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

ا زار اهلل يف عر�سه. احل�سني فكاأنمّ

◄عن االإمام احل�سن بن عليمّ )عليهما ال�سالم( قال: كنمّا مع اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم( اأنا وحارث االأعور 
قال : �سمعت ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله(يقول : 



ن�ساط  كل  ان  عليه  املتعارف  من  اأ�سبح 
اعالمي يتبع �سيا�سة اجلهة ال�سادر منها, 
لتحقيق  وي�سعى  لها,  التابع  اأو 
ون�سرها  بها  والتعريف  اأهدافها 
بني  ومعتقداها  اأفكارها  ون�سر 

النا�س.
وبناء على هذا ال�سا�س كان لزاما على العالم 
وال�سيا�سة  النهج  وفق  ي�سري  اأن  ال�سالمي 
والف�سيلة  اخلري  ن�سر  اىل  الرامية  ال�سالمية 
وتر�سني  احلميدة  والخالق 
كل  بني  الن�سانية  العالقات 
اأّيًا  عنها  يتخّلف  اأن  ل  الب�سر, 
كانت ال�سباب, ومهما كانت الظروف, ولكننا 
الكثري  هنالك  اأن  نالحظ  ال�سديد  ال�سف  مع 
من القنوات العالمية املتقلدة لو�ساح ال�سالم 
ت�سّذ عن �سيا�سة   ال�سالم احلقيقية واأهدافه 
ومبادئه, فتمار�س اأدوارا ل ير�ساها اهلل تعاىل 
ت�سويه  خالل  من  وذلك  املوؤمنون,  عباده  ول 

ال�سورة احلقيقية لال�سالم.
و من بني اأهم تلك املمار�سات لغة زرع الفنت اأو 
ا�ستغالل الحداث من اأجل خلق فنت ل تخدم 
ال تلك اجلهات الجنبية الرامية اىل النيل من 
ال�سالم �سكال وم�سمونا مما قد يدفع باملتابع 
اىل و�سم تلك القنوات العالمية بالعمالة, وهو 
ما قد يكون اأمرا حقيقيا يف حّد ذاته, لأن تلك 
القنوات ل ينّم م�سعاها اإل عن الرغبة العارمة 

يف حتقيق اأهداف تلك اجلهات و�سيا�ساتها.
الإعالمية  القنوات  بع�س  �سوهت  لقد  نعم 

ال�سالمية- ول �سك اأن ذلك عن ق�سد- �سورة 
ال�سالم واأ�سّرت بالر�سالة املحمدية ال�سمحاء 
الكاذبة  لالخبار  بثها  خالل  من  اإ�سرار,  اأميا 
وتاأجيج املواقف ال�سلبية تاه ال�سالم, وحماولة 
بث التفرقة والعمل على تاأ�سيل بع�س الظواهر 
التمييز  راأ�سها  وعلى  ال�سالم  على  الدخيلة 
ينبذها  التي  والطائفي,  والطبقي  العن�سري 

ويدعو اىل حماربتها ال�سالم بكل الو�سائل.
القنوات  تلك  غّي  من  العجب  كل  والعجب 
وممار�ساتها  باأعمالها  وت�سدقها  العالمية 
وتبّجحها يف حماربة اجلهات والقنوات الرامية 
�سورته  واإظهار  وتوحيده,  ال�سالم  تقوية  اىل 
احلقيقية للعامل اأجمع, المر الذي ي�سع عالمة 
ا�ستفهام كبرية على الدور اخلياين الذي تلعبه 
�سد  �سنوفها  ب�ستى  العالمية  القنوات  تلك 
وعارف  من�سف  كل  ويدعو  ال�سالمية,  الأمة 
والنيل  مقاطعتها  اىل  احلقيقي  ال�سالم  لروح 
منها والت�سهري بها يف كل موطن وموقف, وبذل 

الو�سع يف ذلك.
لال�سالم  احلقيقيني  املخل�سني  على  اأن  كما 
اأن يتبنوا �سيا�سات ثابتة هدفها الأول والأخري 
التعريف بال�سالم كما جاء يف كتاب اهلل تعاىل 
و�سنة نبيه الكرمي, وت�سحيح ما اأحلقه به اولئك 
اخلائنون من �سور, خا�سة عند غري امل�سلمني, 
املظهر  على  العامل  ويتعرف  احلقائق  لتت�سح 
خمططات  فتخيب  لال�سالم,  احلق  واجلوهر 
الأعداء ومن �سار يف ركابهم ممن بات مك�سوفا 

ومعروفة عمالته عند اجلميع, ول نزيد.
يف حتقيق اأهداف تلك اجلهات و�سيا�ساتها.

الإعالمية  القنوات  بع�س  �سوهت  لقد  نعم 
الأعداء ومن �سار يف ركابهم ممن بات مك�سوفا 

ومعروفة عمالته عند اجلميع, ول نزيد.

بقلم: رئي�س التحرير•  بقلم: رئي�س التحرير 
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• هياأة التحرير

  وفد من افظة �ص �لدين يور �لعتبة �حل�صينية �ملقد�صة 
الدين  �سالح  حمافظة  ع�سائر  م��ن  وف��د  زار 
بعد  التعازي  لتقدمي  املقد�سة  كربالء  مدينة 
حادثة النخيب والتفجريات الخرية التي طالت 

حمافظة كربالء املقد�سة .
احل�سني  الم��ام  مرقد  بزيارة  الوفد  وت�سرف 
عليه ال�سالم قبل اللقاء مبمثل املرجعية الدينية 
العليا, والأمني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة 
يف  الكربالئي(  املهدي  )عبد  ال�سيخ  �سماحة 

ال�سحن احل�سيني ال�سريف.
وقال ال�سيخ الكربالئي خالل اللقاء " اإن جرائم 
املواطنني  تطال  اأخ��ذت  الإرهابية  اجلماعات 
العراقيني يف كل وقت ويذهب �سحيتها العديد 
من الأبرياء, وما لبثت دماء ال�سهداء اأن تف 
مبجزرة النخيب حتى نزفت غريها من الدماء 
الطاهرة يف جم��زرة اأخ��رى عرب جمموعة من 
التفجريات التي راح �سحيتها ع�سرات ال�سهداء 

واجلرحى".
واأ�ساف �سماحته " هناك الكثري من الق�سايا 
اأثبتت  التي  العراقية  املحاكم  يف  التحقيقية 
بالق�سايا  املدانني  املجرمني  العديد من  تورط 
الإرهابية ومل يتم تنفيذ العقوبات بحقهم وهم 
الآن يعي�سون حياة مرفهة وكثري منهم يهّرب من 
ال�سجن نتيجة تواطوؤ القائمني على ال�سجون اأو 
بوا�سطة دفع الر�ساوى وغريها من الأمور التي 
قتل  يف  ويتمادى  بالأمان  ي�سعر  املجرم  جعلت 

الأبرياء".
واأ�سار ال�سيخ الكربالئي اىل " اأن ا�ستمرار الأمر 
الق�سايا  حل  على  ي�ساعد  ل  ال�سكل  ه��ذا  على 
من  العديد  ح��دوث  حينها  و�سن�سمع  العالقة, 

العراقية  امل��دن  يف  والتفجريات  القتل  ح��الت 
حتّمل  ال�سيا�سية  الكتل  على  واأن  الأخ����رى, 
امل�سوؤولية كاملة كونها هي من تدير احلكومة ولها 
ممثلون يف الربملان والوزارات وعليها التقليل من 
املهاترات الإعالمية وعدم جّر البالد اإىل الفنت 

الطائفية ".
من جهته اأكد نائب رئي�س جمل�س �سيو الع�سائر 
الأليمة  النخيب  "حادثة  ب���اأّن  بلد,  ق�ساء  يف 
و�سل�سلة التفجريات هي جرائم ب�سعة مرفو�سة 
يف  ونطالب  العراقي",  ال�سعب  اأبناء  قبل  من 
واملحلية  امل��رك��زي��ة  احلكومتني  نف�سه  ال��وق��ت 
مبحافظة الأنبار الك�سف عن املجرمني واإنزال 

اأق�سى العقوبات بحقهم".
وتابع ال�سيخ )عبد الأمري البياتي( باأن "ال�سا�سة 
العراقيني هم من �سبب هذه امل�ساكل يف البلد, 
بع�سهم  م��ع  العراقيني  امل�سوؤولني  ات��ف��اق  واّن 
البلد  ه��ذا  يف  الأب���ري���اء  دم���اء  حقن  باإمكانه 

اجلريح ".
وك�سف البياتي بان " جمل�س �سيو ع�سائر �سالح 
للحكومة  اللهجة  �سديد  بيانا  �سيقدم  الدين 
اتاه  احلا�سل  اإهمالها  عن  للكّف  املركزية 
ال�سعب العراقي, مو�سحا: ان البيان ي�ستنكر فيه 
اجلرميتني اللتني ح�سلتا يف النخيب وبعدها يف 
كربالء و�سنطالب احلكومة املحلية ببيان �سديد 
ال�سعب  ابناء  اللهجة لالإهمال احلكومي اتاه 

العراقي "
ال�سيخ )علي احلاوي الطائي( احد اع�ساء الوفد 
الزائر  قال " ان وقوفنا يف هذا املكان امل�سرف 
للتاأكيد  ه��و  ال�سالم  عليه  احل�سني  ح��رم  م��ن 
الفنت  لإبطال  ال�سادقة  العراقية  نوايانا  على 
الطائفية التي يراد لها ان تنت�سر بعموم البالد, 
لكن ابناء العراق بع�سائره ووجهائه ومثقفيه قد 
اثبتوا نبذهم للطائفية وال�سراعات ال�سيا�سية 

ومت�سكهم باللحمة الوطنية ال�سيلة " .

  ملية �الإمام �لكا  أق�صام جديدة� �صتحد�� ل�صيعي يبح� لوق�  
اطلع مدير عام دائرة العالقات والإعالم الإ�سالمي يف ديوان الوقف ال�سيعي 
عمار املو�سوي على �سري المتحانات النهائية التي تري يف كلية الإمام الكاظم 
ال�سالم(  )ع��ل��ي��ه 

التابعة للديوان .
م�سدر  واأو����س���ح 
بالديوان  اإعالمي 
التقى  املو�سوي  ان 
خالل زيارته ملبنى 
بعميدها  ال��ك��ل��ي��ة 
ر�سيد  ال���دك���ت���ور 

ال�سبل  ناق�سا  اجلانبان  ان  مو�سحًا  التدري�سي  الكادر  اىل  اإ�سافة  احلمريي 
الكفيلة بتطوير الخت�سا�سات العلمية يف الكلية من خالل ا�ستحداث اأق�سام 

وتخ�سي�سات جديدة.
املبنى  اىل  الكلية  نقل  مو�سوع  اىل  تطرقا  واحلمريي  املو�سوي  اأن  واأ�ساف   
اجلديد الذي لزال العمل فيه م�ستمر حيث و�سل اىل مراحل متقدمة موؤكدين 
ان اأفاقًا جديدة �ستفتتح من خالل النتقال للمبنى اجلديد ملا يحتويه من مرافق 

علمية متكاملة �ست�سكل اإ�سافة كبرية للحركة التعليمية يف البالد .
يذكر اأن كلية الإمام الكاظم حتوي على اآلف الطلبة وت�سم العديد من الأق�سام 
وهي يف طور حتولها اىل جامعة خ�سو�سًا بعد انتقالها للمبنى اجلديد يف حي 

اأور .
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   �لعتبة �لكامية 
 ملقد�صة ت�صار�

 مهرجا �ل�صفري 
�لقا �الأول  

من اأجل اإظهار الوجه احل�ساري والفكري والثقايف النا�سع لرتاث اأئمة 
اأهل البيت)عليهم ال�سالم( وت�سجيعًا لكل فنون الإبداع, اأقامت اأمانة 
م�سجد الكوفة واملزارات امللحقة به مهرجان ال�سفري الثقايف الأول على 
اأروقة م�سجد الكوفة املعظم وللفرتة من 5� 10 �سوال1432ه� واملوافق4�9 
اأيلول 2011م و�سم معر�سًا للخط العربي والزخرفة الإ�سالمية وال�سور 
الفوتوغرافية, وافتتح املعر�س الأ�ستاذ)عدنان الزريف( حمافظ النجف 

الأ�سرف.
وجاءت م�ساركة وفد العتبة الكاظمية املقد�سة يف هذا املهرجان لتوؤكد على 
اأهمية التوا�سل ومواكبة التطور الفكري والفني والإبداعي الذي ت�سهده 
العتبات واملزارات املقد�سة والتوا�سل مع كافة الفعاليات والن�ساطات التي 

ت�سب يف اإحياء معامل مدر�سة اأهل البيت)عليهم ال�سالم(.
حيث كان للوفد امل�سارك ح�سور مميز يف هذا املهرجان و الذي �سم 
نخبة من منت�سبي ق�سم الثقافة والإعالم وق�سم العالقات و�سعبة النق�س 

والزخرفة التابعة لق�سم ال�سوؤون اخلدمية و�سعبة ال�سوؤون الفكرية.
 و �سهد جناح العتبة الكاظمية املقد�سة توافد العديد من ال�سخ�سيات 
الدينية والثقافية والعلمية وممثلي عدد من مكاتب املرجعية ال�سريفة 
حيث ابدوا اإعجابهم ال�سديد باملعرو�سات من خالل ما دونوه من عبارات 

الثناء والتقدير ملا مل�سوه من ترحيب وح�سن التنظيم .
وت�سمن املعر�س لوحات فنية احتوت على كلمات نق�ست حروفها ب�سكل 
فني يف غاية الإبداع واجلمال امتزج فيها الإميان بالفن والأ�سالة والتي 
تنم عن عظم وحب الأئمة الأطهار)عليهم ال�سالم( واإ�سافة لالإ�سدارات 
الإعالمية والثقافية و ال�سور الفوتوغرافية التي اأظهرت املعامل التاريخية 
واحل�سارية امل�سرفة لل�سحن الكاظمي ال�سريف واملرقدين الطاهرين 
اأروع ال�سور التي تليق  لالإمامني اجلوادين)عليهما ال�سالم(, عك�ست 
بعراقة  هذه البقعة الطاهرة  وقدا�ستها واملكانة املرموقة التي حتظى 

بها يف قلوب املوؤمنني ..

اكمل ق�سم ال�سوؤون القانونية يف العتبة العلوية املقد�سة الإجراءات القانونية 
اخلا�سة  الأرا���س��ي  با�ستمالك  اخلا�سة  جميعها  الق�سائية  والأح��ك��ام 

مب�سروع تو�سعة ال�سحن. 
وقال احلقوقي قي�سر �ساحب كيكو رئي�س ق�سم ال�سوؤون القانونية يف العتبة 
العلوية املقد�سة: مت ا�ستمالك هذه الأرا�سي ونقل ملكيتها اإىل وقفيات 
العتبة العلوية املقد�سة -مرقد اأمري املوؤمنني ح�سرًا- ب�سندات موثقة يف 
دائرة الت�سجيل العقاري, اإذ كانت هذه الأرا�سي مثقلة بحقوق امل�ساطحة, 
لأ�سحاب هذه  وكان  �ستة ع�سر فندقًا.  �سابق  اأن�سئ عليها يف وقت  وقد 
الفنادق عقود قانونية مع مديرية بلدية النجف البلديات ملدة بلغت )25 
�سنة(, تبداأ من العام 2000م و2001م وتنتهي يف العام 2026م و2027م. 
بداءة  ا�ستملكت عن طريق حمكمة  تلك احلقوق  اأن جميع  كيكو:  واأك��د 
النجف ا�ستنادًا اإىل قانون ال�ستمالك رقم )12( ل�سنة 1981 واآخرها يف 
حزيران 2011 واأكت�سبت الدرجة القطعية ومت ت�سديد اللتزامات املالية 
املتعلقة بها كافة. وقد رفعت احلجوزات عن اأ�سل العقار واملثبتة يف دائرة 

العلوية املقد�سة  العتبة  باإ�سم  واأ�سبحت متام الأر�س  العقاري  الت�سجيل 
وخالية من كل التزامات.

ومن اجلدير ذكره اأن هذا القرار يعطي ال�سالحية لإدارة العتبة العلوية 
املقد�سة لل�سروع بتنفيذ م�سروع تو�سعة ال�سحن احليدري ال�سريف املقرر 
املبا�سرة به يف الأ�سهر القليلة القادمة بعد توقيع مذكرة التفاهم اخلا�سة 

بتنفيذ امل�سروع مع موؤ�س�سة الكوثر لعمار العتبات املقد�سة.

  ا�صة بتو�صعة �ل�صحن �لعلوي �ل�صري� صي�الأر� ية ال�صتمولقا� �تهاء �الإجر�ء�  
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   م�صارة فاعلة لوفد 
�لعتبة �لكامية �ملقد�صة 

 �فتتا موقع بقيع 
�لغرقد �اللكوين 

للنهو�س بالواقع العلمي والثقايف لفكر 
ال�سالم(  البيت)عليهم  اأه��ل  ونهج 
وم���ن اأج����ل اإظ���ه���ار ه���ذا امل��خ��زون 
ومظلومية  �سوت  واإي�����س��ال  امل��ع��ريف 
عرب  ال�سالم(  البقيع)عليهم  اأئمة 
الأفاق وتزامنًا لذكرى فاجعة احلزن 
والأ�سى لهدم قبور اأئمة البقيع)عليهم 
العامة  الأم��ان��ة  افتتحت  ال�����س��الم(, 
رحاب  يف  املقد�سة  العبا�سية  للعتبة 

ومبباركة  ال�����س��ري��ف  العبا�سي  ال�سحن 
ال�سايف( ال�سيد)اأحمد  �سماحة  اأمينها 

اللكرتوين  الغرقد  بقيع  موقع  ع��زه,  دام 
وباللغات العربية والجنليزية والفار�سية.

وكان لوفد العتبة الكاظمية املقد�سة ح�سور 
وتر�سيخ  التوا�سل  باأهمية  اإمي��ان��ًا  متميز 
روح الأخوة والعقيدة املقد�سة الذي يجتمع 
الأطهار)عليهم  األئمة  خدمة  ظلها  حتت 
ال��وف��د نخبة من  ال�����س��الم(, ح��ي��ث ���س��ّم 
وق�سم  والإع����الم  الثقافة  ق�سم  منت�سبي 
كما  الن��رتن��ت,  و�سعبة  العامة  العالقات 

�ساركت يف افتتاح هذا الجناز املهم وفود 
واحل�سينية  العلوية  املقد�سة  العتبات  مثلت 
العلمية  ال��ك��وادر  اإىل  اإ�سافة  والع�سكرية, 
والأكادميية واأ�ساتذة اجلامعات واملوؤ�س�سات 
الف�سائية  والقنوات  والإعالمية  الثقافية 

التي غطت هذا احلدث الإعالمي.    
العبا�سية  للعتبة  العام  الأمني  لل�سيد  وكان 
كلمة  ال�����س��ايف(  )اأح��م��د  ال�سيد  املقد�سة 
فيها:  ج���اء  امل��ب��ارك��ة  امل��ن��ا���س��ب��ة  ه���ذه  يف 
اإظهار  يف  �سخمة  م�سوؤولية  الإع��الم  على 
وامل�سوؤولية  النا�سع,  وجهها  يف  احلقيقة 
الغبار عن  اإظ��ه��ار احل��ق ورف��ع  الأك���رب يف 

ال�سالم(  البيت)عليهم  اأه��ل  وفكر  ت��راث 
بقدر  رتو�س  اأو  تلميع  اإىل  يحتاج  ل  ال��ذي 
واخلط  النهج  ه��ذا  اإظ��ه��ار  اإىل  يحتاج  ما 

املحمدي الأ�سيل.
من  جاءت  الفكرة  هذه  انبثاق  اإن  واأ�ساف 
اأئمتنا  ات���اه  بامل�سوؤولية  ال�سعور  خ��الل 
يف  والتوا�سل  ال�سالم(,  الأطهار)عليهم 
�سبكات  يف  والتقني  العلمي  التطور  مواكبة 
اليوم موقع  الإعالم اللكرتوين وهي حتتل 
ال�����س��دارة ب��ني و���س��ائ��ل الإع����الم احلديث 
ال��ب��داي��ة وي��ن��ت��ظ��رن��ا الكثري  ف��ك��ان��ت ه���ذه 

الكثري.

ال�سرف  النجف  حمافظة  اإع��م��ار  هيئة  نفذت 
باإن�ساء  ال�سهلة  م�سجد  وتاأهيل  لتطوير  حملة 
�سحن جديد مب�ساحة 12 الف مرت مربع بجوار 
للم�سجد  اجلنوبي  ال�سياج  بني  املقد�س  امل�سجد 
وال�سارع الرئي�سي املمتد اأمام مدخل امل�سجد من 

اجلهة اجلنوبية .
حمافظة  با�سم  الر�سمي  املتحدث  ذل��ك  ذك��ر 
امل�سروع  احيل  وق���ال:  ال�ساحلي  زي��اد  النجف 
للتنفيذ اإىل �سركتي دار ال�سّراء والغرمي للمقاولت 
حوايل  اجلديد  امل�سجد  م�ساحة  وتبلغ  العامة, 
12000 م2 وامل�سقفات منها تبلغ م�ساحتها 8000 
من  مفتوحة  ف�ساءات  عن  عبارة  والباقي  م2 

ال�سحن فيها اأحوا�س عبارة عن نافورات ماء, 
قباب  عن  عبارة  الو�سطى  امل�سقفات  من  وجزء 
بقطر 4م عددها )33قبة ( مغلقة من اخلارج 
ال�سقوف  مع  الداخل  ومن  الكربالئي  بالكا�سي 
املحيطة بها مغلفة بالنق�س القا�ساين الإ�سالمي 
اجلميل حماط بالرواق اخلارجي ملحيط امل�سجد 
مع  املرمر  من  كاملة  ال�سحن  اأر�سية  وتغطي   ,
تغليف اجلدران من الداخل واخلارج بالطابوق 
اجلاف قيم ذو الطراز ال�سالمي . وتابع قائال 
: يحتوي امل�سجد من الداخل على م�سجد �سغري 
موجود حاليا هو م�سجد ال�سحابي اجلليل زيد 
قبل  من  موؤخرا  ترميمه  مت  وال��ذي  �سوحان  بن 

,كما  ال�سرف  النجف  ال�سيعي يف  الوقف  دائرة 
متكامل  �سحيات  جممع  على  ال�سحن  ويحتوي 
خلدمة الزائرين وقاعات للمخطوطات واملطالعة 
امل�سروع منظومات  ويت�سمن   , واملخزن  واملكتبة 
ال�سوت  ومكربات  املراقبة  لكامريات  متكاملة 
والتح�س�س �سد احلرائق , ويزّود امل�سروع مبحولة 
مع  اأي(  يف  كي   1000 �سعة  )كيو�سك  كهرباء 
ملحقاتها اإ�سافة اىل تهيز وربط امل�سجد مبولدة 
كهربائية ذات �سعة 1000 كي يف اأي مع لوحات 
امل�سجد  ويتميز   , املتكاملة  الكهربائية  التوزيع 
للدخول  اح��ده��ا  رئي�سية  اأب���واب  ث��الث  ب��وج��ود 

والثاين للخروج والثالث خلدمات امل�سجد( 

  �ملباصرة بتو�صعة م�صجد �ل�صهلة �ملعّظم ب  �ل م مربع  
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   �إمال مد �جل�صور �حلديدية 
و�ص يال �لقباب  �جلهة 
�ل�صرقية من �ل�صحن  �لعبا�صي 

   ل�صري�

 hipro( ل�سركة  التابعة  والهند�سية  الفنية  ال��ك��وادر  اأن��ه��ت 
حرم  تو�سعة  م�سروع  يف  العاملة  املاليزية   )technologies
كافة  ال�سريف  بت�سقيف �سحنه  ال�سالم  عليه  العبا�س  الف�سل  اأبي 
العمليات اخلا�سة برفع ومد جميع اجل�سور ون�سب هياكل القباب 

وملحقاتها احلديدية يف اجلهة ال�سرقية للعتبة املقد�سة.
 هذا ما حتدث به رئي�س ق�سم امل�ساريع الهند�سية يف العتبة العبا�سية 
�سياء  املهند�س  امل�سروع  تنفيذ  على  امل�سرفة  اجلهة  وهو  املقد�سة 
جميد ال�سائغ ,واأ�ساف" مت رفع ومد )14( ج�سر حديدي مع كافة 
 sandwich( ملحقاتها من اجل�سور ال�ساندة و احلاملة ملقاطع
panel( وبواقع ج�سرين لكل هيكل قبة ون�سب )2( من هياكل 
ال�سمايل  الركن  يف  واح��دة   )big-Dome( الكبرية  القباب 
ال�سحن  م��ن  ال�سرقي  اجلنوبي  ال��رك��ن  يف  والأخ����رى  ال�سرقي 
ال�سريف وقد ن�سبت بني هاتني القبتني الكبريتني )5(من هياكل 
القباب ال�سغرية )Small-Dome( ويف املنطقة املح�سورة 

بني بابي العلقمي و الإمام علي )عليه ال�سالم( ." 
وبنّي ال�سائغ " اإن هذا اجلزء يبلغ طوله 89مرت,وبعدها �سيتنقل 
العمل اىل اجلهة اجلنوبية )جهة القبلة(وهي املنطقة املح�سورة 
مرورًا  ال�سالم(  )عليهما  احل�سن  والإم��ام  علي  الإم��ام  بابي  بني 
طولها  يبلغ  و  املباركة  للرو�سة  الرئي�سية  اجلهة  وهو  القبلة  بباب 

725 مرتًا." 
ت�سرف  مت�سل  �سياق  ويف 
-21 بتاريخ  هند�سي  وفد 

مرقد  ب��زي��ارة   ,2011-9
عليه  العبا�س  الف�سل  اأب��ي 
ميدانيًا  والط��الع  ال�سالم 
ع���ل���ى م�����راح�����ل ال��ع��م��ل 
تو�سعة  مب�سروع  اجل��اري��ة 
بت�سقيف  ال�سريف  حرمه 

�سحنه.
�سياء  املهند�س  ذلك  ذكر 
جميد ال�سائغ والذي رافق 
الوفد خالل تواله, مبينا 

خمتلفة  تخ�س�سات  يف  املهند�سني  من  عدد  مكون  الوفد  " اأن 
هذا  يف  امل�ستخدمة  التقنيات  من  وال�ستفادة  الإف���ادة  لغر�س 

امل�سروع والتي تعد من اأحدث الطرق امل�ستخدمة يف البالد". 
 " قائال  املهيدي  ريا�س  الدكتور  الزائر  الوفد  من  حتدث  وقد 
التقنيات  على  واطالعنا  للم�سروع  بها  قمنا  التي  الزيارة  خالل 
الفنية العالية التي ت�ستخدم حاليًا يف تقوية املن�ساآت اخلر�سانية 
واحلديدية, وكذلك ا�ستخدام اللياف الكاربونية يف هذه العمليات, 
الإن�سائية  الهند�سة  علم  يف  احلديثة  التكنلوجيات  من  تعد  والتي 
الأثرية  الأماكن  يف  وخ�سو�سا  العراق  يف  مرة  لأول  وامل�ستخدمة 

التاريخية لغر�س تدعيمها ".
امل�سوؤولني عن  العراقيني  املهند�سني  بان  �سعيد جدًا  "اأنا  واأ�ساف 
هذه  ا�ستخدموا  قد  املقد�سة  العبا�سية  العتبة  يف  الإعمار  عمليات 
فوائد هند�سية  لها  والتي  املجال,  التقنيات احلديثة جدًا يف هذا 
�سهلة  وتثبيتها  تركيبها  عملية  واأن  وزنها  خفة  اإىل  اإ�سافة  كثرية 

وهي تقنية عالية اجلودة وفعالة جدًا".
وفيما يخ�س الهياكل احلديدية امل�ستخدمة بعمليات الت�سقيف بني 
الدكتور ريا�س " اأن هذه الهياكل مت �سنعتها وتركيبها بكفاءة عالية 
جدًا واحلديد امل�ستخدم )احلديد املغلون ( هو من النوعيات عاليه 
اجلودة وحديثة العهد وقد مت ت�سنيعه بطريقة حديثة مما جعله 
تقنية  الرطوبة واحلرارة وهذه  للعوامل اجلوية مثل  اأكرث مقاومة 

اأخرى ت�ساف اىل التقنيات التي ا�ستخدمت يف هذا امل�سروع".
تو�سعة  " اأن م�سروع  املو�سوي  الدكتور مو�سى  الأ�ستاذ  كما حتّدث 
احلرم بت�سقيف ال�سحن العتبة العبا�سية املقد�سة هو من امل�ساريع 
على  ويحافظ  للزائرين  كبرية  فائدة  من  ي�سفية  ملا  ج��دًا  املهمة 
امل��ع��م��اري لهذه  ال���رتاث 
امل��ق��د���س��ة حيث  ال��ع��ت��ب��ة 
بالإمكان ان يرى الزائر 
ال�سحن  داخ������ل  م����ن 
والقبة  املنائر  ال�سريف 
ال�����س��ري��ف��ة مل���رق���د اأب���ي 
)عليه  العبا�س  الف�سل 
اأن  ك���م���ا  ال���������س����الم(, 
امل�ستخدمة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
حديثة  امل�سروع  هذا  يف 
وجديدة بالن�سبة للعراق 

و للعامل اي�سًا. "
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• يعّدها ويحررها : �سباح الطالقاين

تطّرَق ممثل املرجعية الدينية العليا �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي 
خطيب واإم��ام اجلمعة يف كربالء املقد�سة يف خطبته الثانية من �سالة 
اجلمعة التي اأقيمت يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف يف 25 رم�سان املبارك 
1432ه� املوافق 2011/8/26,  اإىل ت�سارب املواقف بني الكتل ال�سيا�سية 
تاه الق�سايا امل�سريية قائاًل" ميّر العراق يف الوقت احلا�سر باأو�ساع 
�سعبة وموؤملة يف نف�س الوقت مع بع�س دول اجلوار... واملهم يف هذه امل�ساألة 
عدم وجود موقف موحد للم�سوؤولني العراقيني تاه هذه الق�سايا, فهناك 
البع�س  العراقيون..  امل�سوؤولون  يطلقها  التي  الت�سريحات  يف  ت�سارب 
يتناق�س  اآخر  لي�سرح مبوقف  اآخر  م�سوؤول  وياأتي  ي�سّرح مبوقف معني 
اإىل  ذلك  اأّدى  فقد  وبالنتيجة  الآخ��ر..  امل�سوؤول  ت�سريح  مع  ويت�سارب 

�سعف املوقف الوطني, واإظهار العراق مبظهر البلد ال�سعيف". 
واأ�ساف" لقد ا�ستغّلت بع�س دول اجلوار هذا ال�سعف, واأّدى ذلك اإىل 
اإىل  ما�سة  بحاجة  نحن  بها,  والإ�سرار  العراقية  امل�سالح  على  التجاوز 
تن�سيق املواقف, وتطابق وجهات النظر, وتكوين روؤية موّحدة تاه هذه 
الق�سايا امل�سريية من قبل اجلهات امل�سوؤولة واملعنية يف الدولة العراقية, 
وحينئذ �سيكون العراق بلدا مهيبا عند الآخرين بحيث ل يتجاوزون على 

م�ساحله ول يلحقون ال�سرر بها".
وا�ستطرد �سماحته بالقول" من الأمور ال�سرورية للحفاظ على م�سالح 
لكل م�سوؤول يف  يكون  اأن   بها بالإ�سرار  ال�سماح لالآخرين  البلد, وعدم 
الواجب كم�سوؤول وطني, فقد  الذي ميليه عليه  املوقف  العراقية  الدولة 
للدفاع عن حقوقهم وم�ساحلهم ودفع  ال�سعب  واأبناء  ائتمنه املواطنون 

ال�سرر عنهم". 
وتابع" يفرت�س يف كل م�سوؤول قبل اأن يعلن عن موقف معني ويتبناه اأن 
يجّرد نف�سه - خ�سو�سًا يف مثل هذه الق�سايا امل�سريية واحل�سا�سة- عن 
للوطن ككل, وللدولة  اأ�سيق من دائ��رة النتماء  انتماء �سمن دائ��رة  اأي 
العراقية كدولة راعية مل�سالح العراقيني جميعًا.. وعليه اأي�سًا اأن يجّرد 
نف�سه عن الأهواء وامل�سالح ال�سيا�سية ال�سيقة واأن تكون روؤيته ومتبنياته 

ومواقفه نابعة مما متليه امل�سالح العليا للعراق..". 

حتّدَث �سماحة ال�سيد احمد ال�سايف معتمد املرجعية العليا يف النجف ال�سرف 
يف خطبة اجلمعة الثانية التي األقاها يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف بتاريخ 
2011/9/2 املوافق 3/�سوال /1432ه�, عن اأمر حيوي يتعلق بالواقع الزراعي 
والأمن الغذائي قائاًل" تعلمون اأن العراق من البلدان الغنية باأ�سل تكوينه �سواء 
بالرثوات املائية اأو يف ثرواته املخزونة حتت الأر�س, وهناك ا�سطالح متداول 
ي�سمى الأمن الغذائي ومعناه اأن الدولة ت�سعى لأن حت�سل على منتوجات غذائية 
داخل البلد وحتقق الكتفاء الذاتي ومن ثم تبداأ بت�سدير الفائ�س عن احلاجة, 
واإذا بقيت عاجزة عن بلوغ هذا الكتفاء الذاتي فاإنها ت�سبح رهينة بيد دول 
ر هذه الحتياجات اإل مقابل مكا�سب �سيا�سية او تنازلت ت�سّر  اأخرى قد ل توفِّ

كثريا بامل�سالح العليا للبلد".
واأ�ساف" من هنا نوؤكد على �سرورة و�سع درا�سة اإ�سرتاتيجية م�ستفي�سة جلعل 
بلدنا يحقق الكتفاء الذاتي على الأقل للمنتجات القابلة للزراعة يف اأرا�سينا". 
منوهًا اإىل م�ساكل الري بالقول" ل زلنا نالحظ اأن ال�سيا�سية املائية للبلد غري 
وا�سحة, وبني فرتة واأخرى ي�سكو  املزارعون والفالحون من �سحة املياه, فهل 
هناك �سبب معقول؟ اأم هو تقاع�س من قبل امل�سوؤولني؟ اأم هناك غفلة عن 
خطورة هذا الأمر؟ بالنتيجة البلد الآن مييل اإىل هاوية  الت�سّحر اأكرث منه اإىل   

ا�ستعمال الأرا�سي ال�ساحلة للزراعة وا�ستغاللها من اأجل خري البالد". 
�ستكون  فان عواقبه  الغذائي  الأم��ن  ما حدث خلل يف  �سماحته" واإذا  وتابع 
وخيمة, لأن هناك بلدانا تتاحها املجاعات تعل �سيادتها و�سيا�ساتها رهنًا 
بيد الدول القوية اقت�ساديا, وتظل مدينة لع�سرات ال�سنني للبنوك الدولية, 

وهذا يحد كثريا من تطورها وتقدمها اإىل اأمام". 
وختم �سماحته بالقول" نحن بلد زراعي ومقومات الري موجودة لدينا وعندنا 
ثروات كبرية لكننا نحتاج اإىل ا�ستغاللها بال�سورة احل�سنة التي حتقق الرفاهية 
والكتفاء.. نعم هناك بع�س اخلطط والجنازات يف القطاع الزراعي لكنها 
جمرد خطوات خجولة ل تخدم كثريًا يف هذا املجال ول تغطي ن�سبة وا�سحة 
من احلاجة الفعلية, وعليه فال بد اأن تكون هناك جهود حقيقية للنهو�س بالبلد 

واإرجاعه اإىل ُم�سمى ار�س ال�سواد التي كان ُينعت بها عراقنا قدميًا". 



تطّرَق ممثل املرجعية الدينية العليا �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي 

ت�صارب �ملو�ق ا �لق�صايا �مل�صريية 
يظهر �لعر�ق صعيفا �أمام �الآرين

حتّدَث �سماحة ال�سيد احمد ال�سايف معتمد املرجعية العليا يف النجف ال�سرف 
يف خطبة اجلمعة الثانية التي األقاها يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف بتاريخ 

يج �ل�صعي لتح�ص �لو�قع �لر�عي 
وقيق �الأمن �لغذ�ي للبد

خطيب واإم��ام اجلمعة يف كربالء املقد�سة يف خطبته الثانية من �سالة 
اجلمعة التي اأقيمت يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف يف 

1432ه� املوافق 
تاه الق�سايا امل�سريية قائاًل

�سعبة وموؤملة يف نف�س الوقت مع بع�س دول اجلوار... واملهم يف هذه امل�ساألة 
عدم وجود موقف موحد للم�سوؤولني العراقيني تاه هذه الق�سايا, فهناك 
البع�س  العراقيون..  امل�سوؤولون  يطلقها  التي  الت�سريحات  يف  ت�سارب 
يتناق�س  اآخر  لي�سرح مبوقف  اآخر  م�سوؤول  وياأتي  ي�سّرح مبوقف معني 
اإىل  ذلك  اأّدى  فقد  وبالنتيجة  الآخ��ر..  امل�سوؤول  ت�سريح  مع  ويت�سارب 

�سعف املوقف الوطني, واإظهار العراق مبظهر البلد ال�سعيف
واأ�ساف

اإىل  ما�سة  بحاجة  نحن  بها,  والإ�سرار  العراقية  امل�سالح  على  التجاوز 
تن�سيق املواقف, وتطابق وجهات النظر, وتكوين روؤية موّحدة تاه هذه 
الق�سايا امل�سريية من قبل اجلهات امل�سوؤولة واملعنية يف الدولة العراقية, 
وحينئذ �سيكون العراق بلدا مهيبا عند الآخرين بحيث ل يتجاوزون على 

م�ساحله ول يلحقون ال�سرر بها
وا�ستطرد �سماحته بالقول

لكل م�سوؤول يف  يكون  اأن   بها بالإ�سرار  ال�سماح لالآخرين  البلد, وعدم 
الواجب كم�سوؤول وطني, فقد  الذي ميليه عليه  املوقف  العراقية  الدولة 
للدفاع عن حقوقهم وم�ساحلهم ودفع  ال�سعب  واأبناء  ائتمنه املواطنون 

ال�سرر عنهم
وتابع" 

يجّرد نف�سه - خ�سو�سًا يف مثل هذه الق�سايا امل�سريية واحل�سا�سة- عن 
وتابع

يجّرد نف�سه - خ�سو�سًا يف مثل هذه الق�سايا امل�سريية واحل�سا�سة- عن 
وتابع

للوطن ككل, وللدولة  اأ�سيق من دائ��رة النتماء  انتماء �سمن دائ��رة  اأي 
العراقية كدولة راعية مل�سالح العراقيني جميعًا.. وعليه اأي�سًا اأن يجّرد 
للوطن ككل, وللدولة  اأ�سيق من دائ��رة النتماء  انتماء �سمن دائ��رة  اأي 
العراقية كدولة راعية مل�سالح العراقيني جميعًا.. وعليه اأي�سًا اأن يجّرد 
للوطن ككل, وللدولة  اأ�سيق من دائ��رة النتماء  انتماء �سمن دائ��رة  اأي 

نف�سه عن الأهواء وامل�سالح ال�سيا�سية ال�سيقة واأن تكون روؤيته ومتبنياته 
ومواقفه نابعة مما متليه امل�سالح العليا للعراق..

تطّرَق ممثل املرجعية الدينية العليا �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي 

ت�صارب �ملو�ق ا �لق�صايا �مل�صريية 
يظهر �لعر�ق صعيفا �أمام �الآرين

يف خطبة اجلمعة الثانية التي األقاها يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف بتاريخ 
2011/9/2

والأمن الغذائي قائاًل
بالرثوات املائية اأو يف ثرواته املخزونة حتت الأر�س, وهناك ا�سطالح متداول 
ي�سمى الأمن الغذائي ومعناه اأن الدولة ت�سعى لأن حت�سل على منتوجات غذائية 
داخل البلد وحتقق الكتفاء الذاتي ومن ثم تبداأ بت�سدير الفائ�س عن احلاجة, 
واإذا بقيت عاجزة عن بلوغ هذا الكتفاء الذاتي فاإنها ت�سبح رهينة بيد دول 
ر هذه الحتياجات اإل مقابل مكا�سب �سيا�سية او تنازلت ت�سّر  اأخرى قد ل توفِّ
واإذا بقيت عاجزة عن بلوغ هذا الكتفاء الذاتي فاإنها ت�سبح رهينة بيد دول 
ر هذه الحتياجات اإل مقابل مكا�سب �سيا�سية او تنازلت ت�سّر  اأخرى قد ل توفِّ
واإذا بقيت عاجزة عن بلوغ هذا الكتفاء الذاتي فاإنها ت�سبح رهينة بيد دول 

كثريا بامل�سالح العليا للبلد
واأ�ساف

بلدنا يحقق الكتفاء الذاتي على الأقل للمنتجات القابلة للزراعة يف اأرا�سينا
منوهًا اإىل م�ساكل الري بالقول

بلدنا يحقق الكتفاء الذاتي على الأقل للمنتجات القابلة للزراعة يف اأرا�سينا
منوهًا اإىل م�ساكل الري بالقول

بلدنا يحقق الكتفاء الذاتي على الأقل للمنتجات القابلة للزراعة يف اأرا�سينا

وا�سحة, وبني فرتة واأخرى ي�سكو  املزارعون والفالحون من �سحة املياه, فهل 
هناك �سبب معقول؟ اأم هو تقاع�س من قبل امل�سوؤولني؟ اأم هناك غفلة عن 
خطورة هذا الأمر؟ بالنتيجة البلد الآن مييل اإىل هاوية  الت�سّحر اأكرث منه اإىل   

ا�ستعمال الأرا�سي ال�ساحلة للزراعة وا�ستغاللها من اأجل خري البالد
�سماحته وتابع 

وخيمة, لأن هناك بلدانا تتاحها املجاعات تعل �سيادتها و�سيا�ساتها رهنًا 
�سماحته وتابع 

وخيمة, لأن هناك بلدانا تتاحها املجاعات تعل �سيادتها و�سيا�ساتها رهنًا 
�سماحته وتابع 

بيد الدول القوية اقت�ساديا, وتظل مدينة لع�سرات ال�سنني للبنوك الدولية, 
وهذا يحد كثريا من تطورها وتقدمها اإىل اأمام

وختم �سماحته بالقول
ثروات كبرية لكننا نحتاج اإىل ا�ستغاللها بال�سورة احل�سنة التي حتقق الرفاهية 
والكتفاء.. نعم هناك بع�س اخلطط والجنازات يف القطاع الزراعي لكنها 
جمرد خطوات خجولة ل تخدم كثريًا يف هذا املجال ول تغطي ن�سبة وا�سحة 
والكتفاء.. نعم هناك بع�س اخلطط والجنازات يف القطاع الزراعي لكنها 
جمرد خطوات خجولة ل تخدم كثريًا يف هذا املجال ول تغطي ن�سبة وا�سحة 
والكتفاء.. نعم هناك بع�س اخلطط والجنازات يف القطاع الزراعي لكنها 

من احلاجة الفعلية, وعليه فال بد اأن تكون هناك جهود حقيقية للنهو�س بالبلد 
واإرجاعه اإىل ُم�سمى ار�س ال�سواد التي كان ُينعت بها عراقنا قدميًا

حتّدَث �سماحة ال�سيد احمد ال�سايف معتمد املرجعية العليا يف النجف ال�سرف 
يف خطبة اجلمعة الثانية التي األقاها يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف بتاريخ 

يج �ل�صعي لتح�ص �لو�قع �لر�عي 
وقيق �الأمن �لغذ�ي للبد

 حن بحاجة ما�صة �إىل تن�صيق �ملو�ق
وتطابق وجها �لنظر 

 حن بحاجة ما�صة �إىل تن�صيق �ملو�ق حن بحاجة ما�صة �إىل تن�صيق �ملو�ق
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قال �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي يف خطبة اجلمعة الثانية التي اأقيمت يف 
ال�سحن احل�سيني ال�سريف يوم 10/�سوال/1432ه� املوافق 2011/9/9م" من 
ال�سروري جدًا اإحكام ال�سياغة القانونية ملواد قانون العفو املزمع اإ�سداره من قبل 
جمل�س النواب قريبًا, وب�سكل وا�سح ل لب�س فيه بحيث ل ي�سمح بح�سول ثغرات 
توؤدي اإىل خروج الإرهابيني اأو املف�سدين اأو انفالتهم من قب�سة العدالة ويعودون 
مرة اأخرى ملمار�سة اأعمالهم الإجرامية, كما ح�سل يف املرة ال�سابقة حينما كانت 
هناك ثغرات يف القانون اأدت اإىل خروج عدد كبري من الإرهابيني ممن تلّطخت 
اأيديهم بدماء العراقيني وعادوا من جديد ليمار�سوا دورهم الإجرامي, كما اأدت 
تلك الثغرات اإىل اأن يفلت عدد من املف�سدين ومنهم م�سوؤولون كبار )وزراء( ثبت 

عليهم الف�ساد املايل الكبري وقد اأفلتوا من امل�ساءلة واملحا�سبة". 
واأ�ساف �سماحته" �سحيح اإن العفو مطلوب لإعطاء الفر�سة للمجرمني الذين 
كاأفراد  للمجتمع  اإعادتهم  اإىل  �سيوؤدي  عنهم  والعفو  جرائمهم  على  ندموا 
ي�ساهمون يف بناء املجتمع ونفعه, ب�سرط اأن ل يكون هناك حق خا�س لل�سحية, 
فهذا احلق اخلا�س �ساأن اأهل ال�سحايا, واأما جمل�س ال��وزراء وجمل�س النواب 
ف�ساأنهم و�سالحياتهم يف اإطار احلقوق العامة, فاحلق اخلا�س ل يجوز التنازل 
عنه اإل من قبل اأهايل ال�سحايا, وبالتايل لبد اأن يكون قانون العفو العام يف اإطار 

ي�ساهم يف حت�سني الو�سع الأمني وعدم التفريط باحلقوق اخلا�سة لل�سحايا". 
وتابع �سماحته" اأما اإذا كان فيه ثغرات توؤدي اإىل خروج الإرهابيني واملف�سدين 
كما ح�سل يف ال�سابق حيث ا�ستغلت ثغرات قانون العفو العام خالل دورة جمل�س 
النواب ال�سابق بحيث ان هناك ارهابيني خرجوا من ال�سجن وعادوا ليمار�سوا 
دورهم الجرامي كما ان بع�س املف�سدين ومنهم م�سوؤولون كبار ) ووزراء ( ثبت 
يف حقهم الف�ساد الكبري قد متكنوا من النفالت من قب�سة العدالة والقانون 
واملحا�سبة القانونية فان هذه الثغرات لو تكررت �ست�سجع الرهابيني واملف�سدين 
على املزيد من الرهاب والف�ساد لن الرهابي او املف�سد – يف قرارة نف�سه- 
حينما يرتكب اجلرمية ول ي�سعر بوجود رادع له حينما يرى يف كل فرتة من 
الزمن ي�سدر قانون عفو ويخرج ب�سبب ثغرات موجودة فيه فان ذلك �سيوؤدي اىل 
املزيد من الرهاب والف�ساد خ�سو�سًا وان فر�س مثل هوؤلء لالفالت من قب�سة 
العدالة اأ�سبحت كثرية ومنها الهرب من ال�سجن او اعطاء الر�سوة لتغيري م�سار 

اجلرمية". 

وانتقد ممثل املرجعية الدينية العليا يف كربالء املقد�سة �سماحة ال�سيد احمد ال�سايف 
طريقة تعامل ال�سا�سة العراقيني مع عدد من امللفات املتعلقة باإدارة البلد واأهمها امللف 
الأمني, مطالبا اإياهم اأن يخرجوا ويتكلموا ب�سريح العبارات عن الأ�سباب التي اأّدت 
اإىل مقتل عدد من مواطني كربالء املقد�سة الذاهبني لزيارة مرقد ال�سيدة زينب عليها 
ال�سالم يف �سوريا, وَمن يقف وراءها وملاذا متت بهذا التوقيت بالذات!؟ يف اإ�سارة اإىل 

حادثة النخيب الإرهابية التي جّرت موؤخرًا. 
يوم  ال�سريف  احل�سيني  ال�سحن  يف  األقاها  التي  الثانية  خطبته  يف  ال�سايف  وق��ال 
2011/9/16 املوافق 17/�سوال /1432" اأحب اأن اأقف عند هذا احلادث الإرهابي املرّوع 
واأقول منذ �سقوط النظام البائد واىل الآن والدم العراقي غري ُم�سان ول زالت هناك 
جماميع حتاول اأن تتاجر بهذا الدم ملجرد اأن ُيقال لها ح�سنًا �سنعِت! اأو لتقب�س بع�س 
الأموال اأو حلقد دفني من مدار�س فكرية مري�سة ل تعرف اإل منطق القتل والإرهاب 

والتكفري.."
واأ�ساف" لبد اأن تت�سافر اجلهود جميعًا ول ن�ستثني اأحدًا من اجل الوقوف على هذا 
احلادث واأمثاله وعدم التن�سل من امل�سوؤولية.. التي اأ�سبحت ظاهرة متار�سها القيادات 
ال�سيا�سية والأمنية وهي اأن كال منها يحاول اأن يتن�سل من امل�سوؤولية.. فهذا يقول هذه 
املنطقة غري تابعة يل وذاك يقول هذه املنطقة غري تابعة يل! وبالنتيجة هذا ال�سجال من 

الأقوال يفقد احلقيقة.." 
وخاطَب ممثل املرجعية الدينية العليا امل�سوؤولني بقوله" اأخواين الأعزاء يكفينا اأن نتعامل 
فيما بيننا كالأعداء, و يريد احدنا النق�سا�س على �ساحبه! يكفينا اأن ُندفع من قبل 
قوى ماأجورة بحفنة من الأموال من اجل اأن ميّزق بع�سنا بع�سًا! يكفينا اأن تعلو الأ�سوات 
الن�ساز على الأ�سوات املعتدلة, يكفينا اأن يكون الإعالم اإعالما حتري�سيا واإعالما ماأجورا 
يحب القتل وي�ستدر الكالم من الآخرين لكي يظِهر املقابل مبظهر القاتل  الذي ل يحب 
وطنه ! اأنا اأطلب من ال�سمائر احلية املوجودة يف البلد اأن تتحرك ومتار�س دورها الر�سمي 
وغري الر�سمي فما دام الإن�سان له كلمة م�سموعة عليه اأن يتحرك لإطفاء الفنت لأنها تكرب 

ب�سرعة وتريد اأن تعيد العجلة اإىل نقطة ال�سفر". 
ونا�سد ال�سايف امل�سوؤولني بقوله" معا�سر ال�سا�سة ل زلنا نّظن اأن عند بع�سكم �سمائر 
حّية.. هذه الطريقة من تبادل التهامات والرتا�سق الإعالمي غري جمدية.. فال خيار 
اأمامكم اإل اأن تقبلوا الن�سيحة وتعملوا من اأجل درء كل فتنة ممكن اأن حتدث يف البلد".



