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     الكتب الم�ؤلفة في مقتل 
ع�اطف  عن  تعبر  الح�سين 
خبرتها  طالما  وان��ف��ع��االت 
من  اأج��ي��ال  العنف  بنف�س 
بقرون  ذل���ك  ق��ب��ل  ال��ن��ا���س 
كربالء  واقعة  ان  عديدة. 
فلقد  ك���ن��ي��ة،  اأه��م��ي��ة  ذات 
المحزنة  ال�����س���رة  اأث����رت 
ل��م��ق��ت��ل ال��ح�����س��ي��ن ال��رج��ل 
النبيل ال�سجاع في الم�سلمين 
تاأثيرًا لم تبلغه اأّية �سخ�سية 

م�سلمة اأخرى. 

الم�ست�سرق الأميركي غو�ستاف غرونييام



لل�شاحة اال�شالمية وخا�شة يف ع�شرنا احلا�شر  املتابع  اإن 
الذي اأخذ فيه االعالم ال�شيعي بالظهور اىل �شطح االحداث 
يالحظ حدوث العديد من التغريات يف املواقف جتاه اال�شالم 
وذلك  خا�س  ب�شكل  اجلعفري  املذهب  وجتاه  عام  ب�شكل 
مل�شاهمة االعالم مبختلف قنواته املقروءة وامل�شموعة واملرئية 
باال�شالم  األ�شقت  التي  والتلفيقات  االكاذيب  دح�س  يف 
على  اجلعفري  وباملذهب 

وجه اخل�شو�س.
التغريات  تلك  بني  ومن 
يف  اأخباره  انت�شرت  ما 
مواقف  من  االخرية  االآونة 
املذاهب  علماء  من  لعدد 
اال�شالمية االخرى واإن�شافهم للمذهب اجلعفري ومعتنقيه، 
حتى و�شل االمر بالعديد منهم اىل اعتناق املذهب او الدعوة 
اإىل اعتناقه اأوال ومن ثم الدعوة اىل معاداة اأعدائه اأو على 

اأقل تقدير عدم منا�شرة اأعدائه يف اأ�شعف االإميان.
وقد �شهدت ال�شاحة يف االيام االخرية ت�شريحات وا�شحة 
املعاين وجلية الدالالت من قبل رجل يعد من اأبرز االأعالم 
اال�شالمية وهو ال�شيخ اأحمد الكبي�شي الذي دعا اهلل واأمام 
املالأ اأن يح�شره مع علي)عليه ال�شالم( مطالبا امل�شلمني - 
من خالل من وّجه اإليه احلديث- اإىل ال�شري يف اأحد طريقني 
وعدم دمج الفريقني )اأتباع علي عليه ال�شالم واأتباع معاوية( 
حتت خيمة واحدة تدعى )اال�شالم(، م�شددا على �شرورة 
التفريق بني املوؤمنني وبني املرتدين الذي اأ�شّروا باال�شالم 
يعاين  باال�شالم وجعله  باأن كل ما حلق  واأكد  اإ�شرار،  اأميا 
ما يعاين اىل يومنا هم اأولئك املرتدون ومن �شار يف ركابهم 

واأّيدهم.
وقد القت تلك الت�شريحات من ال�شيخ الكبي�شي ردات فعل 
اإعجاب  اأثارت  كما  النوا�شب،  بع�س  قبل  من  �شّده  كبرية 
احلق  قول  يف  ال�شيخ  ل�شجاعة  امل�شلمني  من  االآخر  البع�س 
ال�شوؤال  ولكن  هنا،  ذكرها  من  طائل  ال  اأخرى  وتف�شريات 

الذي يطرح نف�شه باإحلاح يف هذه احلالة هو: ما ال�شر وراء 
هذا التحّول ومن اأين ظهرت هذه االآراء ملثل هوؤالء العلماء 

 الكبار
اإن االجابة عن هذه الت�شاوؤالت ب�شيطة جدا وقد ذكرها ال�شيخ 
يف حديثه امل�شار اليه اآنفا، ويتمثل ذلك بالقراءة املتفح�شة 
والبحث الدقيق عن احلقائق التاريخية والتخّلي عن روا�شب 

املا�شي املوروثة خطاأ.
املحمدي،  لالإ�شالم  املتفّح�شة  الدقيقة  القراءة  اإنها   نعم
وا�شتعمال املنطق العقالئي يف البحث، �شعيا الإزالة ال�شوائب 
وتعرية التاريخ اال�شالمي مما اأحُحلق به زورا على اأيدي بع�س 
املتاآمرين على االأمة ممن هم حم�شوبون زورا وبهتانا عليها.

امل�شلمني  اىل  دعوة  نوّجه  ان  نريد  ال  ال�شاأن  ونحن يف هذا 
بالتخّلي عن معتقداتهم واتباع معتقدات واآراء غريها دوا 
دليل، بل نريد من كل م�شلم غيور على دينه اأن يحذو حذو 
البحث  يف  اأنف�شهم  اأتعبوا  الذي  امل�شلمني  االعالم  اأولئك 
والتخلي  اليه،  و�شلوا  ما  اىل  فو�شلوا  احلقائق  عن  اجلاد 
عن الع�شبية القبلية، واعتناق االآراء واملعتقدات دوا تدّبر 

ودون اإعمال الفكر فيها.
قنوات  يف  العاملني  وبخا�شة  اليوم  امل�شلمني  كل  ندعو  كما 
االعالم اال�شالمية كونها تقف يف �شدارة الواجهة الدعائية 
لال�شالم، ومن بعدهم العلماء والباحثني اال�شالميني كونهم 
التخلي  اىل  االأمة،  بحوثهم  بنتاجات  تتاأثر   الذين  القادة 
عن تلك االأحكام املبتناة على الظّن اأوال وعلى تاأويالت من 

يريدون تفرقة امل�شلمني ومتزيق �شفوفهم ثانيا.
والعلمية  الهادفة  ببحوثهم  ي�شرعوا  اأن  منهم  ناأمل  كما 
الرامية لن�شر اال�شالم املحمدي اال�شيل من منطلق احلر�س 
على �شورة االإ�شالم االإن�شانّية بالدرجة االوىل، لعلنا ن�شل يف 
نهاية املطاف اىل نيل مر�شاة اهلل تعاىل وتوفيقنا بالعودة اأمة 
واحدة تدعو اىل ن�شر اخلريواملحبة وال�شالم يف ربوع االر�س 

ونقطع الطريق اأمام كل من يريد النيل من اال�شالم واأهله.

•  بقلم: رئي�س التحرير 
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• الكّتاب امل�سارك�ن
 �شورة امل�شلم 
يف الغرب
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 ال�شيد عبد العظيم احل�شني  
  مهاجر يف �سبيل اهلل



 املر�س النف�ش�ي
 متى نعيد ت�سحي    مفاهيمن������ا عنه؟

 االإ�شالم وامل�شلمون 
يف اأملانيا



•  عبد اللطيف املغربي 
•  د. منهال جا�شم ال�شريح 

•  ال�شيخ �شالح مهدي 
•  اإميان الغزي 

•  ح�شن حمزة احلمريي
•  ح�شني اخل�شيمي

•  د. عبد اهلل دو�شو 

قنديل من داخل ال�شباك املطهر
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• هياأة التحرير

كبري اأ�ساقفة النم�سا 
 للم�سلمني  حق يف بناء امل�ساجد وللم�سلمات حرّية احلجاب  

ي�س دي�ان ال�قف ال�سيعير  
مدن الزائرين اأكرب من م�ستوى الطموح ا تقدمه من كم هائل من اخلدمات 

زار �شماحة ال�شيد �شالح احليدري رئي�س ديوان الوقف ال�شيعي مدينة الزائرين 
الواقعة على طريق كربالء بابل وا�شفا اإياها باملدينة اجلميلة على ما حتتويه من 
م�شتمالت يف غاية الروعة والتي �شوف تقدم خدمات للزائرين الذين ميرون يف 

هذه املنطقة.
 واأ�شاف احليدري اإن املدينة �شتكون مقرا للزائرين الذين يرغبون يف اال�شتقرار 
اأم��ورا كثرية منها م�شجد كبري لل�شالة و م�شيف  والتي وف��رت  يف هذه املدينة 
ومطعم كبري جدًا و مركز �شحي للعالج وجممعات �شحية باالإ�شافة اإىل مكان 

خا�س بالوفود الر�شمية القادمة اىل مدينة كربالء املقد�شة .
 وختم احليدري حديثة قائاًل :اأنا اأرى اأن مدن الزائرين اأكرب من م�شتوى الطموح 

مبا تقدمه من كم هائل من اخلدمات اإىل زائري االإمام احل�شني واأخيه اأبي الف�شل 
العبا�س عليهما ال�شالم، و�شريى اجلميع اأن هذا االجناز اخلدمي مل ي�شبق الأية 
وزارة خدمية يف العراق اأن عملت على تقدمي اخلدمات باملجان مثله، واأمتنى من 
احلكومة العراقية اأن تعمل على تقدمي اخلدمات اإىل ال�شعب العراقي كما تفعل 

االأمانة العامة للعتبة احل�شينية املقد�شة .
املهدي  عبد  ال�شيخ  �شماحة  املقد�شة  احل�شينية  للعتبة  العام  االأم��ني  ق��ال  فيما 
الكربالئي "�شتكون هناك جوالت ميدانية برفقة �شماحة ال�شيد �شالح احليدري 
رئي�س ديوان الوقف ال�شيعي لالطالع على م�شاريع العتبة احل�شينية املقد�شة التي 
بلغت يف هذه ال�شنة اأكرث من خم�شني م�شروعا �شخما تعمل جميعها على خدمة 
الزائرين يف خمتلف املجاالت، وال�شيما منها مدينة الزائرين التي تقع على طريق 
كربالء بابل وحتتوي هذه املدينة على 35 بناية خدمية خمتلفة للزائرين ويف الواقع 
اأن جميع املدن املبنية خلدمة الزائرين �شتقدم اخلدمات على مدار ال�شنة ولي�س 
يف الزيارات املليونية فقط "وللعلم اأن هذه املدينة ت�شتوعب 4000 زائر يف ال�شعة 

ال�شخ�شية اأما على طيلة اأيام ال�شنة فاأنها ت�شتقبل ماليني الزائرين .
على  الواقعة  اخلدمية  الزائرين  مدينة  �شملت  امليدانية  اجلوالت  هذه  اأن  يذكر 
طريق كربالء بغداد وكذلك مقر اإن�شاء دار القراآن الكرمي و�شتكون هناك جوالت 
التي متت برعاية ديوان  العتبة  القادمة لالطالع على م�شاريع  االأي��ام  اأخرى يف 

الوقف ال�شيعي مثل امل�شت�شفيات وال�شحيات وال�شاحات اخلا�شة.

بناء  امل�شلمني يف  "الكاردينال �شونبورن" حق  النم�شا  اأ�شاقفة  اأّكد كبري 
م�شاجد لهم الأداء �شعائرهم الدينية، منتقًدا ب�شدة الدعوات التي اأطلقتها 
بع�س االأح��زاب املتطرفة العتماد ت�شريع يحظر بناء امل�شاجد يف عموم 

النم�شا.
"الكاردينال �شونبورن"   ونقلت هياأة االإذاعة والتلفزيون النم�شاوية عن 
باأداء  ال�شماح  "اإن  قوله:  البابوية  ملن�شب  املر�شحني  بني  من  كان  الذي 
ال�شعائر الدينية االإ�شالمية يجب اأال يقت�شر على املمار�شات ال�شخ�شية 
املحدودة واإا يجب اأن ي�شمح الأداء ال�شعائر يف االأماكن العامة"، م�شدًدا 

ل اأية م�شكلة". على اأن بناء امل�شاجد هو اأمر يجب اأال ي�شك
كما اأّكد "الكاردينال �شونبورن" على �شرورة االحرتام الكامل حلق امل�شلمة 
يف تغطية راأ�شها، اأو ارتداء احلجاب، �شواء طبًقا للتقاليد االإ�شالمية على 

النطاق ال�شخ�شي اأو يف االأماكن العامة، با�شتثناء الدوائر الر�شمية.
 يحُذكر اأن حزب االحرار اليميني املتطّرف �شّن قبل ب�شعة اأ�شابيع حملة 
امل�شاجد،  بناء  مبنع  احلكومة  وطالب  وامل�شلمني،  اال�شالم  �شد  زة  رك محُ

وو�شع حد ملا اأطلقوا عليه "اأ�شلمة النم�شا"
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 ممثل املرجعية الدينية العليا يتفّقد م�ساريع حي�ية 
يف حمافظة كربالء املقد�سة  

تفّقد ممثل املرجعية الدينية العليا يف كربالء ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي عددًا من 
امل�شاريع املهمة التي تنفذها احلكومة املحلية بكربالء رافقه يف ذلك حمافظ كربالء 

املقد�شة املهند�س )اأمال الدين الهر( للوقوف على ن�شب اجناز تلك امل�شاريع.
بداأت الزيارة بتفّقد م�شروع حمطة كهرباء �شرق كربالء يف منطقة الكمالية مبحطة 
حتويلية والتي من املقرر اإجناز اأعمالها املتبّقية خالل �شتني يومًا والتي تنّفذ من قبل 

�شركة كورية جنوبية.
وتقرر ان يتّم ت�شغيل امل�شروع ب�شكل كامل يف منت�شف �شهر حزيران املقبل وقد مّت ت�شغيل 
اإحدى املحركات الرئي�شية من قبل �شماحةال�شيخ الكربالئي وحمافظ املدينة والتي من 
�شاأنها ان تعمل على توليد 25 ميكا واط اىل ان يتم ت�شغيل املحرك الثاين منت�شف �شهر 
اآيار املقبل حلني ت�شليم احل�شة الكهربائية املّتفق عليها وهي 300 ميكا واط مبنت�شف 

�شهر حزيران املقبل بعد ان يتّم ربطها مع املنظومة الوطنية.
العليا  وقال ممثل املرجعية الدينية 

" مّت االطالع على مراحل العمل 
الكهربائية  املحطة  م�شروع  يف 
والحظنا تظافر اجلهود والهمم 
العراقي  الكادر  قبل  العالية من 
ان  كما  الكورية  ال�شركة  وك��ادر 
للمواطن  املهمة  امل�شاريع  اإجناز 
على  �شتعمل  ال�����ش��رع��ة  وب��ه��ذه 
التي  ال��ك��ه��رب��اء  ازم���ة  تخفيف 

يعاين منها املواطن العراقي" .
واأ�شاف ال�شيخ الكربالئي " من 
االأمور االإيجابّية وجود مثل هذه 
التي تخفف  العراق  امل�شاريع يف 
من  وناأمل  الكهرباء،  اأزم��ة  من 
اال�شتمرار  اجلهود  ه��ذه  خ��الل 

بعمل هذه ال�شركات يف داخل العراق كونها من ال�شركات الر�شينة واملتخ�ش�شة مبجال 
الكهرباء."

 م�شريًا اإىل اأّن " اإجناز هذه املحطات �شيعمل على تزويد الطاقة الكهربائية جلميع العراق 
ال�شيما واننا ن�شهد اإجناز العديد من امل�شاريع التي هي بحاجة اىل الطاقة الكهربائية 

لت�شّد حاجة املواطنني وكي تخفف حجم املعاناة التي يعي�شونها ."
 املهند�شون العاملون يف امل�شروع من جانبهم اأّكدوا على اأن ن�شبة االإجناز قد بلغت %81 
وبواقع 72 حمولة مت تن�شيبها كما ومّت تن�شيب 1040خزان من جمموع 1892 ليتبقى 
850 خزانا يتّم العمل بها يف الوقت احلا�شر، كما مت اإي�شال وربط كافة مكّونات امل�شروع 

االأخرى واالنتهاء منها.
 فيما اأو�شح حمافظ كربالء" باأّن امل�شاريع املتفق عليها يف كربالء هي 4 م�شاريع ، ثالثة 
منها قيد التنفيذ وامل�شروع الرابع تابع ل�شركة ارم �شتون الفرن�شية وبقدرة 1200 ميكا 

ْل لل�شركة حتى االن". واط والتي مل حتحُ
وقال " هناك م�شكلة تواجهنا وهي عدم توّفر الوقود الكايف للم�شروع ونتوقع ان نواجه 
م�شكلة يف حت�شري الطاقة كوننا مطالبني بتوفر 1320 مرت مكعب من الوقود للم�شروع 
وهي من االأمور ال�شعبة حاليًا. ف�شال عن اإ�شرار احلكومة االحتادية بعدم ان�شاء م�شفى 

يف كربالء لتوفري 10000 برميل يوميًا."
الفتًا اىل ان "عدم املوافقة يف اإن�شاء امل�شفى �شيوقعنا يف م�شاكل كبرية وهو ما وقعت 
به حمطات �شابقة كثرية اأجنزت من حيث الن�شب والربط ومل جتّهز بالوقود الكايف، 
معتربًا ان اجناز حمطات الكهرباء بهذه اجلودة هي ر�شالة نر�شلها للحكومة االحتادية 
كون امل�شاريع جّيدة من حيث التجهيز والت�شغيل ،لكن امل�شكلة بتوفري الوقود الكايف وان 
االعتماد على ال�شهاريج بنقل الوقود هو اأمٌر غري معقول وم�شتحيل كون ما يطلب منا هو 
ان نوفر �شهريج كامل من الوقود بكل 40 دقيقة وان م�شفى كربالء لن يدخل العمل اال 

بعد 4 �شنوات تقريبًا."
واأ�شار اإىل ان "هذه املحطات تعّد من املحطات االوىل التي تحُنجز بالعراق ح�شب اجلودة 
وجدول العمل،  وهذا بتقييم املخت�شني كما ان ال�شركة واحلكومة املحلية حري�شتان على 
الت�شليم واال�شتالم �شمن املواعيد املقررة، وان "املحطات املتفق عليها هي من اف�شل 
على  احل��ف��اظ  يف  عامليًا  املحطات 
النبعاثات  طرحها  وع��دم  البيئة 
وغازات توؤثر على ال�شحة العامة 

الأهايل كربالء".
م�شيفًا انه " �شيتّم جتهيز 300 
ميكا واط من الطاقة الكهربائية 
منت�شف  الكمالية  حمطة  م��ن 
�شهر حزيران وكذلك ا�شافة 250 
ميكا واط بداية �شهر متوز املقبل 
من حمطة اخلريات واملنفذة من 

قبل ال�شركة الرتكية".
ك��م��ا ومّت خ���الل اجل��ول��ة زي���ارة 
االأرا�شي  ا�شت�شالح  عمل  موقع 
منطقة  يف  ال��واق��ع��ة  ال��زراع��ي��ة 
ت�شل  كلّية  ومب�شاحة  الكمالية 
االأرا�شي  تهيئة  ان مت  بعد  احلايل  ني�شان  �شهر  افتتاحها يف  ليتم  دومن  اىل)14000( 
اخلا�شة لها وربطها بالقناة الرئي�شية للمياه عرب خط مياه الكمالية امل�شّيد حديثًا حيث 
�شيتّم ال�شقي بوا�شطة املر�ّشات اخلطية احلديثة بح�شب ت�شريح املهند�س االأقدم )عماد 

علي ح�شني(".
واأ�شاف املهند�س نف�شه " ان تكلفة امل�شروع بلغت 40 مليار دينار عراقي يف املرحلة االوىل 
واملديرية  الري  وزارة  وبجهود عراقية 100% من  الثانية  املرحلة  دينار يف  مليار  و 50 
العامة ل�شيانة م�شاريع ري وبزل كربالء وهي من امل�شاريع التي تنفذ الأول مرة يف العراق 
والفرات االو�شط وكربالء حتديدًا ومبدة زمنية مقدارها 5 اأ�شهر وبن�شبة اإجناز و�شلت 

اىل ال� %100."
وتابع انه" مّت االنتهاء من تنفيذ 19 كم من اأعمال تبطني القنوات املائية ب� 150 الف 
مرت مربع كونكريتي وتهيئة طريق للمر�شات بطول 36كم ، وقد مّت ر�شد مبالغ مالية 

ال�شت�شالح ارا�شي مبنطقة ال�شريعة يف املرحلة الثانية وبواقع 22 الف دومن ."
وختم املهند�س عماد علي ح�شني انه �شيتم زراعة ال�)14000( دومن ب� احلنطة وال�شلب 
 DC13 وعدد اآخر من املحا�شيل الزراعية جلعلها �شّلة كربالء وتزويدها باملاء من قناة

الرئي�شية والتي تاأخذ املاء من BC1 التي تغّذى من قناة احل�شينّية الفرع الرئي�شي."
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يف ا�سطنب�ل ارة ال�سرق االو�س رفة م�س�ؤول 
جئنا لتعزيز العالقات بني البلدين 

م�شوؤول  �شعبان  ال�شيد  ق��ال 
ال�شرق االو�شط يف غرفة جتارة 
وفدا  تراأ�س  ال��ذي  ا�شطنبول 
احل�شينية  العتبة  زار  تركيا 
املقد�شة:جئنا للعراق من اجل 
البلدين  بني  العالقات  تعزيز 
ال�����ش��دي��ق��ني وزي������ادة حجم 
بينهما  ال��ت��ج��اري  ال��ن�����ش��اط 
بني  التعاوين  االتفاق  مت  وقد 
وغرفة  النجف  جت��ارة  غرفة 
توجهنا  ثم  ا�شطنبول  جت��ارة 

اىل كربالء وقمنا بزيارة غرفة 
جتارة كربالء ومت التعاون معنا اأي�شا.

منعنا  فقد  االخ���رى  املحافظات  ام��ا  وت��اب��ع:   
الظروف  نتيجة  االمني  التخوف  زيارتها  عن 
احلالية ولكن لدينا عالقات جتارية جيدة مع 
وجيدة  ناجحة  م�شاريع  ولدينا  العراق  �شمال 
فيها ونهدف لزيادة حجم الن�شاط التجاري بني 
البلدين وهذه اول زيارة وان �شاء اهلل �شتكون 

هناك الكثري من الزيارات يف امل�شتقبل .
احل�شينية  للعتبة  الرتكي  الوفد  زي��ارة  وبعد   
املقد�شة برفقة غرفة جتارة النجف اال�شرف 
املا�شي قال  اآذار  املوافق 28 من  يوم االربعاء 
 : اأن  احل�شينية  الرو�شة  موقع  ملرا�شل  �شعبان 
مرقد االمام احل�شني عليه ال�شالم الميثل قيمة 

الرتباط  عاملية  قيمته  بل   ، فح�شب  ا�شالمية 
�شخ�س االمام احل�شني عليه ال�شالم وموقفه 
التاريخي بواحد من اهم املحاور االن�شانية وهو 
اأي  فان  وعليه  الظلم  بوجه  والوقوف  البطولة 
ان�شان مهما كان انتماوؤه املذهبي يح�س بالرهبة 

امام هذا املرقد ال�شريف.
 واأ�شاف : مل نزر العا�شمة بغداد ب�شبب الو�شع 
هذه  يف  منه  نتخّوف  م��ا  جن��د  ومل   ، االم��ن��ي 
الحظنا  اللتني  والنجف  كربالء  يف  الناحية 
فيهما وجود نقاط تفتي�س ع�شكرية على امتداد 
الطريق وقد ا�شبحت لدينا �شيئا ماألوفا ال�شيما 
بعد م�شاهدتنا للعالقة بني هذه النقاط وبني 

النا�س وقد ا�شبحت امرا عاديا بالن�شبة لهم .
ع�شو  ال�شمرتي  ا�شماعيل  ق��ال  جانبه  وم��ن   
كانت  الزيارة  اال�شرف:  النجف  جتارة  غرفة 

دع��وة من غرفة جتارة  بعد 
زار  وق��د  اال���ش��رف  النجف 
غرفة  ال��ي��وم  �شباح  ال��وف��د 
العتبة  و  ال��ن��ج��ف  جت�����ارة 
وم�شجد  امل��ط��ه��رة  العلوية 
الكوفة ومرقد االإمام م�شلم 

بن عقيل عليهما ال�شالم .
 وع���ن ه���دف زي����ارة الوفد 
وكربالء  النجف  ملحافظتي 
هدف  اإن  ال�����ش��م��رت��ي:  ق���ال 
التعاون  تدعيم  هو  الزيارة 
جتارة  غرفتي  ب��ني  ال��ت��ج��اري 
النجف االأ�شرف وكربالء املقد�شة مع تركيا من 
اجل التوا�شل مع ال�شركات التجارية والتعريف 
بالب�شائع الرتكية التي �شوف يكون لها موطئ 
قدم يف العراق وخا�شة يف حمافظتي النجف 
وكربالء ،مو�شحًا : اأن هذه الزيارة ا�شتطالعية 
من اجل التعرف على مدى اأهمية هكذا زيارات 
الرتكية  وال�����ش��رك��ات  ب��ال��ت��ج��ار  ال��ت��ع��ري��ف  يف 
تعزيز  �شاأنها  من  قادمة  ل��زي��ارات  والتمهيد 
التعاون التجاري بني غرفتي النجف وكربالء 

وغرفة جتارة ا�شطنبول.
االإم��ام احل�شني  زاَر متحف  الوفد  اأن  ويذكر   
عليه ال�شالم مبديا اإعجابه بالنفائ�س املوجودة 

وبرتتيبها اجليد الذي يجذب النظر .

امل�شرتكة  والفينة  الهند�شية  الكوادر  اأجن��زت 
لق�شم امل�شاريع الهند�شية التابع للعتبة العبا�شية 
املقد�شة و�شركة اأر�س القد�س الهند�شية- وهي 
�شركة عراقية تتخذ من كربالء املقد�شة مقّرا 
لها- املرحلة االأوىل مل�شروع تذهيب ماآذن ال�شيد 
حممد ابن االإمام علي الهادي)عليهم ال�شالم(، 
هذا ما حتّدث به ل�شبكة الكفيل رئي�س الق�شم 

املهند�س �شياء جميد ال�شائغ

 واأ�شاف" اأنيط عمل التذهيب وبطريقة الطرق 
على جلد الغزال اإىل �شعبة التذهيب التابع لق�شم 
امل�شاريع الهند�شية للعتبة املقد�شة، اأما االأعمال 
الهند�شية  القيا�شات  البناء  كاأعمال  االأخ��رى 
واأعمال النحا�س فقد تكفلت باإجنازها �شركة 

اأر�س القد�س" .
املتعاقد  للعمل  االأوىل  املرحلة  "�شملت  مبينًا   
حممد  ال�شيد  ملرقد  اخلا�شة  االأمانة  مع  عليه 

من  العلوي  اجل��زء  تذهيب  ال�شالم(  )عليه 
ما  مع  امل���وؤّذن  وغرفة  والتاج  وال�شمعة  امل��اآذن 
فيها من اآيات قراآنية ل�شورة النور املعمولة من 

الذهب واملينا ".
 م�شيفًا" اإن فرتة العمل التي ا�شتغرقت الإجناز 
هذا امل�شروع كانت 120 يوما لكال املئذنتني، اأما 
كمية الذهب امل�شتعملة فهي )53( كيلو غرام 

من الذهب اخلال�س".

 اإجناز املرحلة االأو من م�سروع تذهيب 
   ماآذن ال�سيد حممد ابن االإمام علي الهادي

8 جمادىاالآخرة  1433ه�



قطعت الكوادر الهند�شية والفينة العاملة يف م�شروع تربيد 
مراحل  املقد�شة  العبا�شية  العتبة  يف  ال�شريف  ال�شحن 

متقدمة حيث و�شلت ن�شبة االإجناز اإىل %80.
 هذا ما حتدث به معاون رئي�س ق�شم امل�شاريع الهند�شية 
يف العتبة املقد�شة وهو الق�شم امل�شرف على امل�شروع ال�شيد 
اأنه" كانت هنالك عوائق تعرت�س  حممد اال�شيقر مبينا 
طريق االأنابيب الرئي�شية لل�شبكة يف �شطح ال�شحن ال�شريف 
فتم اإزالتها مع كافة املعوقات االأخرى مثل) اأجهزة التربيد 
القدمية ومنظومة االت�شاالت وجزء من اجلدار القدمي( 
االأنابيب،  عليها  و�شعت  كونكريتية  قواعد  اإن�شاء  كما مت 
ومت ربط االأنابيب الفرعية للدافعات و�شمامات التحكم 
بالغلق والفتح واأجهزة التحكم اخلا�شة بنظام ال�شيطرة 
)ت�شغيل  الدافعات  لهذه  فح�س  اأج��ري  كما  الرئي�شية، 

جتريبي( بعد اإنهاء ربط الدكتات اخلا�شة بها".
 مبينًا " اأن هذا امل�شروع ي�شري بالتوازي مع م�شروع تو�شعة 
بت�شقيف �شحنه  ال�شالم  العبا�س عليه  الف�شل  اأبي  حرم 
اأجواء  امل�شروع هو توفري  الهدف من هذا  واأن  ال�شريف، 

جيدة تزرع الراحة على نفو�س الوافدين لتاأدية الزيارة" .
 ويف حديث �شابق مل�شوؤول �شعبة التربيد يف العتبة العبا�شية 
االإ�شراف  عاتقها  على  يقع  التي  ال�شعبة  وه��ي  املقد�شة 
املنظومات  هذه  وتركيب  ون�شب  ت�شميم  على  املبا�شر 
املهند�س فرا�س حممد �شالح بني فيها املوا�شفات الفنية 
منظومة  اإن   " ق��ال  حيث  املنظومات  لهذه  والهند�شية 
منها  واملعدات  االأجهزة  من  العديد  من  تتاألف  التكيف 
مثلجات املاء وتكون هوائية التربيد و ذات �شواغط لولبية 
ن�شف مفتوحة تعمل بغاز )134A HFC( وحتتوي على 
مبخرات اإ�شافة اإىل اأجزاء ذات تقنية اأخرى وهي م�شنعة 
يف �شركة CARRIER الفرن�شية وتبلغ �شعتها الكلية 3600 
�شيطرة  نظام  ا�شتخدام  و�شيتم  الغاز  بنف�س  وتعمل  طن 
مفا�شل  جميع  ويراقب  ويتحكم  وفعال  وحديث  متطور 
امل�شروع بوا�شطة نظام الكرتوين حديث و يف غرفة �شيطرة 

." )building automation system( خا�شة
 مبينًا" يعد هذا النظام من اأنظمة ال�شيطرة االلكرتونية 
املتطورة يف العامل ويعتمد يف عمله على احلا�شوب كما اأنه 

ي�شتخدم الأول مرة يف العتبات املقد�شة يف العراق، علمًا اأن 
من�شاأ هذه املنظومة هي �شركة)Siemens(االأملانية ".

