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ياأتي قوم يف اآخر الزمان يزورون قرب ابني احل�سني ، فمن زاره 
ا زار اهلل �سبحانه ، اأال ومن زار  ا زارين ،ومن زارين فكاأنمّ فكاأ نمّ

ا زار اهلل يف عر�سه. احل�سني فكاأنمّ
التهذيب 6 : 64 ، وكامل الزيارات : 741

◄عن االإمام احل�سن بن عليمّ )عليهما ال�سالم( قال: كنمّا مع اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم( اأنا وحارث االأعور 

قال : �سمعت ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله(يقول : 



لي�س عجيبا اأو غريبا اأن ي�ضهر الإن�ضان اإ�ضالمه يف كربالء املقد�ضة ويف العتبة احل�ضينية املقد�ضة على 
التحديد ملا حتمله هذه البقعة املباركة من فيو�ضات النور الإميانية والتي ت�ضرق يف كل حني على الب�ضائر 

اخلرية والعقول النرية وذوي النطف الطاهرة من اأبناء اجلن�س الب�ضري يف كل بقاع الأر�س.
اأهل بيته  اإن ق�ضية كربالء التي خط ر�ضالتها الإمام احل�ضني عليه ال�ضالم بدمه الطاهر ودماء  نعم 
واأ�ضحابه الزاكية لطاملا قادت مبجمل تفا�ضيلها البطولية واملاأ�ضاوية، اأهل الفكر اإىل درا�ضة تلك الق�ضية 
واأهدافها وما حققته لالأمة الإ�ضالمية من التوّحد والتاآلف من جهة وما حققته من ن�ضر معارف وعلوم 
واأخالق الإ�ضالم ال�ضامية بني النا�س، والتعريف بالأهداف الإ�ضالمية النبيلة التي حملتها ر�ضالة نبي 
الرحمة حممد امل�ضطفى)�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم(، وك�ضف كل اخليوط العدائية املغر�ضة التي حاولت 

ول زالت حتاول ت�ضويه �ضورة الإ�ضالم احلقيقية والنا�ضعة.
اإن ما مر لي�س جمرد  كالم على ورق اأو ادعاء دون دليل، بل حقيقة م�ضفوعة ب�ضيل ل ح�ضر له ول انقطاع 
من الأدلة والرباهني على اأن ق�ضية الإمام احل�ضني عليه هي ق�ضية الإ�ضالم اجلوهرية التي من خاللها 
تنفتح اآفاق الإميان للقلوب الطاهرة والعقول املفكرة الباحثة عن احلقيقة والرامية اإىل ال�ضري يف طرق 
ال�ضالح والكمال الإن�ضاين، ولقد حملت زيارة اأربعينية الإمام احل�ضني املا�ضية عددا من تلك الأدلة، 
وعلى راأ�ضها اإعالن كبري اأ�ضاتذة جامعة هامبورغ الأملانية )كريهارد مانكولد( اإ�ضالمه واعتناقه مذهب 

اأهل البيت عليهم ال�ضالم يف العتبة احل�ضينية املقد�ضة.
وان من بني اأهم ما تت�ضف به تلك الأدلة اأن اأ�ضحابها مل يكن الهوى اأو التاأثر العاطفي الذي حملته ماأ�ضاة 
كربالء هو ال�ضبيل اإىل اعتناقهم الإ�ضالم، بل الدليل العلمي الناه�س واملعرفة احلقيقية امل�ضتح�ضلة 
من البحث والتق�ضي، والقناعة العقلية التامة ب�ضحة تلك الأدلة الإ�ضالمية وبخا�ضة الأدلة الداعية اإىل 

اعتناق مذهب اأهل البيت )عليهم ال�ضالم(.
وهنا ل بد من جتديد الدعوة وتكرار عر�ضها على اجلميع مبختلف طوائفهم ومفاهيمهم واأعرافهم 
ال�ضالم  البيت عليهم  اأهل  اللبيب حقيقة  والباحث  امل�ضرت�ضد  الفاح�س  بعيون  يتق�ضوا  باأن  وعلومهم 
واملذهب الذي يدعون اإليه وهو املذهب الإ�ضالمي احلق الذي يدعو  اإىل ن�ضر قيم الإن�ضانية وال�ضالم 
واملحبة بني كل الب�ضر على اختالف األوانهم واأجنا�ضهم، ولي�س ما يرونه اليوم من اأفعال واأفكار دخيلة على 
الإ�ضالم اأو يقراأونه عنها يف بع�س �ضفحات التاريخ املزّيفة، من الدعوات اإىل القتل والتكفري، وغريها من 

املعتقدات واملفاهيم البعيدة كل البعد عن مبادئ الدين الإ�ضالمي احلنيف ومعتقداته.
ولعل كربالء مبا حتمله من اإرث ر�ضايل اختزل العقيدة الإ�ضالمية بكل مفرداتها ومعانيها ميكن لها ان 
تكون نقطة النطالق الأ�ضا�ضية الأ�ضوب لكل باحث عن احلق وال�ضالح الن�ضاين، الطريق المثل للو�ضول 

اىل معاين ال�ضالم ومفاهيمه ال�ضامية.
 وان الباحث يف اوراق التاريخ ليجد اأن كل من مل ينتهل من كربالء وم�ضامينها ومل يجعلها نربا�ضا له راح 
يتخبط يف افكاره وممار�ضاته حتى ان�ضلخ لي�س من ال�ضالم فقط بل ومن الن�ضانية كلها،  ويف املقابل جند 
ان كل من �ضار على هدي كربالء واأثرت يف روحه وفكره فاجعتها الأليمة و�ضل اىل اعلى القيم املعرفية 
والخالق الن�ضانية، وبالتايل فان اأعتى عوا�ضف العالم املزيف واملنحرف مل يكن لها اأدنى تاأثري يف 
معتقداته و�ضلوكياته، لأن كربالء هي احل�ضن احل�ضني والدرع الر�ضني واملالذ الأمني لكل من يريد 

الفوز بني النا�س وعند اهلل.

• بقلم:رئي�س التحرير
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من نقو�ض �سقف ال�سحن احل�سيني املقد�ض 

�ل�سيخ �لكربالئي لوفد م�سايخ �سالح �لدين و�ملو�سل:
على اأبناء ال�سعب العراقي املحافظة على روح املواطنة ونبذ التفرقة

م�سروع �سفري �حل�سني ÷
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�لعدد  - �سهر ربيع �لأول ه�

يف اللحظة التي حط بها الركب احل�ضينيي رحاله يف 
اأر�س كربالء حتولت هذه املنطقة املقفرة التي مل يكن 

لها �ضاأن �ضابقا اىل وم�ضة خالدة الوهج بفعل بركة 
القراآن التي حّلت بها، فالليايل املعدودة التي ق�ضاها 

رين يف تلك البقعة  الإمام عليه ال�ضالم مع �ضحبه حما�ضَ
ي�ضّلون هلل ويتلون القراآن، كانت اأ�ضواتهم ت�ضق الظالم 

الدام�س الذي اأحاط بهم من كل جانب )لهم دوي كدوي 
النحل مابني راكع و�ضاجد وقائم وقاعد(.

ورغم مرور 1370 عاما على تلك الأيام فاإن بركة القراآن 
ونور الإمامة التي حّلت بكربالء حّولتها اىل نبع للثقافة 

القراآنية بل ان مرقد الإمام احل�ضني عليه ال�ضالم 
حتّول بالفعل اىل مركز اإ�ضعاع للثقافة القراآنية واملبادئ 

الإ�ضالمية ال�ضمحاء. وها هي اليوم اأكاليل النجاح والفوز 
ج روؤو�س اأفواج الفتية والفتيات والكبار من  بر�ضا اهلل  تتوِّ

املوؤمنني وُهم يتخرجون تباعًا يف دورات تعليم وحفظ 
القراآن الكرمي من حتت قبة �ضيد ال�ضهداء عليه ال�ضالم. 

هذا التالزم الأبدي بني المام عليه ال�ضالم والقراآن 
الكرمي لي�س مب�ضتغَرب اإذا ما علمنا باأن هناك العديد 

ت �ضخ�ضية المام عليه ال�ضالم  من ال�ضفات التي و�ضحَّ
ولها ت�ضاُبه مع �ضفات القراآن احلكيم، فالقراآن جاء 

هدى للنا�س اىل ال�ضالم وبّينات من الهدى والفرقان. 
واحل�ضني هدى للنا�س اىل الميان، وبينات من الهدى 

والفرقان بني اأهل احلق والباطل، عندما عزم على 
حماربة الزيف والنحراف الذي تف�ّضى باأمة ال�ضالم.

والقراآن احلكيم �ضافع لقارئه وحافظه والعامل بهديه، 
واحل�ضني عليه ال�ضالم �ضافع ملن يزوره وين�ضر مظلوميته 

ويحزن عليه ملتزما نهجه وخّطه الداعي للفالح والنجاة.
والقراآن معجزة باأ�ضلوبه ومبعانيه ومبا جاء به من 

البينات، واحل�ضني معجزة براأ�ضه وَبدنه وبدمه وترابه، 
ول�ضانه الذي لهج بالقران وراأ�ضه على اأ�ضّنة الرماح.

والقراآن يبقى متجددا ل يبلى ول مُيّل بكرثة التكرار، 
واحل�ضني م�ضابه يتجدد وتتعمق معانيه، ول مُيّل بكرثة 

الذكر اإمنا يتزايد حمّبوه واأتباعه كّلما مّر الزمان.

 �حل�سني ÷ نبع
للثقافة �لقر�آنية




مدير التحرير

ما بعد زيارة �لأربعني..
اآراء وانطباعات ومقحات

�سعبة �لأعمال �ملدنية
دور مهم يف املحافظة من�ساآت العتبة احل�سينية املقد�سة

كفى و�أد� للبنات 





• دائرة العالقات والإعالم الإ�ضالمي

حمافظة  يف  ال�ضيعي  الوقف  مديرية  تتوا�ضل 
تنظيم  املت�ضمنة  ن�ضاطاتها  باإقامة  وا�ضط 
دورات دينية وتوزيع وجبات غذائية على العوائل 

الفقرية .
عدة  تنظيم  مت  انه  باملديرية  م�ضدر  واأ�ضاف 
دورات دينية يف مواد الفقه والتف�ضري والعقائد 
�ضملت  اأنها  اىل  لفتًا  دورات  ثمانية  وبواقع 
والكوت  والعزيزية  والنعمانية  احلي  اأق�ضية 

وال�ضويرة.
 واأ�ضار اىل انه مت توزيع مواد غذائية على اأكرث 
العوائل  لإطعام  املحافظة  يف  م�ضجدا   12 من 

الفقرية .
وذكر امل�ضدر اأن الوقف ال�ضيعي يف املحافظة 
ال�ضنوي  القراآين  الأ�ضبوع  يف  بفعالية  �ضارك 
الأنبياء يف  اأقيم على قاعة خامت  الثاين الذي 

ال�ضحن احل�ضيني ال�ضريف . 

جمل�س  كركوك  يف  ال�ضيعي  الوقف  مديرية  اأقامت 
لذكرى  تخليدًا  املديرية،  مبنى  يف  ح�ضيني  عزاء 
ال�ضالم(  يف حني  )عليه  احل�ضني  الإمام  ا�ضت�ضهاد 
نفذت مديرية الوقف ال�ضيعي بكربالء �ضرط الواقف 

واملت�ضمن اإقامة ال�ضعائر احل�ضينية.
واأو�ضح م�ضدر اإعالمي يف مديرية حمافظة كركوك 
اأن جمل�س العزاء ح�ضره وكالء ومعتمدو املرجعية يف 
املحافظة ووفد من مديرية الوقف ال�ضني وعدد من 
من  كبري  جمع  اإىل  اإ�ضافة  الأخرى  الدوائر  مدراء 
اأهايل حمافظة كركوك م�ضريًا اإىل اأن: املجل�س ت�ضمن 

اإلقاء كلمة لل�ضيخ بهران اإمام وخطيب ح�ضينية اأهل 
البيت يف كركوك اأكد فيها على دور الإمام احل�ضني 
)عليه ال�ضالم( يف اإ�ضالح الأمة الإ�ضالمية وت�ضحيح 

م�ضارها.
الوقف  مديرية  يف  م�ضدر  اأكد  مت�ضل  �ضعيد  على 
واملت�ضمن  الواقف  �ضرط  تنفيذ  كربالء  يف  ال�ضيعي 
اإقامة جمل�س عزاء ح�ضيني وتوزيع الطعام ملدة ع�ضرة 
اأيام خالل �ضهر حمرم احلرام لفتًا اإىل اأن املديرية 
لل�ضريعة  وفقًا  الواقفني  �ضروط  تنفيذ  على  داأبت 

الإ�ضالمية واأداًء لواجبها ال�ضرعي والقانوين.

�لوقف �ل�سيعي
 حافظتي كركو وكربالء 
يقيم جمال�ص عز�ء ح�سينّية

�إقامة ثماين دور�ت دينية 
باإ�سر�ف 

لوقف �ل�سيعي يف و��س�

بزيارة مقرات احلركة  نينوى  ال�ضيعي يف  الوقف  دي��وان  قام وفد من 
الأ�ضورية والتجمع الثقايف امل�ضيحي وجتمع ع�ضتار واملجل�س ال�ضريياين 

يف املحافظة  لتقدمي التهاين مبنا�ضبة اأعياد الإخوة امل�ضيحيني .
نينوى  يف  ال�ضيعي  الوقف  مدير  اأن  الديوان  يف  اعالمي  م�ضدر  وقال 

التهاين  ق���دم  اإدري�������س  حم��م��د 
امل�ضيحيني  لالإخوة  والتربيكات 
ال�ضيد  م��ي��الد  اأع��ي��اد  مبنا�ضبة 

امل�ضيح واأعياد راأ�س ال�ضنة.
امل�ضيحيون  الإخ����وة  ع��رب  وق��د   
و�ضرورهم  �ضعادتهم  بالغ  ع��ن 
اأن  مبينني  الطيبة  للم�ضاعر 
على  اقت�ضرت  العيد  مظاهر 
الدينية  وال�����ض��ل��وات  الطقو�س 
�ضيدة  كني�ضة  ل�ضهداء  اإج���الًل 

النجاة ولتزامنها مع ذكرى عا�ض�وراء احل�ضني )عليه ال�ضالم(.
 على �ضعيد مت�ضل زار ال�ضيد مدير الوقف ال�ضيعي يف نينوى موؤ�ض�ضة 

�ضهيد املحراب يف حمافظة اربيل.
 واأ�ضاف امل�ضدر نف�ضه ان اإدري�س التقى مبدير املوؤ�ض�ضة ال�ضيخ ب�ضري 
ك��ل��ي وب��ح��ث م��ع��ه ت��ع��زي��ز اأف���اق 
التعاون ينب اجلانبني لفتًا اإىل اإن 
ال�ضيعي يف  الوقف  ال�ضيد  مدير 
نينوى اأ�ضاد باجلهود املبذولة من 
قبل موؤ�ض�ضة �ضهيد املحراب بعد 
اأن اطلع على الن�ضاطات الثقافية 

للموؤ�ض�ضة يف الإقليم.
 وبني امل�ضدر اأن اجلانبان اأكدا يف 
نهاية اللقاء على �ضرورة التوا�ضل 

والتعاون خدمة لل�ضالح العام .

وفد من �لوقف �ل�سيعي يف نينوى
 يزور مقّر�ت �لإخوة �مل�سيحيني يف �ملحافظة
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•  عالء املرعبي 

ور�سة �لنجارة تنجز 
بع�ص �مل�ساريع �ملهمة

��ستخد�م نظام �لإنارة 
�لقت�سادية يف �ل�سحن 

لق�ضم �حليدري �ل�سريف التابعة  النجارة  ور�ضة  ك���وادر  اأجن���زت 
اجناز  املقد�ضة  العلوية  العتبة  يف  ال�ضيانة 
بع�س الواجهات اخل�ضبية ملقابر العلماء واأبواب 

ال�ضحن احليدري ال�ضريف.
يف  ال�ضيانة  ق�ضم  رئي�س  ب��ه  ���ض��رح  م��ا  ه��ذا   
اأجنزت  ق��ال:  حيث  املقد�ضة،  العلوية  العتبة 
يف  املهمة  امل�ضاريع  من  العديد  النجارة  ور�ضة 
ال�ضحن احليدري ال�ضريف، اإذ قامت كوادرها 
باإعادة �ضيانة اور�ضي مقربة احلبوبي بالكامل، 
م�ضافًا اإىل ال�ضعي لتوحيد ا�ضكال مقابر العلماء 
املدفونني يف ال�ضحن ال�ضريف، كمقربة ال�ضيخ 
ومقربة  الدين  �ضرف  ال�ضيد  ومقربة  اليزدي 
العالمة احللي ومقربة املقد�س الردبيلي حيث 
�ضيكون هيكلها واحد على غرار ما مت اإجنازه يف 
مقربة ال�ضيد كاظم اليزدي ومقربة ال�ضيد �ضرف 

الدين املوجودة يف م�ضجد عمران بن �ضاهني.
واأكد اأنه: �ضوف تنفذها ور�ضة النجارة واملت�ضمنة 
مع  جديدة،  بحّلة  امللوك  مقربة  ترميم  اع��ادة 
املحافظة على الهيكل القدمي باأكمله من النق�س 

واملينا والزخارف.

الذهبية  الأب��واب  ن�ضب  املقّد�ضة  العلوية  العتبة  اأكملت 
من  الغربي  اجلانب  يف  املطّهر  احل��رم  تو�ضعة  ملنطقة 
ال�ضريح املقّد�س لأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب)عليه 
المني  نائب  ال�ضيد  بح�ضور  افتتاحها  ومت  ال�ضالم(، 
العام للعتبة العلوية املقد�ضة ال�ضتاذ اأحمد ال�ضيخ ح�ضني 
بالإ�ضافة  الإدارة،  اأع�ضاء جمل�س  وال�ضادة  الإزيرجاوي 
اإىل جمع من املوؤمنني ومع الأخوة املتربعني من مدينة 

اأ�ضفهان الذين قاموا بعمل ون�ضب هذه الأبواب. 
ثلة  اأن:  بهذا اخل�ضو�س  املهند�س مظفر حمبوبة  وقال 
بعمل  رغبتهم  اأب��دو   ا�ضفهان  مدينة  الإيرانيني يف  من 
اأبواب من خ�ضب ال�ضاج املطالة برقائق من املعدن املك�ضو 
بالذهب والف�ضة وامليناء منذ ما يزيد على العام تقريبًا 
من  احل��رم  تو�ضعة  ملنطقة  بابني  عمل  رغبتهم  وكانت 
اجلهة ال�ضمالية واجلنوبية و هي فتحة ال�ضوباط القدمية 
على ال�ضحن ال�ضمايل وال�ضحن اجلنوبي واثنني اآخرين 

بدل ابواب الف�ضة احلالية �ضمال ال�ضريح املقد�س واملعروفة باأبواب الزجناين. 
وقبيل عيد الغدير باأيام جلبت هذه الأبواب كاملة، ليتم ن�ضبها واقامة مرا�ضيم 
الزائرين  وبع�س  املتربعة  واجلهة  العامة  المانة  اأع�ضاء  بح�ضور  افتتاحها 

الكرام. 
وعن موا�ضفات هذه الأبواب، اأ�ضاف حمبوبه: زّينت الأبواب بكتابات امليناء، 

وهي عبارة عن اأجزاء من الزيارة اجلامعة الكبرية وذكر 
والبابان  ال�ضالم(،  علي)عليه  الإم��ام  حق  يف  لأحاديث 
من خ�ضب ال�ضاج البورمي وبقيا�س )3،21م*2م( للباب 
الواحدة مع الإطار كاملة، ومت تغليفها بالنحا�س املطلي 
املعّدة من  للموا�ضفات  والعمل مطابق  وامليناء  بالذهب 

قبل العتبة العلوية املقد�ضة.
واأكد: اإن هذين البابني متناظران، اأما البواب اخلم�ضة 
املفتوحة على رواق الن�ضاء حاليا يف الرواق الغربي فهي 
وكان  قدمية  لكنها  منقو�ضة  ال�ضاج  من  خ�ضبية  اأب��واب 
يف  هي  كما  اإبقاءها  الفني  وال��راأي  العامة  المانة  راأي 
مكانها لقدمها �ضوى الباب الو�ضطية التي هي بحالة غري 
جيدة، ويف النية ا�ضتبدالها بباب �ضباك فقط، لأن الباب 
الو�ضطية �ضتكون جهة الراأ�س ال�ضريف لالإمام �ضالم اهلل 
الدخول من جهة  ع��دم  اأج��ل احلر�س على  وم��ن  عليه، 
الراأ�س ال�ضريف اأو احلركة بهذا الجتاه، لذلك هناك نية 

ت�ضنيع باب ت�ضتبدل به الباب الو�ضطية.
ويف ال�ضياق ذاته ابدى املتربعون رغبتهم يف اكمال التاج العلوي للبابني بلوحتني 
مطليتني بالذهب والف�ضة وامليناء يكتب عليها ا�ضم الرواق الذي �ضُيتخذ قرار 

من قبل الأمانة العامة بت�ضميته يف امل�ضتقبل القريب.

ن�سب �لأبو�ب �لذهبّية مل�سروع تو�سعة �حلرم �ملطّهر

العلوية  للعتبة  العامة  الأم��ان��ة  بتوجيهات  عماًل 
الكهرباء  ا�ضتهالك  تر�ضيد  اإىل  الداعي  املقد�ضة 
التابعة  واملن�ضاآت  ال�ضريف  احليدري  ال�ضحن  يف 
ق�ضم  ور���س  –اإحدى  الكهرباء  ور�ضة  با�ضرت  لها 
ال�ضيانة- با�ضتخدام نظام جديد لإنارة ال�ضحن 
الكهربائية  امل�ضابيح  على  بالعتماد  ال�ضريف 
القت�ضادية، حيث قامت برفع نظام )البالجكتور( 
�ضكل  على  فيه  الإن���ارة  نظام  وا�ضتخدمت  القدمي 
ن�ضرات �ضوئية تو�ضع يف اأواوين ال�ضحن ال�ضريف 
اأ�س  )الكي  م�ضقفات  اإىل  �ضت�ضاف  وخارجه حيث 

بان( املوجودة يف حميط ال�ضحن.
فا�ضل  املهند�س  حتدث  الفكرة  بهذه  العمل  وعن 
بعد  قائال:  الكهرباء،  �ضعبة  رئي�س  جميد،  عبا�س 
توفر امل�ضباح القت�ضادي ذي املوا�ضفات اجليدة 
والقدرة املنخف�ضة جدًا التي ت�ضل اإىل 1 واط، قمنا 
اإنارة ال�ضحن احليدري ال�ضريف،  با�ضتخدامه يف 
حيث و�ضعناه بدل ال�ضمعة التي ت�ضتهلك قرابة ال�40 
واإمكانية عمل  امل�ضباح  اإىل جمالية  واط، م�ضافًا 

ن�ضرات خمتلفة منه.
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• هيئة التحرير

�ضماحة ال�ضيخ الكربالئي خالل لقائه وفد م�ضايخ �ضالح الدين واملو�ضل :

 على �أبناِء �ل�سعِب �لعر�قي �ملحافظة
على روِح �ملو�طنِة ونبذ �لتفرقة

من  وفد  املقد�ضة  احل�ضينية  العتبة  زار 
م�ضايخ ع�ضائر حمافظتي نينوى و�ضالح 
الدين ِللم ال�ضمل بني اأبناء الدين والبلد 
عطاء  في�س  م��ن  ولريت�ضفوا  ال��واح��د 
الإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم( الوارف، 
اأبناء  بني  العالقة  تعميق  وليوؤكدوا على 
والتوادد  املحبة  اأوا���ض��ر  وم��د  ال��ع��راق، 
العتبة  عام  اأمني  الوفد  والتقى  بينهما، 
ال�ضيخ عبد  �ضماحة  املقد�ضة  احل�ضينية 
املهدي الكربالئي على قاعة دار ال�ضيافة 

يف العتبة املقد�ضة.
وقال �ضماحته اأثناء اللقاء اأن "اهلل َمن على امل�ضلمني 
ال�ضرف  لهم  وج��ع��ل  متحابني  اإخ��وان��ا  جعلهم  ب���اأن 
�ضعوب  بقية  اإىل  بالن�ضبة  والعزة  وال�ضيادة  والكرامة 

العامل. 
والدين  كالرب  م�ضرتكات  امل�ضلمني  "بني  اإن  وذك��ر 
من  جملة  عليهم  حتتم  ال��واح��د  وال��ن��ب��ي  وال���ق���راآن 
امل�ضوؤوليات بع�ضها دينية واأخرى وطنية" مو�ضحا اإن 
"امل�ضوؤوليات الدينية من حيث وجود امل�ضرتكات التي 
اأن نتعاي�س كاأخوة  جتمع بيننا كم�ضلمني حتتم علينا 
اإىل  ي��وؤدي  ما  كل  عن  نبتعد  واأن  ومتاآزرين  متحابني 
اأخرى  جهة  ومن  والكراهية  والبغ�ضاء  املحن  اإف�ضاء 
علينا اأن نلتزم مببادئ القراآن الكرمي للوقوف بحزم 
عن  �ضورة  يعك�س  مما  �ضوءا  بنا  يريد  من  كل  اأم��ام 
قوة اأمتنا وعزتها وكذلك تفويت الفر�ضة على اأعداء 
الإ�ضالم ممن ي�ضعون اإىل تفرقة �ضفوفنا وان اختلفت 
مذاهبنا واآراوؤن��ا الفقهية ولي�س بال�ضحيح ان نتفرق 
ب�ضبب ذلك بل يجب اأن نعي اأننا منتمون اإىل الدين 
الإ�ضالمي الذي منحنا العزة وال�ضرف واملجد والكرامة 
مما يتطلب منا اأن نراعي و نحافظ على وحدة اأمتنا 
وكتابنا وديننا وانتمائنا له بالعمل على اإ�ضاعة املحبة 
والتاآلف والتوادد من خالل تقوية التزامنا بديننا ون�ضر 

ثقافة الإ�ضالم واللتفات اىل خمططات الأعداء".. 
الأعلى  الديني  املرجع  �ضماحة  اإن  �ضماحته:  واأك��د 
ال�ضي�ضتاين  احل�ضيني  علي  ال�ضيد  العظمى  اهلل  اآي��ة 
)دام ظله ال��وارف( بنّي من خالل فتاواه وتوجيهاته 

اأبناء  للمجتمع العراقي حر�ضه على حتقيق م�ضالح 
املنهج  وهو  انتماءاتهم  كانت  مهما  العراقي  ال�ضعب 
اجلمعة  خطباء  ويحث  دوم��ا  �ضماحته  ي��وؤك��ده  ال��ذي 
واأن  ال�ضعب،  �ضفوف  اإىل جمع  والدعوة  اإب��رازه  على 
التفرقة  ي��زرع  اأن  يحاول  �ضخ�س  لأي  ن��دع جم��ال  ل 
الو�ضايا  "تلك  اأن  اإىل  م�ضريا  والأحقاد"،  والتناحر 
والتوجيهات كان يو�ضي بها دائما كل َمن يلتقيه من 
واملبلغني  واخلطباء  والعلماء  والف�ضالء  الأ���ض��ات��ذة 
وحدة  على  للمحافظة  مراعاة  وامل�ضوؤولني  والوكالء 
هذا البلد وحماية م�ضاحله وحفظ دماء اأبنائه، وكان 

دوما راف�ضا للت�ضتت ومتاأملا على بع�س 
العراقيني الذين رمبا �ضدر منهم كالم 

يخلق تفرقة بني اأبناء ال�ضعب الواحد. 
ال�ضيد  "�ضماحة  اإن  الكربالئي  واأ�ضار 
ال�ضي�ضتاين دام ظله الوارف يدعو دائما 
وحدة  وه��و  ال�ضامي  الهدف  دع��م  اإىل 
العراقيني حتت خيمة الإ�ضالم"، مبينا 
يو�ضيه  ما  كثريا  ال�ضيد  "�ضماحة  اأن 
الهادف مع اجلميع  با�ضتعمال احل��وار 
احلوار  ا�ضتعمال  اإىل  العقالء  ودع��وة 
اإليه  يدعو  ما  اأن هذا  مبينا  عالقة،  م�ضكلة  اأية  حلل 
منهج الإ�ضالم والقراآن وهو الدعوة باحلكمة واملوعظة 

احل�ضنة. 
وك�ضف �ضماحته اإن " ا�ضتنكاره يف اآخر خطبة للحدث 
الإ�ضكندرية  امل�ضيحيني مبحافظة  الذي طال  اجلائر 
املرجع  �ضماحة  من  توجيٍه  على  بناًء  جاء  م�ضر  يف 
ال�ضعب  اأبناء  ندعو  واأن  ال���وارف(  ظله  الأع��ل��ى)دام 
زرع  ي��ري��د  م��ن  على  الفر�ضة  تفويت  اىل  امل�ضري 
الفتنة بينهم، وكذلك دعانا اأن ندعوهم اإىل اليقظة 
اأبناء  واحل��ذر والنتباه ملا يحاك لهم من تفرقة بني 
الديانة امل�ضيحية والإ�ضالمية واأن تكون هنالك دعوة 
اإىل  بالن�ضبة  وهكذا  املواطنة  روح  على  للمحافظة 
اأبناء العراق مبراعاتهم لروح املواطنة التي تعني حب 
املحبة  ون�ضر  ال�ضفوف  الوطن واحلفاظ عليه بر�س 

ونبذ التفرقة والعنف والبتعاد على ال�ضغينة. 
وال�ضكر  ال��ع��رف��ان  ب��واف��ر  ال��زائ��ر  ال��وف��د  توجه  فيما 
والمتنان اىل �ضماحة الأمني العام للعتبة احل�ضينية 
)ال�ضرقاط  ق�ضاء  من  ج��اءوا  اأنهم  مبينني  املقد�ضة 
باجتاه  خطوة  يتقدموا  مل  واأن��ه��م  وتكريت(  وبيجي 
كربالء املقد�ضة ما مل يتقدمهم اإخوتهم واأحبتهم من 
اأهل )بلد والدجيل وطوز خرماتو و�ضامراء( وهم يد 
واحدة جاوؤوا لزيارة احل�ضني )عليه ال�ضالم( واأنهم 
قد تعاهدوا على اأ ّل يدعوا الفر�ضة ملن ت�ضول له نف�ضه 
بث التفرقة بني اأبناء الدين الواحد لأنهم حلمة واحدة 

وعائلة واحدة.

�ضماحة ال�ضيخ الكربالئي:
اإن �سماحة املرجع الديني 

االأعلى اآية اهلل العظمى 
ال�سيد علي احل�سيني 
ال�سي�ستاين )دام ظله 

الوارف( بنيمّ من خالل 
فتاواه وتوجيهاته للمجتمع 

العراقي حر�سه على قيق 
م�سالح اأبناء ال�سعب العراقي 

مهما كانت انتماءاتهم
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 �لعتبة �حل�سينية �ملقّد�سة تو��سل ��ستعد�د�تها 
لفتتاح متحف �لإمام �حل�سني÷

تتوا�ضل ال�ضتعدادات يف العتبة احل�ضينية املقد�ضة 
على  العتبة  اإدارة  عملت  ال��ذي  متحفها  لفتتاح 
دعم م�ضروعه بكافة ال�ضبل واملتطلبات عماًل على 
ال�ضالم يف  عليهم  البيت  اأهل  وثقافة  فكر  تر�ضيخ 
عقول وقلوب النا�س مبختلف مذاهبهم وقومياتهم، 
وليكون مرقد الإمام احل�ضني عليه ال�ضالم مركزًا 

فكريًا وح�ضاريًا عامليا. 
ذكر ذلك ال�ضيد عالء �ضياء الدين مدير املتحف 
و�ضل  التي  واخل��ط��وات  اإن�ضائه  فكرة  اىل  وتطرق 
اإليها امل�ضروع قائاًل" اإ�ضافة اإىل جهودها احلثيثة 
يف تنويع اخلدمات التي ت�ضب يف خدمة الزائرين 
عدة  وقبل  املتحف  اإن�ضاء  فكرة  ج��اءت  ال��ك��رام، 
جتهز  املقد�ضة  احل�ضينية  العتبة  وكانت  �ضنوات، 
املكان الذي يليق به، وحر�ضت دائمًا على احلفاظ 
الناحية  من  خمازنها  يف  املوجودة  النفائ�س  على 
بنفو�س  تاأثري  من  لها  ملا  لها،  والتاريخية  الأمنية 
وخا�ضة  ال�ضالم  عليهم  البيت  اأهل  و�ضيعة  حمبي 
بالإمام  خا�ضة  نفائ�س  هناك  اأن  ي�ضمعون  وه��م 
فجاءت  ي�ضاهدوها،  ومل  ال�ضالم(  احل�ضني)عليه 
فكرة اإن�ضاء هذا امل�ضروع  لُتعر�س اأمام النا�س يف 

متحف متخ�ض�س".
النفائ�س  تنّوعت  قائال"  ع��الء  ال�ضيد  واأ���ض��اف 
اخلا�ضة بالإمام احل�ضني عليه ال�ضالم بكونها من 

جميع الع�ضور، ولدى العتبة املقد�ضة خمازن �ضخمة 
حتوي الكثري من النفائ�س التاريخية اجلميلة ونعمل 
حاليًا على جردها وتوثيقها عن طريق و�ضع بطاقة 

تعريفية لكل قطعة منها".
وحتّدَث ال�ضيد عن عقد موؤمتر تخ�ض�ضي لتوثيق 
اأ�ض�س  وفق  املذكور  املتحف  يف  املوجودة  النفائ�س 
موؤمترا  ع��ق��دن��ا  قائاًل"  ع��امل��ي��ا  معتمدة  علمية 
النفائ�س  وتقييم  وترقيم  توثيق  لأج��ل  تخ�ض�ضيا 
فيه نخبة فا�ضلة من  �ضارك  وامل��واد املوجودة وقد 
الرتاث  مبجال  املتخ�ض�ضني  اجلامعات  اأ�ضاتذة 
والآثار واملخطوطات ف�ضاًل عن ح�ضور ال�ضيد رئي�س 
الهيئة العامة لالآثار والرتاث الدكتور قي�س ح�ضني 

ر�ضيد والدكتورة مديرة املتحف العراقي".
ويف ال�ضياق نف�ضه قال الكاتب واملوؤّرخ احلاج )�ضعيد 
ال�ضرف  يل  املتحف:  اإع��داد  يف  امل�ضارك  زميزم( 
متحف  اإن�ضاء  مب�ضروع  امل�ضاركني  اأح��د  اأك��ون  اأن 
احل�ضينية  العتبة  يف  ال�ضالم  عليه  ال�ضهداء  �ضيد 
باإعداد  امل�ضاعدة  يف  دوري  متحور  وقد  املقد�ضة، 
اأعمار  بع�س  البيانات التاريخية واإب��داء الراأي يف 
النفائ�س ودرجة نوعيتها مما يحويه املتحف معتمدًا 
عن  حتدثت  التي  املوثقة  التاريخية  امل�ضادر  على 
مة اإىل العتبة احل�ضينية عرب  الهدايا والنفائ�س املقدَّ

التاريخ..

  �سهادة تقدرية للعتبة �حل�سينّية �ملقّد�سة وخّد�مها من زّو�ر مملكة 
�لبحرين للخدمات �ملقدمة وحل�سن �إد�رة �لزيارة �لأربعينّية

�ضهادة  البحرين  مملكة  زوار  من  جمموعة  قدمت 
وخدامها  املقد�ضة  احل�ضينية  العتبة  اىل  تقديرية 
جلهودهم با�ضتيعاب املاليني من الزوار واخلدمات 

التي تقدم لهم طيلة 24 �ضاعة يوميا. 
وقال م�ضوؤول اإعالم العتبة احل�ضينية املقد�ضة )علي 
من  زوارا  ان  اخل�ضو�س:  بهذا  �ضلطان(  كاظم 
من  املقدمة  اخلدمات  على  اأثنوا  البحرين  مملكة 
قبل العتبة احل�ضينية املقد�ضة للماليني التي تفد اىل 
مرقد المام احل�ضني لداء مرا�ضيم زيارة الربعني 
،مو�ضحا ان الوفد قدم �ضهادة تقديرية ودرع التمييز 

لإدارة العتبة املقد�ضة وخدامها " 
من  املاليني  توافد  املقد�ضة  كربالء  مدينة  وت�ضهد 
الزوار لحياء �ضعائر زيارة الربعني حيث ت�ضري اآخر 
الح�ضائيات ان الزوار الداخلني اىل كربالء تتجاوز 
العداد ال�خم�ضة ع�ضر مليون زائر ومن بينهم اكرث 

من 300 الف زائر عربي واجنبي " 
و�ضهد موكب عزاء مملكة البحرين م�ضاركة 30000 
الف زائر بحريني ويعترب من املواكب املتميزة التي 
تقدم مرا�ضيم عزائها خالل الزيارة الربعينية يف 

كل عام " 

9ربيع الأول  1432ه�



زوار من المارات وبريطانيا ودول اوربية: 
�خلدمات لزو�ر �لربعينة خيالية ونتحدى �لرهاب 

ونتمنى �ل�سهادة بكربالء

وكينيا  وتانزانيا  وبريطانيا  املتحدة  العربية  الم��ارات  قادمون من دول  زوار  و�ضف 
ومدغ�ضقر اخلدمات التي وجودها يف كربالء والتي مت تقدميها لزوار اربعينية المام 

احل�ضني عليه ال�ضالم بانها خدمات خيالية ومل ي�ضاهدوا مثلها من قبل .
وقال حممد ب�ضري من بريطانيا: اننا جئنا مدينة كربالء املقد�ضة قادمني من دول 
الم��ارات العربية املتحدة وبريطانيا وتانزانيا وكينيا ومدغ�ضقر مو�ضحني ان عدد 
الذين وفدوا اىل كربالء مع رحلتهم اخلا�ضة خالل اليومني القادمني بلغ 3000 الف 
زائر معتربا اخلدمات التي مت تقدميها لزوار اربعينية المام احل�ضني عليه ال�ضالم 

بانها خدمات خيالية ول مثيل 
لها. 

وحتدى علي مهدي من ا�ضرتاليا 
يقومون  ال��ذي��ن  الره��اب��ي��ني 
طريق  يف  ال�ضيارات  بتفخيخ 
لنخاف  "اننا  ق��ائ��ال  ال����زوار 
التفجريات وقد جئنا م�ضيا من 
النجف اىل كربالء وا�ضتمرينا 
بامل�ضري مدة يومني وان حياتنا 
ال�ضعب  اغلى من حياة  لي�ضت 
ان  اهلل  م��ن  ونتمنى  العراقي 
يرزقنا ال�ضهادة بار�س المام 

احل�ضني عليه ال�ضالم . 

قائد �لقو�ت �لربّية يزور �لعتبة 
�حل�سينّية �ملقّد�سة

املهدي  عبد  ال�ضيخ  �ضماحة  املقد�ضة  احل�ضينية  العتبة  ع��ام  اأم��ني  ا�ضتقبل 
الركن )علي غيدان(  الفريق  الدفاع  وزارة  الربية يف  القوة  قائد  الكربالئي  

بح�ضور  عدد من امل�ضوؤولني يف العتبة املقد�ضة.
الع�ضكرية  للقطعات  غيدان  بها  ق��ام  تفقدية  جولة  بعد  ال��زي��ارة  ه��ذه  تاأتي 
امل�ضاهمة يف اجلهد امل�ضرتك حلماية زوار المام احل�ضني عليه ال�ضالم خالل 

زيارة الربعني اخلالدة .
لإحياء  العامل  كل  من  ال��زوار  ماليني  توافد  املقد�ضة  كربالء  مدينة  و�ضهدت 
�ضعائر زيارة الربعني، حيث اأ�ضارت اآخر الح�ضائيات اىل ان الزوار الداخلني 
اىل مدينة كربالء املقد�ضة قد جتاوز ال� 15 مليون زائر، من خمتلف بقاع العامل  

.

وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة يزور مدينة �ل�سليمانية 
ويلتقي م�سوؤوليها

مدينة  امل��ق��د���ض��ة  احل�ضينية  العتبة  م��ن  وف���ُد  زار 
ال�ضليمانية حاماًل معه بع�ضًا من املطبوعات الثقافية 
والدينية وكذلك املطبوعات التي تو�ضح ما مت اجنازه 
املرقد  خدمة  يف  ت�ضب  التي  الإع��م��ار  م�ضاريع  من 

ال�ضريف وزواره الكرام.
وقد ا�ضتقبل الوفد من قبل عدد من اأبناء وم�ضوؤويل 

مدينة ال�ضليمانية يف اإقليم كرد�ضتان .
" ب��ن��اًء على توجيهات  ال��وف��د  اأع�����ض��اء  اأح���د  وق���ال 
مدينة  اىل  قدمنا  املقد�ضة  احل�ضينية  العتبة  اإدارة 
ال�ضليمانية لنكمل ما اأجنزناه يف الزيارات ال�ضابقة 
الثقافية  املجالت  بتوزيع  قمنا  حيث  املدينة،  لهذه 
الرو�ضة  ب���)الأح��رار،  متمثلة  والجتماعية  والدينية 
النكليزية،  باللغة  احل�ضينية  احل�ضينية،النه�ضة 
اىل  بال�ضافة  ال�ضغري(  امل�ضلمة،احل�ضيني  العائلة 
كرد�ضتان  اإقليم  عن  خا�س  اإ�ضدار  لدينا  كان  ذلك 

العراق".

بالدكتور)اأحمد  اللقاء  ال��زي��ارة  خ��الل  مت  وتابع" 
العراقية  اجلمهورية  رئي�س  الربزجني(م�ضت�ضار 
لل�ضوؤون الدينية يف اإقليم كرد�ضتان العراق حيث اأبدى 
�ضكره وتقديره على اجلهود املبذولة من قبل المانة 
مع  بالتوا�ضل  وحر�ضها  املقد�ضة  احل�ضينية  العتبة 

اهايل القليم.
يف  البيطرية  ال�ضحة  م��دي��ري��ة  زي����ارة  مت��ت  كما   
العامة  واملكتبة  ال�ضليمانية  وجامعة  ال�ضليمانية 
ومبنى املحافظة ومديرية الرتبية وال�ضحة واملتحف 
احلكيم،  الم���ام  وح�ضينية  ب��رزجن��ة  وقائمقامية 
قبل  من  وا�ضعًا  اقبال  املطبوعات  جميع  لقت  حيث 
املوؤ�ض�ضات احلكومية وعلى وجه اخل�ضو�س احل�ضيني 
ال�ضغري كونها تعمل على تر�ضيخ مبادى ال�ضالم لدى 
ا�ضاتذة  مع  م�ضتمر  تن�ضيق  وهناك  العراقي.  الطفل 
ترجمة  اجل  من  ال�ضليمانية  خمت�ضني يف حمافظة 

جملة احل�ضيني ال�ضغري اىل اللغة الكردية".

من جانبه اأكد)مازن الوزين( م�ضوؤول هيئة املواكب 
لهذه  " ان  املقد�ضة  احل�ضينية  العتبة  يف  احل�ضينية 
الزيارات الثر الكبري واملهم يف تبادل العالقات بني 
الجن���ازات  م��ن  العديد  حتقيق  مت  حيث  اجلانبني 
املهمة واملفيدة التي ت�ضب يف خدمة البلد واملذهب 
وهذا من خالل التوا�ضل بني ابناء املذاهب والديانات 
احلكيم  الم���ام  ح�ضينية  زي���ارة  مت  حيث  الخ���رى 
والطالع على جمريات اعمال �ضهري حمرم احلرام 

و�ضفر اخلري".
)خالد  م�ضجد  يف  جولة  لنا  "كان  ال��وزين  وا�ضاف 
النق�ضبندي( ومت خاللها اللقاء بامام امل�ضجد ال�ضيخ 
و�ضروره  ارتياحه  ابدى  غفور(الذي  )يا�ضني دروي�س 
لهذه الزيارة التي توؤكد مدى حر�س العتبة احل�ضينية 
املقد�ضة على احلفاظ على مبداأ الخوة يف ال�ضالم 
واملحبة وا�ضاعة املحبة بني ابناء البلد الواحد الذي 

لفرق فيه بني ديانة واخرى او مذهب واخر".
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• فتحي الربيعي

 وجهاء 
حمافظة نينوى 
و�سيوخها يف 
�سيافة �لإمامني 
�جلو�دين 
)عليهما �ل�سالم(

وزير خارجية �إير�ن �لإ�سالمية 
يف �سيافة �لإمامني �جلو�دين 

)عليهما �ل�سالم(

والتاأهيل  التطوير  �ضعبة  املقد�ضة  الكاظمية  للعتبة  العامة  المانة  اأقامت 
عدة دورات  تثقيفية لتنمية القدرات ال�ضخ�ضية والثقافية لروؤ�ضاء الق�ضام 
ومديري ال�ضعب ومنت�ضبي ق�ضم العالقات العامة التابع لها، يف اإطار �ضعيها 

الدوؤوب لتطوير القابليات والقدرات ال�ضخ�ضية ملنت�ضبيها.
وتاأتي هذه اخلطوة من قبل ادارة العتبة اميانًا منها ب�ضرورة مواكبة التطور 

والتقدم احلا�ضل على ال�ضعيد الثقايف والعلمي.
 وت�ضمنت الدورات القاء حما�ضرات ودرو�ضا من قبل ال�ضتاذ ح�ضني علي 
جعفر العاملي الذي اأ�ضاد بجهود المانة العامة للعتبة الكاظمية املقد�ضة يف 
هذا املجال والرغبة ال�ضديدة لدى املنت�ضبني يف ا�ضتيعاب الأفكار والأ�ض�س 

العلمية التي تنمي ال�ضخ�ضية وتفتح اآفاقا جديدة للتعامل مع الخرين.

ت�ضرف وفد من �ضيوخ ووجهاء حمافظة نينوى برئا�ضة ال�ضيخ خالد العبار بزيارة 
الإمامني اجلوادين عليهما ال�ضالم، وبعد اأداء مرا�ضيم الزيارة والدعاء، توجه الوفد 
الكرمي اىل مقر المانة العامة للعتبة الكاظمية املقد�ضة، حيث ا�ضتقبلوا من قبل 

اأع�ضاء جمل�س الدارة املوّقر.
وقدموا لهم خالل اللقاء نبذه عن اهم امل�ضاريع العمرانية واخلدمية املقدمة للزائر 
الكرمي، واعرب رئي�س الوفد عن �ضروره و�ضعادته البالغة بهذا اللقاء املبارك الذي 
يجمع �ضمل العراقيني ويوحد �ضفوف امل�ضلمني والذي ياأتي يف وقت يحتاج به �ضعبنا 
وبلدنا اىل التكاتف ونبذ اخلالفات لدحر كل قوى ال�ضر والرهاب ويف ختام الزيارة 

وزعت لهم الهدايا من في�س بركات المامني اجلوادين عليهما ال�ضالم.

وزير خارجية جمهورية  اأكرب �ضاحلي  ال�ضيد علي  ت�ضرف 
اإيران ال�ضالمية بزيارة الإمامني اجلوادين عليهما ال�ضالم 
برفقة ال�ضفري العراقي ال�ضتاذ حممد جميد ال�ضيخ وبعد 
كرميا  �ضيفًا  الوفد  حّل  والدعاء  الزيارة  مرا�ضيم  اأداء 
وكان يف  املقد�ضة  الكاظمية  للعتبة  العامة  الأمانة  يف مقر 

ا�ضتقبالة امينها العام احلاج فا�ضل النباري.
واطلع الوفد الزائر على اأهم امل�ضاريع العمرانية واخلدمية 
املنجزة يف العتبة املقد�ضة وتقدمي اأف�ضل اخلدمات للزائرين 

الكرام.
باجلهود  واعجابه  اعتزازه  عن  الوزير  ال�ضيد  عرب  وقد   
املباركة التي يقدمها منت�ضبو العتبة املقد�ضة داعيًا بالتوفيق 
وال�ضداد جلميع امل�ضوؤولني والقائمني على خدمة هذا ال�ضرح 

املقد�س.

دور�ت تثقفّية منتظمة  لكو�در �لعتبة 
�لكامية �ملقّد�سة
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• ح�ضني الرفيعي   

العمل  العراقية  والهند�ضية  الفنية  الكوادر  توا�ضل 
على اإجناز بناء احلرم اجلديد ذي الطابقني �ضمال 
م�ضروع  �ضمن  وذل��ك  له  واملال�ضق  القدمي  احل��رم 
اإعمار وتطوير العتبة الع�ضكرية املقد�ضة، الذي تقوم 
اإعمار الرو�ضة الع�ضكرية  به )اللجنة الفنية لإعادة 
ال�ضريفة( ويف اإطار اأعمال تو�ضعة حرم الع�ضكريني 

عليهما ال�ضالم،. 
وبهذا ال�ضدد قال ممثل اللجنة العراقية املذكورة عن 

والآثار  لل�ضياحة  الدولة  وزارة 
حممد  علي  ح�ضني  املهند�س 
" بعد اإكمال الإعمار يف القبة 
ال�ضريف  واحل���رم  واملنارتني 
على  بالعمل  املبا�ضرة  مت��ت 
التو�ضعة له كجزء من تو�ضعة 
والتي �ضملت  املقد�ضة،  العتبة 
الغربية  الطارمة  بناء  اإع��ادة 
خطورة  ب�ضبب  هدمها  بعد 
ال�ضابق،  البناء  وف��ق  بقائها 
جديدة  �ضرقية  طارمة  وبناء 
املعماري  ال��ت��ن��اظ��ر  لتحقيق 
القدمي،  احل��رم  يف  املطلوب 
م�ضلى  ببناء  املبا�ضرة  ومتت 

كتو�ضعة للحرم القدمي الأثري، وكتو�ضعة له ذو طابقني 
حتت الأر�ضي واأر�ضي، تعلوه قبة ومنارتان، ت�ضاف له 

طارمة �ضبيهة بتلك املوجودة على باب القبلة ".
وذكر اأنه" مت اإجناز الأ�ض�س للم�ضلى اجلديد با�ضتثناء 
ل�ضيق  به حاليًا  العمل  تعذر  الذي  ال�ضمايل،  اجلزء 
اجلزء  اإكمال  مت  وكذلك  للعمل،  الالزمة  امل�ضاحة 
اجلنوبي من هيكل امل�ضلى الأ�ضفل، والذي يتكون من 
اأعمدة حديدية وكذلك اإكمال ت�ضنيع ون�ضب اجل�ضور 

احلديدية التي تربط بينهما ".  
وبني املهند�س ح�ضني اأن "ما اأجنز اىل الآن هو ت�ضقيف 
ن�ضف الطابق التحت الأر�ضي )ال�ضرداب( بالن�ضبة 
للم�ضلى، وا�ضتخدم يف ال�ضقف األواح )الفلني( امل�ضلح 
وبداخله  الكثافة  ع��ايل  )فلني(  من  يتكون  وال���ذي 
 stainless( النقاوة  عايل  احلديد  من  اأ�ضالك 

steel( لتحقيق خفة الوزن والعزل احلراري". 
اأن" طريقة عمل ال�ضقف تتم بن�ضب قالب  واأو�ضح 
من اخل�ضب مثبت على ج�ضور 
قطع  عليه  تو�ضع  ثم  احلديد 
ت�ضب  ثم  ومن  امل�ضلح  الفلني 

اخلر�ضانة عليه ".
يحتوي   " امل�ضلى  اأن  واأ���ض��ار 
36 عمودًا واأربعة �ضالمل تودي 
اإىل ال�ضرداب، اثنان من جهة 
واثنان  له  ومال�ضقان  احلرم 
مبينًا   ،" الطارمة  جهة  م��ن 
حفر  على  العمل  اأنه"�ضيتم 
امل�ضلى  م��ن  املتبقي  اجل���زء 
املرحلة  يف  املنارتني  واأ�ض�س 

القادمة .