ر من ثغر�  قاو �لعفو  حذ
وانتقد ممثل املرجعية الدينية العليا يف كربالء املقد�سة �سماحة ال�سيد احمد ال�سايف 

�ل�صا يطال �مل�صوؤول �أ يرجو� 
 يلن� وي�صّرحو� عن �أ�صباب حاد

قال �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي يف خطبة اجلمعة الثانية التي اأقيمت يف 
ال�سحن احل�سيني ال�سريف يوم 

ال�سروري جدًا اإحكام ال�سياغة القانونية ملواد قانون العفو املزمع اإ�سداره من قبل 
ال�سحن احل�سيني ال�سريف يوم 

ال�سروري جدًا اإحكام ال�سياغة القانونية ملواد قانون العفو املزمع اإ�سداره من قبل 
ال�سحن احل�سيني ال�سريف يوم 

جمل�س النواب قريبًا, وب�سكل وا�سح ل لب�س فيه بحيث ل ي�سمح بح�سول ثغرات 
ال�سروري جدًا اإحكام ال�سياغة القانونية ملواد قانون العفو املزمع اإ�سداره من قبل 
جمل�س النواب قريبًا, وب�سكل وا�سح ل لب�س فيه بحيث ل ي�سمح بح�سول ثغرات 
ال�سروري جدًا اإحكام ال�سياغة القانونية ملواد قانون العفو املزمع اإ�سداره من قبل 

توؤدي اإىل خروج الإرهابيني اأو املف�سدين اأو انفالتهم من قب�سة العدالة ويعودون 
مرة اأخرى ملمار�سة اأعمالهم الإجرامية, كما ح�سل يف املرة ال�سابقة حينما كانت 
هناك ثغرات يف القانون اأدت اإىل خروج عدد كبري من الإرهابيني ممن تلّطخت 
مرة اأخرى ملمار�سة اأعمالهم الإجرامية, كما ح�سل يف املرة ال�سابقة حينما كانت 
هناك ثغرات يف القانون اأدت اإىل خروج عدد كبري من الإرهابيني ممن تلّطخت 
مرة اأخرى ملمار�سة اأعمالهم الإجرامية, كما ح�سل يف املرة ال�سابقة حينما كانت 

اأيديهم بدماء العراقيني وعادوا من جديد ليمار�سوا دورهم الإجرامي, كما اأدت 
تلك الثغرات اإىل اأن يفلت عدد من املف�سدين ومنهم م�سوؤولون كبار )وزراء( ثبت 

عليهم الف�ساد املايل الكبري وقد اأفلتوا من امل�ساءلة واملحا�سبة
واأ�ساف �سماحته

كاأفراد  للمجتمع  اإعادتهم  اإىل  �سيوؤدي  عنهم  والعفو  جرائمهم  على  ندموا 
ي�ساهمون يف بناء املجتمع ونفعه, ب�سرط اأن ل يكون هناك حق خا�س لل�سحية, 
فهذا احلق اخلا�س �ساأن اأهل ال�سحايا, واأما جمل�س ال��وزراء وجمل�س النواب 
ف�ساأنهم و�سالحياتهم يف اإطار احلقوق العامة, فاحلق اخلا�س ل يجوز التنازل 
عنه اإل من قبل اأهايل ال�سحايا, وبالتايل لبد اأن يكون قانون العفو العام يف اإطار 

ي�ساهم يف حت�سني الو�سع الأمني وعدم التفريط باحلقوق اخلا�سة لل�سحايا
وتابع �سماحته

كما ح�سل يف ال�سابق حيث ا�ستغلت ثغرات قانون العفو العام خالل دورة جمل�س 
النواب ال�سابق بحيث ان هناك ارهابيني خرجوا من ال�سجن وعادوا ليمار�سوا 
دورهم الجرامي كما ان بع�س املف�سدين ومنهم م�سوؤولون كبار ) ووزراء ( ثبت 
يف حقهم الف�ساد الكبري قد متكنوا من النفالت من قب�سة العدالة والقانون 
واملحا�سبة القانونية فان هذه الثغرات لو تكررت �ست�سجع الرهابيني واملف�سدين 

على املزيد من الرهاب والف�ساد لن الرهابي او املف�سد 
حينما يرتكب اجلرمية ول ي�سعر بوجود رادع له حينما يرى يف كل فرتة من 
الزمن ي�سدر قانون عفو ويخرج ب�سبب ثغرات موجودة فيه فان ذلك �سيوؤدي اىل 
املزيد من الرهاب والف�ساد خ�سو�سًا وان فر�س مثل هوؤلء لالفالت من قب�سة 
الزمن ي�سدر قانون عفو ويخرج ب�سبب ثغرات موجودة فيه فان ذلك �سيوؤدي اىل 
املزيد من الرهاب والف�ساد خ�سو�سًا وان فر�س مثل هوؤلء لالفالت من قب�سة 
الزمن ي�سدر قانون عفو ويخرج ب�سبب ثغرات موجودة فيه فان ذلك �سيوؤدي اىل 

العدالة اأ�سبحت كثرية ومنها الهرب من ال�سجن او اعطاء الر�سوة لتغيري م�سار 
اجلرمية

ر من ثغر�  قاو �لعفو  حذ

طريقة تعامل ال�سا�سة العراقيني مع عدد من امللفات املتعلقة باإدارة البلد واأهمها امللف 
الأمني, مطالبا اإياهم اأن يخرجوا ويتكلموا ب�سريح العبارات عن الأ�سباب التي اأّدت 
اإىل مقتل عدد من مواطني كربالء املقد�سة الذاهبني لزيارة مرقد ال�سيدة زينب عليها 
ال�سالم يف �سوريا, وَمن يقف وراءها وملاذا متت بهذا التوقيت بالذات!؟ يف اإ�سارة اإىل 

حادثة النخيب الإرهابية التي جّرت موؤخرًا. 
ال�سالم يف �سوريا, وَمن يقف وراءها وملاذا متت بهذا التوقيت بالذات!؟ يف اإ�سارة اإىل 

حادثة النخيب الإرهابية التي جّرت موؤخرًا. 
ال�سالم يف �سوريا, وَمن يقف وراءها وملاذا متت بهذا التوقيت بالذات!؟ يف اإ�سارة اإىل 

يوم  ال�سريف  احل�سيني  ال�سحن  يف  األقاها  التي  الثانية  خطبته  يف  ال�سايف  وق��ال 
/9/16

واأقول منذ �سقوط النظام البائد واىل الآن والدم العراقي غري ُم�سان ول زالت هناك 
جماميع حتاول اأن تتاجر بهذا الدم ملجرد اأن ُيقال لها ح�سنًا �سنعِت! اأو لتقب�س بع�س 
واأقول منذ �سقوط النظام البائد واىل الآن والدم العراقي غري ُم�سان ول زالت هناك 
جماميع حتاول اأن تتاجر بهذا الدم ملجرد اأن ُيقال لها ح�سنًا �سنعِت! اأو لتقب�س بع�س 
واأقول منذ �سقوط النظام البائد واىل الآن والدم العراقي غري ُم�سان ول زالت هناك 

الأموال اأو حلقد دفني من مدار�س فكرية مري�سة ل تعرف اإل منطق القتل والإرهاب 
والتكفري..

واأ�ساف
احلادث واأمثاله وعدم التن�سل من امل�سوؤولية.. التي اأ�سبحت ظاهرة متار�سها القيادات 
ال�سيا�سية والأمنية وهي اأن كال منها يحاول اأن يتن�سل من امل�سوؤولية.. فهذا يقول هذه 
املنطقة غري تابعة يل وذاك يقول هذه املنطقة غري تابعة يل! وبالنتيجة هذا ال�سجال من 

الأقوال يفقد احلقيقة..
وخاطَب ممثل املرجعية الدينية العليا امل�سوؤولني بقوله

فيما بيننا كالأعداء, و يريد احدنا النق�سا�س على �ساحبه! يكفينا اأن ُندفع من قبل 
قوى ماأجورة بحفنة من الأموال من اجل اأن ميّزق بع�سنا بع�سًا! يكفينا اأن تعلو الأ�سوات 
الن�ساز على الأ�سوات املعتدلة, يكفينا اأن يكون الإعالم اإعالما حتري�سيا واإعالما ماأجورا 
يحب القتل وي�ستدر الكالم من الآخرين لكي يظِهر املقابل مبظهر القاتل  الذي ل يحب 
وطنه ! اأنا اأطلب من ال�سمائر احلية املوجودة يف البلد اأن تتحرك ومتار�س دورها الر�سمي 
وغري الر�سمي فما دام الإن�سان له كلمة م�سموعة عليه اأن يتحرك لإطفاء الفنت لأنها تكرب 

ب�سرعة وتريد اأن تعيد العجلة اإىل نقطة ال�سفر
ونا�سد ال�سايف امل�سوؤولني بقوله

حّية.. هذه الطريقة من تبادل التهامات والرتا�سق الإعالمي غري جمدية.. فال خيار 
اأمامكم اإل اأن تقبلوا الن�سيحة وتعملوا من اأجل درء كل فتنة ممكن اأن حتدث يف البلد

وانتقد ممثل املرجعية الدينية العليا يف كربالء املقد�سة �سماحة ال�سيد احمد ال�سايف 

�ل�صا يطال �مل�صوؤول �أ يرجو� 
 يلن� وي�صّرحو� عن �أ�صباب حاد

طبة �جلمعة   ليوم 17/�سوال /1432 املوافق 2011/9/16طبة �جلمعة   ليوم 10/�سوال /1432 املوافق 2011/9/9

يكفينا �أ تعامل فيما بيننا االأعد�ء و 
يريد �حدا �الق�صاص على �صاحبه
يكفينا �أ تعامل فيما بيننا االأعد�ء و يكفينا �أ تعامل فيما بيننا االأعد�ء و 
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 �إ �ملحاور �لفكرية و�لبوية و�الإرصادية �لتي ير بها مذ �أل �لبيت �ملنبق من 
جم على �أرص �لو�قع من ل �صعي �لعلماء و�ملفكرين  م تهار عليهم �ل�صمة �الأفكر �الأ
و�طباء من رجال �لدين �لذين ذرو� �أف�صهم  �صبيل �إد�مة ذ �الأر �الإ�صميةومن 
 مدينة �لنج  م مد علي �ل�صري�زي �لذي ولد عام مة �آية �هلل �ل�صيدّلع� وؤالء

 جليل صرف من �أبوين علويالأ�
وقد حل �صماحة �ل�صيد صيفا لهذ� �لعدد من لة �لروصة �حل�صينية فكا معه �حلو�ر 

:لتا� ملتنو�

 ااالح  
بويها وو�سايا 
الر�سول �سلى اهلل 
عليه واآله، ومن بعه 
 ماأمري املوؤمنني واالأ
 سومني عليهاملع
 على ك ال�سالم وا
 اأول وخا�س م�سل
 ون للحكسين يال

 .وامل�سوؤولي

•     حو�ر: ح�سني ال�سالمي

في حوار مع
 السيد محمد علي عبد ا� الشيرازي: 

�أمتنا  يو� جابا و�حد� من �حلياة �إال وقّدمو� 
فيه �لتوجيها �لزمة و�الإرصاد� �ل�صابة

 بويو�ل �الإد�ري  �الإرصاد  احية  من   
و�الأمة   ملوؤمن� �أمري   وتوجيها �صاح  �عتماد  كن   ي
  �حلّكام  به  يحتذي  عملي   منه �ل�صم  عليهم   ملع�صوم�

صرلوقت �حلا�
-ان الحتذاء بتوجيهات وو�سايا الر�سول الأكرم �سلى اهلل عليه 
واآله, ومن بعده اأمري املوؤمنني والأئمة املع�سومني عليهم ال�سالم 
للحكم  يت�سدون  الذين  اأول��ئ��ك  وخا�سة  م�سلم  كل  على  واج��ٌب 

وامل�سوؤولية باأماكنها املختلفة.
ونحن مقتنعون باأن اأئمتنا عليهم ال�سالم مل يرتكوا جانبا اإل وقدموا  
فيه التوجيهات الالزمة والإر�سادات ال�سائبة, وهذا ي�سمل طرائق 
احلكم والعالقات الفردية والجتماعية على ال�سواء, وعلى �سبيل 
املثال فاإن ما كتبه اأمري املوؤمنني علي عليه ال�سالم ملالك الأ�سرت 
حينما وّله على م�سر, ُيعّد وثيقة عهد متكاملة ميكن من خاللها 
اإقامة احلكم العادل واملوازنة بني احلقوق الواجبات. واإذا ما مت 
القتداء بهذه الو�سايا القّيمة فاإن البالد �ستنعم بخرياتها وتبتعد 

عن التخّبط والف�ساد والظلم واملعاناة و�سوء ا�ستغالل ال�سلطة.

 وفمية عبع�ص �لدول �الإ�ص  ر 
مقاي  �إىل  وتوجههم  �لدينية  �ملجال�ص  ح�صور  عن  �ل�صباب 
يّتجه  �لتي  �حلدية  �لو�صال  �صتغل   فكي و�للهو  �الت 

صادبية و�الإرإليها �ل�صباب لل�
 هذه م�سوؤولية م�سرتكة لكنها تخ�س القائمني 
اأكرث من غريهم,  اأم��ور الدولة والذين بيدهم زمام الأم��ور  على 
اليوم ل ميكننا اأن نتخّلف عن العامل عن طريق المتناع من تناول 
و�سائل التكنولوجيا احلديثة, والتقوقع حول اأنف�سنا �سيجعل مّنا اأمة 

متخلفة اأكرث مما نحن فيه من حال �سيء.
اأن  ذو حدين ميكن  �سالح  احلديثة هي  التكنولوجيا  و�سائل  واأن 

ن�ستفيد منها علميا وفكريا ومعرفيا مبا يحقق التطور والرفاهية 
ملجتمعاتنا, وميكننا اأي�سا اأن نتجنب ولو بقدر مقبول خماطر هذه 
التكنولوجيا التي قد توؤدي ب�سبابنا اإىل مهالك التحلل والجنراف 

مع التيارات الغريبة.
نعم هناك الكثري من املواقع اللكرتونية والقنوات الف�سائية التي 
تبث املواد الإعالمية املتوازنة لكن اللتفاف حولها يتطلب مّنا حث 
ال�سباب على متابعتها, وتوعيتهم باأن هذه الو�سائل هي التي �ست�سل 

بهم اإىل بر الأمان الفكري والثقايف والديني. 
اأظن اأن هذه امل�ساألة هي م�سوؤولية م�سرتكة تبداأ من العائلة مرورا 
مبوؤ�س�سات الرتبية والتعليم وانتهاء بدور رجال الدين املحوري يف 

تر�سيخ الأخالق احل�سنة داخل املجتمع.

 طباء بع�ص �جلمود عند بع�ص ر  
ال�ص    �الأادي    هنمل�  ر عن  وتّلفهم   نمل�

واصر� �لتوعية �لدينية وال�صيما �ل�صعار �حل�صينية 
الرتبوية  الأبعاد  يعرفوا  اأن  اخلطباء  على   
ولوجهم  قبل  املباركة  احل�سينية  للنه�سة  واملعرفية  والثقافية 
�ساحات الوعظ والإر�ساد والتوعية, لأن اخلطيب اإمنا ُيعّد ناطقا 
با�سم النه�سة احل�سينية ومعرّبا عن مكنوناتها وداعيا اإىل حتقيق 

اأهدافها.
اأما م�ساألة التعبري عن الثورة احل�سينية من خالل عر�س املاآ�سي 
عليهم  واأ�سحابه  بيته  واأه��ل  الإم��ام  بها  مر  التي  الأمل  وح��الت 
ر�سوان اهلل تعاىل, فهذه ل تكفي اإمنا هناك ما هو اأهم حيث يجب 
الر�سالة  اأهمية  بها  يدركون  التي  املفاهيم  عرب  النا�س  خماطبة 
احل�سينية وتوعيتهم بالأهداف ال�سامية التي نادى بها الإمام عليه 

ال�سالم عرب نه�سته املباركة.
فاليوم اختلف الو�سع عن ال�سابق واأ�سبحت املجتمعات على دراية 
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  نا الكري من 
 ونياملواقع االلك
 يساال والقنوا

 املوا ي تبال
االإعالمي املوازن لكن 
 لحولها ي ااالل

ح السبا على 
 هها، وتوعيابعم

باأن ه الو�سا ي 
الي تس به اإ بر 

االأمان الكر والقايف 
واليني. 

كبرية مبختلف الق�سايا امل�سّلم بها وغري امل�سّلم بها, ومن هنا فاإننا 
ومبادئ  والعلوم  املعارف  مبختلف  يت�سّلحوا  لأن  اخلطباء  ندعو 
الرتبية والإر�ساد الديني والثقايف ليكون عملهم على قدر منا�سب 

من التاأثري واإحداث التغريات الإيجابية.

 فهل  يةعلما عالة  من  �صماحتكم    
�لديني  �أثر  توجهكم   قد مملرجع و�لد� ل�صماحة   ا

 و�ملعر
القائد الديني اأو املرجع الديني الذي يريد اأن 
يقود املجتمع وي�سل به اإىل جادة الر�ساد وال�سواب ل بد اأن يعّلم 
اأبناءه اأوًل على اأ�س�س التقوى والإميان واخلري, لكي يكونوا امتدادا 
خلطه الرتبوي والإر�سادي, وهذا يعتمد على قابلية الأبناء اأي�سا, 

فلي�س كل ابن مرجع يكون مرجعا بال�سرورة.
بالن�سبة لنا نحاول اأن نكون على نهج اآبائنا, وهدفنا اأن نعمل كل ما 
ير�سي اهلل �سبحانه وتعاىل واأهل البيت عليهم ال�سالم, واأن نكون 
خدمًا لالإمام �ساحب الع�سر والزمان عجل اهلل فرجه ال�سريف 

كما كان يقول والدي رحمه اهلل...

 لتي�  لتحديا� �أم  ي  ما  بر�أيكم   
بيت  �أل   مباد من  �ملنطلق  �ملعتدل  �الأ�صيل  �الإ�صم  تو�جه 

ملنبوة عليهم �ل�ص�
اليوم املجتمع الإ�سالمي اأمام حتديات كثرية 
َم مذهب اأهل البيت خطوة  وكبرية, داخلية وخارجية, فكل ما تقدَّ
لنا  واأتباعهم خطوات, واأخطر عدو  العداء تاه حمبيهم  ازداد 
اليوم هو الوهابية , فالوهابية تركز على النيل من الت�سّيع, وهم 
يبذلون اأق�سى جهودهم من اجل حماربة ال�سيعة, وعلى هذا فمن 
الفكرية  وخدماتنا  ن�ساطاتنا,  نطاق  نو�سع  اأن  الكبرية  واجباتنا 
والإعالمية, واأن نرد على التطرف والت�سدد لهذه الطوائف التي 
النا�س ملعرفة  اأمام  الآفاق  تفتح  التي  بالطريقة  الإ�سالم,  تدعي 

الطريق ال�سحيح لالإ�سالم, بعيدا عن الرد باملثل.
 مبعنى انه يجب اأن ننتهج طريق احلوار والإقناع مبا منتلكه من 
حقائق واأدلة تاريخية دامغة وخمزون فكري اإبداعي غري مقيَّد مبا 

يريده ال�سلطان كما هو احلال عندهم.
 واأن ل نرتك جمال لل�سك عند املتلقي يف اأحقية منهج اأهل البيت 
فاحلرب  نف�سها,  النبوة  تعاليم  من  منبثق  كونه  ال�سالم  عليهم 
ع�سكرية.  مواجهة  منها  اأكرث  واإعالمية  فكرية  حرب  هي  اليوم 
وتظل م�ساألة تر�سيخ مفاهيم مذهب اأهل البيت الداعي لالعتدال 
ونبذ العنف والتكفري والإرهاب هي اأهم ما يجب علينا نقله من 
تعاليم ور�سائل اإىل الأ الأخرى. لكي ن�سحح ال�سورة ال�سيئة 

التي ر�سمتها طوائف الإرهاب والتكفري عن الإ�سالم.


ولد �صماحة �لعّمة �آية �هلل �ل�صيد مد علي �ل�صري�زي 
�ملرقد  بجو�ر  �الأصرف   لنج� مدينة     م عام 

 معليه و�ل�ص ر ملوىل �ملوحدين �أمري �ملوؤمنلطا�
�لعظمى  �هلل  �آية  �لر�حل  �لديني  �ملرجع  �صماحة   دو�ل
�ل�صيد عبد �هلل �ل�صري�زي قد وو�لدته �لعلوية �جلليلة 

 حلجازي� ل�صيدة ح�صام ز�د�

تعّلم �لقر�آ �لكر وو  �صن �ل�صاد�صة ثم تعّلم �لتجويد 
 الأدب عند �الأ�صتاذ �ملعروف �ل�صي� وفنو �و�حل�صاب و

عبد �هلل �لني�صابوري
�ل�صري�زي  �الإمام   دو�ل يد  على   تعّمم   عام   و
من   ملقدما� فدر�ص   لعلمية� باحلوزة  و�لتحق   دق
بدر��صة  بد�أ  ثم   ةو�لب �ملنطق  �إىل  و�لنحو  �ل�صرف 
�أ�صول �لفقه و�لفقه على �لنه �ملاألوف  �حلوز� �لعلمية 
و�للمعة  �الأ�صولية   لكت� من   ريو �لدين   معا در��صة 
  ثم بد�أ مل �ملرحلة �الأوىل لل�صطووبهذ� �أ لدم�صقية�
  لعالية فدر�ص� عنها بال�صطو ع ية �لتي ياملرحلة �ل�

 فاية �الأ�صولو ل و�ملكا�صتاب �لر�صا من
و عام  �لتحق رحلة �لبح� ار حي ح�صر 
 قد �وي  �ل�صيد  �لعظمى  �هلل  �آية  �صماحة  درو�ص 

 لفقه و�الأ�صول�  درو�ص و�لد ذلو
   دق �ل�صري�زي  �الإمام   دو�ل  صح� عام م   
رحاب    �ملقد�صة  م�صهد    و��صتقّر   �رإي�  إ� �لهجرة 
�أبي �حل�صن علي بن مو�صي �لرصا عليه �ل�صم وو  �الإمام 
رف  و�ل�صيا�صي حتى ع �لعلمي و�الجتماعي  �صاه  ار�ص 
�أعماله  لكة   صاعا� �أربع  �إال  �ليوم    ينام  ال  باأه  عنه 

تماماته�و
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�لطفل و �للبنة �الأوىل  بناء �ملجتمع فاإ �أح�صنت �صياتها ووصعها 
ب�صكل �صليم ا �لبناء �لعام م�صتقيما وم�صتقر� مهما �رتفع وتعام وما 
�لظروف  �إىل  تفتقر  �لنو�ة   و�أ  ةومو�ز ند�صة  �إىل   يحتا �لبناء   أ�

لطفل� ذل ملنا�صبة�
والدكتاتورية  الظالم  حقبة  انتهاء  بعد   2003 بعد  ما  ع��راق  ويف 

حتولت الأنظار ول �سيما يف العتبات املقد�سة يف العراق 
امل�ستوى  م��ن  اب��ت��داء  الطفولة  رع��اي��ة  اإىل 

املعريف  ب��اجل��ان��ب  وم������رورا  ال��دي��ن��ي 
العتبة  فكانت  وال��رتب��وي,  والأخ��الق��ي 

اأول املبادرين لرتجمة  احل�سينية املقد�سة 
ال��واق��ع من خالل  اأر���س  ه��ذا الهتمام على 

تعددت  الطفولة,  برعاية  خا�سة  �سعبة  اإن�ساء 
مهامها وتفّرعت نتاجاتها وتو�سعت لتو�سل باإذن اهلل 

تعاىل مبادئ الدين الإ�سالمي احلنيف وتعاليم اأئمة اأهل 
البيت عليهم ال�سالم اإىل اأ�سقاع الأر�س ومبختلف اللغات..

ولإلقاء ال�سوء على حيثيات ومهام )�سعبة رعاية الطفولة( يف 
العتبة احل�سينية املقد�سة حتّدَث ال�سيد �سعد الدين البناء امل�سرف 

العام لل�سعبة قائاًل" تاأ�س�ست �سعبة رعاية الطفولة حتت ا�سم وحدة 
اإ�سدارات الطفولة يف عام 2009, وكان من اأهم نتاجاتها جملة )احل�سيني 

ال�سغري( ال�سهرية التي اأُ�سدر منها حتى الآن 28 عددا".
وعن الأ�سباب التي دعت لتاأ�سي�س هذه ال�سعبة قال ال�سيد البناء" هناك هجمة ثقافية 

ت�ستهدف العائلة امل�سلمة والبيت امل�سلم, ولذلك ارتاأت اإدارة العتبة احل�سينية اأن تكثِّف 
توّجهها نحو رعاية الطفولة والأطفال من اجل حمايتهم من النحراف وحت�سينهم من 
الإعالم امل�سلل والغزو الثقايف الغريب عن واقع الأمة الإ�سالمية, وكان باكورة اأعمال 
ال�سعبة هو اإ�سدار جملة احل�سيني ال�سغري, وَمالحق هذه املجلة اخلا�سة باملنا�سبات 
الإ�سالمية ول �سيما منا�سبة ولدات ووفيات اأئمة اأهل البيت عليهم ال�سالم, واإجراء 

م�سابقات خا�سة باملجلة وامل�سرح احل�سيني واملر�سم احل�سيني".
واأ�ساف" تطبع جملة احل�سيني ال�سغري بواقع  30000 ن�سخة �سهريًا, 
اأع��داد كبرية منها على الدوائر احلكومية واملوؤ�س�سات  ع  وت��وزَّ
واجلامعات واملدار�س مبختلف مراحلها, وقد نالت هذه 
والأهلية  احلكومية  املوؤ�س�سات  اإعجاب  املجلة 
ال�سكر  كتب  من  العديد  ونالت  ال�سواء  على 
اأب��واب مفيدة وممتعة  تقدمه من  ملا  والتقدير 
اإ�سالمي  اإط��ار  ذات  واإر�سادية  تربوية  وحمتويات 
يراعي ثوابت ديننا احلنيف وتعاليم مذهب اأهل البيت 
�سالم اهلل عليهم". مبينًا" اأن هناك اإ�سدارات مطبوعة 
ع خارج العراق ول  على اأقرا�س )�سي دي( و )دي يف دي( توزَّ
�سيما يف اأوربا وكندا, حيث احلاجة املا�سة للعوائل املوؤمنة لإ�سدارات 
تراعي الطابع املحافظ لديننا احلنيف والتاه العقائدي ملذهب اأهل البيت". 
واأكمل ال�سيد البناء حديثه عن ن�ساطات ال�سعبة قائاًل" قمنا باإ�سدار ن�سخ جديدة من 
جملتنا ومالحقها باللغات الأجنبية الرئي�سية فاأ�سدرنا جملة احل�سيني ال�سغري باللغة 
الجنليزية واأخرى باللغة الفار�سية وذلك بالتفاق مع هياأة ترجمة وتدقيق من كلية 

صعبة رعاية �لطفولة 
ينيوال بويال واملعار للعل واح

س� يف العب احل�سيني املقمّ

�لطفل و �للبنة �الأوىل  بناء �ملجتمع فاإ �أح�صنت �صياتها ووصعها 
ب�صكل �صليم ا �لبناء �لعام م�صتقيما وم�صتقر� مهما �رتفع وتعام وما 
�لظروف  �إىل  تفتقر  �لنو�ة   و�أ  ةومو�ز ند�صة  �إىل   يحتا �لبناء   أ�

والدكتاتورية  الظالم  حقبة  انتهاء  بعد   
حتولت الأنظار ول �سيما يف العتبات املقد�سة يف العراق 

امل�ستوى  م��ن  اب��ت��داء  الطفولة  رع��اي��ة  اإىل 
املعريف  ب��اجل��ان��ب  وم������رورا  ال��دي��ن��ي 
العتبة  فكانت  وال��رتب��وي,  والأخ��الق��ي 

اأول املبادرين لرتجمة  احل�سينية املقد�سة 
ال��واق��ع من خالل  اأر���س  ه��ذا الهتمام على 

تعددت  الطفولة,  برعاية  خا�سة  �سعبة  اإن�ساء 
مهامها وتفّرعت نتاجاتها وتو�سعت لتو�سل باإذن اهلل 

تعاىل مبادئ الدين الإ�سالمي احلنيف وتعاليم اأئمة اأهل 
البيت عليهم ال�سالم اإىل اأ�سقاع الأر�س ومبختلف اللغات..

ولإلقاء ال�سوء على حيثيات ومهام )�سعبة رعاية الطفولة( يف 
العتبة احل�سينية املقد�سة حتّدَث ال�سيد �سعد الدين البناء امل�سرف 

العام لل�سعبة قائاًل" تاأ�س�ست �سعبة رعاية الطفولة حتت ا�سم وحدة 
2009, وكان من اأهم نتاجاتها جملة )احل�سيني 

" ال�سغري( ال�سهرية التي اأُ�سدر منها حتى الآن 
, وكان من اأهم نتاجاتها جملة )احل�سيني 

ال�سغري( ال�سهرية التي اأُ�سدر منها حتى الآن 
, وكان من اأهم نتاجاتها جملة )احل�سيني 

هناك هجمة ثقافية 

ت�ستهدف العائلة امل�سلمة والبيت امل�سلم, ولذلك ارتاأت اإدارة العتبة احل�سينية اأن تكثِّف 
توّجهها نحو رعاية الطفولة والأطفال من اجل حمايتهم من النحراف وحت�سينهم من 
الإعالم امل�سلل والغزو الثقايف الغريب عن واقع الأمة الإ�سالمية, وكان باكورة اأعمال 
ال�سعبة هو اإ�سدار جملة احل�سيني ال�سغري, وَمالحق هذه املجلة اخلا�سة باملنا�سبات 
الإ�سالمية ول �سيما منا�سبة ولدات ووفيات اأئمة اأهل البيت عليهم ال�سالم, واإجراء 

م�سابقات خا�سة باملجلة وامل�سرح احل�سيني واملر�سم احل�سيني
تطبع جملة احل�سيني ال�سغري بواقع  " تطبع جملة احل�سيني ال�سغري بواقع  " تطبع جملة احل�سيني ال�سغري بواقع   واأ�ساف

اأع��داد كبرية منها على الدوائر احلكومية واملوؤ�س�سات  ع  وت��وزَّ
واجلامعات واملدار�س مبختلف مراحلها, وقد نالت هذه 
والأهلية  احلكومية  املوؤ�س�سات  اإعجاب  املجلة 
ال�سكر  كتب  من  العديد  ونالت  ال�سواء  على 
اأب��واب مفيدة وممتعة  تقدمه من  ملا  والتقدير 
اإ�سالمي  اإط��ار  ذات  واإر�سادية  تربوية  وحمتويات 
يراعي ثوابت ديننا احلنيف وتعاليم مذهب اأهل البيت 

�سالم اهلل عليهم". مبينًا
ع خارج العراق ول  على اأقرا�س )�سي دي( و )دي يف دي( توزَّ
�سيما يف اأوربا وكندا, حيث احلاجة املا�سة للعوائل املوؤمنة لإ�سدارات 

تراعي الطابع املحافظ لديننا احلنيف والتاه العقائدي ملذهب اأهل البيت
واأكمل ال�سيد البناء حديثه عن ن�ساطات ال�سعبة قائاًل

جملتنا ومالحقها باللغات الأجنبية الرئي�سية فاأ�سدرنا جملة احل�سيني ال�سغري باللغة 
الجنليزية واأخرى باللغة الفار�سية وذلك بالتفاق مع هياأة ترجمة وتدقيق من كلية 

تقرير: في�سل غازي -�سباح الطالقاين
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◄  يكتبها: �سباح الطالقاين

الثوابت واملتغريات يف الرتبية م�ساألة طاملا خ�سعت للجدل وال�سد واجلذب 
اأ�س�س الرتبية الإن�سانية لها ثوابت ل يجوز  اأن  لع�سور, بنَي حري�س يرى 

امل�سا�س بها, وبني �ساِع ملواكبة روح الع�سر ومتطلباته.
يف عامل اليوم تتداخل القيم الرتبوية مع م�ستحدثات الع�سر, وتتاأثر الأ�سر 
مبحيطها اأكرث من اأي وقت م�سى, ف�سال عن تغرّي مفاهيم الرعاية واملتابعة 

الأبوية كنتيجة لرتاكم امل�ساغل واللتزامات والهموم اليومية.
وبو�سفنا جمتمعا اإ�سالميًا لو رجعنا اإىل تعاليم القراآن الكرمي والأحاديث 
النبوية ال�سريفة ورواي��ات اأئمة اأهل البيت عليهم ال�سالم لوجدنا العديد 
من املفاهيم التي تعمل على تر�سيخ الأ�س�س الرتبوية املتوازنة من خالل 
العالقة الأ�سرية التي يتم فيها مراعاة اأفراد العائلة كل على حدة, ورغم 
اأن تطبيقات هذه الأ�س�س تختلف بني جمتمع اإ�سالمي واآخر اإل اأنها حتافظ 
على احلد الأدنى املقبول من ال�سفات ال�سوية والتعاليم الدينية والأعراف 

والتقاليد الجتماعية املتوارثة.
بتقنيات  امل�سلحة  احلديثة  املعي�سة  اأمن��اط  تفر�سها  التي  التحدّيات  لكن 
الت�سال وتكنولوجيا املعلومات تتيح للفرد القيام باأي ن�ساط يرغب به بعيدا 
عن اأعني الرقابة العائلية والجتماعية, ف�سال عن غزو القنوات الف�سائية 
اإل  الفا�سحة  اأو  ال�سوية منها  التي مل يبق جانب من اجلوانب الأخالقية 

ووجلته باأعلى التقنيات واأكرثها فاعلية وتاأثريا.
حامية  مواجهة  بانتظار  املتوازنة  الرتبوية  الأ�س�س  اأن  نالحظ  باملح�سلة 
مع املتغريات التي ياأتي بها منط املعي�سة احلديث الذي يقوم على قاعدة 
اعتماد الفرد على نف�سه �سغريا كان اأم كبريا, ب�سبب التزامات الآخرين 
وم�سوؤولياتهم اليومية التي قد ل تتيح الوقت والرعاية والهتمام الكايف ملن 

بحاجة اإليه من اأفراد العائلة.
الأُ�سر  تذب  اإحداهما  حالتان  عنها  �ستتمخ�س  احلتمية  املواجهة  هذه 
نحو مفاهيم الع�سرنة والأخالق والأمناط املعي�سية امل�ستوردة يف اأغلبها, 
والأخرى تذب نحو احلفاظ على التقاليد واللتزامات الدينية والجتماعية 
املتوارثة, ولكي نحقق احلالة املثلى بني اجلهتني ل يجب علينا الت�سلب اأو 
التي  الر�سينة  بالقاعدة  اللتزام  يكفينا  اإمنا  لإحداهما  الكامل  النحياز 
تقول ل اإفراط ول تفريط, حتى ميكننا اأن ن�ستمر كجزء فعال ومهم يف هذا 

العامل دون تقوقع رجعي ول ان�سياق كامل ملا تريده منا تداعيات العوملة.
القائم على  ال�سوي  اأن ُيحدد مالمح الت��اه الرتبوي  ب��دوره ميكن  وهذا 
احرتام مبادئ الدين واملوروث الجتماعي, واملُراعي ملتطلبات التوا�سل مع 
الأ الأخرى من ناحية الن�سجام معها واحرتام ثقافاتها وتقاليدها وما 

توؤمن به من قيم اإن�سانية.  

الثوابت واملتغريات يف الرتبية م�ساألة طاملا خ�سعت للجدل وال�سد واجلذب 
اأ�س�س الرتبية الإن�سانية لها ثوابت ل يجوز  اأن  لع�سور, بنَي حري�س يرى 

�لبية ب �لو�بت 
�و�ملتغري




س� اللغات بجامعة بغداد, وقريبا �سن�سدر املجلة بلغات اأخرى كالفرن�سية يف العب احل�سيني املقمّ
والأملانية والرتكمانية والكردية".

اأما عن اخلطة امل�ستقبلية ل�سعبة رعاية الطفولة فتحدث ال�سيد قائاًل" 
العمرية املرتاوحة من  للفئات  هناك خطة لإ�سدار جمالت جديدة 
عمر 13�سنة اإىل 18�سنة, واإج��راء م�سابقات من النوع ال�سخم ذي 
القيمة املعنوية واملادية لأنها تعل الأهل يهتمون بالطفل وبامل�سابقة 
اأي�سًا, ومن خالل هذه امل�سابقة �ستتقوى اأوا�سر العالقة بني الطفل 
وذويه على خلفية تفرغهم له مل�ساعدته يف حل امل�سابقة ولو ل�ساعة 

واحدة يف اليوم".
وامل�ساركني  الأطفال  �ستوزع جوائز على  وتابع" خالل �سهر رم�سان 
يف م�سابقة كتابة )ر�سالة اإىل الإمام املهدي( حيث ا�سرتَك يف هذه 

امل�سابقة 848 مت�سابقا".
وختم ال�سيد البناء بالقول" قامت �سعبة رعاية الطفولة باإجراء عقد 
الق�س�س  ل�سراء عدد كبري من  لبنان  مع موؤ�س�سات متخ�س�سة يف 
ال�سعبة, وهناك خطة م�ستقبلية  التي ت�سب يف تطوير عمل  وامل��واد 
لبناء مكتبة خمت�سة بالطفل, كما �سيتم اإن�ساء خميم ك�سفي ُي�سمى 
)خميم ك�ّسافة العتبة احل�سينية( ومن خالل هذا املخيم نقيم دورات 
القدم  لكرة  وملعبا  م�سبحا  نهيئ  اأن  نحاول  كما  خمتلفة,  تثقيفية 
واآخر لالألعاب الريا�سية, وبهذه الطريقة نتمكن من احتواء الطاقات 
الوجهة ال�سحيحة دينيا  والفتيان وتوجيهها  املوجودة عند الأطفال 

وتربويا وثقافيًا". 
واأدىل ال�سيد )ذو الفقار ال�سريفي( م�سوؤول �سعبة رعاية الطفولة بدلوِه قائاًل" تاأ�س�ست نواة 
ال�سعبة با�سم )وحدة اإ�سدارات الطفولة( يف 5/1/ من عام 2009 باإدارة الأ�ستاذ عالء 
البا�سق, وان�سّمت فيما بعد اإىل مكتب الأمني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة يف نف�س ال�سنة 
التي تاأ�س�ست فيها, وذلك ملا متثله من اأهمية كبرية يف ن�ساأة جمتمع متقدم من خالل توعية 
الأطفال وتوجيههم بالتاه ال�سحيح, وجعلهم مّطلعني على م�سامني الر�سالة الإ�سالمية, 
ومفاهيم اأئمة اأهل البيت عليهم ال�سالم و�سفاتهم واأخالقهم و�سريهم باعتبارهم القدوة 

والأ�سوة احل�سنة".
اأر�س الواقع فقد  اأجل ترجمة هذه املبادئ والقيم على  واأ�ساف ال�سيد ذوالفقار" ومن 
ت�سمنت اإ�سدارات �سعبتنا ول �سيما جملة احل�سيني ال�سغري التي تعّد الأوىل من نوعها 
على م�ستوى العتبات املقد�سة مواد اإعالمية هادفة تعمل على توعية الأطفال دينيا وتربويا, 
وعلى تعليمهم اآداب احلديث وال�سدق والأمانة وحب النا�س والوطن وعبادة اهلل ومعرفة 
املذهب احلق, وكيفية التعامل مع الأ�سرة يف البيت والزمالء يف املدر�سة والأ�سدقاء يف 
ال�سارع, وكيفية احرتام الكبري والعطف على ال�سغري وغري ذلك من الأخالق الإن�سانية 

ال�ساحلة". 
وتابع" كما ُت�سدر ال�سعبة َمالحق خا�سة باملنا�سبات الدينية كافة وولدات ووفيات اأئمة 
اأهل البيت عليهم ال�سالم, وقد تو�ّسع ن�ساط ال�سعبة لتتبنى ق�سية امل�سرح احل�سيني, الذي 
ي�سب اهتمامه بتوعية الطفل وتلقينه الثقافة احل�سينية, ومن هنا اأخذت ال�سعبة على 
عاتقها اإعداد واإخراج بع�س الأعمال امل�سرحية اخلا�سة بالطفولة ومن اأهمها نب�س القلب, 

الطريق اإىل اهلل, يف النتظار. بالإ�سافة اإىل اإجراء م�سابقات دينية وا�سعة النطاق". 
وختَم ذو الفقار قائاًل" با�سرت ال�سعبة باإن�ساء موقع الكرتوين خا�س بها لتحميل اإ�سداراتها 
والتعريف بن�ساطاتها وكل ما يتعلق ب�سعبة رعاية الطفولة, وهناك خطة م�ستقبلية لل�سعبة 

ت�سمل التوّجه نحو اإن�ساء رو�سة خا�سة بالعتبة احل�سينية املقد�سة".
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  احل�سني  راأ���س  م�سري  يف  كبري  حد  اإىل  وتداخلت  الروايات  تعددت 
بعد اأن اأنهى يزيد مرا�سم الحتفال لدى ا�ستقباله الراأ�س برفقة ال�سبايا يف 

عا�سمة خالفته.
من  كم  لدينا  تراكم  املو�سوع  ب�ساأن  ورد  ملا  كامل  �سبه  ا�ستق�ساء  وبعد 
الروايات والآراء والأقوال والأقاويل كما تعددت الأ�سماء والرواة والأماكن 
وما  ومو�سعه  دفنه  براأ�س احل�سني  وطريقة  م�سي�س عالقة  لها  التي 

جرى عليه قبل دفنه وبعده.
اإ�سافة اإىل ذلك فاإن ا�سماء اخللفاء والأمراء والرواة تكاثرت هي الأخرى 
حتى �سار من ال�سعوبة اإىل حد ما اأن تفرز الأخبار والروايات ب�سكل كامل, 
و�سوح  منها  ليتح�سل  وترتيبها  تن�سيقها  اإمكان  عدم  يعني  ل  ذلك  اأن  اإل 

الحتمالت املطروحة يف امل�ساألة ليتن�سى للقارئ ت�سوٌر بدرجة من الو�سوح 
كمح�سلة نهائية يقف معها على كل الحتمالت وما ورد فيها من ترجيح من 
خالل عر�س نقاط ال�سعف والقوة – تاريخيا – لكل احتمال وارد يف هذه 
م�سروعًا  ت�ساوؤًل  يثري  الإبهام, مما  ويحفها  الغمو�س  ي�سوبها  التي  الق�سية 
احل�سني  كراأ�س  را�سًا  جعلت  التي  اخلفية  والأ�سرار  الكامنة  ال�سباب  عن 

 غري معلوم مدفنه واأن م�سريه �سبه جمهول.
ولذلك �سوف ن�سري يف الروايات �سريًا وئيدًا ومتاأنّيًا مع احلر�س على اإظهار 
والعلماء  ال��رواة  لتعليقات  اإغفال  دومن��ا  واح��د,  مو�سع  يف  منها  التقارب 

والكتاب يف تقييم الروايات وترجيح الآراء اأن وجد.

 عليه تلو�مل�صري �مل ر�أ�ص �الإمام �حل�ص  

 تاب ر�أ�ص �حل�ص عن  •
       طاهر اآل عكلة

قرا يف االأخبار الوار عن مكان املو االأخري
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�ل�صام:دم�صق
�الأر   ملد� ذر  ووؤجل   ل�صام� و     حل�ص� لر�أ�ص   وم يو�جهنا  �حتمال  �أول 
�ل�صام ل على ما ورد ب�صو�ص دم�صق عا�صمة �فة ومقر �ليفة �لذي   
ربء    معه  ��صت�صهد  من  جميع  وروؤو�ص  ر�أ�صه  �إليه   ل وج  منه باأمر   حل�ص� قتل 
بن  علي  بوجود  و�الأفال  �لن�صاء  من   �ددع ت�صم   الأ�صار� من  برية  قافلة  ب�صحبة 
  �ل�صام و دم�صق على وجه  �حل�ص �ل�صجاد وحي تقدم ما جر للر�أ�ص مف�صّ
�لتحديد عمد �إىل ذر �لرو�يا و�الأبار �لتي توؤد �أ ر�أ�ص �حل�ص  تم رحلته 

�لطويلة و��صتقر  دم�صق على �أقو�ل تلفة و�أمان متعددة تتمل باالآتي:

 �إه دفن  عهد ييد بن معاوية:
وقبل ذكر الروايات ننّوه اإىل اأن هذا الحتمال مل يذكر يف كثري من الكتب املعتربة املخت�سة بحوادث 
التاريخ وتوثيق املعلومات واإمنا ذكر ب�سكل ا�ستطرادي مع حتفظ ظاهر يف عبارات من اأوردوه يف كتبهم, 

بل اأن اأكرث عباراتهم توحي بتوهني الحتمال وت�سعيفه.
 قال ابن حبان يف كتابه الثقاة:ومنهم من زعم اأن راأ�سه بقرب معاوية, وذلك اأن يزيد دفن راأ�سه يف قرب 

نه بعد املمات. اأبيه, وقال اأح�سّ
وكرر اأبن حبان العبارة نف�سها يف كتابه )م�ساهري علماء الأم�سار( اإل اأنه زاد يف العبارة لفظ )به( 

فجاءت عبارته على الوجه التايل:
نه بعد املمات به(, واإن كانت العبارة غري وا�سحة  )وذلك ان يزيد دفن راأ�سه يف قرب ابيه وقال: اأح�سّ
ب�سكل كامل, اإل اأن الظاهر اأنه يريد حت�سني قرب اأبيه براأ�س احل�سني ل العك�س, وكما هو وا�سح فاإن 

ابن حبان يوهن هذا القول ويلقي به يف �سلة املزاعم يف كال كتابيه.
وممن اأ�سار اىل هذا الحتمال اي�سًا النويري يف مو�سوعته الدبية التاريخية نهاية الأرب يف فنون الأدب 
وال�سياق الذي اأدرج النويري به اخلرب يدل هو الآخر على وهنه و�سعفه حيث قال: وقيل اأن يزيد دفنه 

يف قرب ابيه معاوية, ومنه من قال يف مقابر امل�سلمني.
ويف اأن�ساب ال�سراف: ودفن راأ�س احل�سني يف حائط بدم�سق اإما حائط الق�سر واما غريه, وقال قوم: 

دفن يف الق�سر ُحفر له واأعمق.

 �أه دفن بعد  ييد:
ويف هذا الحتمال وردت روايات كثرية ومت�سعبة ومع ان هذه الخبار تختلف وتت�سعب يف املكان والكيفية 
ومن قام بدفن الراأ�س ال�سريف اإل اأنها تتفق على بقائه اإىل ما بعد هالك يزيد بن معاوية, وميكن اأن 

نتابع جممل التفّرعات والحتمالت يف داخل هذا الراأي على الوجه التايل:

�أ - باب �لفر�دي�ص:
وهو اأحد الأقوال التي توؤكد اأن راأ�س احل�سني عليه ال�سالم دفن يف دم�سق بعد موت يزيد بن معاوية و 
يروي ابن كثري يف تاريخ البداية والنهاية: عن اأبن ابي الدنيا عن طريق عثمان بن عبد الرحمن, عن 
حممد بن عمرو بن �سالح – وهما �سعيفان- اأن الراأ�س مل يزل يف خزانة يزيد بن معاوية حتى تويف 
الرواية  ابن كثري هذه  ويوؤكد  الفرادي�س من مدينة دم�سق  باب  ودفن داخل  فاأخذ عن خزانته فكفن 

بقوله: قلت: ويعرف مكانه مب�سجد الراأ�س اليوم داخل باب الفرادي�س الثاين.
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وي�سري ابن الدم�سقي اىل نف�س الرواية يف جوهر املطالب باخت�سار نقاًل عن 
اأبن ابي الدنيا, ويقول:

هلك  حتى  خزانته  يف  يزل  مل  )ال�سريف(  الرا�س  اأن  الدنيا  اأبي  ابن  وذكر 
واهلل  دم�سق,  مدينة  الفرادي�س من  باب  داخل  ودفن  وكفن  ثم غ�سل  فاأخذ 

العامل.
الثقاة وم�ساهري  ي�سوقها ابن حبان يف كتابيه  التي  و�سمن جمموعة املزاعم 
علماء الأم�سار يذكر باب الفرادي�س كمثوى لراأ�س احل�سني عليه ال�سالم ولكنه 
يحدد اأ�سطوانة من اأ�سطوانات جامع دم�سق اإذ يقول: وحمل الراأ�س اإىل ال�سام 
واختلف يف مو�سع راأ�سه, فمنهم من زعم اأن راأ�سه يف الربج الثالث من ال�سور 
على باب الفرادي�س بدم�سق, ومنهم من زعم اأن راأ�سه على عمود يف م�سجد 

جامع دم�سق عن ميني القبة اخل�سراء, وقد راأيت ذلك العمود.
وداع  اإىل  الداعي  كتابه  يف  ال�سرتباذي  عن  الحتمال  هذا  النويري  ونقل 
الدنيا: عن اأبي �سعيد الزاهد اأنه قال: قرب احل�سني بكربالء وراأ�سه بال�سام 
يف م�سجد دم�سق على راأ�س اأ�سطوانة, وقال غريه على عمودين ميني القبلة.