بدافعات  امل�شروع  ت��زوي��د  مت  فرا�س"  املهند�س  وت��اب��ع   
هواء تعمل بنظام الهواء اخلارجي كليًا من النوع االأفقي 
بطقبة  واخل��ارج  الداخل  من  مغلف  حديدي  هيكل  وذو 
معدنية)stainless steel( مما يجعله ذا قوة حتمل عالية 
للظروف املناخية اخلارجية والداخلية، ومعزول حراريًا 
بعازل �شمك 50ملم وهو �شد احلريق، وامل�شنع يف �شركة 
)Daikin(االإيطالية العاملية ،ومت ربطها بوا�شطة منظومة 
ت�شغيل التزامني ملثلجات املاء وت�شمل )متح�ش�شات درجة 
ال�شغط  قراءة  ال�شغط، حموالت  ،متح�ش�شات  احل��رارة 
،لوحة التغذية الكهربائية ،تو�شيالت االإ�شارة الكهربائية 
مل�شخات املاء املثلج (وهي جميعها م�شنعة يف �شركة ) 
KSB ( االأملانية اإ�شافة اإىل مكونات تربط هذه االأجهزة 

فيما بينها وهي من من�شاأ اأوكراين ".
 واأكد "اأن جميع االأجهزة واملنظومات التي مت ا�شتريادها 
اخت�شا�س  وذات  و�شركات عاملية ر�شينة  من�شاأ  هي من 
بهذا املجال وجميعها متلك �شهادات فح�س و�شمان من 

قبل ال�شركة امل�شنعة ال يقل عن 18 �شهر ".
 يذكر اأن الدائرة الهند�شية بديوان الوقف ال�شيعي وبعد 
امل�شادقة على املخططات والت�شاميم اخلا�شة مب�شروع 
التكييف ر�شدت املبالغ الالزمة الإجناز هذا امل�شروع وفقًا 
للك�شف التخميني وجدول الكميات املّعد م�شابقًا واإن ق�شم 
و�شعبة  املقد�شة  العبا�شية  العتبة  يف  الهند�شية  امل�شاريع 
ٌت�شرفان على جتهيز وتنفيذ كافة فقرات العمل  التربيد 

من قبل ال�شركة املنفذة وهي )�شركة قطر الودق(.

 اإجناز 80% من م�سروع تربيد �سحن
 العتبة العبا�سية املقد�سة 

اأن م�شروع تذهيب ماآذن   ومن اجلدير بالذكر 
التذهيب  اأول م�شاريع  يعّد  ال�شيد حممد  مرقد 
التي مّت تنفيذها خارج العتبة العبا�شية املقد�شة 
يف  حتقق  ال��ذي  النجاح  بعد  وبكوادرها،  وذلك 
عليه  العبا�س  الف�شل  اأب��ي  حرم  منائر  تذهيب 
العاملة  ال��ك��وادر  اأ�شبحت  اأن  وبعد  ال�����ش��الم، 
من  اب��ت��داًء  التذهيب  عراقية%100،  جم��ال  يف 
االأعمال  وباقي  والت�شنيع  الت�شميم  عمليات 
باملينا  والتطعيم  والل�شق  كالطرق  االأخ����رى 
والنق�س والفحو�شات النوعية والبناء  والرتكيب.
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  قتل االإمام احل�سني

اأع���ظ���م ج��رمي��ة من  اأن  ي��ن��ب��غ��ي الإ����س���ك���ال يف  ل 
الناحية ا لواقعية – بل حتى العاطفية – يف هذه 
الفاجعة املم�سة هو قتل �سخ�س الإمام )�سلوات 

اهلل عليه( ملا يتمتع به...
الولء  ب��ه  ي�ستحق  رف��ي��ع  دي��ن��ي  م��ق��ام  م��ن  اأولً: 
يف  ورد  ما  اإىل   بالرجو  يت�س كما  والتقدي�س، 
حقه وحق اأهل بيته �سلوات اهلل عليهم يف الكتاب 
امل��ج��ي��د، وع��ل��ى ل�����س��ان ال��ن��ب��ي ���س ��ا ل ي�سعنا 
ا�ستيعابه باإيجاز، ف�ساًل عن تف�سيل الكالم فيه.

 ول �سيما مع و�سوحه و�سيوعه، وتي�سر الطال
عليه بالرجو للم�سادر الكرية للفريقني.

واإذا اخت�س ال�سيعة بالقول بالن�س الإلهي على 
اإم��ام��ة احل�سني )���س��ل��وات اهلل ع��ل��ي��ه(، واأن���ه هو 
الإمام احلق دون غريه، فال اإ�سكال بني امل�سلمني 
الرجل  هو  ع�سره  يف  ال�سالم  عليه  باأنه  قاطبًة 
عز وجل،  اهلل  عند  اأف�سلهم  امل�سلمني،  الأول يف 
وارف��ع��ه��م م��ق��ام��اً، واأع��ظ��م��ه��م ك��رام��ة، واأوله����م 

بالإمامة من غريه.
ق��ال ال���ب���الذري: )وك���ان رج���ال م��ن اأه���ل العراق 
احل�سني  اإىل  يختلفون  احل��ج��از  اأه����ل  ول����م��ان 
يجّلونه ويعظمونه، ويذكرون ف�سله، ويدعونه 
اإىل ان��ف�����س��ه��م، وي��ق��ول��ون: اإن����ا ل��ك ع�����س��د ويد، 
اأن  يف  ي�سكون  ل  وه��م  اإل��ي��ه،  الو�سيلة  ليتخذوا 

معاوية اإذا مات مل يعدل النا�س بح�سني اأحداً(.
وثانياً: من قربه من النبي، فهو بقية اأهل البيت 
الذين كان �سلى اهلل عليه واآل��ه و�سلم يخ�سهم 
ال�سحابة  بقايات  زال  ول  واأل��ط��اف��ه،  بعواطفه 

يذكرون مفردات ذلك ويحدثون به.
حتى اإن غري واحد من ال�سحابة اأنكروا على عبيد 
اهلل بن زياد ويزيد بن معاوية حينما اأخذا ينكتان 

ملّا  بالق�سيب  ال�سالم  الإم��ام احل�سني عليه  ثغر 
و�سع راأ�سه بني اأيديهما، وذكروا لهما اأن ر�سول 
اهلل �س كان يقبل ثغره، كاأن�س بن مالك، وزيد بن 

اأرقم، واأبو برزة ال�سلمي، ورا غريهم.
عليه  احل�سني  راأوا  اإذا  ال��ن��ا���س  ك��ان  وباجلملة: 
ال�سالم وذكروا ر�سول اهلل وتذكروا م�ساهده معه، 
وما كان يبديه نحوه من مظاهر احلب واحلنان 
من  م��زي��داً  يوجب  وذل��ك  والتبجيل،   والتكر

الن�سداد الديني والعاطفي نحوه عليه ال�سالم.
ودين  عقل  �سخ�سية من  م��وؤه��الت  وثالاً: من 
و�سلوك  وخلق  وعمل  وعلم  و�سجاعة  وا�ستقامة 
و�سخاء وح�سن معا�سرة وخمالطة مع النا�س... 
اإىل غري ذلك ا يفر�س حب اخلا�سة والعامة 
واأن�سدادهم  اإي���اه  واأح��رتام��ه��م  ال�سالم،  عليه  له 

نحوه.
اإىل معاوية  كتب  ملا  عليه  اهلل  اأن��ه �سلوات  حتى 
ينكر عليه جملة من موبقاته قيل ملعاوية: )اأكتب 
اإليه كتاباً تعيبه واأباه فيه( فقال: ما ع�سيت فيه 
اأن اأقول يف ابيه اإل اأن اأكذب، وملي العيب اأحداً 
اأق��ول يف ح�سني ول�ست  اأن  بالباطل، وم��ا ع�سيت 

اأراه للعيب مو�سوعا....(.

 االإمام احل�سني
ه� الرجل االأول يف امل�سلمني 

ومن اأجل ذلك كله حاز املقام الأول يف امل�سلمني، 
حي ياأتي عن �سب بن ربعي يف حدي له عن 
قتل الإم��ام احل�سني اأن��ه عليه ال�سالم خري اأهل 
الأر������س، وع���ن م��ع��اوي��ة اأن���ه عليه ال�����س��الم اأحب 

النا�س اإىل النا�س.
ويف ح���دي��� حم��م��د ب���ن احل��ن��ف��ي��ة م���ع الإم�����ام 

ت��دخ��ل م�سراً  اأن  اأخ����اف  ق����ال: )اإن  احل�����س��ني   
م��ن ه��ذه الم�����س��ار، وت��اأت��ي جماعة م��ن النا�س، 
فيختلفون بينهم، فمنهم طائفة معك، واخرى 
عليك، فيقتتلون فتكون لأول الأ�سنة، فاإذا خري 
اأ�سيعها دماً،  واأم���اً،  واأب���اً  ه��ذه الم��ة كلها، نف�ساً 

واأذّلها اأهاًل(.
وورد عن عبد اهلل بن عمرو بن العا�س اأن الإمام 
احل�سني عليه ال�سالم مّر على جماعة هو فيهم، 
فقال: )األ اأخربكم باأحب اأهل الأر���س اإىل اأهل 
ال�سماء؟( قالوا: بلى، قال: )هو هذا املا�سي، ما 

ولئن  �سفني،  ل��ي��ايل  منذ  كلمة  كلمني 
اأن تكون يل  اإيل من  اأح��ب  ير�سى عني 

حمر النعم(.

ويف حدي للفرزدق: )هذا احل�سني بن فاطمة 
امل�سطفى �سلى اهلل عليه  بنت حممد  ال��زه��راء 
واآل���ه و�سلم، ه��ذا واهلل خ��رية اهلل، واأف�����س��ل من 

م�سى على الر�س من خلق اهلل....(.
وعنه اأي�ساً اأنه قال لالإمام احل�سني عليه ال�سالم: 
)اأن��ت اأحب النا�س اإىل النا�س وال�سيوف مع بني 

اأمية، والق�ساء يف ال�سماء(.
ويف حدي لعبد اهلل بن مطيع مع الإمام احل�سني 
له  ق��ال  مكة  اإىل  طريقه  يف  وه��و  ال�سالم  عليه 
فيه: )فالزم احلرم، فاأنت �سيد العرب يف دهرك 

ة االأورا
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هذا....(.
وقال ابن الثري: )فقال النا�س ل�سنان بن اأن�س 
فاطمة  واأب���ن  علي  بن  احل�سني  قتلت  النخعي: 
بنت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم، قتلت 

اعظم النا�س خطراً.....(.
وقد قال من �سقي بحمل راأ�سه ال�سريف خماطباً 

اأ�سياده الظاملني: 
اأوقر ركابي ف�سةاأوذهبا      اإين قتلت ال�سيد املحّجب�������ا

قتلت خري النا�س اأّمًا واأبا     وخي��رهم اإذ ين�سب�ن ن�سب��ا

وق��د ج��اء يف كتاب عبد اهلل ب��ن جعفر ل��ه عليه 
بعد  )اأم���ا  امل�سري:  ع��ن  ال�سالم حم���اوًل �سرفه 
فاإين اأ�ساألك باهلل ملا ان�سرفت حني تقراأ كتابي 
هذا، فاإين م�سفق عليك من هذا الوجه اأن يكون 
هلكت  اإن  بيتك،  اأه��ل  وا�ستئ�سال  ه��الك��ك،  فيه 
ال��ي��وم طفئ ن��ور الأر�����س، ف��اإن��ك علم املهتدين، 

ورجاء املوؤمنني،   

فال تعجل..(.
وقال عبد اهلل بن مطيع: )اأذك��رك اهلل – يا بن 
ر�سول اهلل – وحرمة الإ�سالم  اأن تنتهك، ان�سدك 

اهلل يف حرمة قري�س، اأن�سدك اهلل يف حرمة العرب، 
فواهلل لئن طلبت ما يف اأيدي بني اأمية ليقتلنك، 

ولئن قتلوك ل يهابوا بعدك اأحداً اأبداً.....(.
وروى ابن �سعد م�سنداً قال: )مّر ح�سني بن علي 
اأنبطها، فنزل  قد  ببئره  وه��و  اأب��ن مطيع،  على 
ح�سني عن راحلته، فاحتمله ابن مطيع احتماًل 
واأمي  باأبي  ق��ال:  ثم  �سريره،  على  و�سعه  حتى 
اأم�سك علينا نف�سك، فو اهلل لئن قتلوك ليتخذنا 

هوؤلء القوم عبيداً(.
وع��ن��ه اأي�����س��اً اأن����ه ق���ال ل���الإم���ام احل�����س��ني عليه 
ال�سالم: )وواهلل لئن قتلت ل بقيت حرمة بعدك 

اإل ا�ستحلت(.
وبنظري ذلك �سرح الإمام احل�سني عليه ال�سالم 
احل���ال، فقد  ب��ه  ا�ستد  امل��ع��رك��ة حينما  نف�سه يف 
�ساح ب�سوت عال: )يا اأمة ال�سوء بئ�سما خلفتم 
حممداً يف عرتته، اأما اإنكم لن تقتلوا بعدي عبداً 
من عباد اهلل ال�ساحلني فتهابوا قتله، بل يهون 

عليكم عند قتلكم اإياي....(
وق��ال عليه ال�سالم اي�ساً: )اأم��ا واهلل ل تقتلون 
اأ�سخط عليكم  م��ن ع��ب��اد اهلل، اهلل  ب��ع��دي ع��ب��داً 

لقتله مني(.... اإىل غري ذلك.
ويوؤكد ما ذكرنا اأن عبد اهلل بن الزبري كان �سديد 

البغ�س لبني ها�سم والتحامل عليهم، حتى اإنه 
اأهل هذا  قال لإبن عبا�س: )اإين لأكتم بغ�سكم 
البيت منذ اربعني �سنة(. وقد ترك ال�سالة على 
النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم يف خطبته، فقيل 
ي�سرئبون  �سوء  اأه��ل  له  )اإن  ذل��ك، فقال:  له يف 

لذكره ويرفعون روؤو�سهم اإذا �سمعوا به(.
وكان ينال من اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم..

بالإمام  ب��ن عبا�س  اهلل  ُع����ّزّي عبد  مل��ا  اأن���ه  حتى 
قال  معّزيه  اأن�سرف  ثم  ال�سالم،  عليه  احل�سني 
ابن عبا�س: )اإنه ليعدل عندي م�سيبة احل�سني 

�سماتة ابن الزبري. اأترون م�سي ابن الزبري اإيّل 
يعّزيني؟ اإن ذلك منه اإل �سماتة(.

وم����ع ك���ل ذل����ك ك����ان ي���ع���رف ه���و وغ�����ريه اأن�����ه ل 
لنف�سه والإم���ام احل�سني  البيعة  ي�ستطيع طلب 
)�سلوات اهلل عليه( يف احلرم، حتى اأتهمه النا�س 
ال�سالم  عليه  احل�سني  الإم���ام  على  م�سورته  يف 

باخلروج اإىل العراق.
وق��ال الإم��ام عليه ال�سالم: )اإن هذا لي�س �سيء 
من الدنيا اأحب اإليه من اأن اأخ��رج من احلجاز، 
اأين  ف���وّد  ب���ي،  يعدلونه  ال��ن��ا���س ل  اأن  وق���د علم 

خرجت حتى يخلو له(.
ل���الإم���ام احل�سني  ق���ال  ال��زب��ري  اب���ن  اأن  ب��ل ورد 
عليه ال�سالم: )اأم��ا اإن��ك لو اأقمت باحلجاز، ثم 
اردت هذا الأمر ههنا ملا خالفنا عليك وبايعناك 
ون�سحنا ل��ك(، وق��ال ل��ه: )اأق���م يف ه��ذا امل�سجد 

اأجمع لك النا�س(.
كل ذلك ملا ذكرناه من اأن الإم��ام احل�سني عليه 
ول  امل�سلمني،  يف  الأول  الرجل  هو  ك��ان  ال�سالم 

يتقدم عليه غريه.
وبذلك كان الإق��دام على قتله وانتهاك حرمته 
هو اجلرمية الكربى التي قام بها الأمويون يف 
الواقعة، وامل�سيبة العظمى التي حّلت باملوؤمنني 

وامل�سلمني.
وقد زاد يف ب�ساعة هذه اجلرمية اأنه عليه ال�سالم 
ذبحاً  قتل  واإمن���ا  امل��ع��رك��ة،  يقتل مواجهة يف  مل 
اأن �سعف عن القتال، واأع��ي��اه نزف  ���س��رباً، بعد 

الدم، فبقي على وجه الر�س طوياًل.
جرائم  النكراء  اجلرمية  ه��ذه  اإىل  اأ�سيف  وق��د 

وانتهاكات زادت يف م�ساأوية الفاجعة.

من كتاب 
فاجعة الطف 

اأبعادها،ثمراتها ، ت�قيتها
ل�سماحة املرجع الديني اآية اهلل 

العظمى 
ال�سيد حممد �سعيد احلكيم )دام ظّله(
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• يعّدها ويحررها : �شباح الطالقاين

حتدَث ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�شة �شماحة 
ال�شيد احمد ال�شايف يف اخلطبة الثانية من �شالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة 
يتعلق  املوافق 9-3-2012م عّما  االآخ��ر 1433ه���  ربيع  املقد�شة يف 15  احل�شينية 
بثقافة املوظف وما يحيطه من مقررات وقوانني للنهو�س بواقعه اخلدمي �شمن 
املوؤ�ش�شات التي يعمل بها، واأ�شار اإن جميع الت�شريعات مهما تكن �شائبة و�شحيحة 
هذا املقدار لوحده ال يعطينا على االأر�س ما ميكن اأن ي�شتهدفه هذا امل�شّرع ما مل 

ّرع. تكن هناك قدرة واإرادة على تطبيق ما �شحُ
 واأ�شاف اإّن ثمة عامل م�شاعد دائمًا بل اأ�شا�شي يف بناء البلدان وهو عامل الوقت 
وهو من العوامل االأ�شا�شية التي يجب اأن حترتم واملوظف االآن يف العراق يحتاج اإىل 
اأن يقّد�س الوقت، ويحتاج اإىل ثقافة ت�شمى ثقافة الوقت، فالبلدان اهتمت وحاولت 
اأن حت�شر مواردها التي ميكن اأن تنه�س بها فوجدت اإن عامل الزمن هو عامل 

مهم.
 وتابع �شماحة ال�شيد ال�شايف مبينًا" اإن االأوقات املهدورة عندنا يف العراق كثرية 
جدًا وحالة ا�شتفادة املوظف من الوقت امل�شروب له يف الدوام حالة قليلة، فاملوظف 
يف وقت دوامه يجب اأن يعتقد اعتقادا حقيقيا اإن هذا الوقت البد اأن يكون وقتًا 
مقد�شًا الأنه من خالل هذا الوقت �شيبني البلد ويجب اأاّل يفرط يف اأية دقيقة واأاّل 
ي�شتقبل ال�شيف الذي لي�س له عالقة بعمله، واأاّل ي�شتغرق وقتًا يف املكاملات الهاتفية، 
واأاّل يحاول منع املحُراجع ، الأنه مل يتناول الفطور يف البيت واإا يتناوله يف موقع 

الوظيفة فهذه الت�شرفات خاطئة".
 ولفت �شماحته" اإن النا�س الذين �شبقونا مل ي�شبقونا بعقول تختلف عن عقولنا اأو 
وقت يختلف عن اأوقاتنا واإا �شبقونا با�شتغالل العقول نحو ال�شيء االأمثل، نحن 
عندما جنمع جند اإن كثريا من الوقت يحُهدر ، ويف احلقيقة يحُهدر معه مال وطاقات، 
فاإذا امليزانية تكون باأرقام كبرية فالبد اأن نحُحدد ميزانية للوقت، فاملطلوب من 
املوظف عندما ياأتي اإىل وظيفته اأن يعطي من وقته مبقدار ما يحدده معه عقد 
العمل يف الوظيفة،  فهذه ميزانية للوقت والعمل واالإنتاج.. اأّما اإذا كان املوظف غري 
مكرتث بهذه امل�شاألة واإذا كان عنده مواعيد خا�شة يوؤجلها اإىل فرتة الدوام واإذا 

واإذا.. ف�شيكون عندنا تفريط وهدر كبريللوقت".
 وطالب �شماحته اجلهات الرقابية اأن تراقب الهدر يف الوقت وقال" نحن عندنا 
  الدائرة  كّله يف خدمة  ي�شتخدم وقته  الوقت، فهل املوظف  ا�شتخفاف بق�شية 
حقيقة مع اعتزازنا باملوظفني اجليدين فاإن االأغلبية ال يحرتمون املراجعني وال 

الوقت وال يحرتمون املهنية التي يجب اأن يكونوا عليها".

رّح��َب ممثل املرجعية الدينية العليا يف النجف االأ�شرف، واإم��ام �شالة اجلمعة ملدينة 
كربالء املقد�شة بجميع الزعماء وروؤ�شاء الوفود العربية وجميع اأع�شائها، وذلك مبنا�شبة 

انعقاد القمة العربية يف العا�شمة العراقية بغداد.
وخاطب �شماحة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف خطبة �شالة اجلمعة )22 ربيع االآخرة 
الوفود  املقد�شة  العتبة احل�شينية  اأقيمت يف  والتي  اذار 2012م(  املوافق 16  1433ه���، 
امل�شاركة قائاًل" اإن العراق بلدكم، و�شعب العراق اأهلكم، واإن اجتماعكم يف العا�شمة 

احلبيبة بغداد مو�شع اعتزاز و�شرور لدينا".
ل جميع احلا�شرين اإىل االتفاق  وتاأّمل �شماحته من االأ�شقاء العرب يف لقاء القمة" تو�شّ
 على تبني النظرة املّتزنة واملو�شوعية واحلقة جتاه جميع ال�شعوب العربية من دون ا�شتثناء
يف �شعيها للح�شول على حقوقها ومطالبها يف حتقيق العدالة ال�شيا�شية واالجتماعية، 
وعدم التهمي�س واالإق�شاء الأي مكّون من مكونات هذه ال�شعوب، واعتماد التداول ال�شلمي 
لل�شلطة، واإعطاء احلرية للمواطن العربي يف اختياراته ملن يدير �شوؤون بلده، وتفعيل اإرادته 

يف هذه اخليارات".
وتابع �شماحة ال�شيخ الكربالئي" ناأمل من االأ�شقاء العرب دعم العملية الدميقراطية 
يف العراق املبنية على التداول ال�شلمي لل�شلطة ونيل جميع مكونات ال�شعب العراق- مع 
قطع النظر عن انتماءاتهم املذهبية والطائفية والعرقية – حلقوقهم، بعيدًا عن التفرقة 
والتمييز بني مكّون واآخر". مبينًا اأن" هذه النظرة هي بعينها ننظرها اإىل ال�شعوب جميعًا، 
واإن من حّق كّل �شعب اأن يطالب بتحقيق العدالة ال�شيا�شية واالجتماعية جلميع مكّوناته، 
واأن تتفهم جميع احلكومات العربية ومن دون ا�شتثناء لهذه املطالب، واأن هذا الدعم 
�شي�شاهم بال �شّك يف حتقيق دعائم اال�شتقرار واالأم��ن والتطور ل�شعب العراق، والذي 

�شينعك�س اإيجابًا على بقية ال�شعوب العربية".
وفيما يتعّلق باجلانب الرتبوي يف العراق، �شلَط ممثل املرجعية الدينية العليا ال�شوء على 
االآيات القراآنية التي اأكدت على اأن اجلانب الرتبوي يف �شياغة �شخ�شية الفرد ال يقل اأهمية 
واًل  نَي َر�شحُ ي االأحُم ي َبَعَث يف ذَو ال عن اجلانب التعليمي بل هو مقدم عليه، قال تعاىل: )هحُ
 الل ي �شَ ْن َقْبلحُ َلف وا م ْكَمَة َواإْن َكانحُ َتاَب َواحْل ْم اْلك هحُ َعلمحُ ْم َويحُ يه َزك ه َويحُ ْم اآَيات ْم َيْتلحُو َعَلْيه ْنهحُ م
دمت يف هذا املو�شع ومو�شعني  ( والحظ �شماحته" اإن التزكية وهي تهذيب النفو�س قحُ ني ب محُ
اآخرين يف القراآن الكرمي على التعليم، واأن الرتبية تبداأ من االأ�شرة – من االأبوين – فمن 
ال�شروري – كما اأّن هناك اهتماما من االأبوين بامل�شتوى التعليمي والدرا�شي الأبنائهم، 
ومتابعتهم لذلك و�شرفهم لالأموال على الدرو�س اخل�شو�شية – تهذيب اأخالق اأبنائهم، 

ومتابعة ومراقبة ت�شرفاتهم و�شريتهم، واأخالقهم، وتوجيههم..."

:ساال�سيد ال  :رال سيال  

حتدَث ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�شة �شماحة 

يدع� الإ�ساعة ثقافة 
احام ال�قت 

رّح��َب ممثل املرجعية الدينية العليا يف النجف االأ�شرف، واإم��ام �شالة اجلمعة ملدينة 

ناأمل من القادة العرب تبّني النظرة 
املّتزنة ا ال�سع�ب العربية

حتدَث ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�شة �شماحة 
ال�شيد احمد ال�شايف يف اخلطبة الثانية من �شالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة 

املقد�شة يف  احل�شينية 
بثقافة املوظف وما يحيطه من مقررات وقوانني للنهو�س بواقعه اخلدمي �شمن 
املوؤ�ش�شات التي يعمل بها، واأ�شار اإن جميع الت�شريعات مهما تكن �شائبة و�شحيحة 
هذا املقدار لوحده ال يعطينا على االأر�س ما ميكن اأن ي�شتهدفه هذا امل�شّرع ما مل 

ّرع. تكن هناك قدرة واإرادة على تطبيق ما �شحُ
 واأ�شاف اإّن ثمة عامل م�شاعد دائمًا بل اأ�شا�شي يف بناء البلدان وهو عامل الوقت 
وهو من العوامل االأ�شا�شية التي يجب اأن حترتم واملوظف االآن يف العراق يحتاج اإىل 
اأن يقّد�س الوقت، ويحتاج اإىل ثقافة ت�شمى ثقافة الوقت، فالبلدان اهتمت وحاولت 
اأن حت�شر مواردها التي ميكن اأن تنه�س بها فوجدت اإن عامل الزمن هو عامل 

مهم.
 وتابع �شماحة ال�شيد ال�شايف مبينًا

جدًا وحالة ا�شتفادة املوظف من الوقت امل�شروب له يف الدوام حالة قليلة، فاملوظف 
يف وقت دوامه يجب اأن يعتقد اعتقادا حقيقيا اإن هذا الوقت البد اأن يكون وقتًا 
جدًا وحالة ا�شتفادة املوظف من الوقت امل�شروب له يف الدوام حالة قليلة، فاملوظف 
يف وقت دوامه يجب اأن يعتقد اعتقادا حقيقيا اإن هذا الوقت البد اأن يكون وقتًا 
جدًا وحالة ا�شتفادة املوظف من الوقت امل�شروب له يف الدوام حالة قليلة، فاملوظف 

مقد�شًا الأنه من خالل هذا الوقت �شيبني البلد ويجب اأاّل يفرط يف اأية دقيقة واأاّل 
ي�شتقبل ال�شيف الذي لي�س له عالقة بعمله، واأاّل ي�شتغرق وقتًا يف املكاملات الهاتفية، 
واأاّل يحاول منع املحُراجع ، الأنه مل يتناول الفطور يف البيت واإا يتناوله يف موقع 

الوظيفة فهذه الت�شرفات خاطئة
 ولفت �شماحته

وقت يختلف عن اأوقاتنا واإا �شبقونا با�شتغالل العقول نحو ال�شيء االأمثل، نحن 
عندما جنمع جند اإن كثريا من الوقت يحُهدر ، ويف احلقيقة يحُهدر معه مال وطاقات، 
فاإذا امليزانية تكون باأرقام كبرية فالبد اأن نحُحدد ميزانية للوقت، فاملطلوب من 
املوظف عندما ياأتي اإىل وظيفته اأن يعطي من وقته مبقدار ما يحدده معه عقد 
العمل يف الوظيفة،  فهذه ميزانية للوقت والعمل واالإنتاج.. اأّما اإذا كان املوظف غري 
مكرتث بهذه امل�شاألة واإذا كان عنده مواعيد خا�شة يوؤجلها اإىل فرتة الدوام واإذا 

واإذا.. ف�شيكون عندنا تفريط وهدر كبريللوقت
 وطالب �شماحته اجلهات الرقابية اأن تراقب الهدر يف الوقت وقال

  الدائرة  كّله يف خدمة  ي�شتخدم وقته  الوقت، فهل املوظف  ا�شتخفاف بق�شية 
حقيقة مع اعتزازنا باملوظفني اجليدين فاإن االأغلبية ال يحرتمون املراجعني وال 

الوقت وال يحرتمون املهنية التي يجب اأن يكونوا عليها

حتدَث ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�شة �شماحة 

يدع� الإ�ساعة ثقافة 
احام ال�قت 

رّح��َب ممثل املرجعية الدينية العليا يف النجف االأ�شرف، واإم��ام �شالة اجلمعة ملدينة 
كربالء املقد�شة بجميع الزعماء وروؤ�شاء الوفود العربية وجميع اأع�شائها، وذلك مبنا�شبة 

انعقاد القمة العربية يف العا�شمة العراقية بغداد.
وخاطب �شماحة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف خطبة �شالة اجلمعة )

املوافق  1433ه���، 
امل�شاركة قائاًل

احلبيبة بغداد مو�شع اعتزاز و�شرور لدينا
وتاأّمل �شماحته من االأ�شقاء العرب يف لقاء القمة

 على تبني النظرة املّتزنة واملو�شوعية واحلقة جتاه جميع ال�شعوب العربية من دون ا�شتثناء
يف �شعيها للح�شول على حقوقها ومطالبها يف حتقيق العدالة ال�شيا�شية واالجتماعية، 
وعدم التهمي�س واالإق�شاء الأي مكّون من مكونات هذه ال�شعوب، واعتماد التداول ال�شلمي 
لل�شلطة، واإعطاء احلرية للمواطن العربي يف اختياراته ملن يدير �شوؤون بلده، وتفعيل اإرادته 

يف هذه اخليارات
وتابع �شماحة ال�شيخ الكربالئي

يف العراق املبنية على التداول ال�شلمي لل�شلطة ونيل جميع مكونات ال�شعب العراق- مع 
قطع النظر عن انتماءاتهم املذهبية والطائفية والعرقية 

والتمييز بني مكّون واآخر
واإن من حّق كّل �شعب اأن يطالب بتحقيق العدالة ال�شيا�شية واالجتماعية جلميع مكّوناته، 
واأن تتفهم جميع احلكومات العربية ومن دون ا�شتثناء لهذه املطالب، واأن هذا الدعم 
�شي�شاهم بال �شّك يف حتقيق دعائم اال�شتقرار واالأم��ن والتطور ل�شعب العراق، والذي 

�شينعك�س اإيجابًا على بقية ال�شعوب العربية
وفيما يتعّلق باجلانب الرتبوي يف العراق، �شلَط ممثل املرجعية الدينية العليا ال�شوء على 
االآيات القراآنية التي اأكدت على اأن اجلانب الرتبوي يف �شياغة �شخ�شية الفرد ال يقل اأهمية 
واًل  نَي َر�شحُ ي االأحُم ي َبَعَث يف ذَو ال عن اجلانب التعليمي بل هو مقدم عليه، قال تعاىل: )هحُ
االآيات القراآنية التي اأكدت على اأن اجلانب الرتبوي يف �شياغة �شخ�شية الفرد ال يقل اأهمية 
واًل  نَي َر�شحُ ي االأحُم ي َبَعَث يف ذَو ال عن اجلانب التعليمي بل هو مقدم عليه، قال تعاىل: )هحُ
االآيات القراآنية التي اأكدت على اأن اجلانب الرتبوي يف �شياغة �شخ�شية الفرد ال يقل اأهمية 

 الل ي �شَ ْن َقْبلحُ َلف وا م ْكَمَة َواإْن َكانحُ َتاَب َواحْل ْم اْلك هحُ َعلمحُ ْم َويحُ يه َزك ه َويحُ ْم اآَيات ْم َيْتلحُو َعَلْيه ْنهحُ م
واًل  نَي َر�شحُ ي االأحُم ي َبَعَث يف ذَو ال عن اجلانب التعليمي بل هو مقدم عليه، قال تعاىل: )هحُ
 الل ي �شَ ْن َقْبلحُ َلف وا م ْكَمَة َواإْن َكانحُ َتاَب َواحْل ْم اْلك هحُ َعلمحُ ْم َويحُ يه َزك ه َويحُ ْم اآَيات ْم َيْتلحُو َعَلْيه ْنهحُ م
واًل  نَي َر�شحُ ي االأحُم ي َبَعَث يف ذَو ال عن اجلانب التعليمي بل هو مقدم عليه، قال تعاىل: )هحُ

( والحظ �شماحته ني ب محُ
 الل ي �شَ ْن َقْبلحُ َلف وا م ْكَمَة َواإْن َكانحُ َتاَب َواحْل ْم اْلك هحُ َعلمحُ ْم َويحُ يه َزك ه َويحُ ْم اآَيات ْم َيْتلحُو َعَلْيه ْنهحُ م

( والحظ �شماحته ني ب محُ
 الل ي �شَ ْن َقْبلحُ َلف وا م ْكَمَة َواإْن َكانحُ َتاَب َواحْل ْم اْلك هحُ َعلمحُ ْم َويحُ يه َزك ه َويحُ ْم اآَيات ْم َيْتلحُو َعَلْيه ْنهحُ م

اآخرين يف القراآن الكرمي على التعليم، واأن الرتبية تبداأ من االأ�شرة 
ال�شروري 

ومتابعتهم لذلك و�شرفهم لالأموال على الدرو�س اخل�شو�شية 
ومتابعة ومراقبة ت�شرفاتهم و�شريتهم، واأخالقهم، وتوجيههم...

