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ر قال : رَ قال اأبو عبداهلل عليه  ل بن ُعمرَ ة ، عن املف�سَّ قرَ درَ ثني اأبو الف�سل ، عن ابن �سرَ ثني احل�سني بن حمّمد بن عاِمر ، عن معّلى بن حمّمد الب�سرّي قال : حدَّ حدَّ
يهات ، قد لزموا واهلل املوؤمنني حّتى اأّنهم  يهات هرَ ال�سالم : كاأيّن باملالئكة واهلِل قد ازدحموا املوؤمنني على قرب احل�سني عليه ال�سالم ، قال: قلت فيرتاوؤون له ؟ قال : هرَ
اُمهم املالئكة ، ل ي�ساأل اهللرَ عبٌد حاجًة ِمن حوائج  ة ؛ وُخدَّ ًة ِمن طعام اجلنَّ �سيَّ ًة وعرَ ار احل�سني عليه ال�سالم ُغْدورَ ليرَم�سحون وجوههم باأيديهم ، قال : وينّزل اهلل على ُزوَّ

ْت عليه  ِربرَ عرَ وقد �سُ رير ِمن نور قد ُو�سِ م �سّيدي  قال: كاأيّن ب�سرَ عرَ ل اأزيدك؟ قلت : نرَ رامة ، قال يل : يا مف�سّ نيا والآخرة اإّل اأعطاها اإّياه ، قال: قلت : هذه واهلل الكرَ الد
�سراء ، وكاأيّن باملوؤمنني يزورونه و ي�سّلمون  وله ت�سعون األف قّبة خرَ رير وحرَ مراء ُمكلَّلرَة باجلواهر ، وكاأيّن باحل�سني عليه ال�سالم جال�س على ذلك ال�سَّ ٌة ِمن ياقوتٍة حرَ ُقبَّ
نيا والآخرة اإّل ق�سيتها لكم ، فيكون  وائج الد ْدمُت ، فهذا يوم ل ت�ساألوين حاجًة ِمن حرَ هرَ طرَ لوين فطال ما ُاوذيتم وُذللتم وا�سْ لَّ لهم : اأوليائي �سرَ جرَ ورَ زَّ عليه ، فيقول اهلل عرَ

 َك ُمنتهاهار رامة الَّتي ل انق�ساء لها ، ول ُيْدررَ اأكلهم و�سربهم يف اجلّنة ، فهذه واهلل الكرَ
كامل الزيارات ) �س 147 (

عليه ال�شالم ف�شل زيارة احل�شني



• بقلم:رئي�س التحرير

يف املا�شي
ما كان لإعالمييّ ٍاأن ُيقَتْل

ْل كاَن ُيَبجَّ
ُق بالأو�شمِة..  كان ُيَطوَّ
وب�شتى الألقاب ُيَكلَّْل..

كاَن اأداًة
بوقًا ل َينِطُق اإل

ل حني ُيقوَّ
• • •

اأما اليوم
بع�ُس الإعالم غدا حرًا

ينطق جهرًا 
لكنه يف نف�س الوقِت..

 يحفر قربًا
مليّا ُيعلي من هو عاٍل

ويقول بحق الأ�شفل اأ�شفْل
• • •

بع�س الإعالم غدا �شوتًا 
ي�شدح باحلقِّ ول َيقَبْل

اأن ي�شمَت اأو  يتبدْل
وغدا �شيفًا

 يقطع اآماًل للُجهَّْل
• • •

بع�س الإعالم غدا نورًا 
كح�شنٍي اأو  زينْب 

يجلي الظلمَة .. َيف�شُح عقرْب
�شامي املبداأ  ل ير�شى 
ْل  اأن يرتاجع اأو  يتنزيّ
ما دام هناك المات 

وعذابات
واأنا�س ترجو.. تتاأمْل

يوما اأف�شل
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رقم اليداع يف دار الكتب والوثائق 

 ل�شنة  الوطنية يف بغداد
معتمدة لدى نقابة ال�شحفيني العراقيني

 بالرقم  ل�شنة  م.
      مطبعة دار ال�شياء

الق�شم الثاين م�شادر الهجوم على الدار

دعا ممثل املرجعية الدينية يف كربالء املقد�سة وخطيب اجلمعة 
يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف القوات الأمنية العراقية اإىل...

تتجلى مظاهر العّزة يوم الطف باأبهى �سورها 
يف خطابات الإمام احل�سني)عليه ال�سالم( واأول 
خطاب وت�سريح ظهر من المام ...

ة يف مدر�شة كربالء مظاهر العزيّ

بنت النبوة والإمامة وحفيدة �سيدة الن�ساء، عاملة عابدة 
حمدثة منَّ عليها اهلل اأن جعلها يف ذرية الطاهرين

ال�شيدة فاطمة املع�شومة.. 
�شاهد على تاريخ مظلم

كنا قد وعدنا قراءنا الكرام بن�سر الأحاديث الكثرية 
املتعلقة بحادثة الدار مع م�سادرها وب�سبب كرثتها مت 
اخت�سار الكثري منها
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نعي�س هذه الأيام ذكرى ولدة عامِل اآل البيت عليهم ال�سالم والذي 
ُعرف بغريب طو�س، ومما تعنيه الغربة لدى مولنا الإمام علي بن 
مو�سى الر�سا عليه ال�سالم، اأنها غربة النف�س عن الأطهار والأخيار 

وامل�سطفني الأبرار واملوالني املخل�سني الطيبني..
لقد ُفر�ست الغربة على اإمامنا والبتعاد عن م�سهِد جده امل�سطفى 
�سلى اهلل عليه واآله، لكن تاألق جنم اآل البيت عليهم ال�سالم بعطائه 
وت�سحياته، وتاأثريه يف كل الواقع الإن�ساين العام والإ�سالمي هو 
حقيقة ل ريب فيها، فقد مالأ اأركان الدولة الإ�سالمية بعلمه وخلقه 
وحكمته البالغة ومواقفه الر�سالية اجلليلة �سد الطغيان وال�ستبداد 
والف�ساد ال�سيا�سي والأخالقي ورفع اأركان الإ�سالم من جديد بعد 
اأن حاول بنو العبا�س الق�ساء على النور الإمامي، واأراد اهلل اأن يتم 

نوره باإ�سعاع نور الإمام الر�سا عليه ال�سالم. 
الر�سا عليه ال�سالم ب�سعة النبي �سلى اهلل عليه واآله ومو�سع اأ�سرار 
وعلوم اأهل البيت عليهم ال�سالم لأن مو�سعه يف ال�سل�سلة الطاهرة 
الولئي،  وامل�سمون  الإ�سالمي  الزمن  يف  جدا  ثقيل  املع�سومة 
فالدار�س ل�سريته يلتم�س حقائق اإ�سالمية ومعجزات تنطق بدور 
الإمام املحوري يف املتغري الإ�سالمي، وخ�سو�سيته عليه ال�سالم اأنه 
جمع الإ�سالم جغرافية وفكرًا ومدار�سًا، واأف�سح عن اأمور الإمامة 
يف وقتها الع�سيب، وكان قد اكت�سب علوم اأجداده عليهم ال�سالة 
وال�سالم فرّتبرَ مبواقفه بنود وحقائق الإمامة رغم كل ال�سطهاد، 

فعا�س اأزمة اأجداده كلها حتى انتهت ولية العهد اإليه.
ال�سالم هي  عليهم  البيت  اأهل  الولية عند  اإن  الرغم من  وعلى 
اأرفع  اأنهم  اإل  اإلهي �سّنُه رب العزة منذ بدء اخلليقة،  ا�ستحقاق 
عن الدنيا وحطامها، اإذ كان يدرك متاما ما وراء عر�س املاأمون 
ونلحظ ذلك يف حادثة طلب املاأمون من الإمام عليه ال�سالم اأن يوؤم 
النا�س يف �سالة العيد فخرج عليه ال�سالم بروح وروحانية �سالة 
دًا �سنة النبي الأكرم �سلى اهلل عليه واآله -ل كما يخرج  العيد جم�ِسّ
بنو العبا�س واأ�سياعهم- واتبعه يف ذلك كل �سيعته فاأجه�س النا�س 

بالبكاء، فطلب املاأمون منه العودة لبيته...
ال�سالم عليك يا عامِل اأهل البيت عليهم اأف�سل ال�سالة وال�سالم 
يوم ولدت، ويوم ا�ست�سهدت ويوم ُتبعث حيًا لتطلب من رب العزة 
العدل والإن�ساف مّمن لقيت على اأيديهم الظلم والغدر واجلور..

واأخريًا فاإن هذه الثوابت والنماذج العطرة من ال�سرية الإمامية 
متلي علينا م�سوؤولية اإ�سافية يف اأن نكون على قدر التحديات التي 
ونواجه  والإن�ساف،  والعدل  ب�سفات اخلري  نتحلى  واأن  بها  منر 
بح�سب  نكون  لكي  قوته،  بلغت  مهما  والنحراف  والف�ساد  الغنب 

ينًا عليهم..  ينًا لهم ل �سرَ و�سية اأئمتنا الأطهار زرَ

نعي�س هذه الأيام ذكرى ولدة عامِل اآل البيت عليهم ال�سالم والذي هذا العدد
ُعرف بغريب طو�س، ومما تعنيه الغربة لدى مولنا الإمام علي بن 
نعي�س هذه الأيام ذكرى ولدة عامِل اآل البيت عليهم ال�سالم والذي 
ُعرف بغريب طو�س، ومما تعنيه الغربة لدى مولنا الإمام علي بن 
نعي�س هذه الأيام ذكرى ولدة عامِل اآل البيت عليهم ال�سالم والذي 

مو�سى الر�سا عليه ال�سالم، اأنها غربة النف�س عن الأطهار والأخيار 

   الإمام الر�شا
�شالبة الإميان
 يف زمن الغربة

 الإمام الر�شا الإمام الر�شا
�شالبة الإميان
 يف زمن الغربة

م�شائل �شرعية     

اإن كان يف ذمة �سخ�س لآخر دين ونحوه بالعملة ال�سابقة 
)ال�سوي�سرية( فباأي قيمة يتم الت�سديد حاليا؟

ما زلنا نئد البنات

بلغت املراأة يف نهاية عهد الر�سول حممد )�سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم( اأعلى واأرقى مراتب العّز والوقار، ومل يكن ما 

جاء يف �سورة )الن�ساء( 

اأثرت به مظلومية الزهراء )عليها ال�سالم(فقاده ذلك 
اىل البحث عن احلقيقة فلم يطق مرارتها وترباأ من 

مرتكبيها، 

بح وهداية

ذوو القربى، والأرحام، والع�سرية، والقوم، كلمات وردْت يف 
القراآن الكرمي يف موا�سع عديدة وقد اأمرنا اهلل )تبارك 

وتعاىل( اأن نعطيها حّقها

ذوو القربى، والأرحام، والع�سرية، والقوم، كلمات وردْت يف 

 اأين اأنت من  �شلة الرحم

قد علي اإحدى عينيه وهو ميار�س الهواية املف�سلة  قبل عامني فرَ
له ولأقرانه وهي اللعب بالألعاب النارية خالل زيارة ...

الألعاب الناري�ة.. 

عام  �سيف  انطلقت يف  ال�سالم  عليه  احل�سني  اأن�سار  �سبكة 
من  املوؤمن  ال�سباب  من  جمموعة  مببادرة  ميالدي،   2000

خمتلف البالد الإ�سالمية اأبرزها العراق
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ال�سيعي  ال��وق��ف  دي��وان  رئي�س  دع��ا    
باجتاه  التحرك  اىل  احليدري  �سالح 
اعمال  لإيقاف  ال�سيا�سية  احلوا�سن 
م���ا و���س��ف��ه��ا ب��امل��ج��ام��ي��ع الره��اب��ي��ة 
ال�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف  واملتطرفة" 
ال�سالم  اىل  ت�سيء  والتي  الو���س��ط، 

العامل. يف 
الرهاب  تبعية  اىل  �سماحته  واأاأ�سار   
اية  على  ل يح�سبون  هولء  ان  قائال: 

ال�سالمية.   الطوائف  من  طائفة 

رئي�س ديوان الوقف 
ال�شيعي يدعو لإيقاف 

اأعمال الإرهاب

اأقام مكتب املفت�س العام يف ديوان الوقف ال�سيعي ندوة 
تثقيفية ملوظفي دوائر ومديريات الديوان حول التوعية 

بال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد  .
واأو�سح م�سدر بالديوان ان الندوة اأقيمت يف حمافظة 
املهند�س  كربالء  حمافظ  بح�سور  املقد�سة  كربالء 
اآمال الدين الهر والدكتور علي اخلطيب نائب رئي�س 
الديوان و املفت�س العام لديوان الوقف ال�سيعي الدكتور 
جعفر �سادق وعدد من ال�سادة امل�سوؤولني املحليني يف 

املحافظة .

لتعريف  هو   الندوة  من  الغاية  ان  امل�سدر  واأ�ساف 
امل�ساركني فيها معرفة كاملة بالقوانني النافذة والتي 
واأهمية  والإداري  املايل  الف�ساد  حماربة  على  ن�ست 
م�ساركة املوظفني بتنفيذ الإ�سرتاتيجية الوطنية ، موؤكدا 
ان  الدكتور جعفر �سادق حمودي  قال يف كلمة افتتاح 
الندوة ان من اأوىل مهمات الإن�سانية حماربة الف�ساد 
التحديات  من  كونه  عن  ف�سال  �سرعية  مهمة  كونه 
احل�سارية . واأ�ساف ان حماربة الف�ساد تتم عن طريق 
يف  والإداري  القانوين  والوعي  النزاهة  ثقافة  تر�سيخ 

موؤ�س�سات الدولة ،داعيا اىل عدم ال�سكوت عن اأي ف�ساد 
 .

الف�ساد  ملحاربة  وطنية  �سرتاتيجية  ان هناك  واأو�سح 
ا�ستنادا اىل الفقرة الأوىل من املادة اخلام�سة لتفاقية 
العراق  عليها  �سادق  التي  لعام 2003  املتحدة  الأمم 
بالقانون 35 ل�سنة  2007 .واكد الدكتور جعفر ان �سماحة 
ال�سيد رئي�س الديوان اعتمد �سرتاتيجية للنهو�س بكفاءة 
الأداء ومكافحة الظواهر ال�سلبية وعلى العاملني جميعًا 

تنفيذها لالرتقاء مبنجزات الديوان 

ديوان الوقف ال�شيعي
ينظم ندوة تثقيفية ملحاربة الف�شاد وتر�شيخ ال�شفافية

دائرة العالقات والإعالم الإ�سالمي

وتنظيم  باإقامة  ال�سيعي  الوقف  ديوان  ي�ستمر 
والفنية  الإدارية  للكوادر  التدريبية  الدورات 

ملنت�سبي دوائره يف بغداد واملحافظات . 
واأو�سح م�سدر بالديوان ان ق�سم اإدارة املوارد 
الب�سرية يعمل من اأجل  بناء وتطوير القدرات 
بالتخ�س�سات  الديوان  يف  للموظفني  املتاحة 

الإدارية واملالية وبرامج احلا�سوب.
 ولفت امل�سدر اىل ان  ق�سم اإدارة املوارد الب�سرية  
يف  الديوان  ملوظفي  تدريبية  دورات  �سبع  اأقام 
الخت�سا�سات  ومبختلف  واملحافظات  بغداد 
هذه  وان  خمت�سون  اأ�ساتذة  فيها  وحا�سر 

الدورات التي يقيمها الق�سم  تاأتي �سمن خطة 
ديوان الوقف ال�سيعي لعام 2010 . 

واأ�ساف: كما متت امل�ساركة يف دورات تدريبية 
لال�ست�سارات  الوطني  املركز  اأقامها  خارجية 
التخطيط،  لوزارة  التابع  الإداري  والتطوير 
وامل�ساركة اي�سًا يف الدورات التدريبية التي تقام 
التعليم  لوزارة  التابعة  العراقية  اجلامعات  يف 

العايل والبحث العلمي. 
الدورات  هذه  من  امل�ستفيدين  جمموع  وبلغ 
يف  الديوان  دوائر  جميع  من  م�ساركا   )352(

بغداد واملحافظات .

الوقف ال�شيعي م�شتمر باإقامة الدورات التدريبية 
ملختلف الخت�شا�شات
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اف��ت��ت��ح��ت م��دي��ري��ة ال��وق��ف ال�����س��ي��ع��ي يف 
)عليها  الزهراء  جامع  دي��اىل   حمافظة 
مت  اإن  بعد  ق��زان��ي��ة   ناحية  يف  ال�����س��الم( 

بناءه  مببلغ )162( مليون دينار ،
دياىل  يف  ال�سيعي  الوقف  مدير  واأو���س��ح 
اأجنز  اجلامع  اإن  خ�سري  يا�سني  �سعدون 
و�سيانة  ب��ن��اء  خ��ط��ة  ���س��م��ن  ف��ي��ه  ال��ع��م��ل 

يقوم  ال���ت���ي  واحل�����س��ي��ن��ي��ات  اجل����وام����ع 
عموم  يف  ال�سيعي  الوقف  ديوان  بتنفيذها 
املوؤ�س�سات  هذه  عانته  ملا  نظرا  املحافظة 
من  مق�سود  وتهمي�س  متعمد  اإهمال  من 
عمليات  اإىل  وتعر�سها  ال�سابق  النظام 
الوقف  ديوان  اإن   اإىل  ، م�سريا  اإرهابية  
والدرا�سات  اخلطط  و�سع  قد  ال�سيعي  

واحل�سينيات  امل�ساجد  وتاأهيل  ل�سيانة 
املحافظة. يف 

ناحية  منطقة  اأهايل  اإن  خ�سري  واأ�ساف 
�سعادتهم  عن  عربوا  املعلة  قزانية/قرية 
على  ال�سيعي  ال��وق��ف  ل��دي��وان  و�سكرهم 
اإع��الء  �سبيل  يف  ال��ع��ب��ادة  ل���دور  رع��اي��ت��ه 
 . الإ�سالمية  املبادئ  وتر�سيخ  احلق  كلمة 

الوقف  ديوان  رئي�س  ال�سيد  �سماحة  برعاية 
ال�سيعي اقيم يف ق�ساء طوزخورماتو امل�سابقة 
القراآنية الأوىل حلفظ وتالوة القران الكرمي 

يف منتدى ال�سباب والريا�سة  ،
مدير  ع�سكر  كاظم  عمار  ال�سيد  ذلك  ذكر 
ان  واأ�ساف  الق�ساء   يف  ال�سيعي  الوقف 
�سمن  تاأتي  والتي  امل�سابقة  هذه  من  الهدف 
هو   2010 لعام  الثقافية  الديوان  خطة 
اأو�ساط  يف  والثقايف  الديني  الوعي  لرت�سيخ 
املجتمع م�سريًا اىل ان امل�سابقة �سملت حفظ 
وباإ�سراف  الكرمي  القراآن  وتف�سري  وتالوة 

اأ�ساتذة خمت�سني   . 

   الوقف ال�شيعي يفتتح جامع الزهراء
يف ناحية قزانية حافظة دياىل

الوقف ال�شيعي يف طوزخورماتو
 يقيم امل�شابقة القراآنية الأوىل 
حلف وتالوة القراآن الكرمي  احت�سنت مديرية الوقف ال�سيعي يف بابل فعاليات 

احلفظ  يف  ال�سابعة  الوطنية  القراآنية  امل�سابقة 
ال�سوؤون  دائرة  تقيمها  والتي  والتف�سري  والتالوة 
للتبليغ  املحراب  �سهيد  موؤ�س�سة  يف  القراآنية 

الإ�سالمي ،
اأقيمت  امل�سابقة  اإن  الديوان  يف  م�سدر  واأو�سح 
مب�ساركة ع�سرات من احلفاظ والقراء واملف�سرين 
امل�سابقات  يف  املتقدمة  املراتب  على  احلائزين 
�سادقة  واأنفا�س  اإميانية  اأجواء  و�سط  التمهيدية 
وح�سور جماهريي كبري ،  م�سريًا اإىل اإن فعاليات 
والتالوة  احلفظ  يف  ال�سابعة  الوطنية  امل�سابقة 
والتف�سري �ست�ستمر ملدة اأ�سبوع ، واأ�ساف اإن حفل 
لكل  قيمة  كلمات  اإلقاء   ت�سمن  امل�سابقة  افتتاح 

العراقي  الإ�سالمي  الأعلى  املجل�س  رئي�س  من 
ال�سيد عمار احلكيم وممثل رئي�س ديوان الوقف 
ال�سيعي ال�سيد عمار املو�سوي ،مبينا اإن امل�سوؤولني 
على تنظيم هذه امل�سابقة قد اأ�سادوا بدور الوقف 
مديرية  ول�سيما  الكبري  �سكرهم  وابدوا  ال�سيعي 
الوقف ال�سيعي يف بابل لفتا اإىل ح�سور عدد من 
ال�سخ�سيات حفل الفتتاح من بينها ال�سيد رئي�س 
جمل�س حمافظة بابل الأ�ستاذ كاظم جميد تومان 
وعدد من اأع�ساء الربملان العراقي عن حمافظة 
لعلوم  الوطني  املركز  مدير  اىل  ا�سافة  بابل 
القراآن والرتاث الإقرائي يف ديوان الوقف ال�سيعي 
ال�سيد عادل الكناين وال�سيد مدير الوقف يف بابل 

املهند�س احمد العبيدي .

الوقف ال�شيعي يف بابل يحت�شن امل�شابقة القراآنية 
الوطنية ال�شابعة

الرو�شة احل�شينية ذوالقعدة  1431ه�



العتبة العلوية املقد�شة 
ت�شتعد لبناء �شحن 

 عليها ال�شالمفاطمة الزهراء

تعط ال�شحن ال�شريف..خطوة اأخرى ييّزة

 عالء املرعبي 

املقد�سة  العلوية  العتبة  يف  الهند�سية  ال�سوؤن  ق�سم  م�سوؤول  اعلن 
املهند�س مظفر حمبوبة عن اكمال كافة الجراءات واملخططات للمبا�سرة ببناء 
الف مرت مربع  ال�سالم على م�ساحة ت�سل اىل 56  الزهراء عليها  �سحن فاطمة 

غرب العتبة .
وقال حمبوبة )متت املوافقة النهائية على النموذج الخري ملخطط �سحن فاطمة 
الزهراء )عليها ال�سالم( بعد مروره بعدة مراحل و�سلت اىل 15 منوذج بال�سرتاك 
مع جامعة به�ستي والنموذج الخري روعي فيه توفري اكرب م�ساحة ممكنه للزوار 

وامل�سلني ..
زين  المام  ومقام  ال�سفا  �سايف  مقام  من  املطهر  ال�سحن  "�سيبداأ  وا�ساف 
العابدين )عليها ال�سالم( حيث �سيكونان �سمن ال�سحن اجلديد وال�سارع املوجود 
�سيافة،  ودار  ان�ساء متحف  ويت�سمن  له  بنفق خا�س  الأر�س  �سيكون حتت  حاليا 
من  كهربائية  �سالمل  بان�ساء  ونفكر  خا�سة،  بناية  يف  والق�سام  الدارة  وغرف 
ال�سارع احلويل يف بحر النجف لي�سل الزوار القادمني من كربالء واجلنوب ب�سكل 

مبا�سر اىل العتبة املقد�سة دون املرور مبركز املدينة "
وتابع قائال: ان ال�سحن �سيكون بثالثة طوابق ويبنى م�سلى كبري يرتبط بالتو�سعة 
احلالية من جهة ال�سوباط غرب ال�سريح والتي على و�سك افتتاحها يف عيد الغدير 
والتو�سعة احلالية  الكبري  بامل�سلى  �ساء اهلل مب�ساحة 3000 مرت مربع ترتبط  اإن 

�سرورية جدا لإن�ساء �سحن فاطمة الزهراء )عليها ال�سالم(
ل�سركة  النهائي  النموذج  �سلمنا  قد  قال:  اجلديد  ال�سحن  بناء  املبا�سرة  وعن 

يبداأ  ان  واأتوقع  بالبناء  �ساء اهلل  اإن  �سنبا�سر  الت�ساميم  ت�سميم ومبجرد و�سول 
و�سولها يف الربع الأول من العام القادم مو�سحا ان البع�س يعتقد ان مدة ثالث 
�سنوات لإعداد اخلرائط اخلا�سة بال�سحن اجليد مدة طويلة وكان الأوىل الإ�سراع 
بذلك ولكننا نعتقد بان بناء �سريح كبري يراد له البقاء قرونا يحتاج اىل كل هذا 
التاأين لتاليف اأية اأخطاء يف الت�ساميم وقد قمنا بعر�س الت�ساميم على العديد من 
اخلرباء املخت�سني بهذا املجال خالل هذه ال�سنوات الثالث وقد تطور الت�سميم 

من النموذج رقم واحد اىل الأخري الذي حمل رقم 15 ..
اأجاب بقوله  الكلفة املقدرة لبناء �سحن فاطمة الزهراء )عليها ال�سالم(  وحول 
يف  املحافظة  وحتر�س  دينار  مليار   800 اىل  املبلغ  ي�سل  الأولية  التخمينات  وفق 
من  املتربعني  من  الكثري  اأعرب  وقد  ي�ساهم  من  اول  هي  تكون  ان  على  النجف 

العراق ودول اإ�سالمية عديدة عن ا�ستعدادهم لتمويل امل�سروع (

ال�سالم(  )عليه  ال�سادق  اهلل  عبد  اأبي  عن  ورد 
قوله:ركعتان ي�سليهما متعطر اأف�سل من �سبعني ركعة 
ي�سليهما غري متعطر،  و�سريًا على خطى هذا اخللق 
اأمري  �سريح  لزائري  وخدمة  الأ�سيل،  الإ�سالمي 
املوؤمنني )عليه ال�سالم( اجنزت الكوادر املتخ�س�سة 
يف العتبة العلوية املقد�سة وبالتعاون مع بع�س الأخوة 
العتبة  تعطري  ال�سقيقة..  الكويت  دولة  من  املتربعني 
املنطقة  وحتى  املقد�س  ال�سريح  من  ابتداًء  املقد�سة 
املحيطة بال�سحن ال�سريف، وباأحدث ما و�سلت اإليه 

التكنلوجيا اخلا�سة باأنظمة التعطري العاملية..
 وكان م�سوؤول �سركة )اأمل الكويت( ل�سناعة العطور، 
ال�سيد حممد النجدي وال�سيد مكي حميد القالف، قد 
اعربا عن �سعادتها وهما يريان احللم يتحقق بتويل 
املوؤمنني)عليه  لأمري  املقد�س  ال�سريح  تعطري  مهمة 
اخلريين  الخوة  نف�سه  بالوقت  �ساكرين  ال�سالم( 

ممن �ساهموا بهذا الجناز ..
وعن مراحل امل�سروع يقول النجدي ان هذا الربنامج 
املقد�س  ال�سريح  اأولها مرحلة داخل  يتكون من عدة 
بعد ان يتم فتح �سباك ال�سريح املقد�س لالمام)عليه 
ال�سباك،  داخل  يف  املوجودة  الأموال  ورفع  ال�سالم( 
خا�سة   %100 طبيعية  بعطور  تعطريه  باأعمال  ن�سرع 
ودهن  العود  دهن  مثل  نهائيًا،  الكحول  من  خالية 
الورد وم�سك الغزال وهي اأرقى واأغلى واأح�سن العطور 

اأو عطر  املوجودة يف العامل والذي �سميناه مبجموعة 
)فاطمة( عليها ال�سالم...

يتبعها  ال�سريف  القرب  �سندوق  من  العملية  وتبداأ 
تعطري �سباك ال�سريح املطهر من الداخل واجلدران 
بعطر  ويعطر  الداخل،  من  ال�سريف  بالقرب  املحيطة 
م�سافًا  والورد  وامل�سك  العود  اإىل  بالإ�سافة  ثاين 
الدرجة  من  وكله  والزعفران  والعنرب  ال�سندل  اإىل 
�سندوق  ك�سوة  على  نعمل  الوقت  نف�س  ويف  الأوىل 
ومن  وترطيبها  دهنها  يتم  حيث  ال�سريف،  ال�سريح 
نبداأ  املراحل،  هذه  من  الإنتهاء  وبعد  بتبخريها  ثم 
حتى  جدًا  املركز  الورد  بعطر  الأر�سية  رخام  بغ�سل 
يت�سبع به، وبعدما ننتهي من هذا الربنامج واملت�سمن 
)ال�سندوق- ال�سباك- الأر�سية( نبداأ بعملية التبخري 
اأنواع  وملدة اأكرث من ربع �ساعة وباأرقى واأجود واأغلى 
ن�سع  حيث  اأي�سًا،  اأقدمها  ومن  العامل  يف  البخور 
املبخرة يف حميط ال�سريح حتى يت�سبع كله بالدخان 
املت�ساعد من املبخر فيلت�سق باخل�سب ويف ال�سباك 

الف�سي املطهر.
الفازات  و�سع  يتم  ال�سريح،  غلق  يتم  اأن  وقبل 
اخلا�سة بالتعطري والتي مت ت�سميمها وانتاجها ب�سكل 
وهي  ال�سالم(،  )عليه  املوؤمنني  اأمري  ل�سريح  خا�س 
ومنقو�س   24 عيار  بالذهب  مطلية  اواين  عن  عبارة 
عليها بع�س الآيات القراآنية، يتم تعبئتها بعطر الورد 

العيدان  بع�س  بداخلها  يو�سع  ثم  ومن  جدًا،  املركز 
عليها  يطلق  العطر  توزيع  على  تعمل  التي  اخلا�سة 
ا�سم )الفريوزد(، يتم و�سعها فوق ال�سندوق املطهر 
من  ب�سحبها  تقوم  حيث  العطور  تن�سر  اأن  اأجل  من 
داخل الفازة وتن�سرها يف داخل ال�سريح بحيث اأن اأي 
زائر قريب من ال�سريح ي�سم عطرا جميال على طول 
العيدان  هذه  �سهر  وكل  القادمة،  الفتحة  اإىل  ال�سهر 
اإما ُتبدل اأو حترك وترتك يف داخل الفازرة وتبقى يف 

مكانها..
املقد�س  بال�سريح  املحيطة  املنطقة  تعطري  ثانيا: 
ذات  نتبع  املقد�س  ال�سريح  خارج  يف  والأروقة 
الطريقة، ونعطر بالعطر نف�سه الذي عطرنا به داخل 

ال�سباك املقد�س.
ثالثا :الربنامج اليومي

 يوجد برنامج �سغري نقوم به يف داخل وخارج احلرم 
املطهر وهو تعطري الزوار من خالل خلط املاء مع ورد 
مركز ور�سه على الزوار ويف اأرجاء احلرم وخارجه، 
مرات  ثالث  اإىل  مرتني  مبعدل  يتم  الربنامج  وهذا 
الداخل  من  احلرم  تبخري  اإىل  بالإ�سافة  يوميا، 
ي�سبق  الذي  الوقت  ويف  يوميًا  مرات  ثالث  واخلارج 
ال�سالة بن�سف �ساعة تقريبًا، ببخور خا�س يختلف 

امل�ستخدم يف داخل ال�سريح.
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وفد من دولة الكويت يزور مرقد الإمام احل�شني عليه ال�شالم

عالء ال�سالمي

اأمني عام العتبة احل�شينية املقد�شة 
ي�شتقبل وزير التعليم العايل

اأكد المني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة ال�سيخ 
ا�ست�سعار  �سرورة  على  الكربالئي  املهدي  عبد 
احلكومة  يف  امل�سوؤولني  جميع  قبل  من  امل�سوؤولية 
العراقية جتاه املواطنني بغ�س النظر عن النتماء 
خالل  ذلك  جاء  والعرقي،  واحلزبي  الطائفي 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  ا�ستقباله 
احل�سينية  العتبة  يف  العجيلي  ذياب  عبد  الدكتور 

املقد�سة .
واأ�ساف ان لرجل الدين وال�سيا�سية ورجل العلم دور 
بارز يف املجتمع كونهم ميثلون القدوة يف املجتمع ، 
مو�سحا ان املواطن حينما يرى رجل الدين وامل�سوؤول 
يعمل خلدمته فانه �سي�ست�سعر حالة الثقة، مو�سحا 
فيه  يعمل  الذي  املن�سب  على  ح�سل  امل�سوؤول  اأن 
بوا�سطة اأ�سوات املواطنني وهم بدورهم ينتظرون 

منه تقدمي اخلدمات.
وتابع الكربالئي حديثه اأن على احلكومة العراقية 
وتربية  العلمي  باجلانب  الهتمام  وامل�سوؤولني 
الهتمام  العايل  التعليم  وزير  مطالبا  النف�س، 

كونهم  والرتبية  بالعلم  وتاأهيلهم  الطلبة  ب�سريحة 
العراق  ان  مو�سحا  امل�ستقبل،  اأعمدة  �سيغدون 
وان  والكفاءات  اخلربات  من  كبريا  عددا  ميتلك 
الوقت  يف  اإعادته  ال�سروري  من  عميق  جمد  له 
والهتمام  العلمية  الكفاءات  وا�ستقطاب  احلا�سر 

بها للنهو�س بواقع البلد .
والبحث  العايل  التعليم  وزير  اأ�سار  جهته  من 
الزمن  م�سابقة  اإىل  ت�سعى  وزارته  اأن  العلمي 
التعليم  وزارة  اأن  مبينا  التطور،  بركب  واللتحاق 
الأول  م�سروعني  اأطلقت  العلمي  والبحث  العايل 
الدويل  والعتماد  اجلودة  �سمان  م�سروع  يت�سمن 
والذي مبوجبه تكون اجلامعات العراقية مب�ساف 
اجلامعات املتقدمة ليتم تطبيقه خالل مدة زمنية 
ل تتعدى خم�سة اأعوام، يف حني مت حتديد عام واحد 
اإدخال اجلامعات  يت�سمن  والذي  الثاين  للم�سروع 
العراقية �سمن الت�سنيف العاملي ومن بينها جامعة 

كربالء املقد�سة.

املقد�سة  احل�سينية  العتبة  ادارة  جمل�س  ع�سو  ذكر 
احلاج )عبد الكرمي النباري( اأن العمال الإن�سائية 
ال�سريف  احل�سيني  ال�سحن  اأ�س�س  بتقوية  املرتبطة 

مازالت م�ستمرة .
وقال "اإن هذه العملية جاءت بعد اجناز اعمال تهدمي 
البئر القدمي وو�سع حواجز خارج ال�سحن ملنع ت�سرب 
املياه اىل داخل ال�سحن، ومن ثم متت ازالة بالطات 
مرت،  بعمق  ال�سحن  اأر�سية  وحفر  القدمية  املرمر 
اأن يتم  اإن�سائية قبل  وو�سع طبقات عديدة من مواد 

. )BRC(اإك�ساوؤها مبادة ال�سمنت و
وا�ساف النباري" ان اعمال ال�سيانة �ست�سمل جميع 
اجزاء ال�سحن ال�سريف، ومن ثم �سيتم ر�س الر�سية 
باملرمر اليوناين البي�س، الذي يعد اأحد ارقى انواع 

املرمر يف العامل".
يف  هبوط  حدوث  بعد  جاء  امل�سروع  "ان  واو�سح 
ار�سية ال�سحن ال�سريف ب�سبب ارتفاع منا�سيب املياه 
اجلوفية، كما ان املرمر القدمي كان من النواع العادية 

مت و�سعه يف ثمانينيات القرن املا�سي" .
من جهة اأخرى ذكر احلاج النباري ان عدد البواب 
الذهبية التي مت ن�سبها حول احلرم احل�سيني بلغت 
ت�سعة ابواب، اربعة منها على اجلانب ال�سرقي ومثلها 
على اجلانب الغربي والتا�سعة تقع يف اجلهة املقابلة 

لباب الكرامة .
�سابقا  موجودة  كانت  التي  البواب  ان  وا�ساف" 
بينما احلالية مطلية  م�سنوعة من اخل�سب ال�ساج 
كانت  القدمية  البواب  ان  اىل  ا�سافة  الذهب  مباء 
�سيقةليتجاوز عر�سها )160 �سم( اأما احلالية فيبلغ 
عر�سها )260�سم(مبينا ان هذه البواب هي تربع من 

احد املوؤمنني ملرقد المام احل�سني عليه ال�سالم ".

العتبة  بزيارة  زائرا   40 �سم  الكويت  دولة  من  وفٌد  قام 
احل�سينية  للعتبة  العام  الأمني  والتقى  املقد�سة  احل�سينية 
املقد�سة �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي على قاعة دار 

ال�سيافة.
 وتطرق �سماحته يف كلمة اأثناء اللقاء اىلات�ساع رقعة اأتباع 
اآل البيت )عليهم ال�سالم( يف الدول حتى اأ�سبح لهم ح�سور 
فكري وثقايف ومعريف و�سيا�سي ترتبت عليه ا�ستحقاقات لبد 

البيت يعملون مبا  املوالني لآل  ان  ليعي  للعيان ان يالحظها 
اأو�سى به الأئمة امليامني )عليهم ال�سالم (.

واأ�ساف �سماحته، اإن ثقافة اأهل البيت اأ�سبحت من الأ�س�س 
الت�سال  و�سائل  به  توفرت  الذي  العامل  املهمة يف ظل هذا 
هذه  �سوء  على  نحتاج  نحن  وبالتايل  للجميع  والطالع 
العلمي  البناء  يف  واأولدنا  باأنف�سنا  نهتم  اأن  اىل  املعطيات 

والثقايف والرتبوي"
وتابع "اإن الهتمام بتح�سيل هذه املعارف من خالل عقائد 
املجالت،  من  كثري  يف  ال�سالم(  )عليهم  البيت  اأهل  وفقه 
داعيا   ، الكويت،  دولة  ال�سقيق  البلد  متي�سر يف  الأمر  وهذا 
اأكده  كما  الدنيا،  باأمور  الإن�سان  ان�سغال  عدم  �سرورة  اىل 
اأئمة اأهل البيت )�سالم اهلل عليهم( ، واإحياء اأمرهم )عليهم 
ولكن  واملحا�سرات  املجال�س  بح�سور  فقط  لي�س  ال�سالم( 

بتعلِم اأحاديثهم )عليهم ال�سالم(.
"على �سرورة  اللقاء  الكربالئي خالل  ال�سيخ  �سماحة  واأكد 
الهتمام بتلقي هذه املعرفة وتوجيه الأبناء اىل درو�س وعلى 

اخلطباء اأن يكونوا مب�ستوى التحدي يف الوقت احلا�سر مل�ساألة 
التجاوب وال�سراع الفكري يف ال�ساحة الإ�سالمية مع الهتمام 
بالقراآن الكرمي تعلما وتعليماه، وعدم التوجه والن�سغال باأمور 
القيم  القلب على ح�ساب  ق�سوة  توؤدي اىل  التي رمبا  الدنيا 

واملبادئ التي خلفها لنا اأئمتنا الهداة )عليهم ال�سالم (.
احل�سينية  العتبتني  اهتمام  اإن  اىل:  الوقت  ذات  يف  واأ�سار 
والعبا�سية املقد�ستني بتعليم القراآن الكرمي ياأتي اإميانا منهما 

بوجوب تعلم كتاب اهلل احلكيم، 
فيما اكد رئي�س الوفد )ال�سيخ اأبو علي الب�سري( على �سرورة 
زيارة املراقد املقد�سة يف العراق والتربك وجتديد العهد مع 
لقوه  ما  اىل  منوها  عليهم(  املع�سومني )�سالم اهلل  الأئمة 
من احرتام وترحيب يف مدينة كربالء املقد�سة التي و�سفها 
على  الوفد  ومتنى  الإمامية،  ملذهب  املطلق  الولء  مبوطن 
الأمانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة باأن ت�سارع بتو�سعة 
العتبة املطهرة لكرثة اأعداد زوار الإمام احل�سني واأخيه اأبي 

الف�سل العبا�س عليهما ال�سالم .

ا�شتمرار العمل يف امل�شاريع الإعمارية 
بالعتبة احل�شينية املقد�شة
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  تزامنًا مع حلول عيد الفطر املبارك اأقامت المانة العامة للعتبة الكاظمية 
املقد�سة اأحتفاًل بهيجًا مبنا�سبة النتهاء من م�سروع اإعادة اإعمار وتذهيب قبة 

المام مو�سى بن جعفر الكاظم عليه ال�سالم
هذا وقد ح�سر احلفل �سماحة اآية اهلل الفقيه ال�سيد ح�سني ال�سدر دام ظله 
وممثل عن مكتب املرجع الديني العلى اآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني 
�سالح  ال�سيد  ال�سيعي  الوقف  ديوان  ورئي�س  الوارف  ظله  دام  ال�سي�ستاين 

احليدري وجمع غفري من ال�سخ�سيات الدينية وال�سيا�سية والمنية ووفود عن 
العتبات املقد�سة يف العراق وممثل عن �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيخ ب�سري 

النجفي وممثل رئي�س ديوان الوقف ال�سني وممثل عن الطائفة امل�سيحية.
وقد اثنى اجلميع يف كلماتهم على هذا الجناز العظيم الذي تكللت به جهود 
اخلريين من اأبناء �سعبنا العراقي ودعوا اهلل تعاىل اأن يوفق اجلميع خلدمة 

اآل البيت عليهم ال�سالم.

الأمانة العامة للعتبة الكامية املقد�شة 
متفتتح قبة  الإمام مو�شى الكا

املقد�سة  الكاظمية  للعتبة  العامة  الأمانة  اأقامت    
حفل ختام الدورة الرم�سانية ال�ساد�سة يف اأحكام 

التالوة والقراءة ال�سحيحة للقران الكرمي يف �سهر 
رم�سان املبارك

وقد بداأ احلفل بتالوة اآيات من الذكر احلكيم، ثم 
األقى المني العام للعتبة الكاظمية املقد�سة احلاج 
فا�سل النباري كلمة المانة تناول فيها حث اأولياء 
اعتماد  على  الدورة  يف  امل�ساركني  الطالب  اأمور 
الأ�ساتذة  �سكر  كما  لهم،  د�ستورا  الكرمي  القران 
على  جهودهم املبذولة يف اإجناح هذه الدورة وهّناأ 
الطالب امل�ساركني فيها، ويف ختام احلفل مت توزيع 

ال�سهادات التقديريه والهدايا من بركات المامني 
على امل�ساركني يف هذه الدورة.

 الدورة القراآنية ال�شاد�شة  تخريّ
للقراءة ال�شحيحة

 فتحي الربيعي
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يعد امل�سحف الباي�سنقري من اأكرب امل�ساحف 
يف العامل التي تعر�س الآن، وذلك بعد ترميمه 
وتذهيبه وهو من الأعمال الفنية الفريدة التي 
املقد�سة  الر�سوية  العتبة  مركز  يف  تعر�س 
حرم  يف  وذلك  القراآنية،  اخلزائن  جناح  يف 

الإمام الر�سا )عليه ال�سالم(.
واأبعاده  اخلانباليغ  ورق  على  كتابته  ومتت 
امل�سحف  وهذا  �سنتيمرت-  177يف101 
�ساهرخ  جنل  مريزا  باي�سنقر  كتبه  املتميز 
عجائب  من  ويعد  الكوركاين،  تيمور  وحفيد 

املخطوطات يف العامل.
وعلى الرغم من اأن هذا امل�سحف كان كامال، 
ما  �سوى  العامل  اليوم يف  يوجد منه  اأنه ل  اإل 
املقد�سة  العتبة  حتتفظ  70ورقة،  يقارب 

ورقة،  وخم�سني  ب�سبع  مكتبتها  يف  الر�سوية 
والبقية ُيحتفظ به يف متحف احلرم.

ويعد باي�سقر حفيد الأمري تيمو، ومل يكن فنانا 
وخطاطا بارعًا فح�سب، بل كان اأي�سا من هواة 
واخلطاطني.  للفنانني  امل�سجعني  ومن  الفن 
الدين  �سم�س  املعروف  اخلطاط  تلميذ  وهو 
ال�ستة،  بالأقالم  اخلط  يجيد  الذي  حممد 
هراة،  مدينة  يف  املميز  الأ�ستاذ  كان  وقد 
مركزًا يلتقي به كثري من الفنانني على �سعيد 
الر�سم واخلط والتذهيب. وقد تويف باي�سنقر 
والثالثني  اخلام�سة  يف  هراة  مبدينة  مريزا 

من عمره، وذلك يف �سنة 837 هجري.

الر�سوية  العتبة  مكتبة  يف  املخطوطات  اإدارة  رئي�س  اأعلن 
املقد�سة فا�سل ها�سمي عن اهداء خمطوطة قراآنية نفي�سة 

تعود اإىل الع�سر القاجاري للمكتبة.
تعود  الثمينة  القراآنية  املخطوطة  هذه  ان   : ها�سمي  وقال 
الع�سر  بي�س  مناز �سبزواري من  ال�سيدة مرمي بيكم  اإىل 

القاجاري.
واأ�ساف: قام ال�سيد عامل بالزادة وهو من اأحفاد املرحومة 

املخطوطة  هذه  باهداء   سبزواري� مناز  بي�س   بيكم  مرمي 
الثمينة اىل مكتبة الرو�سة الر�سوية املقد�سة.

واأ�سار اىل اأن هذه املخطوطة تتميز بتذهيبها اجلميل واملميز، 
وقال: حتتوي املخطوطة على فهر�س ال�سور يف ال�سفحتني 
الوىل والثانية، ودعاء تالوة القراآن يف ال�سفحتني الثالثة 

والرابعة وكلها مذهبة ب�سكل جميل ومميز.

اإهداء طوطة قراآنية نفي�شة اإىل العتبة الر�شوية املقد�شة 

امل�شحف الباي�شنقري اأكرب 
امل�شاحف يف العامل

اأحمد ال�ساعدي 
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مة حلرم العتبة  مرحلة متقديّ
�شة ذي الطابقني الع�شكرية املقديّ

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

للمحافظة على اأثرية البناء. 
ذكر ذلك ممثل اللجنة العراقية املذكورة عن وزارة 
الدولة لل�سياحة والآثار املهند�س ح�سني علي حممد 
واأ�ساف " تبلغ م�ساحة التو�سعة اجلديدة 2700م2، 
وهي تكفي ل�ستيعاب اآلف الزائرين، حيث تتكون 
مب�ستوى  من طابقني، واحد حتت الأر�س، والآخر 

اأر�س احلرم احلايل ". 
اأعمال  جميع  الآن  حلد  اأجنزت  قائال"  واأ�ساف 

رفع  تتوىل  التي  العمالقة  الرافعة  ون�سب  احلفر 
وتتوا�سل  لالإن�ساء،  امل�ساعدة  ال�سخمة  القطع 
)التحت  الطابق  واأعمدة  الأ�س�س  �سب  عمليات 

اأر�سي( للحرم اجلديد". 
وكان امل�سوؤول الإداري للجنة الفنية لإعمار الرو�سة 
الع�سكرية املطهرة ال�سيخ حيدر اليعقوبي قد �سرح 
التحت  الطبقة  ربط  " �سيتم  باأنه  �سابق  وقت  يف 
اأر�سية لهذا احلرم مع �سرداب الغيبة املطّهر من 

خالل منفذ يوؤدي اإليه ". 

مل�سروع  املنفذة  اجلهة  "اإن  اإىل  م�سريا 
املقد�سة  الع�سكرية  العتبة  وتو�سعة  اإعمار 
هي )اللجنة الفنية لإعادة اإعمار الرو�سة 
املخ�س�سات  واإن  ال�سريفة(،  الع�سكرية 
من  ت�سرف  الرو�سة  هذه  لإعمار  املالية 

رئا�سة الوزراء العراقية". 
اإعمار  لإعادة  الفنية  )اللجنة  اأن  يذكر 
اجلهة  هي  ال�سريفة(  الع�سكرية  الرو�سة 
كامل  بتنفيذ  املخّولة  الوحيدة  العراقية 
العراقية،  الوزراء  قبل رئا�سة  امل�سروع من 
وهي مكونة من ممثلني من خم�س جهات حكومية 
هي: الأمانة العامة ملجل�س الوزراء، وزارة ال�سياحة 
الوقف  ديوان  والإعمار،  الإ�سكان  وزارة  والآثار، 
ال�سيعي، ديوان الوقف ال�سني، واأن امل�سروع ت�سميمًا 
وتنفيذًا واإ�سرافًا، يتم بكوادر متخ�س�سة هند�سية 
وفنية تابعة لتلك اجلهات وتنفذ امل�سروع ردًا على 
العتبة يف 23 حمرم  التي طالت  التفجري  فاجعتي 

1427ه� و27 جمادى الوىل 1428ه�. 

