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زيارة  احل�سني عليه ال�سالم 
قال الإمام ال�سادق "عليه ال�سالم" : َمن زار قرب اأبي عبد اهلل احل�شني بن 

علي "عليهما ال�شالم" وهو يعلم اأنه اإماٌم ِمن اهلل مفرت�س الطاعة 
على العباد , غفر اهلل ما تقّدم ِمن ذنبه وما تاأّخر وَقِبل �شفاعـته يف 

�شبعـني مذنبا ً , ومل ي�شاأل اهللَ عند قـربه حاجًة اإل قـ�شاهـا له ..



•  بقلم: رئي�س التحرير 

قد يرى بع�س املحللني التاريخيني واالجتماعيني ان ال�شعوب التي 
الوقت  �شعوب  به  تتمتع  مبا  تتمتع  تكن  مل  البعيد  باالم�س  عا�شت 
احلا�شر من التقدم التكنولوجي،  فباتت تفتقر اىل الوعي املعريف 
الذي ُيوؤهلها التخاذ القرار ال�شائب ازاء ما يعرت�شها من م�شكالت 
اأو م�شائل، فاقرتفت ما اقرتفت من اخطاء ، خا�شة مع وجود اطراف 
معينة ا�شتغلت تلك الظروف وراحت تنّمي عند تلك ال�شعوب ثقافات 

ما اأُنزل بها من �شلطان،  
والبع�س ي�شع اأهل ال�شام اآنذاك �شمن قائمة هوؤالء امل�شّللني ب�شبب 
ما و�شلوا اليه من اجلهل يف الكثري من االمور العقائدية وعلى راأ�شها 
عدم معرفتهم مبنزلة اأهل بيت ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم 
بقتلهم  اأخريا  والقيام  تكفريهم  اىل  و�شوال  اال�شالمي  الدين  يف 

وت�شريدهم واأ�شرهم.
لي�شت  ولكنها  ذلك  ب�شبب  قليال  عذرا  ال�شعوب  تلك  تعطى  وقد   
والتق�شي عن احلقائق، خا�شة  البحث  االطالق يف  على  معذورة 
وانها مل تكن ممنوعة من التفكري املنطقي، من قبيل احرتم قرابة 
من اأحبُّ من النا�س، ان كانوا يدعون حبَّ ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

واآله و�شلم.
واأما �شعوب اليوم فما لها ادنى عذر من ذلك ومن غريه، فلم يعد 
بامكان جهة ما ال�شيطرة على العقول واالنفراد بتزويدها باملعلومات، 
بل ا�شبح العامل كله يف متناول االن�شان الب�شيط، وانفتحت اأمامه كل 
و�شائل الو�شول اىل احلقيقة، وبخا�شة عن طريق ميدان االعالم 

الذي دخل كل بيت.
ولالأ�شف ال�شديد فرغم ذلك كله ال زالت هناك الكثري من القلوب 
العمياء التي ترف�س ا�شتقبال النور الذي جاء اليها باأقدامه، وظلت 
م�شّرة على العي�س يف ظالم اجلهل م�شتحلة نزعتها اىل اجلرمية 
والبعد عن �شاحة اال�شالم الداعية اىل ال�شالم ومّل �شمل امل�شلمني 

وتوحيدهم حتت راية احلق االإلهي.
فمن عجب ان ن�شمع يف اأيامنا هذه من يردد تلك االكاذيب القدمية 

ومنها اأن اتباع مذهب اهل البيت عليهم ال�شالم يقولون بعد ال�شالة 
القراآن  غري  قراآنا  يقراأون  اأنهم  اأو  مثال-،  االأمني-  خان  عبارة 
املوجود عند امل�شلمني، اأو اأنهم يّتجهون يف ال�شالة اىل قبور اأئمتهم 

بدال من الكعبة امل�شّرفة وغريها.
وال اأدري هنا مل ال يتعب اأولئك النفر من امل�شّدقني لتلك االأقاويل 
البيت عليهم  اأهل  با�شم  الناطقة  القنوات  بع�س  اأنف�شهم مبتابعة 
ال�شالم مل�شاهدة احلقيقة باأعينهم وبخا�شة  قناة كربالء الف�شائية 
املو�شوع،  هذا  يف  ت�شب  التي  االحداث  كل  باملبا�شر  تنقل  التي 
ولي�شاهدوا وي�شمعوا ماذا يقول اأتباع اأهل البيت عليهم ال�شالم عقيب 
ال�شالة، وليتابعوا املحافل القراآنية التي ت�شدح بتالوة اآيات كتاب 
اهلل، وال�شلوات اجلماعية اليومية، وغريها من االن�شطة والربامج 

التي تبني لهم ما حاول البع�س اإخفاءه عنهم لي�شّلهم.
 وليطلعوا كذلك على حقيقة الدور الذي يلعبه اأتباع اأهل البيت عليهم 
اال�شالم،  راية  امل�شلمني كافة حتت  توحيد  ال�شعي اىل  ال�شالم يف 
والدعوة اىل نبذ اخلالفات وكل دعوات متزيق ال�شمل اال�شالمي، 
بع�س  تلعبه  الذي  اخلبيث  الدور  ذاته-  الوقت  يف   – ويكت�شفوا 
امل�شلمني،  بني  التفرقة  �شموم  بث  االعالمية يف  وقنواتها  اجلهات 
وزرع الفنت بينهم، من اأجل حتقيق الرغبات القدمية يف ال�شيطرة 

على مقدرات االمة وت�شيريها يف الوجهة التي يريدونها. 
نعم، اليوم لي�س هنالك من عذر الأحد يف الوقوع فري�شة الت�شليل 
االعالمي القدمي، خ�شو�شا بعدما اأ�شبح من الي�شري جدا االطالع 
على احلقائق والتمييز بني اخلبيث والطيب، والتفريق بني من يقدم 
للنا�س الع�شل امل�شفى الذي ي�شفيهم من االأمرا�س، وبني من يقدم 

لهم الع�شل ممزوجا بال�شم.
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• هياأة التحرير

  الوقف ال�سيعي يف كربالء املقد�سة يفتتح جامع املرت�سى بعد اإعادة تاأهيله 

  و�سول مكتبة رقمية علمية  اإىل مكتبة الرو�سة احليدرية املطهرة  

حمافظة  يف  ال�شيعي  الوقف  ديــوان  افتتح 
املرت�شى يف ق�شاء  املقد�شة جامع  كربالء 
فيه  ال�شيانة  اأعمال  اإكمال  بعد  الهندية 

وبكلفة مالية بلغت 495 مليون دينار .
واأو�شح امل�شرف على امل�شروع املهند�س �شتار 
خ�شري اأن العمل مت بطريقة التنفيذ املبا�شر 
على م�شاحة امل�شجد التي تبلغ )1600( مرت 
مربع ، م�شريًا اإىل اأن فقرات العمل �شملت 
ان�شاء جمموعة �شحية جديدة و�شياج اأمامي 
وخلفي مع تغليف واجهات امل�شجد باحلجر 
وتغليف اأر�شية امل�شجد باملرمر ، موؤكدًا ان 
العديد من املرافق يف امل�شجد اأجرت عليها 

اأعمال التحديث وال�شيانة.
 من جهتهم عربوا  اأهايل الهندية  الذين 
�شعادتهم  بالغ  عن  االفتتاح  حفل  ح�شروا 
وامتنانهم ملديرية الوقف ال�شيعي يف كربالء 

بعد اجنازها اعمال ال�شيانة يف امل�شجد . 
ــوادر  ــك ال اأجنــــزت  مت�شل  �شعيد  وعــلــى 
ال�شيعي  ــوقــف  ال مــديــريــة  يف  الهند�شية 
مبحافظة كربالء املقد�شة اأعمال ال�شيانة 

ملخزن املديرية لتلبية احتياجات الدائرة .
امل�شروع علي  امل�شرف على  املهند�س  وذكر 
ال�شيانة  اأعــمــال  تكلفة  اأن  عبا�س  �شامل 
للمخزن بلغت )46300000( مليون دينار 

اإن�شاء  ت�شمنت  االأعــمــال  اأن  اإىل  م�شريا 
خمزن جديد بطابقني باالإ�شافة اإىل �شيانة 

املخزن القدمي .
يف  ال�شيعي  الوقف  مدير  اأّكـــد  جانبه  من 
كربالء املقد�شة فائز ر�شول حمود الها�شمي 
مهمة  خطوة  يعّد  املخزن  هــذا  اإن�شاء  اأن 
واالأجهزة  االأدوات  من  الكثري  ال�شتيعاب 
واملعدات التي حتتاجها املديرية يف اجناز 
على  اإىل احلفاظ  باالإ�شافة  اأعمالها  كافة 

املال العام من التلف و�شوء اخلزن .  

متنّوعة  رقمية  مكتبة  املطهرة  احليدرية  الرو�شة  مكتبة  اإىل  حديثا  و�شل 
االخت�شا�شات العلمية وباللغة االجنليزية

 ذكر ذلك االأ�شتاذ علي لفتة معاون رئي�س �شعبة املكتبات يف املكتبة م�شريا اىل 
: اأن اإ�شافة هذه املكتبة الرقمية ملقتنيات مكتبة الرو�شة احليدرية، ا�شافة اىل 
املكتبات الرقمية املوجودة باللغة العربية والتي  ي�شل عددها اىل قرابة الثمانني 
ال�شعي احلثيث لرفدها بكل جديد يف عامل  ياأتي يف �شياق  األف كتاب  رقمي 

املعرفة وملختلف االخت�شا�شات ومبا يخدم الطلبة والباحثني. 
واأكد: اأن املكتبة اجلديدة �شمت مئات امل�شادر التعليمية والتطبيقية يف جمال 

احلا�شبات واالإنرتنيت ونظم املحا�شبة واالقت�شاد، ف�شال عن ع�شرات امل�شادر 
واالأطفال  االأمرا�س  كعلوم  املختلفة  والهند�شية  الطبية  املجاالت  �شملت  التي 
والتمري�س، باالإ�شافة اإىل جمموعة من قوامي�س اللغة احلديثة وتعليم اللغات، 

وباآخر االإ�شدرات العاملية.
واأو�شح: اأن هذه امل�شادر اأ�شبحت االآن يف متناول زائري املكتبة الكرام، حيث 

دخلت �شمن ال�شبكة الداخلية حلوا�شيب وحدة املكتبة ال�شوتية واملرئية. 
اجلدير ذكره اأن املكتبة اجلديدة كان قد ترّبع بها الدكتور منري حميد ال�شعدي 

عميد الكلية التقنية يف جامعة بغداد.
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    العتبة العلوّية املقّد�سة 
توّقع مذكرة تفاهم لتو�سعة 

احلرم ال�سريف من جهته 
الغربّية  

وقعت العتبة العلوية املقد�شة وبرعاية ديوان الوقف ال�شيعي مذكرة 
تفاهم لتنفيذ اأكرب تو�شعة يف تاريخ العتبات املقد�شة يف العراق، حيث 
مّثل االمني العام للعتبة العلوية املقد�شة ال�شيد مهدي احل�شيني جانب 
العتبة العلوية املقد�شة وال�شيد ح�شن بال راك رئي�س موؤ�ش�شة اإعمار 
اأع�شاء  وبح�شور  للم�شروع  املنفذة  اجلهة  جانب  املقد�شة  العتبات 
جمل�س االدارة يف العتبة العلوية املقد�شة وبع�س روؤ�شاء االأق�شام فيها.  
اأمري  ملــرقــد  ال�شريف  لل�شحن  الذهبية  الــطــارمــة  �شهدت  وقـــد 
بني  املذكرات  وتبادل  الكبري  احلدث  هذا  ال�شالم(  املوؤمنني)عليه 
العتبات  تاريخ  يف  م�شبوقة  غري  باإ�شافة  �شي�شهم  والــذي  الطرفني 
مربع  مرت   300000 عن  تزيد  م�شاحة  اإ�شافة  خــالل  من  املقد�شة 
واملمتدة من اجلدار الغربي لل�شحن ال�شريف وانتهاء مبرقد �شايف 

�شفا.   
املقد�شة  العلوية  للعتبة  العام  االأمــني  احل�شيني  مهدي  ال�شيد  واأفــاد 
التي  املباركة  ان وفقنا الإجنــاز هذه اخلطوة  اأحمد اهلل على  قائال: 

ت�شهم يف اإعمار وتطوير هذا ال�شرح املقد�س.
�شاحب  معاهدًا  راك  بال  ح�شن  ال�شيد  قال  جانبه  من 
اأبا  اأعاهد  بقوله:  فيه  العامة  واالأمــانــة  املقد�س  املرقد 
واأن  تعاىل  اهلل  بهدى  اأ�شري  اأن  واأعاهدكم  اأوال  احل�شن 
ونعمل  اجلهود  و�شن�شتنفر  العظيم  امل�شروع  هذا  اأخــدم 

بجد واإخال�س لننال املباركة من اهلل تعاىل.
من  اأكرث  ا�شتغرقت  للم�شروع  املعمارية  املخططات  اإعــداد  ان  يذكر 
ثالث �شنوات اإبتداء من املقرتح الذي قدمه الدكتور روؤوف االن�شاري، 
ثم مقرتح جامعة به�شتي، وبعدها مت و�شع خمطط جديد متكامل بعد 

م�شاورات مكّثفة مع اأطراف عدة ليكون للزائر اخلدمة االكرب.
فيه  روعــي  ال�شريف  ال�شحن  تو�شعة  م�شروع  ان  بالذكر  اجلــديــر 
م�شاألة التجان�س والتناغم مع ال�شحن العلوي القدمي وقّبته ال�شريفة 
باخل�شو�س، كما انها يف الوقت نف�شه تنق�شم اإىل ق�شمني اأ�شا�شيني: 
باحلرم خم�ش�شة ال�شرتاحة  مت�شلة  واأماكن  ي�شّم  �شحنا  االأول: 
ذات  املــتــعــددة  االأبــنــيــة  مــن  ي�شم جمموعة  والــثــاين:  ــزائــريــن.  ال
اال�شتخدامات املختلفة، منها متحف العتبة العلوية، واملكتبة، وق�شم 
ال�شيافة فيها، باال�شافة اىل الق�شم االإداري واالإعالمي، ف�شال عن 

موقف ملركبات احلرم.

ا�شتمرارًا مع املبادرات اخلرية التي تقوم بها العتبة 
العلوية املقد�شة من اأجل تن�شئة جيل جديد متفّقه 
بثقافة اآل البيت )عليهم ال�شالم(، ومت�شّلح ب�شالح 
ق�شم  احتفى  االأ�شيلة،  املحمدية  والعقيدة  الفكر 
بتخّرج  املقد�شة  العلوية  العتبة  يف  الدينية  ال�شوؤون 
الــدورات ال�شيفية ال�شاد�شة املخت�شة بعلوم الفقه 
يف  املنت�شبني  الأبناء  اأقيمت  التي  الكرمي  والــقــراآن 

العطلة ال�شيفية احلالية.
ال�شحن  داخــل  يف  الــغــروّيــة  املدر�شة  �شّمت  وقــد 
احليدري ال�شريف هذا االحتفال البهيج الذي وزعت 
للطلبة  التقديرية  والهدايا  التخّرج  �شهادات  فيه 
املتخرجني تثمينًا للجهود التي بذلها هوؤالء الطلبة 

خالل ال�شهرين املا�شني ومب�شاركة ال�شادة روؤو�شاء 
االأق�شام يف العتبة العلوية املقد�شة.  

هذه  على  القائمني  االأ�ــشــاتــذة  اأ�ــشــاد  جانبهم  مــن 
بع�س  بــه  انــفــرد  الــذي  املميز  باحلر�س  الــــدورات 
االآباء من خالل متابعتهم امل�شتمرة للم�شتوى العلمي 
اإىل  اأبنائهم  م�شاحبة  م�شقة  وحتملهم   الأبنائهم، 
هذه الــدورات طيلة اأيام الــدورة. اجلدير ذكره اأن 
ق�شم ال�شوؤون الدينية يف العتبة العلوية املقد�شة هو 
منت�شبي  الأبناء  الـــدورات  هــذه  اإقامة  عن  امل�شوؤول 
اأن  اأمــل  على  احلا�شر،  الوقت  يف  املقد�شة  العتبة 
تتطور يف امل�شتقبل القريب لتنطلق اإىل م�شتوى اأو�شع 

منها، عند توّفر املكان املنا�شب الإقامتها.

  حفل بهيج احتفاء بتخرج دورة الوليـة ال�سيفيـة ال�ساد�سة  
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   حّفاِظ و قّراِء العتبة احل�سينية باملركِز الأُول يف 
امل�سابقِة القراآنيِة الوطنيِة 

  دار القراآن الكرمي بالعتبة احل�سينية املقّد�سة يفتتح رو�سة قراآنّية  

�شاركْت رابطة احلّفاظ و القّراء التابعة لدار 
القراآن الكرمي بالعتبة احل�شينية املقد�شة يف 
الثامنة  الكربى  الوطنية  القراآنية  امل�شابقة 
لتالوة القراآن الكرمي، والتي اأقامتها املوؤ�ش�شة 

القراآنية يف العا�شمة بغداد .
وقد ح�شل املت�شابق )حممد طاهر عي�شى( 
من الرابطة على املركز االأول، بينما ح�شل 
من  وهــو  ظــاهــر(،  يحيى  ـــل  )وائ املت�شابق 
الثاين. وتخللْت  الرابطة اي�شًا، على املركز 
كلماٌت  و  ق�شائُد  و  متميزٌة  تــالواٌت  احلفَل 

متّجُد بالقراآن الكرمي و تثني على القراآنينّي. 
املت�شابقني  عــلــى  اجلـــوائـــز  تــــوزع  اأن  قــبــل 

الفائزين.
ال�شيد   - امل�شابقة  يف  ال�شوت  حكم  وقــال 
هذه  يف  "اكت�شفنا   - احلــلــو(  )حــ�ــشــنــني 
متميزة  واأداءات  جديدة  مواهب  امل�شابقة 
من كل اجلوانب؛ ال�شوت و التنغيم و االأداء 
و غــريهــا. و كــان املــ�ــشــاركــون مــن خمتلف 
املحافظات العراقية. ولقد متيزْت حمافظة 
ح�شلت  حيث  امل�شابقة،  هــذه  يف  كــربــالء 

الثاين. وهي معروفة  و  االأول  املركزين  على 
بفعالياتها القراآنية و ح�شورها الدويل، مما 
يعني اأّن يف هذه املحافظة جهودًا مبذولة، و 
هذه اجلهود لها نتائج و هي ت�شري  باالجتاه 

ال�شحيح".

افتتح امل�شوؤولون يف دار القراآن الكرمي التابع للعتبة 
احل�شينية املقد�شة رو�شة خا�شة باالأطفال يف مدينة 

كربالءاملقد�شة تعنى بعلوم القراآن الكرمي .
وقال املن�شق الرتبوي لدار القران الكرمي " ان العتبة 
قامت  الكرمي  القران  دار  طريق  وعــن  احل�شينية 
بافتتاح رو�شة االإمام احل�شني عليه ال�شالم القراآنية 

والتي تهدف اىل بناء جيل قراآين ُتغر�س نواته االأوىل 
عند اأول انطالقة للنطق لدى االأطفال فيعتادون على 

قراءة القراآن الكرمي منذ نعومة اأظفارهم".
وا�شاف االأ�شتاذ )عبد الر�شا ح�شني( "ان الرو�شة 
تن�شجم مع رغبات  تعليمّية  بر�شوٍم  ُزينْت  القراآنية 
االأطفال وتطلعاتهم باالإ�شافة اإىل تهيئة اآالت التعليم 

احلديثة.
من  كــادر  الرو�شة  هــذه  على  اأنه:�شي�شرف  وذكــر   
ذوي االخت�شا�س بعد اأن و�شعت وحدة الدرا�شات 
ال قادرًا  القراآنية يف دار القراآن الكرمي منهجا مف�شّ
على تاأهيل االأطفال ليكونوا حجر االأ�شا�س جليل ال 

يحيد عن مبادئ القراآن الكرمي".
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   ن�سب اأول هياكل القباب 
اخلا�سة مب�سروع تو�سعة  مرقد اأبي 

الف�سل العبا�ش عليه ال�سالم  

 hipro �ـــشـــركـــة)  يف  ــيــة  ــهــنــد�ــش ال ــــوادر  ــــك ال �ــشــرعــت 
لقبتني  هيكلني  اأول  بن�شب  املاليزية   )technologies
من القباب االأربع  ع�شرة اخلا�شة مب�شروع تو�شيع حرم اأبي 

الف�شل العبا�س وت�شقيف �شحنه ال�شريف.
اأر�س القد�س وهي ال�شركة  ذكر ذلك املدير املفو�س ل�شركة 
امل�شممة واملكلفة بكافة االأعمال االإن�شائّية للم�شروع املهند�س حميد جميد ال�شائغ، م�شيفا: اإن املالكات الهند�شية العاملة بامل�شروع 
قامت برتكيب ون�شب ثالثة من هياكل القباب االأربع  ع�شرة )small Dom ( يف اجلانب ال�شرقي من احلرم املطهر )جهة 

باب العلقمي( بعد اأن مت يف وقت �شابق عملية رفع ون�شب اجل�شور احلديدية اخلا�شة بهذه الهياكل ". 
واأ�شاف ان " هياكل هذه القباب تتكون من ج�شور حديدية وذات زوايا منحنية مت اإخراجها ب�شكل ن�شف كروي وجعلها متقاطعة، 

وبقطر)5م( وارتفاع، )3م( من قاعدتها وحتى قمتها اخلارجية ". 
وتابع املهند�س حميد" اإن احلديد امل�شنع منه هذه الهياكل واجل�شور احلديدية ذو موا�شفات عالية اجلودة وحتمل ومقاومة عالية 
لدرجات احلرارة والرطوبة والظروف املناخية االأخرى، ومت غلونته مبادة الزنك والر�شا�س مما يعطيه عمر اأ�شايف وحتمل لفرتة 
اأطول من احلديد العادي، كما يقلل من احتمالية تعّر�شه لل�شداأ والتاآكل، ومت فح�شة بثالث مراحل من قبل �شركات متخ�ش�شة 

لفح�س النوع واجلودة والقوة والتحّمل وباإ�شراف مبا�شر من قبل ق�شم امل�شاريع الهند�شية يف العتبة العبا�شية املقّد�شة "

تزامنًا مع ذكرى دخول ال�شفري م�شلم بن عقيل )عليه ال�شالم( مبعوثًا من 
االمام احل�شني )عليه ال�شالم( اىل مدينة الكوفة املقد�شة.يف اخلام�س 
من �شوال قررت االمانة العامة مل�شجد الكوفة واملزارات امللحقة به اإقامة 
فعاليات مهرجان ال�شفري الثقايف االول يف اروقة م�شجد الكوفة يف الرابع 

من ايلول القادم املوافق للخام�س من �شهر �شوال . 
وقال ال�شيد مو�شى اخللخايل االمني العام مل�شجد الكوفة املعظم واملزارات 
امللحقة به ورئي�س اللجنة التح�شريية للمهرجان يف ت�شريح ملرا�شل موقع 
نون ) ان املهرجان �شيقام على اروقة م�شجد الكوفة املعظم للفرتة من 
5-7 �شوال املوافق 4-6 ايلول و�شي�شم عدة فعاليات منها بحوث علمية 
وق�شائد �شعرية بالف�شيح وال�شعبي وم�شابقة قراآنية و معار�س للكتاب 

وال�شور الفوتوغرافية واخلط العربي . 
وا�شار اخللخايل : ان اختيارنا لهذا التاريخ هو ما يحمله هذا اليوم من 
داللة تاريخية وهي دخول م�شلم بن عقيل )عليه ال�شالم( يف مثل هذا 
اليوم مدينة الكوفة املقد�شة حيث ا�شتقبله �شيعة اهل البيت انذاك، لذا 
الفكر  �شّوهه  الــذي  التاريخ  لت�شحيح  اليوم  هذا  ا�شتذكار  نحاول  نحن 

االموي ببّثه لالإ�شاعات �شد 
الهل  املــوالــيــة  املدينة  هــذه 

البيت )عليهم ال�شالم( . 
تـــابـــع اخلــلــخــايل قـــائـــال : 
ال�شفري  مهرجان  فعاليات 

البيت  اأهل  ملدر�شة  الثقافية  التوّجهات  تنّوع  ح�شب  تتنوع  االول  الثقايف 
)عليهم ال�شالم( وا�شتلهامًا من روحانية م�شجد الكوفة املعظم كونه مركز 
اإ�شعاع ملختلف العلوم، وارتاأينا ان تتنوع الفعاليات الثقافية لت�شمل االدب 
كال�شعر )القري�س وال�شعبي( وفن التالوة وحفظ القراآن ومعر�س للكتاب 
واخلط والفن الت�شكيلي والبحوث العلمية كل هذه الفعاليات �شت�شتمر على 
مدى ثالثه ايام متوا�شلة، وجاء هذا املهرجان لي�شهم يف اال�شتعدادات التي 
ت�شهدها مدينة النجف اال�شرف لتتوجيها عا�شمة للثقافة اال�شالمية عام 
2012م، وان تاأ�شي�س هذا املهرجان لهذا العام �شيكون م�شروعًا متميزًا يف 
العام القادم و�شيتكامل املهرجان ب�شكل اف�شل و�شيالقي  �شدى اإعالميا 

وا�شعا على ال�شعيد العربي والدويل ( 

  االمني العام مل�شجد الكوفة: 
مهرجان ال�سفري الثقايف الأول ينطلق يف الرابع من اأيلول القادم   
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• يعّدها ويحررها : �شباح الطالقاين

املقد�شة  العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء  الدينية  املرجعية  رّحــَب ممثل 
�شماحة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف اخلطبة الثانية من �شالة اجلمعة 
التي اأقيمت يف احلرم احل�شيني ال�شريف يف 27- �شعبان-1432هـ املوافق 29-
7-2011م بقدوم �شهر رم�شان قائاًل" �شيحّل ب�شاحتنا �شهر ال�شيافة االإلهية 
وقد ُدعينا فيه اإىل اأن نحّل �شيوفًا على ارحم الراحمني، وقد جعل اهلل تعاىل 
لهذا ال�شهر ال�شيء الكثري من احلرمات املوفورة والف�شائل امل�شهورة". مبينًا" 
اإن هذه احلرمة تقت�شي اأن ن�شونها ونحفظها ومننع هتكها وجتاوزها ليحفظ 

لنا اهلل تعاىل ذممنا وحرمتنا ويجزل العطاء لنا والهبات والكرامات". 
وتوّجه �شماحته بالتو�شية اإىل احلكومات املحلية واملركزية واالآباء واالأمهات 
واملوؤ�ش�شات الرتبوية "ب�شرورة االلتفات واالنتباه اإىل خماطر اجنرار ال�شباب 
اإىل الف�شاد االأخالقي وغريه فقد كرثت يف الفرتة االأخرية وتنوعت اأ�شاليب 
وو�شائل جرِّ ال�شباب اإىل الف�شاد ومنه ما نراه من انت�شار ظاهرة التدخني 
)الناركيله( يف الكثري من املقاهي وا�شتغالل اأ�شحاب النفو�س ال�شعيفة الذين 
يريدون االإثراء على ح�شاب �شحة ال�شباب واأخالقهم وذلك بو�شع املخدرات 

يف التبغ امل�شتخدم فيها". 
وعن م�شاألة عر�س م�شل�شل يتناول اأحداثا تاريخية يعربِّ اأ�شحاب امل�شل�شل عنها 
بـ )اأحداث الفتنة الكربى( ويظهر فيها �شور بع�س املع�شومني عليهم ال�شالم 
وبع�س اأ�شحاب النبي �شلى اهلل عليه واآله قال �شماحته" اإن هذا امل�شل�شل 
ُيعر�س يف فرتة ح�شا�شة وهو مو�شع اختالف وجدل وروؤى متباينة من قبل 

امل�شلمني واأورد حتفظات كثرية على هذا امل�شل�شل منها": 
اأوال: انه يتعّر�س لفرتة تاريخية ح�شا�شة وحرجة لدى امل�شلمني وما جرى فيها 
من اأحداث هي مو�شع جدل واختالف وقد تعددت الروؤى حولها وعر�شها 

�شيوؤدي اإىل مزيد من الفرقة والتنافر واالختالف بني امل�شلمني. 
ثانيا: مبا يتعلق باأ�شل متثيل �شخ�شيات املع�شومني واأ�شحاب النبي �شلى اهلل 
عليه واآله فهذا مو�شع خالف بني فقهاء امل�شلمني وهو حمل اإ�شكال كبري عند 
ن ال ورع عنده وال التزام ديني  بع�شهم ولي�س من ال�شحيح اأن يقوم البع�س ممَّ

بتمثيل اأدوار هذه ال�شخ�شيات. 
ثالثا: ذكر البع�س اإن هناك موافقة على هذا العمل التمثيلي من املرجعية 

الدينية العليا وهذا اأمر ال �شحة له اإطالقا وهو وهم حم�س. 

وت�شاءل ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�شة 
�شماحة ال�شيد احمد ال�شايف يف اخلطبة الثانية من �شالة اجلمعة التي اأقيمت 
يف احلرم احل�شيني ال�شريف يف الرابع من رم�شان 1432هـــ املوافق 8-5-
2011م بقوله" من امل�شوؤول عن ثقافة البلد؟ ومن امل�شوؤول عن تهيئة املواطن 

اإىل االهتمام ببلده؟ 
وا�شتطرد �شماحته قائال" عندما يذهب االإن�شان اإىل بلدان متعددة ويلتقي 
ببع�س ال�شخ�شيات ويتعاطى مع بع�س املجتمعات ينطبع يف ذهنه ت�شوُّر باأن 
ثمة جمتمعات تهتم ببلدانها واأخرى م�شابة بعدم االكرتاث، �شياأتي اجلواب اإن 
امل�شوؤولية هي م�شوؤولية اجلميع، وهذا �شحيح فالبد اأن تكون امل�شوؤولية م�شرتكة 

ولكننا نقول اأن امل�شوؤولية تختلف ملن بيده القرار عن الذي لي�س له قرار". 
وبنّي �شماحته" اإن ثقافة االهتمام بالبلد �شتنبثق منها جمموعة اأمور ممكن اأن 
تخفف عن كاهل املواطن، الأن املواطن ينظر اإىل امل�شوؤول و�شلوكه العام ويعتربرِ 
اأنه ميثل م�شروعية لطريقة اإدارة هذه املوؤ�ش�شة اأو تلك الوزارة، ولكن على �شبيل 
املثال ال احل�شر، هل ت�شمعون بتبديل اأثاث امل�شوؤول! هناك حالة ت�شيب الكثري 
من امل�شوؤولني فيبداأ عندما يت�شنم من�شبه بتبديل اأثاث مكتبه باأ�شره! والذي 
ياأتي بعده اأي�شا يبّدل االأثاث، وبالنتيجة املجموعة التي حتيط بهذا امل�شوؤول 
ترى اإن هذا ال�شلوك �شلوك جيد وال من رقيب عليه وال بد من تقليده اإذن! 
وهذا يوؤدي اإىل هدر ماليني الدوالرات بتبديل اأثاث امل�شوؤول املعّظم! الذي ال 
ياأتي اإىل هذا املكان اإال ب�شع �شاعات! يف حني اإن االأثاث القدمي ال يزال جديدًا 

وجيدًا يتح�ّشر عليه كل اإن�شان".
ث عنها وال حرج، فروح  وعّقَب �شماحة ال�شيد ال�شايف" اأمثال هذه االأمور حدِّ
املواَطنة التي البد اأن تكون مزروعة يف قلب مثل هوؤالء امل�شوؤولني �شعيفة اإن مل 

تكن معدومة! 
وتناول �شماحته م�شكلة الكهرباء قائاًل" يحلُم العراقيون اأن ي�شتيقظوا ويجدوا 
اليوم الذي انتهت فيه م�شكلة الكهرباء! وت�شاءل" األي�س جديرًا بامل�شوؤولني اأن 

يجتمعوا �شوية ،اأحزابا وكيانات وكتال، حلل هذه امل�شكلة ! 

  ال�شيد ال�شايف:  ال�شيخ الكربالئي:

ترحيب بقدوم �سهر رم�سان وحتفظات على 
عر�ش م�سل�سالت ت�سبب التفرقة والتنافر

امل�سوؤول وروح املواَطنة
 وم�سكلة الكهرباء 

يجب تطوير املوازنة ال�ستثمارية 
بتوفري الأموال  ملزيٍد من امل�ساريع 

ال�شيخ الكربالئي:

خطبة اجلمعة   ليوم 4/�شهر رم�شان /1432 املوافق 2011/8/5خطبة اجلمعة   ليوم 27/�شعبان /1432 املوافق 2011/7/29
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وفيما ترّدَد عن قيام وزارة الكهرباء باإجراء عقود م�شبوهة، ا�شتعر�َس 
ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�شة �شماحة 
ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف اخلطبة الثانية من �شالة اجلمعة التي 
اأقيمت يف احلرم احل�شيني ال�شريف يف 11/ رم�شان/ 1432هـ املوافق 
12-8-2011م اآراء ذوي ال�شاأن قائاًل" ذكَر البع�س اإنها من �شركات غري 
موؤهلة الإن�شاء امل�شاريع التي مت التعاقد عليها وبع�شهم قال اإنها �شركات 
وهمية، الذي يهمنا من االأمــر- هو انه على جميع الفر�شيات املحتملة 
يف هذه العقود – فاإن ذلك يدل على مدى ا�شتخفاف امل�شوؤولني مبعاناة 

املواطنني يف هذه االأزمة، وعدم جديتهم واعتنائهم املطلوب حللها.." 
واأ�شاف" اإن ق�شية هذه االأزمة مت�س حياة املواطن ب�شورة اأ�شا�شية ومتثل 
يف  والف�شل  العراقيني،  حياة  يف  جــدًا  ومهمة  وخطرية  ح�شا�شة  م�شاألة 
معاجلتها يعني ف�شال كبريًا للحكومة العراقية بل ملوؤ�ش�شات الدولة العراقية 

احلديثة، والنجاح يف حّلها ميثل جناحًا لهم". 
واأو�شح �شماحته" اإن االإخوة امل�شوؤولني يف املنطقة اخل�شراء طاملا يتنعمون 
ب�شاعات تغذية كاملة خالل اليوم وال انقطاع للكهرباء فيها، فاإنهم �شوف 
ال ي�شت�شعرون املعاناة احلقيقية والكبرية للمواطن العراقي يف كل يوم". 
م�شيفًا" اإننا ال نبالغ اإذا قلنا اإن من احد مداخل حلِّ هذه االأزمة وتوّجه 
امل�شوؤولني لالعتناء اجلدي باحلل، هو اأن يعي�شوا مثل املواطن يف معاناته 
بانقطاع التيار الكهربائي، وهذه الو�شيلة من و�شائل توجه الفرد لالإح�شا�س 
مبعاناة االآخرين، وهي و�شيلة اإلهية نراها وا�شحة يف اأحاديث املع�شومني 
َكم ال�شوم هو اأن يذوق الغني  عليهم ال�شالم الذين بيّنوا اإن من جملة حرِ
م�س اجلوع ليعطف ويرحم الفقري، ومن دون هذا ال�شوم فانه ال يتح�ش�س 

هذه املعاناة وال تنبعث الرحمة من نف�شه لُيعني وي�شاعد الفقري اجلائع". 
انه  الكربالئي" اإن من جملة ما ميكن طرحه يف هذا املجال هو  وبنّي 
اإذا كانت ال�شركات االأوربية الر�شينة واالأمريكية ذات اخلربة العالية يف 
جمال م�شاريع الكهرباء ال تقدُم اإىل العراق ب�شبب املخاطر االأمنية وغريها 
فُيمكن حينئذ التوجه اإىل ال�شركات الر�شينة من �شرق اآ�شيا وجتنُّب البلد 

مثل هذه املخاطر واالأزمات النا�شئة من مثل هذه امل�شكلة امل�شتع�شية". 

وتطّرق ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�شة �شماحة 
ال�شيد احمد ال�شايف يف اخلطبة الثانية من �شالة اجلمعة التي اأقيمت يف احلرم 
م  املوافق 2011-8-19  املبارك 1432هـــ  رم�شان  يف 18  ال�شريف  احل�شيني 
اإىل م�شاألة التفجريات االإرهابية االأخرية التي �شهدتها العديد من املحافظات 
يف العراق، م�شريا اإىل اإن هناك �شعفا يف اجلهد اال�شتخباري، ومبّينا اإنه" قد 
اأ�شابنا امللل والقرف من كرثة تكرار هذا املو�شوع وهو تكثيف اجلهود وتفعيل 
اجلانب اال�شتخباري لدى االأجهزة االأمنية". وتابع �شماحته" اإن هناك معلومات 
كانت قبل ح�شول االنفجارات قد و�شلت اإىل االأجهزة االأمنية ولكن لالأ�شف 
ال�شديد بع�س االإخوة التنفيذيني ال يتعاملون مع هذه املعلومات اال�شتخباراتية 
بال�شكل اجلدي، وال يطورون هذه املنظومة �شواء كانت اجلهة التنفيذية االأمنية 
اأو الدعم على كل امل�شتويات، وال يتعاملون معها تعاماًل مب�شتوى امل�شوؤولية، علما 
اإن ا�شتمرار النزيف وتقدمي ال�شهداء واجلرحى ال ميكن اأن يعوَّ�س". مطالبًا" 
باإيجاد اآليات اأكرث فاعلية و�شخ�شيات اأمنية تتحمل امل�شوؤولية وت�شهر ليال ونهارًا 
وتتعامل مع كل معلومة ا�شتخباراتية على حممل اجلد". ملمحا اإىل" اأن احللول 
لي�شت من املعاجز واإمنا حتتاج اإىل تكاتف وتكاثف". حمّذرا من" عمليات قادمة 
لوجود معلومات �شبيهة باملعلومات ال�شابقة، واإن اجلهات االأمنية عندها هذه 

املعلومات اأي�شا وعليها اأن حتذر وتكون مب�شتوى حتمل امل�شوؤولية". 
وعن �شرورة حتلي امل�شوؤول بامل�شداقية والواقعية يف عمله نّوه �شماحته بالقول" 
البد اأن يتعّرف امل�شوؤول على املو�شوع الذي يتحدث عنه جيدا، والبد اأن ي�شّخ�س 
احلالة ب�شكل جيد حتى يتخذ القرار ال�شائب، وهذا ال يعني اإن امل�شوؤول يدخل يف 
تفا�شيل كل مو�شوع لكي يتخذ القرار، بل املطلوب اأن يحيط باملو�شوع املطروح 
واإن كان عن طريق من يثق به من فريقه، حتى يكون القرار املتخذ قرارًا �شائبًا 
مطابقا الواقع".م�شيفًا" اأما اإذا كان امل�شوؤول ال ميلك الروؤية الواقعية عن املو�شوع 
ال من نف�شه وال من معاونيه وفريقه فاإنه اإما اأن يعتمد على اأوراق ال تنطق اأو يعتمد 
على جهات اأخرى غري نا�شحة، وال �شك اإن قراره يف هذه االفرتا�شات �شيكون 

قرارًا غري �شائب وبع�س القرارات من هذا القبيل يدفع ثمنها ال�شعب". 
وانتهى �شماحته اإىل " اإن ال�شعب غري م�شوؤول عن غفلة امل�شوؤول وعدم قدرته على 

حتمل امل�شوؤولية  ".

  ال�شيد ال�شايف:  ال�شيخ الكربالئي:

كل الفر�سيات املحتملة يف عقود الكهرباء تدل 
على ا�ستخفاف امل�سوؤولني مبعاناة املواطنني 

ُنطالب ب�سخ�سيات اأمنّية 
تتحمل امل�سوؤولية

خطبة اجلمعة   ليوم 18/�شهر رم�شان /1432 املوافق 2011/8/19خطبة اجلمعة   ليوم 11/�شهر رم�شان /1432 املوافق 2011/8/12

روح املواَطنة يف قلوب بع�ش امل�سوؤولني 
�سعيفة اإن مل تكن معدومة... 

ال�شيد ال�شايف:
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في حوار خاص مع
المفكر المسيحي أنطوان بارا: 

 خالل ح�سوره مهرجان ربيع ال�سهادة العاملي ال�سابع يف كربالء حلَّ املفكر والأديب امل�سيحي 
اأنطوان بارا �سيفًا على جملة )الرو�سة احل�سينية( فاأجرت معه احلوار التايل لإلقاء ال�سوء 
على ق�سايا عامة تتعلق بروؤيته لالأو�ساع يف العراق، وما ميكن اأن يقدمه هذا الكاتب املتميز 
من ن�سائح للمثقفني واأ�سحاب الفكر والإبداع، وجوانب من نظرته للنه�سة احل�سينية املباركة 

وم�ستوى الطرح والتاأثري يف مهرجان هذا العام: 

يف ا عموما  الأو�ساع  عن  انطباعكم  ما  احل�شينية:  لرو�شة 
العراق خالل هذه الزيارة؟  

تتجه  بداأت طبيعية وهي  اأن احلياة  الحظنا  بارا:   اأنطوان 

نحو الهدوء، وهذا �شببه قناعة ال�شعب ب�شرورة العمل من اأجل 
غد العراق، الأنه يف الفرتة املا�شية كان هناك من ال يرى ال�شورة 
العمل  اأن  بعد  فيما  ووجــَد  خمدوعة  �شورة  يــرى  اأو  احلقيقية 
اأن العمل  اأف�شل واأوجب من العمل الفردي. حيث  اجلماعي هو 
بناء  وبالتايل  واالأ�شدقاء واملجتمع  االأهل  اجلماعي يعني خدمة 

الوطن.
ب�شكل  تعمل  التي  الفئات  اأن  الكثريين  لدى  قناعة  تولدت  وهنا 
فردي اأو تنح�شر يف اإطارها ال�شيق تعمل على خراب البلد، واأن 
ال�شرر �شي�شمل اجلميع وكل خالف ميكن حله من خالل احلوار 
مهما كرب وات�شع، الأن العنف ال يوّلد �شوى العنف امل�شاد والدخول 

يف هذه الدائرة �شينتج الف�شل للجميع دون �شك... 

لرو�شة احل�شينية: ما ن�سيحتك للمثقف العراقي بعد اأن ا
ُف�سح له املجال واأ�سبح يتحرك يف هام�ش كبري من احلرية؟ 

هذا  يف  املثقفني  لالأخوة  ن�شيحتي  بارا:    اأنطوان   

االأحداث  تناول  يف  املو�شوعية  اعتماد  هو  بالذات  الوقت 
على  الرتكيز  يجب  الـــراأي،  مف�شدة  فالهوى  والــوقــائــع، 
عن  واالبتعاد  املجتمع  تخ�س  التي  الرئي�شية  الق�شايا 

ال�شخ�شنة لالأمور لكي ال يكون احلديث �شيقا ومتقوقعا.
اإىل  واللجوء  اجلماعي  التفكري  هو  ذلــك  اإىل  وال�شبيل 
العقالنية، يجب على املثقف اأن يخاطب املجتمع مبختلف 
�شرائحه، ويطرح الروؤية ال�شلمية باأ�شلوب �شل�س و�شهل على 
املتلقي مهما كان م�شتواه االإدراكي واملعريف، وهذه م�شوؤولية 
كبرية على املثقف اإدراك اأهميتها يف املرحلة احلالية التي 

مير بها العراق...

لرو�شة احل�شينية: ال�سيا�سة اأثرت �سلبيا على العديد ا
من مفا�سل احلياة فهل ت�ستطيع الن�ساطات والفعاليات 

الثقافية والفكرية اأ�سالح ما اأف�سدته ال�سيا�سة؟ 
 اأنطوان بارا: نعم الأن الثقافة هي الوحيدة التي ت�شتطيع 

اأن ت�شلح النفو�س الواقعة حتت  تاأثري التطرف ال�شيا�شي 
واالجتماعي واالأيدلوجي ال�شيق االأفق، و نرى من جانب 
اآخر اأن اأغلب حركات التحرر يف العامل قد عمل على بلورة 
روؤيتهم  بات�شاع  املجتمع  يقودون   مثقفون  اأنا�س  اأهدافها 

  الثقافة هي 
الوحيدة التي 
ت�شتطيع اأن ت�شلح 
النفو�س الواقعة 
حتت  تاأثري التطرف 
ال�شيا�شي والجتماعي 

والأيدلوجي ال�شيق 

اإّتباع نهج الإمام احل�سني يف الق�سايا الإن�سانية 
  طريق مبارك ُينتج املجد والرفعة

•     حوار: ف�شل ال�شريفي
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بحاجة  هي  التي  االعتيادية  املجتمع  �شرائح  ومتّيزها، 
للتنوير والتطوير املعريف وتو�شيح املهام واالأهداف امللقاة 

على عاتقها.

احل�سينية ا للنه�سة  نظرتكم  هي  ما  احل�شينية:  لرو�شة 
القائد  موا�سفات  ال�سالم  عليه  احل�سني  الإمــام  ج�سَد  وكيف 
والثائر �سد الظلم؟ وماذا تقول بخ�سو�ش امل�سككني يف اأهداف 

و�سمو هذه النه�سة؟ 
م�شريتها  يف  متكاملة  احل�شينية  النه�شة  ب��ارا:  اأنطوان   

وتعاليمها، وما يطرحه البع�س مثل ابن تيمية الذي اأثار ق�شية 
مغلوطة مفادها اأن خروج االإمام احل�شني عليه ال�شالم فتنة هو 
كالم مرفو�س جملة وتف�شياًل الأن اأب�شط احلجج يف هذا املوقف 
هي اأن يزيد لي�س بخليفة للم�شلمني اإمنا تقّم�َس اخلالفة بالقوة 

واملكر واملال بعد مقتل اأبيه.
اإّتباع نهج االإمــام احل�شني عليه ال�شالم يف كل  اأن  اأرى  اأنني  بل 
الق�شايا االإن�شانية وملختلف االأديان وامللل اإمنا هو طريق مبارك 
وال ينتج �شوى املجد والرفعة واإحقاق احلق واإقامة العدل، ومن 
يرف�س املثل العليا والتعاليم التي اأ�ش�س لها االإمام احل�شني عليه 

ال�شالم اإمنا هو جاهل مببادئ االإ�شالم متامًا.
وبالن�شبة يل فاأنا اأ�شف احل�شني عليه ال�شالم يف كتاباتي بـ)�شمري 
االأديان( الأنه ميّثل �شمري العقيدة االإ�شالمية، والعقيدة االإ�شالمية 
هي من الر�شاالت االإلهية ال�شماوية الثالث التي �شاء اهلل تعاىل اأن 

يجعلها ثالثا ولي�شت واحدة، تاأتي بالتدرج لكي تفهمها الب�شرية.
التي  القر�شية  اجلاهلية  االر�شتقراطية  اإىل  اأ�شري  اأن  اأود  وهنا 
حاولت اأن ت�شّوه االإ�شالم فدخلت فيه لي�س حبًا بل بغ�شًا ونفاقًا، 
واأنتجت فيما بعد اأجيااًل ال تزال حتى اللحظة حتاول ت�شويه �شورة 
االإ�شالم وتر�شم مالحمه بري�شة العنف والتطرف وهو بعيد كل 

البعد عن ذلك...

اهلل ا عّجل  املــهــدي  الإمـــام  ق�سية  احل�شينية:  لرو�شة 
فرجه، ق�سية مهمة بالن�سبة للم�سلمني فهل كان لها جانب من 

اهتمامات اأنطوان بارا؟
 اأنطوان بارا: كان يل حما�شرة عن االإمام املهدي عجل اهلل 

فرجه ال�شريف وما جاء عنه يف امل�شيحية ويف االإ�شالم والديانات 
االأخرى، وان كانت كل الديانات تقريبا تختلف يف َمن هو املنقذ 

وكل العامل ينتظر هذا املخّل�س.
ويف نيتي الكتابة عن ال�شيدة فاطمة الزهراء -عليها ال�شالم- وعن 
حفيدها االإمام الر�شا -عليه ال�شالم-، وقد كتبُت عن �شرية �شيد 
ال�شهداء االإمام احل�شني واأخته ال�شيدة زينب -عليهما ال�شالم-، 

واأنا االآن ب�شدد اإكمال موؤلف عن ال�شيدة زينب عليها ال�شالم.
اإن الكتابة عن االإمام املهدي حتتاج اإىل درا�شة ووقت، وال اأخفي 
البيت  اأهل  عن  الكتابة  اأجل  من  للتفرغ  اأ�شعى   االآن  فاأنا  عليك 
عليهم ال�شالم برغم التزاماتي العملية واالجتماعية وال اأرجو من 
عملي ك�شب املال واال�شتفادة ال�شخ�شية بل يكفيني عّزًا اأن اأكتب 

عن هوؤالء.  