خطو�ت �سريعة يف تو�سعة حرم �لإمامني �لع�سكريني 
)عليهما �ل�سالم(
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ق�سم �مل�ساريع �لهند�سية يف �لعتبة �لعبا�سّية 
�ملقّد�سة يقطع مر�حل متقدمة من م�سروع ترميم 

قّبة �أبي �لف�سل �لعبا�ص )عليه �ل�سالم(

موقع �لعتبة �لعبا�سّية �ملقّد�سة )�لكفيل( يفتتح معر�سًا 
منّوعًا ل�سور �لبقاع و�لعتبات �ملقّد�سة يف �لعامل �لإ�سالمي

• ج�سام ال�سعيدي

العبا�ضية  العتبة  يف  الهند�ضية  امل�ضاريع  ق�ضم  با�ضر 
الف�ضل  اأب���ي  مرقد  قبة  ترميم  مب�ضروع  املقد�ضة 
2010/11/25م،  بتاريخ  ال�ضالم(  العبا�س)عليه 
665عامًا  عليها  مر  التي  بنائها  م��واد  تاآكل  ب�ضبب 
وما تركه تقادم ال�ضنني من اآثار عليه وفقدان املادة 
الرابطة خلا�ضيتها ب�ضبب الرطوبة والعوامل اجلوية، 
انخفا�س  ب�ضبب  والأ�ض�س  البناء  يف  حركة  وح��دوث 
اىل  ي��وؤدي  هذا  كل  اجلوفية،  املياه  من�ضوب  وارتفاع 
�ضعف البناء وت�ضدعه وظهور الت�ضققات والت�ضدعات 
العمودية والأفقية فيه خا�ضة اإذا كان البناء ذا كتلة 
كبرية وارتفاعات عالية، كما يف العتبة املقد�ضة، لذا 
كان من الواجب اإيجاد حلول جذرية لهذه الت�ضدعات 

حفاظًا على هذا ال�ضرح ال�ضامخ.
وقد �ضرح لنا  رئي�س الق�ضم املذكور املهند�س �ضياء 
جميد ال�ضايغ قائال " �ضرعت اإدارة العتبة العبا�ضية 
ال�ضيانة  ق�ضمي  اىل  التعليمات  بتوجيه  املقد�ضة 
يف  الهند�ضية  امل�ضاريع  وق�ضم  والفنية،  الهند�ضية 
لأبنية  ال��دوري��ة  املتابعة  ب�ضرورة  املقد�ضة،  العتبة 
املرقد الطاهر، ف�ضكلت جلنة خا�ضة تقدم التقارير 
والتوجيهات اخلا�ضة بهذا ال�ضاأن، وبعد اإكمال اأعمال 
املقد�ضة  العتبة  با�ضرت  ال�ضريفتني  املئذنتني  �ضيانة 
القبة  �ضيانة  لأع��م��ال  ال��الزم��ة  الك�ضوفات  ب��اإع��داد 
املوقر  ال�ضيعي  الوقف  دي��وان  اإىل  وقدمت  ال�ضريفة، 

والك�ضف  الطاهرة،  القبة  حلالة  مف�ضاًل  تقريرًا 
التخمينية  وال��ك��ل��ف��ة  امل��ع��اجل��ة،  بطريقة  اخل��ا���س 

للم�ضروع". 
واأ�ضاف اأنه" بعد اأن ح�ضلت موافقة الديوان املوقر، 
الق�ضم بالعمل  ومت تخ�ضي�س مبلغ ال�ضيانة، با�ضر 
عراقية  �ضركة  )وهي  القد�س  اأر�س  �ضركة  باإ�ضراك 
التن�ضيق  و  لها(  مقرًا  املقد�ضة  كربالء  من  تتخذ 
لتجهيز  )�ضيكا(  ال�ضوي�ضرية  ال�ضركة  مع  والتعاقد 

امل�ضروع باملواد الالزمة". 
اجلدران  جلي  يت�ضمن  العمل  اأن   " ال�ضايغ  بني  و 
كل  واإزال����ة  كهربائية  ج��الي��ات  بوا�ضطة  الداخلية 
اأمتار  ومل�ضافة)10(  وال�ضوائب  وال��ربوزات  النتوءات 
ال�ضقوق مبادة  بحقن هذه  نقوم  ثم  الت�ضققات،  من 
وبوا�ضطة  الغر�س  بهذا  اخلا�ضة  الرابطة  اإيبوك�ضي 

اآليات و�ضاغطات خا�ضة متالأ هذه ال�ضقوق وتربطها 
ب�ضكل حمكم، بعد ذلك ُيطلى �ضطح اجلدران مبادة 
رابطة خا�ضة تعمل كاأ�ضا�س لألياف الكاربون، ثم يتم 
�ضم(من  ب�ضمك )5  باأ�ضرطة  املقد�ضة  القبة  ت�ضليح 
األياف الكاربون لتعمل ك�ضبكة ت�ضليح، وتو�ضع ب�ضكل 
عمودي على جدرانها ومل�ضافة تتكرر كل مرت تقريبًا، 
وتل�ضق هذه الق�ضبان بعد ذلك مبادة خا�ضة، بعد 
ذلك ُتغّلف القبة من الداخل- فوق الق�ضبان- ب�ضبكة 
من األياف الكاربون بطبقتني متعاك�ضتني لكل حميط 
داخلية  كق�ضرة  الق�ضبان  مع  لتعمل  ال�ضريفة  القبة 
اأن هذه الألياف  قوية �ضاندة للقبة اخلارجية، علمًا 

متتلك من قوة التحمل ما يفوق حديد الت�ضليح". 
اأجنزت  " قد  والفنية  الهند�ضية  ال��ك��وادر  اأن  واأك��د 
املرحلة الأوىل من امل�ضروع والتي ت�ضمنت – كما بّينا 
- جلي القبة من الداخل بالكامل واإزالة طبقة خفيفة 
والت�ضققات  الفطور  ملعاجلة  وذلك  القبة  جدار  من 
املوجودة يف اجلدار، لتهيئة اجلدار واإزالة الطبقات 
العازلة التي تتمثل باجل�س الزائد والأتربة املرتاكمة 
والتي   - الثانية  املرحلة  وت�ضمنت  ال��زم��ن،  مب��رور 
يجري العمل عليها حاليًا - املبا�ضرة باأعمال ال�ضيانة 
املقرر  املدة  "اأن  مو�ضحًا  والعوازل،  امل��واد  واإ�ضافة 

لجناز امل�ضروع هي 90يومًا من تاأريخ املبا�ضرة به".

�ضمن تطويراته امل�ضتمرة يف خدمة زائريه  
العبا�ضية  للعتبة  الر�ضمي  املوقع  افتتح 
املقد�ضة )الكفيل( معر�ضًا ل�ضور البقاع 
ال�ضالمي  العامل  يف  املقد�ضة  والعتبات 
الراغبني  او  الخت�ضا�س  لذوي  ليوفر 

باقتناء هذه ال�ضور ما يحتاجونه منها. 
ماميثة  حيدر  ال�ضيد  به  حتدث  ما  هذا 
م�ضوؤول �ضعبة الإنرتنت يف ق�ضم ال�ضوؤون 
العبا�ضية  العتبة  يف  والثقافية  الفكرية 

املقد�ضة. 
واأ�ضاف " ان هذا املعر�س هو نواة ملكتبة 
�ضاملة ل�ضور مهمة يف العامل ال�ضالمي، 
ل�ضور من م�ضاجد  وبدقة عالية اجلودة 

من  خمتلفة،  وبزوايا  ومراقد،  ومقامات 
اأماكن متفرقة، ويف اأحداث متنوعة، ومن 

مدن مكة املكرمة واملدينة املنورة وكربالء 
والقد�س  الأ�ضرف  والنجف  املقد�ضة 

وم�ضهد  املقد�ضة  والكاظمية  ال�ضريف 
والبقاع  املقد�ضة  و�ضامراء  املقد�ضة 

املقد�ضة يف دم�ضق". 
كل   " ماميثة  حيدر  ال�ضيد  دعا  وقد 
�ضورهم  بن�ضر  الراغبني  امل�ضورين 
املوقع  مرا�ضلة  املعر�س  هذا  يف  الفنية 
gallery@(الر�ضمي بريده  على 

تثبيت  و�ضيتم   ،)alkafeel.net
وتاأريخ  �ضورته،  على  امل�ضور  ا�ضم 
م�ضدرًا  املكتبة  هذه  لتكون  التقاطها 
جلميع  دعوة  وهي  م�ضورًا،  تاريخيًا 
دين  او  بعرٍق  خمت�ضة  وغري  امل�ضورين 

ُمعينني فالكل مدعوون لذلك ". 
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�ل�سيخ �لكربالئي: 
م�سروع �إلغاء �لبطاقة �لتموينية له 

�آثار خطرية على �أغلب �سر�ئح �ملجتمع

من  العديد  التغيري،  اأعقبت  التي  املن�ضرمة  ال�ضبع  ال�ضنوات  خالل  العراق  جت��اوَز 
الأزمات اخلانقة التي كانت حتيط به من كل جانب وكادت يف مرحلة ماأ�ضاوية اأن 
الذي قطعته احلكومة  الكبري  ال�ضوط  ورغم  الأهلية،  مهالك احلرب  اإىل  به  تودي 
العراقية يف �ضبيل فر�س القانون والنهو�س مب�ضاريع التنمية يف البلد اإل اأن العديد 
من امللفات احليوية ظّلت حتت ركام الرتكة الثقيلة التي خّلفها النظام البائد، وُيعترب 
ملف البطاقة التموينية الذي هو على متا�س مبا�ضر بالفقراء، وُهم ال�ضريحة الأكرب 
بني العراقيني، من اأهم امللفات التي كانت و ل زالت ممثلية املرجعّية العليا تنادي 
على الدوام بالهتمام بها والرتكيز عليها والتحذير من حماولت اإلغائها اأو ا�ضتبدالها 

مهما كانت احلجج اأو الدواعي.
كربالء  يف  اجلمعة  وخطيب  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  قال  امل�ضمار  هذا  ويف 
املقد�ضة �ضماحة ال�ضيخ عبد املهدي الكربالئي يف اخلطبة الثانية من �ضالة اجلمعة 
املوافق  1432ه���  اخلري  �ضفر   16 يف  ال�ضريف  احل�ضيني  ال�ضحن  يف  اأقيمت  التي 
لتقلي�س  النواب  ملجل�س  م�ضروع  تقدمي  احلكومة  نّية  اىل  متطرقا  21-1-2011م، 
مواد البطاقة التموينية اأو اإلغائها:" اإن مثل هذا امل�ضروع له اآثار خطرية وتداعيات 
اجتماعية �ضيئة جدًا خ�ضو�ضًا على الطبقات املحرومة وامل�ضت�ضعفة، واإذا كانت هناك 
�ضغوط من �ضندوق النقد الدويل لرفع الدعم عن القطاع العام مقابل �ضماحه بتقدمي 
القرو�س للحكومة العراقية.. فان ذلك ل ميكن اأن يكون م�ضّوغًا ومربرًا لرفع الدعم 

عن البطاقة التموينية". 
وعّقَب �ضماحة ال�ضيخ الكربالئي" اإن املجتمع العراقي – يف الوقت احلا�ضر– نال 
نف�ضه هناك  الوقت  والرفاهية ويف  العي�س  الرثاء وبحبوحة  الكثري من  البع�س  فيه 
اأعداد هائلة من اأبنائه ما تزال تعاين احلرمان والفقر والعوز ول ت�ضتطيع احل�ضول 
على امل�ضتوى الأدنى من العي�س الكرمي، واإلغاء هذه البطاقة اأو تقلي�ضها �ضيوؤدي اإىل 
ارتفاع الأ�ضعار للمواد الغذائية الأ�ضا�ضية مما �ضيوؤدي اإىل اإ�ضعاف القدرة ال�ضرائية 
لأغلب املواطنني ويوؤثر �ضلبًا على 
الغذاء  توفري  من  مطلوب  هو  ما 
وبالتايل  لهم،  الكايف  الأ�ضا�ضي 
���ض��ي��زي��د احل����رم����ان وامل���ع���ان���اة 
للطبقات املحرومة والفقرية مما 

�سغو �سندوق �لنقد �لدويل لرفع �لدعم عن �لقطاع �لعام مقابل �سماحه بتقد �لقرو�ص للحكومة 
�لعر�قية ل ميكن �أن يكون مربرً� لرفع �لدعم عن �لبطاقة �لتموينية.

�ضيرتك اآثارًا اجتماعية ونف�ضية بل وحتى �ضتكون له اآثار �ضلبية على الو�ضع ال�ضيا�ضي 
يف العراق". 

وذّكر الكربالئي" اإننا باأم�ّس احلاجة يف الوقت احلا�ضر لدعم هذه الطبقات حتى واإن 
تطلب الأمر عدم احل�ضول على قرو�س من �ضندوق النقد الدويل". 

�لربملان �سيعار�ص �إلغاء �لبطاقة �لتموينية 
ومن اجلانب الت�ضريعي قال النائب عن ائتالف الكتل الكرد�ضتانية حمما خليل، اإن 
الربملان "�ضيعار�س" اإلغاء احل�ضة التموينية اأو تقلي�ضها، داعيا احلكومة اإىل دعم 

• يعّده ويحرره : �ضباح الطالقاين

�إن ما �أ�ساب مفرد�ت �لبطاقة 
�لتموينية من �سّحة وترد يف 
�لف�ساد  �إىل  يعود  �لنوعية 
�ملايل و�لإد�ري �مل�ست�سري يف 

مفا�سل �حلكومة
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مفرداتها وحت�ضني نوعيتها ل�ضيما بعد اأن ر�ضدت لها خم�ضة مليارات دولر يف موازنة 
عام 2011.

وقال خليل لوكالة اأ�ضوات العراق، اإن املوازنة العامة لعام 2011 اجلاري ر�ضدت اأكرث 
من خم�ضة مليارات دولر لدعم البطاقة التموينية"، م�ضددا على �ضرورة الهتمام 
ب�"نوعية مفردات البطاقة التموينية لأن ما يوزع مبوجبها على املواطنني حاليا رديء 

جدا".
واأ�ضاف اأن حقوق املواطنني "تتعر�س لإجحاف كبري من قبل بع�س وكالء احل�ضة 
البطاقة  اإلغاء  يحاول  من  كل  بوجه  "�ضيقف  الربملان  اأن  اإىل  منوها  التموينية"، 
التموينية اأو تقلي�س مفرداتها لأهميتها البالغة للمواطنني وارتباطها املبا�ضر بحياتهم 

اليومية".

�لتجارة: توزيع �حل�سة �لتموينية ب�سكل كامل مطلع 
�لعام �ملقبل 

ومن جهتها قالت وزارة التجارة اإنها �ضتوزع مفردات البطاقة التموينية ب�ضكل كامل 
مطلع العام املقبل.

واأو�ضح مدير اإعالم الوزارة حممد حنون لوكالة اأ�ضوات العراق" اأن وزارة التجارة 
�ضتوزع كامل مفردات البطاقة التموينية بني املواطنني عموما التي اقّرها الربملان 

ملفردات الطحني والرز وال�ضكر 
والزيت وحليب الأطفال".

وزارة  اأن  اإىل"  ح��ن��ون  واأ���ض��ار 
لها يف عملية  التجارة ل عالقة 
كون  البطاقة  مفردات  تقلي�س 
الربملان �ضادق عليها وهي جهة 

تنفيذية وح�ضلت املوافقة عليها �ضمن املوازنة الحتادية" م�ضيفا " اأن وزارة التجارة 
�ضتقوم بتدقيق العوائل غري امل�ضمولة بالبطاقة التي يزيد دخلها عن مليون ون�ضف 
املليون دينار اإما عن طريق ك�ضف ح�ضاباتهم اأو عن طريق تدقيق الوزارة مع الدوائر 

واملنظمات الأخرى".
�إلغاء �لبطاقة �لتموينية َقطع لع�سب �حلياة 

وقد اأثار هذا املو�ضوع ا�ضتنكارًا ومعار�ضة يف غالبية اأو�ضاط املجتمع العراقي، فقال عبد 
ال�ضالم القي�ضي من احتاد الغرف التجارية" اإن ما اأ�ضاب مفردات البطاقة التموينية 
من �ضّحة وترد يف النوعية يعود اإىل الف�ضاد املايل والإداري امل�ضت�ضري لدى مفا�ضل 
الدولة العراقية ومنها وزارة التجارة وعدم كفاءة العاملني على البطاقة التموينية هو 

الذي اأّدى اإىل حتجيمها والإ�ضاءة اإليها.
فقال"  املدين  املجتمع  ونا�ضط يف منظمات  اقت�ضادي  يا�ضني،  �ضعيد  بالراأي  واأّي��ده 
يعزا التدهور احلا�ضل يف البطاقة التموينية اإىل الف�ضاد امل�ضت�ضري يف وزارة التجارة، 
وكذلك اإ�ضرار الوزارة باإبقاء تعاملها بوا�ضطة الو�ضطاء وعدم ت�ضمني عقودها يف حالة 
رداءة النوعية وعدم مطابقة املوا�ضفات املتفق عليها ب�ضروط ملزمة على املجهز من 
اأو ا�ضرتداد املادة، ويدلل هذا الأمر بوجود خلل يف جهاز التقيي�س  ناحية التعوي�س 

وال�ضيطرة النوعية".
فيما طالَب احمد حممد، اأمني عام منظمة اأين حقي ب�" حقوق اأبناء العراق يف ثروتهم، 
واأ�ضار اإىل حجم الرثوة الوطنية املثبتة كما جاء يف ت�ضريحات اخلرباء وامل�ضوؤولني 
الر�ضميني، حيث اأن ح�ضة الفرد الواحد هي ع�ضرة اآلف برميل من النفط، وب�ضعر 
برميل النفط اليوم يف الأ�ضواق العاملية بني )70 اإىل 80( دولر يكون ر�ضيد كل مواطن 

ما بني �ضبعمائة اإىل ثمامنائة األف دولر اأمريكي. بح�ضب تقرير جريدة التاآخي.
واأ�ضاف احمد" اإننا نطالب بحقوقنا العادية يف ثرواتنا الوطنية التي حرمتنا منها 
الأنظمة الدكتاتورية ال�ضابقة ولذلك فان مفردات البطاقة التموينية جزء من ثروات 

ال�ضعب ولي�س ملك احلكومة لكي يتم حجبها متى ما اأرادت.
واأّكدت على هذا الراأي �ضهام الزبيدي من رابطة املراأة العراقية قائلة" نطالب بتح�ضني 
اأداء وزارة التجارة يف توفري مفردات البطاقة التموينية ومعاجلة جميع املفا�ضل التي 

متر بها واإعادة توزيعها ب�ضورة �ضحيحة". 
يف حني نا�ضدت ب�ضمة الب�ضري من منظمة متوز، وزارة التجارة باإعطاء املواد كاملة 
ومبواعيدها الثابتة بعد اأن اأ�ضبحت البطاقة التموينية العمود الفقري حلياة املواطن 
العراقي". وقالت" اأن مفردات البطاقة التموينية على ردائتها ت�ضكل حاجة غذائية 
معتمدة لدى غالبية العوائل العراقية الفقرية وذات الدخل املحدود واأن عملية اإلغائها 

اأمر مرفو�س بتاتًا".

نطال��ب بتح�س��ني �أد�ء وز�رة 
�لتج��ارة يف توف��ري مف��رد�ت 
�لبطاقة �لتموينية ومعاجلة 

جميع �ملفا�سل �لتي متر بها

وز�رة �لتجارة ل عالقة لها 
يف عملية تقلي�ص مفرد�ت 
�ل��ب��ط��اق��ة ك���ون �ل��ربمل��ان 
جهة  وه���ي  عليها  ���س��ادق 
تنفيذية وح�سلت �ملو�فقة 
ع��ل��ي��ه��ا ���س��م��ن �مل���و�زن���ة 

�لحتادية لعام م.
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�لتحدي �لقر�آين
 يف �لإمامة

 اأما كيفية الو�ضول اإىل تلك اجلوانب، فطبيعي اأن تكون من 
خالل الآثار واملواقف والكلمات وكل الرتاث الذي اكت�ضبته 
الإن�ضانية من موقع الر�ضالة، ومن �ضخ�س الر�ضول )�ضلى 
اهلل عليه واآله و�ضلم(، فهو املظهر البارز لتلك اخل�ضائ�س، 
وبها ورد التحدي القراآين، اإذ ما كان لإعجاز الر�ضالة ، ول 
اإعجاز الر�ضول )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم(، بل ول اإعجاز 
القراآن ليتحقق لو اأن موقفًا اأو �ضمة، اأو كلمة �ضجلت على 
الزمن  فيها  و�ضلم(اأبدى  واآل��ه  عليه  اهلل  )�ضلى  الر�ضول 
�ضيئًا وهن فيه ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم(عن 
ا�ضتيعاب دلئل احلق، اأو عن �ضرائط الر�ضالة، اأو ا�ضتقامتها 

مع حكمة اهلل يف اخللق والت�ضريع .
على اأن الوقوف على الآفاق العامة لإعجاز القراآن يف بيناته، 
واإعجاز الر�ضالة والر�ضول )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم(كفيل 
بتمييز احلقائق، وكما عن الإمام اأبي عبد اهلل ال�ضادق � 
قال : )قال ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم(: اإن على 
كل حق حقيقة، وعلى كل �ضواب نورًا، فما وافق كتاب اهلل 

فخذوه، وما خالف كتاب اهلل فدعوه( )2( .
** ** **

وطبيعي اأن ميتد هذا التوجه الإ�ضالمي العام مع الإمامة، 
م�ضدر العهد واحد وهو اهلل  اأن  اإذ  اأي�ضًا،  ومع منتجبيها 
)تعاىل( وحده، واخلط واحد، والغاية واحدة، فطبيعي اأن 

تتوحد احلجة الربانية فيها، واأن تتكامل دلئلها.
يف  الإ�ضالمي  الإع��ج��از  على  التعرف  ميكن  فكما  ولهذا 
له من  ومبا  –ككل-،  اأخذ هذا اخلط  الإمامة من خالل 
الكيان  اأط��راف  جميع  مع  مبدئية  وعالقات  و�ضعة  عموم 
الباحثني  على  ي�ضهل  ل  ق��د  ب�ضكل  واآف��اق��ه،  الإ���ض��الم��ي 
عليه كذلك من خالل  التعرف  ب�ضهولة، ميكن  ا�ضتيعابها 
الوقوف على كل اأثر من الآثار التي �ضّحت عن اأي من اأولئك 

املنتجبني )عليهم ال�ضالم(، يف اأي ميدان من امليادين التي 
تناولتها حياتهم ومواقفهم، اإذ ما كان لإعجاز ذلك اخلط 
كله، ول لإعجاز موقع الإمامة ذاته، اأو القراآن الناطق به، اأو 
الر�ضول )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم(ال�ضادع باأمر اهلل فيه 
اأن يتحقق، لو وهن اأي اأثر، اأو كلمة �ضدرت من اأي اأولئك 
املنتجبني عن �ضرائط احلق والهدى والنور الذي ا�ضطفوا 
من اأجله، اأو ق�ضرت عن حتقيق ذلك الإعجاز الإ�ضالمي يف 

موارده واآفاقه املتعددة .
وبهذه املواجهة ال�ضافرة بني اإعجاز تلك احلقائق والعقول 

يف  اأمامها  الطريق  الإلهية  احلجة  تخت�ضر  الب�ضرية، 
اإدراكها للهدى والنور الرباين يف تلك البّينات 

التي حتدت بها، لتجعل كل اأثر من 
موقف  وكل  الإمامة،  اآثار 

وكل  مواقفها،  من 
من  ك���ل���م���ة 

• �ضماحة ال�ضيخ 
�ضياء الدين زين الدين

ميكن مالحظة �لتحدي �لقر�آين يف م�ساألة 
�لإمامة ومنتجبيها من خالل موقف �لقر�آن 

مع �لر�سول )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم(.
)�سلى  حممد  بر�سالة  حتدى  كما  فالقر�آن 
ككل،  و�سلم(و�سخ�سيته  و�آل��ه  عليه  �هلل 
ل  �ل��ذي  �حل��ق  مظاهر  من  �أ�سمى  كمظهر 
�إىل  ريب فيه، وكمال رحمة �هلل )تعاىل( 
وكمجلى  بالإن�سان،  ور�أفته  ولطفه  �لعباد، 
ل�سمو كلمته �لعليا حتى �لأبد، حتدى كذلك 
بجو�نب معينة من �سخ�سيته .. باأخالقه .. 
بعلمه .. ا ينطقه .. با�ستقامته �ملطلقة 
 .. �حل��ق  يف  بقوته   .. ونهيه  �هلل  �أم��ر  مع 
كانته عند �هلل .. بع�سمته �إياه من �لنا�ص 
.. �إىل غري ذلك، لي�سبح كل و�حد من هذه 
�لإعجاز  �آف��اق  من  �ساخ�سًا  �أفقًا  �جلو�نب 
�لغايات  حتقيق  يف  معًا،  و�لقر�آين  �لنبوي 
�لإن�سان  ولينبه  �مل�ستوى،  وبنف�ص  �ملرجوة 
–يف �لوقت نف�سه- �إىل �أن عدم قدرته على 
��ستيعاب منابع �لإعجاز يف هذه �ل�سخ�سية 
�لعظمى ككل، ل يعيقه عن �إدر� �لبع�ص 
منها، كما ل يعيقه عن �كت�ساب �لنور و�لهدى 
مما ي�ستطيع �لو�سول �إليه، ويتعامل معه من 

خالل خرب�ته وكفاء�ته �لتي يحملها .
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البيان، دون حاجة  قائم  بابًا متكامل احلجة،  كلماتها، 
اإىل  اأو  ببداهتها،  الفطرة  تدركه  ما  وراء  التعمق  اإىل 
التطويل الذي قد ي�ضيع معه الكثري من اأطراف احلقيقة 

على طالبها .
وحني تت�ضاوى العقول يف اإدراكها الفطري للحقيقة، فمن 
الطبيعي اأن تت�ضاوى كذلك يف وعيها للم�ضوؤوليات املرتتبة 
ذلك  جتاه  بها  الوفاء  �ضرورة  ويف  الإدراك،  ذلك  على 
الأو�ضياء  منتجبيه  وجت��اه  العظيم،  الإ�ضالمي  ال�ضرح 
املر�ضيني )عليهم ال�ضالم(، وخ�ضو�ضًا بعد ما قدمناه يف 
بداية احلديث، من موقع هذا ال�ضرح واأ�ضفيائه يف بناء 
املعرفة الإ�ضالمية ذاتها، وكون املواقف الإن�ضانية جتاهه 
–�ضلبًا اأو اإيجابًا- هي املجاري الطبيعية للو�ضول اإىل اأي 

فكرة اأو نهج اأو حكم ينت�ضب اإىل الإ�ضالم .
** ** **

�إعد�د�ت لتطبيق �لنهج �لقر�آين
ين   ولكن ماذا لو اأراد املرء الدخول يف تطبيق النهج القراآ

، وما الإعدادات التي يحتاجها لذلك ؟ .
يف الإجابة عن هذا ال�ضوؤال نختزل القول هنا، باأن الأمر 
الإعجاز  يف  التدبر  عن  يختلف  ل  الإم��ام��ة  مو�ضوع  يف 
القراآين، ول يف اإعجاز النبوة والر�ضالة والر�ضول )�ضلى 
اهلل عليه واآله و�ضلم(، كما اأن العدة ل تختلف عن 

العدة التي يحتاجها املتدبر هناك .
وميكننا اأن نلخ�ضها باأمرين اثنني :

و�ضالمة  الوعي،  حرية   : اأحدهما 
والفكرية  ال��ف��ط��ري��ة  ال����روؤي����ة 
اإىل  اإ���ض��اف��ة  للحقيقة، 
اخلربة املنا�ضبة التي 
متكنه من التعامل 
م��ع ه���ذه الآف���اق 

الدينية .
ث��ان��ي��ه��م��ا : 
اإدراك 

والبينات  احلقائق  عليها  بنيت  التي  العالقة  طبيعة 
الإ�ضالمية مع حكمة الباري )تعاىل(، يف كل من اخللق 
العالقة  هذه  اأن  اإذ  والت�ضريع،  التنظيم  ويف  والتدبري، 
هي الأ�ضا�س الذي بني عليه كيان الإ�ضالم كله، وما مل 
تكن لالإن�ضان فيها روؤية م�ضتقيمة مع احلقيقة، ووا�ضحة 
املالمح والأبعاد، ل ميكنه الو�ضول اإىل اأي من احلقائق 

التي يريد .
اأما ما وراء ذلك فهو تراث الأ�ضفياء املنتجبني )عليهم 
ال�ضالم(، يف اأي من الأمور والأبواب التي �ضح عنهم مثل 
ذلك الرتاث .. يف العقائد .. يف الأحكام ال�ضرعية .. يف 
الأخالق .. يف الدعاء .. يف الذود عن حيا�س ال�ضريعة 
.. يف اإقامة اأمر اهلل يف هذه الأر�س .. يف اإلقاء حججه 
على العباد .. يف تربية الأمة .. يف تقومي م�ضارات املعرفة 

الإن�ضانية .. اإىل غري ذلك .
نعم –باخت�ضار- ل يحتاج املرء اإل اإىل اإلقاء نظرة حرة 
واعية على اآثار الإمامة يف اأي من هذه الأمور واأ�ضباهها، 
ليدرك حدود الإن�ضانية القا�ضرة اأمام عظمة ال�ضطفاء 
به  ُوِج��ه��ت  بالرغم مم��ا  ال��ك��ربى،  ال��رب��اين يف جتلياته 
اإق�ضاء  ال�����ض��الم(م��ن  )عليهم  واأ���ض��ف��ي��اوؤه��ا  الإم��ام��ة 
وتهمي�س، بل ومواجهة وا�ضتئ�ضال، ولكنه نور اهلل الذي 
اأبى اإل اأن يتّمه ولو كره الكافرون، ولكنها حجة اهلل التي 
اأن تكون بالغة لالألباب، ولكنها كلمة اهلل التي  �ضاء لها 

اأرادها اأن تكون عليا .
ويف توحيد ال�ضيخ ال�ضدوق، ويف اأ�ضول الكايف وفروعه، 
ويف حتف العقول، ويف كتب الدعاء، بل ويف كل م�ضادر 
�ضواهد  ال�ضالم(و�ضريتهم،  )عليهم  البيت  اأهل  حديث 
قائمة على اإعجاز الإمامة واأ�ضفيائها املنتجبني )عليهم 

ال�ضالم(.
لرتاث  مالحظتنا  يف  �ضابقًا  التفتنا  -كما  هنا  ونلتفت 
الر�ضول )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم(- اإىل اأن املق�ضود 
اأولئك الأ�ضفياء ل كل  ال��رتاث هنا هو ما ثبت عن  من 
اإليهم، وب�ضبب ما ذكرناه من احليف اخلا�س  ما ن�ضب 
للتاريخ مع هذه ال�ضفوة املطّهرة، فمن الطبيعي اأن يكون 
املوقف معهم اأدق من املوقف مع الر�ضول )�ضلى اهلل عليه 

واآله و�ضلم(.
القراآن،  اإىل �ضواهد  العودة  ومع كل ذلك ففي 
من  الكثري  يت�ضح  بيناته  يف  احل��ق  ودلئ���ل 
وكما  احلقائق  م��ن  الكثري  وت�ضتنب  اخل��ل��ل، 
اأ�ضار اإليه الإمام ال�ضادق )عليه ال�ضالم( يف 
حديثه ال�ضابق عن ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه 

واآله و�ضلم(.
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ما  بقدر  ويتعاظم  ويتكامل  ويوؤلف  ياألف  بطبعه  الإن�ضان 
اأو موؤالفة، هذه  باإزائه من خملوقات خمالفة  يتفاعل ما 
يجردها عن  اأن  منا  لأي  التي ل ميكن  الطبعية  النتيجة 
وتوؤطر  بيننا  حتكم  التي  وهي  الآخرين،  عن  اأو  نف�ضه 
عالقاتنا الجتماعية و�ضائر الأمور التي تبتني عليها جميع 
املنظومات التكاملية التي ل ميكن اأن ينفرط عقدها اإذا ما 
اأريد لها العي�س مع الطبيعة ب�ضكل يوؤمن لها عالقة تكاملية 
منتظمة دون اأن ي�ضوبها اأي نوع من اأنواع احليف والزوال.  

اإن الإن�ضان يخلفه اهلل �ضبحانه يف احلكم والأمور الجتماعية، 
ونعني بها الأمور الراجعة اإىل القيادة واحلاكمية وال�ضلطنة، 
اإذ من املعلوم اأنه اإذا كان الإن�ضان بطبيعته م�ضوؤول عن بيته 
ومزرعته وم�ضنعه وما �ضابه ومكلفا بالعناية بالأثاث والزرع 
م�ضوؤول  بالأحرى  فاإنه  �ضوؤونها  وتدبري  والآلت  والبهائم 
ومكلف بتدبري نف�ضه وجمتمعه، وهذا ما يعرب عنه بخالفته 
عن اهلل �ضبحانه يف الأمور الجتماعية واحلاكمية، وعلى 
ذلك يكون معنى ا�ضتخالف اهلل لالإن�ضان اأنه خّول اإليه اأمر 
القيادة وتدبري جمتمعه وممار�ضة احلكم والولية يف اإقامة 
ال�ضوابط وال�ضور التي جاءت فيها الأديان الناظمة ل�ضوؤون 

العباد والبالد.
فاإن املجتمع وبح�ضب علماء الجتماع يتمتع بواقعية عرفية 
الوجود  مقابل  يف  واآثار  ومزايا  مظاهر  فله  عقالئية، 
والرقي  واحلياة  املوت  خ�ضو�ضيات  له  وتعترب  الفردي، 
بالن�ضبة  ال�ضاأن  والواجبات كما هو  والنحطاط واحلقوق 
لالأفراد، فهو من حيث الوجود واإن كان عبارة عن جمموعة 
الأفراد اإل اأنه من ناحية العتبار العقالئي له نظام خا�س 
وقيمة خا�ضة و�ضفات و�ضمات خا�ضة، وقد اعتنى القراآن 
اأي�ضا  الكرمي بتواريخ الأ كاعتنائه بتواريخ الأ�ضخا�س 

وق�ض�ضهم ومزاياهم.
دولة  بت�ضكيل  املجتمع  يقوم  اأن  القت�ضاء  دللة  وح�ضب 
�ضوؤون  بتدبري  القيام  مهمة  اإليها  يفو�س  وقوية  قادرة 
الأمة، واإل كانت لغوية اأو انتهت اإىل الختالف والفو�ضى 
وهدر احلقوق والدماء والأموال، وحيث اأنه لي�س لكل فرد 
الت�ضدي للدولة ارجتال ل�ضتلزامه الهرج واملرج، فالبد من 
اإيجاد قانون ونظام وحاكم، وهذا هو مفاد الدولة وال�ضلطة، 
وحيث تتعدد الختيارات يف تعيني هذه ال�ضلطة واحلاكم، 
تعنّي الرجوع اإىل النتخاب، لأن البدائل الأخرى كالتوريث 
اإىل ال�ضتقرار  والنقالب غري وافية بالغر�س ول مو�ضلة 

والعدل والإن�ضاف.
اأف�ضل و�ضيلة لتجنب انحراف ال�ضلطة هي التزام احلاكم 
اإن�ضاء جمل�س  الدولة، ثم  بد�ضتور يحدد حقوق وواجبات 
ي�ضم احلكماء والق�ضاة يف البالد ي�ضمرون اخلري لل�ضعب 
اأعمال  الد�ضتور ومراقبة  الإ�ضراف على تطبيق  اأجل  من 
الدولة ومدى مطابقة اأعمالها وم�ضاريعها وخططها للد�ضتور 

• ح�ضن الها�ضمي

�لت�سدي 
للحكم.. 

�سروطه 
و�نعكا�ساته

ومل�ضالح ال�ضعب العليا، ويجب اأن ل يت�ضمن الد�ضتور اأي 
مواد تتعار�س مع ثوابت الأغلبية القاطنة يف الدولة، مع 

احرتام عقائد وعادات وتقاليد الأقليات الأخرى.
ال�ضاحلني  قبل  من  للحكم  الت�ضدي  اإن  العقل  وببداهة 
العدول اأف�ضل من ت�ضدي الظلمة املارقني، حيث اأنه - ل 
�ضمح اهلل - لو ت�ضدى الظلمة فاإن الأخطار املحدقة بالأمة 
تكون كبرية وعظيمة، ملا تتعلق بدماء النا�س واأعرا�ضهم 
واأجيال  اأجيال  وم�ضتقبلهم  وحا�ضرهم  بل  واأموالهم، 
العقل بوجوب دفع  �ضوؤونها، فيحكم  البالد وكل  وبرثوات 
هذه املفا�ضد، ومن اأهم طرق دفعها هو النتخاب والرجوع 
فبذلك  واحلاكم،  �ضاأن احلكومة  اأنف�ضهم يف  النا�س  اإىل 

ن�ضمن اأمورا:
الأول: دفع ال�ضتبداد والقهر والغلبة الذي ي�ضتلزم الظلم 

واجلور.
حا�ضرهم  بناء  يف  وتفعيلهم  النا�س  ر�ضا  ك�ضب  الثاين: 

وم�ضتقبلهم.
الثالث: التقدم بالبلد واملواطنني واإي�ضالهم اإىل الرفاه.

العدل الذي يتوقف  الرابع: توفري الأمن وال�ضالم وب�ضط 
على اإ�ضراك النا�س يف قرارات احلكومة ونظام احلكم.

اخلام�س: الق�ضاء على عنا�ضر الف�ضاد الداخلية واحلروب 
الأهلية والقمع ونحوها من عوامل ف�ضاد تن�ضاأ من ال�ضتبداد 
التخلف  مظاهر  من  ذلك  غري  اإىل  بالراأي،  والتفرد 

والنحطاط.
اإ�ضافة اإىل اإن احلكومة العادلة املنتخبة من قبل ال�ضعب 
ميكن مراقبتها من قبل ممثلي ال�ضعب يف جمل�س النواب 
ومنظمات املجتمع املدين والأحزاب ال�ضيا�ضية وال�ضحافة 
احلرة، فاإنها خري معني لعمل احلكومة وخري م�ضدد لها 
ال�ضر  اأعمال  وكذلك  لتنميتها  والإح�ضان  الرب  اأعمال  يف 
هدف  يكون  وبذلك  ا�ضتفحالها،  دون  للحئول  والعدوان 
احلكومة تقدمي اخلدمة وحرا�ضة املواطن يف اأمنه ووطنه 
ومعتقداته، واإذا ما حادت عن تلك الأهداف فاإنها تكون 
عنها  الثقة  �ضحب  وميكن  واملحا�ضبة،  للم�ضاءلة  عر�ضة 
واإف�ضاح املجال اأمام الآخر النوعي الذي با�ضتطاعته تنفيذ 

ما عجز عنه الآخرون. 
املرونة وال�ضفافية والكفاءة والنزاهة اأهم الفوائد املرجوة 
من احلكومة املنتخبة، فاإنها تكون باملر�ضاد من قبل النقاد، 
املعتقدات  و�ضون  واخلدمات  الأمن  توفري  اجلميع  وهّم 
والقيم من الخرتاق وال�ضياع والرتقاء بامل�ضتوى املعي�ضي 
اإل  املجتمع  اأبناء  بني  الطبقية  الفوارق  كل  وردم  للفرد 
باملقدار املعقول الذي ي�ضجع على الإبداع والعطاء، والأخذ 
بيد املواطن اإىل مرفاأ ال�ضالم والرفاه والعدالة، ول اأظن اأن 
اأحدا يزهد عن هذه املعطيات التي هي بحق م�ضيل لعاب 

جميع ال�ضعوب املتحررة يف العامل.   

18 ربيع الأول  1432ه�



 مذهب �أهل �لبيت
ل ز�لت �سرخة زينب عليها �ل�سالم )و�هلل لن متحو �سعادة  للقلوب �لطاهرة

ذكرنا( �لتي �سدحت بها يف جمل�ص �لطاغية يزيد 
يتحقق �سد�ها وتتو�سع �آفاقها يف كل يوم، عرب م�ساديق 

كثرية ومتنوعة لأهل �لبيت عليه �ل�سالم.
كما �أن كلمات �لإمام �ل�سادق عليه �ل�سالم ودعو�ته 

�إىل ن�سر علوم و�أخالق �أهل �لبيت عليهم �ل�سالم بالقول 
و�لفعل كما يف قوله عليه �ل�سالم)كونو� زينا لنا ول 

تكونو� �سينا علينا( وقولته �أي�سا)�أن �لنا�ص لو �سمعو� 
حما�سن كالمنا لّتبعونا( �أخذت حتقق يوما بعد يوم 

خا�سة بعد �مل�ساهد�ت �جللّية لأبناء �لب�سرية تلك 
�لفو�رق �جل�سيمة بني �إن�سانية وعقالنية ودّقة مذهب 
�أهل �لبيت عليهم �ل�سالم، وعدو�نية وه�سا�سة �ملذ�هب 

�ملح�سوبة على �لإ�سالم زور� وبهتانا. 
و�مللفت للنظر �ن غالبية من �تخذو� مذهب �أهل 

�لبيت عليهم �ل�سالم منهجا هم من �لطبقات �ملتنورة، 
بالإ�سافة �إىل �أن ذلك �لعتناق جاء بعد در��سة 

ومتحي�ص �أخذ من �أعمارهم وجهدهم ماأخذه.
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�إ�سالم ممثل جامعة هامبورغ 
الدكتور  الأملانية  هامبورغ  جامعة  ممثل  ا�ضتب�ضار  الهدايات  تلك  اأواخ��ر  من  وك��ان 
)كريهارد مانكولد(واإعالنه اإ�ضالمه يف العتبة احل�ضينية املقد�ضة بح�ضور اأع�ضاء من 
احلكومة املحلية يف كربالء ومبباركة اأمني عام العتبة احل�ضينية املقد�ضة �ضماحة ال�ضيخ 

عبد املهدي الكربالئي.
 

هذه  اإن  اخلطوة:  تلك  على  اإقدامه  عن  كرهارد  وقال 
لإ�ضهار  خ�ضي�ضا  ج��اءت  وقد  للعراق  الثانية  زيارتي 
ال�ضريف  احل�ضيني  ال�ضحن  دخ��ويل  وعند  اإ�ضالمي، 

اأح�ض�ضت باإح�ضا�س غريب مل اأ�ضعر به من  قبل. 
واأ�ضاف مانكولد الذي حول ا�ضمه اإىل ) ح�ضن ( الذي 
جاء اإىل مدينة كربالء بدعوة من قبل احلكومة املحلية 
الطب  مبجال  للبعثات  درا�ضية  مقاعد  تقدمي  لأج��ل 
"اإنني عندما راأيت ح�ضودا من الزائرين يقطعون اآلف 
اأنني  اأح�ض�ضت  املقام  هذا  و�ضول  لأج��ل  الكيلومرتات 
اأن  فاأحببت  العقيدة  الدين وهذه  قريب جدا من هذا 
ادخل اإىل الإ�ضالم عن طريق هذه العقيدة التي لم�ضت 

قلبي وتفكريي.
واختتم ح�ضن حديثه قائال: اإنني مرتاح نف�ضيا يف مدينة 
كربالء واأح�س اأن العراق اأ�ضبح بلدي وكربالء مدينتي 
واأنا فرح باإ�ضالمي يف كربالء وتاأديتي مرا�ضيم الزيارة 
يف مرقد الإمام احل�ضني عليه ال�ضالم وروؤيتي للماليني 
املقد�ضة  املدينة  ه��ذه  اإىل  ي��اأت��ون  وه��م  الزائرين  من 
واأمتنى اأن تكون يل زيارة يف امل�ضتقبل مع عائلتي اىل 

هذه املدينة " 
وقد بارك اأمني عام العتبة احل�ضينية املقد�ضة وممثل 
املرجعية الدينية يف كربالء �ضماحة ال�ضيخ عبد املهدي الكربالئي اإ�ضالم ممثل جامعة 
هامربوغ الأملانية )ح�ضن( و�ضرح له خ�ضائ�س الثورة احل�ضينية ونه�ضة الإمام احل�ضني 

التي �ضحى من اجلها بدمائه والتي بقيت ت�ضع األقا ليومنا احلا�ضر واىل يوم القيامة
وذكر نائب رئي�س جمل�س حمافظة كربالء )ن�ضيف جا�ضم اخلطابي( "انه ومن ح�ضن 
حظ الأ�ضتاذ ح�ضن الأملاين انه ا�ضهر اإ�ضالمه يف بقعة طاهرة من بقاع الأر�س ويف مرقد 
الإمام احل�ضني عليه ال�ضالم وان هذا الذي حدث ل يناله اإل ذو حظ عظيم. وممايذكر 
اأن الأمانة العامة للعتبة احل�ضينية املقد�ضة كرمت مبعوث جامعة هامبورغ الذي اعتنق 

الإ�ضالم يف العتبة املقد�ضة تكرميا معنويا قال عنه نائب الأمني العام للعتبة املقد�ضة 
ال�ضيد )اأف�ضل ال�ضامي(: اإن هذا التكرمي املعنوي جاء ل�ضخ�س اعتنق الإ�ضالم بالقرب 
من مرقد الإمام احل�ضني عليه ال�ضالم مو�ضحا اأننا ك�ضبنا �ضديقا جديدا واأخا م�ضلما 
هداه اهلل للطريق احلق الذي يو�ضل اإىل النجاة يوم احل�ضاب ونتمنى اأن ي�ضعى )ح�ضن ( 

لن يكون واحدا من الدعاة لالإ�ضالم يف اأملانيا. 

�إ�سالم )علي( �لذي كان م�سيحّيا 
ومل يقت�ضر اإ�ضهار الإ�ضالم يف العتبة املقد�ضة على الدكتور كريهارد حيث اأ�ضهر 

م�ضيحي عراقي يدعى )علي فادي متي( اإ�ضالمه يف مرقد الإمام احل�ضني عليه ال�ضالم 
بعدما جاءها ما�ضيا على الأقدام اأ�ضوة باإخوانه من اأتباع مذهب اأهل البيت عليهم 

ال�ضالم. 
وذكر )علي فادي متي( اأ�ضباب اعتناقه املذهب قائال:"كان 
الدين  باعتناق  تفكريي  على  كبري  اأثر  احل�ضيني  للمنرب 
الإ�ضالمي وملدة �ضنتني اإ�ضافة اإىل اأن اإ�ضالم اأختي قبلي 

ب�ضهرين كان دافعا اأي�ضا لعتناقي الإ�ضالم. 
وقال )متي(: اإنني قررت اأن اأ�ضري اإىل كربالء وان اأ�ضلم 

عند �ضريح الإمام احل�ضني يف ذكرى اأربعينيته التي �ضمعت 
عنها الكثري وعن ثوابها واأجرها فان�ضرح �ضدري خالل 
الزاحفة  الغفرية  اجلموع  هذه  اأ�ضاهد  واأنا  الزيارة  هذه 

�ضوب كربالء، عندها قررت اأن اأوؤدي ال�ضالة مع امل�ضلني فتوجهت اإىل اأحد املواكب 
وعّلموين كيفية اأداء ال�ضالة وجاءوا بي اإىل ممثل املرجعية الدينية �ضماحة ال�ضيخ )عبد 

املهدي الكربالئي( ليبارك اإ�ضالمي واأن اأ�ضهد ال�ضهادتني باحل�ضرة احل�ضينية.

)ديني( و�لطريق �ل�سحيح
اأما امل�ضتب�ضرة الندنو�ضية )ديني رايني ديوي( التي تعي�س يف جاكارتا وهي م�ضلمة 
الأ�ضل وكانت �ضافعية املذهب قبل ا�ضتب�ضارها ومتزوجة من م�ضتب�ضر من�ضاوي كان 
�ضيد  ل�ضريح  زيارتها  اأثناء  قالت  وقد  )باقر(  �ضمي  والآن  )كري�ضتيان(  الأول  ا�ضمه 
ال�ضهداء احل�ضني )عليه ال�ضالم( يف مدينة كربالء املقد�ضة مع وفد من امل�ضتب�ضريين 
بعد انتمائهم ملذهب اآل البيت)عليهم ال�ضالم(: قبل اأن اّطلع على مذهب اأهل البيت 
عليهم ال�ضالم مل اأّطلع على الكثري من املفاهيم الأ�ضا�ضية للدين الإ�ضالمي، اإما لعدم 

علي متي:

قررت �أن �أ�سري 
�إىل كربالء 

و�ن �أ�سلم عند 
�سريح �لإمام 

�حل�سني 
يف ذكرى 

�أربعينيته 
�لتي �سمعت 
عنها �لكثري 
وعن ثو�بها 

و�أجرها 
فان�سرح 

�سدري خالل 
هذه �لزيارة.

