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احل�شني �ِشعرًا فبكى واأبكى َع�ْشرًا ُكتبْت لهم اجلّنة، وَمن اأن�شد يف احل�شني �ِشعرًا فبكى واأبكى خم�شًة ُكتبت لهم اجلّنة، وَمن اأن�شد يف احل�شني �شعرًا فبكى واأبكى 
موع ِمقدار َجناح ُذبابة كان ثوابه على اهلل، ومل َير�َض له بدون اجلّنة. واحدًا ُكتبْت لهما اجلّنة، وَمن ذكر احل�شني عليه ال�شالم عنده فَخرج ِمن عينه ِمن الدُّ

 يف ف�سل من يقول ال�سعر يف المام احل�سني



• بقلم:رئي�ض التحرير

ا ُدِفَنْت زمانا  َّاإنَّ احلقيقَة ر
َهْت ر�سوُمها اأو �ُسو

بفعل هباِت العوا�سف
لكّنها يوما ً �سُتجلى 

لُتزيَح الرتَّهات
• • •

ولرا حّل  الظالُم لأدهر                            
ما.. الفجر ُ �سياأتي  لكنَّ

اإنُه ل بدَّ اآت
و�سيجلو  الظلمات.. وي�سو الب�سمات

• • •
را الآمال ماتْت عنَد بع�ِس ال�سعفاء

بغٍدٍ يحمُل طيبًا وهناء 
لكنما.. 

يقطُة احلق �ستاأتي، رغَم طوٍل من �سبات
وي�سم الكوَن كف عادلٌ 

ليموَت الظلُم يف كل مكان 
و�سيحيا اخلري ُ يف كل احلياة

• • • 
را ِع�سنا طوياًل

خلَف ق�سباِن ال�سجون 
حتت نري الظاملني

و�سيا املجرمني 
اإمنا 

رايُة احلق �ستظهر
لتقوَد ال�سابرين

نحو َ فجِر الأمنيات
اإنه 

ل بد 
اآت
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اقرأ في هذا العدد



اأعرا�سنا يف امليزان

رغم اأفق احلرية الرحب الذي دخله العراق بعد زوال 
الطاغية عام 2003 اإل اأن الواقع ال�شيا�شي والأمني 
والقت�شادي .....    

مع التاأمل قلياًل يف املمازجة بني الن�ض والإعجاز، 
ميكننا الوقوف على جوانب مهمة يف دلئل احلجة 
الإلهية، وكيف كان لهما دور

اآثار النهج الإ�سالمي

كما اأن املوؤمن عزيز ينبغي اأن تكون الأمة اأمة عزيزة، ولكن 
كيف وما معنى اأن تكون الأمة عزيزة؟ ومبعنى اأخ�ض كيف 
ت�شري الأمة الإ�شالمية اأمة عزيزة؟،

كما اأن املوؤمن عزيز ينبغي اأن تكون الأمة اأمة عزيزة، ولكن 
عّزة الأّمة

يف الفرتة التي اأعقبت �شقوط النظام ال�شابق تاأ�ش�ض ق�شم 
الإعالم من �شمن امل�شتجدات يف العتبة احل�شينية املقد�شة 
ملا لالإعالم من دور ريادي يف ن�شر الفكر الإ�شالمي           

ال�سعبة الإدارية يف ق�سم الإعالم

يحثنا ديننا احلنيف على �شرورة مراعاة اأمور �شرعية 
واجتماعية واأخالقية عديدة عند �شروعنا بالدخول يف 
ق�شية اختيار الزوج

برز عرب عدة قرون عن�شر ي�شيد باأهمية البقيع الغرقد 
كونها اأر�ض مباركة املوقع، تعي�ض على جنبات املدينة 
النبوية.
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مة وزوار   البقيع: قبور مهدَّ
  حتت احل�سار 



اقرأ في هذا العدد



وانق�شت  والربكة،  اخلري  رم�شان  �شهر  اأيام  انتهت  وقد  اأما 
املغفرة  ورجاء  الدعاء  واأريج  القراآن  بعبق  لة  املحمَّ لياليه 
والر�شوان، لي�شتقبل املوؤمنون يف م�شارق الأر�ض ومغاربها عيد 
ت بربكة  الفطر املبارك وقد امتالأت اأعينهم باألق الطماأنينة وقرَّ

الأجر والثواب اجلزيل.
فاإن  الذاكرة  ِعداد  �شهر رم�شان يف  اأيام  اأ�شبحت  وقد  والن 
يف  عليه  دَرجنا  ما  على   احلفا علينا  يحتم  احلنيف  ديننا 
تلك الأيام من املواظبة على فعل اخلري والبذل يف �شبيل اهلل 
وقراءة القراآن والتحّلي بالأخالق الطيبة، متجاِوزين الإ�شاءات 

لني ال�شعاب م�شتب�شرين باخلري.. متحم
اإل ان اأفراح العيد املطّرزة بب�شائر الب�شمة والأمان والحت�شاب 
عند اهلل ل تلبث اأن يلّفها احلزن بعد عدة اأيام حيث ت�شاِدف 
ذكرى هدم قبور اأئمة البقيع عليهم اف�شل ال�شالة وال�شالم 
الثامن من �شوال  الأليمة على يد الآثمني من التكفرييني، يف 
الإ�شالمي،  التاريخ  يف  اأ�شود  يوما  ُتعّد  والتي  هـ   1344 عام 
لتعبريه عن ا�شتمرار الكراهية ومنهج التكفري والإق�شاء لدى  
تعاليم  الإن�شانية وعن  املعاين  البعد عن  بعيدة كل  �شاذة  فئة 
الإ�شالم ال�شمحاء، ف�شال عن تناق�شها مع جميع القيم، فهي 
ومع  الإ�شالمية،  القيم  ومع  الذات،  مع  التناق�ض  حتمل طابع 

احلالة احل�شارية وواقع الأّمة الإ�شالمية وتاريخها...
املكرمة  مكة  يف  موجودة  ال�شحابة  بع�ض  مراقد  كانت  لقد 
واملدينة يف اأيام الر�شول �شلى اهلل عليه واآله ومل ياأمر بهدمها 
اأو نهى عن زيارتها، بل ُعّدت جزءًا من ال�شعائر املهمة، اإل اأن 
احلقد الدفني للوهابية اأبى اإل اأن يتج�ّشد �شّرًا على قبور اأئمة 
اأهل البيت عليهم ال�شالم بالإزالة والَطم�ض، حيث ُهِدَمت قبور 
ال�شالم،  عليه  ال�شجاد  والإمام  ال�شالم،  عليه  احل�شن  الإمام 
ال�شالم،  عليه  ال�شادق  والإمام  ال�شالم،  عليه  الباقر  والإمام 
ف�شال عن هدم قبور العديد من خرية ال�شحابة والتابعني من 

املوؤمنني واملوؤمنات.
اإننا اإذ نحتفي بعيد الفطر املبارك متمّنني للم�شلمني الرفاهية 
ذكرى  اىل جعل  اأخرى  من جهة  ندعو  والزدهار  وال�شتقرار 
هدم قبور البقيع منا�شبة للعمل اجلاد وعلى خمتّلف ال�شُعد 
نري  من  وتخلي�شها  املقد�شة  ال�شواهد  تلك  بناء  اإعادة  نحو 

الظاملني...
يف  النظر  لإعادة  فر�شة  العيد  جعل  تعاىل  اهلل  فاإن  واأخريا 
الأخوة  اأوا�شر  تاأ�شيل  نحو  بينهم  فيما  امل�شلمني  عالقات 
ومباد وحدة ال�شف ال�شالمي ونبذ اخلالفات والعمل على 
تقوية اأوجه التفاق وجعلها منطلقًا ملكافحة التطرف والت�شدد 

الدخيل على الإ�شالم.

�سّوال
 فرحة مل تكتمل

م�سائل �سرعية     




اأحكامنا على الآخرين كيف نطلقها؟
ُتدير عالقاتنا باأفراد املجتمع من حولنا اأحكام �شخ�شية 

�شادرة من ميول واعتقادات نعتربها اأولويات عند �شروعنا 
مبد ج�شور الثقة ...

كان مهرجان ربيع ال�شهادة الثقايف العاملي ال�شاد�ض 
حمطة مهمة للقاء الأخوة املوؤمنني يف دول العامل املختلفة 

والتعرف على ما �شورته خميالتهم ....

املوؤمنون يف اخلار.. م�ساهدات واآراء

كثريًا ما ن�شمع كلمة )الرّب بالوالدين( يف الن�شو�ض املقّد�شة 
مثل القراآن الكرمي والأحاديث املاأثورة عن اأهل بيت الع�شمة 

)�شلوات اهلل عليهم اأجمعني(

كثريًا ما ن�شمع كلمة )الرّب بالوالدين( يف الن�شو�ض املقّد�شة 
مثل القراآن الكرمي والأحاديث املاأثورة عن اأهل بيت الع�شمة 

)�شلوات اهلل عليهم اأجمعني(
مثل القراآن الكرمي والأحاديث املاأثورة عن اأهل بيت الع�شمة 

)�شلوات اهلل عليهم اأجمعني(
مثل القراآن الكرمي والأحاديث املاأثورة عن اأهل بيت الع�شمة 

هل اأنت  بار  بوالديك؟

دعبل اخلزاعي واحد من اأملع �شعراء احلقبة لعبا�شية الأوىل، 
وقد ا�شتطاع هذا ال�شاعر اأن ينق�ض ا�شمه يف ذاكرة الأجيال على 

الرغم من   

                   ِدعبل اخلزاعي جمٌد �سعري

�شقطت بغداد بيد الحتالل املغويل على يد هولكو التتار ويف 
تلك الفرتة مل تنعم بغداد بالهدوء والأمان الأمر الذي جعل 

احلركة العلمية فيها غري م�شتقرة   

املحقق احللي نربا�س العلم
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�سّوال
فرحة مل تكتمل



برعاية رئي�ض ديوان الوقف ال�شيعي ال�شيد �شالح احليدري اأقام الديوان 
وبالتعاون مع وزارة ال�شحة ندوة �شحية.

اآدم  الديوان  يف  الإ�شالمي  والإعالم  العالقات  دائرة  عام  مدير  وقال 
الدكتور علي  الديوان بح�شور  قاعة  اأقيمت على  الندوة   اإن    القري�شي
امل�شاجد  اأئمة وخطباء   الديوان وجمع غفري من  رئي�ض  نائب  اخلطيب 

واحل�شينيات يف بغداد.

الوعي  ن�شر  اأكد يف كلمته على �شرورة  اإن اخلطيب   القري�شي واأ�شاف 
الندوة  اأن   مو�شحا  .للمواطنني ال�شحية  التو�شيات  وتقدمي  ال�شحي 
�شهدت كلمات من قبل اأطباء  حما�شرين من وزارة ال�شحة اأكدوا فيها 

.على اأهمية مراعاة اجلانب ال�شحي من كل زواياه اجل�شدية والنف�شية
ممثلي  اأجاب  كما  امل�شاركني،  قبل  من  هادفة  نقا�شات  الندوة  و�شهدت 

وزارة ال�شحة على الأ�شئلة التي ُطرحت من قبل احلا�شرين.

الوقف ال�سيعي يقيم ندوة 
للتوعية ال�سحية 

افتتحت  ال�شيعي  الوقف  ديوان  رئي�ض  احليدري  �شالح  ال�شيد  برعاية 
اجلديدة  البناية  الأ�شرف  النجف  حمافظة  يف  ال�شيعي  الوقف  مديرية 

ملدر�شة ثانوية وابتدائية �شيدة الن�شاء )عليها ال�شالم(.
ال�شيخ  بح�شور  مت  الفتتاح  حفل  ان  باملديرية  اإعالمي  م�شدر  واأو�شح 
الدكتور علي اخلطيب نائب رئي�ض الديوان وال�شادة م�شت�شاري حمافظ 
عام  مدير  وال�شيد  والأوقاف  والقانون  الرتبية  ل�شوؤون  الأ�شرف  النجف 
الدائرة الإدارية واملالية �شعد احمد مو�شى  وال�شيد كمال الف�شلي مدير 

الأوقاف يف املحافظة وجمع غفري من منت�شبي املديرية. 
واأ�شاف امل�شدر اإن ال�شيخ اخلطيب  ك�شف يف كلمته خالل حفل افتتاح 

النجف  مبحافظة  العدالة  حي  يف  والكائنة  للمدر�شة  اجلديدة  البناية 
اإن الديوان ب�شدد حتويل املدار�ض التي حققت ن�شب جناح متميزة اإىل 
مدار�ض منوذجية وان �شماحة ال�شيد رئي�ض الديوان قد اأو�شى بت�شكيل جلنة 
عليا من الكادر املتقدم يف الديوان ملتابعة العملية الرتبوية واأي�شًا متابعة 
ن�شاطات املدار�ض من اجل النهو�ض بالعملية الرتبوية وامل�شتوى التعليمي 
لفتًا اإىل اإن اللجنة اأو�شت بتحويل املدار�ض التابعة للوقف ال�شيعي التي 
حققت ن�شب جناح متميزة اإىل مدار�ض منوذجية موؤكدًا اإن من اأولويات 
عمل الديوان للفرتة القادمة هو الرتكيز على دعم التعليم �شواء يف اإن�شاء 

بنايات للمدار�ض او النهو�ض مب�شتوى الكادر التدري�شي.

الوقف ال�سيعي يفتتح البناية اجلديدة

ملدر�سة �سيدة الن�ساء )عليها ال�سالم( للبنات 
يف النجف الأ�سرف

 ديوان الوقف ال�شيعي/ دائرة العالقات 



�سم املخيم احل�سيني رقد 
الإمام احل�سني عليه ال�سالم

لتحديد  الدرا�شة  ت�شتمر 
اخلا�ض  الت�شقيف  �شكل 
املطهر  احلرم  ب�شطح 
ال�شريفة  القبة  وحميط 
املوؤمنني)عليه  اأمري  ملرقد 
اأ�شبح هناك  اإذ  ال�شالم( 
ت�شور وا�شح من قبل �شعبة 
والت�شاميم يف  الدرا�شات 
الهند�شية  ال�شوؤون  ق�شم 

والفنية يف العتبة العلوية املقد�شة لبدائل ونوع الت�شقيف املقرر اقامته.
 يذكر اأن من املقرر اأن يكون الت�شقيف لهذه املناطق مبادة الكي اأ�ض بان وب�شكل 
مقو�ض مع حلا ترك م�شافة مرتين عن القبة ال�شريفة لبقاء هيكلها ظاهرًا 
التي  الرواق  فوق  املوجودة  الثمانية  الرئي�شية  املناور  على   واحلفا اجلو  من 
ال�شم�ض من  اأ�شعة  حتافظ بدورها على دافعات الهواء وخطوط الكهرباء من 
جهة، واظهار املكان باملظهر الالئق باملنظر اجلوي لها، على ان هنالك خيار ثان 

.composit aluminum للت�شقيف باإ�شتخدام الواح الـ

اأعلن نائب الأمني العام للعتبة احل�شينية املقد�شة عن البدء مب�شروع تو�شعة 
املنطقة املحيطة بالعتبة احل�شينية املقد�شة. وان الأمانة العامة للعتبة با�شرت 
مت  والتي  املحيطة،  البنايات  بع�ض  ا�شتمالك  مت  اأن  بعد  التو�شعة،  باأعمال 

�شراوؤها موؤخرا.
واأ�شاف ال�شيد )اف�شل ال�شامي( " اإن العتبة اأخذت على عاتقها ا�شتمالك 
الأبنية، وذلك عن طريق جلنتني �شكلتا لهذا الغر�ض، وهي اللجنة التخمينية 
وجلنة ال�شراء. و ان اخلطوة الأوىل للم�شروع �شيتم من خاللها اإزالة الأبنية 
املخيم احل�شيني مبرقد  ل�شم  ال�شدي  بن مظاهر  �شارع حبيب  الواقعة يف 
وا�شعة  م�شاحات  وفتح  الأبنية  اإزالة  بوا�شطة  ال�شالم  عليه  احل�شني  الإمام 

لتخفيف زخم الزائرين عن منطقة مابني احلرمني املطهرين".
وتابع ال�شامي " ان ما قامت به العتبة احل�شينية املقد�شة من اعمال تو�شعة 
للمنطقة املجاورة لل�شحن ال�شريف، والتي ت�شمى باحلائر احل�شيني، لتتعار�ض 
مع هذا امل�شروع. كون الخري يحتاج اىل فرتة زمنية طويلة تتجاوز 10 �شنوات. 
يف الوقت الذي اأ�شبحت فيه املدينة ل ت�شتوعب الأعداد املتزايدة من الزائرين 

الذين يفدون للمدينة املقد�شة. 

املحلية  ال�شركات  اإحدى  مع  املقد�شة  للعتبة احل�شينية  العامة  الأمانة  وقعت 
عقدين لتجهيز ون�شب وت�شغيل �شالمل وم�شاعد كهربائية مل�شروعني مهمني 
هما م�شروع املجاميع ال�شحية قرب املخيم احل�شيني وم�شروع تو�شعة احلائر 

احل�شيني املقد�ض، وبقيمة جتاوزت مليون دولر.
واأو�شح م�شوؤول ق�شم امل�شاريع الهند�شية يف العتبة احل�شينية املقد�شة ان قيمة 
دولر  األف   )45( بلغت  ال�شحية(  املجاميع  مب�شروع  )اخلا�ض  الأول  العقد 
لتجهيزها بـ)4( �شالمل 
العقد  اما  كهربائية. 
الثاين )اخلا�ض مب�شروع 
تو�شعة احلائر احل�شيني 
قيمة  فكان   ) املقد�ض 
الف   )982( العقد 
ب�شالمل  لتجهيزه  دولر 
كهربائية  وم�شاعد 

عدد)6(.

الأيام  ت�شهد  ال�شرف  النجف  املقد�شة وحمافظة  العلوية  العتبة  بني  بالتعاون 
القليلة القادمة اإر�شال وفد متخ�ش�ض اإىل اأملانيا حيث مقر ال�شركة امل�شنعة 

ال�شريف  النبوي  احلرم  يف  موجود  هو  ملا  امل�شابهة  الهيدروليكية  للمظالت 
ال�شرف  النجف  قامت حمافظة  وقد  املقد�شة.  العلوية  العتبة  لتن�شيبها يف 
باإبالغ العتبة العلوية املقد�شة بوجود تخ�شي�شات لدعم هذا امل�شروع، الذي 
مت رفعه من خالل هيئة التخطيط واملتابعة للمحافظة ومتت امل�شادقة عليه 
فنيًا، ومت ا�شتح�شال املوافقات ال�شولية لذلك، على اأن يكون امل�شروع م�شروع 
ح�شري بال�شركة الملانية خل�شو�شية امل�شروع، وقد متت املوافقة على اأن يحال 
هذا امل�شروع اىل ال�شركة مبا�شرة، ومن املوؤمل اأن يدخل مرحلة التنفيذ خالل 
هذا العام من خالل جهود م�شرتكة بني هيئة اعمار املحافظة والعتبة العلوية 

اإكمال املخططات الأولية لت�سقيف 
�سطح احلرم الطاهر وحميط القبة 

ال�سريفة

اإر�سال جلنة خمت�سة اإىل اأملانيا للتباحث 
حول م�سروع املظالت الهيدروليكية يف 

ال�سحن احليدري ال�سريف
توقيع عقدين لتجهيز �سالمل كهربائية 
خلدمة زوار الإمام احل�سني عليه ال�سالم

 



ندوة حول م�سروع 
حلوم املراد

و�سول �سيارات حديثة 
خلدمة الزائرين

مدار  على  ولياًل،  ظهرًا  اأبوابه  املقد�شة  الر�شوية  العتبة  م�شيف  يفتح 
ال�شنة، ل�شت�شافة الزّوار وال�شيوف، اإذ يح�شر املدعّوون يف هذا املكان 
املبارك.. من كّل الطبقات والفئات الجتماعية، حيث جتد فيهم الفقري 
والرثّي، الرجل واملراأة والطفل، العربي والعجمي.. وهم يترّبكون بتناول 
م لهم بُيمن الإمام الر�شا عليه ال�ّشالم وبركته،  هذا الطعام الذي ُيقدَّ
داعني اهلل تعاىل بال�شفاء، ومتو�ّشلني اليه بوجاهة الإمام عنده. وكثريًا 
ما يحمل غري قليل من الزائرين املدعّوين معهم �شيئًا من الطعام اإىل 

اأهلهم ومر�شاهم اإذا عادوا اإليهم.
ويتفاوت عدد ال�شيوف بتفاوت ف�شول ال�شنة، فيتزايد عددهم يف ف�شل 
ال�شيف ويف منا�شبات الزيارة اخلا�شة يف طيلة العام، ويقّل يف ف�شل 
ح�شب  على  م  وُيقدَّ ُيطهى  الذي  الطعام  نوع  كذلك:  ويتفاوت  ال�شتاء. 

اختالف الف�شول.
الزائرين  فاإّن  املبارك..  امل�شيف  هذا  يف  الطعام  تناول  اىل  اإ�شافة 
من  �شيء  منها  ق�شم  يف  �شغرية  اأكيا�ض  لهم  م  ُتقدَّ ما  عادًة  املدعّوين 
الرز، ويف ق�شم اآخر منها �شيء من امللح، كانت اإدارة امل�شيف قد اأعّدتها 
للزائرين ليحملوه معهم اىل َمواطنهم طلبًا لل�شفاء والربكة.. وخا�شة 

للزائرين الذين َيِفدون من اخلارج.
يقع م�شيف العتبة الر�شوية يف الوقت احلا�شر داخل جمموعة مباين 

العتبة، يف مبنًى يتاأّلف من ثالثة طوابق.
بامكانات جيدة وخدمات منا�شبة ل�شت�شافة �شيوف  ز  وامل�شيف جمهَّ
اإدارة  اأُحلق به م�شلخ لذبح الأغنام، ُت�شرف عليه  العتبة املقد�شة. وقد 
اللحوم  حلفظ  ُت�شَتخدم  كبرية  دة  جمم على  يحتوي  وهو  ال�شحة. 

الإ�شافية ريثما يحني موعد الوجبة التالية.
واأن متويل امل�شيف وتاأمني نفقاته يعتمد على ما يقّدمه بع�ض الزائرين 
تطّوعًا اأو نذرًا يف الدرجة الأوىل، وعلى موارد النذور الأخرى بالدرجة 

وي�شتقبل  الثانية. 
الر�شا  الإمام  م�شيف 
يوم  كل  ال�ّشالم  عليه 
�شيف.  اآلف   3 حوايل 
ال�شتاء  اأيام  عدا  ما 
اإذ ي�شل هذا  الباردة، 
العدد فيها اإىل حوايل 
انه  كما  الألفني. 
يوميًا  الطعام  يقّدم 
�شخ�ض   700 حلوايل 
وخدمة  موّظفي  من 

العتبة املقّد�شة.

عقدت يف العتبة الكاظمية املقد�شة ندوة مفتوحة ملنت�شبي العتبة حول امل�شروع 
ال�شتثماري اخلا�ض مبنتوج حلوم ودجاج املراد.

 وتراأ�ض الندوة احلاج فا�شل النباري الأمني العام للعتبة الكاظمية املقد�شة، 
من  وعدد  ال�شالمي  ح�شن  ال�شيخ  وف�شيلة  احل�شني  ب�شري  ال�شيد  وح�شرها 
ومت  املقد�شة،  الكاظمية  العتبة  يف  الأق�شام  وروؤ�شاء  الدارة  جمل�ض  اأع�شاء 

ا�شت�شافة ال�شخا�ض املوفدين اىل الهند والربازيل.
 وجرى خالل الندوة البحث والتاأكيد على حلية املنتوج وتوفر ال�شروط ال�شرعية 
العتبة املوفدة اىل تركيا والربازيل  التامة من قبل وفود  وال�شحية واملتابعة 
والهند، ومت عر�ض �شور واأفالم حول اآلية العمل بعدها مت توجيه بع�ض الأ�شئلة 
من املنت�شبني حول م�شروع املراد واأجاب عليها اأمني العتبة الكاظمية املقد�شة.

الكاظمية  للعتبة  العامة  لالأمانة  التابع  ال�شتثمار  ق�شم  من  بتمويل   
املقد�شة وبغية تقدمي اأف�شل اخلدمات للزائرين الكرام و�شل اىل العتبة 
الكاظمية املقد�شة عدد من ال�شيارات اخلا�شة لنقل الزائرين وقد بلغ 

عددها ع�شرين مركبة نوع ني�شان �شعة ثالثني راكبًا.
مدينة  داخل  العتبة  واىل  من  الزائرين  بنقل  املركبات  هذه  و�شتقوم 
الكاظمية، كما تقوم مبهمة نقل الزوار اىل العتبات املقد�شة يف النجف 
الأمانة  اهتمام  وتاأتي هذه اخلطوة �شمن  املقد�شة،  وكربالء  ال�شرف 

الكاظمية  للعتبة  العامة 
با�شتثمار  املقد�شة 
الموال العائدة لالإمامني 
عليهما  اجلوادين 

ال�شالم.

م�سيف العتبة الر�سوية 
املقد�سة .. يف �سطور





املبا�سرة باأول اأعمال تو�سعة العتبة العبا�سية املقد�سة فيها 
منذ اأك من  قرون.

يف اأول م�شروع لتو�شعة العتبتني املقد�شتني احل�شينية والعبا�شية اأفقيًا منذ اأكرث 
من �شتة قرون خلت، با�شرت كوادر ق�شم امل�شاريع الهند�شية والفنية يف العتبة 
العبا�شية املقد�شة اأعمالها يف هذا امل�شروع ال�شخم فيما يخ�ض العتبة العبا�شية 
املقد�شة ح�شرًا حيث يقوم الق�شم املــرادف له يف العتبة احل�شينية املقد�شة 
الكبريين هذا  التو�شعة  العراقيون مب�شروعي  ليكمل  اأي�شًا،  تو�شعتها  مب�شروع 
ما قام به اأجدادهم حينما بنوا العتبات املقد�شة يف العراق، ولي�شعوا ب�شمات 

ح�شارتهم فيها. 
املذكورين يف  الق�شمني  م�شاريع  ل�شل�شلة  امتدادًا  العمالقني جاءا  امل�شروعني 
العتبات املقد�شة، وبخطًى مت�شارعة معتمدة على اخلربات الذاتية لت�شميم 

وتنفيذ امل�شاريع. 
الأ�شتاذ  اإدارتها  جمل�ض  ع�شو  �شرح  املقد�شة  العبا�شية  العتبة  يخ�ض  وفيما 
" مالكات �شركة اأر�ض القد�ض  عبد الأمري القري�شي ملوقع الكفيل مبينًا باأن 
الهند�شية - �شركة عراقية تتخذ من كربالء املقد�شة مقرًا لها - وباإ�شراف 
ومتابعة املالكات املتخ�ش�شة يف ق�شم امل�شاريع الهند�شية والفنية قد با�شروا 

بهذا امل�شروع الذي ُيعد الأول من نوعه من اأكرث من �شتة قرون". 
واأ�شاف القري�شي " يت�شمن امل�شروع تو�شعة من�شاآت �شور العتبة املقد�شة ومن 
جميع جهاته الأربعة ومب�شافات متفاوتة ترتاوح بني )12( و)15(مرتًا باجتاه 
الأر�شفة املحيطة بالعتبة املقد�شة ومن جهة �شاحة بني احلرمني اأي�شًا وبطوابق 

متعددة". 
تلك  " اإن  ملوقع )الكفيل(  املذكور  الق�شم  رئي�ض  املهند�ض �شياء جميد  وقال 
اإعــداد ت�شاميم  اأعمال م�شروع تو�شعة تلك املن�شاآت بعد  الكوادر قد با�شرت 
التو�شعة – اجلديدة - املعمارية واملدنية، مبيتدئة بعمليات التك�شري للخر�شانة 
امل�شلحة التي حتيط باأر�شية املنطقة املحيطة بالعتبة املقد�شة لتتم بها تو�شعة 
العتبة ككل مب�شاحة اأر�شية كبرية ت�شل اإىل اأكرث من ) 5800 (م2 ب�شكل اأفقي، 

وبكلفة تقديرية مقدارها ) 30 ( مليار دينار عراقي" 
مبينًا اأن " امل�شروع يت�شمن اإ�شافة م�شاحة بناء بثالث طوابق - ب�شمنها طابق 
حتت الأر�ض - ليكون جمموع م�شاحة البناء الأفقية والعمودية بكافة الطوابق 

الثالثة هي )17400( م2". 
اإىل  م�شاحات جديدة  اإ�شافة  هو  امل�شروع  من  اأن" الهدف  واأو�شح )جميد( 

العتبة العبا�شية املقد�شة يف �شبيل ا�شتيعاب الأعداد املتزايدة من الزائرين حيث 
�شتخ�ش�ض لهم �شمن التو�شعة اأماكن للتعبد واأداء مرا�شيم الزيارة بال�شالة 
والدعاء" م�شيفًا "كما ياأتي امل�شروع لزيادة البنى التحتية للعتبة التي ت�شاعد 
يف تقدمي اأف�شل اخلدمات للزائرين، ولتغطية التو�شعات احلا�شلة يف ن�شاطات 
اأق�شام العتبة مبختلف تخ�ش�شاتها، الهند�شية والعلمية والفكرية والتعليمية 
واخلدمية والتنظيمية واملالية وغريها، وكذلك ا�شتبدال الكثري من الوحدات 
اخلدمية اخلا�شة بالأمانات وحمالت و�شع الأحذية والتفتي�ض، مبقرات بنائية 
ال�شور،  وهناك حول  تناثرها هنا  بدل  امل�شاحة اجلديدة  واإدخالها يف  ثابتة، 
داخل كرفانات وم�شقفات مت ت�شنيعها يف حينها يف ور�ض العتبة لتغطية حاجة 
تلك اخلدمات" مو�شحًا " ان املدة التقديرية لإجناز امل�شروع �شتكون ) 36 ( 

�شهرًا ". 
الأركان  انتظام وتناظر  الت�شميم م�شاألة عدم  " واجهتنا يف عملية  مو�شحًا 
النتظام  عدم  وب�شبب  املقد�شة،  العبا�شية  العتبة  ملن�شاآت  الأربعة  والــزوايــا 
هذا، تطلب الأمر منا يف التو�شعة اجلديد تعديل الت�شميم لتحقيق التناظر 
يف تلك الزوايا الأربعة، وقد ا�شتعنا من اأجل ذلك بجهاز متقدم يقوم بر�شم 
 Total( الواقع الفعلي للعتبة املقد�شة وبالدقة العلمية امل�شبوطة وهو جهاز
station(، وقمنا من خالله بتعيني الركائز اجلديدة للتو�شعة مبا يحقق 
التناظر يف البناء، وا�شتلزم تعديل التناظر اأن يكون عر�ض التو�شعة يف بع�ض 
الأركــان بحدود 17مــرتًا ب�شبب تخ�شر الركنني اجلنوبيني ال�شرقي والغربي 
ب�شكل كبري، الأمر الذي ي�شتلزم تعري�ض التو�شعة مبا يحقق التناظر الهند�شي 

املطلوب ". 
م�شيفًا " ومن اللطيف ذكره اأن هذا اجلهاز يقوم اأي�شًا مب�شاعدتنا يف ت�شخي�ض 
مكان الركائز على الأر�ض وبالدقة العلمية التي ذاتها التي ر�شمها، وبالتايل 

ُيتيح تنفيذ الت�شميم كما هو ولي�ض ب�شكل تقريبي، وحتقيق الهدف املرجو". 
يذكر اأن البناء احلايل حلرم العتبة العبا�شية املقد�شة قد ُاجنز عام 790هـ، 
ومل تتم تو�شعته منذ ذلك احلني، و�شتكون اأعمال تو�شعته احلالية - مب�شروعي 
ت�شقيف ال�شحن ال�شريف وتو�شعة من�شاآت ال�شور لتنتقل اإليها املن�شاآت احلالية- 
اأول تو�شعة له منذ العام املذكور، والذي ينفذه ق�شم امل�شاريع الهند�شية يف العتبة 

العبا�شية املقد�شة من خالل ال�شركة العراقية املذكورة. 





• اإعداد: �شباح الطالقاين

ال�سيد ال�سايف خماِطبًا الربملانيني اجلدد:
�ساركوا ال�سعب

 يف معاناته
العراق بعد  اأفق احلرية الرحب الذي دخله  رغم 
ال�شيا�شي  الواقع  اأن  اإل  الطاغية عام 2003  زوال 
�شنوات عديدة  زال رغم  والقت�شادي ل  والأمني 
النواحي  من  الكثري  يف  والتعقيد  الغمو�ض  يلفه 
املعي�شي  وامل�شتوى  وباخل�شو�ض م�شاألة اخلدمات 
الذي واإن حقق طفرة نوعية ل�شرائح معينة اإل اأن 
خط  حتت  بقيت  كثرية  اأخرى  مت�شررة  �شرائح 
الفقر وخا�شة العاطلني والعجزة و�شحايا العنف 

والإرهاب وعوائلهم.
ومن هنا فقد اأ�شبح لزاما على طبقة املي�شورين يف 
املجتمع وخا�شة اأع�شاء الربملان اجلدد اأن ي�شاركوا 
القلوب  الطماأنينة يف  يبعثوا  النا�ض معاناتهم كي 
راحته  على  وي�شهرون  ال�شعب  ميثلون  حقا  باأنهم 
من حيث اإن فوزهم كان تكليفا ولي�ض ت�شريفا كما 

يبدو..

ووّجه ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة 
يف كربالء املقد�شة �شماحة ال�شيد احمد ال�شايف يف 
اخلطبة الثانية من �شالة اجلمعة التي اأقيمت يف 
ال�شحن احل�شيني ال�شريف يف 16 رم�شان املبارك 
1431هـ املوافق 27-8-2010 م وّجه خطابه اإىل 
ممثلي ال�شعب الذين فازوا بالنتخابات منذ �شتة 
اأ�شهر ومل يفلحوا يف ت�شكيل احلكومة حتى الآن اأن 

ي�شاركوا ال�شعب يف معاناته.
واأعرب ال�شيد ال�شايف عن اأمله اأن يرى النواب عن 
حمافظة كربالء اأو الب�شرة اأو النجف وغريها من 

املحافظات يتنازلون عن بع�ض خم�ش�شاتهم لرفع 
ياأتي  اأن  مثالً   العراقي،  ال�شعب  معاناة  جزء من 
اإخوة من اأع�شاء الربملان ويقولون اإن هذه الفرتة 
مل نعمل عماًل حقيقيًا فيها لكن ممكن اأن نتربع 
للعوائل  مثالً  الثلج  لتوفري  الأموال  من  مبجموعة 
الفقرية اأو نتربع بهذا املال لوجبات اإفطار لعوائل 

متعففة.. 
وا�شتطرد قائال" قد يفعل بع�ض الإخوة هذا الأمر 
�شرا ولكني اطلب من الإخوة اإذا كان لديهم مثل 
هذا العمل اإن يعلنوه، فهذا مورد من موارد الثقة، 
ل�شخ�ض �شيتبواأ مقعدا ًمهما يًف الربملان و�شيحدد 
امل�شتقبل ال�شيا�شي و�شيق�شي على جزء من معاناة 
نحل  اأن  ن�شتطيع  نكن  مل  واإذا  الفقرية،  العوائل 
امل�شاكل العالقة فعلى الأقل ن�شتطيع اأن نحل م�شاكل 
لالإمام حتى  اإن يخطو خطوة  فالربملاين  جزئية، 

اأنا كناخب له �شاأ�شعر اأين انتخبت فعالً  م�شوؤوًل 
يتحمل امل�شوؤولية يف الأزمات". 

ودعا ممثل املرجعية الدينية العليا، الربملاين لأن 
العالقة  نطاق  خارج  الجتاه  بهذا  خطوة  يخطو 
كنائب  وبا�شتطاعته  احلكومة،  ت�شكيل  مبو�شوع 
يف  النا�ض  ي�شارك  اأن  �شخمة  مبالغ  وي�شتلم 
معاناتها حتى تكون هذه وقفة حتظى بتقييم من 

قبل املجتمع. 
بقوله"  الربملانيني  �شماحته  خاطب  اخلتام  ويف 
نحن نحبهم وانتخبناهم ونريد اأن يكونوا مب�شتوى 

فتعالوا  البلد..  على  كبرية  فالتحديات  التحدي 
لفع جزءا من امل�شكلة مب�شاركتنا اإخواننا واأبناءنا 
بالطريقة التي بّينتها.. واأن ن�شارك برفع ولو  جزء 
ي�شري من معاناة النا�ض حتى ن�شعر بالطمئنان لكل 

اآمل اأن اأرى النّواب عن حمافظة كربالء اأو 
الب�سرة اأو النجف وغريها من املحافظات 

يتنازلون عن بع�س خم�س�ساتهم لرفع جزء من 
معاناة ال�سعب العراقي.
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الإخوة النواب". 
املواطنون يتطلعون لربملان يح�سن 

اأو�ساعهم
ويعقد الكثري من املواطنني يف خمتلف املحافظات 
مر�شحيهم  ل�شيما  اجلديد،  الربملان  على  الآمال 
الذين نالوا ثقتهم يف النتخابات النيابية الأخرية، 
واأعربوا عن اأملهم يف ان ميار�شوا يف الربملان املقبل 
دورا جّديا ينطبق و�شعاراتهم وينقذهم الفقراء من 
اأو�شاعهم املعي�شية التي قالوا انها مل ت�شهد حت�شنا 

خالل الدورة ال�شابقة.
من  مطلبه  ج�ّشَد  موظف،  احمد،  علي  املواطن 
الربملان اجلديد يف “اإلغاء الفوائد التي ت�شاف اإىل 
م�شريا  للموظفني”.  الدولة  متنحها  التي  ال�شلف 

اإىل اإن “احلكومة ت�شيف فوائد على هذه ال�شلف، 
ناهيك عن حترمي بع�ض علماء الدين لها".

واأ�شاف علي “كل ما اأريد من مر�شحينا يف الربملان 
باإمكان  يكون  لكي  الفوائد  هذه  اإلغاء  اجلديد 
املواطن العراقي وبالأخ�ض املوظفني من ال�شتفادة 
منها وبناء دار لهم، لأن ثلث راتبي ادفعه لالإيجار 

واأنا �شاحب عائلة كبرية”.
“كل  فقال  عاما،   35 حممد  طارق  املواطن  اأما 
الأمن  تعزيز  هو  القادم  الربملان  من  اأمتنى  ما 
�شيء  “كل  اإن  موؤكدا  العراق”.  يف  وال�شتقرار 
املهم  ال�شيء  ولكن  الأيام،  مرور  مع  ويحل  يهون 
الأمن  للعراق  ويعود  الأمني  الو�شع  ي�شتقر  اأن  هو 
ت�شاعد  وال�شتقرار  “الأمن  اإن  م�شيفا  والأمان“. 

على دميومة العمل اليومي وتطوره”. بح�شب تقرير 
وكالة اأ�شوات العراق.

وقال املواطن حيدر عبد اخلالق وهو موظف بلدية 
ال�شعي  القادم  الربملان  من  “اطلب  عاما(   50(
امل�شتوى  وحت�شني  البالد  يف  الفقر  ن�شبة  لتقليل 
م�شريا  املعي�شي والقت�شادي للمواطن العراقي”. 
امللف  من  �شانا  اقل  لي�ض  املو�شوع  “هذا  اأن  اإىل 

الأمني”.
القادم  الربملان  اأع�شاء  اأطالب  “”كما  واأ�شاف 
العراق  لن  املوظفني  رواتب  زيادة  على  العمل 
الرعاية  رواتب  زيادة  عن  ف�شال  الرثوات،  بلد 
من  حرموا  الذين  لكل  رواتب  ومنح  الجتماعية، 
وطاأة  حتت  ويعي�شون  احلكومية  الوظائف  فر�ض 

البطالة والفقر".
عن  عربت  حم�شن  �شوزان  اجلامعية  الطالبة 
عند  باأهمية  الطالب  “يحظى  اأن  يف  مطالبتها 
ال�شهادات  اأ�شحاب  اأكرثهم  لن  اجلدد  النواب 
هذه املرة، واأن يقدروا اأو�شاع الطالب اجلامعيني 
م�شيفة  طالب”.  لكل  راتب  وتخ�شي�ض  ال�شعبة 
مطلبها ب�شرورة “اإعادة النظر يف �شروط القبول 
اأمام اكرب عدد  العليا، وفتح املجال  الدرا�شات  يف 

من الطالب يف اإكمال درا�شاتهم”.
ومل تغب البطاقة التموينية ومفرداتها عن املواطن 
فاحت مراد )60 عاما(، وج�شد مطلبه من الربملان 
لأنها  التموينية  البطاقة  مبفردات  “يهتم  اأن  يف 
�شرورة  ويرى  الفقرية”.  للعوائل  الوحيد  الأمل 
التموينية(   البطاقة   ( اإليها  اأخرى  مواد  “اإ�شافة 

مثل اللحوم والبي�ض وغريها”. 
متذمرا  ا�شتدرك  كا�شبًا  يعمل  الذي  فاحت  لكن 
طيلة  التموينية  البطاقة  مفردات  “تاأرجح”  من 
ال�شنوات املا�شية ويقول” ما راأيناه هو العك�ض من 
العمل على زيادتها، فقد بداأت تتقل�ض ومل يبَق يف 

البطاقة �شوى الزيت وال�شابون”.

نحّل  اأن  ن�ستطيع  نكن  مل  ال�سايف:اإذا  ال�سيد 
امل�ساكل العالقة فعلى الأقل ن�ستطيع اأن نحّل 

ّم�ساكل جزئية

مواطن:على  الربملان 
القادم ال�سعي لتقليل 
ن�سبة الفقر يف البالد
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مرت  التي  املناطق  من  واحــدة  )ا�شرتاليا(   وكانت 
باهلل  الإميــان  فيها عود  فاخ�شّر  ال�شحائب  تلك  بها 
تعاىل بعدما كان اجلدب يلفها، ولإلقاء الأ�شواء على 
عليهم  البيت  اأهل  لأتباع  الإميانية  احلالة  تعي�شه  ما 
ال�شالم هناك التقت جملة الرو�شة احل�شينية �شماحة 
الأن�شاري معتمد املرجعية يف  ال�شيخ حممد ح�شني 

ا�شرتاليا لتجري معه احلوار التايل: 
حتدثونا  اأن  نود  البدء  الحسينية:يف  الروضة 
عن ن�شوء الت�شيع ملذهب اأهل البيت )عليهم ال�شالم( 
يف ا�شرتاليا، واأو�شاع اأتباع اأهل البيت عليهم ال�شالم 

هناك؟
ال�شنوات  اأن  تعملون  كما  األنصاري:  الشيخ 
البيت  اأهل  انت�شارا ملحوظا ملذهب  الأخــرية �شهدت 

ومن  الأر�ـــض،  اأرجــاء  خمتلف  يف  ال�شالم(  )عليهم 
اأهل  ــاع  ــب اأت اإىل  تــوجــه  الـــذي  الظلم  ذلــك  اأ�ــشــبــاب 
البيت)عليهم ال�شالم( ب�شورة عامة و�شيعة العراق 
الأر�ــض ب�شوت  اأن ميالأ  فــاأراد اهلل  ب�شورة خا�شة، 
ال�شيعة يف كل زاوية ومكان، ومن جملة تلك الأر�ض 
ا�شرتاليا، واإن كان هذا لي�ض اأول تواجد لهم هناك، 
حيث �شبقه تواجد اأخواننا اللبنانيني، ولكن غالبيتهم 
كان قد جاء لأجل جتارة اأو زيارة اأو ماآرب اأخرى اأو 
نتيجة الظروف التي مروا بها، واليوم اأ�شبح يف اأغلب 
الأرا�شي ال�شرتالية هناك تواجد وح�شور ملذهب اأهل 
واأ�شبح ذكر  كثيفة،  وب�شور  ال�شالم(  البيت)عليهم 
اهلل  بيته)�شلوات  واأهــل  حممد  واأوليائه  تعاىل  اهلل 

تعاىل و�شالمه عليهم( يف كل مكان وعلى كل ل�شان.
الروضة الحسينية:غالبا ما تتقاطع التوجهات 
الدينية مع الآراء اأو امل�شالح احلكومية للدول، فما هو 
الو�شع مع احلكومة ال�شرتالية وبخا�شة يف تعاملها مع 
اأهل البيت عليهم ال�شالم( خ�شو�شا بعدما  مذهب 
للمذهب  م�شرقة  �شورة  الدينية  املرجعية  عك�شت 
بتحرميها جملة من الأعمال التي كان يقوم بها البع�ض 

ومنها على �شبيل منع العمل ملن ياأخذ اإعانة وغريها؟
الشيخ األنصاري: اإن اأ�شرتاليا اأكرث حرية حتى 
من اأمريكا ول فرق بني مذهب واآخر وهي حترتم من 
اإىل احلكومة فهي واقفة  يحرتم قوانينها، وبالن�شبة 
على حد مت�شاو من اجلميع، واأتباع مذهب اأهل البيت 
)عليهم ال�شالم( يف الغرب م�شاملون ويريدون العدالة 

واملودة واحلب لكل اأ�شناف النا�ض، وهذا املعنى مل�شوه 
يف اأعمالنا.

�شعائرنا  اإقامة  يف  كبرية  بحرية  نتمتع  فاإننا  ولذلك 
حني  فمثال،  الأخـــرى،  البالد  يف  اإخواننا  من  اأكــرث 
اأردنا اإقامة �شالة العيد ولأننا غالبا ما ن�شليها خارج 
امل�شجد وكانت بع�ض الظروف غري موؤاتية لأن ن�شليها 
بارك)مراآب(،  اإقامتها يف  يف حديقة معينة، فتقرر 
ن�شلي  اأن  فاأجربنا  ر�شمية،  عطلة  العيد  يــوم  وكــان 
على الر�شيف مع وجود مئات الأفراد، ورغم هذا مل 
لنا من  اأخوة  اأحد، وكان هناك  اأو  تعرت�ض احلكومة 
يف  الأمــر  هذا  مت  لو  فقالوا:  لزيارتنا  جــاءوا  فرن�شا 

يف اإ�سرتاليا

• حوار:ح�شني ال�شالميـ  يحيى الفتالوي

يف حوار مع ال�شيخ حممد ح�شني الأن�شاري حول:

نحتاج اإىل خطباء يتكلمون اللغة النكليزية حتى يتمكنوا من 
اإي�شال املعلومة ال�شحيحة لأتباع اأهل البيت الذين ل 

يجيدون العربية

 اأتباع مذهب اأهل البيت 
)عليهم ال�سالم( يف الغرب 
م�ساملون ويريدون العدالة 

واملوة واحلب لكل اأ�سناف 
�النا

 فيالخام�ض من �شوال:�شنة 36 للهجرة توّجه اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب عليه ال�شالم اإلى �شفين لمواجهة معاوية بن اأبي �شفيان.
وفيه: من �شنة 60 للهجرة و�شل �شفير الإمام الح�شين عليه ال�شالم م�شلم بن عقيل بن اأبي طالب عليهم ال�شالم اإلى الكوفة لأخذ البيعة لالإمام الح�شين 

)عليه ال�شالم(.

