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عن اأبي عبداهلل ال�سادق عليه ال�سالم قال: »الّطني كّله َحراٌم، كلحم اخِلنزير، وَمن اأكله ثمَّ مات ِمنه مل ُا�سلِّ عليه، اإاّل طني قرب احل�سني عليه ال�سالم، فاإّن فيه �ِسفاء من 
كلِّ داٍء، وَمن اأكله ب�سهوٍة مل َيكن فيه �ِسفاٌء« ) الكايف ج6 �س265 ح1(

يف ف�سل تربة �لمام �حل�سني ÷



يكتبها: رئي�س التحرير

3�لرو�سة �حل�سينية�سعبان  1431

اأن ا�ستخدامه له كان ح�سب مقت�سيات احلقبة الزمنية  لقد بات وا�سحا لكل من اطلع على م�سامني الدين االإ�سالمي احلنيف مدى اهتمامه باجلانب االإعالمي وكيف 
واحتياجات املجتمع وظروفه يف كل فرتة، فرناه قد اهتم يف �سدر االإ�سالم على دور التبليغ يف �سبيل ن�سر الدعوة االإ�سالمية وتبيان مالحمها واأهدافها واأحكامها، فيما ا�ستخدم 

فيما بعد لبث اأخبار الدولة االإ�سالمية املختلفة حني ترامت اأطرافها.
ولكنه يف الوقت نف�سه مل يهمل اجلانب التوعوي ومهمة ك�سف احلقائق وف�سح التزييف الذي ابتلي به االإ�سالم وقد كان من ابرز ال�سور االإعالمية يف هذا اجلانب ما حملته 
النه�سة احل�سينية والدور الكبري الذي قام به االإمام احل�سني)عليه ال�سالم( ومن ثم �سيدتنا زينب الكربى واالإمام ال�سجاد )عليهما ال�سالم( يف تعريف االأمة مبا و�سلت اإليه 

من حال، مع عر�س ال�سبل الكفيلة باخلال�س.
ومل يقت�سر االإعالم االإ�سالمي فيما بعد على تلك املهام فقط بل راح يواكب حركة التطور االإن�سانية وي�سايرها، رغم ما فر�س عليه من فراق مع املجتمع ب�سبب �سغوطات احلكام 

املت�سلطني على مقدرات االأمة اال�سالمية.
واليوم اإذ نعي�س هذه الفرتة الع�سيبة من حياة اأمتنا ومعاناتها �ستى �سنوف العداء والتخريب الداخلي واخلارجي.. هذه الفرتة التي يوؤكد فيها علماوؤنا االأعالم على �سرورة 
اال�ستعداد ال�ستقبال دولة احلق، اأ�سبح من ال�سروري على االإعالمي االإ�سالمي اأن يت�ساءل يف كل خطوة يخطوها وكل عمل يقوم به.. هل اأنا ممن �سيكون له م�ساركة �سحيحة 

ودور ايجابي يف ن�سرة تلك الدولة؟.
ول�سديد االأ�سف اأن نرى بع�سا من االإعالميني وقد تاأثروا ب�سكل كبري باالأ�ساليب وال�سعارات والقوانني املنحرفة والبعيدة عن الدين واخللق االإ�سالمي الذي كان يفرت�س اأن يكون 
طابعا مميزا لهم، فراحوا  يتخذون -على �سبيل املثال-من �سعار )الغاية تربر الو�سيلة( اأ�سلوبا لتحقيق اأهدافهم، وبالتايل فقد ا�ست�ساغوا �سفة الكذب ما دامت حتقق لهم 
امل�سالح واالأهداف التي ي�سعون وراءها، خملفني وراء ظهورهم كل وازع �سرعي اأو اأخالقي، واالأمرُّ من كل هذا اأنهم راحوا يعتربون ال�سادق بينهم حالة �ساذة وغري �سحيحة 

ويجب اأن يعملوا على اإبعاده عنهم باأية و�سيلة كانت لكي ال يكونوا عقبة اأمام تقدمهم يف املنا�سب واملراتب واملواقع اأو غريها من االأهداف.
ومما ال �سك فيه اأن اأمثال هوؤالء االإعالميني لن يكون لهم دور م�سرف يف اإ�سناد دولة احلق الأنها وبدون اأدنى ارتياب لن تر�سى عنهم وعن اأ�ساليبهم، ومبا اأنهم مقتنعون متام 

االقتناع مبا يقومون به ويعتربونه هو ال�سواب وما �سواه اخلطاأ، فمن الطبيعي جدا اأن يقفوا حينها يف اجلبهة االأخرى املناوئة لدولة احلق.
اأما االإعالمي الذي يريد نيل �سرف امل�ساركة يف ن�سرة تلك الدولة املباركة فعليه من االآن اأن ي�سعى جادا وجاهدا اإىل حماربة اأهواء نف�سه وكبح جماحها واأن يطوع نف�سه ال�ستماع 
الراأي االآخر وقبوله اإن كان �سحيحا واأن ال يجعل حتقيق م�ساحله اخلا�سة وطموحاته مقدمة على كل االأمور، واأن يجعل مبادئ االإخال�س والدقة وال�سدق واالأمانة �سبيله الثابت 

يف عمله لكي يح�سد النجاح احلقيقي واملثمر بجعله موؤهال للوقوف اإىل جانب دولة احلق والعدل االإلهي.
واآخر الكالم يف هذا ال�سدد اأقوله لنف�سي وجلميع اإخواين العاملني يف احلقل االإعالمي االإ�سالمي ح�سرا ما جاء على ل�سان اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم قائال: )..اَل َت�ْسَتْوِح�ُسوا 

يِه(. َح َوَرَد َامْلَاَء َوَمْن َخاَلَف َوَقَع يِف َالتِّ ِريَق َاْلَوا�سِ يِف َطِريِق َاْلُهَدى ِلِقلَِّة اأَْهِلِه..( وقوله اأي�سا)..َمْن �َسَلَك َالطَّ

�لإعالمي ودولة �حلق 
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اقرأ في هذا العدد

العتبة احل�سينية املقد�سة - العدد 26 - �سهر �سعبان املبارك 1431هـ

لقد كان لهذا ال�سهر �سرف اال�ستمال على بزوغ نور العديد 
من اأئمة اأهل البيت عليهم ال�سالم، حيث ي�سادف يف اليوم 
الثالث منه والدة �سيد ال�سهداء ال�سبط االمام احل�سني عليه 
ال�سالم، ويف اليوم الذي يليه والدة ابي الف�سل العبا�س ابن 
امري املوؤمنني عليه ال�سالم، اما اخلام�س في�سادف والدة 

االمام علي بن احل�سني ال�سجاد عليه ال�سالم.
احلادي  اليوم  في�سهد  االإمامة  وبركات  االأفراح  وت�ستمر 
ع�سر منه والدة علي االأكرب عليه ال�سالم، ومن ثم والدة 
االمام املهدي املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه ال�سريف يف 
منت�سفه، فُيحييها حمّبو واأتباع اهل البيت مبتهلني اىل 
اهلل عّز وجل يرّتلون القراآن ويطلبون املغفرة والر�سوان 

من رب العاملني... 
وهنا تربز اأهمية الفعاليات الر�سمية التي حتر�س اأمانتا 
بركة  ت�سعُّ  ك�سواخ�س  اأقامتها  على  املقد�ستني  العتبتني 
ونورا وي�ستمد امل�سلمون منها معينًا الين�سب حيث حتيي 
العاملي  الثقايف  ال�سهادة  ربيع  مهرجان  املقد�سة  كربالء 
والندوات  املعار�س  من  العديد  يتخلله  الذي  ال�سنوي، 
والدة  مبنا�سبة  وال�سعرية  والثقافية  الدينية  واالأم�سيات 
اال�ستعدادات  عن  ف�سال  ال�سالم،  عليه  احل�سني  االمام 
اال�ستثنائية ال�ستقبال اجلموع املليونية يف زيارة الن�سف 

من �سعبان.
واإذ ُنحيي منا�سبات اأئمتنا االطهار بكل اميان واخال�س 
وا�ستياق فاإننا يجب اأن ن�ستلهم �سرَيهم العطرة و�سلوكهم 
االإن�ساين الرفيع، واأن نبتعد عن اأي عمل ي�ستبه مبجال�س 
الزيارة  كون  اإىل  االلتفات  وعلينا  والع�سيان  الف�سوق 
م�ستحّبة واالبتعاد عن املحّرمات واجبا، وهذا من اهم ما 
يجب ان نلتفت اليه اأثناء اإحيائنا هذه املنا�سبات كي تكون 
لة ثوابا وبهجة ال يتخللها �سُبهات من جراء بع�س  املح�سِّ
الت�سرفات املنبوذة، َفننقلب بعد ذلك اىل اهلنا م�سرورين 

حمّملني بالربكة واالأجر من عند اهلل تبارك وتعاىل... 
وهناك اأي�سا اجلانب االإن�ساين الذي يحّتم علينا كم�سلمني 
اأن ن�ستغل هذه املنا�سبات لرت�سيخ العالقات االجتماعية 
وحماولة  واالأ�سدقاء  االأرحام  مع  للتوا�سل  وال�سعي 
االجتماعية  اللحمة  على  فاحلفاظ  املتخا�سمني  اإر�ساء 
ووحدة امل�سلمني من اهم ما نادت به ال�سريعة اال�سالمية 

ال�سمحاء.

�سعبان..
 �سهر �حلبور و��ستذكار 

قيم �ل�سماء

م�سائل �سرعية وفق فتاوى

ما هو املوقف ال�سرعي يف نظر �سماحة ال�سيد )دام ظله( 
حول تبديل الطحني بال�سمون اأو اخلبز على ما املتعارف 

عندنا حاليا؟

  �لقدوة �ل�ساحلة....
من؟ وملاذا؟

قبل عقود كانت الب�سائع املحلية حتظى بوفرة اإنتاج 
واأ�سعار منا�سبة ونوعية جيدة حتى اأ�سبحت عالمتها يف 

كل بيت تقريبا، وهذا االأمر �سمل خمتلف ال�سناعات.

�سناعة �لألب�سة�جلاهزة يف �لعر�ق.. 
و�قع وطموحات 

ان االإن�سان ال�سليم نف�سيا و�سلوكيا هو الذي يتم تفاعله 
يف نطاق اجلماعة وعالقاته مع اأفرادها باأ�سلوب �سحي 

م�ستقيم يحرتم حقوق االآخرين 

�لعظلة �ل�سيفية وم�ساكل �لفر�غ

والدات االأئمة االأطهار يف �سمري حمبي اأهل 
البيت عليهم ال�سالم

�أفر�ح �سهر �سعبان ر�سالة �سالم �إن�سانية  

يفتخر �سهر �سعبان بالتميز عن باقي �سهور اهلل تعاىل 
ب�سفة احتواءه والدات اأئمة اأهل البيت الذين اأذهَب اهلل 

تعاىل عنهم الرج�س وطهرهم تطهريًا. 
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�سماحة  ال�سيعي  الوقف  ديوان  رئي�س  ا�ستقبل 
اخلارجية  وزير  وكيل  احليدري  �سالح  ال�سيد 
قا�سم  حممد  العربية  لل�سوؤون  امل�سرية 
وال�سفري امل�سري �سريف كمال �ساهني وجرى 
وتعزيز  العالقات  تطوير  �سبل  يف  التباحث 

التعاون بني اجلانبني.
واالإعالم  العالقات  دائرة  عام  مدير  واأو�سح 
احليدري  ال�سيد  اإن  القري�سي  اآدم  االإ�سالمي 
اإرثًا ح�ساريًا كبريًا مع م�سر  للعراق  اإن  اأكد 

وان  االإ�سالمية،  للوحدة  رمزًا  متثل  التي 
لها  م�سر  يف  املوجودة  الثقافية  النتاجات 
لقراء  اإن  كما  العراقيني  نفو�س  يف  كبري  اثر 
لدى  كبرية  مكانة  امل�سريني  الكرمي  القراآن 
مثل  اأن  على  م�سددًا  العراقي،  ال�سعب  اأبناء 
وتوحيد  التقارب  اإىل  توؤدي  اللقاءات  هذه 

امل�سلمني.
 من جانبه عرب وكيل وزير اخلارجية امل�سري 
ال�سيد  ل�سماحة  الكبري  وتقديره  �سكره  عن 

امل�سري  الوفد  زيارة  اإن  موؤكدًا  احليدري 
متثل ر�سالة حب وحمبة من م�سر و�سعبه اإىل 
العراق بجميع طوائفه الذي مبوقعه اجلغرايف 
وباإرثه احل�ساري ومبقدراته االقت�سادية يجب 

ان يتبواأ املكانة املرموقة التي تليق به.
 ووجه ال�سيد الوكيل دعوة اإىل �سماحة ال�سيد 
�سالح احليدري لزيارة م�سر بهدف التوا�سل 
والتعاون  العالقات  تعزيز  يف  واال�ستمرارية 

املثمر.

رئي�ص ديو�ن �لوقف �ل�سيعي

يف  الديني  التعليم  دائرة  عام  مدير  اأعلن 
املو�سوي  عمار  ال�سيد  ال�سيعي  الوقف  ديوان 
عن فتح باب القبول املبا�سر للطلبة الراغبني 
ال�سيخ  معهد  يف  درا�سية  مقاعد  حجز  يف 
الدرا�سي  للعام  االإ�سالمية  للدرا�سات  املفيد 

 .2011-2010
لديوان  التابع  املعهد  اإن  املو�سوي  واأو�سح 

خريجي  من  الطلبة  يقبل  ال�سيعي  الوقف 
الدرا�سة االإعدادية ولكال اجلن�سني، موؤكدًا: 
اإن مدة الدرا�سة فيه �سنتان يح�سل الطالب 
العلوم  يف  الدبلوم  �سهادة  على  بعدها 
العايل  التعليم  وزارة  االإ�سالمية معادلة من 

والبحث العلمي.
املعهد  يف  الدرا�سة  اإن  املو�سوي:  واأو�سح   

جمانية م�سريا اىل اإن وقت الدرا�سة للن�ساء 
�سباحًا بينما �سيكون للرجال م�ساء  مع توفري 

خطوط نقل جمانية للطالبات .
للدرا�سات  املفيد  ال�سيخ  معهد  اإن  يذكر   
به  ومعرتف   2004 عام  تاأ�س�س  االإ�سالمية 
من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

هيئة التعليم التقني .

�لوقف �ل�سيعي يعلن فتح باب �لقبول
يف معهد �ل�سيخ �ملفيد للعلوم �لإ�سالمية

يوؤكد عمق �لعالقات �لتاريخية مع م�سر

 احلاج توفيق عبد اهلل/ ق�سم االعالم اال�سالمي 
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ح�سلت مدار�س الوقف ال�سيعي يف حمافظة مي�سان 
على ن�سب جيدة يف م�ستويات النجاح لالمتحانات 

النهائية لهذا العام .
العام  التعليم  ارزوقي م�سوؤول  ال�سيد قا�سم   وذكر 
مدر�سة  ان  مي�سان  يف  ال�سيعي  الوقف  مديرية  يف 
الر�سول االأعظم االبتدائية حازت على ن�سب جناح 

100 باملائة يف االمتحانات النهائية لهذا العام.

  واأ�ساف ارزوقي: ان املدار�س امل�سار اليها تعد من 
املدار�س النموذجية يف املحافظة كونها تظم نخبة 

من الطلبة اجليدين والكوادر التعليمية املتميزة.
�سنوية  اأعدت خطة  العام  التعليم  �سعبة  ان  وبنّي:   
لتمكني التدري�س�سني من حتقيق هذه الن�سب، م�سريا 
اىل: ان اإدارات مدار�س الوقف ال�سيعي يف حمافظة 
مي�سان بذلت جهودًا حثيثة ومتميزة خالل الفرتة 

التي �سبقت االمتحانات وذلك بتنظيم دورات تقوية 
خالل العطل لتح�سني امل�ستوى العلمي للطلبة .

 ومن اجلدير بالذكر ان مديرية الوقف ال�سيعي يف 
مي�سان �سهدت زيارة �سماحة ال�سيد �سالح احليدري 
ال�سيعي ونائبه ال�سيخ علي اخلطيب  رئي�س الوقف 
اللذين اأكدا على �سرورة رفع امل�ستوى العلمي للطلبة 

وتوفري كافة املتطلبات لذلك .

ن�سب جناح عالية ملد�ر�ص

ال�سيعي حملة ختان جماعي وجماين  الوقف  اأقام ديوان 
لالأطفال االأيتام واأطفال العوائل املتعففة مبنا�سبة ذكرى 
)عليه  طالب  اأبي  بن  علي  االإمام  الكعبة  وليد  والدة 

ال�سالم(.
الديوان  وامل�ساعدات يف  واأو�سح مدير �سندوق اخلريات 
عبد الر�سا هادي انه: بتوجيه من �سماحة ال�سيد �سالح 
عملية  اأقيمت  ال�سيعي  الوقف  ديوان  رئي�س  احليدري 
اخلتان مب�ساركة فريق طبي متخ�س�س من وزارة ال�سحة 
التي اأجريت على اأكرث من 112 طفاٍل و�سط فرحة عا�ستها 
العوائل خ�سو�سا وانه مت توزيع هدايا على عوائل االأطفال 

امل�سمولني بعملية اخلتان.
 ولفت مدير ال�سندوق  اإىل: اإن تلك املبادرة تاأتي اإ�سهاما 
من الوقف للتخفيف عن كاهل املواطن وخ�سو�سًا عوائل 

ال�سهداء والعوائل املتعففة.
اخلريات  �سندوق  اإن  هادي:  اأكد  مت�سل  �سعيد  على   
وامل�ساعدات م�ستمر بتوزيع االإعانات  ال�سهرية الثابتة على 
الطلبة االأيتام ح�سب توجيه �سماحة ال�سيد رئي�س الديوان 
م�سريا اىل ان عدد الطلبة امل�سمولني بتلك االإعانات يبلغ 
1223 طالبا وطالبة، مو�سحا: اإن  هذا القرار اتخذ من 

اجل م�ساعدة الطلبة على تدارك نفقاتهم الدرا�سية .

�لوقف �ل�سيعي ينظم
حملة ختان جماعية لالأطفال �لأيتام

�لوقف �ل�سيعي يف مي�سان
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ح�سل االأمني العام للعتبة العلوية املقد�سة على 
درع النزاهة املقدم من جلنة النزاهة يف وزارة 

الثقافة واالعالم/ مكتب املفت�س.
قاعة  على  اأقيم  حفل  خالل  ذلك  وجرى   
االأ�سرف  النجف  حمافظة  يف  ال�سباب  منتدى 
ال�سخ�سيات وامل�سوؤولني الذين متيزوا  لتكرمي 
يف  لدوائرهم  املتميزة  واإدارتهم  بنزاهتهم 

حمافظة النجف االأ�سرف. 

املتميزة  للجهود  تثمينا  التكرمي  هذا  وياأتي 
واالأعمال النزيهة التي ات�سف بها االمني العام 
للعتبة العلوية املقد�سة منذ ت�سلمه الإدارة االمانة 

العامة للعتبة العلوية املقد�سة وحلد االآن.
 وقد ت�سّلم درع النزاهة نيابة عن االأمني العام 
للعتبة العلوية املقد�سة االأ�ستاذ ها�سم الباججي 
رئي�س ق�سم ال�سوؤون الفكرية والثقافية يف العتبة 

املقد�سة.

وعقيدة  لفكر  حامل  قراآين  جيل  تن�سئة  اأجل  من 
وا�ستثمار  ال�سالم(،  البيت)عليهم  اأهل  مدر�سة 
اأوقات االأبناء حلفظ كتاب اهلل والعناية به وتدبره 
وتعليمهم مبا يعود عليهم بالنفع والفائدة، �سهدت 
العتبة العلوية املقد�سة ولل�سنة الرابعة على التوايل 

اإقامة الدورات ال�سيفية الأبناء منت�سبيها.
من  لالإ�ستفادة  دورية  ب�سورة  الدورات  هذه  وتاأتي 
التي تراوحت  العطلة ال�سيفية املخ�س�سة لالإبناء 
االأوىل  االإبتدائية  املرحلة  بني  العلمية  م�ستوياتهم 
من  جمموعة  ليتلقوا  املتو�سط،  الثالث  ومرحلة 
الدرو�س الفقهية واالأخالقية املختلفة باالإ�سافة اإىل 
�سهرين  مدى  وعلى  الكرمي  القراآن  وحتفيظ  تعليم 

كاملني.

درع جلنة �لنز�هة
 ي�سّلم للعتبة العلوية املقد�سة

املقد�سة  العلوية  العتبة  والثقافية يف  الفكرية  ال�سوؤون  ق�سم  وفد من  ت�سرف   
اأداء  وبعد  ال�سالم(،  الكاظم)عليه  مو�سى  االإمام  بن  القا�سم  مرقد  بزيارة 

مرا�سيم الزيارة والدعاء التقى الوفد بال�سادة امل�سوؤولني عن هذا املزار.
و جرى خالل اللقاء االطالع على تعريف موجز باملرقد الطاهر و�ساحبه، مع 

االإطالع على اأهم امل�ساكل التي تواجه العاملني هناك.
وقد اأ�ساد رئي�س وفد ق�سم ال�سوؤون الفكرية والثقافية باجلهود املبذولة من قبل 

خدمة املزار ال�سريف واخلدمات اجلليلة املقدمة للزائرين الكرام.

�لبدء باإقامة �لدور�ت �ل�سيفية
 يف �لعتبة �لعلوية �ملقد�سة 

 عالء املرعبي 

 gمرقد القا�سم بن االإمام مو�سى الكاظم

وفد ق�سم �ل�سوؤون �لفكرية 
و�لثقافية يزور 
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 عالء ال�سالمي

�لعتبتان �حل�سينية و�لعبا�سية �ملقد�ستان
تعلنان ��ستعد�دهما لإقامة مهرجان
 )ربيع ال�سهادة الثقايف العاملي ال�ساد�س( 

 اأعلن ع�سو اللجنة التح�سريية 
ملهرجان ربيع ال�سهادة الثقايف 
االأ�ستاذ  الــ�ــســاد�ــس  الــعــاملــي 
 " اأن  القري�سي  االأمـــري  عبد 
والعبا�سية  احل�سينية  العتبتني 
املــــقــــد�ــــســــتــــني تــــوا�ــــســــالن 
الهند�سية  ــتــعــدادتــهــمــا  ا�ــس
ــــة  ــــي ــــة واالإعــــالم ــــي واخلــــدم
املهرجان  الإقامة  وال�سياحية 

هذا العام وهما على و�سك االنتهاء.
اإن  متميزًا  �سيكون  املهرجان  القري�سي:اأن  وذكــر 
ال�سخ�سيات  عــدد  بــزيــادة  الــعــام  هــذا  اهلل  �ساء 
�ست�سارك  التي  املرموقة  والعلمية  واالأدبية  الدينية 
دول  ومن  امل�ساركة،  املوؤ�س�سات  عدد  زيــادة  و  به، 

خمتلفة عربية واأجنبية". 
الور�س  مــن  الكثري  ا�ستنفرت   " القري�سي  ــال  وق
طاقتها  املــقــد�ــســتــني  الــعــتــبــتــني  يف  الــهــنــد�ــســيــة 
الإكمال  والثقافية  االإعالمية  الـ�ُسعب  من  والعديد 
اال�ستعدادات، والتهيوؤ للمهرجان الذي �سيقام هذا 
ال�سالم  عليه  االإمــام احل�سني   ( �سعار  العام حتت 
 " اأن   مبينا   ،") لالأمة  واإ�ــســالٌح  لالإ�سالح  اأمــة 
بالكامل  ومتوله  تقيمه  تاأ�سي�سه،  ومنذ  املهرجان 
والعبا�سية  احل�سينية  للعتبتني  العامتان  االأمانتان 

املقد�ستني مبنا�سبة الذكرى املباركة لوالدة االإمام 
االإمام  ووالدة  العبا�س  الف�سل  اأبي  واأخيه  احل�سني 
علي بن احل�سني ال�سجاد �سالم اهلل عليهم اأجمعني 
وي�ستمر ملدة خم�سة اأيام من يوم 3�سعبان اإىل يوم 

8�سعبان". 
متت  التي  ال�سخ�سيات  عدد  " اإن  القري�سي  وبنّي 
بــحــدود 200  الــعــراق  دعوتها مــن داخـــل وخـــارج 
يف  فاعلة،  واأكــادميــيــة  دينية  علمائية  �سخ�سية 
ودينية  مذهبية  انتماءات  ومن  العاملية،  ال�ساحة 
" �سيتم كما يف كل عام  اأنه  اىل  خمتلفة" م�سريا 
الت�سكيلي  للفن  ومعر�س  للكتاب  معار�س  فتح 
ومعر�سا لل�سور وموؤمترات بحثية وجل�سات �سعرية 

)ف�سيح ـ �سعبي( ". 
عديدة  اأنها  اأو�سح  امل�ساركة  ــدول  ال وبخ�سو�س 
للم�ساركة  تــقــدم  فقد  العربية  ـــدول  ال فمن   "

من  ومــوؤ�ــســ�ــســات  �سخ�سيات 
و�سوريا  والــبــحــريــن  الــكــويــت 
وعمان  واالإمــــــــارات  ــان  ــن ــب ول
وم�سر اإ�سافة اإىل �سخ�سيات 
العراق،  داخل  من  وموؤ�س�سات 
فمن  االأجنبية  الــدول  من  اأمــا 
وال�سويد  ــرتا  ــل ــك وان ــنــدا  هــول
وغانا وفرن�سا وكرواتيا واإيران 
وغريها من الدول التي �سُيعلن 

عنها كلها بعد اكتمال طلبات الو�سول منها". 
العتبات  اأن"  املجلة   مندوب  مع  حديث  يف  واأكــد 
الفكرية  لنتاجاتها  باأجنحة  �ست�سارك  املقد�سة 
املنظمتني  العتبتني  اأجــنــحــة  ومــنــهــا  والــثــقــافــيــة 

للمهرجان". 
العبا�سية  احل�سينية  املقد�ستني  العتبتني  اأن  يذكر 
تنظمان �سنويا العديد من املهرجانات والفعاليات 
الدينية والثقافية كجزء من ن�ساطاتهما يف تثقيف 
عمومًا،  والفكري  الديني  وعيه  وزيـــادة  املجتمع 
التي  الثورة احل�سينية املعطاء  اآثار ونتائج  ولتبيان 
ما زالت وبعد 14 قرنًا من قيامها، ترفد الب�سرية 
بزخم ال ين�سب من املعارف واملعنويات يف مقارعة 
اختلفت  الباطل مهما  ودحر  واإحقاق احلق  الظلم 

األوانه واأجنا�سه.

حتت �سعار
g لإمام �حل�سني�

�أمة لالإ�سالح و�إ�سالح لالأمة

تقيم

اللجنة التح�سريية للمهرجان�لثقايف �لعاملي �ل�ساد�ص

الإفتتاح فعاليات املهرجان
على قاعة خامت االإنبياء

يف العتبة احل�سينية املقد�سة
وذلك يف متام ال�ساعة اخلام�سة

من ع�سر يوم اجلمعة 3/�سعبان/1431هـ
املوافق 16/متوز/2010

ي�سرنا ح�سوركم
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�سلغم  احمد  ناجي  ال�سفري  �سعادة  ت�سرف 
رئي�س بعثة اجلامعة العربية بزيارة االإمامني 
اجلوادين عليهم ال�سالم، وبعد اداء مرا�سيم 
املرافق  والوفد  الزائر  ال�سيف  حل  الزيارة 
الكاظمية  للعتبة  العامة  االمانه  مقر  يف  له 

املقد�سة.
للعتبة  العام  الوفد من قبل االمني  وا�ستقبل   
الوفد  قام  بعدها  االنباري،  فا�سل  احلاج 
بجولة يف رحاب ال�سحن ال�سريف، واطلع من 

خاللها على احلركة العمرانية يف العتبة.
 كما زار الوفد �سعبة النق�س والزخرفة وابدى 
فنية  اأعمال  من  حتويه  مبا  الكبري  اعجابة 
رفيعة امل�ستوى تعك�س بجمالها اأ�سالة وتراث 

الفن الكاظمي والبغدادي.
ويف ختام الزيارة قدم �سعادة ال�سفري �سكره 
للحفاوة واال�ستقبال داعيًا جلميع العاملني يف 
ولعراقنا  بالتوفيق  املقد�سة  الكاظمية  العتبة 

احلبيب باالأمن واال�ستقرار.    

رئي�ص بعثة �جلامعة 
�لعربية يف �لعر�ق

اأقام  الديني،  الوعي  لن�سر  احلثيث  ال�سعي  اإطار  يف 
القراآنية  الن�ساطات  �سعبة  واالإعالم/  الثقافة  ق�سم 
يف العتبة الكاظمية املقد�سة دورة اجلوادين عليهما 
ال�سالم لتحفيظ القراآن الكرمي والتي �ست�ستمر �سنتني 

ون�سف ولالأعمار )8 - 18( �سنة
وهم  اأكفاء  اأ�ساتذة  من  طيبة  ثلة  لها  خ�س�س  وقد 
مكي  االأن�ساري،  الكرمي  عبد  احلامي،  )قا�سم 
علي  العامري،  رافع  اخلفاجي،  عامر  ال�سعدي، 
قا�سم، �سعدي الدبي�سي، �سالم ها�سم، عبا�س نعمة 

مويح( فيما مت  توزيع الزي اخلا�س بالدورة 
لنقل  اخلا�سة  ال�سيارات  بتوفري  العتبة  قامت  كما 
وجبات  وتوفري  �سكناهم  مناطق  واىل  من  الطلبة 
الهدايا  �ستوزع  وكذلك  الدورة  فرتة  اأثناء  الطعام 

املادية واملعنوية على الطلبة املتميزين.

لزيارة  ال�سالم  عليهما  البيت  اهل  ع�ساق  رفقة  جتمعت 
�سريحي االإمامني الهمامني مو�سى بن جعفر وحممد بن 
علي اجلواد عليهما ال�سالم ،حيث ت�سرف كل من �سعادة 
ال�سفري امل�سري اأ�سرف كمال �ساهني و�سعادة �سفري مملكة 
الزيارة  مرا�سم  باأداء  املالكي  �سالح  اال�ستاذ  البحرين 

للعتبة الكاظمية املقد�سة
ال�سحن  اأروقة  يف  الكرميان  ال�سيفان  جتول  بعدها 
 ، فيه  والتو�سعة  االعمار  م�ساريع  على  واطلعا  ال�سريف 
على  للقائمني  التوفيق  ومتنيا  ال�سديد  اعجابهما  واأبديا 

خدمة هذا ال�سرح العظيم.

دورة �جلو�دين عليهما �ل�سالم 
�لقر�آنية

�سفري� م�سر و�لبحرين 
 يف رحاب �لإمامني �جلو�دين

يت�سرف بزيارة �لمامني �جلو�دين عليهما �ل�سالم

 فتحي الربيعي  
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و  ال�سرعية  ال�سوون  ا�سغرى معاونية  حتمل عبدالر�سا 
املوقوفات للرو�سة الر�سوية املقد�سة ، فى مرا�سم خا�س 
الرو�سة  �سدانة  وكيل  مب�ساركة  ال�سبت  اأم�س  اجراه  مت 
الر�سوية املقد�سة و م�ساعدى ال�سدانة و م�ست�ساريها و 

جمع من املدراء و امل�سوولني .
�سيانة  ان  االجتماع  هذا  فى  علوى  احمد  ال�سيد  قال 
املقد�سة  الر�سوية  الرو�سة  فى  عام  ب�سكل  املوقوفات 
ا�ستفادة  و هامة موكدا على �سرورة  م�سوولية خطرية 
التى اخت�ست بها م�سريا  ال�سوون  موارد املوقوفات فى 

اال�سالمية  الثورة  اندالع  بعد  املوقوفات  هذه  ادارة  اىل 
مقارنة مع نوعية ادارتها قبل الثورة م�سيفا اننا ن�ساهد 
تطورا ملحوظا فى اخلدمات الثقافية املعنوية االجتماعية 
و الدرا�سية فى الرو�سة الر�سوية املقد�سة بف�سل هذه 

املوقوفات .
واثنى ال�سيد احمد علوى على اجلهود املبذولة التى حتمل 
اعباءها  منذ ع�سرين �سنة ال�سيد احمد احمدى  و عرف 
لتحمل  واجلد   احلر�س   باأهمية  ا�سغرى  عبدالر�سا 

م�سوولية معاونية ال�سوون احلقوقية و املوقوفات .

�سيانة �ملوقوفات
الغبار عن ال�سريح املطهر ملرقد  جرت مرا�سم ازالة 
من  حافل  جو  فى  ال�سالم(  )عليه  الر�سا  االمام 
املحليني  امل�سوولني  من  جمع  فيه  و�سارك   ، املعنويات 
الر�سوية  الرو�سة  �سادن  و  الدين  رجال  بع�س  منهم 
املقد�سة و اإمام جمعة م�سهد املقد�سة و حمبو اآل البيت 

)عليهم ال�سالم ( و بع�س عائالت ال�سهداء . 
وذكر مندوبنا هناك: اأن املرا�سم ابتداأت بتالوة القراآن 
باالمام  اخلا�سة  الق�سائد  و  املدائح  ان�ساد  و  الكرمي 
و  الورد  مباء  ال�سريح  وغ�سل  ال�سالم(  )عليه  الر�سا 
العطور و بعدها مت نقل النذورات اىل خزانة الرو�سة 

الر�سوية املقد�سة . 

قال رئي�س جلنة الثقافة فى جمل�س ال�سورى اال�سالمى : ان الرو�سة الر�سوية املقد�سة جمموعة 
تاريخها ينتمى اىل 1200 �سنة و علينا ان نعرف هذه املجموعة ب�سورة دقيقة . 

وا�ساف الدكتور حداد عادل فى حديث مع مرا�سل املوقع اخلربى للرو�سة الر�سوية املقد�سة قائال : اإن 
الرو�سة الر�سوية املقد�سة مفخرة، و بامكاننا ان نعرف هذه الرو�سة ل�سعوب العامل . 

و�سرح نائب طهران فى جمل�س ال�سورى اال�سالمى قائال : كان ابناء ايران يعرفون منذ قدمي االيام 
متاحف الرو�سة الر�سوية، ويعتربونها مكانا اآمنا ل�سيانة اآالثار و التحف و يهدون اآثارهم الثمينة اىل 

هذه املتاحف .

مر��سم �ز�لة �لغبار 
 gعن �سريح �لمام �لر�سا

متاحف �لرو�سة �لر�سوية �ملقد�سة 
مكان �آمن حلفظ �لآثار �لثقافية 

من �أهم �مل�سوؤوليات فى �لرو�سة 

زيد احل�سيني 
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�حلرم �جلديد �سيكون بطابقني 
يف �لعتبة �لع�سكرية �ملقد�سة 
ومر�حل متقدمة يقطعها �إن�ساوؤه 

�أعمال �لتغليف باملرمر و�ملر�يا 

 تتو��سل يف حرم �لع�سكريني

 ح�سني الرفيعي   

الهند�سية  املالكات  توا�سل  العراقيني،  باأيدي 
الرو�سة  اإعمار  الإعادة  الفنية  )اللجنة  يف  والفنية 
كتغليف  االإنهاءات  اأعمال  ال�سريفة(  الع�سكرية 
اجلدران باملرمر، وال�سقوف باملرايا املقطعة فنيًا، 
من  وغريها  واملنارتني،  القبة  لتذهيب  والتهيوؤ 

االأعمال. 
عن  املذكورة  العراقية  اللجنة  ممثل  بذلك  �سرح 
وزارة الدولة لل�سياحة واالآثار املهند�س ح�سني علي 
حممد واأ�ساف اأن " تطلب العمل يف عمليات تثبيت 
اإن�ساء م�سبكات حديدية مثبتة على جدران  املرمر 
تثبيت  يتم  ثم  ومن  ال�سريف،  الع�سكري  احلرم 
بالقيا�سات  املرمر  تقطيع  عمليات  ومتت  املرمر، 
ال�سحن  داخل  متخ�س�سة  ور�سة  يف  املطلوبة 

الع�سكري ال�سريف". 
يذكر �أن )�للجنة �لفنية لإعادة �إعمار �لرو�سة 
�لعر�قية  �جلهة  هي  �ل�سريفة(  �لع�سكرية 
من  �مل�سروع  كامل  بتنفيذ  �ملخولة  �لوحيدة 
من  مكونة  �لعر�قية، وهي  �لوزر�ء  رئا�سة  قبل 
ممثلني من خم�ص جهات حكومية هي: �لأمانة 
�لعامة ملجل�ص �لوزر�ء، وز�رة �ل�سياحة و�لآثار، 
وز�رة �لإ�سكان و�لإعمار، ديو�ن �لوقف �ل�سيعي، 
ت�سميمًا  �مل�سروع  و�أن  �ل�سني،  �لوقف  ديو�ن 
متخ�س�سة  بكو�در  يتم  و�إ�سر�فًا،  وتنفيذً� 
وتنفذ  �جلهات  لتلك  تابعة  وفنية  هند�سية 
�مل�سروع ردً� على فاجعتي �لتفجري �للتني طالتا 
جمادى  و27  1427هـ  حمرم   23 يف  �لعتبة 

�لوىل 1428هـ. 

العتبة  وتطوير  اإعمار  م�سروع  �سمن 
الع�سكرية املقد�سة، الذي تقوم به )اللجنة 
الع�سكرية  الرو�سة  اإعمار  الإعادة  الفنية 
تو�سعة حرم  اأعمال  اإطار  ويف  ال�سريفة(، 
وا�سلت  ال�سالم،  عليهما  الع�سكريني 
العراقية  والهند�سية  الفنية  الكوادر 
�سمال  الطابقني  ذو  اجلديد  احلرم  بناء 
متت  والذي  له  واملال�سق  القدمي  احلرم 
يف  وقبته  ومنائره  هيكله  اإعمار  عملية 
القدمية  املوا�سفات  وفق  2009/4/17م، 

للمحافظة على اأثرية البناء. 
العراقية  اللجنة  ممثل  بذلك  �سرح 
املذكورة عن وزارة الدولة لل�سياحة واالآثار 
املهند�س ح�سني علي حممد واأ�ساف " تبلغ 
م�ساحة التو�سعة اجلديدة 2700م2، وهي 

حيث  الزائرين،  اآالف  ال�ستيعاب  تكفي 
االأر�س،  حتت  واحد  طابقني،  من  تتكون 

واالآخر مب�ستوى اأر�س احلرم احلايل ". 
اأعمال  جميع  االآن  حلد  " ُاجنز  واأ�ساف 
التي  العمالقة  الرافعة  ون�سب  احلفر 
مل�ساعدة  ال�سخمة  القطع  رفع  تتوىل 
االأ�س�س  �سب  عمليات  وتتوا�سل  لالإن�ساء، 
للحرم  اأر�س  التحت  الطابق  واأعمدة 
للجنة  االإداري  امل�سوؤول  وكان  اجلديد". 
الفنية الأعمار الرو�سة الع�سكرية املطهرة 
وقت  يف  �سرح  قد  اليعقوبي  حيدر  ال�سيخ 
التحت  الطبقة  ربط  �سيتم   " باأنه  �سابق 
الغيبة  �سرداب  مع  احلرم  لهذا  اأر�سية 

املطهر من خالل منفذ يوؤدي اإليه ". 
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�مل�سارفة على �إجناز تذهيب مئذنتي �لعتبة 
�لعبا�سية �ملقد�سة و�فتتاحهما يف4�سعبان �ملقبل

مع اقرتاب اجنازهما بالكامل، با�سرت املالكات الهند�سية 
والفنية يف العتبة العبا�سية املقد�سة باملرحلة االأخرية من 
مقرن�سات  بتذهيب  واملتمثلة  مئذنتيتها،  تذهيب  م�سروع 

�سرفتي املوؤذن. 
العبا�سية  العتبة  يف  الهند�سية  امل�ساريع  ق�سم  رئي�س  وقال 
املقد�سة املهند�س �سياء جميد " اأن �سركة )اأر�س القد�س( 
املقد�سة  العبا�سية  العتبة  منارتي  تذهيب  مل�سروع  املنفذة 
– هي �سركة عراقية تتخذ من كربالء املقد�سة مقرًا لها، 
الواقعني  اجلــزاأيــن  كامل  اأجنــزت  قد  الق�سم،  وباإ�سراف 
من  االأعــظــم  اجلــزء  ميثالن  وهما  املـــوؤذن  مظلتي  اأ�سفل 

امل�سروع، الذي يعد االأول من نوعه يف العامل، حيث ان املاآذن 
عادة، اإما ُتذّهب اأوتغلف بالكا�سي الكربالئي، اأو باحلجر، 
لكن ما جرى يف امل�سروع هو التغليف بالذهب املغلف بقطع 

املينا". 
واأ�ساف املهند�س املخت�س" اإن امل�سروع الذي بدء اعتبارًا 
من تاأريخ 2008/11/11م برتكيب اأول بالطاته فعليًا على 
املنارة وبدء الت�سنيع النمطي للبالطات النحا�سية واك�سائها 
بالذهب، وكان من املوؤمل اأن ُينجز خالل 24 �سهرًا ولكن 
كوادر امل�سروع والق�سم ا�سرعوا يف االجناز بربكة �ساحب 
املرقد املطهر بحيث من املمكن القول اأننا �سننجز امل�سروع 

باأقل من املدة املقررة اإن �ساء اهلل حيث �سيكون االفتتاح يف 
الرابع من �سعبان1431هـ". 

يذكر اأن ق�سم امل�ساريع الهند�سية وق�سم ال�سيانة الهند�سية 
العبا�سية  العتبة  يف  �سابقًا(  والفنية  الهند�سية  )ال�سوؤون 
املقد�سة قد نفذا الع�سرات من امل�ساريع الكبرية ف�ساًل عن 
املئات من امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة منذ تاأ�سي�سهما بعد 
تنفيذ معظمها بكوادرهما  البائد، وقد مت  النظام  �سقوط 
العراقية، واأ�سرفا على ما تبقى منها واملنفذ معظمه بكوادر 
عراقية اأي�سًا تابعة ل�سركات من خارج العتبة، اأو النادر مما 

نفذه عمالة اأجنبية. بح�سب تقرير موقع الكفيل.

 ج�سام ال�سعدي  

العتبة  يف  الهند�سية  امل�ساريع  ق�سم  رئي�س  اأعلن 
اإن"  جميد  �سياء  املهند�س  املقد�سة  العبا�سية 
الكوادر الهند�سية والفنية ل�سركة اأر�س القد�س - 
�سركة عراقية - وباإ�سراف من كوادر ق�سم امل�ساريع 
الهند�سية يف العتبة املقد�سة قد اأكملت اأعمال بناء 
و�سقوفه  واجهاته  وتغليف  الثاين  الطابق  اإيوانات 
التابعة ملن�ساآت �سور العتبة العبا�سية املقد�سة ومن 
جميع اأ�سالعه االأربعة، ون�سب املحجر املعدين الذي 
مت ت�سنيعه حديثًا لل�سرفات اجلديدة للطابق الثاين 
بعد اأن مت اإك�ساء واجهات اأواوينه بالكا�سي الكربالئي 
اجلديد املنتج با�سراف العتبة العبا�سية املقد�سة ذي 

االأبعاد الدقيقة واالألوان الزاهية". 

واأ�ساف" مت تغليف �سقوف االأواوين اجلديدة باملرايا 
املقطعة فنيًا، بعد تغليفها ب�سقوف ثانوية على �سكل 

قباب �سغرية وت�سكيالت هند�سية ا�سالمية". 
اإحدى   - القد�س  اأر�س  �سركة  كوادر  اإن  مبينًا" 
الكوادر  وباإ�سراف   - املقد�سة  كربالء  �سركات 
الهند�سية والفنية لق�سم امل�ساريع الهند�سية يف العتبة 
اأواوين  كامل  بناء  اأجنزت  قد  املقد�سة  العبا�سية 
الطابق الثاين جلميع اأ�سالع ال�سور االأربعة وتغليف 
جاء  لقد  م�سيفًا"  والغرف".  االإيوانات  واجهات 
امل�سروع ملبيًا حلاجة انعدام وجود اأواوين للطابق 
الثاين ملن�ساآت �سور العتبة، االأمر الذي ي�سوه جمالية 
ال�سريف الأن واجهة  الواجهة املطلة على ال�سحن 

الطابق الثاين كانت قبل تنفيذ امل�سروع مندفعة اإىل 
اخللف مبقدار مرتين عن الطابقني االأر�سي واالأول، 
وعليه فقد �سعت اإدارة العتبة لتوحيد هذه الواجهة 
وبنف�س الن�سج املعماري". واأكد )�سياء( "جاء هذا 
امل�سروع ليكون  تهيئة للم�سروع امل�ستقبلي اخلا�س 
بتو�سعة احلرم من خالل ت�سقيف ال�سحن ال�سريف 
و�سمه اإليه، حيث مت بناء ركائز امل�سروع يف �سقف 

االأواوين". 
م�سيفًا حول م�سروع االأواوين" قدمت للعتبة خم�سة 
ت�ساميم معمارية خمتلفة، وقد وقع االختيار من قبل 
اإدارة العتبة على الت�سميم الذي نفذ حاليًا". بح�سب 

تقرير موقع الكفيل.

�إجناز م�سروع بناء �إيو�نات �لطابق �لثاين
ملن�ساآت �سور �لعتبة �لعبا�سية �ملقد�سة 
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عليه  يختلف  ل  �لذي  �لتفاق  رغم 
�أيًا  �مل�سوؤول  �ت�ساف  �سرورة  ب�ساأن  �ثنان 
بال�ستقاللية  م�سوؤوليته  �أو  من�سبه  كان 
و�لنز�هة و�لإخال�ص و�ملهنية، �إل �أن هذه 
�ل�سفات �لنبيلة وغريها تاأثرت كثري� مبا 
يف  و�سوح  وعدم  �سبابية  من  حا�سل  هو 
مفا�سل  �أغلب  يف  �مل�سوؤول  �ختيار  عملية 
وبالتايل  و�لفرعية،  �لرئي�سية  �لدولة 
تبادل  دو�مة  نحو  �لبالد  جر  ذلك  فاإن 
ثم  ومن  �خلدمات  وتردي  �لتهامات 

��ستياء �ملو�طن...
وخطيب  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  واعترب 
اجلمعة يف كربالء املقد�سة �سماحة ال�سيد احمد 
اجلمعة  �سالة  من  الثانية  اخلطبة  يف  ال�سايف 
التي اأقيمت يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف يف 12 
رجب االأ�سب 1431هـ املوافق 25-6-2010م اإن" 
يفقدُه  املواطنني  باقي  عن  عمليا  امل�سوؤول  متييز 
مو�سوعيته، مطالبًا بحلول جدية مل�ساكل اخلدمات 
ولي�ست �سكلية وب�سراكة اجلميع ، موؤكدا اأن ذلك ال 

ياأتي اإال بتح�س�س املعاناة من قبل امل�سوؤولني". 
اأن  �سرورة  اإىل  ال�سايف  ال�سيد  �سماحة  واأ�سار 
يكون هناك "ميزان" الختيار الوزراء وامل�سوؤولني 
يف احلكومة، موؤكدا على" وجوب مهنية امل�سوؤول 
الأن املهنية يف العمل تخت�سر الطريق وتوفر حلواًل 
ف�ساحب  واقعية،  وعن  فهم  عن  نا�سئة  �سريعة 
املهنة يعرف من اأين توؤكل الكتف، وهو قادر على 

ت�سخي�س امل�سكلة وقادر على حلها". 
وانتقد �سماحته مو�سوع ا�ست�سراء الف�ساد االإداري 
الدولة".  دوائر  يف  "ظاهرة  اأ�سبح  الذي  واملايل 
معتقدا اأنه يجب "اختيار �سخ�سية قوية ونزيهة 
الإدارة اأي ملف الأن نزاهة امل�سوؤول و�سراحته مع 
ال�سعب توؤدي اإىل قوته، وال بد من وجود عنا�سر 
تت�سف بنظافة اليد، فعندما نفتح بع�س ملفات 
مبالغ  �سرفنا  يقول  امل�سوؤول  اإن  جند  الف�ساد 

مبليارات الدنانري للقطاع الفالين وترى القطاع 
الفالين ال يزال يراوح يف مكانه! فَمن امل�سوؤول عن 

ذلك؟! 
وتابع �سماحته" اأن من املعيب اأي�سًا اأن ن�سمع بني 
فرتة واأخرى باأن الف�ساد م�ست�سٍر يف هذه الدائرة 
اأو تلك، فهذه احلالة اأ�سبح املواطن ينظر لها بعني 
الرتقب، ويت�ساءل اإىل متى يبقى الو�سع هكذا؟! 
موؤكدًا" اإننا بحاجة اإىل املهنية واإىل �سخ�سيات 
قوية، فكلما كان امل�سوؤول نزيها ومهنيا كلما كان 

قويًا و�سريحًا مع ال�سعب".. 
وحث �سماحته اأع�ساء جمل�س النواب اجلدد على 
"درا�سة و�سع البلد احلايل من خالل اللقاءات مع 
النا�س لت�سخي�س االأخطاء وحماولة اإيجاد احللول 
املنا�سبة لهذه امل�ساكل وخ�سو�سا يف هذه املرحلة 

املهمة واحل�سا�سة التي مير بها البلد". 
اخلدمي  امل�سوؤول  �سراحة  �سماحته" اإن  واأو�سح 
للتطبيق،  قابلة  غري  وعود  اإعطاء  من  اأف�سل 
البلد،  واقع  من  ي�ستحي  ال  اأن  يجب  فامل�سوؤول 
وعندما يقول اأن هناك م�سكلة يف امللف الفالين 
عليه اأن يبنّي هذه امل�سكلة، وكذا يف جميع االأمور 
التي تخ�س حياة املواطن ب�سكل مبا�سر، يجب اأن 

تطرح ب�سكل �سل�س وب�سكل واقعي". 