 الدكتور مانكولد:

�أح�س�ست �أنني 
قريب جد� 

من هذ� �لدين 
وهذه �لعقيدة 

فاأحببت �أن 
�أدخل �إىل 

�لإ�سالم عن 
طريق هذه 

�لعقيدة �لتي 
لم�ست قلبي 

وتفكريي.
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كان  الذي  الفكري  وال�ضباب  التاريخي  للغط  اأو  القناعة 
وهو  ال�ضحيح  الطريق  اتبعت  اأن  بعد  ولكن  يحيطنا، 
مذهب اأهل البيت عليهم ال�ضالم قد �ضعرت بتطور كبري 
مببادئ الإ�ضالم احلنيف وقد اأ�ضبحت الروؤية وا�ضحة يل 
كون مذهب الإمامية هو ح�ضن للم�ضلم وهذا يعك�س الأثر 

اليجابي على النفو�س التي تعمل على تن�ضئة جيل اإ�ضالمي جديد يحمل قيم الإ�ضالم.
ولكونها من العن�ضر الن�ضوي الذي تكال اإىل الإ�ضالم عرب بوابته الكثري من التهامات 
وعلى راأ�ضها ق�ضية احلجاب ال�ضرعي فقد ردت على ذلك قائلة: اعتقد اإن القوانني 
الأمور  من  و�ضعت حلمايتها  بالأخ�س احلجاب  و  امل��راأة  بحماية  املتعلقة  الإ�ضالمية 
ال�ضيئة واخلاطئة ملنع اأولئك الذين يريدون اأن ي�ضبعوا غرائزهم بطريقة غري �ضرعية، 
لذلك اإن الكثري من البلدان العربية قد عك�ضت الفكرة الغري جيدة على الدين الإ�ضالمي 
واملراأة امل�ضلمة واتهامه باإ�ضدار القوانني ال�ضارمة التي فر�ضها على املراأة، واحلقيقة 
اإن الإ�ضالم عمل على حمايتها من التع�ضف وال�ضطهاد، كونه اعتمد الن�ضو�س القراآنية 
والأحاديث النبوية ال�ضريفة التي اأعطت املراأة حقوقا وحملتها واجبات لي�س لها مثيال يف 

القوانني الأخرى من الهتمام بتلك ال�ضريحة املهمة يف املجتمع.
وقد وّجهت )ديني( دعوة اىل امل�ضلمني يف م�ضارق الأر�س ومغاربها اإىل اعتناق مذهب 
اأهل البيت )عليهم ال�ضالم( بقولها: اإين ا�ضعر بالطماأنينة والراحة وباحلزن يف نف�س 
الوقت لأين اأود اإن جميع امل�ضلمني يف العامل اأن يتبعوا مذهب اأهل البيت وطريق الإمام 
احل�ضني عليه ال�ضالم لن�ضر الفكر الر�ضني الذي ينّم عن قوة النه�ضة والتي و�ضل �ضداها 
اإىل جميع اأرجاء العامل بالرغم من التكتم الإعالمي الذي اأراد اأن ميحو هذه الثورة 
املباركة، واأمتنى اأن يكون جميع امل�ضلمني �ضوية ملحاربة اأعداء اهلل �ضبحانه وتعاىل، وان 
جنتمع حتت راية الإمام احل�ضني عليه ال�ضالم يف الدنيا لزيارته ونيل الكرامة منه ويف 

الآخرة ل�ضفاعته والفوز بالر�ضوان الإلهي.
واختتمت )ديني( حديثها بتاأكيد الدعوة اإىل اإتباع املذهب احلق، فقالت: واأنا بجوار 
الإمام احل�ضني عليه ال�ضالم اأ�ضعر بالطماأنينة والراحة واأمتنى من امل�ضلمني اأن يتبعوا 
مذهب اأهل البيت لن�ضر الفكر النه�ضوي الر�ضني الذي و�ضل �ضداه اإىل جميع اأرجاء 

العامل.

 م�ساركة م�سيحية يف �خلدمة �حل�سينية
وتاأكيدا لعاملية واإن�ضانية الدعوة الإ�ضالمية ب�ضكل عام والنه�ضة احل�ضينية ب�ضكل خا�س 
فقد �ضاركت يف هذا العام كثري من اجلهات غري امل�ضلمة يف تقدمي اخلدمات املتنوعة 
م�ضاركة  وكذلك  اربعينيته،  ذكرى  يف  ال�ضالم(  )عليه  احل�ضني  الإم��ام  زوار  لقوافل 
الزائرين يف م�ضريتهم املليونية وكان اأبرزها م�ضاركة الق�س )معن بيطار( من كني�ضة 

الإ�ضالح يف �ضوريا يف امل�ضري من النجف الأ�ضرف اإىل كربالء املقد�ضة وقد ا�ضتقبله 
اأمني عام العتبة احل�ضينية املقد�ضة �ضماحة ال�ضيخ عبد املهدي الكربالئي حني و�ضوله 

اىل ال�ضحن ال�ضريف 
وقال الق�س" اإنني لأول مرة ازور مدينة كربالء واأ�ضارك امل�ضلمني م�ضريتهم اإىل كربالء 
،مبينا اأن: هذا املكان يعنيني بامتياز فقد كانت يل الرغبة منذ زمان اأن اأ�ضاهد ار�س 
القنبلة  انفجار  النبوة ومكان  اأهل بيت  التي جرت على  واملاأ�ضاة  التي حدثت  املعركة 
الروحية وهي مدينة كربالء وقد راأيتها، واإنها حتولت اإىل �ضيء اآخر اأكرث تطورا مما 
كان يف خميلتي فوجدت مقامات لأماكن املعركة واأماكن املاأ�ضاة بكاملها مما يعطي 
انطباعا للمتابع اأن املعركة ما زالت م�ضتمرة من خالل تلك الرمزية واملقامات املنت�ضرة 
يف املدينة وبجوار املرقد ال�ضريف لالإمام احل�ضني الذي يعني احلرية والكرامة لالإن�ضان 

وهاتني ال�ضفتني هما اأغلى �ضيء بالوجود.
 وا�ضتغرب )الق�س بيطار( اأن بع�س الأخوة اليزيدين العراقيني قد اأعلنوا اأنهم لأول مرة 
يف حياتهم يزورون مدينة النجف ونحن ك�ضوريني ن�ضتغرب كيف اأن مواطنا عراقيا مل 

يزر مدينة عراقية طيلة حياته وهذا 
يدل على مدى مظلومية هذا ال�ضعب 

خالل العقود املا�ضية. 
قد  ك��ان  )بيطار(  الق�س  اأن  يذكر 
مدينة  يف  عقد  م��وؤمت��ر  يف  ���ض��ارك 
ال��ن��ج��ف الأ����ض���رف ل��ل��ت��ق��ري��ب بني 
هذا  اإن  ب�ضدده:  قال  وقد  الأدي��ان 
املوؤمتر ميثل اخلطوة الأوىل واملهمة 
ح�ضل  وم��ا  الطويل  الطريق  على 
من لقاءات بني الأدي��ان كافة كانت 

جميلة بحد ذاتها. 

وم�ساركات �أجنبية 
كما �ضاركت جمموعة من عمال ال�ضركات ال�ضينية العاملة يف العراق بتقدمي خدماتهم 

الإن�ضانية لزوار الإمام احل�ضني عليه ال�ضالم املتوجهني اإىل مدينة كربالء لإحياء 
مرا�ضيم زيارة الأربعني املا�ضية، وقد لفت اأنظار املتابعني قيام امراأة �ضينية مع زوجها 
بتوزيع الطعام يف مدينة النا�ضرية على زوار اأربعينية الإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم(.  
وقد ذكرت م�ضادر اإعالمية "اأن 530 من الأ�ضخا�س الراغبني باإ�ضهار اإ�ضالمهم وهم 
من �ضبعة واأربعني دولة قد عربوا احلدود العراقية من منفذ بدرة احلدودي متوجهني 
اأربعينيةالمام  ذكرى  احياء  يف  �ضارك  كما  الأ�ضرف،  والنجف  املقد�ضة  كربالء  اإىل 
الدول  زائ��ر من خمتلف  األ��ف(  ال���)500  قرابة  العام  لهذا  ال�ضالم(  احل�ضني )عليه 

العربية والجنبية. 

 )ديني(:

�أمتنى من 
�مل�سلمني �أن 

يتبعو� مذهب 
�أهل �لبيت 

لن�سر �لفكر 
�لنه�سوي 

�لر�سني 
�لذي و�سل 
�سد�ه �إىل 

جميع �أرجاء 
�لعامل.
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من اأ�سرار امللكوت
  ق�س�ص �لأنبياء
 مع �حل�سني

اجلزء الأول

◄  يكتبها: �ضباح الطالقاين

من املعلوم اأن التعليم يعترب من اأهم الأ�ض�س التي تبني عليها الأ حا�ضرها 
وم�ضتقبلها، وهو اأي�ضا يحدد م�ضتوى النمو الجتماعي بجانبه التوعوي من حيث 
عالقته املبا�ضرة باملواطن، لكن اأن تتحول هذه امِلهنة اإىل جتارة تت�ضف بالغمو�س 
والبتزاز واجل�ضع واخلروج على القوانني فهذا يعني اأن امل�ضار املوؤ�ض�ضاتي للدولة 

اآخذ بالنحراف، وكذلك القيم املجتمعية.
َمن  قائلة"  الأ�ضهاد  روؤو���س  على  وت�ضرخ  ال�ضف  اإىل  �ضة  مدرِّ تدخل  فعندما 
عليكّن  ال�ضنة...  هذه  النجاح  ت�ضتطيع  لن  اخل�ضو�ضية  الدرو�س  يف  تدخل  ل 
الإ�ضراع بالت�ضجيل بالدرو�س اخل�ضو�ضية!!" فهذا ينايف متاما الأخالق املهنية 
واملنطلقات الإن�ضانية الإ�ضالمية، ويعني اإن هذه النماذج من التدري�ضيني تريد 
حتويل هذه املهنة ال�ضامية اإىل جتارة بالإكراه، عن طريق ابتزاز الطالب علنًا 

وتهديدهم بعدم النجاح...
وحني يقول مدير مدر�ضة ابتدائية )اأهلية( لذوي اأحد الطالب" مبا اأنكم رفعتم 
�ضكوى علينا يف مديرية الرتبية فاإن ابنكم لن ينجح اأبدًا ما دام يف مدر�ضتي 
الدولة والتالعب  وافعلوا ما �ضئتم!!"، فاإن ذلك يعني ال�ضتخفاف مبوؤ�ض�ضات 
اأِمَن  َمن  اإن  معروف  هو  وكما  العقوبة،  من  والأم��ن  وذويهم،  الطلبة  مب�ضري 
وتهديد  اأبنائنا  م�ضتقبل  تدمري  الإ�ضاءة هنا هو  ومو�ضع  الأدب،  اأ�ضاء  العقوبة 

اأ�ض�س البناء الرتبوي برّمته...
لُه مقابل جناحهم  ببناء دار  للعمل  اأخذهم  ي�ضتغل مدّر�س طالبُه يف  وعندما 
عن  ف�ضاًل  بعينه،  والأخالقي  الإن�ضاين  الف�ضاد  فهذا  تخ�ضه،  التي  امل��ادة  يف 
اأعمال �ضاقة بال علم ول  التجاوز على القانون با�ضتغالل الطلبة الأح��داث يف 

ر�ضا ذويهم. 
هذه الأمثلة هي �ضور ملا يحدث يف العديد من املدار�س من حالت �ضوء ا�ضتغالل 
الوظيفة، ف�ضال عن تعطيل ت�ضليم الدفاتر والقرطا�ضية للطلبة حلني ما يتحمل 
املواد بقدرة قادر! وكاأن  تلك  اللوازم! ومن ثم تظهر  تلك  الأهل نفقات �ضراء 

الأمر مبّيتًا لغاية ل يعلمها اإل اهلل تعاىل..
هنا ل بد لنا اأن نت�ضائل عن دور دائرة الإ�ضراف الرتبوي وهل اأنها فعال تقوم 
املح�ضوبية  اإىل  غريها  كحال  خ�ضعت  اأنها  اأم  واملحا�ضبة  واملراقبة  بالإ�ضراف 
الرتبوي  الإ�ضراف  املّطلع على مهام عمل  اأن  واملجامالت. يف حني  واملن�ضوبية 
اأن من اأهمها متابعة ما يطراأ يف املدار�س من مظاهر �ضلبية والوقوف  يعرف 
اأو املعلم، وكذلك العناية  اأ�ضبابها ومعاجلتها �ضواء كانت تخ�س الطالب  على 
بالنمو العلمي والعملي والديني والجتماعي للطالب وعدم القت�ضار على النمو 

املعريف فقط.
ول نن�ضى اأي�ضًا اأن نذّكر ذوي الطلبة باأهمية متابعة اأبنائهم امل�ضتمرة والتوا�ضل 
مع اإدارات املدار�س للوقوف عن قرب على امل�ضاكل التي تكتنف العملية التعليمية 

والرتبوية لكي ي�ضعر القائمون عل التعليم بالتعاون والهتمام واملتابعة.



ِمهن �إن�سانية ولكن..
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�ضادق عبد الواحد املو�ضوي



�آدم و�حل�سني÷
ملا نزل اآدم عليه ال�سالم اإىل االأر�ض مل ير حواء �سار يطوف االأر�ض 
يف طلبها فمرمّ بكربالء فاغتم و�ساق �سدره من غري �سبب وعرث يف 
املو�سع الذي قتل فيه احل�سني÷ حتى �سال الدم من رجليه فرفع 
راأ�سه اإىل ال�سماء وقال ) اإلهي هل حدث عني ذنب اآخر فعاقبتني به 
فاإين طفت جميع االأر�ض فما اأ�سابني �سوء مثل ما اأ�سابني يف هذه 
االأر�ض ( فاأوحى اهلل اإليه يا ) اآدم ما حدث منك ذنب ولكن يقتل يف 
هذه االأر�ض ولدك احل�سني عليه ال�سالم ف�سال دمك موافقا لدمه (

فقال اآدم ) يا رب اأيكون احل�سني نبيا (
قال تعاىل ) ال ، ولكنه �سبط النبي حممد �سلى اهلل عليه واآله (

قال ) ومن القاتل له (
قال تعاىل ) قاتله يزيد لعني اأهل ال�سموات واالأر�ض (
فقال اآدم عليه ال�سالم ) اأي �سيء اأ�سنع يا جربئيل ؟(

قال ) العنه يا اآدم ( فلعنه اأربع مرات وم�سى اأربع خطوات اإىل جبل 
عرفات فوجد حواء هناك .

 نوح و �سيد �ل�سهد�ء
ونوح ÷ ملا جنر ال�سفينة اأتى له جربئيل ÷ مبائة واأربعة 
وع�سرين األف م�سمار ليحكم بها ال�سفينة ثم اأتى له بخم�سة 

م�سامرياأخرى قال :اجعل اإحداها على �سدر املركب واالآخر على 
ظهره والثالث على موؤخره والرابع على اليمنى واخلام�ض على 

الي�سرى ، فلما �سرب امل�سامري وو�سل اإىل اخلام�ض انك�سرت اخل�سبة 
وظهرت منها �سجة ورنمّة و انك�سر بها قلب نوح عليه ال�سالم فتعجب 

من ذلك و�ساأل جربئيل عنه ، فقال : يا نوح اإن هذه امل�سامري با�سم 
اخلم�سة من اأهل الك�ساء وامل�سمار اخلام�ض با�سم احل�سني عليه 

ال�سالم ت�سيبه م�سيبة ت�سغر عندها الرزايا وامل�سائب ، فذكر وقعة 
كربالء فبكى نوح وجربئيل عليهما ال�سالم بكاء �سديدا وحزنا حزنا 

طويال ولعنا يزيد و�سائر من قتله .
ت ال�سفينة  وملا ركب يف ال�سفينة وطافت به جميع الدنيا ،وعندما مرمّ
بكربالء اأخذته االأر�ض وخاف نوح عليه ال�سالم من الغرق فدعا ربه 

فقال: ) اإلهي طفت جميع الدنيا فما اأ�سابني فزع مثل ما اأ�سابني 
يف هذه االأر�ض (، فنزل اإليه جربئيل وقال ) يا نوح يف هذا املو�سع 

يقتل احل�سني عليه ال�سالم �سبط حممد) �سلى اهلل عليه واآله (خامت 
االأنبياء وابن خامت االأو�سياء ( قال ) ومن القاتل له يا جربئيل؟ 

( قال ) قاتله يزيد لعني اأهل ال�سموات واالأر�سني ( فلعنه نوح اأربع 
مرات ف�سارت ال�سفينة حتى بلغت اجلودي وا�ستقرت عليه.

مع �بر�هيم ÷
واإبراهيم عليه ال�سالم مر باأر�ض كربالء وهو راكب فر�سا فعرث 

الفر�ض و�سقط اإبراهيم ÷ و�سج راأ�سه و�سال دمه فاأخذ يف اال�ستغفار 
فقال ) اإلهي اأي �سيء حدث مني ( فنزل جربئيل وقال ) يا اإبراهيم 
ما حدث منك ذنب ولكن هناك يقتل �سبط خامت االأنبياء وابن خامت 

االأو�سياء ف�سال دمك موافقا لدمه (
قال ) يا جربئيل ومن يكون قاتله (

قال ) قاتله يزيد لعني اأهل ال�سموات واالأر�سني والقلم جرى على 
اللوح بلعنه بغري اإذن ربه( فاأوحى اهلل اإىل القلم اأنك ا�ستحققت الثناء 

ن فر�سه  بهذا اللعن ( فرفع اإبراهيم يده ولعن يزيد لعنا كثريا واأممّ
بل�سان ف�سيح فقال اإبراهيم لفر�سه) اأي �سيء عرفت حتى توؤمن 

على دعائي ( فقال ) يا اإبراهيم اأنا اأفتخر بركوبك علي فلما عرثت 
و�سقطت عن ظهري عظمت خجلتي وكان �سبب ذلك من يزيد لعنه 

اهلل( .  
وكان اإبراهيم كثري البكاء والنوح على احل�سني كما اأخرب اهلل �سبحانه 
عنه يف كتابه { فنظر نظرة يف النجوم فقال اإين �سقيم } والنجوم هم 

اآل حممد �سلى اهلل عليهم قد ظهروا يف كر�سي الوالية فنظر فيهم 
الأنه من �سيعتهم وعبيدهم ومرجع العبد اإىل �سيده ، فلما اطلع على 

وقعة احل�سني قال اإين �سقيم القلب ل�سدة االأمل واحلزن وبقي هذا 
االأمل وال�سقم واحلزن اإىل اأن قب�سه اهلل اإليه ، اأو النجوم هي الكواكب 

الظاهرة فلما نظر اإليها وعرف اقت�ساءاتها وتاأثرياتها وفهم منها 
وقعة الطفوف قال ما قال ، ولالآية وجوه كثرية اأخرى.

�إ�سماعيل ÷
واإ�سماعيل ÷  كانت له اأغنام ترعى ب�ساطئ الفرات فاأخربه الراعي 

اأنها ال ت�سرب املاء من هذه امل�سرعة منذ كذا يوم ف�ساأل ربه عن ذلك
فنزل جربئيل فقال )يا اإ�سماعيل ا�ساأل غنمك فاإنها جتيبك عن 

�سبب امتناعها من �سرب املاء(ف�ساألها فقالت بل�سان ف�سيح )قد بلغنا 
اأن ولدك احل�سني عليه ال�سالم �سبط حممد �سلى اهلل عليه واآله 

يقتل هنا عط�سانا فنحن ال ن�سرب من هذه امل�سرعة حزنا عليه(
ف�ساألها عن قاتله فقالت )يقتله يزيد لعني اأهل ال�سماوات و االأر�سني 

و اخلالئق اأجمعني(فقال اإ�سماعيل )اللهم العن قاتل احل�سني عليه 
ال�سالم( .

مو�سى ÷
كان مو�سى عليه ال�سالم ذات يوم �سائرا و معه يو�سع ابن نون فلما 

جاء اإىل اأر�ض كربالء انخرق نعله و انقطع �سراكه و دخل احل�سك يف 
رجليه و �سال دمه

فقال ) اإلهي اأي �سيء حدث مني (
فاأوحى اهلل اإليه : اأن احل�سني عليه ال�سالم يقتل هنا و ي�سفك دمه 

ف�سال دمك موافقة لدمه 
فقال )رب و من يكون احل�سني (

فقيل : هو �سبط حممد امل�سطفى و ابن علي املرت�سى
فقال ) و من يكون قاتله ( فقيل : هو يزيد لعني ال�سمك يف البحار و 
الوحو�ض يف القفار و الطيور يف الهواء فرفع مو�سى يديه و لعن يزيد 

ن يو�سع بن نون على دعائه و م�سى ل�ساأنه . و دعى عليه و اأممّ
و روى كعب االأحبار اليهودي و قال ) اإن يف كتابنا اأن رجال من ولد 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و اآله و �سلم يقتل و ال يجف عرق دواب 
اأ�سحابه حتى يدخلون اجلنة فيعانقون احلور العني (

فمرمّ بنا احل�سن عليه ال�سالم
فقلنا هو هذا ؟ 

فقال : ال فمرمّ بنا احل�سني عليه ال�سالم فقلنا : هو هذا ؟ فقال : نعم

مل يقت�سر 
تاريخ 
�لإمام 

�حل�سني 
عليه 

�ل�سالم 
على حياته 

�ملعروفة 
منذ ولدته 

وحتى 
�سهادته 

يوم �لطف، 
�إّنا تعّدت 

ذلك لت�سمل 
تاريخ 

�لب�سرية 
كّلها، وخري 

�لأدلة 
على ذلك 

ما جرى 
من ق�س�ص 
له -عليه 

�ل�سالم -مع 
�لأنبياء 
و�لر�سل 
ومنها: 
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�س

وتقوم الإرادة باأدوار حيوية ومنها: 
1- متنع الن�ضان من الندفاع والنكما�س الآيل نحو الفعل اخلارجي بعد التاأمل 

والتفكري بامل�ضالح واملفا�ضد. 
2- تقلب الفعل الغريزي اأو العادي اىل فعل تاأملي مق�ضود ومريد. 

3- تنظم الت�ضورات والرتباطات واملمار�ضات تنظيمًا موافقًا للم�ضالح واملفا�ضد 
تبعًا للظروف الطارئة وامل�ضتجدة. 

4- جتعل الن�ضان ي�ضعر مبا يريد فعله اأو قوله ويدرك الغاية من ورائه. 
5- جتعل الن�ضان قادرًا على اإدراك اإمكانية حتقيق ما يريد اأو عدم اإمكانيته، فهي 

عمل معقول. 
لأن  الغريزة  عن  وتختلف  التكرار،  على  تقوم  لأنها  العادة  عن  الإرادة  وتختلف 

الغريزة اأ�ضبه بالرغبة العمياء. 
اأو يرتكز على ما يتبناه الن�ضان من  والإرادة حركة وفاعلية وقرار واقعي يتقوم 
مفاهيم وقيم ومثل وت�ضورات واأفكار، وما ي�ضتتبعها من عواطف وم�ضاعر، والإرادة 

هي جزء هام من مقّومات ال�ضخ�ضية الن�ضانية التي تتقوم بثالث مقومات: 
1 الفكر والعقيدة. 

 العاطفة من حيث احلب والبغ�ض. 
 االإرادة. 

فاإذا انطبقت هذه املقومات متتعت ال�ضخ�ضية بالطمئنان وال�ضتقرار، واإذا مل 
تنطبق اأو مبعنى اآخر اإذا مل تتبع الإرادة الفكر والعاطفة ا�ضطربت ال�ضخ�ضية 

وابتعدت عن ال�ضتقرار. 
والفعل الإرادي ميكن حتليله اىل عن�ضرين: 

1- نية الفعل، حيث ت�ضتمل على رغبة وحاجة واأمل. 
2- اإرادة الفعل، حيث تنزع الإرادة اىل تقرير الفعل من حيث جت�ضيده يف الواقع 

اأو عدم جت�ضيده. 
والفعل الإرادي ميكن اإرجاعه اىل عدة مراحل: 

1- ت�ضور الهدف اأو الغاية. 
2- مناق�ضة الت�ضور والتدبر فيه. 

3- القرار اأو العزم. 
4- التنفيذ. 

وقوة و�ضعف الإرادة املتمثلة مبرحلتها الأخرية وهي التنفيذ تتاأثر بعدة عوامل 
ومنها: 

1- اإحلاح الغريزة. 
2- وجود املغريات اخلارجية. 

الغريزة من حيث  تنظيم  اأ�ضا�ضيًا يف  دورًا  الجتماعية  والتن�ضئة  الرتبية  وتلعب 
بعدة  الن�ضان  مير  حيث  والتقييد،  الإط��الق  اأو  التاأجيل  اأو  والنكما�س  الندفاع 

مراحل اأو تواجهه عدة مراحل: 
1- مرحلة احلذر: حيث يتعلم فوائد اأو اأ�ضرار بع�س املمار�ضات فيحذر من ترك 
اأ�ضرارًا  اأو  و�ضخ�ضية  فردية  اأ�ضرارًا  كانت  �ضواء  الأ�ضرار  ممار�ضة  اأو  الفوائد 

اجتماعية. 
2- مرحلة ال�ضلطة الجتماعية: حيث يتعلم الن�ضان مراعاة ال�ضلطة الجتماعية 
فبع�س ممار�ضاته ت�ضبب ر�ضى النا�س ملوافقتها لهم، وبع�ضها ت�ضبب �ضخط النا�س 

اأو عدم ارتياحهم. 
3- مرحلة امل�ضايرة اأو املجاملة: حيث يتعلم الن�ضان م�ضايرة املجتمع اأو جماملته 

يف عاداته وتقاليده واأعرافه وممار�ضاته. 
يتعلم الن�ضان القدرة على  اأرقى واأن�ضج املراحل حيث  4- مرحلة الإرادة: وهي 
التحكم يف رغباته ودوافعه بغ�س النظر عن راأي املجتمع اأو بغ�س النظر عن ر�ضا 
النا�س و�ضخطهم، حيث يكون قراره النهائي نابعًا من املفاهيم والقيم التي اآمن بها 

•�ضعيد العذارينوذجان لتطابق �لإر�دة مع �لفكر و�لعاطفة

�حلر �لرياحي وعمر بن �سعد 

معلوم �أن لالإر�دة دور �كبري � يف �لنمو و�لتنمية �لخالقية،ويف ��ستقر�ر وطماأنينة و�سعادة �لن�سان فهي �لعامل �لأ�سا�سي يف 
حتويل �ملفاهيم و�لقيم �لخالقية من طور �لقوة و�لكمون و�جلمود �ىل طور �لفعل و�حلركة و�لن�سا �لعملي حينما تجم 

�لت�سور�ت �ىل �أعمال وحركات وممار�سات ميد�نية، وحينما تتجذر يف �لعقول و�لقلوب و�لنفو�ص وتتحول �ىل عادة ثابتة 
وملكة ر��سخة، حي يكون دور �لتنمية و�لبية دور ��ستحثا �لطاقات �لكامنة و�إناء �لقدر�ت �ملمكنة �لنماء، و�أف�سل �لطرق 

لتقرير �ملباد �لأخالقية يف �لو�قع وحتكيمها على �لأفكار و�لعو�طف و�ملمار�سات �أن تقوى �لإر�دة. 

�حلر �لرياحي)ر�سو�ن �هلل تعاىل عليه(:
ّل  يعي�ص �سر�عًا د�خليًا بني عقله و�إر�دته، �أي بني فكره 

وعاطفته و�سلوكه �ملرتقب .
ح�سم �ملوقف وقّرر �أن يكون موقفه مع �حل�سني )عليه �ل�سالم( 

فتطابق لديه �لفكر و�لعاطفة و�لإر�دة، حي �سّرح لأحد 
�لرجال: �إين و�هلل �أخرّي نف�سي بني �جلنة و�لنار، ول �أختار 
على �جلنة �سيًا ولو قطعت وحرقت ثم �سرب فر�سه وحلق 

باحل�سني )عليه �ل�سالم(. 
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وتبّناها منهجًا له يف احلياة. 
وقوة الإرادة لها معنيان: 

1- قوة الإرادة الإيجابية اإذا كان العمل �ضاحلًا وبناًء. 
2- قوة الإرادة ال�ضلبية اإذا كان العمل طاحلًا وهّدامًا. 

وقوة الإرادة الإيجابية تعتمد على: 
1- الإميان العميق املتفاعل مع املفاهيم والقيم الدينية والروحية. 

2- ال�ضعور املتجذر بالرقابة الإلهية. 
3- التدريب املتكرر على الأعمال ال�ضاحلة. 

4- ممار�ضة الأعمال ال�ضاحلة يف الواقع. 
5- حيوية ال�ضمري. 

6- التدريب على �ضبط الغرائز وعدم الن�ضياق وراء ما هو غري م�ضروع منها. 
7- دور الثواب والعقاب. 

ت�سافل �لإر�دة 
والإرادة قد تت�ضافل وتتجه نحو الهاوية حينما تفر�س على الفكر والعاطفة حالة 
العاطفة  تتبع  ال�ضوي والطبيعي  الو�ضع  ف��الإرادة يف  التبعية لها خالفًا لواقعها، 
والعاطفة بدورها تتبع الفكر، فيتحقق الطمئنان وال�ضتقرار يف ال�ضخ�ضية، ويف 

حال عدم الإتباع تبقى ال�ضخ�ضية قلقة وم�ضطربة. 
اأما احلالة اأو الو�ضع غري ال�ضليم لالإرادة هو اإرغام الفكر والعاطفة على متابعة 

الإرادة، وهي خدعة تتجه لها النف�س للمحافظة على ال�ضتقرار الآين. 
اإيجابية والأخ��رى �ضلبية  اإرادت��ان اأحدهما  ومن خالل درا�ضة التاريخ تظهر لنا 

تت�ضافل فيها الإرادة لتكون حاكمة على الفكر والعاطفة. 

 حالة �حلر بن يزيد �لرياحي
ر�سو�ن �هلل تعاىل عليه 

احلر بن يزيد الرياحي كان يوؤمن باأّن المام احل�ضني )عليه ال�ضالم( هو ابن 
خرية الرجال وخرية الن�ضاء، وانه اأحّق باخلالفة من يزيد، وكانت عاطفته مع 
احل�ضني )عليه ال�ضالم( تبعًا لنظرته اإليه، وكان قائدًا يف اجلي�س الأموي وكلفه 

وايل الكوفة باأن ي�ضايق احل�ضني ول ينزله اإل بالعراء) (. 
وقد كان احلر مرتددًا يف قتال المام )عليه ال�ضالم( بل مل يتوقع اأن الأمر ي�ضل 
اىل القتال، وقد بقي يعي�س �ضراعًا داخليًا بني عقله واإرادته، اأي بني فكره وعاطفته 
و�ضلوكه املرتقب، وهذا ال�ضراع �ضلبه الطمئنان والأمان، فهو خمرّي بني الدنيا 
وجميع ما فيها، وبني الآخرة، بني احلياة وبني املوت، بالبقاء مع اجلي�س الأموي اأو 

اللتحاق بالإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم(. 
وحينما اأيقن باأّن القتال �ضوف يقع ل حمالة اأتبع اإرادته بعاطفته وفكره لأنه كان 
يوايل احل�ضني )عليه ال�ضالم( يف اأعماقه، وكان موقفه الظاهري مع بني اأمية، 
اأنه ح�ضم املوقف وقّرر اأن يكون موقفه مع احل�ضني )عليه ال�ضالم( فتطابق  اإل 
لديه الفكر والعاطفة والإرادة، حيث �ضّرح لأحد الرجال: اإين واهلل اأخرّي نف�ضي 
بني اجلنة والنار، ول اأختار على اجلنة �ضيئًا ولو قطعت وحرقت ثم �ضرب فر�ضه 

وحلق باحل�ضني )عليه ال�ضالم(. 

حالة  عمر بن �سعد                
يعّده  وك��ان  الكوفة،  جمتمع  يف  املرموقة  ال�ضخ�ضيات  من  �ضعد  بن  عمر  ك��ان 
البع�س من الفقهاء، وكان يوؤمن باأحقّية المام احل�ضني )عليه ال�ضالم(، وباأنه 

يج�ضد الر�ضالة ال�ضالمية، وكان كغريه من امل�ضلمني تابعًا للحكومة الأموية كقائد 
ع�ضكري، فكان موقفه الظاهري معها مع الحتفاظ بفكره وعاطفته مبعية احل�ضني 
والطمئنان  الأم��ان  �ضلبه  الذي  الداخلي  ال�ضراع  يعي�س  وكان  ال�ضالم(،  )عليه 
قتل  وبني  ال��رّي  ملك  لديه حينما خرّي بني  ال�ضراع وعظم  وا�ضتد  وال�ضتقرار، 

احل�ضني )عليه ال�ضالم(، وقد اأف�ضح عن حقيقة ال�ضراع قائاًل: 
اأاأترك ملك الرّي والرّي رغبة   اأو اأرجع مذمومًا بقتل ح�ضني
ويف قتله النار التي لي�س دونها   حجاب وملك الري قّرة عني 

وبقي يعي�س عدم ال�ضتقرار النف�ضي لعدم تطابق الفكر والعاطفة والإرادة ففقد 
ال�ضتقرار والتوازن النف�ضي وخدعته نف�ضه اأو خدع نف�ضه، فجعل فكره وعاطفته 

تبعًا لإرادته. 
واأول خطوة خطاها هي نكران يوم القيامة اأو الت�ضكيك به. 
يقولون اإن اهلل خالق جنة   ونار وتعذيب وغّل يدين

فان �ضدقوا فيما يقولون اإنني   اأتوب اىل الرحمن من �ضنتني
واأن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة   وملك عقيم دائم احلجلني 

واخلطوة الثانية هي اإعالن اإميانه الكامل باأحقية احلكم الأموي حيث يقول: يا 
 .خيل اهلل اركبي وباجلنة اب�ضري

وبعد انتهاء املعركة مل يح�ضل على ملك الري فعاد اىل ثوابته الفكرية وقال: ما 
رجع اأحد اىل اأهله ب�ضّر مما رجعت به اأطعت الفاجر الظامل ابن زياد، وع�ضيت 

 .احلكم العدل وقطعت القرابة ال�ضريفة
اأجواء  اإليها يف  اإن تنمية الإرادة �ضرورة تربوية ينبغي النتباه  وخال�ضة القول: 

تربية الطفل، وهي تعتمد بالأ�ضا�س على مقومني: 
الأول: �ضمو املفاهيم والت�ضورات والأفكار والعقائد والذي تت�ضعب منه الأهداف 
والغايات ال�ضامية، ولهذه الأهداف �ضلطان قوي على اأعماق النف�س الن�ضانية، فهي 
التي توجه اإرادته، وحت�ضد قواه النف�ضية يف خدمة الهدف، وكلما كان الهدف اأ�ضمى 

واأرفع كانت القوى الالزمة لتحقيقه اأكرث واأغزر. 
ول نبالغ اإذا قلنا اأن الهدف العظيم يخلق الن�ضان العظيم. 

الثاين: الثقة بالنف�س لتحقيق الأهداف، فمن تكون ثقته عالية بنف�ضه يجد نف�ضه 
ق��ادرًا على القيام بكل عمل يقع مقدمة لتحقيق الهدف، فيقدم عليه بحما�ضة 
متعاليًا على جميع األوان ومظاهر امل�ضاعب والتعقيدات والعراقيل، فيف�ضل اجلهد 
هم  ال�ضالمة، وخري من��وذج  على  واخلطر  الرتاجع  على  والإق���دام  الراحة  على 
اأرقى ال�ضخ�ضيات الذين و�ضلوا اىل حد الت�ضحية باملال والنف�س من اأجل حتقيق 

اأهدافهم ال�ضامية. 

عمر بن �سعد)لعائن �هلل تعاىل عليه(:
لعدم تطابق �لفكر و�لعاطفة و�لإر�دة فقد �ل�ستقر�ر و�لتو�زن 
�لنف�سي وخدعته نف�سه �أو خدع نف�سه، فجعل فكره وعاطفته 

تبعًا لإر�دته.
وبعد �نتهاء �ملعركة مل يح�سل على ملك �لري فعاد �ىل ثو�بته 

�لفكرية وقال: ما رجع �أحد �ىل �أهله ب�سّر مما رجعت به �أطعت 
�لفاجر �لظامل �بن زياد، وع�سيت �حلكم �لعدل وقطعت �لقر�بة 

 .ل�سريفة�
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• �ضامي جواد 
�سعيد بن عبد�هلل �حلنفي

لميكن للمرء ان ي�ضتوعب ماهية نفو�س ال�ضهداء الذين �ضقطوا دون 
ننحني  مواقفهم جتلعنا   ان  الطف حيث  ال�ضالم يف  عليه  احل�ضني 
بني  ومن  معهم  يح�ضرنا  ان  وجل  عز  الباري  اىل  يدنا  رافعني  لهم 

اولئك ال�ضهداء ال�ضهيد �ضعيد بن عبد اهلل احلنفي .
احل�ضني  المام  ان  واملقاتل  التاريخ  وكتب  الرجال  كتب  يف  ا�ضتهر 
�ضالة  اأداء  حتى  العدو  ي�ضتمهلوا  ان  ا�ضحابه  امر  ال�ضالم(  )عليه 
الظهر ، فاأمهلوهم ، ولكن مل يفوا لهم حيث ا�ضتهدفوهم بالنبل وهم 
وقوف لل�ضالة ، فلما راأى �ضعيد بن عبداهلل ال�ضهام ترا�س نحو ابي 
عبداهلل احل�ضني )عليه ال�ضالم( وقف بني يديه يقيه ال�ضهام ببدنه 
وبوجهه  براأ�ضه   ، ال�ضمال  وعن  اليمني  ال�ضهام عن  ي�ضتقبل  فكان   ،
)عليه  احل�ضني  اىل  ينفذ  منها  �ضهمًا  يرتك  ول  يديه  وكلتا  و�ضدره 
ال�ضالم( وهو يقول : اللهم العنهم لعن عاد وثمود ، اللهم ابلغ نبيك 
اأردت ثوابك يف  اأمل اجلراح فاإين  عّني ال�ضالم وابلغه ما لقيت من 
ن�ضرة ابن بنت نبيك ، وقال : يا بن ر�ضول اهلل ، هل وفيت بعهدي ؟ 

فقال : نعم ، اأنت اأمامي يف اجلنة.
وقال يف منتهى المال : �ضعيد بن عبداهلل من وجوه ال�ضيعة وهو رجل 
�ضجاع و�ضاحب عبادة، ووجد يف ج�ضمه �ضوى طعن الرماح و�ضرب 

ال�ضيوف بعد م�ضرعه ثالثة ع�ضر جرحًا بال�ضهام.
ويف ليلة عا�ضوراء حني اأذن المام )عليه ال�ضالم( للقوم بالن�ضراف 

وقال لهم يف خطبته : 
الليل قد غ�ضيكم فاتخذوه جماًل ، واجنوا من الهالك ، فقام اهل بيته  اإن هذا 
وفّدوه باأنف�ضهم واظهروا الخال�س والوفاء ، ثم قام �ضعيد بن عبداهلل احلنفي 
و اآخرون وقالوا : يا بن ر�ضول اهلل ، واهلل ل نخّليك حتى يعلم اهلل اأّنا قد حفظنا 
نبيه حممدًا فيك ، واهلل لو علمت اأيّن اأُقتل ثم اأُحيا ثم اأُحرق حيًا ثم اأُذر ، ُيفعل 

بي ذلك �ضبعني مرة ما فارقتك حتى األقى حمامي دونك فكيف ل 
اأفعل ذلك واإمنا هي قتلة واحدة ثم هي الكرامة التي ل انق�ضاء لها 

ابدًا .
ويف زيارة الناحية املقد�ضة : " ال�ضالم على �ضعيد بن عبداهلل احلنفي 
القائل للح�ضني وقد اأذن له يف الن�ضراف : ل واهلل ل نخّليك حتى 
يعلم اهلل اأّنا قد حفظنا غيبة ر�ضول اهلل فيك واهلل لو اأعلم اأيّن اأُقتل 
ثم اأُحيا ثم اأُذرى ، ُيفعل ذلك بي �ضبعني مرة ما فارقتك حتى األقى 
حمامي دونك وكيف اأفعل ذلك اإمنا موتة او قتلة واحدة ثم بعدها 
وا�ضيت  و  حمامك  لقيت  فلقد   ، اأبدًا  لها  انق�ضاء  ل  التي  الكرامة 
اإمامك ولقيت من اهلل الكرامة يف دار املقام ح�ضرنا اهلل معكم يف 

امل�ضت�ضهدين، ورزقنا مرافقتكم يف اأعلى عليني .
و�ضعيد هذا هو الذي حمل للح�ضني اآخر الكتب اأهل الكوفة يف مكة مع 
هاين بن هاين ال�ضبيعي فقدما به اىل مكة عجلني فلما قراأ احل�ضني 
)عليه ال�ضالم( قال : كم القوم ؟ فقال �ضعيد بن عبداهلل احلنفي 
اأبجر، ويزيد بن  اإنهم جماعة منهم �ضبث بن ربعي ، وحّجار بن   :
، وعروة بن قي�س وعمرو بن احلجاج،  ، ويزيد بن رويهم  احلارث 
وحممد بن عمري بن عطار ، ثم اأجابهم المام على كتابهم وختمه 
واأعطاه اإىل �ضعيد بن عبداهلل احلنفي وهاين بن هاين ليو�ضاله اإىل 
قي�س  ال�ضالم( مع  بن عقيل )عليه  م�ضلمًا  بعدهما  واأر�ضل  الكوفة، 
بن م�ضّهر ال�ضيداوي وعمارة بن عبداهلل ال�ضلويل، وكان �ضعيد بن 
عبداهلل احلنفي يف الكوفة حني نزلها م�ضلم، وملّا �ضاهد م�ضلم اجتماعهم كتب 
اىل احل�ضني )عليه ال�ضالم( يخربه عن ذلك وبعث الكتاب مع �ضعيد بن عبداهلل 

احلنفي هذا ، واأقبل به على احل�ضني وظّل مالزمًا له حّتى ا�ضت�ضهد.

و�هلل لو 
�أعلم �أيّن 
�أقتل ثم 
�أحيا ثم 

فعل  ذرى ، يأ�
ذلك بي 

�سبعني مرة 
ما فارقتك 
حتى �ألقى 

حمامي 
دونك
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منذ تويل �لمانة �لعامة للعتبة �حل�سينية �ملقد�سة 
مهامها و�ىل �لن كان �ل�سغل �ل�ساغل لها حتقيق كل 

ما من �ساأنه تقد �ف�سل �خلدمات وعلى خمتلف 
�ل�سعدة لزو�ر �لعتبة و�سيوفها ا يحقق لهم 

�لر�حة و�لمان �ثناء �أد�ئهم مر��سيم �لزيارة ملرقد 
�سيد �ل�سهد�ء �أبي عبد �هلل �حل�سني )عليه �ل�سالم(

و�أخيه �أبي �لف�سل �لعبا�ص عليه �ل�سالم.

• تقرير: ح�ضن هادي ناجي

م�سروع �سفري �حل�سني ÷
�سرح طبي متميز خلدمة زوار العتبة احل�سينية املقد�سة
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خالل  من  ال  تقدميها  ميكن  ل  اخلدمات  تلك  ان   العامة  المامة  ادركت  وقد 
اقامة امل�ضاريع اخلدمية املتكاملة واملوؤهلة ب�ضكل يليق مبقام ومكانة �ضيد ال�ضهداء 
)عليه ال�ضالم( لدى حمبيه ومواليه وزواره ، وذلك بتاأهيلها ح�ضب اف�ضل واحدث 
التقنيات املوجودة يف العامل ووفق طرز ا�ضالمية حتاكي الع�ضر، وتراعي التكامل 

اخلدمي املطلوب . 
 ومن بني اأهم تلك امل�ضاريع التي ت�ضري بهذا الجتاه م�ضروع �ضفري احل�ضني )عليه 

ال�ضالم( الواقع عند باب الراأ�س ال�ضريف. 
وللتعرف على بع�س تفا�ضيل هذا امل�ضروع لتقينا املهند�س عمر معد عامر امل�ضرف 
على عمل امل�ضروع فحدثنا قائال:يقوم ق�ضم امل�ضاريع الهند�ضية يف العتبة احل�ضينية 
املقد�ضة بالإ�ضراف على تنفيذ م�ضروع )�ضفري احل�ضني( الواقع بالقرب من باب 
الراأ�س ال�ضريف مطاًل على �ضارعي احلائر احل�ضيني و�ضارع ال�ضهداء، على قطعة 

اأر�س م�ضاحتها 660 مرت مربع.
ديوان  من  كمنحة  دينار،  مليارات  اأربعة  امل�ضروع  لهذا  التقديرية  الكلفة  وبلغت 

الوقف ال�ضيعي، فيما تقوم بتنفيذ امل�ضروع �ضركة العمارة املعا�ضرة.
وعن املن�ضاآت التي يتكون منها امل�ضروع قال عامر:  يتاألف املبنى املكون من ثالثة 
مم ليكون جماميع  طوابق مع �ضرداب حتت الأر�س، من طابق ال�ضرداب الذي �ضُ
�ضحية )تواليتات( بعدد 90 للرجال والن�ضاء مع حمامات ومواقع و�ضوء مب�ضاحة 

اإجمالية مقدارها 600 م2.
اجلراحي  الطبي  املجمع  من  جزء  اأول  وهو  660م2  م�ضاحته  اأر�ضي  وطابق   
الذي �ضيكون العالمة البارزة لهذا امل�ضروع ويتكون من ردهتني ل�ضتقبال حالت 
جمموعتني  مع  اأطباء  وغرفة  اأ�ضعة  وغرفة  وخمترب  اإنعا�س  �ضالة  مع  الطوارئ 

�ضحّيتني منف�ضلتني لثمانية تواليتات ف�ضال عن �ضالَتي ا�ضتقبال وا�ضتعالمات.
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بني  �لن��ت��ق��ال 

�لطو�بق.



◄  بقلم: �ضامي جواد

تدور  التي  والدرو�س  املواقف  من  بالكثري  يحفل  ال�ضالمي  التاريخ  اإن 
اأحداثها حول المام احل�ضن عليه ال�ضالم، وبالأخ�س ما جرى لأعدائه 
اأنف�ضهم  قادوا  الذي  ال�ضيء  وامل�ضري  الطف،  يوم  وقتلوه  قاتلوه  الذين 

اإليه. 
اأيوب بن  ومن هذه املواقف هذه الرواية" عن احلكم بن م�ضكني ، عن 
رجل    وخلفها  تطوف  كانت  ام��راأة  اإن   : قال   ، اهلل  عبد  اأبي  ، عن  اأعني 
 ، ذراعها  على  و�ضعها  حتى  يده  مبد  الرجل  فقام   ، ذراعها  فاأخرجت 
 ، الأم��ري  اإىل  واأر�ضل   ! الطواف  قطع  حتى  ذراعها  يف  يده  اهلل  فاأثبت 
فهو  يده  اقطع   : يقولون  ، فجعلوا  الفقهاء  اإىل  واأر�ضل   ، النا�س  واجتمع 
: هل هنا اأحد من ولد حممد ر�ضول اهلل ؟  ، فقيل  الذي جنى اجلناية 
فقالوا : نعم ، احل�ضني بن علي قدم الليلة ، فاأر�ضل اإليه ، فدعاه فقال   
انظر ما لقيا ذان ؟  فا�ضتقبل القبلة ورفع يديه ، فمكث طويال يدعو ، 
ثم جاء اإليهما حتى خل�س يده من يدها ، فقال الأمري : األ نعاقبه مبا 

�ضنع ؟ فقال : ل !!.
البع�س  يت�ضور  وقد  الت�ضاوؤلت  من  الكثري  الق�ضة  هذه  حتمل  هنا  اىل 
هذه  لقطات  بع�س  على  ال�ضوء  �ضن�ضلط  القالئل  الكلمات  هذه  يف  اأننا 
بذلك  نقوم  لن  ولكننا  الت�ضاوؤلت،  تلك  عن  الجابات  نقدم  اأو  الق�ضة 
اىل  عربها  الولوج  ال  الق�ضة  بهذه  التقدمي  اردن��ا  ما  الواقع  يف  لننا 
ال�ضخ�ضيات  تلك  من  بنوع  ما  نوعا  والتعريف  الأليمة،  الطف  واقعة 
الواقعة  تلك  يف  ال�ضالم  عليه  احل�ضني  الم��ام  حاربت  التي  املجرمة 
بها  يتخلق  كان  التي  والدناءة  يعلم مدى اخل�ضة  ل  لدى كل من  لتت�ضح 

اأتباع يزيد بن معاوية عليهم لعائن اهلل. 
هو  املوبقة  ارتكب هذه  الذي  الرجل  بان هذا  نعلم  اأن  ال  يبق  والآن مل 
ال�ضالم  ا�ضت�ضهاد احل�ضني عليه  بعد  الفر�ضة  يتحني  كان  الذي  اجلّمال 
منه  اقت�ضت  وقد  ال�ضالم  عليه  احل�ضني  �ضروال  تكة  لي�ضرق  الطف  يف 
فاطمة عليها ال�ضالم باأن دعت عليه ان يذهب ب�ضره وت�ضل يداه ويدخل 

النار .
وقد �ضوهد هذا الرجل وهو متعلق بالكعبة يبكي ويطلب املغفرة فقيل له: 
باأن يذهب ب�ضري  ال�ضالم  ما بك؟ فقال: لقد دعت علي فاطمة عليها 
حتى ل  اأتو�ضل  وانا  النار  يدخلني  وان  �ضلت  وقد  يدي  وت�ضل  ذهب  وقد 
احل�ضني  لبا�س  تكة  �ضرقت  قال:  فعلت؟  وماذا  له:  فقالوا  النار!!  اأدخل 

عليه ال�ضالم يوم الطف فرتكوه لأنه ي�ضتحق النار .  