مذهب اأهل البيت

اإن دعوات احلق واخلري واإن كانت قليلة و�سعيفة 
من حيث الإمكانيات املادية ولكنها بال �سك قوية 
وغنية بادئها واأهدافها، لذلك جتد �سداها اأينما 

حلت وتقطف ثمار النجاح حيثما غر�ست بذورها.
وهكذا هو مذهب اأهل البيت عليهم ال�سالم ل يحمل 
دون  الب�سرية  لكل  وال�سالم  اخلري  اإل  اأجندته  يف 
اأو  لون  اأو  عرق  اأ�سا�س  على  تفريق  ول  ا�ستثناء 
القبول  يلقى  راح  ولهذا  ذلك،  غري  اأو  جاه  اأو  مال 

والإقبال من كل من تر به �سحائب خريه.
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فرن�شا لألقي القب�ض علينا.
اإىل  خطاب  اأي  الحسينية:لإي�شال  الروضة 
النا�ض ل بد من و�شائل لذلك، فما هي ابرز و�شائلكم 

هناك بهذا املجال؟
و�شيلة  لكل  وان  قلت  األنصاري:هو كما  الشيخ 
خمتلف  ا�ــشــتــخــدام  اإىل  جلــاأنــا  ولــذلــك  جمهورها 
ــرز  الأب دوره  لــه  كــان  ــذي  ال املنرب  واأولــهــا  الو�شائل، 
املخاطبة  املبا�شرة يف  به من �شيغ  يتمتع  ملا  والأهــم 
التاأثري  اإحـــداث  يف  بالغة  اأهمية  لها  النقطة  وهــذه 
والتحريف  لتزوير  قابل  غري  فيها  والكالم  املطلوب 

والقتطاع بهدف الت�شويه كما ي�شاهد يف بع�ض املواقع 
اللكرتونية، واملجال الآخر الذي جلاأنا اإىل ا�شتخدامه 
هو الدخول اإىل عامل الإذاعــة يف مدينة �شدين، ويف 
مالبورن، وحاولنا اإ�شنادهم يف جمهودهم، وجنحنا 
واحلمد هلل، اإ�شافة اىل ال�شتعانة بالو�شائل الأخرى 
باللغتني  املــجــالت  بع�ض  هناك  فكانت  كــاملــقــروءة 
علمائنا  حول  الرتكيز  جل  وكان  ال�شرتالية  العربية 
اإىل  الغيبة  زمن  لنا يف  والأخــري  الأول  املرجع  لأنهم 
حني ظهور الإمــام املع�شوم)عجل اهلل تعاىل فرجه 
ال�شريف( وت�شليط ال�شوء على دورهم يف بناء املجتمع 

الإن�شاين وتطوره.
التي  الإعــاقــة  مــدى  ما  الحسينية:  الروضة 

ت�شكلها ق�شية اللغة يف اإي�شال خطابكم هناك؟ 
اىل  مق�شوم  هناك  املجتمع  األنصاري:  الشيخ 

ق�شمني: ق�شم ل يتكلم اللغة العربية، والآخر يتكلم، 
الذي يتكلمون اللغة العربية لي�ض هناك م�شكلة تكمن 
امل�شكلة يف الفئة الثانية حيث يحتاج اإىل جهود مكثفة، 
لهذا نحن نحتاج اإىل خطباء يتكلمون اللغة النكليزية 
لأتباع  ال�شحيحة  املعلومة  اإي�شال  من  يتمكنوا  حتى 
اأهل البيت )عليهم ال�شالم( الذين ل يتكلمون اللغة 
العربية، وهذه – ح�شب راأيي- ثغرة قد يدخل منها 
ال�شباب  لإبــعــاد  املذهب  على  املتاآمرين  من  الكثري 
هذا  اإىل  اللتفات  علينا  لهذا  مرجعياته.  وعن  عنه 
املو�شوع و�شناعة اخلطيب الناجح الذي يتلكم اللغة 
النكليزية، ولكن يجب اأن نكون متاأكدين من اإميانه، 
ل�شتلهام  متعط�شون  ال�شباب  اأن  هناك  مل�شنا  وقــد 

مفاهيم املذهب ال�شحيحة.
م�شاريع   هناك  اأن  الحسينية:علمنا  الروضة 
كبرية ت�شعى لن�شر مذهب اأهل البيت)عليهم ال�شالم( 

هناك، فمن اأين ح�شبت تلك امل�شاريع على متويلها؟
الشيخ األنصاري: اإن التمويل كان ذاتيا، وهذا 
الأمر لي�ض �شحيحا متاما لأن فيه من الفجوات الكبرية 
التي يجب اأن نلتفت اإليها خ�شو�شا وان املعادين خلط 
اأهل البيت )عليهم ال�شالم( لديهم دعم غري حمدود 
واإمكانياتهم كبرية وخا�شة يف جمال اإي�شال املطبوع 
يخ�شى  العقيدة  يف  خلل  عنده  والــذي  �شخ�ض  لكل 
عليه الجنرار لأفكارهم، واأي�شا هناك م�شالة مهمة 
وخطرة تكمن يف اأنه يحق لأي �شخ�ض ميتلك مالية 
ونفوذا اأن ين�شئ مركزًا اأو جمعية، وميكنه حينئذ اأن 
ال�شحيحة،  الأفكار  ومينع  املنحرفة  الأفكار  ي�شجع 
وهذه ق�شية مهمة ينبغي اللتفات اإليها واحلذر منها.

الروضة الحسينية: وهل لديكم اآلية اأو ت�شور 
عن كيفية تقدمي امل�شاعدة لكم وم�شاندة م�شاريعكم؟

الشيخ األنصاري: اإن اأكرث الأبواب التي ميكنها 
دعمنا هناك هي اأبواب الإعالم هنا واأخ�ض بالذكر 
منها الف�شائيات حيث ن�شاهد الكثري من الف�شائيات 
ال�شيعية ولكن ينق�شها اأ�شلوب اخلطابة وكيف توجهه 
ن�شاعدهم  اأن  م�شتعدون  ونحن  الأمم  من  امــة  لكل 
باإعداد برامج موجهة لل�شباب الغربي لأننا من خالل 
لكن  فيهم  توؤثر  التي  امل�شائل  عرفنا  معهم  تعاي�شنا 
وكر�شت  ف�شائياتنا  عن  الأفكار  هذه  غابت  لالأ�شف 

جهدها اخلطابي للعراقيني الذي هم لي�شوا بحاجة 
لذا  الغربية  الــدول  امل�شلم يف  ال�شباب  له مثل  كبرية 
ه الف�شائيات ب�شورة �شحيحة ولي�ض  اأمتنى اأن  توجَّ
معينة  بــاأوقــات  برامج  حتديد  �شرورة  مع  عاطفيًا، 
واأطروحات  اأفــكــارا  وتبث  للدول  الوقت  فــرق  تالئم 
تتناغم مع الفكر الغربي لأن لغة  الفكر واحلوار هناك 
التي  البحتة  ال�شرقية  ال�شبغة  وهذه  عنها،   تختلف 
تتحلى بها ف�شائياتنا قد تكون من اأ�شباب �شياع كثري 

من ال�شباب امل�شلم يف الغرب منا.

يف اأغلب االأرا�سي اال�سرتالية 
هناك تواجد وح�سور ملذهب 
اأهل البيت)عليهم ال�سالم( 

وب�سورة كثيفة

ال�سبغة ال�سرقية البحتة التي 
تتحلى بها ف�سائياتنا قد تكون 
من  كثري  �سياع  اأ�سباب  من 

ال�سباب امل�سلم يف الغرب منا

ال�سبغة ال�سرقية البحتة التي 
تتحلى بها ف�سائياتنا قد تكون 
من  كثري  �سياع  اأ�سباب  من 

ال�سباب امل�سلم يف الغرب منا

فيالثامن من �شوال �شنة 371 للهجرة توفي ع�شد الدولة البويهي ابو �شجاع بن ابي علي بن بويه الديلمي وتّم على يده تعمير وتو�شعة المراقد المقد�شة 
لالئمة الطهار في العراق ، ويعّد من كبار ال�شيعة المخل�شين ، ودفن في جوار مرقد الإمام علي عليه ال�شالم .
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• �شامي جواد كاظم

�شريح  �شهداء الطف من اجلهة الثانية

عائذ جممع العائذ املذحجي العائذي 
الربانية  وامل�شيئة  الرحيمة،  اللهية  الرادة  �شاءت 
احلــق، وحجة  واإمـــام  اهلل  لــويل  يكون  اأن  احلكيمة، 
اهلل على اخللق، اأبي عبد اهلل احل�شني )�شلوات اهلل 
عليه(، اأن�شار خمل�شون اأوفياء، ا�شحاب همم عالية 
ُتبلغ بهم و�شل اللتحاق بركب �شيد ال�شهداء، وكان 
اهلل  )�شالم  احل�شني  اهلل  عبد  باأبي  امللتحقني  من 
عليه( رجل من ن�شل �شعد الع�شرية املذحجّي، ومذحج 

من كهالن من القحطانية عرب اجلنوب يف اليمن.
العائذي،  اهلل  عبد  بــن  جممع  بــن  عائذ  هــو  ــك  وذل
الذي ورث الولء لهل البيت عن ابيه جممع، وجممع 
ال�شيداوي،  خالد  بن  بعمرو  ال�شلة  وثيق  كان  هذا 
الكوفة،  يف  �شريفًا  رجـــاًل  كــان  هــذا  والــ�ــشــيــداوي 
خمل�ض الولء لآل الر�شول، قام مع م�شلم بن عقيل 
مب�شلم  القوم  غــدر  اذا  حتى  ال�شريفة،  نه�شته  يف 
موقتًا،  الختفاء  اىل  ال�شيداوي  عمرو  جلاأ  وخانوه 
ب�شهادة  �شمع  ملا  لكنه  كثب،  عن  الحــداث  لرياقب 
قي�ض بن م�شهر ال�شيداوي على يد الطاغية عبيد اهلل 

بن زياد، مل يجد بدًا من اخلروج من الكوفة لاللتقاء 
بالمام احل�شني )عليه ال�شالم( واإخباره مبجريات 

الوقائع يف اهل الكوفة.
فخرج عمرو بن خالد هو ومعه �شعد موله، والتحق 
به جممع بن عبد اهلل العائذي وابنه عائذ، كما انظم 
اليهم جنادة بن احلارث املذحجي ال�شلماين وموله 
وا�شح الرتكي، اآخذين معهم دلياًل ا�شمه )الطرماح 
بن عدي الطائي(، فخرج بهم هذا الدليل عن طريق 
متنكبة، و�شار فيهم �شريًا عنيفًا خوفًا منان ُيطوقه 
رجال عبيد اهلل بن زياد، ل�شيما واأن الطرق كانت 

مر�شودة.
عبد  ابــي  املوؤمنني  قبلة  باجتاه  املوؤمن  الركب  �شار 
المام  كان  فيما  عليه(،  اهلل  )�شالم  احل�شني  اهلل 
احل�شني متجهًا نحو الكوفة، فكان امللتقى يف )عذيب 
الهجانات(، رمى الطرماح بب�شره من بعيد، فاذا هو 

يرى نور اهلل وجالله، ابا عبد اهلل احل�شني، 
وهو  ال�شالم(  )عليه  احل�شني  المــام  اىل  فانتهوا 

يديه  بني  وان�شدوا  عليه  ف�شلموا  الهجانات،  بعذيب 
واهلل،  )اأم  احلــ�ــشــني:  اهلل  عبد  ــو  اب فــقــال  ابــيــاتــًا، 
اأو  ُقتلنا  بنا،  اهلل  اراد  ما  يكون خريًا  ان  اين لرجو 

ظفرنا(.
يف تلك ال�شاعة ُيقبل احلرُّ بن يزيد الرياحي بجي�شه 
ُيريد ان يحتجز املن�شمني اىل ركب المام احل�شني 
ال�شيداوي  خالد  بن  عمرو  وهم  ال�شالم(،  )عليه 
وموله �شعد، وجممع بن عبد اهلل العائذي وبنه عائذ، 

وجنادة بن احلارث املذحجي ووا�شح الرتكي.
اإن  للحّر:  قائاًل  ذلــك،  دون  احل�شني  المــام  فوقف 
هوؤلء النفر من اهل الكوفة، واأنا حاب�شهم او راّدهم.

وملا كان يوم عا�شوراء، والتحم املع�شكران وكان القتال 
بني اأ�شحاب المام احل�شني )عليه ال�شالم( وع�شكر 
عمر بن �شعد، �شّد عمرو بن خالد ال�شيداوي و�شعد 
موله، وجنادة بن احلارث ووا�شح الرتكي موىل ابيه، 
وجممع بن عبد اهلل العائذي وابنه عائذ بن جممع، 
باأ�شيافهم  مقدمني  اهلل  اعــداء  على  جميعًا  �ــشــّدوا 
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املو�شوي  يو�شف  ال�شيد  ابن  ح�شن  ال�شيد  ابن  �شالح  حممد  ال�شيد  الفقيه  العامل 
الداماد  اأكت�شب لقب  بـ عرب،  بـ )الداماد( وامل�شتهر  ال�شريازي احلائري املعروف 
مل�شاهرة والده العالمة الكبري ال�شيد علي الطباطبائي �شاحب )الريا�ض(، فقيه 
اإمامي كبري، و�شيا�شي حمنك من زعماء الدين، �شجل مواقف وطنية ودينية يف حياته 
ذكرها املوؤرخون منها: عندما اأقدم اجلي�ض العثماين علىاقتحام كربالء يف عهد الوايل 
جنيب با�شا �شنة 1258هـ اأرتكبت جمزرة دامية بحق املواطنني الذي اأبوا اخل�شوع 
لل�شيا�شات اجلائرة التي ذهب �شحيتها الألوف من الهايل رجاًل ون�شاًء والعديد من 
العلماء هذا عدا النهب وال�شلب الذي رافق املجزرة، وكان ممن األقي القب�ض عليهم 
وحكم عليه بالعدام ونفي اإىل ال�شتانة فتدخل يف اأمره بع�ض ال�شخ�شيات فاأعيد اإىل 

طهران وبقي فيها حتى وفاته قائمًا بواجباته ال�شرعية والتبليغية.
الثاين، وزهر  لل�شهيد  الفقه  البهية يف  الرو�شة  الآثــار منها: حا�شية على  له بع�ض 

الريا�ض حا�شية على ريا�ض امل�شائل، واملهذب يف الأ�شول.
تويف يف طهران يف الثاين من ربيع الآخر عن اأربع وثمانني �شنة وحملت جنازته اإىل 

كربالء ودفن بالرواق احل�شيني داخل الرو�شة املطهرة.
)طبقات الفقهاء 14 : 735، نقباء الب�شر 2: 881، الذريعة 1: 271(

حممد �سالح الداماد 
)ت 1303هـ(

عليهم  القوم  تعطف  يقاتلون  توغلوا  فلما  اول،  يف 
وقطعوا عن احل�شني واأ�شحابه، واأخذوا يحوزونهم 
نحو او�شاط ع�شكر عمر بن �شعد، فلما راأى المام 
احل�شني حالهم ندب اخاه العبا�ض )عليه ال�شالم( 
وحده  القوم  على  وحمل  اليهم،  فنهد  لينقذهم، 
ي�شرب يف اعداء اهلل ب�شيفه قدمًا حتى خل�ض اىل 
عمرو بن خالد ال�شيداوي واأ�شحابه فا�شتنقذهم، 
فعادوا معه اىل ع�شكر احل�شني وقد ُجرحوا جميعًا.

ال�شالم( عائد  والعبا�ض )عليه  الطريق  اثناء  ويف 
من  جماعة  اأن  واأ�شحابه  ال�شيداوي  راأى  بهم، 
ع�شكر عمر بن �شعد يالحقونهم مّرة اخرى، فاأبوا 
اأن يفّروا، فان�شلوا عن طريق العودة، ورجعوا ي�ُشّدون 
على القوم باأ�شيافهمـ  مع ما بهم من اجلراحـ  �شّدة 
مكان  يف  جميعًا  ا�شت�شهدوا  حتى  وقاتلوا  واحــدة، 

واحد.
ر�شوان اهلل تعاىل عليهم و�شالمه، و�شالمنا نحن 
احل�شني،  واآل  احل�شني،  على  �شالمنا  بعد  عليهم 
الــ�ــشــالم على احلــ�ــشــني، وعــلــى علي بن  قــائــلــني: 
ا�شحاب  وعلى  احل�شني،  اولد  وعلى  احل�شني، 

احل�شني.
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اآثار النهج الإ�سالمي
مع التاأمل قلياًل يف املمازجة بني الن�س والإعجاز، ميكننا الوقوف على جوانب مهمة يف دلئل احلجة الإلهية، وكيف كان لهما دور 

كبري يف نقائها وخلودها الأبدي، وو�سوحها اأمام الب�سائر، ونحن ن�سري بهذه ال�سرعة اإىل بع�س منها كاأمثلة:
◄ا: اختزال احلجة الإ�شالمية الطريق-بهذه املمازجة- اأمام العقول يف اإدراك احلقائق الإ�شالمية التي بينتها، ويف قيام حجة اهلل بها على الإن�شان، 

ليتخذ هذا الإن�شان دوره يف الوفاء مب�شوؤولياته جتاه ذاته، وتوجيهها يف الطريق القومي، وحما�شبتها على كل خطوة مت�شي بها يف ذلك الطريق.
فدور )الن�ض( يف البيان الذي يعتمد الإعجاز يف اإثبات احلقائق التي يعرب عنها، ل يتجاوز دور تنبيه الأذهان اإليها، و�شد الب�شائر اإىل 
دقائقها، اأو دورها يف بناء الإميان، وتقومي الذات، اأما الدور الأ�شا�ض يف الإثبات فقد ُجعل لالإعجاز، ولهذا فال يحتاج الن�ض اإىل اأن 

ي�شتوعب و�شائل الثبوت واليقني من غري هذا الطريق، ففي الإعجاز كفاية عن اأي مثبت اآخر.
هذه  اإىل  العقول  يلفت  اأن  غري  )تعاىل(-  اهلل  اإىل  النت�شاب  دعــواه  –يف  يحتج  مل  فالقراآن 
الدعوى، اأما اإثباتها واإميان العقول بها فهو موكول اإىل اإعجاز القراآن ذاته، وما فيه من 

اآفاق الكمال التي حتدى بها الألباب فلم جتبه بغري العرتاف 
بعجزها املطلق.

كما اأنه مل يحتج –يف دعواه الكمال لذاته ولكل حقيقة من 
حقائقه، وكل خا�شة من خ�شائ�شه- غري الإ�شارات 
الإ�شارات  اأما ت�شديقه يف هذه  للب�شائر،  املنبهة 
وما  الإن�شانية،  والفطرة  العقل  �شاأن  من  فهو 
من  ولي�ض  وعلمية،  فكرية  اأ�شول  من  متلكه 
�شاأن ن�ض من ن�شو�شه، اأو من ن�ض غريه.  
مل    حمـــمـــدًا  اأن  كــمــا 
يف  –اأي�شًا-  ــج  يــحــت
دعــواه الر�شالة عن اهلل 
)تـــعـــاىل(، ونــبــوتــه عنه 
الكلمة  اإعــــجــــاز  غـــري 
الــتــي �ــشــدع بــهــا، ومل 
يحتج يف دعواه الكمال 
اأن  غري  لذاته  الب�شري 
الزاكية  �شريته  يفر�ض 
اأمام الب�شائر، لت�شبح هذه 
ال�شاهد  هي  الو�شاءة  ال�شرية 

اآثار النهج الإ�سالمياآثار النهج الإ�سالمي
مع التاأمل قلياًل يف املمازجة بني الن�س والإعجاز، ميكننا الوقوف على جوانب مهمة يف دلئل احلجة الإلهية، وكيف كان لهما دور 

كبري يف نقائها وخلودها الأبدي، وو�سوحها اأمام الب�سائر، ونحن ن�سري بهذه ال�سرعة اإىل بع�س منها كاأمثلة:
◄ا: اختزال احلجة الإ�شالمية الطريق-بهذه املمازجة- اأمام العقول يف اإدراك احلقائق الإ�شالمية التي بينتها، ويف قيام حجة اهلل بها على الإن�شان، 

اآثار النهج الإ�سالمي

ي�شتوعب و�شائل الثبوت واليقني من غري هذا الطريق، ففي الإعجاز كفاية عن اأي مثبت اآخر.
يحتج  مل  فالقراآن 

الدعوى، اأما اإثباتها واإميان العقول بها فهو موكول اإىل اإعجاز القراآن ذاته، وما فيه من 
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جهة-، وموقعه من حكمة اهلل )تعاىل( التي اقت�شته يف تلك 
احلقائق الإ�شالمية –من جهة ثانية-، وهي -كما نعلم- 

اأجل من اأن تتفاوت يف اأمر، اأو تختلف يف مورد.
فما على الإن�شان –حينئذ- اإل اأن ي�شع كل املدعيات التي 
ترده يف عامل الأديان واملذاهب العقائدية وال�شلوكية، �شمن 
وما متلكه من  وي�شتلهم من فطرته  وحــده،  الإعجاز  اأفــق 
ليدرك  فيها،  والوا�شحة  القاطعة  اأحكامها  علمية  ركائز 
نقطة  اإىل  وي�شل  جـــالء،  بكل  الــهــاديــة  احلقيقة  معامل 

ال�شالمة يف روؤيته لأي من تلك املدعيات.
فكم من الأقــوال التي ادعيت اأنها من عند اهلل، واأن اهلل 
)تعاىل( هو الذي اأنزلها كما اأنزل القراآن؟، وكم من النا�ض 
من ادعى اأنه نبي من عند اهلل، واأنه )تعاىل( قد ا�شطفاه 
ر�شوًل اإىل العباد، كما اأر�شل حممدُا )�شلى اهلل عليه واآله 
الكرمي  القراآن  من  كل  اإعجاز  اأن  اإل  ؟،  و�شلم(وا�شطفاه 
اأعطى  ما  �شرعان  و�شلم(  واآلــه  عليه  اهلل  وحممد )�شلى 
حكمها  الفطرة  واأ�شدرت  كافة،  املدعيات  هذه  يف  كلمته 
عليهما، لي�شبح ذوو تلك الأقوال، وهوؤلء املدعون اأنف�شهم 
اأن  اأول من �شخر بتلك الدعاوى التي �شدرت منهم، قبل 
مزابل  يف  طائعني  اأي�شًا،  وباأنف�شهم  بل  باأقوالهم،  يرموا 

الباطل ومدعياته.

• �شماحةال�شيخ
    �شياء الدين

    زين الدين

◄ثالثا: اإن احلجة الإ�شالمية بهذه املمازجة بني الن�ض 
والإعجاز �شمنت �شالمة اليقني الذاتي يف اأعماق الإن�شان 
عن اأن يتاأثر بهوى اأو بع�شبية، اأو باأي موهن من املوهنات 
التي تعرت�ض �شبيل الإن�شان يف طريق العلم واملعرفة، وناأْت 
مب�شوؤوليته جتاه هذا اليقني عن جميع اأ�شباب الت�شوي�ض،  اأو 
النحراف بها عن احلقيقة، لي�شبح الإن�شان كامل الأهلية 
اأو نهيه، وحما�شبته على امتثال ذلك  لتكليف اهلل، واأمره 
التكليف، لينال ثواب اهلل )تعاىل( على طاعته، اأو عقابه 

على مع�شيته.
اإل  �شوت  ول  لغري احلقيقة،  وجــود  ل  الفطرة  اآفــاق  ففي 
ملعطياتها، وان مل يدرك العقل من اأحكامها الرتكازية اإل 

الأ�ش�ض والعموميات.
ال�شخ�شية،  الأهواء والع�شبية لغري احلق، وامل�شالح  اأما 
وما ي�شتتبعها من التهاون يف اأمر اهلل، والعناد له، وجحوده، 
اأو غريها من مظاهر النحراف عن �شراط اهلل القومي، 
اأن ي�شتتم  اإمنا ترد وراء هذه املراحل الأوىل، وبعد  فكلها 
لتلك  ميكن  التي  هي  التالية  فاملراحل  حكمها،  للفطرة 
املوؤثرات اأن تتدخل فيها، فتحيد بتوجهات الإن�شان واإرادته 

عن ا�شتقامتها مع الإميان.
هياأت  والإعــجــاز  الن�ض  بني  املمازجة  وبهذه  ◄رابعا: 
احلجة الإلهية لدين اهلل -يف عقائده واأحكامه، ويف حقائقه 
تربية  يف  الكامل  دوره  يتخذ  اأن  و�شخ�شياته-  ومواقعه 
الإن�شان، والأخذ بيده يف ال�شبيل الأقوم للر�شد وال�شالح، 
الأ�شا�ض  هو  ركائزه  فو�شوح  تــردد،  اأو  �شك  اأو  عجز  دون 
الوجود  كيان  يف  اأ�شوله  وعمق  فيه،  نقطة  كل  اإي�شاح  يف 
�شخ�شيته  مقومات  كل  امتالك  يف  العدة  هو  والإنــ�ــشــان 
وتوجهاته، و�شمو غاياته هو الكفيل برفعه يف �شلم الكمال، 

دون اأي مانع اأو عائق.
اأو املذهب حني ميتلك ذلك الو�شوح  اإذ ل ريب اأن الدين 
يف  ال�شمو  وهــذا  الإنــ�ــشــاين،  الــوجــود  مقومات  يف  والعمق 
حتقيق حكمة اهلل فيه، فمن الطبيعي اأن ل يق�شر به مدى 
عن بلوغ الغاية التي يرومها يف عامل الإن�شان، واأن ل ينحرف 

به موؤثر عن حتقيق اأهدافه يف وجوده وحياته.
ومن هنا كان التعبري القراآين باأن حجة اهلل هي البالغة، 
البلوغ  لذاتها  التي حتقق  لأنها هي  الفاعل،  ا�شم  ب�شيغة 
يف اأعماق الإن�شان، ول حتتاج اإىل و�شيلة اأخرى وراء تهيئة 
ُة  جَّ الأذهان اإليها، وو�شعها يف م�شار العقول : *ُقْل َفِلّلِه احْلُ

اْلَباِلَغُة".
◄خام�سا: وبهذه املمازجة بني الن�ض والإعجاز فر�شت 
ومقاماتها  ومفاهيمها  الر�شالة  حقائق  الإلهية  احلجة 
و�شخ�شياتها كافة، على نفو�ض النا�ض يف موارد حاجاتهم 
وال�شعاب  ال�شدائد  يف  اإلــيــه  يــعــودون  الـــذي  املــوئــل  اإىل 
اأم على �شعيد  الفرد،  التي ميرون بها، �شواء على �شعيد 

املجتمع.
اإذ اأن الإن�شان يف حال ال�شدة –وكما هو معلوم- يتجرد من 
وال�شيطان،  الأهــواء  كل ما يعرت�ض طريقه من مفتعالت 
ليعود اإىل الفطرة، واإىل احلقيقة وحدها، لأن �شوتها هو 
الوحيد الذي ميكن لآذانه ا�شتماعه يف تلك احلال، لوعيه 
الذاتي باأنها الوحيدة التي ت�شتطيع اإنقاذه مما وقع فيه، واإن 

تنكب هو عنها، وبعد عن رحابها..

يف  الف�شل  احلكم  اأمــا  فيه،  الكمال  ذلــك  لإعجاز  الأول 
هذه ال�شهادة، فهي الفَطر الإن�شانية، وهو حكمها القاطع 
بهذا الإعجاز الذي ل جتد مندوحة عن العرتاف به وهي 
الكربى،  جتلياتها  يف  اهلل  حكمة  بني  ال�شا�شع  البون  ترى 
وق�شور الإن�شان املحدود يف تطلعه ل�شتلهام الكمال يف تلك 

التجليات.
املمازجة-  -بهذه  الإ�شالمية  احلجة  اخت�شار  ◄ثانيا: 
الطريق اأمام العقول اأي�شًا يف متييز ال�شادق من املدعيات 

يف الآفاق التي تعنيها عن الكاذب منها.
فحني يكون الإعجاز هو الأفق الذي يجري فيه ذلك التمييز، 
وحني تكون الفطرة الإن�شانية -مبا متلكه من اأ�شول العلم 
ويف  احلقائق،  بيان  يف  الفا�شل  احلكم  هــي  واملــعــرفــة- 
موازين ثبوتها، فمن الطبيعي اأن ل يت�شور حدوث ا�شتباه 
يف املوارد، ول يف احلدود، ول يف النتائج التي يعنيها ذلك 
الإعجاز، لدور هذا الإعجاز يف الهيمنة على العقول –من 
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ال��ب��ق��ي��ُع  ُه�����دم  اأم  ال���ق���د����ُس  ت���ه���اوى 
ت�����س��ّب��ح ب��ا���س��م��ه ال���دن���ي���ا وي�����س��ح��و 
ل��ي��م��ت�����س��َق ال�������س���ب���اَح ق����ري����َر ن�����س��ٍر 
ِق���ب���اب���ك ي����ا ب���ق���ي���ُع ع���ل���ى ���س��ف��ي��ٍف 
���ك ال�����������س�����الُة..واأّي ط�����وٍد ؟ ُت���ق���ّد����سُ

حتى  الأم����������الُك  ُت�����رَب�����ك  وت��������زرع 
ُي���ق���ّب���ل ت����رب����َة ال�����زه�����راء اأر�����س����ًا 
ك�������اأّن ع���ل���ى ُرب������ى الأط��������الل ف���ج���رًا 
ك�������اأن ع���ل���ى ك���ث���ي���ب ال����رم����ل روح����ا 
�سموخًا  الأق�������س���ى  امل�����س��ج��ُد  ف��ي��ع��ل��و 
م�����ن�����ارُت�����ك ال����ت����ي ُه����������ّدت ب���ب���غ���ٍي 
���س��ت��ح��ي��ا ل����ل����دع����اء ِق�����ب�����اُب ط��ه��ٍر 
وي���ل���ت���ّف احل���ج���ي���ُج َط����������َواَف األ�����ٍف 
���ُي���وِرُق ُغ�����س��ُن ج��ع��ف��َر ع���ن ق��ري��ٍب  ����سَ
ف����ك����ّل ����س���ح���اب���ة ل������الأر�������س ت��ب��ق��ى 
؟  "�سلوين.."  ُوِزن��ت  كما  "اأقيلوين.." 
����س���وف نبقى  ُق��د���س��ك  اأع���ت���اب  ع��ل��ى 
ع��ل��ى َرع������ف اجل�������راح ي���ُخ���ّب ج���رٌح 
خطاهم  يف  ج�����س��رًا  ال��ع��م��َر  اأق��م��ن��ا 
ن���ب���ي���ُت ع���ل���ى ق�����ذى وط���ٍن،َح���ِي���ي���ن���ا 
ن���ع���اق���ره ك�����وؤو������سَ ال���������روِح ���س��ون��ًا 
ومن�������س���غ �����س����رَبن����ا ع������ّل ال���ل���ي���ايل 
ف���ت���اأب���ى ن����خ����وُة الإق���������س����اء ح��ق��ًا 
من�����وت ع���ل���ى اجل�������راح روؤًى،وح������ب������ًا

لي���������س����ي����ُع  ب�����������اٍق  اهلل  ف������ح������ُق 
ع���ل���ى خ���ف���ق���ان���ه الأم��������ل ال�����س��ري��ع
ُت���ع���ان���ق ِق����ب����َة احل�������س���ِن ال�����س��م��وع 
ت����ه���������سّ ل�����ه امل��������������اآذُن وال�����دم�����وع

ي�������رّف ع���ل���ى ِح����ج����ارت����ه ال����رك����وع 
؟  جت����ّل����ى يف خ���راب���ت���ك اخل�������س���وع 
وُي�������س���ِف���ر م����ن ك���رام���ت���ه���ا ال���رب���ي���ع 
ُي������ل������ّوح ب���اب���ت�������س���ام���ت���ه ال�����س��ف��ي��ع 
����ه ال��ق��ط��ي��ع ُت����ع����ّم����ر م����اَت����َغ����ّب���������سَ

ال��ب��ق��ي��ع  م����ع����ارج����ه  يف  وي�������س���م���و 
..����س���ي�������س���رق���ه���ا ال���ط���ل���وع م���غ���ويلٍّ

"ي�سوع"  ق���ّد����س���ه���ا  ال�������س���ج���اد  م����ن 
ل����ب����اق����ر ع�����ل�����ِم ط������ه،واجل������م������وع 
وت����ن����ب����ُت م�����ن ج����وام����ع����ه ال����ف����روع 
���ي���ع  وك���������ّل ه�������س���ا����س���ة زب���������ٌد و����سِ
وم����ن ي�����س��ري احل���ي���اَة ك��م��ن ي��ب��ي��ع ؟ 
ت�������س���ّب���ث ب���ال�������س���ي���وخ ل���ن���ا ر���س��ي��ع 
وي����ق����ف����و اإث����������َر ُم�����وج�����ع�����ٍة جن��ي��ع
ال���رج���وع ان���ق���ط���ع  خ���ط���اه���ُم  ودون 

ال�������س���ل���وع  ح���م���اي���ت���ه  يف  ُت�������س���اف���ر 
َُي����ه����دى ال���َق���ْح���ُط اإك����رام����ًا،وج����وع؟ 
ت����������وؤوب ولي�������������وؤوب ل����ن����ا َق����ط����وع 
رق���ي���ع  ل���ن���ا  ُي����������داف  اأن  ون������اأب������ى 
ال���ب���ق���ي���ع؟ م����راب����ع����ن����ا  يف  وحت����ي����ا 
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كما اأن املوؤمن عزيز ينبغي اأن تكون الأمة اأمة 
عزيزة، ولكن كيف وما معنى اأن تكون الأمة 

عزيزة؟ ومبعنى اأخ�ض كيف ت�شري الأمة 
الإ�شالمية اأمة عزيزة؟ وهل هي الآن عزيزة اأم 

ل؟
اإن العزة بهذا املعنى تتجلى يف موردين: 

املورد الأول: 
ولنبتدئه مبثال، حول م�شاألة حرمة ت�شريح ج�شد 

الإن�شان، والفقهاء يتناولونها كم�شاألة فقهية، 
فريون اأن بدن الإن�شان الكافر بالعنوان الأويل 

يجوز ت�شريحه ل حرمة لبدنه، بدن الإن�شان 
 امل�شلم ل يجوز ت�شريحه بالعنوان الأول، فلماذا؟
اجلواب لأن الروايات املعتربة تقول: )اإن حرمته 
ميتًا كحرمته حيًا( فج�شمه حمرتم مثلما كان يف 

احلياة و ت�شريحه يعترب انتهاكًا حلرمته، وهنا 
تنهال علينا ال�شئلة ترتى من قبيل، لو توقف 

تعلم الطب على ت�شريح بدن امل�شلم؟ ولو توقف 
اكت�شاف اجلرمية على ت�شريح بدن امل�شلم؟ ولو 

توقف اكت�شاف وباء خطري على ت�شريح بدن 
امل�شلم؟ ولو توقف تعلم الطب على ت�شريح بدن 
امل�شلم؟ هل يجوز اأم ل؟ ويجيب بع�ض الفقهاء 

هنا باجلواز، فلماذا؟
نقول: هنالك اأمران ينبغي النظر اليهما يف هذه 

امل�شاألة وهما: 
الأمر الأول: حرمة بدن امل�سلم.

الأمر الثاين: عزة املجتمع الإ�سالمي.
 فاإذا دار الأمر بني حرمة بدن امل�شلم وعزة 

املجتمع الإ�شالمي فعزة املجتمع الإ�شالمي اأهم 

من حرمة بدن امل�شلم امليت، ومن الطبيعي اأن 
تقّدم عزة املجتمع الإ�شالمي على حرمة البدن 

امليت امل�شلم
ولالإي�شاح  نقول: 

اأن امل�شلمني لو منعناهم من ت�شريح اأبدان 
امل�شلمني وهم ل ميلكون اأبدان كفار لي�شّرحوها 

قلنا لهم ل تتعلموا الطب من هذا املجال وتعلموه 
من جمال اآخر، ولو اأنهم منعوا من الت�شريح يف 

فر�ض التوقف للزم اأن يكون الطب لدى امل�شلمني 
علمًا ناق�شًا، واإذا كان الطب كذلك مع انه علم 
خطري يتوقف عليه اإنقاذ النفو�ض املحرتمة من 

جانب، ولظل املجتمع الإ�شالمي حمتاجًا اإىل 
املجتمع الغربي يف اأم�ض الأ�شياء واأخطرها األ 

وهو اإنقاذ النفو�ض املحرتمة من جانب اآخر، فاإن 

عّزة الأّمة
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احتياج املجتمع الإ�شالمي اإىل الغرب يف هذه 
الأمور اخلطرية جدًا اإذلل للمجتمع الإ�شالمي. 

من هنا تاأتت �شرورة تقدمي خا�شية املحافظة 
على عزة املجتمع الإ�شالمي لقوله تبارك وتعاىل: 

ُة َوِلَر�ُسوِلِه َوِلْلُموؤِْمِننَي  ولقول  ِ اْلِعزَّ َوهلِلَّ
النبي امل�شطفى حممد )�شلى اهلل عليه واآله(: 

عليه"، فمحافظًة  يعلى  ول  يعلو  "الإ�سالم 
على عزة املجتمع الإ�شالمي لو توقف تعلم الطب 

على ت�شريح بدن امل�شلم لقلنا عزة املجتمع 
الإ�شالمي اأهم من حرمة بدن الإن�شان امل�شلم 

فتتقدم عزة املجتمع الإ�شالمي ، وهذا هو املورد 
الأول.

املورد الثاين:
هناك فرق بني حوار احل�شارات وخنوع 

احل�شارات، فرب اإن�شان يقول: اإن املجتمع 
الإ�شالمي يجب اأن يكون عزيزا مبعنى اأن ل 

نقبل اأية فائدة من الغرب؟ بينما جند اأن القراآن 
الكرمي يدعو اإىل حوار احل�شارات فهو يقول: 

ن َذَكٍر َواأُنَثى  ا�ُس اإِنَّا َخَلْقَناُكم م َها النَّ َيا اأَي
 َوَجَعْلَناُكْم �ُسُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا

فالتعارف ما هو اإل م�شداق من م�شاديق حوار 
احل�شارات، وهذا دليل على اأهمية و�شرورة 

حوار احل�شارات مطلوب، ومبعنى ال�شتفادة 
فاإن ا�شتفادة احل�شارة الإ�شالمية من احل�شارة 

الغربية يف جمال العلم والتكنولوجيا مطلوب، 
لكن نعود ونكرر اأن حوار احل�شارات �شيء 

وخنوع احل�شارات �شيء اآخر، ومبا اأننا نتكلم 
 عن مو�شوع العزة، فما هي العزة هنا؟

اإن عزة املجتمع الإ�شالمي اأن يكون م�شتقاًل يف 
قراره 

ويف اإرادته ومعتمدًا على كفاءات اأبنائه 
وطاقاتهم ، واملجتمع الذي يعتمد على كفاءات 

اأبنائه وقدراتهم ويكون ذا اإرادة م�شتقلة وذا 
قرار م�شتقل هو املجتمع العزيز واأما املجتمع 

الذي لي�ض قراره اخلا�ض به، واإرادته لي�شت بيده 
وب�شبب ذلك ل ي�شتطيع العتماد على اأبنائه 

فهذا جمتمع ذليل.
 اإذن عزة الأمة وعزة املجتمع يف اأن تكون اإرادته 

وقراره بيده الأمر الذي ميكنه من توظيف 
طاقات اأبنائه وقدراتهم ومواهبهم اخلالقة 

الفعالة ، وهذا هو املراد بعزة الأمة.
ولناأخذ اأمثلة لنا من الواقع..

 اإن اليابان دخلت احلرب العاملية وخ�شرت البنية 
التحتية كلها ولكنها مل تخ�شر عزتها لأن �شعبها 
مل يخ�شر عزته وظل متم�شكا باإرادته وامتالك 

قراره وباعتماده على طاقات اأبنائه انتف�ض و 
بني جمده وح�شارته من جديد.

ومثال اآخر ن�شتمده من حممد اإقبال املفكر 
الباك�شتاين املعروف حيث ينقل عن مو�شوليني 

وهو اأحد علماء الجتماع قوله:) اإذا امتلكت 
احلديد امتلكت الرغيف( وهو يعني اأنك ل 

ميكن اأن متتلك ثروة اإل اإذا عندك قوة، فالرثوة 
فرع القوة، ولكن حممد اإقبال يرد عليه قائال 
:) اإذا كنت كاحلديد امتلكت الرغيف( وهو 

يق�شد بذلك اأن امتالك الرثوة يحتاج اإىل عزة 
وا�شتقالل، فاإن كنت كاحلديد كاإن�شان م�شتقل 
اأو جمتمع م�شتقل ، ملكت كل �شيء ، فاملهم هو 

ال�شتقالل يف الإرادة وال�شتقالل يف القرار.
 اإذن.. عزة 

املجتمع الإ�شالمي عزة يريدها اهلل، وهي من 
اأهم املباد املقد�شة ولذلك ل يجوز مل�شلم اأن 

ي�شيء اإىل �شمعة املجتمع الإ�شالمي ، ولنفرت�ض 
مثاًل: اأن م�شلما يقوم بعمل اإرهابي يف الغرب 

ومن خالله ي�شيء اإىل �شمعه املجتمع الإ�شالمي 
وينتهك عزة املجتمع الإ�شالمي فهذا عمل حمرم 

لأن عزة املجتمع الإ�شالمي مبداأ مقد�ض.
 ويف مذهبنا ل يجوز ل�شيعي اأن ينتهك حرمة 

الت�شيع ، ولكننا مع الأ�شف نرى كثريًا منا يخرج 
على القنوات ويلقي اأمورًا ت�شيء اإىل �شمعة 

املذهب وت�شيء اإىل حرمة املذهب وت�شيء اإىل 
عزة املذهب.

اإن عزة املجتمع الإ�شالمي وعزة املذهب مبداأ 
مقد�ض لي�ض من حق اأي �شخ�ض اأن ي�شيء اإليهما 

ولي�ض من حق اأي �شخ�ض اأن ينتهكهما ولي�ض 
من حقك اأن تطلق �شعارات كيفما ت�شاء وتن�شب 
اأمورًا كيفما تهوى، فهناك مذهب له حرمة، ول 

يحق لك اإخ�شاعه لالآراء ال�شخ�شية والتوجهات 
الفردية، فاإن كنت حترتم عزتك الفردية 

وجتاهد يف �شبيل املحافظة عليها فاإن قد�شية 
عزة املجتمع اأوىل واأهم. فالتعارف ما هو اإل م�شداق من م�شاديق حوار فالتعارف ما هو اإل م�شداق من م�شاديق حوار 

احل�شارات، وهذا دليل على اأهمية و�شرورة احل�شارات، وهذا دليل على اأهمية و�شرورة 
حوار احل�شارات مطلوب، ومبعنى ال�شتفادة حوار احل�شارات مطلوب، ومبعنى ال�شتفادة 

فاإن ا�شتفادة احل�شارة الإ�شالمية من احل�شارة فاإن ا�شتفادة احل�شارة الإ�شالمية من احل�شارة 
الغربية يف جمال العلم والتكنولوجيا مطلوب، الغربية يف جمال العلم والتكنولوجيا مطلوب، 

لكن نعود ونكرر اأن حوار احل�شارات �شيء لكن نعود ونكرر اأن حوار احل�شارات �شيء 
وخنوع احل�شارات �شيء اآخر، ومبا اأننا نتكلم وخنوع احل�شارات �شيء اآخر، ومبا اأننا نتكلم 

 عن مو�شوع العزة، فما هي العزة هنا؟
اإن عزة املجتمع الإ�شالمي اأن يكون م�شتقاًل يف 

قراره 

احلديد امتلكت الرغيف( وهو يعني اأنك ل 
ميكن اأن متتلك ثروة اإل اإذا عندك قوة، فالرثوة 

فرع القوة، ولكن حممد اإقبال يرد عليه قائال 
:) اإذا كنت كاحلديد امتلكت الرغيف( وهو 

يق�شد بذلك اأن امتالك الرثوة يحتاج اإىل عزة 
وا�شتقالل، فاإن كنت كاحلديد كاإن�شان م�شتقل 
اأو جمتمع م�شتقل ، ملكت كل �شيء ، فاملهم هو اأو جمتمع م�شتقل ، ملكت كل �شيء ، فاملهم هو 

ال�شتقالل يف الإرادة وال�شتقالل يف القرار.
 اإذن.. عزة 

عزة املجتمع اأوىل واأهم.
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  ح�شن الها�شمي

الت�سّدي للحكم
�سرو وانعكا�سات

اإن الإن�شان بطبعه ياألف ويوؤلف ويتكامل ويتعاظم بقدر ما يتفاعل مع خملوقات 
خمالفة اأو موؤالفة، وهي النتيجة الطبيعية التي ل ميكن لأي منا اأن يجردها عن 
نف�شه اأو عن الآخرين، وهي التي حتكم بيننا وتوؤطر عالقاتنا الجتماعية و�شائر 
الأمور التي تبتني عليها جميع املنظومات التكاملية التي ل ميكن اأن ينفرط عقدها 
اإذا ما اأريد لها العي�ض مع الطبيعة ب�شكل يوؤمن لها عالقة تكاملية منتظمة دون اأن 

ي�شوبها اأي نوع من اأنواع احليف والزوال.  
والإن�شان الذي خلفه اهلل �شبحانه يف احلكم والأمور الجتماعية، ونعني بها الأمور 
الإن�شان  كان  اإذا  اأنه  املعلوم  اإذ من  وال�شلطنة،  القيادة واحلاكمية  اإىل  الراجعة 
بطبيعته م�شوؤول عن بيته ومزرعته وم�شنعه وما �شابه ومكلفا بالعناية بالأثاث 
والزرع والبهائم والآلت وتدبري �شوؤونها فاإنه بالأحرى م�شوؤول ومكلف بتدبري نف�شه 
الجتماعية  الأمور  �شبحانه يف  يعرب عنه بخالفته عن اهلل  ما  وهذا  وجمتمعه، 
اأمر  اإليه  اأنه خّول  لالإن�شان  ا�شتخالف اهلل  معنى  يكون  وعلى ذلك  واحلاكمية، 
القيادة وتدبري جمتمعه وممار�شة احلكم والولية يف اإقامة ال�شوابط وال�شور التي 

جاءت بها الأديان الناظمة ل�شوؤون العباد والبالد.
واإن املجتمع وبح�شب علماء الجتماع يتمتع بواقعية عرفية عقالئية، فله مظاهر 
واحلياة  املوت  خ�شو�شيات  له  وتعترب  الفردي،  الوجود  مقابل  يف  واآثار  ومزايا 
فهو  لالأفراد،  بالن�شبة  ال�شاأن  هو  كما  والواجبات  واحلقوق  والنحطاط  والرقي 
من حيث الوجود واإن كان عبارة عن جمموعة الأفراد اإل اأنه من ناحية العتبار 
العقالئي له نظام خا�ض وقيمة خا�شة و�شفات و�شمات خا�شة، وقد اعتنى القراآن 

الكرمي بتواريخ الأمم كاعتنائه بتواريخ الأ�شخا�ض اأي�شا وق�ش�شهم ومزاياهم.
اإليها  وح�شب دللة القت�شاء اأن يقوم املجتمع بت�شكيل دولة قادرة وقوية يفو�ض 
مهمة القيام بتدبري �شوؤون الأمة، واإل كانت لغوية اأو انتهت اإىل الختالف والفو�شى 
وهدر احلقوق والدماء والأموال، وحيث اأنه لي�ض لكل فرد الت�شدي للدولة ارجتال 
ل�شتلزامه الهرج واملرج، فالبد من اإيجاد قانون ونظام وحاكم، وهذا هو مفاد 
الدولة وال�شلطة، وحيث تتعدد الختيارات يف تعيني هذه ال�شلطة واحلاكم، تعنّي 
الرجوع اإىل النتخاب، لأن البدائل الأخرى كالتوريث والنقالب غري وافية بالغر�ض 

ول مو�شلة اإىل ال�شتقرار والعدل والإن�شاف.
واأف�شل و�شيلة لتجنب انحراف ال�شلطة هي التزام احلاكم بد�شتور يحدد حقوق 
وواجبات الدولة، ثم اإن�شاء جمل�ض ي�شم احلكماء والق�شاة يف البالد ممن ي�شمرون 
اخلري لل�شعب وذلك لالإ�شراف على تطبيق الد�شتور ومراقبة اأعمال الدولة ومدى 
مطابقة اأعمالها وم�شاريعها وخططها للد�شتور ومل�شالح ال�شعب العليا، ويجب اأن 

ل يت�شمن الد�شتور اأي مواد تتعار�ض مع ثوابت الأغلبية القاطنة يف الدولة، مع 
احرتام عقائد وعادات وتقاليد الأقليات الأخرى.

وببداهة العقل اإن الت�شدي للحكم من قبل ال�شاحلني العدول اأف�شل من ت�شدي 
الظلمة املارقني، حيث اأنه - ل �شمح اهلل - لو ت�شدى الظلمة فاإن الأخطار املحدقة 
بل  واأموالهم،  واأعرا�شهم  النا�ض  بدماء  تتعلق  ملا  وعظيمة،  كبرية  تكون  بالأمة 
وحا�شرهم وم�شتقبلهم اأجيال واأجيال وبرثوات البالد وكل �شوؤونها، فيحكم العقل 
بوجوب دفع هذه املفا�شد، ومن اأهم طرق دفعها هو النتخاب والرجوع اإىل النا�ض 

اأنف�شهم يف �شاأن احلكومة واحلاكم، فبذلك ن�شمن اأمورا:
الأول: دفع ال�شتبداد والقهر والغلبة التي ي�شتلزمها الظلم واجلور.
الثاين: ك�شب ر�شا النا�ض وتفعيلهم يف بناء حا�شرهم وم�شتقبلهم.