• تقرير: �سباح الطالقاين

�ل�سيد �ل�سايف:
مهنية �مل�سوؤول تخت�سر �لطريق وتوفر حلوًل 

نا�سئة عن فهم وو�قعية

فرتة  بني  ن�سمع  �أن  �ملعيب  من  �أن 
و�أخرى باأن �لف�ساد م�ست�سٍر يف هذه 

�لد�ئرة �أو تلك

يجب �ختيار �ل�سخ�سية �لنزيهة لإد�رة �أي ملف لأن 
نز�هة �مل�سوؤول و�سر�حته مع �ل�سعب توؤدي �إىل قوته 

�ملهنية... 

�ل�سيد �أحمد �ل�سايف:
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ويف ختام اخلطبة طالب �سماحة ال�سيد ال�سايف 
امل�سوؤول" باأن يخدم ال�سعب ويلبي حاجات النا�س، 
ويدر�س معاناتهم، ويلتقي مع املواطنني وي�سخ�س 
اأخطاء  من  وي�ستفيد  وا�سحة  اإ�سرتاتيجية  يبني 
وايجابيات املا�سي". مبينا انه" لي�س من العيب اأن 
يخطئ االإن�سان ولكن العيب اأن يبقى م�سّرا على 

اخلطاأ وال يعرتف به". 
معايري �ختيار �مل�سوؤول..

معايري  حول  املواطنني  من  عدد  اآراء  وتراوحت 
الدولة  امل�سوؤولني يف احلكومة وموؤ�س�سات  اختيار 
عن  امل�سوؤول  با�ستقاللية  مطالب  بني  االأخرى، 
اإتباع  �سرورة  وبني  ال�سيا�سية  والكتل  االأحزاب 
عن  املنا�سب  املكان  يف  املنا�سب  الرجل  مبداأ 
عن  ف�ساًل  واملهنية،  االخت�سا�س  اعتماد  طريق 
وعن�سر  واالإميان  بالثقافة  تتعلق  اأخرى  معايري 

التجربة...
حياة"  علوم  بكالوريو�س  التكمجي،  حيدر  يقول 
اعتقد ان املعيار االأهم يف عملية اختيار امل�سوؤول 
اأينما كان مو�سعه هو "الثقافة" الأن الثقافة ت�ساعد 

القيادة،  االإبداع يف  توليد زخم م�ستمر من  على 
على عك�س ما هو �سائد من اجرتار للمعلومات التي 
اتخذناها من اأروقة الدرا�سة اجلامعية وغريها، 
والتي دائما ما جتعل من امل�سوؤول متم�سكا با�ستماتة 
بالروتني اإما خوفا منه اأو عجزا عن مواكبة اأنظمة 

حتديث العمل وت�سهيله". 
تدّعم  الثقافة  فاإن  بالتايل  التكمجي"  وي�سيف 
كثريا موقف امل�سوؤول وجتعله دائم البحث عن اأطر 
واأ�ساليب عمل واإدارة جديدة تواكب ما يح�سل من 

تطور م�سطرد يف اأنحاء العامل بكافة املجاالت".
جامعي" اأن  طالب  وهو  ح�سني،  اأمري  يرى  فيما 
جت�سيد  هو  واالإخال�س  العمل،  اأ�سل  "االإميان" 

يتمتع  اإذا كان  ال�سخ�س  فاإن  لالإميان، ومن هنا 
باالإميان وامل�ستوى العلمي املنا�سب فال بد اأن ينجح 
يف عمله مهما كانت امل�سوؤولية امللقاة على عاتقه 

كبرية وثقيلة".
امل�سوؤول  يخطئ  اأن  املمكن  اأن" من  اأمري  ويتابع 
الذي  امل�سوؤول  ولكن  النا�س،  وي�ساحمه  عمله  يف 
تنفيذا  جتد  ال  وعودا  يطلق  اأو  بالوعود  يلتزم  ال 
يتمتع  ال  انه  يعني  ذلك  فاإن  الواقع  ار�س  على 
بامل�سداقية وبالتايل فاإنه �سيكون مو�سع ا�ستياء 

احلكومة وال�سعب على ال�سواء".
اأما نور الدين عبد الرحمن،فقد و�سَع "االلتزام" 
باملرتبة االأوىل يف معايري اختيار امل�سوؤول عمومًا 
وقال" اإن مدى االلتزام الذي يت�سف به امل�سوؤول 
يحدد م�ستقبل تعامله مع اأي ملف يت�سلم اإدارته، 
بال  له  َيِقرُّ  ال  عادة  امللتزم  ال�سخ�س  الأن  وذلك 
�سواء  التزامه  يوؤدي  عندما  اإال  براحة  ي�سعر  وال 
كان العمل اليومي اأو اخلطط بعيدة املدى، بعك�س 
امل�سوؤول الذي ال يبايل مبا اأجُنز خالل يوم واحد 

اأو �سهر حتى..."
اأما الباحث االأكادميي علي حممد، فقد طرق باب 
اختيار  يف  االأوىل  املرتبة  اإياها  "التجربة" موليا 
امل�سوؤول، انطالقا من اعتقاده باأن معايري النزاهة 
والكفاءة واال�ستقاللية واالإخال�س غري را�سخة يف 

دميقراطيتنا الوليدة تّوًا".
وي�ست�سهدالباجث  باأمثلة عديدة على ف�سل االختيار 
وفق امل�سميات النبيلة ابتداًء ومن ثم ظهور امل�ساوئ 
وموؤ�سرات الف�سل ِتباعًا، ومن هنا -بح�سب راأيه- 
فاإن التجربة هي املعيار الوحيد الذي من املمكن 
اأن ن�سلكه يف طريق البناء احلايل حتى الو�سول 
بة من رجال الدولة عرب عّدة دورات  اإىل ثروة جمرَّ

انتخابية".
ال�سهادة  اأن  على  بالقول"  حممد  وي�ستدرك 
ال�سيا�سية  بالعملية  الرا�سخ  واالعتقاد  والكفاءة 
احلالية من اأ�سا�سيات ا�ستالم املهام االإدارية يف 

الدولة وخا�سة املنا�سب احل�سا�سة".

و�لكفاءة  �ل��ن��ز�ه��ة  معايري  �أن 
غري  و�لإخ��ا���ص  و�ل�ستقالية 

ر��سخة يف دميقر�طيتنا �لوليدة تّوً�

�إن �سر�حة �مل�سوؤول �خلدمي �أف�سل 
من �إعطاء وعود غري قابلة للتطبيق
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  ح�سن الها�سمي

�أين نحن 
من �لق�ساء �لعادل؟!

لعل من اأبجديات العمل ال�سيا�سي يف الدول الدميقراطية ف�سل ال�سلطات الثالثة 
)الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية( عن بع�سها البع�س كم�سعى لالأنظمة يف ذينك 
الدول اإىل ب�سط العدل واحقاق احلق دومنا انحياز اإىل تكتل اأو حزب اأو فئة اأو اجتاه 
معني باعتبار اإن ابواب االإنتخابات مفتحة للجميع والقادر على اأن يركب املوجة هو 
الذي يحمل اخلطاب ال�سيا�سي الهادف والربنامج االإقت�سادي الوا�سح ريثما ينتقل 
بهما اإىل دولة القانون واملوؤ�س�سات التي ال تعباأ بعد بلوغها مرحلة الن�سج اأية خماطر 

داخلية كانت اأم خارجية.
االأديان  واعتناق  االأفكار  طرح  يف  ت�ساحمه  وبقدر  الدميقراطي  النظام  ولكن   
واملذاهب تراه يدافع عن حقوق الفرد واملجتمع وال يفرط بها، وللو�سول اإىل هذا 
املبتغى وللحوؤول دون الت�سيد باملاء العكر من قبل االإنتهازيني والنفعيني و�سذاذ 
االآفاق البد من وجود �سلطات قوية م�ستقلة تدافع عن املكت�سبات الدميقراطية التي 
هي اأغلى ما يف الوجود الأنها تعني فيما تعنيه توفري احلياة احلرة الكرمية للجميع. 
وقبل الغو�س يف تكري�س هذا املعنى لنتوقف ولو ب�سكل خمت�سر على معاين ال�سلطات 
الثالثة وال�سيما الق�سائية منها واأهم االأمور املناطة بها لتحقيق املجتمع املدين الذي 

يحكمه الق�ساء العادل.  
بدءا فاإن ال�سيا�سة يف معناها اللغوي والعريف تعني االإدارة، والق�ساء ال يدير كما اأنه 
ال ينفذ واإمنا يق�سي فقط، واملدير احلقيقي للبالد هي ال�سلطة التنفيذية، كما اأن 
الظاهر اأن بني ال�سلطات الثالث نوع من التقدم الرتبي اأو التقدم بالعلية، اإذ تقع 
ال�سلطة الت�سريعية يف الرتبة االأوىل من ال�سلطات لكون الت�سريع هو املطلوب اأوال، 

والتنفيذ والق�ساء يتفرع عنه، وبالتايل فهو اأ�سرف واأرفع مكانا.
ت�سارب  لوال  الأنه  الق�ساء،  بعده  ياأتي  ثم  للتنفيذ،  علة  الت�سريع  فاإن  كان  وكيف 
امل�سالح يف التنفيذ اأو تعار�س احلقوق اأو وقوع االإ�ساءة والعدوان فيه مل يحتج اإىل 
الق�ساء، فمهمة ال�سلطة الق�سائية هي التدخل يف موارد النزاع، �سواء بني االأفراد 
اأو املنظمات يف الدولة، اأو بينهما وبني الدولة نف�سها، اأو بني الدول املختلفة، الأجل 
اأن  اأو الأجل  القانون،  اأو تف�سيل جممالت  القانون،  ف�سل اخل�سومة بعد معرفة 
تف�سل يف فهم القانون وتف�سريه، وهذا غالبا ما يحتاج اإليه لدى التنازع بني القوتني 

الت�سريعية والتنفيذية.
 واحلاجة اإىل القوة الق�سائية تكمن يف اأمور اأهمها:

بح�سنه  ي�ستقل  والعقل  لذاته،  مطلوب  العدل  اأن  حيث  العقلية  ال�سرورة  االأول: 
فيحكم بوجوب العمل به ويتبعه احلكم ال�سرعي اأي�سا للمالزمة بني ما يحكم به 

َناِت َواأَنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َوامْلِيَزاَن  العقل وال�سرع، قال تعاىل: َلَقْد اأَْر�َسْلَنا ُر�ُسَلَنا ِباْلَبيِّ
�ٌس �َسِديٌد...)احلديد: 25( ويظهر من  ِديَد ِفيِه َباأْ نَزْلَنا احْلَ ا�ُس ِباْلِق�ْسِط َواأَ ِلَيُقوَم النَّ
االآية ال�سريفة اأن اإقامة الق�سط والعدل من االأهداف االأ�سا�سية لبعث الر�سل واإنزال 
الكتب وو�سع املوازين املقررة، وقد جعل الباري عز وجل احلديد وال�سالح �سمانة 
والقوة على تطبيق  ال�سلطنة  اإىل  اإ�سارة  االآية  واإجرائها وحمايتها، ويف  لتنفيذها 

احلق.
االإن�سان  باأن كل ما ي�سدر عن  الثاين: ال�سرورة الفطرية، وذلك لكونها قا�سية 
من اأفعال واأن�سطة نا�سئة اإما عن جلب املنافع اأو دفع االأ�سرار، وذلك ملا جبل عليه 
االإن�سان بطبيعته االأولية على االإجنذاب للملذات واالإندفاع نحو حت�سيلها والتنفر 
من االآالم واحلذر من الوقوع فيها، والتعار�س بني امل�سالح واملنافع بني اأبناء الب�سر 
ي�ستدعي وجود قوة ذات �سلطنة تفر�س العدل بني النا�س، وياأمن يف ظلها املظلوم 

ويقت�س من الظامل.
على حق غريه،  التجاوز  االإن�سان  يتعمد  ال  قد  اإذ  االإجتماعية،  ال�سرورة  الثالث: 
النف�س وغريها من  وكرامة  الهمة  وعلو  العقل  خ�سو�سا من حظي مب�ستوى من 
الكماالت التي تبعده عن الظلم والتجاوز، لكن هذا ال مينع من اأن يقع يف �سبهة 
يف تف�سري احلق ومعرفة ما له وما عليه يف احلياة االإجتماعية، فيقع يف التنازع 
والتخا�سم مع غريه الأجل الو�سول اإىل حقه، اأو تف�سري احلق عن ح�سن نية ورغبة يف 
العدالة واالنت�ساف، ومن هنا كان البد من مرجعية ثالثة من�سفة وموثوق بكفاءتها 

وقدرتها على الت�سخي�س يرجع اإليها لرفع االإبهام والغمو�س وهي �سلطة الق�ساء.
الرابع: ال�سرورة ال�سرعية، القت�ساء حكمة الربوبية والوالية على االأ�سياء حفظ 
العدل يف العامل ت�سريعا وتطبيقا، بل هو ما تقت�سيه �سنة االإمتحان واالختبار التي 
جعلها اهلل �سبحانه من غايات الدنيا والتكليف فيها، وذلك ال ميكن اال بوا�سطة 

ق�ساء من�سف.
ولكي تتحقق االأهداف اأعاله يجب االلتزام باأمور اأربعة:

اأ- مراعاة �سالحية القا�سي واأهليته للق�ساءمن كافة الوجوه .                                                   ب- 
مراعاة ا�ستقالله املايل وال�سيا�سي عن ال�سلطة التنفيذية حتى يتمكن اأن يحكم 

باالإن�ساف والعدل.
النتيجة  اإىل  اإىل احلق، وتو�سله  التي تقربه  الق�ساء  الآداب  القا�سي  ج- مراعاة 

املن�سفة.
د- اأن يكون له خطط وبرامج متيز له احلقوق، وت�سخ�س له املو�سوعات.

الفيديوكليبات  
�حل�سينية

�سعبان  1431  �لرو�سة �حل�سينية 16



ومّما يدعو اىل الفرح والغبطة كرثة الرواديد يف هذه االأيام وتعّدد ال�سعراء وازدياد 
)بالكليبات  الــيــوم  ُيــعــرف  مــا  ظهور  اىل  دعــا  مــا  وهــذا  لهم،  املــرّوجــة  الف�سائيات 
احل�سينية( وب�سكل كبري يف بع�س الف�سائيات ال�سيعية ولي�س كّلها، ورمبا جتاوز بع�س 
املن�سدين والرواديد احلدود ال�سرعية، باإدخالهم موؤثرات �سوتية حمّرمة، اأو القيام 
ببع�س احلركات املخّلة للذوق االإ�سالمي ف�ساًل عن الذوق احل�سيني الرفيع، مّما اأّدى 
اإىل انتقاد هذه الظاهرة من قبل �سريحة كبرية من النا�س واإظهار ا�ستيائهم منها  

وازدرائهم لها.
رتو�ص �ملكياج  

تندب  التي  املرئية  اللطمّيات  لبع�س  املتابع  اإّن  يقول:  تاك�سي(  )�سائق  حم�سن  االأخ 
كلماتها االإمام احل�سني واأهل بيته )عليهم ال�سالم( ولكنك لالأ�سف ال�سديد جتدها 
على طريقة االأغاين )والعياذ باهلل( فتجد ما ي�سمى بالرادود احل�سيني فيها يتم�سى  
وي�ستبدل مالب�سه بكل م�سهد، وتخرجه الكامريا من كل الزوايا، واالأدهــى من ذلك 

اإظهار �سخ�س اأو جمموعة اأ�سخا�س من خلفه يتمايلون باأج�سادهم بحركات مائعة.
اأما االأخ عبد الكرمي علي )طالب جامعي( فيذهب اأبعد مّما ذهب اإليه االأخ حم�سن اإذ 
يقول: يحّز بنف�سي اأن ي�سل الو�سع ببع�س الرواديد اإىل هذا احلّد من )االإ�سفاف(، 

وهم رجال متدينني، يكّن لهم املجتمع كّل احرتام كما اإننا عندما ندخل اأي مكتبة اأو 
حمّل للت�سجيالت االإ�سالمية تلفت انتباهنا �سور الرواديد على اأ�سرطتهم حيث يت�سبه 
الكثريون منهم باملطربني، من ناحية امللب�س وتزيني وجوههم، وال ا�ستبعد و�سع بع�س 
ال�سالم(، مّما  البيت )عليهم  اأهل  اأخــالق  اأظــّن هذا من  املاكياج عليها، وال  رتو�س 
يجعلنا ن�ستذكر االأيام اخلوايل التي كانت مملوءة ب�سرخات حمزة الزغرّي وزعقات 
ال�سيد حممد الكويف ونحّن اىل �سوت الرادود الكبري وطن النجفي ويا�سني الرميثي 

رحمة اهلل عليهم اأجمعني.
لبّد من ��ستبد�ل هذه �ملفردة

كليب(  )فيديو  ت�سمية  الإطالق  داعيا  اأرى  ال  فتقول:  )معلمة(  زهراء  اأم  االأخت  اأما 
على ق�سيدة اللطم احل�سيني وم�ساواتها بت�سميات االأغاين، والبّد من اإيجاد ا�سم اآخر 
يتنا�سب والذوق االإ�سالمي، ويبتعد عن مفردات قامو�س االأغاين، فاإّن ذلك ُيعّد اإ�ساءة 
�سريحة لهذه ال�سعائر، واإيّن مل اأعار�س يوما ًالفيديو كليب احل�سيني، لكّن هذا العام 
والعام املا�سي ظهرت مبالغات كبرية من رواديدنا الكبار، وكنت اأخجل حني اأ�ساهد 
احلركات التي يقوم بها ال�سخ�س الذي ي�ساركه يف ت�سوير الفيديو كليب، وقد يكون 
يق�سد من هذه االإيحاءات �سيئًا، لكّن املنظر كان غري مريح مطلقاً وال يتنا�سب مع 

• حتقيق: �سناء الربيعي/ �سور الدين الالمي الفيديوكليبات  
�حل�سينية

 من االإ�سفاف اإىل اخلروج عن الثوابت
�لتي  �لإ�سالمية  �ملفاهيم  �أهم  �إحدى  �ل�سعائر �حل�سينية هي  �إن 
�لإن�سانية  ون�سرة  �حلق  �ملذهب  على  �لثبات  �أهمية  ر�ّسخت 
لإحياء  م�سد�ق  وهي  و�ل�ستبد�د  و�لف�ساد  للظلم  و�لت�سدي 
�أمر �أهل �لبيت )عليهم �ل�سالم(، وينبغي �أن تكون هذه �ل�سعائر 
م�ستوعبة ل�سخ�سية ونه�سة �لإمام )عليه �ل�سالم( بكل �أبعادها 
و�أهد�فها وغاياتها. ومن �سمن هذه �ل�سعائر �لق�سيدة �حل�سينية 
�لتي كان لها �لأهّمية �لبارزة يف �إلهاب و�سحن �لنفو�ص �ىل �لتعّلق 
بالإمام �حل�سني )عليه �ل�سالم(، وقد نالها �لتطّور و�لتحديث على 

مّر �لدهور، حالها حال �ملفرد�ت �لباقية لل�سعائر �حل�سينية.
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العزاء، وّفق اهلل خدام احل�سني واأبعدهم عن ال�سبهات..
حركات غري ذ�ت قيمة

ال�سيد عبد اهلل )مدير مدر�سة ابتدائية( يقول: اإّن اللطم والعزاء هو الإظهار احلزن 
فيها،  �سيئًا  احلــزن  مظاهر  من  نرى  ُعْدنا  ما  لالأ�سف  ولكن  اجلليل،  امل�ساب  على 
فاللطميات واالإ�سدارات التي ت�سدر عن الرواديد دخلت فيها روح املناف�سة، ويا ليتها 
كانت املناف�سة هلل، كذلك الفيديو كليب لكّل رادود يريد ت�سويره ب�سورة اأف�سل من 
التي ال تدّل على  التافهة  التفّن واالإبــداع والتمايل والرق�س واحلركات  غريه، حيث 

احلزن اأو تعرّب عن امل�سيبة التي هّزت ال�سماوات واالأر�س.
على  يخفى  ال  فقال:  )اإعالمي(  الفتال  ح�سن  االأخ  اأي�سًا  بهم  التقينا  الذين  ومن 
اأية  الق�سية احل�سينية متّيزت بخ�سو�سية ال متاثلها  اأن  احد 
متّيز  اأوجهه  بكل  اأدبها  فــاأّن  خ�سو�سية، 
اأي�سا بخ�سو�سية قد 

ها  تفتقد
االأدبـــيـــات االأخـــــرى، لـــذا فاأن 

)عليهم  البيت  اأهــل  رثــاء  يف  كتبت  التي  الق�سائد 
ال�سالم( اأو مدحهم االأخرى قد متيزت بخ�سو�سية معينة وحاول االأدباء 

اأن يحيطوها بقدا�سة تاّمة، لذا توّجب على من ين�سد هذه الق�سائد اأن يراعي عوامل 
وعنا�سر كثرية عند اإن�ساده الق�سيدة احل�سينية، �سواء داخل املجال�س اأو عند الت�سجيل 
يف اال�ستوديوهات كما يحدث يف هذه االأيام الت�سجيل داخل اال�ستوديوهات والف�سائيات 
واالإذاعــات، وقد كّنا قدميا ن�ستمع اىل الق�سائد من تلك التي كان يوؤديها الرواديد 
املبدعون التي كانت جت�ّسد املواقف املاأ�ساوية، اأو ما ين�سد يف ا�ستذكارات مواليد اأهل 

البيت )عليهم ال�سالم(.
نريد موؤ�س�سة ُتعنى ب�سوؤون �لرو�ديد

من جهة اأخرى يبذل البع�س من الرواديد جمهودًا ي�سكرون عليه، ولكن يف احلقيقة 
نالحظ ولوج ال�ساحة من قبل البع�س من دون امتالك املوؤهالت واال�ستعداد التام، 
واأدى هذا اىل اأن تهدر اإن مل نقل كل اجلهود بع�س اجلهود وتذهب �سدى، ورمبا �سّكل 
البع�س بكل �سراحة عبئا ثقياًل على ال�ساحة وعلى من يتواجد فيها، ويبدو عدم وجود 
�سوابط اأو موؤ�س�سة اأو هيئة اأو اإدارة تتكلف باالهتمام والتوجيه وتنظيم تواجد الرواديد 
واملن�سدين، كان �سببًا يف تاأثريها �سلبًا على ال�ساحة احل�سينية وعلى من ينتمي لل�ساحة 
من املبدعني الذين قدموا ما بو�سعهم خلدمة االأمام احل�سني )عليه ال�سالم(، وحفظ 
هذا الرتاث الكبري للرواديد املا�سني تغّمدهم اهلل برحمته الوا�سعة واأبقى لنا الباقني 
ذخرًا ومنارًا للق�سية احل�سينية، ورعاية كبار ال�سّن منهم وكتابة �سريتهم واأقا�سي�سهم 
ت�سجيل  كا�سيت  لديه  ُوجــد  من  يعدم   كان  الــذي  البائد  النظام  اأيــام  وجمازفاتهم 

عدم ومنهم َمن ق�سى ردحًا من  للمحا�سرة اأو الق�سيدة احل�سينية، فمن الرواديد َمن اأُ
عمره يف ال�سجون والكثري منهم �ُسّردوا خارج اأوطانهم، فهوؤالء قناديل من نور، ال ينبغي 
اأن ُتطوى �سفائحهم بهذه ال�سورة،  ونتمنى على الباقني اأن تت�سافر جهودهم ويحاول 
اجلميع اإنهاء هذه ال�سلبيات، ويتاأ�ّسوا ب�سرية املا�سني الذين كان بع�سهم مبجّرد اأن 

يقف منك�سرًا اأمام اجلمهور تنهمر دموعهم.
)�لفيديو كليب( تطور ر�ئع ولكن ب�سروط

وكان لنا لقاء مع اأ�سحاب ال�ساأن، اإذ التقينا بالرادود ال�سيد اأحمد املو�سوي الكربالئي 
الذي تف�سل قائاًل: بالن�سبة اإىل ما ي�سمى )الفيديو كليب( يعترب من االأ�سياء الرائعة 
يف الوقت الراهن اإذا اأتِقَن من ناحية االأداء واللحن والطور اتقانًا يتوافق مع ال�سرع 
احلنيف، وتربز جمالية )الفيديو كليب( يف اإي�سال الفكرة اإىل الطرف االآخر بال�سوت 
وال�سورة،  اإ�سافة اإىل ذلك يعر�س علينا ق�سة كاملة يف مّدة معينة، و)الفيديو كليب( 
من الو�سائل املهمة اإذا ما �ُسّخر يف خدمة اأهل البيت )عليهم ال�سالم( الأنه ُيعر�س يف 

القنوات الف�سائية، وينت�سر من خالل و�سائل االإعالم ب�سكل وا�سع.
وي�سيف ال�سيد احمد" يجب على منّفذي الفيديو كليب اأداءه داخل 
موؤثرات �سوتية  اإدخال  الديني، وعدم  االإطار 
اأداء  اأو  الئـــقـــة،  غـــري 

ــذوق  ــل ــة ل حـــركـــات خمــل
يقراأ  اأن  املعقول  من  فلي�س  الرفيع،  احل�سيني 

الرادود ق�سية احلوراء زينب )عليها ال�سالم( واملخرج ُيظهر لنا من 
خلفه بحرًا اأو غابة اأو ما�سابه ذلك. 

�لر�دود مكّمل للدور �لزينبي
وللرادود علي البا�سي كلمة جميلة يقول فيها: الرادود �سفري الق�سية احل�سينية ومكّمل 
التي ثار الأجلها االأمــام احل�سني )عليه  واإ�ساعة االأهــداف  اإذاعــة  للدور الزينبي من 
بيته  واأهــل  واأوالده  الطاهرة  االأبّية  نف�سه  لديه،  ما  واأنف�س  اأعز  قّدم  الذي  ال�سالم( 

واأ�سحابه )عليهم ال�سالم(، لقد كان املعيار يف جناح الرادود �سعبّيًا هو مدى
 مقدرته على اإبكاء النا�س كما يفعل اأ�سحاب املجال�س، فاإن ا�ستطاع اأن ُينزل الدمع 
من عيون �سامعيه فهو بحّق رادود، والبّد من اإعطاء الدور املفعم باالإخال�س للق�سية 
)عليه  احل�سني  بدماء  �ُسّيد  فاإّنه  اخلالد،  احل�سيني  املنرب  �سعود  حني  احل�سينية 
اأن يحيط علمًا مبكانة وقد�سية هذا  الــرادود  اأ�سحابه النجباء، فعلى  ال�سالم( ودم 
املنرب  ال�سريف، وملا كان كل اأمر خا�سع للتطور والتجديد ملواكبة الع�سر فال بد اأن 
تتطور وتتقدم الق�سيدة احل�سينية يف مبناها ومعناها، وال يعني هذا اأن نتجاوز احلدود 
ال�سرعية، اأو اأن نخالف اأهم االأمور التي يجب اأن نلتزم بها والتي ثار الأجلها املوىل اأبو 

�لر�دود حمزة �لزغري�لر�دود �لكبري يا�سني �لرميثي   ماّل فا�سل �لر�دود�ل�سيد حممد �لكويف �لر�دود عطّية �جلمري �ملاّل عبد�لر�سا �لر�دود �ل�ساعر �حل�سيني �لكبري 
عبد�حل�سني �بو �سبع
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عبداهلل )عليه ال�سالم(.
ولالإ�سالم موقف

وكانت لنا جولة يف مكتب االإفتاء يف ق�سم ال�سوؤون الدينية يف العتبة احل�سينية املقد�سة، 
اأجاب على اأ�سئلتنا ال�سيخ عماد االأ�سدي )دامت بركاته(:

ما هو تعليقكم حول ما ن�ساهده هذه االأيام على �سعيد الق�سائد  �ل�سوؤ�ل �لأول: 
والرّدات احل�سينية ما ي�سمى بـ)الكليبات احل�سينية(؟ اإذ جند كلماتها تخلو من املعاين 
اأداء  واجنــرار  الرفيع،  احل�سيني  للذوق  املخلة  احلركات  االأداء  وي�سوب  احل�سينية، 
الرادود من االأطوار احل�سينية املعروفة اإىل ما ي�سبه االأغاين واملو�سيقى املحرمة التي 

يعتادها اأهل الف�سوق واملجون.
�جلو�ب: ال�سّك وال ريب يف ا�ستحباب اإقامة ال�سعائر احل�سينية املباركة والتي من 
اأبرز م�ساديقها جمال�س الذكر والعزاء التي ُين�سد فيها الق�سائد احل�سينية مع مراعاة 

ما يلي:
اأ اّل يــوؤدى الكالم  من  1. 

املن�سد  قبل 

ـــــاالأطـــــوار  ب
املتعارفة  واالأحلــــان 

عند اأهل اللهو واللعب والطرب. 
2. كون الكالم الذي ينطق به املن�سد لي�س من الباطل.

3. اأن تكون مفردات العزاء يف هذه املجال�س منا�سبة ل�سوؤون عزاء �سيد ال�سهداء بح�سب 
ارتكاز املت�سرعة.

4. اأ اّل يوؤدى اأي عمل فيها يورد ال�سخرية واال�ستهزاء من االآخرين، بحيث يلزم منه 
انتهاك حرمة االآخرين.

�ل�سوؤ�ل �لثاين: ما تقييمكم ومدى ر�ساكم على اجلهود التي يبذلها الرواديد يف 
الوقت احلا�سر؟

�جلو�ب: بغ�س النظر عن ا�ستقراء حال اخلطباء وما هم عليه االآن، ومن ثم اإبداء 
الراأي يف ذلك، ثّمة اأمور ينبغي على الرادود اأن ياأخذها على �سعيد االعتبار وي�ستعد 

لتطبيقها:
1. االإخال�س يف العمل، واأن يكون هّم املن�سد اأو الرادود التقرب اإىل اهلل )عّز وجّل( 

ولي�س من اأجل ال�سمعة وال�سهرة وطلب املال. 
2. االلتزام بالوظائف والواجبات الدينية وترك املحرمات، حتى يتحقق الغر�س الذي 

ي�سعى املن�سد اإىل تطبيقه من خالل ق�سائده واأنا�سيده )التاأثري يف املقابل( 
االبتكار  نحو  وال�سعي  القدامى  واملن�سدين  للرواديد  االأعمى  التقليد  عن  االبتعاد   .3

والتجديد يف االأداء واالأطوار.
4. الثقة بالنف�س والنزول اإىل ال�ساحة بقوة وجدارة.

5. احلفاظ على اال�ستقاللية يف االنتماء، واالبتعاد عن االجتاهات ال�سيا�سية 
املختلفة من اجل اأن يكون العطاء للجميع واال�ستماع من 

قبل اجلميع 
يظهر  اأن   .6

املن�سد 
مع  تــتــالءم  بهيئة 
دينية  به من وظيفة  يقوم  ما 
يف  مظهره  يكون  اأن  من  اعــّم  اإ�سالمية 

بدنه ولبا�سه وطبيعة اأدائه.
تلبية متطّلبات الع�سر 

احل�سينية  ال�سعائر  اإقامة  يف  جهدنا  نبذل  اأن  علينا  ـ  واأخــريًا 
ب�سكل اأح�سن، وب�سورة اأكرب، وب�سمولية اأو�سع، وان نعتني مبجال�س 
العزاء واملنرب احل�سيني عناية كربى، ونرفع من كّمها وكيفها با�ستمرار 
وعلى الدوام، وذلك باأن نقيم املجال�س اإقامة ح�سنة، وان نراعي فيها الكيفية 
املطلوبة، وخا�سة ما يفيد ال�سباب والنا�سئة، وان ندعو اخلطباء البارعني، واملبلغني 
املفيدة  املحا�سرات  واإلقاء  النا�س،  املنرب واخلطابة يف  الإدارة  زين،  املربَّ احل�سينيني 
والقوية عليهم، مت�سمنة متطلبات الع�سر، وملّبية حلاجيات املجتمع، ومتفاعلة مع 
)عليه  احل�سني  االإمــام  هدف  اأّن  نن�سى  وال  والعواطف،  واالأفكار  والقلوب،  النفو�س 

ال�سالم( من حركته ونه�سته هو هداية االإن�سان.

�ل�ساعر هادي �لق�سابكاظم منظور �لكربالئي�ل�ساعر عبد�لأمري ترجمان�ل�ساعر �لكبري عبود غفلة�لر�دود ر�سول حمي�لر�دود عبا�ص ترجمان�لر�دود وطن �لنجفي
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مل يعد خافيا عن االأذهان اأن خ�سائ�س النهج االإ�سالمي يف بيان 
احلقائق التي يتبناها االإ�سالم، واملواقع وال�سخ�سيات التي ترتبط 
بها فريدة معجزة، ال ي�ساركه فيها دين من االأديان وال مذهب من 
لذا كان  تعتمدها،  التي  االأ�سول  اإىل  املذاهب، الفتقارها جميعًا 
اإىل اهلل،  الدعوة  يتبعوها يف  اأن  االإ�سالم ومبلغيه  جديرًا بدعاة 
ا�ستيفاء  لهذه اخل�سائ�س من قدرة على  ملا  ر�سالته،  تبليغ  ويف 
حاجة الب�سرية يف تطلعها اإىل هدى اهلل، والتعرف 
على بيناته، وال�سيما يف هذه االأيام التي 
اتــ�ــســعــت فــيــهــا تــلــك احلــاجــة، 
ال�سراع  �سوكة  فيها  وا�ستدت 
خمتلف  على  والباطل  احلق  بني 
مل  ب�سكل  وتــريتــه  وت�سارعت  االأ�ــســعــدة، 

ي�سبق له نظري.
امل�سلمة  احلياة  يف  القائم  االرتــبــاك  اأن  املوؤ�سف  اأن  اإال 
-وال�سيما يف جمال الدعوة والتبليغ- اأفقد حتى حملة امل�سوؤولية 
فيهما كل نهج تبليغي وا�سح احلدود واملعامل، ف�ساًل عن قدرتهم 
على اختيار االأمثل من املناهج املت�سورة يف هذا املجال، يف وقت 
اتخذت االأطراف املناوئة لالإ�سالم من املنهجة والتنظيم �سبياًل 
ما  العلمية  والطرق  الو�سائل  من  وا�ستخدمت  غاياتها،  لتحقيق 
يف  حتى  العام،  الب�سري  ال�سعور  منافذ  ا�ستقطاب  من  ميكنها 

خ�سائ�ص �لنهج �لإ�سالمي 
يف �لبيان

• �سماحةال�سيخ
    �سياء الدين

    زين الدين

من بحث بعنو�ن 
�إعجاز �لإ�سالم يف بيان �لإمام
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)اخل�سائ�س وال�سمات( املقومة لتلك احلقيقة، ولكل 
ما يرتبط بها، وما تت�سم به من �سفات تناأى بها حتى 

عن ت�سور االإن�سان. 
ولكن البيان االإ�سالمي -مع هذه االثنينية يف االجتاه 
التعبريي- يوؤكد على اأن دورهما م�سرتك يف التعبري 
دقائقها  اإي�ساح  ويف  يعر�سها،  التي  احلقائق  عــن 
تاأثري  من  اأو غ�س  بينهما،  تفكيك  اأي  دون  املطلوبة، 
اأحدهما، الأن عظمة النهج االإ�سالمي اإمنا تتبلور من 
ت�ستبني  اأن  قبل  االجتاهني،  بني  التمازج  هذا  خالل 
وال�سمات  اخل�سائ�س  اأو  مبفرده،  الن�س  خالل  من 
اأمام  واخل�سائ�س  الن�س  بني  فللتكامل  وحــدهــا،  
الب�سائر من مدد القوة، والهيمنة على الب�سائر، ما 

ال يتاأتى لكل منهما على انفراده.
ال�سياقات  تــداخــل االجتــاهــني يف  ــوؤكــده  ي مــا  وهـــذا 
القراآنية، ب�سكل بجعل التفكيك بينهما غري وا�سح اإال 

من خالل النظرة التحليلية وحدها.
البيان  يف  ال�سابقني  لالجتاهني  االأمثلة  اأو�سح  ومن 
القراآين، ما ي�ساهد يف تقدميه لدين االإ�سالم والقراآن 

والر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(..
فدين االإ�سالم يف )ن�س( القراآن هو دين اهلل، هكذا 

يَن ِعنَد اهلّلِ  مبا�سرة،  ودون و�سائط.. كما يف.. )اإِنَّ الدِّ
ا�َس  االإِ�ْساَلُم(،)اأََفَغرْيَ ِديِن اهلّلِ َيْبُغوَن (، ).. َوَراأَْيَت النَّ
يِن  َن الدِّ ِ اأَْفَواجًا(، ) �َسَرَع َلُكم مِّ َيْدُخُلوَن يِف ِديِن اهللَّ
ِبِه  ْيَنا  َو�سَّ َوَما  اإَِلْيَك  اأَْوَحْيَنا  ــِذي  َوالَّ ُنوحًا  ِبِه  ى  َو�سَّ َما 
ُقوا  يَن َواَل َتَتَفرَّ ِقيُموا الدِّ ْن اأَ اإِْبَراِهيَم َوُمو�َسى َوِعي�َسى اأَ

ِفيِه..(. 
والدين يف تعبريه االآخر هو: الهدى، وهو دين احلق، 
الوجود  عليها  جبل  الــتــي  واخلــلــقــة  الــفــطــرة  وديـــن 
واالإن�سان، و�سبغة اهلل، وهو الدين القيم، و..، و.. الخ:

قِّ (، )َفاأَِقْم  )ُهَو الَِّذي اأَْر�َسَل َر�ُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن احْلَ
ا�َس َعَلْيَها  ِتي َفَطَر النَّ ِ الَّ يِن َحِنيفًا ِفْطَرَة اهللَّ َوْجَهَك ِللدِّ
ْبَغَة اهلّلِ  ُم(، ).. �سِ يُن اْلَقيِّ ِ َذِلَك الدِّ ْلِق اهللَّ اَل َتْبِديَل خِلَ

ْبَغًة (. َوَمْن اأَْح�َسُن ِمَن اهلّلِ �سِ
اأما القراآن فهو يف )ن�س( القراآن ذاته اأي�سًا: كتاب 

اهلل، بنحو االإ�سافة املبا�سرة كذلك، وبال و�سائط: 
 ِ (،)َتنِزيُل اْلِكَتاِب ِمَن اهللَّ ِ ِذيَن َيْتُلوَن ِكَتاَب اهللَّ )اإِنَّ الَّ
بِّ  ِكيِم(،)َتنِزيُل اْلِكَتاِب اَل َرْيَب ِفيِه ِمن رَّ اْلَعِزيِز احْلَ

اْلَعامَلِني(.
برهان  وهو  احلديث،  اأح�سن  الثاين:  تعبريه  يف  وهو 
اهلل، ورحمته للعباد، وهو هداه للب�سرية، و�سفاوؤه ملا يف 
�سدور العاملني.. اإىل غري ذلك من املفاهيم املعربة عن 

تلك احلقيقة الكربى:
ا�ُس  )اإِنَّ َهـَذا اْلُقْراآَن ِيْهِدي ِللَِّتي ِهَي اأَْقَوُم(، )َيا اأَيَُّها النَّ
ِبينًا (،  ُكْم َواأَنَزْلَنا اإَِلْيُكْم ُنورًا مُّ بِّ ن رَّ َقْد َجاءُكم ُبْرَهاٌن مِّ
ِبنٌي. َيْهِدي ِبِه اهلّلُ َمِن  َن اهلّلِ ُنوٌر َوِكَتاٌب مُّ )َقْد َجاءُكم مِّ
ُلَماِت اإىَِل  ِن الظُّ اَلِم َوُيْخِرُجُهم مِّ َواَنُه �ُسُبَل ال�سَّ َبَع ِر�سْ اتَّ

�ْسَتِقيٍم(. َراٍط مُّ النُّوِر ِباإِْذِنِه َوَيْهِديِهْم اإىَِل �سِ
اأما حممد )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(فهو يف )ن�س( 
االإ�سافة  بنحو  كذلك  ور�سوله،  اهلل،  نبي  الــقــراآن: 

املبا�سرة التي ال تدخل فيها لواحدة من الو�سائط:
(، )ُهَو الَِّذي اأَْر�َسَل َر�ُسوَلُه ِباْلُهَدى  ِ �ُسوُل اهللَّ ٌد رَّ مَّ َ )حمُّ
َر�ُسواًل  ــنَي  ــيِّ ااْلأُمِّ َبَعَث يِف  ـــِذي  الَّ ــَو  (، )ُه ـــقِّ احْلَ َوِديـــِن 

ْنُهْم(. مِّ
الروؤوف  هو:  احلجة  لتلك  الثاين  التعبري  يف  وحممد 
وعلى  عظيم،  خلق  على  وهــو  بها،  الرحيم  بــاالأمــة، 
ال�سراط امل�ستقيم، وعلى احلق املبني.. اإىل غري ذلك 

من ميزاته العظمى:
ْن اأَنُف�ِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم  )َلَقْد َجاءُكْم َر�ُسوٌل مِّ

ِحيٌم(. َحِري�ٌس َعَلْيُكم ِبامْلُوؤِْمِننَي َروؤُوٌف رَّ
�ْسَتِقيٍم(. َك َلَعَلى ُهًدى مُّ )اإِنَّ

قِّ امْلُِبنِي (. َك َعَلى احْلَ )اإِنَّ
َك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم (.. وهكذا. )َواإِنَّ
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الو�سط امل�سلم.
خالل  مــن  هنا  نعنيها  التي  اخل�سائ�س  وتـــرتاءى 
االلتفات اإىل اجتاهني متميزين يف البيان االإ�سالمي 
اجتاهان  وهما  يقدمها..  التي  للحقائق  عر�سه  لدى 
متكامالن يف  اأنهما  اإال  التعبري،  خمتلفان يف طريقة 
حتقيق الهدف، موحدان يف بلورة النتيجة التي تريد 
بناء  ويف  االإن�سان،  واقــع  يف  اإقامتها  االإلهية  احلجة 
ويف  بها،  تعنى  التي  واملفاهيم  احلقائق  بتلك  اإميانه 

وعيه مل�سوؤوليته جتاهها.
وهذان االجتاهان هما:

احلقيقة  انت�ساب  يف  )الن�س(  على  التاأكيد  اأواًل: 
ومواقع  مناهج  من  ت�ستوعبه  ما  بكل   – االإ�سالمية 
ربوبيته  واإىل  )تـــعـــاىل(،  اهلل  اإىل  و�سخ�سيات- 

وحكمته.
ـــان  ـــي ثــــــانــــــيــــــًا: ب



جمدد� تعود  لن  حــزين  ياكل 
�أطلقت                      ما يحوي       �لعنان لفرحتي
لياليًا ع�سقت  �سعبان  ول�سهر 
بعطرها  تــفــوح  ولد�ت  فيها 

فــلــقــد تـــهـــاوت كــفــة �ملــيــز�ن
�لحلان  من  �أ�سدو  ما  وعزفت 
�أ�سجاين  وقعها  يف  �ألهبت  قد 
 �لريحان �أبــهــى مــن  ورذ�ذهــــا 

�إ�سر�قة
�لأنو�ر �لربانية

  حممد �سناء ال�ساله االعرجي 
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وبها درو�ص مذ عرفت ف�سولها
تعانقًا و�لوفاء  �لرجولة  فيها 
وليدها �حل�سني  كــان  فبد�ية 
كرمية ــاة  �حلــي تعلمنا  مــنــه 
ي�سودها �لــوفــاء  كــان  وولدة 
طفوفها يوم  �لعبا�ص  فلموقف 
بريقها ي�سع  �أخــرى  وبعيدها 
�لكرمي جتمعت وزهد يف  �سرب 
لعليها ولدة  �خلـــتـــام  قــبــل 
له �سهدت  �سولته  وبكربال 
بكوننا يــ�ــســع  ـــور  ن وخــتــامــهــا 
مالذنا بـــات  ــدي  ــه �مل فمحمد 
حممد لآل  مـــولـــود  ــوم  ــي ــال ف
ليزيح من ن�سر �لف�ساد باأر�سنا
م�سرقا �سيبزغ  ديني  وب�سيفه 
حلمنا يحقق  عــدل  ــوره  وظــه
باأهلنا  �أمل  ظــلــم  ولــيــنــجــلــي 
�ل�سما ر�سالت  ختمت  فبجده 
�أخريهم كـــان  ــار  �أطــه فــاأئــمــة 
لدينهم بــالــولء  عهد�  �ساأقّر 

�أدركــت ما حتــوي عظيم معان
للوجد�ن �لإخــال�ــص  فنقاوة 
وجنان برو�سة  �ل�سباب  �ساد 
ـــــــذل هــــو�ن ـــز لل ـــع مــــــوت ب
لالإخو�ن  �لنف�ص  فـــد�ء  فيها 
�لظمان لـــدى  مــطــلــوب  و�ملــــاء 
للرحمن �لــ�ــســجــاد  بــه  �أعــنــي 
�لح�سان مــبــد�أ  عرفنا  منه 
�لأكـــو�ِن ب�سيد  �ل�سبيه  ذ�ك 
�مليد�ن يف  �لبطال  جندل  كم 
�لزمــان  حقبة  �نتظرنا  ــه  ول
ــي وكــيــاين بـــل �ن مــنــه عــزت
وبزوغه يف �لن�سف من �سعبان 
�لأوطــان  يف  �ل�سنام  ويحطم 
ويـــثـــبـــت �لركــــــــان لـــالميـــان
لالإن�سان �لرحمان  رحمة  هو 
�لعنو�ن يف  �لعدل  كل  ليكون 
�لثقالن ختم  قــد  وب�سخ�سه 
ــر�كــة �لـــقـــر�آن ــس ــ� ولــعــلــمــه ب
�لعرفان �سابغ  �سعر�  و�أ�ــســوغ 
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ال�سيد منري اخلباز

عزة �ملوؤمن..
باحرت�م �إميانه

وتكاد  كثرية  ــة  االآي هــذه  يف  االإجمالية  القيم  اإن 
تكون اأبرزها قيمة العزة التي حتدث عنها القراآن 
ُة َوِلَر�ُسوِلِه َوِلْلُموؤِْمِننَي}،  ِ اْلِعزَّ الكرمي بقوله: {َوهلِلَّ
وحتــــدث عــنــهــا احلــ�ــســني)عــلــيــه الـــ�ـــســـالم( يف 
وال  الذليل  اإعطاء  بيدي  اأعطيكم  ال  قوله:"واهلِل 

اٌقر اإقرار العبيد".
و�سنكر�س  حمـــاور،  عــدة  لها  الــعــزة  ومو�سوعة 

احلديث يف هذه احللقة عن: 
مفهوم �لعزة و�أق�سامها

اأي  اإعــزاز(  اأر�ــس   ( ال�سالبة  لغة: مبعنى  العزة 
منها  معاين،  يف  العزة  وا�ستعملت  �سلبة،  اأر�ــس 
اْلَعِزيُز  اأَيَُّها  {َيا  تعاىل:  قال  والغلبة،  القاهرية 
ال�سخ�س  اأيها  يا  يعني    { رُّ ال�سُّ َواأَْهــَلــَنــا  َنا  َم�سَّ
القاهر الذي ال يغلب، وا�ستعملت مبعنى الندرة قال 
ُه َلِكَتاٌب َعِزيٌز} اأي نادر، وا�ستعملت  تعاىل: { َواإِنَّ
ْن  مبعنى امل�سقة قال تعاىل:{ َلَقْد َجاءُكْم َر�ُسوٌل مِّ
َعِنتُّْم  َما  عليه(  ي�سق  يعني  َعَلْيِه)  َعِزيٌز  اأَنُف�ِسُكْم 

ِحيٌم }. َحِري�ٌس َعَلْيُكم ِبامْلُوؤِْمِننَي َروؤُوٌف رَّ
ال�سالبة  مبعنى  الــعــزة  عــن  حديثنا  ولنق�سر   
والقاهرية، اأي االإن�سان ال�سلب الذي ال يقهر وال 
يغلب، وهي بهذا املعنى متفرعة على ملك القوة، 
اأي من ملك قوة ومن ملك عزة ومن كان �سعيفًا 

فهو ذليل، ولذلك يقول القراآن الكرمي: { ُقِل اللَُّهمَّ 
ن  َماِلَك امْلُْلِك ُتوؤِْتي امْلُْلَك َمن َت�َساء َوَتنِزُع امْلُْلَك مِمَّ
رْيُ  َت�َساء َوُتِعزُّ َمن َت�َساء َوُتِذلُّ َمن َت�َساء ِبَيِدَك اخْلَ
َك َعَلَى ُكلِّ �َسْيٍء َقِديٌر } ففّرعت االآية العز على  اإِنَّ
املِلِك الأن بيده املُلَك وبيده القوة اإذن بيده العزة، 
اإحداهما  وبناء على هذا هناك نوعان من العزة 

ذاتية والثانية اكت�سابية.
بذاته  القوة  وتعاىل ميلك  تبارك  اأن اخلالق  ومبا 
ومن خالقيته ولي�ست مكت�سبة من غريه فهو عزيز 
بذاته فعزته)عزة ذاتية(، بينما املخلوق ي�ستوهب 
قوة  املخلوق  فقوة  اخلالق  من  ويكت�سبها  القوة 
ذلك  ومن  اكت�سابية(  اإذن عزته )عزة  اكت�سابية 
ِذيَن َيتَِّخُذوَن اْلَكاِفِريَن اأَْوِلَياء ِمن  قوله تعاىل:{ الَّ
 ِ َة هلِلّ َة َفاإِنَّ الِعزَّ ُدوِن امْلُوؤِْمِننَي اأََيْبَتُغوَن ِعنَدُهُم اْلِعزَّ

َجِميعًا}.
وعلماء العرفان يق�سمون العزة اإىل :

1ـ عزة ظلية.
2ـ عزة حقيقية.