وي�سري اإىل هذا املوطن ياقوت احلموي يف معجم البلدان ولكن ب�سكل مقت�سب 
الفرادي�س م�سهد احل�سني بن علي ر�سي اهلل عنهما  جدًا ويقول:)ويف باب 
امل�سهد  يقام  فقد  الراأ�س,  وجود  بال�سرورة  تعني  ل  امل�سهد  كلمة  كانت  واإن 

على املو�سع اأي�سًا.
وقد اأرود املوؤرخون بالإجماع ق�سة تاريخية على اأن وجود راأ�س احل�سني عليه 
الكامل �ساحب  تتعلق مبقتل  والق�سة  �سائع  اأمر  الفرادي�س  باب  ال�سالم يف 
التتار  يد  اأي��وب, حينما قتل على  ميافارقني حممد بن غازي بن حممد بن 
وقد طيف برا�سه يف البلدان ثم دفن يف دم�سق ويف باب الفرادي�س حتديدًا, 
الأمري  وهذا  احل�سني  لراأ�س  املتقارب  )التفاق(  هذا  ال�سعراء  ا�ستغل  وقد 
يكون  اأن  واآملني  التوافق  لهذا  الرثائية مظهرين  لينظموا ذلك بق�سائدهم 
الأمري مع احل�سني )عليه ال�سالم( وهذا ن�س اخلرب كما اأورده ال�سفدي يف 
الوايف بالوفيات: )الكامل �ساحب ميافارقني حممد بن غازي بن حممد بن 
اأيوب... ا�ست�سهد باأيدي التتار بعد اأخذ ميافارقني وقطع راأ�سه وطيف به يف 
البالد باملغاين والطبول, ثم علق ب�سور باب الفرادي�س �سنة ثمان وخم�سني 
و�ست مائة, وقد دفنوا راأ�سه يف م�سجد داخل باب الفرادي�س, فقال ال�سعراء 

يف ذلك:
 ي�صنه �أ ي بالر�أ�ص منه

فله ��صوة بر�أ�ص �حل�ص                                                     

ل�صهادة و�حلم�  و�فق �ل�صب
مرت ل لقد حاز �أجر                                                         

 ل� �م�صهد �لر�أ�ص ذ  �ثم و�رو
 ر�أ�ص فا�صتعجبو� من �حلالت                                      

لبع� يجيء لد و� �أو�ر
جلنت�  رفيق �حل�ص
وقال ابن ف�سل اهلل العمري يف م�سالك الأب�سار: ويف هذا امل�سهد دفن را�س 

الكامل �ساحب ميافارقني, ويف ذلك قال ابن املهتار الكاتب:
اأن  اإىل  الفرادي�س  باب  ب�سور  �سبكة  راأ�سه يف  وعلق  ال��وردي:  ابن  تاريخ  ويف 
عادت دم�سق اإىل امل�سلمني فدفن مب�سهد احل�سني ر�سي اهلل عنه داخل باب 

الفرادي�س,  

بن   صليما� عهد  على  �لر�أ�ص  بقاء  ب -   
:عبد �ملل

هناك جمموعة من الروايات توؤكد اأن راأ�س احل�سني عليه ال�سالم, و�سع يف 
خزائن ال�سالح يف ال�سام وبقي اإىل زمن بعيد يف اخلزائن منهم من انتهى به 
اإىل زمن �سليمان بن عبد امللك, ومنهم من ذهب اإىل اأبعد من ذلك, حيث 
بلغ به اإىل زمن الوليد بن يزيد, وثالث نقل غري ذلك مما �سوف نقف على 

تفا�سيله يف اإيراد ن�س الروايات والخبار املتعلقة بهذا الحتمال:
ريا  اإىل  مردها  الرواية  وهذه  امللك,  عبد  بن  �سليمان  زمن  يف  دفن  1- اأنه 
حا�سنة يزيد بن معاوية, وقد نقل الكثري من املوؤرخني هذه الرواية منهم ابن 

ع�ساكر يف تاريخ دم�سق والذهبي يف �سري اأعالم النبالء, والن�س له:
قال حمزة: وحدثتني ريا اأن الراأ�س مكث يف خزائن ال�سالح حتى ويل �سليمان, 
وبعث فجيء به, قد بقي عظمًا اأبي�س فجعله يف �سفط وطيبه وكفنه ودفنه 
فنب�سوه  الراأ�س,  مو�سع  عن  �ساألوا  امل�سّودة  دخل  فلما  امل�سلمني,  مقابر  يف 
واأخذوه, فاهلل اأعلم ما �سنع به, ولنحتفظ بهذه اجلملة الأخرية لأنها تفتح 

لنا نافذة على احتمال اآخر ياأتي تف�سيله اإن �ساء اهلل.
ويف الوايف بالوفيات: ثم مكث الرا�س يف خزائن ال�سالح حتى ويل �سليمان 
وطّيبه  �سفط,  يف  فجعله  ابي�س,  عظمًا  بقي  وقد  به  فجيء  فبعث  اخلالفة 

وكّفنه ودفنه يف مقابر امل�سلمني.
وذكره ال�سجري يف الأمايل ب�سيء من الختالف وف�سل يف ذيل اخلرب ب�سكل 

18 ذوالقعدة  1432ه�



◄  بقلم: حيدر حممد املنكو�سي

ل يخفى على الكثري من املتابعني لالأخبار يف الدول الغربية ) اأوربا 
واأمريكا( ت�سجيل الكثري من حالت النتحار والعي�س يف نوع من الكاآبة 
والتوحد حيث يعاين من هذه احلالت جميع الطبقات بغ�س النظر عن 
كون الإن�سان فيها  فقريا اأو غنيا ,امراأة  اأو رجال . و ت�سري اإح�سائيات 
العامل  يف  �سخ�س  مليون  نحو  اأن  العاملية  ال�سحة  ملنظمة  جديدة 
ينتحرون �سنويا اأي  ما يعادل حالة انتحار كل 30 ثانية معظمهم من 
قارتي اأمريكا واأوربا مما يرفع معدلت النتحار بن�سبة 60 يف جميع 
اأنحاء العامل. ويقوم املخت�سون بالبحث عن الأ�سباب اجلزئية ل الكلية 
اأو الفرعية �ساربني عر�س احلائط الأ�سباب الرئي�سية التي توؤدي اإىل 
ارتفاع ن�سب النتحار يف بلدانهم األ وهو الفراغ الروحي الذي ي�سعر 
به كل فرد, فغذاء الروح هو الت�سال باهلل �سبحانه وتعاىل, وديننا 
الإ�سالمي اأّكد على العبادة اليومية لأنها تبقي الفرد بات�سال دائم 
مع اهلل حيث اأّن تغذية الروح ال�سحيحة التي ل ميكن اإ�سباعها اإل 

بالعبادة .
وقد اأ�سار بحث علمي قام به الدكتور جو�س مانويل والباحثة األي�ساندرا 
فلي�سمان املوثق من مراجع الأ املتحدة "باإن ن�سبة النتحار يف الدول 
الإ�سالمية تكاد تقرتب من ال�سفر, و�سبب ذلك اأن الدين الإ�سالمي 
يحرم النتحار ب�سدة. كما ذكروا يف بحثهما ,اأن اأعلى ن�سبة لالنتحار 
ثم  البوذيني  ثم   , والالدينيني  امللحدين  بني  كانت  الإط���الق  على 
الن�سارى ثم الهندو�س واأخريًا امل�سلمني الذين كانت ن�سبة النتحار 

بينهم تقرتب من ال�سفر". 
يف الآونة الأخرية, ازدادت حالت النتحار يف البلدان العربية ب�سكل 
ملحوظ وخ�سو�سا تلك التي تبتعد عن حقيقة الدين اأو ماهية الدين 
الإ�سالمي واملتم�سكني فقط بق�سوره ل لّبه, ويعزى �سبب ازدياد هذه 
احلالت اإىل ال�سموم التي تبث يف عقول بع�س الأ�سخا�س الذين يعانون 
من حالت الكتئاب والتوحد من قبل  بع�س رجال الدين الداعني اإىل 
تفرقة الدين الإ�سالمي  , فالدرا�سات النف�سية توؤكد  اأن النتحار �سعور 
حاد بالوحدة  وحالت الكتئاب والفراغ الروحي وعوامل نف�سية مثل 
العزلة اأو العدوانية والذي ميكنه �سد هذا الفراغ  لذا فانه يلجاأ اإىل 

بع�س املجاميع التي تدعي بالدين رغبة بتغذية روحه .
حيث تد هذه املجاميع ار�سا خ�سبة لتحقيق ماآربها فيقوم ال�سخ�س  
املجّند با�ستعمال و�سيلة نقل لت�سهيل املهمة )كال�سيارات املفخخة( 
لدخول منطقة اخل�سم اأو احلزام النا�سف حتى ياأتي الوقت املنا�سب. 
وقد تو�سف من قبل البع�س باأعمال اإرهابية غري اأن بع�س الأطراف 
الدينية  ي�سفون عليها �سبغة �سرعية ب�سفتها من اجل حترير الوطن 
اأو من اجل النتقام ل�سخ�سية مهمة, وت�ستدل اجلماعات امل�سلحة باأدلة 

على جواز العمليات النتحارية بينما جاء يف الذكر احلكيم قوله ! 
َ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما  َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك ُعْدَواًنا  )َوَل َتْقُتُلوا اأَْنُف�َسُكْم اإَِنّ اهلَلّ
ِ َي�ِسرًيا( الن�ساء: 29- ِليِه َناًرا َوَكاَن َذِلَك َعَلى اهلَلّ َوُظْلًما َف�َسْوَف ُن�سْ
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اأو�سع فقال يف الأمايل: فلما ويل عمر بن عبد العزيز بعث اإىل اخلازن, خازن بيت ال�سالح: وجه 
يل براأ�س احل�سني بن علي عليه ال�سالم, فكتب اإليه اخلازن اأن �سليمان اأخذه مني, وكتب اإليه )اأي 
عمر(: اإن مل حتمله فتجيء به لأجعلنك نكاًل, فقدم عليه, فاأخربه اأن �سليمان اأخذه فجعله يف 

�سفط, و�سّلى عليه ودفنه, ف�سح ذلك عنده, فلما دخلت امل�سودة �ساألوا عما �سنع به.
بقي 36 عامًا مل  راأ���س احل�سني  اأن  يعني  �سنة 96ه� فهذا  �سليمان ويل اخلالفة  اأن  واإذا علمنا 

يدفن.
وروى احل�سن الب�سري اأن �سليمان بن عبد امللك راأى النبي )�سلى اهلل عليه)واآله( و�سلم(يالطفه 
ويب�سره فلما ا�سبح �سليمان �ساأل احل�سن عن ذلك فقال احل�سن: ولعلك �سنعت اىل اأهل بيت النبي 
معروفًا, قال: نعم, وجدت راأ�س احل�سني بن علي )ر�س( يف خزانة يزيد فك�سوته خم�سة اأثواب 

و�سليت عليه مع جماعة من اأ�سحابي وقربته.فقال له احل�سن: اأن ر�سا النبي عنك ب�سبب ذلك.
ونقل ابن ع�ساكر يف ترجمة ريا قولها: فلما جاءت امل�سودة – يعني بني العبا�س – نب�سوه واأخذوه 

معهم.

يدبعد مقتل �لوليد بن ي رب دفنه �أبو -
ونقف هنا اأمام رواية فيها كثري من الغمو�س لأن )بطلها( �سخ�س غري معروف ب�سكل وا�سح 
و�سريح وهو ما اطلقت عليه الروايات ا�سم )اأبو الكرب(, وقد ذكر اخلرب مف�ساًل يف تاريخ 
دم�سق لأبن ع�ساكر, و�سري اأعالم النبالء للذهبي, ونختار ن�س ابن ع�ساكر الذي ترجم لأبي 

كرب يف اجلزء ال�سابع وال�ستني من تاريخه:
امللك, قال:  يزيد بن عبد  الوليد بن  اأنه كان فيمن نهب خزائن  الكالعي  اأمية  اأبو  حكى عنه 
كنت فيمن نهب خزائنه بدم�سق, فدخلت اإىل خزانة لهم, فراأيت فيها �سفطًا مرفوعًا فاأخذته 
قلت يف هذا غناي, فركبت فر�سي وجعلته بني يدي, وخرجت من باب تومًا, فعدلت عن مييني 
وفتحت قفله, فاإذا اأنا بحريرة يف داخلها راأ�س مكتوب على بطاقة فيها هذا راأ�س احل�سني بن 

علي, فقلت ما لكم ل غفر اهلل لكم, فحفرت له ب�سيفي حتى واريته.
وحيث اأن الوليد بن يزيد بن عبد امللك, قتل يف دم�سق �سنة 126 ه فمعنى ذلك اأن الراأ�س بقي 

يف اخلزانة ما يقارب 65�سنة.
ُي�سّمون بهذا ال�سم, ولكن بع�سهم ل  اأ�سخا�س  ويف حماولة ملعرفة ابي كرب هذا وجدنا عدة 
اأبا كرب  اأن  اأن يكون هو املعني بهذه الرواية لبعد زمنه عن احلادثة, واجلدير بالذكر  ميكن 
احتملناه من بني  ما  واإذا �سح  واإمن��ا يذكر جم��ردًا,  اأب ول موطن  ا�سم  ول  ا�سم  له  يذكر  مل 
لبن  التهذيب  تقريب  كما يف  اأنه جمهول,  الرجاليني  من  الكثري  ذكر  فقد  امل�سرتكة  الأ�سماء 

حجر وغريه.
وتعددا   ارو�يل�  بل�صا  صعي �ل�صام    �لر�أ�ص   و فاحتمال   �ذكو

فهات�و
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وقد كان موكب النجف ال�سرف يف  مدينة قم املقد�سة 
واحدا من تلك املواكب التي كان لها �سرف امل�ساهمة 
يف تدعيم الر�سالة املحمدية والنه�سة احل�سينية من 

خالل ن�ساطاته املتنوعة يف خدمة املذهب واتباعه.
ومدهم  الزائرين  خدمة  يف  طويل  باع  املوكب  ولهذا 
والعالج  كال�سكن  م�ساعدات  من  يحتاجونه  ما  بكل 

وممار�سة ال�سعائر احل�سينية.
 وملعرفة تفا�سيل تاأ�سي�س املوكب واملراحل التي مّر بها 
هذا التاأ�سي�س حدثنا ال�سيد جابر املو�سوي احد خدمة 
الإمام احل�سني يف موكب النجف ال�سرف واحد 
قائال:  ال���س��رف  النجف  يف  الطو�سي  جامع  خدمة 
كان ال�سيد حممد تقي بحر العلوم هو امل�سرف على 
املجال�س احل�سينية التي تقام لإحياء الرتاث احل�سيني 
وت�سكيل جمال�س رم�سانية طيلة ال�سهر الكرمي وكذلك 
حتيى الأيام الفاطمية  اما املحا�سرات الدينية فقد 

يف  ي�سكن  ال��ذي  �سيبويه  ح�سني  ال�سيخ  يلقيها  ك��ان 
وموؤيدة  مباركة  املجال�س  هذه  وكانت  م�سهد  مدينة 
من مرجعيات مهمة كاآية اهلل ال�سيد حم�سن احلكيم 
واآية اهلل ال�سيد ابو القا�سم اخلوئي )قد�س �سرهما(
وقد ح�سر هذه املجال�س العديد من امل�سايخ والعلماء 
وكثري من هولء العلماء كانوا يق�سدون كربالء �سريا 

على الإقدام.
 واأو�سح املو�سوي قائال اأ�س�س املوكب عام 1970 وقد 
عام  كا�سان  املوكب يف مدينة  لهذا  فرعا  اأنا  اأ�س�ست 
1971 وقد �سم املوكب �سرائح خمتلفة من كرد فيلية 
هذا  و�سمي  العراقي  املجتمع  مكونات  من  وغريهم 
بعد  اأ�س�ست  ثم  املقد�سة  العتبات  هيئة  با�سم  املوكب 

ذلك جمموعة من املواكب. 
كال�سيد  العلماء  من  جمموعة  ع��زاء  اأول  �سم  وق��د 
املرع�سي النجفي وال�سيد �سريعة مداري والكلفاداين 

العلماء  من  وجمموعة  العلوم  بحر  حممد  وال�سيد 
وامل�سايخ

 التأسيس 
 فيما اأ�سار احلاج معايل عزيز اىل ان  بداية تاأ�سي�س 
املوكب كانت يف م�سجد حممدية يف ليلة وفاة الإمام 
الباقر اأي يف 8 ذي احلجة وقد بقي املوؤ�س�سون يجتمعون 
يف امل�سجد لثالثة اأيام وبعد ذلك مت النتقال اىل م�سجد 
)نو( يف �سارع اأ�ستان وبقي املوكب هناك ثالث �سنوات 
حيث كانت تقام املجال�س واملواليد ثم اأنتقل املوكب اىل 
م�سجد فاطمية ومت تاأ�سي�س هيئة لالأمناء تتاألف من 
ال�سيد جواد املو�سوي وال�سيد عبد  الكرمي القزويني 
وال�سيد حممد تقي الطباطبائي وكانت باأ�سراف اآية 
ال�ساهرودي   ح�سني  واأخيه  ال�ساهرودي  حممد  اهلل 
جمعت الأموال لإن�ساء احل�سينية النجفية وقد مت �سراء 

مواكب وحسينيات النجف االشرف في ايران  
شعائر مقّدسة و مالذات  أمان و والء 

�إ� ت�صار �ملو� �حل�صينية  صتى بقا �لعا ما و �إال دليل على �أ �أتبا مذ �أل 
�لبيت عليهم �ل�صم ال يتو�و وال يو جهد� �إال وبذلو  �صبيل �إي�صال ر�صالة �لنه�صة 
�حل�صينية �لتي كنت من �لو�صول �إىل قلوب وفو�ص �ال�صاية تل صر�حها و�صامت   

الدة� يةصا�ها �الباد برفد �الأ
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جمموعة من البيوت وحتويلها با�سم هيئة الأمناء.

 النظام الداخلي
يكون  ان  الأم��ن��اء  لهيئة  ال��داخ��ل��ي  النظام  واأوج���ب   
الفقرية  العوائل  مل�ساعدة  خ��ريي  م�ستو�سف  هناك 
وذلك عام 1978 ويف عام 1991 كانت هناك �ساحة 
لكل  خ��ريي  وم�ستو�سف  )ج���ادر(  خيمة  فيها  كبرية 
اأهايل  قم ولإمتام البناء �سكلت جلنة م�سرفة م�سكلة 
من احلاج املرحوم  ح�سني ال�ساكري واملرحوم ال�سيد 
جواد املو�سوي وال�سيد عبد الكرمي القزويني وال�سيد 
حممد تقي التربيزي وبعد مدة من الزمن �سكلت هيئة 
اأمناء اأخرى تتاألف من ال�سيد جواد املو�سوي و احلاج 
عبا�س ابو ال�سمون واحلاج معايل عزيز وال�سيد كاظم 
علي  واحل��اج  جنف  ر�سا  حممد  والدكتور  ال�سرابي  

جاليل. 

 النشاط االعالمي
حدثنا  العالمي  اجلانب  يف  عمل  للموكب  كان  وقد 
قم  يف  الأ���س��رف  النجف  موكب  اإع��الم  م�سوؤول  عنه 
احلاج فا�سل اأبو ال�سمون قائال: يف عام 1991 اأ�س�سنا 
غرفة ت�سجيالت موكب النجف ال�سرف تقوم بت�سجيل 
)ال�سيدي( اأقرا�س  وكانت  وفيديوية  �سوتية  اأقرا�س 
واأوربا  و�سوريا  كالعراق  العامل  دول  من  للعديد  توزع 
واأ�سرتاليا وقد اأ�ستمر العمل ملدة5 �سنوات وبعد توفر 
خدمة النرتنت عام 1997 اأ�سبح املوكب يبث براجمه 
البيت  من خالل  اأه��ل  ووفيات  مواليد  تت�سمن  التي 

النرتنت وكان البث بال�سوت وال�سورة.
ال�سرف  النجف  موكب  يعترب  ال�سمون:  اب��و  وتابع   

النرتنت  �سبكة  ا�ستخدام  يف  وال�سباق  الول  املوكب 
اما الربامج التي تبث يف �سهر رم�سان الكرمي كانت 
حما�سرات دينية ملجموعة من اخلطباء ويكون ذلك 
هناك  تكون  املحا�سرات  وبعد  رم�سان  �سهر  طيلة 
م�سابقة )اأ�سئلة واأجوبة ( بني املحا�سر واحل�سور اما 
ال�سخ�سيات التي ا�ست�سافها املوكب فهم ال�سيخ ح�سن 
�سحاتة من م�سر وال�سيخ علي الكوراين وال�سيد عادل 
العلوي وال�سيخ باقر الي��رواين وال�سيخ حممد ال�سند 
حممد  ال�سيخ  و  العماد  كع�سام  عرب  وم�ستب�سرين 
التيجاين وهولء كانوا يت�سدون للحمالت الإعالمية 
التي تبثها الف�سائيات املعادية ملنهج اأهل البيت عليهم 

ال�سالم. 

 العمل االجتماعي
ويف اخلتام تطرق ال�سيد جابر املو�سوي اىل دور املوكب 
العراقيون  يواجهها  التي  واملعوقات  امل�ساكل  حل  يف 
ي�ستقبل  ال�سيد عدنان احلكيم  كان  قائال:  املغرتبون 
فقد  والجتماعية  املادية  م�ساكلهم  ويحل  العراقيني 

تكفل املوكب بتقدمي كل مايحتاجه العراقيون كاحلاجة 
اىل ال�سكن او الزواج او العالج حيث ان هناك اأتفاق 
مع بع�س امل�ست�سفيات لعالج املر�سى ويكون ذلك بعد 
ان يتم التحقيق مبعلومات املري�س ومدى �سحة حاجته 

للعالج.

 حسينية شهداء طريق كربالء 
في طهران 

هذه احل�سينية �ساأنها �ساأن بقية اجلوامع واحل�سينيات 
الديني  واج��ب��ه��ا  ت���وؤدي 
اأحياء  م��ن  والأخ��الق��ي 
الدينية  امل��ن��ا���س��ب��ات 
وت���ق���دمي امل�����س��اع��دات 
الإن�������س���ان���ي���ة ل��ك��ل من 
يق�سدها وملعرفة اأحوال 
املهجرين  ال��ع��راق��ي��ني 
اأقامة  خالل  من  الدينية  املنا�سبات  اأدائهم  وكيفية 
اجلوامع واحل�سينيات كان ملجلة الرو�سة احل�سينية قد 
التقت باحلاج فا�سل �سفيع وقد حتدث قائال: هجرنا 
من العراق  بتاريخ 4/7/ 1980 مع حملة التجار يف 
ببغداد  ال�سورجة  ن�سكن يف منطقة  الوقت وكنا  ذلك 
باإخواننا  التحقنا  لقد  طهران  يف  ن�سكن  الآن  ونحن 
الكربالئيني املتواجدين هناك  الذين �سيفونا ثم بعد 
ذلك انتقلنا اىل اأحدى احليدريات يف منطقة ري مع 
موكب اأهايل النجف هناك. كانت احلرب بني العراق 
واإي��ران يف بدايتها بعد ذلك اأ�س�سنا موكب يف جنوب 
طهران يف منطقة دولة اأباد وهي منطقة اأغلب �سكانها 
خيمة  �سكل  على  املوكب  بداية  كانت  العراقيني  من 
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اأحياًء  كربالء  طريق  �سهداء  موكب  با�سم  )ج��ادر( 
�سدام  حكم  خالل  اأعدموا  الذين  ال�سهداء  لذكرى 

ح�سني وذلك اأثناء انتفا�سة �سفر عام 1977
 واأ�ستطرد �سفيع بعد ذلك مت اأن�ساء ح�سينية مب�ساحة 
تقدر باأكرث من 1000 م وثم انتقلنا اىل ح�سينية الوجيه 
الأر�س  قطعة  اأ�سرتى  ال��ذي  البالغي  حممد  احل��اج 
وبرامج  املوؤمنني  اأم��ري  ح�سينية  با�سم  وقف  وجعلها 
اأحياء  اأي��ام ال�سنة من  هذه احل�سينية م�ستمرة طيلة 
املنا�سبات الدينية من مواليد ووفيات اأهل البيت عليهم 
الزائرين واملحتاجني واملر�سى اما)  ال�سالم وخدمة 
ح�سينية ام البنني(التي ا�س�سها احلاج املرحوم  مهدي 
الكربالئي  فهي ملحق بح�سينية امري املوؤمنني ولكنها 
خا�سة بالن�ساء حتيي فيها الن�ساء مرا�سيم العزاء او 
اأفراح اأهل البيت وعندما كانت هناك جل�سات خلتم 
القراآن يف �سهر رم�سان املبارك كان هناك تلفزيون 
يف ح�سينية اأمري املوؤمنني واأخر يف ح�سينية اأم البنني 
ليت�سنى للن�ساء ختم القراآن من خالل ما يعر�س يف 
ال�سا�سة وعادة تكون هناك تالوة للقراآن الكرمي بعد 
�سالتي املغرب والع�ساء على مدار ال�سنة ف�سال عن 

م�سابقات احلفظ والتالوة 
الجتماعي  ال�سعيد  على  ام��ا  �سفيع  احل���اج  وت��اب��ع 
فتاأخذ احل�سينية دورها من خالل ا�ستقبال ال�سيوف 
واإكرامهم وم�ساعدة الفقراء واملحتاجني اما اخلطباء 
الذين يقيمون املجال�س احل�سينية واملحا�سرات الدينية 
وال�سيخ  الك�سمريي  ال�سيخ ح�سن  منهم  كثريين  فهم 
فا�سل املالكي وال�سيخ باقر املقد�سي وال�سيد مرت�سى 
القزويني وال�سيخ عبد احلميد املهاجر وال�سيد جا�سم 

الطويرجاوي 

حسينية النجف االشرف في   
مشهد 

وع�����ن ت���اأ����س���ي�������س ه���ذه 
وما  وعملها  احل�سينية 
ت���ق���وم ب����ه م����ن ب���رام���ج 
احلاج  حدثنا  واأن�سطة 
ال�ساحب  ع��ب��د  ح��ي��در 
التاأ�سي�س  فكرة   : قائال 
اأي   1970 عام  اىل  تعود 
فرتة التهجري الق�سري من العراق اأ�ستوطن املوؤ�س�سون يف 
مدينة م�سهد كل من ال�سيد حممد علي امل�ستويف وال�سهيد 
�سالح �سيخاين وال�سيد �سالح املو�سوي واحلاج حممد 
تقي اأ�س�س املوكب يف منزل اآية اهلل  ال�سيد حممد هادي 
امليالين اأي  باأ�سراف املرجعية يف م�سهد وبقي ذلك ملدة 
�سنتني او ثالث وبعد وفاة املرجعية اأنتقل املوؤ�س�سون اىل 
جامع حمراب خان ميدان طرب�سي وبقوا هناك حتى عام 
1982 _1983 ثم بعد ذلك مت �سراء بيت كبري لبناء 
ون�سف  ماليني  �ستة   )  6500000( بقيمة  احل�سينية  
املليون اأي ما يعادل 6 مليار يف الوقت احلايل وقد توجه 
جالل  ال�سيد  وهو  اخلوئي  ال�سيد  وكيل  اىل  املوؤ�س�سون 
الدين فقيه اأمياين وعر�سوا عليه الفكرة فاأعطاهم مبلغ 
نقدي قدره مليون تومان و�سجعهم على اإكمال تاأ�سي�س 
املوكب وبناء احل�سينية  وكذلك كانت هناك م�ساعدة 
مالية من ال�سيد عبد اهلل ال�سريازي قدرها مليون  تومان 
واأردف احلاج عبد ال�ساحب  وبعد ان اأجنزت احل�سينية 
مت ا�ستالمها يف الثالث من �سهر حمرم وكانت م�ساحتها 
1820 م وبداأت تقام فيها املرا�سيم احل�سينية من ت�سابيه 
ومرا�سيم العا�سر من حمرم وكان اآية اهلل ال�سيد حممد 

ويقراأ  احل�سيني  املقتل  بقراءة  يتكفل  �سيبويه  ح�سني 
جمادي  ي��وم 13  يف  ال��زه��راء  ال�سديقة  خطبة  كذلك 
اأي  الروايتني   ح�سب  اأي  الثاين  جمادي   3 ويف  الأوىل 
احل�سينيون  الرواديد  اما  وال�سغرى  الكربى  اخلطبة 
عبا�س  احلاج  فهم  احل�سينية  الق�سائد  يقروؤن  الذين 
ترجمان وملة با�سم الكر بالئي وملة جليل الكر بالئي 
اأبو ب�سري النجفي و�سيد  وال�سيد ح�سن املوؤمن واحل��اج 
ح�سن الكر بالئي واحلاج عبد احل�سني ر�ستمي وخلطباء 
املنابر الذين يقيمون املجال�س احل�سينية واخلطب دور 
بارز كال�سيخ ح�سن الك�سمريي وال�سيد يا�سني القزويني 
وال�سيخ حممود الب�سري وال�سيخ عبد احل�سني اخلرا�ساين  
وال�سيد جابر الغائي وال�سيخ علي الغروي وال�سيد ه�سام 
البطاط وتابع احلاج عبد ال�ساحب اما دور احل�سينية 
لتالوة   �سيفية   دورات  اإق��ام��ة  هو  والثقايف  الإن�ساين 
القراآن الكرمي واأخ��رى متنقلة تتجول يف البيوت  تعلم 
املوؤمنني احلفظ والتجويد اأما دورها الإن�ساين فينح�سر 
يف حل م�ساكل املوؤمنني كاحلاجة اإىل عالج من اأجراء 
عملية جراحية وغريها اوم�ساعدة ال�سباب على الزواج 
املادية  امل�ساعدات  تقدمي  اأو  مادية  معونات  خالل  من 
ملن يحتاج اإىل �سكن ول تقت�سر امل�ساعدة على حمبي 
و�سيعة اأهل البيت بل تتعدى اإىل غريهم من الطوائف 
طوائف  من  لأ�سخا�س  امل�ساعدات  قدمت  ما  فكثريًا 
اأخرى فالر�سالة احل�سينية ت�سمل اجلميع وفيما يخ�س 
توا�سلنا مع زيارة العتبات املقد�سة يف العراق فقد زرنا 
العتبة  وخ�سو�سًا  عام 2003  بعد  بكرثة  العتبات  هذه 
احل�سينية ووجدنا فيها اأعمار ملمو�س واي�سا دور مهم 
وحيوي يف دعم كل املواكب احل�سينية دون ا�ستثناء فنحن 

نثنى على دور امناء العتبات املقد�سة. 
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•  �سادق مهدي ح�سن

اإن من اأعجب الأعاجيب ال�سائعة يف املجتمع   
واأحوالهم  �سوؤونهم  كل  يف  النا�س  رجوع 
الدنيوية اإىل غري ذوي اخلربة والخت�سا�س.. 
وباملقابل جند من جمٍع ل ي�ستهان به منهم قلة 
اكرتاث بامل�سائل ال�سرعية وعدم الرجوع اإىل 
العلماء  املخت�سني يف هذا الأمر, فمنهم من 
اخلا�سة((..  العلمية  ))مدار�سهم  اأ�س�سوا 
�سرعيًا  حكمًا  ويقي�سون  ي�ستهون,  كما  يفتون 
اأحكامًا  وي�ستح�سنون  اآخر,  حكٍم  على 
اأهواوؤهم  تقت�سي  كيفما  اأُخرى  ويرتكون 
ببع�س(  ويكفرون  الكتاب  ببع�س  )يوؤمنون 
حالل  بني  يفرقوا  اأن  دون 
من  منهم  اإن  بل  اأو حرام, 
امل�ستحبات  على  يحر�س 
ويلتزم  الواجبات  ويرتك 
يجتنب  ول  املكروه  برتك 
يف  يقولون  احلرام..  عن 
من  وازعٍ  دون  بالغيب  رجمًا  باآرائهم  الدين 

تقوى اهلل ..
وقد يهون اخلطب لو اأنه اقت�سر على ب�سطاء 
النا�س وعامتهم, ولكن حتى بع�س )املثقفني 
لهم  الأكادميية(  ال�سهادات  اأ�سحاب  من 
لبع�س  �سدًى  واليك  ال�ساأن,  هذا  اأراوؤهم يف 

اأ�سواتهم ..
اأنا  منهم(:  كثريا  ميثل  )وهو  اأحدهم  يقول 
القراآن  اإىل  اأ�ستند  بل  اأبدًا,  فقيٍه  اأي  اأقلد  ل 
اأهل  اأئمة  الواردة عن  اأو  النبوية   والأحاديث 
تعامالتي  وجميع  العبادية  اأعمايل  يف  البيت 
الأخرى فالقراآن وا�سح ول يحتاج اإىل تف�سري 
ومناق�سة  الأدلة  معرفة  ال�سهل  من  اأن  كما 
�سهال  العلم  حت�سيل  اأ�سبح  اأن  بعد  الفقهاء 
مف�سرًا  ع�سواء  خبط  فيخبط  الأيام,  هذه 
مثقال  ميتلك  اأن  دون  نبيه  و�سنة  اهلل  كتاب 
وهم  الكثريين  �سمعُت  وقد  علم..  من  ذّرٍةً 
على  ويعرت�سون  الأحكام  ببع�س  يهزاأون  
الفقهاء ويناق�سون اآراءهم وفتاواهم )باأدلٍة( 

ل تدل على �سيء �سوى اجلهل املطبق! 

 اأّما الآخر فله بع�س ال�ستنتاجات التي يقي�س 
بها حكمًا �سرعيًا على حكم غريه وكاأّنه اأحاط 
بكل �سيٍء علمًا !.. ومنها قوله : مبا اأن �سيام 
 , حرام  والأ�سحى  الفطر  عيدي  اأيام  اأول 
ول  كذلك  حرامًا  الغدير  يوم  �سيام  فيكون 
الكرمي  اليوم  هذا  �سيام  با�ستحباب  يوؤمن 
باعتباره من اأعظم الأعياد.. كما اأّنه ل يحبذ 
�سيام اخلام�س ع�سر من �سعبان باعتباره يوم 
فرحٍة كربى وهي ولدة الإمام املهدي)عجل 
اهلل فرجه( فا�سمع واعجب وعلى هذه فق�س 

ما �سواها ..
ِبِه  َلَك  َلْي�َس  َما  َتْقُف  ))َول  تعاىل  قال      
اأُوَلِئَك  ُكلُّ  اَد  َواْلُفوؤَ َر  َواْلَب�سَ ْمَع  ال�سَّ اإِنَّ  ِعْلٌم 
اأبو  اإمامنا  وقال  َم�ْسُئوًل((..  َعْنُه  َكاَن 
اأفتى  :))من  ال�سالم(  الباقر)عليه  جعفر 
لعنته  اهلل  من  هدى  ول  علم  بغري  النا�س 
اإّن  العذاب((:   ومالئكة  الرحمة  مالئكة 
ال�سرعية  الأحكام  يف  التخ�س�س  م�ساألة 
درا�سة  تتطلب  بهما  يتعلق  وما  واأ�سوًل  فقهًا 
معمقة ومكثفة وطويلة الأمد لكثري من العلوم 
القراآنية واللغوية والعقائدية والفل�سفية و.... 
الخت�سا�س  لذلك  املت�سدي  يكون  لكي  و... 
ميكن  فقيهًا    - وت�سديده  اهلل  توفيق  بعد   -
الأحكام  فاإن  اآخر,  جانب  بفتواه.ومن  العمل 
 , والقيا�س  لال�ستح�سان  تخ�سع  ل  ال�سرعية 
بل هي اأحكام تعبدية توقيفية �سدرت من رب 
حكيم عليم يعرف �سوؤون العباد وما ي�سلحهم 
 , تدبريه  باهلل وحكمته وح�سن  اآمن  ..  فمن 
اأدرك اأن لكل ت�سريع حكمة بالغة هي اأكرب من 

اأن يدركها العقل الب�سري القا�سر.. 
فكيف يعطي البع�س لأنف�سهم احلق بان يفتوا 
قول  متنا�سني  علم  دون  ويناق�سوا  ويعرت�سوا 
َتُقوُلوا  ))َول   : الكرمي  كتابه  يف  العاملني  رب 
َوَهَذا  َحالٌل  َهَذا  اْلَكِذَب  اأَْل�ِسَنُتُكُم  ُف  َت�سِ مِلَا 
ِذيَن  الَّ اإِنَّ  اْلَكِذَب   ِ اهللَّ َعَلى  وا  ِلَتْفرَتُ َحَراٌم 

ِ اْلَكِذَب ل ُيْفِلُحوَن((  وَن َعَلى اهللَّ َيْفرَتُ

وفن   ملع لكل   أ�  ري ال      
 يقومو �ت�صا�ص  �أ�صحاب 
ياأذ  ال  فالنجار   هامه
مكا �لطبي و�ملدر�ص ال 
و�ملهند�ص  �لطيار  بعمل  يقوم 
   لق�صاب� �أعمال  يجيد  ال 
وكذ� دو�لي ولعل �الأحكام 
 ل�صرعية وما يتعلق بها تعت�
من �أو�صع و�أطر �لعلوم لتعلقها 

نولك ب�صريعة �هلل

ع�ص  ب تاو ف  
    ّقه ف تمل�
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لتجاري�لتجاري�لتجاري�لتجاري�

�أو من �أجل ت�صويق ب�صاعهم و�صلعهم �لتي تغو �الأ�صو�ق ومن تل �لو�صال �العا فتارة ي�صعى �لكري من رجال �الأعمال و �ل�صرا و�ملنظما �إىل �تبا تل �لو�صال و�حليل   ري �لفناصور� مل�صا� أو يعلقو�  ب�صمل�   ما ريةد �ململ�صا� دموي�صت أمام مغريا� �أ�صري� �ه فتبا� ي ويجذبل�صورة �أول ما ي�صد �مل�ص� لكو صيلريا�
 لها ل�صوق من�

 �الإع و�لهدف �لتجاري
يف  حاملة  احل�سينية  ال��رو���س��ة  جملة  انطلقت  وق��د 
هذه  عن  والت�سورات  الت�ساوؤلت  من  ع��ددا  خميلتها 
الق�سية باحثة عن اجوبة لها, فكانت حمطتها الوىل 
حممد  التجاري  ل��الإع��الن  )ك��ن(  �سركة  مدير  عند 
حيدر الكالبي, ليحدثنا عن دور اخلربة يف اإنتاج مواد 
اإعالنية ودعائية ت�ساهم يف رفع الوعي الديني واللتزام 

لدى املتلقي من الأفراد والأ�سر.
وقد اأجابنا الكالبي قائال: اإن اغلب ال�سركات التجارية الإعالنية الآن هدفها اأو غايتها الربح املادي 
وال�سهرة, اأما بخ�سو�س عامل اخلربة فاإنه متطلب هام يف كل جوانب العمل, اأما ت�سخري هذه 
اخلربة وت�سخري اجلانب الإعالمي تاريا خلدمة اجلانب الديني اأو خلدمة الثقافة الدينية فممكن 
ولكنه بن�سبة ل تتجاوز 50 , ويقف وراء ذلك اأن الكثري من الإعالنات التجارية تكون خارج هذا 
الإطار, على �سبيل املثال الإعالنات التجارية اخلا�سة بالن�ساء, كمعاهد الر�ساقة ومعاهد التجميل 

و�سالونات احلالقة فاإنها تتطلب تو�سيحا للمتلقي ك�سور 
ات ال�سعر اأو �سكل الر�ساقة وهذه –بال �سك- ت�سطدم  ق�سّ

مع اجلانب الديني. 
اإما بالن�سبة لإمكانية ت�سخري هذا الأمر اأي تقوية الواعز 
الديني فذلك ممكن من خالل العالن عن ال�سلع التي 
من  منتوج  هناك  يكون  ك��اأن  النتيجة,  ه��ذه  اىل  ت���وؤدي 
)القراآن  يف  كما  تاريا  ت�سويقه  ي��راد  دينية  موؤ�س�سات 
املجتمع  على  اإيجابا  يوؤثر  النتيجة  يف  وه��ذا  الناطق( 
والأ�سرة, وكذلك الأمر يف ما يخ�س الق�س�س واملجالت 
الدينية والكثري من الكتب, كما ميكن ا�ستغالل العالنات 
موؤ�س�سة  من  ال�سادرة  وامل�سابقات  للمحافل  الرتويج  يف 
دينية اأو خريية خا�سة اذا كان هدف امل�سابقة هو التثقيف 
الديني للفرد والأ�سرة, وقد اثبت هذا النوع جناحا يف عدد 



• حتقيق: ف�سل ال�سريفي-حممود امل�سعودي
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 مل�صتهل� جذب   ب
و�ل�صو�ب �ل�صرعية

كبري من التجارب, وخا�سة اإذا كانت املوؤ�س�سات اخلريية 
وهنا  رب��ح,  ب��دون  الربامج  اأو  امل�سابقات  تقدم  والدينية 
يكون دور اخلربة مهما جدا ف�سال عن عوامل الحتكاك 
والتجربة وقراءة املجتمع قراءة �سحيحة, لتوظيف العالن 

ب�سورة تنا�سبه وتعله يتفاعل معه.
ال�سورة يف جممل  الكتابة دون  ا�ستخدام  امكانية  وحول 
لتجنب  املحاولت  بع�س  هناك  الكالبي:  قال  العالنات 
الإ�سكالت ال�سرعية وو�سع كتابة بدل عن ال�سورة اأو و�سع 
�سورة تكون بعيدة عن الإ�سكال ال�سرعي ومن اأمثلته و�سع 
�سورة ملواد التجميل نف�سها التي لي�س فيها اإ�سكال �سرعي, 
ولكن �ساحب الإعالن ي�سعى للح�سول على اكرب عدد من 

املتلقني فيميل اىل و�سع عنا�سر اجلذب للم�ستهلك.

 �الع و�حلكم �ل�صرعي 
 ميةتمعاتنا �ال�ص � او

 ي   �ملقد�ص  صرعنا   � قاع  وب�صكل   درت
فقد  ينا�صبها  صرعي  حكم   ب �لق�صايا  من  ق�صية 
حملت �ملجلة �ور�قها وقرعت باب �ل�صر عارصة عليه 
ت�صاوؤالتها منطلقة من �حلكم �ل�صرعي  �لك�ص �لذي 
�أو مو�د فيها صبهة   عن منت اققه عملية �الإع

 فيها لعامل� وموق صرعية
 اإن ا�سل العملية الدعائية 

او الإعالنية ب�سكل اأدق ل اإ�سكال فيها, ولكن اإذا كان هناك 
مما يوجب اأو يكون منه احلرام كا�ستخدام الفتيات الكا�سفات 
اأو �سبه العاريات يف الت�سويق اأو الدعاية اأو الإعالن عن املنتج 

فهذا فيه اإ�سكال ول يجوز.
 اأما بخ�سو�س العامل الذي يعمل يف ف�سائية ما - مثال- 
ل  اأ�سل عمله  فاإنه كذلك يف  الأم��ور,  بع�س هذه  وفيها 
اإ�سكال فيه, فمثال يعمل يف ف�سائية خربية واإحدى فقراتها 
دعائية اأو تعر�س اأفالما فيها بع�س امل�ساهد غري ال�سرعية 
الفيلم  يف  اأو  الدعاية  تلك  يف  العمل  يجتنب  اإن  فيجب 

مواد  فيه  ال��ذي 
�سرعية,  غ���ري 
اأخرى  وب�سورة 
حافظت  اإذا 
على  ال�����س��رك��ة 
امل����������وازي����������ن 
ال�������س���رع���ي���ة ل 
اإ�سكال يف العمل يف تلك ال�سركات اإل اإذا اأخلت بجميع 

املوازين ال�سرعية.

 لتعامل�  وما دور �مل�صلم �ملكل

 �لقنو�  ع  تب �لتي  �لتجارية   االإع� مع 
تلفةمية �ملالإع�

 نذّكره مبا ورد عن اأمري 

املوؤمنني عليه ال�سالم, بو�سفه اأن: يف حاللها ح�ساب, ويف 
حرامها عقاب, ويف ال�سبهات عتاب.

فبالن�سبة ملا تكون فيها املحرمات وا�سحة وجلية فيجب 
بالن�سبة  اأم��ا  تاأخري,  او  �سك  ادن��ى  الجتناب عنها دون 
لالمور التي فيها موارد �سبهة مبعنى اأن يتحري امل�سلم هل 
هذا حالل ام حرام فالأف�سل يف هذه احلال الجتناب, 
كما يف التعامل مع بع�س الف�سائيات, فالف�سائيات �سالح 
ذو حدين فيها ال�سلبي واليجابي, فعلى امل�سلم اإن يراعي 
املوازين ال�سرعية يف تكليفه الواقع على عاتقه من عدم 
النظر للف�سائيات غري املحت�سمة اأو الإباحية وغريها التي  
تن�سر الأخالق الفا�سدة فيجب على امل�سلم اإن يتجنبها, 
واأن يكرث من متابعة تلك الف�سائيات التي تعمل يف �سالح 
هنالك  ا�سبح  فقد  و�سره  اهلل  وبحمد  واملذهب,  الدين 
يف  تعمل  التي  الإ�سالمية  الف�سائيات  من  الكثري  اليوم 
خدمة الإ�سالم وخ�سو�سا فيما تبثه من خالل براجمها 
من حيث الدعوة اىل روح التعاي�س والثقافة ال�سحيحة 

والأخالق احلميمة بني اإفراد املجتمع.

 بع�ص �ملحاوال نا  
لتجن �الإصكاال �ل�صرعية 

ووصع تابة بدال عن �ل�صورة 
�أو وصع �صورة تكو بعيدة عن 

�الإصكال �ل�صرعي  
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 �الإع و�القت�صاد 
 اإن الدعاية بالعرف العام املتداول او العالن التجاري 
باملعنى ال�سحيح له بعد اقت�سادي كبري �سواء لنف�سه او 
للجهات التي يروج لها او يعلن لها عن منتجاتها ون�ساطاتها, 
وقد ا�سبح لهذه العملية جمال واهتمام وا�سع يف املجال 
احل�سينية  الرو�سة  جملة  ق��ررت  لذلك  القت�سادي, 
لق�سم  فكان  القت�سادي,  ال�ساأن  اأ�سحاب  اىل  التوجه 
اإدارة الإعمال يف كلية الإدارة والقت�ساد بجامعة كربالء 
وا�سهام  تواجد 
يف هذا املو�سوع 
م���������ن خ������الل 
ق�سم  رئ���ي�������س 
الأعمال   اإدارة 
اأكرم  الدكتور 
اليا�سري, الذي 
املجلة  ح��اورت��ه 
ب�سوؤاله اول عن الدعاية التجارية الإ�سالمية, وهل اأ�سبح 

لها دور مناف�س على �سعيد الحتياجات اليومية للنا�س؟
 وقد اأجاب الدكتور اليا�سري قائال: اإن الدعاية التجارية 
ب�سكل عام هي واحدة من عنا�سر املزيج الرتويجي وكل 
املنظمات �سواء كانت تارية اأو خدمية اأو �سناعية فاإنها 
الرتويجي,  املزيج  عنا�سر  كعن�سر من  الدعاية  تعتمد 
واملنفعة  الإرب���اح  اأج��ل  من  تعمل  املنظمات  كل  اأن  كما 

اإدارة  جم��ال  يف  التجارية  والدعاية  القت�سادية, 
الإعمال هي واحدة من اخت�سا�سات 

تهدف  التي  العامة  العالقات 
اإىل ترويج املبيعات.

 واأ����س���اف ال��ي��ا���س��ري: اأم��ا 
التجارية  ال��دع��اي��ة  ي��خ�����س  م���ا 

الإ�سالمية فاإنها موّجهة اإىل امل�سلمني, ولذلك فاإن غري 
امل�سلم ل يتاأثر بها, وعلى �سبيل املثال اللحوم باأنواعها, 
فلحم الدجاج وغريه يقبل عليه وي�سرتيه امل�سلم اإذا كان 
ذبحه على الطريقة الإ�سالمية, وقد وجدنا ذلك وا�سحًا 
يف اإقبال امل�سرتين على �سراء دجاج املراد والكفيل, اما 
الطريقة  ذب��َح على  ما  ف��رق عنده بني  امل�سلم فال  غري 

الإ�سالمية اأو مل يذبح.
ما  ق��ال:  املطروح  ال�سوؤال  على  الإج��اب��ة  يخ�س  وفيما   
املزيد  اإىل  حتتاج  الإ�سالمية  التجارية  الدعاية  زال��ت  
احلديثة  التجارية  الدعاية  اأن��واع  من  نوع  هناك  فمثاًل 

وهو الت�سويق املبا�سر عرب النرتنت اأو الفاك�س والدعاية 
التجارية الإ�سالمية تعتمد على الو�سائل املرئية وال�سمعية 
واملقروءة التي مل ت�سل بعد اإىل املدى البعيد لكي ت�سل 
بني  العالقة  تكون  اأن  اأج��ل  وم��ن  امل�سلمني,  عموم  اىل 
يف  م��وؤث��رة  عالقة  الديني  والتوجيه  التجارية  الدعاية 
بحاجة  الق�سية  هذه  الديني يف  التوجيه  ف��اإن  املجتمع, 
كالنرتنت وغريه من  الإع��الم احلديث  تكنولوجيا  اإىل 
الو�سائل الأخ��رى واإن قوة القت�ساد الوطني لها عالقة 
مع اخلطاب الإعالمي, فكلما كان القت�ساد متطورا كان 
للخطاب الإعالمي دور فاعل, اأي انه كلما كانت القدرة 
ال�سرائية للفرد عالية كلما زاد اإقباله وتوجهه نحو ال�سلع 
والب�سائع اأما اإذا كانت الدعاية التجارية قوية والقدرة 
ال�سرائية للفرد �سعيفة فلن يكون هناك اهتمام واإقبال 

على املنتجات.
 وهنا تبادر اىل الذهن ت�ساوؤل عن كيفية جعل اخلطاب 
العالمي ال�سالمي موؤثرا فاأجاب قائال: هناك جمموعة 

التي تعل اخلطاب الإعالمي  من املكونات 
الإ�سالمي موؤثرًا يف املجتمع 

وه�������ي 

العنا�سر  من  جمموعة  ي�سم  ال��ذي  الت�سويقي  املزيج 
اإي�سال ال�سلعة, فعندما يقبل امل�سرتي  يتم من خاللها 
على �سراء �سلعة فاإنه يهتم بعاملني هما ال�سعر ونوعية 
ال�سلعة, وهنا يتباين امل�سرتون فهناك من يهتم بال�سعر 
دون النوعية, وهناك من يهتم بالنوعية ول يهمه ال�سعر, 

وال�سعر والنوعية هما من عنا�سر املزيج الت�سويقي
ترويج  اأج��ل  من  عنا�سر  الرتويجي  للمزيج  اأن:  واأ�سار   
الب�ساعة وهي الإعالن وياأخذ طريقه عرب و�سائل الإعالم 
املختلفة من تلفزيون وراديو وغريه والعن�سر الآخر هو 
و�سركات  منظمات  فهناك  ال�سخ�سي  البيع 
تقيم املعار�س من اأجل ترويج ب�ساعتها, ثم 
العالقات العامة التي تقوم بعمل البو�سرتات 
والإعالنات واملن�سورات والت�سويق املبا�سر الذي 
احلديثة  الت�سال  و�سائل  طريق  عن  يكون 
العنا�سر  وه����ذه  وال��ف��اك�����س  ك��الن��رتن��ت 
املنظمة  ب��ني  التوا�سل  خلق  على  تعمل 

واجلمهور. 
وكان ختام حوار نامع الدكتور اليا�سري ب�سوؤاله عن 
تتخطى  اإ�سالمية  دعاية تارية  باإيجاد  الكفيلة  ال�سبل 

احلدود ال�سيقة وت�سل اإىل اأو�سع �سرائح املجتمع ؟
الدكتور االيا�سري: اإننا نالحظ اليوم بع�س الف�سائيات 
الإ�سالمية التي تبث الإعالنات  التجارية الإ�سالمية لكنها 
بحاجة اإىل جمهود اأكرب لكي ت�سل اإىل خمتلف �سرائح 
اأولها  يقف يف  يتوقف على عدة عوامل  وهذا  املجتمع, 
نوعية ومتانة املنتوج الذي يبث عرب و�سائل الإعالم, 
ومن ثم تقنيات الت�سال احلديثة, ونوعية الإعالن 
اأ�سبح �سنعة ذات �سيغة  الإع��الن  و�سكله كون 

فنية حتاكي عقل امل�ستجيب.