�س  وهو البناء الأثري الذي  احلرم اجلديد مال�شق للحرم املقديّ
      اإعماره بعد فاجعتي التفج 

 ح�سني الرفيعي   
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العتبة العبا�شية 
�شة تنجز ت�شنيع  املقديّ
ية كرات ال�شباك الف�شيّ

والنذور  الهدايا  ق�سم  يف  ال�سياغة  �سعبة  كوادر  توا�سل 
واملوقوفات يف العتبة العبا�سية املقد�سة العمل برتميم وجتديد 
ال�سباك ال�سريف املن�سوب حاليًا فوق ال�سريح املقد�س للموىل 
اأبي الف�سل العبا�س عليه ال�سالم، من خالل ت�سنيع �سباك 
جديد بنف�س الت�سميم ولكنه اأف�سل منه من حيث املوا�سفات 
الفنية للنقو�س ومع زيادة العدد والوزن واملتانة، وذلك �سمن 

م�سروع هو الأول من نوعه يف العراق وباأيٍد عراقية.  
" اإكمال 100% من عمليات  واأعلن احلاج رعد ال�سائغ عن 
يت�سمن  حيث  ال�سريف،  لل�سباك  الف�سية  الكرات  ت�سنيع 
امل�سروع يف مرحلته الأوىل اإعادة ت�سنيع كل مقاطع ال�سباك 
اإذ يحتوي كل مقطع  الف�سية احلاوية على زخارف ذهبية، 
با�ستخدام  بينها،  الفا�سلة  واملقاب�س  الف�سية  الكرات  على 
من  اأكرب  وهو  طن   1،5 وبكمية   999 عيار  جديدة  ف�سة 
الوزن ال�سابق امل�ستخدم يف �سناعة ال�سباك بعدة اأ�سعاف، 
وقدا�ستوردتها العتبة من البنك ال�سوي�سري، ومت تخ�سي�س 
من  الكمية  لتلك  للم�سروع،  عيار24  الذهب  من  )30(كغم 
 3( هي  امل�سروع  يف  امل�ستخدمة  الكلية  الكمية  ولأن  الف�سة، 

يف  امل�ستخدمة  الكمية  ف�ست�سبح  النقية،  الف�سة  طن(من 
امل�سروع من الذهب اخلال�س الذي �سُيخلط مع هذه الف�سة 
التي  املخ�سالت  وهو من ذهب  هي 60كغم ذهب عيار 24، 
يهديها الزائرون اإىل ال�سباك ال�سريف وق�سم الهدايا والنذور 

واملوقوفات بعد اأن يتم ت�سفيته من النحا�س .
مبينًا " اإن ما مييز هذا امل�سروع اإ�سافة ذهب عيار 24 اإىل 
الف�سة امل�ستخدمة يف �سناعة املقاطع وبن�سبة 2%، ليك�سبها 
اأجزاء  �سناعة  ال�سوداد،  �سد  اأكرب  ومقاومة  زاهيًا  رونقًا 
اأطول يف مقاومة  بعمر  ليتمتع  اأكرب  ب�سمك  ال�سباك  مقاطع 

التغريات". 
واأ�ساف احلاج رعد "اإن كمية الذهب امل�ستخدمة من القطع 
بالف�سة  املخلوطة  الذهب  كمية  )عدا  امل�سروع  يف  الذهبية 
واملذكورة �سابقًا( تفوق ال�)100(كغم من الذهب اخلال�س 
عيار 24، ورمبا تبلغ ال� )150(كغم يف حال زيادة �سمك بع�س 
اأكرب،  ومتانة  ال�سباك مبا يحقق عمرًا  الذهبية يف  الأجزاء 
وهكذا فاإن كمية الذهب الكلية للم�سروع  ترتاوح بني )160(

كغم اإىل اأكرث من)210(كغم من الذهب عيار 24". 

ال�سوؤون الهند�سية  اأن ق�سم امل�ساريع الهند�سية وق�سم  يذكر 
والفنية و�سعبة ال�سياغة يف ق�سم الهدايا والنذور واملوقوفات 
يف العتبة العبا�سية املقد�سة قد نفذوا الع�سرات من امل�ساريع 
مت  البائد،وقد  النظام  �سقوط  بعد  تاأ�سي�سها  منذ  الكبرية 
امل�سروع(،  هذا  العراقية)ومنها  بكوادرها  معظمها  تنفيذ 
وال�سراف على ما تبقى منها واملنفذ معظمه بكوادر عراقية 
اأي�سًا تابعة ل�سركات من خارج العتبة، اأو النادر مما نفذته 
عمالة اأجنبية. وكانت الأمانة العامة للعتبة العبا�سية املقد�سة 
اأحمد ال�سايف  قد  ال�سيد  اأمينها  العام �سماحة  على ل�سان 
"الأعمال املختلفة من امل�ساريع و�سراء العديد من  اإن  بينت 
املعدات الهند�سية والت�سنيعية والعلمية واخلدمية وال�سيارات 
العتبة مبا حتتاجه، خلدمتها  اأق�سام  لرفد  املتنوعة، جاءت 
ديوان  من  بتمويل  ذلك  ويتم  زائريها،  ولراحة  ولتطويرها، 
الوقف ال�سيعي التابع ملجل�س الوزراء العراقي، وبن�سبة %80 
اإىل  الواردة  الأموال  من  الباقية  الن�سبة  متويل  يتم  بينما   ،
الهدايا  وق�سم  الزائرين،  من  املقد�سة  الأ�سرحة  �سبابيك 

والنذور يف العتبة املقد�سة. 

م�ساهمًة منها يف البناء الثقايف للمجتمع العراقي، 
وتلبيًة لرغباته يف احل�سول على الثقافة ال�سافية 
تقنيًا  املتميز  الإعالمي  الإنتاج  ولتوفري  امللتزمة، 
ومعلوماتيًا، افتتحت الأمانة العامة للعتبة العبا�سية 
ال�سوؤون  لق�سم  التابع  الكفيل  جممع  املقد�سة 
الفكريةو والثقافية فيها، والذي ي�سم مركز الكفيل 
للطباعة الرقمية ودار الكفيل للكتاب ومعهد الكفيل 
لتطوير املهارات وبح�سور الأمني العام ال�سيد اأحمد 
ال�سايف وعددًا من اأع�ساء جمل�س الدارة وروؤ�ساء 
الأق�سام فيها، ويقع املجمع يف حي الإ�سكان مبركز 

مدينة كربالء املقد�سة. 
ذكر ذلك ال�سيد نائب رئي�س ق�سم ال�سوؤون الفكرية 
اأن"  واأ�ساف  اليا�سري  عقيل  ال�سيد  والثقافية 
املجمع ي�سم دار الكفيل للكتاب والتي تتكفل مبهام 
واملرئي(  وامل�سموع  )املقروء  الفكري  النتاج  توفري 
الق�سم، ومن �سمنها  ل�سعبتي العالم واملكتبة يف 
كافة الدوريات التي ت�سدر من العتبة املقد�سة من 

جمالت وجرائد، واأقرا�س مدجمة . 

الكتب  اقتناء  ميكنه  الدار  زائر  اأن"  واأو�سح 
والإ�سدارات الدينية والعلمية الأكادميية واإ�سدارات 
التي  تلك  �سواء  واملجالت  الق�س�س  من  الطفولة 
تنتجها العتبة املقد�سة اأو باقي املوؤ�س�سات العراقية 
الدينية املرموقة ا�سافة لتوفري لوازم القرطا�سية 
املنتجة  الفكرية  الُلعب  واأي�سًا  املدار�س،  لطلبة 

باإ�سراف املراكز الدينية املوثوقة". 
وبني اليا�سري " اأما الق�سم الثاين من املجمع في�سمل 
جمالت  يف  املهارات  لتطوير  الكفيل  معهد  اإن�ساء 

اأعمالها  اإنتاج  يف  املقد�سة  العتبة  حتتاجها  متعدة 
مواقع  وبرجمة  الأبعاد  الثالثي  الر�سم  ومنها، 
 )Graphic( الر�سومي  والت�سميم  الإنرتنت 

والت�سوير وغريه" 
واأ�ساف " فيما ي�سم اجلزء الثالث مركز الكفيل 
اكتفاًء  املقد�سة  للعتبة  يحقق  والذي  الطباعي 
ذاتيًا يف كل ما حتتاجه من مطبوعات بال�ستيكية 
وغريها، ف�ساًل عن اجلانب ال�ستثماري يف طباعة 
الكثري من نتاجات املوؤ�س�سات الأخرى واملواطنني".

ومن اجلدير بالذكر اأن حفل افتتاح جممع الكفيل 
احل�سن  المام  ولدة  ذكرى  مع  تزامن  قد  كان 
ال�سيد  �سماحة  القى  وقد  ال�سالم،  عليه  املجتبى 
اأحمد ال�سايف اأمني عام العتبة العبا�سية املقد�سة 
اأعطاء  على  الأمانة  حر�س  على  فيها  اأكد  كلمة 
اأولوية للجانب الفكري ودعمه على امل�ستوى املقروء 
وامل�سموع واملرئي موؤكدًا " اأن مركز الكفيل الطباعي 

من امل�ساريع التي نعّول عليها كثريا بهذا ال�سدد.  

افتتاح مركز الكفيل للطباعة الرقمية ودار الكفيل 
للكتاب ومعهد الكفيل لتطوير املهارات

�ا ال�عيي
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• يعده ويحرره : �سباح الطالقاين

ال�شيخ الكربالئي: 
مع رحيل القوات الأمريكية

 ناأمل من القوات العراقية اأن تتحمل
املزيد من امل�شوؤولية الأمنية

املقد�شة  كربالء  يف  الدينية  املرجعية  ثل  دع��ا 
وخطيب اجلمعة يف ال�شحن احل�شيني ال�شريف القوات 
ومراجعة  م�شوؤولياتها  ل  حتميّ اإىل  العراقية  الأمنية 
اأدائها الأمني بعد رحيل قوات الحتالل الأمريكية 

عن البالد.
خالل  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�شيخ  �شماحة  وق��ال 
املبارك  اجلمعة رم�شان  ل�شالة  الثانية  اخلطبة 
اجلزء  رحيل  م��ع   ": امل��واف��ق   
بلدنا  ع��ن  الأمريكية  الح��ت��الل  ق��وات  م��ن  الأك���رب 
احلبيب وناأمل اأن يحل علينا قريبا – رحيل جميع 
الأمنية  القوات  من  اأي�شا  ناأمل  فاإننا  القوات  ه��ذه 

العراقية اأن تتحمل املزيد من امل�شوؤولية الأمنية".
وطالب �سماحته اإىل باإجراء" تقييم ومراجعة لالأداء 
الأمني خالل ال�سنوات املا�سية وتاأ�سري موا�سع اخللل 
يف اإدارة هذا امللف بجميع جوانبه". مبينًا" اإن املطلوب 
هو العمل على تطوير الأداء املهني لهذه القوات وتطوير 
القابليات الفردية ملنت�سبي الأجهزة الأمنية، وت�سخي�س 

املفا�سل املهمة من املعاجلة الأمنية". 
وتابع �سماحة ال�سيخ الكربالئي بالقول" ات�سح خالل 
اأمرا حيويا  اإن العمل ال�ستخباري يعد  هذه ال�سنوات 
وجوهريا ملكافحة الإرهاب، وبالتايل فان هناك حاجة 
مبختلف  ودعمه  ال�ستخباري  اجلهاز  لتطوير  ما�سة 
ال�ستخبارية  القابليات  من  وال�ستفادة  الدعم  اأن��واع 
لالآخرين". م�سيفًا" مطلوب اأي�سا و�سع منهج لكيفية 
بناء عالقة مهنية اأبوية بني ال�سباط واملنت�سبني لتطوير 
والأجهزة  املواطن  بني  ثقة  عالقة  وبناء  الأداء  هذا 

الأمنية وتوعية املواطن باأهمية التعاون ومكافاأته على 
الأمنية،  الأجهزة  وتعاون مع  ما يقدمه من معلومات 
والتعامل بجدية مع هذه املعلومات لي�سعر املواطن اأن 

الأجهزة الأمنية �سادقة يف تعاملها معه". 
واأو�سح �سماحته" اإن الإحباط احلا�سل من التدهور 
ال�سيا�سي والأمني واخلدمي قد يوؤدي يف امل�ستقبل اإىل 
الدميقراطية  العملية  لدعم  املواطنني  جت��اوب  عدم 
وتر�سيخها واملحافظة على كونها الربنامج ال�سيا�سي 
الذي يلبي طموحات ال�سعب العراقي". حمذرًا بالقول" 
النتيجة  ه��ذه  ال��ع��راق  اأع���داء  ي�ستغل  اأن  املمكن  من 
العملية  هذه  من  ثمرة  ل  اأن  للمواطن  ي�سوروا  لكي 
الدميقراطية واإنها مل تقدم له �سيئا يف حني اإن واقع 
احلال يظهر ان هذه العملية حققت ال�سيء الكثري من 

احلقوق وامل�سالح ولكن ال�سراعات ال�سيا�سية 
مينع  وحجابا  غ�ساوة  ت�سع  اأن  املمكن  من 
العراق  لأع��داء  الفر�سة  الروؤية ويعطي  هذه 

اإعالمي  ت�سليل  يف  امل��واط��ن  لإي��ق��اع 
اأعداء  يقتنع مبا يطرحه  جتعله 

العراق". 

تاأكيد 
الن�شحاب..

نائب  ���س��رح  جهته  م��ن 
مهمة  اأن  بايدن  جو  المريكي  الرئي�س 

انتهت.  العراق  يف  الأمريكية  القوات 
موؤكدًا اأنها �سفحة قد طويت.

واأكد جو بايدن اأن عملية "الفجر اجلديد" �ستعطي 
كما  العراق،  الباقية يف  الأمريكية  للقوات  دور مدين 
اإذا  الإره���اب  مكافحة  يف  دور  القوات  لهذه  �سيكون 
لزم الأمر تدخلهم. واأو�سح جو بايدن  اأنه خالل عام 
الأمريكية من  القوات  تن�سحب جميع  الآن �سوف  من 

العراق.

”حرية  عملية  ب���داأت  قد  الأمريكية  ال��ق��وات  وكانت 
العراق“ منذ احتاللها للعراق، اإل اأن جو بايدن اأ�سار 
اإىل اأن العراقيون اأ�سبحوا قادرين على حتمل م�سوؤولية 

الأمن يف بالدهم.
اوباما قد وعد خالل  باراك  المريكي  الرئي�س  وكان 

ب�سحب  النتخابية  حملته 
جميع القوات الأمريكية 

اقرب  يف  العراق  من 
وقت ممكن.

جانبه  وم���ن 
وزير  ���س��رح 
ال�������دف�������اع 

الوليات  اإن  الحتفال  روبرت غيت�س خالل  الأمريكي 
يف  المريكية  ال��ق��وات  مهمة  �سفحة  طويت  املتحدة 

العراق.
�سيقت�سر  الأمريكية  القوات  اإن  غيت�س  روب��رت  واأك��د 
جمال  يف  وال��ت��دري��ب  الن�سائح  ت��ق��دمي  على  دوره���ا 

ومراجعة  تقييم   اإجرا  لوامل
ال�سنوات   ال الأمني   لالأدا
يف  الل   سموا وتاأسري  املاسية 

اإدارة ها املل بجمي جوانبه
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مكافحة الإرهاب.

مواقف القادة العراقيني ودول 
العامل

موقفهم  العراقيني  القادة  اأب��دى  وقد 
من  الم��ري��ك��ي  الن�سحاب  م��ن 

بالدهم، 
الرئي�س  اث���ن���ى  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
ال��ع��راق��ي ج���الل ط��ال��ب��اين على 
من  ال��ع��راق  حترير  يف  المريكي  اجلي�س  دور 
الدكتاتورية البغيظة ودعم قواته بعد ذلك يف حماربة 
المريكي  بالدور  العراقي  الرئي�س  نوه  كما  الره��اب، 
يف تاأهيل القوات العراقية من حيث التدريب والتجهيز 
وعلى  موؤهلة  لتكون  جديدة  مرحلة  اىل  بها  والنتقال 
اأهبة ال�ستعداد لتويل واجباتها والنجاح يف ب�سط الأمن 

ومواجهة التحديات.
اإن  املالكي  ن��وري  العراقي  ال��وزراء  رئي�س  قال  ب��دوره، 
ا�ستعادته  تعني  العراق  يف  الع�سكرية  العمليات  نهاية 

ل�ستقالله و�سيادته.
العراقية  والأم���ن  اجلي�س  ق��وات  اأن  املالكي  واأ���س��اف 
قادرة على احلفاظ على الأمن بينما ت�سطلع القوات 
الأمريكية الباقية وقوامها نحو خم�سني األف ع�سكري 
"�ستتعامل قواتنا الآن  مبهام ا�ست�سارية، وقال املالكي 
مع كل التهديدات �سواء الداخلية اأو اخلارجية". موؤكدا 

اأن "العراق اليوم ذو �سيادة وا�ستقالل".
العبيدي  القادر  عبد  العراقي  الدفاع  وزي��ر  اأك��د  كما 
الأمن، واو�سح  العراقية لتويل مهام  القوات  ا�ستعداد 

ال����ق����وات  اأن 

"تعمل  ال��ع��راق��ي��ة 
احل���راك  ع��ن  مت��ام��ا  م�ستقلة  ب�����س��ورة 
ال�سيا�سي حلماية مكت�سبات �سعبنا وم�ستقبل اأطفالنا".

 وقال العبيدي" غايتنا حماية املواطن ولي�س التدخل 
خطة  وج��ود  العبيدي  واأك��د  ال�سيا�سي"،  احل��راك  يف 
ل�ستعياب عنا�سر جمال�س ال�سحوات من خالل جلنة 
م�سكلة برئا�سة م�ست�سار الأمن الوطن بغر�س ال�ستفادة 
منهم اأمنيا، موؤكدا اأن من ل يقدر على حمل ال�سالح 

�سيكون له دور يف املهام املدنية.
العراقي  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  ق��ال  مت�سل،  �سعيد  على 
�سحب  اأن  جريانه  اأبلغ  ال��ع��راق  اإن  زي��ب��اري  هو�سيار 
اأمنيا، حمذرا من  فراغا  لن يرتك  الأمريكية  القوات 
اأية حماولة للتدخل الأجنبي يف �سوؤون العراق، واو�سح 
فراغ  هناك  �سيكون  اأن��ه  يتوهمون  كثريين  اأن  زيباري 

الأمريكية  القوات  فيها  تغادر  التي  اللحظة  يف  اأمني 
الذين  الوحيدون  هم  العراقيني  اأن  م��وؤك��دا  ال��ع��راق، 
�سيمالأون هذا الفراغ، وعرب زيباري عن اعتقاده اأنها 
نقطة حتول يف مهمة اجلي�س الأمريكي يف العراق. وقال 
"بالن�سبة لإدارة الرئي�س اأوباما فاإنه يوم مهم لأنه اأوفى 
بوعده لل�سعب الأمريكي اأنه �سيقوم بان�سحاب م�سوؤول 

للقوات الأمريكية من العراق".
تتابع  انها  العربية  ال��دول  جامعة  اأك��دت  جانبها،  من 
باهتمام اخلطوات التنفيذية جلدول ان�سحاب القوات 
ي�سكل خطوة  انه  معتربة  العراق  من  الأمريكية 
مهمة نحو ا�ستعادة العراق كامل �سيادته 
حريته  وت��ع��زي��ز  ال��وط��ن��ي��ة 

وا�ستقالله.
واأع�����رب�����ت الأم����ان����ة 
العربية  للجامعة  العامة 
العراق  ق����درة  يف  ثقتها  ع��ن 
الوطنية  م�سوؤولياته  حتمل  على 
اأمنه  والدولية و�سيانة  والعربية 
و����س���الم���ة اأر����س���ه 

ووح����دت����ه وجت�����اوز 
هذه املرحلة يف تاريخه املعا�سر والعمل على حتقيق 

امل�ساحلة الوطنية ال�ساملة.
ان�سحاب  ان  الرو�سية  وزارة اخلارجية  قالت  بدورها، 
دافعا  �سيكون  العراق  من  الأمريكية  القتالية  القوات 
مل�سرية هذا البلد يف طريق ا�ستعادة �سيادته الكاملة. 
القتالية  ال��وح��دات  ان�سحاب  نعترب  "اننا  واأ���س��اف��ت 
الأمريكية من العراق حدثا هاما فيما يتعلق بح�سول 
ال�سعب العراقي على فر�سة تقرير م�سريه بنف�سه بدون 

اأي تدخل خارجي".

رئي�س الوزراء العراقي نوري املالكي: 
الع�سكرية  العمليات  نهاية  اإن 
تعني  العراق  يف  الأمريكية 

ا�ستعادته ل�ستقالله و�سيادته

ال�شيخ الكربالئي: 
اإن الإحباط احلا�شل من التدهور ال�شيا�شي والأمني واخلدمي 
قد يوؤدي يف امل�شتقبل اإىل عدم جتاوب املواطنني لدعم العملية 
الربنامج  كونها  على  واملحافظة  وتر�شيخها  الدميقراطية 

ال�شيا�شي الذي يلبي طموحات ال�شعب

الأمريكية  ال��ق��وات  اإن 
على  دوره�����ا  �شيقت�شر 
تقدمي الن�شائح والتدريب 
يف جمال مكافحة الإرهاب
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• �سامي جواد كاظم
زاه�������ر ب�����ن ع����م����رو الأ����ش���ل���م���ي

رجل �سجاع فاتك حمب ّ لهل البيت النبوي )�سلى 
اهلل عليه واله و�سلم( ، ومن اأ�سحاب ال�سجرة ، وكان 
يف غزوة احلديبية وخيرب مالزما ً للنبي مل ي�سّذ عنه 
، وكنيته " اأبو جمزاأة" . روى عنه ولده ، و�سكن الكوفة 
اإىل ان   ، وكان �ساحباً  لعمرو بن احلمق اخلزاعي 
حّج �سنة �ستني للهجرة والتقى هناك بالمام احل�سني 
) عليه ال�سالم( فلم يفارقه حتى اليوم العا�سر من 

املحّرم ، وا�ست�سهد يف احلملة الوىل.
احلمق  ب��ن  لعمرو  �سافية  ترجمة  ذك���رت   : اأق���ول 
رواية  هنا  " واذك���ر  التاّمة  " الكلمة  يف  اخل��زاع��ي 
ذكرها الطربي والقا�سي النعمان امل�سري يف دعائم 

ال�سالم ملا لها من دخل يف ترجمة زاهر .
ر�سول  ب�ّسرهم  الذين  من  احلمق  بن  عمرو  وك��ان 
اهلل باجلنة وعا�س بعد �سهادة اأمري املوؤمنني ) عليه 
ال�سالم( ، وجّد معاوية يف البحث عنه لنه كان من 
ا�سحاب حجر بن عدي يف عهد ولية زياد بن ابيه 
على الكوفة وكانا قد اقاما جمل�سا ً كبريا ً يف م�سجد 
وكانا   ، عنه  والدفاع  املوؤمنني  اأمري  ملنا�سرة  الكوفة 
اأحاديث المام يف كل حني ، ففّرقهم زياد .  يتلوان 

قال الطربي :
بن  عمرو  فح�سبه  املنرب  على  اأب��ي��ه  ب��ن  زي��اد  ك��ان 

بن عمرو  زاهر  ذلك  على  واأعانه  باحل�سى  احلمق 
لنه كان �ساحبه وكانا مّتحدين قولً  وفعالً  ، فقام 
زياد ينظر اليهم وهو على املنرب ) فف�سوا بالعمد( 
ابن  " بكر  له  يقال   ) ف�سرب رجل ) من احلمراء 
عبيد " راأ�س عمرو بن عبيد بعمود فوقع ، فعّجل اإليه 
نا�س من الأزد فطافوا به . واأتاه اأبو �سفيان بن عومير 
والعجالن بن ربيعة وهما رجالن من الأزد فحماله 
فاأتيا به دار رجل من الزد يقال له " عبيد اهلل بن 
مالك " فخّباأه بها مل يزل بها متواريا ً حتى خرج منها 
اىل ان اأر�سل معاوية اىل زياد بحب�س عمرو بن احلمق 
و�ساحبه زاهر بن عمرو و�سوقهما اىل ال�سام ، فلم 
يظفر بهما زياد فخرج عمرو بن احلمق من الكوفة 
م�ستخفيا ً واختباأ بغار قريب من املو�سل فبلغ العامل 
خربهما فاأر�سل يف طلبهما فلم يقو عمرو على الفرار 
ولكن زاهر ا�ستوى على فر�سه فناداه عمرو : ما تريد 
اأن ت�سنع ؟ فقال زاهر : اأذب ّ عنك ب�سيفي ، فقال 
: وما يغني �سيفك عّني وعنك ولكن ا بنف�سك من 
على  ع��وداً   واجتازهم  زاه��ر  عليهم  فحمل   ، القوم 
فر�سه فخالوه عمرا ً بن احلمق لذلك ملّا قب�سوا عليه 
�ساألوه : من اأنت ؟ قال : اأنا من اإن تركتموه كان خريًا 
لكم ، وان قتلتموه كان �سرًا لكم ، فما عّرفهم بنف�سه 

، ف�ساقوه اىل عامل املو�سل عبد الرحمن بن عثمان 
الثقفي املعروف بابن اأُّم احلكم وهو ابن اخت معاوية 
ته فاأر�سل اليه معاوية ان عمرا  ، فعرف عمراً  بق�سّ
فعله  ما  به  فافعل  بخنجر  عثمان  بن احلمق طعن   ً
بعثمان ، ثم اأخرجوه وطعنوه بخنجر فمات بالطعنة 

الثانية .
ال�سالم  دعائم  امل�سري يف  النعمان  القا�سي  وقال 
اجلزيرة  اىل  معاوية  من  احلمق  بن  عمرو  ه��رب   :
ال�سالم(  عليه   ( علي ّ  ا�سحاب  من  رجل  و�ساحبه 
ُيدعى زاهر بن عمرو الكندي حّتى اذا اأراحوا لياًل يف 
اأحد الوديان لدغت حّية عمرا ً فلّما اأ�سبح كان الورم 
قد ا�ست�سرى يف بدنه كّله ، فقال لزاهر : ابتعد عّني ما 
ا�ستطعت واتركني لن حبيبي ر�سول اهلل اأخربين اّن 
اجلن والن�س ي�سرتكان يف دمي ، وبناء ً على هذا فاإين 
مقتول ل حمالة ، فقد بان يل من �سّدة �سريان ال�سّم 
يف ج�سمي اأنها اآخر ايامي من الدنيا واأنا ميت حتما 
ً و�سي�سل العدو هذه ال�ساعة ، فبينما هما يتحاوران 
فقال  تطلبهما  وه��ي  ظهرت  قد  اخليل  ب���اآذان  واذا 
ويف�سلوا  اأُقتل  حتى  وا�ستخفي  زاهر  يا  قم   : عمرو 

راأ�سي عن ج�سمي ، فاإذا تركوين فواِر ج�سدي .
اأبداً  ، فلن افارقك ولن  اأفعل ذلك  : ل  فقال زاهر 

 الول من ذي القعدة:  فيه: واعد اهلل عّز وجّل فيه مو�سى عليه ال�سالم ثالثين ليلة .
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هو ال�سيخ حممد �سعيد اإبن ال�سيخ حممود امل�سهور بال�سكايف النجفي احلائري، ولد 
يف النجف ون�ساأ فيها وكان حمبا لالأدب، وقد ولع من �سغره بقراءة الكتب الفار�سية 
ومل يقنع بالقت�سار على لغة العرب، فح�سلت له امللكة باللغة الفار�سية كما احرزها 
باللغة العربية وادبها. فحاز من الرباعة يف اللغتني اأوفر واأوفى ن�سيب، حتى ا�ستهر 
بني الطائفتني، وكان كل منهما يراجعه فيما ي�سكل عليه من مبهم لغته حتى يف قراءة 

ما دون منها، وقد بهر يف بيان التحريف والت�سحيف الواقعني منها، نظمًا ونرثًا
و قراأ مقدمات العلوم واأتقنها وكان لغويا حمققا يف علم املعاين والبيان مولعا يف حفظ 

ال�سعر اجلاهلي ويف الوقت نف�سه له �سعر متو�سط اجلودة، منه هذان البيتان:
                  لو كان نيل املنى التدبري ينجحه    

                                                            لنلت اأق�سى الأماين بالتدابري
                  لكنما كل �سيء اأنت تطلب����������������ه

                        يجري باأمر مليك للمقادي����������ر

وكان والده وجّده - رحمهما اهلل -   لهم ال�سدانة يف حرم اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم، 
وكان نائب التولية واملعروف اأنهم من اآل  احلاج علي هادي اأحد البيوتات النجفية 
اجلليلة يف القرن الثاين ع�سر ولي�سا  من بيت الإ�سكايف املوجودين اليوم يف النجف 

بل  هم من اأ�سهارهم.
تويف يف احلائر احل�سيني  ودفن يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف اأخر يوم من �سهر ربيع 

الأول �سنة 1320ه�، ويف رواية 1330ه�. 

حممد �شعيد الإ�شكايف 
�ه – 

اتخّلى عن ن�سرتك و�ساأنا�سلكم حّتى اآخر �سهم ، 
فاذا فنيت �سهامي اأُقتل معك .

فقال له عمرو بن احلمق : اأق�سمت عليك األ تفعل 
اأق��ول لك ، لن ذلك ينفعك منفعة كربى .  اإل ما 
وملّا فرغ عمرو من حديثه اأطاعه زاهر و اختباأ عن 
عدّوه ، ثم قطعوا راأ�س عمرو بن احلمق ورفعوه على 
راأ�س الرمح وحملوه من بلد اىل بلد اىل اأن بلغوا به 

ال�سام .
فظهر ان زاه��راً  كان من   : قال يف نف�س املهموم 
ا�سحاب امري املوؤمنني ) عليه ال�سالم( وخ�س�س 
مبتابعة عمرو بن احلمق اخلزاعي – ولهذا قيل له 
موىل عمرو بن احلمق فاملوىل يف هذا املقام مبعنى 
التابع ... من ال�سيخ عّبا�س / املرتجم – �ساحب 
ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( ... ووفق 
ُرِزق يف  �ساقته ال�سعادة اىل ان  مبوالته ودفنه ثم 
، وكان  ال�سهادة  ال�سالم(  ن�سرة احل�سني ) عليه 
من احفاده اأبو جعفر حممد بن �سنان ) الزاهري( 
عليه   ( واجل��واد  والر�سا  الكاظم  ا�سحاب  من   (
ال�سالم( .. املتوفى �سنة 220 وهو يروي عن الر�سا 
واجل��واد ) عليهما ال�سالم( ، واختلف فيه علماء 
وتوّقف   ، الثقات  من  املفيد  ال�سيخ  فعّده  الرجال 
العاّلمة ب�ساأنه ، و�سّعفه ال�سيخ الطو�سي والنجا�سي 
والغ�سائري ، وقال املقامقاين بعد خم�س �سفحات : 

والأقوى عندي اأّنه ثقة �سحيح العتقاد .
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النهج الإ�شالمي والإمامةالنهج الإ�شالمي والإمامةالنهج الإ�شالمي والإمامةالنهج الإ�شالمي والإمامة

و�سلم( واآل��ه  عليه  اهلل  )�سلى  والر�سول  اأن��ه  كما 
بعد  اأول��ي��ائ��ه  م��ن  منتجبة  كوكبة  اإىل  اأ�سنداها 
الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، حيث حدد 
فح�سب:  اإم��ام��ًا  ع�سر  باثني  الكوكبة  ه��ذه  ع��ّدت 

)الأئمة من بعدي اثنا ع�سر( .
ال�سالم(  )عليه  علي  الإم��ام  على  القراآن  ون�ّس 
اإليه  واأ�سندت  ال�سل�سلة،  ه��ذه  يف  منتجب  ك��اأول 
ذلك  يقت�سيها  التي  وال�سوؤون  امل�سوؤوليات  جميع 
على  والو�ساية  املوؤمنني،  واإمرة  كالولية،  العهد، 
به  كلف  ما  وكل  اأر�سه،  يف  اهلل  واأمانة  الر�سالة، 

نف�س حممد )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(اإل النبوة 
.

خفية  غري  –ولأ�سباب  القراآين  الن�س  ورد  ولئن 
اأن  اإل  والتو�سيف،  التعري�س  بنحو  املتتبع-  على 
القرائن الأبدية امل�ساحبة  للبيان القراآين كافية 
يف  يح�سل  ا�ستباه  اأي  ورف��ع  اليقني،  اإث��ب��ات  يف 
توهني  يف  املحاولون  حاوله  مما  بالرغم  التعيني، 

دللت تلك القرائن، اأو الغ�ّس من �ساأنها .
ل  اأما الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(فقد ف�سّ
كل ما اأجمله القراآن يف ذلك التعيني، وو�سع جميع 

• �سماحةال�سيخ 
�سياء الدين زين الدين

اإن موقف القراآن، واحلجج 
الإ�شالمية الأخرى جتاه الإمامة 
ل يعدو هذين الجتاهنيالن�س 

.والإعجاز
فالقراآن العظيم ن�سيّ على اأن 
الإمامة عهد خا�س من اهلل 

تعاىل اإىل بع�س اأ�شفيائه:
ُه ِبَكِلَماٍت  َواإِِذ اْبَتَلى اإِْبَراِهيَم َرب •

ا�ِس  ُهنَّ َقاَل اإيِنِّ َجاِعُلَك ِللنَّ َفاأمََتَّ
ِتي َقاَل َل َيَناُل  يَّ اإَِمامًا َقاَل َوِمن ُذرِّ

امِلنَِي“ . َعْهِدي الظَّ
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النقاط فوق حروفها مبا تواتر عنه من ن�سو�س 
ل ترفع الريب عن مدلولها فح�سب، واإمنا لت�سبح 
القراآنية يف  لالإجمالت  املو�سحة  القرائن  بع�س 

خمتلف تعّر�ساتها التي اأ�سرنا اإليها .
على  و�سلم(ن�ّس  واآل��ه  عليه  اهلل  )�سلى  اأنه  كما 
اإمامة احل�سن واحل�سني بعد اأبيهما، وعلى الت�سعة 
من اأبناء احل�سني، حتى قائمهم املنتظر )عليهم 
رواي���ات  يف  تف�سياًل  وح��ت��ى  ال�����س��الم(اإج��م��ال، 
تواترت يف مذهب اأهل البيت )عليهم ال�سالم(، 

وا�ستهرت لدى غريهم .
والر�سول  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن  ف���ان  ؛  امل��ق��اب��ل  ويف 

)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(بّينا معامل الإمامة، 
بها  اأن��اط��ا  حيث  اخلا�سة،  الربانية  وح��دوده��ا 
على  لنعمته  واإمتامه  القومي،  لدينه  اهلل  اإكمال 
الإن�سان بعد  اأول ما ي�ساأل عنه  العباد، وجعالها 

املوت .. و.. األخ . 
كما حددا من �سمات علي واأولده النجباء )عليهم 
بعهد  )تعاىل(  اهلل  حكمة  تتحقق  ل  ال�سالم(ما 
الإمامة، ول مب�سطفيها اإل بهذه املعامل واحلدود 

.
اأذهب اهلل عنهم الرج�س، وطهرهم  فهم الذين 
الأر���س بعد  اأن��وار اهلل يف هذه  الذنب، وهم  من 
الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، وهم �سهداء 
اهلل على خلقه، وهم مع احلق واحلق معهم، وهم 
العلم،  معادن  وهم  معهم،  وال��ق��راآن  القراآن  مع 

)�سلى  الر�سول  بعد  اخللق  على  اهلل  حجة  وهم 
اهلل عليه واآله و�سلم(، وهكذا اإىل املئات، اأو حتى 
الآلف من �سفات الكمال الب�سري، التي ل ميكن 
لعهد الإمامة اأن ي�ستقيم يف نف�سه، ول ي�ستقيم يف 

منتجبيه بدونها.
بني  فيما  �سابقًا  اإل��ي��ه  اأ���س��رن��ا  ال���ذي  والتكامل 
الجتاهني، اأي يف الن�س على التعيني، ويف بيان 
العهد  ذلك  يعنيها  التي  وال�سمات  اخل�سائ�س 
الرباين ومنتجبوه، له نف�س الدللت التي اأ�سرنا 

اإليها كذلك .
طابع  نف�س  العظيم  امل��وق��ع  لهذا  يعطي  ه��و  اإذ 
الإعجاز الذي يعنيه كمال اهلل )تعاىل( يف عهده، 

ويف من ي�سطفيه من الأ�سخا�س له .
كما يوحد الأ�س�س العلمية لدى الإن�سان يف اإدراكه 
لهذا الإعجاز، ب�سكل ي�ستوعب كّل ما ميلكه وعيه 
والوجدانية  والعقلية  احل�سية  املعرفة  اأ�سول  من 
وغريها، لي�سعه بعدئذ اأمام م�سوؤولياته املبا�سرة 
جتاه هذا املوقع العظيم، وجتاه جنبائه الأ�سفياء 

)�سلوات اهلل و�سالمه عليهم اأجمعني( .
اآيات  وهكذا كانت �سيغة التحدي هي الغالبة يف 
ويف  اخلطري،  امل�سمون  هذا  يف  ال��واردة  القراآن 
الر�سول )�سلى اهلل عليه  الواردة عن  الن�سو�س 
واآله و�سلم(، يف كل من تقرير عهد الإمامة ذاته، 
وبيان حدوده، و�سفات كماله التي اأقيم عليها يف 
الأ�سفياء  منتجبيه  وتعيني  )ت��ع��اىل(،  اهلل  دي��ن 
�سخ�سياتهم،  عليها  وبنيت  ال�سالم(،  )عليهم 
الإمامة  ه��ذه  ث��م-  –من  الإلهية  احلجة  لت�سع 
جعلته  ال��ذي  املوقع  نف�س  يف  كافة  واأ�سفياءها 
واآله  عليه  اهلل  )�سلى  الكرمي  وللر�سول  للقراآن 
اأمام  الكربى  الدينية  احلقائق  ولكل  و�سلم(، 
ثم-  –من  القومية  الفطرة  لتتخذ  الب�سائر، 
دورها املبا�سر يف املحاكمة، ويف متييز احلقائق، 
واإعطاء احلكم الفا�سل فيها جميعًا، دون غمو�س 
ول تردد، لي�سبح كل جانب من جوانب الإمامة، 
وكل �ساأن من �سوؤون اأ�سفيائها النجباء، وكل اأفق 
من اآفاق حياتهم، وكل موقف من مواقفهم، وكل 
الإعجاز  لذلك  ب��ارزًا  جملى  كلماتهم،  من  كلمة 

الإ�سالمي العام، وحماكمة العقول به .
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����ِب ������ش�����الم�����ًا لآث��������������ارك اخل���������شَّ
وح����ف����ظ����ًا ل����ع����زم����َك م������ن ق����ائ����ٍد
ت�����ن�����زه�����َت م������ن ُم�����ل�����ه�����ٍم ح��������اذٍق
وك�����ات�����ُب در����������سٍ ل���ك���ل ال���ع�������ش���وِر

دم�������ًا ������ش�����اَل ف������وق رب���������وِع ال��ظ��م��ا 
ح�������ش���نٌي ي��������زُف ����ش���ن���ا الأن����ب����ي����اِء
ال����ظ����امل����نَي ع�����ن  ال�����ل�����ث�����اَم  اأزاَح 
ب�����ك�����اًء ع���ل���ي���َك ب���ج���م���ِر ال�����دم�����وِع
ب���ك���ت ب����ع����دُه م���ر����ش���الت ال�����ش��ح��اِب
ك�����������اأين ب���������ِه زاح�������������ٌف ن���ح���وك���م
اأرت��������وى م���ن���ه  ث�����غ�����رَك  اأن  ول�������و 
ك����ذا ج��م��ع��ه��م ي����وم ك�����رِب ال��ط��ف��وِف
امل�����ش��ط��ف��ى ب�����َك  ي���وا����ش���ي  ذا  ف���م���ن 
م���������الأَت ال����ل����ي����ايل �����ش����ي����اًء ي������دوُر
وي�����ا ب�����در ه�����ذا ال����زم����ان ال�����ش��ن��نِي
ت�����ب�����ارك�����َت م������ن ب�����ط�����ٍل ل���ل���م���ه���اِم
����ي����َت م����ن ب����ا�����ش����ٍل ل��ل��ن�����ش��اِل وُح����يِّ
الإل���������ِه ك������ربي������اُء  �����ش����اغ����ُه  دٌم 
ف���ي���ا ج���ام���ع���ًا ك�����َل ف���ي�������سِ الأب�������اِء
ج���م���ع���ك���م يف   َ اأينيّ مت�����ن�����ي�����ُت 

وق����د�����ش����ًا ل�������ش���وت���ك م�����ن خ���اط���ِب
ون����ع����ي����ًا مل���������ش����رع����َك الأ�����ش����ع����ِب
اأ������ش�����َر ع���ل���ى امل�����وق�����ِف الأجن��������ِب
ورا��������ش�������ُم ن�����ه�����ٍج م������ن الأع������ج������ِب
ت�������دف�������َق م�������ن م�����ن�����ح�����ٍر واه���������ِب
و������ش�����ي�����ُف ع����ل����ي ع����ل����ى امل����ن����ك����ِب
واأج������������َج ن����������ارًا ع����ل����ى ال���غ���ا����ش���ِب
ع���ل���ى وج����ه����َك امل���������ش����رِق الأرح��������ِب
ودم���������ُع ال������ف������راَت م�����ن الأغ���������رِب
������ش�����ارِب ع������ن  امل�����������اَء  مي����ن����ع  ومل 
مل������ا ن������ال������ُه م������ن اأ�������ش������ى اجل��������ذِب
ع���ل���ى ج���م���ع���َك ال����ث����اب����ِت الأن�������ش���ِب
الأق����������رِب اجل�����ن�����ِة  اإىل  ي�����ت�����وُق 
ِب ورح�����������َت ت������ث������وُر ع����ل����ى ال������ك������ذَّ
ِب جت����������ود ب����ن����ف���������ش����َك ل�����ل�����ن�����وَّ
اأث���������������اَر ال������ع������زمي������َة ب����امل����ن����ق����ِب
غ�������زي�������ُر امل��������ع��������امِل ل����ل����ن����اح����ِب
ُي����غ����ل����ِب ومل  ال�����ط�����غ�����اة  اأذَل 
ل�����ك احل���������ُب م�����ن واث�����������ٍق واث�������ِب
لأع���ط���ي���ت���ك ال���������روح ي�����ا م��ذه��ب��ي
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ال�ي  ااز

 

 تتجلى مظاهر العّزة يوم الطف باأبهى �سورها 
يف خطابات الإمام احل�سني)عليه ال�سالم( واأول 
خطاب وت�سريح ظهر من المام احل�سني)عليه 

ال�سالم( حني افتتاح حركته املباركة عندما 
عر�ست عليه بيعة يزيد بن معاوية فنجده يقول 

لأمري املدينة:) يا اأمري اإنا اأهل بيت النبوة 
ومو�سع الر�سالة وخمتلف املالئكة ويزيد رجل 

فا�سق �سارب للخمر قاتل للنف�س املحرتمة ومثلي 
ل يبايع مثله( فما معنى مثلي ومثله؟ 

اإن لكل �سخ�س مقاما  اجتماعيا معينا ، فرجل 
الدين له مقام اجتماعي و �سيخ القبيلة له ذلك 
و كل �سخ�س له مقامه الجتماعي اخلا�س به، 
وال�سخ�س الذي يتخّلى عن مقامة الجتماعي 

فاإنه ل يذل نف�سه هو بل يذّل مقامه، وكان 
موقف طلب البيعة بتلك الطريقة يتطلب اإذلل 

ملقام الإمام احل�سني عليه ال�سالم منه �سخ�سيا 

ولي�س من �سواه وهذا مما مل يكن يقبل به الإمام 
باأي �سكل من الأ�سكال.

العّزة والتقية
ولنقّرب هذا املعنى برواية، فهذا زرارة اأحد 

اأ�سحاب الأئمة )عليه ال�سالم(  يروي عن 
الإمام ال�سادق)عليه ال�سالم ( فيقول �سمعت 

اأبا عبد اهلل جعفر بن حممد)عليه ال�سالم( 
يقول:) ثالثة ل اأتقي فيهن اأحدا ، �سرب امل�سكر 

و امل�سح على اخلفني ومتعة احلج ( ونالحظ 
اأن زرارة يعلق ويقول:) قال ل اتقي ومل يقل ل 
تتقوا ( وهذا فيه ا�سارة �سريحة ووا�سحة اىل 

اأن موقع الإمام يختلف عن موقعكم، واأن هناك 
اأ�سياء يختلف فيها الإمام عن الإن�سان العادي. 

وهنا قد يت�ساءل البع�س.. كيف؟
ولالإجابة نقول..اإن الإن�سان العادي مثاًل لو �سار 

يف مقام تقّية كما لو تطّلب منه الأمر امل�سح 

على اخلّفني وراأى اأن هناك �سررا ول ميكنه 
اأن يدفع ال�سرر عن نف�سه اإل اإذا م�سح على 

اخلفني، والمام اأعطى احلق لالإن�سان العادي 
اأن مي�سح على اخلفني اإذا كان يف مقام التقية 

ورفع ال�سرر عن نف�سه، ولكن هل ميكن لالإمام 
املع�سوم اأن يقدم على مثل هذه التقية بامل�سح 

على اخلّفني؟ 
نا ولي�س فيه   قد يعتقد البع�س اأن ذلك اأمرا هييّ
اإ�شارة اإىل معنى املقام ، ولكن ذلك مناف للواقع 

فالإن�شان العادي ميكن اأن ي�شتخدم التقية يف 
ذلك املورد لأنه اإن�شان مغمور اأما القيادة فلو 
ني فاإن يف ذلك اإذلل  اتقت بامل�شح على اخلفيّ

ملقام الإمامة واإذلل ملوقع القيادة.
 ولناأخذ مثال اآخر معا�شرا: لو اأنيّ مرجعًا 

من مراجعنا العظام يتكتف يف ال�شالة تقية 
فاإن ذلك غ جائز عليه حتى لو كان يف 

ة يف  مظاهر العزيّ
مدر�شة كربالء

 الخام�س من ذي القعدة:
وفيه: رفع اإبراهيم واإ�سماعيل عليهما ال�سالم القواعد من البيت الحرام .
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موقف اخلطر، فيما ميكن لالإن�شان العادي اأن 
يرفع اخلطر عن نف�شه باأن يتكتف اأما املرجع 
املعروف بني النا�س فاإن ا�شتخدامه للتقية يف 

مثل هذا املورد يعد اإذلًل ملوقع القيادة واإذلًل 
ملوقع الزعامة، وهكذا يتبني اأن التقييّة تتنا�شب 

مع �شخ�س ول تتنا�شب مع �شخ�س اآخر ، وهي 
تختلف باإختالف املوارد وباختالف املقامات و 

املواقع.
  لذلك جاء معنى كالم الإمام ال�سادق )عليه 

ال�سالم(.. اأنا كاإمام ل ينا�سبني اأن اأ�سرب 
م�سكرا اأو اأم�سح على خفيَّ اأو اأترك متعة احلج 

واأقول تقية ؟ واإن فعلت  ذلك فاإين اأكون قد 
قمت باإذلل موقف الإمامة، وبالنتيجة فاإن لكل 
�سخ�س موقعا واإن مل يعمل ح�سب ما ميليه عليه 

ذلك املوقع كان ذلك اإذلل  للموقع الذي فيه.
املواقع والتقية

واحل�سني )عليه ال�سالم( ميثل موقعا 
ويزيد)لعنه اهلل( ميثل موقعا، وموقع احل�سني 
اأنه اإمام من�سو�س عليه لقيادة ال�سعب امل�سلم، 

اأما موقع يزيد فاإنه قيادة لالأ�سرار والظلمة 
و للمتمردين ، ووفق هذه املعادلة فاإن خ�سوع 
اخلط الأول للخط الثاين اإذلل ولي�س عّزة. 

