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الإ�سامية،  ال���روح  م�سير 
وق���ت���ل ف���ي ���س��ب��ي��ل ال��ع��دل 

بكرباء.
الم�ست�سرق الفرن�سي لوي�س ما�سينيون



يبدو من متابعة بع�س القنوات الف�سائية ان ديدنها 
الثابت مقت�سر على اإثارة الفنت وتاأجيج ال�سراعات 
وخا�سة يف الدول الإ�سالمية وبالتحديد تلك الدول 
املذهب  اأحد مفا�سله  يكون  تنوع مذهبي  فيها  التي 
�سابقا  اإعالنه  يجري  الأمر  هذا  كان  واإن  ال�سيعي، 
الكوالي�س فقد  فقط خلف 
دون  علنيا  اليوم  اأ�سبح 

وازع من دين اأو خلق.
غريبا  ذلك  يكون  ل  وقد 
العارفني  بع�س  على 
تلك  وعائدية  مب�سدرية 
القنوات،بل والدول التي تتبع لها والتي ا�ستهرت لدى 
العربية  لالأمة  وخيانتها  عمالتها  والداين  القا�سي 
ب�سكل  للنظر  امللفت  ولكن  ثانيا،  ولالإ�سالم  اأول 
راعية  باأّنها  واملنظمات  الدول  تلك  ادعاءات  غريب 
احلقوق الإن�سانية و�ساعية لن�سر ال�سلم وال�ستقرار 
راأ�س  يقف على  اأحد من  يخفى على  ول  العامل،  يف 
تلك الدول ومن يقف يف �سفها ومن ذيولها املطيعة!

املعادية  الدول  عن  احلديث  البع�س  ي�ستهجن  وقد 
لالإ�سالم وانتهاجها اأرذل واأخ�س الأ�ساليب وبخا�سة 
وت�سويه �سورته  الإ�سالم  الدعائية يف حماربة  منها 
وقلب احلقائق يف حماولتها لزرع الفنت بني اأبنائه، 
املعادية  والدول  معادية  دول  بكونها  منعوتة  لأنها 
واللوم  العتب  ولكن  به،  تقوم  ما  على  ُت�ستمَعتب  ل 
وهي  اإ�سالمية  كونها  تدعي  التي  الدول  على  يقعان 
والق�ساء  الإ�سالم  نخر  اإىل  ت�سعى  حقيقتها  يف 
يقع  ذلك  اأن  والأمرُّ  والأدهى  الو�سائل  ب�ستى  عليه 
باملخططات  كاملة  ودراية  ومعرفة  علم  على  منها 
�سهره  من  تعاىل  اهلل  جعل  العدوانية.وقد  والنوايا 
الفائت �سهر رم�سان قناة ملراجعة النف�س وتنقيتها 
ال�سواب  لركوب جادة  املا�سي، وحمطة  اأدران  من 
تلك  ولكن  ال�سيطان،  جادة  عن  والبتعاد  والتوبة 
فر�سة  منه  اتخذت  قد  ودولها  الإعالمية  القنوات 
من  جهودها  وكثفت  التدمريي  ن�ساطها  لزيادة 

لإعادة  الرامية  املحاولت  على  حتى  الق�ساء  اجل 
وجعلهم  وتكاتفهم  وحدتهم  اإىل  الأمة  هذه  اأبناء 
عرب  م�سكالتهم  ملعاجلة  حقيقيا  �سعيا  ي�سعون 
احلوار الإن�ساين وحتت �سقف ال�سريعة الإ�سالمية، 
اآبهني  اأ�سيادهم غري  اإغ�ساب  اأن  وكل ذلك خمافة 

مبر�ساة اهلل تعاىل اأو �سخطه.
وت�ساهد  تتابع  الإ�سالمية  وال�سعوب  كل ذلك يجري 
وتر�سى بالواقع الذليل الذي تعي�سه، بل وترف�س كل 
الأعمال  تلك  وجه  يف  للوقوف  حقيقي  جاد  م�سعى 
ول  بل  الأو�ساف،  ب�ستى  ذلك  يحاول  من  وت�سف 
الكفر  وجه  يف  للوقوف  ال�ساعني  نعت  من  تتهيب 

وف�سح عمالئه يف املنطقة باخلروج عن الإ�سالم.
وبعد كل ينبغي قول كلمة بحق اجلهات التي تت�سدق 
وك�سفت  ف�سحتها  والتي  الإن�سان  حلقوق  برعايتها 
ازدواجيتها اأحداث املنطقة يف املرحلة الراهنة حيث 
جندها ل تتوانى يف غ�س الطرف عن كل ما تقوم به 
وتقاتل  بل  والإجرامية؛  الإرهابية  واجلهات  الدول 
من  اقرتفته  لتربئتها مما  وال�سعي  عنها  الدفاع  يف 
جرائم يندى لها جبني الإن�سانية، وقد ي�سل احلال 
بها اإىل اإدخالها يف خانة املظلومني ل الظاملني، ويف 
يدافعون  من  بوجه  ال�سد  موقف  تقف  عينه  الوقت 

عن حقوقهم الإن�سانية بل وعن حياتهم.
تلك  اأعمال  على  املطلعني  بع�س  و�سف  �سدق  ولقد 
املنظمات واجلهات املدعية لنف�سها من�سب الدفاع 
عن حقوق الإن�سانية يف كل مكان بو�سفم اإياها باأنها 
الذي  الإن�سانية".والت�ساوؤل  جبني  يف  عار  "و�سمة 
معنى  يعي  اإن�سان  كل  على  الآن  طرحه  من  مفر  ل 
الإن�سانية.. هو.. اإىل متى �سنبقى ن�سدق ونثق مبن 
�سواء  واأ�ساليبه،  نواياه  وافت�سحت  اأكاذيبه؛  بانت 
كان دولة اأو منظمة اأو غري ذلك، واإىل متى �سنقف 
موقف املتفرج القانع مبا يعر�س عليه دون حتريك 
اأو يف  اأو يف مطبوع  بكلمة حق يف حمفل  ولو  �ساكن 

حمطة اإذاعية اأو تلفزيوينة.  
 

•  بقلم: رئي�س التحرير 

القنوات،بل والدول التي تتبع لها والتي ا�ستهرت لدى 
العربية  لالأمة  وخيانتها  عمالتها  والداين  القا�سي 
ب�سكل  للنظر  امللفت  ولكن  ثانيا،  ولالإ�سالم  اأول 

_Ûnfl@Û€g

3 �سوال املكرم  1433ه��



�سهرية ت�سدر عن �سعبة الإعام  الدويل يف ق�سم الإعام

امل�سرف العام
ال�شيد حممد ح�شي العميدي

مدير الدارة
ح�شن علي كام
رئي�س التحرير
 يحيى الفتالوي
مدير التحرير
�شبا الطالقان

�سكرتر التحرير
ح�شي ال�شالمي
هيئة التحرير

حيدر  مرت�شى - عبد الرحمن الالمي 
  حيدر النكو�شي -علي الها�شمي
الإ�سراف اللغوي والفكري
علي  يا�شي - �شال الاقان

املرا�سلون
في�شل غازي  - ف�شل ال�شريفي 

حممود ال�شعودي - حممد الي�شاري
ت�سوير

ح�شن كمال معا�س - قا�شم هادي العميدي  
ت�سميم

علي جواد �شلوم -يا�س اجلبوري 

الهاتف واملوقع
00964  7801032655

www.imhussain.com

الربيد الإلكروين
alrawdhamag@yahoo.com

armag@imhussain.com

الطبع والتوزيع
�شعبة الطبع والتوزيع ف العتبة ال�شينية القد�شة

رقم اليدا ف دار الكتب والوثائق 
00 ل�شنة  الوطنية ف بغداد

معتمدة لدى نقابة ال�شحفيي العراقيي
 بالرقم  ل�شنة 00 م.

مطبعة دار ال�شياء - النجف ال�شر

رقم اليدا ف دار الكتب والوثائق 

ماحظة
الجّلة غٌ ملزمة بن�شر الواد التي ت�شلها، ول 

باإعادتها لأ�شحابها ... 

 الذهبي 
يخط الهدف 

12

العتبة احل�سينية املقد�سة
توّزع الهدايا على الأيتام

15

يف حوار خا�س مع
الأمني العام للعتبة العلوية املقد�سة

20

ديوان الوقف ال�سيعي



العدد 52- �سوال املكرم  1433ه�

• الكّتا امل�ساركون

30

العتبة احل�سينية املقد�سة
توّزع الهدايا على الأيتام

م�سلمو بورما
جهاد وماأ�ساة

57

•  ال�سيخ خالد املال
•  نزار حيدر

•  د. حميد ح�سون بجية  
•  د.منهال جا�سم

•  �سادق مهدي ح�سن
•  مرت�سى علي احللي 

•  اأجمد مرزوقي
•  عالء احللي

•  اإميان الغزي 

ذو راأٍي �شائب؟ذو راأٍي �شائب؟ذو راأٍي �شائب؟5252
هل اأنت

لة �سهرية تعنى بالثقافة احل�سينية والثقافة العامة ت�سدر عن العتبة احل�سينّية املقّد�سة
العدد 52 - �سوال املكرم 1433 ه� 

اأمين عام العتبة العلوية المقد�شة:

هذ البقعة املباركة 
هي الأمل املن�سود 

يف فت منابع الهدى 
وال�ساح

د. لوي�س �شليبا: 

الباحث والنا�سك 
والراهب امل�سيحي 

ي�ستوحي من �سخ�سية
الإمام علي معاين 

الن�سانية

هل اأنتهل اأنتهل اأنت
ذو راأٍي �سائب؟ذو راأٍي �سائب؟ذو راأٍي �سائب؟ذو راأٍي �سائب؟ذو راأٍي �سائب؟ذو راأٍي �سائب؟

مزار النبيمَ 
 اأيو



 ديوان الوقف ال�شيعي
 يقّدم م�ساعدات اإن�سانية اإ

العوائل النازحة من �سوريا 

 الوقف ال�سيعي يدعو ا ا�ستغال �سهر رم�سان حلل م�ساكل الأّمة 

م�ساعدات  تقدميه  ال�سيعي عن  الوقف  ديوان  اأعلن 
غذائية وعينية اىل العوائل النازحة من �سوريا.

عمار  ال�سيد  الديون  با�سم  الر�سمي  الناطق  وق��ال 
امل��و���س��وي م��دي��ر ع���ام دائ����رة ال��ع��الق��ات والإع����الم 
الوقف  دي���وان  اإن  �سحفي  ت�سريح  يف  الإ���س��الم��ي 
�سالح  ال�سيد  �سماحة  رئي�سه  من  وبتوجيه  ال�سيعي 
وعينية  غذائية  م�ساعدات  تقدمي  ق��رر  احل��ي��دري 
التي  الأح��داث  بعد  �سوريا  النازحة من  العوائل  اىل 
ت�سهدها واأكد املو�سوي ان احلالة الإن�سانية للعوائل 
ا�ستقبالهم  تتطلب  ال��وط��ن  ار���س  اىل  ع��ادت  التي 

وتوفري ما يحتاجونه .
يذكر ان احلكومة العراقية قررت يف الأيام املا�سية 
هادي  الأ�ستاذ  النقل  وزي��ر  برئا�سة  جلنة  ت�سكيل 
العامري لالإ�سراف على اإعادة العراقيني املقيمني يف 
�سوريا عرب اجلو والطرق الربية بعد ت�ساعد اأعمال 
العنف وا�ستهداف املجاميع امل�سلحة للعراقيني فيها .

اأقام ديوان الوقف ال�سيعي املوؤمتر التا�سع لأئمة وخطباء 
امل�ساجد واحل�سينيات يف بغداد من اجل ال�ستعداد الأمثل 
لإحياء �سهر رم�سان املبارك يف م�سيف العتبة الكاظمية 
املقد�سة بح�سور رئي�س التحالف الوطني الدكتور اإبراهيم 
اجلعفري وعدد من اأع�ساء جمل�س النواب و�سخ�سيات 

دينية واأكادميية.
ديوان  رئي�س  نائب  ان  بالديوان  اإعالمي  م�سدر  وق��ال 
الوقف ال�سيعي الدكتور علي اخلطيب عرب خالل كلمته 
ا�ستغالل  اإىل  داعيًا  باحلا�سرين  الكبري  ترحيبه  عن 
�سهر رم�سان بالعبادة والتفكر مببادئ الدين الإ�سالمي 
احلنيف من خالل زرع الأمل يف نفو�س ال�سائمني لل�سروع 
وتعاليم  الكرمي  ال��ق��راآن  من  م�ستوحاة  جديدة  ببداية 
ال�سريعة املقد�سة ، من جهته اأكد رئي�س التحالف الوطني 
تعميق  امل�سجد يف  دور  على  اإبراهيم اجلعفري  الدكتور 
املبادئ الإ�سالمية الر�سينة مبينًا انه امل�سنع الذي يتبنى 
بناء الإن�سان بال�سورة ال�سحيحة والقومية مو�سحا ان 

الأمة  اأنزل فيه اهلل د�ستور  الذي  املبارك  �سهر رم�سان 
الإ�سالم  نحو  لالنطالق  فر�سة  ه��و  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن 
احلقيقي داعيًا اخلطباء اىل ا�ستغالل �سهر رم�سان يف 
معاجلة امل�ساكل التي يعانيها املجتمع موؤكدا �سرورة ان 
يتغلب الن�سان على �سهواته يف هذا ال�سهر الف�سيل ، من 
جهته ا�ساد رئي�س جلنة الوقاف يف الربملان علي العالق 
مببادرة ديوان الوقف ال�سيعي يف اقامة موؤمتر للخطباء 
وامل�ساجد ا�ستعدادا ل�سهر رم�سان املبارك م�سددا على 
�سرورة اتخاذ الإجراءات التي ت�سمن حرمة هذا ال�سهر  
الفطار  منع  خ��الل  من  الإ�سالمي  الدين  يف  واأهميته 
العلني والدعوة اىل الوحدة والخوة ال�سالمية ف�سال عن 
م�ساعدة العوائل الفقرية وا�ستغالل الجواء الرم�سانية 
حلل امل�ساكل ال�سيا�سية وحتقيق التقدم لل�سعب العراقي 
واأ�ساف امل�سدر اإن �سماحة ال�سيد عمار املو�سوي مدير 
الوقف  الإ���س��الم��ي يف  والع���الم  العالقات  دائ���رة  ع��ام 
معاجلة  اأهمية  فيها  اأّك��د  بكلمة  املوؤمتر  اختتم  ال�سيعي 
اخلطاب الديني من خالل معاجلة اخللل الذي يت�سمنه 
داعيا اىل ان يكون امام امل�سجد موؤثرا يف خطابه حتى 
ي�سل اىل اهدافه املرجوة وان يكون متفاعاًل مع اهايل 
مدينته بجميع الق�سايا، وطالب املو�سوي با�ستغالل �سهر 
رم�سان املبارك حلل م�ساكل المة مبينًا انه خري منا�سبة 

للتعبئة وتوجيه المة اىل اهداف ال�سالم احلقيقية .

 رئي�س ديوان الوقف ال�سيعي ي�سارك بامللتقى الإ�سامي لوزراء الأوقاف يف تركيا 
احليدري  �سالح  ال�سيد  �سماحة  ���س��ارك   
رئي�س ديوان الوقف ال�سيعي يف ملتقى الدول 
بناء  اأ�سطنبول  يف  اأقيم  ال��ذي  الإ�سالمية 
على دعوة تلقاها من رئي�س ال�سوؤون الدينية 
الرتكية ال�سيد حممد كورماز برفقة الدكتور 
اأحمد عبد الغفور ال�سامرائي رئي�س ديوان 

الوقف ال�سني .
وق���ال ال��ن��اط��ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م ال��دي��وان 
الذي  امللتقى  اإن   " املو�سوي  عمار  ال�سيد 
ت�سمن حفاًل لتالوة القراآن الكرمي ومائدة 
من  جمموعة  ح�سره  اجلماعي  لالإفطار 
وزراء الأوق��اف واملفتني يف عدد من الدول 

الإ�سالمية" م�سريًا اإىل" اأن �سماحة ال�سيد �سالح احليدري األقى كلمة يف امللتقى 
اأ�سار فيها اإىل اأهمية اإقامة مثل هذه امللتقيات يف التقارب والوحدة بني جميع 

العراق  اأن"  موؤكدًا  الإ�سالمية"  ال��دول 
ن�ساطات  اإقامة مثل هكذا  وبقوة  يدعم 
ال�سوؤون  رئي�س  احل��ي��دري  و�سكر  مهمة 
الدينية الرتكية حممد كوزمان جلهوده 

الكبرية يف اإقامة هذا امللتقى".
احليدري  ال�سيد  املو�سوي" اأن  واأ�ساف 
التقى على هام�س امللتقى عدد من وزراء 
الإ�سالمية  الدولة  يف  واملفتني  الأوق��اف 
امل�سرتك  التعاون  تعزيز  معهم  وبحث 
اأن"  مبينًا  الثنائية"  العالقات  وتطوير 
احل��ي��دري ح�سر يف ال��ي��وم ال��ث��اين من 
يف  الكرمي  القراآن  لتالوة  حفال  امللتقى 
مدينة ا�سطنبول اأقيم يف م�سجد ال�سلطان حيث �سارك فيه القارئ عامر الكاظمي 

من ديوان الوقف ال�سيعي ممثاًل عن العراق" .
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 العتبة العلوية املقّد�سة ُتقيم ندوة خمت�سة بالتنمية الب�سرية  

املقد�سة  العلوية  للعتبة  العامة  الأم��ان��ة  اأق��ام��ت 
املنارة  ع��ن  ال�����س��ت��ار  لإزاح����ة  بهيجة  احتفالية 
اجلنوبية ملرقد اأمري املوؤمنني)عليه ال�سالم( بعد 

اإكمال �سيانة اأطواقها الذهبية.
وقد اأقيم احلفل م�ساء يوم ال�سبت 1 �سهر رم�سان 
ال�سحن  يف  2012/7/21م  امل��واف��ق  1433ه����� 
احليدري ال�سريف، بح�سور �سماحة ال�سيخ �سياء 
العلوية  للعتبة  ال��ع��ام  الأم���ني  ال��دي��ن  زي��ن  ال��دي��ن 
من  وح�سد  الإدارة  جمل�س  واأع�����س��اء  املقد�سة 

املوؤمنني الكرام.

ال�سيخ �سياء زين الدين كلمة  األقى �سماحة   وقد 
باملنا�سبة، رّحب فيها باحل�سور الكرام، وعرج على 
ف�سل ال�سالة على حممد واآله، ذاكرا ما تت�سمنه 
اىل  بالن�سان  ترتقي  وانها  والربكة،  الثواب  من 

مدارج ال�سمو و�سفاء ال�سريرة.
منت�سبو  بذلها  التي  احلثيثة  باجلهود  ا�ساد  ثم 
تذهيب  م�سروع  اإجناز  يف  املقد�سة  العلوية  العتبة 
اأمري  مل��رق��د  اجلنوبية  امل��ن��ارة  اأط����واق  و�سيانة 
داعيا اهلل -عّز وجّل -  ال�سالم(،  املوؤمنني)عليه 
اأن يزيد يف توفيقهم وان ينعم على املوؤمنني جميعا 

باخلري والربكة.
و�سط  اجلنوبية  املنارة  ال�ستار عن  اأزيلت  بعدها   
ابتهاج الخوة احل�سور، ثم القيت ق�سائد ولئية 
من  ال�����س��ع��راء  ح��ن��اج��ر  ب��ه��ا  ���س��دح��ت  باملنا�سبة 
املنا�سبة  املقد�سة، فزادت  العلوية  العتبة  منت�سبي 

بهجة و�سرورا.
امري  الإم���ام  راي��ة  رفعت  احل��ف��ل،  هام�س  وعلى 
الذهبي  الإي���وان  ف��وق  ال�سالم(  املوؤمنني)عليه 
مبنا�سبة  احتفاء  وذلك  الطاهر،  للمرقد  الكبري 

حلول �سهر رم�سان الف�سيل.

اأق�سام  ك���وادر  وتطوير  دع��م  م�سروع  اإط���ار  يف    
�سعبة  اق��ام��ت  املختلفة  املقد�سة  العلوية  العتبة 
ال�سوؤون  ق�سم  �سعب  –احدى  امل�ستمر  التعليم 
الفكرية والثقافية يف العتبة- ندوة تخ�س�سية يف 
العتبة  منت�سبو  ح�سرها  الب�سرية  التنمية  تطوير 
وذلك  كافة  املقد�سة  العتبة  اأق�سام  من  املقد�سة 
يف م�ساء يوم الثالثاء 11 رم�سان 1433ه� املوافق 

2012/7/31م.
 وق���د اق��ي��م��ت ه���ذه ال��ن��دوة يف دار 
ال�سالم(  علي)عليه  الإم��ام  �سيافة 
ال�سريف،  احليدري  ال�سحن  داخل 
ا�ستاذ  الأع�����س��م  �سفاء  فيها  ال��ق��ى 
ال��ذات  وت��ط��وي��ر  الب�سرية  التنمية 
ت��خ�����س�����س��ي��ة يف ه��ذا  حم���ا����س���رة 
العديد  فيها  طرحت  وق��د  امل��ج��ال، 
من املوا�سيع التي من �ساأنها تطوير 
ال�سخ�سية  وتنمية  واملجتمع  الفرد 
امري  خ��دم��ة  يف  للعاملني  بالن�سبة 

املختلفة  للكوادر  الثقايف  امل�ستوى  ورف��ع  املوؤمنني 
العظيم  املقام  يتنا�سب مع  املقد�سة مبا  العتبة  يف 

حل�سرة امري املوؤمنني عليه ال�سالم.
 من جانبه بنّي الأ�ستاذ الأع�سم يف حديث خا�س 
او  ال�سخ�سية  تطوير  ت�سمل  الندوة  ه��ذه  ان  ل��ه: 
العملية  اجل��وان��ب  على  للرتكيز  ال���ذات  تطوير 
تعي�سه  ال���ذي  ب��ال��واق��ع  ورب��ط��ه��ا  العتبة  ملوظفي 

العربية  الدول  العمل يف  العتبة ومقارنته مع واقع 
والعاملية.

وتاأثريها  الب�سرية  التنمية  اأب��ع��اد  اىل  واأ���س��ار   
توظيف  يف  منها  ال�ستفادة  وكيفية  بال�سخ�سية، 
هوؤلء  عاتق  على  امللقاة  املهمة  خلدمة  املهارات 
العاملني، مع نقل الأ�ساليب اجلديدة واحلديثة مبا 
تعي�سه  الذي  والرتاثي  الديني  املعلم  مع  يتنا�سب 
م�سدر  بكونها  متتاز  التي  العتبة 
جلميع  والفكري  ال��روح��ي  الإ�سعاع 
العامل، والدول الإ�سالمية على وجه 

اخل�سو�س.
 ومن اجلدير ذكره ان �سعبة التعليم 
الفكرية  ال�سوؤون  ق�سم  يف  امل�ستمر 
من  موؤخرًا  ا�ستحدثت  قد  والبحوث 
العتبة  منت�سبي  باأيدي  الأخ��ذ  اج��ل 
اآخر  مواكبة  اإىل  املقد�سة  العلوية 
املجالت  يف  امل���وج���ودة  ال��ت��ط��ورات 

كافة.

7�سوال املكرم  1433ه��



اأقامت العتبة احل�سينية املقد�سة وبالتعاون 
فرع  العراقيني  اخل��ط��اط��ني  جمعية  م��ع 
العربي والزخرفة  كربالء معر�سًا للخط 
الإ�سالمية للفرتة من 4 ���� 7 اآب /2012 يف 
و�سط  ال�سريفني  احلرمني  مابني  منطقة 

مدينة كربالء املقد�سة .
وبهذا ال�سدد حتدث مدير مكتب الأمني 
�سعد  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  ال��ع��ام 
"بالتزامن مع  قائاًل  البناء  الدين ها�سم 
مولد الإم��ام احل�سن عليه ال�سالم يف 15 
من �سهر رم�سان الكرمي مت افتتاح معر�س 
الإ�سالمية  وال��زخ��رف��ة  ال��ع��رب��ي  للخط 
حمافظة  م��ن  خ��ط��اط��ًا   40 ومب�����س��ارك��ة 
ك��رب��الء امل��ق��د���س��ة وم���ن خ��ارج��ه��ا ولقد 
لحظنا لوحات فنية رائعة وخطوطا جميلة 
ومتنوعة، فيما اأدخل بع�س الإخوة الفنانني 

اأ�سلوبا فنيا جديدا يف املعر�س وهو فن الآبرو الذي يقوم على �سطح املاء ثم ي�سع الفنان 
الألوان على ال�سطح لي�سع بعد ذلك ورقة اأو قطعة قما�س فوق ال�سطح فتتكون لوحة فنية 
رائعة من ذلك.واأو�سح البناء اأنه " قد مت توزيع اجلوائز وال�سهادة التكرميية على الفنانني 
ودعوتهم لوجبة الإفطار يف م�سيف الإمام احل�سني عليه ال�سالم . اأما ع�سو الهياأة الإدارية 

الدكتور  كربالء  فرع  اخلطاطني  جلمعية 
اإن هذا  الفنان حازم عبودي كرمي فقال: 
والزخرفة  للخط  اخلام�س  املعر�س  ه��و 
رم�سان  �سهر  يف  اأق��ي��م  وق��د  الإ���س��الم��ي��ة 
وجمعية   ، اإ�سالميا  معر�سا  لكونه  الكرمي 
من  يتكون  ت�سكيل  على  تعتمد  اخلطاطني 
هم  اخلطاطني  ه���وؤلء  وج��ّل  خطاطا   85
من مدينة كربالء املقد�سة واملعر�س املقام 
جمعية  ت��اري��خ  يف  اخلام�س  يعترب  حاليا 
اأ�سال  املنبثق  ك��رب��الء  ف��رع  اخل��ط��اط��ني 
املركز  بغداد  فرع  اخلطاطني  جمعية  من 
من  الكثري  هنالك  اأن"  الرئي�سي.وبنّي 
يف  ا�ستخدمت  التي  وامل�ستويات  الأ�ساليب 
املعر�س حيث �سّم املعر�س بداية 78 لوحة 
متفاوتة احلجم منها كبرية احلجم ي�سل 
اإىل 1/م ×1/م ومنها �سغرية احلجم تبلغ 
20 /�سم ×20/�سم وقد تفاوتت هذه اللوحات يف الألوان اأي�سًا فمنها ما احتوى على الأحبار 
الطبيعية ومنها ما ت�سمن لألوان البويا و البنتاليت ومن ي�ستخدم هذه املواد يجب اأن يكون 
�سليعا ،كما اأن الفنانني اختلفوا يف م�ستوياتهم واأدائهم وهذا يعتمد على الدرا�سة والتدريب 

الذي تلقاه  كل فنان".

قرب حلول �سهر رم�سان املبارك اأقامت الأمانة العامة 
دورة اجلوادين  املقد�سة حفل تخرج  الكاظمية  للعتبة 
)عليهما ال�سالم( الثانية لأحكام وتالوة القراآن الكرمي 
لق�سم  التابع  الكرمي  القراآن  دار  اأقامها  التي  الن�سوية 

الثقافة والإعالم،
حيث افتتح احلفل بتالوة اأٍي من الذكر احلكيم تالها 
الكرمي  عبد  ال�سيد  ال��ق��اري  احل�سور  م�سامع  على 
قا�سم، ثم تالها كلمة الأمانة العامة للعتبة الكاظمية 
والإعالم  الثقافة  ق�سم  رئي�س  نائب  األقاها  املقد�سة 

عامر النباري قائاًل: )با�سم الأمانة العامة للعتبة 
الكاظمية املقد�سة

ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى خ��دم��ة ه���ذه الريا�س  وج��م��ي��ع 
التهاين والتربيكات لالإمام  اأزكى  املقد�سة نزف 
والعامل  العظام  املنتظر)عج( ومراجعنا  احلجة 
رم�سان  �سهر  ال��ق��راآن  �سهر  بحلول  الإ���س��الم��ي 
اأن  امل��راأة يجب  اإن  اأك��د يف حديثه  كما  املبارك، 
تاأخذ دورها الكبري والفاعل يف املجتمع و�سرورة 
الكرمي  ال��ق��راآن  واأح��ك��ام  وعلوم  لدرو�س  تعلمها 
ويجب ان تاأخذ دورها احلقيقي من خالل تاأ�سيها 

ب�سيدة ن�ساء العاملني فاطمة الزهراء)عليها ال�سالم(، 
وابنتها العقيلة زينب)عليها ال�سالم( ودورها يف الثورة 
احل�سينية والتي ج�سدت اروع ال�سور امل�سرقة وامل�سرفة، 
فالعتبة الكاظمية املقد�سة دوؤوبة يف اإعطاء املراأة دورها 
من  امل�ستويات  اأرفع  اإىل  بها  للنهو�س  و�سعيها  الفاعل 
لأجل  كافة  القراآنية  الن�ساطات  يف  م�ساركاتها  خالل 

تن�سئة جيل تربوي م�سلم(،
الكرمي  القراآن  دار  على  امل�سرف  كلمة  ج��اءت  بعدها 
الأ�ستاذ ال�سيخ رافع العامري وجاء فيها: )نبارك لكم 

تخرجكم يف هذه الدورة القراآنية وجهودكم وم�ساعيكم 
احلثيثة من خالل م�ساركتكم والتحاقكم بها، ول يخفى 
على اجلميع اإن يف الفرتة الأخرية جند الواقع القراآين 
يف العراق بداأ ينهج نهجًا جديدًا وبخطوات واثقة وذلك 
بف�سل امل�ساركة يف املحافل الدولية والن�ساطات القراآنية 
وامل�سابقات الكربى لكافة املوؤ�س�سات العاملة يف ال�ساحة 

والتي اأفرزت هذه املواهب، 
كما نتقدم بال�سكر والتقدير اإىل الأمانة العامة للعتبة 
علوم  اأم���ام  اأب��واب��ه��ا  فتحت  التي  املقد�سة  الكاظمية 
القران الكرمي واجلهود الكبرية املبذولة من 
قبل اأمينها العام احلاج فا�سل الأنباري يف 
يف  اأو�سانا  ال��ذي  القراآنية  احلركة  تن�سطة 
واأحب  الكرمي  ال��ق��راآن  اأح��ب  حديثه)اإنني 
الهتمام به وا�سدد عليكم اأن ل تق�سروا مع 

القران الكرمي(.
ويف ختام احلفل وزعت ال�سهادات تقديرية 
والهدايا من بركات الإمامني اجلوادين على 

امل�ساركات يف الدورة القراآنية. 

 برعاية العتبة ال�شينية القد�شة:
 املعر�س اخلام�س للخط العربي والزخرفة ال�سامية يف كرباء 

الن�سوية الثانية لأحكام وتاوة القراآن الكر  دورة اجلوادين تخر 
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عليهما  الع�سكريني  ح��رم  قبة  تذهيب  اأعمال  تتوا�سل 
ال�سالم من قبل اللجنة الفنية لإعمار الرو�سة الع�سكرية 

ال�سريفة وو�سولها اإىل مراحل قريبة من الإجناز .
اإىل  العمل  انتقل  القبة  اأك��ت��اف  تذهيب  اإجن���از  فبعد   
اجلزء املنحني منها وو�سل اإىل مراحل متقدمة متجاوزا 
روؤية  �سامراء  لقا�سد  بات  حتى  ال�سريفة  القبة  ن�سف 
بريق الذهب من بعد، وهو يغطي اأغلب اأجزاء قبة حرم 

الع�سكريني عليه ال�سالم.
يف  الهند�سية  ال��دائ��رة  مدير  ���س��ّرح  �سابق  وق��ت  ويف   
والتطوير  الإعمار  م�سروع  ومدير  ال�سيعي  الوقف  ديوان 
زهري  املهند�س  الدكتور  الع�سكري  للحرم  والتو�سعة 
وقد  القبة  اأكتاف  من  العمل  " انتهى  قائال  الأن�ساري 
بت بالكامل وانتقل العمل اإىل اجلزء العلوي املنحني  ُذهِّ

من القبة".
هيكل  على  ذهبية  6800طابوقة  تركيب  اأنه" مّت  مبينا   
منجزة  ذهبية  15800طابوقة  وهناك  الآن  حلد  القبة 

وهي معّدة للرتكيب".
 ويف ت�سريح �سابق للمهند�س زهري الأن�ساري قال فيه 
هذا  وقبل  2011/3/25م،  يوم  طابوقة  اأول  " ن�سبت 
التاريخ كانت اأعمال جتهيز الذهب يف املعمل الذي اأن�سئ 

تقطيع  واملت�سّمنة  املطّهرة  الع�سكرية  بالعتبة  خ�سي�سًا 
طلي  ثم  وم��ن  وتنظيفها  وجليها  النحا�سّية  البالطات 
لتتمكن  العازلة  الأيبوك�سي  مبادة  الداخل  من  القطعة 
البالطة من مقاومة عامل الرطوبة وكذلك طلي الوجه 
حماية  عليها  ت�سفي  لأنها  الكوبلت  مبادة  لها  المامي 
اأكرث من ت�سّرب املياه ثم يتم الطلي بالذهب بالطريقة 
اأجمع  العامل  يف  متبعة  حديثة  طريقة  وهي  اللكرتونية 

�سواء يف ال�سرق والغرب.
ملم   12-10 بني  ما  �سمك  على  نح�سل  اأن  وا�ستطعنا 
وتاأخذ البالطة وزن 14- 18 غم من الذهب، وت�ستغرق 
عملية طلي الطابوقة )البالطة( ن�سف �ساعة يف حو�س 
الكوبلت و�ساعة ون�سف يف حو�س الذهب، وبعد ذلك تتم 

علمية اجللي، وكل هذه العمليات خا�سعة ل�سوابط جهاز 
التقيي�س وال�سيطرة النوعية التابع اىل وزارة التخطيط، 
وكذلك  العملية  على  للك�سف  منهم  مندوب  زارن��ا  وقد 
عملية  كانت  كما  والتدقيق  الفح�س  اىل  مناذج  ار�سلنا 
�سرائنا ل�سبائك الذهب يف الفرتة التي كان �سعره فيها 
اأدنى مما عليه الآن مما �ساعد على توفري بع�س املبالغ 
اأقل  ب�سعر  بالإعمار  املكلفة  اللجنة  ا�سرتته  حيث  للعتبة 
من )1000(دولر لالأون�سة الواحدة يف حني يبلغ �سعره 

الآن حوايل 1300 اإىل 1400 دولر لالأون�سة الواحدة.
القبة  لأن  خمتلفة  الطابوقة  وابعاد  القيا�سات  اأن  كما   
تاأخذ �سكل منحني وكلما اأرتفعنا اىل الأعلى قل قيا�سها 
جدًا  دقيقة  هند�سية  بقيا�سات  القبة  ر���س��م  مت  كما 
20�سم  هي  عليها  نعمل  التي  القيا�سات  غالبية  ولكن 
قيا�سات  اىل  حتتاج  مقاطع  هناك  اإن  كما  �سم   30 يف 
الزمني  ال�سقف  واأن  ال�سبابيك  عند  خ�سو�سًا  خا�سة 
ون�سف  �سنة  بني  ي��رتاوح  قد  التذهيب  م�سروع  لإكمال 
اىل �سنتني لأنها عملية دقيقة جدًا حتتاج اىل ا�ستقرار 
التيار الكهربائي وقد وّفرنا الطاقة الكهربائية الالزمة 
باملولدات وكذلك ربط املعامل ب UPS لأن اأي انقطاع 

يوؤّثر على عملية الطالء ". 

 تركيب 6800طابوقة ذهبية
 على هيكل قبة الإمامني الع�سكريني 

�سهدت نافذة الزيارة بالإنابة �سمن �سبكة الكفيل العاملية اإقباًل كبريًا على الت�سجيل 
�سمن امل�ساركة بفعاليات جناح العتبة العبا�سية املقد�سة امل�سارك مبعر�س القران الكرمي 

الع�سرين الدويل املنعقد يف العا�سمة الإيرانية.
و�سهد ق�سم الزيارة بالإنابة ح�سور املئات من الزائرين يوميًا ومن خمتلف اجلن�سيات 
على الت�سجيل من اأجل اداء الزيارة والتي تبنتها �سبكة الكفيل العاملية خالل فرتة �سهر 
رم�سان املبارك وت�سمل زيارة الإمام احل�سني واأخيه ابي الف�سل العبا�س عليهما ال�سالم 

و�سالة ركعتني وقراءة دعاء الفتتاح.
بالإنابة  الزيارة  طلبات  ا�ستقبال  اأجل  من  متخ�س�سة  كوادر  باإعداد  ال�سبكة  وقامت 

وتاأديتها والرد على مر�سليها يوميًا وب�سورة مبا�سرة بعد �سالتي املغرب والع�ساء. 
ال���زائ���رون ان ه��ذه اخل��ط��وة الطيبة  وب���نّي 
هذا  ي�سهدها  التي  نوعها  من  الوىل  تعّد 
تعقد  التي  ال�سابقة  دورات��ه  وبكافة  املعر�س 
يف هذا ال�سهر املبارك، ومما زاد يف بركتها 
اأبي  حلرم  ال�سريفة  القبة  علم  وروحانيتها 
الف�سل العبا�س عليه ال�سالم الذي ارتفع يف 
املعر�س، والت�سميم اخلا�س باجلناح والذي 
ماميثة( على  ال�سيد )حيدر  ُم�سممه  عمد 
ي�سعر  فيه  جتواله  اأثناء  الزائر  وك��اأن  جعله 

وكاأنه يف ال�سحن ال�سريف من خالل ت�سميم الأواوين والكتيبة القرانية .
واأو�سح ج�سام ال�سعيدي م�سوؤول اجلناح اأن " الت�سجيل يبداأ للزيارة بالإنابة يوميًا ومنذ 
الدقائق الأوىل لفتتاح اجلناح يف اخلام�سة ع�سرًا يف الأيام العادية من ال�سبوع ويف 
الثانية بعد الظهر يوم اجلمعة، وحتى الدقائق الأخرية عند منت�سف الليل، بعد ان مت 
تهيئة حا�سبات مزودة ب�سا�سات كبرية لريى اجلميع عملية الت�سجيل للزيارة مبا�سرة، 
وكان الت�سارع على الت�سجيل ب�سورة كبرية ب�سبب نقل عدة قنوات تلفزيونية خرب الزيارة 
بالإنابة على ن�سراتها الإخبارية، وتزاحم الزوار و�سط دموع الكثري منهم، وقد �ساعدنا 
من مل ي�ستطع منهم اإمالء معلومات الت�سجيل، حيث مت ت�سغيل حا�سبتني يف وقت واحد 
ل�ستيعاب الطلبات التي تزاحم اأ�سحابها على اجلناح ومت توزيع اآلف الكارتات التعريفية 

اخلا�سة والأقرا�س اخلا�سة بال�سبكة .
الإنرتنت  �سعبة  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن 
التابعة لق�سم ال�سوؤون الفكرية والثقافية يف 
املقد�سة خ�س�ست  �سفحة  العبا�سية  العتبة 
)الكفيل- مواقعها  يف  ب��الإن��اب��ة  ل��ل��زي��ارة 
الع�سكريني – بقيع الغرقد( وبلغاته  العربية 
والأنكليزية والفار�سية، ملن لي�ستطيع الزيارة 
عن نف�سه او غريه ممن يخ�سونه، اأحياًء اأو 

اأمواتا �سواء يف  العراق اأم يف خارجه. 

