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االحترام 
المتبادل ح����ن ت���ق���ع االح����������داث ت��راف��ق��ه��ا 

واالراء  وال��ت��ح��ل��ي��ات  ال��ت�����ص��ري��ح��ات 
الروؤية  ل��زاوي��ة  تبعا  حتتلف  وه��ي  وغ��ره��ا، 

لذلك احلدث.
الإحدى  زيارة  فرتة  قبل  املقد�صة  كرباء  �صهدت  وقد 

ع�صوات الربملان العراقي ورافقتها الت�صريحات التي كانت 
ووردت  املحافظة،  قد�صية  احرتام  اىل  الدعوة  خانة  يف  ت�صب 

معها ردود افعال عرب الت�صريحات من الطرف االآخر.
وبغ�ض النظر عن املحق يف هذه الق�صية، فان هناك زوايا ينبغي للعقاء 
�صرورة  اىل  باال�صافة  االهتمام،  من  ق�صطا  ومنحها  فيها  النظر  امعان 
ا�صتغال احلوادث والتجارب لا�صتفادة منها فاإن )َمن َغِنَي عن التجارب 
ابي  بن  علي  املوؤمنن  اأم��ر  املتكلمن  �صيد  قال  كما  العواقب(  عن  َعِمَي 

طالب عليه ال�صام. 
ورمبا تبادرت اىل ذهن البع�ض ت�صاوؤالت منها لو ان احد ال�صادة امل�صوؤولن 
احرتام  على  حر�صه  �صدة  عليه  املاحظ  فان  معينة،  دولة  لزيارة  توجه 
تقاليد واعراف وقوانن ذلك البلد او املنطقة، فيما قد يت�صرف بالعك�ض 
من ذلك مع ابناء بلده، واالأمر حمررّ يف حال البحث عن اال�صباب الكامنة 

وراء هذا التفاوت يف الفعل. 
بح�صب كل طرف،  متفاوتة  الت�صاوؤل كذلك  االجابات عن هذا  تكون  وقد 
االختاف  اىل  ارجاعه  عند  وخا�صة  معقولة  تربيرات  فيه  االم��ر  ولعل 
قوة  يف  تكمن  اال�صباب  اأهم  اأحد  ان  للعيان  الوا�صح  من  ولكن  املذهبي، 
اأنها  اإذ  البلدان،  او  املناطق  تلك  وقوانن  �صعوب  ل��دى  امل��وج��ودة  ال��ردع 
حري�صة اأ�صد احلر�ض على منع اخلروج -وبخا�صة للوافدين اليها- عن 
ال  ما  اىل  عنها  اخل��ارج  تعر�ض  ولرمبا  ال�صائدة،  والتقاليد  العام  ال��ذوق 

يحمد عقباه من حيث االهانة واالذالل ورمبا الطرد، واأما اذا ما التزم 
فانه  والقوانن وغرها  والتقاليد  ينايف االخاق  الوافد برتك ما 

-با �صك- �صيحظى بالود والتقدير واالحرتام.
رمبا يكون هذا هو املنظار العام للمو�صوع ولكن يف بلد 

مثل بلدنا يحتاج فيه ال�صخ�ض -وبخا�صة امل�صوؤول 
ك�صب  او  م�صاريعه  يف  لدعمه  اجلماهر  -اىل 

منظار  هذا  فان  االنتخابات،  يف  لدعمه  تاأييدهم 
اآخر ينبغي اأخذه بعن االعتبار.  

ان بلدنا اليوم قد اأ�صبح )دميقراطيا( ولو )�صكليا( على ما 
قد يحلو للبع�ض تو�صيفه من جهة وجود انتخابات عامة يتم من 

لت�صير  واحلكومة،  الربملان  اىل  ال�صعب  ممثلي  دفع  خالها 

وبالتايل  مفا�صله،  بكل  البلد  عجلة 
يبحثون  �صوف  امل�صوؤولن  اولئك  ف��ان 
تدفع  وا�صاليب  ادوات  عن  �صك  ادن��ى  با 

الناخب اىل منحهم �صوته.
ورب قائل ان هذا االمر لي�ض له عاقة وال ينطبق على 
مو�صوع  الواقعة  يذكر بخ�صو�ض  تاأثر  له  لي�ض  اأو  احلالة 
ناخبون يف هذه  لها  لي�ض  املعنية  ان اجلهة  باعتبار   ، احلديث 

املحافظة وقد يكون يف هذ الكام قدر كبر من ال�صحة.
و�صائل  عرب  هنا  ناخبن  حت�صيل  اىل  ال�صعي  من  مينع  ال  ذل��ك  ولكن   
واالحرتام  التقدير  من  حالة  واكت�صاب  َخلق  راأ�صها  على  يكون  قد  معينة 
اأو تلك، عرب بع�ض االفعال، ومنها دون ريب،  لدى جماهر هذه املنطقة 
احرتام تقاليد واعراف وقوانن هذه املنطقة، وهو اأمر م�صروع ال ينكره اأي 
ان�صان �صوي، ف�صا عن اأن هذه ال�صخ�صية -وكذلك �صواها- تعترب ممثا 
لكل اجلماهر، وبالتايل فاإن احلر�ض على حت�صيل االحرتام عرب قانون 
االحرتام املتبادل اأمر راجح وال منق�صة فيه وله اآثار ايجابية وخا�صة على 

الطرف املبادر .
اىل هنا قد يتبادر اىل اأذهان البع�ض ان الكام يكاد يكون ان�صائيا ولي�ض 
�صادة  وكلمات  بو�صايا  املتثمل  اال�صامي  ديننا  يف  وخا�صة  يدعمه  ما  له 
العك�ض من ذلك حيث  وال�صام( بل على  ال�صاة  اأئمتنا )عليهم  اخللق 
اإال  احلياة  فا�صل  من  يدعوا مف�صا  عليهم( مل  اهلل  )�صام  انهم  جند 

واأ�صبعوه من علمهم.
الدين  بعد  العقل  )راأ���ض  (يقول:  واآل��ه  عليه  ر�صول اهلل )�صلى اهلل  فهذا 
التودد اىل النا�ض وا�صطناع اخلر اىل كل بر وفاجر( وال �صك ان احرتام 
االآخرين مدعاة كبرة لتح�صيل الود، وكذلك جاء يف الكايف عن االمام 
الكاظم عليه ال�صام قوله ) التود اىل النا�ض ن�صف العقل(، وورد اي�صا 
عن االإمام الباقر )عليه ال�صام( قوله: اأن اأعرابيا من بني متيم 
اأو�صني؟  له  فقال  و�صلم(  واآل��ه  عليه  اهلل  )�صلى  النبي  اأت��ى 
فكان مما اأو�صاه اأن قال )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم(له: 

حتبب اىل النا�ض يحبوك.
وهكذا يت�صح اأن احرتام تقاليد واعراف وديانات 
االآخرين فيه حت�صيل الحرتامهم وحمبتهم وك�صب 
يطرح  ما  قبول  اىل  م�صتقبا  ي��وؤدي  قد  مما  لثقتهم، 
عليهم، واأما التكرب عليهم وعدم احرتامهم فان فيه با اأدنى 
�صك زرع البغ�ض والكراهية وعدم واالحرتام لديهم، بناء على ما 

يقال: )اأن لكل فعل رد فعل(.   • رئي�س التحرير
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حضارة العراق منبع لحضارات العالم وهـذا مـــا دفعنا إلنتاج فيلم عنها

 منــــــــار العلـــــم واالخــــالص
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تساؤالت وتحديات



اخبار وتقاريراخبار وتقارير

اأقامت االأمانة العامة للمزارات ال�صيعية ال�صريفة يف العراق وبالتعاون 
مع جامعة الب�صرة فعاليات معر�ض امل�صطفى الدويل للكتاب يف دورته 

ال�صابعة، للفرتة من 2/19 ولغاية 3/2 /2017 .
ال�صابعة  بن�صخته  يقام  املعر�ض  ان  الديوان:  اعامي يف  وذكر م�صدر 
دور  �صاركت  حيث  والنوعي،  الكمي  وبتنوعه  معرو�صاته  بغنى  ومتيز 
ن�صر وموؤ�ص�صات من اإيران ولبنان و�صورية والكويت والبحرين باالإ�صافة 
اىل دور الن�صر العراقية يف حمافظة الب�صرة  لتوؤكد ح�صورها يف هذا 

الكرنفال الثقايف الكبر".
وا�صاف اأن: حفل افتتاح املعر�ض �صهد ح�صور العديد من علماء الدين 
و�صخ�صيات  الب�صرة  حمافظة  م���زارات  مكتب  من  ووف��دا  االأفا�صل 
اجتماعية وثقافية واأ�صاتذة جامعات وطلبة العلم ، حيث �صم املعر�ض 
الذي اأقيم على قاعة املكتبة املركزية يف جامعة الب�صرة اآالف العناوين 
من الكتب االإ�صامية والتاريخية واالأدبية والعلمية واالأكادميية الأكرث من 

)54( دار ن�صر من دول عربية واإ�صامية .
وقال م�صوؤول مكتب مزارات الب�صرة ال�صيخ �صياء العبادي : "ان املعر�ض 
يف  حدثت  عظيمة  ثقافية  مظاهرة  كونه  كبرًا  جماهريًا  اإقبااًل  �صهد 
خاله  ومت  جامعي  طالب  الف   44 ت�صم  التي  الب�صرة  جامعة  اأروق��ة 

عر�ض كل ما يحتاجه الطالب اجلامعي ، كما تخلل املعر�ض عر�ض �صور 
�صهداء احل�صد ال�صعبي املقد�ض وكذلك اأن�صطة املعامل االإ�صامية و�صور 
املزارات ال�صريفة يف املحافظة ". ويف ختام املعر�ض مت توزيع ) 5000( 

فولدر تعريفي عن مزارات حمافظة الب�صرة اىل رواد املعر�ض .

تقيم معرض المصطفى الدولي للكتاب في دورته السابعة
األمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة

يواصل دعم مقاتلي الحشد الشعبي بالمستلزمات الضرورية
�صرت االأمانة العامة للمزارات ال�صيعية ال�صريفة يف الوقف ال�صيعي 
واحل�صد  االأمنية  للقوات  ال�صرورية  امل�صتلزمات  و  املوؤن  من  قافلة 

ملدينة  االأمين  ال�صاحل  لعمليات حترير  ا�صتعدادًا  املقد�ض  ال�صعبي 
املو�صل .

 وقال م�صدر اإعامي بالديوان ان االأمانة العامة ومن خال موكبها 
الذي مت اإن�صاوؤه موؤخرًا يف منطقة تل قلي غربي املو�صل وفرت كميات 
كبرة من املواد الغذائية وامل�صتلزمات ال�صروريرّة الآالف املقاتلن ، 

يف �صبيل توفر مايحتاجه املقاتلون ملواجهة الع�صابات االإرهابية.
لاأمانة  وتقديرهم  �صكرهم  عن  اأعربوا  املقاتلن  ان  اىل  واأ�صار   
العامة للمزارات على هذه املبادرة الكرمية التي ت�صاعد على رفع 
الروح املعنوية وتوؤكد وقوف االأمانة العامة معهم خطوة بخطوة من 
خال اإي�صال الدعم الأق�صى مكان يرابط به االأبطال يف �صبيل قتال 
الزمر االإرهابية وحترير ار�ض العراق الطاهرة من دن�ض االإرهاب .

الوقف الشيعي

جمادى االآخرة  � 1438 ه�6



اخبار وتقاريراخبار وتقارير

املهدي  عبد  ال�صيخ  املقد�صة  احل�صينية  للعتبة  ال�صرعي  املتويل  التقى 
 ( امل��ت��ح��دة  االمم  ممثل   2017/2/21 ال��ث��اث��اء  م�صاء  ال��ك��رب��ائ��ي 
اليوني�صيف( وامل�صوؤول عن ملف االطفال يف العراق ال�صيد اأ�صمند" لفتح 
واالطفال  بال�صباب  مايتعلق  بكل  امل�صرتكة  االراء  وابداء  التعاون  اآفاق 
و�صمان حقوقهم االن�صانية املنتهكة من قبل ع�صابات داع�ض االرهابية. 
كل  يف  نام�ض  املغربي" نحن  حبيب  اال�صتاذ  اليوني�صيف  من�صق  وقال 
مايتعلق  بكل  املقد�صة  احل�صينية  العتبة  من  املقدم  احلر�ض  هذا  مرة 
لتبادل  وم�صتعدون  املرجعية  براأي  و�صرن�صي  واالطفال،  ال�صباب  بامور 
االفكار واخلربات من خال هذا العر�ض الذي قدمته العتبة احل�صينية 
لفتح افق التعاون امل�صرتك لاطاع على االنتهاكات التي يتعر�ض لها 
االطفال وال�صباب وا�صتغالهم يف العمليات االجرامية  وحماولة احلد 
منها او الق�صاء عليها ، م�صيدا بالدور االن�صاين الوا�صح الذي تقدمه 
العتبات من خال اهتمامها بامل�صاريع االن�صانية وامل�صت�صفيات واملراكز 
ودور االيتام كذلك اإيوائها للنازحن وتقدمي ال�صكن واخلدمات، وهذا 

دليل عل احلر�ض ومدى اهتمامها بهذه ال�صريحة.
بالوفد  ال�صهر�صتاين  الدين  جمال  ال�صيد  االعام  ق�صم  رئي�ض  ورحب 
مبينا دور العتبة احل�صينية املقد�صة يف حماربة االفكار املتطرفة ون�صر 
واخرى،مبينا" ان  طائفة  بن  التفريق  دون  العراق  انحاء  يف  ال�صام 
�صبب هذه الزيارة جاء بعد التقارير التي رفعت من العراق حول اعداد 

االطفال املت�صربن خا�صة  يف معركة داع�ض االخرة يف املو�صل حيث 
التكفرين  الع�صابات االرهابية وا�صتغال  الكثر منهم مع  مت جتنيد 
لهذه ال�صريحة حتت �صن 18 �صنة للتفجر وتنفيذ العمليات االنتحارية 
،  واأ�صبحوا  يفخخون حتى الفتيات ال�صغار، كما ظهر يف االفام على 
مواقع التوا�صل، وهذا ماجعل منظمة اليوني�صيف التابعة لامم املتحدة 
تلجاأ اىل العتبة احل�صينية املقد�صة للتعاون وابداء افكارهم ودعم العتبة 

يف م�صروعهم مع منظمات املجتمع املدين االخرى .

وفد )اليونيسيف( يبحث مع ممثل المرجعية 
حقوق االطفال المنتهكة من قبل داعش ويشيد بدور العتبات المقدسة

استقبال اول طائرة في مطار كربالء الدولي خالل فترة قياسية
العتبة الحسينية المقدسة تعلن عزمها

اعلنت االمانة العامة للعتبة احل�صينية املقد�صة 
مطار  يف  ط��ائ��رة  اول  ا�صتقبال  على  عزمها 
تتجاوز  ال  قيا�صية  الدويل خال فرتة  كرباء 

العامن.
ال��ذي  ال�صحفي  امل��وؤمت��ر  خ���ال  ذل���ك  ج���اء   
اجازة  ا�صتام  عن  االع��ان  يوم  �صباح  عقد 
كرباء  مطار  مب�صروع  اخلا�صة  اال�صتثمار 
املوافق  الوطنية لا�صتثمار  الهيئة  الدويل من 

ال�صبت 2017/2/25.
احل�صينية  للعتبة  ال�����ص��رع��ي  امل��ت��ويل  وق����ال 
ان  الكربائي  امل��ه��دي  عبد  ال�صيخ  املقد�صة 
"العتبة احل�صينية ا�صتكملت جميع االجراءات 

اخلا�صة بامل�صروع وبو�صر العمل به لتكون نهاية 
يف  طائرة  اول  لهبوط  موعدا   )2018( ع��ام 

مطار كرباء الدويل".
بامل�صروع  "املبا�صرة  ان  الكربائي  وا�صاف 
رحلة  بعد  ج��اءت  اال�صتثمار  اج��ازة  وا�صتام 
���ص��اق��ة ع�����ص��رة م��ن امل��ف��او���ص��ات وال��ل��ق��اءات 
مل���دة زم��ن��ي��ة جت����اوزت ال��ع��ام��ن، ب��ذل��ت فيها 
هيئة  بينها  من  مميزة  جهودا  متعددة  جهات 
ووزارة  كرباء  وحمافظة  الوطنية  اال�صتثمار 
النقل و�صركة خرات ال�صبطن وكوادر العتبة 

احل�صينية املقد�صة".
وا�صار الكربائي اىل ان "ادارة العتبة املقد�صة 

اكدت يف حديثها مع ال�صركة املنفذة للم�صروع 
على �صرورة ت�صكيل جلنة هند�صية ا�صت�صارية 
وفق  املطار  لتنفيذ  اال�صت�صارين  كبار  ت�صم 
ال��ط��ائ��رات  ال�صتقبال  ال��ع��امل��ي��ة  الت�صاميم 
لتو�صعة  م�صتقبلية  خطط  وو���ص��ع  العماقة 
املطار ال�صتيعاب االعداد املليونية الوافدة اىل 

مدينة كرباء املقد�صة".
وجاءت مرا�صيم ا�صتام اجازة اال�صتثمار من 
قبل الهيئة الوطنية لا�صتثمار بعد مرور �صهر 
واحد من و�صع حجر اال�صا�ض للمطار يف )23 

كانون الثاين2017(.
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اقيم �صباح اال�صبت 21 جمادي االول 1438 ه�، موؤمتر اللغة العربية الدويل الثاين 
يف العتبة احل�صينية املقد�صة حتت �صعار )العربية ووحدة االمة اال�صامية(. 

ال�صرعي  املتويل  كلمة  ثم  الكرمي  القران  من  الآيات  عطره  بتاوة  املوؤمتر  وافتتح 
للعتبة احل�صينية املقد�صة  ال�صيخ عبد املهدي الكربائي  قال فيها " مما ي�صعدنا 
ويثلج �صدورنا ان ن�صهد افتتاح هذا املوؤمتر بح�صور هذه الثلة العلمية من اال�صاتذة 
النبوي  واحلديث  الكرمي  القران  لغة  ال�صاد،  بلغة  الناطقن  والباحثن  الكرام 

ال�صريف وان يكون ذلك حتت قبة االمام احل�صن عليه ال�صام.
" ال�صك ان لغة العرب لها مقومات وخ�صائ�ض جعلتها من اهم اللغات  وا�صاف 

واقدرها على التعبر عن عمق املعاين االن�صانية والثقافية واملعرفية .

جميع  يف  غنية  ذات��ي��ة  مقومات  لها  ال�صاد  لغة  ان  اط��اع��ي  بح�صب   " واو���ص��ح 
مقوماتها جعلتها يف املقدمة ولكن لي�ض هذا هو ال�صبب الوحيد فاإن ذلك ال ميكن 
لغة  اأية  تواجهها  التي  واملخاطر  التحديات  امام  وال�صمود  املقاومة  لها  يقدر  ان 
حتديات  امام  او  االخرى  اللغات  غزو  امام  ت�صمد  مل  اللغات  من  الكثر  فهناك 

ثقافية ومعرفية او ل�صانية وان النزول ما كان حمما مبقومات اخللود اال بوجود 
القران الكرمي بهذه اللغة، فهو الذي اعطى لها القدرة على التحدي وال�صمود امام 
امل�صاعب وحتديات الل�صان والتعبر واعطى لها القدرة على االنت�صار ونقل املعارف 

والثقافات اىل الدول االخرى .
الثقافة  مقومات  من  ميتلكون  مبا  العرب  بلغة  املتحدثن  ان  ننكر  ال   " وا�صاف 
كاالأدب والباغة والعلوم االخرى كان لهم دوٌر يف ذلك لكنه لي�ض باالأ�صا�صي ولذلك 
علينا ان نبقي هذا االمتزاج قويا بن اللغة ومقومات الثقافة اال�صامية لكي نحفظ 
للغتنا حيويتها وا�صالتها ويف نف�ض الوقت تكون ر�صالة تنقل ثقافات ومعارف هذه 

ال�صعوب اىل ال�صعوب االخرى  .
والثقافة  العرب  لغة  بن  املرتابطة  اجلوانب  ي�صبعوا  ان  الباحثن  على  نوؤكد  كما 
واال�صرار  والتمحي�ض  التنقيب  يف  البحث  من  جوانبها  بكل  اال�صامية  واملعرفة 

اللغوية لكي حتفظ جوهرها العلمي وكذلك الثقايف .
من جانبه حتدث م�صوؤول دار اللغة العربية واالدب العربي التابع لق�صم االعام يف 
العتبة احل�صينية املقد�صة الدكتور لطيف الق�صاب " اليوم انعقد موؤمتر دار اللغة 
العربي الثاين حيث ا�صتمل على عدة حماور وال�صيما االثر الذي تركُه اهل البيت 

عليهم ال�صام يف املعجم العربي وتاأ�صي�ض القواعد.
ثاثن  انتخاب  ومت  العراق  وخ��ارج  داخ��ل  من  البحوث  ع�صرات  و�صلتنا   " وبن 
بحثا فقط ، م�صرا اىل ان : الهدف اال�صا�صي من اقامة هذا املوؤمتر هو االحتفاء 
املوؤمتر  يف  وا�صرتكت  جميعا  العرب  ولغة  الكرمي  القران  لغة  الأنها  العربية  باللغة 
عدة دول عربية وا�صامية منها م�صر واجلزائر وتون�ض واملغرب وفل�صطن و�صوريا 
والبحرين واليمن ونيجريا وايران والهند ا�صافة اىل العراق حيث ا�صرتكت فيه 

جميع اجلامعات العراقية.

تقيم مؤتمر اللغة العربية الدولي الثاني 
العتبة الحسينية المقدسة

قال رئي�ض ق�صم امل�صاريع الهند�صية، التابع للعتبة احل�صينية املقد�صة، حممد 
ح�صن كاظم، اإن العتبة �صتوا�صل بناء م�صروع "املركز الثقايف ومكتبة االإمام 
احل�صن، عليه ال�صام"، وم�صاريع اأخرى يف حمافظة بابل و�صط العراق بعد 

جتاوز اأزمة التمويل.
جاء ذلك خال زيارة اأجراها ملوقع امل�صروع ممثل املرجعية العليا واملتويل 
برفقة  الكربائي،  املهدي  عبد  ال�صيخ  املقد�صة،  احل�صينية  للعتبة  ال�صرعي 

رئي�ض ق�صم امل�صاريع الهند�صية.
واأ�صاف حممد ح�صن ملرا�صلنا: اأن امل�صروع ياأتي �صمن �صل�صلة من امل�صاريع 
العديدة التي تقيمها العتبة احل�صينية يف حمافظة بابل التي �صيتم اجنازها 

بعد جتاوز اأزمة التمويل، على حد قوله.
واعترب رئي�ض ق�صم امل�صاريع الهند�صية اأن م�صروع املركز الثقايف مهم لن�صر 
امل�صروع يقع على م�صاحة 3000 مرت  اإن   : والثقافة احل�صينية، مبينًا  الفكر 

اخل�صراء  امل�صاحات  منها  مربع  مرت   2000 ب�  تقدر  بنائية  وم�صاحة  مربع 
واأماكن اجللو�ض.

واأكد اأن املبنى جمهز مب�صاعد كهربائية واأجهزة تربيد حديثة وهو منوذج 
لهند�صة معمارية جديدة ت�صتحقها حمافظة بابل.

إنجاز مشاريع "بابل" بعد تجاوز أزمة التمويل
العتبة الحسينية المقدسة :
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ماغالهايز(  دي  )ميغيل  ال�صيد  العراق  يف  اجلديد  الربازيليرّ  ال�صفُر  د  اأكرّ
واالإبداع وهي مدعاٌة  الروعة  �صة غاية يف  املقدرّ ا�صية  العبرّ العتبة  م�صاريع  اأنرّ 

ذة باأيد عراقيرّة. للفخر، خ�صو�صًا واأنرّها منفرّ
االأوىل  )24ج��م��ادى  االأرب��ع��اء  يوم  �صة  املقدرّ للعتبة  زيارته  خال  ذلك  جاء 
حيث  م�صوؤوليها،  من  عددًا  ولقائه  2017م(  ل�)22�صباط  املوافق  1438ه�( 
لع ب�صحبتهم على عدٍد من م�صاريعها ومنها م�صروع التو�صعة والت�صقيف  اطرّ
ومنظومة االترّ�صاالت وكامرات املراقبة، وختم جولته بزيارة متحف الكفيل 

للنفائ�ض واملخطوطات.
االأوىل يل اىل مدينة كرباء  الزيارة هي  "هذه  اأن  ال�صفر الربازيليرّ  وقال 
�صة بعد ت�صميتي �صفرًا يف جمهورية العراق، واإنرّه من دواعي �صروري اأن  املقدرّ
�صة، هذه املدينة العريقة التي لها قد�صيرّة  اأكون اليوم يف مدينة كرباء املقدرّ
ًا من خمتلف اأنحاء العامل، وكانت لنا  دينيرّة كبرة ويق�صدها املاين �صنويرّ
لعنا فيها على م�صروع التو�صعة والت�صقيف  �صة اطرّ ا�صية املقدرّ جولٌة يف العتبة العبرّ
وكذلك منظومة االترّ�صاالت وكامرات املراقبة، ووجدناها يف غاية الروعة 
ذة باأيد عراقيرّة،  واالإبداع وهي مدعاٌة للفخر خ�صو�صًا اأنرّ هذه امل�صاريع منفرّ
�صة على  وهذا ُيعطينا انطباعًا جيرّدًا وممتازًا عن هذه املدينة وعتباتها املقدرّ

عك�ض االأخبار التي تتناولها بع�ض و�صائل االإعام".
وذكر ال�صفر اأن " هذه الزيارة مترّ خالها طرح جملة من الق�صايا خ�صو�صًا 
ا بالن�صبة  ما يتعلرّق بالواقع االقت�صاديرّ و�صبل التعاون م�صتقبًا فيما بيننا، اأمرّ

ه من  ملتحف الكفيل للنفائ�ض واملخطوطات فاحلقيقة اأنه قد اأبهرنا مبا ي�صمرّ
مقتنيات نفي�صة ونادرة تعود اىل ع�صور خمتلفة، كما انبهرنا بح�صن التنظيم 
وطريقة العر�ض احلديثة لهذه املقتنيات التي ُت�صاهي طرق العر�ض يف اأغلب 
�صة  املقدرّ العتبة  على  للقائمن  والتقدير  ال�صكر  كلرّ  لذلك  العامليرّة،  املتاحف 

وم�صاريعها على ح�صن اال�صتقبال وال�صيافة".

 مشاريعُ العتبة العبّاسية المقدّسة تدعو للفخر
السفير البرازيليّ في العراق :

اعالم العتبة الحسينية يباشر بمشروع دليل العراق 
زار وفد االعام الدويل يف العتبة احل�صينية املقد�صة املكلف بعمل "دليل العراق" 
مديرية الوقف ال�صيعي يف حمافظة ذي قار لاطاع على التحديثات التي متت 
ب�صاأن املزارات واملراقد واملقامات يف املحافظة والبدء بتوثيقها �صمن م�صروع 
الب�صرة،  و  النا�صرية  حمافظة  من  بدءا  به  العمل  مت  والذي  العراق"،  "دليل 
امل��زارات واالث��ار وال��رتاث يف كافة املحافظات  وفق خطة وجدول زمني ي�صمل 

العراقية.
قار احلاج عقيل ح�صن جا�صم  ال�صيعي يف ذي  الوقف  دائرة  ابدى مدير  وقد   
فريق  مهمة  ت�صهيل  خال  من  الدليل  ا�صدار  م�صروع  لدعم  الكامل  ا�صتعداده 

العمل يف كافة املواقع التابعة للوقف ال�صيعي يف النا�صرية.
العتبة  ال��دويل يف  االع��ام  وفد  زي��ارة  الهدف من  كان  وا�صاف احل��اج عقيل: 
احل�صينية هو االإطاع على اأبرز املزارات واملعامل الدينية يف املحافظة وتوثيقها 
الدينية  بتطوير مراكزنا  الكفيلة  ال�صبل  مناق�صة  اللقاء  وقد مترّ خال  اإعاميا 
امل��زارات  من  ع��ددًا  قار  ذي  حمافظة  ت�صم  حيث  تاريخيا،  الثابتة  ومزاراتنا 

ال�صريفة اأبرزها دار النبي اإبراهيم اخلليل عليه ال�صام يف مدينة اأور االأثرية 
ال�صريف  ال�صيد  ومرقد  املن�صورية  ال�صام يف منطقة  عليه  االإمام علي  ومقام 
بن االإمام علي بن احل�صن)ع( ومرقد العبا�ض بن االإمام مو�صى بن جعفر)ع( 
وكان  ابي عجلة(  ب�)  امللقب  ال�صمري  اأمية  بن  ال�صحابي اجلليل عمر  ومرقد 

به بهذا اللقب ل�صرعة عدوه و�صره. النبي)�ض( لقرّ
"دليل العراق" �صباح الطالقاين" بداأنا على بركة اهلل  وقال ع�صو فريق عمل 
وتوجيه اجلهة امل�صوؤولة يف العتبة احل�صينية املقد�صة م�صروع ا�صدار دليل خا�ض 
جرت  حتديثات  اخر  وفق  جميعا  لتوثيقها  وال��رتاث،  واالث��ار  العراق  مب��زارات 
وحمافظة  الب�صرة  حمافظة  من  ب��دءا  واال�صافة،  والبناء  االعمار  من  عليها 
ذي قار التي اعتمدنا على ت�صنيفها الر�صمي اخلا�ض مبديرية الوقف ال�صيعي 

للمزارات واملراقد".
ا�صاف الطالقاين" �صيكون العمل وفق برنامج زمني يت�صمن توثيق هذه الفقرات 

يف املحافظات الواحدة تلو االخرى و�صوال اىل �صمايل العراق"
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الجمـــــــــعةشـــــــذرات • الشيخ عبد المهدي الكربالئي
• المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة )دام عزه(

قال ممثل املرجعية الدينية العليا خال اخلطبة الثانية ل�صاة اجلمعة يف 2/
املجيدة يف  االنت�صارات  املوافق 2016/12/2م" تتوا�صل  االول/1438ه�  ربيع 
الدواع�ض  نينوى من االرهابين  املتاحقة ملعارك حترير حمافظة  ال�صفحات 
وتتعزز معها الثقة بقدرات وارادة وعزمية قواتنا امل�صلحة البطلة ومن ي�صاندهم 
من املتطوعن امليامن ورجال الع�صائر الغيارى وقوات البي�صمركة البا�صلة على 
– ان �صاء اهلل تعاىل- على الرغم  حتقيق الن�صر النهائي يف وقت غر بعيد 
يف  امل�صاركة  القوات  تواجهها  التي  والتحديات  والعراقيل  ال�صعوبات  كل  من 
العمليات واهمها حتدي احلفاظ على ارواح املدنين الذين يحتمي بهم العدو 
من  اكرث  يف  املقاتلة  القوات  تقدم  �صفوفهم  يف  اخل�صائر  تقليل  الأجل  ويتباطاأ 
جبهة، ونذكر هنا بفخر واعتزاز االداء الرائع للمقاتلن االبطال يف م�صاعدة 
اهلنا العالقن يف �صاحة العمليات وما اأحرزوه من ان�صباط عاٍل يف هذا املجال 

اآملن ان ي�صتمر هذا النهج االن�صاين يف التعامل مع املدنين...
ال�صكانية  والتجمعات  املدن  ب�" حماية  املكلفة  االمنية  القوات  الكربائي  ودعا 
االمني  اداءه��ا  تطور  وان  وغرهم  االنتحارين  من  االرهابية  التفجرات  من 
واال�صتخباري لتمنع من تكرار بع�ض اخلروقات التي وقعت موؤخرًا كالذي ح�صل 
االمنية  االجهزة  دعا  كما  وال�صوملي،  التمر  عن  ق�صاء  يف  وقبله  �صامراء  يف 
القوات  اداء  يف  وجناحات  تطور  من  ح�صل  ما  ادائها  يف  تواكب  ان  املخت�صة 
املقاتلة يف جبهات القتال حتى ن�صل اىل اخلا�ض النهائي من ع�صابات داع�ض 

وذيولها التي ت�صتهدف املدنين االأبرياء...
من  ال�صادرة  االح�صائيات  اىل  العليا  املرجعية  ممثل  تطرق  اخر  جانب  من 
ب�صورة  العراق  يف  الطاق  حاالت  ت�صاعد  حول  االحتادية  الق�صائية  ال�صلطة 
مل تكن م�صبوقة من قبل حيث نقل خرب عن ال�صلطة الق�صائية االحتادية – كما 
ورد يف بع�ض و�صائل االعام – عن اح�صائية تتعلق بعدد حاالت الطاق ل�صهر 
ت�صرين االول املا�صي فبلغت اكرث من )5200( حالة يف حن بلغت حاالت الزواج 

التي �صجلت ر�صميًا لنف�ض ال�صهر )8341( حالة".
واأ�صاف الكربائي" اننا ناحظ باال�صافة اىل ذلك الت�صاعد يف عدد حاالت 
الطاق امل�صجلة منذ عام 2004 ولغاية هذا العام بحيث ازداد العدد امل�صجل 
تعد ظاهرة  الظاهرة  مبينا" ان هذه  قبلها".  �صنة مقارنة مبا  كل  ق�صائيًا يف 
وت�صكل  واالنحال  بالتفكك  اال�صري  الكيان  تهدد  العراقي  املجتمع  خطرة يف 
خطرًا على التما�صك االجتماعي ا�صافة اىل ما ترتكه من اآثار نف�صية وجمتمعية 

واخاقية ذات ابعاد خميفة.

يف  ال�صايف  اأح��م��د  ال�صيد  ك��رب��اء  يف  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  ذك��ر 
ال�صريف يف 9/ربيع  احل�صيني  ال�صحن  داخل  األقاها من  التي  خطبة اجلمعة 
ه" ان اهلل يحب الذين يقاتلون"  االول/1438ه� املوافق 2016/12/9م ما ن�صرّ
اأن ال يقاتلوا الأجل �صيء دنيوي، كمن عنده م�صكلة مع �صخ�ض في�صعى  ب�صرط 
لقتله، اأو ب�صبب م�صكلة ما بن هذه اجلهة وهذه اجلهة فيعمد للقتل والقتال.. 
فهذا لي�ض له عاقة مبحبة اهلل تعاىل.. بل اإن اهلل تعاىل يحب اأن يكون ال�صيء 

مرتبطا به واأما ال�صيء غر املرتبط به فا قيمة له عنده..
واأ�صاف قائا" فاهلل يحب الذين يقاتلون يف �صبيله مبعنى اأن لي�ض لهم م�صلحة 
اال الأن اهلل تعاىل اراد لهم ذلك فهم )يقاتلون يف �صبيل اهلل(، ثم تنتقل االآية 
اىل الهيئة، مبعنى كيف يقاتلون ؟ واجلواب" �صفًا" اأي ا�صطفوا وتهيئوا كاأنهم 
بنيان مر�صو�ض وهذا البنيان املر�صو�ض ميثل حالة من االحكام ال ميكن خرقها 

فهو بنيان ال يهتز وال ميكن ان ُيعبث به..
وتابع ممثل املرجعية العليابقوله " وهنا �صوؤال مهم قد يرد عند البع�ض مفاده، 
اأن النف�ض واحدة، واالن�صان م�صوؤول عن نف�صه فكيف واأين يبذلها، ومن املوؤكد 
اأنه البد ان يبذلها يف �صيء عظيم، وقطعًا ذلك هو �صبيل اهلل،  فالنبي )�صلى 
اهلل عليه واآله و�صلم( يقول "قاتلوا" وهو ال ي�صدر منه �صيء اإال من عند اهلل 
تعاىل )ان هو اال وحي يوحى(، وهكذا االمام )عليه ال�صام( .. ثم الفقيه مبا 

ياأمر..
مبينا اأن "عندنا يف هذه االأثناء �صباب موؤمنون ي�صعون الأن يرجع العراق ملا هو 
لها  امنا جاء من جهة  االندفاع  الأن هذا  �صبيل اهلل،  يقاتلون يف  فهوؤالء  عليه، 
�صاأنية دينية وهي املرجعية، فهوؤالء دخلوا يف خانة )ان اهلل يحب الذين يقاتلون 

يف �صبيله(.
ان اهلل  االن�صان وهو مطمئن  يقاتل  باأن  التوفيق،  نوع من  "هذا  اأن  واأ�صار اىل 
تبارك وتعاىل يحبه، ولذلك تكرر املرجعية عندما يكون احلديث عنهم)يا ليتنا 

ا معكم(... كنرّ
واختتم ال�صايف بقوله" ان املوقع الذي فيه االخوة املقاتلون اليوم موقع يغبطون 
هم دائمًا بالن�صر املوؤزر..  عليه فهنيئًا لهم واأ�صاأل اهلل �صبحانه وتعاىل ان ميدرّ
ِ َوَفْتٌح  ٌر ِمَن اهللهَّ بُّوَنَها َن�صْ الذي ورد يف اآية اخرى من نف�ض ال�صورة )َواأُْخَرى حُتِ

ْر امْلُوؤِْمِنَن )13(. َقِريٌب َوَب�صِّ

ذات  واإ�سالح  ال�ستخباري  اجلهد  لتطوير  ندعو  الكربالئي: 
الَبني 

لأغرا�س  ولي�س  العراق  لتحرير  داع�س  �سد  القتال  ال�سايف: 
اأخرى
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• السيد احمد الصــــافيالجمـــــــــعةشـــــــذرات
• المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة )دام عزه(

قال ممثل املرجعية الدينية ال�صيخ عبد املهدي الكربائي خال اخلطبة الثانية 
ل�صاة اجلمعة يف 16/ربيع االول/1438ه� املوافق 2016/12/16م" يف هذه 
االأيام ال�صعيدة بذكرى والدة النبي )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( توا�صل قواتنا 
االمنية مبختلف �صنوفها ومن ي�صاندها من املتطوعن االبطال ورجال الع�صائر 
الغيارى حتقيق ماحم املجد والكرامة والعز يف جبهات القتال مع االرهابين 
الدواع�ض وما ذلك اال بف�صل �صمود هذه القوات البطلة وثباتها وعزمها على 
حتقيق الن�صر احلا�صم والنهائي – واذا كان لنا ان ن�صف رجاال يف هذا الع�صر 
بانهم �صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه وباعوا انف�صهم له عزوجل فقاتلوا يف �صبيله 
فمنهم من ُقتل ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديا، فهم هوؤالء املقاتلون الذين 
يفرت�صون الرمال يف ال�صحراء القا�صية الربودة حاملن ارواحهم على اكفهم 
ليحفظوا لا�صام ا�صالته وجوهره وللوطن كرامته وعزته ولي�صونوا اعرا�ض 

مواطنيه الغيارى..

واآله  عليه  اهلل  )�صلى  للنبي  االنتماء  �صدق  مقت�صى  ان  الكربائي"  واأو�صح 
يف  ونقيمها  نحييها  ان  هو  املبارك  مياده  ملنا�صبة  احلقيقي  واالحياء  و�صلم( 
قلوبنا قبل ان نحييها ونقيمها يف جمال�صنا ون�صتذكر خ�صاله )�صلى اهلل عليه 
واآله و�صلم( من الرحمة والعطف وال�صفقة يف نفو�صنا قبل ان نذكرها باأل�صنتنا 
واأقامنا، وقد �صعدنا وا�صتب�صرنا خرا مبا راأينا من جمال�ض م�صرتكة من خمتلف 
الطوائف يف مناطق متعددة يف العراق لاحتفال بهذه املنا�صبة ال�صعيدة، ولكن 
العواطف  وتتطابق  االأج�صام،  اأن جتتمع  قبل  القلوب  تتاقى  ان  ورجائنا  اأملنا 
ال�صادقة وامل�صاعر النبيلة قبل ان تت�صافح االأيادي وتتعانق االأبدان، وكفانا يف 
العراق – هذا البلد الكبر والغني برتاثه الفكري واحل�صاري والذي كان ار�صًا 
للعديد من الر�صاالت ال�صماوية- ما ع�صناه من �صراعات وماآ�صي، ولنبداأ �صفحة 
جديدة ناأخذ فيها بهدي النبي االعظم )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( يكون ملوؤها 

املحبة وال�صام...".
واأ�صاف" ان ما ي�صهده عاملنا اال�صامي يف هذا الوقت من حروب و�صراعات 
دت املاين من بلدانهم  اأزهقت ارواح مئات االآالف من االبرياء و�صررّ خمتلفة 
ال اىل  اىل اخلجل  يدعو  الأم��ر  خ��راب  اىل  وحولتها  امل��دن  الكثر من  ودم��رت 
احلزن واالأ�صى فقط، اخلجل من اهلل ومن ر�صوله )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( 

ومن ان�صانيتنا ان بلغ احلال بهذه االأمة اىل هذا امل�صتوى الفظيع..".

قال ممثل املرجعية الدينية العليا ال�صيد احمد ال�صايف خال اخلطبة الثانية 
نحن  2016/12/23م"  املوافق  االول/1438ه����  23/ربيع  يف  اجلمعة  ل�صاة 
قاتلنا من اجل الدين واملقد�صات والعر�ض والوطن.. وال نريد ان نذكر �صورا 
ملا قبل األف �صنة او اكرث وامنا نذكر �صورا للحا�صر وهي عبارة عن م�صاهدات 
ية نعي�صها اليوم مع ابطال �صباب و�صيوخ ومع عوائل تدفع باأبنائها، واولئك  ح�صرّ
املدافعون كلرّما ا�صت�صعروا خطرًا اكرث كلما زادت عزميتهم اكرث، ولو رجعنا اىل 
القراآن الكرمي وهاهو بن اأيدينا  جند اإن هوؤالء االخوة قد ا�صبحوا م�صاديق 
يا.. وهذا االأمر جعلنا ال ن�صغي للدعايات التي تهول  الآيات قراآنية عمليًا و ح�صرّ
ما عند االأعداء من امكانيات هائلة اعاميًا وت�صليحيًا.. الن اهتمامنا من�صب 

على هذه الطاقات ال�صبابية القوية..
تعني  ما  بكل  معهم  اننا  االأحبة  ه��وؤالء  ي�صت�صعر  ان  الب��د  ال�صايف"  واأ���ص��اف 
هذه الكلمة معنويًا وماديًا اعاميًا ونتح�ص�ض معاناتهم.. .. فاأن هوؤالء االإخوة 
يدركون باأن اهلل معهم، واذا كان اهلل معهم فابد لنا نحن اي�صًا ان ن�صعى لكي  
نكون معهم عرب الدعم يف كل �صيء، حتى من خال اعمال اخلر التي نوؤديها 
كالدعم  االخرى  الدعم  انواع  عن  ف�صا  لهم  ثوابه  ا�صراكهم يف  علينا  ينبغي 
يف ميدان الطبابة والتخفيف عن اجلرحى وتاأمن امل�صتلزمات الواجب تاأمينها 

حفاظًا عليهم فهوؤالء ابطال.. 
ميلك  ال  االخ��وة  اولئك  لبع�ض  وم�صاهدات  ح��االت  هناك   : اأن  ال�صايف  ��د  واأكرّ
ولو  باالأ�صطورة  اأ�صبه  اأن يدعو اهلل لهم، فهي حقيقة  اإال  يتاأملها  االن�صان حن 
اأو ُنقلت الينا من م�صادر موثوقة متاما  مل نكن يف هذا الزمن وراأينا باأعيننا 
نعي�صها  لكننا  املبالغة..  من  نوع  هذه  ان  لقلنا  االبطال  هوؤالء  وب�صالة  �صجاعة 
تلك   فيهم  وجتد  الزهور  عمر  يف  وهم  ال�صباب  اولئك  اأروع  فما  ونتح�ص�صها، 
او الدبابة املفخخة فينطلق �صريعًا اىل  ال�صيارة  اأحدهم  الب�صالة والقوة فتاأتي 
قمة الدبابة ويفتح الغطاء ويقتل من فيها ويعود منت�صرا.. فلو اأن هذا االندفاع 
نقل الينا عن زمن قبل 100 �صنة -مثا- لقلنا هذه مبالغة.. لذلك فاإنهم بهذا 

االندفاع لهم حق علينا.. 
املقاتلن  هوؤالء  اأن  وهي  ماحظتها  ينبغي  نقطة  هناك  قائا:  ال�صايف  وختم 
ح��ددوا  ق��د  وه��م  جيد  ب�صكل  الفتوى  وا�صتوعبوا  جيد  ب�صكل  التاريخ  ق���راأوا 
ٍل  ِ َوَف�صْ م�صرهم وِنعم امل�صر.. فكانوا كما قال تعاىل: )َفاْنَقَلُبوا ِبِنْعَمٍة ِمْن اهللهَّ
ٍل َعِظيٍم )174( – �صورة اآل  ُ ُذو َف�صْ ِ َواهللهَّ َواَن اهللهَّ َبُعوا ِر�صْ �َص�ْصُهْم �ُصوٌء َواتهَّ مَلْ مَيْ

عمران-، وهو الذي �صيجزي، فهل �صندرك جزاء اهلل تعاىل؟.."