اأكرم  الدكتور 
اليا�سري, الذي 
املجلة  ح��اورت��ه 
ب�سوؤاله اول عن الدعاية التجارية الإ�سالمية, وهل اأ�سبح 

لها دور مناف�س على �سعيد الحتياجات اليومية للنا�س؟
 وقد اأجاب الدكتور اليا�سري قائال: اإن الدعاية التجارية 
ب�سكل عام هي واحدة من عنا�سر املزيج الرتويجي وكل 
املنظمات �سواء كانت تارية اأو خدمية اأو �سناعية فاإنها 
الرتويجي,  املزيج  عنا�سر  كعن�سر من  الدعاية  تعتمد 
واملنفعة  الإرب���اح  اأج��ل  من  تعمل  املنظمات  كل  اأن  كما 

اإدارة  جم��ال  يف  التجارية  والدعاية  القت�سادية, 
الإعمال هي واحدة من اخت�سا�سات 

تهدف  التي  العامة  العالقات 

 واأ����س���اف ال��ي��ا���س��ري: اأم��ا 
التجارية  ال��دع��اي��ة  ي��خ�����س  م���ا 

الإ�سالمية فاإنها موّجهة اإىل امل�سلمني, ولذلك فاإن غري 
امل�سلم ل يتاأثر بها, وعلى �سبيل املثال اللحوم باأنواعها, 
فلحم الدجاج وغريه يقبل عليه وي�سرتيه امل�سلم اإذا كان 
ذبحه على الطريقة الإ�سالمية, وقد وجدنا ذلك وا�سحًا 
يف اإقبال امل�سرتين على �سراء دجاج املراد والكفيل, اما 
الطريقة  ذب��َح على  ما  ف��رق عنده بني  امل�سلم فال  غري 

ما  ق��ال:  املطروح  ال�سوؤال  على  الإج��اب��ة  يخ�س  وفيما   
املزيد  اإىل  حتتاج  الإ�سالمية  التجارية  الدعاية  زال��ت  
احلديثة  التجارية  الدعاية  اأن��واع  من  نوع  هناك  فمثاًل 

 وهنا تبادر اىل الذهن ت�ساوؤل عن كيفية جعل اخلطاب 
العالمي ال�سالمي موؤثرا فاأجاب قائال: هناك جمموعة 

التي تعل اخلطاب الإعالمي  من املكونات 
الإ�سالمي موؤثرًا يف املجتمع 

وه�������ي 

على �سراء �سلعة فاإنه يهتم بعاملني هما ال�سعر ونوعية 
ال�سلعة, وهنا يتباين امل�سرتون فهناك من يهتم بال�سعر 
دون النوعية, وهناك من يهتم بالنوعية ول يهمه ال�سعر, 

وال�سعر والنوعية هما من عنا�سر املزيج الت�سويقي
ترويج  اأج��ل  من  عنا�سر  الرتويجي  للمزيج  اأن:  واأ�سار   
الب�ساعة وهي الإعالن وياأخذ طريقه عرب و�سائل الإعالم 
املختلفة من تلفزيون وراديو وغريه والعن�سر الآخر هو 
و�سركات  منظمات  فهناك  ال�سخ�سي  البيع 
تقيم املعار�س من اأجل ترويج ب�ساعتها, ثم 
العالقات العامة التي تقوم بعمل البو�سرتات 
والإعالنات واملن�سورات والت�سويق املبا�سر الذي 
احلديثة  الت�سال  و�سائل  طريق  عن  يكون 
العنا�سر  وه����ذه  وال��ف��اك�����س  ك��الن��رتن��ت 
املنظمة  ب��ني  التوا�سل  خلق  على  تعمل 

واجلمهور. 
وكان ختام حوار نامع الدكتور اليا�سري ب�سوؤاله عن 
تتخطى  اإ�سالمية  دعاية تارية  باإيجاد  الكفيلة  ال�سبل 

احلدود ال�سيقة وت�سل اإىل اأو�سع �سرائح املجتمع ؟
الدكتور االيا�سري: اإننا نالحظ اليوم بع�س الف�سائيات 
الإ�سالمية التي تبث الإعالنات  التجارية الإ�سالمية لكنها 
بحاجة اإىل جمهود اأكرب لكي ت�سل اإىل خمتلف �سرائح 
اأولها  يقف يف  يتوقف على عدة عوامل  وهذا  املجتمع, 
نوعية ومتانة املنتوج الذي يبث عرب و�سائل الإعالم, 
ومن ثم تقنيات الت�سال احلديثة, ونوعية الإعالن 
اأ�سبح �سنعة ذات �سيغة  الإع��الن  و�سكله كون 

فنية حتاكي عقل امل�ستجيب.

 تكو من �أجل �أ  
�لعقة ب �لدعاية �لتجارية 

و�لتوجيه �لديني عقة موؤثرة 
 �ملجتمع فاإ �لتوجيه �لديني 

 ذ �لق�صية بحاجة �إىل 
 م �حلديتكنولوجيا �الإع

االت وري من �لو�صال 
  رالأ�
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 اإ �الإع من �ملمكن 
�أ يّودا علوما تهمنا 

مت�صّوق باح عن 
�الأف�صل و�الأ�ص من 

 و�حلاجيا مامل�صتل�
و�ل�صلع  

  �أنى �أ تدر 
�ل�صناعا �ملحلية فهي 

�لتي ت�صتطيع ري �صوق 
�الإع �لتجاري

ن�و�آر�ء �ملو الإع� 
اأو  امل��واط��ن  راأي  اهمال  ل ميكن  ان��ه  فيه  �سك  ل  ومم��ا 
وهو  يه  رئي�سيا  طرفا  كونه  املو�سوع  ه��ذا  يف  امل�ستهلك 
الطرف الذي من خالله ميكن معرفة مقدار النجاح الذي 
حققته العملية العالنية ومن خالله اي�سا يتحقق الربح 
وا�سعا  اهتماما  املعنية  اجلهات  تكر�س  ولذلك  املرجو, 
من  وغريها  امل�ستهلكني  واذواق  رغبات  تق�سي  بعملية 

الأمور التي من �ساأنها الو�سول اىل الهداف املر�سومة.
بع�س  اآراء  ال���س��واق لخ��ذ  بع�س  املجلة يف  وق��د تولت 
املواطنني يف هذه امل�ساألة حيث قال املواطن نبيل ال�سعدي  
اأن تاأثري الإعالن التجاري دخل البيت العراقي بعد مرحلة 
تاأثري  لحظُت  وق��د   ,2003 العام  اأعقبت  التي  التغيري 
الإعالنات على منط احلياة العائلية من خالل تاأثُّر اأبنائي 
يف اقتناء احلاجيات وال�سلع والكماليات التي ي�سرتونها تبعًا 

ملا يرونه يف الإعالنات عرب حمطات التلفزة وغريها«.
ا�سرتوا  اأ�سحابه  اأن  ابني  من  اأ�سمع  ما  غالبًا  واأ�ساف: 
هذه ال�سلعة اأو تلك بعد اأن راأوها يف اإعالن تاري, وهو 
بدوره يطالب بها اأي�سًا, وهذا موؤ�سر كبري على انخراط 
العام من  ال��ذوق  اأ�سكالها يف خدمة  الإعالنات مبختلف 
خالل تقدمي خيارات عديدة لأ�سياء نرغب باقتنائها, مبا 

يتيح لنا املفا�سلة يف الختيار«.

بينما تقول املواطنة اأم غدير,« ل نرى اأي اأثر فعال لالإعالن 
التجاري يف القنوات الف�سائية العراقية حيث ل جند �سوى 
الإعالنات احلكومية املهتمة بالو�سع الأمني, يف حني اأن 
مواد  ملا حتتويه من  اأ�سبحت ممّلة  العربية  الف�سائيات 
اإعالنية كثرية جدًا تتخلل كافة امل�سل�سالت والربامج التي 

تطرحها«. 
وت�سيف اأم غدير,« اأمتنى اأن تزدهر ال�سناعات املحلية 
فهي التي ت�ستطيع حتريك �سوق الإعالن التجاري, وعندما 
تتزاحم ال�سركات واملعامل يف طرح منتجاتها وت�سعى اإىل 
النا�س �ستكون هناك حاجة  اأكرب قدر ممكن من  ك�سب 

ما�سة لالإعالن«.
ويبدو اأن اأم غدير على دراية منا�سبة فقد اأ�سافت �سببًا 
اآخرًا قد يكون حموريًا على الأقل يف الوقت احلا�سر هو« 
قّلة الثقة باملُنتجات املحلية, وارتفاع اأ�سعارها باملقارنة مع 

املنتجات امل�ستوردة«.

ويقول حممد اخلفاجي, معلِّم,« قبل ب�سع �سنوات مل نكن 
نعرف اأهمية اأو دور الإعالن التجاري, ولكن بعد النفتاح 
يزودنا  اأن  املمكن  من  الإع���الن  اأن  اأدرك��ن��ا  العامل  على 
مبعلومات تهمنا كمت�سوقني باحثني عن الأف�سل والأن�سب 
من امل�ستلزمات واحلاجيات وال�سلع«. م�سيفًا,« اأرجو اأن 
تنت�سر �سوق الإعالن يف حميطنا الجتماعي فيجد املواطن 
البلد مقبل على  واأن  اإجهاد خا�سة  اأو  �سالته دون بحث 

انفتاح اقت�سادي كبري ومتنوع«.
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•  ح�سن الها�سمي   

 والبع�س يعتقد اإن يزيد بن معاوية ومن ب�سطت يداه يف 
احلكم هو اخلليفة لر�سول اهلل وله الولية على �سائر 
اإمام  على  خرج  كاأمنا  عليه  يخرج  من  وكل  امل�سلمني 
زمانه وهو خمطاأ يف نظرهم حتى لو كان ذلك الإمام 
للخمور  �ساربا  يزيد  كان  واإن  ال�سالم  عليه  احل�سني 
وراكبا للفجور ولعبا بالقرود وقاتال للنف�س املحرتمة 
ومادام هو خليفة فهو مفرو�س الطاعة حتى لو �سيدت 

خالفته على جماجم امل�ست�سعفني!!.
 وطائفة ثالثة يعتقدون اإن الإمام احل�سني عليه ال�سالم 
ويزيد بن معاوية كالهما على �سواب وكالهما قد ر�سى 
الطاعة,  مفرت�سان  �سحابيان  وكالهما  عنهما  اهلل 
يف  النقي�سان  يجتمع  كيف  املواقف  اأغرب  هو  وهذا 
املوقف واملباديء يف خانة املحبة والأ�سوة, فهل ميكن 
احل�سني  الإمام  ومباديء  ونبل  بتقوى  القتداء 
عليه ال�سالم ويف الوقت نف�سه القتداء مبجون 
وانحراف وكفر يزيد بن معاوية؟! وقد قيل يف 
حمله ا�ستحالة اجتماع النقي�سني يف وقت واحد 

ومكان واحد.
عليه  الإمام احل�سني  كل من  مواقف  وانعك�ست 
ال�سالم ويزيد بن معاوية على مع�سكريهما, ففي 
ليلة العا�سر من املحرم �سنة 61ه� كانت خيام احل�سني 
عليه ال�سالم تعّج برجال موؤمنني ما بني قائم وقاعد 
كدوي  دوي  لهم  وكان  وداع  ومتهجد  و�ساجد  وراكع 
النحل من تالوة القراآن والدعاء والت�سرع هلل �سبحانه 
خيامه  كانت  معاوية  بن  يزيد  مع�سكر  بينما  وتعاىل, 
تعج بقرع الطبول والدفوف واأ�سوات الغناء والعربدة 
وال�سكر والفجور واملجون, وحينما تكون ت�سرفات املرء 
تر�سم  التي  هي  وطاملا  وكينونته  �سخ�سيته  على  دالة 
منها  تبدر  التي  املواقف  اإزاء  ال�سخ�سية  تلك  مالمح 
يف تعاملها مع مفردات احلياة �سلبا اأو ايجابا, ولرمبا 
تنعك�س على م�سرية حياته فتكون حاكية على حتركه 
الجتماعي وتعامله الأ�سري والفردي, ول يحتاج املرء 
املتقي  بني  مييز  لكي  والإدراك  الدقة  من  مزيد  اإىل 
ال�سائر على نهج احل�سني عليه ال�سالم احلافظ حلقوق 
املجتمع والطامح لإحقاق احلق والعدالة, وال�سائر على 
�سف�سطة يزيد املاحق للحقوق وال�ساعي لنحر العدالة 
تزال  ل  الثنائية  هذه  والف�ساد,  الرذيلة  م�ستنقع  على 

متحكمة فينا حتى هذه اللحظة.
اأن�سار الإمام احل�سني عليه ال�سالم الذين يبذلون يف 
وم�ساركة يف  اإطعام  وذكره من  �سعائره  تعظيم  �سبيل 
عزاء و�سرب على ال�سدور وبكاء على ما حل به وباأهل 
بيته واأ�سحابه من مظامل وماآثم وكل �سعرية حتفظ تلك 

الثورة من ال�سياع والندثار اإمنا يحافظون يف حقيقة 
الأمر على تلك القيم واملواقف التي �سحى من اأجلها 
الإمام, وهم مطالبون اأكرث من غريهم بال�سري حثيثا 
اللتزام  قبيل  من  احل�سينية  الثورة  اأهداف  لتحقيق 
وبقية  والزكاة  واخلم�س  واحلج  وال�سوم  بال�سالة 
الأحكام التي تقّوم الإن�سان وتعله كتلة متوهجة من 
على  وال�سجاعة,  والإقدام  والكرم  والف�سائل  القيم 
اأب�سع  خالف اأن�سار يزيد بن معاوية الذين ينتهجون 
الطرق يف التفخيخ والقتل والإبادة يف �سبيل الو�سول 
الفاين  متاعها  على  واحل�سول  الدنيئة  ماآربهم  اإىل 
اإر�ساء  والنتهاكات  واجلرائم  املفا�سد  يف  والإيغال 
للحاكم الظامل الذي يحاول وب�ستى الطرق من اتخاذ 
الظامل ورغباته  اإرثا حلكمه  واأمواله  عباد اهلل عبيدا 
احليوانية التي طاملا تقوم على الظلم واجلور والإرهاب 

والتعدي والتجاوز على حقوق الآخرين.
اأبطالها  والباطل  احلق  بني  مفتوحة  معركة  هي  اإذن 
تكللت  الذين  ال�ساحلون  والأولياء  واملر�سلون  الأنبياء 
حركاتهم الإ�سالحية بثورة احل�سني اخلالدة, ف�سار 
�سحى  لأنه  والأولياء  الر�سل  اأولئك  جميع  وارث  بحق 
بالغايل والنفي�س يف �سبيل حتقيقها على اأر�س الواقع, 
ومن جانب اآخر يقف الظاملون مبا اأوتوا من قوة وبط�س 
وظلم لغمط حقوق النا�س وح�سرها حكرا على ملذاتهم 

و�سهواتهم.
ولي�س من الغريب بعد كل هذا اأن يخرج علينا نفر �سال 
يف بع�س الف�سائيات وميجد بيزيد ويخط�ّئ احل�سني 
عليه ال�سالم خلروجه على ذلك الطاغية, فهو يف الواقع 
اإمنا يدافع عن حكم الطغاة يف زماننا هذا وانحرافهم 
ومتّيعهم وركوبهم �ستى األوان الف�سق والفجور والقمار 
والعربدة, ومهما يكون الدفاع عن تلك النكرات من قبل 
يرتقي  فاإنه ل  وال�سالل  والتعدي  وعاظ حكام اجلور 
الذقون!!  على  ال�سحك  تكون  ما  اأ�سبه  هي  باأو�ساف 
لأبجديات  املنتهك  اجلائر  احلاكم  على  يطلق  كيف 
الأحكام واملتجاهر ب�سرب اخلمر واخلالعة والنحراف 
بت�سميات اأمري املوؤمنني وويل الأمر وما �سابه ذلك من 
الأو�ساف التي ل تنطبق على اأولئك الف�سقة الفجرة ل 
واإمنا تنطبق عليهم �سيا�سة  بعيد!!  من قريب ول من 
�سيدهم يزيد وهي بعيدة كل البعد عن نهج الإ�سالم 
والف�سيلة حكر على  القيم والأخالق  الوا�سح, وتبقى 
الأنبياء والأولياء ووارثهم باحلق الإمام احل�سني عليه 
نه�سته  منذ  والآخرين  الأّولني  من  تبعه  ومن  ال�سالم 

اخلالدة حتى قيام يوم الدين.           

 مل�صلم� من   �و عدة 
 صيا�ص مع   ولامعتي
وحو�د تاريية را 
توجهاتها    متناق�صة   تكو
ومو�قفها حيال مباديء 
من  منهم   و�مل�صلم �الإ�صم 
عليه   حل�ص� باالإمام  يعتقد 
مفص  �إمام  باأه  �ل�صم 
�الإ�صم  ل  وو  �لطاعة 
�ل�صان  �أه   حي �حلقيقي 
 �ذ   لها  �حلاب�ص  لنف�صه 
ه�صته  من  يريد  ال  �لذي  �هلل 
صد ييد �صو �الأمر باملعروف 
  و�لنهي عن �ملنكر و�الإ�ص

و�أبيه أمة جّد�

 مل�صلم� من   �و عدة 

  ملاذ�
   حل�ص�
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وللحديث اأكرث عن هذه الور�سة التقينا باملهند�س حيدر عبد الأمري ال�سعدي م�سوؤول 
�سعبة الأعمال املدنية ليطلعنا اأكرث عن طبيعة عمل هذه الور�سة مبتدئا من التاأ�سي�س:

تعّد هذه الور�سة من اأول الور�س التي مّت تاأ�سي�سها يف العتبة احل�سينية املقد�سة فمنذ 
نهاية العام 2004م با�سرت هذه الور�سة باخلدمة يف العتبة احل�سينّية املقّد�سة, وت�سم 
فهي  بها  بالقيام  الور�سة  تت�سرف  التي  الأعمال  عن  اأما  فّنيني,   )8( حاليًا  الور�سة 

كالتايل:-
- �أعمال �ملر�يا: ويف هذا املجال يتّم عمل املرايا للعديد من جدران و�سقوف 
احلرم ال�سريف لالإمام احل�سني )عليه ال�سالم(, حيث مّت عمل املرايا جلميع مداخل 
وغرف احلرم ال�سريف وعمل املرايا اأي�سا لقّبة الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( من 
التالفة  املرايا  وتبديل  ب�سيانة  م�ستمر  وب�سكل  تقوم  الور�سة  فان  كذلك  الداخل, 
واملت�سّررة حلرم الإمام احل�سني )عليه ال�سالم(, و العديد من اأعمال املرايا الأخرى.

بح�سب  الزجاج  تف�سيل  يتّم  املجال  هذا  يف   :جال� تبيت  �أعمال   -
القيا�سات املطلوبة ليتم بعدها تثبيته يف الأماكن املطلوبة �سواء كانت تلك الأماكن 
اأبوابًا اأو �سبابيك اأو قواطع, وبذلك فاإننا ن�ستطيع اأن جنزم القول باأّن اأعمال تثبيت 
الزجاج قد �سملت جميع اأق�سام و�ُسعب العتبة احل�سينية املقد�سة مبا فيها ق�سم املخيم 

وق�سم التّل الزينبي.
العمل  يتّم  حيث   :�جلدر�  وتغلي �لاوية  �ل�صقوف  �أعمال   -
لل�سقوف واجلدران مبا ي�سمى ال�سقوف الثانوية, ويف هذا املجال ن�ستطيع اأن نقول بان 
اأعمال ال�سقوف الثانوية قد �سملت اأغلب )كرفانات التفتي�س( التابعة للعتبة احل�سينية 
املقد�سة كذلك عمل العديد من اأ�سقف الغرف التابعة لقناة كربالء الف�سائية وعمل 
�سقف الطابق العلوي ل�سحن الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( من جهة باب الكرامة 

وعمل ال�سقوف الثانوية ل� )كرفان دار القراآن الكرمي( الكائن يف منطقة بني احلرمني, 
وبالإ�سافة لذلك فاأّن الور�سة قامت بعمل ال�سقوف الثانوية للعديد من اأق�سام و�ُسعب 

العتبة املختلفة.
- ت�صنيع وتري �صحبا �لبور  �ملغربي: حيث يتّم ت�سنيع 
�س  وتهيز ال�سحبات داخل الور�سة ليتّم بعد ذلك تركيبها وطالوؤها يف املكان املخ�سّ
لذلك, ومن الأعمال التي مّتت يف هذا املجال ت�سنيع و تركيب �سحبة )بورك مغربي( 
الن�سوي  القراآن  دار  وقاعة  ال�سدرة  �سارع  يف  الكائنة  الدينية  ال�سياحة  ق�سم  لبناية 
بالكامل ودرج ق�سم الت�سالت وكذلك الغرفة التي مّت تخ�سي�سها لكامرات الن�ساء 
داخل ال�سحن ال�سريف من جهة باب الرجاء وغريها العديد من الغرف والقاعات 

التابعة للعتبة احل�سينية املقد�سة.
تقوم  الور�سة  اأّن  املرايا:   ور�سة  م�سوؤول  الطائي(  جا�سم  )علي   الأ اأّكد  جانبه  من 
ل  املثال  �سبيل  على  منها  ونذكر  الذكر  �سالفة  لالأعمال  بالإ�سافة  اأخرى  باأعمال 
احل�سر, اأعمال تثبيت الزجاج )البال�ستك( والتي ثبت منها جميع مداخل اإطارات 
اأبواب احلرم ال�سريف و كذلك ملعظم �سيارات ال�سحن التابعة للعتبة ويف هذا املجال 
اأي�سًا اأجنز موؤخرا تثبيت الزجاج )البال�ستك( ملحجر �سفينة باب قبلة الإمام احل�سني 
)عليه ال�سالم(, وتابع الطائي قوله: اأّن من الأعمال الأخرى للور�سة اأي�سًا والتي ل زال 
العمل م�ستمرا فيها هي تثبيت )البلوك بيا�س( اأو ما ي�سمى باجلدران الكاذبة جلدران 
احلرم ال�سريف ومداخله ليتم طالوؤه بعد ذلك بلون يتالءم مع  املرمر امل�ستخدم يف 

احلرم ال�سريف وحلني اإكمال باقي اأعمال املرمر.
وختم الطائي: اأّن املواد التي ت�ستخدمها الور�سة غالبا ما تكون من اأرقى املنا�سئ  ذات 

املوا�سفات اجليدة  املعروفة  يف الأ�سواق املحلية والعاملية اأي�سا.

وعمل ال�سقوف الثانوية ل� )كرفان دار القراآن الكرمي( الكائن يف منطقة بني احلرمني, وللحديث اأكرث عن هذه الور�سة التقينا باملهند�س حيدر عبد الأمري ال�سعدي م�سوؤول 

• تقرير: نورالدين خ�سير الح�سيني       

 احل�سيني باملرايا يف الع ور�س
 س�املق

�لفنية   �الأيادي  من  �لعاملو من و�درا م   يكو  أ� وبا�صتمر�ر  �ملقد�صة  للعتبة �حل�صينية  �لعامة  �الأماة  د�أبت 
�ملبدعة  �لتي ت�صتحق يل صرف دمة �الإمام �حل�ص عليه �ل�صموعلى ذل فقد جاء فكرة تاأ�صي�ص ورصة 
�ملر�يا لت�صبح �حد �لورص �ملهمة و�حليوية �لتابعة لق�صم �ل�صياة و�لتي د �ليوم من عو�مل �إد�مة روق �ل�صحن 

وجماليته ل�صري�

�إاز متاأّلق و�إبد� متحّقق
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•  �سالح الورداين  

والدعوة الوحيدة التي ان�سبطت بال�سرع وكانت 
اأهل  دعوة  هى  لالإ�سالم  و�سادقة  حية  �سورة 
البيت .. من هنا اأو�سى ر�سول اهلل )�س( بالكتاب 
الأحاديث  من  الكثري  يف  البيت  اأهل  والعرتة 
امل�سهورة يف كتب ال�س والتي اأغفلها ال�سلفيون ..

حميط  يف  البارزة  ال�سريحة  هم  البيت  واأهل 
وهوؤلء  واأئمتهم,  ال�سلف  قدوة  هم  بل  ال�سلف, 
بل�سانهم ل  ال�سلف والنطق  الذين يدعون متثيل 

يعرفونهم ول يوجد اأثر لعلومهم يف طرحهم ..
وهذا يوؤكد ما ذكرنا من اأنهم يكذبون على ال�سلف  
الثالثة  القرون  اأهل  هم  يقولون  كما  وال�سلف 
الأوىل اأي ال�سحابة والتابعون وتابعو التابعني .. 
والتابعي هو من لقى ال�سحابي .. وهذا 
نبوية  رواية  اأ�سا�س  على  يقوم  التعريف 
تقول: خري القرون قرين ثم الذي يليه ثم 
الذي يليه .. وفرتة القرون الثالثة الأوىل 
كما  مالئكية  اأو  ذهبية  فرتة  تكن  مل 
يحاول ت�سوير ذلك اأن�سار ال�سلفية, بل 
كانت فرتة ك�سائر فرتات تاريخ امل�سلمني 
فيها اخلري وفيها ال�سر .. ففي الن�سف 
الأول من القرن الأول قتل عمر بن اخلطاب ..  ثم 

قتل عثمان .. 
ودخلت عائ�سة يف �سدام م�سلح مع الإمام علي قتل 
فيه الآلف من ال�سحابة والتابعني, و�سق معاوية 
معركة  ووقعت  علي  الإمام  على  الطاعة  ع�سا 
�سفني التي قتل فيها العديد من ال�سحابة على يد 
جند معاوية .. ثم برزت فيما بعد فرقة اخلوارج 
التي ا�ست�سهد الإمام علي على يد اأحد عنا�سرها   
ثم وقعت يف الن�سف الثاين منه مذبحة كربالء 
اأبناء  من  والعديد  احل�سني  �سحيتها  راح  التي 
الع�سو�س  الأموي  امللك  وبرز   .. )�س(  الر�سول 
يف واقع امل�سلمني .. ومنه برزت �سور ال�ستبداد 

والبط�س والتنكيل باملخالفني .. 
ف�سل  لفكرة  التاأ�سي�س  مت  كله  ذلك  من  والأهم 
ال�سلفية  الفرق  تعدها  التي  الدولة  عن  الدين 
املعا�سرة اليوم املربر ال�سرعي لتكفري حكومات 
هو  الفكرة  لهذه  اأ�س�س  من  واأول   .. امل�سلمني 
اأول  اأ�سا�س  و�سع  حني  �سفيان  اأبي  بن  معاوية 
بعيدًا عن  امل�سلمني  تاريخ  وراثي يف  ملكي  نظام 
من  الفقهاء  حميط  يف  ح�سره  مت  الذي  الدين 

التابعني لتتكون بذلك اأول موؤ�س�سة دينية ر�سمية 
اأي  املوؤ�س�سة  لهذه  يكن  ومل   .. امل�سلمني  واقع  يف 
فقط  ال�سيا�سية  احلياة  يف  موؤثر  اأو  فاعل  دور 
كان دورها هو اإ�سفاء امل�سروعية على احلكومات 
امللكية التي لقبت بحكومات اخلالفة .. واإ�سفاء 
التي مت  امل�سروعية على غزوات هذه احلكومات 
ت�سميتها بالفتوحات .. وهو نف�س الدور الذي تلعبه 
املوؤ�س�سات الدينية املحاربة من ال�سلفيني اليوم .. 
ونف�س الدور الذي تلعبه املوؤ�س�سة الدينية الوهابية 

يف ظل من يدعمها من احلكام .. 
واقع  يف  توجد  األ  مفاده:  �سوؤال  يربز  قد  وهنا 

ال�سلف �سرائح ميكن القتداء بها ..؟
هذا  يعد  واإل  توجد  بالطبع  اأنه  املوؤكد  واجلواب 
طعنًا يف الإ�سالم .. وقد كان من بينهم ال�سحابة 
اإل اأن ال�سحابة مل يكونوا على م�ستوى واحد من 
يكونوا  ومل   .. )�س(  الر�سول  من  والتلقي  العلم 
جميعهم ملت�سقني بر�سول اهلل على الدوام .. ومل 
يكونوا على درجة واحدة من اجلهاد والت�سحية 
من اأجل الدين .. وهذه نقطة هامة ت�ساعد على 

فهم واقع ال�سحابة ودورهم ومكانتهم .. 
اأما الوهابية فيحاولون التعتيم على هذه النقطة 
ويرون  ال�سحابة  جميع  عدالة  �سعار  فريفعون 
النقل منهم ب�سورة ع�سوائية دون حتديد ودون 
متييز .. اإل اأنهم يف الوقت ذاته يقتدون بال�سلف 
يف  ن�سكك  يجعلنا  ما  وهذا  انتقائية  بطريقة 

التزامهم بنهج ال�سلف .. 
اخلط  تاأثري  حتت  هم  ال�سحابة  م�ستوى  فعلى 
القبلي الذي �ساد واقع امل�سلمني بعد وفاة ر�سول 
اهلل )�س( ف�ساروا مع نهج احلكومات التي قدمت 
على  معاوية  ركاب  يف  �ساروا  الذين  ال�سحابة 
ومل  علي  مع  �ساروا  الذين  الآخرين  ال�سحابة 
التابعني  م�ستوى  ..وعلى  معاوية  بحكم  يعرتفوا 
كمحمد  العلم  اأئمة  على  حتى  التعتيم  مت  اأي�سًا 
البيت  اأهل  وعلى  ال�سادق  جعفر  وولده  الباقر  

عمومًا ..
نهج  وورثوا  احلكومات  فخ  يف  وقعوا  وال�سلفيون 
املوؤ�س�سات الدينية ل نهج ال�سلف فرف�سوا مذهب 
ال�سادق  وجعفر  وال�سافعي  حنيفة  واأبو  مالك 
واتبعوا مذهب احلنابلة لكونه املذهب الذي يعظم 
التي �سور  يعرب عن مدر�سة احلديث  اأو  الرواية 

 �ودعل�  أ�  ل�ص� يقبل  ال  ا 
 بال�صر �ملن�صبطة  �أي  �ل�صرعية 
�مل�صتقيمة مع �لعقل ال تا لدعم 
بالدعوة  �ملق�صود   و�إ  دأح� من 
دعوة  �أها     ل�صر� مع  �ملن�صبطة 
ددة مها �لتعبري عن 
�صورة حية   وكم وتص�الإ�  رو

  لتعاليمه
ل  من  مها  ديد  وكن 
  �لقول    بالعدل  �اللت�م   
  �لتطبيق    بالعدل  �اللت�م 
  �الآر  قبول    �لعقل  �ح�م 

 صم�� صاف�إ�  لت�صامح�
 لقر�آ� عليها   ّح  مباد  ذ ول 
�بن  ال  بها  يلتم     مباد وى   

 ابتيمية وال �بن عبد �لو

 �لوابّية 
و�التقاء   
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◄  يكتبها: عبد الّرحمن الاّلمي

ن�سميه  رقيبًا  اإن�سان  ك��ّل  نف�س  يف  وت��ع��اىل(  )ت��ب��ارك  اهلل  اأودع  لقد 
)ال�سمري( فما من اأحد اإل وي�سعر بالذنب )تاأنيب ال�سمري( كنتيجة 
وال�ستقامة بغ�ّس  العدل  ينايف  ُمنحرف  �سلوك  مبا�سرة فورَيّة, لأي 
لها ذلك  ينتمي  التي  والتعاليم املذهبية  الدينية  املبادئ  النظر عن 

الإن�سان.
وكّلنا قد �سمع بالتلّوث البيئي وهو النتيجة الطبيعية للدور )احل�ساري( 
الذي تعي�سه الدول املتقّدمة وهو من اأ�سد املخاطر التي تهّدد �سحتنا 
باأكرب الكوارث, وهذا التلوث تختلف درجة خطورته من مدينة اإىل 
ثات ودرجة خطورتها, ومن اأجل تفادي هذا  اأخرى نتيجة حجم امللوِّ

اخلطر الفادح اأعّدوا اخلطط وو�سعوا الربامج وح�ّسدوا الأموال.
واإذا اأمعّنا النظر قلياًل �سنجد تلّوثًا اأخطر واأفدح �سررًا من خطورة 
تلّوث البيئة, األ وهو تلّوث ال�سمري, هذه الفطرة ال�سليمة التي خلقها 
اهلل )عّز وجّل( وجبل كّل نف�س ب�سرية عليها, فاإذا تلّوث ال�سمري ت�سّبب 
ثات ال�سيا�سية والجتماعية,  يف تلّوث البيئة الذي تقّدم وغريه من امللوِّ
فكّل ما نراه من الأخطاء وال�سلبيات يف املجتمع واملوؤ�س�سات احلكومية اأو 

يف بيوتنا اأو يف اأنف�سنا, ب�سبب غياب ال�سمري وعدم فاعلّيته.
ومن الأ�سباب الرئي�سية ملوت ال�سمري هو التعّلق بالدنيا والنغما�س 
بال�سهوات والرذائل, وانهيار منظومة الأخالق لدى ال�سخ�س فيموت 
�سمريه �سيئًا ف�سيئًا لتنقلب املفاهيم الإن�سانية لديه راأ�سًا على عقب, 
وي�ست�سهل �ساحب ال�سمري امليت اق��رتاف الفواح�س وارتكاب املاآثم 

فت�سدره منه ال�سور الف�سيعة والأفعال الب�سعة.
وال�سمري الإن�ساين ي�سبه يف تفاوته من �سخ�س اىل اآخر كالبطارية قابلة 
ال�سحن فمن �سان نف�سه وجّنبها ال�سقطات والزلّت وتعّهدها بال�سحن 
وال�سحذ والتقوى كان �سمريه حّيًا يقظًا ينتف�س ل�ساحبه, فاإذا ما حاك 

يف ال�سدر اإثٌم يوخزه ويوؤّنبه حتى يرتدع ويرتك هذا الإثم واخلطيئة.
وهناك من الأ�سخا�س َمن ترك �سحن �سمريه ف�سّل حركته وراح يف 
�ُسباٍت عميق وهو ما ن�سميه ب�ساحب ال�سمري النائم, الذي ا�ستجاب 
لتخدير الأهواء النف�سية وال�سغوط الجتماعية التي مُيليها الطواغيت 
يف كّل ع�سر, ومثله يحتاج اىل اإعادة �سحن �سمريه, متعّهدًا اإّياه لكي 

يبقيه يف �سحوة دائمة.
واأ�سدق مثٍل ينطبق على احلالت الثالث جنده يف املجتمع الذي عا�س 
فيه �سّيد ال�سهداء احل�سني بن علّي )عليهما ال�سالم( وكيف تفاعلوا مع 
الق�سية احل�سينية, فاأ�سحاب ال�سمري احلّي هم الذين �سّحوا مبهجهم 
وا�ستب�سلوا بني يدي �سّيدهم تلبية للنداء احلّق, و�سربوا لنا اأروع الأمثال 
واأجلى ال�سور وكانوا رموزًا للبطولة والفداء, اأما اأولئك الذين تعّطلت 
�سمائرهم وا�ست�سلموا لأهوائهم النف�سية ووقعوا يف �سباك ال�سيطان وما 
اأوحى لهم من �سور اجلهل والت�سليل فتخّلفوا عن ن�سرة احل�سني )عليه 

ال�سالم( وخ�سروا دنياهم واآخرتهم.
اأما الذين باعوا �سمائرهم بدنيا غريهم فهم َمن وقف يف ال�سّف 
املقابل لالإمام احل�سني )عليه ال�سالم( و�سهر �سيف الذّل واخلنوع على 
ريحانة الر�سول الأكرم )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( فاأولئك وافاهم 

الق�سا�س عاجاًل غري اآجل, اأو ُقتلوا بداء الياأ�س والقنوط. 

ن�سميه  رقيبًا  اإن�سان  ك��ّل  نف�س  يف  وت��ع��اىل(  )ت��ب��ارك  اهلل  اأودع  لقد 

�ل�صمري �حلّي 




لهم اأنها املدر�سة الوحيدة املعربة عن ال�سلف .. 
من هنا ميكن القول اأن الوهابيني الذين ي�سّمون 
مدار�س  بني  من  انتقوا  بال�سلفيني  اأنف�سهم 
يف  وهم  احلنبلي,  املذهب  ال�سلف  واتاهات 
احلقيقة مل ينتقوه بل هو نتيجة طبيعة لولدتهم 
اأفكار ابن  التي قامت ببعث  الوهابية  من رحم 
احلنابلة  اأفكار  بعث  عنها  نتج  والتي  تيمية 

املتطرفني من جديد ..
رف�س  �سعار  يرفعون  ال�سلفيني  اأن  والعجيب 
املذهبية والتع�سب للمذاهب .. وهم يهدفون من 
وراء هذا ال�سعار نقل امل�سلمني من تقليد املذاهب 
اأنه  توهموا  الذي  مذهبهم  تقليد  اإىل  الأخرى 

مذهب ال�سلف ..
احلديث  علينا  يوجب  ال�سلف  عن  واحلديث 
بعد  اأي  الالحقة  القرون  اأهل  عن اخللف وهم 
من  العديد  اخللف  �سم  وقد   .. الثالث  القرن 
الرموز الفقهية الكبرية التي برزت باجتهادات 
جديدة يف حميط الفقه والعقائد .. وعلى راأ�س 
واملاتريدي  الأ�سعري  احل�سن  اأبو  الرموز  هذه 
واجلويني والغزايل والأوزاعي وغريهم .. وهوؤلء 
تبنوا العديد من الجتهادات املخالفة لل�سلف .. 
ولو كان نهج ال�سلف هو نهج مقد�س وملزم لالأمة 
قد  كان  ما  ال�سلفيون  ذلك  ت�سوير  يحاول  كما 
خرج عليه اخللف وتاوزوه .. وال�سلفيون �سريًا 
مع نهج ابن تيمية واحلنابلة رف�سوا قطاع اخللف 
واعتربوهم من املارقني املنحرفني .. ولو اعرتفوا 

بهم لناق�سوا اأنف�سهم بالطبع ..
ومن اأهم نقاط اخلالف بينهما ما يتعلق مب�ساألة 
والروايات  مثل  القراآن  الواردة يف  �سفات اهلل 
�سفة اليد والعني وال�سحك والغرية ونزول اهلل 
كما تقول الروايات وغريها .. و�سفات اهلل من 
الق�سايا التي مت ت�سخيمها من قبل احلنابلة وابن 
تيمية على م�ستوى املا�سي .. كما مت ت�سخيمها 

من قبل ال�سلفيني على م�ستوى احلا�سر . 
فال�سلف قالوا فيها بالتفوي�س اأي تفوي�س معناها 
اإىل اهلل �سبحانه .. واخللف قالوا فيها باملجاز 
ورف�س اأخذ هذه ال�سفات على وجه احلقيقة .. 
اأي تف�سري اليد بالقدرة والعني بالإحاطة والنزول 

بالرحمة وهكذا ..
وجاء ابن تيمية من بعدهم فرف�س املجاز وكذلك 

تلميذه ابن القيم وبذلك وقعا يف التج�سيم اأي�سًا   
وجاء الوهابيون فتبنوا مقولت ابن تيمية فوقعوا 
ال�سلفية  الفرق  معهم  ووقعت  التج�سيم  يف 

املعا�سرة التي ا�ستمدت نهجها من خاللهم .. 
لنبذ  الدعوة  اأ�سا�س  على  قامت  والوهابية 
الرحال  و�سد  املنا�سبات  واإحياء  الحتفالت 
وال�ساحلني    بالأنبياء  والتو�سل  املراقد  لزيارة 
واعتربت   .. املقولت  نف�س  ال�سلفية  وتبنت 
الوهابية اأن التو�سل وال�ستغاثة بالأنبياء والأولياء 
هو �سرك باهلل �سبحانه .. ورفعت الوهابية �سعار 
التوحيد يف وجه امل�سلمني , وكذلك ال�سلفية .. 
واعتربت الوهابية كل ما يخالفها هو بدعة يجب 
احلكام  مبوالة  الوهابية  والتزمت   , مقاومتها 
 .. ال�سلفية  وكذلك   , عليهم  اخلروج  وعدم 
وقامت الوهابية ببعث اأفكار ابن تيمية وتالميذه   

وكذلك ال�سلفية .. 
ل  مما  غريه  والكثري  تقدم  ما  كل  خالل  ومن 
ي�سع املجال لذكره ميكن القول اأن دعوى ال�سلفية 
بها  اأحلق  ن�سخة  ولكنها  الوهابية,  من  ن�سخة 
دعاة ال�سلفية بع�س التطوير حتى ميكنوها من 

مواكبة الع�سر .. 
وحتى ي�سللوا امل�سلمني حددوا اأهدافهم يف:  

 .. و�سلوكًا  وفقهًا  عقيدة  ال�سلف  بنهج  اللتزام 
 .. البدع  مقاومة   , ال�سرعي  بالعلم  الهتمام 
ينبذون  اأنهم  يجد  طرحهم  يف  املتاأمل  اأن  اإل 
ويركزون   , الن�س  بحرفية  ويلتزمون  العقل 
اللحية  مثل  الهام�سية  والأمور  ال�سكليات  على 
واجللباب  والنقاب وحترمي ال�سور والتماثيل.. 
ويخلطون بني الفروع والأ�سول , ويحولون الأمور 
الفقهية اإىل ق�سايا عقدية , وي�ستخدمون الرواية 
يف اإرهاب الآخر .. وهذا كله نا من تغليبهم 

الروايات والآثار على القراآن والعقل .. 
واملتاأمل يف ال�سلفيني املعا�سرين يجدهم �سورة 
طبق الأ�سل من حنابلة املا�سي فهم �سورة من 
و�سورة   , املتع�سب  الآحادي  تفكريهم  طريقة 
 .. له  الراف�س  لالآخر  املخا�سم  �سلوكهم  من 
اإن �سداماتهم مع املخالفني لهم من داخل  بل 
دائرتهم اأو من خارجها هى �سورة طبق الأ�سل 
ال�سيعة  مع  بغداد  يف  احلنابلة  �سدامات  من 

واملذاهب الأخرى ..
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◄  بقلم: ولء ال�سّفار

لو �سّلطنا ال�سوء على عدد من الآيات القراآنية والأحاديث 
النبوية ال�سريفة �سنجد يف الكثري منها احلث على �سرورة 
التحلي بالأخالق احل�سنة وال�سفات النبيلة و من اأبرزها 
خ�سلة الوفاء كونها حتمل معاين جميلة من اأهمها العطاء 
وال�سرب  الت�سحية  وتعني  العهد  على  واحل��ف��اظ  وال���ود 
واحلر�س وعدم التفريط بال�سخ�س الذي حتّبه واخلوف 

عليه من الأذى ومراعاة �سعوره. 
ال ان هذه اخل�سلة وبالرغم من اأهميتها وتكرار التاأكيد 
على �سرورة اللتزام بها من قبل الأنبياء واملر�سلني الذين 
بعثهم اهلل لهداية الب�سرية جندها يف ذات الوقت مو�سع 
ال�سالم  عليه  نوح  اهلل  نبي  جند  اإذ  وم�ساكلهم  معاناتهم 
يخاطب اهلل -عّز وجّل- بعد ت�سعمائة وخم�سني عاما من 
كلما  واأن��ه  قومه,  وف��اء  له عدم  وي�سكو  الر�سالية  م�سريته 
بالن�سبة لنبي  اإليه ازدادوا  فرارا, وكذلك احلال  دعاهم 
وعاد  رب��ه  مليقات  ذه��ب  حينما  ال�سالم  عليه  مو�سى  اهلل 
جمتمعه,  من  انتخبهم  الذين  النخبة  وف��اء  ع��دم  فوجد 
وكذلك احلال بالن�سبة لبقية النبياء واملر�سلني حتى نبينا 
الكرمي حممد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم الذي اأنكر اأ�سحابه 

و�سيته عند اآخر حلظة من حياته. 
ولكننا حينما منر بواقعة الطف جند  عك�س ذلك متاما اإذ 
نرى المام احل�سني عليه ال�سالم يقف خماطبا اأ�سحابه 
مطالبا اإياهم الت�سرت بظالم الليل للنجاة فما كان جوابهم 
ال كلمات  دّلت على عظيم وفائهم له حينما قالوا له لو نقتل 
ونن�سر ونعود ونقتل مائة مرة ل ميكن ان نعود عما جئنا 
من اأجله, واأثبتوا ذلك حينما �سّجلوا اأروع �سور ال�ست�سهاد 

بني يديه.
 ومل يقف الوفاء للح�سني عليه ال�سالم عند هذا احلد بل 
اإنه امتد رغم املحاولت الكبرية التي قادها طواغيت الدنيا 
ملحو �سور احلب والوفاء التي يحملها حمبو المام احل�سني 
عليه ال�سالم على مر الع�سور والزمنة اإذ اأزهقت ماليني 
و�سائل  اأب�سع  وا�ستخدمت  الدماء  اأنهار  و�سالت  الرواح 
القتل والتعذيب وغريها من الأمور التي مل ُتثن من عزمية 
املحبني واملتم�سكني بنهج المام احل�سني عليه ال�سالم بل 
زادتهم اإميانا ووفاء وعقيدة مما اأّكد للعامل اأجمع ان �سور 
الوفاء لأ�سحاب الإمام احل�سني عليه ال�سالم يف يوم الطف 

ل يوجد لها مثيل يف العامل. 

لو �سّلطنا ال�سوء على عدد من الآيات القراآنية والأحاديث 

وفاء وال ميل
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•  صعر:
حيدر ال�سالمي

بال�صهيد حتفي   أ�  دالع لي�ص 
ّرحتي دل ٌّيو حو
ا�وفنا ع ديي ريقبع
�إال منه   ص�تك    �ديهص يا 
مين رحم رةظنا بنيلع د ج
�ديبوع ايو�ل ا منبص�تو�ح

ص�اأب ا حن ملت ٌّ تأ�
اه دومنوي متص� ودت جأ�
اءي  ةامهص انيت فأ�
و�ءتو�ح وؤزرم رص� تأ�
الص�ب دص� ور تأ�

قد عرفنا ازا باملنايا
ارب ي ال   �راث  ادهوع
�اربتو�ع ةآي� ار�أوق
ة يجتليها ع رهنل� مهلت
ل�  دأب�  ح  اا  ربص�ت      
ويلع ديص� وفع ابال
اءب    ةلف  رذت ل 
ذر ع  أي� ها  مع من  �أتاا  ل 
لد ذبعا برّو ودجل� لامح
اءطع ااريج ديأي� لت
�دال �راآثا من تأورث�

ارج ي ال   ااص  اص�ن  أو�
�ورد �صددا   و�إ ن�صى   ي
ي و�لط صاد من حيٌّ
 ن �أم �دى رو�فص�ن ي

ا �أبمل ةبعل ربحل� دنع
يا �أبا �لف�صل ر�ية من علّي
د�رتاقه ب تلمح امص�وح
ص�ا حله تعطق ودهوع

يا �صياما بو�صله ّبى
نا فيه نجو ربل ااميوق
ا صعري مكل باعتذ�ري
نكل قلفمل� راعص�الب تص�ل

دديج  حتفل نتهي  ال  ثم 
ديص�ن رم رذا بنعمل ج
 دودجل�  إر�   بقينا  �أم 
زو صكل موؤر باجلمود
بتغيها مذلة للحقود
وترفق يا �صيدي بالعبيد
دياملب دا   اءر �أو 
يد من �لوفاء �لفريد
ديلت د لكل اعب�و
�لوجود    ادبم لبقايا 
لي�ص عنها مد ببعيد
وصهدا ازما للح�صود
وع�صقنا ر�ف�صا للقيود
وح�صاما بوجه لم عنيد
ريد ملل ةري ىامتت
ودحن جع ذ�رتي �عمقلع
رى منه ل فعل حميد ي
في بالوعود ن يمل ارظتاب
للفقيد  ودةعب  اءرج �أو 
ودن رقم ةظقيا بّنلص�ت�و
�صوف تبقى منا لورود
ر من يوم ربء �ملجيد ص�
و�إباء مدججا بال�صمود
بال�صدود �ل�صحى   صم�ص �صنفي  ل 
ديهص�لل امحروي مي ل
ديعص�ل�   ها  تريأج�  ورحو
�أعيدي  أ� ها  رتأم�  �دديج  تل
�لود    ارةنم �أعلى   يهل
ا حقا �أ�صطورة لل�صمود
ما ر�أينا ملها من عهود
وال يورا ل عيد
نا ووعيد بيص�ي ذ�بن عم
و�ع� بغفلتي عن حدودي
ها  ق�صيدي تف ي روحي 
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قال �أبو عبد�هلل عليه �ل�صم: �الأمر باملعروف 
و�لنهي عن �ملنكر لقا من لق �هلل

�الأمر باملعروف 

�جلو�ب: 
ب�صمه تعاىل

بجوز ذل  حّد ف�صه ولكن 
ال يجوز �إهار �أمام �الأجا �إذ� ا من �لينة و�إذ� 

ا �لطء فوق �جللد وا حاجبا نع من و�صول �ملاء 
 ا و�إ صوءإز�لته عند �لو� صوء فيجلو�  للب�صرة

و�هلل �ملوفق صكالء به �إففي جو�ز �لط يتعّذر ذل

ومن �الأمر باملعروف:
�ل�صاء و�لكرم و�اليار:

قال اهلل �سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي: )ويوؤثرون 
على اأنف�سهم ولو كان بهم خ�سا�سة(. 

»ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  وعن 
اخللق«  وح�سن  ال�ّسخاء  على  ِاّل  اأولياءه  اهلل  جعل 
وقال �سلى اهلل عليه واآله: »ِان من موجبات املغفرة 
وعنه  الكالم«  وح�سن  ال�سالم  وِاف�ساء  الطعام  بذل 
ذنب  عن  »تافوا  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى 

ال�سخي فِاّن اهلل اآخذ بيده كلما عرث«. 
اَل�سخياء«.  دار  »اجلّنة  واآله:  عليه  اهلل  �سلى  وعنه 
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »ِان اف�سل النا�س اميانًا 

اأب�سطهم كّفًا«. 
�الفاق على �الأل و�لعيال: 

فعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: »الكادُّ 
على عياله كاملجاهد يف �سبيل اهلل« وقال �سلى اهلل 
عليه واآله: »خريكم, خريكم َلهله« وعنه �سلى اهلل 
فهو  اهله  على  الرجل  اأنفق  »ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه 
�سدقة« وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »دينار اأنفقته على 
اأهلك ودينار اأنفقته يف �سبيل اهلل ودينار انفقته يف 
رقبة ودينار ت�سّدقت به على م�سكني واأعظُمها اأجرًا 

الدينار اّلذي اأنفقته على اأهلك«. 

وفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 
�ل�صيد علي �حل�صيني �ل�صي�صتاين )دام ظله الوارف(

ب�صمه تعاىل
�إىل مكت �صماحة �ملرجع �لديني 

�ية � �لعظمى �الإمام �ل�صيد علي 
�حل�صيني �ل�صي�صتاين د�م له 

لو�رف�
ال�سالم عليكم ورحمة ا... وبركاته

ال�سوؤال: ما احلكم ال�سرعي ملا ي�سمى 
– اذ  احلواجب  – تميل  )التاتو( 
جزءًا,  او  كاًل   – احلاجب  يخ�سع 
اإدمائه  مع  مو�سعي  تخدير  اإىل 
فيزال ال�سعر مع طلي املو�سع بطالء 

خا�س.
جمع من املوؤمنني

 

 رم 
 مكت

�ل�صيد �ل�صي�صتاين د�م له
صرفالأ� لنج�

وفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 

�جلو�ب: 
ب�صمه تعاىل

بجوز ذل  حّد ف�صه ولكن 
ال يجوز �إهار �أمام �الأجا �إذ� ا من �لينة و�إذ� 

ا �لطء فوق �جللد وا حاجبا نع من و�صول �ملاء 
 ا و�إ صوءإز�لته عند �لو� صوء فيجلو�  للب�صرة

و�هلل �ملوفق صكالء به �إففي جو�ز �لط يتعّذر ذل

وفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 
�ل�صيد علي �حل�صيني �ل�صي�صتاين )دام ظله الوارف(

ب�صمه تعاىل
�إىل مكت �صماحة �ملرجع �لديني 

�ية � �لعظمى �الإمام �ل�صيد علي 
�حل�صيني �ل�صي�صتاين د�م له 

لو�رف�
ال�سالم عليكم ورحمة ا... وبركاته

ال�سوؤال: ما احلكم ال�سرعي ملا ي�سمى 
– اذ  احلواجب  – تميل  )التاتو( 
جزءًا,  او  كاًل   – احلاجب  يخ�سع 
اإدمائه  مع  مو�سعي  تخدير  اإىل 
فيزال ال�سعر مع طلي املو�سع بطالء 

خا�س.
جمع من املوؤمنني

 رم 
 مكت

�ل�صيد �ل�صي�صتاين د�م له
صرفالأ� لنج�

قال �أبو عبد �هلل عليه �ل�صم: �الأمر باملعروف 
و�لنهي عن �ملنكر لقا من لق �هلل

قال �أبو عبد �هلل عليه �ل�صم: �الأمر باملعروف قال �أبو عبد �هلل عليه �ل�صم: �الأمر باملعروف 
و�لنهي عن �ملنكر لقا من لق �هلل

�لنهي عن �ملنكر 

ومن �الأمر باملعروف:
�ل�صاء و�لكرم و�اليار:

قال اهلل �سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي: )ويوؤثرون 
على اأنف�سهم ولو كان بهم خ�سا�سة(. 

»ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  وعن 
اخللق«  وح�سن  ال�ّسخاء  على  ِاّل  اأولياءه  اهلل  جعل 
وقال �سلى اهلل عليه واآله: »ِان من موجبات املغفرة 
وعنه  الكالم«  وح�سن  ال�سالم  وِاف�ساء  الطعام  بذل 
ذنب  عن  »تافوا  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى 

ال�سخي فِاّن اهلل اآخذ بيده كلما عرث«. 
اَل�سخياء«.  دار  »اجلّنة  واآله:  عليه  اهلل  �سلى  وعنه 
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »ِان اف�سل النا�س اميانًا 

اأب�سطهم كّفًا«. 
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »ِان اف�سل النا�س اميانًا 

اأب�سطهم كّفًا«. 
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »ِان اف�سل النا�س اميانًا 

�الفاق على �الأل و�لعيال: 
فعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: »الكادُّ 

�الفاق على �الأل و�لعيال: 
فعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: »الكادُّ 

�الفاق على �الأل و�لعيال: 

على عياله كاملجاهد يف �سبيل اهلل« وقال �سلى اهلل 
عليه واآله: »خريكم, خريكم َلهله« وعنه �سلى اهلل 
فهو  اهله  على  الرجل  اأنفق  »ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه 
�سدقة« وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »دينار اأنفقته على 
اأهلك ودينار اأنفقته يف �سبيل اهلل ودينار انفقته يف 
رقبة ودينار ت�سّدقت به على م�سكني واأعظُمها اأجرًا 

الدينار اّلذي اأنفقته على اأهلك«. 

ومن �ملنكر: 
 �ملال و�حلر�ص على �لّديا:  ح •

 :يابه امليف ك قال اهلل �سبحانه وتعا
 اأموالك  تلهك ال  اآمنوا  الين  اأيها  )يا 
 ل عكر اهلل ومن ي عن كاأوال وال 

فاول  اا�سرون(.
 اأموالك ا  انمّ )واعلموا   :تعا وقال   

 .)نف كواأوال
وعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله: من 
ه فلي� من اهلل يف  نيا اأكرب ممّ اأ�سب والمّ

.سي�
 بع اأتينمّكل :وعنه �سلى اهلل عليه واآله 
.النمّار احل كما تاأك انكا تاأك نيا

نيا  المّ عوا  واآله:  عليه  اهلل  �سلى  وعنه 
نيا فو ما يكيه  اللها، من اأخ من المّ

 .سعرو ال يه وح اخ فق
الينار  ان  واآله:  عليه  اهلل  �سلى  وعنه 
وما   ،قبلك كان  من  األكا   ر والمّ

 .مهلكاك
وقال �سلى اهلل عليه واآله: من اأح نياه 

 .خرتهبا سراأ
ال�سالم:  عليه  العابين  زين  االمام  وعن 
راأيت اري كلمّه ق امع يف قع المع 

 .�النمّا ا يف اأي عممّ
وعن االمام اأبي عر الباقر عليه ال�سالم: 
يقوه،  مع  له  يكون   عب  العب  �ب

 .لمّهت بله ر عب العب �وب
عليه   ساال عباهلل  اأبي  االمام  وعن 

.يخ ك �نيا را ال�سالم: حمّ المّ

وفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 
�ل�صيد علي �حل�صيني �ل�صي�صتاين )دام ظله الوارف(

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم 
�صماحة �صيدا ومرجعنا �ملفد �آية �هلل �لعظمى �ل�صيد علي �حل�صيني �ل�صي�صتاين د�م له 

 لو�رف�
�صوؤ�ل: يقوم بع�ص ��صحاب �ملح �لتجارية بعرص �ملب�ص �لن�صاية و�صو�صا 

رةلظا� و �حلكم �ل�صرعي لهذ فما ظار �لنا�ص� لية �أمام�لد�
ب�سمه تعاىل 

اذا كان ذلك ي�سبب الثارة اجلن�سية والتلذذ ال�سهوي للناظرين خ�سو�سا ال�سباب فال يجوز, ومع غ�س النظر 
عن ذلك فهذه الظاهرة تتنافى مع العراف الدينية والخالقية ملجتمعاتنا فينبغي ل�سحاب املحالت اللجوء 

اىل اأ�ساليب اأخرى منا�سبة لعر�س ب�ساعتهم.
�أمام  ووصعها  و�صلعهم  مو�دم   �رباإ �لتجارية   ملح� ��صحاب  بع�ص  يقوم   -:صوؤ�ل�
�ملح ا يوؤدي �ىل �لت�حم و�ل�صيق فيما ب �لنا�ص فما و �حلكم �ل�صرعي لهذ �لظارة 

ظامية ل�
ل يجوز ذلك اذا كان مزاحما للمارة.

 حي ع �ملتجوللبا� ليدوية� نا ��صحاب �لعربا�وو �حلكم �ل�صرعي ال ما -:صوؤ�ل�
عليه  �المام  ح�صرة  من  وبالقرب  �أمام  �لعامةوذ�  �لطرق   و�ص عرباتهم  بوصع   يقومو
 � كلمهم يقولو وعندما رين�نا �ل�و� صطر�ب �ل�صري وم�صايقة� ا يوؤدي �ىل مل�ص�
 رين يتك�صبو�قريبة من �ل تنظيم ل�صاحا نا ه لي�ص�و على ذل عملهم ورزقهم متوق

صوذ� �ملو  صيحتكم�صاد�تكم وي �ر فيها فما
ل توز مزاحمة املارة و�سري املركبات, وعليهم ان يلتفتوا دائما اىل 
ل  ويرزقه من حيث  له خمرجا  يجعل  اهلل  يتق  تعاىل))ومن  قوله 

يحت�سب. الآية((.
�صوؤ�ل -:هر حالة مرورية �أال وي عدم ��صتجابة 
��صحاب �ل�صيار� �ىل �إصار� �ملرور وذ� عدم ��صتجابتهم 
للتعاليم �ملرورية �لقاوية لذ� طل من �صماحتكم و�أتم 
ذل  تبينو� لنا �حلكم �ل�صرعي ل �جلود و�لكرم �أأ�

املجتمعات  عنها  ت�ستغني  ل  التي  العامة  النظمة  خمالفة  توز  ل 
املتح�سرة والتي و�سعت لتفادي ال�سرار الجتماعية وتقليلها قدر 

المكان.
�صوؤ�ل:- �إ من �أم �لتعاليم �ال�صمية و حف �لنظام �ال�صمي ا �ملجتمع لذ� حن 
 لنارية� �ق �لعيار� من تمعنا �ل�صري ل�د اقلوبنا متاأملة ملا ي�صدر من بع�ص �لف
وذ� يوؤدي �ىل  لق �لرع و�وف �صو�صا عند �الفال حي و�صلت �حلالة عند بع�ص 
 ري متعمدة قتل وقعت حاال ذلو حلالة �لغريبة� ذ جر�ء ي�صاب باملو فال �أال�
 ّحلكم �هلل ع صيا�اأمل منها �لطاعة و�ال لتي� الف� صاد�تكم لهذصيحتكم و�إر� ي فما

وجل
ل يجوز اطالق العيارات النارية بال مربر اذا كان �سببا لرعاب النا�س واأذاهم, ويتحمل امل�سوؤولية ال�سرعية كل 
من يت�سبب يف موت اأو قتل اأو جرح على تف�سيل مذكور يف حمله, وعلى العموم فهذه الظاهرة ب�سبب ما ت�ستتبعه 
من ال�سلبيات منافية للعرف والخالق ونن�سح كافة الخوة املوؤمنني التجنب عنها البتة. وفق اهلل اجلميع ملا 

مكت فيه اخلري وال�سالح.
�ل�صيد �ل�صي�صتاين  �لنج �الأصرف

�أجوبة �مل�صال �ل�صرعية
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◄اإعداد: هيئة التحرير

�لنهي عن �لكم 
 ذ� �هلل

بن  ع��ن احل�سن  زي���اد,  ب��ن  �سهل  ع��ن  ب��ن احل�سن,   حممد 
حمبوب, عن علي بن رئاب, عن اأبي ب�سري قال: قال اأبوجعفر 
عليه ال�سالم: تكلمو�  لق �هلل وال تتكلمو�  �هلل 

�ري د�د �صاحبه �إالهلل ال ي�  ملك� فاإ
ص وال  تكلمو�  ل  ح��ري��ز:  ع��ن  اأخ���رى  رواي���ة  ويف 

هلل� �ذ  �تتكلمو
 حممد بن يحيى, عن اأحمد بن حممد, عن ابن اأبي عمري, 
عن عبدالرحمن بن احلجاج, عن �سليمان بن خالد قال: قال 
 " يقول:  وجل   ّع �هلل   إ� ال�سالم:  عليه  اأبوعبداهلل 
و�أ �إىل رب �ملنتهى" فاإذ� �تهى �لكم �إىل �هلل 

�فاأم�صكو
اأبي  اب��ي عمري عن  اب��ن  اأبيه, عن  اإبراهيم, عن  بن  علي    
اأيوب, عن حممد بن م�سلم قال: قال اأبوعبداهلل عليه ال�سالم: 
يا مد �إ �لنا�ص ال ي�ل بهم �ملنطق حتى 
يتكلمو�  �هلل فاإذ� �صمعتم ذل فقولو�: ال 

ص لهم إله �إال �هلل �لو�حد �لذي لي�ص�
عدة من اأ�سحابنا, عن اأحمد بن حممد بن خالد, عن اأبيه, 
اأب��ي عبيدة  اأب��ي عمري, عن حممد بن حمران, عن  ابن  عن 
 إيا� زياد  يا  ال�سالم:  عليه  اأبوجعفر  ق��ال  ق��ال:  احل��ذاء 
�لعمل   وتهب  ل�ص�  ورت فاإها   صوما��و
وتردي �صاحبها وع�صى �أ يتكلم بال�ص ف يغفر 
لو� به  و� علم ما وفيما م�صى قوم تر ا هإ� له
فو حتى �تهى مهم �إىل �هلل   لبو� علم ماو
فتحرّيو� حتى � ا �لرجل ليدعي من ب يديه 
 من ب لفه فيجي لفه ويدعي من من فيجي

يديه
صالر�  �وويف رواية اأخرى: حتى تا

 عدة من اأ�سحابنا, عن اأحمد بن حممد بن خالد, عن بع�س 
اأبا  �سمعت  قال:  اأبيه  عن  املياح,  ابن  احل�سني  اأ�سحابه, عن 
 و ي هلل�  ظر عبداهلل عليه ال�سالم يقول: من

 ل

 عدة من اأ�سحابنا, عن اأحمد بن حممد بن خالد, عن حممد 
بن عبداحلميد, عن العالء بن رزين, عن حممد بن م�سلم, 
عن اأبي جعفر عليه ال�سالم قال: �إيام و�لتفكر  �هلل 
ولكن �إذ� �أرد �أ تنظرو� �إىل عظمته فاظرو� 

لقه إىل عظيم�
عليه  اأب��وع��ب��داهلل  ق��ال  ق��ال:  رفعه  اأب��ي عبداهلل  بن  حممد 
�أل قلب ار  ي�صبعه  �آدم لو  يا �بن  ال�سالم: 
تريد   لغطا �أبرة  رق  عليه  وصع  لو   وب�صر
�أ تعرف بهما ملكو �ل�صماو� و�الرص �إ نت 
 قدر لق �هلل فاإ لق من ل�صم�ص� صادقا فهذ�

ما تقول منها فهو عيني  أ�
  علي بن اإبراهيم, عن اأبيه, عن احل�سن بن علي, عن اليعقوبي 
اأبي  اآل �سام, عن  اأ�سحابنا, عن عبدالعلى موىل  عن بع�س 
 صبحت�يهوديا يقال له � :عبداهلل عليه ال�سالم قال
جاء �إىل ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�آله فقال: 
�أت   فاإ  رب عن   أ�صاأل� جت    �هلل  ر�صول  يا 
�صل  قال:   رجعت و�إال  عنه   أ�صاأل� عما  �أجبتني 
 ل مكا  و :قال قال: �أين رب تص عما
 و يملحدود: قال: و� من �ملكا ص  ولي�ص
لوق   و�لكي  بالكي ربي   أ�ص�  يو قال: 
 علم �أ قال: فمن �أين ي لقهب و�هلل ال يو�ص
 ري ذل قال: فما بقي حوله حجر وال بي �هلل
�إال تكلم بل�صا عربي مب �أما �صبحت �إه ر�صول 
�هلل �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم فقال �صبحت: ما 
ر�أيت اليوم �أمر� �أب من ذ� ثم قال �أصهد �أ ال 

ر�صول �هلل إله �إال �هلل و�أ�
 علي بن اإبراهيم, عن اأبيه, عن ابن اأبي عمري, عن حممد 
بن يحيى اخلثعمي عن عبد الرحمن بن عتيك الق�سري قال: 
�ساألت اأبا جعفر عليه ال�سالم عن �سئ من ال�سفة فرفع يده اإىل 

  ال�سماء ثم قال: تعاىل �جلبار

◄اإعداد: هيئة التحرير

�آر�ء فقهية

  عة و�حدةها رفاإ ة �لوترإال �ص� عتار عتالنو�فل ر� -
 وي�صتح بع�ص تفاء ببع�صها دوما يجوز �ال صورة� فتاء فيها بقر�ءة �حلمد من دوويجوز �ال

 ة �لوترص�  يقنت و�الأوىل �أفيها لقنو�

- ت�صق  �ل�صفر و�فل �لظهر و�لع�صر وال ت�صق بقية �لنو�فل  و�الأوىل �أ ياأتي بنافلة �لع�صاء 
 رجاء

  ولكن يوؤتى به فيها �لقنو وي�صتح ة �لوتر-مت�صلة بال�صفع �أي�صابها -�ص يجوز �الإتيا -
�صة �ل�صفع رجاء ويجوز �التفاء فيها بقر�ءة �حلمد من دو �صورة ما يجوز �التفاء ببع�ص 
 و ا�صة و�فل �لليل على �ل�صفع و�لوتر بل على �لوتر  بل يجوز �القت�صار بع�ص و�عها دوأ�
افلة �لع�صر على �أربع رعا بل رعت و�إذ� �أريد �لتبعي�ص  ري ذ �ملو�رد – فاالحو لوما – 

عتافلة �ملغرب على ر  القت�صار�  به بق�صد �لقربة �ملطلقة حتى الإتيا�

بها رجاء ويجوز �التيا ل�صفر�  افلة �لع�صاء بل وت�صق -

بني اآية اهلل العظمى املرحوم ال�سيد ابو القا�سم اخلوئي )قد�س �سره( 
واآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف(

قد�ص �صر يو� آية �هلل �لعظمى �ملرحوم �ل�صيد �بو �لقا�صم�

له �لو�رف د�م آية �هلل �لعظمى �ل�صيد �ل�صي�صتاين�

�لنو�فل
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شاأ شتدرا 
عندما بلغ عمره اأربع �سنوات وب�سبب حّدة ذكائه اأر�سله خاله اإىل 
معّلم خا�س لتعّلم القراءة والكتابة, وبعد اأن تعلَّم القراءة والكتابة 
تعّلم العلوم العربية, واأكمل مرحلة املقّدمات, وعمره ل يزال ثماين 
�سنوات, وعندما بلغ عمره اثني ع�سر عامًا بداأ يح�سر درو�س 

ال�سيخ حمّمد تقي يف الفقه والأ�سول, وذلك يف مدينة �سرياز.
ويف عام )1248ه���( �سافر اإىل مدينة ا�سفهان, ودخل مدر�سة 
ال�سدر للعلوم الدينية, و�سرع بكل جد ومثابرة يف درا�سة العلوم 
العقلية والنقلية, وبقي هناك حدود ع�سر �سنوات, در�س عند 
اأ�ساتذتها املعروفني اآنذاك من اأمثال ال�سّيد حمّمد باقر ال�سفتي, 

وال�سيخ الكربا�سي, وال�سّيد ح�سن املدّر�س وغريهم.
ثّم �سافر بعد ذلك اإىل العتبات املقّد�سة يف العراق, لغر�س موا�سلة 
درا�سته احلوزوية هناك, فو�سل اإىل مدينة كربالء املقّد�سة عام 
)1259ه�( ثّم بعد ذلك بفرتة ق�سرية توّجه اإىل مدينة النجف 
الأ�سرف وا�ستقر فيها, فنال درجة الجتهاد, وقد اأيَّد اجتهاده 
ال�سيخ حمّمد ح�سن النجفي )�ساحب اجلواهر(, ولغر�س اإكمال 
ما يحتاجه من حتقيقات وتدقيقات يف الفقه والأ�سول بداأ يح�سر 

درو�س ال�سيخ مرت�سى الأن�ساري .

 تمر 
بعد وفاة ال�سيخ الأن�ساري توّجهت اأنظار املقّلدين اإىل طاّلبه, 
وبعد اأن اجتمعت جمموعة من طاّلب ال�سيخ الأن�ساري وكان من 
�سمنهم ال�سّيد ال�سريازي, اأ�سار جميع احلا�سرين يف اجلل�سة 
يه, وبعد تاأكيد واإ�سرار احلا�سرين عليه وافق على  ب�سرورة ت�سدِّ

الت�سّدي لهذه امل�سوؤولية املقّد�سة .

 اأ شف 
1� ذكاوؤه: كان ال�سّيد يتمّتع بذاكرة قوية وعجيبة, وينقل عنه اأّنه 
كان يحفظ اأكرث القراآن الكرمي, واأدعية الأّيام, وزيارات امل�ساهد 
املقّد�سة, ومل ينقل عنه اأّنه عندما كان يذهب للزيارة ي�سطحب 

معه كتابًا اأو اأي �سيء اآخر من كتب الزيارة .
�س ال�سّيد جزءا من الأموال ال�سرعية  2� م�ساعدته للمحتاجني: خ�سَّ
تلك  باإي�سال  يقومون  وك��الوؤه  وك��ان  والفقراء,  املحتاجني  مل�ساعدة 
ت ُم�سبقًا  امل�ساعدات اإىل اأولئك امل�ستحقني, عن طريق قوائم اأِع��دَّ

باأ�سمائهم .
�سيوفه,  اح���رتام  يف  يبالغ  ال�سّيد  ك��ان  لل�سيف:  اح��رتام��ه   �3
واملعروف عنه اأّنه كان يتناول يوميًا وجبة طعام واح��دة, بينما 
جنده يف احلالت التي يزوره فيها اأحد اأ�سدقائه ويبقى عنده 

يقوم بتناول ثالث وجبات معه, اإكرامًا واحرتامًا .
العلماء  مع  يتعامل  ال�سّيد  كان  والطاّلب:  للعلماء  احرتامه   �4
عن  يغفل  ول  الرحيم,  الأب  معاملة  العلمية  احل��وزة  وط��اّلب 
متابعة اأمورهم, ويقابلهم مُبنَتهى الأدب والحرتام, حّتى لو كانوا 
اأقوالهم و�سكاواهم, ويقوم  حديثي عهد بالدرا�سة, فهو ي�سمع 
برفع احتياجاتهم, وهكذا كان حّتى مع النا�س العاديني, ف�ساًل 

عن اأفراد عائلته. 
اإ���س��راف��ه, و�سعوره  ل��ه, قناعته وع��دم  وم��ن املميزات الأخ���رى 
زمان  ودفاعه عن احلق يف كل  امللقاة على عاتقه,  بامل�سوؤولية 

ومكان .

تا دم 
اأوًل: َجَعل مدينة �سامراء املقّد�سة مدينة اآمنة, بعد اأن كان اأغلب 
ان املدينة و�سواحيها � قبل جميء ال�سّيد ال�سريازي � يعي�سون  �ُسكَّ
على ال�سلب والنهب والإف�ساد  , بحيث اأّن الزّوار الذين كانوا ياأتون 
لزيارة العتبات املقّد�سة املوجودة فيها , مل يكونوا ي�سعرون بالأمن 
وال�ستقرار , مّما مل يكن ي�سّجع الزّوار بالعودة اإليها مّرة اأخرى 
.وكانت هذه الأمور من الأ�سباب الرئي�سية التي دفعته لل�سفر اإليها 
, واتخاذها حمال دائمًا لإقامته اإىل اآخر حلظات عمره ال�سريف 
العلوم  لتح�سيل  علميًا  مركزًا  املقّد�سة  �سامراء  ظلَّت  وق��د   ,

الإ�سالمية , وحماًل لتجّمع العلماء حّتى وفاته .
ثانيًا: بنى مدر�سة لطلبة العلوم الدينية يف مدينة �سامراء املقّد�سة 

�آية �هلل �لعظمى �ل�صيد مد ح�صن 
عميد   باملجدد �مل�صهور   ري�زيص�ل�
جمادي      ولد   ل�صري�زي� �أ�صرة 
 وتو  جرية   �صنة  �الأوىل 

 جرية  عام
�الأصرف   لنج� مدينة  �إىل  اجر 
مدينة  �إىل  ثم  جرية    �صنة 
 جرية  صامر�ء �مل�صرفة عام�
�ل�صيد  ترّبى  حجر اله �ملف�صال 
اب  �ملو�صوي   ح�ص �ملريز�  �جلليل 
�الأعم  �لعلماء  عند  وتتلمذ   �رث
�أمال: �ل�صيد ح�صن �ملدر�ص و�ملحقق 
 و�ل�صي ر�جلو� لكلبا�صي و�صاح�
مرت�صى �الأ�صاري رصو� �هلل تعاىل 

عليهم
  �صنة  �ملرجعية  �إليه  �آلت 
 ل�صي�  اذتص�أ� وفاة  بعد  جرية 
 وقار صاري قد�ص �صر�مرت�صى �الأ
�إير� وقاد    يطاينل� �ال�صتعمار 
 مل�صهورة� �باإ�صد�ر فتو ثورة �لتنبا
ما وق بوجه �لفتنة �لطافية �لتي 
�أحدثها مل �أفغا�صتا عبد �لرحمن 
 نا ذ يقتل �ل�صيعةأ� حي ا
وعمل �ملنار من روؤو�ص �لقتلى  ل 

مكا

شاأ شتدراشاأ شتدرا شاأ شتدرا شاأ شتدرا
عندما بلغ عمره اأربع �سنوات وب�سبب حّدة ذكائه اأر�سله خاله اإىل عندما بلغ عمره اأربع �سنوات وب�سبب حّدة ذكائه اأر�سله خاله اإىل 
معّلم خا�س لتعّلم القراءة والكتابة, وبعد اأن تعلَّم القراءة والكتابة 
عندما بلغ عمره اأربع �سنوات وب�سبب حّدة ذكائه اأر�سله خاله اإىل 
معّلم خا�س لتعّلم القراءة والكتابة, وبعد اأن تعلَّم القراءة والكتابة 
عندما بلغ عمره اأربع �سنوات وب�سبب حّدة ذكائه اأر�سله خاله اإىل 

معه كتابًا اأو اأي �سيء اآخر من كتب الزيارة .
�س ال�سّيد جزءا من الأموال ال�سرعية  2� م�ساعدته للمحتاجني: خ�سَّ
تلك  باإي�سال  يقومون  وك��الوؤه  وك��ان  والفقراء,  املحتاجني  مل�ساعدة 

�آية �هلل �لعظمى �ل�صيد مد ح�صن 
عميد   باملجدد �مل�صهور   ري�زيص�ل�
جمادي   

 رازيال�ش ش دد مشال


أا الج  بذ عن �ل�صيد �ل�صري�زي
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, وُعرفت فيما بعد ب�) مدر�سة ال�سريازي ( , وتعّد  من اأكرب 
املدار�س العلمية ال�سيعية يف العراق , وظّلت تلك املدر�سة 
ة الع�سر الذهبي للفكر ال�سيعي , اإىل اأن  قائمة حتكي ق�سّ
جاء نظام �سدام وقام بتخريب تلك املدر�سة , تعبريًا عن 

حقده الدفني لالإ�سالم وعلمائه .
ثالثًا: بنى ج�سرًا يف مدينة �سامراء املقّد�سة, وذلك لت�سهيل 
النا�س  ك��ان  بعدما   , اإليها  وامل�سافرين  ال��زائ��ري��ن  وف��ود 

ي�ستخدمون الزوارق للعبور اإىل املدينة .
رابعًا: اأمر باإعادة ترميم بناء املرقدين ال�سريفني لالإمامني 
جانبهما  اإىل  وبنى  ال�سالم,  عليهما  والع�سكري  الهادي 
امني خلدمة الزوار القادمني  ح�سينية و�سوقًا كبريًا, مع حمَّ

اإىل املدينة .

ال�شريازي يف فتواه  مع املجدد   
امل�شهورة..

يف زمن حكم الدولة القاجارية يف اإي��ران متَّ التوقيع على 
عقد بني نا�سر الدين ال�ساه القاجاري وبني بريطانيا , وذلك 
عام ) 1306 ه� ( , ومبوجب هذا العقد فاإّنه يحق لالإجنليز 
الت�سّرف بالتبغ ) التنت ( يف داخل اإيران وخارجها , وعلى 
اأثر هذا المتياز و�سل اإىل اإيران اأكرث من ِمائتي األف اأجنبي 
, قاموا با�ستغالل النا�س وا�ست�سعافهم , واإ�ساعة املفا�سد 
الجتماعية والأخالقية .وقد اأر�سل ال�سّيد ال�سريازي برقية 
من مدينة �سامراء املقّد�سة اإىل ال�ساه القاجاري حول هذا 
املو�سوع , نقتطف منها ما يلي : ) اإنَّ تدّخل الأجانب يف 
الأمور الداخلية للبالد , واختالطهم بامل�سلمني , واإ�ساعة 
الف�ساد حتت �ستار امتياز التنباكو , يعترب منافيًا ل�سريح 
القراآن الكرمي , والقوانني الإلهية , وبالتايل يوؤّدي اإىل �سعف 
نها من املحافظة على �سيادتها وا�ستقاللها  الدولة , وعدم متكُّ
, وهذا مّما يزيد قلق املواطنني وقلقنا على م�ستقبل امل�سلمني 
( .اأّما موقف احلكومة القاجارية �سد هذه الفتوى فقد كان 
عنيفًا , لذلك بداأت بوادر النهو�س والتحّرك عند النا�س 
بقيادة العلماء �سد احلكومة , وبعد مرا�سالت وحماورات 
ل الطرفان  جرت بني ال�سّيد ال�سريازي واحلكومة , مل يتو�سّ
اإىل نتيجة , ب�سبب ت�سّلب مواقف ال�سلطان القاجاري العميل 
لالإجنليز , مّما ا�سطر ال�سّيد ال�سريازي اإىل اإ�سدار فتواه 
الذكرى 114 على  الول  ربيع  �سهر  يوم 23 من  امل�سهورة 
�سدور فتوى املجدد ال�سريازي الكبري اآية اهلل العظمى ال�سيد 

حممد ح�سن ال�سريازي قد�س �سره بتحرمي التنباك. ) ب�سم 
اهلل الرحمن الرحيم , اليوم ا�ستعمال التنباكو والتنت باأي 
نحو كان , يعترب حماربة لالإمام �ساحب الع�سر والزمان 
�سلوات اهلل و�سالمه عليه ( .ثّم اأعقبها بالفتوى الأخرى 
, وهي : ) اإذا مل ُيلَغ امتياز التنباكو ب�سكل كامل �ساأعلن 
اجلهاد العام خالل ثمان واأربعني �ساعة ( , وعلى اأثر ذلك 
حدثت ا�سطرابات وتظاهرات يف اأماكن متعّددة , تطالب 
ت الدولة وحتت  باإلغاء امتيازه ب�سورة كاملة , واأخريًا ا�سطرَّ
اإلغاء  عن  الإع��الن  اإىل  العلماء  بقيادة  اجلماهري  �سغط 
المتياز كاماًل .وبكلمة موجزة ميكن القول : ب��اأّن ق�سية 
الأهداف  �سد  اإ�سالمية  نه�سة  الواقع  يف  كانت  التنباك  
ال�ستعمارية , قادها علماء الدين الأفا�سل برعاية ال�سّيد 
ال�سريازي لنيل احلرية وال�ستقالل , واحلفاظ على الهوية 

الإ�سالمية لل�سعب الإيراين امل�سلم .

 اأثر الفتوى 
�سد  ث��ورة  مبثابة  الكبري  ال�����س��ريازي  امل��ج��دد  فتوى  كانت 
ال�ستعمار الربيطاين, فقد اأيقظت العامل الإ�سالمي واأعطته 
ه امل�سلمون  الوعي ال�سيا�سي يف تاريخه احلديث, حيث تنبَّ
بف�سلها اىل الأخطار التي ي�سببها النفوذ الأجنبي يف بالدهم. 
ومل توؤثر الفتوى هذه على ال�سعب الإيراين فقط, بل �سرى 
اأثرها حتى اىل بالط ال�ساه, فعندما �ساع خرب الفتوى بني 
النا�س ترك جميع افراد ال�سعب الإيراين التدخني وُك�سرت 
ُكل نارجيلة وُكل اآلة ت�ستعمل للتدخني حتى ان ن�ساء وخادمات 
الق�سر امللكي يف طهران ك�سرن كل نارجيلة وجدت يف زوايا 
الق�سر )النارجيلة كانت اآلة التدخني يف ايران اآنذاك وكانت 
ت�ستعمل على نطاق وا�سع( وق��د ح��دث ك��ّل ذل��ك يف فرتة 
ق�سرية وال�ساه ل يعلم مبا ح�سل, فطلب من خادمه املُقّرب 
اليه اأن ُيعّد له نارجيلًة ح�سب الأ�سول وان ياأتيها اليه على 
عادته يف فرتات معينه من كل يوم, فذهب اخلادم وعاد دون 
ان ياأتي بنارجيلة معه فاأمره ال�ساه باإح�سارها فذهب وعاد 
بودنها حتى فعل ذلك ثالث مرات ويف املرة الثالثة غ�سب 
ال�ساه ونهره ب�سدٍة فاأجابه اخلادم بالقول: عفوًا �سيدي مل تبق 
يف الق�سر نارجيلة واحدة اإل وك�سرتها اخلامنات »ال�سيدات« 
وهّن يقلن: ان املريزا ال�سريازي قد حّرم التدخني.وُحكي ان 
بع�س الف�سقة كانوا جال�سني يف اإحدى املقاهي فعندما �سمعوا 
ان املريزا ال�سريازي قد حّرم التدخني قاموا على التو بك�سر 

وحتطيم نارجيالتهم, فقال لهم بع�س اجلال�سني يف املقهى: 
انتم ترتكبون كل منكر ول تتورعون عن فعل املُحّرم وكيف 
واحلالة هذه متتثلون لفتوى ال�سريازي ومتتنعون عن التدخني 
وتك�سرون اآلته, ان هذا الأمر م�ستغرب منكم, فقالوا اإننا نفعل 
املعا�سي ولنا اأمل بالر�سول واآله بيته ان ي�سفعوا لنا اىل اهلل 
�سبحانه وتعاىل ويطلبوا لنا غفران ذنوبنا, واملريزا ال�سريازي 
اليوم هو نائبهم وحامي �سرعهم وُموؤّديه اىل النا�س فنحن 
ناأمل ان ي�سفع لنا عندهم فاإذا اأغ�سبناه فمن الذي ي�سفع لنا 
وي�ساأل من اهلل غفران ذنوبنا؟ان هذا الكالم الب�سيط يربهن 
لنا كيف ان فتاوى املريزا ال�سريازي كانت ترتك تاأثريًا عميقًا 
وعلى اأو�سع نطاق �سواء يف الو�سط ال�سعبي او يف الأو�ساط 
ال�سيا�سية احلاكمة. وهكذا ترك املاليني من مواطني اإيران 
اآنذاك التدخني عماًل بفتوى املريزا ال�سريازي فا�سطر ال�ساه 
اىل ف�سخ المتياز مع ال�سركة الجنليزية ودفع ما خ�سرته 
ب�سبب ذلك, وقد تكون فتوى ال�سريازي قد ت�سببت يف خ�سارة 
احلكومة الإيرانية يف حينه لكنها �سانت بالد ال�سالم من 
التي  النفوذ الأجنبي ومن الحتكارات ال�ستعمارية  تغلغل 
لو انت�سرت بح�سولها على امتياز التبغ والتنباك يف ايران 
ولفر�ست  الإ���س��الم  ب��الد  خ��ريات  امت�سا�س  يف  لتمادت 
بالتدريج هيمنتها و�سلطتها على مقدرات الإ�سالم وامل�سلمني, 
ر  تب�سّ نابعة عن  ال�سريازي  امل��ريزا  فتوى  كانت  هنا  ومن 
وُبعد نظٍر وحر�ٍس �سديد على �سيانة اأر�س ال�سالم وحماية 
اإل اهلل  اله  ل  الأجانب.ثم  اأطماع  بوجه  امل�سلمني  م�سالح 
عندما اأ�سدر املجّدد ال�سريازي الكبري فتواه, بعث احلاكم 
نا�سر الدين �ساه )القاجاري( مندوبًا اىل المام ال�سريازي 
لي�سرح له فوائد املعاهدة مع الربيطانيني, لعله يقنع ال�سيد 
يف �سحب فتواه. دخل املندوب على ال�سيد ال�سريازي, واأخذ 
اإطناب ومتّلق.فكان  بعد  انتهى  يتكلم بكالم م�سهب حتى 
جواب ال�سريازي الكبري, هذه الكلمة ال�سريفة فقط: »ل اله 
اأ�سارة اىل ختام  اأمر ال�سيد باإح�سار القهوة,  الّ اهلل«.ث��م 
اجلل�سة.خرج املندوب الإيراين, وعاد مرة اأخرى يف اليوم 
الثاين, وهو يعيد كالمه الول باأ�سلوب اآخر. وملا انتهى من 
كالمه, اأعاد ال�سيد ال�سريازي, كلمته باإ�سافة )ثم( فقال: 
» ثم ل اله اإل اهلل «.وهكذا اأمر باإح�سار القهوة اإ�سارة اىل 
انتهاء اللقاء. وملّا رجع مندوب ال�ساه, �ساأله ال�ساه: ماذا كانت 
اىل  �سفرته  من  مرهقًا  كان  الذي  املندوب  النتيجة؟فقال 

العراق: »ل �سيء, فقد قال ال�سيد: ل اله اإل اهلل«.
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من املرجح اأن بدء ال�سكنى مبكة املكرمة يرجع اإىل اأيام 
النبي اإبراهيم وابنه اإ�سماعيل عليهما ال�سالم, وهذا يعني 

القرن التا�سع ع�سر قبل امليالد. 
اإين  "ربنا   )37 اآي��ة  اإبراهيم,  �سورة  )يف  تعاىل  ق��ال 
اأ�سكنت من ذريتي بواد غري ذي زرع عند بيتك املحرم 
تهوي  النا�س  من  اأفئدة  فاجعل  ال�سالة  ليقيموا  ربنا 
وقد  ي�سكرون(.  لعلهم  الثمرات  من  وارزق��ه��م  اإليهم 
عليه  اإب��راه��ي��م  �سيدنا  دع��اء  وج��ل  ع��ز  اهلل  ا�ستجاب 
ال�سالم, فعندما نفد ما كان لدى اإ�سماعيل عليه ال�سالم 
ووالدته هاجر من زاد وماء, تفّجَر ماء زمزم من حتت 
قدمي اإ�سماعيل عليه ال�سالم ووفدت القبائل اإىل مكان 

املاء...

 مكة في عهد خزاعة:
يف اأواخر القرن الثالث امليالدي تقريبًا ا�ستطاعت 
خزاعة بزعامة ربيعة بن احلارث اأن تتوىل اأمر مكة 
املكرمة, وخلفه عمرو بن حلي اخلزاعي والذي يعترب 
من اأوائل من بدل دين اإبراهيم عليه ال�سالم بالوثنية. 

)ال�سباعي,دت:23(

 في عهد قريش:
بعد  قري�س  اإىل  خزاعة  يد  من  املكرمة  مكة  اأم��ر  انتقل 
حتكيم يعمر بن عوف بن كعب ابن الليث وذلك ب�سبب 
ك��رثة ال�����س��راع ال���ذي ح��دث ب��ني خ��زاع��ة, حيث حكم 
يعمر بن عوف بحجابة البيت واأمر مكة املكرمة لق�سي 

دون خزاعة, واأن ل تخرج خزاعة من م�سكنها من مكة 
الأحداث  اأهم  من  ولعل  )الفا�سي,,دت:143(.  املكرمة 
التي حدث يف هذا الع�سر هو قدوم اأبرهة الأ�سرم لهدم 
البيت احلرام �سنة 571م والذي �سمي بعام الفيل وهي 
ال�سنة التي ولد فيها نبينا حممد �سلى اهلل عليه واآله. ) 

زيادة:دت:123(
 في عهد النبوة:

ل�سك اأن لظهور الر�سول �سلى اهلل عليه واآله كان اأكرب 
الأثر يف تغري احلياة يف مكة املكرمة ويف العامل حيث اأمر 
بطلب العلم وحث عليه ويكفي اأن اأول اآية نزلت يف القراآن 
حتث على العلم وهي �سورة اأقراأ, كما غري الر�سول �سلى 
اهلل عليه واآله كثري من الأمور الجتماعية فمثاًل األغى واأد 
البنات وحدد تعدد الزوجات ونظم �سئون الزواج والطالق 

وق�سى على القبلية )ال�سباعي,دت:62(.
بع�س  كان  حيث  العلم  مهد  املكرمة  مكة  اأ�سبحت  وقد 
كابن  واآل���ه  ال��ك��رمي �سلى اهلل عليه  ال��ر���س��ول  اأ���س��ح��اب 
واأبي  الغفاري, وابن عمر  واأبي ذر  م�سعود, وبن عبا�س, 
الدرداء ر�سي اهلل عنهم يرتددون اإليها بعد الفتح وكانت 

مكة املكرمة ت�ستفيد من علومهم. 

 مكة في عهد الخلفاء: 
مزدحما  احل�����رام  امل�����س��ج��د  اأ���س��ب��ح 

ب��ح��ل��ق��ات 

الأحداث النبي اإبراهيم وابنه اإ�سماعيل عليهما ال�سالم, وهذا يعني النبي اإبراهيم وابنه اإ�سماعيل عليهما ال�سالم, وهذا يعني  اأهم  من  ولعل  )الفا�سي,,دت:143(.  املكرمة 

مكة �ملكرمة
دون خزاعة, واأن ل تخرج خزاعة من م�سكنها من مكة 
الأحداث  اأهم  من  ولعل   .)

من املرجح اأن بدء ال�سكنى مبكة املكرمة يرجع اإىل اأيام من املرجح اأن بدء ال�سكنى مبكة املكرمة يرجع اإىل اأيام 
النبي اإبراهيم وابنه اإ�سماعيل عليهما ال�سالم, وهذا يعني النبي اإبراهيم وابنه اإ�سماعيل عليهما ال�سالم, وهذا يعني 

دون خزاعة, واأن ل تخرج خزاعة من م�سكنها من مكة 
الأحداث  اأهم  من  ولعل  )الفا�سي,,دت:143(.  املكرمة 

مكة �ملكرمةمكة �ملكرمةمكة �ملكرمة
تاريخ حافل بالقدا�سة والعبق الإلهي
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رجال احلديث والقراء واأ�سحاب الفتوى, ويف عهد عمر 
حيث  احل��رام  للم�سجد  تو�سعة  اأول  كانت  اخلطاب  بن 
عام17ه�,  وذل��ك  للحرم  واأب��واب  اأ�سوار  اإ�سافة  �سملت 
ثم قام اخلليفة عثمان بتجديد امل�سجد احلرام وتو�سعته 
بالقباطي. الكعبة  وك�سا  م�سقفا  رواق���ا  فيها  واأح���دث 

)ال�سباعي,دت:84(.

 في العهد األموي:
امللك  ع��ب��د  ب��ن  ال��ول��ي��د  الأم�����وي  ق���ام  �سنة 91ه����  ويف 
اأروقته  وت�سقيف  وتو�سعته  احل���رام  امل�سجد  بتجديد 
ب��ال�����س��اج امل���زخ���رف وج��ع��ل الأع���م���دة م��ن ال��رخ��ام.

)ال�سباعي,دت,130(,

 في العصر العباسي:
اأبو  اأمر  احل��رام حيث  امل�سجد  بعمارة  العبا�سيون  اهتم 
امل�سجد  �سمال  الواقعة  ال���دور  ب�سراء  املن�سور  جعفر 
بجمال  واهتم  احل��رام  امل�سجد  م�ساحة  ف��زاد  احل��رام 
كما  النقو�س  من  ب��اأن��واع  ال��رواق  اأ�سقف  فّزين  امل�سجد 
اخلليفة  زاد  �سنة160ه�  ويف  بالرخام,  الأر�سية  فر�س 
املهدي يف م�ساحة احلرم وجعل دار القوارير )وهي دار 
بنيت بالزجاج يف باطنها والف�سيف�ساء يف خارجها لنزل 

الر�سيد بني ال�سفا واملروة(.

 الحكم السعودي:
مكة  اإىل  العزيز  عبد  امللك  دخ��ل  1343/3/17ه������  يف 
املكرمة, وخطب يف النا�س الذين كانوا قد تمعوا هناك 
يف  ال��زي��ادات  مراحل  من  جديدة  مرحلة  لتبداأ  للحج. 

احلرم املكي على يد امللوك املتعاقبني من اآل �سعود.

 ملخص الزيادات في مكة:
1-زيادة اخلليفة عمر بن اخلطاب يف �سنة 17 للهجرة 

النبوية املباركة.
2-زيادة اخلليفة عثمان حيث جعل فيها رواقا م�سقوفًا 

وكان ذلك �سنة 26 للهجرة النبوية املباركة.
ال��ت��ي مت��ت �سنة 66  ال��زب��ري  ب��ن  3-زي����ادة عبد اهلل 

للهجرة.
 , للهجرة   )91( عام  امللك  عبد  بن  الوليد  4-زي��ادة 
اأ�ساف م�ساحات اإىل احلرم وجدد بناءه واأقام  حيث 

فيه اأعمدة  من الرخام.
التي  ع��ام )139ه�����(  املن�سور  اأب��ي جعفر  5-زي����ادة 
اأ�سيفت فيها م�ساحات اأخرى للم�سجد, وبع�س الأروقة.
)160ه����(  �سنة  املهدي  العبا�سي  اخلليفة  6-زي���ادة 

حيث زاد يف امل�سجد احلرام من اجلهتني ال�سمالية 
وال�سرقية ويف عام )164ه� ( و�ّسَع احلرم من اجلهة 

اجلنوبية.
العبا�سي  اخلليفة  زاد  )284ه������(  ع���ام  7-يف 
املعت�سد يف م�ساحة امل�سجد واأ�ساف باب جديد 

يعرف با�سم )باب الزيادة(.
اإىل  اأخرى  م�ساحة  املقتدر  العبا�سي  اخلليفة  8-زاد 

امل�سجد وتعرف هذه الزيادة بباب اإبراهيم وكان ذلك 
عام )306ه���(, ويف عام )604ه���( �سبَّ حريق هدم 
جانبًا من امل�سجد احلرام ثم جاء �سيل اإطفاء النريان 

واأوقف انت�سارها, واهتم حاكم م�سر ال�سلطان فرج بن 
برقوق بذلك فاأمر باإ�سالح املوقع املتهدم واأعاد بنائه.

العثماين  �سليم  ال�سلطان  ق��ام  )979ه����(  ع��ام  ويف   -9
بتجديد عمارة امل�سجد كاماًل.

امل�سجد  العزيز  عبد  بن  فهد  الراحل  امللك  ��َع  10-و���سّ
احلرام وبلغت م�ساحة الإ�سافة )76,000( مرت مربع, 
العمرة  وب��اب  ال�سغري  ال�سوق  من  الغربية  الناحية  من 
ي�ستوعب حوايل )140,000( م�سلى  امللك, مبا  وباب 

اإ�سايف, يف الطابق الأر�سي والعلوي وال�سطح.

واأوقف انت�سارها, واهتم حاكم م�سر ال�سلطان فرج بن 
برقوق بذلك فاأمر باإ�سالح املوقع املتهدم واأعاد بنائه.

العثماين  �سليم  ال�سلطان  ق��ام  ه����( 

امل�سجد  العزيز  عبد  بن  فهد  الراحل  امللك  ��َع  امل�سجد -و���سّ العزيز  عبد  بن  فهد  الراحل  امللك  ��َع  -و���سّ
( مرت مربع, 
العمرة  وب��اب  ال�سغري  ال�سوق  من  الغربية  الناحية  من 
( م�سلى 
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من و 

•  د.حميد ح�سون بجية   

العربية   ولنبداأ بتعريف املعجزة. ورد يف املو�سوعة 
املي�سرة)1( بخ�سو�س تعريف املعجزة, هي    اأمر 
ورد يف  يعزى حدوثه اىل اهلل." كما  للعادة,  خارق 
خارقة  مذهلة  "حادثة  انها  املورد)2(  مو�سوعة 
للطبيعة" وانها " احلادثة التي تتعار�س ظاهريا مع 
اأو قوانينها والتي ل ميكن تعليلها  نوامي�س الطبيعة 
ال بالقول انها النتيجة املبا�سرة للتدخل الإلهي , او 
النتيجة احلتمية لعمل بع�س من النوامي�س اأو القوانني 

التي ل تزال اأفهام الب�سر عاجزة عن فهمها."
ويف الآيات املباركة قيد البحث-وهي جزء من �سورة 
الروم التي اتخذت ا�سمها من هذا احلدث- وقع ما 
�سنني)3(.  ع�سر  من  اقل  خالل  الآيات  اليه  ت�سري 
ان  من  واثقة  ال�سريفة  الآيات  وكانت 

ذلك �سيقع يف غ�سون تلك الفرتة.
وكان يف تلك احلادثة ان اأحلق الفر�س 
�ساحقة  هزمية  �سابور  ملكهم  بقيادة 
مّكن  مما  بالبيزنطيني)الروم(, 
الفر�س من ال�ستيالء على بالد ال�سام 
وما جاورها من �سمال اجلزيرة العربية التي كانت 
اأُرغم هرقل  للبيزنطيني. وقد  قبل املعركة خا�سعة 
ملك الروم للرتاجع حتى انح�سر نفوذه على حدود 

عا�سمته الق�سطنطينية)4( .
ويروى عن المام الباقر)ع( انه قال ان النبي)�س(
ار�سل ر�سولني لتبليغ الر�سالة, احدهما اىل قي�سر 
معززا  الأول  فعاد  الفر�س,  ملك  اىل  والآخر  الروم 
مكرما مع بع�س الهدايا, يف حني قتل الثاين. وكان 
اأمر اهلل جزاء لذلك ان جعل الن�سر لقي�سر الروم 

على ملك الفر�س)5(.
على  يتنّزل  الفرتة  تلك  يف  الكرمي  القراآن  كان 
الر�سول الكرمي)�س(, اذ كان ال�سراع يف مكة بني 
املوؤمنني وامل�سركني , اأحزن اأمر انهزام البيزنطيني 
امل�سلمني كثريا, باعتبار ان الروم هم من الكتابيني 
فرح  الآخر,  اجلانب  ويف  للم�سلمني.  القرب  وهم 

امل�سركون.
حالت  اأ�سد  يف  كانوا  الروم  ان  يف  املعجزة  وتكمن 
ال�سعف, لكن القراآن تنباأ يف اأنهم �سينت�سرون خالل 
على  الأمر  يقت�سر  ومل  �سنني.  وجيزة-ب�سع  فرتة 

زمن الن�سر, بل وحتى ذكر املكان الذي �ستتم فيه 
املعجزة.

يف الآيات املذكورة هنالك اربع معجزات:
املكان  ذلك  الية  و�سفت  وقد  املعركة:  مكان   .1
)اأقرب(  اأما  تعني  وال�سفة)اأدنى(  الر�س.  باأدنى 
يف  الأن�سب  هو  كان  الأخري  واملعنى  )اأخف�س(.  اأو 
نظر املف�سرين قبل ان ياأتينا العلم احلديث ليقول ان 
املكان الذي ح�سلت فيه ) معركة جمدو( هو اأخف�س 
قرب  البقعة  هذه  وتقع  الأر�س.  �سطح  على  نقطة 
البحر امليت, امل�ستمر بالنخفا�س عن �سطح البحر. 
وكان اآنذاك بعمق 390 مرتا عن �سطح البحر. اما 

الآن فهو منخف�س مبقدار 414 مرتا)6(.
2. الوعد الإعجازي بالن�سر:. فقد حتقق ذلك يف 
معركة اي�سو�س عام 622 م. ثم ان املعركة انتقلت اىل 

بالد فار�س عام 624م.
ذلك  الكرمي  القراآن  حدد  وقد  النت�سار:  زمن   .3
اللغة  يف  تعني  )ب�سع(  وكلمة  �سنني(.  يف)ب�سع 
العربية اأقل من ع�سرة. وقد حدث ذلك يف ت�سع �سنني 

بالتحديد.
لأنه  فعال  ذلك  كان  وقد  املوؤمنني:  فرح  يوم   .4
تزامن مع انت�سار امل�سلمني يف معركة بدر الكربى 
يف عام 624م. كان امل�سلمون عند نزول هذه الآيات 
حما�سرين يف �سعاب مكة, ومالحقون من اأعدائهم.

كيف كان ملحمد-الرجل الأمي-ان يتوقع كل ذلك؟!!! 
ل �سك انه من لدن عليم خبري.

)1( املو�سوعة العربية املي�سرة الطبعة الثانية 2001 
)�س 2297(.

1991املجلد  الثانية  الطبعة  املورد  مو�سوعة   )2(
ال�سابع )�س 38(

)3( الباقر, �ساحب نا�سر �سعيد 1381 ه�� �س علوم 
)�س  التف�سري.  دار  قم:  الرحمن,  اآيات  يف  القراآن 

.)190
)4( عرفات, حممد خمتار, 2007 اعجاز القراآن يف 

العلوم اجلغرافية, دم�سق: دار اقراأ. )�س 84(.
)�س   1988 القراآن  ترجمة  احمد,  مري  علي,   )5(

.)1206
)6( عرفات, امل�سدر ال�سابق )�س 86(.