 املئات يزورون الإمام احل�سني واأخيه العبا�س  يوميًا عرب �سبكة الكفيل 
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• يعّدها ويحررها : �سباح الطالقاين



�����سَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َسُن ْكَمِة َوامْلَْوِعَظ�����ِة احْلَ َك ِباحْلِ اْدُع اإَِ �َسِبيِل َربِّ

خطبة اجلمعة  22-�سعبان املعظم – 1433ه� املوافق 13-7-2012مخطبة اجلمعة   15 - �سعبان املعظم- 1433ه� املوافق 6-7-2012م

واإمام  اأحمد ال�سايف خطيب  ال�سيد  العليا �سماحة  الدينية  تطّرق ممثل املرجعية 
اجلمعة يف كربالء املقد�سة يف خطبته الثانية من �سالة اجلمعة والتي اقيمت يف 
ال�سحن احل�سيني ال�سريف يف 15�سعبان املعظم 1433ه� املوافق 2012/7/6م اىل 

جملة اأمور اأهمها:
قال �سماحته" ياأتي الزائر اىل العراق بالطبع عن طريق املنافذ احلدودية الربية او 
عرب املطارات.. وهذه املنافذ احلدودية ل ريب متّثل الواجهة للبلد، ونحن نعتقد اأن 
منافذنا احلدودية و�سعها الن ب�سكل عام ل يرقى اىل امل�ستوى املطلوب، فقد �سبق 
وان ذكرنا باأن لدينا م�سكلة تتمثل بعدم احرتام النا�س يف املنافذ احلدودية! وعندما 
نقارن بني املنفذ احلدودي يف البلد واملنفذ املجاور لدول اجلوار �سى الفرق �سا�سعًا 

جدًا فما هو ال�سبب؟!"
واأ�ساف" مع العلم ان هذه املنافذ تاأتي بجباية كبرية للبلد وبع�س الرقام قد ت�سل 
يوميًا اىل اكرث من 800 مليون دينار، بينما ل نتكلف �سوى مبلغ قليل جدا من هذه 
الأرقام حتى نظهر هذا املنفذ ب�سكل يتنا�سب مع اأهمية بلدنا.. هذه امل�ساألة ان كانت 
ت�سريعية او كانت تنفيذية، املرجو من الخوة املعنيني ان يخ�س�سوا مبالغ ملعاجلتها 

واإعادة النظر فيها ب�سكل جذري".
واأكمل �سماحته" ا�سيف اىل هذا فان البع�س من املنافذ ولي�س الكل، تكون طريقة 
التعامل فيها رخي�سة، وحتتاج اىل وقفة من امل�سوؤول، فتجد عند البع�س طريقة 
التاوات والر�ساوى التي يتفاجاأ بها الزائر عندما ياأتي اىل العراق.. اأقول اإن هذه 
امل�ساألة ا�سبح ي�سج منها الوافد، وتعطي انطباعًا �سيئًا عندما يقول هذا الزائر اأن 
هناك ف�سادا م�ست�سريا حتى يف املنافذ احلدودية!؟ ومن هنا نرجو اتخاذ اإجراءات 

�سارمة وواقعية باأمثال هوؤلء املف�سدين.. 
و�سارك يف  �ساهم  كل من  اأ�سكر  ان  قائاًل" اأود  �سماحته  اآخر حتدث  ومن جانب 
والنقل  والغذائية  وال�سحية  المنية  اخلدمات  وتوفري  ال�سعبانية،  الزيارة  اإجناح 
للزائرين الكرام، واأحب ان اأنّوه اىل م�ساألة النقل التي تعترب امل�سكلة ال�سا�سية، فقد 
طرحنا اقرتاحًا على الخوة امل�سوؤولني املحليني و�سّكلت مبوجب القرتاح هياأة خا�سة 
بالزيارات تتوىل هذه امل�سائل كلها، لكن بالنتيجة يجب ان تكون هياأة تنفيذية ذات 
�سالحيات منا�سبة جتري تن�سيقا كامال مع اجلهات المنية، وتتوفر لها مقومات 
النجاح من الناحية املالية والب�سرية فال ميكن التقدم يف هذه امل�ساألة بال امكانيات 

و�سالحيات وتن�سيق عال"

نّبه ممثل املرجعية الدينية العليا يف النجف الأ�سرف واإمام �سالة اجلمعة ملدينة 
كربالء املقد�سة من تكرر ظاهرة ارتفاع ال�سعار للمواد الغذائية ال�سا�سية التي 

يحتاجها املواطن خ�سو�سًا ذوي الدخل املحدود مع اقرتاب �سهر رم�سان.
وقال �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي يف خطبة �سالة اجلمعة ) 22 �سعبان 
1433ه� املوافق 13متوز 2012م(" مع اقرتاب �سهر رم�سان تتكرر ظاهرة ارتفاع 
ال�سعار للمواد الغذائية ال�سا�سية التي يحتاجها املواطن خ�سو�سًا ذوي الدخل 
املحدود مما يوؤدي اىل ارهاق كاهل هوؤلء املواطنني وحرمان الكثري منهم من هذه 
املواد ال�سا�سية لغذائه، لعدم متكنه من توفريها لنف�سه ولعائلته ب�سبب الغالء... 
وبهذه املنا�سبة نتوجه - من جهة - اىل جتار هذه املواد ال�سا�سية الذين يتحكمون 
باأ�سعارها وفق حالة العر�س والطلب معلّلني هذا الرتفاع بازدياد الطلب عليها 
مبنا�سبة هذا ال�سهر املبارك - نقول لهم: ان هذا ال�سهر امنا افرت�س اهلل تعاىل 
فيه ال�سيام بجعله �سهر رحمة وبركة وتكافل اجتماعي.. وهو �سهر نزول الرحمة 
اللهية واحلث فيه على رحمة الن�سان لأخيه الن�سان.. وقد امر اهلل تعاىل فيه 
بال�سيام ليح�س الغني اأمل اجلوع عند الفقري ب�سبب حرمانه لريق قلبه ويرحم 

الفقري". 
وا�ساف �سماحته "اما ا�ستغالل هذه الظروف لرفع ال�سعار فانه موجب لرفع 
الرحمة اللهية عن هوؤلء ويعرّب عن حالة من اجل�سع والطمع على ح�ساب هذه 

العوائل الفقرية والتي تتنافى مع حكمة ت�سريع ال�سوم". 
املبارك هناك تو�سية  ال�سهر  اق��رتاب هذا  الكربالئي" ومبنا�سبة  ال�سيخ  وتابع 
للمواطنني وتو�سية لل�سيا�سيني وقادة البلد وم�سوؤوليه، فاإننا ندعو  املواطنني - وهم 
يعي�سون ايام هذا ال�سهر املبارك يف ا�سهر ال�سيف وخ�سو�سًا مع عدم توفر خدمة 
الكهرباء باملقدار الذي يعينهم على �سيامه وحتمل اجواء احلر القائظ - اىل 
تكييف عملهم مبا يجعلهم قادرين على ال�سوم، اّما بتاأجيله اىل الليل كما تفعل 
الكثري من ال�سركات واأ�سحاب العمل او بتقليل �ساعات العمل يف النهار وحتويل 

الناق�س منها اىل الليل".
واأكمل �سماحته" هناك اأي�سًا تو�سية مل�سوؤويل البلد وقادته ولل�سيا�سيني ان يجعلوا 
هذا ال�سهر املبارك فر�سة ملراجعة الذات وتقييم الأداء للفرتة املا�سية وان يجعلوا 
املواطنني وحتويل ذلك اىل  واآلم  ومعاناة  ال�سهر فر�سة ل�ست�سعار هموم  هذا 
برنامج عمل يطورون من خالله اأداءهم وخدمتهم لل�سعب وينزهوا اأنف�سهم عن 

املكا�سب الدنيوية وال�سخ�سية واحلزبية"

بع�س املنافذ احلدودية تعج بالف�ساد 
املايل والداري

نّبه ممثل املرجعية الدينية العليا يف النجف الأ�سرف واإمام �سالة اجلمعة ملدينة نّبه ممثل املرجعية الدينية العليا يف النجف الأ�سرف واإمام �سالة اجلمعة ملدينة 
كربالء املقد�سة من تكرر ظاهرة ارتفاع ال�سعار للمواد الغذائية ال�سا�سية التي كربالء املقد�سة من تكرر ظاهرة ارتفاع ال�سعار للمواد الغذائية ال�سا�سية التي 

ندعو لو�سع اآليات لل�سيطرة على 
اأ�سعار املواد الغذائية
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تزامنا مع نزوح اأعداد كبرية من العوائل واملواطنني ال�سوريني اإىل احلدود العراقية 
ب�سبب اأعمال العنف وعدم ال�ستقرار يف �سوريا، تطرق ممثل املرجعية الدينية العليا 
اإىل  الكربالئي،  املهدي  ال�سيخ عبد  ف�سيلة  املقد�سة  واإم��ام جمعة مدينة كربالء 
املطالبة بتقدمي الدعم والرعاية وتوفري خميمات اإيواء لئقة بالالجئني ال�سوريني، 
م�سيدا مبوقف ال�سعب ال�سوري الإن�ساين النبيل جتاه املهاجرين واملهجرين العراقيني 
خالل ال�سنوات املا�سية اأثناء ا�ستداد الأعمال الإرهابية يف العراق، وقبل ذلك اأي�سا 
يف فرتة احلكم البعثي ال�سابق، حيث تعامل ال�سعب ال�سوري مع هوؤلء املهاجرين 
واأ�سعرهم  منهم  لكثري  عمل  فر�س  ووفر  وتقدير  باحرتام  العراقيني  واملهجرين 

كاأنهم يف بلدهم.
واعترب خطيب اجلمعة يف كربالء املقد�سة يف اخلطبة الثانية من �سالة اجلمعة التي 
اأقيمت يف العتبة احل�سينية املقد�سة يف 7 رم�سان 1433ه� املوافق 27 متوز2012م، 
ان هذا املوقف الإن�ساين النبيل من ال�سعب ال�سوري ي�ستحق منا وقفة اإن�سانية متثل 
من  م�ستوى  يتطلب  وهذا  الوقفة  تلك  مع  وتتنا�سب  بالإح�سان،  الإح�سان  جمازاة 
ال�سيف احلار  الظروف -خ�سو�سًا يف ف�سل  وتهيئة  بهم  يليق  الإن�ساين  الإي��واء 

و�سهر رم�سان- التي تخفف عليهم معاناتهم ب�سبب تركهم ملدنهم واأهاليهم.
بال�سوريني  الالئقة  الرعاية  يقدموا  اأن  العراقيني  املواطنني  من  �سماحته  وتاأمل 
ك�سعب م�سياف –اأي ال�سعب العراقي– عرف عنه �سيافته الأ�سيلة وفق مبادئ 
الإ�سالم احلنيف وكرمه وتعاطفه مع مثل هذه الق�سايا الإن�سانية خ�سو�سًا جتاه 

ال�سعب ال�سوري الذي كانت له تلك الوقفة التي ل ُتن�سى.
وعلى �سعيد اآخر، اأ�سار ال�سيخ الكربالئي اأي�سا اإىل ما تن�سره مواقع النرتنت وتنقله 
و�سائل الإعالم عن املذابح الب�سعة بحق امل�سلمني يف بورما )ميامنار حاليًا( وما 
ميار�س من قتل جماعي بحقهم باأب�سع ال�سور من دون اأن يكون هناك اأي موقف 
دويل اأو اإ�سالمي - ل من الدول واحلكومات ول من املنظمات الإن�سانية - بحيث 

يرتدع هوؤلء عن ارتكاب هذه املجازر.
لتخاذ  الإ�سالمي  التعاون  ومنظمة  العاملية  والإن�سانية  الدولية  املنظمات  ونا�سد 
موقف جدي وعاجل لوقف هذه املجازر التي ت�سببت بقتل الآلف وت�سريد اأعداد 

كبرية من امل�سلمني من مدنهم اإىل دول جماورة.
الب�سعة..  اجلرائم  هذه  على  الدولية  املنظمات  من  الكثري  �سكوت  من  م�ستغربًا 
مطالبا الدول الإ�سالمية بتحرٍك اأكرث فاعلية وتاأثريًا ملنع ا�ستمرار هذه الأعمال 

الإجرامية بحق امل�سلمني يف هذا البلد

 

تزامنا مع نزوح اأعداد كبرية من العوائل واملواطنني ال�سوريني اإىل احلدود العراقية 
ب�سبب اأعمال العنف وعدم ال�ستقرار يف �سوريا، تطرق ممثل املرجعية الدينية العليا 

يدعو لتقد الدعم وتوفر خميمات 
لئقة بالاجئني ال�سوريني

اإىل  الكربالئي،  املهدي  ال�سيخ عبد  ف�سيلة  املقد�سة  واإم��ام جمعة مدينة كربالء 
املطالبة بتقدمي الدعم والرعاية وتوفري خميمات اإيواء لئقة بالالجئني ال�سوريني، 
م�سيدا مبوقف ال�سعب ال�سوري الإن�ساين النبيل جتاه املهاجرين واملهجرين العراقيني 
خالل ال�سنوات املا�سية اأثناء ا�ستداد الأعمال الإرهابية يف العراق، وقبل ذلك اأي�سا 
يف فرتة احلكم البعثي ال�سابق، حيث تعامل ال�سعب ال�سوري مع هوؤلء املهاجرين 
واأ�سعرهم  منهم  لكثري  عمل  فر�س  ووفر  وتقدير  باحرتام  العراقيني  واملهجرين 

كاأنهم يف بلدهم.
واعترب خطيب اجلمعة يف كربالء املقد�سة يف اخلطبة الثانية من �سالة اجلمعة التي 

اأقيمت يف العتبة احل�سينية املقد�سة يف 
ان هذا املوقف الإن�ساين النبيل من ال�سعب ال�سوري ي�ستحق منا وقفة اإن�سانية متثل 
من  م�ستوى  يتطلب  وهذا  الوقفة  تلك  مع  وتتنا�سب  بالإح�سان،  الإح�سان  جمازاة 
ال�سيف احلار  الظروف -خ�سو�سًا يف ف�سل  وتهيئة  بهم  يليق  الإن�ساين  الإي��واء 
من  م�ستوى  يتطلب  وهذا  الوقفة  تلك  مع  وتتنا�سب  بالإح�سان،  الإح�سان  جمازاة 
ال�سيف احلار  الظروف -خ�سو�سًا يف ف�سل  وتهيئة  بهم  يليق  الإن�ساين  الإي��واء 
من  م�ستوى  يتطلب  وهذا  الوقفة  تلك  مع  وتتنا�سب  بالإح�سان،  الإح�سان  جمازاة 

و�سهر رم�سان- التي تخفف عليهم معاناتهم ب�سبب تركهم ملدنهم واأهاليهم.
بال�سوريني  الالئقة  الرعاية  يقدموا  اأن  العراقيني  املواطنني  من  �سماحته  وتاأمل 

ك�سعب م�سياف 
الإ�سالم احلنيف وكرمه وتعاطفه مع مثل هذه الق�سايا الإن�سانية خ�سو�سًا جتاه 

ال�سعب ال�سوري الذي كانت له تلك الوقفة التي ل ُتن�سى.
الإ�سالم احلنيف وكرمه وتعاطفه مع مثل هذه الق�سايا الإن�سانية خ�سو�سًا جتاه 

ال�سعب ال�سوري الذي كانت له تلك الوقفة التي ل ُتن�سى.
الإ�سالم احلنيف وكرمه وتعاطفه مع مثل هذه الق�سايا الإن�سانية خ�سو�سًا جتاه 

وعلى �سعيد اآخر، اأ�سار ال�سيخ الكربالئي اأي�سا اإىل ما تن�سره مواقع النرتنت وتنقله 
و�سائل الإعالم عن املذابح الب�سعة بحق امل�سلمني يف بورما )ميامنار حاليًا( وما 
وعلى �سعيد اآخر، اأ�سار ال�سيخ الكربالئي اأي�سا اإىل ما تن�سره مواقع النرتنت وتنقله 
و�سائل الإعالم عن املذابح الب�سعة بحق امل�سلمني يف بورما )ميامنار حاليًا( وما 
وعلى �سعيد اآخر، اأ�سار ال�سيخ الكربالئي اأي�سا اإىل ما تن�سره مواقع النرتنت وتنقله 

ميار�س من قتل جماعي بحقهم باأب�سع ال�سور من دون اأن يكون هناك اأي موقف 
دويل اأو اإ�سالمي - ل من الدول واحلكومات ول من املنظمات الإن�سانية - بحيث 

يرتدع هوؤلء عن ارتكاب هذه املجازر.
لتخاذ  الإ�سالمي  التعاون  ومنظمة  العاملية  والإن�سانية  الدولية  املنظمات  ونا�سد 
موقف جدي وعاجل لوقف هذه املجازر التي ت�سببت بقتل الآلف وت�سريد اأعداد 

كبرية من امل�سلمني من مدنهم اإىل دول جماورة.
الب�سعة..  اجلرائم  هذه  على  الدولية  املنظمات  من  الكثري  �سكوت  من  م�ستغربًا 

كبرية من امل�سلمني من مدنهم اإىل دول جماورة.
الب�سعة..  اجلرائم  هذه  على  الدولية  املنظمات  من  الكثري  �سكوت  من  م�ستغربًا 

كبرية من امل�سلمني من مدنهم اإىل دول جماورة.

مطالبا الدول الإ�سالمية بتحرٍك اأكرث فاعلية وتاأثريًا ملنع ا�ستمرار هذه الأعمال 
الب�سعة..  اجلرائم  هذه  على  الدولية  املنظمات  من  الكثري  �سكوت  من  م�ستغربًا 
مطالبا الدول الإ�سالمية بتحرٍك اأكرث فاعلية وتاأثريًا ملنع ا�ستمرار هذه الأعمال 
الب�سعة..  اجلرائم  هذه  على  الدولية  املنظمات  من  الكثري  �سكوت  من  م�ستغربًا 

الإجرامية بحق امل�سلمني يف هذا البلد

تزامنا مع نزوح اأعداد كبرية من العوائل واملواطنني ال�سوريني اإىل احلدود العراقية 
ب�سبب اأعمال العنف وعدم ال�ستقرار يف �سوريا، تطرق ممثل املرجعية الدينية العليا 

يدعو لتقد الدعم وتوفر خميمات 
لئقة بالاجئني ال�سوريني

�����سَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َسُن ْكَمِة َوامْلَْوِعَظ�����ِة احْلَ َك ِباحْلِ اْدُع اإَِ �َسِبيِل َربِّ

خطبة اجلمعة   7- رم�سان– 1433ه� املوافق 27-7-2012م خطبة اجلمعة   29- �سعبان املعظم– 1433ه� املوافق 20-7-2012م

نّوه ممثل املرجعية الدينية العليا يف النجف ال�سرف واإمام �سالة اجلمعة ملدينة 
كربالء املقد�سة يف خطبته اىل اأمرين مهمني:

فقد طالب �سماحته- يف الأمر الأول- ال�سيا�سيني العراقيني ان يتاأثروا تاأثرًا ايجابيًا 
ب�سهر رم�سان وان يجعلوا من هذا ال�سهر ال�سريف الوا�سطة يف �سبيل ان يجتمع 
الخوة قدر امل�ستطاع وتو�سيح المور واخلروج من بع�س الزمات التي يعاين منها 
البلد قائال بهذا اخل�سو�س" العراق لي�س مبعزل عن متغريات العامل �سواء كانت 
القليمية او العاملية وبالنتيجة عدم العزلة فيها ا�ستحقاق لالإخوة املت�سدين للعملية 
ال�سيا�سية وقطعًا اختالف وجهات النظر وكرثة هذه الختالفات وبقاء بع�س المور 

معّلقة لي�س يف م�سلحة البلد".
ال�سايف يف خطبة �سالة اجلمعة )29�سعبان 1433ه�  ال�سيد   �سماحة  واأ�ساف 
املوافق 20 متوز 2012( والتي اقيمت يف العتبة احل�سينية املقد�سة "نحن نركّز على 
بذل املزيد من اجلهد يف ر�ّس ال�سفوف واحلفاظ على وحدة البلد وال�سعي من 
اجل تخفيف اخلطابات املت�سّنجة، وهذا لي�س بالقول فقط وامنا بالرغبة احلقيقية 

ال�سادقة املنبعثة من حمبة البلد اىل انعكا�س هذه المور على املواقف العامة".
ودعا �سماحته خالل الأمر الثاين "اىل احرتام القوانني واللتزام بها وا�سفا بان 
الوطنية مفقودة لدى اغلب ال�سيا�سيني مما ادى اىل الو�سع احلايل الذي نعي�سه 

بالعراق. 
واأ�ساف �سماحته "توجد م�سوؤولية ملقاة على الدول عادة، نعرب عنها بامل�سوؤولية 
الرتبوية، وكل دولة لبد من وجود نحو من امل�سوؤولية امللقاة على عاتقها يف النهو�س 
ر هذه  ر البلد -وبالنتيجة ال�سعب- نحو الم��ام.. وعملية التح�سّ مب�ستوى حت�سّ
وعادات  باأمور  مررنا  العراق  "يف  مو�سحا  الدولة".  موؤ�س�سات  تتبناها  ان  لبد 
�سيئة بع�سها ل زال عالقًا يف الذاكرة.. لحظوا تعّود العراقيون �سابقًا ان يرك�سوا 
رك�سًا على ال�سيارات العامة وي�سبق احدنا الخر يف �سبيل ان يح�سل على مقعد يف 

ال�سيارة.. وطبعًا ذلك النظام غري مكرتث مبعاناة املواطن.. 
والذي اريد ان اأبينه هو �سرورة ت�سدي الدولة لتغيري بع�س الِطباع النا�سئة من 
و�سع �سابق وهي طباع تنقاد النا�س لها، لكن النا�س حتتاج اي�سًا اىل من ي�سجعها 
للتغيري ويف بع�س احلالت الت�سجيع ل ياأتي من خالل �سخ�س وامنا من خالل قانون 

يخدم م�سلحة املواطن الرتبوية واحل�سارية"

يطالب ال�سيا�سيني العراقيني بجعل 
�سهر رم�سان وا�سطة لجتماعهم
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الذهبي 
الهد يخط

قال ابن حجر :روى اأبو العبا�س الن�شوري 
الرزاق  عبد  حدثنا  الزيادي،  حدثنا  قال: 
عن معمر عم الزهري عن علي بن ال�شي 
عن اأبيه عن جّده مرفوعا قال: قال ر�شول 
)اأول  و�شلم(:  واآل���ه  عليه  الل  )�شلى  الل 

من قا�س اإبلي�س فال تقي�شوا(.
م����ن اأه������م الأح���������دا ال���ت���ي خ���ا����س فيها 
العمالء والفكرون عالقة الراأي بالقيا�س، 
 وهم حيال هذه ال�شاألة الطٌة فريقان
القيا�س  ه��و  ال����راأي  اأن  اإل  ي��ذه��ب  ف��ري��ق 
واآخر يجعل القيا�س اأكمل م�شاديق الراأي 
فالقيا�س  التقديرين  اأي  وعلى  واأب��رزه��ا، 

هو راأي ل حمالة.
ومهما كان الال فقد حكم الإمام الذهبي 
على هذا الدي بعدم اعتبار �شنده لأنه 
 م��ن رواي����ة اأب���ي ال��ع��ب��ا���س ال��ن�����ش��وري حي
الن�شوري)  ميزان  قال: والمل فيه على 

العتدال132:1.( .

مناق�شة الذهبي
الجازفة  على هذه  الذهبي  الإم��ام  يواخذ 
اأن  اإذ لي�س م��ن ح��ق��ه    ���ش��دي��دة  م���واخ���ذة 
يتعامل مع الدي النبوي بهذه ال�شورة 
مع  تتنا�شب  ل  التي  الجتزائية  الق�شرية 
كونه مطروحا اإماما ف الدي وناقدا ف 

!الرجال وخّريتا ف التاري
على   ن�ش وم���ن  ال��ذه��ب��ي  ح��ق  م��ن  فلي�س 
 الدي ط��رق  ببع�س  ي��وم��ن  اأن  م��ن��وال��ه 
عليه  الل  )�شلى  الل  ر���ش��ول  اإل   ال��رف��و
واآله و�شلم( ويكفر ببع�س، فهناك اإ�شنادان 
اأو اأ�شانيد معتبة اإل هذا الدي وغٌه 
تنا�شاهما الذهبي ب�شكل غٌ مر�س ، كما 
ه��ي ع���ادة اأم��ث��ال ه��ذه ال�����وارد...، و�شنورد 
تتميما  وب��ط��ول��ه��ا  ب��اأ���ش��ان��ي��ده��ا  ال����رواي����ة 

للفائدة.
َثَنا َعْبُد  قال ابو نعيم ف حليته: َحدَّ
ٍد  مَّ �َشُن ْبُن حُمَ َثَنا اْلَ ٍد ، َحدَّ مَّ ِ ْبُن حُمَ اللَّ

َعْمُرو  َثَنا  َحدَّ  ، َعْنَب�َشَة  ْبُن  �َشِعيُد  َثَنا  َحدَّ  ،
ْبِن  َجْعَفِر  َعلَى  َدَخ��ْل��ُت   : َق��اَل   ، ُجَمْيٍع  ْب��ُن 
ٍد ، اأََنا ، َواْبُن اأَِبي َلْيلَى ، واأبو حنيفة ،  مَّ حُمَ
َثَنا  ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُحَبْي�ٍس ، َحدَّ مَّ َثَنا حُمَ َوَحدَّ
اٍر ،  َثَنا ِه�َشاُم ْبُن َعمَّ َوْيِه ، َحدَّ ُْاأَْحَمُد ْبُن َز
َر   �شْ ِ اْلُقَر�ِشي ِبِ ُد ْبُن َعْبِد اللَّ مَّ َثَنا حُمَ َحدَّ
َمَة ، َقاَل : َدَخْلُت  ِ ْبُن �ُشْبُ َثَنا َعْبُد اللَّ َحدَّ
 ، ٍد  مَّ ْبِن حُمَ َجْعَفِر  َعلَى  َحِنيَفَة  َواأَُب��و   ، اأََن��ا 

َفَقاَل لْبِن اأَِبي َلْيلَى : َمْن َهَذا َمَعَك؟
: َه��َذا َرُج��ٌل َل��ُه َب�َشٌر َوَن��َف��اٌذ ِف اأَْمِر   َق��اَل 

يِن. الدِّ
يِن ِبَراأِْيِه ؟  َقاَل : َلَعلَُّه َيِقي�ُس اأَْمَر الدِّ

 َقاَل : َنَعْم.
 َق��اَل : َف��َق��اَل َج��ْع��َف��ٌر لأَِب���ي َح��ِن��ي��َف��َة : َما 

ا�ْشُمَك ؟
 َقاَل : ُنْعَماُن ، َقاَل : َيا ُنْعَماُن ، َهْل ِق�ْشَت 

َراأْ�َشَك َبْعُد ؟
 َقاَل : َكْيَف اأَِقي�ُس َراأْ�ِشي ؟

الر�شول  ك��ت��اب  م���ن 
  ال�����������ش�����ط�����ف�����ى

ومقولة الراأي
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�ِشُن �َشْيًئا ، َهْل َعِلْمَت   َقاَل : َما اأَُراَك ُتْ
َما اْلُُلوَحُة ِف اْلَعْيَنْيِ ، َواْلََراَرُة ِف الأُُذَنْيِ  
�������َراَرُة ِف اْلِ��ْن��َخ��َرْي��ِن ، َواْل���ُع���ُذوَب���ُة ِف  َواْلَ

َفَتْيِ ؟  ال�شَّ
َقاَل : ل ، 

�ِشُن �َشْيًئا ، َقاَل : َفَهْل  اأَُراَك ُتْ َقاَل : َما 
ُلَها ُكْفٌر ، َواآِخُرَها اإِمَياٌن ؟  َعِلْمَت َكِلَمًة اأَوَّ

 ِ َفَقاَل اْبُن اأَِبي َلْيلَى : َيا اْبن َر�ُشوِل اللَّ
ْلَتُه َعْنَها ،  َنا ِبَهِذِه الأَ�ْشَياِء الَِّتي �َشاأَ ، اأَْخِبْ

ي ، اأَنَّ َر�ُشوَل  ِن اأَِبي ، َعْن َجدِّ َفَقاَل : اأَْخَبَ
 " َق��اَل :   ، َو�َشلََّم  َعلَْيِه واآل��ه   ُ لَّى اللَّ ِ �شَ اللَّ
َج��َع��َل لْبِن  ��ِل��ِه  َوَف�����شْ ��ِه  ��نِّ ِبَ َت��َع��اَل   َ اإِنَّ اللَّ
�َشْحَمَتاِن  لأَنَُّهَما   ، اْلَعْيَنْيِ  ِف  اْلُُلوَحَة  اآَدَم 
نِِّه  َتَعاَل ِبَ  َ َواإِنَّ اللَّ  ، َلَذاَبَتا  َذِلَك  َوَلْول   ،
ِلِه َوَرْحَمِتِه َعلَى اْبِن اآَدَم َجَعَل اْلََراَرَة  َوَف�شْ
َوابِّ ، َف���اإِْن  ِف الأُُذَن������ْيِ ، ِح��َج��اًب��ا ِم���َن ال�����دَّ
َماِغ  الدِّ اإَِل  َواْلَتَم�َشْت  ��ٌة  َدابَّ اأْ�َس  الرَّ َدَخلَِت 
��ُروَج ، َواإِنَّ  ، َفاإَِذا َذاَقِت اْلَ��َراَرَة اْلَتَم�َشِت اْلُ
ِلِه َوَرْحَمِتِه َعلَى اْبِن  نِِّه َوَف�شْ َ َتَعاَل ِبَ اللَّ
َي�ْشَتْن�ِشُق   ، اْلِْنَخَرْيِن  ِف  ��َراَرَة  اْلَ َجَعَل  اآَدَم 
َماُغ  الدِّ ْن����َ�َ  لأَ َذِل���َك  َوَل���ْول   ، ي��َح  ال��رِّ ِبِهَما 
َوَرْحَمِتِه  َوَك��َرِم��ِه  ��ِه  ��نِّ ِبَ َت��َع��اَل   َ اللَّ َواإِنَّ   ،
َفَتْيِ ، َيِجُد  لْبِن اآَدَم َجَعَل اْلُعُذوَبَة ِف ال�شَّ
ِبِهَما ا�ْشِتْطَعاَم ُكلِّ �َشْيٍء َوَي�ْشَمُع النَّا�ُس ِبَها 

َحالَوَة َمْنِطِقِه. 
ُلَها  اأَوَّ الَِّتي  اْلَكِلَمِة  َعِن  ِن  َف��اأَْخ��ِبْ  : َقاَل 
ُكْفٌر َواآِخُرَها اإِمَياٌن ، َفَقاَل : اإَِذا َقاَل اْلَعْبُد 
اإَِلَه ، َفَقْد َكَفَر  ل 

ُ ، َفُهَو اإِمَياٌن " . ، َفاإَِذا َقاَل : اإِل اللَّ
اأبي حنيفة فقال: يا نعمان  اأقبل على  ثم 
حّدثني اأبي عن جّدي اأن ر�شول الل �شّلى 
اأول من قا�س  ق��ال:  واآل��ه و�شّلم  الل عليه 
تعال  الل  ق��ال  اإبلي�س،  براأيه  الدين  اأم��ر 
ْنُه  مِّ  ٌ ٌْ َخ����� )اأََن�������ْا  ف��ق��ال  لآدم  ا���ش��ج��د  ل���ه: 
َخلَْقَتِني ِمن نَّار َوَخلَْقَتُه ِمن ِطي(  )�سورة 
العراف: 12(  فمن قا�س الدين براأيه قرنه 
الل تعال يوم القيامة باإبلي�س لأنه اتبعه 

بالقيا�س«. 
زاد ابن �شبمة ف حديثه: »ثم قال جعفر: 
اأيهما اأعظم؟ قتل النف�س اأو الزنا؟ قال: 

قتل النف�س، 
ق��ال: ف��ان الل -ع���ّز وج���ل- قبل ف قتل 
اإل  ال��زن��ا  ف  يقبل  ومل  �شاهدين  النف�س 
اأرب���ع���ة، ث��م ق���ال: اأي��ه��م��ا اأع��ظ��م ال�شالة 
ق�����ال: فما  ال�����ش��الة  ال�������ش���وم؟ ق����ال:  اأم 
تق�شي  ول  ال�شوم  تق�شي  الائ�س  ب��ال 
ال�شالة! فكيف ويحك يقوم لك قيا�شك؟ 
)حلية  ب���راأي���ك«  ال��دي��ن  تق�س  ول  الل  ات���ق 

الأولياء ج3 �س196(.
وجتدر الإ�شارة اإل اأن ابن حزم الأندل�شي 
اآخر عن  الرواية ولكن بطريق  روى هذه 

ابن �شبمة عن الإمام ال�شادق قائال:
حدثني اأبو العبا�س العذري اأخبنا ال�شن 
اأخبنا  فرا�س  بن  اإبراهيم  بن  اأحمد  بن 
عمر بن حممد بن اأحمد بن عبد الرحمن 
الرحمن  عبد  بن  �شفيان  اأي  بن  عمر  بن 

ب��ن ���ش��ف��وان ب��ن اأم��ي��ة ب��ن خلف اجلمحي 
اأبو  حدثنا  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  علي  اأخ��بن��ا 
عبد  ب��ن  حممد  اأخ��بن��ا  القر�شي  الوليد 
بن  �شليمان  حدثنا  القر�شي  بكار  بن  الل 
جعفر حدثنا حممد بن يحيى الربعي عن 
اأن جعفر بن حممد بن علي  ابن �شبمة 
بن ال�شي قال لأبي حنيفة: اتق الل ول 
تق�س فاإنا غدا نقف نحن ومن خالفنا بي 
يدي الل فنقول : قال ر�شول الل �شلى 
اأنت  وت��ق��ول   ، الل  ق��ال   ، و�شلم  عليه  الل 
واأ�شحابك : راأينا ، وق�شنا ، فيفعل الل بنا 
وبكم ما ي�شاء )الإحكام لبن حزم 1075:8.( .     
معتبة  التقادير  اأ���ش��واأ  ف  اإذن  ف��ال��رواي��ة 
هذا  اأن  بيد  الذهبي  زع��م  كما  ل  بغٌها 
فيما لو كان الن�شوري �شعيفا اأو واهيا اأو 
ولكن  الرجالية،  للقواعد  طبقا  مقدوحا 
لن  جهل،  اأو  اف��راء  �شعيفا  كونه  التزام 
معتمد  علم  ورج��ل  كبٌ  اإم���ام  الن�شوري 

ومل يطعن فيه جهابذة اأهل العلم.
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فالإن�سان بطبعه جمبول ومفطور على حب احلياة والأمل هو الذي ..
يدفعه اإىل العمل من اأجل اأن يح�سل على متع احلياة ومباهجها 
العري�سة فهو يعمل ويكت�سب ويطمح دومًا اإىل املزيد..فطالب العلم 
ياأمل ازدياد علمه و�ساحب الأموال يرغب بكرثة اأمواله والكاتب 
بالفوز دومًا وهكذا  والريا�سي يطمح  اأكرث   يوؤلف كتبًا  اأن  ياأمل 
احلال يف جميع نواحي احلياة..الكل يف �سعي دائم للح�سول على 
اإليه ال�سريعة املقد�سة  الأوفر الأكرث وهذا بحد ذاته مما ندبت 
فاهلل تعاىل اأباح اجلد يف الدنيا والعمل وال�سعي لطلب الرزق فيها 
ل  �سمن حدود و�سوابط فقهية واأخالقية ،ففي قوله تعاىل  ))ومَ
والجتهاد  اجلد  على  وا�سح  حٌث  ا((  ْنيمَ الدُّ ِم��نمَ  كمَ  يبمَ نمَ�سِ ْن�سمَ  تمَ
وموا�سلة العمل وبناء الدنيا وعمارتها.. ويعّدالأمل من الركائز 

املهمة التي ت�ستند عليها ال�سحة النف�سّية للفرد يقول ال�ساعر : 
ف�سمَ بالآماِل اأمَْرقبها  لُِّل النَّ اأُعمَ

ِل! ُة الأممَ ْي�سمَ لْول ُف�ْسحمَ قمَ العمَ                                            ما اأمَ�سيمَ
باملنّغ�سات  مليئة  بطبيعتها  فاحلياة 
اأثارها  ل��ه��ا  ال��ت��ي  وامل��ت��اع��ب  والآلم 
الإن�سان  �سقل  يف  جهة  من  الإيجابية 
لها  ال��ت��ي  ال�سلبية  واأث��اره��ا  وتربيته 
�سفو  وتعكري  تغيري  يف  الأث���ر  عظيم 
ز لتجاوز كل  النف�س ،والأم��ل هو املحفِّ
ال�سعاب.. وقوة الأمل ناجتة من الوثوق 
ر  الرا�سخ ب�سعة رحمة اهلل تعاىل املذكِّ
اإِنَّ  لعباده واملوا�سي لهم يف اآياته الكرمية حيث يقول يف كتابه:))فمَ
عمَ اْلُع�ْسِر ُي�ْسًرا((، ولكن اإِذا اأفرط الإن�سان  عمَ اْلُع�ْسِر ُي�ْسًرا  اإِنَّ ممَ ممَ
اإىِل  ه املعقول فاإِّنه �سيتحول  اآماله واأمانيه و جتاوز الأمل حدَّ يف 
اأخطر الرذائل واأعظم الآفات الأخالقية وبابًا من اأو�سع الأبواب 
)ُطوُل  و هو  بال�سوء  الأم��ارة  الإن�سان  نف�س  اإىل  ال�سيطان  لولوج 
ع  ِل( اأي ال�ستغراق يف الآمال والتمّنيات وامليل اإىل البقاء، وتوقُّ الأممَ
طول احلياة والرفاهية النا عن اجلهل والأُن�س باللذات الفانية 
د الإن�سان  وحب الدنيا الدنّية املف�سي اإىل ن�سيان املوت الذي يرت�سّ
لفتتانه  الأم��ل  لأّن طويل  ذل��ك  ك��ّل حلظة  منعطف،ويف  ك��ّل  يف 
بالّدنيا ولّذاتها و�سهواتها وحّبه لها ومتّنيه لطول البقاء فيها يكون 
اأكرث اأوقاته م�ستغرقًا يف ذكرها وحديثها ، وهّمته م�سروفة اإىل 
تهّيئة مقت�سيات هواه ، ونظره مق�سورا يف حت�سيل ماآربه ومناه 
، فيوجب ذلك غفلة العقل ون�سيان الذكر اإذ من اأحّب �سيئا كره 
ه، ولو اأن الإن�سان ح�سب ح�ساب الأجل وما  الفكر فيما كان �سدَّ
يحمله له من مفاجاآت بعده لعتدل يف اأمانيه، وحّدد اأمله واجته 
اجتاهًا كّليًا اإىل العمل ال�سادق ..وقد ورد التحذير املوؤكد من هذا 
املر�س الأخالقي الع�سال قراآنيًا وروائيًا، ففي تف�سري الآية الثالثة 
ُل  ُيْلِهِهُم الأمَممَ ُعوا ومَ تَّ ممَ تمَ يمَ اأُْكُلوا ومَ ْرُهْم يمَ من �سورة احلجر املباركة ))ذمَ
(( يذكر املف�سرون اأن هوؤلء )امل�سركني ومن �سار  ْعلمَُمونمَ ْوفمَ يمَ �سمَ فمَ
على نهجهم( ي�سغلهم طول الأمل عن ذكر اهلل وطاعته وعبادته 
و�سيعلمون بعد ذلك يف الآخرة ورمبا يف الدنيا وبال اأمرهم، وهذا 

مَْخومَفمَ ما اأمَخاُف  ما اأقّره اأمري املوؤمنني "عليه ال�سالم" بقوله:) اإّن مَاأ
دُّ  يمَ�سُ ِوى فمَ اأّما اإتباع الهمَ ُطوُل الأمل، فمَ وى ومَ لمَْيُكم اثنان: اإِّتباُع الهمَ عمَ
ة(..ويتولد من طول الأمل  ُيْن�ِسي الآِخرمَ ّق واأّما ُطْوُل الأمَمِل فمَ ِن احلمَ عمَ
غفلة العقل والك�سل عن طاعة اهلل والت�سويف بالتوبة والإ�سراع اإىل 
املع�سية و�سياع حقوق اهلل والتق�سري يف الواجبات التي فر�سها 
على عباده من �سالة و�سيام وغريهما وق�سوة القلب الذي تكون 
رقته و�سفاوؤه بذكر املوت والثواب والعقاب واأهوال القيامة..يقول 
�ِسيمَ الأجل  اأمري املوؤمنني "عليه ال�سالم":) ما اأطال اأحد الأمل اإل نمَ

و اأ�ساء العمل(...
الأخالقي  ال��داء  هذا  من  التخل�س  ميكن  كيف   : هنا  وال�سوؤال 

الوبيل؟ 
 لعل اأهم اخلطوات يف هذا املجال هو تهذيب النف�س بتالوة كتاب 
اهلل وتدّبر اآياته وعلى الأخ�س الآيات التي تتناول ذكر املوت واليوم 
الآخر والن�سو�س الرتبوية املباركة الواردة عن النبي )�سلى اهلل 
فلن�ستاأن�س  بيته )�سالم اهلل عليهم(..  واأه��ل  و�سلم(  واآل��ه  عليه 

بذكر البع�س الي�سري منها:
امْلمَْوِت  ُة  اِئقمَ ذمَ ْف�ٍس  نمَ امل�سمون ))ُكلُّ  الكرمية يف هذا  الآيات  فمن 
اأُْدِخلمَ  ومَ اِر  النَّ ِن  عمَ ُزْحِزحمَ  ْن  ممَ فمَ ِة  اممَ اْلِقيمَ ْوممَ  يمَ ُكْم  اأُُجورمَ ْونمَ  فَّ ُتومَ ا  مَ اإمِنَّ ومَ
))ُكلُّ   ، اْل��ُغ��ُروِر((  اُع  تمَ ممَ اإِلَّ  ا  ْنيمَ الدُّ اُة  يمَ احْلمَ ��ا  ممَ ومَ ��ازمَ  فمَ ْد  قمَ فمَ ةمَ  نَّ اجْلمَ
 )) ُعونمَ ا ُتْرجمَ ْينمَ اإِلمَ ًة ومَ رْيِ ِفْتنمَ اخْلمَ رِّ ومَ ْبُلوُكْم ِبال�سَّ نمَ ُة امْلمَْوِت ومَ اِئقمَ ْف�ٍس ذمَ نمَ
ىلمَ  ونمَ اإِ دُّ ُه ُمالِقيُكْم ُثمَّ ُترمَ اإِنَّ ونمَ ِمْنُه فمَ ِفرُّ ، ))ُقْل اإِنَّ امْلمَْوتمَ الَِّذي تمَ
((..ومن الأخبار  ُلونمَ ْعممَ ا ُكْنُتْم تمَ ُئُكْم مِبمَ بِّ ُينمَ ِة فمَ ادمَ همَ ال�سَّ ْيِب ومَ امِلِ اْلغمَ عمَ
الواردة يف هذا املجال كلمة اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب "عليه 
يواِجُه  �ْسُكُن الرّتاب ومَ يمَ ومَ ُيفاِرُق الأحباب  ُه  اأنَّ نمَ  اأيقمَ ْن  ال�سالم":)ممَ
ر  رّيًا ِبِق�سمَ ّدم كانمَ حمَ ِقُر اإىل ما قمَ ْفتمَ يمَ لَّف ومَ ّما خمَ �ْستمَغني عمَ يمَ احِل�ساب ومَ
د  ل(،وعن اأبي جعفر الباقر "عليه ال�سالم":)تزوَّ ممَ الأمِل وطوِل العمَ
من الدنيا ِبق�سر الأمل(.. ونحن قبل هذا كله ل�سنا مبعزٍل عما 
ٌط  رمَ ا فمَ نمَ يجري فكل يوم ت�ستقبل املقابر اأفواجًا من املوتى فهم )لمَ

ٌع لمَِحٌق( وهوؤلء ر�سل اهلل اإلينا ... بمَ ُهْم تمَ ْحُن لمَ نمَ اِبٌق ومَ �سمَ
وما نحن اإل مثلهم غري اأنّنا  

                                اأقمنا قليال بعدهم ثم نرحل 
فيجب علينا موازنة الأمور بعقل وتدبر بني الأمل والعمل )اعمل 
غ��دًا(.. كاأنك متوت  واعمل لآخرتك  اأب��دًا  تعي�س  كاأنك  لدنياك 
زين  اإمامنا  دع��اء  واأ�سماعنا  وعقولنا  بقلوبنا  فلنتاأمل  اأخ��ريا 
ميت  اإليه  نعي  اإذا  ال�سالم"  "عليه  احل�سني  بن  علي  العابدين 
ا  نَّ ْرُه عمَ �سِّ قمَ ا ُطولمَ الأمل، ومَ اْكِفنمَ اآِلِه، ومَ د ومَ مَّ لمَى حُممَ لِّ عمَ ))اأمَللَُّهمَّ �سمَ
اءمَ  لمَ ا�ْسِتيفمَ ة ومَ اعمَ ْعدمَ �سمَ ة بمَ اعمَ اممَ �سمَ لمَ ا�ْسِتْتممَ تَّى ل ُناأمَمِّ ِل حمَ ممَ ْدِق اْلعمَ ِب�سِ
ا  لِّْمنمَ �سمَ م. ومَ دمَ م ِبقمَ دمَ وقمَ قمَ ل حُلُ �س، ومَ فمَ �س ِبنمَ فمَ المَ نمَ لمَ اتِّ�سمَ ْوم، ومَ ْعدمَ يمَ ْوم بمَ يمَ
لمَ  بًا، ومَ ا نمَ�سْ نْيمَ اأمَْيِدينمَ ِب املمَْوتمَ بمَ اْن�سِ ا ِمْن �ُسُرْوِرِه، ومَ اآِمنَّ ِمْن ُغُروِرِه، ومَ
ْبِطُئ  �ْستمَ اًل نمَ ممَ اِلِح الأعمال عمَ ا ِمْن �سمَ نمَ ْل لمَ اْجعمَ ُه ِغّبًا، ومَ ا لمَ نمَ ْل ِذْكرمَ عمَ ْ جتمَ
ُكونمَ  تَّى يمَ اِق ِبكمَ حمَ �ْسِك اللِّحمَ لمَى ومَ ُه عمَ نْحِر�ُس لمَ ، ومَ ْيكمَ ريمَ اإلمَ ُه امْلمَ�سِ عمَ ممَ
ا  نمَ بَّ ْيِه...((  رمَ اُق اإلمَ �ْستمَ ا الَِّذي نمَ نمَ فمَ األمَ ممَ �ُس ِبِه، ومَ اأنمَ ا الَِّذي نمَ نمَ �سمَ اأنمَ امْلمَْوُت ممَ

اِء. ْل ُدعمَ بَّ قمَ تمَ ومَ

اإِنَّ  لعباده واملوا�سي لهم يف اآياته الكرمية حيث يقول يف كتابه:))فمَ

ُر الأَمِل   ِق�سَ
ْدُق الَعَمل   َو�سِ

• �سادق مهدي ح�سن

من كاٍم لر�سول اهلّل )�سلى اهلل عليه 
ر  م�سعود)َق�سِّ ابن  مع  و�سلم(  واآل��ه 
َبْحَت َفُقْلاإّني ل اأْم�ِسي،  اأَمَلك، فاإذا اأَ�سْ
ب، واعِزم  واإذا اأْم�َسيَت َفُقلاأني ل اأ�سْ
على ُمفاَرَقِة الّدنيا، واأحبَّ لقاَء اهلّل(. 
كة  ُيَعدُّ الأمُل ِمن اأهمِّ العوامل المحرِّ
لعجلة حياة الإن�سان، َفلو ارتفع الأمل 
وتعطلت  لرَتبكت  النا�س   قلو من 
م�سيرة الإن�سانية ول تجد اإّل القليل 
دافعًا  اأو  حافزًا  نف�سه  في  يجد  ممن 
لمواجهة �سراعات الحياة معه، وهذا 
ما اأ�سار اإليه النبي الأكرم )�سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم( بقوله)الأمل  رحمة 
والدة  ر�سعت  ما  الأم��ل  ول��ول  لأُمتي، 

ولدها، ول غر�س غار�س �سجرًا(..
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الأي��ت��ام يف تمعنا  �سريحة  ان     
اب�سط   ا مفتقدة  �سريحة  تعّد  العراقي 
املقومات واحلقوق ، وهي من ال�سرائ العزيزة 
على قلب كّل موؤمن،خ�سو�سا اأن ال�سرع والدين 
اليتامى  برعاية  اأو���س��ى  احلنيف  الإ�سامي 
 فاأ�سب بهم  واله��ت��م��ام  لهم  ال��ع��ون   وت��ق��د
دور  واإن�ساء  مب�ساعدتهم  نقوم  ان  علينا  لزامًا 
حتت�سنهم وتاأويهم وتقدم لهم امل�ساعدة وتوفر 
 افتقدو ال��ذي  والعطف  احلنان  من  نوعا  لهم 
،بحيث يتم تقليل ال�سعور لديهم بفقد الأبوين 
اأواأحدهما ،وي�ستطيعون ان يجدوا حياًة كرمية 
كل  يف  وتعليمًا  ح�سنًا  وتعامًا  �سعيدًا  وعي�سًا 
املراحل ول يغفل ديننا ال�سامي اهمية دور 
كافل اليتيم والقائم عليه وتبيان اأجر الوافر 
وناحظ ان نبينا مد )�سلى اهلل عليه واله 
و�سلم (قد جعل كافل اليتيم رفيقه يف الآخرة 
،فورد عن النبي انه قال )اأنا وكافل اليتيم يف 
اجلنة كهاتني ، واأ�سار اإ اإ�سبعيه(وهذا ياأتي 
من �سرورة تفعيل دور التكافل الجتماعي بني 
الدين  امل�سلمني كونه يعد �سمة من �سمات هذا 
ال��ذي امتاز به عن جميع الدي��ان والأع��راف 

ل�سماحته و�سموليته جلميع نواحي احلياة 
احل�سينية  العتبة  ق��ام��ت  املنطلق  ه��ذا  م��ن 
املرجعية  وبتن�سيق مع مكتب ثلية  املقد�سة 
الدينية العليا يف كرباء باحت�سان 1200 يتيم 
من خمتلف مناطق افظة كرباء املقد�سة يف 
�سهر رم�سان داخل ال�سحن احل�سيني ال�سريف 
وتوزيع الهدايا لهم بعد التربك بوجبة افطار 

لهم ولذويهم يف م�سيف المام عليه ال�سام.

