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 زيارة  احل�شني
:  قال االإمام ال�شادق

لو اأّن اأحدكم حّج دهره , ثم مل يزر احل�شني بن علي لكان تاركا ً 
حقا ً من حقوق ر�شول اهلل الأن حق احل�شني  فري�شة ٌ من اهلل , 

واجبة ٌ على كّل م�شلم .
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اإن من در�صوا حياة الإمام احل�صني عليه ال�صالم اأمكنهم ا�صت�صفاف نتيجة مهمة مفادها اأن الن�صر احلقيقي ل ميكن حتقيقه اإل بال�صري على هدى ذلك 
الثائر العظيم، و ل بد له من اقتفاء خطاه، واتباع اآثاره.

وقد حاولت الكثري من اجلهات ان تتبنى اجلانب القتايل يوم الطف من �صرية المام احل�صني )عليه ال�صالم( وتنطلق منه لتاأ�صي�س اأ�صلوب الرف�س وتكري�صه 
بعنوان املجابهة الع�صكرية ح�صرا لكل ما ل يح�صل عليه القبول والر�صا، وجعل معنى القتفاء هو الرف�س الدائم وال�صعي اإىل نيل ال�صهادة عرب خيار املعركة 
فقط دون غريه، بينما املطلوب احلقيقي هو اقتفاء خطى الإمام )عليه ال�صالم( يف كل اأحواله واأخالقه ومبادئه وبخا�صة منها الدعوة اإىل ن�صر ال�صلم 

وال�صالم واخلري واملحبة اإىل اآخر حلظة من احلياة، وعرب جميع ال�صبل املتاحة، وهو ما مار�صه )عليه ال�صالم(يف كل اآن من اآناء حياته.
 واللبيب الباحث عن الهدى احلقيقي الذي عند اآل البيت عليهم ال�صالم يت�صح له جليا اأن الإمام احل�صني عليه كان هدفه الأ�صمى جلب اخلري واملنفعة 
لالإن�صانية جمعاء وب�صمنها اأعداوؤه الذين جندوا اأنف�صهم لقتله، وبهذا تنتفي كل الأقوال والدعوات التي ق�صرت تفكريها على اجلانب القتايل يف حركة 
الإمام احل�صني عليه ال�صالم وراحت جتند الرجال لل�صري يف ذلك الجتاه فقط، راف�صة كل الأفكار والدعوات الرامية اإىل اإ�صاعة ال�صلم واملنادية اإىل ال�صري 

يف �صبل احلوار من اأجل الو�صول اإىل الأهداف التي حتقق اخلري والأمان وال�صتقرار للنا�س، وجتلب املنفعة والرفاهية والتقدم لهم.
كما قد يقول البع�س ان احلوار بني المام احل�صني )عليه ال�صالم( وبني اأعدائه مل يثمر عن نتيجة ومل يفعل فعله فيهم وان النهاية والثمار احلقيقية ما 
جاءت ال عن طريق ال�صراع الع�صكري، وهو الذي خلد تلك احلركة واأدام اآثارها اىل يومنا هذا وبالتايل يجب علينا جميعا ان ننتهج خيار القتال يف �صبيل 

حتقيق م�صالح المة، وترك اخليارات الأخرى لأنها لي�س من ورائها اأية جدوى.
وهذا كالم غري �صحيح متاما لأن ا�صاليب احلوار اأول من المور التي اأكدت عليها �صرائع ال�صماء ومنها )وجادلهم بالتي هي اأح�صن( وثانيا فاإن احلوار 
قد جاء بنتائج ايجابية كثرية منظورة وغري منظور واأما غري املنظورة فهي ا�صتخدامه كدليل و�صاهد على ان المام احل�صني عليه ال�صالم كان يبحث عن 
اخلري لالمة جمعاء واأنه مل يكن ي�صعى لنيل من�صب بل كان همه ا�صالح ما ف�صد من امور المة اآنذاك، و�صون دماء النا�س من الهدر واأعرا�صهم من الهتك 
واأموالهم من ال�صرقة وغريها من المور، واأما املنظورة فكان منها النقالب الكبري الذي حدث يف موقف احلر بني يزيد الرياحي)ر�صوان اهلل تعاىل عنه(

برتكه جبهة الباطل والتحاقه بجبهة احلق.
ورمبا يرى البع�س ان تغيريا على م�صتوى الفراد ل يعد ثمرة يعتد بها، عرب تعودهم على النظرة املادية لالأمور، اما يف ال�صريعة ال�صالمية احلقة التي جاء 
بها ر�صول الن�صانية حممد بن عبد اهلل )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( فانها تختلف اختالفا كبريا، اإذ تعترب التغيري من ال�صيء اىل احل�صن مهما كان ب�صيطا 
فوزا عظيما، ويثبت لنا ذلك من خالل قوله )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( لعلي )عليه ال�صالم(: يا علي لئن يهد اهلل بك رجال واحدا خري لك مما طلعت 

عليه ال�صم�س وما غربت.  
واليوم و بعد الت�صويهات الكثرية التي اأنتجتها القراءات اخلاطئة للمفهوم الع�صكري يف الفكر ال�صالمي وتاأثريها ال�صلبي جوانبه الن�صانية فقد اآن الأوان اأن 
يكر�س امل�صلمون الكثري من اجلهد لن�صر مبادئ ال�صالم الن�صانية عرب القول والعمل، ل عرب الغ�صب والكراه، ومما ل �صك فيه اأن يكون لالعالم ال�صالمي         

بكل األوانه دوره الريادي والبارز يف ذلك.   

حوار اأم قتال؟
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العتبة احل�سينية املقد�سة - العدد 25 - �سهر رجب الأ�سّب 1431هـ

كما هو �صان املثال الأوحد يف خامت النبيني و�صيد املر�صلني 
حممد �صلى اهلل عليه واآله و�صلم، ل ميكن لالن�صانية اأن تلد 
مرة اأخرى مثال يحتذى به وقدوة ك�صخ�صية اأمري املوؤمنني 
المام علي ابن اأبي طالب عليه ال�صالم التي جتّلت فيها 
الل�صيقة  احل�صنة  وال�صفات  الف�صائل  معاين  اأعمق 
بف�صائل وخ�صال النبوة، على قول الر�صول الأعظم: "اأنت 

ني مبنزلة هارون من مو�صى". مِّ
ومهما حاولت املداد فاأنها لن تعطي اأمري املوؤمنني عليه 
والخالق  واملعرفة  العلم  يف  ف�صائله  من  حقًا  ال�صالم 
الدنيا  يف  والزهد  الر�صيد  واحلكم  وال�صيا�صة  والتوا�صع 

ومافيها.
اأكرث من 1400 عام  لقد ظل المام عليه ال�صالم طوال 
�صخ�صية منوذجية واأ�صوة ح�صنة يعتقد بها كافة امل�صلمني 
�صيعة و�صنة، بل هناك العديد من امل�صيحيني ممن يعرتفون 
مبقام هذا احلاكم العادل وف�صائله واإن مل ُيدركوا كونه 

اإمامًا وحجة هلل تعاىل على اخللق.
ونحن كم�صلمني بهذه اليام امل�صهودة التي ت�صادف ولدته   
عليه ال�صالم، باأم�ّس احلاجة اىل ان جندد العهد بالإمام 
عرب القتداء احلقيقي به، مبعنى ان يكون هو مثلنا يف 
نتعلم من �صريته كيفية  ان  كافة مراحل احلياة، فعلينا 
العمل، كيفية العبادة، كيفية احلكم، كيفية الدارة، كيفية 

العدالة...
ويقيم  وال�صلم  احلرب  يدير  كان  ال�صالم  عليه  فالإمام 
اجلمعة واجلماعة ويدير البالد والعباد، مثلما كان �صاحب 
عائلة ومعلمًا وخطيبًا وقا�صيًا وقائدًا، ويف كل ذلك كان 

عادًل وهو عليه ال�صالم حجة لنا يف جميع ذلك.
واأما بالن�صبة للحكومة والدولة يف مفهوم �صيا�صته عليه 
ال�صالم، فاإن ال�صعب كله م�صوؤول يف توجيهها، فكل رجل 
دين اأو اأكادميي اأو موظف وحتى الكا�صب واملزارع م�صوؤول 
عنها، وتكمن امل�صوؤولية هنا يف ال�صعي واملطالبة احلثيثة 

بتطبيق نهج العدالة وامل�صاواة يف احلقوق والواجبات.
اإن نهج اأمري املوؤمنني عليه ال�صالم هو حجة علينا ولو �صرنا 
على هذا النهج باإخال�س ونزاهة وانفتاح ل�صتطعنا عبور 
والأمن  ال�صتقرار  وحققنا  اأزمات  من  يعرت�صنا  ما  كل 

والرفاهية.

مدير التحرير

املثال  
الكامل 

م�شائل �شرعية وفق فتاوى

�س: هل يجوز تبادل الوّد واملحّبة مع غري امل�صلم اإذا كان 
جارًا اأو �صريكًا يف عمل اأو ما �صابه؟

مقام راأ�ص احل�شني  )عليه ال�شالم(  يف القاهرة
لقد اأحب م�صلمو م�صر اآل البيت )عليهم ال�صالم( بقلوبهم 
واأرواحهم منذ قرون م�صت �صبقت العهد الفاطمي، اإذ يعود 

هذا احلب والود لأهل البيت اإىل �صدر ال�صالم....

ُيعترب مبداأ التكافل الجتماعي من اأهم الأ�ص�س التي كّونت 
دعائم احل�صارة الإ�صالمية، حيث اأكدت العديد من 

الآيات القراآنية الكرمية، ...

التكافل االجتماعي يف �شمري املوؤمنني

على مدى القرون  مار�س املنرب احل�صيني دورا رائدا يف 
تثبيت جذور الأمة الإ�صالمية واملحافظة عليها ......

العقيدة االأ�شيلة املنرب احل�شيني جندي مرابط على ثغور 

يقول اأمري املوؤمنني علّي بن ابي طالب )عليه ال�صالم(: )َمْن 
نا َفْلَيْعَمْل ِبَعَمِلنا، َوْلَيَتَجْلَبِب اْلَوَرَع(. اأَحبَّ

هل اأنت ح�شينّي ؟

ن�صبه: هو حممد بن حممد بن النعمان يكنى بابي عبد اهلل 
ويلقب باملفيد وبابن املعلم وتقرن با�صمه .....
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ا�صتقبل �صماحة ال�صيد �صالح احليدري رئي�س 
ديوان الوقف ال�صيعي يف مكتبه يوم الثالثاء 
اجلامعة  اأ�صاتذة  من  وفدا    2010/5/25

امل�صتن�صرية .
احليدري  ال�صيد  ان  بالديوان  م�صدر  وقال 
بحث مع الوفد امل�صائل التي تخ�س الديوان 
تطوير  و�صرورة  امل�صتن�صرية  واجلامعة 

العالقات والتعاون بني اجلانبني . 
وقال ال�صيد احليدري خالل اللقاء: ان ديوان 
الوقف ال�صيعي ياأمل من الأ�صاتذة الرتبويني 
والأخالقي  الرتبوي  باجلانب  الهتمام 
يف  وزرعها  الأخالقية  القيم  هذه  وتدري�س 
حقه  العلم  اإعطاء  على  والعمل  الإن�صان 
والدر�س حقه والطالب حقه واحلر�س على 

الكفاءة  من  مب�صتوى  الطالب  يتخرج  ان 
العالية خلدمة بلده و�صعبه. 

هدية  قدم  الوفد  ان  اىل  امل�صدر  واأ�صار 
ال�صيعي  الوقف  ديوان  رئي�س  اىل  تقديرية 
م�صجد يف  بناء  الكبرية يف  تثمينا  جلهوده 

اجلامعة امل�صتن�صرية .

رئي�ص ديوان الوقف ال�شيعي

ا�صتنكر رئي�س ديوان الوقف ال�صيعي ال�صيد �صالح 
احليدري الهجمة ال�صر�صة للكيان ال�صهيوين على 
امل�صاركني يف اأ�صطول احلرية املتجه اىل اإنقاذ اأبناء 

ال�صعب الفل�صطيني يف غزة املحتلة .
�صمن  تاأِتي  اجلرمية  هذه  اإّن  احليدري:  وقال 
م�صل�صل اجلرائم التي يقوم بها الكيان ال�صهيوين  

�صد ال�صعب الفل�صطيني والإن�صانية جمعاء.
�صلطات  تفر�صه  الذي  احل�صار  اأن  واأ�صاف:   
الحتالل على ال�صعب الفل�صطيني هو ح�صار ظامل 
العربي  والعامل  الدويل  املجتمع  مطالبا:  وجائر، 
يف  ال�صهيوين  العدو  بوجه  بالوقوف  والإ�صالمي 
كافة املحافل الدولية  والعمل لوقف هذا احل�صار 

اخلانق �صد املواطنني العزل الأبرياء .

اأن ال�صطول الذي ي�صمن ثمانية �صفن كان  يذكر 
مطالبات  عقب  غزة  �صعب  اىل  م�صاعدات  يحمل 
احل�صار  برفع  موؤخرا  ل�صرائيل  املتحدة  المم 

"غري املقبول"عن املدينة.
وقد توالت ردود الفعل العاملية حيال العتداء الذي 
ا�صخا�س  الع�صرة  عن  يزيد  ما  مقتل  عن   ا�صفر 
غالبيتهم من التراك بعد ان هاجمت ال�صطول قوة 

ع�صكرية ا�صرائيلية.
ويف �صياق مت�صل اأعرب المني العام لالمم املتحدة 
بان كي مون عن �صدمته" حيال الهجوم ال�صرائيلي 
على ا�صطول احلرية املتوجه اىل قطاع غزة و"دان 

اعمال العنف تلك، بح�صب وكالت.

رئي�ص ديوان الوقف ال�شيعي
ي�شتنكر االعتداء الذي طال امل�شاركني يف اأ�شطول احلرية املتجه اىل غزة

ي�شتقبل وفدا  من اأ�شاتذة اجلامعة امل�شتن�شرية

 احلاج توفيق عبد اهلل/ ق�صم العالم ال�صالمي 
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عقدت مديرية الوقف ال�صيعي يف حمافظة دياىل 
موؤمترها الثالث لأئمة وخطباء وم�صريف وموظفي 
بيوت  )خدمة  �صعار  حتت  واحل�صينيات  امل�صاجد 

الرحمن من عالمات الإميان (.
خ�صري  يا�صني  �صعدون  ال�صيد  املوؤمتر  وح�صر   
من  كبري  وعدد  دياىل  يف  ال�صيعي  الوقف  مدير 
رجال الدين وامل�صوؤولون املحليون وجمٌع غفري من 
املنت�صبني وعدد من و�صائل الإعالم املختلفة على 

قاعة الهويدر للمنا�صبات يف بعقوبة . 
الق�صم  مب�صوؤول  املتمثلة  املوؤمتر  هيئة  واأوجزت 

الإ�صالمية  املوؤ�ص�صات  وم�صوؤول  الهند�صي 
القانونية  وال�صعبة  املتولني  وم�صوؤول  واخلريية 
حيث   ، املا�صية  الفرتة  خالل  اأق�صامها  ن�صاطات 
مت تاأهيل وتاأثيث امل�صاجد واحل�صينيات يف مناطق 

املحافظة املختلفة .
اخلطاب  توحيد  �صرورة  على  املوؤمترون  واأكد   
الديني والكلمة بوجه خمططات الأعداء الرامية 

لتمزيق �صف ال�صعب العراقي . 
وطالب احلا�صرون باإعادة اعمار امل�صاجد املهدمة 
يف  تقع  التي  ل�صيما  القاعدة  ع�صابات  قبل  من 

مركز املحافظة حتى تكون رمزا لوحدة املوؤمنني 
التوا�صل بني  زيادة  اإ�صافة اىل  دياىل،  اأبناء  من 
تذليل  اأجل  من  امل�صاجد  واإدارة  ال�صيعي  الوقف 
امل�صاجد  داخل  املوجودة  واملعوقات  امل�صاكل 

واحل�صينيات.
يذكر اأن مديرية الوقف ال�صيعي داأبت على اأقامة 
الأوا�صر بني  تقوية  �صبيل  املوؤمترات يف  مثل هذه 

الوقف ال�صيعي ومنت�صبي املوؤ�ص�صات الإ�صالمية . 

مديرية الوقف ال�شيعي يف دياىل

موقع  العي�صاوي  �صابر  ال�صيد  بغداد  اأمني  تفقد 
اإن�صاء كلية الإمام الكاظم )عليه ال�صالم( اجلامعة 
يف منطقة حي اأور  وكان يف ا�صتقباله نائب رئي�س 

ديوان الوقف ال�صيعي الدكتور علي اخلطيب .
دائرة  عام  مدير  معاون  اخلفاجي  اأيـاد  واأو�صح 
العالقات والإعالم الإ�صالمي ان ال�صيد العي�صاوي 
التقى بنائب رئي�س الديوان الدكتور علي اخلطيب 
ملبنى  الهند�صية  املخططات  عن  ل�صرح  وا�صتمعا 
الكلية واأق�صامها من قبل املهند�صني امل�صرفني على 

البناء ،
بعدها قام العي�صاوي بجولة  �صاملة لالطالع على 
موقع بناء الكلية ومراحل الجناز واأبدى ا�صتعداده 
خالل  من  والثقايف  العلمي  ال�صرح  هذا  لدعم 
الكلية   اىل  ت�صم  جماورة  ار�س  قطعة  تخ�صي�س 

من اجل تو�صعتها . 
واأ�صار اخلفاجي اىل ان املالكات الفنية والهند�صية 
اجناز  ا�صتطاعت  ال�صيعي  الوقف  لديوان  التابعة 

مان�صبته 25% من عموم  امل�صروع .

الوقف ال�شيعي ين�شئ كلية االإمام الكاظم 
اجلامعة يف بغداد

تعقد موؤمترها الثالث الأئمة وخطباء امل�شاجد واحل�شينيات
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اأجهزة  املقد�صة  العلوية  العتبة  اإىل  و�صلت 
احلرم  تو�صعة  مب�صروع  اخلا�صة  التربيد 
املطهر، مكونة من اأربعة ع�صر جهازا، �صعة كل 
جهاز )25 طن( مبجموع 350 طنا للمنظومة 

كلها. 
وا�صاف املهند�س فالح ال�صراف رئي�س ق�صم 
ال�صيانة يف العتبة العلوية املقد�صة قائال: بعد 
مفاحتة ديوان الوقف ال�صيعي لتجهيز اجهزة 

التربيد مل�صروع تو�صعة احلرم املطهر، قدمنا 
املنظومة وهي عبارة  بهذه  موا�صفات خا�صة 
اأ�صلي  من�صاأ  ذات  جهازا،  ع�صر  اربعة  عن 

ومباركة )يورك( املعروفة.
 واأ�صار اىل اأنه: �صيتم تن�صيبها وت�صغيلها يف 
امل�صقبل ان �صاء اهلل من قبل املجهز، مع العلم 
ان هذه املنظومة تعمل بالغاز ال�صديق للبيئة 

ولأول مرة يف العراق.

و�شول منظومة
 تربيد جديدة 

اعلن املهند�س فالح ال�صراف عن مبا�صرة كوادر ق�صم مل�صروع تو�صعة احلرم  العلوي املطهر
ال�صيانة بن�صب التيجان الذهبية املر�صعة بالياقوت 
لالمام  املقد�س  ال�صريح  اركان  لأعمدة  الحمر 

علي)عليه ال�صالم(، بعد ا�صتبدال التيجان القدمية.
واأكد: ان الكوادر املتخ�ص�صة اكملت ن�صب اثنني من 
التيجان الذهبية التي يبلغ وزنها  1،5كيلو غرام من 
الحمر  النفي�س  بالياقوت  املطعم  اخلال�س  الذهب 
وبثالثة خطوط ، على اأمل اكمال الباقي خالل اليام 

القليلة القادمة .
و�صعها  من  النتهاء  مت  التي  العمدة  ان  اىل:  واأ�صار 
يف وقت �صابق �صنعت من الذهب والف�صة اخلال�صة 
اخلال�صة  الف�صة  من  كيلوغرامات  ع�صرة  وبواقع 
ذهبية  وزخارف  نقو�س  لها  م�صافا  الواحد  للعمود 
وبواقع اربعة كيلو غرامات من الذهب اخلال�س عيار 
24، ليكون املجموع الكلي لالعمدة الربعة هو اربعني 
من  كيلوغرامًا  وع�صرين  وثمانية  ف�صة  غرامًا  كيلو 

الذهب اخلال�س.
ومن اجلدير بالذكر ان الأعمدة الأربعة القدمية لركان 
ال�صريح ال�صريف كانت م�صنوعة من الف�صة اخلال�صة، 
وو�صع يف قمة كل عمود تاج من الف�صة املطلية بالذهب 
ال�صباك  وتذهيب  �صيانة  اأعمال  وبعد  جدًا،  اخلفيف 
ال�صريف، التي �صملت اأ�صماء اهلل احل�صنى والقناديل 
املوجودة يف اعلى �صباك ال�صريح املقد�س، �صار القرار 
طالوؤه  مت  وبعدما  بالذهب،  العمدة  طالء  يتم  بان 
نتيجة  الذهب  طالء  زال  املن�صرمة،  الفرتة  خالل 

التما�س املبا�صر من قبل اأيدي الزائرين.
البهرة  طائفة  من  املتربعني  الخوة  اأحد  قدم  وقد 
املقد�صة  العلوية  للعتبة  العامة  الأمانة  اإىل  مقرتحًا 
يت�صمن ت�صنيع اأعمدة جديدة تكون من الف�صة ومن 
املبا�صرة  متت  العامة،  المانة  موافقة  وبعد  الذهب، 

بالعمل وا�صبح على ماهو موجود اليوم. 

املبا�شرة با�شتبدال تيجان اأعمدة 
اأركان ال�شريح  العلوي املقد�ص 

ا�صار رئي�س ق�صم ال�صوؤون الهند�صية اىل تو�صل 
اإدارة العتبة العلوية املقد�صة وعن طريق ق�صم 
التفاق  اىل  فيها  والفنية  الهند�صية  ال�صوؤون 
املحيطة  للم�صقفات  املنفذة  ال�صركة  مع 
بان(  اأ�س  بطريقة)الكي  ال�صريف  بال�صحن 
لكمال النواق�س الباقية من امل�صروع واجراء 
املعاجلات املعمارية املنا�صبة لركان ال�صحن 
النافورات  املوجودة قرب  وللمناطق  ال�صريف 
مقابل اجلهة ال�صرقية )باب ال�صاعة( وبع�س 

الماكن الخرى. 

واأ�صاف: ان النية كانت يف ال�صابق ارجاء هذه 
العمال  اىل املرحلة الثانية وهي �صمن العقد 
املربم مع ال�صركة ب�صبب احلر�س على اجناز 

العمل يف وقته املحدد. 
ا�صافية  مدة  ال�صركة  اعطاء  اإىل،  م�صريا 
لكمال ال�صافات املكلفة بها ف�صال عن نية اأن 
تقوم ال�صركة بت�صقيف ملحق املدر�صة الغروية، 
الرذاذ  مراوح  وم�صخات  اجهزة  توجد  حيث 

واملر�صات املوجودة يف حميط ال�صحن.

ت�شقيف اإ�شايف   ملحيط 
ال�شحن ال�شريف

 عالء املرعبي 
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م�صاركتهم  هام�س  على 
يف ور�صة العمل امل�صرتكة 
اأمــرا�ــس اجلهاز  حــول 
اأقيمت  الــتــي  اله�صمي 
يف دائرة �صحة كربالء، 
احل�صينية  العتبة  زار 
املقد�صة وفد �صمَّ عددًا 

منظمة  م�صلمني، من  واأجــانــب  عــرب  اأطــبــاء  من 
الإمامية الطبية العاملية؛ التي تتخذ من ولية )نيو 

جر�صي( الأمريكية مركزًا لها.
وكان يف ا�صتقبال الوفد �صماحة الأمني العام للعتبة 
احل�صينية املقد�صة ال�صيخ عبد املهدي الكربالئي، 
الذي اأ�صاد بالدور الكبري لن�صاطات املنظمة الطبية 
يف العراق والعامل، التي اأعطت ثمارها نتيجة للجهد 

الذي يبذله العاملون فيها.
"اإن العراق  واأ�صاف �صماحته يف حديثه مع الوفد 
اليوم بحاجة اإىل التطور والرقي يف كافة املجالت 
التع�صف  من  طويلة  �صنينًا  عا�س  قد  واأنــه  خا�صة 
اإىل  اإ�صافة  ال�صابقة،  ال�صيا�صة  جــراء  واحلرمان 
املــحــن والبـــتـــالءات الــتــي متــّر بــه خــالل الفرتة 
احلالية، لذلك لبّد اأن يقّدم لهذا ال�صعب العريق 

الدعم والرعاية من قبلكم"..
من جانبه قال الدكتور )بركات جعفر( باك�صتاين 
يف  الطبية  الإمــامــيــة  منظمة  ومــديــر  اجلن�صية 
اإىل  "قدم  احل�صينية(:  )الــرو�ــصــة  لـــ  ت�صريحه 

خمتلف  يف  وطبيبة  طبيبا   )17( كربالء  مدينة 
التي  الطبية  الإمامية  منظمة  من  الخت�صا�صات 
العامل  الكثري من دول  تقّدم خدماتها املجانية يف 
لنا ور�صة عمل م�صرتكة مع  العراق، وكانت  ومنها 
اأيام  ع�صرة  ملــدة  ا�صتمرت  كــربــالء  �صحة  دائـــرة 
على  ال�صباب  الأطباء  تدريب  منها  الهدف  وكــان 
بع�س الأمور الطبية، واإجراء العديد من العمليات 
القلب  ــس  ــرا� ــاأم ب املتعلقة  ــربى  ــك ال ــة  اجلــراحــي
وال�صرطان واجلهاز اله�صمي والتي جُترى لأول مرة 

يف العراق".
وتابع قائال "قمنا اأي�صًا بتدريب الأطباء على نظام 
القلب  اإنعا�س  بكيفية  يتعلق  والــذي   )ACLS(
والرئة للمري�س بال�صاعات الأوىل، ومت منح اإجازات 
لالمتحانات  اجتيازه  بعد  طبيب  لكل  و�صهادات 
والنظرية"، ف�صاًل عن تدريب املمر�صات  العملية 
العامالت يف غرف الإنعا�س يف امل�صت�صفى"، م�صريًا 
�صيوؤدي  الطبية  الدورات  واإقامة  "التدريب  اإن  اإىل 
مل�صاعدة  الالزمة  للخربات  الأطباء  اكت�صاب  اإىل 
والإن�صاين،  احل�صا�س  الخت�صا�س  النا�س يف هذا 
ال�صنوات  يف  تدريب  اأي  يتلقوا  مل  واإنــهــم  خا�صة 

ــبــب ما  ــ�ــص املـــا�ـــصـــيـــة ب
وهذا  العراق،  يف  حدث 
ــريًا يف  ــث الــ�ــصــيء اأثــــر ك
اأقرانهم  عــن  تاأخرهم 

من الأطباء".
امــــا الـــدكـــتـــور )عـــالء 
ــر( مدير  ــدي ب حــمــودي 
"اإن  للمجلة،  اأو�صح يف حديث  �صحة كربالء فقد 
ور�صة العمل التي اأقيمت يف املحافظة جاءت بفائدة 
الباحثني  مع  توا�صلهم  خالل  من  لالأطباء  كبرية 
وقد  العالية،  اخلـــربات  ذوي  الأجــانــب  والأطــبــاء 
مركز  يف  الإمامية  منظمة  اأع�صاء  ا�صت�صافة  مت 
فيه  العاملني  لتدريب  اله�صمي  اجلهاز  اأمــرا�ــس 
"حمافظة كربالء تعد  اإن  وزيادة مهارتهم، مبينا 
اأوىل املحافظات التي متتلك مثل هذا املركز والذي 

مّت جتهيزه  بالأجهزة الطبية احلديثة". 
واأ�صاف بدير،" الأو�صاع العامة يف العراق وجراء 
�صيا�صات النظام البائد حالت دون انفتاحه يف كافة 
اأدت  والتي  وال�صحية،  الطبية  املجالت خ�صو�صا 
وانت�صار  للمواطنني  ال�صحي  امل�صتوى  تراجع  اإىل 
الذي  الأمـــر  امل�صتع�صية،  الأمــرا�ــس  مــن  الكثري 
يتطلب حتركا �صريعا من قبل املعنيني لتطوير قطاع 
من  وخرباتهم  الأطباء  قابليات  بتطوير  ال�صحة 
خالل م�صاركتهم يف دورات خارجية والطالع على 

اآخر م�صتجدات هذا القطاع املهم. 

 يزورون العتبة احل�شينية املقد�شة ويقيمون ور�شة عمل
 م�شرتكة مع دائرة �شحة كربالء..

 عالء ال�صالمي

اأطباء م�شلمون من العرب واالأجانب
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مركز  على  احلفاظ  موؤمتر  ميثل  وفد  ت�صرف 
الكاظمية  العتبة  بزيارة  تاهيلها  واإعادة   املدن 
بغداد  ب�صحبة ع�صو جمل�س حمافظة  املقد�صة 
املهند�س علي العطار وبعد اداء مرا�صم الزيارة 
املباركة قام الوفد ال�صيف بزيارة ميدانية اأطلع 
من خاللها على الواقع العمراين واخلدمي الذي 
العتبة حيث ا�صتمعوا ل�صرح مف�صل عن  ت�صهده 

م�صاريع املنجزة والتي هي قيد الجناز
الزمان  �صاحب  �صحن  زيارتهم  �صملت  وقد 
و�صعبة النق�س والزخرفة و�صحن التو�صعه اجلديد 

وكذالك م�صيف اجلوادين.
العام  المني  قبل  من  الوفد  ا�صتقبل  ذلك  وبعد 
للعتبة احلاج فا�صل النباري بكل حفاوة وتكرمي 
مباركًا زيارتهم تلك وا�صاد باهتمامهم وحر�صهم 
على  واحلفاظ  والأ�صالة  الرتاث  اإحياء  على 
�صورة املا�صي لال�صتفادة منها يف احلا�صر وبناء 
امل�صتقبل ويذكر ان الوفد قد �صم جمموعة من 
املتخ�ص�صني يف جمال اعمار املدن ومن اأ�صاتذة 
اأكفاء ميثلون خمتلف دول العامل وثله طيبة من 

املغرتبني العراقيني املقيمني يف دول العامل.

موؤمتر احلفاظ 
ت�صرف ال�صيد �صالح احليدري رئي�س ديوان على مراكز املدن

الكاظمني  الإمامني  بزيارة  ال�صيعي  الوقف 
عليهما ال�صالم. 

وكان يف ا�صتقباله ال�صيد الأمني العام للعتبة 
من  وعدد  الأنباري  فا�صل  احلاج  املقد�صة 

اع�صاء جمل�س الدارة يف العتبة.
ال�صيد  تفقد  الزيارة  مرا�صم  اأداء  وبعد 
اجلارية  الإعمار  مراحل  بع�س  احليدري 
داخل اأروقة احلرم الكاظمي املطهر، وقدم 
الإعمار  عن  موجزًا  �صرحا  الأمني  ال�صيد 
اجلاري والتطوير امل�صتمر يف العتبة املقد�صة 
اخلدمات  اأف�صل  تقدمي  يف  ت�صب  والتي 

للزائرين الكرام.

يف  للم�صاركة  الالزمة  ال�صتعدادات  اكمال  بعد 
والع�صرين  الثالث  للكتاب  الدويل  طهران  معر�س 
توجه وفد من العتبة الكاظمية املقد�صة للم�صاركة 
التي �صارك فيها اكرث  الثقافية  التظاهرة  يف هذه 
دور  اىل  ا�صافة  واجنبية  عربية  دولة  اربعني  من 

الن�صر واملوؤ�ص�صات العالمية اليرانية
خمتلفة  جمالت  يف  العتبة  م�صاركة  تنوعت  وقد 
منها عر�س ا�صدارات العتبة املقد�صة �صمن الكتب 
النحت  لعمال  وكان  وال�صور  املطبوعة  واملوؤلفات 
والزخرفة على اخل�صب اثرا يف ا�صتقطاب العديد 

من الزائرين  والفنانني 

وقد عر�صت �صور متثل النفائ�س املوجودة يف العتبة 
املقد�صة والتي لقيت ا�صتح�صانا كبريا لدى اجلمهور 
املعمارية  الجنازات  ا�صتعرا�س  يجري  كما   ،
مدى  اظهرت  والتي  املقد�صة  للعتبة  والهند�صية 
على  طراأ  الذي  الكبري  والتغيري  احلا�صل  التطور 

العتبة املطهرة منذ �صبع �صنوات.
ومن اجلدير بالذكر ان العتبات املقد�صة يف العراق 
ومنها العتبة احل�صينية املقد�صة والعبا�صية املقد�صة 
ال�صيعية ال�صريفة كان لها دور فاعل يف  واملزارات 
اجناح هذا املهرجان الكبري وتاثري كبري يف نفو�س 

الزائرين من خالل تنوع الفعاليات .

رئي�ص ديوان الوقف ال�شيعي 
يف رحاب اجلوادين عليهما ال�شالم

العتبة الكاظمية املقد�شة يف معر�ص طهران الدويل

يف رحاب االإمامني اجلوادين عليهم ال�شالم

 فتحي الربيعي  
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مع  مقابلة  فى  احمدى(  )يار  املهند�س  قال 
مرا�صلنا ان ور�صة لتعديل اأ�صاليب ال�صتهالك يتم 
ت�صكيلها فى الرو�صة الر�صوية املقد�صة اعتمادا 
والأ�صاتذة  والباحثني  اخلرباء  من  عدد  على 
اجلامعيني واحلوزويني بغية اإ�صاعة ثقافة تعديل 

اأ�صاليب ال�صتهالك.
ومن جانب اآخر �صدد رئي�س مركز تعليم املوظفني 
للرو�صة الر�صوية املقد�صة على �صرورة بث هذه 
الثقافة بني ابناء ال�صعب قائال: من اهداف هذه 

اأ�صاليب  لتعديل  املرموقة  ال�صبل  تبيني  الور�صة 
والوقت  الطاقة  جمال  فى  �صيما  ل  ال�صتهالك 

والتق�صف.
حتت  خا�س  موؤمتر  عقد  املركز  هذا  ينوى  كما 
عنوان )ال�صتهالك ال�صحيح من رواية القراآن 
ونهج البالغة( ويقول رئي�س املركز بهذا ال�صاأن: 
ان هذا املوؤمتر هو اأول موؤمتر من نوعه يف هذا 
املو�صوع يتم ت�صكيله فى الرو�صة الر�صوية املقد�صة 

لتعليم موظفي الرو�صة مب�صاركة امل�صوؤولني.

تعديل اأ�شاليب 
اال�شتهالك 

�صيتم طبع كتاب حياة الإمام احل�صني )عليه 
ال�صالم( و مقتله من قبل جلنة تاريخ الإ�صالم 
للرو�صة  التابع  الإ�صالمية  البحوث  فى معهد 

الر�صوية املقد�صة.
احل�صني  الإمام  حياة  ي�صمل  الكتاب  هذا 
على  اعتمادا  ال�صالم(  )عليه  وا�صت�صهاده 
املراجع وامل�صادر املوثوقة بعيدا عن اخلالفات 
الروائية، وي�صم هذا الكتاب امل�صامني التالية: 
خروج  و�صبب  ال�صالم(،  )عليه  المام  ولدة 
الإمام من املدينة واأ�صباب مغادرته مكة وواقعة 

عا�صوراء وف�صائل الإمام و كراماته ومناقبه.

اأهدت دول عديدة بع�س الآثار وامل�صكوكات والتحف 
اىل متحف الرو�صة الر�صوية املقد�صة عرب مكتب 
فريدة  اآثار  تعد  الآثار  وهذه  ايران  فى  �صفارتها 
فى نوعها ح�صب تعبري م�صوؤول متحف امل�صكوكات 

والطوابع للرو�صة. 
اأ�صاف م�صوؤول متحف امل�صكوكات والطوابع للرو�صة 
الر�صوية، )حممد ح�صني يزدى جناد(، قوله: هذه 
التاريخية  اآثارها  بع�س  بتقدمي  قامت  التى  الدول 
وامل�صكوكات هى ا�صرتاليا، يونان، بولندا، العراق، 
�صربيا، تايلند، تركيا ولهذه الآثار التاريخية اأهمية 

والفنون  واحل�صارة  الثقافة  على  للتعريف  خا�صة 
للباحثني واملحققني. 

ويذكر ان متحف الرو�صة الر�صوية املقد�صة تعترب 
مكانا اآمنا ل�صيانة الآثار التاريخية والتحف وكان ول 
يزال النا�س يعتمدون عليها حلفظ اآثارهم ويقدمون 
اأثمن واأغلى حتفهم اليها ويعد هذا املتحف اأغنى 

املتاحف فى ال�صرق الأو�صط باأ�صره.

ن�شر كتاب حياة االإمام احل�شني 
)عليه ال�شالم( 

يف معهد البحوث االإ�شالمية

اإهداء التحف واالآثار وامل�شكوكات اإىل متحف 
الرو�شة الر�شوية املقد�شة من ع�شر دول 

يف الرو�شة الر�شوية املقد�شة 

 زيد احل�صيني 
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غرف  اإحدى  وهي  الغدير،  غرفة  من  ُعلم 
احلوارات الإ�صالمية العراقية عرب النرتنت، 
اأنها قد كلفت �صناعيني مهرة ب�صناعة قطعة 
فنية نفي�صة م�صنوعة من اخل�صب املنقو�س، 
املطعم  اخلال�س  الذهب  ب�صرائح  واملغطى 
العتبة  حل�صاب  اخلال�صة،  والف�صة  باملينا 

الع�صكرية املقد�صة.
  وبعد اأن اأمتت �صناعتها، اأودعتها يف خمازن 
م�صروع  اإجناز  حلني  املقد�صة  العلوية  العتبة 
عليهما  الع�صكريني  الإمامني  عتبة  اإعمار 

ال�صالم، وت�صليمها هدية لها. 
اأودعوا  قد  املوؤمنني  من  الكثري  اأن  يذكر 
بالأمر  املخت�صة  الأق�صام  يف  وهدايا  اأمواًل 

وذلك  العراق  يف  املقد�صة  العتبات  بع�س  يف 
وفق و�صولت ر�صمية با�صم العتبة الع�صكرية 
�صت�صلم  حيث  املقد�صة  �صامراء  يف  املطهرة 
العتبات،  تلك  قبل  من  ر�صمي  ب�صكل  اإليها 
حملة  انتهاء  بعد  فيها  اإدارة  ت�صكيل  عند 
الإعمار التي تقوم بها )اللجنة الفنية لإعادة 
وهي  ال�صريفة(  الع�صكرية  الرو�صة  اإعمار 
من  امل�صروع  كامل  بتنفيذ  املخولة  اجلهة 
قبل رئا�صة الوزراء العراقية، والذي تقوم به 
وفنية،  هند�صية  متخ�ص�صة،  عراقية  كوادر 
ت�صميمًا وتنفيذًا واإ�صرافًا، كرٍد على فاجعتي 
حمرم   23 يف  العتبة  طالت  التي  التفجري 

1427هـ و27 جمادى الوىل 1428هـ .

حتفة فنية جديدة 
�صمن الهدايا املقدمة

 للعتبة الع�صكرية املقد�صة

العمل م�شتمّر يف 
العتبة الع�شكرية 

املطهرة
الأن�صاري  زهري  الأ�صتاذ  املهند�س  اأفاد 
امل�صرف على الأعمال الهند�صية يف العتبة 
جارية  الأعمال  باأن  املطهرة  الع�صكرية 
اجلهة  يف  اخللفي  امل�صلى  اأ�ص�س  ب�صّب 

ال�صمالية وتثبيت الأعمدة احلديدية .
قرابة  ي�صع  والذي  امل�صلى  هذا  اأن  يذكر 
طابقني  من  يتكون  م�صلٍّ  اآلف  اخلم�صة 

اأحدهما حتت الأر�س .
احل�صينية( للـ)الرو�صة  الأن�صاري  وذكر 
اأنه: قد بداأت عملية تغليف جدران الأروقة 
لل�صحن الع�صكري املطهر باملرمر اخلا�س 
فاحت(  اأخ�صر  ولونه  اأونكت  نوع  )وهو من 
مع اإ�صافة اأقوا�س �صغرية يف زوايا الأروقة 

لتزيينها.
اأعمال  فاإن  اأخرى  ناحية  من  واأ�صاف: 
تزيني �صقف الرواق من جهة القبلة جارية 
و�صك  على  الغربية  الطارمة  �صقف  واإن 

النتهاء.

 حيدر املو�صوي  
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الكوادر الهند�شية والفنية يف
 العتبة العبا�شية املقد�شة 

تنجز م�شاريع حيوية..