الثالث: التقدم بالبلد واملواطنني واإي�شالهم اإىل الرفاه.
الرابع: توفري الأمن وال�شالم وب�شط العدل الذي يتوقف على اإ�شراك النا�ض يف 

قرارات احلكومة ونظام احلكم.
اخلام�ض: الق�شاء على عنا�شر الف�شاد الداخلية واحلروب الأهلية والقمع ونحوها 
من عوامل ف�شاد تن�شاأ من ال�شتبداد والتفرد بالراأي، اإىل غري ذلك من مظاهر 

التخلف والنحطاط.
اإ�شافة اإىل اإن احلكومة العادلة املنتخبة من قبل ال�شعب ميكن مراقبتها من قبل 
ممثلي ال�شعب يف جمل�ض النواب ومنظمات املجتمع املدين والأحزاب ال�شيا�شية 
وال�شحافة احلرة، فاإنها خري معني لعمل احلكومة وخري م�شدد لها يف اأعمال الرب 
والإح�شان لتنميتها وكذلك اأعمال ال�شر والعدوان للحوؤول دون ا�شتفحالها، وبذلك 
يكون هدف احلكومة تقدمي اخلدمة وحرا�شة املواطن يف اأمنه ووطنه ومعتقداته، 
واإذا ما حادت عن تلك الأهداف فاإنها تكون عر�شة للم�شاءلة واملحا�شبة، وميكن 
�شحب الثقة عنها واإف�شاح املجال اأمام الآخر النوعي الذي با�شتطاعته تنفيذ ما 

عجز عنه الآخرون. 
املرونة وال�شفافية والكفاءة والنزاهة اأهم الفوائد املرجوة من احلكومة املنتخبة، 
فاإنها تكون باملر�شاد من قبل النقاد، وهّم اجلميع توفري الأمن واخلدمات و�شون 
املعتقدات والقيم من الخرتاق وال�شياع والرتقاء بامل�شتوى املعي�شي للفرد وردم 
كل الفوارق الطبقية بني اأبناء املجتمع اإل باملقدار املعقول الذي ي�شجع على الإبداع 
والعطاء، والأخذ بيد املواطن اإىل مرفاأ ال�شالم والرفاه والعدالة، ول اأظن اأن اأحدا 
يزهد عن هذه املعطيات التي هي بحق م�شيل لعاب جميع ال�شعوب املتحررة يف 

العامل.   

ال�سعبة الإدارية يف ق�سم الإعالم.. 
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• حتقيق: علي اجلبوري -�شباح ح�شن جا�شم 

يف الفرتة التي اأعقبت �سقو النظام ال�سابق 
امل�ستجدات يف  الإعالم من �سمن  تاأ�س�س ق�سم 
العتبة احل�سينية املقد�سة ملا لالإعالم من دور 
ريادي يف ن�سر الفكر الإ�سالمي واإي�سال مفاهيم 
فكانت  الأرجاء،  لكافة  احل�سينية  الق�سية 
الإ�سراف  يف  ال�سّباقة  الإعالم(  ق�سم  )اإدارة 
الفني والإداري لتوفري قواعد بيانات خمت�سة 
بكافة �سعب ق�سم الإعالم، الغر�س منها تاأ�سي�س 
�سوؤون  مع  للتعامل  متكاملة  معلومات  قاعدة 
الورقية  املطبوعات  �سوؤون  واإدارة  العاملني 
وامل�سموعة واملرئية ف�سال عن ن�ساطات التعاون 
املختلفة مع اجلهات اخلارجية والداخلية ذات 

العالقة.
وبغية اإلقاء ال�شوء على جوانب عمل اإدارة ق�شم الإعالم 
بع�ض  مع  التايل  اللقاء  احل�شينية(  )الرو�شة  لـ  كان 

الأخوة العاملني فيها.  
ال�سعبة والوحدات التابعة لها

ال�شعبة  م�شوؤول  �شلطان،  كاظم  علي  الأ�شتاذ  التقينا 
�شعبتنا  تاأ�ش�شت  قائال،  اإلينا  حتدث  والذي  الإدارية 
املهام  تاأ�شي�شها اجناز  الغر�ض من  وكان  عام 2004، 
التي و�شعت على عاتقها، وهي تتاألف من وحدة الذاتية 
الفنية  والوحدة  والت�شريفات  والعالقات  والأر�شيف 

ومركز البيع املبا�شر للكتب.
املتعلقة  الإدارية  ال�شوؤون  بكافة  ال�شعبة  تقوم  وتابع، 

ب�شعب ق�شم الإعالم، حيث ي�شم ق�شم الإعالم �شعبة 
عمل  فكان  وال�شوتيات،  والنرتنت  والإذاعة  الن�شر 
ال�شعب،  لبقية  الأ�شا�شية  كالنواة  الإدارية  ال�شعبة 
حيث تقوم بعمل الكتب واملراجعات والق�شايا الإدارية 
التي  الدينية  املنا�شبات  اأيام  يف  عملها  اإىل  بالإ�شافة 
وعمل  ووفياتهم  الأئمة  مواليد  من  العتبة  يف  تقام 
الالفتات وا�شتقبال الوفود القادمة اإىل العتبة املقد�شة، 
وتوزيع الهدايا واملن�شورات ال�شادرة عن �شعبة الن�شر.. 
اإقامة  على  ال�شراف  الخرى  الرئي�شية  مهامها  ومن 
الحتفالت الدينية مثل مهرجان ربيع ال�شهادة العاملي 

ومهرجان ربيع الر�شالة، واملنا�شبات الدينية كافة...
الأمور  جميع  مبتابعة  عملنا  يتمّثل  كاظم،  واأ�شاف 
اأحد  واأنا  قلنا،  كما  ال�شعب  وبقية  ب�شعبتنا  اخلا�شة 
اأع�شاء اللجنة التح�شريية ملهرجان ربيع الر�شالة وبقية 
املهرجانات بالتن�شيق بني العتبتني احل�شينية والعبا�شية 
اإىل ق�شم الإعالم  مة  املقد�شتني وتلبية الدعوات املقدَّ

من املوؤ�ش�شات واملنظمات املختلفة.
هي:  وحدات  �شت  اىل  تنق�شم  ال�شعبة  اإن  م�شيفا 
وحدة الذاتية ووحدة الأر�شيف والوحدة الفنية ووحدة 
)العالقات( ال�شتعالمات ومركز البيع املبا�شر للكتب 

ووحدة الحتفالت.. 
وحدة الذاتية: ن�ساطات غري منقطعة

التقت  الإدارية  ال�شعبة  واقع عمل  على  اأكرث  وللتعرف 
الوحدات،  هذه  يف  بالعاملني  احل�شينية(  )الرو�شة 

كان لقاوؤنا الآخر مع ح�شن علي كاظم م�شوؤول )وحدة 
الذاتية( الذي حتّدث لنا قائاًل، بالن�شبة لطبيعة عملنا 
مهام  فاإن  الإدارية،  لل�شعبة  التابعة  الذاتية  وحدة  يف 
وحدة الذاتية تتمثل بتنظيم عمل كافة ال�شعب املرتبطة 
�شجالت  تنظيم  خالل  من  وذلك  الإعالم  بق�شم 
احل�شور والإجازات وتنظيم الكتب ال�شادر من ق�شم 
الإعالم من كتب ال�شراء والإجازة والإيفادات املتعلقة 

الإدارية  ال�شوؤون  ق�شم  الواردة من  والكتب  باملنت�شبني 
ويتم اإدخالها وتنظيمها يف �شجالت ال�شادرة والواردة 
وحفظها ح�شب النوع والتاريخ واإمكانية التعامل معها 

م�شتقبالً.
ي�شاف اىل ذلك تنظيم ال�شلفة اخلا�شة بق�شم الإعالم 
يتم  حيث  للق�شم،  املهمة  العينية  احلاجات  وتوفري 
التن�شيق مع وحدة ال�شراء لتوفريها لل�ُشعب واإدراجها 
�شمن و�شولت قانونية، ويتم م�شاهدتها من قبل �شعبة 

املخازن.

تتمثل  الذاتية  وحدة  مهام  ان 
بتنيم عمل كافة ال�سعب املرتبطة 

ب�سم االعالم

ال�سعبة الإدارية يف ق�سم الإعالم.. 

يف الفرتة التي اأعقبت �سقو النظام ال�سابق 
امل�ستجدات يف  الإعالم من �سمن  تاأ�س�س ق�سم 

كان لقاوؤنا الآخر مع ح�شن علي كاظم م�شوؤول )وحدة ب�شعب ق�شم الإعالم، حيث ي�شم ق�شم الإعالم �شعبة 
الذاتية( الذي حتّدث لنا قائاًل، بالن�شبة لطبيعة عملنا 
كان لقاوؤنا الآخر مع ح�شن علي كاظم م�شوؤول )وحدة 
الذاتية( الذي حتّدث لنا قائاًل، بالن�شبة لطبيعة عملنا 
كان لقاوؤنا الآخر مع ح�شن علي كاظم م�شوؤول )وحدة 

ن�ساطات متنوعة ودور م�سّرف
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 يتميز عملنا بوحدة االر�سيف ببي
االأقرا� الليزرية للزائرين ب�سعر 
 مة ااال هيز الوفوو ب�سي

العتبة باالأقرا� املتنوعة

  كتاب �سنو �قامة معرال نطم
ي�سم  املد�سة  العتبة  با�سراف 
اا�سة   سدارا�واال مبيعاتنا 

ملتلف اأق�سام العتبة املد�سة

وا�شتطرد قائال: يرتبط عملنا مع �شعبة الن�شر من خالل 
ن�شرة  البتدائية لطباعة كل  الأ�شولية  املوافقات  اأخذ 
�شادرة من هذه ال�شعبة، وتتم املوافقة من قبل �شماحة 
الأمني العام ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي ونائبه ال�شيد 
اأف�شل ال�شامي ومن ثم تقّدم هذه الو�شولت اإىل �شعبة 

املخازن لالإطالع عليها و�شرف املبلغ اخلا�ض بها. 
وحدة الأر�سيف: مهمة توثيق الإعالم املرئي 

وامل�سموع
وحتدث حممد ح�شني اخلفاف اأحد العاملني يف وحدة 
الأر�شيف فيها قائاًل، لأكرث من اأربع �شنوات عملت يف 
وحدة الأر�شيف التي ُو�شع على عاتقها اأر�شفة جمموعة 
متكاملة من الأقرا�ض والتي تت�شمن جمموعة تعريفية 
خا�شة باحلرم املقد�ض ومكانته عند امل�شلمني وامل�شاريع 
التي  واملحا�شرات  اخلطب  واأر�شفة  فيه،  اأقيمت  التي 
العامة  املنا�شبات  يف  ال�شريف  ال�شحن  داخل  ُتلقى 
 وخ�شو�شًا زيارتي عا�شوراء والأربعني، ويتم الحتفا

بها ح�شب تاريخها.
الأقرا�ض  ببيع  الأر�شيف  بوحدة  عملنا  يتميز  وتابع، 
الوفود  وجتهيز  ب�شيط،  وب�شعر  للزائرين  الليزرية 
القادمة اإىل العتبة بالأقرا�ض املتنوعة واخلا�شة بعمل 
العتبة وبقية الأق�شام الأخرى، وهناك اأقرا�ض خا�شة 
الأدعية  من  الدينية  واملمار�شات  احل�شينية  بال�شعائر 
املبارك،  رم�شان  ب�شهر  يتعلق  ما  وخا�شة  وال�شلوات 
ولدينا اأر�شيف كامل ي�شم خطب اجلمعة التي تلقى يف 
ال�شحن احل�شيني ال�شريف وهي مثبتة تاريخيًا، كما 
نقوم ببيع ال�شور اخلا�شة باحلرم احل�شيني باأحجام 
خمتلفة وباأ�شعار حمددة، وكل ما نحتاج اإليه من �شراء 
ذاتيًا  اخلا�شة ميّول  والبو�شرتات  والأقرا�ض  الأجهزة 

من الأموال التي نح�شل عليها يف عملنا وما يتبقى منه 
نح�شيه �شنويًا ون�شلمه اإىل اإدارة ال�شعبة. 

املنا�شبة  هذه  اأغتنم  ان  اأود  بالقول"  اخلفاف  وختم 
لتقدمي اقرتاح لإدارة العتبة احل�شينية املقد�شة الكرمية 
حول تطوير عملنا من حيث تو�شيع مكان العمل وزيادة 
بيع البو�شرتات والأقرا�ض الليزرية، لريفد بذلك الأموال 

اخلا�شة بحرم الإمام احل�شني )عليه ال�شالم(.
مركز البيع املبا�سر: نافذة على العامل

العوادي  ح�شن  ال�شيد  احل�شينية(  )الرو�شة  والتقت 
العتبة  يف  للكتب(  املبا�شر  املبيعات  )مركز  م�شوؤول 
املقد�شة وقد بنّي عمل املركز قائاًل، بداأ عمل مركزنا 
يف �شهر كانون الأول  �شنة 2008، بناًء على توجيهات 
الإعالم  ق�شم  مدير  وباإ�شراف  العام  الأمني  �شماحة 
 للقار الكتاب  توفري  هو  افتتاحه  من  الهدف  وكان 
باأ�شعار منا�شبة، وكان املركز يف بدايته مقت�شرًا على 
عناوين حمددة ل تتجاوز اخلم�شني اأما الآن فقد اأ�شبح 
وغريها  كربالء  حمافظة  يرفد  املبا�شر  البيع  مركز 
اآلف  ثالثة  من  اأكرث  املركز  وي�شم  الكتب،  مبختلف 

والتاريخ وغريها،  والفل�شفة  الدين  عنوان خمتلف يف 
ومت طبع اأول ن�شخة من القراآن الكرمي من قبل العتبة 

احل�شينية.
وتابع العوادي، اننا نطمح اإىل اإقامة معر�ض كتاب �شنوي 
وباإ�شراف العتبة املقد�شة ي�شم مبيعاتنا والإ�شدارات 

اخلا�شة ملختلف اأق�شام العتبة املقد�شة.
الوحدة الفنية

كما التقينا باخلّطاط فرا�ض خ�شري، اأحد العاملني يف 
الوحدة الفنية وحتّدث لنا عن وحدته قائال، تاأ�ش�شت 

الوحدة الفنية لتغطية مهام عديدة متعلقة بعمل العتبة 
اأ�شخا�ض: اخلطاط ويقوم  املقد�شة، وهي ت�شم ثالثة 
بخط الالفتات والبو�شرتات والعناوين اخلا�شة باملواقع 
اىل  ا�شافة  الأخرى.  املن�شورات  وبقية  للعتبة  التابعة 
الت�شميم الذي يقوم به الأ�شتاذ علي عزيز بت�شميم 
اللكرتونية،  املواقع  و�شفحات  اخلا�شة  البو�شرتات 
اإ�شافة اإىل بع�ض واجهات الإ�شدارات الثقافية اخلا�شة 

بق�شم الإعالم.
واأ�شاف فرا�ض، وحتتوي الوحدة الفنية اأي�شًا على 

جمّلد لل�شجالت والتي يقوم بها ال�شيد طالب ال�شامي 
حيث يعمل على جتليد الكتب وال�شجالت امل�شتحدثة 

والقدمية وترميمها وكل ما يتعلق بعمل العتبة املقد�شة.
وحدة العالقات

وحدة  من  طالب  اأحمد  بالأخ  الأخري  لقاوؤنا  وكان 
العالقات  وحدة  عمل  يتمثل  قال،  حيث  العالقات، 
العتبة  اإىل  القادمة  الوفود  با�شتقبال  والت�شريفات 
احل�شينية، حيث يتم ا�شتقبالهم داخل �شعبة الإعالم 
ودورها  احل�شينية  العتبة  مهام  على  وتعريفهم 

واإجنازاتها ون�شاطاتها خا�شة ق�شم الإعالم. 
وختم قائال:، كما تقوم وحدة العالقات بتلبية الدعوات 
كربالء  حمافظة  من  احل�شينية  العتبة  اإىل  املقّدمة 
وخارجها بال�شرتاك مع العاملني من ال�شعب الأخرى يف 
العتبة املقد�شة، واإر�شال الدعوات اخلا�شة باملهرجانات 

والحتفالت املقامة داخل العتبة املطهرة..  

يرفد  املبا�سر   البي مركز   اأ�سب
تلف  وغريها   كربال افة 
من  اأكرث  املركز  وي�سم   الكتب

الة االف عنوان
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•موؤيد جا�شم اخلفاجي
جامعة كربالء/ كلية العلوم الإ�شالمية

َوَرَد ذكر التوبة يف ال�شحيفة ال�شجادية يف موا�شع عديدة، بع�شها كان خا�شًا بذكر 
التوبة كالدعاء اخلا�ض بذكر التوبة وطلبها كقولِه : )اللَُّهمَّ اإين اأتوُب اإليك يف 
مقامي هذا من كبائر ُذنوبي و�سغائرها، وبواطن �سيئاتي وظواهرها، و�سواِلف زلتي 
وحوادثها، توبة من ل يحد نف�سه ع�سيٍة ، ول ي�سمُر اأْن َيُعوَد يف خطيئته، وقد 
اإنك تقبل التوبة عن عباِدك، وتعفو عن ال�سيئات  اإلهي يف حمكم كتابك  قلت يا 

وحتب التوابني(.
وكقوله  يف مناجاة التائبني: )اإلهي اأنت الذي فتحت لعبادك بابًا اإىل عفوَك 
�سّميته التوبة، فقلت توبوا اإىل اهلل توبًة ن�سوحًا، فما عذر َمْن اأغفل ُدُخوَل الباب 

بعد فتحِه(.
وبع�شها الآخر كان يف موا�شع عامة، مندرجًا �شمن اأدعية ال�شحيفة ال�شجادية 
ومناجياتها، كقوله  يف دعاء التحميد هلل عز وجل والثناء عليه: )احلمد هلل 
الذي َدلَّنا على التوبة التي مل نفدها اإلَّ من ف�سله، فلو مل تعت..... من ف�سلِه اإل 
لُه علينا، فما هكذا كانت  بها، لقد َح�ُسَن بالوؤُه عندنا َوَجلَّ اإح�ساُنُه اإلينا وج�سم ف�سَ
َع َعّنا مال طاقة لنا به، ومل ُيَكلَّْفنا اإل ُو�سعًا،  �سنته يف التوبة ملن كان قبلنا، لقد َو�سَ

ة ول عذرا(. ومل يج�سمنا اإل ُي�سرًا، ومل َيَدْع لأحٍد منا ُحجَّ
  فالذي يّطلع على هذه املوا�شع يتبني له مدى اهتمام الإمام زين العابدين

مب�شاألة التوبة كونها ق�شية مهمة يف حياة العبد.
والتوبة يف اللغة تعني الرجوع والإنابة، يقال: تاب فالن، اأي رجع عن ذنبه فهو تائب، 
وتن�شب للعبد تارة وهلل تارة اأخرى، وعند انت�شابها للعبد يق�شد بها رجوعه اإىل ربه، 

عن املع�شية اإىل الطاعة، نادمًا متاأملًا لفوات املطلوب متاأ�شفًا من فعل الذنوب.
اأما انت�شابها اإىل اهلل تعاىل، فاملراد به رجوعه جّل ذكره على عبده من العقوبة اإىل 

العفو واللطف والتف�شل عليه بقبول توبته وال�شفح عن زَلتِه.
التوبة �شرعًا: )فهي الرجوع اإىل �سرا اهلل امل�ستقيم بعد النحراف عنه(  اأما 

املكا�شب: ال�شيخ الن�شاري �ض335.
وهي عك�ض الإ�شرار على الذنب واجلرمية ومن هذا املنطلق عّرفها علماء الخالق 
ال�ستقبال،  يف  عنها  البتعاد  على  والعزم  احلال  يف  املعا�سي  ترك  )هي  بقولهم: 

وتدارك ما �سبق من التق�سري يف حق اهلل وحقوق الآخرين(.
اإل ويف  اأبي بكري عن زرارة عن الإمام الباقر  قال: )ما من عبد  روي عن 
قلبه نكتة بي�شاء فاإذا اأذنب ذنبًا خرج من النكتة البي�شاء نكتة �شوداء، فاإن تاب 
ذهب ذلك ال�شواد واإن متادى يف الذنوب زاد ال�شواد حتى يغّطي البيا�ض فاإذا تغّطى 
البيا�ض مل يرجع �شاحبُه اإىل اخلري اأبدًا، وهو قول اهلل عز وجل: )َكالَّ َبْل َراَن َعَلى 

ُقُلوِبِهْم َما َكاُنوا َيْك�ِسُبوَن(.
ومعنى هذا اإن الإن�شان اإذا تنبه قبل اأن ي�شتوعب الظلُم وال�شواُد القلب كّله، ثم اختار 

الفطرية  حالته  اإىل  وعاد  �شروطها،  وا�شتوفى  التوبة  منزلة  ودخل  اليقظة  منزلة 
الأ�شلية، وكاأمنا تنقّلب النف�ض اإىل �شفحة خالية من جميع الكمالت واأ�شدادها، 
وهذا ما ورد يف احلديث ال�شريف عن ر�شول اهلل  : )التائب من الذنب كمن ل 

ذنب له(.
واملالك الذي �ُشرعْت لأجله التوبة هو التخّل�ض من هالك الذنب وبوار املع�شية 
تعاىل:  قوله  اإليه  ي�شري  ما  وهذا  بال�شعادة،  الفوز  ومقدمة  الفالح  و�شيلة  لكونها 

َها امْلُوؤِْمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن(. َجِميعًا اأَي ِ )َوُتوُبوا اإىَِل اهللَّ
يف   وجد الفعالة  الروح  ن�شاط  على  غريزته  من  نعرف  ما  على  الإن�شان  يزال  ول 
العزمية وال�شعي، مامل تخ�شر �شفقته يف احلياة، واإذا بدا له ما يخ�شر عمله ويخيب 
�شعيه ويبطل اأمنيته ا�شتوىل عليه اليا�ض وان�شلت به اأركان عمله ورمبا اأن�شف بوجهه 

عن م�شريه اآي�شًا من النجاح خائبًا من الفوز والفالح.
الهلكة  اأ�شرف على  وقد  قلبه،  داءُه ويحي  يعالج  الذي  الوحيد  الدواء  فالتوبة هي 

والردى.
وللتوبة اأركان و�شروط، وهذا ما جاء يف قول اأمري املوؤمنني الإمام علي  لقائل 
قال بح�شرتِه )ا�شتغفر اهلل(: )ثكلتك اأمك اأتدري ما ال�ستغفار؟ ال�ستغفار درجة 

العليني، وهو اأ�سم واقع على �ستة معان:
اأولها: الندم على ما م�سى.

والثاين: العزم على ترك العود اإليه اأبدًا.
والثالث: اأْن توؤدي اإىل املخلوقني حقوقهم حتى تلقى اهلل اأمل�س لي�س عليك تبعة.

والرابع: اأْن تعمد اإىل كل فري�سة عليك �سّيعتها فتوؤدي حّقها.
حتى  بالإحزان  فتذيبُه  ال�سحت  على  نبت  الذي  اللحم  اإىل  تعمد  اأن  واخلام�ض: 

تل�سق اجللد بالعظام وين�ساأ بينهما حلٌم جديد.
وال�شاد�ض: اأن تذيق اجل�سم اأمل الطاعة كما اأذقته حالوة املع�سية، فعند ذلك تقول 

ا�ستغفر اهلل.
اأركان التوبة هما الندامة والعزم على ترك  فهذا احلديث ي�شمل على ركنني من 

العودة اإىل الذنب وعلى �شرطني للقبول هما:
الأول: اإرجاع حقوق املخلوق لأهلها، والثاين: اأداء حقوق اخلالق �شبحانه.

واأما الأمران الأخريان فهما من �شروط كمال التوبة، اأي اأن التوبة الكاملة ل تتحقق 
ول تقبل من دونهما.

الدعائيات  هذه  خالل  من    ال�شجاد  الإمام  اإليه  ينبهنا  اأن  اأراد  ما  وهذا 
واملناجيات، فلقد اأنار باأدعية ال�شحيفة ال�شجادية العقول واأيقظ الأُمة من �شباتها 
العلوي  املحمدي  الرتاث  فيه  ا�شتلهم  املنري  كالقب�ض  فهي  جمودها،  من  وحررها 

والفكر احل�شيني ور�شده واإ�شالحِه وهديِه.

التوبة 
يف ال�سحيفة ال�سّجادّية

التوبة التوبة التوبة 
يف ال�سحيفة ال�سّجادّية

َوَرَد ذكر التوبة يف ال�شحيفة ال�شجادية يف موا�شع عديدة، بع�شها كان خا�شًا بذكر 

يف ال�سحيفة ال�سّجادّية
َوَرَد ذكر التوبة يف ال�شحيفة ال�شجادية يف موا�شع عديدة، بع�شها كان خا�شًا بذكر 

يف ال�سحيفة ال�سّجادّية
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البقيع: البقيع: 
برزت عرب عدة قرون اإ�سارات ت�سيد باأهمية البقيع الغرقد كونها اأر�س 

مباركة املوقع، تعي�س على جنبات املدينة النبوية.
ومن ذلك فقد ن�ساأ حر�س كبري من الأئمة وال�سحابة على اأن يدفنوا يف 
البقيع، وقد زادها قدا�سة وكرامة اأن ُيدفن فيها اأربعة من الأئمة هم 
الإمام احل�سن املجتبى والإمام علي بن احل�سني والإمام حممد الباقر 

والإمام جعفر ال�سادق عليهم اأف�سل ال�سالة وال�سالم.
وكان هناك عناية كبرية بقبورهم عليهم ال�سالم على عادة امل�سلمني يف 
العناية بالعظماء، وقبورهم اإىل عهد قريب كانت تعتمر اأ�سرحًة وقببًا 
�ساهقة حتى الوقت الذي دخلت فيه املدينة املنورة يف الأربعينيات 
املباركة  الأ�سرحة  هذه  هدم   ّ ال�سعودية  الدولة  �سمن  الهجرية 
الأمر الذي اأثر كثريا على عموم امل�سلمني وبلغ ا�ستياوؤهم درجة كبرية 
يف حني ل تزال القبور م�سّواة بالأر�س ي�ستدل النا�س عليها باأحجار 

�سغرية اإ�سافة اإىل خرائط تو�سيحية.

اإ�سكالية البقيع
اأربعة من الأئمة وقربا لكثري من  وتكت�شب املدينة املنورة اأهميتها كونها مثوى النبي ومرقد 
�شحابة الر�شول وزوجاته وجمموعة من ال�شيدات اجلليالت وتتابع على اأثر هذه القدا�شة اأن 
يو�شي العلماء والعظماء بدفنهم يف هذه البقعة وكان من جملة من ت�شرف بجوار الأئمة عليهم 

ال�شالم ال�شيخ الأوحد الأح�شائي.
وعن ذلك يقول عبد اهلل ح�شني" اأن الزيارة كانت وقت ذاك متاحة  بعد الهدم وقبل ت�شوير 
املقربة، فبعد ال�شالة يتوجه اأطياف امل�شلمون ويتعنون الزيارة مرتددين بني الأئمة وال�شحابة 

باعتبار املذاهب الأخرى كال�شافعية واملالكية وغريها ل حترم زيارة القبور".
وتابع يقول" ولأن العهد ال�شعودي يتعبدون مبذهب احلنبلية ال�شلفية الذي يعتقد حرمة زيارة 
القبور للن�شاء فقد مار�شت نوعا من الإق�شاء حلقوق الآخرين الذين يرون وفق مذاهبهم جواز 

الزيارة".
ويرى عبد اهلل ح�شني" اأن هذا الختالف الفقهي حرم جميع الن�شوة من الزيارة اإل من خارج 
ال�شور، واأ�شاف يقول" اإذا كان ت�شوير البقيع حظر الزيارة على الن�شوة فاإن حتديد موعدين 

مة وزّوار   قبور مهدَّ
حتت احل�سار

العناية بالعظماء، وقبورهم اإىل عهد قريب كانت تعتمر اأ�سرحًة وقببًا 
�ساهقة حتى الوقت الذي دخلت فيه املدينة املنورة يف الأربعينيات 
املباركة  الأ�سرحة  هذه  هدم   ّ ال�سعودية  الدولة  �سمن  الهجرية 
الأمر الذي اأثر كثريا على عموم امل�سلمني وبلغ ا�ستياوؤهم درجة كبرية 
يف حني ل تزال القبور م�سّواة بالأر�س ي�ستدل النا�س عليها باأحجار 

�سغرية اإ�سافة اإىل خرائط تو�سيحية.

"باعتبار املذاهب الأخرى كال�شافعية واملالكية وغريها ل حترم زيارة القبور"باعتبار املذاهب الأخرى كال�شافعية واملالكية وغريها ل حترم زيارة القبور".
ولأن العهد ال�شعودي يتعبدون مبذهب احلنبلية ال�شلفية الذي يعتقد حرمة زيارة " ولأن العهد ال�شعودي يتعبدون مبذهب احلنبلية ال�شلفية الذي يعتقد حرمة زيارة " ولأن العهد ال�شعودي يتعبدون مبذهب احلنبلية ال�شلفية الذي يعتقد حرمة زيارة  وتابع يقول
القبور للن�شاء فقد مار�شت نوعا من الإق�شاء حلقوق الآخرين الذين يرون وفق مذاهبهم جواز 

الزيارة".
اأن هذا الختالف الفقهي حرم جميع الن�شوة من الزيارة اإل من خارج " اأن هذا الختالف الفقهي حرم جميع الن�شوة من الزيارة اإل من خارج " اأن هذا الختالف الفقهي حرم جميع الن�شوة من الزيارة اإل من خارج  ويرى عبد اهلل ح�شني
اإذا كان ت�شوير البقيع حظر الزيارة على الن�شوة فاإن حتديد موعدين " اإذا كان ت�شوير البقيع حظر الزيارة على الن�شوة فاإن حتديد موعدين " اإذا كان ت�شوير البقيع حظر الزيارة على الن�شوة فاإن حتديد موعدين  ال�شور، واأ�شاف يقول
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• وفاء جعفر - ال�شعودية، خا�ض ملجلة الرو�شة احل�شينية



          الثقافة 
ترف فكري

            اأم و�سيلة 
للتغيري؟ 

فقط  لفتح املقربة للرجال قد حّد من وقت اإف�شاح الزيارة ،فعليه فاإن الزيارة يف الليل ممنوعة 
على كليهما داخل ال�شور". موؤكدا" اأن ذلك مدعاة للتزاحم يف الدخول للجميع الذين يرون 
جواز الزيارة خا�شة واأن املدينة ب�شكل عام متتلئ بالزوار واإغالق اأو ت�شوير املقربة مينع من 

اإف�شاح �شعة يف املجال للتو�شع والنطالق بني اأرجاء البقيع.
وينتهي جمتبى �شالح اإىل" اأن التعددية املذهبية هي واقع حال يف العامل الإ�شالمي ل ميكن 
جتاوزه اأو اإنكاره، ونتيجة لختالف الفقهيات املتعلقة بزيارة  القبور فاإن الت�شامح الديني والفهم 

امل�شرتك بني املذاهب يلزم املوؤمنني يف كل مذهب اإىل تقدير فقهيات املذهب الآخر".
وقال ماجد ال�شيد عبد اهلل" اإن هناك م�شوؤولية كبرية تقع على عاتق القيادات ب�شرورة التحرك 
لدى الأو�شاط الر�شمية يف اململكة تعمل على القنوات املدنية باي�شاح التعددية املذهبية يف  مقام  

زيارة القبور والبناء عليها".
بينما تقول اأمل ح�شن" اإن اإثارة الوعي لدى الزائرين والتاأدب مع املزار باعتبار اأن حرمته ميتا 
كحرمته حيا يدعو ذلك اإىل عدم العبثية وتهمي�ض الآخر واحتكار البقاع املقد�شة و التمادي يف 

منع الزوار من مزاراهم".
وانطلق زكي �شلمان يف دعوة �شادقة اإىل �شرورة املحافظة على الإرث التاريخي ويرى ب�شرورة 
امل�شاهمة من اجلميع يف املحافظة على ما تبقى من �شواهد احل�شارة ال�شالمية يف املدينة 
فقدنا �شمن  واأننا  البديع، م�شيفا" خا�شة  بتاريخهم  امل�شلمني  اأجيال  لربط  وذلك  املنورة 
بيته  وال  النبي  اأ�شحاب  مل�شاهد  كثرية  معامل  التطويرية  والإ�شالحات  املباركة  التو�شعات 

الأطهار".
البقاع  لهذه  الزائرين  امل�شلمني  وي�شمل جميع  الت�شامح  روح  ت�شيع  اأحمد" اأن  علياء  ومتنت 
املقد�شة احرتاما و�شيانة حلرمة املكان الذي يتحمل �شرف موقعية امل�شجد النبوي ال�شريف 
والذي يت�شمن جثمان خامت الأنبياء �شلى اهلل عليه واآله و�شلم الذي اأتى بهذه ال�شريعة ال�شمحاء 

ليوحد امل�شلمني حتت رايته".
وختمت تت�شاءل" فهل نحن قادرون على اأن نعك�ض هذا التوحيد الرباين الذي دعا على ل�شان 

ر�شول اهلل بالألفة ووحدة القلوب وال�شفوف؟..

الثقافة �شفة ُيحب اأغلبنا اأن ُينعت بها وقد تعددت تعريفاتها فمنهم من قال اإنها 
بب�شاطة، اأن تعرف �شيئا عن كل �شيء واأن تعرف كّل �شيء عن �شيء معني، ومنهم 
من قال اأنها طريقة تعاطي اإيجابية نا�شطة مع احلياة تختلف بني اأمة واأخرى، 
لكن اأغلب الوا�شفني يجمع على اأنها عمومًا تعني التذّوق املتميز للعلوم الإن�شانية 

مبختلف اأ�شنافها.
والثقافة اأ�شاًل هي م�شطلح م�شتق من الكلمة الالتينية cultura وقد و�شع 
عامِلَي الجتماع كروبري وكلوكهن يف عام 1952 قائمة بـ 164 تعريفا لكلمة ثقافة، 

يف كتاب معروف لدى طالب النرثوبولوجيا )علم الإن�شان(.
واأول ما اأ�شار اإليه مفهوم الثقافة هو ال�شعي لالإ�شالح وحت�شني امل�شتوى املعي�شي 
كما هو احلال مع الزراعة وال�شناعة والتجارة لكنه حتول فيما بعد لي�شبح موؤ�شرا 

لتح�شني املهارات الفردية والإبداع الذاتي �شعيا لتنفيذ واقع مزدهر وقيم عليا.
على  ال�شوء  ت�شليط  نريد  ما  بقدر  الثقافة  تفا�شيل  يف  الإبحار  ب�شدد  ول�شنا 
ماهيتها، و�شفات املثقفني وواجبهم جتاه جمتمعاتهم، فهل يكفي اأن يت�شلح الفرد 
بالثقافة وينزوي بعيدا عن اأحوال بني جن�شه ويتذرع بعدم فهمهم ملا يريد البوح 

به والو�شول اإليه؟
مع احلياة  الإيجابي  التفاعل  اإنها متثل  �شنجد  املفردة  لأ�ش�ض هذه  اإذا رجعنا 
واملجتمع، ومن هذا املنطلق فاإن من واجب املثقف بث مفاهيم الإبداع واملهارات 
وت�شخي�ض مواطن اخللل الجتماعي نظريا وعمليًا، لأنه اإذا ما تخلف عن هذا 
الواجب فاإن ثقافته لن تعدو اأن تكون حت�شيل قرائي ملا تراكَم لديه من اخلربات 

النظرية وهذا بالطبع �شورة م�شوهة للثقافة واأهدافها ال�شامية.
فمثلما تعتمد جمتمعاتنا على دميومة الت�شال الروحي بق�شايا الدين وال�شرع 
عرب ممثليه نظريا وعمليًا فاإنه يجب اأن يت�شدى املثقفون لواجباتهم التي ت�شاعد 
على خلق جمتمع واع بعيد عن الجنراف مع التيارات الغريبة وامل�شتحدثة وتعمل 
على حث ّالأفراد على التحلي بال�شفات املتوازنة التي تقف بال�شد ملا هو منت�شر 
هذه الأيام من ق�شايا ال�شتغالل والتحلل والف�شاد والتجاوز على املال العام الذي 
اأ�شبح �شمة غري متوقفة على امل�شوؤول فقط اإمنا تعدت لأغلب �شرائح املجتمع 

املعافاة منها وغري املعافاة.
ول يجب اأن يتذّرع املثقف بالهوة الواقعية احلالية املوجودة بينه وبني امل�شوؤول 
واملواطن، بل ان هناك حاجة ما�ّشة لأن يكون للمثقف خطاب خا�ض يخاطب به 
اأو�شاطه، وخطاب عام يبثه للنا�ض كي ي�شتفيدوا مما يحمل من اأفكار خالقة ونرية 
ت�شاعد على تخطي الأزمات اخلانقة التي مير بها املجتمع واإل فاإن وجود املثقف 

ي�شبح كعدمه..

  �شباح الطالقاين



ر�شول اهلل بالألفة ووحدة القلوب وال�شفوف؟..
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        •  د. حممد ح�شني عبود
كلية العلوم الإ�شالمية/ جامعة كربالء 

مما يخلد تاريخ ال�شعوب والأمم على مر الدهور والع�شور الثورات 
وامللوك  احلكام  تتغري  ل  والظروف  الأو�شاع  لتغيري  ت�شعى  التي 
فح�شب، لأن اأولئك غالبًا ما تاأتي بهم الظروف، واإذا كان الإن�شان 

�شناعة الظرف كان تابعًا له ومقيدًا به.
املرتبكة  الظروف  �شنيعة  الواقع  يف  اأمية  بني  خلفاء  كان  وهكذا 
والأهواء،  الآراء  خالفة  اإليها  انتهت  التي  الفو�شوية  والأو�شاع 
فانحرفت الأمة عن كوكبة الهدى، اأهل اهلل اآل حممد �شلى اهلل عليه 
واله وكان من اآثار ذلك بل من اأب�شعه، هو ت�شلل بني اأمية ويف غفلة 
من الزمن، اإىل كر�شي اخلالفة، وجتيريهم اأحكام اهلل، وت�شيي�شها 
جعل  من  كان  ما  فكان  ملكهم،  م�شالح  يخدم  ومبا  اأهوائهم،  وفق 
الأموال دولة بني اأغنيائهم، وكانوا بذلك اأول من و�شع يف الإ�شالم 
اأ�ش�ض التمييز الطائفي والطبقي والفئوي التي حاربها الإ�شالم ومنذ 

اأيامه الأوىل.
الأوىل  اجلاهلية  اأحياء  يف  ا�شتماتوا  اأمية  بني  خلفاء  اأن  واحلق 
اأق�شى الأر�ض،  اإليها اخلراج من  اأ�شنامًا يجبى  اأنف�شهم  وتن�شيب 
بعدما كانت جُتبى النذور والقرابني لأ�شنام قري�ض يف قلب الكعبة، 
اأبتدعه  الذي  الدين  لهذا  والت�شدير  التزييف  هذا  اأمام  كان  فما 
اإل من ت�شدي حماة الدين  اأمية بزعم احلفا على الإ�شالم،  بنو 
والأدلء عليه فانربى ال�شبط ال�شهيد عليه ال�شالم معلنًا ثورته لتغيري 

الو�شع الفا�شد الذي ن�شاأ عليه البيت الأموي حتى األفه.
واأنا من  "ح�شني مني  واله:  فكان حديث امل�شطفى �شلى اهلل عليه 
عرى  ف�شم  يف  ومنه  له  امتدادا  احل�شني  اأن  عن  اإعالنًا  ح�شني" 
اجلاهلية وتغيري واقع اجلزيرة العربية لذا فاإن ثورة احل�شني عليه 
الواقع كان لها ما كان لنه�شة ور�شالة جده )�شلى اهلل  ال�شالم يف 
معًا  متخطيًا  وال�شمولية  وال�شعة  امل�شروعية  من  و�شلم(  واآله  عليه 

حدود الزمان وملكان.

بفكرها  حا�شرة  ا�شت�شهاده  يوم  ال�شالم  عليه  احل�شني  فعا�شوراء 
وكاأن  حمرم،  من  العا�شر  يوم  كح�شورها  هذا  يومنا  يف  واأحداثها 
احل�شني عليه ال�شالم ا�شت�شهد اليوم، وهكذا هي طيلة الثالثة ع�شرة 
من عمر النه�شة احل�شينية املباركة، حية ندية طرية كدم ال�شهادة، 
لأن   الأبدي والدوام  ال�شرمدي  البقاء  هذا  �شبحانه  لها  اهلل  �شاء 
دين امل�شطفى �شلى اهلل عليه واله و�شلم ومرياثه، بل مرياث جميع 
الأنبياء �شلوات اهلل عليهم اأختزل يف �شخ�ض ال�شبط ال�شهيد، فكان 

اأرث املر�شلني.
واإذا كانت كربالء قد احتوت عا�شوراء احل�شني مكانًا فاإن عا�شوراء 
اليوم جتاوزت حدود كربالء لت�شع العامل بجهاته الأربعني واإن الدم 
اأن  له  ُاريد  – اآنذاك- والذي  الذي �شال يف زاوية من زوايا العامل 
حدود  يتخطى  اأن  له  ُقدر  الن�شيان،  وطي  الإهمال  زاوية  يف  يكون 
املذهبية والقومية والدين، فاأ�شبح قرب احل�شني عليه ال�شالم ماأوى 

اأفئدة الأحرار من كل اجلن�شيات والبلدان والنتماءات
من هنا ميكن القول اإن ال�شعرية الوحيدة -بعد �شعرية احلج – يف 
الفكر  حدود  وتتخطى  العاملية  بطابع  تت�شم  التي  الإ�شالمي  الفقه 
الإ�شالمي هي زيارة احل�شني عليه ال�شالم يف يوم عا�شوراء وغريه..

وما ذاك اإل  لأن احل�شني اأعطى اهلل ما مل يعطه اأحٌد من العاملني، وجاد 
مبا �شوى نف�شه من الأبناء والأ�شحاب، فجازاه اهلل �شبحانه بخلود 
الذكرى و�شرمديته، واإذا كان من ديدن ال�شعوب الوفاء  لعظمائها، 
اأو  ملاآثرهم،  التاريخ  يد  تخّطها  التي  ال�شطور  يتجاوز  ل  الوفاء  فاإن 
الن�شب التذكارية ل�شخو�شهم، با�شتثناء احل�شني فاإن اأرادة ال�شماء 
تعد  فلم  بالتايل،  م�شروعه  وتكّلفت  اخللود  ُخطى  ر�شمت  التي  هي 
ق�شية احل�شني اإ�شالمية النتماء، بل عاملية اإن�شانية، فالإ�شالم اإذا 

كان حممدي الوجود فهو ح�شيني الدوام والبقاء.

خلود 
 الثورة احل�سينية 
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حثنا ديننا احلنيف على �سرورة مراعاة 
اأمور �سرعية واجتماعية واأخالقية 

عديدة عند �سروعنا بالدخول يف ق�سية 
اختيار الزو اأو الزوجة ومن بعدها 

تفا�سيل اخلطبة والزفاف التي قد تتخللها 
عادات وتقاليد لي�ست �سحيحة  بال�سرورة 

ول منا�سبة ملا درجت عليه جمتمعاتنا..
ومن هذا املنطلق اأجرت جملة )الرو�شة 

احل�شينية( ا�شتبيانها التايل للوقوف على اأوجه 
اللتزام الذي يعتمده اأفراد املجتمع ومعرفة 

ميولهم واآرائهم يف تفا�شيل الختيار واخلطبة 
والزفاف وكل ما يتعلق بهذه امل�شاألة بداية من 

املزايا التي تدفع ال�شخ�ض لالختيار، وفرتة 
اخلطبة التي قد تطول اأو تق�شر بح�شب الظروف 

والعتقادات، والنتباه للمنا�شبات الدينية عند 
حتديد موعد الزفاف، ومدى ميول الأ�شخا�ض 

لإقامة اأعرا�شهم خارج البيت، واللتزام باإقامة 
امل�شتحبات التي اأكدت عليها ال�شنة النبوية 

املطهرة يف ليلة الزفاف، وغري ذلك من الأمور 
املتعلقة مبراعاة طرق ال�شري اأثناء الزفاف 

وظروف اجلريان اإن كانت غري منا�ِشبة للفرح اأو 
اجللبة وال�شو�شاء...

لقد حث الر�شول الكرمي �شلى اهلل عليه واله على 
�شرورة الختيار ال�شائب �شواء للزوج اأو الزوجة، 
وقّدمنا يف �شوؤالنا الأول ثالثة حمددات لالختيار 

فكانت النتائج اأن قال ) 35%( انهم يعتمدون 
)الو�شع الديني والجتماعي واملادي( عند اختيار 

الزوج او الزوجة، يف حني اأ�شار ) 37%( اإىل ان 
)�شلة الرحم( هي املقيا�ض الأهم لديهم عند 

التفكري بالزواج، وقد كان )امل�شتوى العلمي( اآخر 
املحِددات للزواج فبلغت ن�شبة من اعتربه اأ�شا�شا 

لالختيار ) %28(.
اأما ال�شوؤال الثاين يف ال�شتبيان فقد �شّلط ال�شوء 

على راأي النا�ض يف فرتة اخلطوبة التي ت�شبق 
اإعالن الزواج وهل يرغبون باأن تكون طويلة جدا 

اأعرا�سنا يف امليزان
ا�شتطالع ملحِددات وميول املجتمع حول تفا�شيل الزواج وحفالت الزفاف

• �شباح جا�شم-ح�شني ال�شالمي

• �سرورة توعية ال�سباب املبل على 
ليلة   م�ستحبا اقامة  الأجل   الزوا

الزفاف الدينية

 علي سلى ا� الكر الر�سو ح•
ال�سائب  االتيار  �سرورة  على   وال

�سوا للزو اأو الزوجة
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 يف ال�شاد�ض ع�شر من �شوال �شنة 3 للهجرة حدثت غزوة حمراء الأ�شد ، وذلك بعدما ان�شرفت قري�ض عن ُاحد تبعهم جي�ض امل�شلمني بقيادة ر�شول اهلل 
�شلى اهلل عليه واآله حتى بلغ حمراء الأ�شد، وكان من اأ�شبابها اأن ل يظن امل�شركون اأن �شوكة امل�شلمني قد انك�شرت.

اأم لفرتة منا�شبة اأم انهم �شد هذه الفرتة اأ�شا�شا 
ويدعون لالإ�شراع بالزواج مبا�شرة بعد اخلطبة، 

فقال )16%( انهم يف�شلون امتداد فرتة اخلطوبة 
لعام او اأكرث، يف حني اأ�شار )47%( اإىل انهم 

يف�شلونها لأ�شهر قليلة تتم فيها ال�شتح�شارات، 
بينما اأكد )37%( اأنهم �شد ذلك كله ويدعون 

لالإ�شراع بالزواج مبا�شرة بعد اخلطبة. وت�شري 
الن�شبة الكربى لالإجابات يف هذا ال�شوؤال اإىل روؤية 

متوازنة لدى اأغلبية املجتمع للفرتة التي تتطلبها 
ا�شتح�شارات الزواج وتهيئة تفا�شيل هذه امل�شاألة 

ب�شورة منظمة وهادئة..
ومن ناحية اأخرى تقّدم ال�شتبيان ب�شوؤال حول 

ق�شية مراعاة املنا�شبات الدينية عند التخطيط 
للخطبة اأو اإقامة الزواج فاأكَدت ن�شبة )%85( 

انهم يراعون نوعية املنا�شبات الدينية وينتبهون 
لها حني ي�شعون مواعيد الزواج او اخلطبة، يف 

حني اأ�شارت ن�شبة )15%( اإىل عدم انتباههم لهذه 
املنا�شبات. وتوؤكد الن�شبة الكربى لالإجابات يف 
هذا ال�شوؤال على قوة الوازع الديني لدى اأغلبية 

النا�ض ومدى التزامهم الكبري باملنا�شبات الدينية 
ومتابعتها والهتمام بها اأميا اهتمام..