جملة الرو�سة احل�سينية اجرت جمموعة من اللقاءات 
مع ا�سحا ب ال�ساأن فكان اول لقاءاتها مع مدير مكتب 
المني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة ال�سيد �سعد الدين 
ها�سم البناء، وقد حّدثنا قائال : اإن من �سمن ن�ساطات 
�سهر  خالل  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العامة  المانة 
رم�سان مبارك هي دعوة �سرائح خمتلفة من طبقات 
املجتمع ليتناولوا وجبة افطار يف م�سيف الإمام احل�سني 

-عليه ال�سالم- يف جممع �سيد ال�سهداء اخلدمي .
�سهر  يف  ب��ادرت  املقد�سة  احل�سينية  العتبة   : اأن  وب��نّي 
رم�سان املبارك لهذا العام بدعوة جمموعة كبرية من 
ذويهم  برفقة  يتيم   1200 قرابة  عددهم  بلغ  اليتام 
ليكون جمموع املدعّووين 2400 مت تق�سيمهم على اربعة 
احل�سني  المام  مرقد  زيارة  الدعوة  �سملت  وقد  ايام، 
-عليه ال�سالم- وجولة يف بع�س اق�سام العتبة املقد�سة 

وبعد ذلك يتم تكرميهم ببع�س الهدايا العينية،مو�سحًا  
احل�سينية  العتبة  قبل  من  والتنظيم  ال��ب��ادرة  ه��ذه  اإن 
اليتامى حيث  ل�سريحة  نوعها  الوىل من  املقد�سة هي 
كانت يف العوام ال�سابقة بغري هذا ال�سكل والتنظيم ومل 

يكن هناك توزيع هدايا.
واأو�سح اأن: الدعوة اقت�سرت يف هذا العام على يتامى 
حمافظة كربالء فقط وناأمل يف العوام املقبلة �سمول 
احل�سينية  العتبة  خ�س�س  حيث  الخ��رى  املحافظات 
من  وذوي��ه��م  الي��ت��ام  جللب  خا�سة  �سيارات  املقد�سة 

منطقة �سكناهم للعتبة وثم ارجاعهم بعد ذلك.
احل�سينية  للعتبة  العام  الم��ني  مكتب  مدير  واأو���س��ح   
العليا  املرجعية  التن�سيق مع معتمدي  مّت  اأن��ه:  املقد�سة 
والنواحي  والأق�سية  املقد�سة  كربالء  مدينة  مركز  يف 
والإح��ي��اء وال��ق��رى ملعرفتهم ب��الأي��ت��ام امل��وج��ودي��ن يف 

• حتقيق حممود ال�شعودي - حترير يحيى الفتالوي

 يف غّرة  ال�سهر الكر 
العتبة احل�سينية املقد�سة 

توّزع الهدايا على ا�يتام 
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مناطقهم وعن طريقهم مت ت�سجيل ا�سماء اليتامى لدى العتبة املقد�سة .
وعن اعمار اليتامى امل�سمولني قال البناء : ان الأعمار املقررة بالن�سبة لليتيم ما بني 
لليتيمة فهو ت�سع �سنوات ح�سب ما حدده ال�سالم لكن العتبة  )13 - 14( �سنة اما 
احل�سينية املقد�سة ا�ستقبلت ايتاما بغري  هذه العمار لكي ت�سمل برعايتها اكرب عدد 

ممكن منهم . 
واأ�ساف البناء اأن: هناك بع�س املوؤ�س�سات الكافلة لليتامى طلبت من العتبة احل�سينية 
املقد�سة ا�ست�سافتهم يف م�سيف الإمام احل�سني -عليه ال�سالم- وقد مت تلبية الدعوة 

وكانت بع�س املوؤ�س�سات يرافقها 300 يتيم واأخرى 200 وهكذا .
 وحول اآلية تنظيم زيارة اليتام بنّي البناء اأنها: كانت طريقة متميزة وقد اأخذت العتبة 
املقد�سة على عاتقها عملية التنظيم منذ دخول اليتام للعتبة املقد�سة وحتى خروجهم 
املرجعية  ملعتمدي  الدعوة  اإعطاء بطاقات  مّت  فقد  اليتام  اع��داد كبرية من  ولوجود 
لتوزيعها هذه البطاقات على اليتامى و ذويهم لدخول امل�سيف واأي�سا ا�ستالمهم للهدايا 

والتي يتّم توزيعها يف قاعة خامت النبياء و يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف اأي�سا .
وختم حديثه بالقول : اإن العتبة احل�سينية املقد�سة اهتمت �سابقا بالأيتام يف حمافظة 
�سهرية مبوجب معلومات موجودة لدى  روات��ب  لهم  املقّد�سة فقد خ�س�ست  كربالء 
مكتب املرجعية الدينية العليا �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد علي ال�سي�ستاين- دام 
املر�سى منهم يف  يتم معاجلة  املعتمدين كما  املعلومات موثقة من قبل  ظّله- وهذه 

جممع �سفري المام احل�سني -عليه ال�سالم- و غريه من امل�ست�سفيات .

 العتبة المقّدسة والمهام الكثيرة
:بداأ  قال  الزويني  ال�سيخ عبا�س  ناحية احل�سينية  العليا يف  الدينية  املرجعية  معتمد 
تكليف املعتمدين يف جميع مناطق كربالء من قبل ممثل املرجعية الدينية العليا يف 
حمافظة كربالء �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي )دام عزه( وبالتن�سيق مع العتبة 
احل�سينية املقد�سة بتهيئة كل ما يحتاج اليه اليتيم وخا�سة 
يف م�ساألة الفطار وزيارة المام احل�سني -عليه ال�سالم- 
وتقدمي الهدايا الرم�سانية لهم التي تدخل الفرح وال�سرور 

على قلب كل يتيم .
احل�سينية  العتبة  تبّنتها  التي  الم��ور  اهم  من  اأن:  واأك��د 
وممثليها يف العتبة املقد�سة هي م�ساألة نقل الطفال لأننا 

ب�سدد اإح�سار اإعداد كبرية من اليتام والأرامل للعتبة احل�سينية املقد�سة لأن ناحية 
املقد�سة  العتبة  تبنته  العمل  وهذا  بابل  احل�سينية هي منطقة حدودية مع حمافظة 

وبطريقة جيدة ومتميزة.
 وقدم �سكره نيابة عن اليتامى وذويهم على هذه املبادرة قائال: هذه املبادرة املباركة 
ن�سكر عليها مكتب ممثلية مكتب املرجعية الدينيا العليا يف كربالء املقد�سة ثم ال�سكر 
الكبري للعتبة احل�سينية املقد�سة وجميع كادرها على تهيئتهم ظروفا مالئمة وبطريقة 
جيدة فقد جعلوا اليتامى والأرام��ل ي�سعرون بالراحة وهم يهتمون باليتيم على رغم 
ان�سغالهم مب�ساريع العتبة احل�سينية املقد�سة العديدة والكثرية، ومل تقت�سر رعايتهم 
لليتامى على حمافظة كربالء املقد�سة فقط واإمنا املحافظات الخرى من اجل  توفري 

و�سائل الراحة لزائري المام ابي عبد اهلل احل�سني عليه ال�سالم .
العليا يف  املرجعية  به مكتب  يقوم  الذي  الول  العمل  لي�س  اأن: هذا  الزويني  واأو�سح 
كربالء املقد�سة والعتبة احل�سينية املقد�سة فقد قامت �سابقا بتقدمي الدعم وامل�ساعدة  
ومّد يد العون للفقراء والأيتام ، كما يف بناء بيوت تاأويهم و تقدمي العالج يف امل�ست�سفيات 

، وغريها من الأمور العديدة .

والرعاية  الشرع  بين  والجمع  الــمــقــّدســة  العتبة 
االجتماعية 

ال�ست هناء الطائي ع�سو جلنة الوقاف وال�سوؤون الدينية يف جمل�س النواب العراقي 
اأبدت راأيها قائلة : عند احل�سور  لهذه الفعاليات املتعددة والكبرية، ما بني اخلدمات 
والرعاية واملحافل القراآنية والن�ساطات املتعددة الأخرى وقداطلعت  على ن�ساطات 
اأخرى هامةكالتقريب بني الديان واملذاهب وهذا يعطيني دعما وهمة ان اكون داعمة 
لهذه امل�ساريع و�سا�سعى بجدية عالية لدعم املوازنة العامة املرتقبة من اجل ان تدعيم 
الرقاية  بني  ما  تكامل  عملية  هنالك  تكون  ان  اجل  من  وكذلك  املتعددة  الن�ساطات 

واملتابعة وبني اجلهات التنفيذية .
واأ�سافت: انا ا�سيد بهذا الدور الرائع وبهذه البوية العالية 
ل�سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي وادعو له وجلميع 
درجات  اعلى  ينالوا  بان  احل�سيني  احل��رم  يف  العاملني 

الر�سى وان يوفقهم اهلل ملا فيه اخلري.
واأملحت الطائي اىل �سرورة وجود ت�سريعات حلماية هذه 

 ش�شا�هناك بع�س الو  
الكافلة لليتامى طلبت من 

العتبة ال�شينية القد�شة 
ا�شت�شافتهم ف م�شيف 

الإمام ال�شي -عليه 
ال�شالم- وقد  تلبية 

الدعوة 
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ال�سرائح بقولها: لعّله من ال�سروري ان يكون العمل متعلقا بالت�سريعات مرة ومرة اخرى 
متعلقا بالرعاية فاجلانب الت�سريعي من ال�سروري اأن تقوم به جلنة املراأة والطفولة 
والأ�سرة والطفولة يف جمل�س النواب بالت�سريع ملا يخ�س هذه ال�سريحة الوا�سعة التي 
هي يف اأم�س احلاجة لهذه الرعاية باعتبار الدولة هي راعية جلميع مكوناتها، و�سريحة 
الأيتام  ل ت�سكل ن�سبة ب�سيطة بل اأعداد كبرية نتيجة ما يتعلق بظروف العراق من قتل 
وتفجري منذ �سنوات عديدة، فوجود هذا اليتيم و�سط ال�سارع من دون رعاية ومن دون 
متابعة �سوف يخلق منه ان�سانا غري �سالح ،فالرعاية الدائمة من قبل العتبة احل�سينية 

املقد�سة من بني اهم م�سوؤولياتها.
واأ�سارت اأن: هذه اللتفاتة من العتبة املقد�سة جاءت يف حملها اإذن و�سروري ان تكون 
هناك موؤ�س�سة كاملة ت�سعى اليها بني الرقابة والت�سريع والتنفيذ من اجل ان تكون راعية 
لليتامى ، وملاكان عدد اليتامى كبريا فاأوىل ان تكون هذه الرعاية من�ّسقة بني اجلهات 

امل�سوؤولة )حكومية وغري حكومية (للنهو�س بواقع الطفل ورعايته.
واأنهت الطائي حديثها قائلة: اإن الطفل العراقي اليتيم بال رعاية وفاقد جلانب الت�سريع 
يف جمال الرعاية، فلذا نبارك للعتبة  املقد�سة هذه املبادرة واللتفاتة بدل من ان يكون 
اليتيم هو من يطرق باب العتبة احل�سينية هي التي طرقت الباب على اليتيم وقالت له 
:انا معك انا ام�سح على را�سك لن المام احل�سني -عليه ال�سالم- م�سح على راأ�س 
حميدة بنت م�سلم بن عقيل يف واقعة كربالء فالإمام احل�سني هو ابو اليتامى والأرامل 
فاأوىل ان يكون من مي�سك زمام المور هي المانة  العامة للعتبة احل�سينية املطهرة وهو 
ما قام به �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي المني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة 
باإقامة هذه  الواقع  ار�س  وترجمتها على  ال�سهداء  �سيد  ومبادئ  ملفاهيم  تر�سيخ  من 

املبادرة .

 خطوة نحو بناء اليتيم 
الزرق   حم�سن  ال���س��ت��اذ   م��ع  لقاء  ملجلة  وك��ان 
الربامج  ه��ذه   : اأف��ادن��ا  ال��ذي  امل�سرحي  املخرج 
املوؤ�س�سات  بها  تتف�سل  والتي  اليتام  ترعى  التي 
املدين  املجتمع  ومنظمات  والدينية   احلكومية 
تخلق جوا من الرتابط ال�سري والجتماعي بني 

اليتيم وبني هذه املوؤ�س�سات وُت�سعر اليتيم باأنه مل يفقد اأحباءه واملهتمني 
له،  بالن�سبة  البوين  ميثل  هو  العراقي  املجتمع  كل  بان  ي�سعر  واإمن��ا  به 
قامت  التي  للعتبة احل�سينية  وامل�سكورة  املباركة  م�سيفااأن: هذه اخلطوة 
الدينية  املوؤ�س�سات  من  وحمبته  بقيمته  لت�سعره  ودعوته  اليتيم  باحت�سان 
امنا هي خطوة نحو بناء هذا اليتيم نف�سيا وربطه باملجتمع وجعله ي�سعر 
بان املجتمع مل يهمله ومل يرتكه واإمنا �سانده ووقف معه وان املجتمع ما 
زال حتى الن يفكر به ومب�سلحته ويف بنائه من جوانب احلياة  النف�سية 

والقت�سادية والجتماعية ..
 

المسؤول وفرحة اليتيم!
وكان ختام اللقاءات مع ال�ستاذ قا�سم عبد مهدي مدير يف اأحد مدار�س 
كربالء فقال:  لقد قمنا تطوعا بت�سجيل ا�سماء اليتامى واإح�سارهم للعتبة 
واأنا  العتبة،  تقدمها  التي  الهدايا  وا�ستالم  للتربك  املقد�سة  احل�سينية 
ا�سعر ب�سعادة ل تو�سف مل�ساهمتي الب�سيطة واملتوا�سعة يف ادخال الفرح 
وال�سرور على قلب يتيم فقد اأبويه واأ�ساأل اهلل تعاىل اأن ي�سجلني فيمن قال 
فيهم خامت النبياء �سلى اهلل عليه واله و�سلم: اأنا و كافل اليتيم فى اجلنة 

هكذا واأ�سار باأ�سبعيه ال�سبابة والو�سطى .
املبادرة  هذه  خالل  ومن  ا�ستطاعت  اليوم  املقد�سة  العتبة  اإن  واأ�ساف: 
بتقدمي  لي�س  بالفرح  وت�سعره  اليتيم  دمعة  مت�سح  ان  واملباركة  الطيبة 
اهلل  فبارك  العاملني  قبل  من  احلافل  بال�ستقبال  وامنا  فح�سب  الهدايا 
لهم هذه املبادرة واخلدمة العالية، فاليتامى فرحون بتواجدهم يف العتبة 
لهم  البوية  بوجود  ي�سعرون  جعلوهم  فيها  والعاملون  املقد�سة  احل�سينية 
وعلى ال�سيا�سيون ان ي�سريوا بهذا العمل لأن رعاية 
اليتامى  اليتيم تقع على الكل فهناك الآلف من 
ال��ذي��ن خلفتهم احل���روب والإره���اب  ال��ع��راق  يف 
الكبرية ل  الع��داد  العراق وهذه  الذي حدث يف 

ت�ستطيع موؤ�س�سة واحدة ان ترعاهم جميعا.

 من ال�شروري اأن تقوم 

به جلنة الراأة والطفولة 
والأ�شرة والطفولة ف 

ل�س النواب بالت�شريع 
لا يخ�س هذه ال�شريحة 

الوا�شعة التي هي ف اأم�س 
الاجة لهذه الرعاية 
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و�سنعر�س ن�سا قراآنيا بّينا غري قابل للرد والرف�س 
من قبل املخالفني لتجويز بناء القبور .

 والن�س هو قوله تعاىل::
ٌقّ  ِ حمَ ّ ْعدمَ اهللمَ ْعلمَُموا اأمَنمَّ ومَ لمَْيِهْم ِليمَ ا عمَ نمَ ْ ِلكمَ اأمَْعرثمَ ذمَ كمَ   ))ومَ
ُهْم  ْمرمَ ُهْم اأمَ ْينمَ ُعونمَ بمَ ازمَ نمَ تمَ ا اإِْذ يمَ ْيبمَ ِفيهمَ ةمَ لمَ رمَ اعمَ اأمَنمَّ ال�سمَّ ومَ
المَ المَِّذينمَ  ُهْم اأمَْعلمَُم ِبِهْم قمَ ُبّ ّ انًا رمَ لمَْيِهم ُبْنيمَ اُلوا اْبُنوا عمَ قمَ فمَ
�ْسِجدًا(( ممَّ لمَْيِهم  عمَ نمَّ  تمَِّخذمَ نمَ لمَ اأمَْمِرِهْم  لمَى  عمَ لمَُبوا  غمَ

الكهف. 21
 اأي:

 وكذلك( كما بعثناهم )اأعرثنا( اأطلعنا )عليهم( 
وعد  )اأن  قومهم  اأي  )ليعلموا(  واملوؤمنني  قومهم 
اهلل( بالبعث )حق( بطريق اأن القادر على اإنامتهم 
الطويلة  املدة 
على  واإبقائهم 
غذاء  بال  حالهم 
اإحياء  على  قادر 
)واأن  املوتى 
ريب(  ل  ال�ساعة 
،ل �سك ،فيها  ( 

)بينهم  والكفار  املوؤمنني  اأي  يتنازعون(  )اإذ   
)فقالوا(    حولهم  البناء  يف  الفتية  اأمر  اأمرهم( 

)ابنوا عليهم( اأي حولهم )بنيانا( ي�سرتهم
  )ربهم اأعلم بهم قال الذين غلبوا على اأمرهم( 
اأمر الفتية وهم املوؤمنون )لنتخذن عليهم( حولهم 

)م�سجدا( ي�سلى فيه وُفِعلمَ ذلك على باب الكهف
  ) بنيانا  عليهم  ابنوا   ( معنى  يف  اأي�سا  ورد  وقد 
اأي  ا�سرتوهم من النا�س باأن جتعلوهم وراء ذلك 
البنيان ، كما يقال : بنى عليه جدارا : اإذا حوطه  
البيان/الطرب�سي/ /جممع  اجلدار  وراء  وجعله 

ج6/�س328.
لفظي  دليل  هو  هذا  القراآين  الدليل  اأّن  ووا�سح 
ي مطلق يعني غري حمدد يف مفاده بحادثة اأهل  ن�سّ

الكهف .
  بل ي�سري يف دللته ومفاده �سريانا وجوديا يف �سنن 

الب�سرية كافة من الأولني والآخرين.
على  العرتا�س  لأحد  ليحق  الأ�سا�س  هذا  وعلى   

دللة هذا الن�س القراآين الإطالقية.
 والذي يهمنا يف وجه �سرعنة وجواز بناء القبور

 واتخاذها م�سجدا هو املقطع القراآين ال�سريف:
لمَْيِهم  عمَ نمَّ  تمَِّخذمَ نمَ و))لمَ ُبنيانا((    عليهم  ))ابنوا    

�ْسِجدًا((   ممَّ
 والواقع اأّن بناء البنيان على قبور الفتية ا�سحاب 
الكهف وبناء امل�سجد بباب الكهف اأمر واقع وجودا 

وحقيقة يف التاأريخ الب�سري.
ردٍع  اأي  يرد  ومل  ا  ن�سّ الكرمي  القراآن  حكاه  وقد   
قراآنيا  عن هذا ال�سلوك الب�سري العقالئي يف بناء 
ذاته  بحد  وهذا   ، معبدا  امل�سجد  واتخاذ  البنيان 

اإقرار  رباين  لهذا ال�سلوك العقالئي ب�سريا.
 ف�سال عن �سكوت القراآن عن   جائزية بناء القبور 
ممنوعا  القبور  بناء  كان  فلو  م�سجدا  واتخاذها 
�سرعا لورد الردع والنهي فورًا بعد الن�س اأعاله من 

�سورة الكهف.
الفقه  الأ�سول)اأ�سول  علم  يف  يقينا  نعلم  ونحن 
البيان  تاأخري  اأّن  امل�سلمني  كافة  عند  الأ�سالمي( 
له قبيح  لمَفني  املُكمَ ال�سرعي عن وقت حاجة  للحكم 

عقال و�سرعا.
هذا من جهة ومن جهة اأخرى فاإّن مورد اجلواز هنا 
وهم  الكهف  اأ�سحاب  فتية  �سورة  يف  كان  قراآنيا، 

اإنا�س غري مع�سومني قطعا.
 فلماذا لنقبل جواز بناء قبور املع�سومني  )عليهم 

ال�سالم( ؟
والكعبة  احلرام  امل�سجد  اإن  اأخرى  جهة  ومن   
ال�سريفة التي نتوجه اإليها يف �سالتنا ونطوف حولها 

مليئة بقبور الأنبياء والأولياء عليهم ال�سالم  .
  بل اإن حجر اإ�سماعيل )عليه ال�سالم( الذي اأمرنا 
النبي )�سلى اهلل عليه واآله( اأن ندخله يف طوافنا 
اأمه  قرب  على  اإ�سماعيل  اأقامها  وطة  ُ اإل حممَ هو  ما 
هاجر ر�سي اهلل عنها حتى ل تدو�س القرب اأقدام 
الطائفني ، ثم اأو�سى -عليه ال�سالم- اأن يدفنوه يف 

نف�س املكان .
عند  واحلديث  التاريخ  م�سادر  ا�ستفا�ست  وقد    
ال�سيعة وال�سنة ، بوجود قرب هاجر واإ�سماعيل وقبور 

الأنبياء -عليهم ال�سالم- حول الكعبة ال�سريفة  .
  ففي تاريخ الطربي : 1 / 221 : ) وعا�س اإ�سماعيل 
يف  ودفن   ، �سنة  وثالثني  و�سبعا  مائة  ذكر  فيما 

احلجر عند قرب اأمه هاجر ( .

الن�ُس الُقراآين يف 
جائزّية بناء القبور   

• مرت�سى علي احللي

القراآن  اأّن  علميا  به  املقطوع  من  اإّن   

القطعية  الأدل���ة  من  ُيعترَب   الكر

ال�سدور ويقيني الدللة املفاديةعند 

كافة امل�سلمني، واإذا ما اأردنا االربهنة 

والتدليل على جواز بناء القبور�سرعا 

بالن�س  ال�ستعانة  اإّل  علينا  فما 

الكثر  وه��ن��اك  القطعي  ال���ق���راآين 

من  فيها  ال��ق��راآن��ي��ة  الن�سو�س  م��ن 

عند  القبور  بناء  بجواز  الإي�ساحات 

الب�سرية عامة ل امل�سلمني فح�سب.
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 ويف تف�سري القرطبي : 2 / 130 : ) ما بني الركن واملقام اإىل زمزم قبور ت�سعة 
وت�سعني نبيا ، جاءوا حجاجا فقربوا هنالك عليهم ال�سالم ( .

 ويف الكايف : 4 / 210 : ) عن الإمام ال�سادق عليه ال�سالم :
 ) احلجر بيت اإ�سماعيل وفيه قرب هاجر وقرب اإ�سماعيل ( .

 وقد ت�ساءل ال�سيخ علي الكوراين بخ�سو�س جواز بناء القبور  فقال:
 ملاذا اأغم�سوا عيونهم عن قرب اإمامهم اأحمد بن حنبل يف بغداد ؟

 و من عجائب ابن تيمّية واأتباعه اأن حركتهم ن�ساأت يف بغداد ، ثم حمل رايتها ابن 
تيمية يف القرن الثامن يف ال�سام ، ثم ن�سطت يف القرن احلادي ع�سر يف اجلزيرة 
العربية ،وكان اأبرز �سعاراتها حماربة زيارة القبور وال�سالة عندها والتو�سل اإىل 

اهلل تعاىل باأ�سحابها .
 وطول هذه املدة كان قرب اإمامهم اأحمد بن حنبل يف بغداد مبنيا عليه �سريح وقبة 
ومتخذا عليه م�سجدا ، وكان وما زال مزارا لهم ولبقية احلنابلة ،وهم يروون عنه 

الكرامات واملنامات ، ويغالون يف ا�ستجابة الدعاء عنده !
  ومل يقوموا بهدمه ، ول نهوا النا�س عن زيارته ، ول اأفتوا بوجوب هدم قبته وت�سوية 
القرب بالأر�س اأو نقله اإىل خارج امل�سجد  ؟كما فعلوا ذلك يف قبور الأئمة عليهم 

ال�سالم ، وكما حاولوا بقرب النبي �سلى اهلل عليه واآله .
األ يدل هذا على �سئ يف نفو�سهم ، واأنهم يكيلون مبكيالني ؟

حنبل  بن  اأحمد  اإمامكم  لقرب  تقدي�سكم  يف  قولكم  ما  اأي�سا  الكوراين  وت�ساءل 
وزيارتكم له خلفا عن �سلف  ؟

اأحمد ، والتو�سل به وا�ستجابة الدعاء   ويف رواياتكم ال�سريحة يف الغلو يف قرب 
عنده ؟

واآله واملع�سومني عليهم  اأف�سل من ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه   فهل هو عندكم 
ال�سالم ؟  )ينظر،األف �سوؤال واإ�سكال،ال�سيخ علي الكوراين /ج1/�س 77(.

واأخريا ليقول قائل اأنه قد ورد منع ونهي من ال�سنة النبوية ال�سريفة يف �ساأن بناء 
القبور وتعليتها .

 ونحن نقول على الت�سليم بيقينية اأو ظّنية النهي �سرعا فهو خم�سو�س ببناء نف�س 
القرب ل البناء عليه واتخاذه م�سجدا.

 �سواء اأكان ا لمر حراما اأو مكروها فمجاله التطبيقي حرمة اأو كراهة تعلية نف�س 
ال�سرب على ما يف  اأو  الت�سنيم  ال�سرعي وهو  القرب الظاهري مبا يزيد عن احلد 
الروايات ومعلوم اأّن قبور املع�سومني ) عليهم ال�سالم (  وحتى املوؤمنني هي �سرعية 

يف بنائها.
القباب فهذا غري م�سمول  اأو   وما ح�سل من و�سع معامل مادية كال�سباك مثال 
اأنها مُتّثل حُمددات  اإذ  اأو الكراهة على ما يزعم املخالفون والنوا�سب  باحلرمة 
ال�ساحلني  من  كان  اإذا  �سيما  ول  النفو�س،  يف  ومكانته  امليت  لقد�سّية  رمزية 

واملع�سومني.
وللعلم فاإّن اأغلب الأحاديث التي ن�ست على املنع من تعلية القبور والبناء عليها هي 

اع ومن ل�سان عائ�سة املرتوكة احلديث عندنا. مروية بل�سان اأبي هريرة الو�سّ
  

◄  بقلم: ولء ال�سفار 

لو تاأملنا يف كتاب مفاتيح اجلنان اأو كتاب �سياء ال�ساحلني جند عددا 
كبريا من الزيارات املرتبطة بالإمام احل�سني عليه ال�سالم الأمر الذي 
يدل على ما له من اأهمية يف �سفحات الإ�سالم، اإ�سافة اإىل ما اأّكدته 
الروايات الواردة عن الر�سول الأعظم -�سلى اهلل عليه واله واأئمة اأهل 
البيت عليهم ال�سالم- يف خ�سو�سية زيارته عليه ال�سالم وما حتمله من 

ثواب عظيم واجر كبري.
 وبينا اأطالع اآداب زيارته -�سالم اهلل عليه- توقفت عند اأحاديث الإمام 
ال�سادق -عليه ال�سالم- حيث �سدين البع�س منها ملا يحمله من ترغيب 
وتاأكيد على موا�سلة زيارة قرب الإمام اإذ يوؤكد -عليه ال�سالم- �سرورة 
اأن يق�سر الزائر يف خطواته لن اهلل يكتب له بكل خطوة األف ح�سنة 
وميحو عنه األف �سيئة ويرفع له األف درجة ويف رواية اأخرى يوؤكد -�سالم 
اهلل عليه- اأن من اغت�سل مباء الفرات وزار قرب احل�سني كان كيوم ولدته 
فرا من الذنوب ولو اقرتفها كبائر وغريها من الروايات التي توؤكد  اأمه �سِ

على �سرورة زيارة الإمام ولو يف العمر مرة واحدة.
اإذ انه   كما �سّدين البع�س الآخ��ر من الأحاديث ملا حتمله من ترهيب 
-�سالم اهلل عليه- يحذر من ال�ستخفاف والتعايل والتبتخرت ملن يق�سد 
زيارة قرب جّده اأ�سف اإىل ذلك انه نهى املتربجة من ق�سد زيارة الإمام 
احل�سني عليه ال�سالم مبينا لأن خروج �سعرة واحدة من راأ�س املتربجة 
ا�سد على الإمام احل�سني عليه ال�سالم من حوافر اخليل التي �سحقت 
�سدره ويف رواي��ات اأخرى ي�سف خروج امل��راأة متزينة ا�سد من جلو�س 

ال�سمر على �سدر احل�سني عليه ال�سالم.
ولعّل كل ذلك يجعلنا اأمام ت�ساوؤلت عدة خ�سو�سا ونحن نرى اأن التربج 
واأ�س�ست منظمات  الإ�سالمية  �سبه طبيعية يف جمتمعاتنا  بات ظاهرة 
خمت�سة للرتويج لها والت�سجيع عليها باعتبارها حالة من حالت التمّدن 
ر حتى اأ�سبحنا نرى عددا من الن�ساء تتزين وتتعطر وترتدي  والتح�سّ
احللي عندما تروم الذهاب لزيارة مراقد اأهل البيت وكاأنها متوجهة اإىل 
اأنها بعملها هذا توؤذي  اأنها تعلم  اأو �سفرة ترفيهية ول ادري هل  نزهة 
الهياأة مبرافقة  تلك  على  يخرجن  البع�س  اأن  وتوؤمله خ�سو�سا  اإمامها 

بعولهن ومبوافقتهم.
 ورمبا ومن خالل تف�سي هذه احلالة قد تعاد يوميا اآلم الطف على قلب 
احل�سني -عليه ال�سالم- ورمبا �سدره ال�سريف ي�سحق مرات عدة كل يوم 
بحوافر اخليل ورمبا لزال �سيف ال�سمر يحّز راأ�سه ال�سريف ولكن بيد 

من !

لزال راأ�سك ُيحتّز !

 : ) ما بني الركن واملقام اإىل زمزم قبور ت�سعة 

 و من عجائب ابن تيمّية واأتباعه اأن حركتهم ن�ساأت يف بغداد ، ثم حمل رايتها ابن 
تيمية يف القرن الثامن يف ال�سام ، ثم ن�سطت يف القرن احلادي ع�سر يف اجلزيرة 
العربية ،وكان اأبرز �سعاراتها حماربة زيارة القبور وال�سالة عندها والتو�سل اإىل 

 وطول هذه املدة كان قرب اإمامهم اأحمد بن حنبل يف بغداد مبنيا عليه �سريح وقبة 
ومتخذا عليه م�سجدا ، وكان وما زال مزارا لهم ولبقية احلنابلة ،وهم يروون عنه 

  ومل يقوموا بهدمه ، ول نهوا النا�س عن زيارته ، ول اأفتوا بوجوب هدم قبته وت�سوية 
القرب بالأر�س اأو نقله اإىل خارج امل�سجد  ؟كما فعلوا ذلك يف قبور الأئمة عليهم 

حنبل  بن  اأحمد  اإمامكم  لقرب  تقدي�سكم  يف  قولكم  ما  اأي�سا  الكوراين  وت�ساءل 

اأحمد ، والتو�سل به وا�ستجابة الدعاء   ويف رواياتكم ال�سريحة يف الغلو يف قرب 

واآله واملع�سومني عليهم  اأف�سل من ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه   فهل هو عندكم 

واأخريا ليقول قائل اأنه قد ورد منع ونهي من ال�سنة النبوية ال�سريفة يف �ساأن بناء 

 ونحن نقول على الت�سليم بيقينية اأو ظّنية النهي �سرعا فهو خم�سو�س ببناء نف�س 

 �سواء اأكان ا لمر حراما اأو مكروها فمجاله التطبيقي حرمة اأو كراهة تعلية نف�س 
ال�سرب على ما يف  اأو  الت�سنيم  ال�سرعي وهو  القرب الظاهري مبا يزيد عن احلد 
الروايات ومعلوم اأّن قبور املع�سومني ) عليهم ال�سالم (  وحتى املوؤمنني هي �سرعية 

القباب فهذا غري م�سمول  اأو   وما ح�سل من و�سع معامل مادية كال�سباك مثال 
اأنها مُتّثل حُمددات  اإذ  اأو الكراهة على ما يزعم املخالفون والنوا�سب  باحلرمة 
ال�ساحلني  من  كان  اإذا  �سيما  ول  النفو�س،  يف  ومكانته  امليت  لقد�سّية  رمزية 

وللعلم فاإّن اأغلب الأحاديث التي ن�ست على املنع من تعلية القبور والبناء عليها هي 
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 من مرامي اإعام العتبة احل�سينية املقد�سة ت�سليط الأ�سواء على �سخ�سية 
ما  لبيان  معهم  والتحاور  الإ�سامي،  والعال  العراق  يف  املطّهرة  العتبات  اأمناء 
لزائريها  خدماتها  وتنّوع  دورها   ولتو�سي اللتزامات،  من  عليها  وما  للعتبات 

واملجتمع عمومًا، ولإي�سال �سوتها اإ اأ�سحا ال�ساأن من امل�سوؤولني وغرهم.

في حوار خاص مع
امين العام للعتبة العلوية المقدسة

 البقعة املباركة هي الأمل املن�سود يف فت هذ
منابع الهدى وال�ساح والإ�ساح

•  حوار   حممود امل�سعودي  وعبد الرحمن الالمي

 العتبة يف  عملكم  ب��داأ  متى    

الذي  الأول  العمل  ك��ان  وم��ا  املقد�سة  العلوية 
�سغلتمو فيها؟

كما هو معلوم لدى و�سائل الإعالم فاإين ا�ستلمت 

املهمة بعد منت�سف ال�سهر الرابع من �سنة 2012م ومل اأكن قبلها 
متوجهًا لهذا النوع من اخلدمة.

 عما حت��دث��ن��ا  اأن  اأرج����و   

�ست�ستهمون يف اإاز خال دورتكم احلالية، وما 
هو الأمر الذي �سركزون عليه؟

يخ�ّس  فيما  اليوم  امللّحة  احلاجات  من  لعّل     
احلرم ال�سريف للعتبة العلوّية املطّهرة هو ال�سروع يف التو�سعات 
واهتمام  اهتمامي  على  نف�سها  تفر�س  التي  وهي  له،  املطروحة 
جمل�س الإدارة يف العتبة، ولي�س من املمكن التفكري يف امل�ساريع 
ناجعة، ومن  امللّحة حلوًل  لهذه احلاجات  نقّدم  اأن  قبل  الأخرى 

اهلل العون.

 بع�س لنا  تبني  اأن  نرجو    

املعاناة التي تواجهكم يف الت عملكم؟ 
الوقت  اإحل���اح  حيث  م��ن  ت��ب��داأ  معاناتنا   

ومتطلبات الواقع الذي يعي�سه الزائرون من جهة، وعدم و�سوح 
ل  والتي  اأخ��رى،  لكفاية حاجات احلرم من جهة  العاّمة  الروؤية 
املفارقة  واىل هذه  معها،  التن�سيق  اإل من خالل  العمل  ن�ستطيع 
خدمة  يف  العاملني  تواجه  التي  ال�سلبيات  جميع  ُتعزى  اأن  ميكن 
اأمري املوؤمنني )عليه ال�ّسالم(، ول �سيما اأّن بع�سها اأكرب من اأن 

ن�ستطيع جتاوزها، ولكنها من اأوليات مهاّمنا.

 اأن ت�سقفوا النية  هل لديكم   

العتبة  يف  احل���ال  ه��و  ك��م��ا  ال�����س��ري��ف  ال�سحن 
احل�سينية وغرها من العتبات املقّد�سة؟

النجف  يف  الإعمار  وجمل�س  ال�سابقة  الإدارة     

كانوا قد تعاقدوا مع �سركات اأجنبية على مظالت من النوع الذي 
هذه  ونحن حتى جميء  ال�سريف،  النبوي  احلرم  الآن يف  يوجد 
املظالت يف نهاية ال�سنة كما يقال م�سطرون اإىل اإبقاء ال�سحن 
هذه  بعمل  الالحقة  ال�سنوات  يف  ننظر  ث��ّم  وم��ن  ت�سقيف،  دون 

املظالت ونّتخذ الإجراءات الالزمة فيما بعد. 

 ل��اإج��راءات تقييمكم  م��ا   

احلكومية يف التعاطي مع ملف التو�سعة والعمران 
العتبة  يف  وباخل�سو�س  املقد�سة  العتبات  يف 

العلوية املطّهرة؟
 اأعتقد اأننا يف بداية الطريق من هذه الناحية، 

ومع اأّن كّل الإخوة الذين زارونا ومن خمتلف التوجهات واملواقع 
ال�سيا�سية والإداري��ة قد تعّهدوا ببذل كل ما ي�ستطيعون فعله يف 
هذا املجال، اإل اأّن الوقت كما نعتقد هو احلاكم يف حتقيق هذه 

الوعود ونرجو للجميع كّل خري وتوفيق.

 هل لديكم م�ساريع ا�ستثمارية 

كما هو احلال يف العتبات املقد�سة الباقية؟
وقت  ياأت  مل  نعتقد  كما  ال�ستثمار  مو�سع    

كفاية  يف  خطواتنا  ن�سع  اأن  قبل  ج���ّدي،  ب�سكل  فيه  التفكري 

 مو�شو  
ال�شتثمار ف 

العتبة العلوية 
الطّهرة كما 

 نعتقد مل ياأ
وقت التفكٌ فيه 

ب�شكل جّدي   
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في حوار خاص مع
امين العام للعتبة العلوية المقدسة

حاجات احلرم وزائريه يف امل�سار الذي نعتقد انه �سينتهي بنا اإىل 
درجات عالية من اخلدمة لهذه البقعة املطّهرة وزائريها، ومن اهلل 

التوفيق.

 براأيكم ما هي العوامل املوؤثرة

وامل�ساعدة يف دفع املجتمع للتم�سك بالقيم النبيلة 
وهل  ال�سام(  )عليهم  البيت  اأهل  عليها  �سار  التي 
العلماء  م�سوؤولية  هي  اأم  نف�سه،  الفرد  م�سوؤولية  هي 

واملرّبني؟
 اعتقد اأّن هذا ل ُيجاب عليه يف مثل هذه العجالة، 

والعوامل املوؤثرة وامل�ساعدة اأكرب من اأن ُتختزل يف كلمات معدودة، 
املع�سومني  مقولت  ويف  العظيم  كتابه  يف  لالإ�سالم  اأن  ومعروف 
هذا  يف  واملعجزة  بل  والوا�سحة،  اجللّية  اأنواره  ال�سالم(  )عليهم 
الإميان  يف  ال�سخ�سية  م�سوؤوليته  الفرد  على  اأّن  وكما  امل��ي��دان، 
منابعه  يف  وتعاىل(  )تبارك  اهلل  هدى  واّتباع  وال�سالح  والتقوى 
ال�سافية، كذلك على املجتمع م�سوؤولياته يف التوا�سي باحلّق والأمر 
امليدان  ه��ذا  يف  ت��ربز  اأن  وطبيعي  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف 
م�سوؤولية العلماء واملرّبني قبل غريهم، فاملوىل )عّز وجّل( ل يقبل 
اأ�سا�س من  اإل ما قام على  واّتباع نهج احلّق  والتقوى  الإميان  من 
ر وال�ستقامة يف طريقه )جّل  �ساأنه(، وكما قال )عّز من  التب�سّ
ٍة  ريمَ لمَى بمَ�سِ ِ عمَ ِبيِلي اأمَْدُعو اإِىلمَ اهللَّ ِذِه �سمَ قائل( يف كتابه الكرمي:  ُقْل همَ
ا ِمنمَ امْلُ�ْسِرِكنيمَ ))108 �سورة  ا اأمَنمَ ممَ ِ ومَ انمَ اهللَّ �ُسْبحمَ ِني ومَ عمَ بمَ ِن اتَّ ممَ ا ومَ اأمَنمَ
املرتبة  والو�سول اىل هذه  امل�ستوى  اإىل هذا  الرتفاع  وان  يو�سف، 

اإمنا هو من م�سوؤولية العلماء املربني كما هو وا�سح.

 ع�سرنا يف  الفكرية  الروافد   

اجلوانب  خمتلف  يف  وت��ط��ورت  تعددت  قد  اليوم 
العلوية  العتبة  ترون  فهل  والجتماعية  العلمية 
الهائل  والتقدم  ال�سريع  التطور  تواكب هذا  املقد�سة 
يف اإن�ساء مراكز ُتعنى بهذ املجالت لحت�سان اجليل 

اجلديد والأجيال القادمة؟
اأولويات عملنا على ال�سعيد  اأخذناه يف   هذا ما  

الديني ب�سكل خا�س وعلى ال�سعيد الفكري ب�سكل عام، اإذ ل ميكن 
اأن يتاأخر �سرح عظيم مبنزلة هذه العتبة املطهرة عن حتقيق اأمل 
العقائدية  املجالت  تلبية جميع طموحاتها يف  املوؤمنة يف  الأجيال 
والعملية والأخالقية لكونها حمطًا لأنظار الإن�سانية، وهذه البقعة 
الهدى  منابع  فتح  يف  الأج��ي��ال  لهذه  املن�سود  الأم��ل  هي  املباركة 
ال�سليم  خالل  من  ال  يتحقق  ل  ذلك  وكل  والإ���س��الح،  وال�سالح 
التوفيق  اهلل  ن�ساأل  ما  وه��ذا  وحدها،  ال��رواف��د  تلك  من  والقومي 

لبلوغه.

 لقراء توجهها  اأخ��رة  كلمة   

وباخل�سو�س  ال��دويل  الإع���ام  �سعبة  مطبوعات 
مطبوعها الأول لة الرو�سة احل�سينية؟

 بعد دعائي للنجباء من قّراء هذه املطبوعات 
املكتوب يف هذه  يتتبعون  وهم  يلتفتوا  اأن  التنبيه على �سرورة  اأوّد 
الكتاب  يف  الإلهية  الأن��وار  تعنيها  والتي  احلقيقة  اإىل  املطبوعات 
العزيز وتراث اأهل البيت )عليهم ال�ّسالم(، و�سرورة اأن يالحظوها 
ل من خالل التقدي�س الديني فح�سب، واإمنا من خالل كونها الهدى 
ينال  اإذ ل  تعاىل عليها،  الإن�سان وحيث فطرة اهلل  الإلهي لفطرة 
هذا الهدى اإل من خالل تلك الأنوار، كما ل تنال ال�سعادة احلقيقة 
لالإن�سان اإل من خاللها وحدها اأي�سًا وعلى اأ�سا�س من هذه القاعدة 
يجب اأن تبنى احلياة ال�سليمة والقومية، واهلل بعد هذا هو الكفيل 
الَِّذينمَ  يف بلوغ الغاية وهو املتعهد لتحقيقها وكما قال )تعاىل(: ومَ
مَعمَ امْلُْح�ِسِننيمَ ))69 �سورة  مَ ملمَ اإِنَّ اهللَّ ا ومَ ُهْم �ُسُبلمَنمَ نَّ ْهِديمَ نمَ ا لمَ ُدوا ِفينمَ اهمَ جمَ
العنكبوت، واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رِب العاملني، و�سلى اهلل على 

حممد واآله الطيبني الطاهرين.


ال�سيخ  العظمى  اهلل  اآية  املرحوم  بن  الدين  �سياء  ال�سيخ  هو 
حممد اأمني زين الدين،  ُولد يف قرية نهر خوز من قرى ق�ساء 
والع�سرين  ال�سابع  يف  الب�سرة  حمافظة  يف  اخل�سيب  اأب��ي 
من �سهر �سوال 1366ه� 1947 م، وبعد انتهائه من الدرا�سة 
البتدائية ق�سد النجف الأ�سرف �سنة 1379ه� 1960 م لطلب 
العلوم الدينية، وتدّرج �سّلم احلوزات العلمية فيها، وقد ح�سر 
عند جمموعة من الأعالم كال�سيد الروحاين وال�سيد اخلوئي 
وال�سيد ن�سر اهلل امل�ستنبط وال�سيد حممد تقي احلكيم وال�سيد 
ب�سري  وال�سيخ  اأ�سرارهم(  اهلل  )قد�س  ال�سدر  باقر  حممد 
القب�س عليه من  األقي  النجفي )دام ظله( ويف عام 1984م 
قبل حكومة البعث الظاملة وُحكم عليه بال�سجن )15( عامًا، 
واأطلق �سراحه يف منت�سف �سنة 1986م، وتدهورت �سحته يف 
ال�سجن وبعد خروجه منه مّما ا�سطّره مالزمة الفرا�س وترك 
الثقافة  والتاأليف يف  للكتابة  وتفّرغ حينها  درا�سته احلوزوية، 
التزام  يف  )علي  كتابه  الفرتة  ه��ذه  يف  كتب  اإذ  الإ�سالمية، 
احلق( واجلزاأين الأولني من )املبادئ العامة يف اأ�سول التدّبر 
القراآين( وغريها، ويف هذه الأثناء كان مالزمًا مكتب والده 
املرحوم اآية اهلل العظمى ال�سيخ حممد اأمني زين الدين حتى 
وفاته �سنة 1998م، ثّم عاد تدريجّيًا اإىل الدرا�سة والتدري�س 
يف احلوزة، وبعد �سقوط النظام البعثي الغا�سم اأن�ساأ موؤ�س�سة 
من  والتي  الإ�سالمية،  للمعارف  )ق��ده(  الدين  زي��ن  ال�سيخ 
اآل  الطاهرين من  الطيبني  وترويج فكر  ن�سر  الأوىل  اأهدافها 
البيت )عليهم ال�ّسالم(، حتى اأ�سندت له مهمة الأمانة العامة 
يف العتبة العلوّية املطّهرة يف يوم 17 من ال�سهر الرابع من �سنة 

2012م.