ويحررها: �صباح الطالقاين ها  • يعدرّ

ما  �سدقوا  )رجــال  ُهم  العراقية  القوات  رجــال  الكربالئي: 
عاهدوا اهلل عليه( 

التي  التيجان  فُهم  اعالميًا  املقاتلني  لدعم  ندعو  ال�سايف: 
نفتخر بها
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جراء م�ساركتها يف تغطية بطولت احل�سد ال�سعبي والقوات الأمنية يف معركتهم لتحرير حمافظة نينوى 
من كيان داع�س الرهابي ا�سيبت ال�سحفية اجلزائرية )�سمرية مواقي( يف معركة حترير مطار تلعفر 

ونقلت اىل امل�ست�سفى يف العا�سمة العراقية بغداد.

والعبا�صية  احل�صينية  املقد�صتان  العتبتان  ب��ادرت  ذلك  اثر  وعلى 
بار�صال وفد لزيارة ال�صحفية اجلزائرية  الراقدة يف مدينة الطب 
على  واالطمئنان  لاطاع   2017 �صباط   21 الثاثاء  يوم  ببغداد 

حالتها ال�صحية.
تثمينا للت�سحية وال�سجاعة

املقد�صة  احل�صينية  العتبة  وف��د  رئي�ض  ق��ال  ال��زي��ارة  طبيعة  وع��ن 
اال�صتاذ ح�صن ر�صيد: ان هدف الزيارة هو االطمئنان على �صحتها 
نقل  يف  و�صجاعتها  لت�صحيتها  تثمينًا  احتياجاتها؛  على  والوقوف 
احلقيقة وتوثيق بطوالت وانت�صارات القوات االأمنية العراقية وهي 

تقارع ع�صابات داع�ض االإرهابية

م�صرفا  رم��زا  متثل  اجلزائرية  ال�صحفية  ه��ذه  اأن:  ر�صيد  وذك��ر 
للمراأة العربية من خال م�صاركتها يف �صاحات ال�صرف يف اخلطوط 
او�صلت  قد  وهي  االرهابي،  داع�ض  لتنظيم  وحماربتها  االأمامية، 
ر�صالة اليوم، للعرب باأنها امراأة عربية وعراقية وقد جاءت لتدافع 

عن احلق.
احل�صينية  املقد�صتن  العتبتن  مثل  ال��وف��د  ان  ر�صيد:  واأو���ص��ح   
هذه  قطعت  حيث  البطويل،  موقفها  ليحيي  جاء  وقد  والعبا�صية، 
املراأة اآالف االميال لتتحدى خوارج الع�صر حتى نالت و�صام اال�صابة 

يف معركة احلق �صد الباطل.

تقاريرتقارير

وفد العتبتين المقدستين
يتفقد الصحفية الجزائرية )سميرة مواقي(

• اعده: حممود امل�سعودي

جمادى االآخرة  � 1438 ه�12



رمز للت�سحية والفداء
االأمانتن  من  "بتوجيه  اخلباز:  علي  اال�صتاذ  الوفد  ع�صو  ق��ال 
الوفد  توجه  والعبا�صية  احل�صينية  املقد�صتن  للعتبتن  العامتن 
على  لاطاع  م��واق��ي(  )�صمرة  اجلزائرية  ال�صحفية  ل��زي��ارة 
و�صعها، ومتابعة حالتها ال�صحية، كجزء من رد الدين ل�صجاعتها 
مع  ووقفت  املخاطر  جميع  خالها  من  حت��دت  التي  وت�صحيتها 
انت�صاراتهم  لتوثق  ال�صعبي  واحل�صد  االأبطال يف اجلي�ض  اإخوانها 
وت�صحياتهم بجانبها احلربي واالإن�صاين ونقل ال�صورة احلقيقية 
التي غيبتها العديد من وكاالت االإعام املاأجورة، ولهذا قد هددت 
ال�صحفية املواقي من قبل زمر اإرهابية و ُمنعت من دخول بلدها، 
اإال اأنها ف�صلت البقاء يف العراق لتكمل ما بداأته من م�صرة مهنية 

مع االإعام احلربي للح�صد ال�صعبي ".
رم��زًا  كانت  م��واق��ي(  )�صمرة  ال�صحفية  اخلباز"اإن  واأ���ص��اف 
�صاحات  يف  مبوقفها  واأثبت  وال��ف��داء  الت�صحية  رم��وز  من  بحق، 
ال�صعاب  االأمامية وحتديها  املواجهة  وال�صرف على خطوط  العز 
اإي�صالها لكل  اإنها تبحث عن احلقيقة، بهدف  واال�صوات الن�صاز 
من خفيت عنه، فكل ال�صكر والتقدير واالإجال ونحن جئنا اليوم 

من حتت قبتي االمام احل�صن واأخيه اأبي الف�صل العبا�ض )عليهما 
ال�صام( نبتهل اإىل اهلل العلي القدير ال�صفاء التام لها".

رعاية طبية خا�سة
امل�صرف  الع�صبية  اجلملة  ا�صت�صاري  �صعيد  با�صم  الطبيب  وبن   
نافذ  بطلق  ا�صيبت  مواقي،  �صمرة  امل�صابة  ان  معاجلتها،  على 
الوعي  ح��ال��ة  يف  ت�صو�ض  اىل  خالها  تعر�صت  اجلمجمة،  يف 
ون�صح يف ال�صائل ال�صوكي يف الدماغ، حيث كانت ن�صبة اخلطورة 
ا�صت�صارين  مكونا من )7(  فريقا طبيا  �صكلنا  ان  وبعد   ،)%50(
متخ�ص�صن، مت معاجلتها، وهي اليوم يف حالة �صحية م�صتقرة، 
مرحلة  جت��اوزت  وق��د   ،)%90( لديها  احلياة  فر�صة  ن�صبة  وان 

اخلطر.
امراأة  كونها  للم�صابة  خا�صة  رعاية  هناك  ان  �صعيد،  وا�صاف   
منذ  ال��ع��راق  اىل  قدمت  عائلتها  وان  العراقين  هموم  �صاركت 

خم�صة ايام وهي اليوم بقربها يف مدينة الطب.
يل ال�سرف

من جهتها ال�صحفية اجلزائرية �صمره مواقي ، انني احدى بنات 
هذا الوطن )العراق(، ويل ال�صرف ان ادافع عن االمام احل�صن 
ال�صحفي،  عملها  الأداء  باملعاودة  �صتقوم  انها  مو�صحة،  )ع(، 

ملحاربة الظلمة )الدواع�ض(.
واو�صحت مواقي  ان "م�صاركتي يف احلرب �صد داع�ض هو �صرف 
جبهات  اىل  ف�صاأعاود  متامًا  �صفيت  اين  ولو  العرب،  وجلميع  له 
القتال، الأ�صارك مع االبطال يف حماربة الظلمة )تنظيم داع�ض(".
وبينت ال�صحفية اجلزائرية، انني مع العراقين ل�صت غريبة، انا 
اليوم واحدة من ابناء هذا الوطن ويل ال�صرف ان ادافع عن االمام 

احل�صن )ع(.
يذكران ال�صحفية اجلزائرية �صمرة مواقي قد اعلن عن ا�صابتها 
ات�صمت  واأنها   ،  ،)2017 �صباط   13( االثنن  ال�صمال  حمور  يف 
بتحقيقاتها التليفزيونية اخلطرة واجلريئة حمققة بذلك الكثر 
لتغطية  اأ�صهر  عدة  قبل  العراق  اإىل  جاءت  وقد  االجن��ازات،  من 
ر�صا�ض  جراء  الراأ�ض  منطقة  يف  اأ�صيبت  حتى  املو�صل،  معارك 
ونقلت  تلعفر  مطار  حترير  ملعارك  تغطيتها  اثناء  داع�صي  قنا�ض 
منها يف  كوادر طبية  لها  امل�صت�صفى وخ�ص�ض  اىل  اأثر ذلك  على 
العيون وجلنة  اخت�صا�صها  الع�صبية، وجلنة  باجلملة  اخت�صا�ض 

اخرى اهتمت باإعادة ال�صمع.
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•ملـــف: �صباح الطالقاين- ا�صماعيل ابراهيم

تحقيقتحقيق

�صد  على  عاملية  اعامية  تيارات  تعمل  وذاك  ه��ذا  بن  وم��ا 
اأم��ام  الطريق  وفتح  وامل��ع��ت��دل،  اء  البنرّ اال�صامي  اخل��ط��اب 
مادة  ليكون  واملبتذل  املتطرف  اال�صامي  االع��ام  حمتوى 
د�صمة للتداول اعتمادا على الت�صويق واالثارة والعنف املفرط، 
وبالنتيجة تتولد االنعكا�صات ال�صلبية عن اال�صام عمومًا كدين 

وجمتمع على ال�صواء...
ن ُهم  يف ملفنا احلايل نحاول احل�صول على ع�صارة الفكر ممرّ
على متا�ض مبا�صر باأو�صاط االعام واملجتمع يف الغرب، لن�صل 
وكيفية  التحديات،  هذه  جتاه  ا  منرّ املطلوب  الفهم  بع�ض  اىل 
التوا�صل  وو�صائل  احلديثة  التكنولوجيا  غابات  و�صط  ال�صر 
قدر  اأكرب  اىل  ر�صالتنا  اي�صال  �صبيل  الهائلة يف  القدرة  ذات 
فئات  لبع�ض  او  املهجر  اال�صامية يف  للجاليات  �صواء  ممكن 

املجتمع الغربي...

بني اإعالم معادي واآخر م�سِلل
احل�صينية  للعتبة  ال��دويل  االع��ام  م�صت�صار  �صلطان،  ماهر 
وم�صرف املطبوعات باللغة االجنليزية يف بريطانيا يوؤكد ان" 
االعام الغربي ب�صكل عام ي�صيطر عليه اليهود، وتتمثل هذه 
ال�صيطرة عرب �صخ�ض روبرت مردوخ اليهودي اال�صرتايل الذي 

ي�صيطر على 70% من االعام الربيطاين".
واأنا  اأنه" منذ و�صويل اىل لندن عام 1993  وي�صيف �صلطان 
ا�صمع احتجاجات من االإجنليز على هذا االمرباطور االعامي 
ولكنه ماكر ومتنفذ وي�صتطيع التهرب من احلمات امل�صادة 
اأخ��رى. مثا، كان هناك �صيف لربنامج على  او  له بطريقة 
قناة �صكاي نيوز الوا�صعة االنت�صار يف اوروبا قام بانتقاد مردوخ 
بالن�صبة  كارثة  تعترب  وه��ذه  الربنامج،  عن  البث  قطع  فتم 
ي�صتطيع  الأنه  �صجة  بدون  ت  مررّ لكنها  االإنكليزية،  لل�صحافة 

في المهَجر
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االعالم االسالمي

تساؤالت وتحديات

تعد م�ساألة العالم ال�سالمي املوّجه للغرب م�ساألة معّقدة لكون ان جهات ا�سالمية خمتلفة 
امل�سارب توّجه خطاباتها العالمية مب�ستوى ونوع متباين، قد يكون يف نظر الغربيني �سلبيا 

ويحمل بني طياته حماذير الهيمنة بوا�سطة املال، اأو قد يكون مبتذًل لإر�ساء ميول واأذواق 
املجتمع الأجنبي بغ�س النظر عن املعايري  والأطر ال�سالمية التي ينبغي اأن يتاأطر بها.



االإعامية،  اإمرباطوريته  االأفواه من خال  تكميم 
يعمل  ك��ان  بريطاين  �صحفي  قتل  �صنوات   4 وقبل 
يف هذه االإمرباطورية الأنه هدد بك�صف احليل التي 
ي�صتعملونها ِلَليرّ اأذرع ال�صيا�صين واملواطنن وكيفية 

التن�صت عليهم، وكالعادة نفذ من العقوبة بطرقه امللتوية.
ويوؤكد ان" هذه م�صكلة كبرة تواجه االعام امل�صلم يف الغرب، 
�صورة  ت�صوه  الغربي  العامل  يف  ومثياتها  االإمرباطورية  فهذه 
هناك  اأخ��رى  ناحية  ومن  ومدرو�ض،  ممنهج  ب�صكل  امل�صلمن 
االن�صان  ع��ن  متباينة  ���ص��ورا  يقدم  ال��ذي  الوهابي  االع���ام 
اأي �صيء  امل�صلم، فاإما ي�صورونه بالغني الذي ي�صتطيع �صراء 
الوهابي )ويتفق معه االعام  يفعله االعام  ما  مباله، وهذا 
اليهودي(، اأو انهم ي�صورونه باملتدين املتزمت الذي يجب ان 

يخفي الن�صاء ومينعهن من العمل .

وي�صتدرك �صلطان" لو علمنا اأن هوؤالء لديهم 
اإمكانات مادية هائلة، فالعمل بن هذا وذاك 
اأمر �صديد  بالن�صبة لاإعامي امل�صلم العادي 
ال�صعوبة، لكن االأمل موجود فهناك موؤ�ص�صات 
اإعامية اإ�صامية تعمل منذ زمن لي�ض بق�صر ولها عاقات 
اخلوئي  االم��ام  موؤ�ص�صة  مثل  الربيطاين  املجتمع  مع  ممتازة 
ال�صباب  من  الكثر  وهناك  �صنة،   30 من  اأك��رث  عمرها  التي 
امل�صلم الذي يتفانى يف الدفاع عن امل�صلمن والكثر منهم من 
والتن�صيق  املادي  الدعم  ينق�صهم  لكن  الغرب،  يف  املولودين 
املهني، فلي�ض هناك دول تدعمهم اأو موؤ�ص�صات تن�صق عملهم، 
وهوؤالء  االأح��زاب  حل�صاب  يعملون  الذين  االإعامين  وهناك 
ينق�صهم التن�صيق والتعاون امل�صرتك الأن "كل حزب مبا لديهم 

فرحون".
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ــوح  و�ــس دون  ــل  ــائ ــس ــو� ال تـــعـــُدد 
الروؤية..

و�صحفي  ك��ات��ب  ���ص��ارب��ن��ت��ي��ي،  ان��ط��وان 
ال�صرق  ب�����ص��وؤون  متخ�ص�ض  فرن�صي 
االو�صط، يرى" ان و�صائل االعام غر 
اال���ص��ام  ب�����ص��وؤون  املخت�صة  الر�صمية 
يف الغرب قد كرثت يف ال�صنوات االخرة وخ�صو�صا يف فرن�صا، واإنها 
كغرها تتكاثر على وقع تطور ال�صبكة العنكبوتية، فمنها ما يتخ�ص�ض 
ة عن امل�صلمن  بن�صر اال�صام و تعاليمه، و منها من يدافع ببع�ض احلدرّ
ردًا على تطرف اآخر اآِت من بع�ض و�صائل االعام الفرن�صية حول ماهية 

اال�صام و فهمه.
د  وي�صتدرك انطوان" لكن لي�ض هناك من �صلطة اعامية ا�صامية توحرّ
املواقع  كل اجلهود حتت راية واحدة متبعة منهجا معينا، فقد كرثت 
الراأي  اىل  ال�صحيح  اال�صام  بتقدمي  جتهد  التي  امل�صموعة  و  املرئية 
العام الغربي و لي�ض ا�صام داع�ض و القاعدة، الذي ال ينقطع االعام 
الغربي عامة و الفرن�صي خا�صة عن التكلرّم عنه و كاأنه يريد الدعاية له، 
وهذا االمر يخيف الغربين بالفعل، الذين يدجمون داع�ض، القاعدة 
و اال�صام، معتقدين اأن هوؤالء هم ممثلون لاإ�صام حقيقة، وال�صوؤال 
الذي  يطرح نف�صه هو ملاذا يركز االعام الغربي والفرن�صي خا�صة على 

اإعطاء هذه النظرة عن اال�صام؟ 
وعموما، ُياحظ ان االعام اال�صامي يف املهجر و خا�صة يف فرن�صا 
يفتقر اإىل روؤية وا�صحة، فاإن كانت موجودة يف بع�ض املجات واملواقع 
االإلكرتونية فهناك قلة قليلة من النا�ض تعرف بها، الن اأكرثية الفرن�صين 
عندهم نظرة  خاطئة جدا عن االإ�صام، ب�صبب عدم معرفتهم حقيقة 
ال  فهم  الناحية  هذه  من  و  مرجعياته،  و  تعاليمه  تعدديته،  االإ�صام، 

يهتمون اأن يقراأوا ما ت�صدره هذه الو�صائل االإعامية." 
ويفيد انطوان ب�" ان �صبب هذه النظرة اخلاطئة هي دعاية )بروباغندا( 
االعام الغربي و الفرن�صي املرتبط كليًا بالقيادات ال�صيا�صية الفرن�صية، 
االأمريكية  ال�صيا�صة  نظرة  و�صرط  قيد  دون  من  تتبنى  حاليا  التي  و 

بخ�صو�ض اال�صام و �صوؤون امل�صلمن".
اأخرا" على امل�صلمن املقيمن يف باد املهجر اأن يعملوا جاهدين على 
بهذا  فاإنهم  التكفري،  الفكر  بوجه  يقفوا  واأن  احلقيقي  االإ�صام  ن�صر 
ال�صيء �صيكونون دعاة �صام و حمبة، كما ين�ض عليه القراآن الكرمي و 
تعاليم الر�صول �صلى اهلل عليه واآله،  واأن توحيد اجلهود، و التوا�صل و 
التعاون بن ممثلي اال�صام باملهجر من رجال دين، �صيا�صين، �صحافين 
ملا  و م�صري  اأمر �صروري  هو  توجهاتهم  و  انتماءاتهم  بكل  موؤمنن  و 

يواجهه اال�صام حاليا يف املهجر من حتديات و خ�صو�صا بالغرب." 

ا�ستثمار م�ساحات احلرية يف الغرب
دولة  من  املو�صوي،  مو�صى  علي  االعامي 
اأجواء  ا�صتثمار  مدى  عن  َث  حت��درّ ال�صويد، 
املجتمع  يف  ال���راأي  ع��ن  والتعبر  احل��ري��ة 
االع��ام  ر�صالة  اإي�صال  لغر�ض  الغربي، 
اال�صامي املتم�صك باأ�ص�ض وثوابت الر�صالة 
املحمدية ال�صمحاء ومفاهيم اأهل البيت عليهم ال�صام، فقال" مادام 
هذا احلق ال ي�صيء الأحد وال ي�صر بامل�صلحة العامة للدولة فيمكن من 
خال هذه االأجواء واالأر�ض اخل�صبة ن�صر تعاليم اال�صام ال�صحيحة 
املحمدي  اال�صام  �صورة  وعك�ض  االآخ��ر  اح��رتام  اأ�صا�ض  على  املبنية 

االأ�صيل بعيدا عن التطرف والت�صدد...
وال��وج��دان  للقلوب  �صام  احلقيقي  االإ���ص��ام  اأن"  املو�صوي  ويو�صح 
وت�صامح بن النفو�ض وعدم املغاالة يف الدين فوجود املغالن يف الدين 
ت�صويه �صورة اال�صام  وان اهلل تعاىل خلقنا  ب�صكل كبر يف  �صاهموا 
احلياة  لنا  اأراد  �صبحانه  ان��ه  مبعنى  اي  االر����ض،  خلافة  و  لعبادته 
هذه  خال  من  نعرب  ان  لنا  املناخ  هذا  اأت��اح  ولقد  الدنيا  يف  والتمتع 
امل�صاحة عرب امل�صاجد وو�صائل االعام وعقد ندوات وموؤمترات تعريفية 
من  كبر  عدد  وجود  وااله��م  اال�صامية،  اجلالية  وبق�صايا  باالإ�صام 
اجلالية اال�صامية يف اوروبا �صمن الكفاءات والطاقات الفاعلة والتي 
ا�صتطاعت ان تت�صنم منا�صب مهمة واإ�صراكهم يف م�صدر القرار كان 
هذا توجه ت�صحيحي ملفاهيم وت�صورات خاطئة عن اال�صام وامل�صلمن 
ودفاعي عن ق�صاياهم وحقوقهم وتوجه ثان تر�صيدي تاأطري الأبناء 
اجلالية امل�صلمة وتوجه ثالث دعوي ر�صايل ينفتح على بقية املجتمع من 

اجل االندماج معه وتطوير العاقات االجتماعية.

التكنولوجيا  اأ�ــســالــيــب  ا�ــســتــثــمــار 
احلديثة

ال�صادرة  )ال�صاحة(  جملة  حترير  رئي�ض 
يف كندا االأ�صتاذ �صعد ال�صفار اأو�صح ان" 
الغربي  ال��ع��امل  ي�صهدها  ال��ت��ي  ال��ت��غ��رات 
التقنيات  ا�صتعمال  اأ�صاليب  وخ�صو�صا 
احلديثة يف التخاطب ون�صر املعلومات من جهة، والتغرات ال�صيا�صية 
واالقت�صادية التي ي�صهدها العامل مثل �صيا�صة العوملة، اأدت اىل تغير 
م�صارات  طرق  تغرت  وبالتايل  اخلرب،  تنقل  التي  االعامية  االأدوات 
التاأثر على الراأي العام ح�صب طريقة ا�صتعمال هذه االأدوات، فاإنت�صار 
القنوات الف�صائيات وال�صبكة االلكرتونية وو�صائل التوا�صل االجتماعي 

لنقل االأخبار اأدى اىل تغير و�صائل التخاطب".
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اجمع املف�صرون على ان املت�صابه هو الذي يتقبل اكرث من معنى وهذا ما ذهب اليه ) 
11 راأيا( كلها الأهل ال�صنة با�صتثناء راأي واحد البن عبا�ض ، اإال ان القا�صم امل�صرتك هو 

ما ا�صرنا اليه اعاه.
االيات  الكثر من  القراآنية الن هنالك  امام كثر من احلقائق  ال��راأي ال ي�صمد  هذا 

املحكمة اختلف فيها املف�صرون فهل هذا يعني انها مت�صابهة؟ 
واالأمر االآخر اأن الت�صابه ينبغي اأن يعني اأن احد التفا�صر هو ال�صحيح فمن هو الذي 

يجزم او يحكم باأي التفا�صر هي ال�صحيحة ؟
القراآنية فيها عنا�صر جتتمع  االية  ان  القراآنية  به وفق درا�صتي  املت�صابه املق�صود  اإن 
مع بع�صها لتوؤدي نتيجة، وهذه العنا�صر لها م�صداق يف حياتنا كما كان لها م�صداق 
االنبياء حممد )�صلى اهلل  الكون وخامت  �صيد  برحيل  االر�ض  الوحي عن  انقطاع  بعد 
عليه واله( فكثر من االحداث التي ال حكم لها؛ ي�صدر املع�صوم لها احلكم م�صت�صهدا 

بالقراآن، فيقول امل�صتمعون او احلا�صرون حينها )كاأننا ما �صمعنا بهذه االآية(.
 واال�صت�صهادات يف هذا كثرة فهنالك من يف�صر القراآن وفق ما يف قلبه من زيغ، ومثال 
ذلك ، عندما طلب عبيد اهلل ابن زياد �صبث ابن ربعي ليحارب احل�صن عليه ال�صام  
حتجج بتمار�صه الأنه احد الذين كتبوا للح�صن عليه ال�صام ويف الوقت نف�صه فاإنه ال 
يريد ان يخ�صر عبيد اهلل بن زياد ، فار�صل له ابن زياد عتبا على مواقفه املتناق�صة 
�صياطينهم  اىل  خلوا  واذا  امنا  قالوا  امنوا  الذين  راأوا  اذا   ( الكرمية  باالآية  م�صتدال 
قالوا انا معكم ( اأي ان عبيد اهلل جعل نف�صه من الذين اآمنوا،  واملع�صكر االآخر مع�صكر 
التي  العنا�صر  ولكن   ، �صبث  موقف  ويف  االآي��ة  يف  موجود  بالراأي  فالتقلب   ، �صياطن 

اختارها ابن زياد غر �صحيحة وهذا ممن يف قلبه زيغ.
ا�صافة اىل زيغ حكام بني امية ومن ا�صرتوهم باملال لتغير تف�صر القراآن وتغير مناقب 

امر املوؤمنن االمام علي )عليه ال�صام( واأهل البيت عموما اىل مثالب .
من ذلك ما نقل عن اأن االمام احل�صن عليه ال�صام ملا خرج من املدينة خرج وهو يقراأ 
ُب  قهَّ َيرَتَ ِمْنَها َخاِئًفا  كلمات اهلل تعاىل يف خروج النبي مو�صى )عليه ال�صام({َفَخَرَج 
امِلَِن }الق�ص�ض/21 ( وهذه االية جوهر معناها اخلروج  ِني ِمَن اْلَقْوِم الظهَّ َقاَل َربِّ جَنِّ
ال�صام( من  بعينه موجود عند خروج احل�صن )عليه  وهو  القتل  ب�صبب اخلوف من 
بدليل  ال�صام(  لقتل مو�صى )عليه  يامترون  قوما  اأن هنالك  االية  وعنا�صر   ، املدينة 
االية التي قبلها مما ا�صطر وباأمر الهي ان يخرج من املدينة خوفا من القتل، واحل�صن 
عليه ال�صام بعد ر�صالة يزيد اىل وايل املدينة بقتله عليه ال�صام مع تخاذل اهل املدينة 
والتخلي عنه واظهار البع�ض نفاقهم طالبن من احل�صن )عليه ال�صام( مبايعة يزيد 
النهم يريدون حياته وهذا اليتفق ومبداأ احل�صن )عليه ال�صام( فخرج عليه ال�صام 
من املدينة خائفا من القتل ، وهنا يتبادر اىل الذهن �صوؤال: هل من يخرج من املدينة 

خوفا من القتل يذهب برجله اىل الكوفة لكي يقتل؟
وعلى هذا فاإن م�صداق مفردات االية اإمنا يكون من اخت�صا�ض الرا�صخن يف العلم، كما 
اأن �صر االإعجاز القراآين اأن فيه كل ما يف احلياة وملختلف االزمان، وال�صواهد كثرة على 
ما ذهبنا اليه بخ�صو�ض معنى املت�صابه والن هذا املجال للمقال فاخت�صرنا اال�صتدالل.

•  �صامي املنذريفكرة قلم

معجزة القران بمتشابهه

وي�صيف ال�صفار" اأما بالن�صبة اىل االعام يف العامل اال�صامي فازال 
اال�صامية  للموؤ�ص�صات  وبالن�صبة  و�صيا�صاتها،  الدولة  ل�صلطة  ير�صخ 
املتواجدة يف اخلارج فاإن اأغلبها ممول من قبل ال�صلطة، ولكن هناك 
بع�ض التجارب الناجحة التي كانت اإما مببادرات �صخ�صية اأو مدعومة 
من  موؤ�ص�صات دينية م�صتقلة، ا�صتطاعت اال�صتفادة من التقدم التقني 

الذي �صهده جمال االعام يف العقود االخرة" .
وال�صحف  واملجات  االإ�صدارات  من  االآالف  ال�صفار" هناك  ويوؤكد 
كافة  العامل  اأنحاء  اإىل  وت�صل  االإن��رتن��ت  عرب  تبث  التي  االإ�صامية 
اخرتاقها  ال�صابق  يف  عليها  الع�صر  من  كان  رهيبة  حواجز  خمرتقة 
على  كثرا  �صاعد  اأو غرها، مما  مالية  وق��درة  قوة  من  اأوتيت  مهما 

اإحياء معاين كبرة وجليلة يف الدين اال�صامي" .

ر�سالة واحدة بخطاب خمتلف...
مقيم  و�صاعر  اع��ام��ي  اال���ص��دي،  مهيمن 
االعامي  ر�صالة  عن  حت��دَث  ال��رنوي��ج،  يف 
اال����ص���ام���ي يف ال���غ���رب وم����ا ه���ي ع��ل��ي��ه؟ 
الغربية  املجتمعات  اىل  و�صولها  وم���دى 
تكون ر�صالة  اأن  اأنه يجب  فقال" باعتقادي 
االإعامي الذي يعمل �صمن اطار ا�صامي مرتبطة ب�صكل عام بالواقع 
الذي حتتك فيه وتنطلق من خاله، حتى يكون م�صدر التاأثر اأقوى، 
فا ميكن ان يكون اخلطاب يف الدول الغربية مثل ما هو عليه يف الدول 
وعليه  املختلف،  وتوجههم  املختلفة  ثقافتهم  لهم  فهم  االإ�صامية.. 
ينبغي على االإعامي اأن يخاطب املجتمع مبا ين�صجم وهذا االختاف، 
ومنهجًا  فكرًا  وال�صحيح  املوؤثر  ب�صكلها  الر�صالة  و�صول  ي�صمن  حتى 

ومفردات... 

مع  اال�صامي  االعامي  تفاعل  م��دى  يخ�ض  فيما  مهيمن"  اأ�صاف 
الق�صايا  التي تهم اجلالية اال�صامية يف املهجر، والق�صايا التي تهم 
االإعامي  العمل  يف  جتربتنا  وبح�صب  فاإنه  فيه  يعي�ض  ال��ذي  املجتمع 
االإ�صامي  االإعام  دور  اأ�صف  اأن  ا�صتطيع  فاإين  الرنويج حتديدًا،  يف 
باجليد واملوؤثرّر، ففي اأكرث من جمال وفعالية كان لاإعام االإ�صامي 
دوٌر كبر يف نقل ال�صورة النا�صعة عن االإ�صام، مقابل من يحاولون 

ت�صويهها وتغير ماحمها بالعنف والتطرف..." 
وختم" اأما عن الق�صايا التي تهم اجلالية امل�صلمة يف الغرب فاالإعام 
ويحاول  اجلانب..  بهذا  اهتماما  يويل  والعراقي خ�صو�صًا  االإ�صامي 
مواكبة  ويحاول  واأهلهم  ووطنهم  املغرتبن  يكون ج�صرًا بن  اأن  دائمًا 

م�صاكلهم واحتياجاتهم با�صتمرار...
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اأ�صبح القراآن الكرمي يف ع�صر العلم حمط اأنظار الباحثن والدار�صن 
ملا يتوفر  فيه من معجزات توؤيدها العلوم واملكت�صفات احلديثة. ويف حن 
كان ُينظر اإىل العلم منذ بداية الثورة ال�صناعية وحتى وقت قريب على 
اأنه يقف �صد االإميان، اأ�صبح ذلك العلم نف�صه دليا ال يبارى يف اإثبات 
 Allah’s االألوهية وداعيا اإىل االأميان. واإحدى هذه املحاوالت كتاب
Miracles in the Qur’an اأي )املعجزات االإلهية يف القراآن( 
وهو من تاأليف هارون يحيى Harun Yahya  هو من بن اأ�صهر 

الباحثن يف هذا املجال. والن�ض االآتي ماأخوذ من هذا الكتاب:
معجزة احلديد

ز القراآن الكرمي االنتباه عليها. ففي  احلديد هو اأحد العنا�صر التي ركرّ
)�صورة احلديد( امل�صماة با�صم هذا العن�صر، يخربنا اخلالق جل وعا:

)واأنزلنا احلديد فيه باأ�ض �صديد ومنافع للنا�ض...()احلديد| 25(.
وهلة  الأول  لها  القارئ  يظن  قد  املباركة،  االآي��ة  فكلمة)اأنزلنا( يف       
لي�صتفيد  اأُنزل  الذي  اإىل فوائد احلديد  لها معنى جمازيا لاإ�صارة  اأن 
منه النا�ض فح�صب. ولكننا عندما ناأخذ بنظر االعتبار املعنى احلريف 
لكلمة)اأنزلنا( التي تعني )االإر�صال املادي من ال�صماء(، كاإر�صال املطر 
اأو اأ�صعة ال�صم�ض، عندها نتحقق من اأن االآية حتتوي علي معجزة علمية 
غاية يف االأهمية، وذلك الأن نتائج البحوث الفلكية احلديثة ك�صفت عن 
الف�صاء  يف  عماقة  جنوم  من  جاء  قد  عاملنا  يف  املوجود  احلديد  اأن 

اخلارجي.
      فلي�ض احلديد على االأر�ض فح�صب، واإمنا كل احلديد املوجود يف 
ذلك  يف  وال�صبب  اخلارجي،  الف�صاء  من  اأت��ى  ال�صم�صي،  النظام  كل 
لتكوين  بالغر�ض  وافية  لي�صت  ال�صم�ض  درجة احلرارة يف  اأن  اإىل  يعود 
احلديد. اإذ تبلغ درجة حرارة �صطح ال�صم�ض 6000 )�صتة اآالف( درجة 
اأن درجة  األف( درجة فهرنهايتية. كما  اأي 11000)اأح��د ع�صر  مئوية، 

مليون   36 اأي  تقريبا،  مئوية  درج��ة  مليون   20 تبلغ  اجلوفية  حرارتها 
اأ�صخم كثرا  اإال يف جنوم  اإنتاج احلديد  درجة فهرنهايتية. وال ميكن 
من ال�صم�ض، ت�صل فيها احلرارة اإىل عدة مئات من ماين الدرجات. 
وعندما تزيد كمية احلديد عن م�صتوى معن يف النجم، فا ميكن لذلك 
النجم اأن يتكيف معها اأو يت�صع لها، ويف النتيجة ينفجر ذلك النجم يف 
( اأو supernova اأي)جنم  عملية تدعى nova اأي)جنم م�صتعررّ
متجدد اأعظم اأو جنم متفجر فائق التوهج ت�صبح نواته جنما نيوترونيا 
اإمكانية  االإنفجارات  ه��ذه  وتوفر  اخلارجية(.  طبقاته  اإن��ق��ذاف  بعد 

اإطاق  احلديد يف الف�صاء.
     ويقدم اأحد  امل�صادر العلمية املعلومات التالية يف هذا امل�صمار:

ر       )هنالك دليل على حدوث جنوم م�صتعرة موغلة يف القدم: فقد تف�صهَّ
م�صتويات احلديد60 املن�صطة يف روا�صب اأعماق البحار على اأنها دالئل 
على اأن اإنفجارا حدث يف اإحدى هذه النجوم امل�صتعرة التي تقع على بعد 
90 �صنة �صوئية من ال�صم�ض قبل 5 ماين �صنة. واحلديد 60 هو اأحد 
النظائر امل�صعة للحديد، الذي نتج عن انفجارات النجوم والذي تف�صخ 
تدريجيا اإىل ن�صف حياته البالغة مليون ون�صف املليون �صنة. فالوجود 
بتخليق  يوحي  اجليولوجية  الطبقات  اإحدى  يف  النظر  لذلك  ط  املن�صهَّ
العنا�صر  انتقال تلك  يتلوه من  نووي لعنا�صر جماورة يف الف�صاء ومبا 

اإىل االأر�ض)رمبا �صمن حبيبات الغبار((.
   كل ذلك يوؤكد اأن احلديد مل يت�صكل �صمن نطاق االأر�ض، واإمنا حمل 
اأن  االآية. ويت�صح من ذلك  من جنوم متفجرة، ثم )اأُن��زل( كما تذكر 
القراآن.  نزل  عندما  ال�صابع  القرن  يف  معروفة  تكن  مل  احلقيقة  هذه 
ومع ذلك، فهذه احلقيقة مذكورة يف القراآن كام اهلل الذي يحيط كل 

االأ�صياء مبعرفته الامتناهية.
قد  كانت  اأخ��رى  عنا�صر  اأن  عن  اأف�صح  قد  الفلك  علم  اأن  كما        

• اأ د حميد ح�سون بجية

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
)لقد اأر�سلنا ر�سلنا بالبينات واأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم النا�س بالق�سط  واأنزلنا احلديد فيه باأ�س 

�سديد ومنافع للنا�س وليعلم اهلل من ين�سره ور�سله بالغيب اإن اهلل قوي عزيز(  �سورة احلديد| الآية 25

مقاالتمقاالت

الحــديد !

جمادى االآخرة  � 1438 ه�18



احل��رف)و(  اإليه  ي�صر  ما  وهذا  االأر�صية.  الكرة  نطاق  خارج  تكونت 
االآي��ة  ذك��ر  اأن  بيد  الكرمية.  االآي��ة  يف  احل��دي��د(  التعبر)واأنزلنا  يف 
اأن  االعتبار  بنظر  اأخذنا  اإذا  و�صاعق،  مذهل  اأمر  خ�صو�صا  للحديد 
هذه االكت�صافات حدثت يف نهاية القرن الع�صرين. ففي كتابه )م�صر 
املجهرية  االأحياء  عامل  يوؤكد   ،)Nature’s Destiny الطبيعة 

مايكل دنتونMichael Dentonعلى اأهمية احلديد بقوله:
    )لي�ض من بن كل العنا�صر ما هو اأكرث اأهمية للحياة من احلديد. 
فرتاكم احلديد يف مركز اأي جنم من النجوم هو الذي يكون �صببا يف 
يف  احلياة  لوجود  االأ�صا�صية  ال��ذرات  تناثر  من  يتلوه  وما  النجم  تفجر 
الكون. فما اأحدثته جاذبية االأر�ض البدائية لذرات احلديد من �صحب 
ت�صبب يف  ال��ذي  هو  احل��رارة  توليد  �صببا يف  كان  وال��ذي  اإىل مركزها 
اإزالة الغازات املت�صربة للغاف  التخليق الكيميائي االأويل لاأر�ض ويف 
اجلوي املمعن يف القدم، ويف نهاية االأمر تكوين املحيط املائي لاأر�ض. 
فاحلديد امل�صهور يف مركز االأر�ض الذي يعمل كمولرّد عماق، هو ال�صبب 
حزامي  ب��دوره  يحدث  وال��ذي  لاأر�ض،  املغناطي�صي  املجال  تكوين  يف 
 Van Allen األن االإ�صعاعين املكونن من اجل�صيمات الذرية  فان 
radiation belts حول االأر�ض واللذين يحميان �صطح االأر�ض من 
االإ�صعاع الكوين املهلك عايل الطاقة ذي القدرة على االخرتاق ، وُيبقي 
على طبقة االأوزون ذات االأهمية الفائقة للحياة، من تدمر تلك االأ�صعة 

الكونية. 
اأ�صا�ض  ثمة حياة مبنية على  الكون  كان يف  ما  فبدون ذرة احلديد،     
غاف  وال  البدائية  لاأر�ض  ت�صخن  وال  متفجرة  جنوم  وال  الكاربون، 
واٍق وال حزاما  جوي وال غاف مائي. وما كان ثمة جمال مغناطي�صي 
الهيموكلوبن)  ن  يكورّ عن�صر  وال  اأوزون  طبقة  وال  اإ�صعاعيان  األن  فان 
ف تفاعل  اليحمور اأو خ�صاب الدم( )يف الدم الب�صري( وال معدن يلطرّ

االأوك�صجن وال اأي�ض اأو ا�صتقاب موؤك�صد.
     فالعاقة الوثيقة بن احلياة واحلديد وبن اللون االأحمر للدم وموت 
جنم بعيد، والتي تدل على التدبر االإلهي، ال توحي بعاقة املعادن بعلم 

االأحياءbiology  فح�صب، بل كذلك يف املركزية االأحيائية للكون(.
هذا  فحقيقة  احلديد.  ذرة  اأهمية  اإىل  بو�صوح  الو�صف  هذا  ي�صر      
اأي�صا  ت��وؤك��د  للحديد  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  يوليه  ال��ذي  اخل��ا���ض  االهتمام 
اأهمية هذا العن�صر. ي�صاف اإىل ذلك هنالك حقيقة خفية يف القراآن 
التي  احلديد(  )�صورة  اإن  وهي  احلديد،  باأهمية  االهتمام  ت�صتدعي 
حتمل الت�صل�صل 25 من بن �صور القراآن حتتوي على �صفرتن ريا�صيتن 

مثرتن لاهتمام:                  
 ف�صورة احلديد هي ال�صورة رقم 57 يف القراآن الكرمي. كما اأن اأبجدية 

يكون  اجلمل،  ح�صاب  ي�صمى  ما  اأو  العربية،  اللغة  يف  كلمة)احلديد( 
اأي�صا. وقيمة كلمة )حديد(وحدها 26، وهو  اأقيام حروفها57  جمموع 

العدد الذري للحديد. 
   وي�صاف اإىل ذلك اأن جزيئات اأوك�صيد احلديد ا�صتخدمت يف عاج 
ال�صرطان خال االأ�صهر القليلة املا�صية وحتققت نتائج ايجابية منها. 
 Andreas ج���وردن   ان��دري��ا���ض  الدكتور  بقيادة  فريق  جن��ح  فقد 
يف   Charite Hospital ت�صاِرتي  م�صت�صفى  يف   Jordan
اأملانيا، يف حتطيم اخلايا ال�صرطانية با�صتخدام تلك التقنية احلديثة 
  cancer-magnetic fluid )hyperthermia امل�صماة
املعتمد على فرط احلرارة. ونتيجة ال�صتخدام تلك التقنية التي طبقت 
 26 العمر  من  البالغ   .Nikolaus H اأيج  نيكوالو�ض  املري�ض  على 
االأ�صهر  املري�ض خال  اأية خايا �صرطانية يف ج�صم  ُت�صاهد  عاما، مل 

الثاثة التالية.
وميكن تلخي�ض طريقة العاج هذه كما يلي:

1. يحقُن الورم ال�صرطاين ب�صائل يحتوي على جزيئات اأوك�صيد احلديد 
بحقنة خا�صة. تنت�صر هذه اجلزيئات يف اخلايا ال�صرطانية. ويحتوي 
هذا ال�صائل على اآالف املاين من جزيئات اأوك�صيد احلديد، التي  تكون 
اأدق 1000 مرة من كريات الدم احلمراء، مما  ي�صهل مرورها عرب كل 

االأوعية الدموية.
2. يو�صع املري�ض بعد ذلك يف جهاز ذي جمال مغناطي�صي فعال. 