رّح��َب ممثل املرجعية الدينية العليا يف النجف االأ�شرف، واإم��ام �شالة اجلمعة ملدينة 

ناأمل من القادة العرب تبّني النظرة 
املّتزنة ا ال�سع�ب العربية

َسن� َي اأَح ي هتال ب م ه ل َوَجاد سَنة����� َ احل َظ�����ة ع �َ َوامل َمة ك  احل َك ب َرب يل َسب� َاإ ع اد

خطبة امعة   22 ربيع االآخر1433ه�  املوافق 16-3-2012مخطبة امعة   15ربيع االآخر1433ه�  املوافق 9-3-2012م

12 جمادىاالآخرة  1433ه�



املقد�شة  كربالء  العليا وخطيب اجلمعة يف  الدينية  املرجعية  اأّك��د ممثل 
�شماحة ال�شيد احمد ال�شايف يف اخلطبة الثانية من �شالة اجلمعة التي 
اأقيمت يف العتبة احل�شينية املقد�شة يف 7 جمادى االوىل 1433ه� املوافق 
30-3-2012م، اأننا بحاجة اإىل قفزات يف م�شتوى تفكري القادة ال�شيا�شيني، 
تن�شب على طريقة التفكري يف تخفيف معاناة هذا ال�شعب". مبينًا" على 
�شبيل املثال نحن نتطلع االآن اإىل اأن ن�شمع من خبري اقت�شادي اأفكارا عن 
اأو  بناء هذا البلد مع غ�س النظر عن هويته م�شلم اأم غري م�شلم كردي 
عربي �شيعي اأو �شني.. املهم انه خبري اقت�شادي يفكر بطريقة يريد اأن يرفع 
م�شتوى البلد، وهذا اخلبري عندما يفكر يوجد من ي�شمع له ومن ي�شجعه اإذا 

كانت النية فعال لغر�س التطوير والبناء". 
تفكرينا..ال�شراعات  وط��رق  مديات  يف  نقفز  اأن  اإىل  نحتاج  واأّكد" اإننا 
والتجربة التي مرت بالعراق - قطعًا - هي جتربة مريرة ولكن ميكن للقادة 
وال�شا�شة اأن يجعلوها جتربة ي�شتفيدون منها يف بناء البلد، فالعراق من 
البلدان الغنية ولكن ترى كمّا هائال من ال�شعب العراقي يعي�س الفقر.. فهو 
مل ي�شتفد من ثروات البلد ومل يتنعم بها وال يوجد عنده اأمل على اأن ميكن 
انه �شيتنعم بها.. نحن بحاجة اإىل اإرجاع االأمل اإىل النا�س من خالل اأفكار 

�شحيحة وتطويرّية واأفكار تريد اأن تنه�س بالبلد". 
وقال �شماحته" اإن التطور ال ميكن اأن يكون بني ليلة و�شحاها ولكن ميكن 
نهو�س  البد من  تدريجي..  ب�شكل  االأفكار  بع�س  ت�شحيح  تبداأ عملية  اأن 
االإخوة ال�شا�شة على الرغم من اختالف وجهات النظر اإىل ت�شحيح م�شار 
ا�شتمالة هذه  القانون خاطئ وحماولة  هو خاطئ.. فمثال االلتفاف على 
اجلهة اأو تلك �شواء كانت اإرهابية اأو غري ذلك نهج خاطئ اأي�شا.. واال�شغاء 
ل�شوت من خارج البلد هذا كّله خاطئ والدليل ما نحن فيه االآن من خالف 

و�شراع". 
ولفت اإىل" اإن هذه الفر�س املتوّفرة البد اأن ن�شتغلها حتى ن�شحح م�شرية 
البلد.. فاخلطاب املت�شّنج والت�شعيدي والطائفي مرفو�س وخطاب العنف 
مرفو�س، واإا االإطاللة على العراق والبحث عن منافذ االأمل عند النا�س 
وعند ال�شا�شة، هذا �شيعزز ب�شكل واقعي بزيارة امل�شوؤولني اإىل مناطق العراق 
عمومًا مع تنوع امل�شوؤولني واإعطاء جرعات من االأمل على �شرط ان تتحقق 

على اأر�س الواقع ولي�س وعودًا كالمّية فقط".

ا�شتنكر ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�شة �شماحة 
ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف اخلطبة الثانية من �شالة اجلمعة التي اأقيمت 
يف العتبة احل�شينية املقد�شة يف 29ربيع االآخر 1433ه� املوافق 2012323م 
تفجريات الثالثاء يف 20-3 والتي ذهب �شحيتها 52 �شهيدًا واأكرث من 250 جريح 
والتي طالت 14 مدينة عراقية، و�شبقتها تفجريات اخلمي�س يف 2012223 والتي 

ذهب �شحيتها 38 �شهيدا و 250 جريح.
وقال �شماحته" اإن تلك الع�شابات االإجرامية بداأت تنتهج اأ�شلوبا جديدًا يف االأعمال 
االإرهابية، فيما يظهر للمتتبع الأحداث العراق، اإن ال�شعب يف واد وال�شا�شة يف واد 
اآخر، فحينما ن�شتعر�س �شفحات االإع��الم جند – من جهة – م�شاهد ماأ�شاوية 
وق�ش�س دامية لل�شحايا يتفّطر لها القلب من قبيل اأطفال فقدوا اأرجلهم وبع�شهم 
فقد عينيه اأو فقد يديه.. امراأة فقدت يدها التي كانت حتمل طفلها عليها وفقدت 
واأوالدا  اأطفاال  التفجريات وتركا  واأم من عائلة واحدة ذهبا �شحية  اأب  طفلها.. 

ي�شارعون هذه الظروف القا�شية". 
واأو�شح �شماحته" على نف�س ال�شفحات جتد ترا�شقًا اإعالميا وتبادال لالتهامات بني 
ال�شا�شة، واأزمة تعقبها اأزمة بعد اأن كان املتوقع حّل االأزمة ال�شابقة فاإذا بنا ندخل 
يف اأزمة جديدة وهكذا".وعقب على ذلك بالقول" اإن لغة اخلطاب اأ�شبحت واأم�شت 

واأ�شحت لغة ت�شنجية وا�شتفزازية وت�شعيدية بدال من لغة التهد ئة والتفاهم". 
واأّك��د �شماحته اإنه" ال كالم لنا مع االإرهابيني الن هوؤالء ال دين لهم ) فهم �شم 
بكم عمي فهم ال يعقلون( وال �شمائر لهم وال اأخالق لهم.. بل نتكلم مع ال�شا�شة 
الذين يفرت�س فيهم اأن يتح�ش�شوا اآالم النا�س ومعاناتهم وت�شحياتهم ويبذلوا الغايل 
والنفي�س يف �شبيل خال�شهم من هذه املعاناة، وقد طرح �شماحته،  الت�شاوؤالت التالية: 
هذا  الإيقاف  االأوان  اآن  اأما   ال�شحايا وقوافل  الدماء  من  ال�شيل  هذا  يكفي  اأما 
التناحر والت�شارع وال�شكوك و�شوء الظن اإىل متى ت�شتمر رحلة القتل وا�شطباغ 
�شوارع العراق بالدماء وات�شاحها بال�شواد يف كل يوم ويف كل اأ�شبوع اإىل متى يبقى 

شعب العراق يدفع ال�شريبة الباه�شة الثمن�
وطالب �شماحته ال�شا�شة بال�شعور بامل�شوؤولية قائال" لي�س لنا اإال طريق احلوار البّناء 
والهاد والرجوع اإىل الد�شتور مع النية امل�شبقة واالإرادة اجلادة للو�شول اإىل حلول، 

واعتماد اللغة الهادئة يف اخلطاب بدل اخلطاب اال�شتفزازي والت�شّنجي".

:ساال�سيد ال   :رال سيال  

املقد�شة  كربالء  العليا وخطيب اجلمعة يف  الدينية  املرجعية  اأّك��د ممثل 

نحن بحاجة اإ قفزات يف م�ست�ى 
تفكري القادة ال�سيا�سيني

ا�شتنكر ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�شة �شماحة 

ال�سعب يف واد  ، وال�سا�سة 
  اآخر يف واد

املقد�شة  كربالء  العليا وخطيب اجلمعة يف  الدينية  املرجعية  اأّك��د ممثل 
�شماحة ال�شيد احمد ال�شايف يف اخلطبة الثانية من �شالة اجلمعة التي 

اأقيمت يف العتبة احل�شينية املقد�شة يف 
-3-30

تن�شب على طريقة التفكري يف تخفيف معاناة هذا ال�شعب
�شبيل املثال نحن نتطلع االآن اإىل اأن ن�شمع من خبري اقت�شادي اأفكارا عن 
اأو  بناء هذا البلد مع غ�س النظر عن هويته م�شلم اأم غري م�شلم كردي 
عربي �شيعي اأو �شني.. املهم انه خبري اقت�شادي يفكر بطريقة يريد اأن يرفع 
م�شتوى البلد، وهذا اخلبري عندما يفكر يوجد من ي�شمع له ومن ي�شجعه اإذا 

كانت النية فعال لغر�س التطوير والبناء
واأّكد" 

والتجربة التي مرت بالعراق - قطعًا - هي جتربة مريرة ولكن ميكن للقادة 
واأّكد

والتجربة التي مرت بالعراق - قطعًا - هي جتربة مريرة ولكن ميكن للقادة 
واأّكد

وال�شا�شة اأن يجعلوها جتربة ي�شتفيدون منها يف بناء البلد، فالعراق من 
البلدان الغنية ولكن ترى كمّا هائال من ال�شعب العراقي يعي�س الفقر.. فهو 
وال�شا�شة اأن يجعلوها جتربة ي�شتفيدون منها يف بناء البلد، فالعراق من 
البلدان الغنية ولكن ترى كمّا هائال من ال�شعب العراقي يعي�س الفقر.. فهو 
وال�شا�شة اأن يجعلوها جتربة ي�شتفيدون منها يف بناء البلد، فالعراق من 

مل ي�شتفد من ثروات البلد ومل يتنعم بها وال يوجد عنده اأمل على اأن ميكن 
انه �شيتنعم بها.. نحن بحاجة اإىل اإرجاع االأمل اإىل النا�س من خالل اأفكار 

�شحيحة وتطويرّية واأفكار تريد اأن تنه�س بالبلد
وقال �شماحته

نهو�س  البد من  تدريجي..  ب�شكل  االأفكار  بع�س  ت�شحيح  تبداأ عملية  اأن 
االإخوة ال�شا�شة على الرغم من اختالف وجهات النظر اإىل ت�شحيح م�شار 
ا�شتمالة هذه  القانون خاطئ وحماولة  هو خاطئ.. فمثال االلتفاف على 
اجلهة اأو تلك �شواء كانت اإرهابية اأو غري ذلك نهج خاطئ اأي�شا.. واال�شغاء 
ل�شوت من خارج البلد هذا كّله خاطئ والدليل ما نحن فيه االآن من خالف 
اجلهة اأو تلك �شواء كانت اإرهابية اأو غري ذلك نهج خاطئ اأي�شا.. واال�شغاء 
ل�شوت من خارج البلد هذا كّله خاطئ والدليل ما نحن فيه االآن من خالف 
اجلهة اأو تلك �شواء كانت اإرهابية اأو غري ذلك نهج خاطئ اأي�شا.. واال�شغاء 

و�شراع
ولفت اإىل

البلد.. فاخلطاب املت�شّنج والت�شعيدي والطائفي مرفو�س وخطاب العنف 
مرفو�س، واإا االإطاللة على العراق والبحث عن منافذ االأمل عند النا�س 
وعند ال�شا�شة، هذا �شيعزز ب�شكل واقعي بزيارة امل�شوؤولني اإىل مناطق العراق 
عمومًا مع تنوع امل�شوؤولني واإعطاء جرعات من االأمل على �شرط ان تتحقق 
وعند ال�شا�شة، هذا �شيعزز ب�شكل واقعي بزيارة امل�شوؤولني اإىل مناطق العراق 
عمومًا مع تنوع امل�شوؤولني واإعطاء جرعات من االأمل على �شرط ان تتحقق 
وعند ال�شا�شة، هذا �شيعزز ب�شكل واقعي بزيارة امل�شوؤولني اإىل مناطق العراق 

على اأر�س الواقع ولي�س وعودًا كالمّية فقط
عمومًا مع تنوع امل�شوؤولني واإعطاء جرعات من االأمل على �شرط ان تتحقق 

على اأر�س الواقع ولي�س وعودًا كالمّية فقط
عمومًا مع تنوع امل�شوؤولني واإعطاء جرعات من االأمل على �شرط ان تتحقق 

املقد�شة  كربالء  العليا وخطيب اجلمعة يف  الدينية  املرجعية  اأّك��د ممثل 

نحن بحاجة اإ قفزات يف م�ست�ى 
تفكري القادة ال�سيا�سيني

ا�شتنكر ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�شة �شماحة 
ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي يف اخلطبة الثانية من �شالة اجلمعة التي اأقيمت 

يف العتبة احل�شينية املقد�شة يف 
تفجريات الثالثاء يف 

والتي طالت 
ذهب �شحيتها 

وقال �شماحته
االإرهابية، فيما يظهر للمتتبع الأحداث العراق، اإن ال�شعب يف واد وال�شا�شة يف واد 

اآخر، فحينما ن�شتعر�س �شفحات االإع��الم جند 
وق�ش�س دامية لل�شحايا يتفّطر لها القلب من قبيل اأطفال فقدوا اأرجلهم وبع�شهم 

اآخر، فحينما ن�شتعر�س �شفحات االإع��الم جند 
وق�ش�س دامية لل�شحايا يتفّطر لها القلب من قبيل اأطفال فقدوا اأرجلهم وبع�شهم 

اآخر، فحينما ن�شتعر�س �شفحات االإع��الم جند 

فقد عينيه اأو فقد يديه.. امراأة فقدت يدها التي كانت حتمل طفلها عليها وفقدت 
واأوالدا  اأطفاال  التفجريات وتركا  واأم من عائلة واحدة ذهبا �شحية  اأب  طفلها.. 

ي�شارعون هذه الظروف القا�شية
واأو�شح �شماحته

ال�شا�شة، واأزمة تعقبها اأزمة بعد اأن كان املتوقع حّل االأزمة ال�شابقة فاإذا بنا ندخل 
يف اأزمة جديدة وهكذا

واأ�شحت لغة ت�شنجية وا�شتفزازية وت�شعيدية بدال من لغة التهد ئة والتفاهم
واأّك��د �شماحته اإنه

بكم عمي فهم ال يعقلون( وال �شمائر لهم وال اأخالق لهم.. بل نتكلم مع ال�شا�شة 
الذين يفرت�س فيهم اأن يتح�ش�شوا اآالم النا�س ومعاناتهم وت�شحياتهم ويبذلوا الغايل 
والنفي�س يف �شبيل خال�شهم من هذه املعاناة، وقد طرح �شماحته،  الت�شاوؤالت التالية: 
هذا  الإيقاف  االأوان  اآن  اأما   ال�شحايا وقوافل  الدماء  من  ال�شيل  هذا  يكفي  اأما 
التناحر والت�شارع وال�شكوك و�شوء الظن اإىل متى ت�شتمر رحلة القتل وا�شطباغ 
�شوارع العراق بالدماء وات�شاحها بال�شواد يف كل يوم ويف كل اأ�شبوع اإىل متى يبقى 

شعب العراق يدفع ال�شريبة الباه�شة الثمن�
وطالب �شماحته ال�شا�شة بال�شعور بامل�شوؤولية قائال

والهاد والرجوع اإىل الد�شتور مع النية امل�شبقة واالإرادة اجلادة للو�شول اإىل حلول، 
واعتماد اللغة الهادئة يف اخلطاب بدل اخلطاب اال�شتفزازي والت�شّنجي

ا�شتنكر ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�شة �شماحة 

ال�سعب يف واد  ، وال�سا�سة 
  اآخر يف واد

َسن� َي اأَح ي هتال ب م ه ل َوَجاد سَنة����� َ احل َظ�����ة ع �َ َوامل َمة ك  احل َك ب َرب يل َسب� َاإ ع اد
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البعد العالمي
من  عامليتها  ع��ن  االإ���ش��الم  ر�شالة  ع��ربت  ق��د  و 
تعاىل  اهلل  ي��ق��ول  حيث  ال�شريفة  االآي���ات  خ��الل 
َمًة  َرح اإاَلّ  ��ل��َن��اَك  ���سَ اأَر َوَم���ا    كتابه  حمكم  يف 
��ل��َع��امَل��نَي)االأن���ب���ي���اء107(، ف��اال���ش��الم ج��اء مثبتا  ّل
والذي  ال�شابقة  ال�شماوية  الر�شاالت  يف  للثوابت 
النبي  ال��ت��وح��ي��دي ح��ي��ث دع���ا  ال��ب��ع��د  ي��ك��م��ن يف 
االكرم – �شلى اهلل عليه واآله و�شلم- اإىل توحيد 
وابراهيم  ن��وح  م��ن  ك��ال  دع��ا  كما  ع��زوج��ل  اهلل 
قافلة  وباقي    - ال�شالم  وعي�شى- عليهم  ومو�شى 
 الب�شري التاريخ  م��دى  على  والر�شالة  النبوة 
 َرب   ّ هلل ي  ات َومَمَ َياَي  َوحَم ي  ك س� َون ي  اَلت �سَ  ناإ  ل ق

 ه م �َق  حًا اإ�نا نَسل� اأَر َلَقد )162االنعام(يَعامَل ال
 يناإ   ريَ لهاإ ن م م ما َلك َ وا اهلل د ب اع م �َفقاَل يا َق
)االأعراف )59 َو  َعظيم م �َعذاَب َي م ك َعَلي اأَخا
َ ما  وا اهلل د ب اع م �دًا قاَل يا َق� ه م اأَخاه عاد  اإ
�َن  )االأعراف)65 َو  ق اأَ َفال َتت   ريَ لهاإ ن م م َلك
 َ وا اهلل د ب اع م �ًا قاَل يا َق ساحل� م َد اأَخاه� َثم  اإ
 م ك َرب  ن م  َنة َبي  م ك جاَءت  َقد    ريَ  لهاإ  ن م  م َلك ما 
  اهلل س�يف  اأَر ل كوها َتاأ اآَيًة َفَذر م َلك  اهلل ناَقة  هذ
)االأعراف  اأَليم َعذاب م َذك خَفَياأ ء� س� ها ب� س� ََ َو ال
 م �َق يا  قاَل  بًا  َعي س�  م اأَخاه َيَن  َمد   اإ َو   )73  

 م ك جاَءت  َقد    ري��َ  ل��هاإ  ن م  م َلك ما   َ اهلل وا  د ب اع
�ا  َخ�س يزاَن َو ال َتب َل َو امل َكي ا ال� ف َفاأَو م ك َرب ن م َنة َبي
َد  َبع  س���� ر أَ اال  يف وا  د س� ف ت ال  َو   م ياَءه اأَ�س ا�َس  الن

ننَي)االعراف  م ؤ� م م ت ن ك ناإ م َلك  َخري م كها ذل الح س�اإ
وا  د ب اع م �دًا قاَل يا َق� ه م اأَخاه عاد  َو اإ )85

  وَن  َ ف م  الاإ  م تاأَن  ناإ    ريَ  لهاإ  ن م  م َلك ما   َ اهلل
يا  قاَل  ًا  ساحل�  م خاه اأَ �َد  َثم    اإ َو   )50    )ه��ود 

 م َساأَك�اأَن  �َ ه   ريَ لهاإ  ن م م َلك َ ما  وا اهلل د ب اع م �َق
�ا  ب� ت م ث و ر ف َتغ فيها َفا�س م َمَرك َتع َو ا�س س�أَر َن اال م
  َو اإ )ه����������ود61 ( يب  ي َقريب َرب ناإ ه َلياإ
ما   َ اهلل وا  د ب اع  م �َق يا  قاَل  بًا  َعي س�  م اأَخاه َيَن  َمد
يزاَن  امل َو  ياَل  ك امل �ا  س� ق َتن ال  َو     ريَ  لهاإ  ن م  م َلك
 م �َي َعذاَب   م ك َعَلي  اأَخا  يناإ َو    َخري ب  م�� اأَراك  يناإ
لفظ  ا�شتخدامه  وك��ذل��ك   )  84ه������ود(   ��ي�� حم
النا�س يف خطاباته لبيان اأن هذه الر�شالة للنا�س 
جميعا ال للعرب اأو الفر�س او اي قوم واأن التفا�شل 

أبعاد الرسالة 

• الباحث ال�شيد عبد اللطيف املغربي

 الب�سرية جمعاء يدفع بنا بلحا عن اال�سالم بك�نه ر�سالة �سماوية ا اإن احلدي  
منطقي ا الق�ل اأن اهمية الر�سالة التي تّدعي اال�سال او التغيري �س�اء على ال�سعيد االجتماعي 
                                    تكمن من خالل ر�سد اأمرين اثنني  �ب�ي اأو احل�ساري و ال�سمال�سيا�سي ، ال ،

 االول االأبعاد التي تنط�ي عليها ومدى عقالنية وعقالية تلك االبعاد وواقعيتها.                                                                           
 الثاين مدى تنا�سب و�سنخية تلك االبعاد مع  حاملها والداعي اليها.                   

فالر�سالة اال�سالمية هي الر�سالة التي ارت�ساها اهلل لعباد اأجمعني،حي  �سملت جميع الكلمات 
ال�ج�دية ،وا�ست�عبت كل االت احلياة،واآفاق االخرة.

ومت�افقة  منا�سبة  اأبعادها  تك�ن  ان  والبد  كانت  ال�سامية   واالهدا ا�س��سيات   لهذ ونظرا 
مع هذ ا�س��سيات التي ميزتها عن كل الر�ساالت ال�سماوية ال�سابقة، واالطروحات ال��سعية 
القدة واديدة، فامتازت الر�سالة باأبعادها وكمال حاملها الر�س�ل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم 

حي كانت ال�سنخية بني الر�سالة الكاملة واالن�سان الكامل. 

االسالمية
اجلزء الأول
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يكون باالنتماء اىل هذه الر�شالة والعمل ال�شالح، 
 ا�س الن َها  اأَي يا    احلكيم  كتابه  يف  عزوجل  قال 
 م كل َقب  ن م الذيَن  َو   م َخَلَقك ال��ذي   م ك َرب وا  د ب اع
ل�ا  ك  ا�س الن َها  اأَي يا   )21  البقرة(  َن� ق َتت  م كَلَعل
 ات� ط خ �ا  ع ب َتت ال  َو  بًا  َطي َحالاًل   س��� أَر اال  يف ا   مم
يا   ) البقرة   168( بني م  و َعد  م َلك  هناإ  طاني ال�س
 س� َنف  ن م  م َخَلَقك الذي   م ك َرب �ا  ق ات  ا�س الن َها  اأَي
ما رجااًل َكثريًا  ه ن م َجها َو َب ها َزو ن م ََو َخَل َدة واح
أَرحاَم  َو اال ه َن ب�لَذي َت�ساال َ ا اهلل� ق ساًء َو ات�َو ن
م َرقيبًا )الن�شاء )1   اإنا اأَنَزلنا  ك كاَن َعَلي َ اهلل ناإ
اأَراَك  ا    ا�س الن  َ َبني َم  ك َتحل   َ احل ب تاَب  كال َك  َلياإ
 )105 الن�شاء(  ننَي َخ�سيمًا خال ل ن َو ال َتك  اهلل
م َو اأَنَزلنا  ك َرب ن م هان ر ب م جاَءك َقد ا�س َها الن يا اأَي

بينًا )الن�شاء174( اعرتافه بالديانات  رًا م�ن م ك َلياإ
الكنائ�س  على  احلفاظ  ذالك يف  ويتمثل  ال�شابقة 
الديانات  بقاء  ذال��ك  على  دليل  وخ��ري  وغريها، 
التي  ال��ب��ل��دان  احل��ا���ش��ريف  وقتنا  اىل  ال�شماوية 

حكمها اال�شالم.
االنتماء  ولي�س  ال�شاحلة  ب��االع��م��ال  التفا�شل 
الكرميةان  االي��ة  ن�شت  اللغوي،فقد  او  العرقي 

مالك التفا�شل هو التقوى قال -عّزوجّل-: 
َو  اأنثى   َو   َذَك��ر  ن م  م ناك َخَلق اإن��ا   ا�س الن َها  اأَي يا 
 م َرَمك اأَك  ناإ �ا  َتعاَرفل َل  َقبا َو  �بًا  ع س�  م ناكَجَعل
)االية     َخبري  َعليم  َ اهلل  ناإ  م قاك اأَت   اهلل َد  ن ع

13احلجرات(.

البعد اإلنساني 
فاالإن�شان هو حمل خطاب وحي ال�شماء ، والو�شول 
به اىل الكمال احلقيقي هو  مدار اهتمام املر�شلني 
التي حملها  االأمانة   �شاأن  القراآن  م  واالأنبياء عظ

االن�شان واأو�شح اأهميتها حيث قال عز وجل: 
 س��� َواالأر  َماَوات ال�س َعَلى  االأَماَنَة  َنا  َعَر�س اإنا   
َوَحَمَلَها  َها  ن م َن  َفق َواأَ�س لَنَها  م َيح  اأَن  َ َفاأََبني  َبال  َوا
)72  شورة االأحزاب� ( اًل� مًا َجه�َكاَن َظل هناالإن�سان اإ

كرم اهلل النوع الب�شري وميزه على �شائر خملوقاته 
 ر َبحَوال ّرَب ال يف م َناهي اآَدَم َوَحَمل َنا َبن م  َوَلَقد َكَرّ
 ن َّ ّمم ريَعَلى َكث م َناهل َبات َوَف�سَّ ّي َن الَطّ ّم م َناه َوَرَزق
البعد  فمراعاة   )70االإ����ش���راء( ياًل   س� َتف َنا  َخَلق
 ، االأبعاد  كل  على   يتقدم  �شريعتنا  يف  االإن�شاين 
كرامة  يحفظ  م��ا  ك��ل  اإىل  ال�شريعة  دع��ت  حتى 
االإن�شان – حيا وميتا – ، ومنعت كل ماي�شتنق�س 
َظَهَر  َما  �َس  َفَ�اح ال �ا  َرب َتق َواَل   منهاوقال تعاىل
  اهلل َم  َحر التي  �َس  ف الن ل�ا  ت َتق َواَل  َبَطَن  َوَما  َها  ن م
ل�َن )االأنعام  ق َتع م كَلَعل ه ب م اك َو�س م كَذل  َ احل ب الاإ
االن�شان  تكرمي  االك��رم  النبي  ج�شد  لقد  و   )151

ب�شكل عملي يف كل م�شرية حياته يروى انه )�شلي 
اهلل عليه واله و�شلم(اأنه قام جلنازة مرت اأمامه 
، فقيل له : اإنه غري م�شلم ، فقال �شلي اهلل عليه 
واله : ) اأو لي�س اإن�سانا (. البخاري باب اجلنائز.