ـــهـــد الـــعـــتـــبـــتـــان  ـــص ـــ� ت
والعبا�صية  احل�صينية 
املـــقـــد�ـــصـــتـــان اأعـــمـــال 
متوا�صلة  عــمــرانــيــة 
اأف�صل  تـــقـــدمي  ــة  ــغــي ب

لإظهار  وكذلك  القادمني  ــزوار  ال اإىل  اخلدمات 
هذين املرقدين ال�صريفني باملظهر الذي يتنا�صب 
جميعا،  امل�صلمني  نفو�س  يف  العظيمة  مكانتها  مع 
امل�صاريع  هذه  اإجنــاز  متابعة  على  منها  وحر�صا 
وو�صفها للقارئ الكرمي، فقد قامت جملة الرو�صة 
ق�صم  رئي�س  مع  مو�صع  لقاء  بــاإجــراء  احل�صينية 
العبا�صية  العتبة  يف  والفنية  الهند�صية  ال�صوؤون 
املهند�س جا�صم حممد جا�صم لالطالع  املقد�صة 
املطهرة  العتبة  يف  املقامة  امل�صاريع  بع�س  على 
املتزايد  للتو�صع  " نظر  قائال  لنا  اأو�صح  والذي   ،
املقد�صة  العبا�صية  العتبة  تقدمها  التي  للخدمات 
للزائرين وما تتطلبه تلك اخلدمات من م�صاحات 
اإ�صافية لتغطيتها قام الق�صم الهند�صي با�صتغالل 
وتاأهيلها  املقد�صة  العتبة  يف  املتاحة  امل�صاحات 
حاليا  الق�صم  يقوم  واأ�ــصــاف  منها،  وال�صتفادة 
مب�صروعي تو�صيع وتاأهيل �صعبة الكهرباء التي تبلغ 
م�صاحتها 150م2 وذلك عن طريق الف�صاء الكبري 

ل�صتغاللها بن�صب منظومة ال�صيطرة الكهربائية، 
ببناء طابق و�صطي لإ�صافة  الق�صم قام  ان  مبينا 
الثاين  العمل  اأن  واأ�صاف  مربع.  50م2  م�صاحة 
النظام،  حفظ  لغرفة  و�صطي  طابق  اإن�صاء  ي�صمل 
القليلة  الأيـــام  خــالل  اأجنــز  الق�صم  ان  مو�صحا 
احلرم  لزجاج  و�صيانة  تاأهيل  اأعــمــال  القادمة 

ال�صريف..
وتابع املهند�س جا�صم القول" كما قامت كوادرنا 
الهند�صية والفنية بتطوير املداخل الرئي�صية املوؤدية 
واملتمثلة  ال�صالم  عليه  العبا�س  الف�صل  اأبي  ملرقد 
)كرفانات  �صناعة  مت  اذ  الأربــع  التفتي�س  بنقاط 
متطورة  وفنية  هند�صية  موا�صفات  ذات  (تفتي�س 
على  ن�صبها  مّت  وقد  بطابقني  منا�صبة   وباأحجام 
الوا�صعة  امل�صاحات  ل�صتغالل  اجلانبية  الر�صفة 
) )الــكــرفــانــات  ت�صتغلها  كــانــت  الــتــي  لــلــ�ــصــوارع 

ال�صابقة خلدمة زائري العتبات املقد�صة، مو�صحا 
اإنها   حتوي اأماكن لتفتي�س الرجال واأخرى للن�صاء 
مزودة مبجاميع �صحية اإ�صافة اىل اأماكن ا�صرتاحة 

واملفت�صات  للمفت�صني 
ـــثـــاين  ال الـــطـــابـــق  يف 
تقلي�س  اىل  اأدى  ممــا 
) )الكرفانات  م�صاحة 
واإف�صاح  �صابقتها  عــن 

ال�صوارع للمارة وال�صيارة.
العتبة  يف  والفنية  الهند�صية  ال�صوؤون  ق�صم  رئي�س 
العامة  الأمانة  اأن  اأي�صا  اأ�صار  املقد�صة  العبا�صية 
حملتها  خــالل  ومــن  املقد�صة  العبا�صية  للعتبة 
املقد�صة  العتبة  القريبة من  العقارات  با�صتمالك 
اإىل  الواقعة  البنايات  اإحــدى  بتخ�صي�س  قامت 
العبا�س  الف�صل  اأبــي  مرقد  من  ال�صرقية  اجلهة 
)عليه ال�صالم (ذات م�صاحة 400 م2 حتوي على 
البناية  اأن  مبينا  الأر�ــس،  اأحدهما حتت  طابقني 
اأعمال  عليها  اأجريت  كبرية  اأ�صرار  ذات  كانت 
الأنقا�س  رفــع  عمليات  �صملت  و�صيانة  تاأهيل 
وال�صيانة وتاأهيل ال�صبكة الكهربائية والت�صالت 
العتبة  يف  الهند�صية  الكوادر  ان  مو�صحا  واملــاء، 
يف  اأعمالها  اإكمال  من  متكنت  املقد�صة  العبا�صية 
طابق حتت الأر�س خالل �صهر واحد والذي �صم 
اإدارية وفنية وهند�صية ومن املوؤمل اإجناز  اأق�صام 

امل�صروع باأكمله خالل �صهرين.

 ولء ال�صفار-عالء ال�صالمي 
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العراق  يف  ال�شيا�شية  العملية  جتاذبات  اأفرزت 
تولدت  التي  اجلانبية  التاأثريات  من  العديد 
واجتماعية,  و�شيا�شية  اأمنية  �شغوط  حتت 
ومن هذه التاأثريات م�شاومات الكتل واالأحزاب 
الوطن  باأمن  مبا�شرة  عالقة  على  ق�شايا  حول 
�شراح  اأُطلق  اأن  ذلك  نتائج  من  فكان  واملواطن, 
عالقة  على  كانوا  الذين  ال�شجناء  من  العديد 
مبا�شرة اأو غري مبا�شرة باأعمال العنف واالإرهاب 
التي ق�شت وال تزال على مئات االأرواح الربيئة 

من اأبناء ال�شعب..
العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  اأكد  ال�صدد،  هذا  ويف 
يف كربالء املقد�صة ال�صيخ عبد املهدي الكربالئي على 
العراقية،  ال�صجون  داخل  الظروف  درا�صة  �صرورة 
والأجواء التي يعي�صها ال�صجني خ�صو�صا اأن الت�صريحات 
�صهدتها  التي  الإرهابية  العلميات  اأعقبت  التي  الأخرية 
اأ�صارت  العراقية  العا�صمة بغداد وعدد من املحافظات 
ال�صجون  يف  كانوا  ن  ممَّ العمليات  تلك  منفذي  اأن  اإىل 

العراقية واأطلق �صراحهم.
وقال الكربالئي،" يف الأ�صابيع الأخرية قامت الع�صابات 
الإرهابية بعدة عمليات تفجري وعمليات اغتيال يف مدن 
متعددة ويف يوم واحد، وقد �صّرَح احد القادة الأمنيني اأن 
من جملة قادة الع�صابات الإرهابية الذين قاموا واأ�صرفوا 
على عدة عمليات اإرهابية نوعية منها تفجري الوزارات 
وغريها ُهم مّمن كانوا يف ال�صجن لعدة �صنوات ثم اأُطلق 
�صراحهم، وقد �صبق ذلك ومنذ عدة �صهور ت�صريحات 
ت�صتكمل  حتى   – املطلوب  ان  يعني  وهذا  مماثلة 
الإجراءات للو�صول اإىل حتقيق الأمن وال�صتقرار– هو 
هذه  ملنع  املتَخذة  الأمنية  بالإجراءات  النظر  اإعادة 

الأعمال الإجرامية".
وبنّيَ الكربالئي،" من جملة ذلك درا�صة الظروف داخل 
ال�صجون والأجواء التي يعي�صها ال�صجني اإذ يبدو اأن الكثري 
واإعادته  لإ�صالحه  و�صيلة  ال�صجن  كون  من  بدًل  منهم 
يف  ي�صاهم  �صاحلًا  ع�صوًا  ليكون  الطبيعية  احلياة  اإىل 
بناء جمتمعه تراه يتخّرج من ال�صجن وهو يحمل اأفكار 
�صار  منهم  البع�س  بل  و�صعبه،  لبلده  معاديًا  ومنهجًا 
من قادة اجلماعات التكفريية م�صرفًا ومنفذًا لعلميات 

اإرهابية نوعية".
ل�صالة  الثانية  اخلطبة  خالل  الكربالئي  واأ�صاف 
ال�صريف  احل�صيني  ال�صحن  يف  اأقيمت  التي  اجلمعة 
اأن ت�صع  الأمنية  املوؤ�ص�صات  يف )2010/5/21(،" على 
درا�صة اجتماعية ونف�صية لأ�صباب هذه الظاهرة وت�صع 
الفكرية  املحا�صرات  اإلقاء  ذلك  جملة  ومن  حلوًل،  لها 
الفكر  يف  متخ�ص�صني  اأ�صاتذة  قبل  من  والعقائدية 
بحيث  والنف�س،  الجتماع  ِعلم  يف  واأ�صاتذة  والعقيدة 
ت�صاهم هذه املحا�صرات يف تب�صرة ال�صجني بالعواقب 
الوخيمة لتبّني هذه الأفكار، وما هو �صررها على نف�صه 
لل�صجناء  املنا�صبة  الظروف  توفري  وكذلك  وجمتمعه، 
ن مل يتمر�صوا يف الإجرام ومل تتحجر عقولهم على  ممَّ
الأفكار املنحرفة فان هذه الظروف �صوف جتعل حاجزًا 
بني �صريحة كبرية من ال�صجناء وبني تلك ال�صريحة التي 

تتبنى اخلط التكفريي والإجرامي منهجا يف حياتها.
معتقلون �شابقون تولوا منا�شب يف تنظيم 

القاعدة
املعتقلني  اأغلب  اأن  رفيع،  عراقي  اأمني  م�صوؤول  واأعلن 
الذين اأفرجت عنهم القوات الأمريكية، ت�صلموا منا�صب 

قيادية يف تنظيم القاعدة.
واأو�صح اللواء قا�صم عطا، الناطق با�صم قيادة عمليات 
الذين  املعتقلني  "اأغلب  اأن  �صحفي،  موؤمتر  يف  بغداد، 
كانوا داخل ال�صجون الأمريكية، واأطلق �صراحهم عاودوا 

العمل بامتياز عال بالإجرام والإرهاب".
وعر�س اللواء قا�صم عطا خالل املوؤمتر ال�صحفي خلية 
�صخ�س  يقودهم  اأفراد،   10 ت�صم  القاعدة  تنظيم  من 
كان معتقال لدى القوات الأمريكية. وقال اللواء عطا اإن 
"القوات الأمريكية قبل توقيع التفاقية الأمنية بني بغداد 
ووا�صنطن كان لها �صالحية اإطالق �صراح املعتقلني لديها 

دون الرجوع اإىل ال�صلطات العراقية".

وتابع "لكن بعد التفاقية اختلف احلال، ومت حتديد ذلك 
الذين يطلق �صراحهم مبذكرة توقع بني  بح�صر جميع 
اجلانبني وتتابع جميع عمليات الإفراج"، موؤكدا "ت�صلم 

• تقرير: �صباح الطالقاين

ال�شيخ الكربالئي:
يجب و�شع درا�شة اجتماعية ونف�شية الأ�شباب 

عودة املُطَلق �شراحهم اإىل االإرهاب

الناطق با�شم قيادة عمليات بغداد: 

اأغلب املعتقلني الذين كانوا داخل ال�شجون االأمريكية, واأُطلق 
�شراحهم عاودوا العمل بامتياز عال باالإجرام واالإرهاب.
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عدد كبري من املعتقلني لدى القوات الأمريكية".
وكانت القوات الأمريكية تعتقل اأكرث من 20 األف �صخ�س 
قبل توقيع التفاقية الأمنية بني بغداد يف نوفمرب 2008، 
ويبلغ عدد املعتقلني حاليا لدى القوات الأمريكية اأقل من 

10 اآلف.
اأطلق �صراحه يف  "متابعة من  و�صدد عطا على �صرورة 
الفرتات ال�صابقة"، م�صريا اإىل اأن "ال�صلطات طلبت من 
القوات الأمريكية قاعدة بيانات وقد ت�صلمناها حاليا"، 
واأكد اأن "الكثري من هوؤلء – املعتقلني- دخلوا املعتقالت 

الأمريكية باأ�صماء مزورة".
مواطنون:

 الفراغ ال�شيا�شي يوّلد التدهور االأمني
وقوع  خمتلفة  حمافظات  يف  املواطنني  من  عدد  وعزا 
راح  والتي  العراق  بعموم  الأخرية  الأمنية  احلوادث 
�صحيتها الع�صرات بني قتيل وجريح، اإىل الفراغ ال�صيا�صي 
الذي يعي�صه البلد و�صراع الكرا�صي الدائر بني الفرقاء 
ال�صيا�صيني بحثا عن املنا�صب املهمة يف اأعقاب النتخابات 

النيابية التي جرت يف اآذار مار�س املا�صي.
وزارة  يف  موظفا  ويعمل  عاما،   )35( لفتة  �صالم  ويرى 
�صرقي  )جنوب  اجلديدة  بغداد  حي  وي�صكن  التجارة، 

بغداد( اأن “التفجريات الناجتة عن ال�صيارات املفخخة 
اأو العبوات النا�صفة اأو الال�صقة اأ�صبحت اأمرا طبيعيا، 
فال يكاد مير يوم اإل ون�صمع �صدى انفجاراتها، لكن اأن 
يف  تفتي�س  نقاط  �صت  مهاجمة  من  امل�صلحون    يتمكن 
بغداد ويقتلون احلرا�س، فهذا اأمر يدعو للقلق فعال، فاإذا 
كان هوؤلء مل يتمكنوا من حماية اأنف�صهم واملناطق التي 

يف عهدتهم فكيف �صيحموننا”.
هذه  وراء  ال�صيا�صي  الفراغ  اأن  “ل�صك  لفتة  واأ�صاف 
اخلروقات، واعتقد ان الأو�صاع الأمنية �صتزداد �صوءا اإذا 
ا�صتمر اخلالف بني الفرقاء ال�صيا�صيني، و�صيكون ذلك 

على ح�صاب اأرواحنا”.
فيما تقول ميالد من�صور)29( عاما، وتعمل معلمة يف 
“طاملا هناك  بغداد  الدورة جنوبي  اإحدى مدار�س حي 
�صراع �صيا�صي و�صباق حمموم نحو املنا�صب، �صت�صتمر 
ت�صكيل  يف  الإ�صراع  من  لبد  لذا  العراقي،  الدم  اراقة 
احلكومة املقبلة عرب تنازلت يقوم بها القادة ال�صيا�صيون 
الفائزون يف النتخابات”. بح�صب تقرير وكالة اأ�صوات 

العراق.
يف  موؤخرا  وقعت  التي  “احلوادث  اأن  اأ�صافت  من�صور 
كمواطنني  وعلينا  مرعبة،  العراق  من  متفرقة  مناطق 

�صاحة  يف  نعي�س  يبدو  ما  على  لأننا  واحلذر،  اليقظة 
حرب”.

مدينة  يف  كبريين  تفجريين  �صهدت  التي  وا�صط  ومن 
ال�صويرة  )35 كم �صمال مدينة الكوت(، راح �صحيتهما   
رئي�س  يقول  اآخرين،  �صبعني  واإ�صابة  اأ�صخا�س  ثمانية 
الأمنية  املفارز  جميع  ن�صر  “مت  انه  املحافظة  جمل�س 
التقاطعات  جميع  يف  واجلي�س  ال�صرطة  يف  املتمثلة 
اأعدتها  طارئة  اأمنية  خطة  �صمن  الرئي�صة  وال�صوارع 

املحافظة”.
جلان  ت�صكيل  “مت  انه  الر�صا  عبد  حممود  واأ�صاف 
الأمنيني  وامل�صووؤلني  ال�صباط  اإحالة  و�صيتم  حتقيقية 

املق�صرين يف اأداء الواجب  اإىل التحقيق”.
ال�صويرة  “تفجري  اأن  املوطنني  اأحد  يعلق  جهته  من 
ياأتي �صمن خطة مدرو�صة هدفها ا�صتبدال بع�س القادة 
الأمنيني يف املحافظة بحجة هذه التفجريات”. واأ�صاف 
اأن “ما يوؤكد كالمي هو اإن امل�صتقبل القريب للمحافظة 
�صي�صهد ا�صتبدال قائد ال�صرطة اأو قائد امني رفيع اآخر 

بحجة حدوث هذا اخلرق”.
ومن حمافظة الأنبار )غربي العراق( قال املنت�صب �صفاء 
الع�صايف من �صرطة الفلوجة اأن “الإرباك ال�صيا�صي وعدم 
التوافق بني الكتل والأحزاب ال�صيا�صية انعك�س �صلبا على 
الو�صع الأمني يف العراق والأنبار على وجه اخل�صو�س”.
واأ�صار اإىل اأن “ارتفاع عدد اخلروقات الأمنية والأعمال 
اأ�صبحت  منازلهم  يف  املدنيني  ت�صتهدف  التي  امل�صلحة 
اجلانب  �صوء  على  امل�صوؤولني  �صكوت  ظل  يف  تطاق  ل 

الأمني”.
من  والبالغ  اجلبوري  عبا�س  املواطن  يقول  جانبه  من 
يف  اأولدي  من  اثنني  عمل  “اأ�صبح  عاما،   52 العمر 
من  خوفا  عائلتي  على  خطرا  ي�صكل  الأمنية  الأجهزة 
ا�صتهداف منازلنا من قبل امل�صلحني، وهذا لي�س ببعيد 
خ�صو�صا بعد تدمري عدة منازل ملنت�صبي ال�صرطة خالل 

الفرتة القليلة املا�صية يف مدن الأنبار”.
وجاءت التفجريات واأحداث العنف الأخرية التي توزعت 
ما بني العا�صمة بغداد وحمافظات بابل والب�صرة والأنبار 
ووا�صط و�صالح الدين ونينوى ومناطق اأخرى من العراق، 
لتمثل اليوم الأعنف يف البالد بعد انتخابات اآذار مار�س.

•  الإرباك ال�سيا�سي وعدم التوافق 
ال�سيا�سية  والأحزاب  الكتل  بني 
الأمني  الو�سع  �سلبا على  انعك�س 

يف العراق
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  ح�صن الها�صمي

عوملة
الديكتاتورية!

اإن النظام الدميقراطي احلقيقي يختلف عما هو موجود حاليا يف ما يطلق 
عليه )الدول الغربية الدميقراطية( والتي جتري فيها النتخابات وهي غالبا 
جمرية، حيث اأن املال املجتمع يف اأيدي القلة، يجمع حول نف�صه اجلماعات 
ال�صاغطة والإعالم وال�صمائر امل�صرتاة، وبذلك يكون احلكم بيد من يريده 
من  بغالف  مغلفة  ديكتاتورية  وهذه   ال�صعب،  يريده  من  بيد  ل  املال  راأ�س 
من  ب�صيء  م�صوب  لكنه  ال�صتبداد،  النتيجة  وتكون  واحلرية،  الدميقراطية 
احلرية ال�صورية، ول عالج لل�صعب يف مثل هذه احلكومات اإّل اأن يراقب عدم 
جتمع املال، واإمنا ينتفي)التجمع( اإذا كان املال يف قبال خم�صة اأ�صياء فح�صب 
والعالقات  واملكان،  الزمان  و�صرائط  الفكري،  والعمل  اجل�صدي،  )العمل 
الجتماعية، واملواد الأ�صلية( وحينذاك يكون املال بيد الكل، كل بقدر حقه 
الطبيعي، ولي�س هناك جتمع غري م�صروع للمال، ولذلك ل يكون للمال قب�صة 
على الإعالم واجلماعات ال�صاغطة وال�صمائر، ويكون الدور لإرادة ال�صعب يف 

من ينتخبه.
امللكية  والأنظمة  ال�صعب،  فيها جمال�س  التي  والإ�صالمية  العربية  الدول  اأما 
التي بجانبها �صلطة متثيلية اأو تن�صيبية، اأو املجال�س الت�صريعية والتنفيذية 
اأن معظم هذه  اإذ  والق�صائية يف زماننا احلا�صر، فهي غنية عن التعريف، 
املجال�س- اإل ما خرج بالدليل- ما هي اإل بيارق يتالعب بها ال�صلطان امل�صتبد 
كيفما ي�صاء، فهي ل حول لها ول قوة، بل اأنها تردد كالببغاء ما يقوله احلاكم!! 
تخيف  اأ�صحت  التي  احلقيقية،  ال�صعوب  يقظة  اإىل  مرّده  وجودها  وفل�صفة 
لل�صعب،  احلكم  بان  التظاهر  اإىل  احلكام  هوؤلء  فعمد  امل�صتبدين،  احلكام 
ويف احلقيقة اأن ال�صعب بعيد كل البعد عما يخطط ويجرى با�صمه، اأين هذه 
املوؤ�ص�صات من قانون كلكم راع وكلكم م�صوؤول عن رعيته؟!، واأين هذه املجال�س 
من مبداأ الدعوة اإىل اخلري والأمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي ي�صمل 
جميع امل�صلمني!؟ واأين هذه اللجان من مبداأ ا�صراك الأمة يف اتخاذ القرار، 

و�صيانة احلاكم من النحراف؟!.
واإذا ما طالب املرء بحقه، ومار�س ال�صورى يف حياته، �صيتولد عندنا ومبرور 
و�صتنبثق  كلها �صاحلة،  وتقاليده  تكون عاداته  ر�صيد،  الزمن جمتمع �صالح 
تبعا لذلك �صل�صلة مرتا�صة من اخلري وال�صالح والإ�صالح، و�صتولد موؤ�ص�صات 
تراقب  حرة،  و�صحافة  واأحزابا  وتعاونيات  ا�صت�صارية  وجلانا  مدين  جمتمع 
احلكام وامل�صوؤولني على اأن ل يحيدوا عن جادة ال�صواب، اأما يف املجتمع الذي 
يقوم على اأ�صا�س العقلية ال�صيقة، وعلى اأ�صا�س الأنانية وال�صلوك املنفرد، ويف 

والإ�صفاف  النحطاط  بذرة  املجتمع  �صتنمو يف ذلك  ال�صورى واحلرية  غيبة 
والذلة مما يوؤدي اإىل حالة النتقام التي �صت�صتفحل بني اأفراده، وانه ل يتحمل 
اأية عادات اأو تقاليد مغايرة لطريقته و�صلوكه يف احلياة، لذا تراه يلجاأ اإىل 
النتقام، وهذا �صيوؤدي اإىل �صل�صلة طويلة من حالة الفو�صى واحلقد وال�صغينة 
اأ�صا�س  على  يقوم  الذي  ال�صالح  املجتمع  بخالف  املجتمع،  ذلك  ت�صود  قد 
الن�صح والت�صامح، فانه قد يرتكب اأفراده خطاأ ما، ولكنه ل يتحول اإىل حالة 
من احلقد والنتقام واإمنا ميت�س ذلك اخلطاأ، وي�صامح مرتكبه، وتقال عرثته 

وتغفر زلته.
وعلى هذا فال�صت�صارة لي�صت اأمرا جتميليا اأو زائدا عن حياتنا اليومية، بل 
اأنها حالة طبيعية ح�صارية، ت�صت�صيغها الفطرة الإن�صانية، بل وحتبذها على 
ما �صواها، لأنها مدعاة لتطور الإن�صان، وتفتق عقله واإبداعه، وبالتايل �صيوؤدي 
اإىل رقيه ورفعته يف كل �صوؤون احلياة، عالوة على ما ذكر فان ال�صت�صارة تعطي 
ثمارها �صريعا حينما ت�صبح جزءا من العمل والإجراء والتطبيق، كما امللح 

حينما يعطي تاأثريه يف الطعام.
اأما الديكتاتورية فاإنها اإذا ما ع�صع�صت فمن �صاأنها اأن تلغي العقول، وحتكم 
العقل الأوحد، ول �صري اأن ي�صت�صري احلاكم امل�صتبد، ولكن ا�صت�صارته تكون 
من�صبة لدعم حكمه و�صلطانه، ولي�س ل�صالح املجتمع وتطوره، وهذا ما يخلق 
و�صعًا كارثيًا ل يعرف مدياته اإّل من اكتوى بناره و�صحق حتت حوافره، ولزلنا 
نحن �صعوب العامل الثالث نئن حتت وطاأة الإ�صتبداد يف احلكم الذي ي�صخر 
اإلخ  اأو الأمري ...  اأو امللك  اأو احلاكم  العباد والبالد من اأجل خدمة الزعيم 
تعددت الأ�صماء والهدف واحد وهو تبديد الرثوات وت�صخري الإمكانات لتقوية 
حكمه و�صلطانه ونزواته ال�صخ�صية، وما الكوارث واملظامل واملاآثم التي ترتى 
علينا من كل حدب و�صوب اإل نتاج الأنظمة الديكتاتورية التي ابتلينا بها فهي 
وبال على املجتمعات الإن�صانية تقتل فيها روح الإبداع والتطور واحلياة، ولهذا 
جاء الرف�س القاطع من قبل العقل ال�صليم- لكل اأ�صكال ال�صتبداد مهما كانت 

م�صوغاته ومهما كانت تربيراته ودوافعه.
ال�صمويل  النظام  بت�صدير  قامت  امل�صتبدة  الدول  اإن  الأمر  الغريب يف  ومن 
بالنتخاب  ول  ال�صرية  وح�صن  بالإقناع  لي�س  اأمرها  على  املغلوبة  لل�صعوب 
فريد  نوع  من  ديكتاتورية  اإنها  حقا  البارود،  ورائحة  بالدم  واإمنا  والقرتاع 
تقتحم ال�صعوب من دون ا�صتئذان ميكن ت�صميتها يف عامل الغرائب بـ )عوملة 

الديكتاتورية!!(.

  اآ مال النا�ص ...
من اأكاذيب ال�شحر

  اإىلاأوهام ال�شعوذة!
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• ح�صني ال�صالمي – يحيى الفتالوي

  اآ مال النا�ص ...
من اأكاذيب ال�شحر

  اإىلاأوهام ال�شعوذة!
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رغم  الب�شر  مفارقة  تاأبى  قدمية  ظاهرة 
بلوغهم املراتب الراقية من التقدم واملعرفة, 
ورغم التجارب الكثرية التي اأكدت خلو تلك 
الظاهرة من امل�شداقية والتاأثري, لكن توق 
النف�ص االإن�شانية اإىل حت�شيل ما ال متلكه 
وا�شتمرار  انت�شار  اإىل  دفع  طريقة  وباأية 
هذه الظاهرة التي حاربها العلم والدين اأال 
باأ�شكالهما  وال�شعوذة  ال�شحر  ظاهرة  وهي 

املختلفة. 
كبريين  واهتماما  �صعة  الظاهرة  هذه  �صهدت  وقد 
يف ال�صنوات الأخرية، حيث اأخذ الرجال وال�صباب 
ال�صحرة  اأماكن  يرتادون  والفتيات  والن�صاء 
من  طائلة  اأموال  �صرف  عن  ف�صال  وامل�صعوذين 
خالل الت�صال بالقنوات الإعالمية التي تروج لهذه 

الق�صايا.
 والغريب العجيب يف الأمر اأن مرتادي هذه الأماكن 
الطبقات  من  لي�صوا  الظاهرة  هذه  اإىل  والالجئني 
اإن  بل  تقدير  اأقل  على  التعليم  متو�صطة  اأو  الأمية 
املثقفني  قائمة  يف  تعد  التي  الطبقات  من  اأغلبهم 
الطني  يف  زاد  ما  وذلك  جمتمعاتهم  يف  واملوؤثرين 
بلال كثريا،  فقاد اإىل عدم اكتفاء البع�س مبمار�صة 
حتى  واعتناقه  تعلمه  اإىل  الدعوة  اإىل  بل  ال�صحر 
ال�صحر  طرق  عن  كتب  بتاأليف  قام  البع�س  اأن 

وال�صعوذة..

جولة يف رواق ال�شحر
اإىل  اإ�صافة  برهان  خري  التجربة  بان  يقال  وكما 
الأحكام  اإطالق  عدم  و�صرورة  املو�صوعية  توخي 
دون معرفة ومتحي�س فقد قررنا ولوج هذا العامل 
الغريب واملثري وتلم�س لب املو�صوع بطريقة مبا�صرة 
بالتوجه اإىل منزل اإحدى ممتهنات ال�صعوذة لعلنا 
جند هناك بغيتنا عرب مناق�صة بع�س الن�صاء اللواتي 
عندما  النطالق  نقطة  وكانت  هناك،  نلتقيهن 

و�صف لنا منزل امراأة م�صهورة يرتدد عليها قطاع 
ما  ح�صب   – لأنها  ون�صاء  رجال  النا�س  من  كبري 
كل  وتفك  امل�صتع�صية  امل�صكالت  كل  يدعون- حتل 

العقد وامل�صتحيالت التي تواجه الب�صر.
الفر�صة  ننتظر  ورحنا  و�صلنا  وعناء  جهد  وبعد 
احلظ  وحل�صن  نريد  ما  على  للح�صول  ال�صانحة 
وجدنا امراأتني جتل�صان قبلنا يف دارها، وفجاأة طرق 
ابن ال�صاحرة الباب وطلب من اأمه اخلروج ليتحدث 
مع  للتحدث  الفر�صة  انتهزنا  خرجت  فلما  معها 
ال�صيدتني، حيث كان هذا هو هدفنا ولي�س ال�صاحرة 

بذاتها.
من  تبلغ  متعلمة  غري  �صيدة  كانت  الأوىل   _
العمر 50 عاما تدعى اأم مها ومت �صوؤالها عن �صبب 
تخطت  ابنة  لها  اأن  تردد  بعد  فقالت  ح�صورها 
الثالثني )تعليمها جامعي(ومل تتزوج رغم كرثة من 
تقدموا خلطبتها حيث تف�صل الزيجة لأ�صباب غري 
معروفة يف اآخر حلظة لهذا ح�صرت لل�صيدة �س.ن 
لتقراأ لها فنجانها وتعرف �صبب ف�صل خطبة ابنتها 
ال�صنوات والبحث عن  وبقائها بدون زواج كل هذه 

حل لفك النح�س عن ابنتها لدى هذه ال�صاحرة .
�صيدة  ن.ه..وهي  فكانت  الثانية  ال�صيدة  اأما   _
جامعية تبلغ الثالثني من عمرها متزوجة منذ ثالث 
�صنوات ومل تنجب رغم اأن الأطباء اخربوها بعدم 
اأي�صا لدى ال�صيدة  وجود مانع لالإجناب فح�صرت 

الناظرين  ي�سحر  ال�ساحر 
ليتخيلوا اأنه يت�سّرف بالأمور 
الكونية ويغريها عن حقيقتها 
اإىل حقيقة اأخرى، ولكن كل 
عن  عبارة  هو  الناظر  يراه  ما 

خيال لي�س اإل
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وعندما  لديها  احلل  بحثا عن  �س.ن 
احلل  �صتجد  اأنها  تعتقد  �صاألتها:هل 
؟اأجابت اأنها ل تعتقد باجلان وال�صحر 
وال�صحرة ولكن ما �صمعته عن ال�صيدة 
�س.ن مب�صاعدتها لكثري من ال�صيدات 
على الإجناب دفعها للح�صور حتى لو 
كانت تبحث عن ال�صراب لكنه الأمل.

�س.  مع  التحدث  دون  وغادرنا 
ال�صحر  بيت  يف  الرحلة  وانتهت  ن  
اللذين  معظم  اأن  مفادها  بح�صيلة 
ال�صحر  اأبواب  طرق  اإىل  يتجهون 
حاديهم  كان  وال�صعوذة  والتنجيم 
وقائدهم الأمل والرغبة اجلاحمة يف 
احل�صول على اأمر مفقود لديهم بعد 

لهذا  ميكن  هل  ولكن  الأخرى،  احللول  عجزت  اأن 
امل�صوغ اأن يدعو  ويوؤيد انت�صار هذه الظاهرة؟ 

للعلم راأيه وبيانه 
ومما ل �صك فيه اأن الإجابة عن هذا املو�صوع �صاأنها 
�صاأن بقية موا�صيع احلياة ل تخرج عن اأطر العلم 

وال�صرع.
الجتماعية  الباحثة  بينت  العلمية  الناحية  من   
ال�صيدة حنان العبيدي راأيها يف ال�صبب وراء ارتفاع 
ن�صبة املرتددين على ال�صحرة وبخا�صة الن�صاء قائلة: 
اإن الأ�صباب عديدة لعل اأهمها تف�صي الأمية وانعدام 
الثقافة مبجتمعاتنا العربية ب�صورة عامة واملجتمع 
باخلرافات  يعتقد  الذي  خا�صة  ب�صورة  العراقي 
وقدرته  اجلان  عن  الوهمية  ال�صعبية  والأ�صاطري 
وحماولة  الواقع  من  هروبا  يعّد  انه  اإىل  بالإ�صافة 
للتغلب عليه، ومبا اأن املراأة اأ�صعف من الرجل ي�صتغل 
ليخ�صعوها  ال�صعف  هذا  وال�صحرة  امل�صعوذون 
ل�صيطرتهم ولت�صتجيب لطلباتهم بحجة اأنه اإر�صاء 

وا�صتمالة للجان لتحقيق هدفها ورغبتها.
علم  اأ�صتاذة  اإ�صماعيل  هيام  الدكتورة  اأكدت  فيما 
امل�صعوذين  على  الن�صاء  تردد  كرثة  على  الجتماع 
واأرجعت ذلك اإىل اأن املراأة اأكرث ت�صديقا لل�صائعات 
حل  ي�صتطيعون  الدجالني  اأن  ب�صهولة  ت�صدق  فهي 
�صهلة  و�صيلة  ال�صحر  يف  �صتجد  اأنها  كما  م�صاكلها 
كما  حياتها،  تعرت�س  التي  الأزمات  حلل  ومريحة 
اأنها بطبيعتها ميالة للبوح مبا يوؤرقها ب�صورة اكرب 
من الرجل، وفوق كل ذلك اأن لديها وقت فراغ اأطول 

وم�صوؤوليات اقل نوعا ما من الرجل.

راأي علم النف�ص
له  النف�س  علم  ولكن  الجتماع  علم  راأي  هذا  كان 
راأي اأي�صا وخا�صة فيما يتعلق مب�صاألة حتقق بع�س 
اأقوال اأولئك العرافني اأو تطابقها مع الواقع احلايل 
اأو امل�صتقبلي، وقد اأجابنا عنها الأ�صتاذ ماجد عبد 
اإن هذه  قائال:  الرتبوي  الأكادميي  الباحث  في�صل 
)البارا�صايكولوجي(  بـ  ي�صمى  ملا  خا�صعة  الق�صية 
هذه  ومن  الأمور،  خوارق  يدر�س  الذي  العلم  وهو 
الأمور مثاًل امتالك بع�س الأ�صخا�س القدرة على 
قراءة جزئية للم�صتقبل معتمدين على اأمور عديدة 
الرتاكمية(  الذاكرة  )ا�صرتجاعات  اأهمها  من 

للواقع.
 

ويف احلقيقة لي�س هناك من ي�صتطيع 
لأن  حذافريه؛  بكل  امل�صتقبل  قراءة 
هذه القدرة منوطة باخلالق �صبحانه 
وتعاىل وحده، واإمنا يتحقق من هذه 
تكرب  وهي  �صغرية  اأجزاء  النبوءات 
بفعل الإ�صاعات التي يتداولها ب�صطاء 
النا�س في�صبح الأمر اأكرب من حجمه 
الذين  هم  النا�س  اأن  اأي  احلقيقي، 
على  عالوة  الأمور  هذه  ي�صخمون 
قبيل  من  هي  العّرافني  نبوءات  اأن 
اأي  بال�صرورة  تتحقق  التي  الأ�صياء 
البو�صع الطبيعي، كموت امل�صاهري، اأو 
حدوث زلزل، اأو كوارث ب�صرية، الخ.

ويف ما يخ�س ال�صّر وراء تعّلق بع�س 
ال�صحرة  اأبواب  بالوقوف على  النا�س  املتعلمني من 
اإىل  يعود  ذلك  وراء  ال�صبب  اإن  قال:  واملنجمني، 
حرمان هوؤلء من بع�س الأ�صياء وتعلقهم باأي اأمل 
اإليه من الأمور  يوؤدي بهم اإىل ما يريدون الو�صول 
ع�صا  ميتلكون  ل  واملنجمون  والعرافون  املفقودة 
�صحرية، واإمنا تتحقق لهم بع�س الأ�صياء بامل�صادفة، 
ولو تيقن النا�س اإن اهلل وحده هو ال�صار وهو النافع 
– وهذان ا�صمان من اأ�صمائه احل�صنى)جل وعال(- 
واإنه وحده من يعطي وياأخذ لأ�صباب يعرفها وحده ملا 

طرق اأبواب العرافني اأحد اأبدًا.

وللنا�ص اآراوؤهم بال�شحر
ب�صكل  والنف�س  الجتماع  علمي  راأي  هذا  كان 
مب�صط  ودون الدخول بتفا�صيل دقيقة، اأما املجتمع 
وبخا�صة الطبقات املثقفة فيه فقد كانت لها اآراوؤها 
راأيه  وداعة  ح�صن  احمد  اأبدى  حيث  الأخرى،  هي 
اعتقد  بقوله:  ال�صحرة  وراء  البع�س  لهاث  �صر  يف 
وراء  وما  باخلرافات  النا�س  وت�صبث  تعلق  �صر  اأن 
الطبيعة هو رغبتهم يف معرفة اأقدارهم �صواء كانت 
النا�س  من  الكثري  �صقط  وهكذا  �صيئة،  اأو  جيدة 
وطالب ال�صهرة واجلاه واملال يف �صراك امل�صعوذين 
والدجالني واأ�صحاب احليل وال�صطارة يف ال�صحك 
اأموالهم فهم ل �صمائر  النا�س وابتزاز  على ذقون 
لهم ول اأخالق، وهم اأبعد ما يكونون عن معرفة اهلل 
واخلوف منه، ف�صال عن كونها اأفكار تتجاوز نطاق 

العلم الذي اأ�صبح املكون الرئي�صي للحياة اليومية. 
واأ�صاف اإن: اأقوى دليل على ذلك هو امل�صاحة التي 

وتعليمه  ال�سحر  عمل 
به  والتك�سب  وتعلمه 
حرام مطلقاً واأن كان لدفع 

ال�سحر على الأحوط

19الرو�شة احل�شينية رجب الأ�صّب  1431 



يخ�ص�صها التلفزيون واملحطات الف�صائية لقارئي 
�صعبية  اإىل جانب  العرافني  من  وغريهم  الفنجان 
وال�صحر،  وال�صعوذة  املحلية  ال�صحف  يف  الأبراج 
ويعتقد البع�س اأن ل �صرر كبري من اخلرافات حيث 
متنحهم  فهي  النا�س  من  لكثري  دعامة  متثل  اأنها 

القوة والراحة والطماأنينة ح�صب ما يدعون.
ما  اأدري  ل  قائال:  ح�صن  حامد  الأخ  ت�صاءل  فيما 
ال�صبب وراء ذلك؟ اأهو فراغ العقل من اأي حمتوى 
الفكر من  اإىل  يت�صرب  اأن  ثقايف يدح�س ما ميكن 
هو  اأم  الكلمة؟  معنى  بكل  و�صاذة  هدامة  اأفكار 
خلو النفو�س  من تقوى خالقها الذي نهى عن هذه 
املنكرات؟ اأم اأن واقعنا اأ�صبح حمبطا وفر�س على 
اإىل  تدعو  التي  الأمور  هذه  مبثل  التعلق  الإن�صان 

ال�صخرية والهزء )و�صر البلية ما ي�صحك(.