3ـ عزة حقة.
�لعزة �لظلية

عزيزا  املــوؤمــن  يكون  فعندما  املــوؤمــن،  عــزة  هــي 
ظٌل  واملوؤمن  الإميانه،  بل  ل�سخ�سه  لي�ست  فعزته 

الإميانه لذلك �سميت عزة ظلية.

�لعزة �حلقيقية 
واآله  عليه  اهلل  �سل   ( حممد  الر�سول  عزة  وهي 
الر�سول  الأن  الر�سول عزة حقيقية  فعزة   ) و�سلم 
مظهر هلل العزيز يف قدرته وعلمه وحكمته فعزة 
وهناك عزة حقيقية حقا  الر�سول عزة حقيقية، 
القوة  م�سدر  الأنــه  وتعاىل  تبارك  اهلل  عزة  وهي 

والقدرة.
بها احلديث حيث  ت�سدرنا  التي  االآية  اإىل  ولنعد 
اإِىَل  َجْعَنا  رَّ َلِئن  َيُقوُلوَن   }: وتعاىل  تبارك  قــال 
�سلول  اأبــي  ابن  والقائل هنا عبد اهلل  امْلَــِديــَنــِة}  
  { ااْلأََذلَّ ِمْنَها  ااْلأََعــزُّ  {َلُيْخِرَجنَّ  املنافقني   راأ�س 
وهو يعني ياأنه هو االأعز والنبي االأذل واأنه �سيقوم 
القــــــــــــــراآن  عليه  رد  وقد  املدينة،  من  باإخراجه 
َوَلِكنَّ امْلَُناِفِقنَي  َوِلْلُموؤِْمِننَي  َوِلَر�ُسوِلِه  ُة  ِ اْلِعزَّ َوهلِلَّ  }

اَل َيْعَلُموَن} .
االإ�سارة  يجب  مهمة  عقائدية  التفاتة  وهناك   
�سلول  ابن  وهو  واحــدا  كان  القائل  اأن  وهي  اإليها 
اجلمع  ب�سيغة  الكرمي  القراآن  عنه  عرب  فلماذا 

)يقولون(؟ 
اأن كل عمل  واجلواب عن ذلك ب�سكل مب�سط هو 
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اجلماعة  تلك  اإىل  ن�سبته  ي�سح  جماعة  به  توؤمن 
واإن كان الفاعل فردًا، عندما يقوم فردًا بعمل ما 
وتثق  وتر�سى  العمل  بهذا  توؤمن  اأمــة  هناك  لكن 
به في�سح ن�سبة الفعل اإىل تلك االأمة، ومن اأمثلة 
وعندما  مــاأمتــًا  �سخ�س  يقيم  عندما  اأنــه:  ذلــك 
ي�سيد �سخ�س م�سجدًا ي�سح لنا باأن نقول باأن اأهل 
املنطقة الفالنية اأقاموا ماأمتا و �سيدوا م�سجدًا مع 
اأن القائم به �سخ�س واحد وذلك الأن اجلميع كان 
موؤمنًا به ورا�سيًا عنه وفعل الواحد املر�سي به لدى 
اجلماعة ي�سح ن�سبته اإىل اجلماعة لذلك يف زيارة 
احل�سني " عليه ال�سالم " ويف زيارة العبا�س)عليه 
ال�سالم( تقول : ) لعن اهلل اأمة قتلتك ولعن اهلل 
اأمة ظلمتك ولعن اهلل اأمة �سمعت بذلك ور�سيت 
به( ف�سحيح اأن القاتلني اأ�سخا�س معدودون ولكن 
ور�سي  اأمة  به  ر�سيت  جرمية  القتل  هذا  اأن  مبا 
به جمتمع فاجلميع ي�سح ن�سبة القتل اإليه ) ولعن 

اهلل اأمة �سمعت بذلك فر�سيت به(.
كان  اإذا  اجلماعة  اإىل  ن�سبته  ي�سح  الواحد  فعل 
االإمــام  يف  الــــواردة  الــواليــة  اآيـــة   مر�سيًا،  فعاًل 
اهلّلُ  ــُكــُم  َوِلــيُّ ــــا  َ {اإِمنَّ  : قــال  ال�سالم(  علي)عليه 
اَلَة  ال�سَّ ُيِقيُموَن  ِذيَن  الَّ اآَمُنوْا  ِذيَن  َوالَّ َوَر�ُسوُلُه 
�سدر  الفعل  هذا  َراِكُعوَن}  َوُهْم  َكاَة  الزَّ َوُيوؤُْتوَن 
القراآن  لكن  اأبي طالب  ابن  علي  وهو  واحد  من 

ن�سبه اإىل اجلماعة وقال: 
الَِّذيَن  اآَمُنوْا  ِذيَن  َوالَّ َوَر�ُسوُلُه  اهلّلُ  َوِليُُّكُم  ــا  َ {اإِمنَّ
 { َراِكُعوَن  َوُهْم  َكاَة  الزَّ َوُيوؤُْتوَن  اَلَة  ال�سَّ ُيِقيُموَن 
ملاذا ن�سب فعل الواحد اإىل اجلماعة ؟الأن املوؤمنني 
حال  الزكاة  اإيتاء  وهو  العمل  بهذا  را�سني  كانوا 
ال�سالة وحال الركوع مبا اأنه فعل موؤمٌن به اجلمع 
اإىل  تعاىل  اهلل  ن�سبه  لذلك  اجلمع  لدى  ومر�سي 
اجلماعة، رغم دميومة تلك املنقبة خال�سة الأمري 

املوؤمنني عليه ال�سالم.

�لعزة و�لتكرب
 وعندما نقول اأن العزة �سفة عظيمة، بداللة ما جاء 
ٍة َعَلى  ٍة َعَلى امْلُوؤِْمِننَي اأَِعزَّ يف القراآن الكرمي {اأَِذلَّ
اْلَكاِفِريَن} قد يت�سور اإن�سان اأن االعتزاز بالنف�س 
بني  فيخلط  مذموم  والتكرب  التكرب  معنى  يحمل 
العزة وبني التكرب، ولكن احلقيقة اأن هناك فرقا 
التعايل  فالتكرب:هو  التكرب  وبني  العزة  بني  كبريا 
اأو  عرق  اأو  كن�سب  �سخ�سي  لعامل  االآخرين  على 
االآخرين  على  اأتعاىل  اأنني  مبعنى  ثقافة،  اأو  لغة 
الأن ن�سبي اأ�سرف من ن�سبك اأو الأن عرقي بنظري 
متتلكها  ال  ثقافة  يل  الأن  اأو  عرقك،  من  اأ�سرف 
اأنت ، والتعايل بهذا املعنى هو التكرب املذموم يف 
�ِس  القراآن الكرمي ومن اأمثال ذلك قوله:{ َواَل مَتْ
َتْبُلَغ  َوَلن  االأَْر�َس  َتْخِرَق  َلن  َك  اإِنَّ َمَرحًا  االأَْر�ِس  يِف 
َك  َخدَّ ْر  عِّ ُت�سَ َواَل  تعاىل:{  وقال  ُطــواًل}  َباَل  اجْلِ
َ اَل ُيِحبُّ  اإِنَّ اهللَّ �ِس يِف ااْلأَْر�ِس َمَرحًا  ا�ِس َواَل مَتْ ِللنَّ
َتاٍل َفُخوٍر}  ُكلَّ خُمْ
فــهــذه من 
اأنـــواع 

التكرب املذموم.
احرتام  مقت�سياتها  اأهــم  احد  يف  حتمل  والعزة   
الذي  املــوؤمــن  اأيــهــا  ــت  اأن مبعنى:  االإميـــان،  �سفة 
الأنها  حترتمها  اأن  عليك  االإميــان  �سفة  اأعطيَت 
معطاة لك من قبل اهلل، واأن ال تعر�سها لالنتهاك 
مرتبة  اإىل  بها  ترنو  اأو  واالنتقا�س  واال�ستهجان 
موؤمن  اإن�سان  اأنــا  نقول:  هذا  على  وكمثال  الذلة 
ولكني اأدخل جمل�سا للف�سوق واملجون، ولكني تارة 
اأدخله بدافع تغيريه وهدايته وهذه بادرة مباركة 
ادخله  اأخـــرى  ـــارة  وت لــلــعــزة،  طيبا  مظهرا  تعد 
جماراة له، واأ�سطر اإىل اأن اأداريه واأجاريه كي ال 
اأكون �سخ�سًا منبوذًا  اأكون �سخ�سًا �ساذًا وكي ال 

فهذه هي الذلة بعينها، ولكن ملاذا؟! 
واجلواب الذي ال بديل له هو الأنني مل اأحرتم �سفة 
التي وهبت يل من قبل اهلل، من احرتم  االإميــان 
�سفة اإميانه التي وهبت له وو�سعها يف مو�سوعها 
الالئق بها فتلك هي التي يريدها اهلل تعاىل لعباده 
املوؤمنني والتي تقف موقف ال�سد التام من الذلة، 

وكذلك موقف النقي�س التام من التكرب.
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من �ملو�قع و�ل�سبكات �للكرتونية �حلري�سة على 
وتعاليم  �لإ�سالمي �حلنيف  �لدين  مبادئ  تد�ول 
�لليث  )�سحابة  ومنتدى  موقع  و�لإمامة،  �لنبوة 
�لفكرية  للنقا�سات  �أ�سحى �ساحة  �لذي  �لغالب( 
عليهم  �لبيت  �أهل  نهج  على  و�ملعتمدة  �لبناءة 

�ل�سالم.
وللتعرف عن كثب على ر�سالة هذا املوقع حدثنا م�سوؤوله 
العميل  عنه  يبحث  ما  اأوليات  من  اأن  نوؤمن  نحن  قائاًل: 
والت�سميم  اال�ست�سافة  �سركات  يف  اجلودة  عن  الباحث 
االأول  الهاج�س  وهو  اجليد،  الفني  الدعم  هو  والربجمة 
املواقع  ا�ست�سافة  مبجال  يتعلق  فيما  خا�سة  له،  واالأخري 
تقدمها  التي  ال�سمانات  به  يفكر  ما  واأول  وت�سكينها، 

ال�سركة للحفاظ على موقعه..
االأول  اليوم  منذ  اهتمامنا  جل  كّر�سنا  لقد   " وي�سيف 
اجلوانب  اأوليات  من  الفني  الدعم  جانب  يكون  اأن  على 
االأهم  فمعيارنا  واالأهمية،  الواقعية  بعني  لها  ننظر  التي 
اأ�سهل  له  ونوفر  ما ميكن،  باأ�سرع  العميل  مع  نتوا�سل  اأن 

الطرق فيما يتعلق بخدمات املواقع".
وعن �سروط تقدمي اخلدمات والت�سجيل باملنتدى اخلا�س 
باملوقع يقول " هناك �سروط حمددة ت�سمن لنا وللعميل 
واملوقع  املنتدى  مع  االإيجابي  والتفاعل  اال�ستجابة  ح�سن 

على ال�سواء وهذه ال�ســروط:
1. اأن ال يكون موقعه خمالفًا لل�سريعة االإ�سالمية واملذهب 
ومواقع  اخلالف  اأهل  مواقع  فاإن  هذا  وعلى  اجلعفري، 

الطرب واملجون مرفو�سة متامًا.
تنظيمات  اأو  االإرهاب  ل�سبكات  الداعمة  املواقع   .2

املتطرفني والتكفرييني مرفو�سة جملة وتف�سياًل.
3. مواقع االخرتاقات والهاكرز والتج�س�س والفايرو�سات 

مرفو�سة اأي�سًا.
املبلغ  ت�سديد  بعد  املفعول  نافذة  تكون  الطلبات  4. جميع 

كاماًل والتاأكد من و�سول املبلغ.
نقل  الزبون  ارتاأى  اإذا  املدفوعة  االأموال  ت�سرتجع  ال   .5
عند  املدة..  اإكمال  قبل  اأخرى  ا�ست�سافة  اإىل  موقعه 
بعد  املوقع  اإغالق  �سيتم  هنا  الواردة  ال�سروط  خمالفة 

ثالثة اأيام من �سابق اإنذار واحد.
مة �أنو�ع �خلدمات �ملقدَّ

الليث  )�سحابة  موقع  ومميزات  اخلدمة  اأنواع  عن  اأما 
م موقعنا املزايا واخلدمات  الغالب( للت�سميم، قال" يقدِّ

املجانية العديدة ومنها: 
1. و�سع اإعالن مبقا�س 468*60 يف الربنامج املتغري ملدة 
اأ�سبوع عند طلب اأية خدمة وذلك بعد و�سول املبلغ كاماًل، 
يزيد  ال  واأن  العميل،  قبل  من  ما  مقدَّ )البرن(  يكون  واأن 

حجمه عن 110 كيلو بايت.
2. يتم عمل خمطوطة لكل طلب ت�سميم جمانًا.

خدمة  طلب  عند  جمانًا  )هاكات(  ثالثة  تركيب  يتم   .3
ت�سميم )�ستايل(.

�سمن  يدخل  �سوف  خدمات  ثالث  يطلب  عميل  اأي   .4
العرو�س اخلا�سة لعمالئنا.

5. نقل املوقع كاماًل بجميع ملفاته وقواعد بياناته جمانًا.
6. )دومني( جماين ملدة �سنة مقابل كل حجز 10 جيجا.

7. دعم فني جماين. 
بد�ية �لتاأ�سي�ص

تاأ�س�ست  يقول"  واملنتدى  املوقع  تاأ�سي�س  بداية  وعن 
عام  يف  للت�سميم  ال�سالم  عليه  الغالب(  الليث  )�سحابة 
بداية  ثنائي  جمهود  من  وكانت  م،   2006  - 1427هـ 
عليهم  النبوة  بيت  اآل  خدمة  االأ�سا�س  وعملها  االأمر، 

من  بهم  املتم�سكني  واملوالني  وال�سالم،  ال�سالة  اأف�سل 
املجانية  واملواقع  للمنتديات  )ال�ستايالت(  تقدمي  خالل 
واملدفوعة، كما �ستقدم م�ستقباًل اأعمااًل مرئية باإذن اهلل 

عز وجل.
حيث  االإعالين  التبادل  هناك  كان  اأنه" �سابقًا  وي�سيف 
يريد  الذي  املنتدى  يف  لنا  اإعالين  )برن(  و�سع  يتم 
اأي�سا، لكن يف  اإعالنيا لدينا  التبادل معنا ون�سع له برنا 
الوقت الراهن ال توجد هذه اخلدمة وممكن اأن نعاودها 
فهو  لهم  بالت�سميم  نقوم  للذين  وبالن�سبة  م�ستقباًل.. 

اإ�سهار لنا ولهم يف اآٍن واحد.
االأعطال  اإ�سالح  خدمات  م  نقدِّ  "،) )امل�سوؤول  ويتابع 
جمانًا بالن�سبة للم�ساكل الناجتة عن خلل يف )ال�سريفر( 
اخلا�س بنا، اأما حل امل�ساكل الناجتة عن اأخطاء من ِقبل 

امل�ست�سيفني فهذه عليها مبالغ مالية.
املنتدى  يف  امل�سجلني  واالأع�ساء  للرواد  ويبني،" بالن�سبة 
خمتلفة  وطوائف  جن�سيات  من  فهم  مبوقعنا  اخلا�س 
واله  عليه  اهلل  �سلى  حممد  بيت  اآل  مذهب  من  لكنهم 

و�سلم".
اأما اختيار املراقب يف املنتدى فيتوقف على قدرة املراقب 

ون�ساطه وثقافته وامل�ستوى العلمي الذي يتمتع به".
ونود اأن نو�سح اأن باب احلرية وتداول االأفكار مفتوح  على 
م�سراعيه يف املنتدى ولكن يف حدود التعاليم االإ�سالمية 
التي تركز على اإ�ساعة ثقافة احلوار البناء واالبتعاد عن 

االإ�ساءة والتجريح والتكفري والتطرف..
واأخريا، نرحب باأية ا�ستف�سارات اأو اأ�سئلة اإ�سافية، واآخر 
دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني و�سلى اهلل على حممد 
واآله، ووّفَق اهلل �سيعة اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم(يف كل 

ما يقدمونه وباخل�سو�س جملة )الرو�سة احل�سينية(.
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• يحيى الفتالوي 

ولدة 
ودمعتان

مما ت�ساملت عليه االأعراف اأن ترافق كل مولود جديد اأفراح وغبطة و�سرور، وخ�سو�سا 
بني اأهله واالأقرباء، وهكذا كان يف مولد االإمام احل�سني عليه ال�سالم يف الثالث من 
�سعبان، ولكن الفرح مل يكن مق�سورا على االأهل فح�سب بل مالأ الدنيا باأجمعها وعمت 

ال�سعادة كل املوجودات فكان مولده عر�سا كونيا.
وكيف ال وهو قطعة من اأ�سرف كائن على وجه الب�سيطة ر�سول اهلل حممد )�سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم( كما جاء عن ُاّم الف�سل ، اأّنها دخلت على ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
واله و�سّلم فقالت : يا ر�سول اهلل راأيت الليلة ُحلمًا منكرًا. قال : وما راأيت ؟ . فقالت 
: اإّنه �سديد . قال : وما هو؟ . قالت : راأيت كاّن قطعة من ج�سدك قطعت وو�سعت يف 
حجري . فقال ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه واله و�سّلم : »خريًا راأيت ، تلد فاطمة غالمًا 
فيكون يف حجرك « . فولدت احل�سني عليه ال�سالم وكان يف حجري كما قال �سلوات اهلل 

عليه واآله و�سلم. احلاكم الني�سابوري: امل�ستدرك على ال�سحيحني ج3 �س194
وقد رافق تلك االأفراح في�س ال مثيل له من اخلري والكرامات وحتى �سملت فطر�سا 
املعاقب من اهلل تعاىل حني الم�س جناحه مهد احل�سني )عليه ال�سالم( فعاد له اجلناح 

�ساملا معافى.
نعم .. عمت االأفراح الكون اأجمعه.. مبكوناته وذراته.. ولكن!

واآه من هذه الـ)لكن(! وما الذي جاء بها يف هذه اللحظات اجلميلة؟ وما وراءها من 
خرب؟ وجتيب الـ)لكن( قائلة: قد كان ورائي اآالٌم.. ودمعة حزن حارقة.. وممن؟ من 
الفرحة من قلبه، ومالأت فوؤاده  املولود، فقطعت  اأ�سرف من خلق اهلل! من طه جد 

باحلزن، واأف�ست عيونه بالدمع!!
وما االأ�سباب؟

قالت الـ) لكن(: خذوا اجلواب، من اأ�سماء بنت عمي�س!!،    واأين ذاك؟ 
يف م�سند الر�سا عليه ال�سالم : عن علّي بن احل�سني عليهما ال�سالم قال : »حّدثتني 
اأ�سماء بنت عمي�س قالت : ملّا كان بعد حول من مولد احل�سن عليه ال�سالم ولد احل�سني 
عليه ال�سالم فجاء النبّي عليه واآله ال�سالم فقال : يا اأ�سماء هاتي ابني ، فدفعته اإليه 
يف خرقة بي�ساء فاأّذن يف ُاذنه اليمنى، واأقام يف الي�سرى، وو�سعه يف حجره وبكى . 
قالت اأ�سماء : فداك اأبي وُاّمي مّم بكاوؤك؟ قال : من ابني هذا. قلت : اإّنه ولد ال�ساعة! 
قال : يا اأ�سماء تقتله الفئة الباغية من بعدي ، ال اأنالهم اهلل �سفاعتي. ِاعالُم الَورى باأعالم 

الُهدى �س427
وهنا ترد االأ�سئلة واال�ستف�سارات، عن االأ�سباب احلقيقية وراء تلك الدمعة، وذلك الأن 

خرب قتل الوليد لن يكون يف حياة ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، و�سينال 
ال�سهادة العظمى وح�سب اأحكامها ال�سرعية وهي مما ي�سعى له كل موؤمن حقيقي، 
و�سيالقي اهلل تعاىل وهو را�س عنه كل الر�سا، و�سهادته �ستكون يف �سالمة من دينه، 

فعالم البكا يا ر�سول اهلل)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(.
وهل اجلواب هو اأنك تريد اأن تقول الأمتك اأن البكاء على االأحباب مباح وال �سرر فيه 
كما قلت يف ولدك اإبراهيم)عليه ال�سالم( من قبل وهو كذلك على حفيدك احل�سني 

)عليه ال�سالم(، ولكي يتاأ�سى بك املوؤمنون فيما بعد؟ اأم اأن هنالك اأمرا اآخر؟.
وهنا ياأتينا اجلواب من الدمعة الثانية والتي �سدرت من االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( 
نف�سه يوم الطف عندما رجع اإىل اخليمة وعينه فائ�سة بالدمع ف�ساألته احلوراء زينب ) 

عليها ال�سالم ( عن ا�سبابها؟ فقال: اأبكي على هوؤالء القوم �سيدخلون النار ب�سببي.
لقد ات�سحت ال�سورة االآن وبان ال�سبب وراء تلك الدمعة االأوىل، بناء على ما ورد عن 
ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( بقوله: )ح�سني مني واأنا من ح�سني( فاأ�سباب 

فعل احل�سني )عليه ال�سالم( هي عني اأ�سباب النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(. 
اإنه بكاء قلب املنقذ الهادي امل�سفق على اأمته ملا �سي�سيبها من بعده من حتلل وتف�سخ 
و�سياع، ومن م�سري اأ�سود بعدما بذل اأ�سنى اجلهود ليحطهم على طريق النور و�سبل 

الفالح.
ورب ق�سري ب�سرية يقول: اأن تلكما الدمعتني مل تخلفا اأثرا على م�سري وم�سار االأمة 
االإ�سالمية ! فنقول: لقد ابتعدت عن �سواب املقال، فتلكما الدمعتان ما جفتا ولن جتفا 
اأبدا، وها هما �سائلتان على خد كل حمب وتابع الآل بيت النبوة)�سلوات اهلل تعاىل 
اأفراحهم  منا�سبات  عند  وحتى  بل  عليهم،  كل ظالمة جرت  عند  اأجمعني(  عليهم 

)عليهم ال�سالم( اأ�سوة بر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(.
نعم.. �سالتا ولن جتفا ما دام احلق مغت�سبا من اأهله، وما دامت االأباطيل والت�سليالت 
تبث يف كل يوم من قبل مدعي االإ�سالم وم�سوهي �سورته، حتى و�سلت اأ�سداء ذلك اإىل 

االإ�ساءة الأعظم واأ�سرف واأطهر اإن�سان.
لن جتفا ما دامت اجلرائم واملظامل ترتكب يوميا بحق اأهل البيت )عليهم ال�سالم( 
وبحق اأتباعهم، بل وبحق االإن�سانية كلها، الأن االإ�سالم املحمدي احلق كان يريد اخلري 

والكرامة وال�سعادة لكل الب�سرية ال للم�سلمني فقط.
ولن جتفا حتى يظهر حمق احلق فيحققه وين�سره، ويعيد املغ�سوب اإىل اأهله ويقت�س 

من غا�سبيه، ويجلَو االإ�سالم احلقيقي من اأدران من �سوهوه وحرفوه. 
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اليوم  احل�سيني  املنرب  على  القائمني  فاإن  هنا  ومن 
التي  املعنوية  القوة  زخم  على  باحلفاظ  مطالبني 
اأخرى  جهة  ومن  اخلالد،  املنرب  هذا  بها  يت�سف 
حيث  من  الع�سر  متطلبات  مواكبة  عليهم  يتحتم 
االأداء  قوة  ميتلك  الذي  املتجدد  اخلطاب  لغة 
احلكمة  خالل  من  بالطبع  وذلك  االإقناع  ودوافع 
واملوعظة احل�سنة، ولي�س عن طريق العنف واالإكراه 
يتخذون  الذين  امل�سلمني  بع�س  عند  احلال  هو  كما 
اهلل  اأنزل  ما  �سعارًا  والعنف  والتطرف  الت�سدد  من 

به من �سلطان.
العدد  لهذا  احل�سينية(  )الرو�سة  جملة  �سيف 
احل�سيني  املنرب  رجال  من  احللو،  م�سر  ال�سيد 
القوة  زخم  لدميومة  ق�سوى  اأهمية  يولون  الذين 

املعنوية لهذا املنرب، فكان معه احلوار التايل:

�إىل  تنظرون  كيف  الحسينية:  الروضة 
و��سحا  �أثر�  له  �ملنرب �حل�سيني، وهل ترون 
يف �لنهو�ص بو�قع �لأمة و�إحد�ث �لتغيري؟  

السيد مضر الحلو: ال ميكن اال�ستهانة بدور 
االأوىل،  بالدرجة  اإعالمي  كم�سروع  املنرب احل�سيني 
ال�سالم،  عليهم  البيت  اأهل  خط  حفظ  يف  �ساهم 
له  الدينية، فاملنرب احل�سيني  اإىل جانب املرجعيات 
ينبغي  وال  وم�ساعرهم،  النا�س  نفو�س  اأثر حيوي يف 
تغيري  اإىل  اأدى  وانه  خا�سة  اأهميته  من  التقليل  لنا 
الكثري من القناعات، وا�سرتك يف ال�ساأن ال�سيا�سي 
به  نهتم  اأن  ينبغي  هنا  ومن  واالجتماعي،  الديني 
ر�سالة  جعله  اإىل  جادين  ون�سعى  بالغا،  اهتماما 
وتن�سر  جانب  من  احلقائق  تبث  �سامية  اإعالمية 

اخلري لالإن�سانية جمعاء من جانب اآخر.
اأما عن ال�سق الثاين من ال�سوؤال وهو اإمكانية نهو�سه 
بواقع االأمة وتغيري بع�س اأفكارها وقناعاتها، فاإنني 
وغري  احلايل  االأداء  عن  را�سيا  ل�ست  الواقع  يف 
املنرب  اأن  اأرى  الأنني  وذلك  املعنى،  هذا  يف  متفائل 
ف�سال  ال�سعف  من  وحالة  التعرث  من  بحالة  مير 
الفكرية  الثقافية  احلركة  عن  الكبري  افرتاقه  عن 
الهائلة التي ت�سود يف املجتمع، اإذ نالحظ كثريا اأن 
يف  امل�ستمعني  بع�س  لدى  والعلمي  الثقايف  امل�ستوى 
املتحدث، وهذه  اأكرث من م�ستوى  االأحيان  كثري من 
فانه  اأرى  وكما  بالكارثة،  و�سفها  ميكنني  احلالة 
حتدث  هائلة  نقلة  حتدث  اأن  جدا  ال�سروري  من 
وح�سبما  وبامل�سمون،  بل  فقط  بال�سكل  لي�س  تغريا 
وال  تواجهنا،  التي  املختلفة  والتحديات  يتنا�سب 
كان  كما  حاله  على  املنرب  خطاب  ي�سل  اأن  ينبغي 

والظروف  تغريت  امل�ساكل  الأن  �سنة،   500 منذ 
نغري  اأن  منا  ي�ستلزم  هذا  كل  تغريت  والتحديات 

و�سع واأداء املنرب. 
الروضة الحسينية:  من خالل جتربتكم 
�خلا�سة، ما هي �أهم �ملعايري �لتي توؤدي �إىل 

جناح �خلطيب؟
ا�ستقراء  ميكن  الحلو:اأوال  مضر  السيد 
ومدى  للخطيب  امل�ستمعني  كرثة  خالل  من  النجاح 
وهناك  واأفكار،  روؤى  من  يطرحه  ملا  تناقلهم 
منها  النجاح  حتقيق  اإىل  توؤدي  كثرية  معايري 
م�ساعر  يحرك  ما  طرح  واأي�سًا  اجلميل،  ال�سوت 
االأهم  املعيار  اأن  اأعتقد  ولكني  االأمور،  من  النا�س 

�ملنرب ر�سالة 
�إعالمية متجددة

• حوار:ح�سني ال�سالميـ  يحيى الفتالوي

يف حوار مع ال�سيد م�سر احللو:

ال نريد اأن يتحول اخلطيب اإىل 
اأداة للربكة فقط، بل اأداة لبث الوعي والثقافة ومعاجلة امل�ساكل

ر�سالة  �حل�سيني  �ملنرب  يكن  مل  تاأ�سي�سه  منذ 
�لإ�سالم  مبادئ  بنقل  متخ�س�سة  �إ�سالمية 
�إمنا كان له  �لنبوة و�لإمامة فح�سب،  وتعاليم 
�لدور �لفاعل يف تر�سيخ دعامات �لعلوم و�ملعرفة 
ُعرف  حتى  �أ�سكالها،  وخمتلف  �أ�سنافها  ب�ستى 
�لإن�سانية  �حل�سارة  منبع  �أنه  على  �ملنرب  هذ� 

�ملتجددة �لتي طبقت �لآفاق فيما بعد..

ينبغي  �ل��ذي  �لأه��م  �ملعيار 
جناح  على  موؤ�سر�ً  يكون  �أن 
�خلطيب هو قدرته على تاأ�سري 
�ملجتمع،  يف  �خللل  مكامن 
�ملعقولة  �لعاجات  وط��رح 

و�ملقبولة لها
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اخلطيب  جناح  على  موؤ�سرًا  يكون  اأن  ينبغي  الذي 
املجتمع،  يف  اخللل  مكامن  تاأ�سري  على  قدرته  هو  
�سواء  لها،  واملقبولة  املعقولة  العالجات  وطرح 
االأ�سخا�س،  اآالف  اأو  واحد  �سخ�س  املجل�س  ح�سر 
مناق�سة  عن  باالبتعاد  اخلطباء  اجلميع  اأو�سي  كما 
وجمادلة ذوي االخت�سا�س يف جمال ما، الأن ذلك  
واأخواين  نف�سي  واأو�سي  اخلطرية،  املطّبات  من 
لكي  التخ�س�سية،  امل�ساكل  يف  ويخو�سوا  يلجوا  اأال 
يعلم  ما  يخو�س  �سخ�س  وكل  التخ�س�س،  نحرتم 
تخ�س�سات  واأ�سبحت  مقننة  االآن  فالعلوم  به، 
فان  وبالتايل  التخ�س�سات،  فوق  وتخ�س�سات 
ُيعترب  كافية  دراية  دون  العوامل  تلك  يف  الدخول 

عدم تقدير جلهود االآخرين.
اأن  جناحه  واأ�سباب  اخلطيب  اأولويات  من  اأن  كما 
يعرف كيف يتحدث يف املنا�سبة، فال يقراأ –مثال- 
وهذا  حمفوفة(،  بالبالء  )دار  جديدة  دار  يف 
املنرب،  لتطوير  نحتاجه  هام  مو�سوع  اإىل  يجرنا 
اخلطيب  من  املجل�س  على  القائمون  يطلب  اأن  وهو 
اأن  نريد  ال  الأننا  تهمهم،  التي  االأمور  يف  احلديث 
يتحول اخلطيب اإىل اأداة للربكة فقط، بل اأداة لبث 
اعرف  اأن  فيجب  امل�ساكل،  ومعاجلة  الثقافة  الوعي 

اأ�ستطيع و�سع احللول لها. امل�ساكل حتى 
الرو�سة احل�سينية: وهل �سهدت حياة املنرب خطيبا 
اأو من هذا النمط، لكي ال يقول اأحد  بهذا امل�ستوى 

اأن هذا الكالم حم�س تنظري لي�س اإال؟ 
- نعم، هناك جمموعة كبرية متكنت من ذلك ويكاد 
يكون اأبرزهم ال�سيخ الوائلي رحمه اهلل حيث كانت 
اأردنا  ولو  قرن،  لن�سف  احل�سيني  املنرب  ريادة  له 
اأ�سباب جناحه، ف�سيكون يف مقدمتها  اأن نقف على 
ونقاط  املجتمع  حاجات  ي�سخ�س  ان  ا�ستطاع  انه 
اخللل فيه، واأن يقدم احللول املقنعة عرب الرباهني 
واالأدلة، وهذا االأمر يف راأيي من اأهم االأ�سباب التي 
اأ�ستطاع  حيث  اأقرانه،  يتقدم  الوائلي  ال�سيخ  جعلت 
يحل  اأن  وحاول  يحتاجه،  ما  املجتمع  يعطي  اأن 
من  والثقافية،  الفكرية  حاجاته  واإ�سباع  م�ساكله، 

اأراد البع�س تقليد ال�سيخ الوائلي بامل�سمون. هنا 
من  �لكثري  هناك  الحسينية:  الروضة 
�ل�سباب يف بع�ص �لبلد�ن   �لأجنبية خا�سة 
باخلطاب  �لتاأثر  ذلك  لديهم  يعد  مل   ،

وهل  ذلك؟  ور�ء  �أ�سباب  من  فهل  �لديني، 
للمنرب ح�سة فيها؟

السيد مضر الحلو:من البديهي اأن اخلطاب 
البالد  هذه  عن  يختلف  البالد  تلك  يف  الديني 
وحتدياتها  اخلا�سة  بيئته  اإن�سان  لكل  اأن  باعتبار 
تختلف،  كلها  والظروف  الن�ساأة  وكذلك  املختلفة 
واملجتمع  الغرب  دول  يف  ال�ساب  يحتاج  فلذلك 
اخلطاب،  من  خا�س  منط  اإىل  عموما  الغربي 
جدًا  القليل  قدم  املنرب  فان  ال�سديد  ولالأ�سف 
لل�سباب هناك؛ كما اأن املنرب كان يف االأعم االأغلب 
همومه  عن  ومتخلفا  ال�سباب  حلركة  مواكب  غري 
ظاهرة  وجود  تالحظ  لذلك  ومعاناته،  وم�ساكله 
يرتقي  الديني عندما  اأن اخلطيب  بارزة جدا وهي 
يخرجوا  مل  وان  ال�سباب،  من  الكثري  يخرج  املنرب 
التاأثر  دون  فقط،  باملجل�س  للتربك  يبقون  فاإنهم 
ب�سيء مما طرحه ذلك اخلطيب، وهذا اأمر طبيعي 

ما دام املعرو�س يختلف عن املطلوب.
قمتم  بعدما  الحسينية:  الروضة 
هناك  فهل  �مل�سكلة  �أقطاب  �أهم  بت�سخي�ص 
للتطبيق  وقابلة  منا�سبة  ترونها  حلول 

و�إحد�ث �لأثر �ملرجو؟ 
السيد مضر الحلو: حلل هذه امل�سكلة هناك 
بع�س املقرتحات التي اأملتها بع�س التجارب العملية، 
والبيئة  املحيط  نف�س  من  �سباب  ا�ستخدام  منها 
تثقيفهم  مت  ما  اإذا  وهوؤالء  بطالقة  اللغة  يجيدون 
فاإن  الدينية،  العلوم  بع�س  من  يلزم  ما  وتعليمهم  
اأقرانهم، وهذه  الكثري من  ا�ستقطاب  با�ستطاعتهم 
�سبابنا  ن�ستثمر  باأن  باالهتمام،  حفية  التجربة 
الدينية  بالثقافة  ونثقفهم  البالد،  تلك  يف  املوؤمن 
اأنهم �سيكونون خري من  املطلوبة، ومما ال �سك فيه 

يو�سل �سوت االإ�سالم اإىل الغرب.
�سرورة  باملنرب  تخت�س  التي  االأخرى  احللول  ومن 
وعدم  اخلطابية  اللغة  يف  وا�ستخدامه  العلم  تطويع 
ق�سر املنرب على املحا�سرة الدينية فقط الأن اإبقاءه 
على منطه الكال�سيكي �سيحوله يف اآخر املطاف اإىل 
كما  امل�ستمع،  لدى  املحببة  الو�سائل غري  و�سيلة من 
علمي  باأ�سلوب  الدينية  املعلومة  تقدمي  من  البد 
يعتمد على امل�سدر ومراعاة ذهنية النا�س، وعر�س 
خا�سة  النا�س،  ال�ستيعاب  القابلة  االأمور  من  جملة 

البع�س  بع�سها  على  منفتحة  اليوم  املجتمعات  واأن 
واأخذ الفرد يطلع على الكثري من االأفكار وي�ستقرئ 
الكثري من التيارات الفكرية والثقافية، فيجب على 

املنرب الديني اأن ياأخذ كل ذلك بنظر االعتبار.
تلك  جماهري  خماطبة  يف  االأهم  الناحية  واأما 
ما  لكل  واملدرو�سة  الدقيقة  الرتجمة  فهي  الدول 
وان  ومعتقداتهم  توجهاتهم  تغيري  يف  االأثر  له 
م�ست�ساغة  املعرو�سة  واحلقائق  االحتجاجات  تكون 
على  �سلبي  فعل  رد  حتدث  ال  لكي  لهم  ومقنعة 
اأحدثته بع�س االأفكار واالأفعال  االإ�سالم عامة، كما 
التي تبنتها التيارات املح�سوبة زورا على االإ�سالم. 
�ملرجعيات  �ساهمت  الحسينية:  الروضة 
على  �حلفاظ  يف  فاعلة  م�ساهمة  �لدينية 
�ل�سرعية  �لنو�حي  خمتلف  يف  جمتمعاتنا 
على  بّيٌنا  �أثر�  لها  ر�أيتم  فهل  و�لأخالقية، 

�أبناء �لإ�سالم يف �ملهجر؟ 
يف  اأبناءنا  اأن  املوؤكد  الحلو:من  مضر  السيد 
احل�سارية،  املرجعية  مبواقف  تاأثروا  املهجر،  بالد 
لغة  عن  والبعيدة  امل�سئولة  املواقف  تلك  وكانت 
العنف والدماء خري �سند لهم يف مواجهة امل�سلمني 
اأ�سبحوا  حتى  �سواء،  حد  على  امل�سلمني  وغري 
هذه  حتمل  ملرجعية  ينت�سبون  باأنهم  يتفاخرون 
ال�سامية  االإن�سانية  االإ�سالمية  واملبادئ  االأفكار 
ومبادئ  علوم  مل�سعل  بحملها  تفتخر  التي  املعتدلة 

اأهل البيت عليهم ال�سالم.

دول  يف  �ل�ساب  يحتاج 
�لغربي  و�ملجتمع  �لغرب 
عموما �إىل منط خا�ص من 

�خلطاب �لديني �لإن�ساين
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يف ع�سر تكنولوجيا �لت�سالت �ملتطورة تت�سارع 
ومتقاطعة  متو�زية  م�سار�ت  يف  �لإعالم  خطى 
�سمن �أفق تد�ول �ملعلومات يف ما يدعى مبوجة 
�لعوملة �لتي ي�سهدها �لعامل يف �لوقت �حلا�سر، 
وتربز �لقنو�ت �لف�سائية كاأهم و�سائل �لإعالم 
تاأثري� يف �ملجتمعات �ملُ�ستهدفة ملا تتمتع به من 
مبا�سرة  و�لتوجه  �ملنازل  �قتحام  على  مقدرة 

نحو عقول وقلوب �ملتلقني يف �أي وقت من �لليل 
و�لنهار.

جملة )الرو�سة احل�سينية( تلقي ال�سوء يف 
ا�ستطالعها التايل على ميول املجتمع للتعرف على 

ماهية القنوات الف�سائية التي تتابعها االأ�سر، ونوعية 
الربامج التي تهم النا�س على العموم.

ال�سوؤال االأول كان مبا�سرا ويعرب عن اأذواق النا�س 
واهتمامهم فيما يخ�س الربامج املف�سلة والفئات 

الرباجمية التي يتابعونها دينية اأم اإخبارية اأم منوعة، 
فاأجاب قرابة ن�سف امل�ستطَلعني اأنهم يتابعون القنوات 
)املنوعة( وبلغت ن�سبتهم 48%، يف حني قال 28% فقط 

انهم يتابعون الف�سائيات )الدينية(، واأ�سار 24% اإىل 
اهتمامهم بالقنوات )االإخبارية(. 

وتت�سابك الن�سبة املتدنية ملتابعي القنوات الدينية مع 

اأجوبة �سوؤال اآخر يتعلق مب�ستوى الربامج التي تطرحها 
هذه القنوات حيث اأفاد 50% باأن الربامج الدينية 

املطروحة اخلا�سة مبذهب اأهل البيت عليهم ال�سالم 
)مقبولة(، يف حني قال 20% فقط انها )جيدة(، وبنّيَ 

30% انها )دون الطموح(.
هذه الن�سب املتوا�سعة من االإقبال على االإعالم 

الديني توؤ�سر حلالة ذات مدلوالت خمتلفة منها ما 
يتعلق مب�ستوى ونوعية املواد الرباجمية والتي ي�سري 
اال�ستبيان اإىل انها ال حتظى بقناعة االأغلبية، ومن 

جانب اآخر يظهر مدى الزخم الذي متتلكه القنوات 
التي تطرح مواد اإعالمية منوعة من ناحية قوة االأداء 

واحلرفية يف التداول والطرح والتجاوز نحو املمنوع 
�سرعيا واأخالقيًا مبا يجذب العديد من ال�سرائح غري 

امللتزمة.

�لقنو�ت �ملف�سلة حتت �ل�سوء
ا�ستطالع اآراء وميول املجتمع حول القنوات الف�سائية

• �سباح جا�سم-ح�سني ال�سالمي

�أفاد 50% باأن �لرب�مج �لدينية �ملطروحة �خلا�سة 
مبذهب �أهل �لبيت عليهم �ل�سام )مقبولة(، يف 
حني قال 20% فقط �أنها )جيدة(، وبنّيَ 30% �أنها 

)دون �لطموح(.

الناطقة  االأجنبية  القنوات  يف  )فائدة(   %45 راأى   •
اأنها  اإىل  واأ�سار %33  اأنها )�سارة(،  وقال %22  بالعربية، 

)اأحيانا مفيدة(.

 الخام�س ع�سر من �سعبان: ال�سنة الثانية للهجرة ظهر يوم الثالثاء تحولت قبلة الم�سلمين من الم�سجد االأق�سى اإلى الكعبة الم�سّرفة . وقال الواقدي : كان هذا يوم االإثنين 
للن�سف من رجب على راأ�س �سبعة ع�سر �سهرًا من الهجرة
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واإذا ما اأخذنا العمر املهني والدعم املادي اخليايل 
للقنوات املنوعة وجمال الطرح الوا�سع فيها دون التزام 

باحلدود واملوازين ال�سرعية، فاإننا �سنجد بالتاأكيد 
عذرا من حيث اأن اإعالمنا الديني ال يزال قيد التطور 
ومل ي�سل اإىل مرحلة املنهجية وال احلرفية ب�سبب قلة 
جتربة القائمني على هذا النوع من االأعمال من جهة، 

و�سحة الدعم املادي الأغلب الف�سائيات الدينية من 
جهة اأخرى. حيث انها تعتمد على التربعات واالأموال 

التي يبذلها اأهل اخلري.
واألقى ال�سوؤال الثالث يف اال�ستبيان ال�سوء على 

م�ستوى اال�ستهالك الأجهزة )ال�ستاليت( من خالل 
حماولة معرفة عدد االأجهزة التي تقتنيها االأ�سر، 

فتوزعت نتائج اال�ستبيان بن�سب متقاربة من الثلث بني 
مقتنني جلهاز واحد وجهازين وثالثة، وبلغت ن�سبة 

مقتني )جهاز واحد( 36%، فيما بلغت ن�سبة مقتني 
)جهازين( 35%، وقال 29% انهم يقتنون )3 اأجهزة(.

وقد ركز ال�سوؤال الرابع على مقدار الوقت الذي 
مي�سيه االأفراد يف متابعة الف�سائيات، فاأ�سارت ن�سبة 

40% من امل�ستطَلعني اإىل اأنهم يتابعون الف�سائيات 
لـ)اأكرث من �ساعتني( يف اليوم، بينما قال 25% اأنهم 
يتابعون مبعدل )�ساعتني( يوميًا، ومبقابل ذلك بنّي 
35% ان معدل متابعتهم )اأقل من �ساعتني(. وت�سري 
الن�سبة الكبرية ملتابعي التلفزيون الأكرث من �ساعتني 
اإىل املكانة املتزايدة التي يحظى بها االإعالم املرئي 

واإىل �سرورة االنتباه لدور الف�سائيات يف ت�سكيل 
منط احلياة االجتماعية والتاأثري عليها من خمتلف 

النواحي..
اأما ال�سوؤال االآخر فقد ركز على جانب هام جدا يتعلق 

بتاأثري الف�سائيات واالإعالم االلكرتوين على ال�سحافة 
الورقية، وهل اإن متابعة الف�سائيات قد اأغنت عن 

ت�سفح اجلرائد واملجالت؟، فاأجاب 63% بـ)نعم(، 

فيما قال 37% )ال( تاأثري للف�سائيات على متابعة 
ال�سحف واملجالت.

ويفرز واقع احلال على �سوء هذه النتيجة اأن القنوات 
الف�سائية قد ا�ستحوذت على ن�سبة الثلثني تقريبا من 

جمموع املهتمني من خمتلف ال�سرائح..
وعلى خلفية موجة القنوات الف�سائية االأجنبية 
الناطقة بالعربية، التي اجتاحت جمتمعاتنا يف 

ال�سنوات االأخرية طرَق اال�ستبيان �سوؤااًل يتعلق بتاأثريها 
االيجابي اأو ال�سلبي بح�سب راأي املواطن فجاءت 

االإجابة اأن 45% يرون )فائدة( من هذه القنوات، فيما 
قال 22% اأنها )�سارة(، واأ�سار 33% اإىل انها )اأحيانا 

مفيدة(.
ويف توجه نحو اإيجابيات القنوات الف�سائية من 

الناحية العلمية والرتبوية حاول اال�ستبيان الوقوف 
على مدى اال�ستفادة من القنوات التعليمية -وهي 

كثرية- لغر�س رفع امل�ستوى العلمي للطلبة، فقال اأكرث 
من ثلثي امل�ستطلعني اأنهم )يحثون( اأبناءهم على 

متابعة مثل هذه القنوات وبلغت ن�سبتهم 68%، فيما 
اأ�سار 32% اإىل اأنهم )ال يحثون(، الأ�سباب خمتلفة 

منها عدم قناعتهم مبقدرة هذه الربامج على اإفهام 
اأبنائهم اأو الأنها برامج اغلبها من مناهج تربوية لدول 

اأخرى اأو لعدم االهتمام اأ�سال بهكذا اأمر..
ال�سوؤال االآخر جاء مقرتبا من العائلة اأكرث يف �سبيل 

التعرف على اأهمية القنوات االأ�سرية اخلا�سة بال�سحة 
والرتبية والبيت والطفولة بالن�سبة الأرباب العوائل، 
فقال 28% اأنهم )ي�ستفيدون( من هذه الربامج، يف 
حني بنّي 15% اأنهم )ال ي�ستفيدون(، واأ�سارت ن�سبة 
57% اأنهم )اأحيانًا( ي�ستفيدون من هذه القنوات..

واآخر �سوؤال قدمُه اال�ستبيان يتعلق بتفاعل امل�ساهد مع 
بع�س الربامج التي تقدمها الف�سائيات وحتر�س على 
م�ساركة النا�س فيها، فقال 20% فقط انهم ي�ساركون 

يف هذه الربامج، وبنّيَ 15% انهم )اأحيانًا( يفعلون 
ذلك، فيما اأكدت ن�سبة 65% باالإجابة )كال(.

ويف نظرة جامعة لنتائج هذا اال�ستبيان فاإن االأرقام 
الواردة ت�سري اإىل مواطن فائدة مرجتاة من االإعالم 

الف�سائي اإذا ما متت اال�ستفادة منه ب�سكل يخدم 
بناء املجتمع، ويحقق واقع علمي ومعريف يتنا�سب 

وحجم التطور الهائل الذي ت�سهده الب�سرية يف خمتلف 
املجاالت.