  حتى يء 
الظال ف 

نهاية ال�شنة 
م�شطرون اإل 
اإبقاء ال�شحن 

دون ت�شقيف 
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والذي دفعني اإىل الكتابة عن هوؤلء الآل الأطهار 
اأمور منها حبنا املطلق وولوؤنا الالحمدود لهوؤلء 
اأن  الإ�سالمية  عقائدنا  يف  جاء  وقد  الكرام  الآل 
والأمر  ونفاق،  كفر  وبغ�سهم  الإمي��ان  من  حبهم 
اخلري  منابع  لتجفيف  املتعمد  اخللط  هو  الثاين 
وذلك  الأط��ه��ار  البيت  اآل  مع  والتوا�سل  واحل��ب 
املنايف  والتاأويل  والإق�ساء  الت�سوي�س  طريق  عن 
الثالث  والأمر  وتزويرها  احلقائق  وقلب  ملكانتهم 
املوؤمنني  الزوار  ت�ستهدف  التي  املوؤملة  التفجريات 
باعتبار اأن هذا احلقد الدفني له اأ�سا�س وعمق يف 

تاريخ الأمة قد ُفر�س عليها وعلى اأبنائها.
وامل�ستهدفون الإرهابيون اإمنا اأرادوا اأن ي�ستهدفوا 
قلوب  من  حبهم  يقطعوا  واأن  اأنف�سهم  البيت  اآل 
ولكنهم  امل��وؤم��ن��ني 
وخ�سئوا  خ�����س��روا 
عالقة  يقطعوا  اأن 
احل�������ب ب���امل���ح���ب 
وع����ل����ى ال��ع��ك�����س 
ي���زدادون  فالنا�س 
والت�ساقا  ح���ب���ا 
ل��ه��وؤلء الأط���ه���ار والأم����ر الأخ����ري ال���ذي دفعني 
للعامل  ا�ستقرائي  ه��و  البيت  لأه��ل  الكتابة  ع��ن 
الإ�سالمي وما يعانيه من ابتعاد عن الدين وجفاء 
يف القلوب ولهذا اأدركت حينها اأننا بحاجة اإىل اأن 
نقراأ الكثري الكثري عن حياة هوؤلء العظماء وعن 
البيت النبوي ال�سريف لن�ستخل�س العظة والدر�س 
لنعك�سها  الطويلة  ال�سريفة  حياتهم  من  والعربة 
على حياتنا واأخالقنا وتعاملنا مع النا�س فالكالم 
عن اآل البيت يدفعنا اأن نفتح كتاب اهلل عز وجل 
عليه  اهلل  �سلى  النبي)  بيت  اآل  عن  يحدثنا  وهو 
اأجمعني  عنهم  تعاىل  اهلل  ور�سوان   ) و�سلم  واله 
الآل حتمل وجوها عديدة اختلف فيها  لأن معنى 

اأهل 
وعليا  اهلل  ر�سول  اأن  جميعا  اتفقوا  ولكنهم  العلم 

وفاطمة وح�سنا وح�سينا هم اأهل البيت واأ�سا�سه 

قال �ساعرنا: 
مناقبهم كال�سهب والر واحل�سى 

                           واأ�سعافها األفا واألفا با ح�سر 

 ) و�سلم  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  فلبيت 
فهاهو  ت�ستق�سى  ل  وف�سائل  حت�سى  ل  مناقب 
ر�سول  ل�سان  على  يقول يف حقهم  الكرمي  القران 
اهلل حيث قال تعاىل )قل ل اأ�سئلكم عليه اأجرا اإل 
املودة يف القربى( اأي ل اأريد منكم مال ول جاها 
ولهذا  بيتي  باأهل  اأو�سيكم  اأين  غري  من�سبا  ول 
واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  حديث  يف  جاء 
و�سلم( تركت فيكم ما اأن مت�سكتم بهما لن ت�سلوا 
وعرتتي  اهلل  كتاب  الزموا  اهلل  كتاب  اأب��دا  بعدي 
اأهل بيتي ثم قال اأو�سيكم اهلل يف اأهل بيتي، قالها 
ثالثا لأهميتها يف قلوب املوؤمنني وخلطورتها يف اأن 
ينزلق من ينزلق يف بغ�سهم وكراهيتهم وعداوتهم 
فهل هذا الأمر وهذا الن�سح نقابله ب�سبهم و�ستهم 

والإعرا�س عنهم !!!!!!!!!
الدللت  وهذه  املعاين  بهذه  حافل  فالقران  نعم 
منها قول اهلل تعاىل )اإمنا يريد اهلل ليذهب عنكم 
الرج�س اأهل البيت ويطهركم تطهريا( فاأي منزلة 
هذه واأي مكانة التي متتع بها بيت اآل النبي )�سلى 
اهلل عليه واآله و�سلم( كيف ل وهم مهبط الوحي 
البخاري  الإم��ام  اخ��رج  فقد  الر�سالة  وا�ستقرار 
وم�سلم ر�سي اهلل عنهما يف حديث عبد الرحمن 
األ  ليلى قال:لقيني كعب بن عجرة فقال  اأبي  بن 
اهلل  )�سلى  النبي  من  �سمعتها  هدية  لك  اه��دي 
عليه واآله �سلم ( قلت بلى فاأهدها يل قال �ساألنا 
كيف  و�سلم(  واآل��ه  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول 
ال�سالة عليكم اأهل البيت فان اهلل قد علمنا كيف 
ن�سلم فقال �سلوات ربي و�سالمه عليه قولوا اللهم 
�سل على حممد وعلى اآل حممد كما �سليت على 
كما  اآل حممد  وعلى  وبارك على حممد  اإبراهيم 
باركت على اإبراهيم يف العاملني انك حميد جميد 
اأهل  بذكر  اإل  ت�سح  ل  املفرو�سة  ال�سالة  اإن  بل 
بيته وال�سالة عليهم فهم اأمناء الإميان وحكماء 
الإ�سالم  بني  واأحباب  الإ�سالم  و�سمو�س  الأن��ام 

حتى قال ال�ساعر عنهم: 
اأولئك قوم اإن عدوا ملكرمة 

                           ومن �سواهم فلغو غري معدود

ل��ه��وؤلء الأط���ه���ار والأم����ر الأخ����ري ال���ذي دفعني 

  اآل البيت
روؤية وق�سية 

• ال�سيخ خالد املال

البيت  اأه���ل  ع��ن   نتحد حينما 
)عليهم ال�سام( اإا نتحد عن 
وزادهم   تعا اهلل  خ�سهم  اأنا�س 
ت�سريفا وتعظيما وتقدميا وتعليما 
�سلى  اهلل)  لر�سول  بانت�سابهم 
واآل��ه و�سلم ( وحلملهم  اهلل عليه 
ر�سالة الإ�سام بعد ر�سوله )�سلى 
واآله و�سلم( لكي يبقى  اهلل عليه 
عليه  اهلل  )���س��ل��ى  ��م��د  ن����ور 
على  م�سيئا  �ساريا  و�سلم(  واآل��ه 
لدينهم  واملخل�سني  املحبني  ار�س 
نظائر  قلت  وق��ت  يف  واأوط��ان��ه��م 

القوم املخل�سني. 
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•     اأجرى احلوار  واأعّدحممود امل�سعودي -عبد الرحمن الالمي

�سوؤال ا كّل النا�س

املرارة والق�سوة  ال�سعب الطّيب من  البعثّيني يعت�سر الأل وتنخر �سدر الآهات، على ما حتّمله هذا  املا�سية من حكم  العراقّيني يف احلقبة  املّطلع على تاريخ  اإّن 
والديكتاتورّية، وَيحار كيف ي�ستجمع ذهنه من بني احل�سرات والزفرات ليفهم الو�سع ال�سيا�سّي والطائفّي اآنذاك، وهو يرى كيف كانت ار�سات النظام البعثي امل�سينة 

�سّد ال�سعب العراقي، وكيف كان يخّطط ل�سر الدين الإ�سامي، وكيف يهدم ويهني كرامة الإن�سان العراقّي من اأجل تذليله وتركيعه ا اأفكار املُلحدة الهدامة. 

   


فكثريون هم الذين تعر�سوا للتعذيب والعتقال يف عهد 
النظام ال�سابق، وهم اأبرياء ل ذنب لهم �سوى اأّنهم يوؤّدون 
ال�سعائر  ويقيمون  الدينية،  والواجبات  الفرو�س  بع�س 
وتعّلم  النظام،  م�ساجع  تق�ّس  كانت  التي  احل�سينية 
الإن�سان فل�سفة الرف�س واملقت لكّل ظلم وحيف، وكان لنا 
هذا اللقاء مع واحد من الأبطال الذين قهروا املعتقالت 
البعثية املظلمة، وهو ال�سيد )حيدر خليل ابراهيم( من 
حمافظة كربالء املقد�سة لريوي ملجلة الرو�سة احل�سينية 
مطامري  يف  اأ�سحابه  م��ع  عانى  وم��ا  اعتقاله  اأ���س��ب��اب 

ومعتقالت البعث الكافر:

ُمل الق�سية 
ابتداأ الأخ حيدر �ساردًا ما مّر به ب�سورة جمملة:

و�سرب  ا�ستفزازية  واأ�سئلة  و�سباب  بذيئة  كلمات   -
بالكيبالت، و�سرقة ملا كان يف جيوبنا من مال واأدوات، 
لأنني  ذل��ك  ك��ّل  و�سياع،  ورع��ب  ومر�س  وعط�س  وج��وع 
اأبي طالب  املوؤمنني علّي بن  اأمري  لزيارة �سريح  ذهبُت 
)عليه ال�ّسالم( معّزيًا له مبنا�سبة وفاة ابن عّمه الر�سول 
الأكرم )�سّلى اهلل عليه و اآله و�سّلم( يف الآخر من �سهر 

�سفر املظّفر.
به  مّر  ما  كّل  عن  بالتف�سيل  لنا  يتكّلم  اأن  منه  وطلبنا 

فقال:

هكذا كانت البداية
- كّنا ن�سري على اأقدامنا قا�سدين امل�سهد املقّد�س لأمري 
لزيارته،  ال�ّسالم(  )عليه  طالب  اأب��ي  بن  علّي  املوؤمنني 
�سهر  من  والع�سرين  الثامن  يف  العراقيني  ع��ادة  وه��ذه 
�سفر يف كّل عام مبنا�سبة وفاة الر�سول الأك��رم )�سّلى 
من  ال�سعودية  ال�سلطات  وملنع  و�سّلم(،  اآل��ه  و  عليه  اهلل 
دخولهم اأرا�سي احلجاز لأداء زيارته يف املدينة املنّورة 
وجتديد العهد معه )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( فيزورون 
ابن عّمه اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب )عليه ال�ّسالم( 

يف النجف الأ�سرف.
فاعتقلتنا املجاميع احلزبية يف حمافظة النجف الأ�سرف 
اىل  واقتادتنا  الزيارة،  اىل  الراجلة  م�سريتنا  يف  ونحن 
)الفرقة احلزبية(، وكانت هذه هي املحّطة الأوىل من 
وق�ساوة  ���س��ّدة  عرفنا  منها  وال��ت��ي  الع��ت��ق��ال،  حمطات 
املحّطات الباقية، فقد اأ�سبعونا رف�سًا وركاًل و�سربًا بكعوب 

اأ�سلحتهم، واأ�سمعونا �ستمًا مقذعًا و�سبابًا لذعًا يندى له 
جبني احلياء، ثّم رّحلونا اىل مديرية اأمن النجف الأ�سرف 
بعدما زاد عددنا، ومن النجف اىل مديرية اأمن كربالء 
وحينما  التعذيب،  �سنوف  فيها  راأينا  والتي  املقّد�سة، 
اأكملوا التحقيق ودّونوا اأقوالنا مّت ترحيلنا اىل الأمن العام 
يف بغداد، واأخريًا ا�ستقّر بنا املطاف يف �سجن اأبي غريب 
امل�سئوم، كّل هذه املحّطات من ال�سجون واملعتقالت كانت 
تتمّيز اإحداها مبيزات كثرية عن الأخريات، وحتّملنا فيها 
األوان العذاب، وكابدنا فيها العط�س واجلوع  الكثري من 

الذي مّزق اأح�سائنا واأكبادنا.

�سوؤال ا كّل النا�س
واأنا من جمّلتكم هذه اأريد اأن اأوّجه �سوؤاًل اىل كّل امل�سلمني 

يف العامل واأقول لهم:
- األي�س الإن�سان يف ظّل الدولة الإ�سالمية زمن الر�سول 
اآله و�سّلم( خمتارًا يف دينه،  الأك��رم )�سّلى اهلل عليه و 
الفردية  احلرية  مظاهر  من  واإّن  اعتقاده،  يف  وخم��رّيًا 
الدين  قبول  على  ال�سخ�ُس  ُيجربمَ  ل  اأن  هو  الإ�سالم  يف 
مَ  نيَّ بمَ تمَ د  قمَ ين  الِدّ يِف  اإك��راهمَ  ل  تعاىل:  قال  كما  واعتناقه 
 )�سورة البقرة 256( وذلك لأّن الدين  الر�سُد ِمنمَ الغيِّ
املطلوب يف الإ�سالم هو العتقاد والإميان القلبّيان، وهما 
والق�سر  والقهر،  بالُعنف  الإن�سان  قلب  يف  يتحّققان  ل 
مقّدمات  وتقدمي  واّللني  بالُي�سر  ين�سئان  بل  والإج��ب��ار، 
ال�سخ�سية  القناعة  تتوّلد  اأن  الوا�سحة، اىل  الأدل��ة  من 
ر اىل اأ�سلوب  لهذا الإن�سان، فانظروا اأيها العامل املتح�سّ

البعثّيني الهمجّي مع ال�سعب العراقّي الأعزل!

طعامنا للكا والهررة
لقد كان جالوزة مديرية اأمن كربالء املقّد�سة على درجة 
�سديدة من اخل�ّسة والإجرام، والق�ساوة والف�سا�سة، اإذ 
كانوا ياأخذون طعامنا ومتاعنا الذي كان يجلبه لنا اأهلنا 
ال�ساحة  و�سط  يف  ويرمونه  لنا  املعدودة  مواجهاتهم  يف 
اأكله  فتجتمع على  نوافذ حماجرنا  اأمام  املطّلة  الكبرية 
الكالب والهررة ونحن باأم�ّس احلاجة للقليل منه، لأنهم 

ل يطعموننا اإّل ما ي�سّد رمقنا وُيبقينا على قيد احلياة.
واأدموا  �سربًا  اأ�سبعونا  هذا  فعلهم  على  اعرت�سنا  واإذا 
قبل،  من  به  ن�سمع  مل  �ستمًا  واأ�سمعونا  بال�سياط  متوننا 

ويقولون لنا:

اإّل  ت��رون  ولن  واملهانة،  العذاب  اإّل  لدينا  تذوقوا  لن   -
الق�سوة وال�سّدة، وهل تظّنون اأّنكم يف فندق اأو نزهة؟!

امل�سر املجهول
اأب��دًا عندما جاءوا  اأ�ستطيع ن�سيانها  من ال�سور التي ل 
بثالث ن�ساء يف مقتبل العمر، مل نعرف عنهّن اأّي �سيء 
ولكّن �سراخهّن وتو�ّسالتهّن كانت متالأ اآذاننا، واإذا جّن 
التعذيب،  غرفة  اىل  الن�ساء  معتقل  من  اأخذوهّن  الليل 
ويبداأ ال�سراخ والعويل ي�سّج بكّل املعتقل، لق�ساوة معاملة 

�سباط التحقيق معهن.
املروحة  حممل  يف  وُيعّلقن  اأج�سادهّن  ُتعّرى  كانت  لقد 
)جنكال( وينهال اجلميع ب�سربهّن اأ�سّد ال�سرب، ولقد 
انتهى مو�سوعهّن، ول  ثّم  اأّي��ام  لعّدة  الفعل  ا�ستمّر هذا 

ندري هل فارْقن احلياة؟! اأم نقلوهّن اىل معتقل اآخر.
لقد تركت هذه الق�سّية اأثرًا �سّيئًا علينا وزرعت الإحباط 
ور�سمْت  فينا،  والّرعب  اخلوف  من  وزادت  نفو�سنا،  يف 

م�سريًا جمهوًل اأمامنا. 

الوهابيون جوا�سي�س علينا
�سبعة  الأي���ام  بع�س  يف  املعتقلني  حماجر  على  اأدخ��ل��وا 
ع�سر �سخ�سًا، كّنا نظّنهم معتقلني كما هو حالنا ولكّني 

ا�ستطعُت ا�ستدراج اأحدهم فاأقّر يل واعرتف مبّينًا:
- اإين كنُت اأعمُل طيارًا يف اجلي�س ال�سدامي، وبعد انتهاء 
اأفغان�ستان على  اىل  اأر�سلونا  الإيرانية  العراقية  احلرب 
�سكل ُدُفعات لكي نتعّلم املبادئ الإ�سالمية على الطريقة 
الطالبانية الوهابية، ويف عام 1991م اأرجعتنا احلكومة 
مّنا  واح��د  كّل  وجعل  العراق،  اىل  اأخ��رى  مرة  العراقية 
يف جامع يف مدينة من املدن العراقية، واأ�سبح لكّل مّنا 
جمموعة من الطلبة واملريدين وهكذا بداأ الفكر الوهابي 

بالنمو والنت�سار ب�سورة كبرية.
وعن عمله الآن بيننا قال ال�سابط الطّيار:

نظِهرمَ  واأن  املعتقلني،  �سفوف  بني  نند�ّس  ب��اأن  كّلفونا   -
اأنف�سنا على اأننا معتمَقلون اأي�سًا، وبهذه الطريقة ن�ستطيع 
جمع املعلومات عنكم والتج�ّس�س على نواياكم وخططكم 
امل�ستقبلية، واإذا ا�ستطعنا اأن نوؤّثر عليكم باآرائنا واأفكارنا 
فعلنا ذلك، ولكننا ب�سراحة قد ف�سلنا معكم ومل ن�ستطع 

التاأثري عليكم اإّل قلياًل

•حيدر خليل ابراهيم
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حتقيق  : علي عبد النبي  
حترير  : علي الها�سمي

ف�شول ال�شباب و�شعيهم للح�شول 
على الن�سا والقوة 

حلم راود الكثير من ال�سبا، واختلف في بلو الهدف   
ومار�س  �سعى  من  فمنهم  وتوجهاتهم  النا�س  روؤي��ة  باختاف 
بالريا�سة  وعقله  �سحته  فك�سب  والأ�سمن  ال�سعب  الطريق 
وبالغذاء ال�سحي، ومنهم من اختار الطريق ال�سهل با�ستعماله 
عن  ف�سا  ال�سترويدية،  والمن�سطات  الريا�سية  المن�سطات 
نهاية  الأ�سواق  التي  هرت في  الطاقة  ا�ستخدامهم م�سروبات 
م�ستويات  رف��ع  على  تعمل  انها  على  وروج��ت  الما�سي،  القرن 
اول  هرت  حيث  الذهني،   الن�سا وزيادة  الج�سم  في  الطاقة 
المريكية  المتحدة  الوليات  في   177 عام  تجارية  عامة 
 500 من  اكثر  الى  و�سلت  حتى  الم�سروبات  �سناعة  وازده��رت 

عامة تجارية مختلفة في عام 2006.

المنشطات
طاقة وهمّية 
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. ي�ستهدف هذا املنتج )م�سروبات الطاقة( فئة ال�سباب من عمر 18- 35 �سنة وقد حّذرت 
هياأة الغذاء والدواء المريكية يف تقرير �سدر عام 2007 ان بع�س ال�سركات املنتجة له 
ترّوج  للمنتج على انه بديل قانوين للمخدرات، وقد منع تداوله يف بع�س الدول ومنها كندا 
وا�سرتاليا والويج والدمنارك وماليزيا وتايالند ويف فرن�سا غري م�سموح بتداولها اإىل يف 

ال�سيدليات.
وم�سروب الطاقة هذا ي�سبه امل�سروب الغازي من حيث الرتكيب فهو يحتوي على الكافني 
واجللوكوز وال�سكروز وفيتامينات وبع�س الحما�س المينية، اإل انه يختلف يف تركيز الكافني 
حيث يكون اعلى بكثري مما موجود يف امل�سروبات الغازية وكذلك فان امل�سروبات الغازية 
حتتوي على �سكريات واأمالح معدنية كال�سوديوم والبوتا�سيوم حيث تعمل على تعوي�س 
املفقود من �سوائل اجل�سم ومتنع حدوث اجلفاف، وهذا ما ليحققه م�سروب الطاقة حيث 
يعمل على طرد ال�سوائل يف اجل�سم. وهذا ما �سيحدثنا عنه املخت�سني يف حتقيق اجرته 
جملة )الرو�سة احل�سينية( عن املن�سطات وم�سروبات الطاقة ملعرفة تداعيات خطر هذه 

املواد على ال�سحة العامة.  

 أسرار المنشطات الرياضية 
اخت�سا�س  احل�سناوي(  احل�سني  عبد  )علي  الدكتور 
قائال"  حتدث  الريا�سية  والإ�سابات  املفا�سل  امرا�س 
ت�سبب م�سروبات الطاقة التهاب يف بع�س مناطق اجل�سم 
وحتّجر ع�سالت اجل�سم وت�سعف مناعته، كذلك ت�سبب  
انت�سار اجلراثيم و فايرو�س اليدز، والعقم، وه�سا�سة يف 
العظام، وبناء ج�سم غري منتظم، لن هذه الهرمونات 
واملن�سطات ت�ستعمل للحيوانات، واأكرث هذه املن�سطات هي خم�س�سة للخيول حتى تزيد من 
�سرعة اخليل يف ال�سباقات، اما بع�س ا�سحاب ال�سالت الريا�سية وب�سبب غياب اجلهات 
الرقابية فاأنهم يروجون لها بدافع مادي غري عارفني مبخاطر هذه املن�سطات على �سحة 

الإن�سان ويتم ا�ستغالل ال�سباب لأنهم لي�س لديهم خربة كافية او املام باملو�سوع".
وختم حديثه" ان�سح ال�سباب باأن يبتعدوا عن هذه املن�سطات والهرمونات ملا لها من تاأثري 
للب�سر وان هذه  على �سحة الن�سان وهي خم�س�سة فقط لال�ستهالك احليواين ولي�س 
املن�سطات حتمل فريو�سات وجراثيم غري معروفة  وممنوعة من قبل وزارة ال�سحة وت�سبب 
الدمان النف�سي فبدل من اللجوء للمن�سطات او الهرمونات احليوانية نن�سح بلعب الريا�سة 

ب�سورة �سحيحة حتى تبنى ع�سالت اجل�سم ب�سكل �سحي". 

 إجهاد وخطورة على القلب
وم�سروبات  والهرمونات  املن�سطة  امل��واد  خطورة  وعن 
الطاقة على القلب ذكر الدكتور )حميد عبد احل�سن 
وال�سدرية  ال��ق��ل��ب  ب��اأم��را���س  املخت�س  احل��ب��ايل( 
التي  الهرمونات  او  املن�سطة  امل���واد  ان  والباطنية" 
ي�ستخدمها لعبي كمال الج�سام هي اكرث خطورة على 
القلب لأن ا�ستخدامها يتم ب�سورة غري علمية، وبدون 
ا�سراف متخ�س�س، خا�سة اأن بع�س الهرمونات واملن�سطات او الأبر احلليبية ت�سبب م�ساكل 

للقلب واعتالل الع�سلة القلبية".

 املن�سطات والهرمونات لها تاأثر 
على �سحة الن�سان وهي خم�س�سة 
لا�ستهاك احليواين ولي�س للب�سر 

وحتمل فرو�سات وجراثيم غر معروفة  
ونوعة من قبل وزارة ال�سحة 
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ويو�سح الدكتور احلبايل" اأي�سا لهذه املن�سطات م�ساكل على الكلى حيث ت�سبب عجزها 
او ا�سابتها بالف�سل، وكذلك لها تاأثري على الكبد ي�سل حلد عجز الغدة الك�سرية امل�سوؤولة 
عن افراز هرمون ال�ستريويد داخل اجل�سم الذي يحقق املناعة، وعلى الي�س اخللوي 
داخل ج�سم الإن�سان وكذلك قد ت�سبب م�ساعفات الدمان على املن�سطات ارتفاع �سغط 

الدم والإ�سابة بال�سكري وال�سمنة وه�سا�سة العظام واللتهابات اجلرثومية".
وتابع الدكتور احلبايل" ان م�سروبات الطاقة حتتوي على مادة الكافني والإف��راط اأو 
القلة من هذه املادة له تاأثري على القلب وي�سبب اخلفقان والأرق لأن مادة الكافني مادة 
الن�سان  ال�سمبتاوي داخل ج�سم  تعمل على اجلهاز  الوقت،  نف�س  ومنبهة يف  من�سطة 
ووظيفتها زيادة �سرعة دقات القلب والتنبيه بنف�س الوقت.. ان�سح ال�سباب ان يبتعدوا 
عن ا�ستخدام املن�سطات والهرمونات احليوانية، وكذلك البتعاد عن امل�سروبات التي 

حتتوي على مادة الكافني بن�سبة عالية".

 مشروبات الطاقة والتأثيرات 
النفسية 

الطاقة  وم�سروبات  املن�سطات  تناول  تاأثري  وملعرفة 
وما ميكن ان ينجم عنها حتدث اخ�سائي الأمرا�س 
دائرة  يف  النف�سية  ال�سحة  مكتب  ومدير  النف�سية 
قائال"  احل��ي��دري(  )عامر  الدكتور  كربالء  �سحة 
ل�سك بان م�سروبات الطاقة انت�سرت ب�سورة كبرية 
ومن منا�سئ غري معروفة امل�سدر، حيث حتتوي على مواد �سارة ومن �سمن هذه املواد 
التي تدخل برتكيبها مادة �سبيهة مبادة الكافني، وفيتامني هذه املن�سطات ت�سبب الدمان 
والأرق يف النوم والقلق النف�سي، وتعمل على حتطيم �سحة الن�سان تدريجيا لأنها تعطي 
طاقة وهمية على ح�ساب الطاقة الكامنة، وان كل ان�سان ميتلك طاقة كامنة موزعة 
طيلة ايام ال�سبوع  فال�سخ�س الذي يتناول هذه امل�سروبات يبدو له انه ميتلك طاقة 
عالية فت�سبب قلة نوم وارق هذا كله على ح�ساب ايام الأ�سبوع  مما يرتك قلق وت�سنج 
بالع�سالت وع�سبية  وقلة ال�سهية عنده، بالإ�سافة اأنها تعطي م�ساعر غري طبيعة على 
املدى البعيد لأنها ت�سبب القلق وتوؤدي اىل الكتئاب والعزلة و�سوًل اإىل النتحار يف بع�س 
الأحيان وقلة الن�ساطات اليومية وقلة ال�سهية وت�سبب امليول نحو امل�سروبات الأخرى مثل 

الكحول على املدى البعيد". 

الفئات االكثر طلب ..
يقول" هناك  ماركت  �سوبر  �ساحب  ر�سول،  مد 
الطاقة ومبختلف  م�سروبات  على  الأي��ام  طلب هذه 
اأنواعها مثل التايكر والبورهو�س والتانتي، ونالحظ 
ان ال�سرائح التي تطلبها با�ستمرار هي فئة ال�سباب 
بع�سهم  بني  التفاخر  اب��واب  �سمن  احيانا  فتدخل 

البع�س".
اأ�ساف حممد" كما ان الإعالنات التلفزيونية والقاعات الريا�سية هي ال�سبب يف رواج 
الطاقة  م�سروبات  على  الطلب  يكرر  ال�سباب  بع�س  وان  ا�سواقنا،  يف  امل�سروبات  هذا 

ا�سافية  وحيوية  تعطي طاقة  باأنها  ال�ساب  يعتقد  المتحانات، حيث  ايام  وخا�سة يف 
ت�ساعده للبقاء يقظا ون�سيطا". 

بــا�لــعــاب  الــمــخــتــصــيــن   رأي 
الرياضية 

)�سن العبايجي( حكم احتادي 
ان  يقول"  ريا�سي  وم���درب 

املن�سطات التي يتعاطاها 
عامة  ب�سورة  ال�سباب 
هي من�سطات حيوانية، 
مثل اليدي ثري �سيكيد 
مببويز وال�ستنزول و�سيناثور والكوكاين وديكا والكب�سول 
وكل هذه  ود�س�ستورون،  و�س�ستالون  والدكادرابولني  النتور 

الهرمونات تعطى عن طريق زرق الإبر، واأن لها اثر خطري 
على اجل�سم حيث ت�سبب العقم املوؤقت او الدائمي، 

ولها تاأثري مبا�سر على الكلى وعلى 
الهرمونات الذكرية واأع�ساء 

وهذه  الخ���رى  اجل�سم 
ممنوعة  الهرمونات 

ل���������دى الحت���������اد 
لأنها  ال��ري��ا���س��ي 

ه������رم������ون������ات 
خم�����س�����س��ة 

ت  نا ا للحيو
ول����ي���������س 
ن  ن�سا لالإ

بع�س  ول����ك����ن 
هذه  اىل  ي��ل��ت��ج��ئ  ال�����س��ب��اب 

املن�سطات حتى تربز ع�سالت 
اجل�سم باأ�سرع وقت ممكن 

دون اللجوء اىل ممار�سة 
ال���ري���ا����س���ة  ب�����س��ورة 

���س��ح��ي��ح��ة، واأوؤك�������د 
املن�سطات  ه���ذه  اأن 

لدى  الدم����ان  ت�سبب 
نن�سى  ول  متعاطيها، 
القنوات  ب��ع�����س  دور 

ال��ت��ي حتر�س  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
نحو  وجت���ذب���ه���م  ال�������س���ب���اب 
قنوات  مثل  الهرمونات  ه��ذه 
امل�سارعة والريا�سة البدنية". 
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كالم الشباب.. 
)موفق كام العمر( 25 �سنة يقول" تبنّي يل ان م�سروبات الطاقة ت�سبب �سررا 
كبريا واأن �سعر امل�سروب غايل الثمن نوعا ما حيث ي�سل  اىل 2000 دينار عراقي 
رغم انه لي�س فيه ما ينفع اجل�سم وهنا فاإن املدمن على م�سروبات الطاقة �سوف 

ي�ستنزف �سحيا وماديا".
ويكمل موفق حديثه" انا لعب كرة قدم وقد �سمعت من ا�سدقائي ومن العالنات 
التلفزيونية باأن هناك م�سروبات ت�سيف طاقة للج�سم او 
تزيد من الن�ساط، وعندما تناولت �سراب الطاقة 
حدث العك�س فقد تقل�ست ع�سالتي، ومل 
اعد ا�سيطر على وقتي حيث انتابني 
المر  وه���ذا  والرت���ب���اك  القلق 
عن  اب��ت��ع��د  لأن  ا���س��ط��رين 

امل�سروبات  ه���ذه 
ن�ساطي  وا�ستعيد 
وان  الع��ت��ي��ادي 
حياتي  ام���ار����س 
طبيعية  ب�سورة  الريا�سية 
ف��ل��ي�����س ه���ن���اك اف�������س���ل من 
ب�سورة  ال��ري��ا���س��ة  مم��ار���س��ة 

منتظمة للح�سول على ج�سم �سليم و�سحة نف�سية". 
)حيدر احل�سناوي( احد ال�سباب الريا�سيني الذين ميار�سون كمال 
الج�سام ي�سف ال�سباب الذين يلتجئون لتناول املن�سطات باأنهم"  
لي�سو ريا�سيني واإمنا جمرد مدمنني كما هو احلال يف التدخني 
واملخدرات وغريها، ون�سيحتي لل�سباب الريا�سيني ان يبتعدوا 
عن املن�سطات لأن ا�سرارها كثرية ومتنوعة على اجل�سم وان 
حتت  ال�سحيح  التدريب  خ��الل  من  انف�سهم  على  يعتمدوا 

ا�سراف مدرب او خمت�س". 
بع�س ال�سباب يرى ان تناول م�سروب الطاقة هو جمرد ف�سول 
فيقول )احمد ال�سدي( 23 �سنة" ان �سبب تناول م�سروب 
العالنات  ب�سبب  ال�سباب  لدى  الف�سول  حب  هو  الطاقة 
التلفزيونية لن العالنات عن م�سروبات الطاقة هذه اليام 
كثرية وعند م�ساهدتنا للم�سروب يف ال�سواق ي�سبح الف�سول 
هو امل�سيطر على ال�ساب فيتناول امل�سروب دون  علمه مب�ساره او 
نفعه.. ان�سح ال�سباب واأنا منهم ان يبتعدوا عن هذه امل�سروبات لن 

لي�س فيها اي طعم مميز وم�سارها اكرث من نفعها".

◄  يكتبها: �سباح الطالقاين

درجنا بعد التغيري عام 2003 ان ن�سمي هذه الفرتة )�سقوط النظام( ويبدو 
ان اأغلب النا�س قد فهمت هذا امل�سطلح باأنه �سقوط لكل �سيء منّظم مبا فيه 
معامل اللتزام بالقانون والنظام العام. فرتى عدم اللتزام بال�سوابط املرورية 
والتجاوز على الأر�سفة والطرقات والأماكن العامة و�سبكات املاء والكهرباء، 

حتى ا�سبحت هذه املظاهر حالة طبيعية يف كل مكان من مدننا.
نعم هناك اجلانب الر�سادي والتوعوي والتثقيفي الذي تقوم به بع�س املوؤ�س�سات 
العالمية والثقافية واحلقوقية والدينية ولكننا نعلم انه يف جميع دول العامل 
تتوازى خطوط التوعية مع التنبيه والعقوبات متاما، بحيث ان الذي ميتلك ثقافة 
احلفاظ على املال العام واحرتام القانون وعدم التجاوز �سوف لن يجد �سعوبة 
او �سررا يف التزامه، والذي مل يتعود على ذلك فان التنبيه والعقوبة كفيالن 

بجعله طيعا مبرور الزمن.
وهنا يظهر التق�سري يف تفعيل القوانني التي تفر�س ثقافة احلفاظ على النظام 
نت�ساءل  ولعلنا  والر�ساد،  التوعية  لثقافة  موازيا  خطا  باعتباره  العام،  وامل��ال 
بو�سوح ،اأمل تكن دوائر البلديات تفر�س الغرامات الرادعة على كل بيت وحمل 
هل  القوانني  هذه  ذهبت  واأي��ن  التجاوز؟  من  �سيء  منه  يبدر  ومبنى  و�سركة 
تبخرت؟ بالطبع ل فهي موجودة يف العراق كما هو احلال يف باقي الدول امنا 
الذي تبّخرمَ هو الح�سا�س بالعتزاز بالوطن والإح�سا�س بامل�سوؤولية، حتى اأ�سبح 
اأقل املراتب ماديا واجتماعيا  الهو�س الوحيد للمواطن هو الك�سب املادي من 

وحتى اأعالها.
وقد يكون هذا الكالم تكرارا واج��رتارا ملا قبله بيد ان الذي ميتلك احلر�س 
والإح�سا�س بامل�سوؤولية يجب ان ليوقفه عدم انتباه الخرين وغفلة امل�سوؤولني، 

ولهوهم باملكت�سبات والمتيازات التي توّفرها لهم منا�سبهم.
وما يقلقنا اي�سا هو النفاق الجتماعي لأنا�س يتحدثون عن الف�سائل والعدل 
والأخالق ال�سامية، وبيوتهم او حمالتهم ت�ساِدر الأر�سفة او متالأ �سوارعهم 
برك املياه املن�سابة من منازلهم لتخرب الطرق املعّبدة، او ا�سالك الكهرباء التي 
يربطون الجهزة الكهربائية بها مبا�سرة من امل�سدر هربا من دفع التكاليف، او 
التجاوز على �سبكة الكهرباء التابعة للحي املجاور. نقول لهوؤلء ان اأ�سا�س وعي 
املجتمع هو تربية الفرد على النظافة واحرتام النظام العام واملال العام فكيف 
لأبنائكم ان ين�ساأوا ن�ساأة �سوية وانتم تت�سرفون بازدواجية فا�سحة بني القول 

والفعل...
انها دعوة ملجل�س املحافظة والبلدية لتفعيل قوانني الردع املنا�سبة بحق املتجاوزين 
مهما كانت �سفتهم- ولو اننا على يقني باأن الف�ساد املايل والإداري �سيحّد من 

فاعلية التاثري- ولكن هو قول ل بد منه وتكراره واجرتاره حتى يتحقق.

َمْن اأمَن العقوبة...
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يعلم  ال�سالم  عليه  املوؤمنني  امري  الم��ام  ولقد ظل     
من  لي�س  وال�سلطة،  احلكم  يف  ي�ساركون  كيف  النا�س 
خالل العمل يف موؤ�س�ساتها ح�سرا، وهو الراأي ال�سائع 
الن�سح  امل�سورة وابداء  اليوم، وامنا من خالل  عندنا 
والراأي ال�سديد، حتى اذا خالف راي احلاكم، فللراي 
العام حق موؤكد يف اب��داء راي��ه، بغ�س النظر عما اذا 
ذاته  بحد  يعد  مبدا  وه��ذا  ل؟  ام  ال�سلطة  به  اخ��ذت 
و�سيلة لتعليم النا�س على امل�ساركة يف ال�سان العام وعدم 
القاء حابل المور على غاربها، ليطغى احلاكم ويتجرب 

وي�ستبد وي�ستاثر بكل �سئ.
وحرية  امل�سورة  على  باحلث  الم���ام  اهتمام  ول�سدة 
التعبري وعدم قمع الراي الخر مهما اختلف معه، جند 
انه جنح بهذا ال�سلوب يف �سناعة رجال افذاذ يقولون 
مر احلق اينما كانوا حتى 
ح�ساب  ع��ل��ى  ج����اء  اذا 
هدد  او  دن���ي���وي  م��ك�����س��ب 
حياتهم وعر�سها للخطر، 
كيف  الم��ام  علمهم  فلقد 
انف�سهم وعن  يعربون عن 
او  م�سانعة  ب��ال  اآرائ��ه��م 

خوف او تردد.
ئ، احلاكم الرعية على قول احلق،  يف دولة المام يجرِّ
ليمار�س الراي العام دوره يف النقد والرقابة واملتابعة 
التي  ال�سائعة  املقولة  على  يق�سي  ان  بعد  واملحا�سبة 
لنا والدخول بني  اوانها، وهي )ما  البلدان قبل  تدمر 
ال�سالطني( وكاأن ال�سلطان حق خا�س للحاكم وزبانيته 

وحا�سيته الفا�سدة.
   ويف دولة المام ل يقطع ل�سان لكلمة حق، ول يطّمع 
الراي  ميار�س  وفيها  والنقد،  احلق  قول  عن  ل�سكاته 
العام كامل دوره يف الرقابة على امل�سوؤول واملحا�سبة، 
واذا احتاج المر فيزيح احلاكم عن عر�سه، فامل�سوؤول 
اجري عند النا�س ولي�س مالك لهم وحلقوقهم وخلريات 

بالدهم وم�ساعرهم واحا�سي�سهم.
   تقول �سودة بنت عمارة بن ال�سرت الهمدانية:

عليه  ابي طالب  بن  علي  املوؤمنني  امري  على  قدمت    
ال�سالم يف رجل وله �سدقتنا، فكان بيني وبينه ما بني 
الغث وال�سمني، فاتيت عليا عليه ال�سالم ل�سكو اليه ما 
�سنع بنا، فوجدته قائما ي�سلي، فلما نظر ايل انفتل 
 الك حاجة؟ من �سالته، ثم قال يل برافة وتلطف
ال�ساهد  انت  اللهم    قال  ثم  فبكى  اخل��رب،  فاخربته 
برك  ول  خلقك،  بظلم  اآمرهم  ل  اين  وعليهم،  علي 
طرف  كهيئة  جلد  قطعة  جيبه  من  اخ��رج  حقكثم 

اجلراب، فكتب فيها:

بينة  جاءتكم  ق��د  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم     
النا�س  تبخ�سوا  ول  وامليزان  الكيل  فاأوفوا  ربكم  من 
  ول تعثوا يف الر�س مف�س������دين  ا�سي������اءهم
اأنا عليكم  اإن كنتم موؤمنني وما  بقية اهلل خر لكم 
بحفيظ اذا قراأت كتابي فاحتفظ مبا يف يديك عن 

عملنا حتى يقدم عليك من يقب�سه منك وال�سالم.
   فاأخذته منه، واهلل ما ختمه بطني ول خزمه بخزام 

فقراأته.
   للرعية، اذن، احلق يف ان تراقب امل�سوؤول وت�سقطه 

عند ال�سرورة، ولي�س للحاكم احلق يف ان يدافع عنه.
النظري  منقطع  والو�سوح  العالية  ال�سفافية  وبهذه     
متيزت دولة المام، فاحلاكم فيها ي�سغي جيدا للرعية 
ول يخفي �سرا على الراي العام، ول يكذب ول يغ�س، 
وهو ل يدافع عن ولته اذا اخطاأوا، كونهم من معتمديه 
او نوابه او من حزبه او جماعته، فهو اول من يطردهم 
ظلمهم  او  ف�سلهم  من  تيقن  اذا  امل�سوؤولية  موقع  عن 
للرعية، لنه اول م�سوؤول عنهم، بل انه )عليه ال�سالم( 
كان يو�سي ولته على الم�سار مب�سارحة النا�س كلما 
اداري مثال،  او  ف�ساد مايل  يليق،  ل  امرا  فيهم  ظنوا 
يقول )عليه ال�سالم( ملالك ال�سرت يف عهده اليه عندما 

وله م�سر:
بعذرك،  لهم  فا�سحر  حيفا  بك  الرعية  وان ظنت     
واعدل عنهم ظنونهم با�سحارك، فان يف ذلك ريا�سة 
منك لنف�سك، ورفقا برعيتك، واعذارا تبلغ به حاجتك 

من تقوميهم على احلق.
الراي  ير�سمها  قد  التي  النمطية  ال�سورة  فتغيري     
العام عن احلاكم ل تتغري بالق�سوة والره��اب والقتل 
والعتقال واملطاردة حد الغتيال، او بالكذب والت�سليل، 
الراي  انظار  وحتويل  الزم��ات  �سناعة  خ��الل  من  او 
بتقدمي  وامنا  التافهة،  او  الثانوية  المور  �سوب  العام 
الدلة والرباهني ال�سحيحة التي ت�سرح موقف احلاكم 
ازاء ما اتهم به، فان كانت التهمة �سحيحة فان عليه 
ان يقدم العذر للنا�س واذا اقت�ست ال�سرورة فليقدم 
ا�ستقالته ويرتك ال�سلطة، اما اذا كانت التهمة كاذبة 
املعار�سة هدفها  ن�سج خيال  وغري �سحيحة وهي من 
والدامغة  املقنعة  الدل��ة  فليبني  والت�سهري،  الت�سقيط 

بهذا ال�سدد ليربئ �ساحته امام الراي العام.
   ان هذه الطريقة من التعامل ال�سفاف بني احلاكم 
الدعايات  ظ��اه��رة  على  تق�سي  ال��ت��ي  ه��ي  وال��رع��ي��ة 
وال�سائعات التي تكرث يف بلداننا، العراق منوذجا، ول 
اثر لها يف الغرب، لن احلاكم عندنا يربر التهمة بتهمة 
اما عندهم  والتهديد،  بالت�سليل  الكذب مثال  اخرى، 
فاحلاكم ل يربر تهمة ال اذا كان حمقا يف الرد عليه، 

• نزار حيدر

ئ، احلاكم الرعية على قول احلق،  يف دولة المام يجرِّ

 الراأي العام 
يف دولة الإمام  

والتعبر،  ال���راي  حل��ري��ة  اإن 
)عليه  علي  الم���ام  دول���ة  يف 
جدا،  وا�سعا  حيزا  ال�سام(، 
�سجني  ف��ي��ه��ا  ل��ي�����س  ول���ذل���ك، 
فيها  ول��ي�����س  واح����د،  �سيا�سي 
قلم  �ساحب  او  مقموع،  �سوت 
مطارد من قبل جاوزة احلاكم، 
لن للمعار�سة، يف دولة المام، 
وتعرب  راأي���ا  تبدي  ان  يف  ح��ق 
عن نف�سها او تتجمع وتتظاهر 
تتقاطع  حتى  او  تعر�س  او 
الذي  احلاكم،  راأي  مع  اآراوؤه��ا 
احلكم  �سدة  يت�سلم  ان  يجب 
او  قهرا  ولي�س  النا�س  ب��اإرادة 

غ�سبا.
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◄  يكتبها: عبد الّرحمن الاّلمي

من معتقدات الوهابية اأن زيارة وتعظيم قبور الأنبياء واأئمة اأهل البيت )عليهم ال�سالم( 
عبادة لأ�سحاب هذه القبور، و�سرك باهلل ي�ستحق معظمها القتل واإهدار الدم، وهم بذلك 
يخالفون عقائد كّل امل�سلمني، ونحن ن�ساأل اإذا كان تهدمي القّبة الكبرية التي كانت ت�سّم 
مراقد الأئمة اخلم�سة الأطهار )عليهم ال�سالم( وقّبة �سيدنا اإبراهيم ابن الر�سول الأكرم 
)�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم( وقّبة اأزواجه وقّبة عماته وقّبة مر�سعته وغريها جائٌز يف 
عقيدتهم، فما ذنب م�ساجد اهلل التي هّدموها كم�سجد الكوثر، وم�سجد اجلّن، وم�سجد 

اأبي القبي�س، وم�سجد جبل النور، وم�سجد الكب�س.. اإىل ما �ساء اهلل؟!
فهم باأعمالهم هذه وغريها وما ن�سمعه يف هذه الأيام من ال�سماح للطائرات الإ�سرائيلية 
اأن حتّلق يف اأجوائها ل�سرب امل�سلمني كما فعلت �سابقًا حينما ا�ستقطبت اجليو�س الغربية 
على اأرا�سيها ل�سرب العراق، وهي اليوم تر�سل مدّرعاتها اىل الأردن لت�سرب ال�سوريني 
كما فعلت بالأم�س واأر�سلت مدّرعاتها ل�سرب ال�سعب البحريني الأعزل، اىل غري ذلك 
مّما ل يح�سر يف مثل هذه العجالة كّل ذلك يك�سف بل يوؤّكد اأّن هذه الع�سابة الوهابية 
مكّلفة مبحو اآثار اأهل البيت )عليهم ال�سالم( واإبادة اأتباعهم وحمّبيهم، بدافع حقدهم 
على هذا الدين احلنيف، وخوفهم من اأتباعه الذين يقطنون على فوهات اآبار النفط يف 

بالد احلجاز.
وهذا يوم الثامن من �سوال املعّظم يوم هدم الأ�سرحة املقّد�سة يف البقيع قد اأقبل من جديد 
وهو ُينذرنا بخطر عظيم اآخر على نف�س امل�سار، فها هم اأذناب اأولئك الذين طالت اأيديهم 
هدم اأ�سرحة البقيع، وبالأم�س القريب هدموا قّبة الع�سكرّيني، واليوم اأن�ساأوا كتائب با�سم 
)يزيد بن معاوية( و)�سمر بن ذي اجلو�سن( ينوون هدم ال�سريح امل�سّرف لل�سيدة زينب 
بنت علّي )عليهما ال�سالم( يف �سوريا، وكذلك مقامها يف م�سر، ول نعرف ماذا تخبئ لنا 
الأيام التالية، وما زال معاوية ينفخ يف نفو�سهم نداء احلقد وال�سغينة حينما اأتى على ذكر 
ملك اأبي بكر وعمر وعثمان، يف حم�سر املغرية، واأنهم هلكوا فهلك ذكرهم: "واإّن اأخا 
ها�سم ُي�سرخ به يف كّل يوم خم�س مرات: اأ�سهد اأّن حممدًا ر�سول اهلل، فاأّي عمل يبقى مع 

هذا ل اأّم لك؟! ل واهلل، اإّل دفنًا دفنًا" )1( 
ولبّد اأن تكون هذه ال�سنة تختلف كّليًا عن املا�سيات يف اإعالء اأ�سواتنا يف ندوات وموؤمترات 
عاملية نبنّي فيها مظلومية هذه البقعة امل�سّرفة، واملطالبة مبا ُنهب منها من اآثار وحتف 
نفي�سة، وحّث اجلماهري املوؤمنة على التظاهر والعت�سام يف كل دول العامل لل�سغط على 
اآل �سعود يف كّل الو�سائل الإعالمية، واإعادة طبع الكتب  الراأي العام، ون�سر خمّططات 
ن حتالفت لتهيمن على مقّدرات  القدمية واحلديثة التي تبنّي اأ�سول هذه العائلة ومع ممَ
امل�سلمني، ككتاب اأمراء البلد احلرام، وهذه هي الوهابية، وتاريخ اآل �سعود، واأثرياء النفط 
من اآل �سعود، وغريها كثرية، وال�سعي اىل تدويل الق�سّية يف الأمم املتحدة، وال�سغط على 

منظمة املوؤمتر الإ�سالمي ليكون لها موقف وا�سح من هذه الق�سية.
 

