشالم(، 
علی كون الأمر علی هذا النحو الطبيعي اأن ي�شرح ر�شول الل 

واآل��ه  عليه  الل  )�شّلی 
اأنه  كما  بذلك،  و�شّلم( 
اإين  يتنا�شب مع قوله  ل 
ل اأح��ّرم ح��الًل، ول مع 
ت�شوير الأمر باأنه خا�س 
باملورد مبالحظة عبارة 
ل جتتمع بنت ر�شول الل 
واآل��ه  عليه  الل  )�شّلی 
و�شّلم( مع بنت عدّو الل 

بحيث لو كان غريها ملا اعرت�س، ول مع عبارة اإين اأخاف اأن 
تف يف دينها.

نعم ال�شياق املعقول ملثل ذلك بناء علی الروؤية ال�شنية هو ما 
رواه احلاكم يف )امل�شتدرك( من اأّن علّيًا ا�شت�شار النبّي )�شّلی 
الل عليه واآله و�شّلم( وقال له: اأتاأمرين بها، فقال: ل فاطمة 
م�شغة مني ول اأح�شب اإل واأنها حتزن وجتزع، فقال علي: ل 
اآتي �شيئا تكرهه )امل�شتدرك علی ال�شحيحني - ج3 �س173(، 

ولكن كما قلنا هو خرب مر�شل.
ويكفي لرف�س اخلرب ما رواه ال�شيخ ال�شدوق يف )الأمايل( كما 
عن )البحار( عن علقمة قال: قلت لل�شادق )عليه ال�ّشالم(: 
يا ابن ر�شول الل اإن النا�س ين�شبوننا اإیل عظائم الأمور وقد 
�شاقت بذلك �شدورنا فقال )عليه ال�ّشالم(: "يا علقمة اإن 
ر�شا النا�س ل مُيلك واأل�شنتهم ل ُت�شبط وكيف ت�شلمون مما 
مل ي�شلم منه اأنبياء الل ور�شله وحجج الل )عليه ال�ّشالم(.. 
اأمل ين�شبوا نبينا حممدا )�شّلی الل عليه واآله و�شّلم( اإیل اأنه 
�شاعر نون؟ اأمل ين�شبوه اإیل اأنه هوی امراأة زيد بن حارثة 

فلم يزل بها حتی ا�شتخل�شها لنف�شه؟!..
وما قالوا يف الأو�شياء اأكرث من ذلك اأمل ين�شبوا �شيد الأو�شياء 
اأنه يطلب الدنيا وامللك؟!.. اأمل ين�شبوه  )عليه ال�ّشالم( اإیل 
علی  جهل  اأبي  ابنة  يتزوج  اأن  اأراد  ال�ّشالم(  )عليه  اأنه  اإیل 
فاطمة )عليه ال�ّشالم( واأّن ر�شول الل )�شّلی الل عليه واآله 
و�شّلم( �شكاه علی املنرب اإیل امل�شلمني فقال: اإّن علّيًا يريد اأن 
يتزوج ابنة عدو الل علی ابنة نبي الل! األ اإّن فاطمة ب�شعة 
مني فمن اآذاها فقد اآذاين ومن �شّرها فقد �شّرين ومن غاظها 

فقد غاظني")بحار الأنوار - ج70 �س2(.
واخلال�شة اأّن احلديث مرفو�س عند ال�شيعة متنا و�شندا.
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)1(
ها انت  امامي اخريًا..  لقد حملتك علی قلبي من اول خروجي ولبيُت النداء، مل 
نفرتق يومًا نحن معًا يف كل �شيء، واينما ذهبت انت معي يف ذاكرتي، ا�شع يدي 
فوق �شدري فاألتم�س منك وجودًا ي�شعرين بحنني ایل روؤيتك ب�شوق ذلك املنتظر، 
كل ما اخ�شاه هو ان ا�شقط علی ار�س املعركة قبلك عندها �شيف�شد حلمي يف 
الو�شول اليك، �شاأفيق علی واقعي املرير بعد كابو�س تكرر يف الليايل املا�شية، 
انها معركتنا انا وانت من اجل املجد ومن اجل الوطن  والعقيدة الن�شانية وقفنا 
انا  واحد،  واحد، ومن اجل وطن  اأو اهزم لن هدفنا وعدونا  انحني  لن  معًا، 

وانت �شن�شتمر.
�شنعي�س ذات يوم �شعداء بعد الن�شر، و�شت�شرق �شم�س احلياة، لغد اجمل علی 
ار�س ممتلئة بالورد والزيتون، بعدها �شنعود كما كنا ایل حيث ينتمي كل منا 
زرة  بعد  بيننا  الفراق  �شوت  لريتفع  احلرب  طبول  �شت�شمت  مكانه  ایل 
وب�شالتهم  عزمهم  ایل  لهم  �شت�شتاقني  انك  اعلم  ال�شود  و�شرخات  البوا�شل 
تلك الليوث التي ل تعرف اخلنوع، زئريها يرهب الأعداء.. لكن لبد ان ي�شتقر 
المن وتعود ال�شود ایل عرينها. ... كل هذا مل يحدث رغم اننا تخيلنا ذلك 
كثريًا وكم حدثتك عن هذه اللحظات وتلك الماين .. مل اتخيل انك �شتقفي مع 
العدو �شدي ومل افكر يومًا باأنني �شاأكون هدفًا لك ... انا الذي حملتك كل تلك 
امل�شافات من اجل هدف يجمعنا .. اراك امامي متوجهة نحوي بيد العدو .. هل 
حقًا هذا الذي يحدث انت؟!! مل يحزنني �شيء �شوی انك املي الوحيد ونهاية 

املاأ�شاة ... انها النهاية!!
)2(

اغم�شت عيني مل ار ال الظالم ومل ا�شمع ه�شي�س الدم يتدفق يف را�شي ول �شوت 
اع�شائي ول حتی قلبي !! عندما كنت �شغريًا اتذكر تلك ال�شوات جيدًا يف ذلك 
الظالم الدام�س من اين ياأتي وملاذا يختفي حني افتح عيني، وهل هذا ال�شجيج 
نابع من داخلي، وهل العمی ي�شمع تلك ال�شو�شاء وي�شتطيع حتديدها؟!! فكنت 
كان   .. ملدة طويلة  عيني  اغم�س  غريبة حينما  ا�شوات  ا�شمع  ملاذا  ابي  ا�شاأل 
يجيب انها ا�شوات اع�شائك الداخلية تعمل كما يعمل العمال حني يبنون بيتًا، او 