اجلزيئات  بجعل  اجل�صم  خارج  من  يدار  الذي  اجلهاز  هذا  ويبداأ   .3
ُترفع درج��ة احل��رارة يف  ال��ورم يف حالة حركة. ويف غ�صون ذل��ك،  يف 
الورم احلاوي على جزيئات اأوك�صيد احلديد اإىل 45 درجة مئوية)113 

فهرنهايتية(.
4. وخال ب�صع دقائق، تكون اخلايا ال�صرطانية، التي ال ميكنها حماية 
نف�صها من احلرارة، اإما �صعيفة اأو حمطمة. وميكن اأن ُي�صتاأ�صل الورم 

متاما با�صتخدام عاج مبواد كيميائية الحقا.
اأن الذي يتاأثر باحلقل املغناطي�صي يف هذا العاج     واجلدير بالذكر 
هو اخلايا ال�صرطانية فقط، وذلك الأنها هي وحدها التي حتتوي على 
التقنية تطورا كبرا يف  انت�صار هذه  ويعترب  اأوك�صيد احلديد.  جزيئات 
عاج هذا املر�ض املهلك. ففي عاج مر�ض وا�صع االنت�صار كال�صرطان، 
ومنافع  �صديد  باأ�ض  فيه  )احلديد  ال��ق��راآين  التعبر  ا�صتخدام  يكون 
للنا�ض()احلديد| اآية 25( جديرا باملاحظة.  ففي هذه االآية بالفعل 

يبن القراآن منافع احلديد ل�صحة االإن�صان. واهلل هو االأعلم. 
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دور اإلمام الحسين في إحياء نظرية اإلمامة اإللهية

بحوثبحوث

• د. اأ�سغر منتظر القائم  • د. حممد رحيمى خويكاين

الثالث • اجلزء 

ل �سك اأن نه�سة الإمام احل�سني الذي ابتداأت 
بعدم مبايعة الإمام ليزيد الفا�سق الفاجر 

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

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

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

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

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

)�سلى اهلل عليه واآله( علّيا واأولده كاأو�سياء 
له و يحلل مبحث الو�ساية والإمامة باخت�سار 
وينتقل اإىل كيفية تبيان الإمامني املع�سومني 

علي وابنه الكرمي احل�سن )عليهما ال�سالم( 
حلقهما الأ�سا�سي يف الدين الإلهي وي�سل اإىل 
دور الإمام احل�سني ونه�سته يف تعزيز نظرية 

الإمامة.

دور اإلمام الحسين)عليه السالم( 
في إحياء مشروعية اإلمامة اإللهية
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اإذا دققنا النظر يف الظروف  اأننا   انتهينا يف اجلزء ال�سابق اىل 
املاأ�ساوية احلرجة يف زمن تويل يزيد احلكم ندرك وجوب نه�سة 
الهداية  لــواء  حامل  كان  الــذي  ال�سالم(  احل�سني)عليه  الإمــام 
نه�سته  الإمام  الدولة الأموية، فبداأ  النجاة يف ظلمات  وم�سباح 
يف 27 من �سهر رجب املرجب، وبعد اأن رف�س دعوة عتبة خرج من 

املدينة اإىل مكة.
وما اإن لبث هناك حتى انثالت عليه كتابات �صراة ال�صيعة بالكوفة 
الذين �صكوا من ظلم معاوية واأبانوا مدى بغ�صهم ليزيد  ِانرّه لي�ض 
علينا امام، َفاأقبل َلعل اهلل اأْن يجمعنا بك على احلق.« )الطربى، 

تاريخ، ج4، �ض 262( وطلبوا منه اأن يخرج اإليهم .
نعلم اأن االإ�صام قد اهتم اهتماما بالغا ب�صاأن اخلافة باعتبارها 
القاعدة ال�صلبة الإ�صاعة احلق والعدل بن النا�ض، فاإذا �صلحت 
االأمة  ف��اإن  واجباتها  عن  انحرفت  واذا   ، باأ�صرها  االأم��ة  نعمت 

ت�صاب بتدهور �صريع يف جميع مقوماتها الفكرية واالجتماعية.
العناية،  تكون  ما  اأ�صد  �صاأنها  يف  االإ�صام  عني  فقد  ثم  ومن   ..
فالزم من يت�صدى لها باأن تتوفر فيه النزعات اخلرة وال�صفات 
االأمة  اإليه  حتتاج  مبا  واخل��ربة  واالأم��ان��ة،  العدالة  من  ال�صريفة 
م على من  وال�صيا�صية،  وحررّ واالدارية  يف جماالتها االقت�صادية 
فقد هذه ال�صفات اأن ير�صح نف�صه للخافة.. وقد حتدث )عليه 
ال�صام( يف اأوىل ر�صائله اإىل اأهل الكوفة عن ال�صفات التي يجب 
اأن تتوفر فيمن ير�صح نف�صه اإىل اإمامة امل�صلمن وادارة �صوؤونهم  
بالق�صط   واالِخ��ُذ  بالكتاب  العامل  ِاالرّ  االمام  ما  »»َفَلَعْمري  وقال 
ال�صام«:  و  اهلل  ذات  على  نف�صه  واحل��اب�����ض  ب��احل��ق  وال��داُئ��ن 
مكانة  اإىل  هذا  كتابه  يف  االإم��ام  فاأ�صار   )263  ،4 ج  )الطربي، 
وحي  وا�صطة  اأنه  وكيف  االأم��ة  جتاه  ووظائفه  النا�ض  بن  االإم��ام 
ا اأهله واأولياءه واأو�صياءه  النبي )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم(: »»كنرّ
ا�ض مبقامه يف النا�ض فا�صتاأثر علينا قومنا بذلك  وورثته و اأحق  النرّ
اأحق  ��ا  اأنرّ نعلم  َونحن  العافية  واأحببنا  الفرقة  وكرهنا  فر�صينا 
بذلك احلق امل�صتحق علينا ممن تواله« )الطربي، ج4،  266(.

ح االإمام احل�صن يف هذا الكتاب اأن االإمام وارث النبي واأن  ي�صررّ
اخلافة جتدر به دون غره واأنه هو اجلدير بها!

ال يتوقف مثل هذه الت�صريحات مبرا�صات االإمام بل يتجاوزها 
منازل  من  منزل  يف  االإم��ام  يقول  ال�صام،  عليه  بخطبه  وي�صل 
وِانرّ  »»االرّ  ك��رب��اء:  من  بعد  على  حمل  يف  الكوفة  اإىل  الطريق 
هوالء قد لزموا طاعه ال�صيطان وتركوا طاعة الرحمن، واأظهروا 
اهلل  ح��رام  واأحلرّوا  بالفيء  ا�صتاأثروا  و  احل��دود  وعطلوا  الف�صاد 

.« )الطربي، ج4: 303(. وحرموا حاله واأنا اأحق من غررّ
يقول االإمام يف كام له مبنزل »ذو ح�صم« »» ايها النا�ض فانرّكم 

البيت  و تعرفوا احلق الأهله يكن ار�صى هلل ونحن اهل   تتقوا  ِان 
و  لهم  لي�ض  ما  عن  املُدرّ عليكم من هوالء  االمر  بوالية هذا  اأوىل 
امل�صدر(.وي�صرح  )نف�ض  ال��ع��دوان«  و  باجلور  فيكم  ال�صائرين 
قد  االأم��وي  احلاكم  اأن  ويبدو  االأم��وي��ة،  االأ���ص��رة  بف�صاد  بو�صوح 
اأمر بقتله بعد هذه االأقوال اجلريئة التي تخلو من اأي جماملة اأو 

م�صاحلة )اليعقوبي، ج2: 249(.
ه  عندما وقع اختيار االإمام على العزمية اإىل الكوفة اأر�صل ابن عمرّ
م�صلم بن عقيل اإىل الكوفة لكي ينظر يف اأمر الكوفين ونعلم اأنه 
اأر�صل قي�ض بن  االإمام  بال�صدق ولكن  االإمام وو�صفهم  اإىل  كتب 
)الباذرى  االأم��ور  من  يطمئن  لكي  يقطر  بن  وعبداهلل  م�صهر 

،ان�صاب االأ�صراف ،ج 3، 1304(. 
عندما و�صل االإمام اإىل منزل »ذو ح�صم« واأقام �صاة الظهر قام 
اأََتْتِنى  ى مَلْ اآِتُكْم َحتهَّى  اإِنِّ ا�ُض  خطيبا يف الكوفين وقال: »»اأَيَُّها النهَّ
ُه َلْي�َض َلَنا اإَِماٌم َلَعلهَّ  نهَّ ُكُتُبُكْم َو َقِدَمْت َعَلىهَّ ُر�ُصُلُكْم اأَِن اْقدْم َعَلْيَنا َفاإِ
قِّ َفاإِْن ُكْنُتْم َعَلى َذِلَك َفَقْد  َ اأَْن َيْجَمَعَنا ِبَك َعَلى اْلُهَدى َو احْلَ اهللهَّ
ْن مَلْ  ِجْئُتُكْم َفاأَْعُطوِنى َما اأَْطَمِئنُّ اإَِلْيِه ِمْن ُعُهوِدُكْم َوَمَواِثيِقُكْم َو اإِ
الهَِّذى  امْلََكاِن  اإِىَل  َعْنُكْم  َرْفُت  اْن�صَ َكاِرِهَن  مِلَْقَدِمى  ُكْنُتْم  َو  َتْفَعُلوا 
ِجْئُت ِمْنُه اإَِلْيُكم « )الطربى ،ج 4 ، 303و309 ووابن االأثر، الكامل 
ر االإمام هذه االأقوال اأمام جي�ض  يف التاريخ، ج3،  407(. قد كررّ

عمر بن ال�صعد.)الطربي، ج4، 323(.
كل هذه االأقوال تدلرّ بو�صوح على اأن االإمام مل يكن يطلب ال�صهادة 
جعفر  بن  كعبداهلل  ال�صيعة  ه��واة  بع�ض  اأن  اإليه  اأ�صف  فقط، 
ثباتهم  وعدم  الكوفين  بخلقيات  روا  تذكرّ قد  ال�صاعر  والفرزدق 
وقال:  الكوفين  بكتابات  اأ�صار  االإم��ام  ولكن  به  عاهدوا  ما  على 
َتَرُكوا طاَعَه  َو  ْيطاِن  ال�صهَّ طاَعَه  َلِزُموا  َقْوٌم  هُوالِء  ِانهَّ  َف��َرْزَدُق  »يا 
ُدوَد َو �َصِرُبوا  ْحماِن َو َاْظَهُروا اْلَف�صاَد ِفى ااَلْر�ِض َو َاْبَطُلوا احْلُ الرهَّ
َمْن  َاْوىل  َاَنا  َو  امْلَ�صاكَن  َو  اْلُفَقراِء  َاْمواِل  َو ا�ْصَتْاَثُروا ِفى  ُموَر  اخْلُ
هاِد ِفى �َصِبيِلِه؛ ِلَتُكوَن  ِ َو ِاْعزاِز �َصْرِعِه َو اجْلِ َرِه ديِن اهللرّ قاَم ِبُن�صْ

َكِلَمُه اهلِل ِهَى اْلُعْليا« )الطربي، ج4: 289 واالأميني، ج1، 594(.
اأو اإذا اأتى عبداهلل بن جعفر بكتابة االأمان من جانب حاكم مكة 
قال االإمام: »اإينرّ راأيُت ر�صوَل اهلل �صلرّى اهلل عليه واآله يف املنام، 

واأَمَرين مبا اأنا ما�ٍض له.« )ال�صيخ املفيد، االر�صاد، ج2 ،73 (
احلق اأن االإمام مل يكن يطلب احلكومة اأي�صا وال�صواهد على هذه 

امل�صاألة كثرة نذكر بع�صا منها:
اأن  االإم���ام  من  وطلب  ال��ع��دوي  املطيع  بن  عبداهلل  الق��اه  -ح��ن 

ين�صرف عن الكوفة ولكن االإمام رف�ض مثل هذه االآراء املزيفة 
الأن  اليمن  اإىل  يذهب  اأن  االإم��ام  على  عبا�ض  اب��ن  اق��رتح  -اإذا 
الكوفة  على  واأ�صررّ  راأي��ه  االإم��ام  رف�ض  كثرون،  هناك  �صيعتهم 
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)الباذري، اأن�صاب االأ�صراف، ج3، 1300(.
اأن�صاره  -اأو حن نزل االإمام بزبالة ف�صمع خرب ا�صت�صهاد م�صلم، طلب من 
ومن معه اأن يفارقوه ومل يقعوا باأنف�صهم يف التهلكة )الطربى  ،ج 4 ، 300 (.

اإذ  الطائي  بن حامت  بن عدي  الطرماح  اقرتاح  رف�ض  منزل عذيب  -اأو يف 
قال: »اإذهب اإىل الطي فهناك ع�صرون األف رجا ي�صاندونك«، )الباذرى، 

اأن�صاب االأ�صراف،ج3، 1309 (.
اإىل ت�صكيل احلكومة فلم يرف�ض مثل هذه  اأن االإمام لو كان ي�صعى  واملعلوم 

االقرتاحات مبا فيها من الرجال واخليول وال�صاح و...
اأن  بو�صوح  ندرك  النا�ض  مع  �صلوكه  وندقق يف  االإم��ام  كتابات  نحلل  عندما 
مكانة  وبيان  االأم��وي  احلكومي  النظام  ف�صاد  تبيان  اإىل  يهدف  كان  االإم��ام 

االإمامة عند اهلل والر�صول وما يرتتب عليها من امل�صروعية االإلهية.
اإىل  �  وما كتبه  الكوفة  اإىل  � يف منازل خمتلفة  االإم��ام  هذه  اأق��وال  مل تدلرّ 
اإىل  االإم��ام  ميل  عدم  على  داللتها  من  اأكرث  �صيء  على  واالآخرين  الكوفين 
احلرب و�صفك الدماء، واالأدلرّ على هذا االأمر قوله يف �صباح يوم العا�صوراء 

اإذ اأ�صار اإىل اأنه اليبداأ احلرب.
واالأمر جلي من لغة االإمام، اإن االإمام هو الذي يئمرّ النا�ض اإليه ويهتدون به قد 
ذكر يف النكت االعتقادية لل�صيخ املفيد اأن االإمامه رئا�صٌه عامة يف اأمور الدين 

نيا )النقاط االعتقادية، 280( فاالإمام يتجلى يف �صيئن: و الدُّ
1-ال�صيانة عن الدين واحلفاظة على اأ�صول االإ�صام االإلهية

2-اإمامة املجتمع امل�صلم واإدارة احلكومة. واأمور امل�صلمن، اجلدير بالذكر اأن 
العرفاء يذهبون اإىل نوع خا�ض من االإمامة وهو والية االإن�صان الكامل احلجة 

يفرتقان  ال  ب�صكل  �صيئن  وال��والء م�صاحبة  الوالء  من  والوالية  اخللق.  على 
اأبدا، من اأهم جتليات الوالية ال�صداقة واملحبة  بعبارة اأخرى  اأنه اإذا يحبا 
)�صيد  ال��والُء  احلب  هذا  على  فيطلق  غرامي  ب�صكل  اآخ��ر  �صخ�صا  �صخ�ض 
حممد ح�صن به�صتى، واليت، رهربى، روحانيت، �ض 11( قد ذكر يف القراآن 

الكرمي: »واملوؤمنون و املوؤمنات بع�صهم اولياء بع�ض« التوبة/71(.
للحياة  امل�صرتك  امل�صر  عن  ال�صيانة  هو  االجتماعية  الوالية  من  اامل��راد 
جمتمع  ك��ل  اأن  ومب��ا  امل�صلمن،  وح��ق��وق  االإ�صامية  واحلكومة  اجلماعية 
فالوالية  االإمان  �صاطئ  اإىل  يو�صله  يقوده ومن يرتاأ�صه ومن  اإىل من  يحتاج 
الطباطبائي،  ح�صن  ))حممد  والفطرة  العقل  بديهيات  من  االجتماعية 

جمموعة املقاالت، �ض 99(.
تطلق الوالية االإلهية على املالكية احلقيقية واحلاكمية االأ�صيلة  التي تنبعث 
من الهداية التكوينية والهداية ال�صريعية يف النا�ض. ال�صك اأن الوالية االإلهية 
تتجلى يف اأرواح العاملن: »اهلل ويلُّ الذين اآمنوا يُخرجهم من الظلمات اإىل 
النور« )البقرة: 257(. وهكذا اإن التوىل تقابل الرباءة يف الكام القراآين: 

)البقرة: 257 التوبة: 3(.
االأعظم  النبي  بعثة  بدايات  يف  الوالية  مفهوم  يلت�صق  القراآين  ال�صياق  ويف 
ر  )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( مبعان املحبة االإلهية ولكن املفهوم اأخذ يتطورّ
يف اأوا�صط احلكومة النبوية يف املدينة املنورة ويتمثل يف احلكومة والرعاية 
�صول« )الن�صاء )4(:  بعد اأن نزلت االآية الكرمية: » اأطيعوا اهلل  واأطيعوا الررّ
�صول )اآل عمران )3(: 32( وَمْن يطع الر�صول فقد  59( و اأطعيوا اهلل والررّ
الدينية  االإطاعة  مبعنى  الوالية  فاأ�صبحت   .)80:)4( )الن�صاء  اهلل  اأط��اع 
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وال�صيا�صية االجتماعية واملعنوية يف كل ال�صوؤون احلكومية اإذ كان النبي 
اأحق بالنا�ض من اأنف�صهم.

واخلا�صة اأن الوالية ثمرة الدين االإلهي اليانع وهي ح�صيلة التوا�صل بن 
اهلل والنبي والنا�ض وهي مائدة �صماوية جعلها اهلل الإكمال الدين واإمتام 
نعمه املعنوية واملادية على النا�ض . مبا هذه االأهمية لي�ض غريبا اأن ن�صاهد 

االإمام احل�صن اأن يفدي بنف�صه الإحياء مكانة االإمامة يف املجتمع.
النتيجة

احل�صن)عليه  االإم��ام  نه�صة  اأن  تبيرّنت  الدرا�صة  ه��ذه  يف  ذكرنا  ��ا  ممرّ
نواتها  التي غر�صت  االإلهية  االإمامة  اإحياء  فكرة  تاأ�ص�صت على  ال�صام( 
اأيدي الر�صول االأكرم )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( واالإمامن علي  على 
فاطمة  عليها  واأك��دت  ال�صام(  )عليهما  احل�صن  وابنه  طالب  اأبي  ابن 
الزهراء )�صام اهلل عليها(؛ فثار االإمام احل�صن على االأو�صاع الب�صعة 
املاأ�صاوية للحكومة االأموية ال لطلب ال�صهادة اأو الإقامة احلكومة، بل كانت 
نه�صته نه�صة اإحياء اأ�صل مهم من اأ�صول االإ�صام وهو »االإمامة االإلهية« 

التن�صي�صية.
كما ذكرنا اأن االإمام مل يكن يهدف اإىل ت�صكيل حكومة بال�صيف والثورة 
اأو مل يكن يطلب ال�صهادة با هدف وال ا�صتدالل، ومل يبايع يزيد ورف�ض 
البيعة وخرج من مكة دفاعا عن حق ال�صيعة يف االإمامة االإلهية واملكانة 
النبي  وفورّ�صها  النا�ض  �صائر  دون  اهلل  لهم  خ�ص�صها  التي  االجتماعية 
االإمامة  مكانة  الإحياء  قام  اإذا  االإم��ام  اأن  الطبيعي  ومن  اإليهم.  الكرمي 

فعليه قبول ما انطوى بهذه الطريق من البايا وامل�صائب.

يف الوقت الذي نعي�ض فيه ذكرى ا�صت�صهاد ال�صيدة فاطمة الزهراء عليها ال�صام ح�صب 
الرواية الثالثة او مايطلق عليها بااليام الفاطمية او املو�صم الفاطمي الثالث الذي ياأتي 
عدد  يوؤكد  �صهرة،  االكرث  الروايات  على  اعتمادا  والثانية  االوىل  الفاطمية  احياء  بعد 
من العلماء والباحثن ان هنالك )21( قواًل يف �صهادة ال�صيدة الزهراء جمعت يف اكرث 
من )615( م�صدرًا، ابتداًء من 28 ربيع الثاين اإىل 28 �صوال، اال انه مت االعتماد على 

الروايات الثاث االكرث �صهرة.
 وبطبيعة احلال فان هذا التعدد يجعلنا امام ت�صاوؤالت عدة ويدفعنا للبحث عن الرواية 
االقوى لهذه الذكرى واعتمادها خ�صو�صا ان جميع ائمة اهل البيت عليهم ال�صام كانوا 

يعلنون احلداد ويقيمون العزاء عند حلول ذكرى �صهادة اأمهم الزهراء عليها ال�صام.
اال انه بعد الرجوع اىل كتب التاريخ جند هنالك جملة من املحققن ممن تناول هذه 
ذلك  �صبب  معلا  �صهرة  االكرث  الرواية  حتديد  اىل  الو�صول  من  يتمكن  ومل  الق�صية 
يف  اليوم  يحدث  كما  توثيقها  اأو  التواريخ  �صبط  و�صعوبة  ال��رواي��ات  ن�صخ  الختاف 
ع�صرنا، يف حن علل اآخرون اأن التواريخ كانت يف تلك االزمنة من امل�صموعات ومل تكن 
ل اال نادرا، ومن الطبيعي جدًا اأن تتعر�ض هذه امل�صموعات اإىل الن�صيان  اًل باأورّ تدون اورّ
ب�صبب  االإختاف  اأن من�صاأ  العلماء  االأزم��ان واختافها، وقد ذهب كثر من  مع مرور 
االأحداث التي رافقت رحيل النبي االأكرم حممد )�صلى اهلل عليه واآله( وما جرى من 
اأحداث كبرة وخطرة، فكانت املدة مبهمة يف مر�صها حتى �صهادتها، فالعلة من ذلك 

.“ االإعامي  ” التكتم 
واملحققن  الباحثن  بدعوة  املطالبة  اال�صوات  بروز  فيه  جند  الذي  الوقت  يف  ولكننا 
�صهرة،  االكرث  الرواية  واعتماد  الزهراء  ال�صديقة  ا�صت�صهاد  يوم  لتحديد  واملفكرين 
الف�صيولوجي  النف�ض  علم  مبجال  واملتخ�ص�صن  للعلماء  دعوتها  توجه  ان  بها  حري 
الذي ظلم  الوراثية لطبيعة املجتمع  الب�صرية  لتحليل اجلينات  الب�صرية  التنمية  ودعاة 
ال�صيدة الزهراء واعتدى عليها للتاأكد هل ان �صلوكهم طبيعي وانهم من �صنخ الب�صر ام 
غر ذلك، اذ لي�ض من املعقول ان يجتمع القوم على االعتداء على �صيدة قال لها ر�صول 
جندها  ولن  مل  املقولة  وهذه  لر�صاك(  وير�صى  لغ�صبك،  يغ�صب  اهلل  )اإن  االن�صانية 
يقبل  وكيف  املعاد،  وحتى  اخلليقة  ن�صوء  منذ  مطلقا  �صخ�ض  اي  بحق  تقال  او  قيلت 
بابه حتا�صر  وخلف  للوحي  مهبط  كان  بيت  على  وال�صرب  باحلرق  يعتدى  ان  املنطق 
�صيدة ن�صاء العاملن من االولن واالخرين، وكيف لنا ان نقتنع باالنتماء االن�صاين ملجتمع 
وح�صيت  الع�صمة  بيت  يف  وول��دت  اجلنة  ثمر  من  خلقت  �صيدة  حق  ويغت�صب  يظلم 

بال�صفاعة وف�صلت بان االئمة من ذريتها، وكيف وكيف حتى يجف املداد.
له  ابن  ان  اود  موا�صم  ثاثة  الزهراء يف  �صهادة  ذكرى  احياء  ي�صتكرث  من  ان  ختاما 
ان هنالك روايات توؤكد ان ال�صيدة الزهراء عليها ال�صام �صين�صب لها عزاء يف يوم 
اجلليلة  ال�صيدة  تلك  بها  مرت  التي  املظلومية  ال�صتعرا�ض  املح�صر  وب�صاحة  القيامة 
ولفرتة زمنية مل حتدد، ويف يوم من ايام اهلل يقدر باألف �صنة يف ح�صاب النا�ض، كما 
وَن ( ورمبا يزيد عن ذلك  َتُعدُّ ا  َكاأَْلِف �َصَنٍة مِمهَّ َك  َربِّ ِعْنَد  َيْوًما  َواإِنهَّ  يف قوله تعاىل : ) 
وُح اإَِلْيِه يِف َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه  بخم�صن الف �صنة كما يف قوله تعاىل ) َتْعُرُج امْلَاِئَكُة َوالرُّ

َخْم�ِصَن اأَْلَف �َصَنٍة (.

•  والء ال�صفاروالئيــــــات

لماذا ال يحدد يوم شهادة الزهراء؟
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•

الصحفي الفرنسي )ايفان ايرهل( لمجلة الروضة الحسينية:

حضارة العراق منبع لحضارات العالم وهـذا مـــا دفعنا إلنتاج فيلم عنها
• ترجمة:  د. عالء التميمي • حوار:  �سالم الطائي    •حترير: ف�سل ال�سريفي 

ـــ ما الهدف ال�سا�سي من الزيارة؟ 
ما  اي  ال�صيعي،  باالإ�صام  يتعلق  االول  فلمن  انتاج  هو  الزيارة  م�صروع   ���
ال�صيعة  وتعلقهم مبذهبهم ودورهم امل�صتقبلي يف الت�صدي  يخ�ض نه�صة 
نراه  كما  ال�صيعي  املذهب  الن  املنطقة،  يف  وتاأثرهم  باالإ�صام  للتعريف 
اليوم موؤثر جدا وياأخذ احليز االكرب يف اال�صام، فيجب على كل املذاهب 
املحبة  ن�صر  يف  دوره��م  كان  وكيف  ال�صيعة،  هم  من  تعرف  ان  والديانات 
وال�صام ودحر االرهاب، اما الفيلم الثاين فيتعلق بتاريخ وح�صارة العراق 
وهو بعنوان )م�صتقبلنا م�صتقبل جذورنا( ويتناول جذر احل�صارة االن�صانية 

املرتبط بح�صارة العراق، فهو يتحدث عن احل�صارة العراقية وما يهددها 
من خماطر تتعلق باملواقع التاريخية واالثرية ابتداء من اور التي هي فجر 

ال�صاالت العاملية مرورا ب�صومر وبابل وا�صور واكد.
 

ـــ ما اأ�سباب اختيار العراق مو�سوعا للدرا�سة وانتاج الأفالم؟ 
��� يعترب العراق ا�صل احل�صارة االن�صانية ومبا ان انتاج الفيلم يتعلق باجلذور 
االإن�صانية امل�صرتكة فمن ال�صروري ان نبداأ من حيث بداأت هذه احل�صارة، 
فالعامل اجمع مدين للعراق الأنه قام ببناء احل�صارة االإن�صانية ابتداء من 

حواراتحوارات

بلغة �سريحة تخلو من املحاباة و املجاملة او املراوغة حتدث الإعالمي وم�سور الأفالم الوثائقية يف قناة ARTE الف�سائية الفرن�سية 
)ايفان ايرهل( ملجلة الرو�سة احل�سينية عن اأ�سباب زيارته للعراق واختيار هذا البلد مو�سوعا للبحث والدرا�سة، وراأيه باملذهب ال�سيعي 

وم�ستقبله وتاأثريه يف املنطقة و العامل.  
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حضارة العراق منبع لحضارات العالم وهـذا مـــا دفعنا إلنتاج فيلم عنها

كتابة اخلط وو�صع القوانن واالكت�صافات املتعددة يف الطب والفلك و ن�صوء 
اأوىل املدن، وعرف بناة احل�صارة يف العراق اأي�صا فن التعدين، وابتدعوا 
واملحراث،  العجلة،  ذات  والعربة  املفخور  االآجر  و�صنعوا  اخلزف  دوالب 
فن  اأي�صا  االأط���وار  تلك  اأوائ��ل  يف  وع��رف  ال�صراعية،  ال�صفن  عن  ف�صا 
وازدادت  ك��رثت  حيث  كاملعابد  العامة  املباين  كذلك  وظهرت  النحت، 
اأهميتها و كل هذه املقومات واالكت�صافات جتعل من ح�صارة العراق منبعا 

حل�صارات العامل، وهذا ما دفعنا الختيار العراق لعمل وانتاج االفام.

�� هل لديكم ت�سور عن ردة فعل و�سائل الإعالم واملجتمع الغربي 
عما �سينقل من خاللكم؟

�� ان الهدف اال�صا�صي من هذه الزيارة هو اإي�صال احلقيقة دون حتريف او 
تزييف اىل املجتمعات التي تفتقر للحقائق، وهذا يتطلب جهودا وطريقة 
تعامل خا�صة مع هذه املجتمعات التي تتعدد فيها الطوائف، اإذ يجب على 
العامل ان يفهم ان هناك طائفة �صيعية ميار�صون تقاليدهم الدينية ب�صام 

مدينة  وهناك  املتطرفة،  االفكار  عن  بعيدا 
تدعى كرباء يح�صر اليها ماين الزائرين 
الأداء الزيارة جتمعهم عقيدة واحدة متاآخن 
يف حب اهلل، وما يلفت االنتباه ان هذه املاين 
م اليهم اخلدمات باأنواعها  من الزائرين تقدهَّ
وعلى اف�صل وجه من ماأكل وم��اأوى بدون اي 
مقابل مادي وعلى مر ال�صنن، وهذا االمر ال 

جتد له مثيا يف كل دول العامل. 

ــ هل �سي�ساهم الإعالم الفرن�سي يف بيان حقيقة الإ�سالم للعامل 
الغربي؟

�� بالتاأكيد ان االإعام الفرن�صي �صي�صاهم يف تغير نظرة العامل الغربي اىل 
االإ�صام،  و�صي�صعى الإظهار �صورته احلقيقية الن العامل الغربي ال يعرف 
ان اال�صام فيه الكثر من املذاهب فهو يعتقد ان االإ�صام يقت�صر فقط 

على املذهب ال�صني، وبع�ض الغربين يعتقدون ان اال�صام ميثله املذهب 
حقيقة  نقل  يف  وم�صاهمته  االإع��ام  دور  ياأتي  وهنا  املتطرف،  الوهابي 

االإ�صام الذي هو دين املحبة وال�صام، ال دين التطرف واالإرهاب.

ـ ما دوافع و�سائل الإعالم التي تعمل على ت�سويه �سورة الإ�سالم؟
��� ان بع�ض و�صائل االإعام ت�صعى اىل االإثارة وك�صب االأرباح على ح�صاب 
احل�صنة  االإن�صانية  العاقات  تغطية  تتغافل  هي  و  واملو�صوعية،  احلقيقة 
والق�صايا  امل�صاكل  على  وتركز  العامل،  يف  اخلر  ومواطن  ال�صعوب  بن 
املثرة وابراز املفاهيم املغلوطة عن االإ�صام، وتهول 
وتبالغ يف الرتكيز على االأحداث ال�صاخنة يف البلدان 
ال�صورة  ت�صويه  على  مثر  ب�صكل  وتعمل  اال�صامية، 

احلقيقية لاإ�صام وما يحدث يف العامل االإ�صامي.

ــائــل الإعــــالم  ـــــــ كــيــف ميــكــن مــواجــهــة و�ــس
املغر�سة؟ 

��� من املمكن مواجهة الو�صائل االإعامية التي حتاول 
االإعام  و�صائل  حت�صيد  خال  من  احلقائق  وتغير  العام،  ال��راأي  ت�صليل 
ال�صرقية والغربية باأنواعها وحثها على التعريف والتبليغ مببادئ االإ�صام 
ال�صمحاء،  و على امل�صلمن والعرب ان ياأخذوا دورهم احلقيقي والفعال يف 
نقل ال�صورة احلقيقية لاإ�صام، فلي�ض هناك من ينوب عنهم ويتكفل يف 

الدفاع عن حقوقهم، ويو�صح حقيقة دينهم. 

على العالم ان يفهم ان هناك 

طائفة شيعية تمارس تقاليدها 

الدينية بسالم بعيدا عن االفكار 

المتطرفة
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ملخ�س الدر�سني ال�سابقني:
)الفطرة  اأو  ال�سرر  ــع  دف لـــزوم  الأول:  الفطري  املــبــداأ 

احلياتية(.
االأ�صا�ض  هي  اأولية  عقلية  ومبادئ  اأولية  فطرية  مبادئ  هنالك 
وتناولنا  ثاثة  الفطرية  امل��ب��ادئ  واأه���م  العقائدية،  للم�صائل 
بن  م�صرتك  مبداأ  اأن��ه  وقلنا  االأول  الفطري  املبداأ  عن  احلديث 
اأن  ومفاده  ال�صرر(  دف��ع  )ل��زوم  مبداأ  وه��و  واحل��ي��وان  االإن�صان 
االن�صان يهتم باحتمال وجود ال�صرر ح�صب درجة االحتمال ونوع 

اخلطر املحتمل.
واحتمال وجود ال�صرر ي�صتدعي اأوال التفتي�ض عن وجوده ومعرفته 

ثم تدبر و�صائل اخلا�ض منه
بالفطرة  ال�صرر  دف��ع  ل��زوم  وه��و  الفطري  امل��ب��داأ  ه��ذا  وي�صمى 

احلياتية الأنها توجد يف جميع الكائنات احلية.

املبداأ الفطري الثاين: )لزوم �سكر املنعم(
1-  وهو مبداأ اإن�صاين وجداين عام.

2-  ين�ض على اأن )كل اإن�صان عاقل طبيعي �صوي اإذا قدم له اأحد 
وال�صكر  ي�صعر ب�صكل طبيعي وعفوي وتلقائي باالمتنان  فاإنه  نعمة 

له(.
3-  يتنا�صب �صعور االمتنان مع:

النعمة. •  نوع 
•  درجة االحتياج لها.

•  يتعاظم هذا ال�صعور مع كون تلك النعمة متنح ابتداء وتف�صا 
وبا مقابل. 

•  يزداد االمتنان كلما كان تقدمي النعمة يف حالة تكرمي من غر 
اإذالل ومهانة.

4-  اإذا مل يعلم ابتداء من هو املنعم فاإنه يندفع اىل معرفته الأداء 
حق ال�صكر له.

5-  يتنوع التعبر عن ال�صكر، فقد يكون لفظا اأو اإهداء �صيء معترب، 
ولكل منها مراتب.

6-  اجلامع امل�صرتك يبقى حمفوظا يف جميع املراتب.
7-  البد اأن يتنا�صب ال�صكر مع �صخ�صية املنعم، فاإذا كان التعبر 

مما ت�سامل عليه اأهل املعرفة اأن كل عقيدة بغ�س النظر عن كونها عقيدة حقة اأو باطلة ل بد ان تكون لها قواعد واأ�سول ترتكز 
عليها من اجل اقناع الآخرين على العرتاف بها او اعتناقها، وهكذا احلال اأي�سا يف ما يخ�س الدين ال�سالمي احلنيف فاإن له 
اأ�سول ي�ستند عليها يف تقدمي نف�سه للب�سر كافة ميكن التعبري عنها باملنظومة العقائدية، ولها هيكلية منطقية وتنا�سق هند�سي 
مبني على اأ�سا�سيات واأركان هي املبادئ الأولية، وبناء فوقي مت�سل�سل من امل�سائل التي يرتتب فيها الالحق على ال�سابق والكل 

مبني على تلك الأ�سا�سات واأي خلل يف الأ�سا�س اأو امل�سائل ال�سابقة ينتج معه خلل يف امل�سائل املرتتبة عليها.
و �سنحاول تقدمي هيكلية موجزة لأ�سول العقيدة الإ�سالمية، وهذه الهيكلية مبنية على املنهج العلمي العقلي.

أصول العقيدة 
هيكلية موجزة ألصول العقيدة اإلسالمية مبنية على 

المنهج العلمي العقلي

الدرس الثالث 

العميدي  ح�سني  حممد  • ال�سيد 

عقائدعقائد
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عن ال�صكر غر منا�صب مع املنعم فقد ينقلب ال�صكر اىل اإهانة.
8-  من ال�صروري معرفة املنعم ومعرفة ال�صيغة املنا�صبة ل�صكره.

الدر�س الثالث
املبداأ الفطري الثالث: )حب املعرفة اأو الف�سول العلمي(
وهو مبداأ اإن�صاين يوجد يف داخل كل اإن�صان طبيعي عاقل، وقد تكون 
الفطرة  هذه  وتتنا�صب  اخلامل،  البليد  لدى  خاملة  الفطرة  هذه 

طرديا مع نباهة االإن�صان ون�صاطه الفكري.
ن�سه:

)اأن كل اإن�صان عاقل طبيعي �صوي اإذا واجه اأمرا يجهله فاإن ذلك 
يثر فيه ف�صوال يندفع معه ب�صكل عفوي اىل ا�صتك�صافه ومعرفته ما 
مل مينع من ذلك مانع، وهذا االندفاع اإمنا يكون حبا مبعرفة االأ�صياء 
واملوجودات واحلوادث، واإن مل يكن له يف هذه املعرفة م�صلحة اأو 

ي�صطر لها لدفع مف�صدة، بل اإن حب املعرفة هو دافع م�صتقل.
نعم اإذا ُوجد دافع اآخر للمعرفة كتح�صيل م�صلحة اأو دفع مف�صدة 

فاإن هذا الدافع الفطري يزداد قوة وحافزا.(
بع�ض  ل��دى  يوجد  )وق��د  باالإن�صان  خمت�ض  الفطري  املبداأ  وه��ذا 
التي ال  الرتب وميثل درجة من االدراك املتدين  احليوانات عالية 

ت�صل اىل رتبة العقل، ومع ذلك �صن�صميه مبداأ الفطرة املعرفية(.
الدليل على وجود هذه الفطرة لدى الن�سان:

كما تقدم �صابقا فاإن املبادئ الفطرية لدى االن�صان ال حتتاج اىل 
دليل �صوى الرجوع اىل الوجدان، الأنها اأمور ن�صعر بها يف نفو�صنا 
جند  املعرفة(فاإننا  )حب  املبداأ  هذا  وبخ�صو�ض  طبيعي،  ب�صكل 
اأنف�صنا نندفع وب�صكل عفوي ال�صتك�صاف بع�ض االأمور التي حتدث 
لنا  ترتتب  تكن  مل  واإن  االإم��ك��ان  ق��در  معرفة  بها  ونحيط  اأمامنا 

م�صلحة على هذه املعرفة.
الأمثلة:

وحت�صيل  االأ�صياء  ا�صتك�صاف  اىل  تدفعنا  مواقف  يوميا  ن�صادف 
املعرفة عنها، واإن مل تكن لنا م�صلحة يف ذلك �صوى املعرفة، واأ�صهر 
مثال يف ذلك ما جنده من توقف املارة عند حدوث اأمر ملفت للنظر 
يف ال�صارع كحادث �صيارة اأو م�صادة كامية اأو ت�صرف غريب، ثم 
بعد ا�صباع ف�صولهم ين�صرفون عن ذلك، وكذلك ما يقوم به الكثر 
منا عند م�صادفة جهاز الكرتوين جديد اأو �صيارة اأو كتاب اأو جملة 

اأو اللقاء ب�صخ�ض الأول مرة او زيارة مدينة الأول مرة.
بل اإن هذا الدافع الفطري قد يطغى على احلكمة يف توخي املنافع 
ودفع املفا�صد كتجمع النا�ض عند حدوث العمليات التي فيها خروقات 
اأمنية ، بينما يكون املفرو�ض هو اخاء املنطقة ال التجمع فيها، وهذا 

يظهر مدى تاأثر هذا احلافز عند االن�صان.
كما اأن ما نراه من �صغف يف متابعة الوثائقيات الف�صائية عن عامل 
الكائنات احلية والبلدان واحل�صارات املتنوعة والعادات وال�صعوب 
وتقاليد املجتمعات املختلفة واأخبار التكنلوجيا وال�صناعات وكيفية 
عمل االأ�صياء فاإن كل ذلك يكون احلافز فيه والدافع اإليه هو هذه 

الفطرة املعرفية.
بقي اأن نذكر اأمورا ترتبط بذلك:

العقل  ا�صتخدام  اىل  االن�صان  اإرادة  الفطرة حتفز  اأن هذه  االأول: 
لتح�صيل املعرفة، وبهذا فاإن هذه الفطرة تاأخذ بيد االن�صان وت�صلمه 

بيد العقل الإكمال امل�صوار معه. 
الثاين: من الطبيعي اأن جهد ووقت االن�صان وان�صغاالته قد ال ت�صمح 
له بالتعرف على كل �صيء ولهذا فهو يجعل اأولويات فيما بينها فيقدم 

ما هو اأهم على ما هو مهم منها.
الثالث: ان هذه الفطرة هي احلافز االأول لكل العلوم واالكت�صافات 
اأو  ا�صتثمار جتاري  فيها  لي�ض  التي  االأم��ور  وخا�صة  واالخرتاعات، 

مرابح �صخ�صية اأو نوعية.
من  تبداأ  عديدة  مراتب  املعرفة(  )حب  الفطرة  لهذه  اإن  الرابع: 
اأن  العلمي املتقدم، كما  التخ�ص�ض  العابرة اىل  الب�صيطة  املعرفة 

للبحث العلمي مراتب عديدة اأي�صا.
ثم  ب�صيطة  مبرتبة  اأم��ر  معرفة  بحب  االن�صان  يبداأ  قد  اخلام�ض: 
زيادة  اىل  ذلك  فيدعوه  م�صلحة  املعرفة  هذه  يف  له  اأن  يكت�صف 

املعرفة عن هذا االمر.
يف  الف�صول(  من  نوع  )وه��ي  الفطرة،  هذه  تهذيب  اإن  ال�صاد�ض: 
االطاع والتعرف على خ�صو�صيات االآخرين اأو ال�صعور بالامباالة 
تبقى  بل  الفطرة  هذه  مييت  ال  معينة،  ح��وادث  اأو  االخرين  جتاه 
اأو  وج��ود  مع  اال  االأخ��رى،  الق�صايا  من  الكثر  مع  املفعول  �صارية 
املبداأ  هذا  على  تبنى  التي  امل�صائل  ذكر  و�صياأتي  البادة.  حدوث 
الفطري الثاين بعد اأن ننتهي من بيان املبادئ -اإن �صاء اهلل تعاىل- 

واحلمد هلل رب العاملن...
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وكلمة احلرية تعني القدرة على االختيار وحتديد املوقف وتكون يف حدود 
اخلر واال�صتقامة وال تخرج عن دائرتهما وال يجوز وال يحق للمرء ان 
ي�صتعمل قدرته على االختيار ب�صكل منحرف فيهدم مبنى حريته وحرية 

االآخرين.
االن�صان  يفكر  ان  واحل��ن��ي��ف  العظيم  ديننا  يف  احل��ري��ة  مفهوم  ان 
وال�صاعية  الرامية  واملعرفة  العلم  جمال  يف  العقلية  طاقاته  وي�صتخدم 
اىل  احلرية  هذه  ل  تتحوهَّ لئا  العام  �صاحلها  وحتقيق  االن�صانية  خلر 
معول هدم واداة تخريب وانحراف فكري وعقائدي و�صلوكي وان ي�صتغل 
االلتزام  ح��دود  �صمن  والك�صب  والعمل  االإن��ت��اج  يف  وطاقاته  مواهبه 
ورعاية وحماية م�صالح االآخرين حتى ال تكون هذه احلرية و�صيلة اىل 
احتكار وا�صتغال وحرمان النا�ض وم�صادرة حقهم والتعدي عليهم يف 
ل حريته يف جمال  ُيفعرّ ان  الفرد  وعلى  الدنيا  الطبيعة وخرات  ثروات 
الفن واالدب ليماأ احلياة بقيم الدين واحلب وال�صام واخلر واجلمال 
اال�صام  �صريعة  باأطر  وحم��ددة  ُمقننه  احلرية  ه��ذه  وتكون  وال�صمو 
ف  يوظهَّ وان  وتهتك  وجم��ون  وحيوانية  اباحية  اىل  ل  تتحورّ وال  �صة  املُقدهَّ
ال�صيا�صة الذي يعني رعاية االن�صانية  ال�صيا�صي وفق مفهوم  املرء حقه 
ل اىل ت�صلهَّط  وقيادة الب�صرية يف طريق اخلر وال�صام واالمان وال يتحورّ
وا�صتئثار وا�صتغال لاأخرين والبد من التمييز والتفريق فاحلرية التي 
يدعو اليها اال�صام هي غر الفو�صى واالباحية التي تدعو لها املبادئ 
ال  بل  وامل�صوؤولية  االلتزام  تفارق  وال  تنفك  ال  فهي  املتحللة  والنظريات 

حرية با م�صوؤولية وال م�صوؤولية با حرية...