)1( املوفقيات �س 577، و�سرح النهج للمعتزيل ج 5 �س 129 و130، ومروج الذهب ج 3 
�س 454، وك�سف الغّمة لالأربّلي ج 2 �س 44، وك�سف اليقني يف ف�سائل اأمرياملوؤمنني �س 

474، وقامو�س الرجال ج 9 �س20، وبهج ال�سباغة ج 3 �س 193.

الثامن من �سوال.. يوٌم ل كالأيام

 وال فا�ستقالته ت�سبق اعتذاره للراي العام.
كما انه كتب اىل ال�سرت يف عهده املعروف يقول:

   واجعل لذوي احلاجات منك ق�سما تفرغ لهم فيه �سخ�سك، وجتل�س 
لهم جمل�سا عاما فتتوا�سع فيه هلل الذي خلقك، وُتقعد عنهم جندك 
واعوانك من احرا�سك و�سرطك، حتى يكلمك متكلمهم غري متتعتع، 
فاين �سمعت ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه واآله و�سلم، يقول يف غري موطن 
 لن تقد�س امة ل يوؤخذ لل�سعيف فيها حقه من القوي غر متتعتع
ثم احتمل اخلرق منهم والعي ونح عنهم ال�سيق والنف يب�سط اهلل 
عليك بذلك اكناف رحمته، ويوجب لك ثواب طاعته، واأعط ما اعطيت 

هنيئا، وامنع يف اجمال واعذار.
ان قرب احلاكم من النا�س يرو�س نف�سه على ال�ستقامة، فعندما ي�سعر 
احلاكم بان عيون املجتمع تراقبه يف كل �سغرية وكبرية، وان الراي 
العام قريب له وهو له باملر�ساد، فانه �سريو�س نف�سه على ال�ستقامة 
ال�سالم  الف�ساد، وعندما يو�سي الم��ام عليه  ان��واع  والبتعاد عن كل 
عماله ب�سرف املال العام على ذوي احلاجة والفاقة، ويف املجل�س العام 
وامام مراأى وم�سمع العامة، فامنا يريد ان مينعهم، بطريقة اخرى، من 
التالعب باملال العام �سواء من خالل ال�ستحواذ عليه مثال او توزيعه 
على بطانته او م�ست�ساريه ومريديه او حمازبيه، لن احلاكم الذي ل 
بالتقوى  يف�سد ويطغى ويتجرب مهما متظهر  املجتمع  ي�ست�سعر رقابة 

والميان، فما بالك اذا مل يكن من التيار الديني؟.
العام على �سري امور  ال��راأي  اإط��الع  ال�سفافية عن�سر مهم يف     ان 
الدولة، وكلما اطلع النا�س على امور  احلكم، كلما ت�سلحوا مبا يلزم 
من اجل رد ال�سبهات والدعايات وال�سائعات التي يطريها اعداء الدولة 
انهم  النا�س  طبيعة  من  فان  كذلك،  واحلاكم  والنظام  ال�سلطة  �سد 
يعادون ما يجهلونه، كما ان من طبيعتهم انهم يقفون �سافا كالبنيان 
املر�سو�س خلف ما ميلكون ب�سانه املعلومة ال�سحيحة والكافية، واىل 
هذا املعنى ا�سار امري املوؤمنني عليه ال�سالم بقوله النا�س اعداء ما 
جهلوا فاذا اراد احلاكم ان ل ي�ستعديه الراي العام، واذا اراد ان 
يفهمه ويتفهم الو�سع العام و�سري المور يف الدولة، واذا اراد ان ي�سع 
الراي العام المور بن�سابها فال ت�سخيم لمر ول حتقري لخر، واذا 
اراد ان ل يختلط احلق الباطل عند الراي العام، فان عليه ان يعلمهم 
ب�سري امور الدولة لينا�سروه، اما اذا اخفى عليه م�ساكله واخفاقاته 
وخالفاته مع الكتل الخرى، ثم يفاجئهم مبوؤامرة مزعومة او خطة 
انقالبية غري متوقعة، فان ذلك مما يدفع بالراي العام اىل الت�سكك 
يف نواياه وعدم ت�سديقه ولو قدم الف دليل ودليل، فان الدلة والوثائق 
تنفع كرباهني للتدليل على معلومة عندما يك�سفها احلاكم للراي العام 
يف الوقت املنا�سب ولي�س يف الوقت الذي يحدده هو، لتوظيفها كادوات 

يف ت�سفية ح�سابات او لت�سقيط اخل�سم وت�سويه �سورته او ما ا�سبه.
   ولطاملا نادى المام عليه ال�سالم بقوله، يف ا�سارة اىل ال�سفافية يف 
التعامل مع ال�سان العام، خا�سة من قبل احلاكم ل يقيم امر اهلل 

.سبحانه ال من ل ي�سانع، ول ي�سارع، ول يتبع املطامع�
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و�سمن �سل�سلة الزيارات امليدانية التي تقوم بها جملة )الرو�سة احل�سينية( 
اىل املراقد واملزارات ال�سريفة فقد قامت بزيارة ميدانية لهذا املزار ال�سريف 
امل�سوؤول  مع  اللقاء  هذا  لنا  ،فكان  واخلدمي  العمراين  واقعه  على  لالطالع 
املايل ملزار نبي اهلل ايوب )عليه ال�سالم( طالب حمزة عبد احل�سني ليزودنا 
بنبذة تاريخية خمت�سرة عن املزار ال�سريف "لقد نقل لنا بع�س اجدادنا ان 
املزار ال�سريف كان عبارة عن مزار ب�سيط يف ال�سكل و البناء فقد كان عبارة 
قبل  من  خا�سة  وبجهود  احلديدية  والأع��م��دة  الق�سب  من  مبني  كوخ  عن 
ال�ساكنني يف املنطقة وعرب الع�سور بداأ املزار ال�سريف لنبي اهلل ايوب)عليه 
ال�سالم( يتطور من عمارة اىل عمارة اخرى خالل عدة �سنوات ،ويف عام 
ال�سريف  القائمني على خدمة املزار  1956 تقرر اعادة بناء املزار من قبل 
ال�سريف مكتوب  القرب  العثور على �سخرة قرب  التهدمي مت  واأثناء عمليات 
عليها عبارات وجمل باللغة العربية فتكفل بع�س ال�سخا�س بنقل ال�سخرة 
اىل احلوزة العلمية يف النجف ال�سرف وقد ح�سلنا على وثيقة خا�سة من 
احلوزة العلمية هناك توؤكد ان ال�سخرة مكتوب عليها ان هذا املكان هو قرب 
النبي ايوب)عليه ال�سالم ( وقد مت اإن�ساء اول عمارة للمزار يف عام 1957 يف 
زمن املرجع ابو احل�سن ال�سفهاين وكانت عبارة عن غرفة �سغرية من اأربعة 

جدران و�سقف تعلوها قبة �سغرية احلجم ".
"ان  احل�سني  عبد  قال  ال�سريف  امل��زار  عليها  امل�سيد  الر���س  عائدية  وعن 
عن  عبارة  هي  ال�سالم(  ايوب)عليه  اهلل  نبي  م��زار  عليها  امل�سيد  الر���س 
فان  ال�سريف  للمزار  امل��ج��اورة  املناطق  ام��ا  امل���زار،  �ساحب  با�سم  وق��ف 
بع�سها مبوقوف با�سم النبي والبع�س الخر هي ار�س م�سرتكة بني �ساحب 
قائمون  والذين هم  ال�سريف  املزار  ال�ساكنني يف جوار  النا�س  املزار وعامة 
مدون  كّله  وهذا  الكرام  زائريه  وخدمة  وخدمته  ال�سريف  املزار  اإدارة  على 
وبع�س  امل��زار  اىل  الر���س  عائدية  توؤكد  التي  لدينا  املوجودة  ال�سندات  يف 
"كان املزار �سابقًا  " م�سيفًا  ال�سخا�س ال�ساكنني هناك منذ �سنوات خلت 
يدار من قبل الهايل ال�ساكنني يف املنطقة القريبة من املزار ال�سريف لنبي 
التي كان  الفرتة  نهاية عام 2007 وخالل  ال�سالم( اىل حدود  ايوب )عليه 
املزار فيها يدار من قبل الهايل كانت املبالغ املتح�سلة من ال�سباك املقد�س 

ت�سرف يف اإعمار املزار ال�سريف ".
وتابع "يف عام 2008 ا�ستلم ديوان الوقف ال�سيعي املزار ال�سريف من الهايل 
والأ�سخا�س القائمني على خدمة املزار فتم اك�ساء وتغليف اواوين وجدران 
للمزار  طارمة  وبناء  القبة  وتغليف  الكربالئي  بالكا�سي  ال�سريف  امل��زار 

 هو اأيو بن اأمو�س بن راز -رزم- بن العي�س بن نبي اهلل اإ�سحاق)عليه ال�سام( بن نبي اهلل اإبراهيم 
اخلليل)عليه ال�سام( ،ويعرف مرقد اليوم مبرقد النبي اأيو)عليه ال�سام( ويبعد اأربعة فرا�سخ عن 
بابل يف اجلانب الغربي من الفرات من �سرقي احلّلة يف ناحية الكفل ،وعلى ميني الداخل اإ القرب بئر 

يق�سد الزوار لاغت�سال من مائه فتتعافى باإذن اهلل تعا وبربكة الن�سب اإ اأيو)عليه ال�سام(.

النبي  مزار 

• تقرير:حممد الي�ساري

أيوب
مو�شع تّف به مالئكة الرحمن
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ال�سريف وا�ستبدال الباب الرئي�سية بباب جديدة بتمويل من الأمانة العامة 
للمزارات ال�سيعية ال�سريفة التابعة لديوان الوقف ال�سيعي ".

من  العمار  يف  والبطء  التق�سري  من  نوعا  هناك  ان  "نالحظ  وا�ستطرد 
قبل المانة العامة للمزارات ال�سيعية ال�سريفة وهذا البطء يعود اىل كرثة 
املزارات  بابل وكل هذه  املزارات املوجودة يف مناطق متعددة من حمافظة 
بالواقع  للنهو�س  العامة  المانة  قبل  كبرية من  ورعاية  اهتمام  اىل  بحاجة 
ميزانية  تخ�سي�س  ال�سريفة من خالل  املزارات  لكل  والتطويري  العمراين 

كافية للنهو�س بواقعها العمراين واخلدمي ".
 " احل�سني  عبد  او�سح  ال�سريف  امل��زار  يف  احلالية  العمار  عمليات  وع��ن 
قبل  من  ورعاية  بتمويل  اعمار  اعادة  عملية  ال�سريف  املزار  يف  الن  جتري 
المانة العامة للمزارات ال�سيعية ال�سريفة وتتمثل عمليات التو�سعة يف ان�ساء 
وا�ستحداث اواوين خلفية كانت غري موجودة �سابقًا وبناء مئذنتني واك�ساء 
مبرمر  القدمي  املرمر  وا�ستبدال  الداخل  من  )الكر�ستال(  باملرايا  القبة 
جديد " مو�سحًا "هناك خطة تو�سعية للمزار ال�سريف يف امل�ستقبل مبقدار 

12 مرت طوليًا و 16 مرت يف كل من جانبي املزار ال�سريف ". 
المانة  قبل  من  ومنا�سدات  مطالبات  عدة  هناك  "ان  احل�سني  عبد  واأّك��د 

اخلا�سة للمزار ال�سريف تقدمت بها اىل المانة العامة للمزارات ال�سيعية 
ال�سريفة ومن �سمنها هو �سرورة تغيري ال�سباك املقد�س ب�سباك اخر جديد 

من الذهب او الف�سة ومت ذلك من خالل عدة كتب ر�سمية ".
وحول اعداد الزائرين وتعدد جن�سياتهم او�سح "يفد يومًا على املزار ال�سريف 
من  زائرين  وكذلك  العراقية  املحافظات  خمتلف  من  الزائرين  من  الكثري 
ودول  اليرانية  ال�سالمية  اجلمهورية  من  زوار  مثل  الجنبية  الدول  بع�س 

باك�ستان والهند واأفغان�ستان  ".
احلاجة  يلبي  ل  امل��زار  يف  املنت�سبني  اع��داد  ان  اىل  بالإ�سارة  حديثه  وختم 
املزار  املنت�سبني يف  "ان عدد  قائاًل  ال�سريف  املزار  لإدارة وخدمة  احلقيقة 
25 منت�سبًا بالإ�سافة اىل 7 ن�ساء يعملن ب�سفة مفت�سات وكل املنت�سبني يف 
املزار ال�سريف يعملون بنظام العقود ،وان هذا العدد من املنت�سبني غري كاف   
زائريه  وخدمة  ال�سريف  املزار  ورعاية  احتياجات  لتلبية  قليل  عدد  ويعترب 
ال�سالم(  )عليه  اي��وب  اهلل  لنبي  ال�سريف  امل��زار  لزيارة  الوافدين  الكرام 

والتربك به ".

31 �سوال املكرم  1433ه��



���راِن ُك�����لَّ ِك���ي���ايِن َع���ي���َن���اَك َت���ع���َت�������سِ
َدم���َع���ٍة َت��خ��َت�����س��راِن��ِن��ي يف  ع���ي���َن���اَك 
ُزق���ا يف  اأه���ِل���ي   داِر  يف  ُغ���رَف���ت���ي..  يف 

ُم����وق����اُه����م����ا.. َج����ف����ن����اُه����َم����ا.. َم���ا 
اأن�����ا م��ْن��ه��م��ا ُج������رٌح َوَن��������زُف ِدم����اِئ����ِه 
َم������اذا اأُق��������وُل َواأل��������ُف َع������اٍم َب��ي��َن��َن��ا 
َق�سيدٌة  َه�����واَك  َل����ُدى  َوْه�����َو  ��يَّ  َم��ا���سِ
���يَّ يف َع��ي��َن��ي��َك مَي�����اأُ َخ��اط��ري  َم���ا����سِ
بَتها  خ�سَّ ال���ت���ي  ال���ط���فِّ  َل���ي���َل���ِة  ِم����ن 

����يٍء ث����اِن لِن َدِم��������ي ِل���������سَ َوحُت��������������وِّ
ِل�َساين ُح�َسنُي  ي��ا  ا�سِمَك  على  َع��َق��َدْت 
اأذاِن ُك�����لِّ  َوق�����ِت  يف  َ���لَّ���ِت���ي..  ��������ِق 
ِع��َن��اين م��لَّ��ك��ُت��ُه��نَّ  َل���وَع���ٍة..  م��ن  فيِهما 
 َوُه�����م�����ا ع���ل���ى اآلِم������������ِه َت����ِق����َف����اِن
��َي��ْت ِب��َج��م��ِر ال��َق��ه��ِر َوالأح�������زاِن ُح�����سِ
 َم���ع���َن���ى اأ�����س����اه����ا ط�����امَلَ�����ا اأب����ك����ايِن
ُب�����رَك�����اِن  اإ اأرك���������اين  َوُي����ح����ي����ُل 
��ري��اين ���سِ  اإ َدم�����ي  ����وِل  و�����سُ ���ى  ح���تَّ
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َع���ي���َن���اَك َت���ن���َت���ِظ���راِن َف���ج���َر اأم�����اِن    
ع����ي����َن����اَك ي�����ا َع��������نَي ال����ن����ب����يِّ ع��ل��ى 
َي���ا راأ����س���َك امل��ح��ُم��وَل َف�����وَق ِرم��اِح��ِه��ْم 
�سحا غاِرَكعن  �سِ عن  َبيِتَك..؟  اأه��ِل  َعن 

م�����وِع َح��زي��ن��ًة  َي����ا َن����ظ����رًة َب�����نَي ال�����دُّ
اأواَره��������ا  اأنَّ  َوَع����ِل����م����َت  ���ج���َت���ه���ا  اأجَّ
يوِف  َوال�سُّ الأخ�����َرِة  املَ����وِت  حَل��ظ��ِة  يف 
َراأي���َت���ُه���م  ح����نَي  َت����ُق����وُل  اأردَت  َم������اذا 
م���َن  َي�����ُف�����وُر  اإْذ  ِم  ال���������دَّ َوَح������������رارُة 
�����رُّ  ���ي���ِف ال��ك��ل��ي��ِل َتُ َوُب������������روَدُة ال�������سَّ
َواأن���������َت  َك���������اَن  َع����ي����َن����ي����َك  يف  اهلُل 
ان����ي����اِت ُع���ي���وُن���ُه���ْم  َي����ا ك����رَب����اَء ال����رَّ
الأن����ِب����َي����اُء َج��م��ي��ُع��ُه��ْم ُذِب����ُح����وا ُه��َن��ا
ُ ال���َك���ِل���َم���اُت َك���ي���َف اأق���وُل���ه���ا َت���ت���ح���رَّ

���ادق���ا ً ���ُع���ورًا ����سَ ��ْت ����سُ َوك���اأنَّ���ه���ا َل��ي�����سَ
َم�ساِعري  َوَف��ي�����ُس  َدِم���ي  َف��ي�����ُس  ه���ذاِن 
َق���ل���ِب���ي ال�����ذي ف��ي��ه��ا َون���ب�������سُ اأن���ي���ِن���ِه 
ق�سيدتي  - َت����َروَن  َل��و   - ِة  املن�سَّ َف���وَق 

���ُك���وُت ُع��ي��وِن��ِه       َت��ب��ك��ي َوُي���ح���ِرُق���ه���ا ����سُ
اأزي����ُزه����ا  َواأزَّ  َع�����اَن�����ْت  َك�����م  اهلل.. 
���اِن ع���ن���َد ال����َف����اِق����داِت ُع��ُي��وُن��ه��م  ����س���يَّ
املَ���������دى  ��������دِر  ���������سَ يف  ع������ي������َن������اَي 
َي��ل��ح��ُق��وا  َل  َم����ن  َل���ع���لَّ  ����َب����اِن  َت����رقَّ
��ع��َي َن���ح���َو َم��داُه��م��ا  َوُت���وا����س���اِن ال�����سَّ
َحقيَقتي َوَن��ب�����َس  ���س��وت��ي  ُم��ر���س��ًا  َي���ا 

حوا�ِسٌر  َوْه����َي  الأل���َف���اُظ  َت�����س��ُج��ُد  َل���َك 
���ٍة َف��َل��وي��ُت��ه��ا  َح�����اول�����ُت ُك������لَّ َع�������س���يَّ
ُت���خ���َت���زلِن  َع���ي���َن���ي���َك  يف  َع����ي����َن����اَي 

َت������غ������َروِرَق������اِن اأ�����س����ًى َوت����اأت����ِل����َق����اِن
���ِق���داِن ������ِة الأح�������اِم َت���تَّ َي�����دي يف جُلَّ
ال��َع��ي��ن��اِن؟ َت���ب���ح���ُث  ����يٍء  �����سَ اأيِّ  ع���ن 
َت��رَي��اِن.؟! كاَنَتا  ه��ْل  ال..؟  ع��ِن  اأم  ب��َك.؟ 
َف�����َق�����اأْت ُع����ُي����وَن ال���ُك���ف���ِر ِب����الإمي����اِن
����ا ف���ي���َك َخ������َر َب����َي����اِن ���ي���ك���وُن َع����مَّ ����سَ
َت���خ���طُّ م���ا اأِم���������َرْت ع��ل��ى ال���ُق���رب���اِن
َوُف����������اُن َي����دَف����ُع����ُه ُج�����ُح�����وُد ُف�����اِن
اجل����روِح ِب��ك��لِّ َق�����س��َوِة ذل���َك ال���َف���َوراِن
��اِن ��ِج ال��ع��ط�����سَ َف�����وَق َم���ري���ِئ���َك املُ��ت�����س��نِّ
َتَتِمَعاِن؟! اأي���َن  َف��ان��ُظ��ْر  عيَنيِه..  يف 
ِم َك���ي���َف مَي���َت���ِزَج���اِن م���ِل َوال���������دَّ ِل���ل���رَّ
ه������ذي ِدم��������اوؤُه��������ُم ع���ل���ى املَ�����ي�����داِن
َك���ال���َه���َذي���اِن الأذه����������اِن  يف  َف����َت����ُم����رُّ 
اأغ����اين َوَوق���������َع  اأَلٍ  ِذي  َوُدُم�����������وَع 
��اِن! َي��ن��َب��ِج�����سَ الأوراِق  ���خ���َرِة  ����سَ ِم���ن 
َق����اِن ِب����ُح����روِف ه����ذا ال���َغ���ي���ِظ حَت����َرِ
���اِن ��ي��َع��َة الإن�������سَ ��ع��ث��اَء َت��ب��ك��ي ���سَ ���سَ
��وُت َخ��ي��ُط ُدخ���اِن ع��ْن��ه��ا.. َوه����ذا ال�����سَّ
َواأن�������ا َك���م���ا ِه�����َي يف احل����َي����اِة اأع����اين
���ي���ط���اِن َوال�������سَّ اهلل  َك���������اُم  ُن����������ورًا 
وت���ل���َت���ِف���َت���اِن ����ٍب  َغ���������سَ يف  َت����ِث����َب����اِن 
���وف���اِن َت���ن���ُج���و ُع���ي���وُن���ُه���ُم م�����َن ال���طُّ
َوَم�����داُه�����م�����ا َع����ي����َن����اَك َي�����ا ُم���َت���َف���ان
َي����ا م���اِل���ئ���ًا ِب�����س��ن��ا ال����ُه����دى وج������َداين
َرواين ���م���اِء  ال�������سَّ َن����ح����َو  َوُع���ي���وُن���ه���ا 
َوَك�������س���رُت���ه���ا َل����ك����ْن َه���������واَك ل����واين
����َف����اِن َوَي���������داَي َب�����نَي َي����َدي����َك َت����رَتِ
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قال اأبو عبداهلل عليه ال�سام الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل

الأمر باملعروف 

 اجلوا
ب�سمه تعا

بجوز ذلك يف حّد نف�سه، ولكن ل يجوز اإهار اأمام 
الأجانب اإذا كان من الزينة، واإذا كان الطاء فوق اجللد 

وكان حاجبًا مينع من و�سول املاء للب�سرة يف الو�سوء فيجب 
اإزالته عند الو�سوء، واإن كان يتعّذر ذلك ففي جواز الطاء 

به اإ�سكال، واهلل املوفق.

ومن الأمر باملعروف
ال�سخاء والكرم واِليثار

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

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

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

 .اأب�سطهم كّفًا
 اِلنفاق على الأهل والعيال

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

 .الدينار اّلذي اأنفقته على اأهلك

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

 

قال اأبو عبداهلل عليه ال�سام الأمر باملعروف قال اأبو عبداهلل عليه ال�سام الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل

قال اأبو عبداهلل عليه ال�سام الأمر باملعروف قال اأبو عبداهلل عليه ال�سام الأمر باملعروف 

الأمر باملعروف الأمر باملعروف 

 اجلوا
ب�سمه تعا

بجوز ذلك يف حّد نف�سه، ولكن ل يجوز اإهار اأمام 
الأجانب اإذا كان من الزينة، واإذا كان الطاء فوق اجللد 

وكان حاجبًا مينع من و�سول املاء للب�سرة يف الو�سوء فيجب وكان حاجبًا مينع من و�سول املاء للب�سرة يف الو�سوء فيجب 
اإزالته عند الو�سوء، واإن كان يتعّذر ذلك ففي جواز الطاء اإزالته عند الو�سوء، واإن كان يتعّذر ذلك ففي جواز الطاء 

به اإ�سكال، واهلل املوفق.

ومن الأمر باملعروف
ال�سخاء والكرم واِليثار

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

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

 اجلوا
ب�سمه تعا

بجوز ذلك يف حّد نف�سه، ولكن ل يجوز اإهار اأمام 
الأجانب اإذا كان من الزينة، واإذا كان الطاء فوق اجللد 

وكان حاجبًا مينع من و�سول املاء للب�سرة يف الو�سوء فيجب 
اإزالته عند الو�سوء، واإن كان يتعّذر ذلك ففي جواز الطاء 

به اإ�سكال، واهلل املوفق.

على اأنف�سهم ولو كان بهم خ�سا�سة(. 
ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  وعن 
 اخللق وح�سن  ال�ّسخاء  على  ِاّل  اأولياءه  اهلل  جعل 
وقال �سلى اهلل عليه واآله: ِان من موجبات املغفرة 
وعنه   الكالم وح�سن  ال�سالم  وِاف�ساء  الطعام  بذل 
ذنب  عن  جتافوا  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى 

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

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

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

 اِلنفاق على الأهل والعيال
فعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: الكادُّ 

 اِلنفاق على الأهل والعيال
فعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: الكادُّ 

 اِلنفاق على الأهل والعيال

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

 .الدينار اّلذي اأنفقته على اأهلك

يف اأحكام العباداتيف اأحكام العباداتيف اأحكام العبادات

الوجيز

الو�سوء
 م�ساألة  19 : ل ي�سح امل�سح مع وجود حائل بني الع�سو املا�سح 
والع�سو املم�سوح حتى ولو كان احلائل رقيقًا ل مينع من و�سول 
  ذو اجلبرية  الرطوبة اإىل الع�سو املم�سوح ، وي�ستثنى من ذلك

فاأنه يجزيه امل�سح على جبريته . 
�� امل�سح على ظاهر القدم اليمنى ، والواجب فيه طوًل  اخلام�س 
م�سح ما بني اأطراف الأ�سابع اإىل الكعب �� وهو املف�سل بني ال�ساق 
والقدم �� وعر�سًا مبا ي�سدق معه  امل�سح ولو كان مبقدار اإ�سبع 

واحدة . 
م�ساألة 20: يجب اأن يكون امل�سح بالبلة الباقية يف اليد على نهج ما 
تقدم يف امل�سح على الراأ�س ، والأوىل اأن يكون امل�سح باليد اليمنى 

واإن كان يجوز امل�سح باليد الي�سرى اأي�سًا . 
املا�سح  الع�سو  بني  احلائل  وج��ود  مع  امل�سح  ي�سح  م�ساألة21:ل 
م�سح  يف  مامّر  نحو  على  اجلبرية  ذي  يف  اإل  املم�سوح  والع�سو 

الراأ�س. 
�� امل�سح على ظاهر القدم الي�سرى على نهج ما مّر يف  ال�ساد�س 
امل�سح على ظاهر القدم اليمنى ، و الأوىل فيه امل�سح باليد الي�سرى 

واإن كان يجوز امل�سح باليد اليمنى اأي�سًا . 
 م�ساألة  22 : ي�سرتط يف الو�سوء اأمور : 

1- النية ، بان يكون الداعي اإليه اخل�سوع هلل تعاىل . 
2- طهارة ماء الو�سوء، فال ي�سح الو�سوء باملاء املتنج�س . 
3- اإباحة ماء الو�سوء، فال ي�سح الو�سوء باملاء املغ�سوب . 

4- اإطالق ماء الو�سوء، فال ي�سح الو�سوء باملاء امل�ساف كماء 
الورد . 

5- طهارة اأع�ساء الو�سوء ، مبعنى اأن يكون كل ع�سو طاهرًا حني 
غ�سله اأو م�سحه . 

واإل وجب  امل��اء  ا�ستعمال  من  �سرعًا  مانع  يكون هناك  ل  اإن   -6
التيمم كما �سياأتي. 

7- الرتتيب، بغ�سل الوجه اأوًل ثم اليد اليمنى، ثم الي�س�رى، ثم 
م�سح الراأ�س، ثم الرجلني، والأحوط لزومًا رعاية الرتتيب يف م�سح 
الرجلني بعدم م�سح الي�سرى قبل اليمنى، ولكن يجوز م�سحهم�ا 

معًا . 
8- التتابع العريف بني اأفعال الو�سوء وان ح�سل فا�سل قليل جدًا 
بني النتهاء من فعل والبدء بالفعل الذي يليه، ويكفي يف احلالت 
الطارئة كنفاد املاء اأو الن�سيان اأن يكون ال�سروع يف غ�سل الع�سو 

الالحق اأو م�سحه قبل اإن جتف الأع�ساء ال�سابقة عليه . 
9- املبا�سرة، بان يتو�ساأ ال�سخ�س بنف�سه ، ويجوز له مع ال�سطرار 
اأن ي�ستعني بغريه فيما ل يتمكن من الأتيان به بنف�سه، ويف هذه 
وان مل ميكن  نف�سه،  املتو�سيء  بيد  امل�سح  يكون  اأن  يلزم  احلالة 
ذلك � لعوق يف يده مثاًل � اأخذ املُعني الرطوبة التي يف يد املتو�سئ 

وم�سح بها. 

وفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظّله الوارف(

 سوؤال�
يخر بع�س املخرجني فلمًا تاريخيًا عن النبي �سلى اهلل عليه واآله اأو الئّمة 

 عليهم ال�سام
اأن يتقّم�س �سخ�سّية النبي الكر )�سلى اهلل عليه واآله( ّثل  � هل يجوز  اأ 
يظهر امام اجلمهور على اأّنه النبي )�سلى اهلل عليه واآله ( وهكذا احلال بالن�سبة 

ا الئّمة عليهم ال�سام؟
 � واذا كانت اِلجابة باجلواز فهل ي�سر ان يكون ذلك املمّثل موؤمنًا؟

 اجلوا
يجوز متثيل �سخ�سّياتهم عليهم ال�سالة وال�سالم ولكن ب�سرط اأن ل ي�سيء ذلك ولو يف الزمان 
امل�ستقبل اىل مقاماتهم ال�سريفة و�سورهم املقّد�سة يف النفو�س ولعل ل�سفات املمثل الذي يوؤدي 

دورهم عليهم ال�سالم وخ�سو�سياته بع�س الدخل يف ذلك .

 سوؤال�

هل يجوز ت�سوير اأو اإخرا م�سهد يظهر فيه النبي مد )�سلى اهلل عليه 
واآله( ، اأو اأحد الأنبياء ال�سابقني ، اأو الأئمة املع�سومني )عليهم ال�سام(، 

اأو الرموز التاريخية املقد�سة على �سا�سة ال�سينما اأو التلفزيون، اأو على 
امل�سرح؟

 اجلوا
اإذا روعي فيه م�ستلزمات التعظيم والتبجيل ، ومل ي�ستمل على ما ي�سيء اىل �سورهم 

املقد�سة يف النفو�س ، فال مانع.

موقع �سماحة املرجع الديني الأعلى 
اآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني 

ال�سي�ستاين (دام له الوارف(
ال�ستفتاءات الدينية

تثيل �سخ�سية املع�سوم
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◄اإعداد: هيئة التحرير

النهي عن الكام 
يف ذات اهلل

اآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّية

 اإذا �شّك ف غ�شل اجلنابة بنى على عدمه، واإذا �شّك فيه بعد الفراغ من ال�شالة واحتمل اللتفا
ال ذلك قبلها فال�شالة حمكومة بال�شحة لكنه يجب عليه ان يغت�شل لل�شلوا الآتية. هذا 
اذا مل ي�شدر منه الد الأ�شغر بعد ال�شالة وال وجب عليه اجلمع بي الو�شوء والغ�شل 
بل وجبت اعادة ال�شالة اي�شاً اذا كان ال�شك ف الوقت. واما اذا كان ال�شك بعد م�شّيه فال 
جتب اعادتها، واذا علم اجمالً بعد ال�شالة ببطالن �شالته لنق�شان ركن مثاًل او بطالن 

غ�شله وجبت عليه اعادة ال�شالة فق

اإذا �شّك ف الإتيان بُغ�شل اجلنابة بنى على عدمه، واإذا �شّك فيه بعد الفراغ من ال�شالة مل 
جتب اإعادتها، اإل اإذا كانت موقتة وحد ال�شك ف الوقت و�شدر منه الد الأ�شغر بعد 
ال�شالة فاإن الأحو لزوماً اإعادتها حينئٍذ، ويجب عليه الغ�شل لكل عمل تتوقف �شحته اأو 
جوازه على الطهارة من الد الأكب من غٌ فرق بي ال�شالة وغٌها حتى مثل م�ّس 

كتابة القراآن

بني اآية اهلل العظمى املرحوم ال�سيد اأبي القا�سم اخلوئي )قّد�س �سّره( 
واآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظّله الوارف(

)اآية اهلل العظمى املرحوم ال�سيد ابو القا�سم اخلوئي )قّد�س �سّر

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

 

35 �سوال املكرم  1433ه��



 ه:
اختياره  ولعل  قاطبة،  مرتجميه  باتفاق  جعفر(  )اأب��و 
الإم��ام حممد بن علي  الكنية جاء اعتزازًا بكنية  لهذه 
الباقر )عليه ال�سالم( اإذ لي�س من باب امل�سادفة اكتناء 
والطو�سي(  وال�سدوق،  )الكليني،   - الثالثة  املحمدين 
اأ�سحاب الكتب الأربعة )الكايف للكليني، ومن ل يح�سره 
الفقيه لل�سدوق، والتهذيب وال�ستب�سار للطو�سي( - بهذه 
الكنية بعد اأن اتفقت اأ�سماوؤهم وهم من اخ�س املوالني 

لالإمام جعفر بن حممد ال�سادق )عليه ال�سالم(. 

 وته:
الكليني ) قده(،  ال�سيخ  العلماء ولدة  يوؤرخ احد من  مل 
ولكن ميكن القول باأنه ولد يف الن�سف الثاين من القرن 
الثالث الهجري، فهو قد اخذ احلديث عن بع�س امل�سايخ 
والع�سكري(  وال��ه��ادي،  )اجل���واد،  الأئمة  اأ�سحاب  من 
)عليه ال�سالم(، ول يبعد اأن تكون ولدته يف اأواخر زمن 
الإمام الع�سكري عليه ال�سالم، ويعلم من تاريخ وفاته انه 
من الطبقتني ال�ساد�سة وال�سابعة وان ما بني وفاته ووفاة 
الإمام الع�سكري)عليه ال�سالم( )ت/260ه� ( هو اقل 
من �سبعني �سنة، وعلى هذا يكون قد اأدرك متام الغيبة 
ال�سغرى، بل بع�س اأيام الإمام الع�سكري عليه ال�سالم. 
ليكون  الكايف  تاأليف  منه  طلب  ان��ه  ذل��ك  يقرب  ومم��ا 
 - غالبا   - الطلب  هذا  مثل  يطلب  ول  لل�سيعة،  مرجعا 

ممن مل يذرف �سّنه على الأربعني اأو اخلم�سني، هذا مع 
اتفاق الكل انه �سّنف الكايف يف ع�سرين �سنة زيادة على 
عدم العلم بتاريخ النتهاء من ت�سنيف الكايف، وان كان 

الظاهر هو قبيل وفاته مبدة ق�سرية. 

 �شرته:
وارت�سف  اأ�سرة فا�سلة،  الكليني ) رحمه اهلل( يف  تربى 
البيت  ال��ولء لأه��ل  اأظ��ف��اره - حب  منها - منذ نعومة 
الأ�سل  يكتنفه طيب  بيت   ال�سالم(، وعا�س يف  )عليهم 
اإ�سحاق  بن  يعقوب  ال�سيخ  فهو  الأب  اأم��ا  و�سفوه.  كما 
والدين  العلم  رج��الت  فا�ساًل من  خ��ريًا  كان  الكليني، 
يف قرية كلني، ول زال قربه )رحمه اهلل( معروفا بهذه 
القرية وغريها، م�سهورًا يزار. واأما الأم، فقد كانت من 
اأ�سرة علمية خرجت الكثري من رجالت الفقه واحلديث 
يف هذه القرية. كجدها لأبيها ال�سيخ اإبراهيم بن اأبان 
الرازي الكليني.وعمها ال�سيخ احمد بن اإبراهيم بن اأبان، 
قال عنه ال�سيخ الطو�سي: )خري فا�سل من اأهل الري( 
وقد وثقه العالمة احللي، وابن داود. واأبيها ال�سيخ حممد 
بن اإبراهيم بن اأبان، قال عنه ال�سيخ الطو�سي: )خري(، 
ووثقه العالمة، وابن داود. واأخيها ال�سيخ املعروف علي 
بن حممد بن اإبراهيم بن اأبان الرازي الكليني، يكنى اأبا 
احل�سن، ثقة عني من عيون هذه الطائفة، له كتاب اأخبار 
الإمام القائم )عليه ال�سالم(، وّثقه جميع من ترجم له 
اأداء فري�سة  من الأع��الم، وقتل يف طريق مكة قا�سدا 

ممن مل يذرف �سّنه على الأربعني اأو اخلم�سني، هذا مع 

)ل( اش�  �ي  دم ل�ش 
  من هو؟

 مد بن يعقو هو ال�سيخ
جميع  باتفاق  اإ�سحاق،  بن 
وال��راج��م،  ال��رج��ال،  كتب 
والتاريخ، وقد �سّذ  ابن الأثر 
كتابه  يف   ) )ت630ه�������� 
ف��ق��ال( مد  )ال��ك��ام��ل( 
الكليني،  جعفر  اأبو  علي  بن 
وه���و م��ن اأئ��م��ة الإم��ام��ي��ة 
اأن  يبعد  ول  وعلمائهم(. 
ب�)مد(-  ت�سميته  تكون 
�سيما وامل�سمي والد، وهو من 
املعروفني،  الأج��اء   ال�سيو
والدين  العلم  رج��الت  ومن 
نبينا  با�سم  تيمنًا  ج��اءت   -
عليه  اهلل  ���س��ل��ى   ال���ك���ر
واآل���ه، ه��ذا وق��د ���س��ادف اأن 
يكون ا�سمه الثاثي مطابقا 
الأنبياء  اأ�سماء  من  لثاثة 

)عليهم ال�ساة وال�سام(. 
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احلج، وهو من رجال العدة التي يروي الكليني بتو�سطها عن �سهل بن زياد 
كثريا يف الكايف، وهو خال الكليني واأ�ستاذه، ومن املحتمل اأن تكون )اأم( ثقة 
الإ�سالم - كما هو املعتاد يف الأ�سر العلمية - قد اأخذت من علم اأخيها وعمها 
واأبيها ق�سطا باعتبار عامل الرتبية املهم يف تكوين �سخ�سية الفرد. فالكليني 
اأذن هكذا كانت اأ�سرته، ومنها تعرف �سالمة ن�ساأته يف هذا البيت الذي توافرت 
فيه الأ�سباب وتظافرت لن تكون للمولود اجلديد تربية خا�سة، ون�ساأة جيدة يف 

اأ�سرة جل اأهلها من العلماء. 

 م�شايخه:
تتلمذ ال�سيخ الكليني ) قد�س  �سره( على يد الكثري من امل�سايخ الثقاة املعروفني 
واحلفاظ امل�سهورين من حملة علوم اأهل البيت )عليهم ال�سالم(. ول جمال 
لذكرهم جميعا ف�سال عن ذكر ما قيل بحقهم من كلمات الثناء. منهم ال�سيخ 
علي بن اإبراهيم القمي، وهو من اأهم م�سايخ ثقة الإ�سالم الكليني، اخرج عنه 

ما يزيد على ربع اأحاديث الكايف. 
اأبو  وال�سيخ  الهمداين،  اإبراهيم بن حممد  ال�سيخ حممد بن علي بن  ومنهم 
احمد اخلفاف  بن  ال�سمرقندي، وحممد  بن علي اجلعفري  احل�سني حممد 
احل�سن  بن  واحل�سني  اليماين،  يزيد  بن  الف�سل  بن  واحل�سن  الني�سابوري، 
الها�سمي العلوي الرازي، وعلي بن حممد بن اإبراهيم بن اأبان الكليني، حممد 
بن حممود بن اأبي عبد اهلل القزويني، وحميد بن زياد نزيل �سوراء، واحمد 
بن حممد بن احمد بن طلحة اأبو عبد اهلل العا�سمي نزيل بغداد، واحمد بن 
حممد بن �سعيد املعروف بابن عقدة الكويف، وكثري غريهم، على اإنا اقت�سرنا 
على ذكر من اختلفت األقابهم ومناطقهم، واإل فم�سايخه الأجالء اأ�سعاف هذا 

العدد فيما اأح�سيناه. 

 م�ؤلفاته: 
وال��ذي يحّز يف  ال�سيت-  الكايف - ذائع  للكليني )رحمه  اهلل( موؤلفات غري 
النف�س اأملًا اإنها تعد اليوم كلها - �سوى الكايف - من الكتب املفقودة، وهذا هو ما 
يوؤ�سف عليه حقا، على اأن بع�سها قد تخطى القرون وو�سل ب�سالمة اإىل القرن 
احلادي ع�سر الهجري - كما تتبعناه - ثم مل يعد له بعد هذا التاريخ عني ول 

اثر. وفيما ياأتي اأ�سماء موؤلفاته وهي:
1 - كتاب تعبري الروؤيا. 2 - كتاب الرد على القرامطة. 3 - كتاب الر�سائل، اأو 
)ر�سائل الأئمة )عليهم ال�سالم(( واأما ذكره بعنوان )الو�سائل( كما يف ك�سف 
املحجة لل�سيد ابن طاوو�س، فهو م�سحف من النا�سخ ولعله من غلط املطبعة، 
لوروده يف عدة موا�سع من ك�سف املحجة بعنوان )الر�سائل(، وقد ا�ستبه بع�سهم، 
فعده ثالثة كتب! وقد و�سل �ساملا اإىل القرن احلادي ع�سر، وبال�سبط اإىل ع�سر 
الفيل�سوف �سدر الدين ال�سريازي )ت/1050ه�(، اإذ نقل عنه مبا�سرة يف �سرح 
اأ�سول الكايف ج 2: �س 612 - �س 615 خطبة لأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم( 
م�سرحا باأخذه من هذا الكتاب ما هو موا�سع احلاجة. 4 - كتاب ما قيل يف 
الأئمة )عليهم ال�سالم( من ال�سعر. 5 - كتاب الرجال. 6 - كتاب خ�سائ�س 
الغدير، اأو خ�سائ�س يوم الغدير. 7 - كتاب الكايف. ويظهر من تعداد كتب 
الكليني انه كان مقال يف التاأليف قيا�سا اإىل �سيوخ ال�سيعة كاملفيد، وال�سدوق، 
والطو�سي، واأ�سرابهم، وعذره يف  هذا هو انه ) رحمه اهلل(  كان  من�سرفا بكل  
همته وعلمه اإىل معرفة حديث اأهل البيت )عليهم ال�سالم( الذي مل يجمع يف 
مو�سوعة كالكايف قبله، ومل ينقح بع�سه، بل كان موزعا على مئات الكتب، منها 
- وهو الأعم الأغلب - ما هو معترب ومعتمد يف ذلك الع�سر، ومنها ما هو لي�س 
كذلك، مع تفرق هذه الكتب وم�سايخ احلديث يف معظم اأم�سار الإ�سالم، وملا 
كان الكليني هو اأول من ت�سدى جلمع اأحاديث اأهل البيت )عليهم ال�سالم( من 
عيونها وم�سادرها وحفاظها الثقات، لذا نراه قد ا�سرتخ�س من عمره - لأجل 
هذه املهمة - ع�سرين �سنة، ولول الكايف لكانت تلك املدة الطويلة حافلة يف 

الت�سنيف والتاأليف. 