تدور  التي  والدرو�س  املواقف  من  بالكثري  يحفل  ال�ضالمي  التاريخ  اإن 
اأحداثها حول المام احل�ضن عليه ال�ضالم، وبالأخ�س ما جرى لأعدائه 

ل اة.. 
ورب �لكعبة

امل�ضت�ضفى  اأجزاء  اأهم  من  فهو  850م2  م�ضاحته  البالغة  الأول  الطابق  اأما 
و�ضالة  لالأطباء  وغرف  للمر�ضى  ردهتني  مع  للعمليات  �ضالتني  على  ويحتوي 

لالإفاقة وغرف للتعقيم وللخزن ف�ضاًل عن جمموعتني �ضحيتني.
اإعداد ت�ضاميم هذا امل�ضت�ضفى من قبل �ضعبة الت�ضاميم يف  اأنه: مت  واأ�ضاف 
الكادر  وبالتعاون مع  املعايري اخلا�ضة،  اعتمادا على  العتبة  امل�ضاريع يف  ق�ضم 

الطبي والهند�ضي يف وزارة ال�ضحة )مركز الوزارة ودائرة �ضحة كربالء(.
وقد تعاقدت العتبة احل�ضينية مع �ضركة )�ضيمن�س( الأملانية لتجهيز امل�ضت�ضفى 
والأر�ضيات  وال�ضقوف  اجلدران  العقد  و�ضمل  املتخ�ض�ضة،  الطبية  باملعّدات 

ل�ضالتي العمليات.
فهو اجلزء  م2   850 م�ضاحته  والبالغة  البناية  الثاين يف  للطابق  بالن�ضبة  اأما 
جمهزة  �ضغرية  و�ضقق  غرف  ع�ضرة  على  ويحتوي  امل�ضت�ضفى  لهذه  ل  املكمِّ

باحلمامات، و�ضيتحول ق�ضم منها لرقود مر�ضى امل�ضت�ضفى والق�ضم الآخر من 
عليه  الإمام احل�ضني  زوار  العتبة من  ل�ضيوف  معّدًا  �ضيكون  وال�ضقق  الغرف 

ال�ضالم.
وقد مت يف هذا امل�ضروع العتماد على اأف�ضل واأجود املواد الأولية، حيث ُغلفت 
متنا�ضقة  بالنوع  خمتلفة  باأنواع  والأر�ضيات  والداخلية  اخلارجية  اجلدران 
بال�ضكل من املرمر والكرانيت وال�ضرياميك، كما ُهيئت ثالثة م�ضاعد ايطالية 

املن�ضاأ خلدمة املبنى وت�ضهيل النتقال بني الطوابق.
وعن اخلدمات التي �ضيقدمها امل�ضروع قال: اإن هذا امل�ضروع الذي بلغت ن�ضبة 
اإجنازه 80% �ضيقّدم خدمة كبرية لزائري العتبة احل�ضينية املقد�ضة، و�ضيمثل 

�ضرحًا طبيًا متميزًا لأهايل مدينة كربالء العزيزة...
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جديدا ت����زاُل  ول  ال���زم���اُن  ي��ب��ل��ى 
ي���ا اأي���ه���ا امل���ب���ع���وُث ف��ي��ن��ا رح��م��ًة
ي���ا ���ض��ي��َد اخل���ل���ِق ال�����ذي م���ي���الُدُه
ها يُزف ال�����ض��م��اِء  ب���اأحل���اِن  واأت�����ى 
اأنغامِه اإىل  ت��ه��ُف��و  ال�����ورى  ج��ع��َل 
كلماِتِه م���رّت���اًل  ال���زم���اُن  وم�����ض��ى 
معاِنيًا احل���روُف  تلك  لنا  ر�ضمتمْ 
بنوِرها ال��وج��وِد  ���ض��رَّ  لنا  ك�ضَفتمْ 
احِلجى لأرب�����اِب  َح��َم��ل��ن��اه��ا  واإذا 
ِل��ت��ف��وَح ب��امل�����ض��ِك ال���ن���ديِّ لأح��م��ٍد
بطاعٍة العباُد  يحظى  لكيمْ  ي�ضعى 
ِه بحبِّ ال���غ���ارق���نَي  ك����لَّ  ��مَّ  ل��ي�����ضُ  
ديانٍة ب��ك��لِّ  ��َف��تمْ  َع�����ضَ ب��ع��دم��ا  م��ن 
اأعمتمْ ب�ضاِئَرُهممْ فما عَرفوا الُهدى
ها بغيِّ مت�����وُج  ُزم�������رًا  ��ُه��ُم  ج��ع��ل��تمْ
ت���رك���تمْ ع���ق���وَل���ه���ُم ت��ت��ي��ُه ب��ح��ريٍة
مطلعي اختتامي  ال��ك��ون  �ضيد  ي��ا 

ب��ج��م��اِل ن���وِرك ق��د ���ض��م��وَت فريدا
ل���ل���ع���امل���ني و�����ض����اه����دًا و���ض��ه��ي��دا
ن�ضيدا م��ن��ُه  و���ض��اَغ  ال�ضياَء  ق���َدَح 
�ضعيدا  ال�����ض��ق��ي ان��ق��ل��َب  ب���ِه  ن����ورًا 
وب����ك����لِّ حل�����ٍن ت��ق�����ض��ُد امل���ع���ب���ودا
وب����ك����لِّ ح������رٍف اأّك��������َد ال��ت��وح��ي��دا
والتخليدا امل��ج��َد  ��ن��ا  ��بمْ اأَ���ضَ م��ن��ه��ا 
ف����ت����الألأتمْ ق���م���رًا ي�����ض��يُء وج���ودا
ورودا امل��ه��ت��دي��ن  ب������درِب  ب���ات���تمْ 
اجللمودا ب�����ض��ح��رِه  ُي���ل���نُي  ط��ي��ب��ًا 
املن�ضودا وت��ب��ُل��ُغ  ال��ق��ل��وَب  حُت�����ِيّ 
���ُه���ممْ ن��ح��و اجل����ن����اِن ُوف�����ودا وي���زفَّ
ري�����ح اأ����ض���ّل���تمْ ح����ازم����ًا ور���ض��ي��دا
عبيدا ال���ظ���امل���نَي  ل��ن��ه��ِج  ا  وغ�������َدومْ
اأب����تمِْ اخل��ل��ي��َل و���ض��اَف��ح��تمْ من���رودا
ف���غ���دا ال��ل��ئ��ي��ُم ل���دي���ِه���ُم حم��م��ودا
جديدا ت����زاُل  ول  ال���زم���اُن  ي��ب��ل��ى 



جمال �لنور
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 ومقام مالك الأ�ضرت يف م�ضر ل يعلمه اإل نفر من
 النا�س يف منطقة املرج بالقاهرة ولكن الزوار لهذا
 املقام كثريين من داخل م�ضر وخارجها حيث ياأتون
 بعد البحث وال�ضوؤال فيقيمون مرا�ضيم الزيارة لهذا

ال�ضحابي اجلليل.
لول الفرتات  من  فرتة  يف  يندثر  اأن  املقام   وكاد 
 عناية طائفة البهرة التي اأنفقت على املقام بكل قوة

وجددته وجعلته من روائع الأماكن.
 ول يعلم �ضكان املرج يف القاهرة عن �ضاحب هذا
ال�ضاحلني اهلل  اأولياء  من  ويل  انه  �ضوى   املقام 
 ي�ضمونه ال�ضيخ العجمي، وبدا البع�س يعرف ا�ضمه
من املقام  �ضور  على  ُكتب  اأن  بعد  )ال�ضرت(   ب� 

اخلارج..
 ولكن النا�س يف منطقة املرج بو�ضط القاهرة بداأت
 تعرف اأن لهذا ال�ضحابي �ضانا كبريا خا�ضة حينما

و�ضباب واخلليج  وباك�ضتان  الهند  من  وفودا   يرون 
 م�ضريني يبدو عليهم اأنهم لي�ضوا من املرج ياأتون

لزيارته.
 ومالك ال�ضرت غني عن التعريف ولكن ل مانع من

 اأن نعّطر املو�ضوع بنبذة عن �ضريته الغراء:
 لقد عا�ضر مالك الأ�ضرت النبي �ضلى اهلل عليه واآله،
النبي عند  وُذكر  ي�ضمع حديثه،  ومل  يره   ولكنه مل 
 �ضلى اهلل عليه واآله فقال فيه: اإنه املوؤمن حقًا، وهذه

�ضهادة تعدل �ضهادة الدنيا باأ�ضرها.
 كما ُعدَّ مالك من بني املجاهدين الذين اأبَلوا بالًء
املحاربني وُذكر يف جملة  ة.  الردَّ  ح�ضنًا يف حروب 
وهي الريموك،  معركة  خا�ضوا  الذين  جعان  ال�ض 
 املعركة التي دارت بني امل�ضلمني والروم �ضنة ) 13

ه� (.
يف امل�ضلمني  بني  والختالف  اخلالف  َدبَّ   وحني 
 زمن عثمان، ب�ضبب خمالفة البع�س لتعاليم القراآن
 الكرمي وو�ضايا النبي الأمني �ضلى اهلل عليه واآله مل
 َي�َضع الأ�ضرَت ال�ضكوُت، فجاهد يف �ضبيل اهلل بل�ضانه
 عندما راأى عبد اهلل بن م�ضعود ال�ضحابي اجلليل

•  �ضباح الطالقاين
      ح�ضني ال�ضالمي

مقام مالك �لأ�س يف م�سر
رمز الوالء للنبوة واالإمامة

لول الفرتات  من  فرتة  يف  يندثر  اأن  املقام  وكاد 
عناية طائفة البهرة التي اأنفقت على املقام بكل قوة

ول يعلم �ضكان املرج يف القاهرة عن �ضاحب هذا
ال�ضاحلني اهلل  اأولياء  من  ويل  انه  �ضوى  املقام 
ي�ضمونه ال�ضيخ العجمي، وبدا البع�س يعرف ا�ضمه
من املقام  �ضور  على  ُكتب  اأن  بعد  )ال�ضرت(  ب� 

ولكن النا�س يف منطقة املرج بو�ضط القاهرة بداأت
تعرف اأن لهذا ال�ضحابي �ضانا كبريا خا�ضة حينما

ل�سيد �لعجمي، هو �ل�سم �لذي ��ستهر به مقام �ل�سحابي �جلليل مالك �لأ�س� 
 )ر�سو�ن �هلل عليه( يف �لقاهرة �سر، وهو من �لأ�سحاب �خلل�ص لأمري �ملوؤمنني

�لإمام علي ÷.
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 قد ُك�ضر �ضلعه، واأُخرج بال�ضرب
عّماُر ونال  النبوي.  امل�ضجد   من 
وال�ضرب العنف  من  يا�ضر   بن 
ال�ضهم ال�ضحابي  وهو  ناله،   ما 
ذّر اأبو  ولقي  امل�ضحي.   املخل�س 
والت�ضريد، النفي  من  لقي   ما 
 وقطع عطائه والتوهني بكرامته،
 وهو الذي ُمدح مدحًا جلياًل على
 ل�ضان ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه

واآله.
عليه املوؤمنني  لأمري   ولوؤه 

ال�ضالم:
 ويف خالفة الإمام علي بن اأبي طالب )عليه ال�ضالم(
 وحكومته، كانت مواقف مالك الأ�ضرت وا�ضحًة َجليَّة

املعامل.
 فهذا العمالق ال�ضجاع اأ�ضبح ُجنديًا خمل�ضًا لأمري
عليه الإمام  يفارق  فلم  ال�ضالم،  عليه   املوؤمنني 
، كما كان من َقبِل َت�َضلِم الإماِم خلالَفِتِه ال�ضالم قط 

الظاهرية.
 فلم َيِرد ومل ي�ضُدر اإل عن اأمر الإمام علي )عليه
اأمري ل�ضان  املدح اجلليل على   ال�ضالم( حتى جاء 
 املوؤمنني، فكان اأن كتب )عليه ال�ضالم(  يف عهده له
 اإىل اأهل م�ضر، حني جعله واليًا على هذا الإقليم:
عباد اهلل، ل اإليكم عبدًا من  َبعثُت  بعد، فقد   اأما 
�ضاعاِت الأعداء  عن  َينُكل  ول  اخلوف،  اأّياَم   ينام 
وع، اأ�ضد على الُفجار من حريق النار، وهو مالك  الرَّ

حج. بن احلارث اأخو مذمْ
 ولهذا القول ال�ضريف م�ضاديق م�ضرقة، فقد كان
منها الفريدة  والأدوار  املواقف  هذه  الأ�ضرت   ملالك 

على �ضبيل املثال ل احل�ضر:

 -قيل اأنه اأول َمن باَيَع الإماَم عليًا )عليه ال�ضالم(
 على خالفته احلقة، وطالب املُحِجمني عن البيعة
 باأن يقدموا �ضمانة على اأ ّل ُيحِدثوا ِفَتنًا، لكن اأمري

املوؤمنني عليه ال�ضالم  اأمره برتكهم وراأَيُهم.
باملقاتلني ال�ضالم(  )عليه  املوؤمنني  اأمرَي  د   -َزوَّ
اجلمل معركة  يف  املحاربني  من   والإمدادات 

ِمذحج قبيلة  على  زعامته  م�ضتثمرًا   احلا�ضمة، 
د منهم قواٍت مهمة. َخع عامة، فح�ضَّ خا�ضة، والنَّ

 فيما وقف على ميمنة الإمام عليه ال�ضالم  يف تلك
القتل ويكرث  ناديد،  ال�ضَّ وُيجنِدل  يفديه   املعركة 
اإمام طاعة  على  واخلارجني  الفتنة،  اأ�ضحاب   يف 

زمانهم.
الأ�ضرت مالك  عمل  �ضفني  معركة  مقدمات   -يف 
 على اإن�ضاء ج�ضر على نهر الفرات ليعرب عليه جي�س
قاق  الإمام علي )عليه ال�ضالم( فيقاتل جي�س ال�ضِّ

والن�ضقاق بقيادة معاوية بن اأبي �ضفيان.
 وكان له َبالء َح�َضن يوم ال�ضابع من �ضفر عام )37

ه�( حني اأوقع الهزمية يف جي�س معاوية.
 وملّا رفع اأهل ال�ضام امل�ضاحف، يخدعون بذلك اأهل
 العراق، وي�ضتدركون انك�ضارهم وهالكهم املحتوم،
د اأن مالكًا مل ينخدع ومل يرتاجع  انخدع الكثري، َبيمْ

املوؤمنني اأمري  ُه  ا�ضَطرَّ  حتى 
)عليه ال�ضالم (اإىل الرجوع.

�ضحيفة قبول  اإىل  ا�ضُطرَّ   كما 
– لها راف�ضًا  – وكان   التحكيم 
 خ�ضوعًا اإىل ر�ضى اإمامه )عليه

 ال�ضالم(
 وبعد حياة حافلة بالعز واجلهاد،
 وتاريخ م�ضرق يف ن�ضرة الإ�ضالم
اهلل يكتب  والإمامة،   والنبوة 
الكبري املوؤمن  لهذا   تعاىل 
ال�ضهادة هي  فة،  م�ضرِّ  خامتًة 
يف طمع  اهلل  لأعداء  فكان  اخَللمْق،  اأرذل  يد   على 
 م�ضر، لقربها من ال�ضام ولكرثة خراجها، ولتمايل
وكراهتهم ال�ضالم  عليهم  البيت  اأهل  اإىل   اأهلها 

لأعدائهم.
 فبادر معاوية باإر�ضال اجليو�س اإليها، وعلى راأ�ضها
 عمرو بن العا�س، ومعاوية بن حديج ليحتلَّها. فكان
طالب اأبي  بن  علي  الإمام  ال�ضرعي  اخلليفة   من 
 )عليه ال�ضالم( اأن اأر�ضل مالَك الأ�ضرت ر�ضوان اهلل

 عليه واليًا له على م�ضر.
 فاحتال معاوية يف قتله )ر�ضوان اهلل عليه( دا�ّضًا
 اإليه �ُضّمًا بوا�ضطة اجلاي�ضتار – وهو رجل من اأهل

اخلراج –.
 وقيل: كان دهقان الُقلمُْزم، وكان معاوية قد وعد هذا
مهمته نفذ  اإن  حياته  طيلة  اخلراج  منه  ياأخذ   األ 
اإىل الطريق  يف  وهو  ال�ضم  ف�ضقاه  تلك.   اخلبيثة 
 م�ضر، فق�ضى مالك الأ�ضرت )ر�ضوان اهلل عليه(

�ضهيدًا عام ) 38 ه� (.

قد ُك�ضر �ضلعه، واأُخرج بال�ضرب
عّماُر ونال  النبوي.  امل�ضجد  من 
وال�ضرب العنف  من  يا�ضر  بن 
ال�ضهم ال�ضحابي  وهو  ناله،  ما 
ذّر اأبو  ولقي  امل�ضحي.  املخل�س 
والت�ضريد، النفي  من  لقي  ما 
وقطع عطائه والتوهني بكرامته،
وهو الذي ُمدح مدحًا جلياًل على
ل�ضان ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه

عليه املوؤمنني  لأمري  -قيل اأنه اأول َمن باَيَع الإماَم عليًا )عليه ال�ضالم(ولوؤه 
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قال �أبو عبد�هلل عليه �ل�سالم: �لأمر باملعروف 
و�لنهي عن �ملنكر خلقان من خلق �هلل

قال �أبو عبد�هلل عليه �ل�سالم: �لأمر باملعروف قال �أبو عبد�هلل عليه �ل�سالم: �لأمر باملعروف 

�لأمر باملعروف 

�جلو�ب: 
ب�سمه تعاىل

بجوز ذلك يف حّد نف�سه، ولكن ل يجوز �إهاره �أمام 
�لأجانب �إذ� كان من �لزينة، و�إذ� كان �لطالء فوق �جللد 

وكان حاجبًا مينع من و�سول �ملاء للب�سرة يف �لو�سوء فيجب 
�إز�لته عند �لو�سوء، و�إن كان يتعّذر ذلك ففي جو�ز �لطالء 

به �إ�سكال، و�هلل �ملوفق.

ومن �لأمر باملعروف:
�ل�سخاء و�لكرم و�ِليثار:

قال اهلل �ضبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي: )ويوؤثرون 
على اأنف�ضهم ولو كان بهم خ�ضا�ضة(. 

ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر�ضول  وعن 
 اخللق وح�ضن  ال�ّضخاء  على  ِاّل  اأولياءه  اهلل  جعل 
وقال �ضلى اهلل عليه واآله: ِان من موجبات املغفرة 
وعنه   الكالم وح�ضن  ال�ضالم  وِاف�ضاء  الطعام  بذل 
ذنب  عن  جتافوا  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �ضلى 

 .ال�ضخي فِاّن اهلل اآخذ بيده كلما عرث
 .اَل�ضخياء دار  اجلّنة  واآله:  عليه  اهلل  �ضلى  وعنه 
وعنه �ضلى اهلل عليه واآله: ِان اف�ضل النا�س اميانًا 

 .اأب�ضطهم كّفًا
�ِلنفاق على �لأهل و�لعيال: 

 الكاد :فعن ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله اأّنه قال
على عياله كاملجاهد يف �ضبيل اهلل وقال �ضلى اهلل 
عليه واآله: خريكم، خريكم َلهله وعنه �ضلى اهلل 
فهو  اهله  على  الرجل  اأنفق  ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه 
�ضدقة وعنه �ضلى اهلل عليه واآله: دينار اأنفقته على 
اأهلك ودينار اأنفقته يف �ضبيل اهلل ودينار انفقته يف 
رقبة ودينار ت�ضّدقت به على م�ضكني واأعظُمها اأجرًا 

 .الدينار اّلذي اأنفقته على اأهلك

وفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �ضماحة اآية اهلل العظمى 
�ل�سيد علي �حل�سيني �ل�سي�ستاين )دام ظله الوارف(

ب�سمه تعاىل
�إىل مكتب �سماحة �ملرجع �لديني 

�ية �... �لعظمى �لإمام �ل�سيد علي 
�حل�سيني �ل�سي�ستاين )د�م له 

�لو�رف(.
ال�ضالم عليكم ورحمة ا... وبركاته

ال�ضوؤال: ما احلكم ال�ضرعي ملا ي�ضمى 
– اذ  احلواجب  – جتميل  )التاتو( 
جزءًا،  او  كاًل   – احلاجب  يخ�ضع 
اإدمائه  مع  مو�ضعي  تخدير  اإىل 
فيزال ال�ضعر مع طلي املو�ضع بطالء 

خا�س.
جمع من املوؤمنني

 

 حمرم ه�
مكتب 

�ل�سيد �ل�سي�ستاين د�م له
�لنجف �لأ�سرف.
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◄اإعداد: هيئة التحرير

�لنهي عن �لكالم 
يف ذ�ت �هلليف ذ�ت �هلليف ذ�ت �هلليف ذ�ت �هلليف ذ�ت �هلليف ذ�ت �هلليف ذ�ت �هلليف ذ�ت �هلليف ذ�ت �هلليف ذ�ت �هلليف ذ�ت �هلليف ذ�ت �هلليف ذ�ت �هلليف ذ�ت �هلليف ذ�ت �هلليف ذ�ت �هلليف ذ�ت �هلليف ذ�ت �هلليف ذ�ت �هلليف ذ�ت �هلليف ذ�ت �هلليف ذ�ت �هلليف ذ�ت �هلليف ذ�ت �هلليف ذ�ت �هلليف ذ�ت �هلليف ذ�ت �هلليف ذ�ت �هلليف ذ�ت �هلل

بن  ع��ن احل�ضن  زي���اد،  ب��ن  �ضهل  ع��ن  ب��ن احل�ضن،  * حممد 
حمبوب، عن علي بن رئاب، عن اأبي ب�ضري قال: قال اأبوجعفر 
عليه ال�ضالم: تكلمو� يف خلق �هلل ول تتكلمو� يف �هلل 

فاإن �لكالم يف �هلل ل يزد�د �ساحبه �إل حتري�.
�س ول  تكلمو� يف كل  ح��ري��ز:  ع��ن  اأخ���رى  رواي���ة  ويف 

تتكلمو� يف ذ�ت �هلل.
* حممد بن يحيى، عن اأحمد بن حممد، عن ابن اأبي عمري، 
عن عبدالرحمن بن احلجاج، عن �ضليمان بن خالد قال: قال 
 " يقول:  وجل  عّز  �هلل  �إن  ال�ضالم:  عليه  اأبوعبداهلل 
و�أن �إىل ربك �ملنتهى" فاإذ� �نتهى �لكالم �إىل �هلل 

فاأم�سكو�.
اأبي  اب��ي عمري عن  اب��ن  اأبيه، عن  اإبراهيم، عن  بن  علي    *
اأيوب، عن حممد بن م�ضلم قال: قال اأبوعبداهلل عليه ال�ضالم: 
يا حممد �إن �لنا�ص ل يز�ل بهم)( �ملنطق حتى 
يتكلمو� يف �هلل فاإذ� �سمعتم)( ذلك فقولو�: ل 

.إله �إل �هلل �لو�حد �لذي لي�ص كمثله �س�
*عدة من اأ�ضحابنا، عن اأحمد بن حممد بن خالد، عن اأبيه، 
اأب��ي عبيدة  اأب��ي عمري، عن حممد بن حمران، عن  ابن  عن 
 إيا� زياد  يا  ال�ضالم:  عليه  اأبوجعفر  ق��ال  ق��ال:  احل��ذاء 
�لعمل   وتهب �ل�سك   ت��ور فاإنها  و�خل�سومات 
وتردي �ساحبها وع�سى �أن يتكلم بال�س فال يغفر 
لو� به  له، �إنه كان فيما م�سى قوم تركو� علم ما وك
فوه حتى �نتهى كالمهم �إىل �هلل  وطلبو� علم ما ك
فتحرّيو� حتى �ن كان �لرجل ليدعي من بني يديه 
فيجيب من خلفه ويدعي من خلفه فيجيب من بني 

يديه.
ويف رواية اأخرى: حتى تاهو� يف �لر�ص.

* عدة من اأ�ضحابنا، عن اأحمد بن حممد بن خالد، عن بع�س 
اأبا  �ضمعت  قال:  اأبيه  عن  املياح،  ابن  احل�ضني  اأ�ضحابه، عن 
عبداهلل عليه ال�ضالم يقول: من نظر يف �هلل كيف هو؟ 

هلك. 

* عدة من اأ�ضحابنا، عن اأحمد بن حممد بن خالد، عن حممد 
بن عبداحلميد، عن العالء بن رزين، عن حممد بن م�ضلم، 
عن اأبي جعفر عليه ال�ضالم قال: �إياكم و�لتفكر يف �هلل 
ولكن �إذ� �أرد �أن تنظرو� �إىل عظمته فانظرو� 

�إىل عظيم خلقه.
عليه  اأب��وع��ب��داهلل  ق��ال  ق��ال:  رفعه  اأب��ي عبداهلل  بن  *حممد 
�أكل قلبك طائر مل ي�سبعه  �آدم لو  يا �بن  ال�ضالم: 
تريد  لغطاه  �أب��رة  خرق  عليه  و�سع  لو   وب�سر
�أن تعرف بهما ملكوت �ل�سماو�ت و�لر�ص، �إن كنت 
�سادقا فهذه �ل�سم�ص خلق من خلق �هلل فاإن قدرت 

�أن متال عينيك منها فهو كما تقول.
 * علي بن اإبراهيم، عن اأبيه، عن احل�ضن بن علي، عن اليعقوبي 
اأبي  اآل �ضام، عن  اأ�ضحابنا، عن عبدالعلى موىل  عن بع�س 
عبداهلل عليه ال�ضالم قال: �ن يهوديا يقال له)�سبحت( 
�إىل ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله فقال:  جاء 
�أنت  فاإن  ربك،  عن  �أ�ساألك  جت    �هلل  ر�سول  يا 
�سل  قال:  رجعت،  و�إل  عنه  �أ�ساألك  عما  �أجبتني 
عما �ست، قال: �أين ربك؟ قال: هو يف كل مكان 
ولي�ص يف �س من �ملكان �ملحدود: قال: وكيف هو؟ 
خملوق  و�لكيف  بالكيف  ربي  �أ�سف  وكيف  قال: 
علم �أنك  و�هلل ل يو�سف بخلقه، قال: فمن �أين ي
نبي �هلل؟ قال: فما بقي حوله حجر ول غري ذلك 
�إل تكلم بل�سان عربي مبني �أما �سبحت �إنه ر�سول 
�هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم فقال �سبحت: ما 
ر�أيت كاليوم �أمر� �أبني من هذ�، ثم قال �أ�سهد �أن ل 

�إله �إل �هلل و�أنك ر�سول �هلل.
* علي بن اإبراهيم، عن اأبيه، عن ابن اأبي عمري، عن حممد 
بن يحيى اخلثعمي عن عبد الرحمن بن عتيك الق�ضري قال: 
�ضاألت اأبا جعفر عليه ال�ضالم عن �ض من ال�ضفة فرفع يده اإىل 

ال�ضماء ثم قال: تعاىل �جلبار.  
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ال�سيد منري اخلبازال�سيد منري اخلباز

ومن االأمثلة االأخرى اأن يقول اإن�سان اأنا حر يف اأن اأدخن 
حتى لو اأ�سررت باالآخرين، فنقول له ال تدخن نحن نتاأذى 

فيقول اإين اأخالفكم الراأي فاإن الدخان �سيء جميل، فهل 
هذه حرية؟ وهل هي حرية مقبولة اأم ال؟ 

اإن هذه احلرية هي التي يطلق عليا احلرية االجتماعية 
واالإ�سالم و�سع لها حدودا ومل يكها عر�سة لالأهواء يف 
التطبيق، ومن ال�سواهد على ذلك ال�سوؤال التا:هل من 
احلرية االجتماعية اأن اأكلم الفتاة عن طريق النت ولي�ض 
بيني وبينها عقدا �سرعي ؟،وهل من احلرية االجتماعية 

اأن اأرد على االأعراف االجتماعية بحجة احلرية ؟ ومن 
البديهي اأن يكون جواب االإ�سالم بالنفي، لياأتي دور ال�سوؤال 

هنا عن احلدود التي و�سعها االإ�سالم حدودا للحرية 
االجتماعية. وعن االأ�سباب التي قادت اىل و�سع تلك احلدود 

ومل يعط االن�سان احلرية املطلقة يف فعل ما ي�ساء.
واالإجابة على ذلك لها وجهان هما:

الوجه االأول:
ال للحرية الفردية املطلقة
االإن�سان املنحرف مري�ض، كاأن يكون م�سرا على �سرب 

املخدرات اأو م�سرا على اإ�سباع غريزته اجلن�سية باأي طريق 
كان مثل احليوان ومبا اأن هذا االإن�سان مري�ض فهل هو حر 

يف ن�سر مر�سه؟ كما لو اأننا وجدنا �سخ�سا م�سابا باالإيدز 
وقال اأنا حر يف اأن اأعي�ض مع النا�ض بالطريقة التي توؤدي 

اىل انت�سار ذلك املر�ض بينهم، اأي اأ�سعى اإىل اأن اأنقل مر�ض 
االإيدز لالآخرين، فهل هناك قانون يقبل ذلك؟ 

هنا بع�ص 
�لنا�ص يقولون 

نحن �أحر�ر 
يف ��ستخد�م 
�لتكنولوجيا 

مثال، ونحن 
�أحر�ر يف 

عالقتنا مع 
�لآخرين، 

وبح�سب هذه 
�حلرية ميكننا 

�أن ن�ستخدم 
بع�ص حاجاتهم 

�ل�سخ�سية 
ك�سورهم مثال 

وو�سعها يف 
بع�ص �لأماكن 
�أو يف �سفحات 
�لأننت كما 

ميكننا �لتعليق 
عليها ب�سخرية 
و��ستهز�ء وغري 
ذلك من �لأمور.

ومن االأمثلة االأخرى اأن يقول اإن�سان اأنا حر يف اأن اأدخن 
حتى لو اأ�سررت باالآخرين، فنقول له ال تدخن نحن نتاأذى 

هنا بع�ص 
�لنا�ص يقولون 

�حلرية 
�لجتماعية

◄  ال�ضيد منري اخلباز

وبدون اأدنى �سلك �ستكون االإجابة ال، فمادام ذلك االإن�سان 
مري�سا فلي�ست له احلرية يف نقل مر�سه اإىل االآخرين، 

وهكذا االمر لو اأن اإن�سان رد على قوانني املرور فيخالف 
االإ�سارات احلمراء وي�سدم ال�سيارات االأخرى اأو مثلما 

نرى من بروز ظاهرة عند بع�ض �سبابنا الذين هداهم اهلل 
واقتنوا الدراجات النارية حيث يخبطون ال�سرق بالغرب 
با�سم احلرية، فهل االإن�سان حر حرية اجتماعية مطلقة 

حتى لو اأدت تلك احلرية اىل اإيذاء االآخرين �سواء كان 
االأذى ماديا اأم معنويا؟ وكمثال اآخر على ذلك هل االإن�سان 

حر حرية اجتماعية مطلقة يف ا�ستخدام �سور االآخرين 
ومبا فيها �سور الفتيات االأخريات؟ وهل االإن�سان حر حرية 
مطلقة يف اأن يقيم حفلة راق�سة بني بيوت حمافظة دون اأن 
اء هذه احلفلة املاجنة  يعري اأي اهتمام الأذى جريانه من جرمّ

الراق�سة؟ 

الراأي االإ�سالمي:
قانون تطويق املر�ض ومكافحته 

اإن االإ�سالم يقول اأن املنحرف مري�ض واملري�ض ال كن اأن 
نعطي له فر�سة لن�سر مر�سه لذلك و�سع االإ�سالم قانون 

تكن  ل االأمر باملعروف والنهي عن املنكر قال تعاىل:} و
وف { وقال  ر ع امل ب ون ر ماأ ي و  ري  اخل ىلاإ ون ع دي ة ماأ م نك م

 ون ر ماأ ي ض� عاء بي ل واأ م ه س� عب اتن موؤ امل و ونن موؤ امل تعاىل:}و
{ اإذن كما قال القراآن:} اإنا  ر نك امل ن ع ن و ه ني و وف ر ع امل ب

ورا { و اأعطى لالإن�سان  ف ا ك م اإ و را اك ا �س ماإ يل ب ال�س اهن ي د ه
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◄  يكتبها: ح�ضني ال�ضالمي

له  فاأ�ضار  قريب؟  فندق  هناك  و�ضاأل:هل  رجل  جاء  الزينبية  ب�ضوق   
نعم  الزائر  فاأجابه  �ضالته،  به  ليجد  الفنادق  احد  اإىل  املحل  �ضاحب 
اأراد )100( دولر لليلة  اإذ  ذهبت له وكان �ضعره خياليا وقبلت بذلك 
ملدة  يريد مني احلجز  انه  به  املكوث  منعني من  ال��ذي   لكن  الواحدة 
ت�ضعة اأيام بينما اإنا اأريد البقاء خلم�ضة اأيام فقط وهذا غري معقول  ، 

األي�س ذلك يعطي �ضورة �ضلبية عن كربالء كما يقول الرجل؟. 
اأقول هذا اأمر غري مقبول من اأ�ضحاب الفنادق  لأننا يف مدينة مقد�ضة، 
ال�ضالم  عليه  احل�ضني  الإم��ام  لزيارة  متلهفون  الزائرين  من  والكثري 
تلك  اأن  بالرغم  العراق،  يف  املقد�ضة  املراقد  باقي  بزيارة  ويرغبون 
عليها يف  املتعارف  ال�ضياحية  الفندقة  لأب�ضط مقومات  تفتقر  الفنادق 
دول العامل  وان اخلدمة يف بع�س الفنادق �ضيئة حتى ان العمال يفتقرون 
نرى  وبالرغم من ذلك  والنظافة  الفندقي  العمل  اب�ضط مقومات  اىل 
الزيارات،  هذه  مثل  يف  الزائرين  حاجة  ي�ضتغلون  الفنادق  اأ�ضحاب 
علما  ال�ضالم،  عليه  احل�ضني  زائر  اأمر  وت�ضهيل  خدمة  ف�ضل  متنا�ضني 
باأن ال�ضياحة يف العراق عانت ل�ضنوات طويلة من الإهمال ب�ضبب عدم 

الهتمام بها بجدية وحزم.
اأقطار  كل  من  ملحوظ   توافد  من  املقد�ضة  املدن  ت�ضهده  ملا  وبالنظر   
الأر�س ، اأرى اأن املنا�ضبات الدينية املقبلة �ضت�ضهد توافد اأعداد اأكرب من 
الزوار نحو املدن املقد�ضة، ولذا اأ�ضبح من ال�ضروري الهتمام يف الواقع 
والرتقاء  تن�ضيطه  لغر�س  فاعلة  اإجراءات  اإىل  يحتاج  الذي  ال�ضياحي 
متخ�ض�ضة يف  كوادر  تعزيز  هو  اتخاذه  املعنيني  على  اإجراء  واأبرز  به 
هذا املجال وال�ضعي اإىل جتاوز بع�س ال�ضلبيات والعراقيل التي تقف يف 
وجه النهو�س ال�ضياحي وذلك من خالل ا�ضتحداث اأق�ضام يف اإعدادية 

التجارة ق�ضم �ضياحة دينية وفندقة واأق�ضام اأحرى لها �ضلة .
كل  يف  لتميزها  كبريا  �ضياحيا  م�ضروعا  متثل  املقد�ضة  املدن  واعتقد   
املجالت، فالأعداد التي تدخل للمدن املقد�ضة لتاأدية مرا�ضم الزيارة 
كانت كبرية جدا مما �ضكل �ضغطا على الفنادق التي مل تعد ت�ضتوعب 
اأعدادهم لذلك ظهرت احلاجة اإىل بناء فنادق تكون من قطاع م�ضرتك 
بني الدولة والقطاع اخلا�س كما يقع اليوم على عاتق الدولة تخ�ضي�س 
التحتية  بالبنى  النهو�س  لغر�س  املقد�ضة  للمدن  خا�ضة  ميزانية 

والعمرانية ولأجل توفري الإقامة املريحة للزوار الكرماء.



�حجز لت�سعة �أيام 

 ىلاإ ون ع دي ة ماأ م نك ن م كت ل حرية كذلك القراآن قال: } و
ملاذا؟ } ر نك امل ن ع ن و ه ني و وف ر ع امل ب ون ر ماأ ي و  ري  اخل

الأن قانون االأمر باملعروف والنهي عن املنكر قانون وقائي 
يطوق املر�ض يف مو�سعه كي ال ينت�سر اإىل االآخرين، 

الهدف من قانون االأمر باملعروف والنهي عن املنكر تطويق 
املر�ض، لو وجودنا م�سابا باالإيدز فالقانون يف�ض علينا 
تطويقه حتى ال ينتقل مر�سه لالآخرين ، وهذا هو احلال 

ذاته بالن�سبة لقانون االأمر باملعروف والنهي عن املنكر 
فهو تطويق ملر�ض االنحراف كي ال ينت�سر وال يتعدى اإىل 

االآخرين وهذا هو الهدف االأ�سمل من قانون االأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر.

الوجه الثاين:
احلرية الفردية واالجتماعية

اأن املجتمع عقد، ح�سب ما يقوله علماء االجتماع، فهم 
يرون اأن بني اأبناء املجتمع عقدا وميثاقا موؤداه اأن ال اأعتدي 
على حريتك وال تعتدي على حريتي، وبناء على هذا العقد 
ال يوجد �سيء ا�سمه حرية مطلقة تبيح لك اأن تاأخذ �سور 
االآخرين وتعبث بها و توؤذي جريانك بحفلة راق�سة ت  
عنوان وم�سمى )احلرية املطلقة(، ولكن الواقع اأن حريتك 

حماطة باإطار املحافظة على حرية االآخرين.
ومل يعد هذا املفهوم منح�سرا بالنظام اال�سالمي فقط بل 

اأ�سبح  مفهوما ناه�سا لدى الكثري من املفكرين الغرب كما 
انت�سر بني الكثري من تمعاتهم و�سار له تطبيق ظاهر 

يف تلف مفردات حياتهم، فهذا جربيل مار�سل وهو 
فيل�سوف غربي يقول :)ال اأكون حرا اإال بحرية االآخرين( 
وهو اقرار وتاأكيد باأن هناك ميثاقا اجتماعيا خال�سته اأن 

حرية كل فرد مكفولة باإطار احلرية االجتماعية وحماطة 
باإطار احام احلريات االأخرى ولي�ست اأمرا �سائبا، ويف 

حم�سلة نهائية كن القول باأن لي�ض لدينا حرية مطلقة 
ال على م�ستوى احلرية الفردية وال على م�ستوى احلرية 

االجتماعية اأي�سا.
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عن المام ال�ضادق عليه ال�ضالم قال: )كونو� زينا 
للنا�ص ح�سنًا  �سينا علينا، قولو�  لنا ول تكونو� 
وقبح  �لف�سول  عن  وكفو�  �أل�سنتكم  و�حفظو� 

�لقول(
والل�ضان هذا الع�ضو الع�ضلي ال�ضغري الذي خلقه اهلل 
ك�ضائر  بانتظامه  اخللق  عظيم  لالإن�ضان  �ضاأنه  جل 
العمل  بدقة  تعاىل  اهلل  حباها  التي  اجل�ضد  اأع�ضاء 
والتنظيم، وكلها من نعم الباري على الإن�ضان العاقل 
الويف، الذي يتذكر دائمًا اأنعم اهلل عليه كما ذكرها 
مولنا الإمام �ضيد ال�ضاجدين علي بن احل�ضني عليه 
)ومن  ال�ضجادية:  ال�ضحيفة  يف  قال  حني  ال�ضالم، 
�أل�سنتنا  �لنعم علينا جريان ذكر على  �أعظم 
و�إذنك لنا بدعائك وتنزيهك وت�سبيحك(.ولهذا 
الل�ضان حما�ضن جمة، وم�ضري حمرتم ل�ضاحبه، حني 
يكون ملتزمًا باأوامر اهلل ونواهيه، باملنطق ال�ضحيح 
ال�ضادق  الو�ضف  م�ضتخدمًا  للنا�س  احل�ضن  والذكر 
واملنبعث من القلب ملحا�ضن اأخيه املوؤمن وعدم ذكر 

عيوبه ون�ضحه باجتناب الكذب والرياء والغ�س.
قال نبينا الكرمي حممد )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم(: 
�إذ�  لكم �جلنة:  �أتقبل  �ست خ�سال  )تقّبلو� يل 
تخلفو�،  فال   وعد و�إذ�  تكذبو�،  فال  حدثتم 
�أب�ساركم  و�  وغ�سّ تخونو�،  فال  �ئتمنتم  و�إذ� 

و�حفظو� فرجوكم، وكّفو� �أيديكم و�أل�سنتكم(.
واأقوال  العظيم  الر�ضول  اأقوال  من  املوؤكد  الظاهر 
اأهمية  على  ال�ضالم  عليهم  امليامني  الهداة  الأئمة 
م�ضك هذا الل�ضان عن عيوب الآخرين فاأنها �ضدقة 
ل  باأن  بالإميان  ذلك  وربط  نف�ضه  على  بها  يت�ضّدق 
يعرف العبد حقيقة الإميان حتى يخزن ل�ضانه وخري 
التعبري هو ما عربه عنه �ضهيد الربذة اأبو ذر الغفاري 
رحمه اهلل، حني قال: يا مبتغي العلم اأن هذا الل�ضان 
مفتاح خري ومفتاح �ضر، فاختم على ل�ضانك كما تختم 

على ذهبك و ورقك(.
القول  يختار  ال�ضامت  لأن  ال�ضمت  وجوب  ولل�ضان 
املدرو�س لينطق بال�ضليم الأف�ضل عك�س املهذار الذي 
يتعرث دون اأي اختيار ملا يقول، وله �ضقطات قد تخزيه 
اإ�ضافة اإىل تعر�ضه رمبا مل�ضري قد ل ير�ضيه، وخري 

 لل�سانحف�
من مظاهر 

�لإميان

املوؤمنني  اأمري  مولنا  املوقف  اأي�ضًا عن هذا  ما عرب 
علي عليه ال�ضالم حني يقول: )جمع �خلري كله يف 
وكل  و�لكالم(،  و�ل�سكوت  �لنظر  خ�سال:   ثال
نظر لي�س فيه اعتبار فهو �ضهو، وكل �ضكوت لي�س فيه 
لغو،  فهو  فيه ذكر  لي�س  وكل كالم  فهو غفلة،  فكرة 
والل�ضان املتعرث املنطلق على هواه تكرث خطاياه وتزداد 
م�ضاكله مع النا�س جّراء تدخله فيما ل يعنيه ورمبا 
لتهكمه على النا�س، دون احرتام م�ضاعرهم وخرقه 
كف  من  باأن  يعلم  اأن  دون  والعرف،  الأدب  لقوانني 

ل�ضانه �ضرت اهلل عورته.
يقول:  حني  اأخرى  مرة  يوؤكد  املوؤمنني  اأمري  وهذا 
)كذب من زعم �أنه ولد من حالل وهو ياأكل حلوم 
�لنا�ص بالغيبة، �جتنب �لغيبة فاإنها �إد�م كالب 

�لنار(.
ولكي يكون املوؤمن على الطريق امل�ضتقيم حمبوبًا من 
وحكمه  واأقواله  علمه  من  ي�ضتفيدون  امل�ضلمني  قبل 
واملحبة  اخلري  �ضلوك  ي�ضلك  دائمًا  ل�ضانه  فليجعل 
وال�ضدق والدعوة للمعروف والنهي عن املنكر ويبتعد 
عن كل قول خمالف دائمًا، فقد قال ر�ضول اهلل)�ضلى 
غدً�  مني  �أقربكم  )�إن  و�ضلم:  واآله  عليه  اهلل 
و�أد�كم  ل�سانًا  �أ�سدقكم  �سفاعة  علي  و�أوجبكم 

لالأمانة و�أح�سنكم خلقًا و�قربكم من �لنا�ص(.
ل�ضانه ل حتت  الإن�ضان خمبوءا حتت طّي  واإذا كان 
 - ال�ضالم  عليه  املوؤمنني  اأمري  ذكر  كما   - طيل�ضاته 
فاإننا مدعوون لاللتزام بال�ضمت يف اللحظات التي 
تخرج من  ل  لكي  اأنف�ضنا  على  ال�ضيطرة  فيها  نفقد 
اأن  ولنا  الطويل  الندم  لنا  توجب  قد  األفاظ  اأفواهنا 
نتاأمل حلظات الغ�ضب التي مرت بكّل منا يف جتارب 
األ�ضنتنا يف  حياته املا�ضية ،ان ن�ضتعيد ما نطقت به 
تلك اللحظات وما ترتب على ذلك من اأمور قادت اىل 
الو�ضول بعالقتنا مع اأنف�ضنا ومع الآخرين اإىل درجة 
ل حتمد عقباها وكّل ذلك لأننا مل نتم�ضك بالقاعدة 
و  الزلل  من  األ�ضنتنا  �ضون  اإىل  تدعو  التي  الذهبية 
اخلطل حلظة الغ�ضب  وفقدان ال�ضيطرة على الذات 

يف حلظات معينة منّر بها. 

38 ربيع الأول  1432ه�

 احلاج �ضالح اإبراهيم الرفيعي



امل�ضهور  واملن�ضد  ال�ضعبي  ال�ضاعر 
خامو�س  علي  املريزا  اإبن  الأمري  عبد  املال 
امليبدي امل�ضتهر ب� )الرتجمان( الكربالئي، 
ولد عام 1904 م يف كربالء املقد�ضة يف بيت 
والده  كان  رفيعًا  ودينًا  واأدب��ا  �ضعرًا  ين�ضح 
يح�ضن اأكرث من لغة ويكتب ال�ضعر احل�ضيني 
)الرتجمان(  ب�  لقبوه  لذا  ل�ضان  من  باأكرث 
ف�ضار لقبًا للعائلة، تاأثر به ولده عبد الأمري 
واأخذ عنه فنون ال�ضعر بعد اإن تعلم القراءة 
الرتجمان  ميتلك  الكتاتيب،  يف  والكتابة 
موهوب  من�ضد  فهو  نظريها  ق��ل  حنجرة 
الأ�ضعار  واإن�����ض��اد  اإل��ق��اء  يف  ف��ذة  قابليته 
بكل  ومكانيًا  زمانيًا  منا�ضباتها  و  باأنواعها 
جناح وقدرة فائقة، ي�ضتطيع تق�ضيم �ضوته 
على ذبذبات واأوتاره ال�ضوتية كيف ما ي�ضاء 
يف املواقف ال�ضعرية احلزينة عك�س املواقف 
من  خا�س  وع��زف  منط  لها  التي  املعروفة 
اأوتار حنجرته الذهبية، ت�ضهد له املجال�س 

ل�ضخمة  ا
ملواليد الأئمة يف 

كربالء املقد�ضة وخارجها.
الدنيا  وحطام  احلياة  زخ���ارف   تغره   مل 
لأهل  نف�ضه  نذر  امل��ادة  على  اأهلها  وتكالب 
املنرب  وخ��دم��ة  ال�����ض��الم(  )عليهم  البيت 
وعلى  والن��ا  الذيلية  عن  بعيدًا  احل�ضيني 
الرتجمان  فا�ضل  امل��ال  ول��ده  ال��ي��وم  نهجه 
الذي ي�ضكن النجف وبع�س خدام احل�ضني 
احلاج  ومنهم  كربالء  يف  ال�ضالم(  )عليه 

ر�ضا النجار.
�ضكن الرتجمان النجف قرابة  ثالثني عامًا 
ثم عاد اإىل م�ضقط راأ�ضه كربالء. كان �ضريع 
البديهة لطيفًا ظريفًا ح�ضن املع�ضر له ديوان 
تعاإىل  اهلل  ير�ضي  ب���ريء   )ه���زيل(  �ضعر 
�ضّخره يف خدمة اهل البيت النبوي الطاهر 
اأ�ضماه )ب�ضمات الرتجمان( وله ديوان اآخر 
من ال�ضعر احل�ضيني يف رثاء العرتة الطاهرة 

عليهم  (
ال�������������ض������الم( 

اأ����ض���م���اه ع������ربات ق���ل���ب ال���رتج���م���ان 
وخم��ط��وط��ات ع��ن اخل��ل��ق ال�����ض��ال��ح. كتب 
الق�ضيدة  واأط��واره  واأوزان��ه  باأنواعه  ال�ضعر 
وامل����واىل والأب���وذي���ة وال��ن��وع��ي والأه��ازي��ج 

وغريها.
ذي  م��ن  ال��راب��ع  يف  اهلل  رح��م��ة  اإىل  انتقل 
حزيران  من  ع�ضر  لل�ضابع  املوافق  احلجة 
عام 1990م و�ضيع ت�ضييعًا مهيبًا يف النجف 
اال�ضرف وكربالء املقد�ضة ودفن اىل جوار 

مرقد الإمام احل�ضني عليه ال�ضالم.
�ضعبيون  و�ضعراء   ،1409 الب�ضر  )نقباء 
ك���رب���الء  و�����ض����ع����راء   93 ك����رب����الء  م����ن 

ال�ضعبيني36/1( 

عبد �لمري �لجمان 
)  –  ه�(

•�ضامي جواد كاظم
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•اإعداد: حيدر مرت�ضى

ا�ضتقر الوحيد البهبهاين ال�ضيخ حممد باقر يف كربالء بعد �ضنة 1160 هجرية بعد اأن 
طارت �ضهرته العلمية يف الآفاق وكانت الزعامة الدينية حينها لل�ضيخ يو�ضف البحراين 

�ضاحب احلدائق النا�ضرة.
وب�ضبب ال�ضراع القائم اآنذاك يف كربالء بني الإخباريني والأ�ضوليني مل ي�ضاأ وهو يف 
اأول وروده للمدينة اأن يعطي درو�ضه يف علم الأ�ضول علنا بل كان يعطيها لتالميذه يف 

ال�ضراديب ولكنه قرر فيما بعد اأن يعلن مقارعته النزعة الإخبارية. 
مدر�سة �لوحيد �لبهبهاين

ن�ضجت احلركة العلمية عند اإطاللة القرن الثاين ع�ضر الهجري يف كربالء املقد�ضة، 
متجليا مبدر�ضة الأ�ضتاذ الوحيد البهبهاين، الأ�ضولية التي افتتحت ع�ضرًا جديدًا يف 
تاريخ العلم، واأك�ضبت الفكر العلمي يف الع�ضر الثاين ال�ضتعداد لالنتقال اإىل ع�ضر 
ثالث. وعا�ضت املدر�ضة قرابة ال�ضبعني عامًا لتفتح اآفاقا جديدة يف الكيان العلمي 

الكربالئي، كان له �ضدى حافال بالإكبار والتقدير.
ومن اجلدير اأن ن�ضتمع اإىل م�ضدر يحدثنا عن اأثر هذه املدر�ضة العلمية ومدى ما 
نالته من ات�ضاع القابليات الفكرية الرائعة، يقول امل�ضدر:  وقد ن�ضبت هذه املدر�ضة 
اجلديدة نف�ضها ملقاومة احلركة الإخبارية، وتاأييد علم الأ�ضول، حتى ت�ضاءل الجتاه 
الإخباري، وقد قامت هذه املدر�ضة اإىل �ضف ذلك بتنمية الفكر العلمي، والرتفاع بعلم 
الأ�ضول اإىل م�ضتوى اأعلى، حتى اأن بالإمكان القول باأن ظهور هذه املدر�ضة وجهودها 
املت�ضافرة التي بذلها البهبهاين وتالمذة مدر�ضته املحققون الكبار قد كان حدًا فا�ضاًل 
بني ع�ضرين من تاريخ الفكر العلمي يف الفقه والأ�ضول. وبذلك تكون هذه املدر�ضة قد 

افتتحت بذلك ع�ضرًا جديدًا يف تاريخ العلم متاأثرًا بعدة عوامل:
اأوجدته احلركة الإخبارية، وبخا�ضة حني جمعها مكان  � عامل رد الفعل الذي   1 
واحد مثل كربالء باحلوزة الأ�ضولية، الأمر الذي يوؤدي بطبيعته اإىل �ضدة الحتكاك 

وت�ضاعف رد الفعل.
2- اأن احلاجة اإىل و�ضع مو�ضوعات جديدة يف احلديث كانت قد اأ�ضبعت ومل يبق بعد 
و�ضع الو�ضائل، والوايف، والبحار، اإل اأن يوا�ضل العلم ن�ضاطه الفكري م�ضتفيدًا من تلك 

املو�ضوعات يف عمليات ال�ضتنباط.
3 � اأن الجتاه الفل�ضفي يف التفكري الذي كان ال�ضيد ح�ضني اخلون�ضاري املتوفى 1098ه� 
قد و�ضع اإحدى بذوره الأ�ضا�ضية وزود الفكر العلمي بطاقة جديدة للنمو، وفتح جماًل 