عمارة، فالكل يعرف واجبه انهم منظمون .. 
لكن لي�س هذه املرة ل �شيء هنا، ال الظالم، ول ا�شوات، كل ما اراه وا�شمعه هو 
�شوء رمادي ت�شبقه قهقهة اطفال يلعبون و�شوتِك وخيالِك .. ويف حلظة اح�ش�شت 
بان العامل انقطع يف داخلي، انه يدخلني يف عوامل مل ي�شبق ان رايتها، او تخيلتها 
... كاأين يف دوامة او كالثقب ال�شود ي�شحبني نحوه، احاول ان ات�شبث ب�شيء من 
حويل ولكن كل ما حويل ف�شاء ل متناهي ا�شبح فيه دون حراك .. اكاد اجن من 
اخلوف، فرائ�شي ترتع�س اری ومي�س ك�شريط الذكريات مير حويل ب�شرعة ل 
اكاد اميز تلك الذكريات يف حني ان ذكری بقيت وا�شحة لي�شت بعيدة انها قبيل 
�شويعات من حلظتي هذه.. ا�شمع ا�شواتًا الن واری ا�شباح ولكنني اعرف هذه 
الطياف انهم رفاقي يف اجلبهة اريد ان اتذكر �شيء لكني اعجز عن ادراكه، 
لعلها احلظة الخرية التي تفرقنا بعدها ب�شكل مفاجئ، ولكنني رايته يغمز يل 
نعم كان يف المر خدعة !!! كيف ذلك ملاذا مل يخربين احد؟ ثم اين انا الن؟!!

)3(
قبل الرابعة �شباحًا اتی قائد الفرقة مذعورًا قال ب�شرعة : 

- لدينا مهمة والخبار ل ت�شر ابدًا �شنفرتق نحن ال�شبعة لأول مرة .. فقط هذه 

املرة ول اريد ان يناق�شني احد . 
وقفنا كالهياكل ال�شاخ�شة خلف زجاج متحف تراثي، ينظر كل واحد منا ایل 

�شاحبه مل ننب�س �شوی بجملة واحدة وب�شوت واحد 
- نعم �شيدي.

كانت ليلة معتمة تدربنا كثريًا من اجلها وعملنا بجد لتلك اللحظة احلا�شمة 
با�شم  تعرف  داع�س  جرذان  من  ع�شابة  اخطر  وبني  بيننا  الفا�شلة  واملعركة 
"ع�شبة قري�س" انهم وحو�س ولي�شوا ب�شر .... لقد عرفتهم عن كثب، وع�شت 
تلك  كل  الذكريات  تلك  ایل  قلبي  يحرتق   .. جيدًا  لأعرفهم  يكفي  مبا  معهم 
ل�شت  لأنك  فقط  الخر  يكرهك  ان  معنی  ما  افهم  مل  الطفولة  من  ال�شنوات 
مل   .. اليوم  اعداء  الم�س  ا�شدقاء   .. تعتقد  ما  او  يعتقد  ما  مع  وفاق  علی 
يختلف �شيء يف ن�شئتهم البيولوجية انها فقط الفكار ... قد غ�شلْت ادمغتهم، 
وم�شخت عقولهم حتی فاحت نتانة التاريخ يف �شورهم واج�شادهم .. بعد كل 
تلك احلروب الب�شرية الدامية التي مرت علی هذه الر�س ... ظهروا لنا اليوم 
كالكالب ال�شائبة التي تخرج من اكوام القمامة من عفونة التاريخ لتك�شر عن 
انيابها الوح�شية ... اعادوا �شيناريو القتل، انها لي�شت رغبة يف القتل، او تعط�س 
للدماء، كما هو معروف لدی املجرمني، بل هي اآلية للقتل دون النظر للمقتول 
انها لعبة من اجل ارهاب املقابل ولن نهجهم ياأمرهم بذلك انهم ي�شتخدمون 

الب�شر ليقتل من اجل اعالء ما يعتقدون .. تع�شًا لهم.
)4(

املراهقني  ي�شتخدمه  ذلياًل  �شعيفًا  كان  ان  بعد  وتاريخه  وا�شمه  �شكله  اتذكر 
للنيل منه واخل�شوع لهم ب�شذوذ، ا�شبح اليوم امريًا، و�شفاحًا، و�شيخًا يف تنظيم 
داع�س، يحتذی به بعد ان قتل من كان ما�شيه مرتبط بهم وبرذيلته مل يبق ال 
انا ال�شاهد الوحيد علی حقيقته، اراهن علی انه مل ينم الليل دون ان يتذكرين 
كيف كنت ا�شاهد ما يفعل به املنحرفني .. ل ادري اين هو الن ولكنني ا�شعر 
انني �شاألتقي به يومًا ما ... هوؤلء القطيع يقودهم منهج بربري لي�س لهم يد يف 
�شنعه بل التاريخ العفن ظهر لهم بعد تقليبهم يف تلك املزبلة عرثوا علی �شالتهم 
التي بروا عليها من قبل ايادي ماهرة تعرف كيف ترو�شهم وتقودهم دون 
ان ي�شعروا ب�شيء �شوی انهم �شي�شلون ایل اجلنة، ابناء البلد ا�شبحوا اعدائهم 
ع�شبيتهم  تخزي  �شوئتهم  وف�شحت  عقولهم  م�شخت  اجنبية  ايادي  قبل  من 