لبت �لروم  �أدى �الأرص     
 صيغلبو� لبهم  بعد  من  وم 
من  �الأمر  هلل   صن� ب�صع   
 يفر ويومذ  بعد  ومن  قبل 

-|لروم�ملوؤمنو�
 لكر�  ر�آقل�    ورد   
تلميحا رية عن ري 
على  –�صو�ء   �جعمل� من 
م�صتو وقاع �لعلوم �و �لتنبوؤ 
بامل�صتقبل وحدينا �ليوم عن 
�لنوع من �ملعج �ا ورد 

 بد�ية �صورة �لروم 

لبت �لروم  �أدى �الأرص     

 �أربع معج � �أول 
�صورة �لروم �ملبارة  
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من و 
 لعمل بالر�أي� ر�وية حدي

تطرقنا يف العدد ال�سابق اىل ما ذكره العلماء 
القائلون  اليه  ي�ستند  حديث  اأق��وى  �سند  يف 
�سرعيا  حكما  وجعله  بالراأي  العمل  بحجية 
ثالثا اىل جنب القراآن الكرمي وال�سنة النبوية 
اأولئك  اآراء  خالل  من  اأثبتنا  وقد  امل�سرفة, 
و�سول  احلديث,  ذل��ك  �سند  �سعف  العلماء 
له  لي�س  راوي��ة ذلك احلديث  ب��اأن  القول  اىل 

رواية حلديث اآخر غريه.
تلك  ل�سخو�س  �سنتعر�س  املقالة  ه��ذه  ويف 
وعلى  العلماء,  حقهم  يف  قاله  وم��ا  ال��رواي��ة 

راأ�سهم الراوية الأ�سا�سي وهو:
بن عمرو حلار� 

قال ابن عدي يف الكامل: احلارث بن عمرو, 
وهو معروف بهذا احلديث عن معاذ ملا وجهه 
النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( اىل اليمن 

.
وحا�سل كالم ابن عدي اأن احلارث ل يعرفه 
كما  املعرفة  احل��دي��ث,وه��ذه  بهذا  اإل  اأح��د 
فيها  يطول  اأن  من  �سيئا  تغني  ل  وا�سح   هو 
من  احل��ارث  حال  على  الوقوف  لأن  الكالم, 
احلديث اول الكالم , هو من امل�سادرة على 

املطلوب كما تعرف.
وال��ع��ل��م��اء ق��اط��ب��ة ذك����روا ب��ل ���س��رح��وا باأن 
احل���ارث جمهول غ��ري م��ع��روف, وغ��اي��ة من 
عندهم يف �ساأنه اأنه ابن اأ املغرية بن �سعبة, 
ولو  الم���وي,  بانتمائه  امل��ع��روف  ال�سحابي 

الكتب  يف  �سريعة  مراجعة  ترجمته  راجعت 
امل�سنفة يف هذا الفن لوجدت اأننا مل نعُد ما 

ذكره علماء الرجال يف �ساأنه.
فراجع على �سبيل املثال تهذيب الكمال للمزي 
و�سعفاء  ح��ج��ر    لب��ن  التهذيب  وتهذيب   ,
واملغني   امل��ي��زان  الذهبي  وكتابي  العقيلي  

وغريها لتقف على حقيقة المر بنف�سك.
مع ديو� �ل�صعفاء للذبي

وتدر ال�سارة اىل اأن املطبوع من كتاب ديوان 
ترجمة  يذكر  مل  الذهبي  لالمام  ال�سعفاء 
للحارث, مع اأن ذكره يف هذا الكتاب يتما�سى 
المام  �سنف  لأجله  الذي  الهدف  مع  متاما 
ت�سفحنا  ق��د  ونحن  الكتاب,  ه��ذا  الذهبي 
للحارث  جند  فلم  الكتاب  هذا  من  املطبوع 
ذكرا, وهذا يثري ت�ساوؤلت كثرية, اإذ من غري 
الذهبي ذكر احلارث يف  يتنا�سى  اأن  املعقول 
ديوان ال�سعفاء مع اأنه- اأي الذهبي- اأورد يف 

كتابه املذكر من هم اأح�سن حال منه.
كان  ما  الذهبي  فان  حمله,  يف  توقعنا  وكان 
نهجه  ويخالف  الكبري  اخل��ط��اأ  ه��ذا  ليخطاأ 
فاحلارث  الفاح�س,  ال�سكل  بهذا  كتابه  يف 
مذكور يف كتاب الديوان, ولكن لي�س املطبوع 
املطبوع,  وغ��ري  املحققة  غ��ري  الن�سخ  يف  ب��ل 
عواد  ب�سار  الدكتور  هذه  دعوانا  �سدق  وقد 
بقوله: احلارث �ساقط من املطبوع وترجمته 
من  الورقة27  ال�سعفاء:  دي��وان  يف  موجودة 

غري املطبوع .
مما  الم��ر  ه��ذا  تف�سري  يف  نحتمل  ان  ولنا 
ال�سالم,  على  الأمينة  التحريف  يد  طالته 
كما طالت غريه من احلقائق ال�سرورية التي 
اأن تخفى على مفكري ال�سالم...,  ل ينبغي 
واأ�سري اىل ان اخفاء هذه احلقائق وما يجري 
جمراها ي�سو�س روؤيتنا ال�سحيحة حول ديننا 
العلمي  التعامل  ويربك  احلنيف,  ال�سالمي 
واملو�سوعي مع منابعنا احلديثية وم�سادرنا 
العلمية, وكاأن عملية التحريف تهدف اىل اىل 

ذلك, ول اطيل اأكرث!.
يحاول  م��ن  ك��ل  ب�سدة  ن��دي��ن  فنحن  ل��ذل��ك 
اخفاءها  حم��اول  احلقائق  بهذه  التالعب 
والت�سرت عليها, لن ذلك من التدلي�س املحرم 
الر�سول  الكذب على اهلل وعلى  ي�ساوق  الذي 
فهو  ثم  ومن  و�سلم(,  واآل��ه  عليه  اهلل  )�سلى 

ت�سليل للعقل ال�سالمي ما بعده ت�سليل! 
ولعل قال يقول: 

واخفاء احلقائق لن  التدلي�س  لتهمة  وجه  ل 
كتاب  يف  هذا  احل��ارث  ذكر  الذهبي  الم��ام 
واملطبوع  املغني,  كتاب  يف  ذكره  كما  امليزان 
بهذه  منهما  كل  ي�سهد  الكتابني  هذين  من 
احلقيقة, ول فرق بني امليزان اأو املغني وبني 

ديوان ال�سعفاء, فال ت�سرت اأو تدلي�س!.
ولكن قول: 

منهجيا  فرقا  هناك  لن  ب�سحيح  هذا  لي�س 

 قال امحد بن حنبل : حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن أيب عون الثقفي، عن احلارث بن عمرو، عن رجال من اصحاب 
معاذ، أن النبي (صىل اهللا عليه وآله وسلم) ملا بعثه اىل اليمن قال: كيف تقيض إذا عرض لك قضاء؟ قال معاذ: أقيض 
بكتاب اهللا. قال(صىل اهللا عليه وآله وسلم): فإن مل يكن يف كتاب اهللا؟ قال معاذ: فبسنّة رسول اهللا (صىل اهللا عليه وآله 

وسلم). قال(صىل اهللا عليه وآله وسلم): فان مل يكن يف سنة رسول اهللا؟ قال معاذ: أجتهد رأيي.

�لرو�ية:
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وعلميا بني كتب الذهبي الثالثة تلك, ل يخفى 
الخت�سا�س,  اه��ل  على  يخفى  ل  كما  علينا 
فان منهج الذهبي يف ت�سنيف هذه الكتب- ل 
اأقل من ناحية تاريخية- هو انه �سرع يف جمع 
�سعفاء الرواة يف كتاب �سماه ميزان العتدال 

وهو مطبوع كما تعرف.
التنقيح  بعد  ف�سماه  اأونّقحه,  ميزانه  ثم هّذب 
احلد  هذا  عند  يقف  ومل  ال�سعفاء,  يف  املغني 
اآخر  يف  و�سل  ان  اىل  والتهذيب  التنقيح  من 
حول  الرجالية  اآرائ����ه  ع�����س��ارة  اىل  امل��ط��اف 
املو�سوم  بكتابه  ذلك  جامعا  ال�سعفاء  ال��رواة 

بديوان ال�سعفاء.
اآرائه  يت�سمن ع�سارة  ال�سعفاء  فديوان  واإذن 
الفن, وخلو  املنّقحة يف هذا  الرجالية ومبانيه 
هذا الكتاب يف احلارث ي�سلح لن يكون موؤ�سرا 
على ان راأي الذهبي الخري فيه راأي ح�سن, ول 
اأو مل  وجهالته,  ب�سعفه  يجزم  ل  اأن��ه  من  اأق��ل 

يثبت عنده ذلك.
ملن  ج��دا  املعقولة  ال��دواع��ي  فهذا من  واحل��ق! 
ت�سول له نف�سه الت�سوي�س على احلقائق, والت�سرت 
على عيوب البعد ال�سندي حلديث معاذ, الذي 
هو عمدة ادلة القائلني بالراأي واحلجر ال�سا�س 

ل�سرعيته من الناحية النظرية العلمية.
ثم ان ا�سطناع ال�سبابية على مثل هذه احلقائق 
التي  ازماننا  يف  اخلطرية  العلمية  التاريخية 
نعا�سرها الن, دوافعه اأن روح النقد قد دّبت يف 
عروق العلماء واملفكرين والباحثني ال�سالميني 
بعد ان كانت غائبة يف عاملها املن�سي البعيد عن 

ال�ساحة ال�سالمية.
تقاربا  اليوم  نتح�س�س  اأننا  ال�سدور  يثلج  فمما 
لنتح�س�سه  كنا  ما  وال�سيعة,  ال�سنة  بني  فكريا 
منهم  املن�سفون  ع��اد  فما  الي���ام,  غ��اب��ر  يف 
ي�سدقون بفرية خان المني, ول بفرية حتريف 
ال�سيعي  بالفكر  ال�سق  مما  ول....,  القراآن, 

زورا وبهتانا.
وهو  ذلك-  مع  ولكن 
ن���اأ����س���ف له  ال�������ذي 
كثريا- اأن بع�س من 
الدين  ه���ذا  ينتحل 
ي����رى ح���رج���ا يف  ل 

الكذب على اهلل ور�سوله وهو يحرف احلقائق 
ويغري الثوابت ال�سرعية, فكاأن هوؤلء كرهوا اأن 
تعتمد على  امل�سلمني  اإ�سالمية بني  تقام وحدة 
تخ�سع  ل  التي  الهادئة  املو�سوعية  احلوار  لغة 
ال للدليل والربهان, والذي فعلوه اأنهم طم�سوا 

معامل الدليل والربهان وكتموا احلقائق...
جهالة �أ�صحاب معاذ

ال���رواي���ة �سعيفة  ك���ون  ع��ل��ى  الم���ر  ي��ق��ف  ول 
ف��ال��رواي��ة م�سافا  لن���ه جم��ه��ول,  ب���احل���ارث 
ان  وه��ي  اخ���رى,  م��ن جهة  �سعيفة  ذل��ك  اىل 
يعرفهم  ل  جمهولني  قوم  عن  رواه��ا  احل��ارث 
وغاية  العلماء,  غ��ري  وم��ن  العلماء  م��ن  اح��د 
اأ�سحاب  م��ن  انهم  عنهم  ال��رواي��ة  ت��ذك��ره  م��ا 
من  اأنهم  الرواية  هذه  طرق  بع�س  ويف  معاذ, 
اأ�سحاب معاذ من اأهل حم�س كما �سريح اأبي 
داود   واأبي داود الطيال�سي , وابن اأبي �سيبة , 

والطرباين , وعبد بن حميد , وغريهم.
املرحلة  تلك  يف  حم�س  اهل  من  كونهم  ولكن 
ي�ستمون  نوا�سب  اأنهم  ذل��ك  يعني  التاريخية 
عليا على املنابر ول يرون بذلك باأ�سا, بل يرون 
– تبعا لبني امية- انه دين, اذ ال�سل يف اهل 
ال  نوا�سب  اأنهم  ال�سام  اهل  الع�سر من  ذلك 

من خرج بدليل وبرهان.
ال�سالمي  ال��دي��ن  مل��ق��ررات  طبقا  والنا�سبي 
له,  كرامة  ول  به  نحتج  ل  العلم  اأه��ل  واتفاق 
لأن �سب علي �سب للنبي )�سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم( نف�سه كما هو �سريح الر�سول )�سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم( القائل: يا علي من �سبك فقد 
�سبني , وقد �سرح احلاكم الني�سابوري ب�سحة 
هذا احلديث واأنه على �سرط ال�سيخني, وتابعه 

المام الذهبي على ذلك.
ونحن لأجل هذا الن�س ال�سحيح ل نحتج بكل 
من  يرى �سب امري املوؤمنني دينا وعقيدة, ومن 
ثم فنحن متوقفون كثريا يف ا�سحاب معاذ ل 
اأقل يف هذه الرواية, اأما اأول فالنهم جماهيل, 
قوي يف  احتمال  وهو  نحتمل  فالننا  ثانيا  واأما 
اأهل ذل الع�سر من ال�ساميني –اأنهم نوا�سب.

وقفة مع �المام �جل�صا�ص
هذه  معاذ   رواية  على  المام اجل�سا�س  علق 
اإ���س��اف��ة احل��دي��ث اىل رج���ال من  اإن  ب��ق��ول��ه: 
ا�سحاب معاذ توجب تاأكيده, لأنهم ل ين�سبون 
مقبولو  ثقاة  وهم  اإل  اأ�سحابه  من  اأنهم  اليه 
ال���رواي���ة..., واأي�����س��ا ف���اإن اأك���رث اأح��وال��ه- اأي 
عندنا  واملر�سل  مر�سال,  ي�سري  اأن  احلديث- 

مقبول .
مناق�صة �جل�صا�ص

يف تعليقة المام اجل�سا�س هذه عدة مطالب 
ت�ستحق املناق�سة, ولكننا ن�سري هنا اىل اأن قوله: 
واملر�سل عندنا مقبول, غاية يف املغالطة, بل هو 

ف�سال عن كونه خطاأ هو املغالطة بعينها.
اأما اأول: فالأن املر�سل ل يحتج به اأهل ال�سالم 
عن  يحكى  م��ا  ال  اللهم  طوائفهم,  مبختلف 
احلنفي,  امل��ذه��ب  علماء  م��ن  احلنفية  بع�س 
فاأمعنوا يف  فيه  بالغوا  بل  �سّذوا يف ذلك,  وقد 

املبالغة وال�سراف.
علماء  من  كل  ورده��م  ملناق�ستهم  ت�سدى  وقد 
واملذهب  ال�سافعي  وامل��ذه��ب  املالكي  املذهب 
ومن  ال�سيعي,  اجلعفري  وامل��ذه��ب  احلنبلي 

عداهم من ال�سالم.
معار�س  ه��ذا  معاذ  مر�سل  ف��الأن  ثانيا:  واأم��ا 

مبر�سل اآخر هو اأرجح منه �سندا ودللة.
هذا  ع��ن  ال��ق��ادم  ال��ع��دد  نتحدث يف  و���س��وف 

احلديث املعار�س –اإن �ساء اهلل تعاىل-.

م�ستل من كتاب  ) �لر�صول �مل�صطفى-�صلى �هلل عليه 
و�آله و�صلم-ومقولة �لر�أي(

• للباحث ال�سالمي با�سم احللي
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•  علي كمونة   

للبالد  والدمار  اخلراب  معه  يجر  فال�ستبداد   
عر�سه  عليها  ال�ستبداد  اأقام  التي  الأ�س�س  وان 
هي الثقافة املتمثلة باأ�سحاب الفكر من الفقهاء 
واملثقفني الذين مار�سوا دور وّعاظ ال�سالطني , 
يف  وي�سدرونه  يكتبونه  مبا  �ساهموا  اإنهم  حيث 

خلق اإعالم مظلل للجمهور.
وكبت  وتهيله  ال�سعب  اإفقار  �سيا�سة  اإن  كما 
حّد  اإىل  اجلماهريية  قياداته  وتق�سيم  حرياته 
بق�سايا  ال�سعب  واإ�سغال  الداخلي  الحرتاب 
الق�سايا اجلوهرية, كل هذه  ثانوية و�سرفه عن 
العوامل ت�ساعد على ال�ستبداد وعلى التغلغل يف 
املجتمع اإىل احلد الذي يتجاوز فيه حد 
الثقافة  اأي�سا  لي�سمل  وال�سلطة  احلكم 
والفكر حتى ي�سل اإىل درجة ال�سيطرة 

على النف�س الب�سرية .
لذلك يجب علينا اأن نت�سدى لال�ستبداد 
نظام  بناء  اجل  من  �سويا  نعمل  وان   ,
ويحميها  احلريات  يكفل  الذي  املنا�سب  احلكم 
الأ�سا�سية  حقوقهم  وي�سون  املواطنني  لكافة 
مبداأ  تبني  يجب  عليه  دميقراطية,  اطر  �سمن 
ال�ستبداد  ملقاومة  اأوىل  كخطوة  الدميقراطية 
الداعني  الكثري من  اإن  امل�سكلة تكمن يف  ولكن   ,
اإىل مقاومة ال�ستبداد وتبني مبداأ الدميقراطية 

ال�سحيحة  والعملية  الفكرية  بالأ�س�س  يلمون  ل 
املطلوبة لتحقيق عملية التحول الدميقراطي .

نعم , نحن ندعو اإىل رفع �سعار )) ينبغي اأن يو�سع 
حد لال�ستبداد يف عاملنا((  ولكننا يف ذات الوقت 
اأن يكونوا  اإىل  ننا�سد دعاة النظام الدميقراطي 
 , النظام  هذا  بناء  مبتطلبات  تامة  دراية  على 
حكم  هي  الدميقراطية  اإن  نقول  اأن  يكفي  ل  اإذ 
و�سيلة  جمرد  اإنها  اأو  ولل�سعب,  بال�سعب  ال�سعب 
اإجرائية ل�سمان التداول ال�سلمي لل�سلطة بل يجب 
قبل كل هذا اأن نفّعل د�ستورنا الدميقراطي, وان 
نقيم املوؤ�س�سات الدميقراطية وان نعمل بجد من 
ثقافة  واإ�ساعة  الدميقراطي,  الإن�سان  خلق  اأجل 
والر�سمي,  ال�سعبي  امل�ستوى  على  الدميقراطية 
للدولة  املنا�سب  القت�ساد  نبني  اأن  وكذلك 
الدعوة  تنقلب  ل  كله حتى  وهذا  الدميقراطية,  
والنفالت  للفو�سى  دعوة  اإىل  للدميقراطية 

اخللقي والأمني والقت�سادي .
واإذا كّنا جاّدين فعال يف الدعوة اإىل اإقامة نظام 
دميقراطي يجب على اجلميع القيام بثورة ثقافية 
... �سيا�سية ... اجتماعية يتم من خاللها الق�ساء 
على اأ�س�س ال�ستبداد كيفما كان �سكله ومربراته 
واأ�سمى  الإن�سان خملوق متميز  اإن  والتاأكيد على 

من اأي �سيء . 

لنظام  مظهر  �أ�صو�أ   إ�
�ليوم  عاملنا    �حلكم 
 و �ت�صافه باال�صتبد�د
صكل  عن  �لنظر  بغ�ص 
 ا �صو�ء  �حلكم   ذل
�أو  ملكيا  �أو  جمهوريا 

 ري أمرييا �أو�

 �ملدل لبناء �لدولة 
�لدقر�ية  
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من �ملوؤد �أ عملية ليل �الحد� و�لنظر �ىل �بعادا تتل من ص�ص 
�ىل �آر ل ح�ص معتقد وثقافته ومن ذ� �ملنطلق �جرينا قيقا بحيا 
 لتاري�   ام   حد  ب�صاأ ظرم  ووجهة  �مل�صتب�صرين    طباعا� عن 

  لفريق� ت  مي �تفق عليه �لعلماء ودّوال�ص�
ومل�ص  عبا�ص  �بن  �صماا  ما  �مي�ص  يوم  رزية  حادثة  ي  و�حلادثة 
�حلادثة " قال �بن عبا�ص: " يوم �مي�ص وما يوم �مي�ص ملا �إصتد بالنبي 
 تابا لكم تتوين بكتاب �أوجعه قال :    �إ  و�صلم و�آله صلى �هلل عليه� 
ال ت�صلو� بعد قال عمر  :  �أ �لنبي    �صلى �هلل عليه و�آله و�صلم   لبه 
   �لوجع وعندا تاب �هلل ح�صبنا فاتلفو� و    �للغ   فقال �صلى �هلل 
  فر  �بن    لتناز� و�صلم : قومو� عني وال ينبغي عندي   هو�آل عليه
عبا�ص    يقول  :  �إ    �لرزية    ل   �لرزية    ما حال ب ر�صول �هلل    �صلى �هلل 

 تابه وب   و�صلم و�آله عليه

•     �إعد�د:
        �سامي جواد كاظم
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لكل من  وه��ذه احل��ادث��ة كانت حمل بحث وحتليل   
عليهم  البيت  اه��ل  مذهب  اىل  متقربا  ا�ستب�سر 
ال�سالم وكانت كل اآرائهم مو�سوعية وعقلية, بع�سها 

جاءت علمية والبع�س الخر جاء عقليا فطريا.
�جلاف: �لكلمة �الآثمة 

راأيهم  ا�ستو�سحنا  الذين  امل�ستب�سرين  اول  وك��ان 
باحلادثة هو ال�ستاذ عبد احلميد اجلاف يف كتابه 
)ثم �سيعني اللباين( كتب حتت عنوان "النتقال اإىل 
املواجهة العلنية "ملّا اأح�ّس احلزب القري�سي املعار�س 
النا�س  على  ال�سالم(  البيت)عليهم  اأه��ل  ل��ولي��ة 
بعد ر�سول اهلل)�سلى اهلل عليه واآله( باأنَّ اأ�سلوبهم 
الهاديء والت�سّدي غري املعلن للنبّي)�سلى اهلل عليه 
اهلل  النبّي)�سلى  واأّن  لهم,  نافع  غري  اأ�سبح  واآل��ه( 
عليه واآله( بداأ بالتو�سيح واإلقاء احلجج اأكرث فاأكرث 
مع تكثيف جهوده يف التبليغ بالت�سريح دون التلميح, 
قرروا تغيري طريقتهم بت�سعيد الت�سّدي للنبّي)�سلى 
اهلل عليه واآله( ب�سورة مبا�سرة وا�سحة قوّية وقحة 
واآله(  عليه  اهلل  النبّي)�سلى  اإ�سرار  دون  ليحولوا 
عليه  اهلل  ومر�سه)�سلى  �سعفه  مع  الكتابة,  على 
واآله( وظرفه املحرج واإ�سراره على قبولهم ور�ساهم 
وت�سليمهم, فاّتهموا ر�سول اهلل)�سلى اهلل عليه واآله( 
حينئذ بالهجر والهذيان, فهددوا بذلك اأميا تهديد, 
وا�ستعملوا اأقوى ما لديهم من �سالح خبيث, فقالوا 
وا�سحة  ر�سالة  بل  اإ���س��ارة  يف  تلك,  الآثمة  كلمتهم 
للنبّي)�سلى اهلل عليه واآله( باأّنه اإن كتب هذا الكتاب 
وبعثته  ر�سالته  ويف  فيه,  بالطعن  �سيقومون  فاإّنهم 
ونبّوته ف�ساًل عن اإمامة علّي)عليه ال�سالم( وعرتته, 
واأيام  الكفر  ويعود  وال��ردة  الف�ساد  بذلك  فيح�سل 
اجلاهلية من اأو�سع اأبوابها, فارتاأى النبّي)�سلى اهلل 
واكتفى  الكتابة,  وترك  ال�سكوت حينئذ  واآل��ه(  عليه 
بتبليغه ال�سابق لهم, وبطردهم واإظهار غ�سبه عليهم, 
كما ن�سَّ على ذلك ابن عبا�س فيما يرويه البخاري, 
فح�سل ما ح�سل من رزية وم�سيبة, وت�سّلط بطانة 

الأّم���ة  على  وال�����س��وء  ال�سر 
اهلل  ح�سوله)�سلى  دون 

بحكم  ور�ساهم  لأم��ره  ت�سليمهم  على  واآل��ه(  عليه 
اهلل وحكمه بتن�سيبهم وقبولهم خالفة واإمامة من 
 �� �� كما يعلمون وكما هو وا�سح للجميع  هو الأف�سل 
حلمل راية الدين و�سالح هذه الأّمة واإمتام م�سريتها 
مبا  ج��ّي��دًا  يعلمون  اأّن��ه��م  على  دليل  وه��ذا  املباركة! 

يريد)�سلى اهلل عليه واآله( حت�سيله باإبعادهم.
�لتيجاين: �لتما�ص �الأعذ�ر

ذكر  فقد  التيجاين  ال�سماوي  حممد  ال�سيد  ام��ا 
احلادثة يف كتابه )ثم اهتديت( قائال: ولنرتك قول 
ال�سيعة باأّن الر�سول اأراد اأن يكتب ا�سم علي خليفة 
يقنعوننا  ل  فلعّلهم  فمنعه,  لذلك  عمر  وتفّطن  له, 
بهذا الزعم الذي ل ير�سينا مبدئّيًا, ولكن هل جند 
اأغ�سبت  التي  املوؤملة  احلادثة  لهذه  معقول  تف�سريًا 
الر�سول حّتى طردهم, وجعلت ابن عّبا�س يبكي حّتى 

يبّل دمعه احل�سى وي�سّميها اأكرب رزّية.
اأهل ال�سنة يقولون باأّن عمر اأح�ّس ب�سّدة مر�س النبي 
يقبله  ل  التعليل  يريحه!هذا  اأن  واأراد  عليه  فاأ�سفق 
ب�سطاء العقول ف�سال عن العلماء, وقد حاولت مرارًا 
واقع  ولكّن  لعمر,  الأع���ذار  بع�س  التما�س  وت��ك��رارًا 
احلادثة ياأبى علي ذلك, وحّتى لو اأبدلْت كلمة يهجر 
لن  ف�سوف  الوجع"  "غلبه  بلفظة  باهلل"  "والعياذ 
جند مرّبرًا لقول عمر: "عندكم القراآن", و"ح�سبنا 
كتاب اهلل".اأو كان هو اأعلم بالقراآن 

اأنزل  من ر�سول اهلل الذي 
ل  اهلل  ر�سول  اأّن  عليه؟اأم 
يعي ما يقول � حا�ساه � ؟اأم 
اأّنه اأراد باأمره ذلك اأّن يبعث 
والفرقة  الخ��ت��الف  فيهم 
"اأ�ستغفر اهلل"؟ ُثّم لو كان 

تعليل اأهل ال�سّنة �سحيحًا, فلم يكن ذلك ليخفى على 
ر�سول اهلل )�سلى ح�سن نّية عمر, ول�سكره ر�سول اهلل 
ويقول  عليه  يغ�سب  اأن  من  بدل  وقّربه,  ذلك  على 
اأمره  اأت�سائل ملاذا امتثلوا  اأن  اأخرجوا عّني.وهل يل 
عندما طردهم من احلجرة النبوية, ومل يقولوا باأّنه 
يهجر؟األأّنهم جنحوا مبخّططهم يف منع الر�سول من 
الكتابة, فال داعي بعد ذلك لبقائهم, والدليل على 
اأّنهم اأكرثوا اللغط والختالف بح�سرته )�سلى اهلل 
عليه واآله(, وانق�سموا اإىل حزبني, منهم من يقول: 
قّربوا اإىل ر�سول اهلل يكتب لكم ذلك الكتاب, ومنهم 

من يقول: ما قال عمر, اأي اإّنه "يهجر".
 تعدي �حلدود

ْوِت  َواَتُكْم َفْوَق �سَ ِذيَن اآَمُنوا ل َتْرَفُعوا اأَ�سْ }َيا اأَيَُّها الَّ
ُكْم ِلَبْع�س اأَن  َهُروا َلُه ِباْلَقْوِل َكَجْهِر َبْع�سِ ِبيِّ َول َتْ النَّ

َبَط اأَْعَماُلُكْم َواأَنُتْم ل َت�ْسُعُروَن{. حَتْ
ويف ه���ذه احل��ادث��ة ت��ع��ّدوا ح���دود رف���ع الأ���س��وات 
واآله(  عليه  اهلل  )�سلى  رميه  اإىل  بالقول  واجلهر 
بالهجر والهذيان � والعياذ باهلل �, ثّم اأكرثوا الّلغط 
بح�سرته.  كالمية  معركة  و���س��ارت  والخ��ت��الف, 
اأعتقد باأّن الأكرثية ال�ساحقة كانت على قول  واأكاد 
عمر, ولذلك راأى ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله( 
باأّنهم لن  عدم اجلدوى يف كتابة الكتاب, لأنه علم 
رفع  ع��دم  يف  فيه  اهلل  لأم��ر  ميتثلوا  ومل  يحرتموه, 
اأ�سواتهم بح�سرته, واإذا كانوا لأمر اهلل عا�سني 

فلن يكونوا لأمر ر�سوله طائعني.
ذلك  لهم  يكتب  ل  ب��اأن  الر�سول  حكمة  واقت�ست 
الكتاب لأّنه ُطعن فيه يف حياته, فكيف يعمل مبا 
َهْجٌر  باأّنه  الطاعنون:  و�سيقول  وفاته,  بعد  فيه 
الأحكام  بع�س  يف  �سي�سّككون  ولرمّبا  القول,  من 
اإّن  اإذ  موته,  مر�س  يف  اهلل  ر�سول  عقدها  التي 

اعتقادهم بهجره ثابت.
 �لورد�ين: �إجلام �لعقل وتكبيله

يكتب عن  ال��ورداين  امل�سري �سالح  الأ�ستاذ  اما 
يف  وال�سيا�سة  ال�سيف  كتابه  يف  للحادثة  حتليله 
بع�س  "اأمامنا  ال����س���الم 
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بع�س  حل  اإىل  تقودنا  اأن  املمكن  من  التي  النتائج 
فرواية  الر�سول  بو�سية  املتعلقة  الغام�سة  النقاط 
كتاب  كتابة  الر�سول  بطلب  املتعلقة  عبا�س  اب��ن 
تهتدي به الأمة بعد وفاته التزم اأمامها اأهل ال�سنة 
وتلك  ال�سلوك  املعتادة لذلك  التربيرية  ب�سيا�ستهم 
املواقف املتناق�سة مع روح الإ�سالم ومع العقل التي 
نبيهم  اأم��ام  عمر  مقدمتهم  ويف  ال�سحابة  �سلكها 
اأقوالهم التي عر�سناها  مما هو وا�سح من خالل 
حماولة  اأي��ة  ه��دم  على  �سميمها  يف  ترتكز  والتي 
ب�سئ  ولو  ال�سحابة؟  تف�سريا مي�س  الن�س  لتف�سري 
النا�س  اأع��ني  يف  �سورتهم  تهتز  ل  حتى  النقد  من 
فيفقدوا قدوتهم وت�سيع مثاليتهم حتى لو اأدى ذلك 
اأهمية  ميثل  ل  فالعقل  وتكبيله.  العقل  اإجل��ام  اإىل 
كبرية عندهم ولو كانوا يحرتمونه ما اخرتعوا كل 
تلك القواعد التي تزجره عن اخلو�س يف خالفات 
ال�سحابة اأو يف الن�سو�س املن�سوبة للر�سول اخلا�سة 
بطاعة احلكام اأو تلك املتناق�سة مع القراآن والتي 

هي �سحيحة بطرقهم.. 
الر�سول مع�سوم..؟وليت  اأن  يجهل  كان عمر  فهل 
اأهل ال�سنة ي�سريون يف تاأويل مواقف ال�سحابة على 
اأ�سا�س القراآن كما فعل ابن حجر يف مواجهة موقف 
عمر من الر�سول.. لو فعلوا ذلك لكانوا قد اأغلقوا 
اأن  واحل��ق  الأب���د....  اإىل  ال�سيا�سة  وجه  يف  الباب 
موقف عمر كان رزية كبرية ت�سببت يف تعويق م�سرية 
الإ�سالم و�سياع الأمة و�ستاتها بني احلكام والفقهاء 
واأهل الأهواء.. وهو فعل ي�ساف اإىل �سيئات الرجل 
ولي�ست حممدًة له كما يحاول فقهاء التربير ت�سوير 
ذلك. والعقل ل يقبل اأن يحمل مثل هذا ال�سلوك من 
اأي خري يف معار�سة  قبل عمر على حممل اخلري. 
نبي؟ واإذا اعتربناه جمتهدا فهل يحق له الجتهاد 

على اأمر ر�سول اهلل..؟

وقول عمر ح�سبنا كتاب اهلل قول مغر�س. فهو مل 
باأحكامه  امل�سّلمني  لكتاب اهلل  يكن من احلافظني 
قد  التربير  وفقهاء  الأح��ادي��ث  خمرتعو  ك��ان  واإن 
حاولوا اأن ي�سفوا عليه �سفة الفقيه املجتهد ويدل 
على ذلك موقفه بعد وفاة الر�سول )�سلى اهلل عليه 
و�سلم( حني ادعى عدم موته وهدد القائلني مبوته 
وهو موقف ل ينم عن علمه بطبيعة الر�سالة ودور 
الر�سول. ومل يتخذ هذا املوقف اأحد �سواه حتى جاء 
اأبو بكر ففقهه بالآية.فقال: كاأين اأ�سمعها اأول مرة.. 

.
اإن موقف عمر ومن حالفه اإمنا ي�سري اإىل اأن هناك 
جبهة من ال�سحابة كانت �سد كتابة الو�سية وموقف 
اأن هذه الو�سية  هذه اجلبهة اإمنا ينبع من يقينها 
لي�ست يف �ساحلها. اإذ ل يعقل اأن ترف�س اأمة و�سية 
الر�سل.  خ��امت  اأن��ه  تعلم  وه��ي  احت�ساره  يف  نبيها 
فاإن عدم وجود ر�سل من بعده يجعل احلاجة لهذه 

الو�سية اأ�سد واأكرث م�سريية.
�صوؤ�ل ملحٌّ 

وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هنا هو: ملاذا ا�ستجاب 
من  وك��ان  اجلميع..  وط��رد  الكتابة  لعدم  الر�سول 
كتابها  على  ي�سّر  اأن  خ��امت  ك��ر���س��ول  ل��ه  الأوىل 
الإ�سالم  مب�ستقبل  تتعلق  م�سريية  م�ساألة  لكونها 

وامل�سلمني..؟
تعلم  كانت  الو�سية  لكتابة  املعار�سة  اجلبهة  اإن 
مبوقفها ه��ذا اأن��ه��ا ل��ن حت��ول ب��ني ال��ر���س��ول وبني 
الر�سول  متنع  اأن  بحال  ت�ستطع  لن  فهي  الو�سية. 
من اأداء مهمته لكونه موؤيد من قبل اهلل تعاىل ومن 
جزء  فالو�سية  وفاته.  حال  اأمته  يو�سي  اأن  مهمته 
من البالغ الذي هو اأ�سا�س مهمته والذي بعث من 

اأجله..
الو�سية  الر�سول  يكتب  اأن  ب��ني  فرقا  هناك  لكن 

وبني اأن يبلغها �سفاهية. عندما يكتبها تكون حجة 
على املخالفني اإىل يوم الدين وي�سبح من الع�سري 

حتريفها.. 
مفتوحا  الباب  يكون  فهنا  �سفاهية  تكون  وعندما 
من  اأي�سر  القول  حتريف  ف��اإن  والتزييف.  للتاأويل 
اأن  عمر  جبهة  ه��دف  هو  ال��ك��ت��اب..وه��ذا  حتريف 
حتول دون كتابة الو�سية ولي�س منعها وهو ما حدث.

�حل�صيني: �لت�صحية باالإمامة �أوىل 
اما الكاتب وال�سحفي املغربي ادري�س احل�سيني فقد 
كتب عن احلادثة يف كتابه اخلالفة املغت�سبة "هل 
اإن كالم الر�سول )�س( حق ناطق عن الو�سي اأم اأن 
كالم الر�سول )�س( فيه نوع من الهجر. واإذا ثبت 
الهجر يف قوله ذلك, ترتب عليه ثبوته يف كل اأقواله. 
مما ينفي الع�سمة عنه. اأَو مل يحاول بع�سهم النيل 
تاأويل  من  يتمكن  حتى  )���س(  النبي  ع�سمة  من 
بع�س اأقواله مبا ل يطابق حقيقتها. و�سيكون الأمر 
بعدها اأ�سد حرجا على الإ�سالم, عندما يبداأ الطعن 
الت�سحية  ف���الأوىل  ال�سريف.  ومقامها  النبوة  يف 
بالإمامة بدل النبوة, لأن الإمامة قد تعود ما دامت 
هي امتداد للنبوة. اأما لو اأن اخلالف كان يف النبوة, 
للزم الدور. ولكان من باب امل�ستحيالت الدعوة اإىل 
الإمامة جمددا. وهذا ما جعل الإمام علي )ع( يف 
بداية الأمر يتجنب املواجهة خوفا على عودة النا�س 

اإىل ال�سرك.
حمادة: ف�صيحة فظيعة ال ت�صدق

"مناظرات  ك��ت��اب  يف  ال�����س��وري��ة   ح���م���ادة  مل��ي��اء 
امل�ستب�سرين" ذك��رت   "رزية يوم اخلمي�س , هي 
ف�سيحة فظيعة ل ت�سدق , ولكن عندما ذيل الكاتب 
البخاري    : �سحيح  ال�سنة  باأنها من كتب  ال�سفحة 
وتاريخ   , اأحمد  الإم���ام  وم�سند   , م�سلم  و�سحيح 
الطربي , وتاريخ ابن الأثري .فكيف بعد هذا الذي 
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قراأته اأكذب نف�سي واأقول : اإنه قول جماعة ل يحبون 
اخللفاء الثالثة ويكرهونهم , األي�س ذلك مذكور يف 
ال�سحاح ؟ فخطر يل اأن اأبحث عن تلك ال�سفحات 
يف ال�سحاح لأتاأكد , ومتنيت اأين لو مل اأجدها, لكن 
وكلهم ذكروها     , وم�سلم ذكرها   , البخاري ذكرها 
واأمرونا اأن نتبع اأبا بكر وعمر , واأخربونا باأنهم عدول 
ل يذنبون .ومن هنا , ملت اإىل ال�سيعة اأكرث فاأكرث , 
لأن حتليلهم لكل الأمور منطقي , اإن رزية اخلمي�س 
وحدها كافية لأن ت�سّيعني , ليتك يا عزيزي القارئ 
تعرفها لتعرف اأين على حق , اإنها ق�سة يندى لها 
, فال  كتبهم  ال�سنة يف  اأه��ل  على  عار  وهي  اجلبني 
نوؤاخذ امل�ست�سرقني عندما يكتبون عن ر�سولنا )�سلى 
اهلل عليه واآله و�سلم( ما يكتبون , فهم قد ا�ستندوا 
يف دعوتهم على كتبنا املليئة مبثل هذه الروايات عن 

الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( .
�ملحامي: لن تتغري �حلقيقة �ملّرة

وقال الأ�ستاذ اأحمد ح�سني يعقوب املحامي يف كتابه 
عنوان)اأ�سوء  حتت  والولية(  المامة  يف  )الوجيز 
ي�سدف  مل  الب�سرية(:  عرفته  اإم��ام  لأعظم  وداع 
�سواء  الأم��ر  ويل  عومل  اأن  الب�سري  التاريخ  ط��وال 
كان خليفة, اأو ملكا وهو مري�س بالق�سوة, واجلالفة 
التي عومل بها ر�سول اهلل, ومل ي�سدف اأن اعرت�س 
امل�سلمون خليفة اإذا اأراد اأن يكتب توجيهاته النهائية, 

اأو ي�ستخلف من بعده بل على العك�س.
قال ابن خلدون يف مقدمته: اإن اخلليفة ينظر للنا�س 
حال حياته ويتبع ذلك اأن ينظر لهم بعد وفاته, ويقيم 

لهم من يتوىل اأمورهم.
لقد مر�س اأبو بكر مر�سا �سديدا قبل اأن ميوت, وقبل 
وفاته بقليل دعى عثمان ليكتب له توجيهاته النهائية, 
واأ�سغى امل�سلمون لأبي بكر ونفذوا توجيهاته النهائية 
اأحد  يقل  ومل  وتوقري,  اح��رتام  بكل  وعاملوه  بدقة, 

منهم: اإن اأبا بكر قد هجر, ول قالوا: ح�سبنا كتاب 
اهلل.

عمر  كان  النهائية  توجيهاته  بكر  اأب��و  كتب  وعندما 
خليفة  ق��ول  واأطيعوا  ا�سمعوا,  النا�س:  اأيها  يقول: 

ر�سول اهلل..
مقارنة بني موقف عمر وحزبه من اأبي بكر وموقفهم 

من ر�سول اهلل!!
فهل لأبي بكر قيمة وقدا�سة عند عمر وحزبه اأكرث من 

قيمة الر�سول وقدا�سته!!!
اأجب كما يحلو لك فاإنه الواقع املر.

ثم انظر اإىل موقف امل�سلمني عند طعن عمر, واأراد 
اأن يكتب توجيهاته النهائية وقد ا�ستد به املر�س اأكرث 

مما ا�ستد بر�سول اهلل.
لل�ستة نظريا,  ومع هذا كتب عمر توجيهاته, وعهد 
وعهد لعثمان عمليا, واأمر ب�سرب عنق من يخالف 

تعليماته النهائية.
و�سارت توجيهات اأبي بكر وعمر �سرعا �سيا�سيا نافذا 

مل يقل اأحد اإن عمر قد 
هجر!! ومل يقل اأحد: ح�سبنا كتاب اهلل.

ونقلت  واح�����رتام  تقدي�س  ب��ك��ل  ع��م��ر  ع��وم��ل  اإمن���ا 
توجيهاته النهائية حرفيا كاأنها كتاب منزل من عند 

اهلل واأكرث.
اأكرث  امل�سلمني  عند  قدا�سة  وعمر  بكر  لأب��ي  فهل 
اأوىل  باأنهما  اأن��زل  قد  كتاب  وب��اأي  اهلل,  ر�سول  من 

بالحرتام والطاعة من ر�سول اهلل؟!!
اأجب كما يحلو فاإنك لن تغري احلقيقة املرة!!.

احل�سيني: التربير الالمقنع 
الدين احل�سيني  يف كتابه  امل�ستب�سر �سالح  وكتب 
"نهج امل�ستنري وع�سمة امل�ستجري": وقد حاول اأهل 
: غلبه  ق��ال  اأن��ّه   : ف��رووا  ك��الم عمر  ال�سّنة تهذيب 
وكيف تّراأ  ب��ذل��ك؟.  ي�سمح عمر  مل��اذا مل  ال��وج��ع! 

على اّتهام ر�سول اهلل)�سلى اهلل عليه واآله( بالهجر 
اأي باخلرف؟. والأعجب من ذلك اأّن علماءنا كانوا 
ي��رّبرون تلك الرزّية مب��ربرات ل ميكن اأْن يقنع بها 

اأحد, بل اإّنهم يجعلون منها ف�سيلة عظيمة لعمر.
�أيوب: وجاء �حلق

وجاء احلق  كتاب لال�ستاذ �سعيد ايوب ذكر الرزية 
كالتي :"لقد اختلفوا واأكرثوا اللغط ول ينبغي عند 
ر�سول اهلل التنازع, قال تعاىل: )يا اأيها الذين اآمنوا 
ل ترفعوا اأ�سواتكم فوق �سوت النبي ول تهروا له 
اأعمالكم  حتبط  اأن  لبع�س  بع�سكم  كجهر  بالقول 
بع�س  ولكن   ,)2 )احل��ج��رات:  ت�سعرون(  ل  واأن��ت��م 

الذين ح�سروا قالوا:
" هجر ", فكانت هذه الكلمة كافية ليم�سك الر�سول 
مدخال  ت��ك��ون  رمب��ا  لأن��ه��ا  ال�سحيفة,  كتابة  ع��ن 
لت�سكيك البع�س يف كل ما كتب من و�سايا وعهود, 
ويرتتب على ذلك فنت عديدة, وي�سهد بذلك ما روي 
عن ابن عبا�س اأن��ه ق��ال: " ق��ال��وا:اإن النبي ليهجر, 
فقيل له: األ ناأتيك مبا طلبت؟ قال: اأو بعد ماذا؟! ".

ف�صميت رزية
ومن احلوار اكت�سفت احلقيقة كتاب اأّلفه امل�ستب�سر 
:"كيف  قائال  احل��ادث��ة  فيه  ذك��ر  قطيط  ال  ه�سام 
تّراأ اخلليفة عمر على خمالفة اأمر الر�سول �سلى 
اهلل عليه واآله فاإن هذه احلادثة املوؤ�سفة واملوؤملة التي 
اأغ�سبت الر�سول حتى طردهم من بيته وجعلت ابن 
احل�سى  دمعه  يبل  حتى  يبكي  الأم���ة  ح��رب  عبا�س 
و�سماها اأكرب رزية ويف هذه احلادثة تعدو حدود رفع 
عليه  اهلل  �سلى  رميه  اإىل  بالقول  واجلهر  الأ�سوات 
اأكرثوا  ثم  ب��اهلل(  )والعياذ  والهذيان  بالهجر  واآل��ه 
اللغط والختالف و�سارت �سجة اإعالمية بح�سرته 

فتاأمل عزيزي القارئ؟!!
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 برعاية ديو� �لوق �ل�صيعي وباإصر�ف و�تمام �لعتبة �حل�صينية �ملقد�صة باجلا �ل�صحي�  تمال �ملجمع �لذي صم 
 لعمليا� تل على �إجر�ء صاعد� وعها حي فريدة من دما ة و يقدمبّية حدي ص�صة وتقنّيا�بية مت و�در
 لع� و  ح �لفقرية منهم�صو�صا �ل�صر� صىري� من �الأعباء للمر ف صة عالية �المر �لذي�و�ص جلر�حية بنجا�

 ياا لذي يقدمه �ملجمع�

مع �صفري �حل�ص  �لطبي

 برعاية ديو� �لوق �ل�صيعي وباإصر�ف و�تمام �لعتبة �حل�صينية �ملقد�صة باجلا �ل�صحي�  تمال �ملجمع �لذي صم 

مع �صفري �حل�ص  �لطبي
�صاى ال ت دمابري و صر�

حتقيق:

ميثم احلسناوي

محمود املسعودي 
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جملة  تنقلت  املجمع  عمل  على  ال�سوء  ولت�سليط 
الرو�سة بني اأروقة املجمع ملعرفة اليات العمل فيه .  

 ا�دارة

  انطلقت جولتنا عند املعاون الداري ملجمع �سفري 
احل�سني التخ�س�سي ال�ستاذ خ�سري يا�س خ�سري 
العراقيني  الط��ب��اء  يخ�س  فيما  قائال:  ليحدثنا 
فالأي طبيب ان يجرى العمليات يف املجمع جمانا 
اما بالن�سبة لالطباء الجانب فلدينا عالقات مع 
منظمة المامية وهي منظمة عاملية م�سجلة عند 
التفاق  مت  حيث  لندن  يف  مقرها  املتحدة   ال
معهم جللب الطباء من اململكة املتحدة بريطانيا 
يف يوم اخلام�س والع�سرين من ايلول ب وفد طبي 
من ع�سرين طبيبا جراحا )اخت�سا�سات متنوعة 
وام��را���س دم  وزراع���ة كبد وج��راح��ة عامة  ك�سور 
وغريها(ولدينا اي�سا وفد اخر من لندن متخ�س�س 
بطب ال�سنان ولكن مل نحدد املوعد بعد معه ولدينا 

الر�سا  عبد  دكتور  مع  اتفاق  اي�سا 
دولة  يف  مقيم  ع��راق��ي  امل��اج��دي 

المارات لجراء عمليات �سعبة 
يف الك�سور   ولدينا خطوة هي 

يف  ال��ع��راق��ي��ني  الط��ب��اء  خماطبة 
اخلارج . 