هدم  ا�صباب  من  رئي�صًا  �صببًا  ال�صهوات  واتباع  االباحية  كانت  فلقد 
الكرمي  القراآن  لنا  ر  و�صورّ ق�ضهَّ  اذ  وبوؤ�صه  االن�صان  و�صقاء  احل�صارة 
درو�صًا من اعماق الزمن الغ7ابر ونقل لنا اخبار امم اتبعت ال�صهوات 
نف�صها وحقهَّ ونزل  البهيمية فجنت على  النف�ض  لنوازع  العنان  واطلقت 
بعدهم خلف  من  تعاىل )خلف  قال  والعذاب،  والدمار  اخلراب  عليها 
ا�صاعوا ال�صاة واتبعوا  ال�صهوات ف�صوف يلقون غيًا( �صورة مرمي االآية 
59، وقال عَزرّ وجلهَّ )امل ياأتهم نباأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود 
وقوم ابراهيم وا�صحاب مدين واملوؤتفكات اتتهم ر�صلهم بالبينات فما 
كان اهلل ليظلمهم ولكن كانوا انف�صهم يظلمون( �صورة التوبة االآية 70.

ان احلرية با ان�صباط وال م�صوؤولية وال مراعاة لاآخرين هي فو�صى 
تاأثر بع�ض من جيلنا  وانفات وحيوانية وخطر حُمدق باالإن�صانية وقد 
النافع وبن  العلم  ان مييهَّز بن  الغربي من دون  الفكر  تيار  ب�  املعا�صر 
االفرازات املوؤذية التي افرزتها احل�صارة املادية فراحوا ينظرون اىل 
واالإكبار  االعجاب  بنظرة  ال�صرق  اأو  الغرب  عامل  يف  قائم  هو  ما  كل 
والتقليد يف امللب�ض واملاأكل واملظهر واالأخاق من دون ال�صعور باأن هذه 
ال�صعوب بداأت تنحدر وت�صر وتوؤل نحو ال�صقوط احل�صاري وان هنالك 
فرقًا وخطًا فا�صًا بن اجلانب املدين وهو جانب التكنلوجيا وال�صناعة 
احل�صارة  وب��ن  االن�صان  خلدمة  الطبيعة  وا�صتغال  العي�ض  وو�صائل 
واحلياة  الكون  عن  امل��رء  مفاهيم  منن  مبجموعة  تتمثل  التي  املعنوية 
منحى  وُير�صم  والثقافة  ال�صوي  وال�صلوك  العقيدة  عليها  ُتبنى  والتي 

واجتاه التفكر وُيحدد نظام املجتمع.

• خالد غامن الطائي 

ما اأجمل هذه الكلمة وما اعذب والطف وقعها يف النفو�س وما ا�سوق واحوج القلوب اليها!! فالإن�سان يولد 
حرًا وقد ورد عن الإمام علي عليه ال�سالم قوله: )اأيها النا�س: اآدم مل يلد عبدًا واأمة وان النا�س كلهم 

احرار( نهج البالغة ج1 �س198.

مقاالتمقاالت

الحــريــــــــة
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وخرباته  االن�صان  وجت��ارب  واملعرفة  العلم  من  اال�صتفادة  ان  نعم 
ة ال منا�ض منها لكن يجب بالوقت ذاته  �صرورة علمية وحياتية ُملحهَّ
املادية  احلياة  وو�صائل  العلم  من  اال�صتفادة  بن  والف�صل  التمييز 
منهج  وف��ق  وا�صتعمالها  املدينة  قيادة  تعني  التي  احل�صارة  وب��ن 

ونظام وقانون ُخلقي ملتزم.
اذن يتعنهَّ على امل�صلم ان تكون نظرته لاأخاق وال�صلوك مرتبطة 
احل�صنى  ال�صماوية  تربيته  من  وتنبع   � ا�صمه  تبارك   � الكون  بخالق 
التي حتقق له �صعادة الدارين الدنيا واالآخرة فاحل�صارة التي تبنيها 
الر�صالة اال�صامية العظيمة هي ح�صارة ربانية  تكون فيها العبودية 
اال  والدنو  بالذل  تت�صف  كل عبودية  ان  اإذ  وح��دُه..  واحلاكمية هلل 
العبودية هلل ففيها العز وال�صمو والُرقي وقد جاء عن امر املوؤمنن 
االمام علي عليه ال�صام قوله: )اآلهي كفاين فخرًا ان تكون يل ربًا 

وكفاين عزًا ان اكون لك عبدًا انت كما اريد فاأجعلني كما تريد(.
 � وتعاىل  �صبحانه   � اهلل  عبودية  يف  حريته  يجد  فالفرد  بالتاأكيد 
ون�صاطه  �صلوكه  فيمار�ض  احلكمة  و  العدل  ا�صا�ض  على  القائمة 

وعاقته بو�صائل املدنية ويتحرك من هذا املنطلق...
واجتناب   � وج��لهَّ  ع��زهَّ  للخالق   الطاعة  مع  احلرية  تكون  ان  والب��د 
مع�صيته فاإن املع�صية عبودية لل�صيطان الرجيم.. قال العلي العظيم 
)اأمل اعهد اليكم يا بني اآدم ان ال تعبدوا ال�صيطان انه لكم عدو مبن 

وان اعبدوين هذا �صراط م�صتقيم( �صورة ي�ض االآيتان 60 و 61.
االخ��اق  من  النابعة  للحريات  احل��دود  اال���ص��ام  ر�صم  فقد  اذن 
ال�صامية فيكون احلر مت�صفًا باحلياء والعفة وطاقة الوجه مبتعدًا 
عن املكر واحليلة والغ�ض.. وقد خاطب االإمام احل�صن عليه ال�صام 
كما  احلر  )انت  بقوله:  عا�صوراء  يوم  يف  الرياحي  يزيد  بن  احلر 

�صمتك امك حر يف الدنيا و�صعيد يف االآخرة(.
وقد و�صف اهلل � جلهَّ وعاهَّ � نبيه امل�صطفى االكرم االقد�ض اال�صرف 
املبارك  بقوله  بالعبودية  واآل���ه(  عليه  اهلل  )�صلى  االن��ور  االكمل 
امل�صجد  امل�صجد احلرام اىل  ليًا من  بعبده  ا�صرى  الذي  )�صبحان 

االق�صى...( �صورة اال�صراء االآية 1....
عليه  م��رمي  بن  عي�صى  ق��ول  عن  املجيد  ال��ق��راآن  لنا  حكى  وكذلك 
ال�صام عندما انطقُه اهلل وهو �صبي بقوله املبارك )قال اين عبد 

اهلل اآتاين الكتاب وجعلني نبيًا( �صورة مرمي االآية 29.
واي�صا قوله تعاىل عندما و�صف النبي زكريا عليه ال�صام بالعبودية 

اي�صًا اذ قال )ذكر رحمت ربك عبده زكريا( �صورة مرمي االآية 2.

•  �صباح الطالقاينإرهاصة قلم

وهو  وتنوعها،  االأمم  اختاف  على  واالآِخ��ري��ن  لاأولن  ًة  �صنرّ ُع��دهَّ  التغير 
و�صيلة للتطور والرقي اذا اتخذ منحى ايجابيا مثمرا، لكنه دائما ما كان 

مرتبطًا باالإرادة فبا هذه االخرة ال ميكن للتغير اأن يرى النور اأبدًا.
االأنبياء عليهم ال�صام ما جاءوا اإال لتغير النا�ض من حال اىل حال، وجعَل 
ملخرجاته،  لهم  وتقبرّ للتغير  و�صعيهم  باإرادتهم  مقرونًا  ذلك  تعاىل  اهلل 

فاأنزل كامه )اإن اهلل ال يغر ما بقوٍم حتى يغروا ما باأنف�صهم(.
ل التغير اىل �صعار يرفعه اجلميع، مواطنون وم�صوؤولون  يف زمننا هذا حتورّ
ومنظمات جمتمعية وحكومات، حتى على م�صتوى العمل املوؤ�ص�صاتي اأ�صبح 
التي  البيئة  وتطور  الع�صر  حتديات  ملواكبة  منه  منا�ض  ال  مطلبًا  التغير 

حتيط بنا.
هذه  حتويل  يف  احلا�صم  والعن�صر  االأ���ص��ا���ض  ه��ي  االإرادة  تبقى  ولكن 
ثماره، وه��ي-االإرادة-  اأن جنني  وواقع ميكن  ال�صعارات اىل خطط عمل 
اإحداث مفردات التغير حيث  مقرونة باالإقدام وال�صجاعة واجلراأة على 

ال تغير با تداعيات.
ويف خ�صم هذه املطالب العامة بالتغير فاإن املتتبع ياحظ اأغلبية اجلهات 
املنادية به ت�صع الع�صي يف دواليب مفرداته وتتخوف منها، اإما من منطلق 
القناعة مبا هو موجود، او خوفا من تداعيات التغير جتاه هذه اجلهات، 

ية اأ�صًا... او ان النية بالتغير غر جدرّ
من  اخل�صية  يف  تتمثل  التغير  من  متنع  اخرى  اأ�صباب  وجود  عن  ف�صا 
فقدان املكا�صب االآنية للجهات املعنية، او اخلوف من املجهول عند ولوج 
نق�ض  او  العملية،  ه��ذه  جت��اه  املعار�صة  من  اخل�صية  او  التغير،  عملية 
القدرات واالمكانيات للقائمن على التغير كاأ�صخا�ض او ما يتعلق بامل�صاألة 

من اأدوات دعم وتعزيز وبيئة منا�صبة...
�صدة  من  ل  حت��ورّ امنا  موؤقتة  رغبة  او  ترفًا  اليوم  عامل  يف  يعد  مل  التغير 
احلاجة اليه اىل �صرط من �صروط البقاء، حيث التفكر واالبداع والتطوير 
هي العنا�صر التي تقود العامل يف ع�صرنا هذا ولي�ض ادمان ال�َصر مع ظٍل 

ر�صمناه قبل �صنوات عديدة قد تكون �صاحيته انتهت...

لماذا نخشى التغيير؟
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• حم�سن وهيب عبد

• احللقة  احلادية والع�سرون

تناولنا باحللقات ال�سابقة خ�سائ�س الكمال عند الئمة الأطهار 
من اأهل بيت النبي -- اخلا�سة بقدرتهم على الخبار بالغيب 

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

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

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

خصائص الكمال في آل محمد 
صلوات الله عليهم

دعوة ال حممد صلوات اهلل عليهم للكمال

في رحاب الطاهرينفي رحاب الطاهرين

جمادى االآخرة  � 1438 ه�30



وقد  اال�صام.  على  اخل��روج  يف  علم   بغر  الفتيا  يف  التعدد  يت�صبب  قد 
التي  املخالفة  تلك  عواقب  من  �صديدا  حتذيرا  الزهراء  �صيدتنا  حذرت 
اعقبت موت ر�صول اال�صام �صلى اهلل عليه واآله و�صلم، يف خطبتها حيث 

و�صفت تلك املخالفة بقولها �صلوات اهلل عليها:
جهنم  واإن  �سقطوا  الفتنة  يف  )األ  الفتنة!!!  خوف  )زعمتم 
ــى  واأن بــكــم؟!  وكــيــف  منكم!  فهيهات  بالكافرين(،  ملحيطة 
واأحكامه  ظاهرة  اأمــوره  اأظهركم  بني  اهلل  وكتاب  توؤفكون؟! 
وا�سحة  واأوامـــره  لئحة  وزواجـــره  باهرة  واأعــالمــه  ــرة  زاه
وقد خلفتموه وراء ظهوركم.. اأرغبة عنه تريدون؟ اأم بغريه 
دينا  الإ�سالم  غري  يتبع  )ومن  بدل:  للظاملني  بئ�س  حتكمون؟ 
فلن يقبل منه وهو يف الآخرة  من اخلا�سرين(، ثم مل تلبثوا 
تورون  اأخذمت  ثم  قيادها،  وي�سل�س  نفرتها  ت�سكن  اأن  ريث  اإل 
وقدتها وتهيجون جمرتها وت�ستجيبون لهتاف ال�سيطان الغوي، 
واإطفاء اأنوار الدين اجللي، واإهمال �سنن النبي ال�سفي ت�سربون 
وال�سراء،  ارتغاء، ومت�سون لأهله وولده يف اخلمرة  ح�سوا يف 
وي�سري منكم على مثل حز املدى ووخز ال�سنان يف احل�سا واأنتم 
اأفحكم اجلاهلية تبغون ومن   ( لنا،   اإرث  اأن ل  الآن تزعمون 

اأح�سن من اهلل حكما لقوم يوقنون()1 (.
 ومل يكن قولها عليها ال�صام هذا اال احلق وال�صدق والعدل وهي تعلن 

للماأ:
)اأيها النا�س اعلموا اأين فاطمة و اأبي حممد )�سلى اهلل عليه 
واله و�سلم( اأقول عودا وبدوا ول اأقول ما اأقول غلطا ول اأفعل 
ما اأفعل �سططا) َلَقْد جاَءُكْم َر�ُسوٌل ِمْن اأَْنُف�ِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه ما 

ْم َحِري�ٌس َعَلْيُكْم ِبامْلُوؤِْمِننَي َروؤٌُف َرِحيٌم()2 ( . َعِنتُّ
جعل  املبن؛  امل�صل  العدو  وطاعة  وهولها،  وظامها  الفتنة  طوفان  ان 
مات  من   ( وال��ه:  عليه  اهلل  �صلى  االعظم  الر�صول  قول  ين�صون  النا�ض 
ومل يعرف اإمام زمانه مات ميتة جاهلية( )3 ( او من مات ولي�ض 
يف عنقه بيعة الإمام مات ميتة جاهلية( ، بل وظفوه ليكون الطلقاء ائمة 

واملطهرون بن�ض الكتاب خوارجا!!!؟؟؟
االمة ففي  قيادة  املع�صوم يف  وفعالية  ل�صرورة وجود  توكيد  القران  ويف 
االأئمة  ه��وؤالء  تقرن طاعة  فاالآيات   .. املعنى  االي��ات جند هذا  كثر من 
واأم��ر عباده  ع��ب��اده،  اأم��ور  تعاىل  ه��م اهلل  والرّ الذين  ال��ه��داة  اأو  ال��ن��ذر، 

بطاعتهم وباالإقتداء بهم، قال تعاىل:
َة َفاإِْن َيْكُفْر ِبَها  ُبوَّ ْكَم َوالنُّ )اأُْوَلِئَك الَِّذيَن اآَتْيَناُهْم اْلِكَتاَب َواحْلُ
ْلَنا ِبَها َقْومًا َلْي�ُسوا ِبَها ِبَكاِفِريَن * اأُْوَلِئَك الَِّذيَن  َهوؤُلِء َفَقْد َوكَّ

َهَدى اهلُل َفِبُهَداُهْم اْقَتِدِه.. ( )4 ( .
وقوله تعاىل: 

َظَلُموا  اإِْذ  اأَنَُّهْم  َوَلْو   ِ ِباإِْذِن اهللَّ ِلُيَطاَع  اإِلَّ  َر�ُسوٍل  ِمْن  اأَْر�َسْلَنا  )َوَما 
�ُسوُل َلَوَجُدوا  َ َوا�ْسَتْغَفَر َلُهُم الرَّ اأَْنُف�َسُهْم َجاُءوَك َفا�ْسَتْغَفُروا اهللَّ

ابًا َرِحيمًا( )5( . َ َتوَّ اهللَّ
وقوله تعاىل:

�ُسوَل َواأُويِل اْلأَْمِر  َ َواأَِطيُعوا الرَّ َها الَِّذيَن اآَمُنوا اأَِطيُعوا اهللَّ  )َيا اأَيُّ
�ُسوِل اإِْن ُكْنُتْم  ِ َوالرَّ وُه اإِىَل اهللَّ ِمْنُكْم َفاإِْن َتَناَزْعُتْم يِف �َسْيٍء َفُردُّ

ِ َواْلَيْوِم اْلآِخِر َذِلَك َخرْيٌ َواأَْح�َسُن َتاأِْوياًل( )6 (. ُتوؤِْمُنوَن ِباهللَّ
ومثل ذلك كثر جدًا يف القراآن..

االإمام  وجود  وجوب  �صرورة  ال�صرورتن،  لتازم  وا�صح  بيان  هذا  ويف 
املع�صوم؛ الر�صول النبي؛ اأو النذير الهادي، يف كل زمان ومكان، و�صرورة 

وجوب طاعته امتثااًل الأمر اهلل تعاىل.
من  احلقيقة،  عن  باحث  اإن�صان  كل  نف�ض  يف  تتبادر  ت�صاوؤالت  هناك  اإن 
املع�صوم،  وجود  وجوب  اإجابتها،  يف  جند  قوم؛  او  لون  اأي  او  جن�ض  اأي 
لتحقيق معاين  ال�صرورتن معاً،  يعني لزوم حتقيق  ووجوب طاعته، مبا 
االأر�ض؛  الكمال يف  االإن�صان كخليفة وهو غاية  تعاىل يف خلق  اإرادة اهلل 

كما قال تعاىل:
َقاُلوا  َخِليَفًة  اْلأَْر�ــِس  يِف  َجاِعٌل  اإِينيِّ  ِلْلَمالِئَكِة  َك  َربُّ َقاَل  )َواإِْذ 
ُح ِبَحْمِدَك  َماَء َوَنْحُن ُن�َسبيِّ َعُل ِفيَها َمْن ُيْف�ِسُد ِفيَها َوَي�ْسِفُك الديِّ اأََتْ

�ُس َلَك َقاَل اإِينيِّ اأَْعَلُم َما ل َتْعَلُموَن( )7 ( . َوُنَقديِّ
لوالية  الرحيم،  الرحمن  قبل  من  يكلف  الذي  هل  الت�صاوؤالت:  هذه  من 
التكليف خمتارًا  ذلك  يكون يف  زعيمًا،  اأو  قائدًا  اأو  النا�ض؛ حاكمًا  اأمور 

اأو جمربًا؟
 وهل ت�صح االإمامة مبعناها الكوين لغر املع�صوم كمعنى لكمال اخللق؟.
ان  القادمة  للحديث �صلة يف احللقة  لكل ذي ب�صرة.  وا�صح  واجل��واب 

�صاء اهلل تعاىل.

  1 ( بيت االأحزان- ال�صيخ عبا�ض القمي )�ض: 146(

  2( وردت م�صادر حديث �صيدتنا الزهراء هذا يف ال�صفحات ال�صابقة.
   3( عن �صلمان، ومن اأبي ذر، ومن املقداد حديثا عن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله اأنه قال: من مات ولي�ض 

له امام، مات ميتة جاهلية. ثم عر�صه على جابر وابن عبا�ض، فقاال: �صدقوا وبروا، وقد �صهدنا ذلك و�صمعناه 
من ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله، وان �صلمان قال: يا ر�صول اهلل انك قلت: من مات ولي�ض له اإمام، مات ميتة 
جاهلية، من هذا االمام يا ر�صول اهلل؟ قال: من اأو�صيائي، يا �صلمان، فمن مات من امتي ولي�ض له اإمام منهم 

يعرفه فهى ميتة جاهلية، فان جهله وعاداه، فهو م�صرتك، وان جهله ومل يعاده ومل يوال له عدوا فهو جاهل ولي�ض 
مب�صرك)) رواه ال�صدوق يف االكمال )�ض 431(.

 4 ( االأنعام -90.
 5 (  الن�صاء- 64.
  6 ( الن�صاء- 59.

   7( البقرة:30
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هم�س قصيدةقصيدة

• نذير املظفر

على وجع الرمال
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ــــــــــــْزاأُر  َي ــــَك  ــــوُت ـــــ ـــــ ــــسَ � الأْحـــــــــــــــــــَراِر  ـــــــــْوَرِة  �ـــــــــسُ يف 

ــــــــــــــــــــــْوَرُه ـــــــــــــــه َوُن ــــــــــــــــــــــْراآِة الإل ــــــــرَّ ِم َيـــــــــــــا  �ــــــــسِ

ـــــى عـــلـــى ـــــق ـــــل ــــك امل ــــق ــــس ــــــى دعــــــــائــــــــك عــــ� ــــــم ــــــس اأ�

ـــــــــو قـــلـــتـــهـــا ــــــــــــان انـــــــتـــــــظـــــــار اإ�ــــــــــــــســــــــــــــارًة ل ك

ـــــا  ـــــده ـــــي ــــــــــــــــــــِه رغ ــــــــَت يـــــــــا ظــــــــــــّل الإل ــــــــي فــــــــاأب

ـــرب ـــس ـــ� ـــــك ي ـــــــــــاد قــــــيــــــد قـــــــــمـــــــــاِط طـــــفـــــل مـــــــــا ع

ـــــــــ ــــت اآل ــــي ــــق ــــس قــــــــّدمــــــــت طـــــفـــــلـــــك لــــلــــ�ــــســــهــــام �

ــــــــــــه  ــــــت الإل ــــــق ــــــان مبــــــ�ــــــســــــاحــــــة الــــــعــــــيــــــنــــــني ع

غــــمــــاـ ــــــــسِ  ــــــــد� ق خـــــــو�ـــــــس  ــــــــن  ع ــــــــرتْب  ــــــــغ ت مل 

يــــغــــّيـــــ عـــــطـــــ�ـــــسٌ  ل  �ـــــســـــفـــــتـــــاَك  ـــــــْت  ـــــــع ـــــــرتّف ف

ــــــْن ــــــَف َم ــــــزي واأعـــــــــــــــرَت حــــــــّرا�ــــــــسَ الـــــ�ـــــســـــمـــــاِء ن

ـــــــــّودْت ـــــــــس � وجـــــــــــــــوه  يف  ـــــق  ـــــط ـــــن ي وانـــــــــــثـــــــــــال 

ــــاـ ــــت ــــي ــــٌر ِبـــــطـــــّفـــــك وال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ َث َوِلــــــــَزْيــــــــَنــــــــٍب اأَ

ـــاه ـــف ـــس � يف  الـــــتـــــعـــــّطـــــ�ـــــسُ  ـــــــــــــوَف  اخل ــــــُر  ــــــّط ــــــق وي

ــــاَبــــَقــــْت ــــــَراُط َتــــ�ــــسَ ــــــ�ــــــسيِّ ـــــطـــــفيِّ ال ــــاحــــَب ال َيــــــا �ــــس

ــــــــْم َوْجـــــــــــــــــــــــــــــٌه ُيــــحــــاـ ــــــــُه ــــــــاأَنَّ ــــــــــــوَن َب ُع ــــــــــــدَّ امْلُ

ــــالِلــــِهــــْم �ــــسَ َلــــــْيــــــَل  قــــــْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت  اأََرّ ـــــــٍة  ـــــــَف َوْق يِفْ 

ـــــاَغـــــُروا ــــــــَف ِظــــــالِلــــــِهــــــْم َفـــــَتـــــ�ـــــسَ ـــــَت زي ـــــْح ـــــسَ ـــــ� َوَف

ــــُح َمــــــــْن َبـــَغـــى ــــ�ــــسُ ــــْف ــــــاَك وكـــــنـــــَت َت ــــــَط ــــــَرٌف ُخ ــــــسَ �

ـــــــــــــــــــــــــــُهـــْم �ـــسُ َبـــاأْ ُف  ُيـــــــَعـــــــَرّ َل  ـــَك  ـــسِ ـــ� ـــْم ـــسَ � اأَْبـــــــَنـــــــاُء 

ـــٍد ــــ ــــ ــــ ــــ ـــْوِع ــــِة َم ك ِمــــــــْن َتــــقــــيَّ ــــــرْبَ ـــــــــَت �ــــــسَ ـــــــــَرْغ اأَْف

ــــــــا ــــــــَداُدَه ــــاُء ِم ــــم ــــس ــــ� ــــــــَح ال ــــــــّرِي ــــــــَك ال ــــــــَه ـــــــا َوْج َي

ـــــٍق ـــــس عـــــا� مـــــــوعـــــــد  جـــــفـــــنـــــيـــــك  يف  ــــــــــاأَت  ــــــــــب خ

ـــــِدي ـــــاِئ ـــــسَ ـــــ� َق ــــــــَراُر  ــــــــ�ــــــــسِ اْخ اهلل  ــــــَة  ــــــع دم ــــــــا  َي

ــــــٍة َب ــــــرُتْ ـــُمـــْو�ـــِس ِب ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــَذْرِت اآَيــــــــــــاِت الـــ�ـــسُّ ــــــــَب َف

ـــــــِع ِبــــُحــــْلــــِمــــِه ـــــــْي ِب ـــــــرَّ ــــُط َيــــــــا َنـــــــْهـــــــَر ال ــــب ــــس َيــــــــا �

ــــْن ِم ـــــوِت  ـــــاُغ ـــــطَّ ال اإِىَل  ــــَكــــُنــــوا  �ــــسَ ـــــــْن  َم ـــــــْوَك  َخـــــــاُن

َعـــَلـــى ــــوا  ــــُب ــــَك ــــسَ � ْذ  اإِ ـــــــِل  ـــــــْه اجْلَ اآُل  ــــــــْوَك  ــــــــاُن َخ

ــــ ـــل ـــــــْوَن َخ ـــــــ�ـــــــسُ ــــــــُهــــــــْم مَيْ ُعـــــــــوَن ِبــــــــاأَنَّ ُهـــــــــْم َيـــــــــدَّ

ــــــْم ــــــِه ــــــوِن ُعــــــُي َوَراِء  ــــــــــــــــــــــٍة  َزاِوَي ـــــــــــليِّ  ُك يِفْ 

ـــى ـــَغ ُهـــــــــْم َط ُ َُ ـــــــــ ْك ـــــِم ُحــــــــــْزِن الأَْر�ـــــــــــــسِ اأَ ـــــْج ـــــَح َوِب

ُروا ــــــرَّ ــــــَك ــــــَت َرْت َف ـــــــــرَّ ـــــــــَك مـــــــَــــــــــــــــاِن َت ـــــــى الـــــزَّ َوَعـــــــَل

ــــُروا ــــسَّ ــــ� ــــَك ـــــَغـــــاُة َت ـــــاَك الـــــطُّ ــــــ َ ــــــ ـــــَراي َوَعــــَلـــــــــــــــــــى َم

ــــــُر ــــــَه ــــــْق ــــــــــال ُي ــــه ال ـــــــــرمـــــــــال بــــهــــمــــ�ــــس ــــــــــع ال وج

ــــــــِدُر ــــــــْق ـــــــّرِت الأبــــــــــعــــــــــاُد بــــــاأ�ــــــســــــًا َي ـــــــس ـــــــ� لخ

ـــــري ـــــغ ـــــت ي ل  اهلل  اأن  ــــــــــمــــــــــت  وعــــــــــل

ــــــاه يــــــــقــــــــّرُر ــــــس ــــــ� ـــــــــن ع ــــــم م ــــــه ــــــس ــــــسٌ و� ــــــ� ــــــط ع

ــــــّرُر ــــــح ــــــت ي ـــــــــواحـــــــــه  ن  ،، ــــــاء  ــــــم ــــــس ــــــ� ال ــــــــــــام  ـ

ـــــــُر ـــــــح ـــــك اأب ـــــن ــــــــــــــزف عـــــي مـــــــــع الـــــــطـــــــفـــــــوف ون

ــــــــرب ــــــــيُّ جـــــــرحـــــــك اأك ــــــــل ـــــــرهـــــــا كــــــرّبتــــــهــــــا وع ـ

ميـــــكـــــُر بــــــــغــــــــريك  ظــــــــمــــــــٌا   ، راأَيــــــــــــــــــــــــُه  ــــــــــــُر  ـ

املـــــــعـــــــرُب وعــــــــــــــــــزَّ  ربٍّ  عـــــــلـــــــى  ـــــــــــــــــــــدوا  وف

ــــــــرى خـــــــطـــــــايـــــــاهـــــــم مــــــــ�ــــــــســــــــاٌء اأحـــــــمـــــــر ــــــــع ب

يـــــتـــــ�ـــــســـــّحـــــُر غــــــــربــــــــة  يف  حــــــزنــــــهــــــم  ـــــــمــــــى 

ـــــر ـــــّف ـــــع ـــــت ي اإذ  واملـــــــــــــــــــــــاء  ــــــــغــــــــارهــــــــا  �ــــــــس

ـــُر ــــ ـــوث ــــَك ك ـــــ ِ ـــــ ـــــ ــــْدي ــــَه ــــــــَرى ِب ـــــــــــــَواوؤُُه َو�ــــــــسَ اأَ�ـــــــــــــسْ

َيـــْقـــُفـــــــُر َوْجـــــــــــٍه  ــــَر  ْـــــ َغــــيـــــ ــــَح  ــــالِم ـــــ َ ـــــ م ل   .. ول 

ُروا ــــــــــنْيَ َتــــــــَكــــــــدَّ ـــــــــــــاِء ِح َ ـــــَت َوْجــــــــــــَه امْل ـــــَف ـــــسَ ـــــ� َوَك

ــــــاأَُروا ــــــْث ــــــَي ـــَن ِل ـــرْي ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ِ ــــ ـــس ـــا� َفــــــــاأَتــــــــاَك ُكــــــــلُّ اخَل

وا ُ َُّ ـــــــ ـــــــَع ـــــُطـــــُوَن َت ــــــى ُخـــــَطـــــــــــاَك الـــــَقـــــا�ـــــسِ ــــــل َوَع

ُروا ــــــَدّ َتــــــ�ــــــسَ اْلــــــَبــــــَغــــــاِء  َداِهـــــــــَيـــــــــِة  َوْجــــــــــــِه  يَف 

ـــــــُر ــــ ــــ ــــ ــــــْوِب َوْجـــــــِهـــــــَك َواْلــــــــــِرَيــــــــــاُح ُتـــَفـــ�ـــسيِّ ــــــُب ــــــُه ِل

ُ َُ اأَْكـــــــــــــــــ َوْجــــَهـــــــــــــــــــَك  اأَنَّ  َتـــــــْعـــــــِرُف  يـــــــْــــــــــُح  والـــــريِّ

يـــــــتـــــــاأّخـــــــُر ل  اأخـــــــــــــــــــاَك  اأّن  وعــــــــــرفــــــــــَت 

ُ َُ ــــ ــــْن ــــَداَك َعـــــــَلـــى ُتـــــــَرابــــِـــــــــــَك ُي ـــــ ـــــ َ ـــــ َحـــاَكـــــــــــى ن

ـــُر ـــُم ـــْث ـــَت ـــاِء َف ــــ َ ــــ ـــي ـــ�ـــسيِّ ــى لأَْحــــَفــــــــــــــاِد ال ــَق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــسْ ــ� ُت

ـــَهـــُر ــــــــْوُءَك َيـــ�ـــسْ ـــــــِم �ــــــــسَ ـــــــْل ـــــَفـــــاِف احْلُ َوعــــــَلــــــى �ـــــسِ

ُروُا ـــــــــــــــــــدَّ ـــــــِفـــــــَراَرَك �ــــسَ ــــِطــــيــــَئــــِة ل�ـــــــسْ ـــــِر اخْلَ ـــــْف ُك

وا ُ ـــــــــــــــرتَّ ــــْم َوَتـــ�ـــسَ ــــُه ـــــ ـــــ ــــَت ــــاِر اْحــــِتــــَمــــــــــــــاِلــــَك َزْي َـــــ نـــــ

ــرُبُ ـــ ـــ ـــ ــْك ـــاِرَك َت ــــ ــــ ــــ ـــ�ـــسَ ـــــــــــــــــــــــــــاَفـــُة َعــــــْن َم ـــــَفــــَك َوامْلـَــ�ـــسَ

ــــُروا َث ْ َُ ــــ ـــــ ـــــ ـــــُرْوَك َف ـــــَذكَّ ــــــ ــــــ ـــالِم َت ــــ ــــ ــــ َ ـــكــــ ُعـــْمـــــــــــــــي اْل

ُ ُِ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ اأُْك ل  ــى  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــَغ َط ـــْم  ـــَرُه ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َ ـــثــــ اأَْك َولأَنَّ 
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الف�سل الأول
ينق�سم ما ي�ستعمل فيه لفظ املاء اإىل ق�سمني:

االأول: ماء مطلق، وهو: ما ي�سح ا�ستعمال لفظ املاء فيه بال م�ساف 
اإليه، كاملاء الذي يكون يف البحر اأو النهر اأو البئر اأو غري ذلك، فاإنه 
ي�سح اأن يقال له: ماء، واإ�سافته اإىل البحر مثاًل للتعيني ال لت�سحيح 

اال�ستعمال.
املاء فيه بال  ا�ستعمال لفظ  الثاين: ماء م�ساف، وهو: ما ال ي�سح 
اإال  )ماء(  له  يقال  ال  فاإنه  الورد،  وماء  الرمان،  كماء  اإليه،  م�ساف 

جمازاً، ولذا ي�سح �سلب املاء عنه.
الف�سل الثاين
حكم املاء املطلق

املاء املطلق اإما ال مادة له، اأو له مادة:
واالأول: اإما قليل ال يبلغ مقداره الكر، اأو كثري يبلغ مقداره الكر.

والقليل ينفعل مبالقاة النج�س، وكذا املتنج�س على تف�سيل ياأتي يف 
اإذا كان متدافعاً بقوة فالنجا�سة تخت�س حينئٍذ  امل�ساألة )415(، نعم 
�سواء  منه،  املتدافع  اإىل  ت�سري  وال  اإليه،  واملتدافع  املالقاة  مبو�سع 
اإىل  امليزاب  من  املن�سّب  كاملاء  االأ�سفل،  اإىل  االأعلى  من  جارياً  اأكان 
املو�سع النج�س، فاإنه ال ت�سري النجا�سة اإىل اأجزاء العمود املن�سب، 
ف�ساًل عن املقدار اجلاري على ال�سطح، اأم كان متدافعاً من االأ�سفل 
اإىل االأعلى، كاملاء اخلارج من الفوارة املالقي لل�سقف النج�س، فاإنه ال 
ت�سري النجا�سة اإىل العمود، وال اإىل ما يف داخل الفوارة، وكذا اإذا كان 

متدافعاً من اأحد اجلانبني اإىل االآخر.
واأما الكثري الذي يبلغ الكر، فال ينفعل مبالقاة النج�س، ف�ساًل عن 
املتنج�س، اإال اإذا تغري بلون النجا�سة اأو طعمها اأو ريحها تغرياً فعلياً 

اأو ما هو بحكمه كما �سياأتي.
يوافق  و�سفها  كان  اأو  لها،  و�سف  ال  النجا�سة  كانت  اإذا   :33 م�ساألة 
الو�سف الذي يعّد طبيعياً للماء، مل ينج�س املاء الكر بوقوعها فيه 
واإن كانت مبقدار لو كان لها خالف و�سف املاء لغرّيه، واأما اإذا كان 
يوافق  للماء  طبيعي  غري  و�سف  عرو�س  التغري  فعلية  عدم  من�ساأ 
ــ كما لو مزج بال�سبغ االأحمر مثاًل قبل وقوع الدم  و�سف النجا�سة 
فيه ــ فاالأحوط لزوماً االجتناب عنه حينئٍذ، الأن العربة بكون من�ساأ 
تعد  التي  االأو�ساف  من  له  مبا  وغلبته  املاء  قاهرية  التغري  عدم 

طبيعية له ال اأمراً اآخر.

اأق�سام املياه واأحكامها
كتاب الطهارة

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

مسائل شرعيةمسائل شرعية

منهاج ال�ساحلني

موقع مكتب املرجع الديني الأعلى 
)(سماحة ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين�

ال�ستفتاءات  ال�سرعية

مزاحمة املاّرة
ال�سوؤال:

 لدّي حمل يف بناية تتكون من خم�سة حمالت تارية 
وحملي يقع يف ركن البناية و�ساحب البناية ياأخذ منّي 
بدل ايجار اأزيد من بقية املحال بحجة اأّن اأمام حملي 

م�ساحة كبرية فارغة من الر�سيف فهل يجوز يل ا�ستغالل 
تلك امل�ساحة؟

اجلواب: ل يجوز اذا كان فيه مزاحمة للمارة بل يلزم 
اللتزام بالنظام املرعي يف هذا املجال.

ال�سوؤال:
 ما حكم ا�ستخدام ال�سوارع و الأر�سفة لبيع الأثاث 

والب�سائع؟
اجلواب: ل يجوز اذا كان مزاحمًا للمارة و�سري املركبات.

ال�سوؤال:
 ما حكم ل�سق الإعالنات على الواجهات اخلارجية 

للجدران اململوكة لاَلخرين؟
اجلواب: ل يحق للم�سلم ل�سق الإعالنات، اأو كتابة 

الكتابات، اأو ما �ساكلها على الواجهات اخلارحية 
للجدران اأو البيانات اململوكة لغريه، اإل اإذا علم بر�سا 

مالكها بذلك.

ال�سوؤال:
 هل يجوز و�سع ما ي�سّر بال�سالكني يف الطرق العامة؟
اجلواب: ل يجوز للمكلف و�سع ما ي�سرًّ بال�سالكني 

لأي طريق عام ، من م�ساة وغريهم �سواء كان البلد من 
البلدان الإ�سالمية، وغري الإ�سالمية
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◄ اإعداد: هيئة التحرير

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

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

م�ساألة 1(: يجب على كل مكلف مل يبلغ رتبة 
الجتهاد، اأن يكون يف جميع عباداته، ومعامالته، 
و�سائر اأفعاله، وتروكه: مقلدا، اأو حمتاطا، اإل اأن 

يح�سل له العلم باحلكم، ل�سرورة اأو غريها، كما يف 
بع�س الواجبات، وكثري من امل�ستحبات واملباحات.

م�ساألة 2(: عمل العامي بال تقليد ول احتياط 
باطل ل يجوز له الجتزاء به، اإل اأن يعلم 

مبطابقته للواقع، اأو لفتوى من يجب عليه تقليده 
فعال(.

م�ساألة 3(: الأقوى جواز ترك التقليد، والعمل 
بالحتياط، �سواء اقت�سى التكرار، كما اإذا ترددت 

ال�سالة بني الق�سر والتمام اأم ل، كما اإذا احتمل 
وجوب الإقامة يف ال�سالة، لكن معرفة موارد 

الحتياط متعذرة غالبا، اأو متع�سرة على العوام(

م�ساألة 1: يجب على كّل مكلَّف مل يبلغ رتبة الجتهاد 
اأن يكون يف جميع عباداته ومعامالته و�سائر اأفعاله 

وتروكه مقلدًا اأو حمتاطًا، اإل اأن يح�سل له العلم باأنه 
ل يلزم من فعله اأو تركه خمالفة حلكم اإلزامي و لو 

مثل حرمة الت�سريع، اأو يكون احلكم من �سروريات 
الدين اأو املذهب ــ كما يف بع�س الواجبات واملحرمات 

وكثري من امل�ستحبات واملباحات ــ ويحرز كونه منها 
بالعلم الوجداين اأو الطمئنان احلا�سل من املنا�سئ 

العقالئية كال�سياع واإخبار اخلبري املطلع عليها.
م�ساألة 2: عمل غري املجتهد بال تقليد ول احتياط 

باطل، مبعنى اأنه ل يجوز له الجتزاء به ما مل يعلم 
مبطابقته للواقع، اإل اأن يح�سل له العلم مبوافقته 
لفتوى من يجب عليه تقليده فعاًل، اأو ما هو بحكم 

العلم باملوافقة، كما �سياأتي بع�س موارده يف امل�ساألة 
احلادية ع�سرة.

م�ساألة 3: يجوز ترك التقليد والعمل بالحتياط، 
�سواء اقت�سى التكرار كما اإذا ترددت ال�سالة بني 

الق�سر والتمام، اأم ل كما اإذا احتمل وجوب الإقامة يف 
ال�سالة، لكن متييز ما يقت�سيه الحتياط التام متعذر 
اأو متع�سر غالبًا على غري املتفقه، كما اأن هناك موارد 

يتعذر فيها الحتياط ولو لكون الحتياط من جهة 
معار�سًا لالحتياط من جهة اأخرى، ففي مثل ذلك لبد 

لغري املجتهد من التقليد.

ه(  �ض �صررّ بن اآية اهلل العظمى املرحوم ال�صيد اأبي القا�صم اخلوئي)قدرّ
واآية اهلل العظمى ال�صيد علي احل�صيني ال�صي�صتاين)دام ظلرّه الوارف(

اآراء فقهّية

التقليد

لنتفقهلنتفقه
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 ا�سمه ون�سبه:
�صعد بن مالك بن �صيبان بن عبيد االأن�صاري اخلزرجي، م�صهور 

بكنيته )اأبو �صعيد(.

 ولدته:
ُولد يف ال�صنة العا�صرة قبل الهجرة.