وجاهليتهم التي حاربها الر�شول الكرم )( ايام الدعوة النبوية ال�شريفة.
)5(

لقد درُت يف دوامة من الت�شاوؤلت دون اجابة ایل ان قطعها مهدي ذلك ال�شاب 
النحيف من اجلنوب ذلك البا�شل ال�شمر، لكم تذهلني براعته يف ا�شتخدام 
ال�شالح رغم �شغر �شنه ال انه مدرب علی ال�شالح ب�شكل مده�س، لقد كان له 
الف�شل يف تدريبنا علی انواع ال�شلحة وطرق ال�شحيحة ل�شتخدامها وال�شيطرة 
النتفا�شة  ابطال  من  �شجاع  لرجل  البكر  البن  وهو  ل  كيف   .. ال�شالح  علی 
ال�شعبانية التي ارعبت الطاغوت .. تلك الثورة التي مل ا�شاهدها ال انني ع�شت 
فيها واجنبتني للحياة وبها ایل اليوم انا احيا زهوًا يف كل عام، رغم انني مل 
ا�شهدها ال انها ا�شبحت �شهادتي التي حملتها و�شاأحملها لنهاية العمر، لقد 
ولدُت يف هذا اليوم يف يوم النتفا�شة ويف ار�س كربالء املقد�شة كانت اوقات 
ع�شيبة علی امي وابي، وكل الحرار يف ذلك اليوم العظيم الذي خلده التاريخ 

لي�شنع دًا جديدًا يف ارادة ال�شعب ورف�س الظلم.
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راف�شًا  الأبطال  قتال  بها  قاتل  حيث  النتفا�شة  تلك  بوا�شل  من  مهدي  والد  كان 
القريبة من �شريح المام  البيوت  باأحد  النظام، ولكنه ا�شيب يف املعركة وا�شتنجد 
بالرجل  احلقت  بقذيفة  البيت  ذلك  البائدة  احلكومة  ق�شفت  وقد   )(احل�شني
عدم  يف  احلروق  و�شاعدته  العدو،  من  الفرار  ا�شتطاع  حظه  وحل�شن  كثرية،  حروق 
حتديد هويته من قبل املند�شني، واخلونة الذين غدروا ب�شعبهم ووطنهم وعقيدتهم 
وتلطخت اياديهم بدماء البرياء، كم هي مفارقة بني ان تكون ذلياًل ل�شلطان جائر 
وبني ان تكون منا�شاًل راف�شًا للظلم ل تنحني، ول تنك�شر كالنابل مهما ع�شفت الريح 
بها ل تنك�شر... منذ ذلك اليوم الع�شيب الذي ا�شطر ابا مهدي للذهاب ایل اجلنوب 
ال�شالح   ا�شتخدام  �شيعلمه  اذا رزق بطفل  نف�شه  ، عاهد  النظام  لالختباء من ذلك 
والعقيدة،  بالوطن  والميان  فيه احلب  ويزرع  الطغيان  وترهب  العيان  مبهارة تذهل 

واأختار له ا�شم مهدي اميانًا باملنتظر الذي تتحرق القلوب �شوقًا لروؤيته.
)(

يف اليوم الول الذي راأيت فيه مهدي كان يبلغ من العمر ثمانية ع�شر �شنة وكنت انا يف 
نهاية الرابع والع�شرون �شنة وقد تخرجت توًا من كلية الآداب علم النف�س حيث كان 
�شغفي به وكر�شت حياتي كلها من اجله ومل اتخيل انني �شاأحمل ال�شالح يومًا ومل افكر 
فيه اطالقًا رغم انني اعي�س يف عامل ي�شتحيل ان تذهب ایل مكان دون ان تری ال�شالح 
التي حتمل حلظة من حلظات  بال�شور  ، ف�شرتاه  الواقع  ال�شالح يف  تر  فيه، وان مل 
انها  الوجود  �شيء يف  تخت�شر كل  اللحظة  تلك  الكامريا  اما عد�شة  ال�شهيد،  وقوف 
حلظة ال�شهيد بالزي الع�شكري، وبنظرات كال�شقر ل ترم�س ابدًا...يف اثناء التدريب 

كان مهدي يقول يل: 
- ان ال�شالح هو الرفيق الوحيد يف املعركة يجب ان حتبه وجتعله جزء من كيانك بل 
انه انت بكل ما حتمل من قوة و�شجاعة وا�شرار، يجب ان ل تنف�شل عنه بل عليك ان 
تكون انت وال�شالح ج�شد واحد، وان تتعلم جيدًا كيف حت�شب الذخرية فاأن كان عدد 
الر�شا�س كبريا يجب ان تتعلم كيف تدخره، وتعرف عدد الر�شا�شات التي تطلقها 
وكم بقّي معك منها.. ال�شالح لي�س رد اداة ت�شتخدمها لردع العدو، بل هي م�شوؤولية 

تامه علی عاتقك.
كنت اعتقد ان مهدي يبالغ يف الكالم، وانه رد هو�س يف حب ال�شالح ولكنه كان 
�شادقًا يف كل ما يقول وهذا ما جعل فريقنا متقدم علی بقيه الفرق واجلبهات، وهناك 
قاعدة ا�شر مهدي علی تكرارها دائمًا خالل التمرين )�شع دائمًا ر�شا�شة يف جيبك 
لعلها تكون �شببًا خلال�شك( انها رد فاأل ح�شن كما ي�شميها، وهي اما ان تعي�س 