ال�سهادة ا ربيع  مهرجان  ا�ستطاع  هل  احل�شينية:  لرو�شة 
الثقايف العاملي ال�سابع يف كربالء اأن يو�سل ر�سالته امل�ستوحاة 

من فكر الإمام احل�سني عليه ال�سالم اإىل العامل؟ 
 اأنطوان بارا: يف احلقيقة ما كنت الأت�شور اأن املهرجان الذي 

اخلربة  اأن  واأرى  التنظيم،  وهذا  االإمكانيات  بهذه  موؤخرًا  اأقيم 
مة للمهرجان  بداأت تتزايد �شنة بعد اأخرى وبداأت اللجان املنظِّ

تتحا�شى الهّنات واالأخطاء وتبتكر اأ�شياء جديدة.
واالأدبـــاء  الدين  رجــال  منهم  فكان  ال�شيوف  تنّوع  مل�شُت  كما 
واملثقفني واملفكرين والكتاب، ووجدتهم من �شتى البلدان وهذه 
الأن  االأخــرى،  االأمم  ثقافات  مع  االن�شجام  فكرة عظيمة حتقق 
هوؤالء ال�شيوف �شيقومون بنقل تفا�شيل هذه التظاهرة االإبداعية 
االإمام  لزيارة  اجلزيل  واالأجــر  الثواب  عن  ف�شاًل  بلدانهم  اإىل 

احل�شني عليه ال�شالم.  

  قدمُت العديد من 
املحا�شرات بخ�شو�س 

الإمام املهدي عجل اهلل 
تعاىل فرجه وما جاء عنه يف 
امل�شيحية والإ�شالم, واأحاول 

غ للكتابة عن اأهل  التفرُّ
البيت عليهم ال�شالم. 
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قال �شاحبي: اال�شالم يقتل املرتد، فاإن دخل فيه الرجل ثم مل يقنع به واأراد 

الرجوع �شد عليه الباب ولّوح له بالقتل فهل من ا�شتبداد اأكرث من هذا ؟ وهل 
من م�شادرة للحرية الفكرية اأو�شح من ذاك؟  

نوح  يركب  كــرهــا..اأمل  بدعوته  االإميــان  على  قومه  بنبي حمل  ائتني  قلت: 

بعد  ابراهيم اخلليل÷  ..وهاجر  اّتباعه  ياأ�س من  ال�شفينة حني   ÷
اأن ح�شح�س احلق وجاءهم باآية ال تنكر واأخذ مو�شى÷قومه من بني 
ا�شرائيل وغادر م�شر، هذا الأن �شاأن النبوة يتقاطع  جذريا مع اأية ممار�شة 
ا�شتبدادية حيث اأنها تنطلق من اهلل املطلق الغني عن النا�س، وكما قال االمام 
زين العابدين ÷)اليعجل اإال من يخاف الفوت و ال يظلم اإال ال�شعيف ( 

والأنها دعوة ملكارم االأخالق ولي�س هناك من اإكراه يجدي يف دعوة كهذه .
ثم مل هذا التحامل على اال�شتبداد ورف�شه على اجلملة؟! اإن حددنا مفهومه 
بالقرار ال�شادر من جهة واحدة والحّق لالآخرين يف االعرتا�س عليه .. فلي�س 
اال�شتبداد �شيئا بالذات ولي�شت امل�شاورة ح�شنة بالذات و ال �شك ان املالك 
امل�شلحة ..ول�شت اأحملك يف هذا على االميان بقدرة الدين املطلقة بل اأ�شع 
نف�شي يف دائرة املنطق اإن جاءت امل�شلحة من جهة واحدة فهي اأف�شل من 
جهات عدة قد تاأتي بتخبط وتيه ..األي�س هذا هو املنطق  الذي يوؤمن به املوؤمن  

وامللحد على ال�شواء .
كيت  اال�شالم  قالوا يف  اأنا�س  من  فهمها  �شاء  اأمــور  اىل  نف�شي  االآن  ودعنا 
وكيت . اال�شالم كحقيقة مطلقة ومنظومة متكاملة وطريق ال �شبيل غريه اىل 
اال�شالح، اإذا اأردنا اأن نفّعل هذه احلقيقة ونخرجها اىل حيز التنفيذ فعلى 
اال�شالم اأن يت�شل باملطلق و ال ميكن اأن يكون ذلك اال عن طريق االمامة التي 
يقول بها اأئمة اأهل البيت ÷ وكما �شرح بذلك نبي اال�شالم �شلى اهلل عليه 
واآله حني قال: )اين خملف فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتتي اأهل بيتي ما اإن 

مت�شكتم بهما لن تظلوا بعدي ابدا(.
فلو قال قائل يف نفي املطلقية عن اال�شالم باأن م�شاكل الع�شر والتطور و�شراع 
احل�شارات قد جاءت مب�شاكل الطاقة ل�شرعة اال�شالم يف مواجهتها .فذلك 
فاأنت جتد  االإمامة،  واملتحرك  الثابتان  العن�شران  وال�شنة هما  الكتاب  الن 
فيهما اأحكاما للمال وقوانني للمعاملة ولكن حني واجهت االأمة اأيام عبد امللك 
بن مروان م�شكلة اقت�شادية كربى، وقد هدد ملك الروم مبنع نقوده عن دولة 
األغى عملة  العابدين÷حني  الناجع من االإمام زين  امل�شلمني جاء احلل 

الروم و�شك عملة جديدة، فاالمامة هي الركيزة اال�شا�س التي متكن اال�شالم 
من تفجري طاقاته وتفعيل امكانياته . اأ�شف اأمرًا اآخر وهو اأن البد لال�شالم 
من اأن ينزل يف اأر�س بكر متّكنه من التغلغل يف عقل االن�شان ونف�شه ال اأن يكون 
على جوار فكر اآخر اآمن به جمتمع ما ب�شبب ظروف معينة، فال ميكنه اأن 
ياأتي بالقالب الذي حدده حلرية االن�شان ويكون مقبوال يف جمتمع عا�س ماأ�شاة 
احلرب الثانية فاآمن بحرية �شارتر التي ال حدود لها، واال�شالم مثال فر�س 
على املراأة احلجاب تهذيبا للنف�س ودرءا لالن�شان من خماطر االفتتان و�شونا 
لكرامة املراأة وال ميكن اأن يكون احلجاب مقنعا ما مل تتهياأ الظروف التي 
ت�شت�شعر بها املراأة مدى ما ي�شونه احلجاب من كرامتها وبدون هذا ال�شعور 
يبقى احلجاب قيدا وم�شادرة للحرية،وال احد من امل�شلمني حاول ان يقحم 
احلجاب على الغرب بل واقع احلال ان احلكومات يف الغرب منعت احلجاب 

على امل�شلمني .
هذه هي حدود املقد�س واملطلق، وهذا هو االإ�شالم الذي اآمن به االإماميون 
بـاأن هناك �شراكة بني اهلل واالن�شان  يف �شنع احلياة وكل ح�شب طاقاته حيث 
ل اهلل عن طر يق املع�شومني ÷ اال�شول  وير�شم احلدود التي ال قدرة  يوؤ�شّ
لن�شبية االن�شان اأن يحددها حماية له من التخبط والتيه ثم مي�شي االن�شان يف 

هذا الطريق الالحب يكت�شف جماهل احلياة وي�شتغل طاقاتها .
ومثال على ذلك ما ا�شتعر لقرون من حرب �شرو�س بني العلم والدين حتى 
كادا اأن يظهر ا مبظهر النقي�شني اللذين ال اجتماع لهما وذلك ب�شبب الكني�شة 
التي اأمعنت يف ارهابها الفكري والعلمي، فهل كان لهذه احلرب اأن ت�شتعر لو 
اأن غاليلو حظي باالمام علي ÷ رئي�شا للدولة وهو الذي اأجاب حني �شئل 

عن مركز الكون اأجاب اأنه حتت قدمي هذه اإ�شارة لكرويتها .
واذا فقدنا عن�شر الع�شمة  فنحن اأحوج ما نكون اىل تدارك ما ميكن تداركه 
، من خالل عقول تبز عقول الغرب يف قدرتها على النتاج الفكري.لرت�شم 
مالمح فكر على اأ�شل ديني، كما تر�شم تلك العقول مالمح فكرها على اأ�ش�س 

�شتى كاملادية والعلمانية . فاأي ا�شتبداد يف هذا؟!
انا ال اأدعي اأن هذا النتاج الن�شبي ميثل االأطروحة احلقة واال�شالم املطلق 
اأ�شا�س هذا النتاج، ومادام كال  اإدانة االطروحة احلقة  على  والحق لك يف 
الفكرين ن�شبي فلَي احلق اأن األتزم الذي ي�شتمد اأ�ش�شه من املطلق ويحافظ 
على ال�شريعة التي اأدين بها،ال �شيما اأن االآخر يحتمل اخلطاأ وقد ك�شف عن 

• �شالح اخلاقاين
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◄  يكتبها: �شباح الطالقاين

مرة اأخرى تطل االأفكار املغلوطة وامل�شللة من و�شائل االإعالم املهيمنة يف العامل العربي، فها 
هي اإحدى ال�شبكات التفزيونية املعروفة بتبنيها ال�شتن�شاخ كل برنامج غربي هابط وطرحه 
االجتماعي  التحلل  حد  الهابطة  االإعالمية  املــواد  من  جديد  كل  ودبلجةرِ  عربية،  بن�شخة 
واالأخالقي، ها هي تتبنى خط املعلومات التاريخية املغلوطة، والطرح بالطريقة املحظورة 
التي ال يتقبلها ال�شارع العربي دينيًا وال اجتماعيا، ويتجلى ذلك باإنتاجها مل�شل�شل )احل�شن 

واحل�شني ومعاوية(.
من املعروف يف اأبجديات العمل االإعالمي اأن االإثارة هي اأهم مقومات النجاح، ولكن هل 
ينطبق هذا املفهوم على امل�شل�شل املذكور؟ براأيي اأن هناك فرقا �شا�شعا بني حتريف التاريخ 
دة على قوة  والوقائع الهامة فيه وبني تناول املواد االإعالمية بال�شورة امل�شوقة واالإثارة املعتمرِ
املادة وال�شورة واالأداء واملوؤثرات ال�شوتية، وبالتايل فاإن االإثارة املق�شودة من هذا العمل 
لي�شت �شوى زوبعة موجهة لتمرير معلومات ومواد اإعالمية لرت�شيخ اأفكار منقو�شة وم�شللة.

واإذا ابتعدنا عن موجة اال�شتياء واالنتقادات واملنع والتحرمي التي رافقت عر�س امل�شل�شل 
من جراء جت�شيده ل�شخ�شيات االأئمة عليهم ال�شالم، �شنجد اأن العديد من الوقائع املعروفة 
تاريخيًا قد مت حتريفها اأو التالعب بها خدمة الأهداف حتاول زرع مفاهيم تاريخية مغلوطة، 
ومنها على �شبيل املثال ال احل�شر، اأن امل�شل�شل قد بداأ ب�شرد االأحداث من �شنة 35 للهجرة 
رًا الثورة ال�شعبية العارمة على اخلليفة الثالث وكاأنها مترد �شعبي ال داعي له، يف حني  م�شوِّ
اأن التاريخ مب�شادره املعتمدة لدى الفريقني ي�شري اإىل الف�شاد ال�شيا�شي واملايل واالإداري 

الذي كان حا�شال يف زمن ذلك اخلليفة.
وغري هذا فقد �شّور امل�شل�شل اأن ال�شخ�س املدعو عبد اهلل بن �شباأ باأنه ال�شبب الرئي�شي 
تاريخيا  -  بوجوده  �شّلمنا جداًل  الرجل-اإن  اأن هذا  امل�شلمني، يف حني  التي عّمت  للفتنة 
املعروف بكتب التاريخ باأنه يهودي ميني اأعلن اإ�شالمه لينتقم لليهود، ال ُيعترب هو ال�شبب 
الرئي�شي للفتنة من منطلق اأن املجتمع االإ�شالمي قد اأعلن خروجه على اخلليفة ملا اأ�شاب 
النا�س من قهر، يف ظل الوالة الذين اختارهم ويف ظل �شوء ا�شتغالل ال�شلطة والتمييز يف 

توزيع ثروات امل�شلمني وغري ذلك الكثري.
ر امل�شل�شل مواقف عديدة ُتبنيِّ انتهاكات حلرية الراأي والتعبري  من جانب �شلبي اآخر يظهرِ
بحق النا�س وا�شتعمال العنف مع املعار�شني، االأمر الذي ال يج�ّشد ال�شورة النا�شعة للحريات 

يف ع�شر �شدر االإ�شالم.
كما اأنه يركز على حترمي اخلروج على احلاكم مهما كانت �شفاته، يف حني اأن م�شاألة حماربة 

الف�شاد والظلم هي من �شلب التعاليم واملبادئ التي جاء بها االإ�شالم.
اأقول للقائمني على هذا العمل اإن النتيجة االإيجابية الوحيدة التي متخ�شت دون ق�شد منكم، 
هي تعريف النا�س بدور اأئمة اأهل البيت عليهم ال�شالم يف حماية اأركان النظام االإ�شالمي 
الذين  املتلقني  العديد من  الذي جعل  االأمر  االإ�شالمية،  الوحدة  والدفاع عن  الفتنة  وواأد 
يجهلون قيمة اأئمة اأهل البيت عليهم ال�شالم يعيدون ح�شاباتهم الفكرية ويفتحون النقا�شات 
واالإن�شانية  االإ�شالمية  االأئمة وعن دورهم يف احلياة  املزيد عن  لديكم، ملعرفة  املحظورة 
ب ال�شورة احلقيقية لالإ�شالم ورموزه، للباحثني يف خبايا االأحداث التي  عمومًا، مبا �شيقرِّ

طرحها امل�شل�شل.

الإعالم الأموي 
مرة اأخرى

اإرها�شة 
ق����ل����م

ذلك يف كثري من تطبيقاته .
فهو  وماعداه   ÷ املع�شوم  مع  مطلق  اال�شالم  اأن  اىل  اأف�شي  هنا  اىل 
الن�شبي الذي اليحق الأي كان وهويدعي امل�شاحمة واحرتام االآخر ح�شاب هذا 
على ذاك واال�شالم ب�شقيه املطلق والن�شبي يحرتم االخر ويجعل لالن�شان 

قدا�شة يف حيزه الفكري .
ولنعد االن اىل املثال الذي اأخذته من قتل املرتد فان اال�شالم ي�شرتط يف 
العقوبة اأن تكون على  ف�شاد يف نف�س مقرتفها وت�شميم على العبث والتطاول 
ا�شافة اىل امل�شلحة املرتتبة عنها. فهو يعاقب على ال�شرقة مثال ملا يف هذا 
الفعل من اأذى ومف�شدة تلحق باالن�شان واملجتمع ولكنه حني يكون املقرتف 
حتت طائلة ظرف �شد عليه منافذ الرزق وا�شتجالب القوت فان الق�شا�س 

يعّطل يف ال�شريعة .
الظرف  توفري  قد و�شعت على عاتقها  اال�شالمية  فال�شريعة  املرتد  وهكذا 
املالئم الذي يكون االرتداد فيه اخالال للنظام وعبثا ال مربر له فحني تخ�شع 
دولة اال�شالم اىل حكم املع�شوم ÷ بثقله العلمي والفكري وحني تتحقق 
الرفاهية والعدالة االجتماعية يف حكمه ÷ لن يكون هناك مربر لالرتداد 
ال�شرط  ولعل  باال�شا�س  تنتفي  امل�شاألة  فان  امية  بني  دولة  ا�شالم  اأما يف   ،
الذي و�شعه االمام علي بن مو�شى الر�شا ÷مثال �شريح على ذلك حيث 
طلب من املاأمون اأن تكون  واليته للعهد عارية عن اأي دور فعلي وذلك الأن 
االأمام ÷ ال ي�شعه اال اأن يحكم مبواد ال�شريعة والتجربة مل تكن  باأبعادها 

املطلوبة .
فت�شور معي ارتدادا يف زمن النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم هل جتده مقبوال 
حيث يكون من ديٍن جعل االأعراب �شكان البادية بواقع اأقرب اىل واقع الدواب 

اىل ح�شارة الدولة العظمى .
الواليات املتحدة االمريكية حكمت  باالإعدام على اأحد العلماء االمريكيني 
الذي ا�شرتك يف �شنع القنبلة النووية الأغرا�س �شلمية وحني راأى ا�شتخدام 
الواليات االمريكية املتحدة لها يف احلرب العاملية الثانية فّكر يف مدى اخلطر 
املحدق بالعامل ان تفردت دولة بامتالك هذه القنبلة ..فاأعطى اأ�شرار القنبلة 
اىل االحتاد ال�شوفيتي .ولندع اجلانب ال�شلبي من احلكاية فهي اقرار ب�شرعية 
الق�شا�س على  خروج الفرد عن قانون اجلماعة واالخالل بنظامهم ..فلي�س  
هناك من دولة ال تقت�س ممن يخرج على نظامها ود�شتورها وملا كان اال�شالم 
هو القانون الكلي لدولة امل�شلمني فاالرتداد هو خروج عن قانونها ود�شتورها  
فان  القا�شر  فهمه  يف  �شاحبي  يعر�شها  كما  لي�س  امل�شاألة  ان  اآخــر  مبعنى 
اال�شالم يف مناخه املالئم لن تكون مفرداته جمرد اأفكار غيبيه حم�شورة يف 
العقل النظري كما ي�شور التنوير االوربي عقائد الدين  بل يدخل االميان بها 
يف �شلب العملية اال�شالحية ال�شاملة للفرد واملجتمع فيكون االميان باهلل هو 
االداة الفعالة يف خلق املجتمع الذي ت�شوده العدالة وامل�شاواة و�شمان حقوق 
املواطنني بحّله من خالل العبودية املطلقة اإ�شكالية الذات واالآخر فاالرتداد 

حينئذ هو نزوع عن عملية اال�شالح ال�شامل .   
انا ال اأريد من �شاحبي اأن يوؤمن مبقالتي قدر ما اأريد الن�شف يف احكامه واأن 
ال يكيل مبكيالني فيكون اعدام العامل االمريكي مثاال للعدل وحفظا للنظام 
وقتلي املرتد �شرط اأن تتوفر له املوانع الكافية عن ذلك االرتداد ارهابا فكريا 

وم�شادرة للحرية .
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النبوة ودللتها يف القراآن الكرميالنبوة ودللتها يف القراآن الكرمي
وطبيعي اأن تدعونا هذه اجلوانب اإىل التعرف على طبيعة 
هذه النبوة من خالل ما يعنيه الدين احلق، وما تعنيه من 

دالالت يف هذا الكتاب العظيم.
الروؤى  االآن ما تقدمه  اإذ ال يهمنا  الدين احلق؛  واأقــول: 
االأخرى لهذا املفهوم، فنحن ال نتكلم يف مو�شوع العقيدة، 
واإمنا  هناك،  تطرح  التي  االآراء  حماكمة  جمال  يف  وال 
واأوليائه  حقائقه  يف  املن�شب  هذا  لــدالالت  التمهيد  يف 

املنتجبني، و�شرائطه يف الواقع االإن�شاين والقراآين.
اأنه  – مع  التمهيد  الوقفة عند هذا  اإىل  والــذي يدعونا 
من �شوؤون العقيدة، واحلديث يف القراآن عادة ما يتخذ 
العقيدة ا�شاًل اإجرائيًا مفرو�س الوجود، مما يفرت�س بنا 

االكتفاء مبا تذكره م�شادر العقيدة حوله.
وهذا – بالفعل – ما �شنقوم به، ولذا فنحن ال نتعر�س 
االآراء  ملناق�شة  وال  اال�شل،  هــذا  يف  ت�شاغ  التي  لالأدلة 
او ما ي�شابه ذلك،  اأو معار�شته،  اإ�شناده  التي تطرح يف 
هذا  تهمنا يف  التي  واحــدة هي  نقطة  عند  نقف  واإمنــا 
االإ�شالمية  املذاهب  بني  امل�شهود  التفاوت  وهي  البحث، 
يف مالحظتها هذا االأ�شل، و�شرائطه يف خمتلف حقائقه 
و�شخ�شياته، مما �شبب غمو�شًا وارتباكًا يف طبيعة الروؤية 
العامة لهذا االأ�شل، وتفاوتًا بني ال�شورة التي ت�شتلهم من 
خالل االأدلة واالأ�ش�س التي تقرر يف علم الكالم، وال�شورة 

التي تقدمها الروؤية القراآنية واحاديث املع�شومني )ع(.
الكالم،  علم  م�شادر  معظم  عليه  جرت  الــذي  فالنهج 
ينحو اإىل بناء هذا االأ�شل  على وجوب �شكر املنعم )تعاىل 
�شاأنه( حيث اأن هذا ال�شكر مما يحكم العقل به، وحيث اأن 
هذا ال�شكر ال ميكن اأن يتم اإال من خالل العلم مبا يحققه 
عند املوىل )�شبحانه(، اقت�شى – ولعظيم لطفه وحكمته 
– اأن ي�شرع لالإن�شان ال�شبيل الذي يحقق االإن�شان باتباعه 
هذه الغاية، فكان الدين احلق يف مراحله املختلفة، وكان 
اإنزال الكتب التي يعتمدها، وكان بعث االأنبياء والر�شل 
به، كان ا�شطفاء االأمناء على حجته، 

والقّوامني على رفع رايته.
تبنيى  اأخــــــرى  وتــــــارة 
الكالم  ــم  عــل مــ�ــشــادر 
ي�شتتبعه  ومــا  ــديــن،  ال مــو�ــشــوع 
تقومي  �ــشــرورة  على  الــنــبــوة،  مو�شوع  مــن 
احلياة االإن�شانية بال�شكل الذي ي�شمن حفظ احلقوق 
والواجبات، فاإن االإن�شان – وكما يقول العالمة يف 

�شرحه للتجريد -:
)خلق ال كغريه من احليوانات، فاأنه مدين 

بالطبع، يحتاج اإىل اأمور كثرية يف معا�شه، ال يتم نظامه 
مب�شاركة  اإال  منها  االأكــرث  فعل  عن  عاجز  وهــو  بها  اإال 
بحيث  الب�شرية  الطبائع  يف  موجود  والتغلب  ومعاونة، 
يح�شل التنافر امل�شاد حلكمة االجتماع، فالبد من جامع 
يقهرهم على االجتماع، وهو ال�شنة وال�شرع، والبد لل�شنة 
من �شارع ي�شنها، ويقرر �شوابطها، والبد واأن يتميز ذلك 

ال�شخ�س عن غريه، من بني نوعه.
ال يجوز اأن مما يح�شل من بني النوع، لوقوع التنافر يف 

التخ�شي�س، فال بد واأن يتميز من قبل اهلل )تعاىل (.
والأن التكليف بهذا ال�شرع غري ممكن – عقال – اإال من 

خالل واحد من احتماالت ثالثة هي:
اأواًل: جرب االإن�شان على هذا التكليف من خالل فطرته، 
حيث ال يختار اإال هذا النهج الذي �شّرعه اهلل له لتحقيق 

تلك الغاية التي يبغي له الو�شول اإليها.
عن  االختيار  �شلب  ذلــك  معنى  اإذ  ممكن،  غــري  وهــذا 
خالف  وهــو  االختيار،  هــذا  تنظيم  جمــال  يف  االإن�شان 
احلكمة الربانية، اإذ �شاءت اأن تخلق االإن�شان كائنًا يفعل 
ما ي�شاء، ويذر ما ي�شاء، ولهذا )فمن اهتدى فاإمنا يهتدي 

لنف�شه ومن �شل فاإمنا ي�شل عليها(.
اأن يكون اهلل )تعاىل( هو املت�شدي لفر�س ذلك  ثانيًا: 
املنهج على النا�س، وهو الذي يقيم احلجة على كل   فرد، 
املخالطة  من  نوعًا  يقت�شي  هو  اإذ  كذلك،  حمال  وهــذا 

واملعا�شرة مع النا�س، وتعاىل اهلل من خمالطة خلقه.
ي�شمن  منتجبني،  ا�شفياء  النا�س  من  يجتبي  اأن  ثالثًا: 
فيهم القدرة على حمل تلك االأمانة واأدائها اإىل العباد، 
حيث  بالفعل،  الكائن  هو  وهــذا  عليهم،  حجة  واإقــامــة 
ا�شطفى اأنبياء ور�شاًل بررة مطهرين، واأو�شياء مكرمني، 
وفق �شرائط واإعدادات خا�شة تقت�شيها ا�شتقامة احلق 
يف كل �شاأن من �شاأنهم، وكل فعل من اأفعالهم وكل كلمة 

يقولونها.
هذا جممل �شريع للنهج الذي جرت عليه م�شادر علم 
العقيدة  اأ�ــشــول  من  النبوة  الأ�شل  تقدميها  يف  الكالم 
االإ�شالمية، واالأدلــة االأخــرى ال تخرج مبجملها عن هذا 

النهج.
به  النا�س  كلف  الــذي  الدين  اأو  املنهج  نف�س  اأمــا طبيعة 
وجرى ب�شببه ا�شطفاء االأنبياء والر�شل و�شائر اال�شفياء 
فهو ال يعدو تلك ال�شرورات التي يقت�شيها انتظام احلياة 
االجتماعية االإن�شانية، اأو ما يحقق �شكر االإن�شان للمنعم 

الوّهاب )تعاىل �شاأنه(.
مبعنى اأن تلك الطبيعة مو�شومة – ويف الغالب من توّجهات 

• �شماحةال�شيخ 
�سياء الدين زين الدين

اإن القراآن هو د�ستور 
الإ�سالم وبياناته، 
واأ�سا�ش �سريعته التي 
اأنزلها على ر�سوله 
اخلامت حممد �سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم، وهو 
معجزته الأبدية التي 
حتدى بها الب�سائر 
والعقول اأن تاأتي ولو 
ب�سورة من مثله، اأو جتد 
فيه خلاًل من جهة اأو 
تفاوتًا يف اأمر.
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علم الكالم – بطابع اأحكام العقل العلمي، الذي تعنيه 
امل�شهورات من الق�شايا، اأو ما ي�شميه اأ�شاتذة علم املنطق 
بالتاأديبيات ال�شالحية، وهي – كما يقررونها – ال واقع 
لها اإال ما ت�شاملت عليه العقول   من �شرورة االإتيان بها، اأو 
جتنبها، اي اأنها اإمنا تتقوم بهذا االعتبار العقلي فح�شب، 
ولي�شت هي كالق�شايا اليقينية التي يعنيها العقل النظري، 

حيث يكون لها واقع خارجي تطابقه اأو ال تطابقه.
هذا كله يف حني اأن القراآن واأحاديث الع�شمة توؤكد على 
توّجه اآخر للدين احلق، و�شوؤونه وجتّلياته – ومنها القراآن  
اأن تقف يف االعتبار، واإن كان من  اأو�شع واأعمق من  هو 
اعتبار العقل العملي، وت�شاملت عليه جميع العقول الب�شرية 

وغري الب�شرية.
فهي جتعل هذا الدين، وحقائقه كافة، �شمن اأبعاد الواقع 
التكويني واالإن�شاين، وجمرى طبيعيًا للعالقات الوجودية 
اأو  اإيجابياتها  اإليه يف  تــوؤول  اأن  وما ميكن  الكائن،  لهذا 
االأ�شا�س  – هو  ثم  – من  الواقع  ليكون هذا  �شلبياتها، 
الذي يعتمده حكم العقل النظري قبل اأن يحكم به العقل 

العلمي.
فالدين – قبل اأن يكون تكليفًا مولويًا – هو فطرة )اهلل 
التي فطر النا�س عليها ال تبديل خللق اهلل ذلك الدين 

القيم... (.
وهو �شبغة )اهلل ومن اأح�شن من اهلل �شبغة...(

ودين  بالهدى  ر�شوله  اأر�شل  الذي  )هو  احلق:  دين  وهو 
احلق لُيظهره على الدين كله ولو كره امل�شركون(.

اأوحينا  )والــذي  والكتاب احلق:  الوحي  فهو  القراآن  اأما 
اإليك من الكتاب هو احلق م�شدقًا ملا بني يديه...(.

جاءكم  قد  النا�س  اأيها  )يا  املبني:  والنور  الربهان  وهو 
برهان من ربكم واأنزلنا اإليكم نورًا مبينا(.

الــقــراآن جميع  ا�شتحق  الواقعية  ال�شمة  هــذه  اأجــل  ومــن 
اأو  نف�شه،  القراآن على  اأ�شفاها  التي  والدرجات  النعوت 
و�شمته بها األ�شنة الع�شمة االأخرى – كما �شنعر�س له يف 

التوطئة الثالثة االآتية اإن �شاء اهلل تعاىل-.

وحممد �شلى اهلل عليه واآله قد اأر�شله اهلل )بالهدى ودين 
احلق ليظهره على الدين كله ولو كره امل�شركون(.

وهو الذي اأر�شله )�شاهدًا ومب�شرًا ونذيرًا، وداعيًا اإىل اهلل 
باأذنه و�شراجًا منريا(.

لتمتد هذه احلقائق مع عرتته املطهرين، وواليتهم حيث 
اأن اهلل هو الذي اأذهب عنهم الرج�س وطهرهم تطهريا، 
وخّلفهم ر�شول اهلل  قرناء للكتاب الذي ال ياأتيه الباطل 
من بني يديه وال من خلفه لهدى النا�س من ال�شالل حتى 

يردا عليه احلو�س يوم القيامة.
البيت  اأهـــل  الرج�س  عنكم  ليذهب  اهلل  يــريــد  )اإمنـــا 

ويطهركم تطهريا(.
)اإين خملف فيكم الثقلني: كتاب اهلل وعرتتي اأهل بيتي، 

ما اأن مت�ّشكتم بهما لن ت�شلوا بعدي اأبدا.. واإنهما
لن يفرتقا حتى يردا على احلو�س....(.

  )علي عليه ال�شالم  – عميد هذه العرتة املطهرة – مع 
احلق واحلق مع علي، ولن يفرتقا حتى يردا علي احلو�س 

يوم القيامة(.
و )علي مع القراآن والقراآن مع علي، ولن يفرتقا حتى يردا 

علي احلو�س يوم القيامة(.
اإىل غري ذلك من الن�شو�س التي توؤكد هذه ال�شرائط.

........................
ومالحظة الدين احلق وما ينت�شب اإليه من حقائق – مبا 
– من خالل هذا املنطلق  فيها القراآن مو�شوع حديثنا 
يف  ــقــراآين  وال الديني  الباحث  ت�شع  التي  هــي  بــالــذات 
امل�شار ال�شحيح للدرا�شة املو�شوعية، ومن خالله ي�شهل 
متييز احلقائق الدينية، والتفرقة بني احلق والباطل يف 
– وبكل  له  ت�شتبني  حيث  اإليها،  تنت�شب  التي  املدعّيات 
و�شوح – الفروق ما بني الكمال االإلهي وجتلياته يف التكوين 
االأهواء  اقحمته  ما  مقابل  بينهما،  ما  ووحدة  والت�شريع 
الروؤى  م�شتوى  على  �شواء  مدعيات  من  الدين  عامل  يف 
واجلماعات،  االأ�شخا�س  م�شتوى  على  اأم  والنظريات، 
اأم على م�شتوى املناهج والت�شريعات، اأم على م�شتويات 

اأخرى، فهناك اإعجاز �شامل ووا�شح، مقابل وهن �شامل 
ووا�شح اأي�شًا، حيث ال يرقى �شيء من هذه املدعيات اإىل 
م�شارعة احلق يف موقف، واإن األب�شها االإعالم من حلل 
الدعاية و�شرابيلها ما ياأخذ باأب�شار الب�شطاء من النا�س، 
فالواقع امل�شهود هو احلاكم، وهو الدليل، وهو الفي�شل 

دون اأدنى لب�س اأو غمو�س.
نعم؛ ليكن للعقل العملي حكمه احلا�شم بعد هذه املرحلة، 
حيث يفر�س على االإن�شان اتباع ما البد له من اأتباعه يف 
احلياة من مناهج الدين احلق واأخالقه ونظمه ك�شورة 
العليا  القيمة  تعنيه  وحيث  والف�شيلة،  اخلري  �شور  من 
الغذاء  تناول  لل�شلوك االأخالقي، كما يفر�س على املرء 
الالزم لوجوده و�شحته، بعد اأن ت�شتبني له حقيقة كونه 

موفيًا حلاجته يف هذا املجال.
بل ولتتخذ امل�شاعر العاطفية دورها يف احلث علىاحتوائه 
يف  الغريزة  اإليه  ترنو  الــذي  اجلمال  �شور  من  ك�شور 
تطّلعها ملناحي الكمال يف ال�شلوك والفن، لتتكامل لدى 
االإن�شان ما ي�شتهدفه يف حياته من القيم العليا يف احلق 

واخلري واجلمال.
العقل  ي�شمن  اأن  بعد  ت�شت�شاغ  اإمنا  املراحل  اأن هذه  اإال 
النظري ب�شائره وبرهانه، وي�شتيقن اإن الكمال احلقيقي 
عقيدته  يف  احلــق،  الدين  بهذا  له  حتقق  قد  لالإن�شان 

و�شريعته وكل مناهجه واأحكامه.
نعم؛ وبهذه الواقعية، وبهذا التوحد يف القيم العليا، يتحقق 
اإعجاز هذا الدين يف حقائقه كافة، وي�شمن هداية العقل 
النظري والعقل العملي للفرد، كما ي�شمن هداية م�شاعره 
االأخرى التي تدخل يف تكوين �شخ�شيته، لتنتظم حياته 
كلها، ويف خمتلف اأبعادها العلمية وال�شلوكية والنف�شية يف 
�شبيل احلق الذي يرنو اإليه بفطرته، والكمال الذي ين�شده 

بجبّلته.
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اأنه �شبق االفتتاح احتفالية يف قاعة خامت   وذكر مرا�شل جملة )الرو�شة احل�شينية( 
االنبياء ت�شمنت قراءة من الذكر احلكيم ب�شوت القارئ امل�شري عبد الفتاح الطاروطي  
واإلقاء وكلمة رئي�س ديوان الوقف ال�شيعي وكلمة االمني العام للعتبة احل�شينية املقد�شة 
ال�شيخ عبد املهدي الكربالء وكلمة للمدير العام ل�شحة كربالء الدكتور عالء حمودي 

بدير. 
وقال رئي�س ديوان الوقف ال�شيعي �شماحة ال�شيد احليدري يف كلمته " ان احتفالنا يف هذا 
اليوم ويف �شهر الرحمة واخلري �شهر القراآن �شهر التوا�شل والرتاحم والتاآلف هو من 
اجل افتتاح هذا ال�شرح الطبي الكبري وهو جممع )�شفري احل�شني الطبي( التخ�ش�شي، 
والذي �شيخدم الزائرين واأبناء املدينة املقد�شة وهو قليل من كثري مما قّدمته االمانة 
العامة للعتبة احل�شينية املطهرة من خدمات ون�شاطات جاءت معرّبة عن ال�شدق والوالء 
للعاملني فيها "مو�شحا ان ديوان الوقف ال�شيعي يثّمن هذا االجناز وم�شتمر بدعم مثل 

هذه امل�شاريع يف �شبيل تقدمي اف�شل اخلدمات اىل ابناء �شعبنا العراقي ".
من جانبه قال ال�شيخ الكربالئي "ان اأ�شل هذا امل�شروع هو اأن يكون )املفرزة الطبية( 
للعتبة احل�شينية املقد�شة والتي ال تت�شع مبكانها احلايل لتقدمي كافة اخلدمات الطبية 
للزائرين الكرام، الذين يتوافدون باملاليني اىل مدينة كربالء املقد�شة. فكانت هناك 
فكرة الن�شاء م�شتو�شف قريب وجماور للعتبة املقد�شة. وقد مت طرح الفكرة على �شماحة 
ال�شيد �شالح احليدري، الذي عّودنا دائما على ان يدعم وب�شورة م�شتمرة مثل هذه 

امل�شاريع، فوافق مبا�شرة هو وجميع االخوة يف الديوان على هذه الفكرة الطيبة ".
من  ال�شحة  وزارة  يف  االخــوة  مع  ا�شت�شارات  هناك  الكربالئي" كان  ال�شيخ  وا�شاف 
مهند�شني وا�شحاب اخت�شا�س قدموا ما لديهم من خربة من خالل اجلل�شات الت�شاورية 

واحتواء  كربالء  يف  ال�سحي  الواقع  ودعم  تطوير  اأجل  من 
احلالت الطارئة وخ�سو�سا يف الزيارات املليونية التي ت�سهدها 
املحافظة وبح�سور رئي�ش ديوان الوقف ال�سيعي ال�سيد �سالح 
و�سيا�سني  دين  رجال  �سم  احل�سور  من  كبري  وعدد  احليدري 
افتتحت العتبة احل�سينية املقد�سة جممع �سفري احل�سني )عليه 

ال�سالم( الطبي والواقع مقابل باب الراأ�ش ال�سريف .

جمّمع
÷ �سفري احل�سني الطبي

العتبة احل�شينية املقد�شة تفتتح

امل�شعودي  • حممود 

÷
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اإىل  الو�شول  اأجل  اأ�شهر من  لـع�شرة  امتدت  التي 
اأف�شل خدمة طبية تقّدم عرب هذا امل�شروع الطبي. 
وقد اأتت هذه امل�شاورات ثمارها حيث جهز املجمع 
ب�شالتي عمليات هما االأحدث يف العامل. ن�شبتهما 
اإحدى ال�شركات العاملية املعروفة وهي من احدث 
امل�شت�شفيات  يف  تتوفر  ال  والتي  الطبية  ال�شاالت 
العراقية حاليًا، واي�شا الردهات املتطورة واالجهزة 

االخرى احلديثة".
من جانبه قال نائب االمني العام للعتبة احل�شينية 
املقد�شة ان" التخ�شي�س املايل لهذا امل�شروع هو 
خ�ش�شت  حيث  ال�شيعي.  الوقف  ديــوان  قبل  من 
مرة  الأول  يقدم  الــذي  امل�شروع  هذا  لدعم  منحة 

خدمات �شحية بهذا امل�شتوى.
تخ�شي�س  مت  ال�شامي(  )اف�شل  ال�شيد  وا�شاف 
لبناء هذا املجمع. اما  اأربعة مليارات دينار  مبلغ 
حوايل  فبلغ  امل�شت�شفى  وتاأثيث  الطبية  االجهزة 
ثالثة مليارات وت�شعمائة الف دينار . وان الفكرة 
اال�شا�شية التي طرحتها �شحة كربالء هي اأن يتم 
العامل  اأنحاء  كافة  من  متميزين  اأطباء  ا�شتقدام 
للمواطنني  امل�شتع�شية  للحاالت  عمليات  الإجــراء 
اأمـــوال  وي�شرفون  اخلـــارج  اىل  يذهبون  الــذيــن 

طائلة".
من جانبه اأّكد املدير العام لدائرة �شحة حمافظة 
كربالء على " ان افتتاح مثل هذا ال�شرح الطبي  
لزائري  املقدمة  ال�شحية  للخدمات  دعــم  هــو 
و ان هذه  ال�شالم،  و�شاكني مدينة احل�شني عليه 
العتبة  بني  اجلهود  لتظافر  نتيجة  جــاء  امل�شروع 
احل�شينية املقد�شة من جهة ووزارة ال�شحة املتمثلة 
بالدائرة الهند�شية ودائرة �شحة كربالء املقد�شة 

من جهة اخرى .
واأ�شاف الدكتور )عالء حمود بدير( " اإن اإجناز 
مثل هكذا م�شروع يخدم العراقيني والزائرين بوجه 
اخل�شو�س وياأتي بف�شل القيادة احلكيمة ملثل هذه 
امل�شاريع واملتمثلة باالمانة العامة للعتبة احل�شينية 
املقد�شة فقد منحتنا هذه القيادة التقدير واالميان 
واأعطتنا القوة على بذل ق�شارى اجلهد يف اجناز 

هذه امل�شاريع يف وقت قيا�شي".
تعترب  املقد�شة  احل�شينية  العتبة  اأن  بدير:  واأكــد 
كربالء  يف  ال�شحي  للقطاع  الــكــامــل  الــداعــم 
وخ�شو�شا يف الزيارات املليونية حيث هناك تن�شيق 
والعتبة  احلكومية  وامل�شت�شفيات  املراكز  بني  تام 
احل�شينية املقد�شة، ونحن نفتخر مب�شاريع العتبة 

حيث لدينا يف القطاع العام تلكوؤ و اإبطاء يف اإجناز 
ال�شارمة  القوانني  ب�شبب  كبرية  طبية  م�شاريع 
ودائرة �شحة كربالء حمظوظة مب�شاريع العتبة 

وخ�شو�شا الطبية .
فيما قال مدير املجمع - الدكتور )ليث ال�شريفي( 
- "ان جممع �شفري احل�شني عليه ال�شالم الطبي 
له خ�شو�شيتان؛ االوىل لقربه من مرقد االمام 
احل�شني عليه ال�شالم والثانية هي احتواوؤه على 
اأجهزة طبية متطورة و�شالة عمليات حديثة . 

وهي خم�ش�شة الجراء العمليات املعّقدة ".
حممد  املهند�س  اأ�شار  امل�شروع  تف�شيالت  وعن 
الهند�شية  ال�شوؤون  الق�شم  رئي�س  كاظم  ح�شن 
جممع  �شرح  اأن  احل�شينية  العتبة  يف  والفنية 
من  واحــد  الطبي  ال�شالم  عليه  احل�شني  �شفري 
احل�شينية  العتبة  ادارة  تقدمها  التي  اخلدمات 
املطهرة، مبينا اأنه: يتكون من اأربعة طوابق طابق 
حتت االأر�س يحتوي على )جماميع �شحية بعدد 
الطابق  امــا  وللن�شاء،  للرجال  وثمانني(  ثالثة 

االأر�شي فهو خم�ش�س لق�شم الطوارئ ومب�شاحة  
املر�شى  رقــود  على غرف  يحتوي  650 م2 حيث 
بعدد ع�شرة اأ�شرة وخمترب مزّود بجهاز متطور 
لالأ�شعة ويعترب هذا الق�شم االهم خ�شو�شا يف 
ايام الزيارات املليونية لتعذر دخول او خروج 
اجراء  فيمكن  ب�شهولة  االإ�شعاف  �شيارات 
العمليات الطارئة واحلوادث التي حتدث يف 

الزيارات التي ميكن ان يحتويها املجمع. 
واأ�شاف كاظم: اأما الطابق االأول فيحتوي على 
اجلراحية  العمليات  الإجــراء  حديثتني  �شالتني 
الكربى وقد مت توفري اأجهزة متخ�ش�شة متطورة 
مت االتفاق عليها مع �شركة �شيمن�س االأملانية بكلفة 
ثالثة ون�شف مليار دينار عراقي واإن كلفة البناية 
اما  عراقي  دينار  مليار  اأربعة  بحدود  التقديرية 
مربع  مرت  االف  فثالثة  للم�شروع  الكلية  امل�شاحة 
ويحتوي املجمع على ثالثة م�شاعد خدمة باالإ�شافة 
الأجهزة تربيد حديثة واإنارة ممتازة وحمطة حتلية 

وتعقيم للمياه . 
وبنّي: ان ت�شميم وتنفيذ امل�شروع واال�شراف عليه 
مت بوا�شطة مهند�شني وفنيني عراقيني واال�شراف 
العام من قبل ق�شم امل�شاريع الهند�شية يف العتبة 
احل�شينية املقد�شة، اما متويل املجمع فهو من 
لال�شت�شارة  باال�شافة  ال�شيعي  الوقف  ــوان  دي

الهند�شية يف الوقف ال�شيعي .
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•  ح�شن الها�شمي   

من  حده  عند  واإيقافه  وردعه  الظامل  خمالفة  اإن 
�شمن حدود النهي عن املنكر، وهي وظيفة يتحمل 
م�شوؤوليتها جميع االأحرار الذين ال ي�شوغ لهم ظلم 
وال ينطلي عليهم قول زور اأو قبح عمل وفعل، وهي 
واالإح�شان  الرب  اأعمال  للولوج يف  �شحيحة  مقدمة 
وطرق اأبواب التقدم والتنمية وعلى كافة ال�شعد.   

االأمر باملعروف لي�س يقت�شر على االأمر بالعبادات 
ي�شمل  بل  ال�شرعية فح�شب،  واالأحكام  واملعامالت 
ومبعناه االأعم كل اأمر فيه خري و�شالح ورفاه وتطور 
والقدرة  املال  تق�شيم  ذلك  و�شالح مبا يف  وحمبة 
يتاأتى  الواحد ب�شورة عادلة، وال  الوطن  اأبناء  بني 
والنهي  االأمر  طريق  عن  ذلك 
غالبا  املنح�شرين  الفرديني 
يح�شل  بل  املوعظة،  اإطار  يف 
تنفيذي  جهاز  بوجود  ويتحقق 
اإجرائية  و�شلطة  حاكم، 
وفق  البالد  دفة  اإدارة  تتوىل 
مثل  فاإن  واالإن�شاف،  العدل 
اإىل  يحتاج  والنهي  االأمر  هذا 
ا�شتعمال القوة الإجراء احلدود 
والعقوبات وتنفيذ االأحكام اجلزائية بحق من ت�شول 
واخلا�شة،  العامة  احلقوق  على  التطاول  نف�شه  له 
وهي اأمور ال ميكن اأن تتحقق عادة اإال يف ظل �شلطة 

وجهاز تنفيذي متني. 
والذي ينظر اإىل ما يجري يف عراق ما بعد التغيري 
االأغلب  االأعم  يت�شور فيها املظلوم يف  اأحداث  من 
�شطوة  الظامل  فيها  ويتمتع  ومعاناة،  و�شظفا  قهرا 
واإيغاال يف اجلرم والف�شاد، وما يتبعه من نق�س يف 
اخلدمات وتف�س يف املظامل واملفا�شد واملاآثم ما يدمي 
القلوب وي�شجي ال�شدور ويوؤرق اجلفون، وللوقوف 
الطاقات  ن�شتثمر  ولكي  املزري  الواقع  هذا  اأمام 
واالأموال والعقول يف بلد احل�شارات، علينا اأن نقف 
ومكافحة  املظلوم  ملكافئة  واحد  رجل  وقفة  جميعا 
يف  واملواطن  الوطن  حب  اأم�شال  وتقوية  الظامل 
الكثري منا، نكافح ونعالج ما ف�شد يف اأو�شاطنا وال 
تفرعن  مهما  طاغ  اأو  حزب  لومة  ذلك  يف  تاأخذنا 

ومهما امتدت جذوره داخليا اأو خارجيا. 
عن  تدافع  ن�شاز  اأ�شوات  م�شامعنا  طرقت  وطاملا 

الذي  ال�شحية  املظلوم  وتتنا�شى  املجرم  الظامل 
العامة ال لذنب  اأ�شالءه يوميا يف الطرقات  تتمزق 
الذين  املجرمني  نزق  يدفع �شريبة  اإنه  اإال  اقرتفه 
احلرة  احلياة  اإزاء  ال�شريرة  اأرواحهم  تتوا�شج  ال 
الكرمية التي يرنو اإليها �شعب ذاق االأمرين من ظلم 
املرة  واحلقيقة  العتاة،  اجلبابرة  وتع�شف  الطغاة 
الكتل  بني  املقيتة  التقاطعات  ظل  يف  نعي�شها  التي 
ال�شجون  يف  املجرمني  عن  الدفاع  اإن  ال�شيا�شية، 
عند  ذريعة  بات  االإرهاب  �شحايا  عن  والتغا�شي 
البع�س للدفاع عن حقوق االإن�شان، كالم حق يراد به 
باطل وهو غمط للمعروف واإجهار للباطل، وكل هذا 
االإرهابيني  لي�س من  ال�شيا�شي  يجري على امل�شرح 
يعتربون  اأنا�س  من  واإمنا  احلدود  خارج  القابعني 
اأنف�شهم من �شميم العملية ال�شيا�شية اجلديدة يف 

العراق!!. 
التي فعلت فعلتها  وهذه هي تداعيات املحا�ش�شة 
لي�س  رادع،  دومنا  �شمومها  تبث  اأن  وا�شتطاعت 
اأقلها اإنها تعمل للم�شلحة اخلا�شة ولي�شت العامة، 
الأجندات خارجية ولي�شت داخلية، لرغبات حزبية 
اخلدمات  تلكوؤ  نف�شر  مباذا  واإال  وطنية،  ولي�شت 
واخرتام االأمن وتعقيد االأمور االإدارية واملعا�شية يف 
بلد كالعراق، اإذ يعترب من اأغنى دول العامل زراعة 

ومعادن وعقوال!. 
ومن هنا تكون الوظيفة العمومية وما يرتتب عليها 
ذلك  �شابه  وما  والق�شا�س  والعقوبة  احلب�س  من 
رهينة بوجود �شلطة تنفيذية قوية يعهد اإليها االأمر 
فيهما  اللذين  العموميني  االجتماعيني  والنهي 
�شالح عامة النا�س وا�شتقامة اأمورهم، ورمبا ميكن 
عليها  الزهراء  ال�شديقة  روته  مما  هذا  ا�شتفادة 
اإذ  للعامة(،  م�شلحة  باملعروف  )االأمر  ال�شالم: 
للعامة  م�شلحة  يكون  اأن  ميكن  باملعروف  اأمر  اأي 
ذو  جهاز  به  للقائم  يكن  مل  اإذا  ال�شامل  مبعناها 
قدرة و�شطوة يقوم بذلك عن طريق االأجهزة املدنية 
واالأمنية، ويكون والوؤه للوطن ال للحزب، وللمواطن 
ال للقومية والطائفة، وحلب اجلميع ال حلب يتاأثر 
بلون اأو جغرافية اأو لغة اأو عرق اأو ما �شابه ذلك من 
اعتبارات �شيقة جتانب التعددية الذائبة يف بوتقة 

الوطن الواحد. 