اأما الأخ نعيم عبد المري جدوع فقال: اإن من اأهم 
اأ�صباب ذلك ظالم العقل و ظالم القلب، اأما ظالم 
العقل فل�صيوع اجلهل و التخلف، و انحطاط امل�صتوى 
العلمي و الثقايف، و على راأ�س ذلك انحطاط امل�صتوى 
العلمي ال�صرعي لدى العوام، بينما املرء ذو العقيدة 
ال�صليمة، والوعي الديني ال�صحيح ي�صتحيل اأن يلهث 
ال�صرعي  بالعلم  اجلهل  اأما  الرتهات،  هذه  خلف 
في�صوق �صاحبه اإىل هذه ال�صبيل، بل رمبا يربط هذه 
املمار�صات بالدين، و يلب�صها هوية �صرعية، يتقرب 
النا�س اإىل اهلل بها، وظالم القلب منبعه تعلق النا�س 
بالدنيا، و �صراوؤهم اإياها بالدين، فلي�س لدى كثري 
النا�س مقابل حتقق  ي�صل  اأن  النا�س مانع من  من 
تدرج  التي  ال�صحف  معظم  تفعل  وكما  م�صلحته، 
بابًا يوميًا ثابتًا لالأبراج، لإر�صاء رغبات اجلهلة و 

املتخلفني فقط .
راأي اال�شالم وحلوله

اأموره  جميع  يف  يعتمد  اإ�صالمي  جمتمع  اأننا  ومبا 
بد  ل  كان  احلنيف  الدين  مبادئ  على  واعتقاداته 
لنا من معرفة الآراء الدينية اخلا�صة بهذا املو�صوع 
فتوجهنا اإىل العتبة العبا�صية املقد�صة لنلتقي بال�صيد 
وقد  الفكرية  ال�صوؤون  ق�صم  من  اجلزائري  حمدي 
انطلق جوابه لنا عن اأ�صباب جلوء النا�س اإىل ال�صحر 
بحديث عن ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( 
ل  الكفار  و�صاحر  ُيقتل  امل�صلمني  �صاحر  فيه:  قال 
يقتل، فقالوا: يا ر�صول اهلل ومل ل يقتل �صاحر الكفار؛ 
لأن الكفر اأعظم من ال�صحر، ولأن ال�صحر وال�صرك 

مقرونان )الكايف 7: 260(
واأ�صاف قائال: قبل الكالم عن الأ�صباب ل بد من 
قالوا:   ، اللغة  اأهل  اأوًل: فقد عرفه  ال�صحر  تعريف 
هو  بع�صهم  وقال:  والتمويه،  اخلدعة  هو  ال�صحر 
اأظهاره ب�صورة احلق –وقد عرفه العرف: ال�صحر 
عمل خفي يح�صل بالأ�صباب اخلفية وب�صورة ال�صيء 
وجهه  عن  وي�صرفه  الواقعية  �صورته  خالف  على 
الناظرين  ي�صحر  ال�صاحر  لأن  والتمويه،  باخلدعة 
ليتخيلوا اأنه يت�صّرف بالأمور الكونية ويغريها عن 
حقيقتها اإىل حقيقة اأخرى، ولكن كل ما يراه الناظر 
اإل، وتقر  الآية القراآنية  هو عبارة عن خيال لي�س 
بذلك يف �صورة طه )فاإذا حبا لهم وع�صيهم يخيل 

اإليه من �صحرهم اإنها ت�صعى(.
احمد ح�صن ها�صم عمران
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والدجالني  ال�صحرة  اإىل  النا�س  جلوء  اأ�صباب  اأما 
مت�صلة  الأمور  من  مبجموعة  فتجتمع  والعرافني، 
وعدم  الإميان  �صعف  راأ�صها  على  وياأتي  ببع�صها 
التوكل ال�صادق على اهلل تعاىل يف الأمور، والوثوق 
بالو�صائط املادية والنظر اإليها باأنها املنجي واملخل�س 
اليقني  �صعف  من  هذا  الإميان  �صعف  يتاأتى  وقد 
ب�صبب اجلهل والتخلف التي ركزها الإن�صان بنف�صه 
لأنه جعل العلم م�صرا مبا يفكر فيه، ولو كان له علم 
لعلم اأن ما يقوم به اإمنا هو من املهلكات العظيمة 
بل هو �صعبة من �صعب الكفر، فقد روي عن ر�صول 
اهلل )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( اأنه قال: )من اأتى 
كاهنًا اأو عّرافًا ف�صدقه مبا يقول، فقد كفر مبا اأنزل 

على حممد )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم(.
وورد يف اأخبار داود عليه ال�صالم اأنه: ما اعت�صم بي 
عبد من عبادي دون احد من خلقي عرفت ذلك من 
نيته ثم تكيده ال�صموات والأر�س ومن فيهن اإل جعلت 
له املخرج من بينهن، وما اعت�صم عبد من عبادي 
قطعت  اإل  نيته  من  ذلك  عرفت  خلقي  من  باأحد 
اأ�صباب ال�صموات والأر�س من يديه واأ�صخت الأر�س 
من حتته ومل اأبال باأي واد هلك( اأ�صول الكايف ج2 

�س63. 
فمن ل يتوكل على اهلل يع�س متخبطا بني الظالم، 
من �صاحر اإىل �صاحر، ومن انحراف اإىل انحراف، 
الكرمية)ومن  الآية  هذه  ظلمته  ب�صبب  يرى  ل  ثم 

يتوكل على اهلل فهو ح�صبه(.
و من الأ�صباب اأي�صا الف�صل يف احلياة الذي يرافقه 
بالإن�صان  فيوؤدي  التوكل واجلهل مبعرفة اهلل  عدم 
اإىل اللجوء اإىل هوؤلء ال�صحرة وامل�صعوذين ليخل�صوه 
من ف�صله متوهمًا اأنه يح�صل على مراده كاملراأة التي 
تاأخرت يف الزواج وال�صاب الذي ل يعمل واملراأة التي 
�صاءت عالقتها مع زوجها، ولكل هذه الأمور نرجع 
من  ال�صعوب  على  فر�س  الذي  اجلهل  اإىل  بالتايل 
واأهل  اأمام املثقفني  قبل الظلمة وعدم فتح املجال 

الدراية من ممار�صة دورهم يف تهذيب الأمة.
املوقف ال�شرعي 

ال�صيد  ال�صرعي من هوؤلء قال  وبخ�صو�س املوقف 
حمدي: اأنه من املحرمات املوؤكد عليها يف الأحاديث 
ال�صريفة ويف روايات اأهل البيت )عليهم ال�صالم(

الباقني  واأدام  املا�صني  اهلل  رحم  العلماء  كتب  يف 
اأبيه عن  منهم، فعن الإمام جعفر ابن حممد عن 
اآبائه عليهم ال�صالم قال: قال ر�صول اهلل �صلى اهلل 

وبه  زوجًا  اإن يل  له:  قالت  لأمراأة  و�صلم  واآله  عليه 
فقال  علّي،  لأعطفه  �صيئًا  واأين �صنعت  علّي غلظة 
لها ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم(: اأف لك 
كّدرت البحار وكّدرت الطني ولعنتك املالئكة الأخيار 
املراأة  قال: ف�صامت  والأر�س،  ال�صماوات  ومالئكة 
نهارها، وقامت ليلها وحلقت راأ�صها ولب�صت امل�صوح 
فبلغ ذلك النبي )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم(، فقال 

اإن ذلك ل يقبل منها.
العظمى  اهلل  اآية  الأعلى  الديني  املرجع  ذكر  وقد 
ال�صيد علي احل�صيني ال�صي�صتاين)دام ظله الوارف( 
يف املنهاج اأن عمل ال�صحر وتعليمه وتعلمه والتك�صب 
به حرام مطلقًا واأن كان لدفع ال�صحر على الأحوط.

اإىل  الذهاب  اإن  قال  النجاة  �صراط  كتاب  ويف 
الغيبية  العلوم  معرفة  يّدعون  اللذين  امل�صعوذين 

والذين  الفال  )اأ�صحاب  ال.....  ي�صمون  والذين 
الذهاب  يجوز  فال  الأمرا�س  ورفع  ال�صحر  يّدعون 
اإليهم ومراجعتهم ويحرم اإ�صاعة اأخبارهم، لأن عمل 
ال�صحر حرام، وهناك ع�صرات الأحاديث والأخبار 

التي متنع وحترم التوجه اإىل هوؤلء امل�صعوذين.
حلول مقرتحة

كفيلة  حمدي  ال�صيد  يراها  التي  املعاجلات  وحول 
ذلك  اإن  قال:  املر�صية  الظاهرة  هذه  من  باحلد 

ميكن اأن يتم من خالل:
* تكثيف اجلهود للرقي باملجتمع من قبل املثقفني 

ومن خالل و�صائل الإعالم وبيان اأكاذيب ال�صحر اأو 
ن�صر اأخبار الذم الواردة فيهم.

وربه  العبد  بني  الرابط  وتقوية  الإميان  تر�صيخ   *
الدين  ورجال  باخلطباء  منوطة  امل�صوؤولية  وهذه 

بالدرجة ال�صا�س.
* حماربة امل�صعوذين وفتاحي الفال وال�صحرة من 

قبل الدولة لكونهم ي�صتغفلون النا�س الب�صطاء.
* الواجب على النا�س اأنف�صهم حتكيم العقل يف هذه 

الأمور وعدم ال�صري وراء ال�صراب.
من املوؤكد اأن ما تو�صلنا اإليه من معلومات قد يعتربها 
البع�س غي�صا من في�س، وذلك قول �صحيح، ولكنه 
الذين  للنا�س  امل�صهد  لإي�صاح  نعتقد  ما  على  كاف 
مننه  من  عليهم  تعاىل  اهلل  يفي�س  اأن  يرومون 
واإح�صانه، واأن يرزقهم مبا يرومون احل�صول عليه، 
وهي دعوة لهم ولكل من �صعت به اأقدامه اإىل تلك 
الأفعال اأن يتوجهوا بالدعاء اإىل اهلل تعاىل لينقذهم 
لها،  واملروجني  بها  العاملني  �صر  ويكفيهم  منها 
اإن كان فيه  اأعينهم مبا ي�صتهون ويتمنون  وان تقّر 

�صالحهم و�صاحلهم يف الدنيا والآخرة، واإل فال.  
املوؤمنني  جلميع  بالهداية  ندعو  اإل  ي�صعنا  ل  كما 
واملوؤمنات ونتمنى اأن تعود جمتمعاتنا الإ�صالمية اإىل 
الدين الإ�صالمي ال�صحيح الذي ينبذ كل اأنواع الدجل 
واخلرافات ونذكر اجلميع اأن اهلل �صبحانه وتعاىل قد 
ال�صواب من اخلطاأ  به  الإن�صان عقال مييز  اأعطى 
علمية  ب�صورة  م�صاكله  ويحل  الطيب  من  واخلبيث 
�صحيحة مبا ير�صي اهلل وان يتذكر الإن�صان اأن قدرة 
اهلل ورحمته فوق كل �صيء لذا على الإن�صان اأن يلجاأ 

دوما للخالق �صبحانه عز وجل يف كل اأموره. 

قدرة اهلل ورحمته فوق كل 
�سيء لذا على الإن�سان اأن 
يلجاأ دوما للخالق �سبحانه 

عز وجل يف كل اأموره

ال�صيد حمدي اجلزائري
  ق�صم التوجيه الديني يف العتبة العبا�صية املقد�صة
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الوالية ومفهومها يف القراآن الكرمي

دنا  وليا:  وليه  الولية: 
ادنيته،  اإياه  واأوليته  منه، 
القرب  الويل  القامو�س:  ويف 
والدنو.. والويل ا�صم منه احلب وال�صديق 

والن�صري)1(.
والر�صول  اهلل  بولية  اآمنوا/  /الذين  ولية  اقرتان  اأن 
م�صعر بكون هذه الولية هي ال�صتمرار الطبيعي لولية 
اهلل ور�صوله وولية الذين اآمنوا / فرع م�صتمد من ولية 
والرباهني  والأدلة  باخل�صائ�س  ور�صوله  تعاىل  اهلل 
اهلل  عن  يتكلم  اإمنا  فهو   ب�صنة  الر�صول  يتكلم  فعندما 

تعاىل وعندما يتكلم المام يق�صد الذين اآمنوا. 
امنا يتكلم عن ر�صول اهلل تعاىل فالتايل امنا يتكلم الذين 

 

امنوا يتكلمون عن اهلل تعاىل بالوا�صطة وهو ر�صول اهلل 
)�صلى اهلل عليه واآله و�صلم(.

بنوع خا�س  وليكم/  الولية /امنا  الآية ح�صرت  ان  ثم 
ال�صالم  عليه  طالب  ابي  بن  علي  وهو  الفراد  من 
واأولده املع�صومني % كما ن�صت عليه الروايات من كال 

الفريقني.
ال�صيا�صية  الثالثة  مبجالتها  الوا�صعة  الولية  هذه  وان 
يتحملها  ان  ان�صان  على  يتعذر  والتكوينية  والت�صريعية 
ب�صكل �صحيح تام ال من اخت�صه اهلل تعاىل بذلك قوله 

تعاىل/ اهلُل اأَْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل ِر�َصاَلَتُه/)2(.
فهناك روايات عن ابناء العامة واخلا�صة فعن اأبناء العامة 
منها: عن اأبي ذر الغفاري قال: اما اين �صليت مع ر�صول 

• �صماحةال�صيخ
    �صياء الدين

    زين الدين
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اهلل )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( يوما من اليام الظهر 
ف�صاأل �صائل يف امل�صجد فلم يعطه احد �صيئًا فرفع ال�صائل 
يديه اىل ال�صماء وقال  :اللهم ا�صهد اين �صاألت يف م�صجد 
يعطني  فلم  و�صلم(  واآله  عليه  نبيك حممد )�صلى اهلل 
احد �صيئا وكان علي عليه ال�صالم يف ال�صالة راكعا فاأوماأ 
فاخذ  ال�صائل  فاأقبل  خامت  وفيه  اليمنى  بخن�صره  اإليه 
اخلامت من خن�صره وذلك مبراأى من النبي )�صلى اهلل 
عليه واآله و�صلم( وهو يف امل�صجد فرفع ر�صول اهلل )�صلى 
اهلل عليه واآله و�صلم( طرفه اىل ال�صماء وقال: اللهم ان  
ْر  ْدِري * َوَي�صِّ اخي مو�صى �صاألك: )َقاَل َربِّ ا�ْصَرْح يِل �صَ
 * َقْويِل  َيْفَقُهوا   * �َصايِن  لِّ ن  مِّ ُعْقَدًة  َواْحُلْل   * اأَْمِري  يِل 
ْن اأَْهِلي * َهاُروَن اأَِخي * ا�ْصُدْد ِبِه اأَْزِري  َواْجَعل يلِّ َوِزيًرا مِّ
)�َصَن�ُصدُّ  قراآنا:  فيه  فاأنزلت   ،)3( اأَْمِري(  يِف  َواأَ�ْصِرْكُه   *
َلْيُكَما(  ُلوَن اإِ َعُل َلُكَما �ُصْلَطاًنا َفاَل َي�صِ ِخيَك َوجَنْ َدَك ِباأَ َع�صُ

)4(، اللهم  واين نبيك حممد 

فا�صرح  اهلل  و�صفيك 

يل �صدري وي�صر يل امر واجعل يل وزيرًا من اهلي عليًا 
ا�صدد به ظهري. قال: ابو ذر ر�صي اهلل عنه فما ا�صتتم 
اهلل  عند  من  ال�صالم  عليه  جربائيل  نزل  حتى  دعاءه 
َوِليُُّكُم اهلّلُ َوَر�ُصوُلُه  ا  َ عز وجل قال: يا حممد اقراأ: )اإمِنَّ
َكاَة َوُهْم  اَلَة َوُيوؤُْتوَن الزَّ ِذيَن ُيِقيُموَن ال�صَّ ِذيَن اآَمُنوْا الَّ َوالَّ

َراِكُعوَن()5(.
وعن ما نقل)6( عن ال�صيعة عن ابي جعفر عليه ال�صالم 
قال : امر اهلل عز وجل ر�صوله بولية علي واأنزل عليه: 
ولية  َوالَِّذيَن...( وفر�س من  َوَر�ُصوُلُه  اهلّلُ  َوِليُُّكُم  ا  َ )اإمِنَّ
اويل المر فلم يدروا ما هي فامر اهلل حممد )�صلى اهلل 
عليه واآله و�صلم( ان يف�صر لهم الولية كما ف�صر ال�صالة 
�صاق  اهلل  من  ذلك  اتاه  فلما  واحلج  وال�صوم  والزكاة 
بذلك �صدر الر�صول )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( وتخوف 
ان يرتدوا عن دينهم وان يكذبوه ف�صاق �صدره  وراجع ربه 

عز وجل فاأوحى اهلل عز وجل اإليه قوله تعاىل : 

ْ َتْفَعْل  َك َواإِن ملَّ بِّ �ُصوُل َبلِّْغ َما اأُنِزَل اإَِلْيَك ِمن رَّ )َيا اأَيَُّها الرَّ
ا�ِس( )7(.ف�صدع  ُمَك ِمَن النَّ َفَما َبلَّْغَت ِر�َصاَلَتُه َواهلّلُ َيْع�صِ
خم  غدير  يوم  علي  بولية  فقام  ذكره  تعاىل  اهلل  باأمر 
ال�صاهد  يبلغ  ان  النا�س  واأمر  جامعة  ال�صالة  فنادى 
منهم الغائب فقال النبي )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( 
معا�صر  قال:  ما  �صمن  من  املعروفة  الغدير  خطبة  يف 
املوؤمنني  اأمري  عليًا  وبايعوا  وبايعوين  اهلل  فبايعوا  لنا�س 
واحل�صن واحل�صني والأئمة منهم يف الدنيا والآخرة كلمة 
باقية يهلك اهلل من غدر  ويرحم اهلل من وفى: )َفَمن 
 َ ا َعاَهَد َعَلْيُه اهللَّ ا َينُكُث َعَلى َنْف�ِصِه َوَمْن اأَْوَفى مِبَ َ َكَث َفاإمِنَّ نَّ

ْجًرا َعِظيًما( )8(. ِتيِه اأَ َف�َصُيوؤْ
وكما هو وا�صح من �صياق الروايات الدالة على اأن لفظة 
الذين اآمنوا من الآية املباركة امنا هي كانت خا�صة يف 
وانهم   % ولدهم  من  والأئمة  واحل�صني  واحل�صن  علي 
�صي�صكلون حزب اهلل الغالب قوله تعاىل : )َوَمن َيَتَولَّ اهلّلَ 

نَّ ِحْزَب اهلّلِ ُهُم اْلَغاِلُبوَن( )9(. ِذيَن اآَمُنوْا َفاإِ َوَر�ُصوَلُه َوالَّ
يف  ويثبت  يعزز  ما  الفريقني  طريق  عن  جاء  قد  وانه 
اأبي طالب Α واأولده  ان الولية يف الأمامة يف علي بن 
املع�صومني % . ذكر)10( انه ملا بلغ ر�صول اهلل )�صلى اهلل 
عليه واآله و�صلم( بغدير خم ما بلغ و�صاع ذلك يف البالد 
اتيى احلارث بن النعمان الفهري ويف رواية ابي عبيدة جابر 
بن الن�صر بن احلارث بن كلده العبيدي فقال: ياحممد؛ 
مرتنا عن اهلل ب�صهادة ان ل اآله اإل اهلل واأن حممدًا ر�صول 
اهلل وبال�صالو ال�صوم واحلج والزكاة فقبلنا منك ثم مل 
تر�س بذلك حتى رفت ابن عمك وف�صلته علينا وقلت من 
كنت موله فعلي موله فهذا �صيء منك ام من اهلل؟ فقال 
)�صلى اهلل عليه واآله و�صلم(: والذي ل اإله اإل هو ان هذا 
من اهلل. فوىل جابر يريد راحلته وهو يقول: اللهم ان كان 
ما يقول حممد حقًا فامطر علينا حجارة من ال�صماء او 
اإليها حتى رماه اهلل بحجر  األيم فما و�صل  ائتنا بعذاب 

ف�صقط على هامته وخرج من ديره وقتله)11(.
والأئمة هم  واحل�صني  واحل�صن  املوؤمنني  اأمري  علي  اإذن 
اهلل  عهد  واأنهم  خمالفتهم  يجب  ول  تعاىل  اهلل  اأولياء 

وميثاقه يف عباده.

ج2,  البالغة,  1-ا�شا�ص 
�ص528.

2  - االنعام/124.
3 - طه/ 25 - 32.

4 - الق�ش�ص/35.
5 - املائدة/55.

تف�شرية  يف  التغلبي   -  6
لالآية- الكايف , ج1,�ص349.

7 - املائدة/67.
8 - الفتح/ 10.

9 - املائدة/56.
التي  امل�شادر  بع�ص   -  10
ذكرت هذه الرواية , غريب 
والنقا�ص,  والتغلبي  القراآن, 
و�شفيان بن غينمية والرازي 
والن�شيابوري,  والقزويني 
يف  والطو�شي  والطربي 

تفا�شريهم.
11 - �شورة االنفال/8 التي 

حكت هذه الق�شة.
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بعد التغيري الذي ح�شل يف العراق عام 2003 وانفتاح 
البلد على ثورة تكنولوجيا املعلومات برزت على م�شهد 
ال�شحافة االلكرتونية �شبكات اإعالم اإ�شالمية عديدة 
ت�شب يف خدمة ون�شر مفاهيم الدين اال�شالمي احلنيف 

وتعاليم النبوة واالإمامة ال�شمحاء.
ال�صالم  عليه  احل�صني  الإمام  مولد  ذكرى  ويف 
امل�صادف 3 �صعبان 1430 هـ، تاأ�ص�صت �صبكة جّنة 
احل�صني لالإنتاج الفني، وانبثقت منها �صبكة جّنة 
احل�صني، وهي فكرة جمموعة من املوؤمنني املهتمني 

بال�صاأن احل�صيني.
التقت جملة )الرو�صة احل�صينية( مع مدير ال�صبكة 
لت�صليط ال�صوء على هذا الرافد الثقايف ال�صالمي 

واأجرت معه احلوار التايل:
 ماهي ال�شرائح االجتماعية التي تهتم بامل�شاركة 

يف رفد �شبكتكم بامل�شاهمات املختلفة؟
ولكن  معينة،  �صريحة  اىل  الإ�صارة  ميكن  ل   
بالتاأكيد فاإن �صبكة احل�صني باب وا�صعة ت�صتقطب 
الكثري من حمبي اآل البيت عليهم ال�صالم، فالذين 
يحملون الفكر احل�صيني موجودون يف كل الطوائف 

واملذاهب بال �صك.
 هل ان م�شريف ومراقبي اأق�شام ال�شبكة هم من 

اأهل اخت�شا�ص؟
 جميعهم من املهتمني واملتخ�ص�صني بال�صاأن 
معتَمدة  عادة  ُتطرح  التي  واملوا�صيع  احل�صيني، 
املقالت  اإن  كما  معروفة،  م�صادر  من  وموَثقة 
املنقولة لأ�صحاب الأقالم من املثقفني املعروفني، 

اإمنا  فقط،  العلم  على  تقت�صر  ل  امل�صاألة  لكن 
العقيدة ال�صليمة لها الدور الأ�صا�صي يف اختيار جلنة 
الإ�صراف والرقابة. ولل�صبكة منتدى تخ�ص�صي يف 

املجال احل�صيني، ورابط املنتدى هو:
http://forum.jannatalhusain.net

ال�شبكة ومنتداها فرتات ركود يف   هل تواجه 
اأوقات معينة, وما اأ�شباب ذلك؟

 مل يكن هناك ركود ب�صكل وا�صح، فال�صبكة 
ب�صكل  لكن  م�صتمر،  وتطوير  حتديث  يف  واملنتدى 
عام يكرث الن�صاط يف املوا�صم احل�صينية مثل فرتة 
اأيام حمرم والأربعينة، وعمومًا فاإن مثل هذا الأمر 
ل يهمنا، لأن هدفنا اأ�صمى من جمع اأع�صاء وزيادة 
م�صاركات، حيث اأننا نهدف اأوًل اإىل جمع اأف�صل ما 
ُكتب عن الإمام احل�صني عليه ال�صالم، ولكي تكون 
جامعة  �صبكة  ال�صالم  عليه  احل�صني  جنة  �صبكة 
لكل ما يخ�س اأبي عبد اهلل احل�صني عليه ال�صالم 

ومرجعًا �صاماًل لكل باحث وحمقق.
تتحقق  كيف  اال�شالمية,  للحوارات  بالن�شبة   
وهل تقبلون الت�شادم اأم النقا�ص بالدليل واحلجة 

اأم انكم ترتكون االأمر كيفما يكون؟
احل�صينية  لل�صعائر  يتعر�س  احلوار  كان  اذا   
فاإننا نعترب ذلك خطا اأحمر، لكننا منيز بني َمن 
يريد التحقق من �صيء معنّي وبني َمن يريد تهوين 
ال�صعائر او امل�س بها، اأما باقي �صاحات احلوارات 
العلمي  احلوار  با�صتخدام  للجميع  مفتوحة  فهي 

امل�صتند للدليل واحلجة لجل الإقناع.

 هل لل�شبكة اإ�شدارات معينة؟
 لل�صبكة اإ�صدارات الكرتونية، ت�صمل طباعة 
 PDF بع�س الق�صائد احل�صينية على �صكل ملفات
لي�صتفيد منها  ب�صكل من�ّصق،  ورقيًا  تنزيلها  ي�صهل 
اخلطباء والرواديد، كما اأن لل�صبكة جملة الكرتونية 
لهذا  حمرم  يف  منها  الأول  العدد  �صدر  وورقية 

العام.
 هل هناك حم�شلة عن الفائدة التي خرجتم 

بها ل�شريحة او افراد معينني؟
 بالتاأكيد ان الكثريين ا�صتفادوا من البحوث التي 
ُتن�صر على ال�صبكة، ف�صال عن اأوجه املعرفة العديدة 
الأع�صاء  مناق�صة  خالل  اليها  التطرق  يتم  التي 

بع�صهم مع بع�س حيث تعم الفائدة للجميع. 
 هل تتلقى ال�شبكة دعما من جهات معينة, وكيف 

ت�شتمر دميومة عطائها؟
 ل يوجد حتى الآن اأي دعم لل�صبكة من اأي 
موؤ�ص�صات دينية اأو رجال دين، ويكون متويلها من 
�صها فقط، والباب مفتوح لكل من اأحبَّ  خالل موؤ�صِّ

اأن ي�صارك ماديًا اأو معنويًا لن�صر الفكر احل�صيني.
 كيف يتم الت�شجيل يف ال�شبكة؟

 يتم الت�صجيل يف ال�صبكة عن طريق الت�صجيل 
باملنتدى، كما ميكن ت�صجيل الربيد الإلكرتوين يف 
القائمة الربيدية لي�صل للع�صو امل�صرِتك كل جديد 
تعاون  اآفاق  عن  ف�صاًل  الإلكرتوين،  بريده  على 
بال�صاأن  تخت�س  التي  املواقع  بع�س  مع  فتحناها 

احل�صيني. 

 شبكة جّنة احل�شني�
رافد األكرتوين ثقايف  خلدمة 

 حمبي اأهل البيت

 يف اخلام�س من رجب: من �صنة 243 وقيل 244 وقيل 246 للهجرة ا�صت�صهد النحوي الإمامي ابن ال�ّصكيت يعقوب بن ا�صحاق على يد اخلليفة العبا�صي 
حينما �صاأله اأّيهما اأحب اإليك ابناي اأم احل�صن واحل�صني؟ فاأجابه: اإّن قنربًا، خري منك ومنهما. وهو �صاحب امل�صّنفات املرموقة منها: اإ�صالح املنطق.. 
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• يحيى الفتالوي 
كما يعلم اجلميع اأن حياة اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب عليه ال�صالم زاخرة 
بالعرب والدرو�س واحلكم الهادية اإىل الطريق ال�صحيح يف جممل جوانب هذه 
الدنيا التي ما ترك الإمام عليه ال�صالم منا�صبة جاء ذكرها فيها اإل وذمها، 

و�صول اإىل طالقها ومغرياتها ثالثا.
ورغم ذلك الفراق الكبري بينه عليه ال�صالم وبني الدنيا اإل انه مل يرتك طالبها 
وحدهم معها بل راح يعلمهم وير�صدهم اإىل اأهدى وا�صلم ال�صبل للتعاي�س معها 
اأهم تلك الدرو�س التي كان يوؤكد عليه ال�صالم عليها يف منا�صبات  ومن بني 
اأمانات امل�صلمني العامة  عدة هو در�س حفظ الأمانة وبخا�صة للقائمني على 

واخلا�صة.
واملتابع ل�صري احلياة الإن�صانية يالحظ ودون اأي عناء اأن ذلك الدر�س ينبغي 
تطبيقه بكل حذافريه من قبل اأولئك امل�صوؤولني على اأمانات النا�س بدءا من 

اأعلى الدرجات الوظيفية اخلا�صة بها وانتهاء باأدناها.
ومن بني اأهم تلك الدرو�س يف حفظ الأمانة ما حدث لأمري املوؤمنني مع عبد اهلل 
بن جعفر بني اأبي طالب )عليهم ال�صالم(وهو �صهره وكان من اقرب املقربني 
اإليه حينما اأ�صابه ال�صنك فجاء اإىل اأمري املوؤمنني عليه ال�صالم طالبا �صيئا من 
بيت مال امل�صلمني فما كان جواب اأمري املوؤمنني )عليه ال�صالم(اإل اأن قال له: 

ما اأجد لك �صيئًا اإل اأن تاأمر عّمك اأن ي�صرق فيعطيك.
وقد تكررت هذه احلادثة مرة اأخرى مع اأخيه عقيل بن اأبي طالب حني جاءه 
قائال: اأعطني ما اأق�صي به ديني.فقال عليه ال�صالم : فكم َدينك يا اأبا يزيد؟

 

ول  عندي  هي  ما  واهلل،   : ال�صالم  عليه  قال  درهم.  األف  مائة  قال: 
لبد  اأّنه  ولول  فاأوا�صيكه،  عطائي  يخرج  حتى  اأ�صرب  ولكن  اأملكها، 
واأنت  يدك  يف  املال  بيت  عقيل:  كله.فقال  لأعطيتكه  �صيء  من  للعيال 
اأعطيتنيه  ولو  يكون،  ع�صى  وما  عطاوؤك،  وكم  عطائك؟  اإىل  ت�صوفني 
امل�صلمني. من  رجل  مبنزلة  اإل  فيه  واأنت  اأنا  ما   : ال�صالم  عليه   كله؟فقال 
ـ ال�صوق  اأهل  �صناديق  على  م�صرفني  الإمارة  ق�صر  فوق  يتكلمان  وكانا   ـ 

بع�س  اإىل  اأقول فانزل  ما  يزيد  اأبا  يا  اأبيت  اإن   : ال�صالم  لـه علي عليه  فقال 
ال�صناديق؟  هذه  يف  وما  فيه!فقال:  ما  وخذ  اأقفاله  فاك�صر  ال�صناديق  هذه 
قال: فيها اأموال التّجار.قال: اأتاأمرين اأن اأك�صر �صناديق قوم قد توكلوا على 
اأن  اأتاأمرين   : ال�صالم  عليه  املوؤمنني  اأمري  فقال  اأموالهم؟  فيها  وجعلوا  اهلل 
اأفتح بيت مال امل�صلمني فاأعطيك اأموالهم وقد توّكلوا على اهلل واأقفلوا عليها. 

 

�صئت  واإن  وخلقه:  اإميانه  ا�صتثارة  �صيغة  يف  ال�صالم  عليه  علي  لـه  قال  ثم 
جتارًا  بها  فاإّن  احلرية،  اإىل  جميعًا  وخرجنا  �صيفي  واأخذت  �صيفك  اأخذت 
جئت؟!  �صارق  اأو  عقيل:  فقال  ماله.  واأخذنا  بع�صهم  على  فدخلنا   ميا�صري، 

قال: ت�شرق من واحد خري من اأن ت�شرق من امل�شلمني جميعًا« *.
نعم هكذا هي اخليارات التي كان ي�صوقها اأمري املوؤمنني عليه ال�صالم ملن يطلب 
منه خيانة الأمة يف اأماناتها، ليقدم من خاللها در�صا لكل م�صوؤول عن اأمور 
النا�س وبخا�صة امل�صلمني منهم بهذا ال�صدد، ولقد �صقنا هذا املثال لكي نقول 
لكل القائمني على اأموال ومنافع امل�صلمني ب�صرورة مراعاتها واحلفاظ عليها 
تغليب جلوانب  اإىل م�صتحقيها دون  اإي�صالها  اإمنائها ف�صال عن  وال�صعي يف 
القرابة والن�صب والعالقات الجتماعية الأخرى التي اأ�صبح اأثرها وا�صحا اليوم 
النا�س على ر�صا اهلل  اإيثار ر�صا  واأ�صبح  ال�صديد،  الأ�صف  يف جمتمعاتنا مع 

تبارك وتعاىل �صنة وقانونا .
وهذا الدر�س ل ينبغي اأي�صا ح�صره يف فئة �صغرية متمثلة بامل�صوؤولني فقط بل 
ينبغي الت�صديد على كونه ر�صالة واإ�صارة ودر�صا للنا�س كافة باحلفاظ على كل 
اأمر مادي اأو معنوي يقع يف خانة حقوق الآخرين، وقد اأكد مراجعنا العظام 
وعلماوؤنا الإجالء كثريا على �صرورة املحافظة على املال العام وعدم التجاوز 
عليه ولكننا ولالأ�صف ال�صديد ن�صاهد يف كل يوم خروقات كبرية وتعديا �صافرا 

على تلك الأموال واحلقوق.
املنزلية  الأجهزة  بع�س  ربط  املثال-   �صبيل  على   - اخلروقات  تلك  ومن 
الكهربائية وبخا�صة اأجهزة التكييف على التيار الكهربائي املبا�صر دون اإمراره 
يف  وا�صتخدامه  املاء  بخ�صو�س  الأمر  وكذلك  )امليزانية(  ال�صرف  بعداد 
اأغرا�س غري الأغرا�س التي من اجلها مت جتهيز املنازل به ك�صقي احلدائق 
اأو التمتع بر�صه اأمام باب الدار وغريها، كما اأن من اأو�صح تلك التجاوزات ما 
يح�صل من تعٍد على الأر�صفة وجعلها حمالت مفتوحة اأو �صاحات لعر�س مواد 
املحالت علما اأن تلك الأر�صفة �صممت للمارة فقط، مما حدا باملارة اأي�صا اأن 

يتجاوزوا على الطرق اخلا�صة باملركبات.
اإن كل تلك اخلروقات واأمثالها ما هي اإل مبثابة تطبيق عملي ولكن ب�صكل اآخر 
ل�صرقة حقوق الآخرين، فمن يريد اأن ينتهج طريق احلق الذي انتهجه اأمري 
املوؤمنني عليه ال�صالم  فعليه من الآن ف�صاعدا اأن يرتاجع عما اقرتفه وي�صعى 
لت�صحيح تلك الأخطاء التي وقع فيها ويتوب عن التجاوز على مقدرات النا�س 
وحقوقهم، وان ل يجعلوا الدنيا اكرب همهم، بل ان يجعلوا ر�صا اهلل فوق ر�صا 

اجلميع، ولنتمثل جميعا بقول اأمري املوؤمنني عليه ال�صالم حينما قال: 
ال خري يف الدنيا اإال الأحد رجلني : رجل اأذنب ذنبًا, فهو يتدارك 

ذلك بالتوبة.. اأو رجل ي�شارع يف اخلريات.
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*املناقب: ج2 �س108ـ109 ف�صل يف امل�صابقة بالعدل والأمانة

االأمانة
 عند اأمري املوؤمنني 
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•  علي حممد يا�صني

داأبت حوزتنا املوّقرة منذ بداية تاأ�صي�صها قبل اأكرث من ت�صعة قرون على انتهاج 
ا�صرتاتيجية امتازت بالو�صوح والثبات يف طريقة تعاملها مع تطورات الواقع 

ومتغرياته وتفاعالته اجلدلية.
وقد ارتكزت هذه الإ�صرتاتيجية على عمق اإيدولوجي ميتد بجذوره لي�صتقي من 
مواقف الر�صول الأعظم ومبادئه الر�صالية التي كّر�س العمل بها من بعده الأئمة 

املع�صومون رغم �صعوبة ما اأحاط بهم من ظروف ومالب�صات.
ومنذ ن�صاأتها يف مطلع القرن اخلام�س الهجري فقد �صعت احلوزة العلمية من 
اأجل اإ�صاعة روح الوعي الإ�صالمي ال�صحيح وتعميق م�صاراته يف املجتمع دون 
اأن تتخلى عن نهجها الوا�صح وثباتها الرا�صخ وطهرها ال�صيا�صي ودون اأن تفّكر 
ولو للحظة واحدة بالرتاجع عن مهمتها وم�صوؤوليتها التي ُيحتمُها عليها واجبها 
ال�صرعي ومثلما اقت�صته دواعي تاأ�صي�صها بو�صفها موؤ�ص�صة ت�صطلع بوظيفة ربط 
الأمة مبوروثها الروحي اخلالد وبقيمها الإن�صانية العالية النابعة من فيو�صات 

وحي �صماوي ل ياأتيه الباطل من بني يديه ول من خلفه...
�شيخ ال�شريعة ...�شيخ الثوار وفقيه العلماء    

�صيخ ال�صريعة هو   فتح اهلل بن حممد جواد املولود باإ�صفهان عام 1216 هجري 
واملهاجر اإىل دوحة العلم/ النجف الأ�صرف عام 1295هـ، حيث تزامن ذلك مع 
غمرة الأحداث والظروف العا�صفة التي متثلت باحتالل الإجنليز للعراق، وما 
تبع ذلك مع ماآ�س وويالت ل زالت عالقة بذاكرة الأجيال – رغم اأننا نعي�س هذه 

الأيام الذكرى الت�صعني لهذه الثورة اخلالدة-

توىل �صيخ ال�صريعة يف تلك الظروف الع�صيبة اإدارة املرجعية العلمية وقيادة 
ال�صريازي(  تقي  )حممد  الأول  زعيمها  رحيل  بعد  مبا�صرة  الع�صرين  ثــورة 
م�صمومًا على يد اأذناب الحتالل  وقد حاول �صيخ ال�صريعة الأ�صفهاين مللمة كل 
اأطراف الثورة وقام بت�صكيل قيادة عليا لها �صّمت العديد من الرموز العراقية 
-اآنذاك -ومن خمتلف الطوائف الوطنية فيما راح الإجنليز يخططون لتفكيك 
اأوا�صر هذه الُلحمة الوطنية من خالل عر�صهم لفكرة )التفاو�س( التي اأحدثت 
انق�صاما بني ف�صائل الثورة ما بني موؤيد لهذه الفكرة ومعار�س لها، وكان �صيخ 
الثوار زعيمًا للخط الراف�س لفكرة التفاو�س مع الجنليز ُم�صدرًا بيانه امل�صهور 
) ل مفاو�صة قبل اجلالء( واإنه �صي�صتمر مبقاتلتهم )باملكوار( يف حالة ن�صوب 

العتاد وال�صالح !
ثقافة ال�شلطة ....والثقافة امل�شادة

ا�صتندت بريطانيا يف مترير �صيا�صتها ال�صتعالئية اإىل عدة برامج واأ�صاليب 
اأ�صُدها و�صوحًا ، �صيا�صة الت�صلط والرتهيب، مثلما جلاأت اإىل  مدرو�صة كان 
�صيا�صة ال�صتمالة والحتواء، وقد جنحت من خالل الأ�صلوبني كليهما يف فر�س 
هيمنتها مبرور الزمن باعتبارها قوة عاملية كربى-حينذاك- ل ميكن مقارنتها 
مبا متتلكه القوى والع�صائر الثائرة من اأ�صلحة بدائية، ولقد ا�صتطاعت وفقًا 
ل�صيا�صتها تلك من تطبيع فئات كبرية من املجتمع العراقي من ع�صكريني وفّنيني 
و�صيا�صيني و�صيوخ ع�صائر ومثقفني وغريهم، ولكنها وجدت نف�صها عاجزة عن 
ال�صتباك مع مثقف عتيد ومن نوع اآخر مغاير مثلما عجزت عن ا�صتمالته وك�صب 
ر�صاه، وذلك املثقف هو املثقف/ الفقيه، وح�صبنا اأن ندرج بع�س الأ�صماء التي 
ظهرت اآنذاك ب�صفتها التي جتمع بني الأمرين مثل ال�صهيد احلبوبي واملجتهد 
اآخرين  وفقهاء  ال�صريعة  و�صيخ  ال�صريازي  تقي  وال�صهيد حممد  يزدي  كاظم 
من حوزاتنا وح�صبنا اأن نتاأمل خطابهم الديني – ال�صيا�صي الذكي والواعي 
هذا  اأن  ال�صتعمار  خاللها  من  اأدرك  را�صخة  مرجعية  خلفية  اإىل  وامل�صتند 
اخلطاب املوجه �صده هو اأكرث اخلطابات الثقافية اإق�صا�صًا مل�صجعه واأعظمها 
قدرة على تقوي�س مركزياته التي ي�صعى اإىل تاأ�صي�صها يف بالد ال�صرق امل�صلم.

وقد اأدركت تلك الكوكبة الالمعة من علمائنا بذكائها الفطري وبحد�صها املعقلن 

علماوؤنا وثقافة ال�شلطة
قراءة يف اإ�شرتاتيجية الفقيه املجاهد �شيخ ال�شريعة االأ�شفهاين ملواجهة اال�شتبداد 

الربيطاين بعد ثورة الع�شرين

ال�صيد  حممد �صعيد احلبوبي

 يف الثامن من رجب: من �صنة 1033 للهجرة ولد الفقيه املحدث ال�صيخ حممد بن احل�صن املعروف باحلر العاملي �صاحب كتاب و�صائل ال�صيعة

اآية اهلل ال�صيد كاظم اليزديال�صيد حممد �صعيد احلبوبي
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،الأبعاد اخلطرة التي تنطوي عليها خطابات ال�صلطة الإجنليزية من اأجل مترير 
اأمنوذجها الثقايف الغربي املغاير فت�صدت لذلك بكل حزم وم�صوؤولية .