 وفاته )قد�س �شره(:
ُذكرت �سنة وفاة ال�سيخ الكلينّي رحمه اهلل مّرتني: 328ه� و 329ه�.. وكلتاهما 
م�سهورتان. اإّل اأّن النجا�سّي اأكّد اأن وفاته وقعت �سنة تناثر النجوم وهي �سنة 
329ه�، وهي ال�سنة التي ت�ساقطت فيها ال�سهب بكرثة ملحوظة. ويبقى الثابت 
يف وفاته اأّنها كانت قبل الغيبة الكربى، وُدفن يف بغداد بباب الكوفة.. وهو اأحد 

الأبواب الأربعة لق�سر املن�سور الذي بناه و�سط بغداد.
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• اأحمد مرزوقي اأمني

 الوحدة الإ�سامية اأمنية يتمناها كل مخل�س له اأدنى اإلمام بالأو�ساع المحدقة بالإ�سام والم�سلمين.  ول ي�سك اأحد في اأن 
الم�سلمين في اأم�س الحاجة اإلى الوحدة الإ�سامية وتقريب الخطى ، لأن فيه عز الإ�سام ورفع �سوكة الم�سلمين وتقوية اأوا�سر 

الأخوة بينهم. واأن التفرقة اإ�سمحال الإ�سام وت�ستت �سمل الم�سلمين وتكتلهم اإلى فرق وطوائف متناحرة. 
اإن الوحدة الإ�سامية ت�سبه -الى حد كبير- ال�سحة والعافية في الج�سد  فاإذا قلنا باأن فانا يتمتع بال�سحة والعافية فهذا يعني 
ان عينه ب�سيرة، واذنه �سميعة، وان يد تعمل، ورجله ت�سعى، وقلبه ينب�س با�ستمرار... وكل اع�ساء ج�سد �سليمة .وبناء على 
ذلك فان العافية ليمكن ان ت�سدق على ج�سم متهاو، وعين عمياء ، ويد �ساء ، ورجل عرجاء  اي ان الج�سم من هذا النوع ل يمكن 
 الأمة ع�سرات ال�سرو اي لبد ان تتوافر في هذ  ان يو�سف بانه ج�سم متعاف . وهكذا الحال بالن�سبة الى الأمة الواحدة
وتكون   ، ادناها  بذمتها  ي�سعى  واحد  وتطلع  وُافق   ، واحدة  وا�ستراتيجية   ، واحد  هدف  ذات   ، واحدة  اأمة  تكون  لكي  والعوامل 
كالج�سد الواحد اذا ا�ستكى منه ع�سو تداعى له �سائر الع�ساء بال�سهر والحمى - كما يقول الحديث ال�سريف -  ونحن بو�سفنا 
امة ا�سامية نرى ج�سمنا يتقطع من اطرافه ، ولكننا لنتح�س�س ، ول ن�سعر باللم حتى ت�سل ال�سكين الى عظامنا . فترانا من�سغلين 

في التوافه ، وال�سعارات ، وال�سماء ، والوهام .. وب�سورة عامة فاننا نعي�س حالة غريبة ما انزل اهلل تعالى بها من �سلطان 

الوحدة ا�سالمّية 
وإمكانّية التحقيق
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امل�سلمني  جميع  واأم���ل  امل�ست�سعفني  ام��ل  ال��وح��دة  اإن 
هيبة  وهي  الأم��ة،  والكرامة يف  العزة  وروح  العامل،  يف 
مع  �سراعنا  يف  اليوم  ونحن  للعدو.  ورع��ب  لل�سديق، 
العدو الداخلي املتمثل يف قوة النفاق وال�ساللة ، والعدو 
الر�س  يف  امل�ستكربة  المربيالية  يف  املتمثل  اخلارجي 
نبث  لكي   -1 اأ�سا�سيني  لأمرين  الوحدة  اىل  بحاجة   ،
الرعب يف قلوب العداء ، ونهزمهم نف�سيًا قبل ان نحتاج 

اىل القوة املادية .
2- لكي مننع العدو من ان يهزمنا من الناحية النف�سية 

.
ان طاقات الأم��ة عظيمة وهائلة ، وهي ليف�سلها عن 
انعدام  هي  واح��دة  نف�سية  عقبة  �سوى  والرقي  التقدم 
الثقة بالذات ، وقلة التوكل على اهلل ، وعدم ثقة بع�سها 
 ، . ولذلك فقد تفرقت الأمة واختلفت  بالبع�س الآخر 
وتركت عمود عّزها وهو الوحدة ، بل انها هجرت حبل 
اهلل املتني . ونحن اليوم بحاجة اىل الوحدة لكي نعطي 
الوقت  اهدافنا يف  اأب��رز  ف��ان  وم��ن هنا   ، اأم��اًل  لالأمة 

احلا�سر هو حتقيق الوحدة على خمتلف ال�سعدة .

 تساؤالت حول الوحدة 
ترى ملاذا اختلف امل�سلمون ، وما الذي جعلهم ينق�سمون 
على انف�سهم على امتداد اربعة ع�سر قرنا من الزمان ، 
وملاذا بقيت ق�سية الوحدة معلقة طيلة هذه الفرتة ، وما 
الذي يجب ان نفعله لكي نوحد الأمة ، وما هو برنامج 

ال�سالم لتوحيد الأمة ، وما هي فائدة الوحدة ؟
ا�سئلة عديدة تدور يف ذهن كّل منا، وتتمحور مبجملها 

حول ق�سيتني مت�سادتني وهما ؛ الوحدة والفرقة.
ان النظمة البعيدة عن ال�سالم والعميلة التي تتحكم 
اليوم يف م�سري المم وال�سعوب امل�سلمة ، والتخلف الذي 
�سلب وي�سلب كل نعم اهلل �سبحانه على الأمة ال�سالمية 
، والقمع والرهاب ، وبالتايل جميع املحن وامل�ساوئ التي 
تتواىل على �سعوبنا امل�سلمة امنا هي نتيجة طبيعية للت�ستت 
والفرقة  فلو توحدت الأمة ال�سالمية من اندون�سيا اىل 
نيجرييا ، ومن قلب ال�سني اىل قلب اوروبا لت�ساقطت 
اأوراق  تت�ساقط  العميلة والدخيلة كما  ال�سيا�سية  القوى 
اخلريف . فل�سنا بحاجة اىل مزيد من العقل لنفهم ان 
اكرث هذه النظمة - اإن مل نقل كلها - هي مفرو�سة علينا 
من قبل قوى اجنبية ، وهذا يعود اىل ت�سامن هذه القوى 

مع تلك النظمة .
وهنا نعود لنت�ساءل: من وما الذي فرقنا خ�سو�سا وان 
الول  العهد  كياننا منذ  ت��دّب يف  ب��داأت  الفرقة  عوامل 
ا�ستكبارية  قوى  الوقت  ذلك  كانت يف  فهل  ؛  لال�سالم 

عظمى كالقوى املوجودة اليوم ؟
 ، �سلفا  بالنفي  ال�سوؤال  الجابة على هذا  فان  وبالطبع 
فال�سبب يف متزيق امل�سلمني ، وبث الفرقة بني �سفوفهم 
هو معلم الربيطانيني، وا�ستاذ المريكيني، و�سيخ الرو�س 
وغريهم اإبلي�س )لعنه اهلل( الذي متثل يف اإتباع الهواء، 
اجلهل  وا�ستفحال  الرئا�سة  وح��ب  ال�سهوات  واإط��اع��ة 

والتخلف وما اأ�سبه ذلك . 

 الفتنة الطائفية
اإن الفتنة الطائفية بني امل�سلمني اليوم حقيقة قائمة على 
وجه الأر�س، ل ميكن جتاهلها، ول يجوز التغا�سي عنها، 
ول ي�سح الت�سامح معها. هذه الفتنة قائمة يف كل زمان، 
وقلما يتفق اأن يخلو عنها زمان، ولكنها اليوم تختلف من 

اأي وقت م�سى يف تاريخنا املعا�سر على الأقل.
وباك�ستان  العراق  تتفجر يف  اليوم  الطائفية  الفتنة  اإن 
اأكرث  الإ�سالمي  العامل  من  اأخرى  واأقاليم  واأفغان�ستان 
من اأي وقت اآخر، وتت�سبب يف مذابح وحرائق وانتهاك 
للحرمات وتكفري للم�سلمني من اأهل )ل اإله اإل اهلل( من 

غري ذنب. 
اإن الفتنة الطائفية اليوم جتري على �سعيد وا�سع وباآليات 
متطورة والف�سائيات التي جتتذب اأو�سع امل�ساهدين يف 
العامل العربي والإ�سالمي، وال�سحف الوا�سعة الإنت�سار 

جزء من الآليات التي ت�ساهم يف اإ�سعال هذه احلرائق. 

 عوامل بقاء الصراع بين 
المسلمين 

ل ي�سك اأحد منا باأن ال�سراعات بني امل�سلمني يقيت و 
ا�ستمرت اإىل يومنا هذا. وذلك لعدة عوامل منها : القوى 

ال�سيا�سية ال�ستكبارية. 
 ، ال�سابق  يف  موجودة  كانت  التي  ال�سيا�سية  القوى  اإن 
والتي تريد ابقاء وتكري�س اخلالفات ، واملوؤمنة مببداأ ) 
فرق ت�سد ( ما تزال موجودة حتى الآن ؛ وهذا ما ميكن 
ان يفهمه ، ويلم�سه كل فرد واع . فالن�سان الذي لميلك 
وعيا لي�س له احلق يف ممار�سة اي دور يف احلياة ، لن 
دائما يف خمتلف  يقع  وال��ذي  ال��ذي لي��رى  مثله كمثل 
املطبات ؛ وهكذا احلال بالن�سبة اىل الأمة التي تعي�س 
مرحلة اجلهل ، وجتهل العلم واهميته واهمية العلماء 
العاملني يف �سبيل هذه الأمة ، فانها هي الخرى ل حق 

لها يف احلياة .
ومما يجب ان نعيه ان موؤامرات العداء املك�سوفة هي 
 ، املخربة  ال�سيا�سية  القوى  تلك  وجود  على  دامغ  دليل 
انهم  �سراحة  لل�سعب  ليقولون  امل�ستعمرون  فالعداء 
يريدون ان يقودوهم، وامنا ي�ستخدمون �ستى ال�ساليب 

والو�سائل للق�ساء عليه .
وهكذا، فعلى كل واحد منا ان يكون يف وعي كامل لكل 
ما يجري علينا، فال�ساليب اخلبيثة تتطور �سيئا ف�سيئا 
حتى تتحول اىل موؤامرة.  ولذلك يجب ان نكون حذرين 
فال ن�سدق كل مايقال ويلفق حول هذه اجلماعة او تلك 
لن كالمهم يلقى هوى يف نفو�سنا ، او لننا ل نحب تلك 
اإّل  عدونا  اىل  بالن�سبة  حتى  ليجوز  فهذا  اجلماعة، 
اإذا كانت التهمة ثابتة و�سحيحة واإّل فاننا �سنتورط يف 

اجلهل .
ويف احلقيقة فان هذا هو �ساأن ال�ستكبار ، فهو يوحي 
بايحاءات علينا ان ننتبه اليها بذكاء وفطنة لنها ق�سية 

  اإن القوى ال�سيا�سية 
التي كانت موجودة 

يف ال�سابق ، والتي 
تريد ابقاء وتكري�س 

اخلافات ، واملوؤمنة 
مببداأ ) فرق ت�سد ( ما 

تزال موجودة حتى 
الآن  
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يف م�ستوى الأمة كلها . فهناك الع�سرات من الكتب تن�سر 
بني امل�سلمني ، وحتاول اثارة الفنت ، ولذلك يجدر بنا 
ان نكون يف م�ستوى التحدي والت�سدي لها ، وان نتبع 
هدى القراآن ، ونعت�سم باهلل تعاىل وبر�سوله وبالقيادة 
ال�سالمية التي تنتهج نهج ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه 
واآله(، وتتقي اهلل حق تقاته ، علمًا ان التقوى لميكن ان 
جتدي نفعًا اإّل اإذا ا�ستمرت يف نف�س الن�سان حتى املوت 
وُتنَّ  ُ لمَ متمَ اِتِه ومَ قَّ ُتقمَ مَ حمَ ُقوا اهللَّ ُنوا اتَّ اممَ ا الَِّذينمَ ءمَ اآ اأمَيُّهمَ . )يمَ

 . ) اأمَْنُتم ُم�ْسِلُمونمَ اإِلَّ ومَ

ال��ت��ف��رق��ة ل��ي��س��ت من   
الدين 

اإن الو�سع الراهن لالأمة الإ�سالمية يبعث على القلق. 
للخطط  �سحية  يجعلهم  ال��و���س��ع  ه���ذا  وا���س��ت��م��رار 
امل�سلمني  على  الإج��ه��از  ت�ستهدف  التي  ال�ستعمارية 

وا�ستئ�سال �ساأفتهم. 
ان هذا التفرق املوجود فيما بيننا لهو دليل على ان بيننا 
وبني الدين فوا�سل ؛ اي اننا ل�سنا مع الدين كّله ، بل معه 
ومع اهوائنا يف نف�س الوقت . فقد خلطنا الدين بالهواء 
، ولذلك يقول تعاىل يف �سورة ال�سورى مذكرًا اإيانا بهذه 
ى ِبِه ُنوحًا (  �سَّ ا ومَ يِن ممَ ُكم ِمنمَ الدِّ عمَ لمَ رمَ احلقيقة : ) �سمَ
. وهذه الآية الكرمية توحي لنا بان ال�سريعة ال�سا�سية 
ال�سالم(  )عليهم  النبياء  على  نزلت  التي  املتكاملة 
تكاملت اول ما تكاملت على يد �سيخ املر�سلني نوح )عليه 
ال�سالم( لنه اول اويل العزم من النبياء . فال�سريعة 
واحدة منذ بداية ال�سرائع اىل انتهائها بال�سريعة التي 
ختم اهلل )جّل وعال( بها �سرائعه ، وانزلها على نبينا 
يوؤكد  وه��ذه احلقيقة  واآل��ه(،  عليه  حممد )�سلى اهلل 
ى  �سَّ ا ومَ يِن ممَ ُكم ِمنمَ الدِّ عمَ لمَ رمَ عليها تعاىل يف قوله: ) �سمَ
اِهيممَ  ْبرمَ اإِ ِبِه  ا  ْينمَ �سَّ ومَ ا  ممَ ومَ ْيكمَ  اإِلمَ اآ  ْينمَ اأمَْوحمَ ��ِذي  الَّ ومَ ُنوحًا  ِبِه 
رُبمَ  ِفيِه كمَ ُقوا  رَّ فمَ تمَ تمَ لمَ  ومَ ينمَ  اأمَِقيُموْا الدِّ اأمَْن  ى  ِعي�سمَ ومَ ى  ُمو�سمَ ومَ
ن  ممَ ْيِه  اإِلمَ ِبي  ْجتمَ يمَ  ُ اهللَّ ْيِه  اإِلمَ ْدُعوُهْم  تمَ ا  ممَ امْلُ�ْسِرِكنيمَ  لمَى  عمَ

ن ُيِنيُب ( .  ْيِه ممَ ْهِدي اإِلمَ يمَ اآُء ومَ �سمَ يمَ
�سريعتهم   ، القمم  قمة  يف  هم  الذين  النبياء  فهوؤلء 
 . الواحد  ال�سريعة من عند اهلل  ، لن م�سدر  واح��دة 
الدين  يخلطوا  ل  ان  �سبحانه  اخلالق  او�ساهم  وق��د 
ال�سيء  اقامة  ان  املعلوم  . ومن  يقيموه  وان   ، بالهواء 
لتكون اإّل من خالل اكماله وامتامه وتوفري كل ال�سروط 
انك  هل  تعرف  ولكي  عليها.  يعتمد  التي  املو�سوعية 
الدين  من  بجانب  يلتزم  ممن  ام  الدين  يقيم  ممن 
دون اجلانب الآخر ؛ لكي تعرف ذلك مبقيا�س وا�سح 
فانظر اىل طبيعة عالقتك مع املوؤمنني الآخرين   فان 
كانت عالقتك معهم عالقة وثيقة متينة ، بل اذا كانت 
بينك وبني الآخرين وحدة مو�سوعية يف جميع اجلوانب 
فاعلم انك قد اقمت الدين ، ولذلك يقول عّز من قال 
ا  لمَى امْلُ�ْسِرِكنيمَ ممَ رُبمَ عمَ ُقوا ِفيِه كمَ رَّ فمَ تمَ لمَ تمَ ينمَ ومَ ) اأمَْن اأمَِقيُموْا الدِّ

ْيِه(. ْدُعوُهْم اإِلمَ تمَ
ْدُعوُهْم  تمَ ا  ممَ امْلُ�ْسِرِكنيمَ  لمَى  عمَ رُبمَ  كمَ  ( : القراآنية  والعبارة 

ْيِه ( تعني انكم - اأيها املوؤمنون - تدعون اىل ح�سارة  اإِلمَ
راقية ، وم�ستوى رفيع ، وحياة فا�سلة، وهذه احلياة لن 
يبلغها الن�سان ب�سهولة ؛ فمن ال�سهل عليك ان تطلب من 
�سخ�س ان يرك�س ، لن الرك�س عمل يتعلمه الن�سان 
منذ طفولته . اما ان تطلب منه ان يلقي خطابا يف حفل 
كبري حا�سد على ان يكون اخلطاب ذا حمتوى جيد ، 
وا�سلوب رائع ، واثر عميق ، فان هذا العمل - بطبيعة 

احلال - �سعب على الن�سان .
وبناء على ذلك فان من ال�سعب على امل�سركني - كما 
ت�سّرح بذلك الآية ال�سابقة - ان تدعوهم اىل ال�سدق 
واليجابية والتحرك والن�ساط والهمة الروحانية ، وحياة 

ملوؤها الف�سيلة والتقوى والخالق احل�سنة .
الدين  اقامة  هو  عظيمًا  هدفًا  يحقق  ان  يريد  فالذي 
، واقامة حكم اهلل يف الر���س لبد ان يدفع ثمن هذا 
الهدف العظيم . فعندما تدعوك نف�سك اىل خمالفة 
�ساحبك ت�ساءل يف نف�سك : هل من ال�سحيح ان اأ�سّحي 
بهديف العظيم الذي هو اإقامة الدين يف احلياة ، واإنقاذ 
نف�سي  اأ�سبع غرور  اأن  اأجل  ، من  ال�ساللة  النا�س من 

ورياءها ، واأحتدى �ساحبي ؟
ونحن نرى يف بع�س الحيان ان هناك اأعمال ت�سل اىل 
م�ستوى اإ�سقاط الطاغوت �سرعان ما تنهار وتتال�سى ، 
لن هناك خالفًا بيني وبني اأخي على اأمور ثانوية تافهة 
، وعلى ا�سرتاتيجيات اأو تكتيكات ثانوية . وبالتايل فاننا 
عندما ن�ستيقظ ونعيد النظر يف انف�سنا نرى ان �سنني 
نلقي  فنبداأ   . الهدف  ان نحقق هذا  دون  طويلة مّرت 
وننرث التهم ميينًا وي�سارًا فاذا بال�سماء متهمة ، والر�س 
متهمة ، والنا�س متهمون ، وكل �سيء يف التاريخ متهم ، 
ونحن الربيئون فقط   يف حني ان العك�س هو ال�سحيح 
اأمَن  ، فنحن املتهمون. ذلك لن القراآن الكرمي يقول )ومَ
وبناء   .)39 / )النجم    ) ى  عمَ �سمَ ا  ممَ اإِلَّ  اِن  ِلالإِن�سمَ ْي�سمَ  لَّ
على ذلك فان الواحد منا هو املتهم وتهمته تنبع من انه 
ف�سح املجال للنظام الطاغوتي اجلائر ان ي�ستمر نتيجة 

لالختالف يف ال�سلوب الوحدة 
ان ائمة الكفر وال�سالل دائما ي�سعون يف بّث التفرقة 
يعلمون  لنهم   ، امل�سلمني  ب��ني  املذهبية  واخل��الف��ات 
املذاهب  وحدة  وخ�سو�سًا  ال�سالمية  الأم��ة  وحدة  ان 
الدينية ؛ هذه الوحدة القائمة على ا�سا�س التقوى وعلى 
ا�سا�س التمحور حول القراآن ، هي الخطر وهي القوى 
نراهم  ولذلك   ، امل�سلمني  ا�سلحة  بني  من  والم�سى 
يعملون بجد من اجل مقاومة هذه الوحدة . وكانوا يف 
ال�سابق جاوؤوا بالقوميات والعن�سريات والقليميات من 
نراهم  واليوم   ، امل�سلمني  بني  الفرقة  يزرعوا  ان  اجل 
بّث  يحاولون  بهم  ف��اذا  اك��رث  ويتجا�سرون  يتجراأون 
الفرقة بني امل�سلمني، وانها لفتنة عمياء لو انت�سرت يف 
بلداننا حلرقت الخ�سر والياب�س، فعلينا ان نقاومها لن 
الفتنة ا�سد من القتل ، ولبد ان ن�سكت تلك ال�سوات 
النا�سزة التي تبث هذه الفتنة الطائفية العمياء، ولبد 
ان نقطع تلك اليادي التي تعمل يف هذا املجال، ومتهد 
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الطريق لال�ستعمار .
من هنا يجدر بامل�سلمني جميعًا ان ينتبهوا ، لن هناك 
من ي�سعى ليزرع الفنت بيننا عرب كلماته وممار�ساته 
ظلموا  الذين  ت�سينب  ل  الفنت  ان  واعلموا   . اليومية 

منكم خا�سة ، وامنا تعّم فتاأخذ الربئ بذنب املجرم .

الوحدة سبيل نهوض   
المسلمين 

ان الأمة ال�سالمية يف اأنحاء العامل ينتظرون الوحدة 
التجزئة  �سلبّيات  جت��اوز  انتظار  يف  فهم  الإ�سالمية، 
والعن�سرّية   القليمية،  ؛  انواعها  بجميع  والتفرقة 
والقومية ، و الطائفّية . ونحن يف هذا الع�سر نحتاج 
اكرث من اي وقت م�سى اىل ايجاد الوحدة بني �سفوف 
اأعداءهم ولن  امل�سلمني لأنه بدون الوحدة لن يغلبوا  
ي�سلوا اإىل هدف �ساٍم من�سود وهو اإظهار دين احلق 
ى  ِباْلُهدمَ ُه  �ُسولمَ رمَ ��لمَ  اأمَْر���سمَ ��ِذي  الَّ )ُه��ومَ  الأدي��ان كلها  على 
ِرهمَ امْلُ�ْسِرُكونمَ  ْو كمَ لمَ يِن ُكلِِّه ومَ لمَى الدِّ ُه عمَ قِّ ِلُيْظِهرمَ ِديِن احْلمَ ومَ
ُق��ْل جاءمَ  الباطل )ومَ  واإزه���اق  واإع��الء كلمة احلق   ،  )
ُهوقًا( .  فينبغى  قمَ اْلباِطُل اإِنَّ اْلباِطلمَ كانمَ زمَ همَ قُّ ومَ زمَ احْلمَ
وجميع  امل�سلمني  رقبة  فك  ون�سعى يف  نفكر  اأن  علينا 
ال�سعوب امل�ست�سعفني يف كل بالد من �سيطرة الطغاة 
انقاذ  يف  نفكر  ان  ال�سحيح  من  فلي�س  والفراعنة. 
�سعبنا دون ال�سعوب الأخرى ، لن هذا ال�سعب متفاعل 
مع �سعوب العامل ، فالعامل اليوم ا�سبح كله مبثابة قرية 
واحدة �سغرية متفاعلة مع بع�سها ، وكل جزء منه يوؤثر 
يف �سائر الجزاء �سئنا اأم اأبينا . فلي�ست هناك ظاهرة 
�سيا�سية او علمية او اجتماعية او اقت�سادية يف بقعة من 

بقاع العامل ، اإّل وكان لها تفاعل مع �سائر الظواهر . 
، والم��ة ال�سالمية  العامل  ولذلك لبد ان نحمل هّم 
هي املر�سحة حلمله  وهذه الأمة لميكن لها ان تقوم 
بدورها املن�سود اإّل اإذا احتدت ، ول ينفع يف هذا املجال 
اأجل  الأم��ة من  ي�سعى �سعب واح��د فقط من هذه  ان 
احليلولة دون وقوع املاآ�سي والويالت ، لن اليد الواحدة 
كان  مهما  الواحد  ال�سعب  ولن   ، ت�سفق  ان  لميكن 
خمل�سًا يف جهوده وم�ساعيه لميكنه ان يحقق اجنازًا 
ال�سالمية  ال�سعوب  معه  احتدت  اإذا  اإّل  للنظر  ملفتًا 

الخرى.
ان هذه الوحدة الإ�سالمية الكربى مرهونة بتطبيقنا 
ِلكمَ  ذمَ كمَ ومَ  ( قوله  وه��و  وتعاىل(  )�سبحانه  اهلل  لكالم 
ُكونمَ  يمَ ا�ِس ومَ لمَى النَّ اآءمَ عمَ دمَ ُكوُنوا �ُسهمَ طًا ِلتمَ �سمَ اُكْم اأمة ومَ ْلنمَ عمَ جمَ
ِهيدًا (  . فاذا ما ا�ستطعنا ان نكون  لمَْيُكْم �سمَ �ُسوُل عمَ الرَّ
هذه الأم��ة الو�سطى يف العامل ، وا�ستطعنا ان منتلك 
مواقفنا  على  و�سيطرنا   ، الطبيعية  م�سادرنا  بقوة 
امل�ست�سعفني  راي��ة  نحمل  وا�سبحنا   ، الإ�سرتاتيجية 
نتحدى  ان  بامكاننا  �سيكون  فحينئذ   .. الر����س  يف 
ان  �سن�ستطيع  وحينئذ   ، ال�ستكبارية  القوى  ج��ربوت 
الوحدة  ف��ان  ه��ذا  وعلى   . العدوانية  احل���روب  مننع 
 ، دينية  ���س��رورة  اليوم  متثل  وح��دة  وه��ي  الإ�سالمية 

وهدفًا اإ�سرتاتيجيًا ، فال ميكن لي ان�سان يعمل وي�سعى 
من اجل اإ�سعاد نف�سه ، واإ�سعاد الب�سرية اأن يتغا�سى عن 

هذا الهدف احليوي وال�سرتاتيجي  . 

اإلس���ام���ي���ة  ال��ن��ه��ض��ة   
المعاصرة

نعا�سرها  ال��ت��ي  امل��ع��ا���س��رة  الإ���س��الم��ي��ة  احل��ال��ة  اإن 
ب)النه�سة  ت�سميتها  وي�سح  )ال�سحوة(  من  اأك��رث 
من  خمتلفة  درج��ات  النه�سة  ولهذه  الإ�سالمية(... 
والنتفا�سة  واملعار�سة  واحل��رك��ة  وال�سحوة  الوعي 
الإ�سالمي  العامل  اأقاليم  خمتلف  يف  والدولة  والثورة 
واحلركي  ال�سيا�سي  املوقف  تطورات  يتابع  وال��ذي   ..
الإ�سالمية  الأم���ة  اأن  ي�سك  ل  الإ���س��الم��ي  ال��ع��امل  يف 
تدخل طورا جديدا من تاريخها ال�سيا�سي واحل�ساري 
اإن �ساء اهلل-   ملا وعدنا به يف التورات  ... تعّدها - 
ْكِر  ْعِد الذِّ ُبوِر ِمْن بمَ ْبنا يِف الزَّ تمَ ْد كمَ قمَ والزبور والقراآن )ومَ لمَ
يخفى  ول   .  ) ونمَ احِلُ ال�سَّ ِع��ب��اِديمَ  ِرُثها  يمَ اْلأمَْر����سمَ  اأمَنَّ 
العاملى  ال�ستكبار  لأنظمة  التابعة  الر�سد  غرف  على 
العامل  النوعية يف  القفزات  التطور الكبري وهذه  هذا 

الإ�سالمي.      
وقلق،  باهتمام  النه�سة  هذه  يراقبون  اأنهم  �سك  ول 
قريبا،  املقبل عليهم  ي�سعرون باخلطر  اأنهم  �سك  ول 
اأن امل�ستقبل لي�س يف �ساحلهم، واأن العامل  وي�سعرون 
الإ�سالمي يف �سبيله للتحرر من �سلطان النفوذ الغربي 
بالكامل، واأن امل�سلمني اإذا حترروا من النفوذ الغربي، 
فلن ي�ستطيع الغرب اأن يحافظ على موقعه ال�سيا�سي 
اأنهم  �سك  ول   ، العامل  يف  والع�سكري  والقت�سادي 
ال�سيا�سية  النه�سة  هذه  لإحباط  ويخططون  يفّكرون 

والثقافية وتخريبها.  

 المال لن يضمن الوحدة 
اإلسامية

نْيمَ  ميعًا ما اأمَلَّْفتمَ بمَ ْقتمَ ما يِف اْلأمَْر�ِس جمَ ْو اأمَْنفمَ قال اهلل )لمَ
كيٌم(  . اأورد  زيٌز حمَ ُه عمَ ُهْم اإِنَّ ْينمَ ُقُلوِبِهْم ومَ لِكنَّ اهللمَ اأمَلَّفمَ بمَ
�سبحانه يف جملة ما ا�ست�سهد على كفايته ملن توّكل عليه 
اأنه كفى نبيه )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( بتاأليف قلوب 
فيه عام  املذكور  املالك  و  الكالم مطلق  و   ، املوؤمنني 
ي�سمل جميع املوؤمنني و اإن كانت الآية اأظهر انطباقا على 
الأن�سار حيث اأيد اهلل بهم نبيه )�سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم( فاآووه و ن�سروه و اأّلف اهلل )�سبحانه وتعاىل( 
بدينه بينهم اأنف�سهم و قد ن�سبت فيهم احلروب املبيدة 
و هي حرب  ده��را طويال  �ساقها  على  قائمة  كانت  و 
"بغاث" بني الأو�س و اخلزرج حتى ا�سطلحوا بنزول 
الإ�سالم يف دارهم و اأ�سبحوا بنعمته اإخوانا. و قد امنت 
اهلل بتاأليفه بني قلوب امل�سلمني يف موا�سع من كالمه و 

بني اأهمية موقعه يف قوله.
و ذلك اأن الإن�سان مفطور على حب النعم احليوية التي 
تتم بها حياته ل بغية له دونها و ل يريد يف احلقيقة 
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�سيئا و ل يق�سده اإل لينتفع به يف نف�سه و ما رمبا يلوح 
اأنه يريد نفعا عائدا اإىل غريه فالتاأمل الدقيق يك�سف 
عن ا�ستماله على نفع عائد اإليه نف�سه، و اإذ كان يحب 

الوجدان فهو يبغ�س الفقدان.
و بهذين الو�سفني )الغريزيني( اأعني احلب و البغ�س 
يتم له اأمر احلياة و لو اأنه اأحب كل �سيء و منها الأ�سداد 
اأبغ�س كل �سيء  اأنه  لو  و  املتناق�سات لبطلت احلياة  و 
على  اهلل  فطره  قد  و  احلياة،  لبطلت  املتنافيات  حتى 
احلياة الجتماعية لق�سور ما عنده من القوى و الأدوات 
عن القيام بجميع ما يحتاج اإليه من �سروريات حياته و 
من ال�سروري اأن الجتماع ل يتّم اإل باخت�سا�س كل فرد 
مبا يحرم عنه اآخرون من مال اأو جاه اأو زينة اأو جمال 
اأو كل ما يتناف�س فيه الطباع الإن�ساين اأو يتعلق به الهوى 

النف�ساين على اختالف فيه بالزيادة و النقي�سة.
و هذا اأول ما يودع اأنواع العداوة و البغ�ساء يف القلوب 
وجوه  م��ن  بينهم  ينب�سط  م��ا  ث��م  النفو�س  يف  ال�سح  و 
احلرمان بالظلم و العدوان و بغي البع�س على البع�س 
يف دم اأو عر�س اأو مال اأو غري ذلك مما يتنعمون به و 
يتناف�سون فيه و يعلمون لأجله، تثري يف داخل نفو�سهم 

كل بغ�ساء و �سناآن.
و هذا كله اأو�ساف و غرائز باطنية يف اجلماعة ل تلبث 
دون اأن تظهر يف اأعمالهم و تتالقى يف اأفعالهم و ميا�س 
بع�سها بع�سا بينهم يف م�سري حياتهم و فيه البلوى التي 
تتعقب الفنت و امل�سائب الجتماعية التي تبيد النفو�س 
و تهلك احلرث و الن�سل، و قد �سهدت بذلك احلوادث 

اجلارية على توايل القرون و الأجيال.
اجتماعها  يف  بغيتها  اأن  املجتمعة  الأمم  ظنت  مهما  و 
هي التمتع من العي�سة املادية املحدودة باحلياة الدنيوية 
فال �سبيل اإىل قلع مادة هذا الف�ساد من اأ�سلها و قطع 
على  قائم  املجتمع  و  التزاحم،  دار  ال��دار  ف��اإن  منابته 

قاعدة الخت�سا�س، و النفو�س خمتلفة يف ال�ستعداد، 
و احلوادث الواقعة و العوامل املوؤثرة و الأحوال اخلارجة 
دخيلة يف معاي�سهم و حياتهم. و غاية ما ميكن الإن�سان 
بالعداوة  امل�سحونة  القلوب  اإر�ساء  و  الألفة  ب�سط  يف 
و البغ�ساء اأن يقنعهم اأو ي�سكتهم ببذل ما يحبون من 
مال اأو جاه اأو �سائر النعم الدنيوية املحبوبة عندهم غري 
اأنه اإمنا ينفع يف موارد جزئية خا�سة، و اأما العداوة و 
اإزالتهما عن القلوب  البغ�ساء العامتان فال �سبيل اإىل 
ال�سح  و  ال�ستزادة  غريزة  يبطل  ل  فاإنه  النعمة  ببذل 
امللتهب يف كل نف�س مبا ي�ساهد من املزايا احليوية عند 

غريه.
على اأن من النعم ما ل يقبل اإل الخت�سا�س و النفراد 
كامللك و الرئا�سة العالية و اأمور اأخرى جتري جمراهما 
مل  احل�سارة  و  املدنية  ذوي  الراقية  الأمم  اأن  حتى 
اإل مبا يزول به بع�س  ال��داء  يتمكنوا من معاجلة هذا 
و  بع�س عذابه،  املجتمع من  ي�سرتيح جثمان  و  �سدته، 
اأما البغ�ساءات املتعلقة بالأمور التي تخت�س به بع�س 
تتقد  حالها  على  فهي  امللك  و  كالرئا�سة  جمتمعهم 

ب�سررها القلوب و ل يزال ياأكل بع�سها بع�سا.
املجتمعات  اأم��ا  و  بينهم  فيما  ينح�سر  ذل��ك  اأن  على 
اخلارجة من جمتمعهم فال يعباأ بحالهم و ل يعتنى من 
منافعهم احليوية اإل مبا يوافق منافع اأولئك و اإن اأعيتهم 

طوارق البالء و عفاهم الدهر بالعناء.
و قد منَّ اهلل على الأمة الإ�سالمية اإذ اأزال ال�سح عن 
نفو�سهم و اأّلف بني قلوبهم مبعرفة اإلهّية عّلمها اإياهم و 
بّثها فيما بينهم ببيان اأن احلياة الإن�سانية حياة خالدة 
غري حم�سورة يف هذه الأيام القالئل التي �ستفنى و يبقى 
الإن�سان و ل خرب عنها، و اإن �سعادة هذه احلياة الدائمة 
غري التمتع بلذائذ املادة و الرعي يف كالأ اخل�سة بل هي 
حياة واقعية و عي�سة حقيقية يحيى و يعي�س بها الإن�سان 

يف كرامة عبودية اهلل �سبحانه، و يتنّعم بنعم القرب و 
الزلفى ثم يتمتع مبا تي�سر له من متاع احلياة الدنيا مما 
�ساقه اإليه احلظ اأو الكت�ساب عارفا بحقوق النعمة ثم 
ينتقل اإىل جوار اهلل و يدخل دار ر�سوانه و يخالط هناك 

ال�ساحلني من عباده، و يحيى حق احلياة  . 
يعزم  و  برتبيته،  يرتّبى  و  برّبه  يوؤمن  اأن  امل�سلم  فعلى 
عزمه و يجمع بغيته على ما عند رّبه فاإمنا هو عبد مدّبر 
ل ميلك �سّرا و ل نفعا و ل موتا و ل حياة و ل ن�سورا و من 
كان هذا و�سفه مل يكن له �سغل اإل بربه الذي بيده اخلري 
و ال�سر و النفع و ال�سر و الغنى و الفقر و املوت و احلياة، 
و كان عليه اأن ي�سري م�سري احلياة بالعلم النافع و العمل 
ال�سالح فما �سعد به من مزايا احلياة الدنيا فموهبة من 
عند ربه و ما حرم منه احت�سب عند ربه اأجره، و ما عند 

اهلل خري و اأبقى.
و اإذا ت�سنن امل�سلمون بهذه ال�سنة الإلهية، و حولوا هوى 
قلوبهم عن ذلك التمتع املادي الذي لي�س اإل بغية حيوانية 
و غر�سا ماديا اإىل هذا التمتع املعنوي الذي ل تزاحم 
العداوة  قلوبهم  عن  ارتفعت  عنده،  حرمان  ل  و  فيه 
و  الرين،  و  ال�سّح  من  نفو�سهم  خل�ست  و  البغ�ساء،  و 

اأ�سبحوا بنعمة اهلل اإخوانا، و اأفلحوا حق الفالح.  
الآية  ه��ذه  يف  املوؤمنني  وت��ع��اىل(  )�سبحانه  اهلل  اأم��ر 
ال�سريفة اأن يعت�سموا بحبله املتني وذلك لأن العت�سام 
بحبله يو�سلهم اإىل ال�سعادة الأبدية و الوحدة الإ�سالمية. 
وحبل اهلل لي�س القومية او العن�سرية او الديكتاتورية، 
اللهي  فاحلبل   ! الدولة  او  القليم  يعني  ل  اهلل  وحبل 
يعني ان اهلل )جّل وعال( هو رّب كل �سيء ، وهو رّب 
ال�سماوات والر�س ، وخالقنا جميعًا . فعالقة اهلل بي 
، وعالقته بك ، هي عالقة واحدة، لنه هو الذي خلقك 

وخلقني ؛ فكّلنا عباد له .
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عليه  الر�سول)�سلى اهلل  �سمعة  ت�سويه  فبينما جرى 
البيت)عليهم  اأه��ل  اأئمة  من  وعرتته  و�سلم(  واآل��ه 
ال�سالم( وعلى روؤو�س الأ�سهاد ، فما تلك اإل حماولة 
كون  العمل،  عن  تعطل  اأن  بعد  ال��ق��راآن،  ت�سويه  يف 
قد  ال�سالم(-  )عليهم  البيت  اأه��ل  تراجمته-وهم 
بعد  بال�سم،  اأو  ال�سيف  بحد  بالقتل  اأم��ا  ا�سُتهدفوا 
ت�سويه �سمعتهم يف حياتهم. فقد ذكر كتب  حماولة 
القوم، اأنه)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(ي�سهو وي�سمع 
زير  وهو  وقوفا،  ويتبول  بل  يتقن �سالته،  ول  الغناء 

ن�ساء،الخ)وحا�ساه من كل تلك الأباطيل(.
وع��ن��دم��ا ق��ت��ل اأم���ري امل��وؤم��ن��ني)ع��ل��ي��ه ال�����س��الم( يف 
قال   ، حم��راب��ه 
ال��ب��ع�����س :وه���ل 
ثم  ي�سلي؟  اأن��ه 
قيل عن ال�سيدة 
فاطمة الزهراء 
ما  تطلب  اأن��ه��ا 
مل يكن لها- يف 
الإرث  ق�����س��ي��ة 
ال�سالم(  )عليه  احل�سن  عن  قيل  وبعدها  املعروفة. 
اأن���ه م����زواج م��ط��الق وان���ه ه���ادن م��ع��اوي��ة و)اأذل 
ال�سالم(  احل�سني)عليه  يف  قيل  وبعده  املوؤمنني(. 
ب�سيف جده. وهكذا جرت احلالة على كل  باأنه قتل 
ال�سالم(  اأبناء احل�سني )عليه  البيت من  اأهل  اأئمة 

الت�سعة من بعده.
ُعطلت  اأن  بعد  القراآن  ت�سويه  حماولة  ن�سهد  واليوم 
فقد  غ��ريه.  اإىل  الأم��ور  جميع  يف  واحُتكم  اأحكامه، 
ذلك  على  ال�سوء  الكويتية  الفرقان  جملة  �سلطت 
ال�سيطانية. وقد  بالآيات  و�سبهته  املزعوم  امل�سحف 
اأكدت املجلة املذكورة اأنه يوزع يف الكويت. وهو يقع 
يف 366 �سفحة من القطع املتو�سط وهو مكتوب يف 

اللغتني العربية والنكليزية
اأ�سماء  وم��ن  خامتة.  مع  �سورة   77 من  يتاألف  وه��و 

�سوره: الفاحتة واملحبة
وامل�سيح والثالوث واملارقني وال�سلب والزنا واملاكرين 
والتنزيل  والكافرين  والأ�ساطري  والإجنيل  والرعاة 

والتحريف واجلنة والأ�سحى ، الخ. 

و هو يفتتح بالب�سملة التالية:ب�سم الأب الكلمة الروح 
الإله الواحد الأوحد(.

والذين  منها:)  يلي  ما  نورد  )اآياته(،  على  وكمثال 
ليكفروا  بال�سيف  عبادنا  واأكرهوا  ال�ساللة  ا�سرتوا 
الدين  اأع���داء  هم  اأول��ئ��ك  بالباطل  ويوؤمنوا  باحلق 
اأخرى:  و)اآي��ة(   ). املوؤمنني  عبادنا  واأع��داء  القيم 
ليكفروا  املوؤمنني  ُيكره  ع�سرنا  يف  الذي  ذا  فمن   (
 ) والن�سارى؟  اليهود  من  اهلل  اأع��داء  غري  باحلق 
واأخرى:) يا اأيها النا�س لقد كنتم اأمواتا فاأحييناكم 
الفرقان  بنور  نحييكم  ث��م  احل��ق.  الإجن��ي��ل  بكلمة 

احلق(
واأخرى: ) لقد افرتيتم علينا كذبا باأنا حرمنا القتال 
يف ال�سهر احلرام ، ثم ن�سخنا ما حرمنا فحللنا فيه 

قتال كبريا ! ( .
بع�سه  الإجن��ي��ل حم��رف  ب��اأن  وزعمتم   ( اأخ���رى:  و 

فنبذمت ُجلمَّه وراء ظهوركم (.
ثم اأنه يتهم امل�سلمني بالنفاق يف مثل قوله:

) قلتم: اآمنا باهلل ومبا اأوتي عي�سي من ربه ، ثم تلومت 
منكرين.. ومن يبتغ غري ملتنا دينا فلن يقبل منه..

وهذا قول املنافقني!!.(
قتال  يف  القوة  ا�ستخدام  املحرف  القراآن  ويرف�س 
قليلة  فئة  من  وكم  بالقول)  اهلل  اأع��داء  من  الكفار 
والرحمة  باملحبة  ك��اف��رة  كثرية  فئة  غلبت  موؤمنة 

وال�سالم.(
املفرتى  ال��ق��راآن  ذل��ك  ي�سرح  الطهر،  ���س��ورة  ويف 

بالقول:
والغائط  واملحي�س  والطمث  النج�س  ك��ان  وم��ا   (
والتيمم والنكاح والهجر وال�سرب والطالق اإل كومة 
رج�س لفظها ال�سيطان بل�سانكم وما كانت من وحينا 

وما اأنزلنا بها من �سلطان(.
هذه بع�س )الآيات( املزعومة، والق�سد منها احلط 
من قدر امل�سلمني برتكهم اأوامر اهلل ونواهيه الواردة 
التي تقت�سيها  يف القراآن الكرمي وتوجيههم الوجهة 
العوملة واحلداثة وما بعد احلداثة، وما اإىل ذلك من 

م�سميات.
 وتلك ل�سك احدى حماولت ا�ستئ�سال امل�سلمني من 
تربطهم  �سلة  واأه��م  اآخر  على  والق�ساء  جذورهم، 

با�سالمهم، للق�ساء على هويتهم.