 جوانب من حياته:
�صهد اأبو �صعيد اخلدري اخلندَق وبيعة الر�صوان، وقال اأبو �صعيد: 
بيدي  ياأخذ  اأبي  ابن ثاث ع�صرة، فجعل  واأنا  اأُحد  يوم  ُعر�صُت 
ويقول: يا ر�صول اهلل اإنرّه عبل – �صخم – العظام، و جعل نبي اهلل 
به، ثم قال  د يف النظر وي�صِورّ )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( ي�صِعرّ

ين. ُه(، فرَدرّ )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم(: )ُرَدرّ
االأن�صار،  من  امل�صهورة  البارزة  والوجوه  ال�صحابة  اأحد  كان   
ثن الكبار، ويف عداد رواة حديث الغدير، وحديث  وكان من املحِدرّ

املنزلة.
مع  فة  م�صِررّ مواقف  لهم  كانت  الذين  ال�صحابة  ء  اأِجَارّ من  وُيعدرّ 
اأئمة اأهل البيت )عليه ال�صام(، ومن الذين �صهدوا لعلي )عليه 

ال�صام( بالوالية يوم الغدير.
 ُروي اأن علًيا )عليه ال�صام( قام فحمد اهلل واأثنى عليه، ثمرّ قال: 
اإاَلرّ قام(، فقام �صبعة ع�صر  )اأن�ِصُد اهلل من �صهد يوم غدير ُخٍمرّ 

رجًا، وكان اأبو �صعيد اخلدري منهم.
 ومل يرتك مرافقة اأمر املوؤمنن علي )عليه ال�صام(، وكان اإىل 

جانبه يف معركة النهروان.

احلق،  �صوت  اإليه  ليو�صل  �صفيان  اأبي  ابن  معاوية  اإىل  ذهب   
بعد  لل�صرب واالعتداء على يد جي�ض يزيد بن معاوية،  �ض  وتعَررّ

ة. واقعة احلَررّ
واآله  عليه  اهلل  )�صلى  االأعظم  الر�صوَل  املع�صومن  من  عا�صر   
و�صلم(، واالإمام علًيا، واالإمام احل�صن، واالإمام احل�صن، واالإمام 

ال�صجاد )عليهم ال�صام(.
 ما قيل فيه:

اأ�صحاب ر�صول  ال�صام(: )كان من  ال�صادق )عليه  االإمام  قال 
اهلل )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم(، وكان م�صتقيًما(.

وقال ابن كثر: كان من جنباء ال�صحابة، وف�صائهم، وعلمائهم.
االأن�صار،  اأفا�صل  �صعيد من  اأبو  وكان  البغدادي:  وقال اخلطيب 
وحفظ عن ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( حديًثا كثًرا.
بن  الف�صل  عن  وحذيفة  م�صعود  ابن  ترجمة  يف  الك�صي  وروى   
املوؤمنن  اأمر  اىل  رجعوا  الذين  ال�صابقن  من  ذكر  انه  �صاذان 

)عليه ال�صام( وعد جماعة منهم ابو �صعيد اخلدري )ر�ض(.
 نقل العامة يف اآخر الباب االول من اخلا�صة عن الربقي انه 

من اال�صفياء من اأ�صحاب امر املوؤمنن )عليه ال�صام(.
 وفاته:

بالبقيع،  ودفن  ه�،   74 �صنة  عليه(  اهلل  )ر�صوان  اخلدري  تويف 
وقيل غر ذلك.

ال�سالمي ح�سني  مع التابعينمع التابعين• اعداد: 

اأبو �سعيد اخلدري
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ُكميل بن زياد النخعي )ر�صوان اهلل عليه()7 ق.ه� – 82 ه�(
 ولدته:

 ُولد باليمن يف ال�صنة ال�صابعة قبل الهجرة.
 اإ�سالمه:

اأ�صلم �صغرًا، واأدرك النبي )�صلى اهلل عليه واآله(، وقيل اأنه مل 
يره.و ارحتَل مع قبيلته اإىل الكوفة يف بدء انت�صار االإ�صام، وكان 

من �صادات قومه، وله مكانة ومنزلة عظيمة عندهم.
 ابتداأ ظهوره على ال�صاحة االإ�صامية يف عهد عثمان، اإذ كان اأحد 
فات وايل  اأع�صاء الوفد القادم من الكوفة لاحتجاج على ت�صررّ

الكوفة عند عثمان.
 منزلته:

قال الذهبي: )كان �صريفًا، ُمطاعًا، ِثقة، عابدا(.
 وقال �صاحب مراقد املعارف: )كان ُكميل )ر�صوان اهلل عليه( 
تًا يف دينه، وكان عابدًا زاهدًا، ال تفرت �صفتاه عن تاوة  عاملًا، متثِبرّ

القراآن الكرمي، وذكر اهلل العظيم(.
 وقال ال�صيد اخلوئي: )جالة ُكميل، واخت�صا�صه باأمر املوؤمنن، 

من الوا�صحات التي مل َيدخلها َريب(.
 مواقفه:

الكوفة بوجه �صعيد بن  اأهل  االأ�صرت وجماعة من  وقَف مع مالك 
ب�صتان  ال�صواَد  اإَنرّ  قوله:  عليه  ي�صتنكرون  الكوفة،  وايل  العا�ض 

قري�ض.
اإىل  منها  العا�ض  بن  �صعيد  الكوفة  وايل  َنَفاُهم  الذين  من  كان 
ُنُفوا  الكوفة، ومنها  اإىل  اأعيدوا  ال�صام  باأمر عثمان، ومن  ال�صام 

اإىل حم�ض، ثم عادوا اإىل الكوفة، بعد خروج واليها منها.

دخل ُكميل بن زياد ومن كان معه بقيادة مالك االأ�صرت اإىل ق�صر 
االإمارة فور عودتهم، واأخرجوا ثابت بن قي�ض خليفة الوايل عليه، 
وايل  العا�ض  بن  �صعيد  اأثر ذلك منع  الكوفة على  اأهل  وا�صتطاع 
)عليه  طالب  اأبي  بن  علي  االإمام  اإليها.بايع  العودة  من  الكوفة 
ال�صام( بعد َمقتل عثمان، واأخل�ض يف البيعة، وكان من ثقاته. 
االأدعية  اأعظم  من  بدعاء  ه  واخت�صَرّ منه،  العلم  واأخذ  فازمه 
واأ�صماها، وهو الدعاء املعروف اليوم ب�)دعاء كميل(، لهذا قال 
اإنه حامل �ِصررّ االإمام علي )عليه ال�صام(.  عنه علماء الرجال، 
وكان  ن،  ِفرّ �صِ يف  ال�صام(  )عليه  علي  االإمام  مع  ا�صرتك  كما 
ال�صام(  )عليه  علي  االإمام  به  ون�صَرّ قومه.  يف  ُمَطاعًا  �صريفًا 
ة من الزمن، وعَيرّنه واليًا على )هيت(،  عامًا على بيت املال ُمَدرّ
على  ال�صيطرة  اإىل  تهدف  كانت  التي  معاوية  مِلَُحاوالت  ى  فت�صَدرّ
املناطق التي كانت حتت �ُصلطة االإمام علي )عليه ال�صام(.وبايع 
االإمام احل�صن )عليه ال�صام( بعد ا�صت�صهاد االإمام علي )عليه 

ال�صام(.
 �سهادته:

َجَدرّ  العراق من قبل مروان بن احلكم،  اج والية  احَلَجرّ تويِلرّ  بعد 
يف طلبه �صعيًا اإىل قتله، فاأخفى ُكميل )ر�صوان اهلل عليه( نف�صه 
من  العطاء  قطع  اج  احَلَجرّ اأن  اإاَلرّ  الزمن.  من  فرتة  اج  احَلَجرّ عن 
ُكميًا  ا�صطَررّ  ا  مَمرّ اإليه،  احلاجة  باأَم�ِضرّ  كانت  وقد  كميل،  قبيلة 
اأنا �صيخ  اإىل احلجاج، وقال )ر�صوان اهلل عليه(:  لت�صليم نف�صه 
كبر، قد َنَفَد عمري، ال ينبغي اأن اأحرم قومي عطاءهم.ف�صَرب 
يف  الكوفة،  ظهر  يف  عليه(  اهلل  )ر�صوان  وُدفن  عنقه،  احلجاج 

منطقة تدعى الثوية، وكان ذلك يف عام )82 ه�(.

كميل بن زياد النخعي
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•  ح�صن عبد االمرتـــأمـــالت

االت�صال  و�صائل  من  هامة  و�صيلة  وامل��وؤمت��رات  املعار�ض  تعترب 
من��اذج  اأو  منتجاتها  بعر�ض  ال�صركات  تقوم  حيث  باجلماهر 
وو�صائل  واإح�صائيات  واأ�صكال  بيانية  بر�صوم  معززة  خلدماتها 
اإي�صاح وغر ذلك مما قد جتده ال�صركات مهما و�صروريا الإي�صال 
اىل  ال�صركات  تلجاأ  قد  كما  فيه،   والتاأثر  املتلقي  اىل  ر�صالتها 
اأمام اجلمهور عن طريق عر�ض  ا�صمها وحت�صن �صورتها  تدعيم 

وتف�صر �صيا�صات املنظمة واجنازاتها واأهدافها . 
االأفراد  بن  اللقاء  فر�صة  توفر  املوؤمترات  اقامة  مزايا   واإن من 
امل�صاركن يف املوؤمتر ما يوؤدي اىل حتقيق كثر من املزايا النف�صية 
واملعنوية و التي قد يكون العائد املعنوي منها على اجلهة املنظمة 

للموؤمتر اأكرب بكثر من العوائد املادية.
اجليدة  و  اجلديدة  العاقات  لبناء  و�صيلة  املوؤمترات  تعترب  كما   
تعترب املوؤمترات ف�صا عن دورها يف اإمناء ال�صعور بالثقة و االأمان 
التقدير و  للم�صاركن،  كما ت�صبع املوؤمترات حاجات االعرتاف و 
املكانة للم�صاركن اإذ يعترب ح�صور املوؤمترات اأحد الو�صائل الفعالة 
لرفع الروح املعنوية للم�صاركن نظرًا لعملية اخلروج عن الروتن 
و الرتابة و التغير املطلوب و بذلك فهي فر�صة ال�صتعادة الن�صاط 

الذهني و اجل�صماين اأي�صا.
كما ينظر البع�ض اإىل املوؤمترات على اأنها اأحدى و�صائل التحفيز 
اإذا ما ا�صتملت املوؤمترات على تقدمي احلوافز  املعنوية خ�صو�صا 

واملكافاأة على التميز يف مو�صوعة املوؤمتر او على خلفيات اأخرى. 
على  احل�صور  ت�صاعد  امل��وؤمت��رات  يف  امل�صاركة  اأن  جند  هنا  من 
امل�صاركة  خ��ال  ذل��ك من  و  التميز  و  االإب���داع  و  اخل��اق  التفكر 
اأ�صبحت  اأن العاقات العامة يف املوؤمترات  يف طرح االأفكار، كما 
اأهدافها  وحتقيق  املوؤمترات  جناح  دعامات  من  اأ�صا�صية  دعامة 

املختلفة.

المهرجانات.. لماذا ؟
• ت�سوير: ر�صول العوادي �� �صاح ال�صباح• تقرير: حممود امل�صعودي

 منــــــــار العلـــــم واالخــــالص
مزار الصحابي سلمان المحمدي،

ال�سحابي �سلمان املحمدي، 
يكنى باأبي عبد اهلل، من 

اأ�سبهان من قرية يقال لها 
جي، ويعود تاريخ مرقده 
اإىل يوم وفاته، امل�سادف 

الثامن من �سهر �سفر �سنة 35 
للهجرة، حيث قام المام علي 
عليه ال�سالم بغ�سله وتكفينه 
ودفنه، توىل �سلمان املحمدي 

ولية املدائن يف عهد اخلليفة 
الثاين؛ بعدما افتتحت املدائن 

على يد امل�سلمني؛ وكان امري 
املوؤمنني علي بن ابي طالب 

)عليه ال�سالم( هو الذي 
ا�سار اىل �سلمان بقبول ولية 

املدائن. 
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مزاراتمزارات

 منــــــــار العلـــــم واالخــــالص
مزار الصحابي سلمان المحمدي،

أقسام ونشاطات
التقت  املحمدي  �صلمان  اجلليل  ال�صحابي  مرقد  عن  اكرث  تفا�صيل  وملعرفة 
امل�صاحلة  ورئي�ض جلنة  للمزار،  باالأمن اخلا�ض  جملة )الرو�صة احل�صينية( 
والتعاي�ض ال�صلمي يف املدائن، اال�صتاذ ح�صن هادي اجلبوري ليحدثنا اأوال عن 

ادارة املزار.
للمزار،  االأمانة اخلا�صة  املزار متكونة من  اإدارة  اجلبوري": 
اأق�صام؛  ثمانية  املزار  وي�صم  معاونن،  وثاثة  ونائبا،  امينا، 
وهي االإدارة، وال�صوؤون القانونية، وال�صوؤون الفكرية والثقافية، 
واالآل��ي��ات  واخل��دم��ات  النظام  وحفظ  وامل�صيف،  واالع���ام، 
ق�صم  بفتح  ال��ق��ري��ب  للم�صتقبل  خطة  ول��دي��ن��ا  وال�����ص��ي��ان��ة، 
امام  مفتوح  وامل��زار  الوافدين،  الزائرين  لكرثة  اال�صتثمار 

الزائرين على مدار 24 �صاعة.
على  وال��زي��ارات  املنا�صبات  يف  االعتماد  اىل  يدفعنا  وه��ذا 

ال  وهذا  فقط  منت�صبا   50 عددهم  املزار  على  القائمن  اعداد  الن  املتطوعن 

اف�صل  لتقدمي  وظيفية  درج��ات  لنا  تخ�ص�ض  بان  وطالبنا  للزيارات،   يكفي 
اخلدمات للزوار الكرام.  

امل��زار حت��دث اجلبوري قائا":  تقام يف  التي  وال��ن��دوات  امل��وؤمت��رات  ام��ا عن 
ملتقى  )�صلمان  موؤمتر  هو  ال�صريف  امل��زار  يف  تقام  التي  املوؤمترات  اهم  من 
ال�صحابي  بتاريخ  يعنى  دويل،  �صنوي  م��وؤمت��ر  وه��و  االدي����ان(، 
ال�صحابي  تاريخ  وكذلك  ال�صام،  عليه  املحمدي  �صلمان  اجلليل 
اهلل  ميان)ر�صوان  بن  حذيفة  املدائن  بوالية  �صبقه  الذي  اجلليل 
عليه(، وال�صحابة االجاء املدفونن بجواره، وكذلك يتحدث عن 
بطبيعة  عامة  تكون  اخرى  موؤمترات  اىل  ا�صافة  املدائن"،  تاريخ 
وامل�صاحلة،  ال�صلمي،  التعاي�ض  حول  موؤمترات  مثل   تخ�ص�صها 
الدينية، وغرها من  املرجعية  وفتوى  باملجتمع،  املرجعية  وعاقة 
املوؤمترات والن�صاطات الدينية والعلمية، و من �صمن االعمال التي 
ايام  تقام يف  التي  للمواكب احل�صينية  املزار  بهااي�صا؛ دعم  نقوم 

حمرم، و�صفر، الن املزار له تاأثر معنوي وتاأثر ديني على جنوب بغداد".
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توافد الزائرين
وعن االقبال الذي ي�صهده املزار للوافدين من الداخل واخلارج بن اجلبوري": 
خمتلف  م��ن  ال��زائ��ري��ن  م��ن  كبرة  اع���داد  ت��واف��د  ي�صهد  ال�صريف  امل���زار  ان 
واالأوربية،  واالإ�صامية  العربية  ال��دول  اغلب  من  وكذلك  العراق،  حمافظات 
وخ�صو�صا يف زيارة االربعن؛ فبعد انتهاء الزيارة يف كرباء املقد�صة يتوجه 

الكثر من زائريها اىل زيارة مرقد �صلمان املحمدي".

احتياجات ضرورية
واخلدمات  املزار  وتطوير  لدعم  وامللحة  ال�صرورية  االحتياجات  وفيما يخ�ض 
اإن املزار بحاجة اىل اعام لت�صليط ال�صوء عليه  التي يقدمها قال اجلبوري: 
وخ�صو�صا يف ما يتعلق بالناحية االمنية ونقل حقيقة املدينة الن الكثر يتجنبون 
املجيء ب�صبب الو�صع االمني وهذا خمالف للحقيقة، ا�صافة اىل احلاجة املا�صة 

اىل تعزيز وزيادة الكادر العامل يف املزار يف خمتلف اق�صامه. 

خصائص المزار
املهند�ض عبد الرزاق حمد عطية، النائب الفني 
�صلمان  مزار  يف  االعمار  جلنة  وع�صو  لاأمن، 
ا�صرحة  اربعة  على  يحتوي  امل��زار  املحمدي" 
)�صريح ال�صحابي �صلمان املحمدي وهو اول من 
ُدفن يف هذا املرقد، و�صريح ال�صحابي حذيفة 
بن اليمان و�صريح عبداهلل بن جابر االن�صاري 
- بعد ان مت نقل اجل�صدين الطاهرين يف عام 
نهر  يف  حينها  املياه  من�صوب  ارتفاع  اإثر   1932
بن  الطاهر  و�صريح  الطاهرين-   لقربيهما  والو�صول  الرتبة  وجرفه  دجلة 
كانت  2008م،   عام  يف  املزار  ا�صتام  وعند  ال�صام(،  عليهم  الباقر  حممد 
امل�صاحة بحدود 12 الف مرت مربع، وبعد قيام ادارة املزار ومن خال دائرة 
املنطقة  ا�صتماك م�صاحات من  ال�صيعي مت  والوقف  للمزارات  العامة  االمانة 
الكلية  امل�صاحة  ا�صبحت  حيث  واملواطنن،  البلدية  لدوائر  التابعة  املجاورة 
ت�صتغل اىل  امل�صاحة اال�صافية مل  الف مرت مربع، وهذه  امل�صتملكة بحدود 43 
ادارة  فارتاأت  لل�صقوط  االآيلة  الدواوين  بع�ض  وجود  ب�صبب  كامل،  ب�صكل  االن 

املزار ان تعيد بناءها ومن ثم ت�صرع بالبناء اجلديد.

المشروع الجديد
وفيما يخ�ض امل�صروع اجلديد للمزار بن عطية ان : امل�صروع اجلديد مل يكمل 
تقوم  التي  االعمال  خال  ومن  الكوثر  موؤ�ص�صة  ان  اال  املايل،  التق�صف  ب�صبب 
بها ببناء وترميم اغلب االماكن املقد�صة، ح�صل معها اتفاق بخ�صو�ض البدء 

بامل�صروع، حيث قامت املوؤ�ص�صة بت�صميم امل�صروع وو�صع اخلطط الازمة له.
الف  ال�صحن حوايل 20  اأن: م�صاحة  قال عطية  املزار  تفا�صيل  وبالعودة اىل 
ال�صمال  جهة  من  رئي�صيتان  اثنان  اب��واب   4 فيه  احلايل  ال�صحن  مربع،  مرت 
اجلنوبية  الباب  اما  بغداد،  من  القادمن  مدخل  ال�صمال  فجهة  واجلنوب، 
معتمدة  اجلديدة  الت�صاميم  اأن  كما  اجلنوب،  من  القادمن  للزائرين  فهي 
بنظر  واخذت  والعتبات،  املزارات  املنت�صرة يف كل  اال�صامية  الت�صاميم  على 
االعتبار فيها العمارة اال�صامية يف املناطق القريبة يف بغداد واملدائن، حيث 
مت ادخال ت�صاميم ال�صنا�صيل، ا�صافة اىل ت�صاميم القباب والعمارة اال�صامية 
على  يكون  �صوق  عن  عبارة  للمزار  ملحقات  ا�صافة  ومت  وغرها،  والزخرفة 
يكون  والثاين  جتاري  �صوق  فيه  االول  الطابق  بطابقن  للمزار  الغربية  اجلهة 
�صحي  وم�صتو�صف  للنذورات  مكتب  من  امللحقات  اىل  ا�صافة  امل��زار،  الإدارة 

وفندق، وهناك �صارع يرتبط مع ايوان ك�صرى.
اعالم المزار 

ومل يفت ادارة املرقد ال�صريف من امل�صاهمة يف تدعيم وبناء االن�صان عرب ن�صر 
ثقافة اهل البيت عليهم ال�صام، ب�صتى الو�صائل وعلى راأ�صها االعام ملا له من 

دور مهم يف هذا املجال.
وعن االن�صطة املن�صبة يف هذا املف�صل احليوي التي يقدمها املزار قال و�صام 
الرديني املوظف يف ق�صم االإعام: اإن الق�صم يقوم بالتوثيق جلميع منا�صبات 
املزار  يقيمها  التي  واملوؤمترات  ال�صام  عليهم  البيت  والوالدات الهل  الوفيات 
وملجال�ض العزاء التي تقام يف �صهري حمرم و�صفر، كا يقوم ببث ت�صجيل الأدعية 
 ، بوك  ون�صرها على �صفحة في�ض  املباركة  االدعية  الندبة وكميل وغرها من 
واالن لدينا موقع الكرتوين قيد االن�صاء �صيتم عن طريقه رفع جميع الن�صاطات 

التي تقام يف املزار ال�صريف.
واأ�صار الرديني اأنه: يف �صهر رم�صان تقام يف املرقد حمافل قراآنية تعاونية قد 
تكون مع العتبات املقد�صة او مدار�ض دينية اما يف االأ�صهر االخرى فلدينا تعاون 
املقد�صة،  العبا�صية  للعتبة  التابع  بغداد  فرع  الكرمي  القراآن  معهد  مع  م�صتمر 
اأن املزار  وكذلك لدينا تعاون مع املدر�صة القراآنية يف ق�صاء املدائن، م�صيفا 
لديه موكب ح�صيني مو�صوم با�صم )موكب �صلمان املحمدي( من اهايل الق�صاء 
االم��ام  ح��رم  يف  تنزل  التي  الكبرة  املواكب  من  ويعد  امل��زار  ا�صراف  وحت��ت 

احل�صن عليه ال�صام يف �صهر حمرم احلرام.
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مقاالتمقاالت

لكن مو�صوع احل�صد ال�صعبي هو او�صع من هذا التف�صر الب�صيط وال�صطحي، 
وال  بالعراق  ال  �صنية،  �صيعية  حرب  من  هناك  لي�ض  اأن  اأوال  التذكر  فيجب 
بغره من بلدان ال�صرق االو�صط. فاحلرب قائمة بن م�صروعن متناق�صن 
الثاين مقاوم بحت �صد  اما  ارهابي و�صهيوين،  ا�صتعماري  االأول  للمنطقة، 
يف  احلرب  اأن  كما  تدمرها،  حتاول  التي  املنطقة  يف  واتباعها  القوى  هذه 
العراق لي�صت بن ال�صيعة وال�صنة امنا هي حرب اقت�صادية وحرب من اجل 

الطاقة والهيمنة اخلارجية على هذا البلد.
علي  وكبرها  العراق  النجف يف  فتوى مرجعية  بعد  ال�صعبي  احل�صد  انطلق 
ال�صي�صتاين، الذي دعا اىل التطوع للدفاع عن العراق والذي �صمي خطاأ با�صم 
) اجلهاد الكفائي( بينما ت�صميته االقرب اىل الدقة هي)الدفاع الكفائي( 
اي�صا  ي�صم  ال�صعبي  احل�صد  اأن  جند  لذا  داع�ض،  ملحاربة  القوى  وجتميع 
امل�صرتك،  العي�ض  يوؤكد  ما   ، وتركمان وغرهم  وم�صيحين،   ، �صنة  م�صلمن 
اإرادة �صعبه ترتكز يف اندحار  والتوا�صل بن مكونات املجتمع العراقي، واأن 
االرهاب واإن كان هذا االأخر يلقي بع�ض التعاطف والتاأييد من بع�ض �صرائح 

املجتمع العراقي امل�صللة اأو املنتفعة، الذين هم اأقلية يف الوقت احلا�صر.
اإن الغرب وبع�ض الدول ال�صديقة له يريدون دائما ت�صوير احل�صد ال�صعبي 
كميلي�صيات �صيعية تريد احكام يدها على كل العراق.و اأن هذه الفكرة غر 
ال�صحيحة لها عدة تفا�صر اأو نوايا، منها تاأجيج احلقد بن ال�صنة وال�صيعة 
اإيران  ال�صرق االو�صط اجلديد، وت�صويه �صورة  دائما بهدف حتقيق م�صروع 
ال�صهيونية  متنع  التي  املقاومة  يف  النخراطهم  املنطقة  يف  ال�صيعة  وك��ل 
اال�صتعمارية من تدمر املنطقة، وحتطيم ح�صارتها والهيمنة على مواردها. 
اإن عر�ض مو�صوع احل�صد ال�صعبي كميلي�صيات �صيعية تريد قتل ال�صنة ما هو 

اال مغالطة تخدم �صياطن هذا العامل. واحلقيقة اأن احل�صد ال�صعبي يقاوم 
داع�ض وفكره املتطرف وهذا االأخر ال ميثل امل�صلمن ال�صنة ولي�ض له اأية �صلة 

باالإ�صام. 
وجند ذلك وا�صحا يف ما قاله وزير اخلارجية العراقي ابراهيم اجلعفري 
ترد  ان�صانية  ظاهرة  ال�صعبي  احل�صد  اأن:"  العرب  لل�صفراء  كامه  موجها 

باالنت�صار على االإرهاب." 
امل�صلحة  للقوات  العام  القائد  العبادي،  حيدر  ال��وزراء  لرئي�ض  بالن�صبة  اما 
فاإنه اأكد على قناة فرن�ض 24 ان:" احل�صد ال�صعبي جهة ر�صمية تلتزم باأوامر 

الدولة العراقية." 
وها هو احل�صد ال�صعبي حاليا يتقدم يف عدة مناطق بالعراق ويتم حتريرها 
من االرهاب الداع�صي، وقد �صاهم ب�صكل مبا�صر اي�صا يف قطع الطريق التي 
ي�صاعد  كما  العراقية،  االمنية  والقوى  اجلي�ض  داعما  باملو�صل  الرقة  ت�صل 
حربه  يف  ال�صوري  اجلي�ض  مبا�صرة  غر  وبطريقة  عملياته  خال  من  اي�صا 

�صد االرهاب نف�صه الذي يع�صف بالعراق.
اخرا ويف حديث اىل جريدة االخبار اللبنانية �صرح رئي�ض هيئة احل�صد فالح 
الفيا�ض:" اأن احل�صد ال�صعبي جتربة عراقية خال�صة، ميكن اأن تتم�صى مع 

كثر من جتارب االمم يف االأزمات الكربى." 
اإن املقاومة ال�صعبية املمثلة باحل�صد ال�صعبي توؤازر اجلي�ض العراقي والقوى 
االمنية وتلعب دورا مهما جدا يف دحر االرهاب يف العراق. ويف امل�صتقبل فان 
الكثر من الدول واملجتمعات الغربية والعربية �صت�صتفيد من خربة احل�صد 

ال�صعبي وغره من القوى يف ال�صرق االو�صط ملحاربة التطرف واالإرهاب.

• انطوان �صاربنتيي / كاتب و�صحفي فرن�صي خمت�ض ب�صوؤون ال�صرق االو�صط

اأن احل�سد ال�سعبي العراقي بالن�سبة لأغلبية الراأي العام الغربي عامة والفرن�سي خا�سة هو عبارة عن ميلي�سيات �سيعية تدخل 
حركاتها وعملياتها مبنطق القتال القائم بني ال�سيعة وال�سنة بال�سرق الأو�سط والعراق  جزء من هذا ال�سراع. 

الغرب والحشد الشعبي العراقي؟
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قراءة في كتابقراءة في كتابقراءة في كتاب

ناصر الخزاعي
• قراءة: 

اإيزوت�صو(  )تو�صيهيكو  يحاول  القراآن(  يف  واالإن�صان  اهلل   ( كتابه  ففي 
القراآن  مفاهيم  على  يديه  ي�صع  اأن  1993م   -1914 بطوكيو  املولود 
على حقول  وا�صتغاله  العلمي  اعتكافه  واالأخاقيرّة من خال  االإن�صانية 
االإ�صاميرّات وقيامه برتجمة القراآن الكرمي اإىل اللغة اليابانية، وكتابته 
و  ال��ق��راآن(  يف  االأخاقية  امل�صطلحات  ك�)بنية  الكتب  من  ملجموعة 
الدينيرّة  و )املفاهيم االأخاقية  االإ�صامي(  الدين  )مفهوم االإميان يف 
يف القراآن( و )تاريخ الفكر االإ�صامي والفل�صفة ال�صوفية( ف�صا عن 
ع�صرات البحوث ال�صغرة املتعلقة بالفكر االإ�صامي وبعقائد امل�صلمن 

وت�صوراتهم للحياة وللموت وللوجود واالآخرة.
وميتاز )ايزو�صتو( مبو�صوعيته واإن�صافه وتفاعله مع الطرح االإ�صامي، 
الذي  ال�صرقي  ال��روح  اأن  اإال  باالإجنليزية  لبحوثه  كتابته  من  وبالرغم 
تكمن  فكرا ح�صاريا، يف حن  بو�صفه  االإ�صام  من  قريبا  مييرّزه جعله 
نقطة  على  تركيزه  خال  من  الكتاب  هذا  يف  الياباين  الطرح  اأهمية 
منه  يجعل  الذي  الداللة(  )علم  هي  اللغة  علم  يف  وجوهرية  ح�صا�صة 
املرتامية من خال طرق  واأبعاده  القراآن  اأعماق  اإىل  للو�صول  مرتكزا 

وو�صائل علمية تعن من يريد ذلك.
القاها  التي  املحا�صرات  من  �صل�صلة  –باالأ�صل-  هو  املذكور  والكتاب 
وقد  و1963م  1962م  عامي  بكندا  مونرتيال  جامعة  يف  )ايزوت�صو( 
و�صعها الباحث وطورها لتكون كتابا ينه�ض على مرتكز العاقة بن اهلل 

الداللة  علم  اأن  من  وانطاقا  القراآنية  الروؤية  تطرحها  كما  واالن�صان 
يتطلع ليكون اأداة ل)مفهمة( العامل وتف�صره، اأي اأن علم الداللة بهذا 

الفهم هو نوع من )علم الروؤية للعامل(.
من  )اإيزو�صتو(  بح�صب  اخلا�صة  مفاهيمه  لي�صوغ  ال��ق��راآن  ينطلق 
القراآن،  روؤية  يف  الفاعل  دورها  توؤدي  مفتاحية  م�صطلحات  جمموعة 
من  بالرغم  جديدة  قراآنية  �صياغات  عن  نتجت  م�صطلحات  وه��ي 
اأنها يف ال�صياق القراآين جاءت �صادمة  اإال  وجودها عند العرب �صابقا 

مل�صركي مكة وغريبة عما األفوه من تدلياتها املعروفة لديهم.
االإ�صام  قبل  العرب  عند  معروفا  ك��ان  مثا،  )اهلل(  اجلالة  فلفظ 
وموجودا يف اأ�صعارهم ويف نقو�صهم واآثارهم اإىل جانب غره من االآلهة 
التي عبدها عرب اجلاهلية بدليل قول القراآن يف ما يحكيه عن بع�ض 
امل�صركن: ) ما نعبدهم اإال ليقربونا اإىل اهلل زلفى( يف حن جاء القراآن 
ليعلن اأن اهلل مغرق يف �صموه وتعاليه عن االآلهة االأخرى التي اعتقدوا 

بها والتي كانت نتاج لل�صال واجلهل والباطل.
العام  الو�صع  فاإن  التعاليمي اجلديد  التغير  بهذا  العرب  قبل  ما  واإذا 
�صر�صة  مقاومة  تعلن عن  قري�ض  ما جعل  وهو  لذلك،  تبعا  �صيتغر  كلرّه 
مة  ودموية لكل اأتباع حممد –�صلى اهلل عليه و اآله - واآلهة قري�ض املعظرّ
اأ�صماء ال تقابلها كينونة حقيقية توجد خارج  واملقد�صة �صارت حم�ض 

اللغة.

هناك حقيقة يعرفها من تابع الفكر الياباين اأو قراأ عنه، وتتمّثل هذه احلقيقة 
بكون اليابانيني يكتبون مئات البحوث عن الإ�سالم وعن لغته العربية �سنويا، 
يف حني ل ي�سل جمموع ما يكتبه مثقفو العرب عن اليابانيني ع�سر ما يكتبونه 
هم عنا! وهذا اإن دّل فاإمنا يدل على اأننا بحاجة اإىل �سبق معريف يعيد تلميع 
�سورتنا احل�سارية بني الأمم الأخرى التي – ما زالت -  تعرف عنا اأكُ مّما 

نعرف عن اأنف�سنا! 

قراءة في كتاب )اهلل واإلنسان في القرآن( 

اإلسالم والقرآن الكريم 

من منظور ياباني!
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وقد حلق هذا التغير مفاهيم اأخرى فمع تاأ�صي�ض نظام املركزية االإلهية 
اأن  بعد  امل��وج��ودات  تراتبية  يف  حمدد  موقع  للمائكة  اأ�صبح  اجلديد 
كانت عند العرب جمرد كائنات روحية غر منظورة ت�صتحق التقدي�ض 
والتبجيل، كما مت ت�صنيفهم اإىل طبقات تبعا لوظائفهم، واأعظم هذه 
–عليه ال�صام-  الوظائف هي تبليغ الر�صالة التي ا�صطلع بها جربيل 

عن طريق الوحي.
ف�صا عن ذلك فاملائكة لي�صت مو�صوعا للعبادة والتقدي�ض بقدر كونها 
�صاأنه-  -عزرّ  يقول  وطاعة،  توا�صع  بكل  اهلل  تعبد  كي  خملوقة  كائنات 
يف �صورة الن�صاء ) لن ي�صتنكف امل�صيح اأن يكون عبدا هلل، وال املائكة 
املقربون، ومن ي�صتنكف عن عبادته وي�صتكرب ف�صيح�صرهم اإليه جميعا(.
ويرى )اإيزو�صتو( اأن  املعاين االأ�صلية للكلمات القراآنية مل تتغررّ بقدر 
تغررّ النظام العام اجلديد الذي دخلت يف نطاقه، فكلمة )ماك( مثا 
�صياق  يف  لدخولها  نتيجة  ودقيق  عميق  داخلي  داليل  لتحول  خ�صعت 

مغاير �صمن النظام اجلديد.
ي�صرب )اإيزو�صتو( اأمثلة عديدة على التغر الداليل الذي اأحدثه القراآن 
فكلمة )تقوى(  ي�صميها،  كما  املفاتيح  الكلمات  اأو  املفردات  بع�ض  على 
مثا ا�صتعملها عرب اجلاهلية على اأنها ) املوقف الدفاعي الذي يتخذه 

كائن ما اإزاء قوة خارجية تهدد وجوده(
 اأما يف النظام الداليل اجلديد الذي اأحدثه االإ�صام فقد حملت املفردة 
يتاألف  خا�ض  داليل  حقل  يف  دخولها  جانب  اإىل  الداللة  هذه  )تقوى( 
ز للتوحيد االإ�صامي،  من جمموعة من املفاهيم املرتبطة باالإميان املميِّ
من  وذلك  املجرد،  اخلال�ض  الذاتي  ال��ورع  تعني  التقوى  �صارت  حيث 
من  اخل�صية  على  بداللتها  تتمثل  و�صطى  مرحلة  اإىل  عبورها  خ��ال 

العقاب االإلهي يوم القيامة.
وي�صمي )اإيزو�صتو( الكلمات القراآنية التي تاأخذ دورا حا�صما وحقيقيا 
)امل�صطلحات  ب�  للعامل  القراآنية  للروؤية  املفهومية  البنية  ت�صكيل  يف 

اأق�صام،  اإىل  مق�صمة  امل�صطلحات  وهذه  الكرمي،  للقراآن   ) املفتاحية 
مركزيتها  متنعها  ال  التي  املركز(  )الكلمة-  ب  يدعوه  ما  مثا  فمنها 
الداللية  عاقاتها  يف  لتنتظم  اأخ��رى  داللية  حقول  �صمن  الدخول  من 
دة، فكلمة )اإميان( مع جذورها اال�صتقاقية من )اآمن( هي )كلمة  املتعدرّ
فاالإيجابية  �صلبيرّة،  اأو  اإيجابية  تتحلق حولها مفاهيم عديدة  –مركز( 
وكلمة  هلل(  نف�صه  امل��رء  ت�صليم  )اأ���ص��ل��م=  وكلمة  )�صكر(  كلمة  مثل 
مو�صوع  )اهلل=  وكلمة  �صادقة(  املوحاة  الكلمات  اعتبار  )ت�صديق= 
االإميان وجوهره( وغر ذلك من كلمات اأخرى، يف حن يتكون اجلانب 
وكلمة  كفر(   ( مثل  كلمات  من  املفهومية  ال�صبكة  هذه  �صمن  ال�صلبي 
عدم  )ع�صيان=  وكلمة  كاذبة(  املوحاة  الكلمات  اعتبار  )تكذيب= 

الطاعة( وكلمة )نفاق= اإظهار االإميان الزائف( اإلخ.

اآخر  حقل  يف  تظهر  قد  معن  داليل  حلقل  املركز  الكلمة-  ف��اإن  وعليه 
بو�صفها واحدة من امل�صطلحات املفتاحية والعك�ض �صحيح! فكلمة اهلل 
، يف حن  مفتاحيا  وردت م�صطلحا  اإليه  امل�صار  الداليل  �صمن احلقل 
هي )الكلمة – املركز( االأعلى منزلة يف املعجم القراآين قاطبة، وهكذا 
لة بدورها لتكون  دواليك بالن�صبة لكلمات اخرى ككلمة )اإ�صام( املوؤهرّ

كلمة – مركز �صمن حقل داليل خا�ض بها...
واملنتظمة  املعقدة  الداللية  اأن جميع احلقول  اإىل  )اإيزو�صتو(  ويخل�ض 
داخل  لل�صر  نافذة  بب�صرة  �صتزودنا  ال��ق��راآين  التعبر  اإط��ار  �صمن 
الداللية  للحقول  الكلي  املجموع  بو�صفه  باملعجم  ي�صمى  ما  تعقيدات 
زة بوا�صطة معجم  القراآنية، وبالتايل فاإن الكل املنظم للمفاهيم املرمرّ
املجتمع، اأو ما ي�صميه ب� )الروؤية الداللية للعامل( قادرة –فيما اإذا حللنا 
اأبعادها وخفاياها- على تك�صف لنا عن روؤية القراآن للعامل، وهي بكل 
تاأكيد روؤية خمتلفة ومغايرة الأية روؤية فل�صفية اأو دينية اأخرى �صبقتها اأو 

عا�صرتها اأو جاءت بعدها!  
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منذ تاريخ تاأ�سي�سها قبل قرون عديدة وحتى يومنا هذا حاولت مدر�سة اأهل البيت اأن تنتهج خّطا علميا يناأى بها عن 

ال�سلطان واحلاكمني ويقّربها من النا�س الب�سطاء ومن اجلماهري التي اأمدتها بكل اأ�سباب القوة والبقاء بالرغم من 

التهديدات وال�سغوط التي مور�ست �سدها بغية ك�سب تاأييدها لل�سلطات القائمة –اآنذاك- اأو بهدف حتييدها على 

الأقل.

يا�سني • علي 

الدكتور أمحد  الوائيل   
شيخ املنابر وعميدها !