ولناأخذ هذا املعنى من حادثة اأخرى: 
كتب معاوية بن اأبي �سفيان لالإمام احل�سن 

الزكي) عليه ال�سالم(: )يا اأبا حممد اأنا 
خري منك( ملاذا ؟ ) لأن النا�س اأجمعت عليَّ 

ومل جتمع عليك( وقوله هذا يعني به اأنني 
عندما اأ�سبح احلكم بيدي اأذعنت النا�س 

كلها واأنت عندما كان احلكم بيدك حدثت 
خالفات وحروب فاأنا خري منك، فاأجابه الإمام 

احل�سن)عليه ال�سالم( 
قائال:) هيهات 

هيهات 

ل�سر ما علوت يابن اآكلة الأكباد املجتمعون عليك 
رجالن: بني مطيع ومكره فالطائع لك عا�س هلل 

ْلُبُه  قرَ ْن اأُْكِرهرَ ورَ واملكره معذور بكتاب اهلل  اإِلَّ مرَ
اِن  وحا�س هلل ان اقول: انا خري  ِئن ِبالإِميرَ ُمْطمرَ
منك فال خري فيك ولكن اهلل بّراأين من الرذائل 

كما بّراأك من الف�سائل. مناقب اآل اأبي طالب 
22/4 البحار، 104/44.

اإذن هناك خطان: الأول خط ف�سائل والثاين 
خط رذائل ، واحل�سن واحل�سني عليهما 

ال�سالم( يقودان)خط الف�سائل( و معاوية 
ويزيد يقودان )خط الرذائل( وكالهما يف 

مو�سع قيادة وكالهما يف موقع ريادة، لذلك 
جاء رف�س الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( 

ليزيد )عليه لعائن اهلل( حاملة املعنى التايل:
 ) اإن بيعتي ليزيد واأنا يف موقع الإمامة والقيادة 
خلط الف�سائل اإذلل لهذا اخلط ولهذا املقام ، 

لذلك فاإن من هو مثلي ومن هو يف خطي ومن 
هو يف موقعي القيادي ، ل ينبغي له اأن يحّدث 

نف�سه حلظة واحدة مببايعة من هو يف موقع 
الرذيلة كيزيد( .

 الذّلة املادية والذّلة املبدئية
اإن الإمام احل�سني عليه ال�سالم يوم عا�سوراء 

فرق بني الذّلة املادية والذّلة املبدئية، فكيف وما 
معنى ذلك ؟

 يف ظاهر احلال فاإن الأئمة )عليهم ال�سالم( 
ميكن اأن تقع عليهم الذّلة املادية ، فهذا الإمام 

زين العابدين )عليه ال�سالم( قد اأذّل ذلة مادية 
، فربط احلبل يف عنقه وجّر بني الأعداء وهو 
الذي قال عن 
نف�سه )اأقاد 

ذلياًل يف دم�سق كاأنني.. من الز عبد غاب 
عنه ن�سري( )بالغة الإمام علي بن احل�سني 

�س275( وال�سيدة زينب )عليها ال�سالم( اأذّلت 
ذّلة مادية ف�سربت و�سّبت ولكن الذّلة املادية 

�سيء والذّلة املبدئية �سيء  اآخر ، فالذّلة املادية 
لي�ست عيبًا لأنها ذّلة قهرية لي�ست باختيار 

الإن�سان وهي واقعة على ج�سمه وقوته املادية 
فهي لي�ست عيبًا ولي�ست مذّمًة ، ولكن العيب 

والعار واملذّمة يف الذّلة املبدئية وذلك عندما 
يتنازل الإن�سان عن بع�س مبادئه وبع�س قيمه.

 
 اأما عندما ياأتي الإمام زين العابدين)عليه 

ال�سالم( وهو يف الأ�سر مكّبال بالقيود فيتحدى 
يزيد بن معاوية وي�سّر على مبادئه ويبني للنا�س 
احلقائق فهذه عّزة ولي�ست ذّلة، وكذلك �سيدتنا 
زينب )عليها ال�سالم( حينما قالت ليزيد اأمام 

املالأ من قومه )فكد كيدك وا�سع �سعيك ونا�سب 
جهدك فواهلل ل متحو ذكرنا ول متيت وحينا ول 
تدح�س عنك عارها ،وهل راأيك اإل فند واأيامك 

اإل عدد وجمعك اإل بدد ؟( فهذه هي �سورة 
جلّية ملعنى العّزة املعنوية والعّزة املبدئية واإن 

بْتها ذّلة مادّية اأي واقعة على اجل�سد. �ساحرَ
وخري ما ميكن ختام احلديث  به عن معنى 

العّزة قول الإمام احل�سني عليه ال�سالم يوم 
الطف )األ واإن الدعّي بن الدعّي قد ركز بني 

اثنتني بني ال�سّلة والذّلة وهيهات منا الذّلة ياأبى 
اهلل لنا ذلك، ور�سوله واملوؤمنون، وحجور طابت 
وطهرت، واأنوف حمّية، ونفو�س اأبّية من اأن نوؤثر 

طاعة اللئام، على م�سارع الكرام( . 

ومل جتمع عليك( وقوله هذا يعني به اأنني ومل جتمع عليك( وقوله هذا يعني به اأنني 
عندما اأ�سبح احلكم بيدي اأذعنت النا�س عندما اأ�سبح احلكم بيدي اأذعنت النا�س 

كلها واأنت عندما كان احلكم بيدك حدثت كلها واأنت عندما كان احلكم بيدك حدثت 
خالفات وحروب فاأنا خري منك، فاأجابه الإمام 

احل�سن)عليه ال�سالم( 
قائال:) هيهات 

هيهات 

زين العابدين )عليه ال�سالم( قد اأذّل ذلة مادية 
، فربط احلبل يف عنقه وجّر بني الأعداء وهو 
الذي قال عن الذي قال عن 
نف�سه )اأقاد 

اهلل لنا ذلك، ور�سوله واملوؤمنون، وحجور طابت 
وطهرت، واأنوف حمّية، ونفو�س اأبّية من اأن نوؤثر 

طاعة اللئام، على م�سارع الكرام( . طاعة اللئام، على م�سارع الكرام( . 
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  ح�سن الها�سمي

هل اإن ثورة احل�سني ك�سائر الثورات، اأم اإن لها خ�سو�سية اأراد اهلل من خاللها 
واقعة  ال�سخو�س يف  تعدد  فل�سفة  وما هي  الدهور؟  لالأمم على مدى  الإ�سالح 
الطف من �سيخ كبري و�ساب يافع وطفل �سغري وكاهل ب�سري وامراأة �سابرة، وما 
هو اأثر ذلك علينا يف واقعنا املعا�س؟ هذه الأ�سئلة تراود الكثري منا ونحاول ولو 

ب�سكل مقت�سب الإجابة عليها يف هذه ال�سطور.
ل �سك اإن الثورة احل�سينية ب�سخو�سها واأهدافها ومراميها هي غري قابلة للمقارنة 
باأية ثورة اأخرى مهما حملت من اأهداف اإ�سالحية اأو تغيريية، فاإنها بالإ�سافة 
عليه  احل�سني  الإمام  وتعظيم  احلدث،  ذلك  بتخليد  الإلهية  اخل�سو�سية  اإىل 
وال�سفاء يف  قبته،  الدعاء حتت  ا�ستجابة  التالية:  المتيازات  باإعطائه  ال�سالم 
تربته، والأئمة الكرام من ذريته، جند اإن الإمام ورهطه النجباء ما �ساب ثورتهم 
املباركة اأية �سائبة من حطام الدنيا، فاإن حتركهم وجهادهم وما قدموه خال�سا 
لوجهه الكرمي، ومن خالل تلك النيات واملواقف والت�سحيات خلد احل�سني واأ�سبح 

رمزا للحرية والكرامة يف كل زمان ومكان. 
ويخطاأ من ينظر اإىل ما جرى يف واقعة الطف وكاأنه ملف فتح ليختم واحلال 
اإننا ماأمورون بالتاأ�سي بالنبي الأكرم والأئمة عليهم ال�سالم ومنهم �سيد ال�سهداء: 
ذكرا هلل تعاىل على كل حال، ورف�سا للظلم، ودفاعا عن احلق ون�سرته، وفناء 
يف العقيدة، وا�ستقامة يف جهاد الأعداء، وب�سرية يف فهم حدود ال�سريعة، واإقامة 

للعدل، ودح�سا للباطل. 
اإن اإظهار واإبراز الت�سحيات الكربى التي قّدمها الإمام احل�سني)عليه ال�سالم( 
واأهل بيته يف �سبيل احلق، وبالتايل يكون ذلك توجيهًا للمجتمع روحيا وفكريا 
الرف�س  روح  واإبقاء  الت�سحيات،  تقدمي  نحو  له  وحتفيزًا  واأخالقيًا،  ووجدانيا 
للظلم والف�ساد والنحراف حّية يف النفو�س، ونتحدى كل �سخ�س عرب الأزمان 
كانت  اأنها  مثبتا  اخلالدة  الأهداف  تلك  مبعطيات  بالإتيان  والالحقة  املا�سية 
اأر�سية ما عدى احلروب التي خا�سها الر�سول  اإ�سالحية  اأية ثورة  موجودة يف 
والإمام علي وبع�س ذراريهم عليهم ال�سالم، فاإنها واإن كانت مقرتبة مع اأهداف 
الثورة احل�سينية بن�سب ولكنها ل ت�سل منزلتها لالعتبارات التي ذكرت يف بداية 

املقال.
ومن �سمن الأمور التي ينبغي اأن ندر�سها وهي تطرق م�سامعنا مرارا من على 
الكرام  مرور  عليها  منر  ولكننا  وال�سري،  التاريخ  كتب  يف  مبثوثة  وهي  املنابر 
األ وهي فل�سفة تعدد ال�سخو�س يف الثورة احل�سينية، حيث اإنه من امللفت حقا 
تنوع العنا�سر التي �ساركت يف واقعة الطف .. فمنهم ال�سيخ الكبري كحبيب بن 

ريعان  يف  ال�ساب  ومنهم  اهلل،  كعبد  الر�سيع  الطفل  ومنهم  الأ�سدي،  مظاهر 
�سبابه كالقا�سم والأكرب، ومنهم العبد الأ�سود كجون، ومنهم امل�سيحي كوهب، 
ومنهم عثماين الهوى كزهري بن القني، ومنهم الن�ساء اللواتى �ساركن يف ق�سم 

من املعركة، وما بعد املعركة كعقيلة الها�سميني زينب الكربى... 
األي�س هوؤلء الأفذاذ قد �سطروا اأروع ملحمة عرفها التاريخ؟ األي�س يف ذلك در�س 
األي�س حترك تلك النخبة  اأخرى،  التكليف ل يخت�س بفئة دون فئة  اإن  للجميع 
الطاهرة بتلونها العمري واجل�سمي ورمبا العقدي واملذهبي هو حجة على اجلميع 
بن�سرة احلق واأهله ومقارعة الف�ساد وزبانيته، وان اهلل تعاىل يريد من كل واحد 
اإ�سالح وتطور  اأينما كان؟ وما ي�ستتبعه من  التوحيد  للواء  اأن يكون رافعا  منا 
مطرد اإزاء ما تواجهنا من اأحداث ووقائع ما ي�سمن لالإن�سان العي�س الآمن ب�سقيه 

املادي واملعنوي.
ال�سهادة يف �سبيل الإ�سالح هي احلياة احلرة الكرمية، والبقاء يف وحل الف�ساد هو 
املوت بعينه، اإذ اإن احلياة قائمة على العدل والإن�ساف وما دونهما �سراب ل ميكن 
له البقاء اإل اللمم، وطبيعة الإن�سان منجذبة ل حمالة ملعطيات الإ�سالح، من منا 
ل يرغب بامل�ساواة وتكافوؤ الفر�س والرفاه يف حياة بعيدة عن التعقيد والف�ساد، 
وطاملا تنجذب النف�س الإن�سانية اإزاء كل ما يقومها نحو ال�سالح والإ�سالح فهي 
تواقة اإليهما يف جميع مراحل احلياة، ويف الوقت نف�سه تتباعد اإزاء كل ما ينغ�س 
الطاغوت  بها  يتح�سن  التي طاملا  وانتهازية،  وانتهاك  الفرد من ظلم  م�سرية 

وزبانيته من اأجل البقاء ولو �سيدت �سروحهم على جماجم الأبرياء.
والذي خلد الإمام احل�سني عليه ال�سالم وثورته الرائدة اأنه اأراد اأن يو�سل ر�سالة 
الإ�سالح اإىل �ستى اأ�سقاع العامل، واأراد اأن ينت�سل الإن�سانية من ربقة ال�ستعمار 
والذل والهوان التع�س واإي�سالها اإىل مرفاأ الهداية والنجاة من �سبل ال�سيطان 
امللتوية التي ل ميكن لأي واحد منا اأن يكون مبناأى عنها لول رحمة اهلل وت�سحيات 
الأنبياء والأولياء وعلى راأ�سهم �سيد ال�سهداء، الذي �سحى بالغايل والنفي�س يف 
�سبيل انت�سالنا من هوة الفقر املادي واملعنوي، تلك املقومات النه�سوية امل�ستكنة 
يف ثورة الطف جعلتها خالدة خلود الدهر، وتاأبى الطبيعة التي اأ�س�سها اهلل تعاىل 
على اأ�سا�س العدل اأن تنخد�س مبنغ�سات الكفر والف�ساد والإذلل ولو خد�ست 
لالمتحان  اأو  احلق  ن�سرة  عن  بع�سنا  لتخاذل  اإما  فهي  الدهر  من  بفرتات 
لأهل  الباطل، والعاقبة دائما  اأزلم  واأينا من  اأ�سحاب احلق  اأينا من  والبتالء 
الف�ساد  لأهل  اآجال  اأم  عاجال  واخلذلن  والآخرة،  الدنيا  يف  والتقوى  ال�سالح 

وال�سالل والنحراف.

فل�شفة خلود 
النه�شة احل�شينية
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العدد الثاين من جملة

يف العتبة احل�سينية املقد�سة

قريبًا

ّ



واملقدم  املعد  الإذاعة  تاأ�سي�س  يف  امل�ساهمني  اأحد  يقول 
انطلقت  لقد  ال�سالمي(:  )حيدر  ال�ستاذ  الإعالمي 
 fm الأر�سية  املوجة  على  لتبث  الإذاعة  تاأ�سي�س  فكرة 
وف�سائل  فكر  على  املرتكزة  الثقافية  القيم  ن�سر  بهدف 
اأهل البيت الطاهرين �سلوات اهلل عليهم وبالفعل �سكلت 

النواة الأوىل لإذاعة �سميت اأوًل ب�)�سوت احل�سني( وفيما 
بعد )اإذاعة الرو�سة احل�سينية املقد�سة(، وكانت باكورة 
1426ه�  عام  احلرام  حمرم  �سهر  غّرة  يف  انطالقتها 
املوافق 2005/2/10م وهي اإذاعة دينية اجتماعية ثقافية 
م�ستقلة، غري ربحية، تبث من داخل ال�سحن احل�سيني 
ال�سريف، وواحدة من ال�سعب املتفرعة عن ق�سم الإعالم 
التابع اإداريًا اإىل الأمانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة. 
وتابع ال�سالمي، اإن بداية الإذاعة كانت ب�سيطة من جميع 
النواحي ولكن الطموح والإ�سرار على النجاح يف تقدمي 
وزوار  كربالء  ملدينة  الإعالمية  الثقافية  اخلدمة  هذه 

العتبات املقد�سة فيها كان كبريًا جدًا. 

دينية  اإذاعة  باأنها  الإذاعة  وا�سفا   ، ال�سالمي   ويتابع 
م�ستقلة،   اعتبارية  �سخ�سية  ذات  ثقافية،  اجتماعية 
العتبة  الإعالم يف  ق�سم  اإىل  وماليًا  واإداريًا  �سرعيًا  تتبع 

احل�سينية املقد�سة.
الإ�سالمية  الثقافة  اإ�ساعة  اإىل  تهدف  الذاعة  اأن  مبينا 
الأ�سيلة املتمثلة مبعارف وف�سائل اأهل البيت الطاهرين 
مبختلف  اجلمهور  ربط  اإىل  وت�سعى  ال�سالم،  عليهم 
احل�سينية  والعتبة  عمومًا  املقد�سة  بالعتبات  �سرائحه 
الثقافية  امل�ساريع  على  واإطالعه  خا�سة،  ب�سورة 
والعمرانية اخلدمية التي ت�سطلع بها، وتزويده باملعلومات 

النافعة والأخبار الهامة.

حر�شت الأمانة العامة للعتبة احل�شينية املقد�شة دوما على ن�شر املعارف والأخالق 
الإ�شالمية بني اأفراد املجتمع با�شتخدام اأحدث الو�شائل الت�شالية واأجنح الأ�شاليب 
، فتاأ�ش�شت اعتمادا على ذلك �شمن  املو�شوع عناية فائقة   واأولت هذا  التبليغية، 
الإذاعة  �شعبة  احل�شينية  الرو�شة  اإذاعة  احل�شينية  العتبة  اإعالم  ق�شم  �ُشعب 

..اخلارجية

اإساعة   اإ تهدف  الاعة  اإن 
الثقافة الإ�سالمية الأسيلة املتمثلة 
البيت  اأهل  وف�سائل  مبعارف 

اهرين عليهم ال�سالال

◄ح�سني النعمة - يحيى الفتالوي

اإذاع������ة ال��رو���ش��ة 
احل�ش���ينية املقد�شة  

◄ح�سني النعمة - يحيى الفتالوي

مواكبة احلدث وم�شداقية اخلرب                                                                    
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مواكبة احلدث وم�شداقية اخلرب                                                                    

وحدات الإذاعة
اأداء  يف  تنق�سم  الإذاعة  �سعبة  اإن  ال�سالمي  واأو�سح 
وظيفتها الإعالمية التبليغية والثقافية اإىل �ست وحدات 

رئي�سة هي.
الإدارية  بال�سوؤون  املهتمة  والذاتية،  الإدارة  وحدة   
اإىل  املرفوعة  واملطالعات  الر�سمية  والكتب  واملخاطبات 
جمل�س اإدارة العتبة ومكتب الأمني العام وتنظيم �سجالت 
الدوام واملذكرات الداخلية والبيانات العامة وكل ما يتعلق 
واأفرادها .. ثم وحدة الإعداد والتقدمي  اإداريًا بالإذاعة 
الت�سجيلية  الإذاعية،  الربامج  اإنتاج  على  تعمل  التي 
واملبا�سرة وبجميع اأ�سكالها )الب�سيطة واملركبة( الدرامية، 
مو�سوعاتها:  ومبختلف  اإلخ..،  ال�سردية...  احلوارية، 
الدينية، الثقافية، الجتماعية، الريا�سية..وغري ذلك.. 
والرتفيهية  والتعليمية  الإر�سادية  اأهدافها:  وب�ستى 
واملعرفية، وكذلك وحدة الأخبار والربامج ال�سيا�سية التي 
مهمتها جمع الأخبار والتقارير وحتريرها و�سياغتها طبقًا 

لل�سيا�سة الإعالمية املتبعة يف الإذاعة مبا يخدم الأهداف 
الت�سجيل  فهي  الرابعة  الوحدة  اأما  والإن�سانية،  الدينية 
وتهيئة  بت�سجيل  وتقوم  والأر�سيف:  واملونتاج  والإخراج 
بعمليات  ومعاجلتها  والأر�سيفية  امل�سجلة  الإذاعية  املواد 
التقطيع والدمج ال�سوتي )املونتاج( مبا يجعلها �ساحلة 
الربامج  بفهر�ست  تعنى  كما  للبث.  الفنية  الناحية  من 
وقت  مي�سورًا  اإليها  الرجوع  جتعل  ب�سورة  واأر�سفتها 

وال�سيانة،  البث  والوحدة اخلام�سة هي وحدة  احلاجة، 
اإىل  الإ�سارة  اإر�سال  م�سوؤوليتها  تقنية،  فنية  وحدة  هي 
عالية  ونقاوة  بجودة  الإذاعة  تغطيها  التي  املديات  اأبعد 
وتفادي امل�سكالت التي تعرت�س البث الإذاعي، ثم الوحدة 
الأخرية وحدة العالقات والتن�سيق، وظيفتها ت�سهيل و�سول 
املختلفة  الإذاعية  الأحاديث  لإجراء  وتهيئتهم  ال�سيوف 
وفقًا جلدول مواعيد خا�سة بكل برنامج بح�سب طبيعته 
ووقت ت�سجيله اأو بّثه. ف�سال عن تقدمي الهدايا التقديرية 
لهم. كما تقوم بتمثيل الإذاعة يف املوؤمترات واملهرجانات 
بها.  ت�سرتك  التي  الفنية  وامل�سابقات  الإذاعية  واملحافل 
لالإذاعة  والواقعية  الطيبة  ال�سورة  نقل  على  وحتر�س 
وخططها. ومن الأدوار التي تقوم بها هذه الوحدة اأي�سا، 
تن�سيق الربامج �سمن دورات براجمية ق�سرية ومتو�سطة 
مت  اإنه  م�سيفا  وعامة،  خا�سة  ودورات  الأمد  وطويلة 
بالأعمال  تهتم  التي  الإذاعية  الدراما  وحدة  ا�ستحداث 
وحدة  ا�ستحداث  مت  وكذلك  اإذاعيا،  املقدمة  الدرامية 

الإن�ساد.

نظرة م�شتقبلية
اأن  القريب  امل�ستقبل  يف  املوؤمل  من  اأنه  ال�سالمي  واأفاد 
موجودة  غري  اأخرى  وحدات  وت�ستحدث  الإذاعة  تتو�سع 
الهيكلية املذكورة يف اأعاله اأو ت�ستقل وحدات مدجمة مع 
غريها حاليًا. مثل: ا�ستحداث وحدة التخطيط والتدريب 
الإذاعي، وف�سل وحدة الأر�سيف، ووحدة التن�سيق، وف�سل 
الآن  ت�سكالن  التحرير حيث  املرا�سلني عن وحدة  وحدة 
وحدة الأخبار. وف�سل وحدة الإخراج عن وحدة املونتاج، 

وهكذا..

الدورات الإذاعية
فيما يحدثنا معاون مدير الإذاعة )لطيف احل�سناوي( عن 
ت�سنيف الدورات الرباجمية يف اإذاعة الرو�سة احل�سينية 
حيث  من  الرباجمية  الدورات  ت�سنف  قائال:  املقد�سة 

طبيعة الربامج واأهدافها اإىل نوعني اأ�سا�سيني، هما دورات 
خا�سة: وهي دورات ق�سرية الأمد وتختلف يف مدتها تبعا 
للمنا�سبة وحجم الحتفاء بها فهناك دورة خا�سة ب�سهري 
حمرم و�سفر وتبداأ من اأول �سهر حمرم وت�ستمر اإىل نهاية 
باملنا�سبة  اخلا�سة  بالربامج  وحتفل  اخلري  �سفر  �سهر 
التي  وال�سعائر احل�سينية  للمرا�سم  املبا�سرة  والتغطيات 
و�سائر  ال�سريف  والعبا�سي  احل�سيني  ال�سحن  يف  تقام 

العتبات املقد�سة وعموم مدينة كربالء. 
وهناك دورة خا�سة ب�سهر رم�سان تبداأ ببدايته وتنتهي 
القراآنية  الربامج  على  وت�ستمل  املبارك  الفطر  بعيد 
والأدعية الرم�سانية واملوروثات الجتماعية ذات الأجواء 

اخلا�سة بال�سهر الف�سيل.   
ثالثة  اأي  الأمد  متو�سطة  تكون  ما  غالبا  عامة:  ودورات 
اأ�سهر وتت�سمن العديد من الربامج العامة مع الأخذ بنظر 
العتبار املنا�سبات الإ�سالمية التي تتخلل مدتها باأن تبث 
بع�س الربامج اخلا�سة بتلك املنا�سبات يف �سياق الربامج 
الربامج  بع�س  من  الفقرات  بع�س  تخ�س�س  اأو  العامة 

لت�سليط ال�سوء على املنا�سبة املعينة.
الإذاعة  اأهداف  طبيعة  اإىل  بالنظر  احل�سناوي  ويلتفت 
ومقرها يف داخل العتبة املقد�سة وتعّلقها باأهداب الإعالم 
التخ�س�سي نظرا لكرثة املنا�سبات الإ�سالمية على مدار 
ال�سنة فاإنها ل متيل اإىل الدورات الطويلة الأمد اأي التي 
بني  ترتاوح  واإمنا  اأ�سهر  الثالثة  على  مدتها  يف  تزيد 

الق�سرية اخلا�سة واملتو�سطة العامة ل غري. 

حيازة الإذاعة على املراتب الأوىل 
خالل ال�شتطالعات وم�شاركاتها يف 

املهرجانات  
املقد�سة  الرو�سة احل�سينية  اإذاعة  اإن  ويوؤكد احل�سناوي 
خطت خطوات واثقة وكبرية بطريق الدعوة اإىل اهلل تعاىل 
احلقائق  ون�سر  احلنيف  الإ�سالم  وتعاليم  مبادئ  وتبليغ 
الإميانية واملواقف الإن�سانية النبيلة التي ج�ّسدها الإمام 
احل�سني عليه ال�سالم والكوكبة امل�سيئة يف �سماء الوجود 

من �سهداء كربالء ر�سوان اهلل عليهم اأجمعني. 
النا�س  ربطت  العملي  ال�سعيد  على  الإذاعة  اإن  ويبني 

 القري امل�ستقبل  يف  املومل  من 
 وت�ستحد الإاعة   تتو�س اأن 

وحدات اأرى

الإاعة  يف  العاملني  جهود  اأن 
اأف�سل   لق باإحرازها  تتوجت 
ال�ستبيان   ال لية  اإاعة 
ال�سحفيني  نقابة  اأجرته   ال

يف كربال ال�سبا

2الرو�شة احل�شينية ذوالقعدة  1431ه�



م�ساريع  مع  التوا�سل  على  و�سجعتهم  املقد�سة  بالعتبات 
هذه  يف  يجري  ما  كل  على  والإطالع  والتنمية  الإعمار 
واجلوامع  امل�ساجد  �سائر  مع  وربطتها  امل�سرفة  الأماكن 
توحيد  خالل  من  كربالء  يف  املنت�سرة  واحل�سينيات 
الأذان، م�سريا اىل اأن جهود العاملني يف الإذاعة تتوجت 
باإحرازها لقب اأف�سل اإذاعة حملية خالل ال�ستبيان الذي 
اأجرته نقابة ال�سحفيني ال�سباب يف كربالء اإذ ح�سلت 
تقريبا،  �سوت(   8000( اأ�سل  من  �سوتًا(   4750( على 
كما ح�سدت جوائز تقديرية يف مهرجانات فنية عّدة كان 
النجف ال�سرف  اأقيم يف  الذي  الغدير  اآخرها مهرجان 

برعاية قناة الغدير الف�سائية.

الإذاعة والطموحات
اإن  الفتالوي(،  كاظم  )علي  الإذاعة  مدير  يقول  بينما 
الإعالم  ق�سم  اأبواب  باب من  الرو�سة احل�سينية  اإذاعة 
اخلارجية  والإذاعة  الكرمي  القراآن  اإذاعتي  من  تت�سكل 
للعتبة احل�سينية املقد�سة، م�سريا اإىل طموح هذه الإذاعة 
من  املديات  اأبعد  اىل  العتبة  �سوت  �سدى  ي�سل  باأن 
خالل م�سروع تطوير بّثها اإىل جميع حمافظات العراق، 
وذلك على مراحل تكون املرحلة الأوىل على م�ستوى اأربع 
التطوير  اإن  مبينا  املراحل،  باقي  تتلوها  ثم  حمافظات، 

الذي تق�سده الإذاعة لي�س على م�ستوى البث اإمنا على 
�سهر  يف  الرباجمية  الدورة  وكانت  الربامج،  م�ستوى 
رم�سان الف�سيل اخلطوة الأوىل ملوازاة الطموح من حيث 
الإعداد والتقدمي واللغة الفنية التي خوطب بها املجتمع 
ف�سال عن الأعمال الدرامية التي اعتمدناها خالل ال�سهر 

ومديات  اأو�سع  ف�ساءات  اىل  النطالق  �سبيل  الكرمي يف 

اأبعد..
تطوير  على  �ساعدنا  مما  اإنه  الإذاعة،  مدير  وي�سيف 
املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العام  الأمني  متابعة  الإذاعة 
ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي، واإبداء اآرائه ومقرتحاته، 
ف�سال عن ات�سالت اجلمهور وال�سارع الكربالئي وعر�س 

اأفكاره ملعاجلة اخللل اأو اإبداء املقرتحات البّناءة..
م�سيفا اإن الإذاعة بداأت بت�سكيل هيكلية وحدة ال�سالمة 
من  والربامج  الإعدادات  بكافة  لتهتم  واللغوية  الفكرية 
حيث �سالمة اللغة وال�سالمة الفكرية لتقدمي ما هو اأف�سل 
يف  والهتمام  الإذاعة  لربامج  دقيقة  ومتابعة  للجمهور 
�سبل تطوير الإذاعة لفتا اإن الإذاعة بداأت ت�ستقطب يف 

هذه الفرتة برامج عديدة دخل فيها العن�سر الن�سوي.
ويوؤكد الفتالوي، اإّن الإذاعة جاهدة يف اإر�ساء جمهورها 
و�سيا�ستها  تطلعاتها  مع  وين�سجم  اأهدافها  يحقق  مبا 
ول  املتلّقني  باآراء  وتتاأثر  توؤثر  �سك  بال  وهي  الإعالمية 
تهمل اآراءهم ومقرتحاتهم واأفكارهم ومطالبهم وت�سعى 
بكل ال�سبل اإىل معرفة انطباعاتهم ووجهات نظرهم يف 
الربامج واخلدمات التي تقدمها لهم لأنهم قوام العملية 

الإعالمية.

برامج واأولويات
ويحدثنا مدير وحدة الدراما الإذاعية )عقيل اأبي غريب( 
الإذاعة  وبّثها  باإعدادها  تهتم  التي  الربامج  نوعية  عن 

مما �ساعدنا على توير الإاعة متابعة 
الأمني العا للعتبة احل�سينية املقد�سة 
الكربالئي،   املهد عبد   ال�سي
واإبدا اآرائه ومقحاته، ف�سال عن 

ات�سالت امهور

تل الربامج الدينية باأنواعها القراآنية 
والأالقية  والفقهية  والعقائدية 
وال�سرية العرة لآ البيت عليهم 
 جمي يف  الأكرب  ة  احل�س  ال�سال

الدورات الإاعية العامة وااسة

اأهم  بني  من  الدرامي  العمل  كان 
الربامج التي ميزت اإاعة الروسة 
الإاعات  بني  املقد�سة  احل�سينية 

املحلية والدولية
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قائال: حتتل الربامج الدينية باأنواعها القراآنية والعقائدية 
والفقهية والأخالقية وال�سرية العطرة لآل البيت )عليهم 
الإذاعية  الدورات  جميع  يف  الأكرب  ة  احل�سّ ال�سالم( 
الأ�سرية  الربامج  بعدها  من  وتاأتي  واخلا�سة  العامة 
اخلربية  الن�سرات  جانب  اإىل  الثقافية  ثم  الجتماعية 

لة.  املوجزة واملف�سّ

الب املبا�شر ..ح�شور يز
املبا�سرة  التفاعلية  الربامج  حتتل  غريب،  اأبو  ويتابع 
معظم  وتتخذ  الرباجمية،  اخلارطة  على  كبرية  م�ساحة 
العديد  حتوي  التي  الإذاعية  املجلة  �سكل  الهواء  برامج 
من ال�سفحات املتنوعة امل�سامني كما للربامج احلوارية 
وبرامج  الدرامية  الربامج  ومثلها  املتميز  ح�سورها 
امل�سابقات، ومثال برنامج �سباح الولء وم�ساء املوّدة الذي 
اخلمي�س  عدا  يوم  كل  �سباح  مبا�سرة  الهواء  على  يبث 
واجلمعة من ال�ساعة الثامنة والن�سف اإىل ال�ساعة العا�سرة 
ويت�سّمن فقرات متنّوعة تتخللها بع�س الو�سالت الإذاعية 

والفوا�سل الإعالنية اخلا�سة مبواعيد بث الربامج وبع�س 
فعاليات واأن�سطة العتبة املقد�سة اإذ ل ت�سمح الأمانة العامة 
بتلقي الإعالنات التجارية، وبرنامج امللتقى الذي يبث على 
الهواء مبا�سرة على مدى �ساعة ون�سف ال�ساعة م�ساء كل 
واأبواب  زوايا  من  ويتكون  الأربعاء  اإىل  ال�سبت  من  يوم 

وم�سابقات ثقافية �ستى. 
الدورة  حتفل  الإذاعية،  الدراما  وحدة  مدير  وي�سيف 
التي  والت�سجيلية  املبا�سرة  بالعديد من الربامج  احلالية 
ومو�سوعات خمتلفة  متنوعة  فنية  وقوالب  اأ�سكال  تتخذ 
بني  املثمر  التوا�سل  وتعزز  املتلقني  من  عدد  اأكرب  تهم 

الإذاعة وجمهورها.. 
التي  الدرامية  الربامج  اأهم  من  اإن  غريب  اأبو  ويبني 
رم�سان  �سهر  خالل  احل�سينية  الرو�سة  اإذاعة  قدمتها 
الفتاوى  كتاب  ترجم  الذي  الدرامي  العمل  هو  الكرمي 
املي�سرة ل�سماحة املرجع الديني الأعلى اآية اهلل العظمى 
الوارف( ظله  )دام  ال�سي�ستاين  احل�سيني  علي  ال�سيد 
دراميا، واأعده الإعالمي حيدر ال�سالمي واأخرجه عمال 

دراميا اإذاعيا كما مت بث الدراما الإذاعية مل�سل�سل بهلول 
العاقل املجنون وبع�س اأعمال الكوميديا الهادفة التي تعمل 
على طرح الن�سيحة والتوجيه، فكان العمل الدرامي من 
الرو�سة احل�سينية  اإذاعة  ميزت  التي  الربامج  اأهم  بني 
املقد�سة بني الإذاعات املحلية والدولية، ف�سال عن تن�سئة 
وتاأهيل جيل واعد موؤدي لالأعمال الدرامية دون التعاون 
مع اأية �سركة من ال�سركات الإنتاجية تعنى ب�سناعة العمل 
الدرامي فكانت وحدة الدراما الإذاعية خمترب وحا�سن 

للعديد من الطاقات ال�سابة با�ستقطابها وتطويرها .. 

زيادة مديات الب
م�سطفى  )املهند�س  الهند�سية  الوحدة  مدير  ويقول 
اإذ كان   اخلفاف(، ات�سعت مديات البث وازدادت مدته، 
الفتتاح من ال�ساعة العا�سرة �سباحًا بالقراآن الكرمي يليه 
واملخ�سو�سة  املطلقة  والزيارات  اليومية  الأدعية  بع�س 
ثم املراثي احل�سينية والأنا�سيد الإ�سالمية واملحا�سرات 

تتخللها  احل�سيني  العزاء  وجمال�س  والأخالقية  العلمية 
للتعريف  الإذاعية  والفوا�سل  الدينية  الربامج  بع�س 
امل�ستمعني  مقرتحات  وا�ستقبال  واأهدافها  بالإذاعة 

واآرائهم وكل ذلك ينفذ من قبل مذيع واحد..  
جميع  �سمل  الذي  التطوير  باأثر  اإنه  اخلفاف،  ويتابع 
املجالت الإدارية والفنية ف�ساًل عن الدعم الال حمدود 
الذي قدمته الأمانة العامة للعتبة املقد�سة، بداأت مرحلة 
اإ�سارتها عرب  جديدة من عمر الإذاعة فاأ�سبحت تر�سل 
تبلغ  اإجمالية  بقدرة  ال�سنع  اإيطالية  جديدة  مر�سلة 
املر�سلة  وهذه  تتوافق  هوائيات  ون�سبت  )1000واط( 
 studio على برج يبلغ ارتفاعه 37 مرتًا. كما ا�ستحدث
للت�سجيل، وتزايد عدد العاملني فيها اإ�سطرادًا مع تزايد 
وتنوع الربامج التي اأخذت تبثها تلبية حلاجات امل�ستمعني 
الق�سرية  والعامة  اخلا�سة  الإذاعية  الدورات  وبح�سب 
واملتو�سطة الأمد، مبينا اإنه اأحلقت فيما بعد اإذاعة خا�سة 
بالقراآن الكرمي حملت ت�سمية )اإذاعة القراآن الكرمي من 
العتبة احل�سينية املقد�سة( تبث على مدار ال�)24( �ساعة، 
الإ�سالمي  العامل  يف  القراء  لأ�سهر  القراآنية  التالوات 

وخا�سة العراقيني والكربالئيني. 
بع�س  اإىل  و�سل  حتى  بالتطور  الإذاعة  ا�ستمرار  موؤكدا 
اإ�سافية  ت�سغيل مر�سلة  القريبة بفعل  املحافظات واملدن 
جديدة بقدرة )4000 واط( وبرج بارتفاع 45 مرتًا و�سعت 
موازج  ا�ستخدمت  كما  عالية،  قدرة  ذات  هوائيات  عليه 
 micro ح�سا�سة  ولقطات   mixers حديثة  �سوت 
اأخرى واأن�سئت غرفة بث  phones واأجهزة �سرورية 

.studio وا�سعة بن�سبة عزل كبرية
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• عالء الدين احل�سني 

�سوُل  يف و�سِفِه لل�سالِة ))جعلرَ اهلُل)جلَّ ثناوؤُُه( قرةرَ عيني يف ال�سالِة  يقوُل الرَّ
برَ اإيلَّ ال�سالُة كما حبَّبرَ اإىل اجلائِع الطعاُم واإىل الظماآن املاء واأن اجلائع اإذا اأكل  وحبَّ

�سبع واأن الظماآن اإذا �سرب روى واأنا ل اأ�سبع من ال�سالة( .
نحن نبادر اإىل ال�سالة خم�س مرات يف اليوم على الأقل فهل نعي�س مع ال�سالة كما كان 
النبي  معها وهل حبنا لل�سالة كحبه اهلل �س وهل اأن جميئنا اإليها كمجيء الظماآن 

اإىل املاء واجلائع اإىل الطعام وهل ن�سرب من معينها فتوي ؟ 
النبي �س  الفرق بني �سالة  نتعرف على  فهلمَّ  واإل  ونعمة  فيها  نعم  كان اجلواب  اإن 

و�سالتنا
يف مقام اجلواب على هذا ال�سوؤال اقول اإن النبي  مير بحالة من النادر اأن يتو�سل 
اإىل عمومها العامة بل ولي�سل اىل حقيقتهااأحد وهي ح�سور القلب يف ال�سالة وبها قد 

دنا فتدىل فكان قاب قو�سني اأو اأدنى
وللحديث عن هذا الأمر ينبغي علينا مناق�سة اأ�سباب �سرود القلب 

حتى يت�سنى لنا اخذ الدواء ال�سحيح لهذه العلة بعد ت�سخي�سها 
عزيزي القارئ: 

هناك العديد من الأ�سباب التي توؤدي  اإىل عدم ح�سور القلب اأذكر منه ثالثة:
القلب كالأعمى  القلب وال�سالة، فيكون  الذنوب ت�سبح حاجزا بني  1. هناك بع�س 
الداخل يف ب�ستان جميل هو يف واد وال�سالة يف واد يقول تعاىل)كال بل ران على قلوبهم 

ما كانوا يك�سبون( .
2.الهتمام بالدنيا والن�سغال بها يجعل من الإن�سان من�سغال عن ال�سالة علما بان 
ِم  كرَ ال�سالة هي اأداة لتذكري النا�س باأمر اهلل واأمر نبيه ففي رواية ))عن ِه�ساِم بِن احلرَ
ًة  برَ تعرَ واِئِجِهم ومرَ ن حرَ لرًَة ِللّنا�ِس عرَ �سغرَ اإِنَّ فيها مرَ الِة فرَ ن ِعلَِّة ال�سَّ بِد اهلِل  عرَ لُت اأبا عرَ اأرَ : �سرَ

ُهم يف اأبداِنِهم ، قالرَ : لرَ
 ِ ربرَ رَ ِمنرَ اخلرَ بي  ِباأرَكرثرَ ٍر ِللنَّ ك ذرَ نبيٍه ول ترَ رِي ترَ و ُتِركوا ِبغرَ  فيها ِعلرٌَل ، وذِلكرَ اأنَّ الّنا�سرَ لرَ
د كاُنوا  ُهم قرَ اإِنَّ لونرَ ، فرَ لرَيِه الأرَوَّ لى ما كانرَ عرَ قاِء الِكتاِب يف اأيديِهم فح�سب  لرَكانوا عرَ ِل وبرَ الأرَوَّ
�سرَ  ررَ درَ لى ذِلكرَ ، فرَ لوُهم عرَ ترَ لرَيِه وقرَ اإىل ما ُهم عرَ وا ُانا�سًا  عرَ عوا ُكُتًبا ودرَ �سرَ ذوا ديًنا وورَ اتَّخرَ
 ٍد مَّ اأمررَ حُمرَ ُهم  اأن ل ُين�سيرَ كرَ وتعاىل  باررَ ترَ بوا ، واأرادرَ اهلُل  هرَ برَ حنيرَ ذرَ هرَ اأمُرُهم وذرَ
ّبدوا  عرَ وترَ  ، ِبا�سِمِه  ُينادونرَ  ّراٍت  مرَ م�سرَ  خرَ وٍم  يرَ  ُكل يف  ُه  ذُكرونرَ يرَ الةرَ  ال�سَّ لرَيِهُم  عرَ �سرَ  ررَ فرَ فرَ

ِر�سرَ ِذكُرُه((  ندرَ يرَ وُه فرَ ن�سرَ نُه ويرَ غُفلوا عرَ ي ل يرَ الِة وِذكِر اهلِل ِلكرَ ِبال�سَّ
ولذلك ي�سف اهلل املتقني بقوله.

)رجال ل تلهيهم جتارة عن ذكر اهلل واإقام ال�سالة( 
3.عدم معرفة ال�سالة معرفة حقيقية  واإل من عرفها كان كر�سول اهلل حيث يروى 
عن اإحدى زوجاته انه �س كان يكلمنا ونكلمه ويحدثنا ونحدثه فاإذا جاء وقت ال�سالة 

كاأنه ل يعرفنا ول نعرفه
اإذن ما هي الطرق ال�سحيحة لتح�سيل اأ�سباب ح�سور القلب يف ال�سالة؟

ولالإجابة على ذلك نقول:
يقول اهلل تبارك وتعاىل يف كتابه العزيز)اأقم ال�سالة لذكري(  

فالغاية من ال�سالة هي ذكر اهلل لن الالم للتعليل
ل يقبل اهلُل �سالة عبٍد ما مل يح�سر قلبه مع بدنه :وجاء يف اخلرب اأي�سا

وهناك اأمران ي�ستبطنان جميع ما يكون �سببا يف ح�سور القلب وهما 
1.القطع 

2.النقطاع
اإما الأول: فهو اأن تنف�سل عن الدنيا ب�سبب دعوة  اهلل اإليك 

يقول ال�سيد المام))فاعلم اأن ح�سور القلب �سببه الهّمة ، فان قلبك تابع لهّمك فال 
يح�سر اإل فيما يهّمك ، ومهما اأهّمك اأمر ح�سر القلب �ساء اأم اأبى فهو جمبول عليه 
وم�سّخر فيه ، والقلب اإذا مل يح�سر يف ال�سالة مل يكن متعطال بل كان حا�سرا فيما 
الهّمة م�سروفة اإليه من اأمور الدنيا ، فال حيلة ول عالج لإح�سار القلب اإل ب�سرف 

الهمة اإىل ال�سالة((  
ويتحقق القطع باأمور منها: 

1.انتظار ال�سالة ولو لدقائق واعلم اأخي القارئ العزيز انه ورد  اإن املنتظر ل�سالته 
كاملت�سحط بدمه يف �سبيل اهلل 

2.املبادرة اإىل ال�سالة يف وقتها فقد ورد عن الإمام ال�سادق قوله)اختربوا �سيعتنا 
عند مواقيت ال�سالة(

وقال ال�سادق :)ف�سل الوقت الأول على الآخر كف�سل الآخرة على الدنيا(
3.الهتمام يف الو�سوء وقراءة الأدعية امل�ستحبة يف الو�سوء واأثناء الو�سوء

الأمر الثاين: النقطاع وهو اأن ت�ست�سعر باأنك يف ح�سرة املعبود وتعي�س حالة من دخل 
جنة فذهل عن اإن ين�سغل ب�سواها فيكون �سعيدا بهذا املقام الذي و�سل اإليه 

ويتحقق النقطاع باأمور منها:
1.التاأمل يف  تف�سري ال�سور التي تقروؤها يف ال�سالة وحماولة التفكر يف معنى الآيات 

)ولو املعنى الظاهري( .
  2.النظر اإىل مو�سع ال�سجود وهو من امل�ستحبات  حتى ل تن�سغل بالنظر اإىل ما يدور 
حولك فقد ذهب بع�س الفقهاء ومنهم ال�سيد اخلوئي اإىل كراهية النظر اإىل امل�سحف 

يف ال�سالة  
القلب  ح�سور  جتلب  التي  املهمة  الأ�سباب  من  اأي�سا  فهي  جماعة  3.ال�سالة 
حيث يقول ))يد اهلل مع اجلماعة((ويف رواية على اجلماعة وهناك الكثري من 

الأمور ن�ساأله تعاىل اأن يوفقنا للتطرق اإليها لحقا.
فلن�ساأل اأنف�سنا عن �سالتنا هل هي �سكلية وجمرد حركات لأداء واجب، اأم  حمط رحال 
املحتاج املتعب احلزين وقد و�سفت ال�سالة باأنها منطقة ا�ستجمام لق�ساء اإجازة من 

الدنيا.

ح�شوُر القلِب 
يف ال�شالة
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• اإعداد: اآلء حممد
ال�شيدة فاطمة املع�شومة.. 

�ساهد على تاريخ مظلم
عابدة  عاملة  الن�ساء،  �سيدة  وحفيدة  والإمامة  النبوة  بنت 
حمدثة منَّ عليها اهلل اأن جعلها يف ذرية الطاهرين حممد 
واآله �سلوات اهلل تعاىل و�سالمه عليهم، فكان اأن لقبها اأخوها 
الإمام الر�سا عليه ال�سالم باملع�سومة، اإنها ال�سيدة فاطمة 
بنت الإمام مو�سى الكاظم عليه ال�سالم، وقد كانت ولدتها 

�سنة 179ه� وقيل 173 ه� .

اأبواها:
اأبوها اأجّل وْلد الإمام ال�سادق عليه ال�ّسالم قدرًا، واأعظمهم 
حمال واأبعدهم يف النا�س �سيتًا؛ مل ُيررَ يف زمانه اأ�سخى منه ول 
اأكرم نف�سًا وِع�سرة؛ وكان اأعبد اأهل زمانه واأورعهم واأجّلهم 
اأبو احل�سن الأّول، وُيعرف  اأبو احل�سن، وهو  واأفقههم كنيته 
وقد  بعده  به من  �سيعته  واأو�سى  والكاظم،  ال�سالح،  بالعبد 
حياته،  يف  ال�ّسالم  عليه  ال�سادق  الإمام  اإمامته  على  ن�ّس 
واأّمها.. هي اأم الإمام الر�سا عليه ال�سالم التي �سميت بعد 
ولدته عليه ال�سالم بالطاهرة وا�سمها جنمة وقيل اإن ا�سمها 

�سكن النوبية وكنيتها ام البنني. 