اأما عن الأ�شباب التي قد جتعل من العديد من 
املتزوجني يختارون اإقامة ليلة الزفاف يف الفندق 

بدل من البيت فقد قال )20%( من الذين 
�شملهم ال�شتبيان انهم يعزون ذلك لأ�شباب 
)مادية(، فيما عزى )52%( المر لأ�شباب 

)عرفية واجتماعية(، واأ�شارت ن�شبة ) %28( 
لأ�شباب خمتلفة منها �شوء حالة الكهرباء التي 

توفر اأ�شباب الراحة للزوجني وال�شيوف وخا�شة 
القادمني من اأماكن بعيدة، وكذلك الإحراج الذي 
تقع فيه العوائل الكبرية التي غالبا ما ت�شكن بيوت 

�شغرية.. 
ويف �شوؤال توجَه به ال�شتبيان اإىل اأولياء الأمور 

حول م�شالة العقد ال�شرعي وهل يف�شلونه يف ليلة 
الزفاف اأم قبلها بزمن ام اأنهم ل يفرقون بني 

الأمرين، فقال )44%( انهم يف�شلون اإقامة العقد 
ال�شرعي يف ليلة الزفاف نف�شها، يف حني راأى 

)31%( �شرورة اقامته قبل الزفاف بزمن، واأبدى 

)25%( انهم ل يرون فرقا بني الثنني.
ويف �شوؤال اآخر يتعلق مب�شتوى الوعي الديني لدى 

ال�شباب املقبل على الزواج وهل انهم يراعون 
جمموعة امل�شتحبات التي اأكدتها ال�شنة النبوية 

املطهرة قبل الدخول، فقال )33%( انهم 
)يلتزمون بامل�شتحبات( تلك ويتربكون بها قربة 
اإىل اهلل تعاىل كي ي�شملهم برحمته ويتم عليهم 

افراحهم. فيما عرب )38%( عن انهم يبدون 
)بع�ض اللتزام( مب�شتحبات ليلة الدخول، بينما 

قال )29%( اأنهم )يجهلون هذا المر( ول يعرفون 
عنه. وت�شري الن�شبة الخرية اإىل �شرورة النتباه 

لتوعية ال�شباب املقبل على الزواج لأجل اإقامة 
م�شتحبات ليلة الزفاف الدينية من �شالة واأدعية 
كي تنال الأ�شرة القادمة بركة اهلل تعاىل وحفظه 

ور�شاه...
وفيما يتعلق بتاأثري العادات والتقاليد ال�شائدة 
مبجتمعاتنا يف ق�شية الزواج توجه ال�شتبيان 

ب�شوؤال حول اإمكانية ح�شور اأولياء الأمور حلفل 
زفاف بناتهم او اخواتهم خا�شة اذا علموا ان 

ال�شرع مل ينهى عن ذلك، فقال )30( انهم 
)يح�شرون الزفاف( يف حني اأبدى )70%( عدم 
امكانية حتدي العراف والتقاليد ال�شائدة حتى 

واإن علموا اإن ال�شرع ل ُي�شِكل على فعل ذلك فقالوا 
انهم )ل يح�شرون(.

ويف جانب اآخر على عالقة مبا�شرة ب�شالمة 
العر�شان والنا�ض املحتفني بهم توَجه ال�شتبيان 

ب�شوؤال حول احلل الذي يراه افراد املجتمع منا�شبا 
لتخفيف الأزمات املرورية التي عادة ما ترافق 

مواكب الأعرا�ض فاأكد )19%( على �شرورة تنظيم 
المر مع �شرطة املرور، يف حني قال )44%( انهم 

يرون احلل يف تقليل عدد ال�شيارات امل�شاركة يف 
احلفل قدر الإمكان جتنبا للزحام واحلوادث، 

واأ�شارت فئة ثالثة اإىل اأن احلل يكمن يف ح�شر 
نطاق احلفل يف احلي الذي ي�شكن فيه الزوج 

فبلغت ن�شبة من راأى ذلك )%37(.
واأ�شار �شوؤال ال�شتبيان الأخري اإىل ق�شية اإن�شانية 

هامة توؤ�شر ملدى قوة الأوا�شر الجتماعية بني 
اجلريان واأ�شحاب املنطقة الواحدة يف حال اأ�شاب 

اأحد جريان �شاحب احلفل مكروه ما اأثناء اقامة 
حفل الزواج وما مدى املوا�شاة التي يظهرها فقال 

)15%( انهم )ي�شتمرون باحلفل( حتى نهايته، 
فيما اأ�شار )31%( انهم )يح�شرون نطاق احلفل 

داخل اإطار البيت( فقط حر�شا على م�شاعر 
اجلريان املتكدرة، ودعمت ن�شبة )54%( هذا 

الراأي موؤكدين )اإلغاءهم للحفل( متامًا موا�شاة 
للجريان.

ويف نهاية ال�شتبيان فاإن الأرقام الواردة ت�شري يف 
اأغلبها اإىل توازن كبري يف بنية املجتمع فيما يخ�ض 

ق�شية اخلطبة وتفا�شيل الزواج عموما، الأمر 
الذي ي�شّكل عامال قويا يف تاأ�شي�ض الأ�شر اجلديدة 

مبا ي�شمن اإدامة الروابط الإن�شانية والجتماعية 
املتوازنة...
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• ال�شيد عالء الدين احل�شني

يف  ن�شاهم  اأننا  واملوؤ�شف  وا�شتوِجب،  ا�شُتلزم  اإذا  اإل  �شيئُة  عادُة  الَق�َشم  يعترب 
ن�شرها بذكرنا هلل يف �شدق كالمنا ويف كذبه فمتى ما ا�شتطعنا جتاوز احللف 
الدائم واملتكرر ب�شبب وبدون �شبب �شاهمنا يف الق�شاء على هذه العادة ال�شيئة 

وامل�شت�شرية يف جمتمعنا.
يقول اهلل تبارك وتعاىل )ول جتعلوا اهلل عر�شة لأميانكم(  ويقول اي�شا)ول ُتِطْع 

ُكلَّ حاّلف مهني(  فهو ينهانا اأن نحلف بقطع النظر عن ال�شدق اأو الكذب 
َي�ِشكُّ يف  لأنه  النا�ض  ينزل قدره عند  انه  يت�شف ب�شفات منها:  احِلْلِف  َفَكِثرُي 
ت�شديق النا�ض اإليه اإل باحللف، وهذا يعني انه ل يثق  بنف�شه حيث يعتمد على 

احللف
 ومن �شفاته اي�شًا اأن اهلل يكون معر�ض كالمه )في�شغر ما اق�شم به لكرثة تناوله 

فال يبايل الكذب فيكرث منه هذا عند نف�شه(  
وللدخول يف هذا البحث ينبغي علينا اأن نتناول عدة من الأمور منها تعريف الق�شم 

واأ�شباب الق�شم وم�شامينه
معنى الق�سم:

)لفظة الق�شم تعادل اليمني واحللف يف لغة العرب، لها معادل يف جميع اللغات، 
)الق�شم جملة من  الطرب�شي:  وقال  وامل�شمون(  لتاأكيد اخلرب  بها   يوؤتى  واأمنا 
اخلرب يوؤكد بها اخلرب مبا يجعله يف ق�شم ال�شواب( ولو تاأملنا يف الق�شم من حيث 

تف�شيالته جند اأن هناك اأربع اأركان فيه وهي
. �ساحب الق�سم وهو اإما واجب الوجود وهو اهلل �شبحانه وتعاىل اأو ممكن 

الوجود وهو الإن�شان وغريه من املمكنات
. املق�سوم به وهو اإما اأن يكون �شفة من �شفات اهلل وهي عني ذاته)�شفاته 

عني ذاته( اأو خملوقاته
. املق�سوم عليه وهو خرب اجلملة اأو الق�شية التي ياأتي بها �شاحب الق�شم

. الغاية من الق�سم وتتبني من مفهوم اجلملة 
ولبيان اأركان الق�شم اليك اأمثلة من القران الكرمي: 

فمثال قوله تعاىل)والع�شر ان الن�شان لفي خ�شر ( فاهلل عز من قائل هو �شاحب 
الق�شم وهذا هو الركن الأول والع�شر هو املق�شوم به وهو الركن الثاين  و)الإن�شان 
لفي خ�شر( هو املق�شوم عليه وهو الركن الثالث اأما الركن الرابع وهو الغاية ففيه 

م�شالة اأود الإ�شارة اإليها وهي:
 يف كل ق�شية هناك منطوق ومفهوم، وي�شتخرج املفهوم من املنطوق واليك مثاًل:

ل يجوز الو�شوء اإل باملاء املطلق هذا منطوقا ُيفهم منه اأن الو�شوء باملاء املطلق 
جائز اأو عند القول:اإذا جاء زيد اأ�شافر، فمفهوم هذا املنطوق هو: اإذا مل ياأت زيد 
لن اأ�شافر  وهكذا اذا جاء املعلم �شندر�ض واملفهوم اذا مل ياأت املعلم ل ندر�ض وعلى 

هذا فق�ض...

فالركن الرابع وهو الغاية من الق�شم فهو يوؤخذ من منطوق الق�شم وهو يختلف 
باختالف املق�شوم به واملق�شوم عليه فتارة يريد الباري عز وجل تاأكيد اأمرا فياأتي 
بالق�شم من قبيل قوله تعاىل)وال�شحى والليل اإذا �شجى ما ودعك ربك وما قلى( 
فبني الباري معيته اإىل النبي الأكرم وعدم اإقالته له من خالل هذا الق�شم واأخرى 
يبني عظم املق�شوم به من قبيل قوله تعاىل )فال اق�شم مبواقع النجوم وانه لق�شم 
ل يف  لو تعلمون عظيم( فذكر اإحدى اآياته وهو النجم ومواقعه حتى يتجّلى للمتاأم
هذه الآيات الكرمية عظم اهلل من خالل التدبر يف اآياته وهذا يكون على قدر تقبل 

القابل 
فيدعونا مثال يف هذا الزمان  اإىل التاأمل يف النجوم وهذا اخللق العظيم وكيف اأن 
امل�شافة مثال بني الأر�ض والقمر اأكرث من 384 األف كم وهو م�شافة كبرية بالن�شبة 
اإلينا اأما بالن�شبة اإىل ال�شياحة يف الف�شاء هي م�شافة ق�شرية، ف�شرعة ال�شوء 
300000 كم يف الثانية فال�شوء يذهب ي�شافر من الأر�ض اإىل القمر ويرجع يف 
اقل من 3 ثواين وهذه امل�شافة ال�شا�شعة بالن�شبة اإلينا هي م�شافة ق�شرية جدا 
بالن�شبة اإىل امل�شافر من الأر�ض اإىل ال�شم�ض حيث اأن امل�شافة هي 156 مليون كم 
وي�شتغرقها ال�شوء يف 8 دقائق فقط وهذه اأي�شا م�شافة ق�شرية جدا بالن�شبة اإىل 
ال�شفر بني النجوم وهذا كله يف جمموعة �شغرية جدا ن�شبًة اىل الكون هي جمموعة 
ما ي�شمى ب)درب التبانة( التي عدد افراد هذه املجرة كما يقول العلماء 100مليار 

جنم ويعتقد ان يف الكون 100 مليار جمرة .
ففي هذا الع�شر ندرك عظم املق�شوم به اكرث من ذي قبل لن لنا معرفة اكرث ولو 
ب�شيطة بعامل الف�شاء بعدما و�شل الإن�شان اإىل القمر)وما خفي اأعظم( ونتوقف 
عند قول من يقول اأن الكون خلق بال�شدفة كيف وهذه احل�شابات الدقيقة مع هذه 

امل�شافات ال�شا�شعة 
 اأما بالن�شبة اإىل الإن�شان يف ع�شر النبي فهو ي�شتوعب جانبا من هذا الإعجاز 
القراآين وهو انه ينظر اإىل النجوم كونها دلئل وعالمات على طرقه فكلم القراآن 
الع�شرين )وعالمات وبالنجم هم يهتدون( وكلم ع�شرنا يف ق�شم واحد ويف هذا 
يتجلى قول النبي الأكرم �ض )نحن معا�شر الأنبياء نكلم النا�ض على قدر عقولها( 

فهذه امل�شامني العظيمة جتلت من خالل الق�شم 
ويف الق�شم م�شامني كثرية ل ي�شع املقام اإىل ذكرها

من هنا يت�شح لنا امرا وهو ان الق�شم يكون لمر مهم ول ياتي عبثا لذلك او�شي 
اخواين بعدم الق�شم ال يف املواقع امل�شروعة مثال اذا دعي الن�شان لل�شهادة او 
كان يف ق�شمه م�شلحة اودفع مف�شدة ففي ذلك يجوز له الق�شم وي�شاغ له ذلك وما 

اح�شن ماقال ال�شاعر
لحتلفّن على �شدق ول كذب     فما يفيدك ال املاأثم احللف

الَق�َسم
)ال�سبب وامل�سمون(

31الرو�سة احل�سينية �شوال  1431هـ



وقد مت ترتيبها على جمموعتني :
املجموعة الأوىل مت�شل�شلة ح�شب احلادثة فتم تقطيع الن�شو�ض مع 

م�شادرها بح�شب ت�شل�شل الأحداث مع بيان م�شادرها .
املجموعة الثانية : ذكر ن�شو�ض كاملة عن احلادثة مع بيان امل�شادر 

التي ذكرتها . 
و قبل ذلك نعيد لك ذكر احلوادث بح�شب ت�شل�شل وقوعها ثم نردفها 

باملجوعتني 
اإن حادثة الهجوم على الدار مرت بخطوات معينة ، و طبعا كل ذلك 
كان بعد حادثة ال�شقيفة و ا�شتتباب احلكم للخليفة الأول مب�شاعدة 

اخلليفة الثاين و من تلك اخلطوات :
1 – ال�شغط على اأمري املوؤمنني علي عليه ال�شالم ملبايعة اخلليفة بعد 

ال�شقيفة .
2 – حماولة الإمام عليه ال�شالم احل�شول على اأن�شار من خالل بيان 

و�شايا الر�شول �شلى اهلل عليه و اله يف حقه.
3 – تخاذل النا�ض عن ن�شرة الإمام عليه ال�شالم اإل عددا حمدودا 

جدا
4 – اعتزال الإمام عليه ال�شالم يف بيته .

5 – قيام اخلليفة باإر�شال بع�ض من جالوزته اإىل بيت الإمام عليه 
ال�شالم و لعدة مرات لإجباره على اخلروج و املبايعة .

6 – عدم ا�شتجابة الإمام عليه ال�شالم لهذه ال�شغوط .
– يف الهجوم الأخري جاء اخلليفة الأول و معه عمر و عدد من   7
اأتباعهما ، و هددوا الإمام عليه ال�شالم باخلروج و املبايعة اأو حرق 

الدار .
البيت فاطمة بنت  اأن يف  اأخربوا عمر  – عندما هدد بالإحراق   8

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و اآله فقال : ) و اإن ( .
9 - بداأ عمر و من معه بجمع احلطب و كانوا يحملون م�شاعل النار يف 
اأياديهم مهددين باإحراق البيت ، فدخل الدخان اإىل البيت اإما ب�شبب 

امل�شاعل اأو ب�شبب اإيقاد �شيء من احلطب يف باب الدار اخل�شبي .
10 – نه�شت الزهراء عليها ال�شالم يف حماولة لإيقاف جراأة القوم 

هذه ، معولة على مكانتها املقد�شة بني النا�ض .
11 – فتحت الباب قليال لتكلم النا�ض في�شمعوها و تردعهم عن هذه 

اجلراأة . و جرى حديث بينها و بني عمر حول هذا .
12 – ا�شتغل عمر و من معه فتح الباب فاقتحموا البيت على من فيه 

.
13 – حاولت الزهراء عليها ال�شالم اأن تتخذ من الباب مزيدا من 

ال�شرت و احلجاب فوقفت خلفه . 
14 – عند دخول البيت �شغطوا على الباب و هي خلفه فاأثر ال�شغط و 

ع�شر الباب فيها و خ�شو�شا على ج�شدها النحيل .
15 – كان اأثر ذلك على الزهراء عليها ال�شالم بعدة اأمور ، ر�ض 
يف اأ�شالعها ، �شقوط جنينها ، و فيما بعد بقيت اآثار هذه احلادثة 

يف نف�شها حتى ماتت على اثر هذه الفواجع و املاآ�شي ، و ماتت و هي 
غا�شبة على هوؤلء القوم .

16 – اأخرج القوم اأمري املوؤمنني عليه ال�شالم عنوة ، و حتمل الإمام 
على  خوفا  ب�شربه  ذلك  اثنان  حولها  يختلف  ل  التي  �شجاعته  مع 
الدين من ال�شياع و مبثل هذا ال�شرب يرتفع و ي�شمو مقام الأنبياء 

و اأو�شيائهم . 
17 – اأخذوا الإمام عليه ال�شالم اإىل امل�شجد لتكون املبايعة ) الق�شرية 
( علنية اأمام النا�ض ،و �شربوا يده على يد اخلليفة و اعتربوها بيعة .

18 – خرجت الزهراء عليها ال�شالم مطالبة برتك الإمام اأو تك�شف 
راأ�شها بالدعاء عليهم . و ترفع �شوتها بالنداء لر�شول اهلل �شلى اهلل 

عليه و اآله .
19 – خاف القوم من ذلك كما خاف الن�شارى من خروجها يوم 
املباهلة مع النبي �شلى اهلل عليه و اآله ، فرتكوا اأمري املوؤمنني عليه 

ال�شالم . 
و  الوفاة  ح�شرتها  اأن  اإىل  هذا  كمدها  يف  الزهراء  بقيت   –  20

ا�شت�شهدت عليها ال�شالم و هي غا�شبة على هوؤلء القوم .  
املجموعة الأوىل 

اهلل  كّرم  علي  عند  بيعته  عن  تخلفوا  قومًا  تفّقد  بكر  اأبا  واأّن   •
وجهه،: المامة وال�شيا�شة 1/ 30 

اأن�شاب   ، يبايع  فلم  بيعته،  يريد  علي  اإىل  اأر�شل  بكر  اأبا  اإّن   •
ال�شراف 1/ 586 ج 1184 دار املعارف

فاطمة  على  يدخالن  بكر  لأبي  بويع  حني  كانا  والزبري  عليًا  • اإن 
في�شاورانها ويرتاجعان يف اأمرهم . ال�شتيعاب يف متييز ال�شحاب 
يف  جاء  ما   - املغازي  كتاب   - امل�شنف   - الكويف  �شيبة  اأبي  اإبن   .

خالفة اأبي بكر و�شريته - اجلزء : ) 8 ( - رقم ال�شفحة : ) 572 (
• فبلغ ذلك عمر فدخل عليها عمر فقال :  يا بنت ر�شول اهلل واهلل 
اإلينا  اأحب  اأحد  وما  اأبيك  من  اإلينا  اأحب  اأحد  اخللق  من  كان  ما 
بعده منك ولقد بلغني اأن هوؤلء النفر يدخلون عليك .ال�شتيعاب ج) 

8 ( �ض ) 572(
• ولئن بلغني لأفعلن ولأفعلن . : ال�شتيعاب ج) 8 ( �ض ) 572 

• اأتى عمر بن اخلطاب منزل علّي وفيه طلحة والزبري ورجال من 
املهاجرين فقال: رواه ابن جرير الطربي يف تاريخه 198/3

ابن  رواه   .)...البيعة اىل  لتخرجّن  اأو  عليكم،  لأحرقّن  واهلل   •
جرير الطربي يف تاريخه 198/3

 :، … واإن   : اإّن فيها فاطمة؟ فقال    اأبا حف�ض  يا  له:  • فقيل 
المامة وال�شيا�شة 1/ 30 

• ثم اأمر عمر بجعل احلطب حوايل البيت وانطلق هو بنار : تف�شري 
العيا�شي 2 – 308

يف  املخت�شر  الدار،  ي�شرم  اأن  على  نار  من  ب�شيء  عمر  • فاأقبل 
اأخبار الب�شر 156/1

اأن�شاب  الباب.  على  فاطمة  فتلّقته  فتيلة،  ومعه  عمر  فجاء   •
ال�شراف 1/ 586 ج 1184 دار املعارف

بابي(؟  علّي  )حمرقًا  اأتراك    اخلطاب  بن  يا  فاطمة:  • فقالت 
اأن�شاب ال�شراف 1/ 586 ج 1184 دار املعارف 

• قال : نعم ، وذلك اأقوى مّما جاء به اأبوك.اأن�شاب ال�شراف 1/ 
586 ج 1184 دار املعارف

والنحل عن  امللل   :  فيها دارها مبن  ي�شيح:اأحرقوا  • وكان عمر 
النّظام 

اأن  فاأبوا  علّي،  دار  يف  وهم  فناداهم  فجاء  عمر  اليهم  فبعث   •
يخرجوا، فدعا باحلطب، وقال: والذي نف�ض عمر بيده، لتخرجّن اأو 

)لأحرقّنها( على من فيها .: المامة وال�شيا�شة 30/1 
• فلقيته فاطمة ر�شي اهلل عنها، وقالت:اإىل اأين يا ابن اخلطاب، 
)قال : نعم، اأو تدخلوا فيما دخلت به الأمة)اأجئت )لتحرق دارنا

اأورده اأبو الفداء اإ�شماعيل يف املخت�شر يف اأخبار الب�شر 156/1.
• فنادت فاطمة )عليها ال�شالم( باأعلى �شوتها: " يا اأبت يا ر�شول 

اهلل ماذا لقينا بعدك من ابن اخلطاب وابن اأبي قحافة ".
• فلما �شمع القوم �شوتها وبكاَءها ان�شرفوا باكني، وبقي عمر ومعه 

قوم : الإمامة و ال�شيا�شة 1 – 20 
• ودعا بالنار واأ�شرمها يف الباب : كتاب �شليم 250

– بحار   407 : الهداية الكربى   : الباب  النار يف خ�شب  • فاأخذت 
الأنوار 53 – 19

• ودخل الدخان البيت : ال�شايف لل�شيد املرت�شى 3 – 241
 –  407  : الكربى  الهداية   : الباب  فتح  يروم  يده  قنفذ  • فاأدخل 

بحار الأنوار 53 – 19
من  متنعهم  الباب  بع�شادتي  ال�شالم(  )عليها  فاطمة  • فاأخذت 
وباأبي ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه  " نا�شدتكم اهلل  فتحه، وقالت: 

واآله و�شلم( اأن تكّفوا عنا وتن�شرفوا ".
• فاأخذ عمر ال�شوط من قنفذ و�شرب به ع�شدها، فالتوى ال�شوط 

على يديها حتى �شار كالدملج :الهداية الكربى 178 – 179 
• حتى �شار كالدملج الأ�شود : الهداية الكربى 407 – بحار الأنوار 

19 – 53
 -67 – العيا�شي 2  تف�شري   : الباب برجله فك�شره  • ف�شرب عمر 

الأخت�شا�ض 186 .
اأح�شاءها بالباب ترت�شه،  األ�شقت  • وفاطمة )عليها ال�شالم( قد 
 30 الأنوار  بحار  – عنه   2 ج  الإمامة  دلئل   : برجله  الباب  فركل 

249-
• وع�شرها بني الباب واحلائط ع�شرة �شديدة قا�شية حتى كادت 
 : �شدرها  يف  امل�شمار  ونبت  الع�شرة،  �شّدة  من  تخرج  اأن  روحها 

موؤمتر علماء بغداد 63 
195 – • ونبع الدم من �شدرها و........ : الكوكب الدري : 194 

كنا قد وعدنا قراءنا الكرام بن�سر الأحاديث الكثرية املتعلقة بحادثة الدار مع م�سادرها 
وب�سبب كتها  اخت�سار الكثري منها اإ�سافة اإىل اأن ن�سرها �سيتم على ق�سمني، لغر�س زيادة 

الفائدة وخا�سة للباحثني حول هذا املو�سوع.

ال�سيد حممد ح�سني العميدي

م�سادر

�شوال  1431هـ الرو�سة احل�سينية 3



• ف�شقطت لوجهها ـ والنار ت�شعر : الهداية الكربى 178 – 179
" يا  و�شاحت:  اأ�شفلها،  املدينة  اأعلى  جعلت  �شرخة  • ف�شرخت 
 ة ف�شّ يا  اآه  وابنتك..  بحبيبتك  ي�شنع  هكذا   اهلل ر�شول  يا   اأبتاه
اإىل  ا�شتندت  ثم   ،" اأح�شائي  يف  ما  قتل  واهلل  فقد  فخذيني  اإليك 

اجلدار وهي متخ�ض : دلئل الإمامة عنه بحار الأنوار 30 – 294
الهداية الكربى   : فاأ�شقطته  اأ�شهر  ل�شتة  • وكانت حاملة باملح�شن 

407 – بحار الأنوار 53 – 19
• فدخل عمر و�شفق على خّدها �شفقة من ظاهر اخلمار، فانقطع 
الأنوار  بحار  عنه  ج2   : الإمامة  دلئل  الأر�ض  اإىل  وتناثرت  قرطها 

294 – 30
; الهداية  الأنوار: 349/30  بحار  ج 2، عنه  القلوب:  اإر�شاد  وراجع 
الكربى: 179، 407 ; املحت�شر: 44 ـ 45، ويظهر من بع�ض الروايات 

اأّن لطم اخلّد كان حني اإخراج اأمري املوؤمنني ) 
عليه ال�شالم( من البيت، راجع الكوكب الدّري: 195

• فخرج اأمري املوؤمنني )عليه ال�شالم( من داخل الدار حممّر العني 
ة:  حا�شرًا، حتى األقى مالءته عليها و�شّمها اإىل �شدره و�شاح بف�شّ
" يا ف�شة مولتك فاقبلي منها ما تقبله الن�شاء فقد جاءها املخا�ض 

من الرف�شة ورّد الباب، فاأ�شقطت حم�شنًا ".
وقال )عليه ال�شالم(: " اإّنه ل حق بجّده ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه 

واآله و�شلم( في�شكو اليه ".
وقال لف�شة: " واريه بقعر البيت " : الهداية الكربى 408 .

• ثم وثب علي )عليه ال�شالم( فاأخذ بتالبيب عمر ثم هّزه ف�شرعه 
ووجاأ اأنفه ورقبته وهّم بقتله، فذكر قول ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه 
واآله و�شلم( وما اأو�شاه به من ال�شرب والطاعة، فقال: " والذي اأكرم 
حمّمدًا )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( بالنبوة يا ابن �شهاك لول كتاب 
من اهلل �شبق وعهد عهده اإيّل ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( 

لعلمت اأنك ل  
تدخل بيتي ".

• فاأر�شل عمر ي�شتغيث، فاأقبل النا�ض حتى دخلوا الدار، فرجع قنفذ 
اإىل اأبي بكر وهو يتخّوف اأن يخرج علّي )عليه ال�شالم( ب�شيفه، ملا 
قد عرف من باأ�شه و�شّدته، فقال اأبو بكر لقنفذ: ارجع، فاإن خرج واإّل 

..فاقتحم عليه بيته، فاإن امتنع فاأ�شرم عليهم بيتهم النار
وثار علي )عليه  اإذن،  واأ�شحابه بغري  • فانطلق قنفذ فاقتحم هو 
فتناول  ـ،  كثريون  وهم  ـ  وكاثروه  اإليه  ف�شبقوه  �شيفه  اإىل  ال�شالم( 

بع�ض �شيوفهم فكاثروه : كتاب �شليم 84.
فتلكاأ  بكر،  لأبي  فبايع  قم  ال�شالم(:  )عليه  لعلي  عمر  فقال   •
واحتب�ض، فاأخذ بيده وقال: قم، فاأبى اأن يقوم : �شرح نهج البالغة: 

57/2 و 49/6.
• فاألقوا يف عنقه حباًل : كتاب �شليم 84 – رجال الك�شي 1 – 37 

– الحتجاج 83 – ال�شراط امل�شتقيم 3 – 25 .
 –  1 الدري  الكوكب   : عنقه  يف  �شيفه  حمائل  جعلوا  رواية:  • ويف 

195 194
اأخذه  ملببا)لّبب فالنًا:  اأخرجوه  الن�شو�ض:  واحد من  • ويف غري 
بتلبيته وجّره.( : الإي�شاح: 367 ; ب�شائر الدرجات: 275 ; تف�شري 
العيا�شي: 67/2 ; ال�شايف: 244/3 ; الخت�شا�ض: 11، 186، 275 ; 

امل�شرت�شد: 381 ; املناقب: 248/2 ; �شرح نهج البالغة: 45/6.
ال�شالم(  )عليها  فاطمة  ف�شاحت  امل�شجد،  اإىل  يجّرونه  بثيابه 

ونا�شدتهم اهلل : �شرح نهج البالغة : 2 – 50
ابن  اأدعكم جتّرون  " واهلل ل  وقالت:  بعلها،  بينهم وبني  • وحالت 
عّمي ظلمًا، ويلكم ما اأ�شرع ما خنتم اهلل ور�شوله فينا اأهل البيت.. 
195  194 : وبزعمها اأّنها تخّل�شه من اأيديهم : الكوكب الدري "
• فرتكه اأكرث القوم لأجلها.فاأمر عمر قنفذًا اأن ي�شربها ب�شوطه، 
يف  واأثر  اأنهكها  اأن  اإىل  وجنبيها  ظهرها  على  بال�شوط  ف�شربها 

ج�شمها ال�شريف : علم اليقني 2 – 688-686
• ويف رواية: �شربها قنفذ على وجهها واأ�شاب عينها : �شرية الئمة 

الأثنى ع�شر 1 – 145
• ويف رواية اخرى: اأجلاأها قنفذ اإىل ع�شادة بيتها ودفعها فك�شر 
�شلعًا من جنبها فاألقت جنينًا من بطنها، فلم تزل �شاحبة فرا�ض 
; الحتجاج: 83.   85 �شليم:  كتاب   : �شهيدة  ذلك  من  ماتت  حتى 

ويف ك�شر �شلعها اأو َجْنبها روايات اأُخرى، راجع كتاب �شليم: 907/2 
)الطبعة احلديثة( ; اأمايل ال�شدوق: 114 )ط بريوت �ض 100( ; 
الف�شائل: 9 ; املحت�شر: 61، 109 ; مكتوب بخط ال�شيخ اجلبعي، عنه 
بحار الأنوار: 44/101 ; فرائد ال�شمطني: 35/2 ; اإر�شاد القلوب: 295 

; م�شباح الكفعمي: 553. 
ويف روايات ُاخرى: �شربها على راأ�شها اأو ذراعها اأو كتفها، اأو ع�شدها 
وبقي اأثر ال�شوط يف ع�شدها مثل الدملج : كتاب �شليم: 134 ; الك�شكول 
لالآملي: 83ـ  84 ; حديقة ال�شيعة: 30 ; الكوكب الدّري: 194/1ـ  195 ; 

.)2776 :الكربيت الأحمر
ال�شبب  كان  منه  ال�شادر  ال�شرب  واأّن  ال�شيف،  بنعل  لكزها  • اأو 
الطبعة احلديثة �ض 134  الإمامة 45   دلئل   : اإ�شقاط جنينها  يف 

. 135-
.688 –  686 – • اأو كان اقوى �شبب يف ذلك : علم اليقني 2 

• ويف رواية: �شربها خالد بن الوليد اي�شًا بغالف ال�شيف.
• ويف رواية: �شغطها خالد بن الوليد خلف الباب ف�شاحت.. ولذا 
الك�شكول،   : اأي�شًا  خالد  اإىل  احلمل  اإ�شقاط  الثقاة  بع�ض  اأ�شند 

لالآملي: 83ـ  84 ; حديقة ال�شيعة: 30. 
الباب  دفع  اأو  اأدماها،  حتى  �شعبة  بن  املغرية  �شربها  رواية  • ويف 

على بطنها..
• ولذا اأُ�شند الإ�شقاط اإليه اأي�شا :ً  الحتجاج: 278 ; جالء العيون 

لل�شّيد �شرّب: 193/1.
 ..فاطمة ا�شربوا  وقال:  حوله  من  اإىل  عمر  التفت  رواية:  • ويف 
واآله  عليه  اهلل  )�شلى  اهلل  ر�شول  حبيبة  على  ال�شياط  فانهالت 

و�شلم( وب�شعته حتى اأدموا ج�شمها، وبقيت اآثار  
الع�شرة القا�شية وال�شدمة املريرة تنخر يف ج�شم فاطمة، فاأ�شبحت 

مري�شة عليلة حزينة : موؤمتر علماء بغداد 63.
جنبها،  على  بالغالف  عمر  �شرب  الروايات:  من  عّدة  ويف   •
كامل  راجع  و   250 و   –  84 �شليم  كتاب  ذراعها:  على  وبال�شوط 

البهائي 1 – 305 ، و جنات اخللود : 19 
• وا�شوّد متنها من اأثر ال�شرب : جنة العا�شمة 252 

• وبقي اإىل اأن قب�شت : م�شائب املع�شومني :127
اإّل  يبكون ما فيهم  بكر ومن حوله  اأبا  راأيت  فلقد  �شلمان:  • قال 
يقول:  وعمر  �شعبة،  بن  واملغرية  الوليد  بن  وخالد  عمر  غري  باك، 

اإّنا ل�شنا من الن�شاء .  
املجموعة الثانية

) هذه الن�شو�ض برتتيبها ماأخوذة من موقع �شبكة احلق ( 
رقم   )  1  (  : اجلزء   - وال�شيا�شة  الإمامة   - الدينوري  قتيبة  اإبن 

ال�شفحة : ) 19 ( الن�ض طويل لذا اإ�شتقطع منه مو�شع ال�شاهد 
• اإن اأبا بكر ) ر ( تفقد قوما تخلفوا عن بيعته عند علي كرم اهلّل 
وجهه ، فبعث اإليهم عمر فجاء فناداهم وهم يف دار علي ، فاأبوا اأن 
يخرجوا فدعا باحلطب ، وقال : والذي نف�ض عمر بيده لتخرجن اأو 
لأحرقنها على من فيها ، فقيل له : يا اأبا حف�ض ان فيها فاطمة ، فقال 
: واإن ....... اإىل اأن قال : ثم قام عمر فم�شى معه جماعة حتى اأتوا 
فاطمة فدقوا الباب فلما �شمعت اأ�شواتهم نادت باأعلى �شوتها : يا اأبت 
يا ر�شول اهلّل ، ماذا لقينا بعدك من اإبن اخلطاب ، واإبن اأبي قحافة 
، فلما �شمع القوم �شوتها وبكاءها ان�شرفوا باكني ، وكادت قلوبهم 
تت�شدع واأكبادهم تتفطر وبقي عمر ومعه قوم فاأخرجوا عليا فم�شوا 
به اإىل اأبي بكر ، فقالوا له بايع ، فقال : اإن اأنا مل اأفعل فمه ؟ قالوا : اإذا 

واهلّل الذي ل اإله اإل هو ن�شرب عنقك
ابن قتيبة الدينوري - الإمامة وال�شيا�شة - اجلزء : ) 1 ( رقم   •

ال�شفحة : ) 30 ( الن�ض طويل لذا اإ�شتقطع منه مو�شع ال�شاهد 
- اإن اأبابكر اأخرب بقوم تخلفوا عن بيعته عند علي ، فبعث اإليهم عمر 
بن اخلطاب ، فجاء فناداهم وهم يف دار علي واأبوا اأن يخرجوا ، فدعا 
عمر باحلطب فقال : والذي نف�ض عمر بيده لتخرجن اأو لأحرقنها 
عليكم على ما فيها فقيل له : يا اأبا حف�ض اإن فيها فاطمة . فقال : 
واإن  فخرجوا وبايعوا اإل عليا ، فزعم اأنه قال : حلفت اأن لاأخرج 
ولاأ�شع ثوبي عن عاتقي حتى اأجمع القراآن ، فوقفت فاطمة على بابها 
، فقالت : لعهد يل بقوم ح�شروا اأ�شواأ حم�شر منكم ، تركتم جنازة 
ر�شول اهلل )�ض( بني اأيدينا وقطعتم اأمركم بينكم مل ت�شتاأمرونا ومل 

تروا لنا حقا . فاأتى عمر اأبابكر فقال له : األ تاأخذ هذا املتخلف عنك 
بالبيعة ؟ فقال اأبوبكر : يا قنفذ ـ وهو موىل له اذهب فادع عليا. قال 
: فذهب قنفذ اإىل علي ، فقال : ما حاجتك ؟ قال : يدعوك خليفة 
ر�شول اهلل . قال علي : ل�شريع ما كذبتم على ر�شول اهلل ، فرجع قنفذ 
فاأبلغ الر�شالة . قال : فبكى اأبوبكر طوياًل ، فقال عمر الثانية : ل متهل 
هذا املتخلف عنك بالبيعة ؟ فقال اأبوبكر لقنفذ : عد اإليه فقل : اأمري 
املوؤمنني يدعوك لتبايع ، فجاءه قنفذ فنادى ما اأمر به ، فرفع علي 
�شوته فقال : �شبحان اهلل لقد ادعى ما لي�ض له . فرجع قنفذ فاأبلغ 
الر�شالة ، قال : فبكى اأبوبكر طوياًل . ثم قام عمر فم�شى ومعه جماعة 
حتى اأتوا باب فاطمة فدقوا الباب ، فلما �شمعت اأ�شواتهم نادت باأعلى 
�شوتها باكية : يا ر�شول اهلل ما ذا لقينا بعد اأبي من ابن اخلطاب وابن 
اأبي قحافة  فلما �شمع القوم �شوتها وبكاءها ان�شرفوا باكني ، فكادت 
قلوبهم تت�شدع واأكبادهم تنفطر ، وبقي عمر معه قوم . فاأخرجوا 
عليا فم�شوا به اإىل اأبي بكر فقالوا له : بايع ، فقال : اإن مل اأفعل فمه 
؟ قالوا : اإذًا واهلل الذي ل اإله اإل هو ن�شرب عنقك ، قال : اإذًا تقتلون 
عبداهلل واأخا ر�شوله . قال عمر : اأما عبداهلل فنعم واأما اأخو ر�شوله 
فال ، واأبوبكر �شاكت ل يتكلم . فقال عمر : األ تاأمر فيه باأمرك ؟ فقال 
: ل اأكرهه على �شئ ما كان فاطمة اإىل جنبه . فلحق علي بقرب ر�شول 
اهلل )�ض( ي�شيح ويبكي وينادي : يا ابن اأم اإن القوم ا�شت�شعفوين 

. وكادوا يقتلونني
• ابن عبد ربه - العقد الفريد - اجلزء : ) 1 ( - رقم ال�شفحة : 
) 87 ( - حتقيق خليل �شرف الدين و الن�ض طويل لذا ا�شتقطع منه 

مو�شع ال�شاهد .
-الذين تخلفوا عن بيعة اأبي بكر : علي والعبا�ض ، والزبري ، و�شعد بن 
عبادة ، فاأما علي والعبا�ض والزبري فقعدوا يف بيت فاطمة حيث بعث 
اإليهم اأبو بكر عمر بن اخلطاب ليخرجهم من بيت فاطمة ، وقال له: 
اإن اأبوا فقاتلهم ، فاأقبل بقب�ض من نار على اأن ي�شرم عليهم الدار 
فلقيته فاطمة ، فقالت: يا بن اخلطاب اأجئت لتحرق دارنا؟ قال: نعم 

اأو تدخلوا فيما دخلت فيه الأمة.
• ابن عبدالرب - الإ�شتيعاب يف معرفة الأ�شحاب - اجلزء : ) 3 ( - 

رقم ال�شفحة : ) 975 (
- حدثنا حممد بن اأحمد ، حدثنا حممد بن اأيوب ، حدثنا اأحمد بن 
عمرو البزاز ، حدثنا اأحمد بن يحيى ، حدثنا حممد بن ن�شري ، حدثنا 
عبد اهلّل بن عمر ، عن زيد بن اأ�شلم ، عن اأبيه ، اأن عليا والزبري كانا 
حني بويع لأبي بكر يدخالن على فاطمة في�شاورانها ويرتاجعان يف 
اأمرهم ، فبلغ ذلك عمر ، فدخل عليها عمر ، فقال : يا بنت ر�شول اهلّل 
، ما كان من اخللق اأحد اأحب اإلينا من اأبيك ، وما اأحد اأحب اإلينا بعده 
منك ، ولقد بلغني اأن هوؤلء النفر يدخلون عليك ، ولئن بلغني لأفعلن 
ولأفعلن ، ثم خرج وجاءوها . فقالت لهم : اإن عمر قد جاءين وحلف 

لئن عدمت ليفعلن ، واأمي اهلّل ليفني بها.

حافظ  ديوان   - العمرية  الق�شيدة   - اإبراهيم  حافظ  حممد    •
اإبراهيم - اجلزء : ) 1 ( - رقم ال�شفحة : ) 82 (

وقــــولــة لعـــلي قالــــها عـمــــر * اأكـــرم ب�شـــامعها اأعظــم مبلقيها
حّرقـــــت دارك ل اأبقي عليك بها * اإن مل تبايع وبنت امل�شطفى فيها
ما كان غري اأبي حفــ�ض يفوه بها * اأمــام فــار�ض عدنــان وحــاميـــها

•  اإ�شماعيل بن اأبي الفداء - تاريخ اأبي الفداء - املخت�شر يف اأخبار 
الب�شر - اجلزء : ) 1 ( - رقم ال�شفحة : ) 156 (  الن�ض طويل لذا 

ا�شتقطع منه مو�شع ال�شاهد 
معه  ومن  اإيل علي  بن اخلطاب  بعث عمر  بكر  اأبا  اإن  ثم   ......  -
ليخرجهم من بيت فاطمة ) ر ( وقال  :  اإن اأبوا عليك فقاتلهم .  فاأقبل 
عمر ب�شيء من نار على اأن ي�شرم الدار فلقيته فاطمة ) ر ( وقالت  :  
اإيل اأين يا بن اخلطاب اأجئت لتحرق دارنا قال :  نعم اأو تدخلوا فيما 
دخل فيه الأمة فخرج علي حتى اأتى اأبا بكر فبايعه كذا نقله القا�شي 

جمال الدين بن  
وا�شل واأ�شنده اإيل ابن عبد ربه املغربي  .......
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قال اأبو عبداهلل عليه ال�سالم: الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل

قال اأبو عبداهلل عليه ال�سالم: الأمر باملعروف 

الأمر باملعروف 

 ومن املعروف:
ـ الزهد يف الّدنيا فعن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: 
ازهد يف الّدنيا يحّبك اهلل وعنه �شلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: 
ا�شتحيوا من اهلل حّق احلياء، قالوا: اّنا لن�شتحي منه تعاىل 
 قال: فلي�ض كذلك، تبنون ما ل ت�شكنون وجتمعون ما ل تاأكلون
وعنه �شلى اهلل عليه واآله اأنه قال: ِاذا اأراد اهلل بعبد خريًا 
رُه بعيوب نف�شه وعن  به يف اَلخرة، وب�شَّ زّهده يف الّدنيا، ورغَّ
اِلمام على عليه ال�شالم اأّنه قال: ِانَّ من اأعون الخالق على 
الّدين الزهد يف الّدنيا وعنه عليه ال�شالم اأّنه قال: ِاّن عالمة 

 .الّراغب يف ثواب اَلخرة زهده يف عاجل زهرة الّدنيا
وعن اِلمام زين العابدين عليه ال�شالم اأّنه قال: ما من عمل 
بغ�ض  من  اأف�شل  ر�شوله  ومعرفة  وجّل  عّز  اهلل  معرفة  بعد 

.الّدنيا
 وروي اأّنه قال رجل َلبي عبداهلل ال�شادق عليه ال�شالم ايّن 
ني ب�شيء حّتى اآخذ به. قال:  ل األقاك ِاّل يف ال�شنني، فاأو�شِ
ُاو�شيك بتقوى اهلل والورع والجتهاد، وِاّياك اأن تطمع اىل من 
فوقك وكفى مبا قال اهلل عّز وجّل لر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
ن عينيك اىل ما متعنا به ازواجًا منهم زهرة  واآله )ول متدَّ
اأولدهم(  ول  اأموالهم  تعجبك  )ول  وقال:  الدنيا(  احلياة 
فِان خفت ذلك فاذكر عي�ض ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله 
من  ووقوده  الّتمر،  من  وحلواه  ال�ّشعري،  من  قوته  كان  فامّنا 
ولدك  اأو  مالك  اأو  نف�شك  ُا�شبت مب�شيبة يف  واذا  ال�شعف. 
فاذكر م�شابك بر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله فِانَّ اخلالئق 
الكاظم عليه  اِلمام  اأّنه وقف  وروي   .مل ي�شابوا مبثله قط
ال�شالم على قرب فقال: ِان �شيئًا هذا اآخره حلقيٌق اأن ُيزهد 

.يف اأّوله وِانَّ �شيئًا هذا اأّوله حلقيٌق اأن يخاف من اآخره
 

م�سائل �سرعية 
وفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �شماحة اآية اهلل العظمى 
ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف(

حدود �سرعية


            















ب�سمه تعاىل

ب�سمه تعاىل
ل يجوز اإجبار املراأة على الزوا من �سخ�س رغمًا عنها ) حتى مع 

اإعطاءها املهر( ف�سال عن اعتبار زواجها جزءا من الدية.
لي�س لعامة النا�س اإقامة احلدود ال�سرعية ول بد من منع املراأة 

املنحرفة من ممار�سة الرذيلة.

مكتب 
ال�سيد ال�سي�ستاين يف النجف الأ�سرف

اأجوبة امل�سائل ال�سرعية
 5 ربيع الثاين ه�
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زيارة القبور
زيارة قرب املوؤمن

ق��ال الر�سا علي��ه ال�سالم: " ما من عبد )موؤم��ن( زار قرب موؤمن 
فقراأ عنده اإنا اأنزلناه يف ليلة القدر �سبع مرات اإل غفر اهلل 

له ول�ساحب القرب ".
زيارة النبي والئمة �سلوات اهلل 

عليهم اأجمعني
 ق��ال احل�س��ني بن علي بن اأبي طالب عليهما ال�س��الم لر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه واآله: " يا اأبتاه ما جزاء من زارك؟ فقال ر�سول اهلل 
�سل��ى اهلل علي��ه واآله: يا بن��ي من زارين حي��ا اأو ميتا اأوزار 
اأب��اك اأو زار اأخ��اك اأو زارك كان حق��ا عل��ي اأن اأزوره ي��وم 

القيامة واأخل�سه من ذنوبه ".
 وقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله لعلي عليه ال�سالم: " يا علي من 
زارين يف حيات��ي اأو بع��د مماتي، اأو زارك يف حياتك اأو بعد 
مماتك، اأو زار ابنيك يف حياتهما اأو بعد مماتهما �سمنت له 
يوم القيامة اأن اخل�سه من اأهوالها و�سدائدها حتى اأ�سرّيه 

معي يف درجتي ".
 وروى احل�س��ن ب��ن علي الو�س��اء عن اأب��ي احل�سن الر�سا علي��ه ال�سالم 
ق��ال: " اإن لكل اإمام عهدا يف عن��ق اأوليائه و�سيعته، واإن من 
ت��ام الوف��اء بالعه��د زيارة قبوره��م، فمن زاره��م رغبة يف 
زيارتهم وت�سديقا ا رغبوا فيه كان اأئمتهم �سفعاوؤهم يوم 

القيامة".
 وروى جابر عن اأبي جعفر عليه ال�سالم قال: " من تام احلج لقاء 

الإمام ".
 وروى �سالح بن عقبة، عن زيد ال�سحام قال: قلت لأبي عبداهلل عليه 
ال�س��الم " م��ا مل��ن زار واحدا منكم، قال: كم��ن زار ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه واآله ".
وروى البزنط��ي ع��ن الر�س��ا عليه ال�س��الم قال: م��ا زارين اأحد من 

اأوليائي عارفا بحقي اإل �سفعت فيه يوم القيامة ".
الزيارة عن بعد

 روي اب��ن اأب��ي ع��ن ه�سام قال: ق��ال اأبوعبداهلل عليه ال�س��الم: " اإذا 
بع��دت باأحدكم ال�سقة وناأت به الدار فلي�سعد اأعلى منزله 
فلي�س��ل ركعتني ولي��وؤم بال�سالم اإىل قبورنا ف��اإن ذلك ي�سل 

اإلينا ".