)�سلى  الأعظم  الر�سول  قــال 
تــزال  ل  واآلـــــه(:  عليه  اهلل 
اأمتي بخري ما اأمروا باملعروف، 
ونهوا عن املنكر، وتعاونوا على 
يفعلوا  مل  فاإذا  والتقوى،  الرب 
الــربكــات،  منهم  نــزعــت  ذلــك 
و�سلط بع�سهم على بع�ش، ومل 
ول  الأر�ــش  يف  نا�سر  لهم  يكن 

يف ال�سماء. 

  هل الكتل 
ال�سيا�سية تعمل 

للم�سلحة العامة؟!    
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ملوؤازرة  الطف  واقعة  يف  ح�شور  النجا�شي  لذرية   
نيزر  ابي  بن  ن�شر  ومنهم  ال�شالم  عليه  احل�شني 
كان   ، ال�شالم(  )عليه  ابــي طالب  بن  علّي  مــوىل 
ولد  من  او  العجم  ملوك  بع�س  ولــد  من  نيزر  ابــو 
االمام  اىل  �شار  �شجاع  فــار�ــس  وهــو  النجا�شي  
اىل  ان�شّم  ثم  املوؤمنني  امري  �شهادة  بعد  احل�شن 
احل�شني )عليه ال�شالم( حتى اإذا خرج من املدينة 
اىل كربالء خرج معه وا�شت�شهد يف احلملة االوىل 

يوم عا�شوراء .
وقال املرّبد يف كتاب الكامل ) اإنه من اوالد العجم( 

و�شّح عندي انه من ولد النجا�شي  .
وقال العالمة النوري يف امل�شتدرك : ) كان اأبو نيزر 
من ابناء بع�س ملوك العجم ، قال : و�شّح عندي 

بعد اّنه من ولد النجا�شي .
فرغب يف اال�شالم �شغريًا فاأتى ر�شول اهلل فاأ�شلم 
وكان معه يف بيوته، فلّما تويّف ر�شول اهلل )�شلى اهلل 

عليه واله و�شلم( �شار مع فاطمة وولدها .
احلب�شة  اهل  اليه  اأقبل  النجا�شي  هلك  فلما   "

�شاعة   : فــقــال  ابــيــه  مــكــان  عليهم  ملكًا  ليقيموه 
ملكًا  اكــون  ان  ر�شول اهلل خري يل من  بها  اخــدم 
�شيدة  اىل  النبي  بعد  و�شار   ، عليكم  كله  عمري 
الن�شاء فاطمة واوالدها يخدمهم ، فاأقامه االمام 

يف مزرعتيه البغيبغة وعني ابي نيزر ي�شلحهما"
ابي طالب )عليه  بن  : جــاءين علي  نيزر  ابو  قال 
نيزر  ــي  اب بال�شيعتني عــني  اقـــوم  وانـــا  الــ�ــشــالم( 
فقلت  ؟  الطعام  : هل عندك من  فقال  والبغيبغة 
 ، ال�شالم(  )عليه  املوؤمنني  الأمري  ار�شاه  ال  طعام 
قرع من قرع ال�شيعة �شنعته باأهالة �شنخه، فقال 
علي )عليه ال�شالم( : علّي به، فقام اىل الربيع – 
وهو جدول- غ�شل يده ثم ا�شاب من ذلك �شيئًا ثم 
رجع اىل الربيع فغ�شل يده بالرمل حتى  نّقاهما ثم 
�شّم يديه كل واحدة منهما اىل اختها و�شرب بهما 
ح�شوًا من ماء الربيع ثم قال : يا اأبا نيزر، ان االأكّف 
اأنظف االآنية ، ثم  قال : من ادخله بطنه يف النار 

فاأبعده اهلل.
ثم اخذ املعول وانحدر يف العني فجعل ي�شرب واأبطاأ 

عليه املاء فخرج وقد تن�شح جبينه عرقًا فانتكف 
العني  وعــاد اىل  املعول  اخذ  ثم  العرق عن جبينه 
كاأنها  فانثالت  يهمهم  وجعل  فيها  ي�شرب  فاأقبل 
انها  اأُ�شهد اهلل   : عنق جزور فخرج م�شرعًا وقال 
�شدقة، علّي بدواة  و�شحيفة ، قال : فعّجلت بهما 
اليه ، فكتب :ب�شم اهلل الرحمن الرحيم ، هذا ما 
ت�شدق به علّي امري املوؤمنني ، ت�شّدق بال�شيعتني 
فقراء  على  والبغيبغة  نيزر  ابــي  بعني  املعروفتني 
اهل املدينة وابن ال�شبيل ليقي اهلل بهما وجهه حّر 
النار يوم القيامة ، ال تباعا وال توهبا حتى يرثهما 
اهلل وهو خري الوارثني اإاّل ان يحتاج اليهما احل�شن 
واحل�شني ) عليهما ال�شالم( فهما طلق لهما ولي�س 

الأحد غريهما.
)عليه  احل�شني  فــركــب   : ه�شام  بــن  حممد  قــال 
نيزر  ابي  بعني  معاوية  اليه  فحمل  دين  ال�شالم( 
مائتي الف دينار فاأبى ان يبيع، وقال : اإمنا ت�شّدق 
بايعهما  النار ول�شت  ابي ليقي اهلل وجهه حر  بها 

ب�شيء. 

ن�سر بن اأبي نيزر

)1(  اإب�شار العني ، �س97
)2( نف�شه ، �س97، الكنى وااللقاب ، ج1�س171

)3(  م�شتدرك الو�شائل ، ج14�س62
)4( الكنى وااللقاب ، ج3�س138 واللفظ له ؛ م�شتدرك الو�شائل ، ج14�س62

اعداد: �شامي جواد
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اأقوى اأدلة القائلني بالراأي.. 

�سعيف ال�سند
غاية  الــراأي يف  اأدلــة  الكالم عن  م�شاألة  ان 
وا�شطة  ـــراأي  ال كــون  تتجاوز  اذ  اخلــطــورة 
اىل  وتتعداها  واحلــرام  احلــالل  معرفة  يف 
مــا يتعلق بــاأطــروحــة الــديــن اال�ــشــالمــي يف 
قد  االمــر  وهــذا  وال�شالل،  الهداية  نظرية 
الن�شو�س  ولكن  اال�شماع  على  غريبا  يكون 
واالرقام على ذلك يف غاية الكرثة منها ما 
روي عن )اخلليفة الثاين( باأ�شانيد غاية يف 
ال�شحة قوله: اإياكم واأ�شحاب الراأي فاإنهم 
اأعداء ال�شنن اأعيتهم االأحاديث اأن يحفظوها 

فقالوا بالراأي ف�شّلوا واأ�شّلوا.
دليليته  اأو عدم  الراأي  دليلية  على  والوقوف 
له  لذلك  تبعا  عليه  اأو  لــه  احلكم  ثــم  ومــن 
النظرية  هيكلية  لتج�شيم  الكاملة  االمكانية 
اأوال ويف الفروع ثانيا  اال�شالمية يف اال�شول 
ويف  اخلــطــرية  الــ�ــشــروريــة  العقائد  يف  اأي 
يخلو عن  ال  االمر  وهذا  ال�شرعية،  االحكام 
كونه م�شاهمة فّعالة  يف ر�شم االأبعاد العامة 
للدين احلنيف والتي توؤثر يف عملية االنتماء 
لال�شالم والوقوف على اأدق معانيه ال�شماوية 
التي  تلك  ولكن  معانيه  كل  اأقول  ال  املقد�شة 
واالحاطة  اليها  االرتــقــاء  لعقولنا  ميكن 

مبراميها وا�شرارها.

العمل بالأي بني راأيني
بني  ا�ــشــري  ــة-  وهــل اأول  – يف  الــــراأي  وان 
عن  تنهى  فطائفة  الــروايــات  من  طائفتني 
اال�شالم  على  التعرف  يف  كوا�شطة  تعاطيه 
�شالحية  قاطع  ب�شر�س  وتنفي  ومفرداته 
كونه دليال على ذلك يف حني توحي م�شامني 
على  بل  به  التم�ّشك  بجواز  الثانية  الطائفة 

�شرورة ذلك حينما ال يوجد ن�س من قراآن اأو 
�شنة.

بهذا االعتبار انق�شم اهل اال�شالم اىل فريقني 
، فريق ا�شتند لالحاديث الواردة يف النهي عن 
ي�شوغ بل يحرم جعله دليال  بالراأي فال  العمل 
اأو يف طولهما،  وال�شنة  القراآن  قبال  وم�شدرا 
الن اهلل تعاىل قال: )ما فّرطنا يف الكتاب من 
وظيفة  حاكيا عن  ا�شماوؤه  تعالت  وقال  �شيء( 
و�شلم(:)ما  ــه  واآل عليه  اهلل  )�شلى  الر�شول 
الذي  لــهــم  لتبني  اال  الــكــتــاب  عليك  اأنــزلــنــا 
اختلفوا فيه( ومثله قوله تعاىل: )واأنزلنا اليك 
الذكر لتبني للنا�س ما نزل اإليهم( وقوله تعاىل: 
)اليوم اأكملت لكم دينكم واأمتمت عليكم نعمتي 
ور�شيت لكم االإ�شالم دينا( اىل غري ذلك من 
الن�شو�س القراآنية واالأدلة الروائية املانعة من 

االلتفات اىل الراأي.
وهذا يعني ان الراأي ال �شرورة اإليه اأو هو ت�شريع 
يف مقابل ن�شو�س القراآن وال�شنة التي تكفّلت 
بيانه والت�شريع يف هذا الفر�س حرام اإجماعا 

النه اإدخال ملا لي�س يف الدين يف الدين.
واما الفريق الثاين الذي جّوز العمل بالراأي فهو  
يف دعواه هذه قد ا�شتند اىل طائفة من االخبار 
وتعاطيه  بالراأي  العمل  باأن  دعواه  عن  ناهيك 
اأمر يف غاية ال�شرورة اإذ لواله ملا ا�شتطعنا ان 
واأن  املتجددة  الوقائع  يف  الفراغ  مناطق  منالأ 

نتعّرف على احلالل واحلرام فيها.

اأدلة املجوزين للعمل بالراأي
اأدلتهم،  وللمجّوزين ثالثة ن�شو�س هي عمدة 
الأجل  بها،  كعنايتهم  بغريها  عنايتهم  وعــدم 
فاأهملها  العلمية  للقيمة  �شواها  مــا  فــقــدان 

وتنا�شاها اأكرث العلماء عن يقني ودراية.
االأدلة  هــذه  من  فاثنان  اأمــر  من  يكن  ومهما 
واآله  عليه  اهلل  )�شلى  الر�شول  اىل  من�شوبان 
الثاين  اخلليفة  على  موقوف  وثالثهما  و�شلم( 
واالثنان املن�شوبان اىل ر�شول اهلل )�شلى اهلل 
عليه واآله و�شلم( احدهما من رواية معاذ بن 
جبل والثاين من رواية عمرو بن العا�س، ولكن 
املجّوزين  اأدلــة  عمدة  ان  اىل  اال�ــشــارة  ينبغي 
تـــدور رحى  الــثــالثــة هــو حــديــث مــعــاذ وعليه 

اأطروحتهم يف ا�شتخراج احلالل واحلرام.
وهذه الرواية جاء فيها:

حدثنا  وكــيــع،  حدثنا  حنبل:  بــن  احــمــد  ــال  ق
بن  الثقفي، عن احلارث  اأبي عون  �شعبة، عن 
عمرو، عن رجال من ا�شحاب معاذ، اأن النبي 
)�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( ملا بعثه اىل اليمن 
قال  ق�شاء؟  لك  اإذا عر�س  تق�شي  كيف  قال: 
معاذ: اأق�شي بكتاب اهلل. قال)�شلى اهلل عليه 
واآله و�شلم(: فاإن مل يكن يف كتاب اهلل؟. قال 
معاذ: فب�شّنة ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآله 
و�شلم(. قال)�شلى اهلل عليه واآله و�شلم(: فان 
مل يكن يف �شنة ر�شول اهلل؟ قال معاذ: اأجتهد 

راأيي. 
وا�شتدل املجّوزون بهذه الرواية على ان الراأي 
ال�شرعية، وعلى  ا�شتنباط االحكام  م�شدر يف 
عــلــى �شوئه،  الــعــمــل  كــونــه حــجــة يف وجـــوب 
ثالثا  م�شدرا  الن�س-  لهذا  طبقا  باعتباره- 
بعد القراآن وال�شنة، ومو�شع اال�شتدالل هو قول 

معاذ: اأجتهد راأيي.
وعلى ما هو ظاهر اخلرب فان الر�شول )�شلى 
ذلك،  على  معاذا  اأقــّر  و�شلم(  واآلــه  عليه  اهلل 
ــراأي حــرامــا ملــا �شكت  ــال ــو كــان االجــتــهــاد ب ول
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 غاية ما يعرف به احلارث هذا أنه راوي هذا احلديث ال غري

الر�شول)�شلى اهلل عليه واآله و�شلم(، والأجابه 
ولكنه  التقادير،  اأقل  على  باحلرمة  يوحي  مبا 
وهذا  يفعل،  و�شلم( مل  واآلــه  عليه  اهلل  )�شلى 
ويجوز  الــراأي حجة  اأن  فيدّل  �شئ  اإن دل على 
العمل على �شوئه فيما لي�س فيه ن�س من قراآن 

اأو �شنة.
وينبغي ان نعرف اأن رواية معاذ هذه اتخذها 
القائلون بالراأي اأ�شال �شرعيا للجواز، اذ هي 
عمدة اأدلتهم الثالثة امل�شار اليها اآنفا، لكونها 
واآله  ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه  من�شوبة اىل 
املطلوب  بــيــان  يف  ولو�شوحها  اأوال،  و�شلم( 

ثانيا.
ولكن اال�شتدالل بها على نحو االعتماد يف غاية 
ال�شقوط ، بل قد يكون من بع�س اجلهات اأمرا 
حماال، ولكي نكون على بينة من ذلك نتعر�س 
اأهم اال�شكاليات التي تواجه اال�شتدالل برواية 

معاذ ، اأال وهي:

�سعف ال�سند
طبقا  امل�شلمني  بني  عليها  املتفق  االمــور  من 
هو  بينهم  فيما  املــتــداولــة  العلمية  للمعايري 
�شعف �شند هذه الرواية ، وكل علماء اال�شالم 
م�شاربهم ذهبوا  واختالف  مبختلف طوائفهم 

اىل ذلك، وهذه بع�س اأقوالهم:
قال البخاري: احلارث بن عمرو من ا�شحاب 
معاذ وعنه ابو عون، ال ي�شح وال يعرف اال بهذا 

احلديث  
ــــــــــــــال ابــــــن  وق
اجلـــــــــــــــوزي يف 
املتناهية:  العلل 
هــــذا حـــديـــث ال 
الن  يـــ�ـــشـــح...، 
احلــــــــــــارث بــن 

عمرو جمهول، وا�شحاب معاذ من اأهل حم�س 
ال يعرفون، وما هذا طريقه فال وجه لثبوته  

وقال ابن حزم : ال ي�شح، الن احلارث جمهول 
به  االحتجاج  يحل  فال  يعرفون،  ال  و�شيوخه 

ل�شقوطه، وهو باطل ال ا�شل له. 
وقال املباركفوري:قال عبد احلق: ال ي�شند وال 

يوجد من وجه �شحيح 
من  اال  نعرفه  ال  حديث  هذا  الرتمذي:  وقــال 

هذا الوجه، ولي�س اإ�شناده عندي مبت�شل. 
املعا�شرين- يف  من  وهو  االلباين-  ذكره  وقد 

�شعيف �شنن الرتمذي قائال: اأنه ال ي�شح. 
جميع  كلمات  ا�شتعرا�س  يف  طــائــال  نــر  ومل 
من  احلديث  هذا  ب�شقوط  امل�شرحة  العلماء 
للحا�شل،  حت�شيل  هو  اإذ  النظرية،  الناحية 
واي�شاح ملا ال حاجة يف اي�شاحه، ومن تعّر�س 
من العلماء للحارث – راوي هذا احلديث- ال 
املجاهيل  من  بكونه  احلكم  يف  حلظة  يــرتدد 
الذين ال يعرفهم اأفذاذ العلم واأ�شاطني الفهم 

واملعرفة. 
وكما قلنا فغاية ما يعرف به احلارث هذا اأنه 

راوي هذا احلديث ال غري.
والعلماء قاطبة ذكروا بل �شّرحوا باأن احلارث 
جمهول غري معرف، وغاية ما عندهم يف �شاأنه 
اأنه ابن اأخ املغرية بن �شعبة ال�شحابي املعروف 
بانتمائه االموي، ولو قام اأحد مبراجعة �شريعة 
اأننا مل  يف الكتب امل�شنفة يف هذا الفن لوجد 

نعُد ما ذكره علماء الرجال يف �شاأنه.
فراجع على �شبيل املثال تهذيب الكمال للمزي  
وتهذيب التهذيب البن حجر  و�شعفاء العقيلي  
وكتابي الذهبي امليزان واملغني  وغريها لتقف 

على حقيقة االمر بنف�شك.

امل�سادر
 :2 الرتمذي  �شنن   ،5:236 احمد  م�شند   )1(

.394
 )2(تاريخ البخاري الكبري:277:2.

الواهية 2:  العلل املتناهية يف االحاديث    )3(
.1264/ 758

)4( االإحكام البن حزم 373:6، 162:1.
 )5( حتفة االحوذي464:4.
)6( �شنن الرتمذي:254:2.

)7( �شعيف �شنن الرتمذي:153.
)8( تهذيب الكمال: 266:5

)9( تهذيب التهذيب:122:2.
)10( �شعفاء العقيلي 215:1.

يف  واملغني  االعـــتـــدال439:1،  مــيــزان   )11(
ال�شعفاء1: ترجمة1242. 

م�شتل من كتاب  ) الر�سول امل�سطفى-�سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم-ومقولة الراأي(

• للباحث اال�شالمي با�شم احللي
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ومقّومات النجاحاأ�شباب ال�شعف 

ال�ستق�سائيةال�سحافة

اأركــان  اأهــم  مــن  ال�ستق�سائية  ال�سحافة  ُتعد   
العمل ال�سحفي، فهي ل تقت�سر على متابعة ونقل 
الأحداث من مكانها اإىل العامل اإمنا تتعدى مهمتها 
اإىل البحث عن اأ�سباب احلدث وخلفيات ال�سورة ملا 
اأ�سبح عليه الأمر، وقد يتطلب العمل ال�ستق�سائي 
الواحد اأ�سهرًا عديدة من التغلغل يف الأو�ساط ذات 

العالقة باملو�سوع ملعرفة حيثياته وخفاياه.

موّجه  ــه  اأن يف  ال�ستق�سائي  العمل  اأهمية  ــربز  وت
ب�سورة رئي�سية لك�سف ق�سايا الف�ساد املايل والإداري 
وال�سيا�سي وحتى الأخالقي، يف موؤ�س�سات الدولة وما 
يدعى بكوالي�ش �سناعة القرار اأيًا كان نوعها، اعتمادا 
طي  تبقى  اأن  املفرت�ش  من  معلوماتية  م�سادر  على 
الكتمان �سمن دائرة ال�سحفي وموؤ�س�سته الإعالمية. 

التحقيقات  على  ال�ستق�سائية  ال�سحافة  وتقوم 
املوؤ�س�سات  حول  املعلومات  بجمع  اخلا�سة  ال�سحفية 
رجال  حول  معلومات  اأو  جمتمعية،  اأو  كانت  ر�سمية 
الأعمال امل�ستبه بن�ساطاتهم والذين يخفون ف�سادهم 
حتت �ستار يكون �سدًا منيعًا يحول بينهم وبني املواطن. 
جمع  على  ال�ستق�سائية  ال�سحافة  تعمل  وكذلك 

الإن�سان،  حقوق  مت�ش  التي  الق�سايا  حول  املعلومات 
وت�ستخدم اأي�سًا يف الدعاية واحلرب النف�سية، على 
اأ�سعف حالتها يف العامل العربي عمومًا ول  اأنها يف 
زالت يف بلدنا كذلك ب�سبب الق�سور الكبري يف حماية 
باحرتام  احلكومية  اجلهات  اإلزام  وعدم  ال�سحفيني 
مربرات  حتت  املطلوبة،  املعلومات  وتقدمي  الإعــالم 

وذرائع وحجج لي�ش لها نهاية. 
وحمدداتها  ال�ستق�سائية  ال�سحافة  م�ساكل  عن 
العاملني  على  املرتتبة  والواجبات  اأهميتها  ومــدى 
باجلولة  احل�سينية(  )الرو�سة  جملة  قامت  عليها، 
التالية يف اأروقة احلقوقيني واملتخ�س�سني يف الإعالم 

واملحددات ال�سرعية له:   

• حتقيق:
في�شل غازي

 ميثم احل�شناوي
�شباح الطالقاين
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د �سياء اجلابري: 
امل�ساعدة  باإبداء  الدولة  موؤ�س�سات  اإلزام  يجب 

لل�سحفي
القانون  ق�شم  رئي�س  الدكتور )�شياء اجلابري( 
العام يف جامعة كربالء املقد�شة قال" اأن م�شاألة 
حقوق العمل ال�شحفي تبداأ من خالل اإقرار قانون 
حماية ال�شحفيني، وبعد ذلك تكون احلاجة االأهم 
يف املو�شوع وهي ترجمة مفردات هذا القانون اإىل 
عمل واقعي بحيث يتمكن ال�شحفي من اأداء واجبه 
و�شوال للمعلومة التي يحتاجها ب�شهولة وي�شٍر من 
خالل اإبداء اجلهات الر�شمية امل�شاعدة الالزمة 

له".
واأ�شاف اجلابري" ومتى ما ُثّبتت اأركان النظام 
املوؤ�ش�شاتي يف الدولة، ومت فيها احرتام االإعالم 
اأداء ال�شلطات  وال�شحافة ك�شلطة رابعة تراقب 
اال�شتق�شائية  ال�شحافة  فــاإن  االأخـــرى  الثالث 
على  والفاعلية  الثقة  من  دورهــا مبزيد  �شتاأخذ 
خلفية اطمئنان العاملني عليها باأن هناك حقوقا 
م�شادرة  الأحـــد  ميكن  وال  يحميهم،  وقــانــونــا 

جهودهم اأو االعتداء والتجاوز عليهم".

د خالد العرداوي: 
دور ال�سحافة ال�ستق�سائية يف الوقت احلا�سر 

مهم جدًا لنا
 هل اأن بيان احلقائق املخفية ُيحدث طفرة نوعية يف 
بناء البلد"؟ عن هذا ال�شوؤال وغريه من الت�شاوؤالت 
اأ�شتاذ العلوم  حتدث الدكتور )خالد العرداوي( 

ال�شيا�شية يف كلية القانون جامعة كربالء جميبًا" 
ال�شيا�شية احلديثة ميثل  النظم  االإعــالم يف  اإن 
موؤ�ش�شة من موؤ�ش�شات املجتمع املدين ذات التاأثري 
املوؤ�ش�شة )االإعـــالم( هي احللقة  الكبري، وهــذه 
الو�شطى بني القاعدة والقمة، تنقل هموم القاعدة 
اإىل القمة، وبنف�س الوقت تراقب القمة كي حتدد 
مدى التزامها ومدى ان�شباطها واحرتامها لتنفيذ 

املهام والتطّلعات لطموح القاعدة".
واأ�شاف" اأعتقد اأن دور ال�شحافة اال�شتق�شائية 
يف الوقت احلا�شر مهم جدا لنا، ويتمثل يف ك�شف 
املف�شدين والتخّل�س من مظاهر الف�شاد باأنواعه 
ال�شحافة  جنحت  ما  واإذا  العديدة،  واأ�شكاله 
اال�شتق�شائية يف حتقيق هذا االأمر، واإذا ما حتررت 
املوؤ�ش�شات االإعالمية من الوالءات ال�شيا�شية فاأنها 
�شوف توؤدي خدمة عظيمة للبلد، خا�شة واأن العراق 
يحتل االآن املراكز االأوىل يف الف�شاد املايل 

واالإداري عامليًا".
وتابع العرداوي" لتحقيق طفرة نوعية يف 
اأداء ال�شحافة اال�شتق�شائية ينبغي اأواًل 
فتح اآفـــاق احلــريــة لــالإعــالم مــن خالل 
قــوانــني حتـــرتم حــريــة االإعـــــالم وتقيم 
وزنًا حل�شانته، فكما اأن هناك حمايةوح�شانة 
للربملاين والوزير وامل�شوؤول ال�شيا�شي فاإنه يجب 
لل�شحفي  الكافية  احلماية  مقومات  تتوفر  اأن 
من اجل منع هوؤالء )امل�شوؤولني الر�شميني( من 
التجاوز عليه وعلى حقوقه، �شريطة اأن يكون عمل 
ال�شحفي �شمن املوازين القانونية واالأخالقية 

املعتمدة يف العمل االإعالمي".

لتحقيق طفرة نوعية يف 
ال�سحافة ال�ستق�سائية ينبغي 

اإلزام موؤ�س�سات الدولة باحرتام 
العمل ال�سحفي وحماية 

ال�سحفيني قانونيًا من التهديد 
واملالحقة. 

على الإعالمي اأن يتجّنب 
ق�سية الإ�ساعات والأخبار 

غريالدقيقة لأنها يف الكثري 
من الأحيان ُمغر�سة، وكذلك 

يجب اأن يتجنب ق�سية 
التاأثريات ال�سيا�سية ويتحرر 

من الولء للموؤ�س�سات
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ق�شية  يتجّنب  اأن  اأي�شا  االإعــالمــي  وقال" على 
االإ�شاعات واالأخبار غريالدقيقة الأنها يف الكثري من 
االأحيان ُمغر�شة، وكذلك يجب اأن يتجنب ق�شية 
التاأثريات ال�شيا�شية ويتحرر من الوالء للموؤ�ش�شات 
اأو  اأو عرقية  كانت طائفية  �شواء  بها  يعمل  التي 
يــوؤدي ر�شالته بطرح احلقيقة كما  لكي  حزبية، 
هي، الأن املالَحظ يف بع�س القنوات الف�شائية اأنها 
حتاول فربكة الر�شالة االإعالمية وتوجيهها وفق 

منظور �شيا�شي انتهازي ت�شقيطي لالآخرين".

الأ�ستاذ نعمة عبد الكرمي: 
ال�سحافة ال�ستق�سائية و�سيلة ناجعة ملواجهة 

الف�ساد 

وعالقتها  املهنّية  مل�شاألة  حتليله  معر�س  ويف 
بال�شحافة اال�شتق�شائية حتّدث االأ�شتاذ )نعمة 
يف  ال�شحفيني  نقابة  فــرع  رئي�س  الكرمي(  عبد 
حمددات  ــم  اأه مــن  املهنّية  اإن  قائاًل"  كــربــالء 
امل�شداقية يف الطرح االإعالمي، ومبا اأن ال�شحافة 
اال�شتق�شائية تعتمد اعتمادا كامال على امل�شداقية 
جند اأن من ال�شروري مراعاة املهنّية لكي يكون 
العمل مثمرًا ويقدم الدالئل والقرائن عند طرحه 
للق�شايا باأ�شلوب بعيد عن التاأثريات اجلانبية من 
قبيل الراأي ال�شخ�شي اأو رغبات اجلهة الراعية 
للو�شيلة االإعالمية التي قد تكون مناوئة لطرف 

ومقرتبة من اآخر".
وا�شتدرك عبد الكرمي" مع ذلك تبقى هذه الروؤية 
العراق  يف  اجلديدة  الدميقراطية  التجربة  قيد 
اإدراك  يف  الق�شور  حيث  من  عموما،  واملنطقة 

اأهمية هذا النوع من ال�شحافة الذي اأخذت الدول 
مراقبة  اأركــان  من  اأ�شا�شيا  ركنا  تعّده  العظمى 
النظم ال�شيا�شية واحلكومية واالجتماعية، وتعتمد 
عليه كثريا يف الك�شف عن ق�شايا الف�شاد املايل 

واالإداري واالأخالقي اأي�شًا".
ويف حمور ق�شايا الف�شاد املتعلقة بالو�شع يف البلد 
ودور ال�شحافة اال�شتق�شائية يف معاجلتها عّلق 
االأ�شتاذ عبد الكرمي بالقول" هناك حقائق تفيد 
باأن بالدنا يف املراتب االأوىل �شمن قائمة الدول 
االأكرث ف�شادًا، وهذه احلقائق يجب عدم التغا�شي 
عنها، وعلى هذا االأ�شا�س ميكن اعتبار ال�شحافة 
الف�شاد  ملواجهة  ناجعة  و�شيلة  اال�شتق�شائية 
ال�شحافة  اآليات هذه  يكتنف  ما  مع  واملف�شدين 
يف وقتنا احلا�شر من ق�شور يف �شروط احلماية 
املتوفرة للقائمني على هذا النوع من العمل الذي 
ي�شنَّف واحدا من اأخطر االأعمال واأكرثها جلبا 

للمتاعب".
واالإعالميني  ال�شحفيني  قائمة  اإن  واأ�شاف" 
امل�شتهدفني يف بلدنا كل عام ت�شري اإىل خطورة 
بالعمل  بالك  فما  االعتيادي،  ال�شحفي  العمل 
ومراقبة  متابعة  يتطلب  الـــذي  اال�شتق�شائي 
اخلطورة  يف  غاية  اأماكن  يف  وتواجد  وا�شتدالل 
دون حماية وال حتى غطاء قانوين يتيح لل�شحفي 
جّراء  يواجهها  قد  التي  التهم  من  نف�شه  وقاية 
ك�شفه عن الف�شاد واملف�شدين، الذين هم بطبيعة 
احلال قد يتمتعون بح�شانة برملانية او �شيا�شية او 

اجتماعية".

اإن املهنّية من اأهم 
حمددات امل�سداقية يف الطرح الإعالمي، 

ومبا اأن ال�سحافة ال�ستق�سائية تعتمد 
اعتمادا كامال على امل�سداقية جند اأن من 
ال�سروري مراعاة املهنّية لكي يكون العمل 

مثمرًا ويقدم الدلئل والقرائن عند طرحه 
للق�سايا
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◄  يكتبها: عبد الرحمن الالمي

باالأم�س وىّل ابن علي من تون�س هاربًا، واأزيــح ال�شتار عن 
بداية النهاية لفرعون م�شر الال مبارك، واليوم تبعه طاغية 
ليبيا، وغدًا �شيتبعه قزم اليمن، و�شتدور الدائرة على ملك 
ثلث ال�شعب البحريني، والقافلة لن تتوّقف اىل هذا احلّد 
فاإنها �شّنة الكون، فاإّن لكّل ظامل نهاية، ولكّل طاغية جزاء، 
�شّنة ما�شية واإن ظّل الطغاة يف �شكرتهم يعمهون، يطمئنهم 
اإاّل  ينطق  الطاغية ملهم، ال  اأن  الذين يزعمون  املتزّلفون، 
باحلكمة، وجربوته رحمة، وا�شتبداده حزم، وتنكيله عدل، 

واأفعاله منجزات، وحركاته معجزات...
بع�س  لل�شفقة  تدعو  للطواغيت  الب�شعة  النهايات  هذه  اإّن 
اأذنابهم واأيتامهم املغرورين، الذين يحلمون  االأحيان على 
وهيهات  وعنجهّيتهم،  وت�شّلطهم  دولتهم  برجوع  وياأملون 
لعقارب ال�شاعة اأن ترجع اىل الوراء، واإننا ن�شهد كيف يتّبخر 
وكذلك  الليبيون،  الثوار  يحتويهم  اأو  الليبي،  النظام  اأزالم 
ما هو حا�شٌل يف تون�س وم�شر وكيف �شيق برموزهم اىل 
املحاكم، وفرار واختباء َمن كان يعلق باأذيالهم، فهل �شيّتعظ 

اأذناب واأيتام �شدام املقبور؟! 
ال�شذاذ،  هــوؤالء  مع  ع�شناه  الــذي  املا�شي  من  تعلمنا  لقد 
يوؤمنون  ال  اأنهم  طاغيتهم،  �شقوط  تلت  التي  وال�شنوات 
بالعقيدة واالأخالق والقيم وال�شرف والنزاهة والعفة والكرم 
واجلود، فلي�س يف قامو�شهم اأمثال هذه املفردات ومل نقراأ 
يومًا يف اأدبياتهم �شوى الغدر واخلتل واملكر واخلديعة فكيف 
نح�شن الظّن بهم ونطمئّن على حتّركاتهم، ونوليهم علينا، 
بهم على دّفة امل�شوؤولية، وهم يف كّل يوم يطّلون علينا  ونن�شّ
فيه بدناءة جديدة م�شّرين على نهجهم الدموي ونظرتهم 

اال�شتبدادية.
وجتربتنا املريرة هذه معهم بّينْت لنا اأّنهم كالغّدة ال�شرطانية 
تن�شط يف البيئة النتنة، وال ميكن االطمئنان اإليهم بحال من 
االأحــوال، والبّد من تفعيل قانون امل�شاءلة والعدالة بحقهم 

ونن�شف �شحاياهم الذين لن تندمل جروحهم بعد. 
العرب  طواغيت  نــرى  اأننا  لل�شدر  واملثلج  املفرح  من  اإّن 
اأّول وهلة  امل�شتبّدين امل�شتكربين وهم ال ُيق�شى عليهم يف 
األوان  اأ�شد  بل يجرعون   اأو بطلقة طائ�شة،  اغتيال  بعملية 
العذاب حينما يرون باأّم اأعيتهم انهيار طغيانهم و�شلطانهم 
اأنف�شهم  يجدون  ثم  ــاد،  رم اإىل  تتحول  وكيف  واأحالمهم 
مطاردين م�شّردين حتيط بهم جرائمهم من كّل مكان، بعد 

اأن كان واحدهم هو احلاكم، والقا�شي واالآمر والناهي. 

هل نّتعظ من الدر�ش 
الليبي؟!

ك��ل��م��ة
 البد منها

د عالء عزيز: 
ــعــمــل ال�ــســتــقــ�ــســائــي يــتــطــلــب الأمـــانـــة  ال

وامل�سداقية 
ولالإي�شاح اأكرث عن دور ال�شحافة اال�شتق�شائية 
ومعرفة الواجب ال�شرعي الذي يقع على عاتق 
رجــال االإعــالم يف ا�شتق�شاء االأحـــداث وبيان 
احل�شينية(  )الرو�شة  جملة  حّطت  احلقائق 
ركابها عند رجل الدين وم�شاعد اأ�شتاذ الدكتور 
ــذي قال" اإن دور  ال )عــالء عزيز اجلــبــوري( 
للحقيقة  �شورة  التقاط  هو  بب�شاطة  االإعـــالم 
اال�شتق�شائي  العمل  اأمــا  للجمهور،  واإي�شالها 
فيمكن عّده متابعة االأحداث وتداعياتها والبحث 
عّما يتخللها من تفا�شيل تكون يف االأغلب خمفية 

بق�شد اأو دونه، واإظهارها للعلن".
واأ�شاف" للعمل يف ال�شحافة اال�شتق�شائية البد 
من �شرعنة قانون ي�شاعد على جمع املعلومات 
موؤ�ش�شات  اإىل  ال�شحافة  ودخــول  ال�شحيحة 
الدولة تف�شيليا ال �شكليًا، لغر�س الو�شول اإىل 
اأدق التفا�شيل والك�شف عما يتخللها من غمو�س، 

بل يجب اأالّ تكون هنالك قيود على ال�شحافة 
ال  الذي  العام  النظام  قانون  اإال  اال�شتق�شائية 
يتيح الأحد التجاوز على االآخرين وم�شاحلهم 

وممتلكاتهم دون دليل اأو حجة قانونية". 
املُلقى على عاتق  ال�شرعي  الواجب  وتابع" اأما 
العاملني يف االإعالم فهو يقت�شي الطاعة واالمتثال 
الأوامــر اهلل تعاىل من ناحية ال�شدق واالأمانة 
واملو�شوعية وعدم حتريف العمل ال�شحفي ملا 
يتنا�شب وتوجهات اجلهة الراعية على ح�شاب 

حقوق االآخرين و�شمعتهم ودورهم".
وخــتــَم دكــتــور عــالء بالقول" هــذا يحّتم على 
االإعالمي اأن يعي دوره ويعرف مع َمن يتعامل، 
جهة  من  اال�شتق�شائية  ال�شحافة  يف  فالعمل 
ال�شريعة االإ�شالمية جائز ولكن ب�شروط منها، 
ال�شدق واالأمانة واالإطــالع الدائم على كل ما 
يدور من االأحداث واأالّ يخ�شى ال�شحفي يف اهلل 

لومة الئم". 

اإن دور الإعالم بب�ساطة 
هو التقاط �سورة للحقيقة 

واإي�سالها للجمهور، اأما 
العمل ال�ستق�سائي فيمكن 

عّده متابعة الأحداث 
وتداعياتها والبحث عّما 

يتخللها من تفا�سيل تكون 
يف الأغلب خمفية بق�سد اأو 

دونه، واإظهارها للعلن

اإن قائمة ال�سحفيني والإعالميني امل�ستهدفني يف بلدنا كل عام 
ت�سري اإىل خطورة العمل ال�سحفي العتيادي، فما بالك بالعمل 

ال�ستق�سائي الذي يتطلب متابعة ومراقبة وا�ستدلل وتواجد يف 
اأماكن غاية يف اخلطورة دون حماية ول حتى غطاء قانوين
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•  بقلم ال�شحفية االإجنليزية اإيفون ريديل 

قيادة  من  الن�شاء  منع  حيث  ال�شعودية  باململكة  اال�شت�شهاد  كرثة  من  امللل  اأ�شابني  ولقد 
لها  لي�س  بب�شاطة  الق�شايا  هذه  وطاأتها.  حتت  يرزحن  التي  العبودية  على  كمثال  ال�شيارات 
اأي �شلة باالإ�شالم على الرغم من ا�شتمرار هوؤالء يف الكتابة واحلديث عنها باأ�شلوب �شلطوي 
متعجرف موجهني اللوم اإىل االإ�شالم عنها ظلما وعدوانا. من ف�شلكم توقفوا عن اخللط بني 

العادات الثقافية وبني االإ�شالم.
لقد ُطلب اإيل اأن اأكتب عن كيفية �شماح االإ�شالم للرجال ب�شرب زوجاتهم، واأعلم اأن منتقدي 
اأو بحديث، لكن هذا كله يف العادة يكون  االإ�شالم �شي�شت�شهدون باآيات ع�شوائية من القراآن 
مقتطعا من �شياقه. فاإن َرَفَع زوج يده يف وجه امراأته، فال ي�شمح له االإ�شالم اأن يرتك اأثرا 

على ج�شدها.. 
االآن دعونا ناأخذ ملحًة عن بع�س االإح�شائيات الغربية ب�شاأن العنف املنزيل. وميكنني تقريبا 
القومي  الطوارئ  خلط  وفقا  اأ�شود.  مثل  وكلمات  ال�شاي،  وغاليات  دور،  القرِ اأ�شوات  �شماع 
اخلا�س بالعنف العائلي، فاأربعة ماليني امراأة اأمريكية تعر�شت العتداء عنيف من قبل الزوج 
باأيدي  للقتل  يتعر�شن  ن�شاء  اأكرث من ثالث  املتو�شط  املتو�شط. ويف  �شهر يف  اأثناء فرتة 12 
اأزواجهن ورفقائهن يوميا... وهو ما حم�شلته �شرب 5500 امراأة تقريبا حتى املوت منذ 11 

�شبتمرب.
رمبا يقول البع�س اإن هذا اتهام قا�شي يوجه اإىل جمتمع متح�شر كهذا املجتمع، ولكن قبل اأن 
ي�شيبني الغرور، ميكنني اأن اأقول اإن العنف املوجه �شد الن�شاء هو ظاهرة كونية. فالعنيفون 
امراأة من  اأن  ثقافية معينة. احلقيقة  اأو  دينية  يقت�شر وجودهم على طائفة  الرجال ال  من 
كل ثالث ن�شاء حول العامل قد تعر�شن لل�شرب، اأو لالغت�شاب اأو بطريقة اأخرى وقعت لهن 
اإ�شاءة خالل حياتهن. اإن العنف املوجه �شد الن�شاء هو اأمر يتخطى اعتبارات الدين اأو الرثوة 

اأو الطبقة اأو لون اجللد والثقافة. 
وعلى الرغم من ذلك، كانت الن�شاء قبل ظهور االإ�شالم على م�شرح التاريخ يعاملن ككائنات 
و�شيعة. ويف احلقيقة نحن الن�شاء مازلن نواجه م�شكلة يف الغرب حيث الرجال يظنون اأنهم 
اأرقى مقاما من الن�شاء. وهذا ينعك�س على نظام الرتقيات وقيمة االأجور يف كل املجاالت بدءا 

من عامالت النظافة وانتهاء  باملوظفات الالتي ي�شققن طريقهن اإىل املنا�شب العليا.
الن�شاء الغربيات مازلن يعاملن معاملة ال�شلع، حيث الرق االأبي�س يف �شعود، متخفيا حتت قناع 
من عبارات الت�شويقية الرباقة، وحيث اأج�شاد الن�شاء يتم املتاجرة بها يف عامل االإعالنات. 
وكما ذكرت من قبل، اإن هذا املجتمع هو جمتمٌع... االغت�شاب واالعتداءات اجلن�شية والعنف 
اإال �شرب من  ما هي  فيه  والرجل  املراأة  اإنه جمتمع م�شاواة  فيه،  ماألوف  �شيئ  الن�شاء  �شد 

االأوهام، اإنه املجتمع الذي تقا�س فيه قوة الن�شاء وتاأثريهن مبقا�س �شدورهن.
لقد كنت يف املا�شي اأنظر اإىل الن�شاء الب�شات احلجاب على اأنهن خملوقات وديعة وم�شطهدة 
ن�شاء  واأنهن  املواهب  ومتعددات  املهارات  متعددات  ن�شاء  اأنهن  على  اإليهن  فاأنظر  االآن  اأما 
لقد  االأخوي.  رباطهن  عظمة  اأمام  ال�شحوب  درجة  اإىل  الغربية  الن�شوية  الروابط  تت�شاءل 
تغريت وجهات نظري بعد جتربة مرعبة حقيقية كنت فيها واقعة اأ�شرية عند طالبان بتهمة 

الت�شلل اإىل اأفغان�شتان يف �شبتمرب 2001 مرتدية الربقع.
�شاأقراأ  فاإنني  �شراحي  اأطلقوا  اإذا  باأنهم  تعهدت  اأيام   10 ا�شتمرت  التي  اأ�شري  فرتة  اأثناء 
مقابل  ويف  �شراحي.  واأطلقوا  اخلطة  جنحت  التوقعات،  كل  وعك�س  القراآن.  واأدر�س  القراآن 
ذلك وفيُت بوعدي ولكني ك�شحفية تغطي اأخبار ال�شرق االأو�شط فقد اأدركُت اأنني بحاجة اإىل 

وال�سحفيون يف  ال�سيا�سيون  يع�سق 
الغرب الكتابة عن ا�سطهاد املراأة 
يت�سنى  اأن  غري  من  الإ�سالم...  يف 
الن�ساء  اإىل  ملرة  ولو  احلديث  لهم 
لإنهم  احلجاب،   يرتدين  الالتي 
فكرة  اأدنــى  لديهم  لي�ش  بب�ساطة 
التي  ــن الحـــــرتام واحلــمــايــة  ع
تنعم بها املراأة امل�سلمة يف الت�سريع 
يزيد  ما  منذ  ن�ساأ  الذي  الإ�سالمي 

عن 1400 عام .
فــهــم يظنون  ذلـــك،  عــلــى  عـــالوة 
الق�سايا  عن  بكتاباتهم  اأنهم  خطاأ 
ذات البعد املت�سل بثقافة املجتمع 
البنات  وختان  املبكر،  الزواج  مثل 
والزواج  ال�سرف  اأجل  من  والقتل 

بالإكراه اإمنا يكتبون عن معرفة.

 كيف اأ�سبحت 
اأحب احلجاب؟  
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◄  بقلم: والء ال�شّفار

تعد ال�شدقة اإحدى اأهم و�شائل تقوية االأوا�شر االجتماعية 
التي  والنف�شية  البدنية  يف املجتمع ودواء مهما لالأمرا�س 
قد ت�شيب االإن�شان ولعل اأهم واأف�شل اأنواع ال�شدقات على 
االإطالق ح�شب ت�شنيف االأجر والثواب االإلهي هي �شقاية 
املاء التي ورد ذكرها يف موارد عديدة على ل�شان ر�شولنا 

الكرمي واهل بيته �شلوات اهلل عليه وعليهم اأجمعني. 
امل�شلمني  ي�شقي  كان  من  ودور  املاء  �شقاية  عن  واحلديث 
اأمــام مواقف بطوليه يربز  ي�شعنا  والغزوات  يف احلــروب 
من بينها اأبو الف�شل العبا�س عليه ال�شالم، ولكن يف مقابل 
التاريخ  كتاب  من  وعـــددا  املقاتل  اربـــاب  بع�س  ان  ذلــك 
وخطباء املنرب حينما يعرجون على تلك احلادثة ي�شردون 
الق�شة املعروفة التي تبنّي  اأّن اأبا الف�شل توّجه اىل امل�شرعة 
وا�شت�شهد يف طريق عودته ومل يتمكن من اي�شال املاء اىل 
عائلة االمام احل�شني عليه ال�شالم، االمر الذي ي�شعنا امام 
حقيقة مفادها ان العبا�س �شالم اهلل عليه مل ي�شقهم املاء 

ولكنه يف نف�س الوقت لقب ب�شاقي العطا�شى! 
هذا االمر جعلني اقلب �شفحات التاريخ ملعرفة ال�شر وراء 
متكنه  عدم  رغم  بال�شاقي  ال�شالم  عليه  العبا�س  ت�شمية 
اأّكدت  روايــات عدة  انتباهي  لفتت  املــاء حتى  اي�شال  من 
وان  العطا�شى  ل�شقي  ال�شالم كان هاويا  العبا�س عليه  ان 
�شفة ال�شقاية مل تكن وليدة حلظة يف كربالء بل ان تلك 
امليزة الزمته منذ طفولته كونه كان ي�شقي اإخوته واأخواته 
كلما احتاجوا اإىل املاء وان له دورا كبريا يف معركة �شفني 
بعد اأن امتلك معاوية بن اأبي �شفيان ماء الفرات ومنعه عن 
اأ�شحاب االإمام علي عليه ال�شالم مما حدى باأبي الف�شل 
على  واجباره  معاوية  جي�س  اىل  والتوجه  �شيفه  حمل  اىل 

الرتاجع عن الفرات ليمتلك ال�شريعة.
مرات  ثــالث  الطف  يــوم  قــام  انــه  التاريخ  كتب  توؤكد  كما 
باقتحام الفرات واحل�شول على املاء بقوة ال�شالح يف واقعة 
اإىل  كربالء واي�شال عدد كبري من القرب اململوءة باملاء 

خميم االمام احل�شني عليه ال�شالم. 
من  متّكن  ال�شالم  عليه  العبا�س  الف�شل  ــا  اأب فــان  لذلك 
اي�شال املاء و�شقاية عطا�شى كربالء ولكنه ا�شت�شهد عند 
املحاولة االخرية عندما غدروه ب�شهم اأ�شاب اإحدى عينيه 
وعمود ه�ّشم راأ�شه ليكون �شاقيا للماء منذ ال�شغر وحتى 

اال�شت�شهاد. 

مِلَ لقب بال�ساقي ؟..