ب�شبب تلك الر�شا�شة او متوت بها.
)7(

تعرتيني ق�شعريرة و�شعور غريب حني يذكر مهدي هذه القاعدة مل احبها ولكنني مل 
اعار�س مهدي فيها علی عك�س "عالء" الذي كان ي�شرخ مذعورًا من قاعدة مهدي لأنه 
يخ�شی املوت كثريًا ويبدي توترا ملحوظا اثناء التدريب، غري ان عالء داخل املعارك 
.. من رجل ترعبه فكرة املوت بر�شا�شة ایل  اآخر  وال�شتباكات يتحول ایل �شخ�س 
مقاتل مغوار ل يهاب ر�شا�س بنادق العدو، يكاد الرعب يفزع من �شرخاته، وب�شالته يف 
القتال، انه اكرثنا �شجاعة وا�شدنا عزمية يف القتال لطاملا ننذهل لإقباله علی القتال 
وكاأنه ل يعرف املوت او حتی يفكر به ... اذكر انني قراأت مقالة يف هذا اخل�شو�س 
ان الرعب يداهم الن�شان حني يفكر مبا يخفيه امل�شتقبل ولكن يف مواجهة اخلوف 
انت ل تفكر يف امل�شتقبل، او املا�شي فقط تفكر يف كيفية اخلال�س من اخلوف وقتله 
بداخلك انه تفكري اآين، وهذا ما يحدث لعالء داخل املعركة وحني تنتهي املعركة يعود 
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ایل قلقه وعادته وفو�شويته ولرمبا يعود ال�شبب لكونه عاطفي ... يخ�شی فراق 
باأمر خطبته  نعلم  نكن  املعركة حتديدًا، مل  بعد هذه  قريب  فعر�شه  خطيبته 
لول �شديقه املقرب �شليمان ذلك الفتی امل�شاك�س ذو العقل اللكرتوين، فتی 
موهوب تعلم الر�شم والزخارف ال�شالمية عن والده ان ما مييزه انه ابر�س 
لطيف الوجه من عائلة غنية مل يعان من �شيء يف حياته �شوی م�شايقات اقرانه 
م�شيحية  عائلة  من  لأنه  بامل�شيحي  يلقبونه  الذين  كل  من  يت�شايق  وتمعه 
عا�شت يف تمع م�شلم ب�شعادة واندماج غري ان الطائفية مزقت المه و�شتت 
البالد، كان يرف�س ان ين�شب ایل �شيء فرعي دون ان يكون العراق يف ال�شل، 
ال�شعبي  احل�شد  بقوات  والتحق  لوطنه  حمبًا  بقی  لكنه  الطائفية  مرارة  ذاق 
بعد ا�شرار وعناد ترق له القلوب مل يرتدد رغم كل الرتهيبات والت�شويهات 
العالمية التي يتناقلها التلفاز و�شبكات النرتنيت، لأنه عرف ال�شواب وراأی 
احلق الذي حاول املغر�شني عبثًا ان ي�شوهوا �شورته، ولأنه مولع بالإلكرتونيات 
واللعاب التحق بكتيبة القنا�شني حلبه، وولعه بهذا ال�شالح وما له من موهبه 
ودقة يف الرتكيز تفوق جميع املتدربني معه ب�شرعة، واختيار الهدف واأ�شابته 
ومت اختياره لينظم ایل فريقنا بعد ان �شبقه عالء يف الن�شمام، واختاره القائد 
بعد اعجابه مبهارته يف ا�شتخدام اآلية القنا�س، انه فخر كبري ان ينظم الينا 
اوقات  يف  الفرقة  انقذ  ولطاملا  به  يحتذی  با�شل  �شليمان  مهارة  مبثل  مقاتل 
ع�شيبة وحلظات حا�شمة ..وقد ذاع �شيته يف كل �شرايا احل�شد والكتائب وبني 
الروؤ�شاء والقادة الكبار وقد نال و�شام قنا�س احل�شد كلقب مييزه بني �شفوف 

القنا�شني الكوا�شر .
كان �شليمان ح�شن املع�شر، وخفيف الظل، يحب املقالب، ودائمًا ما ي�شنعها بنا 
ال اننا نحبه ونحرتمه ولأنه مثال لل�شديق الويف ل�شاحبه .. مل ي�شاأ ان يرتك 
عالء وحده يواجه العدو وقد الح عليه ان يكون معه يف فرقته وكان له ذلك يف 
والنتماءات  الطائفة  وفوق  الوطن  اجتمع علی حب  واحد  فريق  كنا  النهاية، 

والطبقات لنكون خليط واحد وهو الوطن وا�شمه العراق . 
)(

او  انه غريب نوعًا ما ول يت�شل ب�شيء مقد�س  الفريق  ا�شم  )هيبتا( هذا هو 
الرقم  ويعني  لتيني  انه رد حرف  ذلك  او غري  ديني  او  اجتماعي  مدلول 
�شبعة علی عدد افراد الفريق، هذا ال�شم اثار �شجة يف بادئ المر حيث رف�شه 
الكثريون لأنه غري ُمعرف ولكننا مت�شكنا به واأ�شررنا عليه ایل ان مت قبوله لأننا 
مل نكن فرقة عادية كباقي الفرق املغوارة .. نحن فريق من املثقفني واملفكرين 
التي  اخلربات  وب�شبب  ومعقدة  �شعبة  عمليات  وتنفيذ  اخلطط  بو�شع  متيزنا 
منتلكها ا�شبحنا يف القائمة الویل من املطلوبني لداع�س لأننا اطحنا ب�شفوفهم 
خ�شائر هائلة، وابطلنا كل فخاخهم التي تن�شبها لنا، حتی ان "ع�شبة قري�س" 
تعمل بكل جهدها من اجل الإيقاع بنا، وكنا دائمًا نحن املنت�شرون .. �شوكة يف 

عيون العدو.
كان العالم الداع�شي يذكر ا�شم "هيبتا" يف كل مكان، وياأملون ان ينزاح هذا 
الكابو�س عنهم ال انهم عبثًا يحاولون معرفة عددنا اأو مكان تواجدنا.. ل�شد ما 
ي�شحكني هذا المر، فا�شحك يف وجه التلفاز �شاخرًا من �شرخات خنازيرهم 
النتنة وحلاهم القذرة .. ا�شم هيبتا من اخرتاع �شديق الدرب ورفيقي "خلدون 
جبارة،  عقلية  ذو  فهو  معنی  من  الكلمة  حتمله  ما  بكل  فيل�شوف  فل�شفة" انه 
ومعرفة رهيبة، وذاكرة حديدية، وقدرة علی القناع، وال�شتيعاب، والتحليل .. 