جديدًا لالإبداع، وكانت مدر�ضة البهبهاين هي الوارثة لهذا الجتاه.
4 � عامل املكان: فان مدر�ضة الوحيد البهبهاين، ن�ضاأت على مقربة من املركز الرئي�س 
للحوزة � وهو النجف � فكان قربها املكاين هذا من املركز �ضببًا ل�ضتمرارها وموا�ضلة 
وجودها عرب طبقات متعاقبة من الأ�ضاتذة والتالمذة، مما مكنها اأن ت�ضاعف خربتها 
با�ضتمرار، وت�ضيف خربة طبقة من رجالتها اإىل خربة الطبقة التي �ضبقتها، حتى 
ا�ضتطاعت اأن تقفز بالعلم قفزة كبرية وتعطيه مالمح ع�ضر جديد. وللك�ضف عن 

ح�ضيلة هذه الفرتة العلمية يف كربالء يكفي اأن ت�ضري اإىل:
امل�ضادر  وقد حتدثت عنه  البحراين  يو�ضف  ال�ضيخ  للمرحوم   � كتاب احلدائق   �  1

املخت�ضة باأنه كتاب جليل مل ي�ضنف مثله، جمع فيه جميع الأقوال والأخبار الواردة 
عن الأئمة الأطهار، اإل اأنه طاب ثراه مليله اإىل الإخبارية كان قليل التعلق بال�ضتدلل 

بالأدلة الأ�ضولية التي هي اأمهات الأحكام الفقهية، وعمد الأدلة ال�ضرعية.
� لل�ضيد علي بن حممد الطباطبائي، وقد و�ضف باأنه "يف غاية  2 � كتاب الريا�س 
اجلودة جدًا بحيث مل ي�ضبق له مثيل، ذكر فيه جميع ما و�ضل اإليه من الأدلة والأقوال 

على نهج ع�ضر على من �ضواه بل ا�ضتحال.
و�ضفه  وقد  احلائري،  الرحيم  عبد  بن  ح�ضني  حممد  لل�ضيخ   � الف�ضول  كتاب   �  3
اخلون�ضاري بقوله: من اأح�ضن ما كتب يف اأ�ضول الفقه واجمعها للتحقيق والتدقيق 
وا�ضملها لكل فكر عميق، وقد تداولته جميع اأيدي الطلبة يف هذا الزمان وتقبلته القبول 

احل�ضن يف جميع البلدان.
تالمذته

خّرج الوحيد البهبهاين من مدر�ضته العلمية علماء كبار كانوا بعده مراجع الأمة 
وزعماء املدر�ضة‘ من اأمثال ال�ضيد حممد مهدي ابن ال�ضيد مرت�ضى الطباطبائي 
املعروف ببحر العلوم )1155�1212ه�( وال�ضيد مهدي ال�ضهر�ضتاين )1130� 1216 
هجري( وال�ضيخ جعفر بن خ�ضر اجلناجي )املعروف بكا�ضف الغطاء 1154 � 1228 
هجري( وال�ضيد علي الطبطبائي املعروف ب�ضاحب الريا�س ) 1161 � 1231 هجري( 
 -1180( الوحيد  ال�ضيخ  و�ضبط  الريا�س  �ضاحب  جنل  املجاهد  حممد  )وال�ضيد 
1242 هجرية( وال�ضيخ اأ�ضد الدين اإ�ضماعيل الكاظمي املعروف باملحقق الكاظمي 
1185- 1216 هجرية بالإ�ضافة اإىل عدد كبري اآخر من العلماء يف كربالء والنجف 

ال�ضرف..
وطبيعي جدا اأن تنتقل اآثار مدر�ضة الوحيد اإىل خارج كربالء التي اأ�ضبحت خالل اأكرث 
من خم�ضة وثالثني عاما هي فرتة مرجعية ال�ضيخ الوحيد قبلة لع�ضاق العلم وطالبي 

املعرفة من كل بقاع العامل الإ�ضالمي. 
اأ�ضبح تالميذ الوحيد بعد وفاته زعماء الدين وقادة املرجعية واأ�ضبح تالميذهم من 
بعدهم قادة الأمة وزعماء املدر�ضة وهذا يعني اأن الوحيد اأو مدر�ضته قد ا�ضتمرت 
بعد وفاته حتى ظهور ال�ضيخ الأن�ضاري الذي اعترب جمددا يف علم الأ�ضول و�ضاحب 
زعامة  انتقلت  ه�  البهبهاين يف عام 1205  الوحيد  وفاة  ومع  فيه  متميزة  مدر�ضة 
املدر�ضة الفقهية اإىل النجف ال�ضرف ليرتبع على زعامتها علماء كبار تخرجوا من 
مدر�ضته  منهم ال�ضيخ جعفر كا�ضف الغطاء وال�ضيد مهدي بحر العلوم، اإل اأن احلركة 
العلمية يف كربالء مل ت�ضعف بل ا�ضتمرت قوية بوجود كبار خريجي املدر�ضة منه اأمثال 

ال�ضيد علي �ضاحب الريا�س وجنله ال�ضيد حممد املجاهد. فرتة 
�ل�سر�ع �لأ�سويل �لإخباري 

العلمية وطرحه  البهبهاين ومناظراته  اأن حركة الوحيد  اإىل  ت�ضري اغلب امل�ضادر 

هيئة التحرير

حد فا�سل بني ع�سرين
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لالجتاه الأ�ضويل اأ�ضفرت فيما بعد عن تراجع النزعة الإخبارية يف كربالء التي 
كانت قبل ذلك اأقوى مراكزها على الإطالق حتى و�ضل الأمر اأن يفتي الوحيد 
البهبهاين كما قيل ببطالن ال�ضالة خلف ال�ضيخ يو�ضف البحراين ولكن ال�ضيخ 
اأنوار البدرين  يو�ضف افتى بجواز ال�ضالة خلف ال�ضيخ الوحيد  وذكر �ضاحب 
اأن ال�ضيد علي الطباطبائي الذي كان من تالميذ ال�ضيخ يو�ضف البحراين )كان 
يح�ضر عنده �ضرا ل جهرا خوفا من خاله ال�ضيخ حممد باقر البهبهاين( وهذه 
احلالة تكفي للدللة على تقدم الأ�ضوليني يف كربالء وتراجع الإخباريني بعد اأن 

كانوا اأ�ضياد ال�ضاحة العلمية.
معا�سرو ه

ل باأ�س بالتعر�س اإىل جمع من مفاخر اأعالمنا الذين عا�ضروا املرحوم الوحيد، 
نذكر بع�س امل�ضاهري منهم: الآقا حممد باقر الهزار جريبي املازندراين )املتوفى: 
1205(. ال�ضيخ عبد النبي القزويني )املتوفى: 1208(. ال�ضيد جعفر ال�ضبزواري، 
)املتوفى: 1218(. الآقا ال�ضيد ح�ضني القزويني )املتوفى: 1218(. ال�ضيخ حممد 
"احلدائق  مهدي الفتوين )املتوفى: 1183(. ال�ضيخ يو�ضف البحراين، �ضاحب 
النا�ضرة" )املتوفى: 1186(. الآقا ال�ضيد ح�ضني اخلوان�ضاري، �ضاحب "م�ضارق 
ال�ضمو�س" )املتوفى: 1191(. ال�ضيخ حممد تقي الدورقي النجفي. املريزا حممد 

باقر ال�ضريازي. مري عبد الباقي اخلاتون اآبادي الأ�ضفهاين. 
وفاته ومرقده:

 يحدثنا حفيد العالمة الوحيد )قد�س �ضره( القا اأحمد الكرمان �ضاهي عن تاريخ 
وفاة جّده يف "مراآة الأحوال"، فيقول - ما ترجمته: وقد عّمر وجاوز الت�ضعني، 
وا�ضتوىل عليه ال�ضعف اأخريا، وترك البحث واأمر بحر العلوم بالنتقال اإىل النجف 
الأ�ضرف وال�ضتغال بالتدري�س فيه، واأمر �ضهره �ضاحب "الريا�س"- بالتدري�س يف 
كربالء امل�ضرفة يف يوم التا�ضع والع�ضرين من �ضهر �ضوال �ضنة األف ومائتني وخم�س 
من الهجرة النبوية، حلقت روحه الطاهرة اإىل اجلوار الربوبي، وت�ضرف بالدفن 
على اأعتاب اأقدام �ضهداء الطف،  وب�ضبب الإ�ضالحات والتعمري الذي حدث يف 
الرو�ضة احل�ضينية املباركة ت�ضرف باأن اتفق دخول قربه ال�ضريف داخل حرم �ضيد 
ال�ضهداء عليه ال�ضالم، ون�ضبت على جدار الرواق �ضخرة عالمة ملرقده ال�ضريف.

◄  يكتبها: عبد الرحمن الالمي

اإّن داء اجلهل الذي كان متف�ّضيًا بني �ضفوف غالبية امل�ضلمني وم�ضتحكمًا على عقولهم 
التي  البغي�ضة،  الإعالمية  والدعايات  الإ�ضاعات  عليهم  تنطلي   ، �ضائغة  لقمة  جعلهم 
يرّوجها اأ�ضحاب امل�ضالح الدنيوية، حكام اجلور املت�ضّلطون على رقاب النا�س عنوة، 
وي�ضادرون  النا�س  اإرادة  في�ضلبون  العليا،  هي  اهلل  كلمة  كون  يتحّملون  ل  والذين 
ال�ضّذج من  والأنكى من ذلك جعل  املتعّددة،  واأ�ضاليب اخلوف  الّرعب  ببّث  حّرياتهم 
واإخماد روحية النتفا�ضة  املعار�ضة  الأفواه  الثورات وتكميم  اأداة ل�ضّد  النا�س  هوؤلء 
التي كانت حتدث هنا اأو هناك، ومن النتائج املوؤملة التي حدثت ب�ضبب هذين العاملني 
�� جهل النا�س و�ضذاجتهم وبّث روح اخلوف والهلع فيهم �� حماربة اأمري املوؤمنني علّي 
بن اأبي طالب )عليها ال�ضالم( الناكثني من اأ�ضحاب اجلمل، والقا�ضطني من اأ�ضحاب 
معاوية، واملارقني من اخلوارج، واإجبار الإمام احل�ضن )عليه ال�ضالم( لقبول الهدنة 

مع معاوية، وحدوث الفاجعة الأليمة على اأر�س كربالء املقّد�ضة، وغري ذلك.
ومن الدعايات الباطلة التي رّوج لها اأعداء املذهب احلّق قدميًا وحديثًا: اأّن احل�ضني 
ر�ضالة  األ��ف  ع�ضرة  ثماين  من  اأك��رث  له  اأر�ضلوا  الذين  �ضيعته  قتله  ال�ضالم(  )عليه 
ا عليه فقتلوه، فلماذا  يطلبون فيها قدومه اىل العراق لكي يقود الأمور من هناك فَعَدومْ

اأمّية بقتله؟ يّتهمون بني 
ن عن احلقيقة التي مفادها اأّن اأكرث اأ�ضحاب هذه الر�ضائل هم من  ولكّن هوؤلء يتعامومْ
رجاٍل معروفني بولئهم املطلق لبني اأمّية من مثل �ضبث بن ربعي، وحجار بن اأبجر، 
ويزيد بن احلارث بن يزيد بن رومي، وعزرة بن قي�س، وعمرو بن احلجاج الزبيدي، 
وحممد بن عمر التميمي وغريهم كثري فهوؤلء واأمثالهم َمن كتب اىل احل�ضني )عليه 
اجلمام،  وطّم  الثمار،  واأينعت  اجلنان،  اخ�ضّر  فقد  بعد  )اأما  له:  ويقول  ال�ضالم( 
فاإذا �ضئت فاقدم على جند لك جمّندة، وال�ضالم عليك.( باإيعاز من ال�ضلطة الأموّية 
مركز  املكّرمة  مكة  يف  يبقى  اأن  خافت  ال�ضلطة  لأّن  ويقتلوه،  الكوفة  اإىل  يجّروه  لكي 

ا�ضتقطاب امل�ضلمني اآنذاك ليجّر الب�ضاط من حتت  اأقدامهم .              
ال�ضالم(  الكوفة الذين كان منهم اجلي�س الذي قاتل الإمام احل�ضني )عليه  اأهل  اإّن 
مل يكن فيهم َمن ُيعرف بت�ضّيعه للح�ضني )عليه ال�ضالم( يف ذلك الوقت، لإن معاوية 
ب ال�ضيعة وكان بهم عارفًا، فقتلهم وهدم دورهم  ملّا وىلَّ زياد بن اأبيه على الكوفة تعقَّ
وحب�ضهم حتى مل يبق بالكوفة رجل واحد معروف باأنه من �ضيعة علي عليه ال�ضالم. 

اآل  �ضيعة  باأنهم  عا�ضوراء  يوم  يف  و�ضفهم  قد  بنف�ضه  ال�ضالم(  )عليه  احل�ضني  اأن 
اإن مل يكن لكم دين، وكنتم ل  اأبي �ضفيان!  اآل  يا �ضيعة  اأبي �ضفيان، بقوله: )ويحكم 
تخافون املعاد، فكونوا اأحرارًا يف دنياكم هذه، وارجعوا اإىل اأح�ضابكم اإن كنتم ُعُربًا 

كما تزعمون( )1(.
وُخَطبه يف  كربالء  ال�ضالم يف  عليه  احل�ضني  الإمام  كلمات  كل  التتبع يف  بعد  نَر  ومل 
القوم واحتجاجاته عليهم اأنه و�ضفهم باأنهم كانوا من �ضيعته اأو من املوالني له ولأبيه 
نقاتلك  )اإمنا  املعروف  �ضعارهم  رفعوا  قد  القوم  فاإّن  بالعك�س  بل  ال�ضالم(  )عليهما 

بغ�ضًا لأبيك( فمن اأين كان هوؤلء �ضيعة للح�ضني اأو لأبيه )عليهما ال�ضالم(.


 )1( مقتل احل�ضني للخوارزمي 38/2. بحار الأنوار 51/45. اللهوف يف قتلى الطفوف، �س 45.



احلالة تكفي للدللة على تقدم الأ�ضوليني يف كربالء وتراجع الإخباريني بعد اأن 

ل باأ�س بالتعر�س اإىل جمع من مفاخر اأعالمنا الذين عا�ضروا املرحوم الوحيد، 
نذكر بع�س امل�ضاهري منهم: الآقا حممد باقر الهزار جريبي املازندراين )املتوفى: 
(. ال�ضيد جعفر ال�ضبزواري، 

اإّن داء اجلهل الذي كان متف�ّضيًا بني �ضفوف غالبية امل�ضلمني وم�ضتحكمًا على عقولهم 
التي  البغي�ضة،  الإعالمية  والدعايات  الإ�ضاعات  عليهم  تنطلي   ، �ضائغة  لقمة  جعلهم 
يرّوجها اأ�ضحاب امل�ضالح الدنيوية، حكام اجلور املت�ضّلطون على رقاب النا�س عنوة، 
التي  البغي�ضة،  الإعالمية  والدعايات  الإ�ضاعات  عليهم  تنطلي   ، �ضائغة  لقمة  جعلهم 
يرّوجها اأ�ضحاب امل�ضالح الدنيوية، حكام اجلور املت�ضّلطون على رقاب النا�س عنوة، 
التي  البغي�ضة،  الإعالمية  والدعايات  الإ�ضاعات  عليهم  تنطلي   ، �ضائغة  لقمة  جعلهم 

  أميطو� �للثام عن �لقتلة�
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�مل�سي حتديًا لالإرهاب
الزائر ح�ضنني ح�ضن �ضوادي قال" كنت م�ضغول بالدرا�ضة 
ملفاهيم  وجت�ضيد  انت�ضار  مبثابة  هو  كطالب  جناحنا  لأن 
ثورة اأبي الأحرار عليه ال�ضالم فقررت عدم الذهاب م�ضيًا 
التفجريات  لكن عندما ح�ضلت  ال�ضنة،  الإقدام هذه  على 
اأنا  اأبا عبد اهلل عليه ال�ضالم قررُت  الإرهابية بحق زائري 
وجمموعة من ال�ضباب اأن نرتك كل �ضيء ون�ضد الرحال م�ضيًا 

على الإقدام نحو كربالء حتديًا لالإرهاب".
واأ�ضاف ح�ضنني" نحن بهذا العمل نوجه ر�ضالة لالرهابني 
مفادها اأنكم مهما فعلتم لن تثنوا امل�ضلمني من زيارة الإمام 
احل�ضني ريحانة ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله، كما جئت 
اإىل كل  ر�ضالة  واأو�ضل  لأبي عبد اهلل  والولء  لأظهر احلب 
احلاقدين على حمبي الإمام اأمري املوؤمنني علي عليه ال�ضالم 
ال�ضالم  عليه  احل�ضني  خدام  باأننا  العداء،  له  والنا�ضبني 

لنا يف  اأ�ضاءه  الذي  اآخر عمرنا على طريقه  و�ضنظل حتى 
احلياة م�ضحيًا بدمه الطاهر من اجلنا، واأن ما نقدمه ل 
ي�ضاوي �ضيئا مقابل ما قدمه احل�ضني واآل بيته واأ�ضحابه من 

ت�ضحيات.. 
تظافر �جلهود لتوفري �لأمن و�خلدمات

املبذولة  اجلهود  كل  قال" رغم  الأمري  عبد  حممد  الزائر 
وال�ضتنفار الكبري فاإن مدينة كربالء حتتاج اإىل املزيد من 
تكون  واأن  ال�ضحية،  واملرافق  والكهرباء  واملاء  اخلدمات 
الفنادق اكرب واأكرث عددًا ويتم العتناء بها اأكرث مما هو عليه 

احلال". 
اأ�ضاف حممد" رغم ذلك فاإن مئات املواكب املنت�ضرة على 
الأمن  رجال  من  والآلف  وداخلها،  لكربالء  الطريق  طول 
على  �ضاهد  وهذا  والكتفاء  بالطماأنينة  نح�س  ذلك  جعلنا 

الأميان العام بالق�ضية احل�ضينية...

ما بعد زيارة �لأربعني..
�آر�ء و�نطباعات ومقحات

•�ضباح الطالقاين-ح�ضني ال�ضالمي

رغم كل �جلهود 
�ملبذولة و�ل�ستنفار �لكبري 
فاإن مدينة كربالء حتتاج 

�إىل �ملزيد من �خلدمات 
و�ملاء و�لكهرباء و�ملر�فق 

�ل�سحية، و�أن تكون 
�لفنادق �أكرب و�أك عددً�.

�أما وقد م�ست زيارة �لأربعني �ملباركة و�نق�ست معها �سعائرها �لتي تزد�د عنفو�نا كل عام، طَفت 
�إىل �ل�سطح �لعديد من �لنطباعات و�ملقحات و�لآر�ء �لتي تقدَم بها �لز�ئرين �لعر�قيني و�لعرب 
و�لأجانب. فكان هذ� �ل�ستطالع �لذي �أجرته جملة )�لرو�سة �حل�سينية( للوقوف على جمريات 
�سفت باأنها �أ�سخم �لزيار�ت �ملليونية وقد و�سلت تقدير�ت �لأعد�د فيها  زيارة �لأربعني �لتي و

لأك من  ماليني ز�ئر حملي و�أجنبي...
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�أبناء على طريق �لآباء
وعندما �ضاألنا الطفل حممد علي الذي جاء برفقة والديه من 
الديوانية عن كيفية احتماله لطول الطريق انتف�َس قائاًل" 
األ تعلم اإين ذاهب لزيارة اإمامي احل�ضني عليه ال�ضالم وهو 

�ضفينة النجاة يف الدنيا والآخرة".
واأكد حممد علي" اإن اأهل اخلري مل يجعلونا حمتاجني لأي 
الطريق  طول  على  واملاء  الطعام  لنا  يوفرون  فهم  �ضيء، 
املوؤدي من الديوانية اإىل كربالء، اأما يف الليل فهناك املواكب 
والفر�س،  البطانيات  لنا  ر  وتوفِّ فيها،  الليل  من�ضي  التي 
ويقدمون الأدوية التي نحتاجها... حتى اأنهم يغ�ضلون مالب�س 

الزائرين.
��ستغالل بع�ص �أ�سحاب �لفنادق للز�ئرين

اأ�ضحاب  بع�س  انتقدت  البحرين،  من  اأمري  اأم  الزائرة 
الفنادق الذين رفعوا الأجور من 50 دولرا لل�ضرير الواحد 
اإىل 100 دولر! مع عدم توفر اخلدمات ب�ضكل جيد، ف�ضال 

عن نوعية الطعام الرديئة. 
واأو�ضحت اأم اأمري" اأن بع�س اأ�ضحاب الفنادق قاموا بو�ضع 
اأ�ضّرة اإ�ضافية يف الغرف اأكرث من الطاقة ال�ضتيعابية لها مما 

وّلد ا�ضتياءا وعدم �ضعور بالراحة".
واأ�ضافت" اأن الو�ضول اإىل كربالء عرب مطار بغداد فيه م�ضقة 
كبرية نتيجة عدم توفري حافالت لنقل الزائرين خا�ضة يف 
حالة زيارة الأربعني حيث الأعداد كبرية جدا مما ا�ضطرنا 

للتنقل من مكان اإىل اآخر حتى و�ضولنا لكربالء".
�إجر�ء�ت �أمنية م�سددة

ذكر  راف�ضًا  ال�ضعودية  من  احلمالت  م�ضوؤويل  احد  وقال 
من  الطريق  ا�ضتغرَق  اإذ  كبرية،  �ضعوبة  واجهتنا  ا�ضمه" 
الإجراءات  ب�ضبب  �ضاعة  اأكرث من 12  كربالء  اىل  النجف 

الأمنية امل�ضددة.
ا�ضطرنا  ما  احلافالت  باإدخال  لنا  ي�ضمح  مل  واأ�ضاف" 
/ النارية  الدراجات  جترها  التي  العربات  ا�ضتخدام  اإىل 
هذه  �ضببت  وقد  واحلقائب،  ال�ضن  كبار  لنقل  ال�ضتوتات/ 
العربات اإجهادا لكبار ال�ضن واملر�ضى من الزائرين وكلفنا 

ا�ضتئجارها 200 األف دينار، وهي تكاليف اإ�ضافية علينا.
وختم م�ضوؤول احلملة حديثه متمنيًا" اأن تكون هناك اإجراءات 

اأكرث �ضهولة وان�ضيابية للو�ضول اإىل كربالء املقد�ضة"
درو�ص من �لأربعني..

احلاج حممد �ضرهان من اأهايل ال�ضماوة، الذي فقد نعمة 

عليه  احل�ضني  الإمام  لزيارة  م�ضيًا  ابنتاه  وتقوده  الب�ضر 
م�ضاجع  تق�س  تظاهرة  الأربعني  زيارة  اإن  قال"  ال�ضالم 
النتماء  معاين  تختزل  ر�ضالة  وهي  كانوا،  اأينما  الظاملني 
اإىل مدر�ضة اأهل بيت النبوة والإمامة، ول ينبغي لأي احد اأن 

ي�ضتهني بهذه املمار�ضات والطقو�س اأو يحاول احلد منها...
وي�ضيف احلاج ال�ضرير" هذا الزحف املليوين يكر�س مفهوم 
النتماء  قوالب  عن  بعيدا  احل�ضينية  الق�ضية  اإىل  النتماء 
ثقافة  نعي�س  اليوم  اأو احلزبي، نحن  الع�ضائري  اأو  الفردي 

الثبات على املبداأ وال�ضمود اأمام كل التحديات والأهوال".
زيارة  من  فلنجعل  مو�ضيًا"  حديثه  ال�ضرير  احلاج  وختًم 
الأربعني عنوانا ملجدنا وتعا�ضدنا �ضد من يريد النيل من 
الطاهرين،  والأئمة  والأو�ضياء  الأنبياء  وطن  اإرادة عراقنا 
ويوم  ولدوا  يوم  احل�ضني  اآل  وعلى  احل�ضني  على  ف�ضالم 

ا�ضت�ضهدوا ويوم يبعثون".
�آمال باملزيد من �لتطور

احلاج مريزا حممد من مدينة عي�ضى يف مملكة البحرين 
بزيارة  فيها  يحظى  التي  اخلام�ضة  املرة  اأنها  اإىل"  اأ�ضار 
وناأمل  عام،  بعد  عاما  تتح�ضن  الأمور  اأن  ويرى"  كربالء 
باملزيد من التطوير والتح�ضني للخدمات والفنادق مبا يكفي 

ل�ضتيعاب الزائرين العرب والأجانب. 
مة يف العتبتني املقد�ضتني  واأ�ضاف" اأما بالن�ضبة للخدمات املقدَّ
فقد اأ�ضبحت ماأوى للزائرين عند هطول الأمطار واأي�ضا كانت 
التدفئة ممتازة وكذلك النظافة وتوفري امل�ضاعدات املمكنة، 
ول ي�ضعنا اأن نقول �ضوى بارك اهلل باجلهود املبذولة من قبل 

القائمني على هذه العتبات وكل العاملني فيها".
ومتّنى احلاج مريزا" تفعيل دور وزارة ال�ضياحة العراقية من 
اجل و�ضع ت�ضعرية خا�ضة للفنادق وح�ضب الدرجات املنا�ضبة 
الزيارة  خالل  الواحد  ال�ضرير  �ضعر  و�ضل  اإذ  منها،  لكل 

املن�ضرمة اإىل 120 دولرا لليلة الواحدة! وهو مبلغ كبري جدًا 
لفنادق يفتقر بع�ضها اإىل اأب�ضط اخلدمات".

وعود م�ضوؤويل احلمالت
َل عدم ذكر ا�ضمه لأ�ضباب  وقد �ضكى زائر من البحرين ف�ضّ
ياأتون عن طريقها  التي  �ضخ�ضية، من م�ضوؤويل احلمالت 
فقال" هناك م�ضاكل كثرية حت�ضل لنا مع م�ضوؤويل احلمالت 
التي ناأتي بها اإىل العراق، حيث يتمل�س اأغلب هوؤلء امل�ضوؤولني 
-وهم بحرينيون- من الوعود وامل�ضوؤوليات يف توفري اأجواء 

مريحة خالل ال�ضفر واأثناء الإقامة يف كربالء وما قبلها".
فيها  نظيفة  بفنادق  احلمالت  م�ضوؤويل  وعَدنا  اأ�ضاف" 
خدمات مميزة لكننا تفاجئنا بخرائب غري قابلة لل�ضكن! 

حتا�ضُرنا فيها الفئران وتق�ضم ثيابنا وحقائبنا!. 
�ضكاوى اأطلقها زوار بحرينيني زاروا كربالء يف اأيام زيارة 
حتمل  عدم  من  الأمّرين  عانوا  اأنهم  وذكروا  الأربعني، 
�ضاحب احلملة )املقاول( م�ضئولياته جتاههم بعد اأن ت�ضّلَم 
كل م�ضتحقاته من الزوار، ولكننا لالأ�ضف مل ن�ضتطع مقابلة 
اأحد من م�ضوؤويل احلمالت هوؤلء لأنهم كانوا قد غادروا اإىل 

بلدانهم حتى قبل مغادرة الزائرين..." 

زوار الإمام احل�ضني عليه ال�ضالم يتحدثون للمجلة

زوار الإمام احل�ضني عليه ال�ضالم يتحدثون للمجلة

 �إن زيارة �لأربعني 
تظاهرة مليونية تق�ص 
م�ساجع �لظاملني �أينما 

كانو�، وهي ر�سالة تختزل 
معاين �لنتماء �إىل 

مدر�سة �أهل بيت �لنبوة 
و�لإمامة، ول ينبغي لأي 

�حد �أن ي�ستهني بهذه 
�ملمار�سات و�لطقو�ص �أو 

يحاول �حلّد منها.
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ومع ت�ضارع التحولت احل�ضارية التي �ضهدناها، اأخذت بع�س 
تبني  على  تعمل  والإ�ضالمي  العربي  العامل  يف  احلكومات 
اخلطاب التجديدي الذي ما لبث اأن حتول بعد اأحداث اأيلول 
من مطلب داخلي اإىل مطلب خارجي، وقرار �ضيا�ضي. وبالتايل 
فراحت  والدينية  الفكرية  الجتاهات  كل  اهتمام  على  حاز 
اإيجاد تف�ضري لظاهرة حتول احلديث عن الإرهاب،  حتاول 
اإىل حديث عن اإ�ضالح العامل الإ�ضالمي والعربي، وحتديث 
والآخر  الأن��ا  اأو  واخل��ارج  الداخل  وج��دل  الديني،  اخلطاب 
التجديد  حت��ول  ثم  وم��ن  املطلوب،  التجديد  مفهوم  و�ضرح 
اإىل مطلب لالإ�ضالحية  الإ�ضالمية  من مطلب لالإ�ضالحية 

الأمريكية.
اإن زوايا مقاربة احلدث الأيلويل، وتف�ضرياته تنوعت من الديني 
وال�ضيا�ضي، اإىل احل�ضاري والثقايف النف�ضي، والبنائي، ولكن 
يبدو اأن امللمح الثقايف  الديني طغى يف حتليل احلدث ورمزيته، 
على الأقل من الروؤية الغربية، وحتديدًا الأمريكية، من خالل 
و)الأ�ضولية  الإ�ضالمية(  ب�)الفا�ضية  اأ�ضموه  عما  احلديث 
الإ�ضالمية( و)الإرهاب الإ�ضالمي( مرورًا بال�ضوؤال الأمريكي: 
اإىل عداوة للعامل  اأحال امل�ضاألة  ملاذا يكرهوننا؟ الأمر الذي 
احلر  كما عرب بو�س مرارًا وانتهاء باملمار�ضات الأمريكية حول 
)ن�ضر الدميقراطية يف البلدان العربية والإ�ضالمية( وتاأهيل 
امل�ضلمني ثقافيًا ليكونوا دميقراطيني، عن طريق تغيري مناهج 

التعليم لن�ضر ثقافة الت�ضامح واحلرية.
اإن طغيان امللمح الثقايف قد جاء نتيجة �ضيادة  ول �ضك يف 
العوملة،  ظل  حتت  ال�ضيا�ضي  التحليل  يف  الثقايف  املنظور 
واحلديث عن )�ضراع احل�ضارات( حيث يتم الرتكيز على 
وال�ضيا�ضية  الجتماعية  التفاعالت  يف  والقيم  الأفكار  دور 

والقت�ضادية.
اإن املفهوم املركزي الذي ي�ضلح للمقاربة من زاويته هو ما ولده 
احلدث نف�ضه )الإرهاب( والذي �ضوغ انطالق احلرب عليه، 
والتي كانت عنوانًا لكل املمار�ضات الأمريكية بدءًا من احلرب 
على اأفغان�ضتان والعراق و�ضوًل اإىل ن�ضر الدميقراطية وجتديد 
اخلطاب الديني وتغيري املناهج.. هذا املفهوم غري املحدود، 
واملرن لدرجة زاد فيها اخللط حتى حمل )امل�ضطلح( اأكرث 
مما يحتمل معناه، الأمر الذي جعل من الإ�ضكالية تتخطى 
والقومي  الوطني  اإىل  وال�ضيا�ضي،  والثقايف  الديني  ح��دود 
والعقيدي حني ي�ضمل الإرهاب كل فعل اإ�ضالمي ما اأدى اإىل 

ظهور ما يعرف ب�)اإ�ضالم فوبيا(.
وهنا نحاول ت�ضليط ال�ضوء على بع�س املفردات التي تكون 
الواقع الذي يعي�ضه اإعالمنا الإ�ضالمي املعا�ضر وتزرع الأمل 
يف التجديد والتطوير حتى بلوغ الغاية يف اإزالة ال�ضباب عن 
الوجه احل�ضاري امل�ضرق لالإ�ضالم الأ�ضيل برغم ما األ�ضق 
به من التهم والف��رتاءات ب�ضبب عمليات الت�ضويه امل�ضتمرة 

على يد الإرهاب الدويل والفردي وتغذية الروح العدائية يف 
ال�ضعوب واملجتمعات غري امل�ضلمة وحماولت التعتيم املق�ضود 

واملدبر اإخفاء حلقيقته ال�ضماوية.

فر�سية �خلطاب �لإ�سالمي
اإىل  بثه  و�ضيلة  كانت  اأي��ًا  الإ�ضالمي   اخلطاب  يف  ُيفرت�س 
وال�ضدق  يوؤ�ض�س على مبادئ وقيم من احلق  اأن  اجلمهور  
واخلري، ومراعاة اخللفية الثقافية والعقائدية والجتماعية 
جميع  يف  وال�ضفافية  الو�ضوح  التزام  عن  ف�ضال  للمتلقني 
الأحوال والظروف. وال�ضبب يف كل ذلك ينبع من و�ضفه خطاب 
دعوة واإ�ضالح ي�ضتند اإىل التعاليم التي ب�ضر بها الإ�ضالم وهو 
يقع على المتداد الطويل لدعوة الأنبياء والأولياء ال�ضاحلني، 
كما اإن اخلطاب الإ�ضالمي يقوم على احلقائق ويهدف اإىل 
الإقناع باحلكمة واملوعظة احل�ضنة والربهان العلمي والدليل 
املنطقي ولي�س من اأغرا�ضه الدعاية الكاذبة والت�ضليل والإثارة 
الفقاعية، فهو يختلف عن غريه، اإذ يحرتم الديانات ال�ضماوية 
ويقوم على احلكمة وخماطبة النا�س مبا يفهمونه وما تقبله 

عقولهم ولي�س مبا يعجزون عن فهمه واإدراكه.
اأكان  �ضواء  الإ�ضالمي  الإع��الم  على  تفر�س  الأو�ضاف  هذه 
اأخالقية  والتزامات  قوانني  مرئيًا  اأم  م�ضموعًا  اأم  مقروءًا 
�ضارمة ل ميكن الإخالل بها، مثلما متنحه ا�ضتحقاقات كبرية 

ل ميكن التخلي عنها حتت اأي ذريعة كانت.

  �خلطاب �لديني 
عرب �لأثري

اجلزء 1 

• حيدر ال�ضالمي

ل يعد خطاب �لتجديد 
 �و�لإ�سالح وليد �لأحد
�ملت�سارعة �لتي ع�سفت 
بالعاملني �لإ�سالمي و�لغربي، 
 �مت بعد �أحدوتعا
�حلادي ع�سر من �أيلول. 
ففي  �حلقيقة �أن دعو�ت 
�لإ�سالح و�لتجديد �نطلقت 
يف �لقرن �ملا�سي، بيد �أنها 
بقيت قا�سرة على �لنخبة، 
عنى �أنها مل تتحول �إىل 
عمل موؤ�س�ساتي و��سع.

44 ربيع الأول  1432ه� ربيع الأول  1432ه�



ويقت�ضي ذلك اأي�ضًا توحيد اجلهود لتقدمي اخلطاب الديني 
 ، العاملية  اإىل  ب��ه  واخل���روج   ، ���ض��ورة  اأف�ضل  الإع��الم��ي يف 
ومالحظة الفروق اجلوهرية بني ما هو م�ضرتك اإن�ضاين وما 
هو خ�ضو�ضية ح�ضارية مع احلر�س على اإبراز ثوابت الإ�ضالم 
يكون �ضاحب  اأن  ولذلك يفرت�س  ال�ضامية  الإن�ضانية  وقيمه 
 ، يقدمه جلمهوره  ودراي��ة مبا  اأو �ضانع اخلطاب على علم 
ومت�ضلحًا بالفقه الإ�ضالمي وله الإحاطة الوا�ضعة مبجريات 

العلوم والتقنيات الت�ضالية احلديثة.
املنقول  الديني  املن�ضود يف اخلطاب  التجديد  ومن مطالب 
ال�ضائعة  والتقليدية يف  النمطية  ك�ضر  الأث��ري  خا�ضة   عرب 
وجماهريية  اجتماعية  برامج  باإيجاد  الإذاع���ات  معظم  يف 
داعية اإىل العمل التخ�ض�ضي والنوعي وا�ضتيعاب املتلقي، مع 
مراعاة تنوع ثقافاتهم وجتنب ال�ضلبية والرجتالية واحلما�س 

والمتزاج بالآمال والآلم اجلماهريية.
�لو�قع بال رتو�ص

اإن اخلطاب الديني ل يزال قا�ضرًا على اأف��راده �ضواء اأكان 
وا�ضتف�ضاراتهم،  اأ�ضئلتهم  عن  اإجابة  اأم  اإر���ض��ادًا  اأم  وعظًا 
بينما اقت�ضر اخلطاب املوجه اإىل الآخر بالتاأكيد على قبوله 
الوقت الذي اقت�ضرت فيه  الإن�ضاين يف  املعيار  اإىل  والنظر 
بع�س الإذاعات على الدفاع عن الإ�ضالم والرد على �ضبهات 
امل�ضت�ضرقني، �ضالكة �ضبيل التحفظ يف اإظهار الهوية الإميانية 
اأيقظت اجلهاز املناعي عند  اأن تلك الأح��داث الأخ��رية  اإل 
رغم  وا�ضحًا  يكون  يكاد  اإعالمي  خطاب  وظهر  امل�ضلمني، 
بقاء البع�س على املنهج التقليدي، وا�ضتخدام مفردات تراثية 
حم�ضة توؤدي يف اأحيان كثرية اإىل اللب�س والت�ضوي�س وتخلق 
امل�ضتقبلني  ل��دى  الت�ضورات  يف  وخلط  الفهم  يف  �ضعوبات 
للر�ضالة الإعالمية وبالتايل ف�ضل حماولت التفعيل و�ضعف 

التغذية املرتدة.
واحلقيقة اإن اخلطاب الديني يف و�ضائل الإعالم يعاين من 
هي  والربامج  الوجوه  هي  الوجوه  زالت  فما  كثرية  اأمرا�س 
الربامج واملخرجون هم املخرجون بل مازال الكالم هو نف�س 

الكالم الذي ن�ضمعه منذ وقت طويل.
نعم.. توجد برامج ذات م�ضامني ثقافية ودينية عالية، ولكنها 
حتتاج اإىل جتديد على م�ضتوى الأ�ضلوب وال�ضكل. لأن القوالب 
الكال�ضيكية القدمية مل تعد تلبي احتياجات اجلمهور وجتتذب 
بل  الإ�ضالمية  الإذاع��ات  تطرحه  ما  اإىل  املتعددة  �ضرائحه 
اإن العديد من الربامج الدينية التي اعتادت تبثها الإذاعات 
تعد  اأخ��ذت  �ضواء  واملتخ�ض�ضة على حد  العامة  الإ�ضالمية 
من مولدات امللل والروتني و�ضار بع�س الربامج املقدمة بهذه 
الطرق الرتيبة تنفر اجلمهور من الإذاع��ة وهذا هو الف�ضل 
املركب الذي قد ي�ضيب اخلطاب الديني وي�ضل حركته ويفقده 

مزية التاأثري والفاعلية.
الإعالم  يف  الدينية  الربامج  توزيع  خارطة  اإىل  نظرنا  ولو 
العربي والإ�ضالمي فاإننا �ضنجد اأن ن�ضبتها ل تعدو يف اأح�ضن 
الأحوال 4% وهذه الن�ضبة ال�ضئيلة من الربامج قيا�ضا بغريها 
ل تعر�س غالبا يف اأوقات منا�ضبة، بل اإن 90 % من الربامج 

الدينية تذاع يف اأوقات ل متثل ذروة كثافة امل�ضتمعني.

واإىل جانب ذلك جند اأي�ضا تركيز الربامج الإذاعية عموما 
كثري من  واملذهبي وجتنح يف  الديني  ال�ضراع  ق�ضايا  على 
وجماعات  جلهات  الدعائي  ال��دور  ممار�ضة  اإىل  الأح��ي��ان 
اإليه  يحتاج  م��ا  متجاهلة  مذهبية  اأو  دينية  و�ضخ�ضيات 
اجلمهور من حقائق واأفكار ومعلومات وقيم معرفية وح�ضارية 
ومتنا�ضية الطبيعة العاملية التي يتمتع بها الإ�ضالم مما يح�ضر 
اخلطاب الديني الإ�ضالمي يف اأطر �ضيقة وحمدودة تعزله عن 

ال�ضاحة الفكرية عزل �ضبه تام ٍومن دون م�ضوغ.
اأما بالن�ضبة للحديث الديني يف الإذاعة فاإن علماء الدين مل 
يدركوا بعد التطور الذي حدث للميكروفون. فامليكروفونات 
احلديثة يكون الهم�س فيها اأف�ضل لكن علماء الدين تعودوا 
النا�س،  من  ع��دد  اأك��رث  ي�ضمعوا  حتى  املرتفع  ال�ضوت  على 
وعموما فاإن الكالم الهام�س يوؤثر يف النا�س اأكرث من ال�ضراخ، 
لأن الراديو يدخل حجرات النوم والإن�ضان عند نومه يحب اأن 
ي�ضمع �ضوًتا رقيًقا هادًئا. كما اأن اخلطاب الديني يف الإذاعة 
ينبغي اأن يكون على هيئة حوار حي بني اإن�ضان ي�ضاأل ويحاور 
وع��امل يجيب وي��رد عليه حتى تناق�س كل تفا�ضيل املو�ضوع 

ب�ضكل حي ولي�س عن طريق اأ�ضئلة جتري قراءتها من ورقة.
وناأتي الآن اإىل القائم باخلطاب الديني، فنجد اأن الربامج 
التي تقدم اإىل اجلمهور اإمنا هي من اإعداد اأ�ضخا�س بعيدين 
اأن  ذل��ك  والأده���ى من  الديني  امل��ي��دان  التخ�ض�س يف  عن 
بع�ضهم لي�س بعيدا عن امل�ضائل الدينية فح�ضب، بل هو بعيد 

عن اأ�ض�س العملية الإعالمية اأي�ضا.
علم  على  ات�ضالية  ر�ضالة  لأية  املر�ضل  يكون  اأن  واملفرو�س 
واإحاطة مبحتوى تلك الر�ضالة ، ومبجمل الظروف والتاأثريات 
التي حتيط بالعملية الت�ضالية، وعلى دراية تامة بخ�ضائ�س 
وتف�ضريات  ال�ضتجابة  نوع  واحتمالت  امل�ضتهدف  اجلمهور 
ذلك  وغري  الإعالمية  الر�ضائل  عليها  تنطوي  التي  الرموز 
ل  ال�ضيء  "فاقد  ف��اإن  واإل  الإعالمي،  العمل  اأ�ضا�ضيات  من 

يعطيه".
على  يكون  اأن  الديني  باخلطاب  القائم  �ضروط  فمن  اإذن 
علم ودراية باأحوال ع�ضره وق�ضايا اأمته، والهتمام بالعلوم 
ال�ضيا�ضة والإن�ضانية والإعالمية، ف�ضاًل عن الدراية بقوانني 
ال�ضريعة واملوازنة بني الثابت واملتغري، من اأجل اخلروج بهذا 
اخلطاب اإىل ف�ضاء العاملية وعدم تكري�س التخلف عن ركبها.

وبكلمة اأخرى اإن خطابنا الديني عرب الأثري اأو الف�ضاء يفتقد 
بالإ�ضافة اإىل ما تقدم اإىل عن�ضرين هامني وهما دفع النا�س 

للعمل ودفع النا�س للتفكري العقلي املنطقي.

�لروؤية �لإعالمية 
مل ناأت بجديد اإن قلنا باأن الإعالم والت�ضال قد اأ�ضبح من 
وبف�ضل  املعا�ضرة،  املجتمعات  خدمة  يف  الفعالة  الو�ضائل 
الإع��الم  و�ضائل  تعد  مل  الهائل،  والتقني  العلمي  التطور 
وجمع  ل��الأخ��ب��ار،  ال��ف��وري  النقل  يف  منح�ضرة  والت�����ض��ال 
املعلومات وتخزينها ومعاجلتها ون�ضرها فح�ضب، بل تتجاوز 
ذلك لت�ضل اإىل �ضنع احلدث و�ضياغة القرار وت�ضكيل الراأي 
العام وتوجيه الأفراد واجلماعات وتكوين مواقفهم الفكرية 

وال�ضيا�ضية والجتماعية.

لكن الدول الإ�ضالمية التي متكنت من تطوير و�ضائل اإعالمها 
وات�ضالها على نحو مطلوب قليلة، واأما يف جمال ا�ضتخدامها 
مبا�ضرة  �ضلة  لها  لي�س  اأه����داف  على  يقت�ضر  م��ا  فغالبا 
تطور  يف  التباين  واإن  والثقافة.  والعلوم  الرتبية  مبيادين 
و�ضائل الإعالم والت�ضال وا�ضتخدامها بني الدول ال�ضناعية 
والدول الإ�ضالمية، قد جعل العامل الإ�ضالمي يظل يف الغالب 
متاأثرًا مب�ضادر املعلومات الإعالمية الأجنبية التي يف كثري 
واإخفاء  ل�ضورته  وت�ضويها  لثقافته  غ��زوا  متثل  وجوهها  من 

حلقيقته.
اإىل فئات  ي��وؤدي اخلطاب الديني املبثوث عرب الأث��ري  ولكي 
من اجلمهور متباينة يف ثقافاتها وم�ضتوياتها العلمية وبيئاتها 
الأيديولوجية  ومرجعياتها  العرقية  وانتماءاتها  اجلغرافية 
اأوًل  عليه  فاإن  دوره  ي��وؤدي  لكي  والجتماعية، هذا اخلطاب 

وقبل كل �ضيء حتقيق ما يلي :
1� التنوع

2� ال�ضمولية
3� الو�ضطية وعدم التطرف

4 � املو�ضوعية
5 � ال�ضدق

6 � التجدد واملعا�ضرة
فالتنوع يف اأ�ضاليب تناول املو�ضوعات وطرح الأفكار وتلوينها 
اأن ي�ضفي على اخلطاب حيوية  �ضاأنه  بال�ضور من  ورفدها 
ويحظى مبقبولية عالية لدى املتلقي اأما التكرار وال�ضتمرار 
على نف�س الوترية فيولد امللل والتقاع�س عن اإتاحة الفر�س 

التوا�ضلية بني املر�ضل وامل�ضتقبل ب�ضكل عام.
وال�ضمولية متنح العملية الت�ضالية برمتها النفوذ اإىل اأق�ضى 
زوايا التاأثري لدى اجلمهور وت�ضمن ات�ضاع نطاقها وانت�ضارها 
الإذاعي  العمل  يزيد  مما  املرجتعة  التغذية  تلقي  وبالتايل 

خا�ضة القوة على ك�ضب الراأي العام وخطب وده.
والو�ضطية وعدم املغالة والتطرف ت�ضاعد على فتح قنوات 
جديدة لقبول الآخر وتفتح خطوطا مبتكرة للتالقي والتالقح 
النكما�س  بعك�س  العري�س  الوا�ضع  وجمهورها  الإذاع��ة  بني 
والتقوقع على الذات الذي يوؤدي اإىل التخ�ضب والنقبا�س يف 
حدود �ضيقة ل ميكن التعويل عليها يف ت�ضدير الأفكار و�ضمان 

ال�ضتجابة املن�ضودة.
الإعالمية  الظواهر  م��ع  التعاطي  يف  املو�ضوعية  وك��ذل��ك 
ق�ضية  اأو  ط��رف  اإىل  النحياز  وع��دم  اجل��اري��ة  والأح����داث 
واإ�ضدار احلكم امل�ضبق على اآخر والتجرد قدر امل�ضتطاع عن 

الأنا خللق فر�س تفاهم اأكرب وتذليل �ضعوبات التقارب.

على  يقوم  �لإ�سالمي  �خلطاب  �إن 
�لإق��ن��اع  �إىل  وي��ه��دف  �حل��ق��ائ��ق 
�حل�سنة  و�مل���وع���ظ���ة  ب��احل��ك��م��ة 
�ملنطقي  و�لدليل  �لعلمي  و�لربهان 
ولي�ص من �أغر��سه �لدعاية �لكاذبة 

و�لت�سليل و�لإثارة �لفقاعية
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ل يعّد خطاب التجديد والإ�ضالح وليد الأحداث املت�ضارعة التي ع�ضفت بالعاملني الإ�ضالمي والغربي، وتعاظمت بعد 
اأحداث احلادي ع�ضر من اأيلول. ففي احلقيقة اأن دعوات الإ�ضالح والتجديد انطلقت يف القرن املا�ضي، بيد اأنها بقيت 

قا�ضرة على النخبة، مبعنى اأنها مل تتحول اإىل عمل موؤ�ض�ضاتي وا�ضع.
ومع ت�ضارع التحولت احل�ضارية التي �ضهدناها، اأخذت بع�س احلكومات يف العامل العربي والإ�ضالمي بالعمل على تبني 
اخلطاب التجديدي الذي ما لبث اأن حتول بعد اأحداث اأيلول من مطلب داخلي اإىل مطلب خارجي، وقرار �ضيا�ضي. 
وبالتايل حاز على اهتمام كل الجتاهات الفكرية والدينية وراحت حتاول اإيجاد تف�ضري لظاهرة حتول احلديث عن 
اأو  الإرهاب، اإىل حديث عن اإ�ضالح العامل الإ�ضالمي والعربي، وحتديث اخلطاب الديني، وجدل الداخل واخلارج 
الأنا والآخر و�ضرح مفهوم التجديد املطلوب. ومن ثم حتول التجديد من مطلب لالإ�ضالحية الإ�ضالمية اإىل مطلب 

لالإ�ضالحية الأمريكية.
اإن زوايا مقاربة احلدث الأيلويل، وتف�ضرياته تنوعت من الديني وال�ضيا�ضي، اإىل احل�ضاري والثقايف النف�ضي، والبنائي، 
ولكن يبدو اأن امللمح الثقايف  الديني طغى يف حتليل احلدث ورمزيته، على الأقل من الروؤية الغربية، وحتديدًا الأمريكية، 
من خالل احلديث عما اأ�ضموه ب�)الفا�ضية الإ�ضالمية( و)الأ�ضولية الإ�ضالمية( و)الإرهاب الإ�ضالمي( مرورًا بال�ضوؤال 
الأمريكي: ملاذا يكرهوننا؟ الأمر الذي اأحال امل�ضاألة اإىل عداوة للعامل احلر  كما عرب بو�س مرارًا وانتهاء باملمار�ضات 
الأمريكية حول )ن�ضر الدميقراطية يف البلدان العربية والإ�ضالمية( وتاأهيل امل�ضلمني ثقافيًا ليكونوا دميقراطيني، عن 

طريق تغيري مناهج التعليم لن�ضر ثقافة الت�ضامح واحلرية.
ول �ضك يف اإن طغيان امللمح الثقايف قد جاء نتيجة �ضيادة املنظور الثقايف يف التحليل ال�ضيا�ضي حتت ظل العوملة، 
واحلديث عن )�ضراع احل�ضارات( حيث يتم الرتكيز على دور الأفكار والقيم يف التفاعالت الجتماعية وال�ضيا�ضية 

والقت�ضادية.
�ضوغ انطالق  وال��ذي  للمقاربة من زاويته هو ما ولده احلدث نف�ضه )الإره���اب(  اإن املفهوم املركزي الذي ي�ضلح 
احلرب عليه، والتي كانت عنوانًا لكل املمار�ضات الأمريكية بدءًا من احلرب على اأفغان�ضتان والعراق و�ضوًل اإىل ن�ضر 
الدميقراطية وجتديد اخلطاب الديني وتغيري املناهج.. هذا املفهوم غري املحدود، واملرن لدرجة زاد فيها اخللط حتى 
حمل )امل�ضطلح( اأكرث مما يحتمل معناه، الأمر الذي جعل من الإ�ضكالية تتخطى حدود الديني والثقايف وال�ضيا�ضي، 

اإىل الوطني والقومي والعقيدي حني ي�ضمل الإرهاب كل فعل اإ�ضالمي ما اأدى اإىل ظهور ما يعرف ب�)اإ�ضالم فوبيا(.
وهنا نحاول ت�ضليط ال�ضوء على بع�س املفردات التي تكون الواقع الذي يعي�ضه اإعالمنا الإ�ضالمي املعا�ضر وتزرع الأمل 
يف التجديد والتطوير حتى بلوغ الغاية يف اإزالة ال�ضباب عن الوجه احل�ضاري امل�ضرق لالإ�ضالم الأ�ضيل برغم ما األ�ضق 
به من التهم والفرتاءات ب�ضبب عمليات الت�ضويه امل�ضتمرة على يد الإرهاب الدويل والفردي وتغذية الروح العدائية يف 

ال�ضعوب واملجتمعات غري امل�ضلمة وحماولت التعتيم املق�ضود واملدبر اإخفاء� حلقيقته ال�ضماوية.
فر�ضية اخلطاب الإ�ضالمي  •

يفرت�س يف اخلطاب الإ�ضالمي  اأيًا كانت و�ضيلة بثه اإىل اجلمهور  اأن يوؤ�ض�س على مبادئ وقيم من احلق وال�ضدق 
واخلري، ومراعاة اخللفية الثقافية والعقائدية والجتماعية للمتلقني ف�ضال عن التزام الو�ضوح وال�ضفافية يف جميع 
الأحوال والظروف. وال�ضبب يف كل ذلك ينبع من و�ضفه خطاب دعوة واإ�ضالح ي�ضتند اإىل التعاليم التي ب�ضر بها الإ�ضالم 
وهو يقع على المتداد الطويل لدعوة الأنبياء والأولياء ال�ضاحلني. كما اأنه يقوم على احلقائق ويهدف اإىل الإقناع 
باحلكمة واملوعظة احل�ضنة والربهان العلمي والدليل املنطقي ولي�س من اأغرا�ضه الدعاية الكاذبة والت�ضليل والإثارة 
الفقاعية، فاخلطاب الإ�ضالمي يختلف عن غريه، فهو يحرتم الديانات ال�ضماوية ويقوم على احلكمة وخماطبة النا�س 

مبا يفهمونه وما تقبله عقولهم ولي�س مبا يعجزون عن فهمه واإدراكه.
هذه الأو�ضاف تفر�س على الإعالم الإ�ضالمي �ضواء اأكان مقروءًا اأم م�ضموعًا اأم مرئيًا قوانني والتزامات اأخالقية 

�ضارمة ل ميكن الإخالل بها، مثلما متنحه ا�ضتحقاقات كبرية ل ميكن التخلي عنها حتت اأي ذريعة كانت.
ويقت�ضي ذلك اأي�ضًا توحيد اجلهود لتقدمي اخلطاب الديني الإعالمي يف اأف�ضل �ضورة ، واخلروج به اإىل العاملية ، 
ومالحظة الفروق اجلوهرية بني ما هو م�ضرتك اإن�ضاين وما هو خ�ضو�ضية ح�ضارية مع احلر�س على اإبراز ثوابت 
الإ�ضالم وقيمه الإن�ضانية ال�ضامية ولذلك يفرت�س اأن يكون �ضاحب اأو �ضانع اخلطاب على علم ودراية مبا يقدمه 

جلمهوره ، ومت�ضلحًا بالفقه الإ�ضالمي وله الإحاطة الوا�ضعة مبجريات العلوم والتقنيات الت�ضالية احلديثة.