والئ��ي��ات تو�شيع معاريف عن دين هو بكل و�شوح... اأ�شلوب حياة. 
اأن  اأذهلني  لقد  اأكادميية.  ممار�شة  جمرد  اإىل  �شتتحول  القراآن  قراءة  اأن  اأظن  كنت  لقد 
االأمور  يف  الرجال  مع  متاما  مت�شاويات  الن�شاء  باأن  بو�شوح  �شرح  قد  القراآن  اأن  اأكت�شف 
وتربيتهم  االأطفال  اإجناب  نعمة  للمراأة من  اإن ما وهب اهلل  والقيمة.  التعليم  الروحية ويف 
هو اأمر ينظر اإليه امل�شلمون ب�شكل كبري كمنزلة رفيعة و�شفة مميزة. اإن املراأة امل�شلمة تقول 
و ملوؤها الفخر اأنها ربة منزل وراعية البيت. عالوة على ذلك قال النبي حممد �شلى اهلل 
عليه واله اإن ركن البيت الركني هو االأم ثم االأم ثم االأم. وقال اأي�شا اإن اجلنة حتت اأقدام 
االأمهات. كم من الن�شاء ينجحن يف اأن ي�شبحن من بني اأف�شل مائة امراأة يف قائمة ما يعرف 

بب�شاطة بقائمة"االأم املثالية"؟
اإن اختيار االإ�شالم لبقاء املراأة يف بيتها لرتبية اأبنائها يحظى مبنزلة كرمية من وجهة نظري 
ت�شابه تلك املنزلة التي تتمتع بها اأخواتنا يف بريطانيا الالتي اخرتن اأن يخرجن بحثا عن 

العمل. ثم بداأت اأنظر اإىل قوانني املواريث، ال�شرائب، وامللكية والطالق.
هذه القوانني من املحتمل اأنها هي م�شدر اإلهام حماميي الطالق يف هوليوود. فمثال املراأة 
)يف الغرب( ي�شمح لها باأن حتتفظ مبا تربحه ومبا متلكه بينما الرجل يتوجب عليه اأن يدفع 

ن�شف ما ميلك. 
اإن املراأة امل�شلمة كان لديها مثل هذا العقد من زمن مبكر. با�شتطاعتها اختيار ما اإذا كانت 
تريد اأن تعمل اأم ال، كما اأن ما حت�شل عليه هو ملك لها ولها احلق يف اإنفاقه بحرية يف حني 

اأن الزوج يتوجب عليه دفع كل فواتري املنزل و�شيانة العائلة.
االإ�شالم يبجل ويحرتم االأمومة والزواج. اإذا كنت تريدين البقاء يف املنزل، ابقي يف املنزل. 
وب�شكل  االأول الأطفالك. ولكن  واملعلم  البيت  اأن تكوين راعية  فهو �شرف ال ي�شارعه �شرف 

مت�شاٍو ، ي�شرح القراآن باأنك اإذا اأردتي اأن تعملي فاعملي. 
وهناك تركيز �شديد ي�شل اإىل حد االإزعاج على مو�شوع زي املراأة امل�شلمة خا�شة من قبل 
امل�شلمة  املراأة  تلب�س  اأن  الواجب  من  نعم  �شواء.  حد  على  امل�شلمني  وغري  امل�شلمني  الرجال 
زيا ب�شيطا ولكن باالإ�شافة اإىل ذلك، هناك موا�شيع اأخرى كثرية ذات اأهمية تخ�س املراأة 

امل�شلمة اليوم.
اأخ�شى اأن ظاهرة اخلوف من االإ�شالم )اإ�شالم فوبيا( اأ�شبحت امللجاأ االأخري للعن�شريني. 
لكن هذه الهجمات االإرهابية اجلبانة التي قام بها الرجال يف االأغلب هي اأمر غري مقبول 

للن�شاء امل�شلمات وحتى الأخواتهن الن�شاء العلمانيات من الي�شاريات.
مازلت  م�شلمة،  ن�شوية  كنا�شطة  واالآن،  ن�شوية  حركات  يف  نا�شطة  طويلة  ل�شنني  كنت  لقد 
اأعزز حقوق الن�شاء. الفرق الوحيد هو اأن النا�شطات امل�شلمات اأكرث راديكالية من نظرائهن 

العلمانيات.
اإن االأف�شلية يف االإ�شالم هي على اأ�شا�س التقوى ولي�س اجلمال اأو الرثوة اأو القوة اأو املركز 

االجتماعي اأو اجلن�س.
كما اأن االإ�شالم يقول يل اإنني اأملك احلق يف التعليم واإن واجبي اأن اأخرج طلبا للعلم �شواء 

اأكنت غري متزوجة اأو متزوجة. 
طول  اأ�شا�س  على  �شخ�شيتي  على  النا�س  يحكم  اأن  حرية...  االأكرث  اأيهما  اأخربوين  واالآن 

التنورة ومقا�س ال�شدر، اأم يحكموا علي على اأ�شا�س �شخ�شيتي وعقلي وذكائي؟
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بيت املقد�ش يف القراآن الكرمي:
ْيَناُه َوُلوًطا  ـ لقد خ�شها اهلل تعاىل بالربكة بقوله: »َوجَنَّ

ْلَعامَلرِنَي« )االأنبياء71(  يَها لرِ ي َباَرْكَنا فرِ ترِ اإرِىَل ااْلأَْر�سرِ الَّ
ـ ولقد ن�ّس القراآن الكرمي �شراحة على ف�شيلة االأر�س 
هرِ َيا َقْومرِ  َقْومرِ املقد�شة يف قوله تعاىل: »َواإرِْذ َقاَل ُمو�َشى لرِ
َياَء َوَجَعَلُكْم  يُكْم اأَْنبرِ رِ َعَلْيُكْم اإرِْذ َجَعَل فرِ ْعَمَة اهللَّ اْذُكُروا نرِ
َن اْلَعامَلرِنَي * َيا َقْومرِ  َواآَتاُكْم َما مَلْ ُيوؤْترِ اأََحدًا مرِ ُمُلوكًا 
وا  ُ َلُكْم َوال َتْرَتدُّ ي َكَتَب اهللَّ ترِ �َشَة الَّ اْدُخُلوا ااْلأَْر�َس امْلَُقدَّ

يَن« )املائدة21/20(  ررِ ُبوا َخا�شرِ ُكْم َفَتْنَقلرِ َعَلى اأَْدَباررِ

اأهم اأ�سماء املدينة عرب التاريخ: 
)مدينة  �شامل  اأور  الكنعانيون  العرب  �شماها   -1

ال�شالم(. 
2- �شماها العرب اليبو�شيون )يبو�س( ن�شبة اإليهم. 

3- �شماها اأدريانو�س الروماين )اإيليا كابتولينا(. 
4- �شماها البيزنطيون والفر�س )اإيليا(. 

5- �شماها امل�شلمون العرب بيت املقد�س - القد�س - 
القد�س ال�شريف.

تقع مدينة القد�س على ربوة ت�شرف على وديان عميقة 
فل�شطني  و�شط  يف  �شمالها،  اإال  اجلهات  جميع  من 

تقريبا اىل ال�شرق من البحر املتو�شط، على �شل�شلة 
جبال ذات �شفوح متيل اإىل الغرب واىل ال�شرق.

اإىل  يعود  القد�س  بناء  يف  تاأريخي  جــذر  اأقــدم  واإّن 
ا�شم بانيها وهو اإيلياء بن ارم بن �شام بن نوح )عليه 

ال�شالم(، و)اإيلياء( اأحد اأ�شماء القد�س.
  و�شّماها االإ�شرائيليون اأي�شا )�شهيون( ن�شبة جلبل 
يف فل�شطني، وقد غلب على املدينة ا�شم )القد�س( 
و�شميت  احل�شنى،  اهلل  اأ�شماء  من  ا�شم  هو  الــذي 

كذلك بـ )بيت املقد�س( الذي هو بيت اهلل.

التو�سعة والإعمار:
اّت�شعت  ال�شالم(  )عليه  �شليمان  النبي  عهد  يف  ـ 
واأ�شبحت  الق�شور  و�شّيد  الــدور  فيها  فبنى  القد�س 
تخوم  اإىل  الفرات  من  امتدت  التي  للدولة  عا�شمة 
م�شر، ويعترب هيكل �شليمان اأهم واأ�شهر بناء اأثري 
تابعا  معبدًا  ليكون  فيها  الكنعانيون  �شّيده  �شخم، 

للق�شر.
ـ قام اخلليفة الثاين بعّدة اإ�شالحات فيها.

ـ �شنة 72 هـ بنى عبد امللك بن مروان قّبة ال�شخرة 
وامل�شجد االأق�شى، وكان غر�شه اأن يحّول اإليها اأفواج 

احلجاج من مكة ـ التي ا�شتقر فيها مناف�شه عبد اهلل 
بن الزبريـ  اإىل القد�س.

علي  ال�شابع  الفاطمي  اخلليفة  �شرع  هـ   425 �شنة  ـ 
اأبو احل�شن يف بناء �شور ملدينة القد�س بعد بناء �شور 
م�شت�شفى  اأّول  بنَي  الفاطمي  الع�شر  ويف  الرملة، 

عظيم يف القد�س من االأوقاف الطائلة.
غدت  املماليك  زمــن  ويف  1253م   / 651هــــ  �شنة  ـ 
العامل  يف  العلمية  املراكز  اأهــم  من  مركزا  القد�س 

االإ�شالمي.
ـ �شنة 1542 م جدد ال�شلطان �شليمان القانوين ال�شور 
يبلغ  ــذي  وال القدمية  باملدينة  يحيط  الــذي  احلــايل 

طوله 4200م وارتفاعه 40 قدمًا.

معاملها واأ�سواقها وحاراتها: 
كانت اأر�س مدينة القد�س يف قدمي الزمان �شحراء 
واجلنوبية  ال�شرقية  الثالث  جهاتها  من  بها  حتيط 
وال�شمالية  ال�شمالية  جهاتها  اأما  ــة،  االأودي والغربية 
اجلبال  كذلك  بها  وحتيط  مك�شوفة  فكانت  الغربية 
التي اأقيمت عليها املدينة، وهي جبل موريا )ومعناه 
املختار( القائم عليه امل�شجد االأق�شى وقّبة ال�شخرة، 

مدينة تتنف�س عبق االأنبياء القد�ش ال�سريف 

هي اأوىل القبلتني وثالث احلرمني ال�سريفني بعد مّكة 
واملدينة، وهي م�سرح النبّوات وزهرة املدائن، ومو�سع 

اأنظار الب�سر منذ اأقدم الع�سور.

• اإعداد: هياأة التحرير
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ويرتفع نحو 770م، حيث توجد كني�شة القيامة وجبل 
نربيتا بالقرب من باب ال�شاهرة، وجبل �شهيون الذي 
القد�س  من  الغربي  اجلنوب  يف  داود  بجبل  يعرف 

القدمية. 
وكان  كــم2،   19331 بـ  املدينة  م�شاحة  قــدرت  وقــد 
يبلغ ارتفاعه  يحيط بها �شور منيع على �شكل مربع 
40 قدمًا وعليه 34 برجا منتظما ولهذا ال�شور �شبعة 

اأبواب وهي:
1ـ  باب اخلليل.

 2ـ باب اجلديد.
 3 ـ باب العامود.

4ـ  باب ال�شاهرة.
5ـ  باب املغاربة.

 6ـ باب االأ�شباط.
7ـ  باب النبي داود )عليه ال�شالم(.

اأ�سواقها:
ـ �شوق القطانني املجاور لباب امل�شجد من جهة الغرب، 
وهو �شوق يف غاية االرتفاع واالإتقان مل يوجد مثله يف 

كثري من البالد.
ـ االأ�شواق الثالثة املجاورة بالقرب من باب املحراب 

املعروف بباب اخلليل، وهو من بناء الروم.
يف  الغربي  وهو  العطارين  �شوق  االأ�شواق  هذه  واأول 
على  االأيوبي  الدين  �شالح  اأوقفه  وقد  الغرب  جهة 

مدر�شته ال�شالحية.

امل�ساجد: 
1ـ امل�سجد الأق�سى ال�سريف.

داخل  ويف  ال�شريفة،  ال�شخرة  و�شطه  تقع يف  الذي 
امل�شجد جامع م�شتطيل ي�شمى جامع حمراب زكريا، و 
حتت االأق�شى دهليز وا�شح ي�شمى االأق�شى القدمي، 
كما اأن امللك عي�شى االأيوبي اأن�شاأ رواقًا اإىل ال�شمال، 
واملعروف اليوم اأن م�شجد بيت املقد�س هو امل�شجد 

ي  الَّذرِ االأق�شى الوارد ذكره يف قوله تعاىل:»�ُشْبَحاَن 
درِ  امْلَ�ْشجرِ ىَل  اإرِ ــَرامرِ  احْلَ درِ  امْلَ�ْشجرِ َن  مرِ َلْياًل  هرِ  َعْبدرِ برِ اأَ�ْشَرى 
ُه  اإرِنَّ َنا  اآَياترِ ْن  مرِ َيُه  ُنرِ لرِ َحْوَلُه  َباَرْكَنا  ي  ــذرِ الَّ ى  ااْلأَْق�شَ
ت�شافرت  وقد  )االإ�ــشــراء1(،  رُي«  اْلَب�شرِ يُع  مرِ ال�شَّ ُهَو 
الروايات باأنه املكان الذي ح�شل االإ�شراء اإليه لياًل 
للر�شول )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( ومنه عرج اإىل 
ال�شماء، وكان ذلك قبل الهجرة ب�شنة واحدة اأي عام 

621 م. 
وقد روي يف ف�شله عن االإمام علي )عليه ال�شالم(: 
امل�شجد احلرام،  الدنيا  اأربعة من ق�شور اجلنة يف 
وم�شجد  املقد�س،  بيت  وم�شجد  الر�شول  وم�شجد 

الكوفة.
2ـ م�سجد قبة ال�سخرة.

ال�شريف، ويبلغ  يقع يف اجلهة اجلنوبية من احلرم 
طوله 80م وعر�شه 55م وم�شاحته 4400 مرت مربع، 
ويقوم على 53 عمودا من الرخام و 49 �شارية مربعة 

ال�شكل. 
بناه عبد امللك بن مروان �شنة 693 م، واأمّته الوليد 
ا�شتعادة  مّت  وعندما  م،   705 �شنة  امللك  عبد  بــن 
القد�س من ال�شليبيني على يد �شالح الدين االأيوبي 
وجّدد  امل�شجد،  باإ�شالح  قام  م،   10/2  /1187 يف 
باملنرب  ــى  واأت بالف�شيف�شاء،  القبة  وك�شا  املــحــراب، 
ع بالعاج واالأبنو�س من حلب وو�شعه  اخل�شبي املر�شّ
بامل�شجد رمزا للن�شر وبقي حتى تاريخ 1969/8/12 
االأق�شى،  امل�شجد  بحرق  اإ�شرائيل  قامت  حيث  م 
رمّم بعد احلريق مبا�شرة حيث اأزيلت اآثار احلريق 

ورمّمت القبة الداخلية، والكتابات القراآنية. 
3ـ جامع املغاربة: وهو يقع بظاهر امل�شجد االأق�شى 

من جهة الغرب.
4ـ جامع النبي داود )عليه ال�شالم(.

احلرم  القد�ش  يف  الإ�سالمية  الأمكنة  اأهــم 
ال�سريف: 

وهو  القد�س،  مدينة  �شرق  القبلي  الطرف  يف  يقع 
باالإ�شافة  اأبــواب مفتوحة  لها ع�شرة  وا�شعة  منطقة 
ماآذن  واأربـــع  اآبـــار  ثمانية  وفيها  مقفلة  اأربــعــة  اإىل 
اأروقة كثرية يجتمع  اإىل  باالإ�شافة  ومكتبة ومتحف، 
يجتمع  الكاأ�س  ي�شمى  حو�س  وفيها  امل�شلون  فيها 
النا�س حوله للو�شوء، كان وما زال املركز الرئي�س فى 
تخطيط املدينة وتبلغ م�شاحتة )150( دومنا، حتيط 

به اأربعة اأ�شوار: 
ال�شور ال�شمايل وطوله )321م( 
ال�شور اجلنوبي وطوله )283م( 

وال�شور ال�شرقي وطوله )474م2( 
ال�شور الغربي وطوله )490م(

 الــرباق: وهو ما ي�شمى بحائط الــرباق، وهو اجلزء 
اجلنوبي الغربي من جدار احلرم القد�شي ال�شريف 
بطول )47م( تقريبا وارتفاع )17م(، ويعّد جزءا ال 

يتجزاأ منه. 
�شمي بهذا اال�شم الأنه املكان الذي ربط عنده الر�شول 
االإ�شراء  ليلة  براقه  و�شلم(  ــه  واآل عليه  اهلل  )�شلى 
باعتباره  لهم  معبدًا  االآن  اليهود  ويّتخذه  واملعراج، 
للواقع  املــزعــوم وهـــذا خمــالــف  الهيكل  جـــزءا مــن 

واحلقيقة والتاريخ يف حماولة لال�شتيالء عليه. 
ومن اأجله قامت ثورة الرباق يف 1929م، حيث قتل 
فيها الع�شرات من العرب واليهود، ومّت االحتكام اإىل 
ع�شبة االأمم املتحدة يف حينه، ف�شّكلت جلنة دولية 
لتحديد حقوق العرب واليهود يف حائط الرباق، اأقّرت 
هذه اللجنة اأن للم�شلمني وحدهم تعود ملكية احلائط 
م�شاحة احلرم  من  يتجزاأ  ال  جــزءا  بو�شفه  الغربي 
ال�شريف، كما تعود للم�شلمني ملكية الر�شيف الكائن 
املغاربة  املعروفة بحارة  املحلة  واأمــام  اأمام احلائط 
املقابلة للحائط، كذلك اأقّرت اأنه ال يجوز لليهود جلب 
اأية اأدوات عبادة اأو و�شع مقاعد اأو �شجاد اأو كرا�شي 
اأو �شتائر اأو حواجز اأو اأية خيمة جوار احلائط الأنه 

ملك للم�شلمني.

قرب فاطمة بنت احل�سني)عليه ال�سالم(:
من املزارات املن�شوبة اىل اأهل البيت )عليهم ال�شالم( 
جبري:  ابــن  يقول  كما  بالقد�س  اخلليل  م�شجد  يف 
فاطمة  قرب  فيها  مغارة  امل�شجد  هذا  من  )بالقرب 
بنت احل�شني بن علي )عليه ال�شالم( ويف القرب من 
اأعاله واأ�شفله لوحان من الرخام يف اأحدهما مكتوب 
رِ  منقو�س بخط بديع: »ب�شم اهلل الرحمن الرحيم هللَّ
العزة والبقاء له ما ذراأ وبراأ، وعلى خلقه كتب الفناء 
ويف ر�شول اهلل اأُ�شوة، هذا قرب اأم �شلمة فاطمة بنت 
احل�شني )ر�شي اهلل عنها(« ويف اللوح االآخر منقو�س: 
�شنعه حممد بن اأبي �شهل النّقا�س مب�شر وحتت ذلك 

هذه االأبيات:
اأ�سكنُت َمن كاَن يف الأح�ساِء م�سَكُنُه

ِب واحَلَجِر ْ َي بنَي الرترُّ بالّرغِم منِّ
يا قرَب فاطمٍة بنِت ابِن فاطمٍة

َهِر بنِت الأئّمِة بنِت الأجُنِم الزرُّ
يا قرُب ما فيَك ِمن ديٍن وِمن وَرٍع

َخِر وِمن عفاٍف وِمن �سوٍف وِمن �سَ
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ال�سهادة  ربيع  مهرجان  ق�سائد  من 
الثقايف العاملي ال�سابع

لل�شاعر ال�شوري:
 زكي النوري

لنوليّنك قبلة
تر�ضاها..
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وثـــــراهـــــا كـــــربـــــال  تـــعـــ�ـــشـــق  كــــنــــت  اإن 
فـــــــولِّ وجــــهــــك �شطره الــــــفــــــداُء  هــــــذا 
قبلة اأول  �ــــــشــــــار  الـــــــــــــــولدة  بـــــيـــــت 
بــاحلــ�ــشــني وجرحه الـــ�ـــشـــهـــادة  وتــــــرى 
ــــــني فــــاأيــــنــــمــــا هــــــــــذا عـــــلـــــي واحلــــــ�ــــــش

بكربال احلـــ�ـــشـــني  يــــهــــوى  مبــــن  اأّذن 
مــــن كــــل فـــــٍج كــــل مــــن عــ�ــشــق الهدى
ـــا عـــلـــى اأر�ــــــــس فدت ـــي فــلــتــ�ــشــهــد الـــدن
الــــدمــــاء وحينما فــيــهــا  جـــــرت  ار�ــــــس 
بكربال احلـــ�ـــشـــني  قــــرب  يــــــزر  مل  مــــن 

اآيــــــــــًة فـــــــــــــــــوؤادي  حـــــبـــــك يف  رّتـــــــــلـــــــــُت 
مــــــداد جوارحي دمـــعـــي  مـــن  وجـــعـــلـــُت 
م�شاعري بـــــــوح  لــــــالأيــــــام  فــــنــــ�ــــشــــرُت 
بـــك اأ�ــشــتــظــُل غــــداة خــ�ــشــري مـــن لظى
�شيدي فــــنــــائــــك  يف  رحـــــــــايل  حــــطــــت 

ف�شم�شه احلـــ�ـــشـــني  نــــــور  تــــنــــكــــروا  ل 
ـــر الــــبــــتــــول فـــهـــل تـــرى ـــش ـــاه يف � مـــعـــن
نــــ�ــــشــــج الـــــنـــــبـــــي جــــــاللــــــه وكـــــمـــــالـــــُه
واأخــــــوه ذو الــنــفــ�ــس الــزكــيــة قـــد ق�شى
الـــــــورى رّب  �ـــشـــفـــيـــنـــٌة  ـــنـــجـــاة  لـــل هـــــم 

لــــــنــــــولــــــيــــــنــــــك قــــــبــــــلــــــة تـــــر�ـــــشـــــاهـــــا
يــــحــــد مــــداهــــا والــــــثــــــم جـــــــراحـــــــاً ل 
ــــاهــــا ــــن ب ـــــــني  ـــــــعـــــــامل ال رب  ــــــل  ــــــي وخــــــل
ثــــنــــاهــــا الـــــــــــــــــورى  رب  كـــــــربـــــــال  يف 
ــــــت وجـــــهـــــك �ـــــشـــــوف تـــلـــقـــى اهلل ولــــــّي

�شداها اخلــــافــــقــــني  رحــــــــاب  واأمــــــــــالأ 
ــــاهــــا اأت احلــــ�ــــشــــني  حــــيــــث  اإىل  زحـــــفـــــاً 
الـــــوجـــــود فداها فـــغـــدا  الــــهــــدى  ديـــــن 
نــــــــــادت يـــــهـــــّز الــــــكــــــون رجــــــــع نــــداهــــا
وطـــــه والـــــــبـــــــتـــــــول  ــــــدر  حــــــي زار  مـــــــا 

قـــــد�ـــــشـــــيـــــة وهـــــــــــــــواك قــــــــد اأوحــــــــاهــــــــا
و�ــــشــــكــــبــــت مــــنــــهــــا حــــبــــهــــا وهــــــواهــــــا
ــــي األـــــقـــــاهـــــا ــــامــــت ذخــــــــــــــراً ويــــــــــــوم قــــي
عقباها مـــهـــجـــتـــي  تــــلــــجــــاأ  واإلـــــــيـــــــك 
مـــــــاأواهـــــــا غـــــــد  يف  جــــــــــــــوارك  واإىل 

�شناها الـــقـــلـــوب  فـــاأبـــ�ـــشـــرت  �ــشــطــعــت 
يــــــبــــــدو ومـــــــــا اأبــــــــــــــدت لـــــنـــــا مـــعـــنـــاهـــا
واأحـــــــــــــــاط حـــــيـــــدر نـــفـــ�ـــشـــه ورعـــــاهـــــا
قـــبـــل الــــطــــفــــوف ولـــلـــحـــ�ـــشـــني فـــداهـــا
ــــــه اجـــــراهـــــا ــــني وحــــــّب ــــم احلــــ�ــــش ــــا�ــــش ب
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قال اأبو عبداهلل عليه ال�سالم: الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل

الأمر باملعروف 

اجلواب: 
ب�سمه تعاىل

بجوز ذلك يف حّد نف�سه، 
ولكن ل يجوز اإظهاره اأمام الأجانب اإذا كان من الزينة، واإذا 

كان الطالء فوق اجللد وكان حاجبًا مينع من و�سول املاء 
للب�سرة يف الو�سوء فيجب اإزالته عند الو�سوء، واإن كان 

يتعّذر ذلك ففي جواز الطالء به اإ�سكال، واهلل املوفق.

ومن الأمر باملعروف:
ال�سخاء والكرم واِليثار:

قال اهلل �شبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي: )ويوؤثرون 
على اأنف�شهم ولو كان بهم خ�شا�شة(. 

»ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  وعن 
اخللق«  وح�شن  ال�ّشخاء  على  اّل  ارِ اأولياءه  اهلل  جعل 
وقال �شلى اهلل عليه واآله: »ارِن من موجبات املغفرة 
وعنه  الكالم«  وح�شن  ال�شالم  ف�شاء  وارِ الطعام  بذل 
ذنب  عن  »جتافوا  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �شلى 

ّن اهلل اآخذ بيده كلما عرث«.  ال�شخي فارِ
ااَل�شخياء«.  دار  »اجلّنة  واآله:  عليه  اهلل  �شلى  وعنه 
وعنه �شلى اهلل عليه واآله: »ارِن اف�شل النا�س اميانًا 

اأب�شطهم كّفًا«. 
اِلنفاق على الأهل والعيال: 

فعن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: »الكادُّ 
على عياله كاملجاهد يف �شبيل اهلل« وقال �شلى اهلل 
عليه واآله: »خريكم، خريكم اَلهله« وعنه �شلى اهلل 
فهو  اهله  على  الرجل  اأنفق  »ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه 
�شدقة« وعنه �شلى اهلل عليه واآله: »دينار اأنفقته على 
اأهلك ودينار اأنفقته يف �شبيل اهلل ودينار انفقته يف 
رقبة ودينار ت�شّدقت به على م�شكني واأعظُمها اأجرًا 

الدينار اّلذي اأنفقته على اأهلك«. 

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

ب�سمه تعاىل
اإىل مكتب �سماحة املرجع الديني 

اية ا... العظمى الإمام ال�سيد علي 
احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله 

الوارف(.
ال�شالم عليكم ورحمة ا... وبركاته

ال�شوؤال: ما احلكم ال�شرعي ملا ي�شمى 
– اذ  احلواجب  – جتميل  )التاتو( 
جزءًا،  او  كاًل   – احلاجب  يخ�شع 
اإدمائه  مع  مو�شعي  تخدير  اإىل 
فيزال ال�شعر مع طلي املو�شع بطالء 

خا�س.
جمع من املوؤمنني

 

18 حمرم 1432هـ
مكتب 

ال�سيد ال�سي�ستاين دام ظله
النجف الأ�سرف.

قال اأبو عبد اهلل عليه ال�سالم: الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل

النهي عن املنكر 

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
مكتب �شماحة املرجع العلى ال�شيد ال�شي�شتاين )داام ظّله الوارف(

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته, وبعد:
لقد تف�شى ما ي�شمى ب)الف�شاد الداري( يف او�شاط املوظفني احلكوميني بحّد مل ي�شبق له مثيل , 

ويتخذ اأ�شكال خمتلفة:
منها: تخّلف املوظف عن اأداء واجبه القانوين جتاه املراجع ال بعد اأخذ مبلغ من املال.

ومنها: قيام املوظف بالتجاوز على القوانني والقرارات الر�شمية ل�شالح املراجع اذا دفعت له الر�شوة 
على ذلك.

ومنها : منح املوظف مقاولة امل�شاريع اخلدمية 
وغريها مببالغ تفوق بكثري متطلبات اإجنازها 
اىل من يوافق على  اإعطائه جــزءا من مبلغ 

املقاولة.
املوظفني مهمة  تــويل جماميع من  ومنها: 
القيام مب�شروع ما ويتقا�شون اأمــوال طائلة 
واجباتهم  �ــشــمــن  مــــن  انـــــه  حــــني  عــلــيــه يف 
الرواتب  بــاإزائــهــا  مينحون  الــتــي  الوظيفية 
ال�شهرية.وهناك الكثري من ال�شكال الخرى, 

نرجو بيان احلكم ال�شرعي يف جميع ذلك.

اأدام اهلل تعاىل �شيدنا املرجع ذخرا ومالذا.
جمموعة من املواطنني

10�شفر1426 

ب�سمه تعاىل
يحرم على املوظفني التخلف عن اأداء واجباتهم مبقت�سى عقود توظيفهم النافذة عليهم �سرعا، كما 
يحرم عليهم جتاوز القوانني والقرارات الر�سمّية ما يتعني رعايتها مبوجب ذلك، وما ياأخذه املوظف 
من املال  من املراجع وغريه- خالفا للقانون-  �سحت حرام، كما ان اإهدار املال العام وال�ستحواذ عليه 

بل مطلق الت�سّرف غري القانوين فيه حرام وي�ستوجب ال�سمان وا�ستغال الذمة واهلل الهادي.

حتقري املوؤمن وخا�سًة الفقري واِل�ستخفاف به: 
روا   عن االرِمام اأبي عبداهلل ال�شادق عليه ال�شالم: »الحتقِّ
ره اهلل  موؤمنًا فقريًا، فارِن من حّقر موؤمنًا وا�شتخّف به حقَّ
تعاىل، ومل يزل ماقتًا له حّتى يرجع عن حتقريه اأو يتوب«. 

ره لقلة ذات يده  وعنه عليه ال�شالم: »من ا�شتذّل موؤمنًا وحقَّ
ولفقره �شَهرُه اهلل يوم القيامة على روؤو�س اخلالئق«. 

12ـ  احل�شد: 
ارِذا  حا�شٍد  �شرِّ  )ومن  املجيد:  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  قال 

ح�شد(. 
وعن االرِمام اأبي عبداهلل ال�شادق عليه ال�شالم: » ارِنَّ احل�شد 
لياأكل االرِميان كما تاأكل الّنار احلطب « وعنه عليه ال�شالم: 

» ارِنَّ املوؤمن يغبط وال يح�شد، واملنافق يح�شد وال يغبط «. 
احلر�س  ثالثة:  الكفر  »ُا�شول  ال�شالم:  عليه  وعنه 

واال�شتكبار واحل�شد«. 
13ـ  الغيبة واال�شتماع اليها: 

�شوا وال  قال اهلل �شبحانه وتعاىل يف كتابه املجيد: )وال جت�شَّ
يغتب بع�شكم بع�شًا اأيحب اأحدكم اأن ياأكل حلم اأخيه ميتًا 

فكرهتموه(. 
وعن االرِمام ال�شادق عليه ال�شالم: » الغيبة حرام على كلِّ 

ّنها لتاأكل احل�شنات كما تاأكل الّنار احلطب«.  م�شلم وارِ
عّمر  ما   « قال:  اّنه  واآله  عليه  ر�شول اهلل �شلى اهلل  وعن 
جمل�س بالغيبة ارِال خرب من الدين فنزهوا ا�شماعكم عن 
ا�شتماع الغيبة فان القائل وامل�شتمع لها �شريكان يف االثم «. 
اغتيب عنده  » من  ال�شالم:  اأبي جعفر عليه  االرِمام  وعن 
وهو  يدفع عنه،  نه، ومل  ُيعرِ ومل  ين�شره،  فلم  املوؤمن  اأخوه 

ره اهلل يف الّدنيا وااَلخرة «. ه، حقَّ يقدر على ن�شرته وَعْونرِ

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

الف�ساد الإداري

15/�سفر/1426
مكتب

ال�سيد ال�سي�ستاين دام ظله
النجف ال�سرف
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◄اإعداد: هيئة التحرير

النهي عن الكالم 
يف ذات اهلل

بن  زيـــاد، عــن احل�شن  بــن  �شهل  بــن احل�شن، عــن  * حممد 
حمبوب، عن علي بن رئاب، عن اأبي ب�شري قال: قال اأبوجعفر 
عليه ال�شالم: تكلموا يف خلق اهلل ول تتكلموا يف اهلل 

فاإن الكالم يف اهلل ل يزداد �ساحبه اإل حتريا.
�سئ ول  تكلموا يف كل  حــريــز:  عــن  اأخـــرى  ـــة  رواي ويف 

تتكلموا يف ذات اهلل.
* حممد بن يحيى، عن اأحمد بن حممد، عن ابن اأبي عمري، 
عن عبدالرحمن بن احلجاج، عن �شليمان بن خالد قال: قال 
 " يقول:  وجل  عّز  اهلل  اإن  ال�شالم:  عليه  اأبوعبداهلل 
واأن اإىل ربك املنتهى" فاإذا انتهى الكالم اإىل اهلل 

فاأم�سكوا.
اأبي  ابــي عمري عن  ابــن  اأبيه، عن  اإبراهيم، عن  بن  علي    *
اأيوب، عن حممد بن م�شلم قال: قال اأبوعبداهلل عليه ال�شالم: 
يا حممد اإن النا�ش ل يزال بهم)3( املنطق حتى 
يتكلموا يف اهلل فاإذا �سمعتم)4( ذلك فقولوا: ل 

اإله اإل اهلل الواحد الذي لي�ش كمثله �سئ.
*عدة من اأ�شحابنا، عن اأحمد بن حممد بن خالد، عن اأبيه، 
اأبــي عبيدة  اأبــي عمري، عن حممد بن حمران، عن  ابن  عن 
اإياك  زياد  يا  ال�شالم:  عليه  اأبوجعفر  قــال  قــال:  احلــذاء 
العمل  وتهبط  ال�سك  تــورث  فاإنها  واخل�سومات 
وتردي �ساحبها وع�سى اأن يتكلم بال�سئ فال يغفر 
لوا به  له، اإنه كان فيما م�سى قوم تركوا علم ما وكِّ
وطلبوا علم ما ُكفوه حتى انتهى كالمهم اإىل اهلل 
فتحرّيوا حتى ان كان الرجل ليدعي من بني يديه 
فيجيب من خلفه ويدعي من خلفه فيجيب من بني 

يديه.
ويف رواية اأخرى: حتى تاهوا يف الر�ش.

* عدة من اأ�شحابنا، عن اأحمد بن حممد بن خالد، عن بع�س 
اأبا  �شمعت  قال:  اأبيه  عن  املياح،  ابن  احل�شني  اأ�شحابه، عن 
عبداهلل عليه ال�شالم يقول: من نظر يف اهلل كيف هو؟ 

هلك. 

* عدة من اأ�شحابنا، عن اأحمد بن حممد بن خالد، عن حممد 
بن عبداحلميد، عن العالء بن رزين، عن حممد بن م�شلم، 
عن اأبي جعفر عليه ال�شالم قال: اإياكم والتفكر يف اهلل 
ولكن اإذا اأردمت اأن تنظروا اإىل عظمته فانظروا 

اإىل عظيم خلقه.
عليه  اأبــوعــبــداهلل  قــال  ــال:  ق رفعه  ــي عبداهلل  اأب بن  *حممد 
اأكل قلبك طائر مل ي�سبعه  اآدم لو  يا ابن  ال�شالم: 
تريد  لغطاه  اأبــرة  خرق  عليه  و�سع  لو  وب�سرك 
اأن تعرف بهما ملكوت ال�سماوات والر�ش، اإن كنت 
�سادقا فهذه ال�سم�ش خلق من خلق اهلل فاإن قدرت 

اأن متال عينيك منها فهو كما تقول.
 * علي بن اإبراهيم، عن اأبيه، عن احل�شن بن علي، عن اليعقوبي 
اأبي  اآل �شام، عن  اأ�شحابنا، عن عبداالعلى موىل  عن بع�س 
عبداهلل عليه ال�شالم قال: ان يهوديا يقال له)�سبحت( 
جاء اإىل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله فقال: 
اأنت  فاإن  ربك،  عن  اأ�ساألك  جئت   ! اهلل  ر�سول  يا 
�سل  قال:  رجعت،  واإل  عنه  اأ�ساألك  عما  اأجبتني 
عما �سئت، قال: اأين ربك؟ قال: هو يف كل مكان 
ولي�ش يف �سئ من املكان املحدود: قال: وكيف هو؟ 
خملوق  والكيف  بالكيف  ربي  اأ�سف  وكيف  قال: 
واهلل ل يو�سف بخلقه، قال: فمن اأين ُيعلم اأنك 
نبي اهلل؟ قال: فما بقي حوله حجر ول غري ذلك 
اإل تكلم بل�سان عربي مبني اأما �سبحت اإنه ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم فقال �سبحت: ما 
راأيت كاليوم اأمرا اأبني من هذا، ثم قال اأ�سهد اأن ل 

اإله اإل اهلل واأنك ر�سول اهلل.
* علي بن اإبراهيم، عن اأبيه، عن ابن اأبي عمري، عن حممد 
بن يحيى اخلثعمي عن عبد الرحمن بن عتيك الق�شري قال: 
�شاألت اأبا جعفر عليه ال�شالم عن �شئ من ال�شفة فرفع يده اإىل 

ال�شماء ثم قال: تعاىل اجلبار.  

اآراء فقهية

اللتحاق باجلماعة
اإذا ح�شر املكان الذي فيه اجلماعة فراأى   -
الإمـــام راكــعــاً وخــاف اأن يرفع الإمـــام راأ�ــشــه اإن 
وركع,  بال�شف كرب لالإحرام يف مكانه  التحق 
ثم مي�شي يف ركوعه اأو بعده حتى يلحق بال�شف 
يلحق  ثم  مو�شعه  يف  �شجوده  فيتم  ي�شرب  اأو 
اأكــان امل�شي  بال�شف حال القيام للثانية, �شواء 
اإىل الأمــام اأم اإىل اخللف اأم اإىل اأحد اجلانبني, ب�شرط اأن ل ينحرف عن 
القبلة, واأن ل يكون مانع اآخر غري البعد من حائل وغريه, واأن ل يكون 
البعد مبقدار ل ي�شدق معه القتداء عرفاً, والحوط لزوماً ترك ال�شتغال 
بالقراءة وغريها مما يعترب فيه الطماأنينة حال امل�شي, والأحوط الأوىل 

جر الرجلني حاله.
�سالة اجلمعة

- �شالة اجلمعة واجبة تخيرياً, ومعنى ذلك اأن املكلف يوم اجلمعة خمري 

بني الإتيان ب�شالة اجلمعة على النحو الذي تتوفر فيه �شرائطها الآتية 
وبني الإتيان ب�شالة الظهر ولكن الإتيان باجلمعة اأف�شل, فاإذا اأتى بها مع 

ال�شرائط اأجزاأت عن الظهر.
- يعترب يف وجوب احل�شور يف ال�شورة الأوىل املتقدمة اأمور:

1. الذكورة, فال يجب احل�شور على الن�شاء.
2. احلرية, فال يجب على العبيد.

الــذي وظيفته  امل�شافر  امل�شافر �شواء يف ذلك  3. احل�شور, فال يجب على 
الق�شر ومن كانت وظيفته الإمتام كالقا�شد لإقامة ع�شرة اأيام.

4. ال�شالمة من املر�س والعمى, فال يجب على املري�س والأعمى.
5. عدم ال�شيخوخة, فال يجب على ال�شيخ الكبري.

6. اأن ل يكون الف�شل بينه وبــني املكان الــذي تقام فيه اجلمعة اأزيــد من 
اأو برد  فر�شخني, كما ل يجب على من كان احل�شور عليه حرجياً ملطر 

�شديد اأو نحوهما واإن مل يكن الف�شل بهذا املقدار.

اللتحاق باجلماعة
مـــن نــــوى الئـــتـــمـــام وكـــانـــت بــيــنــه وبني   -
الإمام  يــدرك  ل  اأن  يحتمل  م�شافة  اجلماعة 
راكعاً بطيها جاز له اأن يدخل يف ال�شالة وهو يف 
مكانه ويهوي اإىل الركوع ثم يلحق باجلماعة 
حال الركوع اأو بعده, ويخت�س هذا احلكم مبا 
اإذا مل يكن هناك مانع من الئتمام اإل البعد, 
ويلزمه اأن ل ينحرف – اأثناء م�شيه – عن القبلة, ويجب اأن ل ي�شتغل – 

حال م�شيه – بالقراءة اأو ذكر واجب تعترب فيه الطماأنينة.

�سالة اجلمعة
املكلف يوم اجلمعة خمري بني  اأن  - �شالة اجلمعة واجبة تخيرياً, يعني 
الآتــيــان ب�شالة  الآتــيــة وبــني  اإذا توفرت �شرائطها  اإقــامــة �شالة اجلمعة 

الظهر, فاإذا اقام اجلمعة مع ال�شرائط اأجزاأت عن الظهر.
- ل يجب احل�شور على املراأة, ول على امل�شافر, ول على املري�س, ول على 
الأعمى, ول على ال�شيخ الكبري, ول على من كان بينه وبني اجلمعة اأكرث 
من فر�شخني, ول على من كان احل�شور عليه حرجياً, بل ل يبعد عدم 

وجوبه مع املطر واإن مل يكن حرجياً.

بني اآية اهلل العظمى ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين )دام ظله الوارف(
و اآية اهلل العظمى املرحوم ال�شيد ابو القا�شم اخلوئي )قد�س �شره( 

اآية اهلل العظمى ال�سيد ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف(

اآية اهلل العظمى ال�سيد اخلوئي )قد�ش �سره(
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 �أ�رسته
 ومن رجال هذه االأ�شرة: 

ــ1272هـ( ابن املريزا حممد علي ال�شريازي امل�شهور  1-مريزا حبيب اهلل )1222ـ 
بـ )القاءاين( وهو ال�شاعر املعروف يف �شرياز وهو عم اآية اهلل مريزا حممد تقي. 

2-مريزا حمب علي )املتوفى 1290هـ( ابن احل�شن مريزا حممد علي ال�شريازي 
احلائري.

3-مريزا حممد علي )املتويف هـ1319( ابن املريزا حمب علي ال�شريازي وهو االأخ 
الكبري ملريزا حممد تقي وكان يعد من علماء ومراجع التقليد يف �شرياز. 

4-اآية اهلل العظمى مريزا حممد تقي ابن مريزا حممد تقي ابن مريزا حمب علي 
املعروف مبريزا الثاين ومريزا ال�شغري قائد الثورة العراقية �شد االجنليز  .

 جنم �شري�ز 
ُولد مريزا حممد تقي يف �شرياز �شنة )1258هـ( ون�شاأ فيها حتت ظل رعاية اأبيه 

العامل ال�شالح والعارف الكامل مريزا حمب علي ال�شريازي.
 ق�شى معظم اأيام �شباوته يف �شرياز وهاجر اإىل العراق �شابا واأقام يف مدينة 
كربالء يقراأ كتب املقدمات على يد اأفا�شل علماء كربالء ومنهم ال�شيد علي نقي 
ال�شيخ فا�شل االردكابي )املتوفى  اآية اهلل  الطباطبائي )املتوفى 1249( وعند 
1302هـ( ويعترب هذا االأخري من اأعمدة اأ�شاتذة علم االأ�شول، ثم �شافر مع زميله 
يف درو�س اآية اهلل الف�شاركي االأ�شفهاين اإىل �شامراء لطب العلم، وهناك تتلمذ على 
اآية اهلل مريزا حممد ح�شن ال�شريازي املعروف مبريزا الكبري، واأ�شبح من اأفا�شل 
طلبته ثم حتّمل مهمة التدري�س هناك، وبعد وفاة اأ�شتاذه يف 1312هـ توجهت اأن�شار 
طلبة العلم اإىل مريزا حممد تقي، ونهلوا من علمه وا�شتفادوا من جمموع درو�شه 

ومن هنا ُلقب بـ) مريزا الثاين(. 
 ت�شّديه للمرجعية  

بعد وفاة املرجع الكبري ال�شيد حممد كاظم اليزدي يف النجف اأ�شبح �شيخنا 
املرتَجم له مرجعًا للتقليد وزعيما للطائفة يف حمل اإقامته يف �شامراء، ويف �شهر 
جمادي االأول )عام 1337هـ( رجع اإىل كربالء وا�شتقبله النا�س ا�شتقبااًل ال نظري 
له، ومع اأنه كان اأيام �شيخوخته وقد ناهز عمره ال�شريف اإىل 80 عام اإال انه كان 

يتمتع مبعونة عليا حيث ا�شتطاع اأن يواجه حيل ومكائد اال�شتعمار االجنليزي.
وتيّقَن امل�شتعمرون اأن مريزا ي�شكل خطرا كبري عليهم ولي�س من ال�شهل االلتفاف 
حوله وقد �شرحوا بذلك بقولهم )انه ميثل �شدا منيعا اأمام اأهدافنا( وحاولوا بكل 
ما عندهم من اإمكانيات وو�شائل الإزالة مواقفه ال�شامدة واإخ�شاعه ملخططاتهم 

اإال اأنهم ف�شلوا يف ذلك.

هو اآية اهلل العظمى مريزا حممد تقي بن املريزا حمب علي املعروف بـ )مريزا الثاين( و)مريزا 
ال�سغري(، قائد ثورة الع�سرين �سد ال�ستعمار النكليزي عام1920 يف العراق، ومن رجال العلم 

والتقوى والورع.
ُيعد رجال اأ�سرته من رجال العلم والأدب واملرجعية الدينية يف اإيران والعراق وهو من اأحفاد 
اأبي احل�سن مريزا حممد علي ال�سريازي )املتوفى 1229هـ(، وهو )والد القاءاين( املعروف كما 

اأنه جد مريزا املرتَجم له.
لقد تطرقنا �سابقا عن تاريخ حوزة كربالء املقد�سة من خالل ترجمة حياة ابن فهد احللي 
)قده( والوحيد البهبهاين )قده( واليوم نكمل تاريخ كربالء املقد�سة يف ترجمة املريزا حممد 

تقي ال�سريازي.
ومرجعية املريزا ال�سريازي يف كربالء مل تدم طويال حيث اإنه عاد اإليها من �سامراء بعد احتالل 
اجلي�ش الربيطاين لها يف احلرب العاملية الأوىل وتويف عام 1920 يف 13اآب ) 13 ذي احلجة 

1338هـ( حيث كانت ثورة الع�سرين التي انطلقت �سرارتها بفتواه على اأ�سدها. 
ولكن هذه املرجعية بالرغم من ق�سر مدتها اكت�سبت اأهمية كربى فاملريزا حممد تقي ال�سريازي 
�ساحب الفتوى امل�سهورة التي فجرت ثورة الع�سرين يف العراق حيث قال: ))مطالبة احلقوق 
واجبة على العراقيني’ ويجب عليهم يف �سمان مطالبتهم رعاية ال�سلم والأمن ويجوز لهم التو�سل 

بالقوة الدفاعية اإذا امتنع الجنليز عن قبول مطالبهم((. 
فاأ�سبح يعرف بهذه الفتوى بـ)زعيم الثورة العراقية الكربى( و)مفجر الثورة العراقية الكربى( 
ويف هذه الفرتة  وعلى الرغم من وجود علماء كبار اأجالء يف النجف ال�سرف والكاظمية فان 
كربالء اأ�سبحت مركزا ملرجعية الدين، ومرجعية الثورة، وطبيعي جدا اأن يتعزز دور كربالء يف 
تاريخ العراق احلديث اأوًل ويف تاريخ املراكز املرجعية يف العامل الإ�سالمي من خالل ذلك الدور 

الذي لعبته يف مواجهة الحتالل الربيطاين للعراق وهو دور ات�سَم بالريادة واملبدئية.
ولكن املرجعية الدينية والثورية بعد وفاة املريزا ال�سريازي عادت اإىل النجف ال�سرف على يد 
ال�سيخ فتح اهلل الأ�سفهاين )املعروف ب�سيخ ال�سريعة( ومل تن�سب احلركة العلمية يف كربالء 
بعد املريزا ال�سريازي فقد برز علماء اأفذاذ كال�سيد املريزا هادي اخلرا�ساين )ت1368( وال�سيد 
عبد احل�سني احلجة الطبطبائي )ت1363هـ( وهو من اأحفاد علي الطبطبائي �ساحب الريا�ش 
وال�سيد ح�سني القزويني )ت1368( وهو من اأحفاد ال�سيد ابراهيم �ساحب ال�سوابط وال�سيد 

حممد ح�سن القزويني )ت1380هـ( وال�سيد مهدي ال�سريازي )ت1380هـ (.