الولدة املباركة:
ها  ت�سّرفت ال�سيدة املع�سومة باأّن ولدتها كانت يف مدينة جد
الكاظم  الإمام  بيت  واآله( ويف  عليه  ر�سول اهلل )�سلى اهلل 
البيت  اأهل  نور  ال�سالم ترعرعت ومنت فاقتب�ست من  عليه 
عليهم ال�سالم وتعلمت علومهم واهتدت بهديهم فعا�ست عاملة 
بالعقيدة مولعة بالعبادة مّت�سحة بالعّفة والوقار وكرم الأخالق 
ال�سالم، ومل  البيت عليهم  اأهل  لقب كرمية  ا�ستحقت  حتى 

حتظ ال�سيدة املع�سومة ب�سحبة اأبيها الكاظم عليه ال�سالم 
كثريا حيث كان الر�سيد العبا�سي قد اأودعه ال�سجن يف عام 

ولدتها فاكتنفها اأخوها الإمام الر�سا عليه ال�سالم برعايته

احلياة القا�شية:
حتى  الدنيا  على  عينيها  املع�سومة  ال�سيدة  فتحت  اأن  ما 
اأب�سرت و�سعا اإرهابيا اإجراميا متّثل بع�سر هارون العبا�سي، 
بالقتل  واأتباعهم  ال�سالم  عليهم  البيت  اأهل  ُجّل  الذي طال 
والت�سريد والتنكيل وال�سجن، ف�سال عن الأو�ساع الجتماعية 
الدولة  اأرجاء  كل  يف  واملنكرات  الفواح�س  وانت�سار  املزرية 
وبخا�سة عا�سمتها بغداد التي كانت تغ�ّس باأ�سكال الفجور 
العلوي  البيت  يعاين  اأن  هذه  واحلال  بد  ل  فكان  واملجون، 
الذي اّت�سف بالطهر والعفاف اأعتى اأ�ساليب القهر والعدوان 
اأهل العلم والورع والتقوى، والبيت  خا�سة وانه كان مق�سد 
تقف  �سك  بال  كانت  التي  احلّقة  الأحكام  منه  توؤخذ  الذي 
موقف ال�سد من اأحكام الدولة العبا�سية اجلائرة، ف�سال عن 
اأن رجال الدولة وبخا�سة هارون العبا�سي مل يكن ليتورع عن 
اإق�ساء كل من يقف يف طريق ملكه حتى لو كان الإمام الكاظم 

عليه ال�سالم.   

رحيٌل اإىل قم:
بعد اأن ورث املاأمون العبا�سي اخلالفة من اأبيه الر�سيد بفرتة 
من الزمن ا�ستقدم الإمام الر�سا عليه ال�سالم اإىل خرا�سان 
حالة  املع�سومة  ال�سيدة  وبخا�سة  العلوي  البيت  فانتابت 
�سديدة من القلق على م�سري الإمام عليه ال�سالم خ�سو�سا 

وان الإمام عليه ال�سالم كان قد اأخربها باأنه �سي�ست�سهد يف 
�سفره اإىل طو�س، فامتالأ قلبها حزنا وخوفا على اأخيها وهي 
التي مل جتّف دموعها على اأبيها الكاظم  الذي ق�سى عمره 
يف طوامري الدولة العبا�سية حتى قاموا باغتياله وهو �سجني 
بال�سم، الأمر الذي جعلها تقرر �سد الرحال خلف اأخيها بعدما 

انقطعت عنها اأخباره.

لقاء مل يكتمل:
للقاء  وال�سوق  بالأمل  مفعما  املع�سومة  ال�سيدة  قلب  كان 
الطريق  طول  ولكن  ال�سالم،  عليه  الر�سا  الإمام  اأخيها 
ومتاعب ال�سفر التي تاألفهما كرمية اأهل بيت النبوة كانا قد 
ا�سطهداها واأمر�ساها فا�سطرت اإىل مالزمة فرا�س املر�س 
وكان ذلك يف مدينة �ساوه على ما ذكرته الأخبار الكثرية فما 
كان منها اإل اأن ت�ساأل عن مدينة قم وامل�سافة التي تف�سلها 
الع�سرة  قرابة  تبعد  اأنها  فاخربوها  )قم(  املدينة  تلك  عن 
فرا�سخ فطلبت اإي�سالها اإليها وهي يف حالتها تلك وملا و�سلت 
حّطت رحالها عند مو�سى بن خزرج بن �سعد الأ�سعري حتى 

ارحتلت اإىل الرفيق الأعلى بعد 17 يوما من و�سولها.  
اأنها وما  اأ�سح الروايات حول و�سولها اإىل مدينة قم  وتذكر 
اأن و�سل خرب قدومها حتى هب اأ�سراف املدينة ل�ستقبالها 
حتى  ناقتها  بزمام  اأخذ  الذي  خزرج  بن  مو�سى  يتقدمهم 
ار�س  يف  اأي�سا  ودفنها  فيها  توفيت  التي  داره  اإىل  اأو�سلها 
كانت عائدة له وبنى عليها �سقيفة �سارت اليوم رو�سة يوؤّمها 

املوؤمنون من بقاع الأر�س.
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رقم         اجلزء:    العمال  كنز    الهندي  املتقي   •
ال�شفحة:   - عن اأ�سلم اأنه حني بويع لأبي بكر 
بعد ر�سول اهلل  كان علي والزبري يدخلون على فاطمة بنت 
ر�سول اهلل  وي�ساورونها ويرجعون يف اأمرهم؛ فلما بلغ ذلك 
عمر بن اخلطاب خرج حتى دخل على فاطمة، فقال :  يا بنت 
ر�سول اهلل ما من اخللق اأحد اأحب اإيل من اأبيك، وما من اأحد 
اأحب اإلينا بعد اأبيك منك، وامي اهلل ما ذاك مبا نعي اإن اجتمع 
هوؤلء النفر عندك اأن اآمر بهم اأن يحرق عليهم الباب، فلما 
خرج عليهم عمر جاوؤوها قالت :  تعلمون اأن عمر قد جاءين وقد 
حلف باهلل لئن عدمت ليحرقن عليكم الباب، وامي اهلل ليم�سني 
ما حلف عليه  :  فان�سرفوا را�سدين، فروا  ،  فروا اأفررته اأفره :  
اإذا  فعلت به ما يفر منه ويهرب .  يقال :  فر يفر فرا فهو فار 
اإيل فان�سرفوا  براأيكم ول ترجعوا  النهاية  ) 427/3 (   هرب .  

عنها ومل يرجعوا اإليها حتى بايعوا لأبي بكر .  
ومو�سع   .. طويل   )الن�س  الذهب   مرو   امل�شعودي 
ال�ساهد(- ذكر امل�سعودي �ساحب تاريخ مروج الذهب املتويف 
�سنة 346هجرية، وهو موؤرخ م�سهور ينقل عنه كل موؤرخ جاء 
بعده، قال يف كتابه اإثبات الو�سية عند �سرحه ق�سايا ال�سقيفة 
واخلالفة: فهجموا عليهواأحرقوا بابه، وا�ستخرجوه كرها 

. و�سغطوا �سيدة الن�ساء بالباب حتى اأ�سقطت حم�سنا
  :رقم ال�شفحة  املعيار واملوازنة  اأبوجعفر الإ�شكايف
فاأما   ........ ال�ساهد ( -  .. ومو�سع   )الن�س طويل  
علي والعبا�س والزبري فقعدوا يف بيت فاطمة حتى بعث اإليهم 
اأبوبكر عمر بن اخلطاب ليخرجهم من بيت فاطمة وقال له اإن 
اأبوا فقاتلهم  فاأقبل عمر اإىل بيت فاطمة بقب�س من نار على 
اأن ي�سرم عليهم الدار  فلقيته فاطمة فقالت يا اإبن اخلطاب 
اأجئت لتحرق دارنا ؟ قال: نعم اأو تدخلوا فيما دخلت فيه الأمة 
 و�ساق الكالم اإىل اأن قال: واأما �سعد بن عبادة فاإنه رحل اإىل 
ال�سام . قال اأبواملنذر ه�سام بن حممد الكلبي: بعث عمر رجال 
اإىل البيعة واحمل له بكل ما قدرت  اإىل ال�سام فقال له ادعه 

عليه، فاإن اأبي فا�ستعن اهلل عليه....... 
اأحمد اإبن يعقوب اليعقوبي  تاريخ اليعقوبي  اجلزء: 
    رقم ال�شفحة:   )الن�س طويل  .. ومو�سع 
ال�ساهد (- ..... وتخلف عن بيعة اأبي بكر قوم من املهاجرين 
العبا�س بن  اأبي طالب، منهم:  والأن�سار، ومالوا مع علي بن 
عبداملطلب والف�سل بن العبا�س والزبري بن العوام بن العا�س، 
وخالد بن �سعيد واملقداد بن عمرو و�سلمان الفار�سي واأبوذر 
كعب  بن  واأبي  عازب  بن  والرباء  يا�سر  بن  وعمار  الغفاري، 
....... وكان فيمن تخلف عن بيعة اأبي بكر اأبو�سفيان بن حرب 
.... وكان خالد بن �سعيد غائبا ... وبلغ اأبا بكر وعمر اأن جماعة 

من املهاجرين والأن�سار قد اإجتمعوا مع علي بن اأبي طالب يف 
فاأتوا يف جماعة حتى هجموا  منزل فاطمة بنت ر�سول اهلل، 
ال�سيف، فلقيه عمر، ف�سارعه عمر  الدار، وخرج علي ومعه 
ف�سرعه، وك�سر �سيفه . ودخلوا الدار فخرجت فاطمة فقالت: 
واهلل لتخرجن اأو لأك�سفن �سعري ولأعجن اإىل اهلل  فخرجوا 
وخرج من كان يف الدار واأقام القوم اأياما . ثم جعل الواحد بعد 
الواحد يبايع، ومل يبايع علي اإل بعد �ستة اأ�سهر وقيل اأربعني يوما 

..........
النويري  نهاية الأرب يف فنون الأدب  رقم ال�شفحة: 
   ،  طبعة القاهرة،  ه� )الن�س طويل  .. 
ومو�سع ال�ساهد (- روى اإبن عمر بن عبد الرب، ب�سنده عن زيد 
بن اأ�سلم، عن اأبيه: اأن عليا والزبري كان حني بويع لأبي بكر، 
يدخالن على فاطمة، ي�ساورانها يف اأمرهم، فبلغ ذلك عمر، 
فدخل عليها، فقال: يا بنت ر�سول اهلّل ما كان من اخللق اأحد 
اأحب اإلينا من اأبيك وما اأحد اأحب اإلينا بعده منك، وقد بلغني 
اأن هوؤلء النفر يدخلون عليك ولئن بلغني لأفعلن ولأفعلن ثم 
خرج وجاءوها، فقالت لهم: اإن عمر قد جاءين وحلف اإن عدمت 

ليفعلن واأمي اهلّل ليفني.
تعريف املوؤلف ) النويري ( خري الدين الزركلي - الأعالم - 

اجلزء: ) 1 ( - رقم ال�سفحة: ) 165 (
اأحد كبار  � 733ه�(  اأحمد بن عبد الوهاب النويري )677   -
بقوله: عامل،  الأعالم  يعرفه يف  التاريخ  له خربة يف  الأدباء، 
بحاث، غزير الطالع وقال يف كتابه ) نهاية الإرب يف فنون 
على  الرب  نهاية  اإن  بقوله:  الزركلي  و�سفه  الذي   ،) الأدب 
الرغم من تاأخر ع�سره يحوي اأخبارا خطرية عن �سقيلة نقلها 
عن موؤرخني قدماء مل ت�سل اإلينا كتبهم مثل اإبن الرقيق، واإبن 

الر�سيق واإبن �سداد وغريهم .
عمر ر�شا كحالة  اأعالم الن�شاء  اجلزء:     رقم 
 -) ال�ساهد  ومو�سع   .. ال�شفحة:   )الن�س طويل  
وتفقد اأبو بكر قوما تخلفوا عن بيعته عند علي بن اأبي طالب 
فاطمة،  بيت  يف  فقعدوا  عبادة  بن  و�سعد  والزبري  كالعبا�س، 
فبعث اأبو بكر اإليهم عمر بن اخلطاب، فجاءهم عمر فناداهم 
اأن يخرجوا فدعا باحلطب، وقال:  وهم يف دار فاطمة، فاأبوا 
والذي نف�س عمر بيده لتخرجن اأو لأحرقّنها على من فيها . 
فقيل له: يا اأبا حف�س اإن فيها فاطمة، فقال: واإن ... ثم وقفت 
فاطمة على بابها، فقالت: ل عهد يل بقوم ح�سروا اأ�سواأ حم�سر 
منكم تركتم ر�سول اهلّل  جنازة بني اأيدينا وقطعتم اأمركم 

بينكم مل ت�ستاأمرونا ومل تردوا لنا حقا.
ابن اأبي احلديد  �شرح نهج البالغة  اجلزء:     رقم 
اإبراهيم  اأبو الف�شل  ال�شفحة:     حتقيق حممد 

)الن�س طويل  .. ومو�سع ال�ساهد (- عن كتاب ال�سقيفة لأحمد 
بن عبد العزيز اجلوهري انه قال: ملا بويع لبي بكر كان الزبري 
و املقداد يختلفان يف جماعة من النا�س اإىل علي، وهو يف بيت 
فاطمة فيت�ساورون ويرتاجعون اأمورهم، فخرج عمر حتى دخل 
على فاطمة عليها ال�سالم، وقال: يا بنت ر�سول اهلل، ما من اأحد 
من اخللق اأحب اإلينا من اأبيك، وما من اأحد اأحب اإلينا منك بعد 
اأبيك، واأمي اهلل ما ذاك مبانعي اأن اجتمع هوؤلء النفر عندك ان 
اآمر بتحريق البيت عليهم . فلما خرج عمر جاءوها، فقالت: 
تعلمون اأن عمر جاءين، وحلف يل باهلل اإن عدمت ليحرقن عليكم 
البيت، واأمي اهلل ليم�سني ملا حلف له . فان�سرفوا عنا را�سدين . 

فلم يرجعوا اإىل بيتها، وذهبوا فبايعوا لبي بكر .
     :اجلزء  شرح نهج البالغة�  ابن اأبي احلديد
رقم ال�شفحة:   )الن�س طويل  .. ومو�سع ال�ساهد 
(- وهذا كما ادعوا رواية رووها عن جعفر بن حممدوغريه 
اأن عمر �سرب فاطمة )عليها ال�سالم( بال�سوط و�سرب الزبري 
بال�سيف واأن عمر ق�سد منزلها وفيه علي والزبري واملقداد 
وجماعة ممن تخلف عن اأبي بكر وهم جمتمعون هناك فقال 
لها: ما اأحد بعد اأبيك اأحب اإلينا منك واأمي اهلل لئن اجتمع هوؤلء 

النفر عندك لنحرقن عليهم  فمنعت القوم من الجتماع 
رقم          اجلزء:    والوفيات  الوايف    ال�شفدي 
ال�شفحة:   )الن�س طويل  .. ومو�سع ال�ساهد (- قال 
الألف،  حرف  يف   76/6 بالوفيات  الوايف  كتاب  يف  ال�سفدي 
اإبراهيم بن �سيار، املعروف بالنظام، ونقل كلماته  عند ذكر 
وعقائده، يقول: اإن عمر �سرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى 

. األقت املح�سن من بطنها
اإزالة اخلفاء  رقم ال�شفحة:     رقم    الدهلوي
ال�شفحة:   )الن�س طويل  .. ومو�سع ال�ساهد (- عن 
اأ�سلم با�سناد �سحيح على �سرط ال�سيخني:- وقال: اأنه حني بويع 
لأبي بكر بعد ر�سول اهلّل كان علي والزبري يدخالن على 
فاطمة بنت ر�سول اهلّل في�ساورونها ويرجتعون يف اأمرهم، 
فلما بلغ ذلك عمر بن اخلطاب، خرج حتى دخل على فاطمة، 
فقال: يا بنت ر�سول اهلّل  واهلّل ما من اخللق اأحد اأحب اإلينا 
من اأبيك، وما من اأحد اأحب اإلينا بعد اأبيك منك، واأمي اهلّل فان 
ذلك مل يكن مبانعي اإن اجتمع هوؤلء النفر عندك اأن اآمر بهم 

اأن يحرق عليهم البيت.
حدي ه�شام بن عمار 

 من كان يعبد حممدا  �س  فاإن حممدا...
45 - حدثنا �سعيد بن يحيى، ثنا حممد بن عمرو، عن اأبي �سلمة 
قال: اأ�سبح ر�سول اهللاليوم الذي مات فيه اأمثل ما كان من 
اليوم  اأ�سبحت  اهلل،  ر�سول  اأي   :) ر   ( بكر  اأبو  فقال  وجعه، 

كنا قد وعدنا قراءنا الكرام بن�شر الأحادي الكثة املتعلقة بحادثة الدار مع م�شادرها 
وب�شبب كرتها  اخت�شار الكث منها اإ�شافة اإىل اأن ن�شرها �شيتم على ق�شمني، لغر�س زيادة 

الفائدة وخا�شة للباحثني حول هذا املو�شوع، وهذا هو الق�شم الثاين منها:

ال�سيد حممد 
ح�سني العميدي

الق�شم الثاينم�شادر
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�ساحلا، واليوم يوم بنت خارجة، فاأذن له ر�سول اهللفرجع 
النا�س يف  ر�سول اهللفاجتمع  على  املوت  ووثب  اأهله،  اإىل 
امل�سجد، وقام عمر عند املنرب يوعد ويتكلم، ويقول: اإن الرجال 
من املنافقني يزعمون اأن ر�سول اهلل قد مات، فو الذي نف�س 
حممد بيده ليخرجن، وليقطعن اأيديهم واأرجلهم من خالف، 
فجاء اأبو بكر حتى دخل بيت عائ�سة حني بلغه اخلرب، يتخل�س 
النا�س حتى دخل بيت عائ�سة، وحممدقد اأو�سح، فك�سف 
عن وجهه، ثم انكب عليه يقبله، فقال: باأبي واأمي، ما كان اهلل 
ليجمع عليك امليتتني، ميتة الدنيا، وميتة الآخرة، ثم خرج فقام 
بالباب، فقال لعمر ) ر (: اأن�ست، فاأبى عمر، فقال له: اأن�ست، 
فاأبى، فحمد اهلل واأثنى عليه - وكان  من اأبلغ النا�س - ثم قال: 
اأيها النا�س، من كان يعبد حممدافاإن حممدا قد مات، ومن 
كان يعبد اهلل وحده ل �سريك له، فاإنه حي ل ميوت، وقراأ اأبو 
بكر: وما حممد اإل ر�سول قد خلت من قبله الر�سل اأفاإن مات 
اأو قتل انقلبتم على اأعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن ي�سر 
اهلل �سيئا و�سيجزي اهلل ال�ساكرين قال النا�س: وما حممد اإل 
ر�سول قد خلت من قبله الر�سل، تلقوها من اأبي بكر، فقال عمر: 
لقد كنت اأقراأ هذه ال�سورة، فما فهمت هذا فيها حتى �سمعت 
من ابن اأبي قحافة، فجاءهم اآت فقال: اإن �سعد بن عبادة قد 
جل�س على �سريره يف �سقيفة بني �ساعدة، وحف به نا�س من 
قومه، فقال اأبو بكر: األ ناأتي هوؤلء، فننظر ما عندهم، فخرج 
مي�سي بني عمر بن اخلطاب وبني اأبي عبيدة بن اجلراح، حتى 
اإذا كانوا عند اأحجار الزيت من �سوق املدينة، ذكر الزهري اأن 
رجلني من الأن�سار: عومي بن �ساعدة، ومعن بن عدي لقياهم، 
فقال: يا اأ�سحاب حممد من املهاجرين الأولني اإجتمعوا فاق�سوا 
اأمركم، فاإنه لي�س وراءنا خري، قال الزهري: وقد كان �سبق لهما 
من اهلل ما ل اأعلم، كان اأحدهما من الذين قال اهلل عز وجل 
فيه: فيه رجال يحبون اأن يتطهروا واهلل يحب املطهرين، وكانوا 
يتو�سوؤون املبطنة، يعني ال�ستجمار، وقال عن الآخر �سيئا ما 
اأدري ما هو، فم�سى اأبو بكر ) ر ( ومن معه حتى جاء �سقيفة 
بني �ساعدة، فاإذا �سعد بن عبادة على �سرير، وعنده نا�س من 
اأنا  اأخو بني �سلمة:  قومه، فقال حباب بن املنذر بن اجلموح 
الذي ل ي�سطلى بناري، ول ينام النا�س يف �سعاري، نحن اأهل 
احللقة، واأهل احل�سون، منا اأمري ومنكم اأمري، فذهب ليتكلم، 
ف�سرب اأبو بكر يف �سدره، فقال: اأن�ست، قال: ل اأع�سيك يف 
يوم مرتني، فتكلم اأبو بكر ) ر (، فحمد اهلل واأثنى عليه، ثم 
ذكر الأن�سار وما هم له اأهل من ال�سابقة والف�سيلة، ثم قال: اإنا 
اأو�سط العرب دارا، واأكربها اأن�سابا، واإن العرب لن تعرف هذا 
الأمر لأحد �سوانا، ول اأحد اأوىل منا بر�سول اهلليف الن�سب 
منا، فنحن الأمراء، واأنتم الوزراء، فقال �سعد: �سدقت، فاب�سط 
يدك نبايعك، فب�سط يده فبايعه، وبايعه النا�س، وازدحم النا�س 
على البيعة، فقال قائل من النا�س: قتل �سعد، فقال عمر: قتله 
اهلل، فرجع اأبو بكر فجل�س على املنرب، وبايعه النا�س يوم الثنني، 
ودخل علي والزبري بيت فاطمة بنت ر�سول اهلل فجاء عمر 
عليكم،  لأحرقنه  اأو  لتخرجن،  واهلل  للبيعة،  اأخرجوا  فقال: 
فخرج الزبري �سلتا بال�سيف، فاعتنقه زياد بن لبيد الأن�ساري 
من بيا�سة فدق به، وبدر ال�سيف من يده منه، فاأخذه زياد قال: 
ل، ولكن ا�سرب به احلجر، قال حممد بن عمرو: فحدثني اأبو 
عمرو بن حما�س من الليثيني قال: اأدركت ذلك احلجر الذي فيه 
�سرب ال�سيف، فقال اأبو بكر ) ر (: دعوهم ف�سياأتي اهلل بهم، 
فخرجوا بعد ذلك فبايعوه، قالوا: ما كان اأحد اأحق بها، ول اأوىل 
بها منك، ولكنا قد عهدنا من عمر يبتزنا اأمرنا، فبايعه النا�س 
يوم الثنني، حتى اإذا اأ�سبح الغد قال: اأين ترون اأن ندفنه؟ قال 
قائل من النا�س: ندفنه يف م�ساله الذي كان ي�سلي فيه، وقال 
اآخرون: ادفنه عند املنرب، قال قائل: بل ندفنه حيث توفى اهلل 
عز وجل نف�سه، فاأخروا الفرا�س، ثم اأر�سل اإىل احلفارين، رجل 
من اأهل مكة، ورجل من اأهل املدينة، فجاء اأبو طلحة فحفر له 

وحلد، وكان اأهل مكة ي�سقون، وكان اأهل املدينة يلحدون .

اقتحام الدار
ابن حجر  ل�شان امليزان  اجلزء:     رقم ال�شفحة: 
  )الن�س طويل  .. ومو�سع ال�ساهد (- ....... روى عنه 
احلاكم وقال راف�سي غري ثقة وقال حممد بن اأحمد بن حماد 
الكويف احلافظ بعد اأن اأرخ موته كان م�ستقيم المر عامة دهره 
ثم يف اآخر اأيامه كان اأكرث ما يقراأ عليه املثالب ح�سرته ورجل 

يقراأ عليه اإن عمر رف�س فاطمة حتى اأ�سقطت مبح�سن .
الذهبي  ميزان الإعتدال  اجلزء:     رقم ال�شفحة: 
  )الن�س طويل  .. ومو�سع ال�ساهد (- اأحمد بن حممد 
بن ال�سري بن يحيى املعروف ب : اإبن اأبي دارم: قال حممد بن 
اأحمد بن حماد الكويف فيما قال: ...... ثم كان يف اآخر اأيامه 
كان اأكرث ما يقراأ عليه املثالب .  ح�سرته ورجل يقراأ عليه: اإن 

عمر رف�س فاطمة حتى اأ�سقطت مبح�سن .
رقم          اجلزء:    النبالء  اأعالم   ش�   الذهبي 
 -) ال�ساهد  ومو�سع   .. ال�شفحة:   )الن�س طويل  
. وقال حممد بن  ....... قال احلاكم: هو راف�سي، غري ثقة 
اآخر  ثم يف  دهره،  عامة  المر  م�ستقيم  كان  حماد احلافظ، 
اأيامه كان اأكرث ما يقراأ عليه املثالب، ح�سرته ورجل يقراأ عليه 
اأن عمر رف�س فاطمة حتى اأ�سقطت حم�سنا ال�شهر�شتاين  امللل 
والنحل  اجلزء:     رقم ال�شفحة:   )الن�س 
طويل  .. ومو�سع ال�ساهد (- اإن عمر �سرب بطن فاطمة )عليها 
ال�سالم( يوم البيعة حتى األقت اجلنني من بطنها وكان ي�سيح: 
اأحرقوا دارها مبن فيها . وما كان يف الدار غري علي وفاطمة 

واحل�سن واحل�سني )عليهم ال�سالم( .
رقم          اجلزء:    اليعقوبي  تاريخ    اليعقوبي 
ال�شفحة:    )الن�س طويل  .. ومو�سع ال�ساهد (- وبلغ 
اأبا بكر وعمر اأن جماعة من املهاجرين والن�سار قد اإجتمعوا 
مع علي بن اأبي طالب يف منزل فاطمة بنت ر�سول اهلل، فاأتوا يف 
جماعة حتى هجموا الدار، وخرج علي ومعه ال�سيف، فلقيه عمر، 
ف�سارعه عمر ف�سرعه، وك�سر �سيفه، ودخلوا الدار فخرجت 
فاطمة فقالت: واهلل لتخرجن اأو لك�سفن �سعري ول عّجن اإىل 
اهلل  فخرجوا وخرج من كان يف الدار واأقام القوم. ثم قام 
عمر، فم�سى معه جماعة، حتى اأتوا باب فاطمة، فدقوا الباب، 
فلما �سمعت اأ�سواتهم نادت باأعلى �سوتها: يا اأبت يا ر�سول اهلل، 
ماذا لقينا بعدك من اإبن اخلطاب وابن اأبي قحافة، فلما �سمع 
القوم �سوتها وبكاءها، ان�سرفوا باكني، وكادت قلوبهم تن�سدع، 
واأكبادهم تنفطر، وبقي عمر ومعه قوم، فاأخرجوا عليا، فم�سوا 

به اإىل اأبي بكر .......
امل�سادر: 

1 - اإبن قتيبة الدينوري - المامة وال�سيا�سة - حتقيق ال�سريي 
- ج 1  - �س30 .

2 - اإبن قتيبة الدينوري / المامة وال�سيا�سة / حتقيق الزيني 
ج 1 - �س 20 .

3 - عبدالرحمن اأحمد بكري - عمر بن اخلطاب - �س  87 
و 184 .

4 - اليعقوبي - تاريخ اليعقوبي - ج2ج - �س 126 .
  الفاطمية  الأ�شرار    امل�شعودي  فا�شل  حممد  ال�شيخ 
رقم ال�شفحة:   )الن�س طويل  .. ومو�سع ال�ساهد 
(- وقال: اإن عمر �سرب بطن فاطمة يوم البيعة، حتى األقت 
املح�سن من بطنها . وعن ل�سان امليزان: اإن عمر رف�س فاطمة 

)عليها ال�سالم( حتى اأ�سقطت مبح�سن .
    :اجلزء  الوايف بالوفيات  شالح الدين ال�شفدي�
 رقم ال�شفحة:   )الن�س طويل  .. ومو�سع ال�ساهد 
(- اإ�ستدرك على كتاب ) وفيات الأعيان ( لبن خلكان، وقد 
ترجم فيه النظام املعتزيل اإبراهيم بن �سيار الب�سري )160� 
اإمنا لقب ذلك النظام حل�سن  231ه�(. وقال: قالت املعتزلة 
�سيخ  العالف  هذيل  اأبي  اأخت  اإبن  وكان  ونرثا،  نظما  كالمه 
املعتزلة، وكان �سديد الذكاء، ونقل اآراءه، فقال: اأن عمر �سرب 

بطن فاطمة يوم البيعة حتى األقت املح�سن يف بطنها.
ال�شفدي  الوايف للوفيات  اجلزء:     رقم ال�شفحة: 
  الن�س طويل  .. ومو�شع ال�شاهد - وقال اإن عمر 

�سرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى األقت املح�سن من بطنها .
رقم          اجلزء:    النظرة  الريا�س    الطربي 
ال�شفحة:     ن�شر دار الكتب العلمية  بوت.

الن�س طويل  .. ومو�شع ال�شاهد - فجاء عمر يف ع�سابة، 
منهم ا�سيد بن خ�سري، و�سلمة بن �سالمة بن وق�س، وهما من 
بني عبد الأ�سهل، ف�ساحت فاطمة )عليها ال�سالم( ونا�سدتهم 
اهلل، فاأخذوا �سيفي علي، والزبري، ف�سربوا بهما اجلدار حتى 

ك�سروهما، ثم اأخرجهما عمر ي�سوقهما ........
امل�سادر:

1 - اجلوهري - ال�سقيفة وفدك - رقم ال�سفحة  46  .
2 - اإبن اأبي احلديد - �سرح نهج البالغة - ج 2 و 6 ج - �س 

50 و 47  .
3 - اإبن ه�سام - ال�سرية النبوية - ج 4 ج - �س 307  - ن�سر دار 

الباز - مكة املكرمة.
4 - الطربي - الريا�س النظرة - ج 1  - �س 241  - ن�سر دار 

الكتب العلمية - بريوت.
ابن اأبي احلديد  �شرح نهج البالغة  اجلزء:     رقم 
ال�شفحة:   )الن�س طويل  .. ومو�سع ال�ساهد (- ........ 
وراأت فاطمة ما �سنع عمر . ف�سرخت وولولت، واجتمع معها 
باب  اإىل  فخرجت  وغريهن،  الها�سميات  من  كثري  ن�ساء 
حجرتها، ونادت، يا اأبا بكر، ما اأ�سرع ما اأغرمت على اأهل بيت 

ر�سول اهلل، واهلل ل اأكلم عمر حتى األقى اهلل . 
امل�سادر:

1 - اجلوهري - ال�سقيفة وفدك - رقم ال�سفحة 74 .
2 - اإبن اأبي احلديد - �سرح نهج البالغة - ج 6  - �س  49 .

3 - عبدالرحمن اأحمد بكري - عمر بن اخلطاب - �س  182 .
  :رقم ال�شفحة  اأبو بكر بن اأبي قحافة  علي اخلليلي
 )الن�س طويل  .. ومو�سع ال�ساهد (- كما نقل �سالح 
الدين خليل بن اأيبك ال�سفدي يف الوايف بالوفيات �سمن حرف 
الب�سري  هاين  بن  �سيار  بن  اإبراهيم  وعقائد  كلمات  الألف 
املعروف بالنظام املعتزيل اإىل اأن قال النظام: اإن عمر �سرب 
بطن فاطمة يوم البيعة حتى األقت املح�سن من بطنها، وهكذا 
جتد مما اأخرجه البالذري والطربي واإبن خزاية واإبن عبد ربه 
اأبي احلديد واإبن قتيبة  واجلوهري وامل�سعودي والنظام واإبن 
وبني  عليا  ان  تثبت  وغريهم  اإبراهيم  واحلافظ  �سحنة  واإبن 
ها�سم واأخ�س ال�سحابة امنا بايعوا بعد التهديد وبعد اجبارهم 

ق�سرا، واأن اأبا بكر وعمر بالغا بالظلم والق�سر لأخذ البيعة .
   :رقم ال�شفحة  كفاية الطالب  الكنجي ال�شافعي
 .. طويل   الأ�شرف)الن�س  النجف  احليدرية،  طبعة     
ومو�سع ال�ساهد (- يف ذكر عدد اأولده: كان له من �سيدة 
ن�ساء العاملني فاطمة بنت حممدواأمها �سيدة ن�ساء العاملني 
خديجة بنت خويلد بن اأ�سد بن عبد العزى احل�سن واحل�سني 
وزينب الكربى واأم كلثوم الكربى و�ساق الكالم اإىل اأن قال: وزاد 
على اجلمهور وقال: وان فاطمة )عليها ال�سالم( اأ�سقطت بعد 
النبي ذكرا كان �سماه ر�سول اهللحم�سنا، وهذا �سئ ل يوجد 

عند اأحد من اأهل النقل اإل عند اإبن قتيبة.
  اأبي طالب  اآل  اآ�شوب  مناقب  �شهر  حممد بن علي بن 
اجلزء:     رقم ال�شفحة:   )الن�س طويل  .. 
ومو�سع ال�ساهد (- ....... واأولدها احل�سن واحل�سني واملح�سن 
�سقط ويف ) معارف القتيبي ( اإن حم�سنا ف�سد من زخم قنفذ 

العدوي وزينب واأم كلثوم .
   :رقم ال�شفحة  املعارف  اإبن قتيبة الدينوري
)الن�س طويل  .. ومو�سع ال�ساهد (- .. اأن حم�سنا ف�سد من 

زخم قنفذ العدوي.  
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قال اأبو عبداهلل عليه ال�شالم: الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل

قال اأبو عبداهلل عليه ال�شالم: الأمر باملعروف 

الأمر باملعروف 

م�شائل �شرعية 
وفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين )دام ظله الوارف(

حدود �شرعية

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

اأجوبة امل�شائل ال�شرعية
 جمادى الأوىل  ه� 

ب�شمه تعاىل 
ال�شيد  ا.. العظمى المام  اآية  اىل مكتب �شماحة املرجع الديني العلى 

.له الوارف دامعلي احل�شيني ال�شي�شتاين
ال�شالم عليكم ورحمة ا... وبركاته.

 ال�شوي�شرية اإن كان يف ذمة �شخ�س لآخر دين ونحوه بالعملة ال�شابقة
فباأي قيمة يتم الت�شديد حاليا

علما ان قيمة الدينار ال�شوي�شري الواحد عند ال�شقوط   دينار من 
العملة احلالية.

                                                                                              جمع من املوؤمنني
اجلواب: 

ب�شمه تعاىل
يكون الت�شديد من العملة احلالية بقيمة العملة ال�شابقة 

قبيل �شقوطها عن العتبار.

 ومن املعروف:
وقراءته:  به  والعمل  الكرمي  القراآن   حف •
قال اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي: )ِان الذين يتلون كتاب 
الة واأنفقوا مّما رزقناهم �سّرًا وعالنيًة  اهلل واأقاموا ال�سّ
يرجون جتارًة لن تبور( وعن النبي الكرمي حممد �سلى 
اأعلى درجٍة  اأهل القراآن يف  اأّنه قال: اإِّن  اهلل عليه واآله 
اِلمام  وعن   واملر�سلني النبّيني  خال  ما  الآدمّيني  من 
اأّنه قال: احلافظ  ال�سالم  اأبي عبد اهلل ال�سادق عليه 
وعنه   ة ررَ الربرَ الكرام  فرة  ال�سَّ مع  به  والعامل  للقراآن 
موؤمن  �ساب  وهو  القراآن  قراأ  من  اأي�سًا:  ال�سالم  عليه 
فرة  ال�سَّ مع  اهلل  وجعله  وحلمه،  بدمه  القراآن  اختلط 
 .الكرام الربرة، وكان القراآن حجيجًا عنه يوم القيامة
وهناك ف�سل خا�س لقراءة �سوٍر معّينة من القراآن الكرمي 

مذكور يف كتب احلديث اإِن �سئت راجعتها. 

 واأم واآله  عليه  اهلل  �شلى  النبييّ  زيارة   •
ة  واَلئميّ واحل�شني  واحل�شن  والزهراء  املوؤمنني 
عليه  الباقر  جعفر  اأبي  اِلمام  فعن  ال�شالم،  عليهم 
ال�سالم  عليه  علي  بن  احل�سني  قال  قال:  اأّنه  ال�سالم 
من  جزاء  ما  ِت  اأبرَ يا  واآله:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  لر�سول 
زارك؟ فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله: من زارين، 
اأن  اأخاك، كان حّقًا عليَّ  اأو زار  اأو زارك،  اأباك،  اأو زار 
اأخّل�سه من ذنوبه وعن اِلمام  اأزوره يوم القيامة حّتى 
اأبي عبداهلل ال�سادق عليه ال�سالم: من زار قرب احل�سني 
بن علي عليهما ال�سالم عارفًا بحّقه ُكتب يف عليني وعنه 
عليه ال�سالم: من زار واحدًا مّنا كان كمن زار احل�سني 

.عليه ال�سالم

ذوالقعدة  1431ه� الرو�شة احل�شينية 34



الإج���������ارة
اِت ُقل لَّ اأَ�ْشاأَُلُكْم َعَلْيِه اأَْجرًا اإِلَّ  احِلَ ُ ِعَباَدُه الَِّذيَن اآَمُنوا َوَعِمُلوا ال�شَّ ُر اهللَّ َذِلَك الَِّذي ُيَب�شِّ

َ َغُفوٌر �َشُكوٌر  )ال�سورى : 23( ْف َح�َشَنًة نَِّزْد َلُه ِفيَها ُح�ْشنًا اإِنَّ اهللَّ َة يِف اْلُقْرَبى َوَمن َيْقرَتِ امْلََودَّ
 حكمة الإجارة

- عن الإمام علي )عليه ال�سالم(- يف قوله تعاىل : )نحن ق�سمنا بينهم معي�ستهم ( قال : 
اخربنا �شبحانه اأن الإجارة احد معاي�س اخللق، اإذ خالف بحكمته بني هممهم واإرادتهم و�شائر حالتهم، وجعل ذلك قواما ملعاي�س اخللق، 
وهو الرجل ي�شتاأجر الرجل ... ولو كان الرجل منا ي�شطر اإىل اأن يكون بناء لنف�شه اأو جنارا اأو �شانعا يف �شي ء من جميع اأنواع ال�شنائع 
لنف�شه ... ما ا�شتقامت اأحوال العامل بتلك، ول ات�شعوا له، ولعجزوا عنه، ولكنه اأتقن تدبه ملخالفته بني هممهم، وكل ما يطلب ا 

تن�شرف اإليه همته ا يقوم به بع�شهم لبع�س، ولي�شتغني بع�شهم ببع�س يف اأبواب املعاي�س التي بها �شالح اأحوالهم.

 اإعالم الأجرة
- عن ر�سول اهلّل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: اإذا ا�شتاأجر اأحدكم اأجا فليعلمه اأجره.

- وعن الإمام ال�سادق )عليه ال�سالم(: من كان يوؤمن باهلليّ واليوم الآخر فال ي�شتعملن اأجا حتى يعلمه ما اأجَرُه.

 اأدب اإعطاء الأجرة
- عن ر�سول اهلّل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: اأعطوا الأج اأجره قبل اأن يجف عرقه، واعلمه اأجره وهو يف عمله.

- عنه )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: اأعطوا الأج اأجره ما دام يف ر�شحه.

لم الأج 
- عن ر�سول اهلّل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: من لم اأجا اأجره اأحبط اهلليّ عمله وحرم عليه ريح اجلنة، وان ريحها 

لتوجد من م�شة خم�شمائة عام.
- وعنه )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( قال: قال اهلليّ تعاىل : ثالثة اأنا خ�شمهم يوم القيامة: رجل اأعطي بي ثم غدر، ورجل 

باع حرا فاأكل ثمنه، ورجل ا�شتاأجر اأجا فا�شتوفى منه ومل يعطه اأجره.
- عن ال�سبغ بن نباتة قال: كنت جال�سا عند اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب )عليه ال�سالم(يف م�سجد الكوفة، فاأتاه رجل من بجيلة 
يكنى اأبا خديجة، قال : يا اأمري املوؤمنني، اأعندك �سر من �سر ر�سول اهلّل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(حتدثنا به ؟ قال : نعم، يا قنرب 

ائتني بالكتابة ... مكتوب فيها : 
ب�شم اهلليّ الرحمن الرحيم، اإن لعنة اهلليّ ومالئكته والنا�س اأجمعني على من انتمى اإىل غ مواليه، ولعنة اهلليّ ومالئكته 
والنا�س اأجمعني على من اأحدث يف الإ�شالم حدثا اأو اآوى حمدثا، ولعنة اهلليّ ومالئكته والنا�س اأجمعني على من لم اأجا 

اأجره.
 اأج الأمة

- عن ر�سول اهلّل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: األ واإين اأنا اأبوكم، األ واإين اأنا مولكم، األ واإين اأنا اأجكم. 
فهل حظي ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم باأجره الذي طلبه 

.َة يِف اْلُقْرَبى  ُقل لَّ اأَ�ْشاأَُلُكْم َعَلْيِه اأَْجرًا اإِلَّ امْلََودَّ
امل�سادر: البحار : باب  الجارة والقبالة .  و�سائل ال�سيعة : كتاب الجارة .  كنز العمال : الجارة .
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ولد احل�سن بن يو�سف بن )زين الدين( علي بن 
حممد بن مطهر، امللقب بال�سيخ )جمال الدين اأبو 
من�سور( وال�سهري ب�)العاّلمة احللي( و)اآية اهلل( 
احللة  يف  648ه�(  رم�سان   28( اجلمعة  ليلة  يف 
�سيف  العرب  اأمري  بناها  التي  املدينة  الفيحاء، 

الدولة �سدفة بن من�سور بن مزيد الأ�سدي.
املوؤمنني )احللة(  دار  ون�ساأ ر�سوان اهلل عليه يف 
يف بيت عريق، هو بيت الزعامة الدينية والعلمية. 
عليه  �سارت  عارمة،  علمية  بحركة  مليء  جو  ويف 
كبرية  بعناية  وحظي  ال�سحيحة.  العربية  اأ�سرته 
من اأبيه )�سديد الدين يو�سف بن مطهر املحلي( 
الذي كان من كبار علماء ع�سره، وعّد من اأعلم 

اأهل زمانه يف الفقه والأ�سول. 
والعلوم  العربية  والأ�سول  الفقه  منه  فتلّقى 
)ال�سيخ  البيت  اأهل  فقيه  خاله  ومن  ال�سرعية. 
جنم الدين اأبو القا�سم جعفر بن �سعيد بن يحيى 
676ه�(  )ت  احللي  باملحقق  املعروف  الهذيل( 
�ساحب الكتب الفقهية ال�سهرية )�سرائع الأحكام- 
املخت�سر النافع- املعترب(، كبري الفقهاء ورئي�س 
املذهب، الذي كان يقود زعامة العلم وال�سريعة يف 
العراق، وي�سرف على اإدارة اجلامعة ال�سيعية التي 

كانت احللة يوم ذاك مركزها الرئي�سي، فيغذيها 
من  و�سعه  يف  ما  �سبيلها  يف  ويبذل  وروحه  بعقله 

جهد وطاقة.
تربيته واأخالقه:

�سغره  منذ  له  خ�س�سا  بالعالمة،  عنايتهما  ومع 
ثم  والقراآن،  والعربية  الكتابة  يلقنه  معلمًا 
واملنطق  الكالم  عليهما  فدر�س  �سبيًا،  �سحبهما 
الفحول ومل  و�سبق  واأفتى  وبرع  م  فتقدَّ وغريهما. 
الأنظار. اإليه  لفت  مما  ال�سبا  عنفوان  يف  يزل 

)العقليات  الطو�سي  املحقق  يد  على  در�س  ثم 
والريا�سيات( وعلى كمال الدين ميثم البحراين 

�سارح نهج البالغة )احلكمة( و)البالغة(.
كما تتلمذ على يد عمر بن علي الكاتبي القزويني 
اأحمد  بن  وحممد  املوؤمنني(،  )جمال�س  �ساحب 
والعامة.. اخلا�سة  علماء  من  وغريهم  الك�سي 

ال�سابع  القرن  اأوا�سط  احللي  العالمة  عا�س 
اجتاح  يوم  الثامن،  القرن  من  وعقدين  الهجري 

اجلي�س املغويل البلدان الإ�سالمية.
ذعرًا  املدينة  اأهل  فرار  ال�سابعة  ابن  وهو  و�سهد 
اأخبار  ذاعت  اأن  بعد  الترتي  الغزو  من  وخوفًا 
ياأبهوا  اأن  دون  بغداد  يف  فظائع  من  ارتكبوه  ما 

وحده  م�سى  الذي  الدين،  �سديد  والده  بن�سيحة 
وجهاء  ل�ستح�سار  القادمني  هولكو  ر�سل  مع 
البلدة بني يديه، فعاد بعد اأيام يحمل كتاب الأمان 
لأهل احللة واملراقد ال�سريفة يف النجف وكربالء، 
حّلت  التي  الكارثة  ا�ستكمال  دون  بذلك  فحال 

بالعامل الإ�سالمي.
اإل �سنوات حتى اتبع البن طريق والده،  وما هي 
فبقدرته الفائقة وعلميته ومبا وهبه اهلل من طاقة 
فكرية عمالقة ومن قوة علمية قادرة تبدد الظالم 
اإىل نور، �سد املوجة الطاغية الترتية.. وا�ستطاع 
التاأثري على قادة املغول باعتناق الدين الإ�سالمي 

والت�سيع. 
_______

��������������������������������������������������������� هور علمه

الزعامة  �سيماء  فيه  وبرزت  احللي،  العالمة  نبغ 
والإمامة الدينية منذ �سباه، وتقدم يف بداية �سبابه 
الذكاء  اآية يف  والفقهاء )وكان  العلماء  على كبار 
واأحد النوابغ الأفذاذ واأبرز �سخ�سية علمية، نبغ 
يف الأ�سول واحلكمة والكالم واملنطق والطبيعيات 
اإنه  قلنا  اإذا  نبالغ  ول  والعربية(  ال�سريعة  وعلوم 

 راية الرواية 

واخِلزانة اخلالدة     ه�

هيئة التحرير

املذهب، الذي كان يقود زعامة العلم وال�سريعة يف 
العراق، وي�سرف على اإدارة اجلامعة ال�سيعية التي 

اأخبار  ذاعت  اأن  بعد  الترتي  الغزو  من  وخوفًا 
ياأبهوا  اأن  دون  بغداد  يف  فظائع  من  ارتكبوه  ما 

يف الأ�سول واحلكمة والكالم واملنطق والطبيعيات 
اإنه  قلنا  اإذا  نبالغ  ول  والعربية(  ال�سريعة  وعلوم 
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اأكرب عامل �سيعي اأخذ باأ�سباب املعرفة الإ�سالمية 
انتهت  فقد  الآن،  حتى  ظهر  وا�ستيعاب  ن�سج  يف 
اإليه زعامة ال�سيعة الإمامية يف ع�سره يف املعقول 
واملنقول والفروع والأ�سول، وله يف ترويج مذهب 

اأهل البيت عليهم ال�سالم م�ساٍع حميدة.
وا�ستهرت ت�سانيفه التي �ساعدت يف هبوط ا�سهم 
التع�سب الطائفي و�ساهمت يف التبليغ ملذهب اآل 
قطاعات  على  والتاأثري  باآرائهم،  واجلهر  البيت 

وا�سعة من العلماء واملفكرين والقادة.
احللة  اإىل  الطو�سي  الدين  ن�سري  ال�سيخ  وقِدم 
الدينية  احلوزة  زعيم  احللي  باملحقق  ليلتقي 
فناق�سه  احللي  العالمة  اأخته  بابن  اأي�سًا  فالتقى 
به  فاأعجب  طوياًل،  جداًل  وجادله  عديدة  باأمور 
غاية الإعجاب وملا �سئل الطو�سي بعد الزيارة قال: 
)راأيت خريتًا ماهرًا، وعاملًا اإذا جاهد فاق عني- 

اخلريت املحقق احللي والعامل ابن املطهر-(. 
�سبابه..  ريعان  يف  ذاك  وقت  املطهر  ابن  كان 
العلوم  من  املزيد  لنتهال  تدعوه  احلاجة  فوجد 
اخلواجة  الب�سر  اأ�ستاذ  املو�سوعي  من  واملعارف 
الطو�سي ف�سد العزم وحلق به اإىل بغداد، ف�ساأله 
اخلواجة وهما يف الطريق عن اثنتي ع�سرة م�ساألة 
من م�سكالت العلوم، فاأجاب عليها اإجابات وافية، 

فازداد اإعجابًا به.
وهكذا �سحب العالمة احللي اأ�ستاذه فرتة طويلة، 
يف  كتبه  عليه  وقراأ  احلكمية  العلوم  منه  فاأخذ 
الإلهيات والفلك والريا�سيات و�سيئًا مما كتب ابن 
�سنة  الطو�سي  تويف  حتى  له  مالزمًا  وظل  �سينا، 
)672ه�( وابن املطهر يف الرابعة والع�سرين، غري 
الطو�سي  اأ�ستاذه  مناق�سة  من  مينعه  مل  ذلك  اأن 

مناق�سة علمية جادة...
______
������������������������������������������������� ع�شر العالمة

على  الأكرث  يف  احللي  العالمة  �سهرة  وتقوم 
كرثة  وعلى  والرجال،  والفقه  والكالم  احلكمة 

اليوم  حتى  تزال  ل  التي  موؤلفاته  وغزارة  اإنتاجه 
م�سدرًا للثقافة الإ�سالمية ويف اأكرث فروع املعرفة 
يف جامعات ال�سيعة العلمية، فهو �ساحب مدر�سة 
ظاللها  تزال  ول  طوياًل  عا�ست  وفكرية  علمية 
اليوم،  اإىل  العلماء  من  الكثري  تفكري  على  بارزة 
من  �سطرًا  واإن  والكالم.  الت�سريع  يف  وبخا�سة 
ل  الإ�سالمية  والفل�سفة  الفقه  يف  �سيما  ول  اآثاره 

يزال مرجعًا كبريًا يف هذه اجلامعات.
وجاء يف )�سفينة البحار: 734(: )ا�ستهر العالمة 
بذكائه املفرط وفطنته املرهفة، وح�سور جوابه، 
يف  ا�ستهر  كما  ووعيه،  اأفقه  و�سعة  حجته،  وقوة 
زهده وعبادته واإخال�سه، ويروى عنه يف ذلك ما 

.)ي�سبه الأ�ساطري
على  القدرة  يف  اأعجوبة  فكان  الت�سنيف  يف  اأما 
التاأليف وا�ستح�سار املحفوظ من العلوم، اأعجوبة 
)كان  فقالوا:  و�سفه مرتجموه  التاأليف،  يف كرثة 
احللي  العالمة   )راكب وهو  يوؤلف  اأ�سفاره  يف 
يق�سد  اخلمي�س  ايام  يف  كان  اأنه  اهلل  رحمة 
كربالء املقد�سة من احللة وهو على حماره ويرجع 
يوم اجلمعة. لكنه كان اذا ذهب اىل كربالء ورجع 
للكتابة  ينتهزه  بل  �سدى  يذهب  الوقت  يرتك  ل 
وهو على دابته مما �سبب عدم متكن اأحد قراءة 
خطه اإل ولده فخر املحققني فاأنه هو الذي بي�س 

م�سودات والده التي كتبها على الدابة. 
�سبعة  من  يقارب  ما  م�سي  بعد  اليوم  جند  ولذا 
الأعالم  من  علما  احللي  العالمة  بقي  قد  قرون 
اأن  عبثًا  ولي�س  العلمية.  احلوزات  بزمام  واأخذا 
يف  القمة  بلغ  اأن  بعد  عليه  )عالمة(  لقب  يطلق 
العلوم وفاق علماء ع�سره على الإطالق ومل ي�سبق 
لأحد من علماء ال�سيعة اأن لقب بهذا اللقب غريه. 
و)�ساحب  اهلل(  و)اآية  الطائفة(  )�سيخ  فكان 
الفنون(  ذو  و)العالمة  والتدقيق(  التحقيق 

و)�ساحب الت�سانيف( التي ا�ستهرت يف حياته..
وتعززت مكانة العالمة احللي عند ال�سلطان نظام 

الدين، واأجرى بخدمته )املدر�سة ال�سيارة( تنتقل 
معه يف اأنحاء البالد، فراح يخطب ويعّلم ويدّر�س 
ع�سر  يف  الديني  الإ�سالح  رائد  وكان  ويوؤّلف، 
�سد  والد�سائ�س  والفن  ال�سالة  البدع  فيه  كرثت 
دين نبينا حممد �سلى اهلل عليه واله، ومع ذلك مل 
اإنكار علماء املذاهب الأخرى  يدفع ال�سلطان اإىل 
احرتامًا  حقوقهم  يبخ�سهم  اأو  اأحدهم  ين�سرَ  ومل 

للدين.
وح�سن  بالعدل  لل�سلطان  املوؤرخون  �سهد  وقد 
ال�سرية وا�ستقرار بالد الإ�سالم مدة حكمه بف�سل 
ال�سلطان  هذا  ولأجل  وتوجيهاته،  احللي  العالمة 
اليقني(  )ك�سف  كتاب  احللي  العالمة  �سّنفرَ 

و)تاج الكرامة(.
 ______

������������������������������������������������� وفاته

تويف العالمة احللي )قد�س �سره( يف مدينة احللة 
املزيدية ليلة ال�سبت )21 حمرم 726 ه�( عن عمر 
يناهز 77 �سنة، ونقل جثمانه الطاهر اإىل النجف 
اإىل  الداخل  ميني  عن  حجرة  يف  فدفن  الأ�سرف 
احل�سرة العلوية ال�سريفة من جهة ال�سمال. وقربه 

ظاهر معروف يزار حتى اليوم.
__________

��������������������������������������������������������������������������������� امل�شادر 

1- مع علماء النجف: حممد جواد مغنية.
2- ال�سيعة واحلاكمون: حممد جواد مغنية.