وميكن اأن نتاأمل خطاب العالمة �صيخ ال�صريعة الأ�صفهاين –رحمه اهلل – يف 
رده على احلاكم الع�صكري )ول�صن( والذي اقتطعنا بع�صًا من فقراته من )كتاب 
اأن نبداأ  الثورة العراقية الكربى للموؤرخ عبد الــرزاق احل�صيني �ــس217( بعد 
ببع�س فقرات من ر�صالة بعثها ذلك احلاكم اإىل �صيخ ال�صريعة يف تاريخ 27/ اأب 

1920، وكما جاء يف امل�صدر املذكور وقد ورد من ر�صالة )ول�صن( ما ياأتي:
ح�صرة العالمة �صيخ ال�صريعة ال�صفهاين – دام عاله –

بعد اإهداء ال�صالم والتفقد عن �صحة ذاتكم، نذّكركم باأن اآراء �صلفكم العالمة 
�صفك  واجتناب  واملّلة،  احلكومة  بني  ال�صلح  مع  كانت  ال�صريازي  تقي  حممد 
الدماء، وكذلك ذاتكم ت�صعر هذا ال�صعور ال�صامي، اأما من جهة حكومتنا فمعلوم 
اأن احلكومة الجنليزية املعّظمة قد اعتمدت دائمًا على ثالثة اأركان يف �صيا�صتها 
وهي الرحمة والعدل والت�صامح الديني، وبريطانيا العظمى مل يكن لها جي�س قبل 
اأن يعتدى عليها، وملا وقع العتداء من الأتراك والأملان تطوعت الأمة الإجنليزية  
للدفاع عن نف�صها حتى �صار لها جي�س جرار يربو على اخلم�صة ماليني جندي، 
وهم منت�صرون يف بالد العدو، وملا و�صعت احلرُب اأوزارها نق�صت اأعداد جنودنا 
كثريًا برتخي�س من حكومتنا، وهي قادرة يف كل وقت اأن تعيد هذا اجلي�س اإىل 
اأكرب من قوته ال�صابقة، اأما من جهة ثروة دولة الإجنليز فهي اأو�صح من اأن اأبني 
لكم، واإن  اأهل العراق م�صرورون لبقاء الإجنليز بينهم بعد هزمية الأتراك ولكن 
ملا راأى بع�س املف�صدين ذلك النق�س يف جيو�صنا بالعراق قاموا بت�صوي�س الأذهان  
حتى �صارت احلال اإىل ما هو عليه الآن من بلبلة بني احلكومة والع�صائر العراقية 
التي هي قليلة العدد وقليلة التمويل ول متتلك ال�صالح ول تعرف ت�صنيعه ولي�س 
لها من عون باخلارج بينما نحن مفتوحة لنا الأر�س وال�صماء والبحار..... وعلى 

هذه الع�صائر اأن تعود اإىل مهنتها يف الزارعة واإل �صتموت جوعًا... اإلخ.
وقد رّد �صيخ ال�صريعة على كتاب )ول�صن( بجواب نخت�صره مبا ياأتي:

ح�صرة احلاكم امللكي العام ببغداد.
ا�صت�صعرنا من اإلقاء طياراتكم يف عدة اأماكن �صورة كتابكم اإلينا، ف�صال عن 
طبعه يف جريدة العراق اهتماما بوقوفنا عليه وطلبا جلوابنا عنه، ومن الغريب 
اأن كتابكم هذا قد �صبق جوابه منا قبل اأن حترروه مبدة طويلة، فقد ن�صحناكم 
واأنذرناكم قائلني: تداركوا الأمر قبل خروج عالجه عن مقدرتنا، ول �صك اأنكم 
تعلمون اأن تداركه باإعطاء العراقيني حقوقهم التي طالبوكم بها مطالبة �صلمية 
بالوعيد وا�صتعملتم  الوعد  واأخذمت بعد  اآذانكم  اأ�صابعكم يف  فاأبيتهم وجعلتم 
ال�صدة والغلظة، فنفيتم وقتلتم و�صجنتم النا�س ظلمًا، فدافعوكم قيامًا بواجبهم 
وال�صلف  اأنــا  منه  حذرناكم  موقفًا  فوقفوا  نفو�صكم  لهوى  تبعًا  وهاجمتموهم 
املرحوم اآية اهلل ال�صريازي الذي �صقتم ن�صبة امل�صائب التي انتابت العراقيني 
اإىل اآرائه املقد�صة، فجرحتم بذلك عاطفتي وعاطفة عموم امل�صلمني، ثم اأر�صلتم 
اإخ�صاعًا  الع�صاكر  قدمت  النارحتى  واآلت  الدمار  باأ�صباب  امل�صحونة  بواخركم 

لتلك الأمة امله�صومة و�صحقًا حلقوقها املغ�صوبة.... الخ.
هذا ما اخت�صرناه من كتاب الفقيه �صيخ ال�صريعة )قد�س( وهو كتاب طويل ومن 
املمكن اأن نحدد بع�س املالحظات عن طبيعة الدائرة الثقافية التي يدور فيها كّل 
من الرجلني حيث ينتمي كل منهما اإىل منظومة ثقافية تختلف عن الأخرى كليًا 

ومن هذه املالحظات :
واإعالء  والتع�صب  وال�صجال  والت�صنج  بالنغالق  ول�صن  خطاب  ات�صم  لقد   /1
�صان الذات على ح�صاب الآخر املختلف، بينما جاء خطاب �صيخ ال�صريعة حواريًا 
منفتحًا يرّكز على مظلومية ال�صعب العراقي وعلى حقه يف حياة حرة كرمية 

يختارها مبح�س اإرداته.
املرتبطة  وثقافتها  ال�صلطة  باأّبهة  حمّملة  الإجنليزي  القائد  ر�صالة  2/جــاءت 
الع�صكرية  الآلة  ب�صطوة  ال�صريعة  �صيخ  تذكري  ال�صتعمارية من خالل  بالنوايا 
الربيطانية وجربوتها، تلميحا مرة وت�صريحا مرة اأخرى ، يف حني جاءت ر�صالة 
اأمــام نف�صه عرب نعت  نوايا الآخر/املحتل ،ويعريه  رّدا ثقافيا يف�صح  الأخــري  
ثقافته باأنها ثقافة اإف�صاد وقتل وتدمري وتهديد حلياة الآمنني والعّزل ، لثقافة 
رحمة واإن�صانية وعدل وت�صامح ديني كما يدعي احلاكم املتبّجح بهذه الأقوال دون 

اأن يجد لها ال�صيخ تطبيقا حقيقيا على اأر�س الواقع.
ال�صريعة  اأ�صماهم �صيخ  اأطلق ول�صن على )الثوار( ا�صم املف�صدين  3/ عندما 
)طالب احلق( فهم يف نظر املثقف – الفقيه طاقة التغيري احلقيقية وهم ثقته 
املطلقة يف اإمكانّية اإعــادة ت�صكيل �صورة امل�صتقبل نحو  غد موعود ت�صرق فيه 

�صم�س احلرية ، يف حني مل يدخل هوؤلء يف ح�صابات احلاكم الع�صكري .
4/ رغم تفاوت القوى فاإن خطاب �صيخ ال�صريعة ل ميّثل نّدية للغا�صب املحتل 
فح�صب بل هو خطاب ي�صتلب من املحتل تلويحه بالتهديد والوعيد ، من خالل 
العرتاف بقوة هذا املحتل وجربوته اأول والعرتاف بعد ذلك بعدم الن�صياع لهذا 
اجلربوت،وهذا ميثل قوة نف�صية متتع بها �صيخ ال�صريعة وهي ركيزة من الركائز 
التي غّذت عقيدة هذا املجاهد الفذ  و�صاهمت يف بلورة روؤيته ال�صرتاتيجية ، 
وهذا ماجعل خ�صمه اللدود املّدعي امتالك القوة واملعرفة متخبطا يف حتديد 
م�صدر تلك القوة الغريبة التي ميتلكها مثل هوؤلء الب�صطاء من النا�س  الذين 

ليخ�صون اأحدا �صوى خالقهم!  

ال�صيخ حممد تقي ال�صريازي�صيخ ال�صريعة فتح اهلل الأ�صفهاين

 يف العا�صر من رجب: من �صنة 195 للهجرة ولد النور التا�صع من اأنوار المامة اأبو جعفر الثاين حممد بن علي اجلواد عليه ال�صالم
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لَك روحي يا ر�شوَل اهلل ت�شكو                  
يعلو                    �شدرَي  يف  باَت  لهيٍب  عن 
تر�شو                     االأف��ك��اُر  بيَّ  دارت  كلما 
اأجندوين �شيدي فالروُح ثكلى                    
ُعدُت                    للّطِف  اأَنني  لو  بي  كيف 
فاإذا املحجوُب عني قد َتداعى                    
ت�شكو                 ال��زه��راُء  ِع��ن��دُه  وعلٌي 
ل�شُت اأدري من اأَليم ال�شلع تبكي              
رجو                فجوابًا من هنا اأَ�شبحُت اأَ
ُمذ متى يا �شيدي كنَت لتنظر؟                     

االأنني                         يعُلوُه  ال�شوت  بَخِفيِّ 
وحزين                            ع��ل��ي��اًل  ق��ل��ب��ي  ف��غ��دا 
عنَد اأر�ِص الّطِف والفكُر َرهني                  
احل�شني                            اِلآه�������اِت  ن����اٌر  وب��ه��ا 
ُمعني                  ال  وحيدًا  ال�شبَط  واأَرى 
االأمني                        طه  امل�شطفى  وراأي���ُت 
اِلأب���ي���ه���ا واأم��������رِي امل���وؤم���ن���ني                              
ِلَّلعني                    �شهٌم  القلَب  اأَ���ش��اَب  اأَم 
َم����ّزَق ال��ق��ل��َب �شنني                          ِل�����ش��وؤاٍل 
املر�شلني                         �ِشبَط  َر  َتن�شُ اأن  دوَن 

�شكوى جريح
  ثائر عبا�س اجلواهري
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لعلٍي                 طوعًا  االأر���ص  اأَفُتطوى 
م���راٌد                   ل�شلمان  ك���ان  حينما 
يدعو                  ك��ان  ما  اأعطيتُه  فلقد 
وهو من قّلِة َمن ين�شرُه ي�شكو                   
ي��ا ع��ّل��َي ال����ُدِر  ي��ا ف��احَت خيرب                        
ت�شبو                     لَك  دوم��ًا  االأيتاُم  كانت 
نادى                   عا�شوراء  ي��وَم  يتيٍم  كم 
بقلٍب               ال�شهَم  عانَق  ر�شيعًا  و 
ي�شمو ُقربانَك  النهِر  اأِبَجنِب 

اأومل َتلَحظ ُح�شينًا وهو يدنو              
ُت�شِرق                   ال��زه��راِء  بيِد  واأَُك���ٍف 
بزينب                  زه��راُء  ُتو�شيَك  اأومل 
يجثو                    ال�شمَر  َراأي��َت  اأَِبَعيَنِيَك 
ِلُتَمزق                   �شيفًا  َت��رف��َع  مَلْ   مِلَ 
ليتني يا �شيدي ما كنُت ُعدُت                    
اأعُذروين �شادتي فالقلُب  ن�زف                    
لن اأرى االأفراح يف َعينيَّ ترنو                   
ليتني يا �شادتي ما كنُت اأرجو                    
ُعروقي             يف  نب�ٍص  كُل  و�شيبقى 

و�شيبقى القلُب  طوَل الدهر �شوتا

املُر�َشلني                           خ��رَي  لبيَك  ه��ات��ف��ًا 
امل��وؤم��ن��ني                              اأم�����رُي  ي���واري���ِه  اأن 
�شني                          حِلُ ُدع����اًء  َت�شمْع  اأومل 
وي��ن��ادي اأب����دًا ه��ل م��ن ُمعني                        
ح�شني                        ي��ه��ودي��ًا  ك��ان  اأن  بعَد 
ي�شتعني                        امل��ظ��ل��وم دوم���ًا  وب���َك 
املتقني                            اإم�����اَم  ي��ا  قلبي  وي����َح 
ُم�شتجريًا بني َاأح�شاِن احل�شني                    
البنني اأُم  ي��ا  ل���ِك  ُت�����راُه  اأم 

اأبي الف�شِل وهني                       ِبانحناٍء من 
َك������اأَُك������ٍف الأم������ري امل���وؤم���ن���ني                      
ح�شني                                            يا  نادت  حني  اأََوَت�شمْع 
احُل�شني                        �شدَر  يعتلي  وِبُكفٍر 
الظاملني                    الكافرين  ِب��َي��َدي��َك 
ال�شنني                      اآالف  قبَل  موتي  ليَت 
من جروٍح َخّطها ُحُب احُل�شني                   
وِب��اأن��ف��ا���ش��ي ���ش��ج��وٌن واأن���ني                           
ق���داِم احُل�شني                        ك��رُتاٍب حت��َت اأَ
كل ُعمري هاتفًا با�شِم احل�شني 
ي��ا ُح�شني                          ي��ا حبيبي  وي��ن��ادي 
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الثوابت واملتغريات يف الرتبية م�صاألة طاملا 
خ�صعت للجدل وال�صد واجلذب على مدى 
الدهر، بنَي حري�س يرى اأن اأ�ص�س الرتبية 

الإن�صانية لها ثوابت ل يجوز امل�صا�س بها، وبني 
�صاِع ملواكبة روح الع�صر ومتطلباته.

ولو رجعنا اإىل تعاليم القراآن الكرمي والأحاديث 

النبوية ال�صريفة لوجدنا العديد من املفاهيم 
التي تعمل على تر�صيخ العالقة الأ�صرية من 

خالل اأ�ص�س تعامل اأبوية متوازنة يتم فيها 
مراعاة اأفراد العائلة من البنني والبنات كل 

على حدة..
يف عامل اليوم تتداخل القيم الرتبوية ال�صامية 

مع م�صتحدثات الع�صر، وتتاأثر الأ�صر مبحيطها 
اأكرث من اأي وقت م�صى، ف�صال عن قلة 

الرتكيز واملتابعة الأبوية نتيجة كرثة امل�صاغل 
واللتزامات والهموم، ومن هنا خ�ص�صت جملة 

)الرو�صة احل�صينية( ا�صتبيانها للتعرف على 
اآراء وانطباعات وميول الآباء الرتبوية ومعرفة 

الفروقات بني املا�صي واحلا�صر...
فعن ال�صوؤال الول الذي ركز على مدى اعتقاد 

الآباء ب�صحة منهج اآبائهم الرتبوي، وهل 
يطبقونه حاليا يف تربية اأبنائهم، اأجاب %23 
انهم )دائما( يطبقون منهج اآبائهم يف تربية 

اأبنائهم، يف حني قال 37% انهم )اأحيانًا( 

منهج االآباء الرتبوي.. بني الثبات والتغيري
ا�صتطالع ملعرفة التغريات والثوابت وامليول يف الرتبية الأ�صرية

• �صباح جا�صم-ح�صني ال�صالمي

•  اأكد 66% من اأولياء الأمور اأنهم قلقون 
)التعليمية(،  الناحية  من  اأبنائهم  على 
الناحية  قلقهم من  اإىل  اأ�صار %21  فيما 
اأنهم  فقط   %13 وقال  )الأخالقية(، 

قلقون من الناحية )الدينية(.

منهج  يطبقون  )دائما(  اأنهم   %23 قال    •
اآبائهم يف تربية اأبنائهم، فيما اأ�سار 37% اأنهم 
 %40 وبنّيَ  املنهج،  ذلك  يطبقون  )اأحياناً( 
اأنهم )ل يطبقون اأبداً( منهج اآبائهم الرتبوي 

على اأبنائهم.

 يف 12 رجب: من �صنة 32 للهجرة تويف عم النبي �صلى اهلل عليه واآله العبا�س بن عبد املطلب بن ها�صم بن عبد مناف ودفن بالبقيع.

الفر�صة  يرتكون  احلالت(  )بع�س  يف  اأنهم   %65 • قال 
لالأجداد يف تربية الأحفاد، يف حني اأكد 28% اأنهم )دائما( 
يرتكون الفر�صة لالأجداد يف تربية الأحفاد، ورف�صت ن�صبة 

7% فقط التدخل.
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يطبقون تلك املناهج، وبّيَنت الن�صبة الأكرب 
باأنهم )ل يطبقون اأبدًا( منهج اآبائهم الرتبوي 
على اأبنائهم فبلغت 40%، وهذا يعني اأن هناك 

الكثري من امل�صتجدات والتاأثريات قد اأخذت 
تلقي بظاللها ال�صلبية واليجابية على الرتبية 

ب�صكل عام..
اأما عند ال�صتف�صار عن اإمكانية ترك الآباء 

فر�صًة لالأجداد يف تربية الأحفاد فقد حددت 
ن�صبة كبرية من امل�صتطلعة اآراوؤهم اأنهم يف 

)بع�س احلالت( يرتكون الفر�صة لالأجداد 
يف تربية الأحفاد وبلغت ن�صبة من قال ذلك 

65%، يف حني اأكد 28% من الذين مت ا�صتطالع 
اآراوؤهم انهم )دائما( يرتكون الفر�صة لالأجداد 

بالتدخل يف تربية الأحفاد، ورف�صت ن�صبة %7 
فقط تدخل الأجداد.

وت�صري الن�صبة الكبرية ملوؤيدي تدخل الأجداد 
يف الرتبية اإىل اأن املجتمع العراقي ل يزال فيه 
ن�صبة كبرية من الرتابط الجتماعي والأ�صري، 

وحميمية يف العالقة بني اأطراف العائلة واإن 
امتدت بني اأجيال متخلفة..

وعن نوعية تاأثري العادات والتقاليد يف تربية 
الأبناء، وهل اأن هناك تاأثريات م�صادة لتوجه 

الآباء الرتبوي اأجاب 50% بـ نعم موؤيدين 
اأن هناك تاأثريات م�صادة تفرزها العادات 

والتقاليد على طريقة تربيتهم لأبنائهم، فيما 
اقرتب 40% من الإجابة ال�صابقة قائلني اأنهم 

)اأحيانا( يرون تاأثريات اجتماعية م�صادة، 
ونفى 10% فقط وجود اأي تاأثري اجتماعي على 

طريقة الرتبية.
وعند التدقيق اأكرث على النواحي التي ت�صبب 

القلق واخلوف عند الآباء، وجد ال�صتبيان اأن 
ن�صبة 66% من اأولياء الأمور قلقني على اأبنائهم 

من الناحية )التعليمية(، فيما اأ�صار 21% اإىل 
قلقهم من الناحية )الأخالقية(، وقال %13 
فقط اأنهم قلقون على اأولدهم من الناحية 

)الدينية(. وبنظرة فاح�صة للن�صبة الكبرية من 
الآباء الذين يخ�صون على اأبنائهم من الناحية 

التعليمية نرى اأن الق�صور والتق�صري يف اجلانب 
التعليمي لكافة املراحل الدرا�صية قد اأخذ يلقي 

بظالله ال�صلبية على الواقع العلمي يف البالد 
عموما، بدللة ا�صتياء وخ�صية ن�صبة كبرية من 

الآباء على م�صتقبل اأبنائهم..
ومل يغفل ال�صتبيان عن حماولة معرفة الوقت 

الذي يق�صيه الآباء مع اأُ�صرهم ومتابعة �صوؤونهم 
ب�صورة مبا�صرة، فقال قرابة ن�صف امل�صتطَلعني 

انهم يق�صون )3 �صاعات( كمعدل يومي مع 
اأبنائهم وبلغت ن�صبتهم 46%، يف حني اأ�صار 

45% اإىل انهم مي�صون )اأقل من 3 �صاعات( 
مع اأبنائهم يوميا، واأكد 9% فقط انهم يق�صون 

)اأكرث من 3 �صاعات( مع اأبنائهم..
وفيما يتعلق بدرجة ر�صا الآباء على طريقتهم 

يف الرتبية، قال 70% من امل�صتطَلعني انهم 
يعطون لأنف�صهم )50%( من درجة الر�صا، 

يف حني اأ�صار 22% اإىل انهم يعطون لأنف�صهم 
)30%(، وكانت املفاجاأة اأن اأعطى 8% فقط من 

الآباء درجة )90%( من الر�صا على اأنف�صهم 
بخ�صو�س طريقة الرتبية التي ينتهجونها. 

وعن �صوؤال يتعلق بفروقات الرتبية بني البنني 
والبنات، واأيهما تكون تربيته اأ�صعب قالت 

الن�صبة الأكرب اأن تربية )الأولد( هي الأ�صعب 
وبلغت 40%، فيما اأ�صار 33% اإىل اأن تربية 

)البنات( اأكرث �صعوبة، وقال 27% ان )كالهما 
�صواء(.

وتطرَق ال�صتبيان اإىل م�صتوى العطف واحلنان 
والت�صامح لدى الآباء من خالل �صوؤال يتعلق 

بت�صرفهم لو اأح�صوا اأنهم ق�صروا اأو اخطئوا 
بحق الأبناء، فقال 50% انهم )يو�صحون الأمر 

دون اعتذار(، يف حني اأ�صار 33% اإىل انهم 
)يو�صحون الأمر ويعتذرون(، واأبدى %17 

)عدم مبالتهم( لالأمر.

اأما بالن�صبة مليول الآباء نحو حتديد الن�صل وفقًا 
للظروف املنا�صبة، فقد قالت اأغلبية امل�صتطَلعني 
انهم يف�صلون الوقوف عند حد )اأربعة اأطفال( 

وبلغت الن�صبة 70%، فيما اأ�صار 26% اإىل 
رغبتهم بـ )اأكرث من 4 اأطفال(، وقال 4% فقط 

انهم يف�صلون )اأقل من 4 اأطفال(.
وكان اآخر �صوؤال لال�صتبيان، عن اإدارة البيت 

يف غياب الأب، ومَلن يوكل الأب تلك امل�صوؤولية، 
فقال ن�صف امل�صتطَلعني انهم يوكلون الأمر 

)للزوجة(، فيما قالت ن�صبة مقاربة انهم 
يرتكون امل�صوؤولية )لالبن الأكرب( وبلغت %47، 
واأ�صار 3% فقط اإىل انهم يوكلون الأمر )لأحد 

الأقارب(.

 يف 13 رجب �صنة 30 من عام الفيل ولد يف الكعبة �صاحب احلو�س وحامل اللواء وخام�س اأهل العباء ، البائت على فرا�س النبي ومفديه بنف�صه من العداء ، 
قالع باب خيرب ، ابن عم الر�صول و�صيف اهلل امل�صلول وزوج البتول علي بن اأبي طالب اأمري املوؤمنني وحجة اهلل على اخللق اأجمعني عليه اأف�صل ال�صالة وال�صالم.
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الطرح العلمي يف 
احلوارات الف�شائية

اإّن من اأهّم الو�شائل االإعالمية يف ع�شرنا هذا هي الف�شائيات التي تطّل علينا من خالل 
من  هي  االأديان  وعقائد  احلياتية,  ال�شوؤون  كّل  يف  للتعاطي  ال�شغرية,  التلفاز  �شا�شة 
باملذاهب  التعريف  من  وثيقًا, فالبّد  ارتباطًا  باالإن�شان  والتي ترتبط  املهّمة  املوا�شيع 
من  وبات  وهناك,  هنا  ُتثار  التي  ال�شبهات  ودرء  والغمو�ص  االلتبا�ص  ورفع  واالأديان, 

الواجب الت�شّدي والظهور على هذه الف�شائيات الأجلها.

• ال�صيد حممد ح�صني العميدي
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وكما يعلم اجلميع اإن الأبحاث العقائدية فيها م�صتويات من الطرح 
منها:

والذي  املتخ�ص�س،  العميق  • الطرح 
التحقيقية  جهاته  جميع  من  دقيقا  يكون 
مع  وامل�صتندات  الوثائق  اىل  وم�صتندا 
النحو  من  امل�صائل  تلك  مقدمات  حتقيق 
والدراية  الرجال  وعلم  واملنطق  واللغة 

والتف�صري وغري ذلك، ويعتمد على طرح منهجية وا�صحة مت�صل�صلة 
من امل�صائل فال يتم اخلو�س بالالحق قبل النتهاء من حتقيق ال�صابق 

وهكذا. 
• الطرح الب�صيط، لتعليم النا�صئة وتدريبهم والقت�صار على اأمهات 
لكل  الكثرية  والتفريعات  التفا�صيل  اىل  الدخول  دون  امل�صائل 

م�صاألة.
امل�صائل  بع�س  على  التنبيه  منه  يراد  و  العام،  الثقايف  • الطرح 

املفهوم  ال�صتدلل  من  ب�صيء  اخلالفية 
يفهمه  الذي  ال�صتدلل  اأو  احد  كل  لدى 
و  عام  تعليم  لديها  املثقفني  من  طبقة 

ت�صتوعب تلك الأدلة.
اإخال�س  و  احلوار  يف  بالأدب  اللتزام  امل�صتويات  جميع  يف  وينبغي 
النية يف الرغبة للو�صول اىل احلقيقة دون حّب الغلبة والنت�صار على 
الآخر، بل بتقوى اهلل  والورع عن نواهيه، وان يعلم جميع املتكلمني 
اأنهم حتت رقابة �صديدة من اهلل تعاىل وما يلفظ احدنا من قول ال 
ولديه رقيب عتيد ي�صجل على كل احد منا جميع ما يلفظه مقرونا 

بنية الالفظ.
واإثارة  احلوار  يف  الأدب  و�صوء  ال�صتفزازات  جتنب  اأي�صًا  وينبغي   
الفتنة، فقد يوؤدي هذا الهجوم املتبادل اىل �صحن الأجواء وت�صعيد 
لهجة اخلطاب في�صيع احلق و�صط ال�صجيج والفو�صى يف احلوار، 
ويتحمل اجلميع م�صوؤولية ذلك، بل قد يتطور الأثر ال�صيئ لهذا احلوار 

املناطق  يف  اخلارجي  الواقع  يف  فيوظف 
التي يتعاي�س بها اأهل طريف احلوار فتوؤدي 
بالبغ�صاء  و�صحنها  ال�صدور  اإيغال  اىل 
اىل  املو�صل  التهم  وتبادل  الظن  و�صوء 

التقاتل و �صفك الدماء كما راأينا هذا يف واقعنا املعا�صر يف العراق. 
ولكننا لالأ�صف نالحظ يف الآونة الأخرية يف احلوارات الف�صائية التي 

تتناول امل�صائل العقائدية الإ�صالمية ما يلي: 
1. افتقارها اىل املنهجية يف الطرح، فال تبحث امل�صائل ب�صكل مرتب 
واملتابع،  امل�صاهد  انتباه  وت�صتيت  الأوراق  خلط  يتم  بل  ومت�صل�صل، 

والنتقال من م�صاألة اىل م�صاألة ب�صكل ع�صوائي وغري مدرو�س. 
2. عدم ا�صتخدام اللغة العلمية العميقة اأو على الأقل الب�صيطة، بل 
ا�صتخدام لغة التهريج وال�صياح واملغالطات وترك امل�صائل املعمقة، 

واللتهاء بق�صية فرعية. 

3. �صوء الأدب يف احلوار و تبادل ال�صتائم وتقاذف ال�صباب مّما يجعل 
ياأنفون عن امل�صاركة يف هذه احلوارات وبالتايل  اأهل العلم والأدب 
اأو  الطرح  يف  التوازن  عدم 
اأو  املتواجدين  اأهلية  عدم  

املتحاورين. 
ومكان  زمان  كل  يف   .4
احلقيقة  ل ميكن طرح متام 
وبجميع تفا�صيلها، لأن الكثري ل يتحمل احلق بتمامه دفعة واحدة 
بل لبد من التدرج يف الطرح وكذلك هنالك موروثات كثرية خاطئة 
التي ل  الب�صري و�صارت من امل�صلمات  متغلغلة يف مفا�صل املجتمع 
ميكن القرتاب من تفنيدها اأو امل�صا�س بها، وهذا يجعل مهمة اأهل 
احلق �صعبة، من جهة عدم نية تناول كل �صيء بو�صوح و�صراحة، لأن 
الطرف الآخر لن يتحمل ذلك و يت�صبب يف نفوره واإعرا�صه من اأ�صل 
املو�صوع، و يوؤدي اأي�صا اىل ال�صحناء و البغ�صاء املتبادل مما له اآثار 

وخيمة. 
اأ�صحاب  يحر�س  هذا  وعلى 
احلق حلكمتهم على التلطف 
جميع  ومراعاة  احلوار  يف 
وهذا  القلوب  و�صحن  امل�صاعر  خد�س  عدم  على  حر�صا  الأجواء 
�َصَنِة  ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ َك ِباحْلِ امتثال لقوله تعاىل {اْدُع اإىِِل �َصِبيِل َربِّ
لَّ َعن �َصِبيِلِه َوُهَو  ن �صَ َك ُهَو اأَْعَلُم مِبَ َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َصُن اإِنَّ َربَّ
ِبامْلُْهَتِديَن} )125( �صورة النحل، بينما يريد مرّوجوا الفتنة  اأَْعَلُم 
مبالني  وقبيح، غري  فّج  ب�صكل  و  �صيء،  كل  اإثارة  اىل  ال�صف  و�صق 
باأي �صيء، ول يراعون ما حتدثه هذه الإثارات من اآثار على امل�صتوى 
الجتماعي، وزيادة يف ال�صرخ بني طبقات املجتمع الإ�صالمي املختلفة 

واأطيافه املتخالفة. 
تلك احلوارات من  والعدالة واحليادية يف  الإن�صاف  5. عدم وجود 
قبل مديريها �صواء يف الوقت املتاح لكل طرف اأو الظروف الأخرى 
املرافقة لهذه احلوارات، مما 
ببيان  للجميع  الفر�صة  يتيح 
موقفهم ووجهة نظرهم يف كّل 
م�صاألة تطرح يف هذه الربامج، 
اأو العدالة يف الت�صالت املوجهة اىل الربنامج و التي تدعم وجهات 
النظر املطروحة اأو افتعال ا�صتبيانات وهمية جتريها املحطة يف هذا 

املو�صوع اأو ذاك اأو غري ذلك.
والدراية  واملعرفة  والف�صل  العلم  اأهل  الكثري من  هذا وغريه يجعل 
الأجواء  وتبقى  وات�صال،  ا�صرتاكا  الربامج  هذه  مثل  عن  يعر�صون 
خالية لأهل ال�صغب واملراوغة، بينما يف�صل اأهل العلم اأن يكونوا يف 
برنامج منفردين باحلوار لكي تتاح لهم الفر�صة كاملة يف طرح ما 

يريدون وب�صكل مت�صل�صل وممنهج ووا�صح.

/ينبغي يف جميع امل�شتويات االلتزام باالأدب يف احلوار 
و اإخال�ص النية يف الرغبة يف الو�شول اإىل احلقيقة

/ال ميكن طرح متام احلقيقة وبجميع تفا�شيلها, الأن 
الكثري ال يتحمل احلق بتمامه دفعة واحدة

/يف�شل اأهل العلم اأن يكونوا يف برنامج منفردين باحلوار 
لكي تتاح لهم الفر�شة كاملة يف طرح ما يريدون
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ومن املعروف:
• التوا�شع: 

ِايلَّ  اأحبَّكم  »ِانَّ  واآله:  عليه  اهلل  �شلى  الّنبي  فعن 
ُخلقاً  اأح�شنكم  جمل�شاً،  القيامة  يوم  مّني  واأقربكم 
عليه  العابدين  زين  الإمام  وعن  توا�شعاً«  كم  واأ�شدَّ
ال�شالم اأّنه دعا رّبه قائاًل: »اّللهم �شلِّ على حمّمد 
واآل حمّمد ول ترفعني يف الّنا�س درجًة ِاّل حططتني 
ِاّل  ظاهراً  عّزاً  يل  حتدث  ول  مثلها  نف�شي  عند 
بقدرها«.  نف�شي  عند  باطنة  ذّلًة  يل  اأحدثت 

 

ونحوهما:  وامل�شرب  املاأكل  يف  • القت�شاد 
وا�شربوا  )وكلوا  الكرمي:  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  قال 
اِلمام  وعن  املُ�شرفني(.  ُيحبُّ  ل  ِانه  ُت�شرفوا  ول 
»افطر  قال:  اأّنه  ال�شالم  ال�شادق عليه  اأبي عبداهلل 
يف  خمي�س  ع�شّية  واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول 
بن  اأو�س  فاأتاه  �شراب؟  من  هل  فقال:  قبا  م�شجد 
فلما و�شعه  بع�شل،  بع�سِّ خمي�س  الن�شاري  خويل 
باأحدهما  ُيكتفي  »�شرابان  قال:  ثم  نحاه  فيه  على 
اأتوا�شع  ولكن  احرمه،  ول  اأ�شربه  ل  �شاحبه،  عن 
تكبَّ  ومن  اهلل،  رفعه  هلل  توا�شع  َمْن  فاَّنه  هلل، 
خفظه اهلل، ومن اقت�شد يف معي�شته رزقه اهلل، ومن 
اهلل«.  اأحبَّه  املوت  ذكر  اأكرث  ومن  اهلل،  حرمه  ر  بذَّ

 

الّنا�س ولو من الّنف�س:  • ِان�شاف 
اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  فعن 
واأن�شف  ماله  من  الفقري  وا�شى  »من  قال: 
حّقاً«.  املوؤمن  فذلك  نف�شه  من  النا�س 

 

اَلعمال  »�شّيد  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �شلى  وعنه 
اهلل  يف  اَلخ  وموا�شاة  نف�شك،  من  الّنا�س  ِان�شاف 

تعاىل، وذكر اهلل تعاىل على كلِّ حاله«.
اأّنه  »األ  قال:  اأّنه  ال�شالم  عليه  علي  اِلمام  وعن 
ِاّل عّزاً«.  من ين�شف الّنا�س من نف�شه مل َيِزده اهلل 

 

م�شتل من كتاب الفتاوى املي�شرة

فتاوى  وفق  �شرعية  م�شائل 
املرجع الديني الأعلى �صماحة اآية اهلل العظمى 

ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين )دام ظله الوارف(

قال اأبو عبداهلل عليه ال�شالم: االأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل

االأمر باملعروف 

مكتب 
ال�شيد ال�شي�شتاين يف النجف االأ�شرف

اأجوبة امل�شائل ال�شرعية

الوّد لغري امل�شلم 

�ص: هل يجوز تبادل الوّد واملحّبة مع غري امل�شلم اإذا كان جارًا اأو �شريكًا يف عمل اأو ما �شابه؟

ب�صمه تعاىل
اإذا مل يكن ُيظهر املعاداة لالإ�صالم وامل�صلمني بقول اأو فعل فال باأ�س بالقيام مبا يقت�صيه الوّد واملحّبة من الرّب 
ن ِدَياِرُكْم اأَن  يِن َومَلْ ُيْخِرُجوُكم مِّ ِذيَن مَلْ ُيَقاِتُلوُكْم يِف الدِّ ُ َعِن الَّ والإح�صان اإليه قال اهلل تعاىل: }ل َيْنَهاُكُم اهللَّ

َ ُيِحبُّ امْلُْق�ِصِطنَي  )8( �صورة املمتحنة. وُهْم َوُتْق�ِصُطوا اإَِلْيِهْم اإِنَّ اهللَّ َترَبُّ

ُيثاب املت�شّدق  اأو غري كتابيني؟ وهل  �ص: هل يجوز الت�شّدق على الكفار الفقراء كتابيني كانوا 
على فعله هذا؟

ل باأ�س بالت�صّدق على من مل ين�صب العداوة للحق واأهله ويثاب املت�صّدق على فعله ذلك واهلل العامل.

�ص/ ماحكم �شراء الر�شيد حاال اأو باالآجل؟
ج/ اذا كان البيع حال فال اإ�شكال فيه اأما اإذا كان باملوؤجل فال يجوز على الحوط وجوبا 
�شواء مع اتفاق العملة اأو اختالفها، نعم.. مع اختالف العملة واإجراء امل�شاحلة بني 

البائع وامل�شرتي ميكن ت�شحيحها.
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َمن هو ال�شفيه؟
عرف ال�صفيه باأنه ذلك املبادر اإىل �صوء العقل والفعل وبدون روية، 
ولديه اخلفة والطي�س واجلهل واأنه ذلك ال�صخ�س الذي ل هم له يف 
احلياة التي منحها اهلل له ولغريه اإل نف�صه و�صهوتها فال يعري اأهمية 
للعائلة والأطفال والعالقات الجتماعية ك�صلة الرحم واجلوار ول 
ال�صخ�س  اأنه  وبكلمة خمت�صرة  اآلمهم وهمومهم،  النا�س  ي�صارك 

الذي كر�س العمل لنف�صه حتى ولو بدون حق.
 يجال�س دائمًا اأمثاله واأقرانه وحديثهم النفاق والغيبة وك�صف اأ�صتار 
النا�س وتثبيط اأعمال اخلري واملعروف والوقوف حجر عرثة ملن يريد 
الإح�صان للنا�س جميعًا، هذه النماذج حتَدث عنها الر�صول )�صلى 
اهلل عليه واآله و�صلم( نبي الأمة ومربيها فقال )العافية يف ع�صرة 
اإل بذكر اهلل وواحد يف ترك جمال�صة  اأجــزاء ت�صعة منها ال�صمت 

ال�صفهاء(.
ماذا علينا؟ 

اإذن اإحدى العافيات هي البتعاد عن جمال�صتهم وتوقي �صرورهم؛ 
لأنه ل ياأتي ال�صر اإل من نواديهم حل�صور �صياطينهم وكرثة غوايتهم، 
يف  ن�صعى  اأن  على  يحثنا  الكرمي  ود�صتورنا  احلنيف  ديننا  بينما 
مناكبها وناأكل من رزقه واإليه الن�صور، واأن نخالط النا�س باملعروف 
والإن�صاف واأن ل ن�صكت عن احلق لأن ال�صاكت عن احلق �صيطان 
اأخر�س، وعندما ناأمر باملعروف وننهى عن املنكر فقد �صلكنا طريق 

اخلري وابتعدنا عما يريده ال�صفهاء منا.
النبع  الأعــالم  علمائنا  وخمالطة  مراجعة  من  ن�صتزيد  اأن  فعلينا 
اإىل  ير�صدون  الذين  النبوة  بيت  اأهل  علوم  من  نهل  الذي  ال�صايف 
اخلال�س من ال�صرور، وال�صطفاء بهم ولهم؛ لأنهم �صناع احلياة 
وال�صجاعة  والكرامة  العز  حياة  الكرمية  احلياة  و�صناع  النظيفة 
اإن من يخالط  اأفعالها،  اللئيمة ودناءة  النف�س  والبتعاد عن دناءة 
ل  �صوف  املتني  احلبل  بهذا  املرتبطني  امللتزمني  واملثقفني  العلماء 

ي�صقى ولن يظل طريقه؛ لأنهم بارومرت ال�صعادة الأبدية يف الدنيا 
والآخرة.

فعن الإمام الباقر )عليه ال�صالم(: كل من ي�صرب امل�صكر فهو �صفيه 
)البحار ج130( وعن لقمان احلكيم قال: ) يا بني اإن املوعظة ت�صق 
على ال�صفيه كما ي�صق ال�صعود على ال�صيخ الكبري( )تنبيه اخلواطر( 
ال�صفه، قال:  وعن الإمــام احل�صن )عليه ال�صالم(، حني �ُصئل عن 

اأتباع الُدناة، وم�صاحبة الغواة( البحار ج72(.
من نتائج ال�شفه

عن الإمام علي )عليه ال�صالم( : ال�صفه يجلب ال�صر، وقال: ال�صفه 
مفتاح الأ�صباب، وقال: اإياك وال�صفه فاأنه يوح�س قرب الرفاق )غرر 

احلكم( .
وعن الإمام الهادي )عليه ال�صالم(: اإن الظامل احلامل يكاد اأن يعفى 
نور حقه  يطفئ  اأن  يكاد  ال�صفيه  الالأحمق  واإن  بحلمه،  على ظلمه 

ب�صفهه. )البحار ج87(  ))املمق: اجلاهل من النا�س(.
وال�صفهاء  ال�صفه  عــن  قولهم  وهــذا  واأئمتها  الأمـــة  علماء  هـــوؤلء 
و�صتان بني علماء اخلري و�صفهاء ال�صرور فعلينا اأن نهتدي باأقوالهم 
ون�صائحهم وجنعل من اأقوالهم م�صاطر الدليل اإىل الطريق القومي 
ر�صالة احلقوق ج1 وردت هذه  و�صرفه، ففي �صرح  العلم  فهم زين 

الأبيات عن اأهل العلم و�صرفهم واأف�صليتهم.