تخّرج من كلية الدب ق�شم الفل�شفة كان �شديقي منذ ايام العدادية كنا معًا يف 
كل �شيء يلقبونه بالفيل�شوف وانا بالنف�شاين، له ح�س فكاهي مرهف وكاريزما 
نادرة، بالإ�شافة ایل انه زاهد يف الدنيا وعلی طريق ال�شالكني او العرفاء وهو 
منه  وتعلمنا  وحبه،  الل  ایل  وال�شلوك  والميان،  بالزهد،  درو�س  يعطينا  من 
الن�شباط وال�شلوك الع�شكري، وكيف نكون يدا وقلبًا واحدا، كان وا�شع احلكمة 
يبادر ایل حل النزاعات واخلالفات، والقائد ل يتعداه بامل�شورة و�شماع راأيه، وله 
الف�شل يف تعليمي حب القراءة والطالع، ان كل ما ميلكه يف غرفة الفرقة هو 
كتبه ل يحمل �شيء �شواهن، واحلائط الذي يجاور �شريره يعج باأ�شماء العلماء، 
والفال�شفة، و�شورهم، و�شور القادة الثوريني وعباراتهم، وان ما مييز خلدون 
وك�شف  داع�س،  ح�شابات  يخرتق  ان  ا�شتطاع  الربيات  هواة  من  كونه  يف 
نحيب  تنحب  داع�س  ما جعل  وهذا  احد،  يك�شفه  ان  دون  ومواقعهم  خططهم 
الثكایل علی تلك اخلطط الفا�شلة واحل�شابات امل�شروقة ومن بني املعلومات التي 
ح�شل عليها ا�شماء، وارقام، وح�شابات لأ�شخا�س متنفذين بالدولة، ومرتبعني 
يف قاعة الربملان، وموؤ�ش�شات تعمل ل�شالح كتل �شيا�شية معروفة، وذات نفوذ 
كبري، وع�شابات ا�شبه باملافيا، مل يبادر القائد يف العلن عن تلك املعلومات لأنها 
خطرية، وان مل ت�شل ایل اليدي ال�شحيحة �شيذهب كل هذا اجلهد �شدی لن 
الوقت حرج جدا، والبالد يف حالة فو�شی �شيا�شية حيث هناك �شراع بني الكتل 
غري  املعتاد،  هو  كما  الربملان  �شفوف  بني  وان�شقاقات  والحزاب،  ال�شيا�شية، 
ان خارج ا�شوار املنطقة اخل�شراء تقف جموع املتظاهرين واملعت�شمني الذين 
وقفوا يدا واحدة من اجل ايقاف هذه املهزلة الدرامية داخل الربملان واملنطقة 
اخل�شراء بالعموم، ومل ي�شاأ القائد ان يخرج اوراقه، ويف�شح هوؤلء اخلونة، بل 
كان ينتظر ان تنتهي العت�شامات وتتغري احلكومة، ويحال كل ال�شخا�س داخل 
و�شتكون �شربة  الوراق،  كل  �شتك�شف  التحقيق، عندها  والوزارة ایل  الربملان 
قا�شية لهم ينهي حياتهم وينالون اجلزاء العادل فهذا كل ما يحلم به ال�شعب ان 
ينال املجرم وال�شارق جزائه العادل مبا اقرتفت يداه و�شولت له نف�شه يف دمار 
الوطن، و�شرقته ليكن عربة ملن يعترب يف امل�شتقبل، فنحن ل�شنا �شعفاء نحن 

ابناء العراق ار�س الرافدين ومهبط النبياء وال�شاحلني. 
كان خللدون طقو�س غريبة، وافكار اغرب كان كثري القراءة ل يكرتث ملن حوله، 
ول يدخل يف جدال او م�شاحنه كالمية، ول ميتلك اي و�شيلة ات�شال، حتی انه 
ل ميتلك هاتف حممول ويقول انه لي�س بحاجة اليه لأنه منعزل، ول يريد ان 
يزعجه احد يف واجبه حتی يف اوقات ال�شرتاحة ولديه قوانني خا�شة به ي�شمعها 
لالأخرين "ل تلم�س اي كتاب لي�س لك" اتذكر �شرخاته يف ذلك اليوم حينما 
بيد ح�شام الخ ال�شغر  روؤيته  وا�شت�شاط غ�شبًا عند  مل يجد كتابه يف مكانه 
للقائد. كان ح�شام �شخ�شًا ف�شوليا، اجربه القائد علی الدخول يف الفريق لكي 
الكثري من  وتعلم  �شلوكه،  وتعديل  بتعليمه  يبقی حتت عينيه وقد كلف خلدون 
اخلربات الع�شكرية، والتقنية  يف ا�شتخدام ال�شلحة البي�شاء ولديه موعة 
كاملة ومتنوعه من �شتی انواع ال�شكاكني الكبرية وال�شغرية، والظريف يف المر 
ان خلدون علمه كره ال�شلحة النارية ول ي�شتعملها ال يف مباغتة العدو او متويٌهم 
لأنه يعترب ال�شالح الناري يحمل لعنة "نوبل" الذي اخرتع البارود ومات الف 
الب�شر ب�شبب هذه املادة، ولأنها �شبب من ا�شباب دمار العامل .. كان ح�شام دائمًا 

يردد اقوال خلدون : 
التتمة يف العدد القادم...
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اأفقي
1-من القاب النبي امل�شطفی )�شلی الل عليه واآله و�شلم(

يف  التعليم  اأداة   ، املنورة  املدينة  يف  ال�شالم  عليه  احل�شني  المام  2-ناعي 
القراآن الكرمي

3-من املهن )معكو�شة( ، اأعلی املنزل ، من ال�شحابة الذين ثبتوا مع امري 
املوؤمنني علي بن ابي طالب عليه ال�شالم بعد وفاة النبي الأكرم )�شلی الل 

عليه واآله و�شلم(
4-اأعمال ، اأود ، اأتهم كذبا

5-من منازل القمر ، ُبن، نافع، حرف جر
6-يبلغ مق�شده ، من ال�شمائر املنف�شلة ، ديانة كفر منقر�شة

لأخيه  امل�شلم  علی  ينبغي  ، مما  مت�شابهة   ، الدين )معكو�شة(  فروع  7-من 
امل�شلم

8-من اجزاء ال�شجرة ، من القاب اجلند ال�شجعان) معكو�شة( ، للتعريف
9-اأداة نهي ، اإنه�س ، ي�شلم النا�س من يده ول�شانه ، ار�س البحر)معكو�شة(

املاء  فيه  يخزن   ، امل�شلني  ،يتقدم  )معكو�شة(  املنف�شلة  ال�شمائر  10-من 
وغريه

11- اأقذف ال�شيء )معكو�شة( ، من معارك اأمري املوؤمنني علي بن ابي طالب 
عليه ال�شالم )معكو�شة( ، �شُن�شاأل عنه يوم الدين

12-من ال�شهداء يوم الطف بني يدي المام احل�شني عليه ال�شالم

عم�دي
1-خليل الل )عليه ال�شالم( ، ثمرة مذكورة يف القراآن الكرمي

2-عك�س ناجح)معكو�شة( ، اللقاء )معكو�شة( ، اأول ما يطلبه النا�س
3-قتيل ، �شد الكبائر .