واو�سح: ان الدعم الكامل للمجمع 
املقد�سة  احل�سينية  العتبة  م��ن 
دائرة  �سحة  من  الطبي  والكادر 

كربالء وبالتعاون معها موجود دائما  ,
ام��ا بخ�سو�س امل��ر���س��ى ق��ال خ�����س��ري   بعد 
يف  امل��وج��ودة  الطبية  ال�ست�سارية  مراجعتهم 

املجمع حيث يقوم الطبيب ال�ست�ساري بتخ�سي�س 
حالة املري�س ومن ثم يحوله اىل الطبيب املخت�س 
امل�ست�سفى  اىل  البيت  من  املري�س  نقل  ويكون   ,
للعتبة  ال��ع��ام  الم��ني  توجيهات  ح�سب  وبالعك�س 

احل�سينية املطهرة 
الكربى   للعمليات  ���س��الت  على  املجمع  ويحتوي 
بتقنية  وتتميز  العراق  يف  نوعها  من  فريدة  وه��ي 
اج��راء  م��ن  ميكن  حيث  التعقيم  و�سرعة  عالية 
عملية اخرى بفرتة وجيزة وهي ن�سف �ساعة من 
موجود  هو  ما  عك�س  ال�سابقة  العملية  انتهاء  وقت 
يف باقي امل�ست�سفيات التي حتتاج اىل فرتة ا�سبوع 
كامل ا�سافة اىل ال�سعة بالجهزة احلديثة وجهاز 
ووحدة  و�سيدلية وطوارئ  وهناك خمترب  ال�سونار 

للتحاليل املر�سية . 
اما يف الزيارات املليونية يكون عمل املجمع   للطوارئ 
) حالة الطوارئ (فقط وناأمل من خماطبة اطباء 
من  التي  العمليات  اغلب  اج��راء  اجل  من  اخرين 
اأم��ا ع��دد الكادر   , ال��ع��راق  اإج��راوؤه��ا يف  ال�سعب 

خم�س  ب��ح��دود  فهو  الو�سطي 
وثالثني اما الطباء ) ن�ساء 

ورجال ( فالدعوى عامة 
من  ل���ل���ج���م���ي���ع 

اج��ل اج��راء 
العمليات . 
اأن�������������واع 

وحلمية  رئ��ة  فتق  ه��ي   : اأج��ري��ت  ال��ت��ي  العمليات 
وعمليات اأخرى من هذا القبيل 

 صالة العمليات

وكانت املحطة الثانية عند الدكتور ليث ال�سريفي: 
بداأ  امل�ست�سفى وهو جراح اخت�سا�س فقال:  مدير 
العمل باجراء العمليات يف يوم 9/7 ب�سكل مب�سط 
وللوقوف على  العمليات عمليا  تتهياأ �سالت   لكي 
لأجراء  ال�ستعداد  اج��ل  من  النق�س 
من  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  العمليات 
ال�سعب اإجراوؤها يف باقي 
احلكومية  امل�ست�سفيات 
املكان  ناحية  من  هذا 
الكادر  ناحية  من  ام��ا 
ف�����اأط�����ب�����اء ك����رب����الء 

م����ع����روف����ون   

ب���ال���ك���ف���اءة 
لكن  ال��ع��ال��ي��ة 
ي��ح��ت��اج��ون اىل 
اج��واء منا�سبة , 
وال��ع��ام��ل اله��م 
امل����و�����س����وع  يف 
توفري نظام عمل 

فالأي طبيب ان يجرى العمليات يف املجمع جمانا 
اما بالن�سبة لالطباء الجانب فلدينا عالقات مع 
منظمة المامية وهي منظمة عاملية م�سجلة عند 
التفاق  مت  حيث  لندن  يف  مقرها  املتحدة   ال
معهم جللب الطباء من اململكة املتحدة بريطانيا 
يف يوم اخلام�س والع�سرين من ايلول ب وفد طبي 
من ع�سرين طبيبا جراحا )اخت�سا�سات متنوعة 
وام��را���س دم  وزراع���ة كبد وج��راح��ة عامة  ك�سور 
وغريها(ولدينا اي�سا وفد اخر من لندن متخ�س�س 
بطب ال�سنان ولكن مل نحدد املوعد بعد معه ولدينا 

الر�سا  عبد  دكتور  مع  اتفاق  اي�سا 
دولة  يف  مقيم  ع��راق��ي  امل��اج��دي 

المارات لجراء عمليات �سعبة 
يف الك�سور   ولدينا خطوة هي 

يف  ال��ع��راق��ي��ني  الط��ب��اء  خماطبة 

واو�سح: ان الدعم الكامل للمجمع 
املقد�سة  احل�سينية  العتبة  م��ن 
دائرة  �سحة  من  الطبي  والكادر 

كربالء وبالتعاون معها موجود دائما  ,
ام��ا بخ�سو�س امل��ر���س��ى ق��ال خ�����س��ري   بعد 
يف  امل��وج��ودة  الطبية  ال�ست�سارية  مراجعتهم 

اأم��ا ع��دد الكادر   , ال��ع��راق  اإج��راوؤه��ا يف  ال�سعب 
خم�س  ب��ح��دود  فهو  الو�سطي 

وثالثني اما الطباء ) ن�ساء 
ورجال ( فالدعوى عامة 

من  ل���ل���ج���م���ي���ع 
اج��ل اج��راء 

العمليات . 
اأن�������������واع 

وللوقوف على  العمليات عمليا  تتهياأ �سالت   لكي 
لأجراء  ال�ستعداد  اج��ل  من  النق�س 
من  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  العمليات 
ال�سعب اإجراوؤها يف باقي 
احلكومية  امل�ست�سفيات 
املكان  ناحية  من  هذا 
الكادر  ناحية  من  ام��ا 
ف�����اأط�����ب�����اء ك����رب����الء 

م����ع����روف����ون   

ب���ال���ك���ف���اءة 
لكن  ال��ع��ال��ي��ة 
ي��ح��ت��اج��ون اىل 
اج��واء منا�سبة , 
وال��ع��ام��ل اله��م 
امل����و�����س����وع  يف 
توفري نظام عمل 
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حمكم لت�سهيل اإجراء العمليات الكربى وامل�ستع�سية 
القطر حيث  ال�سابق ترى خارج  كانت يف  والتي 
وع�سبيا  ماليا  جهدا  وال�سخ�س  ال��دول��ة  تكّلف 
ونف�سيا  و يف امل�ستقبل القريب �سوف يتم اإجراوؤها 
يوم  م��ن  �ستبداأ  خ��ط��وة  ت��وج��د  ك��ذل��ك  املجمع  يف 
اخلام�س والع�سرين من ال�سهر احلايل ل�ست�سافة 
وفود لأطباء من خارج القطر لتكوين فريق م�سرتك 
الروؤيا  اأن  القول  املعقدة وممكن  العمليات  لإجراء 
امل�ستقبلية للم�ست�سفى هي اإجراء العمليات املعقدة 

والكبرية تخفيفا عن كاهل اأبناء �سعبنا جميعا .
وبخ�سو�س �سالة العمليات قال ال�سريفي: ان �سالة 
ودائرة  العتبة  بني  التفاق  بعد  اأقيمت  العمليات 
امل�ست�سفيات  يف  ال��روت��ني  لتجاوز  ك��رب��الء  �سحة 
النواع  اف�سل  من  ال�سالت  نوعية  وان  احلكومية 
وهي) ار وند من �سركة �سيم�س (ومن خالل �سفرنا 
اىل خارج العراق مل نر  مثلها ال يف مدينة جدة 
ان   , العاملي  الطراز احلديث  على  فهي  ال�سعودية 
امل�ست�سفى فنيا واداري��ا تابع لدائرة �سحة كربالء 
كربالء  �سحة  ودائ��رة  املقد�سة  احل�سينية  والعتبة 

و�سمن  واح���د  ات���اه  �سمن  يعمالن  وال��ط��رف��ان  
العتبة احل�سينية هي مالذنا  واح��دة حيث  مدينة 
ل�سد احتياجات اجلانب ال�سحي   ونحتاج اىل كادر 
طبي من اخلارج العراق من اجل تبادل اخلربات 
من الطرفني لكن  العمل متوقف حلني قدوم كوادر 
من خارج العراق مل يتوقف حيث منتلك من اف�سل 
كادر طبي متخ�س�س على م�ستوى العراق , نحتاج 
اىل اجهزة ا�سافية لنه لكل عملية خ�سو�سياتها 
وان  احتياجاتهم  طرحوا  فاملخت�سني  واحتياجها 
حيث  لتوفريها  اجل��ه��ود  تبذل  احل�سينية  العتبة 
اج��ري��ن��ا ال��ع��دي��د م��ن امل��ف��او���س��ات م��ع ال�سركات 
املتخ�س�سة يف الجهزة الطبية ومن منا�سئ عاملية 
ور�سينة , وان عدد اجراء العمليات  متوقف على 
ح�سب الطباء املتخ�س�سني وان قابلية امل�ست�سفى 
امل�ست�سفى  وان   , �ساعة  وع�سرين  ارب��ع  العمل  هي 
من  مر�ساها  وامن��ا  كربالء  باهايل  خا�سة  لي�س 
امل�ست�سفى  ه��ذه  وتعّد   , العراق  حمافظات  جميع 
وتختلف  الطب  جم��ال  يف  ومعنوية  نوعية  طفرة 
 , الروتني  لتجاوزها  احلكومية  امل�سايف  عن  كثريا 
نهج  الخ��رى  املوؤ�س�سات  تتبع  ان  :امتنى  اأ�ساف  و 
العتبة احل�سينية املقد�سة ويهتمون بالدرجة الوىل 

باجلانب ال�سحي كثريا .

 الصيدلية

وعن اخلدمات ال�سيدلنية قال معمر زكي احل�سيني: 
دائ��رة �سحة  ا�ستالمها من  يتم  املوجودة  الدوي��ة  اإن 
والوية  الطبية  م�ستلزمات  ال�سيدلة  ق�سم  كربالء 
�سركات معروفة عامليا ومن  نوعيات اجليدة من  من 
�سركات عراقية مثل �سامراء و وادي الرافدين وبع�سها 
من �سركات عربية �سعودية واماراتية وم�سرية و�سورّية 

واأردنية  , حيث الدوية املوجودة حتتاج اىل بع�س النواع 
الخرى وهذا يعود لكون املجّمع مت فتحه يف فرتة قريبة   
وقد خ�س�سنا جلنة م�سرتيات لالدوية املطلوبة  ولكن 
اغلب الدوية التي يحتاجها امل�ست�سفى موجودة  الآن, 
وبالن�سبة ل�سرف الدوية يف الطوارئ  يكون عن طريق 
يزّود  ثم  وم��ن  خمت�س  طبيب  عند  املري�س  فح�س 
ببطاقة خا�سة  من اجل مراجعة ال�سيدلية ل�سرف 
العالج اما بالن�سبة ملر�سى العمليات على نظام )الطبلة 
( فعالجهم يكون خا�سا مع ما ي�ستلزم ذلك من حقن 
وم�سادات ومقويات ح�سب نوعية العملية وبعد خروج 
العمليات مينح م�سّكنات  خا�سة  املري�س  من �سالة 
واأدوية منا�سبة ملدة ع�سرة اأيام  وبتوجيه من �سماحة 
المني العام لعتبة احل�سينية املقد�سة  وهذا عك�س ما 
موجود يف امل�ست�سفيات الخرى حيث مدة رقود املري�س 
يف امل�ست�سفى  ملدة ثالثة ايام بعد خروجه من العملية 
نحاول  بالقول:  ال�سيدلين  الدكتور  واختتم  الكربى. 
ان نلّبي  طلبات املر�سى ب�سرعة ولدينا عند املنا�سبات 
من  جمموعة  وهي  احلاجة(  تقدير  )�سعبة  املليونية 
الأطباء ال�سيادلة حيث تقوم  هذه ال�سعبة باحت�ساب 
عدد املراجعني من  املر�سى يف ال�سهر الواحد وكمية 
الدوية التي يحتاجونها ملدة معينة واإن �ساء اهلل يتم 

العمل بها يف عام 2012 .

 المختبر 

م�سوؤول  نا�سر  نعمة  عبا�س  خمترب  م�ساعد  وق��ال 
حديثة  اج��ه��زة  جمموعة  لدينا  امل��خ��ت��رب:   وح���دة 
ويقوم  احلديثة(  بالكيمياء  خا�س  )الوت��ون  جهاز 
الدم  او  الكبد  الكلو�ستول يف  ال�سكر  ن�سبة  بفح�س 
وخمتلف حتاليل اخرى وجهاز حديث جدا ي�ستوعب 
خم�سني مري�سا خالل �ساعة واحدة , وهنالك جهاز 
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وجهاز  ج���دًا   حديث  جهاز  وه��و   ) )البايوكم�ست 
 15 ي�ستوعب  حيث  بالهرمونات  (اخلا�س  )التو�سو 
بقدرة  �ساعة  ن�سف  خالل  نتائجه  ويعطي  مري�سا 
)الهيماتوجلي(  وجهاز   , هرمون   ل�12  ا�ستيعابية 
وهذا اجلهاز يخ�س اأمرا�س الدم ويت�سف بال�سرعة 
جهاز  اأي�سًا  وهناك  ال�ستعمال  و�سهولة  واحلداثة 
)ال�سيكر( وجهاز التقطري )تقطري املاء( وهو جهاز 
ولدينا  فيوج(  وكذلك جهاز )�سنرت  و�سريع  حديث 
مايكرو�سوب حديث وجهاز الفروتون نوع حديث جدًا 
وهذا اجلهاز يوؤدي نف�س عمل جهاز )البايو( ويكون 
اأكرث ح�سا�سية لذا ن�ستعمله بدقة وقلة يف العمل فتجمع  
له جمموعة من التحاليل وي�سّغل مرة واحدة خوفًا 
عليه من العطل وهذا اجلهاز يعتمد على الأ�سرطة  
وي�ستخدم يف اخلفارات واحلالت امل�ستعجلة ويعطي 
دم  م�سرف  لدينا  كذلك  دقيقتني  خ��الل  النتيجة 
للتحاليل التي نحتاج اإليها يف العمليات 
)�سريم  جهاز  يوجد  اي�سًا 
حتليل  لعمل  ه��ي��درول��ي��ك( 
والبوتا�سيوم  ال�����س��ودي��وم 
يحتاجه  ال���ذي  وال��ك��ل��ور 

املر�سى من  الأطفال اأثناء حالت الإ�سهال . 
اأن اأغلب منا�سئ الأجهزة عاملية وجيدة وهي اأجهزة 
يابانية واأملانية واأ�سرتالية وتعد هذه الأجهزة  نوعًا ما 
كافية لكن قد نحتاج يف امل�ستقبل اإىل اأجهزة اأخرى 
وتابع  م�ستقبال   تو�سيعه  وناأمل  �سيق  املكان  لكن 
وامل�ست�سفيات  احل�سني  �سفري  جممع  بني  الفرق  اإن 
الأخرى اأن هذا املجمع يحتوي على اأحدث الأجهزة  
احلديثة لكن يف بقية امل�ست�سفيات  غالبية الأجهزة 

قدمية وبدائية اإىل حد ما . 
جنري  اأننا  اأ�سار  للمر�سى  حتاليل  جانب  من  اأم��ا 
يف  املخت�س  الطبيب  يحّوله  �سخ�س  لكل  التحليل 
املجمع وهذا ل يعني اأننا ل جنري التحليل للنا�س من 
خارج املجمع لكن ب�سرط اأن يحّول من قبل طبيبه 
النا�س  خلدمة  نعمل  لأننا  مكان  اأي  ومن  املخت�س 

جميعا وهذا �سرف لنا كاأطباء.  

الهندسة الطبية
يف حني اأ�سار  املهند�س �سلمان ثائر �سلمان 

املخت�سة  �سيم�س  �سركة  مهند�سا يف  يعمل  ال��ذي    
املتطورة  حتدث  الطبية  بالأجهزة  املجمع  بتجهيز 

لنا قائال : 
الإ�ساءة  اأجهزة  وظيفة  تكمن 
العمليات  ���س��الت  ب��اإ���س��اءة 
وت�����وف�����ري الوك�������س���ج���ني 
واإعداد  العمليات  ل�سالت 
من  ال�سورة  لنقل  كامرات 
داخل �سالة العمليات يف حالة 
وجود طالب لتدريب )عملي ( 
وهذه الأجهزة �سارك يف �سناعتها  مهند�سون 
من �سركة املانية و�سركة �سيم�س ومب�ساعدة 
جمموعة م�سرية حيث مت التفاق معهم عن 
اأملانية  ال�سنع  طريق �سركة �سيم�س , وه��ي   
ومت حتديد نوعية الجهزة من قبل العتبة احل�سينية 

املقد�سة والطباء .

 الطوارئ 

جملة  التقت  الفحو�سات  اإج��راء  طبيعة  وملعرفة 
الرو�سة بالطبيب املمار�س ) جراحة بولية ( عدي 
املجمع  ي��راج��ع  مري�س   ك��ل  نعطي  ف��ق��ال:  جميد 
العالج الالزم اأما بع�س املر�سى ذوي الحتياجات 
اخلا�سة الذين ي�سعب عليهم اجراء العمليات على 
ح�سابهم اخلا�س  يقوم اطباء اأهليون بتحويلهم اىل 
املجمع لجراء العملية , ويف الوقت احلا�سر يكون 
اجلراحون هم من يحولون املري�س من العيادات 
العالج  يكون  حيث  ال�سفري  جممع  اىل  اخلا�سة 
والفحو�سات واجراء العمليات جمانا يف املجمع , 
ولدينا ردهات للن�ساء وللرجال , ويكون العمل يف 

امل�ستقبل القريب اربعا وع�سرين �ساعة .
قال:  نعمة  �سلمان  ب�سري  املاهر(   )املمر�س  اأم��ا 
دعيت  ان  منذ  وال�سرور  بالفرح  �سعور  ي���راودين 
حبا  املجمع  يف  الطبي  ال��ك��ادر  �سمن  العمل  اىل 
بالقرتاب  من المام احل�سني عليه ال�سالم واقدم 
لعملي  وبالن�سبة  للمر�سى  الن�سانية  هذه اخلدمة 
نقدمه  ان  ن�ستطيع  ما  بكل  نقوم  فاإننا  املجمع  يف 
للمر�سى ابتدءا من دخولهم املجمع حلني خروجهم 
و يكون العمل على �سكل وجبات  )نهاري - ليلي (
وقت,  اأي  ويف  احل���الت  اح��ت��واء جميع  اج��ل  م��ن 
وي�ستقبل املجمع الكثري من املر�سى ومن 
املحافظات  خمتلف 

العراقية  .
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للمر�سى ابتدءا من دخولهم املجمع حلني خروجهم 
و يكون العمل على �سكل وجبات  )نهاري - ليلي (
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املحافظات  خمتلف 
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 ا�شعة

الدكتور  مع  وقفة  لنا  كانت  الأ�سعة  وبخ�سو�س 
اأحمد بدر ح�سني مبينا:  اإن الأجهزة امل�ستخدمة 
يف الأ�سعة هي من اأف�سل اأنواع الأجهزة واأحدثها 
وهي ذات من�ساأ عاملي  , فجهاز ال�سمنز هو جهاز 
موديل 2010 وهذا اجلهاز �سريع ودقيق يف العمل 
وهو ي�ستخدم لالأ�سعة الثابتة حيث ياأتي املري�س 
اإيل غرفة الأ�سعة وترى له الأ�سعة , اأما اجلهاز 
لالأ�سعة  جهاز  وهو  )البورتوبت(  جهاز  الثاين 
خطرة  حالة  هنالك  تكون  عندما  اأي  املتحركة 
والو�سول  وال�سعود  النزول  املري�س  ي�ستطيع  ل 
من  اجل��ه��از  ه��ذا  ي�ستخدم  الأ�سعة  غرفة  اإىل 
لأجراء  املري�س  اإىل  به    والذهاب  حمله  خالل 
الأ�سعة له وهو جهاز حديث اأي�سًا وذو دقة عالية 
و�سرعة كبرية , اأي�سًا يوجد جهاز )ال�سي اأر( و 
هذا جهاز الطابعة الذي يقوم بطبع فلم الأ�سعة 
معظم  اأن   , للمري�س  الأ�سعة  ن�سحب  ثم  وم��ن 

الأجهزة امل�ستخدمة هي ذات من�ساأ غربي  , 

 ا�سعاف 
حول الإ�سعاف وطريقة نقل املر�سى حدثنا 

�سائق الإ�سعاف ال�سيد اأحمد بحر العلوم 
قبل  م��ن  ج��ب��ارة  ج��ه��ود  هنالك  ق��ائ��اًل 
العتبة  واإدارة  ال��ع��ام  الأم��ني  �سماحة 
تواجدهم  اأم��اك��ن  من  املر�سى  لنقل 
اإن  ���س��واء  احل�سني  �سفري  جممع  اإيل 

كانوا يف بيوتهم اأو عند عيادات الأطباء 
هذا   , اأخ���رى  م�ست�سفيات  يف  اأو 

وتتوفر اأف�سل �سيارات الإ�سعاف وما حتتويه من 
كادر م�سعف بحيث ل يواجه املري�س اأي �سعوبة 
العملية  اإجراء  بعد  بيته  اإىل  املجمع  نقله من  يف 

عليه .
اأم��ا ع��ن ك��ادر الإ���س��ع��اف وال�����س��ي��ارات واأجهزة 
الإ�سعاف اأ�سار اأنها من تهيز العتبة ولي�س من 
يكون  العتبة  اإ�سعاف  اأن  بنّي  ثم  ال�سحة  وزارة 

اإ�سعافا �ساندا ل�سحة كربالء يف الأزمات .

 المراجعون 
ومرافقو المرضى 
اأقدم جزيل   : اأم كرار مرافقة مري�س(قالت   (

ال�سكر للعتبة احل�سينية املقد�سة ملا 
جليلة  خ��دم��ات  م��ن  تبذله 

امل����واط����ن����ني  اىل 
وب���������س����راح����ة 

ه����ذا  اإن 
الإجناز  

جيد  املجمع  وه��ذا  فيه  موجود  ما  بكل  عظيم 
والعالج  وامل��م��ر���س��ني  والأط��ب��اء  الأج��ه��زة  م��ن 
الطبي  الكادر  قبل  من  رائعة  خدمة  مل�سنا  قد 

واملمر�سني. 
فبعد مراجعتنا اىل الطبيب املخت�س مت حتويلنا 
املجمع  يف  العملية  اأجريت  ثم  ومن  املجمع  اىل 
والتي تكللت بالنجاح وبينت ان العملية كانت ) 

عملية فتق( .
مريي حم�سن ال�سعيدي ) مراجع (

امل�ست�سفيات  بقية  عن  امل�ست�سفى  ه��ذه  تتميز 
الكادر  قبل  م��ن  املتميزة  باخلدمات  الخ���رى 
اىل  اإ���س��اف��ة  والإدارة  وامل��م��ر���س��ني  ال��ط��ب��ي 
امل�ست�سفى  تقدمها  التي  املتميزة  الفحو�سات 
ك��ذل��ك ال��ع��الج��ات ال��ت��ي ت��ق��دم ه��ي م��ن اأف�سل 
اأنواع العالجات والعمليات التي ترى للمر�سى 
لطيفة جدًا هي  وهنالك خدمة  ناجحة  عمليات 
اإ�سعاف املري�س من بيته اىل امل�ست�سفى ومن ثم 
الإ�سعاف  �سيارة  طريق  عن  البيت  اىل  عودته 
ك��ل ه��ذه اخل��دم��ة ت��ق��دم جم��ان��ًا وه���ذا ال�سيء 
من  النا�س  كاهل  عن  يخفف  لأن��ه  ج��دًا  مفرح 
ال�سكر  جزيل  نقدم  بدورنا  ونحن   , مالية  اأمور 
يعمل  الذي  والكادر  العتبة  اإدارة  اىل  والتقدير 

يف جممع �سفري احل�سني .

          

الأ�سعة له وهو جهاز حديث اأي�سًا وذو دقة عالية 
و�سرعة كبرية , اأي�سًا يوجد جهاز )ال�سي اأر( و 
هذا جهاز الطابعة الذي يقوم بطبع فلم الأ�سعة 
معظم  اأن   , للمري�س  الأ�سعة  ن�سحب  ثم  وم��ن 

الأجهزة امل�ستخدمة هي ذات من�ساأ غربي  , 

ا�سعاف
حول الإ�سعاف وطريقة نقل املر�سى حدثنا 

�سائق الإ�سعاف ال�سيد اأحمد بحر العلوم 
قبل  م��ن  ج��ب��ارة  ج��ه��ود  هنالك  ق��ائ��اًل 
العتبة  واإدارة  ال��ع��ام  الأم��ني  �سماحة 
تواجدهم  اأم��اك��ن  من  املر�سى  لنقل 
اإن  ���س��واء  احل�سني  �سفري  جممع  اإيل 

كانوا يف بيوتهم اأو عند عيادات الأطباء 
هذا   , اأخ���رى  م�ست�سفيات  يف  اأو 

ال�سكر للعتبة احل�سينية املقد�سة ملا 
جليلة  خ��دم��ات  م��ن  تبذله 

امل����واط����ن����ني  اىل 
وب���������س����راح����ة 

ه����ذا  اإن 
الإجناز  
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هسباامل�سلمني وان سمو�
فتح عيني على �الإ�صم

القوي والعاملي يف جميع مظاهر احلياة, وقد كان هوفمان 
العربي وزخارف  العربية خ�سو�سًا: اخلّط  للفنون  حمّبًا 
والبيوت  امل�ساجد  وعمارة  ال�سجاد,  واأ�سكال  الأرابي�سك 

ف�ساًل عن التخطيط احل�ساري.
ويف  امل�ساجد  اإ���س��راق  يف  اأت��اأّم��ل  ما  "دائمًا  يقول:  وك��ان 
م�ساجد  بناء  يف  الإب���داع  اأي�سًا  اأت��اأّم��ل  كما  ت�سميمها, 
امل�سلمني- حيث يبنونها وهم يطمعون يف احل�سول على 
وعيونها,  وظاللها  بحدائقها  وال�ستمتاع  اجلنة,  ق�سور 
القائمة  القدمية  الإ�سالمية  للمدن  املعّقد  البناء  وكذلك 
على الوظيفة الجتماعية والذي يعّزز روح املجتمع, ويوؤّكد 
على م�ساألة الندماج بني امل�سجد ومراكز الرعاية للفقراء 

و املدار�س و الأ�سواق واأماكن املعي�سة.
ب�سعادة  عاي�سته  ال��ذي  ال��ق��وّي  الإ���س��الم��ي  احل�سور  اإّن 
ملمو�سة  نتيجة  هو  الإ�سالمية,  الأم��اك��ن  من  الكثري  يف 
واملعاملة  الإ�سالمية  واحلياة  الإ�سالمي  الن�سجام  لتاأثري 

الإ�سالمية على كل من القلب والعقل.
ورمبا كان اأكرث اأمٍر اأّثر على بحث هوفمان عن احلقيقة 
هو علمه الوا�سع بتاريخ الديانة الن�سرانية وطوائفها, فقد 
كان يدرك اأّن هناك فرقًا �سا�سعًا بني اعتقاد الن�سراين 

املوؤمن, و ما يقوم مدّر�س التاريخ ب�سرحه يف اجلامعة.
وما اأثار انزعاج هوفمان ب�سكل خا�س هو اعتماد الكني�سة 
تف�سيله  يف  بول�س  القدي�س  اأن�ساأها  التي  امل��ذاه��ب  على 
الذي  ال�سخ�س,  ذلك  "اإّن  يقول:  اإذ  تاريخيًا  ل�)ي�سوع( 
مل يلتق بي�سوع, قد ا�ستبدل النظرة اليهودية والن�سرانية 

ال�سحيحة حول امل�سيح بنظرياته الالهوتية املتطرفة".
اأّن  فكرة  يتقبل  اأن  عليه  ال�سعب  من  اأنه  هوفمان  ووجد 
الب�سرية مثقلة بكاهل "اخلطيئة الأ�سلية" واأّن الرّب قد 
عّر�س ابنه للتعذيب والقتل على ال�سليب من اأجل احلفاظ 
على خلقه فيقول: "لقد بداأُت اأدرك مدى وح�سية بل كفر 
الت�سّور اأّن الرّب �سبحانه ميكن اأن يرتكب خطاأ يف خلقه, 
اأو اأن يكون غري قادر على فعل اأّي �سيء تاه الكارثة التي 
بابنه  الت�سحية  ثّم  � و من  اآدم وحواء  � افرتا�سًا  قام بها 
اأجل  من  الدموّية  الطريقة  بهذه   � ذلك  عن  اهلل  تعاىل   �

الب�سرية".
عاد هوفمان اإىل ال�سوؤال الأ�سا�س حول وجود اهلل �سبحانه 
مثل:  الفال�سفة  اأع��م��ال  بتحليل  قيامه  وب��ع��د  وت��ع��اىل, 
فيتجن�ستاين, وبا�سكال, و�سوينربن, اقتنع هوفمان فكرّيًا 
بوجود اهلل �سبحانه, وكان ال�سوؤال املنطقي الذي واجهه بعد 
اقتناعه هو: كيف يتوا�سل اهلل �سبحانه مع الب�سر ليقودهم 
العرتاف  اإىل  قاده  ال�سوؤال  هذا  امل�ستقيم؟  الطريق  اإىل 
باحلاجة اإىل الوحي, ولكن اأّي الكتب ال�سماوية حتتوي على 

احلقيقة )اليهودية اأم الن�سرانية اأم الإ�سالم؟(.
الثالثة  تربته  يف  ال�سوؤال  لهذا  اجل��واب  هوفمان  وج��د 

ِوْزَر  َواِزَرٌة  َتِزُر  القراآنية )َوَل  الآية  واحلا�سمة عندما قراأ 
اأُْخ���َرى( �سورة الإ���س��راء, حيث فتحت هذه الآي��ة عينيه, 
وقدمت احلّل للمع�سلة التي كان يواجهها بو�سوح ل لب�س 
فيه, حيث تنفي هذه الآية فكرة "عبء اخلطيئة الأ�سلية" 
وو�ساطة القّدي�سني. فقال قولته: "يعي�س امل�سلم يف عامل ل 
مكان فيه للق�ّسي�سني والو�ساطات الدينية, فعندما ي�سلي 
فاإنه ل ي�سّلي عرب امل�سيح اأو مرمي اأو قّدي�سني اآخرين, بل 
يتوا�سل مبا�سرة مع اهلل كموؤمن حّر حقيقّي, وهذا الدين 

يخلو متامًا من الأمور الغام�سة".
من  م��ت��ح��ّرر  م��وؤم��ن  ه��و  امل�سلم  "فاإن  لهوفمان  ووف��ق��ا 

ال�سطهاد, وعلى درجة عالية من الرقّي".
وعندما كان هوفمان يناق�س مو�سوعًا حول ال�سرور الناجمة 
عن الكحول يف احلياة الفردية والجتماعية, حتدث عن 
حادثة ح�سلت له ب�سبب الكحول, خالل �سنوات درا�سته 
اجلامعية يف نيويورك يف عام 1951 حني �سافر ذات مرة 
من اأتالنتا اإىل مي�سي�سيبي, وعندما كان يقود �سيارته يف 
منطقة هويل �سربينغ يف ولية مي�سي�سيبي فوجئ ب�سيارة 
فجاأة  تظهر  يبدو  ما  على  خممور  �سخ�س  يقودها  ك��ان 
اأمامه, وتبع ذلك حادث خطري نتج عنه فقدانه ل�19 �ِسّن 

من اأ�سنانه وحدوث ت�سوهات يف فمه.
وبعد اإجراء عملية جراحية يف ذقنه وفخذه طماأن اجلراح 
هوفمان بقوله: "يف ظّل الظروف العادّية, ل اأحد ينجو من 
حادث من هذا القبيل. ولكّن اهلل يخّبئ لك �سيئًا ممّيزًا يف 

امل�ستقبل يا �سديقي".
وعندما كان هوفمان يتجّول يف الهواء الربيعي الطلق بعد 
خروجه من امل�ست�سفى وذراعه م�سدودة يف حبل و ركبته 
ماد وفّكه خميط ب�سبب اجلراحة, ت�ساءل يف  ملفوفة بال�سّ

نف�سه عن معنى ما قاله الطبيب له.
علم هوفمان معنى كالم الطبيب له ولكن بعد عّدة �سنني, 
واأخريًا, وبعد ثالثني عامًا, يف اليوم الأول الذي اأعلنت فيه 
اإ�سالمي اأ�سبح املعنى احلقيقي لنجاتي من املوت وا�سحًا 

يل".
ويف يوم ميالد ابنه الثامن ع�سر عام 1980, اأعّد هوفمان 
خمطوطة من 12 �سفحة حتتوي على اأمور تعترب �سحيحة 
م�سلم يف  اإم��ام  من  وطلب  فل�سفي,  منظور  �سّك من  بال 
كولونيا يدعى "حممد اأحمد ر�سول" اأن يلقي نظرة على 
هذه املخطوطة. وبعد قراءة ر�سول لالأوراق اأخرب هوفمان 

باأنه اإذا كان يوؤمن مبا كتب فهو م�سلم!
اأعلن  عندما  اأي���ام,  ب�سعة  بعد  ح��دث  م��ا  بالفعل  وه��ذا 
هوفمان اإ�سالمه وقال: "اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل, واأ�سهد اأن 
حممدًا عبده و ر�سوله" وكان ذلك يف اخلام�س و الع�سرين 

من �سبتمرب عام 1980.

•     �إعد�د:
عبد�لرحمن �لمي

ولد الدكتور هوفمان � الذي اعتنق الإ�سالم عام 1980 � على 
الكاثوليكية يف اأملانيا عام 1931, وتخّرج من كلية الحتاد يف 
نيويورك, واأكمل درا�ساته القانونية يف جامعة ميونخ حيث 

ح�سل على درجة الدكتوراه يف الت�سريع يف عام 1957.
اأ�سبح هوفمان باحثًا م�ساعدًا يف الأبحاث التي تهدف اإىل 
عام 1960 ح�سل  ويف  الفدرايل,  املدين  القانون  اإ�سالح 
على درجة )LL.M Master of Law( من كلية 

احلقوق بجامعة هارفارد.
�سمال  حللف  املعلومات  جمع  عن  م�سوؤول  هوفمان  عمل 
الأطل�سي يف بروك�سل يف الفرتة مابني عام 1983 و1987. 
بعد ذلك ُعنّي �سفريًا لأملانيا يف اجلزائر عام, 1987 ومن 
ثم يف املغرب يف عام 1990 حيث عمل ملدة اأربع �سنوات, 
وقد قام باأداء العمرة يف عام 1982 واحلج يف عام 1992.

قادت عدة تارب رئي�سية الدكتور هوفمان اإىل الإ�سالم, 
حيث بداأت الأوىل يف عام 1961 عندما مّت تعيينه ملحقًا يف 
ال�سفارة الأملانية يف اجلزائر, و وجد نف�سه يف و�سط حرب 
الوطنية  واجلبهة  الفرن�سية  القوات  بني  دامية  ع�سابات 
اجلزائر  ا�ستقالل  اأجل  من  تقاتل  كانت  التي  اجلزائرية 
و  املجازر  على  �ساهدًا  اأ�سبح  حيث  �سنوات,  ثماين  ملدة 

ال�سطهاد الذي كان يقا�سيه ال�سعب اجلزائري.
ففي كل يوم كان يقتل ما يقرب من ع�سرة اأ�سخا�س "يف 
حتدثوا  لأنهم  اأو  م�سلمون,  لأنهم  فقط  اإعدام"  عمليات 
عن ال�ستقالل, وقال عنهم هوفمان:" لقد �سهدت �سرب 
ال�سعب اجلزائري و �سموده يف مواجهة املعاناة ال�سديدة, 
يف  وثقتهم  رم�سان,  �سهر  خ��الل  العظيم  وان�سباطهم 

الن�سر ف�ساًل عن اإن�سانيتهم بالرغم من بوؤ�سهم".
كان  ما  هو  اجلزائريني  دي��ن  اأّن  هوفمان  الدكتور  �سعر 
كتابهم  بدرا�سة  ب��داأ  ولذلك  اأق��وي��اء,  �سامدين  يجعلهم 
ال�سماوي � القراآن الكرمي � فهو يقول: "مل اأتوقف يومًا عن 

قراءة القراآن الكرمي اإىل يومي هذا".
ح�سوره  يربز  الإ�سالم  دين  اأّن  يف  يكمن  ال�سّر  اأّن  ويبدو 

رَ  زْ وِ ةٌ  رَ ازِ وَ رُ  ــزِ تَ الَ  (وَ القرآنية  اآلية 
) من سورة اإلرساء، فتحت عيني  رَ أُخْ
التي  للمعضلة  احللّ  مت  وقدّ هوفامن، 

كان يواجهها بوضوحٍ ال لَبْسَ فيه. 

االسم: د. مراد هوفامن
البلد:  أملانيا
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•  ح�سني اخل�سيمي

 ويبقى يف حالة خ�سران دائمة, ففي كل حلظة 
متر عليه دون عمل مرتبط باهلل خ�سارة جديدة, 
ل ميكن تعوي�سها لأنها انتهت ولن تعود, فنف�س 
الذي  الأخري  وم�سريه  اأجله  اىل  خطاه  املرء 
يف  والعمل  وقته  با�ستغالل  اما  بنف�سه,  ي�سنعه 
اللذين  واخل�سران  الت�سويف  اأو  لالآخرة,  التزود 
ي�سوقانه اىل نار جهنم, فعن الإمام علي )عليه 
ال�سالم(: )من اأفنى عمره يف غري ما ينجيه فقد 

اأ�ساع مطلبه(.
ما  يبحث عن  ان  الن�سان  يتحتم على  ومن هنا 
يخّل�سه من هذا اخل�سران امل�ستمر الذي ت�سرح 
به �سورة الع�سر, والتي تبني 
فوز  برنامج  ذاته  الوقت  يف 
خالله  من  الذي  الن�سان 
من  نف�سه  الن�سان  يخل�س 
يق�ِسم  الذي  اخل�سران  هذا 
"والع�سر", دللة  اأجله, فيقول تعاىل:  ربنا من 
على اهمية الوقت الذي يعي�سه الن�سان, والذي 
ُي�ساأل عنها كل  التي  الأمانة  تلك  يغفل عنه وهو 

النا�س يوم القيامة. 
ففي الرواية عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله: 
ي�ساأل عن  القيامة حتى  )ل تزول قدم عبٍد يوم 
فيما  �سبابه  وعن  اأفناه,  فيما  عمره  عن  اأربع, 
اأنفقه  وفيما  اكت�سبه  اأين  من  ماله  وعن  اأباله, 

وعن حبنا اأهل البيت(.
فكيف نتجنب هذا اخل�سران ؟

�لذين  "�أال   و�ل�صلو �لعقيدة   : �وال 
"آمنو� وعملو� �ل�صاحلا�

الميان والعمل احدهما يكمل الخر, فال اميان 
ال بعمل ول عمل ال باأميان, وكثريا ماتدعو اليات 
القراآنية واحاديث اهل البيت عليهم ال�سالم اىل 
وتر�سيخ  الميان  يف  الزمن  �ساعات  ا�ستغالل 
العقيدة  هذه  برتجمة  ال�سالح  والعمل  العقيدة 
ويحدد  الن�سان  م�سري  ير�سم  حي,  �سلوك  اىل 
طريقه, وكل عمل مقرتن بوقت, فال�سالة مثال 
فر�ست يف اوقات معينة, وق�سمت وباأروع تق�سيم 
يكت�سب بها الن�سان العزمية اللهية يف ال�سباح 

وامل�ساء, لكي ل يخرتق ال�سيطان وقته, فينحرف 
والعمال  العبادات  �سائر  وكذلك  الطريق,  عن 
ال�سريفة,  ال�سنة  عليها  حثت  التي  الخرى 
الذي  القيم  الكتاب  ذلك  ودليل  �ساهد  وخري 
)مفاتيح  وهو  هذا  يومنا  حتى  خالدًا  يزال  ل 
اجلنان( والذي اأودع فيه ال�سيخ املرحوم عبا�س 
والعامة  اخلا�سة  العمال  ثراه(  )طاب  القمي 
بال�ساعات واليام وال�سابيع وال�سهور, وهذا يدل 
على ان اهلل جعل لكل وقت ما ي�سده وميالأه فال 
ي�سيعه الن�سان يف التوافه والمور ال�سغرية التي 
ل نفع منها, لن هذه الدقائق وال�ساعات راحلة 
فر�سة  خ�سر  الن�سان  �سيعها  واذا  عودة,  دون 

اللحاق بال�ساحلني يف اجلنة .
   و�ل�ص باحلق  �لتو��صي   : ثايا 

"بال�ص وتو��صو�  باحلق  "وتو��صو� 
كما  بع�سا  بع�سهم  اأو�سى  اأي  القوم,  توا�سى 
الن�سح  تقدمي  اأي  العرو�س(,  )تاج  يف  جاء 
والر�ساد لالآخر, فمن ال�سروري جدا ان يتحّلى 
وار�سادهم  لالآخرين  الن�سح  بروح  املوؤمن 
ويحتاج  �سعب,  اأمر  احلق  عن  والبحث  للحق. 
اليه,  الو�سول  اجل  من  والتعاون  الرتابط  اىل 
ب�سهولة,  تدهم  ولن  قلة  عليه  ال�سائرين  لن 
احلق  اجل  من  بال�سرب  التوا�سي  ينبغي  لذلك 
الن�سان  �سيع  وال  الكرمية,  الية  ا�سارت  كما 
فر�سته يف احلياة بعد ان ي�سيع �ساعات عمره, 
يقول ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله(: )احلق 
ثقيل مر والباطل خفيف حلو( ويقول الإمام علي 
يخففه  وقد  ثقيل,  كله  )احلق  ال�سالم(:  )عليه 
اهلل على اأقوام طلبوا العاقبة ف�سربوا نفو�سهم, 
واحت�سب,  �سرب  ملن  اهلل  موعود  ب�سدق  ووثقوا 

فكن منهم وا�ستعن باهلل(.
الفوز  اراد  لذا على الن�سان يف هذه احلياة اذا 
لتقاوم  �سحيحا  بناء  ويبنيها  عقيدته  ير�سخ  ان 
اأعتى الرياح, وان يتوا�سى مع الخرين من ابناء 
ذلك  اجل  من  معا  وي�ستعينوا  باحلق,  املجمتع 

بال�سرب وال�ستقامة والثبات.

 " ر ص�  ي  فل  ا ص�إ ال�  إ�"
 رن وممدم �لقا تمل
هلكت  صت��   و�اليام   ل�صاعا�
�صحيتها    دقوف �الصياء 
 ذل  اءقبالب وفر�صتها 
وو   يح�ص �لذي   اص�ال�
�لعمر  تقدم   � �صغري  فل 
 ولهو  و على  عمة  به 
فيما �أها  حقيقتها لي�صت �إال 
 حو تل رةحو �الآ �طو
 صتكو� �لتي   �ل�صّيقة  �حلفرة 
�إما حفرة من ار �أو روصة من 

ص �جلنةريا

  فحا من
   صورة �لع�صر� 
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�لري�صية  �الأ�صباب  من 
�أمريكا     مل�صلم� الزدياد 
�لتينية �لتجار �لذين 
ملا  �لتجاري  للتبادل  جاءو� 
من  �ملنطقة   ذ به  تتمتع 
�صا �قت�صادي قد حي د�أب �لتجار �مل�صلمو  هاية 
�لقر �ل�صاد�ص ع�صر لفتا على تل �ملنطقة �لق�صية من 
�لعا و�صو�صا بعد مرحلة رير �لعبيد وصعور �لعديد 

 ميلدين �الإ�ص� �يمنهم باأثر �حلرية �لدينية و

•     ترجمة:
        حيدر املنكو�سي

•     بقلم:
        يو�سف هالر
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ووفقا لبع�س الوثائق فان الفرتة الزمنية بني عام 1850م و 1860م �سهدت هجرة اكرب عدد 
من العرب امل�سلمني اإىل الأرا�سي الأمريكية وجاءت غالبية املهاجرين من �سوريا ولبنان, 
وبقاء العديد منهم يف بلدان مثل الأرجنتني والربازيل وفنزويال وكولومبيا والباراغواي 
مع املهاجرين من فل�سطني وبنغالدي�س وباك�ستان.. حيث تعترب هذه الفرتة اإحدى احلقب 

التي ي�سهد لها التاريخ بانت�سار الدين الإ�سالمي والتوعية والتثقيف لالإ�سالم. 
ويف عام 1950 وما تاله اأخذت بع�س اجلماعات املثقفة على عاتقها اإن�ساء اجلمعيات 
الإ�سالمية واملراكز وامل�ساجد وغريها من اجل تو�سيع انت�سار رقعة الإ�سالم يف  جميع 

بلدان اأمريكا الالتينية .
اأربعة  اأكرث من  اأمريكا الالتينية حاليا يبلغ  ووفقا لالإح�ساءات فاإن عدد امل�سلمني يف 

ماليني,  ويف الأرجنتني 1,500,000 م�سلم ويف الربازيل بحدود 500,000. 
اأمثلة م�سابهة بني دول اأمريكا الالتينية 

هناك ن�سبة كبرية من ال�سكان امل�سلمني يف بلدان اأمريكا الالتينية هم من املهاجرين 
الإ�سالم  اعتنقوا  الذين  اجلدد  امل�سلمني  من  فهم  الباقون  اأما   ,50 عددهم ويقارب 
من جن�سيات خمتلفة, على �سبيل املثال املك�سيكيني والأ�سبان والإيطاليني والكولومبيني 

والأرجنتينيني  الخ.. 
وهنالك عوامل ت�سابه بني بلدان اأمريكا الالتينية تعل اأ�س�س ال�سراكة يف الفكر والثقافة 

موحدة وم�سرتكة ومن هذه العوامل: 
1-ا�سرتاكهم يف اللغة الواحدة عدا بع�س املتحدثني باللغة الربتغالية التي هي من اأ�سول 

معظم  لدى  عائقا  متثل  ل  وهي  الربازيل  يف  ا�سبانية 
املتكلمني .

�سكان  معظم  وال��دي��ان��ة,  املعتقدات  يف  2-الت�سابه 
القارة هم من امل�سيح الكاثوليك لذا فان طرح الأفكار 
الإ�سالمية يف تلك البلدان ياأخذ تقريبا نهجا مت�سقا.   

3-ت�سابه الأو�ساع ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية 
والثقافية.

وفقا ملا �سبق, ميكننا القول باأن جميع الدرا�سات التي 
تخ�س امل�سلمني يف اأي بلد يف اأمريكا الالتينية هو مفيد 
جلميع البلدان الأخرى يف القارة, وان الباحث ل يجد 
�سعوبة يف فهم طبيعة البلدان  وذلك ب�سبب التماثل بني 

مكوناتها, �سواء يف طريقة حياتهم اأو عملهم. 

 :لتي يو�جهها �مل�صلمو� ل�صعوبا�
1-عدم الإملام بالثقافة الإ�سالمية. 

امل�سلمني  الكثري من  البع�س. هنالك  قبل  للدين من  الع�سوائية  2-املمار�سة 
امل�سلمني  وكذلك  الإ�سالمية.  هويتهم  على  احلفاظ  ي�ستطيعوا  مل  الذين 
فيه  يعي�سون  ال��ذي  املجتمع  طبيعة  ب�سبب  لالإ�سالم,  فهمهم   لعدم  اجل��دد 

والتقاليد والعادات التي تفقدهم هويتهم الإ�سالمية. 
3-عدم وجود تعليم ر�سمي للغة العربية. 

4-نق�س املوارد القت�سادية. 
بلغتهم  يحدثهم  التطرف  ع��ن  بعيد  معتدل  ديني  اإع���الم  وج��ود  5-ع���دم 

الأ�سبانية, والتعريف بالإ�سالم والبلدان التي انت�سرت الدعوة فيها .
املهمة  اجلوانب  اأهم  اإحدى  تعترب  والتي  امل�سلمني  املراهقني  توعية  6-عدم 

التي يجب الرتكيز عليها. 
7-عدم وجود جلنة لإدارة املمتلكات الإ�سالمية )الأوقاف(. 

8-قلة املدار�س العربية والإ�سالمية. 
9-نق�س املواد الإ�سالمية باللغة الإ�سبانية. 

10-غياب التن�سيق يف اأن�سطة املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية. 
وبني  الأ�سرة,  الفرد,  جوانب  جميع  يف  امل�سلمني  بني  التوا�سل  نق�س   -11

املوؤ�س�سات واملنظمات. 
12- امل�ساركة ال�سعيفة يف الن�ساطات واملوؤمترات 

والتجمعات الدينية. 
13-نق�س املبلغني للدين الإ�سالمي. 

14-و�سائل الإعالم املحلية التي تعك�س ال�سورة 
غري ال�سحيحة عن الإ�سالم وامل�سلمني.

 :و�ملوؤ�ص�صا �ملر�
بوينافينتورا/  يف  الإ�سالمي  الثقايف  1-املركز 
املجتمعات  تنمية  الرئي�سي  ه��دف��ه  كولومبيا: 
الأخالقية  للمبادئ  وفقًا  كولومبيا  يف  الفقرية 

 اوفقا للو  
 فان ال ماملع
الزمني بني عام م 
 ر م �سهو
 من العر اكرب ع
امل�سلمني اإ االأراسي 
 او االأمريكي
البي املهارين من 

�سوريا ولبنان. 
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ت�سرتعي انتباه اأغلب النا�س هذه الأيام جمموعة ظواهر غريبة عن طبيعة 
جمتمعاتنا وقيمنا الإ�سالمية الأ�سيلة وهي تدلل على قدرة القيم الأخرى 
املادّية واملنحلة على التاأثري بنا وتوجيه �سبابنا  للوجهة ال�سيئة التي يريدون 

وهم عماد م�ستقبل الأمة... ومن هذه الظواهر 
اأول/ اجنرار ال�سباب لل�سهوات كالتعرف على اجلن�س الآخر,  وال�سرار 
على عقد العالقات ولو مبا ل ير�سي اهلل , فيجتهدون كل اجلهد بالتعاون 
مع ال�سيطان للع�سيان و اللهو و اللعب  , و نرى اأغلب ال�سباب ينجرف مع 
هذا  التيار  , ولعل اأن�سب �سفة لهم هي "الغافلون", بع�سهم يّدعي احلب 
ي  بهدف الزواج  وهو خمادع و الآخر - كما اعرتف  يل مبا�سرة -   يق�سّ
الوقت فقط   للرتفيه و اللعب, و بالطبع العقل ال�سليم املتم�سك ب�سرع اهلل 
الأعلى ل يقبل مثل هذه العالقات مهما كانت اأهدافها و يرف�سها الإ�سالم 
كل الرف�س اإل اإذا كانت لبناء لبنة املجتمع الأوىل )الأ�سرة(,  اإن   اأجلى 
�سبب لهذه الظاهرة ال�سيطانية هي �سعف الوازع الديني يف هذه الفئة, و 
اأي�سًا رفاق ال�سوء الذين يزينون الأمر لأ�سحابهم الغافلني لرتكاب تلك 

املحرمات.  
ثانيا/  ل يخفى علينا ظاهرة اأ�سد مرارة وذهابا بالرجولة وهي الت�سريحات 
يف    ال�سم�س  كو�سوح  ج��دًا  وا�سح  �سيء  فهذا  نعم,  "املوديل"  ب�  امللقبة 
الظهرية, اأ�سبح معظم ال�سباب يتباهون بهذا ال�سكل املقزز, ويذهبون اىل 
اأماكن خم�س�سة ) �سالونات ( و يدفعون مبالغ طائلة مقابل حركة يد 
ع�سوائية يخبط ال�سخ�س املخت�س يف �سعرهم م�سيفا مادة كيمياوية مثبتة 
لل�سعر مع هذه احلركات, �سبحان اهلل ! فعاًل �سي غريب يندى له اجلبني, 
فاأي عقل رزين يقبل هذا املنظر القبيح, فلو كان للمراآة عقل لرف�ست اأن 
تعك�س �سورة هذا ال�سخ�س, والهدف فقط اأن يكونوا مواكبني لل� "املو�سة" 
الغربية املعيبة,  , ول اأرى �سبب لهذه الظاهرة �سوى �سطحية الفكر و �سعوبة 

ت�سكيل ال�سخ�سية ال�سليمة املتفردة البعيدة عن النحراف.  
بنى  التي  وه��ي  وال���س��رة  املجتمع  على  خطرا  اأ�سد  اأخ��رى  ثالثا/ظاهرة 
ال�سالم عليها و�سرح بها القران  مرارا وتكرارا وهي اإهمال ال�سالة - 
وهي عمود الدين - و هي اأحب اأعمال املرء هلل مطلقا , فبجانب اأفعالهم 
املذكورة, اإنهم ل يلتزمون ب�سالتهم ول ي�ستجيبون لداعي اهلل اإذ دعاهم , 
بل و اإنهم يتكابرون و يتكا�سلون عن تاأدية واجباتهم الدينية و الفرائ�س التي 
�سرعها اهلل , و من غرائب المور اأنهم يخيل لهم باأن امللتزم بهذه ال�سرائع 
ما هو اإل متخلف متع�سب بعيد عن التمدن و التكنولوجيا, ويف احلقيقة 
يكمن داء هوؤلء ال�سباب يف الظاهرة الثالثة , فحينما يعرف ال�ساب قيمة 
�سالته �سيعرف قيمة نف�سه واإذا عرف قيمة نف�سه , عرف قيمة اأ�سالته ونبذ 

كل ما ل ميت لهذه الأ�سالة ب�سبب اأو �سلة. 

◄  يكتبها: ح�سني ال�سالمي

ت�سرتعي انتباه اأغلب النا�س هذه الأيام جمموعة ظواهر غريبة عن طبيعة 
جمتمعاتنا وقيمنا الإ�سالمية الأ�سيلة وهي تدلل على قدرة القيم الأخرى 

و�ر



الإ�سالمية وباللغة ال�سبانية.
ويقوم  الإ�سالمي يف فنزويال مبدينة كاراكا�س:  ال�سالم  الهادي عليه  الإمام  2-مركز 
املوؤ�س�سات  مع  والتن�سيق  الإ�سبانية,  باللغة  ال�سيعية  الكتب  ون�سر  توعوية,  باأن�سطة 
من  وغريها  واملاآمت  والحتفالت  واملحا�سرات  ال�سلوات  واإقامة  الأخ��رى,  الإ�سالمية 

الأن�سطة ف�سال عن التبليغ للمذهب الإمامي يف فنزويال والدول املجاورة.
3- مركز الثقافة الإ�سالمية يف �سيلي مبدينة �سانتياغو واأهدافه:  اإقامة درو�س وحلقات 
واأقامة  الالتينية,  اأمريكا  يف  لل�سيعة  موؤمترات  وعقد  عامة,  ثقافية  ون�ساطات  دينية, 

رحالت وزيارات دورية اإىل بلدان اأمريكا الالتينية.
4- املنظمة الإ�سالمية )م�سجد التوحيد( يف الرجنتني/بوين�س اير�س: وهي اأكرب منظمة 
اإ�سالمية جعفرية يف اأمريكا الالتينية, ولها العديد من امل�ساريع يف الأرجنتني وخارجها 
الثقافية  ال�سرق  موؤ�س�سة  بالتعاون مع  والكوثر,  الثقلني  اإ�سدار جملتي  ومن م�ساريعها 
ال�سرتاكات يف  وتنظيم  املجلتني  لتوزيع  رئي�سيًا  وكياًل  املنظمة  تعترب  اإيران, حيث  يف 
الأرجنتني والدول املجاورة, واإقامة منا�سبات وماآمت اآل البيت عليهم ال�سالم, وال�سرتاك 

يف موؤمترات وندوات تقيمها اجلمعيات اجلعفرية يف اأمريكا الالتينية.
5-املركز الإ�سالمي لأتباع اأهل البيت عليهم ال�سالم يف الربازيل/�ساوباولو ويقوم بن�سر 
الربتغالية  اللغة  اإىل  وترجمتها  ال�سالم  البيت عليهم  اأهل  التي تخ�س  املوؤلفات  جميع 
ون�سر تعاليم اأهل البيت عليهم ال�سالم وتعريف ودعوة النا�س اإىل الإ�سالم ومذهب اأهل 

البيت �سلوات اهلل عليهم...