اأولها: اأن الكذب ي�ضتغل يف العادة لتغطية الذنوب واملخالفات 
الأخرى.

ثانيهما: وجود عالقة كبرية بني خ�ضلة الكذب وخ�ضلتي ال�ضرقة 
والغ�س.

اأن من ات�ضف  وجد الباحثون يف جرائم الأحداث بنوع خا�س 
اإذا  هذا  يف  غرابة  ل  والغ�س.  بال�ضرقة  عادة  يت�ضف  بالكذب 
علمنا اأن هذه اخل�ضال الثالث ت�ضرتك يف �ضفة واحدة هي عدم 
الأمانة. فعلى حني اأن الكذب هو عدم الأمانة يف و�ضف احلقائق، 
اأن ال�ضرقة هي عدم الأمانة نحو ممتلكات الآخرين واأن  جند 

الغ�س هو عدم الأمانة يف القول اأو الفعل ب�ضكل عام. 
كثريا ما ي�ضكل علينا الأمر فيما اإذا كنا نعترب ال�ضخ�س كاذبا اأو 
�ضادقا. يخيل اإلينا لأول وهلة اأن ال�ضدق هو مطابقة القول للواقع 
)قول وفعل(.لكن كثريا ما يحدث األ يكون القول مطابقا للواقع، 
مع ذلك نعترب ال�ضخ�س �ضادقا، كقول القدماء مثال باأن الأر�س 
م�ضطحة. كثريا ما يحدث اأن نقول مطابقا لالأ�ضل، لكننا نعترب 
اأن ال�ضخ�س كاذب، كقول بع�ضهم: ويل للم�ضلني، ثم الوقوف 

عند ذلك. 
يف ال�ضدق يهمنا اأن تكون النية متوفرة ملطابقة القول الواقع 
املطابقة  لعدم  النية  توتر  يالحظ  الكذب  يف  تامة.  مطابقة 

والت�ضليل.
نحن نعلم اأن الأطفال كثريا ما يكذبون. لي�س بغريب على الطفل 
اأن ينكر اأمام والديه فعلة قد اأتاها، لكن الغريب اأن يتاأمل الآباء 
لهذا اأ�ضد الأمل، معتربين الكذب فاحتة لعهد ت�ضرد واإجرام يف 

تاريخ حياة اأطفالهم.
اأن ين�ضب الآباء على الأبناء بالتقريع، الإذلل،   جرت العادة 
الت�ضهري، ال�ضرب اعتقادا منهم اأنهم بذلك ي�ضلحون اأبنائهم، 
يقطعون دابر الكذب منهم، لكن الأطفال ي�ضرون على �ضحة 

كالمهم، يتفننون يف اإخفاء احلقائق وتزييفها.
يجب اأن نعرف اأن الأمانة يف القول اأو يف غريه خ�ضلة مكت�ضبة 
التقليد  طريق  عن  املرء  يف  تتكون  �ضفة  هي  فطرية،  ولي�ضت 
اإل عر�س  الكذب ما هو  اأن  نتذكر  اأن  والتمرين. كذلك يجب 
يهمنا  الذي  اإمنا  ذاتها،  يف  كثريا  لتهم  والأعرا�س  ظاهري، 
هو العوامل والدوافع النف�ضية والقوى التي توؤدي اىل ظهور هذا 

العر�س. 
هناك ا�ضتعدادان يهيئان الطفل للكذب:

اأولهما: قدرة الل�ضان ولياقته. لعل هذا يف املوروث ال�ضعبي يوافق 
العتقاد ال�ضائد قدميا عن بع�س الأطفال على �ضبيل املزاح، اأن 
الطفل الذي يخرج يف الأ�ضابيع الأوىل ل�ضانه، يحركه مينة وي�ضرة 

�ضيكون يف م�ضتقبل حياته قوال كذبا.
ثانيهما: خ�ضوبة اخليال ون�ضاطه. حيث تدفع الأطفال باجتاه 
الإن�ضاء..اىل غري ذلك من  اأو كتابة  الق�ض�ضي  التاأليف  مثال 
الأمثلة. اأي�ضا تظهر يف األعاب الأطفال امل�ضحوبة باخليال، التي 
ت�ضمى باللعب اليهامي، التي ميثلون فيها اآباء واأمهات، عرائ�س، 

فر�ضانا ول�ضو�ضا..الخ قد تتطور خميلة الأطفال اىل اكت�ضاف، 
اخرتاع،  تاأليف معني.

اأما يف املدار�س ما ي�ضجع على الكذب:
1� العقوبات وما ي�ضاحبها من �ضدة و�ضرامة، تدفع التلميذ اىل 

تغليف نف�ضه لوقايتها من العقوبة.
2� عدم تنا�ضب العمل اليومي اأو الواجب البيتي الذي يكلف به 
الطفل مع مقدرته، مما ي�ضطره اىل ا�ضتعمال حيل للتخل�س من 

الظهور مبظهر العجز.
3� عدم تنا�ضب البيئة مع م�ضتوى الطفل كوجود طفل فقري يف 

و�ضط غني، طفل غبي يف و�ضط اأذكياء.
4� من اأخطاء املدار�س اأحيانا عر�س بع�س الأعمال يف املعار�س 
باأن جزءا منها من  اأو تربير ذلك  اأعمال التالميذ،  اأنها  على 
اأعمال التالميذ، يكون الواقع اأن ما قام به التالميذ من التفاهة 
بحيث ل يربر عر�ضه على اأنه من عملهم، والتالميذ ي�ضعرون 
اأنف�ضهم بهذا، فيتعودون الكذب والت�ضاهل فيه  عادة يف قرارة 
يف �ضميم ن�ضاطهم املدر�ضي، ذلك عن طريق املثال واملمار�ضة 
الذاتية. يح�ضل هذا �ضنويا يف معار�س الر�ضم والنحت والأ�ضغال 
اخلط،  اخلطابة،  م�ضابقات  كذلك  والبتكارات،   اليدوية 

الن�ضرات، البحوث..وغريها.
لذلك تعد العوامل التالية مانعة تقريبا للكذب:

اأفرادها دائما  اإذا ن�ضاأ الطفل يف بيئة حترتم ال�ضدق، وبقي   
بوعدهم، واإذا كان الأبوان واملدر�ضون ل يتجنبون بع�س املواقف 
باأعذار واهية كاإدعاء التغيب واملر�س، اإذا ن�ضاأ الطفل يف منظومة 
اأن ين�ضاأ  اجتماعية �ضعارها ال�ضدق قول وعمال، طبيعي جدا 
اأمينا يف كل اأقواله واأفعاله. اإذا توفرت له عوامل حتقيق حاجاته 
النف�ضية الطبيعية من اطمئنان، مقدار من احلرية ال�ضخ�ضية، 
تقدير، عطف، �ضعور بالنجاح، ا�ضرت�ضاد بتوجيه معقول..فاإن 
التغليف �ضد ق�ضوة،  التعوي�س عن نق�س،  يلجاأ اىل  الطفل ل 
التي جتد يف  اأو غري ذلك من الجتاهات،  النتقام من ظلم، 

اأنواع الكذب �ضورا منا�ضبة عن نف�ضها.
اأن نتجنب الظروف التي ت�ضجع على الكذب، فاإذا كان لدينا طالب 
نعهد فيه هذه اخل�ضلة، ل جنعله م�ضدر ال�ضهادة يف حادثة ما، 

لأنه يعطيه فر�ضة النطالق والتمرن على عادة الكذب.
 كذلك ل ي�ضح اأن يعطى الكاذب فر�ضة الإفالت بكذبه دون اأن 
نك�ضفه لأن النجاح يف الإفالت بالكذب له لذة خا�ضة ت�ضجع على 

تثبيته واقرتافه مرة اأخرى.
�ضلح نف�ضك بالأدلة القاطعة عند مواجهة الكذاب، ل تل�ضق به 

التهمة واأنت يف �ضك.
ل يجوز يف الأحوال العادية اإيقاع العقوبة على الطفل بعد اعرتافه 
اإيقاع  �ضاأن  من  وحرمته..لأن  قد�ضيته  له  فالعرتاف   بذنبه
العقاب على الطفل بعد اأن نحمله على قول ال�ضدق والعرتاف 

�ضد نف�ضه، اأن يقلل من قيمة ال�ضدق ومكانته يف نظر الطفل.

• عبد الكرمي العامري

مدر�س��ة 
غ�ص    بال 
ل��ة  طفو
بال كذب

�لكذب  �أن  �لباحثني  بع�ص  ي��رى 
�حلقيقي عند �لأطفال ل ين�ساأ �إل 
عن خوف غر�سه �لأ�سا�سي حماية 
�لنف�ص، ونظر� ل�سيوع �لكذب لبد 

من در��سته قائما بذ�ته.  
�ملو�سوع  بهذ�  �لهتمام  ويرجع 

�ىل �أ�سباب عدة: 
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وملا اأ�ضبحت ال�ضيانة علما وا�ضرتاتيجية وعمال يوؤدى اىل زيادة عمر املبنى و املحافظة 
لأداء ال�ضيانة تتنا�ضب واهمية هذا  �ضيا�ضات  على كفاءته ادى هذا المر اىل و�ضع 
البناء املقد�س، عرب ق�ضم ال�ضيانة ال�ضريعة الذي ينق�ضم بدوره اىل �ضعب كانت اإحداها 

�ضعبة العمال املدنية.
ويف �ضبيل التعرف على طبيعة ال�ضيانة التي توؤديها هذه ال�ضعبة التقينا املهند�س حيدر 
عبد المري كاظم ال�ضعدي  م�ضوؤول �ضعبة العمال ليحدثنا قائال: تقوم ال�ضيانة على 

ثالث اأ�ضا�ضيات منف�ضلة هي :

وت�ضمل   : �خلدمية  �لطبيعة  �أ: 
الدورية  الطبيعة  ذات  ال�ضيانة 
اأ�ضبوعية  اأو  �ضهرية  اأو  �ضنوية  �ضواء 
على  والتي حتافظ  ذلك  من  اأقل  اأو 
مظهر املبنى ليبقى يف حالة منا�ضبة 
لل�ضيانة  اخلدمية  الطبيعة  وتتم   ،
تبعا لطبيعة اأعمال ال�ضيانة املطلوبة 

للمبنى .
�أو  �لت�سحيحية  �لطبيعة   : ب 
حدوث  لتفادى  تتم  :و  �لعالجية 

اأعمال العزل  اإعادة  ق�ضور يف الت�ضميم بهدف توفري تكاليف م�ضتقبلية كبرية مثل 
لالأ�ضطح .

ج : طبيعة �لتجديد �أو �ل�ستبد�ل :وهي املرحلة الخرية التي ل ميكن عندها 
ا�ضالح اخللل يف جزء ما وبالتايل ن�ضطر اإىل ا�ضتبدال هذا اجلزء مثل اعمال ا�ضتبدال 

الكا�ضي الكربالئي . 
التي  اإن هناك عددا من الهداف  وعن الهداف املتوخاة من عملية ال�ضيانة قال: 
الإجمالية  التكاليف  تخفي�س  ومنها:  ال�ضيانة  عملية  جراء  من  ا�ضتح�ضالها  ميكن 
لل�ضيانة ال�ضاملة،  واحلفاظ على القيمة املقد�ضة للمبنى،  وزيادة عمر املبنى، وحت�ضني 

وت�ضمل وملا اأ�ضبحت ال�ضيانة علما وا�ضرتاتيجية وعمال يوؤدى اىل زيادة عمر املبنى و املحافظة   : �خلدمية  �لطبيعة  �أ: 

• اإعداد املهند�س حيدر ال�ضعدي

����س���ع���ب���ة 
�لأع���م���ال 
�مل����دن����ي����ة

ل �سك �ن مو�سوع �ل�سيانة من �ملو�سوعات �لتي �أخذت مكانة يف جمال �لإن�ساء�ت وخا�سة يف �لعتبة �حل�سينية 
�ملقد�سة �لتي تعر�ست لإهمال يف هذ� �ملف�سل لفة طويلة فاأ�سبح من �لنادر �ن تتم عمليات �ل�سيانة فى �ملن�ساآت 
و�قت�سر �أ�سلوب �ل�سيانة على �لإ�سالح عند �حلاجة وغالبا ما يتم ذلك للعيوب �لظاهرة دون �لو�سول لالأجز�ء 

�لتى �أّدت �ىل هور �لعيب و عمل عالج فعلي له. 

دور مهم يف املحافظة من�ساآت 
العتبة احل�سينية املقد�سة
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البيئة الداخلية للمبنى ،  وزيادة اإنتاجية املبنى والعاملني 
به واخلدمات التي يقدمها للزائرين

ويف العتبة احل�ضينية اليوم تق�ضم �ضعبة الأعمال املدنية 
اإىل الور�س الآتية  :

ور�سة �لبناء 
وهي من الور�س املهمة والأ�ضا�ضية �ضمن هذه الور�س لكون 
البناء الذي نتعامل معه من الأبنية القدمية وبالتايل فهي 
اإىل  حتاج اىل �ضيانة وترميم وجتديد دوري بالإ�ضافة 
اأعمال التو�ضعة والتطوير والتغيري يف البناء ، وتعد ور�ضة 
البناء الع�ضب احل�ضا�س ل�ضمان تقدمي اخلدمات ب�ضكل 
العتبة  العاملني يف  وللمنت�ضبني  الكرام  للزائرين  �ضل�س 
احل�ضينية ، ت�ضم ور�ضة البناء 10 فنيني ) 7 منت�ضبني و3 
اجر يومي ( و تختلف اخت�ضا�ضاتهم بني اأعمال البناء 
ال�ضب  واأعمال  والأر�ضيات  املرمر  واأعمال  العتيادية 
واأعمال ال�ضرياميك بالإ�ضافة اإىل عمال بحدود ال� 50 

عامال . 
وميكن تلخي�س بع�س اأهم الأعمال التي قامت بها هذه 

الور�ضة : 
احل�ضينة  املكتبة  لغرفة  القدمية  الأر�ضية  قلع    ◄
م2   60 مب�ضاحة  الكرانيت  من  باأر�ضية  وا�ضتبدالها 
وعمل   ) اونك�س   ( الفاخر  باملرمر  اجلدران  وتطبيق 
�ضقف ثانوي مع نقو�س دقيقة لت�ضم اإنارة خا�ضة لهذه 
الغرفة وتطبيق �ضريط من الآيات القراآنية يف اجلدران 
با�ضتخدام الكا�ضي الكربالئي بعر�س 50 �ضم وعمل باب 
ح�ضينة مت ا�ضتريادها من اخلارج ، هذه الأمور جاءت 
لتتالءم هذه القاعة مع الكتب واملخطوطات والنفائ�س 
املخزنة فيها ولتكون بابهى �ضورة لها عند زيارتها من 

قبل الوفود والباحثني .
داخل  القدمية  النجارة  ور�ضة  غرفة  ا�ضتبدال   ◄
ال�ضحن ال�ضريف وحتويلها اىل غرفة للق�ضم املايل وذلك 
عن طريق قلع الأر�ضية القدمية وطالءاجلدران وتطبيق 
باملرمر  اجلدران  وتطبيق  بالكرانيت  جديدة  اأر�ضية 
الفاخر ) اونك�س ( وعمل ديكورات �ضقفية مغربية حديثة 

لالإنارة ومب�ضاحة ت�ضل اإىل 45 م2 .
◄ تطبيق املمرات اخلا�ضة باملتحف والف�ضائية باملرمر 
الفاخر ) اونك�س ( اأر�ضية وجدرانا وبطول ي�ضل اإىل 50 

مرتا .
◄ قلع واإعادة طالء )لبخ( �ضقف املطبخ يف م�ضيف 
تاآكل  ب�ضبب  وذلك  ال�ضمنت  مبادة  احل�ضينية  العتبة 
ال�ضقف القدمي نتيجة اأعمال الطبخ امل�ضتمرة واحلرارة 
العالية بالإ�ضافة اإىل طالئه مبواد مانعة للرطوبة وذلك 

يف فرتة قيا�ضية ومب�ضاحة ت�ضل اإىل 80م2 .
الرو�ضة  ملجلة  العتبة  ا�ضرتته  الذي  البيت  ترميم   ◄
احل�ضينية واإعادة هيكلته بالكامل من بناء ولبخ و�ضبغ 
وثالث  غرف   5 ي�ضم  البيت  ان  علما  وجماري  وماء 

جماميع �ضحية ومب�ضاحة ت�ضل اإىل 150م2. 
◄ تطبيق اأر�ضية وجدران الدرج يف باب الرجاء املوؤدي 
ال�ضيطرة  غرف  اإىل  املوؤدي  والدرج  املخطوطات  اإىل 
والف�ضائية والكونرتول يف باب القبلة والدرج املوؤدي اإىل 
بالكرانيت  املتحف  اإىل  املوؤدي  والدرج  الرثيات  غرفة 
اأهمية  مع  يتالءم  وب�ضكل  للجدران  واملرمر  لالأر�ضية 
هذه الأمكنة مب�ضاحة اإجمالية ت�ضل 160 م2 لالأر�ضية 

واجلدران اإىل ما يفوق 400 م2.
للمطابخ  �ضبات  عمل  يف  فاعلة  ب�ضورة  امل�ضاركة   ◄
خلدمة  اخلارجية  املواكب  يف  وغريها  والغ�ضالت 

الزائرين خالل الزيارات املليونية . 
◄ هدم واإعادة بناء وتطبيق بالكرانيت الدرج املجار 

للتل الزينبي واملوؤدي اإىل ال�ضوق .
باب  اإىل  ال�ضالم  باب  من  ال�ضحن  اأر�ضية  �ضب   ◄

ال�ضدرة .

ور�سة �لزجاج و�ملر�يا 
وهي من الور�س املهمة ووظيفتها الأ�ضا�ضية  �ضيانة 

وتنظيف وا�ضتبدال املرايا والتزجيج اخلا�س ب�ضقوف 
وقبب باحلرم ال�ضريف  )عند احلاجة( بالإ�ضافة اإىل 
ا�ضتبدال وعمل زجاج النوافذ وعمل ال�ضقوف الثانوية 
وتغليف اجلدران مبواد الديكور املختلفة، وت�ضم هذه 

الور�ضة 8 حرفيني .
وميكن تلخي�س بع�س اهم العمال التي قامت بها هذه 

الور�ضة : 
◄ عمل مرايا جديدة للجدران ما فوق املرمر ولل�ضقوف 
يف املنحر ال�ضريف بعد اأعمال ا�ضتبدال مرمر اجلدران 

فيه وا�ضتخدام نقو�س جديدة رائعة الت�ضميم  تدل على 
الذوق الكربالئي الأ�ضيل ومبا يتالءم مع املكان املقد�س 
ومت لأول مرة ا�ضتخدام املرايا احلمراء اللون يف العمل 
والتي تتوافق مع الفاجعة الأليمة التي يت�ضف بها هذا 

املكان .
الذهب  اأبواب  ب�ضقوف  اخلا�ضة  املرايا  ا�ضتبدال   ◄
ال�ضريف  واخلا�ضة مبداخل احلرم  القدمية واجلديدة 
وا�ضتخدام املرايا امللونة لأول مرة يف العتبة احل�ضينية 

وقد اأ�ضفت رونقا و�ضكال اأخاذا يلفت النتباه .
املوجودة  املرايا  لكل  دوري  وتنظيف  �ضيانة  عمل   ◄
باجلدران وال�ضقوف اخلا�ضة باحلرم لكي تبقى يف حالة 
بريق دائم ومبا يليق ب�ضاحب املكان املقد�س ولكي تكون 
الوطن   الكرام من داخل   الزائرين  اأمام  باأبهى �ضورة 
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ومن خارجه.
 

اخلا�ضة  ال�ضيطرة  غرفة  و�ضقف  جدران  تغليف   ◄
بكهرباء العتبة ككل مبواد الديكور احلديثة .

الدينية  ال�ضياحة  مكتب  و�ضقف  جدران  تغليف   ◄
اجلديد مبواد الديكور احلديثة والواقع يف بداية �ضارع 
ال�ضدرة ليناف�س املكاتب ال�ضياحية الأخرى وليتالءم مع 

اخلدمات التي  يقدمها للزائرين وال�ضياح الكرام .

ور�سة �لنجارة 
تاأتي  والتي  املهمة  الأعمال  من  النجارية  الأعمال  تعد 
من  عالية  ن�ضبة  وت�ضكل   ، عادة  النهائية  املراحل  يف 
الأثاث املكتبي وغريه بالإ�ضافة اإىل اجلمالية من اأبواب 
و�ضبابيك وغريها ، وت�ضم ور�ضة النجارة  )5 فنيني (تقع 

على م�ضوؤوليتهم اأعمال النجارة كافة . 
وميكن تلخي�س بع�س اأهم الأعمال التي قامت بها هذه 

الور�ضة : 
يف  املوجودة  اخل�ضب  الأبواب  لكافة  دورية  �ضيانة   ◄
الرئي�ضية  اخل�ضب  الأبواب  اإىل  بالإ�ضافة  العتبة  غرف 
الكبرية لل�ضحن احل�ضيني والذي ي�ضم  10 مداخل حيث 
يتم قلع هذه الأبواب وحكها و�ضبغها ثم اإعادة تركيبها .

لالأ�ضرحة  اخل�ضب  والهياكل  الإطارات  �ضيانة   ◄
ال�ضريفة واإ�ضالح املتاآكل منها واإعادة �ضبغه .

بالنقو�س  مزينة  كبرية  رئي�ضية  اأبواب  عمل   ◄
الإ�ضالمية يف املخيم احل�ضيني بعدد )4 اأبواب (وعمل 
مكاتب ومكتبات للكتب وقواطع موؤقتة داخل احلرم بني 

الرجال والن�ضاء وغريها ..
◄ عمل قواطع من اخل�ضب وتقطيع امل�ضاحات الواقعة 
يف البناء اجلديد اخلا�س بتو�ضعة ال�ضحن ال�ضريف ويف 
الأبنية اجلديدة التي ا�ضتملكتها العتبة احل�ضينية والواقعة 
وخمازن  للمفقودين  مراكز  لتكون  العتبة  حميط  يف 

ومراكز اإيواء للزائرين واملتطوعني .

ور�سة �ل�سباكة 
قال تعاىل :  ) وخلقنا من املاء كل �ضيء 
حي (   فاملاء هو �ضريان احلياة وهذه 
دللة وا�ضحة على اأهمية املاء يف حياة 
اأن  �ضخ�س  اأي  على  يخفى  ول  الب�ضر 
اأعمال املاء واملجاري هي اأ�ضا�س احلياة 
ال�ضحية وبدونها ل ميكن العي�س يف اأي 
مكان مهما كانت م�ضتوى اخلدمات فيه 
، لذا ا�ضطلعت ور�ضة ال�ضباكة يف العتبة 
احل�ضينية املقد�ضة بتقدمي خدمات املاء 
وجماري مياه املطار وال�ضرف ال�ضحي 

والتي  ت�ضم 6 فنيني بهذه امل�ضئولية املهمة .
وميكن تلخي�س بع�س اأهم الأعمال التي قامت بها هذه 

الور�ضة : 
اخلا�س  واخلزين  املاء  منظومة  على  ال�ضيطرة   ◄
الأنابيب  با�ضتبدال  وذلك  كاملة  احل�ضينية  بالعتبة 
اإليه  و�ضل  ما  باأحدث  ونزول  �ضعودا  واملغذية  الرابطة 
 Pipe  New وامل�ضماة  البال�ضتيكية  الأنابيب  اإنتاج 
اجلوية  للظروف  وحتملها  املديد  بعمرها  تتميز  والتي 
 %100 �ضحية  كونها  عن  ف�ضال  امليكانيكية  والعوامل 
وميكن اإجراء اأعمال ال�ضيانة عليها بكل ي�ضر وب�ضاطة 
هذا الأمر اأدى اإىل الق�ضاء على م�ضكلة انقطاعات املاء 
داخل  كاف  خمزون  بقاء  و�ضمان  العتبة  اأق�ضام  داخل 

اخلزانات املغذية.
◄ تنفيذ اأعمال املجاري اخلا�ضة بال�ضحن ال�ضريف 
اأر�ضية  بقلع  اخلا�ضة  املقاولة  اأعمال  مع  وبالتزامن 
و�ضبها  جديدة  باأر�ضية  وا�ضتبدالها  القدمية  ال�ضحن 
الفرعية  املجاري  كافة  ربط  مت  حيث  بالكونكريت 

املوجودة  باملجاري  وربطها  احلرم  �ضطح  من  والنازلة 
يف اأر�ضية ال�ضحن واملخ�ض�ضة لغ�ضل ال�ضحن ثم عمل 
الن�ضدادات  ملنع  ورئي�ضية  وثانوية  فرعية  )منهولت( 
وللتطوير امل�ضتقبلي و�ضمان ان�ضياب املاء ب�ضال�ضة اإىل 
�ضبكة  اىل  ال�ضحن  خارج  ل�ضحبه  املركزية(  )املنهولة 
املجاري التابعة  للبلدية ، علما اأن هذه املجاري خ�ض�ضت 

فقط ملياه الأمطار والغ�ضل .
◄  هذا بالإ�ضافة اإىل كافة اأعمال ال�ضيانة الدورية 
ل�ضبكات املجاري العاملة واأعمال ال�ضباكة املرتافقة مع 
اأعمال اإن�ضاء وترميم و�ضيانة ال�ضحيات املوجودة داخل 

العتبة ويف املواقع التابعة لها.
باإطفاء  اخلا�ضة  الإطفاء  منظومة  وربط  جتهيز    ◄
احلرائق والتي ت�ضمل اأنابيب رئي�ضية وفرعية وم�ضخات 
اأبواب  خلف  وموقعها  املداخل  كافة  على  توزيعها  ومت 

الذهب داخل احلرم ال�ضريف ومبوا�ضفات عالية .

  ور�سة �لدو�سمة 
تعترب ور�ضة الدو�ضمة من الور�س الإنتاجية قبل اأن تكون 
خدمية حيث يعتمد عليها عدد كبري من الأق�ضام ، وت�ضم 

هذه الور�ضة 3 منت�ضبني .
وميكن تلخي�س بع�س اهمم الأعمال التي قامت بها هذه 

الور�ضة : 
والرايات  ال�ضريفة  بالقبة  اخلا�ضة  الرايات  عمل   ◄

املوجودة يف املواكب احل�ضينية والتابعة للعتبة .
الرايات وتطريزها وذلك متهيدا  القيام بت�ضنيع   ◄
ومبا  الكرام  للزائرين  والنذور  الهدايا  ق�ضم  يف  لبيعها 
ي�ضمن احل�ضول على مردود مادي جيد للعتبة احل�ضينية 

.
بالعمل  اخلا�ضة  و)ال�ضكالت(  القواطع  تغليف   ◄
الخ�ضر  بالقما�س  واحلرم  ال�ضحن  داخل  وال�ضيانة 
واملارة  الزائرين  اأعني  اأمام  مقبول  منظر  ذات  لتكون 
بعد  ورفعها  العمل  من  النتهاء  حلني 

ذلك.
◄ اإعادة دو�ضمة كافة مقاعد ال�ضيارات 

التابعة للعتبة احل�ضينية .
◄ �ضيانة وت�ضليح واإعادة دو�ضمة قطع 
ودار  الأق�ضام  ولكافة  والكرا�ضي  الأثاث 

ال�ضيافة وقاعة خامت الأنبياء وغريها .
كافة  يف  )الكاربد(  فر�س  اأعمال   ◄

القاعات والغرف التابعة للعتبة .
◄  عمل ال�ضتائر وتركيبها يف الغرف 

و�ضيانة املت�ضرر منها عند احلاجة .
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يف بداية املهرجان تناول الباحث ال�ضنغايل يف التاريخ وال�ضوؤون الإ�ضالمية 
الأ�ضتاذ علي باجيان املراحل التاريخية التي �ضبقت واقعة الطف يف كربالء 
الإمام  و�ضلم(  واآله  عليه  اهلل  )�ضلى  حممد  النبي  �ضبط  على  جرى  وما 
احل�ضني بن علي )عليه ال�ضالم(. ونقل الأ�ضتاذ باجيان الذي كان يتحدث 
باللغة الولفية )لغة اأهل ال�ضنغال( التي ي�ضكل فيها امل�ضلمون الغالبية العظمى 

من �ضكانها، م�ضاهد من واقعة كربالء اأبكت احلا�ضرين ن�ضاءورجاًل.
من جانبه حتدث ال�ضيخ حممد حافظ جلو القادم من غينيا )كوناكري( 
على  الإيجابي  عا�ضوراء  واقعة  تاأثري  عن  والفولنية  العربية  باللغتني 
املجتمعات عرب التاريخ، حيث خل�س اإىل اأن النه�ضة احل�ضينية حالت دون 
اإنزلق امل�ضلمني يف طرق وعرة ل حتمد عقباها واأعادت للر�ضالة املحمدية 

رونقها و�ضفاءها.
من  القادم  العراقي  والأكادميي  الباحث  اخلطيب  �ضالح  الدكتور  واأثنى 
باللغة  كلمة  يف  بلندن،  احل�ضينية  املعارف  دائرة  ميثل  وفد  يف  جنيف 
الفرن�ضية على اجلهود الطيبة التي يقدمها ال�ضريف الدكتور حممد علي 
حيدره احل�ضني ل�ضالح امل�ضلمني يف ال�ضنغال وخارجها، معتربًا اأن وجوده 
يف هذا البلد الأفريقي البعيد دليل على اأن الإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم(

هو م�ضروع نه�ضة عاملية.
واأن�ضد ال�ضيخ حبيب عبد اهلل  كان، القادم من جمهورية �ضاحل العاج وخّريج 
جامعة الأزهر، ق�ضيدة من ال�ضعر العربي )القري�س (حيَّى فيها اجلهود 
اخلدمية  امل�ضاريع  بناء  يف  العاملية  املزدهر  موؤ�ض�ضة  تبذلها  التي  الكبرية 

والإن�ضانية مل�ضلمي ال�ضنغال واأفريقيا.
الإيرانية  قم  مدينة  القادم من  الكرماين  ال�ضيخ ح�ضني  اهلل  اآية  وحتدث 

ال�ضيخ حممد حافظ جلو:
 �لنه�سة �حل�سينية 
حالت دون �نزلق 

�مل�سلمني يف طرق 
ل حتمد عقباها 
و�أعادت للر�سالة 
�ملحمدية رونقها 

و�سفاءها

يف بداية املهرجان تناول الباحث ال�ضنغايل يف التاريخ وال�ضوؤون الإ�ضالمية 
الأ�ضتاذ علي باجيان املراحل التاريخية التي �ضبقت واقعة الطف يف كربالء 
الإمام  و�ضلم(  واآله  عليه  اهلل  )�ضلى  حممد  النبي  �ضبط  على  جرى  وما 
احل�ضني بن علي )عليه ال�ضالم(. ونقل الأ�ضتاذ باجيان الذي كان يتحدث 
باللغة الولفية )لغة اأهل ال�ضنغال( التي ي�ضكل فيها امل�ضلمون الغالبية العظمى 

من �ضكانها، م�ضاهد من واقعة كربالء اأبكت احلا�ضرين ن�ضاءورجاًل.
من جانبه حتدث ال�ضيخ حممد حافظ جلو القادم من غينيا )كوناكري( 
على  الإيجابي  عا�ضوراء  واقعة  تاأثري  عن  والفولنية  العربية  باللغتني 
املجتمعات عرب التاريخ، حيث خل�س اإىل اأن النه�ضة احل�ضينية حالت دون 
اإنزلق امل�ضلمني يف طرق وعرة ل حتمد عقباها واأعادت للر�ضالة املحمدية 

رونقها و�ضفاءها.
من  القادم  العراقي  والأكادميي  الباحث  اخلطيب  �ضالح  الدكتور  واأثنى 
باللغة  كلمة  يف  بلندن،  احل�ضينية  املعارف  دائرة  ميثل  وفد  يف  جنيف 
الفرن�ضية على اجلهود الطيبة التي يقدمها ال�ضريف الدكتور حممد علي 
حيدره احل�ضني ل�ضالح امل�ضلمني يف ال�ضنغال وخارجها، معتربًا اأن وجوده 
يف هذا البلد الأفريقي البعيد دليل على اأن الإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم(

هو م�ضروع نه�ضة عاملية.
واأن�ضد ال�ضيخ حبيب عبد اهلل  كان، القادم من جمهورية �ضاحل العاج وخّريج 
جامعة الأزهر، ق�ضيدة من ال�ضعر العربي )القري�س (حيَّى فيها اجلهود 
اخلدمية  امل�ضاريع  بناء  يف  العاملية  املزدهر  موؤ�ض�ضة  تبذلها  التي  الكبرية 

والإن�ضانية مل�ضلمي ال�ضنغال واأفريقيا.
الإيرانية  قم  مدينة  القادم من  الكرماين  ال�ضيخ ح�ضني  اهلل  اآية  وحتدث 

• املركز احل�ضيني للدرا�ضات- داكار

مهرجان دويليف د�كار
 يدعو �إىل نبذ �لعنف 

و�ملحاورة باحل�سنى

حتت �سعار �لإمام �حل�سني �سهيد 
ومنقذ �لإ�سالم وعلى قاعة جامعة 

د�كار وخارجها �حت�سد �لآلف 
من �مل�سلمني من مذ�هب خمتلفة 

يف �لعا�سمة �ل�سنغالية د�كار يوم 
 م لإحياء �ملوؤمتر 

�لدويل �خلام�ص ل� ”عا�سور�ء عام 
 م“ �لذي دعت �إليه موؤ�س�سة 
�ملزدهر �لعاملية بح�سور �سخ�سيات 
ر�سمية وعلمية و�أدبية و�أكادميية 

من بلد�ن خمتلفة كالعر�ق 
و�لكويت و�سوي�سر� ومايل و�ساحل 
دمت فيه  لعاج وغينيا و�إير�ن، وق�

�أبحا وكلمات �ن�سبت على �سرورة 
�لتاأ�سي بال�سنة �لنبوية �ل�سريفة 

و�أهل �لبيت ونبذ كل �أ�سكال 
�لعنف و�لإرهاب وخماطبة �لآخر 

باحل�سنى.
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◄  يكتبها: رائد احل�ضناوي

ل يقف اأمام هذه الكلمة �ضخ�س مقد�س ! و ل ي�ضلم اأحد من �ضهام هذا النقد ! لأن الكل 
خمطئون ، فنحن ل نبحث عن اخلطاأ الذي ارتكبه ال�ضخ�س اأمام رّبه  فح�ضب ، بل عن 
خطاأ ارتكبه اأمام الرب والعبد معًا ؟! وهنا يلتقي املنهجان معًا ! منهج رباين �ضابق على كل 
املناهج منهج اأولين ر�ضم لالإن�ضان حدوده واأر�ضده الهدف واأعطاه العقل ومنحه الب�ضرية 
واألهمه اخليال وعلمه البيان ، منهج ي�ضف الإن�ضان على اإنه اإن�ضان يف كل زمان ومكان 
.فاأعطاه اهلل لغًة خمتلفًة وطرق تفكري متعددة ، ولكنها تنطلق من اأ�ضا�س واحد اإىل هدف 
واحد، مّثل هذا ال�ضيء الأنبياء والر�ضل واحلكماء ال�ضاحلون عندما فكروا بعقل واحد ، 
اإذن فاخلط وا�ضح واحلقيقة ماثلة للعيان  اأرادوا منهجًا واحدا وحتقيق هدف واحد.  و 
ء   اآدم خّطا . ولكن نحن على خطاأ ، لأن احلديث النبوي ال�ضريف الذي يقول )كل ابن 
وخري اخلّطائني التوابون(، يج�ضد حقيقة اخلطاأ التاريخي الذي وقع فيه الإن�ضان ، وعندما 
يقول )خري اخلطائني التوابون( اإمنا يريد اإن نتوب ونرجع اإىل تلك ال�ضكة التي ر�ضمتها 
ال�ضماء .واذا �ضاألنا من الذي انتفع من ذلك اخلطاأ ؟ ومن الذي تت�ضرر منه   نحن -دون 
�ضّك- موؤمنون باإن اهلل �ضبحانه وتعاىل ل ينتفع مما يقدمه الإن�ضان جتاه ربه من عبادات 
. و ل يت�ضرر مبا يقدمه الإن�ضان من �ضرر يف هذه احلياة . اإذن من الذي ينتفع ومن الذي 
يت�ضرر ؟  موؤكد ان الإن�ضان والإن�ضان اأوًل .. يف هذه احلياة هو الذي يت�ضرر من ذلك اخلطاأ 
. فاخلطاأ الذي يرتكبه املخطئون وهم يعلمون اإنهم خمطئون من اأجل اإ�ضاعة اخلطاأ و 
ال�ضتفادة منه و ا�ضتغالله مبا يرتتب عليه من تبعات تخدم م�ضاريع املخطئني .والنتيجة 
الكبرية من ذلك هو تخطئة النا�س جهاًل وتظلياًل . وهناك من يخطاأون وهم ل يعلمون 
اإنهم على خطاأ واخلطاأ الكبري واخلطري هو اإنهم يخّطئون من يعّلمهم ال�ضواب من اخلطاأ 

.وهناك من يدرك اخلطاأ ويعلمه ول ي�ضتطيع ت�ضحيحه واإنقاذ املخطئني منه.
هنا تكمن م�ضوؤولية التّوابني الذين اأخطاأوا فتابوا ، فاأخذوا على عاتقهم ت�ضحيح اخلطاأ 
امل�ضلح  ياأتي دور  التوعوية وهنا  و  الر�ضالية  املبادئ  . هنا تظهر  وقعوا �ضحيته  بعد ما 
واملثقف . هنا ياأتي دور )القلب واليد والل�ضان( وهنا تتمظهر الأديان )التدين(. اإن ال�ضبب 
مل يحدد بعد.. اإن ال�ضبب ب�ضيط هو: مل نر نهرًا واحدا جاريًا وم�ضتمرًا اإىل يومنا هذا 
وبفروعه املختلفة واملتنوعة فقد كان م�ضربا للجميع . واإن اختالف النا�س قد �ضبب تعدد 
امل�ضارب التي �ضببت زيادة اخلطاأ بابتعادهم عن م�ضربهم احلقيقي. وهناك �ضبب مهم 
اأي�ضًا وهو اإن الإن�ضان عندما يخطاأ اأمام ربه يعني اإنه خطاأ اأمام نف�ضه واأمام جمتمعه ، 
لأن اهلل �ضبحانه وتعاىل اأمرنا اإن ندفع ال�ضدقة مثاًل ، واملنتفع من هذه ال�ضدقة لي�س اهلل 
واإمنا ال�ضخ�س امل�ضتحق لها. فثالثية اخلطاأ الإن�ضاين جتعل من الإن�ضان لي�س باإن�ضان بل 
تقرنه باحليوان . وهنا تنعدم امل�ضوؤولية ويكرث اجلاهلون لي�ضبحوا اأما متدينني )رجال 
الدين( اأو �ضيا�ضيني اأو اقت�ضاديني اأو تربويني )معلمني( اأو متزعمني )�ضيوخ الع�ضائر( 

واأما اآباء اأو اأمهات وال�ضحية هو الطفل الذي قد ياأتي باخلطاأ.
فاخلطاأ على من �ضّن اخلطاأ،و�ضجعه، واأهمله حتى �ضاع ، واإن اإهمال اخلطاأ هو اخلطاأ 
بعينه. لأن امل�ضيبة الكبرية التي نعي�ضها اليوم هي فداحة اخلطاأ وج�ضارته الفاح�ضة ، 
اإدراك اخلطاأ واخلطاأ الذي يرتتب على اخلطاأ ، لأن الأ�ضا�س  اإىل عدم  وهذا يوؤدي بنا 
خطاأ مركب من خطاأ ، فاأين يكمن اخلطاأ يف زمن اخلطاأ ؟ ومن هو ال�ضخ�س املخطىء ؟ 
ويكف يعلم ونعلم اأنه على خطاأ ونحن على خطاأ ؟ ومن هو الذي ُيقيم الفعل اخلاطىء من 

ال�ضائب ونحن ُكلنا على خطاأ ؟!.
 



ل يقف اأمام هذه الكلمة �ضخ�س مقد�س ! و ل ي�ضلم اأحد من �ضهام هذا النقد ! لأن الكل 

بن �آدم خّطاء� كل

احل�ضيني  علي  ال�ضيد  العظمى  اهلل  اآية  الأعلى  الديني  املرجع  عن  ممثاًل 
ال�ضي�ضتاين)دام ظله الوارف(قائال:اأن مهرجان عا�ضوراء الدويل اخلام�س 
ميثل اأحد معامل النه�ضة احل�ضينية التي ا�ضتطاعت اأن تنت�ضر بظاللها الطيبة 
على بقاع الأر�س ومنها ال�ضنغال بخا�ضة واأفريقيا بعامة، داعيا اجلميع اإىل 

دعم امل�ضاريع التي فيها �ضالح العباد ور�ضا اهلل.
لالإعالمي  ال�ضنغال  خارج  من  القادمني  ال�ضيوف  ختام  كلمة  وكانت 
دائرة  امل�ضارك يف  الباحث  ن�ضري اخلزرجي  الدكتور  العراقي  والأكادميي 
املعارف احل�ضينية، حيث اعترب اأن وجوده بني اإخوانه واأخواته يف داكار ومن 
جن�ضيات واأعراق ولغات خمتلفة ويف هذا ال�ضرح الأكادميي )جامعة داكار( 
دليل على اأن النه�ضة احل�ضينية بروؤاها احل�ضارية متكنت من جمع امل�ضلمني 
على كلمة �ضواء واأن ت�ضل اإىل كل امل�ضتويات اجلماهريية، بل ولها القدرة  
اأجلها  من  نه�س  التي  الإ�ضالح  عملية  لأن  الإن�ضانية  توحيد  على  الفائقة 
الإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم( عام 61 ه�  هي يف واقعها ر�ضالة اإن�ضانية 

تتناغم مع الفطرة الب�ضرية، والنا�س بطبعها ميالة اإىل اخلري والإ�ضالح.
املعارف  دائرة  من  كال  اأن  يتحدث:  كان  الذي  اخلزرجي  الدكتور  واعترب 
احل�ضينية املتكونة من �ضتمائة جملد يف �ضتني بابًا �ضدر منها حتى الآن 64 
جملدا وموؤ�ض�ضة املزدهر العاملية ذات امل�ضاريع اخلدمية والإن�ضانية املتوزعة 
يف ال�ضنغال والدول الأفريقية، هما من م�ضاديق ر�ضالة النه�ضة احل�ضينية 
الإ�ضالحية على طريق اإعمار البالد والعباد واإحياء النفو�س بالعلم والعمل. 
�ضوغو  اأحمد  ال�ضيخ طه  اأداره  الذي  العاملي  العا�ضورائي  املهرجان  واختتم 
بكلمة للزعيم الديني للم�ضلمني يف ال�ضنغال ال�ضريف الدكتور حممد علي 
ل خماطبة امل�ضلمني عرب و�ضائل الإعالم والوكالت  حيدره احل�ضني الذي ف�ضَّ
ال�ضنغالية والأفريقية والعربية التي غطت احلدث الإ�ضالمي الكبري، منها 
قناة العراقية والفرقان العراقيتني، باللغة العربية مع ترجمة باللغة الولفية، 
موؤكدًا على اأهمية الوحدة الإ�ضالمية واأهمية اللتفاف حول النبي حممد 
واآله و�ضلم( واأهل بيته بو�ضفهم �ضفن النجاة، وبخا�ضة  )�ضلى اهلل عليه 

�ضفينة الإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم(.
وعرج ال�ضريف حيدره على الأو�ضاع التي حَلت يف العراق واحلا�ضلة يف بع�س 
معتربا  العظميني،  القوتني  وانهيار  احلرية،  اإىل  النازعة  العربية  البلدان 
التي ب�ّضر بها  الب�ضرية يكمن بالتم�ضك بقيم الإ�ضالح والبناء  اأن خال�س 
الإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم(، واأن حماربة ر�ضالة الإمام احل�ضني )عليه 
ال�ضالم( وحماربة اأتباع اأهل البيت )عليهم ال�ضالم( وحمبيهم تاأتي بالوبال 
على م�ضعلي فتنها م�ضت�ضهدا مبا ح�ضل يف العراق اإذ اأن دماء �ضهداء العراق 
هي التي عجلت ب�ضقوط نظام �ضدام ح�ضني، طالبا من الآخرين التعاظ مبا 
وقع يف العراق عام 2003 م وما يح�ضل يف بع�س البلدان العربية، مركزا يف 
حديثه على اأهمية التم�ضك بالوحدة الإ�ضالمية وخماطبة الآخرين باحل�ضنى 
ونبذ العنف اأ�ضوة ب�ضرية النبي الأكرم حممد )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( 

واأهل بيته الكرام )عليه ال�ضالم(.
وتخلل فقرات احلفل مدائح نبوية وتوا�ضيح ح�ضينية ولئية األقاها ال�ضريف 

ال�ضيد ابن عمر احل�ضني.
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وراء  ال�ضر  عن  مت�ضائال  منبهرا  املرء  يقف 
ال�ضالبة وال�ضمود املعهود من �ضرية ال�ضيدة زينب 
الكربى)عليها ال�ضالم( ! فماذا كانت متتلك من 
اأ�ضباب مّكنتها من هزمية الظامل يزيد بن معاوية 
ومن قبله عبيد اهلل بن زياد، وهي املراأة املجردة 
من كافة الو�ضائل املادية ؟ حيث لي�س لها اأ�ضلحة اأو 

جي�س كما ميلكه هوؤلء الأوغاد.
و�ضجاعة  جّدها  جراأة  الفا�ضلة  تلك  ورثت  لقد 
احل�ضن  ال�ضبط  اأخيها  وكرم  اأّمها  وحكمة  اأبيها 
املجتبى و�ضيف اأبي الأحرار احل�ضني ال�ضهيد الذي 
�ضله بوجه املنحرفني ، اإذن ل يوجد �ضر ل�ضالبة 
تلك الطاهرة �ضليلة النبوة والإمامة ، فان زينب 
بنت علي )عليه ال�ضالم( ما كان با�ضتطاعتها اأبدا 
اأن تقف اأمام الطاغية يزيد متحدية اإياه بكل جراأة 
و�ضجاعة قائلة له:)فكد كيد و��سع �سعيك فو 
�هلل ل متحو ذكرنا ول متيت وحينا( لو مل 
تكن قد مهدت لقولتها هذه روحا مفعمة بالتقوى 
، ويف موقف  اأبدا  الدن�س  اإىل  وجوارح ما امتدت 

كان يهابه الرجال ال�ضجعان.
الطغاة  اعتقال  من  زينب  ال�ضيدة  متكنت  لقد 
بقيودهم  اعتقلوها  اأنهم  ظنوا  الذين  الأمويني 
وتفاخرهم وغرورهم ..ففي الوقت الذي كانت فيه 
تعاين املر�س والإنهاك والأذى وقفت هذه ال�ضيدة 
له:يا  قائلة  يزيد  اأمام  ال�ضامخ  كالطود  العظيمة 
كانت  اأنها  ،اأي   قدر ل�ست�سغر  �إين   ! يزيد 
بهذا  وت�ضتهزئ  وت�ضتحقر  ت�ضت�ضغر  م�ضتوى  يف 
الطاغية وملكه الوا�ضع وجربوته ال�ضا�ضع وحا�ضيته 
زينب)عليه  الها�ضميني  عقيلة  وكانت   ، الفا�ضدة 
ال�ضالم( على علم م�ضبق ومعرفة روحانية تامة باأن 
الدنيا مزرعة الآخرة ؟ وكانت على مطلق الدراية 
اأي�ضا باأن الأنبياء والأئمة والأولياء ال�ضاحلني مل 
باأن هذه  للنا�س  ليقولوا  اإل  الدنيا  اإىل هذه  ياأتوا 

• وليد امل�ضرفاوي 

 زينب 
)عليها �ل�سالم( 

تعتقل 
�لطغاة 

ب�سربها 
و�سمودها 

الدنيا لي�ضت هي امل�ضتقر اأو املقام ، واإمنا هناك 
ثمة دار اآخرة ينبغي اأن يح�ضبوا لها ح�ضابها الأول 

، وهي دار اجلزاء واخللود .
لقد اتخذت ال�ضيدة زينب )عليها ال�ضالم( هذه 
م�ضريتها  يف  و�ضيا�ضية  اأ�ضا�ضية  عقيدة  الفكرة 
اأمري  اللعني  عليها  اأقبل  حينما  فهي   ، اخلالدة 
املتاآمرين عبيد اهلل بن زياد م�ضرحا بالكفر قائال 

:
احلمد هلل الذي ف�ضحكم وقتلكم واأكذب اأحدوثتكم 

..اأجابته بالقول ال�ضادع:
�حلمد هلل �لذي �أكرمنا بنبيه )�سلى �هلل 
�لرج�ص  من  وطهرنا  و�سلم(  و�له  عليه 
ويكذب  �لفا�سق  يفت�سح  تطهري�،�إنا 

�لفاجر وهو غرينا و�حلمد هلل . 
كانت  ال�ضالم(  زينب)عليها  ال�ضيدة  اإن  ثم 
مالزمة لأمها ال�ضديقة الطاهرة فاطمة الزهراء 
)عليها ال�ضالم( طيلة حياتها م�ضتلهمة منها اأنبل 
ال�ضفات واأروعها ، ف�ضال عن اأنها كانت ت�ضاركها 
حزنها على فقد الر�ضول الأكرم )�ضلى اهلل عليه 

واله و�ضلم(.
 كما اإن الأمر الذي يدل على مقامها الرفيع ووعيها 
اخلطاب  للتاريخ  روت  التي  هي  اإنها  هو  الوا�ضع 
ال�ضالم(  الزهراء)عليها  خطبته  الذي  العظيم 

دفاعا عن حق اأهل البيت �ضد م�ضادريه.
 وظلت زينب مراقبة لالأحداث املفجعة التي مرت 
على اأمها واأبيها واأخويها لتزيدها �ضالبة و�ضمودا 
ودائم  ثابت  التزام  على  كانت  اأنها  ثم  و�ضربا، 
بو�ضايا اأمها واأبيها لها ب�ضرورة التخلق باأخالق 
ال�ضابرة  املجاهدة  املراأة  نعم  فكانت  القراآن؟ 
التي انتظرت طيلة حياتها املقّد�ضة اأن توؤدي املهمة 
�ضياغة  وهي  األ   ، عاتقها  على  امللقاة  العظيمة 
)عليه  احل�ضني  الإمام  وحركة  مظلومية  ون�ضر 

ال�ضالم( الثورية . 
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�إبك فانك على حق
�ل�سيخ و�سام برهان �لبلد�وي

ال �سك اأن الق�سية احل�سينية تعر�ست وما زالت اإىل حماوالت عديدة من اأجل ت�سويهها والت�سكيك يف اأهدافها وغاياتها، واإن واحدة من اأهم امل�سائل التي حاول 
اأعداء الت�سيمّع حماربتها هي م�ساألة البكاء على م�سيبة �سيد ال�سهداء عليه ال�سالم ، وهذا البحث حماولة للدفاع والفهم اجلاد لظاهرة احلزن والبكاء على �سيد 
ال�سهداء عليه ال�سالم، ومن خالله يتبني للقاريء الكر اأن م�ساألة احلزن والبكاء م�ساألة اإن�سانية قبل اأن تكون اإ�سالمية، وهي م�ساألة اإ�سالمية قبل اأن تكون 
ت بل �سجعت عليها، وان البكاء كان وال يزال ظاهرة اجتماعية دينية، فالنبي كان يبكي،وال�سحابة كانوا  مذهبية، وان ال�سرية العقالئية والن�سو�ض الدينية اأقرمّ

يبكون بل ويجزعون، وان املنع عن البكاء كان اأمرا طارئا على االإ�سالم له دوافع �سيا�سية وم�سالح �سخ�سية.
 كل هذا وغريه �سيجده القاريء يف هذا البحث.