زيارة قبور اأئمة البقيع عليهم ال�سالم
 "



  

   

 
 
 
 
 
 
 



  




. " 

◄اإعداد: هيئة التحرير

امل�سدر: 
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هولكو  يد  على  املغويل  الحــتــالل  بيد  بغداد  �شقطت 
والأمان  بالهدوء  بغداد  تنعم  الفرتة مل  تلك  ويف  التتار 
م�شتقرة  غري  فيها  العلمية  احلركة  جعل  الــذي  الأمــر 
الكتب  حــرق  مــن  الإعـــالم  لبع�ض  ح�شل  عما  ف�شال 
اأثــر ذلــك ا�شمحلت احلركة  ونهبها وغــري ذلــك وعلى 
اأهل  ــد  اأوف الوقت  ذلــك  ويف  تنعدم.  كــادت  بل  العلمية 
الأمان  يلتم�شون  املغويل  قيادة اجلي�ض  وفدا اىل  احللة 
لبلدهم فا�شتجاب لهم هولكو واأمنهم على بلدهم بعد 
اأ�شبحت احللة ماأمونة من  اأن اخترب �شدقهم. وبذلك 
النكبة التي حلت ب�شائر البالد يف حمنة الحتالل املغويل 
واأخذت ت�شتقطب الطالب والأ�شاتذة الفارين من بغداد 
العلماء  اأثر ذلك اجتمع يف احللة عدد كبري من  وعلى 
والطالب وانتقل معهم الن�شاط العلمي من مدر�شة بغداد 
نــدوات البحث  اأن عقدت  اىل احللة فكانت ثمرة ذلك 
واجلدل وحلقات الدرا�شة واملكاتب واملدار�ض وغري ذلك 
من وجوه الن�شاط الفكري وا�شتقرت املدر�شة يف احللة 
وظهر يف ذلك الوقت يف احللة فقهاء كبار كان لهم الأثر 

الكبري يف تطوير مناهج الفقه والأ�شول الأمامي وجتديد 
�شياغة عملية الجتهاد وتنظيم ابواب الفقه ومن اأولئك 
الفطاحل هو اأبو القا�شم جنم الدين جعفر بن احل�شن 

املعروف باملحقق احللي. 
له  املرتجم  اأنَّ  وال�شري  الرتاجم  اأ�شحاب  وامل�شهور بني 
هو جعفر بن احل�شن بن اأبي زكريا يحيى بن احل�شن بن 

�شعيد الهذيل احلّلي واأ�شهر كناه اأبو القا�شم.
واملحقق  احلّلي  واملحقق  الدين  جنم  فهي  القابه  واأّمــا 
الأّول متييزًا له عن املحقق الثاين ال�شيخ الكركي �شاحب 
كتاب ال�شهري )جامع املقا�شد يف �شرح القواعد( الذي 
�شتاأتي ترجمته ـ اإن �شاء اهلل ـ يف وقت اآخر.وقد ا�شتهر 
املرتجم له، بلقب املحّقق بدرجة حتى عادت هذه الكلمة 
خا�شة به.قال �شاحب كتاب اعيان ال�شيعة ال�شيد حم�شن 
الأمني )رحمه اهلل( كفاه جاللة قدر ا�شتهاره باملحّقق 
فلم ي�شتهر من علماء الإمامية على كرثتهم يف كل ع�شر 

بهذا اللقب غريه.


��������������������������������������������������������� ولدته وع�سره

واأما الع�شر الذي كان له اأن يحتل مكان ال�شدارة فيه 
قيادًة وزعامًة فهو ع�شٌر اأقّل ما يقال بحقه اأنه م�شطرٌب، 
من  الأمــّريــن،  تعاين  تــزال  ل  الإ�شالمية  البالد  حيث 
ـ  قبلها  ـ  املوروثة  والعلل  العبا�شية  الدولة  وماآ�شي  ظلم 
جّراء ال�شيا�شة الأموية ثم هي بعد هذا ما زالت ت�شكو 
اخلراب والدمار الذي �شبّبه الغزو املغويل وحكم التتار. 
جعفر  القا�شم  اأبو  الأول  املحقق  العلم  العامل  ن�شاأ  لقد 
بن احل�شن احللي، يف بيئة علمية ودينية وو�شط اأجواء 
مدينة احللة التي عرفت يومها بالف�شل والعلم والزعامة 
الدينية والعلمية لل�شيعة. برغم النهيار ال�شائد اآنذاك 
يف العراق، فلقد ن�شاأ املحقق احللي، ولقد كانت ولدته 

ح�شب اأدق الروايات عام 602هـ.

هيئة التحرير

 نربا�س العلم يف زمن

واجلدل وحلقات الدرا�شة واملكاتب واملدار�ض وغري ذلك 
من وجوه الن�شاط الفكري وا�شتقرت املدر�شة يف احللة 
وظهر يف ذلك الوقت يف احللة فقهاء كبار كان لهم الأثر 

فلم ي�شتهر من علماء الإمامية على كرثتهم يف كل ع�شر 
بهذا اللقب غريه.

ح�شب اأدق الروايات عام 602هـ.

ال������س�����ط�����راب�����ات وامل����اآ�����س����ي
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������������������������������������������������� فقاهته

ا�شتهر الفقيه احللي باأنه اأول من نبغ يف اأ�شلوب التحقيق 
يف الفقه، وقد برزت مكانته الفقهية يف اأوجها من خالل 
وبرز  العرب(،  )اأعــالم  كتاب  يف  جاء  وقد  م�شنفاته، 
يف جمل�ض تدري�ض املحقق احللي اكرث من 400 جمتهد 
وهذا مل يتفق لأحد قبله، وقد ثبت الأ�شتاذ عبد احل�شني 
اأخت  ابــن  �شهادة  ال�شرائع،  كتاب  مقدمة  يف  البقال 
املحقق احللي وهو العالمة احللي، هكذا: )كان اأف�شل 
اأهل زمانه وع�شره يف الفقه(. نعم يف مثل هذا الع�شر 
املتاأزم فكريًا وروحيًا واملتدهور �شيا�شيًا واقت�شاديًا ولكنه 
بالرغم من ذلك كله فقد رزق العي�ض يف و�شط عائلي ُجلُّ 
اأفراده ف�شالء حيث انه عا�ض يف بيت علمي ل يتنف�ض اإّل 
عرب التقى ول ينهل اإّل من رواء العلم، ول يطعم اإّل من 
ريا�ض الأدب.يقول عنه �شاحب اأعالم العرب باإنه )اأحد 
اأفراد اأُ�شرة ا�شتهرت باملنزلة العلمية والزعامة الدينية.

ثم يقول عنه كذلك: ون�شاأ مولعًا بنظم ال�شعر وتعاطي 
ذلك  ترك  ولكنه  ذلك  يف  بارعًا  فكان  والإن�شاء  الأدب 
اأهم  وعكف على ال�شتغال بعلوم الدين..( وعودة على 
اآثاره الفقهية، وهو �شرائع الإ�شالم، فهو مو�شوعة فقهية 
العقود-  العبادات-  وهــي:  الفقه  باأق�شام  متتاز  نــادرة 
الإيقاعات والأحكام وق�شم املحقق احللي كل باب فقهي 
مما  اأقــ�ــشــام،  اإىل  الكتب  ثــم  ومــن  كتب  جمموعة  اإىل 
تك�شف منهجيته يف الدقة والعمق يف كل مو�شوع ليت�شح 
كل حكم �شرعي للطالب برتتيب وتبويب ل التبا�ض فيه، 
وقد ترجم هذا الكتاب اإىل عدة لغات وطبع عدة مرات 
واأغنى املكتبة الفقهية الإمامية بكافة اأحكام ال�شتحباب 
واملكروهات واملحرمات والواجبات، مما ت�شري اإىل جهاد 

و�شقاء املوؤلف يف هذه الت�شانيف الرائعة. 

 
������������������������������������������������� موؤلفاته

لقد طرق املحقق احللي عرب اآثاره �شتى حقول املعرفة 
املعارج  كتاب  الفقه،  اأ�ــشــول  يف  الإ�شالمية،  والعلوم 
وله  الأ�ــشــول،  علم  اإىل  الو�شول  ونهج  الفقه  اأ�شول  يف 
وله  الدين،  اأ�شول  يف  امل�شلك  كتاب  الدين:  اأ�شول  يف 
فله  الفقه  اأمــا يف  املنطق،  النكهة يف  كتاب  املنطق:  يف 
اأبرزها واأجلها: �شرح نكت النهاية، وهو  موؤلفات نادرة 
�شرح لكتاب النهاية لل�شيخ الطو�شي والكتاب الغني عن 
هو:  علم،  طالب  كل  عنه  ي�شتغني  ل  والــذي  التعريف 
)�شرائع الإ�شالم( حيث يعد من اأبرز م�شنفاته الفقهية، 
املحقق اخلالدة لن هذا  كتب  الكتاب من  ويعترب هذا 
الكتاب نظر ملا ميتاز به من اأ�شلوب �شل�ض وعبارة م�شرقة 
ودقة يف تاأدية املعنى واإيجاز يف الألفا ومنهجية فّذة يف 
البحث واملو�شوعية الأمينة يف عر�ض الراء واأف�شل ما 
قيل يف حق هذا الكتاب هو ما قاله �شاحب الذريعة:) 
الفروع(  ترتيبا واجمعها يف  الفقهية  املتون  اأح�شن  من 
�شلك املحقق يف هذا الكتاب قده منهجية متطوره عن 
املجال  هذ1  يف  واملوؤلفة  �شبقته  التي  الكتب  منهجيات 

وتتجلى هذه املنهجية يف اأمرين:

��������������������������������������������������������������������������������� الأمر الأول تبويب الكتاب

 فقد ق�شم الفقه اأربعة اأق�شام عبادات، عقود، اإيقاعات، 
املتدوالة:)ووجه  ال�شرائع  هام�ض  يف  جاء  قد  اأحكام،. 
احل�شر ان املبحوث عنه يف الفقه اما ان يتعلق بالمور 
العبادات وان  الدنيوية فان كان الول فهو  او  الأخروية 
كان الثاين فال يخلو اما ان يفتقر اىل عبارة او ل، فان 
مل يفتقر فهو الحكام كالدّيات والق�شا�ض واملرياث وان 
فان كان  واحــد  او من طرف  الطرفني  فاما من  افتقر 
الثاين فهو اليقاعات كالطالق والعتق وان كان الول فهو 
العقود ويدخل فيه املعامالت والنكاح هذا من جهة ومن 
جهة اخرى فانه يق�شم كل واحد منها اىل جمموعة من 
الكتب وكل كتاب من هذه الكتب غالبا مايق�شم اىل اأركان 
اأو ف�شول او مقدمات او غري ذلك ثم يطراأ تق�شيم اخر 
على هذه  الأركان والف�شول فتق�شم اىل فقرات ممكن 

ان تكون كل واحدة من تلك الفقرات بحث خا�ض يتعلق 
مبا حتتويه تلك الفقرة.


������������������������������������������������������������������������������������������ الأمر الثاين ترتيب الأحكام

ترتيب الحكام م�شلكا  �شلك املحقق احللي )قــده( يف 
بالندب  اتبعه  ثم  ق�شم  كل  يف  بالواجب  ابــتــداأ  معينا 
وبعده باملكروه واخريا باملحرم اإن وجد.وقد �شّرح بهذه 
القاعدة يف كتابه )املعترب يف �شرح املخت�شر( وهو يف 
�شدد بيان �شبب تاأخريه حلكم اجلنب واحلائ�ض الذين 
يح�شران امليت وهو مكروه حيث قال: )اإمنا اأخرنا هذا 
قاعدة  عليه  و�شعنا  ملا  الرتتيب  متقدم يف  وهو  احلكم 
الكتاب من البدائة يف كل ق�شم بالواجب واتباعه بالندب 
وتاأخر املكروه فاقت�شى ذلك تاأخري هذا احلكم( ولأهمية 
هذا الكتاب اأ�شبح حمط نظر الفقهاء فمنذ ذلك احلني 
وحلد الن فهذا الكتاب يدر�ض يف احلوزات العلمية يف 
جميع البلدان ف�شال عن جعله حمورا لأبحاث اخلارج 

للفقهاء.

������������������������������������������������� وفاته ومدفنه

واأخريا نودع ذكرى املحقق احللي يف حادثة وفاته وعن 
الأعالم  الأجــالء  بع�ض  )قــال  البحرين:  لوؤلوؤة  ـ  كتاب 
من متاأخري املتاأخرين: راأيت بخط بع�ض الأفا�شل ما  
الآخر  ربيع  �شهر  ثالث  يوم اخلمي�ض  �شبح  عبارته: يف 
�شنة 676 هـ �شقط ال�شيخ الفقيه اأبو القا�شم جعفر بن 
احل�شن بن �شعيد )رحمه اهلل( من اأعلى درجة يف دار 
فّخر ميتًا لوقته من غري نطق ول حركة(. ونقل )رحمه 
اهلل( اإىل مثواه الأخري يف احللة يف منطقة )اجلباّوين( 
 وما زال قربه اإىل الآن يتربك النا�ض به خلفًا عن �شلف
با�شم  �شارع جديد يعرف  الأخــرية  ــة  الآون وقد فتح يف 

�شارع املحقق احللي. موؤلفاته �������������������������������������������������
اأو ف�شول او مقدمات او غري ذلك ثم يطراأ تق�شيم اخر 
على هذه  الأركان والف�شول فتق�شم اىل فقرات ممكن 

�شارع املحقق احللي.
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 يف ال�شابع ع�شر من �شوال �شنة 5 هـ وقعت غزوة اخلندق ) الأحزاب ( ولعلي بن ابي طالب عليه ال�شالم ال�شهم الأوفر فيها  حيث قتل راأ�ض امل�شركني 
عمرو بن عبد ود العامري ، وبقتله مّت الن�شر لالإ�شالم .

برعاية مكتب �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام 
ظّله(، ّ تاأ�سي�س مركز اآل البيت )عليهم ال�سالم( العاملي للمعلومات يف مدينة 

قم، وذلك يف ذكرى عيد الغدير الأغر  ذي احلجة  ه� �  م.
الأعمال

قام مركز اآل البيت )عليهم ال�شالم( العاملي للمعلومات باإجناز الأعمال التالية:
.www.al-shia.com  اأّوًل: اإن�شاء موقع بعنوان: ال�شيعة

ويبث املوقع مواّده حاليًا بثمان وع�شرين لغة هي: العربية، الفار�شية، الإجنليزية، الفرن�شية، 
الأملانية، الرو�شية، الأندوني�شية، التايلندية، الأوردية، ال�شينية، الرتكية، الآذرية، الإيطالية، 
الأ�شبانية، البنغالية، الهندية، الفولنية، ال�شواحلية، البورمية، البو�شنية، الكردية العربية، 

الكردية الالتينية، البلغارية، التاميلية، الهو�شائية، الربتغالية، التاجيكية، الأوزبكية.
و�شيبث املوقع مواّده يف امل�شتقبل بلغات عاملية اأُخرى اأن �شاء اهلل تعاىل.

ويحتوي الق�شم العربي من هذا املوقع على احلقول التالية:
القراآن الكرمي، ويحتوي هذا احلقل على ما يلي:

اأـ  م القراآن: ن�ض القراآن الكرمي مع فهار�شه.
بـ  البحث يف القراآن: بحث يف الكلمات والآيات القراآنية.

جـ  حّفا القراآن: تعريف حلّفا القراآن من ال�شيعة يف العامل.
دـ  مكتبة القراآن: كتب موؤّلفة حول القراآن وعلومه، وتف�شريه واأحكام جتويده، وق�ش�شه...

وـ  ن�شخ قراآنية: �شور لن�شخ قراآنية نفي�شة.
املع�سومون )عليهم ال�سالم( ويحتوي على ما يلي:

اأ ـ ترجمة املع�شومني: ترجمة خمت�شرة عن حياة كل مع�شوم من املع�شومني الأربعة ع�شر 
)عليهم ال�شالم(.

)عليهم  ع�شر  الأربعة  املع�شومني  من  مع�شوم  كل  �شرية  عن  نبذة  املع�شومني:  �شرية  ـ  ب 
ال�شالم(.

جـ  خطب املع�شومني: ذكر خطب كل مع�شوم من املع�شومني الأربعة ع�شر )عليهم ال�شالم(.
د ـ ذوو املع�شومني: ترجمة خمت�شرة عن حياة كل من له �شلة باملع�شوم )عليه ال�شالم( من 

ناحية احل�شب والن�شب.
اأ�شحاب  من  �شيعي،  �شحابي  كل  حياة  عن  خمت�شرة  ترجمة  املع�شومني:  اأ�شحاب  ـ  هـ 

املع�شومني )عليهم ال�شالم(.
وـ  �شعراء املع�شومني: ترجمة خمت�شرة عن حياة كل �شاعر �شيعي، مع ذكر مناذج من �شعره.

اأحدهم  حول  اأو  ال�شالم(،  )عليهم  حولهم  موؤّلفة  كتب  املع�شومني:  عن  كتب  ما  ـ  ز 
باخل�شو�ض.

مراجع وعلماء: 
العلماء الأعالم املوجودين  ـ علماء يف قيد احلياة: ترجمة خمت�شرة حلياة جمموعة من  اأ 

حاليًا.
ب ـ علماء يف ر�شوان اهلل: ترجمة خمت�شرة حلياة جمموعة من علمائنا املا�شني ) قّد�ض اهلل 

�شّرهم(.

جـ  الر�شائل العملية: جمموعة من الر�شائل العملية ملراجعنا الكرام.
دـ  مواقع رجال الدين: جمموعة من مواقع رجال الدين على �شبكة الإنرتنت.

م�ست�سرقون: 
اأـ  تعريفهم وتاريخهم: تعريف خمت�شر عن معنى امل�شت�شرق، وعن تاريخ حركة ال�شت�شراق.

بـ  من اعتنق الإ�شالم: ترجمة خمت�شرة عن حياة كل م�شت�شرق اعتنق الدين الإ�شالمي.
والقراآن  الإ�شالم  امل�شت�شرقني ونظرهم، حول  اآراء  الإ�شالم: جمموعة من  اآراوؤهم حول  ـ  ج 

والنبي واأهل بيته ) عليهم ال�شالم ( و...
دـ  الرد على �شبهاتهم: جمموعة من �شبهات امل�شت�شرقني، مع الرد العلمي عليها.

اجتماعيات: 
اأـ  الأ�شرة: يحتوي على موا�شيع دينية وطبية واأخرى، تتعّلق بالأ�شرة امل�شلمة ال�شاحلة.

بـ  املراأة: يحتوي على موا�شيع دينية وطبّية واأخرى، تتعّلق باملراأة املوؤمنة.
جـ  ال�شباب: يحتوي على موا�شيع دينية وطبّية وريا�شية واأخرى، تتعّلق بال�شباب املوؤمن.

دـ  الأطفال: يحتوي على:
1ـ موا�شيع: موا�شيع تخ�ض الأطفال وتربيتهم وحقوقهم.

ة بالطفل. 2ـ جماّلت: جماّلت اإ�شالمية خمت�شّ

ة بالطفل. 3ـ ق�ش�ض: ق�ش�ض اإ�شالمية خمت�شّ
ة بالطفل. 4ـ العاب: العاب وم�شابقات ور�شوم خمت�شّ
كتب:

و�شع اأكرب عدد ممكن من الكتب ال�شيعية واملقالت، �شمن املوا�شيع التالية: القراآن الكرمي 
الأخالق  والتاريخ،  ال�شرية  والأ�شول،  الفقه  والكالم،  العقائد  وعلومه،  احلديث  وعلومه، 

والثقافة الإ�شالمية، الرتاجم والرجال، املتفّرقة.
اأ�سئلة واإجابات: 

اأ ـ الأ�شئلة الفقهية: و�شع الأ�شئلة الفقهية واأجوبتها، ح�شب موا�شيعها، طبقًا لفتاوى املرجع 
الديني �شماحة اآية اهلل العظمى ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين )دام ظله(.

بـ  الأ�شئلة العقائدية: و�شع الأ�شئلة العقائدية واأجوبتها، ح�شب موا�شيعها.
ج ـ اإدلء ال�شوؤال: ا�شتمارة لإدلء الأ�شئلة الفقهية والعقائدية لرّواد املوقع، ليت�شّنى لنا الإجابة 

الوافية عليها.
املكتبة ال�سوتية: 

اأـ  قراآن: بث قراءة القراآن ترتياًل وجتويدًا لبع�ض القّراء امل�شهورين.
بـ  حما�شرات: بث املحا�شرات الإ�شالمية للعلماء واخلطباء امل�شهورين.

جـ  جمال�ض: بث املجال�ض احل�شينية لبع�ض اخلطباء امل�شهورين.
دـ لطمّيات: بث اللطمّيات احل�شينية للرواديد امل�شهورين.

هــ  زيارات: بث الزيارات املهّمة.
وـ  اأدعية: بث الأدعية املهّمة.

زـ  مناجاة: بث املناجاةاملهّمة.
حـ  اأذان: بث الأذان ال�شيعي لعّدة موؤذنني م�شهورين.
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 وفيه:رّدت ال�شم�ض باأر�ض بابل لأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب عليه 
ال�شالم ، وقد رّدت له من قبل يف اأيام ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله.

مركز اآل البيتمركز اآل البيت
طـ  توا�شيح: بث التوا�شيح الإ�شالمية لعّدة قّراء وفرق.

- املراكز التابعة:
اأول : تعريف خمت�سر

يحتوي هذا احلقل على تعريف خمت�شر باملراكز واملوؤ�ّش�شات التابعة ملكتب �شماحة اآية اهلل 
العظمى ال�شيد ال�شي�شتاين )دام ظّله(.

�سي حول القراآن الكرمي  ثانيًا: اإن�ساء موقع تخ�سّ
ويبث املوقع مواّده حاليًا باأربع وع�شرين لغة هي: العربية، الفار�شية، الإجنليزية، الفرن�شية، 
الأملانية، الرو�شية، الأندوني�شية، التايلندية، الأوردية، ال�شينية، الرتكية، الآذرية، الإيطالية، 
الأ�شبانية، البنغالية، الهندية، الفولنية، ال�شواحلية، البورمية، البو�شنية، الكردية العربية، 

الكردية الالتينية، البلغارية، الهو�شائية.
ويحتوي الق�شم العربي من هذا املوقع على احلقول التالية:

ن�ض القراآن الكرمي، جتويده، ترتيله، علومه، ق�ش�شه، حّفاظه، قّراه، مرتجموه، البحث فيه، 
حما�شرات حوله، تعليم قرائته، اأدعية لقرائته، ا�شتفتاءات حوله، التف�شري فيه، الأمثال فيه، 
اأحاديث حوله، بحوث قراآنية، موا�شيع قراآنية، مراكز وموؤ�ّش�شات قراآنية، فقه القراآن، مكتبة 

القراآن، اأهل البيت والقراآن، الأنبياء يف القراآن.
�سي حول نهج البالغة بعنوان  ثالثًا: اإن�ساء موقع تخ�سّ

.www.balaghah.net
الفرن�شية،  الإجنليزية،  الفار�شية،  العربية،  لغة هي:  بثمان ع�شرة  مواّده حاليًا  املوقع  ويبث 
الرو�شية، الأندوني�شية، التايلندية، الأوردية، ال�شينية، الرتكية، الآذرية، الهندية، البورمية، 

البو�شنية، الكردية العربية، الكردية الالتينية، الربتغالية، التاجيكية.
ويحتوي الق�شم العربي من هذا املوقع على احلقول التالية:

ن�ض نهج البالغة، بحث، حما�شرات، اأجوبة، كتب، م�شادر، بحوث، مقالت، حّفا، �شّراح، 
مرتجمون، حياة ال�شريف الر�شي، قراءة، م�شادر، اقرتاحات الزوار، اإدلء ال�شوؤال.

رابعًا: تقدمي خدمات فنية تتعّلق ب�سبكة الإنرتنت، نذكر اأهّمها:
العلمية،  واملوؤ�ّش�شات  والعلماء،  املراجع  ومكاتب  العلمية،  للحوزة  اإنرتنت  خدمات  تقدمي  1ـ 

واملراكز الثقافية والتحقيقية، من قبيل:
.) Web ( اأـ  اإعداد �شفحات ومواقع على �شبكة الإنرتنت

.) E-Mail ( ب ـ اإعداد واإيجاد الربيد الإلكرتوين
.) F T P ( ج ـ تقدمي خدمات الإر�شال

ة على �شبكة الإنرتنت ) Domain ( بف�شاء لزم وبكيفية عالية. 2ـ بث املواقع اخلا�شّ
3ـ ت�شميم ون�شب اأجهزة ال�شبكة الداخلية املعروفة بـ ) LAN ( و ) Wan (، ون�شب برامج 

ة بالنرتانت والإنرتنت. خا�شّ
ة لل�شفحات ) Web ( على القر�ض امل�شغوط  4ـ ت�شجيل املعلومات الفنية والعلمية اخلا�شّ

.) CD (
.) ISP ( 5ـ تقدمي ون�شب برنامج املحا�شبة ملراكز الإنرتنت

6ـ فتح دورات لتعليم الكامبيوتر والإنرتنت والربامج املتعّلقة بهما.
ة ب�شبكة ال�شريفر ) Server ( و�شبكة النرتانت الداخلية. 7ـ ت�شميم ون�شب الأجهزة اخلا�شّ

8ـ تقدمي برامج احلوار املفتوح على �شبكة الإنرتنت.
خام�سًا: ق�سم �سوؤون امل�سرتكني:

اإعطاء خطوط الت�شال ب�شبكة الإنرتنت، وتقدمي اخلدمات الفنية للم�شرتكني يف ال�شبكة، 
ومنها على �شبيل املثال: ن�شب الربامج، وال�شيانة، واخلدمات الفنية الأخرى.
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ابتاع جهاز ري�شفري )�شتاليت( وتلفازا،  الأ�شدقاء وقد  اأحد  �شادفت 
فاأوقفته مباركا له ومت�شائال عن �شبب �شرائه جهازا جديدا فقال: اأنت 
فاأ�شبحت  والربامج  امل�شل�شالت  يف  اليام  هذه  كرثة  هنالك  اأن  تعلم 
عندي م�شكلة بني اأفراد العائلة ب�شبب تنوع ما تطرحه الف�شائيات ولذا 
ا�شرتيت جهازا اإ�شافيا لأف�ّض الإ�شكالت املتوقعة، ولأمنح كل واحد من 
اأحد  را يف حق  اأكون مق�شّ اأ�شباب راحته و�شعادته، فال  افراد عائلتي 

منهم..
هنا وقفُت وقفة تاأمل وتذكرت من خالل املعلومات الب�شيطة التي اأمتلكها 
كيف اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله واأ�شحابه كانوا يق�شون الليل كّله 
اأو بع�شه كٌل ح�شب ا�شتطاعته بالعبادة والت�شرع اىل اهلل للتكفري عن 

ذنوبهم ورجاء توفيقهم لنيل مرا�شيه. 
وت�شاءلُت مع نف�شي م�شتغربا كيف اأن راحة البال و�شفاء النف�ض اأ�شبحت 
اليوم ل تتح�شل ال مب�شاهدة امل�شل�شالت ومتابعة الربامج املنّوعة ولي�ض  
، واذا مل يكن  امل�شتحبة والأدعية  القراآن وال�شلوات  من خالل قراءة 
ذلك فليكن على اأقل تقدير متابعة القنوات الدينية التابعة ملذهب اأهل 
البيت عليهم ال�شالم والتي كرثت يف الآونة الأخرية وتنّوعت براجمها 

وهلل احلمد.
 لقد كانت عوائلنا يف ال�شابق حتّث على �شرورة  بناء الأ�شرة واحلفا
ومن  تارة  ال�شخ�شي  التوجيه  والنهيار من خالل  الت�شدع  من  عليها 
خالل ال�شتماع اىل املحا�شرات والربامج الدينية عرب املذياع اأو التفاز، 
اأمور  يف  للتحّدث  اأبنائهم  بني  وجودهم  فر�ض   المور  اأولياء  في�شتغل 

الرتبية والتوجيه الأخالقي، وغر�ض خمافة اهلل يف النفو�ض.
 يو�شيكم اهلل يف اأولدكم:اإن اهلل تعاىل اأو�شى يف كتابه العزيز بقوله
ومن املوؤّكد اأّل اأحد ميكنه اأن يقول اأن تف�شريها هو توفري كل ما من �شاأنه 
توؤهلهم  التي  احل�شنة  الرتبية  وتربيتهم  اإعدادهم  اإمنا  الولد،  ترفيه 
لتحمل امل�شوؤولية، ولي�ض تركهم وما ي�شاوؤون، فاإن يف ذلك غاية ال�شاءة 
لهم، فيكون الآباء حينها اأول من �شارك يف اإف�شاد الأبناء وبالتايل اإف�شاد 

املجتمع ككل. 
لذا اأتوّجه بكلمة حمّب لكل عوائلنا امل�شلمة اأّل ُتدمَن م�شاهدة الربامج 
والأفالم وامل�شل�شالت لن فيه ا�شتنزافا للوقت واجلهد والعقل والرتكيز 

ومنعا  من التفرغ للعبادة والتفّكر.
كما ينبغي علينا اأن ننتبه ملنع اجنراف عوائلنا يف اأمواج التحلل التي 
تطلقها ف�شائيات مغر�شة كثرية حتاول ت�شدير كل ما هو م�شتورد من 
ثقافات منحّلة حتول بيننا وبني اأن نكون  م�شداقًا ملا اأراده الإ�شالم مّنا 

.كنتم خري اأمة اأخرجت للنا�ض يف قول الباري عز وجل

 رفقا
بالأبناء
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 اإ�شعاع الإمامة بريا�ض  �شهداء موؤتة
مرقد جعفر الطيار  يف الأردن

قامت مدينة الكرك الأردنية على العديد من الأماكن الدينية، ومنها اأ�شرحة �شهداء 
معركة موؤتة، ولعّل اأبرز تلك الأ�شرحة واأهّمها هي اأ�شرحة: ال�شهيد جعفر بن اأبي طالب، 
وزيد بن حارثة، وعبد اهلل بن رواحة، واحلارث بن النعمان، وعبد اهلل بن �شهل، و�شعد 

بن عامر بن النعمان القي�شي وغريهم.
ولقد �ُشميت املنطقة التي دفن بها اأولئك ال�شهداء مبدينة املزار ن�شبًة اإىل تلك املزارات. 

واملدينة تبعد عن مركز املحافظة حوايل )75 كم(.
عندما تدخل مدينة )املزار( ت�شت�شعر وكاأن ترابها يعبق بدماء �شهداء معركة موؤتة، على 
الرغم من م�شي ما ل يقل عن اأربعة ع�شر قرنًا من الزمان. ت�شتقبلك �شاحة �شغرية 
ب ال�شكل كتبت  طها ن�شب مكعَّ فيها بع�ض ال�شتالت ال�شغرية لأ�شجار ال�شف�شاف، يتو�شَّ
عليه اأ�شماء اجلاللة باخلط العربي الكويف، وعلى �شمال هذه ال�شاحة ثمة ن�شب كبري 
على �شكل كتاب مفتوح كتبت عليه اأ�شماء �شهداء موقعة موؤتة باخلط الكويف اأي�شًا. وقد 
اأحاطت بالن�شب اأ�شجار ال�شف�شاف باأغ�شانها الفارعة وباأوراقها الف�شية اجلميلة التي 
تتمايل وتهتز مع هواء املدينة العليل. وُيحيط بن�شب ال�شهداء �شياج حديدي مطلي باللون 

الأ�شود.
ت�شتغرب الهدوء ال�شائد يف منطقة املزارات وما حولها حيث تتخيل نف�شك وكاأنك يف 

مدينة خارج الزمن اأو خارج الكون كله ل�شدة الهدوء. 
اأما على  اأبي طالب)عليهما ال�شالم(،  على ميني ال�شاحة يقع مرقد جعفر الطّيار بن 
ال�شمال من البوابة الكبرية ملرقد الطيار في�شتقبلك متحف موقعة ُموؤتة الذي يفتح عادًة 
نهار يوم اجلمعة من كل اأ�شبوع. وحني تقف قبالة البوابة الكبرية ميتد اأمامك رواق طويل 
اإىل باحة وا�شعة  اأ�شجار با�شقة من اجلانبني، ميتد هذا الرواق حتى ي�شل  حتيط به 
�شت لإقامة �شالة يوم اجلمعة، وذلك يف حال عدم ات�شاع املكان للم�شّلني يف مرقد  ُخ�ش

جعفر الطيار لأداء هذه الفري�شة. 
اأما على جانبي الرواق الطويل فاجلانب الأمين لدى دخولك للمرقد يتكّون من باحة كبرية 
تنتهي مبرافق �شحّية ق�شم منها للن�شاء واآخر للرجال، ويف اجلانب ال�شمايل من الرواق 
اأن�شئت مقاعد من الإ�شمنت لراحة وا�شرتاحة الزائرين مظّللة ب�شقف وا�شع يحجب عن 

الزائرين �شم�ض ال�شيف احلارقة يف تلك البلدة، واأمطار ال�شتاء القليلة الهطول هناك.
ومما يثري العجب اأّن كّل الهدوء املحيط باملرقد يتحول عند مواعيد ال�شالة اإىل ح�شور 
متوا�شل من امل�شلني القادمني من املدينة حيث تغلق كل املحالت اأبوابها لأداء فري�شة 
ال�شالة فال يتاأخر عنها اأي كان اإّل لعذر مينعه من ال�شري على قدميه ولي�ض هناك اأجمل 
من منظر امل�شلني وهم قادمون واحدًا بعد الآخر بثيابهم البي�شاء واأغطية روؤو�شهم 
وبعد  ال�شالة  لأداء  املرقد  يدخلون  ثم  للو�شوء  منتظمًا  �شفًا  ويقفون  اأي�شًا،  البي�شاء 
النتهاء يعود املزار اإىل وحدته وخلوته اإّل من بع�ض الطالب الأجانب الذين يجل�شون بكل 

هدوء لقراءة بع�ض اآيات القراآن الكرمي.

مزار جعفر الطيار عليه ال�شالم:
جعفر الطيار هو اأبو عبد اهلّل جعفر بن اأبي طالب، ابن عم ر�شول اهلّل �شلى اهلل عليه 
دة فاطمة بنت اأ�شد، ولد �شنة  واله، والذي كان ُي�شميه الّنا�ض بـ )اأبي امل�شاكني(، اأّمه ال�شي

33ق. هـ، وا�شت�شهد يف غزوة موؤتة يف جمادى الأوىل �شنة 8هـ عن عمر ناهز 41 �شنة. 

املوقع: 
يقع امل�شهد يف موؤتة يف الأردن جنوب مدينة الكرك نحو 10كم وعلى ُبعد كيلو مرت واحد 

اإىل ال�شرق من ال�شارع العام املوؤدي اإىل بلدة املزار.
ويعود تاريخ املوقع اإىل ع�شر الأيوبيني واملماليك حيث قاموا ببناء ال�شريح والقبة ومن 
العثمانيني الذين اهتموا بهذا املزار فبنوا القباب وغطوا الأ�شرحة ببالطات  بعدهم 
ملنطقة  ال�شليبيني  احتالل  عند  اأو  الزلزل  بفعل  اإّما  املقام  هذا  هدم  وقد  رخامية، 

الكرك. 

التو�سعة والإعمار: 
وقام ق�شم الآثار الإ�شالمية يف وزارة الأوقاف الأردنية باإجراء حفريات اأثرية اأ�شفرت 
عن اكت�شافات مهمة منها اإبراز الواجهة ال�شمالية واإظهارها وب�شكل كامل للموقع، وتـّم 

   اإعداد: ح�شن هادي ناجي
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العثور على بوابة توؤدي اإىل ممر مبلط ي�شل اإىل �شاحة امل�شجد يف منت�شف الواجهة 
ال�شمالية، وكذلك تـّم العثور على قبة تعلو اأقوا�شًا اأربعة اأحدها ظاهر والثالثة الباقية 
منهدمة واأر�شيتها مبلطة بالرخام، كما عرث على حمراب امل�شجد الذي يبلغ ارتفاعه 2م 

تقريبًا وكذلك العثور على عدد من قطع العملة والأ�شرجة الفخارية والنقو�ض الأثرية. 
ويف الع�شر الرتكي املبكر تـّم بناء الغرف الب�شيطة يف �شمال القبة وكذلك البوابة واملمر 
واجلدران املحيطة باملوقع وكان البناء على �شكل اأقبية وا�شتعمل كا�شرتاحة للحجاج، ُثمَّ 

اآل اإىل اخلراب تدريجيا. 
ويف �شنة 727هـ قام بهادر البدر امللكي النا�شري نائب ال�شلطنة باإن�شاء تربة املزار. 

د جدد املزار على يد �شم�ض الدين  ويف �شنة 752هـ ويف اأيام ال�شلطان امللك النا�شر حممَّ
الهاروين. 

ويف �شنة 1331هـ عرث على نق�ض يف امل�شهد يدل على اأنَّ �شالطني الدولة العثمانية قاموا 
ب�شيانة وترميم املقام وجتديد بناء ال�شريح يف زمن النائب )فهرمان �شيفي اأفندي(. 

ويف �شنة 1934م اأمر امللك عبد اهلّل ببناء م�شجد كبري ذي ثالث قباب ومئذنتني على 
اهلّل بن  زيد بن حارثة، وعبد  موؤتة،  �شهداء غزوة  اأ�شرحة  بتجديد  اأمر  ال�شريح كما 

رواحة. 
تـّم  املوقع  لتطوير  خّطة  الإ�شالمية  وال�شوؤون  الأوقاف  وزارة  و�شعت  �شنة 1971م  ويف 
فيها بناء املئذنة وترميم �شقف القبة وترميم الأبواب وال�شبابيك واإزالة املدخل القديـم 

واإ�شالح الغرف الأمامية وجتهيزها لتكون متحفًا اإ�شالميا. 
ويف �شنة 1973م قامت الوزارة باإن�شاء متحف املزار الإ�شالمي الذي يحتوي على اآثار 
ال�شفة  يف  اإ�شالمي  متحف  اأول  وهو  الإ�شالمية  الع�شور  خمتلف  اإىل  تعود  اإ�شالمية 

ال�شرقية لالأردن. 

معركة موؤتة
وعن �شبب معركة موؤتة يذكر حممد بن عمر الواقدي )املتوفى �شنة: 207هـ( يف )ج2 �ض 
755( من كتابه )املغازي( فيقول: )بعث ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآله( احلارث بن 
ُعَمري الأزدي ثم اأحد بني لْهب اإىل ملك بخ�شرى وهي قطبة من اأعمال ال�شام بكتاب، 
فلما نزل ُموؤتة عر�ض له �ُشَرْحبيل بن عمرو الغ�ّشاين وهو من كبار بالط قي�شر، فقال: 
اأين تريد؟ قال: ال�شام، قال: لعلك من ُر�ُشل حممد؟ قال: نعم، اأنا ر�شول اهلل. فاأمر به 
فاأوثق رباطًا، ثم قّدمه ف�شرب عنقه �شربًا. فبلغ ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآله( اخلرب 
فا�شتد عليه، وندب النا�ض واأخربهم احلارث ومن قتله، فاأ�شرع النا�ض وخرجوا فع�شكروا 

باجلرف(.
عًا  وي�شيف الواقدي يف )ج2 �ض 758( اأن ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآله( )خرج م�شي
لأهل موؤتة حتى بلغ ثّنية الوداع، فوقف ووقفوا حوله، فقال: اغزوا با�شم اهلل، فقاتلوا عدّو 

اهلل وعدوكم بال�شام، و�شتجدون فيها رجاًل يف ال�شوامع معتزلني للنا�ض، فال تعر�شوا 
لهم، و�شتجدون اآخرين لل�شيطان، يف روؤو�شهم مفاخر فاقلعوها بال�شيوف ول تقتُلنَّ امراأة 
ول �شغريًا ول ُمر�شعًا ول كبريًا فانيًا، ول تغرقّن نخاًل ول تقطعن �شجرًا ول تهدموا 

بيتًا(.
نخت�شر هنا ما كتبه اأبو الفداء ابن كثري )ت: 774هـ 1372م( وهو يتحّدث عن غزوة 
موؤتة فيقول ما م�شمونه: ....... ثم م�شوا حتى نزلوا معانًا من اأر�ض ال�شام. فبلغ النا�ض 
اأن هرقل )ت: 641م( قد نزل ماآب من اأر�ض البلقاء يف مائة األف من الروم، وان�شم اإليه 
من خلم وجذام وبلقني. اأو كما يعرب موؤّرخ: اإن هرقل اإمّنا نزل مباآب يف مائة األف من 
الروم ومائة األف من امل�شتعربة فلما بلغ ذلك امل�شلمني اأقاموا على معان ليلتني ينظرون يف 
اأمرهم، وقالوا نكتب اإىل ر�شول اهلل نخربه بعدد عدونا فاإما اأن ميدنا بالرجال، واإّما اأن 
ع النا�ض اأحدهم وقال: يا قوم واهلل اإن التي تكرهون  ياأمرنا باأمره فنم�شي له، قال ف�شجَّ
للتي خرجتم تطلبون ال�شهادة، وما نقاتل النا�ض بعدد ول قوة ول كرثة ما نقاتلهم اإّل بهذا 
الدين الذي اأكرمنا اهلل به. فانطلقوا فاإمّنا هي اإحدى احُل�شنيني، اإما ظهور عليهم فذلك 
ما َوَعدنا اهلل ووعدنا نبينا ولي�ض لوعده ُخْلٌف واإما �شهادة فنلحق بالإخوان نرافقهم يف 

اجلنان.
وهكذا م�شى جي�ض امل�شلمني حتى اإذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم 
والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها م�شارف، ثم دنا العدو وانحاز امل�شلمون اإىل قرية 
يقال لها )موؤتة( فالتقى النا�ض عندها فتعباأ لهم امل�شلمون )بقلتهم وقاتلوهم ثالثة اأيام( 
فقاتل جعفر بن اأبي طالب )عليه ال�شالم( القوم حتى ُقتل، وت�شّلم قيادة اجلي�ض من بعده 

زيد بن حارثة ثم عبد اهلل بن رواحة.
  �شهداء موؤتة

1- جعفر بن اأبي طالب ابن عم النبي حممد )�شّلى اهلل عليه واآله(.
2- زيد بن حارثة.

3- عبد اهلل بن رواحة.
4- م�شعود بن الأ�شود بن حارثة.

5- عامر بن لوؤي.
6- مالك بن ُح�شيل.

7- وهب بن �شعد بن اأبي �شرح.
8- �شراقة بن عمرو بن عطية.

9- احلارث بن النعمان بن ي�شاف.
10 - ُعبادة بن قي�ض.

ولقد اأدرجت اأ�شماء هوؤلء ال�شهداء يف ن�شب جميل اأقيم عند مدخل موؤتة.



اأملع �سعراء احلقبة  دعبل اخلزاعي واحد من 
لعبا�سية الأوىل، وقد ا�ستطاع هذا ال�ساعر اأن 
ينق�س ا�سمه يف ذاكرة الأجيال على الرغم من 
ال�سديد  وعدائه  الدولة،   بال عن  ابتعاده 
ملعا�سريه من ملوك بني العبا�س الذين اأخفقوا 
يف  اأخ��ف��ق��وا  مثلما  ا�سرت�سائه  حم���اولت  يف 
حماولت حمو ق�سائده التي  تناقلتها الأل�سن 

بني الأم�سار املختلفة.
واإذا كان دعبل لقب هذا ال�شاعر فاإن ا�شمه احلقيقي 
: حممد بن علي بن رزين، وقد ولد بالكوفة )148هـ( 
ون�شاأ يف اأزقتها ومرابعها املعروفة بالولء العلوي ترعاه 
جّده  كــان  حيث  الأ�ــشــل،  طيبة  املحتد،  كرمية  اأ�شرة 
الأعلى )بديل بن ورقاء( مالزمًا للر�شول الأعظم الذي 
و�شوؤددًا،  : )زادك اهلل جماًل  قائاًل  يوم  ذات  له  دعا 
واأمتعك وولَدك( يف حني كان اأولد بديل هذا من اأتباع 
اأمري املوؤمنني  وقد ا�شت�شهد اأكربهم يف �شفني 

بني يدي الإمام.
اأما قبيلته )خزاعة(  فال تعدل كّفتها قبيلة اأخرى يف 
منا�شرة اأمري املوؤمنني ب�شهادة الأعداء اأنف�شهم، فهذا 
معاوية يقول عنهم: )خزاعة بلغوا يف الولء لعلي حّدا 
لو اأمكن لن�شائهم حماربتنا حلاربتنا(، وقد كان هذا 
ة احلق يف املدينة والأ�شرة والقبيلة  امليل ال�شادق لكفَّ
وعاماًل  الثقافية  دعبل  �شخ�شية  مكونات  من  مكونًا 
هامًا من العوامل التي اأ�شهمت يف بلورة وعي حّدي نتج 
عنه موقف اإن�شاين ا�شتثمره دعبل ل�شياغة روؤية �شعرية 
تقوم على جت�شيد  ذلك املوقف املتمثل بثنائية الرف�ض 
والولء حيث اإن مبداأ الرف�ض )رف�ض عقيدة الباطل 
الآخر  املبداأ  اإىل  بال�شرورة  �شيوؤول  و�شا�شته(  واأهله 
الذي هو نتيجة يحّتمها اخليار الأول، فرف�ض عقيدة 
الباطل واأهله ل يعني اإّل منا�شرة احلق والولء لأهله 
، وقد عا�ض �شاعرنا حياة مريرة دفعها ثمنًا لختياره 
احلر هذا يف زمن �شعب ، كّتم فيه العبا�شيون الأنفا�ض 

وكمّموا الأفواه وا�شرتوا ال�شمائر.
�ض دعبل موقفه هذا يف جملة �شغرية ت�شّور  وقد خلَّ
ــه  اإرادت عن  التعبري  ثمن  يدفع  وهــو  الكبرية  معاناته 
احلرة وقناعته الفكرية، حيث يقول: )اأنا اأحمل خ�شبتي 

)منذ اأربعني �شنة فلم اأجد من ي�شلبني عليها
اإن عودة �شريعة اإىل �شعر دعبل الذي �شاع اأغلبه نتيجة 

اإهمال املوؤرخني امل�شفقني على اأنف�شهم  من بط�ض ملوك 
بني العبا�ض اإن مثل هذه العودة �شتك�شف لنا اأن ذلك 
ال�شعر يقوم على تلك الثنائية التي تغّذيه ومتّده باأ�شباب 
البقاء وال�شتمرار، وهي ثنائية الرف�ض واملولة حيث 
الطرف  اإىل  بال�شرورة  طرفيها  من  طرف  كل  يقود 
الأول  طرفها  متّثل  وقــد  له  نقي�شًا  كــان  واإن  الأخـــر، 
اإىل  والدعوة  �شلطة غا�شمة م�شتبدة وغا�شبة  برف�ض 
التمرد على اأحابيلها ورموزها من ملوك وجبابرة انربى 
لهم ال�شاعر موّظفًا اأدواته ال�شعرية لك�شف اأ�شاليبهم 
اأهدافهم عن طريق هجائه  ولتعرية  نواياهم  ولف�شح 
العنيف وال�شاخر بحيث �شار هذا الغر�ض ال�شعري هو 
الغر�ض ال�شائد يف رحلة �شعرية امتدت اإىل ت�شعة عقود 

هي مدة حياة ال�شاعر.
ولّعل بائيته يف بني العبا�ض تخت�شر طروحاته الفكرية 
تلك، فقد قال بعد �شماعه تويل املعت�شم �شدة احلكم 

�شاخرًا من ذلك:
ملوك بني العبا�س يف الكتب �سبعة

                     ومل تاأتنا عن ثامن لهم كتُب
كذلك اأهل الكهف يف الكهف �سبعة

                     خياٌر اإذا عّدوا وثامنهم كلُب
واإين لأعلي كلبهم عنك رفعًة

                       لأنك ذو ذنب ولي�س له ذنُب
فهو كما نرى ل يخ�شى بط�ض املعت�شم ، بل ل يح�شب 
له ح�شابًا رغم ما عرف عنه من ق�شوة وغلظة، وقد زاد 
على ذلك حينما جاءه نعيه وقيام املتوكل بعده، حيث 
اأن دعبل يف تلك املنا�شبة قد قال على البديهة  يروى 

عند �شماعه اخلرب:
احلمد هلل ل �سرب ول جلُد

                            ولعزاء اإذا اأهل البلى رق�دوا
خليفٌة مات مل يحزن له اأحُد

                                 واآخر قام مل يفرح به اأحُد
فمرَّ هذا  ومرَّ ال�سوؤم يتبعه  

                              وقام هذا فقام الظلم والنكُد
ويبدو من خالل النموذجني ال�شغريين اأن هجاء دعبل 
ورف�شه كان تعبريًا عن موقف �شيا�شي وجت�شيدًا لروؤية 
 – �شياق حراك ديني  املنتظم يف  التاريخ  اإىل  خا�شة 
وقد  النا�ض  وجــدان  يجري يف  – )�شعبي(  اجتماعي 
ا�شتلهمه ال�شاعر ف�شاغُه ق�شائد تف�شح اأكذوبة عدل 

ِدعبل اخلزاعي
جمٌد �شعري �شادته ثنائية الرف�ض والولء

• �شالح الربيعي
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حكام بني العبا�ض، وح�شن �شيا�شتهم للرعية.
والتي  املتناق�شة  الثنائية  الآخــر من هذه  اأما اجلانب 
فهو  اخلزاعي،  لدعبل  حقيقيًا  �شعريًا  جمــدًا  �شنعت 
جانب يتمثل بالتزام الولء املطلق لآل البيت وهو التزام 
موؤ�ش�ٌض على اإميان عميق ي�شتند اإىل ن�شو�ض مقّد�شة ل 

�شبيل اإىل احلياد عنها.
ولعل تائيته اخلالدة يف رثاء اآل البيت والتطّلع اإىل يومهم 
املوعود الذي �شينبلج �شبحه الأغّر واإن طال الزمان، هي 
من اأجمل الق�شائد ال�شادقة العاطفة والتي اأّكدت تعّلق 
ال�شاعر ببيت النبوة، وباأخالقهم الفا�شلة، وبكرمهم، 
بكّل �شروبه، وقد  للعدل واحلق واخلري  ومبنا�شرتهم 
 ا�شتطاع فيها �شاعرنا اأن يعرّب عن تلك املعاين باألفا
ر�شيقة وجزلة كي ت�شل اإىل اأكرب عدد من النا�ض رغم 
اأّنه قد توّجه بها اإىل ممدوح واحد هو الإمام علي بن 

مو�شى الر�شا )عليه ال�شالم(، وقد جاء منها:

وهكذا يبدو اأّن �شوت احلق الذي طاملا �شدح به �شاعر 
اأهل البيت وهو يحمل نع�شه على كتفيه، ما كان لهذا 
– ما مل  �ُشمع �شوت دعبل  – كما  ُي�شمع  اأن  ال�شوت 
يتمو�شع �شاحبه يف موقع يهيئ له قدرة ف�شل تخوم 
الباطل عن تخوم احلق، فريى اإثر ذلك زيف الباطل 
واأهله على حقيقتهما، و�شدق احلق واأهله كما هما ، 
ثم لينقل للنا�ض جتربته احلياتية لعّل منهم من يّذّكر 
اأو يخ�شى وبذلك فقد �شرب دعبل مثال رائعا لاللتزام 
يف �شعره وكان من كبار �شعراء العرب الذين اأ�شهموا 
اأجل خدمة ق�شايا  ونبوغهم من  اإبداعهم  توظيف  يف 

م�شريية كربى عا�شتها الأمة.