3- فال�سفة ال�سيعة: عبد اهلل نوري.
4- اأعيان ال�سيعة: ح�سن الأمني.

5- �سفينة البحار ، ج1: القمي

العدد القادم �شيكون عن حياة 
ال�شهيد الول

كرثة  وعلى  والرجال،  والفقه  والكالم  احلكمة 

3الرو�شة احل�شينية ذوالقعدة  1431ه�



نظرا لتطور الع�شر احلدي وحدوث ثورة معلوماتية فقد دخل النت بيوت اغلب 
املت�شفحني  انه يعترب و�شيلة �شريعة يف تزويد  اإن مل يكن جميعها ورغم  العوائل 
ل من عملية حت�شيل املعلومات، اإ�شافة  ختلف ت�شنيفاتهم بالثقافات والعلوم و�شهيّ
املختلفة  والثقافات  والعادات  التقاليد  على  الب�شرية  اطالع  يف   الكب دوره  اإىل 
للبلدان وال�شعوب الأخرى ولكن رغم هذا فاأن يف النت �شلبيات واطر كبة على 
جمتماعتنا الإ�شالمية خا�شة من خالل بع�س الو�شائل التي ت�شتخدم يف النت ومنها 

على �شبيل احل�شر والتحديد املا�شنجر اأو الت�شات كما ي�شميه البع�س. 
وبهدف التعرف على بع�س �شلبيات املا�شنجر على جمتمعنا وعوائلنا ب�شكل خا�س 
اأجرت جملة الرو�شة احل�شينية ا�شتطالعا عرب لقائها بعدد من ال�شخ�شيات لتعرب 

عن اآرائها وم�شاهداتها حول هذا املو�شوع .
ال�شباب  وال�شيطان

كانت النطالقة مع الآن�شة وفاء النقا�س  عاما فقالت : اإن املا�شنجر �شاأنه �شاأن 
اأي و�شيلة تكنلوجية حديثة ميكن اأن ت�شتغل ب�شكل ايجابي اأو �شلبي، ولالأ�شف فاإن 
كثا من �شبابنا وخا�شة يف من هم عمر املراهقة يكونون عر�شة لإغواء ال�شيطان 
لعنه اهلل فيتحدثون ا ل يليق فيقعون يف احلرام لهذا يجب اأن ل ي�شمح الأهل 

لأولدهم با�شتخدام املا�شنجر اإل يف حدود ال�شرورة.
عيب يف ال�شتخدام

من جانبه رد الأ�ستاذ عبد الهادي البدري قائال: اأنا ا�ستخدم املا�سنجر لأنه ل يكلف اأموال كثرية ول 
ي�ستنفذ الر�سيد حني ا�ستخدمه عن طريق املوبايل لهذا فهو ينفعني يف ق�ساء اأعمايل واأنا اأرى اأن 
العيب لي�س يف املا�سنجر ولكن العيب فيمن ي�ستخدمونه ول يتقون اهلل يف اأنف�سهم ويف اأعرا�س النا�س 
ولو ا�ستخدموه مبا ير�سي اهلل لكان انفع لهم لكن ماذا نقول اإل اأن ن�ساأل اهلل تعاىل اأن يهدي �ساباتنا 

و�سبابنا ملر�ساته.
الرقابة العائلية

فيما قالت ال�سيدة خولة 30 عاما: بالن�سبة يل اأف�سل اأن 
لها  حم��رم  بح�سور  اإل  املا�سنجر  اأم��ام  الفتاة  جتل�س  ل 
لكي يقطع الطريق على ال�سيطان وو�ساو�سه اخلبيثة ولكي 
يحافظ الأهل على بناتهم واأولدهم من غوايات ال�سيطان 
مينع  احلنيف  ديننا  وان  خا�سة  اهلل(  )لعنه  اخلبيث 
باملراأة  اأن يختلي الرجل  اأو  امل��راأة والرجل  الختالط بني 
الغريبة عنه ويتحدث معها ويف راأيي فاإن املا�سنجر يعترب 

احد و�سائل اخللوة فال يجب ترك الفتاة من قبل اأهلها تتحدث مع رجل اأجنبي عنها يف املا�سنجر 
لوحدها.

واأيد الأخ عبا�س عدنان ذلك قائال : اأنا اأرى انه ميكن ا�ستخدام املا�سنجر ولكن ح�سب ال�سرورة 
كق�ساء الأعمال اأو ال�سوؤال عن الأهل والأ�سدقاء ول اأحبذ اأن تتحدث الفتاة مع �سخ�س غريب عنها 
يف املا�سنجر اإل بح�سور ويل اأمرها اأما اإذا كانت الفتاة بالغة �سن الر�سد ويرى ذووها اأنها ت�ستطيع اأن 
متيز بعقلها ال�سح من اخلطاأ والأهل متاأكدون اأنها ل ميكن اأن جتايف ال�سواب فمن راأيي انه يجب 

اإبداء املالحظات فقط من جانب الأهل وتذكريها دوما مبخافة اهلل ومراقبته يف ال�سر والعلن.
وان�سب راأي ال�سيدة جوان 35عاما يف نف�س ال�سياق فقالت: بالن�سبة يل ل ا�سمح لأولدي اأن يجل�سوا 

ويتحدثوا باملا�سنجر اإل بح�سوري، فهم لزال��وا مراهقني 
واأخ�سى عليهم من النحراف وغواية ال�سيطان لهذا اأ�سعى 
للمحافظة عليهم قدر امل�ستطاع، خا�سة اننا نعي�س يف زمان 
املغريات الع�سرية ،  لهذا يجب اأن يحافظ الآباء والأمهات 
على اأولدهم وجعلهم يبتعدون عن طرق ال�سيطان و�سلوك 
الرتبية  هو  �سيء  فاأهم  امل�ستطاع،  ق��در  الرحمن   ط��رق 
ال�سحيحة الدينية  لالأبناء وتلقينهم دوما بالعرب التي فيها 
خوف اهلل وتقوى رب العزة وطلب مر�ساته يف ال�سر والعلن.

اأداة  للتوا�شل
بينما رد الأخ كرار 25 عاما قائال: املا�سنجر و�سيلة جميلة لق�ساء الأ�سغال والت�سال بالأهل والأقارب 
والأ�سدقاء خا�سة اأمام غالء اأ�سعار مكاملات املوبايل فهو يعترب و�سيلة عملية واقت�سادية وهو مالئم 
لكل الطبقات الغنية والفقرية كما انه و�سيلة لتقريب امل�سافات خ�سو�سا اإذا كان هناك �سخ�س عزيز 
عليك وهو م�سافر اىل دولة بعيدة فيمكن اأن يكون املا�سنجر و�سيلة رائعة يف جعل امل�سافة ق�سرية 
وت�سهيل التوا�سل بني الطرفني لكنه يف الوقت نف�سه قد يكون �سارا خا�سة بالن�سبة لل�سباب الذين قد 

ي�ستغلونه ا�ستغالل �سلبيا ومبا ل ير�سي اهلل �سبحانه عز وجل.
ويف اخلتام

يبقى القرار الأخري يف يد اأبنائنا املوؤمنني بابتعادهم قبل 
ومنها  الكومبيوترية  الربامج  ا�ستخدام  �سوء  عن  غريهم 
املا�سنجر واأمثاله، ليكونوا قدوة لأقرانهم يف انتهاج الأ�ساليب 
ال�سحية واملفيدة لهم يف الدنيا والآخرة، ولكي تلقى خا�سية 
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر حني يلجاأون اإليها قبول 

وا�ستح�سانا عند الغري. 

  املا�شنجر..   
 بني الغوايةوتعدد املنافع

• اإ�سراء عبد املهدي
احد و�سائل اخللوة فال يجب ترك الفتاة من قبل اأهلها تتحدث مع رجل اأجنبي عنها يف املا�سنجر 

املا�شنجر..   املا�شنجر..   

 الحادي ع�سر من ذي القعدة: من �سنة 148 وقيل 153 للهجرة انبزغ النور الثامن من اأنوار المامة اأبو الح�سن علي بن مو�سى الر�سا عليه ال�سالم ، 
ولد عليه ال�سالم  بالمدينة المنورة  ، ودفن غريبًا في اأر�س طو�س بخرا�سان.
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 الثاني ع�سر من ذي القعدة:
وفيه: من �سنة 776 للهجرة توفي الحكيم اللهي اأبو جعفر محمد بن محمد البويهي المعروف بالقطب الرازي وهو من تالميذ العالمة الحلي.

اهرة 
ت�شتدعي 
التاأمل...

ل �سك اأن اأي تغيري �سيا�سي يف اأي بلد ُيلقي بظالله يف نهاية الأمر على اأغلب مفا�سل 
الدولة ويت�سع هذا اللقاء بح�سب حجم التغيري.

والعراق تعّر�س اإىل تغيري �سيا�سي كبري، انتقل بالبلد من مرحلة اإىل مرحلة جديدة 
تختلف متامًا عن �سابقتها، فكان من الطبيعي اأن تنعك�س اآثار هذا التغيري على معظم 

مرافق الدولة.
والواقع اأن من جملة املوؤ�س�سات التي تاأثرت بهذه النقلة يف الو�سع ال�سيا�سي العراقي 
وباتت اآثارها وا�سحة يف امل�سهد العراقي هي املوؤ�س�سة التعليمية يف العراق واأق�سد بذلك 

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
اإذ يلم�س املتتبع لل�ساأن اجلامعي ظاهرة – تعد اإىل حّد ما- غريبة عن الو�سط اجلامعي 
تتطلب التفكري وت�ستدعي التاأمل للوقوف على اأ�سبابها لتهذيب اأو ت�سذيب ال�سيء من 
اآثارها ..وهي كرثة عدد الإناث الطالبات قيا�سًا لعدد الذكور  ومبا ن�سبته ثالثة اأرباع   
اإىل ربع، واأخال اأن الباحثني واملراقبني لل�ساأن اجلامعي مل يغفلوا عن هذه الظاهرة التي 
ُتعّد من نتائج وخملفات الظروف ال�سيا�سية املرتبكة التي عا�سها املجتمع العراقي والتي 
اأتت – وما تزال – على اجلن�س الذكري، فاحلروب وما تالها من انفجارات واغتيالت 

كان له الأثر البالغ يف تقليل ن�سبة الذكور من ال�سباب.
وُيعّد هذا – يف تقديري – �سببًا �سيا�سيًا اأو قل ع�سكريًا اأو اجتماعيًا يثّتمل يف عزوف 
ال�سباب عن النخراط يف ال�سلك اجلامعي ب�سبب وطاأة الفقر، ورمبا كان للموؤ�س�سات 
الع�سكرية احلديثة التي ت�سّكلت بعد ال�سقوط كاجلي�س وال�سرطة احل�سة الأكرب يف اإيواء 
اأغلب ال�سباب، هذا كّله م�سافًا لأ�سباب  اإجتماعية وعلمية و غري ذلك انتهت – مبجملها 
– اإىل اأن يكون الواقع اجلامعي – امل�سار اإليه اآنفًا – لأبنائنا الطلبة على ما هو عليه 

الآن.
واحلق اأن وجود مثل هذه الكرثة الغريبة )حلّواء( يف الو�سط اجلامعي، من �ساأنه اأن 
ُيخلق جملة من الُعقد وامل�ساكل التي �سيكون وجودها – مرور الزمن- طبيعيًا يف نفو�س 
الإناث من الطالبات، اإذ رمبا اأثارت هذه الظاهرة يف نفو�س بع�س الطالبات الكثري من 

الهواج�س واملخاوف.
غري اأن اأخطرها – على ما ح�سب – هو اخلوف املتزايد من �سبح )العنو�سة(، وما 
�سيرتتب عليه من ردود اأفعال، قد حت�سبها الطالبة طبيعة وم�سروعة من اأجل التخل�س 
من هذا ال�سبح، ورمبا ت�سبح تلك الردود حلبة �سباق بني الطالبات فيتباْرين باأنواع 

املالب�س واملكياجات امللفتة للنظر من دون التناف�س على املراكز العلمية املتقدمة.
اأعتقد اأن هذه الظاهرة وا�سحة املعامل يف جامعات بغداد بخالف غريها من اجلامعات، 
وخ�سو�سًا تلك التي تقع يف املحافظات املقد�سة، مثل جامعة كربالء املقد�سة والنجف 

الأ�سرف، لأ�سباب دينية واأعراف اجتماعية يعرفها القا�سي والداين.
خال�سة القول اأنها ظاهرة ت�ستدعي البحث والعالج.

فتاوى حول امل�شنجر
 قاهي النرتنت جائز ال�شوؤال: هل العمل 

اجلواب: يجوز اإل اأن يرتتب عليه املف�سدة . 
طريق  عن  للمحادثة  برنامج  امل�شنجر  يف  اكلمها  فتاة  ال�شوؤال:   
ل يل الكالم معها مادام حمرتما وبعيدا عن كلمات  النرتنت هل يحيّ

احلب والغزل... هل يجوز يل التحدث معها
اجلواب: ل يجوز مع خوف الوقوع يف احلرام.

ال�شوؤال: ما احلكم اذا كنت اكلم فتاة يف الات الدرد�شة بحدود 
و�شوابط

اجلواب: ل يجوز ان مل تاأمنا الوقوع يف احلرام ولو بالجنرار اليه �سيئًا ف�سيئًا.
النرتنت  طريق  ع��ن  الكتابية  امل��ح��ادث��ة  يجوز  ه��ل  ال�����ش��وؤال: 
الدرد�شة مع الولد او البنت يف المور الدينية او الن�شح الجتماعي 

او المر باملعروف والنهي عن املنكر مع الثقة بعدم الوقوع يف املحرم
اجلواب: ليجوز مع خوف الوقوع يف احلرام ولو بالجنرار اليه �سيئًا ف�سيئًا قال 

تعاىل: )بل الن�سان على نف�سه ب�سرية ولو القى معاذيره(.
عرب  والولد  البنت  بني  املرا�شلة  حكم  عن  ا�شال  ان  اود  ال�شوؤال:   
النرتنت هل هو حرام ام حالل مع العلم ان الذي يدور جمرد ال�شوؤال 

عن ال�شحة وعن مو�شوعات اجتماعية متفرقة
اجلواب: ل يجوز مع خوف الجنرار اىل الوقوع يف احلرام.

 ال�شوؤال: ما رايكم يف تكوين عالقات او �شداقات او حب بني املراة 
والرجل عرب النرتنت

اجلواب: ليجوز.
 ال�شوؤال: يوجد يف النرتنت برنامج البالتوك الذي ي�شم تلف 
راأيكم  ما  ل�شماحتكم  �شوؤايل  �شتى،  التي تتناق�س يف موا�شيع  الفئات 

يف هذا الربنامج الفتيات والفتيان بالتحدث بني ال�شباب
اجلواب: ل يجوز مع عدم المن من الوقوع يف احلرام ولو بالجنرار اليه �سيئًا 

ف�سيئاً.
 ال�شوؤال: هل يجوز لل�شاب التحدث مع فتاة يف مواقع املحادثة على 

النرتنت وذلك للت�شلية
اجلواب: ليجوز مع خوف الوقوع يف احلرام.

الر�شائل اللكرتونية بني اجلن�س الخر  ال�شوؤال: ما حكم تبادل   
ب�شكل املبا�شر

اجلواب: ل يجوز مع خوف الوقوع يف احلرام ولو بالجنرار اليه �سيئًا ف�سيئًا.
 ال�شوؤال: ما هو احلكم ال�شرعي يف املحادثة التي تتم عن طريق 

النرتنت بني ال�شاب وال�شابة فقط كتابيًا ولي�س �شوتيًا
اجلواب: ل يجوز مع خوف الوقوع يف احلرام.

   حممد ح�سني عبود
جامعة كربالء / كلية العلوم الإ�سالمية.
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   د.حميد ح�ّسون بجية

         نحن اأتباع اأهل البيت)عليهم ال�سالم( فتحنا اأعيننا على احلب الفطري 
لهم و�سربت حلومنا العتقاد بولية اأمري املوؤمنني)عليه ال�سالم(، وهذه ل�سك 
نعمة جاد علينا بها اخلالق فطوع اأهلينا للقيام باأدائها واإي�سالها اإلينا. وبهذا 

ال�سدد يقول ال�ساعر:
ثدي حب����������اه اهلل بامل ل عذب اهلل اأمي اإنها �شرب���ت          من خ
واأر�شعتني باأميان على ثق���ة           حبيّ الو�شي وغذتني�����������ه بالل
وكان يل والد يهوى اأبا ح�شن             ف�شرت من ذي وذا اأهوىاأبا ح�شن

 
اأرادها اهلل  اأجل اكتمال تلك النعمة، و�سقلها وال�سري يف الوجهة التي       ومن 
تعاىل لنا �سار من ال�سروري اأن نطلع على �سرية الر�سول)�سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم( واأهل بيته امليامني عليهم ال�سالم والتابعني املخل�سني لهم ر�سوان اهلل 

تعاىل عنهم و نتحقق من الكيفية التي اأرادوا من اأتباعهم اأن يكونوا عليها. 
النقاط  تناول  من  لبد  ي�ستحقها،  التي  الأهمية  من  ق�سطا  املو�سوع  ولإعطاء 

الثالث التالية-من بني عدة نقاط اأخرى-:
يقول:  انه  ال�سالم(  )عليه  ال�سادق  الإمام  عن  نقراأ  اإذ  احل�سنة:  1. القدوة 
كونوا  دعاة لنا �سامتني. وقد �سئل كيف يكون الداعي �سامتا، قال اأن يكون عملكم 
هو الدليل على كونكم من �سيعتنا. كما انه)عليه ال�سالم( قال: اقتدوا باأئمتكم 
يف التعامل مع النا�س، كي يقول من يراكم: رحم اهلل جعفر بن حممد، كم هّذب 
اأتباعه، و�سئل اأحد ال�ساحلني لو انه اأراد اأن يجد النا�س على حقيقتهم، فهل 
يذهب اإىل امل�سجد؟. فقال ذلك ال�سالح لل�سائل: بل اذهب اإىل ال�سوق، والق�سد 
من وراء ذلك هو اأن النا�س اإمنا يظهرون على حقيقتهم لي�س من خالل كرثة 
العبادة وطول ال�سجود، بل اإن النا�س يظهرون على حقيقتهم من خالل تعاملهم 
مع الآخرين، وخري ما يتجلى ذلك يف ال�سوق، ويف هذا يقول الإمام احل�سني )عليه 
ال�سالم(، ل يغّرنكم طول ركوع الرجل وطول �سجوده...... ولكن اختربوه عند 

اأداء الأمانة و�سدق احلديث. وهذا م�سداق قول ال�ساعر:
اإذا غاب اأ�شل املرء فا�شتقِر فعله       فان دليل الفعل ينبو عن الأ�شل

الآيات  يف�سر  ممن  ظهرانينا  بني  الكثري  هنالك  الفهم:  و�سوء  2. املغالطات 
القراآنية والأحاديث النبوية واأقوال اأهل البيت )عليهم ال�سالم( على هواه، ومبا 
يعود عليه بالنفع. فمثال القول اأن من �سام اأو حج اأو قام بفعل معني مما اأوجبه 
اهلل عليه، ُيغفر له من ذنوبه ما تقدم وما تاأخر، فيف�سره اأولئك على اأن غفران 
الذنب ي�سمل ما �سبق وما ياأتي. وهو ل �سك لي�س املق�سود يف احلديث، اإمنا 
املق�سود هو ما �سبق من الذنوب، اأي املتقدم منها: اأي الذنب الذي كان يف بداية 

احلياة، مثال- وما تاأخر: اأي الذنب ال�سابق اأي�سا-الذي حدث فيما بعد الذنب 
الأول، اأو الذنب الذي وقع من العبد من وقت قريب على �ساعة املغفرة، وبهذا فان 
كليهما )اأي ما تقدم وما تاأخر( يعودان لنف�س املرحلة وهي مرحلة املا�سي، ول 

ت�سمل مرحلة امل�ستقبل ب�سكل من الأ�سكال.
3.      الفرق بني الواجب وامل�ستحب: ين�سرف ذهن الب�سطاء منا- والكثري ممن 
يتخذون الدين لبا�سا وغطاًء- اإىل اأن ما نوؤديه من اأعمال م�ستحّبة كاإكرم ال�سيف 
وزيارة الأئمة واإكرام زائريهم وما اإىل ذلك هو اأف�سل ما ير�سي اهلل عنا، وهو 
يعّو�س عن القيام مبا هو واجب من قبيل ال�سالة اليومية ودفع اخلم�س والزكاة 

وما اإليها. 
ومما ل �سك فيه اأن اأعمال من هذا القبيل هي من امل�ستحبات املندوبة ولها �ساأنها 
وكرامتها وثوابها العظيم عند اهلل تعاىل، لكنها ل ترقى اإىل م�ستوى الواجبات ول 
تعّو�س عنها، كما اأنها-اأي امل�ستحبات-ل ُتقبل دون ر�سيد من الواجبات، حتى اأننا 
بتنا جند من يخ�س�س من اأمواله ما يقيم به الولئم ملا فيها من اأبهة ودنيوية، 
وهم يعتربون ذلك مما يطّهر اأموالهم ويزكيها وخا�سة يف رم�سان مثال بينما 
يقوم يف وقت الأزمات با�ستغالل النا�س ورفع اأ�سعار الب�سائع، ثم اأنهم يقومون 
باأعمال م�ستحّبة من قبيل تقدمي اخلدمات للزائرين يف موا�سم الزيارات، ظّنا 
منهم اأن الأخرية اأهم من الأوىل واأنها متحو اآثارها وعواقبها، اأو اأنها تكّفر عن 

التق�سري يف الواجبات.
نبيه  ل�سان  على  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  به  اأو�سانا  ما  متاما  يناق�س  الأمر  وهذا 
امل�سطفى)�س ويف �سريته و�سري اأئمتنا الطاهرين) عليهم ال�سالم(، ول �سك 
اأن جتلية الأمر هي من �سمن واجبات القائمني على الدين من حمّدثني وكّتاب 

وحما�سرين مر�سدين وموّجهني وقّراء وطلبة حوزة ومثقفني متدينني وغريهم.
وفيما يخ�ّس بكاءنا وتاأ�ّسينا لأهل البيت، نت�ساءل: ما الفرق بني اأن ن�ستمع اإىل 
ق�سة ماأ�ساوية اأو ن�ساهد فلما تراجيديا، فنذرف الدموع على ما فيهما من اأ�سى 
وبني التاأ�ّسي والعتبار باملاآ�سي التي لقاها اأهل بيت النبوة على اأيدي الوثنيني 
اجلدد، رغم اأن ما اأراده الر�سول)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( من اأن يكون جزاء 
تبليغه الر�سالة املودة يف القربى؟ فالنبي واآله ال�ساحلون مل يطلبوا منا البكاء 
�سريتهم  بل وجممل  املاآ�سي  تلك  من  والعتبار  العربة  اأخذ  ماآ�سيهم دون  على 
عليهم ال�سالم، فاأول ما طلبوا ويطلبون مّنا هو اأن ن�سري على هديهم الذي خّطه 
لهم اهلل تبارك وتعاىل و�ساروا عليه خري م�سري، وياأتي التاأ�سي على ما لقوه من 
ظلم وجور لحقا، وبذا نك�سب الأمرين معا: ر�سا اهلل تعاىل ور�سا ر�سوله واأهل 

بيته)�سلوات اهلل تعاىل و�سالمه عليهم(.

         نحن اأتباع اأهل البيت)عليهم ال�سالم( فتحنا اأعيننا على احلب الفطري 

 حبيّ اأهل البيت
بني العقل والعاطفة
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�شدر عن ق�شم ال�شوؤون الفكرية والثقافية يف العتبة احل�شينية املقد�شة

والكتاب ي�سلط ال�سوء على العلم الأول وهو علم العقائد باأ�سلوب حواري ب�سيط على غرار احلواريات الفقهية مع بع�س الختالف الي�سري ي�ستطيع 
فهمه جميع من يقراأه، خاليًا من ال�ستدلل املعقد، والربهان امل�ست�سعب الذي ل يعرفه اإّل اأهل الخت�سا�س كما ان املوؤلف ت�سرف ببع�س الن�سو�س 
لي�سهل فهمه على القارئ الكرمي و�سم الكتاب التعريف باأ�سول الدين اخلم�سة، ف�ساًل عّما هو حمل جدال ونقا�س معتمد يف ذلك على ما در�سه اأوًل 

وما جاء يف كتب اأهل الخت�سا�س ثانيًا، فخرجت �سل�سلة حوارية ذات حلقات متنا�سقة جرت بني �سديقني يهمهما طرح احلقيقة ومعرفتها.

كتاب
هذه عقيدتي

 �شل�شلة حوارية عقائدية مب�شطة
تاأليف ال�شيخ علي الفتالوي



اخلام�س والع�سرون من ذي القعدة: دحى اهلل تعاىل الأر�س .
وفيه اأي�سًا: ولد خليل اهلل ابراهيم عليه ال�سالم . وفيها ولد روح اهلل عي�سى بن مرمي عليه ال�سالم

  شبكة اأن�شار احل�شني عليه ال�شالم انطلقت يف �شيف عام�
ميالدي، بادرة جمموعة من ال�شباب املوؤمن من تلف البالد 
واإيران  وال�شعودية  ُعمان  و�شلطنة  العراق  اأبرزها  الإ�شالمية 
وغها، واإىل اليوم تتمتع هذه ال�شبكة بهذا التنوع يف اإداراتها، 
تلف  من  و�شابات  �شباب  قبل  من  فردية  بجهود  ُتدار  فهي 
اخلدمة  و�شرف  ال�شالم  عليه  احل�شني  حمبة  جمعتهم  البلدان 

احل�شينية معا. 
و�سبب اإن�ساء هذه ال�سبكة كان للدفاع عن مذهب اأهل البيت �سلوات اهلل 
عليهم، ون�سر عقائده احلقة، خ�سو�سا واأنه بذلك الوقت كانت البدايات 
يف دخول النرتنت للكثري من البالد الإ�سالمية وهناك الكثري من ال�ساحات 

واملنتديات التي ُخ�س�ست للهجوم على املذهب واأتباعه. 
وقد حققت ال�سبكة مركزا مهما يف الدفاع عن املذهب احلق ولقت ب�سببه 
الكثري من حماولت الخرتاق والتخريب. وكل اجلهود املبذولة �سمن نطاق 
هذه ال�سبكة جتري دون دعم من اأية جهة �سيا�سية كانت اأو اإ�سالمية، بل 

تنطلق من جهود فردية ذاتية يبذلها ال�سباب املوؤمن تطوعا وحّبا خلدمة 
مذهب اهل البيت عليهم اأف�سل ال�سالة وال�سالم. 

اأن�سار احل�سني  اأعوام قدمت �سبكة  وخالل م�سريتها التي امتدت لع�سرة 
الكثري من اجلهود واملبادرات لي�س على �سعيد ال�سبكة فح�سب امنا اأ�س�ست 
ال�سوتية  كاملكتبة  خاللها  من  �سيعيًا  الأوىل  كانت  اأخرى  متعددة  اأق�سام 
يواكبها  عام،  كل  من  عا�سوراء  فعاليات  تغطية  اإىل  بالإ�سافة  واملرئية، 
�سنويا،  تقام  والتي  ال�سالم  عليه  احل�سني  اأن�سار  �ساعر  م�سابقة  اإطالق 
ف�سال عن خدمات اأخرى مثل مركز الهاتف احل�سيني، مو�سوعة الأن�سار، 
خالل  الزوار  من  املاليني  ع�سرات  لها  جلب  مما  وغريها،  ال�سيعة  دليل 
هذه الأعوام، كما اأن من�سوراتها ببقية املواقع كاليوتيوب على �سبيل املثال 

حققت ماليني امل�ساهدات.
 فعلى �سبيل املثال م�سهد واحد ت�سدت ال�سبكة لن�سره على اليوتيوب حقق 
اأكرث من 7 مليون م�ساهدة، وهو لطفل م�سلم يذكر م�سيبة الزهراء عليها 

ال�سالم...

h t t p : / / w w w . a n s a r h . c o mh t t p : / / w w w . a n s a r h . c o m

 شبكة اأن�شار احل�شني�
منرٌب للحقيقة والعتدال
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ال�ساد�س ع�سر من ذي القعدة: وفيه: من �سنة 326 للهجرة ُولد كايف 
الكفاة ال�ساحب ا�سماعيل بن عباد الطالقاين ال�سفهاين.

واأما على م�ستوى املواقع الإ�سالمية ككل، فقد بادرت �سبكة اأن�سار احل�سني 
اإىل دعم ع�سرات املواقع الإ�سالمية الهادفة والتكفل بن�سرها ودفع تكاليفها 
واملميزة.  الهادفة  املن�سورات  واإبراز  الفائدة  ن�سر  بغية  عديدة  ل�سنوات 

بالإ�سافة اإىل ا�ست�سافتها ودعمها ملواقع العديد من العلماء والأعالم. 
كما بادرت ال�سبكة مرات عدة يف دعم الأ�سر املحتاجة وتوفري الدعم املايل 
الغزو  عقب  �سوريا  يف  العراقية  الأ�سر  اأو  الكويت  يف  �سواء  لها  والتمويني 

الأمريكي للعراق. 
اململكة  يف  عديدة  مرات  للحجب  ال�سبكة  تعر�ست  اآخر  جانب  ومن 
ال�سعودية، ويكاد يكون احلجب ب�سكل دوري من حني لآخر، مما ا�سطرنا 
لتغيري نطاق ال�سبكة عدة مرات يف �سبيل جتاوز هذا احلجب، وكذا ُحجبت 
ال�سبكة موؤخرا يف مملكة البحرين قبيل �سهر من الآن ب�سب الت�سييق يف 
حرية العالم والراأي الذي متار�سه ال�سلطات على اأتباع مذهب اأهل البيت 

هناك. 
اأما اأكرث الأق�سام فعالية جممال منذ التاأ�سي�س فهو املنرب العقائدي وال�سبب 
والردود  اأجلها،  اأن�سئت من  التي  والأ�سباب  ال�سبكة  بذلك هو طبيعة هذه 
العقائدية يتكفل بها الأخوة الأع�ساء وعادة منهم من هو خمت�س ومنهم 

املُطلع واملتعلم.
لقد مرت ال�سبكة بفرتات ركود متعددة وعلى الأخ�س املنتدى، ويرجع ذلك 
والخرتاق،  التخريب  لها وحماولت  املتكرر  اأبرزها احلجب  لعوامل عدة 
املواقع  وظهور  اجلديدة  ال�سيعية  املنتديات  مئات  انت�سار  عن  ف�سال 
النرتنت  لتطور  تبعا  امل�ساركني  واهتمام  توجهات  واختالف  الجتماعية 

وات�ساع ف�ساءه. 
به  الت�سجيل  وكذا  للجميع،  متاح  املنتدى  ت�سّفح  اأن  على  نوؤكد  اأن  وبودنا 
الن�سرات الإلكرتونية فال ي�سدر �سيء ر�سمي حاليا من  اأما عن  جماين، 
ولكنها  ال�سدد  بهذا  �سابقة  ناجحة  حماولت  هناك  كانت  وقد  املنتدى، 

توقفت لأ�سباب �سنتمكن من جتاوزها يف القريب ان �ساء اهلل تعاىل. 
منذ  ال�سبكة  ت�سدت  فقد  والتناول  الطرح  العام يف  التوجه  يخ�س  وفيما 
الإثنى ع�سري فذلك  املذهب  واأبناء  امل�سلمني  للفتنة بني  اإثارة  لأية  البدء 
ممنوع منعًا باتًا. ولكن ذلك ل مينع من اأن متار�س ال�سبكة دورها بالدفاع 
رد  عليهم من خالل  اهلل  �سلوات  البيت  اأهل  ون�سرة  احلّقة  العقائد  عن 
الأ�سوات ال�ساذة وبيان بطالنها باحلجة والدليل والنقا�س الهادف بعيدا 

عن املهاترات والتكفري والتطرف. 
التايل    الرابط  على  ال�سبكة  ت�سفح  • ميكن 
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   ح�سني ال�سالمي

 

ُحلٍَّة يتجمل بها املرء بني  اأجمُل  اإنَّ الأخالق احل�سنة وال�سلوكرَ القومي 
ه جل وعال لذلك كان اأح�سن  العباد، واأقوُم طريق ي�سلكه املريُد اإىل رب

من حتّلى بها ر�سوُلنا الكرمي ، حممد بن عبد اهلل �سلى اهلل عليه واآله ،
ِظيٍم (( . لرَى ُخُلٍق عرَ عرَ اإِنَّكرَ لرَ قال اهلل تعاىل : )) ورَ

وقد وردت اأحاديث كثرية بهذا ال�سدد ، قال الر�سول حممد )�سلى اهلل 
عليه واله( : )) اإمنا بعثت لأمتم مكارم الأخالق((

املدار�س  وظهرت   ، وكرثت   .. العلوم  وتطورت  الزمان  تقدم  قد  وها 
واجلامعات واملعاهد ، واملزيد املزيد، وقد تعّلمنا اأن الأ�ستاذ لي�س كتابا 
األكرتونيا جمردا يطرح املادة العلمية بل هو اأب واخ وكذلك الأ�ستاذة 
هي اأخت  واأم   حتر�س على الطالب كما حتر�س على اأبنائها يف البيت 
لكّننا ل جند هذا الهتمام باجلامعات اإذ لو كان هذا موجودا ملا �ساهدنا 

دخول اجلامعات باأزياء م�سابهة متاما ملا يف  حفالت الأعرا�س  .
واأتذكر كلمات قالها والدي عندما التحقت بدرا�ستي اجلامعية وهي: اإن 
الطالب اجلامعي قائد اأمة، وينبغي اأن يكون متميزا يف علمه وثقافته 
واأخالقه وفهمه للحياة، وكان يردد على م�سمعي اأنه "ل بد اأن يحر�س 
كل منت�سب للجامعة باأن ي�ستعد للجامعة ويت�سلح بالعلم والأخالق التي 

جتعله قائدا يف تخ�س�سه". 
وللحق اأقول اأنه كان هناك التزام واحرتام وخا�سة للزي املوحد  الذي 
كان ميثل عندنا خ�سو�سية الرقي والتقدم هنا اأريد اأن اأ�سري اإىل نقطة 
العلمي  التمييز  اأّن  اأغلب الطلبة وهي  مهمة جدا مت جتاهلها من قبل 
واملجهود احلقيقي للطالب يكون بعيدا عن الق�سرة اخلارجية والألوان 
اأن  يجب  الذي  والأ�سمى  الأمثل  الهدف  اليوم  باتت  التي  واملوديالت 

ين�سّب اهتمام الطالب عليه. 
كما كان اأ�ساتذتنا يغر�سون فينا معنى التزام الطالب اجلامعي بالأخالق 
احلميدة ، واحلر�س على التم�سك بها يف احلياة العلمية والجتماعية، 
فبغ�س النظر عن الوظيفة الجتماعية واحلياتية التي �سيمار�سها الطالب 
بعد التخرج  فاإنه �سيكون ع�سوا �ساحلا يف املجتمع، واأحد عوامل البناء 

فيه، و�سببا من اأ�سباب تقدمه.
ولكن الت�ساوؤل املهم يظّل قائما: اأين احرتام اأماكن طلب العلم؟ واأين 

ذهبت هيبة العلم وم�سوؤولية احلفاظ عليه من قبل اجلميع ؟؟ 

احلرم 
اجلامعي



املتداولة  النارية  الألعاب  من  العظمى  والغالبية 
بني ال�سغار يتم �سراوؤها من باعة غري �سرعيني. 
حمال  يف  واملفرقعات  النارية  الألعاب  يبيعون 
البقالة وحمالت الألعاب، وبع�س الباعة املتجولني 

واأي�سا من منازل بع�س املواطنني. 
ب�سائعهم  يخرجون  الباعة  هوؤلء  اأن  ويالحظ 
ويتحا�سون  ال�سن  و�سغار  الأطفال  على  لعر�سها 
�ساألهم عنها  لو  فيما  وينكرون حيازتها  اإخراجها 
�سخ�س كبري يف ال�سن خوفا من اأن يكون موظفا 

 يف اأية جهة رقابية
يف  البالد  اإىل  تهريبها  يتم  النارية  والألعاب 
حاويات عمالقة ب�سكل غري �سرعي مما بات اأمرا 
املوت  األعاب  باإدخال  �ساهم  فمن  جدا.  خطريا 

قادر على تهريب ممنوعات اأخرى..
ال�سرطة  اأق�سام  عممت  كربالء  مدينة  وو�سط 
امل�ساجد  واأئمة  املقد�ستني  العتبتني  على  بالغات 
تدعو  املا�سية،  �سعبان  من  الن�سف  زيارة  خالل 
النارية  الألعاب  عن  بالبتعاد  للتعاون  املواطنني 
لأبنائهم، يف حني  اقتنائها  والمتناع عن  ونبذها 

كانت ال�سرطة تالحق بائعي الألعاب النارية ومن 
الثقافة  هذه  ن�سر  على  ويعمل  با�ستريادها  يبادر 
الأفراح  منا�سبات  خالل  متف�سية  باتت  التي 
حني  يف  الأخرى،  الدينية  واملنا�سبات  كالأعياد 
النوع  بهذا  املعتادة  فو�ساهم  الأطفال  يوا�سل 
املارة  باإطالقها بني زحام  ويتلذذون  الألعاب  من 

وجتمعات النا�س. 

حوادث ل تن�شى
وح�سب املواطن حازم فا�سل فاإنه مل ين�س احلادث 
الفطر  عيد  خالل  النارية  الألعاب  ت�سببته  الذي 
�ساروخا  طفل  رمي  ويقول:  املا�سي،  العام  من 
بحريق  فت�سبب  )املجر�سة(  الطاحونة  يف  ناريا  

الألعاب الناري�ة.. 

جتارة خفييّة �شحاياها اأطفالنا
• ح�سني النعمة - �سباح الطالقاين

قبل عامني َفقد علي اإحدى عينيه وهو ميار�س الهواية املف�شلة له ولأقرانه وهي اللعب بالألعاب النارية خالل زيارة 
الن�شف من �شعبان يف مدينة كربالء، نقل على اأثرها اىل اإحدى ردهات الطوار وبقي يف امل�شت�شفى قرابة الت�شعة اأيام ثم 

خر منها بعنٍي واحدة، ومنذ تلك احلادثة اأ�شيب علي بحالة نف�شية �شيئة وبات حبي�س املنزل ولي�س كباقي الأطفال، بح�شب 
ما قاله اأبوه ال�شيد كامل احللو..

يف كل عام، وعلى وجه اخل�شو�س يف الزيارات املليونية وفرتات الأعياد و�شهر رم�شان املبارك، تطالعنا ال�شحف باأخبار حوادث 
الألعاب النارية التي يقع الأطفال �شحايا لها فيت�شوهون يف بع�س احلالت، ويفقدون بع�س حوا�شهم واأطرافهم، ويفقدون يف بع�س 

احلالت حياتهم. كما اأن حرائق م�شتودعات تخزين الألعاب النارية �شارت اأمرا معتادا.
ول �شك باأن الألعاب النارية تعد اإلقاء بالأيدي اإىل التهلكة، وفوق ذلك فهي اإهدار للمال. وكون الألعاب النارية متداولة ب�شورة 
غ �شرعية فهذا يوؤدي اإىل ارتفاع يف قيمتها، والأجدر بهذه الأموال التي تنفق فيما ل ينفع  اأن تذهب ملن ي�شتحقها من الفقراء 

وامل�شاكني.

 ي لالأجهزه المنية اأن تالحينب
يبادر  النارية ومن   الألعا بائعي 
با�ستريادها ويعمل على ن�سر هه 

الثقافة
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 .هائل لل�سلب قدرت خ�سائره مبائتي األف دينار
النارية  الألعاب  اأحد حوادث  اأحمد ح�سن  ويذكر 
مدينة  مناطق  اأو  حمالت  اإحدى  يف  فيقول: 
كربالء القدمية تفاجاأت ب�سقوط اإحدى املفرقعات 
النارية ت�سببت باإ�سابة امراأة بحروق خفيفة بعد 
  اأحرقت جزءا كبريا من عباءتها، م�سيفا:  اأن 
اأمتكن من حتديد  فالتفت يف كل الجتاهات ومل 
م�سدرها اإذ كان هناك كثري من الأطفال يلعبون 

 .بتلك الألعاب النارية
اأما املواطن �سياء خالد فيقول: اإنه ي�سطر ل�سراء 
ي�ساهدون  واأنهم  خا�سة  لأبنائه  النارية  الألعاب 
م�ستدركا:  بها،  بالعب  يتمتعون  اجلريان  اأطفال 
تتخذ قرارا حازما �سد جتارها  اأن احلكومة  لو 
التجار  ولي�س  البالد  يدخلونها  ممن  الكبار 

.ال�سغار ملا وجد الأطفال ما ي�سرتون
بائعي  من  وهو  احل�سناوي  حممد  اأحمد  ويعرتف 
هذه الألعاب ويقول: هذه التجارة مربحة وكنت 
متو�سطة  كارتون(   5-4( بني  ما  يوم  كل  اأبيع 
خا�سني  موزعني  هناك  اأن  موؤكدا   ،الأحجام
اإىل  وي�سري  با�ستمرار،  التجار  على  ميرون  لها 
يف  كبار  م�سوؤولون  معظمهم  الكبار  جتارها  اأن 

 .الدولة

احل�سناوي وهو يتحدث عن هذه التجارة على اأنها 
مربحة ل يخفي قلقه من اأ�سرارها على الأطفال 
مبحا�سبة  احلكومة  تقوم  اأن  ويف�سل  واأ�سرهم، 
الأمور  اأولياء  وين�سح   لها الأ�سا�سيني  املوردين 

بعدم اإعطاء اأطفالهم املال ل�سرائها

جتارة تعتمد على التهريب
على  مطلعة  جهة  يف  ر�سمي  م�سدر  يذكر  بينما 
كل  اأن  ا�سمه-  ذكر  رف�س  امل�ستوردة-  الب�سائع 
ولي�س  التهريب  تدخل عن طريق  النارية  الألعاب 
الدولة  يف  نافذين  امل�سدر  ويتهم  ر�سمي،  ب�سكل 
لإدخال  والع�سكرية  املدنية  منا�سبهم  با�ستغالل 
الأطفال  على  اخلطرة  الألعاب  من  النوع  هذا 

وعلى املجتمع ملا فيها من عائد مايل كبري. 
بهذه  املتاجرين  من  عدد  �سبط  مت  اأنه    ويوؤكد: 
كبرية  كميات  �سادرت  ال�سرطة  واأن  الألعاب 
من  اأكرث  يف  حتملها  و�سيارات  ناقالت  وحجزت 
�سبط  التي  العا�سمة  اأمانة  بينها  من  حمافظة، 
فيها ما يزيد عن 12 تاجرا مت العثور يف حمالتهم 

.على األعاب نارية
الألعاب  �سحايا  مكان ح�سر  باأي  ال�سعوبة  ومن 
اأو  كمياتها  عن  اإح�سائية  اأية  توجد  فال  النارية، 
منافذها اأو حتى �سحاياها بح�سب ما ذكره عبا�س 

البدري مدير اإعالم م�ست�سفى احل�سني..