ميرز� محمد تقي �ل�شير�زي )قده(
  زعيم الطائفة وقائد ثورة الع�رشين الكربى 

  نبذة عن حياة  �شيخ  ال�شريعة
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 تالمذته  
نظرًا الأعلمية مريزا وحنكته ومو�شوعيته ودقته فقد كرث عدد 
ار در�شه من  طلبته ومالزمي در�شه ال�شريف، وكان بع�س ح�شّ
املجتهدين يح�شرون من فيو�شاته وعلمه، وال ي�شعنا يف هذا املقام 

اأن نذكر جميع تالمذته لكننا نكتفي بذكر بع�شهم: 
1-اآية اهلل ال�شيخ اأغا بزرك الطهراين )1293-1389هـ(

)1276-1355هـــــ(  احلائري  الكرمي  عبد  ال�شيخ  اهلل  2-اآيـــة 
موؤ�ش�س احلوزة العلمية يف قم املقد�شة 

3-اآية اهلل ال�شيخ حممد جواد البالغي النجفي )1352-1282(
4-اآية اهلل احلاج اقا ح�شني الطباطبائي القمي )1366-1282(

5-اآية اهلل جمال الدبن املو�شوي الكلباكاين )1377-1295(
6-اآية اهلل ال�شيخ حممد كاظم ال�شريازي )1292-1367هـ(

7-اآية اهلل ال�شيخ حممد علي �شاه اأبادي اأ�شتاذ ال�شيد اخلميني 
قد�س �شره يف االأخالق والعرفان.

8-اآية اهلل ال�شيد �شهاب الدين املرع�شي النجفي. 

 حياته �ل�شيا�شية 
ال�شريازي  تقي  ملــريزا حممد  ال�شيا�شية  االأعــمــال  اأهــم  كانت 
ت�شديه لقيادة الثورة العراقية الكربى عام 1920م فبعد اإعالن 
بريطانيا يف 29 ت�شرين االأول 1920 م -1332هـــ احلرب �شد 
الدولة العثمانية  �شممت على احتالل مدينة الب�شرة جنوب 

العراق يف ال�شاد�س من ت�شرين الثاين. 
فيهم اخلوف  �شاد  القرار  بهذا  الب�شرة  اأهــايل  علم  وعندما 
الذريع والقلق ال�شديد وطلبوا امل�شاعدة من العلماء واتخذ العلماء 
موقفا منا�شبا وجتاوبوا مع النداء املظلوم الأهايل الب�شرة فاأفتوا 
بوجوب الدفاع اأواًل، وحّر�شوا النا�س على مقاومة االجنليز ثانيا، 
ويف هذه االأثناء حّرك اآية اهلل مريزا حممد تقي ال�شريازي ع�شائر 
العراق وجماهديها نحو �شاحات اجلهاد، ونفَخ روح الن�شال �شد 
االجنليز يف امل�شلمني، ونه�س هو اأي�شا ب�شجاعة فائقة ال�شرتداد 
التاريخية واحلما�شية  ال�شائعة وبعثت فتواه  العراقيني  حقوق 
اإىل  النا�س  العراقية، ودعا  االأمــة  والدينية يف  الوطنية  الغرية 
اجلهاد املقد�س �شد الربيطانيني املحتلني وهياأ االأر�شية املالئمة 
العراق  نال  عقبها  جرى  وما  الفتوى  هذه  �شدور  وبعد  لذلك 

ا�شتقالله وتخل�شه من نري االحتالل الربيطاين الغا�شم.

قائد ثورة �لع�رسين بني �لعبادة   
و�لعمل 

املريزا  املــرحــوم  الدين على  بع�س رجــال  اقــرتح  ــه  اإّن قيل 
اأ�شوة  اإنكم  حممد تقي ال�شريازي )قده( االقرتاح التايل: 
للنا�س وقدوتهم لكل خري، ولذا من االأف�شل اأن تقّبلوا عتبة 
االإمام احل�شني عليه ال�شالم حتى يتعّلم النا�س هذا التاأّدب 
عليه  العبا�س  اأقّبل عتبة  اإين  قائاًل  املــريزا  فاأجاب  منكم. 
احل�شني  باالإمام  فكيف  عليه  اهلل  ر�شوان  واحلــر  ال�شالم 

عليه ال�شالم؟.
الذي كان  �شره(  اهلّل )قد�س  ال�شيد مريزا عبد  ونقل عن 
مالزمته  طول  مع  انه  )قــده(  ال�شريازي  للمريزا  مالزمًا 
اأن  اإال مّرتني، حيث  للمريزا مل تقع عينه يف عيني املريزا 
الفكرة،  كثري  التوا�شع،  كبري  احلياء،  �شديد  كان  املــريزا 
مطراقًا ال يرفع راأ�شه حتى مع من يريد اأن يكلمه اإال نادرًا، 

ولذلك مل تقع عني اأحد يف عينيه عادة.
وتدهور  انحرفت �شحته  )قــده(  املــريزا  بــاأّن  اأي�شًا:  ونقل 
بلد  مدينة  اإىل  �شافروا  اأهــلــه  اأن  واتــفــق  وحــالــه،  مــزاجــه 
لزيارة ال�شيد حممد اأخ االإمام الهادي عليه ال�شالم فاأخذ 
مريزا عبد اهلّل )قده( املذكور يبا�شر اإدارة اأموره الداخلية 
ويهيئ له طعامه و�شرابه معتنيًا به يف ذلك، فتح�ّشنت حاله 
واعتدلت �شحته، وتبنّي اأن االنحراف يف �شحته اإمنا كان 
الطعام  يف  الرتكيز  عدم  ومن  التغذية،  �شوء  من  ن�شاأ  قد 
الذي كان ياأكله، ومل يكن من عادته اأن ياأمر اأحدًا ب�شيء 
�شابه ذلك  وما  واللبا�س  الغذاء  اإطالقًا وخا�شة يف جمال 

ه. مما يخ�شّ
اأنا  �شحبت  قــائــاًل:  االأ�ــشــرف  النجف  علماء  اأحــد  ونقل 
ال�شريازي )قــده( ذات مرة  املــريزا حممد تقي  وجماعة، 
اإىل زيارة م�شجد ال�شهلة، وبعد اأن اأمت اأعماله خرج وخرجنا 
معه باجتاه م�شجد الكوفة، وملا ابتعدنا مقدارًا عن امل�شجد، 
اإذا به يبحث عن �شيء ويلتفت ميينًا وي�شارًا، ف�شاألناه عما 
اإذا فقد �شيئًا، فلم يجبنا ب�شيء، واإمنا رجع اإىل ورائه حتى 
دخل امل�شجد وجاء اإىل مكانه الذي كان قد جل�س فيه، واإذا 
بقلمه وحمربته قد ن�شيهما هناك، فاأخذهما والتحق بنا، ثّم 
ملا �شاألناه اأرانا القلم واملحربة وقال: قد ن�شيتهما يف مكاين 
فرجعت واأخذتهما. فتبنّي لنا اّنه من عّفة نف�شه مل يحب 

تكليف اأحد حتى مبثل هذا التكليف الب�شيط.

 �لغروب �حلزين  
واأخريًا انتقل اإىل جوار اهلل مريزا حممد تقي ال�شريازي )قده( 
القائد الفقيه للثورة ال�شعبية واالإ�شالمية العراقية الكربى بعد 
عمر حافل باملجاهدة واجلهود العلمية وال�شيا�شية واالجتماعية 

وقيادة الثورة. 
ويف �شاحة الثورة التي كان املريزا مركز ثقلها، تبددت االآمال 
التي كانت معقودة عليه عندما لبى نداء ربه، يقول اآية اهلل ال�شيد 
هبة الدين ال�شهر�شتاين الذي كان من املقربني ملريزا ال�شريازي 
)قده( حول وفاة هذا املرجع والقائد الكبري: )عندما كان اآية 
اهلل ال�شريازي يف احد االأيام ذاهبا اإىل ال�شحن ال�شريف لالإمام 
من  كبريًا  عــددًا  �شاهَد  ال�شالة  الأداء  ال�شالم  عليه  احل�شني 
جنائز ال�شهداء التي جاءوا بها اإىل ال�شريح املقد�س من �شاحات 
احلرب، فرتَك هذا املنظر اأثر �شلبيا على �شحته بحيث لوحظ 
ب�شكل وا�شح عالمات االأمل على وجهه، وقد كان هذا هو اآخر 
االأيام التي يخرج فيها من منزله الأداء �شالة الفري�شة ثم ازداد 
و�شعه ال�شحي تدهورًا والزَم فرا�س املر�س ومل مي�سرِ عليه اإال 

ي�شريا حتى ا�شتجاب لنداء بارئه(.
ويقول اآية اهلل ال�شيد مرت�شى الطباطبائي حول كيفية وفاة مريزا 
)قــده(:)د�ــَس عمالء االجنليز ال�شم باحليلة واخلــداع ملريزا 
ال�شريازي وقتلوه، وقد مت هذا العمل على يد اأحد اجلوا�شي�س 

الذي كان يتظاهر مبظهر التدّين وي�شتغل عطارًا(.
ويقول نور الدين ال�شاهرودي حول هذا املو�شوع: )تعّر�َس اآية اهلل 
املريزا ال�شريازي للمر�س يف اأكرث املراحل ح�شا�شية وخطورة من 
مراحل الثورة، وبعد ازدياد املر�س عليه انتقل اإىل رحمة ربه يف 
ليلة االأربعاء الثالث والع�شرين من ذي احلجة احلرام 1338هـ(. 
وقد �شاع يف هذه االأثناء اأن جوا�شي�س االجنليز قد �شّموه وكان  
يبيع  الــذي كان  العطار  نف�س  امل�شوؤول عن ذلك هو  ال�شخ�س 
االأع�شاب الطبية اإىل جانب دار مريزا ال�شريازي )قده( وكانت 
عائلة مريزا ت�شرتي الدواء من هذا العطار لعالج مريزا، وقد 

و�شع �شمًا يف االأدوية.
وُدفن اجلثمان الطاهر للمريزا ال�شريازي )قده( يف ال�شحن 
ال�شريف لالإمام احل�شني عليه ال�شالم يف اجلهة ال�شرقية للقبلة. 
وبعد وفاة هذا املرجع الكبري اختار قادة النه�شة املتدينني اآية 
ال�شريعة(  بـ )�شيخ  املعروف  االأ�شفهاين  فتح اهلل  ال�شيخ  اهلل 
لالإ�شراف على �شري خطى الثورة وقيادتها. ف�شالٌم على املريزا 

ال�شريازي يوم ُولد ويوم ا�شُت�شهد ويوم ُيبعث حيًا.
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•   احلاج �شالح ابراهيم الرفيعي 

اآل عمران/141

دار  امنا  بقاء  بدار  لي�س  للموؤمنني  فالدنيا 
كانت  فكلما   . متحي�س  ودار  واختبار  امتحان 
 . اأعظم  واجلزاء  املثوبة  كانت  اعظم  البلوى 
االنبياء ثم االو�شياء  النا�س بالٌء هم  ا�شد  اأن 
للعقاب  فمنه  خمتلف  البالء  وان  فاالأولياء 
باأ�شكال  فيبتلى  موبقات  من  االن�شان  فعل  ملا 
وذل  ال�شلطان  اوت�شلط  والعاهات  االمرا�س 

العبد . وحب�س الربكات .
ورفعًاً  للذنوب  غفرانًاً  البالء  ويكون  ومرة 
ال�شالم  عليه  علي  االمام  قال  كما  للدرجات 
)احلمد هلل الذي جعل متحي�س ذنوب �شيعتنا 
لت�شلم  مبحنتهم،  الدنيا  يف 
وي�شتحقوا  طاعاتهم  بها 
عليه  وقال  ثوابها(  عليها 
اهلل  )لكن  اي�شا  ال�شالم 
ال�شدائد  بانواع  يخترب عباده 
قلوبهم  من  للتكرب  اخراجا 
وا�شكانُاً للتذلل يف نفو�شهم ويجعل ذلك ابوابا 
املوؤمنني  ا�شتخل�س تعاىل  اىل ف�شله (. لذلك 
من  لديه  مما  اجلزيل  لهم  واختار  باالخرة 
النعيم املقيم . ل�شربهم على البالء بر�شاهم 

بالق�شاء و�شكرهم النعماء .
لذلك كان جميع اأالئمة امليامني عليهم ال�شالم 
واقوالهم  و�شنتهم  بهديهم  دائما  ير�شدوننا 
وافعالهم لوا�شح الطريق لئال نزل عن الطريق 
فال  االيام  ومنقلب  الدهر  �شولة  ويحذرونا 
راأيت  )اذا  عنهم  جاء  فقد  ابداأ،  اليها  نركن 
راأيته  واذا  فا�شكره،  البالء  عليك  يوايل  ربك 

احلكم  غرر  فاحذره(  النعم  عليك  يتابع 
�س140   ويف اخلرب ان النبي )�شلى اهلل عليه 
واآله و�شلم( راأى فاطمة الزهراء عليها ال�شالم 
االبل، وهي تطحن  )) وعليها ك�شاء من اجلة 
بيديها، وتر�شع ولدها فدمعت عينا ر�شول اهلل 
يابنتاه   : فقال  و�شلم(  واآله  عليه  اهلل  )�شلى 
تعجلي مرارة الدنيا بحالوة االخرة فقالت : يا 
ر�شول اهلل . احلمد هلل على نعمائه، وال�شكر هلل 
على اآالئه، فاأنزل اله �شبحانه )ول�شوف يعطيك 

ربك فرت�شى( ال�شحى / االيه5.
 فمن جعلت الدنيا �شجنه . كانت االخرة جنته  
. وقد ورد يف  اخلرب ا ن اأخر  من يدخل اجلنة 
من  الدنيا  يف  اعطي  ملا  �شليمان،  االنبياء  من 
. فيما جاء يف احلديث  النعيم وامللك العظيم 
ون�شبت  الدواوين،  ن�شرت  )اذا   : املبتلني  عن 
ومل  ميزان  البالء  الهل  ين�شب  مل  املوازين، 
ال�شابرون  يوفى  )امنا   ) ديوان  لهم  ين�شر 

اجرهم بغري ح�شاب ( الزمر/10  .
ال�شابرون  ذهب  وقد  النجاة  مطية   فال�شرب 
امري  وعن  االخرة  واجل  الدنيا  بعاجل  املتقون 
جعلت  ان   ((  -: ال�شالم  عليه  علي  املوؤمنني 
دينك تبعا لدنياك، اأهلكت دينك ودنياك وكنت 

يف االخرة من اخلا�شرين (( .
اخرت  وما  به،  اال  جتازى  فال  قدمت  فما 
�شفر  اال  دنياك  من  تخرج   وال  فللوارثني  
الر�شوان،  اهلل  من  نال  ملن  فطوبى  اليدين 
والقناعة  بال�شرب  النريان،  لهيب  من  وهرب 

واطاعة الديان .

من خالل تاريخ الإن�سانية الطويل 
ال�سراع  ــداأ  ب النبوات  فجر  ومنذ 
الباطل  وجيو�ش  احلق  بني  املرير 
بني النور وجحافل الظالم فاأبيدت 
والويالت  بــاحلــروب  و�سعوب  اأمم 
بارئها  ت�ست�سرخ  الر�ــش  ف�سجت 
مبا تئن من جراح ولول المل باهلل 
تعاىل وت�سع بني احلني والخر انوار 
الر�سالت  عــرب  ال�سماء  هــدي  مــن 
وامداد التابعني بالميان وال�سرب ملا 

كان للحياة مذاق . 

 ليمح�ش اهلل الذين 
امنوا وميحق الكافرين  
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مقاليد  على  هيمن  الذي  ـ  البعث  نظام  كان  لقد 
ال�سلطة واحلكم يف العراق اأكرث من ثالثة عقود 
الأول  العدّو  ويجعله  الإ�سالمي،  الدين  ميقت  ـ 
الغيب  نفي  العلماين  البعث  اأبجديات  فمن  له، 
والت�سال بني الأر�ش وال�سماء، وكذلك �سرب كّل 
الدين احلنيف وباخل�سو�ش  لهذا  ما ميّت ب�سلة 
واأتباعهم،  ال�سالم(  )عليهم  الأطهار  البيت  اأهل 
وكان معول هذا النظام هو �سدام وَمن ي�سانده يف 
حكومته الطاغوتية، التي تعتقل وتعّذب وحتكم 
لزيارة  يذهب  َمن  كّل  على  والإعدام  بال�سجن 
ويّل من الأولياء، اأو يقيم �سعائر الفرح واحلزن 

عليهم.
باالأخ )عالوي عبادي ح�شني( وهو  اللقاء  لنا هذا  وكان 
من مواليد 1984 / خريج اإعدادية ال�شناعة ومن �شكنة 
حمافظة كربالء املقد�شة، الذي حتّمل العذابات املريرة 

يف درب احل�شني واالأئّمة االأطهر )عليهم ال�شالم(.
يقول الأخ )عالوي(:

االإمام  مرقد  اىل  امل�شاة  اأحد  كوين  اعتقايل   �شبب  اإّن 
علي ابن اأبي طالب )عليه ال�شالم(، وكانت املنا�شبة هي 
ا�شت�شهاد النبي )�شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم(، املوافق 28 
�شفر من عام 2000، وكنُت اأ�شري برفقة اأحد اأ�شحابي اىل 
النجف االأ�شرف، ويف منطقة الكفل على طريق )النجف 
الفرقة  اىل  ينتمي  بعثّي  �شخ�س  لنا  تعر�س  كربالء(   /
حمافظة  يف  ال�شرقية  العبا�شية  ملنطقة  التابعة  احلزبية 
واأين  اإقامتنا،  حمّل  عن  ي�شاألنا  وراح  املقد�شة،  كربالء 
وجهتنا، وملاذا ت�شريون على االأقدام؟ وكان رّدنا هو اأننا 
من �شكنة هذه املنطقة ـ منطقة الكفل ـ وبعد كالم طويل 

اأ�شبه بالتحقيق تركنا ن�شري.
بدء العتقال 

على  ال�شري  من  �شاعتني  اىل  ون�شف  �شاعة  م�شّي  وبعد 
االأقدام، وكنا قد �شلكنا طريق الب�شاتني لكي نتخفى عن 
اأنظار جالوزة النظام، ورغم ذلك اأوقفتنا جمموعة منهم 
وعرفوا اأننا قا�شدون مرقد االإمام علي )عليه ال�شالم(، 
وبعد �شجاٍل طويل بيننا وبينهم واإذا باأحدهم يرفع ع�شاه 
�شقط  ال�شربة  �شّدة  الي�شرى، ومن  يدي  في�شربني على 
اأظفر اأحد اأ�شابعي، وبعدها قّيدوين و�شّدوا عيوين واجتهوا 
بي اىل الفرقة البعثية يف منطقة العبا�شية ال�شرقية واأبقونا 
باأننا نتحدى احلكومة بالذهاب  فيها �شاعتني، واتهمونا 
اىل زيارة مرقد اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب )عليها 
ال�شالم(، وعّذبونا بال�شرب باأيديهم واأ�شمعونا ال�شتائم 

م�شدودة  عيوننا  الفرتة  هذه  وكّل  املقرف،  وال�شباب 
واأيادينا مقّيدة، وبعدها نقلونا بوا�شطة �شيارة م�شللة اىل 

دائرة االأمن يف حمافظة كربالء املقّد�شة. 
ُيدعى  اأحدهما  �شابطان  ا�شتقبلنا  االأمن  مديرية  ويف 
والركل  املربح  بال�شرب  )حميد(  والثاين  )احمد( 
تقريبًا،  �شاعة  ملدة  واحدة  واأوقفونا على رجل  باالأقدام، 
ومن ثّم اأمرونا اأن ُنفرغ كّل ما موجود يف جيوبنا واأن نخلع 
اأحذيتنا واأدخلونا اىل زنزانة �شغرية مب�شاحة ثالث اأمتار 
طواًل ومرتين ون�شف عر�شًا، وكانت ت�شّم ع�شرين �شجينًا، 

وطال مكثنا فيها خم�شة ع�شر يومًا من التحقيق  املرير.
األوان التعذيب 

وبعدها بداأت مرحلة التعذيب التي تنّوعْت بال�شرب بع�شًا 
غليظة على ظهورنا وبـ)الكيبالت( وهو ال�شلك الكهربائي 
اىل  الواحد  من  ال�شربات  نعّد  اأن  ويجربوننا  الغليظ، 
الع�شرة واإذا اأخطاأ اأحدنا يف احل�شاب يعاد عليه ال�شرب، 
وا�شتمر هذا احلال ملدة �شهرين تقريبًا اأما النوع الثاين 
الكهرباء  قطبي  يو�شل  اإذ  الكهرباء  فهو  التعذيب  من 
ويعّلقهما يف اآذاننا فنن�شعق مرات ومرات، والنوع الثالث 
واأيدينا  م�شمولة  وعيوننا  م�شّبك  باب  على  تعليقنا  هو 
بعيدة  اأقدامنا  تكون  بحيث  اىل خلف ظهورنا،  م�شدودة 
عن االأر�س، ونبقى على هذا الو�شع من اأذان املغرب حتى 
ال�شباح، والنوع الرابع من التعذيب هو الفلقة وال�شرب 

ال�شديد على االأ�شابع الكبرية من اأقدامنا.
مدير اأمن بغداد 

وامتالأْت زنزانتنا باملعتقلني حتى و�شل العدد فيها يزيد 
دعاء  لهم  اأقراأ  الليايل  اأحد  يف  وكنت  اخلم�شني،  على 
عاٍل  ب�شوت  ال�شالم(  )عليهم  البيت  باأهل  التو�ّشل 
ف�شرخ  عليهم  �شيفًا  وكان  بغداد  اأمن  مدير  ف�شمعني 

بال�شباط الذين حوله:
ــ ما هذا الت�شّيب ما هذا االنفالت ملاذا ت�شمحون لهم بقراءة 
االأدعية والقراآن؟! فانهال �شباط االأمن ومعاونوهم علينا 
بال�شرب املوجع وهم يريدون الذي كان يقراأ الدعاء ومن 
�شّدة التعذيب اعرتف اثنان من زمالئنا علّي و�شحبوين 
من بينهم بقّوة واأنا اأ�شرخ )يا ح�شني ياح�شني( ف�شاح 

اأحدهم بي:
ــ خّلي احل�شني يفيدك. وراحوا يزيدون يف �شربي وركلي 

حتى فقدُت الوعي.
يف املحجر

وعلى اأثر هذا احلادث حّولوين اىل غرفة ت�شمى )املكب�س( 
اأو املحجر وهي اأ�شغر بكثري من غرفتي ال�شابقة وحتتوي 
على ثالثني �شجينًا لذا يكون النوم بالتناوب يف ما بيننا، 
ال�شباح،  حتى  قدميه  على  يقف  وق�شم  ينام  ق�شٌم  اأي 

وا�شتمر هذا احلال قرابة ال�شهرين، وكان االأكل عبارة عن 
تعذيب نف�شي �شديد جدًا وهو قدح �شوربة الأربعة اأ�شخا�س 
مع قطعة �شغرية من اخلبز وماء حار يف كل وجبة، وهو 

ل�شّد الرمق فقط.
ثم نقلونا اىل مديرية االأمن العامة يف بغداد )العا�شمة( 
الالاأخالقي،  الهمجي  واالأ�شلوب  ال�شديد  التعذيب  حيث 
الو�شع  هذا  ق�شاوة  ورغم  النهار،  من  الليل  ُيعرف  ال  اإذ 
اجلديد والكامريات التي تر�شد حتّركاتنا اأقمنا  جمل�س 
ال�شالم(، وبف�شل اهلل  الهادي )عليه  عزاء لالإمام علي 

)تبارك وتعاىل( مل يكت�شفوا حالنا.
يوم املحاكمة

حمكمة  اىل  اقتادونا  بغداد  اأمن  يف  يومًا  ع�شرين  وبعد 
بحقنا  اتهام  اأّي  توجيه  وبدون  ال�شيت(  )�شّيئة  الثورة 
اأ�شهر  �شتة  فرتة  بال�شجن  احلكم  اجلل�شة  رئي�س  اأ�شدر 
لكوين مل اأبلغ ال�شّن القانوين، ومبا اأين ق�شيُت يف ال�شجن 
خم�شة اأ�شهر وع�شرين يومًا بقي يل ع�شرة اأيام، والأنني ما 
زلُت حدثًا لذا اأخذوين اىل �شجن االأحداث وهو ال�شجن 
الذي من املفرت�س اأن يكون نزالوؤه دون اخلام�س  ع�شرة 
من العمر، وبقيُت فيه يومني ثّم نقلوين اىل �شجن الفتيان 
والذي يفرت�س اأن يكون عمر نزالئه اخلام�شة ع�شرة �شنة 
اىل ما دون الثامنة ع�شرة �شنة ويحتوي هذا ال�شجن على 

ثالث )جملونات( وكل واحد يحتوي األف �شجني.
وطال اعتقايل حوايل خم�شة اأ�شهر وبدون علم االأهل اأو 
والدتي  واجهُت  اإذ  االأخرية  االأيام  اإاّل يف  اأحدهم  مقابلة 

مّدة خم�س دقائق فقط.
يف انتظار الفرج

ويف اخلام�س من �شهر رم�شان املبارك وكنا حينها �شائمني 
�شدر كتابنا بنقلنا اىل مديرية االأمن يف كربالء املقّد�شة، 
حيث اأدخلونا املعتقل القدمي، واخربنا ال�شابط اأننا �شوف 
ال�شابعة  ال�شاعة  يف  التايل  يوم  يف  ال�شجن  من  نخرج 
�شباحًا، وبالفعل اأخرجونا من ال�شجن بعد اأخذهم التعّهد 
منا اأن ال نذهب اىل زيارة احل�شني وال اأبيه علّي بن اأبي 

طالب )عليه ال�شالم(.
يف  احلزبية  الفرقة  قامت  ال�شجن  من  خروجي  وبعد 
تارة  لت�شتفّزين  واالآخر  احلني  بني  مبالحقتي  منطقتنا 
امن  عن  املعلومات  مني  وتطلب  اأخرى  تارة  وتهّددين 
رف�شُت  ولكنني  جا�شو�شًا،  لديهم  اأعمل  واأن  املنطقة 
بتقدمي االأعذار املختلفة، حتى اأجربُت على ترك منطقتي 

والذهاب اىل اأقاربي يف مدينة )غما�س(.
واليوم يعاين ال�شيد )عالوي( ب�شبب كل ذلك من مر�س 
يف الفقرات وحالة نف�شية و�شعف يف االأع�شاب وقد راجع 

الكثري من االأطباء ومل يح�شل على ال�شفاء الكامل. 

يا ح�سني... يا ح�سني...
�سرخات �سجني

•     يعّده:
        عبد الرحمن الالمي
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وجراء اهتمام العتبة احل�شينية املقد�شة بالدور اال�شري 
على  الــقــادر  املــوؤمــن  اجليل  بناء  يف  اهميته  ومعرفتها 
النهو�س باعباء احلياة من جهة وو�شع اال�شرة على امل�شار 
اال�شالمي ال�شحيح من جهة اخرى فقد عمدت العتبة اىل 
ان�شاء مركز لالر�شاد اال�شري يف العتبة املقد�شة لي�شاعد 
االأ�شر املوؤمنة على حل امل�شكالت التي تعرت�شها وقد توؤدي 
يف حال عدم حلها اىل انهيار تلك االأ�شر وهو االمر الذي 
كر�س له اال�شالم اجلهد الكبري والقوانني ال�شارمة التي 

حتول دون تهدمها.
االإر�شاد  عملية  لنجاح  ن�شتخدمها  التي  االآليات  ولفهم 
االأ�شري لتثقيف املجتمع االإ�شالمي حدثتنا العلوية نوال 
االأ�شري  االإر�ــشــاد  مركز  عن  امل�شوؤولة  االأ�شتاذة  النمر 

فقالت: لكي ينجح االإر�شاد الرتبوي االأ�شري يجب اأن يكون 
االأ�شري،  االإر�شاد  لفكرة  وتقبل  املجتمع  يف  وعي  هناك 
تواجهها  التي  امل�شاكل  تلجاأ يف حل  ما  النا�س عادة  الأن 
الكبري  اأو  العائلة  يف  الكبري  اأي  فــاالأقــرب  االأقـــرب  اإىل 
العراق، حلل  ال�شيد وهذا يف  اإىل  اللجوء  اأو  املنطقة  يف 
امل�شاكل وو�شع ال�شوابط يف التق�شيم واإر�شاء الطرفني 
املتنازعني والكثري من اأبناء املنطقة ي�شتجيبون اإىل حلول 
هذا ال�شخ�س" ولكن امل�شكلة هي هل اأن هذا ال�شخ�س 
ي�شتطيع بالفعل حل هذه امل�شاكل اأو اأنه يزيد االأمور تعقيدًا 

يف حلوله التي ميليها عليه عقله.
بفكرة  يقبل  اأن  املجتمع  ي�شتطيع  وحتى  قائلة:  وتابعت 
مراكز االإر�شاد االأ�شري البد من اأن "يكون له عقل نا�شج 

ي�شتوعب هذه الفكرة ويعلم اأن هناك تخ�ش�شا يف هذا 
االإجابات  اإيجاد  على  قــادر  �شخ�س  كل  ولي�س  املو�شوع 
واحللول ال�شافية لت�شحيح م�شار االأ�شرة " مثاًل؛ اإن جميع 
النا�س يعتقدون باأن كل طالب علم موؤهل لالإجابة على 
امل�شاكل االأ�شرية، وهذا غري �شحيح الأن طريقة حله تكون 
تقليدية الأنه لي�س له القدرة على معرفة مكونات االأ�شرة 
واملتغريات التي حت�شل يف االأ�شر واملجتمعات، وهي يف 
الوقت احلايل ال ت�شابه التغريات التي حتدث لالأ�شر قبل 
خم�شني عاما، حيث كرثة متطلبات االأ�شر وامل�شاكل التي 
مثاًل؛  الزوجني،  التي حت�شل مابني  اأو  الأبنائها  حت�شل 
وهذا  الوقت احلايل  تعمل يف  الن�شاء  من  الكثري  هناك 
يخلق م�شاكل يف احلياة الزوجية ويحتاج اإىل الكثري من 

مركز الإر�ساد الأ�سري 
يف العتبة احل�شينية املقد�شة

ف�شل ال�شريفي - حممود امل�شعودي

 يف البيت وحده يجد اأفراد الأ�سرة �سالتهم يف البحث عن الطماأنينة وال�ستقرار 
والراحة والدفء التي رمبا يفتقدونها يف مكان اآخر، كما واأن الأ�سرة هي اأول واأهم 
املوؤ�س�سات الإن�سانية التي ميكنها حتقيق ذلك من خالل الأبوين، ودافعهما يف ذلك 
اأمر ذاتي، ومن هنا جاء ت�سريع الزواج فالزواج عالقة اإن�سانية مثل بقية العالقات 
الإن�سانية التي تربط اإن�سانًا باآخر بيد اأنها تختلف عن العالقات الإن�سانية الأخرى 
باأنها اأ�سد حميمية من حيث اخل�سو�سيات التي تنفرد بها حركة احلياة بني الزوجني 
اإل اأنه يف الكثري من الأحيان تقلب احلياة الأ�سرية راأ�سًا على عقب وتتحول اإىل جحيم 
مما يوؤثر على الزوجني والأبناء �سلبًا لذلك جاء دور مكاتب التوجيه وال�ست�سارات 
الأ�سرية لتمد يد العون اإىل هذه الأ�سر وتقدم لها الن�سح والإر�ساد وتتكاتف معها 
للت�سدي للم�سكالت التي تعاين منها الأ�سر على اأيدي متخ�س�سني اجتماعيني ونف�سيني 

ورجال الدين بالإ�سافة اإىل متخ�س�سني من جمالت اأخرى.
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احللول، ومثال على ذلك حني يخرج الرجل مع زوجته 
اإىل العمل ويعودون يف نف�س الوقت، هنا حتدث امل�شكلة 
احلا�شلة من قلة خدمات الرجل يف بيته خا�شة" اأعمال 
املنزل التي يجب على املراأة اأن توؤديها "وعمل الن�شاء يف 
خارج املنازل يف هذه االأعوام القليلة هو ناجت من تدهور 
وهناك  العراق  يف  وباخل�شو�س  االقت�شادي،  الو�شع 
�شيء اآخر يجعل الن�شاء تعمل هو تخ�ش�شها بالدرا�شة 
وباخل�شو�س يف دوائر ال�شحة والتدري�س ... الخ، كما اأن 
يف العراق اأثبتت الدرا�شات يف الفرتة االأخرية اأن هناك 

اأكرث من ثالثة اأالف امراأة معيلة الأ�شرها.
واأ�شافت نوال اأن لنجاح عملية االإر�شاد االأ�شري يف العراق 
البد من تقبل الفكرة ويكون عمل االإر�شاد االأ�شري، هو 
الطبيب  من  اأ�شهل  عمله  ويكون  نف�شيًا  النا�س  ملعاجلة 
مري�س  ال�شخ�س  اأن  فكرة  تقبل  لعدم  نظرًا  النف�شاين 
نف�شيًا ومن املالحظ اأن الكثري من النا�س لديهم م�شاكل 
امل�شكلة  اإىل حلول لهذه  والتو�شل  التحدث عنها  يحبون 
" وهو ال يعترب نف�شه طرفا يف امل�شكلة واإمنا يرميها يف 
مرمى ال�شخ�س الثاين" واأن الن�شاء يتقبلن فكرة االإر�شاد 
االأ�شري اأكرث من الرجال ويتجاوبن معها ب�شرعة وهذا ال 
يدل على اأن الرجال لي�شت لهم م�شاكل واإمنا كربيائهم 

مينعهم من التحدث عن م�شاكلهم.
االإ�شالمية  الثقافة  دور  على  اطالعًا  اأكــرث  نكون  وحتى 
امل�شاكل  اأو حل  االأ�شري  االإر�شاد  اإجناح فكرة  يف عملية 
االأ�شرية ومعرفة الكثري من االأمور حطت جملة الرو�شة 
التي  العامري  علي  اأم  االأ�شتاذة  عند  ركابها  احل�شينية 
اأف�شحت قائلة: يف اعتقادي الذاتي اأن الثقافة االإ�شالمية 

امل�شكلة من خالل  عليه يف حل  نعتمد  الــذي  املنبع  هي 
النظر اإىل االختالفات احلا�شلة يف االأ�شرة ،ونقيم هل 
هناك م�شكلة اأم ال اأي اأن "هناك م�شاكل كثرية حت�شل 
وحلل  املجتمعات"  بع�س  يف  والتقاليد  الــعــادات  نتيجة 
االإ�شالمية  ثقافتنا  اإىل  الــعــودة  من  البــد  امل�شكلة  هــذه 
حتى ن�شتطيع اأن نحكم ونبحث اأين يكون احلل هل "هو 
يف حت�شني هذه العادات والتقاليد والعودة بها اإىل منبع 
الثقافة االإ�شالمية اأو هي دخيلة على االإ�شالم "وناأخذ يف 

نظر االعتبار املعروف عرفًا كامل�شروط �شرطًا.

لرو�شة احل�شينية: واإن ت�سارب ال�سرع مع العرف؟ا
االأعراف  من  الكثري  واإن  وارد  هذا  نعم  العامري: 
والتقاليد منافية للدين االإ�شالمي وال ن�شتطيع اأن نعتمد 
عليها، وقد تكون هي امل�شبب للم�شاكل،وهنا البد "اأن نعمل 
على حل هذه العادات والتقاليد التي تتعار�س مع الدين 
االإ�شالمي اأو على االأقل تو�شيحها ون�شح النا�س من عدم 
الوقوع يف هكذا عادات" وهذا ال مينع من اأن الكثري من 
االأعراف ماأخوذة من الدين االإ�شالمي ومطابقة له ،اأما 
العرف املخالف لالإ�شالم فالبد من الق�شاء عليه حتى ال 

يرجع النا�س اإىل ع�شور اجلاهلية.

لرو�شة احل�شينية:وهل للتقدم العلمي والتكنولوجي ا
دور يف ظهور م�ساكل جديدة؟

من  كــمٌّ  فيه  الكالم  هــذا  اأن  املوؤكد  من  العامري: 
ال�شحة، فهناك الكثري من امل�شاكل التي ح�شلت نتيجة 
االإعالم والهاتف املحمول واالنرتنت" وقالت اأم علي ومن 
املعلوم اأن جميع الن�شاء تعبد الرجال من بعد اهلل وكل 
همها تقريب الرجل منها واإر�شاوؤه لكن" يف نف�س الوقت 

اإىل  ينظر  وحــني  الن�شاء  على  الــرجــال  متطلبات  كــرثة 
املحطات الف�شائية يرى الكثري من االأ�شياء التي تعجبه، 
ويطالب املراأة بتطبيقها واإن كانت اأكرب من قابليتها" وال 
نغفل عن اأن القليل من الن�شاء حتتاج اإىل تغريات �شكلية  
الرجال  اأما  العلمية،  الثقافة  زيــادة  اإىل  يحتاج  والقليل 
يريدون الن�شاء اأن تكون كما يف الع�شور القدمية خادمة 
مطيعة ذليلة" ويف نف�س الوقت املراأة تنظر اإىل املحطات 
الف�شائية وترى ما تتمتع به الن�شاء من حرية ودالل وجمال 
فهاتان النظرتان املختلفتان للرجل واملراأة ت�شببان  الكثري 

من امل�شاكل .
اإما راأي الدكتورة نوال يف تدري�ش مناهج درا�سية 
اإر�سادية اأ�سرية يدر�سها الطالب والطالبة يف �سن 

اخلام�سة  ع�سر  من العمر
والرجل  للمراأة  نف�شية  ت�شكيل وتكوين  : ال بد من  قالت 
توعية  يكون من خالل  ،وهــذا  �شن اخلام�شة ع�شر  قبل 
وبث  العمل،  نف�س  عليهم  واملعلمني  لالأطفال  االأمــهــات 
املخت�شة  والف�شائية  االأطفال،  لتوعية  تلفزيونية  برامج 
باالأ�شرة وحدها ال تكفي واإمنا نحتاج اإىل برامج خا�شة 
حلل م�شاكل خا�شة حيث يح�شل تفاعل مبا�شر ويكون 

اأكرث نفعا.
تر�سمها  م�ستقبلية  خطط  هناك  هل  وملعرفة 
حياتها  لنجاح  الــــزواج  �سن  البالغة  الــفــتــاة 

الجتماعية اأم ل قالت الدكتورة نوال
خطتها  عــن  فتاة  اأي  �شئلت  لــو  املتوا�شع  راأيـــي  يف  اأنــا 
امل�شتقبلية ال جتد لها اأي خطة واإمنا" همها الوحيد هو 
الــزواج وحتى ال تفكر يف تكوين اأ�شرة "وهذا ما يحدث 
م�شاكل كثرية اأي ال تفكر" اأن تكون زوجة واأم واعية اأف�شل 
من اأن تكون زوجة واأم تقليدية" واأنا اأعتقد هذا ال�شوؤال 
يجب اأن يزرع يف نف�شية املراهق واأن كان هذا الت�شرف 
يف عدم ر�شم اخلطة امل�شتقبلية عن املراأة، غري �شروري 
فهو عند الفتى واجب لكن لالأ�شف عندما ت�شاأل فتى يف 
�شن ال�شاد�شة ع�شر من العمر عن خطته امل�شتقبلية جتده 

ال يعرف �شيئا عن ر�شم م�شتقبل له .
ومنها  املــركــز  هــذا  عــن  التفا�شيل  مــن  الكثري  وملعرفة 
املركز  وجلــان  عملة  وجمــاالت  واأهــدافــه  املركز  ر�شالة 
وخططه   ومواد املناهج وكل �شيء يتعلق مبركز االإر�شاد 
م�شتهلة  امل�شئول  النمر  نــوال  الدكتورة  اأجابت  االأ�شري 
موؤ�ش�شات  هي  قالت:  حيث  املركز(  ب)ر�شالة  حديثها 
باالأ�شرة  يتعلق  واالأهــداف تهتم بكل ما  النهج  اإ�شالمية 
واالإن�شان، وامل�شاهمة يف حل امل�شاكل االأ�شرية ، وتقدمي 
دورات تثقيفية على م�شتوى كربالء ومن ثم اأنحاء العراق 
م�شتقباًل ، وتقدمي خدمات تثقيفية وتدريبية واإر�شادية 
وتنمية  والرتبوية  الزوجية  العالقات  جمال  يف  متميزة 

املواهب الب�شرية.
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اأما اأهداف املركز هي:
1- توعية االأفراد باأهمية االأ�شرة واحلفاظ عليها والقيام 

بوظائفها
2- امل�شاهمة يف حل امل�شاكل التي تاأتي اإىل املركز
3-اإر�شاد االأ�شر اإىل عوامل اال�شتقرار وال�شعادة

4- تعريف املقدمني على الزواج باأ�ش�س الزواج ومتطلبات 
احليات الزوجية

5- اإك�شاب الزوجني مهارات وفنون التعامل الزوجي
6- تعريف الوالدين مبراحل منو االأبناء وكيفية التعامل 

مع كل مرحلة
االإ�شالمية  الرتبية  اأ�شاليب  على  الوالدين  7- تدريب 

ال�شحيحة
8- ن�شر مفاهيم االإ�شالم يف الرتبية وو�شع اأ�ش�س تثقيفية 

للمجتمع ب�شكل جماعي وفردي وتنمية طاقاته
اإح�شائيات ودرا�شات ت�شاعد املهتمني بدرا�شة  9- عمل 

املجتمع لو�شع اخلطط التنموية واالإر�شادية
االإر�شاد  جمال  يف  متخ�ش�شة  جمموعات  10- تخريج 

االأ�شري والتدريبي.
واأ�سافت النمر اأن جمالت عمل املركز هي عبارة 

عن عدة نقاط هي:
1- حل امل�شاكل االأ�شرية التي ترد اإىل املركز

2- دورات تدريبية لتخريج مدربات ومبلغات اجتماعيات
3- دورات تثقيفية اأ�شرية واجتماعية يف العتبة احل�شينية 

واأنحاء كربالء واملحافظات
4- م�شاريع م�شتقبلية تخ�ش�شية يكون طرحها فيما بعد 

من موؤ�ش�شات اأو منظمات خدمية اجتماعية .
واأكملت نوال حديثها عن جلان املركز التي تتكون من:

1- جلنة التوجيه واالإر�شاد االأ�شري
2- جلنة التثقيف والتدريب االجتماعي

3- جلنة البحوث والدرا�شات ) م�شتقبل (
4- جلنة العالقات العامة واالإعالم

5- جلنة املكتبة
الداعم من م�شت�شارين ومتعاونني مع  االإ�شناد  6- جلنة 

املركز
7- جلنة ال�شكرتارية واالأر�شفة

  خطط املركز للمرحلة الأوىل هي:
كمر�شدات  للعمل  وتاأهيلها  الب�شرية  الكوادر  1- اإعــداد 

ومدربات وا�شتكمال اجلان للمركز
2- اإعداد املبنى املخت�س باملركز وجتهيزه مبا يتنا�شب 

واحتياجات املركز
نوع  ح�شب  املركز  جلــان  يف  للعاملني  اإداريـــة  3- دورات 

اللجنة
اأما بالن�شبة ملا حتتويه مواد املنهج من املحاور قالت نوال 

�شوف حتتوي املناهج على املحاور التالية :
التفاهم   ( على  حتتوي  التي  الزوجية  العالقة  اأوًل: 

– حل  الزوجية  – اأولويات احلياة  الزوجية  يف احلياة 
امل�شاكل العائلية – اخلطبة – احتواء امل�شاكل الزوجية 
اأ�شول   – االأربعني  �شن  بعد  الزوجني  بني  العالقة   –
املعا�شرة الزوجية – امل�شاحلة الزوجية – تنمية احلب 
بني الزوجني – عالمات اخلطر يف احلياة الزوجية – 

القوامة يف البيت الزوجي – م�شاكل التعدد يف الزواج (
احلزن   (  ) االيــجــابــيــة  الــرتبــيــة   (  : االأ�ــشــرة  ثانيًا: 
يف  واأثــاره  – الطالق  االأ�شرة  وظائف   (  ) واالنفعاالت 
االأ�شرة – املراهقة والتعامل مع املراهقني – الرتبية من 
الطفولة اإىل ال�شباب–م�شاكل تربوية – الثواب والعقاب 
يف الرتبية – درا�شات على نف�شية الطفل والتعامل معه 
فقه   – االأبناء  وعلى  الزوجة  على  االأ�شري  العنف   –
االأ�شرة – االإعالم واآثاره يف املجتمع -الثقافة اجلن�شية 
منه  والوقاية  اإخطاره  باالأطفال  اجلن�شي  التحر�س   –
االجتماعية  – العوامل  واالأبناء  االإباء  بني  – العالقة 
واالقت�شادية واأثارها يف االأ�شرة – ا�شطرابات الطفولة 

وعالجها – احلرمان العاطفي – تغري �شلوك الطفل – 
ميزانية االأ�شرة – دور االأباء يف تاأهيل اأبنائهم للزواج ( 

.
ثالثًا : تنمية املوارد الب�شرية :- متمثلة بـــ) بناء الذات 
 – بالنف�س  – الثقة  اجلذب  – قانون  الوقت  – اأدارة 
التخل�س من اخلجل – فن احلوار – حتديد االأهداف 
– �شناعة القادة – اأ�ش�س التعامل مع االآخرين واأمناط 
ال�شخ�شيات – كيف تكون مدير ناجح – القيادة والتاأثري 
 – – خطوات النجاح  – �شندوق امل�شاعر  يف االآخرين 

ال�شغط النف�شي – مهارات التغري ( .
رابعًا : دورات متنوعة اأخرى.

خام�سًا : كتب م�شاندة للدورات .
املر�شدات  واخــتــيــار  وتهيئتها  اللجان  ا�شتكمال  بعد 
واملدربات يتم و�شع اآلية ومبا�شرة العمل وتق�شيم املهام 

واأوقات العمل مبا يتنا�شب ووقت الزائرين واملنتفعني .

الزهراء البتول
اإ�سراقة الّروح وبل�سم الّنف�ش
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الزهراء البتول
اإ�سراقة الّروح وبل�سم الّنف�ش

حياتها  اأّن  يالحظ  ال�شريفة  حياتها  يف  يتاأمل  ــذي  وال
)عليها ال�شالم( تنق�شم اىل مرحلتني: 

االأوىل: يف مكة املكرمة.
الثانية: يف املدينة املنورة.