ومن جانب اآخر حُتتم هذه النتائج �سرورة الرتكيز 
على تطوير اجلانب الديني والرتبوي والعلمي 

والتعليمي املطروح من خالل ف�سائياتنا وخا�سة 
امللحية من اجل توطيد العالقة بينها وبني امل�ساِهد، 

وَخلق حالة من التوجه اإليها ومتابعتها باعتبارها نوافذ 
املجتمع ال�سحية نحو التطور واالزدهار...

ر�أى 45% )فائدة( يف �لقنو�ت �لأجنبية �لناطقة 
و�أ�سار %33  )�سارة(،  �أنها  وقال %22  بالعربية، 

�إىل �أنها )�أحيانا مفيدة(

قد  �لف�سائيات  متابعة  �أن  �إىل  �أ�سار %63 
)�أغنت( عن ت�سفح �جلر�ئد و�ملجات، 

فيما قال 37% �إنها )مل توؤثر(.
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 الخام�س ع�سر من �سعبان:  �سنة 255 للهجرة ولد النور الثاني ع�سر من اأنوار اأهل البيت عليهم ال�سالم اإمام الع�سر والزمان االمام المنتظر المهدي الحجة بن الح�سن 
الع�سكري عليه ال�سالم منقذ الب�سرية في اآخر الزمان الذي يمالأ اهلل به االأر�س ق�سطًا وعداًل بعدما ملئت ظلمًا وجورًا .
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يِف  ِعُفوا  ا�ْسُت�سْ ِذيَن  الَّ َعَلى  نَّ  ُ منَّ اأَن  {َوُنِريُد  وتعاىل(:  )تبارك  اهلل  يقول 
هذا  الق�س�س،  �سورة   )5( اْلَواِرِثنيَ}  َعَلُهُم  َوجَنْ ًة  اأَِئمَّ َعَلُهْم  َوجَنْ ااْلأَْر�ِس 
الأن  موؤّهلني  الوارثون  كان  اإذا  اإاّل  يتحّقق  لن  االإلهي  اجلعل  وهذا  املّن 
يحملوا �سفة الوارث هذه مبعناها اجللّي، بالتميز والتفوق على االآخرين 

مبيزات وموؤّهالت كما �سيمّر علينا عرب االختبار الق�سري التايل:
اإن من يّطلع على الروايات املاأثورة عن اأئمة اأهل البيت )عليهم ال�سالم( 
التمهيد  مكّلف  على  على  توجب  اأّنها  يجد  االنتظار،  وكيفية  اأهّمية  يف 
فعنه )�سلى  فرجه(،  تعاىل  اهلل  املنتظر )عّجل  االإمام  لظهور  والتوطئة 
اهلل عليه واآله و�سّلم(: )يخرج رجل يوّطىء )اأو قال: ميّكن( الآل حممد، 
كما مّكنت قري�س لر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله(، وجب على كل موؤمن 
ن�سره )اأو قال: اإجابته(، وعنه )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم( اأي�سًا: )ياأتي 
يعطونه،  فال  في�ساألون اخلري  �سود،  رايات  ومعهم  امل�سرق،  قبل  من  قوم 
اإىل  يدفعوها  يقبلونه حتى  فال  �ساألوه،  ما  فيعطون  فين�سرون،  فيقاتلون 
رجل من اأهل بيتي، فيمالأها ق�سطًا، كما مالأوها جورًا، فمن اأدرك ذلك 
منكم فلياأتهم، ولو حبوًا على الثلج( وغريها من الروايات يف هذا الباب 

والتي ي�ستفاد من جميعها وجوب االنتظار بكّل معناه.
اأّن اإمامنا املهدي املنتظر )عّجل   كّلنا يعتقد اعتقادًا ال ريب فيه 
اهلل تعاىل فرجه( هو غائٌب، ولكّنه حا�سٌر قريب مّنا، فهو يعي�س اأفراحنا 
اإذا  اأّنه  حتى  االأحيان،  من  كثري  يف  م�ساكلنا  حّل  يف  ويتدّخل  واأتراحنا، 
فهو  الروايات،  تقول  وكما  �سابقًا(،  راأيته  )لقد  النا�س:  اأغلب  قال  ظهر 

كال�سم�س الطالعة النافعة واإْن غّيبتها ال�ُسحب، فهل اأنت مّمن:
مرتبٌط  واأنت  االنتظار  حلظات  ويعي�س  الواقعة  احلقيقة  بهذه  ينفعل  أ 

وجدانّيًا به )عّجل اهلل تعاىل فرجه( ومّتخذ اإّياه اأبًا روحّيًا لك؟
عليه  م�سّلمًا  فرجه(  تعاىل  اهلل  )عّجل  ويذكره  احلقيقة  بهذه  يعتقد  ب 
ُعقيب كّل �سالة ويدعو بعد كّل �سالة فجر بدعاء العهد املوجود يف كتب 
كّلما  دعوته  ويلّبي  املاأثور،  هو  كما  جمعة  كّل  �سبيحة  يف  ويندبه  االأدعية 
ُذكر ا�سمه رافعًا يدك اىل راأ�سك قائاًل: اللهم عّجل فرج ولّيك واجعلني 

من جنده واأعوانه؟
ج يعتقد بظهوره )عّجل اهلل تعاىل فرجه( ويلّبي دعوته حني ذكره ويقراأ 
لولّيك احلجة  بالفرج يف ليايل اجلمع وهو )اللهم كن  له  التعجيل  دعاء 
بن احل�سن �سلواتك عليه ...( ولكن تلهيه وتن�سيه زحمة امل�ساغل اليومية 

وفو�سى احلياة وباقي االرتباطات به )عّجل اهلل تعاىل فرجه(؟
الدينية  املنا�سبات  من  �سعبان  منت�سف  اأّن  املعلوم  هو  كما   

ال�سريفة وفيها من االأحداث العظيمة حيث والدة النور االإلهي املحمدي، 
الليلة  هذه  فزاد  فرجه(،  اهلل  )عجل  احل�سن  بن  احلجة  اإمامنا  والدة 
كرامة اىل كرامتها، وهذا ال�سهر �سرفًا وعظمة اإىل �سرفه وعظمته، فهل 

اأنت مّمن:
وحافٍز   ، ور�سايلٍّ اإمياينٍّ  وانطالق  تزّود  حمّطة  كهذه  منا�سبة  يجعل  أ 

من  امل�ستمد  والطموح  االأمل  عمق  يف  املتوا�سل  واالنبعاث  للتقدم  قويٍّ 
ر لالحتفال بهذه الليلة املباركة  وجود االإمام )عّجل اهلل فرجه(، فيح�سّ
�سة فيها، ويناجي �سيده ومواله )عّجل  وينهي ويكمل كّل االأعمال املخ�سّ
كربالء  يف  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  جّده  قّبة  حتت  من  فرجه(  اهلل 

املقّد�سة كما هو املندوب لذلك؟
ب ي�ستفيد من هذا البحر الزاخر ، والفي�س االإلهي املتدفق ولكن لي�س 
ومن  املقد�سة  كربالء  يف  احل�سور  غري  من  معه  العهد  ويجّدد  ويزوره 
كّل  يوؤّدي  بل  املنا�سبة،  هذه  يف  واملهرجانات  االحتفاالت  يف  اال�سرتاك 

ذلك من البيت؟
ج متّر عليه الذكرى في�سرتي الأهله احللوى الإدخال البهجة وال�سرور يف 
بهذه  تهتّم  التي  الف�سائّيات  عرب  االحتفاالت  مب�ساهدة  ويكتفي  نفو�سهم 

املنا�سبة؟
حول  حتوم  قد  الفدى(  له  )روحي  املنتظر  االإمام  مو�سوع  اإّن   
وذلك  �ساٍف،  جواب  اىل  حتتاج  التي  واالأ�سئلة،  ال�سكوك  جوانبه  بع�س 
وطول  كوجوده،  واملذهب،  املّلة  اأهل  من  وحتى  املخالفني  بع�س  قلوب  يف 
ال�سبهات  من  ذلك  وغري  غيابه،  حال  يف  منه  والفائدة  وغيابه،  عمره، 

فهل اأنت مّمن:
بها  يت�سّلح  اأن  لالإمام  لكّل حمبٍّ  التي البّد  االإجابة  اأدوات  كّل  أ ميتلك 

ويجيب على كّل االإ�سكاالت، وهذا ي�ستلزم منه املطالعة با�ستمرار لكّل ما 
ه فيدلو مبا  ر لكّل منا�سبة تخ�سّ يخ�ّس االإمام )عّجل اهلل فرجه(، ويح�سّ

جتود به قريحته؟
املطالعات  بع�س  وله  له منها،  التي البّد  االإجابة  اأدوات  بع�س  ب ميتلك 
اأن  غري  من  ولكن  ُتقام  التي  االحتفاليات  ويح�سر  اخل�سو�س،  بهذا 

ي�سارك بها؟
املنتظر )عّجل اهلل فرجه(  االإمام  املعلومات عن  �سيئًا من  ج ال ميتلك 
�سوى اأّن ا�سمه يواطئ ا�سم الر�سول االأكرم )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم( 
واأنه اآخر االأئمة االثناع�سر وله غيبتان، و�سُيظهره اهلل )تبارك وتعاىل( 

يف اآخر الزمان؟     

هل   �أنت من �ملنتظرين �لو�رثني
�ختبار �سريع لكّل م�سلم يحر�ص �أن يكون من �لو�رثني لالأر�ص يف دولة �لعدل  

• عبدالرحمن الالمي
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املنقذ  امل�سلح  هذا  انتظار  معنى  )لي�س  املظفر:  ال�سيخ  يقول   
املهدي، اأن يقف امل�سلمون مكتويف االأيدي فيما يعود اإىل احلق من دينهم، 
وما يجب عليهم من ن�سرته، واجلهاد يف �سبيله، واالأخذ باأحكامه، واالأمر 

باملعروف والنهي عن املنكر...( فهل اأنت مّمن:
على  ويوجب  ال�سرعية،  االأحكام  من  اأنزل اهلل  ما  وفق  بتكليفه  يعمل  أ 

نف�سه ال�سعي ملعرفتها على وجهها ال�سحيح، وياأمر باملعروف وينهى عن 
املنكر، ما متّكن من ذلك، من باب )كلكم راع وكلكم م�سوؤول عن رعّيته(، 

ويعمل على اإر�ساد وتوجيه النا�س اىل هذا املعنى من االنتظار؟
وي�سعى  االأحكام،  من  عليه  وتعاىل(  )تبارك  اهلل  اأوجبه  مبا  يعمل  ب 
االأمر  يف  ق�سور  لديه  ولكن  ال�سحيح،  الوجه  على  ملعرفتها  �سليمًا  �سعيًا 
باملعروف والنهي عن املنكر، ويقت�سر يف االإر�ساد والتوجيه على اأهل بيته 

فقط؟
املقّد�س،  للظهور  املنتظرين  من  وهو  و�سيامه،  �سالته  على  يحافظ  ج 
ٌر يف االأمر باملعروف والنهي عن املنكر ويقت�سر يف االإر�ساد  ولكنه مق�سّ

على نف�سه فقط؟
اإّن االنتظار ي�ستلزم منا حت�سني اأنف�سنا �سد كل البدع االإعالمية 
وال�ساللية التي يقوم بها الغرب ومن �سار يف ركبهم مّمن ُيح�سبون على 
امل�سلمني، لت�سفيه اأو ت�سويه هذه الفكرة يف اأذهاننا، والتقليل من اإمياننا 
اأنت  املقّد�سة، فهل  لن�سف عقيدة االنتظار  نفو�سنا،  الياأ�س يف  بها، وزرع 

مّمن:  
أ  يبحث عن املعلومة هنا وهناك، ويواكب التقّدم التكنولوجي والعلمي 

ويهتّم يف حت�سني قدراته يف ميادين االت�ساالت واملعلوماتية، وما يتبعها 
اأو  امل�سللني،  قنوات  على  للرّد  الف�سائّيات  كا�ستخدام  وجماعيًا،  فرديًا 
تطويع نظم البث واالت�ساالت واالإنرتنيت ملواجهة َمن ي�سوه �سورة االإمام 
وتطبيق  ذروته،  يف  اال�ستعداد  يكون  اأن  اأجل  من  فرجه(،  اهلل  )عّجل 

مفهوم االنتظار مبعناه ال�سحيح؟ 
املنتظر  املهدّي  االإمام  اأمر  اهتمام يف هذا اجلانب احل�ّسا�س من  له  ب 
اأ�سيق عن ما تقّدم يف الفقرة )اأ(  )عّجل اهلل فرجه( ولكن على نطاق 
يحاول  مَلن  الت�سّدي  يف  واملعنوي  املادي  كالبذل  اأخرى  اأ�ساليب  ويّتخذ 
وَمن  واالأقربني  االأهل  م�ستوى  على  املقّد�سة،  املهدوّية  امل�سرية  تعطيل 

يحتّك بهم؟
االأمر  هذا  اجتاه  بامل�سوؤولّية  واالإح�سا�س  العالية  الهّمة  لديهم  لي�ست  ج 
انحدارها  اأو  رقّيها  يف  االإ�سالمّية  االأّمة  م�سري  يوازي  والذي  اخلطري 
وامل�ساغل  الدنيوية  الهموم  قبل  الأّنه خمطوف من  بذلك(  �سمح اهلل  )ال 

املعي�سّية ولي�س يعطي بااًل لهذا االأمر؟ 
�لنتيجة:

النقاط  من  ح�سادنا  �سنجمع  االإختبار  من  الق�سرية  الرحلة  هذه  وبعد 
لكي نرى حالنا ونتاأّمل يف م�ستوانا التاأهيلي لالنتظار ومدى انطباق �سفة 

الوارثّية علينا.
ج ع�سر نقاط  ب خم�س ع�سرة نقطة ولكّل  أ ع�سرون نقطة ولكّل  لكّل 

وجنمع النقاط على ما اأ�ّسرنا عليه ما توافق وحالتنا

 فاإذا بلغ جمموع نقاطك بني الت�سعني واملائة فاأنت يا �سّيدي بال 
�سّك من اأ�سحاب االإمام املنتظر ومن جنده امليامني وقادة حزبه املوّفقني 
الرتباطك الوجدايّن الوثيق به )عّجل اهلل تعاىل فرجه( واتخاذك اإّياه اأبًا 
ل�سّيدك و�سّدة تفانيك  التي تقّدمها  املباركة  الكبرية  روحّيًا لك وللجهود 
وحّبك له ودفاعك عنه والإدخالك ال�سرور على قلبه اللتزامك مبا كّلفك 

اهلل )تبارك وتعاىل( بالعمل به والأّنك كنت م�سداقًا للراعي يف رعّيته.
 اأما اإذا كانت النتيجة بني الت�سعني اىل ال�سبعني فاإّنك بحاجة اىل 
االت�ساف  نحو  خطاك  يف  والتاأّمل  االنتظارية  حياتك  م�سرية  يف  النظر 
بالوارثّية احلّقة لق�سور اأو تق�سري هنا اأو هناك فعليك املراجعة احلثيثة 

لتدارك ما فاتك.
 اأّما َمن كانت نتيجته دون ال�سبعني فنحن نق�سده يف هذا االختبار 

ونقول له:
يعفينا  ال  احلّق  املذهب  واىل  ال�سالم(  )عليهم  االأئمة  اىل  االنت�ساب  اإّن 
عنه  واالإطالع  وكنفه،  ظّله  يف  االآن  نعي�س  الذي  اإمامنا  معرفة  عدم  من 
ومعرفة خ�سائ�سه وغيبته وعالئم ظهوره، وَمن يّدعي حّب اأمٍر ا�ستلزم 

االإحاطة به ومعرفة تفا�سيله كما ُيقال.
اأن تطالع  اأمر مقّد�س ولكّنه ال مينع من  اإّن ال�سعي وراء لقمة العي�س هو 
يف  ت�سارك  اأن  اأو  بخ�سو�سه  جمل�سًا  حت�سر  اأو  زمانك  اإمام  عن  كتابًا 
قد  اإذن  فاأنت  اإمامك،  عرفت  واإذا  اأجله،  من  ُعّد  مهرجان  اأو  احتفال 
نت  ر�سمت منهج حياتك، وقد وثقت من اخلط الذي ت�سري عليه، وحت�سّ

عن ال�سك، واالنحراف.
ور�سوله  عملكم  اهلل  ف�سريى  اعملوا  )وقل  وتعاىل(:  )تبارك  اهلل  يقول 
واملوؤمنون و�سرتّدون اإىل عامل الغيب وال�سهادة فينّبئكم مبا كنتم تعملون(، 
اأعمال  اأن  االآية  هذه  يف  ي�سري  وجّل(  )عّز  فاإنه   ،)105( التوبة  �سورة 
العباد تعر�س يف احلياة الدنيا على اهلل )�سبحانه وتعاىل( وعلى ر�سوله 
وعلى املوؤمنني، وقد ح�سر املف�ّسرون للقراآن الكرمي تف�سري كلمة املوؤمنون 
باالأئمة من اأهل البيت )عليهم ال�سالم(، ويوؤّيد هذا الراأي الكتاب الذي 
بعثه االإمام املهدي )عّجل اهلل فرجه(  لل�سيخ املفيد ـ املتوّفى �سنة413هـ 
ـ وّفقهم  اأ�سياعنا  اأّن  ـ والذي كان زعيمًا للطائفة ال�سيعية يف يومه: )ولو 
ـ على اجتماع من القلوب يف الوفاء بالعهد عليهم، ملا تاأّخر  اهلل لطاعته 
عنهم الُيْمن بلقائنا، ولتعّجلت لهم ال�سعادة مب�ساهدتنا على حق املعرفة 
وال  نكرهه،  مما  يّت�سل  ما  اإاّل  عنهم  يحب�سنا  فما  بنا،  منهم  و�سدقها 
مّنا  ي�سدر  ما  فاإّن  وعليه   ،325/2 للطرب�سي:  االحتجاج  منهم(  نوؤثره 
ال يحتجب عن االإمام )عّجل اهلل فرجه( وهو اإذا كان غائبًا عن اأنظارنا 
اإليه، فكّل ذلك يف علم  اأخبار �سيعته تنقل  واإّن  فاإّنه حا�سر يف �ساحتنا، 
علينا  لزامًا  كان  احلقيقة  هذه  فهمنا  فاإذا  يديه،  بني  ومطروح  االإمام، 
البهجة  اإدخال  على  حر�سنا  يف  نبالغ  واأن  الكبرية،  بامل�سوؤولية  ن�سعر  اأن 
يف  ل�سنا  فنحن  الطّيبة،  الزاكية  باأعمالنا  الطاهرة  نف�سه  اىل  وال�سرور 
غيبة عنه، واإن كان هو يف غيبة عّنا، وهكذا �سوف �سوف يتعّمق فينا حّب 
بالوارثني  نّت�سف  الأن  اأهاًل  ونكون  اأنف�سنا  الوجداين يف  االإمام وح�سوره 

اإذا اأولينا ال�سعور بامل�سوؤولية حّقها.
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ينت�سب علم �لهدى �ل�سريف علي بن �حل�سني، 
ناحية  من  �ل�سالم  عليه  �حل�سني  �لإمام  �إىل 
نقيب  بنت �حل�سن  فاطمة  فاأمه  و�لأم،  �لأب 
�لعلويني ببغد�د �أحمد بن �حل�سن بن علي بن 

عمر بن علي زين �لعابدين عليه �ل�سالم.
 ولدته

اأمري  بجده  تيمنًا  عليا  اأبوه  و�سماه  355هـ  عام  ولد 
اأبي طالب عليه ال�سالم، وهو علي  املوؤمنني علي بن 
ذو املناقب احل�سني بن مو�سى بن حممد بن مو�سى 
بن اإبراهيم بن مو�سى بن جعفر الكاظم �سابع االأئمة 

املع�سومني عليهم ال�سالم.
 حياته 

كان ال يف�سله عن جده االأمام الكاظم عليه ال�سالم اإال 
خم�سة اآباء االأمر الذي جعل هذا الن�سب املتوثب باعثا 
للحما�سة يف الطالبيني ودافعًا اإىل نه�سات طاملا األقت 

بهم اإىل ال�سدور اأو القبور.
وياأ�سى  باأخواته  ينزل  مبا  يتاأثر  امل�ساعر  رقيق  كان 
اإىل  وبادر  اإال  م�سيبة  اأحدهم  ت�سيب  فال  الأ�ساهم 
املوا�ساة معزيًا يف عمل اأو قول اأو ق�سيدة، واإذا اأ�ساب 
فاإنه كان �سلبًا  رقته  بادر مهنئًا. ومع  نعمة  اأحدهم 

�سديدًا يف الدفاع عن عقيدته ودينه ومذهبه.

 علميته
نقل من خط ال�سيد العامل �سفي الدين حممد بن 
حممد املو�سوي بامل�سهد الكاظمي املقد�س يف �سبب 
ت�سمية ال�سيد املرت�سى بـ)علم الهدى( اأنه مر�س 

الوزير اأبو �سعيد حممد بن احل�سني بن عبد ال�سمد 
يف �سنة 420، فراأى يف منامه اأمري املوؤمنني االإمام 
علي بن اأبى طالب يقول له: قل لعلم الهدى يقراأ 

عليك حتى ترباأ، فقال الوزير: يا اأمري املوؤمنني ومن 
علم الهدى؟ فقال عليه ال�سالم: علي بن احل�سني 
املو�سوي، فكتب اإليه الوزير بذلك، فقال املرت�سى: 
اهلل اهلل يف اأمري فاإن قبويل لهذا اللقب �سفاعة 

علّي، فقال الوزير: واهلل ما كتبت اإليك اإال مبا لقبك 
به جدك اأمري املوؤمنني، فعلم اخلليفة القادر بذلك، 
فكتب اإىل املرت�سى: يا علي تقبل ما لقبك به جدك، 

فقبل وا�سمع النا�س.
اأن  العلماء  األ�سنة  على  الهدى  علم  ال�سيد  ا�ستهر 
يف  املذاهب  ت�ستت  راأوا  ملا  اخللفاء  زمن  يف  العامة 
مل  بحيث  االأهواء  وتفرق  االآراء،  واختالل  الفروع، 
ال�سحابة  من  واحد  لكل  كان  فقد  �سبطها،  ميكن 
املخالفني،  هوؤالء  ع�سر  اإىل  تبعهم  ومن  والتابعني، 
مذهب براأ�سه، ومعتقد بنف�سه، يف امل�سائل ال�سرعية 

التجاأوا  حيث  العلمية،  الدينية  واالأحكام  الفرعية، 
اإىل تقليلها، فاأجمعوا على بع�س املذاهب وذلك بعينه 
دين  ت�ستت  وطبق  الن�سارى،  اأقوال  تفرق  نهج  على 
وباجلملة  عي�سى،  نبيهم  غيبة  بعد  احليارى،  هوؤالء 
اتفقت  اأي�سًا  العامة  وازدحمت  االأمة  ا�سطربت  ملا 
ياأخذوا  اأن  على  عقالئهم  وعقيدة  روؤ�سائهم  كلمة 
اأ�سحاب كل مذهب خطريًا من املال، ويلتم�سوا  من 
االألف األف دراهم ودنانري من اأرباب االآراء يف ذلك 
املقال. فاحلنفية وال�سافعية واملالكية واحلنبلية لوفور 
رعدتهم وبهور عدتهم جاوؤوا مبا طلبوه، فقرروه على 
العاطلة،  اآرائهم  يف  واألقوهم  الباطلة،  عقائدهم 
ملجيء  باجلعفرية،  ذلك  يف  املعروفة  ال�سيعة  وكلفوا 
ذلك املال الذي اأرادوا منهم، وملا مل يكن لهم كرثة 
مال توافوا يف االعطاء، ومل ميكنهم ذلك، وكان ذلك 
يف ع�سر ال�سيد املرت�سى رحمه اهلل و�سددوا يف ذلك 

الباب. وهو قد كان راأ�سهم ورئي�سهم.
ذلك  حت�سيل  يف  جهده  كمال  اهلل  رحمه  بذل  وقد 
املال، وجمعه من الطائفة املحققة، فلقلة ذات اأيديهم 
اأو لعلة ما �سبق من مقادير اهلل تعاىل، فيهم ما تي�سر 
اأن  الفئة املالعني، حتى  لهم جمعه وال بذله الأولئك 
ال�سيد رحمه اهلل قد كلف ع�سبة ال�سيعة باأن يجيئوا 
بن�سف ما طلبوه، ويعطي الن�سف االآخر من خا�سة 

 هيئة التحرير

 نقيب �لطالبيني وعلم 
�لهدى 355-436 هـ

�ل�سريف علي بن       
ـــني  ـــس �حلـــ�
�ملرت�سى
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ماله، فما اأمكن ال�سيعة هذا العطاء، وال وفقوا لتلك 
االآراء، فلذلك مل يدخلوا مذهب ال�سيعة واخلا�سة يف 
تلك املذاهب، واجمعوا على �سحة خ�سو�س االأربعة 
وبطالن غريها، فاآل اأمر ال�سيعة اإىل ما اآل يف العمل 
بقول االآل ال�سادة االأجناب، والعامة قد جوزوا االجتهاد 
يف املذهب، ومل يجوزوا االجتهاد عن املذهب، حتى 

اأنهم مل يجوزوا تلفيق اأقوال هوؤالء االأربعة.  
 مناظر�ته 

جدًا  رفيع  علمي  م�ستوى  الهدى يف  علم  ال�سيد  كان 
بني معا�سريه من اأهل الف�سل املتقدمني يف املراتب 
الثقافة  من  �سروب  يف  �سامية  مكانة  وله  العلمية 
االإ�سالمية الفقه واالأ�سول والتف�سري واحلديث واالأدب 
الفقه  اإمام  )فهو  االأميني:  العالّمة  قال  كما  وكان 
وموؤ�ّس�س اأ�سوله واأ�ستاذ الكالم ونابغة ال�سعر ورواية 
احلديث وبطل املناظرة والقدرة يف اللغة وبه االأ�سوة 
يف العلوم العربية كلها وهو املرجع يف تف�سري كالم اهلل 
العزيز، وجماع القول اإنَك ال جتد ف�سيلة اإاّل وهو ابن 

بجدتها(.
وقد ا�ستفاد من علمه الغزير واأدبه الرائق، جٌم غفري 
ُيدر�ّس  �سره(  )قد�س  وكان  العمالقة  تالمذته  من 
له مكتبة عظيمة جمعها من  وكانت  يف علوم كثرية 
ِعلمه  �سعة  يف  �سيته  ا�ستهر  وقد  وناحية،  �سقع  كل 
كان  بحيث  البالد  يف  االإ�سالمية  العلوم  يف  وت�سلعه 
ترد عليه م�سائل عديدة من اأق�سى البالد االإ�سالمية 
من املو�سل اإىل م�سر ومن طرابل�س اإىل الرّي، وهو 
)رحمه اهلل( ُيجيب على تلك امل�سائل بعلٍم ومعرفٍة 
ور�ساٍد و�سداٍد  و�سياأتي يف ذكر موؤلفاته، ما يدّلك على 
�سعة اطالعه وغزارة علمه وتنوعه يف فنون �ستى فهو 

مو�سوعي مبا لهذه الكلمة من معنى.
اخلطى،  �ساحب  نباتة  ابن  على  الر�سي  واأخوه  قراأ 
وهما طفالن، ثم قراأ كالهما على ال�سيخ املفيد اأبي 
اأن  ويروى  �سره،  قد�س  النعمان  بن  عبد اهلل حممد 
املفيد كان قد راأى يف منامه اأن فاطمة الزهراء بنت 
النبي االأكرم حممد)�س(، دخلت عليه وهو يف م�سجد 
)عليهما  واحل�سني  احل�سن  ولداها  ومعها  بالكرخ، 
ال�سالم(، �سغريين، ف�سلمتهما اإليه، وقالت: علمهما 
تعاىل  فلما  ذلك.  من  وتعجب  ال�سيخ  فانتبه  الفقه، 
الروؤيا،  راأى فيها  التي  الليلة  تلك  النهار يف �سبيحة 
النا�سر،  بنت  فاطمة  ذاته  امل�سجد  يف  اإليه  دخلت 

املرت�سى  علي  اإبناها  يديها  وبني  جواريها  وحولها 
عليها،  و�سلم  اإليها  فقام  الّر�سي �سغريين،  وحممد 
اأح�سرتهما  قد  ولداي  هذان  ال�سيخ  اأيها  له  فقالت 
اإليك لتعلمهما الفقه فبكى ال�سيخ وق�س عليها املنام، 
لهما  اهلل  وفتح  عليهما،  اهلل  واأنعم  تعليمهما  وتوىل 
من اأبواب العلوم والف�سائل ما ا�ستهر عنهما يف اآفاق 

الدنيا وهو باق ما بقّي الدهر.
عن ال�سفدي اإنه قال يف كتابه الوايف بالوافيات: كان 
وعن  متكلمًا.  اأديبا  ماهرًا  فا�ساًل  املرت�سى  ال�سيد 
القا�سم  اأبى  عن  ياقوت  عن  الطبقات  يف  ال�سيوطي 
الطو�سي اأن املرت�سى توحد يف علوم كثرية جممع على 
الفقه واالأدب من  واأ�سول  ف�سله مثل الكالم والفقه 
النحو وال�سعر ومعانيه واللغة وغري ذلك وله ت�سانيف، 
وعن ال�سيد علي خان ال�سريازي يف كتاب الدرجات 
الرفيعة اأنه قال كان اأبوه النقيب اأبو احمد جليل القدر 
عظيم املنزلة يف دولة بني العبا�س ودولة بني بويه واأما 
والدة ال�سريف فهي فاطمة بنت احل�سني بن احمد بن 
بن  اأبو حممد احل�سني  االأ�سم وهو  النا�سر  احل�سن 
علي بن عمر اال�سرف بن علي بن احل�سني بن علي بن 
اأبى طالب عليهم ال�سالم وهي اأم اأخيه اأبى احل�سن 
املرت�سى  ال�سريف  وكان  عنهما،  اهلل  ر�سي  الر�سي 
اأوحد اأهل زمانه ف�ساًل وعلمًا وكالمًا وحديثًا و�سعرًا 
العالمة  قال  ذلك  غري  اإىل  وكرمًا  وجاهًا  وخطابة 
يف اخلال�سة وال�سيخ الطو�سي يف الفهر�ست يف حقه 
على ما حكي عنهما: متوحد يف علوم كثرية جممع 
على ف�سله متقدم يف علوم مثل علم الكالم والفقه 
واأ�سول الفقه واالأدب من النحو وال�سعر واللغة وغري 
ذلك وله ديوان �سعر يزيد على ع�سرين األف بيت وقال 
ال�سيخ الطو�سي يف حقه اأي�سًا اأكرث زمانه ادبًا وف�ساًل 
متكلم فقيه جامع للعلوم كلها مد اهلل يف عمره. وعن 
ال�سيخ اأبي جعفر حممد بن يحيى بن مبارك بن مقبل 
الغ�ساين احلم�سي. اأنه قال قد كان �سيخنا عز الدين 
اأحمد بن مقبل يقول لو حلف اإن�سان اأن ال�سيد املرت�سى 

كان اأعلم بالعربية من العرب لكان حمقًا.
 تالميذه

واأما تالمذته فهم كثريون، واأكرثهم من رّواد العلم 
واأفذاذ الف�سيلة واأعالم االأمة نذكر من جملتهم:

1- �سيخ الطائفة اأبو جعفر حممد بن الطو�سي.
2- اأبو يعلى �ساّلر بن عبد العزيز الديلمي.

3- ال�سيخ اأبو الفتح حممد بن علي الكراجكي.
4- القا�سي عبد العزيز بن الرباج الطرابل�سي.

حمزة  بن  احل�سن  بن  حممد  ال�سالح  اأبو   -5
اجلعفري.

كرمه و�سخاوؤه:
روى اأ�سحاب الرتاجم اأن ال�سيد املرت�سى كان يجري 
الرزق على جميع تالمذته حتى انه قرر لل�سيخ الطو�سي 
كل �سهر - اأيام قراءته عليه - اثني ع�سر دينارًا وعلى 
بكل  ليتفرغوا  دنانري  ثمانية  �سهر  كل  الرباج  ابن 
جهدهم اإىل الدرا�سة من غري تفكر يف اأزمات املعي�سة 
)الريا�س ج4 �س30(. ومع ما كان ينفقه يف �سبيل 
العلم وما يتعلق به كان �سخيًا كرميا حيث كان يرى اأن 

ثروته الطائلة لي�س لها قيمة اإال بالكرم واجلود:
 وفاته

تويف ال�سريف املرت�سى علم الهدى خلم�س بقنَي من 
اأبو  ابنه  عليه  و�سلى  436هـ،  �سنة  االأول  ربيع  �سهر 
جعفر حممد، يف الكاظمية ودفن اأواًل يف داره، ثم نقل 
اإىل جوار جده احل�سني، ودفن يف م�سهده املقد�س مع 
اأبيه واأخيه، وقبورهم ظاهرة م�سهورة، وهي يف املحل 
املعروف بـ)اإبراهيم املجاب( وكان اإبراهيم هذا هو 

جد املرت�سى وابن االإمام مو�سى بن جعفر.
ونقل �ساحب جمال�س املوؤمنني عن بع�س االأعالم اأنه 
اإنه خلف بعد  ال�سيد املرت�سى،  ذكر يف ذيل ترجمة 
مقروءاته وحمفوظاته  األف جملد من  ثمانني  وفاته 
له  يقال  كتابًا  و�سنف  واالأمالك.  االأموال  ومن 
)الثمانني(، وخلف من كل �سيء ثمانني ثمانني وعمره 
�سّمي  ذلك  اأجل  فمن  اأ�سهر،  وثمانية  �سنة  ثمانون 

الثمانني. 
 قال �لإمام 
: حلجة�

" �أما �حلو�دث 
�لو�قعة فارجعو� 

بها �إىل رو�ة 
حديثنا فاإنهم حجتي 

عليكم   و�أنا حجة �هلل".
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من �أ�سول �لتحقيق يف 
�لوقائع �لتاأريخية

�إن �لعلوم �لب�سرية مع �ختالفها وتنوعها يجمعها جامع و�حد، وهو �أّن لكّل علم منها �أ�سول ومبادئ 
للبحث و�لدر��سة يتنا�سب معها، ونق�سد بذلك �أن هنالك �أ�س�سا يعتمد عليها كل علم ن�سّميها �أ�سول �لعلم، 

فمثال للفقه هنالك �أ�سول ت�سمى �أ�سول �لفقه، وللعقائد هنالك �أ�سول مثل علم �ملنطق و�للغة و�لتف�سري 
و�لرو�ية، و�لعلوم �لطبيعية كالفيزياء تعتمد على �لريا�سيات، فتعترب �لريا�سيات من �أ�سول علم �لفيزياء، 

و�لفيزياء و�لريا�سيات �أ�سالن مهّمان يف علم �لفلك وهكذ�.

• ال�سيد حممد ح�سني العميدي
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اإذن لكّل علم هنالك اأ�سول ومبادئ يعتمد عليها، واأ�سول العلوم وطريقة 
ت�سميمنا  عند  فمثال  املطلوبة،  الدقة  درجة  حيث  من  تختلف  البحث 
مروحة هوائية �سغرية لي�س كت�سميم مروحة ملحرك الطائرة النفاثة، 
العلوم  اأن  واأي�سا جند  النفاثة،  الطائرة  ناحية دقة االعتبارات يف  من 
وبع�سها  بالكيلومرتات  يتعامل  بع�سها  املكانية  بامل�سافات  تتعامل  التي 
باملليمرتات وبع�سها اأدّق من ذلك وبع�سها اأعظم بحيث ال يعرتف اال 

بال�سنني ال�سوئية كم�سافة تدخل يف جمال بحثه. 
بدقة  العلوم  بع�س  مع  تعاملوا  قد  امل�سلمني  اأن  جند  الباب  هذا  ومن 
متناهية وما زال باب البحث فيها مفتوحا كما يف الفقه واأ�سوله، الأن اأثر 
العلوم الفقهّية هو حتديد االأحكام ال�سرعية، وهي مف�سٌل مهّم يف حتديد 
الثواب والعقاب يف االآخرة فاإما ثواب خالد اأوعقاب خالد، ولهذا اهتّم 

امل�سلمون بهذا العلم وجميع لوازمه. 
على  يعتمد  التاأريخية  الوقائع  ُقل  اأو  التاأريخ  علم  االأمر يف  بينما جند 
انعدام  ب�سبب  املعينة  التاأريخية  بالواقعة  املحفوفة  والظواهر  القرائن 
ت�سجيل  يوجد  ال  اأنه  ونقطع  جنزم  كلنا  تاأكيد  وبكل  الدقيق،  التوثيق 
حوادث  من  جرى  ما  كل  ويوثق  وال�سورة،  بال�سوت  يظهر  )فيديوي( 
تلك  تفا�سيل  جميع  لنا  ليحكي  املختلفة،  التاأريخ  ع�سور  يف  تاأريخية 
اأن هذا غري حا�سل يف زماننا،  الزوايا، الأننا جند  الوقائع ومن جميع 
الأكرث احلوادث التي جتري يف بقاع العامل املختلفة، مع التقّدم التقني 
والتكنولوجي وتطورهما، فكيف نت�سور احلالة يف ذلك الزمان ال�سحيق 

الذي يف�سل بيننا وبينه قرابة اخلم�سة ع�سر قرنًا. 
وعليه فكثري من احلوادث التي جرت يف الع�سر االإ�سالمي االأول مل تنقل 
بكمالها ومتام تف�سيالتها واإمنا ُنقلت يف اجلملة، مع الرتكيز على بع�س 
عنا�سر الواقعة وتناول غريها ب�سيء من االإجمال، واإغفال البع�س االآخر 
من عنا�سرها. و�سّدة التف�سيل اأو االإجمال لكّل واقعة يعتمد على عوامل 
عديدة، والبحث يف هذا املو�سوع طويل ودرا�سته عميقة، ونحن نكتفي 

بذكر النقاط املهّمة التالية: 
�لنقطة �لأوىل: 

توجهات  تتفق مع  البحث عنها  نريد  التي  املعينة  كانت احلادثة  كلما   
احلاكم، وال�سلطان، اأو الدولة يف ع�سر وزمان احلادثة، وتوجهات احلكم 
العامة، فاإنها �ستكون م�سبعة بالتفا�سيل وغنّية بالوثائق واملعلومات، وهذا 
تقريبا بديهي باعتبار اأن اأجهزة ال�سلطان ودولته �ست�ساهم وت�ساعد يف 
حفظ هذه احلادثة و�ست�سمح لكل من يريد تدوين وتوثيق هذه احلادثة 
وحتفظ  الواقعة  هذه  نقل  وطرق  منا�سيء  �ستتعّدد  وبالتايل  بتوثيقها، 

ب�سكل اأ�سبه بالكامل والدقيق.
وكلما كان العك�س حدث العك�س، وهذا اأي�سا بديهي باعتبار اأن احلاكم اأو 
ال�سلطان �سي�سّيق ويحا�سب ويعاقب كّل َمن يحاول توثيق حادثة ال تروقه، 
بل �سيعمل على توجيهها باالجتاه الذي يخدمه وي�سّب يف م�ساحله ولو 
على  معينة  جهة  ل�سالح  الواقع  وتزييف  احلقيقة  ت�سويه  ح�ساب  على 

ح�ساب جهة اأخرى وهكذا جرى احلال يف تاريخنا.

�لنقطة �لثانية:
حال  الأنها  وذلك  م�سهورة،  ت�سبح  التاأريخية  الوقائع  بع�س  اأن  جند   
بع�س  غياب  مع  ولو  املجتمع  اأفراد  بني  تنت�سر  ذلك  بعد  اأو  وقوعها 
التفا�سيل واجلزئيات، فاإن هذه الوقائع تظهر يف تراث هذا املجتمع وعلى 
مّر الع�سور من خالل اأدبّياته وغري ذلك من موروثات النا�س، وعندما 
جند ان واقعة معينة قد انت�سرت بحيث متالأ الكتب املتنوعة ال ن�ستطيع اأن 
ننكر ح�سول هذه الواقعة، اإاّل بعد حتقيق دقيق وطويل، بحيث نعّلل ونرّبر 

ت�سافر االأخبار املتنوعة بوقوعها.
�لنقطة �لثالثة:

 اإّن لكّل حادثة لوازم حتدث معها، مبعنى اآخر، اأن كثريًا من احلوادث 
ينتج منها حوادث اأخرى واأمور مالزمة لها وتفا�سيل ترافق حدوثها، رغم 
منع ال�سلطان اأو الدولة من نقل هذه احلوادث يف الكتب، ملنع انت�سارها 
هذه  لذكر  يتوق  مّمن  املوؤرخني  بع�س  يتحايل  فقد  املجتمع،  داخل  يف 
الواقعة اىل ذكر تلك النتائج اأو اللوازم للحادثة، مع عدم الت�سريح بها 
عينا، فنجد يف بع�س الكتب التاأريخية ذكر اللوازم و�سيء من نتائج تلك 

احلادثة التي منع من ذكرها احلاكم اأو ال�سلطان اأو الدولة.
�لنقطة �لر�بعة:

من  يجعل  املجتمع  داخل  ومتواتر  كبري  ب�سكل  معني  خرب  انت�سار  اإّن   
ال�سعب على املوؤرخني والرواة املوالني لل�سلطان اأن يغفلوه باملرة، فنجد اأن 
احلادثة ُتذكر ب�سكل اأو باآخر، ولو بذكر مقدماتها دون اإكمال تفا�سيلها، 
اأو بذكرها ب�سكل جممل، اأو بذكرها من�سوبة اىل املجهول، دون حتديد 
بع�س التفا�سيل، ولكن جمّرد ذكر املو�سوع ك�سيء حا�سل وواقع ولو مع 
قّلة التفا�سيل يعترب وثيقة مهّمةـ  مع مالحظة مواالة هذا الكاتب اأو املوؤرخ 
للحاكم اأو الدولة ـ، الأنه ما ا�سُطّر لتثبيت هذه الواقعة اإاّل حتت �سغط 
انت�سارها وتداولها ب�سكل وا�سع، مينع من اغفالها، اأو اأنه يريد بذكرها 
ن قام باالأمر، ولومن  االإجابة على ما انت�سر بني النا�س ويحاول الدفاع عمَّ
باب تهمي�س الواقعة اأو التخفيف من وطاأتها، اأو االعتذار ملن قام بها، اأو 
تكذيب بع�س تفا�سيلها، اأو ن�سبة املو�سوع اىل جمهولني اأو غري ذلك من 

اأ�ساليب تخدم هذا الغر�س.
وعليه فالبّد ان ناأخذ كّل ما تقّدم بنظر االعتبار، وندر�س االأمر بتاأٍن  و�سرب 
حتى نعرف كيف ن�ستخرج الوقائع التاأريخية، مع قدم زمانها واختالط 
اأوراقها وحماولة البع�س طم�س اآثارها، وليكن يف ح�سباننا اأّن كّل ما تقّدم 
كان بامليزان واملقيا�س الدنيوي املادي، وبعد ذلك ـ اإن مل يكن قبله ـ البّد 
من عقيدة �سحيحة ملن يوؤمن باهلل تعاىل وحكمته ولطفه من اأن يعتقد 
اأّن اهلل تعاىل له اليد العليا يف اإظهار احلقائق بالقدر الكايف يف كّل زمان 
ومكان مّما يثبت احلجة على النا�س ومينعهم من االعتذار الوهمي من 
عدم ح�سور كل ما جرى يف االأزمنة الغابرة، وخا�سة فيما يتناول الوقائع 
املرتبطة باأنبيائه واأو�سيائهم )عليهم ال�سالم( ومن يرتبط بهم، وخا�سة 
يف مظلومياتهم وف�سح َمن ظلمهم، وجند اأّن تقادم القرون مل متح  من 

�سرية االأنبياء )عليهم ال�سالم(وق�س�سهم وما جرى عليهم.
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اإىل مكتب �سماحة املرجع الديني االأعلى اآية ا.. العظمى االإمام ال�سيد علي احل�سيني 
ال�سي�ستاين)دام ظله الوارف(.

ال�سالم عليكم ورحمة ا... وبركاته.
)دام  ال�سيد  �سماحة  نظر  يف  ال�سرعي  املوقف  هو  ما  ال�سوؤال: 
ظله( حول تبديل الطحني بال�سمون اأو اخلبز على ما املتعارف 

عندنا حاليا؟
                                                                                                               جمع من املوؤمنني 

اجلواب:
ب�سمه تعاىل

ال يخلو من اإ�سكال و�سبيل التخل�س منُه اأن يبيع كي�س الطحني 
مببلغ ثم ي�سرتي العدد املطلوب من اخلبز باملبلغ نف�سه. 

                                                                                                  11ربيع االأول 1431هـ

فتاوى  وفق  �سرعية  م�سائل 
املرجع الديني االأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 

�ل�سيد علي �حل�سيني �ل�سي�ستاين )دام ظله الوارف(

قال �أبو عبد�هلل عليه �ل�سالم: �لأمر باملعروف 
و�لنهي عن �ملنكر خلقان من خلق �هلل

�لأمر باملعروف 

مكتب 
�ل�سيد �ل�سي�ستاين يف �لنجف �لأ�سرف

�أجوبة �مل�سائل �ل�سرعية

�لوّد لغري �مل�سلم 

العّفة: عن االإمام اأبي جعفر عليه ال�سالم اأّنه قال: »اأف�سل 
العبادة عّفة البطن والفرج«.

ِا�ستغال االإن�سان بعيبه عن عيوب النا�س: فعن الّنبي   *
عّز  اهلل  خوف  �سغله  ملن  »طوبى  واآله:  عليه  اهلل  �سلى 
وجّل عن خوف الّنا�س، طوبى ملن �سغله عيبه عن عيوب 

املوؤمنني«.
* التخّلق مبكارم االأخالق: قال اهلل تعاىل ي�سف نبّيه 
الكرمي: )وِاّنك لعلى خلٍق عظيم( وعن ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه واآله اأّنه قال: »ح�سن اخللق ِخلق اهلل االأعظم«.

وعنه �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: »اأال اأخربكم باأ�سبهكم 
خلقًا،  اأح�سنكم  قال:  اهلل.  ر�سول  يا  بلى  قالوا:  يل؟ 
كم حّبًا الإخوانه يف  واألينكم كنفًا، واأبّركم بقرابته، واأ�سدَّ
دينه، واأ�سربكم على احلق، واأكظمكم للغيظ، واأح�سنكم 

عفوًا، واأ�سّدكم من نف�سه اإن�سافا يف الّر�سا والغ�سب«.
وروي اأّنه قيل له �سلى اهلل عليه واآله: اأيُّ املوؤمنني اأف�سلهم 

اإميانا؟ قال: »اأح�سنهم خلقًا«.
وعنه �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: »اأكرث ما يلج اجلنة: 

تقوى اهلل وح�سن اخللق«.
* احللم: فعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: »ما 

اأعّز اهلل بجهٍل قط وال اأذلَّ بحلم قط«.
 وعن االإمام الر�سا عليه ال�سالم اأّنه قال: »ال يكون الرجل 

عابدًا حّتى يكون حليمًا«.
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ثو�ب �سوم �سعبان
روى احل�سن بن حمبوب، عن عبداهلل بن مرحوم االزدي قال: " �سمعت اأبا عبداهلل 
عليه ال�سالم يقول: من �سام اأول يوم من �سعبان وجبت له اجلنة البتة، ومن �سام 
يومني نظر اهلل اإليه يف كل يوم وليلة يف دار الدنيا وداوم نظره اإليه يف اجلنة، ومن 

�سام ثالثة اأيام زاره اهلل يف عر�سه من جنته يف كل يوم ".
ثو�ب �إجابة �لدعوة

عن اأبي عبداهلل )عليه ال�سالم( قال: اإفطارك الأخيك املوؤمن اأف�سل من �سيامك 
تطوعا. 

عن اأبي عبد اهلل ) عليه ال�سالم ( ، قال : اإذا قال لك اأخوك : كل ، واأنت �سائم ، 
فكل ، وال تلجئه اإىل اأن يق�سم عليك .