للمزيد من �ملعلومات �لت�سال على �لر�قام �لتالية :
موقعنا على �لننت : 

info@imamhussainlib.com�و مر��سلتنا على �لربيد �للكوين : 
http:www.imamhussainlib.com

0096432326499009647803935526



�حلركة،  عن  �لأحياء   و�سكنت �حلالكة  �لليل  لمة  حّلت 
وغا�ص �لنا�ص يف نوم عميق، وهنا �نتبه �لو�لهون بع�سق رّبهم، 
ّجدً� وقيامًا، و�لذين تتجافى  رهبان �لليل �لذين يبيتون لرّبهم �س
�لليل  من  قلياًل  هم  و�لذين  وطمعًا،  خوفًا  �مل�ساجع  عن  جنوبهم 
يهجعون، �لذين جعلو� �ساعات �لليل �سجودً� هلل وت�سبيحًا طويال، 
ي�سعون  فال  قيال،  و�أق��وم  وط��اأً   أ�سد� هي  �لليل  نا�سة  �أن  فاأدركو� 
هو  �لذي  �ل�سدق  مقعد  �إل وهم يرجون  و�سائدهم  روؤو�سهم على 
�أن ينالو� تلك �لغرفة �ملباركة،  �أكّفهم  عند مليك مقتدر، ر�فعني 
�أولياء �هلل ل  وما خفي لهم من قّرة �أعني لهو �أكرب و�أعظم، و�إّن 

خوف عليهم ول هم يحزنون.
�ضالة الليل اأو نافلة الليل التي من �ضّدة التاأكيد عليها اأوجبها بع�س املراجع 
املا�ضني )قّد�س اهلل اأ�ضرار املا�ضني منهم وحفظ الباقني(، واأّن املداوم عليها 
تك�ضبه جالًل و نورًا و ب�ضريًة و اإميانًا، وتفتح عليه اأبواب الرزق واخلري، ولقد 
َدت الآيات القراآنية و الأحاديث والروايات املتواترة على اأهميتها و�ضرورة  اأكَّ
يقول اهلل  اإذ  الأح���وال،  اأّي حال من  بها يف  التفريط  وع��دم  عليها  املواظبة 
)عّز وجّل( خماطبًا حبيبه امل�ضطفى )�ضلى اهلل عليه و اآله و�ضّلم(: َوِمَن 
ُموًدا )79( �ضورة  مْ َعَثَك َربَك َمَقاًما حمَّ دمْ ِبِه َناِفَلًة لََّك َع�َضى اأَن َيبمْ ِل َفَتَهجَّ اللَّيمْ

الإ�ضراء.
ولقد بالغ اأهل البيت )عليهم ال�ضالم( يف بيان اأهمية هذه ال�ضالة وما تنطوي 
عليه من اآثار مادية ومعنوية وحّثوا على املواظبة عليها والهتمام بها، اإذ يقول 
ته لعلّي )عليه ال�ضالم(:  يَّ الر�ضول الأكرم )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضّلم( يف و�ضِ
اَلِة  َك ِب�ضَ ِل، َيا َعِلي َعَليمْ اَلِة اللَّيمْ َك ِب�ضَ ِل، َيا َعِلي َعَليمْ اَلِة اللَّيمْ َك ِب�ضَ َيا َعِلي َعَليمْ
اأبي  وعن  ال�ضديد،  التاأكيد  يفيد  عليكم  يفوت  ل  كما  التكرار  وهذا   ،ِل اللَّيمْ
ُه  ُوؤمِْمِن َكف ِل، َوِعز املمْ اَلُة اللَّيمْ ُوؤمِْمِن �ضَ عبداهلل ال�ضادق )عليه ال�ضالم(: �َضَرُف املمْ

.ا�ِس َرا�ِس النَّ َعنمْ اأَعمْ

�سفة �سالة �لليل:
�ضالة الليل هي اأحدى ع�ضرة ركعة، ثماين ركعات يوؤتى بها ركعتان ركعتان 
ك�ضالة ال�ضبح يقراأ بعد احلمد ما ي�ضاء، واإن �ضاء اقت�ضر على احلمد فقط، 
ثّم يوؤتى بركعتي ال�ضفع وهي اأي�ضًا ك�ضالة ال�ضبح يقراأ يف الركعة الأوىل بعد 
احلمد �ضورة النا�س ويف الثانية بعد احلمد �ضورة الفلق، ثّم يوؤتى بركعة ال�ضفع، 
وهي ركعة واحدة ُيقراأ فيها بعد احلمد التوحيد ثالث مرات و�ضورتي الفلق 
والنا�س ثم يقنت، ولي�س هناك دعاء معني يف القنوت، ولكّنه ي�ضتحّب اأن يفتح 
قنوته بالدعاء املاأثور: )ل اإله اإّل احلليم الكرمي، ل اإله اإّل العلّي العظيم...(، 
ثّم ي�ضتغفر اهلل �ضبعني مرة بقوله: )اأ�ضتغفر اهلل واأتوب اليه(، ثم يقول �ضبع 
مرات )هذا مقاُم العائِذ بك من النار(، ثّم ي�ضتغفر لأربعني موؤمنًا )اأحياًء 
واأمواتًا( بقوله: )اللهم اغفر لفالن، اللهم اغفر لفالن...(، ثّم يقول )العفَو، 
العفَو..( ثالثمائة مرة، وبعد اإمتام ال�ضالة ي�ضّبح ت�ضبيحة الزهراء ويدعو 
بدعاء احلزين بعد ال�ضالة على حممد واآل حممد:  اأناجيك يا موجود يف كل 

هل �أنت من 
�ملحافظني على 
قيام �لليل؟

   يعّده : عبد الرحمن الالمي
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...مكان لعّلك ت�ضمع ندائي، فقد عظم جرمي وقل حيائي
اأّما وقتها فيبداأ من بعد منت�ضف الليل اإىل ما قبل �ضالة ال�ضبح وكلما اقرتب 

وقتها من طلوع الفجر ال�ضادق ازدادت ف�ضيلة واأجًرا.
والآن لَ اأنف�ضنا يف هذا الختبار ال�ضغري كم هي تّواقة لأداء هذه ال�ضالة، 

واإدراك اأهمّيتها وما يرتّتب عليها من فوائد كثرية:
اإّن التعب والإرهاق وكذلك التاأّخر يف النوم وال�ضهر الطويل ي�ضّببان عدم 
الإقبال على العبادة، فالبّد من الحتياط مَلن يريد القيام يف الليل، باأنمْ ل يجهد 

نف�ضه بالأمور التي ل طائل من ورائها واأن ينام مبّكرًا، فهل اأنت مّمن:
أ يحر�س على فعل ذلك ليحوز الدرجات العالية من الف�ضل الوفري؟

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

اإّن َمن اأراد القيام يف الليل عليه اأن ي�ضتعّد لذلك من العزم على القيام 
... لكي ي�ضتيقظ  ا اأََنا َب�َضر َ وقراءة الآية الأخرية من �ضورة الكهف: ُقلمْ اإمِنَّ
باإذن اهلل )تبارك وتعاىل( يف الوقت املنا�ضب، اأو ي�ضبط منّبه ال�ضاعة لأجل 

اأ قبل اأن ينام فهل اأنت مّمن: ذلك، ويتو�ضّ
أ يحر�س على فعل ذلك لكي ل تفوته �ضالة الليل؟

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

الثماين، ومن كرم اهلل  الليل  نوافل  اأف�ضل من  والوتر  ال�ضفع  نافلتي  اإّن   
هدًا يف يومه، اأو �ضاق عليه  )تبارك وتعاىل( اأنمْ خّفف على عباده، مَلن كان جممْ
الوقت، فله اأن يرتك الركعات الثمانية وي�ضّلي ركعتي ال�ضفع وركعة الوتر فقط، 
واأكرث من ذلك، اأن ي�ضلي ركعة الوتر فقط، ومَلن فاتته اأبدًا، اأي ا�ضتيقظ فوجد 
وقت �ضالة الفجر قد دخل، فاإنه ي�ضتطيع ق�ضاءها يف اليوم الثاين يف اأّي وقت 

�ضاء فهل اأنت مّمن:
أ يحر�س على عدم تفويتها واإن كان الوقت �ضيقًا اأو يق�ضيها يف حال فوات 

وقتها؟
ب   يفعل ذلك اأحيانًا؟

ج   ل ينتبه اىل مثل هذه الأمور؟
 يقول الإمام الر�ضا )عليه ال�ضالم(: عليكم ب�ضالة الليل فما من عبٍد 
موؤمٍن يقوم اآخر الليل في�ضلي: ثماين ركعات، وركعتي ال�ضفع، وركعة الوتر، 
اأجرَي من عذاِب القرب، ومن عذاب  اإّل  �ضبعني مرة،  وا�ضتغفَر اهلل يف قنوته 

النار، وُمّد لُه يف عمِرِه، وُو�ّضَع عليِه يف معي�ضِتِه، فهل اأنت مّمن:
أ يحر�س على فعل ذلك لكي ينجو من ع��ذاب الآخ��رة وُي��زاد له يف عمره 

ورزقه؟
ب   يفعل ذلك اأحيانًا؟

ج   ل ينتبه اىل مثل هذه الأمور؟
ِه احلاجَة، فاأفرط  الم( ف�ضكا اإِليمْ  جاَء رجل اإىل الإمام ال�ضادق )عليه ال�ضَّ
الم(: "َيا  ِ )عليه ال�ضَّ ِداهللَّ ُكَو اجُلوَع، فقاَل َلُه اأَبو َعبمْ كايِة حّتى كاَد اأَنمْ ي�ضمْ يف ال�ضِّ
الم(  ِ )عليه ال�ضَّ ِداهللَّ َتَفَت اأَبو َعبمْ . َفالمْ ُجُل: َنَعممْ ِل"؟ َفَقاَل الرَّ لِّي ِباللَّيمْ َهَذا، اأَُت�ضَ
 َ َهاِر، اإِنَّ اهللَّ ِل َوَيُجوُع ِبالنَّ لِّي ِباللَّيمْ ُه ُي�ضَ نَّ اإىِل اأَ�ضحاِبِه َفقاَل: "َكَذَب َمنمْ َزَعَم اأَ
َهاِر"، وجاء يف كثري من الأبحاث الطبية  ِل ُقوَت النَّ اَلَة اللَّيمْ َن �ضَ مَّ َتَباَرَك َوَتَعاىَل �ضَ
اأّن النهو�س من الفرا�س اأثناء الليل واحلركة الب�ضيطة داخل املنزل والقيام 
ببع�س التمرينات الريا�ضية اخلفيفة، وتدليك الأطراف باملاء، والتنف�س بعمق 
له فوائد �ضحية عديدة، بل هو وقاية من كثري من الأمرا�س اخلطرية، واملتاأمل 
لهذه الن�ضائح يجد اأنها متاثل متامًا حركات الو�ضوء وال�ضالة عند قيام الليل 

طبعًا، ولهذا وغريه جاءت التاأكيدات على القيام يف الليل، فهل اأنت مّمن:
أ يحر�س على عدم تفويتها واإن كانت ل ت�ضتمل كّل هذه املنافع؟

ب   يحر�س على عدم تفويتها ل�ضتمالها كّل هذه املنافع ؟
ج   ل ينتبه اىل مثل هذه الأمور؟

وبعد هذه الرحلة الق�ضرية من هذا الختبار، لنجمع ح�ضادنا من النقاط لكي نرى حالنا ونتاأّمل يف م�ضتوى 
 ) أ ( لكّل  اأح�ضبمْ  اأدن��ى،  اأو  قو�ضني  قاب  الواجب  من  هو  والذي  املقّد�س  امل�ضتحّب  لهذا  التطبيقية  ممار�ضتنا 
ج  ( خم�س ع�ضرة نقطة، واجمع ما اأ�ّضرَت عليه مّما توافق  ( �ضبع ع�ضرة نقطة ولكّل ) ب   ع�ضرين نقطة ولكّل )
مع حالتك. فاإذا بلغ جمموع نقاطك بني الت�ضعني واملائة فاأنت يا �ضّيدي بال �ضّك من الراغبني يف قيام الليل واحلري�ضني على اأداء هذه 
ال�ضعرية املقّد�ضة والتي عن طريقها ارتقى الأولياء ال�ضاحلون مدارج الكمال، و�ضلك العارفون مراتب العلم، وان�ضهرتمْ اأرواح العا�ضقني 

بحّب معبودهم، ف�ضاروا ينظرون بعني اهلل ويرون جمال اخللق بجمال اهلل.
اأما اإذا كانت درجتك بني ال�ضبعني واخلم�ضني فاأنت على خطى الراغبني بقيام الليل، ولكنك حتتاج ملزيد من الريا�ضة النف�ضية والإطالع 
على ف�ضائلها اجلّمة التي ل ُتعّد ول حُت�ضى، على اجلانب املعنوي وكذلك اجلانب املادي وعليك ال�ضتماع فهي ُتثبت نور الإميان يف القلب، 
وتورث ال�ضرف والعّزة يف النف�س، وال�ضحة يف البدن، وتوجب ر�ضوان اهلل )تبارك وتعاىل(، وتطّيب الريح، وجتلب الرزق، وتق�ضي الدين، 

وهي �ضالح على الأعداء، وتت�ضاعف بها �ضرعة ا�ضتجابة الدعاء، اىل غري ذلك من الفوائد العظيمة. 
اأما اإذا كانت درجتنا دون اخلم�ضني � والعياذ باهلل � فنحن نحتاج اىل التفكري ملّيًا بحالنا، ومدى تعاملنا ال�ضادق مع اأنف�ضنا، فاإّن �ضالة 
الليل ل تاأخذ من وقتنا اأكرث من ع�ضر دقائق اإذا جّردناها من امل�ضتحبات والقنوت الطويل ونحن خمرّيون يف ذلك، فما ال�ضري لو اأننا 

حينما نرتك احلا�ضبة نوؤّديها، اأو بعد متابعتنا لربنامج يف التلفزيون ن�ضليها.
اأخي احلبيب جّرب اأن ت�ضليها ولو يف ال�ضهر مّرة لكي جتد اآثارها العجيبة ومنافعها الكثرية، و�ضرتى لطف اهلل وف�ضله، وحت�س بتوفيقه 

ول تهجرها باملّرة، فاإّن �ضالة الليل عبادة متمّيزة، ولذلك جند الإمام اأمري املوؤمنني )عليه ال�ضالم( عندما ُي�ضاأل عن العبودية يقول: 
)العبودية خم�ضة اأ�ضياء...( وعّد منها قيام الليل

�لنتيجة:
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ل يعّد خطاب التجديد والإ�ضالح وليد الأحداث املت�ضارعة التي ع�ضفت بالعاملني الإ�ضالمي والغربي، وتعاظمت بعد 
اأحداث احلادي ع�ضر من اأيلول. ففي احلقيقة اأن دعوات الإ�ضالح والتجديد انطلقت يف القرن املا�ضي، بيد اأنها بقيت 

قا�ضرة على النخبة، مبعنى اأنها مل تتحول اإىل عمل موؤ�ض�ضاتي وا�ضع.
ومع ت�ضارع التحولت احل�ضارية التي �ضهدناها، اأخذت بع�س احلكومات يف العامل العربي والإ�ضالمي بالعمل على تبني 
اخلطاب التجديدي الذي ما لبث اأن حتول بعد اأحداث اأيلول من مطلب داخلي اإىل مطلب خارجي، وقرار �ضيا�ضي. 
وبالتايل حاز على اهتمام كل الجتاهات الفكرية والدينية وراحت حتاول اإيجاد تف�ضري لظاهرة حتول احلديث عن 
اأو  الإرهاب، اإىل حديث عن اإ�ضالح العامل الإ�ضالمي والعربي، وحتديث اخلطاب الديني، وجدل الداخل واخلارج 
الأنا والآخر و�ضرح مفهوم التجديد املطلوب. ومن ثم حتول التجديد من مطلب لالإ�ضالحية الإ�ضالمية اإىل مطلب 

لالإ�ضالحية الأمريكية.
اإن زوايا مقاربة احلدث الأيلويل، وتف�ضرياته تنوعت من الديني وال�ضيا�ضي، اإىل احل�ضاري والثقايف النف�ضي، والبنائي، 
ولكن يبدو اأن امللمح الثقايف  الديني طغى يف حتليل احلدث ورمزيته، على الأقل من الروؤية الغربية، وحتديدًا الأمريكية، 
من خالل احلديث عما اأ�ضموه ب�)الفا�ضية الإ�ضالمية( و)الأ�ضولية الإ�ضالمية( و)الإرهاب الإ�ضالمي( مرورًا بال�ضوؤال 
الأمريكي: ملاذا يكرهوننا؟ الأمر الذي اأحال امل�ضاألة اإىل عداوة للعامل احلر  كما عرب بو�س مرارًا وانتهاء باملمار�ضات 
الأمريكية حول )ن�ضر الدميقراطية يف البلدان العربية والإ�ضالمية( وتاأهيل امل�ضلمني ثقافيًا ليكونوا دميقراطيني، عن 

طريق تغيري مناهج التعليم لن�ضر ثقافة الت�ضامح واحلرية.
ول �ضك يف اإن طغيان امللمح الثقايف قد جاء نتيجة �ضيادة املنظور الثقايف يف التحليل ال�ضيا�ضي حتت ظل العوملة، 
واحلديث عن )�ضراع احل�ضارات( حيث يتم الرتكيز على دور الأفكار والقيم يف التفاعالت الجتماعية وال�ضيا�ضية 

والقت�ضادية.
�ضوغ انطالق  وال��ذي  للمقاربة من زاويته هو ما ولده احلدث نف�ضه )الإره���اب(  اإن املفهوم املركزي الذي ي�ضلح 
احلرب عليه، والتي كانت عنوانًا لكل املمار�ضات الأمريكية بدءًا من احلرب على اأفغان�ضتان والعراق و�ضوًل اإىل ن�ضر 
الدميقراطية وجتديد اخلطاب الديني وتغيري املناهج.. هذا املفهوم غري املحدود، واملرن لدرجة زاد فيها اخللط حتى 
حمل )امل�ضطلح( اأكرث مما يحتمل معناه، الأمر الذي جعل من الإ�ضكالية تتخطى حدود الديني والثقايف وال�ضيا�ضي، 

اإىل الوطني والقومي والعقيدي حني ي�ضمل الإرهاب كل فعل اإ�ضالمي ما اأدى اإىل ظهور ما يعرف ب�)اإ�ضالم فوبيا(.
وهنا نحاول ت�ضليط ال�ضوء على بع�س املفردات التي تكون الواقع الذي يعي�ضه اإعالمنا الإ�ضالمي املعا�ضر وتزرع الأمل 
يف التجديد والتطوير حتى بلوغ الغاية يف اإزالة ال�ضباب عن الوجه احل�ضاري امل�ضرق لالإ�ضالم الأ�ضيل برغم ما األ�ضق 
به من التهم والفرتاءات ب�ضبب عمليات الت�ضويه امل�ضتمرة على يد الإرهاب الدويل والفردي وتغذية الروح العدائية يف 

ال�ضعوب واملجتمعات غري امل�ضلمة وحماولت التعتيم املق�ضود واملدبر اإخفاء� حلقيقته ال�ضماوية.
فر�ضية اخلطاب الإ�ضالمي  •

يفرت�س يف اخلطاب الإ�ضالمي  اأيًا كانت و�ضيلة بثه اإىل اجلمهور  اأن يوؤ�ض�س على مبادئ وقيم من احلق وال�ضدق 
واخلري، ومراعاة اخللفية الثقافية والعقائدية والجتماعية للمتلقني ف�ضال عن التزام الو�ضوح وال�ضفافية يف جميع 
الأحوال والظروف. وال�ضبب يف كل ذلك ينبع من و�ضفه خطاب دعوة واإ�ضالح ي�ضتند اإىل التعاليم التي ب�ضر بها الإ�ضالم 
وهو يقع على المتداد الطويل لدعوة الأنبياء والأولياء ال�ضاحلني. كما اأنه يقوم على احلقائق ويهدف اإىل الإقناع 
باحلكمة واملوعظة احل�ضنة والربهان العلمي والدليل املنطقي ولي�س من اأغرا�ضه الدعاية الكاذبة والت�ضليل والإثارة 
الفقاعية، فاخلطاب الإ�ضالمي يختلف عن غريه، فهو يحرتم الديانات ال�ضماوية ويقوم على احلكمة وخماطبة النا�س 

مبا يفهمونه وما تقبله عقولهم ولي�س مبا يعجزون عن فهمه واإدراكه.
هذه الأو�ضاف تفر�س على الإعالم الإ�ضالمي �ضواء اأكان مقروءًا اأم م�ضموعًا اأم مرئيًا قوانني والتزامات اأخالقية 

�ضارمة ل ميكن الإخالل بها، مثلما متنحه ا�ضتحقاقات كبرية ل ميكن التخلي عنها حتت اأي ذريعة كانت.
ويقت�ضي ذلك اأي�ضًا توحيد اجلهود لتقدمي اخلطاب الديني الإعالمي يف اأف�ضل �ضورة ، واخلروج به اإىل العاملية ، 
ومالحظة الفروق اجلوهرية بني ما هو م�ضرتك اإن�ضاين وما هو خ�ضو�ضية ح�ضارية مع احلر�س على اإبراز ثوابت 
الإ�ضالم وقيمه الإن�ضانية ال�ضامية ولذلك يفرت�س اأن يكون �ضاحب اأو �ضانع اخلطاب على علم ودراية مبا يقدمه 

جلمهوره ، ومت�ضلحًا بالفقه الإ�ضالمي وله الإحاطة الوا�ضعة مبجريات العلوم والتقنيات الت�ضالية احلديثة.

ومل يقت�ضر الأمر على امل�ضلمني، فقد ت�ضاءل الكثري من الكتاب 
الذين اهتموا بق�ضية الإمام )عليه ال�ضالم( من اأولئك كان 
 Charles Dickens دكنز  ت�ضارل�س  الكبري  الكاتب 
مل��اذا ا�ضطحب احل�ضني  اأدرك  اأن��ا ل  ق��ال ما معناه:  ال��ذي 
ن�ضاءه واأط��ف��ال��ه، وه���ذا خ��ري دل��ي��ل على ان��ه ك��ان ي�ضحي 

ب�ضفاء ل ت�ضوبه �ضائبة من اجل الإ�ضالم. 
ول�ضك اأن هنالك اأ�ضبابا لهكذا عمل، ول ميكننا اأن نحيط بكل 
تلك الأ�ضباب لكننا نوؤكد على ما هو اأهم من بني تلك الأ�ضباب 
اأتباع  بعيد مبعاقبة  منذ زمن  ب��داأوا  قد  الأمويون  كان  فقد 
اأمري املوؤمنني )عليه ال�ضالم( وال�ضغط على الذين خرجوا 
بالقب�س  اأنف�ضهم  ت�ضليم  اجل  اختفوا منهم، من  اأو  عليهم 
على ن�ضائهم واإلقائهن يف غياهب ال�ضجون، ومن اأمثلة ذلك 
اآمنة بنت ال�ضريد زوجة عمرو بن احلمق اخلزاعي ر�ضوان 
اهلل عليه التي �ضجنها اأتباع معاوية اإىل اأن القوا القب�س عليه 

وذبحوه والقوا براأ�ضه يف حجرها وهي يف ال�ضجن. 
ومما ل �ضك فيه اأن ذلك مل يغب عن ب�ضرية الإمام احل�ضني 
)عليه ال�ضالم( ، مما جعله يفوت الفر�ضة على اأتباع بني اأمية 
الذين مل يكونوا يتورعون عن ارتكاب الأعمال اخل�ضي�ضة يف 
ال�ضغط عليه لتلبية اأطماعهم الدنيئة، وقد اأدرك عليه ال�ضالم 
اأي�ضا باأنه حتى ولو ياأخذ الن�ضاء والأطفال معه اإىل كربالء 
فاإنهم �ضيعمدون اإىل النيل منهم واإيذائهم اأينما حلوا وحتى لو 

تعلقوا باأ�ضتار الكعبة – اأ�ضوة به- عليه ال�ضالم.
على اأن من بني اأهم الأ�ضباب-كما تبني فيما بعد- هو ال�ضبب 
الإعالمي. فريى املتتبع مل�ضري ال�ضبايا من كربالء اإىل الكوفة 
ما  ال��ذي  الهادر  ال�ضوت  كانوا  ال�ضبايا  اأن  ال�ضام،  اإىل  ثم 
انفك يجلي الأمور للنا�س يف كل الأماكن التي كانوا ميرون 
الرنانة  خطبهم  عرب  الظاملني،  وم�ضمع  م��راأى  واأم��ام  بها، 
ومداخالتهم اأمام حكام اجلور والظاملني، فال ابلغ من كالم 
الإمام زين العابدين )عليه ال�ضالم( وال�ضيدة زينب )عليها 
من  �ضهد  اإذ  ال�ضالم(،  ال�ضغرى)عليها  وفاطمة  ال�ضالم( 
�ضمعهم فقال: وكاأنهم يفرغون من راأ�س اأبيهم علي )عليه 
ال�ضالم( فقد بينوا لكل الأقوام التي مروا بها ما التب�س عليها، 
من جراء ما كان الإعالم الأموي قد اأ�ضاع فيها من اأن احل�ضني 
)عليه ال�ضالم( مل يكن اإل خارجيا نال جزاءه على اأيدي ولة 
امل�ضلمني، ولكن �ضقطت تلك املراهنة، وتبني للكثريين من 
املغرر بهم ومن اأهل ال�ضام على حد �ضواء اأن الأمر مل يكن 
كذلك، وان الطرف الآخر هو املدافع احلقيقي عن الر�ضالة 
ومبادئ الإ�ضالم وال��وارث احلقيقي للر�ضول الكرمي )�ضلى 
اهلل عليه واآله و�ضلم( ودخلت تلك التجلية حتى اإىل بيت يزيد، 
كما يف ق�ضة زوجته عندما علمت بالأمر، ومما اأدى اإىل ميل 

ابنه معاوية اإىل اأهل البيت ورف�ضه اخلالفة فيما بعد.
ال�ضالم(  )عليه  احل�ضني  بقتلهم  اأنهم  الأم��وي��ون  ظن  لقد 
�ضيدفنون اأمره، ولقد �ضاءوا و�ضاء اهلل فاأرادوا القول اأن قوما 

ثاروا على اخلليفة، وق�ضى عليهم جند اخلليفة وانتهى الأمر 
بف�ضح يزيد وك�ضف جرميته يف حق الإ�ضالم عامة واأهل البيت 

عليهم ال�ضالم خا�ضة. 
وكان الأمر الآخر هو الك�ضف عن خ�ضة الأمويني، الذين مل 
يتورعوا عن ارتكاب كل ما هو دينء للحفاظ على ما اغت�ضبوه 
اإ�ضالل  به من  قاموا  وما  ارتكبوه من ظلم،  وما  من حكم، 
الإ�ضالم  ياأباه  ما  كل  �ضنوا  فكما  للعقيدة،  وحتريف  للنا�س 
من �ض من قبيل رفع الروؤو�س على الرماح، ومنع املاء عن 
اخل�ضم، فقد �ضبوا الن�ضاء، خالفا ملا كان ر�ضول اهلل )�ضلى 
اهلل عليه واآله و�ضلم( يفعله من اإطالق الن�ضاء يف غزواته، 
كما حدث يف ق�ضية اإطالق �ضراح ابنة حامت الطائي اإكراما 
لأبيها ثم قال لها لو انه كان م�ضلما لرتحمنا عليه، ثم ا�ضتجاب 
لطلبها باإطالق �ضراح كل من كان معها من الن�ضاء اإكراما لها.  
فيما مل ت�ضدر من اآل اأمية ممثلة ب�ضخ�س الطاغية يزيد عليه 
لعائن اهلل  اأية بادرة تقدير لر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله 

و�ضلم جتاه عياله واأهل بيته عليهم ال�ضالم.
ويف هذا ال�ضدد ل ينبغي لنا اأن نن�ضى كيف اأن اأمري املوؤمنني 
توا من  انتهت  التي  عائ�ضة  مع  اأر�ضل  ال�ضالم(  عليا )عليه 
حماربته يف اجلمل ن�ضاء متخفيات بزي اجلند، حفاظا عليها 
ودفعا لنتهاك حرمتها، ليعيد بذلك تقدمي الدر�س النبوي 
اأ�ضرهن،  حني  وبخا�ضة  الن�ضاء  وتوقري  باحرتام  العظيم 

ولكن!!!.
وح�ضبكم هذا التفاوت بيننا    فكل اإناء بالذي فيه ين�ضح 

وقد يلتب�س الأمر على البع�س يف م�ضاألة ا�ضطحاب احل�ضني 
)عليه ال�ضالم( لعياله، كما التب�س عليهم يف مغزى ق�ضية 
الإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم( بكاملها، فكيف ميكن للح�ضني 
اخللود ولالإ�ضالم الدميومة مبقتله )عليه ال�ضالم( ؟ خا�ضة 
واأن اأولئك يرون اأن مفهوم الن�ضر يعني غلبة جي�س على اآخر، 
ومن قتل القاتل للمقتول، وين�ضون اأن من يطلب املوت يف �ضبيل 

احلق توهب له احلياة.
زينب  لل�ضيدة  زي���ارة  يف  املا�ضي  ال�ضيف  كنت  واأخ����ريا.. 
الن�ضاء  لأحدى  اأحد الأ�ضرحة  ال�ضالم( وعند زيارة  )عليه 
التي توفيت خالل ال�ضبي ودفنت هناك، التقيت باأ�ضخا�س 
م�ضيحيني من فرن�ضا على معرفة باللغة النكليزية، يتجولون يف 
اأروقة ال�ضريح وجرى بيننا، حديث قدمت لهم فيه معلومات 
عن �ضاحبة ال�ضريح، وكان من �ضمن ما قلت لهم: اإن مما 
يثري الإعجاب هو اأن امراأة م�ضبية توفيت يف ديار الظاملني، 
ول يزال لها �ضريح باق يف تلك الديار يوؤمه الزائرون من كل 
الأ�ضقاع، يف حني اأن الطاغية الذي قام ب�ضبيها ل قرب له يف 
عا�ضمة ملكه التي مات فيها، اإنها اأمارة من اأمارات اخللود 
اأرادوا الآخرة و�ضعوا لها  لأهل البيت عليهم ال�ضالم الذين 

�ضعيها، فاأنالهم اهلل ح�ضن ثواب الدنيا والآخرة. 

• د. حميد ح�ضون بجية

ملاذ� 
��سطحب 
�حل�سني 
عياله؟ 

�إن مما �كتنف و�قعة كربالء من غمو�ص-لدى 
�لبع�ص- هو ��سطحاب �لإمام �حل�سني )عليه 
يعلم  وهو  كربالء  �ر�ص  �إىل  عياله  �ل�سالم( 
�نه مقتول ل حمالة، كما حدثه جده و�أبوه 

من قبل. 
ولن �أ�سكل �لأمر على �ملتاأخرين، فقد �أ�سكل 
على �ملتقدمني من قبلهم ممن عا�سرو� �لإمام 
�أخ��اه  �أن  ف���روي  �ل�����س��الم(  )عليه  �حل�سني 
وطلب  ذل��ك  عن  �ساأله  �حلنفية  بن  حممد� 
�أن ي �لن�ساء يف �ملدينة لكن �لإمام  �إليه 

�أجابه:�ساء �هلل �أن ير�هن �سبايا. 

56 ربيع الأول  1432ه�



امل�ستب�سر عبد اهلل:
�إن لالأئمة �لثنى ع�سر من �أهل �لبيت)عليهم 

�ل�سالم( منزلة رفيعة ومكانة عظيمة ولكنهم لعدم 
خ�سوعهم لل�سلطات �حلاكمة حوربو� و��سطهدو� 

نعو� من �لعمل يف �ل�ساحة �ل�سالمية وم

مبدينة  اليمن  دولة  يف  1959م  عام  ولد 
ذمار، ن�ضاأ يف بيئة غّذته بعقائد املذهب 
الزيدي، ف�ضار وفق ما متليه عليه الأجواء 
الأكادميية  درا�ضته  وا�ضل  حتيطه،  التي 
)نظام  املعّلمني  دبلوم  على  ح�ضل  حتى 
الإعدادية(،  املرحلة  بعد  �ضنوات  خم�س 
الآداب  يف  البكلوريو�س  على  ح�ضل  ثم 
من ق�ضم الدرا�ضات ال�ضالمية يف جامعة 
بكالوريو�س  على  ح�ضل  اأّنه  كما  الأزهر، 

زراعة جامعة ذمار.
�هتمامه بالعلوم �لدينية:

يف  عمله  اإىل  ا�ضافة  عبداهلل  الأخ  توّجه 
جمال الزراعة اإىل درا�ضة العلوم الدينية 
فلهذا  العقائدية،  بالأبحاث  والهتمام 
فيها  ودر�س  الزيدية،  باحلوزة  التحق 
العمل  اإىل  توّجه  ثم  ال�ضطوح،  مرحلة 
التوجيهي والدعوة والتبليغ �ضد ال�ضعيد 
الديني. وارتقى م�ضتواه يف جمال التبليغ 
حتى اأُلقي على عاتقه مهمة تدري�س مادة 
باإحدى كليات جامعة  الثقافة ال�ضالمية 

ذمار.
بد�ية تعّرفه على �لمامية:

يقول الأخ عبداهلل: "كانت معرفتي الأوىل 
بالإمامية قا�ضرة ومقتب�ضة من مطالعات 
الكتب  لبع�س  �ضطحية  وقراءات  طفيفة 
بالمامية  يل  لقاء  اأّول  وكان  ال�ضالمية، 
اإيران عام 1413ه�.  اإىل  هو حني �ضفري 
ق، فراأيت خالل تعاملي مع اأبناء ال�ضيعة 
بع�س الت�ضرفات والقيام ببع�س الطقو�س 
اآلفها من قبل. فح�ضبت  التي مل  الدينية 
اأن ما يقومون به بدعة، وا�ضماأزت نف�ضي 
كتاب  بتاأليف  اأقوم  اأن  وقّررت  منهم 
بادر  املنطلق  هذا  ومن  اآرائهم  لت�ضفيه 
بعد  والتنقيب  البحث  اإىل  عبداهلل  الأخ 
عودته اإىل اليمن، و�ضرع مبطالعة اأ�ضول 

عقائد ال�ضيعة من اأجل الت�ضّدي للرد على 
اأ�ض�ضها  وتبنّي �ضعفها و�ضحالة  مفكريها 

ومبانيها".
تفاجه بقوة مبادىء �لإمامية:

اليمن  اإىل  "رجعت  عبداهلل:  الأخ  يقول 
و�ضممت على البحث والتنقيب يف اأ�ضول 
مذهب ال�ضيعة الإمامية وما يذهبون اإليه 
لكي  الإ�ضالمية  امل�ضائل  كل  يف  اآراء  من 
ولكن  عليها،  للرّد  موجزة  درا�ضة  اأعّد 
هيهات فقد كنت كمن يحفر اجلبل بفاأ�س 
ليزيله من الوجود، لأنني ا�ضطدمت باأدّلة 
للمن�ضف  ل ميكن  موّثقة  وم�ضادر  قوية 
يف  اأتقّدم  كلما  وكنت  جتاهلها،  اأو  رّدها 
البحث اأجد احلق مع ال�ضيعة اأكرث فاأكرث، 
طلبًا  للبحث  وتوّجهت  نظري  فغرّيت 
للحقيقة ومت�ّضكًا بها اأينما وجدتها، ومع 
مرور الأيام تبّينت يل احلقائق وح�ضلت 
على كتاب اأخذ بي اإىل اآفاق احلق ورحاب 

العرتة املع�ضومة الطاهرة".
من  را�ضخ  بعزم  عبداهلل  الأخ  وانطلق 
وتبلور  الناجية،  الفرقة  عن  البحث  اأجل 
الرجال،  علم  معرفة  جمال  يف  اهتمامه 
متييز  على  قادر  غري  نف�ضه  وجد  لأنه 
اإّل  ال�ضقيمة  عن  ال�ضحيحة  الأحاديث 
مبعرفة رجال احلديث، ومن هذا املنطلق 
ل الأخ عبداهلل اإىل هذه احلقيقة باأن  تو�ضّ
الكثرية  الأحاديث  الإ�ضالمي فيه  الرتاث 

التي يرويها من ل ينبغي العتماد عليه.
البحث  �ضبيل  يف  عبداهلل  الأخ  ا�ضتمر 
من  ع�ضر  الثنى  لالأئمة  باأن  اأدرك  حتى 
اأهل البيت)عليهم ال�ضالم( منزلة رفيعة 
خ�ضوعهم  لعدم  ولكنهم  عظيمة  ومكانة 
وا�ضطهدوا  حوربوا  احلاكمة  لل�ضلطات 
وُمنعوا من العمل يف ال�ضاحة ال�ضالمية، 
ع�ضر)عليهم  الثني  الأئمة  باأّن  له  وتبنّي 

اهلل  ا�ضطفاهم  الذين  هم  ال�ضالم( 
ر�ضول  بعد  ليكونوا  وتعاىل  �ضبحانه 
اهلل)�ضلى اهلل عليه واآله( حفظة ل�ضريعته 
وهم  الأمة  بني  الختالف  حلل  وملجاأً 
خّزانًا  وجل  عّز  الباري  جعلهم  الذين 
لهوؤلء  ولوؤه  فنما  وحيه،  على  واأمناء  
ثم  ذلك،  بعد  ال�ضالم(  الأئمة)عليهم 
قّرر اللتحاق بركبهم لينهل من معينهم 
مل  التي  النقّية  والعلوم  العذبة  املعارف 

مت�ّضها اأيدي التحريف والتالعب.

ن�ساطه �لديني بعد �ل�ستب�سار:
من  حترره  بعد  عبداهلل  الأخ  يجد  مل 
اإىل  العون  يد  ميّد  اأن  اإّل  الظالم  عامل 
احلقائق  اإىل  لري�ضدهم  بلدته،  اأبناء 
ل اإليها عرب البحث، فتلقى على  التي تو�ضّ
عاتقه جمموعة مهام ليجعلها و�ضيلة لن�ضر 
علوم ومعارف الأئمة الثنى ع�ضر)عليهم 
مذهبهم  عن  الذّب  اأجل  ومن  ال�ضالم( 
جملة  من  وكانت  �ضبيلهم،  اإىل  والدعوة 

الأمور التي حملها على عاتقه:
1- نيابة رئا�ضة جمعية الأنوار املحمدية.

الزهراء)عليها  مركز  م�ضوؤولية   -2
ال�ضالم( لتدري�س علوم اأهل البيت)عليهم 

ال�ضالم( للقطاع الن�ضائي.
الزهراء)عليها  جريدة  ن�ضر  رئا�ضة   -3
ي�ضعى  التي  اجلريدة  وهي  ال�ضالم(، 
اأهل  مظلومية  يبنّي  اأن  خاللها  من 

البيت)عليهم ال�ضالم(.
4- رئا�ضة حترير جريدة احلقيقة، وهي 
ن�ضرة �ضيا�ضية جامعة، تقوم بن�ضر بع�س 

امل�ضائل العقائدية والعبادية .
5- القيام باإعداد من�ضورات حول امل�ضائل 
اخلالفّية باأ�ضلوب خمت�ضر ومب�ّضط، ومن 
العديد من  توزيعها على  اإىل  املبادرة  ثم 

حمافظات دولة اليمن.
ال�ضحف  يف  املقالت  بع�س  كتابة   �  6

واملن�ضورات املحلية.
العقيدة  يف  كتّيبات  جمموعة  تاأليف   �  7

والعبادات والتف�ضري.
املجال�س احل�ضينية يف  اإقامة  ت�ضجيع   �  8

بع�س م�ضاجد مدينة ذمار.
من  الدينية  املنا�ضبات  بع�س  اإحياء   �  9
املع�ضومني  مواليد   ا�ضتذكار  قبيل  
وذكرى  ال�ضالم(  الأطهار)عليهم 

ا�ضت�ضهادهم.

اال�سم: عبد اهلل الديلمي 
البلد: اليمن  

 املذهب: زيدي

كنت كلما �أتقّدم 
يف �لبح �أجد 

�حلق مع �ل�سيعة 
�أك فاأك، فغرّيت 

نظري وتوّجهت 
للبح طلبًا 

للحقيقة ومت�ّسكًا 
بها �أينما وجدتها، 

ومع مرور �لأيام 
تبّينت يل �حلقائق 

وح�سلت على 
كتاب �أخذ بي �إىل 
�آفاق �حلق ورحاب 

�لعة �ملع�سومة 
�لطاهرة
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الروضة الحسينية: كيف هي حياة �مل�سلمني يف �لقارة 
و�ساعت  �لغربية  �ملجتمعات  يف  �ندجمو�  هل  �لأوربية، 
قوة  لأنف�سهم  مكونني  عنها  منعزلني  ّلو�  �أم  هويتهم 
ترعى م�ساحلهم وتد�فع عن قيمهم وتقاليدهم و�أعر�فهم 

�لجتماعية و�لإن�سانية وعقائدهم؟
عدلي أبو حجر: الوجود الإ�ضالمي يف اأوربا قدمي جدًا هناك 
امل�ضلمون الأ�ضليون من اأوربا واملهاجرون والأجيال امل�ضلمة الأخرى 
اأورب��ا وتقدر باملاليني، ل ميكننا احلديث عن فئة  التي ولدت يف 
امل�ضلمني اجلدد اأو العمال لأنهم بحاجة للوقت من اأجل الندماج، 
ولكن لو نظرنا اىل الأجيال التي ولدت يف اأوربا فهي مندجمة وتعمل 
ن  هذا  يف جمالت خمتلفة يف املجتمع الأورب��ي ونحاول ان نح�ضّ
الندماج كونه من الإيجابيات التي حققها الن�ضان امل�ضلم بثقافته 
تنفعه،  ثقافة  ويفيد  مبا ك�ضبه من  لي�ضتفيد  املجتمع اجلديد  مع 
كما ولدينا املندثرون والذائبون مع  الغرب وهناك املتقوقعون على 
اأنف�ضهم وكذلك من ذكرناهم وهم املندجمون وهم جيدون يف كافة 
جمالت العمل والتعليم ولكن يف جمال ال�ضيا�ضة هم بحاجة اىل 

مزيد من اجلهد والعمل.
�أوربا  يف  �مل�سلمون  ��ستطاع  هل  الحسينية:   الروضة 
لرعاية  �سيا�سية  �أو  �قت�سادية   سغ� �أد�ة  ي�سنعو�  �أن 

م�ساحلهم وبقائهم يف �ملجتمع �لأوربي؟
عدلي أبو حجر:  هناك الكثري من  امل�ضاكل يف جوانب العمل 
القت�ضادي فلو اأخذنا امل�ضلمني الذين هم من خارج البالد الأوربية 
ا�ضتثمارات �ضخمة جدًا تقدر باملليارات ولكن امل�ضلمني  فان لهم 
ي�ضرفون  ونقابات  موؤ�ض�ضات  لديهم  الآن  الغرب  يعي�ضون يف  الذي 

ح�ضني النعمة  • ح�ضني النعمة 

�ملثّقف �لأوربي ي�سّده و�سوح �جلانب �لفكري يف �لإ�سالم
يف حوار مع الداعية املغب عد اأبو حجر :  

بالرغم من �أن 
م�سلمي �أوربا 
�أمام ماكينة 

�سخمة من 
�لإعالم و�للوبي 
�ل�سيا�سي �ملعادي 

�إل �نك د 
�لإ�سالم يتقدم 
وهذ� ب�سبب �إن 
�مل�سلمني �جلدد 
من �لأكادمييني 

و�ل�سيا�سيني 
و�ملفكرين 
يتعاملون 

بالأ�سلوب 
�ملو�سوعي نف�سه 

لكي ي�ستطيعو� �أن 
يقدمو� خدماتهم 

ب�سكل �أو�سع 
و�أك �سمولية 

و��ستمر�رية.

يعد �حلدي �سائل �نت�سار �لإ�سالم وم�ستقبل �مل�سلمني من 
�لأمور �ملهمة  و ل�سيما  �ملتعلقة يف �لقارة �لأوربية ملا ت�سهده 

من �سر�عات متكررة وتد�عيات ت�ستحق �لوقوف عندها ومنها 
كيف هي حياة �مل�سلمني يف �لغرب وما �لذي يو�جهونه، وما �لذي 

حققوه وهل كّونو� لهم قوة؟ وما حقيقة �خلالفات �لتي تدور 
حول حجاب �ملر�أة هنا؟ كلها �أ�سلة تطرح على �لد�عية 

�لإ�سالمي �لدكتور عديل �أبو حجر معاون �لأمني �لعام ملنظمة 
�ملوؤمتر �لإ�سالمي �لأوربي ورئي�ص جمل�ص �ملثقفني يف �لدول 
�لإ�سكندنافّية  وهو  فل�سطيني �جلن�سية يعي�ص يف �ل�سويد   

وع�سو يف �ملجل�ص �ملحلي ملدينة ماملو �ل�سويدية.