اأّما املرحلة االأوىل: فتبداأ بوالدتها ال�شريفة، حيث انعقدت 
ينله  العظيم مل  ال�شرف  وهذا  اجلنة  ثمار  من  نطفتها 
غريها. وكانت يف �شباها تكابد مع ر�شول اهلل املتاعب 
بداية  يف  الكفار  طــرف  من  تلحقه  كانت  التي  واالآالم 
الدعوة االإ�شالمية وعمرها مل يتجاوز اخلام�شة فكانت 
متّر�س اأباها ومت�شح عن وجهه الكرمي الدم وتزيح عنه 
يدل على وعيها  وهــذا  اأبيها.  بــاأم  ناداها  الــرتاب حتى 

و�شالبة جاأ�شها رغم �شغر �شنها )عليها ال�شالم(. 
تنق�شم اىل مرحلتني: ما  الثانية: فبدورها  املرحلة  اأّما 
قبل رحلة الر�شول االأعظم )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( 

وما بعد رحلته.
لها  منقبة  فـــاأّول  املرحلة،  هــذه  من  االأوىل  الفرتة  اأمــا 
)عليها ال�شالم( هي اأّنها جعل  مهرها �شفاعة للموؤمنني 
وهذا اأي�شًا دليل على مدى اهتمامها باأمر االأّمة والر�شالة 
املحّمدية. وكان امل�شلمون يف املدينة يعي�شون ا�شتقرارًا 
حتت حكومة الر�شول االأعظم، فان�شغلت الزهراء )عليها 
ال�شالم( حينها بتعليم الّن�شاء اأحكام ال�شريعة، ويف هذه 
املرحلة من حياتها كان ر�شول اهلل )�شّلى اهلل عليه واآله 
ومناقبها  مبكانتها  وي�شيد  اإاّل  منا�شبة  يرتك  ال  و�شّلم( 
اأحد من  يعادلها  ال  اأّنــه  املباهلة  يوم  فاأثبت  واأف�شليتها 
الن�شاء مطلقًا حيث قارن احل�شن باحل�شني يف قوله تعاىل 
ــا« وقارن ذاته املقّد�شة باأمري املوؤمنني يف قوله  »واأوالدن
تعاىل »واأنف�شنا« واأما قوله تعاىل »ون�شاءنا« فكانت عليها 
العاملني،  ن�شاء  �شّيدة  وكانت  الفريد  م�شداقه  ال�شالم 
ب�شعة  فاطمة  »اإّن  و�شّلم(:  واآله  عليه  وقال )�شّلى اهلل 
فقد  اأغ�شبني  وَمــن  اأغ�شبني  فقد  اأغ�شبها  فَمن  مني 
ال�شراط  واأّنها  اإن�شية  واأّنها حوراء  تعاىل،  اأغ�شب اهلل 
امل�شتقيم واأّنها ال�شجرة الطّيبة واأّن بيتها معقل املالئكة« 

اإىل غريه من الروايات الواردة يف حّقها.
واأمــا االآيــات ال�شريفة التي نزلت يف اأهل البيت ومنهم 
الكوثر،  واآية  التطهري،  فاآية  ال�شالم(  )عليها  الزهراء 
واآية االإطعام، واآية النور، وغريها من االآيات، وكّل هذا 

االهتمام ب�شخ�شها ال�شريف يوحي باأّن لها دورًا عظيمًا 
بل كان دورها م�شرييًا يف حياة الب�شرّية ال يقّل عن دور 
النبّي )�شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم( واأمري املوؤمنني علّي 

بن اأبي طالب )عليها ال�شالم(.
و قد اأبرزت هذا الدور فعاًل يف الفرتة الثانية من هذه 
عليه  االأعظم )�شّلى اهلل  الّر�شول  رحلة  فبعد  املرحلة، 
واآله و�شّلم(، خرجت اإىل ال�شحابة مدافعة عن الوالية 
وحتّجهم بغدير خم، فما كان جزاوؤها من االأمة اإال االأذّية 
والنكران. ويف هذه الفرتة جتّلت فيها منقبة مل تتجلى اإاّل 
يف االأنبياء العظام وهي نزول اأمني الوحي جربائيل عليه 
عنها  ويخّفف  يوا�شيها  يوم  و�شبعني  اأربعة  ملّدة  ال�شالم 

اآالمها اإىل اأن فارقت الدنيا الدنّية. 
هذه اأ�شوتنا واأ�شوة كّل َمن اأراد الو�شول اإىل احلّق تعاىل، 
وهي واإن رحلت عّنا منذ قرون واأخفت قربها فال يزورها 
له  اأرواحــنــا  االأعظم  بقّية اهلل  ابنها  اإاّل  ــام  االأي يف هذه 
الفداء، فاإّنها منوذج رباين حيٌّ ال ميوت) تقول ال�شيدة 
اأم عبد الرحمن (  وقد ع�شت جتربة مع هذا النور االإلهي 
يف بداية ا�شتب�شاري زادتني حبًا واعتقادًا ويقينًا باأهل 
م�شاألة  علّي  تع�ّشرت  حيث  ال�شالم(،  )عليهم  البيت 
دنيوّية و�شاق �شدري منها ومل اأهتد اإىل حّلها ف�شّليت 
النوم فراأيت  اإىل  ثّم خلدُت  �شالة اال�شتغاثة بالزهراء 
خيالها )عليها ال�شالم( واقفًا اأمامي دون اأن تتفّوه بكلمة 
واحدة، ويف ال�شباح مل اأعلم كيف انحّلت تلك امل�شاألة. 
اإحدى  اأذيــة من طــرف  اإىل  تعّر�شت  اأخــرى  مــّرة  ويف 
االأخوات واأ�شابني من ذلك غّم فا�شتلقيت على الفرا�س 
وناديتها  ال�شالم(  )عليها  بها  تو�ّشلُت  �شعور  دون  ومن 
مرتني: يا زهراء، فبدت يل ك�شبح يرتدي لبا�شًا اأبي�س  
مرفرفًا، فارتفع امل�شكل مطلقًا وكان ذلك يف اأّيام �شّدة، 

فاجنلى عني الهّم والغم باإذن اهلل )تبارك وتعاىل(. 
و قد قامت )عليها ال�ّشالم( برتبية مناذج ن�شوية فّذة 
اأمثال ال�شيدة زينب وال�شيدة اأم كلثوم )عليهما ال�ّشالم( 
التي عادت من كربالء وقد فقدت اإمام زمانها واأخاها 
االإمام احل�شني )عليه ال�شالم( واأبناءها، بل فقدت كّل 
اأهل بيتها وبطريقة مل ي�شهد التاريخ لها مثياًل، ومع ذلك 
بْل كانت �شفرية احل�شني )عليه  مل تنهدم ومل ترتاجع 

ال�ّشالم( تدافع عن احلّق متاما كاأّمها.

•     اإعداد:
عبدالرحمن الالمي

ن�شاأت يف اأ�شرة مل تكن مت�شّددة يف تطبيق تعاليم الدين 
العوائل  من  للكثري  بالن�شبة  احلــال  هو  كما  االإ�شالمي 
اجلزائرية، وال�شبب الرئي�شي يف ذلك هو اأّن اال�شتعمار 
مائة  من  اأكــرث  للجزائر  احتالله  دام  الــذي  الفرن�شي 
وثالثني �شنة حاول بكّل الو�شائل طم�س الهوّية اجلزائرية 

فحارب الّدين االإ�شالمي والّلغة العربية.
بداأْت رحلة ا�شتب�شار االأخت )اأم عبد الرحمن( حينما 
 1993 �شنة  يف  االإ�ــشــالمــيــة  اجلمهورية  اإىل  هــاجــرْت 

ميالدي، فتقول عن ذلك: 
حيث  حياتي  مــن  جــديــدة  �شفحة  بـــداأت  ال�شفر  بهذا 
اعتنقُت مذهب اأهل البيت )عليهم ال�شالم(، وكان هذا 
االأمر بداية لوعي جديد واأهداف جديدة، بل كان مولدا 
جديدا بالن�شبة يل حيث اأّنني مل اأكن اأ�شعر بوجودي ومل 
اأكن اأ�شعر مبعنى احلياة واملوت والهدف من اخللقة اإاّل يف 
هذه احلقبة من الزمن، واإّن االإن�شان مهما كانت طبيعته، 
مييل بطبعه اإىل املح�شو�شات ولهذا ال�شبب جنده يبحث 
دائمًا عن منوذج حّي يتاأّثر ويقتدي به، وديننا احلنيف 
وّجهنا اإىل النموذج االأ�شمى واالأعلى حيث يقول تعاىل يف 
َْن َكاَن  اأُ�ْشَوٌة َح�َشَنٌة ملرِ رِ  كتابه الكرمي: »َلُكْم يفرِ َر�ُشولرِ اهللَّ
رًيا« )االأحزاب21(  َ َكثرِ َر َوَذَكَر اهللَّ َ َواْلَيْوَم ااْلآَخرِ َيْرُجو اهللَّ
»اأهل  و�شّلم(:  واآلــه  عليه  اهلل  )�شّلى  اهلل  ر�شول  ويقول 
اأهل  بني  ومــن  اهتديتم«  اقتديتم  مَبــن  كالنجوم  بيتي 
فاطمة  هي  العظمى  احلّجة  بل  ال�شالم  عليهم  البيت 
ادق )عليه  الزهراء عليها ال�شالم حيث يقول االإمام ال�شّ
ال�شالم( يف حّقها: »نحن حجج اهلل على خلقه وجّدتي 
فاطمة حّجة علينا« وهذا يعني اأّنها )عليها ال�شالم( قدوة 

الّرجال والّن�شاء.

إّن اإلنسان مهام كانت طبيعته  يميل 
السبب  وهل��ذا  املحسوسات  إىل  بطبعه 
يتأّثر  نموذج حّي  دائاًم عن  يبحث  نجده 

ويقتدي به 

االسم: أم عبد الرمحن
البلد: اجلزائر
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نبيل  وفــقــيــه  �ــشــامــخ  عــلــم 
وحمـــــّدث وا�ـــشـــع االطــــــالع.  ذكـــره 
ال�شيعة(  )اأعيان  يف  االأمــني  حم�شن  ال�شيد 
الرحيم  بن عبد  ال�شيخ حممد ح�شني  فقال: 
احلائري  االأ�ــشــل  الـــرازي  رحيم(  حممد   (
الفقيه  الف�شول،  �شاحب  واملدفن  امل�شكن 
االأ�شويل ال�شهري اأخذ عن اأخيه ال�شيخ حممد 
تــقــي �ــشــاحــب هــدايــة املــ�ــشــرت�ــشــديــن، وعن 
ال�شيخ علي ابن ال�شيخ جعفر واختار االإقامة 
عنه  واأخــذ  الطالب  اإليه  فرحل  كربالء  يف 
علي  مــريزا  احلــاج  مثل  العلماء  من  جماعة 
الطباطبائّيني  العابدين  زين  واملــريزا  تقي 
)الف�شول(  منها:  االأ�شول  يف  موؤلفات  وله 
اأورد  الفن  هــذا  يف  الــقــراءة  كتب  مــن  وهــو 
عليها  واعرت�س  وحلها  القرانني  فيه مطالب 
واأحفاده  النوع  هــذا  اأهــل  عند  م�شهور  وهــو 
موجودون يف كربالء واأ�شفهان، خلف ولدين 
وال�شيخ  بكربالء  مات  احل�شني  عبد  ال�شيخ 

باقر مات با�شفهان. 
التعريف:  هــذا  ن�س   ) املنجد   ( يف  وجــاء   
الطهراين  الرحيم  عبد  بــن  ح�شني  حممد 

الـــرازي 
يف  وعّلم  اأقـام 

)من  املطهـر  احلائر  اأر�ــس 
1845م   ( توفـي  وفيهـا  كربالء(  اأحياء 

االأ�ــشــول ( طبع يف  االأ�ــشــول يف علم  له )   )
ديار العجم 1868. ولد �شاحب الرتجمة يف 
بها  ون�شاأ  ايــران   اأعمال  « من  اإيــوان كيف   «
طهران،  علماء  كبار  على  املقدمات  واأخــذ 
ال�شيخ حممد  الكبري  وملا عاد �شقيقه احلجة 
كان  الرئا�شة،  اإليه  وانتهت  االأ�شفهاين  تقي 
املرتجم قد انتهل من منريه فقد ح�شر عليه 
واتخذ  الــعــراق  اإىل  هــاجــر  ثــم  طويلة  مــدة 
مدر�شة  يومذاك  وكانت  له،  موطنًا  كربالء 
عربية اإ�شالمية تغ�س معاهدها بالدار�شني، 
فات�شعت �شهرته يف ن�شر العلم وترويج االأحكام 
التدري�س.  يف  عــامــًا  مــرجــعــًا  اأ�ــشــبــح  حــتــى 
احل�شينية  الرو�شة  يف  اجلماعة  يقيم  وكان 
امل�شرفة من جهة الرا�س ال�شريف وكانت يف 
كرث  التي  ال�شيخية،  فرقة  يومذاك  كربالء 
اأتباعها فت�شّدى لهم املرتجم  واأخذ ي�شعف 

نفوذهم 
ويــــحــــاربــــهــــم 

حتى ك�شر �شوكتهم. 
ــة  ــه  تــويف عــام 1254 هـــ ورواي ويف روايــة ان
1261هــــــ ودفـــن يف الــ�ــشــحــن الــ�ــشــغــري يف 
 ( املهمة  اآثاره  ومن  الطباطبائي،  اآل  مقربة 
ر�شالة  وله  االأ�شول،  يف   ) الغروية  الف�شول 
وكان  هـ،   1253 تاأليفها عام  فرغ من  عملية 
من  فا�شاًل  عاملًا  احل�شني  عبد  ال�شيخ  ولده 
النجفي  ح�شن  حممد  ال�شيخ  تالمذة  اأجــّل 

�شاحب اجلواهر.
)اأعيان ال�شيعة رقم الرتجمة/ 9422، الكرام 

الربرة 390/1، والذريعة 241/16(.

حممد ح�سني الأ�سفهاين
 )ت 1255هـ(
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يف  املفرو�س  لل�شجاد  املعنوية  القيمة  وب�شبب 
العتبات املطهرة   ف�شال عن القيم املادية العالية 
لبع�س انواع ذلك ال�شجاد وبخا�شة امل�شنوع منه 
يدويا كالكا�شاين االيراين، كما ال ميكن اغفال 
ال�شجاد ال�شوري والرتكي الذي القى رواجا هائاًل 
اأ�شواق  على  االنفتاح  بعد  العراقية  اال�شواق  يف 

العامل العربي وال�شرقي والغربي.
ولهذه االأ�شباب وغريها مما يتعلق باأمور ال�شجاد 
يف العتبة احل�شينية املقد�شة من قبيل �شرورة ا�شتبدال ال�شجاد بني حني واآخر، فقد 
العتبة  داخل  يف  لل�شجاد  خا�س  خمزن  تاأ�شي�س  املقد�شة  العتبة  يف  امل�شوؤولون  ارتاأى 

احل�شينية املقد�شة، ليتوىل اإدراة وتنظيم العمل يف هذا املف�شل املهم.
وملعرفة الكثري من التفا�شيل التقت جملة الرو�شة احل�شينية بال�شيد �شادق �شلطان 
م�شوؤول املخازن يف العتبة املطهرة فتحّدث عن اأهم ن�شاطات خمزن ال�شجاد اخلدمي 
داخل العتبة قائال: اإن احلفاظ على كافة انواع ال�شجاد املفرو�س واملخزون �شواء اأكان 
واردا من ق�شم الهدايا والنذور اأو عن طريق ال�شراء هو م�شوؤولية من اأهم م�شوؤوليات 

املخزن اخلا�س بال�شجاد.
املخزون  ال�شجاد  وترتيب  بتخطيط  تقوم  املخزن  اإدارة  اإن  �شلطان:  ال�شيد  واأ�شاف   
وال�شيطرة عليه لغر�س حتقيق ان�شيابية وتنظيم دقيق يف عمليات ا�شتعماله، مبينا اأن: 
اإدارة العتبة احل�شينية املقد�شة تقدم كافة الت�شهيالت الالزمة للعمل على توزيع ال�شجاد 

وجمعه يف كل االوقات.
وعند �شوؤاله عن م�شوؤوليات م�شوؤول الق�شم اأجاب  باأنها تتمثل: بتوزيع االخوة العاملني 
يف املخزن على وجبات وتوجيههم بامل�شار ال�شحيح ف�شال عن الدور الرقابي الوقائي 
للحيلولة دون وقوع بع�س االخطاء، كما نراقب املخزن ونرفع التقارير لالدارة املخت�شة 

بنوعية ال�شجاد وكمية املوجود وامل�شروف داخل املخزن وخارجه.
واختتم رئي�س الق�شم حديثه قائال: اأن كّل العمليات االآنفة الذكر تتم با�شتخدام اأحدث 
االجهزة والتقنية العاملية، مثل ا�شتخدام احلا�شوب للعملية احل�شابية ، م�شريا اىل: اأن 
ال�شجاد يوّزع على املواكب االأهلية والتابعة اإىل العتبة احل�شينية املقد�شة يف �شهري حمرم 
و�شفر وتعاد بعد انتهاء مرا�شيم الزيارة اإىل خمزن ال�شجاد يف العتبة، كما وان هناك 
والعتبات املقد�شة  الفائ�س اىل اجلوامع واحل�شينيات  ال�شجاد  لبع�س  اإهداء  عمليات 

االأخرى وح�شب اأوامر االأمني العام. 
فيما قال غامن كاظم م�شوؤول املخزن: اأود ان ا�شري -يف البداية-اىل ان ال�شجاد اليدوي 
اجلديد خمزون بطريقة علمية حتميه من التلف والعفن ودرجات احلرارة والرطوبة، 
اأما ال�شجاد اليدوي القدمي فاننا نوليه اهتماما كبريا لكونه من النفائ�س التي كّلما طال  
عرب  منها  يت�شرر  ما  واإ�شالح  بخزنها  نقوم  ونحن  واأهميتها،  مكانتها  زادت  عمرها 

)رّوافني( خمت�شني بهذه ال�شناعة من دولة ايران.
العتبة  يف  منه  ي�شتفاد  ال  الذي  امل�شتهلك  او  التالف  ال�شناعي  ال�شجاد  اأما  واأ�شاف: 
�شوابط  �شمن  واجلوامع  احل�شينيات  على  يوّزع  �شابقا  كان  فقد  املقد�شة  احل�شينية 
اأما ال�شجاد  �شرعية، وهي متوقفة يف الوقت احلا�شر، ولذلك يتم خزنه يف املخزن، 
ال�شناعي املتنّج�س فيتم رفعه من قبل اخلدمّية الداخلّية واخلارجّية ومن ثم نقله اىل 

معمل غ�شل ال�شجاد.  
اإن خمزن ال�شجاد قد تاأ�ش�س يف املا�شي واأنيط به واجب ب�شيط ولكنه اأ�شبح اليوم جزءا 
ال ي�شتغنى عنه  ملا ح�شل من تطور هائل يف جتهيز العتبة احل�شينية املقد�شة من الداخل 
واخلارج   باأنواع ال�شجاد اجليد واملمتاز، حتى مل يعّد الزائر بحاجة اىل جلب �شجادته 

معه عند الزيارة ويف املنا�شبات االأخرى كاإقامة �شلوات االأعياد وغريها.

• تقرير: محمود الم�شعودي 

خمزن ال�شجاد يف العتبة 
احل�شينية املقد�شة 

يالحظ زوار املراقد املطهرة يف العراق وبخا�سة العتبة احل�سينية القمد�سة اأن اأر�سّيتها وعلى مدار ايام ال�سنة مفرو�سة 
بال�سجاد ومبختلف الأ�سكال والأحجام والألوان ومن منا�سئ خمتلفة من اأجل اأن ُيتم الزائر مرا�سم زيارته براحة 

تامة.

 بني الأم�ش واليوم

45�شوال  1432هـ



الشيخ إدريس تراوري:

 َحِفَل مهرجان ربيع ال�سهادة الثقايف العاملي الثامن بتعدد الدول امل�ساركة فيه بغية اي�سال 
الب�سرية كلها، ولي�ش كما كان ي�سور  العاملية اىل  ال�سالم  معاين نه�سة المام احل�سني عليه 
البع�ش انها نه�سة تهدف اىل عدم انحياز امل�سلمني او ميلهم للظلم والظاملني فح�سب، وان كان هذا 
هدفا كبريا من اهدافها، ولكنها يف ال�سل كانت انطالقة جديدة للر�سالة الن�سانية املحمدية، 
بعدما حاولت بع�ش اجلهات ايقاف عجلة م�سريتها والق�ساء عليها، ولكنها ف�سلت بفعل النه�سة 
احل�سينية ودمائها الزكية، وهكذا جاءت اهداف املهرجان والقائمني عليه، ليكون حلقة من 

حلقات اي�سال تلك النه�سة اىل العامل. 
وكان ملجلة الرو�سة احل�سينية �سياحة بني الوفود امل�ساركة لتجري اللقاءات وت�سلط ال�سواء 
على بع�ش امل�سائل يف حياة المة ال�سالمية، وكان من بني ال�سخ�سيات التي التقت بها املجلة 

ال�سيخ ادري�ش تراوري من جمهورية مايل، وقد جرى معه احلوار التايل:

لرو�شة احل�شينية: اأول نود اإعطاءنا نبذة خمت�سرة عن ا
حياة ال�سيخ اإدري�ش تراوري؟

 تراوري: اأنا من جمهورية مايل التي يبلغ عدد �شكانها 
عدد  من   %95 حوايل  فيها  امل�شلمني  ون�شبة  ن�شمة  مليون   15
�شكانها، در�شت العلوم الدينية منذ �شغري وانتقلت من مايل 
اإيران ومكثت يف  اإىل  ثم  البيت  اأهل  لدرا�شة علوم  اإىل عكرة 
ال�شالم،  عليه  البيت  اأهل  علوم  لدرا�شة  �شنوات  ثماين  اإيران 
�شنوات  ع�شر  حوايل  قبل  مايل  جمهورية  اإىل  رجعت  وبعدها 
منهج  على  والتبليغ  التدري�س  يف  واأعمل  مايل  يف  واأنا"حاليًا 
االأوىل  املــرة  عليهم" وهــذه  و�شالمه  اهلل  �شلوات  البيت  اأهــل 
اإىل زيارة االإمام احل�شني عليه ال�شالم الذي  اأوّفق فيها  التي 
لواله ما قام دين حممد �شلى اهلل عليه واآله و�شلم وما عرفت 

احلرية وهو يف قلوب االأحرار وقلوب العقالء.

لرو�شة احل�شينية: هل لكم اأن تقّيموا �سكل الإ�سالم يف ا
اأفريقيا ب�سورة عامة ويف جمهورية مايل ب�سورة خا�سة؟ 

تب�شريية  دعــوات  عامة  ب�شورة  اأفريقيا  تراوري: يف   
وهناك  امل�شيحية  الديانة  اإىل  اأفريقيا  حتويل  هدفها  مكّثفة 
ال�شيء"  هــذا  حتقيق  اأجــل  مــن  ت�شرف  الــــدوالرات  ماليني 
اإفريقيا  يف  االإ�شالمية  الدعوة  اإىل  مب�شرين  اأي�شا  وهناك 
وبف�شل اهلل فاأن ال�شعب االأفريقي يبحث عن احلقيقة ويطلب 
تغرّي  ال�شخمة مل  االأمــوال  العي�س مع احلق ومع بذل كل هذه 
ب�شورة  اأفريقيا  يخ�س  ما  هذا  االأفريقي  ال�شعب  الواقع  من 

عامة" . اأما بخ�شو�س ال�شعب يف مايل فاأن االأكرثية ال�شاحقة 
يف مايل م�شلمون مع وجود الدعوة التب�شريية امل�شيحية ، وما 
الفرن�شية ومع ذلك  اللغة فاأن لغة جمهورية مايل هي  يخ�س 
جتد اإن هذا ال�شعب يتعلم اللغة العربية من اأجل االإ�شالم وجتد 
يف مايل ال�شباب واالأطفال يحفظون القراآن الكرمي واملدار�س 

الدينية يف مايل كثرية لتعليم االإ�شالم .

لرو�شة احل�شينية: اأنت كرجل دين كيف لَك من تنوير ا
ال�سعب الأفريقي عامة و�سعب جمهورية مايل خا�سة باأفكار 

اأهل البيت عليهم ال�سالم ؟
ال�شعب غري متع�شب  اأفريقيا جتد  تراوري: عمومًا يف   
االفريقية  ال�شعوب  اأن  امل�شكلة"  ولكن  مــايل  يف  وخ�شو�شًا 
ال�شالم وجتد  عليهم  البيت  اأهل  الكثري عن مذهب  تعرف  ال 
ال�شعب االأفريقي كثريا ما ي�شّمون اأوالدهم با�شم النبي واأهل 
بيته عليهم ال�شالم فهناك من ي�شّمي بنته فاطمة ومن ي�شميها 
اأبيها  اأم  مبعنى  اأم  اأو  ال�شالم  عليها  النبي  بنت  مبعنى  بنت 
والزهراء وعلي وح�شن وح�شني هذه االأ�شماء والرموز موجودة 
عند ال�شعب االأفريقي لكن لالأ�شف ال يعلمون الكثري عّما عملوه 
اأهل البيت وما قالوه وما هو مذهبهم، فالكثري منهم ال يعلمون 
البيت  اأهــل  ومذهب  علوم  در�شنا  حني  ال�شبب  .لهذا  هــذا  
عن  نبلغ  بداأنا  اإفريقيا  يف  امل�شايخ  وبع�س  اأنا  ال�شالم  عليهم 
ال�شعوب هناك  اأن  ال�شالم فوجدنا  البيت عليهم  اأهل  مذهب 
اأهل البيت عليهم ال�شالم ،  ت�شتاق كثريًا ل�شماع ما يقال عن 

  ال�شعب املايل 
اأدرك اأن الوهابية قد 
خدعته وكذبت عليه. 

ال�سعب الأفريقي يبحث عن 
احلقيقة ويطلب العي�ش مع احلق

•     حوار: ميثم احل�شناوي
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جتد  املحا�شرة  تنتهي  وحني  يتعجبون  عنهم  ي�شمعون  وحني 
اأن ال�شعب يحيطون بي ويكرثون من االأ�شئلة عن مذهب اأهل 
يب�ّشر  وهذا  البيت  اأهل  علوم  ويتفّهمون  وي�شتب�شرون  البيت 

باخلري .

لرو�شة احل�شينية: ما هي اأهم امل�ساكل التي يعاين منها ا
التي  امل�ساكل  هي  وما  عامة  ب�سورة  اأفريقيا  يف  امل�سلمون 
يعاين منها حمبو اأهل البيت عليهم ال�سالم ب�سورة خا�سة 

يف اأفريقيا ؟
اأفريقيا ب�شورة عامة  االإ�شالم يف  اإن م�شكلة  تراوري:   
هو  "والغرب  بالغرب  ومرتبطة  علمانية  احلكومات  اأن  هي 
لذلك  دائــمــًا  اأفريقيا  يف  احلكومات  روؤ�ــشــاء  ب  ين�شّ ــذي  ال
تراهم كثريي الوالء اإىل احلكومات الغربية واملعلوم اأن الغرب 
وعلى   ، " االإ�شالم  على  الق�شاء  يريد  لكن  االإ�شالم  يريد  ال 
هذا حني ي�شيطر الرئي�س على ال�شلطة فال يهتم اإىل االإ�شالم 
وال اإىل �شوؤون امل�شلمني ، بل يكون عملهم واهتمامهم من�شّبا 
اللغة  م�شكلة  هي  االأخــرى  وامل�شكلة  اأخــرى،  ديانات  مل�شلحة 
فالكثري من االأفارقة يتكلمون الفرن�شية ويتعلمون العربية من 
اأجل االإ�شالم" الأن القراآن نزل باللغة العربية وكل الن�شو�س 
لغة  هــي  العربية  اللغة  اأن  تبني  املنطلق  هــذا  ومــن  الدينية 
التوا�شل بني امل�شلمني "فلذلك ت�شعى الدول اال�شتعمارية اإىل 
من  الكثري  يف  درا�شتها  منعوا  حيث  اللغة  هذه  على  الق�شاء 
البلدان االأفريقية ، اأما بالن�شبة اإىل" ظاهرة الت�شيع فهناك 
التهم  من  الكثري  اإليه  ون�شبت  الت�شّيع  على  كذبت  وهابية 
باأنهم  لل�شيعة  اتهامهم  املثال  �شبيل  واالأكاذيب وعلى  الباطلة 
جربائيل  اأن  يقولون  باأنهم  ال�شيعة  ويتهمون  للرتبة  ي�شجدون 
عليه ال�شالم اأخطاأ باإعطاء الر�شالة اإىل حممد �شلى اهلل عليه 
واآله و�شلم ومل يعطها اإىل علي عليه ال�شالم" وهذه االأكاذيب 
موجودة يف اأذهان النا�س واالآن نحن نحاول اأن نن�شر ف�شائل 
اأهل البيت،وباملقابل يوميًا تتكرر هذه االأكاذيب الوهابية ولكن 
بحمد هلل فاإن ال�شعب املايل قد تفهم واأدرك اأن الوهابية قد 

خدعته وكذبت عليه .

امل�سلمني ا نفع  الذي  ال�سيء  هو  ما  احل�شينية:  لرو�شة 
الأفارقة من و�سائل الت�سال احلديثة والطفرة النوعية 

التي ح�سلت يف الأعالم ؟
الكثري  ا�شتفاد  االأفريقي  ال�شعب  اأن  �شك  ال  تراوري:   
منها  ال�شيعية  وخا�شة  االإ�شالمية،  الف�شائية  القنوات  من 
ال�شيعة فاأ�شبحت  ال�شتماعهم اىل حما�شرات وخطب علماء 
هذه القنوات "�شببا للتقرب من ال�شيعة خا�شة اأذا علمنا اأن 
الكثري من امل�شلمني يف اإفريقيا كانوا يخافون من التقرب اإىل 
ال�شيعة ب�شبب التهم واالأكاذيب التي افتعلها الوهابية" وحني 
َم  نظروا اإىل هذه القنوات وا�شتمعوا اإىل ما يقوله اخلطباء فهرِ
عند  ولي�س  ال�شيعة  عند  ال�شحيح  االإ�شالم  باأن  منهم  الكثري 
واتباع  الت�شّيع  اإىل  الف�شائيات  هذه  وحّفزتهم  كما  الوهابية، 
ي�شمعون  حني  النا�س  وكان  ال�شالم  عليه  البيت  اأهل  مذهب 

ال�شيخ  قال  ويقولون  بي  يت�شلون  املفيدة  املحا�شرات  بع�س 
الفالين كذا وكذا وهذه فائدة عظيمة جدًا للتبليغ ال�شيعي يف 

جميع اأنحاء العامل . 

يف ا ظلها  دام  املرجعية  دور  هو  ما  احل�شينية:   لرو�شة 
الإ�سالم وهوّيته  امل�سلمني وحفظ �سخ�سية  املحافظة على 

احلقيقية ح�سب وجهة نظركم ؟
تراوري: املرجعية يف الت�شيع �شيء مهم جدًا يف وجهة   
فقط،  ال�شيعة  ولي�س  جميعًا  امل�شلمني  بني  جتمع  فهي  نظري 
وهذا وا�شح حني تنظر اإىل فتاوى املراجع جتدها فتاوى عقلية 
ومنطقية هدفها جمع امل�شلمني واأنا اأعتقد اأن املرجعية هدفها 
الوحيد هو وحدة امل�شلمني ، ولوال املرجعية النهار الدين وما 
املرجعية  بقاء  اأعترب  واأنــا  االإ�شالم  اأحكام  من  الكثري  فهمنا 
االأول  الــراأي  فلهم   ، االإ�شالمي  الدين  بقاء  اأ�شباب  من  �شببا 
واالأخري يف جميع امل�شتحدثات واالأمور الطارئة واإذا اأردنا بقاء 
دين حممد �شل اهلل عليه واأله و�شلم م�شتمرا اإىل يوم القيامة 

فالبد من االلتزام براأي املرجعية .

وامل�سلمني ا الإ�ــســالم  وجــدت  كيف  احل�شينية:  لرو�شة 
احل�سينية  العتبة  عمل  وخا�سة  املقد�سة  العتبات  وعمل 
عندك  تركته  الذي  النطباع  هو  وما  العراق  يف  املقد�سة 

هذه الزيارة ؟
تراوري: واقعًا كان عندي ت�شور عن امل�شلمني يف هذه   
قبور  احتوت  التي  املقد�شة  االأرا�ــشــي  وهــذه  اجلميلة  البالد 
قبل  اأنا   ، ال�شالم  االأطهار عليهم  واالأئمة  االأنبياء  الكثري من 
اأن اآتي اإىل العراق تعرفت على الكثري من العراقيني يف اإيران 
اإىل  النا�س وحني جميئي  ومل�شت فيهم االأخالق الطيبة وحب 
ال�شعب  اأن  وجدت  فقد  الت�شور  يفوق  وجدته  ما  فاإن  العراق 
حيث   ، لل�شيوف  واالحــرتام  واحلــب  االهتمام  كثري  العراقي 
جعلوين ال اأ�شعر يف الغربة وكاأين اأ�شري يف بلدي وكل �شخ�س 
التقيت فيه راأيته يحبني حبا �شادقا ،واإن دّل هذا على �شيء 

فاإنه يدّل على اأن ال�شعب العراقي منفتح وطيب .
�شيئا  وجــدت  احل�شني  االإمــام  وزرت  كربالء  اإىل  جئت  وحني 
يفوق اخليال وال اأ�شتطيع التعبري عنه،  فقد �شعرت اأين وجميع 
االإمــام  لــوال  ــه  الأن احل�شني  لــالأمــام  كــثــريًا  مدينون  امل�شلمني 
القراآن  عرفت  وال  االإ�شالم  عرفت  ملا  ال�شالم  عليه  احل�شني 
كما يعرب ر�شول اهلل حممد �شل اهلل عليه واله و�شلم حني قال 
للقراآن  يبق  ومل  ا�شمه  اإال  لالإ�شالم  يبق  مل  احل�شني  دم  لوال 
"عمال  املقد�شة  احل�شينية  العتبة  عمل  وكان  ر�شمه" كما  اإال 
عظيما جدًا وتخطيطها كان عقالنيا وجيدا واأهدافها اأهداف 
االإ�شالم احلقيقي، وكل هم العاملني بها هو تقدمي اخلدمات 
وبيان حقيقة  ال�شالم  عليه  احل�شني  االإمام  زوار  اإىل  اجليدة 
مذهب اأهل البيت عليهم ال�شالم حتى يتبنّي للنا�س ما فوائد 
ال�شهادة يف �شبيل اهلل تعاىل" فعمل العتبة احل�شينية املقد�شة 

ي�شتحق االإ�شادة والثناء .

  اإن م�شكلة الإ�شالم 
يف اأفريقيا ب�شورة عامة 

هي اأن احلكومات علمانية 
ومرتبطة بالغرب 
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حا�شر يف �شالتك؟

•     يعّده:
        عبد الرحمن الالمي

ال ريب اأّن ال�شالة هي اأكمل و�شيلة للبناء وال�شير وال�شلوك اإلى اهلل تعالى، واأّن من اأهم اأركان 
كمال ال�شالة ح�شور القلب والفكر لدى اهلل �شبحانه، فاإّن الر�شول االأكرم )�شّلى اهلل عليه 
َرَف َكيومرِ َوَلَدتُه  هرِ وكاَن َهواُه وَقلُبُه اإَلى اهللرِ ان�شَ الترِ و اآله و�شّلم( يقول: »اإذا قاَم الَعبُد اإلى �شَ
ُه«، وهذه اأف�شل جائزة يتمناها االإن�شان، واأّن اهلل )تبارك وتعالى( نهى عن اإتيان ال�شالة  ُامُّ
اأو م�شتغرقًا باالن�شراف عنها باآثار النوم والنعا�س كما في تف�شير  اأو متثاقاًل،  متكا�شاًل 
العيا�شي عن االإمام محمد الباقر )عليه ال�شالم( اأنه قال: »ال تقم اإلى ال�شالة متكا�شاًل وال 
متقاع�شًا وال متثاقاًل فاإنها من خلل النفاق، فاإن اهلل نهى الموؤمنين اأن يقوموا اإلى ال�شالة 

وهم �شكارى«.
وليبق معنا القارئ العزيز في هذا االختبار الق�شير والذي نهدف من ورائه بيان بع�س االأمور 
التي ت�شاعدنا على ح�شور القلب وعدم ال�شرود الذهني اأثناء ال�شالة، واأين نحن من هذا 
المو�شوع المهّم، فما عليك عزيزي القارئ اإاّل اأن توؤ�ّشر على الحال التي توافق ما اأنت عليه 

ومن ثّم تجمع ما ح�شدَت من نقاط وتذهب الى النتيجة:
من  فالبّد  غيره،  من  و�سافيًا  لداعيه  خال�سًا  اإتيانه  هو  الفعل  في  الإخال�ش 
ا�ستح�سار هذا المفهوم قبل الدخول لل�سالة والعزم الأكيد على اأن ل ي�سغل القلب 
غيُر اهلل )تبارك وتعالى( والعزم بثقة عالية على اإنهاء ال�سالة ولي�ش ي�سغل ذهنك 

�سوى اهلل )عّز وجّل(، فهل اأنت مّمن:
أ   يدرك هذا المعنى المهّم وال ي�شمح لنف�شه فعله؟

ب     ينتبه لذلك اأحيانًا؟
ج   ال يلتفُت الى �شيء من هذا القبيل؟

 من المهّم جدًا اأن نرّكز جيدًا اأننا �سوف ندخل الحرم الإلهي عند تكبيرة الإحرام، 
فهذا التركيز الأولي له اأهمية ق�سوى للذي �سياأتي بعدها، واأن نتلّفظها تلّفظًا �سليمًا، 
واأن ُنجهر بها ل�ستحباب الجهر بها، واأن ن�ست�سعر اأنف�سنا اأننا بقولنا اإّياها اأحرمنا عن 

كّل �سيٍء ما �سوى ال�سالة، فهل اأنت مّمن:
أ  ي�شت�شعر هذا المعنى ويتلّب�س به تمامًا؟

ب     ي�شت�شعر هذا المعنى اأحيانًا؟
ج    ال يلتفُت الى �شيء من هذا؟

لبّد اأن ت�ستح�سر في ال�سالة حالة العبودية المطلقة التي يجب اأن تكون عليها، 
َغر �ساأنك اأمام ربوبّية اهلل )تبارك وتعالى( المطلقة، وت�ستح�سر عظمته )عّز  و�سِ
ال�سماء  والــذي ترتعد من خ�سيته  الظالمين،  الجبارين ومبير  فهو قاهر  وجــّل(، 
و�سكانها والأر�ش وعمارها، �سوف يح�سل لك نوع من النقطاع اإليه )جّل جالله(، فهل 

اأنت مّمن:
أ  ي�شتح�شر هذين المفهومين الجليلين اأثناء �شالته؟

ب     يلتفُت الى هذين المفهومين اأحيانًا؟
ج    ال يلتفُت الى �شيء من هذا القبيل؟

 اإّن تذّكر الموت قبل تكبيرة الإحرام وت�سّور حالة الّلحد و�سيقه واأهوال البرزخ وانتظار 

هل قلبك 

  اإّن ال�ســالة هــي اأّول ما افرت�ش اهلل �سبحانه على النا�ش، واأّول ما يجب 
تعّلمه من الفرائ�ش، واأّول ما ُينظر فيه من عمل ابن اآدم، واأّول ما ُيحا�َسب به، 
اإن ُقبلــت ُقِبــل ما �سواها، واإن ُرّدت ُرّد مــا �سواها، وال�سالة اآخر و�سّية الأنبياء 
ل�سّيمــا خامتهــم حمّمــد )�سّلــى اهلل عليــه و اآلــه و�سّلــم( فاإّنه كان مــن اآخر 
و�سايــاه: »ال�ســالة، ال�سالة وما ملكت اأميانكم، حّتى جعــل نبّي اهلل �سّلى اهلل 
عليه واآله ُيَلجِلجها يف �سدره، وما يفي�ش بها ل�سانه«، وكذلك اأو�سياء الأنبياء 
)عليهــم ال�سالم( فهذا الإمام ال�سادق )عليه ال�سالم( ما كاد اأن يلفظ النف�ش 
الأخــري من حياته حتــى اأمر اأن يجمعوا له كّل َمن بينه وبينهم قرابة، وبعد 
اأن اجتمعوا عنده فتح عينيه يف وجوههم وقال خماطبًا لهم: »اإِن �سفاعتنا ل 

تنال م�ستخّفًا بال�سالة«.
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الح�ساب، واأّن المنقذ هو هذه ال�سالة التي �سوف اأ�سليها، فاإن ُقبلْت ُقبل ما �سواها، واإن ُرّدْت 
ُرّد ما �سواها، �سوف ينح�سر ُجّل تفكيرك في فقرات ال�سالة ومراحلها، فهل اأنت مّمن:

أ  ي�شتذكر هذا المو�شوع قبل تكبيرة االإحرام؟

ب     يلتفُت الى هذا المو�شوع اأحيانًا؟
ج    ال يلتفُت الى ذلك؟

 كّلنا يعلم اأّن تاأخير ال�سالة عن وقت ف�سيلتها م�سّر بنف�سّية الم�سّلي، خ�سو�سًا اإذا 
كان �سبب التاأخير تافهًا ف�سيكون مدعاة لتكالب الأفكار من كّل حدٍب و�سوب، لذا يلزم 

المحافظة ب�سّدة على اأدائها في اأوقاتها، لتجّنب حالة الأداء الفاترة، فهل اأنت مّمن:
أ  يحافظ على اأدائها في وقتها؟

ب     يوؤّديها في وقتها اأحيانًا؟
ج    ال يلتفُت الى �شيء من ذلك؟

 المكان الذي ي�سلي فيه الم�سلي له الّدور المهّم في مو�سوعنا، فاإّنك اإذا �سّليَت في مكان 
عملك واأمامك الُعدد والأدوات وال�سجالت وغير ذلك من م�ستلزمات العمل، فاإّن كّل واحدة 
من هذه الأمور �ستحكي لك الأدوار التي مّرت بك، واإذا كنت ت�سّلي قرب جماعة متحاورين 

ف�ستنجّر الى حوارهم �سئت اأم اأبيت، فهل اأنت مّمن:
�س لل�شالة؟ أ  ي�شّر على اأداء �شالته في الم�شجد اأو المكان المخ�شّ

ب     ي�شليها في الم�شجد بع�س االأحيان، اأو في االأماكن التي تخلو من هذه الملهيات؟
ج    ال يلتفُت الى �شيء من هذا القبيل؟

 اإذا اأردت اأن تكّلم اهلل ف�سلِّ واإذا اأردَت اأن يكّلمك اهلل فاقراأ القراآن، واإذا تكّلمَت مع اأحٍد 
فاإنك �ستكون حذقًا في ا�ستخدامك لالألفاظ، و�ستفّكر ملّيًا في معانيها لكي ت�سيب الهدف 

الذي تق�سده من وراء كالمك، فهل اأنت مّمن:
أ يفّكر في معاني مفردات ال�شالة؟

ب     يفّكر في معانيها اإجمااًل؟
ج    يرّددها من غير التفات لمعانيها؟

 اإّن قراءة موجزة في كتاب تف�سير القراآن ل�سورتي الفاتحة والتوحيد �سي�سّهل على 
الم�سّلي التمّعن في األفاظ ال�سورتين والتفاعل في فهم معانيها، وهذا �سي�ساعده في البقاء 

في جّو ال�سالة والتخّل�ش من ال�سرود الذهني، فهل اأنت مّمن:
أ يحر�س على قراءة تف�شير ال�شورتين وتعّلم معاني باقي مفردات ال�شالة؟

ب     يوّد الح�شول على كتاب تف�شير ليتعّلم معاني ال�شورتين؟
ج    يقراأ ال�شورتين من غير التفات لمعانيها؟

 اإّن تجويدك في قراءتك لل�سورتين في ال�سالة بطريقة ترتيلية مع ترخيم وتح�سين 
ال�سوت في ال�سالة الجهرية يوؤّدي ذلك الى ان�سدادك باألفاظها وعدم الخروج من الجّو 

الروحي لها، فهل اأنت مّمن:
أ  يجّود في قراءته اأثناء ال�شالة؟

ب     يفعل ذلك اأحيانًا؟
ج    ال يلتفُت الى �شيء من هذا؟

 اإّن من �سوء الأدب اأن تكّلم �سخ�سًا ثّم تن�سرف عنه من دون اأن تتّم كالمك معه اأو 
ت�ستاأذنه في الن�سراف، فكيف بك واأنت تقف اأمام الجليل القدير وتقول له: »اإّياَك 
َنْعُبُد واإّياك...« ثّم تن�سغل باأمٍر اآخر، فالبّد اأن ن�ستذكر خطورة هذا الن�سراف الذهني 

وب�ساعته واأنت بين يدي اهلل )تبارك وتعالى(، فهل اأنت مّمن:
أ  يدرك هذا المعنى المهّم وال ي�شمح لنف�شه فعله؟

ب     يفعل ذلك اأحيانًا؟
ج    ال يلتفُت الى �شيء من هذا القبيل؟

وبعد هذه الرحلة الق�سرية من الختبار لنجمع ح�سادنا من النقاط لكي نرى حالنا 
ونتاأّمل يف م�ستوانا التطبيقي لهذا الواجب املقّد�ش، اأح�سْب لكّل )اأ( ع�سر نقاط ولكّل 

)ب( �سبع نقاط ولكّل )ت( خم�ش نقاط، وجنمع ما اأ�ّسرنا عليه مّما توافق مع حالتنا.
فاإذا بلغ جمموع نقاطك بني الت�سعني واملائة فاأنت يا �سّيدي بال �سّك من اخلا�سعني يف 
�سالتهم ومن غري امل�ستخّفني بها، وهنيئًا لك ح�سور قلبك هذا اأثناء �سالتك، ون�ساأل اهلل 

لك املزيد والدوام. 
اأما اإذا كانت درجتك بني ال�سبعني واخلم�سني فاأنت على خطى اخلا�سعني يف �سالتهم، 
ول تن�سى اأّن اأحّب الأعمال اىل اهلل )تبارك وتعاىل( ال�سالة يف وقتها، فكلما اأجربت 
نف�سك على ترك كل ما عندك والذهاب اىل ال�سالة باأول الوقت، �ستبعد عنك ال�سيطان 

الذي ي�سرد ذهنك اأثناء ال�سالة.
اأما اإذا كانت الدرجة دون اخلم�سنيـ  والعياذ باهللـ  فنحن بحاجة ما�ّسة اىل العمل بهذه 
الن�سائح الع�سرة وغريها من الأمور التي ت�ساعدنا على اأداء �سالتنا باأح�سن وجه، فاإّن 
الر�سول الأكرم )�سّلى اهلل عليه و اآله و�سّلم( يقول:  »اإنَّ ِلُكلِّ �َسيٍء زيَنًة وزيَنُة الإِ�سالِم 
الُة، وِلُكلِّ �َسيٍء �ِسراٌج و�ِسراُج َقلِب  َلواُت اخَلم�ُش، وِلُكلِّ �َسيٍء ُركٌن وُركُن املُوؤِمِن ال�سَّ ال�سَّ
َلواُت اخَلم�ُش«، فينبغي على امل�سّلي بعد تكبرية الإحرام اأن ي�ستعيذ باهلل من  املُوؤِمِن ال�سَّ
ال�سيطان الرجيم واأن يجعل ذهنه فارغًا هلل وحده ويرتك كل ما ي�سغله من اأمور الدنيا 

ويحاول اأن يتاأمل يف اأقوال واأفعال ال�سالة.
واإذا �سرد اأو ذهب تفكريه اىل غري ال�سالة اأرغم تفكريه للرجوع اإليها، م�ست�سعرًا يف 
نف�سه الأ�سف والندم على ان�سراف ذهنه اىل ما �سوى اهلل )تبارك وتعاىل( فهو يف مقام 
املناجاة والتو�ّسل يف ح�سرته، وبهذه املجاهدة امل�ستمّرة �سوف ينح�سر الأمر وي�سمحّل 

اإن �ساء اهلل.
اإّن معظم النا�ش يجهلون ف�سل ح�سور القلب اأثناء ال�سالة واأهمية التمّعن والتدّبر يف 
الَة« ومل يقل: يفعلون  كّل مفردات ال�سالة، واأّن اهلل )عّز وجّل( قال: »َوُيِقيُموَن ال�سَّ
ال�سالة، اأو ياأتون بال�سالة، لأنه ل يكفي فيها جمرد الإتيان ب�سورتها الظاهرة، فاإقامة 
ال�سالة، اإقامتها ظاهرًا، باإمتام اأركانها، وواجباتها، و�سروطها، واإقامتها باطنا باإقامة 
روحها، وهو ح�سور القلب فيها، وتدبر ما يقوله ويفعله منها، فهذه ال�سالة هي التي قال 
الَة َتْنَهى َعِن اْلَفْح�َساِء َوامْلُْنَكِر« وهي التي يرتتب عليها الثواب، فال  اهلل فيها: »اإِنَّ ال�سَّ

ثواب لالإن�سان من �سالته اإل ما عقل منها.

  :النتيجة
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العتبة احل�شينية املقد�شة
 تقيم املحفل القراآين الرم�ساين الثالث

يف �شحن االإمام احل�شني ÷

•  حممود امل�شعودي

مبنا�سبة حلول �سهر ربيع القراآن الكرمي اأقامت العتبة احل�سينية املطّهرة حمفلها القراآين اليومي 
الثالث يف �سحن الإمام احل�سني عليه ال�سالم وتت�سمن ختمة مرتلة جلزء من كتاب اهلل يوميا 
وقد ات�سم املحفل لهذا العام بح�سور اأملع القراء من داخل العراق وخارجه ول�سيما من دولة م�سر 

ومب�ساركة عدد غفري من الزائرين .

بح�سور كبار القّراء الدوليني 
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ولتفا�شيل اكرث حتدث ملجلة )الرو�شة احل�شينية(املعاون االداري يف ق�شم دار القراآن 
يف العتبة احل�شينية املقد�شية ال�شيد اإياد الغالبي قائال : 

نظمت دار القراآن الكرمي يف العتبة احل�شينية املقد�شة حمفلها القراآين الرم�شاين 
الثالث )اخلتمة القراآنية املرتلة( حيث يتم يوميا تالوة جزء من القراآن الكرمي، وهذا 
املحفل �شارك فيه عدد من القراء الدوليني من جمهورية م�شر مثل ال�شيخ احمد نعينع 
الذي  �شارك يف املحفل يف الع�شرة االأوىل من ال�شهر وال�شيخ عبد الفتاح الطاروطي 
وقد ح�شر الع�شرة الثانية، اأما الع�شرة االأخرية فق�شمت على القراء العراقيني مثل 

احلاج  والــقــارئ  الكربالئي  اأ�شامة  احلــاج 
م�شطفى  وال�شيد  الــ�ــشــراف  م�شطفى 
الكر بالئي  وعــادل  ال�شامي  وال�شيد جعفر 

وغريهم من القراء البارزين.
 ويف ما يخ�س احل�شور اأو�شح الغالبي:  اإن 
ح�شور املحفل هو ح�شور عام حيث هناك 
لالإمام  الــزائــريــن  ال�شائمني  مــن  الكثري 
احل�شني عليه ال�شالم، والبع�س من االإخوة 
الدعوة  الأن  م�شتمر  ب�شكل  تواجدهم  يكون 

عامة للجميع.
عن  املحفل  هــذا  يتميز   : الغالبي  وتــابــع   

العراق حيث �شارك يف هذا  القراء من خارج  التنظيم وم�شاركة  ال�شابق من حيث 
املحفل قراء دوليني من دول م�شر العربية  فيما كان االعتماد يف ال�شابق على القراء 

العراقيني فقط.
 وعن �شبب اختيار القراء امل�شرين قال الغالبي : اإن �شبب اختيار القراء من دولة 
ولهم  املجال  هذا  يف  متخ�ش�شون  امل�شريني  القراء  اإن  اإىل  يعود  ال�شقيقة  م�شر 
اأن  للم�شلمني كافة  لنبني  والتجويد، وكذلك  القراءة  رواد  الطيبة وهم من  ال�شمعة 
االإمام احل�شني عليه ال�شالم هو مهوى جلميع قلوب امل�شلمني ولي�س لطائفة معينة 

وهذه ر�شالة لكل العامل اإن امل�شلمني يف العراق وخ�شو�شا مذهب اأهل البيت عليهم 
ال�شالم منفتح على الكل وال يقت�شر على جهة معينة.