اطر تزداد يف موا�شم 
الأعياد..

عيادة  �ساحب  وهو  العوادي(  )اأيهم  الدكتور 
ال�سعبانية  الزيارة  خالل  اأنه  اإىل  اأ�سار  جراحية 
املا�سية ح�سر لعيادته طفالن اأو اأكرث م�سابون يف 
حوادث لالألعاب النارية، وي�سيف:  تت�سبب هذه 
اإىل جانب  الألعاب عادة بحروق وجروح متفاوتة 
اأن  ويوؤكد   ،والوجه اليدين  يف  خا�سة  تورمات 
بع�س احلوادث تتطلب عمليات جراحيه جتميلية 

خ�سو�سا الأطفال الإناث.
عيون  اأخ�سائية  الوزين(  )علياء  الطبيبة  اأما 
الفطر  عيد  اأيام  من  الثاين  اليوم  يف    فتقول: 
يبلغ  طفال  الطوارئ  ق�سم  ا�ستقبل  املا�سي  للعام 
يف  بالغة  لإ�سابٍة  تعر�س  �سنوات  ت�سع  العمر  من 

الأمامي  اجلزء  يف  متزق  اإىل  اأّدت  عينيه  اإحدى 
فقدانه  اىل  واأدى  النارية  الألعاب  نتيجة  للعني 
اإياها، ومت اإجراء عملية جراحية عاجلة، وكذلك 
طفلة تبلغ من العمر �ستة �سنوات تعّر�ست لإ�سابة 
ومت  ب�سيطة  الإ�سابة  وكانت  الألعاب  تلك  نتيجة 

 .التعامل معها وعالجها يف وقتها
وزادت الوزين: اأّما يف اليوم الثالث فقد ا�ستقبل 
ق�سم الطوارئ اأربع حالت لأطفال كانت اإ�سابتهم 
القرنية  يف  خدو�س  عن  عبارة  وكانت  طفيفة 
اإىل  الدخول  حالتهم  ت�ستدِع  ومل  عالجها  ومت 

 .امل�ست�سفى
الألعاب  ا�ستخدام  يف  التهاون  من  وحذرت 
النارية من ِقبل الأطفال اأو حتى ممن ل ُيجيدون 
ا�ستخدامها من الكبار، والتي من املمكن اأن حتّول 
فرحة العيد اإىل حوادث وكوارث يف حال التهاون 
كما  نحٍو خاطئ  على  بها  والعبث  ا�ستخدامها  يف 
امل�ست�سفى،  اإىل  وردت  التي  احلالت  مع  ح�سل 
و�سّددت على �سرورة توّخي احلذر يف التعامل مع 

تلك الألعاب.
املا�سية  الأعوام  خالل  النارية  الألعاب  وظلت 
احلوادث  جراء  الكربالئي  ال�سارع  لدى  قلقا 
منع  اإىل  الأمنية  و�سارعت اجلهات  تخلفها،  التي 
انعدام  لكن  بائعيها،  ومالحقة  البالد  دخولها 
الألعاب  من  جعلها  الإجراءات  و�سعف  التوعية 

املف�سلة عند الأطفال.
اأخ�سائي  الن�سراوي(  )�سعد  الدكتور  واأو�سح 
طب وجراحة العيون ان ا�ستخدام الألعاب النارية 
واملفرقعات من قبل ال�سباب والأطفال ب�سفة عامة 
ل �سيما خالل الإجازات والأعياد واملنا�سبات من 

اجتماعية  اآار   الألعا لهه 
ونف�سية غري مودة كونها تولد 
فيه  وتربي  الفل  لدى   العن

غريزة العدا
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الظواهر ال�سلبية واخلطرية على اأفراد املجتمع..
قنابل  النارية  الألعاب  ان  الن�سراوي  واأ�ساف 
موقوتة ت�سيب م�ستخدميها يف اأية حلظة وترتاوح 
اىل  كالكدمات  طفيفة  بني  ما  الإ�سابات  هذه 
�سديدة اخلطورة كفقدان نعمة الب�سر او ال�سمع 
ب�سبب  واليدين  الوجه  يف  بحروق  الإ�سابة  او 
لالألعاب  ان  كذلك  باأيديهم.  املفرقعات  انفجار 
يف  حروق  اإىل  توؤدي  فقد  بالعني  اأ�سرارا  النارية 
اجلفون وملتحمة العني ومتزقات يف جدار العني 

اأو دخول اأج�سام غريبة او كدمات ينتج 
الأمامية  الغرفة  يف  دموي  جتمع  عنها 
او  والقزحية(  القرنية  بني  )اأي  للعني 
اإ�سابات قاع العني او انف�سال �سبكي قد 
ينتج عنه فقدان كلي للب�سر او فقدان 
م�ساعفات  قد حتدث  كما  كليًا،  العني 
الأبي�س  واملاء  القرنية  كعتامة  لحقة 
وتليفات  )اجللوكوما(  الأزرق  واملاء 

وانكما�س يف جفون العني..
الدكتور  ي�سري  الوقائية  الأ�ساليب  وعن 
الن�سراوي يف حالة اإ�سابة العني يجب 
عدم دعك العني مع عدم تغطية العني 
لعدم  واق �سلب وذلك  امل�سابة بغطاء 
�سغط  لأي  اجلفن  اأو  العني  تعري�س 
بعد ذلك اخذ امل�ساب فورًا اىل ق�سم 

الطوارئ يف اقرب م�ست�سفى.. 

اآثار نف�شية واجتماعية 
�شلبية

الزوبعي:  حم�سن  الجتماعي  الباحث  يرى  فيما 
غري  ونف�سية  اجتماعية  اآثار  الألعاب  لهذه  اأن   
وتربي  الطفل  لدى  العنف  تولد  كونها  حممودة 
�سلوكه  على  تنعك�س  وبالتايل  العداء،  فيه غريزة 

.و�سخ�سيته م�ستقبال
روح  وغر�س  الن�سء  تربية  الأ�سل  وي�سيف: 
ال�سالم ولذا علينا التوعية مبخاطر هذه الألعاب 

.اجتماعيا ونف�سيا واقت�ساديا
هذه  �سراء  بعدم  الأمور  اأولياء  الزوبعي  ونا�سد 
القناعة  وغر�س  الأطفال  على  اخلطرة  الألعاب 
وعلى  عنها  والبتعاد  مبخاطرها  الأبناء  لدى 

اجلهات امل�سوؤولة التوجيه والن�سح عرب املدار�س 
اخلطرية  الظاهرة  هذه  على  ال�سوء  وت�سليط 
وعمل  والإر�سادية  التعريفية  الن�سرات  خالل  من 
املحا�سرات ويف حالة الرغبة يف م�ساهد الألعاب 
يف  متخ�س�سني  طريق  عن  ذلك  فيمكن  النارية 
من  وال�سباب  الأطفال  متفرقة متكن  مواقع  عدة 
املبا�سر  التعر�س  دون  بها  وال�ستمتاع  م�ساهدتها 

خلطرها..

م�شار واطر اقت�شادية
مركز  رئي�س  يوؤكد  القت�سادية  املخاطر  وحول 
)م�سطفى  القت�سادي  والإعالم  الدرا�سات 
ن�سر اهلل(، اأن هناك اآثارا �سلبية لتجارة الألعاب 
بل  فح�سب،  واأخالقية  اجتماعية  لي�ست  النارية، 

اأي�سا اقت�سادية. 
وي�سيف: رغم التاأكيدات املتكررة ب�سبط احلدود 
اأن  اإل  النارية  الألعاب  تلك  بيع  بحظر  واللتزام 
ولالأ�سف  منها،  بالكثري  تعج  زالت  ما  الأ�سواق 
ال�سديد فاإنها تباع بالعلن، ومل تعد هذه التجارة 
حمدودة الكمية، واإمنا باتت ظاهرة لها جمهورها 

.من ال�سما�سرة والتجار
باأية  تعود  ول  قانونية  غري  جتارة  هي  ويقول: 

فائدة على القت�ساد الوطني، ول تخ�سع للر�سوم 
تندرج  بل  اجلمارك  اأو  ال�سرائب  اأو  القانونية 
الأموال  كون  الأموال،  بغ�سيل  يعرف  ما  �سمن 
املتح�سلة عنها غري �سرعية كال�سالح واملخدرات 

 .وغريها
احتواء  يف  اأي�سا  تكمن  اخلطورة  اأن  اإىل  وي�سري 
خطرية  كيمائية  ومواد  اأ�سباغ  على  الألعاب  تلك 
ينتج  لالأطفال  الأمرا�س  من  العديد  تت�سبب 
لعالج  الأ�سر  تتكبدها  كبرية  مالية  كلفة  عنها 

 .اأطفالها
�سالمة  �سمان  عدم  م�سكلة  ويعترب 
من  النارية،  الألعاب  تلك  ا�ستخدام 
املجتمع  منها  يعاين  التي  امل�ساكل  بني 
كحوادث  الأخرى  امل�سكالت  جانب  اإىل 
التي  النارية  والدراجات  ال�سيارات 
املجتمع  يوؤرق  كابو�سا  ت�سكل  زالت  ما 
وحالت  املنزلية  الإ�سابات  جانب  اإىل 
فمن  وغريها..  الغذائي  الت�سمم 
اأ�سرته وجمتمعه  ال�سخ�س جتاه  واجب 
الظاهرة  هذه  من  احلد  يف  امل�ساهمة 
عليه  يحتم  كمواطن  اخلطرية. 
الإبالغ عن هوؤلء ملنعهم عن بيع املوت 

ل�سغارنا.
يقبل على �سراء هذه الألعاب نوعان من 
وال�سباب،  الأطفال  اأولهما  امل�ستهلكني: 
لالألعاب  طلبا  الأكرث  ال�سريحة  وهي 
امل�سنعة  الب�سيطة  الألعاب  وتف�سل  النارية، 
متجاهلني  �سعرها،  لرخ�س  نظرا  حمليا؛ 
خطورتها، خا�سة اإن كانت ل ت�سلح لال�ستخدام، 
بل اإنهم يتفننون يف و�سائل اأكرث خطورة مثل و�سع 
اللعبة النارية يف زجاجة اأو علبة من ال�سفيح مما 
ويرتاوح  املتوقع.  من  اأعلى  وانفجارا  دويا  يحدث 
وامل�سنعة  الرتكيب  ب�سيطة  النارية  الألعاب  �سعر 
حمليا ما بني 500 اىل 5000 دينار للواحدة. اأما 
املنظمة  ال�سركات  يف  فتتمثل  الأخرى  ال�سريحة 
للحفالت العامة واخلا�سة، وتف�سل دائما الألعاب 
من  اأكرث  بهجة  تعطي  التي  امل�ستوردة  النارية 

الرهبة عند ا�ستخدامها..
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  الأ�ستاذ: حميد الطريف

لقد كّر�س ال�سراع املرير بني الف�سيلة والرذيلة ، احلق والباطل ، اخلري وال�سر ومنذ 
ن�ساأة اآدم عليه ال�سالم على هذه الأر�س احلاجة اىل م�سروع اإ�سالح يتبنى الف�سيلة 
واحلق واخلري والهداية اىل �سبل ال�سالم . وم�سروع الإ�سالح هذا جاء لُيعزز ما حتمله 
النف�س الإن�سانية من نزوع فطري نحو هذه القيم وقناعات يختزنها العقل ال�سليم ولكنها 
ِبينيرَ  ُ النَّ ثرَ اهللَّ عرَ برَ اإىل الآخر"  فرَ اأو �سحذها او النطالق بها  ر يف تو�سيحها  قد تق�سّ
للهمة  و�سحذا  للحجة  واإقامة  للفطرة  تاأكيدا   )213  : " )البقرة  ُمْنِذِرينرَ ورَ ِرينرَ  س� ُمبرَ
وتو�سيحا لل�سبيل واإنارة للدليل فواجهوا ما واجهوا من عتاة ظلمة وطغاة مردة فلم 
ٍد ِمْن ُر�ُسِلِه  نْيرَ اأرَحرَ ُق برَ ر يثنهم ذلك عن امل�سي يف طريق احلق واحدا بعد الآخر "  لرَ ُنفرَ

)285 : " )البقرة 
 لقد �سّكلت الأديان ومبا ل يقبل ال�سك الوجه الأبرز للحياة الب�سرية ومنذ اأقدم الع�سور 
ومل تخُل امة اأو �سعب اأو جماعة من اآثار الدين منحوتات اأو معابد اأو ر�سوم يف اجلانب 

املادي وعادات وتقاليد واأعراف ودول يف اجلانب املعنوي .
يخطاأ من يظن اأن الديانات وخا�سة التوحيدية الكربى جاءت لتنظم عالقة الفرد بربه 
عرب طقو�س روحانية اأو حركات ج�سدية ولو كان الأمر كذلك ملا لقى ر�سل اهلل يف هذه 
الديانات ما لقوه علىاأيدي الفراعنة والطغاة والأباطرة من نفي وت�سريد وقتل و�سلب ، 

ما داموا ل ينازعونهم يف �سلطان اأو يحّر�سون عليهم رعيتهم باإ�سارة اأو بيان . 
اإن قيم الف�سيلة لي�ست اأمورا غيبية ومتارين روحانية يوؤديها العبد ليبتعد بها عن واقع 
الدنيا وحاجاتها فيقبع يف معبد اأو بيعة اأو غار ل يرى النا�س ول النا�س تراه ، وان كان 
من ذلك �سيء فهو النادر حلاجة ما�سة تخ�ّس العبد نف�سه ، بل هو اإحقاق حلق ونهي 
عن ظلم وتوجيه حلالة اأف�سل من العي�س واإبطال لعادة �ساّرة واإقامة لعادة ح�سنة هذا 
ناهيك عن تدخل الدين يف معامالت النا�س من بيع و�سراء ورهن واإيجار وق�سا�س 

ودّيات وزواج وطالق و...و..  .
من هنا جاءت عبادات كل دين �سماوي لكي تنعك�س على هذا الواقع والإ�سالم هو اأو�سح 
الأديان يف هذا اجلانب اإذ ل يختلف اثنان انه دين ودنيا ، عقيدة ونظام ، جمتمع ودولة 
فاملتاأمل يف اي عبادة فيه يجدها توا�سل مع اهلل  فرعها اليه وجذرها يف املجتمع  ل 
ينفك عن النا�س فردا كان اأو اأ�سرة اأو جمتمع باأ�سره . بل اأن كل عبادة فيه ل تخلو من 
وجه من اأوجه الرتباط بالغري �سواء كان هذا الغري فردا اأو �سلطة لرتّتب على ذلك قبول 

اأو اجزاء  و�سحة او بطالنا .
دعونا نتاأمل ال�سالة مثال وهي مبقدار كونها �سلة بني العبد وربه لكن كم هو هو ثواب 
�سالة اجلماعة قيا�سا اإىل �سالة الفرادى حتى اأن العابد لو تتبع الخبار الواردة يف 
ثواب �سالة اجلماعة ملا فوت منها فر�سا اإل يف ا�سطرار ، و�سالة اجلماعة اجتماع 
بالآخر وحديث معه وتفقد حلاله واطالع على �سوؤونه وتوحيد يف الداء ويف الفهم ويف 
الأهداف فكّلما اقرتب جمتمع من بع�سه كّلما توّحدت همومه واآماله ، فهي بذلك عبادة 

جمتمعية منظمة تعزز النتماء وتقّوي جذور املودة والإخاء  . ثم هل يجوز لعابد اأن 
ي�سلي يف مكان غري مباح اي اأن للغري حق متعلق فيه اأو يتو�ساأ مباء مغ�سوب ؟ كال طبعا 
،  كل هذا يعطي �سورة وا�سحة عن العبادات يف الإ�سالم كونها مرتبطة بع�سها ببع�س 

ومرتبطة بحقوق الغري من جانب اآخر  
واذا تاأملنا  فري�سة احلج العبادية فال نحتاج اىل عناء يف ك�سف اآثارها الجتماعية 
ومدلولتها ال�سيا�سية ونتائجها اليجابية يف خلق �سعور بالعّزة والفخر والن�سوة والرفعة 
اأمام  القوة  وتاأكيد  املنعة  تعزيز  يف  ال�سعور  لهذا  ما  يخفى  ول  الدين  لهذا  بالنتماء 
اخل�سم والدفاع عن الثغور ال�سالمية والدفع املعنوي لروح اجلماعة ووحدة النتماء .

وكم يظّن املرء بفر�س ال�سيام عبادة خال�سة بني العبد وربه وانقطاعا اليه وتبتال بني 
يديه وامتناعا عن مالذ الدنيا وات�سال به وحده ل �سريك له مبقدار ذلك ي�ست�سعر 
املتاأمل جمع ال�سرة على مائدة واحدة وتزاور القرباء وزيارة مراقد اولياء اهلل وزكاة 
الفطرة وح�سرها بفقراء احلي او املنطقة او املحافظة وعدم اإخراجها ال مع تعّذر 
اأو هو غم�س للعبادة يف  احل�سول على فقري كل ذلك يعد غم�سا للعبادة يف املجتمع 

احلياة الفا�سلة .
ما نريد قوله اأن العبادات يف ال�سالم يتكامل بها الدين وتتعزز بها �سرعة �سيد املر�سلني 
 ، واأي�سرها  ال�سبل  اأف�سل  الأطهار  بيته  واهل  �س(  حممد)  دين  اىل  للداعني  وتوفر 
فباإمكان الداعي اىل اهلل ان يذّكر بال�سالة يف ايام ال�سوم ويذّكر بال�سوم يف �سالة 

اجلماعة ويذكر بالعدل يف ايام احلج .
اإن ماتبقى من متا�سك اجتماعي يف املجتمع امل�سلم هو نا من تكامل العبادات يف 
ال�سالم فاذا ما تعّر�ست اأّي من هذه العبادات لالإهمال والتق�سري –ل�سمح اهلل- فان 
كامل املنظومة العبادية �ستتاأثر مما ينعك�س �سلبا على الواقع الجتماعي ويتوهم من 
ُل  ثرَ يعتقد ان قيما بديلة �ستمالأ هذا الفراغ  اإذ اأّن من ل اأ�سل له ل قرار له قال تعاىل : "  رَمرَ
اٍر  " ) ابراهيم : 26(  ررَ ا ِمْن قرَ هرَ ا لرَ ْوِق اْلأرَْر�ِس مرَ ٍة اْجُتثَّْت ِمْن فرَ ِبيثرَ ٍة خرَ ررَ جرَ �سرَ ٍة كرَ ِبيثرَ ٍة خرَ ِلمرَ كرَ
وانا اأعني بالأ�سل هنا ان القيم ل تنمو من فراغ بل حتتاج اىل بيئة حا�سنة ومنظومة 
مرتابطة تنمو فيها  فاذا ما فارقنا قيمة معينة ل�ستبدالها باأخرى فانها �ستكون غريبة 
عن هذا الو�سط ولي�س ف�سلها لغرابتها فقط بل لنها ل تنتج اىل يف رحمها ال�سلي الذي 

ترعرعت فيه مع باقي اأخواتها هذا ان كانت انتجت هناك ، واإل فهي م�ستورد فا�سد .
وجناحنا  ل�ستقرارنا  الأمثل  ال�سبيل  هو  يتجزء  ل  كاّل  الأ�سيلة  لعباداتنا  العودة  اإن 
وتفوقنا ، العودة اىل �سالة تنهى عن الفح�ساء واملنكر و�سيام ت�سوم فيه اجلوانح قبل 
اجلوارح وحّج هو �سفر اىل اهلل وهجرة اإليه يف ح�سرات قد�سه  بعد اأن  نرّب الفقري 
الإ�سالم  وُنطِعم املحتاج كل ذلك يكّمل بع�سه بع�سا  حني ذاك �سن�ست�سرف عظمة 
واأثر العبادات فيه ، ونتذوق حالوة الإميان ، ونحقق اأف�سل النتائج على �سعيد البناء 

والإعمار واحل�سارة معا .    

ة  الأدواُر التكاملييّ
للعبادات يف الإ�شالم
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• عبد الرحمن الالمي

    التا�سع والع�سرون من ذي القعدة:
وفيه: اأنزل اهلل تعاىل الكعبة وهي اأول رحمة اأنزلها اهلل ، وقيل : يف اخلام�س والع�سرين .

ذوو القربى، والأرحام، والع�شة، والقوم، كلمات وردْت يف القراآن الكرمي 
ها من  يف موا�شع عديدة وقد اأمرنا اهلل تبارك وتعاىل اأن نعطيها حقيّ
الو�شل والبذل والعطاء وكفيّ الأذى عنها، فاإذا اأردنا �شعبًا ي�شوده الوئام 
وال�شالم بني فئاته وطبقاته علينا اأن نثقفه على �شلة الأرحام وزرع هذه 

القيمة العليا فيه.
اْلُقْربرَى.. ِذي  اء  اإِيترَ ورَ اِن  الإِْح�سرَ ورَ ْدِل  ِباْلعرَ اأُْمُر  يرَ اهلّلرَ  اإِنَّ  �ساأنه(:  )تعاىل  اهلل  يقول   
اِئيلرَ لرَ  �ْسررَ اإِ ِني  اقرَ برَ ا ِميثرَ ْذنرَ خرَ ْذ اأرَ اإِ  )90( �سورة النحل، ويقول )عّز من قائل(: ورَ
ُقوْا  اتَّ ِذي اْلُقْربرَى... )83( �سورة البقرة،... ورَ انًا ورَ ْيِن اإِْح�سرَ اِلدرَ ِباْلورَ ْعُبُدونرَ اإِلَّ اهلّلرَ ورَ ترَ
   ِقيًبا )1( �سورة الن�ساء...  لرَْيُكْم ررَ انرَ عرَ امرَ اإِنَّ اهلّلرَ كرَ الأرَْرحرَ اءُلونرَ ِبِه ورَ �سرَ اهلّلرَ الَِّذي ترَ
 )75( ِليٌم ْيٍء عرَ اِب اهلّلِ اإِنَّ اهلّلرَ ِبُكل �سرَ ْع�ٍس يِف ِكترَ ْوىلرَ ِببرَ ُهْم اأرَ ْع�سُ ��اِم برَ اأُْوُل��وْا الأرَْرحرَ ورَ

�سورة الأنفال.
ثّم تاأتي ال�سنة املطّهرة لتوؤّكد لنا ذلك اأي�سًا، اإذ يقول الر�سول الأكرم )�سلى اهلل عليه 
واآله و�سّلم(: "�سل رحمك ولو ب�سربة من ماء، واأف�سل ما يو�سل به الرحم كف الأذى 
عنها".)بحار الأنوار، ج71�س104/103(، ويف حديث اآخر: "اإّن اأعجل الطاعة ثوابًا 
ه"،  ِحمرَ "من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فْلي�سْل ررَ اآخر:  �سلة الرحم"، ويف حديث 
ويف اآخر: "بّلوا الأرحام ولو بال�سالم"، اأي نّدوها ب�سلتها والعرب يطلقون النداوة على 

ال�سلة كما يطلقون اليب�س على القطيعة.
على  الباقني(  ظّل  واأدام  املا�سني  مقام  اهلل  )اأعلى  الأع��الم  علماوؤنا  ج  ررَ درَ وكذلك 
وجوبها املوؤّكد وعّدوا قاطعها من العا�سني ومن مرتكبي الكبائر، وليبق معنا القارئ 
العزيز يف هذا الختبار الق�سري والذي نهدف من ورائه بيان بع�س املفاهيم املتعّلقة 
باملو�سوع، ف�ساًل عن تو�سيح مدى التزامنا بهذا الواجب اأو تق�سرينا )ل �سمح اهلل 
( فيه، فما عليك اإّل اأن توؤ�ّسر على احلال التي توافق ما اأنت عليه ومن ثّم جنمع ما 

ح�سدنا من نقاط ونذهب اىل النتيجة:
بعيدًا،  كان  واإن  الن�سب  يف  ي�ساركك  ن  مرَ كّل  اإىل  الإح�سان  الرحم  �سلة  تعني 

واإي�سال ما اأمكن من اخلري اإليهم ودفع ما اأمكن من ال�سر عنهم، وقطيعة الرحم 
ن يزيد على عدم الإح�سان بالإ�ساءة اإليهم، فهل  تعني عدم الإح�سان اإليهم، وهناك مرَ

اأنت مّمن:
أ يوا�سل الإح�سان اإىل الأقارب والأرحام؟

ب ل يوا�سل ول يقاطع ول يح�سن ول ي�سيء اإليهم؟
ج يقطع �سلته بهم وي�سيء اإليهم؟

لقد ورد يف ال�سريعة املقّد�سة ن�سو�س جّمة بخ�سو�س �سلة الرحم واأن يقّدم 
امل�سلم اأقاربه يف فعل اخلري على نف�سه، فهل اأنت مّمن:

أ يقّدم اأرحامه واأقاربه على نف�سه؟

ب يوؤّخر اأرحامه واأقاربه بعد نف�سه؟
ج ل �ساأن له باأرحامه؟

يقول الر�سول الأكرم )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: "ال�سدقة بع�سرة، والقر�س 
بثمانية ع�سر، و�سلة الإخوان بع�سرين، و�سلة الرحم باأربعة وع�سرين"، ف�سلة الرحم 

اأقواها واأعالها، فهل اأنت مّمن:
أ يرَعي هذه املفاهيم ويتناف�س يف اأدائها؟

ب يوؤّديها من دون وعٍي لهذه املفاهيم؟
ج ل يوؤّديها ول �سلة له بهذه املفاهيم؟

لو كانت عالقتك قد �ساءت بينك وبني اأهل زوجتك ل�سبب ما، ومن حّقك على 
زوجتك اأن ل تخرج هي من بيتك اإّل باإذنك، فهل اأنت مّمن:

أ ي�سمح لها بزيارة والديها واأهلها لت�سل اأرحامها وقت ما �ساءت؟ 

ب ي�سمح لها بزيارة والديها واأهلها لت�سل اأرحامها يف يوم ووقت حتّدده لها؟
ج ل ت�سمح مطلقًا.

الرحم القريب ن�سبًا كالوالد والأخ، يختلف عن الرحم البعيد كابن العم اأو ابن 
ي�سكن خارجها  الذي  ي�سكن يف مدينتك، يختلف عن  الذي  الرحم  اخل��ال، كذلك 

اأين اأنت من 
�شلة 

الرحم
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النتيجة:
وبعد هذه الرحلة الق�سرية من الختبار ننتقل جلمع ح�سادنا من النقاط لكي 

نرى حالنا ونتاأّمل يف م�ستوى تطبيقنا لهذا الواجب املقّد�س:
�سبع نقاط ولكّل )ج( خم�س نقاط،  اأح�سْب لكّل )اأ( ع�سر نقاط ولكّل )ب( 

واجمع ما اأ�ّسرت عليه مّما توافق مع حالتك.
الت�سعني واملائة فاأنت يا �سّيدي بال �سّك ممن  ف��اإذا بلغ جمموع نقاطك بني 
يوا�سل الإح�سان اإىل الأقارب والأرحام، ويوؤثرهم على نف�سه، وهذه من �سفات 
متما�سك  جمتمع  خلق  ل�سرورة  واملدركني  احلنيف،  ال�سرع  ملفاهيم  الواعني 

مرتا�ّس يهتّم ب�سلة الأرحام، فهنيئًا لك �سيدي لبلوغك هذه الدرجة العالية.
الوا�سلني  خطى  على  فاأنت  واخلم�سني  ال�سبعني  بني  درجتك  كانت  اإذا  اأم��ا 
لأرحامهم، ولكنك حتتاج ملزيد من الهتمام باملو�سوع، واإدراك تفا�سيله املهّمة 
الأّمارة  النف�س  اأهواء  وقمع  الإيثار  لدرو�س  ال�ستماع  وعليك  وفوائده اجلّمة، 
بال�سوء، والإعالء ملا فيها من همم ال�سهامة ومنازل الكرامة، والتعّرف على 

اأركان الدين احلنيف من مثل الأمر باملعروف والنهي عن املنكر وغري ذلك.
اأما اإذا كانت الدرجة دون اخلم�سني � والعياذ باهلل � فنحن نحتاج اىل اأن نبداأ 
من جديد بعد م�سح �سامل لكّل روا�سب التيه والالمبالة والإقرار باأّنا ُخلقنا 
لكي نبني ونتقّدم ونرقى ونتكامل ون�سل اىل ال�سعادة يف هذه ال�سنوات املقّدرة 
لنا من حياتنا الدنيوية، فلزامًا علينا اأن نتدّرج يف التعّلم والك�سب ملعارف الدين 

القومي والتي منها ما نحن ب�سدده.   
ب�سبب  الرحم وعاقبة قطيعتها، وذلك  النا�س يجهلون ف�سل �سلة  اإّن معظم 

�سعف دينهم، وقليل اطالعهم، ونزر اهتمامهم مبثل هذه املوا�سيع، وبالتايل 
يزهدون بالثواب اجلزيل الذي يرتّتب ملن ي�سل رحمه، فعن الر�سول الأكرم 
)�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم(: "ما من خطوة اأحب اإىل اهلّل من خطوتني: خطوة 
ي�سّد بها املوؤمن �سّفًا يف �سبيل اهلّل، وخطوة اإىل ذي رحم قاطع" تاأّمل عزيزي 
القارئ يف كلمة قاطع، فكيف اأنت بالرحم غري القاطع، وكذلك قوله )�سلى اهلل 
اإّل اإمام عادل، اأو ذو رحم  عليه واآله و�سّلم(: "اإّن فى اجلنة درجة ل يبلغها 
و�سول، اأو ذو عيال �سبور"، فاإّن اأكرث هذه الأحاديث وغريها مّما يرّغب يف 

اإيجاد التوا�سل بني النوع الإن�ساين.
تغيب عن اأذهان عامة النا�س القيمة الكبرية ل�سلة الرحم، ول ياأبهون ملا يرتّتب 
على قاطعها من العقاب، فهذا ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم( يجيب 
رجاًل من خثعم حينما ي�ساأله: "يا ر�سول اهلل اأخربين ما اأف�سل الإ�سالم؟ قال: 
الأمر  قال:  ماذا؟  ثم  قال:  الرحم،  قال: �سلة  ماذا؟  ثم  قال:  الإمي��ان باهلل، 
باملعروف والنهي عن املنكر، قال: فقال الرجل فاأخربين: اأي الأعمال اأبغ�س 
اإىل اهلل؟ قال: ال�سرك باهلل، قال:ثم ماذا؟ قال:قطيعة الرحم، قال:ثم ماذا؟ 
قال: الأمر باملنكر والنهي عن املعروف"، فانظر اىل مقام �سلة الرحم كيف 
جعلها الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم( بعد الإميان، فال جنعل يف طريقنا 
اىل موا�سلة الأرحام عراقيل وعقبات من مثل الِكربرَ ا�ستنكافًا عن زيارتهم، اأو 
قطيعة ورثناها من اآبائنا، اأو ت�سّورات خاطئة نت�سّورها اإذا ذهبنا لزيارتهم، اأو 

م�ساغل الدنيا و�سيق الوقت، فاإّن كّل ذلك من اأحابيل ال�سيطان ومكره.

وهكذا، فاإن الرحم القريب ن�سبًا ومكانًا اأوىل بال�سلة من البعيد، فهل اأنت مّمن:
أ يراعي هذه الأولوية يف �سلة الأرحام؟

ب يراعي هذه الأولوية وي�سيف لها الأقرب من نف�سه لغر�ٍس اأو م�سلحة بينهما؟
ج ل يراعي هذه الأولويات ول �ساأن له باملو�سوع؟

لكي تكون وا�ساًل لأرحامك لبّد اأن تزورهم بني احلني والآخر 
اأحوالهم  وت�ساأل عنهم وعن  ب�سواها وتفتقدهم  اأو  وت�ست�سيفهم عندك يف منا�سبة 
وت�سّلم عليهم حتى ولو عن طريق الهاتف، وتعود مر�ساهم، وت�ساركهم يف اأفراحهم 
بتهنئتهم وموا�ساتهم يف اأحزانهم بتعزيتهم، وت�سّيع جنائزهم، وجتيب دعوتهم، واإذا 

دعوك فال تتخّلف اإل لعذر، فهل اأنت مّمن:
  يفعل كّل ذلك دائمًا وزيادة؟

أ

ب يفعل ذلك بني احلني والآخر؟
ج ل يفعل ذلك؟

يقول اأمري املوؤمنني علّي )عليه ال�سالم(: "ثالث هّن للكافر مثل ما هّن للم�سلم: 
ن ا�ست�سارك فان�سح له، ومن ائتمنك على اأمانة فاأّدها اإليه، ومن كان بينك وبينه  مرَ
رحم ف�سلها ..." )معدن اجلواهر �س 38(، و�ساأل اجلهم بن حميد: الإمام ال�سادق 
ُهْم عليَّ حٌق؟ قال: نعم، حّق  )عليه ال�سالم(: "تكون يل القرابة على غري اأمري، األرَ
وحق  الرحم  حق  حقان؛  لهم  كان  اأم��رك  على  كانوا  واإذا  �سيء،  يقطعه  ل  الرحم 
الإ�سالم" )اأ�سول الكايف،ج2، �س157، ح30(، فلو كان لك رحٌم ل يدين بدينك، اأو 

لي�س على �ساكلتك احلزبية، اأو غري ذلك من الفروقات اجلوهرية، فهل اأنت مّمن:
أ يوا�سل كّل تلك الفئات ويح�سن اإليهم، عماًل وتطبيقًا لل�سرع احلنيف؟

ب ل يوا�سل بع�سًا منهم ويوا�سل اآخرين؟

ج ل يوا�سل اأحدًا البتة؟

اإ�سالح ذات البني بني الأرحام، فاإذا علمت بف�ساد عالقة بع�سهم ببع�س، عليك 
اأن تبادر بالإ�سالح وتقريب وجهات النظر وحماولة اإعادة العالقة بينهم، فهل اأنت 

مّمن:
  يبادر وي�سعى ويهتّم بهذا الأمر لإدراكه �سرورته؟

أ

ب ل يبادر ولكنه ي�سعى �سمن املبادرين يف ذلك؟
ج ل يهّمه الأمر �سواًء �ساءْت اأم ا�ستقامْت العالقات بني اأرحامه؟

�سئل الر�سول الأكرم )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم(: )اأِمنرَ الع�سبّية اأن يحّب الرجل 
قومه؟ فاأجاب: ل ولكن من الع�سبّية اأن ين�سر الرجل قومه على الظلم(، فاإن حكم 
ال�سريعة مقّدم على �سلة الرحم، فلو ارتكب قريب منك جرمًا ا�ستحق عليه العقوبة، 

فهل اأنت مّمن:
  ل يت�سّفع له ول يدافع عنه ما دام م�سيئًا؟ 

أ

ب يّتخذ موقفًا حمايدًا ل له ول عليه؟
ج ل �ساأن له باملو�سوع؟

اإذا كان لك رحٌم يتعاطى بع�س املحّرمات كاأن يغتاب الآخرين عند ح�سورك اأو 
ي�سمع الغناء اأو ياأكل الربا اأو ي�ساهد اأفالمًا اإباحية اأو غري ذلك من املحّرمات، فهل 

اأنت مّمن:
أ ي�ستمّر يف موا�سلتهم لأجل اإ�سالح حالهم وال�سغط عليهم لرتك ما هم عليه اأمرًا 

باملعروف ونهيًا عن املنكر؟
ب ينقطع عن موا�سلتهم مبا اأنهم قائمون على املعا�سي؟

ج ل ياأبه لالأمر، ل من قريب ول من بعيد؟
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ترقبوا..
 �شدور العدد الول من جملة

 العائلة امل�شلمة 
تعنى ب�سوؤون ال�سرة امل�سلمة يف اطار الثقافة والجتماع والعلوم ال�سالمية 

ت�سدر عن العتبة احل�سينية املقد�سة /ق�سم العالم /�سعبة الن�سر  



جم��ت��م��ع��ن��ا امل���دين 

 قد يبدو �سعار التغيري غربيًا كما هو واقع احلال اأو كما اأُريدرَ له اأن يكون لكن معطيات 
التاريخ اخلا�سة بهذا ال�ساأن ت�سري اإىل اأن هذا ال�سعار اإ�سالميا بحتًا حيث خاطب اهلل 
تعاىل امل�سلمني منبها اإياهم قبل نحو 1400 عام بقوله عز وجل "اإن اهلل ل يغري ما 

بقوم حتى يغريوا ما باأنف�سهم".
ولعل معطيات الآية الأولية تن�سب على �سرطية تغيري النا�س لأحوالهم قبل اأن ي�سملهم 
اهلل تعاىل برحمته اإل اأن هناك ناحية مهمة اأخرى ت�سري اإىل �سرورة امتالك املجتمع 
املدين ل�"اإرادة التغيري" يف كل الأوقات ا�ستنادا اإىل م�ستجدات الع�سر وموؤ�سرات 
احلداثة التي جعلت من العامل قرية �سغرية. تت�سابك فيها م�سالح الأمم وتتالقح 

ثقافاتها من اأجل التنمية والرفاهية.
فما هو الواقع اخلا�س باإرادة التغيري نحو معطيات حياة اأف�سل اأكرث رتابة وتنظيما، 
والذي من املفرت�س اأن حتركه قوى املجتمع املدين؟ وهل يوجد يف جمتمعاتنا ن�ساط 
الثقايف  املجتمع  م�سار  لتقومي  العري�سة  اخلطوط  و�سع  على  بالفعل  قادر  مدين 
والجتماعي والتنموي، مبا يقنع املوؤ�س�سات احلكومية على الأخذ باآرائه واقرتاحاته 

وما يبثه من مفاهيم؟ 
م يف بناه التحتية وخاِل من  اأ�سا�سًا منظَّ اإن املجتمع املدين  وال�سوؤال الأدق هو هل 
ال�ستغالل والزدواجية والروا�سب ال�سلطوية حتى يتحقق له �سرط الإميان مبا يطرحه 

من اإ�سالحات و�سعارات خمتلفة؟
اإن حقيقة هذه الت�ساوؤلت قا�سية ملا حتتويه من تعقيدات تتداخل فيها عوامل ال�سيا�سة 
والدين والوعي الجتماعي واملوروث احل�ساري والأهم من ذلك التجربة. لكننا نحاول 
اأن نلقي نقطة �سوء على هذا اجلانب احليوي يف املجتمعات الدميقراطية تاركني 

التفاعل معه وفتح نوافذ اأكرب من قبل املتلّقني..
تو�سف منظمات املجتمع املدين عموما باأنها جتمعات ب�سرية متنوعة تتحد حتت 
م�سميات من قبيل هيئة، جمعية، منظمة، موؤ�س�سة، مركز، نادي، ملتقى، لها اأهداف 
�سيا�سية وثقافية واإعالمية واجتماعية وتنموية حتاول من خالل تطبيقها امل�ساركة يف 
تثبيت ركائز الدولة وتنمية املجتمع دون تدّخل )احلكومة واملوؤ�س�سات الر�سمية( واإن 
كان هناك ت�سابك بني اجلهتني يف الدول املتقدمة حيث تتلقى بع�س جهات املجتمع 
املدين الدعم من اأحزاب �سيا�سية مقابل توجيه ن�ساطات تلك املنظمات مبا يخدم 

جهات الدعم..
يف العراق وبعد التغيري الذي طراأ على البالد عقب العام 2003 �سهدت احلريات 
املدنية انفتاحا غري م�سبوق وتاأ�س�ست اثر ذلك مئات بل اآلف املنظمات التي تعنى 
بالن�ساط املدين، ولأجل تنظيم وجدولة هذه املنظمات ا�سُتحدثت "وزارة املجتمع 
عرب  والعرتاف  والإجازات  الت�سهيالت  تقدمي  عاتقها  على  اأخذت  املدين" التي 
"مكتب م�ساعدة املنظمات غري احلكومية" NGO. ورغم مرور اأعوام عديدة ل 
تزال اجنازات هذه املنظمات �سبابية ل ملم�س مادي ول اأثر معنوي ملا تقوم به �سوى 
ن�ساطات بع�س املوؤ�س�سات الدينية ذات الطابع الجتماعي والإن�ساين اخلريي، اأما 

فيما يخ�س اجنازات املنظمات التي 
واحلقوق  الثقافة  م�سميات  حتمل 

والإعالم والرتبية والتعليم والأ�سرة وامِلهن، فقد بقيت �سمن اإطار �سيق وغري قابل 
للتطور اأو النتقال من مرحلة الن�سوء اإىل الفعالية والتاأثري، والأ�سباب متنوعة وخمتلفة 

ترتاوح ما بني:
1-�سعف الواعز الذاتي لالأفراد ب�سرورة اللتحاق اأو امل�ساركة بالأعمال الطوعية التي 
هي اأ�سا�س عمل منظمات املجتمع املدين، وهذا بدوره متاأِت من اأ�سباب عديدة اأهمها 
حداثة هكذا نوع من التجارب الإن�سانية يف البلد، وتعقيد الظروف احلالية، وان�سراف 

النا�س لإ�سالح اأحوالهم بعد حكم دكتاتوري مقيت دام لأكرث من ثالثة عقود. 
2-قلة اأو انعدام الدورات والور�س التي تقيمها منظمات املجتمع املدين وكذلك التي 
ت�سارك فيها، وكما هو معلوم فاإن من اأهم مقومات تطوير الن�ساط املجتمعي هو 

المتزاج وتالقح الأفكار وتبادل اخلربات املختلفة داخليا وخارجيا.
3-افتقار هذه املنظمات لنظام داخلي حقيقي تتوزع فيه املهام بالتوازن، الأمر الذي 
يوِجد خلاًل م�ستمرا يف ميزان امل�سوؤوليات والواجبات، ويولد �سعور ت�سّخم الذات عند 

بع�س املنت�سبني على ح�ساب زمالئهم.
الو�سع داخل منظمات املجتمع املدين،  ال�سعارات وبني حقيقة  التناق�س بني   -4
ال�سغف  ومكافحة  والنتخابات  وال�سورى  الراأي  احرتام  ب�سرورة  ينادي  فاأغلبها 
بال�سلطة والتفرد يف القرارات يف حني ترى �سبح �سلبيات هذه التو�سيفات يحوم حول 
كل مف�سل من مفا�سل عمل هذه املنظمات، فرتى يف اأغلبها انعدام فقرة النتخابات 
بالن�سبة ملجل�س الإدارة ومن ثم فكل �سيء خا�سع مليول فرد اأو اثنني هم على راأ�س 

امل�سوؤولية...
5- طغيان �سلة القرابة والعالقات ال�سخ�سية على منافع هذه املنظمات دون العتماد 
على مبادئ املناف�سة النزيهة والكفاءة وامل�ستوى الثقايف والأمثلة كثرية جدا اإذا ما 

اأردنا التق�سي عن هذه احلالة...
التعاون  انتفاء مبداأ  التن�سيق ما بني هذه املنظمات وبالتايل  انعدام  اأو  6-�سعف 
الذي  الأمر  املجتمع املدين.  اأ�سا�س عمل  يكون  اأن  الذي من املفرت�س  والن�سجام 

ي�سعف كثريا من تاأثري هذه اجلهات على ال�سارع وموؤ�س�سات الدولة.
7- ا�ستمرار �سبح العنف والإرهاب الذي يقيد بطبيعة احلال اأية ن�ساطات جمتمعية 

ترمي اإىل حت�سني حالة ال�سعب الإن�سانية والتوعوية والثقافية والدينية.
اأخريا، اإن اإرادة التغيري اإذا مل تبداأ من داخل اأنف�سنا اإميانا واحت�سابا فاإنها لن تعدو 
اأن تكون حت�سيل قرائي، ولي�س منظومة �سلوك واآليات عمل متوازنة تعتمد �سفات 
العدالة والربامج العملية القريبة من الواقع حتى ميكنها حماكاة اأفراد املجتمع عن 
قرب وقناعة كافيني لإحداث التوعية مبختلف اأنواعها. واإل فما فائدة تاأ�سي�س هذه 

املنظمات اإذا كانت تروج ملبادئ ل تعمل بها اأ�ساًل.

◄  �سباح الطالقاين
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الف�شائيات 
�شالح وطالح 

اد ال�شاحب بن عبيّ
�سرية تّوجت بالعلم والولء

من  واخلالدين  العظماء  بحياة  وتفتخر  الأمم  حتتفي 
وعربا  درو�سًا  العطرة  �سريهم  من  وت�ستلهم  رجالتها، 
كثرية، م�ستنرية مبواقفهم النبيلة يف حا�سرها من اأجل 
تر�سيخ قيمها الأ�سيلة يف درب كفاحها الطويل ومن اأجل 

اإعالء �سوت احلق واخلري واجلمال.
رجل  الإمامي  ومذهبنا  الإ�سالمي  تاريخنا  اأعالم  ومن 
يف  مكارمه  ف�سملت  اأخالقه،  وح�سنت  مواهبه  تعددت 

ع�سره القا�سي والداين، اإّنه:

باد ال�شاحب بن عيّ
وهو اأبو القا�سم اإ�سماعيل بن اأبي احل�سن عّباد بن العبا�س 
بن عّباد املولود يف طالقان  يف  6 ذي القعدة �سنة 326 
من  قريبًا  تقع  التي  املدينة  لتلك  من�سوب  وهو  هجري، 
قزوين، وقد ن�ساأ ال�ساحب يف بيت علم وف�سل ووجاهة، 
وارثا الوزارة عن اآبائه فكان اأبوه وزيرًا كما كان جّده وزيرًا 

وفيه قال ال�ساعر:
ورث الوزارة كابرًا عن كابر 

                                      مو�ش��������ولة الإ�شناد بالإ�شناد
ال�ساحب  منها  تعّلم  فا�سلة  امراأة  كانت  فقد  اأمه  اأّما 
ال�ستقامة وحّب اخلري وال�سالح، وقد روت امل�سادر التي 
تعّر�ست ل�سريته اأن هذه الأم الكرمية عزمت على ولدها 
للدر�س  للم�سجد  يذهب  اأن  �سغريًا  كان  حني  ال�ساحب 
وال�سالة كّل يوم، كما عزمت على نف�سها اأن تعطيه دينارًا 
ودرهمًا كل يوم قائلة له: ت�سّدق بهما على اأول فقري تلقاه 
وكان هذا داأبه يف �سغره ويف �سبابه حتى �ساب على هذا 

العطاء و�سار من عاداته الالزمة له يف حياته.