عن اأبي جعفر )عليه ال�سالم( قال: من نوى ال�سوم ثم دخل على اأخيه ف�ساأله اأن 
يفطر عنده فليفطر وليدخل عليه ال�سرور فاإنه يحت�سب له بذلك اليوم ع�سرة اأيام 

وهو قول اهلل عزوجل " من جاء باحل�سنة فله ع�سر اأمثالها ")2(.
عن جميل بن دراج قال: قال اأبوعبداهلل )عليه ال�سالم(: من دخل على اأخيه وهو 

�سائم فاأفطر عنده ومل يعلمه ب�سومه فيمن عليه كتب اهلل له �سوم �سنة.
عن �سالح ابن عقبة قال: دخلت على جميل بن دراج وبني يديه خوان عليه غ�سانية 
ياأكل منها فقال: ادن فكل ; فقلت: اإين �سائم فرتكني حتى اإذا اأكلها فلم يبق منها 
اإال الي�سري عزم علي اأال اأفطرت، فقلت له: اأال كان هذا قبل ال�ساعة، فقال: اأردت 
بذلك اأدبك ثم قال: �سمعت اأبا عبداهلل )عليه ال�سالم( يقول اأميا رجل موؤمن دخل 
على اأخيه وهو �سائم ف�ساأله االأكل فلم يخربه ب�سيامه ليمن عليه باإفطار كتب اهلل 

جل ثناوؤه له بذلك اليوم �سيام �سنة.
اأدخــل على  ال�سالم(:  عن علي بن حديد قال: قلت الأبي احل�سن املا�سي)عليه 
القوم وهم ياأكلون وقد �سليت الع�سر واأنا �سائم فيقولون: اأفطر؟ فقال: اأفطر 

فاإنه اأف�سل.
عن داود الرقي قال: �سمعت اأباعبداهلل )عليه ال�سالم( يقول: الإفطارك يف منزل 

اأخيك امل�سلم اأف�سل من �سيامك �سبعني �سعفا اأو ت�سعني �سعفا.
امل�سدر: الكايف يف الفروع اجلزء الرابع/ ف�سل اإفطار ال�سائم عند اأخيه

كما �أن ملر�جعنا �لعظام �إجابات مماثلة لهذه �مل�ساألة نورد بع�سا من 
�لأ�سئلة و�أجوبتها :

الأحد  االإفطار  اإىل  ال�سالم(  )عليه  ال�سادق  االإمــام  دعــوة  حقيقة  هي  ما  �س: 

ال�سائمني �سومًا م�ستحبًا؟  
ج: الظاهر اأن االأ�سا�س فيها هو احلديث الوارد عن االإمام ال�سادق )عليه ال�سالم( 
عن ا�ستحباب اإجابة الدعوة اإىل االإفطار من املوؤمن يف ال�سوم الذي يجوز فيه 
االإفطار كال�سوم امل�ستحب، اأو �سوم الق�ساء قبل الزوال فاإن اهلل يثيب املفطر 

باأجر ال�سوم لقاء اإجابة دعوة اأخيه املوؤمن.. 
الطعام. فهل  لتناول  ثم دعاه �سخ�س   ، نوى �سخ�س �سيامًا م�ستحبًا  اإذا   : �س 
م�ستحب اإجابة الداعي؟ ويح�سل بذلك على ثواب ال�سيام وثواب اإجابة الدعوة 

ويف احلاالت التالية؟ 
اأـ  هل هناك فرق بني املوؤمن وغري املوؤمن؟ 

بـ  هل هناك فرق بني اأن تكون الدعوة على �سيء ب�سيط كال�ساي والع�سري ، وبني 
الدعوة على الوجبة الفطور اأو الغداء مثاًل؟ 

جـ  هل هناك فرق اإذا كان الداعي يعلم ب�سوم املدعو اأو ال يعلم؟ 
د ـ ما هو احلكم اإذا تكّرر االأمر يومًا بعد يوم ، كما لو كانت الزوجة تدعو زوجها 

للغداء يوميًا؟
ج: ي�ستحب لل�سائم تطوعًا قطع ال�سوم اإذا دعاه اأخوه املوؤمن اإىل الطعام بل قيل 

بكراهته حينئٍذ وال يختلف يف الداعي بني كونه زوجته اأو غريها.
�س: يف ال�سيام امل�ستحب قبول دعوة املوؤمن م�ستحبة ، ولكن ماذا بعد قبول الدعوة 
.. هل موا�سلة االأكل اأم االإم�ساك عن االأكل حتى االأذان ؟ وعلى اأي حال .. هل عدم 

القبول يوؤدي اإىل �سيء؟ 
ج: يبطل ال�سوم باالأكل ، وال ي�ستحب االإم�ساك بعده . 

�س: اأ�سوم وهلل احلمد �سهري رجب و�سعبان ، ولكن يف كثري من االأحيان تدعوين 
زوجتي اإىل الطعام واالأكل معها ، خ�سو�سًا عندما تراين متعبًا .. فهل ي�ستحب يل 

االإفطار حتى مع تكرر الدعوة؟ 
الفتوى: ت�سمله اأدلة ا�ستحباب اإجابة دعوة املوؤمن، في�ستحب لك االإفطار. 

�س: �سخ�س �سائم �سومًا م�ستحبًا فاإذا دعاه اأبوه اأو اأخوه اأو اأي �سخ�س من البيت 
اإىل االأكل اأو ال�سرب ويعرفون باأنه �سائم فهل يجوز لل�سائم تلبية دعواهم. علمًا 
اأن الق�سد من الدعوة من قبل االأهل هو ليفطروا ال�سائم لكي يح�سلوا على االأجر 

والثواب؟ 
ج: ي�ستحب له االفطار معهم اإذا كانوا قد طلبوا منه اأن يفطر معهم ويح�سل بذلك 

على اأجر ال�سيام واأجر تلبية دعوة املوؤمن

�ل�سوم �مل�ستحب
و�إجابة دعوة �ملوؤمن 

39�لرو�سة �حل�سينية�سعبان  1431



�سويد بن عمرو �خلثعمي 
• �سامي جواد كاظم

من يا ترى هذا ال�سهيد... ال�سعيد؟ !
اإنه �سويد بن عمرو بن اأبي املطاع االمناري اخلثعمّي 

�سيخ �سريف، عابد كثري ال�سالة، كان رجالً  �سجاعا 
توفيق  له  تعاىل  اهلل  كتب  احلروب...  يف  جمرباً    ً
االلتحاق بالركب احل�سيني ال�سريف يف كربالء، وكان 
�سالم  احل�سني  ال�سهداء  �سّيد  اأ�سحاب  مع  ثبت  ممن 
اإذ تلقوا �سهام االعداء وهم �سفوف بني  اهلل عليه... 
رمى  حني  �سعد  ابن  ع�سكر  رماهم  ملا  اإمامهم  يدي 
فنه�س  احلرب.  الإيقاد  خبيثة  �سرارة  الفتنة  �سهم 
�سيء  اأ�سابه  اإال  اأحد  يبق منهم  اأن مل  بعد  االأ�سحاب 
اأ�سابهم ليحملوا  اللوؤماء.. نه�سوا رغم ما  من �سهام 
حملة واحدة - على قلتهم، فاقتتلوا �ساعة، فلما اجنلت 

غربة احلملة اإال عن خم�سني �سهيداً  منهم.
وما بقي اإال االأقل القليل، يواجهون جي�سًا اأ�سطف اآالفا 
والكرامة،  والعزة  الت�سحية،  بروح  فربزوا  موؤلفة،   ً
�سويد بن عمرو اخلثعمّي،  ال�سهم  ال�سيخ  وفيهم ذلك 

يربز الرجل منهم بعد الرجل.. يقاتلون فُيكرثون القتل 
يف ع�سكر عمر بن �سعد، حتى �ساح عمرو بن احلجاج 

باأ�سحابه �سجرًا.
له  فيربز  يربز،  االأ�سحاب  من  رجل  املنازلة،  وكانت 

ع�سرات من جي�س النفاق واخليانة والغدر.
رجالن:  اإال  منهم  يبق  فلم  االأ�سحاب  وا�ست�سهد 
ب�سُر بن عمرو احل�سرمّي، و�سويُد بن عمرو  اأحدهما 

اخلثعمّي... فتقّدم �ُسويد!
نعم ... تقّدم �سويد بن عمرو اخلثعمّي اإىل �ساحة الطّف 
عليه  احل�سني  زمانه  اإمام  ا�ستاأذن  اأن  بعد  بكربالء، 
بن عمرو احل�سرمّي  ب�سر  �ساحبه  راأى  وقد  ال�سالم، 

قد ا�ست�سهد اإمامه، فخرج �سويد يرجتز ويقول:
 اأقِدم ح�سني اليوم تلقى اأحمدا
و�سيخك احلرب علياً  ذا الندى
وح�سناً  كالبدر وافى اال�سعدا
ك القْرم الهمام االر�سدا وعمَّ

حمزة ليث اهلل ُيدعى اأ�سدا
وذا اجلناحني تبّوى مقعدا

على  ال�سرب  يف  وبالغ  البا�سل.  اال�سد  قتال  فقاتل 
اخلطب النازل، حتى ُاثخن باجلراح ووقع على وجهه 
بني ال�سهداء... فلم يزل كذلك ولي�س به حراك، فُظن 
ا�ست�سهد  ينه�س، حتى  اأن  �سويد  ي�ستطع  ُقتل. ومل  اأنه 
االإمام  ا�ست�سهد  وحتى  طالب،  اأبي  واآل  ها�سم  بنو 
اأعياه  وقد  ـ  �ُسويد  ف�سمع  عليه،  اهلل  �سلوات  احل�سني 
ُقتل  يت�سايحون:  �سعد  ابن  ع�سكر  من  ـ  الدم  نزيف 
اأن  فتحامل  اإفاقة،  نف�سه  يف  �سويد  فوجد  احل�سني! 
ينه�س منتقمًا الإمامه وقد غلت دماوؤه غريةً  وغ�سبا 
ومل  فا�ستلها  ُخّفه،  يف  خباأها  قد  �سكني  معه  وكان   ،ً
ب�سكينه،  مرتنحاً   يقاتلهم  فجعل  غريها،  عنده  يكن 
بن  وزيد  التغلبّي،  بكار  بن  فقتله عروة  فتعطفوا عليه 
اآخر �سهيد بعد  ورقاء اجُلهنّي، وكان �سويد بن عمرو 

احل�سني عليه ال�سالم يوم الطف.

�سريح  �سهداء الطف من اجلهة الثانية

اأول �سهيد �سقط بعد ا�ست�سهاد احل�سني عليه ال�سالم
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• هيئة التحرير

القرن  اأواخر  كربالء  يف  العلمية  احلركة  ن�سطت 
العبا�سي،  املنت�سر  اأيام  وذلك  الهجري،  الثالث 
ومن  االأمويني،  �سيطرة  حتت  قبل  من  كانت  حيث 
ثم يف عهد خلفاء بني العبا�س، اأما بعد ذلك بقليل، 
البلد،  هذا  يف  واالأدبية  العلمية  احلركة  ازدهرت 
حيث اأخذت كربالء تعج بالعلماء واالأدباء، كيف ال 
وهي قبلة اأنظار العامل االإ�سالمي املتعط�س للمعارف 

والعلم.
مقتل  بعد  اأي  الهجري  الثالث  القرن  اأوا�سط  ويف 
املتوكل العبا�سي، وعلى عهد املنت�سر اأخذت جموع 
غفرية من العلويني تفد اإىل كربالء لل�سكنى بجوار 
قرب جدهم االإمام احل�سني عليه ال�سالم حيث تولوا 
والعبا�سية  احل�سينية  الرو�سة  �سوؤون حرا�سة  ادارة 
الدولة  عهد  ويف  الهجري.  الرابع  القرن  حتى 
ذرية  من  العلويني  وفود  ن�سبة  ازدادت  البويهية 
االإمام مو�سى الكاظم عليه ال�سالم كما ارحتل اإليها 
كثري من طالب العلم من االأقطار النائية والقريبة، 
فتعقد  كربالء،   يف  مهمًا  جانبًا  يحتل  العلم  فكان 
حلقات اأهل الف�سل واالأدب الوا�سعة ب�سكل يدعو اإىل 
العلمية  الرئا�سة  كربالء  حازت  وبذلك  االإعجاب، 
اأثر نبوغ العامل الكبري  منذ ذلك احلني، ذلك على 
اإىل  ن�سبة  النينوي  اإبن زياد  ال�سهري حميد  املحدث 
العلقمي،  نهر  على  احلائر  جانب  اإىل  قرية  نينوى 
اإن كربالء  اآل�سنة الباحثني واملوؤرخني  وال�سائع على 
كانت يف مطلع القرن الثالث مملوءة باالأكواخ وبيوت 
ال�سعر التي كان ي�سيدها امل�سلمون الذين يفدون اإىل 
قرب احل�سني )عليه ال�سالم(، وهكذا ظلت كربالء 
حتى مطلع القرن الرابع الهجري، اإذ مت�سرت على 
عهد البويهيني الذين كان لهم ف�سل كبري يف ت�سييد 
العلمي  الرتاث  واإحياء  وعمارته  املقد�س  البلد  هذا 

وت�سجيع احلركة العلمية.
هذه  ويف  للحائر  املجاورة  العامرة  نينوى  قرية  يف 

لبقعة  ا
كة  ر ملبا ا

فكان  فذ  عامل  جنم  بزغ 
بالنور  يزخر  م�سرقًا  اأماًل  مولده 

لرتكيز  دعامة  نبوغه  وكان  باالإميان،  ويرفل 
نه�سة علمية يف كربالء بلد العلم والعرفان، ودوى 
�سدى  الثقافة  وجماالت  العلمية  االأو�ساط  يف  له 
يجلجل االآذان، فهو من فطاحل علماء ع�سره ومن 

كبار املحققني والرواة.
ال�سيعة(  اأعيان   ( يف  االأمني  حم�سن  ال�سيد  ذكره 
ابن   ) مكررًا   ( حماد  بن  زياد  بن  حميد  قائاًل: 
تويف  نينوى  اأهل  من  القا�سم(  )اأبو  الدهقان  هواز 
الثاين  لل�سهيد  اخلال�سة  حا�سية  ويف  هـ   310 �سنة 
اأن بخط ال�سيد ) ابن طاوو�س ( يف كتاب النجا�سي 

�سنة 320 هـ، ويف رواية اآخرى 320هـ.
وقال ال�سيخ الطو�سي يف الفهر�ست: حميد بن زياد 
من اأهل نينوى قرية اإىل جانب احلائر على �ساكنه 
اأكرثها  االأ�سول  روى  الت�سانيف  كثري  ثقة  ال�سالم 
اأخربين  االأ�سول،  كتب  عدد  على  كثرية  كتب  له 
طالب  اأبي  عن  عبدون  بن  اأحمد  وكتب  برواياته 
االأنباري عن حميد واأخربين عدة من اأ�سحابنا عن 
اأبي املف�سل عن حميد واأخربنا بها اأي�سًا اأحمد اإبن 
عبدون عن اأبي القا�سم علي اإبن حب�س بن قوين بن 
حممد الكاتب عن حميد وذكره يف رجاله فيمن مل 
يرو عنهم )عليهم ال�سالم(، فقال: حميد بن زياد 
من اهل نينوى قرية اإىل جانب احلائر على �ساكنه 
ال�سالم، عامل جليل وا�سع العلم كثري الت�سانيف، قد 
ذكرنا طرفًا من كتبه يف الفهر�ست وقال النجا�سي: 
)اأبو  الدهقان  زياد  بن  حماد  بن  زياد  بن  حميد 
القا�سم(، �سكن �سوراء وانتقل اإىل نينوى قرية اإىل 
واقفًا  ثقـة  ال�سالم، كان  �ساكنه  جانب احلائر على 

فيهـم �سمـع الكتب و�سنع و�سنف. 

من 
ثاره:  اآ

اأنواع  يف  اجلامع 
ال�سرايع، اخلم�س، الدعاء، الرجال، 

من روى عن ال�سادق – عليه ال�سالم -، الفرائ�س، 
العلم  ف�سل  واأهله،  احلق  خالف  من  ذم  الدالئل، 
كتاب  )وهو  والنوادر  واالأربع،  الثالث  والعلماء، 

كبري(.
ويف )اخلال�سة ـ الق�سم االأول( حميد زياد من اأهل 
الت�سانيف  العلم كثري  وا�سع  ثقة عامل جليل  نينوى 
اإىل  النجا�سي  كالم  نقل  ثم  الطو�سي  ال�سيخ  قاله 
قوله وجهًا فيهم، ثم قال: فالوجه عندي ان روايته 
مقبولة اإذا خلت عن املعار�س، وقال: ال�سهيد الثاين 
معقود  الق�سم  هذا  يف  لذكره  وجه  ال  احلا�سية  يف 
ملثله ولكن امل�سنف ذكر جماعة فيه كذلك واجيب 
يف  و  روايته،  تقبل  ملن  معقود  االول  الق�سم  بان 
رجال املامقاين ترجمة وافية عنه وتعداد لتالمذته 

واآثاره.
تخّرَج عليه جماعة من الفطاحل هم: احل�سني بن 
ال�سيباين  املف�سل  اأبو  )�سفني(،  �سفيان  بن  علي 
حامت  بن  علي  احل�سن  واأبو  هـ،   310 �سنة  اأجازه 

اأجازه �سنة 306 هـ، واأحمد بن جعفر بن �سفيان.
وهو اأ�ستاذ ال�سيخ الكليني، وهو يروي عنه،  كما اأنه 
املوؤ�س�س االأول للحوزة يف كربالء وقربه غري ُمعني يف 

احلرم احل�سيني املطهر.
الفهر�ست   ،5955 الرتجمة  رقم  ال�سيعة  )اأعيان 

ل�سيخ الطائفة الطو�سي 115(

ُحميد بن زياد �لنينوي
 )ت310هـ(
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ق�سة ولدة �لإمام �حل�سني بن 
 علي

وقيل:  الثالثاء،  يوم  باملدينة  ال�سالم  عليه  ولد 
يوم اخلمي�س لثالث خلون من �سعبان، �سنة اأربع 
اأخيه احل�سن  بينه وبني  الهجرة، ومل يكن  من 
عليهما ال�سالم اإاّل احلمل واحلمل �سّتة. وجاءت 
به فاطمة الزهراء اأمه اإىل ر�سول اهلل �سّلى اهلل 
عليه واآله و�سّلم ف�سّماه ح�سينًا وعّق عنه كب�سًا، 

وعا�س �سبعًا وخم�سني �سنة وخم�سة اأ�سهر. 
اهلل  �سّلى  النبي  جده  ي�سبه  ال�سالم  عليه  كان 
عليه واآله و�سّلم، وروى �سعيد بن را�سد، عن يعلى 
بن مّرة قال: �سمعت ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه 
واله و�سّلم يقول: »ح�سني مّني واأنا من ح�سني، 
من  �سبط  ح�سني  ح�سينًا،  اأحّب  من  اهلل  اأحّب 

االأ�سباط «. 
وروى االأوزاعي، عن عبداهلل بن �سّداد، عن ُاّم 
اأّنها دخلت على ر�سول اهلل �سلى اهلل  الف�سل، 
راأيت  اهلل  ر�سول  يا  فقالت:  و�سّلم  واله  عليه 
الليلة ُحلمًا منكرًا. قال: »وما راأيت؟«. فقالت: 
كاّن  راأيت  قالت:  هو؟«.  »وما  قال:  �سديد.  اإّنه 
قطعة من ج�سدك قطعت وو�سعت يف حجري. 
و�سّلم:  واله  عليه  اهلل  �سّلى  اهلل  ر�سول  فقال 
يف  فيكون  غالمًا  فاطمة  تلد  راأيت،  »خريًا 
حجرك «. فولدت احل�سني عليه ال�سالم وكان يف 
حجري كما قال �سلوات اهلل عليه واآله. قالت: 
فدخلت به يومًا على النبّي �سّلى اهلل عليه واآله 
و�سّلم فو�سعته يف حجره، ثّم حانت مّني التفاتة 
فاإذا عينا ر�سول اهلّل �سّلى اهلل عليه واله و�سّلم 
تهرقان بالدموع، فقلت: بابي اأنت وُاّمي يا ر�سول 
اأّن  فاخربين  جربئيل  »اأتاين  قال:  مالك؟  اهلل 

ُاّمتي �ستقتل ابني هذا، واأتاين برتبة من تربته 
حمراء«. 

بن  علّي  عن  ال�سالم:  عليه  الر�سا  م�سند  ويف 
اأ�سماء  احل�سني عليهما ال�سالم قال: »حّدثتني 
مولد  بعد حول من  كان  ملّا  قالت:  بنت عمي�س 
احل�سن عليه ال�سالم ولد احل�سني عليه ال�سالم 
اأ�سماء  فجاء النبّي عليه واآله ال�سالم فقال: يا 
هاتي ابني، فدفعته اإليه يف خرقة بي�ساء فاأّذن 
يف ُاذنه اليمنى، واأقام يف الي�سرى، وو�سعه يف 
وُاّمي  اأبي  فداك  اأ�سماء:  قالت  وبكى.  حجره 
اإّنه ولد  مّم بكاوؤك؟ قال: من ابني هذا. قلت: 
ال�ساعة! قال: يا اأ�سماء تقتله الفئة الباغية من 
بعدي، ال اأنالهم اهلل �سفاعتي، ثّم قال: يا اأ�سماء، 
ال تخربي فاطمة فاإّنها حديث عهد بوالدته، ثّم 
قال لعلّي: اأّي �سيٍء �سّميت ابني هذا؟ قال: ما 
كنت  وقد  ر�سول اهلل،  يا  با�سمه  الأ�سبقك  كنت 
ما  اهلل:  ر�سول  فقال  حربًا.  ُا�سّميه  اأن  ُاحّب 
فقال:  جربئيل  فاأتاه  رّبي.  با�سمه  الأ�سبق  كنت 
با�سم  �سّمه  ويقول:  ال�سالم  يقرئك  اجلّبار 
ابن هارون. فقال: وما ا�سم ابن هارون؟ قال: 
�سبري. قال: ل�ساين عربّي. قال: �سّمه احل�سني. 
ف�سّماه احل�سني، ثّم عّق عنه يوم �سابعه بكب�سني 
اأملحني، وحلق راأ�سه وت�سّدق بوزن �سعره َوِرقًا، 
وطلى راأ�سه باخللوق وقال: الدم فعل اجلاهلّية، 

واأعطى القابلة فخذ كب�س «. 
وروي باإ�سناد عن ُاّم �سلمة: اأّن ر�سول اهلل �سّلى 
اهلل عليه واآله و�سّلم خرج من عندنا ذات ليلة 
فغاب عّنا طوياًل ثم جاءنا وهو اأ�سعث اأغرب ويده 
م�سمومة، فقلت له: يا ر�سول اهلل، ما يل اأراك 
�َسِعثًا مغرّبًا؟ فقال: »ُا�سري بي يف هذه الليلة اإىل 

ولد�ت �ملع�سومني 
يف �سعبان �ملعظم

• هيئة التحرير

يفتخر �سهر �سعبان بالتميز عن باقي �سهور �هلل تعاىل ب�سفة �حتو�ءه ولد�ت �أئمة �أهل 
�لبيت �لذين �أذهَب �هلل تعاىل عنهم �لرج�ص وطهرهم تطهريً�. 

وقد حاولنا يف هذ� �لتقرير �ملوجز �إلقاء �ل�سوء على ق�س�ص ولد�ت �لأئمة �ملع�سومني، �سيد 
�ل�سهد�ء �أبو عبد �هلل �حل�سني عليه �ل�سالم، و�لإمام زين �لعابدين �ل�سجاد علي بن �حل�سني 
عليهم �ل�سالم، وبقية �هلل �لإمام �ملهدي �ملنتظر عجل �هلل تعاىل فرجه �ل�سريف، �عتماد� 

على م�سادر �مل�سلمني �ملعتربة:
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مو�سع من العراق يقال له: كربالء، فُاريت فيه 
م�سرع احل�سني ابني وجماعة من ولدي واأهل 
فها هي يف  األقط منه دماءهم  اأزل  فلم  بيتي، 
 .» به  واحتفظي  »خذيه  فقال:  وب�سطها   » يدي 
فاأخذته فاإذا هو �سبه تراب اأحمر، فو�سعته يف 
قارورة و�سّدت راأ�سها واحتفظت بها، فلّما خرج 
احل�سني عليه ال�سالم متوّجها نحو العراق كنت 
فاأ�سّمها  وليلة  يوم  كّل  يف  القارورة  تلك  ُاخرج 

واأنظر اإليها ثّم اأبكي مل�سابه. 

g ولدة �لإمام علي بن �حل�سني
العابدين  زين  احل�سني  بن  علي  حممد  اأبو  هو 
عليهما ال�سالم وكان يكنى اأي�سا باأبي احل�سن 
وامه �ساه زنان بنت يزدجرد بن �سهريار ك�سرى، 
ويقال: اإن ا�سمها �سهربانو، وكان اأمري املوؤمنني 
من  جانبا  جابر  بن  حريث  وىل  ال�سالم  عليه 
امل�سرق، فبعث اإليه بنتي يزدجرد بن �سهريار، 
زنان  �ساه  ال�سالم  عليه  احل�سني  ابنه  فنحل 
منهما فاأولدها زين العابدين عليه ال�سالم ونحل 
االخرى حممد بن اأبي بكر فولدت له القا�سم بن 
حممد بن اأبي بكر، فهما ابنا خالة، وكان مولد 
علي بن احل�سني عليهما ال�سالم باملدينة �سنة 

ثمان وثالثني من الهجرة. 
روي عن جابر، عن اأبي جعفر عليه ال�سالم قال: 
ملا قدمت ابنة يزدجرد ابن �سهريار اآخر ملوك 
املدينة  وادخلت  عمر،  على  وخامتتهم  الفر�س 
ا�ست�سرفت لها عذاري املدينة، واأ�سرق املجل�س 
باد  بريوز  اآه  فقالت:  عمر  وراأت  وجها،  ب�سوء 
هرم، فغ�سب عمر وقال: �ستمتني هذه العلجة 
وهم بها، فقال له علي عليه ال�سالم: لي�س لك 
اأن ينادي عليها،  اإنكار على ما ال تعلمه، فاأمر 
بيع  اليجوز  ال�سالم:  عليه  املوؤمنني  اأمري  فقال 
اعر�س  ولكن  كافرات،  كن  واإن  امللوك  بنات 
عليها اأن تختار رجال من امل�سلمني حتى تتزوج 
منه، وحت�سب �سداقها عليه من عطائه من بيت 
املال يقوم مقام الثمن، فقال عمر: اأفعل، وعر�س 
عليها اأن تختار فجالت فو�سعت يدها على منكب 
احل�سني عليه ال�سالم فقال: ) جه نام داري اأي 
كنيزك ( يعني: ما ا�سمك يا �سبية؟ قالت جهان 
اختي  تلك  قالت:  �سهربانويه،  بل  فقال  �ساه، 
قال: ) را�ست كفتى ( اأي �سدقت ثم التفت اإىل 
احل�سني فقال: احتفظ بها واأح�سن اإليها، ف�ستلد 
وهي  بعدك،  زمانه  يف  االر�س  اأهل  خري  لك 
بن  علي  فولدت  الطيبة،  الذرية  االو�سياء  ام 

احل�سني زين العابدين عليهما ال�سالم. ويروى 
اأنها ماتت يف نفا�سها به، واإمنا اختارت احل�سني 
ال�سالم  عليها  فاطمة  راأت  النها  ال�سالم  عليه 
واأ�سلمت قبل اأن ياأخذها ع�سكر امل�سلمني، ولها 
ق�سة وهي اأنها قالت: راأيت يف النوم قبل ورود 
�سلى  اهلل  ر�سول  حممدا  كاأن  امل�سلمني  ع�سكر 
اهلل عليه واآله دخل دارنا وقعد مع احل�سني عليه 
ال�سالم وخطبني له وزوجني منه، فلما اأ�سبحت 
كان ذلك يوؤثر يف قلبي وما كان يل خاطر غري 
هذا، فلما كان يف الليلة الثانية راأيت فاطمة بنت 
اأتتني وعر�ست  حممد �سلى اهلل عليه واآله قد 
علي االإ�سالم فاأ�سلمت ثم قالت: اإن الغلبة تكون 
ابني  اإىل  قريب  عن  ت�سلني  واإنك  للم�سلمني، 
احل�سني �ساملة ال ي�سيبك ب�سوء اأحد قالت: وكان 
من احلال اأين خرجت اإىل املدينة ما م�س يدي 

اإن�سان. 

ولدة �لإمام �حلجة حممد بن 
 حل�سن�

حمزة  بن  القا�سم  بن  حممد  ابن  مو�سى  عن 
بن مو�سى بن جعفر، قال: حدثتني حكيمة بنت 
حممد ابن علي بن مو�سى بن جعفر بن حممد 
بن علي بن احل�سني بن علي بن اأبي طالب عليهم 
اأبو حممد احل�سن بن  اإيل  ال�سالم قالت: بعث 
علي عليهما ال�سالم فقال: يا عمة اجعلي اإفطارك 
الليلة عندنا فانها ليلة الن�سف من �سعبان فان 
اهلل تبارك وتعاىل �سيظهر يف هذه الليلة احلجة 
وهو حجته يف اأر�سه قالت: فقلت له: ومن اأمه؟ 
قال يل: نرج�س. قلت له: واهلل جعلني اهلل فداك 
ما بها اأثر؟ فقال: هو ما اأقول لك قالت: فجئت 
فلما �سلمت وجل�ست جاءت تنزع خفي وقالت يل: 
يا �سيدتي كيف اأم�سيت؟ فقلت: بل اأنت �سيدتي 
و�سيدة اأهلي قالت: فاأنكرت قويل وقالت: ما هذا 
يا عمه؟ قالت: فقلت لها: يا بنية اإن اهلل تبارك 
وتعاىل �سيهب لك يف ليلتك هذه غالما �سيدا يف 
الدنيا واالآخرة قالت: فجل�ست وا�ستحييت فلما 
واأفطرت  االآخرة  الع�ساء  �سالة  من  فرغت  اأن 
واأخذت م�سجعي حتى رقدت فلما اأن كان جوف 
�سالتي  من  ففرغت  ال�سالة  اإىل  قمت  الليل 
معقبة  جل�ست  ثم  حادث  بها  لي�س  نائمة  وهي 
ثم ا�سطجعت ثم انتبهت فزعة وهي راقدة ثم 

قامت ف�سلت.
قالت حكيمة: فدخلتني ال�سكوك ف�ساح بي اأبو 
حممد عليه ال�سالم من املجل�س فقال: ال تعجلي 
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ت�أمالت

مل�سلحة 
من...؟

الذين ي�سهرون الليل ويوا�سلون عملهم ليال ونهارا ليكت�سفوا ا�سياء تخدم 
االن�سانية مل يكن بح�سبانهم ان هناك من ي�سيء ا�ستعمال اخرتاعاتهم 
او على االقل مل يدركوا حجم ال�سرر الذي من املمكن ان ي�سببه �سغار 

العقول لهذه االخرتاعات العظيمة.
ومن �سمن ما نروم اخلو�س فيه نعمة تكنولوجية االت�ساالت احلديثة 
التي دخلت العراق بعد التغيري عام 2003 وما رافق هذا التطور من 
وانتهاء  االت�ساالت  �سركات  بدءا من  �سببتها جهات عديدة  �سلبيات 

باملواطن. 
واذا ما تر�سدنا �سركات الهاتف النقال �سنجد انها الرائدة يف ابتزاز 
املواطن عرب ا�ساليب ملتوية وطرق مبا�سرة وغري مبا�سرة هدفها جني 
املاليني من الدنانري دون االلتفات للم�سداقية مع املجتمع وال للكفاءة 

الواجب توفرها يف اخلدمة املقدمة.
بع�س  ا�ستغالل  ب�سبب  نعمة  هو  مما  اأكرث  نقمة  النقال  اأ�سبح  كما   
اجلّهال خلدماته ومنها خدمة الر�سائل فراحوا يبثون  اأ�سكاال غريبة من 
الر�سائل م�سمونها التو�سل او الق�سم على م�ستلم الر�سالة اأن ير�سلها اىل 
عدد معني من امل�سرتكني، وكذا �سركات االت�ساالت التي ال تكل وال متل 
من اإر�سال الر�سائل املزعجة من قبيل التحفيز على امل�ساركة مب�سابقات 
وهمية توقع الكثري من امل�سرتكني بفخاخ امت�سا�س الر�سيد ب�سورة 

مبالغ بها ت�سبه اإىل حد كبري الن�سب واالحتيال.
 ال نريد من هذه االأمثلة الب�سيطة والتي هي جزء من م�ساوئ كثرية 
ال�ستخدام النقال �سواء اإبراز احلاجة املا�سة للوعي الديني واالأخالقي 
واالإن�ساين الذي يجب ان يرافق ا�ستعمال هذه النعمة، ويف هذا املو�سع 
نطرح �سوؤاال مفاده، مل�سلحة َمن اأوَمن امل�ستفيد من اأعمال االحتيال على 

املواطن؟ وما اأ�سباب اإ�ساءة املواطن نف�سه يف هذا املجال؟ 
هل هي حرب جديدة �سد املواطن من قوى تخطط لتحطيم اللحمة 
االجتماعية التي متيز بها ال�سعب العراقي عن طريق هدم اقت�ساده 
اأوال؟ وما هو دور الدولة يف تاأمني م�سالح املوطن، واأين اأ�سبح قانون 
بنود  على  اطلعت  قانونية  جلنة  هناك  تكن  اأمل  امل�ستهلك..  حماية 
العقود التي تربمها �سركات االت�ساالت مع املواطنني؟ اأال يالحظون اأن 
ال�سركات غري ملزمة باأي �سرط جزائي، واإىل متى يبقى املواطن هو 

ال�سحية دائما؟

 بقلم :ح�سني ال�سالمي

امل  فقراأت  قالت:  قرب  قد  االأمر  فان  عمة  يا 
ال�سجدة وي�س فبينما اأنا كذلك اإذا انتبهت فزعة 
قلت  ثم  عليك  اهلل  ا�سم  فقلت:  اإليها  فوثبت 
فقلت  عمة،  يا  نعم  قالت:  �سيئا؟  حت�سني  لها: 
لها: اجمعي نف�سك واجمعي قلبك فهو ما قلت 
واأخذتها  فرتة  اأخذتني  ثم  حكيمة:  قالت  لك. 
،  فانتبهت بح�س �سيدي عليه ال�سالم فك�سفت 
�ساجدا  ال�سالم  عليه  به  اأنا  فاإذا  عنه  الثوب 
اأنا  اإيل فاإذا  يتلقى االأر�س مب�ساجده ف�سممته 
عليه  حممد  اأبو  بي  ف�ساح  منظف  نظيف  به 
ال�سالم هلمي اإيل بابني يا عمة فجئت به اإليه 
قدميه  وو�سع  وظهره  األيتيه  حتت  يديه  فو�سع 
على �سدره ثم اأدىل ل�سانه يف فيه واأمر يده على 
بني  يا  تكلم  قال:  ثم  ومفا�سله  و�سمعه  عينيه 
�سريك  اإال اهلل وحده ال  اإله  ال  اأن  اأ�سهد  فقال: 
له. واأ�سهد اأن حممدا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم  واآله ثم �سلى على 
وعلى االأئمة اإىل اأن وقف على اأبيه ثم اأحجم. 
اذهبي  عمة  يا  ال�سالم:  عليه  حممد  اأبو  قال 
لي�سلم عليها وائتني به فذهبت به  اأمه  اإىل  به 
ثم  املجل�س  يف  وو�سعته  ورددته  عليها  ف�سلم 
قال: يا عمة اإذا كان يوم ال�سابع فائتينا. قالت 
اأبي  على  الأ�سلم  جئت  اأ�سبحت  فلما  حكيمة: 
الفتقد  ال�سرت  فك�سفت  ال�سالم  عليه  حممد 
جعلت  له:  فقلت  اأره  فلم  ال�سالم  عليه  �سيدي 
فداك ما فعل �سيدي؟ فقال: يا عمه ا�ستودعناه 
الذي ا�ستودعته ام مو�سى عليه ال�سالم. قالت 
حكيمة: فلما كان يف اليوم ال�سابع جئت و�سلمت 
وجل�ست فقال: هلمي اإيل ابني فجئت ب�سيدي يف 
اخلرقة ففعل به كفعلته االوىل ثم اأدىل ل�سانه 
يف فيه. كاأنه يغذيه لبنا اأو ع�سال ثم قال: تكلم يا 
بني فقال عليه ال�سالم: اأ�سهد اأن ال اإله اإال اهلل 
وثنى بال�سالة على حممد وعلى اأمري املوؤمنني 
واالئمة �سلوات اهلل عليهم اأجمعني حتى وقف 
على اأبيه عليه ال�سالم ثم تال هذه االآية" ب�سم 
اهلل الرحمن الرحيم ونريد اأن منن على الذين 
ا�ست�سعفوا يف االر�س وجنعلهم اأئمة وجنعلهم 
الوارثني * ومنكن لهم يف االر�س ونري فرعون 
يحذرون".  كانوا  ما  منهم  وجنودهما  وهامان 
قال مو�سى: ف�ساألت عقبة اخلادم عن هذا فقال: 

�سدقت حكيمة. 
واإعالم  االأنوار  بحار  كتابي  يف  ورد  عما  نقال 

الَورى باأعالم الُهدى. 
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�أفر�ح �سهر �سعبان 
ر�سالة �سالم �إن�سانية  

يتميز �سهر �سعبان �ملعّظم بال�سرف و�لرفعة ل�ستماله على ولد�ت �لعديد من �أئمة �أهل 
�لبيت عليهم �ل�سالم، حيث ي�سادف يف �ليوم �لثالث منه ولدة �سيد �ل�سهد�ء �ل�سبط �لمام 

�بن  �لعبا�ص  �لف�سل  �بي  �لمام  ولدة  ي�سادف  يليه  �لذي  �ليوم  ويف  �ل�سالم،  عليه  �حل�سني 
�خلام�ص  �ليوم  �ما  �ل�سالم،  عليه  �ملوؤمنني  �مري 
في�سادف ولدة �لمام علي بن �حل�سني �ل�سجاد 

عليه �ل�سالم.
التي  االإمامة  وبركات  االأفراح  وت�ستمر 
اليوم  ي�سهد  حيث  �سعبان  �سهر  يت�سمنها 
عليه  االأكرب  علي  والدة  منه  ع�سر  احلادي 
املنتظر  املهدي  االمام  والدة  ثم  ومن  ال�سالم، 
منت�سف  يف  ال�سريف  فرجه  تعاىل  اهلل  عجل 
واأتباعهم  البيت  اأهل  حمّبو  فيحيي  �سعبان، 
وجل  عز  اهلل  اىل  مبتهلني  احلّجة  والدة  ليلة 
يرتلون القراآن ويطلبون املغفرة والر�سوان من 

رب العاملني...
والأجل اإلقاء ال�سوء على املرا�سيم 

هذه  تـحيي   التي  وال�سعائر 
العطرة  املنا�سبات 

ملجلة  كان 

b ولد�ت �لأئمة �لأطهار يف �سمري حمبي �أهل �لبيت
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مع  التايل  اال�ستطالع  احل�سينية(  )الرو�سة 
زائري كربالء الوافدين من خمتلف املناطق 

يف داخل العراق وخارجه:
الديوانية، قال  اأهايل  حيدر تركي، زائر من 
عند �سوؤاله عن مرا�سيم اإحياء والدات االئمة 
منا�سبات  نحيي  منها"  امل�ستخل�سة  والِعرب 
واإخال�س  اإميان  بكل  االطهار  ائمتنا  والدات 
وا�ستياق، ونحن دائما ن�ستغل هذه املنا�سبات 
حيث  االجتماعية  العالقة  تر�سيخ  اجل  من 
ونحاول  واال�سدقاء  االرحام  لزيارة  ن�سعى 

املتخا�سمني". اإر�ساء 
نحيي  االأحيان  اغلب  يف  حيدر"  واأ�ساف 
بالن�سبة  ولكن  مناطقنا  يف  ائمتنا  والدات 
فاإننا  عليه  اهلل  �سالم  احلجة  االمام  لوالدة 
كربالء  يف  �سعبان  من  الن�سف  يف  نحييها 
املقد�سة مبنطقة مابني احلرمني حيث نوؤدي 
للثواب  طلبا  واالدعية  القران  ونقراأ  الزيارة 

واملغفرة من اهلل تعاىل".
�سمال  الدجيل  ق�ساء  من  زائر  غامن،  احمد 
اأن نحيي  بغداد قال" داأبنا منذ �سغرنا على 
يف  الوالدات  وخا�سة  االطهار  ائمتنا  والدات 
هذه  نحيي  االحيان  اغلب  ويف  �سعبان،  �سهر 
كربالء  اىل  مبجيئنا  العزيزة  املنا�سبات 
والدة  حيث  ال�سعبانية  الزيارة  يف  وخا�سة 
فرجه  اهلل  عجل  املنتظر  املهدي  االمام 

ال�سريف ويف بع�س املنا�سبات االخرى نف�سح 
املجال الأخواننا االآتني من املحافظات البعيدة 
االئمة  حيث نظّل يف منطقتنا الإحياء مواليد 
بتجمعات ب�سيطة تتخللها املجال�س احل�سينية 

الدينية..." واالأهازيج 
قال  اجلديدة،  بغداد  من  حنون،  حممد 
النظام  اأيام  يف  كبرية"  بح�سرة  م�ستذكرا 
باإحياء  لنا  ت�سمح  ال�سلطات  تكن  مل  البائد 
اقامة  ائمتنا االطهار وال حتى  ذكرى مواليد 
بل  احل�سينية  املجال�س  او  الذكر  جمال�س 
يف  وتزّجنا  تطاردنا  القمعية  االجهزة  كانت 
اىل  الزيارة  الأداء  ذهابنا  ملجرد  ال�سجون 

املقد�سة". كربالء 
موجات  فرغم  االن  اأما  حممد"  واأ�ساف 
نحيي  فاإننا  واالرهاب  والعنف  التكفري 
ديننا  جتاه  وال�سعائرية  الدينية  مرا�سيمنا 
ون�ساط  حرية  بكل  االبرار  وائمتنا  احلنيف 

وهّمة..."
ِقبل  من  مة  املقدَّ اخلدمات  جوانب  وعن 
العتبتني املقد�ستني احل�سينية والعبا�سية قال 
ال�سماوة"  اأهايل  من  جابر  خ�سري  الزائر 
احل�سينية  املقد�ستني  العتبتني  اإدارة  حتر�س 
الراحة  �سبل  اف�سل  توفري  على  والعبا�سية 
�سعبان  و�سهر  ال�سنة،  ايام  طيلة  للزائرين 
االئمة  والدات  بف�سل  خا�سة  اأهمية  له 
نكون  ترانا  فلذا  فيه،  التي ت�سادف  االطهار 
اأبواب  ندخل  ونحن  والغبطة  بال�سعادة  قمة 
وال�سكينة  البهجة  وتغمرنا  املقد�سة  كربالء 

والطماأنينة بجوار �سيد �سباب اأهل اجلنة".
املنا�سبة  بهذه  يفوتني  وال  جابر"  وا�ستدرك 

ملوالنا  والوالء  التهاين  اآيات  ازكى  اقدم  اأن 
�ساحب الع�سر االمام املهدي املنتظر )عج( 
ب�سماحة  املتمثلة  العليا  الدينية  ومرجعيتنا 
احل�سيني  علي  ال�سيد  العظمى  اهلل  اية 

ال�سي�ستاين دام ظله.
عن  حتدَث  الرميثة،  اأهايل  من  كاظم  علي 
االأطهار  االأئمة  مواليد  منا�سبات  اإحياء 
بقراءة  املنا�سبات  هذه  نحيي  قائال" 
املجال�س  واقامة  والزيارة  والدعاء  القراآن 
الدينية  الهيئات  بع�س  ون�ساعد  احل�سينية، 
واي�سا  الحتفاالتهم  ال�سوت  تقنيات  بتوفري 

نحيي ولد�ت �ئمتنا يف مناطقنا ولكن بالن�سبة لولدة �لمام �حلجة �سالم �هلل عليه فاإننا نحييها يف 
�لن�سف من �سعبان يف كربالء �ملقد�سة

عن  �مل�سوؤولني  �لخوة  �أطالب 
�ملحافظة مبنع  �ل�سياحة و�لفنادق يف 

حالت ��ستغال �لزو�ر

تكن  مل  �لبائد  �لنظام  �أيام  يف 
باإحياء ذكرى  لنا  ت�سمح  �ل�سلطات 

مو�ليد �ئمتنا �لطهار

ال�سيخ عماد اال�سدي 
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م�ساريع �سلح  العزيزة  املنا�سبات  ت�سهد هذه 
بني املتخا�سمني من النا�س".

خالد جمبل كرمي، من اأهايل الب�سرة ق�ساء 
املدينة قال، نحتفل مبنا�سبات مواليد ائمتنا 
الوالئم  اقامة  ونواظب على  االطهار كل عام 
ذات  اإ�سالح  يف  وجنهد  الذكر،  وجمال�س 

البني".
الزيارة  م�سارف  على  خالد" ونحن  واأ�ساف 
مهمة  نقطة  اىل  االلتفات  بوّدي  ال�سعبانية 
وهي �سرورة ا�ستعداد اجهزة الدولة اخلدمية 
من  القدر،  العظيمة  الزيارة  لهذه  واالمنية 
واإعداد  املنا�ِسبة  النقل  و�سائط  توفري  ناحية 
الزائرين  اعداد  بان�سيبابية  الكفيلة  اخلطط 
الهائلة تالفيًا للحوادث واالختناقات املرورية 

التي من املمكن اأن تعّكر اأجواء الزيارة".
الزائر احمد خ�سري عبد احل�سني من بغداد" 
اأ�سحاب الفنادق يف  طالَب من خالل حديثه 
من  للزوار  وُمراعني  ُمت�ساحمني  يكونوا  ان 
حتدثه  الذي  الزحام  ا�ستغالل  عدم  ناحية 
قد  عالية  باأجور  الزوار  ومطالبة  الزيارة 
االيام  يف  االجور  اأ�سعاف  ع�سرة  اىل  ت�سل 

العادية.
واأ�ساف احمد" اأطالب االخوة امل�سوؤولني عن 
املحافظة مبنع حاالت  والفنادق يف  ال�سياحة 
النظافة  م�ستوى  ومراقبة  الزوار  ا�ستغالل 
الفنادق  على  يجب  التي  املطلوبة  واخلدمة 

حت�سريها.