اعالم ومفكروناعالم ومفكرون

)1928م- 2003م(  
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واملر�صدين  اخلطباء  اآالف  العريقة  املدر�صة  ه��ذه  جت  خررّ وق��د 
وبيان  املدر�صة  هذه  عن  للدفاع  اأنف�صهم  ن��ذروا  الذين  والدعاة 
و�صرورة  البيت  اأهل  مظلومية  حول  املتمحورة  الدينية  قناعاتها 
ه  وتفقرّ براأيهم  واعتقد  واالهم  ن  عمرّ احليف  ورفع  االعتبار  اإعادة 

بفقههم ذي االأ�صول النبوية ال�صحيحة. 
غر اأن  احلاجة للخطيب املثقف الواعي يف ع�صرنا احلديث الذي 
تداخلت فيه الثقافات ومتازجت االآراء وتباينت منازل احل�صارات 
االإن�صاين  واالخ��ت��اط  التوا�صل  �صهولة  اأهمها  عديدة؛  الأ�صباب 
د  اأ�صبحت ملرّحة اأكرث من اأي زمن م�صى ملا لهذا الع�صر من تعقرّ
وبلبلة جتعل املرء القاب�ض على دينه كالقاب�ض على جمر كما يعربرّ 

احلديث النبوي ال�صريف.
 ولعل الدكتور املغفور له )اأحمد الوائلي ( املنحدر من اأ�صرة جنوبية 
هاجرت �صفاف نهر الغراف اإىل مدينة النجف التي ولد بربوعها 
واأجهرهم  احل�صيني  املنرب  خطباء  اأبرز  من  واحد  1928م،  عام 

�صوتا واأكرثهم ثقافة واأبلغهم حجة واأم�صاهم �صهرة.
بها  تعج  التي  بالكتاتيب  زمانه  يف  االطفال  كعادة  الوائلي  ابتداأ 
ال��ق��راءة  م��ب��ادئ  على  وت��ع��رف  ال��ق��ران  فحفظ  كالنجف  مدينة 
والكتابة وبع�ض من علوم الفقه والعبادات، فيما التحق -يف الوقت 
الذي كان  نف�صه- باملدر�صة االبتدائية احلكومية خفية عن والده 
العارمة  الوائلي  اأن رغبة  للدرا�صة احلوزويرّة، بيد  غ  التفررّ له  يريد 
اأت له اجلمع  وهو طفل يف اكت�صاف لون اآخر من األوان الدرا�صة هيرّ
االأ�ص�ض  يف  خمتلفن  كانا  واإن  االآخ��ر  اأحدهما  يكمل  نظامن  بن 

واملنطلقات.
البكالوريو�ض يف  العام 1962م على درجة  الوائلي يف  وقد ح�صل 
املطبوعة  املاج�صتر  �صهادة  الإكمال  القاهرة  اإىل  توجه  ثم  الفقه 
حتت عنوان )اأحكام ال�صجون بن ال�صريعة والقانون( ثم �صهادة 
االإ�صام منه( فيما  االأجر وموقف  املعنونة )ا�صتغال  الدكتوراه 
ترك جمموعة اأخرى من الدرا�صات والبحوث منها: هوية الت�صيع، 

ونحو تف�صر علمي للقران، وديوان �صعر بجزاأين.
العريقة  مدينته  يف  االأف���ذاذ  العلماء  من  لفيفا  الوائلي  عا�صر 
ن�صوج  ف��رتة  يف  الفطاحل  اخلطباء  م��ن  وج��م��ه��ورا  )ال��ن��ج��ف( 
من  وع��ددا  واأوا���ص��ط��ه  املا�صي  القرن  مطلع  ��ة  احل��وزويرّ امل��ع��ارف 

�صعراء العربية الكبار، كال�صبيبي وال�صرقي واجلواهري و�صواهم، 
ويف  الوائلي  ثقافة  بلورة  يف  فعله  احلافل  اجلو  هذا  كلرّ  فعل  وقد 

ة. �صياغة �صخ�صيته العلمية واالإن�صانيرّة الفذرّ
وف�صا عن كلرّ ذلك، فالوائلي املعروف باالأملعيرّة والذكاء ا�صتطاع 
د كونها و�صيلة  اأن ينقل فن اخلطابة احل�صينية ويرقى بها من جمررّ
اإىل كونها عاملا  ع  والتفجرّ االأ�صى  واإثارة عواطف  الدموع  ال�صتدرار 
معارف  فيه  تتجاور  قوليا  ا  وفنرّ املعرو�صة،  العلمية  باملادة  حافا 
ثم  لل�صاحلن،  و�صر  واأحكام  وعقائد  وتاريخ  تف�صر  من  �صتى 
اآخاذ ي�صدرّ املتعلمن ومتو�صطي التعليم، ومن  اأدبي  تعر�ض بقالب 
ُحرموه على حدرّ �صواء، ولذلك يجد من يلج جمال�ض الوائلي اأ�صتاذ 
وغرهم  والبقال  اخلباز  جانب  اإىل  الب�صيط  واملوظف  اجلامعة 

ممن تعط�صوا للكلمة ال�صادقة واملوعظة احل�صنة.
مرتكزات  ع��دة  على  املنربية  الوائلي  حما�صرات  ارتكزت  وق��د 
ومكانها،  زمانها  بتبدل  او  اخلطبة  مو�صوع  بتغر  عنها  يخرج  ال 
الوا�صحة،  املعربة  االألفاظ  انتقاء  اأ-  فهي:  املرتكزات،  هذه  اأما 
يف  الطائفيرّة  ونبذ  االعتدال  ج-  الطرح،  وعلمية  العقانية  ب- 
توجيه اخلطاب الفكري، د- ال�صعي لن�صر قيم الت�صامح واالإميان 

بالتعددية واالختاف.
فيما كانت منهجيرّته العامة تقوم على عدة حماور تتخلل خطبته 
توجه  التي  املنا�صبة  طبيعة  بح�صب  ح�صورها  درج��ة  وتختلف 
املثارة  ال�صبهات  دفع  حماولة  اأ-  هي:  املحاور  وهذه  حما�صرته، 
�صد االإ�صام من قبل امل�صت�صرقن واأ�صياعهم، وب- دفع ال�صبهات 
املثارة �صد الت�صيع من قبل مت�صددي ال�صلفيرّة، ج- ال�صعي لتقريب 
وجهات نظر امل�صلمن على اختاف عقائدهم بغية توحيد �صفوفهم 
�صد عدورّ م�صرتك يرتب�ض بهم جميعا، د- توخي احلقيقة من وراء 

كل ذلك وق�صد وجه اهلل -وحده- بها.
اخلطابة  يف  احلديثة  امل��در���ص��ة  رائ��د  ال��وائ��ل��ي  ظ��ل  فقد  وب��ذل��ك 
بع�ض  ويف  ال��ع��راق  يف  خطيب  اأب���رز  جعله  م��ا  وه��و  احل�صينية، 
ينافح عن  ربع قرن  اأكرث من  فيها  اأم�صى  التي  العربية  العوا�صم 
ق�صية احل�صن ال�صهيد ويدعو اإىل اإعادة النظر يف اعتقاد اأ�صياع 
اأهل البيت حتى وافته املنية يف بغداد بعد عودته اإليها عام 2003م.
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ُياألفوا  اأن  التحدي  ه��ذا  ا�صت�صهال  اأخذهم  ممن  البع�ض  ح��اول  وق��د 
ذلك  اأن  ظانن  منواله  على  ين�صجوا  واأن  بالقراآن  جاء  ما  �صاكلة  على 
مبقدورهم وحتت طائلة األ�صنتهم البليغة! لكن النتيجة –كما تثبت كتب 
ال�صر والتاريخ- كانت م�صحكة ومبكية يف اآن معا، فاأين كام القراآن 

من هذه ال�صفا�صف والرتهات امل�صحكة، واأين الرثى من الرثيا؟
ومبا اأن هذا الكام العجيب واال�صتثنائي �صادر عن ذات كليرّة عارفة فاإن 
مقا�صده مل تكن متي�صرة الأي قارئ عرف العربية وخرب اأ�صاليب اأهلها 
الكام  اأبعاد هذا  اإدراك  اإىل  والبيان، ومن جاءت احلاجة  التعبر  يف 
والوقوف على مراميه التي قد ي�صكل بع�صها على من مل يعرف القراآن 
جيدا، ولذلك كان رجوع ال�صحابة  اإىل الر�صول االأكرم واإىل االإمام علي 
)عليه ال�صام( وابن عبا�ض اأمرًا الزمًا لئا يتمحلوا يف توجيه دالالت 
الن�صو�ض وي�صلكوا طريقا يف فهمها وتاأويلها على غر ما اأريد لها وما 
و�صعت له، ومن هنا بداأت احلاجة اإىل علوم تغذي عملية فهم الن�ض 

القراآين واإدراك مغازيه واأبعاده واإ�صاراته الدقيقة.
ولعل ا�صطاحي التف�صر والتاأويل متقاربا املقا�صد والدالالت من حيث 

اأن بن  اإال  املتلقي  اإىل ذهن  وتقريبه  املعنى  البحث عن  ا�صرتاكهما يف 
االأ�صفهاين  فالراغب  والت�صور،  الروؤية  يف  اختافات  اال�صطاحن 
ي�صتعمل  ما  اأك��رث   ( بقوله:  داللتهما  يحدد  التعريفات  كتاب  �صاحب 
والتاأويل  ال��روؤي��ا،  كتاأويل  املعاين،  يف  والتاأويل  االأل��ف��اظ،  يف  التف�صر 
ي�صتعمل اأكرثه يف الكتب االإلهية، والتف�صر ي�صتعمل فيها ويف غرها. �ض 
402( اأما الع�صكري �صاحب كتاب الفروق يف اللغة فرى اأن ) التف�صر 
هو االإخبار عن اآحاد اجلمل، والتاأويل هو االإخبار مبعنى الكام، وقيل 
االإخبار بغر�ض  والتاأويل  التنزيل،  انتظمه ظاهر  اإفراد ما  التف�صر هو 

املتكلم بكام(.
وبيان  اهلل  كتاب  َفْهم  به  ُيعَرف  علٌم  هو:  ا�صطاحا  فالتف�صر  وعليه 
اللغة،  ِعْلم  من  ذلك  وا�صتمداد  وِحكِمه،  اأحكامه  وا�صتخراج  معانيه، 
ويحتاج  والقراءات،  الِفقه،  واأ�صول  البيان،  وعلم  والت�صريف،  والنحو 
باال�صطاح  التاأويل  اأم��ا  واملن�صوخ،  والنا�ِصخ  النزول  اأ�صباب  ملعرفة 
التف�صر  القطع، يف حن يكون  اأي ترجيح االحتمال بدون  فهو: الظن، 
هو القطع اأو اجلزم باملراد، اأو هو: اأن يبنِّ الدليَل الذي اأوجب �صْرَف 

القرآن الكريم
شروط التفسير وضوابط التأويل

• جالل عبد احل�سن

ظّل القراآن الكرمي الكتاب املعجز واملتحدي لأ�ساطني البالغة وعباقرة البيان على مّر الع�سور ملا لعباراته من ح�سن 
التاأليف وطراوة التجميع وملا لرتاكيبه من تدليل مده�س على املعاين املرادة وعلى املقا�سد املطلوبة، ولقد حتدى 

القراآن الإن�س واجلن على اأن ياأتوا مبثله ولو كان بع�سهم لبع�س ظهريا.

مقاالتمقاالت
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حمن الارّميكلمة البد منها •  عبدالررّ

�صول االأكرم )�صلرّى اهلل  ل لنا التاريخ ع�صرات االأقوال لعائ�صة زوج الررّ �صجرّ
فاطمة  الطاهرة  يقة  لل�صدرّ نظرتها  عن  فيها  ُتف�صح   ، و�صلرّم(  واآل��ه  عليه 
ام(، وتبنرّ لنا �صمورّ مقامها يف ال�صموات، وعلورّ �صاأنها  الزهراء )عليها ال�صرّ
يف االأر�صن، على الرغم من تقارب العمر وعدم توطد العاقة بينهما، وما 
حْت بها يف  ُعرف عن زوج النبي عائ�صة يف اأمر غرتها ال�صديدة، التي �صررّ

اأكرث من موقف. 
ً وهْديًا بر�صول اهلل )�صلرّى اهلل  فتارة تقول: »ما راأيت اأحدًا اأ�صبُه �صْمتًا ودالرّ
عليه واآله و�صلرّم( يف قيامها وقعودها من فاطمة بنت ر�صول اهلل )�صلرّى اهلل 
االإبرة  وننظم  ونغزُل،  نخيُط،  ا  »كنرّ  : تقول  اأخرى  ة  ومررّ و�صلرّم(«  واآله  عليه 

بالرّليل يف �صوء وْجه فاطمة )عليها ال�صام(«.
حقرّ  يف  عائ�صة  النبي  لزوجة  ��ات  امل��رويرّ مئات  ال�صحاح  كتب  لنا  لت  و�صجرّ
فتقول:  تروي  فهي  ام(،  ال�صرّ )عليها  الزهراء  فاطمة  الطاهرة  يقة  ال�صدرّ
وا  قال النبيرّ )�صلرّى اهلل عليه واآله و�صلرّم(: "ينادي مناٍد يوَم القيامة: ُغ�صرّ
اأب�صاَرُكْم حترّى مترُّ فاطُم بنُت حممٍد النبيرّ )�صلرّى اهلل عليه واآله و�صلرّم(" 
�صمعُت  اإينرّ  رِك؟  اأُب�صرّ اأال  ال�صام(:  لفاطمة )عليها  تقول  اأخرى  رواية  ويف 
اأربٌع:  ِة  "�صيداُت ن�صاِء اأهِل اجلنرّ اآله( يقول:  ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه و 
مرمُي بنُت عمران، وفاطمُة بنُت حممٍد، وخديجُة بنُت خويلد، واآ�صيُة بنُت 
مزاحم امراأُة فرعون". ونحن على يقن اأنرّ زوج النبي عائ�صة قد اأحجمْت 
عن الكثر من الروايات، للدوافع التي �صبَق ذكرها، واأنرّ الظروف ال�صيا�صيرّة 
)عليها  ال��زه��راء  فاطمة  الطاهرة  يقة  ال�صدرّ على  ت  م��ررّ التي  القا�صية 
ام( واأهل  ام( وزوجها اأمر املوؤمنن عليرّ بن اأبي طالب )عليهم ال�صرّ ال�صرّ
مئات  ذكِر  طم�ِض  على  ال�صحابة  من  وغرها  اأجربتها  قد  عمومًا؛  البيت 
�صول االأكرم )�صلرّى اهلل عليه واآله و�صلرّم( واآالف املرويرّات التي  املواقف للررّ
ام(. ولكنرّ ذلك  �صدرْت عنه يف بيان ف�صل اأهل البيت االأطهار )عليهم ال�صرّ
)عليها  الزهراء  فاطمة  الطاهرة  يقة  ال�صدرّ وجاهِة  ِعَظَم  بو�صوح  يدلرّنا 
نحيي ذكرها  كي  وتعاىل(،  )تبارك  بارئها  لدى  مكانتها  ومدى  ام(،  ال�صرّ
� الرواية الثالثة لوفاتها  ونحن نعي�ض يف هذا ال�صهر � �صهر جمادى االآخرة 

ام( يف الثالث منه، وكذلك يوم ميادها يف الع�صرين منه. )عليها ال�صرّ
ولقد �ُصئل احل�صن الب�صري اإمام االأ�صعرية، وقيل حممد ابن اإدري�ض اإمام 
ام(  ال�صرّ اأبي طالب )عليهم  بن  املوؤمنن عليرّ  اأمر  راأيه يف  ال�صافعية عن 
واأخفاها  اأولياوؤُُه ف�صاءَلُه خوفًا،  َكَتَم  لرجٍل  امل�صهورة: »عجبُت  قولته  فقال 

اأعداوؤُُه َح�َصدًا وِحْقدًا، َوَظَهَر ما بَن ذلك ما َمَاأَ اخلافقْن«

الزهراء يف عيون زوج النبي عائ�سة

اللْفظ عن معناه الراجح اإىل معناه املرجوح، واإال كان تاأويًا فا�صًدا، اأو 
تاعًبا بالن�صو�ض!

ما  على  يبدو-  –كما  يقت�صر  فالتف�صر  املذكورة  التحديدات  وبح�صب 
هو ظاهر من الكام، اأما التاأويل فهو �صعي اإىل معرفة مقا�صد املتكلم 
ون�صاط  التف�صر  من  الحقة  خطوة  وه��و  القول،  من  مراميه  وحتديد 
تاأ�ص�صت  ولذلك  اأي�صا،  وبالنوع  بالدرجة  التف�صر  عن  يختلف  ذهني 
باغة التاأويل القراآين انطاقا من علوم من�صبطة كثرة، كعلوم القراآن 
وعلوم اللغة وعلوم النحو وعلوم الباغة والعرو�ض وال�صرف ف�صا عن 
والتمكن  التمر�ض  اأجل  من  لها  ح�صر  ال  اأخرى  م�صاعدة  بعلوم  االإمل��ام 
من اال�صتنباط والقدرة على ربط الن�ض مب�صاقاته الن�صيرّة، و�صياقاته 
ما  )التاأويل  ال�صيوطي:  االإم��ام  يورد  ال�صاأن  وبهذا  االأخ��رى  اخلارجية 

ا�صتنبطه العلماء العاملون مبعاين اخلطاب املاهرون يف اآالت العلوم(
وبذلك يفرتق التاأويل عن التف�صر بكونه ن�صاطا ذهنيا يهدف اىل بناء 
لي�صت  اخرى  دائرة  اىل  الكام  هذا  ظاهر  متجاوزا  للكام  مق�صدية 
ظاهرية بخاف التف�صر الذي يتموقع �صمن ما هو ظاهري من الكام، 
متخ�ص�ض  او  راغ��ب  لكل  وي�صر  ب�صهولة  يتم  لن  التجاوز  ه��ذا  ولعل 
مع  التعامل  عند  �صيما  ال  جدا  معقدة  فالعملية  القراآنية  بالدرا�صات 
ن�ض مقد�ض، الن هذا التعامل �صيحتاج اىل ا�صطناع اأفق تاأويلي ال يتم 
تتعلق  ما  ومنها  اإليها  االإ�صارة  متت  ما  منها  عديدة  �صروط  بوجود  اإال 

ل ومرجعيته الثقافية والعقدية. ب�صخ�صية املوؤورّ
د عاقة مبا�صرة بن ذات  ف�صا عن ذلك فاإن علم التاأويل هو لي�ض جمررّ
اأكرب من ذلك واأعقد  عاقلة ومو�صوع ما هو الن�ض القراآين، واإمنا هو 
بكثر بدليل اإن جلرّ امل�صلمن �صيرتددون -اإن مل يرف�صوا مطلقا- قبول 
اأي تاأويل �صادر عن ذات عاقلة متخ�ص�صة بعلوم القراآن اإن كانت هذه 
واملنطلق  العقيدة  يف  معهم  ت�صرتك  وال  امل�صلمن  بدين  تدين  ال  الذات 

والت�صورات الدنيوية واالأخروية.
يف  وامتدادية(  )ارت��دادي��ة  ذهنية  حركة  هو  القراآين  الن�ض  فهم  اإن 
الوقت نف�صه، فهي ارتداد نحو مرجع ثابت متفق عليه لغويا واجتماعيا 
الن�ض،  اإليه  يرمي  اأو مق�صد  نحو غاية  امتداد  وثقافيا وهي  وتاريخيا 
وهذه احلركة –كما يتبن- ال تنطلق من فراغ حيث ال بدرّ لها اأن ت�صتند 
اإىل اأمر بنِّ قابل للاإدراك والتمثرّل واإقناع االآخرين مبقبولية تخريجاتها 

ومعقوليتها على حدرّ �صواء!
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ـــ نود بداية معرفة راأيكم  باملوؤمتر؟ 
ان  ح�صروا  الذين  من  الأح��د  ميكن  ال  بدرجة  متميز  املوؤمتر   ���
او  االفتتاحية  اجلل�صة  ترجمته  والذي  الراقي  اجلهد  هذا  ينكر 
اجلل�صات البحثية او عما ا�صفرت عنه التو�صيات وما اأ�صارت اليه 
االبحاث، واملوؤمتر يعد ركيزة ا�صا�صية او بداية حقيقية لبدايات 
اخرى، و ينبغي ان يعمم يف كل ارجاء الوطن العربي، و ال تناط 
مهمة اقامته باملوؤ�ص�صات الثقافية فقط بل على االفراد املثقفن 
ان ي�صعوا ملعرفة كل ما يتعلق بهذه اللغة العظيمة ويهتموا باإقامة 

املوؤمترات املتعلقة بها.
امل�ستوى  ورفع  �سيانة  يف  املوؤمترات  دور  تقيمون  كيف  ــ 

املعريف باللغة العربية؟ 
على  احلفاظ  يف  فاعل  ب�صكل  ي�صهم  مهم  دور   املوؤمترات  دور   ��
ر�صانة اللغة خ�صو�صا اذا كانت هذه املوؤمترات مب�صاركة عربية 
وبح�صور علماء اللغة العربية وفروعها الذين ي�صعون لبحث �صبل 

تطوير اللغة واالحتفاء بها ال�صيما انها لغة القراآن الكرمي.
مواجهة  يف  العربية  باللغة  الهتمام  ي�ساهم  وهــل  ــ 

الغزو الثقايف الذي تتعر�س له المة؟ 
بل  املهمة،  العوامل  احد  العربية  باللغة  االهتمام   ان  بالتاأكيد   ��
هو عامل م�صرتك بن اقطار الوطن العربي يحثهم وي�صجعهم يف 
اأمتنا، ولكن بجانب هذا ينبغي ان تكون  جمابهة ما يحاك �صد 
هناك فكرة او ا�صرتاتيجية يتم العمل من خالها على مواجهة 

هذا الغزو الثقايف الوارد من قبل العدو.
اللغة  با�ستخدام  الهتمام  ب�سرورة  تعتقدون  هل  ـــ 

العربية و�سالمتها يف املجال التكنلوجي؟ 
��� اعتقد ان االهتمام بوجود اللغة العربية وب�صامة ا�صتخدامها يف 
التوا�صل االجتماعي  الو�صائل االلكرتونية ومواقع  او  الربجميات 
اأمر �صروري،  فمعظم الذين لهم �صفحات على  مواقع التوا�صل 
االجتماعي ال يجيدون اللغة العربية كتابة وقراءة ونحوا واماء 
وجه  وعلى  املواقع،  هذه  يف  ا�صدقائهم  من   يتعلموا  ان  فعليهم 
اخل�صو�ض الذين لديهم تخ�ص�ض يف جمال علوم اللغة العربية.

ـــ ما تقييمكم لدور الإعالم يف دعم اللغة العربية؟
جدا  بعيد  وهو  معينة،   بتوجهات  م�صغول  العربي  االإع��ام  ان   ���

حواراتحوارات

مؤمتر اللغة العربية الثاين متميز ‚‚
و ينبغي ان يعمم يف كل أرجاء 

الوطن العريب

ال�سحفي والروائي امل�سري حممود قنديل حل 
�سيفا على مدينة كربالء املقد�سة، و�سارك 

يف موؤمتر اللغة العربية الدويل الثاين املقام 
من قبل دار اللغة العربية  والأدب العربي 

يف العتبة احل�سينية املقد�سة، وقد ابدى 
يف حواره مع جملة الرو�سة احل�سنية راأيه 
ومالحظاته حول املوؤمتر وحول جملة من 

املوا�سيع والق�سايا اجلوهرية.   

متفائل بالحركة الثقافية في العراق واتمنى ان يجتاز العراقيون محنتهم 
الصحــــفي والروائي المصــــري محمود قنديل: 

• حترير:ف�صل ال�صريفي  • حوار:عماد بعو 
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‚‚ عن االهتمام باللغة العربية، وقد تراجع دوره  تراجعا 
كبرا عما  كان يف �صنوات ال�صتينيات او ال�صبعينيات 
وعلى وجه اخل�صو�ض يف م�صر،  و مع تراجع وتقهقر 
اللغة  معها  ت��راج��ع��ت  م�صر  يف  الثقافية  احل��رك��ة 
لدى  ال��روؤي��ة  و�صوح  ع��دم  اىل  يرجع  وه��ذا  العربية، 
العربية كمفهوم  اللغة  فيما يخ�ض  االجيال اجلديدة 

وفهم وتعليم وتعلم.
ـــ ما راأيكم باحلركة الثقافية يف العراق؟

��� ال ميكن ان نحكم على احلركة الثقافية يف العراق 
بها  م��ر  التي  ب��االأو���ص��اع  ت��اأث��رت  الأن��ه��ا  �صاما  حكما 
واحل��روب،   االقت�صادي  باحل�صار  واملتمثلة  العراق 
وعلى  ال��ع��راق��ي   االقت�صاد  بنية  على  اأث��ر  ه��ذا  وك��ل 
اأمام عجلة  نواحي احلياة االخ��رى  مما �صكل عائقا 
التقدم الثقايف، ولكنني متفائل ب�صكل كبر باحلركة 
الثقافية يف العراق ال �صيما ان هنالك ان�صطة وفعاليات 
ثقافية وفكرية تقام بن احلن واالآخر، ونحن ننتظر 
من العراقين ان يواكبوا احلياة الثقافية بعد اخلروج 
اىل عموم  ابداعاتهم  لت�صل  الكبرة  املحن  من هذه 

املجتمعات االأخرى.
ـــ ما هو انطباعك عن كربالء املقد�سة ب�سكل 

خا�س وعن العراق ب�سكل عام؟ 
�صنوات  منذ  حياتي  حلم  ك��ان��ت  ك��رب��اء  زي����ارة    ���
الثمانينيات، وخال �صاعات قليلة فوجئت بهذا احللم 

االإمام  يتحقق حيث زرت كرباء، و�صليت يف رحاب 
احل�صن عليه ال�صام، ونظرا ل�صيق الوقت مل اذهب 
للمحافظات واملدن االخرى، ولكن ميكنني ان اقول ان 
ما راأيته يف اأهل كرباء، اأطفالها و�صيوخها ون�صائها 

ورجالها يدل على التح�صر بل على غاية التح�صر.  
البيت  اأهـــل  اىل   امل�سريون  ينظر  كيف  ـــ 

)عليهم ال�سالم(؟    
)عليهم  البيت  اه��ل  م��ع  طيب  ت��اري��خ  لها  م�صر   ���
البيت  اأهل  ويقدرون  يحتفون  فامل�صريون  ال�صام(، 
تقوم  اجلهات  بع�ض  هناك  ولكن  ال�صام(،  )عليهم 
ال�صام(  )عليهم  البيت  باهل  يحتفون  من  بتكفر 
وعي  توؤثر يف  ال  وهي   بها،  معتد  وهذه اجلهات غر 
ال�صعب امل�صري لكونها تقوم على التخلف والتطرف 
اىل  ت�صغي  ال  امل�صري  ال�صعب  اآذان  وان  والعنف، 

هوؤالء على االطاق.
ــ كلمة اأخرية تودون قولها.

ان  لهم  واق��ول  العراقين جميعا  اىل  كلمتي  اأوج��ه   ��  
لتطاأ   �صفاحا  ول��دت  وق��د  �صرعي،  غر  وليد  داع�ض 
اأر�ض العراق املباركة التي ت�صرب بجذورها يف اعماق 
التاريخ، وان داع�ض تكونت بفعل قوى خارجية ال تريد 
ازاحة  على  ق��ادرون  واإنكم  جناح،  اي  العربية  الأمتنا 
هذه االجنة غر ال�صرعية التي وطاأت ار�صكم  و�صوف 

تدفن يف ترابها قريبا باأذن اهلل عز وجل.

داعش تكونت 
بفعل قوى 

خارجية ال تريد 
إلمتنا العربية 

النجاح.. 
والعراقيون 

قادرون عىل 
إزاحتها 

متفائل بالحركة الثقافية في العراق واتمنى ان يجتاز العراقيون محنتهم 
الصحــــفي والروائي المصــــري محمود قنديل: 

• حترير:ف�صل ال�صريفي  
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• حتقيق: ابراهيم العويني       • حترير: علي الها�صمي 

تحقيقاتتحقيقات

أمنيـــات      طمـــوحة ومستقبل مجهول
الجامعات االهــــــــــــــــــــــلية
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اجلامعات  طلبة  اح��د  م��ع  ك��ان  االول  امل��ح��ور 
�صوبها،  توجهه  ا�صباب  عن  ليحدثنا  االهلية، 
الطالب ليث علي عبد الزهرة، من كلية دجلة 
�صوب  توجهي  �صبب  ان   " االأهلية،  اجلامعة 
الكلية االهلية هو لغر�ض حتقيق حلمي واختيار 
عليه،  احل�صول  يف  ارغب  الذي  االخت�صا�ض 
الأنني مل ا�صتطع احل�صول عليه يف اجلامعات 
بن  الفرق  ا�صبح  ال��ذي  بالوقت  احلكومية، 
اعتماد  ب�صبب  يتا�صى  واالهلية  احلكومية 
ال���ك���ل���ي���ات االه��ل��ي��ة 
م��ع��اي��ر اجل��ام��ع��ات 
احل�����ك�����وم�����ي�����ة م���ن 
العملية  امل��واد  ناحية 
وال�������ص���واب���ط ال��ت��ي 

حتكم الطالب".

منها  نعاين  التي  امل�صاكل  من  ان  ليث"  وب��ن 
هي دفع االجور التي تعترب مكلفة جدا مقارنة 
وج��ود  ك��ذل��ك  للبلد،  االق��ت�����ص��ادي  ب��ال��و���ص��ع 
االختاف الكبر يف الفوارق االجتماعية  بن 
التي  االخ���رى  امل�صاكل  م��ن  واي�صا  ال��ط��اب، 
وم�صاحات  ح��دائ��ق  وج��ود  ع��دم  منها؛  نعاين 

خ�صراء يف الكلية التي تعترب مهمه جدا". 

بـ" املال"  والــدوام يف  �سهادات ت�سرتى 
الكافترييا

بانهم  االهلية  الكليات  طلبة  من  عدد  يعرتف 
الرغم من  وعلى  " بالدوام،   "غر منتظمن 
ذلك ينجحون ب�صكل �صهل جدا، حيث  يحدثنا 
البيت  اه��ل  جامعة  م��ن  ع(   . ق   ( ال��ط��ال��ب  
عليهم ال�صام االأهلية، الذي رف�ض االف�صاح 
دفعت  قائا:"  به  خا�صة  الأ�صباب  ا�صمه  عن 
�صنويًا،  دينار  مليوين  اىل  ي�صل  ماليًا  ق�صطًا 
الكثر  يح�صر  بانه مل  ب�صراحة  يعرتف  لكنه 
من املحا�صرات التي يتم ا�صتن�صاخها من قبل 
انه  موؤكدا  الطاب،  على  وتوزيعها  املدر�صن 
يقوم بدفع الق�صط وح�صور االمتحان النهائي 

فقط، وبقية الدوام يكون يف "الكافتريا"
الهلية  للجامعات  ال�سريعة  املوافقات 

خطاأ كبري من قبل الوزارة
االك�������ادمي�������ي 
واالع������ام������ي، 
حممد  الدكتور 
فلحي، من كلية 
جامعة  االعام 
حتدث  ب��غ��داد، 
قائا:"  ال��ي��ن��ا 
وخا�صة  االه��ل��ي،  التعليم  انت�صار  ظاهرة  ان 
اجل��ام��ع��ات االه��ل��ي��ة يف ال�����ص��ن��وات االخ���رة 
وم�صتواها العلمي و�صعف ال�صوابط الدرا�صية 
ظاهرة  انها  �صك  ال  فيها؛  املطبقة  والعلمية 
يف  الهائل  والتو�صع  انكارها،  ميكن  ال  للعيان 
منح  يف  والت�صاهل  االهلية  اجل��ام��ع��ات  ع��دد 
املوافقات من قبل وزارة التعليم العايل يعترب 

خطاأ كبرا تقرتفه الوزارة". 

امل�صتلزمات  توفر  عدم  حيث  فلحي:  وا�صاف 
ومن  االهلية،  والكليات  اجلامعات  من  لكثر 
توفرها؛  من  بد  ال  �صروط  هناك  ان  املعروف 
فال�صرط االول  البد من توفر الكادر التدري�صي، 
التحتية  البنى  الثاين ال بد من توفر  وال�صرط 
الدرا�صية،  وامل�صتلزمات  واالجهزة  والبنايات 
وال�صرط  وغ��ره��ا،  واملختربات  املكتبة،  مثل 
ومن  العلمية   وامل��ن��اه��ج  امل���واد  ت��وف��ر  الثالث 
ان  املفرت�ض  من  كلها   هذه  خمتلفة  م�صادر 
توؤمن قبل فتح اأي جامعة، ولكن ما يح�صل هو 

عك�ض ذلك".
مبينا" ان هذه اجلامعات عبارة عن م�صاريع 
جتارية يحاول موؤ�ص�صيها احل�صول على االرباح 
املالية دون مراعاة ال�صروط العلمية والت�صاهل 
بالكليات  ق��ارن��اه��ا  ول���و  امل���ع���دل؛  مب��و���ص��وع 
اىل  تذهب  املتدنية  املعدالت  جند  احلكومية 

الكليات االهلية". 
وال�����ص��روط  ال�����ص��واب��ط  ان  فلحي"  وا����ص���ار 
االهلي  التعليم  يف  املطبقة  العلمية  واملعاير 
ل��ي�����ص��ت ب��ال��ر���ص��ان��ة امل��ط��ل��وب��ة امل���وج���ودة يف 
م�صخ�صة،  ظاهرة  وهذه  احلكومية؛  الكليات 
العلمية؛  الر�صانة  ي�صمى  ام��ت��ح��ان  وه��ن��اك 
الرابعة  للمرحلة  االمتحان  يف  اال�صرتاك  وهو 
والق�صد  واحل��ك��وم��ي��ة  االه��ل��ي��ة  الكليات  ب��ن 
احلكومي  التعليم  بن  وامل��وازاة  التناف�ض  منه 
واالهلي؛ ولكن حتى هذا االمتحان جند انه ال 
يخ�صع للمعاير العلمية املطلوبة وهو امتحان 
بامل�صتوى  باالرتقاء  املطلوب  الغر�ض  ي��وؤدي  ال 
مع  يتنا�صب  بحيث  االهلية،  للكليات  العلمي 
امل�صتوى املوجود عند الكليات احلكومية، ولكن 
للمقارنة  هو  االمتحان  هذا  تطبيق  يف  الواقع 
املجالن  ما بن هذين  الفوارق  واع��ان  فقط 
ذاته  بحد  يعترب  ال  وه��ذا  واالهلية  احلكومية 

هدف يف االرتقاء املطلوب". 
هناك جامعات متتاز بالر�سانة العلمية

ال�صام،  عليهم  البيت  اه��ل  جامعة  رئي�ض 
امل��و���ص��وي، حت��دث للرو�صة  ال��دك��ت��ور ���ص��ادق 
من  االهلية  اجلامعات  اهمية  عن  احل�صينية 
يعترب  ان  املجحف  م��ن  قائا:"  نظره  وجهة 

الــذي  حلمه  ان  الــديــن  �سيف  يـــدرك  يكن  مل 
رافقه منذ ال�سغر �سيجابه بالكثري من املعوقات، 
واولها معدله الذي جاء عك�س ما كان  يتوقعه، 
ينظر  ــذي  ال حلمه  الول  امــريــن  بــني  فت�ستت 
�سنوات  وبني  اليه،  الو�سول  ي�ستطيع  ول  اليه 
احل�سول  اجل  من  بذله  الذي  واجلهد  الدرا�سة 
فلم  الول،  المر  بتحقيق  له  ي�سمح  معدل  على 
الدخول  اىل  ت�ستته،  يلملم  مفتوحا  بابًا  يجد 
منذ  رافقته  باأمنيات  املوؤجل  امل�ستقبل  باب  اىل 
ال�سغر، دخل اىل اجلامعة الهلية التي و�سعت 
التي  الهائلة  املادية  املبالغ  وهو  اآخر  حتديا  له 
يجب ان ي�سددها ليحقق حلمه الذي يحلم به، 
جملة)الرو�سة  �سرعت  الدين  �سيف  حلم  من 
الهلية  اجلامعات  مو�سوع  لطرح  احل�سينية( 
الخت�سا�س  ا�سحاب  مع  حيثياته  ومناق�سة 

املعنيني بذلك.
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ال��ت��ع��ل��ي��م االه��ل��ي 
جم�����رد دك���اك���ن 
ل���ا����ص���ت���ث���م���ار 
حيث  وال�����رب�����ح، 
جامعات  ه��ن��اك 
بالر�صانة  متتاز 
وحتتوي  العلمية 
من  وا���ص��ع��ة  علمية  خ���ربة  ذات  ك����وادر  ع��ل��ى 

اال�صاتذة املتقاعدين". 
اما بخ�صو�ض االجور ال�صنوية قال املو�صوي:" 
امل�صتوى  ن��اح��ي��ة  م��ن  االج����ور  يخ�ض  م��ا  ان 
االقت�صادي ودخل الطالب هذه امل�صاألة تخ�ض 
الدولة وغر م�صوؤولة عنها اجلامعات االهلية، 
الكليات  مثا  الكليات،  ب��ن  متفاوتة  وه���ي  
العلمية  الكليات  عن  خمتلفة  تكون  االن�صانية 
وروات��ب  الكلفة  ح�صب  االج��ور  موزعة  وتكون 

اال�صاتذة".

م�ساكل يف القبول
جامعة  رئي�ض  م��ع��اون  احل��دي��ث  يف  و���ص��ارك��ه 
لبنان  ،الدكتور  ال�صام  عليهم  البيت،  اه��ل 
نعم  ال�صامي:" 
اجلامعات االهلية 
م������ع������رتف ب���ه���ا 
باجلامعات  ا�صوة 
وان  احل��ك��وم��ي��ة، 
ال��ق��ب��ول م��رك��زي 
الكرتوين، وال يحق لنا قبول طالب اال مبوافقة 

الوزارة التعليم العايل". 
والكيات  اجل��ام��ع��ات  ان  ال�صامي"  واو���ص��ح 
العلمية  الر�صانة  لامتحانات  تخ�صع  االهلية 
�صنويا للمرحلة الرابعة مع الكليات احلكومية، 
الكليات  م�صتوى  على  التفوق  على  وح�صلنا 

االخرى".
بها  تفوقنا  التي  االم��ت��ي��ازات  م��ن  ان  مبينا" 
يف  ع�صوا  البيت  اهل  جامعة  ت�صجيل  مت  هي، 
جامعات احتاد الدول العربية وتعترب الوحيدة 

بن اجلامعات العراقية".
االهلية  اجلامعات  جميع   ال�صامي" ان  واأك��د 
باملال  تدعمها  موؤ�ص�صة  وا�صخا�ض  هيئات  لها 

وتعترب اي�صا ذات باب ربح جتاري؛ ولكن لي�ض 
على ح�صاب املو�صوعية والعلمية". 

التي  االج��ور  قارنا  لو  حديثه"  ال�صامي  وتابع 
دول  باأ�صعار  ال��ع��راق،  يف  الطالب  من  توؤخذ 

اجلوار تعترب ال �صيء".
االهلية  اجلامعات  ان  قائا":  حديثه  وختم 
حيث  القبول،  مو�صوع  يف  م�صاكل  من  تعاين 
يف  كبر  انخفا�ض  االخ��رة  ال�صنوات  �صهدت 
االجور  مو�صوع  على  يوؤثر  وهذا  الطلبة؛  عدد 
وال��و���ص��ع امل���ايل؛ وب��ال��ت��ايل ي��وؤث��ر على روات��ب 

االأ�صاتذة".
قبول  تو�صيع  مت  االخرى  امل�صاكل  من  "كذلك 
الكليات  يف  امل�صائية  ال��درا���ص��ات  يف  الطلبة 
تلتجاأ  الطلبة  اغ��ل��ب  ج��ع��ل  مم��ا  احل��ك��وم��ي��ة 
الدرا�صة  فتح  واي�صا  امل�صائية،  الكليات  اىل 
املال  من  مبلغ  دفع  مقابل  تكون  وهي  املوازية 
لتكون موازية لقبول الطلبة الذين يكون الفرق 
الطب  قبول  مثا  قليل،  درجاتهم  معدل  بن 
تكون  الذين  ولكن   96 احلكومية  الكليات  يف 
النظام  يف  اال  يقبلون  ال   94 او   95 معدالتهم 
املوازي، بالتايل يذهب اىل هذا القبول وعدم 

اللجوء اىل الكليات االهلية".  
فهو  االهلية  الكليات  يف  الطالب  م�صتوى  "اما 
العلمي  وم�صتواه  الطالب  كفاءة  ح�صب  يحدد 
يتبع  وكذلك  واملحا�صرات،  لدرو�ض  ومتابعته 

م�صتوى الكادر التدري�صي للجامعة". 
للطالب  تعطى  التي  املحا�صرات  جميع  "وان 
مع  متوافقة  تكون  ه��ي  االه��ل��ي��ة   الكليات  يف 
الكليات احلكومية؛ الأنها خا�صعة لامتحانات 

الر�صانة العلمية". 
االهلية  بالكليات  يتحكم  من  هو  الفرق  "وان 
امل�صتثمرين  وه��م  املوؤ�ص�صن  ا�صحابها  ه��م 
حيث هم من يقوم بتحديد الرواتب املوظفن 

من حيث الزيادة او النق�صان". 

املناهج الدرا�سية هي نف�سها يف الكليات 
احلكومية

كلية احل�صن اجلامعة االهلية، عرب عن وجهة 
نظرها الدكتور �صياء كاظم ال�صعدي، م�صوؤول 
العيادات واملختربات، يف كلية احل�صن اجلامعة 

- ق�صم طب اال�صنان" الكلية معرتف بها من 
العلمي  والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  قبل 
وهناك متابعة م�صتمرة من قبل ال��وزارة، وان 
جميع املناهج الدرا�صية هي نف�صها يف الكليات 
لديها  يوجد  اهلية  كلية  لكل  حيث  احلكومية، 
الكليات احلكومية وكلية احل�صن -  تواأمة مع 
تواأمة مع كلية الطب  ق�صم الطب يوجد لدينا 
اال�صنان مع اجلامعة امل�صتن�صرية، وهذا يكون 
ا�صاتذة  لدينا  ويوجد  اجلامعة  ا�صراف  حتت 

اكفاء وعلى م�صتوى عاٍل". 
وا�صاف ال�صعدي" اما القبول فتحدده الوزارة 
وان املعدل الذي يقبل من خاله الطالب لكلية 
الطب اال�صنان هو اقل من الكليات احلكومية، 
حيث نقبل 89 فما فوق يف حن درجة القبول يف 

الكليات احلكومية تكون 96 ". 
ال  ال��درج��ة  ه���ذه  ان  نعتقد  ال�صعدي"  وب���ن 
نهائي  ب�صكل  الطالب  م�صتوى  حتدد  ان  ميكن 
الطالب  به  مر  خا�ض  ظرف  هناك  رمبا  الأن��ه 
قد  االعدادية  ملرحلة  النهائية  االمتحانات  يف 
يف  قليا،  ي��رتاج��ع  معدله  ويجعل  عليه  ي��وؤث��ر 
حن جتده يف بقية املراحل يح�صل على درجة 
وبالتايل  كاملة، 
ه����ذه ال���درج���ات 
ال��ق��ل��ي��ل��ة حت��رم��ه 
التي  الكلية  م��ن 
ك�����ان ي���رغ���ب يف 
عليها،  احل�صول 
ل�������ذل�������ك جن���د 
الكثر من الطلبة تخرجوا من الكليات االهلية 

جندهم متيزوا يف جناحهم". 
لو دخل  الغر جدير حتى  الطالب  ان  "كذلك 
بجداره  اال  العبور  من  يتمكن  مل  الكلية  ه��ذه 
خ�����ص��و���ص��ا يف جم���ال ال���ط���ب، ح��ي��ث ه��ن��اك 
حيث  االخ��رة  املرحلة  يف  الر�صانة  امتحان 
ونظري،  املواد عملي  ولكافة  الكلية  له  تخ�صع 
و من خاله اذا اجتاز الطالب هذا االمتحان 

يعترب م�صاويا لطلبة اجلامعات احلكومية". 
فهي  ال�صعدي":  ق��ال  االج���ور  بخ�صو�ض  ام��ا 
حتدد من قبل الوزارة وتكون ع�صرة مليون يف 
و�صعتها  ت�صهيات  وهناك  ال��واح��دة،  ال�صنة 
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الق�صط  دف��ع  من  يعانون  ممن  لطلبة  الكلية 
ب�صبب و�صعهم املايل، بتق�صيط املبلغ على اربع 

اق�صاط على طول ال�صنة". 

طفرة كبرية يف التعاليم العايل
معز  الدكتور  ال�صفوة،  لكلية  العميد  معاون 
ح�صن ابو طحن، حتدث قائا": ان اجلامعات 
حت�صن  جمال  يف  كبرة  طفرة  عملت  االهلية 
لعدة  ج��اءت  الطفرة  وه��ذه  العايل،  التعاليم 
ا�صباب، االول منها هو تعين الكادر التدري�صي؛ 
ح��ي��ث ي��وج��د يف ال���ع���راق ال��ك��ث��ر م���ن حملة 
والدكتوراه،  املاج�صتر  من  العليا  ال�صهادات 
يح�صلوا  مل  مم��ن   البكالوريو�ض  اىل  ا�صافة 

على تعين يف اجلامعات احلكومية".
ل�صغل  ف��ر���ص��ة  اجل��ام��ع��ات  ه���ذه  ففتحت   "
وظائف كانت �صاغرة، وهذه فائدة اقت�صادية 
كبرة، اما ال�صبب الثاين هو ان اغلب الطلبة 
الكلية  اختيار  يف  رغبة  لديهم  يوجد  الذين 
يكونوا اف�صل ممن جتربه يف االختيار بالتايل 

يح�صل على نتائج علمية جيدة". 
ال�صنوات  يف  الطلبة  من  الكثر  ان  كذلك   "
�صافروا  االخ��رة 
دول  اىل 
اخل���ارج واك��م��ال 
درا����ص���ت���ه���م يف 
التي  اجل��ام��ع��ات 
ت�����ص��م��ح ب��ق��ب��ول 
من  اقل  معدالت 
وبالتايل تذهب  املال،  مبلغ من  العراق مقابل 
لنا �صنويا مبالغ طائلة من االموال، وهذه اي�صا 
حن  يف  للبلد،  االقت�صادي  الو�صع  على  توؤثر 
وزارة  لدى  بها  معرتف  االهلية  جامعاتنا  ان 
علمية  �صهادة  على  ويح�صل  العايل،  التعليم 
احلكومية  اجلامعات  ل��دى  ال��درج��ة  نف�ض  يف 
حال  حاله  التعين  حق  اي�صا  ول��ه  العراقية، 
الكليات احلكومية، وهذا  بقية اخلريجن من 
ما يح�صل خ�صو�صا عند الكليات العلمية من 

الطب والهند�صة". 
العايل  التعليم  وزارة  طحن" ان  ابو  وا�صاف 
و�صعت �صوابط وقوانن خا�صة بجميع الكليات 

قبل  م��ن  م�صتمرة  متابعة  وه��ن��اك  االه��ل��ي��ة، 
ال��وزارة، كذلك ان التعين يف الكليات االهلية 

�صهل عملية الوظائف، على عك�ض احلكومي".
" باالإ�صافة اىل االجراءات االخرى من �صراء 
الكلية  حيث  وحا�صبات،  وخم��ت��ربات  اج��ه��زة 
جتهيز  يف  �صريعة  وتكون  نف�صها  على  تعتمد 
باجلامعات  ح��ن  يف  ال��ط��ال��ب،  يحتاجه  م��ا 
ما  تنفيذ  ط��وي��ل يف  وق���ت  ت��اأخ��ذ  احل��ك��وم��ي��ة 
حت�صل  مل  ورمب���ا  واجل��ام��ع��ة  الكلية  حتتاجه 
على كل ما تريد وبالتايل يوؤثر �صلبا على الواقع 

التعليمي ب�صكل عام". 