علمه
الكبري  للكاتب  تلميذًا  �سباه  يف  عباد  بن  ال�ساحب  كان 
الكتابة  فن  اأتقن  حتى  طوياًل  لزمه  وقد  العميد(  )ابن 
الرفقة  تلك  اأجل  ومن  فيهما،  يديه فربع  بني  والر�سائل 
العلمية الطويلة بني الرجلني لّقب بال�ساحب وا�ستهر بهذا 
اللقب الذي طغى على األقابه الأخرى التي دّلت على متكّنه 
العامل،  الكاتب،  الألقاب:  هذه  ومن  ع�سره  معارف  من 
تدّل  األقاب  وهي  ال�ساعر،  الوزير،  الطبيب،  النحوي، 
على امتالكه نا�سية تلك العلوم التي ترك لنا فيها اآثارًا 

خمطوطة ومطبوعة ومنها:

•اأ�سماء اهلل و�سفاته.
• نهج ال�سبيل يف الأ�سول.

املوؤمنني)عليه  اأمري  تف�سيل  يف  كتاب  وهو  الإمامة   •
ال�سالم(.

• املحيط يف اللغة.
• املعارف يف التاريخ.
• الإقناع يف العرو�س.

• الكامل يف الر�سائل والكتابة.
• الك�سف عن م�ساوئ �سعر املتنبي )مطبوع(.

•ديوان �سعره )مطبوع( وله فيه �سبع وع�سرون ق�سيدة يف 
مناقب الإمام علي )عليه ال�سالم(.

مواقف من �شته واأخالقه
البيت )عليهم  اآل  ظّل ال�ساحب بن عباد مواليًا ملذهب 
�سلوكه  يف  درج  وقد  والعقيدة،  الراأي  ال�سالم(اإمامي 
احلياتي وتعامله الإن�ساين على التحّلي باأخالق اأئمته التي 
متّثل امتدادًا طبيعيًا لأخالق الر�سول الأعظم)�سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم(، فقد كان باذًل حمبًا للعطاء اإذا دخل 
عليه يف �سهر رم�سان اأحد من النا�س ل يدعه يخرج من 
داره كائنًا من يكون اإّل بعد اأن يفطر من موائده العامرة 
اإقامتها خالل ال�سهر، وقد روت امل�سادر  التي داأب على 
اأن عدد �سيوفه يف بع�س ليايل هذا ال�سهر يناهز الألف 
نف�س �سائمة كلها تبادر لالإفطار ببيته الوا�سع، وقد كان 
ال�ساحب كرميًا مع الأدباء والفقهاء وال�سعراء، كما كان 

كرميًا يغدق بعطاياه على طبقة املغمورين والفقراء.
لنّي  كان  فقد  علمه  وغزارة  وغناه  مكانته  من  وبالرغم 
يتوىّل  وكان  لهم،  متوا�سعًا  لإخوانه،  حمّبًا  العريكة، 
خدمتهم بنف�سه اأثناء م�سامراته معهم لياًل، وهو يقول: 
عنه  نقلت  وقد  اإخوان،  وبالليل  �سلطان،  بالنهار  نحن 
ق�س�س كثرية تدل على حلمه وكظمه الغيظ، ومن هذه 
الق�س�س : اإّنه اأمر اأحد خدمه - ذات يوم - اأن ياأتيه بقدح 
لنب فجيء له بالقدح فلما اأراد اأن ي�سرب منعه اأحد خوا�سه 
قائاًل: ل ت�سرب فهو م�سموم – وكان اخلادم واقفًا، فقال 
ال�ساحب لّلذي منعه من ال�سرب: وما دليلك على �سحة 
ما تقول؟ فقال الرجل: دع اخلادم ي�سرب و�سرتى، فقال 
ال�ساحب: ل اأ�ستجيز ذلك ول اأ�ستحّله، فقيل له: فجّربه 
اإن التمثيل باحليوان ل يجوز،  اأو قطة، فقال:  يف دجاجة 

وبعد اعرتاف اخلادم باحلقيقة اأمر ب�سب القدح، قائاًل 
للخادم: ل تدخل داري اأبدًا ،وقد اأجرى ال�ساحب رزقه له 
وهو يقول: ل يدفع اليقني بال�سك...، والعقوبة بقطع الرزق 

من النذالة.

موالته
وعن  البيت  اآل  حق  عن  مدافعًا  ال�ساحب  كان  لقد 
مظلوميتهم، ت�سهد بذلك اآراوؤه التي تكتنفها بع�س اأقواله 
التي كان يرّد فيها على خ�سومه من الفرق وامللل الأخرى 
حّدها  املوالة  هذه  بلغت  وقد  ع�سره  يف  ن�سطت  التي 
الأكرب يف جمموعة ق�سائده التي تعرّب عن حقيقة وجدانه 
واعتقاده، واإذا ا�ستعر�سنا ديوانه ال�سعري جنده يعّج بتلك 
�ساحبها  موقف  عن  �سورة  هي  التي  الولئية  النفحات 
و�سلوكه اليومي املليء بال�سواهد والعرب التي جت�ّسد ذلك 
الولء اأ�سدق جت�سيد، ومن تلك ال�سواهد ما يروى عنه باأّن 
رجاًل اأموّي الهوى قد وفد عليه يف يوم من الأيام، وقد دفع 
ذلك الرجل رقعة اإىل ال�ساحب فيها حاجته ويف الرقعة 

اأبيات تقول:                       
اأيا �شاحَب الدنيا ويا ملك الأر�س           

                                                اأتاك كرمي النا�س يف الطول والعر�ِس
ٌل   له ن�ش�������������������ٌب من اآل حرب موؤثَّ

النق�س اإىل  ت�شتميل  ل  مرائره      
��������رِه بالعطا   ده باجلدوى ودثيّ فزويّ

                           لتق�شي حق الدين وال�شرِف املح�س 
فلما تاأملها ال�ساحب اأمر بق�ساء حاجة الرجل ولكنه كتب 

على ظهر الرقعة:
اأنا رجٌل يرمونني النا�س بالرف�س  

الأر�س على   يدب حربي  عا�س  فال               
ذروين واآل امل�شطفى خ الورى  

بغ�شي لكُم  كما  ي  بيّ لهم ح إن  فا         
ولو اأنَّ ع�شوًا مال عن اآل اأحم���دٍ 

بع�شي عن  اأ  تربيّ بع�شي  ل�شاهدَت     
وقد اختتم ال�ساحب بن عباد رحلته احلياتية التي اأم�ساها 
احلق  عن  مدافعًا  للخري،  داعيًا  والعلماء،  للعلم  حمّبًا 
واأ�سحابه بعد اأن اأخذه اهلل اإىل جواره يف ليلة اجلمعة يف 
24 �سفر )385ه�( بالري ،  385 بعد اأن قارب ال�ستني عامًا 

. ليح�سره مع من اأحبَّ

◄�سالح الربيعي
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اأ�شحى جهاز التلفزيون مناف�شًا رئي�شيًا للوالدين يف ت�شكيل �شلوك الأبناء 
ارتفاع  اىل  اأدى  ا   � والطالح  منها  ال�شالح   � والقيم  املعارف  وتلقينهم 
رة منه وداعية اإىل التخل�س منه،  اأ�شوات بع�س امل�شلحني واملربيّني حمذِّ

تروي�شه  اإىل  اآخ��ر  فريق  يدعو  فيما 
التعليم  اأه�����داف  يف  وا���ش��ت��خ��دام��ه 

والرتبية.
الآث��ار  على  يتفقان  الفريقني  ولكن 
على  التلفزيون  يرتكها  التي  ال�شلبية 
روؤيتهم  اختلفت  واإن  ال�شباب،  �شلوك 
يف �شبل وقف هذه الآثار، بني التخل�س 
" م�شاهدته.  "وفلرتة  برت�شيد  اأو  منه 
وبعد تطور علم التكنولوجيا ، وانطالق 
الأقمار ال�شناعية التي مالأت الف�شاء ، 
الأر�شية  الكرة  جوانب  بكل  واأحاطت 
ت�شخها   و ال�شاعة،  م��دار  وعلى 

 الب اإي�شال  يف  منها  وال�شتفادة 
الإذاع��������ي وال��ت��ل��ف��زي��وين 

اأي���ة  واىل  م��ب��ا���ش��رة 
نقطة يف املعمورة، 

زاد  ����������ا 
من  ك��ث��ا 

 �ا ا  يار از يو  اال ائياس الع

• ح�سني عبد الأمري- �سباح ح�سن جا�سم

 �ا ا  يار از يو  اال ائياس الع
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�شالح وطالح 
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ال�شلبية رغم  اآثاره  الذين يتخوفون من  اولئك  هواج�س 
اعرتافهم بوجود بع�س اليجابيات ذات الأثر ال�شعيف 

وال�شيق احلدود.
جمتمعاتنا  يف  خا�سة  املهمة  الق�سية  ه��ذه  تفا�سيل  يف  وللتعمق 
اهمها  تكاد  والتي  احل��روب  ا�سناف  �ستى  تواجه  التي  ال�سالمية 
احلرب الثقافية التي ترمي اىل تدمري كل القيم واملبادئ والخالق 
من  عدد  مع  لقاءات  احل�سينية  الرو�سة  جملة  اأجرت  ال�سالمية، 
زوار العتبات املقد�سة لالطالع على مالحظاتهم واآرائهم حول هذا 

املو�سوع.

القنوات الدينية وامل�شمون
وقد كان لقاوؤنا الول مع الزار مظفر ابراهيم من اأهايل الديوانية 
البث  نوعية  عن  بحديثه  انطلق  الذي 
خالل  فقال:  �سابقا  العراقي  الذاعي 
اخلم�سني �سنة املا�سية كانت القنوات 
ن�ساهد  ل  التلفزيونية حملية حم�سة، 
فيها غري حمطة واحدة اأو اثنتني، تبث 
الواحدة  ال��دول��ة  داخ��ل  من  براجمها 
وتفتتح   . ال��دول��ة  عليها  وت�����س��رف   ،
منت�سف  قبيل  الإر���س��ال  عن  وتتوقف  ال��غ��روب،  قبيل  برناجمها 
الليل . وتقدم خالل هذه ال�ساعات القليلة بع�س الألعاب ، واأفالم 
اأو  وم�سل�ساًل حمليًا   ، ن�سرتني  اأو  اأخبار  ون�سرة   ، لل�سغار  الكرتون 

عربيًا وموعظة . وينتهي البث عند هذا احلد.
وعن راأيه مبا يبث من القنوات الدينية والثقافية من مواد وبرامج 
قال: بالن�سبة للقنوات ال�سيعية اأظنها نوعت امل�سمون كونها حاكت 
�سرائح املجتمع املختلفة وما يحتاجه املجتمع من تكوين اأ�سر واعية 

حتمل قيما تربوية ودينا واخالقا.

العائلة والربامج
عن  اخلارجة  الربامج  وجود  مع  وقتها  العائلة  ق�ساء  كيفية  وعن 
الف�سائية  القنوات  بع�س  تطرحها  التي  والدب  الخالقي  الإط��ار 
عبا�س  حممود  الزائر  حتدث  والالاإ�سالمي،  الغربي  الطابع  ذات 
عوائلنا  م��ن  كثريا  اأن  هلل  احلمد  ق��ائ��ال:   الزعفرانية  م��ن  لفتة 
تبثها  التي  والقنوات  ال��ربام��ج  ه��ذه  امثال  من  اخلطر  ت�ست�سعر 
وبالتايل فقد و�سعت كل عائلة لنف�سها روادع وموانع للحيلولة دون 

ال�سقوط يف حبائلها، وان اهم ما مييز 
العائلة العراقية اأن الكل يعرف تربيته 
املعنى  ت��ع��رف  العائلة  واأن  وح����دوده 
للحفاظ  الناجعة  وال�سبل  احلقيقي 
هناك  اأن  رغم  ال�سرة،  متا�سك  على 
م�سل�سالت حتاول يف بع�س م�سامينها 
عك�س الذوق العام، ولن باجلملة فان 
اغلبها حتاول الت�سابق من اجل اليطرة على عقول النا�س ومن ثم 

تر�سل اليه ما تريده من افكار ومعلومات.
وقد ا�ستوقفنا �سوؤال عن بع�س الربامج املنوعة كالكامريا اخلفية 
وامل�سابقات والفوازير ، وراأيه فيها فقال: قد يحمل بع�سها الفائدة 
التثقيفية لكن طريقة عر�س بع�سها منفرة، وكذا اأمر تكرار بع�سها 
فقد ن�سحك مرة وثانية اإمنا ن�ست�سخفها بعد مدة كونها ل ت�سمن 
امل�ساهدة،  ي�ستحق  جديدا  �سيئا  لنا  تقدم  ول  جوع،  عن  تغني  ول 
واإين اأرى اإن ابعاد العائلة مبا�سرة عن كل الربامج �سيء قد يعود 
ببع�س ال�سلبيات، ويف الوقت ذاته اأرى اأن يتم اإبعاد العائلة الربامج 
بع�س  على  املواظبة  بع�س  خالل  ومن  بالتدريج  ال�سيئة  والقنوات 
الربامج الدينية وخا�سة تلك التي تقوي يف العائلة الروح الميانية 

وحتبب اليهم العبادات والن�ساطات الدينية الخرى.

الربامج والوقات
اما الزائر عبا�س ح�سني خميلف من النا�سرية فقد ا�ستف�سرنا منه 
العراقي  املجتمع  ال�سيعية ومدى مرغوبيتها يف  بالقنوات  راأيه  عن 
ال�سيعية  ال��ق��ن��وات  ان  اعتقد  ف��ق��ال: 
رائعه بكل املقايي�س، حتى ما يبث فيها 
وتوعوية،  اجتماعيه  م�سل�سالت  من 
والعجاب  لالنتباه  امللفت  وال�سيئ 
يف  امل��وؤث��رة  براجمها  بع�س  اأن  اي�سا 
تعر�س  امل�سل�سالت  وبخا�سة  النا�س 
فباإمكان  املعقول  الوقت  اط��ار  �سمن 
ق�سريا  وقتا  لنف�سه  يحدد  ان  الفرد 

ملتابعة احداها مبا ل ي�سغله عن اأداء العبادات.
فاعتقد  الخ��رى  القنوات  يف  م�سل�سالت  من  يبث  ملا  بالن�سبة  اما 
اأو حتى  الي��ام  الفرد  ي�سيع  ل  ان  وان�سح  للخري  انه غري حمرزة 
املباركة ذات  وال�سهور  القليلة لأجلها وخا�سة يف اليام  ال�سويعات 

الف�سل الكبري والثواب العظيم. 

الف�شائيات واحلرب النف�شية
فقد  اأهايل كربالء   ثائر عبا�س اجلواهر من  ال�ستاذ  الزائر  اما 
بيوتنا  علينا  الف�سائيات  ه��ذه  اقتحمت  ق��ائ��ال:  حديثه   ا�ستهل 
اآلف  وه��ي  واح��دة  فالنتيجة   ، ف��رق  فال  عنا  رغمًا  اأو  مبوافقتنا 

يعرف  الكل  اأن  العراقية  العائلة  مييز  ما  اهم  ان 
تربيته وحدوده واأن العائلة تعرف املعنى احلقيقي 

وال�سبل الناجعة للحفاظ على متا�سك ال�سرة
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الربامج الهدامة ومنها : 
الأفالم الهابطة واملو�سيقى ال�ساخبة وما يرافقها من ممار�سات 
�سيئة ك�سرب اخلمرة والرق�س الفا�سح والأغاين الرخي�سة وعر�س 
الأزياء وبرامج املغامرات وال�سطو والقتل، وبرامج احلرب النف�سية 
املوجهة وبرامج الأبراج والتنجيم ورجم الغيب وبرامج اليان�سيب 
دعايات  من  يرافقه  وما  والت�سويق  والتنحيف  والتجميل  والطبخ 
هدف  ل  مبتذلة  جت��اري��ة  واإع��الن��ات 
لها اإّل الربح الفاح�س وغري امل�سروع، 
باأمور  النا�س  اأفكار  واإ�سغال  جهة  من 
يف  النبيلة  اله�����داف  ع��ن  ت��ب��ع��ده��م 

احلياة . 
وا�ستطرد قائال: بعد مرور وقت طويل 
على �سيوع هذه الربامج يف بيوتنا وبني 
وت�سرفاتهم،  اأبنائنا  �سلوكيات  يف  يظهر  �سداها  راح  ظهرانينا 
توارثناه من قيم  تتنافى مع ما  �سيئة  �سلبية وقيم  و�ساعت عادات 

اأ�سيلة وها نحن نالحظ ما يلي:
- طغيان امل�سلحة اخلا�سة للفرد وتراجع احلر�س على امل�سلحة 
يتورع عن  اأمواله ل  زيادة  البحث عن  �سبيل  فالبع�س يف   ، العامة 
�سرقة املال العام والحتكار وتقدمي الر�سوة ، وهذا احلر�س على 

امل�سلحة اخلا�سة يوؤدي اإىل الت�سارع بني النا�س.
واخل�سة  والعجرفة  وال��ك��ربي��اء  والأن��ان��ي��ة  التفرد  نالحظ  كما   -
ال�ستهالك  وزيادة  والإ�سراف  والتبذير  والبخل  واجُلنب  والفجور 
اجلرمية  و�سيوع  الطويل  وال�سهر  والتربج  الإن��ت��اج  وقلة  والك�سل 
و�سرب اخلمرة  الوقت  وهدر  الوالدين  وعقوق  والتمرد  والع�سيان 

وتعاطي املخدرات والال مبالة وغري ذلك الكثري الكثري.

اجللي�س الدائم
ده�سته  ابدى  فقد  ال�سماروة   مدينة  من  داخل  توفيق  الزائر  اما 
يثري  ما  ا�سد  ان  فقال:  ح�سرا  العربية  ال�سا�سات  من  وا�ستغرابه 
ولقطات  والغناء  الرق�س  ام��ور  عر�س  وال�ستهجان  ال�ستغراب 
الفجور و�سرب اخلمور  حتى مل تعد من املحرمات على ال�سا�سات 
واأبنائك  اأهلك  مع  جلي�سك  يكون  اأن  كربى  مل�سيبة  واإنه  العربية، 
معك  موجودا  القليل  هذا  يكون  اأن  الأكرب  وامل�سيبة  اأدب(  )قليل 

وعلى مدار ال�ساعة.
يكون  اأن  يفرت�س  والربامج   امل�سل�سالت  اإنتاج  ان  قائال:  وا�ساف 

وحمافظًا  ل��الأ���س��رة  م��وج��ه��ًا  اإن��ت��اج��ًا 
الأول  املقام  الإ�سالمية يف  القيم  على 
األ�سنا نقدم  والأخري.. وت�ساءل قائال: 
نا نحن امل�سلمني  هذه الأعمال مبا يخ�سّ
ف��ق��ط ف��ل��م��اذا ن��ت��ن��ازل ف��ي��ه ع��ن هذه 
التكنولوجيا  ان  نعلم  اأننا  القيم؟ ومبا 
فيجب  ح��دي��ن  ذو  ���س��الح  ع��ام  ب�سكل 
فانه  التلفاز  م�ستوى  وعلى  التطور،  نواكب  حتى  منها  ن�ستفيد  ان 
ب�سرف النظر عن المور غري احل�سنة التي جندها_اذ بامكان 
الب والم ت�سفريها اأو حذفها_ فاإن هناك قنوات ممتازة لي�س 
لنا غنى عنها كم�سلمني لنها ت�سكل م�سدرا للمعرفة الدينية لدى 
كثري من امل�سلمني الذين ل يجدون حلقات علم وبالأخ�س الن�ساء 
البيت  من  للخروج  احلاجة  دون  دينهن  اأمور  فيتعلمن  بيوتهن  يف 
..وغري  وتعليمية لالطفال هادفة جدا  برامج علمية  كذلك هناك 
ذلك مما مل اأذكره. يجب ال�ستفادة منها  فال نق�سر النظر على 

المور ال�سيئة التي يبثها.

هما طريقان
ويف م�سمار احلكم على التلفاز ورف�سه باعتباره خطرا علينا وعلى 
جمتمعاتنا قال  الزائر ميالد جا�سم من الوا�سط: اإن يف هذه احلياة 
طريقان احدهما يوؤدي اىل اخلري والمان الدنيوي والخروي والخر 
يوؤدي اىل ال�سر واخل�سران يف احلياتني اأي�سا، وقد منحنا اهلل تعاىل 
عقول وار�سل لنا ر�سال يهدوننا ويقودوننا اىل طرق اخلري فمن �ساء 
�سار معهم وفاز ومن �ساء فارقهم و�سار 
مع ال�سيطان وخ�سر، وهكذا المر - كما 
اأرى- بالن�سبة للتلفاز وغريه من اجهزة 
وخدمة  كالكمبيوتر  احلديثة  الع�سر 
النرتنت، فمن �ساء اغرتف منهما ما 
اأنه  املوؤكد  هو �سالح ومفيد، وهذا من 
�سيح�سد النجاح يف حياته واأخراه، ومن 

�ساء اغرتف من النهر الطالح لينال اخليبة واخل�سران البديني. 
ونحن بدورنا ن�سم �سوتنا اىل �سوت الخوة جميعا، لنقول لكل موؤمن 
غيور على دينه واهله كلمة اأخرية وهي ) اهلل اهلل يف دينكم ويف عوائلكم 
فال ين�سينكم ال�سيطان ذلك انه لكم عدو فقاتلوه ما ا�ستطعتم، واعلموا 

ان اهلل معكم و�سين�سركم لتحقيق اخلري لكم وللنا�س(.

اأو  مبوافقتنا  بيوتنا  علينا  الف�سائيات  اقتحمت 
رغماً عنا فال فرق ، فالنتيجة واحدة وهي اآلف 

الربامج الهدامة

هناك قنوات ممتازة لي�س لنا غنى عنها كم�سلمني 
لنها ت�سكل م�سدرا للمعرفة الدينية لدى كثري 

من امل�سلمني
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بح وهداية
ال�شم: حممد ال�شغ ال�شندي  

البلد: تون�س 
املذهب : مالكي 

• هيئة التحرير

عام  ال�سند  مبدينة  ال�سندي  ال�سغري  حممد  الأخ  ولد 
عائلة حمافظة،  اأو�ساط  ون�ساأ يف  تون�س،  )1957م( يف 

فكان متدينًا يحّب العبادة منذ ال�سغر.
البداية

كان الأخ حممد ال�سغري ال�سندي متعّلقًا بدينه، فقد كان 
واملواعظ،  اخلطب  وي�سمع  امل�ساجد،  على  الرتدد  كثري 
فيزداد اإقباله على هذه الأماكن وهذه الأجواء، مما جعله 
يتتبع املناق�سات واملناظرات بني فرتة واأخرى، والتي كانت 
وغري  التف�سري،  الفقه،  العقائد،  جمالت  يف  حماورها 
ذلك، فن�ساأ يعتقد ما يعتقده ال�سواد الأعظم من امل�سلمني 
يف تون�س - واأكرثهم مالكية - من تقدي�س ملا يف ال�سحاح 
من اأخبار وروايات، مّما ترك يف نف�سه حمّبة لل�سحابة 
ولأهل البيت )عليهم ال�سالم( خ�سو�سًا فاطمة الزهراء 

)عليها ال�سالم(.
اأقربائه - وكان قرينه هذا  اأحد الأيام التقى باأحد  ويف 
بينهما حوار حول عدة  ا�ستب�سر منذ فرتة - فدار  قد 
م�سائل منها عقائد الفريقني، فجعله هذا احلوار يتاأمل 
ويفكر ويطلب املزيد لأجل التعرف اأكرث على مذهب اأهل 

البيت)عليهم ال�سالم(.
اىل  التيجاين  الأ�ستاذ  �سفر  )بعد  حممد:  الأخ  يقول 
ال�سيد  الكبري  الديني  باملرجع  ولقائه  الأ�سرف  النجف 
قد  وكان  تون�س  اىل  وعودته  اهلل(  )رحمه  اخلوئي 
ا�ستب�سر، واأح�سر معه كتبًا واأ�سرطة تتحدث عن مذهب 
اأهل البيت )عليهم ال�سالم( وعقائد اأتباعهم وتاريخهم 
الكا�سيت، وكان  اأ�سرطة  اأحد  اأّثر بي  وما جرى عليهم، 

عن  فيها  يتحدث  الوائلي  ال�سيخ  للخطيب  حما�سرة 
جرى  ما  و  ال�سالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة  مظلومية 

عليها من ال�سحابة.
ال�ساعقة  ي�سبه  وقع  الوائلي  ال�سيخ  ذكره  ملا  كان  ولقد 
على قلبي، لأننا كّنا نرى اأّن هذه املراأة هي امتداد النبي 
)�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم( وفيها تنح�سر ذريته فكيف 

يت�سرف القوم معها بهذا ال�سكل الدينء(.
ومن  هو  يبكي  مرة  كل  ويف  ال�سريط  �سماع  يكرر  واأخذ 
معه �سواء كانوا م�ستب�سرين اأم ل، فاحلادث موؤمل جّدًا، 
فهي ب�سعة النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم( واأّم العرتة 

الطيبة.
بح ومتابعة

كتب  يف  وا�سع  ببحث  بداأ  احلقيقة  اىل  الو�سول  ولأجل 
اأهل ال�سنة، ووجد الطامة الكربى عندما تاأكد من جراأة 
واقتيادهم  ال�سالم(،  )عليها  الزهراء  دار  على  القوم 
كما حرّيه  ال�سالم(،  اأبي طالب )عليه  بن  علي  لالإمام 
وال�سورى  الن�س  بني  مرّددة  اإذ وجدها  بحث اخلالفة، 
والنتخاب، كما اإّن الفقه ال�سني الذي يلّفه تهافت وا�سح 
يرى  ل  ما  يرون  فال�سوافع  م�سائله،  يف  بنّي  واختالف 
غريهم، وكذا الأحناف يحللون مايحّرمه غريهم، وق�س 
على ذلك املالكية واحلنابل، وكلهم يّدعي اأخذه الأحكام 
من كتاب اهلل و�سّنة ر�سوله )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم(.

ثم عدل اىل ما متوفر من م�سادر ال�سيعة واأخذ يقارن، 
فراأى اأّن احلق يف مذهب اآل البيت )عليهم ال�سالم( ول 
وهكذا  وفقههم،  والثغرات يف عقائدهم  للعرثات  وجود 

البيت  اأهل  مذهب  باعتناق  لديه  تتبلور  الفكرة  بداأت 
)عليهم ال�سالم( .

ك�شف واعتناق
ثم اأخذ يكّون مكتبة يف بيته حتوي خمتلف الكتب، و كان 
البالغة  نهج  كتاب  هو  فيها  لي�سعه  ا�سرتاه  كتاب  اأول 
اأبي طالب )عليه  احلاوي خطب اأمري املوؤمنني علي بن 
ال�سالم(، وال�سبب يف ذلك هو اأنه اأعجب به اأمّيا اإعجاب، 
مو�سوع  الكتاب  هذا  اإّن  يقولون  من  على  للرّد  وكذلك 
با�سم علي بن اأبي طالب واخلطب لي�ست له، وهكذا توالت 
الكتب، وبداأت القراءة املعمقة، وانفتح النقا�س، وانك�سفت 
احلقائق، ومن اأهّمها حقيقة الإمام علي )عليه ال�سالم( 
كونه خليفة بن�س النبي )�سلى اهلل عليه واآله(: )اإن هذا 

اأخي و و�سيي وخليفتي فيكم فا�سمعوا له واأطيعوا()1( 
وبيعة اأبي بكر فلتة: كما قال عمر: )كانت بيعة اأبي بكر 
مثلها  اىل  عاد  فمن  �سرها،  امل�سلمني  اهلل  وقى  فلتة، 
فاقتلوه()2( وحقائق اخرى، فقّرر تْرك ما كان يعتقد 
ال�سالم(   )عليهم  الأطهار  البيت  اأهل  مذهب  معتنقا 

متم�سكا بهم.
����������������������������������������

جرير  وابن  ال�سكايف  ابوجعفر  �سححه  �سحيح،  احلديث  هذا   -1
الطربي كما ذكر ذلك ال�سيوطي يف جمع اجلوامع: ج6 �س396 ورجاله 
امل�سلمات:  اإر�سال  اأئمة احلديث هذا احلديث  اأر�سل  وقد  ثقات،  كلهم 
راجع ترجمة المام علي)عليه ال�سالم( من تاريخ دم�سق: ج1 �س102، 

و�سرح نهج البالغة لبن ابي احلديد:ج3 �س251.
2- تاريخ الطربي: ج3 �س 205. الكامل يف التاريخ: ج2�س 327. البداية 
العرو�س:  تاج  النهاية لبن الثري: ج3 �س467.  والنهاية: ج5 �س245. 

ج1�س568.

◄◄  ا ا ور 
 يعال ار   
 را ار  ا
     ا  ا
 ي  يال  ا
 و    �ال
  راال اعل
   ائ
 كرال ا كا 
 اا  ل ور 
 يال  ا  
 �ال ي

اأثرت به مظلومية الزهراء عليها ال�شالمفقاده ذلك اىل 
البح عن احلقيقة فلم يطق مرارتها وترباأ من مرتكبيها، 

فرزقه اهلل تعاىل الهداية للمذهب احلق مذهب اأهل البيت 
 عليهم ال�شالم
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عبد الكرمي العامري /باحث اجتماعي

م�شرع هابيل 
من الناحية ال�شيكو�ش�شيولوجية

5الرو�شة احل�شينية ذوالقعدة  1431ه�

 عر�س القراآن الكرمي مناذج ب�سرية تعاين من الغرية احلا�سدة يف عدة مواقف ذاكرا 
الفرد واجلماعة. كما بني  وال�سلوكية يف نطاق  واأعرا�سها النفعالية  اأ�سبابها،  بع�س 

النتائج اخللقية الإر�سادية ملواجهة تلك املواقف وقاية وعالجا.
اآدم(يف  اإن�سان، وهي حادثة)ابني  اأول جرمية قتل يرتكبها   جت�سدت الغرية بحدوث 
�سورة املائدة باأبلغ تعبري ج�ّسد مالمح هذه امل�سكلة يف حياة الإن�سان، وهي لي�ست �سلوكا 
ظاهريا، امنا حالة انفعالية ي�سعر بها الفرد، لها مظاهر خارجية ميكن ال�ستدلل منها 
على ال�سعور الداخلي، ويف غالب الأحايني ل يكون هذا �سهال، لأن ال�سخ�س يف العادة 
يحاول اأن يخفي الغرية باإخفاء مظاهرها قدر جهده، لن ال�سعور بها موؤمل ينتج من 
خيبة ال�سخ�س يف احل�سول على اأمر حمبوب وانفعال الغرية مركب من حب متلك و 
�سعور بالغ�سب لأن عائقا ما وقف دون حتقيق غاية، ول يعرتف الفرد بالغرية، ب�سبب 
ما تت�سمنه من ال�سعور بالنق�س النا من الإخفاق. بل كثريا ما تكبت لأن النف�س 

ال�سعورية ل تقبل اأمل اخليبة وال�سعور بالنق�س.
 احلادثة مو�سوع الدرا�سة، جند اأن الأخ �سعر بالغرية لعدم قدرته على حيازة املركز 
الذي ناله �سقيقه، فكان �سعوره باخليبة وال�سعة �سببا للغيظ من نف�سه، ومن �سقيقه، 
فتولد عنده توق واإن كان خفيا للح�سول على ما نال ال�سقيق، وخرجت الغرية دفعة 

واحدة، واأدت اىل ما اأدت اإليه. 
 الأ�شباب املبا�شرة:

ال�سبب الذي ذكره القراآن الكرمي لهذه امل�سكلة قوله تعاىل:)... اإذ قربا قربانا فتقبل 
اأ�سباب تقدمي  اأحدهما ومل يتقبل من الآخر..(�سورة املائدة/27، فيما مل يذكر  من 
القربان، وكيفية التقدمي اأو نوع القربان، رغم ذكر القبول ب�سيغة املجهول، ذلك لأن 
احلكمة القراآنية يف الإر�ساد والرتبية وا�ستخال�س العرب تتعلق باملوقف النف�سي ذاته 
ب�سرف النظر عما �سواه من عوار�س و�سكليات. لأن املهم هو ت�سوير امل�سكلة وهول 
اآثارها، وليظل املوقف النف�سي حيا يف الذاكرات لأنه قد يحدث يف كل اأ�سرة، وكل جيل 

من النا�س. 
مع ما تقدم ل حرج من ذكر بع�س الروايات الواردة يف تف�سيل ذلك كونها ل تخلو من 
فائدة، ولنقت�سر على ذكر القربان فقط دون التفا�سيل الخرى لوجود الختالفات 
حولها،حيث يروى ان قربان هابيل كان جذعة )ناقة �سمينة( وقربان قابيل حزمة �سنبل 
وجد فيها �سنبلة عظيمة، فركها واأكلها فنزلت النار فاأكلت قربان هابيل عالمة القبول 

وتركت قربان قابيل فغ�سب، وقال لأقتلنك.
مظاهر امل�شكلة:

لهذه امل�سكلة النف�سية الجتماعية مظاهر معقدة، متعددة لأنها تعرب عن بركان يغلي يف 
نف�سية احلقود احل�سود. ن�ست�سف من تلك املظاهر ما يلي:

1� التهديد اللفظي الذي ينم عن نار متاأججة يف ال�سدر ينفثها الل�سان مهددا متوعدا 
باأعظم جرمية) قال لأقتلنك( املائدة/27. مع التاأكيد يف اأول اجلملة بالالم وبالنون 

املوؤكدة يف اأواخرها.
2� ا�ستجابة هادئة من اأخيه الربيء تتجلى فيها الوداعة، و�سفاء النف�س، وبعدها عن 
الإثارة وحب النتقام واأخذ الثاأر او النفعال الهائج) قال اإمنا يتقبل اهلل من املتقني(

املائدة/27.
3� نقا�س طويل ن�سبيا يقوم به الأخ الربيء مع �سقيقه احلاقد يحاول فيه جاهدا اأن يعيده 
اىل ال�سواب.)لئن ب�سطت اإيل يدك لتقتلني ما اأنا ببا�سط يدي اإليك لأقتلك اإين اأخاف 
اهلل رب العاملني ( املائدة/28، فالأخ الربيء لن يقابل ال�سر ب�سر ول التهديد مبثله رغم 
قوته لنه يخاف اهلل، ول يريد اأن ينال اإثما باأي �سبيل.وللباحثني يف حتليل ) اين اأريد اأن 

تبوء باإثمي واإثمك( عدة توجهات اأهمها:
اأ� اإثم القتل الذي ارتكبه بقتل اأخيه .

ب � اإثم القتل ِلتو رَهِم اأن اأخاه الربيء ينوي يقتله.
ج � اإثم قابيل قبل قبول القربان واإثم قتل اأخيه بعد ذلك.

د � اإثم قتلي واإثمك يف قتل النا�س جميعا لأنك الذي �سن ذلك اأول.
4� وقوع جرمية قتل عن عمد وت�سميم حني مل ينفع الإر�ساد ) فطوعت له نف�سه قتل 

اأخيه فقتله فاأ�سبح من اخلا�سرين(املائدة/30.
كلمة)طوعت( بالت�سديد تفيد اأن النف�س اإذا هيمنت عليها او ا�ستعبدتها ميول عمياء 
م�ستحكمة تعمي الأب�سار ومتيت ال�سمائر لتجعل كل جرمية امرا �سهال قريبا وهكذا 

كانت هذه امل�سكلة النف�سية الجتماعية �سببا يف اأول جرمية ب�سعة يف الن�سانية.
درو�س اجتماعية واخالقية:

ان احلوادث واملواقف التي يذكرها القراآن الكرمي هي درو�س على الإن�سان اأن ي�ستفيد 
منها، وميكن اأن ن�ست�سف من الدرو�س ما يلي:

1� كثريا ما ينال املجرم بع�س جزائه بعد اجلرمية مبا�سرة �سواء بالندم الذي يعي�سه 
بعد هدوء عوا�سفه النفعالية ال�سلوكية وروؤية اأخيه جثة ل يدر ما يفعل بها حتى تعلم 
من غراب غرابا ميتا وهو لي�س اأخاه ومل يقتله، فلم يرتكه حتى حفر له وواراه، فقال: 
)يا ويلتي اأعجزت اأن اأكون مثل هذا الغراب فاأوارى �سوءة اأخي فاأ�سبح من النادمني(

املائدة/31.
2� الت�سريع العدل يف القتل للقاتل حفظا حلياة الأفراد واجلماعة، �سمانة لالأمن الفردي 
والجتماعي ففي الق�سا�س حياة لأن قتل فرد كقتل اجلماعة وكذا الإحياء.)... من قتل 
نف�سا بغري نف�س اأو ف�ساد يف الأر�س فكاأمنا قتل النا�س جميعا. ومن اأحياها فكاأمنا اأحيا 

النا�س جميعا( املائدة/32 . 
3� يتحمل كل من ن�سر عادة ذميمة اأو �سن �سلوكا منحرفا يف احلياة النف�سية والجتماعية 

وزر كل من يقلده من بعد ذلك. 
4� ت�سريع دفن جثمان امليت ل�سرته وحلماية النا�س اأي�سا.

5� وجوب الرتبية النف�سية الجتماعية لكل ان�سان يف �سبط انفعالته ال�سلبية واملتطرفة 
واأهمية توجيه امليول لت�سري باجتاه اخلري ل�سالح الفرد واجلماعة وميثل اجلانب الوقائي 
يف التن�سئة ال�سليمة حماية من الوقوع اأ�سال يف حبائل امل�سكالت، يتجلى ذلك بو�سوح 
يف جمرى احلوار)امنا يتقبل اهلل من املتقني(، )اين اأخاف اهلل رب العاملني(، )وذلك 
جزاء الظاملني(... وهي ثمرات تربية روحية خلقية تقوم على تقوى اهلل، حمبته، خوفه..

احرتام حقوق الآخرين، البعد لأنه ظلمات نف�سية، روحية، اجتماعية. 
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القلب  ق�شوة  من  ميتلكون   الأغلب على  الآباء  كان  كيف  يعجب  كلنا 
قيد  على  وهنيّ  دفنهن  اأو  ال�شغات  بناتهم  قتل  على  يقدمون  عندما 

احلياة يف ع�شر اجلاهلية
حيثياته  بكل  نظاما  يقلب  اأن  ق�شة  مدة  يف  الإ�شالم  ا�شتطاع  وكيف 
يخ�سيّ  ما  �شيما  وال�شيا�شية  والنف�شية  والإقت�شادية  الجتماعية 
التي  ة  الدابيّ من  اأهون  احلالت  بع�س  يف  كانت  التي  املراأة  مو�شوعة 

متتطى.
اأن  وكيف  املراأة  حّق  يف  مدنية  اأنظمة  من  ال�سالم  به  جاء  ما  ُجلَّ  طرح  �سنحاول 
ترقى  ل  موؤ�س�ساتي  نظام  املدين يف  املجتمع  دعائم حقوق  اأر�سى  من  اأول  ال�سالم 
ت�سمية منظمات جمتمع مدين  تاأخذ  التي  الدولية  املنظمات  تّدعيه  ما  اإليه معظم 
املراأة،  وحرية  )حقوق  يف  �سعارات  من  ترفعه  وما  الن�سان،  حقوق  منظمات  او 
تدعيه يف  ما  املراأة )ح�سب  لإنقاذ  اإل   لقيامها  والتي ل جتد مربرات  وامل�ساواة(، 
كثري من الحيان( من ال�سطهاد والعنف وهدر احلقوق، وكثريا ما ت�سع ال�سالم يف 

اأوائل من ميار�س هذه التجاوزات �سد املراأة، ل حّبا باملراأة امل�سلمة وبحثا عن �سبل 
لإ�سعادها بل العك�س، ت�سامنا ومنا�سرة للحملة ال�سعواء التي تقودها عنا�سر تّدعي  
التح�سر �سد ال�سالم وتعاليمه ال�سمحاء من جانب، واإثارة حفيظة املراأة امل�سلمة 

ودعوتها للتمرد واخلروج عن م�سار الدين احلنيف بو�سائل اإغراء خمتلفة .
اأو دكاكني  اإيفادات  اأو  دورات  تقيم  الإ�سالم،  الدينية يف �سدر  املوؤ�س�سة  تكن     مل 
واأهم  والتثقيف  للتنوير  م�سدرا  امل�سجد  كان  بل  املدنية،  منظومتها  لتطبق  وهمّية 
الذي  ال�سرعي  )تداول ومتثل( احلكم  واأ�ساليبها يف  اأمناطها  تبّث  اإعالمية  و�سيلة 
�سرعان ما ياأخذ دوره يف التطبيق ب�ستى �سروب احلياة، وكانت اأول وم�سة نور ثاقبة 
غريت منطًا وح�سيًا كان ميار�س اإبان عهد اجلاهلية، األ وهو عملية )الواأد( اإذ اأرجع 
”القرطبي“ اأ�سباب الواأد خل�سلتني: ”اإحداهما اأنهم كانوا يقولون اإن املالئكة بنات 
بي  ، فاأحلقوا البنات به، والثانية اإّما خمافة احلاجة والإمالق واإما خوفًا من ال�سرَ اهلّلِ

وال�سرتقاق“.
  وذكر غريه اأن �سنني �سديدة كانت تنزل بالنا�س تكون قا�سية على اأكرثهم، �سيما 

• الدكتورة حنان العبيدي/جامعة بغداد
مركز الدرا�سات الرتبوية والأبحاث النف�سية

 العز اأعلى واأرقى مرات عليه واآله و�سلم سلى ا مد ت املراأة يف نهاية عهد الر�سوبل
والوقار، و يكن ما جا يف �سورة الن�سا ال ناما د�ستوريا وس فيه اال عز وجل اأف�سل 
 وترتي العقلية والنف�سية والجتماعية ومتهااملراأة يف من يف التعامل م اوالأ الأ�سالي

م�ستحقاتها يف احلياة

الدكتورة حنان العبيدي/جامعة بغداد •

ما زلنا نئد البنات
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الفقراء منهم، فياأكلون ”العلهز“ وهو الوبر بالدم، وذلك من �سدة اجلوع. فهذا 
الفقر وهذه الفاقة وذلك الإمالق، كّل ذلك حملهم على واأد البنات للتخفيف من 
فتلحق  اآخر،  جانب  من  ب�سببه  الغواية  يف  الوقوع  وحذر  جانب  من  املعي�سة  اأعباء 

ة باأهل البنت وبع�سريتها وقبيلتها.  برَّ ال�ُسّ
  وجاء اأي�سًا اأن من جملة اأ�سباب الواأد وجود نق�س يف املووؤودة اأو مر�س اأو قبح، 
كاأن تكون زرقاء اأو �سيماء اأو بر�ساء اأو ك�سحاء وًامثال ذلك، وهي من ال�سفات التي 
ال�سفة،  على هذه  كانت  البنات من  من  يئدون  فكانوا  العرب،  منها  يت�ساءم  كان 
للواأد  ابنتها  تهيىء  باأن  لالأم  يقولون  كانوا  انهم  اذ  عليها،  تكّن  مل  من  ومي�سكون 
قد  يكون  حفرة  اإىل  اأبوها  اأخذها  وطّيبت،  زّينت  فاإذا  وتزيينها،  بتطييبها  وذلك 
بالأر�س،  احلفرة  ت�ستوي  حتى  الرتاب  عليها  ويهيل  فيها،  فيدفعها  احتفرها، 
وبع�سهم كان يغرقها، اأو يقوم بذبحها، ليتخل�س بهذه الطرق منها وبع�س الآباء 
كان اإذا ولدت له بنت، فاأراد اأن ي�ستحييها األب�سها جبة من �سوف اأو �سعر ترعى له 
الإبل والغنم يف البادية، واإن اراد قتلها تركها حتى اإذا كانت �سدا�سية فيقول لأمها: 
طّيبيها وزّينيها حتى ياتي بها البئر، فيقول لها انظري فيها ثم يدفعها من خلفها 

ويهيل عليها الرتاب.
ت�ساوؤل  قتلت(   ذنب  باي  �سئلت  املوؤودة  )واإذا  الكرمية  الآية  نزول  جاء  حتى     
ا�ستنكاري لي�سدر من خالله اأهم الأوامر الق�سائية التي اأوقفت اأب�سع ال�سور يف 
ا�ستباحة وجود النثى اأّيا كان انتماوؤها او ميزتها، فاوقفت هذه املمار�سة وحظيت 
النثى باول واهب حق لها يف احلياة، وجاءت بعد ذلك وبا�سلوب تدريجي ين�سجم 
مع �سيكولوجية املجتمع اآنذاك توايل املكت�سبات وامل�ستحقات، حتى بلغت املراأة يف 
العز  واأرقى مراتب  و�سلم(اأعلى  واآله  الر�سول حممد )�سلى اهلل عليه  نهاية عهد 
والوقار، ومل يكن ما جاء يف �سورة )الن�ساء( ال نظاما د�ستوريا و�سع فيه اخلالق 
)العقلية  منظومتها  يف  املراأة  مع  التعامل  يف  والأمناط  الأ�ساليب  اف�سل  وجل  عّز 

والنف�سية والجتماعية( وترتيب م�ستحقاتها يف احلياة .
   ولكن كثريا ما يتبادر اىل اأذهاننا �سوؤال يطرق بوابة العقل باحلاح، هل توقفت 
عملية واأد البنات فعال؟؟ وهل ميكن لالن�سان وبعد اكرث من اأربعة ع�سر قرنا على 
هذا التحرمي ان ميار�س عملية الواأد هذه ب�سورته الفعلية املبا�سرة او غري املبا�سرة 
�سد الأنثى؟ وكم من املمار�سات اجلاهلية ما زالت قلوبنا معّلقة بها ومنار�سها يف 

�سور قد تبدو اأكرث متييزا �سد النثى؟
�سنحاول الجابة عن هذه ال�سئلة يف جمموعة حلقات وننطلق يف البدء من تكّون 

دُهْم بالأنثى( ..؟؟؟ ررَ اأحرَ الأنثى يف رحم الم يف عر�س الآية الكرمية )واإذا ُب�س



الإمام اأبو جعفر حممد بن علّي اجلواد )عليهما ال�سالم( هو التا�سع من الأئمة 
املع�سومني )عليهم ال�سالم( التّفْت حول عملية اغتياله من قبل احلاكم العبا�سي 

)املعت�سم( الأقاويل املتعّددة يف املنّفذ املبا�سر لعملّية الغتيال املفجعة.
كما هو ديدن احلّكام العبا�سّيني حينما يتح�س�سون بخطر اإمام زمانهم على 
منا�سبهم وحكومتهم فيلجئون اىل مراقبته و�سّل حركته الجتماعية والعلمية 
ونه�سته الت�سحيحية يف اأّمة جّده الر�سول الأكرم )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم( 
واحلوؤول بينه وبني اأتباعه ومريديه، ي�ستدعونه اىل بلد اخلالفة ويحجرون عليه 
بالإقامة اجلربية ليكون على مراأى وم�سمع من عيون واآذان جوا�سي�س ال�سلطة 
احلاكمة، وهكذا فعل املعت�سم مع الإمام اجلواد )عليه ال�سالم( حينما اأح�ّس 
بخطر حتركاته )عليه ال�سالم( يف املدينة املنّورة، اأمر بجلبه اىل بغداد عا�سمة 

احلكومة العبا�سية اآنذاك.
دوافع الغتيال:

اإّن الروايات التي بني اأيدينا تبنّي اأ�سبابًا كثرية جعلْت املعت�سم ياأمر بت�سفية 
الإمام )عليه ال�سالم( واأهّمها �سببان هما:

اأوًل: و�ساية اأبي دوؤاد الإيادي � قا�سي الق�ساة املعروف، وهو من النا�سبني العداء 
لآل البيت الأطهار )عليهم ال�سالم( والذي كان ي�سيطر على املعت�سم وقراراته 
و�سيا�سته � بعدما خ�سئ واندحر حينما اأجل�سه املعت�سم قبالة الإمام )عليه 
ال�سالم( يف بيان حّد ال�سارق، فازداد حنقًا وحقدًا وراح يو�سي ويوؤّلب املعت�سم  

على الإمام فاندفع اإىل اغتياله )عليه ال�سالم(. 
ثانيًا: التقارير والأخبار التي كانت ترد املعت�سم من التفاف اجلماهري حول 
الإمام )عليه ال�سالم(، اإىل غري ذلك من �سفاته التي عّجت بذكرها الأندية 
واملحافل، مّما دفع املعت�سم على القيام باغتياله، هذه اأهّم الأ�سباب التي دفعت 

احلكومة العبا�سية اإىل اقرتاف هذه اجلرمية النكراء.
كذلك تعّددت الروايات لطريقة الغتيال واملنّفذ املبا�سر لهذا الفعل ال�سنيع، وهو 
اأمٌر طبيعي يف ظّل حكومات اجلور والتع�ّسف والإرهاب، وتت�سّدر هذه الروايات 

روايتان هما:
الأوىل: انظر تف�سري العّيا�سي ج 1�س320 وبحار الأنوار ج 12�س99 والربهان 
ج1�س471، اأّن املعت�سم اأوعز اإىل بع�س كّتاب وزرائه باأن يدعو الإمام اإىل منزله، 
ويد�ّسوا اإليه ال�سّم، فدعوه اإلّ اأّن الإمام )عليه ال�سالم( اعتذر من احل�سور يف 
جمل�سهم، واأ�سّر عليه الكّتاب باحل�سور لأجل الترّبك بزيارته لهم، واأ�سافوا اأّن 
اأحد الوزراء اأحّب لقاءه، ومل يجد )عليه ال�سالم( بّدًا من اإجابته ف�سار اإليه، وملّا 
تناول الطعام اأح�ّس بال�سّم فدعا بدابته للخروج من املنزل ف�ساأله �ساحب املنزل 

اأن يقيم عنده فقال )عليه ال�سالم(: خروجي من دارك خري لك.
اأّن املعت�سم  الثانية: كما يف نزهة اجللي�س ج2�س111 واملناقب ج4�س391، 
اأغرى بنت اأخيه اأّم الف�سل زوجة الإمام )عليه ال�سالم( بالأموال، وكانت واجدة 

عليه لأنه تزّوج عليها اأّم الإمام الهادي )عليه ال�سالم(، فد�ّست اإليه ال�سّم.
الروايات،  اأرجح  على  القعدة  ذي  اآخر  يف  ال�سالم(  )عليه  ا�ست�سهاده  وكان 

فال�سالم عليه يوم ُولد ويوم ا�ست�سهد ويوم ُيبعث حّيًا.