بعدد  املحفل  عن  بــاالإعــالن  م�شبقا  قامت  املقد�شة  احل�شينية  العتبة  اإن  واأ�ــشــار:   
الف�شائية  وقناة كربالء  الرو�شة احل�شينية  االإذاعــة  ومنها  و�شائلها االعالمية  من 

والبو�شرتات .
املحافل  تعترب هذه  الطاروطي:  الفتاح  عبد  ال�شيخ  امل�شري  القارئ  قال  من جهته 
الرم�شانية �شيئا ي�شتحق االإ�شادة والتقدير وي�شتحق اأن نقدم ال�شكر والتقدير للقائمني 
وال�شكل  التنظيم  حيث  مــن  واإنــهــا  علها، 
الكرمي  القراآن  ملجال�س  باالحرتام  لتوحي 
وكل  اإن�شات  ويف  خ�شوع  يف  اجلميع  وجتد 
ينظر يف كتاب اهلل �شبحانه وتعاىل من�شتا 
ومتتبعا لتالوة القارئ امل�شارك يف اخلتمة 
القراآن  احــرتام  مــدى  يعك�س  وهــذا  املرتلة 
ومــدى حــب الــقــراآن مــن قبل هــذا ال�شعب 
الطيب العظيم �شعب العراق العا�شق الأهل 

البيت عليهم ال�شالم ولكتاب اهلل تعاىل.
التقدير واالهتمام  اأجد  لو مل  اأنا  واأ�شاف: 
واالحرتام والعناية والرعاية من قبل العتبة 
احل�شينية املقد�شة بكتاب اهلل ملا �شاركت فيها، حيث عر�شت علي اأكرث من دولة لكني 
ف�شلت العتبة احل�شينية املطهرة وذلك يعود اإىل منزلتها وبركتها وعلو �شاأنها اأوال واإىل 
وان التقرب من اأهل البيت عليهم ال�شالم هو �شرف كبري لنا، وتلك االإدارة الواعية 

التي توؤدي كل عمل بفكر وثقافة و باإخال�س فجزاهم اهلل خري اجلزاء.
املحفل  االأوىل يف هذا  امل�شاركة  تعترب هذه  الطاروطي:  وبخ�شو�س م�شاركاته ذكر 
القراآين يف �شحن االإمام احل�شني عليه ال�شالم واأنا �شعيد جدا لكوين احد امل�شاركني 

يف هذا املحفل املبارك.  
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•  عبدالهادي البابي  

واالأمثلة على هذا كثرية ومتعددة، ومن هذه النماذج: 
احتواء  يف  وال�شالم  ال�شالة  عليه  النبي  منهج 
امل�شكالت داخل املدينة املنورة، وجتاوزه عن بع�س 
اأفعال املنافقني والزنادقة الذي يتظاهرون باالإ�شالم 
كان  ما  رغم  النبوية،  املدينة  جنبات  يف  ويعي�شون 
ي�شدر عنهم من مواقف اخليانة العظمى، اإىل احلد 
الذي جعل ال�شحابة ي�شيقون ذرعًا باأولئك االأفراد، 
ويطالبون النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم بقتلهم يف 
ال�شحابي  اأكرث من من مرة،)كما حدث يف ق�شة 
حاطب بن اأبي بلتعة ( غري اأن النبي عليه ال�شالة 
وال�شالم كان مت�شبثًا مبنهجية االإغ�شاء، ويعلل ذلك 
بقوله: »ال يتحدث النا�س اأن حممدًا يقتل اأ�شحابه«..
ويف واقعة اأخرى يحدث جابر بن عبد اهلل االأن�شاري 
يقول: »ملا ّق�شَم ر�شول اهلل �شلى 
غنائم  و�شلم  واآله  عليه  اهلل 
مبنطقة  النا�س  بني  هوازن 
رجل  قام  )اجلعرانة(  ت�شمى 
يا  اإعدْل  فقال:  متيم  بني  من 
اهلل  �شلى  النبي  فقال  حممد! 
عليه واآله و�شلم: ويلك! ومن يعدل اإذا مل اأعدل؟! لقد 
خبت وخ�شرت اإن مل اأعدل«، فقال عمر بن اخلطاب: 
يا ر�شول اهلل اأال اأقوم فاأقتل هذا املنافق؟ قال: »معاذ 
اأ�شحابه«،  يقتل  حممدًا  اأن  االأمم  تت�شامع  اأن  اهلل 
»اإن هذا  و�شلم:  واآله  عليه  النبي �شلى اهلل  قال  ثم 

واأ�شحابًا له يقراأون القراآن ال يجاوز تراقيهم«...
ويف روايات اأو منا�شبات اأخرى عندما كان ال�شحابة 
الدولة  كنف  يف  يعي�شون  ممن  اأ�شخا�شًا  اأن  يرون 
عليه  يطلق  مما  �شنيعة،  اأعمااًل  ارتكبوا  االإ�شالمية 
نحو  العظمى«  »اخليانة  الدول  قوانني  يف  اليوم 
وزراء  كبار  ومنهم  ال�شحابة  ويطالب  اأوطانهم، 
وم�شت�شاري النبي الكرمي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم   
يرد  كان  اأنه  اإال  نحوهم،  احلا�شم  احلكم  بتنفيذ 
يقتل  حممدًا  اأن  النا�س  يتحدث  اأن  »اأكره  عليهم: 
النا�س(  حتدث  اإذا  )فكيف  وبقوله:  اأ�شحابه«، 
فاإن   : الكرمية  النبوية  ال�شيا�شة  لهذه  ..وتو�شيحًا 
الدين  هذا  ي�شاهد  وهو  اآنذاك  االإن�شاين  املجتمع 
اجلديد وهذه الدولة الوليدة على اأ�شا�شه وت�شريعاته 
فاإنهم يرمقون اجتاهات قائدها ويراقبون قراراتها، 
اإىل احلد الذي �شربوا معه تاريخ هذا القائد العظيم 
�شلى اهلل عليه واآله و�شلم منذ مولده وطبيعة تعامالته 

واأخالقه، بل وتاريخ اأجداده..

ويف �شوء ذلك كان النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم 
يدرك اأن النا�س من حوله لن يتفهموا �شبب احلكم 
يخونها  من  نحو  الدول  به  تق�شي  الذي  باالإعدام 
اأعلى  مل�شلحة  رعايًة  ذلك  فرتك  رعاياها،  من 
وهي حماية �شمعة الر�شالة اخلامتة التي كّلفه اهلل 
باإبالغها للثقلني ،ومل يزل النبي �شلى اهلل عليه واآله 
و�شلم حمافظًا على منهجية حماية �شمعة االإ�شالم، 
وبخا�شة لدى التعامل مع الدول واأهل امللل االأخرى، 
�شبحانه:  قوله  يف  كما  الرّبانية،  بالتوجيهات  عماًل 
ْم َعَلى �َشَواء  ْذ اإرَِلْيهرِ َياَنًة َفانبرِ ن َقْوٍم خرِ ا َتَخاَفنَّ مرِ )َواإرِمَّ

نَي (... نرِ بُّ اخَلائرِ اإرِنَّ اهلّلَ اَل ُيحرِ
يو�شي من  و�شلم   واآله  عليه  النبي �شلى اهلل  وكان 
ُيّعينهم من القادة وال�شفراء ومن يتفاو�س مع غري 
لهم  جتعل  اأن  اأرادوك  »اإذا  لهم:  ويقول  امل�شلمني 
ذمة اهلل وذمة نبيه فال جتعل لهم ذمة اهلل وال ذمة 
نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة اأ�شحابك، فاإنكم 
اأن  من  اأهون  اأ�شحابكم  وذمم  ذممكم  تخفروا  اأن 

تخفروا ذمة اهلل وذمة ر�شوله«..
 وقد قال العلماء: الذمة هنا: العهد، ومعنى: تخفروا، 
اأي نق�س عهدهم، واملعنى ال جتعلوا العهد من�شوبًا 
يعرف  ال  ينق�شه من  قد  فاإنه  نبيه  اإىل  اأو  اهلل  اإىل 
يكون  ولكن  االأفراد،  بع�س  حرمته  وينتهك  حقه، 

العهد با�شم القائد حتى يكون م�شوؤواًل عنه هو...
تراث  لت�شويه  اجلائرة  احلمالت  يف  النظر  وعند 
جعلوا  اأقوام  اليوم  يتبناها  والتي  وتاريخها  االأمة 
هدفهم االأكرب ال�شد عن دين االإ�شالم ومنع النا�س 
الت�شويه  م�شلك  ذلك  �شبيل  يف  و�شلكوا  تقبله،  من 
ينت�شبون  من  بع�س  اأخطاء  م�شتغلني  واالفرتاء، 
لالإ�شالم فراحوا ي�شخمونها وي�ّشخرون لها و�شائل 
ليوؤكدوا للعامل مزاعمهم نحو  االإعالم واالت�شاالت 
االإ�شالم ونحو نبي الرحمة �شلى اهلل عليه واآله و�شلم 
، على غرار ما تابعناه يف الفرتة االأخرية من حمالت 
واآله  عليه  �شلى اهلل  الكرمي  للنبي  االإ�شاءة  حماولة 
من  جنعل  اأن  علينا  ليفر�س  كله  ذلك  اإن   ، و�شلم  
اأولوياتنا التعامل مع جميع امل�شلمني وحتى مع غري 
امل�شلمني من مبداأ )حماية �شمعة االإ�شالم( و)حماية 
اآله  و�شلم و�شمعة  واآله  النبي �شلى اهلل عليه  �شمعة 
الطاهرين واأ�شحابه املنتجبني( واأن نو�شح ال�شورة 
اهلل  ر�شول  بهدي  نقتدي  واأن  لالإ�شالم  احلقيقية 
�شلى اهلل عليه واآله و�شلم الذي قال اهلل عنه: »َوَما 

ْلَعامَلرِنَي«.. الَّ َرْحَمًة لِّ اأَْر�َشْلَناَك اإرِ

من منهج ر�سول اهلل �سلى اهلل 
الق�سايا  يف  و�سلم  ــه  واآل عليه 
�سمعة  على  حر�سه  الــعــامــة 
الإ�سالم، وتنزيهه عن الأقوال 
ت�سبب  قــد  ــتــي  ال والأفـــعـــال 
هو  ب�سفات  و�سمه  اأو  ت�سويهه 
ال�سديد  بريء،وحر�سه  منها 
النظام  على  املحافظة  على 
التي  العامة  والق�سايا  العام 
وغري  امل�سلمني  بحياة  تت�سل 
النبوي  املنهج  وهذا  امل�سلمني، 
يف  تاأّمل  من  لكل  وجليٌّ  وا�سٌح 

ال�سرية العطرة..

الر�سول الأكرم  
و النظام العام   
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الإ�سالم يف غانا.. 
تاريخ حافل وم�شتقبل زاهر

مع بداية القرن التا�سع للميالد بداأ انت�سار الإ�سالم يف غرب اأفريقيا، وكان نتيجة لالأن�سطة التجارية للتجار امل�سلمني يف �سمال اأفريقيا.  
وقد انت�سر  الدين يف مايل و�سونغاي ثم غانا القدمية يف غرب ال�سودان. ودخل الإ�سالم فعليًا اإىل غانا احلديثة حوايل القرن اخلام�ش ع�سر. 

ويعترب ماندي واملعروف با�سم  )وانغرا( اأحد اأ�سهر التجار وال�سخ�سيات الدينية املهمة التي قامت بنقل الدين الإ�سالمي اإىل غانا  .

• تقرير: هيئة م�شجد الر�شول االكرم/جمهورية غانا
• ترجمة: حيدر املنكو�شي/خا�س ملجلة الرو�شة احل�شينية
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ويف بداية القرن ال�شاد�س ع�شر ازدادت اأعداد امل�شلمني 
ب�شكل ملحوظ خ�شو�شا يف اجلهة ال�شمالية ال�شرقية من 
البالد وذلك من خالل تدفق التجار امل�شلمني على هذه 
املنطقة، اأما املوجة الثانية فكانت من املهاجرين الهاربني 
من الهجمات اجلهادية االأ�شولية يف �شمال نيجرييا اأوائل 

القرن التا�شع ع�شر.
ويف بداية عام 1980، كان الأتباع اأهل البيت عليهم ال�شالم 
دور بارز النت�شار االإ�شالم وذلك من خالل قدوم التجار 
اأعدادهم  يقدر  حيث  هناك  م�شاريع  واإقامة  اللبنانيني 

حوايل مليون ن�شمة.
هذا باال�شافة اىل املذهب املالكي الذي ينت�شر مبناطق 
عديدة من البالد. ويعود هذا االنت�شار بعد اإ�شدار القانون 
االإ�شالمي للمذهب املالكي، وكذلك هناك ال�شوفية لكنها 
القادرية  والتيجانية  غانا،  يف  وا�شع  نطاق  على  لي�شت 

اأي�شا.
و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  يف  التوترات  من  الرغم  وعلى 

اأفريقيا ونيجرييا يف منت�شف عام 1970، لكن العالقات 
بني الديانات بقيت وطيدة، خا�شة بني طوائف امل�شلمني 
النيابي  املجل�س  �شلطة  قبل  من  تــدار  النها  وامل�شيحيني 
الدينية،  بــالــ�ــشــوؤون  كــذلــك  تهتم  فكانت  االإ�ــشــالمــي. 
على  تــوؤثــر  التي  االقت�شادية  وامل�شائل  واالجتماعية، 

امل�شلمني وتطالب بحقوق املواطنني.
غري اأن  املجل�س مل ينجح يف اتخاذ مبادرات لرفع م�شتوى 
واملبادئ  الــكــرمي  الــقــراآن  لتعليم  االإ�شالمية  املــدار�ــس 
االأ�شا�شية لالإ�شالم، وهذا قد يف�شر الفجوة االقت�شادية 

والتكنولوجية بني امل�شلمني وغري امل�شلمني.
اأن التقارير الر�شمية الغانية ت�شري اىل ان تعداد امل�شلمني 
يف  �شككت  اجلهات  وبع�س  الغانيني،  من   %16 حــوايل 
هذه االأرقام، لكن اجلهة اخلا�شة باالح�شاء اكدت هذه 
االح�شائية. اما باقي نفو�س دولة غانا فهم من طائفة 
واجلا وهي ذات اأغلبية م�شيحية اأو وثنية ومن طائفة اكان 

واالأُو.

التشّيع في غانا
من املعروف اأن املدر�شة ال�شيعية قد القت قبواًل وا�شعًا يف 
جميع ارجاء املعمورة الأن طبيعة اأفكارها ومنهجها �شليمة 
اأهل  فاأتباع  والــربهــان،  الدليل  مع  متابع  لكل  ووا�شحة 
البيت عليهم ال�شالم يف غانا هم من ال�شباب املتعلمني. 
اأولئك الذين يهتمون باأو�شاع امل�شلمني ال�شيعة حيث يقول 
رموزها االآن نقف عند حوايل مليون ن�شمة من بني �شكان 

البالد.
يف عام 1984، دخلت مدر�شة اأهل البيت عليهم ال�شالم 
املوؤمنني،  مــن  جمموعة  خــالل  مــن  غانا  اإىل  الفكرية 
واأبرزهم املغفور له ال�شيخ )عبد ال�شالم بان�شي( وهو احد 

موؤ�ش�شي املذهب ال�شيعي يف غانا واإمام ال�شيعة يف البالد 
وغرب اإفريقيا، وهو احد الطلبة الذين تخرجوا من معهد 

الدرا�شات والبحوث االإ�شالمية يف غانا.
امل�شاجد  والدرو�س يف  باإعطاء املحا�شرات  بداأ  ومن ثم 
يف  جنح  وقد  والتيجانية،  للوهابية  املنت�شبة  واملــدار�ــس 
اإقناع العديد من الغانيني حول حقيقة مدر�شة اأهل البيت   
الفكرية وقيمها ال�شامية التي تكون بعيدة كل البعد عن 

التطرف والتع�شب.
وبعد عام واحد من حركة ال�شيخ بان�شي افتتح معهد اأهل 
االإيرانيني،  االإخــوة  ال�شالم مب�شاعدة من  عليهم  البيت 
للم�شلمني  التابعة  االأوىل  كانت  التي  املدر�شة  واحتوت 
كــانــوا يف  الــذيــن  الــطــالب  مــن  العديد  غانا  ال�شيعة يف 
كل  املدر�شة  �شمت  كما  والوهابية،  التيجانية  املدار�س 
من يريد اأن ي�شتلهم من تعاليم اأهل البيت عليهم ال�شالم 
ا�شتقبل  وقد  بان�شي.  ال�شيخ  و�شعه  الذي  املنهاج  �شمن 

املعهد طالبا من عدة بلدان من غرب اأفريقيا.
بعد ذلك بعامني ازدادت حركة الت�شيع من خالل افتتاح 
مدار�س  ظهرت  وبعدها  خمتلف  مكان  يف  اآخــر  معهد 
ومعاهد اأخرى، مثل معهد اأهل البيت يف ال�شمال وال�شرق 

وغرب اجلزء اجلنوبي من البالد.
مدر�شة  ع�شرين  من  اأكرث  ال�شيعة  امل�شلمني  لدى  واليوم 
يف البالد، والعديد من امل�شاجد مبا فيها م�شجد الر�شول 
جلميع  مركزا  ويعّد  عاما،   20 قبل  �ُشيد  الــذي  االأكــرم 

امل�شلمني ال�شيعة يف البالد.
احلكومة  قبل  من  بنيت  التي  االإ�شالمية  اجلامعة  اأمــا 
ال�شيخ  �شماحة  من  مــبــادرة  اإطــار  يف  فكانت  االإيرانية 
بان�شي، وطالبها من خمتلف الطوائف االإ�شالمية، ف�شال 

عن اأتباع الديانات االأخرى.

املرحوم عبد ال�شالم بان�شي
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ان االهتمام باملعلم واحرتامه ذو اأهمية عظيمة يف حياة الفرد 
البناء  عوامل  لكل  واالأ�شا�س  املرتكز  فهو  واالأمــة،  واملجتمع 
على  ركز  ال�شالم  عليه  احل�شني  االمــام  نرى  لذا  والتنمية، 

الق�شية من خالل تكرميه ملعلم القراآن باعطائه األف دينار.
االأمة  اأولهما حتى  تعرف  ل�شببني مهمني  له   وكان تكرميه 
مكانة املعلم وخ�شو�شا معلم القراآن والثانية حتى ال يحتاج 
فيخل�س  اهلل،  مر�شاة  اال  عمله  من  يبغي  وال  للنا�س  املعلم 
هلل يف عمله، فال يعلِّم القراآن الأجل مغنٍم دنيوي اأو مك�شب 
معنوي، بل عليه اأن يكون زاهدًا مبا يف اأيدي النا�س، عفيف 
النف�س، وا�شع اخللق، طْلق الوجه، �شابرًا وحمت�شبًا اأجره عند 

اهلل.
 اما الرتكيز على معلم القراآن الن  يف ذلك �شّد للم�شلمني 
مبنبعهم الرثي وهذا يدل على اهتمام االمام احل�شني عليه 
ال�شالم بتعليم القراآن وف�شله على الفرد واملجتمع الأن اهلل قد 
اأخذ العهد وامليثاق على كل اأمة اأنزل عليها كتاب اأن تتعلمه 
وتعلمه وال تكتم منه �شيًئا، اأو تق�شر يف ن�شره وتبليغه، كما قال 
ا�سرِ  لنَّ ُه لرِ ُننَّ َتاَب َلُتَبيِّ يَن اأُوُتوا اْلكرِ يَثاَق الَّذرِ ُ مرِ تعاىل {َواإرِْذ اأََخَذ اهللَّ
َواَل َتْكُتُموَنُه} ويعلم االإمام اأن اأمة جّده هي خري االأمم وكتابها 
القراآن  ابنائها  تعليم  االأمــة  على  اأوجــب  لــذا  الكتب  اأف�شل 

لي�شعدوا دنيا واآخرة . 
ومبا اأننا مقبلون على عام درا�شي جديد نتمنى على الدولة 
ان ت�شتلهم من تكرمي االمام احل�شني االهتمام باملعلم وكذلك 
على العوائل ان تنّبه  ابنائها على دور املعلم  وقيمته وانه االب 
الثاين واحرتامه من احرتام اأبيه وكذلك على املعلم ان يكّر�س 
كل جهده لتعليم الطلبة وال يبخل عليهم ب�شيء حتى ال ي�شطر 

الطالب ان ياأخذ در�شا خ�شو�شيا ....
العلوم  اأ�شرف  وتعّلمه من  القراآن  تعليم  اإن  بدء،  وعود على 
واأعظم  اخلري،  اإىل  داعــون  به  وامل�شتغلون  منزلة،  واأعالها 
وهم  وجــل،  كــالم اهلل عز  العلم  واأف�شل  العلم  ن�شر  اخلــري 
تعليم  نفع  الأن  وذلك  باإذن اهلل عز وجل،  ماأجورون  مثابون 
القراآن نفع دائم  يثاب عليه �شاحبه ويوؤجر ولو بعد مماته، 
فعن �شهل بن معاذ بن اأن�س عن اأبيه اأن النبي �شلى اهلل عليه 
واآله  قال: » من علَّم علًما فله اأجر من عمل به،و ال ينق�س من 

اأجر العامل «.

◄  يكتبها: ح�شني ال�شالمي

األف دينار....  ملعّلم 
القراآن

ت��اأم��الت

اإن ال�شيعة يتمتعون بحرية ولديهم مكانة عالية ومرموقة 
يف غانا، من خالل اأن�شطتهم ال�شلمية الثقافية التعليمية 
وعالقاتها اجليدة مع معظم املذاهب الدينية االأخرى، 
ال�شالم  عليهم  البيت  اأهـــل  مدر�شة  فـــاإن  وبــالــتــايل 
قبل احلكومة  واحــرتام من  تبجيل  مدر�شة  اأ�شبحت 
الغانية وحتى من بع�س كبار امل�شوؤولني الذين يزورون 

معاهد امل�شلمني ال�شيعة وبع�س املراكز االأخرى.

والمراك�������ز  المؤسس������ات 
الثقافية

�شعائر  اإحياء  لغر�س  اأن�شئت  عظيمة  �شروح  هنالك 
اأهل البيت عليهم ال�شالم ، فم�شجد الر�شول االأكرم 
حتافظ  التي  ال�شروح  هذه  احد  اأكــرا،  العا�شمة  يف 
على توطيد العالقات بني الطوائف اال�شالمية حيث 
يرى بع�س املراقبني االفريقيني ان مثل هذه ال�شروح 
التعاون  روح  تنّمي  الأنها  للبلد  ايجابية  واملوؤ�ش�شات 

واالألفة.
والثقافية  الدينية  املوؤ�ش�شات  من  العديد  وهنالك 
واجلمعيات مع اأن�شطتها املتنوعة واملتناغمة وهي ذات 

اأهداف اأخالقية وعلمية، ومنها:
هذه  لعبت  تامايل:  يف  ال�شيعي  البيت  اأهــل  1-معهد 
التعاليم  امل�شلمني  تعليم  يف  فاعال  دورا  املوؤ�ش�شة 
اأهل  اأخــالق  لن�شر  واإعدادهم  ال�شمحاء،  االإ�شالمية 

البيت عليهم ال�شالم يف املجتمع الغاين.
2- مدر�شة اأهل البيت: هي اأول مدر�شة تابعة للم�شلمني 
ال�شيعة يف هذا البلد، بنيت من قبل احلكومة االإيرانية 
وو�شعت حتت اإ�شراف املغفور له ال�شيخ عبد ال�شالم 

بان�شي.
3- م�شجد اهل البيت عليهم ال�شالم يف ا�شيمان.

باوكو وم�شجد اماننتي وم�شجد يرانغا يف  4-م�شجد 
تامايل.

5- مدر�شة االمام املهدي يف غوموا.
6-مدر�شة احلوزة العلمية يف اكرا.

7- مدر�شة االمام ال�شادق عليه ال�شالم يف كا�شوا.
8-حركة املجتمع اجلعفري يف اكرا.

9- املجل�س االأعلى للدعوة والبحوث االإ�شالمية .
عليهم  البيت  واأهـــل  امل�شلمني  الطلبة  احتـــاد   -10

ال�شالم.
11- مدر�شة فاطمة الزهراء عليها ال�شالم االإ�شالمية 

للبنات  و اجلامعة االإ�شالمية.
قبل  من  واملدرا�س  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  هذه  تدار 
�شخ�شيات دينية تتمتع مبراكز اجتماعية ووطنية يف 

املجتمع الغاين. ومن بني اأهم هذه ال�شخ�شيات:
ال�شيخ عي�شى نوهو بانداغو )خليفة املغفور له ال�شيخ 
عبد ال�شالم بان�شي(وال�شيخ �شليمان بانداغو.وال�شيخ 

مو�شى اإدري�س.
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• د. حنان العبيدي / مركز الدرا�شات الرتبوية

  وملا كان اهلل -عز ّوجّل- الذي خلق كل �شيء بقدر مل يرتك 
هذه الثنائية )املعجزة( لتقدير ال�شدفة او خيار االقدار، 
بل و�شع لها نظاما �شبكيا يف ن�شيج دقيق تبداأ غرزته االوىل 
باقرتان هذه الثنائية بعقد اجتماعي على وفق قانون ينظم 
العالقة بتوطيد يدوم بدوامهما مبا يطلق عليه )الزواج( اذ 
قال يف حمكم كتابه العزيز )�ُسْبَحان اَلِّذي َخَلَق اْلأَْزَواَج 
ا َل َيْعَلُموَن(  ا ُتنِبُت اْلأَْر�ُش َوِمْن اأَنُف�ِسِهْم َومِمَّ ُكَلَّها مِمَّ
ُكُم  ُقوا َربَّ ا�ُش اتَّ َها النَّ )ي�س: 36(. وقال جلَّ �شاأنه )َيا اأَيرُّ
الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْف�ٍش َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ 
َ الَِّذي َت�َساَءُلوَن  ُقوا اهللَّ ِمْنُهَما ِرَجاًل َكِثريًا َوِن�َساًء َواتَّ

َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبًا ) الّن�شاء:1(. ِبِه َواْلأَْرَحاَم اإِنَّ اهللَّ
من هذا املنطلق ينبغي الأن ن�شعى وبنف�س القدر الذي نفعله 
من اأبنائنا الذكور الأجل االإناث من الرتبية ال�شليمة والقومية 
والتهيئة حلياة حرة كرمية، فقد داأبت الكثري من العوائل 
اىل العناية باالوالد ب�شكل م�شاعف 
واإهمال البنات اإهماال �شديدا مما 
يوؤدي اىل هدم الركن االهم واالأعم 
يف ن�شاأة اال�شرة، وهذا ي�شتمر معها 
او  احلياة  تغادر  حتى  الوالدة  منذ 

يحدث اهلل اأمرا اآخر.
 ومن �شمن ما تعانيه البنت االنثى 
هو جّرها ق�شرا اىل طريق العنو�شة 
وباأ�شباب خارجة عن ارادتها، وت�شهم العائلة يف احيان كثرية 
يف ذلك ولو ت�شفحنا �شجالت  ن�شب  كبرية لبع�شهّن لوجدنا 
ان اال�شباب التي جعلتهن يفقدن املوؤهالت التي ت�شعهن يف 

م�شاف الن�شاء املرغوبات يف الزواج تف�شي اىل:
اأوًل: حرمان البنت من التعليم او اإمتامه حتت حجج 
ومربرات ال متت اىل ال�شرع واالن�شانية ب�شلة، كاأن تكون 
ت�شاعد  اأن  اأخوة �شغار وعليها  ولديها  العائلة  الكربى يف 
العائلة مي�شورة  او ان  الرعاية وتدبري املنزل،  والدتها يف 
وال حتتاج بناتها اىل التعليم املتقدم النهم ال يبغون تعيينها 
لغر�س احل�شول على وظيفة معينة، ويف حاالت اخرى يكون 
العك�س عندما تكون حالة اال�شرة املادية �شعيفة فتعمل على 
توفري الرعاية لالأوالد الذكور فح�شب واإهمال البنت ومنه 
تركها للدرا�شة، وملا كان املجتمع يّتجه يف مرغوبيته اىل 
الفتاة املتعّلمة التي حتمل �شهادة متو�شطة او عليا مل�شاعدة 
زوجها يف احلياة املعي�شية من جانب وكونها تكون اأكرث دراية 

وثقافة يف تن�شئة االأ�شرة املقبلة من جانب اآخر.
العالية  اجلمالية  امل�شحة  ذات  الفتاة  تعاين  ثانيا: 
كنقي�شتها من احلرمان من الزواج يف الكثري من االحيان، 
اذ يلجاأ  اأهلها اىل ا�شتعمال اأ�شلوب العر�س والطلب كما 
يفعل التجار بالب�شاعة املرغوبة، فيتم رفع �شقف مهرها 
اىل حد مبالغ فيه مما يدفع بال�شباب الذي يعتمد ب�شكل 
كبري على عائلته يف تزويجه اىل تركها، يف حني تعاين الفتاة 
ذات اجلمال الواطئ  عزوفا يقلقها على الرغم من انها 
قد  حتمل كنزا اخالقيا ومعرفيا ي�شاهي ملكات اجلمال 
وان كانت مقايي�س اجلمال هي   مقايي�س ب�شرية افرتا�شية 

حم�شة.    
ثالثا: ارتهان البنت يف )وقف( طول مدى احلياة، كاأن 
ت�شمى با�شم اأحد اأقربائها من اأبناء العمومة او اخلوؤولة، 
مما يوؤدي اىل عزوف االآخرين عنها كونها ت�شكل ُملكا �شرفا 
لفالن وال ينبغي ان يتقرب منها احد، واذا بها ُتفاجاأ بتغرّي 
قناعاته مقرتنا بامراة اخرى لتدفع هي  ثمن �شجن ال تخرج 

منه مدى احلياة.
رابعا: �شوء الرتبية واالهمال ل�شلوكيات البنت وترك 
احلبل على الغارب حتت ذريعة انها �شتتزوج يوما )وُيبتلى( 
بها زوجها، ذلك يجعلها عر�شة لالنتقادات وت�شيع �شمعتها 
بني االقارب واالباعد، كاأن تكون ذات طبع حاد او �شلبة 
اىل احلد الذي يخرجها من انوثتها او جريئة خارج حدود 
املنطق والعرف االجتماعي، او ع�شبية املزاج يف تعاملها مع 
االآخرين، كلها عوامل تعد منفرة للرجل الذي يقدم على 
الزواج، وهذا االمر يقع على عاتق االهل يف تن�شيق وتنظيم 

�شلوك الفتاة.
خام�سًا: االت�شاق مع االنفتاح االعالمي واالجتماعي 
قد  التي  الفتاة  متابعة  وعدم  االت�شال،  ا�شاليب  وات�شاع 
تدخل يف عالقة داخل او خارج اجلامعة وان كانت من النوع 
النظيف كما يطلقون عليها، اال انها ت�شر ب�شمعتها وت�شاع 
يف او�شاط ال�شباب ذاتهم وقد يقدم ال�شاب التي تقيم معه 
هذا النوع من العالقات اىل البوح ب�شّرها من باب التباهي 
او الت�شهري، ودلت البحوث والتجارب ان ال�شاب يرف�س يف 
كثري من االحيان وحتت حجج وذرائع واهية الزواج من فتاة 
اأقامت اأي نوع من العالقة معه ظّنا منه انها قد فعلت ذلك 
مع �شاب غريه، وقد بلغ االمر يف بع�س احلاالت اأن يقوم 
ال�شباب بتوزيع رقم الهاتف بينهم لغر�س خداع وتظليل 
الفتاة بوعود كاذبة، من هنا نلفت انتباه االآباء واالمهات 
مع  ودي  با�شلوب  ولكن  البنت  متابعة  اىل  الفتيات  وذوي 
�شرورة اإي�شاح املثالب واملقالب التي قد حتيق بها يف حال 

اأّنها اأ�شاءت الت�شرف  .
ال�شلوك  على  احلاالت  هذه  نتائج  على  عّرجنا  ولو   
االجتماعي ونف�شية الفتاة التي قد ت�شعها الظروف حتت 
من  �شتعاين  انها  لوجدنا  جميعها  او  منها  واحدة  طائلة 
جمموعة ا�شطرابات داخلية وخارجية تلقي بثقلها عليها 
وعلى املحيطني بها، كما �شتبدو لديها مظاهر اخرى مل تكن 
موجودة �شابقا يف حياتها مثل الغرية من اخواتها او قريناتها 
ل اهلل عليها باأ�شرة  املتزوجات، او احلقد على كل من ف�شّ
واأوالد وحياة م�شتقرة، ف�شال عن اال�شطرابات الهرمونية 
املتعددة ب�شبب احلاجة البيولوجية والنف�شية، وتكون عر�شة 
من  اأكرث  واجتماعية  ونف�شية  باأمرا�س ج�شدية  لالإ�شابة 
الفتاة املتزوجة بكثري، لذا ينبغي علينا ان نرعى فتياتنا 
من الوقوع يف مثل هذه الطريق الوعرة �شيما واأن جمتمعنا 
القيمي يحتم على االأ�شر رعاية املراأة حتى اآخر ايام عمرها 
�شقف  خارج  بالعي�س  لها  ال�شماح  او  بها  التفريط  وعدم 
العائلة، كما �شنفتقدها باإهمالنا لها وهي -بال �شك-عن�شر 

مهم من عنا�شر بناء املجتمع ال�شوي.  

منذ اأن خلق اهلل عز وجل )اآدم( 
متالزمة  مــن  كــان  ال�سالم  عليه 
نف�سه  مــن  ــه  ل يجعل  ان  خلقه 
وفطرته وطبعه بناء ي�ساوقه يف 
التكوين ويختلف عنه يف التلوين، 
بنيوية  متغريات  احلياة  ليمنح 
والبقاء  للنماء  مــ�ــســدرا  تــكــون 

فكانت ال�سيدة )حواء(.
اخلليقة  حكاية  �سردنا  اإننا  ولو 
ا�ستفز  الــذي  الدرامي  وتنا�سلها 
الرجيم  ال�سيطان  فيه  وا�ستنفر 
يف  للعبث  وخــبــثــه  طــاقــتــه  كــل 
ــه ملا  ــدرات مــقــدرات النــ�ــســان وق
لالإف�ساح  كــامــل  ــد   جمــل كــفــانــا 
)النثوي  التالحم  هذا  �سر  عن 
التي  الذكري( يف عمارة الأر�ــش 
اأوجدها اخلالق جلَّ �ساأنه لتن�سيق 
الن�سيج الأكرب واملوؤ�س�سة الرّبانّية 

العجيبة واأعني به )املجتمع(.

الطــرق  تعبيــد   
هــدم  العنو�ســة  اإىل 
   وتعترب ور�شة الطالء من الور�س احليوية التابعة لهذا الق�شم ، و لالطالع اجتماعــي منبــوذ   

بكثب عن طبيعة عمل هذه الور�شة و ابرز ما تقدمه من خدمات  كانت لنا 
هذه الوقفة مع االخ املهند�س )احمد الكعبي( م�شوؤول �شعبة االعمال امليكانيكية 

والذي حدثنا قائال ً:
    خمطىء من يظن ان عمل هذه الور�شة عمل ثانوي او هام�شي اذ انها تعترب 
الواجهة الرئي�شية لور�س ق�شم ال�شيانة وال يتم اي عمل دون اللم�شة االخرية ، 
وهنا ياأتي دور ور�شة الطالء التي تعتمد عليها اغلب الور�س املهمة المتام عملها 
ب�شورة هند�شية الئقة و جميلة و من هذه الور�س ور�شة البناء وور�شة احلدادة 

و ور�شة ال�شمكرة و ور�شة النجارة .
وبنّي الكعبي اأن ابرز اجنازات هذه الور�شة هي:

1- طالء اجلدران
   يتم يف هذا املجال طالء اجلدران مبادة البوية او البنتاليت او البال�شتك 
امل�شيف  ق�شم  جدران  طالء  و  االعالم  ق�شم  جدران  طالء  مت  فقد  وبذلك 
بالكامل كما ومت طالء جدران املتحف احل�شيني ب�شورة هند�شية رائعة و الذي 
ا�شادت بالوانه الزاهية ومل�شات مبدعي الور�شة العديد من ال�شخ�شيات البارزة 
التي ت�شّرفت بزيارة املتحف ، وي�شاف لذلك العديد من اعمال طالء جدران 

خمتلف االق�شام التابعة للعتبة احل�شينية املقد�شة .
2- طالء البواب وال�سبابيك 

    يف هذا املجال تق�شم اعمال الطالء لق�شمني االبواب و ال�شبابيك اخل�شب 
واالبواب وال�شبابيك احلديد ، فبالن�شبة لالبواب اخل�شب يتم �شيانة و طالء 
جميع ابواب مدخل ال�شحن احل�شيني ال�شريف و ب�شكل م�شتمر و يتم اي�شا 
طالء ال�شبابيك اخل�شب داخل ال�شحن ال�شريف ، اما االبواب و ال�شبابيك 
العديد منها والتي نذكر بع�شها على �شبيل املثال  احلديد فتم بذلك طالء 
ال احل�شر طالء الباب الرئي�شي ملدخل ق�شم التنمية الزراعية التابع للعتبة 

احل�شينية وب�شكل فني وهند�شي الئق كما و مّت طالء النق�س الهند�شي للبوابة 
الرئي�شية لعار�شة �شارع قبلة االمام احل�شني )عليه ال�شالم( و طالء ابواب و 

�شبابيك العديد من اأق�شام و �شعب العتبة احل�شينية املقد�شة املختلفة.
3- طالء اخلزانات 

 يف هذا املجال يتم �شيانة و طالء خزانات املاء و الوقود ، و من االعمال التي 
متت يف هذا املجال �شيانة و طالء خزانات املاء يف �شعبة اال�شالة و معمل الثلج 
التابع للعتبة احل�شينية املقد�شة و مت طالئهن بطالء )االيبو�شكي( ، كذلك مت 
طالء خزانات الوقود التابعة للعتبة املقد�شة بطالء البوية )ال�شينتال( ، كما  مّت 

طالء العديد من اخلزانات االخرى .
 4- طالء الكرفانات

 بعد امتام ت�شميم اال�شكال الهند�شية الالئقة التي نقوم بتنفيذها يتم طالء 
الكرفانات التابعة ملختلف االق�شام يف العتبة احل�شينية املقد�شة و بذلك مت 
التفتي�س  كرفانات  يخ�س  ما  منها  كان  �شواء  الكرفانات  من  العديد  طالء 
اأو  املقد�شة  للعتبة احل�شينية  التابعة  ا�شتعالمات بع�س االق�شام  او كرفانات 
الكرفانات التابعة لقناة كربالء الف�شائية او غريها من الكرفانات االخرى 

التي يتم طالوؤها .
   واأّكد االخ )ح�شني عبد �شماوي( م�شوؤول ور�شة الطالء بان اعمال الور�شة 
ال تقت�شر على النقاط �شالفة الذكر بل ان الور�شة تنفذ اعماال اخرى و منها 
و  واعادة طالء  ال�شريفني  ما بني احلرمني  ملنطقة  املحيطة  االر�شفة  طالء 
ترميم العديد من النافورات التابعة للعتبة احل�شينية املقد�شة كما  يتّم اي�شا 

طالء خمتلف انواع احلديد امل�شتخدم باعمال ور�شة احلدادة .
الرو�شة احل�شينية بان ور�شتنا حتر�س و      وختم �شماوي يف حديثة ملجلة 
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   وتعترب ور�شة الطالء من الور�س احليوية التابعة لهذا الق�شم ، و لالطالع 
بكثب عن طبيعة عمل هذه الور�شة و ابرز ما تقدمه من خدمات  كانت لنا 
هذه الوقفة مع االخ املهند�س )احمد الكعبي( م�شوؤول �شعبة االعمال امليكانيكية 

والذي حدثنا قائال ً:
    خمطىء من يظن ان عمل هذه الور�شة عمل ثانوي او هام�شي اذ انها تعترب 
الواجهة الرئي�شية لور�س ق�شم ال�شيانة وال يتم اي عمل دون اللم�شة االخرية ، 
وهنا ياأتي دور ور�شة الطالء التي تعتمد عليها اغلب الور�س املهمة المتام عملها 
ب�شورة هند�شية الئقة و جميلة و من هذه الور�س ور�شة البناء وور�شة احلدادة 

و ور�شة ال�شمكرة و ور�شة النجارة .
وبنّي الكعبي اأن ابرز اجنازات هذه الور�شة هي:

1- طالء اجلدران
   يتم يف هذا املجال طالء اجلدران مبادة البوية او البنتاليت او البال�شتك 
امل�شيف  ق�شم  جدران  طالء  و  االعالم  ق�شم  جدران  طالء  مت  فقد  وبذلك 
بالكامل كما ومت طالء جدران املتحف احل�شيني ب�شورة هند�شية رائعة و الذي 
ا�شادت بالوانه الزاهية ومل�شات مبدعي الور�شة العديد من ال�شخ�شيات البارزة 
التي ت�شّرفت بزيارة املتحف ، وي�شاف لذلك العديد من اعمال طالء جدران 

خمتلف االق�شام التابعة للعتبة احل�شينية املقد�شة .
2- طالء البواب وال�سبابيك 

    يف هذا املجال تق�شم اعمال الطالء لق�شمني االبواب و ال�شبابيك اخل�شب 
واالبواب وال�شبابيك احلديد ، فبالن�شبة لالبواب اخل�شب يتم �شيانة و طالء 
جميع ابواب مدخل ال�شحن احل�شيني ال�شريف و ب�شكل م�شتمر و يتم اي�شا 
طالء ال�شبابيك اخل�شب داخل ال�شحن ال�شريف ، اما االبواب و ال�شبابيك 
العديد منها والتي نذكر بع�شها على �شبيل املثال  احلديد فتم بذلك طالء 
ال احل�شر طالء الباب الرئي�شي ملدخل ق�شم التنمية الزراعية التابع للعتبة 

احل�شينية وب�شكل فني وهند�شي الئق كما و مّت طالء النق�س الهند�شي للبوابة 
الرئي�شية لعار�شة �شارع قبلة االمام احل�شني )عليه ال�شالم( و طالء ابواب و 

�شبابيك العديد من اأق�شام و �شعب العتبة احل�شينية املقد�شة املختلفة.
3- طالء اخلزانات 

 يف هذا املجال يتم �شيانة و طالء خزانات املاء و الوقود ، و من االعمال التي 
متت يف هذا املجال �شيانة و طالء خزانات املاء يف �شعبة اال�شالة و معمل الثلج 
التابع للعتبة احل�شينية املقد�شة و مت طالئهن بطالء )االيبو�شكي( ، كذلك مت 
طالء خزانات الوقود التابعة للعتبة املقد�شة بطالء البوية )ال�شينتال( ، كما  مّت 

طالء العديد من اخلزانات االخرى .
 4- طالء الكرفانات

 بعد امتام ت�شميم اال�شكال الهند�شية الالئقة التي نقوم بتنفيذها يتم طالء 
الكرفانات التابعة ملختلف االق�شام يف العتبة احل�شينية املقد�شة و بذلك مت 
التفتي�س  كرفانات  يخ�س  ما  منها  كان  �شواء  الكرفانات  من  العديد  طالء 
اأو  املقد�شة  للعتبة احل�شينية  التابعة  ا�شتعالمات بع�س االق�شام  او كرفانات 
الكرفانات التابعة لقناة كربالء الف�شائية او غريها من الكرفانات االخرى 

التي يتم طالوؤها .
   واأّكد االخ )ح�شني عبد �شماوي( م�شوؤول ور�شة الطالء بان اعمال الور�شة 
ال تقت�شر على النقاط �شالفة الذكر بل ان الور�شة تنفذ اعماال اخرى و منها 
و  واعادة طالء  ال�شريفني  ما بني احلرمني  ملنطقة  املحيطة  االر�شفة  طالء 
ترميم العديد من النافورات التابعة للعتبة احل�شينية املقد�شة كما  يتّم اي�شا 

طالء خمتلف انواع احلديد امل�شتخدم باعمال ور�شة احلدادة .
الرو�شة احل�شينية بان ور�شتنا حتر�س و      وختم �شماوي يف حديثة ملجلة 
املنا�شئ  ذات  و  االنواع احلديثة  ا�شتخدام  على  املنجزة  باأعمالها  با�شتمرار 

اجليدة التي يتم طرحها يف اال�شواق املحلية و العاملية اأي�شا .

• تقرير: نور الدين خ�شري  
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زوار االإمام احل�شني عليه ال�شالم يتحدثون للمجلة

لقد كانت املراقد موجودة يف مكة املكرمة واملدينة حتى 
يف اأيام الر�شول �شلى اهلل عليه واآله ومل ياأمر بهدمها اأو 
نهى عن زيارتها، بل ُعّدت جزءًا من ال�شعائر املهمة، ففي 
مكة قرب لهاجر زوجة النبي ابراهيم �شالم اهلل عليهما، 
وكذلك قرب ابنه ا�شماعيل عليه ال�شالم، وفوقه بناء وهو 
من  العديد  عن  ف�شال  ا�شماعيل  بحَجر  اليوم  امل�شمى 
القبور ال�شاخ�شة لالنبياء واالئمة وال�شاحلني يف الكثري 

من الدول اال�شالمية..
اإال ان احلقد الدفني للوهابية وال�شلفية املتنفذين يف نظام 
احلكم ال�شعودي اأبى اإال اأن يتج�ّشد �شّرًا على قبور اأئمة 
َمت  اهل البيت عليهم ال�شالم باالإزالة والَطم�س، حيث ُهدرِ
قبور االإمام احل�شن عليه ال�شالم، واالإمام ال�شجاد عليه 
ال�شالم، واالإمام الباقر عليه ال�شالم، واالإمام ال�شادق 

والتابعني  ال�شحابة  اإىل خرية  باالإ�شافة  ال�شالم،  عليه 
والتابعني  ال�شحابة  عدد  ان  اىل  اخلرب  يف  و�شل  حيث 

الذين كانوا قد ُدفنوا فيه جتاوَز عددهم املئات.
)الرو�شة  من  العدد  لهذا  ا�شتطالعنا  خ�ش�شنا  وقد 
البقيع  اأئمة  قبور  َهدمرِ  منا�شبة  ال�شتذكار  احل�شينية( 
االأليمة، حيث ابتداأنا مع الزائر )قا�شم ال�شيباين( الذي 
حتّدث قائال" لقد كان تهدمي قبور ائمة البقيع )عليهم 
للمذهب  الفكري  الواقع  لرت�شيخ  حماولة  ال�شالم( 
ال�شلفي املت�شدد، باعتبار اأنهم يرون اأن البناء على القبور 
هذا  طبقو  وقد  ال�شرك،  حد  اإىل  واأو�شلوه  جائز،  غري 
له  املو�شوع  البقيع، وهذا  الواقع على مقربة  احلكم يف 
عدة جوانب، فمرة ُيبحث من الناحية العقائدية وهل هو 
اأو لي�س ب�شرك، وهناك الكثري من املوؤلفات التي  �شرك 

خا�شت بهذا، وتارة يبحث من اجلانب الفقهي هل اأنه 
حرام اأم لي�س بحرام...