ق�سم  من  االأ�سدي  عماد  ال�سيخ  وحتدَث 
التوجيه الديني يف العتبة احل�سينية املقد�سة 
اأتباع  ان  العادة  عليه  جرت  مما  قائاًل" 
ذكرى  يحيون  ال�سالم  عليهم  البيت  اأهل 
ومن  املع�سومني،  ائمتهم  ووالدة  ا�ست�سهاد 
ال  حتى  اأمور  عدة  على  يركزوا  ان  يجب  هنا 
وا�ستهانة  للمذهب  تهوينا  ممار�ساتهم  تكون 
باملع�سومني عليهم ال�سالم، الأن هذه ال�سعائر 
هي �سعائر اهلل وم�ساديق لقوله تعاىل "ومن 

يعظم �سعائر اهلل فانها من تقوى القلوب".
اأن  يجب  لذا  اال�سدي،  عماد  ال�سيخ  وتابع 
جمال�س  مع  يت�سابه  عمل  اأي  عن  نبتعد 
اأهل  اأفراح  اإحياء  با�سم  والع�سيان  الف�سوق 
البيت عليهم ال�سالم، فهنالك بع�س مرا�سيم 
ومنها  ال�سبهات،  حمور  يف  تدخل  الفرح 
للوقوع  املوِجب  االختالط  املثال  �سبيل  على 
الرجال  مع  يختلطن  الن�ساء  املع�سية،  يف 
واالأنفا�س مع االأنفا�س، واالأبدان مع االأبدان، 
م، باعتبار  هذا كله يوؤدي للوقوع بالعمل املحرَّ
اأن هذه منا�سبة كبرية، واحل�سور فيها يكون 

مليونيًا.  
واملعاجلة تاأتي من خالل معرفة الرجل واملراأة 
باأن اإحياء هذه ال�سعرية يف ذاته اأمر ُم�ستَحْب 
احلرام  يف  للوقوع  املوِجب  االختالط  بينما 
نتو�سل  اأن  لنا  يجوز  ال  وهنا  م،  حمرَّ اأمر  هو 
م،  باالأمر املُ�ستَحب ونحن نقع يف االأمر املحرَّ
فلنحافظ على عدم االختالط ولنحافظ على 
االجواء القد�سية التي ت�سون حرمة �سعائرنا 

من خالل منع هذا االختالط...
اأي�سًا  بالقول،  اال�سدي  عماد  ال�سيخ  وتابع 
بع�س  ِقبل  مُتاَر�س من  االأعمال  بع�س  هنالك 
من  املذهب  حرمة  هتك  اإىل  وتوؤدي  االأفراد 
التعبري  يريدون  التي  امل�ساديق  بع�س  خالل 
للقاء  و�سوقهم  فرحهم  عن  خاللها  من 

االإمام عليه ال�سالم.
التعاليم  ن�سر  كيفية  عن  �سوؤاله  وعند 
ال�سحيحة �سواء باملنا�سبات او بدونها ودور 
االأ�سدي"  قال  ذلك  يف  االعالمية  القنوات 
خا�سعة  تكون  اأن  بد  ال  اأن�سطة  هكذا  مثل 

رغم موجات �لتكفري و�لعنف و�لرهاب 
فاإننا نحيي مر��سيمنا �لدينية و�ل�سعائرية 

جتاه ديننا �حلنيف و�ئمتنا �لبر�ر

�أن نبتعد عن �أي عمل يت�سابه مع  يجب 
�إحياء  با�سم  و�لع�سيان  �لف�سوق  جمال�ص 

�أفر�ح �أهل �لبيت عليهم �ل�سام

�لختاط  عدم  على  لنحافظ 
ولنحافظ على �لجو�ء �لقد�سية 

�لتي ت�سون حرمة �سعائرنا

ملبداأ االأمر باملعروف والنهي عن املنكر والذي 
من م�ساديقه تعليم اجلاهل وبث اأمور اخلري 
يف املجتمع، فالدعوة اإىل اخلري من م�ساديق 
واإحياء  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  االأمر 
املع�سومني  باالأئمة  اخلا�سة  املنا�سبات 
اخلري،  م�ساديق  اأو�سح  من  ال�سالم  عليهم 
اإن�سان  كل  عاتق  على  ملقاة  هنا  وامل�سوؤولية 
فالقنوات  ال�سعائر،  لهذه  حُمب  او  مكلَّف 
وخطباء  االأمر  هذا  اإىل  مدعوة  الف�سائية 
لهم  تتاح  التي  الفر�سة  خالل  من  اجلمعة 
ف  يثقِّ اأن  موؤمن  كل  على  بل  ال�سالتني،  بني 

نف�سه حتى يعرف ماذا عليه اأن يفعل.
التي  الداللة  بعالمات  اال�ستعانة  ق�سية  وعن 
الهامة  ال�سعرية  مفردات  للزائر  ح  تو�سِّ
وكذلك االأماكن والطرق التي ي�سلكها الإمتام 
االأ�سدي"  ال�سيخ  قال  الزيارة  مرا�سيم 
ينتبهون،  ال  اأو  يقراأون  ال  الكثري مّمن  هناك 
هكذا  فيها  التي  والعالمات  الالفتات  وهذه 
هي  رمبا  كامال،  الغر�س  توؤدي  ال  تعليمات 
جزء من احللول، الأننا نريد اأن نعالج امل�ساألة 
واالأثر  االلتزام  نتوقع  فال  الزيارة،  يوم  يف 
الداللة  عالمات  من  يظهر  قد  الذي  الكبري 
مع  تبتداأ  اأميانية  حملة  من  البد  ال�سارع،  يف 
وفقا  ن�سري  نحن  املعظم،  �سعبان  �سهر  حلول 
للحكمة القائلة.. الوقاية خري من العالج...
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يتم  �لذي  هو  و�سلوكيا  نف�سيا  �ل�سليم  �لإن�سان  �ن 
�أفر�دها  مع  نطاق �جلماعة وعالقاته  تفاعله يف 
�لآخرين  حقوق  يحرتم  م�ستقيم  �سحي  باأ�سلوب 
وم�ساعرهم، يكون متكيفا مع معايري �خللق و�آد�ب 
�أفر�د  من  يخلو  ل  جمتمع  كل  �أن  بيد  �ل�سلوك. 
ينحرفون ب�سلوكهم عن �ل�سو�ء وينق�سهم �لتكيف 
�ل�سحي يف حميط �ملنزل �أو �ملدر�سة �و �ملجتمعات 
من  يختلف  تكوين  ذ�ت  �مل�سكالت  هذه  �ملحلية. 
و�حدة  بدرجة  لي�ست  �أنها  كما  �آخر،  �ىل  و�حد 
حياة  يف  قلق  م�سدر  تظل  لكنها   .. �خلطورة  من 
�لفرد نف�سه ويف حياة جمتمعه. تهدف در��سة هذه 
�مل�سكالت غالبا �ىل غر�ص وقائي يف تاليف �أ�سبابها 

مقدما و�ىل غر�ص عالجي توجيهي.
ان امل�سكالت النف�سية التي يعاين منها اأفراد املجتمع كثرية 
ومتداخلة لكن �سنكتفي بتحليل موجز مل�سكلة موجودة، تزداد 
يف جمتمعنا العراقي يف العطلة ال�سيفية خ�سو�سا وتكون 

اأكرث اإحلاحا. 
م�سكلة �أوقات �لفر�غ

مو�سع  اأ�سبحت  عاملية،  تكون  تكاد  الفراغ  اأوقات  م�سكلة 
اهتمام غري قليل من االأمم. ملا لها من اآثار �سيئة يف �ستى 
موؤمترات  دولية،  منظمات  لذلك  كان  احلياة،  جماالت 

وندوات، قدمت فيها البحوث العلمية بالع�سرات.
اإذا علمنا اأن اأوقات الفراغ ت�ستغرق يف املتو�سط لدى اعداد 
النهارمثال  يف  يوميا  �ساعات   5 معدل  االأفراد  من  هائلة 
اأدركنا اأن حجم امل�سكلة ميتد على م�سافة كبرية من احلياة 
ترتفع يف اأوقات متعددة. لي�ست امل�سكلة يف اإهدار الوقت عبثا 

بل يف اإ�ساءة ا�ستخدامه مكانا وزمانا، واأ�سلوبا  و�سلوكا.
الأهداف  عموما  تكون  الفراغ  اأوقات  م�سكلة  درا�سة  اأهمية 
من  كبري  لقطاع  واالجتماعية  النف�سية  للحياة  تنظيمية 

االأفراد، اإذ تهدف عادة اىل ما يلي:
زمانا  اآخر  اأو  فرد  لدى  الفراغ  اأوقات  مقدار  معرفة  1ـ 

ومكانا.
2ـ بيان طرائق ق�ساء اأوقات الفراغ من خمتلف الن�ساطات 

والرغبات.
3ـ بيان االآثار ال�سلوكية ال�سيئة الناجمة عن عدم ا�ستغالل 
نف�سية  م�سكالت  من  ذلك  يف  يظهر  وما  الفراغ  اأوقات 

واجتماعية.
املجال  ذكر  امل�سكالت،  تلك  لعالج  تو�سيفات  تقدمي  4ـ 

ال�ستغالل اأوقات الفراغ.
�أو�ساط �مل�سكلة

النف�س االجتماعيون ان م�سكلة الفراغ تظهر  يحدد علماء 
عادة بني ال�سباب الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني 15 - 30 

الفراغ  م�سكلة  فيها  تظهر  العمرية  املرحلة  هذه  الأن  �سنة 
من  تختلف  التي  واالجتماعية،  النف�سية  باآثارها  الوا�سع 
جمتمع اىل اآخر، الذي يهمنا منها البيئة املجتمعية العراقية 
واأفرادها..عامل، طالب، موظف، ع�سكري، عاطل، اأعزب..

الخ.
ان مظاهر �سلوكهم الرئي�سية يف اأوقات فراغهم بدون ترتيب 

اأو تنظيم:
1ـ جلو�س يف املقاهي خا�سة النارجيلة واملخدرات وما اليها 

و�ساالت االألعاب.
2ـ ال�سباحة يف االأنهار واجلداول والرتع.

والقطع  واخلرائب  العامة  الطرقات  يف  عابث  جتوال  3ـ 
ال�سكنية املهملة �سواء على االأقدام اأو الدراجات النارية.

4ـ ريا�سة يف ال�سوارع العامة واالأزقة.
اأو ح�سور  الن�ساط  نوع  بدوع حتديد  النوادي  ريا�سة يف  5ـ 

املباريات ، اأو �ساالت الكمال اجل�سماين.
6ـ زيارات لالأندية االأدبية والثقافية.

7ـ زيارات للم�ساجد واجلوامع.
8ـ قراءات خا�سة يف املنزل.

9ـ األعاب منزلية مع اأفراد االأ�سرة.
10ـ �سماع االإذاعة وم�ساهدة برامج التلفزيون واالنرتنت.

11ـ رحالت جماعية الأطراف البلد اأو البالد االأخرى.

 وم�ساكل الفراغ
�لعطلة �ل�سيفية

• عبد الكرمي العامري
 باحث اجتماعي
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12ـ انطواء ذاتي بعيد عن االأهل واالأ�سدقاء.
�أهم م�سكالت �أوقات �لفر�غ

اإن اأهم امل�سكالت التي ميكن ت�سخي�سها يف هذا املجال هي:
1ـ عدم وجود وعي ريا�سي عام نافع ال�ستغالل اأوقات الفراغ لتقوية اجل�سم والذهن والقدرات 

االأخرى.
2ـ عدم وجود اأ�سدقاء �ساحلني للمرافقة.

3ـ وجود اأ�سدقاء �سوء يف�سدون الذوق وال�سلوك.
4ـ عدم وجود اأماكن منا�سبة لق�ساء اأوقات الفراغ حيث توجد عبارات حتد من دخولهم بع�س 

االأماكن.
5ـ عدم ا�ستغالل وقت الفراغ للتنمية العلمية اأو العملية اأو االأدبية ..االقت�سادية لتعلم مهارة 

اأو حرفة اأو �سنعة.
6ـ عدم وجود اأجواء منزلية ت�سجع بع�س االأفراد على املكوث فيها ب�سبب �سغر املنزل، اأو 

مر�س اأحد االأبوين، اأوعدم توفر اأجهزة اللهو ب�سبب فقر احلال اأو غالء اأثمانها.
7ـ �سعف ميول املطالعة احلرة يف املكتبات اأو املنازل، خا�سة لكتب التوجيه ال�سلوكي.

8ـ ظهور ميول انطوائية انعزالية زادت ن�سبتها يف بع�س البحوث واعتربت نقطة مهمة ي�ستوقف 
معها املخت�س بالدرا�سة والتحليل.

9ـ لتلبية النفقات ي�سطر البع�س اىل ال�سرقة والن�سل، الن�سب واالحتيال.    
مواجهة امل�سكلة:

ال بد ملواجهة االآثار ال�سلبية ال�سيئة مل�سكلة الفراغ يف جمالها النف�سي واالجتماعي من العمل 
فيما يلي:

1ـ اإقامة نواد ريا�سية ثقافية اجتماعية على م�ستوى املدن واأحيائها الفرعية.
2ـ تنظيم رحالت داخلية وخارجية حتت اإ�سراف موجهني نف�سيني اجتماعيني خا�سة للطلبة 

املتفوقني الإبعادهم عن االأو�ساط ال�سيئة.
3ـ اإيجاد متاحف ح�سارية وفلكلورية، حدائق عامة، متنزهات رحبة، م�سابح نظامية.

4ـ توعية االأ�سرة الإقامة اأجواء منزلية م�سجعة مثل املكتبة املنزلية، احلديقة املنزلية واإقامة 
حو�س لل�سمك، واألعاب ترفيهية.

5ـ زيارات للعتبات املقد�سة خا�سة خارج املدن، مع اقامة عالقات اأبوية ايجابية مع القيام 
بزيارات لالأقرباء واملعارف.

6ـ العناية بجمعيات املخيمات الك�سفية.
7ـ اإقامة درا�سات م�سائية اأو ليلة الإكمال الدرا�سة اأو اكت�ساب مهارات فنية اأو عملية متت�س 

وقت الفراغ فيما يجدي.
8ـ برامج ار�سادية توجيهية لتوعية االفراد الأح�سن الطرق ال�ستغالل اأوقات الفراغ فيما ينفع.

خال�سة حكيمة
ليتذكر الفرد قول ر�سول اهلل حممد )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(:" ال تزول قدما عبد يوم 

القيامة حتى ُي�ساأل:
عن عمره فيما اأفناه !

وعن علمه فيما فعل فيه !
وعن ماله من اأين اكت�سبه وفيما اأنفقه !

وعن ج�سمه فيما اأباله !  

كلمة البد منه�

احلياة يف نظر االإن�سان امل�سلم الرا�سد ر�سالة مقد�سة، ويجب على كل موؤمن 
وموؤمنة اأن ينه�س بها على الوجه االأمثل الذي تتحقق فيه عبادته هلل التي 

من اأجلها ُخلق. 
فاالإن�سان امل�سلم والذي يعي دينه وعيًا �سليمًا، يوؤمن اإميانًا عميقًا باأنه ُخلق 
نَّ  يف هذه احلياة الدنيا لهدف كبري، حّدده رب العزة بقوله: }َوَما َخَلْقُت اجْلِ

َواالإن�َس اإاّل ِلَيْعُبُدوِن{ )56( �سورة الذاريات.
ويتحّرى  كّلها،  اأعماله  يف  العبادّية  النية  ي�ستح�سر  اأن  امل�سلم  فلالإن�سان 
مر�ساة اهلل )تبارك وتعاىل(، لكي ينال الثواب الوفري على كّل �سيء، فاإذا 
اأراد اأن ي�سرب املاء فلينوه من اأجل االإعانة على الواجبات واأداء التكاليف 
وهكذا اإذا اأراد اأن ياأكل لكي يتقّوى على تاأهيل وتربية اأبنائه، اأو اأن ينام 
لكي ين�سط ليوم جديد يخدم به االأهداف االإلهية، وباقي الوظائف العادية 
التي يقوم بها يف حياته اليومية، فهو �سيكت�سب االأجر على ذلك كّله الأن 
االأعمال يف االإ�سالم بالنيات، و�سُيع�سم نف�سه قْدر االإمكان عن الوقوع يف 
اخلطاأ والزلل، الأنه لي�س من املعقول اأن يقوم باغتياب �سخ�س وينوي ذلك 

هلل )تبارك وتعاىل(.
وهكذا ي�ستطيع االإن�سان امل�سلم اأن يكون يف عبادة دائمة، وهو يقوم باأعماله 
كّلها، وكاأنه يف معبد متحرك دائم، مادام ي�ستح�سر يف نّيته اأنه يقوم باأداء 
ر�سالته يف احلياة، كما اأراد اهلل له اأن يكون، اإنه يف عبادة وهو يرّب والديه، 
اإنه يف عبادة وهو يح�سن معاملة زوجته، وهو يف عبادة حينما يعتني برتبية 
والقائمة  اأرحامه،  ي�سل  حينما  وكذلك  تربيتهم،  باأعباء  ويقوم  اأوالده، 

تطول...
واعلم اأّن امل�سلم املوؤمن ي�ستعني دومًا على تقوية روحه، وتزكية نف�سه بدوام 
العبادة والذكر واملحا�سبة، وا�ستح�سار خ�سية اهلل ومراقبته يف اأعماله كّلها، 
فما اأر�سى اهلل )عّز وجّل( فعله، وما اأ�سخطه اأقلع عنه، ال �سّيما ونحن ندخل 
�سهر �سعبان املعّظم �سهر امل�سطفى احلبيب )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم(، 
فال نن�سى لياليه املباركة وخ�سو�سًا الن�سف من �سعبان واأذكاره اخلا�سة 
املبارك  رم�سان  �سهر  الكرمي  اهلل  �سهر  ال�ستقبال  التهيوؤ  من  والبّد  به، 
الثالثة،  ال�سهور  هذه  منّيز  اأن  بنا  فحرّي  ا�ستعداد،  خري  له  واال�ستعداد 
رجب االأ�سّب و�سعبان املعّظم ورم�سان املبارك وُن�سبغ اأّيامنا فيها بالعبادة 
والطاعة وبذلك نبقى على اجلادة امل�ستقيمة، ال جنوز وال ننحرف وال نظلم 

وال نبتعد عن �سواء ال�سبيل. 

ـــــل مــن  �جـــــع
حياتك ر�سالة 
ــــة ــــس ــــد� ــــق م

   عبد الرحمن الالمي
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• ح�سن علي العماد 
• البلد: اليمن 

• املذهب: زيدي

هد�يةوثبات

 ولد ال�سيد ح�سن علي العماد ب�سنعاء يف عام 
اأ�سول  اأو�ساط عائلة ذات  ون�ساأ يف  اليمن،  )1977م( يف 
الوهابي،  بالفكر  تاأثرت  التي  العوائل  من  ولكنها  زيدية 

فن�ساأ �سني املذهب متاأثرًا بالفكر الوهابي.
كان �سقيق ال�سيد ح�سن وهو ال�سيد ع�سام العماد الرجل 
وهو اأحد االإخوة امل�ستب�سرين، وقد جرت بينهما حوارات 
ونقا�سات كثرية حول مذهب اأهل البيت )عليهم ال�سالم( 
وهذا االأمر جعله يدر�س عقائد اأهل ال�سنة والزيدية وكذلك 

االإمامية للتعرف على كل طائفة.
مطالعاته  خالل  من  العماد  علي  ح�سن  ال�سيد  وجد 
بع�س  وكتابات  اأحاديث  ي�سبغ  الذي  الكذب  ومناظراته، 
خ�سوم ال�سيعة، كاّدعائهم اأّن هوؤالء ال�سيعة لديهم قراآن 
اآخر يختلف عن قراآن بقية امل�سلمني، واأنهم ال يوؤّدون �سالة 
اجلمعة وال ي�سلون ال�سلوات باأوقاتها اىل اآخره من هذه 
االأباطيل واالأكاذيب واالفرتءات، فقّرر ترك الفكر ال�سني، 
اإذ يقول : ) فرتكت نظري اىل املذهب ال�سني عائدًا اىل 
مذهب اأجدادي الزيديني (، ولكن بعدما تبني له اأن ق�سمًا 
من ال�سحابة وكذلك علماء اأهل ال�سنة والزيدية، يقولون 
ون على اأمور تخالف �سريح القراآن الكرمي وال�سنة  وين�سّ
لها  تعر�س  التي  الظالمات  اإ�سافة اىل  النبوية املطهرة، 
�سيدة  االأخ�س  وعلى  ال�سالم(  )عليهم  النبوة  بيت  اأهل 
وجتروؤ  ال�سالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة  العاملني  ن�ساء 
القوم عليها وغ�سبهم حقها وغريها من هذه االأمور اأثرت 
فيه كثريًا، وجعلته يخ�سع ملنطق الدليل واالإن�ساف، فاعتنق 
مذهب اأهل البيت )عليهم ال�سالم( عام )1997م( تاركًا 

املذهب الزيدي الذي ال ت�سمد اآراءه اأمام النقد والتحليل.
ع�سرية(  االثني  اإىل  الوهابية  من  )رحلتي  كتاب  موؤلف 
الذي حتول من داعية وهابي اإىل داعية ملذهب اأهل البيت 
ال�سعودية  الديار  ملفتي  تلميذًا  وكان  ال�سالم(،  )عليهم 
ابن باز ومن اأ�ساتذته ال�سلفيني القا�سي اأحمد �سالمة يف 
والدكتور  العمراين  اإ�سماعيل  بن  حممد  والعالمة  اليمن 
عبد الوهاب الديلمي ودر�س علم احلديث بجامعة االإمام 

حممد بن �سعود يف الريا�س.
 �لزيدية:

هي اإحدى الفرق ال�سيعة، تن�سب اإىل حليف القراآن االإمام 
زيد بن علي بن احل�سني )عليهم ال�سالم(، وهذه الن�سبة 
اإمنا هي ن�سبة متييز فقط الأن االإمام زيد متّيز باخلروج 
على الظامل �سائرًا على خطى جّده احل�سني، ال اأّن االإمام 
البيت  اأهل  يوؤمنون مبرجعية  اأنهم  كما  بجديد،  اأتى  زيد 
عليه  و�سالمه  ربي  �سلوات  بقوله  اأخذًا  ال�سالم،  عليهم 
وعلى اآله: )اإين تارك فيكم ما اإن مت�سكتم به لن ت�سلوا من 
بعدي اأبدًا كتاب اهلل وعرتتي اأهل بيتي، اإن اللطيف اخلبري 
اأنهما لن يفرتقا حتى يردا علي احلو�س(، وتوؤمن  نباأين 
باإمرة اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم ومن بعده من اأهل البيت 

عليهم ال�سالم، والزيدية تنق�سم اىل ثالث فرق:
1ـ اجلارودية: اأ�سحاب اأبي اجلارود زياد بن اأبي زياد.

2ـ ال�سليمانية: اأ�سحاب �سليمان بن جرير ويقال لها اأي�سا 
اجلريرية.

3ـ  البرتية: اأ�سحاب النوى االأبرت واحل�سن بن �سالح ويقال 
لها ال�ساحلية.

�لنبوة  بيت  �أهل  لها  �لتي تعر�ص  �لظالمات 
)عليهم �ل�سالم(جعلته يخ�سع ملنطق �لدليل 

و�لإن�ساف

• هيئة التحرير
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   االأ�ستاذ حميد الطريف

�حلركة �لإ�سالمية
بني �ل�سلطة و�ملعار�سة 
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البالد  يف  االإ�سالمية  احلركات  تنظريات  تتباين 
االإ�سالمية حول الطريقة املثلى لبناء جمتمع التوحيد 
والعدالة االإ�سالمية بني من يرى اأن ال�سلطة هي ال�سبيل 
الوحيد لتحقيق ذلك ويرى الو�سول اإليها هدفا املركزيا 
، الأن من خاللها تتغري مناهج التعليم ويتم ال�سيطرة 
لتحقيق  املال وجتنيده  وم�سادر  االإعالم  و�سائل  على 
خالل  من  االجتماعية  العدالة  يف  املن�سود  الهدف 

توزيعه على امل�ستحقني باأمانة .
ال�سلطة حت�سيل حا�سل  اأن  يقول  اآخر  راأيا    وهناك 
اهلل  اإىل  الدعوة  طريق  عن  املجتمع  تغيري  مت  ما  اإذا 
ون�سر القيم واملثل االإ�سالمية ف�ستكون النتيجة بالتاأكيد 
الثورة  بطريق  اإما  القيم  بهذه  توؤمن  �سلطة  ح�سول 
ال�سعبية اإذا كان النظام م�ستبدا اأو عن طريق االنتخاب 
اإذا كان النظام دميقراطيا ولن تتمكن دولة من التحكم 
بغري ما يوؤمن به �سعبها فعلينا الذهاب اأوال اإىل املجتمع 
ليتاأ�سى  احل�سنة  واملوعظة  باحلكمة  اهلل  اإىل  ودعوته 
يدعون  التي  القيم  على  اأنف�سهم  ربوا  الذين  بالدعاة 
�سوقه  يف  والتاجر  م�سنعه  يف  العامل  فيكلمون  اإليها 
فيتفاعل  مزرعته  يف  والفالح  مدر�سته  يف  والطالب 
والتغيري  الدعوة  وتنطلق حركة  باأ�سره  املجتمع  معهم 
حتى اإذا ما ا�ستطال عودها وقوى �ساقها وثبت جذرها 
وعمت دعوتها اأيقن ال�سلطان اأن ال مفر من اخل�سوع 
ملطالب اجلماهري واإال فارق �سلطانه واأُزيح عن عر�سه. 
بعد هذه املقدمة فلنتذكر ال�ستينيات  وال�سبعينيات من 
القرن املا�سي وكيف كان  يتحرك املتدينون املنتمون 
للحركة االإ�سالمية يف اجلامعات واملدار�س واجلوامع 
للتاأثري على هذا واإ�سالح ذاك وتوزيع الكتب واملجالت 
الهادفة ون�سر الف�سائل بني ال�سباب رغم علمهم اإنهم 

عليه  يعاقب  حمظور  ون�ساط  ممنوع  بعمل  يقومون 
النظام احلاكم باأ�سد العقوبات. 

تغيري  من  يتمكنوا  مل  املجاهدين  اأولئك  اإن  ورغم 
على  �سعبي  ب�سكل  يره  تثو  من  وال  باأغلبيته  املجتمع 
نظامه ورغم اأن ما قدموه من كرثة  ال�سحايا  قد ال 
يعد  العقالء  من  كثريا  اأن  اإال  حتقق،  ما  مع  يتنا�سب 
الدين  وجذوة  االإميان  نفحات   اليوم  من  ما موجود 
ومعامل حب األ البيت)عليهم ال�سالم( عائد لربكة تلك 
تدفع  النفو�س  داخل  تراكمات  من  خلفته  وما  الدماء 
الذي �سحت من اجله، ناهيك  باجتاه ع�سق الطريق 
انه  عن �سقوط النظام الذي يدرك القا�سي والداين 
مت ب�سبب تخلي اغلب ال�سعب عنه ثاأرا لدماء ال�سهداء  

واآالم املظلمني.
بعد  العراق  يف  االإ�سالمية  احلركة  رموز  وجاءت 
االأكرب  اجلزء  لت�ستلم  املنفى  يف  ق�ستها  عقود  ثالثة 
متداخل  وم�سهد  معقدة  ظروف  ظل  يف  ال�سلطة  من 
والعبني كبار يلعبون �سرا وعالنية مكرا وكيدا وخداعا 
حينا وتخويفا واإرهابا حينا اآخر  فاأدركوا اأن امل�سوؤولية 
ثقيلة وعليهم املرابطة يف بغداد يوا�سلون الليل بالنهار 
من اجل تثبيت حقوق قد غمطت �سنني طوال ومواقع 

اأزيحوا عنها ومن ميثلون،  وجنحوا يف ذلك. 
العملية  وتعقيدات  اليومية  ال�سغوط  تلك  واأمام 
وال�سلطة  اجلاه  وتاأثريات  احلكم  وزبرج  ال�سيا�سية 
احلركة  غدت  اجلماهريية  االمتدادات  و�سعف 
�سوى  تعني  ال  �سنني  �سبع  ومنذ  العراق  االإ�سالمية يف 
ع�سو جمل�س نواب اأو حمافظة اأو وزير  اأو مدير عاما 
احتالل  يعني  اإليها  االنتماء  واأ�سبح  جتمع،  رئي�س  اأو 
موقع من تلك املواقع اأو انتظار احتالله ريثما ي�سبح 

�ساغرا ، وفقدت جذوتها اأيام ال�سبعينيات وال�ستينيات 
اأ�ساليب حمدودة جدا  اإىل  التي حتدثنا عنها وركنت 
يف التاأثري والتغيري على طبقات ال�سباب وحتولت تلك 
اأو  العليا  املرجعية  قبل  من  املعتمدين  اإىل  امل�سوؤولية 
ب�سكل  احل�سينية  وال�سعائر  احل�سيني  املنرب  خطباء 

عام. 
منذ �سبع �سنوات واحلركة االإ�سالمية يف العراق خالية 
من تنظريات عميقة ملنهجها العام واخلا�س وروؤيتها 
لقواعدها  به  تتوجه  كتاب  اأو  كرا�س  عرب  للم�ستقبل 
والثقافة  واأطروحتها  اأهدافها  وا�سح  ب�سكل  به  ت�سرح 
جمتمع  لتحقيق  تتبناها  التي  واخلطوات  تريد  التي 

اأف�سل ودولة اأكمل.
رمبا غرقت احلركة االإ�سالمية يف بحر من خالفات ال 
تنفع �سيئا وقد انعك�س ذلك �سلبا على مريديها وحمبيها 
ومنا�سريها ودفع العديد من اأولئك بعيدا عنها، واإذا 
يف  الن�سغالهم  احلركة  وقادة  لرموز  عذر  من  كان 
العملية ال�سيا�سية املعقدة فال عذر لهم يف عدم تكليف 
اآخرين لتدارك خلل االبتعاد عن املجتمع ور�سد املال 
املجال  بهذا  بحثية متخ�س�سة  الإن�ساء مراكز  الكايف 
لبث الفكر والوعي واحلما�س وخلق روح التدين االأ�سيل 
الثقايف  الغزو  فيها  غدا  ظروف  يف  ونحن   خا�سة 

والفكري العالمة الرئي�سية الأية ح�سارة . 
ال�سلطة  ال�سلطة لوحدها قد يفقدنا  اإن الرتكيز على 
العراق  يف  احلكم  نظام  وان  خا�سة  معا،  واملجتمع 
�سلبا  ينعك�س  ال�سلطة  يف  فالف�سل  دميقراطي  تعددي 
على اإميان اجلماهري باحلركة التي ينتمي اإليها اأولئك 
احلكام، فيمتنعون عن اإعطائهم الثقة جمددا الأنهم 

�سكنوا واديا غري وادي �سعوبهم!. 
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لو تاأملنا يف هذه �لآية �لكرمية {و�إذ� مر�ســــــــت فهو ي�ســــفني} 
�لعميقة  مبفرد�تها  �لق�سرية   )80 /�آيــة  �ل�سعر�ء  )�سورة 
هذه  طيات  بني  �لأربــعــة  �لطب  �أركــان  �إن  لوجدنا  مبعانيها 
�جلملة �ل�سرطية وهي �ملري�ص و�ملر�ص و�لطبيب و�لعالج، كلها 
تو�جدت وبرزت للعيان وجتلت لكل ذي ب�سرية، ولكن علينا �أن 
ل نقيد �ملطلق �إل بقرينة ــ كما يقول �أهل �ملنطق و�لأ�سول ــ 
وحتى ل نحجم �سمولية �لآية ون�سيق �سعتها ون�سطح عمقها ، 
فاخلطاب مل يكن موجهًا لالإن�سان  كج�سم �أو بدن فقط، ومن 
�أين لنا هذ� �لف�سل بني قو�مه �ملرتبط ون�سيجه �ملتحد روحًا 
وبدنًا ول ميكننا �أن نطلق مفردة �لإن�سان لو تخلف �أي منهم 
لآدم  بال�سجود  مالئكته  تعاىل  �هلل  ياأمر  فلم  �ساحبه،  عن 
بدنًا وج�سمًا كما �قت�سرت عليه تلك �لنظرة �ملادية �ل�سيقة 
ـ عندما �عرت�ص قائاًل { خلقتني من نار  ـ عليه �للعنةـ  لإبلي�صـ 
�أر�د من  ، ولكن رب �لعزة  �آية 76(  وخلقته من طني})�ص / 
�ملالئكة �أن يلتفتو� جيدً� �إىل جوهر هذ� �خللق وهي �لروح :
�ساجدين}  له  فقعو�    روحــي  من  فيه  ونفخت  �سويته  {فــاإذ� 

)�سورة �حلجر / �آية 29(.
وهذا املبداأ علينا اأن ن�ستح�سره دائمًا عند قراءة القراآن الذي ي�سفه اأمري 
املوؤمنني ــ عليه ال�سالم ــ   ظاهره اأنيق وباطنه عميق، فعندما نقراأ هذه 
االآية الكرمية قراءة ظاهرية  {فلينظر االإن�سان اإىل طعامه . اإنا �سببنا 
املاء �سبا})عب�س/ اآية 24( فنف�سرها بالطعام املادي و�سروطه ال�سرعية 
ولوازمه ال�سحية وقيمته الغذائية و�سعراته احلرارية وما �ساكل ذلك مما 

يف الطعام الذي يدخل احللق ويخرج كف�سالت!!
ولكن لو ا�ستنطقنا املعنى الباطني لالآية الكرمية لوجدنا  فيه اإ�سارة جلية 
ـ وممن ناأخذه ونتاأمل  ـ وهو طعام الفكر والعقل والقلب والروحـ  اىل العلمـ 
يف ماهية  م�سادره اإن كان معلما ً �سخ�سًا اأو جهًةً اأو كتابًا اأو منربًا اأو كل 

مقروء اأو م�سموع اأو مرئي!!
واالآية الثانية كذلك لو ُقراأت ظاهرًا لف�سرت مبياه االأمطار التي تهطل 
بينما  االأ�سفل..  اىل  االأعلى  من  ال�سب  اأن  باإعتبار  ال�سماء  من  علينا 

القراءة الباطنية لالآية ت�سري اىل ر�ساالت ال�سماء التي فيها حياة الروح 
وتتعا�سق مع  لتتناغم  �سببًا حلياة كل كائن مادي حي!!  املاء  كما جعل 
اآية  حي})االأنبياء/  �سيء  كل  املاء  من  {وجعلنا  الكرمية   االآية  هذه 
30(، اأو نظري االآية الكرمية{يا اأيها الذين اآمنوا ا�ستجيبوا هلل وللر�سول 
اإليه  واأنه  املرء وقلبه  اأَن اهلل يحول بني  ملا يحييكم واعلموا  اذا دعاكم 

حت�سرون} )االأنفال/ اآية 24(.
النا�س  اأحيا  فكاأمنا  اأحياها  {ومن  الكرمية  االآية  نقراأ  عندما  وكذلك 
جميعًا} )املائدة/ اآية 32( فالقراءة الظاهرية لها حت�سر املعنى باالإنقاذ 
املادي كما هو �ساأن املنقذين من اأطباء االأبدان وامل�سعفني والغوا�سني يف 
مياه االأنهار والبحار ورجال الدفاع املدين ونظائرهم ممن يكونون �سببًا 
الإنقاذ االإن�سان كي ال ينقطع عنه حبل احلياة املاديةالذي ال�سكَّ منقطع 

غدًا!!
اأما القراءة الباطنية لالآية الكرمية فاإحياء النف�س بالعلم  كاأنه اإحياء  
للب�سرية كافة، نظري ما ورد يف حديث ر�سول اهلل ــ �سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم ــ  )يا علي لئن يهدي اهلل على يديك رجال  خري لك مما طلعت 
عليه ال�سم�س وغربت (!! فال�سم�س بكل فيو�ساتها على الوجود  الكوين 
من كائن حي وجماد ال تعادل دعوة اإن�سان اىل جادة احلق و�سبيل الهداية 
كنبتة طيبة تزرعها يف هذه االأر�س تنمو وتثمر وتتكاثر وتعم بفائدتها 
ما تعم، وكاأنها تتنا�سق وتتناظر  مع االآية الكرمية {مثل الذين ينفقون 
اأموالهم يف �سبيل اهلل كمثل حبة انبتت �سبع �سنابل يف كل �سنبلة مائة حبة 

واهلل ي�ساعف ملن ي�ساء واهلل وا�سع عليم } )�سورة البقرة/ اآية 261(.
ح�سنًا  قر�سًا  اهلل  يقر�س  الذي  ذا  {من  الكرمية  االآية  نقراأ  وعندما 
في�ساعفه له اأ�سعافا كثرية..}  )�سورة البقرة/ اآية 245( قراءة ظاهرية 
يتبادر اإىل االأذهان ذلك املعنى املادي املحدود للقر�س، ون�ستذكر الرواية 
كانت  )اإن  ــ  ال�سالم  ــ عليهم  والطهارة  الع�سمة  بيت  اأهل  الواردة عن 
ال�سدقة بح�سنة فالقر�س بثمانية ع�سر ح�سنة( بينما القراءة الباطنية 
لالآية املباركة ترنو اإىل اأبعد من ذلك بكثري وهو اإقرا�س اهلل بكل غال 
ونفي�س وكما ننفق يف �سبيل اهلل االأموال علينا اأن ننفق اجلهود واالأوقات 
باأن  اإطالقًا  القول  االأرواح، فال ميكننا  واملوقف واخلربة وحتى  واجلاه 



�إره��صة قلم

ُعرفت الليربالية ابتداء على انها م�سطلح اقت�سادي يدعو لتحرير ال�سوق وراأ�س 
املال من قيود الدولة، والعمل على ن�سر ذلك عرب العامل عن طريق اتفاقيات ثنائية 
او جماعية، لكن مفاهيمها الداعية للحرية تلك انتقلت اىل ال�سيا�سة حيث مل تتقاطع 

مع حرية الفكر والراأي التي انت�سرت يف اوربا بدايات القرن املا�سي.
فاأ�سبحت  ال�سيا�سة  جمال  يف  كبريا  ا�ستقطابا  الليربايل  الفكر  لقَي  ال�سرق  ويف 
حكومات واأحزاب وموؤ�س�سات ت�سف نف�سها بها متحررة من القيود الثقافية والفكرية 

والدينية، دون انتباه الإفرازات هذه التحرر الذي اليحده حد.
من هنا بداأت رحلة التحلل االجتماعي واالخالقي التي امتدت بدورها لُتنتج التفكك 
االأ�سري وانت�سار اجلرمية واخرتاق املجتمعات املحافظة الأجل ت�ستيت مفاهيمها ومن 

ثم اإذابة تلك املفاهيم يف بودقة اأ�سمها الليربالية.
فهذا الفكر الهجني رغم ادعائه الدفاع عن احلريات بكافة اأ�سكالها ميتاز بالعديد 
املجتمعات، عن طريق  اإلغاء خ�سو�سية  اهمها عمله على  التناق�سات، ومن  من 
حماربة  وما  مات،  املحرَّ وجتاوز  اال�ستغالل  باأدران  موبوء  اأغلبها  اأفكار  ت�سدير 
النقاب واحلجاب التي جتري حاليا يف بع�س دول اأوربا اإال مثال وا�سح على ذلك، 
حيث ُتنتهك احلريات ال�سخ�سية با�سم القانون، من خالل اإجبار اجلالية امل�سلمة 
على التخلي عن احلجاب والنقاب وتعري�س املخالف للعقوبة اأو حرمانه من دخول 

املوؤ�س�سات التعليمية واملهنية.
فهل يجوز و�سع ال�سروط واملحِددات ل�سريحة تريد احلفاظ على منط معني من 
الثقافة يف جمتمع يدعي احلرية الكاملة، بينما ُيف�سح املجال اأمام �سرائح اأخرى 
لتنتهج اأحط �سور التحلل االجتماعي واالأخالقي!؟ وهل ان املربرات التي اأطلقتها 
دول متقدمة مثل بلجيكا والدمنارك وبعدها فرن�سا تتيح تقييد احلريات الدينية 

للم�سلمني حتت ذريعة الدواعي االأمنية؟
وبطبيعة احلال فاإن التمييز والكيل مبكيالني ُينتج على املدى البعيد بوؤرا للتطرف 
تنبع من احلواجز التي تولدها ال�سيا�سات املت�سنجة جتاه امل�سلمني يف اأوربا، وهذا 
ي�ستدعي زيادة التعرف على االإ�سالم والتفريق بني دعاة الت�سدد فيه وُهم اأقلية، وما 
بني االأكرثية التي تريد ال�سالم على االأر�س وت�سعى لرت�سيخ مبادئ اخلري والت�سامح 

والالعنف ومد اجل�سور مع باقي احل�سارات...
فاإذا  والرد،  واالأخذ  للجدل  قبولها  ادعاءها  لليربالية  االأ�سا�سية  ال�سمة  اأن  ومبا 
اجتهت اأ�سوات االأغلبية باجتاه معني فهذا يعني تغريا بالثوابت واالأحكام والقيم، 
فـ-الليربالية- ترى انه ال يوجد حق مطلق اأبدًا، وكل �سيء قابل للتغيري وال يوجد 
اختار  اإذا  االأنظار،  تتوارى هذه احلقيقة عن  فيما  التغيري،  �سوى  حقيقة مطلقة 
ال�سعب احلكم باالإ�سالم او اعتماد ثوابته كد�ستور حياة، في�سبح وجه الليربالية 

امل�سرق كاحلًا ويتهم املقابل بالرجعية او التطرف او التخلف...

من تناق�سات 
�لليرب�لية..
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حامت الطائي اأكرم من االإمام احل�سني ــ عليه ال�سالم ــ فحامت كان يبذل 
الزاد ومل ي�سل بكرمه اإىل كرم احل�سني واأهله ــ عليهم ال�سالم ــ  ال من 
قريب وال من بعيد، فلقد اأنفق اأبّي ال�سيم ــ �سالم اهلل عليه ــ واأح�سَن 
واالأرواح  املنرية  واالأقمار  االأبية  النفو�س  بتلك  �سحى   حني  االإنفاق، 
الطاهرة والدماء الزكية قربانًا على منحر املباديء والعقيدة و)اجلود 
بالنف�س اأق�سى غاية اجلود(، فكم الفارق بني هذا وذاك، وكما يقول 

ال�ساعر:
كم بني قوم اإمنا نفقاتهم         ماٌل وقوم ينفقون نفو�ساً؟

وكما نقر�س املاديات علينا اأن نقر�س املعنويات، لتكون خري م�سداقية 
لالآية الكرمية{  اأما بنعمة ربك فحدث})�سورة ال�سحى/ اآية 11( من 
الدين  اأخ لك يف  )اأما  الأنهم  النا�س،  كل  النا�س..  لق�ساء حوائج  جاه: 
له ممن  يحتاج  بتعليم كل من  فعلينا  وعلم:  اأو نظري لك يف اخللق(، 
يجهلونه، وحلم: فعلينا ب�سعة ال�سدر ملن يعادينا ويحقد علينا حا�سدًا لنا 
عند الرخاء �سامتًا بنا عند ال�سدة، لكي يتجلى بو�سوح قاعدة االإمام علي 
ــ عليه ال�سالم ــ )قيمة املرء ما يح�سنه( فلم تكن قيمته مبا يح�سل من 
هذه الدنيا من مال اأو من�سب اأو �سهادة اأو جاه اأو علم واإمنا بقدر عطائه 
من هذه النعم وبقدر اإح�سانه العطاء والبذل دون متن  ومتلمل  بل يراه 

ت�سريفًا له ال تكليفًا.
املادية  املفردة  والغور يف  املقيد  الن�س املطلق غري  فهي دعوة الإطالق 
على  ننكب  ال  لكي  البعيدة،  اآفاقها  وا�ستنطاق  املعنوية  اأعماقها  اىل 
وجوهنا ونتح�س�س باملح�سو�س املادي ولرنفع م�ستوى اأذهاننا كي ن�ستجلي 
اإذا رمينا بب�سريتنا �سوب  اإال  التى ال نراها  الكلية  ون�ستو�سح املعاين 
اأقا�سي االآفاق، وهي بنف�س الوقت تقييم الأنف�سنا ووزنها قبل اأن توزن، 
اأي الكفتني يف معايرينا اأرجح، الكفة الدنيوية املادية ال�سفلى اأم الكفة 
االإلهية املعنوية العليا، كم هي حجم ردة فعلنا لو فقدنا مااًل ذا قيمة 
اأو اأ�سعنا فري�سة ال�سالة عند الفجر، لنعرف اأنف�سنا جيدًا هل نحن 
دنيويون اأم اأخرويون {اأفمن مي�سي مكبًا على وجهه اأهدى اأّمن مي�سي 
�سويًا على �سراط م�ستقيم} )امللك/ اآية 22(، فاملنطق القراآين يوجه 
نداء للعامل اىل يوم الدين اأن كل ما يعرتيكم من بالء هو  �سورة وا�سحة 
املعامل لتكاملكم وقاعة اختبار كربى لبيان مراتبكم ح�سب درجة ثباتكم 
وطريقة تعاملكم مع األوان البالء {ولنبلونكم حتى نعلم املجاهدين منكم 

وال�سابرين ونبلو  اأخباركم })ة حممد/ اآية 31(.
 ويف بع�س الروايات اإن هناك مراتب ال يح�سل عليها العبد  مبمار�سة 
في�سرب  فيبتلى  ينتظره  ابتالء  هناك  بل  املحرمات  ترك  اأو  الطاعات 
فينال تلك املرتبة!! وحتى ال�سراع املحتدم بني املوت واحلياة هو �سورة 
من �سور معرفة نتيجة االمتحان {الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم اأيكم 
اأح�سن عمال})امللك/ اآية 2( ويف تف�سري ال�سيد عبد االأعلى ال�سبزواريـ ـ 
ـ اأح�سن عمال اأي اأح�سن عقاًلـ ـ فمن اأح�سن تفعيل  قد�س �سرهـ ـ يف مواهبهـ 

العقل يف �ساحة احلياة نال اأعلى الدرجات.



مقام ر�أ�ص �حل�سني g يف �لقاهرة
ودالئل ر�سوخ الت�سّيع

• اأعداد :ح�سن هادي ناجي

�إن مو�لة �لمام علي g وحبه يف م�سر �سبقا فرتة 
خالفته للم�سلمني

ر  وقع اخلالف بني املوؤّرخني يف مو�سع دفن الراأ�س املطهَّ
لالإمام احل�سني بن علّي عليهما ال�ّسالم، يف: كربالء، اأم 

دم�سق، اأم القاهرة.. اأم غريها؟ 
ولعّل ال�سبب يف حريتهم اأّن ال�سلطة االأُموية الغا�سمة اأَمَرت 
باأن ُيطاف بالروؤو�س ال�سريفة ل�سهداء كربالء يف البلدان 
-كما تن�ّس على ذلك كتب التاريخ- ويف كّل مو�سٍع ُو�سع 
راأ�س �سيد ال�سهداء �سبط ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه واآله 
كلَّ  املوالون  املوؤمنون  فاّتخذ  اآخر،  مكاٍن  اإىل  ُحمل  ثّم 
مو�سٍع للراأ�س االأقد�س َمقامًا يرمز اإىل الت�سحية واجلهاد 

واإىل ظليمة اآل البيت عليهم ال�ّسالم. 
�لقول �لأول:

�س ُدفن مع اجل�سد ال�سريف بكربالء، وهو   اأّن الراأ�س املقدَّ
الراأي االأقوى واالأ�سهر. ولهذا ال�سبب ُيعربِّ البع�س عن يوم 
االأربعني بـ "يوم َمَرّد الراأ�س" يف العراق. وخري من يجمع 
لنا دالئل ذلك من املحّققني املعا�سرين املرحوم ال�سّيد 

القّيم  كتابه  يقول يف  املقّرم حيث  املو�سوي  الرّزاق  عبد 
العابدين  زيُن  عرف  )ملّا  ال�ّسالم  عليه  احل�سني  مقتل 
علّي بن احل�سني عليهما ال�ّسالم املوافقة ِمن يزيد، طَلَب 
يتباعد يزيد  ليدفنها يف حمّلها، فلم  كلَّها  الروؤو�س  منه 
عن رغبته، فدفع اإليه راأ�س احل�سني مع روؤو�س اأهل بيته 

و�سحبه، فاأحلقها عليه ال�ّسالم باالأبدان(. 
�لقول �لثاين: 

اأّن مدفن الراأ�س يف النجف االأ�سرف، على �سوء خرٍب يفيد 
اأّن موىًل من َموايل اأهل البيت عليهم ال�ّسالم �سرق الراأ�س 
ال�سريف ودفنه يف النجف مبو�سع ُيدعى اليوم( م�سجد 
احلّنانة(، حّتى ا�ستهر لدى العوام اأّنه مو�سع راأ�س �سّيد 

ال�سهداء �سالم اهلل عليه. 
وذلك م�ستفاد مّما رواه عبداهلل بن طلحة النهدي عن 
االإمام ال�سادق عليه ال�ّسالم اأّنه بعدما زار اأمرَي املوؤمنني 
عليه ال�ّسالم يف النجف االأ�سرف قال الإ�سماعيل ابنه: ُقْم 

األي�س  فداك،  ُجِعلت  فقلت:  احل�سني.  جّدك  على  ف�سلِّْم 
احل�سني بكربالء؟! قال: نعم، ولكن ملّا ُحمل راأ�سه �سرقه 
موىًل لنا فدفنه بجنب اأمري املوؤمنني عليه ال�ّسالم رواه: 
الطو�سي يف تهذيب االأحكام 12:2، وال�سّيد عبدالكرمي بن 
طاوو�س يف فرحة الغري. وعقد ال�سيخ احلر العاملّي يف 

و�سائل ال�سيعة. 
�لقول �لثالث: 

اأّن مدفن الراأ�س املقّد�س يف القاهرة مب�سر، وهذا القول 
�ُسوِهَدت  م�سهود  َمقاٌم  وللمو�سع  اجلمهور،  بني  م�سهور 
يف"  ال�سافعي  ال�سبلنجي  قال  والكرامات.  الربكات  فيه 
نور االأب�سار يف مناقب اآل بيت النبّي املختار" )اختلفوا 
يف راأ�س احل�سني ر�سي اهلل عنه بعد م�سريه )اأي الراأ�س 
مو�سع  اأي  ويف  �سار،  اأين  اإىل  ال�سام..  اإىل  ال�سريف( 
ا�ستقّر؟ ذهبت طائفة اإىل اأّن يزيد اأمر اأن ُيطاف به يف 
البالد، فِطيف به حّتى انُتهَي به اإىل "َع�سَقالن" فدفنه 
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�جلزء �لثاين 



اأمريها بها، فلّما غلب الفرجن على ع�سقالن افتداه منهم 
ال�سالح طالئع )بن رزيك( وزير الفاطمّيني مباٍل جزيل 
وم�سى اإىل لقائه من عّده مراحل، وو�سعه يف كي�س حرير 
امل�سك  حتته  وفر�س  االآبنو�س،  من  كر�سي  على  اأخ�سر 
يب، وبنى عليه امل�سهد احل�سيني املعروف بالقاهرة  والطِّ
قريبًا من خان اخلليلي.. واعتمد القرطبي الثاين -والذي 
قال  القاهري.  بامل�سهد  اأّنه  ال�سوفية-  من  طائفة  عليه 
املناوي يف طبقاته: ذكر يل بع�س اأهل الك�سف وال�سهود 
اأّنه ح�سل له اّطالع على اأّنه ُدفن مع اجلّثة بكربالء، ثّم 
ظهر الراأ�س بعد ذلك بامل�سهد القاهري؛ الأّن حكم احلاّل 
بالربزخ حكم االإن�سان الذي تدىّل يف تياٍر جاٍر فِطيف بعد 
ذلك يف مكان اآخر، فلّما كان الراأ�س منف�ساًل طّف يف هذا 

املحّل بامل�سهد احل�سيني امل�سري، وذكر اأّنه خاطبه.
تاريخ العمارة ملقام راأ�س احل�سني يف م�سر 

 /1154  = هجرية   549 �سنة  احل�سيني  امل�سهد  واأن�سى 
1155م لينتقل اإليه راأ�س احل�سني بن على بن اأبي طالب 
املعروف  الباب  غري  االآن  منه  يبق  ومل  ال�سالم  عليهم 
بالباب االأخ�سر الذي يقع �سرق الوجهة القبلية للم�سجد 
اأما املئذنة املقامة فوق الباب في�ستدل من كتابة تاريخية 
على لوحة مثبتة اأ�سفلها اأنها بنيت �سنة 634 هجرية = 

1237م يف اأواخر الع�سر االأيوبي. 
وهذه مل يبق منها اأي�سا �سوى قاعدتها املربعة التي حتليها 
االأمري  فقد جدده  يعلوها  ما  اأما  بديعة  زخارف ج�سية 
عبد الرحمن كتخدا كما جدد امل�سهد والقبة املقامة على 
ال�سريح �سنة 1175 هجرية = 1761/ 62م وقد حليت 
يتخللها  التى  امللونة  بالنقو�س  الداخل  من  القبة  هذه 
االأ�سفل من جدرانها  واجلزء  وك�سى حمرابها  التذهيب 

بوزرة من الرخام امللون. 
وملا توىل اخلديوي اإ�سماعيل �سنة 1279 هجرية = 1863م 
اأمر بتجديد امل�سجد وتو�سيعه فبدئ يف العمل �سنة 1280 
1873م   = هجرية   1290 �سنة  ومت  1864م   = هجرية 
فيما عدا املئذنة التي كمل بناوؤها �سنة 1295هجرية = 

1878م. 
وي�ستمل امل�سجد على خم�سة �سفوف من العقود املحمولة 
اأعمدة رخامية وحمرابه من اخلردة الدقيقة التي  على 
من  بدال  امللون  القا�سانى  من  ال�سغرية  قطعها  اتخذت 
1886م   = هجرية   1303 �سنة  م�سنوع  وهو  الرخام 
وبجانبه منرب من اخل�سب يجاوره بابان يوؤديان اإىل القبة 
وثالث يوؤدى اإىل حجرة املخلفات التي بنيت �سنة 1311 

هجرية = 1893م حيث اأودعت فيها املخلفات النبوية. 
وامل�سجد مبنى باحلجر االأحمر على الطراز الغوطى اأما 
منارته التي تقع يف الركن الغربي القبلي فقد بنيت على 
منط املاآذن العثمانية فهي اأ�سطوانية ال�سكل ولها دورتان 

وتنتهي مبخروط. 
بالوجهة  وباب  الغربية  بالوجهة  اأبواب  ثالثة  وللم�سهد 
القبيلة واآخر بالوجهة البحرية يوؤدى اإىل �سحن به مكان 

الو�سوء.
معامل حي �حل�سني يف �لقاهرة

�سعادة كبرية تغمرك مبجرد اأن حتط قدماك بهذا احلي 
العتيق.. وجوه طيبة تبت�سم لك دون اأن تعرفك.. اإح�سا�س 
خمتلف ي�سكنك بو�سولك حلي احل�سني حتى ت�سري جزءا 

منه.. 
وتواجهك خارج �ساحة امل�سجد الكثري من احلوانيت التي 
تبيع كل �سيء واأي �سيء.. فهناك حوانيت لل�سلع واأخرى 
للم�سنوعات اليدوية وهناك املكتبات ال�سخمة واملقاهي 

العتيقة واملطاعم ال�سهرية.
وتتعدد اأ�سواق حي احل�سني فهناك �سوق العطارين، و�سوق 

للتوابل الهندية و�سوق النحا�سني و�سوق ال�سابون.
بيع  حوانيت  تقع  امل�سجد  ل�ساحة  اجلانبية  املمرات  يف 
ذات  املختلفة  واالإك�س�سوارات  اخلليلي  خان  منتجات 
والتحف  الربدي  ورق  بيع  وحمالت  االإ�سالمية  االأ�سكال 
عربية  من  املختلفة  والعطور  واالأيقونات  واالإ�ساربات 

واآ�سيوية واأوروبية. 
�لحتفال مبولد �لإمام �حل�سني 

ويتميز االحتفال مبولد االإمام احل�سني عليه ال�سالم  يف 
م�سر باإقامة ال�سرادقات التي ُتن�سر يف ال�سوارع املحيطة 
بامل�سهد احل�سيني، حيث تقام حلقات ذكر ومدح للر�سول 
البيت  واآل  االإمام احل�سني  وحفيده  واآله  عليه  �سلَّى اهلل 
من  متاأخرة  �ساعات  حتى  االحتفاالت  وتظل  الكرام، 

الليل.
زحاما  احل�سني  االإمام  م�سجد  ي�سهد  ذلك  غ�سون  ويف 
�سخ�س  اأي  على  ال�سعوبة  من  ي�سبح  حد  اإىل  رهيبا 
اأو اأن يتمكن َمن بداخله من  اأن يدخل لزيارة ال�سريح، 
عام  كل  زائر  مليوين  من  اأكرث  يتجمع  وهكذا  اخلروج.. 