خالطوا  العلماء 
)وابتعدوا عن جمال�س ال�صفهاء(

ح����واُء واالأم  اأدم  اأب����وه����م 
اآب��اُء ولالأح�شاب  م�شتودعات 
وامل���اُء فالطني  ب��ه  ي��ف��اخ��رون 
وع��ل��ي��اُء ج����وُد  ن�شبتنا  ف����اإن 
اأدالُء ا�شتهدى  ملن  الهدى  على 
اأعداُء العلم  الأهل  واجلاهلون 
فالنا�ص موتى واأهل العلم اأحياُء

اأكفاء التمثال  النا�ص من جهة 
اأوعية ال��ن��ا���ص  اأم��ه��ات  واإمن���ا 
�شرف اأهلهم  من  لهم  يكن  ف��اأن 
ن�شٍب اأتيت بفخر من ذوي  واإن 
اإنهم العلِم  الأهل  اإال  الف�شل  ما 
وقيمة املرء ما قد كان يح�شنه
بدال ب��ه  تبغي  وال  بعلٍم  فقم 



بابي  يكنى  النعمان  بن  ن�شبه: هو حممد بن حممد 
با�صمه  وتقرن  املعلم  وبابن  باملفيد  ويلقب  اهلل  عبد 
كالبغدادي  وقبائل  مدن  اىل  من�صوبة  اأخرى  األقاب 

والكرخي والعكربي والعربي واحلارثي. 
ولدته: عام 338هـ يف عكربى من نواحي بغداد يف حملة 
�صويقة بن الب�صري وين�صب ال�صيخ املفيد اإىل احلارث 
بن كعب ومنه يت�صل�صل الن�صب اإىل يعرب بن قحطان 
فهو عربي عراقي بغدادي عكربي الن�صاأة والثقافة وكان 
لوالده الأثر البالغ يف تربيته لأنه كان معلما يف وا�صط ثم 
هجرها اإىل عكربي ومنها اإىل بغداد ولهذا لقب بابن 

املعلم.
 َمن اأطلق عليه ا�شم ال�شيخ املفيد؟: 

يحدثنا ال�صيخ املفيد عن اأول زيارة له لدار )علي بن 
غا�س  واملجل�س  عليه  دخلت  فيقول:  الرماين(  عي�صى 
على  رجل  فدخل  املجل�س  انتهى  حيث  وقعدت  باأهله 
الرماين وقال له: ما تقول يف يوم الغدير والغار؟ فقال 
الغدير  خرب  واأما  فدراية  الغار  خرب  اأما  :الرماين  له 
فراوية والدراية ل توجب ما توجبه الرواية، وان�صرف 
الرجل ال�صائل فقلت: اأيها ال�صيخ م�صاألة؟ فقال: هات 
العادل؟  الإمام  قاتل  تقول يف من  ما  فقلت:  م�صاألتك 
قال: يكون كافرا ثم ا�صتدرك فقال فا�صقا، فقلت: ما 
تقول باأمري املوؤمنني علي بن طالب عليه ال�صالم؟ قال: 
اإمام فقلت ما تقول يف يوم اجلمل وطلحة والزبري؟ فقال 

)تابا( فقلت: اأما خرب اجلمل فدراية واأما خرب التوبة 
فرواية فقال يل الرماين: كنت حا�صرا عندما �صاألني 
بدارية(  ودراية  برواية  )رواية  نعم  فقلت:  الب�صري 
فقال: مبن تعرف؟ قلت:اأعرف بابن املعلم واأقراأ على  
ال�صيخ اأبي عبد اهلل اجلعل، فقال يل: مو�صعك، ودخل 
منزله وخرج معه ورقة قد كتبها وال�صقها فقال: اأو�صل 
هذه الرقعة اإىل اأبي عبد اهلل فجئت بها اإليه فقراأها 
اأي�س جرى  ومل يزل ي�صحك بينه وبني نف�صه ثم قال: 
لك يف جمل�صه فقد اأو�صاين بك ولّقبك باملفيد فذكرت 

املجل�س بق�صته.  
 مناظراته: 

دارت مع ال�صيخ املفيد مناظرات تعطي �صورة للحياة 
وعظمة  جهة،  من  الهجري  الرابع  القرن  يف  الفكرية 
القا�صي  اأخرى ،كاملناظرة مع  املفيد من جهة  ال�صيخ 
اأبي بكر احمد بن �صيار يف الن�س والإمامة التي كانت 
وقد  طاهر  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبى  ال�صريف  دار  يف 
اأجاب ال�صيخ املفيد عن �صوؤال ابن �صيار يف الن�س بعد 
اأن اأعطى راأيه يف هذا املو�صوع قال له )ما اأح�صن ما 

قلت ولقد اأ�صبت فيما اأو�صحت(.
يف  العمري  احل�صن  اأبى  النقيب  جمل�س  يف  مناظرة 
حممد  اأبو  القا�صي  ح�صرها  وقد  )احل�صد(  مو�صوع 
العماين واأبو بكر الرقاق وقد ا�صتح�صنا جواب ال�صيخ 

املفيد.

بن  اأبى عبد اهلل حممد  ال�صريف  مناظرة يف جمل�س 
عن  الورثاين  الفقيه  مع  املو�صوي  طاهر  بن  حممد 
الكبائر  و�صلم من  واآله  عليه  �صلى اهلل  النبي  ع�صمة 
وال�صغائر وقد ا�صت�صهد ال�صيخ املفيد باآيات من القراآن 
الكرمي يف الرد على الورثاين وختم كالمه قائال )دع 
عنك ال�صجيج وتخل�س مما اأوردته عليك من الربهان 
الباطل  وزهق  احلق  بان  فقد  وللقوم  لنف�صك  واحتل 

باأهون �صعي واحلمد هلل(.
 �شخ�شيته و�شفاته: 

مل يكن ال�صيخ املفيد مقلدا لعلماء ع�صره من العامة 
واخلا�صة ف�صال عمن �صبقه ممن احتل موقعا كبريا 
يف الفكر الإمامي كال�صيخ ال�صدوق حممد بن علي بن 
احل�صني فقد رد ال�صيخ املفيد عليه يف كتاب )ت�صحيح 
علماء  بني  النا�صئة  اخلالف  مواطن  يف  العتقاد( 
وال�صفات  والقدر  الق�صاء  كم�صاألة  اأنف�صهم  الإمامية 
الإلهية والع�صمة وغريها فهو يرد لفظ ال�صدوق بعبارة 
)ذكر اأبو جعفر( وبعد ذلك يورد اآية ثم يرد عليه باأدلة 
الأئمة  واأقوال  ال�صريف  واحلديث  الكرمي  القراآن  من 
عليهم ال�صالم وملا كان بني العتزال والت�صيع �صالت 
فكرية ببع�س العقائد بحيث اختلط الأمر لدى بع�س 
املفيد  ال�صيخ  فت�صدى  معًا  الفرقتني  فدمج  الباحثني 
للف�صل بني الثنني ولإزالة اخللط الذي �صاع يف تلك 
الفرتة وذلك يف كتابه )اأوائل املقالت( فاأو�صح نقاط 

ال�شيخ املفيد

 هيئة التحرير

 نابغة البالد
ومفخرة العباد
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هذه  فاأزال  واملعتزلة  الإمامية  بني  والفرتاق  اللتقاء 
ال�صبهة مبا ل يقبل اخللط.

ومن هنا فر�س ال�صيخ املفيد نف�صه على جمتمع بغداد 
بو�صفه �صخ�صية علمية ل ي�صتهان بها ب�صبب ما امتاز 

به من تفوق يف الفقه واحلديث والكالم.
فاأطلقت الألقاب العلمية عليه من اأعالمها فكان لقب 
)املفيد( من األقاب العلماء املعروفة وكان ل يعطى اإل 
لالأفذاذ منهم وكان اأ�صتاذه علي بن عي�صى الرماين قد 
املعتزيل هو  القا�صي عبد اجلبار  اأن  اإياه وقيل  منحه 
الذي لقبه باملفيد بعد حماورة كالمية معه ويطلق على 
ال�صيخ املفيد لقب )ال�صيخ( ب�صورة مطلقة يف كثري من 
امل�صادر واإن كان هذا اللقب قد خ�س بال�صيخ الطو�صي 
يف  )ال�صيخان(  قيل  اأذا  ولكن  بعد،  فيما  تلميذه  وهو 

م�صادر الإمامية فاإن املق�صود به املفيد والطو�صي.
 و�شفه:

وقال  ثقة(  جليل  )اإنه  بقوله:  الطو�صي  ال�صيخ  و�صفه 
قال  واأعلمهم(  زمانه  اأهل  اأوثق  )انه  عنه  مرتجموه 
العماد  وابن  �س368  ج5  امليزان  ل�صان  يف  حجر  ابن 
قد  :0وكان  �س199  ج3  الذهب  �صذرات  يف  احلنبلي 
كثري  فكان  وعبادته  وخ�صوعه  تدينه  علميته  مع  جمع 
وال�صوم  ال�صالة  كثري  اخل�صوع  عظيم  ال�صدقات 
خ�صن اللبا�س وكان ل ينام من الليل اإّل هجعة ثم يقوم 
اأ�صاد  اأو يتلو القراآن( وقد  اأو يدر�س  اأو يطالع  وي�صلي 
مرتجموه بقدرته الكالمية وقدرته الفائقة على اجلدل 
واملناظرة، قال اأبو حيان التوحيدي)اإنه ح�صن الل�صان 
واجلدل �صبور على اخل�صم( وتدل كرثة موؤلفاته يف 
علم الكالم على مكانته الكبرية يف هذا العلم فهو ناظر 
اأعالم ع�صره كاأبي احل�صن عبد اجلبار املعتزيل واأبي 
بكر الباقالين مما جعل ابن الندمي يقول )انه مقدم يف 

�صناعة الكالم على مذهب اأ�صحابه(. 
وكانت مناظراته مع �صيخ املعتزلة عبد اجلبار بن احمد 
قد اأخذت �صداها يف جمتمع بغداد لن القا�صي عبد 

اجلبار قد ا�صت�صلم له وقال )انك املفيد حقا(. 
الرماين حول  بن عي�صى  وله مناظرة يف جمل�س علي 
امل�صائل العقائدية مما اأثار اإعجاب الرماين من اأجوبته 

وردوده. 
 اآراء يف ال�شيخ املفيد: 

1.اليافعي يف تاريخه املو�صوم مبراآة اجلنان 3:28 يف 
حوادث �صنة  ثالث ع�صرة واأربعمائة حيث قال )) عامل 
املعروف  �صيخهم  الكثرية  الت�صانيف  �صاحب  ال�صيعة 
واجلدل  الكالم  يف  البارع  اأي�صا  املعلم  وبابن  باملفيد 

والفقه وكان يناظر اأهل كل عقيدة مع اجلاللة والعظمة 
يف الدولة البويهية (

2.اإبن الندمي يف الفهر�صت 226 حيث قال )) ابن املعلم 
اأبو عبد اهلل املفيد يف ع�صرنا انتهت اإليه ريا�صة متكلمي 
ال�صيعة مقدم يف �صناعة الكالم على مذاهب اأ�صحابه 
دقيق الفطنة ما�صي اخلاطر �صاهدته فراأيته بارعا ((

3.اأظر اأي�صا اإبن اجلوزي يف املنتظم 8:11 واأبن كثري 
الدم�صقي يف البداية والنهاية

 ال�شيخ املفيد يف املنفى
بالرغم من احلركة العلمية الوا�صعة النطاق التي كانت 
ت�صهدها بغداد وانت�صار املوؤ�ص�صات العلمية يف كل جانب 
املناظرات  هي  احلركة  تلك  يف  البارزة  وال�صمة  منها 
وبالرغم مما حتمله تلك ال�صمة من اأ�صالة وتطور يف 
الذين  من  نفر  ي�صتغلها  اأن  اإفرازاتها  من  كان  الفكر 
�صفوف  بني  الفتنة  اإيقاع  حماولني  الفر�س  يتحينون 
امل�صلمني وقد اأ�صاب ال�صيخ املفيد منها ما اأ�صاب ومل 
تراع مكانته الفكرية وموقعه العلمي املتميز فنفي من 
بعد  هـ   392 عام  اأولها  كان  مرات  عدة  بغداد  مدينة 
�صراع مذهبي ح�صل يف هذه الفرتة ببغداد ويف عام 
398 هـ جتددت ال�صطرابات يف بغداد وتعر�س ال�صيخ 
املفيد اإىل م�صايقات فنفي على اأثرها من بغداد للمرة 
الثانية ومل تن�صر امل�صادر التاريخية اإىل  اجلهة التي 
ق�صدها ويف عام 406 هـ  اأخرج ال�صيخ املفيد من بغداد 
اأبو حممد بن �صهالن جماعة من  اأن نفى الوزير  بعد 
العبا�صيني منها وكان النفي الرابع عام 409 هـ بعد اأن 
ال�صريازي حجبه اخلليفة  ال�صمد  بن عبد  تويل علي 
وهناك  الفنت  م�صببي  من  جماعة  وقتل  باهلل،  القادر 
ا�صطراب  منها  بغداد  بها  مرت  اأخرى   ا�صطرابات 
بها  متر  كانت  التي  وال�صيا�صية  الجتماعية  الأو�صاع 
تلك املدينة  وفقدان الأمن وا�صتداد حركات العياريني 
جانب  اإىل  اخللفاء  بع�س  وحتيز  وغريهم  وال�صطار 
ح�صل  كما  املت�صارعة  الفكرية  الجتاهات  من  معني 
يف عهد القادر باهلل ) 381- 422هـ ( الذي ا�صطهد 
عن  ونهاهم  العقلية  بالنزعة  تاأخذ  التي  اجلماعات 

الكالم والتدري�س واملناظرة.
كل هذه الأ�صباب اأدت اإىل احتجاب ال�صيخ املفيد عن 
درو�س  عن  عبارة  احلقيقة  يف  وهي  اأماليه  موا�صلة 
األقاها ال�صيخ املفيد على تالمذته يف جمال�س عدة وهي 
تتناول اأحاديث خمتلفة يف املواعظ والو�صايا واحلكم 
والفرو�س وال�صنن والأخالق كما ت�صم بع�س احلوادث 
التاريخية وقد امتاز بالإ�صناد املوثوق اإىل النبي �صلى 

اهلل عليه واله و�صلم والأئمة عليهم ال�صالم وتبلغ اأمايل 
ال�صيخ املفيد اثنني واأربعني جمل�صا وقد نهج فيها نهج 
اللتزام  حيث  من  اأماليه  يف  ال�صدوق  ال�صيخ  اأ�صتاذه 
يومي  تلقى  الغالب  على  كانت  وقد  الإمالء  مبواعيد 
جاءت  ولذلك  الثنني  يوم  واأحيانا  والأربعاء  ال�صبت 
ال�صيخ  فو�صفها  ومتقطعة  منتظمة  غري  المايل  هذه 

النجا�صي بالأمايل املتفرقة.
 اآثاره العلمية

لقد حاز ال�صيخ املفيد مكانة علمية جليلة واأحرز مرجعية 
النا�س اإليه يف كثري من البلدان حتى جل�س اإليه الطالب 
ودر�صوا على يديه يف مدر�صة الفقه والأ�صول والعقائد 
وعلوم القراآن واحلديث والتاريخ والأدب فعد مو�صوعة 
زمانه يف العلوم الدينية وق�صده ال�صائلون ي�صتجوبونه 
لالإجابة على  وذكائه  ول�صانه  بعقله  بارزا  فيقف علما 
اأفكاره  كانت  منهم،  البع�س  �صبه  ودح�س  م�صائلهم 
تفتح كتابا مو�صوعة ور�صائل موجزة يف خمتلف العلوم 
لل�صيخ  اأن  فاعلم   ( يقول  تالمذته  اأحد  فهذا  الدينية 
املفيد مفاتيح الفوائد وم�صابيح املرا�صد واأن ال�صعيد من 
�صلك اأممه ووطئ قدمه وق�صد نهجه واعتمد حججه 
واتبع اآثاره واقتب�س اأنواره ( وقد ذكر ال�صيخ الطو�صي 
وهو من تالميذه  البارزين باأن موؤلفات  ال�صيخ املفيد 
ناهزت املائتي م�صنف وكذلك ذكرها بهذا العدد ابن 
�صهر اأ�صوب املازندراين وقد اأح�صاها تلميذ اآخر مبائة 

و�صبعني كتابا وقد و�صفت باأنها ت�صانيف بديعة. 
يف  ور�صالة  �صخم  كتاب  بني  املفيد  ال�صيخ  وموؤلفات 
وريقات ولكن كل ماذكر من موؤلفات املفيد مل يذكرها 

كاملة.

 قال االإمام 
: احلجة

" اأما احلوادث 
الواقعة فارجعوا 

بها اإىل رواة 
حديثنا فاإنهم حجتي 

عليكم   واأنا حجة اهلل".

 نابغة البالد
ومفخرة العباد

 و�صائل ال�صيعة 11/18
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 عائذ بن جممع العائذي
• �صامي جواد كاظم

�صاءت الإرادة الإلهية الرحيمة، وامل�صيئة الربانية 
احلكيمة، اأن يكون لويل اهلل واإمام احلق، وحجة 
اهلل على اخللق، اأبي عبد اهلل احل�صني )�صلوات 
ا�صحاب  اأوفياء،  خمل�صون  اأن�صار  عليه(،  اهلل 
�صيد  بركب  اللتحاق  و�صل  بهم  ُتبلغ  عالية  همم 
اهلل  عبد  باأبي  امللتحقني  من  وكان  ال�صهداء، 
�صعد  ن�صل  من  رجل  عليه(  اهلل  )�صالم  احل�صني 
من  كهالن  من  ومذحج  املذحجّي،  الع�صرية 

القحطانية عرب اجلنوب يف اليمن.
وذلك هو عائذ بن جممع بن عبد اهلل العائذي، 
جممع،  اأبيه  عن  البيت  لأهل  الولء  ورث  الذي 
خالد  بن  بعمرو  ال�صلة  وثيق  كان  هذا  وجممع 
�صريفًا  رجاًل  كان  هذا  وال�صيداوي  ال�صيداوي، 
مع  قام  الر�صول،  لآل  الولء  خمل�س  الكوفة،  يف 
اذا  حتى  ال�صريفة،  نه�صته  يف  عقيل  بن  م�صلم 
ال�صيداوي  القوم مب�صلم وخانوه جلاأ عمرو  غدر 
اىل الختفاء موقتًا، لرياقب الحداث عن كثب، 
لكنه ملا �صمع ب�صهادة قي�س بن م�صهر ال�صيداوي 

على يد الطاغية عبيد اهلل بن زياد، مل يجد بدًا 
من اخلروج من الكوفة لاللتقاء بالمام احل�صني 
يف  الوقائع  مبجريات  واإخباره  ال�صالم(  )عليه 

اهل الكوفة.
فخرج عمرو بن خالد  ومعه �صعد موله، والتحق 
اليهم  ان�صم  وابنه عائذ، كما  العائذي  به جممع 
وموله  ال�صلماين  املذحجي  احلارث  بن  جنادة 
ا�صمه  دلياًل  معهم  اآخذين  الرتكي،  وا�صح 
هذا  بهم  فخرج  الطائي(،  عدي  بن  )الطرماح 
�صريًا  فيهم  و�صار  متنكبة،  طريق  عن  الدليل 
بن  اهلل  عبيد  رجال  ُيطوقه  ان  من  خوفًا  عنيفًا؛ 

زياد، ل�صيما واأن الطرق كانت مر�صودة.
�صار الركب املوؤمن باجتاه قبلة املوؤمنني ابي عبد 
اهلل احل�صني )�صالم اهلل عليه(، فيما كان المام 
يف  امللتقى  فكان  الكوفة،  نحو  متجهًا  احل�صني 
من  بب�صره  الطرماح  رمى  الهجانات(،  )عذيب 
بعيد، فاذا هو يرى نور اهلل وجالله، ابا عبد اهلل 

احل�صني )عليه ال�صالم(  

فانتهوا اىل المام احل�صني )عليه ال�صالم( وهو 
بعذيب الهجانات، ف�صلموا عليه وان�صدوا بني يديه 
واهلل،  )اأم  احل�صني:  اهلل  عبد  ابو  فقال  ابياتًا، 
ُقتلنا  بنا،  اراد اهلل  ما  يكون خريًا  ان  اين لرجو 

اأو ظفرنا(.
الرياحي  يزيد  بن  احلرُّ  ُيقبل  ال�صاعة  تلك  يف 
ركب  اىل  املن�صمني  يحتجز  ان  ُيريد  بجي�صه 
بن  عمرو  وهم  ال�صالم(،  )عليه  احل�صني  المام 
عبد  بن  وجممع  �صعد،  وموله  ال�صيداوي  خالد 
احلارث  بن  وجنادة  عائذ،  وابنه  العائذي  اهلل 

املذحجي ووا�صح الرتكي.
للحّر:  قائاًل  ذلك،  دون  احل�صني  المام  فوقف 
اإن هوؤلء النفر من اهل الكوفة، واأنا حاب�صهم او 

راّدهم.
وكان  املع�صكران  والتحم  عا�صوراء،  يوم  كان  وملا 
)عليه  احل�صني  المام  اأ�صحاب  بني  القتال 
بن  عمرو  �صّد  �صعد،  بن  عمر  وع�صكر  ال�صالم( 
خالد ال�صيداوي و�صعد موله، وجنادة بن احلارث 

�صريح  �صهداء الطف من اجلهة الثانية
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ووا�صح الرتكي موىل ابيه، وجممع بن عبد اهلل 
جميعًا  �صّدوا  جممع،  بن  عائذ  وابنه  العائذي 
على اعداء اهلل مقدمني باأ�صيافهم يف اول، فلما 
توغلوا يقاتلون تعطف القوم عليهم وقطعوا عن 
نحو  يحوزونهم  واأخذوا  واأ�صحابه،  احل�صني 
او�صاط ع�صكر عمر بن �صعد، فلما راأى المام 
)عليه  العبا�س  اخاه  ندب  حالهم  احل�صني 
على  وحمل  اليهم،  فنهد  لينقذهم،  ال�صالم( 
القوم وحده ي�صرب يف اعداء اهلل ب�صيفه قدمًا 
ال�صيداوي  خالد  بن  عمرو  اىل  خل�س  حتى 
واأ�صحابه فا�صتنقذهم، فعادوا معه اىل ع�صكر 

احل�صني وقد ُجرحوا جميعًا.
ال�صالم(  )عليه  والعبا�س  الطريق  اثناء  ويف 
اأن  واأ�صحابه  ال�صيداوي  راأى  بهم،  عائد 
يالحقونهم  �صعد  بن  عمر  ع�صكر  من  جماعة 
مّرة اخرى، فاأبوا اأن يفّروا، فان�صلوا عن طريق 
العودة، ورجعوا ي�ُصّدون على القوم باأ�صيافهم ـ 
�صّدة واحدة، وقاتلوا  ـ  مع ما بهم من اجلراح 

حتى ا�صت�صهدوا جميعًا يف مكان واحد.
و�صالمنا  و�صالمه،  عليهم  تعاىل  اهلل  ر�صوان 
واآل  احل�صني،  على  �صالمنا  بعد  عليهم  نحن 
احل�صني، قائلني: ال�صالم على احل�صني، وعلى 
وعلى  احل�صني،  اولد  وعلى  احل�صني،  بن  علي 

ا�صحاب احل�صني.

)تويف حدود 1350هـ(
عامل جليل له اإطالع وا�صع يف علم احلديث والأخالق وال�صري ومن 
اأهل الف�صل والعلم والعبادة والزهد والن�صك وكان قوي احلافظة 
يف  اأقــام  اأنــه  وُرِوَي  املخطوطة  القدمية  الكتب  مبطالعة  ولــع  ولــه 
�صتة  ببغداد  الكيالين  القادر  عبد  ال�صيخ  النقيب  ال�صيد  مكتبة 
اخلزانة  تلك  خمطوطات  يف  والتنقيب  والتنقري  للمطالعة  اأ�صهر 

يف احل�صرة القادرية.
نوح  ال�صيخ  الــعــامل  عنه  ــروي  ي اأن  اأجـــازه  وممــن  جماعة  اأجـــازه 

القري�صي اجلعفري والأ�صتاذ ال�صيخ حممد ح�صني الكاظمي.
رغبة  الرثوة  اأهل  بع�س  من  بدعوة  مرات  ثالث  املكرمة  مكة  حج 
باحلائر  الرواق  اإمام جماعة يف  وكان  ل�صاأنه  وتقديرا  يف �صحبته 

احل�صيني املقد�س وهو يح�صن اللغة الهندية القدمية.
الكابلية  حجرة  يف  ودفن  1350هـ  �صنة  حدود  يف  كربالء  يف  تويف 
مما يلي الباب التي تنفذ منه اإىل باب الزينبية يف اجلهة الغربية 

ال�صريف. من ال�صحن احل�صيني 

مرت�شى الك�شمريي احلائري 

• هيئة التحرير
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نا َفْلَيْعَمْل  يقول اأمري املوؤمنني علّي بن ابي طالب )عليه ال�صالم(: )َمْن اأَحبَّ
اْلَوَرَع(. َوْلَيَتَجْلَبِب  ِبَعَمِلنا، 

يف  �صادقني  نكون  ولكي  ال�صالم(  )عليهم  البيت  اأهل  حمّبة  نّدعي  وكّلنا 
ال�صالم(،  الأمري )عليه  تقّدم يف قول  اأن نعمل بعملهم، كما  َوَجَب   حّبهم 
ولكي نعمل بعملهم َوَجَب اأن نعرفهم، فاإّن اأ�صل احلب والولء هو املعرفة، 
ونحّبه  لنواليه  ال�صالم(  )عليه  احل�صني  نعرف  اأن  اأوًل  علينا  يجب  ولذلك 
ونعمل  اأثره  ونقتفي  ووعي  ب�صدق  اء،  الو�صّ الر�صايل  نهجه  اىل  وننتمي 

اأننا ح�صينيون. بهداه لكي ي�صدق علينا 
وهذا اختبار ق�صري لبع�س اجلوانب العملية التي تربطنا باحل�صني )عليه 
)عليه  به  ات�صالنا  وثاقة  مدى  لنكت�صف  اليومّية،  حياتنا  يف  ال�صالم( 
التي  احلالة  على  اأ�ّصر  فقط  تعاىل،  اهلل  �صمح  ل  عنه  البعد  اأو  ال�صالم( 

توافق حقيقة ما اأنت عليه:

الر�صالة  تبني  علينا  يفر�س  ال�صالم(  )عليه  احل�صني  اىل  النت�صاب   
ال�صالم(  )عليه  احل�صني  الإمام  حتّملها  التي  امل�صوؤولية  وحتمل  احل�صينية 
ال�صلطان  على  ال�صكوت  وعدم  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  يف 

اجلائر، وتطبيق كّل مفردات الدين الإلهي، فهل اأنت مّمن:
أ يطّبق كّل ذلك بحذافريه على نف�صه واأهله وَمن حوله من املجتمع؟

ب يطّبق بع�صًا من ذلك على نف�صه واأهله فقط؟
ج يطّبق بع�صًا من ذلك على نف�صه فقط؟

 ينتف�س احل�صينيون قبل اأيام حمّرم احلرام بالإعداد للموكب الذي 
احل�صينية  اأو  اجلامع  يف  اأو  عملهم  دائرة  يف  اأو  �صكناهم  منطقة  يخ�ّس 

الذْين يرتادونهما عادة، فهل اأنت من:
أ القائمني عليها عملّيًا وماّدّيًا؟

ب امل�صاهمني فيها عملّيًا فقط؟
ج امل�صاهمني فيها ماّدّيًا فقط؟

)عليه  احل�صني  لق�صية  العاطفي  اجلانب  على  الكثري  ننفق  اإننا   
وتطبيق  ن�صر  يف  والإعالمي  الفكري  اجلانب  يف  فّكرنا  فهل  ال�صالم(، 

الق�صّية احل�صينية: اأهداف 
أ كاإن ن�صرع يف تاأليف كتاب اأو ن�صاهم ماّدّيًا يف طبعه.

ب كاإن نكتب مقاًل ونن�صره يف اإحدى الو�صائل الإعالمية.
ج نهّم يف عمل ما على هذا ال�صعيد ولكن ل ُنوّفق.

اأبي عبداهلل  املوىل  زيارة  التي وردْت يف احلّث على  الأحاديث  اإّن     
احل�صني )عليه ال�صالم( اأكرث من اأن حُت�صر، مِلا لها من الأ�صرار العظيمة 

والثواب الوفري والآثار املعنوية على روحية الزائرين له، فهل اأنت مّمن:
املنا�صبات  وباقي  ليايل اجلمع  ال�صالم( يف  زيارته )عليه  يواظب على  أ 

ُي�صتحّب فيها زيارته؟  التي 
ب تزوره فقط يف املنا�صبات الكبرية التي ُي�صتحّب فيها زيارته؟

ج تزوره يف العام اأو العامني مّرة؟

 حينما تت�صّرف وتقف اأمام ال�صريح املقّد�س فهل اأنت مّمن:
اأمامك نور احل�صني وت�صت�صعر يف قلبك وجوده الطاهر فتتّذكر  أ ميتثل   
اأجلها  من  التي  النبيلة  والأهداف  وتعاىل(  )تبارك  اهلل  اجتاه  تق�صريك 
هو  بها  مّر  التي  واملحن  امل�صائب  تلك  وتتذّكر  املقّد�س،  املوىل  ا�صت�صهد 

واأهل بيته الأطهار وت�صّلم عليه بقلب منك�صر خا�صع؟
ب يتذّكر تلك امل�صائب واملحن التي مّر بها هو واأهل بيته الأطهار وت�صّلم 

عليه بقلب منك�صر خا�صع؟
ج يقراأ الزيارة وين�صرف؟

الآداب  فيها  يتعّلم  للم�صلم،  احلياة  مدر�صة  هو  احل�صيني  املجل�س     
الت�صال  �صبيل  وهو  حياته،  يف  يحتاجه  ما  وكّل  والجتماعية  الإ�صالمية 

بالإمام احل�صني )عليه ال�صالم( فهل اأنت مّمن:
أ يوؤ�ص�س املجال�س ويواظب على ح�صورها ويدعو لها؟

ب يواظب على ح�صورها؟
ج يح�صرها يف بع�س الأحيان؟

 اإن البكاء على احل�صني )عليه ال�صالم( لي�س هدفًا، ولكن تاأبى العيون 
وكيف  الذهن،  لدى  الطف  واقعة  �صورة  عند ح�صول  الدمع  تذرف  اأن  اإل 
حرمة  بهتك  الإ�صالم  حرمة  هتك  وا�صت�صعار  ال�صالم(،  )عليه  قتله  كان 

املوىل اأبي عبداهلل )عليه ال�صالم(، فهل عينك:
وتفا�صيل  ال�صالم(  )عليه  احل�صني  ذكر  مبجّرد  الدمع  تذرف  أ 

• عبدالرحمن الالمي
هل    اأنت ح�شينّي 
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امل�صيبة؟
ب تذرف الدمع حينما ت�صمع بتفا�صيل امل�صيبة؟

ج تذرف الدمع اأحيانًا اإذا كان اأ�صلوب قارئ املجل�س موؤّثرًا؟

يف  وخ�صو�صًا  ح�صينّيًا،  دائمًا  يكون  اأن  عليه  امل�صلم  الإن�صان  اإن     
ولبّد  ة،  خا�صّ اأجواء  لها  و�صفرـ  احلرام  حمّرم  �صهري  ـ  احل�صني  اأيام 
ال�صحك  وهجران  فيها  الكاآبة  واعتياد  احلزين  باللون  ال�صطباغ  من 
متع  عن  والن�صراف  اهلل،  ير�صي  ل  مبا  القلب  اإ�صغال  وعدم  وامل�صّليات، 
الر�صول  نوا�صي  وبهذا  م�صابهم،  يف  البيت  اأهل  مع  والنغما�س  الدنيا، 
الأكرم )�صلى اهلل عليه واآله و�صّلم( واآله الأطهار )عليهم ال�صالم(، فهل 

اأنت مّمن:
اإّل  ُيرى  ول  بيته  اأرجاء  يف  وين�صره  ال�صواد  ويلب�س  امل�صّليات  يهجر  أ 

حزينًا؟
ب يلب�س ال�صواد وين�صره يف اأرجاء بيته فقط؟

ج ل يهتّم لهذا الأمر كثريًا وقد يلب�س ال�صواد يف يوم عا�صوراء؟

طيلة  الأول  احل�صيني  وهو  ال�صالم(  )عليه  ال�صجاد  الإمام  كان     
تذّكر  املاء  له  ُقّدم  فاإذا  املفجعة،  الطّف  �صور  تراوده  ال�صريفة،  حياته 
عط�س احل�صني فخلطه بدموع عينيه واإذا ُقّدم له الأكل تذّكر جوع الأطفال 
والن�صاء يف ذلك اليوم، واإذا راأى الق�صابني يذبحون ال�صاة تذّكر كيف ُذبح 

اأبوه عط�صانًا، وغريها من امل�صاهد املوؤملة، فهل اأنت مّمن:
ال�صالم(،  )عليه  عبداهلل  اأبي  املوىل  على  بال�صالم  املاء  �صرب  ينهْون     

أ

وي�صت�صعرون حرارة ال�صدر التي ل تربد حينما ُيذكر ا�صمه عندهم؟
ال�صالم(  )عليه  عبداهلل  اأبي  املوىل  على  بال�صالم  املاء  �صرب  ينهْون  ب 

فقط؟
مع  والعاطفي  النف�صي  ال�صتح�صار  من  امل�صتوى  هذا  اىل  ت�صل  مل  ج 

احل�صينية؟ الق�صية 

اأغ�صاله غ�صل زيارة احل�صني  اإذا دخل احلّمام ي�صيف اىل  بع�صنا     
اأو �صعد اىل اأعاله وزار  )عليه ال�صالم( واإذا خرج منه تو�ّصط باحة داره 

الزيارة املخت�صرة لالإمام احل�صني )عليه ال�صالم(، فهل اأنت مّمن:
أ يواظب على ذلك كّلما دخل احلّمام؟

ب فقط يف ليايل اجلمع؟
ج فقط حينما تق�صد ال�صريح املقّد�س؟

النتيجة:
احل�صينية  بالق�صية  ارتباطها  مدى  النف�س  اختبار  من  اجلولة  هذه  بعد 
التي  النقاط  جنمع  ال�صالم(  )عليه  احل�صني  الإمام  باأهداف  وتعّلقها 
ب يعادل )7(  أ يعادل )10( نقاط، وفرع  ح�صلنا عليها، علمًا اأّن فرع 

ج يعادل )5( نقاط. نقاط، وفرع 

وهلل  اأنك  على  يدّل   )100( اىل   )90( من  النقاط  على  ح�صولك  اإّن 
الثبات  لك  اهلل  ون�صاأل  احل�صيني  للنهج  واملحّبني  احل�صينيني  من  احلمد 

على هذا اخلط، وح�صرك مع اأن�صار احل�صني )عليهم ال�صالم(.

واإّن ح�صولك على )70( اىل ما دون )90( يدّل على اأنك ت�صري يف اخلّط 
احل�صيني املبارك، ولكّنك حتتاج اىل املراجعة املتكّررة لنف�صك لكي تزيد 

من قربك لالإمام احل�صني )عليه ال�صالم(.

اأما َمن ح�صل على ما دون )70( فلنا معه وقفة طويلة:
لو �صاألنا اأنف�صنا ماذا قدم لنا احل�صني؟ لكان اجلواب فورًا: قّدم احل�صني 
)عليه ال�صالم( كّل �صيء. قّدم نف�صه الزكية، قّدم نحره على املذبح، قّدم 
غ�صل  بال  اأيام  ثالثة  كربالء  رم�صاء  على  ولل�صلب  اخليل  حلوافر  ج�صده 
اأهله  قّدم  علينا،  به  يبخل  الر�صيع مل  الطفل  اأولده حتى  قّدم  ول غطاء، 
واأقرباءه واأ�صحابه قرابني هلل كّل ذلك من اأجل اإذكاء الروح يف اأج�صادنا 

لنثور على الباطل والنحراف، واإ�صعال جذوة احلق من جديد.
ال�صالم(؟  )عليه  للح�صني  نحن  قدمنا  ماذا  ثانية  اأنف�صنا  �صاألنا  ولو 
واجلواب اأننا مل نقّدم �صيئًا ُيعتّد به يف معادلة العطاء هذه ول قْدر اأمنلة! 
لالإمام  مدينون  اأننا  لوجدنا  اأنف�صنا،  مع  احلقيقية  احلالة  نعي�س  لو 
احل�صني )عليه ال�صالم( الكثري الكثري، ولو قدمنا اأنف�صنا قربانًا له )عليه 
)عليه  له  بزيارة  يبخل  اأن  اأحدنا  من  ي�صّح  فهل  حّقه،  وّفينا  ملا  ال�صالم( 
اأحد  �صائاًل  ال�صالم(  )عليه  الباقر  يقول  اإذ  مّرة،  العام  يف  ولو  ال�صالم( 
ع�صر  �صتة  قلت:  ال�صالم(؟  )عليه  احل�صني  قرب  وبني  بينكم  كم  اأ�صحابه: 
اأجفاكم!  ما  قال:  ل،  قلت:  تاأتونه؟  ما  اأو  ال�صالم(:  )عليه  قال  فر�صخًا، 
اأو  يح�صره  اأو  ماأمتًا  يقيم  باأن  اأحدنا  يتكّل  اأو  الزيارات(،  )�س5/كامل 
)عليه  ال�صادق  الإمام  فهذا  ال�صواد،  يلب�س  اأن  اأو  موكب  يف  ي�صارك  اأن 
نعم  قال:  وتتحدثون؟  جتتمعون  ُف�صيل  يا  اأ�صحابه:  لأحد  يقول  ال�صالم( 
تلك  اإن  واهلل  اأمرنا،  اأحيا  اأمرنا رحم اهلل من  اأحيوا  الإمام:  قال  �صيدي، 

اأحبها.  املجال�س 
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مزار م�شلم بن عقيل..
عبق اإلهي يزّين البوابة ال�صرقية مل�صجد الكوفة

• ح�صني النعمة 

م�صلم بن عقيل م�صتودع ثقِة احل�صني عليه ال�صالم وخا�صته، وهو اأول ال�صهداء، 
الم( �صفريًا له اإىل الكوفة، للتاأكد من حقيقة الو�صع  اأر�صله الإمام )عليه ال�صَّ
الذي �صورته ر�صائل الكوفة اإليه، واأخذ البيعة له فقتل وهاين بن عروة يف يوم 

عرفة.
ويف التا�صُع من ذي احلجة عام �صتون للهجرة، اأ�صت�صهد ُم�صلم )عليه ال�صالم(، 
ويف نف�س اليوم الذي ا�صت�صهَد فيه، اأُخرج هاين بن عروة املرادي من ال�صجن، 
و�صربت عنقه يف �صوق الغنم، وهاين اأحد م�صايخ الكوفة الذين مل ينكثوا البيعة 
مع م�صلم بن عقيل، فاأمَر ابن زياد )لعنة اهلل عليه( اأن يجّر ج�صده مع ج�صد 
م�صلم بن عقيل يف اأ�صواق الكوفة، ثم بعث براأ�صيهما اإىل يزيد بن معاوية يف 

ال�صام، ودفنوهما عند ق�صر الإمارة يف حرم امل�صجد بالكوفة.
يقع مرقد ال�صهيدين م�صلم بن عقيل وهاين بن عروة بجوار جدار م�صجد الكوفة 
من جهة ال�صرق، وتعلو ال�صباك الذي يحيط بقرب م�صلم ٍقّبة عالية كانت مغطاة 
بالكا�صي من اخلارج وبعد اأن جدد بناء احلرم، و�صرع يف التجديد والتو�صع عام 

1965م، اإذ و�صع الرواق املحيط بال�صريح كما مت تو�صيع جوانبه الأخرى..

وقد مت زخرفة اجلدران الداخلية للحرم والقبة باملرايا باأ�صكال تدعو اىل البهجة 
وال�صرور، فيما زينت اجلدران من اخلارج بالذهب بعد اأن و�صع ال�صحن املمتد 
بني �صريح م�صلم بن عقيل وقرب هاين بن عروة، ببناء اأروقة فيه، وذلك عام 

1960 م لتكون للمرقدين �صورًا ..
قبة �صفري احل�صني م�صلم بن عقيل )عليهما ال�صالم( كما تظهر من م�صجد 
الكوفة، �صاخمة، تتك�صر على �صفائحها الذهبية اأ�صعة ال�صم�س، ت�صري اإىل �صمو 
جمد �صاحبها وما حظي به  )عليه ال�صالم( من منازل الرفعة يف دار الدنيا ، 
والآخرة  حيث �صجله اهلل يف �صجل ال�صهداء ، خالدا مع الأنبياء وال�صديقني ، 
وهو حمط اأنظار حمّبي بيت النبوة من م�صارق الأر�س ومغاربها،  اأما فيما يخ�س 
�صرية حياته فقد ذكر املوؤرخون ومنهم   الن�صابة البيهقي يف )باب الأن�صاب( اإن 
م�صلم ولد �صنة 25 هجرية، ويذهب اأكرث املوؤرخني واأهل ال�صري الذين كتبوا يف 

واقعة الطف وامتداداتها اإنه ملا ا�صت�صهد كان له من العمر 35 �صنة..
فقد ن�صاأ وترعرع م�صلم يف كنف عمه اأمري املوؤمنني واأبيه عقيل بن اأبي طالب 
)�صالم اهلل عليهم(  ومِلا وجدُه الإمام اأمري املوؤمنني يف م�صلٍم من موؤهالت جتعله 
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  م�شلم بن عقيل
حمط اأنظار حمّبي بيت النبوة من 

م�شارق االأر�ص ومغاربها

يف مقدمة الرجال من ا�صتعداد  للعلم وبطولة و�صهامة فقداأعاَر ه اهتمامًا واأغدَق 
عليه من علومه واأ�صبَح مو�صَع عنايته وجعله احد رجال دولته الذين يعتمد عليهم 

يف املهمات ..
تروم  حينما  والآن 
حل�صرته  الدخول 
املقد�صة فاأن اأول ما يلفت 
انتباهك هو ِعمارة املزار 
تطاأ  اأن  فقبل  الزاهية، 
بقدميِك حدود ما ت�صمى 
بالطارمة جتد لوحة كتب 

عليها )ال�صالم عليك يا �صهيد الدعوة احل�صينية(، ثم اآيات قراآنية �صطرت �صورة 
يا�صني على هياأة حزاٍم على مقدمة املزار ال�صريف..