و قال اأمري املوؤمنني علي –عليه ال�شالم – :النا�س 
اأح��د اأخ��وي��ن : اأ ل��ك يف ال��دي��ن اأون��ظ��ري ل��ك يف 

اخللق.
وال��ر���ش��ال��ة اال���ش��الم��ي��ةه��دف��ه��ا حت��ق��ي��ق وح���دة 

د الثقافات،  اإن�شانية ذات قبلة واحدة، توؤمن بتعد
بتقدير  اإميانًا  واالأع��راق،  واالأجنا�س،  والعادات، 
حماربة  على  اإي��ج��اب��ًا  اأث��ر  مم��ا  العليم،  احلكيم 
والقبيلة،  واجلن�س،  باللون،  والتفا�شل  ال�شخرية 
وكافة األوان الهدم للبناء الوحدوي يااأيها الذين 
اآمن�ا ال ي�سخر ق�م من ق�م ع�سى اأن يك�ن�ا خريا 
منهم وال ن�ساء من ن�ساء ع�سى اأن يكن خريا منهن 
ب�س  باالألقاب  تنابزوا  وال  اأنف�سكم  تلمزوا  وال 
اال�سم الف�س�ق بعد االإان ومن  يتب فاأولك 
�ا  ب َتن اج �ا  اآَمن الذيَن  َها  اأَي يا   •  الظامل�ن هم 
�ا  س� س� ََ َو ال م ثاإ  ن َس الظ� َبع ناإ  ن َن الظ َكثريًا م
َل  كَياأ  ن اأَ  م ك اأََحد  ب ح اأَ ي �سًا  َبع  م ك س� َبع  َتب َيغ َو ال 
 َ اهلل  ناإ  َ اهلل �ا  ق ات َو   � م ت ه َفَكر تًا  َمي  اأَخيه َم  حَل
 م ناك َخَلق اإنا   ا�س الن َها  اأَي يا     •   َرحيم  اب �َت
َل  َقبا َو  �بًا  ع س�  م ناكَجَعل َو  ��ث��ى   ن اأ َو   َذَك���ر  ن�� م
 َ اهلل  ناإ  م قاك اأَت   اهلل َد  ن ع  م َرَمك اأَك  ناإ �ا  َتعاَرفل
الر�شول  ق��ال  و    )13-11  احلجرات( َخبري  َعليم
فرق  )ال  و�شلم(:  واآله  عليه  اهلل  )�شلى  االعظم 
بتق�ى  اإال  واأبي�س  واأحمر  واأعجمي  عربي  بني 

اهلل �سبحانه(.
 وي��ت��ج��ّل��ى ه���ذا ال��ب��ع��د يف ع���دة ��االت 
 زء القادم من البحسنتعّر�س لها يف ا�

اإن �ساء اهلل.

 لقد ج�ّسد النبي 
الكرم )�سلى اهلل 

عليه واآله و�سلم(
تكر الن�سان 

ب�سكل عملي يف كل 
م�سرية حياته
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 املر�س النف�سي ه� �سع�ر ب�سي يف النف�س وم�ساكل اجتماعية ّر بها الفرد بحي ال كنه 
حّلها واأحيانا ت�سل به اإ درجة الياأ�س من احلياة، وكان االإ�سالم قد �سب العا باأك من 0 عاما 
بتقدير اأهمية اانب االإن�ساين للمر�سى، حي اأ�سق امل�س�ؤولية املدنّية واناّية عن املختل عقليا، 
للحدي الذي روا االإمام علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم عن ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه واآله "رفع 

القلم عن ثال  عن النام حتى ي�ستيق وعن الطفل حتى يحتلم وعن املجن�ن حتى يرباأ  ( .

املر�س النف�سي ه� �سع�ر ب�سي يف النف�س وم�ساكل اجتماعية ّر بها الفرد بحي ال كنه املر�س النف�سي ه� �سع�ر ب�سي يف النف�س وم�ساكل اجتماعية ّر بها الفرد بحي ال كنه  
حّلها واأحيانا ت�سل به اإ درجة الياأ�س من احلياة، وكان االإ�سالم قد �سب العا باأك من حّلها واأحيانا ت�سل به اإ درجة الياأ�س من احلياة، وكان االإ�سالم قد �سب العا باأك من حّلها واأحيانا ت�سل به اإ درجة الياأ�س من احلياة، وكان االإ�سالم قد �سب العا باأك من حّلها واأحيانا ت�سل به اإ درجة الياأ�س من احلياة، وكان االإ�سالم قد �سب العا باأك من 0 عاما 

املر�س النف�س�ي
متى نعيد تصحيح    

مفاهيمنـا عنه؟

وا�شتخدام ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله لكلمة يرباأ اأو يعقل يدل على اأن املر�س 
النف�شي حتى ال�شديد منه يعترب حالة مر�شية موؤقتة، قد يرباأ اأّي ي�شفى االإن�شان 

منها وهذا تعريف هام لهذه احلاالت.
وكان امل�شلمون اأوَل من اأن�شاأ م�شت�شفيات اأو م�شحات نف�شية يف م�شر وبغداد يف 
القرن الثاين والثالث من الهجرة اأي منذ 1200 عام تقريبا، وكانت هذه ت�شهد 
يحُعطى  امل�شت�شفى  من  خروجهم  وعند  والعقاقري،  باالأع�شاب  املر�شى  معاجلة 
املر�شى اإعانات مالية مل�شاعدتهم اأو الأعانتهم على البدء ثانية يف جتارة اأو حرفة 

ك�شَدْت اأثناء مر�شهم. 
جملة )الرو�شة احل�شينية( فتحت ملف االأمرا�س النف�شية وكيفية تعامل املجتمع 
و�شبل اندماج املر�شى فيه، واأجرت جمموعة من اللقاءات مع اأ�شحاب االخت�شا�س 
فكان املحور االول للتحقيق حواٌر مع اخ�شائي االأمرا�س النف�شية الدكتور )عامر 

احليدري( مدير مكتب ال�شحة النف�شية يف دائرة �شحة كربالء:

لرو�سة احل�سينية: ما هي اال�سباب الري�سة امل�ؤدية لظه�ر االأمرا�س ا

النف�سية؟
الدكتور عامر: اإن االأمرا�س النف�شية كبقية االأمرا�س الع�شوية االأخرى، وقد 

واالأ�شباب  العراق،  يف  خ�شو�شا  باالزدياد  االأمرا�س  لهذه  املئوية  الن�شبة  بداأت 
كثرية فقد تكون اأ�شباب مادية اأو اقت�شادية اأو تربوية، وعادة فاأن اجلنني يف بطن 

يولد  فعندما  الأّمه  ال�شحي  الو�شع  وكذلك  الطبية  واالأدوي��ة  بالعقاقري  يتاأثر  اأّمه 
الطفل يف االأ�شهر االأوىل فاأن االأمرا�س اجل�شدّية البدائّية يكون لها دور كبري يف 

ن�شوء املر�س النف�شي للطفل يف امل�شتقبل.
واأخطر االأمرا�س النف�شية هي التي ت�شيب الدماغ والذي يعّد اأهم جزء يف ج�شم 
االإن�شان واأن االأمرا�س اجل�شدّية والع�شبية والدماغية للطفل من املمكن اأن توؤثر 
على وه، فعلى �شبيل املثال االإ�شهال امل�شتمر للطفل قد يوؤدي اىل االإ�شابة مبر�س 
ظهور  على  كبري  ب�شكل  ي�شاعد  مما  اجل�شم،  اهتزال  عنه  ينتج  الذي  الدم  فقر 

االمرا�س النف�شية يف امل�شتقبل.
يرتبطان  وكالهما  لالآخر،  مكمل  اأحدها  واجل�شدّية  النف�شّية  االأمرا�س  اإن  كما 
بالو�شع االجتماعي والو�شع ال�شحي لل�شخ�س، فيجب اأن يكون متكامال يف جميع 

حلقاته الثالث، التي يتكون منها وهي اجلانب النف�شي، والبدين، واالجتماعي. 

لرو�سة احل�سينية: ما مدى تاأثري البية والتعامل االأ�سري على ا

ال�سخ�س يف تلف مراحله العمرية؟ 
من  �شببه  يكون  وقد  الفرد،  على  تاأثري  له  االأ�شري  التعامل  عامر:   الدكتور 

بينهم،   والتمييز  والعنف  واحلرمان  والغرية  االإن��اث  على  الذكور  تف�شيل  ناحية 
عنف  فاأي  ال�شغر،  منذحُ  ال�شخ�س  مع  ناجتة  النف�شية  االأمرا�س  تكون  ما  فغالبا 
بني االأب واالأم �شوف ينقل اإىل االأطفال فيتعّلمون درو�شا خاطئة ومعلومات غري 

• ريرعلي الها�شمي • قي ف�سل ال�سريفي حممد الي�ساري
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اأذهانهم، ب�شبب ما �شاهدوه من ت�شّرفات االآباء، وبالتايل  �شحيحة تنغر�س يف 
من  للمعلم  وما  والتدري�س  التعليم  يخ�ّس  ما  ويف  النف�شي،  املر�س  حاالت  تتولد 
دور ا�شا�شي يف تروي�س نف�شية الطفل وكذلك دور االأ�شدقاء وخا�شة يف مرحلة 
م�شورة  اإىل  مّياال  ي�شبح  حيث  ال�شخ�س  نف�شية  تكوين  مرحلة  تعّد  املراهقة، 
البيت، كذلك  اأ�شدقائه والتحدث معهم وجمال�شتهم اكرث مما يجال�س اهله يف 
يريد اأن ينقل ت�شرفاته وراأيه مع اأ�شدقائه اىل داخل البيت، حيث يبداأ بالتذمر 
والتهرب من تنفيذ االوامر املفرو�شة عليه من قبل اأبيه او اأمه وتتمثل هذه امل�شكلة 
وكيف  املراهق  ال�شاب  هذا  على  ال�شيطرة  فر�س  كيفية  يف  املراهقة  مرحلة  يف 
ميكن الأفراد االأ�شرة ان ي�شيطروا على ت�شرفات ال�شاب، ولكن فر�س هذا النفوذ 
وال�شيطرة من قبل اال�شرة يجب اأن يكون وفق معايري معينة دون زيادة ال�شغط 

على ال�شاب اأكرث مما يتحّمل.

لرو�سة احل�سينية: يلجاأ  بع�س املر�سى اإ ما ي�سطل عليهم )فّتا ا

الفال اأو العّرا( فما راأيكم يف ذلك؟
الدكتور عامر: هنالك حاالت �شلبية فيما يخ�س عالج االأمرا�س النف�شية يف 

جمتمعاتنا، ومنها اللجوء ملن هم لي�شوا من ا�شحاب االخت�شا�س يف هذا املجال، 
ا�شبحوا  الذين  العّرافني(  اأو  الفال  )فّتاحو  مثل  خا�شة  باأ�شماء  يعرفون  والذي 
يتفننون يف طرق عالج غري منطقية حيث يعنفون املر�شى وي�شربونهم مما يولد 

اآثارا نف�شية اأو ج�شدية اإ�شافية على ال�شخ�س املري�س. 

لرو�سة احل�سينية: معرو اأن اأعرا�س املر�س النف�سي كثرية ولكن ا

هل لك اأن ت��س لنا بع�سا منها؟
تعني  والتي  ال�شلوكية،  اال�شطرابات  منها  كثرية  االعرا�س  عامر:  الدكتور 

اأو االكتفاء مبقدار قليل من الطعام واإهمال نف�شي  العنف ورف�س تناول الطعام 
وذاتي واللجوء اإىل �شوء ا�شتخدام املواد الطبية واالإدمان على التدخني واملخدرات 

 �سبق الإ�سالم العامل باأك من 
عاماً بتقدير اأهمية اجلانب الإن�ساين 
للمر�سى النف�سيني، حي اأ�سقط امل�سوؤولية 

املدنية واجلنائية عن املختل عقليا.  
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اإىل  ت������وؤدي  وب���ال���ت���ايل 
ا������ش�����ط�����راب ����ش���ل���وك 
وت�شرفاته  ال�شخ�س 
جت����اه اأف�������راد اأ���ش��رت��ه 
واالأمرا�س  واأ�شدقائه، 
الوجدان  ت�شيب  التي 
ك��ال��ق��ل��ق واالك���ت���ئ���اب، 
هي  التي  ال�شخ�س  اإدراك  ت�شيب  التي  واالأم��را���س 
بالهلو�شة  ال�شخ�س  يبداأ  حيث  الذهنية،  االأمرا�س 
اأ�شياء  راأى  ان��ه  يتخيل  او  غريبة  اأ�شواتا  ي�شمع  اأو 
واأج�شاما خميفة اأو يح�س ب�شيق وتعب يف ج�شمه،  اأما 
االأمرا�س التي ت�شيب اإدراك ال�شخ�س وتفكريه فهي 

اخلرف والهذيان والتي ت�شيب كبار ال�شن حتديدا.

يف ا تفاوت  هناك  هل  احل�سينية:   لرو�سة 

حّدة  االأمرا�س النف�سية وم�ست�ياتها بني 
مري�س واآخر؟

الدكتور عامر: حّدةاملر�س وم�شتوياته تختلف يف ما 

اذا مت اكت�شاف املر�س منذ ن�شوئه اأو يتم اكت�شافه يف 
عندما  فال�شخ�س  االأوان،  فوات  بعد  اأو  متاأخر  وقت 
الطبيب  وي�شت�شري  يتوجه  حينما  بقلق  م�شاب  يكون 
على  ال�شيطرة  عملية  تتم  اأن  ميكن  به  ي�شعر  حاملا 
ال�شحيحة  بال�شورة  ومعاجلته  البداية  منذ  املر�س 
الذين  اال�شخا�س  بع�س  من  العك�س  على  وال�شريعة، 
نف�شية  باأمرا�س  م�شابني  انهم  فكرة  من  يتهربون 
وي��رف�����ش��ون م��راج��ع��ة ال��ط��ب��ي��ب م��ن اج���ل عالجه، 
فيمكن اأن يتاأّزم املر�س موؤّديا اأىل حالة اكتئاب تقود 
ال�شخ�س اإىل االنطواء على نف�شه واالنعزال واإهمال 

نف�شه وزوجته واأطفاله والتهّرب من جمتمعه. 

لرو�سة احل�سينية: ما هي االآليات والطرق ا

التي يتّم التعامل بها مع املري�س النف�سي؟
الدكتور عامر: اإن طرق التعامل تعتمد بالدرجة 

باأنواعها  القلق  فاأمرا�س  املر�س،  ن��وع  على  االوىل 
اأن  ا�شهل، حيث نالحظ  ما  نوعا  تعاملنا معها  يكون 
النف�شي  الطبيب  مبراجعة  يقومون  املر�شى  اأغلب 
احلالة  ه��ذه  يف  عليه،  النف�شي  القلق  حالة  وعر�س 
الالزمة  التدابري  باّتخاذ  يقوم  اأن  للطبيب  ميكن 
وو�شف  تخ�ّس حالته  التي  االمور  ببع�س  ن�شحه  مع 
العالج املنا�شب، وهذا على عك�س التعامل مع اأ�شحاب 
االأمرا�س الذهنية، واالأمرا�س التي تقود اإىل اجلنون 
وطريقة  باملري�س،  كبريا  االهتمام  يكون  اأن  فيجب 
معاملة املري�س بنوع من املرونة قد ال جتدي معه نفعا 
التعامل  فيتم  ايجابية،  بنتيجة  اأن نخرج  اأو ال ميكن 
معه بطريقة جدية قد ت�شل اإىل التعامل بعنف اكرث 

العالج  تناول  على  املري�س  وجنرب  حاالت  هكذا  مع 
على  معه،  ال��ق��وة  ا�شتعمال  اىل  ا�شطررنا  ل��و  حتى 
اأن  يت�شّور  وق��د  مبر�شه،  لل�شعور  فاقد  ان��ه  اعتبار 
هذه  اأن  ويت�شور  به،  االأذى  اإحل��اق  يحاول  الطبيب 

االدوية هي �شموم ولي�شت عالجا حلالته املر�شية. 

عملك ا خ���الل  م��ن  احل�سينية:   لرو�سة 

كمتخ�س�س يف عالج االأمرا�س النف�سية هل 
مل�سَت حاالت �سفاء للمر�سى النف�سيني؟

االأمرا�س  اأن  يت�شّور  النا�س  اأغلب  عامر:  الدكتور 

ي�شفى  اأن  ميكن  وال  معاجلتها  ميكن  ال  النف�شية 
خاطئ  اعتقاد  ه��ذا  ولكن  بها  امل�شاب  ال�شخ�س 
فهكذا  االأ�شخا�س،  هوؤالء  يت�شور  كما  لي�س  وامل�شاألة 

من  الزمن  من  طويلة  فرتة  اإىل  حتتاج  امرا�س 
بني  معاي�شة  ف��رتة  واأي�����ش��ا  امل��ع��اجل��ة،  اج��ل 

املري�س والطبيب املعالج حتى ميكن احلد 
واأثاره  النف�شي  املر�س  هذا  �شلبيات  من 

على ال�شخ�س، وحتى االدوية والعقاقري 
اإىل  حت��ت��اج  ال��ع��الج  يف  امل�شتخدمة 
ايجابية  نتائج  اإىل  ن�شل  لكي  وقت 

مل�شنا  وبالتاكيد  التام،  لل�شفاء  ت��وؤدي 
النف�شية  لالأمرا�س  كثرية  �شفاء  حاالت 

وبع�س  واالكتئاب  القلق  ح��االت  خ�شو�شا 
لل�شفاء،  القابلة  الذهانية  االأم��را���س  ح��االت 

فعلى �شبيل املثال فان الكثري من حاالت االإدمان على 
وال�شفاء  ال�شحيحة  املعاجلة  اإىل  لنا  تو�شّ املخدرات 
حياتهم  ميار�شون  املر�شىاالآن  ،واأ�شبح  لها  التام 

ب�شورة طبيعية ويتمتعون بال�شحة اجليدة.

اهتمام ا هناك  ه��ل  احل�سينية:   لرو�سة 

للتعريف  تثقيفية  ودورات  ندوات  باإقامة 
باالأمرا�س النف�سية وطرق العالج وكيفية 

التعامل مع املري�س؟
�شحة  دائ��رة  يف  عملنا  خ��الل  من  عامر:  الدكتور 

اقمنا  كربالء،  جامعة  يف  الطب  كلية  ويف  كربالء، 
باالأمرا�س  التثقيفية  وال��دورات  الندوات  من  الكثري 
التعامل  واأ�شاليب  املر�س  ت�شخي�س  وكيفية  النف�شية 
مع املري�س النف�شي، ونحن نطمح اىل زيادة الندوات 
هذه  مبثل  املجتمع  تعريف  اإىل  منا  �شعيا  وال��دورات 

االمرا�س.  

الأ�سرة ا تق�لها  كلمة  احل�سينية:   لرو�سة 

املري�س واملجتمع الذي يحيطه؟ 
�شخ�س  ه��و  النف�شي  املري�س  عامر:  الدكتور 

نن�شح  اأن  علينا  وب��ال��ت��ايل  امل��ر���س،  ب��ه��ذا  مبتلى 
اأن  باملري�س،  عالقة  لهم  الذين  االأ�شخا�س  جميع 



املري�س  اأ�شرة  جهود  تت�شافر  حتى  �شوية  يتعاملوا 
والطبيب املعالج واملجتمع الذي ينتمي األيه، من اجل 
من  يتخل�س  لكي  املري�س  ال�شخ�س  ورعاية  احتواء 
مر�شه ويتماثل لل�شفاء دون اأن يعر�س نف�شه واأ�شرته 

وجمتمعه اأىل اأ�شرار ج�شدية اأو مادية. 

نماذج من المعاناة.. 
االآراء  وا�شتطلعت جملة )الرو�شة احل�شينية( بع�س 
ملواطنني وهنا يذكر احلاج )ابو علي( ما حدث الأحد 
ال�شباب الذين تعر�شوا الأزمة نف�شية قائاًل" نقل يل 
انه  اأقاربه  الأح��د  حدثت  ق�شة  االأ�شخا�س  احد 
وجد �شعوبة يف اختيار الزوجة املنا�شبة له 
وفيما بعد اجرب على الزواج من امراأة 
ال يريد الزواج منها، فاأ�شبح كارها 
ل��زوج��ت��ه وب��ال��رغ��م م��ن ان��ه رزق 
حاول  انه  اإال  اأوالد  بثالثة  منها 
اأن  بعد  ينتحر،  اأن  م��رات  عدة 
وت�شور  نف�شية  حالة  له  تولدت 
ل��ه اال���ش��ت��م��رار يف  ان��ه ال ميكن 
الزوجة  هذه  يريد  وال  معها  العي�س 
يكن  االأ�شا�س مل  الأنه يف  اأوالده  يريد  وال 
النهاية،  يف  احتكموا  وقد  منها  بالزواج  يرغب 
اإىل الطالق كحل للحالة واملر�س النف�شي الذي يعاين 

منه الزوج".
فيما حّذر اأحد االطباء من اال�شاءة اإىل االطفال حيث 
انه كان �شاهدا على اإحدى حاالت اال�شاءة مفادها" 
يف  املطّبقات  اإح��دى  من  للتوبيخ  تعر�شت  طفلة  ان 
املعلمة  هذه  اأن  وكون  الغرية  بدافع  وذلك  املدر�شة، 
ت�شاأل  ب��داأت  حيث  نف�شية  �شغوط  من  تعاين  كانت 
فكانت  اال�شئلة  م��ن  مبجموعة  املجتهدة  الطفلة 
عن  االجابة  يف  تلّكاأت  انها  غري  عنها  جتيب  الطفلة 
تاأخذ ورقة  ان  اإال  املعلمة  اأحد اال�شئلة، فما كان من 
بي�شاء وتكتب عليها ا�شم الطفلة وت�شفها بالك�شالنة 
اأمام طالبات ال�شف، االمر الذي انعك�س �شلبا على 
م�شتوى الطفلة التي ر�شبت يف ذلك العام الدرا�شي 

بعد ان تعّر�شت اإىل هذه ال�شغوط النف�شية".    

دور االسر والمجتمع..
 واألثر البالغ في نفسية المريض 

الباحث االجتماعي )عبد الكرمي العامري( بنّي دور 
االأ�شرة واملجتمع جتاه املري�س قائاًل" اأن من ال�شعب 
اكت�شاف وت�شخي�س املر�س النف�شي من قبل ا�شرة 
املر�س  ت�شخي�س  عملية  من  العك�س  على  املري�س 

العقلي والع�شبي، وهذه 
وتتولد  ت��اأت��ي  ال�شعوبة 
ال�شخ�س  ت�����ش��رت  م���ن 
يعاين  التي  احلالة  على 
بع�س  يعمد  فقد  منها، 
اخفاء  اإىل  اال�شخا�س 
قد  اأو  النف�شي  امل��ر���س 

اأن  دون  �شرية  ب�شورة  بنف�شه  املعاجلة  بعملية  يقوم 
يخرب اأحدا �شواء اأكان من افراد عائلته اأو ا�شدقائه 
ال�شرية قد ال  او طبيبا متخ�ش�شا، وعملية املعاجلة 
ذلك  من  النقي�س  على  بل  اإيجابية  نتائج  اإىل  ت��وؤدي 
مر�س  اإىل  تتحول  الغالب  ويف  احلالة  تتدهور  فقد 

عقلي ي�شيب ال�شخ�س". 
النف�شي  املري�س  مع  التعامل  يف  االأ���ش��رة  دور  وع��ن 
ا�شنادي  دور  هو  االأ���ش��رة  دور  اأن  العامري"  او�شح 
ال�شخ�س  م��ن  لقربها  وذل���ك  امل��ري�����س  لل�شخ�س 
املري�س، فت�شاهم يف احلد من حالة املر�س النف�شي 
تتطور  وقد  م�شكلة كبرية،  اإىل  املر�س  يتطور  ال  لكي 
امل�شكلة لت�شبح مر�س عقلي، يف اغلب االأحيان مثل 
بهبوط  ال�شخ�س متمثلة  التي ت�شيب  االكتئاب  حالة 
امل�شاب  للمرء  يتخيل  حيث  ال�����ش��دة،   بالغ  نف�شي 
�شيء،  الأي  ن��اف��ع  وغ��ري  ���ش��يء  ك��ل  فا�شل يف  اأن���ه  ب��ه 
تنتبه عائلة  فاإذا مل  ن�شاطه  وي�شلبه  الياأ�س  فيداهمه 
املري�س اإىل احلالة التي يعاين منها ال�شخ�س وتقوم 
باّتخاذ التدابري من خالل عر�س احلالة على طبيب 
فقد  احل��ال��ة،  على  ال�شيطرة  اج��ل  م��ن  متخ�ش�س 
يحدث  ما  وهو  عقليا  مر�شا  لي�شبح  الو�شع  يتدهور 

يف الغالب".  
وعن كيفية اقناع املري�س باأنه م�شاب مبر�س نف�شي 
بنّي العامري" توجد مرحلة مهمة جدا وخطرية متمثلة 
نف�شي  مبر�س  م�شاب  باأنه  ال�شخ�س  اقناع  مبرحلة 
وعليه الذهاب للطبيب املتخ�ش�س من اجل املعاجلة، 
هذه اخلطورة تاأتي من كيفية اقناع ال�شخ�س بتقبل 
لي�س ب�شورة  نف�شي، ولكن  انه م�شاب مبر�س  فكرة 
م��ب��ا���ش��رة الن ذل���ك ق��د ي��ق��ود ل��الن��ت��ق��ال م��ن حالة 
اإىل حالة معقدة ذات  ب�شيطة ميكن ال�شيطرة عليها 
تتفاقم احلالة  وبالتايل  ال�شخ�س،  �شلبية على  نتائج 
قد  االأ�شرة  دور  اأن  والنتيجة   ، ال�شيطرة  وتخرج عن 
املنتجة  االأ�شرة هي  �شلبيا، وذلك عندما تكون  يكون 
حتدث  قد  التي  امل�شاكل  خالل  من  النف�شي  للمر�س 
داخل اال�شرة والبيت، وقد يكون لالأ�شرة دور ايجابي 
يلزم  ما  وات��خ��اذ  احلالة  على  ال�شيطرة  خ��الل  من 
لكبح تفاقم احلالة قبل ان تتطور، من خالل تقدمي 
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الن�شيحة ب�شرورة املعاجلة الفورية حتى يتجاوز احلالة ويتماثل لل�شفاء". 
اأما بالن�شبة ملعاجلة املر�س وتقليل حدته ذكر العامري" املعاجلة يف الغالب تكون 
والطبيب  املري�س  ا�شرة  بني  تعاون  هناك  يكون  اأن  ت�شتلزم  الأنها  معقدة  م�شاألة 
توفر  اأن  اال�شرة  من  فاملطلوب  ال�شفاء،  حالة  اإىل  التو�شل  ميكن  حتى  املعالج 
املتخ�ش�س،  الطبيب  بها  ين�شح  التي  املالئمة  والظروف  املنا�شب  االأ�شري  اجلو 
ال�شخ�س  معاجلة  اأجل  من  والطبيب،  املري�س  اأ�شرة  بني  تعاون  هناك  يكون  واأن 
بناء �شخ�شية  له من دور يف  النف�شي، م�شيفا" اإن املجتمع مبا  باملر�س  امل�شاب 
الفرد فانه باملقابل قد ي�شاهم ب�شكل كبري يف تخريب نف�شّية ال�شخ�س، وبالتايل 
يعّد هذا املجتمع  فاعال �شلبيا على ال�شخ�س امل�شاب ، وعليه فان االختالط بهذا 
املجتمع �شواء يف موقع العمل او ال�شوق او املدر�شة والكثري من االماكن التي يرتدد 
عليها ال�شخ�س يقود اىل تكوين نظرية لدى ال�شخ�س بعدم تقّبل فكرة انه م�شاب 
مبر�س نف�شي ويتولد عن هذه النظرية فكرة التهّرب من مراجعة الطبيب وعدم 
يعاين  التي  تنت�شر حالته  ان  االخت�شا�س خوفا من  ا�شحاب  على  امل�شكلة  عر�س 

منها يف اأو�شاط املجتمع".
وفيما يخ�س دور و�شائل االعالم يف التعريف باملر�س النف�شي قال العامري" هناك 
دور كبري ومهم الأية و�شيلة من و�شائل االعالم �شواء املرئية او امل�شموعة او املقروءة 
امل�شت�شفيات  يف  تثقيفية  دورات  اقامة  خالل  من  باملر�س،  والتثقيف  التعريف  يف 
و�شائل  بها  ت�شطلع  اأن  يجب  التي  الر�شالة  واأن  احلكومية.  والدوائر  واملدار�س 
االإعالم هو تثقيف املواطن قبل املري�س النف�شي وذلك بان يكّف عن ايذائه وعدم 
اال�شاءة اليه فال�شخ�س املري�س بحاجة اإىل �شخ�س يعتني به ويهتم باأموره ويجل�س 

معه ويطلع على م�شاكله ويحاول حلها".

العالج الناجح.. بالقرآن الكريم  
وملعرفة تاأثري قراءة القراآن الكرمي واالإن�شات اإليه على نف�شية ال�شخ�س وما ورد 
من اآيات ت�شري اىل عالج النف�س، حدثنا ال�شيخ )م�شطفى العاملي( قائاًل" ال �شك 
بان املو�شوع متعدد املحاور ومو�شع ويحتاج اإىل تف�شيل دقيق، خا�شة اذا الحظنا 
بع�س االيات القراآنية الكرمية التي تتحدث عن هذا املو�شوع ب�شكل او باآخر، حيث 
للموؤمنني(،  ورحمة  �شفاء  هو  ما  القراآن  من  )وننزل  تقول  التي  االآية  مثاًل  جند 

هذه االآية لها مدلوالن االول ال�شفاء والثاين الرحمة، فال�شفاء يقابل املر�س 
والرحمة مظلة اإلهية تغمر االإن�شان، فم�شاألة احلالة املر�شية هي 

وما  اأو ج�شدّيا،  نف�شيا  املر�س  يكون  اأن  من  اأعم  حالة 
نالحظه االآن يف جمتمعاتنا احلديثة باأن االأمرا�س 
النف�شية اأكرث فتكا من االأمرا�س اجل�شدية خا�شة 
االأعرا�س  ظاهرة  تكون  اجل�شدية  االأمرا�س  اأن 

اما  اأ�شهل  العالج  يكون  وبالتايل  معروفة  انها  اي 
فهو  االن�شان  به  ي�شاب  قد  ملا  النف�شي  العالج  م�شاألة 

متعدد ل�شببني ال�شبب االول اأن عوار�شه لي�شت ظاهرة كما هي 
احلال يف االمرا�س اجل�شدية وال�شبب االخر انها لي�شت حالة واحدة 

بل ان االمرا�س النف�شية متعددة اال�شكال وال�شور وبالتايل ي�شعب ان يكون 
لها عالج".