  يف عام  وما 
 بع تاله اأخ
اماعا املق على 
 معياا ساعاتقها اإن
االإ�سالمي واملراكز 
 وامل�سا قافيال
الأ تو�سيع انسار 
رقع االإ�سالم يف  بلان 

  .اأمريكا الالتيني
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زوار الإمام احل�سني عليه ال�سالم يتحدثون للمجلة

حّدين  ذو  �سيف  هو  اخ��رى  جهة  من  الإع���الم  لكن 
ي�ستوجب احلذر ال�سديد يف التعامل معه فهو اإما اأن 
ينقل ال�سورة النا�سعة التي متّثل التوجهات واملبادئ 
قلوب  اإىل  بالنتيجة  ي�سل  مقِنع  بوجه  يغطيها  التي 
�سورة  تنقُل  نقمة  ي�سبح  اأن  واإم��ا  املُتلّقني,  وعقول 
معه  التعامل  يتّم  ل  عندما  التاأثري,  حم��دودة  باهتة 

مب�ستوى احلدث وعلى قدر امل�سوؤولية املطلوبة.
اأمام زوبعة هائلة  فيما يخ�س الإعالم العراقي فهو 
املوّجهة  ال��ق��ن��وات  ع�سرات  حُت��ِدث��ه  ال���ذي  امل��د  م��ن 
الب�سرية  والإم��ك��ان��ات  التقنيات  ب��اأح��دث  وامل�سّلحة 
من  ال�سخمة  املوؤ�س�سات  هذه  ت�سعى  حيث  واملادية, 
التي حتاول  الهمم  تثبيط  اإىل  اليه,  ت�سعى  �سمن ما 
وتربته  ال�سيا�سية  وعمليته  اجلديد  العراق  بناء 

على  يقت�سر  ل  الأم��ر  وه��ذا  الفتّية.  الدميقراطية 
ف�سائيات  هناك  اإمنا  الإقليمية  الف�سائية  القنوات 
كانت,  �سورة  باأية  الفنت  اإث��ارة  على  تعمل  عراقية 
وتعتمد على ت�سويه الواقع العراقي اجلديد وت�سوير 
الق�سور احلا�سل فيه وكاأنه تربة فا�سلة ل جدوى 

منها...
ميتلكه  اأ�سبح  مبا  العراقي  الإع���الم  ف��اإن  باملقابل 
العدل  اأفكار  باإي�سال  ُمطالٌب  كبرية  موؤهالت  من 
اأهل  لنا  حملها  التي  املبادئ  �سيما  ول  والإن�ساف 
الأر���س  اأ�سقاع  كافة  اإىل  ال�سالم,  عليهم  البيت 
واإقران تلك املبادئ بو�سائل الإقناع واحلجة والدليل 

الذي ميكن اأن ُيحدث تاأثريًا ملمو�سًا عند املتلّقي.
وقد رّكَز ا�ستطالع جملة )الرو�سة احل�سينية( لهذا 

العدد على تاأثري الإعالم والإعالم املُ�ساد وانطباعات 
املواطنني حول هذا الأمر:

     


القنوات  على  يجب  قال"  ج��ب��ار(  )و���س��ام  ال��زائ��ر 
هة  املوجَّ الف�سائية  القنوات  اأثر  تتبع  ل  اأن  العراقية 
اأهل  مذهب  و�سد  اجلديدة  العراقية  التجربة  �سد 
اىل  النزول  عدم  يجب  لأن��ه  ال�سالم,  عليهم  البيت 
والتزييف  الباطلة  والت��ه��ام��ات  املهاترات  م�ستوى 

الذي تنتهجه هذه القنوات املغر�سة".
مطالبًا  ك��ان  واإن  اإعالمنا  اإن  )و�سام("  واأ���س��اف 
مل�ستوى  نزولنا  يعني  ل  ذلك  اأن  اإل  احلقائق  بك�سف 
العامل  ي�ستهجنها  التي  النابية  والأل��ف��اظ  التكفري 
كله, كما اننا نتبع طروحات مراجعنا العظام الذين 
اآلوا على  اأنف�سهم عدم الجنرار خلف اأبواق الفتنة 

يح�صى �الإعم باتمام مت�يد من جميع �حلكوما و�ملنظما و�جلمعيا و�ملجتمعا  �لعا ملا له من فاعلية وتفاعل وتاأثري  �لر�أي 
 نيها�و مو �بالبلد ي لتي� و�الأزما مو�جهة �لتحديا و اأد�ة �صيا�صية و�قت�صادية و�جتماعية ية ��صتعمالهو�إمكا لعام�

• �سباح الطالقاين-ح�سني ال�سالمي

ويفية مو�جهتهويفية مو�جهتهويفية مو�جهتهويفية مو�جهتهويفية مو�جهته
ناوم �ملالإع�

  ي اأن يكون خابنا 
توحييا  اإر�سايا  تقييا 

 ع منه كال ين، ع م
اإن�سان مهما كان ينه اأو 

مبه. 
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والتكفري الداعية ل�سق وحدة امل�سلمني كما هو احلال 
يف طرح العديد من و�سائل الإعالم التابعة للنوا�سب 
مو�سحًا"  البعثيني".  وبقايا  الوهابية  والتكفرييني 
اإر�ساديا  توحيديا  خطابا  خطابنا  يكون  اأن  يجب 
تثقيفيا معتدل, ينتفع منه كل ان�سان مهما كان دينه 

او مذهبه".
اأتباع اأهل البيت  فيما ن�سح الزائر )كاظم ك�سوب( 
اأر�سية  لديهم  لي�ست  ال��ذي��ن  م��ن  ال�سالم  عليهم 
الف�سائية  القنوات  متابعة  بعدم  منا�ِسبة"  عقائدية 
تتبع  التي  القنوات  ومتابعة  والتكفريية,  التحري�سية 
مثل  والتجريح  التطرف  من  اخلايل  املعتدل  الطرح 
قناة العراقية او كربالء او الكوثر او قناة اأهل البيت 

ومثيالتها".
ال��رد على ما تثريه  واأ���س��ار )ك��اظ��م( اإىل" ���س��رورة 
والتقارير  املقالت  خالل  من  التحري�سية  القنوات 
ناجع  كاأ�سلوب  الوا�سحة  واحلقائق  بالأدلة  املقرونة 
والتكفريية  العلمانية  للقنوات  الهائل  امل��د  ملقاومة 
واأفكارهم  البعثيني  بقايا  نيابة عن  تتكلم  التي  وتلك 

الهدامة". 

 
ينه�س  ل  الإع��الم  قال" اإن  ح�سني(  )ع��الء  الزائر 
بل  فقط  الأخ��ب��ار  ونقل  والوقائع  الأح���داث  بتغطية 
وتنوير  املنفتحة  والثقافة  الوعي  باإ�ساعة  ي�سطلع 

زوايا املجتمع".
واأ�ساف )عالء(" اإعالمنا ال�سيعي يعاين من �سعف 
والإبداعية  واملهنية  الذاتية  وال��ط��اق��ات  ال��ق��درات 
وامتالك  والتقدم  التطور  نتمنى  ونحن  للعاملني, 
وتهيئة  احل��َدث,  ا�ستباق  على  ق��ادرة  عالية  مهارات 

الأذهان ملفاجئات قد حتدث اأو ل حتدث".
القدرات  نق�س  من  يعاين  اإعالمنا  اأن  كما  وتابع" 
الفنية الآلية والب�سرية التي ميتلكها الإعالم امل�ساد". 
على  احلري�سني  كل  مع  اجلهود  اىل" تكاتف  داعيا 
تطوير ر�سالتنا الإعالمية لإنتاج جيل من الإعالميني 

املَهرة الذين يتحّلون ب�سفات املهنية والإبداع".
واأيد الزائر )حيدر فالح(  ما ذهَب اإليه عالء وقال," 
اإن ت�سويه مبادئ الدين الإ�سالمي هو حلم اليهود وَمْن 
يلف لّفهم, ول يخفى اأن العمل على ذلك احللم يتم 
الآن بوا�سطة بع�س العرب من النوا�سب واملت�سددين 
يف  الطائلة  الأموال  ي�سرفون  الذين  البعثيني  وبقايا 
هيهات  ولكن  الإ�سالمي,  الدين  معامل  طم�س  �سبيل 
نف�سه  ن��ذَر  لأن��ه  �سدى,  بكربالء  املذبوح  دم  يذهب 
اهلل  �سلى  اآل حممد  هم  الذين  بيته  واأه��ل  ال�سريفة 
الداعية  الإ�سالم  دعائم  تثبيت  �سبيل  يف  واله  عليه 

للعدل والت�سامح واخلري".

 
بع�س  طعمة(   )ح��ي��در  ه��و  اآخ��ر  زائ��ر  انتقَد  فيما 
اأتباع  وُتكّفر  الطائفية  على  حتر�س  التي  القنوات 
اهل البيت عليهم ال�سالم قائاًل" يجب اأن نعمل على 
معاقبة القنوات التي حتّر�س على الكراهية والتكفري 
هذه  اإغ���الق  لأج��ل  الأب���واب  كافة  نطرق  اأن  ويجب 

القنوات".
واأ�ساف )حيدر(" اإن هذه القنوات التكفريية ت�سعى 
خطاب  بث  خ��الل  من  امل�سلمني,  بني  الفرقة  ل��زرع 
التكفري وكالم ال�سوء عن �سيعة اهل البيت واأئمتهم 
قناة  يف  )ال��ع��رع��ور(  �سيخهم  وه���ذا  وم��راج��ع��ه��م, 
اخلدمات  م  ويقدِّ الأخ��رى  تلو  ال�سموم  يبث  ال�سفا, 
وبث  امل�سلمني  بتفريقه  الغربي  واملد  لليهود  املجانية 

نقول  ولكننا  بينهم,  البغ�ساء 
ح�سُبنا اهلل ونعَم الوكيل".




وحتدَث الزائر )جا�سم حم�سن( 
ع��ن ج��ان��ب اآخ���ر وا���س��ع��ًا ح�سة 
خطباء  بع�س  على  امل�سوؤولية  من 
على  تقع  فقال"  ال�سيعي  املنرب 

الإعالم  يعطون  اأنهم  يف  م�سوؤولية  خطبائنا  بع�س 
نوعية  خ��الل  من  والت�سدي  للحجة  و�سيلة  امل�ساد 

اخلطاب التي ينتهجونها". 
واأ�ساف )جا�سم(" علينا اأن ل نطلق العنان مل�ساعرنا, 
وهو  ر���س��ال��ة  ه��و  ال�����س��الم  عليه  احل�سني  منرب  لأن 
العواطف  خالل  من  معها  التعامل  عدم  يجب  اأمانة 
والأحا�سي�س فقط واإمنا هناك طريق احلجة والدليل 
واإعطائهم  الآخرين  احرتام  يقت�سي  الذي  والنقا�س 
الفر�سة لالإن�سات من خالل اخلطاب املعتدل املُقنع, 
واإن كّنا نريد املواجهة فيجب اأن تكون مواجهة م�سّرفة 

وم�سلحة باحلجج والرباهني والأدلة الدامغة".
اأين  قائاًل"  ط��ال��ب(  )ح��ي��در  ال��زائ��ر  ت�سائَل  فيما 
التظاهرات  يغطي  اأن  املفرت�س  من  ال��ذي  الإع��الم 
اإىل  اأق�ساه  من  العراق  طرقات  متالأ  التي  املليونية 
اأق�ساه خالل الزيارات املخ�سو�سة لالإمام احل�سني 
هناك  فلي�س  ال�سالم,  عليهم  الأطهار  الأئمة  وباقي 
مليون   50 قرابة  زي��ارة  ت�سهد  العامل  يف  مدينة  من 
فرد �سنويًا كما هو احلال يف كربالء, كما لي�س هناك 
ال�سنوي  املّد املليوين  من �سخ�سية ت�سهد توافد هذا 
البيت  لأه��ل  البيعة  وتاأكيد  ال��ولء  لتجديد  ال��رام��ي 

عليهم ال�سالم". 
ومتنى )حيدر(" اأن تكون مظاهر الزيارات املليونية 
ت�سيدا لتالحم �سعبنا ووحدته ودفعًا للفتنة املقيتة 
من خالل تن�سيط دور الإعالم يف اإظهارها باملظهر 

الالئق واملنا�سب واملوؤثر..." 

زوار الإمام احل�سني عليه ال�سالم يتحدثون للمجلة

ناوم �ملالإع�

زوار الإمام احل�سني عليه ال�سالم يتحدثون للمجلة

  ي معاقب القنوا الساي الي 
 على الكراي وتب الرق يف  رمّ
 االأبوا كاف راأن ن نا وياأو�سا

   .ه القنوا الالإ
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الهجري...  لهم  ويئن  العي�س  بهم  الراحلون..يحدو  وعاد 
القمر  منها  يقتب�س  واقماٌر  النهار..  منها  يبي�س  �سمو�س 

�سعاع وجوده يف حالك الظالم!
وعادت ظالل املالئك بعد ان رافقت الرثيا فرحلت وبقيت 

الرثيا- وبناتها نائحات على ما راأين واإىل الأبد....
.......

اآه.. ياجلراحات ثكلى... تتقدم العي�س تبحث عن ُخن�سر 
مقطوع.. ي�سدو بها الن�سيج عن كفني مقطوعني!

وهناك ابنان ينتظران اأّما وقد اآن اأوان اللقاء بعد مرور 
اأ�سحابه  ال�سالم(  اأوعد مو�سى )عليه  التي  الليايل  عدد 

اللقاء!!
ولدان.. وجه اأحدهما بريق جناح اإبراهيم والخر له خاٌل 

يف خده الي�سرى كاأنها جنمة ال�سبح يف ربيع نوروز!
الغابر.. تتعرث  النواوي�س يحدو بها الزمن  مهاًل.. دخلت 
هي والدهر.. بني اأج�ساد مل يجعل اهلل املروءة يف غريها 

قط...
اأج�ساد �سجد لها اآدم.. واأطرق لها ابراهيم... وذهل من 

عطائها العظيم حممد!!
له  ُيقال  �سغري  �ساطئ  حيث  هناك  ال��ذه��ول  بها  اأج��اء 
ال�سمو�س  له  ت�سجد  ج�سد  ال�ساطئ  �سفة  وعلى  العلقمي 

وينحني له ال�سجر..
ويف ذلك اجل�سد جراحات بكرثة املالئكة النازلة يف ليلة 

القدر..
............

عينك  ال�سهم يف  زال  اأما  الطود..  ذلك  ُتخاطب  انحنت 
من  ت�سطر  بوؤبوؤًا  يا  عينان؟  عينيك  ملثل  وهل  اأبي؟  يابن 
بيا�س الإمامة... ويا رم�سًا تغّلفت بلحافه الأكوان! وكّفاك 

يا ظل اأبي اأو مل ُيعادا اإىل الزندين؟!
 

الهجري...  لهم  ويئن  العي�س  بهم  الراحلون..يحدو  وعاد 

�للقاء
◄  يكتبها: �سيخ �ستار ال�سمري

ت���رع���ى ال���ق���ل���وب رف���ع���ت ك���ف���ك ب��ال��دع��ا

وب����دي����ع ن������ورك يف ال���ل���ي���ايل ال���داج���ي���ات

�سعيت ول  ع����ب����دت  م�����ا  ن������ار  لخ��������وف 

رب������ه ع���������ب���������ادة  يف  حت������������رر  ع������ب������د 

مطاحمي احل����ي����اة  ك���ن���ز  ع����ن  ف���م���ن���ع���ُت 

و�����س����ف����وك ح����زن����ًا ل���ل���غ���م���ام امل�����س��رتي��ب

لعتقها ال����رق����اب  خ���ط���ى  وق���ب���ل  ت�����س��ع��ى 

ت ب���ال�������س���وؤال وج���ه���ت وج���ه���ك ح����ني م������دَّ

ي�����ا راك������ع������ًا اآت���������ى ال������زك������اة م�����س��ل��ي��ًا

ن���ظ���رت���ه ح������ني  اهلل  راأي������������ت  م������ن  ي������ا 

ول����ظ����ل����ع ك������وث������رك امل���������س����م����ر غ�����س��ة

اأك���������ربت ����س���وت���ك ل��ل��ف�����س��ي��ل��ة م�����ا دع���ا

���س��م��ٍل اأي  اأدرى  واأن���������ت  اخل����ائ����ن����ون 

ظالمهم ع�����س��ي  يف  وج���ه���ك  ا����س���رق���ت 

جهاتهم ا�����س����لَّ  م����ا  ع���ن���ه���م  وو����س���ع���ت 

ومل��م��ت ���س��ع��ث ���س��ت��ات��ه��م, ف������راأوا ج����زاءك

اأه�����دي�����ت�����ه�����م وج�����ه�����ا ت����ل����ف����ع ب����ال����ن����دى

ك��ي��ف �سالحهم خ��ل��ف,  ت�����س��ع��ى  وم�����س��ي��ت 

ي�����ا م��������ايلء امل������ح������راب ه���ي���ب���ة خ���ا����س���ع

ع����ب����ده ت������رق������ب  اهلل  ع�������ني  وراأي���������������ت 

م�������س���اف���ر م�����ت�����اع  ال�����دن�����ي�����ا  ع���ي���ن���ك  يف 

م�������رَّ ا����س���م���ه ف�������وق ال����ق����ف����ار ف���اأي���ن���ع���ت

وراأي���������ت ي�����وم ال���ط���ف واع����ي����ة ال�����س��غ��ار

خ���دره���ا م����ن  خ���ل���ت  اإذ  زي���ن���ب  وذك�������رت 

وم���ق���ط���ع ال���ك���ف���ني ع���ن���د ف����م ال�����س��ري��ع��ة

وب������ن������وك م������ا ب������ني امل����ق����ات����ل وال�������س���ب���ا

ب���ط���رف���ه ران  ال������ت������ودي������ع  ل����ي����ل����ة  يف 

رع����ا م����ن����ت����ظ����رًا  امل���������وت  اإل  ي����ب����ق  مل 

وف��������������داء ك�����ف�����ك م�������ن اأب������������ر وروع���������ا

ت����خ����ُط ري�������س���ت���ه ال���������س����ب����اح الأب�����دع�����ا

جل�����ن�����ة ال������ق������ت ب����ن����ف���������س����ك م���ط���م���ع���ا

ت���رف���ع���ا ال������ث������الث  ال����دن����ي����ا  ط����ل����ق  اإذ 

وك�����ن�����زُت ح���ب���ك ف��اع��ت�����س��م��ت الأم���ن���ع���ا

ب����خ����ط����وه ف���ح���ك���ى ج������راح������ك م���دم���ع���ا

لت�سبعا اجل�����ي�����اع  ف�����م  ق����ب����ل  وت���������وع 

ي��������ٌد ف�����م�����دَّ اجل���������ود م����ن����ك ال����س���ب���ع���ا

ف�����ك�����اأمن�����ا زك��������ى ال�����������س�����الة ل���ريك���ع���ا

يف غ���ي���ب م�����ا اأوح���������ى األ�����ي�����ك واأط���ل���ع���ا

مب�سعا ال�����س����ال����ع  ���س��ج��ر  ع���ل���ى  ن��ب��ت��ت 

ول�������س���ان ����س���دق���ك م����ا اأ�����س����م واأ����س���م���ع���ا

������س�����د ن����ه����ج����ك ب�������ال�������ري�������اء ت���م���ع���ا

ف����اق����ل����ت����ه و�����س����ك����ب����ت ف�������ج�������رًا ط��ي��ع��ا

واق������م������ت ف���ي���ه���م ل����ل����ه����داي����ة م���و����س���ع���ا

مقطعا احل���������س����ني  ج�������س���د  ت�������رى  اأن 

ف������ه������دوك وج�����ه�����ا ب����ال����ن����ف����اق م��ل��ف��ع��ا

�سعى م����ن  ل���راأ����س���ك  و����س���ع���ى  ف���ت���م���ردوا 

وي��خ�����س��ع��ا ي������ذل  اأن  ل���ف���ق���دك  ف���������راأى 

وت���ه���ج���ع���ا ت�����ن�����ام  اأن  ع���ي���ن���ا  ف����اب����ي����ت 

تب�سعا ال����ط����وي����ل  ل��ل�����س��ف��ر  ف������������اأزددت 

لتهمعا ال����ع����ج����اف  الأف�������ان�������ني  وع����ل����ى 

ف�����ف�����ار دم�����ع�����ي ح�����ني اأف����������رى امل���دم���ع���ا

ف���ح���م���ل���ت اأح�������داق�������ي ل���ن���ب���ك���ي���ه���ا م��ع��ا

رع����ا م����ن����ت����ظ����رًا  امل���������وت  اإل  ي����ب����ق  مل 

ب�����ال������س�����ن�����ة وال�������������س������ي������وف ت�����وزع�����ا

وك���������رمي وج�����ه�����ه ب����ال���������س����ي����اط ت��ل�����س��ع��ا

ي����ت����ه ف�����ك�����ان امل����������وت اآخ����������ر م������ن رع����ا

�لعبد �حلر 
للساعر: ا العر�سان
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لو�ي بي   مص�وي  آ�
�لع�صور وتتبعني   آ�
ص�أ�  طالب موعد   ّ
و نا  فوف  يا  �أا 
�رفو�ل ل �ألبن قم
و�ر�ص �لرصيع  ودم 
فاجلم دير يافر�
وبيارق �لفادين �صا
عّطر ثر� هجتي
ذرل� و�صنني   آ�
ومو� �ل�صهد�ء ازفة
�ت عبص ةا �أمأ�
من قربة �ملاء �لتي
من جذ زيد و�لنحور
�أبحر �أيا جعي ففي
و�حمل و ع�صق �لطفوف
فّجر �صقا �لعار  يا
�أا ا نا �أبني �ل�صبا
ص�ا حي رص�� تيو�أت

وي�صّ من صمم �إباي
وتله �لديا ور�ي
ه ودين للعء رج
حدّي تاري� تماي
�لفد�ء جمر    يغ�صّ 
حمر�ء ترصع من والي
�لظماء �إىل  وفيت  فما   
�حناء  ب  �و   لت 
و�عبق باصي �لوصاء
رد�ي    عي و�لنجم 
فتفي�ص منه على �لفناء
مها فغّنت بالع�ء
لآ ت�ص من دماي
�لعطاء    اجو ترف 
جنبي �أصرعتي وماي
وقربة تبكي ور�ي
�إراب و�صرب من دماي
ولكربي الأمتي   
فت�صر �لديا ور�ي

لل�صاعر: مد ز�يدلل�صاعر: مد ز�يد
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 قبامل�س ير 
للحوا�سيب  ميكن  ه��ل 
بامل�ستقبل  ال���ت���ن���ب���وؤ 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات؟ رمب��ا 
بالبيانات  زودتها  اإذا 
ال��الزم��ة؟ مت��ام��ًا كما 
تفعل حوا�سيب الأر�ساد 
اأظهرت  حيث  اجلوية. 
درا�سة اأمريكية ن�سرت 
اأن  ن��ت��ائ��ج��ه��ا م���وؤخ���را 
ت���ل���ق���ني ال��ك��م��ب��ي��وت��ر 
اخل�����������ارق )����س���وب���ر 
ك��م��ب��ي��وت��ر( الأخ���ب���ار 
ي�����س��اع��د ع��ل��ى ت��وّق��ع 
الأح��داث الرئي�سية يف 

العامل!
التي  الدرا�سة  ور�سمت 
ت�ستند على املاليني من 
املقالت, تدهور ال�سعور 
القومي الذي ظهر قبل 
ال��ث��ورت��ني الأخ���ريت���ني 
كما  وم�سر.  ليبيا  يف 

التقط اجلهاز يف وقت مبكر اأدلة على مكان زعيم تنظيم القاعدة اأ�سامة بن 
لدن.

الإن�سانية  وال��ع��ل��وم  الفنون  يف  احلو�سبة  معهد  م��ن  ل��ي��ت��ارو,  كالف  يقول 
والجتماعية التابع جلامعة اإلينوي:“ ُجمعت املعلومات الواردة يف الدرا�سة 
من جمموعة م�سادر, مبا فيها تلك ال�سادرة عن مركز امل�سدر املفتوح التابع 
لالإدارة الأمريكية, وموجز ملواد الإذاعات العاملية املعروف با�سم ”ر�سد بي 
بي �سي“, وكالهما ير�سد و�سائل الإعالم املحلية يف اأنحاء العامل, ومت اأي�سًا 
حتليل اإ�سدارات النرتنت لوكالت الأنباء, ومواد اأر�سيفية ل�سحيفة ”نيويورك 
تاميز“ تعود اإىل العام 1945, وبهذا فقد مت جمع اأكرث من مئة مليون مادة“.

التقارير بحثًا عن نوعني رئي�سيني من املعلومات:  ليتارو“ مت حتليل  ويتابع 
مكان  اأي  واملوقع,  �سيئة,  اأو  جيدة  اأخبارًا  متثل  امل��ادة  كانت  �سواء  امل��زاج, 

وق��وع الأح���داث وموقع 
امل�������س���ارك���ني ف��ي��ه��ا, 
الكمبيوتر  و���س��ح��ق 
اآي  جي  ”اإ�س  اخل��ارق 
مليون  املئة  نوتيلو�س“ 
موؤ�سر  وب��ح��ث  م��ق��ال, 
احلالة  عن  ”الك�سف 
املزاجية“ اأو ”التعدين 
عن  للم�ساعر“,  الآيل 
كلمات ك� فظيع ومروع 

ولطيف.
اأو  للمكان  ذك��ر  وك���ان 
اجلغرايف“  ”الرتميز 
مثل  معينة,  لأم���اك���ن 
ومت  ”القاهرة“, 
ميكن  ما  اإىل  حتويلها 
اخلريطة,  على  ر�سمه 
حتليل  وا����س���ت���خ���دم 
عنا�سر الق�سة لإن�ساء 
للمئة  مرتابطة  �سبكة 

تريليون عالقة.
وبناء على بحث حمدد, و�سع )نوتيلو�س( وهو ا�سم احلا�سوب اخلارق ر�سومًا 
– الربيع العربي, فمثاًل اأظهرت  – فيما بعد  بيانية لدول خمتلفة �سهدت 
النتائج انهيار كبري للم�ساعر يف مطلع العام 2011 يف م�سر, قبل ا�ستقالة 

الرئي�س ح�سني مبارك.
وفيما طالت هذه الدرا�سة اأحداثًا وقعت بالفعل, قال ليتارو اأنه ميكن �سبط 

هذا النظام ب�سهولة كي ينطبق على اأحداث قبل وقوعها.
واعترب ذلك ”املرحلة الالحقة“ التي يجري تطويرها, والتي قال ”اأنها ت�سبه 
اإىل حد بعيد خوارزميات التنبوؤ القت�سادي. وعرّب ليتارو عن اأمله يف حت�سني 
دقة التحليل خ�سو�سًا فيما يتعلق باملوقع اجلغرايف وقال:“ الأمر اأ�سبه بالتنبوؤ 
بحال الطق�س, لن يكون كاماًل, لكننا نح�سل على توقعات اأف�سل من التخمني 

الع�سوائي.

 قبامل�س ير 
�لكمبيوتر �ارق
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�ملباين ��صر�ء و�صد�قة 
�لبية

والرطوبة واحلماية من  له من حيث احلرارة  املنا�سب  املاأوى  بتوفري  القدم  الب�سر ومنذ  اأهتم 
املوؤثرات اخلارجية, وكانت التقنيات التي ا�ستخدمها بهذا اخل�سو�س ب�سيطة يف بدايتها وغري 
موؤذية للبيئة )�سديقة للبيئة(, اإل اأن احلال قد تبدل منذ بداية الثورة ال�سناعية, وبداأ الإن�سان 
بتوفري م�سكنه وعمله وفق اأحدث تقنيات الراحة, وطبعًا لهذه التقنيات احلديثة �سريبة وهي تلوث 
البيئة, ولهذا بداأت الدعوات بالت�ساعد للعودة اإىل الأبنية اخل�سراء, فهي بالتاأكيد �ستحل جزء 

كبري من امل�سكلة.
ما هي الأبنية اخل�سراء؟

هي الأبنية التي ُتبنى وت�سمم وفق منظومة من املعايري واحللول املبتكرة التي تعل املبنى �سديقًا 
للبيئة, حيث تقل يف هكذا مباين الطاقة امل�سروفة, واملخلفات الناتة.

اأهم معايري الأبنية اخل�سراء:
اأوًل: معايري الطاقة؟ ويتم اأوًل تقليل الطاقة امل�ستخدمة من خالل معاجلة وت�سميم ال�سقوف 
ُي�سلط النور الطبيعي والهواء الطلق على داخل املنزل, وبذلك يقل العتماد  واجلدران بحيث 
على الإنارة ال�سطناعية والتكييف ال�سطناعي, واملرحلة الثانية وهي توفري الطاقة ال�سرورية 

والالزمة للمبنى بو�ساطة و�سائل طاقة نظيفة من كالرياح والطاقة ال�سم�سية.
النفايات, ويتم ذلك من خالل ت�سفية مياه ال�سرف  ثانيًا: معايري ال�سرف ال�سحي وتدوير 
ال�سحي واإعادة ا�ستخدامها يف الري وا�ستخدامات النظافة, وبذلك يقل ا�ستهالك وا�ستنفاذ 

املوارد املائية.
وكذلك يعمد مهند�سو الأبنية اخل�سراء لالهتمام بالناحية اجلمالية, من خالل ت�سميم اأ�سطح 
املباين لتكون حدائق, فكما هو معروف عن الرتبة والنباتات اأنها توؤّمن العزل احلراري, مما ُيبقي 
البناء دافئًا خالل ف�سل ال�ستاء وباردًا خالل ال�سيف, ناهيك عن الفوائد ال�سحية والنف�سية 

واجلمالية.
بالن�سبة لنا يف العراق لقد بات من ال�سروري التفكري اجلدي والرتويج لفكرة الأبنية اخل�سراء, 
وخ�سو�سًا يف ظل التحديات البيئية وما ينتج عنها من خماطر �سحية واقت�سادية واجتماعية 
مبا�سرة وغري مبا�سرة مثل انخفا�س من�سوب املياه, وارتفاع درجات احلرارة, وجفاف الأرا�سي 

الزراعية وارتفاع ملوحتها, وتزايد حالت الأمرا�س الناتة عن التلوث, والأمرا�س النف�سية.
اإن احلديث عن تنفيذ املباين اخل�سراء لي�س �سعبًا اأو �سربًا من اخليال, فالكثري من تقنيات 
الأبنية اخل�سراء واأجهزتها هي متوفرة ورخي�سة ومن املمكن ت�سنيعها اأو ا�ستريادها, وهي �سهلة 
الكثري يف  اأجنزت  التي  للدول  ال�ستفادة من اخلربات املرتاكمة  اإمكانية  الرتكيب, ف�ساًل عن 

جمال املباين اخل�سراء.

بحثي  فريق  اأجراها  التى  العلمية  والأب��ح��اث  الدرا�سات  اأح��دث  اأك��دت 
ال�سريعة  واأح��ك��ام  الكرمي  ال��ق��راآن  يف  العلمي  الإع��ج��از  حكمة  اأمريكي 
الإ�سالمية املتعلقة بتحديد فرتة العدة للمراأة "120 يوما" وحترمي زواج 

الأ�سقاء بالر�ساعة.
وقال الدكتور جمال الدين اإبراهيم ا�ستاذ علم الت�سمم بجامعة كاليفورنيا 
ومدير معامل اأبحاث احلياة بالوليات املتحدة الأمريكية اإن درا�سة بحثية 
للجهاز املناعي للمراأة ك�سفت عن وجود خاليا مناعية متخ�س�سة لها 
"ذاكرة وراثية" تتعرف على الأج�سام التي تدخل ج�سم املراأة وحتافظ 
على �سفاتها الوراثية.. لفتا اإىل اأن تلك اخلاليا تعي�س ملدة 120 يوما يف 

اجلهاز التنا�سلي للمراأة .
واأ�ساف اأن الدرا�سة اأّكدت كذلك اأنه اإذا تغرّيت اأي اأج�سام دخيلة للمراأة 
املناعي  جهازها  يف  خلل  يحدث  امل��دة  هذه  قبل  املنوي"  "ال�سائل  مثل 
ويت�سبب يف تعر�سها لالأورام ال�سرطانية.. مو�سحا اأن هذا يف�سر علميا 
لل�سيدات متعددة العالقات  ب��اأورام الرحم والثدي  زيادة ن�سبة الإ�سابة 

اجلن�سية وبالتايل حكمة ال�سريعة يف حترمي تعدد الأزواج للمراأة.
وك�سف اأن الدرا�سة اأثبتت اأي�سا اأن تلك اخلاليا املتخ�س�سة حتتفظ باملادة 
الوراثية للج�سم الدخيل الأول ملدة "120 يوما" وبالتايل اإذا حدثت عالقة 
زواج قبل هذه الفرتة ونتج عنها حدوث حمل فاإن اجلنني يحمل جزءا من 

ال�سفات الوراثية للج�سم الدخيل الأول واجل�سم الدخيل الثاين.
ومن ناحية اأخرى, اأ�سار الدكتور جمال الدين اإبراهيم اإىل اأن الدرا�سة 
للجهاز املناعي للمراأة ك�سفت اأن ل الأم يتكون من خاليا جذعية حتمل 
ال�سفات  تلك  تنتقل  وبالتايل  والأم  ل��الأب  امل�سرتكة  الوراثية  ال�سفات 
للطفل الذي تقوم الأم باإر�ساعه مما يعلل حكمة الت�سريع يف حترمي زواج 
املناعي  وال��ذي يرتتب عليه حدوث خلل يف اجلهاز  بالر�ساعة  الأ�سقاء 
الوراثية  الأمرا�س  اإىل  بالإ�سافة  الزيجات  تلك  عن  الناتة  لالأطفال 

الأخرى اخلطرية.
وذكر اأن تلك الدرا�سة ا�ستمرت ملدة عام كامل واأجراها فريق بحثى مكون 
م�سريون..  بينهم  الأمريكية  املتحدة  الوليات  من  متخ�س�سني   7 من 
م�سريا اإىل اأنه عر�س نتائج تلك الدرا�سة التى اأذهلت العلماء املتخ�س�سني 
فى املوؤمتر الدوىل لالعجاز العلمى يف القراآن الكرمي وال�سريعة الذي عقد 

فى تركيا .
اأن ال�سريعة الإ�سالمية تت�سم اأحكامها بال�سمولية يف تنظيم حياة  واأّكد 
الإن�سان فهي �سريعة �ساملة ود�ستور حياة كامل, وو�سعت اأحكاما لتحرر 
�سالمة  على  وحتر�س  الأخالقي,  والنحالل  الأمرا�س  من  املجتمعات 

اأفراد الأ�سرة جميعا �سحيا ونف�سيا وج�سديا وعقليا.

  ما حكمة ديد عّدة �ملر�أة 
صاعةصقيق �لر �وحرمة زو

• اإعداد: املحرر العلمي
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�لكولي�صول �صيء 
ل�صيت�

لك و   فعالاأ
بال�سرر  الكول�سرتول  م�سطلح  يقرتن  اأن  النا�س  من  الكثري  عند  املعتاد  من 
بال�سبط! فالكولي�سرتول هو مرّكب  لي�ست كذلك  واملر�س واخلطر, احلقيقة 

مهم ونق�سه ي�سبب اخللل وال�سطراب يف عمل اجل�سم الب�سري.
اإذن اأين امل�سكلة؟ وملاذا هذه ال�سمعة ال�سيئة؟

بداية ما هو الكول�سرتول؟
الكول�سرتول نوع من الدهون, يوجد يف العديد من الأطعمة, وقد يتفاجاأ البع�س 
يف  الكولي�سرتول  من   )85( ف�  الكول�سرتول,  تنتج  اأج�سامنا  اإن  يعلم  عندما 
جمرى الدم هو ذاتي ال�سنع, اأي اأنه اأنتج من قبل اجل�سم, اأما 15 املتبقي, 

فاجل�سم يح�سل عليه من الغذاء: اللحوم, الدواجن, الأ�سماك, منتجات الألبان.
اأهمية الكولي�سرتول للج�سم:

يدخل الكولي�سرتول يف تركيب وبناء خاليا اجل�سم.
ي�ساهم يف اإ�سافة قوة جلدار المعاء.

يعترب هو املادة الأولية يف �سناعة فيتامني D من اجل�سم.
للكولي�سرتول دور مهم يف تطور و�سالمة اجلهاز الع�سبي للر�سع والأطفال.

من  والتخل�س  اخلرف  تقليل  يف  املهمة  الأك�سدة  م�سادات  من  الكولي�سرتول  ي�سنف 
ال�سموم.

يعترب الكولي�سرتول النواة يف ت�سنيع الهرمونات اجلن�سية, وغريها الكثري..
اإذا علمنا بدور الكولي�سرتول واأهميته لأج�سامنا, فلماذا كل هذا احلديث؟ وملاذا �سوء 
بل هو عن  الكولي�سرتول  لي�س عن  اإن احلديث يف حقيقته  للكولي�سرتول؟  الفهم هذا 
الزيادة املفرطة للكول�سرتول ال�سيئ, والناتة عن ا�ستهالك كميات كبرية من الدهون 

امل�سبعة املوجودة يف النظام الغذائي اخلا�س بنا.
ما هو الكول�سرتول ال�سيئ واجليد؟

يعاين الكول�سرتول من �سعوبة النتقال عرب الدم, فهما ل ميتزجان )كالزيت واملاء(, 

لهذا يرتبط الكول�سرتول بنوع معني من الربوتني, ي�ساعده على النتقال عرب الدم, ولهذا 
فهناك نوعني من الكول�سرتول:

ب�سكل  حم��ددة  بن�سب  بالدم  ويتواجد   :)LDL( التاأثري  ال�سيء  الكولي�سرتول    -1
يحدث  الرت�سب  وه��ذا  الأوع��ي��ة,  ج��دار  على  تر�سبه  اإىل  ت��وؤدي  زي��ادت��ه  لكن  طبيعي, 
فوريًا. لي�س  الكولي�سرتول  ل��زي��ادة  ال�سلبي  ال��ت��اأث��ري  اأن  اأي  ���س��ن��وات,  ع���دة  على 
2-  الكولي�سرتول اجليد HDL: وظيفته هي حماولة خف�س الكولي�سرتول ال�سيء اإذ مينع 
تر�سب LDL بال�سرايني واإزالة امللت�سق منه اأول باأول واإعادته للكبد, وبالتايل فاإن زيادته 
اأمر حمبذ وواقي من اأمرا�س القلب )بع�س العائالت لديها ارتفاع وراثي بالكولي�سرتول 

اجليد الواقي مما ي�ساعد على احلماية من اأمرا�س القلب والأوعية(.
خرباء  ين�سح  اجل�سم,  يف  ال�سيئ  الكول�سرتول  ارتفاع  من  الناتة  الأ�سرار  ولتجنب 
الوزن  واأتباع نظام غذائي �سحي, وتخفي�س  للريا�سة,  املنتظمة  بال�ممار�سة  ال�سحة 

واملحافظة عليه, والقطيعة مع التدخني, وتنب حالت التوتر والغ�سب والنفعال.
اإن اأع�ساءنا اجل�سمية حتتاج اإىل كمية حمددة من الكول�سرتول لكي تعمل ب�سكل �سحيح, 
فهو اأ�سا�سي ورئي�سي بالن�سبة لأج�سامنا احلية, ولكنه ي�سبح م�سرًا وخطرًا عندما نفقد 

ال�سيطرة على غذائنا ومنط حياتنا.

• حيدر مرت�سى 
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◄  بقلم: حيدر مرت�سى علي

كان رجاًل فقريًا ل ميلك قوت يومه, فجاء اإىل النبي حممد �سلى اهلل عليه 
لي�سد جوعه  فاأ�سًا ليحتطب,  اأعطاه  النبي  اأن  م��اًل, فتفاجاأ  ليعطيه  واآل��ه 
ويح�سب ح�ساب غده. اأما يف غزوة بدر فكان فدية اإطالق م�سِرك هي اأن 

يعلِّم ع�سرة م�سلمني القراءة والكتابة.
ق�ستان– على ب�ساطتهما – تعك�سان التفكري ال�سرتاتيجي للنبي �سلى اهلل 
عليه واآله وروؤيته امل�ستقبلية لبناء الدولة. وتعك�سان اأي�سًا ما مفرو�س على 
عاتق القيادات من م�سوؤولية التفكري والتخطيط بعيد املدى, وتعك�سان ثالثًا 

الرتابط املهم ما بني العلم والعمل.
اأن هناك  اإل   واملجتمعات اأ�سا�س نه�سة الأ اإن العلم والعمل هما  ومع 
بع�س وجوه املفا�سلة بني العلم والعمل وتقدمي �سرورة العلم على �سرورة 
العمل - خ�سو�سًا يف ع�سرنا احلايل - فمثاًل العلم قادر على م�ساعفة 
فر�س العمل وابتكار فر�س عمل جديدة لالأيدي العاملة, والعلم قادر على 
م�ساعفة نا العمل كمًا وحت�سينه نوعًا, وهو اأي�سًا قادر على تب�سيط اأدوات 
العملية  للم�ساكل  علمية  حلول  توفري  على  قادر  اأنه  كما  وت�سهيله,  العمل 

وغريها العديد.
فهي  والعلمي  البحثي  القطاع  بتنمية  تهتم  عندما  الدولة  اأن  نرى  هكذا, 

بال�سرورة وكتح�سيل حا�سل تهتم بالعمل ورخاء املجتمع.
ومن املوؤ�سف اأن يفتقد جمتمعنا ل�ستثمارات حقيقية يف العلم! ا�ستثمارات 
قادرة على الرتقاء بالبحث العلمي وجعله اأداة لتطوير القطاع ال�سناعي 
والزراعي, فما يحدث اليوم هو العك�س فقد زاد اعتمادنا على ا�ستهالك 
املوارد الطبيعية القابلة للنفاد, وا�ستهالك املنتجات امل�ستوردة وا�سترياد 

اخلربات الأجنبية, فتحوَل املجتمع اإىل م�ستهلك بامتياز.
اإن الأو�ساع املربكة التي عا�سها جمتمعنا والظروف القت�سادية والأمنية 
وال�سيا�سية الطارئة فر�ست على القادة اجلدد تقدمي حلول �سريعة ملواجهة 
البطالة فرّكزوا على العمل دون العلم, فهل اأن معاجلة البطالة تكفي بحد 
ذاتها وت�سد احلاجة املتزايدة للمجتمع الذي اأخذ بالأت�ساع, بينما خريات 
الأر�س تتجه للتناق�س والت�ساوؤل! واإذا وجدنا اليوم ما ن�ستهلكه ون�ستورده 
من مردودات ت�سدير الطاقة فهل ن�سمن �سد حاجتنا يف امل�ستقبل اإذا ما 

نفدت؟
هنا لبد من الرجوع اإىل نقطة البداية ورفع �سعار )التخطيط ال�سرتاتيجي 
لتطوير قطاع العمل ال�سناعي والزراعي والتكنولوجي من خالل ال�ستثمار 
يف قطاع البحث العلمي( وهذا ال�سعار يحتاج اإىل �سنني طويلة رمبا لن 

ي�ساهد نتائجه اأي مّمن يرفعون رايته الآن.
اأخريًا. اإن هذا النمط من التفكري والتخطيط ل يقوم به عامة املجتمع, بل 
يخت�س به القادة وال�سيا�سيون, الذين ميلكون الروؤية والوقت واملوارد لتنفيذ 
ما يخططون له, والذين يح�سون بامل�سوؤولية اتاه جمتمع اليوم والغد من 

خالل رفع �سقف فر�س العمل احلقيقية املطّعمة بال�ستثمار العلمي.

كان رجاًل فقريًا ل ميلك قوت يومه, فجاء اإىل النبي حممد �سلى اهلل عليه 

�ال�صتمار �لعلمي



ح �الإت �أثناء �لعمل  ّت�صف
 فملو�  ّن�ص ي

ل ت�صى �ل�صقو �أثناء 
لنوم�

اأو�سال الفرد, فما  عادة ما يقل الرتكيز نتيجة العمل املتوا�سل ويبداأ امللل يدب يف 
احلل حينها؟ كثريون يختارون القيام بق�سط من الراحة اأو �سرب فنجان قهوة, اإل 
درا�سة جديدة اأكدت اأن ت�سفح الإنرتنت لأغرا�س �سخ�سية يزيد من اإنتاجية الفرد! 

َل اإليه جمموعة من الباحثني من جامعة �سنغافورة. وهذا ما تو�سّ
ال�سرتاحة  تاأثري  لختبار  جماميع,  ثالثة  يف  و�سعوا  طالبًا   96 الدرا�سة  و�سملت 
ق�سرية  ا�سرتاحة  اأخذ  مفادها:  نتيجة  اإىل  الدرا�سة  وانتهت  لديهم,  الرتكيز  على 

وا�ستخدام الإنرتنت لأغرا�س �سخ�سية يرفع الإنتاجية ويقلل من الك�سل الذهني.
يت�سفحوا  اأن  دون  قهوة  فنجان  ل�سرب  با�سرتاحة  قاموا  الذين  فاإن  للدرا�سة  ووفقًا 
لب�سع  اأنف�سهم  لإلهاء  الإنرتنت  ا�ستخدموا  الذين  من  تركيزًا  اأقل  كانوا  الإنرتنت 

دقائق.
لكن هذا ل ينطبق على كل ت�سفٍح لالإنرتنت! فقراءة الر�سائل الإليكرتونية والر�سائل 
الن�سية الق�سرية ل ت�ساعد على ال�سرتخاء ول ترفع من اجلهد الذهني اأو القدرة 
على الرتكيز, بل قد تزيد الأمر �سوًء وترفع م�ستوى التوتر , ذلك لأن ت�سفح الإنرتنت 
ل يتطلب جهدًا معرفيًا كبريًا, فمن ُيقلب �سفحات الإنرتنت ل يبذل جمهودًا عقليًا. 
”ل �سرْي يف ا�ستخدام الإنرتنت لأغرا�س  تقول عاملة النف�س الأملانية �سيلفيا هوبر: 

�سخ�سية يف املكتب, لكن ل يجب اأن تتعدى ا�سرتاحة الإنرتنت 10 دقائق“.

عادة ما يحدث اأن ي�سعر ال�سخ�س وكاأنه ي�ساب ب�سدمة كهربائية اأو �سقوط اأثناء 
النوم, ويفز من النوم, وهي تربة طبيعية اأغلبنا مر بها, وحتدث عندما يكون نومنا 
غري مريح اأو نكون متعبني كثريًا, وبالرغم من اأن هناك القليل من البحوث حول هذا 
املو�سوع اإل اأن هناك بع�س النظريات حول هذا حدوث هذا الظاهرة »ال�سقوط اأثناء 

النوم«.
يف�سر العلماء هذه الظاهرة بالقول, عندما يبداأ اجل�سم بالدخول اإىل مرحلة النوم, 
يعاين من تغريات يف درجة احلرارة, معدل التنف�س, وا�سرتخاء الع�سالت. ويحدث 
يف بع�س الأحيان اإن ت�سرتخي الع�سالت �سريعًا, اأ�سرع من ا�سرتخاء الدماغ, في�سيء 
الأطراف  اإىل  فيوعز  حقيقي,  �سقوط  حالة  ويعتربها  احلالة,  هذه  تف�سري  الدماغ 

ال�ستيقاظ ب�سرعة, وحتريك الأطراف ملعاجلة حالة ال�سقوط.
الأ�سا�سية  الأي�س  م�ستويات  يراقب  الدماغ  باأن  الظاهرة  هذه  ف�سرت  اأخرى  نظرية 
انخفا�س  حالة  ويف  اجل�سم(,  يف  الدهون  حرق  عملية  هو  )الأي�س  النوم  حالة  يف 
هذه امل�ستويات اإىل م�ستويات خطرة, يقوم الدماغ بردة فعل �سريعة لتنبيه اجل�سم 

واإيقاظه, لعودة الأي�س اإىل م�ستوياته الطبيعية يف النوم.
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 �لكوفة ان ب�صري 

• �سالح اخلاقاين

 �لكوفة ان ب�صري 
اف ويتعي

يرو �ىل ل �أمنية جميلة 
ويهفو �ىل ل ما و م�صتهى 

يجّد  �الأذ ويمل  �لعطاء 
 محه �لغاية �ال�جو وتبقى �حلياة ب

حملت من ب �الأم�صار ثقل �لعو�مل وقدر 
�الحتكا بالنموذ �ملال اأها بكل ماا منها 

مع علي عليه �ل�صم ت�صتجي حلدود اقتها 
 لذي �صنعتها لها تل� أبعاد �لقال�  أو تنح�صر�

 لعو�مل�
 اله على �لكوفي يكن لريقى  موعلي عليه �ل�ص

 بل على �لب�صرية جمعاء فح�ص
فاإذ� جاءا �حل�ص  عليه �ل�صم� ح�صر ب مال 

 ل�صماء�  ري يحّلقال للتتقيه وم � لل�صر عليها
 صا�� يج�ّصد  اب و�إقد�مإررة لصطوة قا� ب 

 ن ب�صريا و�لكوفة
وزما أي مكا�  يكو كن �أ 

 عو�مله قّيد ت
 ولن�  ويرتد به �أ�صله �لب�صري

يعي�ص ماأ�صاة �لربة  �لتحليق 
وقيود �وف و�حلر�ص 

بفعل �لط صطر�� يالد� فكاأ
�ىل  �أفقي يو�صل �الإ�صا �ىل �تماء للكوفة 

و �ىل �لذر يو�صل باحل�ص عليه �ل�صم 
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دعوة للمشاركة

الكتاب  ــي  ــدول ال ـــالم  ا�ع شعبة  تــدعــو  

في  للمساهمة  والمفكرين  والمثقفين 

للتشّرف  نيال  النبيل  الحسيني  الفكر  نشر 

ــداء أبـــي عــبــد ا�  ــه ــش بــخــدمــة ســيــد ال

الحسين (عليه السالم) من خالل المقاالت  

ا�سالمّية  ا�طر  ذات  والبحوث  والكتابات 

المجلة  توّجهات  يوافق  ما  نشر  وسيتم   ،

وأهدافها العامة  .

وذلك على العناوين ا�كترونية 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 ا�عالم في العتبة الحسينّية المقّدسة ، شعبة االعالم الدولي.

alrawdhamag@yahoo.com :البريد االلكتروني للمجلة •
        armag@imhussain.com                                                                

مالحظة: يرجى إرفاق تعريف مناسب للمشارك مع مشاركته.
وّفق ا� تعالى جميع المؤمنين لما يرضيه  وأهل بيته الطاهرين عليهم السالم

نستقبل مشاركاتكم على 

العناوين التالية:

تابعو� جميع 
�إ�صد�ر�تنا على موقع �ل�صعبة

http:imhussaincom