زر م�صلمًا اإن كنت حقًا م�صـــــــلما         فـــــــــالدين والإميان فيه جت�صما
والثم �صريحًا �صّم اأقد�س هيكٍل         للحق فيـه الأر�س طاولت ال�صما

باب احلرم هذه بني انعكا�صات املرايا وما ت�صفيه من جمالية للمكان املقد�س 
وبني نا�صية الباب التي اأُّطرت بالذهب الذي تباهى دون �صواه باعتالئه واجهة 

مزار م�صلم بن عقيل )�صالم اهلل عليه(..
وقبل اإن تلَج واحة القد�س هذه، تقراأ الزيارة اخلا�صة مب�صلم )عليه ال�صالم( 
التي تتو�صط باَبي احلرم املطهر، وما اأن تنتهي من تالوتك ليت�صح اأمامك قول: 

)ال�صالم عليك ينب عم احل�صني و�صفريه( ثم تنهال عليك الربكات والكرامات، 
فتهج�س عبق الطيب، الذي �صاء اهلل األ يربد، وحيث تزين املكان �صورة النور 
بهياأة حزاٍم من اآياتها املباركة، وبينما اأنت يف اأوج زيارتك تلمح قرب ال�صهيد 
ظلٍم  من  وقع  مبا  ي�صرح 
النازلت  وتوايل  بِه،  وحيف 

على مرِّ الع�صور..
به  حتدُق  ال�صريف  قربه 
مالئكة الرحمن جل  وعال، 
ومكربة،  مهللة  بني  وهي 
الذي  ال�صهيد  قرب  وحيث 
اأزدان بالزخرفة والإبداع يف الت�صميم ت�صكلت �صبابيكه من الف�صة بهياأة اأقوا�س 
بلغ عددها �صتة ع�صرقو�صا، خط فوقها اآيات من �صورة الرحمن، وتعلو اأركانه 
�صتة ع�صر قنديٍل نحا�صي تطالع قبة املزار وت�صافهها اأن اأعلني ظلمة اآل البيت 

)عليهم ال�صالم(..  
واىل جهة الزاوية ال�صرقية مل�صجد الكوفة، وجنوبًا عن قرب م�صلٍم )عليه ال�صالم( 

يرقد املختار الثقفي
من ال�صادقني يف وفائهم لأهل البيت )عليهم ال�صالم( والذي قاد ثورة الثاأر 

لالإمام احل�صني )عليه ال�صالم(..
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من هنا خ�ص�صت جملة 
الرو�صة احل�صينية هذا 
)لقاء  املــو�ــصــوم  الــبــاب 
اأجل  مــن  خطيب(  مــع 
على  ــوء  ــ�ــص ال ت�صليط 
واملنرب  اخلــطــبــاء  دور 
ــي عـــلـــى مر  ــن ــي ــص احلــ�
التاريخ، وقد كان لقاوؤها 
لهذا العدد من اخلطيب 
عقيل  ال�صيخ  احل�صيني 
ـــداأ  ـــــذي ب الـــزبـــيـــدي ال
مــ�ــصــواره اخلــطــابــي يف 
ب�صكل  الــعــمــر  مــقــتــبــل 
اقت�صر  جــــدًا  بــ�ــصــيــط 
على اأبيات لدعبل رحمه اهلل وبع�س منظومات املرحوم عبد احل�صني ال�صرع 
وق�ص�س اأخالقية ، وكان اجلمهور جمموعة من ال�صباب املتحفز دينيًا اأيام 
النظام البائد، حتت �صوء الفانو�س اخلافت ومبنتهى ال�صرية حتى �صار اليوم 
خطيبا معروفا يف معظم حمافظات العراق، وقد انطلق احلوار معه حول روؤيته 
لدور املنرب احل�صيني يف املا�صي واحلا�صر وم�صتقبال، ومدى اإمكانيته بقيادة 
الأمة الإ�صالمية يف مواجهة التحديات وال�صعوبات التي تعرت�س طريقه يف كل 

حلظة، فقال:
يعترب منرب الإمام احل�صني ) عليه ال�صالم( يف كل زمان ومكان حالة وقائية 
للحفاظ على الأمة، فلم يزل املنرب جو�صنًا يحمي ذمار الأمة ، بل هو اأ�صبه ما 
يكون بجندي مرابط على ثغور العقيدة الأ�صيلة والأخالق ال�صامية، والتعاليم 

الفا�صلة التي جاء بها الدين احلنيف .
ولقد اأ�صتطاع هذا املنرب مع طول املدة وامتداد الدرب اأن يجتاز العقبات الكوؤود 
اأراده  اأبقاء الأمة بن�صابها الذي  التي اعرت�صت ول تزال تعرت�س طريقة يف 
لها اأهل البيت عليهم ال�صالم و اإرجاع من تنكب الطريق ، وهو قادر على درء 
التحديات بالنظر اإىل اأ�صالة النتماء و�صدق الدعوة وعمق املعرفة التي مل تقف 
عند حدود ، وبالتايل فاملنرب قادر على النهو�س بالأمة و و�صعها على اأعتاب 

الن�صر ب�صرط قابلية القابل ، واإل فال ميكن ذلك ومن املوؤ�صف اإن كثريا من 
املنابر ل تزال تعمل على درء املفا�صد دون جلب امل�صالح لكرثة املعاول التي 

تعمل لإرجاع املجتمع اإىل الوراء ، وكما قال ال�صاعر :
 متى يبلغ البنيان يومًا اأ�صده ** اإذا كنت تبني وغري يهدُم 

وموازين  معايري  عمل  لكل  اأن  املعروف  من  الحسينية:   الروضة 
حتدد من خاللها درجات النجاح والف�شل, فما هي براأيكم يف مدان 
بقراءتها  تن�شحون  التي  امل�شادر  هي  وما  ع��ام,  ب�شكل  اخلطابة 

خ�شو�شا للخطباء احل�شينيني؟  
املظروفات  عن  التعبري  اأ�صا�س  على  يقوم  فن  اخلطابة  الزبيدي:  الشيخ 
 ، عاملة  باملتلقي  تاأثريها  �صالل  ترتك  اإبداعية  ب�صورة  امل�صرتكة  املعرفية 
فاخلطيب اإذن يلزم اأن يكون ذا ح�ٍس مرهف وذائقة اأدبية �صليمة، تعتمد على 
خزيٍن علمي متميز كمًا ونوعًا ولبد اأن يتوا�صل اخلطيب مع املطالعة الدائمة 
ل�صتى اأنواع الفنون، هذه هي اأدوات اخلطيب الناجح وقبل هذا كله ل ُبد اأن يكون 
اخلطيب حائزًا على الإخال�س هلل تعاىل وال�صدق العملي فيما يدعو اإليه وهذا 
الأخري ميثل روح اخلطابة فبغريه تكون باردة غري فعالة ، اأما بخ�صو�س نوع 

الكتب التي يلزمه مطالعتها 
فـــال غــنــى لــلــخــطــيــب عن 
املطالعة يف جميع العلوم، مع 
الإمكان، �صاحلها وطاحلها 
التمييز  على  ـــادرًا  ق ليكون 
وفنونها  الــعــلــوم  اأنــــواع  بــني 

ومو�صوعاتها.
الحسينية:   الروضة 
ممار�شة  م��ن  ف��رتة  بعد 
اخلطابة تتكون و�شائج 
اخلطيب  ب���ني  ع��الق��ة 
والنا�ص فهل من ال�شحيح 
اأن تنح�شر تلك الو�شائج 
مبا يقدمه لهم عرب املنرب 
اأم تتعداها اإىل ن�شاطات 

املنرب احل�شيني 

• حوار:ح�صني ال�صالمي

ال�صيخ عقيل الزبيدي:

جندي مرابط على ثغور 
العقيدة االأ�شيلة

على مدى القرون  مار�س املنب احل�شيني دورا رائدا 
يف تثبيت جذور الأمة الإ�شالمية واملحافظة عليها من 
القتالع اأو الذبول عب حماولت اأعداء الإ�شالم التي 
اتخذت العديد من الأ�شكال ومار�شت �شتى الأ�شاليب 

للنيل من هذه العقيدة احلقة.
املتميز والبارز  وكان خلطباء املنب احل�شيني الدور 
على  والإبقاء  احلنيف  الدين  هذا  مبادئ  اإر�شاء  يف 
جذوتها وقادة يف �شدور النا�س رغم و�شاو�س �شياطني 

الإن�س واجلن ومغريات احلياة املادية املختلفة.

ل غنــى للخطــيب عـن 
املطالعة يف جميع العلوم، 
�ساحلها  ــان،  ــك الإم مــع 
وطاحلها ليكون قادراً على 
العلوم  اأنواع  بني  التمييز 

وفنونها ومو�سوعاتها
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اأخرى كق�شاء حوائجهم وحل م�شاكلهم, مع املحافظة على متابعة 
درو�شه ون�شاطاته احلياتية املتعلقة بالعلم وباملنرب احل�شيني كعلوم 

اأهل البيت عليهم ال�شالم؟
الروحي  بالرابط  بالأ�صا�س  تتمثل  املتكونة  العالقة  اإن  الزبيدي:  الشيخ 
فاخلطيب يحمل �صبغة روحية في�صبح يف نظر النا�س – ويف الواقع اإن �صاء 
اآل حممد  – ممثال للحوزة العلمية واملراجع وبالتايل فهو يحكي ثقافة  اهلل 
�صلوات اهلل و�صالمه عليهم، اإ�صافة اإىل الإخال�س الذي يجعل الكالم اخلارج 
ال�صعي  اإىل �صرورة  اإ�صافة   ، اأكرث ل�صوقًا يف نفو�س اجلماهري  من اخلطيب 
لالندماج مع املجتمع يف كثري من جزئياته ، وال�صعوبة تكمن يف التوفيق بني 
تلك املفردات ولكن ) من اآمن باخللف جاد بالعطية ( ، وقبل الولوج يف هذه 
النقطة املهمة ل بد من التو�صيح باأن املبالغة اأمر ن�صبي فقد يعترب الأمر الواحد 
مبالغة عند �صخ�س ولي�س كذلك عند اآخر فهي تختلف باختالف النا�س لذا 
لبد من الرجوع اإىل اأ�صحاب ال�صاأن يف كل فن لتحديد ما هو اأ�صيل وما هو 
البع�س  �صماه  واإن  والآخــرة،  الدنيا  اأمور  املاأمونون على  املراجع  وهم  دخيل، 
مبالغٌة ، فلي�س من ال�صحيح اأن نتعامل مع الأخبار الواردة بروح انهزامية فان 
لها اأثرا خطريا يف دفع النخبة اإىل ا�صتهالك عقيدتهم يف عقيدة الآخر ف�صاًل 

عن غريهم .
الروضة الحسينية:  �شمعنا من البع�ص اأن هناك ق�شورا اأو غفلة من 

خطباء املنرب حول الق�شية املهدوية وعدم الرتكيز عليها؟
هي  بل  فقط،  باملنرب  مناطة  غري  املهدوية  الق�صية  اإن  الزبيدي:  الشيخ 
والندوات  وامل�صابقات  والتاأليف  كاملحا�صرات  التبليغ  و�صائل  جميع  م�صوؤولية 
دون  املفردة  هذه  على  اأكــرب  ب�صكل  التاأكيد  ينبغي  هذا  مع  ولكن   ، احلوارية 
الإحلاح غري املدرو�س ، فاإن املراد منا اأن ل نن�صى اإمامنا بتاتًا ، مع التاأكيد 
على نقطة مهمة تتمثل بعدم الن�صياق وراء التوقيت والفرتا�س كما ن�صمع من 
البع�س – مع الأ�صف ال�صديد – وهذا م�صمون ا�صتفدته من بع�س الأعالم – 

اأدام اهلل تعاىل ظلهم - .
املنابر  من  بع�شا  هناك  اأن  البع�ص  يالحظ  الحسينية:   الروضة 
تكون ذات �شبغة باهتة اأو تاأثري �شعيف, فهل ميكن معاجلة ذلك 

وعرب اأية و�شيلة ميكن اأن يتم ذلك؟ 
الشيخ الزبيدي: هذا النقد له م�صاحة وا�صعة من الواقع ، واإذا علمنا اإن 
النا�س يف الغالب تعمل بالعقل اجلمعي زال عجبنا من جتمهر النا�س حول بع�س 
اأن يقيم  اأجل عالج هذه امل�صاألة ل بد للخطيب  املنابر من هذا النوع ، ومن 
نف�صه ، ويكون منكرًا لذاته ، متهمًا اإياها غري مكرث من احلديث عن جتاربه 
ال�صخ�صية ، من�صبًا على التتبع والتحقيق والتدقيق النافع، كما اأن هناك الكثري 
من امل�صكالت التي تواجه اخلطيب ومن اأهمها غياب الدعم املعنوي يف كثري من 
الأحيان بل هناك نوع من املفاهيم اخلاطئة القائمة على الف�صل بني اخلطيب 
وبني التفوق العلمي، والكثري غري هذا ، واحلل ميكن اأخذه على ما اعتقد عرب 
موؤ�ص�صة جتمع اخلطباء ويقوم عليها اأهل الف�صل واخلربة مع مراعاة اأن ترتبط 

باملرجعية الدينية والعمل على اأ�صا�س املركزية .

�إرها�صة قلم

اأ�صبحت القنوات الناطقة بالعربية من اأقوى �صبل التطبيع الثقايف الذي �صعت 
وت�صعى اإليه دول ال�صرق والغرب على ال�صواء يف النفتاح نحو العامل العربي، 
فاأم�صت قناة احلرة-بفرعيها احلرة واحلرة عراق- الأمريكيتني، ت�صخ خمتلف 
املواد الإعالمية الداعية لالنفتاح والإ�صالح ال�صيا�صي والقت�صادي، ومن ثم 
حذت هذا احلذو جهات دولية اأخرى فافتتحت ال�صني قناتها الناطقة بالعربية 
وبعدها فرن�صا )فران�س 24( وتلتها رو�صيا )رو�صيا اليوم( واأخريا تركيا، ورغم 
كانت  اأنها  اإل  متاأخرًة  بالعربية  الناطقة  قناتها  لفتح  بادرت  قد  الأخرية  اأن 
ال�صباقة ل�صخ امل�صل�صالت والأفالم املدبلجة التي اأ�صبح لها تاأثري كبري خيَم 
على �صرائح عديدة من املجتمع وخا�صة ال�صباب والأطفال، فاأ�صبحت جمتمعات 
عربية باأكملها ُتدمن متابعة امل�صل�صالت الجتماعية الرتكية التي تعتمد اإثارة 
الغرائز بطرق بعيدة عن الدين والأخالق الفا�صلة، وتعتمد اأبطاًل جمرمني 
وفا�صدين وقتلة، وت�صورهم على اأنهم �صباب طيبون يتمتعون مب�صاعر ال�صدق 
وقد وقعوا �صحايا لأنا�س �صريرين، فيما تبث بني هذه امل�صاهد �صموم التحلل 
الجتماعي والأخالقي مب�صاهد متطرفة ومطّولة باأ�صلوب طرح بطيء جدا يعمل 

على غر�س تلك اللقطات يف ذهن املتلقي الكبري ف�صال عن ال�صاب اأو الطفل.
وقد بداأت تاأثريات هذه امل�صل�صالت تلقي بظاللها الفعلية على واقع املجتمعات 
العربية، وما حالة النتحار التي اأقدم عليها طفل تون�صي يف حماولة لتقليد اأحد 
امل�صاهد يف م�صل�صل تركي ُيعر�س على قناة تون�س ال�صابعة اإل م�صداق حلجم 
اخلطر الذي يداهم بيوتنا دون اأن ندرك قوته و�صطوة تاأثريه. ومل يِفد الوالدة 
النتحار هو حماولته حماكاة م�صهد  اإىل  ابنها  دفع  “ما  اإن  قولها  املفجوعة 
انتحار اأحد اأبطال م�صل�صل تركي.” يف حني اأكد اأ�صدقاء الطفل املُنتحر ولعُه 

بذلك امل�صل�صل الذي يحمل عنوان “دموع الورد”.
وهذا لي�س حادثًا يتيمًا فقد اأقدَم طفل اإماراتي على النتحار بنف�س الطريقة، 
وقالت ال�صرطة اإنه” لفَّ رقبته بحزام اعتاَد ا�صتخدامه حَلزم كتبه املدر�صية 
وعّلَق نف�صه يف �صتارة الغرفة وفارق احلياة على الفور”. يف حني عزْت الأم ذلك 
اإىل رغبة طفلها يف تقليد م�صهد انتحار ل�صخ�صية يف نف�س امل�صل�صل املذكور...
نحن ندرك اأن التزاماتنا تتكاثر، وتتعاظم معها الهموم والتحديات احلياتية، 
ولكن ما يجب اأن ل نتخلى عنه اأبدا هو اأ�صلوب تربية الأطفال ال�صليم واحلر�س 
عليهم من الثقافات الدخيلة، وهذا ي�صتدعي منا اأن ل جنعل من التلفزيون 
حا�صنة لالأطفال ملجرد اأننا �صنتخل�س من �صو�صائهم وم�صاك�صاتهم، فنكون 
قد تركناهم باأيدي وح�س ثقايف ل يعطف على ال�صغري ول يعرتف بحدود مع 

الكبري. 

وح�ص 
الثقافات 
الدخيلة

   �صباح الطالقاين
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• ال�صيد احمد بن علي حممود �صرف 
الدين

• مواليد اليمن عام )1952م(
اأهل البيت 1985. • اعتنق مذهب 

هدايةوثبات

ولد ال�صيد احمد الدينفي يف مدينة )�صبام( التي يبلغ 
عدد �صكانها )18( مليون ن�صمة تقريبًا، وي�صكل امل�صلمون 
الثالثة  املذاهب  ويعتنقون  منهم،   )%98( ن�صبته  ما 

التالية: ال�صافعية، الزيدية، ال�صماعيلية.
وقد ن�صاأ ال�صيد احمد م�صلمًا زيدّي املذهب، ول يخفى 
على احد اأن �صعة الطالع والثقافة العالية واملتابعة ملا 
يدور يف العامل توفر لل�صخ�س ر�صيدًا علميًا جيدًا، كما 
انها تفتح امامه اآفاقًا رحبة يف جمايل التحليل واملقارنة 
وعدم  العلمي  والتتبع  املو�صوعية  تكون  ان  �صريطة 

التع�صب هو اجلو امل�صيطر على البحث.
 وقد توفركل كل ذلك لل�صيد احمد بن علي، فهو حمامي 
انه يتقن  وي�صغل من�صب)امني( منطقة اجلراف،كما 
�صفره  اىل  بال�صافة  والنكليزية،هذا  العربية  اللغتني 

لعدد من البلدان.
كما كان كثري املطالعة ويف �صتى املوا�صيع كـ)التاريخ، 
التف�صري، احلديث( ومن خمتلف الجتاهات  العقائد، 
و املدار�س، وهذا ماجعله يطلع على ثقافة مذهب اهل 
الطرح  يف  ا�صياعهم  ومنهج  ال�صالم(  )عليهم  البيت 
التالية  وال�صتدلل، فاأثرت فيه كتب وموؤلفات العالم 

ا�صماوؤهم:
1- ال�صيد عبداحل�صني �صرف الدين.

2- العالمة الميني.
3- المام اخلوئي.

4- المام اخلميني.
5- ال�صهيد ال�صدر.

6- العالمة الطباطبائي.
7- ال�صيخ مغنية.

8- ال�صيخ ال�صبحاين.
الأ�صلوب  حيث  من  هوؤلء  بني  وا�صحًا  الفرق  ووجد 
وال�صب  ال�صتم  اأ�صلوبه  َمْن  بنَي  و  والتتبع،  واملو�صوعية 
الفرقة  بذور  ون�صر  التكفري  �صكوك  توزيع  ومو�صوعه 

ورمي الكالم على عواهنه!!

وهنا اتخذ القرار امل�صريي الذي ميثل انعطافًا تامًا يف 
الثقل  باعتبارها  الطاهرة  العرتة  طريق  ف�صلك  حياته 
الخر الذي تركه ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه واآله و�صّلم( 
ل  الذي  العظيم  يقول:)فالقراآن  الكرمي،  القراآن  بعد 
ياأتيه الباطل، موؤيد ملنهج املذهب ال�صيعي الإمامي الثني 
ع�صري، واإين اأرى واأ�صاهد بناءه العجيب للعقائد والذي 
)عليهم  الطهار  اأئمتنا  نهج  اأمتًا،  ول  عوجًا  فيه  لي�س 

ال�صالم( وهو نهج القراآن الكرمي(. 
هذا هو حكمه على مذهب الت�صيع، اأما حكمه على اتباع 
يف  فهم  الآخرون  ن�صه:)اأما  فهاك  الخرى  املدار�س 
ظالم دام�س ل يعلمون اأين البدء واأين اخلتم- ويح�صبون 
انهم يح�صنون �صنعًا- بدون دليل يوؤيد ح�صبانهم، ولكنه 

اتباع الهوى(.
وهكذا ا�صتب�صر ال�صيد احمد بن علي �صرف الدين يف 
عامل  اىل  بذلك  لينتقل  عام)1985م(  �صنعاء  مدينة 

النور وي�صتم�صك بالعروة الوثقى.
اإنه �شيق االأفق مع اال�شف

عند ما يعجز البع�س عن رد الدليل بالدليل ويرى نف�صه 
بع�صها  اأ�صاليب  اىل  يلجاأ  حرجة  زاوية  يف  حم�صورًا 
جاهلية، كاأ�صلوب املقاطعة الذي تعر�س له النبي)�صلى 
الدعوة  اإبان  والها�صميون  و�صّلم(  واآله  عليه  اهلل 
ال�صديد  ال�صف  مع  يتكرر  المرنراه  وهذا  ال�صالمية، 
مع معظم الخوة الذين ا�صتب�صروا وا�صتناروا بنوراأهل 
بيت الع�صمة والطهارة، ويف هذا ال�صدد يتحدث ال�صيد 
احمد فيقول:)ان امل�صايقات وامل�صاعب بعد ال�صتب�صار 
كثرية ول حت�صى.. فاإن العداء وامل�صايقة ظاهرة من 
حيث ابتعادهم عني.. لأين اإمامي اثنا ع�صري..( فهذا 
الكرمي  فالقراآن  �صيء،  يف  ال�صالم  من  لي�س  التعامل 
يدعو اىل اجلدل بالتي هي اأح�صن ويدعو للتدبر والتفكر 
ومن ثم �صلوك الطريق )ذلك هدى اهلل يهدي به من 

ي�صاء من عباده..( )النعام: 88(.

القراآن الكرمي يدعو اىل اجلدل بالتي 
هي اأح�شن ويدعو للتدبر والتفكر ومن 

ثم �شلوك الطريق

• هيئة التحرير

التكافل االجتماعي يف �شمري املوؤمنني

رجب الأ�صّب  1431 الرو�شة احل�شينية46



التكافل االجتماعي يف �شمري املوؤمنني

اأكدت  التي كّونت دعائم احل�صارة الإ�صالمية، حيث  اأهم الأ�ص�س  التكافل الجتماعي من  ُيعترب مبداأ 
العديد من الآيات القراآنية الكرمية، والأحاديث ال�صريفة على �صرورة التعاون على الرب والإح�صان يف 
�صبيل خلق جمتمع متوازن يحر�س الكل فيه على العي�س بكرامة وم�صاركة الآخرين همومهم واأفراحهم 

واأحزانهم وم�صاعدتهم يف اأوقات ال�صدة..
يف العراق عانت العديد من ال�صرائح منذ فرتات حكم النظام البائد من �صظف العي�س، الذي كان مرافقا 
للحروب املتعددة التي افتعلها ذلك النظام، وبالنظر اإىل ق�صور اجلهد احلكومي احلايل يف اإبداء امل�صاعدة 
الكافية لهذه ال�صرائح، فاإن املجتمع عمومًا ُمطاَلب بتفعيل مبداأ التكافل الجتماعي الذي هو اأحد اأ�ص�س 
النظام الإ�صالمي املعتَمدة يف �صبيل اإ�صاعة العدل وامل�صاواة وروح التاآخي والبذل يف �صبيل اهلل. فما نراه 

قليال ول ي�صتحق اأن ُيعطى ممكن اأن يكون كثريا باإذن 
اهلل اإذا ما مت جمعه وتوجيهه بالوجهة ال�صحيحة ملنفعة 

الفقراء واملعوزين من بني جلدتنا..
وبهذا اخل�صو�س تطرَق ممثل املرجعية الدينية العليا 
ال�صيد احمد  وخطيب جمعة كربالء املقد�صة �صماحة 
التي  اجلمعة  �صالة  من  الثانية  خطبته  يف  ال�صايف 
ال�صريف يف 29جمادي  ال�صحن احل�صيني  اأقيمت يف 
حالة  اإىل  14-5-2010م،  املوافق  1431هـ  الأوىل 
وا�صعة  قطاعات  منها  تعاين  التي  والأمرا�س  الفقر 
من ال�صعب العراقي قائال:" اإن امل�صاكل التي تع�صف 
بنا بحاجة اإىل جهود متوا�صلة ومن قبل اجلميع حللها 
والتغلب عليها، واحلال اإن ال�صعب العراقي �صعب عجنته 

التجارب و�صقلته احلوادث و�صرّيت منه �صعبا 
اأبيا فيه من ال�صهامة ما ميكن التكال 

عليه". 
واأ�صاف ال�صيد ال�صايف:" 

موارد  من  الكثري 

 املائدة/2
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ف�صول  من  واملق�صود  املعا�س  ف�صول  فيها  عي�صنا 
على  �صرفها  يتم  التي  الكمالية  الأمور  هي  املعا�س 
الإن�صان وعائلته، ولكن لو مت تقلي�صها �صتوفر بع�س 
املال ميكن ال�صتعانة به خلدمة الآخرين، واحلاجة 
اإن�صانية نحن باأم�ّس  اإىل امل�صاعر اجلماعية خ�صلة 
احلاجة اإليها يف الظرف الراهن.. فالإن�صان املحتاج 
�صُي�َصر طبعًا اإذا طرق بابه طارق واأعطاه بع�س املال.. 
وهذه النماذج من الب�صر كثرية يف العراق، وعندنا 
من الإخوة املي�صورين ما ميكن اأن يتنازل عن بع�س 
القليلة  املبالغ  هذه  جتمع  وعندما  املعا�س،  ف�صول 
جتد اأنها يف مدة �صهر مثاًل ت�صبح مبلغًا ينفع الإخوة 

املحتاجني". 
اإننا  للعامل  نثبت  ولكي  قائال:"  �صماحته  وا�صتطرد 
�صعب متما�صك ولكي نثبت لل�صيا�صيني اإننا على وئام 
والإح�صان  والرب  باخلري  وتوا�س  ومتا�صك  ووحدة 
ولكي نكون من طالب الآخرة ون�صتغل فر�س اخلري 
ال�صانحة، علينا جميعا اإن مند يد العون وامل�صاعدة 
مبر�س  واملبتلى  العي�س  �صظف  من  يعاين  من  لكل 
ب�صورة  احلياة  يف  حقه  ممار�صة  عن  اأعياه  ع�صال 
طبيعية، لعل ال�صيا�صي �صيخجل من نف�صه عندما يرى 

هذه الأ�صياء.. 
التكافل االجتماعي من دعائم االإ�شالم

و�صرَح ال�صيخ عقيل الفتالوي م�صوؤول �صعبة التوجيه 
التكافل  حيثيات  احل�صيني  املخيم  ق�صم  يف  الديني 
قائاًل،" ل يخفى اأن يف القراآن وال�صنة النبوية وتعاليم 
اأهل البيت عليهم ال�صالم تاأكيد كبري وم�صتمر على 

م�صداق  هو  الذي  الجتماعي،  بالتكافل  ندعوه  ما 
للخم�س والزكاة".

ل�صان  على  الآية  نقراأ  عندما  الفتالوي،"  واأ�صاف 
نبي اهلل عي�صى عليه وعلى نبينا واله اأف�صل ال�صالة 
وال�صالم )اأو�صاين بال�صالة والزكاة( فمن هذه الآية 
اهلل  يدي  بني  يقف  عندما  الإن�صان  اأن  على  ن�صتدل 
�صبحان وتعاىل فاإن هناك ركيزة تقربه اأكرث اإىل اهلل 
عز وجل وهي ركيزة الزكاة، مع العلم اأن كل ما لدى 
الإن�صان هو من اهلل، ولكن اهلل يريدنا بهذا املقدار 
اأن نخرج حق معلوما للفقراء، لأن النتيجة هي اكتفاء 
املجتمع والق�صاء على اآفة الفقر الذي يولد اأمرا�صا 

اجتماعية ل ح�صر لها".
الجتماعي  التكافل  م�صالة  اإذن  الفتالوي،"  وتابع 
جمتمع  خلق  اإىل  تهدف  نبوية  و�صّنة  اإلهية  ق�صية 
ال�صدد  هذا  ويف  وال�صتقرار،  بالعز  يرفل  متكامل 
يقول �صماحة اآية اهلل العظمى ال�صيد علي احل�صيني 
"َمن كان عنده حقوق �صرعية  ال�صي�صتاين دام ظله 
فليعطها للفقراء يدًا بيد والأقربون اأوىل باملعروف".

التكافل يف �شمري املوؤمنني..
وتفاعال مع نهج املرجعية العليا يف بث ثقافة التعاون 
والتكافل الجتماعي ذهَب العديد من زائري كربالء 
املقد�صة الذين التقت بهم جملة )الرو�صة احل�صينية( 
اإىل تاأييد هذا النهج الداعي للعدالة واحلفاظ على 

الأخالق الإ�صالمية ال�صامية. 
حمافظة  من  احمد  الكرمي  عبد  الزائر  فقال 
الديوانية،" التكافل الجتماعي اأهم �صيء دعا اإليه 
ديننا احلنيف وخا�صة يف املجتمع الذي ينت�صر فيه 
الفقر والعوز". م�صيفا" ان جمتمعنا اليوم يف اأ�صد 
احلاجة اإىل تطبيق تعاليم اأئمتنا الأطهار التي عملوا 

على تثبيتها بني امل�صلمني".
و�صاركه الراأي احلاج قا�صم علي، من النجف، فقال،" 
حيث  ع�صيبة  بظروف  الفرتة  هذه  يف  منر  نحن 

وتدخالت  والتكفرييني  الإرهاب  قوى  علينا  تكالبت 
واعز  تزيد من �صفك دمائنا دون  التي  دول اجلوار 
احلاجة  اأم�ّس  يف  فنحن  ولهذا  اأخالقي،  ول  ديني 
للحاقدين  نثبت  لكي  بيننا  فيما  والتعاون  للتكاتف 
اأننا �صعب ي�صتحق العي�س بحرية وكرامة وازدهار اإن 
ُهم كّفوا اأذاهم عّنا وتركونا و�صاأننافيما اأكد الزائر 
علينا  مّرت  قد  انه"  ال�صكرجي،  م�صطفى  احلاج 
نحن �صيعة اأهل البيت عليهم ال�صالم ظروف قا�صية 
قّلما مرت على اأحد يف العامل، حيث مار�س الإرهاب 
وخطف  والتهجري  والذبح  والقتل  الإجرام  اأنواع  كل 
ملا  وتعاوننا  و�صربنا  تكاتفنا  ولول  بحقنا،  الأطفال 
حت�صنت اأحوالنا يف الأعوام الأخرية، ". م�صريا اإىل 
قد  باهلل  واإمياننا  ومرجعيتنا  باأئمتنا  مت�ُصكنا  اأن" 
جعلنا من ال�صابرين املحت�صبني والفائزين اإن �صاء 

اهلل..."
فرتة  الب�صرة،" منذ  من  ح�صني  علي  الزائر  وقال 
جمموعة  مع  اأواظب  البائد  النظام  �صقوط  قبل  ما 
من املوؤمنني على زيارة كربالء املقد�صة، ويف �صبيل 
ذلك نتعاون دائما من اجل اإجناح زيارتنا في�صاعد 
بع�صنا البع�س يف م�صاريف الزيارة واملاأكل من اجل 

ان ي�صملنا جميعا الثواب والأجر". 
  وتابع علي،" اأعتقد ان ق�صية التكافل الجتماعي 
هي الطريقة الوحيدة التي ن�صتطيع بها الق�صاء على 
الفقر والعوز واحلرمان.. ويجب ان ي�صاعد الغني مّنا 
الفقري وهناك طرق كثرية ت�صب يف هذا املعنى، يعني 
اأن املي�صورين مّنا ي�صتطيع جزء منهم ان يكفل بع�س 
املتعففة..  العوائل  ي�صاعد  الخر  واجلزء  اليتامى 

وهكذا نق�صي على اآفة الفقر".

كل ما لدى االإن�شان هو من اهلل, ولكن اهلل يريدنا بهذا املقدار اأن 
نخرج حق معلوما للفقراء...

جمتمعنا اليوم يف اأ�سد احلاجة اإىل تطبيق تعاليم 
اأئمتنا الأطهار ومنها ق�سية التكافل الجتماعي 

التي عملوا على تثبيتها بني امل�سلمني".

ال�صيخ عقيل الفتالوي



امل�شت�شرقون
والتعاطف مع االإ�شالم

 كان للم�صت�صرقني دور كبري يف نقل ر�صالة الإ�صالم اإىل العامل. وكان 
ذلك على وجهني: فمنهم من كان متحامال على الإ�صالم والر�صول 
حممد)�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( خ�صو�صا وامل�صلمني ب�صكل عام، 
وبذلك نقلوا الإ�صالم م�صوها. لكن ذلك مل مينع من اأن يكون البع�س 
منهم من�صفا لهذه الر�صالة العظيمة بعد اأن ا�صت�صفوا من كونها ر�صالة 
عظيمة موجهة  لبني الب�صر كافة،وبذلك كان النقل اأمينا اإىل حد ما.

        ومن هوؤلء امل�صت�صرقني املن�صفني امل�صت�صرق النكليزي �صري 
 Sir Thomas Walker Arnold اآرنولد  ووكر  توما�س 
1864-1930(. وقد ورد يف املو�صوعة العربية املي�صرة)طبعة2001( 
والإن�صاف.   باحلياد  الإ�صالم  تاريخ  عن  كتاباته  تت�صم  ن�صه:  ما 
امل�صت�صرقني  )مو�صوعة  بدوي يف  الرحمن  عبد  املرحوم  عنه  ويقول 

طبعة2003( ما ن�صه: م�صت�صرق اإنكليزي متعاطف مع الإ�صالم. 
       نال اآرنولد تعليمه يف مدر�صة بِلموثPlymouth الثانوية. بعدها 
 City of London School انتقل اإىل مدر�صة مدينة لندن
عام 1880للدرا�صة فيها. ومن ثم انتقل اإىل جامعة كيمربج عام1882 
حيث �صجعه كل من اأدورد بيل�س كورل ووليم روبرت�صون �صمث على 

اخلو�س يف الدرا�صات ال�صرقية. 
        ويف الهند قام بتدري�س الفل�صفة الإ�صالمية ملدة ع�صر �صنوات فتحت 
اأمامه اآفاقا �صا�صعة عن الإ�صالم. وقد قام بن�صر تعاليم الإ�صالم بني 
مريديه من النكليز والهنود. وبداأ يرتدي الزي الإ�صالمي املعتاد لدى 
منها جتديد  الهدف  كان  واألف جمعية)الواجب(  الهنود.  امل�صلمني 
الأوروبي  والفكر  الإ�صالمية  الثقافة  بني  الإ�صالم عن طريق اجلمع 
 Theاحلديث. ويف ذلك احلني األف كتابه الأول )الدعوة الإ�صالمية
Preaching of Islam( عام1896. ثم عني اأ�صتاذا للفل�صفة 
يف كلية مدينة لهور. وقد تتلمذ على يديه هناك ال�صاعر الكبري حممد 
اإقبال الالهوري الذي كان يتبنى فكرة اإن�صاء دولة م�صتقلة للم�صلمني 

الهنود با�صم باك�صتان.
        عاد اآرنولد اإىل لندن عام 1904، وقام بتدري�س اللغة العربية يف 
جامعة لندن. وقد دعته جامعة القاهرة)اجلامعة امل�صرية اآنذاك( 
ليكون اأ�صتاذا زائرا عام1930. فقام بالتدري�س بق�صم التاريخ فيها. 
ثم عاد اإىل لندن يف ذلك العام، وتويف فيها اإثر نوبة قلبية مفاجئة وهو 

يف ال�صاد�صة وال�صتني من العمر.
        يعود ال�صبب يف قلة اإنتاجه العلمي اإىل ان�صغالته بالأعمال الإدارية. 
وقد ترجم كتابه)الدعوة الإ�صالمية( اإىل اللغتني الرتكية والأوردية، 

ويف الأربعينات اإىل العربية.
 The( عام1902 هو )وعندما كان يف الهند، األف كتيبا عن )املعتزلة
 The(..اخلالفة عن   كتابا  األف  اأنه  كما   .)Mu'tazllah
 The( ال�صالمي(  )الدين  بكتاب  اأعقبه  ثم   ،   Caliphate
Islamic Faith (عام1928. وقد اإ�صرتك يف و�صع )مو�صوعة 
الدين والأخالق( بكتابة بع�س املواد. وقد كتب عدة مقالت يف )دائرة 
املعارف الإ�صالمية(. كما ا�صرتك مع ال�صاعر والناقد الفني لورن�س 

بنيون يف و�صع جملد بعنوان)الر�صامون يف البالط  ( عام1921. 
 Paintingال�صالم يف  هي)الت�صوير  عميقة  درا�صة  له  و 
 Theال�صالمي )الكتاب  اأي�صا  وله   .1928 عام   )in Islam
Islamic Book ( عام1929 بال�صرتاك مع امل�صت�صرق النم�صاوي 
درا�صة  وله  الإ�صالمية.  الفنون  تاريخ  يف  املخت�س  كروهمان  اأدولف 
 Bihzad and ور�صومه يف خمطوط ظفرنامة  )بهزاد  بعنوان 
his Paintings in the Zafarnamah(عام1930. 
الفنون  يف  واجلديد  القدمي  العهدين  عن  )حما�صرات  له  اأن  كما 
 The Old and New Testamentالدينية الإ�صالمية
وفاته  بعد  ن�صرت  وقد   )in Muslim Religious Art

عام1932.