وتابع العاملي" اأن امل�شكلة اال�شا�شية التي تعاين منها املجتمعات هي حالة الفراغ 
الفكري الذي يوؤدي اإىل الكاآبة بعد اأن يجد املري�س اأن كل �شيء قد حتقق وتوّفر 
له، فيتعّر�س اإىل حالة نف�شية من املمكن اأن تو�شله اإىل نتائج كارثية توؤدي به اإىل 

االنتحار، ففي تلك احلالة يجب على املري�س االلتزام الديني واالأخالقي والتزامه 
بالقراآن الكرمي، ونالحظ اأن هناك تاأثريا على نف�س امل�شتمع ل�شوت القراآن الكرمي 
الكرمي  القراآن  فقراءة  يفهمهما  ال  اأو  واملعنى  اللغة  يفهم  كونه  عن  النظر  بغ�ّس 
االّدعاء  باب  من  نقوله  ال  وهذا  يكون،  من  كائنا  امل�شتمع  نف�شية  على  تاأثري  ذات 
بل اأن الدرا�شات العلمية اأثبتت ذلك حتى اأن من يقوم بهذه الدرا�شات هم لي�شوا 
م�شلمني فمنهم الربوفي�شور الهولندي )فان دير هوفن( الذي اجرى عدة درا�شات 
ا�شتمرت ل�شنوات اإذ حلظ تاأثري القراآن الكرمي على امل�شتمع، فكلمة اهلل التي وردت 
يف القراآن الكرمي، لها تاأثري كبري على عدد من االأمرا�س النف�شية، حيث توؤدي اإىل 
هدوء االع�شاب لدى االن�شان، فتجد عالج االأمرا�س النف�شية يف القراآن الكرمي 
وكيف يرّكز ذلك الكتاب العظيم على اجلانب االيجابي نتيجة االلتزام بنهج اهلل 

القومي".
ذكر  عن  االبتعاد  عن  ينتج  الذي  ال�شلبي  اإىل" اجلانب  العاملي  ي�شري  وباملقابل   
انه يف  اي  معي�شة �شنكا(  له  فاأن  يعر�س عن ذكري  تعاىل )ومن  قال  اهلل حيث 
احلياة الدنيا يعي�س حالة العذاب واملرارة واال�شطراب والقلق، اذا امل�شاألة مرتبطة 
ببعدها العقائدي امل�شلكي الذي يوؤثر بنف�س االن�شان، ولذا جند يف االآية الكرمية 
)اأن املوؤمنني الذين اذا ذكر اهلل وجلت قلوبهم( فذكر اهلل يوؤدي اىل وجل وخ�شوع 
يف القلب، ثم يقول تعاىل )واإذا تليت عليهم ايات اهلل زادتهم اميانا( فتنتفي اأية 
االمياين من خالل  التاأثري  معلم  لنا  تر�شم  واالآي��ات  ال�شور  وكل هذه  ياأ�س،  حالة 
التي  النف�شية  احلاالت  كل  معاجلة  خاللها  من  ويتم  وجّل-  -عّز  باهلل  االرتباط 

ت�شيب االن�شان".
على  قادرة  متما�شكة  قوية  �شخ�شية  خلق  يف  الديني  التبليغ  بتاأثري  يتعلق  وفيما   
مواجهة �شعاب احلياة اأو�شح العاملي" يف الواقع رمبا يف �شياق حديثنا يف املحور 
ياأخذنا  وهنا  االن�شان  نف�شية  على  الديني  االلتزام  اثر  من  جانبا  تناولنا  االول 
االإن�شان  ال�شليم عند هذا  التفكري  الديني يف ر�شم معامل  التبليغ  اإىل دور  الكالم 
وهنا ياأتي دور الدين يف ر�شم الهدف فعندما يعرف االن�شان ما �شبب وجوده يف 
هذه احلياة ي�شّهل عليه اجلانب ال�شلوكي العملي يف حياته، اي اأن وجوده مرحلي 

ه�����ذه  احلياة وانه �شيحا�َشب على اأفعاله فيما بعد وعند اإفهام االن�شان يف 
بهذه االمور �شت�شتقيم حياته و�شلوكه،  وبالتايل �شيكون 

للتوجيه الديني االأثر يف خلق هذه اال�شتقامة".

20 جمادىاالآخرة   1433ه�
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المسلمون في لندن
 ونظرة بقية الديانات إليهم
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المجالس الحسينية 
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الفضائيات ا	سالمية الشيعية 
وضعفها في الغرب
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دور المبلغين ا	سالميين في الغرب  
        
  "


وضعفها في الغرب
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"

دور المبلغين ا	سالميين في الغرب  
        
   " " 


 



يجمع اأع�ساء خمتلفة من ال�سّنة وال�سيعة والعرب والعجم 
كممثل للطائفه ال�سيعية يف هذا املجل�س(".

وفيما يتعلق ب�سوؤون التبليغ يف الغرب دث برهان الدين 
 ،قائال" اأن من يدخل الإ�سالم من باقي الديانات نوع
منهم من يدخل الدين الإ�سالمي بالإ�سم فقط ولأ�سباب 
�سخ�سية قد تكون لغر�س الزوا من فتاة م�سلمة، والنوع 
الثا هم من يدخلون الإ�سالم نتيجة البحث امل�ستمر عن 

حقيقة الدين الأ�سح على وجه الأر�س، ويتم هذا من خالل الحتكاك مع امل�سلم يف 
الغرب، فالكث من الأ�سر تدخل الإ�سالم نتيجة التعامل يف البيع اأو العمل اأو املجاورة 

."احل�سنة اأو من خالل ال�سداقة القوية مع امل�سلم
واأكد برهان الدين" اأن هناك جزء من الغربي يدخلون الإ�سالم نتيجة التحقيق 
يف الديانات،  واغلبهم من الأطباء واملهند�س واملثقف والأكادميي الذين ي�ستمر 
بحثهم ملدة طويلة للو�سول اإ القناعة الكاملة، وهذا النوع من الأ�سخا�س يقدمون 
خدمات جليلة اإ الإ�سالم، ل ميكن ال�ستغناء عنها، ونتيجة هذه الأعمال اأ�سبح 

هناك الكث من امل�ستب�سرين يدخلون اإ الدين الإ�سالمي".
وختم برهان الدين حديثه قائاًل" اإن عمل املوؤ�س�سات الدينية ال�سيعية يف الغرب 
�سعيف جدًا ب�سبب �سعف الإمكانات املادية، وكذلك امل�ساجد ال�سيعية تفتح يف 
حمرم ورم�سان فقط ول يوجد هناك اإمام م�سجد مقيم فيه، با�ستثناء بع�س 
امل�ساجد القليلة جدًا، ف�سال عن غياب درو�س تعليم القراآن وتربية الأطفال 
 وتعليم الن�ساء ب�سكل منظم، وعلى العك�س من ذلك فاأن بقية املذاهب اأك

فاعلية يف هذا اجلانب ب�سبب الدعم املادي".

◄  بقلم: ولء ال�سّفار

لو توقفنا قليال عند الروايات الواردة يف ف�سل زيارة قبور اأئمة 
اهل البيت �سلوات اهلل عليهم اجمع �سنجد فيها تاأكيدا كبا 
والجر  العظيم  للف�سل  وذلــك  زيارتهم،  على  متوا�سال  وحثا 

الكب عند اهلل �سبحانه وتعا من جراء تلك الزيارة.
 فى مثال ان زيارة قبور بع�س املع�سوم متحي الذنوب ولو 
كانت مبقدار اجلبال او يكون ثوابها اجلنة يف ح توؤكد روايات 
اخرى ان ثواب الزيارة يعدل اأجر مائة الف �سهيد وتعد منجاة 
يق�سد  ملن  والثواب  الجر  انــواع  من  ذلك   وغ احل�ساب،  يوم 
م�ساهد اهل البيت عليهم ال�سالم �سريطة ان يكون الزائر عارفا 

بحق من يق�سده.
عليه   احل�س المــام   ق زيــارة  ف�سل  عند  قليال  تاأملنا  ولــو 
ال�سالم �سنجد عددا كبا من الروايات التي توؤكد على وجوب 
 املواظبة على زيارته حتى ان البع�س منها ل تقف عند حد مع
من الف�سائل املتعددة ا�سافة ا ذلك فاننا د ان عددا من 
الروايات توؤكد على ان من يريد زيارة الر�سول العظم )�سلى 
واآله و�سلم( عليه زيارة المام احل�س عليه ال�سالم  اهلل عليه 
وكذلك احلال عند زيارة المام ام املوؤمن عليه ال�سالم يف 
 منا�سبات معينة فان من ال�سروري احلاقزيارة المام احل�س

عليه ال�سالم بها.
ــث  ــادي والح الـــروايـــات  لتلك  مطالعتي  خـــالل  ومـــن  ولكنني 
ا�ستوقفتني ف�سيلة  اأجدها يف زيارات اأئمة اهل البيت عليهم 
ال�سالم غ الإمام احل�س عليه ال�سالم، وذلك فيما ورد عن 
زار  )من  مبقولته  ال�سالم  عليه  ال�سادق  اهلل  عبد  ابي  المــام 

جدي احل�س كمن زار اهلل تعا يف عر�سه(.
 ولعل احلديث يجعلنا اأمام حقائق غيبية وا�سرار ملكوتية حول 
 عليه ال�سالم وانه لي�س الطريق ا سر عظمة المام احل�س�
احلق او ا النجاة او الطريق ا اجلنة فح�سب بل انه ميثل 
اأي الطريق الذي ل �سك ول    ،اهلل �سبحانه وتعا الطريق ا
ريب يف اأنه طريق ا الهدى املحمدي احلق، فما اعظم قدرك 

.يامولي احل�س

حقيقة الدين الأ�سح على وجه الأر�س، ويتم هذا من خالل الحتكاك مع امل�سلم يف 
الغرب، فالكث من الأ�سر تدخل الإ�سالم نتيجة التعامل يف البيع اأو العمل اأو املجاورة 

لو توقفنا قليال عند الروايات الواردة يف ف�سل زيارة قبور اأئمة اأن هناك جزء من الغربي يدخلون الإ�سالم نتيجة التحقيق 

طريق زيارة اهلل 



خدمات جليلة اإ الإ�سالم، ل ميكن ال�ستغناء عنها، ونتيجة هذه الأعمال اأ�سبح 
هناك الكث من امل�ستب�سرين يدخلون اإ الدين الإ�سالمي".

اإن عمل املوؤ�س�سات الدينية ال�سيعية يف الغرب " اإن عمل املوؤ�س�سات الدينية ال�سيعية يف الغرب " اإن عمل املوؤ�س�سات الدينية ال�سيعية يف الغرب  وختم برهان الدين حديثه قائاًل
�سعيف جدًا ب�سبب �سعف الإمكانات املادية، وكذلك امل�ساجد ال�سيعية تفتح يف 
حمرم ورم�سان فقط ول يوجد هناك اإمام م�سجد مقيم فيه، با�ستثناء بع�س 
امل�ساجد القليلة جدًا، ف�سال عن غياب درو�س تعليم القراآن وتربية الأطفال 
 وتعليم الن�ساء ب�سكل منظم، وعلى العك�س من ذلك فاأن بقية املذاهب اأك

فاعلية يف هذا اجلانب ب�سبب الدعم املادي".
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اأدب الطفولة   العراق 
ب مّد االإق�ساء

 وجزر التهمي�ص 

• اإميان الغزي – جامعة ذي قار

ــة اــيــاة  ــن ــا هـــم زي ــن اأطــفــال
الدائمة،  وُزهــرتــهــا  وبهجتها 
وال يوجد لوق على االأر�ص 
 ــ ـــه ا �ـــســـواهـــم، نــتــمــنــى ل
ا   اأكــ  والنجا والتوفيق 
ــّرة  نــتــمــنــاه الأنــفــ�ــســنــا، فــهــم ق
�سي  التي  واأكــبــادنــا  اأعيننا 
   ــاحــهــمعــلــى االأر�ـــــص، و
�سّق طريقهم ب�سورة �سليمة ما 
هو اإال تاأكيد ل�سحة مفاهيمنا 
تن�سئتهم    واأ�ــســالــيــبــنــا 

وتقوهم . 

من هذا املنطلق تبدو اأهمية رعاية الطفولة ل �سيما 
وح�سارات  طويلة  حروبا  عا�س  كالعراق  بلد  يف 
اإ�سوة  معناها  الطفولة  فيه  فقدت  حتى  عديدة 
رعاية  م�ساألة  باتت  وحتى  الــبــلــدان،  مــن  بغه 
الطفولة والعناية بالطفل تدخل �سمن الواجبات 
من  ابتداء  العراقي  للفرد  والأخالقّية  الوطنّية 
وانتهاء  وال�سيا�سي  باملعلم  مــرورا  والأ�سرة  الأب 
كما  فالطفل  واحلكومية   الأهلية  باملوؤ�س�سات 
اأثبتت الدرا�سات البوية والنف�سية اأ�سبه ما يكون 
 ، احلياة  وــّده مبقّومات  نغر�سه  الذي  بالغر�س 
فكّلما كانت درجة العناية بهذا الغر�س اأ�سّد واأعلى 
، جاءت عطاءاته  فيما بعد   اأينع ثمرا، واأ�سّر 

 للناظرين
وكــم مــن ارب 
عا�سها  ـــة  كـــث
الغار�سون والزّراع 
تيقنوا من خاللها 
اأن اأي اعوجا يف 
  اإن  غــر�ــســهــم 
بعد،  فيما  عليهم  �سّق  الأول،  م�ساره  يف  يقّوموه 
وا�ستبّد حتى ل ينفع معه خب ول حكيم جمّرب 

انحرافه اعوجاجه وتقو يف اإ�سال
الدول  تخ�س�سه  ملا  �سريعة  نظرة  فــاإن  وعليه، 
املتطورة وموؤ�س�ساتها لهذا الأدب احليوي والهام، 
وفــر�ــس درا�سة  ومـــال  ومــا تر�سده مــن طــاقــات 

النظرة  تلك  اإن  ذلــك،  و�ــســوى  ون�سر  وتعليم 
الطفل  اأدب  و�ــســع  بــوؤ�ــس  ــرى  ن �ستجعلنا 

عندنا واأهميته عندهم و�سنخر بدللت 
 ب وحجمه  الهــتــمــام  لنوعية  عــديــدة 

الدول  تلك  تعّده  الــذي  الوقت  ففي   ،  الطرف
من الأولويات الهامة لبناء الأجيال وتربيتها وفق 
مقايي�س مدرو�سة على املعاي التي يرونها منا�سبة 
لهم، بينما ل نزال نحن لالآن  نعّد كتاب الطفل 
والكتابة له حاجة كمالية زائدة، بل والأدهى من 
ذلك مازال هذا الأدب يعا من التهمي�س املتعّمد 
دواعي  او  حقيقي  �سبب  بال  القهري،  والإق�ساء 
معرفة  عــن  وقــ�ــســورا  بقيمته  جهال  اإل  موجبة 

اأهميته، وخطورتها.

�سمات  الطفل  الأدب  هل   •
خا�سة؟

اإّن للطفل عامله اخلا�س، وله اأ�سياوؤه الأثة التي 
احلياتّية  لتجربته  املنا�سب  املحدود  وعيه  تالئم 
تواجه  التي  العوائق   اأو ولعّل  بالكبار،  قيا�سا 
هي  الطفولية  للكتابة   )  الكب  ( املت�سدي 
ككائن  و�سعوره  الطفل  �سخ�سية  تقّم�س  �سعوبة 
يختلف عن الإن�سان الكب الذي يكتب له، اإذ اأّن 
لالأوامر  الكارهة  ونف�سيته احلّرة  الطفل  مدارك 
وللغرابة  وللخيال  للبهجة  واملحبة   ، والــنــواهــي 
التي ل متيل   الكب نف�سية  تتنا�سب مع  �سوف ل 
له الأطفال مع ا�ستثناء لبع�س الأدباء  اإ ما يف�سّ
على  والقادرين  للطفل  بالكتابة   واملتخ�س�س
 عا  اإ والــعــودة  الأطــفــال،  �سخ�سيات  تلبُّ�س 
الطفولة الرائع واليء، وهذه من امل�سائل الهامة 
التي تخ�س�س اأدب الطفولة ومتنحه حّيزا حمددا 
ومتّيزا عن بقّية الأنواع الإبداعية يف الكتابة. ومن 
الأمور الأخرى التي تخ�س�س هذا الفن، ا�ساط 
ال�سهولة والو�سو يف الأفكار املطروحة، لكن بال 
اإ�سفاف اأو �سعف لأن الطفل ح�سا�س جدا لالأدب 

وهو  به  ُيخاطب  الــذي  التافه 
قراءته  عــن  �سيمتنع 

اأن  مبـــجـــرد 
اأ  يبد

ــــــه  ب
لأنه ميتلك 

ــا  ــوي جــــهــــازا ق
خا�سا  لال�ست�سعار 

بـــه كــطــفــل، ومــــن هنا 
للطفل  الكتابة  تبدو �سعوبة 

و�سرورتها يف الوقت ذاته، والتي 
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◄  يكتبها: عبد الّرحمن الاّلمي

حوار احل�سارات وخماطبة الإن�سانية كان ال�سمة الأبرز يف الدين الإ�سالمي، 
من  كربالء  اأر�س  على  الغالية   القراب لتقّدم  احل�سينية  الثورة  جاءْت  ثّم 
لنفو�س  امللهمة  فالنه�سة احل�سينية هي  ال�سامية،  املفاهيم  اإدامة هذه  اأجل 
امل�ست�سعف على مدار التاريخ، وهي �سعار كّل احلركات التحررّية، وناقو�س 

اخلطر لكّل العرو�س والأنظمة امل�ستكة.
بل  والعرقية  الطائفية  اخل�سو�سيات  اوزْت  احل�سينية  الثورة  اأهداف  اإّن 
الذي جبله اهلل  الب�سرية احلّر،   الأرحب و�سم  الإن�سا الف�ساء  خاطبْت 

)تبارك وتعا( على رف�س الظلم، وانتهاك احلرمات.
تتمحور  �ساملة،  ح�سارية  نه�سة  كانت  ال�سالم(  )عليه   احل�س نه�سة  اإّن 
حول خال�س الإن�سان من قيد العبودية لغ اهلل عّز وجّل وقيق كرامته 
واإن�سانّيته، واإعادة حقوقه املغت�سبة، وتوف حريته املمتهنة من قبل الأنظمة 
الإلهية،  القيم  �سورة  ف�سّوهْت  القدا�سة،  ثوب  ــدْت  ارت التي  الدكتاتورية، 
واملنظومة الت�سريعية الإ�سالمية التي �ساء اهلل تبارك وتعا من خاللها 
قيام حياة حرة كرمية، ت�سود فيها العدالة الإلهية يف الأر�س، وتتكافاأ فيها 
لالإن�سان،  الإن�سان  ا�ستعباد  حالة  فيها  وت�ستبعد  الإن�سان،  لبني  الفر�س، 

ولي�سود فيها ال�سرع، والقانون الإلهي فح�سب.
�سغة،  قرية   العا و�ــســورة  املعلوماتي،  والتطّور  التقني  التقّدم  ومــع 
ّتم على املت�سّدين للتعريف بالنه�سة احل�سينية ون�سر اأهدافها اأن يواكبوا 

امل�سة، واأن ي�ستغّلوا هذا التقّدم الهائل يف و�سائل الإعالم بجميع اأق�سامه.
املفاهيم  الطّف ر�ّسخْت  اأر�س  التي حدثت ف�سولها على  الإلهية  امللحمة  اإّن 
واأثارت   ،امل�سلم عامة  اأذهــان  يف  وال�ستبداد  للظلم  الراف�سة  الإ�سالمية 
الَنَف�َس الثورّي �سّد احليف والف�ساد يف الب�سرّية جمعاء، ول غرابة يف الأمر 
لأنها الثورة املت�سلة بال�سماء، فاحل�س عليه ال�سالم هو المتداد الطبيعّي 
اءة التي اأ�ساءت  للنبّوة اخلامتة، وهو ي�ستمّد النور من ال�سعلة املحمدية الو�سّ

الكون بوهج العّزة والكرامة والعلم واملعرفة.
وعماًل  الإ�سالم  لبنود  تطبيقًا  ال�سالم(  )عليه   احل�س نه�سة  كانت  لقد 
خطاه  اإثر  خطانا  تكون  اأن  علينا  يتوجب  هنا  فمن   ،الكر القراآن   بقوان
 ،واأن ن�سعى لتطبيق اأحكام الإ�سالم يف كّل مكان من العا ،عليه ال�سالم
احل�سينية،  واملرا�سيم  ال�سعائر  واإحياء  الفكرية  الندوات  اإقامة  خالل  من 
عليهم  الطاهرة  والعة  بالقراآن  والتم�سك  الت�سّيع    رو لنا  حفظت  التي 

ال�سالم

حوار احل�سارات وخماطبة الإن�سانية كان ال�سمة الأبرز يف الدين الإ�سالمي، 

الثورة ا�سينية 
واالأهداف االإن�سانية


يجب اأن مُتار�س دون ا�ستعالء على الطفل اأو ابتعاد عن درجة وعيه 
واإدراكــه، كما يجب اأن يجازى حمفو هذا الفن باأف�سل اجلوائز 
ومن  والــوزارات واحلكومات،  واجلامعات  املوؤ�س�سات  م�ستوى  على 
ال�سمات ال�سرورية الأخرى اأن تكون املادة املقّدمة للطفل مّت�سفة 
بال�سهولة واملنطقّية والتدر من ناحية، ومن ناحية اأخرى اأن ت�سبع 
امل�ستويات  و�سل�سة تراعي  بلغة وا�سحة ف�سيحة  الروحّية  حاجاته 
العمرية لالأطفال ملتفتة اإ نقطة هامة وهي اأن من اأهم وظائف 
وبلغتهم  الإ�سالمي  باثهم  الأجيال  ربط  الأدب  من  اللون  هذا 
 العربّية الأم، فالأطفال بطبيعتهم ميقتون اللغة املتكّلفة والتعاب
 والتعاب العذبة  ال�سهلة   الألفا  اإ ومييلون  ال�سمجة  اجلاهزة 

املبتكرة ب�سياغات لغوية معقولة غ منفرة لآذانهم ولأذواقهم.

• دعوات 
ب�سمتنا  �سيحمل  من  وهم   تك التي  اآمالنا  هم  اأطفالنا  اأن  مبا 
الثقافية من بعدنا وهم هويتنا التي نريدها وفقا ل�سورة ثقافتنا 
فاإن الهتمام بهم بطرق  لذا  واأجدادنا،  اآباوؤنا  اإياها  التي غّذانا 
ل  لنا،  املقد�سة  الواجبات  �سمن  ياأتي  مدرو�سة  ونف�سية  علمية 
�سيما ونحن نحيا يف حومة �سراع ثقايف حامي الوطي�س يريد كّل 
وهذا  الآخر،  الطرف  على  واآراءه  قناعاته  يفر�س  اأن  فيه  طرف 
ما يدعونا اإ اإعادة النظر بهذا الأدب احليوي والهام والذي ل 
يقّل �ساأنا عن اأدب الكبار ) الأدب املعتمد اأو الر�سمي( خ�سو�سا 
واأّن اأدب الطفل عانى من الإق�ساء والتهمي�س يف العقود ال�سابقة 
ال�سيء الكث لأ�سباب مرتبطة بطبيعة النظام ال�سابق و�سيا�ساته 
اأن  هي  والغرابة   ، �سيقة  و�سخ�سية  فئوية  م�سالح  متليها  التي 
يعا الآن اأدب الطفولة ال�سيء الكث اأي�سا، ورمّبا  ي�سمع 
اأحدنا اأن جائزة كبة خ�س�ست لأدباء الأطفال، اأو اأن 
مطبوعا من مطبوعاتهم لقيت الثناء وال�سكر 
موؤ�س�سة  اأو  حكومي  م�سوؤول  لــدن  من 
بنظر  الأخــذ  مع  جامعة،  اأو  ثقافية 
الثقايف وحرية   اأن النفتا العتبار 
الن�سر وحرية انتقال املقروء وتداوله 
من  بــات  خمتلفة  اإعــالمــيــة  و�سائل   بــ
املرحلة  هـــذه  تخ�س�س  الــتــي  ــاء  ــي الأ�ــس
وهو  بلدنا  يعي�سها  التي  والهامة  احلرجة 
بعد  جديد  من  احلياة  ن�سغ  عروقه   اإ يعيد 
اأن دّب فيها املوت والعط�س عقودا طويلة، لكن ما 
يقّدم لفلذات قلوبنا من زاد معريف وروحي �سي�سهم 

 يف اإحيائهم حياة طّيبة م�ستقّرة ما زال اأقّل من القليل
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•     يعّده: عبد الرحمن الالمي

تكون  وكيف  ال�سداقة  زاوية  في  ح�سرناه  اإذا  نت�سّور  مّما  اأكبر  هو  الوفاء  مفهوم  اإّن 
�سديقًا وفّيًا اأو قّيدناه بالق�سّية الزوجّية ووفاء الزو اأو الزوجة لالآخر، بل اإّن الوفاء 
يجب اأن يكون قرين كّل التزام والوفاء لبّد اأن يعقب كّل وعد اأو عهد يّتخذه الإن�سان 

على نف�سه من اأ�سغر اأمر الى اأكبر مو�سوع ُيلزم نف�سه به.
 محاط تراه  حوله  ما  كّل  اتجاه  الم�سوؤولية  بكامل  ي�سعر  الذي  ال�سوّي  الإن�سان  ولأّن 
بمجموعة من الوعود والعهود والمواثيق فهو دائم الح�سور في محراب الوفاء واللتزام 

. اأو عهد بمدى وفائه واأدائه بما اأحنث نف�سه من وعد ويتحّدد م�سير كّل امروؤ
الرّبانية  الديانات  اتخذته  وقد   ، سام� اإن�سانّي  ومفهوم  راقية  معنوية  قيمة  والوفاء 
المتعاقبة اأ�ّسًا رئي�سًا فيما يتحّلى به الإن�سان المتدّين، حتى قال الر�سول الأكرم )�سّلى 
اأداُء الأمانِة والوفاُء بالعهود« فعلينا جميعًا نحن  اهلل عليه واآله و�سّلم(: »اأ�سُل الديِن 
الم�سلمين اإحراز الدّقة في اللتزام بالوعد واإظهار باقي مفاهيم الإ�سالم واأخالقياته، 

ة، والوفاء والأمانة، وال�سدق والعدل... من ال�ّسالم والمحبَّ
وفي هذا الختبار المتكّون من ع�سرة اأ�سئلة نكت�سف بع�سًا من جوانب نفو�سنا ومدى 
الت�ساقها اأو ابتعادها عن الوفاء في بع�س معانيه، ولكي ن�ستمّر في الختبار ما علينا 
اإل اأن نختار ما ينا�سبنا من الخيارات ثّم نذهب الى النتيجة لكي نرى نتيجة ذلك في 

هذا المو�سوع المهّم:  
  لقد اأخذ اهلل )تبارك وتعالى( العهد من بني اآدم في عالم الذّر، 
َك ِمن َبِنى اآَدَم...«)12االأعراف( بالتم�ّسك  كما في قوله: »َواإِْذ اأََخَذ َرب

واالعتقاد باالأ�سول االإ�سالمية، والعمل بالفروع، فهل اأنَت مّمن:

أ   يبذل كّل ما بو�سعه لأن يكون ملتزمًا ومتم�ّسكًا بالتعاليم الإ�سالمية؟

ب     يبذل كّل ما بو�سعه لأن يكون ملتزمًا ولكنه ينق�س عهده هذا اأحيانًا؟  
ج    ل يعنيه الأمر، فهو يفعل ما يحلو له؟  

 اإذا كنَت م�سافرًا في اإحدى الدول االأجنبية )غير االإ�سالمّية( فاإّنك 
�ستتعّهد لهم بااللتزام بمواثيقهم المعمول بها في د�ستورهم، وذلك حينما 

تح�سل على تاأ�سيرة الدخول، فهل اأنَت مّمن:
الثوابت  مــع  تت�سادم  ل  كــانــت  اإذا  عليها  عــاهــدهــم  الــتــي  الــبــنــود  ــّل  ك يطّبق  أ   

الإ�سالمية؟
على  الحرب  يعلنون  كّفار  اأنهم  بدعوى  الآخــر  على  ويحتال  اأمـــرًا  يطّبق  قد  ب        

الإ�سالم؟
ج     ل يعنيه الأمر، فهو يفعل ما يحلو له؟  

  نق�ص العهد ال ُي�سم به في االإ�سالم البتة، اإذ يقول االإمام الباقر 
رخ�سة:  فيهّن  الأحٍد  وجّل(  )عّز  اهلل  يجعل  لم   ثال« ال�سالم(:  )عليه 
وبّر  والفاجر،  للبّر  بالعهد  والــوفــاء  والفاجر،  البّر  اإلــى  االأمــانــة  اأداء 

الوالدين بّرين كانا اأو فاجرين«، فهل اأنَت مّمن:
)عليهم  طالب  اأبي  بن  علّي  الموؤمنين  اأمير  قول  عينيه  ن�سب  وي�سع  الأمر  يعَي  أ  

ال�سالم(: » اإن العهود قالئد في الأعناق اإلى يوم القيامة فمن...«؟
ب     يدرك ذلك ولكن قد ت�سّول له نف�سه التهاون بالأمر اأحيانًا؟  