 ، م�شرعهم  بعد  اأ�شحابه  ال�شالم  عليه  احل�شني  المام  بها  نادی  4-�شفة 
ن�شف اأعرب.

دولة   ، )معكو�شة(  ثابتٌة  فائدٌة  وله   ، حا�شل  لقر�س  مثبتٌة  ٌة  ماليَّ 5-ورقٌة 
عربية ، ملعان )معكو�شة( .

6-جد العرب العاربة ، يرثي امليت ويثني عليه 
7-اقتفی ِفعَل من قبله ، �شاأعطي )معكو�شة( ، اأول �شهيدة يف ال�شالم

8-اأديان )معكو�شة( ، يجب علی املراأة )معكو�شة( ، من اخل�شال الذميمة .
احتلها  عراقية  مدينة  ارباع  ثالثة   ،  ) )معكو�شة  وئام   ، الوالدين  9-اأحد 
واأبناء  الغياری من اجلي�س واملتطوعني  ابناء العراق  اليوم  داع�س ويحررها 

الع�شائر)معكو�شة(.
10-ثالثة ارباع مقدم ، قائد ع�شكر اعداء المام احل�شني عليه ال�شالم يوم 

الطف )معكو�شة(
11-مقامات رفيعة ، يقابل ، من اجزاء اجل�شم .

12-�شفة و�شف النبي )�شلی الل عليه واآله( نف�شه بها.
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• اعداد: هية التحرير
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من ه�؟
لك  ليظهر  الجتاهات-  -بكل  التالية  ال�شعرية  البيات  اإحذف 
املقدمني يف  الكوفة  �شعراء  وهو من  كتبها،  الذي  ال�شاعر  ا�شم 
وقد  الهجري،  الأّول  القرن  �شعراء  اأ�شهر  من  ُعدُّ  وقد  ع�شره، 

اأ�شتهر بت�شيعه لأهل البيت عليهم ال�شالم.

) ب اأ و ( 
قال اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب )عليه ال�شالم(يف خطبة له تعرف 
َبَح َبْعَد  بخطبة الأ�شباح وهي من جالئل خطبه عليه ال�شالم: )... َفاأَ�شْ
اأَ�ِشريًا،  ُمْنَقادًا  ِلّ  الُذّ َحَكَمِة  َويِف  َمْقُهورًا،  �َشاِجيًا  اأَْمَواِجِه،  ِطَخاِب  ا�شْ
ْت ِمْن َنْخَوِة َباأِْوِه َواْعِتاَلِئِه،  اِرِه، َوَردَّ ِة َتيَّ ًة يِف جُلَّ ْر�ُس َمْدُحوَّ َو�َشَكَنِت اْلأَ

َو�ُشُموِخ اأَْنِفِه َو�ُشُموِّ ُغَلَواِئِه...( .
قال اخلليل: " الباأُو: من الّزهو والفتخار والِكرب.. َباأَی َيباأَی فالٌن 
اأَْكَمُخوا باأوا  َباأْوًا �شديدًا، قال: اإذا ازدهاهم يوُم َهْيجا  علی اأ�شحابه 

.   " ُخ اأكمخوا، اأي: رفعوا روؤو�َشهم من الكرب  ومْدتهم رجاٌل �ُشمَّ
َوُهَو  ُو،  اْلَباأْ َوُهَو  َواِحَدٌة،  َكِلَمٌة  َواْلَواُو  َواْلَهْمَزُة  " اْلَباُء  قال ابن فار�س: 

اْلُعْجُب." 
ُو  والَباأْ الَعَظمة،  وهي  ويق�شر:  ميّد  الَباأْواُء،  منظ�ر:"  ابن  قال 
والَباأُْو:  َفَخَر.  َبْعوًا:  َيْبعی  َبعی  مثال  باأْوًا،  ی  َيْباأَ عليهم  وباأَي  مثله، 
علی  ْوُت  َباأَ يف  لغة  عليهم،  َفَخْرَت  اأَْباأَی:  عليهم  باأَْيُت  والفخر.  الِكرْبُ 

ْوُت واأَخواتها؛ ْيُت وحَمَ القوم اأَْباأی َباأْوًا؛ حكاه اللحياين يف باب حَمَ
قال حامت :  

وما زاَدنا َباأْوًا على ذي َقرابٍة  
                                     ِغنانا، وال اأَْزرى باأَْح�سابنا الَفْقُر

وباأَی َنْف�َشه: رفعها وَفَخر بها..." 
والكالم هنا يف �شياق �شفة الأر�س ودحوها علی املاء، وخ�شوع البحر 
�شفاته  بكل  لينقاد  اأمواجه  وا�شطخاب  وُعجبه  وهيجانه  مبياهه 

ال�شاخمة لقدرة اخلالق اجلبار الذي خ�شع له كل �شيء.
امل�شدر : موقع يف رحاب نهج البالغة

اىل النف���ر البي����ض الذي���ن بحب���هم
    

ف���اإنني الن���بي  ره���ط  ها�س���م  بن���ي 
    

خف����ست ل���هم من���ي جن���احي م����دة    

اأتق�����رُب ن����ابني  ف����يما  ال������ى اهلل 

بهم وله���م اأر�س���ى م���رارا واغ����سُب

اىل ك���نٍف ع���طفاه اأه���ل وم���رحُب

طرائف
اأعرف االأقفاء

من ال�سفيه؟

حكيم

ن�ادر الكلم

اأي  اأخربين  اأ�شريا:  به  اأتي  وقد  اخلوارج  لبع�س  اخللفاء  اأحد  قال 
اأ�شحابي كان اأ�شد اإقداما يف منازلتكم ؟ فقال : ما اأعرف وجوههم 

واإمنا اأعرف اأقفاءهم! فمرهم اأن يدبروا لأعرفك اأ�شدهم اإدبارا !!!