مالم��ك        يف اأهل النب��ي فاإن����������هم

نبذُت اإلي������������������هم باملودة �سادقا

فيارّب زدين من يقيني ب�سي����رًة

حجًة ثالثني  ُم��ذ  اأيّن  ت��ر  اأمل 

متق�ّسمًا غريهم  يف  فيئهم  اأرى 

�سارق الأر�س  ذّر يف  ما  �ساأبكيهم 

واتريهُم اإىل  م��ّدوا  ِوت���روا  اإذا 

فلول الذي اأرجوه يف اليوم اأو غٍد

ٌخار –لحمالة-  اإم��ام   خ��رو

ثقاتي واأه��ل  عا�سوا  ما  اأحبائي 

لولتي طائعًا  نف�سي  و�سّلمت 

وزد حّبهم – يارّب- يف ح�سناتي

احل�سرات دائ���م  واأغ����دو  اأروح 

�سفراِت فيئهم  م��ن  واأي��دي��ه��م 

بال�سلوات اخلري  منادي  ون��ادى 

منقب�ساِت الأوت�����ار  ع��ن  اأك��ّف��ا 

َح�سراِت اإث��ره��م  قلبي  ع  تقّطّ

والربكات اهلل  ا�سم  على  يقوم 

يونانية  كلمة  من  م�شتقة  ـ  العني  بفتح  ـ  ة  الَعْلماِنَيّ
ا�شتخدمت  وبعدها  �شد)الكهنة(،  وهي  تعني)�شعب(، 
لتدل على الق�شايا ال�شعبية او الدنيوية نقي�شا للكهنوتية 
وان  دقيقة،  غري  ترجمة  انها  البع�ض  ويقول  الدينية.  او 
كلمة)الدنيوية(رمبا تكون على قدر كبري من الدقة للتعبري 

عنها.
  يق�شد بالعلمانية اأمران: النزوع اىل الهتمام بال�شوؤون 
الدنيوية او العلمنة اأي نزع ال�شفة الدينية عن ن�شاط من 
املورد،  املوؤ�ش�شات)مو�شوعة  من  موؤ�ش�شة  اأو  الن�شاطات 
"ف�شل الدين  1998| املجلد التا�شع: 17(. او انها تعني 
العامة، وعدم  واحلياة  ال�شيا�شة  الدينية عن  واملعتقدات 
اإجبار الكل على اعتناق وتبني معتقد اأو دين اأو تقليد معني 
لأ�شباب ذاتية غري مو�شوعية")مو�شوعة وكيبيديا(. بداأت 
 Renaissance احلركة العلمانية يف ع�شر النه�شة
القرون  يف  اوروبا  �شهدته  ملا  فعل  ردة  وكنت  اوروبا.  يف 
كون  فكرة  من  نابع  للكني�شة  ديني  نفوذ  من  الو�شطى 
الن�شان والر�ض ماخوذين بخطيئة ادم، وبذلك فالمر ل 
يقت�شي منا ال الزدراء. ونتيجة ملا �شهده ع�شر النه�شة 
من ن�شاط يبعث على البتهاج والفتنة، وما حلق ذلك من 
مكا�شب مادية، وجد العاملون يف هذا احلقل انف�شهم يف 
تاليف  الكني�شة  حاولت  وملا  الكني�شة.  تعاليم  مع  تناق�ض 
ذلك بفر�شها تعاليمها على اجلميع، مترد النا�ض عليها، 
متخذين من العلمانية طريقا لهم. ف�شعوا اىل حترير ما 
يقومون به من ن�شاطات من هيمنة الكني�شة ورجال الدين.

فالعلمانية ل تنهى عن اتباع دين معني، بل انها تنادى فقط 
تكون  وباأن  والدولة،  ال�شيا�شة  عن  الدين  ف�شل  يتم  باأن 

الأديان على امل�شتوى ال�شخ�شي: اي بني الإن�شان وربه.
  بيد ان العلمانية مل تتخذ �شكلها الفل�شفي النظامي ال يف 
منت�شف القرن التا�شع ع�شر، فكان على را�ض ما نادت به 
حرية الفكر وحرية مناق�شة م�شائل مهمة من قبيل الوجود 
الخالقية  واللتزامات  الروح  وخلود  اخلالق  وجود  و 

وغريها.
مراحل العلمانية: تنق�شم العلمانية اىل ثالث مراحل:

مرحلة التحديث: ومن مزايا هذه املرحلة �شيطرة النفعية 
ال�شبب يف زيادة النتاج  على كل مناحي احلياة. ويكمن 
التي اعتربت الهدف ال�شا�ض من الوجود. وبذلك برزت 

الدول القومية العلمانية يف تلك البلدان ون�شاأ ال�شتعمار 
يف خارجها. وكل ذلك من اجل زيادة النتاج. اما الفل�شفة 
بالعلم  توؤمن  التي  املادية  فكانت  عليها  ا�شتندت  التي 
ظهور  اىل  ادى  مما  قيمتهما،  عن  املنف�شلني  والتقنية 

النظريات املادية التي ادت بدورها اىل تاآكل ال�شرة.
مرحلة احلداثة: وهي مرحلة انتقالية ق�شرية، ا�شتمرت 
القيم من  خاليا  ال�شوق  وا�شبح  النفعية.  خاللها  من 
ا�شتبدال  وجرى   .Business is business
واقت�شادي  �شيا�شي  ا�شتمار  اىل  الع�شكري  ال�شتعمار 

وثقايف.
من  ال�شا�ض  الهدف  ا�شبح  احلداثة:  بعد  ما  مرحلة 
الوجود هو ال�شتهالك. وادى ذلك اىل ت�شخم ال�شركات 
واملنظمات، وجرى التحول اىل ق�شايا البيئة والأيدز وثورة 
املعلومات، وتردي و�شع ال�شرة، وغياب املعايري والثوابت 
التي كانت حتكم اخالقيات املجتمع و توجه التطور العلمي 

والتقني.
العلمانية يف العامل العربي وال�سالمي

 تعترب العلمانية من �شمن الفكر الوافد مع ال�شتعمار على 
العاملني العربي وال�شالمي، لذلك لقيت ما لقاه ال�شتعمار 
املو�شوعات  بني  من  وا�شبحت  وا�شتهجان.  رف�ض  من 
عن  كتاب  �شدر  وقد  املعا�شر.  فكرنا  يف  للجدل  املثرية 
املجهر"  حتت  "العلمانية  بعنوان   2000 عام  العلمانية 
يعترب من ابرز ما كتب عن املو�شوع. وفيه يجري نقا�ض 
العلمانية والخرى  بني �شخ�شيتني: احداهما تدافع عن 
ناقدة لها. يقول عبد الوهاب امل�شريي وهو ينتقد العوملة 
" ان العلمانية متتالية تاريخية تطورت ب�شكل ح�شري يف 
وال�شراعات  واحللول  الزمات  وعك�شت  الغربي  ال�شباق 
وامل�شاومات ال�شيا�شية والفكرية والنظرة الفل�شفية املتكونة 

وتوترات عالقة ال�شلطة الدينية بالزمنية."
 ويرى عزيز العظمة وهو يدافع عنها "ان اخلطاب العربي 
املعا�شر حول العلمانية تناولها تناول �شطحيا على �شورة 
ايديولوجية مبت�شرة يغلب فيها ال�شجال على النظر املرتوي 

وعلى العتبار التاريخي."
والطريف ان العظمة  الذي ينتقده امل�شريي مبحاولة فر�ض 
ما هو اجنبي على الواقع العربي)وال�شالمي(، وقع ا�شريا 

ملا دعاه هو نف�شه "�شجال".

   د.حميد ح�شون بجية

يونانية  كلمة  من  م�شتقة  ـ  العني  بفتح  ـ  ة  يونانية الَعْلماِنَيّ كلمة  من  م�شتقة  ـ  العني  بفتح  ـ  ة  الَعْلماِنَيّ
ا�شتخدمت  وبعدها  �شد)الكهنة(،  وهي  تعني)�شعب(، 
لتدل على الق�شايا ال�شعبية او الدنيوية نقي�شا للكهنوتية 
وان  دقيقة،  غري  ترجمة  انها  البع�ض  ويقول  الدينية.  او 
كلمة)الدنيوية(رمبا تكون على قدر كبري من الدقة للتعبري 

الدول القومية العلمانية يف تلك البلدان ون�شاأ ال�شتعمار الدول القومية العلمانية يف تلك البلدان ون�شاأ ال�شتعمار 
يف خارجها. وكل ذلك من اجل زيادة النتاج. اما الفل�شفة 
بالعلم  توؤمن  التي  املادية  فكانت  عليها  ا�شتندت  التي 
ظهور  اىل  ادى  مما  قيمتهما،  عن  املنف�شلني  والتقنية 

النظريات املادية التي ادت بدورها اىل تاآكل ال�شرة.
مرحلة احلداثة: وهي مرحلة انتقالية ق�شرية، ا�شتمرت 
القيم من  خاليا  ال�شوق  وا�شبح  النفعية.  خاللها  من 

د.حميد ح�شون بجية

يونانية  كلمة  من  م�شتقة  ـ  العني  بفتح  ـ  ة  يونانية الَعْلماِنَيّ كلمة  من  م�شتقة  ـ  العني  بفتح  ـ  ة  الَعْلماِنَيّ
ا�شتخدمت  وبعدها  �شد)الكهنة(،  وهي  تعني)�شعب(، 
لتدل على الق�شايا ال�شعبية او الدنيوية نقي�شا للكهنوتية 
وان  دقيقة،  غري  ترجمة  انها  البع�ض  ويقول  الدينية.  او 
كلمة)الدنيوية(رمبا تكون على قدر كبري من الدقة للتعبري 

الدول القومية العلمانية يف تلك البلدان ون�شاأ ال�شتعمار الدول القومية العلمانية يف تلك البلدان ون�شاأ ال�شتعمار 
يف خارجها. وكل ذلك من اجل زيادة النتاج. اما الفل�شفة 
بالعلم  توؤمن  التي  املادية  فكانت  عليها  ا�شتندت  التي 
ظهور  اىل  ادى  مما  قيمتهما،  عن  املنف�شلني  والتقنية 

النظريات املادية التي ادت بدورها اىل تاآكل ال�شرة.
مرحلة احلداثة: وهي مرحلة انتقالية ق�شرية، ا�شتمرت 

د.حميد ح�شون بجية

يونانية  كلمة  من  م�شتقة  ـ  العني  بفتح  ـ  ة  يونانية الَعْلماِنَيّ كلمة  من  م�شتقة  ـ  العني  بفتح  ـ  ة  الَعْلماِنَيّ
ا�شتخدمت  وبعدها  �شد)الكهنة(،  وهي  تعني)�شعب(، 
لتدل على الق�شايا ال�شعبية او الدنيوية نقي�شا للكهنوتية 
وان  دقيقة،  غري  ترجمة  انها  البع�ض  ويقول  الدينية.  او 
كلمة)الدنيوية(رمبا تكون على قدر كبري من الدقة للتعبري 

الدول القومية العلمانية يف تلك البلدان ون�شاأ ال�شتعمار الدول القومية العلمانية يف تلك البلدان ون�شاأ ال�شتعمار 
يف خارجها. وكل ذلك من اجل زيادة النتاج. اما الفل�شفة 
بالعلم  توؤمن  التي  املادية  فكانت  عليها  ا�شتندت  التي 
ظهور  اىل  ادى  مما  قيمتهما،  عن  املنف�شلني  والتقنية 

الدول القومية العلمانية يف تلك البلدان ون�شاأ ال�شتعمار الدول القومية العلمانية يف تلك البلدان ون�شاأ ال�شتعمار 
يف خارجها. وكل ذلك من اجل زيادة النتاج. اما الفل�شفة 
بالعلم  توؤمن  التي  املادية  فكانت  عليها  ا�شتندت  التي 
ظهور  اىل  ادى  مما  قيمتهما،  عن  املنف�شلني  والتقنية 

النظريات املادية التي ادت بدورها اىل تاآكل ال�شرة.

د.حميد ح�شون بجية
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كون مدينة كربالء يوؤمها املاليني من زوار عتباتها 
حمافظات  من  الواحدة  ال�شنة  مدار  على  املقد�شة 
اأمنية  خطط  و�شع  من  لبد  كان  خمتلفة،  وبلدان 
تتنا�شب مع اأهميتها وتامني حماية وامن تلك العداد 

اأثبتت  اأمنية متخ�ش�شة  عنا�شر  قبل  املليونية، من 
تواجهها  التي  التحديات  مع  التعامل  على  قدراتها 
اأي  لإيجاد  الفر�ض  العداء  بها  يتحني  التي  كربالء 
ثغرة اأمنية كي ينفذوا ماآربهم ال�شريرة باعتبارها من 

اأهم املدن عند حمبي اهل البيت عليه ال�شالم.
رئي�ض  قبل  وباأمر من  الداخلية  وزارة  قامت  ولذلك 

للكالب  مديرية  بتا�شي�ض  املالكي  نوري  الوزراء 
البولي�شية بتاريخ  2008/8/24، الهدف منها احلد 
من دخول املواد املتفجرة واملخدرة اىل املدينة، جملة 
النقيب احمد غازي  )الرو�شة احل�شينية( حاورت 
ال�شمري مدير �شرطة الكالب البولي�شية يف كربالء 
فتحدث قائاًل" تعد كربالء من املحافظات اخلم�شة 
الوىل التي افتتحت فيها هذه املديرية حيث يوجد 

الن يف كافة املحافظات مديرية للكالب البولي�شية. 
واأ�شاف "مت ا�شترياد كالب بولي�شية من �شمال امريكا 
بنوعيات وف�شائل مدربة تدريبا خا�شا وقد مت تدريب 
عنا�شر من �شرطة كربالء على كيفية التعامل معها 
يف مديرية الكالب البولي�شية يف بغداد حتت اإ�شراف 
خرباء اأجانب، لفتا اإىل اأن املحافظة جهزت لأهميتها  

باأعداد منا�شبة من تلك الكالب كوجبة اأوىل..
وتابع النقيب ال�شمري" جهزنا ال�شيطرات اخلارجية 
كي  والدارية  الفنية  المور  كافة  وهيئنا  بكرفانات 
ميكن ايواء الكالب البولي�شية حتى ي�شتفاد منها يف 
ان   كما  المنية،  الجهزة  بقية  وم�شاعدة  التفتي�ض 
لدينا واجبات اخرى كتفتي�ض ال�شاحات والكراجات 
داخل املدينة وتفتي�ض الطرق والعجالت التي تتوقف 
على جانب الطرق ب�شورة م�شتمرة بواجبات يومية 
مع  دائم  توا�شل  يف  ونحن  انقطاع  اأي  لدينا  ولي�ض 
قيادة ال�شرطة عرب نداءات كي ن�شل لالماكن التي 

حتتاج اىل تفتي�ض.
واأ�شار النقيب ال�شمري اإىل اأن مديريته تتكون حاليا 
من ق�شمني مفرزة املتفجرات ومفرزة املخدرات، ويف 
امل�شتقبل �شوف تتطور وتكون مفارز ملكافحة ال�شغب 
ملتابعة  ومفارز  املدفونة  اجلثث  عن  للبحث  ومفارز 
ال�شخ�شيات  حلماية  ومفارز  املجرمني  ومالحقة 
التي  املفارز  من  وغريها  املهمة،  واملباين احلكومية 

تطور عملنا...
واأكد مدير �شرطة الكالب البولي�شية يف كربالء ان 
بدرجة  البولي�شية  الكالب  بعمل  ثقة  على  مديريته 
99،9%، حيث مت اكت�شاف العديد من خمازن العبوات 
والعتاد يف كربالء مب�شاعدة مفارز الكالب البولي�شية 
هذه، منوها ان" هناك م�شاكل فنية نعاين منها مثل 
احلر ال�شديد الذي يوؤثر على قدرات الكالب لذلك 
لرفع  لعملها،  خا�شة  ظروف  تهيئة  با�شتمرار  يتم 
م�شكلة  جتاوزنا  كما  التفتي�ض،  على  الكالب  قابلية 
او  �شيارته  لتفتي�ض  املواطن  تقبل  خالل  من  اخرى 
اأغرا�شه بوا�شطة الكلب البولي�شي خا�شة وان كربالء 
يفدها الكثري من الزوار حيث ان املواطن يتعاون الن 

ب�شكل كبري لن الغاية بالتايل هي حمايته..
اأمله  عن  حديثه  نهاية  يف  اأعرب  ال�شمري  النقيب 
بتفعيل مديريته من خالل ايالئها دعم اكرث كي تكون 
مدينة كربالء امنة دائما وتفي�ض �شوارعها بالزائرين 

بكل امان وراحة.
كون مدينة كربالء يوؤمها املاليني من زوار عتباتها 
حمافظات  من  الواحدة  ال�شنة  مدار  على  املقد�شة 
اأمنية  خطط  و�شع  من  لبد  كان  خمتلفة،  وبلدان 
تتنا�شب مع اأهميتها وتامني حماية وامن تلك العداد 
اأثبتت  اأمنية متخ�ش�شة  عنا�شر  قبل  املليونية، من 
تواجهها  التي  التحديات  مع  التعامل  على  قدراتها 
اأي  لإيجاد  الفر�ض  العداء  بها  يتحني  التي  كربالء 
ثغرة اأمنية كي ينفذوا ماآربهم ال�شريرة باعتبارها من 

اأهم املدن عند حمبي اهل البيت عليه ال�شالم.
رئي�ض  قبل  وباأمر من  الداخلية  وزارة  قامت  ولذلك 
للكالب  مديرية  بتا�شي�ض  املالكي  نوري  الوزراء 

يف  اجلاهزة  االألب�سة  معمل  يوفر 
اأكرث من 1670  النجف االأ�سرف 
ويغطي  للجن�َسني  عمل  فر�سة 

ن�سبة جيدة من احلاجة املحلية..
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البولي�شية بتاريخ  2008/8/24، الهدف منها احلد 
من دخول املواد املتفجرة واملخدرة اىل املدينة، جملة 
غازي  احمد  النقيب  حاورت  احل�شينية(  )الرو�شة 
ال�شمري مدير �شرطة الكالب البولي�شية يف كربالء 
فتحدث قائاًل" تعد كربالء من املحافظات اخلم�شة 
يوجد  املديرية حيث  فيها هذه  افتتحت  التي  الوىل 

الن يف كافة املحافظات مديرية للكالب البولي�شية. 
واأ�شاف "مت ا�شترياد كالب بولي�شية من �شمال امريكا 
بنوعيات وف�شائل مدربة تدريبا خا�شا وقد مت تدريب 
عنا�شر من �شرطة كربالء على كيفية التعامل معها 
يف مديرية الكالب البولي�شية يف بغداد حتت اإ�شراف 
خرباء اأجانب، لفتا اإىل اأن املحافظة جهزت لأهميتها  

باأعداد منا�شبة من تلك الكالب كوجبة اأوىل..
وتابع النقيب ال�شمري" جهزنا ال�شيطرات اخلارجية 
كي  والدارية  الفنية  المور  كافة  وهيئنا  بكرفانات 
ميكن ايواء الكالب البولي�شية حتى ي�شتفاد منها يف 
ان   كما  المنية،  الجهزة  بقية  وم�شاعدة  التفتي�ض 
لدينا واجبات اخرى كتفتي�ض ال�شاحات والكراجات 
داخل املدينة وتفتي�ض الطرق والعجالت التي تتوقف 
على جانب الطرق ب�شورة م�شتمرة بواجبات يومية 
مع  دائم  توا�شل  يف  ونحن  انقطاع  اأي  لدينا  ولي�ض 
قيادة ال�شرطة عرب نداءات كي ن�شل لالماكن التي 

حتتاج اىل تفتي�ض.

واأ�شار النقيب ال�شمري اإىل اأن مديريته تتكون حاليا 
من ق�شمني مفرزة املتفجرات ومفرزة املخدرات، ويف 
امل�شتقبل �شوف تتطور وتكون مفارز ملكافحة ال�شغب 
ملتابعة  ومفارز  املدفونة  اجلثث  عن  للبحث  ومفارز 
ال�شخ�شيات  حلماية  ومفارز  املجرمني  ومالحقة 
التي  املفارز  من  وغريها  املهمة،  واملباين احلكومية 

تطور عملنا...
واأكد مدير �شرطة الكالب البولي�شية يف كربالء ان 
بدرجة  البولي�شية  الكالب  بعمل  ثقة  على  مديريته 
99،9%، حيث مت اكت�شاف العديد من خمازن العبوات 
والعتاد يف كربالء مب�شاعدة مفارز الكالب البولي�شية 
هذه، منوها ان" هناك م�شاكل فنية نعاين منها مثل 
احلر ال�شديد الذي يوؤثر على قدرات الكالب لذلك 
لرفع  لعملها،  خا�شة  ظروف  تهيئة  با�شتمرار  يتم 
م�شكلة  جتاوزنا  كما  التفتي�ض،  على  الكالب  قابلية 
او  �شيارته  لتفتي�ض  املواطن  تقبل  خالل  من  اخرى 
اأغرا�شه بوا�شطة الكلب البولي�شي خا�شة وان كربالء 
يفدها الكثري من الزوار حيث ان املواطن يتعاون الن 

ب�شكل كبري لن الغاية بالتايل هي حمايته..
اأمله  عن  حديثه  نهاية  يف  اأعرب  ال�شمري  النقيب 
بتفعيل مديريته من خالل ايالئها دعم اكرث كي تكون 
مدينة كربالء امنة دائما وتفي�ض �شوارعها بالزائرين 

بكل امان وراحة.
من جهته حتدث الدكتور عالء ح�شني عبد الكاظم، 
طبيب بيطري يف مديرية الكالب البولي�شية عن عمله 
بالقول" لدينا عيادة بيطرية لفح�ض الكالب يوميا 
قبل خروجها للواجب ملعرفه حالتها، ويعترب املر�شد 
م�شوؤول على احليوان فهو الذي يبلغ الطبيب البيطري 
يجرى  واأي�شا  املر�شد،  مب�شاعدة  يفح�شه  الذي 

الفح�ض بعد النتهاء من الواجب.
واأ�شاف الدكتور عالء" بالإ�شافة اإىل الفح�ض اليومي 
هناك فح�ض �شهري من خالل تغطي�ض الكالب اإىل 
الراأ�ض يف حو�ض ماء م�شاف اليه مادة معقمة للوقاية 
من القراد الذي مي�ض الدم من احليوان وي�شبب له 

ال�شعف.
وتابع القول" اغلب احلالت التي حتدث تاأتي نتيجة 
�شاعات عمله  تكون عدد  الذي  للكلب  الزائد  التعب 
الثاين  اليوم  وياأخذ يف  اليوم،  �شاعات يف  املقررة 8 

ا�شرتاحة.
وتابع" نتيجة للتعب ي�شاب الكلب بالتقيوؤ اأو ال�شهال 
فنعاجله ونحاول ان نعطيه فيتامينات ومقويات كي 
حتديد  اإىل  بالإ�شافة  اأف�شل،  للواجب  اأداوؤه  يكون 
فرتة الطعام وكميته ح�شب قيا�شات معروفة وميزان 
ني بهذا ال�شيء، فال يعطى للكلب طعام  ومعيار خا�شّ
بعد انتهائه من الواجب مبا�شرة ولكن بعد �شاعة من 

الراحة يتم تقدمي طعامه املالئم له.. 
باأحد  احل�شينية(  )الرو�شة  التقت  ذلك  اإىل 
املر�شدين وهو العريف م�شعب عبد الر�شا، والذي 
قال" �شاركُت بدورات مكثفة يف بغداد ملدة �شهرين 
لتعّلم الطرق ال�شحيحة على كيفية التعامل مع الكلب 
البولي�شي، م�شريا اإىل اأن منت�شبي املديرية اكت�شفوا 
عددا من العبوات النا�شفة واأ�شلحة خمتلفة، واأبطلنا 

كذلك مفعول الكثري من العبوات.
تتقدم  اأن  طموحه  عن  الر�شا  عبد  العريف  وعرّب 
ب�شكل  مدعومة  وتكون  البولي�شية  الكالب  مديرية 
وا�شع من قبل وزارة الداخلية يف �شبيل الق�شاء على 
اأبي  مدينة  كونها  اأمنا  اأكرث  كربالء  وتكون  الإرهاب 

الأحرار الإمام احل�شني )عليه ال�شالم(.

نعا من كرثة املالب� امل�ستورة 
والتي  جدا  الرية  النوعية   ا
بزهد  املحلي   ال�سو  �تناف

اأ�سعارها

احرتام الوقت
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• علي ح�شني عبيد

الوقت هو ال�شورة او الرتجمة احلقيقية لعمر الن�شان ودوره الفكري والعملي يف اآن، 
فال �شيء عدا الوقت ميثل �شرية الن�شان منذ حلوله �شيفا على الر�ض وحتى عودته 

اإليها ناجحا )يف المتحان( او فا�شال اأو بنَي بني.
وطاملا ان الوقت هو الوعاء الذي ي�شم اأن�شطتنا كافة ويتحكم بدرجة جناحها وف�شلها، 
فاإن اأهميته تكمن يف هذا املجال، مبعنى اأن التعامل مع الوقت بنوع من التغا�شي او 
الهمال او الال مبالة �شينم عن تعامل مماثل للوقت معنا، ولعلها معادلة وا�شحة 
النتائج تلك التي تقول ) كلما تعاملت مع الوقت بدقة واحرتام �شوف تتقدم خطوة 
اىل اأمام( والعك�ض ي�شح بطبيعة احلال، لهذا يردد اأكرثنا القول املاأثور الذي ين�ض 
على اأن )الوقت كال�شيف ذي حدين فاإن مل تقطعه قطعك( بكلمة اخرى اإذا مل حترتم 
الوقت فلن يحرتمك باملقابل، ولعلنا نعرف متاما ما هي النتائج التي �شتتمخ�ض عن 

ذلك.
وهنا نطرح ال�شوؤال التايل: ما هي ال�شرار املتوقعة التي �شتلحق بالفرد واملجتمع يف 
حالة عدم احرتامه للوقت ؟ وما هي ال�شبل التي ت�شّجع على تنمية ثقافة احرتام الوقت 

رة؟. والتعامل معه وفق طرائق متح�ش
ولعل الجابة عن ال�شطر الول من ال�شوؤال ميكن اأن ُت�شتخَل�ض من الوقائع ح�شرا، 
مبعنى اأن المة او ال�شعب او الفرد الذي ل يتعامل مع الوقت باحرتام فاإن النتيجة 
والعي�ض ب�شور ع�شوائية ل متت لروح  الركب  والتخلف عن  الفو�شى  الوا�شحة هي 
الع�شر ب�شلة، اإذ �شى التخّبط يف ال�شلوك ويف الفكر اي�شا �شاخ�شني يف الن�شطة 
املتنوعة للفرد او املجتمع، و�شت�شيع الفر�ض املتتالية التي قد تتوفر لالن�شان كي ينه�ض 

بواقعه الفردي واجلمعي يف اآن.
والأخطر يف هذا ال�شياق اخلاطئ هو توريث هذه الظاهرة اىل اخَلَلف، مبعنى اأن البن 
الذي يفتح عينيه على اأب ل يحرتم الوقت ويتخذ من الال مبالة حالة ثابتة للتعامل 
معه، فاإن هذا البن �شي�ّشب على هذا التعامل اخلاطئ و�شوف يورثه ملن يخلفه فيما 
بعد وهكذا �شت�شبح هذه الظاهرة منظومة حياة توؤطر وحتتوي اأن�شطة الفرد واملجتمع 

ب�شورة عامة و�شتلحق به �شررا فادحا يف اإ�شاعة فر�ض التطور والتقدم.
ولعل املواعيد واحرتام مواقيتها واحدة من العالمات الهامة يف هذا املجال، فكلما كان 
الن�شان ملتزما من هذه الناحية فاإن هذا المر �شيكون دليال على وعيه وعمق ثقافته 
و�شحة �شلوكه واأفكاره اأي�شا، والعك�ض ي�شح متاما ول�شنا بحاجة اىل �شرح ذلك، ولعلنا 
نتداول يف كثري من الحيان بع�ض المثلة التي ُت�شرب على ال�شعوب ومدى التزامها 
واحرتامها للموعد، كما ُيقال عادة )اإن فالنا اإجنليزي يف موعده( مبعنى اأن الجنليز 

يحرتمون املواعيد ويلتزمون مبواقيتها وهذا دليل على وعيهم العايل باأهمية الوقت يف 
�شنع احلياة املعا�شرة واملتطورة.

وحني نلقي نظرة على واقعنا يف هذا املجال، فاإننا �شنلم�ض ما هو خمّيبا لالمال، 
ول نخطئ حني نقول اننا ل نتمتع بثقافة حترتم الوقت واملواعيد وكل ما يتعلق بهذا 
المر، اإذ كثري من الفراد يتعامل بال مبالة موؤ�شفة مع الخرين فال يحرتم مواقيت 
احدى  وهذه  وغريها،  والثقافية  الفكرية  الن�شطة  او  للعمل  لقاء  كان  �شواء  املوعد 
اأ�شفل قائمة احل�شارة، وحينما نبحث عن ال�شباب  التي تقبع يف  ال�شعوب  م�شاكل 
روا  هذه الظاهرة يف �شلوكنا وعموم  واجلذور �شنعرف باأن  من �شبقونا هم الذين جذَّ

ان�شطتنا.
ولكن حني نتطرق لل�شطر الثاين من ال�شوؤال، �شنقول نعم ثمة �شبل وطرائق كثرية 
وحمددة يف اآن واحد باإمكاننا اأن ننتهجها لكي ن�شل اىل ثقافة حترتم الوقت وتتعامل 
معه مبا ي�شب يف ال�شالح الفردي والعام اي�شا، ولعل الهم يف هذا اجلانب هو اأن 
يعتاد الفرد على احرتام الوقت حتى ت�شبح هذه احلالة جزًء من طبائعه و�شلوكه 
ب�شكل عام، ونظرا لهمية هذا املو�شوع نقرتح اخلطوات التالية التي ت�شعى لتثبيت 

ثقافة متح�شرة حترتم الوقت وتتعامل معه كو�شيلة لتحقيق حياة اأرقى:
- للدور الرتبوي يف احلا�شن العائلي ق�شب ال�شبق يف هذا املجال، فمن م�شوؤولية الب 

والم تعليم اطفالهم على احرتام الوقت ودقة املواعيد.
- للحا�شن الرتبوي الثاين )املدر�شة( دور جوهري يف تثبيت وتر�شني ثقافة احرتام 

الوقت لدى طالبها ابتداء من مرحلة )الرو�شات( �شعودا اىل املراحل الالحقة.
- لرجال الدين دورهم الهام يف هذا املجال نظرا لقوة التاأثري الذي يرتكونه يف ال�شامع 

او املتلقي ب�شورة عامة.
- للمنظمات الجتماعية والرتبوية دورها الهام يف التثقيف املمنَهج بهذا اخل�شو�ض 

واإقامة الدورات اخلا�شة بذلك.
- لالإعالم الر�شني باأنواعه كافة دوره يف زيادة وعي الإن�شان فردا او جماعات يف 

كيفية التعامل الدقيق والناجح مع الوقت.
- للجهات املعنية يف احلكومة دورها يف هذا املجال اأي�شا، من خالل ت�شكيل جلان 

متخ�ش�شة يف هذا املجال لن�شر الوعي اخلا�ض باحرتام الن�شان لوقته.
وهكذا ميكن اأن نبداأ منذ الآن بت�شليط اجلهود على تعليم وتعويد اأنف�شنا وتروي�ض 
طبائعنا كي تتعامل مع هذا املجال ب�شورة متح�شرة، لكننا يجب اأن نتفق اول على ان 

هذا اجلهد يتطلب ت�شافر جهود اجلميع من دون ا�شتثناء.

احرتام الوقت
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//// 

• اإعداد: عبد الرحمن الالمي

كثريًا ما ن�سمع كلمة )الرّب بالوالدين( يف الن�سو�س املقّد�سة مثل القراآن 
الكرمي والأحاديث املاأثورة عن اأهل بيت الع�سمة )�سلوات اهلل عليهم 
اأجمعني( ويف اخلطب واملحا�سرات ويف كتب الرتبية الدينية يف املدار�س 
التي  وامل�ساديق  تطبيقها،  مفردات  جنهل  الغالب  يف  ولكننا  وغريها، 
من  فلنتعّرف  اليومية،  حياتنا  يف  املقّد�سة  اجلملة  هذه  عليها  تنطبق 
خالل هذا الختبار الق�سري على اأ�سول الرّب بالوالدين ما دمنا نعي�س يف 
كنفهم اليوم ول اأين نحن من الباّرين بوالديهم، ولن�ستغّل الفر�سة قبل 
اأن يحول بيننا وبينهم حائل كاملوت ل �سمح اهلل )تبارك تعاىل( اأو اأّي 

حائل اآخر.
فكم من فاقد لوالديه يبكي اليوم عليهما دمًا ل�سوء معاملته معهما بعدما 
عرف قدرهما ومكانتهما عند اهلل، وحتى الذي كان يرّبهما ببع�س املرّبات 
جتده حمزونًا مك�سورًا لفقدهما لأنهما كنٌز يغرف ب�سببهما احل�سنات من 
اهلل والثواب الوفري، عن كّل �سغرية وكبرية يقّدمها لهما، فهنيئًا ملن والداه 
على قيد احلياة في�ستغّل وجودهما ال�سريف اأف�سل ا�ستغالل ول يفّوت 

الفر�سة في�سبح حاله حال من ذكرنا فيما تقّدم.
وحني تاأّملي يف حال كثري مّمن وّفق اهلل )عّز وجّل( للرّب بوالديهم اأّن 
ما يقومون به قليل، واجلهد الذي يبذلونه ي�سري ولكّن مردودات عملهم 
هذا كبري جّدًا جّدًا، فهم يف �سرور دائم وخ�سو�سًا وهم يف اأداء املرّبة، 
وهم موّفقني يف جميع اأحوالهم وخ�سو�سًا من الناحية املعي�سية، ف�ساًل 

عن الثواب الوفري والعطاء الإلهي الكبري ملن يرّب والديه.
لطفًا اأ�ّسر على احلالة التي توافق و�سعك اإزاء كّل مو�سوع ثّم اذهب اىل 

النتائج ليتبنّي لك كم اأنت باّرًا بوالديك؟
 اإّن التكّلم مع الأبوين له اآداب خا�سة كخف�س ال�سوت واللني بالتكّلم 
وانتقاء املفردات التي ل جترح م�سامعهما فاإّن اهلل تبارك وتعاىل حّذرنا 
اأَلَّ  ��َك  َرب ى  َوَق�سَ يقول:  اإذ  الكالم  اأب�سط  وهو  اأمامهما  الأّف  قول  من 
ا َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكرَبَ اأََحُدُهَما اأَْو  اُه َوِباْلَواِلَدْيِن اإِْح�َساًنا اإِمَّ َتْعُبُدوْا اإِلَّ اإِيَّ
ِكاَلُهَما َفاَل َتُقل لَُّهَماآ اأُفٍّ َوَل َتْنَهْرُهَما َوُقل لَُّهَما َقْوًل َكِرمًيا( ( �سورة 

الإ�سراء، فهل اأنت مّمن:
أ يحر�ض على فعل ذلك؟

ب  يفعل ذلك اأحيانًا؟
ج  ل ينتبه اىل مثل هذه الأمور؟

  اإّن جمّرد وجود بع�س املال يف حوزتهما يح�ّس�سهما بحالة من الدعة 
والرتياح، لذلك يتفق الأبناء على امل�ساركة يف تخ�سي�س راتب �سهرّي 
لهما، ي�سعونه بيديهما مبا�سرة اأو يودعونه يف ح�سابهما البنكي، لكي يفي 

بتوفري م�ستلزماتهما بدون اأن ي�سطّرا لطلب ذلك منهم، فهل اأنت مّمن:
أ  يحر�ض على فعل ذلك؟

ب  يفعل ذلك اأحيانًا؟
ج  ل ينتبه اىل مثل هذه الأمور؟

 اإّن تقدميك الهدية املنا�سبة لهما يف العيد اأو يف منا�سبات الأفراح 
كزوا الأبناء اأو جناحاتهم اأو العودة من ال�سفر اأو جرد دخول مو�سم 

هل اأنت 
بار  بوالديك؟

 يف اخلام�ض والع�شرون من �شوال �شنة 148 للهجرة ا�شت�شهد �شاد�ض اأئمة اأهل البيت عليهم ال�شالم ابو عبداهلل جعفر بن حممد ال�شادق عليهما ال�شالم 
يف زمن اخلليفة املن�شور العبا�شي وقيل يف اليوم اخلام�ض ع�شر من �شهر رجب .
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النتيجة:

ال�سيف اأو ال�ستاء له الأثر البالغ يف نف�سّيتهما، فهل اأنت مّمن:
أ  يحر�ض على فعل ذلك؟

ب  يفعل ذلك اأحيانًا؟
ج  ل ينتبه اىل مثل هذه الأمور؟

لهما وقفًا  اأن جتعل  واأخواتك  اإخوانك  التاأكيد بينك وبني   حاول 
يزيد من ح�سناتهما، كاإن ت�سعْون يف بناء جامع اأو ح�سينية با�سمهما، اأو 

دار لكفالة الأيتام، اأو غري ذلك، فهل اأنت مّمن:
أ  يحر�ض على فعل ذلك؟

ب  يفعل ذلك اأحيانًا؟
ج  ل ينتبه اىل مثل هذه الأمور؟

5- لبّد اأن تكون لكّل منهما هواية معينة، اأو اأمرًا يحّبان ممار�سته، فا�سَع 
اإ�سافة  فوائد كثرية  الأمر  فاإّن يف  اأح�سن وجه،  لهما على  ذلك  لتوفري 

للرتويح النف�سي والت�سلية، فهل اأنت مّمن:
أ  يحر�ض على فعل ذلك؟

ب  يفعل ذلك اأحيانًا؟
ج  ل ينتبه اىل مثل هذه الأمور؟

اأي مقابلة  بلهفة عند  راأ�سيهما ويديهما  املوؤّكدة تقبيل  ال�سنن   من 
لهما، فذلك يدخل ال�سرور الكبري يف نف�سيهما، واإذا كنت تريد اأن يقّبل 

اأبناءك يدك قّبل يد والديك، فهل اأنت مّمن:
أ  يحر�ض على فعل ذلك؟

ب  يفعل ذلك اأحيانًا؟
ج  ل ينتبه اىل مثل هذه الأمور؟

 احلر�س الأكيد على تعليم الأبناء مكانة الوالدين وقدرهما، وذلك 
بتقدمي نف�سك كقدوة ح�سنة يف التعامل معهما، فدعهم ي�ساهدون كيف 
تخدمهما، وكيف تقدرهما وحترتمهما، فذلك زرٌع �ستح�سد اأنت ثماره من 

التبجيل والتكرمي من قبلهم، فهل اأنت مّمن:
أ  يحر�ض على فعل ذلك؟

ب  يفعل ذلك اأحيانًا؟
ج  ل ينتبه اىل مثل هذه الأمور؟

 يقول اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب )عليه ال�سالم(: )ُزْر ِغًبا تزَدْد 
ُحّبًا(، اإّل يف زيارة الوالدين وخ�سو�سًا مع الأّم فاإّن الأمر ل ينطبق يف 
يف  تزداد  اأن  تريد  كنت  فاإن  اأبنائهما،  روؤية  مياّلن  ل  لأنهما  املرد  هذا 

ا فال تنقطع عنهما اأبًدا، فهل اأنت مّمن: قلبهما حبًّ
أ  يحر�ض على فعل ذلك؟

ب  يفعل ذلك اأحيانًا؟
ج  ل ينتبه اىل مثل هذه الأمور؟

بال�سرور  والإح�سا�س  وال�سعادة،  بالفخر  ال�سعور  دواع��ي  من  اإّن 
التعب  ذاقا  باأنهما  لهما  الأبناء  اإق��رارات  الوالدان  ي�سمع  اأن  والغبطة 
اأن يرّبيا  العي�س وحر�سا على  املعاناة و�سظف  ومرارة احلياة  وحتّمال 
اأبناءهما اأح�سن تربية، واأّن هذه النجاحات التي ميّر بها الأبناء بف�سل 
اهلل )�سبحانه وتعاىل( وف�سل تربيتهما، فكل جناح لالأبناء هو جناح 

للوالدين، فهل اأنت مّمن:
أ يحر�ض على فعل ذلك؟

ب  يفعل ذلك اأحيانًا؟
ج  ل ينتبه اىل مثل هذه الأمور؟

 يحر�س الأبناء الباّرون باآبائهم �سواء كانوا معهم اأم يف بيت اآخر 
اأن يتحفوهما ببع�س الفاكهة واحللويات واملك�ّسرات املحّببة لهما، واأن 
ال�سغرية،  والهدايا  والألعاب  واحللويات  الب�سكويت  من  اأنواًعا  يجلبوا 
عند  لأحفادهما  يقدماها  حتى  وذلك  اخلا�س،  درجهما  يف  وي�سعوها 
قدومهم لهما، فاإن يف ذلك حتبيًبا لالأطفال بهما، وحب اللتقاء معهما، 

فهل اأنت مّمن:
أ  يحر�ض على فعل ذلك؟

ب  يفعل ذلك اأحيانًا؟
ج ل ينتبه اىل مثل هذه الأمور؟

بعد هذه اجلولة من الختبار �شيتبنّي لنا مدى بّرنا  بوالدينا والتزامنا بهذا 
الأمر الذي يعّد ال�شارع املقّد�ض خالفه من الكبائر، لنجمع النقاط التي ح�شلنا 
اأّن فرع )اأ( يعادل )10( نقاط، وفرع )ب( يعادل )7( نقاط،  عليها، علمًا 

وفرع )ت( يعادل )5( نقاط.
)100( يدّل على اأنك  اىل   )90( من  النقاط  على  ح�شولك  اإّن   v
وهلل احلمد من من الباّرين بوالديهم ، وهنيئًا لك هذا اللتزام والأدب الرفيع 

الذي غر�شاه فيك والداك ، وح�شرنا اهلل معك يوم يتمايز الباّر عن العاّق.
واإّن ح�شولك على )70( اىل ما دون )90( يدّل على اأنك ت�شري يف   v
على جاّدة الرّب بالوالدين وحتتاج الكثري لكي ت�شل اليه وليكن يف ح�شبانك بغري 
بّرهما لن يدخل اأحد اجلنة كما اأثر ذلك عن الر�شول الأكرم ) �شلى اهلل عليه 
واآله و�شلم ( اإذ يقولفي جواب َمن �شاأله: ما حقُّ الوالدين على ولدهما؟ قال ) 

ُتك ونارك(. �شلى اهلل عليه واآله و�شلم (: )هما جنَّ
اأما َمن ح�شل على ما دون )70( فلنا معه وقفة طويلة:  v

قبل كّل �شئ األي�ض من الواجب عقاًل رّد الإح�شان بالإح�شان اأو باأح�شن منه، 
فهل ينكر اأحٌد اأّن اأبويه مل يح�شنا اإليه منذ اأن ُولد واىل �شاعته هذه، فاإّنه قد 
دّل النقل والعقل والكتاب وال�شّنة على لزوم الإح�شان اإىل الوالدين ، وبّرهما ، 

وحت�شيل ر�شاهما وعدم عقوقهما اأو اإيذائهما ، اأو الإ�شاءة اإليهما ، وحيث كان 
يف ر�شاهما ر�شا اهلل تعاىل كان حت�شيله نعمة كربى ، لأّن ر�شا اهلل هي الغاية 
ل الأدّلة يف التاأكيد على بّر الوالدين ، وعدم الرخ�شة  الق�شوى ، وتالحظ مف�شّ
من ترك بّرهما ، ولزوم حت�شيل ر�شاهما ، وعدم جواز عقوقهما وبغ�شهما 
حّتى اإذا كان الأبوان ظاملني للولد فكيف اإذا كانا باّرين يف باب الِع�شرة فهذا اأبو 
عبداهلل ال�شادق )عليه ال�شالم( يقول: )ثالثة لبّد من اأدائهّن على كّل حال 
: الأمانة اإىل الرّب والفاجر ، والوفاء بالعهد للرّب والفاجر ، وبّر الوالدين بّرين 

كانا اأو فاجرين(.
وت�شتّد  ورعايتهما  بهما  والرحمة  عليهما  ال�شفقة  الأبناء  على  لزامًا  فكان 
رعايتهما عند الكرب، ففي اأمايل الطو�شي عن حممد بن م�شلم، عن جعفر بن 
حممد ال�شادق )عليه ال�شالم( قال قال ر�شول اهلل ) �شلى اهلل عليه واآله و�شلم 
(: )النظر اإىل العامل عبادة، والنظر اإىل الإمام املق�شط عبادة، و النظر اإىل 

الوالدين براأفة و رحمة عبادة، و النظر اإىل اأخ توّده يف اهلل عّز وجّل عبادة(.
ونختم حديثنا بو�شية الر�شول الأكرم ) �شلى اهلل عليه واآله و�شلم ( لعلّي )عليه 
ال�شالم(: )يا علي ، ِر�شا اهلّلِ ُكلُُّه يف ِر�شا الوالدين ، و�َشَخُط اهلّلِ يف �َشَخِطهما 

)بحار الأنوار ، ج 74 ، �ض 22(.
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اعتناق واجتهاد
ال�سم: �سربي احمد علي مو�سى  

البلد: م�سر 

• هيئة التحرير

ولد عام 1944م يف املن�شورة بجمهورية م�شر العربية، نال 
�شهادة لي�شان�ض احلقوق يف جامعة القاهرة عام 1969م، ثم 
اأ�شبح ع�شوًا يف رابطة اجلامعات الإ�شالمية، در�ض الدرا�شات 
العليا يف النظم ال�شيا�شية والقت�شادية والقانونية ملدة عامني 
مبعهد البحوث والدرا�شات الآ�شيوية، جامعة الزقازيق، وعنّي 

عام 1995م حماميًا بال�شتئناف العايل وجمل�ض الدولة.

◄اهتمامه بالبحث:
الأديان  حول  بالبحث  الهتمام  �شربي  املحامي  داأب 
واملذاهب، فكّر�ض لفرتة طويلة جهده يف البحث حول العقائد 
الإلهية يف الديانات ال�شماوية واملذاهب الكربى الإ�شالمية، 
وحاول املحامي �شربي خالل بحثه عن احلقيقة اأن تنب�ض يف 
�شرايينه دماء التجّرد والنزاهة، واأن ل تكون مطالعاته جمّرد 
يو�شله  اأن  حاول  فلهذا  منه،  جدوى  ل  عمل  اأو  فكري  ترف 
ويبني  الفكرية  مرتكزاته  عليها  ي�شيد  قناعات  اإىل  البحث 
قبل  �شابقة  فكرة  كل  من  فتحّرر  العقائدية،  دعائمه  عليها 
ال�شروع بالبحث والتق�شي عن اأية حقيقة، وحّكم عقله حني 

املقارنة بني الروؤى التي يواجهها خالل البحث.