عن اأبي ب�س عن االإمام اأبي عبد اهلل ال�سادق )عليه ال�سالم(:
»�سيعُتنــا اأهــُل الورِع واالجتهاِد واأهُل الوفاِء و االأمانــِة واأهُل الزهِد والعبادِة، اأ�سحاُب اإحدى وخم�س ركعة  اليوِم والليلِة، 

القائموَن بالليِل، ال�سائموَن بالنهاِر، يزّكون اأمواَلهم ويحّجون البيَت ويجتنبون كلَّ ّرٍم«

وفيٌّ 
بوعوِدَك؟

هل اأنت

44 جمادىالآخرة  1433هـ



ج     ل يعَي خطورة الأمر، فهو يفعل ما يحلو له ؟  
 يدفعنا اأئمتنا )عليهم ال�سالم( اأن ننتقي في الزواج من العوائل المعروفة 
اإليهم،  تزّوجوا  »ال  يقول:  ال�سالم(  )عليه  ال�سادق  االإمام  عن  ن�ّص  ففي  بالوفاء 
فاإن لهم )عرقًا( يدعو اإلى عدم الوفاء« وفي اآخر يقول )عليه ال�سالم(: »فان لهم 

اأرحامًا تدّل على غير الوفاء«، فهل اأنَت مّمن:
أ   ل تغيب عنه هذه المعلومة ويح�سب لها األف ح�ساب؟

ب     يعرف اأّن العرق د�ّسا�س ويحاول النتقاء في الأمر؟  
ج      ل يعنيه الأمر؟  

  في حالة ت�سّرٍع منك وعاهدَت القوم بتكّفل اأمٍر ل�سَت من اأهله، فهل اأنَت مّمن:
وب�ساعة  العهد  نق�س  ل�سناعة  الوعد،  للُخلف في  دفعًا  اإنجازه،  اأجل  والنفي�س من  الغالي  يبذل  أ   

عواقبه؟
ب     يعتذر عن اإكمال ما وعد القيام به لعدم تمّكنه من ذلك؟  

ج     �ِسّيان لديه القيام بالفعل اأو عدمه؟  
 اإذا طلب منك اأحد اأبنائك ال�سغار حاجة وواعدته بتلبيتها، فهل اأنَت مّمن:

أ   ت�سعى بكّل جهدك لتلبيتها واإّن قول الإمام مو�سى بن جعفر )عليه ال�سالم( ل يغيب عن ذهنك: 

اأنتم الذين ترزقونهم، واأّن اهلل ل يغ�سب ل�سيء  اأنكم  »اإذا وعدتم ال�سغار فاأوفوا لهم، فاإنهم يرون 
كغ�سبه للن�ساء وال�سبيان«؟

ب      يحاول تلبية الأمر لكي يكون قدوة ح�سنة اأمامهم؟  
ج      �ِسّيان لديه القيام بالفعل اأو عدمه؟  

  اإذا تطّلب االأمر اأن توافق على القيام باأمٍر، فهل اأنَت مّمن:
أ   يتفّح�س نف�سه جّيدًا ول يت�سّرع بالموافقة لكي ل يقع في المحذور، لأّن اأمير الموؤمنين علّي بن 

اأبي طالب )عليهم ال�سالم( يقول: »ل تعدّن عّدة ل تثق من نف�سك باإنجازها«؟
ب     قد ُيبدي ت�سّرعًا ول يبذل جهدًا في التفّح�س عن قابلّياته، ثّم يعتذر عن عدم الوفاء؟  

ج     ل يبادر في الت�سّدي لأّي اأمر؟  
  اإذا تعّر�سَت لظروف قاهرة لالإدالء بمعلومات قد ُعِهَد اإليك بها، فعّذبك رجال 

الطاغية بالحرق اأو بقلع االأظافر وغيره، فهل اأنَت مّمن:
أ    ي�ستميت وي�ستب�سُل ول يعطي �سغيرة اأو كبيرة في عهدته؟

ب      يلين اأمام ق�سوة التعذيب وفبركة التحقيق فُيعطيهم بع�س الذي عنده؟  
ج     ل يتحّمل �سيئًا من ذلك اأبدًا؟  

 اإ�سداء الجميل هو طوٌق في رقبة الُم�سدى اإليه، والبّد من الوفاء برّده، وخ�سو�سًا 
جميل الوالدين وعنائهما في تربيتك وتن�سئتك، فهل اأنَت مّمن:

أ   يرى �سرورة رّد الجميل باأ�سعافه؟

ب     يحر�س على رّد الجميل؟  
ج     ل يرى �سيئًا؟  

اإّن مجموعة القوانين ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية التي تكفل ا�ستقرار   
الوطن بااللتزام بها هي بمثابة عقود بين المواطن والحكومة، فهل اأنَت مّمن:

ِذيَن َءاَمُنوا اأَْوُفوا  أ   يرى وجوب التم�ّسك بالنظام والقانون لأّن اهلل )تبارك وتعالى( يقول: »يا اأَيَُّها الَّ

ِباْلُعُقوِد«)1/المائدة(؟
ب      يرى �سرورة الن�سباط، ولكنه قد يقفز اأحيانًا على القانون اإذا ا�سطدم مع م�سالحه؟  

ج      ل يحترم القانون ولي�س بينه وبين الحكومة اأّي عقد؟  

  النتيجة:
وبعد هذه الرحلة الق�سيرة من االختبار لنجمع ح�سادنا من 
النقاط لكي نرى حالنا ونتاأّمل في اأنف�سنا، هل نحن من االأوفياء؟ 
ج   خم�ص  ب      �سبع نقاط ولكّل   أ ع�سر نقاط ولكّل  اأح�سْب لكّل 

نقاط، واجمع ما اأ�ّسرَت عليه مّما يتوافق مع حالتك.
فاإذا بلغ مجموع نقاطك بين الت�سعين والمائة فاأنت يا �سّيدي بال 
�سّك وفيٌّ �سادق الوعد، عالي الهّمة، كبير النف�ص، فاإن االإن�سان اإذا 
كان مقتدراً على حمل الكرامة وهانت على  نف�سه االأمور العظام 

من اأجل الوفاء بوعده، البّد واأن يكون وفّيًا.
اأما اإذا كانت درجتك دون الت�سعين والى الخم�سين فاأنت تحتاج 
الى التعّمق بهذا المفهوم الجليل، واأن توّطن نف�سَك على الوفاء 
االأكرم  الر�سول  يو�سي  كان  كما  االإيمان  زينة  فاإّنه  بالوعد 
)�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( اأميَر الموؤمنين علّي بن اأبي طالب 
)عليهم ال�سالم( فيقول: »االإيمان عريان ولبا�سه الحياء وزينته 
الوفاء...« واالإن�سان الوفّي هو االإن�سان الكريم، الأّن الوفاء من 

االأو�ساف الجميلة واالأخالق الف�سيلة. 
اأما اإذا كانت الدرجة دون الخم�سينـ  والعياذ باهللـ  فنحن نحتاج 
لهوّيته قد  اأنت حامٌل  الذي  االإ�سالم  اأّن  يا�سيدي  نقول لك  اأن 
اأوجب الوفاء بالعهد واالإيفاء بالوعد فاإّن الر�سول االأكرم )�سّلى 

اهلل عليه واآله و�سّلم( يقول: »ال ِديَن ِلَمْن ال َعهَد َلُه«
والأهمية الوفاء بالعهد و�سرف االلتزام به جعل اهلل )عّز وجّل( 
ما يقابله وهو الحنث بالوعد اأو الغدر بالعهد من كبائر الذنوب 
التي وعد اهلل )تبارك وتعالى( مرتكبيها بحرمانهم من ثواب 
اأعمالهم وبالعقاب ال�سديد يوم الح�سر، ولهذا ذكره اهلل )عّز 
نبّينا  بها  تمّيز  التي  الخم�ص  ال�سفات  عــّدد  اأواًل حين  وجــّل( 
اإ�سماعيل )عليه ال�سالم( في قوله )تبارك وتعالى( من �سورة 
اِدَق اْلَوْعِد َوَكاَن  اإِنَُّه َكاَن �سَ �ْسمِعيَل  اإِ مريم: »َواْذُكــْر ِفى اْلِكَتِب 
ِه  َكوِة َوَكاَن ِعْنَد َربِّ َلوِة والزَّ ًا)54( َوَكاَن َياأُْمُر اأَْهَلُه ِبال�سَّ َر�ُسوال نَِّبيَّ
ّيًا)55(« فاإنه )عّز وجّل( قّدمه حتى على الر�سالة والنبّوة  َمْر�سِ
بل حتى على ال�سالة والزكاة الإّن االإن�سان ما لم يكن �سادقًا، فمن 
الم�ستحيل اأن ي�سل اإِلى مقام الر�سالة ال�سامي، ويبّين لنا االإِمام 
ال�سادق )عليه ال�سالم( �سبب تلقيبه ب�سادق الوعد: »اإِّنما �سّمي 
اإِ�سماعيل �سادق الوعد، الأّنه وعد رجاًل في مكان فانتظره في 
ذلك المكان �سنة، ف�سّماه اهلل )عّز وجّل( �سادق الوعد. ثّم قال: 
اإِّن الرجل اأتاه بعد ذلك فقال له اإِ�سماعيل: ما زلت منتظرًا لك« 

واأخيرًا نقول اإن االأمة التي ال تعرف العهد، وال تعرف اليمين 
والميثاق، وتجهل كلمة ال�سرف، هذه االأمة تنهار ب�سهولة، لذا 
الكلمة،  االأمــة ورجالها كلمة وَثبات على  اأن تكون لدى  يجب 
اإن كلمة ال�سرف هي قيمة االأمــة، فال  ووفاء بالكلمة والعهد، 
ينبغي اأن تكون كلماتنا رخي�سة زائفة نطلقها بال دراية والتزام، 
فمن يعطي كلمة يكون في ربقتها الى الوفاء بها، وهذا هو الذي 

يجعل االأمة متما�سكة ثابتة.  
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  مهاجٌر 
 �سبيل اهلل

سني�ال�سيد عبد العظيم ا
مندوب الإمام علي الهادي ◄  يكتبها: ح�س ال�سالمي

 وقفت عند قوله تعا بينا اأردد بع�س اآيات كتاب اهلل تعا 
عندما خاطب اآدم عليه ال�سالم بقوله )ل تقربا هذه ال�سجرة(، 
م�ستذكرا ما قد راأينا فيما بعد من نتيجة التقرب لل�سجرة وذلك 
باأن اأهبط اهلل تعا اآدم عليه ال�سالم ا الأر�س وبداأت رحلة 

ال�سقاء والعناء.
ورجعت ب�سريط ذكرياتي فتذكرت كيف اأن النا�س عندما يجدون 
عناء وم�سقة بحياتهم يلومون اأبانا اآدم عليه ال�سالم لنه كان 
ال�سبب يف النزول ا هذه الدنيا وّمل م�ساقها ب�سبب عدم 
�سيطرته على نف�سه، ووقوعه بحبائل ال�سيطان، وعدم اإطاعته 

الأمر الربا، وبالتا اأكله من تلك ال�سجرة.
وهنا بداأت الت�ساوؤلت: 

اآدم عليه ال�سالم،  هل مررنا مبراحل  اأبينا  اأولد  الب�سر  نحن 
معي�سته وهل وقع علينا نف�س الختبار، ام ل؟ 

وانا اقطع جازما ح�سب راأيي القا�سر باأننا مررنا بذلك، وكل 
ان�سان ولد يف هذه الب�سيطة مّر مبراحل عي�سه، وكلنا ا اليوم 
العة  ا�ستلهمنا  فهل  ال�سجرة،  من  القرب  لختبار  نتعّر�س 

وا�ستفدنا من در�س اأبينا اآدم وامتنعنا عن الأكل من ال�سجرة؟.
ويا لالأ�سف اأن الإجابة لي�ست يف مو�سع الإيجاب، بل على العك�س 

متاما
ال�ساعة  الواحد بل ويف  اليوم  ال�سجرة يف  اننا نقرب من  نعم؛ 
باأكل  ن�ستمتع  اأننا  العجيب  والغريب  املــرات  ع�سرات  الواحدة 
املح�سنات  ورمي  والبهتان  والكذب  والنميمة  )الغيبة  ثمارها 

الخ(. 
والآن لن�ساأل اأنف�سنا..

كيف ن�ستطيع اأن نبتعد عن ال�سجرة ؟
ماهي ال�سبل وعلى عاتق من تقع م�سوؤولية اإبعادنا عن التقرب 

من ال�سجرة؟
وهل يحق لنا اليوم وخ�سو�سا بعد وعينا ومعرفتنا باأ�سباب نهي 
الأمر  ونتائج خمالفة ذلك  ال�سجرة  الأكــل من  تعا عن  اهلل 

الإلهي اأن نبقى نلوم اأبانا اآدم؟
هذه اأ�سئلة اأمتنى ان د لها اإجابة مع اأنف�سنا. 

ولنجعل طاعة اهلل تعا يف اأوامره ونواهيه اأول واأهم ما نفكر 
فيه ون�سعى ا العمل به ما ا�ستطعنا، ولنكن على اأ اليق باأن 
اهلل تعا �سيقف معنا عندها وين�سرنا على ال�سيطان ويبعدنا 

 عن �سجرته، وما اأروع التعوي�س الإلهي،   لو تاأّملنا

                



  سجرة اأبينا�

 23(  سلمون عليها�ا همة التي ا�ستودن التاريخية اتعّد مدينة الري من ا
هــ( وكانت مطمحا لبع�ص الوالة، واأبرزهم �سعد بن ابي وقا�ص ومن بعده عمر بن 
�سعد الذي عمد اإ قتل االإمام ا�س عليه ال�سالم، حيث قال قولته )اأاأتــــــرك 

.)ملك الري والري منيتي؟ اأم اأرجــــــع مـــاأثومًا بقتل ح�س
العظيم  ال�سيد عبد  ومنها مرقد  اقد�سة،  اراقد  بع�ص  ادينة  واحت�سنت هذه 
ا�سني الذي يعد من الوجوه البارزة واحببة واوّثقة عند اهل البيت عليهم 

ال�سالم. 
و هذا التقرير �سنتطرق ل�سة العالمة ال�سيد عبد العظيم ا�سني، ومراحل 
حياته التي تخللها الكث من اواق فكانت �سببًا  هجرته ونزوحه ا مدينة 

الري.



  مهاجٌر 
 �سبيل اهلل

ن�سبه
ال�سيد عبد العظيم بن عبد العظيم بن عبد اهلل علي، 
من احفاد المام احل�سن املجتبى عليه ال�سالم. اأبوه 

عبد اهلل، واأمه فاطمة بنت قي�س.
ولد عام 13هـ.ق يف املدينة املنورة، وعا�سر فة 
عنهم  وروى   ،املع�سوم الئمة  من  اربعة  اإمامة 
الكث من الحاديث وا�ستهر باحل�سني، نظراً  لنتهاء 

ن�سبه اإ المام احل�سن املجتبى عليه ال�سالم.
وعلى هذا فقد اعُت ال�سيد عبد العظيم احل�سني من 
 علماء ال�سيعة ومن رواة احاديث الئمة املع�سوم
ومعارف  الدين  باأمور  عارفاً   وكان  ال�سالم،  عليهم 
واأحكام القراآن. حتى اأن المام الهادي عليه ال�سالم 
كان يف بع�س الحيان يحيل ا�سحاب الأ�سئلة او ذوي 
عليها،  لالإجابة  العظيم  ال�سيد عبد   ا احلاجات 
زيارته  ثواب  اأن  الروايات  من  العديد  يف  ُذكر  وقد 

تعادل ثواب زيارة المام احل�س عليه ال�سالم.

هجرته 
هاجر �سماحته اإ مدينة الري عام هـ، واأقام 
فيها نتيجة لالأو�ساع ال�سيا�سية وهروبا من ال�سلطان 
العبا�سي الذي �سيق اخلناق على اآل ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه واله و�سيعتهم، فقد كان اخلليفة املتوكل 

ويف  ال�سالم،  عليهم  البيت  لأهــل  عـــداء   ا�سّدهم 
عهده هدم مرقد المام احل�س عّدة مرات، �سوّي 
خاللها مع الر�س ومنَع النا�س من زيارته، و ينج 
ال�سيد عبد العظيم من عداوتهم وحقدهم وعزموا 
فيها،  ليقيم  ــري  ال مدينة   ا فذهب  قتله،  على 
وال�سبب يف هذا الختيار يعود ا الظروف الدينية 
الفة،  تلك  خالل  الري  يف  ال�سائدة  والجتماعية 
اليرانية  املدن  ال�سالم ا خمتلف  فعندما و�سل 
واعتنق اليرانيون الدين الإ�سالمي، ا�سبحت الري  

اهم مراكز مع امل�سلم يف البالد.
على  خوفا  القليل  اإل  ــري  ال يف  بــوجــوده  يعرف   
حياته، وبعد فة تعرف عليه الكث من الأ�سخا�س 
واأ�سبح بيته مق�سدًا لل�سيعة يذهبون اليه، يتزودون 
عبق عطر  منه  وي�سمون  ورواياته  علومه  منهل  من 
ويــرون فيه خلفًا  والــه،  النبوة �سلى اهلل عليه  بيت 
ممثاًل  حينذاك  ال�سيد  وكــان  اأئمتهم  من  �ساحلاً  
لالإمام الهادي عليه ال�سالم يف تلك املنطقة، ولذلك 
اعت النا�س كالمه كالم المــام، واتخذوه حمورًا 
يجتمع حوله ال�سيعة واأتباع اهل البيت يف الق�سايا 

الدينية والدنيوية.
ويف تلك اليــام ارت�سمت احلــوادث امل�ستقبلية لدى 
 ،ال�سيعة من خالل روؤيا �سادقة راآها احد ال�سادق

فقد راأى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واله، اذ قال له 
�سكة  حملة  يف  اأبنائي  اأحــد  غــدًا  �سيموت  الر�سول: 
ب�ستان   الكتاف ا ال�سيعة على  و�سيحمله   املــوا
 ،اب عند �سجرة  التفاعبد اجلبار و�سيوارونه ال
فاَّه ذلك الرجل يف ال�سَحر اإ الب�ستان املذكور 
لي�سيه من �ساحبه حتى يحظى ب�سرف دفن احد 
اأر�سه،  يف  والــه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  احفاد 
ولكن عبد اجلبار �ساحب الب�ستان الذي راأى بدوره 
مثل تلك الروؤيا واأدرك ال�سر الغيبي فيها ويف روؤيا 
والب�ستان  ال�سجرة  تلك  اوقف مكان  ال�سيعي،  ذلك 
باأكمله، كي يدفن فيها كبار ال�سيعة واعيانهم فيه، 

وليحظى بهذا ال�سرف.
العظيم  عبد   رو فارقت   ال�سبا ا�سبح  وعندما 
احل�سني احلياة  وذاع خ وفاته ب النا�س، فلب�سوا 
يبكون  داره  على  وّمعوا  عليه،  حـــدادًا  ال�سواد 
 املوؤرخ بع�س  وينقل  وكفنوه،  وغ�سلوه  وينتحبون 
انهم عوا عند غ�سله على ورقة مكتوب فيها ا�سمه 
 ون�سبه، بعدها �سلوا عليه ودفنوه عند �سجرة التفا
اأ�سار اليها ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واله يف  التي 
الروؤيا واأودعوه يف تلك البة لي�ست�سيء حمبو  اأهل 

البيت عليهم ال�سالم من نوره وليحظوا مبزاره.
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 وهذا امل�سمون الآنف الذكر �سديد التجلي والو�سو 
خامتةال�سرائع،  بو�سفها  ال�سمحاء  �سريعتنا  يف 
وبذلك ا�سقطت احلجج القائمة اآنذاك من ق�سور 
من  املثلى  �سورته  يف  الإن�سان  واأ�سبح   تق�س اأو 
اجلانب العقائدي الذي يليق بكونه اأكرم املخلوقات 

على وجه الب�سيطة.
يف  الدقة  هي  ال�سماوي  للت�سريع  الخــرى  امل�ساألة 
عبث  مــن  الإنــ�ــســان  كــرامــة  و�سيانة  الت�سخي�س 
وحماولة  والرحمة  ال�سفقة  مل�سة  وكذلك   العابث
اإ�سال وا�ستيعاب اجلناة عك�س القوان الو�سعية 
مبطنة  براغماتية  حوافز   اإ جذورها  تعود  التي 
وانتقام ممج بالرغم  من ظاهرها املف�س الذي 
م�سرعة  العقوبة  ـــاأن  ب يــوحــي 
هدفها  تـــربـــويـــة  لأغــــرا�ــــس 
تهذيب �سوائب املخلوقات التي 
بالن�سان  الرتــقــاء  دون  ــول 
من  الرفيعة  امل�ستويات   اإ
الت�سريع  ميزة  اأمــا  ال�سلوك، 
ح�سورًا   ــــ الك الإ�ـــســـالمـــي 
الجتماعي  التاأهيل  يف  ميزة 
من  النفو�س  و�سيانة  والنف�سي 
التهلكة  دواعــي   اإ امل�سارعة 
واخلــــــرق وجمــانــيــة الـــرفـــق، 
تلك  الإ�سالمي جيدًا د  الت�سريع  واإذا دققنا يف 
ال�سيولة الخالقية والإن�سانية دون امل�سا�س بالثوابت 
التي تقود اإ اجلور واحليف الذي يلحق بفئة من 
 النا�س دون الخرى، ولو التزم امل�سلمون بجزء ي�س
الألهي  والرفد  املعونة  لكانت  الت�سريعات  هذه  من 
القيم  التفريط يف هذه  لكن   ،حا�سرة يف كل ح
ال�سماوية، وبهذا امل�ستوى من الوقاحة واملجاهرة هو 
الذي قادنا اإ ما نرى وما ن�سمع وفيما ياأتي طائفة 
من الت�سريعات التي يتجلى فيها البعد ال�سيكولوجي 

والجتماعي.
ت�سريعي  جانب  وهــو  البيع:  يف   الغ خيار   1
اأموال امل�سلم من �سطوة املعامالت  يحافظ على 
املنحرفة التي يختفي بها جانب املروءة �سواء كانت 
من البائع اأو امل�سي، وي�سمن للطرف خيار الف�سخ 
يف حالة ال�سعور بالغ ال�سديد، وما اأ�سد احلاجة 
يف هذه الأيام اإ هذا اخليار املن�سف وتطبيقاته 
العملية للو�سع املزري والغريب الذي تعي�سه يف حالة 

التعامل مع اأخوان العقيدة.

اأذن الو الذي   ال�سفيه من غ ي�سح زوا  
تهياأت  اإذا  واملــال  املهر  يف  الت�سرف  ي�ستدعي  ل 
الت�سريع  هذا  ويف  منه،  تاأخذ  ول  تعطيه  اأمــراة  له 
املبارك يتجّلى بو�سو عن�سر التقو النف�سي الذي 
ال�سخ�سية  تدعيم  يف  اليجابي  الإيحاء  ي�ستخدم 
ـــارة احلــوافــز التي تدعم هــذا الـــاه، فاجلو  واإث
ال�سري الهاد له مفعول ال�سحر يف معاجلة بع�س 
الذي  هنا  املق�سود  وال�سفه  النف�سية،  النحرافات 
الإن�سان  ي�سنع من  الذي  املــادي  باجلانب  يخت�س 
�سخ�سية مبذرة قليلة ال�سبط، لكن وجود الأ�سرة 
امل�سوؤولية  وي�سخم  ــوة  الب عاطفة  وــو  والأطــفــال 

ويجد من هذا ال�سلوك املت�سيب يف الإنفاق.
عدم قبول �سهادة الولد على والــده، وان كان   3
حقًا؛ لأنها م�ستلزمة للعقوق واجلراأة على التجاوز 
وال�سرة  الجتماعية  والأعــراف  الإلهية  النوامي�س 
التي ت�سل بها الأمور اإ هذا امل�ستوى من التناحر 
التوافق  عن�سر  مــن  متــامــًا  خالية  بالتاأكيد  هــي 
املجتمع  لبناء  الأ�سا�سية  اللبنة  وهي  الجتماعي، 
فاإذا ته�سمت ال�س�س بهذه الطريقة املروعة دث 

الفو�سى ال�ساملة يف املعاي النف�سية والجتماعية  
 التقّية وهي حماولة خللق حالة من التوازن ب  4
اآنية  يفعله، يف ظل ظروف  الإن�سان وما  يعتقده  ما 
اأو رف�سه  �سديدة احلر؛ لأن امليل الباطني للعمل 
هو هو املقيا�س الفعلي للتقوى والورع، وبذلك ترفع 
 ال�سديد، ولبد اأن ن�س عن الإن�سان موؤونة احلر
اإ اأمر يف غاية الأهمية وهو اإنه ل تقية يف م�ساألة 
الدماء مطلقًا، فلي�س من العدل دفع القتل عن نف�س 

ال�سخ�س ليقع فيه غه.
لأن  وذلــك  الكتابي،  من  امل�سلمة   زوا عــدم   5
الن�ساء  على  قوامون  الفعلية  الناحية  من  الرجال 
يف كل الأديــان با�ستثناء بع�س املعتقدات ال�سينية 
القدمية، وهذه القيمومة يتبعها الت�سرف وال�سلوك 
 رو فــاأن  وال�سمود  املقاومة  مع  وحتى  والعتقاد 
القاومة ت�سعف تدريجيًا عند املــراأة وت�سبح تابعًا 
 من حيث ل تدري و�سونًا لكرامة املراأة ورفع احلر
الت�سريع  كان هذا  عــادة  يطاق   ل  الــذي  والتكليف 

املبارك.
 يكن تنازع و�سجار، فالأم اأحق بالولد اإ  اإن  
مدة  �سنوات، ما  تتزو؛ لأن هذه الفة هي مدة 
البية البدنية وزمان اللعب والدعة والمهات اأحق 

باأولدهّن يف ذلك.

ال تخلو �سريعة �سماوية 
اأو  مر�سودة  حكمة  من 
وغاية  مــر�ــســودة  غــيــر 
هي  ال�سماوي   الت�سريع  
تقود  الــتــي   لحكمة  ا 
ال�سالم  اإلـــى  الب�سرية 

واالعتدال وال�سعادة.