عليها ميكن اأن نقول اأنها توؤثر اقت�ضاديًا يف املجالت ال�ضتهالكية 
فقط و الأهم من هذا كّله هو �للوبي �ل�سيا�سي الذي بداأنا به يف 
ال�ضويد، مثاًل لدينا اأ�ضخا�س يف الربملان الأوربي، وب�ضفتي ع�ضوايف 
موؤمترا  عقدنا  فقد  ال�ضويدية  ماملو   مدينة  يف  املحلي  املجل�س 
ال�ضويد  يف  اأم�ضرتدام  حكومة  مع  بالتعاون  ال�ضيا�ضيني  للم�ضلمني 
دولة   25 ومب�ضاركة  الأورب��ي  لالحتاد  الإ�ضالمي  املوؤمتر  ومنظمة 
اأوربية وكان هناك الكثري منهم اأع�ضاء باملجال�س املحلية والبلدية 

والربملان وغريها.
الروضة الحسينية:  ما طبيعة �لعالقة بينكم كم�سلمني 
�سرقيني مهاجرين �إىل �لبالد �لأوربية وبني �لذين دخلو� 
�لإ�سالم يف �أوربا،وهل ��ستطعتم  �إ�سافة �سيء لهم مقابل 

ذلك وهل �نتفعتم من وجودهم معكم؟
ميثلون  الإ�ضالمي  املوؤمتر  يف  املوجودين  ان  حجر:  أبو  عدلي 
�ضواء  املذهبية  واختالفاتهم  اأعراقهم  بكل  امل�ضلمني  لكل  منوذجًا 
اأو ال�ضباب امل�ضلم لذلك نحن ن�ضّكل الن�ضيج  من الأوربيني اجلدد 
امل�ضلم يف اأوربا ونتعاون يف هذا، اأما الأوربيون الذين اأ�ضلموا فلهم 
والأكادمييني  املت�ضوفني  منهم  ترى  املختلفة  الدينية  توّجهاتهم 
واملتعلمني وهذا ب�ضبب جتان�ضهم مع امل�ضلمني وتنّوعهم، وهذا التنّوع 
موجود لدى امل�ضلمني اأنف�ضهم الذين هم يف اأوربا وهي اإ�ضكالية نعمل 
كم�ضلم  يعي�س  كي  للم�ضلم  �ضورة  اإعطاء  خالل  من  تغيريها  على 

و�ضط الثقافات الأوربية املختلفة.
الروضة الحسينية:  بو�سفكم م�ساعد� ملنظمة �ملوؤمتر 
يف  و�ملوؤ�س�سات  �ملنّظمات  هذه  دور  ما  �لأورب��ي  �لإ�سالمي 

ق�سايا �لدعوة و�لتبلي �لإ�سالمي يف �أوربا؟
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�لإعالم �لغربي 
يف كثري من 

�لأحيان يحاول 
ت�سويه �سورة 

�لإ�سالم بحجة 
�لإثارة و�لتي 

ي�ستغلها �لكثري 
من �أ�سحاب 
�لعن�سرية 

ملهاجمة �لإ�سالم 

عدلي أبو حجر: عندما اأن�ضئت هذه املنظمات اأريد منها عدة 
الإ�ضالمية  للموؤمترات  هي  املنظمات  هذه  تكون  اأن  اأولها  اأه��داف 
اأي املمثل ال�ضرعي للم�ضلمني يف كل اأوربا واأن تدافع عن حقوقهم 
الإن�ضانية وتطالب بحقوقهم مع املجتمعات الأوربية وان تدافع عن 
الأخر  واجلانب  الأط��راف،  من  للعديد  عر�ضة  هو  الذي  الإ�ضالم 
هو اأن نعمل على م�ضاعدة وحت�ضني اأحوال امل�ضلمني ب�ضكل اأو باآخر 
املتعلقة بو�ضع املراأة وال�ضباب والآ�ضرة الالجئة اجلديدة لن عدد 
الأ�ضر امل�ضلمة املوجودة يف اأوربا تقدر ب�)55( مليون م�ضلم، وهم 

من م�ضوؤولية املنظمة ذات التمويل الذاتي غري حكومي. 
و�لدعوّية  �لتبليغّية  �لرب�مج  الحسينية:   الروضة 
�لتي تقام يف �ملنظمة �أو غريها من �ملر�كز ما طبيعتها ؟ 

وهل لقت �إقبال و��ستجابة من قبل �ملجتمع �لأوربي؟
عدلي أبو حجر: هناك موؤمترات تعقد داخل موؤ�ض�ضات احتاد 
الربملان الأوربي يقدم الإ�ضالم من خاللها عرب حوار مع ال�ضيا�ضيني 
الغربيني، وهناك موؤمترات �ضيا�ضية جتمع امل�ضلمني ال�ضيا�ضيني حتى 
تعطيهم �ضورة وا�ضحة يف كيفية الدفاع عن امل�ضلمني وحقوقهم يف 
اأوربا، كما ولدينا املجل�س الأوربي لالأئمة واملر�ضدات الدينيات والذي 
عقدت له ثالثة موؤمترات يف فيينا بالتعاون مع احلكومة النم�ضاوية 
لتح�ضني اأداء الإمام الذي يعد عن�ضرا اأ�ضا�ضيا وله دور يف اإعطاء 
لالإ�ضالم  ت�ضيء  التي  الفتاوى  عن  والبتعاد  ال�ضحيحة  املعلومة 

وامل�ضلمني بح�ضن النّية اأو غري ذلك.
�لتي  و�لتحديات  �ملعّوقات  ما  الحسينية:   الروضة 
تو�جه �لعمل �لتبليغي يف �أوربا لكون �ملجتمع خمتلفا يف 
�لثقافات و�لتقاليد، وكيف تقّيمون �لدخول لدين �هلل يف 

�أوربا؟
عدلي أبو حجر:  اأهم ثالث عقبات هي ال�ضورة غري اجليدة 
التي تاأتينا من بع�س الطوائف الإ�ضالمية واملتعّلقة بالقتل والإرهاب 
وهي ذات تاأثري وا�ضح وبالغ، وهناك بع�س امل�ضلمني الذي يحملون 
ا�ضم الإ�ضالم وميار�ضون ال�ضلوكيات اخلارجة عنه كالقتل وال�ضرقة 
الغربي يف كثري من الأحيان  واملخدرات وغريها، وكذلك الإعالم 
يحاول ت�ضويه �ضورة الإ�ضالم بحجة الإثارة والتي ي�ضتغلها الكثري من 
اأ�ضحاب العن�ضرية ملهاجمة الإ�ضالم، والذي نعمل على مواجهته من 
خالل تربية اأبناء امل�ضلمني والتوا�ضل مع العامل الإ�ضالمي لتح�ضني 
�ضورة الإ�ضالم حتت قول )اتقوا اهلل يف دين اهلل( وهذا كّله من 

خالل الن�ضاط الإ�ضالمي والذي هو يف تقدم م�ضتمر.
 كما ولدينا الكثري من املوؤرخني والأكادمييني الذين دخلوا الدين 
الإ�ضالمي من خالل ن�ضاطات تقام وب�ضكل م�ضتمر ومنهم الفيل�ضوف 
والكاتب ال�ضويدي)هوكن لر�ضن( الذي ح�ضر دورة عن الإ�ضالم 
موعد  وان  مميت  مبر�س  م�ضابًا  وك��ان  بامل�ضلمني  التحق  وبعدها 
وفاته كان قريبا فقد التزم الإ�ضالم حينها وقراأ القراآن وهو حي الآن 
بف�ضل القراآن الذي هو �ضفاء لل�ضدور، وهناك الكثري من امللتحقني 
متقدمة  واأكادميية  واقت�ضادية  �ضيا�ضية  بالإ�ضالم وهم يف مراكز 
ولكنهم ل يظهرون الإ�ضالم علناً  ويقومون بخدمة الإ�ضالم حتى 

يومنا هذا.
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الروضة الحسينية:  هل ��ستطعتم ��ستثمار عالقتكم 
بامل�سلمني �جلدد كونهم يف مر�كز متقّدمة مل�ساعدتكم يف 

تفعيل �لوجود يف �لقارة �لأوربية؟
عدلي أبو حجر:   بالرغم من كون امل�ضلمني اأمام ماكينة من 
الإعالم املعادي واللوبي ال�ضيا�ضي املعادي اأي�ضا الذي تقف وراءه 
و�ضائل اإعالم كثرية واإمكانات مالية كبرية اإل اأنك جتد الإ�ضالم 
يتقّدم وهذا ب�ضبب اإن امل�ضلمني اجلدد من الأكادميني وال�ضيا�ضيني 
واملفكرين يتعاملون معهم بالأ�ضلوب املو�ضوعي لكي ي�ضتطيعوا اأن 

يقدموا خدماتهم وب�ضكل اأو�ضع واأكرث �ضمولية وا�ضتمرارية.
ي�ضّده و�ضوح اجلانب الفكري يف  اأن الإن�ضان املثقف الأورب��ي  كما 
الإ�ضالم، اأما املفكرون والفال�ضفة فان احلوار معهم هو اأهم �ضيء 
اجلديد  الإ�ضالم  مفهوم  نقّدم  فعندما  معهم،  فيه  التعامل  يتم 
الإن�ضانية  لنا يف  اأخ��وة  اإنكم  بقولنا  امل�ضلمني  لغري  نطرحه  ال��ذي 
وللم�ضيحيني اأخوة يف الإ�ضالم والإميان على عك�س املفهوم ال�ضائد، 
وهذا مبداأ اإن�ضاين وقراآين يتناق�س مع ما يطرحه املت�ضددون الذي 
يحاولون اأن ي�ضنعوا الفرقة يف �ضفوف امل�ضلمني ذاتهم واملجتمعات 
تاأثري  حمل  هي  الجتماعية  فالناحية  النا�س  عامة  اأم��ا  الغربية، 
فيهم لدرجة ان البع�س من عوام النا�س يتاأثر بالنظام الجتماعي 
واحلياة الأ�ضرية، واأن عملية الرتابط الأ�ضري املوجودة يف الإ�ضالم 

هي البديل ملا لديهم من تفكك اأ�ضري وهو موؤثر جدًا.
�حلقوق  من  �مل���ر�أة  ة  ح�سّ ما  الحسينية:   الروضة 
كونها  �لأورب��ي��ون  لها  ينظر  وكيف  �أورب��ا  يف  �لإ�سالمية 

�مر�أة م�سلمة يف جمتمع �أوربي؟
عدلي أبو حجر:    هناك م�ضاواة �ضبه كاملة يف املجتمع الغربي 

وتقاليد  ع��ادات  هناك  ولكن  م��وج��ودة  ولكنها  نظرية  كانت  وان 
ومنها  لالإ�ضالم  ت�ضيء  باملراأة  متعلقة  املهاجرين وهي  انتقلت مع 
م�ضاألة �ضرب املراأة، وعدم ال�ضماح لها بالتعليم ولبا�ضها الذي هو 
حمل نقا�س وا�ضع الن، اإذ نحاول اأن نفّرق لهم بني العادة والعبادة 
فالحت�ضام لدينا هو عبادة و�ضروري �ضواء كان للرجل اأو للمراأة، 

اأما الربقع فهو ل يعدو اأن يكون �ضمن عادة لي�س اإل. 
�حلجاب  م�ساألة  تثار  ما  غالبًا  الحسينية:   الروضة 
�لعربية و�لغربية وقد �سدرت  من قبل و�سائل �لإعالم 
قو�نني حتظر �حلجاب يف كثري من �لبلد�ن �أمثال فرن�سا 

و��سبانيا فمن يقف ور�ءها؟ 
عدلي أبو حجر:  هناك فرق بني احلجاب ال�ضرعي والنقاب، 
اأن احلجاب ال�ضرعي م�ضموح به يف كل البلدان الأوربية �ضواء يف 
املدار�س اأو املوؤ�ض�ضات ومنها فرن�ضا التي عملت على منعه مدة قليلة 
وهي مدة النتخابات الفرن�ضية، ولدينا ع�ضو يف الربملان الدامنركي 
وهي ال�ضيدة )اأ�ضماء عبد احلميد( ومتار�س عملها بحجابها، ولكن 
نحن ب�ضدد منع ت�ضويه �ضورة امل�ضلمني كما نعمل على عدم امل�ضا�س 
الأحزاب  هم يف  الذين  الإ�ضالم  اأع��داء  قبل  الإ�ضالم من  بثوابت 
العن�ضرية، لأن الثوابت الإ�ضالمية ل يجب امل�ضا�س بها وهذا بح�ضب 
الدينية  الأقلّيات  وقانون  عامة  الأوربية  والقوانني  الإن�ضان  حقوق 
والعرقية والتي هي مكفولة د�ضتوريًا وقانونيًا واإنه باإمكان كل امراأة 
تدخل  اأن  وباإمكانها  عملها  متار�س  اأن  ال�ضرعي  احلجاب  ترتدي 

الربملان وت�ضبح م�ضوؤولة رفيعة امل�ضتوى.
لالإ�سالم  �لغربية  �لنظرة  وفق  الحسينية:  الروضة 
كيف  و�سفكم  بح�سب  �لعن�سريني  وبوجود  و�حلجاب 
�لتخلف  مثل  ل��الإ���س��الم  ك��ث��رية  �ت��ه��ام��ات  م��ع  تعاملتم 

و�لرجعية وماذ� حققتم؟ 
عدلي أبو حجر:  اإن ما قدمناه من عالج لهكذا اتهامات هي 
مع  بيننا  فيما  اندماجنا  خ��الل  من  ووا�ضحة  را�ضخة  عالجات 
ال�ضيا�ضيني  وم��ع  العاملة  ب��الأح��زاب  وجودنا  ب�ضبب  ال�ضويديني، 
لن من ي�ضنع القرارات والقوانني يف الغرب هي اأحزاب وبرامج 
امل�ضلم  وتعامل  ال�ضيا�ضيني  مع  العالقة  خ��الل  من  وان��ه  وب��رمل��ان، 
اأن نتغري لالأف�ضل وهذا على خالف الأحزاب  اليجابي ا�ضتطعنا 
العن�ضرية التي حتاول اأن تبث القلق والذعر، وهو ما عملنا على 
منعه وملرات عديدة، اأما يف الدمنارك فان العالج لديهم هو عرب 

املظاهرات التي قلياًل ما يتحقق من خاللها الأمر املطلوب.
لالإ�سالم  �لأوربيون  ينظر  كيف  الحسينية:  الروضة 

�ليوم؟ 
عدلي أبو حجر:  الإ�ضالم رغم ال�ضبهات الكثرية والعداء يتقدم، 
وامل�ضلمون اجلدد والأ�ضدقاء من غري امل�ضلمني ين�ضحوننا كثريًا يف 
اأن نبتعد عن ال�ضعارات الإ�ضالمية لأن ال�ضعارات اأ�ضبحت مو�ضع 
ا�ضتغالل من قبل املتطّرفني، فعمدنا اىل اّتباع اجلوهر الأ�ضا�ضي 
للدين الإ�ضالمي لتقدمي اخلري املن�ضود لالإ�ضالم للكل بدون تفرقة، 
امل�ضلمني  قبل  �ضاهدوه من  ما  وهو  وال�ضالم،  املحبة  الإ�ضالم  لأن 

العقالء وهم الأغلبية �ضواء داخل اأو خارج اأوربا.

لدينا �ملجل�ص 
�لأوربي لالأئمة 

و�ملر�سد�ت 
�لدينيات و�لذي 
عقدت له ثالثة 

موؤمتر�ت يف 
فيينا بالتعاون 

مع �حلكومة 
�لنم�ساوية 

لتح�سني �أد�ء 
�لإمام �لذي يعد 

عن�سر� �أ�سا�سيا 
وله دور يف 

�إعطاء �ملعلومة 
�ل�سحيحة 

و�لبتعاد عن 
�لفتاوى �لتي 

ت�سيء لالإ�سالم 
و�مل�سلمني بح�سن 
�لنّية �أو غري ذلك
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ت�ضّجع �ضبكة هجر الثقافية روادها على اللتزام بالنهج الأكادميي يف الكتابة، بالإ�ضارة 
واللتزام  ومفهومة،  وا�ضحة  بطريقة  الكتابة  على  واحلر�س  اأمكن،  اإن  املراجع  اإىل 

باحلقائق دائمًا، مع احلر�س على تقدمي الأفكار واملقرتحات العامة النافعة للجميع.
وما ين�ضر يف �ضبكة هجر الثقافية ل ميثل الراأي الر�ضمي لل�ضبكة ومالكها املادي، بل 
هي اآراء للكتاب وهم يتحملون تبعة اآرائهم، وتقع عليهم وحدهم م�ضوؤولية الدفاع عن 

اأفكارهم وكلماتهم.
كما اأن ال�ضبكة غري م�ضوؤولة عن اأية اآثار تنتج جراء ال�ضتفادة من اأية معلومات اأو فتوى 

غري �ضحيحة اأو حكم فقهي خاط يكتبها الأع�ضاء.

وقد اأ�ض�س هذه ال�ضبكة ال�ضيد مو�ضى العلي مع جمموعة من ال�ضيعة املوالني ثم بعد فرتة 
تركها يف عهدة الأخ ال�ضيف وجمموعة اأخرى اأكملت امل�ضرية نحو 10 اأعوام تقريبا.

والعراق  لبنان  والأقطار من  البلدان  العلم من جميع  العديد من طلبة  وي�ضارك فيها 
وايران وال�ضعودية بع�ضهم يكتب با�ضمه ال�ضريح واأغلبهم باأ�ضماء م�ضتعارة، وبع�ضهم 

تعّر�َس للتهديد بالقتل من قبل الوهابية ب�ضبب نقا�ضاته مع املخالفني يف �ضبكة هجر.
واجلدير بالذكر اأن �ضبكة هجر تتعر�س للحجب �ضهريا يف ال�ضعودية، ففي �ضنة واحدة 
جرى تغيري روابط ال�ضبكة لأكرث من 20 مرة، ب�ضبب اأحكام احلجب التع�ضفية املمار�ضة 

�ضد اأية اأفكار تخالف اأفكار ال�ضلفية والوهابية املت�ضددة واملتطرفة.

h t t p : / / h a j a r y a . d y n d n s . o r gh t t p : / / h a j a r y a . d y n d n s . o r g

�سبكة هجر 
�لهوية و�لتوّجه و�لهدف 

ومنها  �لطاقات  جميع  ت�ستقبل  �للغة  عربية  و�لتوّجه،  �ملنهج  �إ�سالمية  �لثقافية" �سبكة  هجر  "�سبكة 
�لطاقات �لعربية و�لإ�سالمية ختلف �لتوّجهات �لدينية و�ملذهبية، وهي ذ�ت �أهد�ف ثقافية و�جتماعية 

و�أدبية بعيدة عن �ل�سر�عات �لطائفية.

من متطلبات بناء املجتمع هو تعدد الآراء والأفكار وطرح ما هو مفيد من اجل الُرقي 
وال�ضعي لطرح املوا�ضيع الهادفة التي ي�ضتفيد منها اجلميع.

وتربز �ضبكة )منتديات املنطقة ال�ضرقية( التي لي�س لها اأي توجهات �ضيا�ضية واإمنا 
اأهل  واله و�ضرية  الر�ضول �ضلى اهلل عليه  �ضّنة  تعتمد على ما جاء يف  دينية حم�ضة 

البيت عليهم ال�ضالم والتعاليم واملبادئ التي جاءوا بها.
كما اإن منتديات املنطقة ال�ضرقية تعترب كمنظمات جمتمعية غري ربحية هدفها اإعالء 
كملة الإ�ضالم باحلكمة واملوعظة احل�ضنة دون اللجوء للغة العنف والإكراه والتطرف 

والت�ضدد التي يترباأ منها الإ�ضالم كليًا..

من  ولزالت  الكثري  وقدمت  للجميع  ومفتوحة  عامة  هي  ال�ضرقية  ملنطقة  ومنتديات 
عليهم  البيت  اأهل  اأئمة  ملنا�ضبات  واإحياء  واإ�ضالمية  ثقافية  ونقا�ضات  لأخبار  ن�ضر 
ال�ضالم، وحوارات فكرية وعقائدية بني جميع الأطياف والتوجهات �ضواء كانت �ضيعية 

اأو غريها..
وبالن�ضبة لالأق�ضام الإ�ضالمية فهي تدار من قبل بع�س املخت�ضني ومن جهود �ضخ�ضية 

لبع�س الأخوة املوؤمنني. 
اأما بخ�ضو�س ال�ضخ�ضيات وا�ضت�ضافتها فغالبا ما تكون ال�ضخ�ضيات تهتم باملنطقة 
ب�ضكل عام، وحتاول ال�ضبكة يف اختيارها اأن ت�ضهم يف خدمة امل�ضرتكني ب�ضكل خا�س.
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�سبكة منتديات  
�ملنطقة �ل�سرقية بال�سعودية 
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كان الإ�ضالم قد ولد يف رحم قوانني اجلزيرة العربية التي 
كانت فيها املراأة اأدنى حّقا من الدابة التي ميتطونها واأحّط 
اأن يئد الرجل ابنته وفلذة كبده  قدرا، وكان من ال�ضجاعة 
فجاء  القبلي،  العرف  مع  متا�ضيا  اأظفارها  نعومة  يف  وهي 
نور الإ�ضالم ليميط اللثام عن كل ما ل ميت اإىل الإن�ضانية 
والفطرة ال�ضليمة التي فطر اهلل النا�س عليها والتي اجتهدت 
الأهواء يف تغيريها، ليمنح املراأة اأعلى قيمة ومكانة يف تكوينها 
الجتماعي والنف�ضي، ولكن توايل ال�ضلطات واحلكومات بعد 
ع�ضر اخلالفة ومن ثم الحتاللت املتكررة التي ا�ضتبعدت 
ال�ضلطة الدينية ب�ضّقيها الت�ضريعي والتنفيذي، مما اأدى اإىل 
الدين  تغريب  اإىل  وامل��ايل  ال�ضيا�ضي  النفوذ  اأ�ضحاب  تفرد 
فنالت  م�ضاحلها،  مع  يتواءم  مبا  جديد  من  )الإن�ضاين( 
املراأة القدر الأعظم من اجلور والتهمي�س وغمط احلقوق، 
ليعود ع�ضر واأد البنات من جديد ولكن ب�ضورة اأكرث ب�ضاعة 
من �ضابقتها التي كانت تق�ضي بب�ضع دقائق لتتولها رحمة 
اهلل، واأد البنات يف ع�ضرنا هذا زنزانة بحكم موؤبد لن�ضاء 
ترفع  بيننا..بال ق�ضبان ول حتى قيود مل  يع�ضن  �ضجينات 
قيدهن   ..وي�ضج ليحاكمن  يذننب  ومل  ق�ضيه  حّقهن  يف 

الزمان..و�ضجنتهن الظروف والأعراف، فَمنمْ ُهن؟  
اأوًل: املُكَرهات.. الإكراه على الزواج ا�ضتباحة لأكرث احلقوق 

جموع غفرية من الن�ضاء يفوق عددهّن اأكرث اجليو�س  يقفن 
يف �ضاحة عر�ضات القيامة يحملن �ضكواهن باأنهن ا�ضتلنب 
حقهن يف اختيار الزوج اأو اأكرهن على الزواج من رجال ل 
ينا�ضبونهن ول ميّتون لذواتهن باأية �ضلة، قادهن )املالك( 
ويل الأمر ب�ضل�ضلة طولها ما تبقى من العمر متخّطيا ومتنا�ضيا 
اأهم ما ا�ضرتط اخلالق العظيم بقوله تعاىل:)َوِمنمْ اآََياِتِه اأَنمْ 
ًة  َنُكممْ َمَودَّ َها َوَجَعَل َبيمْ َليمْ ُكُنوا اإِ َواًجا ِلَت�ضمْ زمْ ُف�ِضُكممْ اأَ َخَلَق َلُكممْ ِمنمْ اأَنمْ

ُروَن( )الروم: 21(. ٍم َيَتَفكَّ َمًة اإِنَّ يِف َذِلَك َلآََياٍت ِلَقومْ َوَرحمْ
يف كل يوم تزّف الع�ضرات من الن�ضاء على غري رغبتهن بل 
املوازين  عن  تخرج  حجج  حتت  اأمورهن  اأولياء  رغبة  وفق 
ال�ضرعية والإن�ضانية لتحقيق ماآرب لي�س للمراأة بها من ناقة 
اأو جمل متجاوزين بذلك ال�ضروط املذكورة يف الآية الكرمية 
املتمّثلة بال�ضكن وهنا يعني هدوء النف�س والطماأنينة واملودة 

والرحمة، وتاأتي ب�ضور �ضتى ولكنها على الغالب:
1- يتم تزويجها لرجل يكربها �ضّنًا بكثري لأنه ميتلك ثروة 

تغني اأهلها وتفقر حالها.

2- جترب على الزواج من الأقارب ) اأبناء العمومة اأو اخلوؤولة( 
لأ�ضباب ع�ضائرية اأو مادية اأي�ضا.

3- اأن يكون عدد البنات يف البيت كثريا مما يدفع الويل لن 
يدفعها لأول طارق على الباب كائنا من يكون، املهم اأن يزيح 

الهّم والغّم من اأمامه.
4- لرفع العبء عن كاهل العائلة يف امل�ضاريف والتكاليف، 

�ضيما اإذا كانت العائلة �ضعيفة املورد.
موانع  هي  اخليالية  ال��زواج  تكاليف  امل�ضتباحات..   ثانيا: 

طبيعية له
ظهرت يف ال�ضنوات الأخرية بدع جديدة ودخيلة على الدين 
املهور  وغ��الء  الإ�ضافية  ال���زواج  تكاليف  وه��ي  الإ�ضالمي 
اإىل  ال�ضباب  من  بالكثري  تدفع  التي  التعجيزية  وال�ضروط 
العزوف عن ال��زواج مما يقابله �ضعب من الن�ضاء العوان�س 
وحرمانهن من اإك�ضري احلياة يف بناء اأ�ضرة واإ�ضباع اإح�ضا�ضها 
اإننا ا�ضتعر�ضنا ما مل يكن يف تعاليم الدين  بالأمومة، فلو 
الإ�ضالمي احلنيف لوجدنا الكثري من الأ�ضاليب واملطاليب 
غري املربرة والتي تتعار�س مع ال�ضنة النبوية املطهرة و�ضري 

الأئمة �ضالم اهلل عليهم لوجدنا:

ملا جاء �لإ�سالم بنظام �إن�ساين يتكافل فيه �أفر�د �ملجتمع 
يف تق�سيم �لأدو�ر ، حظيت �لأنثى يز�ت وحقوق اوزت 
يف بع�ص �لأحيان حقوق �لذكر ومتتعت ا مل حت�سل عليه 
من  قدر  باأكرب  �لت�ساوي  حّق  و�أهمها  عديدة  قرون  منذ 

�حلقوق و�لو�جبات

•الدكتورة حنان العبيدي
جامعة بغداد – مركز الدرا�ضات الرتبوية والأبحاث النف�ضية

ملا جاء �لإ�سالم بنظام �إن�ساين يتكافل فيه �أفر�د �ملجتمع 
يف تق�سيم �لأدو�ر ، حظيت �لأنثى يز�ت وحقوق اوزت 
يف بع�ص �لأحيان حقوق �لذكر ومتتعت ا مل حت�سل عليه 

كفى و�أد� للبنات 

62 ربيع الأول  1432ه�



1- ارتفاع مبلغ املهر املتقّدم واملتاأّخر ب�ضكل يعجز عنه حتى 
من اأم�ضى عمره يكّد ويكدح ليل نهار ليجني كلفته، متنا�ضني 
اإن ال�ضباب الذي يقدم على الزواج هو يف اأول خطواته لبناء 
الأ�ضرة وينبغي التعاون معه ولي�س اإثقال كاهله واإنهاكه مبا ل 
يطيق ، وو�ضلت املبالغة حّد اإن املهر اأ�ضبح يعادل ثمن منزل 

حديث.
2- املبالغة مبظاهر الحتفال وبكلف مالية ت�ضل اأحيانا اإىل 
اأكرث من مبلغ جتهيز املنزل اجلديد، تبداأ باملالب�س العالية 
الثمن ومن ثم احلفالت الأربع )العقد .. احلنة .. الزفاف 
.. اليوم ال�ضابع( التي تبذخ فيها الأموال الطائلة حتى ي�ضبح 
كل من اأهل العري�ضني من اإخوان ال�ضياطني لكرثة التبذير 
ِريَن  َُبذِّ يف املال والزاد وهذا ما يرد يف قوله تعاىل: )اإِنَّ املمْ
ِه َكُفوًرا( �ضدق  َطاُن ِلَربِّ يمْ َياِطنِي َوَكاَن ال�ضَّ َواَن ال�ضَّ َكاُنوا اإِخمْ

اهلل العلي العظيم .
اأعظم النكاح بركة  وقال �ضلى اهلل عليه واآل��ه و�ضلم: )اإن 

اأي�ضُره موؤنًة( فاأين نحن من كالم اهلل ور�ضوله؟.
3- يف بع�س الأحيان يتم ال�ضتحواذ على جزء من مبلغ املهر 
اأو كّله من قبل ويل الأمر )الأب اأو الأخ( كثمن لبنتهم وعلى 
املتقدم اأن يجّهزها كيف ما كان مما يدفع ال�ضاب اإىل رف�س 

الزواج من ابنتهم.
وك��ّل ه��ذا يتم يف الكثري من احل��الت خ��ارج رغبة البنت 
وبت�ضرف مطلق من ذويها مما يدفع الكثري من ال�ضباب اإىل 
العزوف عن بناتهم لتبقى هي حتت �ضوط العنو�ضة الدائمة، 
التما�ضي مع رغباتهم فاإنها  اإىل  ال�ضاب  اإذا ا�ضطر  وفيما 
�ضتدفع الثمن م�ضتقبال يف �ضوء العالقة بينها وبني زوجها 

واأهله. 
�لبد�ئل.. �لزوج �لتباديل حمنة �لزيجتني

تقدم بع�س العوائل على تزويج بناتها مبا ميكن اأن نطلق 
عليه بالزواج التباديل وهو اأن )يتزوج اخو العرو�س من اأخت 

العري�س( وذلك لأ�ضباب ميكن اأن نعدها:
1- اإط��ف��اء م��ه��ور اح��ده��م��ا ل��الآخ��ر وت��دب��ري الأم����ر بينهم 

بالت�ضوية.
2- املحافظة على ثروات العوائل ذات اخلزائن العمالقة من 

اأن يذهب الإرث لأنا�س اأدنى منهم يف الدخل.
اأو  العمومة  نف�س  من  العائلي  التنا�ضل  على  3- احلفاظ 

الع�ضرية كي ل يدخل بينهم غريب.
والإ�ضالم  الدين  اإىل  متت  ل  الأ�ضاليب  ه��ذه  كل    

والعالقات الإن�ضانية ب�ضلة �ضيما اإذا كانت على 
الأربعة، وكثريا ما  املتزوجني  غري رغبة احد 

توؤدي اإىل م�ضكالت م�ضتدمية، فما 
اإن ح�ضل خالف يف البيت الأول 
حتى ان�ضحب على البيت الثاين 

وعلى املراأة اأن تدفع ثمن ذلك دون ذنب تقرتفه، 
ف�ضال عن الغرية التي حت�ضل بني الثنني يف 

كل م�ضامني احلياة الأ�ضرية.
�ملنهّيات.. �لنهوة عقوبة �سجن مدى �حلياة 

�ضاد العرف الع�ضائري وما يزال يف الكثري من املناطق يف 
خارج  من  ال�ضباب  احد  يتقدم  عندما  انه  املعمورة  اأنحاء 
ذلك  دون  العم حائال  اب��ن  يقف  ابنتهم  الأق���ارب خلطبة 
وكاأن البنت ملك اأو عقار ل يحّق لغريه اأن ميتلكه اأو ي�ضكنه، 
وامل�ضكلة الكربى انه ل يتزوجها واإمنا يبقيها وقفا للم�ضاومة 
فمن يدفع له اأكرث هو الذي يفوز ويف حالت هي الأكرث كارثية 
انه ل يوافق على زواجها اأبدا يف حني يتزوج هو ويخلف اأبناء 
وتبقى هي تق�ضي عقوبة احلجر البيتي بال اأي ذنب اقرتفته 
�ضوى اأنها تخ�ضع لعرف ع�ضائري يخالف كل قوانني الأر�س 

وال�ضماء.
�لِهبات..  )وهَب �لأمري ما ل ميلك(

مل تقت�ضر ملكية البنات يف بيوت ينبغي اأن حتفظ كرامتهن 
وت�ضعى اإىل حمايتهن من المتهان والحتقار بل و�ضل الأمر 
اإهداوؤها اإىل  اأو دابة يتم  اأثاث  اإىل الت�ضرف بهن كقطعة 
اأو �ضخ�ضية  اأو �ضيف من ع�ضرية ذات جاه  �ضديق عزيز 
ب�ضبب  تتم  التي  �ضوءا  الهبات  واأك��رث  اجتماعيا،  مرموقة 
�ضفقة جتارية خا�ضرة من قبل اأولياء اأمرها كبديل تعوي�ضي، 
مما يجعلها اأقّل قيمة من اجلارية اململوكة، دون التفكري يف 
و�ضعها النف�ضي والجتماعي واأ�ضلوب التعامل امل�ضتقبلي الذي 

�ضتعاين منه.
�ملر�أة �لدّية

يف كل ما تقدم وجدنا اإن املراأة م�ضلوبة الإرادة وم�ضتباحة 
احلق ويتم الت�ضرف بها كيفما ي�ضاء املالك )ويل الأمر( 

اأكرث احل��الت �ضوءا  ولكن 
هي التي يتم منحها 

جلرمية  ك���دي���ة 
اقرتفها  ق��ت��ل 
املقّربني  اأح���د 
م����ن اإخ���وت���ه���ا 

اأب��ن��اء  اأو 

عمومتها لينعم هو باحلياة وهي بال�ضجن مع الأ�ضغال ال�ضاقة 
نيابة عنه يف اأ�ضرة تنظر اإليها وتتعامل معها كقاتلة لقتيلهم، 
اأية جرائم ارتكبتها الأجيال وما تزال بحق املخلوقة الوديعة 
التعاليم  ك��ّل  وف��ق  على  للحياة طعم؟  ك��ان  ملا  لولها  التي 

ال�ضماوّية والإن�ضانية مّت �ضّن مثل هذه الأحكام؟
بعد هذا العر�س املوجز لتاريخ طويل من الظالمات العديدة 
والتي ل جمال لذكرها هنا نود اأن ن�ضري اإىل اأن كل خطاأ لبد 
اأن ينتج عنه خطاأ ي�ضاويه يف املقدار ويعاك�ضه يف الجتاه، 
وذلك من خالل ردود الأفعال التي ح�ضلت لدى الكثري ممن 
نوجز   ، ال�ضتباحة  اأو  ال�ضغوط  هذه  من  لواحدة  تعر�ضن 

بع�ضها فيما ياأتي:
ع��دد كبري من  لإع��را���س  وذل��ك  العنو�ضة  ن�ضبة  1- ارتفاع 

ال�ضباب عن الزواج ب�ضبب ارتفاع املهور وتكاليف الزواج.
ُاكرهن  الالئي  الن�ضاء  قبل  من  الطالق  ن�ضب  2- ارتفاع 
على الزواج حتت اأية ذريعة من الذرائع ما ي�ضبب م�ضكالت 

اجتماعية كبرية لها ولأهلها واأبنائها.
3- قد حت�ضل خيانات زوجية يف حالة الإكراه مع التفاوت يف 

العمر اأو الأقارب اأو غري ذلك.
كّل  اآج��ال ومن  اأم  البنات عاجال  اإ�ضابة  اإىل  ي��وؤدي  4- قد 
اإىل  بها  ت��وؤدي  معقدة  نف�ضية  باأمرا�س  املتقّدمة  احل��الت 

كوارث اإن�ضانية توؤثر على املحيطني بها.
5- يف كثري من احلالت تنزع الن�ضاء املُكرهة اإىل العدوانية 
يف تعاملها مع زوجها واأبنائها كرد فعل ل�ضعورها بغمط احلق 

اأو النتقام.
وهنالك العديد من النتائج ال�ضلبّية التي ت�ضيق به �ضفحتنا 
ول ميكن ح�ضرها تفرزها الأ�ضاليب اخلاطئة يف التعامل مع 
املراأة يف �ضتى امليادين والظروف ينبغي النتباه اإليها وح�ضاب 
نتائجها، مع مراعاة اجلانب ال�ضرعي يف �ضلوكنا الإن�ضاين 

لأن ديننا احلنيف دين معامالت مثلما هو دين عبادات.  
لذا مل يرتك ال�ضارع الديني احلياة للعبث بل اأخذ على الرغم 
مما عانته  ال�ضلطة الدينية من ا�ضتبعاد من قبل ال�ضيا�ضات 
املتتابعة اإل فيما يتفق وم�ضاحلها يف اإغواء ال�ضعوب لغر�س 
الن�س  يف  امل�ضتمكنة  ال��ق��درة  لكن  بقائها،  على  احلفاظ 
القراآين وال�ضّنة النبوية املطّهرة بقيت حمافظة على حكمها 

ال�ضرعي يف قيادة احلياة الإن�ضانية.
لذا وانطالقا مما تقدم ن�ضرتعي عناية املوؤ�ض�ضات الدينية 
واملدنية وال�ضيا�ضية اإىل حتقيق احلياة احلرة الكرمية 
�َضّن  يف  الأج��ي��ال  م�ضانع  يعددن  الالئي  لن�ضائنا 
قوانني ت�ضريعية متنع مثل هذه املمار�ضات م�ضتقبال 
والعدالة  احلياة  يف  ال�ضتقرار  لتحقيق 
الجتماعية التي جاء بها الإ�ضالم 
احل��ن��ي��ف ل��ي��خ��رج ال��ب�����ض��ري��ة من 

الظلمات اإىل النور. 
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بني �لعلم ولأدب 
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احل����������������اّج ي�����و������ض�����ف ب����وع����ل����ي 

فت ر م�ن �س
   طالب عبا�س  فيه �حلطيم وزم�زم •

   أ�سعى باخل�سوع ل�سّي�د� ت�ج�ه�اِت ل�قد ج وك�����ّل   ط�و�ص ب��ه  �أن���ارت 

   وزم�زم �حلطيم  فيه  فت  ر س� عرف�اِت وم�ن  ِم��ن��ى  ع���ّزً�  ب�ه  ون�ال�ت 

    أمانة� �لعتيق  للب�ي�ت  ه�و  �س�ف�اِت وَم�ن  ب��ك�����ّل  م��ع��ن��اه   وب�����اط��������ن

م��سّلمًا      وق�ف�ت �أن  ملّ��ا   ل�عت�ب�اِت ت�سّرف�ت� �أب�����و�ب�����ه  م��ن  وقّبلت 

من�تَه�باِت ر�أيت �سريحًا ي� �لعقل حائرً�   �لأل�ب�اب  ذي  و�أف��ك��اَر 

  وجهة كّل  م�ن   ل�زّو�ر� به   منفِج�ع�اِت حتي يب  لن� حننَي  ت�ح�ّن 

  سّدة� ك�ّل  يف   لغو� و  وه وف�اِة وتدعوه  وي�����وِم  ل�لدنيا  وت�رج�وه 

ورفعًة   وف�خ�رً�  ع��ّزً�   أدرك��ت� �لدرجاِت لقد  ع��ايِل   ب�اأج�ر وف�����ازت 

م   مناَله  ل�حجيج� ن�ال  م�ا  َح�َسناِت ف�و�هلِل  م  ِمع��ساَره �أدرك�����و�  ول 

�لثفناِت: وقال بها موىل �لورى عَلم �لهدى   ذو  �لنحل  �أم�ي�ر   ع�لي

قتلِه   بعد  قربه   ب�ط�و�ص باِت �َسم�ّيي  لغ�ر� ل�دى   ه��ارون �بن  ب�سّم 

  ذن�َب�ه يعدل  ك��ان  ل��و   ز�ره َثرى �لأر�ص و�لأمطار و�لقَطر�ِت فم�َن 

وحمِوها   �لذنوب  بغ�ف�ر�ن  ح�سناِت يفوز  وذ�   ، ف�����وز ذ�  وي�رج�ع 

  حمّمد �لزكّي  �لعلم  ب�اق�ر  باللهجاِت ك�ذ�  �ل�سدق  ذو  ف��سادق�هم 

ر�غدً�   �ل�خ�لد  جّنة  يف  دخله  رفاِت �سن لغ� �أف��خ��ر  ف�يها  وي��سك�ن 

بقوله   �لوف�ّي  و  وه �لر�سا،  ِع�د�ِةوقال  لَف  خ �لقوم   َكر وحا�سا 

  َله ج��ّن��ًة   س�م�ن� �إّن�����ي  �هلل  ع�ِت على  ِم��ن  �حل�سر  ي��وَم  ��وؤَم�����ن  وي

مزدِهر�ِتنعم.. جّنة �لفردو�ص منهم تاأ�ّس�ست   لد  خل�  ِجنان و�س�ارت 

قد يت�ضور البع�س باأن البون �ضا�ضعًا، والفا�ضلة وا�ضعة مابني العلم 
والأدب، اإذ اإن الأدب اإمنا يتو�ضل نا�ضية اخليال يف فعاليته الإبداعية، 
بينما العلم منطقته الواقع التجريبي والعملي يف التفكري واملمار�ضة، 
واإن هذا يتعامل مع العقل، بينما ذاك مع اخليال، وهنالك ل ريب 
اخليال،  متظهرات  ومابني  العقل،  نتاجات  مابني  حا�ضمة  فروقات 
والأدب  العلم  رغبة  ما،  اإن�ضان  يف  جتتمع  اأن  النادر  من  جند  لذا 
بنف�س القوة، ويت�ضاوى امليل اإليهما معًا، فالذي مييل اإىل الأدب يعّد 
�ضواه يتجه اإىل غايات مادية جافة، ل ت�ضتجيب للمعطيات اجلمالية 
باملران  ذوقهم  رّق  قد  فئة  الأدب،  مبريدي  يظن  بينما  الكامنة، 
بقوة  غريهم  على  ومتيزوا  باملطالعة،  تفكريهم  ولطف  واملمار�ضة، 

اخليال، و�ضفافية الروؤى، ودقة الفهم. 
اأما ذاك الذي ينهج نهجًا علميًا يف تعاطيه املعريف، فهو يرى يف الأدب 
ترف ذهني ل طائل من ورائه، بل وم�ضيعة للوقت الثمني، ويعتقد باأن 
الن�ضراف اإىل الأدب لي�س من دواعي العقل ال�ضليم، بيد اإننا ل يهمنا 
راأي �ضاذ تقول به فئة من النا�س، كون هذا الت�ضور يف حقيقة الأمر، 
ينطلق من قاعدة فهم خمتلة التوازن، وي�ضوبها الكثري من الت�ضوي�س 
وال�ضطراب، ودليلنا اهتمام الإمام جعفر ال�ضادق)عليه ال�ضالم( 
الذي كان يوليه للعلم والأدب معًا، فال للعلم عنده اأف�ضلية على الأدب، 
اأولوا العلم  اأف�ضلية على العلم، وكان من القالئل الذين  ول لالأدب 
والأدب اهتمامًا كبريًا، وا�ضتوى عندهم طالب العلم وطالب الأدب، 

وكان يقول)عليه ال�ضالم(:    لي�س اليتيم الذي قد مات والده  
                                                                اإن اليتيم يتيم العلم والأدب.

فيه:)اأن  يقول  له مثيل حيث  لي�س  تعريف فريد  وكان لالأدب عنده 
الأدب قد ل يكون علمًا، ولكن ل علم يخلو من اأدب(.

كما واإن لالإمام تعريف اآخر موؤداه:)اإن الأدب هو لبا�س العلم والفكر 
الذي يقربهما من فهم ال�ضامع والقارئ(، وهذا بدوره تعريف جامع 
اأي�ضًا لعالقة الأدب بالعلم، فهو)عليه ال�ضالم( بهذه الروؤيا  موجز 
الثاقبة، واملعرفة الوا�ضعة، قد و�ضع الأدب يف مو�ضعه احلقيقي، دون 
اأن ينتق�س من منزلة العلم ، كون العلم له قيمته، كما واإن لالأدب 
عند  قائمًا  مازال   � ال�ضديد  الأ�ضف  مع   � جدًل  ح�ضم  وبهذا  زينته، 
البع�س ، فلم ياأت اأحد قبله )عليه ال�ضالم( ول بعده بتعريف للعلم 

والأدب اأجمع واأوجز منه اإىل يومنا هذا.



�ل�سما  بها  �رتقيت  �أم  �إليك  هبطت 
ملكوته  يف  �ل��رح��م��ن  ب���ك  �أ����س���رى 
) يا خري من وط �حل�سى( لول ما 
بهجة  ف�سّجت  �ل��ب��اري  ب��ك  �أ���س��رى 
 بكائن  �ذ ول��ي�����ص  �ل��ل��ق��اء  ح���ان 
ربيعها  ف��اأن��ت  �ل��دن��ي��ا  ب��ك  ��ع��دت  س���

 • • •
ب���ن ع��ب��د �هلل و�ل��دن��ي��ا على   ��ع�� ب
  فهتل �خل��ط��وب   م�ستجر و�ل��ده��ر 
بجهلهم  �ل��زم��ان  كنف  يف  و�ل��ع��رب 
  اه��م ب���و�ف���ر رح���م���ة�� ح��ت��ى ت��غ�����سّ
�أيديهم  يف  �لأر������ص  َع��ن��ان  ول����وى 
وت���ف���ّج���رت ك���ل �ل��ع��ي��ون و�أزل���ف���ت 
�أرغمت  حيدر  وب�سيف  بامل�سطفى 
غمر�تها  يف  و�سال  �خلطوب  خا�ص 
ما  بعد  م��ن  �أ�سنامهم  على  وه���وى 
�لقرى  �أم  ��ت  �أل��ِب�����سَ ح��ي��در  بيمني 
 س��ل��ى �لإل�����ه ع��ل��ى �ل��ن��ب��ي حم��م��د���

ّلما س� ��ت  ���سّ ر  لأف����ال� ل��ك  م��ن  ي��ا 
�سما  ومن  ��سطفاه  من  فوق  و�سموت 
خ��ل��ق �لإل�����ه �خل��ل��ق م���ن ط���ني وم��ا 
ب��ق��دوم��ك �جل���ّن���ات حت�����س��ب �أّن����ا 
نا  �إذ�  �مل�����ل�����ح  �ل�������س���وق  ل��ك��ن��ه 
����ّر� ً علقما  م  ه��د�� �ل�����سّ ك���ان   ل���ول

 • • •
بالدما    ت�سَبح �ل�سيطان  من    ق��رن
و�لعمى  و�جل��ه��ال��ة  �ل�ساللة    ري��ح
رمى  �إذ�  د ِ  سَتب�مل� لقو�ص  م��رم��ى ً 
�ل�سّما  نحو  �أر�سهم  م��ن  بهم  ورق��ى 
مرغما مطيعًا  لهم  �ل��ّزم��ان  فجرى 
ما  ّتَنع   ل��ب��ا���س��ق��ات� �جل��ن��ان  ل��ه��م 
ترغما  �أن  قبلهم  م��ن  �أب����ت   َم�����ر ز
وه�ّسما  �ل��رج��ال  خ��ر�ط��ي��م  ورم���ى 
وحّطما  �لبغاة َ  �ل�سناديد  ���س��رع 
َنما َنم م �حلنيف  �لدين  من  و�سيا ً 
و�َسلما ب��ن��ي��ه  م���ن  �لأئ���م���ة  وع��ل��ى 

ت�����ض��ه��ُد  وامل����الئ����ك����ة  ي�������ض���ه���د  اهلل 
غ���م���ر ال���ب�������ض���ي���ط���ة ن��������وره وب�����ه�����اوؤه 
م���ل���ك���وت���ه  يف  اهلل  ع���ل���ي���ه  ����ض���ل���ى 
 رف���ع���ة لآدم  ك���ان���ت  م����ا   .. ل������وله 

ال���وج���ود حممُد  اأن���ث���ى يف  اب����ن  خ���ري 
واأ�������ض������اء م���ن���ه ال���ك���وك���ب امل���ت���وق���ُد 
����وؤدُد ف���ل���ه اجل����الل����ة وال���ع���ل���ى وال���������ضُ
ا�ضجدوا( للمالئكة  رب��ك  ق��ال   ( م��ذ 

عامر عزيز الأنبا ري
�ضعر:

يا خري من وط �حل�سى
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طائر �لقلب �لأخ�سر
• طالب عبا�س الظاهر

�سيدي..
يا مولي..

يا م�سك ختام م�سرية �لزمن..
باللحظة �لعاطرة.. 

و�أرق �سذ�ه.
يا حر�رة �لنب�ص بعروق �لكون. 

و�لدفء يف �أوج �سقيع برده.. 
و�أ�سمى ليات �لرحمة.

و�س الم �لأر�ص..
ولمة ما يف هذ� �لإن�سان.

و�متد�د�ت المته.. 
و��ستمر�رها.. 

وتفاقمها.
بالإ�سر�ق �لباهر.


�سيدي.. 

يا مولي..
.....آه..�آه�

و�آه من هذه �لآه.. 
فاإنها لفحة ل�سى.. 

تلهب ما يف �لروح.
وحد ن�سل جارح.. 

ميزق ح�سا�سة �لقلب..
ويدمي �سغافه.

و�أ�سى يور يف �لعني قذى..
وي يف �حللق �سجاه.

با�ستطالة  �آماد �جلور و�لطغيان..
و�حلنني �جلارف للخال�ص.


�سيدي..

يا مولي..
حتاَم يبقى �أ�سار �ملكان.. 

ي�������ك�������ّب�������ل 
حمبتنا..

ياأ�سرها.
متعا�سدً� مع قيود �جل�سد..

�لعظمية..
و�للحمية..

.......و
وتظل حبي�سة هذي �لأ�سو�ق �لأزلية..

 �لفارة �سوبك. 
و�ملنطلقة �إليك..  

لت�سيح يف رحاب ..
ع�سقها �ل�سرمدي.

ولكيال ميتد �إىل ما لنهاية..
 �أنني طائر �لقلب �لأخ�سر..  

وتوجعه خلف قف�ص �لأ�سالع.
 
�سيدي..

يا مولي..
فديتك بكل عزيز على هذ� �لقلب..

و�أثري على هذه �لروح..

بل بالقلب و�لروح معا..
......و

�إلَم �سيدي يبقى �لوقت..
و�أنت �ساحب �لزمن برمته؟
جمرد جلام ل�ستمر�ر �لذل.

و�جلوع.. 
و�لفاقة..

و�حلرمان فينا ؟
.. بل وطعنة غدر

يف خا�سرة تطّلعنا �ملنكوب. 
بغد لالإ�سر�ق ل حمالة قادم..

)بدولة كرمية تعّز بها �لإ�سالم و�أهله..
وتذّل بها �لنفاق و�أهله (.
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ي�������ك�������ّب�������ل 
حمبتنا..

ياأ�سرها.
متعا�سدً� مع قيود �جل�سد..

�لعظمية..
و�للحمية..

.......و
وتظل حبي�سة هذي �لأ�سو�ق �لأزلية..

 �لفارة �سوبك. 
و�ملنطلقة �إليك..  

لت�سيح يف رحاب ..
ع�سقها �ل�سرمدي.

ولكيال ميتد �إىل ما لنهاية..
 �أنني طائر �لقلب �لأخ�سر..  

وتوجعه خلف قف�ص �لأ�سالع.
 
�سيدي..

يا مولي..
فديتك بكل عزيز على هذ� �لقلب..

و�أثري على هذه �لروح..

بل بالقلب و�لروح معا..
......و

�إلَم �سيدي يبقى �لوقت..
و�أنت �ساحب �لزمن برمته؟
جمرد جلام ل�ستمر�ر �لذل.

و�جلوع.. 
و�لفاقة..

و�حلرمان فينا ؟
.. بل وطعنة غدر

يف خا�سرة تطّلعنا �ملنكوب. 
بغد لالإ�سر�ق ل حمالة قادم..

)بدولة كرمية تعّز بها �لإ�سالم و�أهله..
وتذّل بها �لنفاق و�أهله (.

�ل�سالم على
من هّدمت قبورهم
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