ال�سالم(  )عليه  احل�سن  عن  قيل  وبعدها  املعروفة. 
اأن���ه م����زواج م��ط��الق وان���ه ه���ادن م��ع��اوي��ة و)اأذل 

 قراآن 
جديد ّرف  

الإع��ام  و�سائل  علينا  هرت 
ق��ب��ل ف���رة ب��خ��رب م��ف��اد اأن 
ه��ن��اك ق��ران��ا ��رف��ا ت��روم 
جهات م�سبوهة ن�سر وتوزيعه 
يف دول����ة ال��ك��وي��ت حت��دي��دا، 
احلق  للم�سلم  لبد  ذلك  واإزاء 
اإن يكون على اطاع على ماهية 

ذلك القراآن.
ال��ر���س��ول  اإن  اأق�����ول  وب�����دءا 
واآله  عليه  اهلل  الكر)�سلى 
امل�سلمون  يتفق  و�سلم(-وكما 
العرة  بني  ق��رن  قد  جميعا- 
اخلرب  لنا  حقق  وقد  والقراآن، 
الر�سول)�سلى  ق���ول   اأع����ا
اهلل ع��ل��ي��ه واآل����ه و���س��ل��م( يف 
عانته  ما  يعاين  ال��ق��راآن  ك��ون 

العرة. 
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اإكت�ساف  يف  الإن�سانية  للذات  وج��ودي  فعل  اإذن  فاحلرية 
الذات وم�سوؤوليتها جتاه ذاتها، والذات الإن�سانية يف املفهوم 

الليربايل تعد مركز الكون.
حماولة  وهي  جميعًا  املوجودات  حوله  يدور  الذي  واملحور 
الإن�سان  موت  ي�ستلزم  ب��دوره  وه��ذا  اللهية،  ال��ذات  لنفي 

تدريجيًا.
لأن ذلك يعني فيما يعنيه تكرارية الفعل الوجودي للذات 
والدوران حولها بدون النطالق اإىل غاية من �ساأنها اإعادة 

اإنتاج الذات ب�سورة م�ستمرة وفق حركية غايته طالقة.
واأما الثقافة القراآنية فتقرر حقيقة اأن اهلل هو املحور الذي 
ي��دور حوله جميع امل��وج��ودات وهو 
اإليها  ت�سل  اأن  يجب  التي  الغاية 
احلرية  منطلق  اإذن  الإن�����س��ان، 
اأن  ن�ستطيع  املعنى  وه��ذا  يختلف، 
القراآين  الن�س  ه��ذا  يف  نلم�سه 
اِدٌح  اُن اإِنَّكمَ كمَ ا الإِن�سمَ ا اأمَيُّهمَ املبارك )يمَ
هذا  ُمالِقيِه(  فمَ ��ْدح��ًا  كمَ ���كمَ  بِّ رمَ اإىِلمَ 

الن�س يوؤكد حقائق عدة.
الوىل: اأن الإن�سان فاعل يف احلياة ذو اإرادة واإختيار ولي�س 
ذاتًا منفعلة، اإذ كيف ي�سعر الإن�سان اإنه منفعل ما مل ي�سعر 
باأنه فاعل، وفعله وجوده اإنه يكدح ليقيم عالقة جدلية بينه 
وبني ال�سياء حماوًل فهمها وفهم ذاته من خاللها بوا�سطة 
الكدح وهو ال�سعي مب�سقة وعناء، وجاء يف ت�سريف الفعل 
عن الغزايل "ما ي�سدر عن الإرادة احلقيقية"، واأما فاعل 
�سبيل  على  للعفل  الإرادة  مع  الفعل  عنه  ي�سدر  ما  "هو 

الختيار مع العلم باملراد".
وقد عرف الختيار بع�س مفكري الإ�سالم وهو التوحيدي 
"هو اإرادة تقدمها روية مع متيز"، فالإرادة والختيار هما 
ا�سا�س احلرية وبدونهما ل وجود لها، وتفعليهما من خالل 
الذات يعد فعاًل وجوديًا للذات نحو حتررها، وهذا ما يطابق 

معنى الكدح.
املباركة  الآية  الإلهي املوجه لالإن�سان يف  الثانية: اخلطاب 
خطاب  املطلق"،  "الإن�سان  ل  الإن�سان"  "مطلق  بو�سفه 
للذات ملا تتاأ�س�س بعد وملا تت�سكل وعليه ملا تتحرر بعد، فهي 

ذات خام كائنة غري  مت�سخ�سة.
ول يتم اأن تكون ذاتًا مت�سخ�سة اإل من خالل الفعل عرب عنه 
القراآن بالكدح، فخروج الإن�سان من كون كائن اإىل �سخ�س 
يكون من خالل الفعل اخلالق نحو غاية خارجه عنه، هذا 

واإمنا  معطاة  لي�س  "فالذات  التحرري،  بالفعل  ندعوه  ما 
املعطى، هو اإمكانية الإنا فح�سب، وهي بهذا املعنى عبارة 
عن ال�سراع" فال�سراع هو �سورة من �سور الكدح لتحقيق 

وتاأكيد الإن�سان لذاته ووجودها.
الثالثة: اإن احلرية باملنظور القراآين هي ربط الإن�سان باهلل 
ربط الن�سبي باملطلق، ل يعني ذلك حتمية اأو جربية، الربط 
الإن�سان  فعل  تعيق  التي  القيود  كل  من  التحرر  ينتج  هنا 
ويتم ذلك من خالل  ال�سياء،  والتماهي مع  النعتاق  نحو 
اإكت�ساف ال�سعف الإن�ساين لينتج بدوره اإىل اأكت�ساف القوة 

يف الإن�سان.
نقاط  عن  املتعددة  ن�سو�سه  يف  الكرمي  لق���راآن  يحدثنا 
ِمْن  ُكْم  لمَقمَ خمَ ��ِذي  الَّ  ُ )اهللَّ تعاىل:  قال  الإن�سان،  ال�سعف يف 
ٍة  ُقوَّ ْعِد  بمَ ِمْن  لمَ  عمَ جمَ ُثمَّ  ًة  ُقوَّ ْعٍف  �سمَ ْعِد  بمَ ِمْن  لمَ  عمَ جمَ ُثمَّ  ْعٍف  �سمَ
ًة( تعرتي حالت ال�سعف لالإن�سان من بدايته  ْيبمَ �سمَ ْعفًا ومَ �سمَ
ينتزع  بها جتعله  زود  التي  المكانيات  ولكن  حتى مماته، 
القوة اإنتزاعًا، يف م�ستوياته الوجدانية، النف�سية، الفكرية 
التاأملية، من خالل المكانيات ينقلب من حالة �سعف ووهن 

اإىل قوة وعزم واإرادة على حتقيق الذات.
هذه  ال�سحة،  الغنى،  كالمل،  اإم��ت��دادات  للقوة  اأن  فكما 
احلالت اإن مل ت�سري على ما وفق ما ر�سمت له قد يح�سل 
التطرف فيها فتنقلب من كونها بواعث اأو دوافع لالإن�سان 
يف خلق فعله الوجودي )خلق الذات املتحررة(، اإىل متاهي 
فيها بحيث يفقد ذاته الفاعلة عندها يتحول اإىل منفعل، 
حيث  النا�س،  من  اللون  هذا  عن  الكرمي  القراآن  يحدثنا 
بمَ  همَ ُقولمَنَّ ذمَ يمَ ْتُه لمَ �سَّ اءمَ ممَ رَّ ْعدمَ �سمَ اءمَ بمَ ْعممَ اُه نمَ ْقنمَ ِئْن اأمَذمَ لمَ يقول: )ومَ
ي(، �سحة بعد مر�س، غنى بعد فقر، علم بعد  نِّ اُت عمَ ئمَ يِّ ال�سَّ
الغلو  تاأخذه حالة  لفرح فخور(  )اإنه  تعاىل:  ويقول  جهل، 
يف الإ�سراف يف كل �سيء وقد ت�سبح حالة الفخر يف درجة 
ى )6(  ْطغمَ يمَ انمَ لمَ الَّ اإِنَّ الإِن�سمَ عالية لي�سل حالة الطغيان )كمَ
ى(، وكذلك لل�سعف اإمتدادات اإذا متكنت من  ْغنمَ اآُه ا�ْستمَ اأمَْن رمَ
الإن�سان بحيث ت�سل حد التفريط تكون عائقًا وحجر عرثة 
ت�سد طريق احلرية يف ووجهه حتيط به من كل جانب، يقول 
ا ِمْنُه  اهمَ ْعنمَ زمَ ًة ُثمَّ نمَ ْحممَ ا رمَ انمَ ِمنَّ ا الإِن�سمَ ْقنمَ ِئْن اأمَذمَ لمَ �سبحانه )ومَ
ُفوٌر(، فقر بعد غنى، مر�س بعد �سحة، ت�سيب  ُئو�ٌس كمَ يمَ ُه لمَ اإِنَّ
الإن�سان حالة العجز والفقر الروحي املوا�سلة طريق التحرر 

ُفوٌر(. ُئو�ٌس كمَ يمَ ُه لمَ يف ذروتها عند الياأ�س )اإِنَّ
وجودي  فعل  هي  القراآن  الن�س  يقررها  كما  احلرية  اإذن 
يتحرك الإن�سان من خالله نحو غاية عظمى هي الرتباط 
به �سبحانه، حتى يخرج عن كون مطلق الإن�سان اإىل الإن�سان 
امللطلق ويتم بوا�سطة حتريك الوعي لإكت�ساف جوانب القوة 

وال�سعف يف الذات الإن�سانية.

الوىل: اأن الإن�سان فاعل يف احلياة ذو اإرادة واإختيار ولي�س 

  حديث عن 
احلرية  

•  عالء احللي

جاهزًا  معطى  الحرية  لي�ست 
نحاول الو�سول اإليه، ول �سبيل 
نطاق  ف��ي  عنها  للبحث  ل��ن��ا 
الظواهر، اإذ لي�س للحرية مكان 
في عالم المو�سوعات كما قال 
�سيبرز، ول فل وجبريل مر�سل، 
الإن�سان  وج���ود  ه��ي  الحرية 
واإث���ب���ات وج����ود ف��ي اإث��ب��ات 
ال�سخ�سية الإن�سانية، اإذن هي 

الفعل كما يقرر برج�سون.
حيث يقول "وفعلنا �سخ�سيتنا 
للروح  المميزة  العاقة  وه��و 
يكون  ل  المرء  لأن   الإن�ساني
حرًا اإل حينما ت�سدر افعاله عن 
�سخ�سية با�سرها وحينما يكون 
بينها وبين تلك ال�سخ�سية من 
الفني  العمل  بين  ما  التماثل 

و�ساحبه".
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لطلبة اجلامعات يف كرباء املقد�سة لطلبة اجلامعات يف كرباء املقد�سة 
تخر دورة قراآنية جديدة
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 اأوًل – الرحات الداخلّية وت�سمل 
- �شامراء – �شيد حممد . ف اأيام ال�شبت–والثني – والأربعاء–
واجلمعة بكلفة ) 000 دينار عراقي ( لل�شخ�س الواحد مكان 
النطالق مقابل باب ال�شدرة ف ام ال�شاعة الام�شة والن�شف 

�شباحاً .
- الكامية–اأولد م�شلم . ف اأيام ال�شبت –والثني – الأربعاء–
اجلمعة بكلفة )000 دينار عراقي ( لل�شخ�س الواحد ويكون مكان 

النطالق من باب ال�شدرة ف الام�شة والن�شف �شباحاً .
-  النجف–الكوفة – ال�شهلة . ف اأيام الأحد–الثالثاء بكلفة ) 
 000 (لل�شخ�س الواحد ف البا�س الكيف و ) دينار عراقي 000
دينار عراقي ( للبا�س غٌ الكيف ويكون مكان انطالق الرحلة 
ال�شاد�شة  ال�شاعة  النطالق ف  وق��ت  ويكون  ال�شدرة  ب��اب  مقابل 

 ، الدينة  مركز  اللي  فهد  اب��ن  جامع  ق��رب  �شباحاً،  والن�شف 
مقابل البلدية حي البلديا ، جامع حي النقيب حي النقيب ، 
جامع الإمام اجلواد حي الأ�شرة ، جامع اإمام التقي )حي الر (
ويكون وقت النطالق ال�شاعة الثانية ع�شر ه�راً.                                           

 000 ( ال�شن . ف يوم اجلمعة بكلفة المزة–القا�شم–بنا -
دينار عراقي ( لل�شخ�س الواحد ويكون مكان انطالق مقابل باب 

ال�شدرة ف ال�شاعة ال�شاد�شة والن�شف �شباحاً .

ثانيًا – الرحات اخلارجية وت�سمل 
 اجلمهورية الإ�سامية يف اإيران

بكلفة ) 00000 دينار  اأربعة ع�شر يوماً  - وتكون مدة الرحلة 
عراقي( مقابل ال�شكن والفيزة والنقل لل�شخ�س الواحد ، ويكون 

برنام الرحلة كالأتي

ق�سم ال�سياحة الدينّية 
يف العتبة احل�س�������ينية املقد�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 
يف العتبة احل�س�������ينية املقد�سة يف العتبة احل�س�������ينية املقد�سة 

يعلن
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 ببا�شا مهران  اإل  القد�شة  كربالء  من  النطالق   – الأول  اليوم 
حديثة ومكيفة م��ن ج��ام��ع الإم���ام حممد اجل���واد ف ح��ي الأ���ش��رة بعد 
 الغر وت��وزي��ع  لياًل  القد�شة  قم  مدينة  اإل  والو�شول  ال�شبح  �شالة 

. وال�شراحا
حّر – ت�شّوق  مع�شومة  ال�شيدة  اليوم الثاين – زيارة 

ال��ي��وم ال��ث��ال�� – زي����ارة – ت�����ش��ّوق ح���ّر – والن���ط���الق ب��ع��د ال��ظ��ه��ر اإل 
مدينة م�شهد القد�شة وت�شمل زيارة الزارا ف الطريق ) مرقد ال�شيد 
الميني – مرقد �شاه عبد العظيم – م�شهد قدم كاه الإمام الر�شا عليه 

ال�شالم(.
القد�شة  م�شهد  مدينة  اإل  الظهر  قبل  الو�شول   – الرابع  اليوم 

وتوزيع الغر – ا�شراحة – زيارة الإمام الر�شا عليه ال�شالم.
 – – ا�شراحة  ال�شالم  عليه  الر�شا  الإم���ام  – زي��ارة  اليوم اخلام�س 

ت�شوق حر .
اليوم ال�ساد�س - زيارة الزارا القد�شة ف م�شهد ) مرقد يا�شر ونا�شر 
– واأبي  رب��ي��ع  – م��رق��د ال��واج��ه  ال�شالم  الر�شا عليهم  الإم���ام  اأخ���وة 

ال�شلت – وخواجه مراد( 
 اليوم ال�سابع - زيارة الأمام الر�شا – ا�شراحة – ت�شوق حر .

. ال�شياحية  الأماكن  اإل  اليوم الثامن – الذهاب 
. حر  وت�شوق  – ا�شراحة  الر�شا  الإمام  اليوم التا�سع – زيارة 

اليوم العا�سر – النطالق بعد الظهر اإل مدينة قم القد�شة .
وتوزيع  الظهر  قبل  قم  مدينة  اإل  – الو�شول  ع�سر  احلادي  اليوم 

الغر وال�شراحة – زيارة ال�شيدة مع�شومة .
اليوم الثاين ع�سر – الذهاب اإل الزارا ف قم بعد الظهر )م�شجد 

جمكران – مقام ال�شر – مرقد جهل اأخرون ( .
اليوم الثالث ع�سر – زيارة ال�شيدة مع�شومة – ت�شّوق حر – النطالق 

بعد الظهر اإل كربالء القد�شة .
بعد  القد�شة  اإل كربالء  �شاء الل  اإن  – الو�شول  الرابع ع�سر  اليوم 

الظهر.
ويكون اإجمال الرحلة : الإقامة ف �شم�شهد �شت  ليا والإقامة ف 

. والطريق اأربع ليا قم اأربع ليا

والن���ط���الق ب��ع��د ال��ظ��ه��ر اإل 
مدينة م�شهد القد�شة وت�شمل زيارة الزارا ف الطريق ) مرقد ال�شيد 
م�شهد قدم كاه الإمام الر�شا عليه 

القد�شة  م�شهد  مدينة  اإل  الظهر  قبل  الو�شول 

 –

 زيارة الزارا القد�شة ف م�شهد ) مرقد يا�شر ونا�شر 
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 �سعادة الأ�ستاذ الدكتور لوي�س �سليبا اأ�ستاذ يف جامعة ال�سوربون الفرن�سية برتبة 
بروفي�سور. باحث ذو �ساأو عال يف فل�سفة الديان وله العديد من املوؤلفات التي تعنى 
باجلانب العقائدي لاديان ال�سماوية الثا )ال�سام وامل�سيحية واليهودية(، ومنها 
على �سبيل املثال ل احل�سر معرا مد، وتوما الكويني والإ�سام. ف�سا عن حتقيقه 

جلملة من املخطوطات الدينية القدمية. 
الفرن�سية  اللغتني  يجيد  موؤلفًا.  اأربعني  حوايل  �سليبا  لوي�س  الدكتور  موؤلفات  بلغت 
والليزية بطاقة وتلقائية �سديدتني ويتحد اللغة العربية الف�سحى كاأف�سل ما 

يكون عليه املتحد البارع بل اخلطيب الامع. 
اقتن�سنا فر�سة وجود يف مهرجان ربيع ال�سهادة العاملي الثامن يف كرباء املقد�سة فكان 

معه هذا اللقاء

في حوار مع
د. لويس صليبا استاذ بجامعة السوربون الفرنسية:

الباحث والنا�سك والراهب امل�سيحي ي�ستوحي من 
�سخ�سية الإمام علي معاين الن�سانية

•  حوار  لطيف الق�ساب

 ّل الأجندة الإعامية في 

العراق  يف  الأمنية  الأو�ساع  تهّول  التي  الدولّية 
كيف كانت اآلية اتخاذ قرار ال�سفر اإ العراق؟

 : ترددُت كثريا قبل اتخاذ قرار ال�سفر اىل 

بونًا  وج��دت  لكربالء  و�سويل  بعد  لكنني  ال��ع��راق 
موجود  ه��و  وم��ا  الإع���الم  يقال يف  م��ا  ب��ني  �سا�سعا 
على الر�س فعاًل، فاحلوادث التي تن�سرها الخبار 
باحلجم  لي�ست  انها  اإل  بالفعل  موجودة  كانت  واإن 
على  بتاتا  توؤثر  ول  الع��الم،  و�سائل  ت�سوره  الذي 
مل�سته  ما  وهذا  اليومية،  والتعامالت  النا�س  حركة 
مع  وحديثي  كربالء  مدينة  يف  جتوايل  خالل  فعال 

ال�سيوف الخرين املدعووين من داخل العراق.. 

 ما هي العوامل التي جعلت من 

الدكتور لوي�س �سليبا باحثا يف الأديان؟
البحث  ميدان  يف  التخ�س�س  اخ��رتت     

الديني ل�سيما يف الإ�سالم بحكم ثقافتي الإ�سالمية. 
فانا كاتب اإ�سالمي وان مل اأكن كاتبا م�سلما. 

ل اأخفي انني ا�سبت بخيبة اأمل كبرية نتيجة ما اآل 
اإليه احلوار امل�سيحي الإ�سالمي، ولهذا فقد فكرت 
بفتح حوار بني امل�سيحية والإمامية، وهذا احلوار ل 
ميثل معرقال للحوار العام بني امل�سيحية والإ�سالم 
احلوار،  هذا  باجتاه  متقدمة  خطوة  ميثل  ما  بقدر 
احلوار امل�سيحي الإمامي مل يبداأ بعد ولكنه حينما 
يبداأ فانه �سيحرق الكثري من املراحل الزمنية. على 
ونقاط  كبرية  ان�سانية  م�سرتكات  هناك  ان  اعتبار 
ل�سيما  المامية  وبني  امل�سيحية  بني  كثرية  تالقي 
وامل�ساواة  وال��ع��دل  الن�����س��ان  ح��ق��وق  يخ�س  فيما 

وانتهاج طريق ال�سالم.

 الوار 
ال�شيحي الإمامي 

مل يبداأ بعد 
ولكنه حينما 

يبداأ فانه 
�شيحرق الكثٌ 

من الراحل 
الزمنية
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في حوار مع
د. لويس صليبا استاذ بجامعة السوربون الفرنسية:

 من ال��ع��دي��د  ت��اأّث��ر  لم���اذا    

الباحثني امل�سيحيني اأمثال ميخائيل نعيمة وبول�س 
ب�سخ�سية  كتاين  و�سليمان  جرداق   وجور �سامة 
الإمام علي -عليه ال�سام- دون �سوا من ال�سخ�سيات 

الإ�سامية؟
 : لي�س هوؤلء وحدهم، حتى النا�سك والراهب 

-عليه  علي  الإم��ام  �سخ�سية  من  ي�ستوحي  امل�سيحي 
مبا  حم�سور  غري  الأم��ر  ان�سانية،  معانيا  ال�سالم- 
التدين.  �سديد  بع�سها  يكون  قد  اأ�سماء  من  ذكرته 
خد مثاًل �سبلي �سميل هذا رجل م�سيحي يعترب نف�سه 
المام  �سخ�سية  يقد�س  لكنه  الأدي���ان  نطاق  خ��ارج 
عليه ال�سالم. واأت�سور اأن هناك جذورا تاريخية تعد 
التي تربط  اأ�سبابا رئي�سية يف هذه العالقة احلميمة 
املجتمع امل�سيحي بالإمام علي -عليه ال�سالم- عالقة 
لها  تكون  قد  جن��ران  ن�سارى  مع  اليجابية  الإم��ام 
دخل يف بناء اأوا�سر املحبة يف نفو�س امل�سيحيني جتاه 

هذه ال�سخ�سية الإن�سانية العظيمة.

 لوي�س الدكتور  نظرة  هي  ما   

�سليبا ملن ميار�سون الإرها با�سم ال�سام؟
وميار�س  املا�سي  يف  يعي�س  م��ن  هناك   :   

رجعية فكرية جتعله يعتنق فتاوى التكفري التي كانت 
قد  كانت  امل�سيحية  موجودة.  تعد  مل  ظ��روف  نتيجة 

حدث  موؤمنني  بو�سفهم  بامل�سلمني  ر�سميا  اعرتفت 
بع�سهم  يتذرع  اأن  معنى  فما  طويل  وقت  منذ  ذلك 
بفتاوى ابن تيمية لقتل امل�سيحيني؟ الإرهابيون لديهم 
القليل من املعرفة الدينية ولأنهم ميتلكون هذا القدر 
ال�سئيل من املعرفة فقد مار�سوا الإرهاب. هم بهذا 
يج�ّسدون املثل الجنليزي القائل: القليل من املعرفة 

ميثل خطرا هائاًل.

 ت�سميه عّما  كثرا  تكلمت   

مع�سلة ت�سمية امل�سيحيني من قبل امل�سلمني اإ اأين 
تو�سلت يف هذا البحث؟

اإننا منذ �ستني عاما ندور يف هذه احللقة.   : 

هناك من يعتربنا كتابيني وهناك من يعتربنا م�سركني 
ولكن امل�سيحية من جهتها ح�سمت هذا املو�سوع فيما 
يخ�س النظرة للم�سلمني. فامل�سلمون هم موؤمنون من 
يح�سم هذه  الإ�سالم مل  ولكن  امل�سيحية،  نظر  وجهة 
املع�سلة بعد. فنحن كتابيون تارة ونحن م�سركون تارة 
اأخرى ولبد من ح�سم هذا املو�سوع لكي ي�سري احلوار 
بني امل�سيحية والإ�سالم ب�سكل متوازن ولكي ل ي�سل 
متعلق  الم��ر  وه��ذا  م�سدود.  طريق  اإىل  املتحاورون 
بنظرة بع�س طوائف ال�سالم املت�سددة جتاه الديان 

والقوميات الخرى.

 هناك 
م�شركا ان�شانية 

كثٌة بي ال�شيحية 
وبي المامية ل�شيما 

فيما يخ�س حقوق 
الن�شان والعدل 

وال�شاواة وانتهاج 

طريق ال�شالم 
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ويف بلدنا وك�سرورة مو�سوعية لتغيري الواقع املتخلف 
املوروث واملتميز بقلة الوعي ال�سحي واعتماد الأ�ساليب 
البدائية القدمية يف العالج، لبد وان تت�سمن اخلطط 
وال�سحية،  الطبية  بال�سوؤون  خا�سة  حقول  التنموية 
توؤكد على اخلدمات الوقائية والعالجية التي يجب اأن 
تقدم لأبناء ال�سعب لتحقيق هذا الهدف. ومن بني ما 
يتطلبه النهو�س بالواقع ال�سحي هو الإر�ساد والتثقيف 
ال�سحي. واملالحظ ان الكثري من بلدان العامل اهتّمت 
بهذا املو�سوع منذ وقت لي�س بالق�سري حيث ارتفعت 
اىل م�ستوى �سحي متقدم جدا مع مرور الزمن، وجعلت 
الرئي�سية  املوا�سيع  م��ن  ال�سحية  الثقافة  مو�سوع 
باأن  ترى  انها  اإذ  اليومية،  وحياتها  عملها  منهاج  يف 
الإرتفاع بامل�ستوى ال�سحي العام اىل مقام متقدم يعني 
الثقايف  بامل�ستوى  التقدم 
وال��ن�����س��ج الج��ت��م��اع��ي. 
الدول  من  العديد  وهناك 
امل�سمار  هذا  يف  املتقدمة 
امل��زي��د من  ل حت��ت��اج اىل 
والج���راءات  الحتياطات 
الوقائية لأن كل فرد منها 
عالية،  علمية  ثقافة  ذو 
وهو يعترب الوقاية ال�سحية جزءا من حياته اخلا�سة. 
وعلى العك�س هناك الكثري من البلدان املتخلفة وذات 
امل�ستوى ال�سحي املتخلف حتتاج اىل املزيد واملزيد من 
الجراءات الوقائية نظرا لنخفا�س م�ستواها ال�سحي 

العام والفردي والجتماعي.
ان اهمية هذا املو�سوع تكمن يف ان الرتفاع بامل�ستوى 
الفرد  �سحة  مب�ستوى  الرت��ف��اع  يعني  العام  ال�سحي 
والعائلة، ومن ثم املجتمع ككل، وهذا يوؤدي اىل تفادي 
اخل�سائر التي حت�سل جراء ا�سابة الفراد بكثري من 
الأمرا�س والتي قد توؤدي اىل املوت او العجز او العاهات 
املزمنة. موؤدية اىل هدر يف الطاقات الب�سرية، وتعطل 
الكثريين عن العمل والنتاج، وتختلف و�سائل التثقيف 
المكانيات  توفر  وح�سب  اآخ��ر  اىل  بلد  من  ال�سحي 
ب�سكل عام  ولكنها  املعي�سة،  واأ�سلوب  العلمية  والكوادر 
كا�ستخدام  املعروفة.  الدعائية  الو�سائل  على  تعتمد 
لها،  معينة  برامج  وتخ�سي�س  والتلفزيون،  الإذاع��ة 
امل�سانع  يف  ال�سحية  ال�سينمائية  الف���الم  وع��ر���س 
وا�ستخدام  ال�سكانية،  التجمعات  ومراكز  وامل��دار���س 
الن�سرات الطبية العادية منها وامل�سورة لهذا الغر�س 
ال�سعب، والتي ت�سح فييه  وتوزيعها جمانا على افراد 
انتقالها  ميكن  التي  واملعدية  املتوطنة  المرا�س  اهم 
اىل  احليوان  من  او  الإن�سان  اىل  الإن�سان  من  �سواء 

الإن�سان، وتو�سح كيفية انتقال املر�س وعدواه، وطرق 
الوقاية منه، كما تت�سمن بع�س هذه الن�سرات اأهمية 
ومنوه،  الن�سان  جل�سم  بالن�سبة  ال�سحية  التغذية 
وطريقة  �سحية  ب�سورة  الغذائية  املواد  حفظ  وكيفية 
ب�سرتة احلليب تفاديا حلالت الت�سمم الغذائي املوؤ�سفة 
التي توؤدي بحياة الكثري من النا�س. كما تت�سمن بع�س 
مراجعة  �سرعة  بخ�سو�س  والتوجيهات  الإر���س��ادات 
الطبيب  تو�سيات  وتنفيذ  املري�س،  قبل  من  الطبيب 
التي  ال�سحية  التعليمات  واتباع  دق��ة،  بكل  العالجية 
تقدمها املوؤ�س�سات ال�سحية للمري�س، و�سرورة اعالم 
املر�سية  احل��الت  عن  املنطقة  يف  ال�سحية  الهيئات 
اأوقات انت�سار املر�س.  املعدية ب�سكل �سريع خا�سة يف 
الإ�سابات،  عدد  تقلل  اأن  �ساأنها  من  التوجيهات  هذه 
ومتكن من عملية ح�سر املر�س وتطويقه. كذلك اإلقاء 
طالب  على  املب�سطة  والطبية  ال�سحية  املحا�سرات 
الب�سرية  والتجمعات  والفالحني  والعمال  امل��دار���س 
الخرى. كما ت�ستخدم ال�سحافة املحلية لهذا الغر�س. 

وهناك اأ�ساليب اأخرى ناجحة.
اإن هذه الأ�ساليب مهمة جدا لي�س يف وقت وقوع املر�س 
وانت�ساره، وامنا مهمة يف جميع الأوقات لأنها �ست�سبح 
مب�ستواهم  والرت��ف��اع  املجتمع  لأف���راد  اإف��ه��ام  و�سيلة 
ال�سحي اىل مقام متقدم. ويف بلدنا ا�ستخدمت بع�س 
وكان  وال�سحف،  والتلفزيون  كالإذاعة  الو�سائل  هذه 
لهذا التوجه م��ردودا ايجابيا يف ن�سر الفائدة العلمية 
احلا�سر  ال��وق��ت  ويف  ال�سعب.  اأب��ن��اء  ب��ني  وال�سحية 
وتفعيلها  الو�سائل  كافة  لتجنيد  احلاجة  باأم�س  نحن 
الأمرا�س  من  العديد  لوجود  املتوفرة  وبالمكانيات 
النا�س،  من  الكثري  يجهلها  والتي  والوبائية  املتوطنة 
للتثقيف  ومتنقلة  ثابتة  مدار�س  الو�سائل  هذه  وجعل 
على  الأوىل  اخل��ط��وات  ميثل  حتقق  ما  اإن  ال�سحي. 
طريق النهو�س بامل�ستوى ال�سحي لأفراد ال�سعب والذي 
الأقطار  م�ساف  اإىل  للو�سول  واملزيد  املزيد  يتطلب 

املتقدمة يف هذا امل�سمار.
م�سوؤولية م�سرتكة

والأح���داث  الزمن  تغري  مع  الإن�سان  حياة  وتقت�سي 
تغيريات ا�سا�سية او جانبية، والثقافة العامة التي هي 
جمموعة القيم املادية والروحية التي يفرزها املجتمع 
الركن  هي  اليومية  حياته  يف  الإن�سان  معها  ويتفاعل 

الأ�سا�س يف هذا التغيري.
والثقافة ال�سحية – كجزء من الثقافة العامة – هي 
بال�سحة  املتعلقة  املعلومات  لعطاء  العلمية  الو�سيلة 
انبعاث  املواطن وبطريقة �سليمة وفعالة، ل�سمان  اىل 
قارئا( ل�ستقبال  او  كان  املتلقي )م�ستمعًا  الرغبة يف 

• د. منهال جا�سم ال�سريح

وهو يعترب الوقاية ال�سحية جزءا من حياته اخلا�سة. 

 الثقافة ال�سحية 
وتطور املجتمع  

العال  ب��ل��دان  معظم  ت�سعى 
 لتحقيق طموحاتها يف اإحدا
ال�ساملة  اجلذرية  التغيرات 
الإج��ت��م��اع��ي��ة  الأو�����س����اع  يف 
ال�سحي،  ال��واق��ع  وب�سمنها 
العناية  ت��اأم��ني  ع��ل��ى  فتعمل 
والوقاية  وال���دواء  ال�سحية 
من الأمرا�س، وتعمد ا و�سع 
والدرا�سات  العلمية  اخلطط 
امل��ن�����س��ج��م��ة م���ع الم��ك��ان��ي��ات 
املتوفرة حفاا على الطاقات 
الب�سرية وحياة الن�سان �سانع 

امل�ستقبل اجلدي.
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◄  بقلم: حيدر املنكو�سي

احليوان  اأو  الإن�سان  حقوق  حلماية  العاملية  املنظمات  اعتادت 
بالهرع اإىل الأماكن التي ينتهك بها حقوقهم فيطالبون بوقف هذا 
النتهاك عرب الو�سائل الإعالمية التي ت�سلط ال�سوء على اأعمالهم 
الرنانة فينده�س املواطن من الأعمال اخلريية التي تقوم بها هذه 

املنظمات. 
هو  الوحيد  همها  الإن�سان  حقوق  منظمة  اإن  املتابع  متعن  ول��و 
الدولة  على  يجب  وال��ذي  ال�سجني  مراعاة  يتم  وكيف  ال�سجون 
من  الكثري  حقوق  بذلك  متجاهلني  تهمته   كانت  مهما  مراعاته 
النا�س الذين ل ميتلكون بيت يحتمون فيه من حر ال�سيف وبرد 
اأو تلك العوائل التي ل جتد ما ي�سد جوعها. وقد يت�ساءل  ال�ستاء 

البع�س عن اهتمام هذه املنظمة بجانب واإهمال جانب اآخر. 
اإعالمي وا�سح  له دور  الأعمال ل يكون  اإن مثل هذه  اجلواب هو 
وان الكثري من الو�سائل الإعالمية ترف�س تغطية مثل هكذا اأخبار 
لذا فاملنظمات تبحث عن ال�سهرة قبل العمل اخلريي والتي ينخدع 
فيها امل�ساهد عن دورها لأنها و�سيلة جلمع الأموال من الدول والتي 
تفر�س عليها دفع ر�سوم �سنوية ل�سندوق الدويل الذي بدوره يغذي 

هذه املنظمة بالأموال الطائلة والتي يجب تغطيتها اإعالميا.  
هذا من جانب، من جانب اآخر ت�سافر بعثات من هذه املنظمات 
الغابات وذلك لعالج حيوان  ابعد  اإىل  )منظمة حقوق احليوان( 
مري�س ، اأما منظمة حقوق الإن�سان تتجاهل الأحداث  يف الراكان 
يد  على  للم�سلمني  انتهاكات  من  يحدث  وما  حاليا  بورما  �سابقا 
األ ترى بان هنالك قتل  احلكومة والبوذيني املاغ عباد الأ�سنام. 
اإن املنظمة تخ�سى  وحرق ودفن للم�سلمني يندى لها اجلبني. هل 
احلكومة اأم اإنها باتت ترعى حقوق احليوان واأهملت الإن�سان. ما 
للمنظمة تهرع حني ت�سمع ان هنالك �سجني جمرم ل يتناول الطعام 
ال�سومال  اإن  اأم  وبورما  ال�سومال  يف  والت�سريد  القتل  وتن�سى 
وبورما ل تدفع ر�سوم �سنوية ل�سندوق الدويل ويف النهاية �ستنقل 
و�سائل الإعالم عند حماكمة امل�سئولني عن قتل امل�سلمني يف بورما 

مبطالبة املنظمة برعاية حقوقهم وعدم التجاوز عليهم.      

احليوان  اأو  الإن�سان  حقوق  حلماية  العاملية  املنظمات  اعتادت 

بني الإن�سان واحليوان 

 هذه املعلومات ال�سحية وال�ستفادة منها لوقاية نف�سه وحت�سينها اول 
من الأمرا�س وم�سبباتها التي قد يتعر�س لها يف حياته، ومن ثم وقاية 

عائلته التي يعي�س و�سطها وبالتايل وقاية املجتمع الذي يعي�س فيه. 
ال�سحية  الثقافة  لتعريف  حم���اولت  بعدة  املتخ�س�سون  ق��ام  وق��د 
لتقريبها اىل اأذهان املواطنني، والواقع ان ذلك التعريف لي�س ب�سيطا 
ال انه ميكن القول ان الثقافة ال�سحية تعني مفاهيم متعددة وت�سمل 
كافة اخلربات ال�سحية التي يح�سل عليها ال�سخ�س اوًل واملجتمع ثانيًا 
والتي توؤثر يف عادات و�سلوك ال�سخا�س تاأثريًا ايجابيًا لتغيريها نحو 
الأف�سل حتى نح�سل اىل حالة قريبة من الكمال ال�سحي اجل�سمي 

والعقلي معًا. 
ان الثقافة ال�سحية هي طريقة تعليمية وتربوية هدفها تغيري العادات 
ال�سحية ال�سيئة واملعلومات اخلاطئة املتعلقة بال�سحة. وهذا يتطلب 
جمهودًا كبريًا وهو لي�س بالأمر ال�سهل والهني لأن مثل هذه العادات 
واملعلومات واملفاهيم مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بو�سع الن�سان القت�سادي 
والجتماعي. ولهذا فان اية حماولة تهدف لتطوير ثقافة الفرد ال�سحية 
يجب ان ت�سري جنبا اىل جنب مع املحاولت التي ينبغي معها حت�سني 

وتطوير منط احلياة الجتماعية والقت�سادية لالأ�سخا�س ذاتهم.
ان جمال عمل الثقافة ال�سحية ميكن تلخي�سه بالنقاط التية:

عاتق  على  امللقاة  امل�سوؤولية  من  ج��زء  هي  ال�سحية  الثقافه  1- ان 
ال�سخا�س العاملني يف خمتلف جمالت الطب وعلى خمتلف م�ستوياتهم 
وموظفني  وممر�سات  وممر�سني  وم�ساعدين  اطباء  من  العلمية، 
�سحيني لأن العالقات الن�سانية التي تقوم بني هوؤلء ال�سخا�س وبني 
املواطنني تتيح جماًل رحبًا لن�سر الثقافة ال�سحية ا�سافة اىل جمال 

عملهم الفني.
اىل  للو�سول  تهدف  ذاتها  بحد  خدمة  هي  ال�سحية  الثقافة  2- ان 

املجتمع باأكمله اأو اىل قطاعات خا�سة من املواطنني.
3- ان الثقافة ال�سحية هي امر ا�سا�س ومهم يف اغلب العمال التي 
تقوم بها املوؤ�س�سات ال�سحية �سواء مايتعلق منها بتخطيط امل�ساريع 
ال�سحية املختلفة او عند تنفيذ هذه امل�ساريع او عند العمل �سمن فريق 

طبي او �سمن اللجان التوجيهية ال�ست�سارية املختلفة. 
4- يجب ان تتعاون املنظمات ال�سحية مع بقية املنظمات التي تهتم 
كافة  مع  متكاماًل  املجال  ه��ذا  يف  العمل  يبدو  لكي  املجتمع  ب�سحة 

الأوجه.
5- لميكن لأي م�سروع �سحي ان ينال النجاح التام مامل تكن هناك 
عالقة معينة تربط القائمني على امل�سروع بالأ�سخا�س الذين يعنيهم 

هذا امل�سروع.
لدى  بامل�سوؤولية  ال�سعور  تنمية  اىل  تهدف  ال�سحية  الثقافة  6- ان 
مل�سلحة  وبالتايل  اخلا�سة  ال�سحية  مل�سلحتهم  وذل��ك  املواطنني 

املجتمع.
انها م�سوؤولية م�سرتكة كبرية يف بناء الوطن، ويف حتقيق تقدمه بعد 

�سنوات التخلف الطويلة التي دفع �سعبنا ثمنًا باه�سًا لها.
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•     يعّد عبد الرحمن الالمي

اأنا�ٌس متعّددون ولأّن مداركنا العقلية متفاوتة في قيا�س ذكائها، فمن  لأننا 
الطبيعّي اأن  تتعّدد اآراوؤنا، وعليه فابّد اأن نوؤمن بتعّدد الآراء، واأّن لكل مّنا 
وجهة نظر محترمة في مو�سوٍع ما، وبالتالي فاإّن راأي الإن�سان الحاذق الذي 
يتوّخى الدّقة في �سناعة راأيه، ويتبّين ويتحّقق من كّل ما يتعّلق بالمو�سوع 
دليًا   فاأ�سب وي�سوغه،  ي�ستنتجه  كيف  عرف  لأنه  الآخرين،  راأي  فوق  هو 
 وهذا ما ياأمر به اهلل )تبارك وتعالى( في قوله ،على الطريق ال�سحي لغير
يُبوا َقْوًما ِبَجَهاَلٍة  ُنوا اأَْن ُت�سِ َفَتَبيَّ َها الَِّذيَن اآَمُنوا اإِْن َجاَءُكْم َفا�ِسٌق ِبَنَباإٍ  اأَيُّ َيا 

ِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِميَن ))6 �سورة الحجرات. َفُت�سْ
والراأي  والحكم،  ما  لمو�سوع  الفرد  يكّونه  تقييم  اأو  نظر  وجهة  هو  وال��راأي 
يعتمد في �سوابه و�سرعة اّتخاذ على قّوة �سخ�سّية �ساحبه، وحنكته في 
اإدارة الأمور، وغزارة مخزونه من تجاربه وتجار الآخرين، وما �سيمّر علينا 

خال الأ�سئلة الآتية. 
من  الذي  اأ�سئلة،  ع�سرة  من  المتكّون  اختبارنا  لمو�سوع  �سغيرة  مقّدمة   هذ
خاله �سنكت�سف بع�سًا من جوانب النف�س ومدى اّت�سافها بالفطنة والحذاقة 
في اّتخاذها الراأي والحكم على الأ�سياء، ولكي ن�ستمّر في الختبار ما علينا 
اإل اأن نختار ما ينا�سبنا من الخيارات ثّم نذهب الى النتيجة لكي نرى مقدار 

حنكتنا وما نحن عليه في هذا المو�سوع المهّم

◄ اإّن الإن�سان الموؤمن يقّدم راأي ال�سرع الأقد�س على نف�سه والآراء الأخرى، 
َك َل ُيوؤِْمُنوَن َحتَّى  ويتبّنا ويدافع عنه، لأّن اهلل )عّز وجّل( يقول َفَا َوَربِّ
ْيَت َوُي�َسلُِّموا  ا َق�سَ ُموَك ِفيَما �َسَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ َل َيِجُدوا ِفي اأَْنُف�ِسِهْم َحَرًجا ِممَّ ُيَحكِّ
َت�ْسِليًما ))65 �سورة الن�ساء،، فلي�س هناك ن�سا للعبد، لي�س لل�سارع فيه راأي 

 وهدف، فهل اأنت مّمن
◄ يعي�س حالة ال�ست�سالم التام لراأي ال�سريعة المقّد�س، ويح�ّس بحالّة العبودية الكاملة هلل 

)عّز وجّل( عليه فيغّلب راأيه )تبارك وتعالى( على باقي الآراء؟ 
◄ يرى ذلك ولكّنه ين�سرع بع�س الأحيان لأهوائه النف�سية، اأو ال�سغوطات الخارجية؟ 
◄ يتبّنى الراأي الذي يتما�سى مع م�سالحه ال�سخ�سية واإن تعار�س مع ال�سرع الحنيف؟

◄ لكي يكون لك راأٌي في ق�سّية اأو حد ما يتحّتم عليك �سماع تفا�سيله من 
اأطراف عديدة من غير اأن تقت�سر على م�ساهدة اأو �سماع اأحدا الخبر على 
ما  �سخ�س  اأو  اإلكتروني  اأو موقع  اأو �سحيفة  اإذاعة  اأو  معينة،  ف�سائية  قناة 

تعتقد اأنه ثقة مهما كان ذلك الم�سدر م�سهورًا، فهل اأنت مّمن
◄  ي�سمع لجميع الآراء جّيدًا ثّم يمّيز بين الحّق والباطل بما اأعطاه اهلل )تبارك وتعالى( 

من قدرة في ذلك؟ 
◄  تت�ستت اأفكارك وت�سيع في فو�سى الآراء ودهاليز التحليالت؟ 

◄ توؤيد اأحد التجاهات م�سبقًا، وت�ستمع لآرائه وحججه بت�سديق، ول ت�سغي جّيدًا لالآراء 
المخالفة؟

 التجار الى ذاكرة مفّعلة ت�ستفيد من   الراأي تحتا  ا�ستنتا اإّن عملّية   ◄
ال�سابقة والم�ساهدات ال�سالفة لمثيات هذا الحد اأو ذاك، وكما قال مولنا 
الإمام مو�سى بن جعفر )عليه ال�ّسام( كفى بالتجار تاأديبًا، و بمّر الأيام 

 فهل اأنت مّمن ...عظة
اأ- يحتفظ بالأحداث الما�سية وما اآلت اإليه م�سائرها لكي يعتبر منها، ويكّون له راأيًا فيها؟ 

ب- ل يحتفظ بها في الغالب، لإهماله اأو ل�سعٍف في ذاكرته؟ 
ج- ل يهتّم لهذا الأمر فهو يتخّبط بين الآراء والأحكام؟

◄ بع�س الم�سلمين ل يرى اأهميًة لإطاق الراأي والتعبير عن الواقع والإ�سارة 
الذي ينظر من خاله، فهو دائم  ال�سّيق  والف�ساد لأفقه  ال�ساح  الى مكامن 
القول )وهل يغّير قولي وقولك �سيئًا من الواقع...لقد تكّلم الكثير في الأمر 

 وقالوا فلم...(، فهل اأنت مّمن
◄  ل يرى ذلك، بل بالعك�س فاإّن الراأي العام الموؤّثر في الأمور والذي قد ُيحدث تغييرًا في 

الواقع، ُي�سنع من ا�ستمرارّية اإطالق قولي وقولك وقول الآخرين والثبات عليه؟ 
�س الطويل الذي يجعله ثابتًا على راأيه وم�ستمّرًا  ◄ ل يرى ذلك اأي�سًا ولكنه ل يمتلك النفمَ

على اإطالقه؟ 
◄ يرى ذلك ويعتقد به؟

يقول اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب )عليه ال�سالم(: 

 م�ستدرك الو�سائل وم�ستنبط امل�سائل عن الإمام اأبي عبد اهلل ال�سادق )عليه ال�سام( قال من كتا
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله، َمن �سفع �سفاعة ح�سنة، اأو اأمر مبعروف، اأو نهى عن منكر، اأو دّل على خر، اأو اأ�سار به، فهو 

سريك، ومن اأمر ب�سوء اأو دّل عليه اأو اأ�سار به، فهو �سريك�

 م�ستدرك الو�سائل وم�ستنبط امل�سائل عن الإمام اأبي عبد اهلل ال�سادق )عليه ال�سام( قال من كتا
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله، َمن �سفع �سفاعة ح�سنة، اأو اأمر مبعروف، اأو نهى عن منكر، اأو دّل على خر، اأو اأ�سار به، فهو 