كان رجل ذا جاه  ومال ، بنی لنف�شه دارا، وكان يف جواره بيت لعجوز 
اإليه لتو�شعة داره ، فعر�س  ل ي�شاوي �شيئا من املال ، وكان حمتاجا 
لها  . فقيل  تبيعه  اأن  فاأبت   ، لبيتها  املال ثمنا  عليها مبلغا كبريا من 
� والقائل من جماعة ال�شاري اأو حمبيه � :اإن القا�شي �شيحجر عليك 
ب�شفهك لأنك اأ�شعت مبلغا كبريا ودارك ل ت�شاوي �شيئا فقالت : ومل 
ل يحجر القا�شي علی من يريد ال�شراء بهذا املبلغ الكبري!!! ورف�شت 

اأن تبيع بيتها واأفحمت اجلميع بقوة حجتها .

قال رجل حلكيم : ليت يل يف اجلنة زاوية �شغرية ل اأريد غريها، فقال 
له احلكيم: لو كان زهدك يف الدنيا مثل زهدك يف الآخرة حل�شل لك 

يف الآخرة ق�شور كثرية.
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• اعداد: علي الها�سمي

يجب تناولها بعد األربعين!
فيتامينات

 ة مكمالت غذائية للحفامع بل�غ �سن االأربعني، يحتاج ج�سم االإن�سان اإىل بع�ض الفيتامينات على هي
على ال�سحة وال�قاية من عدد كبري من االأمرا�ض التي تظهر مع التقدم بالعمر.

كاللح�م،  املاأك�الت  من  العديد  يف  م�ج�دة  االأ�سا�سية  الفيتامينات  تلك  اأن  ورغم 
االأ�سماك، الدواجن واخل�سروات وغريها اإال اأن امت�سا�ض اجل�سم لها واال�ستفادة 

منها يقل مع بل�غ االأربعني عامًا، لذا يتعني اال�ستعانة باملكمالت الغذائية 
ل�سمان الفائدة.

على  ار�ض  يجب  التي  الفيتامينات  اأهم  يلي  فيما  واإليكم 
ح�سب  العمر،  من  الرابع  العقد  بل�غ  مع  بانتظام  تناولها 

وهي  بال�سحة  املعني  �سكاي"  "ب�لد  م�قع  يف  جاء  ما 
كاالآتي:

B12 فيتامني 1
يعترب فيتامني B12 �شروريا جدا ل�شمان كفاءة 
عمل املخ واجلهاز الع�شبي، ف�شاًل عن دوره يف 

تكوين كرات الدم احلمراء.

4 املغن�سي�م والب�تا�سي�م
للوقاية من ارتفاع م�شتويات �شغط الدم، ين�شح من هم فوق الأربعني باللتزام بتناول 
العمر، تقدر اجلرعة  والبوتا�شيوم. ويف هذا  املاغني�شيوم  بها من  املو�شی  اجلرعات 

املو�شی بها من املاغني�شيوم ب� 320 ملغ و البوتا�شيوم 47 غرام يوميا.
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في النوبات القلبية والسكتات الدماغية؟
كيف يتسبب الضغط
قال علماء اإنهم متكنوا، اأخريا، من معرفة كيف يت�شبب ال�شغط 
باآمال  يب�شر  مما  الدماغية،  وال�شكتات  القلبية  النوبات  يف 

التو�شل اإیل حلول ملنع حدوث ذلك يف امل�شتقبل.
العلماء  "تيليغراف" الربيطاين، فاإن  وح�شب ما جاء يف موقع 
الن�شاط  م�شتوی  عندهم  ارتفع  الذين  الأ�شخا�س  اأن  وجدوا 
القلب  لأمرا�س  للتعر�س  اأكرث عر�شة  الدما هم  يف جزء من 

وال�شرايني.
وذكر الدكتور اأحمد تاواكل، من كلية الطب بجامعة هارفارد، 
اأن اللوزة الدماغية اأو اللوزة الع�شبية هي امل�شوؤولة عن "اإ�شدار 
حتارب  التي  البي�شاء  الدم  خاليا  من  املزيد  لإنتاج  اأوامر" 
املر�س وت�شاعد ج�شم الإن�شان علی البقاء حيويا، م�شيفا "بيد 
اإنتاج خاليا الدم  اأن يت�شبب يف الإفراط يف  اأن ال�شغط ميكن 

البي�شاء، وهو ما يوؤدي اإیل الإ�شابة باأمرا�س القلب".
الإ�شابة  يف  ال�شغط  يت�شبب  كيف  تك�شف  "نتائجنا  وتابع 
نتائجه  �شتكون  منه  احلد  اإذن  وال�شرايني..  القلب  باأمرا�س 

جيدة و�شيجعل الإن�شان ب�شعر بالرفاه النف�شي".

2 الكال�سي�م
ي�شاهم الكال�شيوم يف منع الإ�شابة بالعديد من الأمرا�س مثل النوبات 
القلبية وال�شكتة الدماغية، وه�شا�شة العظام التي قد ت�شبب الك�شور 

اخلطرية.
الكال�شيوم  من  ملغ   1000 تناول  الأربعني  فوق  هم  من  علی  ويجب 
يوميا، لذا فين�شح بتناولهم الأطعمة الغنية بالكال�شيوم مثل احلليب 
وال�شبانخ،  وال�شمك،  التوفو،  الفا�شوليا،  العد�س،  الرائب،   والل

وغريها اإیل جانب مكمالت الكال�شيوم الغذائية.