ــيــة بني  ــات الهــل ــع ــام اعــتــبــارات اجل
العباء املالية وقلة اخلربات العملية

احلياين  حت�صن  علي  واالعامي،  الكاتب    -
لها  هل  االهلية  اجلامعات  ظاهرة  ترى  كيف 
عدد  زي���ادة  ان  العك�ض"  ام  ايجابي  م���ردود 
اعتبارات،  له عدة  امر  هو  االهلية  اجلامعات 
فاالأول هو جيد ويدل على خ�صخ�صة التعليم 
الدول  الق�صاء على االمية وم�صاعدة  وبالتايل 
�صيئ  لكنه  املالية؛  االع��ب��اء  من  التخفيف  يف 
قيا�صا باملوجود يف العراق؛ فاغلب من يديرون 

تلك اجلامعات لي�صت لديهم خلفيات علمية. 
كا�صفا" ان الهدف من ان�صاء هذه اجلامعات 
هو الربح املادي ال اأكرث، وهذا �صينعك�ض �صلبا 
على املردود العلمي، وبالتايل يوؤدي اىل النجاح 
حتى  والر�صاوي  االموال  وا�صتخدام  بالفو�صى 
االهلية  اجلامعات  يف  امل�صهورة  العبارة  ان 

تنجح" . "اأدفع 
االق�صاط ال�صنوية وامل�صتوى االقت�صادي للطلبة

-االق�صاط ال�صنوية يف اجلامعات العراقية هل 
للطلبة"  انا  االقت�صادي  للو�صع  منا�صبة  هي 
تلك  تفر�صها  التي  املالية  االق�صاط  ان  اعتقد 
اجلامعات على الطلبة وبالرغم من الظروف 
املالية ال�صعبة هي ثقيلة جدا؛ حتى ان بع�ض 
الطلبة ف�صل ال�صفر اىل خارج البلد والدرا�صة 
حتى  او  اللبنانية  او  امل�صرية  اجلامعات  يف 
التكاليف  جميع  ان  باعتبار  اوروب����ا،  ب��ل��دان 

�صتكون اقل مما موجود يف العراق". 
على  املو�صوع"  ه���ذا  معاجلة  ميكن  -ك��ي��ف 

التعليم  وزارة 
�صروطا  ت�صع  ان 
خا�صة،  وق��وان��ن 
وت������ف������ع������ل م���ن 
دوره����ا ال��رق��اب��ي 
ع��ل��ى اجل��ام��ع��ات 

�صخ�ض  تعن  كاأن  باإدارتها؛  وت�صارك  االهلية 
ي�صرتك  او  ي�صرف  احلكومية  اجلامعة  م��ن 
ب��اإدارة اجلامعة االهلية كي ال تتكرر االخطاء 

وحتدث الفو�صى".

جلنة  برئي�س  املتمثل  احلكومي  الــراأي 
حمافظة  جمل�س  يف  الــعــايل  التعليم 

كربالء
حتدث ال�صيد حممد الطالقاين عن ال�صوابط 
هناك  قائا"  االهلية  اجلامعات  حتكم  التي 
حيث  االه��ل��ي��ة،  للجامعات  وق��وان��ن  �صوابط 
ت��وف��ر كافة  ب��ع��د  ف��ت��ح اجل��ام��ع��ة اال  ال مي��ك��ن 
االحتياجات التي تهم الطالب؛ مثل املختربات، 
وال��ق��اع��ات ال��درا���ص��ي��ة، وت��وف��ر ب��ن��اي��ة كافية 

م�����ن ال���ن���اح���ي���ة 
كذلك  االداري����ة، 
ت����وف����ر ال����ك����ادر 
الكايف  التعليمي 

واملتخ�ص�ض". 

ـــــة  ـــــاب ـــــرق ال
وحتديد  العلمي  امل�ستوى  على  الدورية 

الجور املادية للدرا�سة
بن الطالقاين" بخ�صو�ض الرقابة على امل�صتوى 
العلمي للطاب واي�صا للكوادر التدري�صية فهذا 
يتم من قبل الوزارة املعنية بذلك، الأنها متتلك 
اخلربات اخلا�صة بهذا املجال، اما بخ�صو�ض 
يكون هناك  ان  البد  العلمي  للم�صتوى  الرقابة 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  قبل  من  رقابة 
العلمي اما بالن�صبة لاأجور فهي حتدد من قبل 

الوزارة ح�صرا".
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•اإعداد: عبدالّرحمن الاّلمي

يثري البع�س ال�سبهات حول علوم اأهل البيت الأطهار )عليهم ال�ّسالم( هل هي عن طريق الكت�ساب اأم لدنّية؟ واإذا كانوا )عليهم 
ال�ّسالم( حا�سر لديهم كّل ما يحتاجونه من علوم )احلالل واحلرام..( كما عرّبت عنه بع�س الروايات، فما حاجتهم للجامعة 

واجلفر وم�سحف فاطمة..؟!

كيف اكت�سب اأهل البيت الأطهار )عليهم ال�ّسالم( علومهم؟

ام( الذين ا�صتلموا  ة )عليهم ال�صرّ وما هو حال بع�ض االأئمرّ
ام(  ال�صرّ )عليه  اجلواد  كاالإمام  وا  ي�صبرّ اأن  قبل  االإمامة 

ام(؟ واالإمام الهادي )عليه ال�صرّ
وباحثينا  رينا  مفكرّ ي��دي  ب��ن  نطرحه  وغ���ره  ه��ذا  ك��لرّ 

ء، ليجيبوا على هذه ال�صبهات بوفاء اإن �صاء اهلل: االأجارّ

العاملي  مرت�سى  جعفر  ال�سيد  �سماحة  يقول  اإذ 
�سمن رّده على هذه ال�سبهة:

اإنرّنا ال نريد اأن نورد لك االأحاديث الكثرة املتواترة حول 
ام(، ولكننا نقول: علومهم )عليهم ال�صرّ

يحيى  معرفة  ح��درّ  على  ه��ي  بالعلوم  االأئ��م��ة  معرفة  اإنرّ 
وع���ي�������ص���ى )ع��ل��ي��ه��م��ا 
ام(. وقد قال اهلل  ال�صرّ
)�صبحانه وتعاىل( عن 
ام(:  يحيى )عليه ال�صرّ
��ْك��َم  احْلُ َواآَت��ْي��َن��اُه   ...{

ِبيًّا{)1 (. �صَ
وح��ي��ن��م��ا ول����دت م��رمي 
ع����ي���������ص����ى )ع���ل���ي���ه���ا 
��ام(، واأت����ت ب��ه ق��وم��ه��ا حت��م��ل��ه، و���ص��األ��وه��ا عنه،  ال�����صرّ
َكْيَف  َقاُلوا  اإَِلْيِه  }َفاأَ�َصاَرْت  تعاىل:  اهلل  قال  واتهموها، 
اآَتايِنَ   ِ اهللهَّ َعْبُد  اإِينِّ  َقاَل   * ِبيًّا  �صَ امْلَْهِد  يِف  َكاَن  َمن  ُنَكلُِّم 

اْلِكَتاَب َوَجَعَلِني َنِبيًّا{)2 (.
كما اأنرّ اآ�صف بن برخيا، الذي كان عنده علم من الكتاب، 
واأتى بعر�ض بلقي�ض من اليمن اإىل بيت املقد�ض بوا�صطة 
من  وال  الكتاتيب،  من  العلم  ذلك  يتعلرّم  مل  العلم،  ذلك 
النا�ض العادين الذين عا�صوا يف ع�صره، واإالرّ لكان الذين 

علموه اأي�صًا قادرين على اأْن ياأتوا بعر�ض بلقي�ض..
و�صلرّم(، عليًا  واآله  وقد علرّم ر�صول اهلل )�صلرّى اهلل عليه 
ام(، األف باب من العلم، ُيفتح له من كلرّ باب  )عليه ال�صرّ

ام(. األف باب، كما ورد يف االأثر عنه )عليه ال�صرّ
له  كان  »اأي  ثًا،  حمدهَّ كان  عمر  اأنرّ  ال�صنة:  اأهل  روى  وقد 

ملك ياأتيه فيحدثه«)3 ( 

ثًا)4 (. فلماذا ال يكون  ورووا اأي�صًا: اأنرّ �صلمان كان حمدهَّ
ام( حمدثًا اأي�صًا؟!.. االإمام )عليه ال�صرّ

ام(، اإىل الَكتهَّاب � اأي  واأما رواية ذهاب االإمام )عليه ال�صرّ
املدر�صة � فلماذا ال يكون داخًا يف دائرة �صيا�صات االأئمة 
عليهم،  االأم��ور  وتعمية  لهم.  احلكام  م�صايقات  الإبعاد 
يقوم  ال��ذي  االإم��ام  على  ف  التعررّ فر�صة  من  وحرمانهم 

باالأمر بعد موت االإمام احلا�صر.
اأو  اخللفاء،  اأو  االأئ��م��ة،  حديث:  اأنرّ  املعنى:  ه��ذا  ويوؤكد 
يكون  اأو  قري�ض.  م��ن  كلهم  ع�صر  اث��ن��ا  ب��ع��دي  االأم����راء 
اإنرّ  قري�ض،  من  كلرّهم  خليفة  اأو  اأم��رًا  ع�صر  اثنا  بعدي 
هذا احلديث ثابت عن ر�صول اهلل )�صلرّى اهلل عليه واآله 
ة يف �صحاحهم وم�صانيدهم،  و�صلرّم(. وقد رواه اأهل ال�صنرّ
وعلى راأ�صها �صحيحي البخاري وم�صلم، وغرهما، ورواه 

اأحمد بن حنبل يف م�صنده، وغره.
وقد قال ر�صول اهلل )�صلرّى اهلل عليه واآله و�صلرّم(، ذلك يف 
مو�صم احلجرّ يف منى اأو يف عرفات اأو يف كليهما على روؤو�ض 

االأ�صهاد. فراجع كتابنا: )الغدير واملعار�صون(.
هذا  منطبق  يكون  اأن  ميكن  ما  ير�صدون  احلكام  فكان 
احلديث، ويتعاملون معه ب�صيا�صة ظهرت عناوينها العامة 
فيما  ذلك  وقبل  املحرم.  من  العا�صر  يوم  يف  كرباء  يف 
حن  ام(  ال�صرّ )عليهما  عليرّ  بن  احل�صن  باالإمام  فعلوه 

وا له ال�صمرّ على يد زوجته. د�صرّ
يف  القا�صمة  ال�صربة  لت�صديد  ي�صعى  املن�صور  راأينا  وقد 
اأْن  ام(، فكان  َمن يو�صي له االإمام ال�صادق )عليه ال�صرّ
االإم��ام )عليه  اإليه  يو�صي  َمن  ينظر  اأْن  عامله  طلب من 

مه في�صرب عنقه. ام(، فيقدرّ ال�صرّ
اأو���ص��ى اإىل خم�صة  ���ه ق��د  اإنرّ اإل��ي��ه:  ق��ال: فرجع اجل���واب 
وعبد  �صليمان،  بن  وحممد  املن�صور،  جعفر  اأبو  اأحدهم 

اهلل ومو�صى ابني جعفر وحميدة.
فقال املن�صور: لي�ض اإىل قتل هوؤالء �صبيل)5 (.

يروي عن  الأن  ام( قد ي�صطر  ال�صرّ االإم��ام )عليه  اإنرّ  ثمرّ 
غره حن يكون ذلك اأدعى لقبول حديثه عن ر�صول اهلل 
)عليهم  جندهم  ولذلك  و�صلرّم(،  واآله  عليه  اهلل  )�صلرّى 

اهلل  لر�صول  �صندهم  �صل�صلة  لذكر  ون  ي�صطررّ ام(  ال�صرّ
ينظرون  ة  ال�صنرّ اأهل  الأنرّ  و�صلرّم(،  واآله  عليه  اهلل  )�صلرّى 
اإذا مل ترو  باأقوالهم  ياأخذون  اأنرّهم رواة. فا  اإليهم على 

لهم عن ر�صول اهلل )�صلرّى اهلل عليه واآله و�صلرّم(.
امل�صائل  ترد عليهم  ام(، حن  ال�صرّ االأئمة )عليهم  وكان 
اإىل  ال�صعبة  م�صائلهم  يف  النا�ض  ُي��رِج��ع��ون  م��ا  ك��ث��رًا 
اأبنائهم يف حال �صغرهم لُيظِهروا مزيرّتهم على غرهم، 

هم بعلوم لي�صت عند غرهم. يف اأنرّ اهلل قد اخت�صرّ
ويقول �سماحة ال�سيخ حممد ح�ّسون يف رّده على 

هذه ال�سبهة:
الزاخرة،  ال�صام(  )عليهم  البيت  اأهل  علوم  منابع  من 
واجلامعة،  )اجلفر، 
فاطمة(  وم�صحف 
وغرها  العلوم  وهذه 
ل���ي�������ص���ت م�����ن ع��ن��د 
هي  ��ا  واإمنرّ  ، اأنف�صهم 

تعلرّم على ذي علم. 
ويف هذا روى الكليني 
قال:  ب�صر  اأب��ي  عن 
ام( فقلت له: جعلت  دخلت على اأبي عبد اهلل )عليه ال�صرّ
فداك، اإينرّ اأ�صاألك عن م�صاألة ها هنا )ههنا( اأحد ي�صمع 
�صرتًا  ام(  ال�صرّ )عليه  اهلل  عبد  اأبو  فرفع  قال:  كامي؟ 
لع فيه ثم قال: يا اأبا حممد  فيما بينه وبن بيت اآخر فاطرّ
�صيعتك  اإنرّ  فداك  جعلت  قلت:  فقال:  لك.  بدا  عما  �صل 
ًا  يتحدثون اأنرّ ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه واآله( علرّم عليرّ
)عليه ال�صام( بابًا يفتح له منه األف باب؟ قال: فقال: 
ًا  يا اأبا حممد علرّم ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه واآله( عليرّ
)عليه ال�صام( األف باب يفتح من كل باب األف باب قال: 
ثم  االأر�ض  �صاعة يف  قال: فنكت  العلم؟  قلت: هذا واهلل 
اأبا حممد  يا  قال:  ثم  قال:  بذاك.  وما هو  لعلم  اإنرّه  قال 
واإنرّ عندنا اجلامعة وما ُيدريهم ما اجلامعة؟ قال: قلت: 
جعلت فداك وما اجلامعة؟ قال: �صحيفة طولها �صبعون 
واإمائه  واآله(  ذراعًا بذراع ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه 

شبهة واكثر من رّدشبهة واكثر من رّد
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من َفْلِق فيِه وخطِّ عليرّ بيمينه، فيها كلرّ حال وحرام وكلرّ 
�صيء يحتاج النا�ض اإليه حتى االأر�ض يف اخلد�ض.

و�صرب بيده اإيلرّ فقال: تاأذن يل يا اأبا حممد؟ قال: قلت: 
جعلت فداك اإمنا اأنا لك فا�صنع ما �صئت. قال: فغمزين 
بيده وقال: حتى اأر�ض هذا � كاأنه مغ�صب � قال: قلت: هذا 

واهلل العلم.
قال: اإنه لعلم ولي�ض بذاك ثم �صكت �صاعة، ثم قال: واإنرّ 
وما  قلت:  ق��ال:  اجلفر؟  ما  ُيدريهم  وم��ا  اجلفر  عندنا 
والو�صيرّن،  النبيرّن  فيه علم  اأدم  وعاٌء من  قال:  اجلفر؟ 

وعلم العلماء الذين م�صوا من بني ا�صرائيل.
قال: قلت: اإن هذا هو العلم. قال: اإنرّه لعلم ولي�ض بذاك.

فاطمة  مل�صحف  عندنا  واإنرّ  ق��ال:  ثم  �صاعة  �صكت  ثم 
ما م�صحف فاطمة عليها  ُيدريهم  وما  ال�صام(  )عليها 
ال�صام؟ قال: قلت: وما م�صحف فاطمة عليها ال�صام؟ 
قال: م�صحٌف فيه مثل قراآنكم هذا ثاث مرات، واهلل ما 
فيه من قراآنكم حرف واحد. قال: قلت: هذا واهلل العلم. 

قال: اإنه لعلم وما هو بذاك.
ثم �صكت ثم قال: اإن عندنا ما كان وعلم ما هو كائن اىل 

اأن تقوم ال�صاعة.
قال: قلت: جعلت فداك هذا واهلل هو العلم. قال: اإنه لعلم 
قال:  العلم؟  �صيء  فاأي  فداك  قلت: جعلت  بذاك.  ولي�ض 
بعد  وال�صيء  االأمر،  بعد  االأمر  والنهار،  بالليل  ما يحدث 

ال�صيء، اإىل يوم القيامة)6 (. 
من  وغرها  الرواية  هذه  بها  حت  �صررّ التي  املنابع  فهذه 
البيت  اأهل  اأنرّ  لنا  ال�صاأن تبنرّ  ال��واردة يف هذا  الروايات 
ام( قد ُرزقوا من العلوم ما �صاء اهلل، ومع  )عليهم ال�صرّ
اأنرّنا ال ندرك حقيقة هذه املنابع، وقدر هذه املواد، اإال اأنرّها 
ام( خمتلفة  تك�صف اأنرّ طرق العلوم عندهم )عليهم ال�صرّ
ال  العلم  طرق  يف  واالختاف  التنوع  هذا  واأنرّ  ومتنوعة، 

ينايف اأن يكون علمهم حا�صرًا، وحل�صوره اأ�صباب ودواع.
ولل�صيد نعمة اهلل اجلزائري )طاب ثراه( يف كتابه كام 
حول تنوع علوم اأهل البيت )عليهم ال�صام( واأنرّ هناك 
ا ورد  من العلوم ما يخت�ضرّ نزوله بليلة القدر، واأي�صًا ممرّ
يف ازدياد علومهم يف بع�ض الروايات فقال: قد حققنا اأنرّ 
ع علومهم )عليهم  وجه اجلمع بن االأخبار الواردة يف تنورّ
كتب  مما  ونحوهما  واجلامعة  اجلفر  اأنرّ  هو  ال�صام( 
ع  فيهما ما كان وما يكون اىل يوم القيامة، اإالرّ اأنرّه غر موزرّ
العلوم  القدر يفرز منه  ليلة  على االأوقات واالأع��وام، ويف 
واالأمور الواقعة تلك ال�صنة. واأما علوم االأ�صبوع فكما قال 
)عليه ال�صام(: )لوال اأنرّ اأرواحنا تزور العر�ض يف كلرّ ليلة 
جمعة لنفد ما عندنا من العلم واأما الذي يحتاجون اإليه 

يف ال�صاعات، فمن حتديث املائكة(.
قال ال�صيد اجلزائري: وال نقول هذا التف�صيل يف جميع 
منها  بع�ض  يف  بل  ال�صام(،  )عليهم  علومهم  مراتب 

جمعًا بن االأخبار )انتهى كامه() 7(

ة من اأهل  ولقد �صهد النبيرّ )�صلى اهلل عليه واآله( لاأئمرّ
اجلانب  هذا  يف  وقلرّدهم  بالعلم  ال�صام(  )عليهم  بيته 
اأو�صمة تاأالأ بريقها يف كتب امل�صلمن جميعًا على اختاف 
مذاهبهم وم�صاربهم. نذكر منها: قوله )�صلى اهلل عليه 
العلم  مدينة  )اأن��ا  ال�صام(:  )عليه  عليرّ  حقرّ  يف  واآل��ه( 

وعليٌّ بابها، فَمن اأراد املدينة فلياأت الباب()8 (.
لقد  )واهلل  قوله:  عبا�ض  اب��ن  عن  ال��ربرّ  عبد  اب��ن  وروى 
واأميرّ اهلل  العلم،  اأع�صار  ت�صعة  اأبي طالب  بن  اأعطي عليرّ 

لقد �صارككم يف الع�صر العا�صر() 9(.
لفظة  م��ن  واال���ص��ت��غ��راق  ال�صمولية  ا�صتفادة  يخفى  وال 
)العلم( الواردة يف حديث النبيرّ )�صلى اهلل عليه واآله( 
ال�صام(،  )عليه  عليرّ  علم  اأنرّ  اأي  عبا�ض،  اب��ن  وق��ول 
ة  وال�صنرّ بالكتاب  العلم  على  يقت�صر  وال  علم  لكلرّ  �صامل 
يف  ة  ال�صنرّ اأه��ل  علماء  بع�ض  املعنى  هذا  بنرّ  وقد  فقط. 
يف  املعتزيل  احلديد  اأب��ي  ابن  قال  لهم.  خمتلفة  كلمات 
اإليه  ُتْعزى  رجل  اأقول يف  ما   ...« الباغة(:  نهج  )�صرح 
اإليه كلرّ فرقة، وتتجاذبه كلرّ طائفة،  كلرّ ف�صيلة، وتنتهي 
و�صابق  ع��ذره��ا،  واأب��و  وينبوعها،  الف�صائل  رئي�ض  فهو 
بعده فمنه  فيها  بزغ  َمن  كلرّ  م�صمارها، وجملي حلبتها، 
اأنرّ  عرفت  وق��د  احتذى.  مثاله  وعلى  اقتفى،  ول��ه  اأخ��ذ، 
اأ�صرف العلوم هو العلم االإلهي، الأنرّ �صرف العلم ب�صرف 
اأ�صرف  هو  فكان  امل��وج��ودات،  اأ�صرف  ومعلومه  املعلوم، 
ُنقل،  وعنه  اقُتب�ض  ال�صام(  )عليه  كامه  ومن  العلوم، 
اأهل  هم  الذين   � املعتزلة  فاإن  ابتداأ،  ومنه  انتهى،  واإليه 
النا�ض  تعلرّم  ومنهم  النظر،  واأرب���اب  وال��ع��دل  التوحيد 
بن  وا�صل  كبرهم  الأنهَّ  واأ�صحابه،  تامذته   � الفن  هذا 
اأبي ها�صم عبد اهلل بن حممد بن احلنفية  عطاء تلميذ 
ال�صام(.  )عليه  تلميذه  واأبوه  اأبيه  تلميذ  ها�صم  واأبي   ،
اال�صعري  احل�صن  اأبي  اإىل  ينتمون  فاإنهم  اال�صعرية  واأما 
اأبي  تلميذ  االأ�صعري وهو  ب�صر  اأبي  بن  اإ�صماعيل  بن  عليرّ 
علي اجلبائي، واأبو علي اأحد م�صايخ املعتزلة، فاالأ�صعرية 
علي  وهو  ومعلمهم  املعتزلة  ا�صتاذ  اىل  باالآخرة  ينتهون 
والزيدية  االإمامية  واأما  ال�صام(،  )عليه  طالب  اأبي  بن 
فانتماوؤهم اإليه ظاهر.. )اإىل اأن يقول ابن اأبي احلديد(: 
اأ�صله  ال�صام(  )عليه  وه��و  الفقه،  علم  العلوم:  وم��ن 
واأ�صا�صه، وكلرّ فقيه يف االإ�صام فهو عيال عليه وم�صتفيد 
من فقهه.. ومن العلوم: علم تف�صر القراآن، وعنه اأخذ، 
ع.. ومن العلوم علم الطريقة واحلقيقة، واأحوال  ومنه ُفررّ
الت�صورّف، وقد عرفت اأنهَّ اأرباب هذا الفن يف جميع باد 
علم  العلوم:  ومن  يقفون..  وعنده  ينتهون،  اإليه  االإ�صام 
النحو والعربية، وقد علم النا�ض كافة اأنه هو الذي ابتدعه 
واأن�صاأه، واأملى على اأبي اال�صود الدوؤيل جوامعه واأ�صوله، 

ومن جملتها الكام كله ثاثة اأ�صياء:
اأ�صم وفعل وحرف. ومن جملتها: تق�صيم الكلمة اىل معرفة 
ونكرة، وتق�صيم وجوه االإعراب اىل الرفع والن�صب واجلررّ 

واجلزم، وهذا يكاد يلحق باملعجزات، الأنهَّ القوة الب�صرية 
ال تفي بهذا احل�صر، وال تنه�ض بهذا اال�صتنباط«)10 (

اجل��زري  حممد  بن  حممد  ال�صيخ  ح  �صررّ املعنى  وبهذا 
الدم�صقي حن قال: »... فانتهت اىل اأمر املوؤمنن عليرّ 
اأن��واع  من  الف�صائل  جميع  عليه(  تعاىل  اهلل  )ر���ص��وان 
ال��ق��راآن،  من  ال�صمائل،  وك��رم  املحا�صن  وجميع  العلوم 
وال�صجاعة،  والت�صورّف،  والق�صاء،  والفقه،  واحلديث، 
اخللق،  وح�صن  وال����ورع،  وال��زه��د،  وال��ك��رم،  وال��والي��ة، 
العلوم  وه��ذه  ال���راأي«)11(.  واإ�صابة  والتقوى،  والعقل، 
اأم��ر  اأخ��ذه��ا  وال��ت��ي  بيانها  م��ررّ  التي  املتكاثرة  الكثرة 
املوؤمنن )عليه ال�صام( عن ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه 
واآله( يرثها اأئمة اأهل البيت )عليهم ال�صام( كابرًا عن 
االئمة )عليهم  االإمامية وعلوم  اأدلرّة  به  تنطق  كابر، كما 
للمتابع مراجعته يف حملرّه  املعنى ميكن  وهذا  ال�صام(، 
اأهل  الأئمة  كان  وقد  ال�صاأن،  بهذا  ال��واردة  الروايات  من 
العلوم  من  جملة  يف  رائ��د ٌ  دوٌر  ال�صام(  )عليه  البيت 
امل�صتحدثة اأي�صًا كما يف علم الكيمياء الذي ب�رّن اأ�صراره 
جابر  لتلميذه  ال�صام(  )عليه  ال�صادق  االإم��ام  وعلومه 
بن حيان العامل االإ�صامي ال�صهر. وَمن اأراد اال�صتزادة  
بهذا ال�صدد عليه مراجعة )مو�صوعة امل�صطفى والعرتة 
)عليهم ال�صام( للحاج ح�صن ال�صاكري، اجلزء التا�صع.

 )1( �صورة مرمي: 12 
)2( �صورة مرمي: 29 و 30

 )3( راجع االإ�صتيعاب ج3 �ض1147 ط دار اجليل
)4( راجع قامو�ض الرجال ج5 �ض184 ط جماعة 

املدر�صن
للطو�صي  والغيبة  ���ض3  ج47  البحار  راج��ع:   )5(  
ج1  ال��ك��ايف  ع��ن  البحار  هام�ض  يف  ونقله  ����ض129 
�ض310، ومناقب اآل اأبي طالب ج3 �ض434 واإعام 

الورى �ض290.
 )6( الكايف ج1 �ض239

)7( نور الرباهن ج2 �ض489
على  امل�����ص��ت��درك   .1102  /3 اال���ص��ت��ي��ع��اب   )8(

ال�صحيحن 3/ 137 ، 138.
)9( اال�صتيعاب 3 / 1104

 )10( �صرح نهج الباغة ج1 �ض18
املطالب  اأ�صنى  تهذيب  يف  املناقب  اأ�صنى   )11(

�ض73
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الذهبية
• اجلزء الثاين• �سفاء �سالح

القاعــدة

- قد يكون ال�صيف قتل الكثر من الب�صر، اال ان البارود ازهق ا�صعاف ما فعله 
ال�صيف ولذلك يعتقد ان كل من يحمل ال�صاح الناري ملعون بلعنه م�صممها االول 
"نوبل" . كنا ن�صحك من هذه النظرية اىل حد ال�صخرية، اال انه يحمل قلب يت�صع 

لها. 
)9( 

�صفاتها  كل  تتجلى  حيث  القيادة  يف  جدًا  بارعا  اجتماعيًا  �صخ�صًا  القائد  كان 
داخله، كان �صديد املاحظة، وحا�صم القرارات له ابعاد ا�صرتاتيجية  عظيمة كاأنه 
رجل من امل�صتقبل او مك�صوف عنه احلجاب ل�صحة توقعاته وحد�صه وتخميناته 
حتى اننا ن�صك احيانًا باأنه �صاحر، او منجم غر انه �صاحب خربة ع�صكرية، وقدرة 
على توقع حركات العدو، ومعرفة توجهاتهم كاأنه معهم ويعرف كيف يفكرون وماذا 
يفعلون، وما هي خططهم، واخلطوة التي �صيقبلون عليها لذلك كنا دائمًا ن�صبقهم 
بخطوة انها خطوة واحدة، ولكنها حا�صمة تنتهي بخ�صارة فادحة يف �صفوف للعدو، 
تدرب القائد خارج الباد وقد خا�ض معارك طاحنة يف �صوريا، وجنوب لبنان، وقد 

�صهد لب�صالته الكثر من القادة الع�صكرين وخرباء اال�صلحة، والتكتيك احلربي.
�صنتن، كان  قبل  املو�صل من قبل داع�ض  احتلت  ان  بعد  العراق  القائد اىل  عاد 
مميزا بح�صوره وذاع �صيته بن �صفوف احل�صد واجلي�ض "فرقد القائد" هكذا كان 
لقبه الذي متيز به غر اننا ال ن�صميه فقط القائد الأنه فعًا قائد جبار يحتذى به، 
اختار القائد افراد فريقه واراد ان يكون ذلك الفريق خمتلف مل ي�صمع به احد، 

ومل تعرف مزاياه خ�صو�صًا داع�ض.
كان العمل �صري واختيار االفراد يكون وفق درا�صة دقيقة على طريقة اخلرباء، 
التي  واخلربات  املوؤهات،  وفق  الفريق  ويختار  يبحث  من  وخلدون  انا  وكنا 
نحتاجها، تكلفنا بهذا العمل وبا�صرنا  بتكوين الفريق بعد �صهرين من رجوع القائد 
و�صادف  اقارب خلدون،  انه من  قبل غر  به من  ا�صمع  اأو  اعرفه  البلد، مل  اىل 
ان التقاه عند عودته  من �صوريا، التقينا مبقهى يف كرباء داخل مركز املدينة 
قرب مقام االمام املنتظر )عج( مل يقل يل خلدون انه قائد معروف، بل قال انه 
رجل مثقف ومتنور بالدين وهو يف زيارة اىل العراق وباقي التفا�صيل �صتعلمها عند 

جمادى االآخرة  � 1438 ه�56

قصةقصة



ح�صوره  بعد قليل، جاء يف الوقت املحدد بال�صبط وبعد الرتحيب تعرفنا على 
بع�صنا البع�ض وحتدث عن حياته قليًا، ثم اعلن انه عاد من اجل امر مهم 
وطارئ بعد الفتوى التي �صرحت بها املرجعية العليا عن اعان اجلهاد الكفائي 
وانه يف �صدد تلبية نداء املرجعية، وقد اطلع على كل ميادين القتال فور و�صوله 
اىل العراق وقد كان �صديد املاحظة، ودقيق املراقبة، وا�صتطاع يف جولته ان 
يحدد نقاط قوى، و�صعف العدو، وكذلك نقاط قوى و�صعف احل�صد مبن ان 
هذه الرحلة، وتلك املعلومات التي جمعها وفق اح�صائيات معقدة قد اخرجت 
بفكرة مذهلة و�صتكون مباغتة للعدو و�صيم�صي وقتا طويا وخ�صائرا كبرة يف 

العدو قبل ان  يكت�صفوا ال�صر وراء هزائمهم املتكررة.
مل ت�صدين  الفكرة اول مرة غر ان خلدون اعجبته كثرًا، وبادر  بامل�صاعدة قدر 
ا�صتطاعته،  وبادر القائد يف �صرح تفا�صيل فكرته وما يحتاج اليه من مقاتلن 
عملية  يف  الكافية  واخلربة  وا�صتخدامه  ال�صاح  حمل  يف  ومهارة  خربة،  لهم 
وان  لنا،  ودرع  رابحة  ورقة  يكون  ماهر  وقنا�ض  واحل�صابات،  املواقع،  اخرتاق 
ميتلكون الروح الوطنية، والثقة الكبرة بالنف�ض، وبالفريق، وان تكون الفرقة 
�صرية ال يعرف بها احد فقط اجلهات العليا، واع�صاء الفريق ال يت�صلون باأي 
فرد من افراد احل�صد، وال يدلون باأي معلومة عن فريقهم وهناك خطة مدرو�صة 
لكيفية و�صولهم وخروجهم من ار�ض املعركة فما اأريده هو فريق تكتيكي ي�صبق 
العدو بخطوة، وي�صعفه لكي توقع به الهزمية ب�صكل تام، وال يوجد هناك ا�صر 
يقع بيننا فنحن ال نريد ا�صرى، او معتقلن فل�صنا بحاجة اىل معلوماتهم الأننا 
م�صتحيل  و�صبه  خطرًا  االمر  كان   .. املعركة  قبل  اخلا�صة  بطرقنا  �صنعرفها 
وبالفعل  الفريق،  تكوين  ا�صتطعنا  ان  اىل  ا�صهر  �صتة  ملدة  بجهد  ولكننا عملنا 
كانت كل اخلطط حا�صمة بهزم العدو، و�صيئًا ف�صيئًا �صاع �صيتها بهذه الفرقة 
من غر اأن يعرف اع�صاوؤها بالتحديد، فنحن نحمل ا�صماء وهويات مزيفة لكي 
نتمكن من العمل بحرية، والعمليات تاأتي عن طريق القائد من اجلهة الداعمة 
لي�صت فقط جنودا وا�صلحة داخل  لنا لكي ن�صتمر بتلك االنت�صارات، املعارك 
واتخاذ  العمل  يف  و�صرعة  ونف�صية  ميدانية  ودرا�صات  خطط  هي  بل  ار�صها، 
القرارات احلازمة يف وقت قيا�صي جدًا .. كنا نعمل بتخٍف تام من غر ان يعلم 
ا�صبحنا  ان  اىل  االمر  ا�صتمر  وهكذا  داع�ض،  عرفت  بالنهاية  ولكن  احد،  بنا 
يف القائمة االوىل عندهم وقد انذر احد امراء داع�ض بانهائنا ولكننا اي�صًا ال 
نعرف من هذا ال�صخ�ض الذي توعدنا يف القناة التابعة لهم من ان م�صر هيبتا 
�صيكون على ايدينا و�صيكون اول من يك�صف وجه قائدهم .. مل يكن هذا االمر 
خطر علينا ولكننا يجب ان نحذر من املند�صن، وطاملا نحن متخفون ف�صيدفع 
اجلميع اىل الف�صول يف التعرف علينا خ�صو�صًا ان الكثر من النا�ض ت�صتنجد 
بنا عرب الف�صائيات بعد ان �صمعت مبا حققناه من �صربات �صاحقة لداع�ض عن 
طريق �صرب مواقعهم االإلكرتونية وح�صاباتهم املايل وم�صارفهم ايل ي�صعون 
االموال داخلها وعن الك�صف لكل املخططات التي ت�صعها .. مما جعلهم يغرون 
خطة  انها  االن،  �صيلعبونها  انهم  وتوقعنا  بها  �صبقناهم  قد  ا�صرتاتيجية  اىل 
القوات  ان  غر  كثرًا  بها  عملت  وقد  التنظيم،  قيادة  يف  االفغان  ي�صتخدمها 
االمريكية ك�صفتها ومل ي�صتخدمها احد من حينها بل نحن الذين ا�صتخدمناها 

�صد داع�ض ب�صكل غر مبا�صر لكي ال يك�صفوها ويعملوا على تفكيكها .
)10(

عندما �صمعنا اخلرب الذي اذهلنا بعد ذهولنا االول من ان ع�صبة قري�ض يقودها 
.. اخلرب  الفرقة  النا�ض يف تدمر  الذي توعد  الهوية وهو نف�صه  امر جمهول 
الذي مل نعلق عليه اال بكلمة "حا�صر �صيدي"  من بعدها تفرقنا جميعًا ل�صبب 
جمهول .. كل فرد حمل �صاحه وذهب يف �صيارة ع�صكرية ال يعرف بها احد وقيل 

له ان هناك عدوا مباغت ونحتاج اىل كل فرد من افراد احل�صد املتواجدين يف 
جبهة القتال داخل مدينة تازة فهناك حركة غريبة يف �صفوف التنظيم حيث 
ان�صحبت جبهة، وجاءت جبهة ال يعرف احد عنها �صيء، وا�صلحتهم فتاكة من 
نوع جديد �صاح جديد مل نره من قبل واغلب الظن انه �صاح امريكي املن�صاأ وقد 
ح�صلوا عليه موؤخرًا .. يف هذه االثناء �صمعت دوي املدافع، واال�صلحة الثقيلة انها 
بالفعل معركة كبرة مل ي�صهد لها مثيل من قبل والعدو يتقدم �صيئا ف�صيئا حتى 
و�صلنا اىل موقع القتال اخذت �صاحي وانطلقت مع اجلنود االخرين ارمي بكل 
ما احمله من دقة وتركيز غر متنا�ٍض عدد الر�صا�صات وبالتاأكيد مل ان�ض قاعدة 

مهدي الذهبية.
يف اثناء الرمي املكثف مت االيقاع بالعدو وبدا باالن�صحاب فتبعه جنود احل�صد 
ال�صعبي بب�صالة وقد كنت معهم نرمي ب�صكل م�صتمر وبداأنا نرى افراد داع�ض 
تتهاوى على االر�ض فاأ�صرعنا بالقب�ض عليهم .. دخلنا يف ازقه مدينة الب�صر، 
وكانت مدمرة بالكامل مل يبق لها بناء عامر، فاخلراب يف كل مكان من اثر قوة 
املعركة كان التنظيم هذه املرة كبرا جدًا حتى انني مل ا�صدق فعًا انه يدفع 
بهذا العدد الكبر من افراده نحو معركة واحدة .. البد ان هناك خطاأ ما او ان 
ونراهم  بهم،  الهزمية  نلحق  ونحن  الفرحة عامرة  كانت  بالفعل  انهار  داع�ض 
فري�صته  ال�صقر  ي�صطاد  كما  ن�صطادهم  كنا  االخر  بعد  الواحد  يت�صاقطون 
باالنق�صا�ض ممزقا ج�صدها على حن غرة، ودون ان تبادر باملقاومة ت�صقط 
بن يديه، للوهلة تذكرت الفريق وانا م�صتمر بالرمي واملطاردة ال ا�صمع �صيئا 
يا ح�صن" التي مزقت االر�ض من قوة  "لبيك  الر�صا�ض و�صرخات  اال �صوت 
يقول ال  و�صمعت احدهم  والرمي  الر�صا�ض،  كاأنها تطغى على �صوت  ال�صوت 
تدعوا احدًا ينجو، اقتلوا اجلميع واالخر ي�صرخ "يا علي" بكل ما يحمل من قوة 
وعزمية وا�صرار على املوت يف �صبيل اهلل والوطن والعقيدة ، ترامى اىل انظارنا 
اطراف املدينة، يبدو اننا �صيطرنا على املدينة واالن يتم مت�صيطها من قبل فرق 
اآتيا من بعيد لي�ض من امامنا او من خلفنا بل  احل�صد غر اننا �صمعنا �صوتا 
من فوقنا وللحظة اح�ص�صت انها متطر قنابل و�صواريخ فرقت �صفوفنا و�صتت 
اجلمع، �صقطت قذيفة بالقرب مني فهويت اىل االر�ض مل ا�صمعها يف حلظة 
االنفجار فقط بدا يل ان االر�ض ترتفع او انني انا الذي ارتفع عنها مع طنن 
، مل احدد مو�صع االمل يف ج�صدي الأنني ال ا�صعر به وال  م�صتمر يكاد يفجر اأذينرّ
�صيء يتحرك بداخلي كل ما فكرت فيه هو ان األفظ ال�صهادتن قبل ان تاأتيني 
وال�صهادة،  االميان  على  مات  ومن  ال�صهداء،  حيث  ال�صماء  اىل  وارتفع  املنية 
اغم�صت عينيرّ ومل ا�صعر ب�صيء ابدًا فكل �صيء من حويل هو ال �صيء فقط نور 
كال�صم�ض يحيطني، وبقع من ال�صواد تقرتب نحوي مع فحيح افعى يطبل داخل 
اذين ، �صعرت بربودة على وجهي كالثلج او ماء افاقني من هذا ال�صياء اأو النور 
فقد اجتاح الظام كل �صيء يف هذه اللحظة حاولت ان افتح عيني لكن ال�صوء 
كان �صاطعا امامي مع �صوت �صحكات وتكبرات ورائحة عفنة وا�صكال اقرب 
لل�صياطن من الب�صر بلحاهم الطويلة ال�صعثة تقرتب مني وفورًا ركلني احدهم 
على �صدري كدت افقد التنف�ض معا ولكنني قاومت وحب�صت انفا�صي قليًا ثم 
جعلت ج�صدي ي�صكن وزفرت زفرة قوية مع �صهيق متقطع كي ا�صتعيد ر�صدي 
الأنني ادركت حينها انني ا�صر بيد داع�ض فاأ�صابتني نغزة حادة يف رئتي بالقرب 
من القلب من �صدت هلعي، ام�صكوا بي ورفعوا ج�صدي بق�صوة واجربوين على 
اجللو�ض على مقعد خ�صبي وانا مقيد املع�صمن من اخللف ف�صد احدهم راأ�صي 

وقال :
يا  يا راف�صي وا�صرب من دمك  يا كلب.. واهلل الأذبحنك  -اخرًا وقعت بيدنا 

م�صرك" فا�صحكني قوله وارعبني معًا مل ا�صتطع ان امتالك نف�صي فقلت له : 
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ل�صانه ولكنه عو�صًا عن فمه  -الدم جن�ض يا هذا فكيف ت�صربه؟؟" مل يجبني 
الكريه اجابني بلكمة على وجهي ارجت بها را�صي وفقدت الوعي من جديد ..