االأبــــــــــــــعــــــــــــــاد 
  الــ�ــســيــكــولــوجــّيــة

الت�سريع االإ�سالمي  

•  ح�سن حمزة احلمي
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ي�ستوجب عر�س احليوان على املاء قبل الذبح،   
و�سفقة  تفي�س رحمة  التي  امل�سطفى  �سريعة  هذه 
الدور  لهذا  اخلالق  هّياأُه  الــذي  احليوان  مع  حتى 
اأ�ساًل خدمة مل�سالح العباد وبدورنا نخاطب اأولئك 
الذي يحلمون بالوجبات الد�سمة مع ر�سول الرحمة 
الأطفال  ذبــح  مقابل  و�سلم  واآلــه  عليه  اهلل  �سلى 
املوت  انتظار  ومـــرارة  تــرويــج  مــن  ال�سور  باأب�سع 
وجوع وعط�س، تقول لهوؤلء اخلنازير )مع العتذار 
ال�سديد للخنازير(... كيف يجروؤ اأحدكم اأن يرفع 
را�سه اأمام ابلي�س لنف�سه، اأما وكيف ي�ستقبل الر�سول 

�سلى اهلل عليه واآله و�سلم مثل هذه احلثالت.
كذلك يكره ذبح احليوان الذي يربيه الإن�سان   
يف بيته، وقد ك�سف لنا علماء احليوان والبيئة عن 
 الإن�سان وب عالقات يف غاية الطرافة والألفة ب
احليوانات حتى مع احليوانات التي تعّد من ال�سباع 
ال�ساربة، وقد حدثني اأحد ال�سدقاء اأنه ل ي�ست�سيغ 
اأكل الدجا املنز الذي يرى يف البيوت، وقد قال 

وا�سفًا م�ساعره: كاأ األتهم رماًل.
كراهية �سيد الطيور لياًل من اأع�سا�سها، ويف   
الدفاقة  العاطفة  من  عظيمة  ملحة  الت�سريع  هذا 
التي تتجلى بها ارقى األوان ال�سهامة الرفيعة وتوارد 
على خاطري اأثناء كتابة هذه ال�سطور )�سورة زوار 

الفجر( الذي كانوا ينتزعون الرجال فجرًا من دفء 
البيوت و�سكينة اجلو الأ�سري يف تلك ال�ساعات، لكن 
يريده  ال�سالم، وما  اإليه هود عليه  �ستان ما يدعو 

قومه.
نف�س  جانب  وهي  زوجها،  عنها  املتوفى  عّدة   1
اأ�س�س  الــذي  املقد�س  الرباط  لهذا  واحــام  اأدبــي 
اأجمل �سور البناء الجتماعي، فهذا الت�سريع لي�ست 
مهمته الوحيدة �سبط مياه الرجل خوفًا من تداخل 
املتوفى  املــراأة  الفقهاء عدة  قال  ولذلك  الن�ساب؛ 
اأبعد الأجل وهو ي�سمل الدخول بها  عنها زوجها 

وغها وال�سغة واليائ�سة.
وهو  لياًل،  املظلم  البيت  يف  الدخول  كراهية   11
نوع من الوقاية النف�سية خوفًا من عن�سر املفاجاأة؛ 
لأن قوة الوهم والو�سو�سة تكون يف اأعلى درجاتها يف 
تتفرع  ال�سياق  ومن هذا  واملظلمة  القفرة  الماكن 
الكراهة بالن�سبة للمبيت لياًل يف دار منفردة لياًل 
النهاية  توؤدي يف  التي  خوفًا من ت�سخم الهواج�س 
والذهان  كالرهاب  النف�سية  المرا�س  اإ حدوث 

والكتئاب، وكذلك العقلية كالف�سام وغه.
عدم �سرب الدابة على وجهها، وهذا لون من   1
الإن�سان  الذي ل يقت�سر على  التكر ال�ستثنائي 
وحده، بل ي�سمل احليوان، ويف هذه اللتفاتة النبيلة 

ذورة العظمة للدين احلنيف ومن دواعي الرحمة 
وال�سفقة باحليوان، كذلك ن�س يف معر�س الكالم 
ال�سريف  النبوي  احلديث   اإ ال�ستثناء  هذا  عن 
الذي يجم العطف وال�سفقة مع احليوان يف اأروع 
ال�سور، قال الر�سول �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: )ل 

يرتدف ثالثة على دابة، فاإن اأحدهم ملعون(.
لبية  حماولة  وهــي  منفردًا،  الكــل  كراهة   13
الإن�سان على الأيثار وتنمية قيم ال�سهامة والبتعاد 
ا�ساًل  بالإن�سان  يليق  ل  الذي  ال�سّح واحلر�س  عن 
الأنبياء  اأن �سيخ  اأو غه ويروى  �سواء كان م�سلمًا 
ابراهيم عليه ال�سالم كان ي�س مياًل كاماًل حاماًل 
طعامه وعندما �ساأل عن هذا الأمر؟ قال: ع�سى اأن 
يوفقني اهلل كي اأجد جائعًا اأو يتيمًا ي�ساركني لذة 

الطعام.
ن�سل  ال�سفافة  والدفقات  العظيمة   الــرو وبهذه 
اإ م�ستوى الإن�سان الذي يجاهد النبياء العظماء 
 املثا  النموذ هذا  تكوين  اأجــل  من  والفال�سفة 
وما عرفناه جزءا ي�سا من الأرث الإن�سا للفقه 
وال�ستغراب  اللوعة   ي�س مــا  ولكن  الإ�ــســالمــي، 
والوجع، ما نراه من �سلوك نا�سيء من التعامل يف 

ال�سارع الإ�سالمي، ل ميت اإ اأية عقيدة ربانية، 
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 اأواًل – الرحالت الداخلّية وت�سمل :
– – –     – 
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 ثانيًا – الرحالت اارجية وت�سمل:

 امهورية االإ�سالمية  اإيران




 –

 

ق�سم ال�سياحة الدينّية 
 العتبة ا�ســـــــينية اقد�سة 
عن تسيير رحالتـه الداخلية والخارجية وكا�تي:

ق�سم ال�سياحة الدينّية ق�سم ال�سياحة الدينّية ق�سم ال�سياحة الدينّية ق�سم ال�سياحة الدينّية 
 العتبة ا�ســـــــينية اقد�سة  العتبة ا�ســـــــينية اقد�سة 

يعلن
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وكعادتي.. لن اجد غ كتاب اهلل ملجاأ، فاأ�سرعت 
اليه لأبحث عن اخلال�س مما نزل بي، فقراأت قوله 
اأََتاَك َحِديُث ُمو�َسى فا�ستح�سرت  تعا:  َهْل 
حة وخوف مو�سى عليه ال�سالم عندما �سار باأهله 
بداية  امل�سة  تلك  وكانت  م�سر،   ا مدين  من 
جديدة له، حيث ُحِمَل ر�سالة عظيمة وهي مقاومة 
الكفر والطغيان، ون�سر الميان 

والعدل..
�ستائية  مــظــلــمــة  لــيــلــة  ويف   
وامتعته  اهــلــه  برفقة  بـــاردة 
ومــن كــان مــعــه، �ــســّل مو�سى 
وحار  الطريق،  ال�سالم  عليه 
قد  بزوجته  واذا  حــة،  ا�سد 
جاءها املخا�س  فكانت تلك 
من ا�سعب ال�ساعات التي مرت على مو�سى عليه 
ال�سالم.. لكنه وكعادته ا�ستعان بربه لكي ينقذه من 
هذه الورطة، فرا يبحث عن ال�سيء الذي �سخره 
له ربه، ليخرجه من هذه الزمات التي احاطت به، 
فاإذا به يرى �سوءا من بعيد، و�سرعان ما ق�سد ذلك 
ال�سوء وكان يعتقد باأنها نار �سيتطيع من خاللها ان 
ى  يوفر ال�سياء والدفء لأهله قال تعا : اإِْذ َراأَ
َناًرا َفَقاَل ِلأَْهِلِه اْمُكُثوا اإِ اآََن�ْسُت َناًرا َلَعلي اآَِتيُكْم 

 اِر ُهًدى ِجُد َعَلى النَّ ِمْنَها ِبَقَب�س اأَْو اأَ
ال�سجرة  تلك  خلف  من  عليه  اهلل  �سالم  فنودي 
الوهاجة بالنور، وقد جاءه اخلطاب الإلهي حمماًل 
تاأييد    بالر�سالة اللهية وامل�سوؤولية الكى.. وكان 
عودته  ثمرة  وت�سديده  ال�سالم  عليه  ملو�سى  الرب 
يف كل امر ا ربه حتى يف اب�سط المور وا�سهلها، 
يف  معه  كان   وتعا تبارك  اهلل  فــاإن   وبالتا
كل وقت ومكان ويخاطبه يف كل احواله وقد روي 
ان اهلل تبارك وتعا خاطبه ذات مرة: )يامو�سى 

 )اطلب مني حتى ملح طعامك

 وعلى مقدار هذه امل�سوؤولية ياتي التاأييد والت�سديد 
اللهي، فقد يخطط ويدبر الن�سان ولكنه �سرعان 
مايجد نف�سه يف حة كبة، وان المور قد �سارت 
عك�س ما اراد، ثم يعود ا نقطة البداية، ليجد ان 
امللجاأ الوحيد هو اهلل الذي بيده ملكوت كل �سيء، 
 والذي لي�سعب عليه امر، ولكن هناك فرقا ب
من يلجاأ ا اهلل قبل كل �سيء، وب من يلجاأ اليه 
بعد ان يحاول ان ي�سع من الب�سر بدياًل عن اهلل، او 
املن�سب و�سيلة حلمايته دون ح�سن اهلل، وغها 
من تلك المور التي �سرعان ما تنجلي دون عودة، 
ولكن ت�سديد اهلل م�ستمر دون انقطاع مادام الن�سان 
ينتظر  ذلك من اهلل وحده، وعلى هذا ال�سا�س كان 
ملو�سى عليه ال�سالم تلك املنزلة العظيمة، فهو كليم 
ال�سالم  عليه  حازها  قد  املرتبة  هــذه  ولعل  اهلل، 
لت�ساله امل�ستمر بربه، ول�ستعانته به يف كل المور، 
ولنك�ساره وخ�سوعه امام اهلل  ويف احلديث  اأوحى 
اهلل عّز وجّل اإ مو�سى ) عليه ال�سالم ( اأن : 
يا مو�سى اأتدري  ا�سطفيتك بكالمي دون خلقي؟ 
قال : يا رب و ذاك ؟ قال : فاأوحى اهلل تبارك 
قلبت عبادي ظهرا   اإ مو�سى  يا  اأن  اإليه   وتعا
لبطن ، فلم اأجد فيهم اأحدا اأذّل  نف�سا منك ، يا 
مو�سى اإنك اإذا �سليت و�سعت خدك على الاب.. 
ان ق�سة مو�سى عليه ال�سالم غنية بالع واملواقف 
�سخ�سية  امــام  اننا  لوجدنا  فيها  تاأملنا  لو  التي 
عمالقة، ا�ستطاعت من خالل طاعة اهلل والتذلل 
له ان �سل على منزلة عظيمة، وق�سة م�سه 
من مدين ا م�سر هي واحدة من اهم الق�س�س 
التي قد مير بها كل ان�سان، وخ�سو�سا اولئك الذين 
نذورا انف�سهم يف �سبيل اهلل وتبليغ ر�سالته، والتاأمل 
وامل�ساكل،  املحن  يف  الوقوع  عند  الق�سة  هذه  يف 
كفيل  باأن يزيل الهم واحلزن والتعب، فهي تذكرنا 
بالعودة ا اهلل، وتعلمنا در�سًا مهما وهو ان اهلل 
وعقباتها  احلياة  م�ساكل  من  الب�سر  منقذ   تعا
لفقدنا  عليه  توكلنا  وجــود اهلل  لول  وانــه  الكثة، 
المل يف ال�ستمرار والعي�س، فينبغي لنا ان ل نقع 
ب�سهولة يف نفق الياأ�س والعجز، بل ان عله نقطة 
البداية لالنطالق يف رحاب طاعة اهلل والتوّكل عليه 

كما فعل مو�سى عليه ال�سالم.

من ا�سعب ال�ساعات التي مرت على مو�سى عليه 
ال�سالم.. لكنه وكعادته ا�ستعان بربه لكي ينقذه من 
هذه الورطة، فرا يبحث عن ال�سيء الذي �سخره 
له ربه، ليخرجه من هذه الزمات التي احاطت به، 

 هل اأتاك 
حديث مو�سى؟ 

• ح�س اخل�سيمي

افعل  ان  علي  يتوجب  مــاذا 
عـــنـــدمـــا اقـــــع فــــي دائـــــرة 
مغلقة من الحيرة  والظلمة 
علّي  فت�سعب  ــديــدة،  ــس ــ� ال
روؤيــة الطريق،  وتهجم علّي 
ال�سغوط والم�ساكل الواحدة 
نف�سي  فــاأجــد  االخــــرى  تلو 
)ق�سة(  عــن  ابحث  عــاجــزًا 

اتعلق بها.
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كنُت اأبحُث عن االإ�سالم 
وكان االإ�سالم ينتظر  اأقرب ّطة

• اإعداد:عبدالرحمن الالمي

)فمونت(  منطقة  فى  �سوزان  ال�سيدة  ن�ساأت 
حيث ال تزال  ذاكرتها ذكريات لطيفة متعّلقة 
بهذا اكان وتقول: كم هو االأمر لطيفًا عندما 
ابنتي حيث  مع  التجربة  نف�ص  اأكّرر  اأن  اأحاول 
اأّمي   تاأخذ كانت  التي  البحات   اإ اآخذها 

.اإطعام الب  اإليها اإذ كنت اأق�سي وقتا لطيفا

بأنني  تذكرين  عالمة  احلجاب    
املــرأة    جيعل  وهــو  اهللا،   من  قريبة 

رمزاً لإلسالم أو سفرياً له 

املستبرصة: سوزان 
كارالند

البلد: /أمريكا



انف�سل والدا �سوزان اللذان كانا ينتميان اإ الكني�سة 
املتحدة عندما كانت يف ال�سابعة من عمرها و ذهبت 
لتعي�س مع اأّمها التي ت�سفها بالقّوة واملوّدة واأنها كانت 

لها الأثر الكب يف حياتها.
وتو�سف لنا اأّمها باأنها م�سيحية متزمتة، مل اأفكار 
  .)سبو� �سلبي  )جون  اأمثال  من   متزمت ق�ساو�سة 
فتقول : وكانت تاأخذ ا مدار�س الأحد حينما كنُت 

طفلة. 
وكانت �سوزان ل ترغُب يف هذا كّله فراحت تبتعد عن 
درو�س الأحد لتهتم باأغا الفيديو وذلك عندما كان 
عمرها اثني ع�سر عاما، وت�ستطرد �سوزان "اأنا اآمنت 

باهلل. اأنا دائما اأ�سعر بالرغبة يف معرفة اهلل"
 وعندما كانت يف الرابعة ع�سر من عمرها ان�سّمت اإ
كني�سة تنفرد بطابع خا�س، يتمثل يف اّدعاء اأفرادها باأّن 
اهلل يتحّدث اإليهم لياًل، وكان اأمرًا غريبا بل م�ستنكرًا 
اهلل  ملعرفة  الطريقة  تلك  من  حة  وامتالأت  لديها، 
املحيط بكّل �سيء وعلى خالف املعهود فاإذا بها تتحّول 
يف  اأوقاتهم  اأغلب  يق�سون  الذين   املراهق نهج   اإ
 واخلرو البالية،  وحفالت  الكى  احلفالت  ح�سور 
يف رحالت طويلة، كما توقفت عن ح�سور درو�س علم 

البيولوجي والليزي.
وعندما كانت يف ال�سابع  ع�سرة من عمرها كان من 
ب قراراتها يف عامها  اجلديد هو البحث يف الأديان، 
و يكن يف حّيز تفكها اأن تبحث يف املقام الأول عن 
 عنيف ّور لها ـ اأنه دين الإ�سالم، فهو يبدو لها ـ اأو �سُ
وغريب و�سهواّ، وكّل ما كانت تعرفه عن الإ�سالم 
قراأتها  وقد  لها،  دائمًا  تقولها  اأمها  كانت  جملة  هو 
�سا�سات  من  و�سمعتها  مــرارًا،  الأطفال  مو�سوعة  يف 
ال�سينما: "الأف�سل للفتاة اأن تتزو من بائع خمدرات 

عن اأن تتزو من م�سلم".
وت�ستطرد �سوزان قائلة اأنها ل تعرف اإن كانت هي التي 
وجدت الإ�سالم اأم الإ�سالم هو الذي وجدها، اإذ ت�سّور 
لنا حكايتها كيف كان التلفاز يف بع�س براجمه دفعها 
 البحث عن الإ�سالم، وكيف جذب انتباهها ا ا
ذلك مقالت يف املجالت وال�سحف، وعلى نحو خا�س 
تبداأ يف درا�سة الدين الإ�سالمي، حتى تقف على رحمة 
الإ�سالم وموّدته، فتنده�س وتقول: " اأكن اأبدًا اأتوّقع 
ما و�سلُت اإليه من نتائج" وبدرجة كبة من الأهمية 
راق لها الإ�سالم الذي اكت�سفت اأّنه ل يف�سل ب العقل 

واجل�سد والرو كما هو احلال يف امل�سيحية.
 وعندما قّررت اأن ُت�سلم اأخذت ت�سحذ هّمتها لتخ
اعتناق  بقرارها  اأّمها  خ�سو�سا  والعائلة  الأ�سدقاء 
 ا قرارها  اإعــالن  فتوؤّجل  تــّدد  ولكّنها  الإ�ــســالم 
ليلة عندما  القدر ذات  تدّخل  اأخــرى، حتى  منا�سبة 
اأعلنت اأّمها اأنهم �سيتناولون �سرائح من حلم اخلنزير 
يف ذلك الع�ساء، فاأعلنْت اإ�سالمها وامتناعها عن اأكل 
حلم اخلنزير، وهنا بكت اأّمها وعانقتها، وبعد ذلك 

بعّدة اأيام لب�ست ال�سيدة �سوزان احلجاب.
وعن احلجاب تقول ال�سيدة �سوزان: اإّن احلجاب الذي 
نراه عند بع�س الإ�سالمي املت�سّددين مبالغ فيه اإذا 
ما قورن بالإ�سالم يف عهد الر�سول الأكرم )�سّلى اهلل 
عليه واآله و�سّلم(، حيث اأن الإ�سالم مي�ّس كّل �سكل يف 
حياتك، وبالن�سبة  فاحلجاب عالمة تذكر باأنني 
قريبة من اهلل ويجعل املراأة بحجابها رمزًا لالإ�سالم 

اأو �سفًا له.
تلقى  كانت  ما  كثا  اأنها  �ــســوزان  ال�سيدة  ح  وتو�سّ

امل�سايقات يف ال�سارع ب�سبب اإ�سالمها، حيث ترتدي 
الأكمام،  طويل  وقمي�س  القطن،  من  طويلة  تنورة 
كانت  ممــا  النقي�س  عــلــى  اأزرق،  ــونــه  ل وحــجــاب 
�سببًا  كــان  هــذا  فحجابها  ق�سة،  فــة  منذ  عليه 
من  وهناك  هنا  من  ت�سدر  التي  الوقحة  للتعليقات 
جهلة جمتمعها الذين كانوا ينظرون اإليها يف ال�سارع 
 التفك نظرة ازدراء و�سخرية. مما دفعها ذلك ا
بقيَت تنظر  "اإذا  تكتب عليه عبارة  لب�س قمي�س  يف 
بع�س  عنها  ابتعد  حيث  منا�سبًا"  رّدًا  ف�ستلقى   ّاإ
الوحدة  من   تعا و�سارت   املقرب اأ�سدقائها  من 
اأو  ت�ست�سلم  اأّل  اأّن قدرها يف احلياة  واعتقدْت  املّرة، 
تخ�سع لل�سغوطات، و يزدها ذلك اإّل اإ�سرارًا على 
اإذ  �سنوات  خم�سة  وبعد  اليوم  ولكنها  عليه،  هي  ما 
بلغت الرابعة والع�سرون فاإّن لديها اأ�سدقاء م�سلمون 
وغ م�سلم، ولديها زوجها امل�سلم ال�سا املولد 
الذي يعمل يف مع�سكرات قريبة من )ري�سموند( وقد 
ح�سلت على درجة جامعية علمية يف الآداب والعلوم 

وتوّد اأن ت�سبح عاملة اجتماع.
داخل  نف�سها يف جدال  �سوزان  ال�سيدة  تزال د  ل 
اأن  تعتقد  فاإنها  املـــراأة،  دور  ب�ساأن  امل�سلم  املجتمع 
هدفها الأ�سمى هو العمل يف امل�ساجد حيث كانت املراأة 
با�ستمرار مبناأى عن هذا الدور، مع اأّن هناك الكثات 
اللواتي ميكن اأن يقمن بذلك، ولكنه حمظور عليهّن، 

حيث ظل هذا الأمر مق�سورا فقط على الرجال.
بع�س  ب�سبب  بــالإحــبــاط  ت�ساب  كــانــت  مــا  وكــثــا 
واأّن  الإ�سالمي،  املجتمع  داخل  املت�سّددة  الاهات 
حياتها  تكن دوما م�ستقرة ولكنها كما تقول: اإنها 
اعتادت على عدم ال�ست�سالم، واإنها  تندم اأبدًا على 

ولها اإ الإ�سالم.
 ورو كبة،  بطاقة  اليوم  �ــســوزان  ال�سيدة  وتتمتع 
الإ�سالمي،  املجتمع  داخل  فّعال  ع�سو  واأنها  مرحة، 
واملدار�س  الكنائ�س  يف  الإ�سالم  با�سم  تتحدث  فاإنها 
 ،الالجئ م�ساعدة  يف  تعمل  كما  الإ�سالمية،   غ
اأّم  لأنها  الأحــيــان  بع�س  متعبة  تبدو  فهي  ذلــك  ومــع 
لبنتها ذات الع�سرة �سهور التي كثا ما توقظها ليال 

لالعتناء بها.
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وهذا النظام مرتب بال�سكل التالي:
اأو   المحفو  الــلــو فــي  الــديــن  1-مرحلة 

مرحلة ما قبل عالم ال�سهادة.
2-مرحلة الدين المنزل اأو الموحى  مرحلة 

تنزل الدين اإلى عالم ال�سهادة.
3-مرحلة الدين المبلغ.

4-مرحلة الدين المعمول به اأو مرحلة العمل 
والتطبيق.

برنامج الهداية الإلهية المت�سجدة في مرحلة الدين 
وال�سريعة  الدين  مراحل  واتــم  اأكمل  هي   اللو في 
وهي منبع ومرجع بقية المراحل التي دّونها يقول اهلل 
 ِ يَن ِعْنَد اهللَّ سبحانه وتعالى في هذا ال�سدد: )اإِنَّ الد�
الإِ�ْسالُم(، ول�سنا ب�سدد بيان ما هية الدين ومفهومه 
في هذا المقام، ولكن ما نريد قوله هنا هو اأن الدين 
القراآن  عنه  عبر  ما  هو   المحفو  اللو مرحلة  في 
وهو  الإِ�ْسالُم(،   ِ اهللَّ ِعْنَد  يَن  الد )اإِنَّ  بقوله:  الكريم 
�سامل وحاو لكل ال�سرائع الحقة التي اأنزلها اهلل عبر 

المراحل التاريخية المختلفة لحياة الب�سرية.

الموحى:  الدين  مرحلة  اإلى  الدين  تنزل  • مرحلة 
المرحلة  هذه  في  الإلهية  والهداية  وال�سريعة  الدين 
تتنزل بمقدار ما يمكن للمجتمع اأن يدركها ويفهمها 
وفي  اليومية.  حياته  في  بها  والعمل  تحلمها  ويطيق 
اإِلَّ  ُلُه  ُنَنز )َوَمــا  الحكيم:  القراآن  يقول  ال�سدد  هذا 
�سائدة  كانت  التي  البدائية  فالحياة   ،) َمْعُلوم  ِبَقَدر
ال�سالم عليه  اآدم  ح�سرة  الب�سر  ــي  اأب عهد  في 

ال�سرائع  اإلــى  بحاجة  كانت  ما   نو النبي  زمن  وفي 
في  التي جاءت  والمعقدة  الكثيرة  العملية  والأحكام 
ر�سالة �سيدنا مو�سى ع مثاًل، كما اأن المجتمع اليهودي 
في زمن كليم اهلل مو�سى لم يكن قــادرًا على تحمل 
والهداية  الإلهي  فالت�سريع  التوراة،  اأكثر ما جاء في 
 اللو في  الدين  مرحلة  من  تنزلهما  بعد  ال�سماوية 
قد  والموحى  المنّزل  الدين  مرحلة  اإلــى   المحفو
اإلى  اإلى اأن و�سلتا  مّرتا بــاأدوار تكاملية عبر التاريخ 
مرحلة يتطابق فيها الدين الموحى والدين المبلغ مع 
الدين في اللو المحفو وتلك المرحلة هي مرحلة 
ال�سير  الدين  يبداأ  فيها  المحمدية" التي  "الر�سالة 

ال�سير في  اإتمام واكتمال  القو�س ال�سعودي بعد  في 
َواْلَعَمُل  ُب  ي الطَّ اْلَكِلُم  َعُد  َي�سْ )اإَِلْيِه  النزولي  القو�س 

اِلُح َيْرَفُعُه(. ال�سَّ
مقالتنا  مو�سوع  هي  التي  المحمدية  الر�سالة  اإذن 
الهداية  برنامج  وكــمــال  اكتمال  مرحلة  هــي  ــذه،  ه
اللهية ومرحلة و�سول ال�سريعة ال�سماوية اإلى مرحلة 
الت�سريعيين  والمعاد  المبداأ  بين  الكامل  التطابق 
كله  الدين  ال�سماوي على  الدين  اإظهار  وهي مرحلة 
اإَِلى  َماِء  ال�سَّ ِمــْن  ْمـــَر  الأَ ــُر  ُيــَدب( الم�سركون  كره  ولو 
 اأَْلَف �َسَنة ِمْقَداُرُه  َكاَن   َيْوم اإَِلْيِه ِفي   َُيْعُر ُثمَّ  الأَْر�ِس 
وَن(، ولكي نثبت هذا الإدعاء الذي يقول اأن  ا َتُعدُّ ِممَّ
الر�سالة المحمدية هي اأتم واأكمل واأف�سل الر�سالت 
عدة  على  هذا  بحثنا  و�سنرّكز  ال�سماوية  وال�سرائع 

محاور �سنتطرق لأولها وهو:

الرســــالـة 
الخاتــمة

•الدكتور عبداهلل دو�سو 
ساحل العا�

  يقول �سبحانه وتعا  كم تنزيله: )قال ربنا الذي اأعطى كل �سيء خلقه ثم 
هدى(، ويقول  اآية اأخرى )�سب ا�سم ربك االعلى الذي خلق ف�سوى والذي قدر فهدى(.

اإن اهلل جل جالله ا خلق الق وعلى راأ�سهم االإن�سان وان اقت�ست م�سيئته وحكمته ولطفه 
بعباده اأن يهديهم اإ ما فيهم كمالهم و�سعادتهم الدنيوية واالأخروية ولذلك اأر�سل اإليهم الر�سل 
وبعث لهم االأنبياء واالأولياء بالكتب وال�سرائع ال�سماوية فهذه الهداية االإلهية اتمثلة  اإر�سال 
الر�سل العامل لل�سريعة التي و�سعها اهلل لقه مرت باأدوار ومراحل متعددة م�ستمرة وتّدة 

طوليا.
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خصائص الرسالة الخاتمة 
ومميزاتها:

هناك نزاع كبير واأحيانًا عنيف بين اأتباع وتعاليم 
الديان الموجودة على ال�ساحة الب�سرية وخ�سو�سًا 
اليهودية،  الـــثـــالث:  الــتــوحــيــديــة  ـــــان  الدي بــيــن 
واحد  كل  اأتباع  ويّدعي  والإ�ــســالم،  والن�سرانية، 
ر�سالة  واأن  والكتمال  الف�سلّية  الديــان   من هذه 
نبيهم هي الر�سالة ال�سماوية الخاتمة ،واّدعاء هذه 
الخاتمية هو الذي دفع اأتباع الديانة اليهودية اإلى 
ونف�س  ال�سالم،  عليه  الم�سيح  ال�سيد  ر�سالة  اإنكار 
هذا الدعاء هو الذي اأوقع الن�سارى والم�سيحيين 
في خطيئة عدم العتراف بر�سالة �سيد المر�سلين 

�سلوات اهلل تعالى عليه وعلى اآله.
الدلة  الى  وا�ستنادًا  اعتمادًا  اأي�سًا،  والم�سلمون 
الر�سالة  كــون  من  متاأكدون  والروائية،  القراآنية 

المحمدية هي خاتمة الر�سالت اللهية، فال�سوؤال 
كيف  هــو:  المقام  هــذا  فــي  نف�سه  يفر�س  الـــذي 
وما هي  الخاتمة؟  الر�سالة  ن�سخ�س  اأن  لنا  يمكن 
هذا  على  ت�ساعدنا  التي  والمميزات  الخ�سائ�س 

الت�سخي�س؟
"اإن  نقول:  الجوهري  ال�سوؤال  هذا  على  لالجابة 
طياتها  في  تحمل  اأن  لها  بد  ل  الخاتمة  الر�سالة 

وكيانها عدة خ�سائ�س ا�سا�سية هي:
1-القدرة على االمتداد.

2-عمق المحتوى.
3-التاأثير القوي في االأفراد والجماعات.

4-ال�سخ�سية الر�سالية الفذة.
هذه  من  واحــدة  كل  وتحليل  ببحث  نقوم  و�سوف 
والر�سالت  الديـــان  على  وتطبيقها  الخ�سائ�س 
ال�سماوية الثالث لنعرف ايها تتطابق تمامًا مع هذه 

الخ�سائ�س التي ا�سرنا اإليها.

 الخصيصة األولى:
 القدرة على االمتداد

المتداد للر�سالة ينق�سم اإلى نوعين:

 االمتداد الزماني
 هو ما ي�سطلح عليه يف ل�سان ال�سرع باخللود وال�ستمرار 
بالر�سالة  ت�سمى  اخل�سي�سة  بهذه  تتمتع  التي  والر�سالة 
اخلالدة والر�سالة التي متتلك عوامل ومقومات اخللود ل 
ت�سمح بظهور ر�سالة اأخرى بعد جميئها ولذلك تكون خامتة 
للر�سالت والنبوؤات اللهية، واظهر عوامل ومقومات خلود 

الر�سالة هو عدم وقوع التحريف والتدلي�س يف املحتوى.
هو كون الر�سالة عاملية خماطبة جلميع القوام واملجتمعات 
الب�سرية لأن برنامج الهداية الإلهية ل يخت�س مبنطقة اأو 
جمتمع دون الأخريات ولأن اأخت�سا�س الر�سالة مبنطقة 
جغرافية معينة اأو مبجتمع ب�سري خا�س ي�ستوجب وجود اأو 
جميء ر�سالة اأخرى مماثلة اأو مغايرة يف بقية املجتمعات 
لكي ل تخلو تلك املناطق من الهداية الإلهية التي تالزم 
خلق الإن�سان وخالفته يف الأر�س، فالر�سالة ال�سماوية التي 
ل تكون خماطبة جلميع �سكان الأر�س اأو ل يكون حمتواها 
قاباًل للتطبيق ول تكون براجمها الثقافية �ساحلة للتنفيذ 
يف جميع مناطق التواجد الب�سري على الكرة الر�سية، ل 
ميكن اأ�ساًل اأن تكون ر�سالة خامتة ل�سرورة وجود ر�سالت 

اأخرى يف موازاتها.
كون  بمعنى  هــي  الر�سالة  قــدرة  خ�سي�سة  اإذن 
الر�سالة متوجهة اإلى النا�س كافة في جميع الزمنة 
في  النفخ  �ساعة  اإلــى  نزولها  حين  من  والمكنة، 

ال�سور.