◄البحث يف الإمامة:
حتى  العقائدية  الأمور  يف  بحثه  �شربي  املحامي  وا�شل 
اخلالفة  م�شاألة  على  الأ�شواء  ف�شّلط  الإمامة،  مبحث  بلغ 
الإ�شالمية يف ال�شريعة والفقه والقانون، وتاأمل يف الأقوال التي 
ذهبت اإليها �شتى املذاهب الإ�شالمية يف هذا املجال، وطالع 
اأدلة الذين يقولون اأّن الإمامة تكون بالختيار، وتاأمل يف اأدلة 
النظريات  ت�شّفح  ثم  والتعيني،  بالن�ض  اأّنها  يقولون  الذين 
الأ�شا�شية  املراجع  وراجع  عمومًا،  املذاهب  لدى  الكالمية 
اخلالفة  فقه  بعمق  در�ض  ثّم  عليها،  املعتمد  وامل�شادر 
الإ�شالمية والنظريات الفل�شفية يف �شاأن الإمامة بني املذاهب 
عليها  ح�شل  التي  الآراء  جميع  عر�ض  ثم  الدينية،  الكربى 
على كتاب اهلل )عّز وجّل( و�شنة نبيه )�شلى اهلل عليه واآله 
و�شّلم(، فراأى اأن النتائج تفر�ض عليه التخلي عن معتقداته 

ال�شابقة، لأنه وجد نف�شه اأمام براهني تخالف ما كان عليه.

◄نتائج غري متوقعة:
اأعاَد املحامي �شربي النظر فيما قام به من درا�شة حول م�شاألة 
الإمامة، لي�شل اإىل مرحلة الطمئنان من �شحة ما تو�شل اإليه 
فيما �شبق، وتاأمل مرة اأخرى يف التاريخ الإ�شالمي، ول �شيما 
بعد وفاة الر�شول )�شلى اهلل عليه واآله و�شّلم(، وتثّبت من 

املروية عن ر�شول اهلل  الأحاديث  �شحة 
ال�شالم(  )عليه  علي  الإمام  �شاأن  يف 
فوجد  ال�شالم(،  )عليهم  البيت  واأهل 
مرة اأُخرى اأّن ما تو�شل اإليه يخالف ما 
ما  اأن  ووجد  ال�شنة،  اأهل  جمهور  عليه 
ذهب اإليه ال�شيعة يف الإمامة م�شتوحاة 

من الكتاب وال�شنة.
ثم در�ض املحامي �شربي هذه امل�شاألة من الناحية العقلية، 
ل اإىل اأن وجود الإمام املن�شو�ض عليه بعد النبّي الأعظم  فتو�شّ
)�شلى اهلل عليه واآله و�شّلم( وامل�شّدد من قبل اهلل )�شبحانه 
من  ال�شريعة  حماية  اأجل  من  منها  لبد  م�شاألة  وتعاىل(، 

التحريف واإمتام احلجة و�شيانة املجتمع من التيه وال�شياع.
ثم راجع املحامي �شربي الأحاديث النبوية مرة اأخرى، فوجد 
كلها  وال�شفينة  الدار  ويوم  واملنزلة  والثقلني  الغدير  حديث 
رفيعًا، بحيث ل  ومقامًا  ُعليا  النبوي منزلة  البيت  اآل  متنح 
ي�شتطيع اأّي م�شلم ملتزم اأن يتخّلى عنهم بعد الر�شول )�شلى 

اهلل عليه واآله و�شّلم(.

◄اتخاذ القرار النهائي:
التفت املحامي �شربي بعد فرتة طويلة من ان�شغاله بالبحوث 
العقائدية والفكرية اأن الأدّلة والرباهني متلي وت�شغط عليه 
التي  ال�شابقة  معتقداته  عن  يتخّلى  اأن  الأطراف  جميع  من 
ا�شتقاها من اأهل ال�شنة، فاندفع لاللتحاق بركب مذهب اأهل 

البيت )عليهم ال�شالم( .
ومبا اأن املحامي �شربي كان ذو نف�ض مو�شوعية، فلم يجد ُبّدًا 
�شوى اعتناق مذهب اأهل البيت )عليهم ال�شالم( ، ففعل ذلك 
ثم بداأ حياته من جديد وفق تعاليم عرتة الر�شول )�شلى اهلل 
عليه واآله و�شّلم( و�شرع ينهل من ينبوع علومهم ومعارفهم 

العذبة.

◄وفاته:
)عليهم  البيت  لأهل  ولئه  على  �شربي  املحامي  ا�شتمّر 
ال�شالم( واجتهد بعد ال�شتب�شار اأن تكون له م�شاركة فاعلة 
يف ن�شر مفاهيم وقيم ومباد اأهل البيت )عليهم ال�شالم( ، 
كما اأنه كان يدافع عن م�شالح وحقوق امل�شت�شعفني( وبقي 
املحامي �شربي على حما�شه ومثابرته يف ن�شر مذهب اأهل 
البيت )عليهم ال�شالم( حتى اعرتاه مر�ض �شديد �شلب منه 
القدرة على العمل، ومل مت�ض مدة حتى انتقل اإىل رحمة اهلل 
يف �شهر �شفر عام 1422هـ عن عمر يناهز 56 عامًا، فتغمده 

اهلل برحمته وا�شكنه ف�شيح جناته.

◄موؤلفاته:
)1( "عالمات القيامة ونهاية العامل يف الديانات ال�شماوية 

واملذاهب ال�شالمية":
وهو يتكون من جزءين:

الأول: العالمات ال�شغرى لنهاية العامل.
الثاين: العالمات الكربى لنهاية العامل.

)عليه  املهدي  المام  الب�شرية  منقذ  ظهور  "ترقبوا   )2(
:"ال�شالم( قريبًا جدًا

والعقيدة  وامل�شيحية  اليهودية  بني  مقارن  علمي  ديني  بحث 
ال�شنة  اأهل  �شيما  )ل  الدينية  الكربى  واملذاهب  الإ�شالمية 

وال�شيعة الإمامية(، والواقع العاملي املعا�شر.
املنتظر  الزعيم  الدجال  امل�شيح  خروج  "احذروا   )3(

:"لل�شهيونية العاملية يف القريب العاجل
وهو بحث ديني ودرا�شة علمية مقارنة بني اليهودية وامل�شيحية 
والإ�شالم واملذاهب الدينية على �شوء الوقائع والأدلة الع�شرية 

والرها�شات الجتماعية وال�شيا�شية والأخالقية والكونية.
)4( "ترقبوا نزول ال�شيد امل�شيح )عليه ال�شالم( يف ع�شر 
الإ�شالمية  الدولة  واإقامة  ال�شالم(  )عليه  املهدي  الإمام 

العاملية":
وهو اأي�شًا درا�شة دينية علمية حتليلية مقارنة.

ال�شماوية  الأديان  بني  الإلهية  العقائد  "مو�شوعة   )5(
واملذاهب الإ�شالمية الكربى": خمطوط، وحتتوي على عدة 
كتب الأول: عن عقيدة التوحيد والإميان باهلل، والثاين: عن 
والثالث:  وال�شياطني،  باملالئكة وعامل اجلن  الإميان  عقيدة 
عقيدة  عن  والرابع:  ال�شماوية،  بالكتب  الإميان  عقيدة  عن 
الإميان  عقيدة  عن  واخلام�ض:  والأنبياء،  بالنبوة  الإميان 
باملعاد واليوم الآخر، وال�شاد�ض: عن عقيدة الإميان بالق�شاء 
والقدر والعدل، ال�شابع: عن عقيدة الإميان بوجوب الإمامة 

واخلالفة وولية اأئمة اأهل البيت )عليهم ال�شالم( .
وهذه الكتب بدورها مق�ّشمة لأجزاء عديدة )تربو على ت�شعة 

ع�شر جزءًا(.

 ..املوؤمنون يف اخلار
م�ساهدات واآراء
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العاملي  الثقايف  ال�سهادة  كان مهرجان ربيع 
ال�ساد�س حمطة مهمة للقاء الأخوة املوؤمنني 
ما  على  والتعرف  املختلفة  العامل  دول  يف 
م�ساهداتهم  مل�سته  وما  خميالتهم  �سورته 
واإىل  ال��ع��راق  اإىل  ح�سورهم  خ��الل  م��ن 

كربالء املقد�سة خا�سة.
وبهدف معرفة بع�س ما يجول يف خواطرهم 
من روؤى واأفكار قد ت�سب يف خدمة مذهب 
اأهل البيت عليهم ال�سالم والعتبات املقد�سة 
وكذلك املهرجان هذا واملهرجانات الأخرى 
جملة  اأج��رت  وهناك،  هنا  تقام  قد  التي 
ح��وارات  بع�سهم  مع  حل�سينية  الرو�سة 

�سريعة وكانت ح�سيلتها ما يلي: 




• ح�شني عبد الأمري- يحيى ح�شن 




 ..املوؤمنون يف اخلار
م�ساهدات واآراء
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مو�سع فخر واعتزاز
ما لحظناه من تطور ملحو يف العتبتني املقد�شتني باإجنازاتها املتنوعة، 
�ــشــواء يف  واعــتــزازنــا،  يعد حمــل فخرنا 
خلدماتها،  والتح�شني  والتطوير  الت�شييد 
اإبداعات  راأيــنــا  حيث  رائـــع،  لعمل  واإنـــه 
�شاهدناه  مــا  وخا�شة  فيها،  العراقيني 
�شمن م�شروع ت�شنيع �شباك اأبي الف�شل 
العبا�ض عليه ال�شالم، حيث اأننا ولأول مرة 
يف تاأريخ عتبات العراق املقد�شة، وبكوادر 
عراقية، ن�شاهد عملية �شناعة �شبابيك الأ�شرحة املقد�شة، ومما يزيد من 
فخرنا اأنها بداأت هنا يف العتبة العبا�شية املقد�شة، واأقدم �شكري وتقديري 
ل�شماحة ال�شيد اأحمد ال�شايف ولكل الإخوة العاملني يف العتبة على جهودهم 

املحمودة.
نحل  خلية  كاأنهم  فاأراهم  احل�شينية  العتبة  يف  الكوادر  جهود  ابخ�ض  ول 
لون الليل بالنهار بالعمل خلدمة الزوار واإبراز ال�شور احلقيقية لإرث  ي�شِ
للعتبة  العام  الأمــني  ــداه  اأب وما  واأخالقهم  ال�شالم(  )عليهم  البيت  اأهــل 
احل�شينية املقد�شة �شماحة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي من ت�شهيل اأمر 
الوفود وتذليل املعوقات التي تعرت�شهم لهو مو�شع �شرف وافتخار واعتزاز 

لنا واأعطانا قوة لعك�ض �شورة جميلة وم�شرقة لأتباع اأئمتنا عليهم ال�شالم.


جلان للتوا�سل

لقد ع�شنا عالقة روحية مع الأمينني العامني للعتبتني احل�شينية والعبا�شية 
املقد�شتني كونهما مهتمان ومتابعان ب�شورة 
ال�شاحة  يف  يــجــرى  ملــا  ومكثفة  م�شتمرة 
العلمية والأدبية والثقافية، ومن خالل ما 
�شاهدته يف املهرجان اأمتنى اأن تنبثق جلان 
من ت�شدد على �شرورة التوا�شل ومتابعة ما 
اأرى اأن هذا التوا�شل  طرح لتقييمه  واأين 
ر�شني  ب�شيء  للخروج  الوفود  تفيد  حالة 
يعني  الإن�شانية  العالقات  واأرقــى لن �شنع  اأبهى  املهرجان  ومتني، ويكون 

�شنع تاأريخ جديد.


مكتب عالقات دولية 

البيت  اأهل  اأتباع  مع  للتوا�شل  بالعتبات  دولية  فتح مكتب عالقات  اأمتنى 
يف خمتلف املجالت ومنها مهرجان ربيع 
ال�شتعدادات  يجري  اأن  واقرتح  ال�شهادة، 
للمهرجان من مدة طويلة ليت�شنى لنا اختيار 
الأ�شخا�ض الذي لهم تاأثري مبجتمعاتهم من 
ولتجاوز  والباحثني،  وال�شحفيني  الكتاب 
كل ال�شعوبات التي قد حتول دون و�شولهم 

العراق.




الإ�سراع بالدعوة
التبكري  اأن  واأرى  متاأخرة  و�شلت  املهرجان  دعــوات  اأن  له  يوؤ�شف  ما  اإن 
باإر�شالها �شي�شاعد كثريا يف تهيوؤ الباحثني 
كثريا  واأن  خا�شة  الوفود  ــادة  زي واإمكانية 
كما  بلدانها،  يف  بتاأثري  تتمتع  الــوفــود  من 
ــاك  اإرب مينع  مبكرا  الــدعــوات  اإر�ــشــال  اأن 
احل�شول على تاأ�شرية الدخول كما ح�شل 
اأو  امل�شاركة  حرموا  الذين  الأخــوة  لبع�ض 

و�شلوا باآخر يومني للمهرجان.


حالة معكو�سة

اأنني انتمي لهذا  اأذهلني وجعلني افتخر  ما راأيته هنا من تطور عمراين 
املذهب احلق وكنت ا�شمع اأن العراق كل ما فيه دمار وتفجري وقتل، لكن 
اأجمل  وان  متاما  معكو�شة  حالة  راأيناه  ما 
املقد�شتني  العتبتني  َخَدمة  اأن  �شاهدته  ما 
ـــر واآخـــر  ل يــفــرقــون يف الــتــعــامــل بــني زائ
اهتمام  وان  لهم  اأخــوة  ويعتربونهم جميعا 
بو�شوح  متجل  للعتبتني  العاميني  الأمينني 
وخربتهم  نــزاهــتــهــم  عــلــى  ويـــدل  للعيان 
وحر�شهم على تقدمي اأف�شل الأمور للعتبتني 

ولزائريهما .                 


ترجمة الزيارة

اأمتنى اأن ت�شع لوحات �شوئية بها زيارة الأئمة مكتوبة بعدة لغات، وان يكون 
هناك مرتجم اآيل يف القاعات والت�شريفات اأثناء املهرجانات واملنا�شبات 
يتحدثون  الذين  املوؤمنون  يح�شرها  التي 
بلغات اأجنبية، ومع ذلك فاأين اأ�شيد مبا قام 
به الأخوة يف العالقات من ا�شتقبال وت�شهيل 
اأمور دخلونا وو�شولنا اإىل كربالء وهو حّقا 
�شيء ي�شاهي ما تقوم به الدول املتقدمة، 
وللحق اأقول اأنني لأول وهلة ت�شورت اأن ما 

املو�س�سة االعالمية للعتبتني وتنيمهما ور�سانة 
ا�سداراتهما يد على اأن افة اأهل البيت )عليهم 

ال�سالم( بري وهناك جهو للحفا عليها
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اأراه من جهود مبذولة اإمنا تقف وراءه دولة، ولكني تفاجاأت عندما علمت اأن 
كل تلك اخلدمات تقف وراءها اإدارة العتبتني املقد�شتني فقط فهنيئا لهم 

تلك اجلهود.


يف م�ساف العاملية 
اإن ما �شد انتباهي هو املوؤ�ش�شة الإعالمية للعتبتني وتنظيمهما ور�شانة اإ�شداراتهما 
)عليهم  البيت  اأهــل  ثقافة  اأن  على  يــدل  مما 
عليها   للحفا جهود  وهناك  بخري  ال�شالم( 
من خــالل الإعـــالم وكذلك من خــالل مكتبة 
العتبتني  يف  الأخـــرى  واملكتبات  املخطوطات 
وان ما موجود من كتب فيها يجعلها تقف  يف 
م�شاف املكتبات العاملية يف لندن وال�شكندرية 
ولكنها حتتاج اإىل املزيد من اجلهود لتطويرها 

من جهة والتعريف بها من جهة اأخرى.


للن�ساء ن�سيب

املالحظات  بع�ض  ولكن يل  والده�شة  الإعجاب  مو�شع  كان  �شاهدته  مل  كل  اإن 
اهتمام  حمل  �شتكون  اأنها  واعتقد  الب�شيطة 
وعناية امل�شوؤولني، ومن تلك املالحظات اأن قاعة 
الأمانتني  من  واأطلب  �شغرية  كانت  الحتفال 
ت�شييد قاعة كبرية وخ�شو�شا اأن ما راأيناه من 
الأعداد  �شتكون  امل�شتقبل  باأنه يف  ينبئ  تواجد 
كبرية خ�شو�شا بعد ما مل�شنا من روحية الثقافة 
العتبات  على  امل�شرفني  الأخـــوة  عند  العالية 
واملهرجان، واملالحظة الثانية هي �شعف تواجد املراأة باملهرجان حيث اقت�شر ت 
البحوث على الرجال ونحن نعلم اأن هناك ن�شاء يتمتعن بخربة وعلم كالرجال 

لذلك اأمتنى اأن يكون هناك يوم خم�ش�ض للن�شاء.


م�ساريع عمالقة

اخلا�شة  الإجـــراءات  كثريا  انتباهي  لفت  ما 
ملا  متابعة  جلـــان  فــهــنــاك  الــكــتــب  مبــعــار�ــض 
يف  اأمــا  الأ�شعار،  ومالحظة  كتب  من  يعر�ض 
ال�شحن  ت�شقيف  فان م�شروع  الإعمار  ميدان 
على  العمالقة  امل�شاريع  من  اأعتربه  احل�شيني 
اأّنه  حيث  الإ�شالمية  ــدول  وال العامل  م�شتوى 

اأن يحافظ على جمالية الطرز الإ�شالمية مع م�شايرته للحداثة ومن  ا�شتطاع 
مزايا الت�شقيف امللمو�شة والتي لحظتها بو�شوح -لأين �شبق وان زرت العراق 
واأر�ض كربالء- اأن الزائر من �شدة حرارة الأر�ض وال�شم�ض كان يقراأ الزيارة 
اأ�شفى  اليوم  الت�شقيف  ولكن  فر�ض،  اإ�شقاط  جمرد  يقال  كما  وكاأنه  تاأن   بال 
جوا من اجلمالية والهدوء التي تولد يف نف�ض الزائر الروحانية واخل�شوع التي 
تتطلبها الزيارة، واأ�شبحت العتبة حّقا مالذا للزائرين امل�شافرين، وما نراه من 
خدمات لدليل و�شاهد عيان على حر�ض الإدارة على تقدمي كل ما بو�شعها من 

اأجل راحة الزائر.


بحو ملّخ�سة

اأطلب من الأخوة يف اللجنة التح�شريية الإكثار من البحوث والتقليل من الوقت 
يف  موجود  ما  ملخ�ض  طبع  خــالل  من  ذلــك  ويتم  البحث  لعر�ض  املخ�ش�ض 
البحث م�شبقا وتوزيعه على احل�شور وعندما 
وهكذا  خمت�شرا  يكون  بحثه  الباحث  يلقي 
اأقرتح  كما  اآخــريــن،  لباحثني  املجال  يف�شح 
اإيجاد نوع من التغيري يف ال�شخو�ض لأننا نرى 
نف�ض ال�شخ�شيات تقريبا يف كل عامكما اأرى 
قبيل  البحوث  ملخ�شات  تطبع  اأن  �ــشــرورة 
املهرجان بفرتة وبعدة لغات لن هناك بع�ض 
احل�شور الأجانب وهم ل يجيدون اللغة العربية فيجدون حرجا من التواجد يف 

القاعة.


كاأين يف اجلنة 

اإن منطقة مابني احلرمني فعال جعلتني 
الطف،  واقــعــة  يف  حا�شر  كـــاأين  ــّض  اأحــ�
راأيته  وما  اجلنة  يف  كاأين  الوقت  وبنف�ض 
الطعام  وتــبــادل  الــنــا�ــض  مــن جتــمــعــات 
واحلديث يدل على متا�شك حلمة املجتمع 
واأي�شا مدى حت�شنه اأمام الأفكار املوجهة 

�شد اأتباع اأهل البيت)عليهم ال�شالم(.
ومن هنا فاأنني اوجه دعوتي اىل كافة الخوة املوؤمنني يف اأ�شقاع العامل 
الأ�شرف  والنجف  كربالء  وخا�شًة  العراق  يف  املقد�شة  العتبات  لزيارة 
حيث ينعم النا�ض بالهدوء والأمن بربكة م�شاهد اأئمة اأهل البيت عليهم 

اأف�شل ال�شالة وال�شالم.

اأجمل ما �ساهدت اأن ََدمة العتبتني املد�ستني 
ال يفرقون يف التعامل بني ائر وار ويعتونهم 

جميعا اأوة لهم 

 د�سةامل  العرا  عتبا  تاأري يف  مرة   الأو
 ن�ساهد عملية �سناعة �سبابي ر عراقيةوبكوا

االأ�سرحة املد�سة
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ــقــراآن مـــّرة يف  كــان مــن عــادتــه اأن يختم ال
ال�شوم،  اأيام  طويت  فاإذا  املبارك،  رم�شان 
طوى معها امل�شحف اإىل عام قابل، قلت له 
واأنا اأحاوره: هذه قراءة املتدبر لالآيات الذي 
يقف عند الكثري منها لأن املتعجل يقراأه يف 
اأ�شبوع، ول  الأخــر يف  والبع�ض  واحــدة،  ليلة 
للعي�ض  الكايف  الوقت  يعطيك  ذلك  اأن  �شك 
يف ظالل الوحي، وال�شرب من املنهج الأ�شيل 
القدمي، فكيف تهجر هذا القراآن اأحد ع�شر 
�شهرًا، ولو قد ذقت طعم بع�ض هذه الآيات ملا 

�شربت عن العودة اإليها هذا الوقت الطويل.
و�شكت �شاحبي حتى ظننت اأنه يريد اأن يغلق 
�شفحة احلديث، ولكنه قال بهدوء، وقد تغريت 
مالحمه وارجتف �شوته: بلى لقد ذقت طعم 
هذه الآيات، ولكني وجدته حارًا، كلما فكرت 

فيها تهّز ا�شتقرار النف�ض، وتغري املعادلت 
الذي  املنطق  موازين  وتقلب  الثابتة، 

اأعي�ض به من�شجمًا مع ذاتي، مربرًا 
اأخاف  اأ�شبحت  حتى  لــوجــودي، 

)الناب�ض(  كاأنها  الآيــات،  هذه 
الذي اأخ�شى من مل�شه النفجار 
الذي ين�شف مواقعي امل�شتقرة 
اأيّن  واأ�شهد  نف�شيًا واجتماعيًا، 

اأقــراأهــا تتحرك  حــني 

اأمــــامــــي 
ئ�ض  لنقا ا

الإنـــ�ـــشـــانـــيـــة، 
الكذب،   ،اجلــ

وتختفي  والــنــفــاق 
ــرُت واملـــربرات  كــل الــ�ــشُّ

التي تلّف هذه النقائ�ض، 
�شخ�شًا  نف�شي  اأمــام  فاأبدو 

اأخر، غري ذلك الذي اأحتل مكانه يف البيت 
واملجتمع بتعبري اأو�شح: انني اأ�شاب يا اأخي 
 ،ال�شخ�شية ف�شام  بـ  اليوم  ي�شمونه  مبا 
فاأنا اأبدو اأمامها ممثاًل للم�شلم ولي�ض امل�شلم 
ذاته، فاأنا م�شلم اجلن�شية اأو بلغة الق�شاء 

م�شلم مع وقف التنفيذ
ماذا اأقول لنف�شي، وماذا تقول اأنت، اإذا كنا 
نوؤمن حق الإميان، اأن هذا القراآن هو كالم 
اهلل الأزيل واخلالد؟ ماذا نقومل اأمام هذه 
الآية من كالم اهلل تعاىل: )ُقْل اإِْن َكاَن اآَباوؤُُكْم 
َواأَْبَناوؤُُكْم َواإِْخَواُنُكْم 
ـــــــــْم  ـــــــــُك َواأَْزَواُج
ـــْم  ـــُك ـــرَيُت ـــشِ ـــ� َوَع
ــــــــــــــــــــــــَواٌل  َواأَْم
ْفــُتــُمــوَهــا  اْقــرَتَ
ـــــــــاَرٌة  َوجِتَ

اأََحبَّ  ْوَنَها  َتْر�شَ َوَم�َشاِكُن  َك�َشاَدَها  َتْخ�َشْوَن 
�َشِبيِلِه  يِف   َوِجــَهــاد ــوِلــِه  َوَر�ــشُ  ِ اهللَّ ِمــْن  اإَِلْيُكْم 
ُ ل َيْهِدي  ُ ِباأَْمِرِه َواهللَّ وا َحتَّى َياأِْتَي اهللَّ بَّ�شُ َفرَتَ

اْلَقْوَم اْلَفا�ِشِقنَي( )التوبة 24(.
هذا اخلطاب املبا�شر الذي تدهمك به الآية 
يف ك�شف اخليارات وو�شع نتيجة ما تختاره 
للزوغان  جمــاًل  تــرتك  ول  مقدمًا،  اأمــامــك 
الأقربني  ت�شع  فالآية  وال�شكوت،  والتربير 
والتجارة  والمــوال  والبيوت  الأكباد  وفلذات 
يف جانب، وت�شع حمبة اهلل ور�شوله وحمبة 
اجلهاد يف �شبيله يف كفة اآخرى تنتظر نتيجة 
اأمر اهلل وحكمه، مع التقرير احلا�شم باأن اهلل 

ل يهدي القوم الفا�شقني؟
والف�شق كما تعرف هو الع�شيان والرتك لأمر 
اهلل واخلروج عن طريق احلق،  ........التفت 
اإىل �شاحبي، وقد جحظت عيناه وقلت: اأعّني 
تلبية  عن  القعود  يل  يربر  تف�شري  اأو  بفتوى 
الذي يرتدد مع كل كارثة ومع كل  نداء اهلل 
اعتداء ومع كل هزمية... اأنا اأعرف ان اهلل 
اأ�شامح  ل  اأنــا  ولكني  جميعًا،  الذنوب  يغفر 
نف�شي اأمام جثث الأطنان املحروقة الياب�شة 
هنا  املتطايرة  والن�شاء  الــرجــال  ــالء  ــش واأ�
وهناك التي تعر�ض يف التلفزيون، وتتال�شى 
اأ�شاهد هذه  املـــربرات، حني  كل  من خيايل 
اأَعّني  العمارات،  باأكوام  املخلوطة  الج�شاد 

وقل اأن كان عندك �شيء
اأعماقي  يف  اأردد  واأنـــا  وم�شيت 
العفو  اأدعية  اأذكــره من  كل ما 

واملغفرة والرحمة

ــقــراآن مـــّرة يف  اأخر، غري ذلك الذي اأحتل مكانه يف البيت كــان مــن عــادتــه اأن يختم ال

مرٌي  يرجتف �سَ
• د. منهال جا�شم ال�شريح
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عبد الكرمي العامري /باحث اجتماعي

املري�س واملعاِلج 
النف�سي.. َمن ُهما؟

تقع مهمة الدافع الأول للعالج النف�شي يف اإطار تقوية الدافع للتغيري، ومتكني الفرد من 
قيامه بالتعديالت املالئمة يف اجلوانب امل�شطربة من �شلوكه، كذلك يعمل العالج النف�شي 
على اإطالق النفعالت وتي�شري التعبري عن امل�شاعر، حيث ي�شاعد الفرد ا�شتبدال طرائق 
التفكري املر�شية باأ�شاليب ايجابية ت�شاعده على التطور ال�شحي واملهني وحتقيق الن�شجام 

يف املجتمع. 
وينجم املر�ض النف�شي يف حالت كثرية عن ا�شطراب عالقة الفرد بالأ�شخا�ض املحيطني 
بحياته. اأما كيف لنا اأن نعرف املري�ض، انه ل يعرف )ذاته( فهو اإما اأن ي�شخمها اأو يحط 

من قدرها.. انها ثقافة يجب اإ�شاعتها يف جمتمعنا مل�شاعدة الآخرين.   
لو �شئنا احلقيقة فان كل الأمرا�ض ميكن اأن يتناولها العالج النف�شي بطريقة من الطرق 
لوجود نظريات واإمكانيات يف علم النف�ض ووجود اأ�شاليب �شريعة و�شطحية مفيدة. فاملري�ض 
اجل�شمي امل�شاب بك�شر يف ال�شاق، اأو امل�شاب بجلطة دماغية، اأو مبر�ض خبيث مزمن، كل 
هوؤلء يحتاجون اإىل نوع من الرتويح، الطمئنان، التهدئة النف�شية، اإ�شافة اإىل العالجات 
وانحطاطهم،  تدهورهم  �شبب  كان  مهما  املوت  على  امل�شرفني  حتى  اخلا�شة.  الطبية 
والطبيب  الدين  ورجل  وال�شديق  القريب  من  املخففة  الطيبة  الكلمة  اإىل  يحتاجون 

النف�شاين، حتى اإن من اأهم من مباد الإ�شالم زيارة وعيادة املري�ض وم�شاعدته.
كذلك فان جميع الإمرا�ض النف�شية )الع�شابية( والعقلية )الذهانية( ميكن اأن يدخل 
فيها العالج النف�شي بن�شب وفرتات خمتلفة يحددها نوع املر�ض واملعالج. اإن جتربة علم 
النف�ض والطب النف�شي ت�شري اإىل اإن العالجات النف�شية الناجحة ذات املردود اليجابي 
ال�شايف هي التي تتناول جمموعة اإمرا�ض الع�شاب: كالقلق النف�شي، الكاآبة النفعالية، 
الرحام اأو اله�شترييا، احل�شر القهري)الو�شو�شة(، املخاوف املر�شية )الرهاب(، عدم 
التوافق العائلي، افتقاد الن�شجام اجلن�شي. كذلك ال�شطرابات النفعالية لدى الأطفال 
من تاأتاأة، خجل، �شل�ض البول، معاك�شة، مترد، عنف، هروب من املدر�شة، جنوح الأحداث، 

ثم النحرافات اجلن�شية واأمرا�ض ال�شخ�شية كالإدمان وال�شلوك الال اجتماعي...الخ. 
املري�ض الذي ي�شلح للعالج النف�شي:

للعالج  بها  امل�شابني  جميع  ي�شلح  ل  اآنفا،  املذكورة  النف�شية  الأمرا�ض  تلك  بني  من 
النف�شي. انتقاء املري�ض املنا�شب للعالج النف�شي هو باحلقيقة انتقاء املري�ض الذي يب�شر 
بنجاح العالج، واإل كانت النتيجة هدرا يف اجلهود والطاقات و�شعورا باخليبة والف�شل من 
قبل املري�ض واملعالج على ال�شواء، رغم اإن اأي عالج نف�شي غري م�شمون النجاح كبقية 
العالجات الطبية الأخرى. وجد بالتجربة اأي�شا اإن الذي ي�شتفيد من العالجات النف�شية 

اأكرث من غريه من املر�شى النف�شيني هو من تتوافر فيه ال�شروط العامة التالية: 

1ـ اأن ل يكون م�شابا باخلرف والنحطاط الذهني بحيث ل يفهم اأو ي�شتجيب ملتطلبات 
وتعليمات ومناق�شات العالج النف�شي. 

2ـ اأن يكون متمتعا بذكاء متو�شط يف الأقل، بثقافة منا�شبة ت�شاعده على التعبري عن نف�شه، 
على فهم احلوار وال�شتجابة له.

3ـ يف�شل اأن تكون م�شاكله يف اإطار الأمرا�ض الع�شابية ولي�شت )ذهانية(.
4ـ اأن يتعاون مع املعالج اثناء انعقاد جل�شات العالج ما ا�شتطاع  اإىل ذلك �شبيال. م�شاألة 
)التعاون( هذه قد تبدو امراأ بديهيا، لكننا نرى املري�ض )يقاوم( اأحيانا جمرى العالج ) 
ل�شعوريا( قد يعرقله ب�شبب قوة الكبت وعدم امليل للك�شف عن اإ�شرار �شخ�شية. كما انه 
قد تظهر حالت يجد فيها املري�ض نف�شه جمربا على العالج النف�شي. هي حالت نادرة 
لكنها حتدث فعال مثال: عندما تهدد الزوجة بعدم العي�ض مع زوجها )املري�ض( ما مل 
يعالج نف�شه وي�شلح من �شاأنه اأو العك�ض. عندما يخري القا�شي فردا متهما بني العقوبة اأو 

العالج النف�شي.
على اإن كل هذه املوا�شفات ل متنع اختيار واختبار اأي مري�ض كان، يف حالت خا�شة، من 
اأي عمر، من اأي ذكاء.. لنوع معني من العالجات النف�شية التي قد ت�شلح له �شخ�شيا. الذي 

يقرر ذلك هو املعالج النف�شي اأو الطبيب النف�شي.
املعالج النف�شي:

املعالج النف�شي psychotherapist  ل ي�شرتط فيه اأن يكون طبيبا بل اأي �شخ�ض 
النف�ض املر�شي  العام والجتماع وعلم  النف�ض  اأولية جامعية يف علم  ح�شل على درا�شة 
النف�شي  املعالج  اإىل كل ذلك. قد يكون  اإ�شافة  العالج  وال�شريري، ثم تخ�ش�ض يف فن 
بالأ�شل طبيبا نف�شيا psychiatrist  متخ�ش�شا يف فن العالج النف�شي... لذا فالعالج 
النف�شي درا�شة متخ�ش�شة لفنون واأ�شاليب اإدارة املناهج العالجية، اأما املوؤهالت الأولية 

الأ�شا�شية فهي اأما الطب النف�شي، اأو علوم النف�ض والرتبية والجتماع.
اأما  اأوًل،  الطب  درا�شة  يتطلب  النف�شي  الطب  يف  التخ�ش�ض  ان  ن�شيف  اأن  املفيد  من 
التخ�ش�ض يف العالج النف�شي فال يتطلب ذلك. اإل اأن املعالج النف�شي ل ي�شتطيع ممار�شة 
الطب النف�شي لأن ممار�شته ت�شتدعي غالبا القيام بالفح�ض الطبي وا�شتخدام عالجات 
اأخرى )من عقاقري وغريها( اأما الطبيب النف�شي فانه ميكن اأن يكون معاجلا نف�شيا كذلك 

اإذا تلقى التدريب اخلا�ض يف نوع اأو اأكرث من العالجات النف�شية. 
ل ميكن القول اإن الطبيب النف�شي هو اقدر من املعالج النف�شي )غري الطبيب(، لأن املقدرة 
تتعلق باملوهبة والرغبة واملهارة وال�شفات ال�شخ�شية، وكالهماـ الطبيب النف�شي واملعالج 

النف�شي ي�شكالن فريقا متعاونا ومتكامال يف كثري من الأحيان.  
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حولنا  من  املجتمع  باأفراد  عالقاتنا  ُتدير 
واعتقادات  ميول  من  �سادرة  �سخ�سية  اأحكام 
نعتربها اأولويات عند �سروعنا د ج�سور الثقة 
وتقوية الأوا�سر الإن�سانية، وقد تختلف هذه 
لكن  اآخر  اإىل  �سخ�س  من  والعتقادات  امليول 
الذي يجمعها هو القا�سم امل�سرتك الذي تثله 
املنطلقات  هذه  هي  فما  املتوازنة.  ال�سفات 
لالأحكام  مفاتيح  لنا  تثل  التي  ال�سفات  اأو 

ال�سخ�سية التي نطلقها على الآخرين؟
وهل تختلف هذه امل�شاألة من بيئة لأخرى؟ وما حمِددات 

هذه الأحكام التي تطغى على غريها؟
متثل  التي  ال�شفات  اأو  املنطلقات  عن  للحديث 
على  نطلقها  التي  ال�شخ�شية  لالأحكام  مفاتيح  لنا 
الآخرين، ينبغي اأن نعرف انه قد يقع اختالف وتناق�ض 
من ناحية التقييمات يف الأحكام بني النا�ض يف املجتمع 
بينهم،  مت�شابهة  وقائع  يخ�ض  فيما  �شيما  الواحد 
ن�شبة هذا الختالف  وترتفع  يتوافق منها،   ما  وقليال 
بح�شب خ�شو�شية خزين الذاكرة واأ�شلوب عمل العقل  
والزيادة  والتبديل  للتحريف  يتعر�ض  ما  كثريا  الذي 

والنق�شان، كما اإن هنالك عوامل مهمة نذكر منها:
ما  على  معتمدا  وتقييماته  اأحكامه  الفرد  1-ي�شدر 
لديه من معلومات ف�شال عن ميوله ودوافعه واأهدافه 

ومتبنياته ومبادئه وعقائده.
تلك  وتنا�شب  تخدم  التي  املعلومات  اأختيار  2-يتم 
التي  املعلومات  والعتقادات، ويجري حتا�شي  الغايات 

تناق�ض ذلك.
3- العقل الب�شري يتميز بقدرات كبرية، فعندما يتعامل 
مع الواقع يف حدود مفتوحة ل متناهية، فانه يعمل على 
ت�شكيل اأغلب ما يريد من الأفكار مانحا نف�شه الفر�شة 

لإعطاء املعاين التي يريدها.
4-تَدّخل العن�شر الذاتي وتغليب )الأنا( على العنا�شر 
الأخرى يعد عامال كبريا يف اإطالق الأحكام يف ق�شية 

ما.
التي  املوازنات  مفاتيح  ندرك  اأن  ن�شتطيع  هنا  من 
الأحكام  اإطالق  يف  ال�شخ�شية  منها  تنطلق  اأن  ينبغي 
بني  العالقة  و�شبط  بادراك  وذلك  الآخرين،  على 

خمزوناتها ودوافعها، كي ل يت�شرب اإليها ما ل يتوافق 
مع حقيقة احلكم و�شوابطه وتطابقه مع الواقع.

التفاعل مع املحيط الجتماعي
والدوافع   وامليول  الجتاهات  تتكون  اآخر،  جانب  ومن 
خلرباته  نتيجة  وتكون  ون�شجه  منوه  مع  الفرد  لدى 
الجتماعي  املحيطني  وبني  بينه  التفاعل  عن  الناجمة 
واملادي حوله، ويف جملة ما ت�شمه هذه اخلربات وتاأثري 
داخل  يعي�ض  نا�شئًا  يكون  حني  ال�شخ�ض  يف  الآخرين 
ويتفاعل  له  توفرها  التي  الرتبية  ويتلقى  الأ�شرة  بيئة 
الآخرين  مع  تفاعله  اىل  املو�شوع  يوؤول  وحني  معها، 
خارج حميطه الأ�شري ومع البيئة املادية وما فيها من 
موؤثرات طبيعية ومن موؤثرات �شنعها الإن�شان، وكذلك 
اجتماعية  موؤ�ش�شات  �شروط  مع  متفاعاًل  يكون  حني 

• الدكتورة حنان العبيدي/جامعة بغداد
مركز الدرا�شات الرتبوية والأبحاث النف�شية
الدكتورة حنان العبيدي/جامعة بغداد •
مركز الدرا�شات الرتبوية والأبحاث النف�شية

اأحكامنا على الآخرين 
كيف نطلقها؟

 لذا وج واملجتمعا هو الد�ستور الدائم حلياة االأفرا ن الكرراال
عنايتنا نحن امل�سلمني ا تن�سي ميولنا وااهاتنا الفرية واجلماعية 
االأعم   الر�سو )�سرية(  يف  املتمثل   والعد  احل يزان   باالقتدا
لكل  متكامال  منهجا  كانت  التي   )لوا  علي  ا )�سلى  مد 

م�سامني حياتنا املاية والروحية
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وال�شيا�شية  الدينية  واملوؤ�ش�شات  العمل  وموؤ�ش�شات  والنادي  املدر�شة  بينها  متعددة 
وغريها، وعندما يكون متفاعاًل مع و�شائل الإعالم والأتراب والآخرين يف حميطه 
الجتماعي خارج الأ�شرة اأو داخلها، كل هذه وتلك ت�شهر �شخ�شية املرء بالتجاه 

معني. 
ولعل مما ي�شاعد يف فهم الأثر الذي يرتك يف ال�شخ�ض )الطفل وال�شاب والكهل( 
ظروف البيت واملدر�شة واملجتمع اخلارجي، فانه ينزع اىل ما تنطوي عليه توجهات 
الأ�شرة با�شتمرار، وما تنطوي عليه اأهداف التعليم يف مراحله املتعددة، والأهداف 
التي تعمل من اأجلها املوؤ�ش�شات ال�شيا�شية وغريها وو�شائل الإعالم، وما توحي به 
�شروط العمل و املهنة، كل هذه البيئات تتفاعل فيما بينها، يف �شنع امليل واإطالق 
الحكام وكثريا ما تتناق�ض هذه البيئات يف م�شالة معينة فت�شع الفرد حتت طائلة 

املزاجية. 
ويتدخل املجتمع والبيئة ب�شكل كبري يف �شناعة احكامنا وذلك للت�شاوق مع مذاهبه 
ومنط معاي�شته وملا كان املرء ل يرى �شوى ق�شم من الواقع الجتماعي، ال انه يعلق 
عليه اأهمية قد تتجاوز حدوده احيانا، وكثريا ما يعمم املجتمع رايه على ال�شخا�ض 
او املجاميع مما يدعى بالراي ال�شائد )العام( في�شكل ذلك تاثريا كبريا يتجاوز 
حدود القناعات )ال�شخ�شية( التي هي الخرى حتتوي على عده ت�شنيفات: فهي 
تختلف من حيث ا�شاليب التفكري والت�شرف واتخاذ القرارات وامل�شاعر املتاأ�شلة 

والفريدة لكل �شخ�ض على حدة.
وان اأكرث املوؤثرات البيئية اأثرا هي العقائد الدينية واملذهبية لنها ل تخ�ض فردا 
بذاته او جمتمعا بعينه، بل متتد خطوطها اأفقيا بعالقة الإن�شان بالإن�شان يف جميع 
م�شامني حياته املدينية، وعموديا بعالقته باخلالق واإرادته وباملعاد واجلنة والنار.

حمِددات الأحكام ال�سخ�سية 
العقلية  امل�شامني  بني  التفاعل  يف  الأ�شخا�ض  لدى  الأحكام  اإطالق  يتاأثر  قد 
والعاطفية والإجرائية، واأكرثها بروزا هي بني اجلانب العقلي واجلانب العاطفي اأو 
)النفعايل(، ولكن عادة ما تكون الغلبة يف حالة )امليول( للجانب العاطفي، وتظهر 
هذه وا�شحة فيما يورده �شاحب احلكم حني يدفع اإىل ت�شويغ ميوله، يف حني تطلق 
)الأحكام( اأحيانا بالعتماد على اجلانب العقلي، مع النتباه اإىل تفاوت الأ�شخا�ض 

يف قوة اجلانبني العقلي والعاطفي.
التي  وامل�شاعر  العواطف  جمموعة  من  النفعالية  اأو  العاطفية  امل�شامني  وتتاألف 
تظهر لدى �شاحبها يف تعامله مع مو�شوع احلكم: اإنها تظهر يف حبه ذلك املو�شوع 
من  كثري  يف  الذاتية  م�شاحله  عليه  متليه  مبا  او  منه،  نفوره  يف  اأو  ما  درجة  من 

الأحيان.
اأما امل�شامني اأو املكونات الإجرائية فتتمثل يف نزوع �شاحبها اإىل القيام باأمناط من 
ال�شلوك تت�شل مبو�شوع احلكم وذلك حني تدعو احلاجة اإىل مثل ذلك الإجراء اأو 

يتوافر املوقف اأو املجال الذي يقع فيه ال�شخ�ض ومو�شوع ميله. 
وجه  لذا  واملجتمعات  الأفراد  حلياة  الدائم  الد�شتور  هو  الكرمي  القراآن  كان  وملا 
عنايتنا نحن امل�شلمني اإىل تن�شيق ميولنا واجتاهاتنا الفردية واجلماعية بالقتداء 
مبيزان احلق والعدل املتمثل يف )�شرية( الر�شول الأعظم حممد )�شلى اهلل عليه 
واآله( التي كانت منهجا متكامال لكل م�شامني حياتنا املادية والروحية، وهي اأف�شل 
املنطلقات اأو ال�شفات التي متثل لنا مفاتيح لالأحكام ال�شخ�شية التي نطلقها على 
الآخرين، فنلفت عنايتنا اإىل )الأ�شوة( يف اتخاذ الإجراء واإطالق احلكم يف قوله 
تعاىل: )لقد كان لكم يف ر�شول اهلل اأ�شوة ح�شنة ملن كان يرجو اهلل واليوم الآخر(. 
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والتجاذبات  الفكرية  التيارات  بداأت  الهجري  الثاين  القرن  بداية  يف 
الكالمية التي ل تّتفق مع العقيدة الإ�شالمية ت�شهد منّوًا �شريعًا، وتزايدًا 
كبريًا، وراحت تكت�شح عقول ال�شّذج من النا�ض، وتهّدد العقائد الإ�شالمية 
بالزيغ والنحراف، وذلك بفعل تو�ّشع رقعة امل�شلمني ـ ما ي�شمى بالفتوحات 
الإ�شالمية ـ ودخول اأقوام �شّتى طوعًا اأو كرهًا يف الدين احلنيف، ثّم اأعقبه 
تهلهل احلكومة الأموية وانهيارها، ون�شوء احلكومة العبا�شية الفتية التي كان 

جّل اهتمامها هو الق�شاء على خ�شومها الأمويني وتثبيت اأركان دولتها.
يف مثل هذه الأجواء النفتاحية وغياب الرقيب هّبْت على امل�شلمني عوا�شف 
من الأفكار املنحرفة، وظهرت �شيحات ال�شالل كت�شبيه اخلالق )تبارك 
الإن�شان،  من  الختيار  ت�شلب  التي  اجلربية  والفرقة  وجت�شيمه،  وتعاىل( 
ورجوع القوم اىل عبادة وتقدي�ض الفرد والأ�شنام، وراحت تنت�شر عقيدة 
ال�شالم(  )عليه  الباقر  الإمام  ا�شت�شهد  وقد  وغريها،  والثنوّية  التثليث 
م�شمومًا باأمر احلاكم الأموي ه�شام بن عبد امللك يف مطلع القرن الثاين 
�شنة 114 هجرية، فت�شّدى لالإمامة و�شّيه الإمام ال�شادق )عليه ال�شالم( 

لتكملة امل�شرية التي اختّطها الر�شول الأكرم )�شلى اهلل عليه واآله و�شّلم(.
 وكانت هذه املرحلة من اأ�شّد املراحل واأ�شعبها على الأئمة )عليهم ال�شالم(، 
فربز فيها الإمام ال�شادق )عليه ال�شالم( بروزًا وا�شحًا واأّدى دوره اأداًء تاّمًا 
م�شتغاًل كّل الفر�ض، فلهذا وغريه قد �شاع عن ال�شادق عليه ال�ّشالم من 
العلوم ما مل ت�شمح الظروف به ل�شواه من الأئمة، وهذه كتب احلديث والفقه 
والأخالق والحتجاج وغريها من كتب املعارف والعلوم تر�شدك اىل ما كان 

منه.
 وقد كتب عن رواته جملة من املوؤّلفني وذكروا اأن عددهم اأربعة اآلف اأو 
يزيدون، وكّلنا يعرف اأّن هذا الرقم كبري مقارنة بني نفو�ض امل�شلمني يف ذلك 
الوقت واليوم، فاإذا كانت الرواة عنه اأربعة اآلف فكم كانت الرواية؟ واإذا 
كان راو واحد يروي عنه ثالثني األف حديث فكم تكون رواية الباقني؟ وكم 

هي العلوم واملعارف التي اأ�شندت اليه؟
ولهذا كان انت�شاب املذهب اىل ا�شمه ال�شريف )عليه ال�شالم(، حتى يف 
عهده واأيامه، وهو القائل يف و�شاياه لأ�شحابه: )فاإّن الرجل منكم اذا ورع يف 
دينه و�شدَق احلديث واأّدى الأمانة وح�ّشن خلقه مع النا�ض قيل: هذا جعفرّي 
وي�شّرين ذلك، واإذا كان على غري ذلك دخل علّي بالوؤه وعاره وقيل: هذا 

اأدب جعفر(، الكايف: 5/636/2.
وهذه الن�شبة تزيدنا فخرًا واعتزازًا، ويف الوقت نف�شه ُتلزمنا وتوجب علينا 
اأن نحتذي حذو هذا الإمام الهمام ونقتدي باأدبه و�شريته املقّد�شة واأن نكون 

يف دائرة ر�شاه وح�شن ظّنه بنا، ل اأن نكون بالًء وعارًا عليه والعياذ باهلل. 