َم�������ن اغ����ت����ال 
 الإمام اجلواد

   عبد الرحمن الالمي

ان ال�سال اأو من اأر�سى دعائم حقوق 
مو�س�ساتي ل   ان املد يف   املجتم
املنمات  عيه  تد ما  معم  اإليه  ترقى 
منمات  ت�سمية   تاأ التي  الدولية 
حقوق  منمات  اأو   مد  تم

الإن�سان
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• �سعر: 
د. عبد العزيز �سبني

يا َكْرُب
• طالب عبا�س الظاهر

عندما تفكر النخب يف املجتمعات ب�سكل عام ويف العراق الآن على وجه 
اخل�سو�س �سواًء كانت تلك النخب رجالت الدين اأو قادة  فكر اأو �سيا�سة 
باإخال�س  بعد حتليها  تتكاتف جهودهم من  ، كي  املثقفني  اأومن عموم 
النوايا و�سواب امل�سعى يف �سبيل اهلل والوطن ، فاإنهم ل بد اأن يجدوا – 
رغم كل ال�سعوبات –اهتداًء اإىل الو�سائل الكفيلة بتطويق الأزمة ، ورفع 

فتيل الحتقانات التي تع�سف بالوطن والإن�سان.
اأزمات  هكذا  من  اجلريح  البلد  اإنقاذ  اأجل  من  العمل اجلدي  ثم  ومن 
تطّرح به ،وتنخر يف اإن�سانه املمتحن ،جراء ا�ستمرار ثقافة املوت مبخلفات 
احلقبة املا�سية ، وت�سكيلها عقبات م�ستع�سية يف طريق التغيري اجلديد ، 
وحاجز بوجه منو الثقافة احلقيقية ، وذلك باإيجاد بدائل منا�سبة ملقاومة 
مثل تلك الآثار التدمريية ، وحماولة بعث واقع ثقايف بديل واأ�سيل ،يوؤمن 
الإن�سان واحلياة ، مبفردات احلرية  بل كل غايات   ، والإن�سان  باحلياة 
الإلغاء  املوت وتفرعاتها يف  ثقافة  اأ�سكال  ،ونبذ كل  والتعددية  وال�سالم 
وامل�سادرة والأحادية ، وثقافة احلوار بلغة الدم ملا متثله الثقافة-كما 
اإعادة �سياغة  � من دور جوهري ، وتاأثري حا�سم يف  ل يخفى على احد 
منظومة الوعي اجلمعي للجماهري ، وو�سف العالجات الالزمة واحللول 

املمكنة.
بيد اإن ذلك ل يتم اإل من خالل درا�سة الواقع بدقة ومو�سوعية والبحث 
يف الأ�سباب واخلو�س يف جذور املع�سالت ، والتفتي�س بني خبايا الواقع 
ثقافيًا ،لختيار املركب الذي ي�ستوعب اجلميع وي�ستوعبونه بي�سر ،ليكون 
قادرًا على التفاعل اليجابي مع اأي و�سع متاأزم لتغيري اجتاهاته �سوب 
اليجابية يف الطرح والتلقي واحلوار يف اإيجاد احللول..على اإن جناح اأي 

طرح اأو منهج لذلك املركب الثقايف يتوقف على اأمرين متالزمني هما:
اأول: قدرة املنهج على اخرتاق �سعوبات ..بل مع�سالت الواقع الراهن.

وبالطبع فان مثل تلك القوة اأو القدرة تكمن يف مدى اأ�سالتها وانبثاقها من 
اأر�سية واقعها ، ومن التمهيد لها بخلق ال�ستعدادات الأولية وال�سرورية 
يف املجتمع ، وا�ستغالل املناخات املنا�سبة ، وتنمية ال�ستجابات وت�سجيعها 
، بقراءة متطلباتها النف�سية والجتماعية ، ل�سمان التفاعل ال�سريع مع 

اأطروحاتها اجلديدة و�سميمية منهجها القومي.
ثانيًا: تفاعل املجتمع وقدرته الذاتية على ا�ستيعاب م�سمون ذلك املركب 
الثقايف ، وتاأثره به بال�ستجابة ال�سريعة ، اأي اإن الأمر باخت�سار �سديد 
يتوقف على عاملي قوة املنهج على اخرتاق الواقع ، وقدرة فهم املجتمع 
والتمثل ال�سحيح بال�ستيعاب الدقيق ،املتاأتي من ا�ستعداد اجلماهري على 

التفاعل مع اأطروحات نخبها كقادة الدين وال�سيا�سة والثقافة والفكر.
على  ،يعتمد  جديدة   ثقافية  اأطروحات  اأي  جناح  باأن  عرفنا  ما  واإذا 
اإمكانياتها الذاتية  ،وتتحمل هي وحدها بالدرجة الأ�سا�س النتائج ،وتقع 
على عاتقها اأ�سباب الف�سل اأو النجاح ،وان كان هناك م�سوؤولية للمجتمع 
مبقداٍر ما ،فان العك�س �سحيح اأي�سا ، فرمبا كان املنهج �سحيحًا ل غبار 
عليه ،لكن اخلطاأ يف اآلية التطبيق له اأو العك�س ،اإل اإن الإخفاق يف عدم 
ا�ستجابة اجلماهري غالبًا ما يحيلها اإىل خارج م�سوؤوليتها ،ول�سان حالها 
ي�سرخ حمتجًا ومربرًا الف�سل:اإن واجبها كان العمل ولي�س من م�سوؤوليتها 

اإدراك النجاح

َي���َا ك���ْرُب اأَْف���ِر����ُس يف َث����راِك الأْزُم��َن��ا

�����ُة ���ٌة ُع�����ْذريَّ ِم������ْن ُك������لِّ َف��������ْرٍع ق�������شَّ

وَت����ق����وَل ف��ي��ِك ق�����ش��ي��دًة حَم��ُب��وك��ًة

• • •                                           

ُحروَفها راأي����ُت  ق���ْد  َك����ْرٍب  اأْر������سَ  ي��ا 

ًدا اأْح���َب���ْب���ُت اأط���ي���اَر ال�����ش��ه��ادِة ُغ�����رَّ

وث���ُم���وده���ا ب���ع���اده���ا  َك����ف����ْرُت  اإينِّ 

• • •                                           

ًة ْي�������ُت اأن���ف���ا����َس اْغ����رِتاب����ي َع�����رْبَ روَّ

���َرًج���ا َْ ْل���ُت ي��ا ق����دَر ال��ِب�����ش��ارِة��� اأمَّ

لَنا ���ش��َرَح��ْت  الأىُل  امل��الئ��ك��ِة  اأر�����سُ 

الَغوا َْلماُء  ْم�ِس  بال�شَّ ح��ْت  َط��وَّ ق��ْد 

اخَل������وُف ط�����اردين وم���ا م��ل��ك��ْت ي��دي

��ْب��َت��ُه اأْخ�����شَ دٍم  ِم����ْن  ط��ري��ُق��َك  ه���ذا 

َق�شيدًة ه�����واَك  يف  املُ�����ش��اِف��ُر  واأن�����ا 

َه����َووا ق����ْد  ِب���َب���اب���َك  اأرى  ال���ع���امَلِ���نَي 

َنا اأْغ�شُ ��َة  ��ح��يَّ ال��تَّ اأُْه���دي���ِك  و  ا  ُغ����رْبً

��زَن��ا حَتْ اأْن  ال����َوَل  َع��ْه��ِد  على  َح��َل��َف��ْت 

الأْل�ُشَنا ه���واِك  يف  اأْع��َي��ْت  ��ِق  ِب��ال��ِع�����شْ

���ن���ا �������ش���وب���ًة ب���دم���ائ���ه���ا م���َت���َي���قِّ

ُم�ْشَتْهِجَنا ُغ��روب��ه��ا  ��ْم��َت  ���شَ وك��ِرْه��ُت 

موؤمَنا ُت���راب���َك  ِم���ْن  َع���ْرًف���ا  ون�����ش��ْرُت 

��َف ُم��وِق��َن��ا َي��ْع��ق��وُب اأْج���راه���ا ِل��ُي��و���شُ

وت�َشْو�شَنا ��م��وَخ��ُه  ���شُ ��َت��ظ��لَّ  ا���شْ ِف��ي��َك 

��َن��ا ���ا يف ال��ك��رام��ِة َب��يِّ الإِمي������اَن َدْر����شً

َم��ْوِط��َن��ا ��ْي��ًن��ا  ُح�����شَ اإلَّ  ����ْد  جَتِ مَلْ  ��ي  ���شِ

َم��اأَْم��َن��ا ��َك  َغ����َْ ِج���َن���اِن َط��فِّ اأْل����َق  مَلْ 

َن���ا ���دَّ ِه ق����ْد ����شَ ���ش��َع��ًف��ا ِب���ق���ام���ِة م������دِّ

واأْح�َشَنا ال��ُه��ي��اُم  ��َف��ُر  ال�����شَّ اأْع�����َذَب  م��ا 

َم�ْشَكَنا ف������وؤاِدَي  يف  ��َك  ُح��بَّ واأَق���ْم���ُت 



�ٍد    ل�شييّ باخل�شوع  اأ�شعى  جئ�ُت  ل�قد 
وزم�����زٌم    احلطيم  فيه  ف��ت  ��رِّ ���شُ وم�����ن 
اأم��ان��ٌة      ال��ع��ت��ي��ق  للب�ي�ت  ه�����و  وَم�����ن 
م��شليّمًا     ف�����ُت  وق����� اأن  مليّ���ا  ف�����ُت  ت�����ش��ريّ
حائرًا   العقل  ي�رتك  �شريحًا  راأي���ُت 
م�����ن ك���ليّ وجهٍة   اُر  حت��ي��ط ب��ه ال�������زويّ
ٍة   �شديّ ك�����ليّ  يف  ال��غ��وث  وْه���و  وت��دع��وه 
�خ�����رًا ورف��ع��ًة   ًا وف���� ل��ق��د اأدرك�����ْت ع����زيّ
م   مناَلُه ال�حجيُج  ن�����ال  م�ا  ف�����واهلِل 
الهدى   ع��َل��ُم  ال���ورى  م��وىل  بها  وق���ال 
ب��ع��د قتلِه   ق���ربه  ط�����و���ٍس  ب����� ��ي  م�����ييّ �� ���شَ
ذن�َب�ُه   ي��ع��دل  ك���ان  ل��و  زارُه  ف��م���َ��ن 
ف�����ران ال���ذن���وب وحم��ِوه��ا   ي��ف��وز ب��غ�����
ٌد   ال���زك���ييّ حمميّ ال��ع��ل��م  ب�����اق�����ر  ك�����ذا 
راغ���دًا   ال�خ�لد  ��ة  ج��نيّ يف  �شُندخله 
ال��وف�����ييّ بقوله   ال��ر���ش��ا، وْه���و  وق���ال 
َل��ُه   ��ًة  �������ي ���ش�����ام�����ٌن ج��نيّ ع��ل��ى اهلل اإنيّ
ت   �ش تاأ�شيّ منهم  الفردو�س  ة  نعم،جنيّ

ج�ه�اِت  وك�������ليّ  ط�����و���ٌس  ب���ه  اأن�����ارت 
ًا ِم��ن��ى ع��رف�����اِت  ون�����ال�����ت ب�����ه ع�����زيّ
�ش�ف�اِت  ب��ك�����ليّ  م��ع��ن��اه  وب�����اط��������ُن 
ال�عت�ب�اِت  اأب�����واب�����ه  م���ن  ��ل��ت  وق��بيّ
من�تَه�باِت  �ب�����اب  الأل���� ذي  واأف���ك���اَر 
منفِج�ع�اِت  ��ي��ب  ال��نِّ ح��ن��نَي  ح�����نيّ  ت�����
وت�����رج�����وه ل�����ل��دن��ي��ا وي�������وِم وف�����اِة 
وف�������ازت ب�����اأج�����ٍر ع����ايِل ال���درج���اِت 
َح�َشناِت  ع��������ش��اَرُه��م  ِم�� اأدرك�������وا  ول 
الثفناِت ذو  ال��ن��ح��ل  ي�����ر  اأم����� ع�����ل��يٌّ 
الغ�ُرباِت  ل�����دى  ه����اروٍن  اب���ن  ب�����ش��ميّ 
والقَطراِت  والأم��ط��ار  الأر����س  َث��رى 
ح�شناِت  وذا  ف�������وٍز،  ذا  وي�����رج�����ع 
باللهجاِت  ال�����ش��دق  ذو  ف��شادق�هم 
ك�����ن ف�����ي��ه��ا اأف���خ���ر ال��ُغ��رف��اِت  ���ش�� وي�����
ِع�داِت  ُخ��ْل��َف  ال��ق��وم  ك��رمَي  وحا�شا 
وُي���وؤَم�������ن ي����وَم احل�����ش��ر ِم���ن ع���راِت 
و���ش�����ارت ِج��ن��اُن اخُل��ل��د م���زدِه���راِت

هو الغوث يف 
ٍة   ك�ليّ �شديّ

• �سعر: احلاّج يو�سف بو علي  

ق�سيدة بحق المام علي بن مو�سى الر�سا )عليه ال�سالم(
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•اإعداد: حيدر مرت�سى

قاد اأمريكي متخ�س�س يف جمال 
علوم الكمبيوتر يدعى نيكول�س 

جنروبونتي اجتاها جديدا يف عامل 
الكتب املطبوعة واللكرتونية، حيث 

تنباأ بان ع�سر الكتب املطبوعة 
�سارف على النتهاء يف ظل انت�سار 

ظاهرة الكتب الإلكرتونية .
جاءت ت�سريحات جنروبونتي خالل 

موؤمتر "تكنوموي" والذي اعرب 
خالله عن توقعاته اأن ي�سبح الكتاب الورقي جمرد ذكرى يف غ�سون خم�س 
�سنوات. وبالرغم من كون هذا التنبوؤ مبالغ فيه بع�س ال�سيء، اإل انه ل �سك 
اأن الكتب الورقية تتعر�س يف هذه الأونة ل�سغوط متزايدة ل�سيما بعد طرح 

جهاز الكمبيوتر اللوحي اجلديد "اأي باد" من �سركة اأبل لالإليكرتونيات 
املزود بخا�سية عر�س الكتب الإليكرتونية. وجذبت هذه اخلا�سية 

اهتمام امل�ستخدمني اإىل جهاز اأي باد وكذلك اإىل اأجهزة قارئات الكتب 
الإلكرتونية الأخرى.

وتعك�س حركة البيع على موقع اأمازون املتخ�س�س يف بيع الكتب عرب النرتنت 
طبيعة املرحلة املقبلة، حيث زادت مبيعات املوقع من الكتب الإليكرتونية 
املخ�س�سة لقارئ الكتب "كيندل" خالل الربع الثاين من العام اجلاري 

يف الوليات املتحدة بن�سبة 43 باملئة مقارنة بالكتب املطبوعة ذات الأغلفة 
ال�سلبة. ويتوقع جيف بيزو�س رئي�س �سركة اأمازون اأن تفوق مبيعات الكتب 

الإليكرتونية نظرياتها املطبوعة خالل �سيف العام املقبل.

ال�سرعة: الإنرتنت اإك�سبلورر 8 بطيء و�سعيف وطبقا لفحو�سات واختبارات 
�سن�سبايدر التي متت منذ فرتة، اأنه ي�ستغرق فرتة اأطول �ستة مرات تقريبا 
لينهي فحو�سات �سن �سبايدر حول اجلافا �سكريبت كما هو احلال لنظريه 
املناف�س فايرفوك�س 3،6. لكنه مل يعد بهذا البطء بعد الآن، فالفحو�سات 

التي متت على اإنرتنت اإك�سبلورر 9 اأو�سحت اأنه اأ�سبح الآن اأ�سرع من 
الفايرفوك�س..

�سكل اأف�سل: يحتوي الإنرتنت اإك�سبلورر على واجهة اأكرث اأناقة وجماًل 
ين�سحب اإىل اأ�سفل بينما توجد كافة التبويبات اخلا�سة باملهام بالأعلى، كما 

اختفت معظم الأزرار والقوائم واأدوات ال�سبط.
اإنذارات: الإنرتنت اإك�سبلورر 9 يتمتع مبيزة لطيفة وفريدة حتذرك ب�سكل 

تلقائي عن طريق ر�سالة مفاجئة حني تت�سبب تلك الإ�سافات يف زيادة 
العبء الزمني على املت�سفح ووقت الت�سفح.يتحد مع ويندوز 7: اإذا كنت 

من م�ستخدمي الويندوز7 ف�سوف جتد عدة مزايا مفيدة �سممت خ�سي�سا 
من اأجل نظام الت�سغيل ويندوز7. حيث ميكنك اأن حتدد موقعًا اإليكرتونيًا 

وتل�سقه ب�سريط املهام حتى تقوم باإطالقه فيما بعد ب�سهولة.�سريط عناوين 
مزدوج: مل ياأخذ الإنرتنت اإك�سبلورر 9 فقط ال�سكل من مت�سفح الكروم 

واإمنا ا�ستعان بابتكار اآخر وهو اأن يقوم 
�سريط العناوين باأداء مهمة مزدوجة 
حيث يعمل اأي�سا ك�سندوق بحث، لذا 

فبا�ستطاعتك اإما اأن تكتب عنوان املوقع 
الذي ترغب فيه اأو تكتب فقط بع�س 

كلمات البحث.

بعد اأن غزت تكنولوجيا الأبعاد 
الثالثية اأجهزة التلفاز احلديثة، 

يعر�س اأكرب معر�س لتقنيات 
الت�سوير يف العامل مبدينة كولونيا 

الأملانية كامريات ت�سوير مزودة 
بهذه التقنية، اإ�سافة اإىل العديد 

من البتكارات الأخرى.
يقول كري�ستيان مولر-ريكر، املدير 
التنفيذي لرابطة �سركات الت�سوير 

باأملانيا، اأن ال�سور التي يتم التقاطها عن طريق هذه الكامريات "يراها 
الناظر ب�سكل جم�سم"، �سواء على �سا�سة جهاز الكمبيوتر، اأو من خالل اإطار 

�سور رقمي، اأو حتى على جهاز تلفاز مزود بتقنية الأبعاد الثالثية. وتوجد 
اأي�سًا طابعات مُيكنها اأن تطبع ال�سور لتبدو وكاأنها ثالثية الأبعاد.

وحمور اهتمام املعر�س هذا العام هي الكامريات ذات الوظائف املتعددة، 
التي تلقى اإقباًل وا�سعًا لدى امل�ستهلكني، مثل الكامريات الرقمية اخلفيفة 

�سغرية احلجم، التي ميكن حملها ب�سهولة، وحتتوي على وظائف اأخرى 
مثل تقنية GPS لتحديد املواقع عن طريق الأقمار ال�سناعية، مما ي�سمح 
للكامريا بتخزين مكان التقاط ال�سورة بجانب املعلومات الأخرى كالتاريخ 

والوقت. وحتدد كامريات اأخرى ما اإذا كانت ال�سورة �ساحلة لتحميلها على 
�سبكة الإنرتنت اأم ل.

دعا الربوفي�سور �سيانغ ت�سونغ الع�سو بالأكادميية ال�سينية للهند�سة والعامل 
امل�سهور املتخ�س�س يف دود القز، اإىل التعاون مع ال�سركات من اأجل 

ال�ستفادة من اإمكانات �سوق املالب�س احلريرية لت�سنيع حرير ملون ينتجه 
دود القز املعدل وراثيا. وعرب عن اأمله يف اأن تتعاون املزيد من ال�سركات مع 

فريقه جلعل تلك املالب�س منتجات �سائعة لكل اأ�سرة.
وقال �سيانغ: "اإن املالب�س امل�سنوعة من احلرير امللّون الذي ينتجه دود 

القز املعدل وراثيا اأجمل لونًا واأنعم ملم�سًا مقارنة مع املالب�س امل�سنوعة 
من الأن�سجة الأخرى، بل اإن مرونتها اأف�سل بكثري مقارنة باحلرير 

العادي".
وقال: "اأمتنى اأن تبدى املزيد من ال�سركات من داخل ال�سني وخارجها 

اهتمامها مبنتجاتنا. واإن �سعر تلك املالب�س �سيكون مماثال تقريبا ل�سعر 
املالب�س احلريرية العادية اإذا مت اإنتاجها بكميات كبرية.

�سيانغ جنح 
بالتعاون مع فريقه 
البحثي يف تطوير 
اأول نوع من هذا 

احلرير يف العامل 
يف �سهر اآب 

اأغ�سط�س املا�سي.

انتهاء ع�شر الكتب  املطبوعة خالل 
خم�س �شنوات

خم�شة اأ�شباب ل�شتخدام مت�شفح 
 " الإنرتنت "اإك�شبلورر

�شور فوتوغرافية ثالثية 
الأبعاد

ن.. من دود القز  احلرير امللويّ
ل وراثيًا  املعديّ
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تت�سارع خطى العلوم وت�سبح متابعتها اأمرا حيويا اذا ما اأردنا التوا�سل مع باقي 
الب�سرية جمعاء  احل�سارات والمم، وال�ستفادة مما تقدمه من نتاجات تهم 
دون اقت�سار على جن�س او لون. ويف هذا املو�سوع نتجول يف نزهة ق�سرية مع ما 
يدعى مبحطة الف�ساء الدولية التي ت�سرتك فيها امم عديدة وحتاول اأن تقدم 

من خاللها منجزا جديدا يزيد من اأفق العلوم واملعرفة الب�سرية.
حمطة الف�ساء الدولية هي عبارة عن خمترب ي�سغله فريق دويل يف مدار على 
املحطة  وت�سكل  الأر���س.  كيلومرتا )240 ميال( عن �سطح كوكب  ارتفاع 390 
امل�سروع العلمي والتكنولوجي الأكرث تعقيدا على الإطالق يف تاريخ ا�ستك�ساف 

الف�ساء.
الأر����س  �سطح  ع��ن  ارتفاعها 
ي�����رتاوح م���ن 460-370ك�������م، 
ويبلغ وزنها ن�سف مليون كغم، 
يف  كم  28األ��ف  �سرعتها  وتبلغ 
الدولية  فاملحطة  لذا  ال�ساعة، 
تكمل دورة واحدة حول الأر�س 
ك��ل 90دق��ي��ق��ة وت��ك��م��ل ح��وايل 
يوميًا،  الأر����س  ح��ول  16دورة 
على  ت�سرق  ال�سم�س  اإن  وحيث 
16م��رة خالل  وتغرب  رواده���ا 
ومنعًا  ل����ذا  ال����واح����د،  ال���ي���وم 
الوقت  ح��ددوا  فقد  للت�سوي�س 
ليكون  )جرينت�س(  الو�سطي 
املحطة  م��ن  على  املعتمد  ه��و 
تغرب  وع���ن���دم���ا  ال����دول����ي����ة، 
نوافذ  تغلق  لندن  يف  ال�سم�س 

اآليا لإعطاء الرواد �سعورًا بالليل ليناموا، ومن ثم ي�ستيقظون ال�ساعة  املحطة 
ال�سابعة �سباحًا ليعملوا ع�سر �ساعات يوميًا، عدا يوم ال�سبت خم�س �ساعات. 
وهناك حمطتني اأر�سيتني للتحكم باملحطة الدولية؛ الأوىل بهيو�ستون بالوليات 

املتحدة الأمريكية والثانية مبو�سكو.
تاريخ املحطة الف�سائية: 

عر�سرَ يف مار�س 1993 مدير عام الوكالة الف�سائية الرو�سية يوري كوبتيف على 
باإن�ساء حمطة ف�سائية  "نا�سا" الأمريكية دانئيل غولدين عر�سا  مدير وكالة 
دولية. ثم اأعلن فيكتور ت�سرينومريدن رئي�س الوزراء الرو�سي واألربت غور نائب 
الرئي�س الأمريكي يف 2 �سبتمرب عام 1993 البدء يف حتقيق امل�سروع اجلديد. 
الف�سائية  املحطة   " ت�سمية  ر�سميا  املحطة  على  اأطلقت  اللحظة  تلك  ومنذ 

الدولية".
يتكون من  اأن  املفرت�س  كان من  الذي  املحطة  اإق��رار هيكل  يف عام 1996 مت 
مقطعني رو�سي واأمريكي )مب�ساركة كندا واليابان واإيطاليا والدول الأع�ساء يف 

الوكالة الف�سائية الأوروبية والربازيل(.
بداأ بناء املحطة يف 20 نوفمرب 1998 باإطالق قطاع احلمولت الوظيفي زاريا، 
وهي الوحدة الف�سائية الأوىل للمحطة الف�سائية الدولية، وفيما بعد التحمت 
به احلجرة النف�سالية الأمريكية يونيتي )عام 1998( واحلجرة النف�سالية 

الرو�سية زفيزدا )عام 2000(.

ت�ساميم  من  عن�سرين  باإي�سال  اطلنت�س  املكوك  قام   2006 �سبتمرب   9 يف 
للتحكم  ال�سم�سية، وكذلك مربدات  البطاريات  ني من  ولوحرَ الف�سائية  املحطة 
يف درجة احلرارة باحلجرة النف�سالية الأمريكية. ويف يوم 23 اأكتوبر و�سلت 
"جرموين" التي مت تركيبها  على من املكوك دي�سكفري احلجرة النف�سالية 
موؤقتا باحلجرة النف�سالية "يونيتي". ثم اأعيد تركيبها باحلجرة النف�سالية 

د�ستيني.
ال�سنوية  بالذكرى   2008 نوفمرب   20 يف  الدولية  الف�سائية  املحطة  احتفلت 
العا�سرة لتاأ�سي�سها، حيث مت اإطالق جمموعة من الأجزاء الوظائفية للمحطة 
بوا�سطة �ساروخ رو�سي من طراز "بروتون" اإىل املوقع املداري املخ�س�س لها.

يف 20 مار�س 2009 اأنهى 
طاقم املكوك دي�سكفري 
الف�ساء  يف  �سري  عملية 
ا�ستمرت ل�ست �ساعات، 
مب�ساركة اثنني من رواد 
قاموا  ال��ذي��ن  ال��ف�����س��اء 
خلاليا  األ�����واح  بتثبيت 
على  ال�سم�سية  الطاقة 
حمطة الف�ساء الدولية، 
ي�سم هذا اجلزء البالغ 
وزنه 14060 كيلوجراما 
والذي بنته �سركة بوينج 
من  زوج��ا  نا�سا  ل�سالح 
مزودة  الرقيقة  الأل��واح 
باخلاليا ال�سم�سية جلمع 

ال�سوء من ال�سم�س. 
وبهذه الجنحة اجلديدة �سيكون بو�سع املحطة توليد 124 كيلووات من الكهرباء 
روادها  عدد  �سعف  خلدمة  اإ�سافية  طاقة  على  باحل�سول  للمحطة  �ست�سمح 

حاليا.
يف 20 �سبتمرب مت التحام اأول مركبة ف�ساء يابانية غري ماأهولة مبحطة الف�ساء 
تي  ات�س  املحطة. وهي مركبة  اإىل طاقم  ال�سلع  لت�سليم 4.5 طن من  الدولية 
يف ا�سطوانية ال�سكل يبلغ طولها ع�سرة امتار وقطرها4ر4 اأمتار، تنقل املركبة 
العناية وجتهيزات  وم�ساحيق  الأغذية  املحطة  رواد  اإىل  الأوىل  املهمة  يف هذه 
يف اإطار التجارب لربنامج ياباين اأطلق عليه ا�سم �سمايلز الذي من �ساأنه اأن 
ي�سمح بتقييم تاأثري التلوث على الطبقة العليا من غالف الأر�س اجلوي. ومن 
واحدة  ملرة  ت�ستخدم   2015 عام  لغاية  فقط  منها  مناذج  �سبعة  اإنتاج  املتوقع 
حيث حترتق معظم اأجزاء املركبة لدى عودتها من حمطة الف�ساء الدولية اأثناء 

دخولها الغالف اجلوي لالأر�س.
ميكنك م�ساهدة موقع املحطة الف�سائية يف املدار مبا�سرة من هذا الرابط

http://spaceflight.nasa.gov/realdata/tracking/
 index.html

اخلارجي  الف�ساء  يف  الف�ساء  رواد  م�سري  عملية  على  الط��الع  ميكنك  كما 
لرتكيب بع�س اأجزاء املحطة 

 http://bit.ly/a7jJ5Z

حمطة الف�شاء الدولية.. نظرة عن ُقرب
ISS

Intrenational Space Statio
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 تظهر بع�س الدرا�شات اإن ال�شخ�س النباتي يعي�س عمرًا اأطول 
�س ملخاطر نق�س  ويكون اأقل عر�شة لالأمرا�س املزمنة، لكنه معرَّ

الفيتامينات واملعادن والربوتينات املوجودة يف الأطعمة واملنتجات 
احليوانية

نظام غذائي يقت�سر على تناول الفواكه واخل�سروات واحلبوب ول ي�سمل اأي 
نوع من اأنواع اللحوم، وقد اأ�سبح هذا النظام اأكرث �سعبية يف ال�سنوات الأخرية 

لأ�سباب منها: 
ن. اأ�سح واآمرَ اأن النظام الغذائي النباتي  • العديد من النا�س يعتقدون 

• اأ�سباب �سخ�سية منطلقة من احلر�س على املحافظة على الوزن املنا�سب 
للج�سم.

• اأ�سباب دينية لبع�س الأمم.
 ملاذا النظام الغذائي النباتي

النظام الغذائي النباتي يغني اجل�سم بالألياف التي من �ساأنها املحافظة 
على وزن اجل�سم الطبيعي من خالل منح الإح�سا�س بال�سبع، وتقليل خماطر 

الإ�سابة ب�سرطان القولون، والإم�ساك والبوا�سري.
وب�سبب حمتواه املنخف�س من الدهون، فهو يقلل من خطر الإ�سابة باأمرا�س 
القلب وارتفاع �سغط الدم وال�سكتة الدماغية وال�سرطان والبدانة، وميكن له 

اأن يخّف�س من احتمال تكّون ح�سى املرارة.
لكن ذلك لي�س بال�سرورة هو احلل الأمثل فبع�س العنا�سر الغذائية موجودة 

فقط يف اللحوم والبي�س ومنتجات الألبان، والنباتي الذي ل يعتمد اللحوم 
واملنتجات احليوانية �سيعاين من نق�س هذه املواد وبالتايل �ستقوده اإىل حالت 

مر�سية كفقر الدم و�سوء التغذية وحالت الإعياء والتعب.
وبهذا فاإن النباتيني بحاجة اإىل توخي احلذر وخا�سة يف اختيار جمموعة 

الأغذية وكمية ال�ستهالك الغذائي، واختيار الطعام واأ�ساليب الطهي وكمية 
الزيوت امل�ستخدمة يف الطهي، وقد يجب عليهم احل�سول على الفيتامينات 

واملكمالت الغذائية بح�سب ن�سيحة الطبيب.
بع�س الآباء يت�ساءلون ما اإذا كان النظام النباتي اآمن لالأطفال اأو املراهقني، 

فتقول بع�س التقارير اخلا�سة بهذا ال�ساأن اأنها لي�ست اآمنة فقط، بل رمبا 
مفيدًة ، فبح�سب دار�سة �سملت 5000 طفل، خل�س باحثون خاللها اأن اأتباع 

نظام غذائي نباتي منوذجي اأكرث �سحة من الوجبة الغذائية غري النباتية، 
فقط بعد التاأكد من ح�سول الأطفال على ما يكفي من الدهون لتلبية 

احتياجاتهم.
عيوب النظام الغذائي النباتي

م، فاإن معظم النباتيني �سيعانون نق�س يف  من دون اإتباع نظام غذائي منظَّ
بع�س الفيتامينات واملعادن، مثل احلديد وفيتامني B12 والزنك والكال�سيوم 

وفيتامني دي. وكذلك بع�س 
الربوتينات، لذلك ُين�سح 
فعليًا اأن تكون نباتيًا ثالث 
اأو اربعة اأيام يف الأ�سبوع، 

حيث من ال�سروري اأن تتناول 
الأطعمة احليوانية للح�سول 

على احلوام�س الأمينية 
والفيتامينات والعنا�سر التي 

تكون غري موجودة يف الأغذية 
النباتية.

يعد ختان الأطفال و�سيلة ناجحة يف مكافحة انت�سار فريو�س "اإت�س.اآي.يف" 
امل�سبب ملر�س نق�س املناعة املكت�سب )الإيدز( بني اجلن�سني املختلفني، 

ح�سب ما ذكرته درا�سة قدمها طبيب ا�سرتايل موؤخرًا.
ونقلت �سحيفة اأ�سرتاليا الطبية عن األيك�س وداك" اأن عملية اإزالة القلفة 

تعد لقاحا جراحيا �سد فريو�س ومر�س الإيدز والأمرا�س الأخرى املنقولة 
جن�سيا". واأو�سح الطبيب يف م�ست�سفى �سانت فين�سنت ب�سيدين" اأن 

الأطباء خمطئون يف التحذير من اخلتان، داعيا وزارة ال�سحة الأ�سرتالية 
اإىل دعم العملية".

واأ�ساف وداك "اأن جمموعة كبرية من الأبحاث اأظهرت اأن القلفة هي 
نقطة الدخول التي ت�سمح لفريو�س اإت�س.اآي.يف باإ�سابة الرجال اأثناء اإقامة 

عالقة جن�سية مع �سريكة م�سابة بالفريو�س".
وقال اإن "ختان الذكور ي�سري اإليه كثريون الآن باعتباره لقاحا جراحيا �سد 
جمموعة كبرية من الأمرا�س واحلالت الطبية ال�سارة على مدى العمر".

ويرى وداك اأنه" يف ظل عدم احتمالية اإنتاج لقاح للفريو�س امل�سبب لالإيدز 
يف الأعوام الع�سرين املقبلة، يتعني على ال�سلطات اأن تن�سط يف ت�سحيح 

املفاهيم ب�ساأن ختان الذكور". واأ�ساف "اإذا اأردنا منع انت�سار وباء يف فرتة 
الثالثينيات من القرن احلايل، يتعني علينا البدء يف التفكري بهذا ال�ساأن يف 
العقد احلايل من القرن". ومن بني وليات اأ�سرتاليا ال�ست، تعد كوينزلند 

الوحيدة التي تدفع مقابال ماديا لالآباء الذين يجرون عملية ختان 
لأطفالهم الذكور. وتفيد التقارير اأن اأقل من 20% من الفتيان يف اأ�سرتاليا 

يجرون عملية اخلتان حاليا، مقارنة بن�سبة 13% يف العقد املا�سي.
يذكر اأن الدين الإ�سالمي قد �سرع ب�سرورة ختان الأطفال الذكور منذ ما 

يزيد عن 1000 عام وقّدم ال�سرع تف�سريات كثرية لهذا الأمر منها اجلانب 
ال�سحي الوقائي..

   مل�س اجلروح يخفف الأمل

ختان الذكور مينع انت�شار 
الإيدز

نظام التغذية النباتية.. 
مالُه وما عليه

•اإعداد: حيدر مرت�سى

خل�ست درا�سة بريطانية حديثة اإىل اأن مل�س اجلروح اأو الأماكن التي توؤمل يف اجل�سم 
من �ساأنه اأن يخفف الأمل، قائلة اإن اللم�س هو طريقة هامة لإر�سال �سورة عن اجل�سم 

اإىل الدماغ.
 وذكر الباحثون اأي�سا اأن تخفيف الأمل  يحدث "حني يلم�س �سخ�س ما جروحنا".

 ودر�س الباحثون من معهد العلوم الع�سبية الإدراكية بجامعة لندن تاأثري مل�س الذات 
عند اأ�سخا�س مت اإ�سعارهم بالأمل بوا�سطة اختبار طلب فيه من امل�ساركني و�سع اإ�سبع 
ال�سبابة يف املاء ال�ساخن والبن�سر يف املاء البارد مما اأ�سعرهم باأن الإ�سبع الو�سطى 
�ساخنة اإىل حد الأمل ال�سديد. وطلب بعدها من امل�ساركني ال�سغط على الإ�سبع التي 

توؤملهم باأ�سابع اليد الأخرى، مما اأدى اإىل انخفا�س ال�سعور بالأمل بن�سبة %64.
 وقال الربوفي�سور 
باتريك هاغار من 

املعهد اإن اللم�س يجعل 
الدماغ ياأخذ �سورة 

اأكرث �سمولية عن 
اجل�سم.
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ثمة �سلة قوية بني الإن�سان والعتقادات الغريبة حول ارتباط ال�سفاء من الأمرا�س 
والإ�سابة بها ببع�س احليوانات، والغريب اأن هذه العتقادات قد تخ�س�س حيوانا اأو 

اأكرث وتوؤمن بطرق غريبة اأنه ميكن اأن ي�سفي الإن�سان اأو ي�سيبه باملر�س.
ففي جنوب �سرق اآ�سيا يعتقدون اأن الفئران لها قدرة عجيبة على �سفاء الأمرا�س 
اإذا ما و�سع املري�س بني جمموعة كبرية منها، ويف اأوروبا اعتقاد يجزم اأن نف�س 

احل�سان املرقط ي�سفي الأطفال من ال�سعال الديكي، وكذلك من اأوجاع واأمرا�س 
ال�سدر.

وهناك اعتقادات اأخرى غريبة حول الأ�سماك 
واخلنازير والأبقار والبط وحتى الأفاعي والعقارب... 

اإلخ، ولكن اإذا اأخذنا اأكرث احليوانات والعتقادات 
الغريبة حول �سفائها لالأمرا�س هي الكالب.

فمن العتقادات الغريبة جدًا والتي ما تزال �سائدة 
بني قبائل الهنود احلمر يف الوليات املتحدة،اعتقاد 

يقول املوؤمنون به: اإن بالإمكان �سفاء املري�س عن 
طريق نقل املر�س اإىل الكلب ثم قتل هذا الكلب 

اأو التخل�س منه، وذلك بطريقة لها طقو�س غاية 
يف الغرابة، تبداأ ب�سلوات ي�سارك فيها اأفراد 

العائلة املري�س وبح�سور طريف الق�سية )املري�س 
والكلب الذي يقع عليه الختيار لنقل املر�س اإليه(، 
ل�سرتحام الآلهة اأن ت�سمح بنقل املر�س من ج�سد 

املري�س اإىل الكلب، وبعد النتهاء من اأداء الطقو�س 
مبثل هذه الحوال يوؤخذ الكلب اإىل مكان بعيد ويرتك 

وحيدًا يف العراء.
ويعتقدون اأن املري�س �سوف ي�سفى يف هذه احلالة، 

اأما الكلب ف�سوف مير�س ثم ميوت ب�سبب املر�س الذي انتقل اإىل ج�سمه بعد تلك 
الطقو�س التي ت�ستمر لأكرث من خم�س �ساعات متوا�سلة.

ويف اأوائل القرن الع�سرين تو�سل العلماء اإىل بع�س اأنواع الأدوية التي ميكن 
بوا�سطتها عالج من ي�سابون بداء الكلب الذي ينجم عن ع�سة كلب مري�س، ولكن 
قبل اكت�ساف هذه الأدوية كان ذلك املر�س يرعب النا�س يف �ستى اأنحاء العامل؛ لأن 

امل�ساب يتعر�س حلالت �سديدة من اله�سترييا التي توؤدي به اإىل املوت، وب�سبب 
ذلك ن�ساأت جمموعة كبرية من العتقادات ال�سعبية التي ما تزال جتد من ي�سدقها 

حتى اليوم، واأحد هذه العتقادات يقول املوؤمنون به اإنه اإذا نبح الكلب يوم عيد 
امليالد وجب قتله فورًا؛ لأن ذلك معناه اأنه �سوف مير�س قبل نهاية ال�سنة، واإذا مل 

يقتل ف�سوف يعمل ع�سًا بالنا�س وي�سيبهم واحدا تلو الآخر بداء الكلب اأو ال�سعار 
كما ي�سميه املتخ�س�سون.

وكثريا ما يلجاأ النا�س اإىل قتل كالب جيدة  الف�سيلة لأنها نبحت يوم عيد امليالد، 

الأمرا�س وعالقتها باحليوانات
د. منهال جا�سم ال�سريح

وثمة اعتقاد اآخر يقول يجب قتل الكلب فورًا اإذا ع�س اأحدهم ع�سة خفيفة، وكانوا 
يوؤمنون باعتقاد غريب يقول اأن مثل هذه الع�سة لن توؤثر مطلقًا، لكن اإذا حدث واأن 

اأ�سيب باملر�س ولو بعد �سنوات فاإن ال�سخ�س �سوف مير�س وي�ساب باجلنون قبل اأن 
يع�س الآخرين وميوت.

 اآن اأ�سحاب هذا العتقاد يوؤمنون اأن للمر�س مفعوًل رجعيًا قد يطول اإىل عدة 
�سنوات، اإذ ل يكفي اأن يكون الكلب �سحيح اجل�سم وغري مري�س فال اأحد يدري ماذا 

ميكن اأن يحدث يف امل�ستقبل.
وحتى اأطباء اأيام زمان كانت لهم اآراء غريبة يف 

عالج ع�سة الكلب، والطريف اأن طرق العالج كانت 
توؤدي يف الغالب اإىل موت ال�سخ�س املعني، وكانوا 
يربرون موته بالقول اأن العالج ناجح 100% لكنه 
مات حتى يكون عربة لالآخرين الذي ل يكرتثون 

لع�سة الكالب، ومن طرقهم الغريبة للعالج 
ن�سيحتهم لل�سخ�س الذي يتعر�س لع�سة كلب اأن 

مي�سك بالكلب نف�سه ويقتلع اثنتي ع�سرة �سعرة من 
راأ�سه ومثل هذا العدد من ذيله، بالإ�سافة اإىل ثالث 

�سعرات من الظهر وثالث من البطن، وي�سع هذه 
ال�سعرات يف اإناء فيه ماء على �سرفة املنزل طول 

الليل ويف ال�سباح يجب على ال�سخ�س الذي تعر�س 
للع�س اأن ي�سرب املاء ويبتلع ال�سعرات الثالثني.

ويعتقد البع�س الآخر اأن بالإمكان اأن يقوم �سخ�س 
اآخر باإم�ساك الكلب واقتالع ال�سعرات الثالثني من 
ج�سمه بدًل من اأن يقوم بهذا العمل ال�سخ�س الذي 

تعر�س للع�س، وهناك طريقة اأخرى للعالج تقول 
ب�سرورة الإم�ساك بالكلب نف�سه ومن ثم قتله واإخراج كبده من ج�سده ثم يطبخ 

الكبد بعد غروب ال�سم�س يف نف�س اليوم ومن ثم ياأكله ال�سخ�س الذي تعر�س للع�س 
اإذا اأراد لنف�سه ال�سفاء التام، واإذا اأراد اأن ي�سمن لنف�سه اأّل ي�ساب بداء الكلب يف 

امل�ستقبل.
والغريب يف هذا الأمر ان بع�س هذه العتقادات ل زالت جتد لها �سدى يف بع�س 

الأماكن التي ن�ساأت فيها رغم هذا التطور الهائل يف العلم والذي اأثبت بالدليل 
القاطع ان ل �سحة لمثال تلك العتقادات وان العلم هو ال�سبيل الوحيد للخال�س 
من المرا�س ومنها داء الكلب الذي ي�ساب به ال�سخ�س الذي ع�سه كلب م�ساب 

بذلك الداء، وذلك مبراجعة املراكز ال�سحية واأخذ اللقاح املنا�سب بعد التاأكد من 
�سحة ال�سابة و درجتها، واحلمد هلل ان جمتمعاتنا املعا�سرة اأ�سبحت توؤمن بهذا 

المر ول تتعلق اأذهانها كثريا بالعتقادات غري ال�سحيحة وما ذلك اإل لوجود ثقافة 
مميزة و�سحيحة لديه.

غرائب املعتقدات..
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اإ�شراقة الع�شق الندي
• �سيف طالب

.......... اأ�شتميحك عذرًا يا
يا �شيدي..

يا �شيد الكلمات والندى
وعطر الربيع.. 

و�شنا احللم الو�شاء
باأمل اخلال�س

....اآه
قد طبعنا ُم�ذ وجدنا 

على هذا الن�شيان اللعني
هو ذا الإن�شان را

�شيان.. 
فما لفرق ما بينهما اإذن

• • •
اأ�شتميحك العذر ثانيًة

لأين اأخاطبك من دون قيود
دون حذر.. 

فاأرنو اإليك
بفرح طفويل غريب

ك�شباب ال�شباح
واأعدو.. يف رحاب النهار

واإ�شراقة هذا الع�شق

ون  د
خوف اأو خجل

ومن دون احرتا�س
كي تكتحل بطلعتك املقل

• • •
...............يا

يا �شيدي
يا �شيد الرتواء والنماء

 كيف التخل�س من هذا العط�س
 فرتتوي يف الروح �شنني الظماأ 

لكنها ت�شطرب يف ح�شرتك الكلمات
و�شربات الفوؤاد

واأ�شمع وجيبًا لنب�س احلروف
ويتعاىل لهاث اللغة

ويرتبك القلم
• • •

..........يا
يا �شيدي

حتام يلجمني احلياء 
اأن اأبوح عما بي من هيام

ويلفني ال�شمت .. 
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ال�سالم عليك
 يا علي بن مو�شى الر�شا
 11 ذوالقعدة ولدة المام الر�سا

عن ر�سول اهلل : "�سُتدفن ب�سعة مّني باأر�س خرا�سان ل يزورها موؤمن اإّل اأوجب اهلل عّز وجّل له 
الجّنة وحّرم ج�سده على النار" )1(.

عن الإمام علّي ÷: "�سُيقتل رجل من ِولدي باأر�س خرا�سان بال�سّم ظلمًا، ا�سمه ا�سمي، وا�سم اأبيه 
ن زاره في غربته غفر اهلل تعالى ذنوبه")2(. ا�سم ابن عمران مو�سى ÷، األ فمرَ

1- البحار: 102 / 1 / 3 و�س 2 / 4 و�س 31 / 1
2- عيون اأخبار الر�سا ÷: 2 / 259 / 17

في التاأكيد على ا�شتحباب زيارته
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