واإذا لحظنا التركيب الجتماعي للديانة اليهودية 
الزماني  المتداد  خا�سية  تفتقد  اأنها  جليًا  نجد 
اأو  اليهودية  الديانة  لأن  وا�سح،  ب�سكل  والمكاني 
اأو  المو�سوية تخاطب فقط قومية واحدة  الر�سالة 
مجتمعًا واحدًا هو قوم بني اإ�سرائيل والمجتمعات 
الديانة  باعتناق  مطالبة  لي�ست  ــرى  الخ والأمـــم 

اليهودية.
فلذلك ل يرى اليهود اأنف�سهم ملزمين بتبليغ دينهم 
اإلــى الأمــم الأخــرى، وهــذا الموقف ال�سلبي الذي 
نا�سيء  الإ�سرائيلية  غير  القوميات  تجاه  يّتخذونه 
اإ�سرائيل هم  بني  اليهود وقوم  باأن  اعتقادهم  من 
دون  واأحباوؤه  اهلل  ابناء  واإّنهم  المختار  اهلل  �سعب 
ال�سعوب الأخرى، فال�سعوب والأمم غير اليهودية ل 
تحمل في طينتها وجبّلتها الذاتية موؤهالت الإيمان 

باهلل وعبادته.
لقد جاء في كتاب )الخطر اليهودي( )بروتكولت 

حكماء �سهيون( ما ن�سه:
"يعتقد اليهود اأنهم �سعب اهلل المختار واأنهم ابناء 
اإل  يتقبلها  ول  بعبادته  ي�سمح  واأنه ل  واحباوؤه  اهلل 
ــان  اأوث عباد  اي  )جوييم(  اإذن  فغيرهم  اليهود 
واليهود  يعبدونه  الذي  الإلــه  يكن  مهما  وثنيون  اأو 
اإذن  فغيرهم  الموؤمنون  هم  ال�سبب  لهذا  وحدهم 
جوييم اي كفرة، واليهود يعتقدون – ح�سب اأقوال 
مخلوقة  وحدهم  نفو�سهم  اأن   – والتلمود  التوراة 
فهم  عن�سره،  من  عن�سرهم  واأن  اهلل  نف�س  من 

وحدهم اأبناوؤه الأطهار جوهرًا.
الب�سرية  ال�سورة  منحهم  اهلل  اأن  يعقتدون  كما 
غيرهم  خلق  ــه  اأن حين  على  لهم،  تكريمًا  اأ�ــســاًل 
"الجوييم" من طينة �سيطانية اأو حيوانية نج�سة، 
ولم يخلق الجوييم اإل لخدمة اليهود، ولم يمنحهم 
ي�سهل  لكي  لليهود  محاكاة  اإل  الب�سرية  ال�سورة 
بغير  اإذ  للهيود  اإكــرامــًا  الطائفتين  بين  التعامل 
هذا الت�سابه الظاهري – مع اختالف العن�سرين 
– ل يمكن التفاهم بين طائفة ال�سادة المختارين 
وطائفة العبيد المحتقرين، ولذلك فاليهود ا�سالء 
الم�ستمد  عن�سرهم  بحكم  واأطهار  الإن�سانية  في 
من عن�سر اهلل ا�ستمداد البن من اأبيه، وغيرهم 
وانجا�س؛ حيوانات عن�سرًا  اي حيوانات  الجوييم 
واإن كانوا ب�سرًا في ال�سكل ، واأنجا�س  لأن عن�سرهم 
ال�سيطاني اأو الحيواني اأ�ساًل ل يمكن اأن يكونوا اإل 

نج�سًا".
الناقلة  الــنــ�ــســو�ــس  هـــذه  خـــالل  مـــن  ــالحــظ  ن
لالعتقادات اليهويدية بالن�سبة اإلى �سائر الأقوام 
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والأمم اأن هذه الديانة ل تملك المقومات الكفيلة 
اأن  باإيجاد امتداد مكاني واجتماعي، وهذا يعني 
– لي�ست  اليهود  نظر  – في  المو�سوية  الر�سالة 

ر�سالة عالمية.
قلنا  فقد  الزماني،  المتداد  اإلــى  بالن�سبة  واأمــا 
وقوع  عــدم  هــي  ال�سا�سية  ركــيــزتــه  اأن  �سابقًا 
التدلي�س،  من  و�سالمته  المحتوى  في  التحريف 
التوراتية  الن�سو�س  اأن  ن�ساهد  المجال  وفي هذا 
التي يقال اإنها من الكليم مو�سى نف�سه قد ف�سلت 
الأجيال  اإلى  ت�سل  ولم  باأ�سالتها   الحتفا في 
اإلى  وتعالى  �سبحانه  اهلل  اأوحاها  كما  المتاأخرة 
نبيه وكليمه مو�سى، والأدلة على هذا القول كثيرة 
)التوراة(  العتيق  العهد  في  ورد  ما  منها  جــدًا 
ال�سالم  النبي مو�سى عليه  اإلى ح�سرة  المن�سوب 
من تفا�سيل اأحداث وفاته وعملية تجهيز جنازته 
نف�س  كلمات  تكون  اأن  عقاًل  يمكن  ل  التي  ودفنه 
ال�سخ�س المتوفى، ومنها ن�سبة بع�س ال�سلوكيات 
يليق  ل  مما  المطهرين  اهلل  اأنبياء  اإلــى  ال�سلبية 
مو�سى    ك�سيدنا  ال�ساأن  عظيم  نبي  من  �سدروها 
ال�سا�سية  ركيزته  الزماني  المــتــداد  فقد  فــاإذا 
التي هي �سالمة الر�سالة من التحريف فاأن بعثة 
 نبي اآخر واإر�سال ر�سول جديد لت�سحيح واإ�سال
وتكميل الم�سيرة والمحتوى يكون اأمرًا �سروريًا ل 

بّد منه، وهذا ما حدث بالفعل للديانة اليهودية.
الديانة  فــي  المتمثلة  المو�سوية  الر�سالة  اإذن 
اليهودية فقدت تمامًا الخ�سي�سة الأولى ولم تعد 

قادرة على المتداد زمنيًا ول مكانيًا.
فاإن  الم�سيحية  والديانة  العي�سوية  الر�سالة  واأما 
المتداد المكاني فيها على عك�س ما هو موجود في 
اليهودية، اأي اأن الم�سيحيين ل يح�سرون ديانتهم 
ودعوتهم في قومّية واحدة اأو في منطقة جغرافية 
الم�سيح  ال�سيد  عن  ينقلونه  لما  وطبقًا  معينة، 
يرون اأنف�سهم مكّلفين بن�سر تعاليم النبي عي�سى  
في كل اأنحاء المعمورة ولذلك ن�ساهد اأن الديانة 
الم�سيحية منت�سرة في العالم ب�سكل او�سع، ولكن 
في مجال المتداد الزماني، فاإن الم�سيحية اأ�سواأ 
حاًل من اليهودية لأن الركيزة الأ�سا�سية لالمتداد 
من  المحتوى  �سالمة  هي  اأ�سفلنا،  كما  الزماني، 

التحريف وبقائه نقّيًا اأ�سياًل.
المتحان  في هذا  العي�ساوية  الر�سالة  تنجح  ولم 
مع  بع�سها  وتعار�س  الأناجيل  وكثرة  العوي�س، 
لم  الأناجيل  وكــون  الم�سائل،  بع�س  في  البع�س 
الم�سيح   ال�سيد  من  مبا�سر  اإ�سراف  تحت  تكتب 

خير �ساهد على ما نقول.
وهــنــاك حــــوادث ووقـــائـــع مــلــمــو�ــســة فــي تاريخ 
التحريف  وقــوع  على   بو�سو تبرهن  الم�سيحية 
النيقي( )المجل�س  منها  والتعاليم،  المحتوى 

ــقــادات  ــه �ــســيــاغــة العــت الــــذي تــمــت مــن خــالل
الم�سيحية وو�سع اأ�س�س الإيمان الم�سيحي. وهذه 
الحادثة وقعت بعد ذهاب �ساحب الر�سالة نف�سه 
ب�سنوات عديدة، اإذن هذه الحوادث والوقائع تدفع 
بنا اإلى القطع باأن الر�سالة العي�ساوية ومحتوياتها 
ال�سحيحة لم ت�ستطع اأن تمتد زمانيًا لت�سل اإلى 
ن�سخة  �سليمة  والمتعاقبة  الالحقة  الأجيال  اأيدي 
وعلى  لعباده،  اهلل  اأنزله  مما  الــذي  الأ�سل  طبق 
وكذلك  الم�سيحية  الديانة  ــاإن  ف الأ�ــســا�ــس  هــذا 
قادرتين  تكونا  اأن  ت�ستطعا  لم  اليهودية  �سابقتها 
اأية واحدة منهما  لي�ست  على المتداد وبالنتيجة 

.ر�سالة خاتمة
فاإن  المحمدية  والر�سالة  الإ�سالم  اإلى  وبالن�سبة 
م�ساألة القدرة على المتداد بكال نوعيه ل تواجه 
اأية �سعوبة، فالن�سو�س القراآنية �سريحة جدًا في 
هذا المجال وكذلك الروايات والأحاديث النبوية 
فمثاًل من ناحية المتداد المكاني نقراأ في القراآن 
َب�ِسيرًا  ا�ِس  ِللنَّ ًة  َكافَّ لَّ  اإِ اأَْر�َسْلَناَك  )َوَما  المجيد: 

لَّ َرْحَمًة ِلْلَعاَلِميَن(. َوَنِذيرًا( و )َوَما اأَْر�َسْلَناَك اإِ

الآيــة  تف�سير  فــي  الطباطبائي  الــعــالمــة  يــقــول 
الأولى:

)واأعلم اأن منطوق الآية واإن كان راجعًا اإلى النبوة 
اإلى الكالم  وفيها انتقال من الكالم في التوحيد 
مدلولها  في  التالية  الآيــات  حد  على  النبوة  في 
الر�سالة  اأن  وذلــك  التوحيد  على  اأخـــرى  حجة 
في  النا�س  تدبير  �ساأنها  التي  الربوبية  لوازم  من 
وجودهم  غايات  اإلى  وم�سيرهم  �سعادتهم  طريق 
فعموم ر�سالته ، وهو ر�سول اهلل تعالى دليل على 
اأن الربوبية منح�سرة في اهلل �سبحانه، فلو كان 
ر�سالة  يعلم  ولم  ر�سول  هناك رب غيره لجاءهم 
اإلى  معه  ولحتاجوا  واآلــه،  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
ال�سالم على  غيره وهذا معنى قول علي عليه 

ما روي له: ) لو كان لرّبك �سريك لأتتك ر�سله(.
الر�سالة  اأن  اإذن هذه الآيات ومثيالتها تدل على 
المحمدية ب�سارة واإنذار ورحمة للعالمين جميعًا، 
فـــاإن الركيزة  الــزمــانــي  نــاحــيــة المـــتـــداد  ومـــن 
التحريف  المحتوى من  �سالمة  له هي  الأ�سا�سية 
القدير  المولى  تكفل  قد  اإذ  وم�سمونة  متوفرة 
والتدلي�س،  التحريف  من  الكريم  القراآن  بحفظ 
ــــا َلُه  ْكــَر َواإِنَّ ــا الــذ ــَن ْل ــزَّ ــْحــُن َن َن ــــا  حيث قـــال: )اإِنَّ
َلَحاِفُظوَن(، اإ�سافة اإلى ذلك فاإن القراآن الكريم 
للت�سريع  والأ�سا�سي  الرئي�سي  الم�سدر  هو  الذي 
تحت  و�سبطه  كتابته  تّم  قد  الإ�سالميين  والفكر 
ثالث  مدة  في  مبا�سرة  الأكــرم  الر�سول  اإ�سراف 
اأمكانية  اأو  وع�سرين �سنة، ولم تبق هناك فر�سة 
لأحد ليحدث فيه زيادة اأو نق�سانًا اأو تحريفًا وحتى 
والم�سائل  المطالب  عر�س  في  اأ�سلوبه  محاكاة 
والجن جميعًا  الإن�س  المجيد  القراآن  تحّدى  فقد 
ان ياأتوا بمثله اأو بع�سر �سور اأو حتى ب�سورة واحدة، 
ولم ي�ستطيعوا اأن يرفعوا هذا التحدي منذ زمان 
اإلى زماننا، و�سي�ستمر هذا  نزول الوحي القراآني 
التحدي اإلى الأبد مما يدل على اأن القراآن المجيد 
و�سيبقيان  بقيا  المحمدية  الر�سالة  ومحتويات 
متحدّيين الزمان والمكان ، �سالمين لدى الأجيال 
اهلل  العظم من  الر�سول  تلقاهما  كما  المتعاقبة 
�سبحانه وتعالى عن طريق اأمين الوحي جبرائيل 
ظهور  اإلى  حاجة  هناك  لي�س  اإذن  ال�سالم،  عليه 
ر�سالة اأخرى تاأ�سي�سية اأو ت�سحيحية بعد اأن كانت 
زمانيًا  المتداد  على  قــادرة  المحمدية  الر�سالة 

ومكانيًا.
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بـــداأت  مــبــادئــه  عــلــى  واف  ب�سكل  اطــالعــهــم  وبــعــد 
درا�ستهم تتاأثر به وبدا النفتا على الدين الإ�سالمي 
وتاأثر   الكر للقران  لوثر  مارتن  درا�سة  وتعّد   ،اأك
لالت�سال   الأو ــوادر  ــب ال الإ�ــســالم  بتعاليم  غــوتــه 
بال�سرق لذا بداأ ال�ست�سراق على يد يعقوب كري�ستمان 
وذلك من خالل تعّلمه اللغة العربية حيث اأّلف كتبًا يف 
 هذا اخل�سو�س وافتتح كر�سيا لها يف جامعة هيدل
�سنة  هـ 15  م .و تمع اجلماه الأملانية 
 الأو العاملية  احلــرب  اإبــان  اإل  امل�سلمة   باجلماه
عندما الف الأملان مع الأتراك العثماني وتغّت 

فكرة الأملان عن الإ�سالم.
م�سجد  اأول  اأُقيم   ،الأو العاملية  احلرب  خ�سم  ويف 
يف اأملانيا ليكون حمطة ونقطة التقاء و تالقح الأفكار 

م�ساحة  على  م�ستدير  خ�سبي  بناء  عن  عبارة  كان  و 
اإجمالية قدرها 1ما، بارتفاع 1 م، و ارتفاع 
املنارة 3 ما، �سمم ل�ستيعاب 4 �سخ�س، حيث 
 ان�ساوؤه للم�سلم املعتقل اإثناء احلرب ، والذين 
اعتقلت  حيث  املــحــور،  دول  جي�س  يف  يعملون  كانوا 
مغربية،  اأ�سول  من   م�سلم جنودا  الأملانية  القوات 
جزائرية، هندية، �سيبية، �سنجالية وتاتارية قرابة 
مع�سكر  يف  و�سعهم    الأ�سرى  هــوؤلء  من   15
اأطلق عليه "مع�سكر الهالل" يف منطقة "فون�سدورف" 
والأفارقة  للعرب  لالأ�سرى  خ�س�س  والذي   برل يف 
واأثناء   ،يطاال اجلي�س  مع  يعملون  كانوا  الذين 
بتنظيم  ــرى  ــس الأ� بـــداأ  املع�سكر  يف  العــتــقــال  فــة 
حياتهم وممار�سة �سعائرهم الدينية، فكان من بينهم 

من يتو اإمامتهم يف ال�سالة ويلقي عليهم الدرو�س 
لالأ�سرى  الدينية  الحتياجات  روعيت  ولقد  الدينية. 
الإمكانية  لديهم  كان  حيث  املعتقل،  اإدارة  قبل  من 
لختيار الأكل املنا�سب لهم دينيا والقيام بواجباتهم  
كال�سالة وال�سيام. وهكذا �سمحت اإدارة املعتقل يف 

�سيف 115 بتخ�سي�س مكانا لل�سالة . 
يف  اآنــــذاك  للم�سهد   املــراقــبــ احــد  لو�سف  ووفــقــا 
�سحيفة     Teltower Kriegsblatt  "يجتمع 
 الغربي ال�سيوف  من  رهــط  املع�سكر  مدخل  اأمــام 
فر�س،  اأتــراك،   :العا دول  الدول  كل  من  وم�سلمون 
تتار، بولغاريون وم�سوؤلون املان" و يقن بدء ت�سييد 
دور العبادة الإ�سالمية يف اأملانيا زمنيا ببداية و�سول 

الإ�سالم اأو امل�سلم اإ هذا البلد الأوروبي...

  تعّد اأانيا من البلدان التي �سهدت ا�سور االإ�سالمي وقد ا�ستلهمت من تعاليمه  بع�ص قوانينها ، وكانت اروب 
ال�سليبّية البادرة االأو للتعّرف على حياة ا�سلم فاالت�سال الدبلوما�سي ب ملوك االأندل�ص واالأان خطوة 

ايجابية للتعرف على دين �سّم  طياته قوان ربانّية �سمحاء. 

  ا
سالم والمسلمون

• ترجمة واإعداد: حيدر املنكو�سي

 تعّد اأانيا من البلدان التي �سهدت ا�سور االإ�سالمي وقد ا�ستلهمت من تعاليمه  بع�ص قوانينها ، وكانت اروب   تعّد اأانيا من البلدان التي �سهدت ا�سور االإ�سالمي وقد ا�ستلهمت من تعاليمه  بع�ص قوانينها ، وكانت اروب  تعّد اأانيا من البلدان التي �سهدت ا�سور االإ�سالمي وقد ا�ستلهمت من تعاليمه  بع�ص قوانينها ، وكانت اروب   تعّد اأانيا من البلدان التي �سهدت ا�سور االإ�سالمي وقد ا�ستلهمت من تعاليمه  بع�ص قوانينها ، وكانت اروب    تعّد اأانيا من البلدان التي �سهدت ا�سور االإ�سالمي وقد ا�ستلهمت من تعاليمه  بع�ص قوانينها ، وكانت اروب  تعّد اأانيا من البلدان التي �سهدت ا�سور االإ�سالمي وقد ا�ستلهمت من تعاليمه  بع�ص قوانينها ، وكانت اروب 
ال�سليبّية البادرة االأو للتعّرف على حياة ا�سلم فاالت�سال الدبلوما�سي ب ملوك االأندل�ص واالأان خطوة ال�سليبّية البادرة االأو للتعّرف على حياة ا�سلم فاالت�سال الدبلوما�سي ب ملوك االأندل�ص واالأان خطوة 

 اأانيا
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ب�سكل  فون�سدورف  يف  الدينية  احلياة  �سارت  وقــد 
كان   حيث   الو العاملية  احلــرب  نهاية  حتى  مريح 
وكان  بحرية،  الدينية  �سعائرهم  ميار�سون  امل�سلمون 
يف  ال�ساأن  حلوم  باإر�سال  يتع   العثما ال�سلطان 
اإمامة   برل يف  �سفارته  اإمام   ويتو الأ�سحى  عيد 
احلرب  و�سعت  وعندما  العيد.  �سالة  يف   امل�سلم
اأوزارها،  اإطالق �سرا الأ�سرى امل�سلم ليعودون 
بل  اإ وطنه،  لي�س جميعهم عاد  لكن  بلدانهم،   اإ
ظل منهم عدة مئات يف برل، حيث ا�ستغلوا الفر�سة 
يف  املدقع  الفقر  من  هروبا  اأملانيا  يف  والعمل  للبقاء 

بلدانهم.
ت�سّكل منطقة  بداأت  قد  اأملانيا  كانت  الوقت  ويف هذا 
تدّفق  حيث  عــمــومــا،   امل�سلم للمهاجرين  جــذب 
خمتلف  مــن  البلد  هــذا  عا�سمة   اإ منهم   الكث
العربية،  البلدان  من  معظمهم  الإ�سالمية،  البلدان 
لغر�س  �سواء  وتركيا،  واإيــران  الهند  من  اأي�سا  ولكن 
الدرا�سة فيها ملا متتع به النظام التعليمي الأملا من 
�سمعة جيدة، اأو للهجرة اإ اأملانيا للهروب من و�ساية 
ال�ستعمار اليطا والفرن�سي التي كانت مفرو�سة 
ت�سكلت يف   امل�سلم اأعــداد  ازديــاد  بلدانهم. ومع  يف 
اإ�سالمية،  جمعية  املا�سي  القرن  ع�سرينيات   برل
�سفوفها.  �سمن  اأملان   م�سلم تك�سب  اأن  ا�ستطاعت 
وجماعات  ومنظمات  اـــادات  اأي�سا  ن�ساأت  كما 

اإ�سالمية عدة.

اأوروبا  �سرق  الثانية قدمت من  العاملية  وبعد احلرب 
 م�سلم جنود  وهرب   امل�سلم  الالجئ من  موجة 
العديد  اأملانيا، كما هاجر   اإ ال�سوفيتي  من اجلي�س 
من الأتراك من الاد ال�سوفيتي اإ اأملانيا الغربية، 
واليوغ�سالف،  واملغاربة  الأتــراك  العمال  عن  ف�سال 
 امل�سلم الطالب  من   كب عدد   اإ بالإ�سافة  هذا 
عدد  ويقدر  الأملانية،  اجلامعات  يف  يدر�سون  الذين 
امل�سلم يف اأملانيا اأك من 3 مالي م�سلم. وينت�سر 
امل�سلمون باملناطق ال�سناعية ويف منطقة برل ،واأخن  
 وهامبور  ونورن وميونخ  وفرانكفورت  هانوفر  و 

وي�سكل عدد امل�سلم3  من �سكان اأملانيا. 

 الن�ساط االإ�سالمي  فة اكم النازي
 انه ومع و�سول النازيون بقيادة اأدولف هتلر اإ غ
ال�سلطة يف عام 133 و�سيادة اأجواء �سيا�سية اأخرى 
على  اأي�سا  ذلــك  انعك�س  فقد   ،الأملـــا الــرايــخ  يف 
طبيعة حياة ووجود امل�سلم يف اأملانيا حيث تعر�سوا 
 بالكث دفــع  ممــا  التنكيل،  وحــمــالت  للمالحقات 
 اأّدى ذلك اأي�سا اإ بالتا ،مغادرة برل منهم اإ
�سعف الوجود الإ�سالمي يف املدينة بفقدان املنظمات 
ف�سيئا حتى  �سيئا  لأع�سائها  الإ�سالمية  والاديات 
 .ع بعد  ــرًا  اأث املدينة  يف  الإ�سالمي  الن�ساط  �سار 
اأملانيا  يف  والإ�سالمية  العربية  اجلالية  معاناة  لكن 
التطّرق  يتم   و مغيبة متاما  ق�سية  تزال  ل  النازية 

لها بال�سكل املن�سف. 

عودة تدريجية
امل�سلمون  حــاول  الثانية  العاملية  احلــرب  انتهاء  بعد 
وبداأت،  اأخرى  مرة  اأنف�سهم  ت�سكيل  اإعادة   برل يف 
حياة  مالمح  تتبلور  العام،  ــراأي  ال اأنظار  عن  بعيدا 
 اإ جمــّزاأة  ــذاك  اآن كانت  التي  املدينة  يف  اإ�سالمية 
�سطري. ومع و�سول اأول موجة من العمالة الكية 
املهاجرة اإ برل يف بداية �ستينيات القرن املا�سي 
اأ�سكال  واكت�ساب  الظهور  الإ�سالمي يف  الوجود  بداأ 

القبول العام والعاف الر�سمي. 
 وقد زاد حجم اجلالية الإ�سالمية يف اأملانيا وبالتا










عدد امل�ساجد يف هذا البلد امل�سيحي حتى و�سل يف 
برل وحدها اإ ما يزيد على  م�سجد. وت�سكل 
على  يزيد  ما  حاليا  اأملانيا  يف  الإ�سالمية  اجلالية 
الثالثة مليون �سخ�س من خمتلف اجلن�سيات وهي 
والطوائف  اجلاليات  من  غها  مثل  مثلها  تتمتع 
املن�سو�س  الدينية  باحلريات  الأخـــرى  الدينية 
عن  النظر  ب�سرف   ،الأملـــا الد�ستور  يف  عليها 
ي�سمى  ما  "ال�سيا�سي" حول مدى خطورة  اجلدل 
"بالتطرف الإ�سالمي" على املجتمع الأملا، وهو 
جدل برز اإ ال�سطح يف الآونة الأخة وديدا 
يف  املحافظة  لــالأحــزاب  ال�سيا�سي  اخلــطــاب  يف 
الإ�سالمية  للجماعات  الإرهابي  الن�ساط  اأعقاب 

املتطرفة يف اأوروبا. 
االإ�سالم  اياة الثقافية لالأان 

يوهان   ال�سه  الأملــا الوطني  ال�ساعر  عّد   1
     14 اأغ�سط�س   ( جوته  فون   فولفجا
مار�س 13( اأحد اأ�سهر اأدباء اأملانيا املتميزين( 
تاأثروا  الذين  الأملــان  والأدبــاء  الكتاب  اأ�سهر  ومن 
حتى  الأدبية  اأعماله  يف  ذلك  برز  وقد  بالإ�سالم. 
اعتناقه  حول  راجت  التي  ال�سائعات  ينكر    اأنه 

الإ�سالم. 
 فريدريك روكت اأول من ترجم معا القراآن 

اإ اللغة الأملانية.
3 اأنيماري �سيمل املخت�سة يف ال�سوفية وال�سوؤون 

الإيرانية والتي اعتنقت الإ�سالم اأواخر حياتها.
ال�سيعة  واالإعالم اعادي 

ليدخل  ال�سيعي  املــد  الأخـــة  الآونـــة  يف  انت�سر 
الغربي  املجتمع  يف  اأحقيته  وليهن  اأملانيا   اإ
التي  والــنــدوات  احل�سينية  املجال�س   تعت حيث 
 غ من   الكث يح�سرها  والتي  الغرب  يف  تقام 
تعطي  و  للم�سلم.  احلقيقية  ال�سورة   امل�سلم
اأملانيا  يف  تقام  التي  ال�سيعية  احل�سينية  املجال�س 
ال�سيعي   غ للم�سلم  اأوًل  جيدة  ب�سورة  انطباعا 
الأخوة  من   الكث �ساعد  و   امل�سلم  لغ وثانيًا 
اأوًل  الإ�سالمي،  الدين  واأتباع  احلقيقة  اأيجاد  يف 
اأهل البيت  ومن ثم املذهب احلق املتمثل مبذهب 
 عليهم ال�سالم ثانيًا وهذه املجال�س جعلت املهتم
يقولون ) اأن ال�سيعة هم من ميثل الدين الإ�سالمي 
ال�سحيح ( وهم يعلمون باأن النبي حممد ) �سلى 
 كافة و اهلل عليه واله و�سلم ( هو نبي امل�سلم

يخ�س�س لطائفة.
لكن هذه املجال�س تواجه الإعالم املعادي الن�سط 
جاهدًا  يحاول  والــذي  مــادي  دعــم  من  ميلكه  ملا 
ت�سويه وريف مذهب اأهل البيت عليهم ال�سالم 
من خالل ا�ستخدام الدعاية امل�سللة وهذا اأده�س 
يرون  ول  ال�سلفي  الإعــالم  ي�سمعون  لأنهم   العا
تطبيقه يف حياة حمبي اأهل البيت عليهم ال�سالم.
علماء  يقدمها  التي  والبحوث  املحا�سرات  لكن 
وم�سايخ حمبي اأهل البيت عليهم ال�سالم كان لها 

 .ايجابي  و�سدى اإعالمي كب تاأث
التحديات 

قبل  من  ا�ساجد  اإن�ساء  على  الت�سييق   -1
لالأجانب  اــعــاديــة  الــتــوجــهــات  اأ�ــســحــاب 

.سلم�وا
.2- التحديات من قبل اليهود والبهائي

 غ االإ�ـــســـالمـــيـــة   ــات  ــئ ــي ــه ال كــــة   -3
ال�سرعية.

التعليم   مناه توحيد   اإ ااجة   -4
االإ�سالمي.

5- ااجة لتن�سي الدعوة االإ�سالمية.
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 اإن اإ�سكالية ح�سم ما هو �سعري، وما هو نظم يف الق�سيدة العربية
واأعني بها الق�سيدة العمودية التقليدية  ما زالت قائمة ولن �سم، 
كونها كق�سية �ستظل مثار جدل، بل ومنذ انطالقتها الأو مبواكبة  
ال�سعر، رهينة نقا�سات واآراء ووجهات نظر، و�سّد وجذب ماب هذا 
 الطرف اأو ذاك، رغم اإن الق�سيدة العمودية ذاتها، تعر�ست لكث
ق�سيدة  بــروز  منذ  اجلزئي،  والنح�سار  والتحديات  الهزات  من 
الأوائل  روادهــا  يد  على  العربية،  ال�سعرية  ال�ساحة  على  التفعيلة 
كال�سياب واملالئكة، وغهما من ال�سعراء العرب والعراقي، ومن 

ثم ظهور ق�سيدة الن ل حقًا. 
حيث اإن هنالك وجهات نظر متباينة، وروؤيا خمتلفة يف هذا املجال، 
ل ميكن اجلزم بنهائية اأحداها، وترجيحها على الأخــرى، ،كونها 
�ستظل يف حدودها ال�سخ�سية، خا�سعة بال�سرورة لتاأثات البيئة، 
  وللروؤية الفل�سفية ملطلقيها، ومهما اأت�سم اأ�سحابها ك�سعراء ونقاد
حتى من ذوي اخلة  باملو�سوعية والتجرد واحلياد، نتيجة انعدام 
فعل  تداخل  والنظم..ب�سبب  ال�سعري   ب ما  الوا�سحة،  احلــدود 

املوهبة باخلة وبالعك�س.
لذلك  تتفق العرب ع مئات ال�سنوات من تاريخ الأدب، واإاب 
على  اإل  ال�سعرية؛  الــدواويــن  من   الكث  والكث ال�سعراء،  اآلف 
الختالفات  باإبداعهم كل  الذين اوزا  القليل، من  بع�سهم   نبو
موهبتهم  بفعل  ب�ساعريتهم،  باحلكم  اجلميع  وتوحد  واخلالفات، 

ال�سعرية الفذة وعبقريتهم، كاملتنبي على �سبيل املثال.      
احلالت  عن  انعكا�سًا  وال�سعر  ال�ساعر،  منتج  الق�سيدة  اإن  وحيث 
 ليه ال�سعري؛ فانه يحتا الفائقة يف كينونته الإن�سانية..عند حلظة
التنا�سق  ودقــة يف  التطابق،  ل�سدة يف  الأدب،  فنون  بقية  مـن   اأكــ
اإن اللفظ ل يقدر مبفرده على  ماب لغة ال�ساعر واأحا�سي�سه، بيد 
  وعوامل  دللت  عدة  مب�ساندة  اإل  الهدف،   وبلو الدللة،  اإيفاء 
بع�سها ل يخ�سع للقيا�س فبمدى توفيق ال�ساعر ما ب م�ساعره 
ولغته وان�سهما يف ق�سيدته؛ �سيكون تاأثه يف الآخرين وخلوده يف 

اخلالدين.

)1(                                                 اإ�سراء مد
   وحدك
 مت�سربال 

بدم اأخ�سر ال كالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدماء .
ثيابك من �سند�ص....

وجراحك ال تنزف - اإذ تنزف - اإاّل كياء.
)2( 

وحدك 
ال�سم�ص خّجلها نداك )هل من  نا�سر؟ (

  واالأر�ص اأثقلها 
     فكادت تدور وال تدور

) هل من مع؟(
)3(

 وحدك 
 اأظماأت الفرات اإليك .....

 يا �سّيدي
وتركت �سهقته عليك

زبدا منجّنا ..
موجا حائرا.. 

وو�سما ناتئا  �سم ااء
)4(

وحدك ر�ص �سنبلة الزمن االآتي.. 
ت�سّم اأ�سجار ارّية باناء

 تر�سم للمدن انكوبة بوحو�ص الغاب...
درب الهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهات 

 من الذّلة

الق�سيدة ما ب ال�سعرية والنظم

وحدك ◄  يكتبها: طالب عبا�س الظاهر
غبار  عا�سوراء

 جمادىالآخرة  1433هـ
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التنمية
االقتصادية
الخضراء

• إن الهدف الرئيسي من التنمية االقتصادية 
الخضراء، هو خلق مجتمع قوي اقتصاديا 

ومعاشي� موّفرا كل أسباب الراحة، وفي نفس 
الوقت يعّد مجتمع� نموذجي� فيما يخص قضايا 

البيئة والحفاظ على ثرواتها.
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ما هي الخاليا الجذعّية 

و�ي شيء تستخدم؟
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خطوات
لتحسين

حياتك
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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  ورسوله وأهل بيته الطاهرين (صلوات ا� وسالمه عليهم)

نستقبل مشاركاتكم على 

العناوين التالية:




httpimhussaincom
وصفحتنا على الفيس بوك:

شعبة االعالم الدولي 