النت�ساب املقّد�س
ّية جلعفر ا

   عبد الرحمن الالمي
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• �شعر: 
احلاج ح�شني �شادق الكربالئي

�شعر: • �شعر: • �شعر: 

ا�سفِح ال�سفَح اجلميل
• طالب عبا�ض الظاهر

غالبًا ما تطرح مو�شوعة اللغة ال�شعرية حني تناول الق�شة الق�شرية 
اأو الرواية،وحتديدها كميزة اإ�شافية ي�شيد بها الناقد،وباملقابل من 
ذلك يذم انحدار الق�شيدة اإىل النرثية، �شواًء يف ال�شعر العمودي 
)الكال�شيكي( اأو ال�شعر احلديث )التفعيلة( واأخريًا يف ال�شعر املنثور 
)ق�شيدة النرث( مما قد يوحي باأن هناك لغتان منف�شلتان، اأحداهما 
لغة �شعرية والأخرى لغة نرثية،كاأمنا تلك ت�شتخدم لل�شعر،بينما هذه 
ل ت�شلح،وهو مال وجود له يف الواقع .. كون اللغة هي ذاتها اللغة يف 
ال�شعر اأم يف النرث، واإن بدت متوهجة بهذا وباهتة يف ذاك .. ولكن 
لي�شت مليزة بذات اللغة،كونها لي�شت حكرًا على ال�شاعر من دون الناثر 
اأو العك�ض، لأنها م�شاعة للجميع،ول ي�شح التفريق بينهما اأو عزلهما 
مـن حيث كونهما لغة متاألفة مـن عدد معلوم مـن احلروف،مما يعني 
..باأن املحتوى اللغوي للفظ،هو املعنى التجريدي له،وجر�ض الألفا

تعاي�ض  التي  والتجارب  وامل�شاهد  والظالل،  الإيقاع  ،هو  املو�شيقي 
املعنى  وجمموع  ال�شور،  الذكريات،وهي  الذاكرة،هي  يف   الألفا

التجريدي، والإيقاع املو�شيقي،والذكريات،هو املعنى ال�شعوري.
مـنه،حتى  التجريدي  املعنى  يعني  لفظًا،  العامل  ي�شتخدم  وحينما 
ي�شمـن و�شوح الدللة،وثبوتها كون املعنى التجريدي ثابت،ل يتغري 
ما بقت املعاجم اللغوية، وعندما ي�شتخدم الأديب ال�شاعر لفظًا،فانه 
التعبريية،  الطاقات  يروم ح�شد  ال�شعوري،لأنه  املعنى  يعني  بذلك 
اإرادته،  على  ال�شيطرة  ثم  ومن  املتلقي،  �شعور  على  لال�شتحواذ 
واملعنى ال�شعوري..حيث ميلك اجلر�ض والذكريات، يكون اقدر على 

ال�شيطرة وال�شتحواذ.
فاإذا كانت الكلمة هي اللبنة الأوىل التي تقوم عليها الأفكارفال�شعر 
لي�ض اإل هند�شة تلك اللبنات،وحتويلها اإىل ق�شور اأبهى مـن ق�شور 
الفا�شل  الفرق  كون  تعدو  ل  احلقيقة  اإن  وليلة..غري  ليلة  األف 
بالنرث..  خا�ٌض  والآخر  بال�شعر،  خا�ض  �شعور  يف  يكمـن  واحلا�شم 
وحيث اإن ال�شعر تعبري عن احلالت الفائقة يف كينونة الإن�شان، فانه 
يحتاج اأكرث مـن بقية فنون الأدب، ل�شدة يف التطابق والتنا�شق بني 

احلروف والكلمات واجلمل، مع احلالة ال�شعورية لل�شاعر يف اأدق 
حلظات التجلي، بيد اإن اللفظ ل يقدر مبفرده على اإيفاء الدللة،وبلوغ 
ذلك التفوقاإل مب�شاندة عدة دللت وهي:الدللة اللغوية،والدللة 
الإيقاعية،والدللة الت�شويرية،والدللة الظاللية - ول ي�شع املجال 
جانب  اأي  ت�شوير  يف  اللفظ  تق�شري  وكان  اأكرث-  للتف�شيل  هنا 
�شعوري ولي�ض تعبريي،باأية مفردة مـن هذه الدللتيحجب جزءًا 
النرثية،لذا فكل  اإىل  ينزله  الإيحاء كونه  مـن قيمتها، ومينعه من 
الكلمات بال ا�شتثناء اأدوات ال�شعر غري اإن الفن ال�شعري،هو الإك�شري 

ال�شحري الذي يحّول النحا�ض اإىل ذهب.

اأُْت�����������������������ُرِك ال��������ق��������اَل وق�����ي�����ْل 

ق����������وٌل  ��������������س�������������اَءَك  واإذا 

ف�����������ب�����������ذا ع��������������ّل��������������َم ط�����������ه

ق�����������ولٍ   ك�����������لَّ  ْق  ت���������������س�������د ل 

م�����ن�����اٌل ال�����ن�����ا������س ِ   َف������ِر�������س������ا 

ل���������������س�������اٌن َزلَّ  ����������������������ا  َُّر

��������������ْع ع������������ن م��������ق��������اٍل ف��������������رتفَّ

زوٍر ق�������������������وَل  وجت�����������ن�����������ْب 

اإمن������������������ا احل�������������������������اذُق م������ّن������ا 

وال�����������������ذي ُي������ع������م������ى ب����ج����ه����ٍل

اأدن���������ى ال������ع������ق������رِب  ل���������س����ع����ة ُ 

���ق���ى ي������ج������رُح ال�����ن�����ا������سَ َف���ُي�������سْ

ي������ن������ف������ُث احل���������ق���������َد ب����خ����ب����ٍث

ن������اه�������������س������ًا حل��������������َم  اأخ�������ي�������ِه

ف����اْه����ُج����ْر ال����ن����ا�����س ِ  ِل�����ِع�����ُي�����وِب 

وك�����������������الُم ال�������ط�������ي�������ِب ُح������ل������ٌو

����ٌن �������ْدُق ال�������ق�������وِل ُح���������سْ وَل���������������سِ

ث����ق����ي����ْل ِوْزٍر  ِم������������ن  َت�������ْن�������ج ُ

اجل���م���ي���ْل(  ���ْف���َح  ال�������سّ ���َف���ح ِ  )ف���ا����سْ

وب���������������ِه اأو�����������س����������ى اجل�����ل�����ي�����ْل

ال������دل������ي������ْل ف������ي������ه  جت������������ْد  مل 

امل���������س����ت����ح����ي����ْل اأق�������ا��������س�������ي  يف 

ق�����ت�����ي�����ْل اأرداَك  ث�����������م 

ف���������ي���������ه م�����������������������سٌ خل������ل������ي������ْل

م����������ن م�������������������راٍء ي���������س����ت����م����ي����ْل

ي����ن����ت����ق����ي ال���������������درَّ الأ�������س������ي������ْل

َي������ن������ُق������ُل ال��������ق��������وَل ال�������رذي�������ْل

����َت����ط����ي����ْل َي���������سْ  ٍ ل�����������س�����ان ِ ِم���������ن 

َدَم�������������ُه�������������ْم وْه��������������و ي���������س����ي����ْل

��������س�������اع�������اًل األ�����������������َف َف�����ت�����ي�����ْل

ن������ه�������������سَ ِذئ�����������������ٍب ل����ف���������س����ي����ْل

اإن�����������ه�����������ا ح����������م����������ٌل وب��������ي��������ْل

����ب����ي����ْل ����ْل���������سَ ال���������سّ َك������ُع������ي������ون ِ 

َم�������ث�������ِي�������ْل ُي����������دان����������ي����������ِه  ل 



ذك����راك اأف���ق وامل���دام���ع اأجن���ُم
مقلتي يف  �سحائب  عليك  �سّلت 
خواطري للبقيع  ت�سعى  واأتتك 
ور���س��ال��ة ً حم��م��ٍد  وح���يَّ  تتلوك 
فكيُدها �سانئيك  معاوُل  خ�سئت 
واإمنا ال�سريف  القرب  يهدموا  مل 
الإب��ا �سجَد  اأع��ت��اب��ه  على  ق��رٌب 
فجنٌة يفوح  و�سذى  الهدى  عبق 
م��ت��ه��ل��ٌل وذا  ه�����ذا  ف��م�����س��ِب��ٌح 
حممٍد و���س��ن��َو  الآل  ���س��ادق  ي��ا 

ما  بعلِم  اإل��ي��ك  اأوح���ى  وخ��زان��ة 
وِحكمٌة للعاط�سني  وم��ن��اه��ل 
فوجدته دمي  يف  يومك  خّلدُت 
فاجلوى املُعنا  القلب  واأبحثك 
اأنها ل��و  ���س��ب��اب��ة  اإل��ي��ك  اأ���س��ب��و 
بفكرنا امل�سق  الأل���ق  ي��وم��ك  ي��ا 
ف�ساأنُه اخللود  نحو  نرتقي  به 
غيبيًة جم����رة  ان����ت  ���س��ت��ظ��ل 
وَت������ُر اأج����ي����ال وان�����ت خم��ل��ٌد

حمرُم رحابك  يف  فجٌر  واحل��زن 
م�سرُم املحاجِر  يف  جمر  فالدمع 
تتقدُم م��واك��ب  احل����روف  زم���ُر 
ُتعِظُم اإل��ي��ك  ج���اءت  و���س��ع��رية 
ُم يق�سِ و�سيما  ذًل  نحرها  يف 
املتهدُم وزيفها  وال��ع��رو���س  ه��م 
زمزُم و  احلطيم  طاف  حولِه  من 
ينعُم وروح  َم���ل���ٌك  ظ��ّل��ه��ا  يف 
ي��ك��ل��ُم راح  هلل  وب����ذك����رك����م 
يف اخَللق ِ واخُللق ِ الهدى يتج�سم
ت��رتج��ُم ف��ع��ن��ه  ي���اأت���ي  م���ا  وىّل 
امللهم �سار  ال��و���س��اء  نهجك  ه��و 
وال��دُم ه��و  �سامخ  عظيٌم  ���س��رٌح 
ي���ه���زُم ل  دائ������ب  يف  م���ت���ج���دد 
تتحطُم اأ�سًى  ال�سم  على  �سبت 
ال�سلَُّم ن�����س��اء  مل���ا  ف��ك��ان  ح��ل��ٌم 
���س��واه مقدُم ���س��اأن الإل����ه ع��ل��ى 
اأعظُم ذاتك  الكون  كنِه  كل  من 
يتب�سُم امل��دى  ط��ول  على  ج��رٌح 

�سالُة الدموع
بذكرى ا�ست�سهاد الإمام جعفر ال�سادق)ع(

• �شعر: �شيف الذبحاوي 
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•اإعداد: حيدر مرت�شى

من بني العديد من املواقع املهتمة باأنواع الأ�شوات التي ت�شدر من 
الطبيعة هناك موقع مميز يتعر�ض لأ�شوات الأحوال اجلوية واأجواء 
الغابات والبحار واملناطق املختلفة بالإ�شافة اإىل جمموعة كبرية من 

اأ�شوات احليوانات والطيور وبيئتها. ف�شال عن اإمكانية املزج والتعديل 
بن�شب خمتلفة على مفردات الأ�شوات ال�شادرة والتحكم بها، مما 

يعطي اإمكانية تاأليف جمموعة من املقطوعات الرائعة ال�شادرة من 
الطبيعة دون اأية م�شتحدثات..

ومبا اأن اأ�شوات الطبيعة تعود بالإن�شان اإىل فطرته املبنية على امليل 
للهدوء والتفّكر فاإن الباحث عن هذه الأجواء �شيجد راحة وا�شرتخاء 
كبريين بعيدا عن �شو�شاء احل�شارة ال�شناعية. كل ذلك �شتجده يف 

 naturesoundsfor.me موقع

ي�شعى عامل اأملاين اإىل ا�شتك�شاف عامل 
النحل ب�شكل اأدق من خالل تطوير 

عني �شناعية متعددة الزوايا ت�شبه عني 
نحل الع�شل التي يبلغ جمال روؤيتها 300 

درجة، ورمبا �شاعدت هذه الأبحاث 
على تطوير طائرة دقيقة احلجم ذاتية 

احلركة بحجم النحلة. 
ويقول الفيزيائي الأملاين فولغانغ 

�شتورت�شل:"رغم �شغر حجم مخ النحلة 
اإل اأنها ترى العامل من زوايا عديدة وت�شتطيع ا�شتك�شافه ب�شكل مده�ض". وي�شعى �شتورت�شل 
الذي يعمل بجامعة بلفيلد الأملانية اإىل تطوير اآلة ذاتية احلركة �شغرية ت�شبه النحلة ميكن 

رووؤية العامل من خاللها، وهو ما �شي�شكل اإجنازا علميا هائال براأيه . 
ويرى �شتورت�شل باأن املهم يف ذلك هو اكت�شاف التوافق بني حركة النحلة وتعرفها على 

عاملها املحيط بها م�شيفا: "اإذا فهمنا ذلك ف�شيمكننا نقل هذا التوافق اإىل اأجهزة طريان 
�شغرية". 

و�شتكون ال�شتفادة الأ�شا�شية من الآلة التي يحلم بها �شتورت�شل يف الروؤية متعددة الزوايا 
للنحلة حيث يبلغ جمال روؤيتها 300 درجة، مما يجعلها ت�شتطيع روؤية ما يدور خلف ظهرها. 

يف هذا ال�شدد يقول �شتورت�شل:"بهذه الطريقة ميكن لالأجهزة الدقيقة ذاتية احلركة اأن 
تتفادى العوائق اأثناء حركتها يف غرف مغلقة، وهو ما ميكن اأن ي�شاعد على �شبيل املثال يف 

البحث عن مطمورين. 

ال�سندوق احل�سني
الأ�سود يف ا�سمه.. الربتقايل يف لونه
اأنها لي�شت اأحجية، بل هو مو�شوع حول ال�شندوق الذي غالبًا 
ما ن�شمع عنه عقب �شقوط الطائرات، وهو امل�شئول عن تقدمي 

الإجابة لت�شاوؤلت املحققني: ملاذا وكيف حتطمت الطائرة؟  
اإنه ال�شندوق الأ�شود والذي ي�شمى اأي�شًا بـ م�شجل معلومات 

الطائرة.. والذي يبدو ان ت�شميته ال�شوداء جاءت ب�شبب 
الكوارث اجلوية وحوادث حتطم الطائرات املرافقة لربوزه على 

م�شرح الحداث، اأو لأن م�شجالت املعلومات نف�شها تقع داخل 
تراكيب حم�شنة ومعتمة و�شوداء من الداخل لتمنع الت�شربات 

اخلارجية من تدمري �شريط الت�شجيل.. اأما لونه الربتقايل 
.فلرمبا جاء لتميزه عن باقي ا�شالء الطائرة املحطمة

يف منت�شف ال�شتينيات اأقرتح عامل الطريان ال�شرتايل ديفيد 
وارن جهاز لت�شجيل تفا�شيل رحالت الطريان وما يدور من 

حديث داخل مق�شورة القيادة، مل�شاعدة املحققني على معرفة 
اأ�شباب �شقوط الطائرة يف حال �شقوطها، اإل اأن �شلطات 

الطريان ال�شرتالية رف�شت الفكرة، لتتبناها �شلطة الطريان 
الربيطاين، التي با�شرت يف و�شع �شندوقني يف كل طائرة، الول 

وظيفته حفظ البيانات الرقمية والقيم الفيزيائية )الوقت، 
ال�شرعة، الجتاه(

واأما ال�شندوق الأ�شود الثاين فوظيفته ت�شجيل الأ�شوات 
)م�شاحنات، ا�شتنجاد، حوارات(

ت�شنع هذه الجهزة من هياكل متينة للغاية م�شنوعة من 
عن�شر التيتانيوم، التي تتحمل حرارة تفوق الـ )1000( درجة 

مئوية، و�شغًط على عمق 20000 قدم حتت البحر، وبهذا 
ميكن حفظ املعلومات ملدة 30 يوم، وميكن اأيجاد هذا ال�شندوق 
يف حال �شقوطه يف ماء البحر من خالل التقنية الر�شال امل�شماة 
بـ “بث غو�ض الذي يبداأ العمل اإذا ما غا�شت ال�شناديق يف املاء 

وتطلق اإ�شعارا فوق ال�شوتي للم�شاعدة يف العثور عليه”.

http://naturesoundsfor.me/Rainy-

 اأ�سوات الطبيعة بني يديك

على �ساكلة النحلة..
عني ترى يف كل الجتاهات
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ميكن القول اإن واحدة من اأكرب اللتبا�شات يف �شوق التلفزيون احلديث 
العر�ض  تقنيات  عامل  يف  الرئي�شيني  النوعني  بني  الت�شابه  ب�شبب  تاأتي 

بع�شها  �شد  املتناف�شة  ال�شا�شة  م�شطحة  التلفزيوين 
الكري�شتال  و�شا�شات  البالزما،  �شا�شة  هما:  البع�ض، 

نالحظ  اأن  ن�شتطيع  ل  كنا  واإن   ،)LCD( ال�شائل 
اإل  ال�شا�شتني.  كال  �شطح  على  الفروقات  من  الكثري 

اإن لكل منهما التكنولوجيا اخلا�شة به، ولكل منهما 
مميزاته عن الآخر.

و  البالزما”  “�شا�شات  بني  الرئي�شي  الفرق  اإن 
“الطريقة  ال�شائل” هو:  الكري�شتال  “�شا�شات 

التي يتم بها اإ�شاءة البك�شل”؟؟

بداية ما هو البك�سل؟
ال�شورة  عنا�شر  اأ�شغر  هو  البك�شل 

ــى �ــشــكــل نــقــطــة او  الــــذي يــكــون عــل
من  وجمــمــوعــة  �ــشــغــري،  م�شتطيل 

ثنائي  �ــشــطــح  )يف  الــبــكــ�ــشــالت 
وكلما  ال�شورة.  ت�شكل  الأبعاد( 

�شغرية  ــبــكــ�ــشــالت  ال كـــانـــت 
ال�شورة  تكون  كبرية  وبكثافة 
اأح�شن، حيث يحدد احلا�شوب 
ولونه  بك�شل  كل  اإ�شاءة  �شدة 

لتكوين ال�شورة الكلية، بالن�شبة 
يق�شم  البك�شل  فــاأن  امللونة  لل�شور 

اإىل اأجزاء اأ�شغر تعرف بال�شب-بك�شل 
“  .  sub pixels

كيف تعمل 

�سا�سات 

البالزما؟
يف هذا النوع من ال�شا�شات )البالزما( 

املواد  مع  البالزما(  )حالة  ت�شمى  حالة  يف  يكون  الــذي  الغاز  يتفاعل 
األوان  يوؤدي للح�شول على  الفو�شفورية يف كل وحدة بك�شل فرعية، مما 
م�شرقة و�شورة فائقة الو�شوح ون�شبة تباين مذهلة وفيديو اأكرث �شال�شة 

وو�شوح، ويت�شم باحلركة العالية.

التي  الأ�شود  اللون  درجات  وثراء  بعمق  البالزما  �شا�شات  تتميز  وكذلك 
اأ�شباب  اأحــد  هو  وهــذا  لــالألــوان  املذهلة  الدقة  على  عــالوة  بها،  تنفرد 
 LCD تف�شيل بع�ض امل�شتهلكني ل�شا�شات البالزما على ح�شاب اأجهزة
الريا�شية  الألعاب  م�شاهدة  عند 
تكرث  حيث  احلركة،  واأفــالم 
الإ�ــشــاءة  ذات  املــ�ــشــاهــد 

اخلافتة.
ويعتقد الكثري من اخلرباء 
هي  الــبــالزمــا  �شا�شات  اأن 
بالن�شبة  الأفــ�ــشــل  اخلـــيـــار 
حيث  املنزلية،  ال�شينما  لبيئات 
بزاوية  البالزما  �شا�شات  تتمتع 
اأجهزة  مــن  قــلــيــاًل  اأو�ــشــع  عــر�ــض 
ت�شتمتع  �ــشــوف  وبــذلــك   ،  LCD
كان  مهما  وم�شرقة  دقيقة  بــ�ــشــورة 

مو�شع جلو�شك بالغرفة.

ما هي �سا�سة LCD؟
اأجهزة  عــن  ــارة  عــب هــي   LCD “�شا�شات 
تلفزيون رقمية ذات بنية ثابتة من وحدات البك�شل. 
بك�شل فرعية  بك�شل على وحدات  وحتتوي كل وحدة 
ال�شورة  توليد  ويتم  والأزرق.  والأخ�شر  الأحمر  هي: 
عن  امل�شتوية  اللوحة  ذات   LCD عر�ض  �شا�شة  على 
طريق الإ�شاءة اخللفية وراء لوحة العر�ض. ومتر اإ�شارة 
ال�شورة عرب فلرت ا�شتقطابي حيث حتتوي كل وحدة بك�شل 
فرعية على كري�شتالت �شئيلة تقوم بتوليد م�شتويات 

خمتلفة من ال�شطوع”.
من  كبرًيا  قــدًرا  ا  اأي�شً  LCD �شا�شات  تقدم 
املتعددة  املقا�شات  فنطاق  املتنوعة.  اخلــيــارات 
على  احل�شول  يي�شر  مما  الأ�شعار  لتنوع  فر�شة  يتيح 
ت�شتخدم   LCD اأجهزة  ولأن  ينا�شب ميزانيتك.  الذي  اجلهاز 
عند  ال�شورة  تتال�شى  فلن  لل�شبط،  القابلة  اخللفية  الإ�ــشــاءة  تقنية 
عر�شها داخل حجرات اأكرث اإ�شاءة اأو بيئات ل ميكن التحكم باإ�شاءتها. 
بالن�شبة  رائع  لأداء  ا  اأي�شً ب�شكل خا�ض   LCD اأجهزة  ت�شميم  وقد مت 

لألعاب الفيديو والر�شومات اخلا�شة بالكمبيوتر.

العر�ض  تقنيات  عامل  يف  الرئي�شيني  النوعني  بني  الت�شابه  ب�شبب  تاأتي 
بع�شها  �شد  املتناف�شة  ال�شا�شة  م�شطحة  التلفزيوين 

الكري�شتال  و�شا�شات  البالزما،  �شا�شة  هما:  البع�ض، 
نالحظ  اأن  ن�شتطيع  ل  كنا  واإن   ،)LCD

اإل  ال�شا�شتني.  كال  �شطح  على  الفروقات  من  الكثري 
اإن لكل منهما التكنولوجيا اخلا�شة به، ولكل منهما 

مميزاته عن الآخر.
و  البالزما”  “�شا�شات  بني  الرئي�شي  الفرق  اإن 

“الطريقة  هو: ” هو: ” هو:  ال�شائل الكري�شتال  �شا�شات 
التي يتم بها اإ�شاءة البك�شل”؟؟

بداية ما هو البك�سل؟
ال�شورة  عنا�شر  اأ�شغر  هو  البك�شل 

ــى �ــشــكــل نــقــطــة او  الــــذي يــكــون عــل
من  وجمــمــوعــة  �ــشــغــري،  م�شتطيل 

ثنائي  �ــشــطــح  )يف  الــبــكــ�ــشــالت 
وكلما  ال�شورة.  ت�شكل  الأبعاد( 

�شغرية  ــبــكــ�ــشــالت  ال كـــانـــت 
ال�شورة  تكون  كبرية  وبكثافة 
اأح�شن، حيث يحدد احلا�شوب 
ولونه  بك�شل  كل  اإ�شاءة  �شدة 

لتكوين ال�شورة الكلية، بالن�شبة 
يق�شم  البك�شل  فــاأن  امللونة  لل�شور 

اإىل اأجزاء اأ�شغر تعرف بال�شب-بك�شل 
“  .  

اأ�شباب  اأحــد  هو  وهــذا  لــالألــوان  املذهلة  الدقة  على  عــالوة  بها،  تنفرد 
تف�شيل بع�ض امل�شتهلكني ل�شا�شات البالزما على ح�شاب اأجهزة 

الريا�شية  الألعاب  م�شاهدة  عند 
تكرث  حيث  احلركة،  واأفــالم 
الإ�ــشــاءة  ذات  املــ�ــشــاهــد 

اخلافتة.
ويعتقد الكثري من اخلرباء 
هي  الــبــالزمــا  �شا�شات  اأن 
بالن�شبة  الأفــ�ــشــل  اخلـــيـــار 
حيث  املنزلية،  ال�شينما  لبيئات 
بزاوية  البالزما  �شا�شات  تتمتع 
اأجهزة  مــن  قــلــيــاًل  اأو�ــشــع  عــر�ــض 
ت�شتمتع  �ــشــوف  وبــذلــك   ،  LCD
كان  مهما  وم�شرقة  دقيقة  بــ�ــشــورة 

مو�شع جلو�شك بالغرفة.

LCD ما هي �سا�سة
اأجهزة  عــن  ــارة  عــب هــي   LCD “�شا�شات 
تلفزيون رقمية ذات بنية ثابتة من وحدات البك�شل. 
بك�شل فرعية  بك�شل على وحدات  وحتتوي كل وحدة 
ال�شورة  توليد  ويتم  والأزرق.  والأخ�شر  الأحمر  هي: 
عن  امل�شتوية  اللوحة  ذات   LCD عر�ض  �شا�شة  على 
طريق الإ�شاءة اخللفية وراء لوحة العر�ض. ومتر اإ�شارة 
ال�شورة عرب فلرت ا�شتقطابي حيث حتتوي كل وحدة بك�شل 
فرعية على كري�شتالت �شئيلة تقوم بتوليد م�شتويات 

خمتلفة من ال�شطوع”.
LCD �شا�شات  تقدم 

املتعددة  املقا�شات  فنطاق  املتنوعة.  اخلــيــارات 
على  احل�شول  يي�شر  مما  الأ�شعار  لتنوع  فر�شة  يتيح 

 LCD تقنية
وتقنية البالزما
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تتباين الآراء ووجهات النظر حول ال�َشيب، فمنهم من يعتربه وقار، 
ومنهم من ميثل له ال�شيب نهاية املطاف )العمر(، ومنهم من يتعامل 

معه كتح�شيل حا�شل، ومنهم من يرف�ض فكرة تقّبله، وي�شعى اإىل اأعادة 
اأجماد ال�شباب.

ونحن الآن – باحلقيقة – ل يهمنا كل هذا، فلكل راأيه ولكل قناعته، ما 
نريده هنا هو راأي العلم يف ظاهرة ال�شيب، واأ�شبابها: 

ال�شعر يف اأ�شله اأبي�ض وما يعمل على ا�شطباغه بالألوان التي نعرفها هو 
ن�شاط اخلاليا امللونة )امل�شطلح النكليزي( املنتجة لل�شبغة امل�شماة 

)امليالنني( البنية اللون، وكون ال�شعر ا�شقرًا كان اأو داكنًا فهذا يرجع اإىل 
كمية امليالنني املنتجة وطريقة توزيعها، اأم كون ال�شعر مائاًل لالحمرار اأو 

اأحمرًا فهذا يعني اإن ال�شبغة تكون غنية بـ )احلديد(...
وبالرغم من وجود اأ�شباب عديدة تتعلق بال�شيب كالعوامل النف�شية 

والوراثية والتغذوية، اإل اأن اأبرزها هو ازدياد تركيز مادة بريوك�شيد 
الهيدروجني )H2O2( وت�شاعفها مع تقدم العمر، يف الوقت الذي 

ترتاجع فيه كفاءة اجل�شم يف التخل�ض من هذا املركب و حتويله اإىل ماء 
واأك�شجني، وهذا كله ما يوؤدي اإىل منع تكون مادة امليالنني التي تنتجها 

اخلاليا ال�شبغية.
اأما املواد الكيميائية فهي الأخرى التي ميكن اأن توؤثر تاأثريًا �شارًا على 

ال�شعر فمن الأدوية اإىل املبيدات احل�شرية وال�شامبو وكرميات ال�شعر اإىل 
التلوث البيئي وخملفات امل�شانع ودخان ال�شيارات.. كلها تعترب موؤثرات 

خارجية ميكن لها اأن توؤثر على اخلاليا امللونة وتقتلها. 
وداخليًا تعترب العوامل النف�شية امل�شتملة على التوتر الع�شبي وال�شغط 

واخلوف والقلق، بالإ�شافة اإىل بع�ض الأمرا�ض النف�شية تعد عوامل 
م�شاعدة على ابي�شا�ض ال�شعر.

وعلى الرغم من عدم وجود اأدلة حا�شمة على دور نق�ض الفيتامينات يف 
ظهور ال�شيب، اإل اأن الدرا�شات العلمية ت�شري اإىل ارتباط ال�شيب بنق�ض 

)ب( باأنواعه، بالإ�شافة اإىل وجود الفيتامني 
اأخرى �شرورية تدخل يف تكوين مادة عنا�شر 

امل�شوؤولة عن لون ال�شعر، ومن اأهمها امليالنني 
والنحا�ض وحام�ض الفوليك.احلديد 

ك�شفت درا�شة نف�شية حديثة اأن 
املخ م�شوؤول عن ظاهرة هو�ض 

الت�شوق اأو ما ُيعرف بحمى ال�شراء 
التي ت�شيب البع�ض، خا�شة 

الن�شاء.
واأظهرت الدرا�شة التي اأجراها 

معهد الدرا�شات الطبية يف 
العا�شمة الت�شيكية براغ اأن 

حمى ال�شراء تكرث لدى الن�شاء 
عرب تفاعالت يف ثالثة مراكز 

بالدماغ ينتج عنها قرار بال�شراء. 
وبح�شب الدرا�شة فاإن اخلطوة الأوىل عندما يقع الب�شر على ال�شلعة 

املثرية لالهتمام واملراد �شراوؤها فيبداأ املركز الذي يحدد ذلك باإفراز 
مادة كيميائية ت�شمى "دوبامني" هي امل�شوؤولة عن لفت النتباه. ثم يقوم 

مركز اآخر ي�شمى "اإين�شول" مبعرفة ال�شعر وقيمته املرتفعة التي ل تتنا�شب 
مع الإمكانيات املالية لتبداأ معركة �شامتة يف الدماغ بني القلق والرغبة 

بال�شراء. وعندها يتدخل مركز ثالث يف املخ ليقدم احللول الو�شطى عرب 
طرح معادلة متوازنة ومنا�شبة بني املركزين الأول والثاين لتتم بعدها 
عملية ال�شراء. يقول الطبيب النف�شي يرجي تيل املعروف يف العا�شمة 

براغ، اإن هذا الكت�شاف �شي�شاعد يف عمليات العالج يف هذا املجال خا�شة 
لدى �شريحة كبرية من الن�شاء يعانني من م�شاكل يف تبذير الأموال ملجرد 
دخولهن املتاجر ال�شهرية. غري اأنه عاد ليوؤكد اأنه مع هذا الكت�شاف فاإن 

طرح اأدوية يف هذا املجال �شي�شاعد يف العالج الكامل وبن�شبة كبرية، 
خا�شة مع قراءة التف�شريات وعملية حتديد املراكز التي يتم عربها طريقة 

امل�سروبات الغازية اإطفاٌء 
كاذٌب للظماأ

هَو�س الت�سّوق وم�سوؤولية 
املخ..

وا�ستعل الراأ�س �َسيبا..

•اإعداد: حيدر مرت�شى

)ب( باأنواعه، بالإ�شافة اإىل وجود الفيتامني 
اأخرى �شرورية تدخل يف تكوين مادة عنا�شر 

امل�شوؤولة عن لون ال�شعر، ومن اأهمها امليالنني 
والنحا�ض وحام�ض الفوليك.احلديد 

كاذٌب للظماأ
يعتقد الكثري من النا�ض اإن 

الإفراط يف تناول امل�شروبات 
الغازية يف اجلو احلار ميكن اأن 

يطفئ عط�شهم ويغنيهم عن 
املاء، واحلقيقة اأن امل�شروبات 

الغازية ترفع من م�شتوى 
�شكر الدم، مما يزيد من 

الإح�شا�ض بالعط�ض.
كما اأن كرثة فقدان املاء 

والأمالح يف الطق�ض احلار 
توؤدي اإىل ازدياد كثافة 

ولزوجة الدم وهذا بدوره 
يوؤدي اإىل الإ�شابة بتجلط 
الدم يف ال�شرايني التاجية 

و�شرايني املخ، ويزداد هذا اخلطر 
مع وجود ت�شلب يف ال�شرايني 
لدى مر�شى القلب وال�شكري، 

وكبار ال�شن، وتزداد ن�شبة 
حدوث هبوط القلب والذبحة 

ال�شدرية لديهم. 
وهنا تربز اأهمية �شرب املاء 

بكميات منا�شبة حتافظ على 
م�شتوى الأمالح يف اجل�شم 
دون اللجوء اإىل امل�شروبات 

الغازية التي توفر �شعورا 
باإطفاء الظماأ اإل اأنه يوؤدي 

لل�شرر على امل�شتوى البعيد.. 
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معظمنا يعرف اأنه بحاجة لـ )فيتامني D( من اأجل عظام قوية، ولكن الآن يبدو اأن 
هذه املواد الغذائية، اأو بالأحرى عدم وجودها، قد يلعب دورا يف الت�شبب باأمرا�ض 

مثل الربو، وال�شرطان، والكتئاب، والقلب وال�شكري وحتى زيادة الوزن. 
ترى ملاذا يعد فيتامني )D( احد اأهم العنا�شر الغذائية؟

Vitamin D and Your Bones

لتقوية العظام
ي�شاعد فيتامني د ج�شمك على امت�شا�ض الكال�شيوم من الغذاء، 

وبخالفه فاأن عظامك ممكن اأن ت�شبح ه�شة و�شعيفة، ففي البالغني 
ميكن اإن يوؤدي نق�ض فيتامني د اإىل تلف وه�شا�شة العظام. اأما الأطفال، 

فيمكن اأن يتجاوز الأمر اإىل حالت الك�شاح.
 Vitamin D for Heart

لقلبك وعقلك
انتبه، فانخفا�ض م�شتويات فيتامني د يف 

دمك لها اأثار تتجاوز عظامك، حيث 
اإن نق�ض فيتامني د ي�شبب م�شاكل يف 

القلب، وعلى الرغم من انه لي�ض 
من الوا�شح �شبب هذا التاأثري، اإل 
اأن الدرا�شات ت�شري اإىل اأن النا�ض 

الذين يتناولون فيتامني د على �شكل 
مكمالت غذائية )حبوب( هم اأقل 

عر�شة للوفاة بن�شبة 7% من اأولئك الذين ل 
يتناولون حبوب مكملة.

Blood Pressure and Vitamin D

�سغط الدم
احذر، فاجتماع �شغط الدم العايل مع نق�ض فيتامني د يف نف�ض ال�شخ�ض ميكن 
عف غريه من  اإن تكون لها اآثار مميتة له، حيث اأن احتمال اأ�شابته باأزمة قلبية �شُ

الأ�شخا�ض.
Vitamin D and Breast Cancer

فيتامني )د( و�سرطان الثدي
نق�ض فيتامني د يزيد من احتمال اإ�شابة الن�شاء ب�شرطان الثدي بن�شبة 94%، ح�شب 
اأحدى الدرا�شات، بينما ترتفع فر�شة موت امل�شابة ب�شرطان الثدي لت�شل اإىل %73 

يف الع�شر ال�شنوات الالحقة، ووفقًا لدرا�شة ن�شرت يف الدورية الأمريكية لل�شحة 
العامة )American Journal of Public Health( ميكن اأن يوؤدي نق�ض 

فيتامني )د( اإىل اآلف الوفيات املبكرة �شنويًا نتيجة الإ�شابة ب�شرطانات القولون، 
والثدي، واملبي�ض وغريها من اأنواع ال�شرطان.

Vitamin D and Depression

فيتامني )د( والكتئاب
مع اأنه لي�ض من الوا�شح كيف يرتبطان معًا، اإل اأن الدرا�شات ربطت بني انخفا�ض 
م�شتوى فيتامني د مع الكتئاب، واإن اأحدى التف�شريات املحتملة هو اأن عدم وجود 

فيتامني )د( يدفع بالغدة الدرقية لإنتاج الهرمون امل�شوؤول عن املزيد من الكتئاب.
Vitamin D and Weight Gain

فيتامني )د( وزيادة الوزن
تبداأ معظم الن�شاء بك�شب الوزن خ�شو�شًا بعد �شن الياأ�ض، حتى 

ي�شلن اإىل منت�شف 60 من اأعمارهن، والأدلة ت�شري اإىل اأن تناول 
ملحقات الفيتامنيD  والكال�شيوم ممكن اأن تبطئ من زيادة الوزن 

هذه.
Vitamin D and Children

فيتامني )د( والأطفال
ُتبني الأدلة اأن الأطفال الذين يح�شلون على فيتامني )د( مبقادير 

كافية، �شواء من ال�شم�ض اأو من املكمالت الغذائية، 
ممكن اأن تخف�ض من خماطر الإ�شابة بالداء 

ال�شكري من النوع الأول، وكذلك اأن 
نق�ض فيتامني د ممكن اأن يزيد من 

احتمال اإ�شابة الأطفال بالربو، 
وهو ما يزيد من دخولهم 

امل�شت�شفى للمعاجلة.
 Vitamin D Comes From

Skin

فيتامني )د( عندما يكون 
م�سدره اجللد.

يف عامل مثايل بالن�شبة لأ�شعة ال�شم�ض، 
ل داعي للقلق حول احل�شول على ما يكفي من 

فيتامني د، حيث ج�شمك ينتجه من تلقاء نف�شه، ولكن ال�شعة 
املوؤدية اإىل تكوين فيتامني د ميكن اأن توؤدي اأي�شًا اإىل الإ�شابة بال�شرطان واحلروق 

ال�شطحية للجلد، لذلك فاإن معظم اخلرباء ل يحبذون احل�شول على فيتامني د من 
اأ�شعة ال�شم�ض.

 Side Effects and safety

الآثار اجلانبية وخماطر ال�سالمة
فوائد فيتامني د ل تعني باأنك باأمان من الآثار اجلانبية، ففيتامني د هو فيتامني 

ذائب يف الدهون، وهذا يعني اأن ا�شتهالكه وتراكمه، قد ي�شبب اأعرا�ض �شمية يف 
اجل�شم، عك�ض فيتامني ج وغريها من الفيتامينات الذائبة يف املاء التي يكون 

تراكمها ميكن اأن ي�شتغرق �شهورًا اأو �شنوات قبل اأن يتم التو�شل اإىل م�شتويات �شامة.
Vitamin (D) .. And let the flu

تناَول فيتامني د.. ووّدع الأنفلونزا
درا�شة حديثة اأجريت يف فنلندا اأ�شارت اإىل اأن تناول مكمالت غذائية حتتوي على 

فيتامني د ب�شفة يومية ميكن اأن تقي الإ�شابة بنزلت برد خالل فرتة ال�شتاء، حيث 
اأ�شار الباحث اأيكا لك�شي يف حديثه لرويرت اأن فيتامني د ميكن اأن يلعب دورًا مهمًا 

يف تقوية جهاز املناعة �شد الكائنات امل�شببة لعدوى اجلهاز التنف�شي.

فيتامني دي املذهل.. كيف وملاذا؟
 D «The Wonder Vitamin»

انتبه، فانخفا�ض م�شتويات فيتامني د يف 
دمك لها اأثار تتجاوز عظامك، حيث 
اإن نق�ض فيتامني د ي�شبب م�شاكل يف 

الذين يتناولون فيتامني د على �شكل 
مكمالت غذائية )حبوب( هم اأقل 

% من اأولئك الذين ل 

Blood Pressure and Vitamin D

كافية، �شواء من ال�شم�ض اأو من املكمالت الغذائية، 
ممكن اأن تخف�ض من خماطر الإ�شابة بالداء 

ال�شكري من النوع الأول، وكذلك اأن 
نق�ض فيتامني د ممكن اأن يزيد من 

احتمال اإ�شابة الأطفال بالربو، 

Skin

فيتامني )د( عندما يكون 
م�سدره اجللد.

يف عامل مثايل بالن�شبة لأ�شعة ال�شم�ض، 
ل داعي للقلق حول احل�شول على ما يكفي من 

فيتامني د، حيث ج�شمك ينتجه من تلقاء نف�شه، ولكن ال�شعة 
املوؤدية اإىل تكوين فيتامني د ميكن اأن توؤدي اأي�شًا اإىل الإ�شابة بال�شرطان واحلروق 

كافية، �شواء من ال�شم�ض اأو من املكمالت الغذائية، 

انتبه، فانخفا�ض م�شتويات فيتامني د يف 

% من اأولئك الذين ل 

Blood Pressure and Vitamin D

كافية، �شواء من ال�شم�ض اأو من املكمالت الغذائية، 
ممكن اأن تخف�ض من خماطر الإ�شابة بالداء 

ال�شكري من النوع الأول، وكذلك اأن 
نق�ض فيتامني د ممكن اأن يزيد من 

فيتامني )د( عندما يكون 
م�سدره اجللد.

يف عامل مثايل بالن�شبة لأ�شعة ال�شم�ض، 
ل داعي للقلق حول احل�شول على ما يكفي من 

ميكن اإن يوؤدي نق�ض فيتامني د اإىل تلف وه�شا�شة العظام. اأما الأطفال، 
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كاظم  الدكتور  الت�شكيلي  الفنان  جتربة  متتلك 
خطابها  عقدين  مدى  على  نوّير 
اإح�شا�شاته  ورهافة  املتما�شك، 
املعاين  بني  وّحدت  التي 
والعنا�شر الفنية، فقد وجد 
الر�شم،  يف  نوير  الفنان 
حقبة  يف  ولغته  توازنه 
باملتغريات  متيزت 
الجتاهات  متعددة 
اختالف  حد 

القطيعة.
ب�شمت،  يعمل   
بعيدا عن اأ�شاليب 
ومل  الراديكالية، 
اأ�شلوبه  اإل  يخرت 
مبا  املتجدد،  ال�شمويل 
ينا�شب الثقافة الب�شرية 
للتلقي فهو �شديد 
ل�شلة  ا

باأ�شلوبه الذي ميثل ذاته يف كل جتربة من جتاربه 
الكثرية، وقد حافظ الفنان على عدد من جتاربه يف 
اأر�شيفه اخلا�ض، وهو يحرك طاقته لين�شر اأ�شعتها 

كما تفعل ال�شم�ض يف افق النهارات... 
ال�شا�شة  ت�شكل  التي  املتناظرة  اأ�شكاله  نوّير  وقدم 
يفك  ي�شتغل  فرتاه  الفال�شفة  عند  كما  الداخلية 
�شيئ   عنده  يوجد  ول  اأ�شرارها  ويفتح  طال�شمها 

ي�شمى �شدفة، فكل �شيء يتوافق مع كل �شيء.
يرى نوّير اأن الذكاء واخليال يف احلياة ل يبتكران 
�شيئا، فهما عنده كال�شيفرات، ودورهما لي�ض اإعادة 
وقد  الأ�شياء،  بني  امل�شافة  لتقليل  ولكن  البتكار 
ذلك  خالل  من  التحول  قوة  على  خياله  ا�شتحوذ 
و�شخو�شها  لوحاته  يعمل على  التجوال فهو �شائغ 

باحرتاف عال..
�شاكر  الرائد  الت�شكيلي  الفنان  طلبة  اأحد  ولأنه   
الواحد   البعد  اآل يا�شني رحمه اهلل �شاحب  ح�شن 
نراه مدر�شة خا�شة متفردة بالطال�شم والدللت، 
وكاأنه  ممتع  مدرو�ض  مترد  لوحاته  يف  ي�شتخدم 
بال  ت�شكيلية  باأ�شكال  لنا  ي�شفها  مبكعبات  يلعب 
املواد  با�شتخدام  اأقرانه  عن  مميز  فهو  نهاية، 
التي  وحتّولته  الإبداع  يف  اخلا�شة  وهويته  اخلام 

تخلق ت�شويقا..
نوّير يرى اأن الر�شم مثل احلب  يبداأ من خالل 

• اأجمد حميد الكعبي
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الفنان الت�سكيلي 
كاظم نوّير.. 
وقلق الإبداع
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العينني وي�شري يف ال�شعريات الق�شرية لفر�شاته 
يف  حتمل  بالروح  تنب�ض  لر�شائل  يحولها  التي 

�شطورها معاين احلب والفرح واحلزن والكرم. 
�شرية ذاتية: 

الدكتور كاظم نوير 
من مواليد الديوانية 1967

اأ�شتاذ م�شاعد/ كلية الفنون/ جامعة بابل/ ق�شم 
الفنون الت�شكيلية/ فرع الر�شم. 

كاتب يف النقد الت�شكيلي وله عدة بحوث جمالية
دكتوراه فل�شفة يف جماليات الر�شم احلديث: كلية 

الفنون/ جامعة بابل/2001، ماج�شتري يف تقنيات 
جامعة  الفنون/  كلية  الت�شكيلية:  الفنون  تدري�ض 

بغداد/ 1996
املعار�ض ال�شخ�شية: 

املعار�ض/  ،قاعة   1987 بابل  املعار�ض/  قاعة 
مركز   ،1989 بابل  املعار�ض/  ،قاعة  بابل 1988 
بغداد2000  اثر/  قاعة   -1998 بغداد  الفنون/ 
�شليم/  جواد  2004،قاعة  بريوت  كافيه/  ،�شتي 
ديال�ض  2004،متحف  العراقي  الفنان  موقع 

كا�شا�ض ريلي�ض/ جمهورية الدومنيكان 2004

�شارك يف الع�شرات من املعار�ض اجلماعية داخل 
العراق وخارجه.

اجلوائز التقديرية:
قاعة  الر�شم/  يف  الأوىل  �شليم  جواد  - جائزة 

اثر/ بغداد 1997 
جملة  الت�شكيلي/  النقد  يف  الأوىل  -اجلائزة 

ال�شدى/ الأمارات العربية املتحدة 
معار�ض  يف  التقديرية  ال�شهادات  من  والعديد 

وموؤ�ش�شات داخل العراق وخارجه
        

لوحةمن لوحات  الفنان الت�سكيلي �ساحب اأحمد وتظهر فيها ال�سنان�سيل الكربالئية  باألوانها وت�سكيالتها املختلفة
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يجيء ..
كب�سمٍة على ثغر  وردة 

مع نداوة الفجر..
فجر خال�ٍس لبد اآٍت..اآت

بغب�ٍس ف�سي..
يطلع من حمياه الطاهر

حني ي�سرق من بني جنبيه..
بريق فرٍح �ساحر
كده�سة الغابات..

حني يدهم ظلمتها احلالكة
 بزو �سوء القمر

• • •
جتيء و�ساًء 
يف نداوة فجٍر 
رمادي النكهة..

لكنه وردي املحتوى
عابق اأبدًا باأريج الع�سق..

والهوى العذري..
وحامل بالأمنيات اخل�سر

لربيع دائم الن�سرة..
ل انق�ساء لأيامه

ول �سيخوخة ل�سبابه
ي�سّع جماًل ملكوتيًا اأخاذًا

بعد ا�ستطالة اآماد النتظار
بال�سوق.. 

واحلرمان..
..و..و

والإنطفاء
• • •

يجيء مندفعًا من جدب احلياة
وت�سحر قلوب..

مل تعرف لذة هذا الع�سق 
من اأمله ويف ن�سبه

في�سري يف ن�سغ احلياة..
 من�سابًا.. 

ويفي�س زلًل كمياه العيون
عذبًا.. نديًا.. رقراقًا

وينهمر �سيل مطره
فتنتف�س الأنهار..

وترق�س جذًل اأ�سجار التني والزيتون
ويطلق املدى اأزاهريه

• • •
جتيء ك�سالة للفجر

تتو�ساأ اأرواح الأ�سياء ..
من نور حمياك النبوي 

ويغ�سل ج�سد الوجود
بر�ساب طهرك ..

كل اأدرانه
فرتّوي باحلب.. 

لهف حنني الأفئدة الولهى..
اأولئك الغرباء يف اأوطانهم 

وو�سط اأهليهم..
العابرون وهاد الغفلة

 مع تكبريات الفجر الأول
ل�سبح احلياة

• • •

القادم مع الغب�س 
• �شيف طالب
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اإّن عظمة الأ تقا�س بعظمائها وقادتها، واأّمة 
ل عظماء لها ول قادة، ل تاريخ لها ول ح�سارة، 

والأمة الإ�سالمية هي اأغنى الأ واأثراها بعظمائها 
وقادتها، فلديها من العظماء والقادة ما مل حتفل 

به اأّمة من الأ، وياأتي يف مقدمة هوؤلء وطليعتهم 
الر�سول الأكرم )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم( الذي 

بعثه اهلل هاديًا واإمامًا ومعلمًا وب�سريًا ونذيرًا 
ورحمة للعاملني، ثم من بعده خلفاوؤه املع�سومون 

واأو�سياوؤه الطاهرون )عليهم ال�سالم(.

ال�سالم عليك يا اأبا عبداهلل جعفر بن حممد 
يوم ُولدَت ويوم ا�ست�سهدَت ويوم ُتبعُث حّيًا



جمـــــــلـــــــة
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