تذوب اأرواحهم يف حب اأهل البيت  عليهم ال�سالم..
�ساحات  يف  ال�سرادقات  تنت�سر  احل�سيني  امل�سهد  واأمام 
الطعام  وتقدمي  االإمام  مريدي  لت�ستقبل  منتظمة  �سبه 
وال�سراب واالأطعمة داخل اخليام، ويتنوع الطعام ما بني 

الع�سل واجلنب يف مكان واللحوم يف مكان اآخر واملعكرون 
يف مكان ثالث اأما الفول النابت فيعترب فاكهة املولد بال 

ا�ستثناء.
يقول احلاج حممد اإبراهيم – موظف –اأنه ال يتغيب عن 
منا�سبة مولد االإمام احل�سني منذ خم�سني عاما، ويح�سر 
من �سوهاج �سنويا ولكنه يتح�سر على اأيام زمان حيث كانت 
اأيام املولد ت�سل اإىل خم�سة ع�سر يوما ولكنها �سارت اليوم 

7 اأيام. بح�سب تقرير �سحيفة التوافق امل�سرية.
ويقول احلاج عبد الكرمي، �ساحب مقهى، اأن مولد االإمام 
مو�سما–  ويعترب  خا�س  طابع  له  ال�سالم  عليه  احل�سني 
فرتة رواج– لنا ولغرينا لكن احلال مل يعد كما كان يف 
ال�سابق فقدميا كان االحتفال ن�سف �سهري ويف ال�سنوات 
االأخرية اأ�سبح �سبعة اأيام فح�سب، وحركة العمل تاأثرت 
ونتوقع  بالتح�سن  اآخذ  الو�سع  ولكن  تقريبا   %50 بن�سبة 

اخلري اأكرث..
نظرة على خان �خلليلي.. 

يعترب خان اخلليلي من اأ�سهر اأ�سواق ال�سرق والذي اأن�ساأه 
االأمري جهارك�س اخلليلي الذي كان كبري التجار يف ع�سر 
ال�سلطان برقوق عام 1400م. وقد بناه فوق مقابر اخللفاء 
الفاطميني �سابقًا التي جتاور الق�سر ال�سرقي الكبري والتي 

كانت تعرف با�سم “تربة الزعفران”.
ويف ربيع الثاين �سنة 917 هـ / يوليو �سنة 1511م هدم 
ال�سلطان الغوري خان اخلليلي واأن�ساأ مكانه حوانيت وربوعا 
ووكاالت يتو�سل اإليها من ثالث بوابات. وقد هدمت هذه 

احلوا�سل واحلوانيت واأعيد بناء اخلان بعد ذلك.
به  متيزت  الذي  باالأ�سلوب  اخلان  يف  الب�سائع  وتعر�س 
ومتتلئ  االأ�سواق  تتال�سق  كانت  حيث  القدمية  القاهرة 
احلارات باحلوانيت التي تعر�س نف�س الب�ساعة باأ�سعار 

متفاوتة.
ومئات  والرتاثية  التقليدية  على احلرف  اخلان  وي�ستمل 
العمال واحلرفيني الذين ميتهنون احلرف وال�سناعات 
اليدوية مثل ال�سجاد وال�سبح والكري�ستال و�سناعة الربدي 

و�سناعة احللي الذهبية والف�سية  والتمائم   الفرعونية.
والنحا�سية  والف�سية  الذهبية  امل�سغوالت  ببيع  وي�ستهر 
والقطع االأثرية املقلَّدة باإتقان، واالأ�سغال الفنية اليدوية، 
اجللدية  امل�سنوعات  واالإك�س�سوارات،  املختلفة  االأحجار 
امل�سنوعة  واالأباجورات  والبخور،  الطبيعية  واالأع�ساب 
من الزجاج املع�سق والزجاج البلدي والنارجيلة )ال�سي�سة 
العربي( والتي اأ�سبحت من اأ�سهر منتجات خان اخلليلي.
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زينب بدر �لدجى 
د. حممد علي الطباطبائي اآل �ساحب الريا�س 
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ــَبابـَـًة  ِرفـْـًقـا بـِاأَفـْـئَدٍة َتــُذوُب �سَ • طالب عبا�س الظاهر
خطواته  يرافق  االإبداعي  والفعل  االأر�س،  هذه  على  االإن�سان  رحلة  بداأت  منذ 
ويقودها علميًا وعمليًا نحو احل�سارة يف جميع �سوؤون احلياة،حتى بلغت  ما بلغته 
من تطور وازدهار، �سواء يف جمال التنظري اأم التطبيق يف العلوم والفنون على 
حٍد �سواء، ورغم الب�سمة الوا�سحة للفنون واالآداب يف هذا التطور واالزدهار يف 
امل�سرية االإن�سانية، واالإ�سهام الفاعل يف رقي االأمم وال�سعوب واملجتمعات، ممن 
�سبقتنا يف ركب احل�سارة، من خالل ا�ستالمها لزمام املبادرة، ومن ثم اتخاذها 
موقع ال�سدارة، وهو ما نفتقده يف واقعنا املتاأزم، رمبا لعدم و�سولنا اإىل جمرد 
وعي خطورة الفعل االإبداعي،اأو حتى االإميان باإيجابية تاأثريه، لكن ال�سوؤال الذي 

قد يتبادر اإىل االأذهان ها هنا ومفاده:
تاأثري  ي�سل  اأن  ميكن  حد  اأي  اإىل  وباملقابل  االإن�سان؟  يف  البيئة  تاأثري  مدى  ما 

االإن�سان على بيئته؟اأهو ق�سور يف البيئة ؟ اأم تق�سري من قبل االإن�سان ذاته؟
يف تقديرنا، اإن ذلك مرهون باملو�سوعني معًا، اأي بتبادلية التاأثري، فبقدر ن�سبة 
تاأثريات البيئة على االإن�سان وهي عالية،هناك مقابلها اأي�سًا ن�سبة ما، يف احتمال 
تاأثري االإن�سان يف البيئة ، رغم قول البع�س باأن قوى الكون القاهرة، وظروفها 
املادية، هي التي تقود خطوات االإن�سان بهذا االجتاه اأو ذاك،واإن الكائن الب�سري 
- ح�سب زعمها - اأ�سعف من اأن يوؤثر يف حميطه، ويحدث فيه التغيريات الالزمة؛ 
فيجعل مثل ذلك املحيط  وهذا الواقع امل�ستحكمة فيه القيم املتاأ�سلة واملفاهيم 
الرا�سخة، ويقوده الأن يغري اجتاهه، بزوايا وا�سعة ورمبا معاك�سة، وي�ستجيب اإىل 

االأطروحات اجلديدة. 
وهو قول �سحيح اإىل حد ما، ولكن مع �سعف الفكرة التي يجيء بها مثل هذا 
االإن�سان، ورمبا عدم امتالكها ملقومات اال�ستمرار واأ�سباب الدميومة، اأي افتقارها  
للديناميكية، اأما اإذا كان الفعل االإبداعي خالقًا يف طرحه، واأ�سياًل يف ا�ستقائه، 
وخمل�سًا يف توجهه؛ فاإن االإن�سان �سيكون قادرًا بالفعل على قلب املوازنة ل�ساحله، 

بعد امتالكه القوة واالإخال�س يف عمله االإبداعي.
اإنها اإذن م�ساألة ال تعدو  كونها مرتبطة اأواًل واأخريًا بهمة االإن�سان، ومن ثم العمل 
النجاح  وم�سببات  اأ�سباب  وتهيئة  االإبداع،  �سبل  نا�سية  امتالك  اأجل  حثيثًا من 
يف املجتمع، مع وجود هام�س ب�سيط من ح�سن التوفيق،ولنا دالئل قريبة ميكننا 

االإ�سارة اإليها يف تدعيم فكرتنا.
 وهو ما اأحدثه العظماء ويحدثونه عرب التاريخ من انقالب حا�سم يف واقعهم 
ويف واقع جمتمعاتهم، ومبا ينعك�س على فعلهم االإبداعي  مما يوؤثر اإيجابا على 
حميطهم الذي يعي�سون فيه، واإمكانية امتداد التاأثري اإىل مواقع اأخرى، ورمبا 
اأزمان اأخرى اأي�سًا، ويف مقدمة اأولئك العظماء ياأتي االأنبياء واالأو�سياء ال�سيما 
نبينا اخلامت �سلى اهلل عليه واآله، واأئمتنا املع�سومني �سالم اهلل عليهم جميعًا، 

ومن ثم العلماء واالأدباء والفنانني فهم بحق دعاة احلق و�سناع احلياة.       

�لأدب و�لفعل �لإبد�عي

�َســَجـَد �لـَهــَوى ،، ِفــي ُرْحـِب ُطْهـِرَك ،، َخا�ِســعـا 
ـُرعـا  تــَ�سَ  ،، �لـــوُجـوَد  ِفـيـَك  �نـطـََوى  َحـَتى، 

�سـَـَمـاَكا َنْحــو  و�سـَـاَق   ،، �لــُفــتـُـوَن  َطَفــَح 

ــيــَدة  َق�سِ ـبـاِح  �لـ�سْ ــْوَح  ـــ َب لـَنـا   ،، ــِرج  ــسْ �أ�
ِبــِلــَقاَكا  َعــْيـَنـَنـا  فــــَـاْكــحــل  َمــــــــهــــْـــــــدُي، 

ُعـــالَكا  ِلـــــــْلـــــــَزَمـــاِن  ــي  ــِك ـــ ــْح َ تـــ  ،، �َء  َغـــــــَرّ
ـــجـــل ظـــــهـــــورك  يـــــا بـــــن طـــــه �إنـــــه  ع
ــالِة َوَر�َكــــا   ِعـــــيــ�ــســـــى،  لــــِـْلـــــ�ــسَ ــنَّ ـــ ــد َح ـــ َق

ــا  ــَدَ�َح ـــ ـــ ــئ �لأَْق َنــــــــَدَ�َك .. وعــّب ــُكــب ْ ـــ �أُ�ــسْ

ــَبابـَـة �سَ َتــــــــُذوُب  ــئــَدٍة  ـــ ْ ـــ ــاأَف ِ ـــ ب ِرفــــْــــًقـــــا 
َجــنـََاَحا �لــُقُلــوِب   .. ْحـَرَ�ء  بـِ�سَ َو�ْخفـِـ�ْص 

َـــــاَحــا  ــا فـــ َـــ ْــهـــ   يــعــقــوبــة و�لـــــــُحـــــــْزُن ِمــنـــ
قد�سية بــطــلــعــة  �لـــــوُجــــــــوَد  ــِف  ـــ ــسْ ــا� َ ـــ ف
ْرَوَ�َحــــــــــا  ـــ�ـــِص �لأَ ــــ ِ ــــ  و�جـــــُل �لــهــمــوم َو�آن

ــــا كــــبــــدر �لــــدجــــى  ــــي ــــدن هــــلــــت عــــلــــى �ل

�ـــــســـــلـــــو� عـــــلـــــى خـــــــري �لـــــــــــــورى �إنـــــهـــــا

�ــــســــمــــائــــلــــهــــا  ـــــــــى  �أحـــــــــل ـــــــــا  م �هلل 

بـــــنـــــت �لـــــو�ـــــســـــي �لـــــلـــــيـــــث و�لــــــدهــــــا 

ــا  ــه ــــرحــــا ل ــــم ــــــكــــــربى ف ـــــب �ل ـــــن هــــــي زي

مـــنـــبـــتـــهـــا �خلـــــــلـــــــد  يف  نـــــبـــــعـــــة  ــــــــا  ي

ــجــت ــس ــ� ن �أب  مــــــن  ــــة  ــــطــــول ــــب �ل ــــي  ــــه ف

بـــــنـــــت �لــــــبــــــتــــــول �لـــــطـــــهـــــر بـــــنـــــت �حلــــجــــا 

ـــــــجـــــــا  �أبـــــــل يــــــــــــــــرب  يف  عــــــــــــال  نــــــــــــــــور 

ـــــــرجـــــــا  فــــــهــــــي �لــــــــوفــــــــا و�ملــــــــــرجتــــــــــى و�ل

ـــــيـــــفـــــه يــــــــرجــــــــى لــــــنــــــا فـــــرجـــــا  مـــــــــن �ـــــس

و�حــــــــــفــــــــــل بــــــهــــــا جــــــــــــــــذلن مـــبـــتـــهـــجـــا

مـــــــــن طـــــيـــــنـــــة تــــــــزهــــــــو بــــــهــــــا و�ــــســــجــــا 

ــــجــــا ــــ�ــــس ن مـــــــــنـــــــــو�لـــــــــه  عـــــــلـــــــى  و�أخ 

تـَـَفــرَعا و  بـِـَنـا  ُجــْرًحـا   .. ى،  ـَد  �لـ�سَ طــــَـاَل 
ـُلــعا  �لأَ�سْ   َفـَتّ فـَـالــ�َســوُق   .. �لــهـُـَدى،  �بـْـَن  َيـا 
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ــنَي وكــــاَن خــري َ ُمــو��ــســي و��ــســى �حلــ�ــس

ــــوَم �لـــّطـــفـــوِف بــــُزمــــرِة �لأرجــــا�ــــص ِ ي

�لـــبـــا�ـــِص عـــظـــيـــَم  دكــــــًا  ــــد�  ــــِع �ل   دكَّ

فــــغـــَدْت ُحطاَم �ل�ســـــيـــــــــِف و�ملـــــِــرت��ِص 

ــِه ظــــْمــــاأى �حلـــ�ـــســـنِي ُتــقــا�ــســي ــب ــل ــق وب

ــــي ــــاآ�ــــس �أمــــــو�ُجــــــهــــــا بـــــفـــــو�جـــــٍع وَم

�ألــــو�ُنــــهــــا مـــن نـــــزِف غــ�ــســِن �لآ�ــــــص ِ

ــقــظــُة �لإحـــ�ـــســـا�ـــص ِ ــى تــال�ــســْت ي حــت

ــَب �لإلـــــــِه لأطــــهــــِر �لأقـــــد��ـــــص ِ ــس غــ�

ــــْت عـــقـــوُل �لــنــا�ــص ِ ــــل ــا ُذِه ــه ِقـــَيـــمـــًا ب

ــا�ــص ــــِه �لأقــب ــــِط ــنِي وَرْه ــس بــحــمــى �حلــ�

ــــِف �لـــعـــبـــا�ـــص ِ ــــو�ق خـــْجـــلـــى �أمــــــــاَم م

ـــص ِ ـــا� ـــف ـــَر �حلـــ�ـــســـنَي لآخــــــِر �لأن ـــ�ـــسَ َن

ــي ــس قـــمـــُر �لـــعـــ�ـــســـريِة يف �لــــَوفــــا نــرب��

بالِعد� ــُف  يــعــ�ــسِ ــاِر  ــس ــالإعــ� ك هـــّب  قــد 

ــَوغــى  ــاحــاِت �ل ــس ـــٌد تـــفـــّرَد و�ـــســـَط � �أ�ـــس

ـــــــها  ِـّ َفــَلــــَق �لـــروؤو�َص �لعـــاتيــاِت بــــــغيــــــــ

و�أتـــــى �لــ�ــســريــعــة َوهــــو يــحــمــُل جــــوَدُه

ــــبــــالِء تـــالَطـــَمـــْت وبـــعـــيـــِنـــِه �ــــســــوُر �ل

 حــتــى غــــادرْت ــــُه �لأر�ـــــصِ  وْج و�أحـــمـــرَّ

ــد�  ــِع ـــدُة �ل ـــئ  �أف ــَرْت يف �لــطــفِّ ــحَّ ــس ــ� وت

حيَنها  ــْت  تــنــا�ــسَ ــى  حــت ــــَمــــَدْت  وجتــــْل

ـــاِء بــعــزمــه ِ ـــوف ـــِق �ل ـــَب قـــد �ـــســـاَغ مـــن َع

ــا ــه ــوَم ــــــــَل ي ــــَم �ملـــحـــامـــي حـــــنَي ُوكِّ ــــْع ِن

ــْت  ــحــن ـــاِء قـــد �ن ـــوف ـــل  �ملــــو�قــــِف ل كــــلُّ

ــِه ــِن ــدي ــى يف �لـــعـــطـــاِء ل ــام ــس ــ� َت بـــطـــٌل 

ماآثر �لعبا�ص ÷ 
• احلاج ح�سني �سادق الكربالئي 



• علي ح�سني عبيد
ما من �إن�سان ي�ستطيع �أن يلغي دور �ل�سد�قة وتاأثريها يف م�سرية حياته، 
حيث يفتح عينيه منذ منبته �لطفويل ويتطلع �إىل �لأطفال �ملوجودين 
�أطفال  منهم  ويختار  بهم  فيختلط  و�ملكاين،  �لجتماعي  يف حميطه 
معينني لي�سركهم �و ي�سرتك معهم بن�ساطاته �ملختلفة يف �للهو و�للعب 

وما �سابه.
ولكن ما هي �ملعايري �لتي دفعت هذ� �لطفل كي يختار هوؤلء �لأ�سدقاء 

من دون غريهم؟
 يقول العلماء املخت�سون اإن اجلانب النف�سي له دور مهم يف ذلك، مبعنى اأن هذا 
الطفل الذي ال يزال وعيه حمدودا �سي�سعر بالراحة النف�سية عندما يكون معه الطفل 
الفالين وبالعك�س �سوف يتاأزم ويقلق وي�سمئز مب�ساركة طفل اآخر، وهذا ما ُيطلق 
عليه دوافع ال�سداقة او مقوماتها، و�ست�ستمر هذه الدوافع بالت�ساعد والر�سوخ مع 
منو االن�سان ج�سديا وذهنيا وغالبا ما يكون ال�سديق قريبا من االن�سان يف اأفكاره 

وو�سعه النف�سي.
ويف هذا املجال يقول احد الكّتاب: اإّن �سديقك ُيعربِّ عن �سخ�سّيتك، فعندما يعرف 
النا�س �سخ�سية �سديقك يعرفونك، وعندما يعرفونك يعرفون �سخ�سية �سديقك.. 
واحلكمة تقول: �سديق املرء �سريكه يف عقله .. فاالإن�سان ياألف النا�س الذين مياثلونه 

ويتقاربون معه يف االأخالق وال�سلوك واالأفكار ..
لذلك جاء يف احلديث النبوي ال�سريف: 

»�ملرء على دين خليله، فلينظر �أحدكم َمْن ُيخاِلل«.
د امل�ساعر والعواطف  داقة هي التقاء نف�سي وفكري يربط بني االأ�سخا�س، ويوحِّ فال�سّ

بينهم ..
ح اأّن ااُلخوة والعالقات االأخوية التي تكون بني االأ�سخا�س على اأ�سا�س  والقراآن يو�سِّ
الح هي األفة وحمّبة بني القلوب، وترابط بني امل�ساعر والنفو�س، واعترب  الهدى وال�سّ

هذه ااُلخّوة واملحّبة، نعمة كبرية على االن�سان ..
اإذن هذه هي قيمة ال�سداقة وهذا هو دورها يف بناء العالقات االن�سانية الناجحة 
التي ت�سب يف ال�سالح الفردي واجلمعي يف اآن واحد، حيث ي�سعب على املرء اأن 
يحقق ما ي�سبو اإليه من جناح يف اأي جمال من جماالت العمل والعلم معا من دون 
اأن ي�ست�سري اأ�سدقاءه اوال وميكنه اأن ي�ستنري باأفكار غريه، حيث يقول املثل املعروف 

)من �سارك الرجال باآرائهم �ساركهم بعقولهم(.
وغالبا ما ت�ستند عالقات ال�سداقة اىل تقارب يف االفكار ويف الو�سع النف�سي كما 
ذكرنا، فالطيور على ا�سكالها تقع، واملوؤمن �سيكون قريبا من املوؤمن يف فكره وافعاله 

والعك�س ي�سح هنا، حيث ال يجني االن�سان من ا�سدقاء ال�سوء �سوى اخل�سائر، ويقول 
الكاتب يف هذا اجلانب:

�إن �لتحلـيل �لنف�سي لعالقة �ُلخّوة و�ملحّبة �لتي تن�ساأ بني �لأ�سخا�ص، 
على �أ�سا�ص �لإميان و�لإرتباط �ل�ّسليم، هي ُ�خّوة �سادقة ونزيهة، ل 

ي�سوبها �لغ�ّص �أو �ملطامع.. 
ح  لها دوائر اإح�ساء اجلرمية تو�سِّ والتجربة االجتماعية واالإح�ساءات التي ت�سجِّ
ئة  داقات ال�سيِّ لنا اأّن اأ�سدقاء ال�ّسوء لي�سوا اأ�سدقاء، بل اأعداء.. فكم جّرت ال�سّ
ئة على االأ�سـخا�س الذين كانوا اأبرياء، ولكّنهم تلّوثوا  من كوارث وماآ�ٍس، و�سمعة �سيِّ
اأو �سملتهم اجلرمية، و�سوء  واأ�سبحوا جمرمني،   .. ال�ّسوء  مبخالطتهم الأ�سدقاء 

ال�سمعة لعالقتهم باأ�سدقاء ال�ّسوء .. 
رنا القراآن من اأ�سدقاء ال�ّسوء، لينقذنا من الّندم بعد فوات االأوان . ويحذِّ

ُهم ِلَبْع�ص َعُدّو �إّل �ملّتقني(. )الّزخرف  قال تعاىل : )�لأخاّلُء َيوَمِئذ َبْع�سُ
)67 /

احب النادم على �سحبته، در�سًا وموعظة لنا .. عر�س هذا  وعر�س اأمامنا قول ال�سّ
ي الُبْعد عن قرين ال�ّسوء، بعد  حبة اإىل عداوة وكراهية، ومتنِّ امل�سهد من حتّول ال�سّ

اأن كان يبتغي القرابة والعي�س معه ..
 / �لَقرين(.)الّزخرف  فِبْئ�َص  �مل�سرقني  ُبعد  بيني وبينَك  َلْيَت  يا  )قاَل 

 )38
ديق هو يف حقيقته اختيار لنوع �سخ�سّيتنا و�سمعتنا يف املجتمع،  اإذًا .. اإن اختيار ال�سّ
ورمّبا مل�سرينا يف امل�ستقبل.. فكم من انا�س اأ�سبحوا �ساحلني وناجحني يف حياتهم 
ب�سبب اأ�سدقائهم، وكم من اأنا�س خ�سروا حياتهم، وحتّملوا االأذى وامل�ساكل املعّقدة 

ب�سبب اأ�سدقائهم اأي�سا.
ويف اجلانب االآخر ثمة �سداقات رائعة ومفيدة وناجحة تقود االن�سان من جناح اىل 
جناح ناهيك عن ال�سعور النف�سي املطمئن الذي حتققه ال�سداقات اجليدة حيث 

ترتفع يف م�ستواها اىل مرتبة االأخوة احلقة، اإذ يقول املثل: 
)رب �أخ لك مل تلده �أمك( 

يف  لالن�سان  االأخ  مرتبة  اىل  ب�سداقته  ي�سل  الذي  اجليد  ال�سديق  هنا  واملعني 
ال�سراء وال�سراء.

 وهنا حتديدا تكمن اأهمية اختيار االن�سان الأ�سدقائه حيث تتطلب احلياة اأنا�سا 
ناجحني خمل�سني موؤمنني يدعمون االن�سان يف رحلته الطويلة كي يحقق ما ي�سبو 

اإليه من حياة كرمية ناجحة متميزة.

�خرت  �سديقك
 تقطف ثمار�لنجاح 
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�لب�سائع �ملحلية حتظى  قبل عقود كانت 
بوفرة �إنتاج و�أ�سعار منا�سبة ونوعية جيدة 
حتى �أ�سبحت عالمتها يف كل بيت تقريبا، 
�ل�سناعات  خمتلف  �سمل  �لأمر  وهذ� 
�لعر�ق  دخل  وعندما  و�لأجهزة،  و�ل�سلع 
مرحلة  ثم  ومن  �ملتتالية  �حلروب  نفق 
�حل�سار �لقت�سادي �ملدمر �إبان ت�سعينيات 
�لقرن �ملا�سي، ر�حت �ل�سناعات �لعر�قية 

ت�سمر ويخفت بريقها.
عقب  �لبلد  يف  جرى  �لذي  �لتغيري  وبعد 
�لنهو�ص بو�قع  �أفق  �لعام 2003 ��سطدم 
�لعنف  مبوجات  �ملحلية،  �ل�سناعات 
ورغم  �لبالد،  �سربت  �لتي  و�لإرهاب 
ولو  �إعادة  جاهدة  �لدولة  حتاول  ذلك 
�ملحلية  �لإنتاج  قطاعات  من  ي�سري  جزء 

�لتي  �لقطاعات  هذه  ومن  �لعمل،  �إىل 
قطاع  متو��سعة  بفاعلية  للعمل  عادت 
�إنتاج �ملالب�ص �جلاهزة وقد �أجرت جملة 
�لتايل  �لتحقيق  �حل�سينية(  )�لرو�سة 
للوقوف على و�قعه �حلايل و�آمال تطوره، 
وعالقته بال�سوق �ملحلية وباملُنَتج �مل�ستورد 
�خلياطة  وحمالت  مبعامل  وكذلك 

�لأهلية.
معمل �لألب�سة �جلاهزة يف �لنجف 

يربز معمل االألب�سة اجلاهزة يف حمافظة النجف 
االأ�سرف كواحد من ال�سروح االنتاجية امل�سهود لها 
بالكفاءة وجودة النوعية، ورغم �سنوات ال�سعف 
التي مير بها االقت�ساد العراقي حتاول احلكومة 

اإعادة م�ستوى العمل املعهود يف هذا املعمل..
يقول املهند�س عالء �سربي من ق�سم االإنتاج" اأن 

معامل  اأحد  النجف  يف  الرجالية  االألب�سة  معمل 
اأحدى  الن�سيجية  لل�سناعات  العامة  ال�سركة 
من  يعد  واملعادن،  ال�سناعة  وزارة  ت�سكيالت 
املعامل املهمة يف العراق، من خالل تغطية اإنتاجه 
جيدة،  وبن�سبة  املحلية  ال�سوق  حاجة  من  جلزء 
كما تتوفر فيه اإمكانية ت�سدير املنَتج اإىل خارج 
العراق، ف�ساًل عن توفريه حوايل )1670( فر�سة 

عمل.
الب�سائع  دخول  ب�سبب  اأنه"  �سربي  واأ�ساف 
امل�ستوردة وباالأخ�س الب�ساعة ال�سينية رخي�سة 
الرتفاع  بالعمل  اال�ستمرار  من  نتمكن  مل  الثمن 
اىل  يوؤدي  ما  املحلي  لالإنتاج  بالن�سبة  التكاليف 
امل�ستوردة  بالقطعة  قيا�سًا  القطعة  �سعر  ارتفاع 
االجنبية التي يكون االقبال عليها اكرث من املحلي 
باعتبارها م�ستوردة ونحن يف معمل خياطة النجف 

�سناعة �لألب�سة�جلاهزة يف �لعر�ق.. 
و�قع وطموحات  

• حتقيق:غزوان العي�ساوي-ح�سني ال�سالمي- فتحي الربيعي 
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لالألب�سة اجلاهزة ننتج ب�ساعتنا وفق املوا�سفات 
وال�سروط العالية لكن املواطن مازال ال يعي هذا 

املو�سوع.
منت�سبا   )1670( املعمل"ي�سّم  اأن  �سربي  وبنّي 
االإجازات  ب�سبب   )1443( منهم  يعمل  لكن 
حيث  االأمومة  اإجازات  ال�سيما  للبع�س  الطويلة 
عدد  من   )%84( حوايل  الن�سوي  العن�سر  ميثل 

العاملني.
يف  موظف   )200( بواقع  هوؤالء  واأ�ساف" يتوزع 
غري  و)143(  ماهرة  اأيدي   )1100( و  االإدارة 
ماهرة، ي�سكلون نحو )64.1%( من العاملني يف 
ال�سناعات الن�سيجية، و )16.3%( من اإجمايل 
عدد العاملني يف ال�سناعات الكبرية، فيما كانت 
ن�سبة اأجورهم )72%( من االأجور يف ال�سناعات 
االأجور  اإجمايل  من   )%12.3( و  الن�سيجية 

املدفوعة يف ال�سناعات الكبرية.
كذلك اأ�سهمت قيمة االإنتاج وامل�ستلزمات والقيمة 
امل�سافة بنحو )59.4%( و)58.7%( و)%64.8( 
و)%2.2(  الن�سجية  ال�سناعات  التوايل يف  على 
اإجمايل  من  التوايل  على  و)%0.4(  و)%7( 

املتحقق يف ال�سناعات.
من  نعاين  مازلنا  بالقول"  حديثه  �سربي  وختم 

جدا  الرديئة  النوعية  ذات  امل�ستوردة  املالب�س 
والتي تناف�س ال�سوق املحلي بزهد اأ�سعارها، حيث 

تقبل عليها �سرائح املجتمع الفقرية..
�أوجه �ملناف�سة.. جولة يف كربالء 

ويف جولة على حمالت اخلياطة واملهتمني بخياطة 
املالب�س يف مدينة كربالء املقد�سة التقينا احمد 
اأف�سل  اأنا  فقال"  ميكانيك،  مهند�س  الغالبي، 
اأن اأخيط مالب�سي حتى تكون على ح�سب رغبتي 
والكلفة  بع�س اخلياطني  ب�سبب عدم �سدق  لكن 
الباهظة دفعني الأن ا�سرتي امل�ستورد حيث تعددت 
امل�سادر واالأ�سعار". م�سيفا" اإن بع�س اخلياطني 
ّناع( الذين ال يح�سن  اأ�سبحوا يعتمدون على )ال�سُ
اأغلبهم ا�ستخدام القيا�سات و�سبطها، ففي كثري 
من االأحيان تكون املالب�س خمالفة للقيا�سات ما 
املالب�س  نحو  واأجته  اخلياطة  اأهجر  الأن  دفعني 

اجلاهزة".
قال"  ال�سحة  دائرة  يف  موظف  خ�سري  ح�سن 
ن�سرتي  جعلنا  اخلام  االأقم�سة  اأنواع  اختالف 
والكوري  الهندي  القما�س  هناك  الن  امل�ستورد 
وال�سيني وكلها مت�سابهة وال ن�ستطيع ان منيز بينها 
لنخيطه  ونذهب  )البزاز(  من  اخلام  فن�سرتي 
يخربنا  ولن  ان�سب  ب�سعر  القما�س  نف�س  فنجد 
اخلياط انه من �سناعة خمتلفة، فتحدث م�سكلة 

فا�سطررنا لالعتماد على الب�ساعة امل�ستوردة.
يرى" اأن مهنة اخلياطة  فاطمة )27 عاما(  اأبو 
هو  الرئي�سي  وال�سبب   2003 عام  بعد  تاأثرت 
مما  االأ�سعار  رخي�سة  اجلاهز  االألب�سة  دخول 
دفع املواطن اىل اقتناء امل�ستورد، واأ�سباب اخرى 

اإيجار  اأ�سعار  وارتفاع  الكهربائي  التيار  كانقطاع 
ما يجرب اخلياط  ولوازم اخلياطة هذا  املحالت 

اىل رفع اأجور العمل. 
واأ�ساف اأن" الكثري من اخلياطني تركوا مهنتهم 
التي يع�سقونها ومار�سوا مهنا اأخرى مثل التجارة 
وبيع االأجهزة الكهربائية” مطالبا احلكومة بدعم 
معامل �سناعة املالب�س يف �سبيل اإنعا�س االقت�ساد 
الب�سائع  على  كمركية  �سرائب  وفر�س  العراقي 

امل�ستوردة.
�خلياطون: �ملهنة يف تر�جع

يف  عملنا  كان  يقول"  الغزايل  عبا�س  اخلياط 
البدالت  خياطة  على  كبري  ب�سكل  يعتمد  ال�سابق 
الرجالية وكان هناك زخم من الزبائن، اأما االن 
فيقت�سر عملنا على خياطة املفرد من البنطلون 
والقمي�س فقط ". م�سريا اىل"  اإن البع�س القليل 
الذي  للموديل  وفقا  )بالف�سال(  يرغب  زال  ال 

يريده". 
اأما اخلياط ابو غاندي، بكربالء يقول" اإن ارتفاع 
اأعداد ال�سكان يف كربالء خالل ال�سنوات ال�سابقة 
�ساهَم ب�سكل مبا�سر يف حت�ّسن عمل اخلياطة يف 
بعد  تراجعت  املهنة  اإن  م�ستدركا"  املحافظة". 
البدالت  بتف�سيل  يتعلق  فيما  وخ�سو�سا  ذلك 
الرجالية  البدالت  ا�سترياد  ب�سبب  الرجالية 
اجلاهزة االأرخ�س ثمنا وغريها من خمتلف اأنواع 

املالب�س واأ�سكالها".
احلجيمي اأ�ساف" اإن االعتماد اأ�سبح حاليا على 

يف  �جلاهزة  �لألب�سة  معمل  يوفر 
�أكرث من 1670  �لنجف �لأ�سرف 
ويغطي  للجن�َسني  عمل  فر�سة 

ن�سبة جيدة من �حلاجة �ملحلية..
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اأو  ال�سني  من  كان  �سواء  اخلارج  من  امل�ستورد 
تركيا اأو �سورية، حيث ت�سنَّف البدالت الرتكية يف 
املرتبة االأوىل ونرى الكثري من الرجال يف�سلون 
اخلياط...  لدى  عملها  على  اجلاهزة  البدالت 
اأو الأنها  وقد يكون ذلك ل�سهولة احل�سول عليها 

اأرخ�س من )الف�سال(". 
اإقبال  اإن  جواد"  ح�سن  عبد  اخلياط  قال  فيما 
النا�س على اخلياطة �سابقا كان اأف�سل بكثري من 
االآن بحيث يطلب اخلياط موعدا قد يتجاوز اأكرث 
بدالتهم  الإكمال  زبائنه  �سهرين من  اأو  �سهر  من 
االآن  الو�سع  تغري  حني  يف  لديه،  العمل  لزخم 
حيث نرى اإقبال النا�س على املالب�س اجلاهزة يف 

االأ�سواق اكرب من االإقبال على اخلياط.
االألب�سة  بني  ال�سعر  يف  فرق  وجود  اإىل  ولفت 
امل�ستوردة الرخي�سة واأجرة البدالت التي تخاط 
حمالت  من  بالعديد  دفع  مما  اخلياط،  لدى 
اأماكن  اإىل  وتتحول  زبائنها  تخ�سر  اأن  اخلياطة 

لبيع القما�س فقط.
واأكد جواد اإن" هناك معوقات من نوع اآخر اأمام 
عمل اخلياطني منها مو�سوع الكهرباء التي تت�سبب 
يف تاأخر العمل، مطالبا احلكومة بتح�سني الطاقة 
الكهربائية وتقليل �ساعات القطع الذي حتول من 

مربَمج اإىل ع�سوائي وال معقول".
وجهة نظر جّتار �لأقم�سة..

من جانبه قال �سعد علي عبد احل�سن، وهو احد 
هناك  اإن  املقد�سة"  كربالء  يف  االأقم�سة  جتار 
اىل  ذلك  معلال  االأقم�سة".  على  �سعيفا  اإقباال 
"ارتفاع اأ�سعار االأقم�سة حيث بلغ �سعر املرت الواحد 
من القما�س الرجايل اإىل ما يناهز 12 األف دينار 

عراقي".
فهي  باأنواعها  اجلاهزة  املالب�س  اأما  واأ�ساف" 
ارخ�س من اخلياطة العادية، ولكن هناك زبائن 

ال ي�ستغنون عن )الف�سال( واخلياطة املحلية". 

اأما تاجر االأقم�سة مهدي حممد العلي فلُه وجهة 
نظر اأكرث تفاوؤاًل حيث قال" رغم اأوجه املناف�سة 
ال�سعبة مع املالب�س اجلاهزة اإال اأن لدينا مواطنني 
يحبون مواكبة كل جديد يف عامل االأقم�سة، ف�سال 
خمتلف  بيع  على  كبرية  ب�سورة  اعتمادنا  عن 
االأقم�سة على الزائرين االآتني اإىل كربالء املقد�سة 
االإيرانيني  وخا�سة  االأر�س  اأ�سقاع  خمتلف  من 
اأن  دائما  يحبون  وهوؤالء  بكرثة،  يتواجدون  حيث 
يت�سوقوا القما�س لهم والأهلهم كهدايا وبركات من 

اأر�س كربالء املقد�سة.."
يف حني تقول املواطنة �سعاد ح�سني" اإن اخلياطة 
تكلفني كثريا، فعلى �سبيل املثال لو اأردت خياطة 
بني  املال  من  الكثري  �سيكلفني  )ف�ستان(  بدلة 
عن  ف�سال  اخلّياطة  عمل  وتكلفة  القما�س  �سعر 
الوقت الطويل الذي ت�ستغرقه اخلياطة يف العمل، 

يف حني يكلِّف �سراء بدلة جديدة مبلغا اأقل ودون 
جهد وانتظار. م�سيفة اأن" ال�سيء الوحيد الذي 
املراأة  الأن  العباءة  بامل�ستوَرد هو خياطة  يتاأثر  مل 

العراقية متيزت بها وال حتب ارتداء غريها".
تاأثري �لألب�سة �مل�ستوردة على معامل 

�خلياطة يف بغد�د 
اأما يف العا�سمة بغداد فاإن حال معامل اخلياطة 
املحافظات  باقي  يف  اخلياطني  كحال  املحلية 
واأكرث ك�سادًا، فقد اأثرت موجة املالب�س اجلاهزة 
للخياطة،  بغداد  معامل  على  االأ�سعار  منخف�سة 

�خلا�ص  �لقطاع  معامل  �أغلقت 
�نقطاع  نتيجة  �أبو�بها  للخياطة 
�ملاب�ص  ومناف�سة  �لكهرباء 

�مل�ستوردة �لرديئة �لنوعية..

نعاين من كرثة �ملاب�ص �مل�ستوردة 
و�لتي  جد�  �لرديئة  �لنوعية  ذ�ت 
بزهد  �ملحلي  �ل�سوق  تناف�ص 

�أ�سعارها
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اأكرث  اأخرى  اأعمال  عن  بحثا  عّمالها  وهجرها 
جدوى..

وللوقوف على تفا�سيل هذه احلالة التقينا عدنان 
املالكي، �ساحب �سركة بيدر اخلري للخياطة، والتي 
كانت تعمل ليل نهار من اجل الوفاء مبوعد ت�سليم 
االإنتاج- ح�سب قول �ساحبها- ولكن بعد االنفتاح 
اأحيلت   2003 العام  عقب  العراق  �سهده  الذي 
اجلدوى  لعدم  التقاعد  اإىل  ال�سركة  هذه  مكائن 

االقت�سادية.
منذ  املهنة  هذه  يزاول  الذي  املالكي  واأ�ساف 
حواىل اأربعني عاما اأن" االإنتاج املحلي كان له دور 
كبري يف تغطية متطلبات ال�سوق املحلية، بل كان 
يفوق امل�ستورد جودًة لوفرة املواد االأولية وعراقة 
اأ�سبحت  الذي  احلا�سر  الوقت  بعك�س  نوعيتها، 
فيه الكهرباء واحدة من اأهم العوامل التي تعطل 

عمل ال�سركات عمومًا ومنها معامل اخلياطة".
وتابع" كما اإن اال�سترياد اأ�سبح اليوم �سهال جدا 
وغري خا�سع اإىل �سيطرة نوعية، وال ل�سريبة دخل 
اأو �سوابط مهنة، وال جمارك، وهذا االمر �سجع 

باخلياطة  �سابق  �ساأن  لهم  لي�س  ممن  الكثريين 
خالل  من  االخت�سا�س  هذا  اإىل  بالدخول 
اال�سترياد الع�سوائي الذي يعتمد على رخ�س املادة 

فقط دون اأي اهتمام بنوعيتها".
ح�سني حممد، اخلياط الذي حّوَل معمله اإىل حمل 
لبيع املالب�س امل�ستوردة قال" منيت مهنة اخلياطة 
ت�سعينيات  يف  احل�سار  فرتة  منذ  بالرتاجع 
القرن املا�سي ب�سبب �سعف الدعم، ورغم ذلك 
ا�ستمر اإنتاجنا لقناعتنا اأن االأمور �سوف تتح�سن 
م�ستقبال، لكن بعد �سنة 2003 حني بداأ التدهور 
االأمني وفتحت احلدود اأبوابها للب�سائع االأجنبية 
دون اأية �سوابط دخلت املالب�س امل�ستوردة من دون 

رقابة وال �سريبة وباأ�سعار منخف�سة جدا مما اأدى 
اإىل �سعوبة اال�ستمرار بالعمل يف معامل اخلياطة 

ب�سبب وجود فرق كبري يف االأ�سعار".
وتطّرَق اخلياط حم�سن، الذي كان يعمل يف اأحد 
معامل خياطة �سارع اخليام اإىل التيه الذي يعانيه 
مبينًا"  احلا�سر  الوقت  يف  املهنة  هذه  اأ�سحاب 
اخلياطة يف  مليئا مبعامل  كان  اخليام  �سارع  اإن 
ال�سابق، وترانا فرحني عندما كّنا ن�ساهد اإنتاجنا 
ميالأ املحالت واالأ�سواق ولكن يف الوقت احلا�سر 
اأغلقت  اأن  بعد  جديد  عمل  يف  يوم  كل  جتدين 
وتدهور  الكهرباء  انقطاع  نتيجة  اأبوابها  املعامل 
النا�س  وميل  امل�ستوردة  املالب�س  ومناف�سة  االأمن 

وان�سرافهم عنها".
ويختم حم�سن بالقول" قد ال ت�سّدق اإذا قلت لك 
باأن �ساحب املعمل كان يرجونا للبقاء حتى الليل 
م�ساعفة  اأجورا  يعطينا  وكان  الطلبيات،  الإمتام 

من اأجل العمل يوم اجلمعة يف اأحيان كثرية". 
�سجى  اأبو  امل�ستوَردة  االألب�سة  تاجر  بنّيَ  حني  يف 
اعمل  واأنا  املا�سي  القرن  ثمانينيات  منذ  اأنه" 
املعامل  مع  تعاملنا  كان  وقد  املالب�س،  با�سترياد 
املحلية كبريا جدا وا�ستمر احلال جيدا ل�سنوات،  
تالها  وما  االإيرانية  العراقية  احلرب  بعد  ولكن 
اأ�سحاب  اأغلب  ترك  قا�سية  وظروف  ويالت  من 
معامل اخلياطة عملهم واجتهوا �سوب مهن اأخرى 
يف حني خَلْت املعامل من العمال ب�سبب اإجبارهم 
النظام  اأبان حكم  القتال  الذهاب جلبهات  على 

البائد".
وتابع اأبو �سجى" اأنه وبعد التغيري يف العراق ُفتحت 
اأبواب التجارة مع العامل على م�سراعيها، ومبا اأن 
اأغلبية املجتمع ت�ستح�سن االأ�سعار املنخف�سة فقد 
الرخي�سة  املنا�سئ  �سوب  التجار  نحن  اجتهنا 
وخا�سة  النا�س  اأغلبية  حاجيات  لتوفري  �سعيا 

حمدودي الدخل والفقراء".
التجار  من  العديد  اأن  ُقلت  اإن  �سرًا  اأخفيك  وال 
دول  يف  للخياطة  معامل  فتحوا  قد  العراقيني 
املواد  رخ�س  م�ستِغّلني  �سوريا،  وخا�سة  اجلوار 
الكهرباء  ووفرة  العمال  اأجور  وانخفا�س  االأولية 

وبالطبع ا�ستتباب االأمن".