او  ال�شيا�شي  لالأمر من اجلانب  ُينَظر  ثالثة،  ومن جهة 
التطّرف والت�شدد الديني، على انه حماولة لطم�س رموز 
قد  وهذا  االإ�شالمي،  الرتاث  يف  ومهمة  اأ�شا�شية  وقيم 
خّلَف ما خلفه من اأغرا�س معلومة ومعروفة النتائج، اإذ 
�شاعت الكثري من املعامل اال�شالمية التي كانت تعج بها 
وكثري  التكفري،  وكذلك  والتو�شعة  االإعمار  بدعوى  مكة، 
عليه  االأكرم )�شلى اهلل  النبي  وقفها  التي  املواقف  من 
واآله و�شلم( ُطم�شت، وقد كانت رمزًا للم�شلمني، الأن يف 
مكة واملدينة هناك خ�شي�شة لي�شت موجودة يف اأي مكان 
اآخر، وهي اأن اأي م�شلم يف اأي بقعة ويف اأي زمان عندما 
اإىل كل جزء من هذه  يزور مكة واملدينة، يرمي بنظره 

العربي  ال�سمت  اأ�ستغرب  • اإنني 
والإ�سالمي اإزاء اجلرمية النكراء 

املتمثلة بهدم مراقد اأئمة اأهل بيت 
النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم

ُتعّد ماأ�ساة البقيع وفجيعة َهدم مراقد ائمة اهل البيت الطاهرة يف الثامن من �سوال عام 1344 هـ يوما اأ�سود يف التاريخ ال�سالمي املعا�سر، يعربِّ عن ا�ستمرار 
الكراهية ومنهج التكفري والإق�ساء والفتنة الطائفية لفئة �ساذة بعيدة كل البعد عن املعاين الإن�سانية وعن تعاليم ال�سالم ال�سمحاء.

كما ان هذه اجلرمية تتناق�ش مع جميع القيم، فهي حتمل طابع التناق�ش مع الذات، ومع القيم ال�سالمية، ومع احلالة احل�سارية وواقع الأّمة الإ�سالمية 
وتاريخها...

•�شباح الطالقاين-ح�شني ال�شالمي

اإ�سراٌر على طم�ش معامل بيت النبوة
هدم قبور اأئمة البقيع 
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املنطقة لريى ما قراأه يف التاريخ ويف القراآن ويف ال�شرية. 
حيث ت�شرتجع الذاكرة االماكن التي حدثت فيها معركة 
ي�شبح  املعامل  هذه  وبغياب  وغريها،  بدر  ومعركة  اأحد 
هناك طم�س وجتاوز كبري على الرتاث اال�شالمي والرموز 

اال�شالمية.
ال�شلفي  للفكر  موافقًا  كان  فما  )ال�شيباين("  وختم 
ُيطم�س،  خمالرِف  هو  وما  يبقى،  املتطرف  والوهابي 
اأو فئة معينة من  وكاأن هذه الرموز ملك لطائفة معينة 
امل�شلمني، واالإ�شكال الذي يواجهه ال�شلفيون منذ تهدميهم 
لقبور اأئمة البقيع قبل اأكرث من مئة �شنة، �شيبقى �شاخ�شا 
ولن يزول على خلفية املقارنة بني مراقد اأئمة البقيع التي 
اأنه  هدموها ومرقد النبي )�شلى اهلل عليه واآله(، فمَع 
ي�شم ج�شد النبي )�شلى اهلل عليه واآله( و�شاحبيه، مل 
متتد يد لتهدمي هذا املقام، مع اأن االأ�شل الذي ُبني عليه 
اأنه ال  القبور- هو الرواية املزعومة  العمل -تهدمي  هذا 
اأوليائهم  قبور  من  اتخذوا  والن�شارى  كاليهود  تكونوا 

م�شاجد".
وبني الزائر )عقيل يا�شني( قائال" اإن تهدمي قبور ائمة 
البقيع ميثل و�شمة عار يف جبني الفكر الوهابي الذي لو 
كان الداعي لهذا التهدمي وهو الق�شية الفقهية والعقائدية 
لكان هذا عامًا مع جميع القبور يف البالد اال�شالمية، مع 
العراق،  قبور يف  العامة  لكثري من علماء  يقام  االن  اأنه 
وهي حتت اليد وممكن اأن ُتهدم، ولكنها مل تهدم، هذا 
ينباأنا اأن الق�شية مق�شودة، الأن امل�شاألة الفقهية ال تكال 

مبكيالني، واإمنا تطبق مبا هي.
غفرية  اأعداد  تتجمع  قال"  ح�شن(  )حت�شني  الزائر 
من اتباع اهل البيت وبقية امل�شلمني من اخلليج واإيران 

يوم،  كل  البقيع يف مكة  اأئمة  لزيارة  واجلزائر  واملغرب 
وهذا التجمع يكون خلف �شياج من حديد، ومُينع عليك 
يف  نالحظه  مل  الت�شدد  هذا  ولكن  زيارة  كتاب  اإخراج 
العقود  يف  ازداد  الأنه  املا�شي  القرن  من  ال�شبعينيات 
القلوب  حتزن  البقيع  غرقد  تدخل  وعندما  االأخرية، 
قبل العيون الأنك ت�شاهد مراقد اأئمة اأهل البيت عليهم 
ال�شالم جمرد اأكوام من احلجارة، وترى عدم االهتمام 
باملكان حتى من ناحية النظافة، ولكن هذا مل مينع اتباع 
اأهل البيت من زيارة اأئمة البقيع واأي�شا زيارة ام البنني 

واإبراهيم ابن الر�شول �شلى اهلل عليه واله".
الزائر )�شجاد رباح( قال" انني ال ا�شتطيع اأن ابرر هذا 
الت�شرف حتت اأي عنوان، واأنا اأجد العامل الغربي يعتز 
ويهتم كثريا باملعامل االإ�شالمية واالآثار العربية، لي�س هذا 
فح�شب بل يحفظونها باأف�شل املتاحف وي�شددون عليها 
احلرا�شة بينما جتد هوؤالء القتلة املنحرفني املت�شددين 
االأئمة  ومقامات  وال�شاحلني  االأولياء  دور  يهدمون 
ما�شيها  تقتل  اأن  حتاول  التي  هذه  اأمة  فاأية  وقبورهم، 
ال�شمت  اأ�شتغرب  اإنني  ذلك  عن  ف�شال  وحا�شرها، 
العربي واالإ�شالمي اإزاء اجلرمية النكراء املتمثلة بهدم 

مراقد اأئمة اأهل بيت النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم".
لهم  ال جتد  اأئمتنا  اأو�شح" اأن  فا�شل(  )عبا�س  الزائر 
قبور بل ظالمة وا�شحة، وهناك ت�شدد غري طبيعي من 
اأداء  قبل ال�شعوديني على الزائرين حيث مينعونهم من 

مرا�شيم الزيارة ومن قراءة القراآن واالأدعية هناك".
وقال الزائر)رحيم خ�شر(" من خالل هذا املنرب ندعوكم 

وندعو اخلريين يف االأمة االإ�شالمية لل�شغط على النظام 
ال�شعودي لالهتمام مبقربة البقيع باعتبارها اإرثا تاريخيا 
يج�شد مرحلة مهمة جدا من مراحل االإ�شالم، كما ميثل 
ثناياه  بني  ي�شم  الأنه  امل�شلمني  لدى  كبريا  معنويا  رمزا 

االأج�شاد الطاهرة الأئمة اأهل البيت عليهم ال�شالم".
اأزال  ال  اإنني  باهلل  الزائر )علي عبد زيد( قال" اأق�شم 
اأح�ُس باأمل ال�شياط التي �شربنا بها اأزالم النظام ال�شعودي 
الوهابي التكفريي ال ل�شبب �شوى الأنني وبع�س الزائرين 
اأخرجنا كتب الزيارة والدعاء للقراءة فيها قرب مراقد 
اأئمة اأهل البيت يف بقيع الغرقد، واأنا اأ�شجل مالحظتي 
هذه الأن هوؤالء اأ�شبحوا م�شعورين يف التعامل مع الزائرين 

ومل يكن هذا الت�شدد يف ال�شنني التي خلت".
الزائر )م�شطفى عالوي( قال" لقد ت�شرفت بزيارة اأئمة 
البقيع لثالث مرات، ولكنني عندما اأريد اأن اأ�شف احلال 
د ا�شتياق  هناك ال ا�شتطيع الأنها �شور موؤملة وحمزنة، جت�شِّ
وباملقابل  ووداعتهم  ال�شالم  عليهم  البيت  اأهل  حمبي 
وهم  منظرهم  وب�شاعة  وق�شاوتهم  التكفرييني  غلظة 

يتعاملون ب�شوء ما بعده �شوء مع احلجاج والزائرين".
ال�شغوط  تزايد  نتيجة  قال"  ح�شن(  )ح�شني  الزائر 
ال�شعبية وكذلك ال�شغوط اخلارجية فقد قلَّ دور ما ي�شمى 
مبجاميع االأمر باملعروف حيث كانت ت�شّيق اخلناق على 
احلجاج والزائرين ومتنعهم من اأية مرا�شيم زيارة يودون 
القيام بها، ورغم االإهمال الذي تقع حتت وطاأته مقربة 
املعاين  فاإن  البقيع  يف  ال�شالم  عليهم  البيت  اأهل  اأئمة 

ال�شامية ملراقدهم اأ�شبحت ت�شع نورا ورحمة و�شفاعة".

زوار االإمام احل�شني عليه ال�شالم يتحدثون للمجلة

)عليهم  البقيع  اأئمة  قبور  • تهدمي 
ال�سالم( حماولٌة لطم�ش رموز وقيم 

اأ�سا�سية ومهمة يف الرتاث الإ�سالمي.

ميثل  البقيع  قبوراأئمة  تهدمي  • اإن 
و�سمة عار يف جبني الفكر الوهابي

زوار االإمام احل�شني عليه ال�شالم يتحدثون للمجلة
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وكانت  طهرًا  ع�شقت  االر�ــس  اإمنا  يوقعوك  ومل  تقع..  مل  كال.. 
بكرًا.. ومن حناياك وهبت نف�شك لتعي�س االر�س خالدة ما بقي 

التاريخ!!
�شاخمًا رزخت.. وال�شاعة التي فيها توكاأت على اجلراح، تغريت 

مدارك الزمن كاأن الكون قد اأذن له بالرحيل يف �شاعة النداء!
يابن الفرقدين وهما يقلبان جي�شًا عرمرمًا كاأنه الليل.. العوايل 
التي تكالبت على �شدرك وكاأنها ال�شيل... والعاديات وحوافرها 
وحدك  وكنت  بــك..  اأحلت  التي  والقيامة  والهجري  واجلــمــوع 

ت�شتاأن�س فتارة جتود وتارة متيد..
رمو�س  عينيك اأيها الطود اأنى وقفا؟ ومن �شعاعيهما اأ�شاء القمر 
ومن اأهدابهما خطت ال�شم�س األوانها لرت�شم لوحة  االأبدية على 

م�شارف الوجود!!
ومن  واالأر�شني!  الرثى  طهر  راحتيهما  على  من  اللتان  ويــداك 
ومدى  �شدى  يف  احلــريــة  ن�شمات  الــعــاملــون  تنف�س  ب�شطيهما 

الدهور.
اأو تعلم الرمال التي التحفت بك اأو التحفت بها غدت بال�شمًا، 
تغدو  املالئك  مهبط  النواوي�س  فلوات  يف  النائي  البلقع  وبــات 

وت�شدو يف عر�شات الفناء...
منارًا،  من�شكا،  كعبة،  قبلة،  عــدوت  الــرمــال..  يــاذيــك  اإيـــه.. 

مالذًا.
عدت يا رمال بو�شلة ينام على اأفيائها العا�شقون!

غدوت يا �شحراء دواًء يغفو على م�شارفها املكلومون!
ومل يا ار�س ال تكوين كذلك؟! وقد ن�شب جربائيل منرب العزاء 
وميكائيل  ينتحب  واإ�شرافيل  ي�شرخ..  واأخــر  يلطم  فذا  فيك.. 

ين�شج...
اآه يا هزبر التاأريخ.. اأي  جرح كان فيك االأثلم.. ياروح االإله يانبع 

الوجود.. يا نب�س العطاء... يا كربالء اجلراح.
يولد  اأمه مل   ال�شعر، جنني يل يف بطن  اأنا،  راكعون..  كلنا لك 
ُمذ يومك  التي احمرت  ال�شم�س  الذي تغري جمراه،  النيل  بعد، 
ذّياك  من  حياًء  راكعة  زالــت  ال  التي  نينوى  وحدباء  املهيب.. 

النهار!!

روؤيا اإليك واأنت م�سجى
عندما عد ت اإىل وعيي اأدركت باأنني عالق مع ثلة من ال�شباب يف غرفة 
باإحكام بينما تــدىّل من �شقفها م�شباح كهربائي  اأغلقت بابها  �شغرية 
ال�شاحبة واملرعوبة  الوجوه  الباهت على  الأ�شفر  �شغري يبعث �شيائه 

بفعل تعر�شها لل�شرب  رمبا لفرتات طويلة .. 
رحت بحذر �شديد اأتفّح�س وجوه من كانوا بالقرب مني ومما زادين قلقا 
منظر الكدمات الزرق  املطبوعة على  اأكرث الوجوه املرتنحة اأمام ناظري   
حينها اأدركت باأنني رمبا معتقل من الدرجة الأوىل ولهذا مل يتجراأ  اأحد 
من النزلء باحلديث معي حلد الآن  ..  اإما خوفا  اأو حذراً  .. ول اعرف 
هل اأنا �شيفهم اأم هم  �شيويف اأم اأن اجلميع قد حلوا  �شيوفا يف الوقت 
نف�شه على هذا املكان الننت الذي تنبعث من اإحدى زواياه رائحة خانقة  
الكاآبة  املكان جــوا من  الرائحة على   اأ�شفت  الــدائــم مما  التبول  بفعل 

وال�شمئزاز  
 وفجاأة تفّتح باب الزنزانة ليدخل احد املدنيني وهو يدقق النظر يف وجوه 
ال�شجناء يتبعه مدين اآخــر مي�شك بيديه دفــرتا �شغريا وقلما ي�شجل 
فيه ا�شم كل من يتعرف عليه . وقــف الرجل الــذي يبدو اأنــه ي�شخ�س 
اأنا�شا بعينهم دون غريهم  متاأمال وجهي لربهة .. بادرين �شعور باأنني 
�شاهدته من قبل لكن اأين ومتى ؟ ل اعرف  .. ابتعد عني لي�شري باأ�شبعه 
اإىل اجلال�س بقربي  ليدرج الآخر ا�شمه يف الدفرت .. وحال خروجهم من 

الزنزانة بادرين احد ال�شجناء بال�شوؤال 
- من كان هوؤلء وملاذا �شّجلوا اأ�شماءنا ؟ هل قاموا بت�شجيل ا�شمك 

- اأنا ... ل 
- اإذا مل اأنت هنا بيننا ؟

اإن �شربة جاءتني من اخللف �شقطت على  اأتذكره  - ل ادري .. كل ما 

◄  يكتبها: �شيخ �شتار ال�شمري
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اأبو غريب • ق�شة ق�شرية : عقيل 

اإثرها مغ�شيا علي .. واأفقت بعد برهة لأجد نف�شي حمجوزا يف هذا املكان 
البارد!

انتابتني ق�شعريرة واأح�ش�شت بربودة البالط  واأنا اأحاول اأن اترك جل�شدي 
العنان يف هذه البقعة ال�شغرية التي ل ت�شمح لأرجلي فيها بالتمدد  فبعد 
اأن قراأت اأكرث من مئة مرة  )اآية الكر�شي ( واأدعية ل ح�شر لها ول عد  كل 
ما اعرفه وكل ما ل اعرفه  وندمت لأنني مل اأحفظ من الأدعية الكثري 
الكثرية  العفوية  اأخــذت بالتو�شل على طريقتي اخلا�شة وبلغتي  ولهذا 
الأخطاء ولكن فيها من ال�شدق الكثري الكثري تعبت فنمت .. واأخريا لقد 
طّل علي بوجه املالئكي و�شحنته التي تنم عن قد�شية عظيمة وبقدر خويف 
وارتعابي مما اأمّل بي لكني اأخذت ا�شعر بالطمئنان وخا�شة واإنا اأراه وهو 
مي�شح بيده الكرمية على را�شي مل يدم ذلك طويال  ولكنه اأ�شعرين براحة 
كبرية  ..  اأفقت وابت�شامة تعلو وجهي الأزرق املائل اإىل ال�شفرة ..  وما 
فتاأت اأح�س باأ�شابعه  وهي متر ببطء فوق راأ�شي ون�شوة غريبة تعرتيني..
لقد حتــول املكان اإىل جنة مما لحــظ  جميع من كــان يف الزنزانة هذا 

التغيري املفاجئ الذي طراأ علي . 
هم�شت اإىل من كان بقربي : 

- �شاأخرج من هذه الزنزانة بعد قليل 
- ماذا ..؟ 

- لقد �شاهدته باأم عيني وهو يحط بيده الكرمية فوق راأ�شي 
- من ؟

- عندما و�شع يده على را�شي اأح�ش�شت بن�شوة عارمة .. واأخذت الطماأنينة 
ت�شري يف روحي �شيئا ف�شيئاً . 

- هل اأنت جمنون ؟!

- ثم قال يل .. ا�شرب .. اإن اهلل مع ال�شابرين  .. �شتخرج من هذه الظلمة 
بعد قليل ؟!

- اأنت تهذي .. اأعطني يدك اأتفح�شها رمبا ارتفعت درجة حرارتك بفعل 
التعذيب وال�شرب طيلة الأيام التي ق�شيتها يف هذه الزنزانة .. م�شكني .. 

ميني النف�س باخلروج من مكان ل يعلم اإل اهلل متى �شنخرج منه  ؟ 
ومرة اأخرى تفتح باب الزنزانة ويدخل ال�شخ�س ذاته ليتاأمل وجهي مرة 
اأخــرى ولكن هذه املرة تعلو البت�شامة وجهه  ليقول لل�شخ�س �شاحب 
الدفرت ال�شغري الذي يرافقه باأنني ل�شت املطلوب اأمام ا�شتغراب  جميع 

النزلء وتعجب �شاحب الدفرت الذي �شرخ قائال  : 
- ماذا تقول ؟ 

- نعم يا �شيدي .. هذا لي�س ال�شخ�س املعني .. هذا ال�شخ�س يا �شيدي 
بريء .

- امل تقل من قبل انك �شربته على راأ�شه عندما كان ي�شارك مع الباقني 
يف  العزاء 

- نعم قلت ذلك .. ولكنني مل اأره  اإل هنا يا �شيدي �شّدقني  
- هل تعني باأنه بريء ؟
- نعم يا �شيدي بريء  !

قبل اأن اأخرج  التفت اإىل من كان معي يف الزنزانة وقلت لهم :
- ا�شربوا اإن اهلل مع ال�شابرين 

- فبادرين الذي كان بقربي  و�شاألني  
-  اأحلفك باهلل العلي العظيم من كان مي�شح على راأ�شك يف احللم ؟  اأجبته 

ودمعة تن�شاب على خدي.. 
- اإنه الإمام  ! 
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• عبد الكرمي العامري/باحث اجتماعي 

ال�شعة  اللغوي  اأ�شلها  يف  تعني  )الرتويح(  وكلمة   
واالنب�شاط واإزالة التعب واإدخال ال�شرور على النف�س 
الرتويحية  الو�شائل  لتزايد  ونتيجة  العناء،  بعد 
اأوقات  وتطورها، وا�شتحداث و�شائل جديدة ل�شغل 
من  منهمر  �شيل  املجتمعات  لدى  اأ�شبح  الفراغ، 
الو�شائل الرتويحية، انطلق معها االإن�شان بحثا عن 
الراحة واملتعة، وتخفيفا من العناء الذي ي�شيبه يف 

احلياة الدنيا. 
اأن يتالزم  اأن االأ�شل يف الرتويح  ومما ال �شك فيه 
يكونا  اأن  يجب  كما  فيه،  مياَر�س  الفراغ،  وقت  مع 
متعادلني يف الكمية، فال يطغى اأحدهما على االآخر، 
م�شكلة،  اىل  االأمر  يتحول  الفراغ  وقت  زيادة  ففي 
اأوقات  ويف زيادة الرتويح على 
لهوا  احلياة  ت�شبح  الفراغ 

ولعبا. 
اأمر  االإ�شالم  يف  الرتويح 
دام  ما  مطلوب،  م�شروع، 
ال�شليم  ال�شرعي  اإطاره  يف 
املن�شبط بحدود ال�شرع التي ال تخرجه عن حجمه 
الب�شرية.  النف�س  حاجات  قائمة  يف  الطبيعي 
اأن يت�شادم مع  الفطرة، ال يت�شور  فاالإ�شالم دين 
يف  الب�شرية  والغرائز  الفطرية،  الب�شرية  الطاقة 
حالتها ال�شوية. من هنا فقد اأجاز االإ�شالم الن�شاط 
الرتويحي الذي يعني الفرد امل�شلم على حتمل م�شاق 
اجلدي  اجلانب  من  والتخفيف  و�شعابها،  احلياة 
تلك  تتعار�س  اأال  �شريطة  رتابتها  ومقاومة  فيها، 
اإ�شغال  اأو يكون فيها  االأن�شطة مع تعاليم االإ�شالم، 
عن عبادة مفرو�شة.. االأ�شل يف ذلك اأحاديث النبي 
فيه:  يقول  الذي  منها  واله  عليه  اهلل  �شلى  حممد 
)اإن لربك عليك حقا، ولنف�شك عليك حقا، والأهلك 
عليك حقا، فاأعط كل ذي حق حقه(. ففي احلديث 
النف�س  حلق  االإ�شالم  مراعاة  على  وا�شحة  داللة 
يف الراحة واإعطائها حقها من ذلك �شمن االإطار 

ال�شرعي وداخل احلدود املقبولة اجتماعيا..
يكت�شب الرتويح اأهميته من االآثار املرتتبة عليه، فمن 
االآثار التي ينتجها تنجم الدوافع لدرا�شته واالهتمام 
به. ومما يالحظ اأن بع�س الدرا�شات تربط دائما 
اإال  يولد  ال  الرتويح  كاأن  والرتويح،  االنحراف  بني 
انحرافا، اأو كاأمّنا االنحراف نتيجة الزمة من نتائج 
الرتويح وخا�شية اأ�شا�شية من خ�شائ�شه ! لي�س ذلك 
ب�شحيح. فبقدر ما يحمل وينتج لنا الرتويح من اآثار 
�شلبية، فهو يف الوقت نف�شه ينتج اآثارا ايجابية، هذا 

اإن مل تكن ايجابياته اأكرب من �شلبياته. 
هناك العديد من االآثار االيجابية امل�شاحبة للرتويح 
ب�شتى �شوره واأ�شكاله، اإال اأننا جند اأن لكل �شكل من 
االأ�شكال الرتويحية املختلفة التي ميار�شها االإن�شان 

فوائد حمددة منها:
ذلك  يتم  للفرد:  اجل�شمية  احلاجات  اإ�شباع  1ـ 
مبمار�شة الريا�شة البدنية، ولي�س م�شاهدتها فقط، 

كما يحدث لن�شبة كبرية من اأفراد املجتمع.
اأن  املعلوم  من  االجتماعية:  احلاجات  اإ�شباع  2ـ 
معظم اأن�شطة وقت الفراغ تتم ب�شكل جماعي، هذا 
ي�شاعد املواطن حني ممار�شتها على اكت�شاب الروح 
اجلماعية والتعاون واالن�شجام والقدرة على التكّيف 

مع االآخرين. 
3ـ اإ�شباع احلاجات العلمية والعقلية: هذا يتاأتى من 
توؤدي  اإذ  واالخرتاعات،  الفكرية  الن�شاطات  خالل 
العقلية  القدرات  تنمية  اىل  الرتويحية  الربامج 

والتفاعل االإيجابي مع خمتلف املواقف.
4 ـ اإ�شباع احلاجات االنفعالية: ما ي�شمى بالدوافع 
النف�س  داخل  املكبوتة  الدوافع  اأو  الال�شعورية 
لالإن�شان  االنفعالية  االحتياجات  هذه  الب�شرية.  
تخرج يف هياأة ت�شرفات �شاذة وغري مقبولة يف حالة 

كبتها اأو عدم اإخراجها ب�شكل من�شبط ومتوازن.
التكّيف  على  الفراغ  وقت  اأن�شطة  ت�شاعد  5ـ 
واال�شتقرار النف�شي والر�شا الذاتي وتنمية �شخ�شية 
الفرد الذاتية   مما يوؤدي اىل �شحة نف�شية  �شليمة، 

وتكّيف نف�شي �شوي.
6ـ ت�شاعد االأن�شطة على اكت�شاف العديد من ال�شجايا 
اإمكان  اىل  اإ�شافة  االأفراد  يحملها  التي  والطباع 
من  نف�شية  م�شكالت  ثمة  هناك  كان  اأن  اكت�شاف 
خالل مراقبة االأفراد يف اأثناء ممار�شتهم االأن�شطة 
�شجيته  على  الفرد  يكون  ما  غالبا  اإذ  الرتويحية، 

ودون ت�شّنع يف اأثناء ممار�شته الرتويح.
وقت  يف  الفرد  ميار�شها  التي  االأن�شطة  ت�شاعد  7ـ 
الفراغ على اإحداث مزيد من الرتابط االأ�شري يف 
حالة ممار�شة اأفراد االأ�شرة اأن�شطة ب�شكل جماعي، 
ب�شرط اأن تكون تلك االأن�شطة ذات �شبغة اإيجابية  

تفاعلّية. 
هذه االآثار االإيجابية املرتتبة على الرتويح تت�شافر 
عدة جهات يف �شنعها، فلكل من االأ�شرة واملدر�شة 
واملجتمع واملحّلة واجلريان ب�شكل عام دور يف هذه 

االآثار.       

اإن واحدة من طرق 
تربية وتقومي النف�ش 
هي )الرتويح(، فكيف 
يقّوم الن�سان نف�سه ، 

بالرتويح؟

 �سيكولوجية 
الرتويح يف الإ�سالم   
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الثقوب 
ال�سوداء.. 

• اإعداد: املحرر العلمي

اإذا كنَت من حمبي ومتابعي الق�شايا 
العلمية، فرمبا تكون قد �شمعت عن 
�شاهدت  ال�شوداء" اأو رمبا  "الثقوب 
قراأت  اأو  الفلك،  علم  يف  برناجمًا 
فاإن  احلقيقة  ويف  جملة،  يف  عنها 
ي�شتويل  بــداأ  الغريب  املو�شوع  هــذا 
على االأفكار منذ احلني الذي تنّباأ به 
اإين�شتاين يف نظريته الن�شبية العامة 

عام 1915.
هي  وهل  ال�شوداء؟  الثقوب  هي  فما 
موجودة فعاًل؟ وكيف ميكننا اأن نعرث 

عليها؟ وماذا يعني: موت النجم؟
الثقب االأ�شود هو ما يتبقى عند وفاة جنم كبري، هذا هو و�شفها بب�شاطة.

ومده�شة  عمالقة  نووية  مفاعالت  عن  عبارة  النجوم  اأن  نعرف:  اأن  علينا  بداية 
انهيار  على  تعمل  �شديدة  جاذبية  حقل  قوتان:  فيها  توجد  و  الغاز،  من  وم�شنوعة 
النجم و�شحبه نحو املركز، وعلى النقي�س منها هناك قوة ثانية: ناجتة عن تفاعالت 

االن�شهار التي حتدث يف قلب النجم وهذه التفاعالت حتاول اأن تفّجر النجم.
اإن التوازن بني قوى اجلاذبية من ناحية، وبني القوى املتفّجرة من ناحية ثانية، هو ما 

يحدد حجم النجم، واالتزان بينهما يبقي النجم بحالة من الثبات واال�شتقرار.
النووي  االندماج  تفاعالت  اإن  يعني  فهذا  باملوت،  بداأ  النجم  اإن  نقول  عندما  واالآن 
النجم،  قلب  يف  النووي  التفاعل  ي�شري  كان  الذي  الوقود  نفاذ  ب�شبب  تتوقف؛  بداأت 
قوة  فاإن  وبالتايل  النجم،  اتــزان  عن  امل�شوؤولتني  القوتني  اإحــدى  �شعف  يعني  وهذا 

جاذبية النجم ت�شبح اأقوى وتبداأ ب�شحب املواد اإىل الداخل، وت�شغطها.
االأ�شود عبارة عن  الثقب  اإن تعاظم قوة جاذبية املركز ت�شبح �شديدة بحيث جتعل 

بالوعة تبتلع كل �شيء مير بجانبها حتى ال�شوء! ولهذا �شميت بالثقب االأ�شود.
�شورة  يف  ال�شوداء  الثقوب  اإىل  املف�ّشرين  بع�س  بح�شب  الكرمي  القراآن  اأ�شار  وقد 

 ، �سرِ َنّ اخْلُ برِ ــُم  اأُْقــ�ــشرِ )َفــاَل  التكوير: 
-15 )التكوير:   ) �سرِ اْلُكَنّ ـــَواررِ  اجْلَ

احلقيقة  بــهــذه  اأق�شم  فقد   ،)16
العلمية قبل اأربعة ع�شر قرنا، وهي 
وجتري  ت�شري  ال�شوداء  الثقوب  اأن 
وتكن�س كل ما ت�شادفه يف طريقها، 
عن  حديثًا  الدرا�شات  يف  جاء  وقد 
 - اإنها  ن�شه:  ما  ال�شوداء  الثقوب 
بقوة  – تتميز  ال�شوداء  الثقوب  اأي 
مكن�شة  مثل  تعمل  هائلة  جاذبية 
كونية ال ُترى، عندما تتحرك تبتلع 
حتى  طريقها،  يف  ت�شادفه  ما  كل 
ال�شوء ال ي�شتطيع الهروب منها. وعلى ذلك ميكن اخت�شار حقيقة هذه الثقوب يف 

ثالثة اأ�شياء:
invisible ُترى  ال  االأج�شام  • هذه 

vacuum cleaner املكن�شة  مثل  تعمل  فائقة  •  جاذبيتها 
moves با�شتمرار   وتتحرك  • ت�شري 

ال�شوداء بثالث كلمات  الثقوب  العلماء عن  قاله  الكرمي كل ما  القراآن  وقد اخت�شر 
اأمام  الن�س  هذا  يف  ونحن   .) �سرِ اْلُكَنّ ــَواررِ  اجْلَ  ، �سرِ  َنّ اخْلُ برِ ُم  اأُْق�شرِ )َفاَل  فيقول:  فقط! 

ثالث حقائق:
ي ال�شيطان باخلّنا�س الأنه ال ُيرى  ّ �سرِ : اأي التي تختفي وال ُترى اأبدًا، وقد �شمرِ َنّ 1. اخْلُ

من قبل بني اآدم. وهذا ما يعرب عنه العلماء بكلمة invisible اأي غري مرئي.
: اأي التي جتري وتتحرك ب�شرعات كبرية. وهذا ما يعرب عنه العلماء بكلمة  َواررِ 2. اجْلَ

تتحرك. اأي   move
عنه  يعرب  ما  وهذا  طريقها.  يف  ت�شادفه  ما  كل  وتبتلع  تكن�س  التي  اأي   : �سرِ اْلُكَنّ  .3

العلماء بكلمة vacuum cleaner اأي مكن�شة.

مكاِن�س الف�شاء
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حبرُّ ال�سباب   �سريبة 
البلوغ

اأ�شبابه, وطرق تخفيف اآثاره

من  الــبــالــغ  االإنــ�ــشــان  ميتلك 
ب�شاط  اجللد ما يكفي ل�شنع 
مرت،   1.5  –  1.2 مب�شاحة 
ويختلف  كــغــم،   4.5 ـــوزن  وب
ح�شب  اجلـــلـــد  هــــذه  �ــشــمــك 
فيها.  يــوجــد  الــتــي  املــنــاطــق 

فنجده يف جفن العني يبلغ ن�شف ملليمرت، بينما يبلغ �شمكه حوايل 1.5 
ملليمرتات يف جلد باطن القدم.

طبقات اجللد: 
يتاألف اجللد من طبقة "الب�شرة" وحتتها طبقة ت�شمى "االأدمة"، وحتتوي 
الطبقة الثانية "االأدمة" على غدد دهنية، وغدد عرقية، وتنتقل اإفرازات 
الغدة العرقية والدهنية اإىل �شطح اجللد بوا�شطة اأقنية �شيقة جدًا، تنتهي 
االإفرازات الدهنية والعرقية  "امل�شام"، حيث ت�شكل هذه  بفتحات تدعى 
جنبًا اإىل جنب مع بع�س الدهون االأخرى -مثل حام�س لينوليك- درعًا 
عرب  الت�شلل  من  ال�شارة  البكرتيا  ومنع  اجلفاف،  من  ب�شرتك  يحمي 

جلدك.
ولكنهما  االإنــاث،  من  اأكــرث  الذكور  يف  الدهنية  الغدد  فــاإن  احلقيقة  ويف 
فرتة  خالل  الدهنية  الغدد  اإفــراز  م�شتويات  ارتفاع  حيث  من  مت�شاويان 

البلوغ، حيث ن�شاهد �شيوع ظاهرة حب ال�شباب اأثناء فرتة البلوغ.
اأ�شباب حب ال�شباب:

ال�شباب  بيئة خ�شبة حلب  اأن هناك  يعني  ال�شحوم،  من  وفرة  وجود  اإن 
فولغاري�س -وهو ال�شكل االأكرث �شيوعًا من حب ال�شباب- حيث يظهر هذا 
النوع من حب ال�شباب يف الوجه ويف اأعلى الظهر والكتف واأعلى ال�شدر، 

وهي املناطق التي تكرث فيها امل�شام الدهنية اأكرث من غريها.
يف احلقيقة هناك اأكرث من �شبب واحد م�شوؤول عن حب ال�شباب:

هرمون  ي�شاهم  حيث  امل�شام،  يف  اخلــاليــا  اأنقا�شم  يف  االإفـــراط  اأواًل: 
خروج  ممر  ان�شداد  هي  والنتيجة  االنق�شام،  هذا  بزيادة  االأنــدروجــني 

االإفرازات العرقية والدهنية والت�شبب باالنتفاخ.

ثانيًا: االإفراط يف اإفراز املواد 
�شن  يف  وخ�شو�شًا  الدهنية، 
م�شتويات  فــرتتــفــع  ــوغ،  ــل ــب ال
املنتجة،  الــهــرمــونــات  ـــراز  اأف
وهــــذا مـــا يــزيــد مـــن اإنــتــاج 
ال�شحوم وتراكمها على �شطح 

اجللد و�شد ممرات خروج االإفرازات.
رابعًا: الن�شاط البكتريي: اإن جتمع االإفرازات الدهنية يف امل�شام وبوجود 
بكرتيا )propionibacterium acne( هي �شبب ثالث حلب 
ال�شباب، ويف هذه احلالة �شيعاين الفرد لي�س فقط من جمرد انتفاخات، 

بل اإن االن�شداد �شيكون حارقا  وموؤملا وقبيحا.
وهنا نورد بع�س ا�شرتاتيجيات الوقاية من حب ال�شباب اأو تقليل اآثاره :

1- اأبقرِ يديك بعيدتني عن وجهك.
اأزل الدهون والرت�شبات واالأتربة من على وجهك بغ�شله مرتني على    -2

االأقل يوميًا.
3-  اأحر�س على ممار�شة الريا�شة با�شتمرار، فهي طريقة رائعة لتح�شني 

مظهر جلدك.
4-  قد ت�شبب املالب�س ال�شيقة ظهور بثور على اأج�شامنا، فتجنب االألب�شة 

ال�شيقة.
5-  ميكنك اال�شتفادة من بع�س العالجات الكيميائية مثل مادة "بريوك�شيد 
البنزويل" اأو بع�س امل�شادات احليوية التي تق�شي على البكرتيا امل�شببة 

لاللتهاب يف امل�شامات امل�شدودة، وبح�شب و�شفة الطبيب.
6-  يزيد االإجهاد والتوتر يف ن�شاط الغدد الدهنية على اجللد، مما يزيد 

من احتمال ظهور حب ال�شباب؛ لذا حاول اال�شرتخاء قدر االإمكان.
وبح�شب االإح�شائيات فاأن 8 من اأ�شل 10 اأفراد يعانون يف مرحلة ما من 
حياتهم من حب ال�شباب، ولكن يبقى التعامل ال�شحيح معه  هو الطريقة 
مظهر  على  وبالتايل  اجللد  مظهر  على  ال�شيئة  ــاره  اآث لتجنب  الوحيدة 

االإن�شان.

• اعداد: حيدر مرت�شى 
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التفاح  
هل يغنيك  عن الطبيب ؟

)تفاحة واحدة يوميًا ميكن اأن تغنيك عن الطبيب !( اأغلبنا �شمع بهذه املقولة، فهل هي �شحيحة؟ 
وملاذا التفاح حتديدًا؟ وماذا عن بقية الفواكه؟

بداية دعونا ننظر اإىل بع�س مكّونات التفاح وتاأثرياتها على ال�شحة:
1-  مادة )البكتني(: البكتني هو اأحد اأ�شكال االألياف القابلة للذوبان، وبالتايل فهي قادرة ب�شكل 
جيد على خف�س �شغط الدم وم�شتويات الكلوكوز املرتفعة يف اجل�شم، وميكن للبكتني اأي�شًا اأن 
يخف�س من م�شتويات الكولي�شرتول LDL اأو الكول�شرتول )ال�شيئ( يف اجل�شم. والبكتني مثل 
التفاح  ويعّد  اله�شمي،  اجلهاز  �شحة  على  احلفاظ  يف  ي�شاعد  االأخرى،  االألياف  اأ�شكال  باقي 

م�شدرًا ممتازًا للبكتني.
2-  مادة )البورون(: وهي مادة مغذية وجدت يف التفاح بكرثة، وهي تعمل على تدعيم العظام، 

وتنظيم عمل الدماغ وجعله ب�شحة جيدة، ويلعب دورًا مهمًا يف املحافظة على ال�شحة العامة..
3-  مادة )الكري�شيتني( "A الفالفونيد": وهي مادة كيميائية نباتية مغذية م�شادة لالأك�شدة، 
تتواجد ب�شورة اأ�شا�شية يف ق�شرة التفاح، وت�شري الدرا�شات اإىل اأهميتها يف التقليل من خماطر 
وا�شرار  يقلل من خماطر  اأي�شًا  وهو  والثدي،  الرئة  �شرطان  املختلفة، مبا يف ذلك  ال�شرطان 
اجلذور احلرة املتورطة يف جمموعة متنوعة من امل�شاكل ال�شحية املرتبطة بالعمر، مبا يف ذلك 

الزهامير.
4-  فيتامني C: يعزز هذا الفيتامني النظام املناعي يف اجل�شم، وي�شاعد اأي�شا على تعزيز ال�شحة 
العامة، علمًا اأن فيتامني C -والفيتامينات ب�شورة عامة – ال يتم تخزينها يف اجل�شم اإال بكميات 

�شئيلة، لذا يجب تعوي�شها يوميًا.
5-  يعد التفاح غني جدًا مبغذيات نباتية متنوعة مثل فيتامني A و E وبيتا كاروتني، وغريها 
الكثري وهي اأي�شًا ت�شاهم يف مكافحة االأ�شرار الناجمة عن اجلذور احلرة والتي ميكن اأن يكون 
لها تاأثري عميق على ال�شحة، مبا يف ذلك احلد من خماطر االإ�شابة باأمرا�س القلب وال�شكري 

والربو.
ومع توفر كل هذه املعلومات ي�شبح من ال�شهل اإدراك قدرة التفاح على حماية ال�شحة، ولكنه مع 
هذا يبقى غري قادر على حمايتك من االأمرا�س متامًا، وال يحول بينك وبني  الطبيب؛ فالنظام 
االإجهاد  االأخرى، مثل  العوامل   ، االأمرا�س ومنعها  الغذائي وحده غري قادر على عالج  جميع 
والتوتر، البيئة امللوثة، عدم التوازن يف النظام الغذائي، وغريها من العوامل تتغلب على الغذاء 

يف اإبقاءك �شليمًا.
لهذا ي�شتطيع التفاح اإبعادك عن الطبيب، ولكن عند توفر ال�شروط االأخرى .

اأ�شبحت اإدارة االإجهاد من الدرا�شات املهمة يف الع�شر احلايل، حيث ت�شري 
االأدلة الكثرية اأن ال�شغوط امل�شتمرة لي�شت قاتلة للمزاج فقط، بل هي جتعل 
املناعي ب�شورة عامة،  الــربد و�شعف اجلهاز  لنزالت  اأكــرث عر�شة  النا�س 

وارتفاع �شغط الدم واأمرا�س القلب والدماغ.
وعلى الرغم من اأن هناك العديد من الطرق للتعامل مع االإجهاد وال�شغوط 

اليومية، اإال اأن اأهمها قد يكون هو تناول االأطعمة التي تق�شي على االإجهاد.
تعمل االأطعمة على تقليل التوتر من خالل زيــادة م�شتويات ال�شريوتونني، 
وهي مادة كيميائية ذات املفعول املهدئ للدماغ، وهناك اأطعمة تعمل على 
خف�س م�شتويات الكورتيزول واالأدرينالني، وهما هرموين التوتر والذي يوؤدي 
ارتفاعهما امل�شتمر اإىل ا�شتهالك اجل�شم الب�شري، واأخريًا فاإن النظام الغذائي 
اجليد ميّكن اجل�شم من مواجهة ال�شغط النف�شي وتاأثرياته من خالل دعم 

النظام املناعي وخف�س �شغط الدم.
وهذه بع�س االأغذية التي ت�شاعد على مواجهة االإجهاد:

1- تــنــاول الــكــاربــوهــيــدرات: فهي تــوجــه الــدمــاغ الإفــــراز املــزيــد من 
ال�شريوتونني، وهي املادة امل�شوؤولة عن ال�شعور اجليد، وهي ت�شاعد اأي�شًا على 

حتقيق ا�شتقرار م�شتويات ال�شكر يف الدم.
 ،C 2-  الربتقال: يقع الربتقال على راأ�س قائمة الفواكه الغنية بفيتامني
وكما ت�شري الدرا�شات فهو ميكن اأن يقلل من م�شتوى هرمونات االإجهاد، ويعمل 
على تقوية جهاز املناعة، ومواجهة االأزمات القلبية،وكما ت�شري الدرا�شات اإىل 
اأن �شغط الدم وم�شتويات الكورتيزول عادت اإىل طبيعتها ب�شرعة اأكرب عندما 

يكون النا�س قد تناولوا 3000 ملليغرام من فيتامني C قبل املهمة املرهقة.
3- ال�سبانخ: مل ي�شمح من يتناول ال�شبانخ يومًا لالإجهاد بال�شيطرة عليه،   
فال�شبانخ الغني باملغن�شيوم ي�شاعد على تنظيم م�شتويات الكورتيزول، واإن 
حالة االإجهاد امل�شتمرة توؤدي اإىل ن�شوب املغن�شيوم، وبالتايل االإ�شابة ب�شداع 

وتعب، وم�شاعفة اأثار االإجهاد.
4- ال�ساي الأ�سود: ت�شري الدرا�شات والبحوث اإىل اأن ال�شاي االأ�شود ميكن 
اأن ي�شاعد على جتاوز تاأثري االأحداث املجهدة ب�شرعة اأكرب، ففي درا�شة اإن 

االأفراد الذين تناولوا اأربعة اأكواب �شاي يوميًا ملدة 6 اأ�شابيع ا�شتطاعوا ذلك.
م�شتويات  ارتفاع  نتيجة  االإجــهــاد  عند  الــدم  يرتفع �شغط  الف�ستق:    -5

االأدرينالني، تناول حفنة من الف�شتق يوميًا، فهو يخف�س من �شغط ادم.
6- اللوز: يحتوي اللوز على فيتامني E الذي يعزز اجلهاز املناعي، باالإ�شافة 
اإىل احتوائه على جمموعة من فيتامينات B التي قد جتعل ج�شمك اأكرث مرونة 

خالل نوبات التوتر.
7-  التمارين الريا�سية: باالإ�شافة اإىل دور النظام الغذائي يف مواجهة 
االإجهاد، يعترب التمارين الريا�شية اإ�شرتاتيجية فعالة ملواجهة االإجهاد، الأنه 
يزيد من دوران االأوك�شجني، ويزيد اأنتاج االأندورفني، وهي مادة كيميائية التي 
جتعلك ت�شعر بال�شعادة، اأن ممار�شة التمارين ملدة 30 دقيقة ومن 3-4 مرات 

يف االأ�شبوع ميكن اأن توؤدي الغر�س منها.

النظام الغذائي   
ودوره يف جتاوز االإجهاد
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بقية ال�سيف اأمنى عددا 

• �شالح اخلاقاين

اإن الكوفة مل تكن كلها على ال�سواء من ه�سا�سة 
الميان و�سعف النف�ش ، فما برحت قناديل علي 
عليه ال�سالم تتدىل يف عتمة ذلك التيار ، وما فتاأت 
تر�سم بوعيها العميق ال�سادق للكوفة �سورة اخرى . 
ُه احل�سن  وتثبت ملعاوية اأن احلرب مل تنته يوَم �ساحَلَ

عليه ال�سالم واأن بقية ال�سيف اأمنى عددا واأن لغنى له 
عن جبار كابن �سمّية ليكون طوق الفولذ ال�سارب على 

ن�ساطها .
خط من الرف�ش األهب ـ لع�سرين عاما ـ �ساحة ال�سراع التي 

ما انفك بريد ال�سام يرجمها بوابل من اأوامر الرهاب 
)قد براأت الذمة ممن ذكر ف�سال لعلي ( 

 ) انظروا اىل من قامت عليه البينة اأنه يحب عليا واأهل 
بيته فاأحموه من الديوان واأ�سقطوا عطاءه ورزقه (

 ) اقتل من كان على دين علي( .
على دين علي .... و تاهلل ما دينه اإل دين حممد ، نّكل عليه 
معاوية كما نّكل اأبو �سفيان باأتباع حممد �سلى اهلل عليه واآله 

و�سلم، و�سوط العذاب الذي �سودر يوم الفتح عاود نف�ش اجلناة 
اإىل اإ�سهاره فكان من اأ�سياع علي عليه ال�سالم ماكان من امل�سلمني 

الوائل ... نزيف واحد واأنني مت�سل وكاأن م�سهد اليوم يف 
الكوفة ُي�سنع على اأ�سل من الأم�ش يف مكة ، اأولئك على براءة من 

اهلل ور�سوله ... واأولء على براءة من علي .
قّتل ابن �سمية حتى بان النق�ش يف اأهل الكوفة ، ومنع عن �سيعة 

علي العطاء ومل يقبل لهم �سهادة يف ق�ساء وهّجر الذي مل يهدم 
عليه داره ، حتى قال لأهل بيت علي   ـ عن ذاك ـ من اتباعهم قائل 

)فما زال بنا ال�سني حتى �سربت عليه العناق واأبطلت ال�سهادات 
و�سردنا يف البالد واأوذينا حتى لقد هممت ان اأذهب يف الأر�ش قفرا 

فاأعبد اهلل حتى األقاه لول ان يخفى علّي اأمر اآل حممد ، وحتى 
هممت اأن اأخرج مع اأقوام �سهادتنا و�سهادتهم واحدة على اأمرائنا 

فيخرجون فيقاتلون( .
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ال�سالم على
من ُهّدمت قبورهم



دعوة للمشاركة

الكتاب  ال��دول��ي  اإلع���ام  شعبة  ت��دع��و  

في  للمساهمة  والمفكرين  والمثقفين 

للتشّرف  نيا  النبيل  الحسيني  الفكر  نشر 

ب��خ��دم��ة س��ي��د ال��ش��ه��داء أب���ي ع��ب��د اهلل 

الحسين )عليه السام( من خال المقاالت  

اإلسامّية  األطر  ذات  والبحوث  والكتابات 

المجلة  توّجهات  يوافق  ما  نشر  وسيتم   ،

وأهدافها العامة  .

وذلك على العناوين اإلكترونية التالية:

 مجلة الروضة الحسينية
armag@imhussain.com

مجلة النهضة الحسينية باللغة االنجليزيٍة
enmag@imhussain.com

frmag@imhussain.com
مجلة النهضة الحسينية باللغة الفرنسية

demag@imhussain.com
مجلة النهضة الحسينية باللغة االلمانية

permag@imhussain.com
مجلة آستان حسيني باللغة الفارسية

• التسليم مباشرة إلى قسم اإلعام في العتبة الحسينّية المقّدسة ، شعبة االعام الدولي.

alrawdhamag@yahoo.com :البريد االلكتروني للمجلة •
        armag@imhussain.com                                                                

مالحظة: يرجى إرفاق تعريف مناسب للمشارك مع مشاركته.
وّفق اهلل تعالى جميع المؤمنين لما يرضيه  وأهل بيته الطاهرين عليهم السام

نستقبل مشاركاتكم على 

العناوين التالية:

تابعوا جميع 
اإ�سداراتنا على موقع ال�سعبة

http://imhussain.com