   د.حميد ح�صون بجية
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املعلِّم والطالب
طرفان يف وحدة اجتماعية متكاملة

يف كل جمتمع فئة وظيفتها اأن تف�صر للمواطنني الظواهر الطبيعية، النف�صية، 
الجتماعية، تو�صح لهم ما يحيط بهم من م�صكالت واأزمات، لأنها متلك 
اأنواعا خا�صة من املعرفة، تو�صلت اإليها عن طريق التب�صر، املثاقفة، البحث 
العلمي، اإنها قد ن�صقت جهودها، نظمت فعالياتها لإمناء الرتاث احل�صاري 

عن طريق تنوير املواطنني واإخ�صاب معرفتهم، تلك هي طبقة املثقفني.
يتميز املثقفون عن غريهم مبواقفهم العلمية، باجتاهاتهم الفكرية املختلفة، بل 
واملت�صاربة يف بحوثهم بغية الو�صول اىل اأكرث احللول ثمرة، اأقلها كلفة، دون اأن 
يفر�صوا �صلفا وجهة نظر معينة، اأو اأن ميرروا من خرم �صيق كل ما يالحظون 
من وقائع وحوادث، لأنهم قد نذروا حياتهم خلدمة املعرفة، للدفاع عن حرية 

البحث وال�صتق�صاء، اأوقفوا اأنف�صهم لزدهار الإنتاج الفكري واملعريف.
لي�س  لت�صمل دور اجتماعي،  وا�صع  ت�صتعمل مبعنى  اأن  كلمة )مثقف( يجب 
اإىل �صخ�صية كاملة، طاملا امتزج دور املثقف بدوره كمواطن. هناك و�صائج 
وثيقة بني دور املثقف وبني الهيئة الجتماعية التي ينتمي اإليها، فكلما ازدادت 
احلاجة اإليه ب�صبب ما يتمتع به من خ�صائ�س لإجناز دوره، فانه ي�صغل مكانة 
للقيام بذلك  الواجب.  اجتماعية متنحه بع�س احلق، وتفر�س عليه بع�س 
يتطلب منه اأن يحيط اإحاطة كافية بطبيعة دوره، فان كان �صطحي املعرفة، 
�صحل املادة، �صيق التفكري، جديب اخليال، اعتربته الهيئة الجتماعية غري 

لئق بالدور املناط به.
م�صوؤولية التغيري الجتماعي

يعد املعلم واملدر�س لهذا العمل مبح�س رغبته، اأحيانا تدفعه الظروف القاهرة 
دفعا لهذا الإعداد. الطالب كذلك، خملوق ير�صله البيت اأول الأمر اىل املدر�صة 
على غري اإرادته يف كثري من الأحيان. فاملدر�س حممل باآثار طفولته، ما يطراأ 
يف اأدوار منوه من م�صكالت، تت�صرب اىل �صعوره مب�صئولياته ور�صالته، كذلك 
وحدة  منهما  كل  يكون  يتقابالن  عندما   طرفان  واملعلم  الطالب  الطالب. 
معقدة، وراءها تاريخ طويل جدا. عمل املعلم دون كثري من الأعمال، ذو نهاية 
غري حم�صو�صة كاملهند�س الذي ميكنه اأن يرى ت�صميمه بعد فرتة ق�صرية 

ويبقى �صاخ�صا.. مثل ج�صر.  
ميكن اعتبار املعلمني، املدر�صني، الأ�صاتذة، طالب الكليات من فئة املثقفني، 
لأنهم ينتمون اىل موؤ�ص�صة اجتماعية اأخذت على عاتقها املحافظة على الرتاث 

احل�صاري الإن�صاين ونقله من جيل اىل جيل. 
يربز دور املثقف يف املجتمع، من خالل تنظيم عالقاتنا كمواطنني يف هيئة 

ن�صتطيع  ل  فيها درجة  القيمي  الت�صادم  بلغ  �صاذة،  بو�صعية  متمدنة، متر 
اأن نحدد بدقة مواقفنا اإزاء امل�صكالت الناجمة من تعقد احلياة وحركتها، 
املنعك�صة اآثارها يف الأدوار التي تقوم بها، يف املكانات التي ن�صغلها، فال ميكن 
للمثقفني، ول يح�صن بهم اأن يوقفوا اأقالمهم، يهبوا اإنتاجهم لرتويج نوع معني 
تو�صيع �صقة  الأمة،  ورائها بذر بذور النحالل يف  الدعاية، يق�صد من  من 
اخلالف بني اأبنائها، خا�صة اإذا ف�صل املثقفون اجللو�س على التل، تاركني 
املواطنني حيارى يتخبطون يف نزاع القيم واملواقف الآخذ يف الزدياد، يوما 
بعد يوم، اأو اأنهم جمدوا على وجهات نظرهم، ل يقبلون مبادلة الراأي، ظانني 

اإن  ما لديهم هو ال�صواب واإن ما عند غريهم هو ال�صالل.
مطارحة الراأي 

جهة  من  وباجلزاء  جهة،  من  بالطاعة  تتقوم  التي  ال�صريعة  يعني  الدين؛ 
ثانية. ون�صتو�صح هذا عندما يحكم دين اهلل يف الزواج، ال�صيا�صة، القت�صاد، 
الجتماع، احلقوق.. كذلك يف الرتبية والتعليم وال�صحة، بعدها ل ترون هناك 
مري�صا اإل نادرا جدا. كم مليون مري�س نف�صي، فقري، عاطل عن العمل، معلم 
غري ملتزم، طالب مت�صرب من الدرا�صة والقائمة تطول وت�صري اىل ظواهر 
اجتماعية تكبد بلد م�صلم مثل العراق هذه الزمة الكارثية، نت�صاءل، لو كان 

املجتمع قريبا من اهلل تعاىل فهل يحدث ذلك؟
وقد تطرق الإمام علي عليه ال�صالم الذي كانت الدولة الإ�صالمية يف وقت 
خالفته متتد على م�صاحة خم�صني دولة بجغرافية اليوم، اإىل حال الفقراء 
اأو اليمامة من ل طمع له بالقر�س ول عهد له  فكان يقول:" لعل باحلجاز 

بال�صبع، اَو اأبيت مبطانا وحويل بطونا غرثى"..
اأنه عليه ال�صالم فقط )يحتمل( اأن يكون هناك اإن�صان واحد هكذا! رغم اأن 
فرتة حكومته كانت ق�صرية، مليئة بال�صطرابات، احلروب، الفنت الداخلية 
التي اأثارها الأعداء.. لكنه طّبَق دين اهلل. فما كنَت جتد يف ذلك البلد وغريه 

فقريا. 
الإمام عليه ال�صالم على �صدة احتياطه، دقته، اإتقانه يف الكالم ي�صرح بهذا، 
مع وجود �صهود كرث، مناف�صني كرث، مت�صيدين باملاء العكر، فانه اإذا كان يف 
كالمه اأدنى مبالغة، كان يقوم احدهم ويعرت�س، ويقول: كال هناك فقراء 

وبكرثة.
الآن من يقول اإىل امل�صوؤول، الطبيب، العامل، املعلم، الطالب.. اأي م�صوؤول،" ان 

املخالفات يف ازدياد، من يت�صدى لها؟.

 عبد الكرمي العامري-باحث اجتماعي
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اإّن الإخفاق هو اإحدى النتيجتني بعد خو�س اأّي �صباق اأو القيام باأّي عمل، 
النتائج  ظهور  اأيام  وهذه  الإخفاق،  اأو  النجاح  هي  النتيجة  تكون  فاإما 
المتحانية لأولدنا فمنهم َمن جنح وبتفّوق ومنهم َمن اأخفق )َر�َصَب( يف 

بع�س الدرو�س.
لكّل نتيجة مقّدمات واأ�صباب هّياأْت لها، ومن الأخطاء الكبرية التي نقرتفها 
بحّق اأبنائنا هو اأن نقف موقفًا �صلبّيًا حينما نراهم يلعقون �صّم هزميتهم 
ونتيجة اإخفاقهم م�صت�صلمني للف�صل الذي يلّفهم واحلزن الذي يخّيم عليهم 
والأمرا�س  للعقد  فري�صة  وي�صبحون  وانطواء  عزلة  يف  اأوقاتهم  يق�صون 

النف�صية.
ومن الأخطاء الفاح�صة اأن نكون نحن �صببًا يف و�صولهم اىل هذه النتيجة من 
�صوء التعامل معهم وعدم التاأّمل يف اأحوالهم واتخاذ ما يلزم لكّل حالة، ثّم 
نكيل عليهم ال�صتائم واألفاظ التوبيخ النابية ونتهمهم بالق�صور وعدم املنفعة 
متاهات  يف  بهم  ونرمي  والإحباط  الياأ�س  نفو�صهم  يف  ونزرع  �صيء  كّل  يف 

النحراف واىل ما ل ُيحمد عقباه.
اأّما املوقف الإيجابي الذي لبّد اأن نتقّم�صه ملثل هذه احلالت هو احت�صانهم 
كما نحت�صن املري�س من اأبنائنا ونرعاه رعاية خا�صة، نعّلمه اأّن النجاح ل 
ال�صمود،  روح  نف�صه  ونزرع يف  الف�صل،  من  بعد حماولت عديدة  اإّل  ياأتي 
ونعّوده على تكرار املحاولة، ونقلع من ذهنه املفردات ال�صلبية كالياأ�س والف�صل 
وغريها، وُنظهر له مكامن القّوة يف �صخ�صيته من الفتّوة واحليوية واقتباله 
طريق  يف  لل�صائرين  ولبّد  ينتظره،  طوياًل  م�صوارًا  واأّن  الطموح،  العمري 
وجنل�س  هممهم،  و�صحذ  عزميتهم  لختبار  العرثات  يواجهوا  اأن  النجاح 
معهم لنتاأّمل بروّية اأ�صباب التلكوؤ احلا�صل وت�صخي�س مكامن الق�صور وو�صع 

احللول الناجعة لها.
ومن الأ�صباب الرئي�صية لنتكا�صتهم يف الدرا�صة والتي يت�صاوى فيها اأبناوؤنا 

هي:
• فقدان الأمل مب�صتقبلهم، وهذا من اأهّم الأ�صباب التي توؤّدي اىل التيه 
واحلرية وال�صياع، فمن ال�صروري اأن نزرع يف اأنف�صهم حّب التعّلم والتفّوق 
والتدّرج على �صّلم التعليم، ونبنّي لهم حاجة البلد اىل قدراتهم غدًا حينما 

يتخّرجون، ونلّوح لهم باملردودات املاّدية املرتّتبة على ذلك.
• امللل وال�صعور بالعجز، فال ن�صمح اأن يت�صّرب اىل نفو�صهم امللل، وجنعلهم 
يدركون اأّن طريق النجاح حمفوف بالتعب والعناء و�صهر الليايل وال�صرب على 

وعثاء احلياة املادية واملعنوية.
تعبنا  الذي  بنائنا  يف  ينخر  الذي  ال�صوء  �صديق  اأو  ال�صيئة،  ال�صحبة   •
واأعطينا قّوتنا وتفكرينا من اأجله، وجهد �صنوات العمر املريرة، فتاأتي ال�صاعة 
التي ُيجرب فيها اأحد اأولدنا اأن ي�صاحب هذا ال�صديق الذي ُفر�س اأن يجل�س 
بجنبه يف ال�صّف اأو اجتمع معه م�صادفة يف مكان ما فيكت�صب منه اخلطاأ 
والفعل الرذيل والعادات ال�صيئة، واإّن من ال�صعوبة البالغة التدخل يف اختيار 
�صّن  يف  فالفرد  عليهم،  الأ�صدقاء  من  معنّي  نوع  فر�س  اأو  لهم  الأ�صدقاء 
املراهقة ل يحّب اأن ُيجرب على فعل اأو اأن مُيلى عليه، لذا يجب اأن ننتبه اىل 
اإمالءاتنا على اأولدنا يف هذه املرحلة التي لها متطلباتها وح�صا�صيتها، فنجد 
البن يعتّز بنف�صه ويعتّد ب�صخ�صيته ويحاول تطوير قدراته العقلية واجل�صدية 

والبحث عن ذاته وا�صتقالليته.
للدنيا  تنفع م�صادقته  الإن�صان، وهناك من  ال�صديق �صرورة يف حياة  اإّن 
والآخرة، وهناك َمن ت�صّر معا�صرته ول تنفع، ولبّد لنا من اأن نو�صح ذلك 
لأولدنا بي�صر وليونة، فمن النا�س الأحمق ، والبخيل ، والفاجر ، والكّذاب ، 
والديوث واملخّنث وغري ذلك من الأ�صناف التي يحّذرنا اهلل )تبارك وتعاىل( 
واآل البيت من معا�صرتهم  اإذ يقول اهلل تعاىل: ) َواإذا َراأْيَت الَّذيَن َيخو�صوَن 
يف اآياِتنا َفاأْعِر�ْس َعْنُهْم َحتَّى َيخو�صوا يف َحديث َغرْيُه ( ، ويقول �صبحانه: 
�صوِل �َصبيال (،  َخْذُت َمَع الرَّ امِلُ َعلى َيَدْيِه َيقوُل يا َلْيَتني اتَّ ) َيْوَم َيَع�سُّ الظَّ
ْكِر َبْعَد اأْن جاَءين  لَّني َعِن الذِّ ِخْذ ُفالنًا َخليال َلَقْد اأ�صَ )يا َوْيَلتي َلْيَتني مَلْ اأتَّ
ْيطاُن ِلالإْن�صاِن َخذول( ويقول الر�صول الأكرم )�صلى اهلل عليه واآله  َوكاَن ال�صَّ
و�صّلم(: )اأحكم النا�س من فّر من جّهال النا�س( واإّن املرء يعرف بقرينه، 
اإذ يقول الأمري )عليه ال�صالم(: )من ا�صتبه عليكم اأمره ومل تعرفوا دينه 

فانظروا اإىل خلطائه(.

   عبد الرحمن الالمي

ملاذا يخفق اأبناوؤنا 
يف االمتحانات ؟؟
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يعالج  اأجد مو�صوعًا  املحلية، مل  املقالت يف �صحافتنا  لأغلب  من خالل مطالعتي 
م�صاألة م�صاهدة الأطفال اإىل الف�صائيات املخ�ص�صة لهم من اأقطار الأر�س ل من 
اإل ما ندر، وما يخ�س م�صوؤولية توجيه  ال�صلبية  الناحية  الإيجابية ول من  الناحية 
وتربية الأطفال وما يقع على عاتق الآباء، فال بد من اأن يراقبوا �صلوكيات اأطفالهم 
هذه  يف  الإعالم  و�صائل  فاإن  وبالواقع  عندهم،  الوقت  به  ي�صمح  ما  خالل  من 
الف�صائيات ي�صتخدمون كلمة )ثقافة( وباملعنى الذي يكون كذلك يف معظم الكتابات 
)الأنرثوبولوجية( والذي يق�صد به بوجه عام اأ�صلوب احلياة ال�صائد يف املجتمع، وقد 
يفر�س على املجتمع اأمناطًا جديدة من ال�صلوك والقيم الجتماعية والأخالقية مل 
تكن �صائدة من قبل، ونحن يف جمتمعنا الذي يختلف مبزاياه وقيمه العريقة، حيث 
ن�صعى اإىل تاأ�صيل الهوية الإ�صالمية وتر�صيخ مبادئ وقيم القراآن الكرمي وما جاء به 

نبينا امل�صطفى حممد �صلى اهلل عليه واله و�صارت عليه عرتته الطاهرة.
 ونحن نالحظ بال �صك يف وقتنا احلا�صر اإىل الإن�صان امل�صلم والعربي بوجه خا�س 
وننظر اإىل الفاق امل�صتقبلية واملتغريات التي حت�صل من وراء ذلك والت�صوي�س لأذهان 
الأطفال، فعليه يجب علينا ل من الناحية ال�صرعية فقط ولكن من النواحي الأخالقية 
وعلماء  والرتبويني  والأمهات  الآباء  من  وخا�صة  بالأطفال  الهتمام  والجتماعية، 
النف�س وامل�صوؤولني عن موؤ�ص�صاتنا الثقافية والجتماعية لأنها تتعلق مب�صري اأجيالنا 
املقبلة، وقد و�صح ال�صتاذ بهاءالدين الزهوري، مبداأ اأعمار الطفال وتقبل اأذهانهم 
ملا يعر�س يف الف�صائيات من برامج تخت�س بالطفل، ومما جاء به: اإن الأطفال ما 
بني �صن الثالثة وال�صاد�صة يعي�س يف هذه املرحلة يف عامل اأ�صرته باأ�صخا�صها املحيطة 
ويف  ي�صاهدها  التي  والطيور  الليفة  واحليوانات  يقتنيها،  التي  اللعب  وعامل  به، 
هذه املرحلة يعترب الإيقاع والتكرار من عوامل ال�صتمتاع بالن�صبة اإليه، كما جتذب 
انتباههم الأ�صماء امل�صحكة والغريبة واحليوانات التي تتقم�س �صخ�صيات اإن�صانية، 
واأن الأطفال ما بني ال�صاد�صة والتا�صعة يكونون اأكرث اجنذابًا لل�صخ�صيات اخليالية، 
وي�صتطيعون الرتكيز مدة اأطول على اأحداث اأكرث تركيبًا وتعقيدًا تت�صح فيها خطوط 
ال�صراع، بينما الأطفال ما بني التا�صعة والثانية ع�صرة يكون ميلهم اإىل م�صرحيات 
اهتمامهم  ويبداأ  بطولية  اأعماًل  حتقق  التي  الأ�صطورية  اأو  الواقعية  ال�صخ�صيات 

باملو�صوعات التاريخية.
التعط�س  من  نوعًا  يظهرون  ع�صرة  واخلام�صة  ع�صرة  الثانية  بني  ما  الذين  اأما 
التهكمية  للمواقف  ال�صتجابة  قدرة  لديهم  ويتوافر  املثالية  واملعاين  لل�صخ�صيات 
واحلوار ال�صاخن بعد تنامي ح�صيلتهم اللغوية، ولو رجعنا اإىل التحليل العلمي الدقيق 
اأن هذا التقومي املتعارف عليه عامليًا �صليم ودقيق،  ملراحل منو الطفل، فاأننا جند 
ولكن ال�صوؤال الهام الذي يعنينا هو: هل ا�صتطعنا اأن نلبي احتياجات كل عمر من 
اأعمار اأطفالنا طبقًا خل�صائ�س النف�صية واملنحى العقلي والوجداين والجتماعي لكل 

مرحلة؟
 فلذا علينا النجاح ل الف�صل يف معاونة اأطفالنا على التطور والنمو ال�صليم والمر 
يحتاج اإىل برامج من ف�صائيات اإ�صالمية وُكّتاب يلّمون اإملامًا وا�صعًا بعلم تربية الطفل 

وباحلقائق )ال�صيكولوجية( التي تُك�صف من واقع الدرا�صات ال�صاملة لعلماء النف�س.

ف�شائيات االأطفال 
وم�شوؤولية االآباء

عبد ال�صتار جابر الكعبي

تاأمالت

يف واحد من اأوجه التعريف التي تطلق على )البيت( انه جمموعة 
احلياة  �صروف  اأهله  يقي  �صقف  يعلوها  املتداخلة  اجلدران  من 
وعيون املتطفلني وف�صول الغرباء. لكني اأت�صاءل عن فائدة هذه 

اجلدران والأ�صقف اليوم، فاأقول يف قرارة نف�صي، ل فائدة..
قد ي�صتغرب الكثريون هذه الجابة لكن ذلك يحفزين على البوح 
اأكرث فاأقول، يف ال�صابق كان التوا�صل مع العامل اخلارجي بالن�صبة 
للبيت هو جهاز تلفون ار�صي وتلفزيون فيه قنوات ل تتعدى اأ�صابع 
اليد الواحدة، وقد ت�صرتك عدة منازل مل�صاهدة هذه القنوات يف 

تلفزيون واحد.
ويف �صبيل النكتة التي متثل مدى اللتزام باخل�صو�صية والفطرة 
ال�صليمة للعوائل اأتذّكر ان جدتي رحمها اهلل كانت تلب�س )العباءة( 
عندما يظهر املذيع على �صا�صة التلفزيون حياء ، لكن اليوم نرى 
ويبث  العائلية  ينتهك اخل�صو�صية  اأخذ  قد  التكنولوجي  التطور 

الأفكار املختلفة ويزرعها يف النا�س يف عقور م�صاكنهم. 
فنجد الب جال�صا يف ال�صالة واولده بنني وبنات، منهم َمن يلهو 
اأن  اأمام احلا�صوب ل�صاعات دون  بجهازه النقال والخر مت�صمر 
يعرف اأحد ماذا يفعل او مع َمن يتكلم فيما الأم من�صغلة يف املطبخ 

او يف �صوؤون اخرى.
وبعد هذا النتهاك للخ�صو�صية العائلية والذي بدوره يبعث على 
الواحدة  العائلة  اأفراد  بني  ما  العالقة  وبرود  الأ�صري  التفكك 
اأن نت�صاءل عن جدوى اجلدران وفائدتها، طاملا ان  األ يحق لنا 
الغرباء باأفعالهم واأفكارهم ي�صتطيعون اأن يقتحمو ها يف اأي وقت 

ي�صاءون. 
اللتزام  يبقى  اأن  يف  اأمل  هناك  املخاطر  هذه  كل  مع  ولكن 
ي�صتمد  منيعا  �صدًا  فينا  املتجذرة  الأ�صرية  والأعراف  بالتقاليد 
قوته من الرتباط بحبل اهلل املتني وعروته الوثقى من اأهل البيت 
عليهم ال�صالم، من خالل حث الأبناء على التم�صك بقيم الإ�صالم 
جمال�صة  من  الإكثار  يولدها  التي  الفا�صلة  والأخالق  احلنيف 
املوؤمنني يف املحافل القرانية واملجال�س احل�صينية واملواظبة على 

زيارة امل�صاهد امل�صّرفة والدعاء اجلماعي...

ب���ي���وت
ب�����������ال 
ج��دران

   ح�صني ال�صالمي
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   احلاج �صالح اإبراهيم الرفيعي

ال�شباب امل�شلم 
والتقليعات ال�شيئة اجلديدة

اأح�صن  يف  الإن�صان  خلقنا  الرحيم)لقد  الرحمن  اهلل  ب�صم  تعاىل:  قال 
تقومي( ومن خالل هذه الآية الكرمية عرفنا اأن اهلل جل وعال قد اأح�صن 
واأجاد يف خلق الإن�صان وجعله يف اأح�صن هيئة وهيبة واأمره بح�صن التزين 
الالئق به يف امل�صاجد واملنتديات الأدبية والعلمية ويف جميع الأماكن التي 
الآداب  من  مبجموعة  النف�س  تزيني  اإىل  اإ�صافة  املنا�صبات،  يف  يرتادها 
واآداب  وف�صائل  قواعد  على  يقوم  منطقا  لتنتج  الإ�صالمية،  والأخالق 

ال�صمحاء.  الإ�صالمية  وال�صريعة  بالعقيدة  ارتباطا وثيقًا  مرتبطة 
هي  بل  فح�صب  الدين  من  جزًء  لي�صت  الإ�صالم  يف  والأخالق  والآداب 
وهما  احلياة  طريف  كلتا  اليوم  ف�صائيات  يف  ون�صاهد  وروحُه،  جوهرُه 
اخلري وال�صر فباتت الف�صائيات نعمة من جهة ونقمة من اأخرى، ونعمتها 
اأن  ي�صتطيع  والتي  املتي�صرة  برباجمها  فيتجه  بالعلم  اللتزام  يريد  ملن 
ال�صيئ فيها فكثري وعلى  اأما  واأدبه ومعرفته،  ينهل منها ما يح�ّصن علمه 
ال�صيئة  الثقافة  خاللها  من  تربز  والتي  املدبلجة  امل�صل�صالت  تقف  راأ�صه 
اأو  ال�صاب  منها  يتقزز  اأن  يفرت�س  التي  املو�صوعة  والتقليعات  وامليوعة 
لل�صباب  بالن�صبة  الأ�صاور  امللتزم كلب�س  �صبابنا  ال�صابة؛ لأنها دخيلة على 
واملالب�س ال�صيقة التي تظهر مفاتن الن�صاء وال�صباب على ال�صواء، و�صول 

بالن�صاء والعك�س بالعك�س. الت�صبه  اإىل ق�صية 
من  جزء  ذلك  باأن  �صبابنا  معرفة  عدم  يف  تكمن  الكربى  وامل�صيبة 
املوؤامرة املدبرة من اأعدائنا لأبعادهم عن تعاليم دينهم احلنيف، ولي�س 
اأعلنته  اأمثلته ما  ذلك ادعاء باطل بل ماأخوذ من اعرتافاتهم هم، ومن 
الع�صرين  ثورة  اأعقاب  يف  العراق  اإىل  الربيطانية  املوفدة  بيل(  )امل�س 
العراقيني  �صالبة  راأت  حينما  ال�صبيل(،  )اأم  العامة  ي�صميها  وكان 
حتت  جميعًا  النا�س  وحد  الذي  احلنيف  الر�صايل  بدينهم  ومت�صكهم 
)واعت�صموا  يقول  الذي  الكرمي  القراآن  د�صتورها  �صمحاء  اإلهية  �صريعة 
بحبل اهلل جميعًا ول تفرقوا(، فقالت:) اإن العراقيني متم�صكون بقراآنهم 
عن  بال�صكوت  لهم  ي�صمح  ول  باجلهاد  ياأمرهم  الذي  بدينهم  وملتزمون 
الغربية  والإغراءات  اللهو  و�صائل  للعراق  ندخل  اأن  اإل  علينا  فما  الظلم، 
و�صيلة  اأجنح  واإن  دينه،  تعاليم  عن  ونبعده  ال�صعب  هذا  تقاليد  لتحطيم 

لذلك هي اإبعاد املفاهيم الإ�صالمية عن اأذهان النا�صئة(.
وامل�صل�صالت  الهابطة  الأفالم  عرب  احلديثة  الف�صائيات  ت�صتخدمه  وما 
التح�صر  بحجة  التقاليد  عن  والبتعاد  التميع  اإىل  الداعية  املدبلجة 
والتمدن والثقافة وغريها من امل�صطلحات الرنانة، واأن هذا هو بال�صبط 

ما ق�صدته امل�س بيل.
ق�صب  احل�صاري  �صجله  ميلك  وكمجتمع  اأول  اإ�صالمي  كمجتمع  ونحن 
الثقافة  اإذا كانت هذه هي  اأن نقول:  ثانيا علينا جميعا  العامل  ال�صبق يف 
الو�صط  يف  احليوانية  الغرائز  لإ�صعال  دعوة  لأنها  منها  بريئون  فنحن 
ال�صباب  من  كثريًا  لحظت  اأنني  اأنكر  ول  خا�صة،  ال�صبابي  الإن�صاين 
من  اأ�صال  بحذفها  قام  وبع�صهم  تلك  لأقفال  )الرميوت(  ي�صتعملون 
وثقافية  علمية  نافعة  برامج  ولي�صاهدوا  لغريها  ليتحولوا  اجلهاز  قائمة 
اأوليائنا  وتف�صيل  عقيدتنا  تبني  نافعة  ونقا�صات  وحما�صرات  وندوات 
التي  ال�صيطانية  ال�صهواين  الغرائز  على  منت�صرين  ال�صالم(،  )عليهم 

تدعوهم لها تلك القنوات.
وما  الإ�صالم  قبل  حتى  القدم  يف  عريقة  هلل  واحلمد  ح�صارتنا  اإن  كما 
علما  احل�صارة،  هذه  اأدبيات  وقدم  جودة  على  دليل  اإل  حمورابي  م�صلة 
تتقدم  ح�صارتنا  وا�صتمرت  الرافدين  بالد  يف  كان  ُر�صم  حرف  اأول  اإن 
�صيء  كل  وطور  املبارك  الإ�صالم  جاء  حتى  الأعالم  علمائنا  يد  على 
يف  حتى  الإن�صان  حياة  مفا�صل  كل  يف  والأمنى  والأزكى  الأرقى  نحو 
بثقافتنا  ننحو  اأن  اإذن  بنا  فالأجدر  اخلارجي،  ومظهره  الإن�صان  هيئة 
الرذيلة  م�صتوى  اإىل  بها  نهبط  ول  الهيبة،  وح�صن  وال�صرف  العزة  نحو 
تغيري  اأن  كما  البتذال  اإىل  وجنرها  احل�صنة  وهيئاتنا  اأج�صامنا  ون�صوه 
اخللقة اأمر ل ير�صاه لنا ديننا احلنيف اأول ول تر�صاها عادات وتقاليد 
جمتمعنا التي توؤكد على ح�صن اخللق وال�صجاعة والكرم وال�صرف واإقراء 
ال�صيف والذمة والعهد، التي اأهلته ليكون من اأح�صن املجتمعات رقيًا يف 
الأهواء  �صتتلقفنا  منها  وخرجن  حدنا  واإن  واللتزام،  والغرية  الف�صيلة 
الطيبة  التقاليد  من  التام  النفالت  ل�صبابهم  �صهلت  الغربية  والأمزجة 

اإىل الرذائل وال�صقوط يف هاوية الف�صاد والف�صوق.
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مقام راأ�ص احل�شني  يف القاهرة
ودلئل ر�شوخ الت�شّيع • اأعداد :ح�صن هادي ناجي

ان مواالة االمام علي  وحبه يف م�شر �شبق فرتة 
خالفته للم�شلمني

اأحب م�شلمو م�شر اآل البيت )عليهم ال�شالم( 
واأرواحهم منذ قرون م�شت �شبقت  بقلوبهم 
والود  احلب  هذا  يعود  اإذ  الفاطمي,  العهد 
�شدر  اإىل  ال�شالم(  )عليهم  البيت  الأهل 
اال�شالم وفتح اجلي�ص اال�شالمي مل�شر, الذي 
�شّم يف �شفوفه عددًا من ان�شار االمام علي 
له  يجاهرون  كانوا  الذين  ال�شالم(  )عليه 
حبه  واإىل  اإليه  النا�ص  ويدعون  بالوالء 
ذر  اأبو  ومنهم  مانع,  مينعهم  ان  دون  وتوليه 
وابو  الكندي  اال�شود  بن  واملقداد  الغفاري 
ايوب االن�شاري. كما جاء يف تاريخ ال�شيعة 

للعالمة حممد ح�شني املظفر.
ويوؤكد موؤلف تاريخ ال�صيعة: ل بدع لو نقول اإن الت�صيع 
دخل م�صر يف اليوم الذي دخل فيه ال�صالم. وقد 
عّد البع�س تعيني المام علي )عليه ال�صالم( ملحمد 

ابناء  واليًا على م�صر دلياًل على حب  اأبي بكر  بن 
م�صر له ولآله، غري ان ال�صواهد التاريخية تقول ان 
موالة المام علي )عليه ال�صالم( وحبه يف م�صر 
انت�صار  دلئل  ومن  للم�صلمني  خالفته  فرتة  �صبق 
الت�صيع لعلي )عليه ال�صالم( يف م�صر قبل ان يت�صلم 
اخلالفة ما اأورده املقريزي يف خطط م�صر: »وُبعث 
قي�س بن �صعد الن�صاري على م�صر فدخلها م�صتهل 
من  يومئذ  وم�صر  وثالثني،  �صبع  �صنة  الول  ربيع 

جي�س علي )عليه ال�صالم(«. 
ان  بعد  هـ   36 �صنة  حوادث  يف  الثري  ابن  ويقول 
يثبت خطبة مبعوث المام علي )عليه ال�صالم( اإىل 
م�صر التي يدعو فيها اإىل مبايعته )عليه ال�صالم(: 

»فقام النا�س فبايعوه وا�صتقامت م�صر، وبعث عليها 
عماله....«. 

ولقد ادى تعيني حممد بن اأبي بكر وقي�س بن �صعد 
على م�صر املعروف عنهما حبهما لهل البيت)عليهم 
اأهل  ف�صائل  على  اأهلها  تعريف  يف  دورًا  ال�صالم( 
املعنوي  النفوذ  زيادة  اأو  ال�صالم(  )عليهم  البيت 

للت�صيع يف تلك احلا�صرة ال�صالمية. 
وذكر الدكتور ح�صني علي ممتحن يف كتابه )نه�صة 
القرامطة(، كان لظهور الفاطميني يف م�صر بداية 
ثانية لتزايد حب اآل البيت )عليهم ال�صالم( هناك، 
وميثل الفاطميون اإحدى الفرق ال�صماعيلية اخلا�صة، 
لعتقادهم  اللقب  هذا  اأنف�صهم  على  اأطلقوا  وقد 
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ال�صالم(.  الزهراء )عليها  باأنهم من ذرية فاطمة 
ال�صالم(  )عليه  ال�صادق  جعفر  المام  وفاة  فبعد 
توزع اأتباعه على �صت فرق، منها ال�صماعيلية التي 
ال�صالم(  )عليه  ال�صادق  بعد  المام  باأن  اعتقدت 
ولده الكرب اإ�صماعيل، واأنكرت وفاته يف حياة والده 
�صنة 145هـ ، وقالت باأنه املهدي القائم الذي �صيظهر 

لنقاذ اأمته. 
ويعترب عبيداهلّل املهدي الذي انت�صب اإىل حممد بن 
اول  ال�صالم(  )عليه  ال�صادق  جعفر  بن  ا�صماعيل 
�صنة 301  ال�صكندرية  على  ا�صتوىل  فاطمي  خليفة 
عام  و�صكل  م�صر،  فتح  يف  نواياه  عن  وك�صف  هـ، 
308 هـ ال�صل�صلة الفاطمية يف تون�س، ثم و�صع نطاق 
حكمه اإىل م�صر. وقد عّد الفاطميون اأنف�صهم من 
ال�صيعة املوالني لهل البيت )عليهم ال�صالم( وكانت 
حتدوهم رغبة يف اأن يطلق عليهم لقب المام بدًل 

عن اخلليفة ليربهنوا على ميولهم ال�صيعية. 
لالمام  ال�صريف  الراأ�س  ان  املوؤرخني  بع�س  ويعتقد 
احل�صني )عليه ال�صالم( كان مدفونًا يف القد�س ثم 

جيء به فيما بعد اإىل القاهرة*. 
َمَلَك  وقد   ...« املقريزي:  يقول  ال�صعيد  هذا  على 
فدخل  القد�س،  اجليو�س(  اأمري  بن  )الف�صل 
ع�صقالن، وكان بها مكان دار�س فيه راأ�س احل�صني 
بن علي، فاأخرجه وعطره وحمله يف �صفط اإىل اأجّل 
الف�صل  حمل  تكامل  فلما  امل�صهد،  وعّمر  بها،  دار 
الراأ�س ال�صريف على �صدره و�صعى به ما�صيًا اإىل اأن 
اأحّله يف مقّره... وكان حمل الراأ�س اإىل القاهرة من 
ع�صقالن وو�صوله اليها يف يوم الحد ثامن جمادى 
الخرة �صنة ثمان واربعني وخم�صمائة... ويذكر ان 
هذا الراأ�س ال�صريف ملا ُاخرج من امل�صهد بع�صقالن 

وجد دمه مل يجف وله ريح كريح امل�صك«.
ويذكر ابن بطوطة يف الرحلة )21(: »ومن املزارات 
ال�صريفة امل�صهد املقد�س العظيم ال�صاأن حيث راأ�س 
رباط  وعليه  ال�صالم(،  )عليهما  علي  بن  احل�صني 
و�صفائحها  اأبوابه  حلقات  البناء  عجيب  �صخم 
الجالل  ي�صتحق  بناء  الواقع  يف  وهو  الف�صة،  من 
وبها   ...« يقول:  للقد�س  زيارته  وعن  والتعظيم«. 
علي  بن  احل�صني  راأ�س  كان  حيث  ال�صهري،  امل�صهد 
وهو  القاهرة،  اإىل  ينقل  ان  قبل  ال�صالم(،  )عليه 

م�صجد عظيم �صامي العلو...«. 
)عليه  احل�صني  راأ�س  م�صجد  جدران  على  وجتد 
اأهل البيت  اآيات واأحاديث كثرية يف مدح  ال�صالم( 
)عليهم ال�صالم(، منها: »اأحب اأهل بيتي اإيّل احل�صن 
واحل�صني«، و )قل ل اأ�صاألكم عليه اأجرًا اإّل املودة يف 
القربى(. وهذا دليل على عمق حمبة اأهل م�صر لل 

حممد )�صلى اهلل عليه واآله(. 
�صوفية  فرق  اُلخرى  امل�صرية  املدن  يف  ـوتوجد 
توايل المام علي )عليه ال�صالم( وحتب اأهل البيت 
)عليهم ال�صالم( ويذكر كتاب اجلغرافية التاريخية 
والب�صرية لل�صيعة يف العامل ال�صالمي عدة مناطق 
يف م�صر باعتبارها قواعد ملحبي اآل البيت )عليهم 
من  اأهلها  كان  م�صر  يف  اأرمنت  »وقرية  ال�صالم( 
ثم  ال�صعيد،  الطالع  كتاب  ذلك  يذكر  كما  ال�صيعة 

ت�صاءل الت�صيع فيها. 
وقال ابن حوقل: غيالن ابو مروان من اأولد القباط، 
ورئي�س الغيالنية وهي فرقة من ال�صيعة، ويذكر ابن 
القاهرة  ال�صيعة يف  اثني ع�صر من  ثورة  الثري عن 

�صنة 584هـ ، ومناداتهم ب�صعار العلويني«.
مدينة  يف  الت�صّيع  انت�صار  اإىل  الكتاب  ي�صري  كما 
اأ�صوان، ثم انزوائه عنها، وذكر املقد�صي يف القرن 
)الف�صطاط  ق�صبة  اأعلى  �صكان  باأن  ع�صر  الرابع 

و�صندقا (هم من ال�صيعة. 
ان وجود هذا الولء واحلب عند امل�صريني، والدور 
وغريهم  واجلعافرة  وال�صوفية  البهرة  لعبه  الذي 
من املوالني لهل البيت )عليهم ال�صالم( من جهة، 
اأمثال  م�صر  علماء  بع�س  لدى  الفكري  والنفتاح 
ال�صيخ حممود �صلتوت والعالمة حممد الغزايل من 

جهة ُاخرى، وّفر الر�صية املنا�صبة لقيام ن�صاط يف 
م�صر يهدف اإىل التقريب بني املذاهب ال�صالمية. 

ال�صيعة  العلماء  بني  جرت  التي  لالت�صالت  وكان 
للمرجع  الوا�صع  والن�صاط  ال�صبعينات،  يف  وال�صنة 
ال�صيعي اآنذاك اآية اهلّل العظمى الربوجردي يف هذا 
التقريب مب�صر.  دار  تاأ�صي�س  كبرٌي يف  دوٌر  الجتاه 
وكخطوة عملية ل�صتثمار هذه الت�صالت مبا ي�صب 
اهلل(  )رحمه  اأر�صل  ال�صالمية،  المة  �صالح  يف 
العالمة حممد تقي القمي اإىل م�صر، وحّمله ر�صالة 
اإىل �صيخ الزهر يومذاك ال�صيخ جميد �صليم، واأجاب 
باب  وُفتح  الر�صالة،  هذه  على  بدوره  �صليم  ال�صيخ 
املهمني  املركزين  بني هذين  والزيارات  املرا�صالت 
فيما  الت�صالت  هذه  وحققت  وال�صيعي.  ال�صني 
ال�صيخ ح�صن  اأحد علماء م�صر وهو  حققته، زيارة 
احللي  العالمة  كتاب  ون�صر  ايران،  اإىل  الباقوري 
جممع  الطو�صي  ال�صيخ  وتف�صري  النافع  املخت�صر 
جمال�س  الزهر  جامعة  واإقامة  م�صر،  يف  البيان 
العزاء على اأبي عبد اهلّل احل�صني )عليه ال�صالم(. 
ومل مير وقت طويل حتى ُاحلق مو�صوع تدري�س فقه 
املذاهب ال�صالمية يف جامعة الزهر يف املادة الثالثة 

من النظام الداخلي لدار التقريب. 
املنعطف التاريخي املهم الخر الذي قارب بني اأفكار 
اأ�صدرها  التي  الفتوى  هي  وال�صيعة  ال�صنة  العلماء 
رئي�س الزهر ال�صيخ حممود �صلتوت حول جواز التعبد 
باملذهب ال�صيعي، حيث افتى ـ باعتباره اأكرب مرجع 
ر�صمي لهل ال�صنة ـ وبكل �صراحة اأن اتباع املذهب 
اتباع  �صائر  مع  مت�صاوون  ع�صري  الثني  ال�صيعي 
املذاهب ال�صالمية، وميكن لهل ال�صنة واجلماعة 

اإذا �صاوؤوا اّتباع فتاوى علماء ال�صيعة اجلعفرية. 
اإن احلب الذي يكنه اأهل م�صر لهل البيت)عليهم 
ال�صالم،  �صدر  اإىل  تاريخه  يعود  الذي  ال�صالم( 
لزال ينب�س حيًا، ول زالت حية هناك ذكرى فرتة 
وامل�صاهد  ال�صالم(،  علي)عليه  المام  خالفة 
زينب)عليها  للعقيلة  املقد�صة  واملراقد  ال�صريفة 
ال�صالم(، وراأ�س احل�صني)عليه ال�صالم(، وال�صيدة 
اأهل ذلك امل�صر  نفي�صة ومالك ال�صرت، التي تزيد 

حبًا وتعلقًا باآل حممد)�صلى اهلل عليه واآله(.