)11(
هي  او  زنزانة  كنت حمتجزا يف   .. خائفة  داجنة  حيوانات  ا�صوات  على  اأفقت 
"اهلل  وتكبر  �صجارا يف اخلارج  و�صمعت  زنزانة  كونها  اقرب اىل ح�صرة من 
اكرب .. اهلل اكرب" مل اكرتث اىل ما يدور يف اخلارج الأنني اعلم ماذا هناك انها 
مرا�صيم االعدام فهكذا جتري طقو�صه لديهم بالتكبر، والتكفر ف�صحقًا لهم وملا 
يدعون .. اي دين هذا الذي يقتل دون رحمة اأو راأفة وكاأن الب�صر لديهم اقل �صاأنًا 
من احليوان، تذكرت ا�صدقائي والفريق ، ابي وامي واخواين الذين مل ارهم منذ 
ايام طوال ، وال ادري ملاذا تذكرتها االن فهي مل تودعني اخر مرة كاأنها اح�صت 
انني لن اعود هذه املرة ، راأيت هذا يف عينيها وبكائها وحن قالت �صاحمني على 
كل �صيء فرمبا لن نلتقي جمددًا .. ا�صتخففت مبا قالت حينها اال انني ا�صعر 
بالندم فلم اكن كما يجب ان يكون احلبيب جتاه حبيبه ...انها  وقاطعني دخولهم 
القبيح، اقبلوا الواحد بعد االخر حتى اخر رجل كان يقف يف اخلارج فعلمت فورًا 

انه القائد من هيئته املجهولة ، اقرتب مني هام�صًا : 
-اقرتبت منيتك يا �صرغام!!" 

افزعني ال�صوت، وافزعني ا�صمي ذلك اال�صم الذي ال يعرفه احد .. كيف ذلك 
وانا احمل هوية با�صم منتظر؟! كيف عرف ا�صمي احلقيقي .. "يا علي دخيلك" 
مل ا�صتطع الرد عليه ولكنه قراأ ماحمي ف�صحك �صحكة قوية ا�صابتني بالرعب 

.. �صارعت بالقول : 
-منو هذا �صرغام .. انت م�صتبه اين ا�صمي منتظر مو �صرغام" فهلع احدهم 

وركلني قائًا : 
-اخر�ض يا كلب .. راف�صي خ�صي�ض" فزجمر قائدهم ونهره بالقول: 

-اياك ان تلم�صه مرة اخرى .. نحتاجه يف هذا الوقت" .
امرهم باخلروج، فخرجوا جميعهم وقبل خروج قائدهم امللثم خلف رداء ا�صود 

مربوطة على طريقة العرب حن يتخفون 
ممعننا  للحظات  ايلرّ  نظر  االنظار،  عن 
واغلق الباب خلفه بقوة.. اول ما جاء يف 
ذهني ان يف الفريق خائن ويعمل متخفيًا 
من؟!!  ولكن  علمنا  دون  الوقت  هذا  كل 
كلهم ا�صدقائي اعرفهم جيدًا ب�صكل وايف 
ومن امل�صتحيل ال�صك يف احدهم .... اال 
ذلك املراوغ "ح�صام" االخ اال�صغر للقائد 
اطماأن  ولكنني مل  قراءته  مل امتكن من 
موافقتي  بالرغم من  بيننا،  تواجده  اىل 
على ان�صمامه الأنه �صقيق القائد. ولكني 
مع ذلك مل اكن متاأكد من انه هو اخلائن، 
واالن ماذا واين انا االن مل ا�صتطع حتديد 
مكاين ولكنني اعتقد انها مدينة الر�صيد 
ولكن يف مكان ما منعزل فا توجد حركة 
.. يبدو انهم  الغرفة  �صاخبة خارج هذه 
ان  .. قررت  �صابه ذلك  ما  او  ب�صتان  يف 
�صينجيني  �صيء  فا  بالعبادة  ان�صغل 
 .. ان احيا حتت �صقفهم  اريد  منهم وال 
انها النهاية وانا را�ض بها، الأنها �صتختم 

بال�صهادة ولن ي�صيع اجري �صدى .
جل�صت ادعو ربي يف تعجيل منيتي واأن يخفف عني �صكرة املوت... �صاأموت ذبيحًا 
ارجو  االن،  بالعط�ض  انا  اأ�صعر  وال  عط�صان  ذبح  انه  غر  )ع(  ال�صهداء  ك�صيد 
ان اعط�ض قبل اواين تيمنًا ب�صيدي وموالي ابا عبداهلل، اح�ض ب�صوته يناديني 
ال�صمر  يد  �صاأذبح على  انني االن  يا موالي  ال�صهادة  انها  وا�صرين ذلك  ابكاين 
يا  اآه   ... راأ�صك  حزوا  الذين  اأنف�صهم  املجرمن  يد  على  امل�صر  نف�ض  �صاألقى 
موالي كيف جترعت كل تلك اجلراح وكل تلك املاآ�صي ووقفت �صامدًا وقد اذللت 
االأعداء بعزتك ب�صيفك بقوتك ب�صربك وبحملك لر�صالة اال�صاح .. تقبل مني 
هذا العمل وهذا اجلهاد من اجل اعاء كلمة احلق يف �صبيل اهلل والوطن، ومن 
املخل�ض  ياأتي  ان  اىل  االميان  وحياة مياأها  بار�ض حرة  النا�ض  ينعم  ان  اجل 
واإمتام   .. والق�صط  العدالة  حيث  اىل  النهاية  نحو  الطريق  ليكمل   .. واملنقذ 
التي ا�صتخدمت  الهالكة  الر�صالة املحمدية وتنقية اال�صام من كل تلك الفرق 
الدين ذريعة لقتل النا�ض وعاثوا يف االأر�ض ف�صادًا.. اإلهي ان كان ذلك ير�صيك 

فخذ حتى تر�صا .
)12(

عند ارتفاع �صعاع ال�صم�ض وظل ال�صباك املنعك�ض على ج�صدي وبعد مرور ا�صابيع 
قراأت  منيتي  انها  .. عرفت  يكربون  جاوؤوا   .. اال�صر  مرارة  بها  قا�صية جرعت 
ال�صهادتن يف �صري حينها، وفو�صت امري اىل اهلل فهو ح�صبي ونعم املحت�صب 
.. ركل احدهم الباب اخل�صبي بقوة كبرة وخلعه من مكان اقفاله ته�صمت الباب 
امل�صمار  فتذكرت  املوقف  ..اذهلني  اخل�صب  اح�صاء  من  امل�صامر  ظهرت  حتى 
.. ذلك امل�صمار الذي... مل ا�صتطع ان امتالك نف�صي فوقفت مذعورًا وقبل ان 
اتزن اتتني ركلة على بطني رمتني اىل اخللف ومت �صحبي من قدمي اىل اخلارج 
الطر  ينظر  اليها كما  ال�صم�ض مرة اخرى نظرت  راأيت  اال�صر  ايام من  بعد   ،
انه �صوء احلرية متامًا كما   .. القف�ض  ال�صجر من خلف ق�صبان  اىل اغ�صان 
اردت النهاية يف و�صح النهار حتت حرارة ال�صم�ض هكذا تكتمل الق�صة متامًا 
كما جرت تلك االوقات على �صيد ال�صهداء 
.. �صكرت ربي ورحت اأمتتم بذلك .. اقرتب 
�صيئا  يقول  ان  امللثم ومن دون  الرجل  مني 
املقعد  اىل  وادخلني  ياقتي  من  بي  ام�صك 
التابعة  الع�صكرية  ال�صيارة  من  االمامي 
بالدخول  اهم  ان  قبل   .. داع�ض  لتنظيم 
لل�صيارة  الباب اخللفي  ما كتب على  قرات 
ام�صك  الذي  )ع�صبة قري�ض( فعرفت من 
بي ومن هذا الرجل انه نف�ض الرجل الذي 
توعد النا�ض بقتل الفريق .. فتاأكدت حينها 
ان الفريق مت خيانته من قبل احد اع�صائه.

ومل  بعيدًة،  لي�صت  مل�صافة  ال�صيارة  �صارت 
الرجل  وذلك  ال�صائق  �صوى  فيها  يكن 
املجهول وانا .. توقف يف �صاحة بيت كبرة 
احد  على  خ�صبية  من�صة  امام  ومك�صوفة، 
مبا�صر  بث  وجهاز  مثبتة  كامرة  اركانها 
يبدو انني �صاأكون م�صهورًا بعد قليل ول�صوء 
احلظ لن ا�صاهد نف�صي كيف اقتل .. ترجل 
ا�صعدوين  االأخرى،  ال�صيارة   من  اجلميع 
اىل املن�صة واأرغموين اأن اأجثو على ركبتي 
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يف املنت�صف قيد وثاقي ال�صائق يف حن ان الرجل املجهول حلق بنا حامًا بيده 
اليمنى م�صد�صا، انه ال�صاح اخلا�ض بي ... يا له من نذل يريد قتلي ب�صاحي 
نكاية بي ولكن "هيهات منا الذلة" ويف اليد االخرى يحمل كر�صيًا و�صعه امامي 
بدين  فاأق�صعر  وجهه  عن  لثامه  ورفع  بج�صده  ومال  مني  بالقرب  عليه  وجل�ض 
و�صرى بداخلي تيار كهربائي من �صدة فزعي .... فاأطلق �صحكاته النتنة قائًا: 
-واخرًا قب�صُت عليك يا نذل ... اهلل -جل وعلى ا�صمه- يريد ان يخزيك وي�صرت 
على عبده املوؤمن )ومن ثم طلب من �صائقه االن�صراف( ابو حف�ض انت اذهب 

اىل ال�صيارة، وانا اأق�صي على هذا امل�صرك واأوافيك". اجابه ال�صائق : 
-ان �صاء اهلل." 

نظرت اليه بازدراء انه ذلك الفتى ال�صاذ اللوطي �صفيان العي�صاوي .. فابت�صمت 
قائًا : 

-هذا انت يا �صفيان .... بعدك على �صغلتك الي�....." 
�صفعني على وجهي لي�صكتني وقال : 

-انت واحد راف�صي جن�ض ابن متعة .. �صنن ابحث عنك حتى اأوقعك اهلل بن 
يدي، �صاأجعلك تتمنى املوت ولن تناله يا م�صرك ... �صار �صنة وانا اتابع الفريق 
الهالك وا�صتطعت ان اعرف كل حتركاتكم ومواقعكم وخططكم، تعتقدون انكم 
ي�صتطع  ... مل  ... ح�صام كان كلب مطيع و�صهواين  يا اجنا�ض  على فهم كبر 
مقاومة اإغراءات �صعاد ايل ت�صتغل حتت قيادتي وا�صتطعنا �صحب كل املعلومات 
منه، وباأذن اهلل نهايتكم واحدا واحد على ايدي يا كفرة ... وحتى تتاأكد اننا 

نعرف كل �صيء عنكم .
مد يديه اىل بزتي الع�صكرية و�صع يده على ياقتي �صدها بقوه وادخل يده يف جيب 
ال�صدر االي�صر امام القلب، واخرج منها ما مل اتوقع انه �صيعرفه ... اخرجِك 
من جيبي كاد قلبي ان يخرج معك وقبل ان ي�صعك يف ال�صاح نظر اليك وليته 
مل ينظر .. لقد عرف انك مميزة لدي وقريبة اىل قلبي نظر اىل ذلك الرمز 
الذي جل�صت �صاعات ا�صممه واعدل عليه لكي ينا�صبِك ويتطابق حلمي معِك من 
خال ذلك ال�صعار الذي طاملا كان �صرًا على اجلميع انه اللغز الذي لن يعرفه اال 
من كان له اميان بذلك الغائب واملنقذ وحن و�صعِك يف �صاحي جرت دمعتي 

مع ابت�صامة مل يلحظها فقال يل : 
-ماذا يعني هذا ال�صعار هل هو من احد �صعاراتكم الكافرة يا جمو�ض ؟

ال�صاح.. حقًا انت االن  اليك رايتك وانت داخل فوهة   مل اجبه فقط نظرت 
امامي ويف اجتاهي وانا هو هدفِك .. مل نتفق على ذلك ..فقد كان عدونا واحد 
وبن جبهتي  وجهي  على  �صوبِك   .. واحد  اننا  دائمًا  ارى  وكنت  واحد  وهدفنا 
اي�صًا  فانت  حياتنا  من  حلظة  اآخر  يف  جيدًا  اراِك  كي   .. عيني  منت�صف  يف 
�صتموتي بعد ان تخرجي من فوهة ال�صاح ولكنني �صاأ�صقط قبلك ..اأاأمل ذلك .. 
�صتخرتقي راأ�صي وت�صتقري يف عقلي .. متامًا كما حملتك طوال تلك الرحلة يف 
عقلي .. �صكرًا لك يا مهدي على هذه القاعدة و�صكرًا للفريق ..�صاأ�صبقكم .. فا 
تتاأخروا علي.. متتمُت للمرة االخرة وا�صتعديت لتلقي امل�صر انها نهاية �صعيدة 

.. انها كما اريد .. قبل ان يطلق قال يل : 
-�صتموت وميوت كل �صيء معك، يا راف�صي وراح اآتي بكل فريقك واأقربهم بيدي 

... تت�صور ان ال اأحد يعرف بخططكم .. خطة الذئاب!!!" 
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يف تلك الدوامة التي اخذتني اىل عوامل اخرى مل ار الظام ومل ا�صمع �صوت 
اح�صائي انها عتمة من نور انها �صمتًا اىل حد ال�صجيج مر �صريط الذكريات كل 
�صيء تذكرته ورايته منذ تلك اللحظة التي اغم�صت فيها عيني وتقبلت م�صري 
مل ا�صمع �صوت اطاق الر�صا�صة بعد كاأن تلك اللحظة انتظرها منذ �صنن لقد 

توقف الزمن مل يتحرك �صيء ومل يحدث �صيء لقد عرفت انني اهوى .. انني 
ا�صقط ...انني اموت .. مل ي�صف احدًا املوت ب�صكل واقعي .. فكل الكتب التي 
حتدثت عن املوت وقالت نظرياتها يف املوت مل تعرف املوت ومل جتربه ومل يعد 
اأحدًا من املوت ... ليخربنا كيف هو املوت... تذكرت اخر كلمه قالها يل ذلك 
املنحرف .. خطة الذئاب ؟! عن اي ذئاب يتحدث لقد ن�صيت ماهي الذئاب .. 
االن ا�صمع �صوت الذئاب .. نعم انه عواء الذئاب .. انه القائد كالذئب ينظر ايل 
. نعم انه ينظر اليه . انه يغمز ايل ... يا الهي انه يغمز ايل .. كم انا غبي انه 
يغمز ايل .. دوت ر�صا�صتي وحبيبتي ف�صعرت للحظة انني ا�صقط بالفعل هذه 
املرة ولكن مل ا�صقط من موتي بل ان �صيء �صقط فوقي ... مل اعرف انِك بهذا 
احلجم وهذا الثقل يا حبيبتي تهوين علي كج�صد لي�ض كر�صا�صة ....اآه كم اري�� 
... ! راأيت العتمة من جديد انني ارى الظام اأذن هكذا هو املوت، ف�صاء من 

العتمة ال �صيء يحده انه غر قابل للنظر . وغر قابل للم�ض او االح�صا�ض
ارى الظام  انني   ... املعرفة  ا�صا�ض  ان االح�صا�ض  الفا�صفة حن قالوا  كذب 
هذا  من  ا�صنع  ان  ا�صتطيع  ولكنني  لاإدراك  قابل  غر  انه  به  ا�صعر  ال  ولكن 
الظام ا�صياء كاأنني ار�صمها وا�صع لها ا�صوات انني االن ار�صم ورقه رمبا هي 
او  �صطر  هناك  يوجد  االطراف  م�صودة ال حتدها  بي�صاء  انها  االمتحان  ورقة 
عدة ا�صطر رفيعة احلجم مل ا�صتطع قراءتها الن �صوت يف اذين يزعجني نغمه 
وايقاعه الثابت انه كدقات القلب الثابتة .. مزيج بن دقات القلب و�صوت جهاز 
قيا�ض دقات القلب .. ال ا�صتطيع التمييز ولكنني �صاأحاول ان ادقق يف هذه العتمة 
لعلي ا�صتطيع قراءة ما مكتوب  يبدو انها تهنئه او دعوة!! هل هي تهنئة ودعوة 
لدخول اجلنة اما ماذا ؟! يوجد ا�صم عاء �صديقي عاء هل �صبقني اىل اجلنة 
ام انه اقرب الاحقن بي . اآه لن ا�صتوح�ض يف جنتي فعاء هناك . توجد كلمات 
اخرى انها كلمة زواج او حفل زفاف .. هل �صي�صتقبلني اهل اجلنة هناك كعري�ض 
يدخل اىل زوجته واىل جنته .. يوجد تاريخ اي�صًا مع الزفاف ولكن هذا غريب ان 
التاريخ هذا غر �صحيح فهو يتعدى تاريخ اعدامي باأ�صبوع ... فهل الطريق اىل 
اجلنة بعيدًا اىل هذا احلد ؟! البد ان اعيد قراءة ما كتب من جديد . نعم انني 
اراها االن جيدًا . هذا م�صتحيل لقد . لقد كتب "دعوة حل�صور حفل زفاف االخ 
عاء امل�صادف يوم اخلمي�ض املقبل" ارتعدت ملا قراأت كاأنني يف حلم او كابو�ض 
افقت منه توًا اال انني مل افق بعد.. ولكن االن �صاأفق و�صاأفتح عيني .. يا اإلهي انه 
الفريق كله "مهدي، عاء، خلدون، �صليمان، ح�صام، القائد" كلهم هنا وما هذه 
يف يدي انها بطاقة حل�صور حفل زفاف ..انا حي ا�صمع قلبي انها دقاته .. انا يف 

�صرير الفريق م�صمد الرا�ض .. ا�صمع �صوت القائد يقول : 
-احلمد هلل على ال�صامة يا بطل .. انقذك قنا�ض �صليمان يف اللحظة االخرة 
ولكن ذلك اجلرذ اطلق النار اي�صًا والر�صا�صة ا�صابت ق�صرت را�صك فقط ... 

كانت معجزة" 
تقدم نحوي مهدي وام�صك بيدي و�صع �صيء فيها وقال :  

عاء  من  كل  وتقدم  االخرة"  اللحظة  يف  حياتك  انقذت  قاعدتي  ان  -ارى 
و�صليمان وخلدون وقالوا:

-احلمد هلل على ال�صامة .. 
بادرة خلدون بالقول انت مدعو حلفل زفاف هذا رجل الذي ال يخاف املوت .. 
ولكنه �صيخاف املوت الذي ينتظره يوم اخلمي�ض ههههه" وتقدم اخرًا ح�صام 
من القائد وقال انها كانت خطة الذئب التي عملنا عليها كنا نراقب كل �صيء وقد 
كنت انت الو�صيلة الوحيدة التي من خالها ن�صتطيع الق�صاء على ع�صبة قري�ض 
الأننا علمنا يف ذلك الوقت من هو القائد وكنا متاأكدين انه لن يقتلك اال بعيدًا 

عن االنظار فكان �صليمان ا�صرع منه باأطاق النار وهكذا هلك!. 
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• اعداد: هيئة التحرير

بعد اكمال احلل �صيظهر لك ا�صمان الإ�صدارين من ا�صدارات 
ق�صم االعام يف العتبة احل�صينية املقد�صة

اأفقي
1-االمام الذي قال )ال جتعلني ممن تقدم فمرق(

2-من افعال ال�صاة، يغلق)معكو�صة(
3-اتباع النبي عي�صى عليه ال�صام، ن�صف )اقعد(

4-ب�صط االأر�ض وجعلها �صاحلة لل�صكن، طن رقيق)معكو�صة( 
، كريه املنظر

5-تعي�ض يف غنج )معكو�صة(، ن�صف )ت�صمن(، اأمنع املاء)م(
االغ�صال  بقية  عن  يجزي  فيه  الغ�صل  اال�صبوع  ايام  6-من 

والو�صوء، حرفان من )قدرة(، غلبة الطبع ال�صيء والدن�ض.
الروح،  تفارقه  )اأكرَم(،مل  من  املبالغة  �صيغة  7-اأ�صابه مر�ض)معكو�صة(، 

ابن الناقة)معكو�صة(
على  االجر  مدخر  النفو�ض)معكو�صة(،  اليه  متيل  اأو  القلب  اىل  8-قريب 

�صربه، لبا�ض.
9-تركة امليت، فقر معدم، كلمة قراآنية معناها )حال الثمر عند ن�صجه(.

10-من اأ�صماءاالأ�صد، حمرم اكله يف القراآن)معكو�صة(، ن�صف)يزهر(.
وا�صع  طريق  معاك�ض،  معكو�صة(،  اال�صبقية)  لهم  اأو  11-مت�صدرون 

بعيد)معكو�صة(.
وراأيها)معكو�صة(،  �صيا�صتها  يف  متطرفة  جماعة  على  يطلق  12-م�صطلح 

اأر�صد)معكو�صة(، من البلدان العربية عا�صمته �صنعاء.
كرباء  بن  تقع  املقد�صة  احل�صينية  للعتبة  التابعة  الزائرين  مدن  13-من 
ا�ض الذين عليهم واٍل يدير م�صاحلهم  ة النهَّ املقد�صة والنجف االأ�صرف، عامهَّ

واأمورهم)الرعية(.
 ==================

عمودي..
1-زيارة املري�ض،التجمع للدعاء وا�صتنزال لعنة اهلل على الظامل.

الك�صاء  اأهل  �صاد�ض  االأ�صباب)معكو�صة(،  بنرّ  بحرام)معكو�صة(،  2-لي�ض 
عليهم ال�صام.

عليه  طالب  ابي  بن  علي  املوؤمنن  امر  معارك  من  ال�صوؤال،  يف  3-يكرث 
ات�صال  دون  الآخر  ج�صم  من  واملغناطي�صية  الكهربائية  القوة  نقل  ال�صام، 

مبا�صر، اأظهر اأو جاهر ب�صعوره.
حزن  ال�صام،  عليها  الزهراء  فاطمة  العاملن  ن�صاء  �صيدة  القاب  4-من 

�صديد)معكو�صة(، ثلثي-اأمة-)معكو�صة(، �صفن واقفة يف موانئها.
5-مزايا طيبة وجميلة)معكو�صة(، جمع مو�صع الع�صب للما�صية)معكو�صة(، 

ل)معكو�صة(. نبادر ونعجرّ
يف  امل�صافر  �صاة  الكتاب)معكو�صة(،  اأو  ال�صفة  اآخر  يف  زيادة  6-ا�صافة 

م�صجد الكوفة )معكو�صة(، عطاء اهلل، ملكي.
7-من االأ�صماء اخلم�صة، يعر�ض واقعة الطف االأليمة، اترك.

امر  ا�صحاب  من  وكان  الطف  �صهداء  من  خفية)معكو�صة(،  8-يت�صلل 
املوؤمنن عليه ال�صام ومن ا�صراف الكوفة.

9-يعفو، زاجر ومانع داخلي، يوجز ويخت�صر الكام.
10-من �صهداء الطف قال لامام احل�صن عليه ال�صام: اأاأترك ابن ر�صول 
اأراين اهلل  واأجنو ال  االأعداء  اأ�صرا يف يد  واآله و�صلم(  اهلل)�صلى اهلل عليه 

) معكو�صة(.  مرّ ذلك اليوم)معكو�صة(، ع�صو التنف�ض وال�صهَّ
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كان يف اأحد االأزمان ال�صابقة ملك و وزيره يتجوالن يف 
اململكة ، و عندما و�صا اإىل رجل عجوز يف الطريق دار 

احلديث التايل بن امللك و الرجل العجوز:
امللك: ال�صام عليكم يا اأبي.

العجوز: و عليكم كما ذكرمت و رحمة اهلل و بركاته.
امللك: كيف حال االإثنن؟

العجوز: لقد اأ�صبحوا ثاثة.
امللك: و كيف حال القوي؟

العجوز: لقد اأ�صبح �صعيفًا.
امللك: و كيف حال البعيد؟
العجوز: لقد اأ�صبح قريبًا.

امللك: ال تبع رخي�صًا.العجوز: ال تو�ض حري�صًا.
كل هذا امل�صهد دار و الوزير واقٌف ال يفقه �صيئًا منه، بل 

وقد اأ�صابته الده�صة والريبة وال�صدمة.
عاد  عندما  و  جولتهم؛  يف  ووزيره  امللك  م�صى  ثم 
امللك اإىل ق�صره �صارع الوزير اإىل بيت الرجل العجوز 

لي�صتف�صر عن الذي حدث اأمامه يف ذلك النهار. 

ولكن  املو�صوع،  وا�صتف�صره عن  العجوز  بيت  اإىل  و�صل 
العجوز طلب مبلغا من املال فاأعطاه الوزير األف درهم، 
فقال له العجوز :فاأما االإثنن فهما الرجلن و اأ�صبحوا 

ثاثة مع الع�صا.
االأول  املبلغ  �صعفي  العجوز  طلب  الثاين  ال�صوؤال  يف  و 
فاأعطاه األفن فقال:فاأما القوي فهو ال�صمع و قد اأ�صبح 

�صعيفًا.
ثم طلب �صعفي املبلغ الذي قبله فاأعطاه الوزير اأربعة 
اأ�صبح نظري  اآالف فقال:فاأما البعيد فهو النظر و قد 

قريبًا.
وعندما �صاأله الوزير عن ال�صوؤال االأخر امتنع العجوز 
عن االإجابة حتى اأعطاه الوزير مائة األف درهم فقال: 
لت�صتف�صرين  اإيل  �صتاأتي  اأنك  منك  يعلم  كان  امللك  اإن 
ال  باأن  واأو�صاين  لك،  �صاأ�صرح  اأين  و  الذي حدث،  عن 
اأح�صل على كل ما  اأن  اإال بعد  اأعطيك مفاتيح الكام 
مبا  مبهور  هو  و  الوزير  فم�صى  ح�صل،  قد  وها  اأريد 

ح�صل معه. 

) ب اأ و ( 
قال اأمر املوؤمنن علي بن اأبي طالب )عليه ال�صام(: )اأُفٍّ َلُكْم !...، 

َفَكاأَنهَّ ُقُلوَبُكْم َماأُْلو�َسٌة...( .
ل  عيف البخيل، �صبه املخبرّ قال اخلليل: " االأَل�ض: الَكِذب. وامَلاأُْلو�ض: ال�صهَّ

.   "
َياَنُة.  اخْلِ َوِهَي  َواِحَدٌة،  َكِلَمٌة  ُن  َوال�صِّ ُم  َوالاهَّ فار�ض" اْلَهْمَزُة  ابن  قال 

َياَنَة اأَْل�ًصا، َيُقوُلوَن: " اَل ُيَداِل�ُض َواَل ُيوؤَاِل�ُض " . ي اخْلِ اْلَعَرُب ُت�َصمِّ
َرُق،  قال ابن منظور: " االأَْل�ُض واملُوؤَاَل�َصة: اخِلداع واخليانة والغ�ضُّ وال�صهَّ
وقد اأََل�ض ياأِْل�ض، بالك�صر، اأَْل�صًا. ومنه قولهم: فان ال ُيداِل�ُض وال ُيوؤَاِل�ُض، 
ال�صيء  عليك  ي  ُيَغمِّ ال  به  يراد  ْلَمُة،  الظُّ وهو  ْل�ض،  الدهَّ من  فاملُداَل�َصُة 
فُيْخفيه وي�صرت ما فيه من عيب. واملُوؤَاَل�َصُة: اخِليانة؛ ... واالأَْل�ُض: اأَ�صله 
وء. واالأَْل�ض: الغدر. واالأَْل�ُض:  الَوْل�ُض، وهو اخليانة. واالأَْل�ُض: االأَ�صُل ال�صُّ
الكذب. واالأَْل�ُض واالأُْل�ُض: ذهاب العقل وَتْذهيله... قال اأَبو عبيد: االأَْل�ُض 

هو اختاط العقل... ورجل َماأْلو�ض: ذاهب العقل والبدن"  .
لقد اختزل الإمام )عليه ال�سالم( بهذه املفردة �سر ال�سفات 
عند من خذله وتقاع�س عن ن�سرته يف موا�سع كثرية، متاأففا 
متاأملا مما يفعله هوؤلء به )عليه ال�سالم( اإزاء ما يطلبه لهم 

من �سالح ورفعة وفوز بالنعيم الأبدي.
امل�صدر : موقع يف رحاب نهج الباغة

طرائف
خزائن اهلل

نباهة

اإحمد اهلل

نوادر الكلم

خطب معاوية ذات يوم فقال: اإن اهلل تعاىل يقول )وما من �صيء اإال 
عندنا خزائنه وما ننزله اإال بقدر معلوم ( فِلَم ُناُم نحن ؟فقام اإليه 
االأحنف فقال: اإنا واهلل ال نلوُمك على ما يف خزائن اهلل ولكن نلومك 
على ما اأنزل اهلل علينا من خزائنه فاأغلقت بابك دونه! ف�صكت معاوية

اإذا  كال�صماء،  اأنت   : الرجل  فاأجابه  الأحدهم  القوَل  �صلطاٌن  اأغلظ 
واأح�صن  ال�صلطان  غ�صب  فهداأ  خرها،  قرب  فقد  واأبرقت  اأرعدت 

اإليه. 

قال رجل ل�صاحبه وهو يتاأمل يف الق�صور : اأين نحن حن ق�صمت هذه 
االموال ؟!

هذه  ق�صمت  حن  نحن  واأين   : له  وقال  للم�صت�صفى  �صاحبه  فاأخذه 
االأمرا�ض ؟! اإذًا فاحمد اهلل على كل حال ويف كل وقت.
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حلول العدد السابق

من هو؟
كميت بن زيد
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• اعداد: علي الها�سمي

لغزا  لب�سرتهم  العامل  حول  الرجال  معظم  اإهمال  يعترب 
حمريا جنهله جميعنا، فعلى الرغم من حتديقهم يف املراآة 

كل يوم اإل اأنهم يجهلون طرق العناية بالب�سرة.
اأو �صائل اال�صتحمام  وي�صتخدم الكثر من الرجال ال�صابون العادي 
عند غ�صل الوجه، حيث يعتقدون اأن هذه الطريقة جيدة وكافية، كما 

يرتكبون خطاأين �صائعن اأي�صا عند تنظيف الوجه.
ويقول الدكتور، ترين�ض كيناي، طبيب االأمرا�ض اجللدية: "ال يدرك 

الرجال عموما كيفية ا�صتخدام منتجات العناية بالب�صرة".
يف  خاطئتن  طريقتن  يتبعون  الرجال  اأن  كيناي،  الدكتور  واأو�صح 
تهيج  ي�صبب  مما  الوجه،  غ�صل  يف  االإفراط  االأوىل،  الوجه:  غ�صل 

الب�صرة وجفافها الحقا.
واأما الطريقة الثانية فتتمثل يف ا�صتخدام اأنواع رخي�صة من ال�صابون 
غر منا�صبة لب�صرة الوجه، مما يوؤدي اإىل جتريد الب�صرة من الزيوت 

الطبيعية التي يحتاجها اجللد ليبدو �صحيا.
واملنظفات  ال�صابون  با�صتخدام  الرجال  كيناي  الدكتور  وين�صح 
مرطب  على  املنتجات  هذه  احتواء  يف�صل  كما  للوجه،  املخ�ص�صة 
نظافة  ي�صمن  ما   ،E وفيتامن  ال�صيا  زبدة  ذلك  يف  مبا  منا�صب، 

الب�صرة وحفاظها على توازن حمتوى الدهون التي حتتاجها.

دراسة تكشف أن االبن البكـــر أذكــى من أشقــائه اآلخــرين

خطآن يرتكبهما الرجل عند غسل وجهه

ان�صايدر بيزن�ض  • امل�صدر: 
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من  ذكاء  اأكرث  هم  العائلة  يف  االأوائل  االأطفال  اأن  جديد  بحث  وجد 
اأ�صقائهم االأ�صغر �صنا.

وقد خا�ض خرباء االقت�صاد يف جامعة اإدنربه، نقا�صا قدميا وخل�صوا 
اإىل اأن املواليد االأوائل يح�صلون على معدل اأعلى يف اختبارات الذكاء 

يف عمر عام واحد مقارنة باأ�صقائهم.
من  املزيد  يتلقى  االأول  الطفل  باأن  النتائج  هذه  الباحثون  وف�صر 
التحفيز العقلي ودعم تنمية مهارات التفكر من والديه خال �صنوات 

عمره االأوىل.
وقامت الدرا�صة التي اأجريت بال�صراكة بن �صركة "اأناليزيز جروب" 
جمعها  التي  االأمريكين  االأطفال  بيانات  بفح�ض  �صيدين،  وجامعة 

املكتب االأمريكي الح�صائيات العمل.
الوالدة  اآالف طفل منذ فرتة ما قبل   5 الدرا�صة قرابة  و�صملت هذه 

وحتى 14 عاما، باالإ�صافة اإىل بيانات عن خلفية اأ�صرهم واأو�صاعهم 
كالقراءة  عامن،  كل  االأطفال،  مهارات  تقييم  ومت  االقت�صادية، 

والتعرف على ال�صور واملفردات.
�صلوك  ارتباط  كيفية  لتحليل  اإح�صائية  اأ�صاليب  الباحثون  وطبق 
الوالدين، كالتدخن وتناول امل�صروبات الكحولية خال فرتة احلمل، 

مب�صتوى الذكاء لدى االأطفال.
اأقل  عقليا  حتفيزا  يقدمون  واالأمهات  االأباء  اأن  الباحثون  ووجد 
لاأطفال الذين يولدون تاليا، وي�صاركون يف اأن�صطة اأقل مثل القراءة 

واالأ�صغال اليدوية والعزف على االآالت املو�صيقية.
اإدنربه لاقت�صاد،  نويفو �صيكويرو، من جامعة  اآنا  الدكتورة،  وقالت 
اإن "نتائجنا ت�صر اإىل اأن التحوالت الكبرة يف �صلوك الوالدين هي ما 

يف�صر اختاف االأطفال ح�صب ترتيبهم يف الوالدة".

دراسة تكشف أن االبن البكـــر أذكــى من أشقــائه اآلخــرين

 • امل�صدر: ديلي ميل
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• اعداد: علي الها�سمي

كيف تخرج منها 
بأقل الخسائر الممكنة؟!

 1-  اطمئن… هي مرحلة موؤقتة �صتمر على اأية حال
انتهائه  عدم  من  اخلوف  �صوءًا  الدرا�صي  االكتئاب  هذا  يزيد 
بكل  والقيام  واحلفظ  املذاكرة  من  الطبيعية  للحالة  والعودة 
االأمور التي اعتدت عليها، لكن تذكر كم مرة مرت عليك هذه 
اإذًا هذه  اآثار جانبية؟  اأي  احلالة من قبل وخرجت منها دون 

املرة �صتنتهي اأي�صًا على خر… فاطمئن.
 2- اجعل فرتات مذاكرتك ق�سرية

خال هذه الفرتة ال جتل�ض �صاعات طويلة لتذاكر ولكن اجعلها 
اأكرث  جتل�ض  فا  اليوم،  خال  كثرًا  متكررة  ق�صرة  ف��رتات 
اأرباع ال�صاعة واأي�صًا اإن وجدت اأنك غر قادر على  من ثاثة 
ا�صتيعاب ما تقراأ اأو حفظه فا جترب نف�صك على املتابعة… 
بب�صاطة  الأن��ك  املدر�صي  االكتئاب  بحالة  م�صاب  اأن��ت  غالبًا 
اأرهقت نف�صك باملهام اأكرث مما حتتمل، وعقلك ونف�صك حتتاج 
اإىل الراحة فاإن مل تعطها هذه الراحة بنف�صك اأجربتك على 

ذلك… فكن حنونًا على نف�صك متفهمًا جل�صدك وحلاجاته.

3- ج�سدك اأوًل
ت�صتهلك املذاكرة واالأن�صطة العقلية من طاقة اجل�صم اأ�صعاف 
املذاكرة  ف��رتة  خ��ال  لذلك  البدنية،  االأن�صطة  ت�صتهلكه  ما 
�صبع  عن  يقل  وال  ج�صمك  يكفي  لوقت  للنوم  بحاجة  �صتكون 
ي�صاعد  الذي  ال�صحي  الغذاء  اإىل  وحتتاج  �صاعات،  ثماين  اأو 

عقلك على العمل مثل املك�صرات والربوتينات والفيتامينات.
لذلك تفقد قبل كل �صيء �صحة غذائك و نومك فهما االأ�صا�ض 
ووقودك للمذاكرة، فاإن مل تعط ج�صمك وعقلك الوقود الازم 

فاإنه لن يتمكن من القيام مبا تطلبه منه واالإقاع كما ينبغي.

 4- ا�ستخدم اأ�ساليب ممتعة يف املذاكرة
امللل هو �صبب اآخر من اأ�صباب حالة االكتئاب الدرا�صي، فالعقل 
والنف�ض يرغبان دائمًا بالتجديد والبحث عن املمتع، واأ�صاليب 
باجللو�ض  راغب  غر  وجتعلك  امللل  ت�صبب  التقليدية  املذاكرة 
�صاعات، واحلفظ والتكرار… هناك الكثر من الطرق التي 

حالة 
)االكتئاب المدرسي(…
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كيف تخرج منها 
بأقل الخسائر الممكنة؟!

جتعل عملية املذاكرة اأمرًا ممتعًا وم�صليًا للغاية وتخت�صر عليك الوقت 
اأي�صًا مثاخلرائط الذهنية، فحاول اأن تتعلم تلك االأ�صاليب وتختار ما 

يعجبك وينا�صبك منها لت�صتخدمه اأثناء مذاكرتك.

5-  �سع اأهداًفا درا�سية ق�سرية املدى وقليلة يف كميتها
كما اأنك خال هذه الفرتة جتل�ض وتذاكر فرتات ق�صرة، كذلك اجعل 
عددًا  حتدد  اأن  ميكنك  قليلة،  الدرو�ض  من  تذاكرها  التي  الكميات 
قليًا من ال�صفحات حتفظه خال فرتة معينة ثم تكافئ نف�صك عليه 
بفرتة راحة، فهذا �صيجعل لديك حافزًا لانتهاء و�صعورًا باالإجناز مما 
�صيحفز لديك الرغبة على اإجناز املزيد ويدفعك �صيئًا ف�صيئًا للخروج 

من حالة االكتئاب الدرا�صي تلك.
رمبا ينخف�ض اإجنازك املعتاد يف هذه الفرتة فا تقلق، فاملهم لي�ض هي 

الكمية بقدر ما تكمن االأهمية يف اأن يكون ما اأجنزته جيدًا اأو ممتازًا 
وذاكرته بطريقة حتافظ عليه فيها ولي�ض تن�صاه بعد خم�ض ثوان من 

اإقفال الكتاب.
6- ل تركز على حالة الكتئاب الدرا�سي التي تعي�سها

هي  احلالة  وهذه  ويكرث(  ي��زداد  عليه  تركز  )ما  تقول  جميلة  قاعدة 
فا  �صلبي  ب�صكل  وحياتك  اأفعالك  على  انعك�صت  نف�صية  حالة  جمرد 
وتن�صرها  عنها  حولك  من  كل  ث  حتدرّ بحيث  اهتمامك  حمور  جتعلها 
وال  ه��ذا،  من  ت�صتكي  وجتل�ض  التوا�صل  و�صائل  على  �صفحاتك  على 
تتجاهلها وجترب نف�صك على اجللو�ض فرتات طويلة ال جتد لها نتيجة، 
اأو  ال�صابقة  الطرق  باإحدى  اأخربتك  كما  منها  اخلروج  على  اعمل  بل 
و تريحك… فهي كما قلت لك جمرد  تنا�صبك  التي  الطريقة  ابتكر 

حالة موؤقتة �صتنتهي عاجًا اأو اآجًا.
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اأيها الباب تذّكر

• �سادق مهدي ح�سن

ها الَباب!!..  نو طاِرَقًة ُم�ْسَتاأِذَنًة على اأميِّ اأِبيَها؟!اأَتْذُكُر اأيُّ ْطِهري ُيناِدي؟!اأَتْذُكُر يدًا لـ)َرْحَمِة الَعامَلنَي( حَتْ ْرَت اأبا َح�َسٍن َوُح�َساَمُه؟!  اأَتْذُكُرُه.. �ُسهوَرًا ِعْنَد اإطالَلِة الَفْجٍر ِباآَيِة التَّ َدى:  اأاأْب�سَ ْع َجْيَدًا، َفما يَزاَل ال�سَّ ْيَف َغرْيُ َذِميِم..(. َت�َسمَّ َحى ُقوَتَها، )اأَفاِطُم َهاِك ال�سَّ راِبها، اأَتْذُكُرها َتْطَحُن ِبالرَّ ماِء يف حِمْ ها؟! َتْدعو للَجاِر َقْبَل اأْهلَِها، َتْزَهُر لأْهِل ال�سَّ ُل الآياِت �َساِكَرًة َنْعَماَء َربيِّ بيُّ َوَلَهًا َوُحّبًا.. ُتَرتيِّ َعِة اأْحَمٍد َيُب�سُّ َلها النَّ ْيَدَرٍة َوَب�سْ ُ �َسِميٌع َعلِيٌم( َفِذي َزْيَنٌب، َوذا َح�َسٌن، َوَهذا ُح�َسني! اأَتْذُكُر َرياِحيَنًا حِلَ َها ِمْن َبْع�ٍس َواهللَّ ًة َبْع�سُ يَّ ِة املُوؤِمننَي؟! اأَتْذُكُر )ِم�ْسِكيًنا َوَيِتيًما َواأَ�ِسرًيا()ُذريِّ َدًا ِب�ُسوَرِة )َهْل اأََتى(، �َساأُلوا الَغْوَث، َفَجاَد َمْن َوَفوا ِبَنْذِرِهُم ِباأْرِغَفٍة.. َوَقُفوا َعلى اأْعَتاِبَك ِبِعزَّ اًل، َفَجاَء ِجرْبيُل ُمَغريِّ ُل الَعِظيم!! اأْعَظَمَها اهلل ِبِذْكِرِه ُمَبجيِّ ْفَوِة الأْطَهِرين"؟!َذِلَك الَف�سْ ها: "اإّنا َخَدٌم ِلل�سَّ َغْيَت ِلالأْمالِك ُتفاِخُر َبْع�سَ ى، َفال َتْن�َسَها َوُكْن ِمَن الّذاِكريَن..اأاأ�سْ َك الُكرْبَ ها الَباب.. ِتْلَك َبْع�ُس اآَلِء َربيِّ  َنَعم اأيُّ
ِج ِبالَعْلَياِء  َرْت َبراِكنُي ِعتاِبه َمَع َذِلَك الَباِب املَُتوَّ رُي َزَفَراِته.. َوَتَفجَّ ْت اأعا�سِ َدِد(( ))َوُهنا َهبَّ َوال�ُسوؤْ

ها الَباب..  ْب ِحنَي اأْظَهروا َدِفنَي ِغليِِّهم؟! اأْيَن َباأ�ُسَك اإْذ َقاَل املُْرِجُفوَن )واإْن.. واإْن(؟ َوَلِكْن اآاآاآه...اآه اأيُّ ِهم؟! اأَمَلْ َتْغ�سَ ًا ُدوَن َغييِّ الِل ِفْتَنِتهم؟! األ ُكْنَت �َسدَّ َم مَلُِحيَطٌة ِباْلَكاِفِريَن( األ ُكْنَت َطْوَدًا َيْهوي َعلى �سَ )اأَل يِف اْلِفْتَنِة �َسَقُطوا َواإِنَّ َجَهنَّ

في الختامفي الختام