D فيتامني 3
يعترب فيتامني D �شروريا ملنع اأنواع خمتلفة من ال�شرطان، واأمرا�س 
الكبد وال�شكري واأمرا�س القلب، كما اأنه ي�شاعد علی تثبيت الكال�شيوم 
اإیل  بالإ�شافة  م�شادره،  اأف�شل  ال�شم�س  اأ�شعة  وتعترب  العظام،  يف 
منتجات الألبان، واحلبوب، والأ�شماك. ويو�شی ملن هم فوق الأربعني 
بتناول 4000 وحدة دولية يوميا، لذا ين�شح بتناول املكمالت الغذائية 

اإیل جانب الأطعمة ال�شابقة.
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من اأ�سعب االأم�ر التي قد ت�اجه االأهل هي تربية االأطفال، فال ي�ستطيع�ن كاأهل ترك اطفالهم دون ت�جيه ودون علم، ما 
كن ان يعني االرار وراء الكثري من امل�ساكل .

يف هذا امل��س�ع الذي ن�سر يف م�قع �سحتي �سنتعرف عن اأهم املباد االأ�سا�سية التي يجب ت�سليط ال�س�ء عليها من ناحية 
تربية االطفال.

في تربية األطفال
بني  الإحرتام  هو  كلها  الدنيا  يف  عالقة  اأي  جناح  �شر  االإحرتام: 
التكلم  علی  اأطفالهم  الأهل  يعلم  اأن  جدًا  املهم  من  لذلك  الأ�شخا�س، 
والتعامل باحرتام مع خمتلف البيئات والأ�شخا�س الذين يلتقون بهم يف 

يومهم الروتيني.

في تربية األطفالفي تربية األطفالفي تربية األطفال
مبادئ أساسية 

لن  مكت�شبة  �شفة  لأنها  طوعية  الطاعة  خ�شال  تاأتي  ل  الطاعة: 
ال�شخ�س بطبيعة تكوينه اإن�شان متمّرد ويحبون ك�شر القوانني والقواعد. 
املكافاأة  تقدمي  مع  ب�شكل حازم  الأطفال  تربية  الأهل  لذلك يجب علی 

وقت احلاجةات ال�شرورية فقط.
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اأبدی نا�شطون معنيون باأمور اخل�شو�شية علی الإنرتنت تخوفهم 
بعد الك�شف عن ثغرة اأمنية يف تطبيق "وات�شاب" قد تن�شف اأمر 

اخل�شو�شية فيه وجتعل م�شتخدميه عر�شة للتج�ش�س.
وطبقا ملا ن�شرت �شحيفة "الغارديان" الربيطانية ، فاإن الثغرة 
الت�شفري  "وات�شاب" تكمن يف طريقة  الأمنية يف ت�شفري ر�شائل 

نف�شها.
ي�شتخدمها  �شرية  اأرقام  اإيجاد  علی  الت�شفري  طريقة  وتعتمد 
اإل  الت�شفري  الر�شائل، ول ميكن فك  لت�شفري  وامل�شتقبل  املر�شل 

من خالل اجلهاز املر�شل اإليه.
يف  اأكدت  التطبيق  علی  امل�شتحوذة  في�شبوك  �شركة  وكانت 
اإبريل 2016 اأن ل اأحد ي�شتطيع اخرتاق الر�شائل املتبادلة عرب 
وات�شاب مبا يف ذلك طاقم التطبيق نف�شه، وذلك لتاأكيد �شمان 

اخل�شو�شية.
�شرية جديدة  اأرقام  اإنتاج  علی  القدرة  "وات�شاب" ميتلك  لكن 
دون علم امل�شتخدمني، ت�شاعد علی اكت�شاف ن�شو�س الر�شائل، 

وفق درا�شة علمية جديدة.
الت�شفري  �شوؤون  يف  بولرت  توبيا�س  الأمنية  الثغرة  واكت�شف 
واحلماية الرقمية بجامعة كاليفورنيا، وقال توبيا�س اإذا طلبت 
بوا�شطة  امل�شتخدمني  حمادثات  �شجل  وات�شاب  من  احلكومات 

هذه الثغرة، �شتح�شل عليها.
وحذر نا�شطو اخل�شو�شية من اإمكان ا�شتغالل هذه الثغرة من 
اأن  جانب احلكومة للتج�ش�س علی امل�شتخدمني الذين يعتقدون 

ر�شائلهم يف ماأمن عن التج�ش�س.

رغم التشفير..
واتساب ليس آمنا

الأدب  هو  للولد  تعليمها  ميكن  التي  اخل�شال  اأجمل  من  االأدب: 
ایل  باأبنائهم  يدفعون  مبا�شرة  غري  بطريقة  الأهل  يكون  فبذلك 
لت�شبح  النامية  القيم يف �شخ�شيتهم  وتر�شيخ هذه  اأنف�شهم  تهذيب 

يف وقت حمدد جزءًا منهم.

امل�س�ؤولية: هذه القيمة يجب التعامل معها بح�شب كل عمر  بداية 
تنظيف  ایل  و�شوًل  الثياب  طي  الأر�س،  عن  الألعاب  اإلتقاط  من 

الأ�شنان مع توكيل املزيد من امل�شوؤوليات لالطفال تدريجيًا.

بناء �سداقات: من املهم جدًا حث الأهل اأطفالهم علی الإنخراط 
الإجتماعي بني الأطفال لتكوين �شداقات جديدة ل�شقل �شخ�شيتهم 
واحلر�س دائمًا علی توجيههم ويكون ذلك يف غالب الأحيان عن عدم 

التحدث ایل الغرباء.

الت�ا�سع: يجب علی الطفل التعلم كيفية الإعتذار والت�شرف بلباقة 
اخلطاأ  حال  يف  خ�شو�شًا  �شنًا  اأكلر  الأ�شخا�س  ومع  اأ�شدقائه  مع 
علی  التعوي�س  وحماولة  الإعتذار  علی  مبادرة  ایل  �شباقني  ليكونوا 

ال�شخ�س اأو ت�شحيح اخلطاأ احلا�شل.

65 جمادی الویل � 1438 ه�
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