�لعديد من �لتجار �لعر�قيني فتحو� 
�جلو�ر  دول  يف  خياطة  معامل 
وخا�سة �سوريا، م�ستِغّلني رخ�ص 
�أجور  و�نخفا�ص  �لأولية  �ملو�د 
�لعّمال ووفرة �لكهرباء و��ستتباب 

�لأمن.
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�مل�ست�سرقون
و�لتحامل على �لإ�سالم
)لمن�ص( �إمنوذجا

حتدثنا �سابقا عن اأحد امل�ست�سرقني وخدمته لالإ�سالم وهو �سري توما�س 
ووكر اآرنولد، واليوم نتحدث عن نقي�سه هرني المن�س )1937-1862( 
احلاقد على االإ�سالم وامل�سلمني، وبغية ت�سليط ال�سوء على مثل هوؤالء 

احلاقدين هو باب)اعرف عدوك(.
 واأعتقد اأن هوؤالء امل�ست�سرقني املغر�سني ي�سكلون اأحد اأهم االأ�س�س ملا 
و�سلت اإليه االأمور يف الوقت الراهن )اال�سالمفوبيا- اأي رهاب االإ�سالم 
واالإ�سالم،  الغرب  بني  العالقة  العثار يف  وو�سع حجر  منه(  واخلوف 

وكذلك ب�سبب ما جنته اأيدي من يح�سبون على االإ�سالم.
لبناين  اجلن�سية  فرن�سي  املولد  بلجيكي  م�ست�سرق  المن�س       هرني 
وكان   ،)2001 الثانية  الطبعة  املي�سرة-  العربية  االإقامة)املو�سوعة 
يف  النزاهة  اإىل  تاما  افتقارا  »يفتقر  االإ�سالم  �سد  التع�سب  �سديد 
البحث واالأمانة يف نقل الن�سو�س وفهمها« وهو من مناذج امل�ست�سرقني 
الذين مل يدخروا جهدا يف حماربة االإ�سالم والبحث بني اوراق التاريخ 
ال�سوداء يف �سبيل و�سم االإ�سالم بها وجعلها ال�سفة املالزمة لالإ�سالم 
واإبعاد االأذهان والباحثني عن ال�سور النا�سعة للدين االإ�سالمي وف�سله 

على االإن�سانية جمعاء. 
ويقول عنه حممد كرد علي »اإّن المن�س ن�سر اأخطاءه واأكاذيبه يف دائرة 
املعارف االإ�سالمية، ومن عمله حتريف اآيات القراآن، وحذف ما ال يروقه 
من كتب امل�سلمني وخلط االآيات القراآنية باأبيات ال�سعر، وجعل االأحاديث 
اعني  الو�سّ كتب  من  اخلرافات  واإيراد  بع�سهم،  كالم  النبوية من 
ا�سني مدعًيا اأّنها منقولة من كتب الثقات االأثبات«،  وقد وردت  والق�سّ
انتقادات الأعماله هذه على اأيدي م�ست�سرقني اآخرين من قبيل امل�ست�سرق 

فاييت وغريه.
يف  الي�سوعيني  كلية  يف  واجلغرافية  للتاريخ  معلما   1897 عام    عني 
عام  ويف  عام1907،  ال�سرقية  الدرو�س  معهد  يف  اأ�ستاذا  ثم  بريوت، 
اإدارة جملة )امل�سرق(  االأخري يف  بعد وفاة  لوي�س �سيخو  1927 خلف 

وهي جملة ف�سلية كان ي�سدرها الي�سوعيون يف بريوت.
  وكانت كتابات المن�س تتمحور حول حموري)ال�سرية النبوية و بداية 
كتب  حيث  اأخرى،  موا�سيع  يف  ثانوية  كتابات  وله  االأموية(  اخلالفة 
يف ال�سرية النبوية كتبا هي: )مهد االإ�سالم( و)مكة ع�سية الهجرة(
الهجرة(  قبل  العربية  اجلزيرة  و)غربي  الهجرة(  ع�سية  و)الطائف 
هذه  يف  وكان  العربية(.  اجلزيرة  غربي  يف  االإ�سالم  قبل  و)املعابد 

املوا�سيع جمرد ناقل ملا كتبه الباحثون قبله.
 فيما كتب المن�س خم�سة كتب اأخرى تتعلق بالنبي )�سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم( وفاطمة الزهراء)عليها ال�سالم( وتاريخ ال�سرية. وهي: )القراآن 
وال�سنة؛ كيف األفت حياة حممد( و)هل كان حممد اأمينا؟( و)ع�سر 
حممد وتاريخ ال�سرية( و)فاطمة وبنات حممد: تعليقات نقدية لدرا�سة 
ال�سرية( و)احلكومة الثالثية من اأبي بكر وعمر واأبي عبيدة(. ويف هذه 

املجموعة يك�سف المن�س عن كل حتامله واأحقاده على االإ�سالم. 
وقد زعم اأن القراآن هو م�سدره الوحيد يف كل ذلك وانه جتنب كل كتب 
ودون  جزافا  اآراءه  يلقي  وهو  معينة،  لغايات  مو�سوعة  الأنها  احلديث 
دليل، ومل يكن مطلعا على التاريخ كما كان االأمر مع بع�س الباحثني 
من اأمثال كولدت�سيهر وغريه، على اأن اأب�سع اأفعاله هي اإ�سارته لبع�س 
الهوام�س دون اأن يكون لها وجود، كما اأنه كان يلوي الن�س ليا خبيثا من 

اأجل توجيهه الوجهة التي يريدها.
كتب:  �ستة  المن�س  كتب  فقد  االأموية،  الدولة  حول  كتاباته  عن   اأما 
و  اأبيه(  بن  )زياد  و  يزيد(  )خالفة  و  االأول(  معاوية  عن  )درا�سات 
)معاوية الثاين( و )ودرا�سات عن ع�سر االمويني( و)خالفة مروان 
اال�سالم،  على  احلقد  بدافع  االأمويني  متجيد  يف  بالغ  وفيها  االول(، 

وذلك بتربير جرائم االمويني عامة ويزيد خا�سة.

   د.حميد ح�سون بجية

يف  جهد�  يدخرو�  مل  �لذين  �مل�ست�سرقني  مناذج  من  -هو 
حماربة �لإ�سالم 

-�أن �أب�سع �أفعاله هي �إ�سارته لبع�ص �لهو�م�ص دون �أن يكون 
�أجل  من  خبيثا  ليا  �لن�ص  يلوي  كان  �أنه  كما  وجود،  لها 

توجيهه �لوجهة �لتي يريدها
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  �لقدوة �ل�ساحلة..
َمن؟ 

برتبية  االهتمام  على  احلنيف  االإ�ــســالم  حثنا 
اأبنائنا تربية �ساحلة تقوم على اأ�س�س من التقوى 
واالأخالق الفا�سلة وعلى االأمر باملعروف والنهي 
االأخــالق  هــذه  االأبــنــاء  يتعلم  ولكي  املنكر،  عــن 
الفا�سلة احلميدة ويرتبون تربية اإن�سانية فالبد 

من اأن تكون لهم قدوة �ساحلة يقتدون بها..
االأخالق  لالأ�سف  فيه  �سعفت  زمــان  يف  والأنــنــا   
واالإن�سانية وا�ستفحلت قوى ال�سر والظالم وطغى 
مكر ال�سيطان، ومن املوؤكد اأن ل�سخ�سية القدوة 
دور كبري يف بناء ال�سخ�سية االن�سانية، فقد اآثرنا 
هذا  احل�سينية(  )الرو�سة  حتقيق  يف  نركز  اأن 
على كيفية اأن جنعل الأبنائنا واعزا ذاتيا لالإقتداء 
باالأئمة وال�ساحلني، عرب جتارب واقوال النا�س 
وما يرونه امنوذجا ناجحا يف كيفية تن�سئة االبناء 
القوية  �سخ�سيتهم  وبناء  ال�سوي  الطريق  على 
اىل  الرامية  الدعوات  بوجه  ب�سالبة  تقف  التي 
وعقائده  اخالقه  على  والق�ساء  املجتمع  تف�سيخ 

اال�سالمية. .
تقول ال�سيدة حنان عبد احل�سني 27 عاما،« منذ 
نعومة اأظفار اأوالدي زرعت يف قلوبهم حب االإمام 
عن  لهم  احكي  دائما  وكنت  ال�سالم  عليه  علي 

�سجاعته واإن�سانيته وحبه للفقراء وكرمه ورعايته 
لليتامى واالأرامل ومدى تقواه وتعّبده، فكنت اروي 
اأن اجعلهم يقروؤون  واأحــاول  لهم الق�س�س عنه 
الكتب التي حتتوي �سريته عليه ال�سالم، فعلمتهم 

بهذا اختيار اأنبل واأرقى قدوة عربية واإ�سالمية«.
زوج  من  اأف�سل  ومــن  حنان،«  ال�سيدة  وتت�ساءل 
البتول وابن عم الر�سول ووالد �سيدي �سباب اأهل 
اجلنة، َمن اأف�سل ممن هو ق�سيم النار واجلنة، 
والذي لواله ما خلقت النار ليميز اهلل حمبيه من 
املعادين له. وتوؤكد قائلة« اإن اأوالدي االآن واحلمد 
و�سيام  �سالة  من  الفرائ�س  على  يواظبون  هلل 

اإ�سافة اإىل الزيارات الدائمة. 
�لإمام �حل�سني �لقدوة �ل�ساحلة 

و�لنموذج �لأمثل
عاما،«  الر�سا 45  عبد  نوال  ال�سيدة  تقول  فيما 
اأبــي عبد اهلل احل�سني عليه  اأف�سل من  ال يوجد 
العاملني  عّلَم  الــذي  فهو  الأبنائنا،  قــدوة  ال�سالم 
ان�سان  من  عجبي  ويــا  للباطل،  ال  يقولون  كيف 
ي�سمع عن ثورة احل�سني عليه ال�سالم وال يتمنى اأن 
يكون قدوته ومثاله االأ�سمى؟. وهو من �سرخ يوم 

عا�سوراء قائال )هيهات منا الذلة(«.

ت�سيف نوال،« نعم لقد ربيت اأوالدي منذ طفولتهم 
على اإحياء طقو�س عا�سوراء احل�سني عليه ال�سالم، 
وكنت دائما احكي لهم عن االإمام احل�سني وعن 
ثورته واهدافها النبيلة وعن معاين ت�سحيته وما 
واأخالق  ان�سانية عالية  معاٍن  نه�سته من  حملته 
واحلمد  واليوم  اأعدائه،  مع  حتى  فذة  ا�سالمية 
هلل جنيت ثمار ما زرعت فاأوالدي ع�ّساق للح�سني 
وبناتي ملتزمات باحلجاب والفرائ�س االإ�سالمية 
وهم جميعا تربوا على التقوى وخوف اهلل يف ال�سر 

والعلن.
�أبناوؤنا �أمانة يف �أعناقنا..

يف  اأمانة  االأبناء  يقول،«  عاما   33 �سالح  موعود 
اأعناق االآباء واالأمهات لذا يجب توجيههم توجيها 
�سحيحا وتربيتهم على حب ال�ساحلني واالقتداء 
بهم، وخري قدوة للنا�س جميعا حبيب رب العاملني 
وخامت املر�سلني ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه وعلى 
يقتدي  قــدوة  خري  فهو  الطاهرين،  الطيبني  اله 
بها الب�سر م�سداقا لقوله تعاىل )وانك لعلى خلق 
رحمة  اإال  اأر�سلناك  )ومــا  تعاىل  وقوله  عظيم( 
للعاملني(، لذا فهو القدوة املثالية لكل الب�سر ولي�س 
فقط للم�سلمني فقد اأر�سل رحمة لكل االأمم ولكل 

�لأبناء �أمانة يف �أعناق �لآباء و�لأمهات لذ� يجب توجيههم توجيها �سحيحا وتربيتهم على 
حب �ل�ساحلني و�لقتد�ء بهم

حتقيق: اإ�سراء مهدي

وملاذ�؟كيف؟
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  �لقدوة �ل�ساحلة..

العاملني.
من جانبه يقول معتمد فار�س 35 عاما،« ال يوجد 
االإن�سية  احلــوريــة  وموالتنا  �سيدتنا  من  اأف�سل 
فاطمة الزهراء �سالم اهلل عليها كقدوة لبناتنا، 
وال يوجد اأف�سل من الر�سول واالأئمة االثنا ع�سر 

كقدوة الأبنائنا«.
وي�سيف معتمد: يجب تربية  بناتنا على التم�سك 
باحلجاب اقتداء بالزهراء �سالم اهلل عليها، ولكي 
ن�سمن تربية �ساحلة لبناتنا يجب اأن نربيهن على 
حب الزهراء عليها ال�سالم والتم�سك باأخالقها 
وف�سائلها وتعليمهن اأحاديثها، كما يجب علينا اأن 
نربي اأوالدنا على اأخالق اأئمتنا املع�سومني �سالم 
الر�سول الكرمي حممد  اأخالق  اهلل عليهم وعلى 

�سلى اهلل عليه واآله و�سلم«.
علي ح�سني 22 عاما يرى: اأن التعّلم يف ال�سغر 
لو  واأوالدنـــــا  بناتنا  وان  احلــجــر  على  كالنق�س 
البيت �سالم اهلل عليهم  اأهل  اأخــالق  تربوا على 
واتخذوهم قدوة لهم ل�سُلَح حال املجتمع كثريا، 
باالأخالق  للتم�سك  الــيــوم  حاجتنا  ا�ــســد  فما 
البيت  اأهــل  اأخــالق  وهي  ال�سحيحة  االإ�سالمية 
اأخالق الر�سول وعلي وفاطمة واحل�سن واحل�سني 

عليهم جميعا اأف�سل ال�سالة وال�سالم«.
وي�سيف علي،« ما اأ�سد حاجة املجتمع اليوم الأبناء 
ال�سالم،  عليها  الــزهــراء  قدوتهم  تكون  وبنات 
تدر�س  ملناهج  كثريا  نفتقد  نحن  احلقيقة  ويف 
اأهل  واإن�سانية  اأخالق  الأبنائنا وحتمل يف طياتها 
البيت عليهم ال�سالم.. يجب اأن يتعلم االأوالد يف 
املدار�س ويف الكتب املدر�سية حتديدا ق�سة حياة 

اأهل البيت وكفاحهم واأخالقهم وت�سحياتهم..
�أهمية �لقدوة �ل�ساحلة..

الباحثة االجتماعية حنان العبيدي تقول يف هذا 
ال�سدد،« اأن اتخاذ قدوة �ساحلة لالأبناء وتربيتهم 
على اأخالق ومبادئ هذه القدوة من اأهم االأ�س�س 

التي تقوم عليها الرتبية ال�ساحلة«.
�سوياقائما  جمتمعا  اأردنــا  اإذا  العبيدي:  وتو�سح 
على اأ�س�س تربوية �سحيحة فيجب اأن تكون القدوة 
اأن  خا�سة  واأولــويــاتــه،  مقوماته  اأهــم  ال�ساحلة 
املجتمعات العربية واالإ�سالمية لالأ�سف اليوم باتت 
مقلِّدة للغرب ب�سكل كبري، مما يجعل عودتنا اإىل 
اأخالقنا العربية واالإ�سالمية اأمر �سروري، وَمن 
اأف�سل من اأهل بيت الرحمة والنبوة.. البيت الذي 

نزل فيه الوحي ليكونوا قدوة الأبنائنا وبناتنا«.

وختمت العبيدي حديثها متمنية،« اأن يربي االآباء 
اأهل  اأخـــالق  على  وبناتهم  اأوالدهـــم  واالأمــهــات 
البيت عليهم ال�سالم، وتعريفهم بهم، فُهم �سفينة 
النجاة للموؤمن وذريته يف الدنيا واالآخرة، وطوبى 
ملجتمع يرتبى اأبناوؤه على ع�سق اأهل البيت )عليهم 
واأفكارهم  ومبادئهم  اأخالقهم  ال�سالم(وعلى 

البناءة والقيمة والراقية.
ويف اخلتام فان من يدر�س حياة ال�سعوب واالمم 
ا�سباب  مقدمات  يف  يجد  واملتقدمة  الناحجة 
جناحها وجود قدوات لهم ي�ستذكرونهم وي�سريون 
كان قدوات  وقد  لهم،  الذي خّطوه  نهجهم  على 
اعطت  �سعوبهم  لكن  عاديني  انا�سا  االمم  تلك 
وجعلتهم  وا�سعا  اهتماما  وجتاربهم  اأفكارهم 
النجاح،  اىل  الدنيوية  م�سريتهم  يف  لها  نربا�سا 
و�سمات  �سفات  لها  فاإن  اال�سالمية  قدواتنا  اأما 
وفكرا واأخالقا وجتارب ومعطيات ربانية ال تقبل 
البطالن وال الزلل، فما اأحوج اأمتنا اىل االقتداء 
بهم، للفوز بالدنيا واالخرة، ليكونوا لنا خري وقاء 
اأيها  من اخلطاأ، تطبيقا ملا قــال  عز وجــل: )يا 
وقودها  نارا  واأهليكم  اأنف�سكم  قوا  اآمنوا  الذين 

النا�س واحلجارة ... (.

كي ن�سمن تربية �ساحلة لبناتنا يجب �أن نربيهن على حب �لزهر�ء عليها �ل�سالم و�لتم�سك 
باأخالقها وف�سائلها
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�لفنان �لت�سكيلي 
�ساحب �حمد
�ساهد على فرتة ما... يف كربالء

ونحن  االإبــداع  واّلدة  تعترب  التي  املدينة  كربالء هذه 
للفنان  جديدة  ميالد  �سهادة  ت�سديق  حمل  يف  االآن 
مدينة  من   1947 مواليد  احمد  �ساحب  الت�سكيلي 
اأظافره  نعومة  منذ  املدينة  اأخــذتــه  الـــذي  كــربــالء 
لقبتي  كــان  كما  اأهلها  وب�ساطة  اأزقــتــهــا  واأده�سته 
االإمام احل�سني واأخيه العبا�س عليهما ال�سالم و�سور 
زائريهما رافدا مهما يف بلورة �سخ�سيته وا�سقاطها 
على فنه، اإذ راَح يتاأملهما ويفكر يف اأدق تفا�سيلهما 
حتى اأ�سبح الفنان االأول يف الهيام بنقل معاملهما وقد 
خّلد فرتة ال�ستينات باأعماله الت�سكيلية، متخذا اأ�سلوبا 
خا�سا به، من خطوطه واألوانه تعرف اأنها تنتمي اإىل 
فيها  مــرارة تخنق  الفنان �ساحب احمد وهي حتمل 
عربة املتلقي مِلا كانت متر به تلك املدينة من ويالت 
واعتقاالت من قبل النظام الدكتاتوري  حتى 
ووثيقة  �ــســاهــدا   اأ�سبحت 
وخمتومة  ــدقــة  مــ�ــس

لتلك الفرتة.
التي  االأ�ــســبــاب  ومـــن 
احمد   �ساحب  جعلت 
طريقا  لــنــفــ�ــســه  يــ�ــســق 
تبنيه  هـــو  بـــه  خــا�ــســا 
وهي   اأال  حقيقية  لق�سية 
كــربــالء مبــا حتــمــلــه من 
وع�سق  وداللــــــة  قــد�ــســيــة 
ـــيـــة والــــهــــام، ومل  وروحـــان
الفن  اإرهـــا�ـــســـات  ــه  جتــرف

ومدار�سه واجتاهاته فقد اتخذ الفن و�سيلة ليعرّب به 
عن ق�سيته، و�سافر اإىل بغداد يف تلك الفرتة وح�سل 
على البكالوريو�س يف فن طباعة الكرافيك، و�سارك يف 
اغلب املعار�س يف تلك الفرتة  بعد اأن اختمرت جتربته 
التي  وفاحت رائحة امل�سك والعنرب من خالل االأزقة 
االأولية  وتخطيطاته  لوحاته  يف  وي�سيدها  يبنيها 
ليج�سد عليها ر�سوماته املذهلة، الرائعة يف ب�ساطتها 

واختزالها ومعناها. 
ر�سما  كانت  �سواء  احمد،  اأعمال �ساحب  ويف معظم 
ال�سعبية عن  اأو حفرا تبدو ذاكرته مليئة باحلكايات 
والعباءات  والبكاء  بال�سواد  املت�سحة  املدينة  هــذه 
وال�سنا�سيل واالأزقة والق�س�س والتاريخ.. هاجر اإىل 
اأمريكا لتكملة درا�سته يف لو�س اأجنلو�س عام 1982، 
فربع الفنان يف فن الكرافيك واأقام عالقات بالو�سط 
اأ�سهر  يف  للكرافيك  حفارا   وعمل  االأمريكي  الفني 
اأ�سادوا  الذين  اأمريكا   يف  اأ�ساتذته  من  بدفع  م�سغل 
بفنه ونظرته احلادة يف التقاط االأ�سياء والتعبري عنها 

بكل ب�ساطة واختزال.
بعد عودته من اأمريكا تفّرَغ لر�سم الق�س�س واحلكايات 
ال�سعبية ليهيم يف ال�سواحي واالأزقة الباردة هربا من 
لهيب احلر العراقي املزعج، متاأمال وم�ستذكرا اأ�سماء 
�سخو�سها ومناقبها التي �سكلت مو�سوعا اأثريا وممتعا 
يف ذاكرته. ومير �ساحب ب�سمت وهو يرى املدينة التي 
كونت عوامله واأ�سلوبه وقد اأ�سبحت اكرب مركز جتاري 

يف العراق.. 
تاأمل  على  عالية  قدرة  احمد  �ساحب  الفنان  امتلك 

• يعدها: اجمد حميد الكعبي
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لوحةمن لوحات  �لفنان �لت�سكيلي �ساحب �أحمد وتظهر فيها �ل�سنان�سيل �لكربالئية  باألو�نها وت�سكيالتها �ملختلفة

ومن  متعددة  واإن�ساءات  خمتلفة  اإيقاعات  جت�سيد  على  بقدرته  واأدواتــه  اأ�سكاله 
منظور خمتلف حتى كاأنك ترى فيلمًا �سينمائيا اأمامك من زوايا عدة ، ورغم تعدد 
اأنها �سديدة االختزال والتعبري حيث حتت�سد اخلطوط بكل ن�سجها  اإال  تكويناته 

وتعددها. 
اأما األوانه فهي م�ستمدة من جمال املدينة العتيقة وما يحيطها من ب�ساتني الفاكهة 
حيث كّون عامله االأبدي الذي مازال يتغنى به رغم الزحام وقلة احلركة، برغم هذا 
ترى اأعماله �ساجة باحلركة والديناميكية مع اإن اأبعاده حم�سو�سة وتكون اأجمل اإذا 

�ساحبها تعليق للفنان وت�سميته ل�سخو�سها واأزقتها. 
يف ق�سم اآخر من اأعماله ن�ساهد الكثري من اخلطوط وكاأنه يرتك للم�ساهد حرية 
التعبري مع ما يتنا�سب من خطوط واألوان واأ�سكال، واأما يف اأعمال احلفر فتوحي 
اأعماله وكاأنها ن�سجت من قطعة �سجاد اأو ن�سيج اإ�سالمي قدمي، مّرر عليها الفنان 
ذة باأكرث من تكنيك ومعاجلة  حرفا هنا اأو زخرفا هناك اأو حتى اإ�سارة وهي منفَّ

كما هو احلال يف اأعمال احلفر على الزنك، التي ال تفرتق كثريا عن روحية 
تخطيطا ته. 
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�لنانو تكنولوجي.. �سحر �مل�ستقبل 

فناء  ثالوث  اأنه  تكنولوجي(  النانو  علم  اجلينات،  علم  الكمبيوتر،  )علم 
الرفاهية  بعماد  البع�س  ي�سفها  بينما  البع�س-،  يراه  كما   – االإن�سانية 
للجن�س الب�سري يف امل�ستقبل القريب، ورغم حداثة هذه العلوم الثالثة، اإال 
يحتمل اخلري  ذو حدين  �سالح  فهو  قرنيه،  وكحال  اأحدثها،  هو  االأخري  اإن 

وال�سر يف اآن واحد.
اإن م�سطلح )النانو تكنولوجي( يعني )التقنية ال�سئيلة(، ولكننا يف احلقيقة 
نتكلم هنا عن تقنية غاية يف ال�ساآلة وال�سغر، فالنانو ي�ساوي )10-9( جزء 
األف مرة من  من مليار جزء من املرت،  اأي اأن النانو اأ�سغر بـ )80.000( 
قطر �سعرة اإن�سان، بتعبري اأخر اإن حجم النانو كحجم كرة القدم ن�سبة اإىل 

حجم الكرة االأر�سية.
دريك�سلري(  )اأريك  الريا�سياتي  االأمريكي  العامل  يد  على  العلم  هذا  بداأ 
التكوين" عام  "حمركات  كتابه  اأ�سدر  العلم، عندما  لهذا  الفعلي  املوؤ�س�س 
هذا  وتطور  تكنولوجي،  النانو  لعلم  احلقيقية  البداية  يعترب  والذي   ،1986
العلم بوقت اأكرث من مذهل لي�سبح عدد العلماء العاملني يف هذا املجال يف 
اأمريكا وحدها 40.000 عامل، تقدر ميزانيتهم بـ )األف مليار دوالر( �سنويًا 

اأو اأكرث.
ا�ستحداث  ال�سغر" هي  "فائقة  التقنية  تكنولوجي" اأو  "النانو  مهمة  "اإن 
املواد  لهذه  ميكن  والذرات،  اجلزيئات  م�ستوى  على  جديدة  مواد  وتركيب 
النظيفة  واملياه  بالطعام  املتعلقة  العاملية  للم�ساكل  احللول  توفري  اجلديدة 
معلوماتية  تقنيات  وتوفري  الفتاكة،  االأمرا�س  ومعاجلة  والطاقة،  والوقود 

وات�ساالت متطورة. 
اإن خ�سو�سية هذا العلم نابعة من  خ�سو�سية القوانني التي حتكمه، و�سعوبة 
فهمه تكمن حداثته، واخليال اخل�سب الذي نحتاجه لفهمه، ولكن ميكن لنا 

بناء ت�سور عنه من خالل تطبيقاته العملية.

 ( فيزيائية  خ�سائ�س  ذات  تكون  )النانو(  بحجم  التي  االأ�سياء  فمثاًل، 
درجة ان�سهار، خوا�س مغناطي�سية، اللون وغريها( تختلف عن خ�سائ�س 
االأ�سياء الكبرية من املادة نف�سها، مع االحتفاظ بنف�س لرتكيب الكيميائي، 
فالذهب مثاًل عن�سر خامل، كمايل، عند حتويله اإيل اأجزاء �سغرية )نانوية 
احلجم(، تتغري خ�سائ�سه، بحيث ي�سبح قادرًا على التعرف على اخلاليا 
ال�سرطانية، فيتفاعل مع اخللية ال�سرطانية داخل ج�سم الكائن احلي ويحدث 
ومي�سًا خا�سا داخل اخللية امل�سابة متيزها عن اخللية ال�سليمة – التي تبدو 
بامت�سا�س  )النانوية(  الذهب  مادة  تقوم  وعندها   .- املجهر  حتت  داكنة 
�سوء الليزر الذي ي�سلط عليها بعد و�سولها اإىل اخللية امل�سابة وحتوله اإىل 

حرارة تذيب اخللية ال�سرطانية دون امل�سا�س باخلاليا ال�سليمة.
اأي�سًا اأ�ستطاع الربيطاين "مايكل بريت�سرد" اأن ي�سمم فلرت ميكن ملئه مباء 
باإخراج ماء نقي متاما خايل من  الفلرت  – من بركة مثاًل - فيقوم  ملوث 

الفريو�سات والبكترييا.
وتعتمد فكرة هذا الفلرت على اأن البكترييا والفريو�سات ال يقل حجمها عن 
25 نانو مرت، فاإذا ا�ستطعنا اأن ن�سنع م�سامات م�ساحتها 10 نانو مرت، فهذا 
يعني مرور جزيئات املاء فقط، دون اجلزيئات والكائنات االأخرى، وبالتايل 

ح�سولنا على ماء نقي.
اأخذنا  واإذا  تكنولوجي،  النانو  تقنية  بف�سل  الفلرت  هذا  يف  حدث  ما  وهذا 
لرتين  ويزودنا مبعدل  وهو  دوالر،   460 الواحد  الفلرت  �سعر  االعتبار  بنظر 
التي  التكلفة  وانخفا�س  وال�سهولة  الرفاهية  مدى  نعلم  �سنتني،  ملدة  لليوم 

يوفرها علم النانو تكنولوجي.
جزيئات  فالنانو  لالأ�سعة،  امل�سادة  واملراهم  التجميل  مواد  يف  كذلك 
كلها ويبقى   UV م�ستخدمة يف هذه املراهم حتجب االأ�سعة فوق البنف�سجية

املرهم يف الوقت نف�سه �سفافا.
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التوقيت ال�سيفي هو تغيري التوقيت الر�سمي 
عقارب  تقدمي  يتم  حيث  ما،  منطقة  يف 
ال�ساعة بـ 60 دقيقة يف بداية الربيع؛ وذلك 
ال�سيف  يف  الر�سمي  الدوام  اأوقات  لتبكري 

عندما تزداد �ساعات النهار.
االمريكي  الرئي�س  طرح  1784م  عام  يف 
)التوقيت  فكرة  فرانكلني  بنجامني 

يف  اإال  يتم،  مل  تطبيقها  اأن  اإال  ال�سيفي(، 
اأثناء احلرب العاملية االأوىل، "حيث اأجربت 
الظروف البلدان املتقاتلة على وجود و�سائل 
جديدة للحفاظ على الطاقة، فكانت اأملانيا 
وتابعتها  ال�سيفي  التوقيت  اأعلنت  اأول بالد 

بريطانيا بقليل".

�لتوقيت �ل�سيفي.. ملاذ�؟

ود�عًا ملحقات �حلا�سوب..

ما �أ�سل �لعالمة @ �مل�ستخدمة 
يف �لربيد �للكرتوين؟

كامري� كب�سولة لك�سف 
�أمر��ص �جل�سم

بعك�س ما يعتقده الكثريون، فظهور رمز@ 
لي�س مرتبط بع�سر االنرتنت.

 d و   a حرفني  اندماج  ناجت  هو   )@( فـ 
امل�سكلني حلرف اجلر الالتيني ad، مبعنى 
 at لدى، وهو نف�س املعنى امل�ستخدم للرمز

يف اللغة االنكليزية. 
الربيد  يف  الرمز  هذا  ا�ستخدام  وجاء 
اإر�سال  بدون تغري معناه، فعند  االلكرتوين 
فاأنت   haider@yahoo.com اإىل  اإمييل 
تر�سله اإىل haider  لدى مزود خدمة االأميل 
ممثاًل  اليوم  الرمز  هذا  وا�سبح   .yahoo

لع�سر االنرتنت والعامل االفرتا�سي.

ال�سّبان يف  االأطباء  فريق عمل من  ا�ستطاع 
عليها  اأطلق  �سغرية  كب�سولة  �سنع  مو�سكو 
كامريا  على  حتتوي   )Landysh( اأ�سم 
تلتقط �سورتني يف الثانية ملدة ثمان �ساعات 
حاجة  ال  ف�سالت  الكب�سولة  بعدها  لت�سبح 
لها، يف حني تخزن ال�سور يف جهاز ا�ستقبال 
ت�ساعد  اأن  الكب�سولة  �ساأن  ومن  خارجي. 
ت�سخي�س  على  الباطنية  االأمرا�س  اأطباء 
خالل  من  املر�سى،  منه  يعاين  ملا  دقيق 

التجول يف املعدة واالأمعاء.
ا�ستخدام  الطبيب  يتجنب  الطريقة  وبهذه 
املنظار التقليدي، والكامريات ذات االأنبوب 
احلنجرة  داخل  اإىل  يدفع  الذي  املثبت 

وي�سبب للمري�س اآالمًا جمة.
لي�ست  الكب�سولة  هذه  اأن  من  الرغم  وعلى 
االأوىل من نوعها، اإال اأنها �ستكون اأقل تكلفة، 
واأكرث �سرعة اإر�سال البيانات اإىل املختربات 

املركزية.

تكنولوجيا  يف  خمت�سون  علماء  عن  نقل 
الربجميات اأن اال�ستغناء عن لوحة املفاتيح 
جدا  قريب  اأمر  بات  وال�سا�سات  والفاأرة 
االإن�سان  بني  التفاعلي  الع�سر  بدخول 
للنقر  االأ�سبع  ي�ستبدل  عندما  واالآالت، 
عن  البحث  من  وبدال  الفاأرة،  عن  عو�سًا 
نظام  �سيقوم  مفاتيح  لوحة  على  االأحرف 
�سوتي بطباعة الكلمات التي تنطق بها على 

ال�سا�سة اأمامك.
معهد  يف  يو  يف  جي  مركز  واأكدت مديرة 
جورجيا للتكنولوجيا قولها اإن الفاأرة �ستكون 
مع  للب�سر  التفاعلي  الع�سر  �سحايا  اأوىل 
املفاتيح  لوحة  وفاة  �ستتاأخر  بينما  االآالت 
تعلم  لن ترغب يف  النا�س  ال�سيء الأن  بع�س 

تقنيات جديدة. 

املتعلق  املفهوم  اأن  العلماء  من  عدد  ويعترب 
االإن�سان  بني  التوا�سل  يف  احلواجز  باإزالة 
البناء  من  والبد  للغاية  مهم  والكمبيوتر 
عليه لتطوير اأنظمة امل�ستقبل التي لن تربط 

الب�سر مبجموعة مفاتيح واأزرار. 
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احلقيقة االأوىل: حكاية اأغلبنا �سمعها وعادة على هياأة اقرتاح 
من  كوبا  تناولت  اإذا  بالربودة  ت�سعر  اأن  "ت�ستطيع  �سديق:  من 
ال�ساي ال�ساخن" )�سدق اأو ال ت�سدق(، اأن يخربك اأحد بزيادة 

حرارة منزلك لي�سبح اأكرث برودة.
االأمر لي�س م�سحكًا متامًا، "فاملنطق وراء هذا االدعاء هو منطق 
قوانني الديناميكا احلرارية"، التي ت�سري اإىل اإن ال�ساي ال�ساخن 
ال�سيطرة  مبراكز  يدفع  ما  وهذا  ج�سمك،  حرارة  درجة  يرفع 
احلرارية يف الدماغ على تفعيل االآليات الكيميائية والفيزيائية 
اأواًل،  التعرق  زيادة  خالل  من  املرتفعة،  احلرارة  هذه  خلف�س 
وثانيًا تو�سع االأوعية الدموية القريبة من اجللد، واندفاع الدم 
اإليها من جميع اأنحاء اجل�سم، حيث ت�ساهم يف تبخر العرق من 
درجتني  مبعدل  حرارة  خف�س  اإىل  يوؤدي  وهذا  اجل�سم،  �سطح 

تقريبًا من كل اجللد، ملدة خم�سة ع�سر دقيقة. 
احلقيقة الثانية: �سرب ال�ساي بعد الطعام يوؤدي لع�سر اله�سم، 

بع�س  مع  احلديد  يتفاعل  حيث  احلديد،  امت�سا�س  واإعاقة 
اجلهاز  على  ي�سعب  معقدة  مادة  وتكوين  ال�ساي  مكونات 
االأكل  بعد  ال�ساي  ب�سرب  ين�سح  لهذا  امت�سا�سها؛  اله�سمي 

مبدة ال تقل عن 2/1 �ساعة على االأقل.
احلقيقة الثالثة: يقلل من خطر اال�سابة بال�سرطان، حيث تعمل 
م�سادات االأك�سدة، والتي منها مادة )الفالفونويد( املوجودة يف 
ال�ساي، على معادلة اجلذور احلرة. واجلذور احلرة عبارة عن 
جزيئات تنتج من التفاعالت احليوية داخل اجل�سم، - الكثري 
ال�سرطان  اأمرا�س  اإىل  وتوؤدي  القلب  على  تاأثريات  لها  منها- 

وبع�س االأمرا�س الوراثية االأخرى.
احلقيقة الرابعة: �سرب كوب واحد من ال�ساي ميكن اإن يح�ّسن 
الذاكرة وين�سط اجلهاز الع�سبي، حيث تعمل مادة الكافيني التي 
تعطل ن�ساط االأنزميات الدماغية امل�سوؤولة عن �سعف الذاكرة.

حترير  اإىل  يوؤدي  ال�ساي  غليان  اإن  اخلام�سة:  احلقيقة 
وا�ستخال�س مادة "التانني" امل�سرة باالأن�سجة الداخلية، ولهذا 

ين�سح باإعداد ال�ساي على نار هادئة.
االأحمر  هو  ال�ساي  ل�سراب  لون  اأف�سل  اأن  ال�ساد�سة:  احلقيقة 

الفاحت ولي�س البني الغامق.
باحثون  وجد  االأ�سنان، حيث  على  املحافظة  ال�سابعة:  احلقيقة 
يف  املوجودة  املكونات  بع�س  اأن  االأمريكية  األينوي  جامعة  يف 
ال�ساي تهاجم البكترييا ال�سارة يف الفم، حيث توؤثر – مكونات 
املواد  امل�سوؤول عن حتويل  البكتريي  االإنزمي  على  هذه  ال�ساي- 

ال�سكرية اإىل مادة �سمغية ت�سّو�س االأ�سنان.

ملاذ� ن�ستخدم �مل�ساد �حليوي ملدة 
�أ�سبوع على �لأقل؟

امل�ساد احليوي هو عبارة عن كائنات حية 
البكترييا  تهاجم  بكتريية،  اأو  فريو�سيه 
املري�س  ا�ستعمال  وبعد  عليها  لتق�سي 
للم�ساد مدة يومني يح�س بتح�سن وهذا 
التح�سن ناجت عن �سعف البكترييا ولي�س 
العالج  املري�س  ترك  واإذا  متاما،  موتها 
اأنه ي�سعر بتح�سن فان  بعد يومني بحجة 
البكترييا التي اأ�سعفها امل�ساد قد ت�سرتد 
امل�ساد  اأجزاء  وتهاجم  من جديد  قوتها 

احليوي.

ملاذ� يظهر حب �ل�سباب؟

بالتغريات  ال�سباب  حب  ظهور  يتعلق 
الهرمونية امل�ساحبة لفرتة البلوغ، حيث اإن 
اإفراز الغدد الدهنية اأو )االأكيا�س الدهنية( 
اإىل  يوؤدي  ما  يزداد،  الب�سرة  يف  املوجودة 
وتكوين  الب�سرة  �سطح  على  الدهون  تر�سب 
اإفراز املزيد من الدهون، وهذا  طبقة متنع 
الدهنية،  االأكيا�س  فتحة  �سد  اإىل  يوؤدي  ما 
الكي�س  داخل  بالتجمع  الدهون  فتبداأ 
الدهني، الذي ينتفخ ويت�سخم مكونًا )حب 

ال�سباب(.

�سبع حقائق عن �ل�ساي:
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ما هي ح�سو�ت �لكلى؟

قام فريق من جامعة اأمريكية بزراعة اأن�سجه 
رئوية ا�سطناعية يف فئران، وقامت بوظيفة 
على  احليوانات  و�ساعدت  احلقيقية  الرئة 
متجدد. باأوك�سجني  دمها  واإمداد   التنف�س 
اأجناز  مع  بالتزامن  االجناز  هذا  وجاء 
جهازًا  طّوَر  هارفارد  بجامعة  لفريق  اآخر 
ومواد  ب�سرية  اأن�سجة  من  جدًا  �سغري  رئويًا 
لل�سموم  اختبار  كاأداة  ال�ستخدامه  �سناعية 
جديدة. عقاقري  اآثار  معرفة  اأو   البيئية 

الدرا�ستان  فاأن  رويرتز  وكالة  وبح�سب 
االأن�سجة  ت�سنيع  يف  التقدم  اأوجه  تربز 
�سناعية  مواد  الباحثون  فيها  ميزج  التي 
طبيعية. اأع�ساء  مثل  لتعمل  ب�سرية   بخاليا 

وقالت الدكتورة لورا نيك�سلون من جامعة ييل 
التي ن�سرت درا�ستها يف دورية �ساين�س “هذه 
خطوة مبكرة يف جتديد اخلاليا لرئات كاملة 
نهاية  يف  ولالإن�سان  حجمًا  اأكرب  حليوانات 

املطاف.«

جناح زر�عة �أن�سجة رئوية

تن�ساأ ح�سى الكلى من االأمالح واملعادن املوجودة يف البول التي تلت�سق مع 
بع�سها البع�س، وتكوين ح�سى "�سغرية" داخل الكلى اأو اجلهاز البويل، 
امل�سرب  كرات  مثل  كبرية  اأو  الرمل  حبة  مثل  �سغرية  تكون  اأن  وميكن 

واأكرب.
ما الذي ي�سبب ح�سى الكلى؟

تت�سكل ح�سى الكلى عند حدوث تغيري يف التوازن الطبيعي للمياه واالأمالح 
واملعادن، وغريها من املواد الكيميائية املوجودة يف البول، التي ميكن اأن 
واحلام�س  اليوريك  حم�س  مثل  ح�سى  ت�سكل  اإىل  ن�سبها  اختالل  يوؤدي 
وممار�سة  ال�سوائل  كمية  انخفا�س  اإن  وكذلك  )ال�سي�ستني(،  االأميني 
يزيد  اأن  ميكن  املفقودة  ال�سوائل  تعوي�س  دون  من  الريا�سية  التمارين 
لتكون  قابلية  لديهم  تكون  النا�س  وبع�س  الكلى،  تكوين ح�سى  من خطر 
احل�سيات القلوية وذلك المتالك اأج�سامهم قابلية على امت�سا�س كميات 
اأ�سافية من الكال�سيوم، والذي من املفرت�س اأن يطرح مع البول، ولكنه قد 

يتبلور بع�س الكال�سيوم قبل اأن يغادر اجل�سم م�سكاًل ح�ساة كلوية.
ما هي اأعرا�س ح�سى الكلى؟

ح�سى الكلى غالبا ال ت�سبب اأمل اأثناء وجودها يف الكلى، لكنها ميكن اأن 
ت�سبب اآالم مفاجئة حادة اأثناء انتقالها من الكلى اإىل املثانة، حيث تكون 
البطن يف  الظهر، ويف  اأ�سفل  وت�سنج يف  �سديد  اأمل  االأعرا�س على هيئة: 
منطقة اخل�سر. وكذلك دم يف البول، ويف حالة وجود التهاب يف امل�سالك 
البولية مع احل�سى، عندها قد تكون هناك حمى وق�سعريرة، وعليه يجب اأن 

يتم نقل املري�س اإىل الطبيب فورا.
ما هو عالج ح�سى الكلى؟

البولية من تلقاء نف�سها للخروج مع  معظم ح�سى الكلى جتتاز امل�سالك 
البول، وخ�سو�سًا مع تناول وفرة من ال�سوائل، وهناك عدة عوامل ممكن 
اأن تزيد من �سعوبة نزول احل�سى تلقائيًا، منها: حجم ال�سخ�س، ت�سخم 

يف الربو�ستات، احلمل، وكذلك حجم احلجر، فاحلجر الذي حجمه 5 ملم، 
لديه فر�سة 20% للمرور، اأما الذي حجمه 9-10ملم، فنادرًا ما متر من 
تلقاء نف�سها، حيث يتم عالجها دوائيًا، اأو جراحيًا، وقد انت�سرت تقنيات 

حديثة منها التفتيت بوا�سطة الليزر اإىل قطع �سغرية وخروجها مع البول.
كيف ميكن منع ح�سى الكلى من التكون؟

ال�سبب االأكرث �سيوعا حل�سى الكلى هو عدم �سرب ما يكفي من املياه، حاول 
اأن ت�سرب ما يكفي من املاء للحفاظ على البول نظيفًا )حوايل 8 اإىل 10 
وامل�سروبات  وال�سبانخ  املاحلة  االأطعمة  وجتنب  يوميا(،  املاء  من  اأكواب 
الغازية والقهوة، واأثبتت الدرا�سات اأن اال�ستهالك املنتظم لع�سري الليمون 
اإذ  البول،  وحجم  والبوتا�سيوم  ال�سرتيت  وحمتوى  احلمو�سة  درجة  يزيد 
ت�ساعد الزيادة يف ن�سبة م�ستويات ال�سرتيت اإىل الكال�سيوم يف منع تبلوره 

وتن�سيط طرحه يف البول.
جتنب االأغذية الغنية بالربوتني )اللحوم(، حيث ي�ساب الذين يعتمدون يف 

غذائهم على اللحوم ب�سكل اأكرب.

احل�سى يف احلالب 

الكلية 

املثانة 
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�لنور هناك يف �ملع�سكر �لثاين
يدفعني للتخّل�ص من عتمة هذ� �جلور 

ولذلك �أجدهم عازمني على قتل �ل�سم�ص كي يدوم لهم 
ليل �ملذلة 

ولذلك كان �ل�سوت �لذي �سمعتُه عند حماّت �لكوفة 
يدفعني لل�سوؤ�ل 

ُر باجلّنة و�أنا �أقاتل �أبا �لأحر�ر  كيف �أب�سَّ
لذلك قّررُت �أن �أحمل هوية كل حرٍّ عرب �لأجيال �ل�سالفة 

و�لقادمة
و�آتيه باألف عذر 

كي  �أنال �ل�سهادة بني يديه، وهي حياة
قلُت �ساأ�سقي فر�سي 

وتذّرعُت بعط�سي

�أنا �إليه �ساأنتمي  
�أح�س�ْسُت �أّن �سباح �لعا�سر
من حمرم هو كل �سباح 

و�أّن كّل ظامل عا�ص
�أو �سيعي�ص هو �بن �سعد

 و �بن �جلور و�لظلم و�لهتك 
ولذلك �لتحقت بركب مولي �حل�سني

ووقفت بني يديه لأعلن توبتي عن غفلتي 

�حلّر بن يزيد �لرياحي   

• ن�س و ر�سوم: اأجمد حميدالكعبي 
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ْحُب �حلق وو�سعوين بني يديه  حملني �سَ
وبي رمٌق ما ز�ل يتو�ّسُل �ل�سهادة 

م�سَح �أبو �لأحر�ر وجهي 
قائا:

�أنت �حلرُّ كما �سّمتَك �أّمك حّرً�
يف �لدنيا و�سعيد�ً يف �لآخرة 

وع�سَب ر�أ�سي بع�سابة 
ليبقى هذ� �لدّم �ساهد�ً على 

هول م�ساب �آل �لبيت وقيمة �لفد�ء و�لت�سحية لهم

كنت �أرى �حل�سني �أمامي حلظتها
�أكرب من �لدنيا كلها 

��ستاأذنُت �سيدي للقتال
و�سرُت للقوم �أ�ستميلهم للحق 
حتى جاء �لرّد نباًل ل ترحم 

فارجتزُت:
�إيّن �أنا �حل�ّر وماأوى �ل�سيِف

�أ�س�رب يف �أعناقكم بال�س�يِف
عن خرِي َمن حلَّ باأر�ِص �خليِف
�أ�س�ربكم ول �أرى من ح�يِف

وبعد ��ست�سهادي..



�سيدي..
يا موالي..

حتاَم يبقى اأمل الت�سرب
يحفر عميقاً يف االأفئدة؟

وهذي االأ�سواق.. 
القلوب املجروحة تعت�سر �سغاف 

بحرب االأيام
وحرابها 

با�ستطالة اآماد املاأ�ساة ؟ 
واإالم َيبقى احلنني 

يف احلدقات الدامعة 
الأزوف حلظة الفرح الغامر

بعر�س االأر�س
واأمل الرتقب

خلال�س  
البد اآت...اآت؟!

وتظل حتلم باليوم املوعود
 حـــــني يــــطــــل الــــفــــجــــر اجلــــديــــد 

القادم

البازغ ال حمالة
من قلب العتمة

حلظة.. 
يحني...
املوعد..

وياأزف اأوان النهو�س
فتغدو �ساعة اأثقل على الظاملني
من كل اأزمان التجرب والطغيان

املظلومني.. على 
املمتدة طويال عرب التاريخ
امل�سمخ الوجه بدم االأبرياء

املظلومني ودموع 
 �سيدي..

يا موالي..
 عيون ولهى بالع�سق..

بالهوى ومتيمة 
بالوالء ومتطهرة 

يرتقرق فيها الدمع الثائر
وهي ترنو �سوقاً 

ال�سفق �سوب 
ناحية اأفق احلياة الغربي

متو�سلة هلل بوجاهتك
اأن ي�سهل خروجك

ويعجل فيه..  
اإليك ومتوجهة 

اأن تنقذها 
مما حاق بها من الويالت
واألـّم بها من اآالم اجلراح

ولكي تكتحل املقل
بروؤية بهاء الوجود 

يف الغّرة احلميدة 
 والطلعة الر�سيدة

بل وكل جماله االأخاذ
جم�سد يف كيان اإن�سان

واأي كيان ؟!
يعك�سه ويل اهلل االأعظم

الزمان؟! و�ساحب 

عر�ص �لأر�ص
• طالب عبا�س الظاهر
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 على حممد و�آل حممد .. �للهم �سلِّ
اَعِة َويف  َلواُتَك َعَلْيِه َوَعلى اآباِئه يف هِذِه ال�سَّ �َسِن �سَ ِة ْبِن احْلَ جَّ َك احْلُ َالّلـُهمَّ ُكْن ِلَوِليِّ
َك َطْوعًا  رًا َوَدلياًل َوَعْينا َحّتى ُت�ْسِكَنُه َاْر�سَ ُكلِّ �ساَعة َوِلّيًا َوحاِفظًا َوقاِئدًا َونا�سِ

َعُه فيها َطوياًل .. برحمتك يا اأرحم الراحمني تِّ َومُتَ
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