ظهور الفاطميني يف م�شر بداية ثانية لتزايد 
حب اآل البيت  هناك
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• �صعر: احلاج ح�صني �صادق

حّكِم العقَل لرتقى • طالب عبا�س الظاهر
املعروفة  اأجنا�صه  يف  الأدبي  الن�س  تقييم  يف  الفنية  الروؤية  اإن 
من  وغريها  واملقالة،  والرواية  وامل�صرحية  والق�صة  كالق�صيدة 
املو�صوعي  التقييم  اإىل  لها  الحتكام  ينبغي  الأخرى،  الأدب  �صروب 
، ل اأن تبقى خا�صعة- مثلما هو حا�صل- ملجرد الحتكام اإىل ذائقة 
متلقيها، واجتهاداته ال�صخ�صية، املنبثقة اأ�صا�صًا من خالل ما يحمله 
من مواريث اجتماعية اأوًل، ومن ثم ما تنطوي عليه خلفيته الثقافية 
ثانيًا، م�صافًا اإليهما ما يطراأ با�صتمرار من تاأثري م�صتجدات الع�صر 
م�صتوى  على  �صواء  واحلداثة،  الزمن  ل�صرورات  وال�صتجابة  الفنية، 
الذائقة الفردية، اأو عرب حتولت الوعي اجلمعي نحو هذا الجتاه اأو 
ذاك، وهما- بال ريب- ذوا معطيات متفاوتة، ومتغرية من �صخ�س اإىل 
�صخ�س، ومتحولة من زمن اإىل اآخر، ناهيك عن متظهرات الفن ذاته، 
املتنامية اأبدًا عرب تاأثرها بثقافات ال�صعوب والأمم الأخرى، وتاأثريها 
على واقع جمتمعاتها الأ�صلية، فهيكل الق�صيدة العمودية-على �صبيل 
ال�صكل  من  متحوًل  العربية  الكتابة  يف  حتولت  بعدة  مّر  قد  املثال- 
با�صرتاطات  العربية،  الق�صيدة  �صطري  يف  )الكال�صيكي(  التقليدي 
الوزن والقافية اإىل �صعر التفعيلة املقت�صر على الوزن فقط، من دون 
اللتزام ب�صرط القافية املوحدة، ومن ثم و�صوًل اإىل رف�س ال�صرطني 
معًا ، عرب التحرر من قيدهما يف ق�صيدة النرث، بيد اإن ال�صعرية مل 
الق�صيدة  اأن�صار  بع�س  �صكلها،وبقي  تغري  ملجرد  الق�صيدة  تغادر 
الكال�صيكية، ل ي�صتطيعون اإلغاء ق�صيدة النرث، رغم حتفظهم ال�صديد 

عليها، وبقي احلداثيون ينظرون بعني ال�صاأم نحو الق�صيدة القدمية.
الأدب  دون �صروب  مثالنا من  ال�صعر يف  تناولنا جلن�س  اإن موجبات 
واأجنا�صه الأخرى،ل يخ�صع ملجرد الرغبة ال�صخ�صية اأو العتباط يف 
التناول،بقدر كون ال�صعر متاأ�صال يف الذائقة العربية، ملا ميثله من عمق 
يف تاريخنا الأدبي من بني اأجنا�س الأدب الأخرى، احلديثة ن�صبيًا مقارنة 
والأكرث  ثباتًا،  والأقدم  مو�صوعًا،  الأو�صح  اإذن  فهو  العربي،  بال�صعر 
اتزانًا، لذلك �صارت له اأطره املعروفة وقوانينه التي ل ميكن اأن يخرج 
عنها، وبالرغم من كل ذلك،بقي للذائقة ال�صخ�صية تقييمها،باأف�صلية 
هذا ال�صكل على ذاك، من دون الحتكام اإىل مو�صوعية التقييم،وهي 
يف راأينا الب�صيط؛ ينبغي اأن تنظر اإىل قوة ال�صعرية يف الق�صيدة باأي 

قالب �صبها ال�صاعر.
اأخريًا اأقول، اإذا ما كان يف ال�صعر على وجه التحديد، ورغم كل تاريخه 
احلافل بالإبداعات، وم�صريته الطويلة، واأرثه ال�صخم؛نواجه مثل هذه 
ال�صعوبة يف التفاق يف عملية التلقي والتقييم والإقناع، وعدم الو�صول 
اأ�صكاله  اأف�صلية  حول  م�صرتك  راأي  اجلادة،اإىل  املحاولت  كل  رغم 
املعروفة،اأهي احلديثة اأم التقليدية؟ فلنا اإذن اأن نت�صور مدى �صعوبته 

ورمبا ا�صتحالته بالن�صبة لالأجنا�س الأخرى.

الن�ص االإبداعي وا�شرتاطات التلقي

هلِل ال�������ن�������ّي�������َة  اأَْخ��������ل�����������������ص ِ 

�����������ا االأع���������م���������اُل ب����ال����ن����ي����اِت اإمنَّ

ف��������ه��������وى ال��������ّدن��������ي��������ا م������ت������اٌع

ف������������������اإذا ح�����������اَط�����������َك ي������وم������ًا

ف��������َت�����������������ش��������اَم ع����������ن ِري����������������اٍء

وامل�������������������������������������راءاُة ج��������زاه��������ا

َح����������ّك����������ِم ال�������ع�������ق�������َل ل�����رتق�����ى

ف����������ُع����������رى ال��������ع��������ق��������ِل ي�����ق�����نٌي

ف���������������������اإذا راَب�������������������������َك �������ش������كٌّ

���������وَء ظ�����نٍّ �������ْب ����������شُ َف�������َت�������َج�������نَّ

وحَت������������ا�������������صَ َم���������������ْن ت������������راُه

وَت��������َف��������ّح�����������������صْ ك�����������لَّ ق���������وٍل

ف�������ب�������ِه َي�����������ش�����ق�����ي�����َك ي������وم������ًا

ي���������ْن���������ُم���������و هلِل  ف�����������م�����������ا 

������ُم������و َت�������������شْ ب���������ال���������ق���������وِل  ال 

زائ�������������������ٌل َم��������ْه��������م��������ا َت��������ُه��������مُّ

واأ������������ش�����������اَب ال������ق������ل������َب �����ش����ه����ُم

ف�����������ري�����������اُء ال�������ف�������ع�������ِل ه���������دُم

ذمُّ االإح���������������������ش����������اِن  ب���������������دَل 

ب�������������ق�������������راٍر ف��������ي��������ه ِح��������ل��������ُم

وم���������������������داُر ال�������ع�������ق�������ِل ع�����ل�����ُم

وه���������ُم ق�������ل�������َب�������َك  غ�����������زا  اأو 

اإث���������ُم( ال������ظ������نِّ  ب����ع���������صَ  )اإنَّ 

ب���������������نَي ِخ�������������������������اّلٍن َي���������ُن���������مُّ

ُظ������ل������ُم ال����������ق����������وِل  يف  ��������������ا  رمبَّ

����مُّ ������ْه������ٍد ف�����ي�����ِه �����شَ ك�������اأ��������صَ �������شَ



دعيني  ت��ل��وم��ي��ن��ي  ال  دع��ي��ن��ي 
�شربًا  اأ���ش��ط��ي��ع  اأع���د  مل  ف���اإين 
وك���ي���ف ي���ِق���رُّ م���ن ح����رٍّ ق����راٌر 
ال��رزاي��ا  يحتمل  كيف  لعمري 
اأ�شحى  االأح���رار  موطن  هو  فها 
يكوى  امل��ظ��ل��وم  �شعبنا  وه����ذا 
واأم����ا دي��ن��ن��ا االإ����ش���الم اأع��ِظ��ْم
اأم�شى  عليه  ال��ي��ه��ود  �شل  فقد 
وق���د ���ش��ن��وا ع��ل��ي��ِه األ���ف حرب 
غليال  ي�����ش��ف��وا  ل��ن  ه��ي��ه��ات  اأال 
�شيبقى  ال��ه��ادي  قبة  ه��ي  وه��ا 
موتوا �شهيون  بني  ي��ا  ت��ن��ادي 
ع���الم ه��دم��ت��ُم ���ش��رح��ي وم���اذا
جتلى  ق����د  ب����ه����اٌء  اأغ����اظ����ك����ُم 
الربايا  رب  حمى  م��ن  اأن���ا  وه��ا 
ال���رباي���ا يف  ق����وم  ����ش���رَّ  ي���ا  اأال 
حياء  م��ن  ودت  االأر����ص  وه��ذي 
ظاًل �شرُت  اأن  مفخرا  وح�شبي 

�شجوين  ت��ف��ج��رين  اأو  ���ُر  اأف���جِّ
�شنيني  �شجت  بها  غ�ش�صٍ  على 

�شكون ِ اىل  العا�شفات  وتف�شي 
اأت��ون ِ يف  هو  كمن  اأ�شحى  فتًى 
ره���ي���ن���ة ����ش���ر حم���ت���ل م���ه���ني ِ
ب���ن���ريان اجل����رائ����م ك���ل ح���ني ِ
ب�����ه ل���ل���ع���امل���ني اأع��������ز دي������ن ِ
الدفني ِ واحلقد  البغي  �شيوف 

ل��ي��ن��ت��ق��م��وا م���ن احل����ق امل���ب���ني ِ
حل��ق��ده��ُم وق���د ب�����اءوا ب��ه��ون ِ
اأن�����ني رك���ام���ه���ا ي���ذك���ي اأن��ي��ن��ي
عريني مي��ح��ى  ف��ل��ن  بغيظكم 
اأ����ش���اأت اإل��ي��ك��م ف��ت��ع��اق��ب��وين ؟
ويحتويني؟ اأح���ت���وي���ه  وع����ٌز 
ح�شني ِ ب��ه  األ�����وُذ  ح�شنٍ  ل��ف��ي 
ال�شنني ِ رح��ُم  بكم  ابُتلَيْت  قد 

ت�����ش��ي��خ ب���ع���ار مم�����ش��وخ ل��ع��ني ِ
ت�����ش��مُّ ج��وان��ح��ي جن��ل االأم���ني

قبة الع�شكريني
• ال�صيخ �صالح ال�صيخ هادي اخلفاجي
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القيم اجلمالية لدى 
الفنان الت�شكيلي

والباحث د.علي �صناوة 

جمايل  خطاب  وتاأ�صي�س  اجلمالية  القيم  يف  البحث   
و�صور  مميزة  بتعريفات  العقل  منظومة  داخل  وفكري 
جميلة مرتابطة   من  �صفات  الباحث الدكتور علي �صناوة 

الذي يرى يف اإحدى لقاءاته ال�صحفية:
متعالية  مو�صوعية..   .. جليلة   .. اجلمالية  القيم  اأن   
املثيلوجيا  مع  لتتوازى  التاريخ  عرب  ا�صتغالتها  لها   ..
والت�صورات العقائدية .. بل اإنها تقرتن بروؤى اإن�صانية 
ل تنف�صل عن الإلهام الإلهي والقوى املاورائية لتتجاوز 

بذلك حدود الن�صبي واحل�صي .. 
املحاكاة  يطبق  وهو  �صناوه  علي  د.  نرى  كذلك 
وجوهر  اأ�صل  مع  لت�صتغل  اأفالطون  لدى  امل�صتنرية 
اىل  ينفذ  وعربها  وبها   .. منها  والثابت  الأ�صياء 
الذات الإلهية املتعالية واملطلقة و يتحد معها �صوفيا 
فيطبق  اأطروحات اأفالطونية وم�صيحية واإ�صالمية 
ليجعل من القيم اجلمالية قيما جليلة 
اهلل  جالل  مع  ت�صتغل   ..
ح�صية  ويتجاوز 
 .. اجلميل 
ن  لتقرت

باأحكام جمالية مطلقة هي الأخرى .. اذ يت�صظى اجلمال 
فيتنافذ مع  خميلته العقلية او ين�صهر فيها معا .. قيم 
واأفكار  لروى  املتعددة طبقا  توظيفاتها  باإمكانات  تت�صم 
وت�صورات ع�صرية واأ�صلوبية وعقائدية و�صيا�صية ونف�صية 
.. وهي قيم بقدر ما لها فاعلية يف بنائية �صروح الت�صييدات 
احل�صارية .. ويف خطاب الوعي والال وعي اجلمعي .. له  
ا�صتغالته يف مديات تلقائية الالغائية والال�صعور واللعب 
احلر يف م�صاك�صات ر�صوم الطفال م�صتفيدا من مقولة 
لأ�صل خلط من خطوط  كلها  ق�صيت حياتي   ( بيكا�صو 
الطفل ( وبحدود حماكاة ق�صور ال�صطح وت�صظي املعنى 
يف لوحاته .. يف عامل جمنون .. وحيثيات احلفريات يف 

املهمل واملهم�س واملرتوك .. يف م�صوخات الن�صان.
 .. ذاتية  اجلمالية  �صناوه  علي  د.  قيم  هي  هكذا   
.. لكنها فاعلة اي�صا  .. ا�صتهالكية ومهم�صة  حتري�صية 
.. ازاء ازاحات قيمية كا�صحة ين�صج منها خطاب املنجز 
الب�صري اجلمايل ويوؤ�ص�س ليقو�س يف تلك التا�صي�صات 
باليات التفكيك .. وال�صمت .. و�صيميائيات اجل�صد عرب 
حتولته  فيها  يتق�صى  ان  حاول   .. الدرا�صات  من  عدد 
وا�صتغالته للقيم اجلماليه يف خطابة الب�صري اجلمايل 

متمثال ب�صطوح لوحاته وما ي�صور لنا عليها من جمال 
ولعل من املحاور الأ�صا�صية التي تعد مرجعا ينطلق منه 
الفنان والباحث  د. علي �صناوه اجتاهات الر�صم التجريدي 
احلديث  ، امنا ميكن بانعكا�س التاأثري الروحي واأحيانا 
ليظهر ذلك جليا من خالل  بالديني،   ميتزج هذا 

طروحاته الفكرية ونتاجاته الفنية. 

• اجمد حميد الكعبي
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ابتكار فاأرة ت�شتخدم بوا�شطة اأ�شابع القدم

ب�شرى لفاقدي الب�شر 

منح منظمو م�صابقة اأف�صل ابتكار يف فرن�صا 
)توب  �صمي  الأوىل جلهاز حممول  اجلائزة 
براي( يتيح لفاقدي الب�صر قراءة اي ن�س 
التقنية  او  الرباي،  تقنية  بوا�صطة  مطبوع 

ال�صوتية.
اأي  على  الب�صري  اجلهاز  هذا  وي�صتخدم 
ن�س مكتوب، ان كان كتابا او جملة او ورقة 
الإر�صادات املرفقة بالأدوية، لتحويله وب�صكل 
جمهز  انه  كما  بالرباي،  كتابة  اىل  فوري 
اىل  املطبوع  الن�س  لتحويل  �صوتية  بوظيفة 

ن�س �صوتي.
)راوول  الأخرتاع  �صاحب  الفائز  وقال 
البتكار  فن  حاليا  يدر�س  الذي  باريينتي(، 
كنت  انتيبولي�س:  �صوفيا  جامعة  يف  والإبداع 
لأّن  طويلة،  �صنوات  منذ  اجلهاز  بهذا  اأفكر 
اأ�صّد  تعاين  وكانت  للب�صر  فاقدة  �صقيقتي 
تعلم  جدوى  ما  ت�صاءلت  ولطاملا  املعاناة، 
بهذه  املكتوبة  الن�صو�س  كانت  ان  الرباي 
هذا  وي�صتطيع  جدا،  نادرة  و   قليلة  اللغة 
اجلهاز قراءة �صبع لغات حاليا هي الفرن�صية 
والأملانية  واليطالية  وال�صبانية  والنكليزية 

والهولندية.
على  العربية  اللغة  ت�صاف  اأن  املحتمل  ومن 
قراءات هذا اجلهاز الرائع لكي ي�صتفاد منه 

يف البالد العربية. 

الأمريكية  والف�صاء  الطريان  وكالة  ك�صفت 
"نا�صا" يف موؤمتر �صحفي عن ما تو�صل له بحثها 

الطويل عن كواكب ماأهولة رمبا فيها حياة.
وكانت الوكالة قد اأطلقت ال�صهر املا�صي مركبة 
خا�س  بتلي�صكوب  املجهزة  )كيبلر(  الف�صاء 
يف  الأر�س  بحجم  كواكب  على  العثور  ملحاولة 
هذه املجرة، وح�صلت على معلومات حول اآلف 
النجوم يف جمرة "درب التبانة" التي ينتمي اإليها 
كوكب الأر�س، للو�صول اإىل كواكب بحجم الكرة 

الأر�صية ومدى انت�صارها يف الف�صاء.
وبح�صب "نا�صا" فاإن الهدف هو النظر يف اإمكانية 
موجودة  �صم�س  حول  يدور  كوكب  على  العثور 
لظروف  مماثلة  ظروف  وفق  النقطة،  تلك  يف 
الأر�س، ويحتمل بالتايل اأن يكون ذلك قد مّهد 

الآيل ميكن  للحا�صب  فــاأرة  ياباين  عامل  ابتكر 
التحكم بها بوا�صطة اأ�صابع القدم ملن يعانون اأية 

م�صكالت يف اليدين تعوقهم 
عن اأداء هذا العمل.

يتيح  ــاأرة  ــف ال ت�صميم  واإن 
بني  عليها  القب�س  اإمكانية 
مبتكر  واأكــد  القدم،  اأ�صابع 
من  �صتمّكن  ــهــا  اأن الـــفـــاأرة 
يفقدون القدرة على حتريك 
اأطــرافــهــم الــعــلــويــة جــراء 
نوع  اأي  اأو  بال�صلل  الإ�صابة 
مــن اأنـــواع الإ�ــصــابــات التي 
اأداء  مــن  اليد  حركة  تعيق 
مهامهم على احلا�صب الآيل 

بكل �صهولة وي�صر بهذه الفاأرة )املاو�س(.

هل تك�شف )نا�شا( عن وجود 
خملوقات ف�شائية بالكون؟

لظهور حياة على �صطحه، وفيما تعمل )كيبلر( 
على ا�صتك�صاف الف�صاء ال�صحيق بحثًا عن حياة، 
يف مهمة ت�صتغرق ثالث �صنوات ون�صف، ورغم 
عدم عثور مركبة "نا�صا" على اأدلة تثبت وجود 
اأن  اإل  الف�صيح،  اأخرى يف هذا الكون  خملوقات 
العديد من من العلماء يوؤمنون بوجود خملوقات 
غري  رمبا  وباأ�صكال  الف�صاء،  يف  تهيم  ف�صائية 

ماألوفة لنا.
ومن بني هوؤلء العلماء، عامل الفيزياء الربيطاين 
باأننا  قناعته  اأعرب عن  الذي  �صتيفن هوكينغ، 
هناك  بل  الف�صيح،  الكون  هذا  يف  وحدنا  ل�صنا 
اخلارجي،  الف�صاء  يف  اأخرى  حياة  اأ�صكال 
ورجح اأن تكون تلك املخلوقات الف�صائية معادلة 
للميكروبات اأو حيوانات بدائية التكوين، م�صريًا 
عاقلة  تكون  قد  الكائنات  تلك  بع�س  اأن  اإىل 
وت�صكل خطرًا، وحذر من اأن الت�صال مبثل هذه 
اأن يكون مدمرا بعواقبه  املخلوقات من اجلائز 

على الب�صرية.
اأنه توجد  اإنه من املوؤكد تقريبا  ويقول هوكينغ: 
يف  اأن  اإىل  م�صريًا  اخلارجي،  الف�صاء  يف  حياة 
الكون مائة مليار جمرة كل جمرة منها حتوي 
مئات املاليني من النجوم، ويف مثل هذا الف�صاء 
الهائل فاإن من امل�صتبعد اأن تكون الكرة الأر�صية 

هي الكوكب الوحيد الذي ن�صاأت فيه حياة. 

• اإعداد: حيدر مرت�صى
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تقنية البلوتوث 

واطلقت  الأزرق(،  )الناب  بلوتوث  كلمة  تعني 
اإىل موّحد  ن�صبة  التقنية  الت�صمية على هذه  هذه 
الدمنارك والرنويج امللك »هريالد بلوتوث« الذي 

حكم الدمنارك ما بني عامي 940/910م. 
بني  الإت�صال  من  متكنك  تقنية  هو  البلوتوث 
لربط  طبعًا  اأ�صالك  بدون  املختلفة  الأجهزة 
كافة الإجهزة املحمولة مع بع�صها البع�س، مثل 
اجليبي  والكمبيوتر  النقال  والهاتف  الكمبيوتر 
بحيث  الرقمية،  والكامريات  ال�صمعية  والجهزة 
ونقل  البيانات  تبادل  من  الجهزة  هذه  تتمكن 

امللفات بينها وبني �صبكة النرتنت ل�صلكيًا.
يف  م�صتخدم  الال�صلكي  الت�صال  اأن  ل�صك 
خالل  من  التو�صيل  مثل  التطبيقات  من  العديد 
ا�صتخدام ا�صعة حتت احلمراء وهي ا�صعة �صوئية 
ل ترى بالعني وتعرف با�صم حتت احلمراء لن لها 
تردد ا�صغر من تردد ال�صوء الأحمر، وت�صتخدم 
ال�صعة حتت احلمراء يف اجهزة التحكم عن بعد 

)الرميوت كنرتول(، اإل اأن لها م�صكلتني هما: 
امل�صتخدمة فيها  التكنولوجيا  اأن  الأوىل:  امل�صكلة 
ال�صعة حتت احلمراء تعمل يف مدى الروؤية فقط، 
التلفزيون  اإىل  اأي يجب توجيه الرميوت كنرتول 

مبا�صرة للتحكم به. 
امل�صكلة الثانية: اأن التكنولوجيا امل�صتخدمة فيها 
اإىل  واحد  تكنولوجيا  ال�صعة حتت احلمراء هي 
واحد، اأي ميكن تبادل املعلومات بني جهازين فقط 
فمثال ميكن تبادل املعلومات بني الكمبيوتر وجهاز 
الكمبيوتر املحمول بوا�صطة ال�صعة حتت احلمراء 
اأما تبادل املعلومات بني الكمبيوتر وجهاز الهاتف 

املحمول فال ميكن. 
فاأتت تكنولوجيا البلوتوث للتغلب على امل�صكلتني 
عديدة  �صركات  قامت  حيث  الذكر،  �صابقتي 
بتطوير موا�صفات خا�صة مثبتة يف لوحة �صغرية 
واجهزة  والتلفونات  الكمبيوتر  اجهزة  يف  تثبت 
الت�صلية اللكرتونية لت�صبح هذه الجهزة تدعم 
تكنولوجيا البلوتوث والتي �صي�صبح ال�صتفادة من 

ميزاتها على النحو التايل: 

• اجهزة بدون ا�صالك: وهذا يجعل نقل الجهزة 
وبدون  �صهال  البيت  يف  او  ال�صفر  يف  وترتيبها 

متاعب. 
• غري مكلفة باملقارنة بالجهزة احلالية. 

• �صهلة الت�صغيل: ت�صتطيع الجهزة من التوا�صل 
ما  وكل  امل�صتخدم  تدخل  بدون  البع�س  ببع�صها 
عليك هو ال�صغط على زر الت�صغيل واترك الباقي 

للبلوتوث ليتحاور مع اجلهاز املعني بالمر. 
• تعمل و�صيلة ات�صال البلوتوث عند تردد 2.45 
الجهزة  مع  يتفق  الرتدد  وهذا  جيجاهريتز 
الطبية والجهزة العلمية وال�صناعية مما يجعل 
باب  فتح  ميكن  فمثال  �صهل،  ا�صتخدامه  انت�صار 
املراآب من خالل ا�صعة حتت احلمراء ي�صدرها 

جهاز خا�س لذلك.
ال�صوؤال: هل  اإىل ذهن القارئ الكرمي  قد يتبادر 
الفائدة من هذه التقنية حم�صورة فقط يف اأجهزة 
احلا�صوب والهواتف الذكية؟ طبعًا ل.. فهي اأعم 
اأو  ت�صغيل جهاز  يتم ح�صرها يف  اأن  واأ�صمل من 
واحلوا�صيب،  الهواتف  بني  ما  ات�صال  حتقيق 
�صيارتك  ت�صغيل  باإمكانك  اأنه  ما  يومًا  ترى  فقد 
ت�صعل  وقد  مكان  اأي  من  البلوتوث  با�صتخدام 
با�صتخدام  وتطفئها  املنزل  واأروقة  غرف  اأنوار 
جهاز حتكم عن بعد من اأي مكان داخله والكثري 
بعد  عن  التحكم  و�صائل  ترى  فاأنت  الكثري.. 
من  بالأجهزة  تتحكم  كيف  كنرتول(  )الرميوت 
دون ت�صليك.. لكن هب اأنك خارج الغرفة هل يعمل 
جهاز الرميوت؟ بالطبع ل.. لأنه يحتاج اإىل توجيه 
الإ�صعاع ملكان ال�صتقبال يف اجلهاز املراد التحكم 

به، بينما مع البلوتوث ل ي�صرتط ذلك.
لي�س  خدمة  البلوتوث  عرب  الت�صال  اأن  �صك  ل 
لها مثيل، حيث و�صعت نطاق التوا�صل وامل�صاركة 
بل  فح�صب  الكمبيوتر  اأجهزة  م�صتوى  على  لي�س 
اأن الذين من مل ي�صبق لهم التعامل مع الكمبيوتر 
اأ�صبحوا ي�صتفيدون من هذه اخلدمة اأميا ا�صتفادة 
كل ح�صب توجهه واهتمامه، ومن التطبيقات التي 

الكمبيوتر  الت�صال ما بني  الو�صيلة  وفرتها هذه 
فيما  الكمبيوتر  واأجهزة  املحمول  الهاتف  وجهاز 
بينها حتى اأنه �صار بالإمكان عمل �صبكات حملية 
با�صتخدام هذه التقنية، واأ�صبح بالإمكان حفظ 
واأرقام الت�صال  ال�صخ�صية  البيانات  ن�صخة من 
من الهواتف، كما اأنها جعلت من اأجهزة الت�صال 
تعمل كو�صائط تخزين متنقلة، فمثاًل يف ال�صابق 
قد يحتاج الواحد منا لقلم تخزين اأما الآن فعن 
ميكن  البلوتوث  عرب  الال�صلكي  الت�صال  طريق 
اأن تنقل ملفاتك اإىل جهازك املحمول واإذا اأردت 
اإىل  الطريقة  بنف�س  باإر�صالها  تقوم  ا�صرتجاعها 
اجلهاز الآخر؛ خا�صة اإذا علمنا اأن هناك بطاقات 
بلوتوث ت�صبه اأقالم التخزين تباع باأ�صعار رخي�صة 
ميكن ا�صتخدامها لالأجهزة املكتبية اأو احلوا�صيب 
البلوتوث.  تقنية  فيها  تتوفر  ل  التي  املحمولة 
وعالوة على كل ما ذكر هناك فائدة اأخرى وهي 
اأو  الزمالء  بني  ما  جمانية  ات�صال  بيئة  توفري 
الأهل داخل املكان الواحد حيث ميكنهم التحادث 
فيما بينهم دون احلاجة ل�صتخدام خط الهاتف 
الأخرى  الفوائد  من  الكثري  وهناك  اجلوال. 
الأ�صالك  ا�صتخدام  من  التقليل  يف  كم�صاهمتها 

التي ل يت�صع املجال لذكرها.
ولكل تقنية جانب �صيئ و�صلبيات، وبطبيعة احلال 
هذا اجلانب ل يلغي الفائدة واجلوانب الإيجابية 
وهي - وكما راأينا - كثرية، فمن اأبرز ال�صلبيات 
بع�س  قبل  من  التقنية  هذه  ا�صتخدام  اإ�صاءة 
امل�صمون  ذات  امللفات  تناقل  خالل  من  ال�صباب 
اإهدار الأوقات من قبل  ال�صيئ، هذا عالوة على 
واإر�صال  ا�صتقبال  يف  والطلبة  املوظفني  بع�س 
ال�صباب  ال�صلبيات م�صايقة  اأن من  كما  امللفات، 

للن�صاء يف الأ�صواق والأماكن العامة والعك�س.
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وال�صغوط  العمل  يف  الإجهاد  اإن  الأطباء  يقول 
باأمرا�س  الإ�صابة  احتمالت  تزيد  له  امل�صاحبة 

القلب وال�صكري.
وك�صف باحثون اأن �صغوط العمل توؤثر �صلبا على 
الأي�س )التغيريات الكيميائية يف اخلاليا احلية 
التي توؤّمن الطاقة( ما يوؤدي اإىل اأعرا�س ت�صمل 
الكول�صتريول  وم�صتويات  الدم  �صغط  ارتفاع 
واإن  الزائد،  الوزن  اإىل  اإ�صافة  الدم  يف  وال�صكر 
موظف  10اآلف  من  اأكرث  على  اأجريت  درا�صة 
مدين يف بريطانيا اأظهرت اأنه كلما زاد الإجهاد 
يف العمل كلما زادت احتمالت الإ�صابة بالأعرا�س 

املوؤدية اإىل الإ�صابة باأمرا�س القلب وال�صكري.

املوظفني  لدى  الإجهاد  معدلت  العلماء  ودر�س 
املا�صية،  الع�صرين  ال�صنوات  مدى  على  املدنيني 
و�صجلوا اأي�صا عوامل خا�صة باأ�صلوب احلياة مثل 

التدخني وعادات الأكل وممار�صة الريا�صة.
يالزمهم  الذين  الرجال  اأن  الدرا�صة  وك�صفت 
احتمالت  لديهم  تت�صاعف  العمل  يف  الإجهاد 
الأمرا�س  اإىل  املوؤدية  بالأعرا�س  الإ�صابة 
اخلطرية، مقارنة مع اأولئك الذين قالوا اإنهم ل 

ي�صعرون باإجهاد.
وللوقاية من هذه الأمرا�س اأو�صت الدرا�صة بزيادة 
التدريبات الريا�صية وخف�س الوزن والإقالع عن 

التدخني.

يتعني  التي  ال�صاعات  حتديد  العلماء  ي�صتطيع  ل 
على املرء اأن يخلد فيها للراحة والنوم خالل الليل، 
النوم،  يف  اخلطري  النق�س  اأن  يعتقدون  ولكّنهم 
يزيد  الليلة،  يف  �صاعات  �صبع  اأو  �صت  من  اأقل  اأي 
وال�صكري  والبدانة  الدم  �صغط  يف  الرتفاع  خطر 

وال�صرطان.

وذكرت درا�صة لباحثني يف هذا املجال اأن امل�صنني 
طلب  فحينما  طويلة،  ل�صاعات  للنوم  يحتاجون  ل 
يف  البقاء  وامل�صنني  ال�صباب  من  متطوعني  من 
ال�صرير لـ 16 �صاعة يوميًا داخل غرفة مظلمة لعدة 
اأيام نام ال�صباب لت�صع �صاعات مقابل 7.5 �صاعة 

نامها امل�صنون. 
ويقول باحثون اأمريكيون اإن الطفل الذي مل يذهب 
اإىل املدر�صة بعد يجب اأن ينام 11 �صاعة يف الليلة، 
وينخف�س  �صاعات،   10 املدر�صة  اإىل  دخوله  وعند 
املراهقة  فرتة  خالل  �صاعات   9 اإىل  الرقم  هذا 
واإىل ما بني 7 و 8 �صاعات عند الن�صوج اأو البلوغ، 
وللفرتة ذاتها عندما ي�صبح املرء كبريًا يف ال�صن، 
النوم  يجدون �صعوبة يف  الذين  الباحثون  وين�صح 
مبمار�صة التمارين الريا�صية والنوم يف وقت حمدد 

وب�صكل منتظم كل ليلة اإذا اأمكن.

العمل املجهد يزيد  احتماالت 
االإ�شابة باأمرا�ص القلب   

  ك�صفت درا�صة طبية حديثة عن اأن الوزن الزائد يقلل 
من فر�س النجاة بالن�صبة للمري�صات ب�صرطان الثدي 

مقارنة باللواتي يتمتعن بوزن طبيعي.
وتاأتي هذه النتائج التي مت التو�صل اإليها من درا�صة 
اأجريت على املري�صات يف ال�صني، لت�صكل انعكا�صا 
للدرا�صات التي اأجريت بالدول الغربية حيث ارتبطت 
الأوزان الزائدة بوجود خماطر كبرية للوفاة نتيجة 
تلك  يف  الباحثني  خل�س  حيث  باملر�س،  الإ�صابة 
الدرا�صة اجلديدة، اإىل اأن الأدلة ب�صكل عام ترجح اأن 
احلفاظ على وزن �صحي ميكن اأن ي�صاعد يف حت�صني 

فر�س النجاة من الإ�صابة ب�صرطان الثدي.
ومل يت�صح ب�صكل كامل ال�صبب وراء كون الوزن الزائد 
يف  الثدي  ب�صرطان  امل�صابة  املراأة  فر�س  من  يقلل 
عدة  و�صع  الفريق  اأن  اإل  احلياة،  قيد  على  البقاء 
اإىل  ميلن  البدينات  الن�صاء  اأن  منها  احتمالت 

ت�صخي�س املر�س لديهن يف مراحل متاأخرة.
وت�صري نظرية اأخرى اإىل اأن الدهون الزائدة يف اجل�صم 
الأ�صرتوجني  مل�صتويات هرمويَنْ  وعن طريق دعمها 
والت�صتو�صتريون وغريها من الهرمونات، ت�صاعد يف 

الإ�صراع بنمو وانت�صار اأورام الثدي.
تدعم  الأخرية  النتائج  اأن  اإىل  الباحثون  وخل�س 
فكرة اأن التدخل باجتاه ال�صيطرة على الوزن، ميكن 
اأن يكون له تاأثري فعلي لي�س فقط على مدى حدوث 

الإ�صابة باملر�س ولكن على النجاة من الإ�صابة.

�شاعات النوم تتغري 
ح�شب تقدم العمر

زيادة الوزن تقلل فر�ص 
النجاة ملر�شى �شرطان الثدي

• اإعداد: حيدر مرت�صى
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الكورتيزول: هو هرمون مهم يف اجل�صم، تزداد ن�صبته يف الدم عند التعر�س لنفعالت 
الوظيفة  التوتر، حيث  بهرمون  ي�صمى  ولهذا  الإجهاد؛  نف�صية، ويف حالت  و�صغوط 
الأ�صا�صية لهذا الهرمون هو حتفيز اجل�صم على "ا�صتخدام طاقته املخزونة لإفراغ 

�صحنة دفاعية كبرية" ويتم ذلك من خالل:
1. زيادة �صريعة يف اأنتاج الطاقة احليوية؛ لإغرا�س البقاء على قيد احلياة.

2. زيادة يف الوظائف والقدرات العقلية.
3. زيادة يف القدرات املناعية للج�صم.

4. خف�س ح�صا�صية اجل�صم لالأمل.
5.ي�صاعد يف احلفاظ على التوازن يف اجل�صم.

وحتى نفهم هذه العالقة ما بني النفعال النف�صي والوظائف اجل�صمية، نقول: 
مثاًل عندما ينبح خلفنا كلب فجاأة يف ال�صارع يف ليلة ظلماء، فهذا �صي�صيبنا بالتوتر 
واخلوف، وهو من �صاأنه اأن يزيد من اإفراز الكورتيزول يف الدم، لأننا يف تلك احلالة 
نحتاج اإىل اتخاذ قرار عقلي ملا يجب اأن نت�صرف به، وهذا يحتاج اإىل زيادة يف القدرات 
العقلية وهو ما يقوم به الكورتيزول، لأتخاذ القرار، واإذا قررنا الهرب، فاإن الكورتيزول 
يعمل على زيادة كمية الطاقة احليوية التي ت�صتهلكها الع�صالت اجل�صمية، ب�صورة ل 
اإرادية، وتو�صيع الأوعية الدموية لإي�صال اكرب قدر من الأوك�صجني اإىل الع�صالت، 

نا من قبل هذا الكلب، فاإن  لت�صبح قادرة على تنفيذ عميلة الهرب، ويف حالة ع�صِّ
الكورتيزول نف�صه �صيقوم اإىل حد ما برفع حالة التاأهب املناعي يف اجل�صم، ملواجهة اأي 

بكرتيا غازية، ويف نف�س الوقت فاإنه يقلل من اإح�صا�صنا بالأمل يف �صاعة احلادثة.
عادة ما ي�صل هرمون الكورتيزول اإىل اأعلى م�صتوياته يف ال�صباح، ويف اأوطئها يف 
الليل، ومن هنا جاءت التاأكيدات والتو�صيات الطبية على عدم ال�صهر يف الليل، حيث 

تنخف�س ن�صبته يف الدم.
الح�صاءات المريكية والربيطانية احلديثة ا�صارت اىل ازدياد التاأثريات ال�صلبية 
الناجتة عن النفعالت النف�صية ب�صكل كبري جدا، وما المرا�س القلبية )ال�صكتة( 
والمرا�س الدماغية، واملناعية التي ن�صهدها يف املجتمع احلديث ال �صورة وا�صحة 
عما ميكن لالأزمات النف�صية ان تخلفه، فاإن تعر�س الن�صان اىل موقف متاأزم يف البيئة 
املحيطة به يوؤدي اىل حتري�س الغدة حتت املهاد التي تعترب املركز ال�صا�صي لل�صيطرة 
الدماغية، وهذه الغدة حتر�س بدورها بطريقة غري مبا�صرة الغدة الكظرية املوجودة 
)نفرين(  الدرينالني  مثل  النف�صية  الأزمات  هورمونات  باإطالق  لتقوم  الكلية  فوق 
املجرى  يف  الهورمونات  هذه  وتنطلق  والكورتيزول،  نفرين(  )اإيبي  والنورادرينالني 
الدموي لتوؤثر يف جميع اع�صاء اجل�صم وتوؤدي اىل تبدلت فيزيولوجية كبرية تواكب 

اجل�صم للتاأقلم.
تو�صع  اىل  ال�صابقة  الهورمونية  التبدلت  وتوؤدي 
الدموية يف بع�س مناطق اجل�صم، خا�صة  الوعية 
الع�صالت، كما يقود ارتفاع الكورتيزول اىل تبدلت 
اجل�صم  يف  ال�صا�صية  املواد  كيمياوية  يف  مهمة 
حيث يزيد من تفكك الربوتينات وال�صحوم لتاأمني 
الطاقة  لنتاج  اجللوكوز  يف  ال�صرورية  احلاجة 
املطلوبة، وبعد زوال العوامل املحر�صة يعود اجل�صم 

اىل طبيعته العادي.

هرمون الكورتيزول
اإنعكا�شات ال�شغوط النف�شية على �شحة اجل�شم
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�شيدي...
مولي... 

ها هي الأحزان باتت حتا�شرنا 
من كل �شوب

وترتى علينا امل�شائب 
ويتناه�شنا القلق برتب�س الفنت

فتق�ّس م�شاجعنا
ت�شّد علينا جميع امل�شالك
وتتلبد يف �شمائنا الغيوم 

ويبقى طيفك القد�شي 
بازغاً...موؤتلقاً 

يهدي خطى التائهني...
نحو �شبل اخلال�س

وي����ف����ي���������س ع����ل����ى ه��������ذا ال������ك������ون ������ش�����ح�����راً..                 
وبهاًء 

ويطل بوجهه قمراً 
ينري دياجي الظالم

رغم عتمة ظلم اأنف�شنا
لأنف�شنا 

وحلكة ظلمة ليالينا 
ونهاراتنا!

ال�شاحبة...

املثقلة بالهموم
 وامللوثة بالرغائب
واملوبوءة بالأطماع 

وطغيان النوازع وال�شهوات 
وثورتها يف دواخلنا 

وتظل اأنف�شنا مرتعة بالهوى
وع�شق الدنيا 

و..و...! 
واأطماع ل تنتهي...

فال ترعوي 
من ا�شتطالة اأمد الرك�س 

خلف �شراباتها
ون�شج الأوهام 

يف ذواتنا 
دومنا بداية 
ودومنا نهاية

بهذا اللهاث املحموم 
وراء حطام الدنيا
وزخرفها املخادع

فال يغنينا عن جوع

 ول يروي فيها عط�س
�شيدي ...
مولي...

اإلَم يرين هذا الليل
ليل الآلم

ومتتد ف�شحة النتظار
واأنت حمجوب؟

وتطل كنجمة ال�شباح املتالألئة
بينما ن�شتمر يف غينا 

ويزداد اإ�شرارنا 
على البعد عنك

وعن اأنف�شنا 
ب�شرينا املتعرث يف الدروب
والتبعرث يف وهاد ال�شياع 

وتاأخذنا امل�شافات نحو البعيد
كعميان ٍنتلم�س الطريق 

يف اأوج نهارات الغربة
وتروح ت�شرب خطانا يف التيه

ومفازاته
وقفار الن�شيان املوح�شة

 دون دراية
ومن دون احرتا�س

ونتوه يف وهاد الغفلة دون دليل

القمر وليل الغربة....   
• طالب عبا�س الظاهر
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قْف وا�شتلهم التاريخ وا�شتنطق املدى    
لُه      ث لنا يف البيِت من �ش���جدت  وحدِّ
ال��ذاِت يف عامِل اخلفى       �شر  ومن كان 
جتلى فقال اهلل ولُّوا وجوه�������������كم     
واإن�������ما        احلرام  البيت  ا�شُتقِبل  فما 

ف��م��ا���ش��ي ال��ف��ت��ى جم���ٌد مل���ا ه���و اآِت
 رخ��ام��ت��ه احل��م��راء يف ال�����������ذرواِت
الن�ش���اآِت يف  ال��ف��ت��ح  ب���اء  ون��ق��ط��ة 
�شالِة ك���لِّ  ح�������يُث  ع��ل��ي  ل��وج��ِه 
ال�ش��لواِت قب�����لُة  ع��ل��يٍّ  ���ش��ع��اُع 

اأ�سعد اهلل اأيامكم مبولد الإمام

 علي بن اأبي طالب 
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