ذو راأٍي �شائب؟ذو راأٍي �شائب؟ذو راأٍي �شائب؟
هل اأنت
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◄ لكثرة ما نرا من اأفعال ُمحِبطة ت�سدر من ال�سيا�سّيين، اأو قرارات متخاذلة وهزيلة ت�سدر من 
اأ�سحا القرار، وتعام الختافات بين الم�سوؤولين يعتقد النا�س )اأّن اأف�سل راأٍي في ال�سيا�سة اأّل 

 يكون لك راأٌي في ال�سيا�سة(، فهل اأنت مّمن
◄ يعتقد عك�س ذلك واأّن الحقيقة ال�سيا�سية واقع موجود لبّد من اإدراكه والتفاعل معه واإّل كّنا مّمن اأ�سار الر�سول 
ن اأ�سبح ل يهتّم باأمر الم�سلمين فلي�س من الإ�سالم في �سيء،  الأكرم )�سّلى اهلل عليه و اآله و�سّلم( عليهم بقوله: ممَ

ومن �سهد رجاًل ينادي: ياللم�سلمين، فلم يجْبه فلي�س من الم�سلمين
◄ يعتقد ذلك في بع�س الأحيان، خ�سو�سًا اإذا تكالبت النك�سات وتوالت الُمحِبطات؟ 

◄ يعتقد ذلك دائمًا لروحه النهزامية، وثقته المزعزعة باهلل )تبارك وتعالى(؟

◄ الكثير من الأ�سخا�س يعتمدون على راأي غيرهم مّمن يظّنون فيهم الفائقّية عليهم، اأو لّت�سافهم 
 بالنزاهة والأمانة في اأخاقهم، فهل اأنت مّمن

◄ ل يكتفي براأي الآخرين مهما كانت اأخالقهم عالية، لأنهم قد يكونون دوننا دراية ودربة في النظر الى هذه 
الأمور والحكم عليها، فالبّد التفّح�س والتمحي�س؟ 

ن هم اأكبر منه �سّنًا، اأو اأعلى منه �ساأنًا؟  ◄  قد يكتفي اأحيانًا باآراء ممَ
◄ يعتمد عادة راأي الآخرين فهو اإّمعة ل غير؟

◄ اإّن الإن�سان الواقعي عليه العدول عن راأيه الأول اإذا انك�سف له خاف ما كان يعتقد به �سابقًا، 
فاإن من جمود العقل الإ�سرار على الراأي الخاط، وقد يجب في بع�س الحالت تحذير ال�سخ�س 
الذي قام بتزكيته - ل�سراكٍة اأو زوا - اإذا ات�س له اأنه لم يكن اأهًا للتزكية، اأو اإعادة كرامة من 

 اأ�سقط كرامته، بعدما تبّين له الخطاأ في ذلك، فهل اأنت مّمن
◄ يعِدل عن راأيه اإذا تبّين له عدم انطباقه على اأر�س الواقع، ويحاول اإ�سالح التبعات التي ترّتبت على اإدلئه 

لراأيه؟ 
عانه وتذويبه فيما ي�سادق الواقع؟  يمَ ◄  يحاول العدول عن راأيه بممَ
◄  ل يحاول العدول ول الإ�سالح، مبّررًا ذلك ب�سّتى التبريرات؟

◄ لي�س المهم اأن يكون لدى الإن�سان حنكة ودراية، اأو نظٌر ثاقب لاأمور، ولكن المهم هو اإجادة فّن 
 الحوار، وتوّفر الدعامات ال�سلبة للراأي، كي يعلو على الآراء، بل ي�سكتها وي�سّلها، فهل اأنت مّمن

◄ تتوّفر لديه القناعة التاّمة براأيه، والإلمام الكامل بجوانب الق�سّية، وكالمه مدعوم بدلئل وبراهين على 
�سدقه، وي�ستطيع التحّكم بانفعالته النف�سّية؟ 

◄  تتوّفر لديه بع�س الأمور في البند اأعاله، ولكنه يجيد فّن الحوار؟ 
◄  ل يمتلك كّل ما تقّدم، وفي نف�س الوقت يريد من الآخرين الإذعان لراأيه؟

◄ عندما تجد نف�سك مخدوعًا با�ستقامة �سخ�سّية ما، اأو بنوايا الحز الفاني اأو �سّحة المذهب 
 الكذائي، فهل اأنت مّمن

◄ يكون ذلك له در�سًا بليغًا وعبرة ل ين�ساها، ويحر�س كّل الحر�س اأن يكون اأكثر روّية في بناء راأيه في مثل هذه 
الأمور؟ 

◄  يّتعظ ويعتبر من هذا الدر�س ولكن لفترة موؤّقتة، ثّم ين�ساق وراء ال�سعارات البّراقة اأو العاطفية؟
◄  ي�ساب بالإحباط ويميل اإلى النكفاء والنطوائية، ويحكم ب�سوداوية كّل ما حوله؟ 

◄  لأنك م�سوؤوٌل بين زمائك اأو اأٌ في بيتك اأو اأ�ستاٌذ بين طّابك، فاأنت محّط اأنظارهم وماذهم 
في الإجابة عن اأ�سئلتهم، وقد راجْت اإ�ساعة اأو انت�سر خبٌر ما، ولبّد �سُيوؤخُذ فيها راأيك، فهل اأنت 

 مّمن
ن  ◄ تترّوى وتفّكر وتحاول التاأكد من م�سداقية الإ�ساعة اأو الخبر وتلملم اأطرافه، وتعر�سه على عقلك لتعرف ممَ

وراءه وما اأغرا�سه، ثّم تقول قولك فيه؟ 
◄  تنفعل به وترّدده بين جماعتك، من غير اإعطاء راأيك فيه؟

◄  ل تهتّم بالأمر مطلقًا؟

  نتيجة الختبار
وبعد هذ الرحلة الق�سيرة من الختبار لنجمع 
ونتاأّمل في  لكي نرى حالنا   النقا ح�سادنا من 
ولنا وجهة  راأٍي �سائب   اأ�سحا اأننا  اأنف�سنا، هل 
نظر؟ اح�سْب لكّل )◄( ع�سر نقا ولكّل )◄( 
�سبع نقا ولكّل )◄( خم�س نقا، واجمع ما 

اأ�ّسرَت عليه مّما توافق مع حالتك.
والمائة  الت�سعين  بين  نقاطك  مجموع   بل ف��اإذا 
فاأنت يا �سّيدي با �سّك �ساحب راأٍي �سائب وحكيم، 
ومن حّقك اأن تجهر وتنادي به لكي ُي�ستفاد منه.
اأما اإذا كانت درجتك دون الت�سعين والى الخم�سين 
يكون  اأن  ب�����س��رورة  التعّمق  ال��ى   تحتا ف��اأن��ت 
الراأي ت�ستوجب  راأي، وعملية �سناعة  لل�سخ�س 
قبل كّل �سيء النظر في المقّدمات ال�سليمة التي 
من  خلّوها  ومدى  راأي��ه،  تكوين  في  عليها  اعتمد 
ب والنحياز الى طرف على ح�سا طرف  التع�سّ

اآخر.
يدّل  فاإنه  الخم�سين  دون  درجتك  كانت  اإذا  اأما 
الكبير  وتهاونك  لنف�سك  ال�سديد  اإهمالك  على 
في اإكمال مقّومات �سخ�سّيتك، لذا عليك تدارك 
مراحله  في   يتدّر حينما  فالإن�سان  فاتك  ما 
لديه  وتتكّون  راأي��ه  حجم  معه   يتدّر العمرية 
الأحكام والتعاريف لاأ�سياء، ولكي يكون اأولدنا 
كّل  في  ال�سجاع  ال�سائب  ال��راأي  يّتخذون  مّمن 
ُيبدوا  لكي  المجال  لهم   نف�س اأن  لبّد  منا�سبة 
اآراءه��م ويقولوا ما يجول في دواخلهم، وكذلك 
على  ت�سجيعهم  ال�سرورّي  فمن  ل�سبابنا  الأم��ر 
ال�ستقال في تكوين راأيهم، وتعليمهم الأ�سا�سات 
راأيهم  يعتمدون عليها في تكوين  التي  والركائز 
كان  ولقد  هادفة،  علمية  نقا�سات  في  وح�سرهم 
هذا هو داأ اأئّمتنا الأطهار )عليهم ال�سام( مع 
اأولدهم واأ�سحابهم، فتراهم وهم اأ�سحا الراأي 
الف�سل لأنهم امتداد طبيعّي للنبّوات ال�سابقة، اإّل 
اأّن ذلك لم يمنعهم من اأن يتحاوروا ويتناق�سوا مع 
المختلفين معهم في الآراء العقائدية والفقهية.

بها  يمّر  التي  المواقف  اأّن  نعلم  اأن  المهّم  ومن 
الإن�سان ويجتازها �سواًء بنجاح اأو ف�سل هي عبارة 
عن تجار ت�سحذ عقله وت�سقل �سخ�سيته، وركام 
من الخبرة يعتمد عليه في �سير التالي، خ�سو�سًا 
اأثرًا في  فاإنها تترك  المواقف،  ما ف�سل فيه من 
قال  هنا  ومن  فيها،   نج التي  من  اأعمق  النف�س 
اأهل البيت )عليهم ال�سام( ل ُيلد الموؤمُن من 
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◄  يكتبها: ح�سني ال�سالمي

خلفي  �سخ�س  �سوت  ا�سمع  بي  واإذا  ي��وم،  ذات  امت�سى  كنت   
يف  الدرا�سة  اي��ام  ا�سدقائي  به  ينادونني  ك��ان  بلقب  يناديني 
هذا  م��ن  ذاك��رت��ي..  م�ستعيدا  التفت  عليو(  )اب��و  الع��دادي��ة 

ال�سديق العزيز؟ 
اإي��اد.. وبعد ان جتاذبنا اط��راف احلديث ودعوته  اإّن��ه  تذكرته 
لفتت  الدرا�سة  اي��ام  �سورنا  األبوم  اىل  ننظر  واأخ��ذن��ا  ملنزيل 
عليها  مكتوب  لوحة  وخلفنا  مقهى  يف  جتمعنا  �سورة  انتباهي 
)ي�سمح جللو�س الع�سكريني(  تذكرت اين �ساألت والدي -رحمه 

اهلل -يف وقتها ما الغاية من وجود هذه العبارة يف املقهى؟
 اأجابني ان الزعيم )عبد الكرمي قا�سم( اهتم باملحافظة على 
�سلوكيات الع�سكريني يف املجتمع وليعطي �سورة مميزة وهيبة 
ل�سخ�س الع�سكري فما كان يحق للع�سكري ان يجل�س باي مقهى 
او ينزل يف اي فندق، بل اعطى اجازات لبع�س املقاهي والفنادق 
للع�سكريني �سرط اللتزام بالقيافة وعدم حمل امل�سبحة وعدم 

التدخني يف ال�سارع واحرتم املواطنني .
ا�سرتجعت حال بع�س منت�سبي قوى المن يف يومنا هذا وكيف ان 
بع�سا منهم ليهتم بقيافته عندما يقف يف ال�سيطرة وليراعى 
�سعور املواطن اثناء عملية التفتي�س اإذ يفت�س و�سجارته بفمه او 
ياكل يف حمل التفتي�س ، وعندما تلقي عليه حتية ال�سالم ليرد 
عليك بنف�س التحية بل يكتفي ب)هلو او هال عيني( والأدهى 
الناركلية،  وي�سرب  باملقهى  الع�سكري  زّي��ه  يف  يجل�س  ت��راه  اأن 
ويف �سهر رم�سان يجاهر بالفطار العلني دون مراعاة حلرمة 
ال�سهر وال�سائمني. وملدينة كربالء املقد�سة خ�سو�سية عندما 
نحمل  اننا  يعتقد  املقد�سة  املراقد  من  فلقربنا  الزائر  يدخلها 
بع�س الثقافة ال�سالمية والملام الب�سيط ببع�س امل�سائل الفقهية 
فى الزائر ي�سال الخ يف ال�سيطرة هل ا�سلي ق�سرامثال؟ او 
اأية م�ساألة عبادية ب�سيطة كال�سوؤال عن القبلة فيتعجب الزائر 

عندما ياأتيه اجلواب ل اعرف! 
و هنا رجاء وامنية... هل تلتفت �سعب العالم يف مديريات قوى 
الدورات  بع�س  منت�سبيها  اإدخ��ال  �سرورة  اإىل  الداخلي  المن 
من  لنجعل  ملنت�سبيها  اجل��ادة  والتوعوّية  والأخالقّية  الفقهّية 

مدينتنا املقد�سة اأبهى واأجمل واأكمل بكل �سيء؟

                



ي�شمح بجلو�س 
الع�سكريني

حوار مع الداعية امل�ستب�سر          واملفكر التون�سي  مد �سال الهن�سر

من  الهن�سر(   سال� )مد  واملفكر  الباحث 
البيت  اأه��ل  مذهب  اعتنقوا  الذين  اأح��د  تون�س 
)عليهم ال�ّسام(، وكان ذلك بعد اأن بحَث يف جميع 
وال�سر  والراجم  العقدية  واملراجع  التفا�سر 
�سنوات،   ثا ذلك  ا�ستمّر  وقد  التاريخ،  وكتب 
والعقائدية  الفقهية  امل�سائل  يف  خالها  رّك��ز 
واحل��ّج��ة،  ال��دل��ي��ل   ا فتو�سل  وال��ت��اري��خ��ي��ة، 
وعندها قّرر اأن يركب �سفينة النجاة، وكانت له 
فهمت  )هكذا  كتابه  اأبرزها  ولعّل  موؤلفات  عّدة 
الإ�سام(، وكان من داأ لة الرو�سة احل�سينية 
اإقامة الندوات واإجراء احلوارات، لتعميم الفائدة 
على اجلميع، وت�سويق املعلومة املفيدة واملثرة ملَن 

 يريدها، لذا كان لنا معه هذا احلوار

 اأهل اأن حتدثنا عن رحلتك ا اعتناق املذهب احلّق مذهب  نرجو   
البيت )عليهم ال�سام(؟

دائمًا يف  وكنت  اأجوبة مقنعة،  لها  اأجد  ول  ال�سئلة،  الكثري من  تراودين  كانت  • اأنا منذ كنت �سغريًا 
حرية من اأموٍر كثرية، وكربُت وكرب معي هذا الت�ساوؤل، واأنا اأبحث عن وجود الطماأنينة والراحة يف ال�سالة 
فاأقول: ملاذا ل اأ�سعر بالطماأنينة والراحة حينما اأ�سّلي؟! اأمْل يكن الر�سول الأكرم )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( 
اإذا مّر بع�سٍر يهرع اىل ال�سالة؟! وكم كان ينادي موؤّذنه: اأرحنا بها يا بالل، واأنا مل اأجد هذه الراحة يف كّل 

ال�سلوات التي �سّليتها، وهكذا ال�سوم كان عندي متعبًا ومزعجًا.
بينما كنت جال�سًا يف جامع الزيتونة - وهو من اأقدم اجلوامع ويعّد اأقدم من جامع الأزهر وجامع القروّيني - 

اإذ مّر بي اأحد ال�سباب وطلب مّني اأن اأعّلمه الو�سوء، فقلت يف نف�سي: لعّله يريد ال�ستهزاء بي وقلُت له: 
- اغ�سل يديك ورجليك، فرّد على الفور: 

 من �سورة  نْيِ ْعبمَ ىلمَ اْلكمَ ْرُجلمَُكْم اإِ اأمَ ُحوا ِبُرُءو�ِسُكْم ومَ اْم�سمَ - يا �سيخ اأراك خالفت الآية الكرمية التي قال اهلل فيها: ومَ
املائدة؟ ومل يقل )�سبحانه وتعاىل(: واغ�سلوا بروؤو�سكم واأرجلكم!

انتابتني الده�سة حينما وّجه رّده هذا علّي، فالكثري من النا�س ميّرون على �سورة )املائدة( اأثناء تالوة القراآن 
الكرمي، واأنا الذي اأختم القراآن الكرمي مرتني يف ال�سهر الواحد، ول نلتفُت اىل لفظة )وام�سحوا( يف الآية 

الكرمية، فوجدُت اأّن كالمه �سحيح ومطابق ملا ورد يف الآية الكرمية، فقلت له:
- �ساحمني اإّن احلّق معك، وبعد ذلك م�سيت اىل املكتبة واأخذُت �سبعة تفا�سري، وقراأُت الآية فيها، فوجدت 
اأّن بع�سها يقول بالغ�سل والآخر يقول بامل�سح، اىل اأن و�سلت خالل بحثي اىل اأّن احلجاج بن يو�سف الثقفي 

خطب النا�س من على منرب اجلمعة قائاًل:
- اغ�سلوا اأرجلكم اإنه اأقرب ما يكونا من اخلبث. عند ذلك تاأّملت يف الأمر مع نف�سي وقلت: وهل اآخذ ديني 

ومعتقدي وم�سريي لالآخرة من احلجاج اللعني.
ومنذ ذلك احلني بداأْت عندي رحلة ال�ستب�سار والهداية.

 الرحلة ومتى اأعلنَت ا�ستب�سارك؟ وكم دامت هذ 
 • دامت عملية البحث والتنقيب ثالث �سنوات، قراأُت فيها ثمانية ع�سر تف�سريًا، والع�سرات من كتب التاريخ، 
ولقد وجدُت التناق�سات الكثرية يف اأقد�س كتاب كان لدّي بعد القراآن وهو �سحيح البخاري الذي عكفُت 

 املستبرص:  حممد صالح اهلنشري
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حوار مع الداعية امل�ستب�سر          واملفكر التون�سي  مد �سال الهن�سر
•اأجرى احلوار واأعّدف�سل ال�سريفي / عبدالرحمن الالمي

على مطالعته التف�سيلية ما يقرب ال�سنتني، واكت�سفُت يف النهاية اأّن الطريق الذي كنُت 
اأ�سري فيه غري �سحيح، وال�سحيح الذي مل اأ�ستطع اأن اأ�سكل عليه هو مذهب اأهل البيت 
)عليهم ال�سالم(، ف�سّححُت امل�سار و�سلكُت طريق النور باّتباع مذهب اأهل البيت )عليهم 

ال�سالم(، واأ�سبحت داعية بعد ذلك بربكات الو�سوء، وكان ذلك يف عام  1997م.

 الذي ت�سّمن م�سرتك هكذا فهمت الإ�سام( الكتا( 
نحو ال�ستب�سار والهداية، هّا حتّدثَت لنا عن اأبوابه وف�سوله؟ 

وما  الكتاب  ولأهمية  امل�سمار،  هذا  بدايات خو�سي  منذ  الكتب  بتاأليف  اأهتّم  • اأنا 
يرتكه من اأثر يف عقول ونفو�س الب�سر، كان اهتمامي بتدوين املعلومات وتاأليف الكتب، 
وكتابي )هكذا فهمت الإ�سالم( قد وجد �سدى وا�سعًا يف تون�س ويف خارجها، فقد طرحت 
فيه اأ�سياء مل يتطّرق لها اأحد، فالكتاب احتوى يف مقدمته على ال�سرية الذاتية للموؤّلف، 
وبعدها كان الرتكيز على امل�سطلح القراآين، واأنا اأعتقد اعتقادًا را�سخًا وهذه دعوة للجميع  
ب�سرورة العودة اىل القراآن الكرمي، فقد نختلف يف كّل �سيء، ولكّن كتاب اهلل ل نختلف 
فيه، واإن كانت بع�س التف�سريات تتباين مع بع�سها، ولكن يف النهاية لن يكون الختالف 

فيه بقدر اختالفنا يف ال�سّنة مثاًل.

 املو�سوع ه��ذا  لنا  تبنّي  لو  حّبذا    
بتف�سيٍل اأك؟ 

يف  هو  الويالت  من  تعانيه  وما  الإ�سالمية  الأّمة  م�ساكل  • اإّن 
الواقع لبعدها عن كتاب اهلل )تبارك وتعاىل(، لذلك ركزت اأنا يف 
كتابي )هكذا فهمت الإ�سالم( على امل�سطلح القراآين، كالفرق بني 
)الب�سر( و)الإن�سان(، وبني )الأهل( و)الآل(، والفرق ما بني لفظة 
)اأنزل( و)تّنزل( و)نزل(، وهكذا الآيات التي ترد فيها كلمة )رّب( 
اأو يرد فيها لفظ اجلاللة )اهلل(، وملاذا يخاطب اهلل )عّز وجّل( 
النبّي ويدعوه بلفظ )النبّي( ومّرة يخاطبه ب�)الر�سول(، والفارق ما 
بني )القراآن( و)التنزيل( و)الذكر(، ففي الظاهر اأنهم �سيء واحد، 
لكن يف احلقيقة هم لي�سوا �سيئًا واحدًا، فقوله )تبارك وتعاىل(: امل 
البقرة،  ِلْلُمتَِّقنيمَ ))2 �سورة  ُهًدى  ِفيِه  ْي��بمَ  رمَ اُب لمَ  اْلِكتمَ ِل��كمَ  ذمَ  )1(
فاهلل )�سبحانه وتعاىل( يف هذه الآية ال�سريفة يربط الكتاب بالواقع 
التاأريخي، �سواء كان هذا الكتاب هو الزبور، اأو التوراة، اأو الجنيل، اأو 
القراآن الكرمي، فما اأن جتد كلمة كتاب اإلّ وجتدها مربوطة بالتاريخ، 
اأي اأّن اهلل )تبارك وتعاىل( يتكلم عن الأحداث التاأريخية، وعندما 

يتحدث )جّل  �ساأنه( عن )الفرقان( فمعنى ذلك اأنه يتحدث عن الفرق بني )احلّق( 
و)الباطل(، واأنا اأعترب اأّن ما كتبته قلياًل جدًا يف هذا املجال.

 املذاهب الأخرى قراءة وكيف تطلب من املنتمني ا 
اأفكارك هذ؟ 

نظرهم  يف  والعواطف  الأهواء  من  التجّرد  اىل  مذهب  اأّي  من  اإخوتي  اأدعو  • اأنا 
اىل هذا الأمر اخلطري، واأطلب منهم اأن يقراأوا التاريخ والتفا�سري القراآنية بعقولهم، 
ولي�س باأعينهم فقط، ومن اخلطاأ اأن يّتبع اخللُف ال�سلفمَ دون متّعن ودراية، وما يفعله 
بع�س ال�سيوخ من اإلقاء املحا�سرات وي�ست�سهدون ببع�س الأحاديث والروايات التي توؤّيد ما 
يدعون اليه، دون اأن يبحثوا يف �سّحة هذه الروايات، فهذا اأمٌر غري �سحيح، وهو يجانب 

الطريقة ال�سائبة يف البحث وال�ست�سهاد، وطريق احلّق وا�سٌح وبنّيٌ، وهو منهج اأهل البيت 
  :الأطهار )عليهم ال�ّسالم(، فالبّد من مراجعة النف�س، فاهلل )تبارك وتعاىل( يقول
نمَ  ْو اآممَ لمَ ِ ومَ ُتوؤِْمُنونمَ ِباهللَّ ِر ومَ ِن امْلُْنكمَ ْونمَ عمَ ْنهمَ تمَ اأُْمُرونمَ ِبامْلمَْعُروِف ومَ ا�ِس تمَ ْت ِللنَّ ٍة اأُْخِرجمَ رْيمَ اأُمَّ ُكْنُتْم خمَ
ا�ِسُقونمَ ))110 �سورة اآل عمران،  ُهُم اْلفمَ ُ اأمَْكرثمَ ُهْم ِمْنُهُم امْلُوؤِْمُنونمَ ومَ ا لمَ رْيً انمَ خمَ كمَ اِب لمَ اأمَْهُل اْلِكتمَ
فعلينا اأن نراجع اأنف�سنا: هل اأننا فعاًل خريمَ الأمم، وعلينا اأن نكون �سادقني مع اهلل )عّز 
وجّل( ومع اأنف�سنا، فمن ي�سدق مع اهلل يريه الطريق احلّق، ول طريق اإل طريق اأهل 

البيت، ول �سفينة ُتبحر اىل بّر الأمان اإل �سفينتهم )عليهم ال�ّسالم(.

 وما الن�ساطات والأعمال الأخرى التي تقومون بها  
وترّكزون عليها �سوى التاأليف؟ 

• املوؤمنون اليوم يف حالة انتظار فرج اإمامهم �ساحب الع�سر والزمان )عّجل اهلل 
الأمور  فلي�ست  ال�سلبي،  النتظار  ننتظره  اأن  مّنا  يريد  ل  واإمامنا  ال�سريف(،  فرجه 
ت�ستقيم بال�سالة وال�سوم والعبادات الأخرى فقط، فالبّد من التمهيد لقدومه )عّجل 
اهلل فرجه ال�سريف(، والتمهيد يكون بن�سر دعوة اأهل البيت )عليهم ال�ّسالم(، وذلك 
من خالل الكلمة ال�سادقة واملوؤّثرة، فنحن نبّلغ اأّي اأننا نوؤّدي ما علينا، فاهلل دعا الر�سول 
الأكرم )�سّلى اهلل عليه و اآله و�سّلم( اىل التبليغ وذلك يف قوله 
اإِْن  كمَ ومَ بِّ ْيكمَ ِمْن رمَ لمَ ا اأُْنِزلمَ اإِ لِّْغ ممَ �ُسوُل بمَ ا الرَّ ا اأمَيُّهمَ )جّل  �ساأنه(: يمَ
مَ لمَ  ا�ِس اإِنَّ اهللَّ ُمكمَ ِمنمَ النَّ ْع�سِ ُ يمَ اهللَّ ُه ومَ تمَ المَ لَّْغتمَ ِر�سمَ ا بمَ ممَ ْل فمَ ْفعمَ ْ تمَ ملمَ
نا  اِفِرينمَ ))67 �سورة املائدة، وهذه املهمة تخ�سّ ْوممَ اْلكمَ ْهِدي اْلقمَ يمَ
ولنا  باحل�سنى،  النا�س  ندعومَ  اأن  وعلينا  اأي�سًا،  امل�سلمون  نحن 
ال�ّسالم(، ومثال على ذلك هذا المام  باأئّمتنا )عليهم  اأ�سوة 
زين العابدين علّي بن احل�سني )عليهما ال�ّسالم( وما عاناه بعد 
املقّد�سة، جنده مل  ال�ّسالم( يف كربالء  اأبيه )عليه  ا�ست�سهاد 
يتخذ و�سيلة اإّل الدعاء يف دعوته، فكان يذهب اىل م�سجد جّده 
الر�سول الأكرم )�سّلى اهلل عليه و اآله و�سّلم( ويدعو، وبالدعاء 
وبالكلمة الطّيبة ا�ستطاع اأن يكّون جياًل من ال�ساحلني العاملني 
يف طاعة اهلل )تبارك وتعاىل(، بعد اأن فقد اأهل بيته و�سيعته يف 
فاجعة الطّف الأليمة، ومل يكن )عليه ال�ّسالم( يدعو اىل تكفري 
العظمى  اهلل  اآي��ة  الديني  املرجع  وموقف  تنفريهم،  اأو  النا�س 
ال�سيد علي ال�سي�ستاين )دام ظّله( حينما قال خماطبًا اإخواننا 
ال�سّنة: )هوؤلء اأنف�سنا ولي�سوا اإخواننا( نابٌع من �سميم تعاليم 
اأهل البيت )عليهم ال�ّسالم( وهو موقف عظيم، فيتحّتم علينا تعريف النا�س مبحا�سن اأهل 
البيت )عليهم ال�ّسالم( ولقد �سدقمَ الإمام علّي بن مو�سى الر�سا )عليه ال�ّسالم( حينما 

قال: )لو علم النا�س حما�سننا لّتبعونا(.

 وهل حلقت بك الأ�سرة حني ركبت �سفينة النجاة؟ 
قد  فهّن  البنات  اأما  واحد،  وولد  بنات  تتكّون من ثالث  اأ�سرتي  اأن  ح  اأو�سّ اأن  • اأوّد 
زوجتي  واأم��ا  نهجهم.  على  فاأ�سبحن  ال�ّسالم(  )عليهم  البيت  اأه��ل  مبذهب  تاأّثرن 
وابنها فهما مازال على املذهب املالكي، ولكّني �ساأظّل اأدعوهما، ومبرور الوقت اأعتقد 
اأنهما �سيعتنقان مذهب اأهل البيت )عليهم ال�ّسالم(، فالأمر يحتاج اىل ترو  و�سرب ولني، 

وهذا هو اأ�سلوب ونهج اأهل البيت )عليهم ال�ّسالم(.

 علينا اأن ندعَو 
النا�س بال�شنى، 
ولنا اأ�شوة باأئّمتنا 
)عليهم ال�ّشالم(

ويتحّتم علينا 
تعريف النا�س 

بحا�شن اأهل البيت 
)عليهم ال�ّشالم( 
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ومما يعنيه هذا املثل كما هو وا�سح من مداليله اأّن الأمم ..
الأخرى جعلت فن ال�سيا�سة مرادفا لفن الإدارة الناجحة، 
فال�سيا�سي الناجح هو الإداري الناجح وهو الوطني املخل�س 
الذي تنعدم م�سلحته ال�سخ�سية اأو الفئوية وتتال�سى اإزاء 
م�سلحة البلد واعتباراتها امل�ستقبلّية، واملجتمع الذي يوكل 
ال�سفينة يف يوم  اأ�سبه برّكاب  اإىل جهة ما هو  اأمر قيادته 
عا�سف، اأمرهم وجناتهم موكولن مبن وثقوا به فاأ�سلموه 

رقابهم وقيادهم!
ا�ستثناءات  مع   - و�سيا�ساتهم  العراق  �سا�سة  تاأّملنا  ول��و 
ب�سيطة - يف فرتة جتاوزت الن�سف قرن لوجدنا من خالل 
الواقع الذي نحن عليه الآن مثال يفوق كّل الأمثلة يف العامل 
ال�سيقة على  امل�سالح اخلا�سة  وتغليب  التدبري  �سوء  على 
م�سلحة الوطن الكربى وعلى رفعته وكرامة مواطنه، فمن 
النقالبات الدموية اإىل ال�ستبداد 
التنكيل  ومن  بال�سلطة،  والنفراد 
العبث  اإىل  الب�سيط  ب��امل��واط��ن 
مبقدراته وخرياته وم�سريه، ومن 
ح���روب اجل���ور وال���س��ت��ن��زاف اإىل 
البناء  ال��ت��ي غ���رّيت  احل�����س��ارات 
وللمجتمع،  للفرد  ال�سايكلوجي 
مما اأّدى بالتايل بعد كّل ذلك اإىل 
تعطيل الدور احل�ساري لهذا البلد العريق، وتخّلف اإن�سانه 
و�سعوره بال�سياع والياأ�س، ذلك الإن�سان الذي اأبدع بالأم�س 
مع قّلة الإمكانات الأبجدية والكتابة، واخرتع العجلة و�سّن 
القانون الب�سري وعّمر الأوطان ب�سواهد ل تزال قائمة حتكي 
روعة العقل املبدع وذوقه الرفيع مع تقادم القرون الطويلة.

اإّن العراق كما هو معروف ي�سّم بني ظهرانيه ثاين احتياطي 
للبرتول عاملّيا، وهو البلد الوحيد بالأر�س الذي حباه اهلل 
باخل�سب واخلري واملاء والنماء اإىل جانب ثرواته الهائلة 
واإىل جانب ا�ستماله على طاقات ب�سرية خاّلقة تزيد على 
الثالثني مليون ن�سمة، اأي اأن مقّومات النمو والتطور هياأها 
له رّب العّزة، واأعني بها تلك الثالثة امل�سار اإليها ) املال، 
املاء، الب�سر( وهي عماد كّل تطور وكل نهو�س حقيقي، لكنه 
البلد الوحيد يف العامل - وتلك من اأغرب املفارقات - الذي 
تاأتيه بواخر القمح والرز من ا�سرتاليا وت�ساق له الطماطم 
فيتنام  يف  املعلبة  الأ���س��م��اك  ل��ه  وتعّباأ  اجل���وار،  دول  م��ن 
واملينمار، ويوؤتى له بالب�سكويت من جزر القمر، وحتى التمر 
-وهذه اأم امل�سائب - �سار يقطف لنا من دول اخلليج التي 

كانت بالأم�س رمال وملحا اأجاج !
الروؤو�س  رافعي  الأمم  بني  نقف  لكي  ينق�سنا  ال��ذي  فما 
مفتخرين بواقع حا�سر ل مبا�س تليد؟ واجلواب - بالطبع 

وخمل�سة  وطنية  غيورة  �سيا�سية  اإدارة  �سوى  �سيء  ل   -
ل تخ�سى يف ما ينفع النا�س لومة لئم، وهو ما نخ�سى اأن 
يظّل جمرد اأحالم واأوهام يحلم بها املواطن الب�سيط الذي 
اأنهكته احلروب واحل�سارات، يف ظّل ما نراه من خالفات 
ال�سا�سة واختالفاتهم على اأب�سط الأمور، وكاأن مل يكن هناك 
د�ستور ُيحتكم اإليه ول برملان ُتفّو�س اإليه الأمور، ول عهود ول 

مواثيق تنظم العالقات بني اجلميع!  
ول ينق�سنا اإّل �سيا�سي حمّنك ومثقف يح�سب اأّن اهلل يف كّل 
�سغرية وكبرية يراه، فال ي�سعى اإىل تن�سيب نف�سه و�سّيا على 
النا�س اأو قائدا للمجتمع والأمة، ول يريد اأن يكون �سخ�سه 
ر�سول للحقيقة والهداية، اأو ملهما فّذا ، لأن هذه ال�سعارات 
قد ُترجمت على اأر�س الواقع ف�سال ذريعا واإحباطا مميتا 

خلم�سة قرون م�ست. 
ل ينق�سنا اإّل �سيا�سي يّتخذ من مقولة اأمري املوؤمنني علي 
بن اأبي طالب ) اإن اإمرتكم ل تعدل عندي عفطة عنز حتى 
اأقيم عدل اأو اأنت�سف ملظلوم ( �سعارا له فال يطلب ال�سلطة 
ملاليني  اإ�سعاد  وو�سيلة  اإ�سالح  غاية  لأّنها  واإمن��ا  لذاتها، 

املحرومني وال�سعفاء، وزلفى بعد ذلك من رّب العاملني !
ولو اأردنا التفكري فيما اأو�سلنا اإىل هذه املحطة البائ�سة واإىل 
هذه املنزلة التي ُت�سفي �سدر عدّونا وُت�سمت بنا كّل من ل 

ُنر�سي له هوى ول ُنعجب له عني؟
بالأم�س  امتطاه  ال��ذي  البائ�س  ال�سا�سة  ق��ارب  هو  األي�س 
الراغبون باأجماد زائفة والطامعون بوجاهات دنيوية زائلة، 
ثّم  والتخّلف،  وال���رتدي  ال�سقاء  حمطات  اإىل  فاأو�سلونا 
رحلوا غري ماأ�سوف عليهم اإىل م�سري اأ�سود، بعد اأن تركوا 
�سوارعنا اأب�سع منظرا من �سوارع ال�سومال، وبعد اأن جعلوا 
كانت  ولو  يحلمون مبنازل ميتلكونها  فقرائنا  من  املاليني 
كمنازل اأهل كردفان، مع اأّنهم مي�سون وقد حباهم اهلل من 

حتت اأقدامهم كنوز الدنيا مذخورة اإكراما لهم ! 
والأدهى من ذلك اأنهم اخرتعوا لنا اأماين واأحالما بوطن 
بديل - ولو كان منفى - عن عراقنا احلبيب الذي باركه اهلل 
بنعم ل يح�سونها، اأولها نعمة الإ�سالم واآخرها اأنهار جتري 

بني يديه، وكنوز خمبوءة حتت اأقدام اأهله!
م�سوؤولية  ال�سحيحة  للوجهة  ال�سا�سة  �سفينة  توجيه  اإّن   
دائما  ت�سري  كي  بو�سلتها  مراقبة  واإّن  اجلميع،  باأعناق 
باجتاه م�سلحة البلد وم�سلحة اأهله الطيبني، واجب وطني 
كان  رجال  وعاقل،  واع  عراقي  فرد  كل  يتحّمله  واأخالقي 
اأو امراأة، بغ�ّس النظر عن دينه ومّلته وتوّجهه ال�سيا�سي، 
فتجربة الأم�س املريرة لو قّي�س لها اأن تتكرر -ل �سمح اهلل 
- �ستدخلنا �سفينة ال�سا�سة من جديد بحر الظلمات اللجّي 

الذي لن نخرج منه اإىل الأبد!

تعطيل الدور احل�ساري لهذا البلد العريق، وتخّلف اإن�سانه 
و�سعوره بال�سياع والياأ�س، ذلك الإن�سان الذي اأبدع بالأم�س 
مع قّلة الإمكانات الأبجدية والكتابة، واخرتع العجلة و�سّن 
القانون الب�سري وعّمر الأوطان ب�سواهد ل تزال قائمة حتكي 

  �سفينة ال�سا�سة 
وبو�سلة الوطن !  

• اإميان الغزي 

�سهير  اإنجليزي  مثل  هناك 
ي��ق��ول ) م��ا م��ن ���س��يء في 
في  و���س��ي��رك��ب  اإّل  ال��ح��ي��اة 
اأّن  اأي   )  ! ال�سيا�سة   ق���ار
المطاف  نهاية  في  ال�سيا�سي 
ج�سيمة  م�سوؤولية  يتحّمل 
النجاة  �سفينة  قائد  لأن���ه 
في بحر الحياة الهائج، فاإما 
 موان اإل��ى  ب�سفينته  ي�سل 
ال�سعادة اأو يظّل يتخّبط في 
درو وطرق �ستنهك ال�سفينة 
بهم  ت�سل  اأن  دون  وراكبيها 
البوؤ�س  محطات  اإل���ى  �سوى 

.وال�سقاء والأمل الفار
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• حترير حيدر املنكو�سي

م�س��لم���و بورم�ا
جهاد وماأ�ساة 

حترير حيدر املنكو�سي •

جهاد وماأ�ساة جهاد وماأ�ساة 
 اإن املتابع لتاريخ امل�سلمني حول العال يجد اإن هنالك اختافا كبرا  بني اإ�سام ولية اراكان وباقي 
الدول التي و�سلها الإ�سام ،ملا مرت به من اإرها�سات تدل على  �سابة موقف امل�سلمني هنالك والتزامهم بهذا 
الدين وبالرغم  من كل ال�سغوطات والت�سييق على احلركة الإ�سامية التي مار�ستها احلكومة يبقى الوجود 
الإ�سامي يف هذ الولية له دور كبر يف اإ�ساعة روح الإخوة والت�سام وي�سعى ليكون ر�سالة �سام لباقي 

. الأ

• ترجمة : حيدر املنكو�سي
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الأ�سل والتاريخ
الراكان هي اأ�سل الت�سمية لبورما والتي تدعى بامليامنار حاليا حيث دخل امل�سلمون 
اإليها يف القرن التا�سع يف دلتا نهر ايراوادي. وتقع دولة بورما  يف اجلنوب ال�سرقي 
لقارة اآ�سيا، ويحدها من ال�سمال ال�سني والهند، ومن اجلنوب خليج البنغال ومن 
اجلنوب ال�سرقي تايالند، ومن ال�سرق ال�سني ولوو�س وتايالند، ومن الغرب خليج 
البنغال والهند وبنغالدي�س لذا فهي حمط اأنظار التجار. اأما اأ�سول م�سلمي بورما 
هم من �ساللة �سعوب م�سلمة من العرب والفر�س والأتراك واملورو وم�سلمون هنود 

والبنغال والب�ستون وم�سلمون �سينيون .
اأراكان  اإقليم  261.000 ميل مربع، وتقدر م�ساحة  باأكرث من  وتقدر م�ساحتها 
جبال  �سل�سلة  هو  طبيعي  حد  بورما  عن  ويف�سله  مربع،  ميل   20.000 قرابة 

)اأراكان يوما( املمتدة من جبال الهماليا.

ويبلغ عدد �سكان بورما اأكرث من 50 مليون ن�سمة، وتقدر ن�سبة امل�سلمني ب� 15% من 
جمموع ال�سكان ن�سُفهم يف اإقليم اأراكان -ذي الأغلبية امل�سلمة- حيث ت�سل ن�سبة 

امل�سلمني فيه اإىل اأكرث من 70% والباقون من البوذيني املاغ وطوائف اأخرى.
ا ت�سل اإىل اأكرث من 140 عرقية، واأهمها  ويتكون احتاد بورما من عرقيات كثرية جًدّ
من حيث الكرثة )البورمان( وهم الطائفة احلاكمة - وركهاين - املاغ - وامل�سلمون 
ويعرفون بالروهينغا، وهم الطائفة الثانية بعد البورمان، وي�سل عددهم اإىل قرابة 

5 ماليني ن�سمة.
 يف عام 1784م احتل اأراكان امللك البوذي البورمي )بوداباي(، و�سم الإقليم اإىل 
بورما خوفًا من انت�سار الإ�سالم يف املنطقة، وعاث يف الأر�س الف�ساد؛ حيث دمر 
كثريًا من الآثار الإ�سالمية من م�ساجد ومدار�س، وقتل العلماء والدعاة، وا�ستمر 
البوذيني املاغ  البورميون يف ا�سطهاد امل�سلمني ونهب خرياتهم وت�سجيع  البوذيون 
على ذلك خالل فرتة احتاللهم اأربعني �سنة انتهت مبجيء ال�ستعمار الربيطاين. 
الربيطانية  الهند  حكومة  اإىل  و�سمتها  بورما،  بريطانيا  احتلت  1824م  عام  ويف 

ال�ستعمارية.
عام 1937م جعلت بريطانيا بورما مع اأراكان م�ستعمرة م�ستقلة عن حكومة الهند 
وُعرفت  اآن��ذاك؛  الإمرباطورية  يف  م�ستعمراتها  كباقي  ال�ستعمارية  الربيطانية 
بحكومة بورما الربيطانية  مما اأدى اإىل ازدياد عدد ال�سكان امل�سلمني ب�سبب موجات 
جديدة من امل�سلمني الهنود املهاجرين. ولكنها انخف�ست انخفا�سا حادا بعد 1941 

ب�سبب الإتفاقية الهندية-البورمية.
ل البوذيني املاغ بعد  ويف عام 1942م تعر�س امل�سلمون ملذبحة وح�سية كربى من ِقبمَ
ل اإخوانهم البوذيني البورمان وامل�ستعمرين  ح�سولهم على الأ�سلحة والإمداد من ِقبمَ
وغريهم والتي راح �سحيتها اأكرث من مائة األف م�سلم واأغلبهم من الن�ساء وال�سيوخ 
والأطفال، و�سردت مئات الآلف خارج الوطن، ومن �سدة ق�سوتها وفظاعتها ل يزال 
بها، ورجحت  ويوؤرخون  الآن،  ماآ�سيها حتى  يذكرون   � ال�سن  كبار  � وخا�سة  النا�س 
بذلك كفة البوذيني املاغ، و هو مقدمة ملا يح�سل يف البالد من ت�سريد وقتل متعمد 

من قبل هذه الطوائف وحتت رعاية ال�سلطة احلاكمة . 
للتح�سري  لونغ  بنغ  بورما عام 1947م عقد موؤمتر عام يف مدينة  ا�ستقالل   قبيل 
لال�ستقالل؛ ودعيت اإليه جميع الفئات والعرقيات اإل امل�سلمني لإبعادهم عن �سري 

الأحداث وتقرير م�سريهم.
 منحت بريطانيا عام 1948م وبالتحديد يوم 4 يناير ال�ستقالل لبورما �سريطة اأن 
متنح لكل العرقيات ال�ستقالل عنها بعد ع�سر �سنوات اإذا رغبت يف ذلك، ولكن ما 
اأعقابهم،  ونكثوا على  نق�سوا عهودهم،  ال�ستقالل حتى  البورمان على  اأن ح�سل 
حيث ا�ستمرت يف احتالل اأراكان بدون رغبة �سكانها من امل�سلمني والبوذيني اأي�سًا، 
وقاموا باملمار�سات الب�سعة �سد امل�سلمني، املدار�س وامل�ساجد يف اأراكان وبورما التي 

اأ�سبحت غالبها مهجورة ومن تلك  امل�ساجد واملدار�س 
1- اجلامع ال�سورتي- الواقع يف العا�سمة القدمية ب�سارع املغول ويعترب من اأجمل 

واأو�سع اجلوامع يف بورما بناه مها جروا الهندي.
 2- اجلامع ال�سوليا بني عام 1869م ، وله مئذنتان رئي�سيتان وعدة ماآذن اأخرى 

�سغرية،على طراز م�ساجد امل�سلمني يف الهند يف ع�سر حكام املغول.
 3- جامع درقا -  اأ�س�س 1302ه�1886م له منارتان كبريتان وعدد من املنارات 
ال�سغرية وقبة خ�سراء كتب على باب امل�سجد)اللهم افتح يل اأبواب رحمتك( باللغة 

الربية والبورمية.
 4- اجلامع البنغايل - على ال�سارع الرئي�سي يف رانغون،مبنارتني طويلتني، امام 
اأكرب معبد بوذي يف العا�سمة بناه امل�سلمون لرتتفع منارة بيت من بيوت اهلل اأمام 

املعبد.
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 5- جامع العزيزية -  م�سجد لي�س بكبري ولكنه م�سجد قدمي و�سهري.

العام الدموي 
�سهدت ال�ساحة البورمية جمازر قتل وت�سريد الآلف من امل�سلمني وقد وقفت كل 
وقتل  حرق  من  والبوذيني  احلكومة  به  تقوم  ما  حيال  الأي��دي  مكتوفة  املنظمات 
والذي يتطلب  وليكون عام 2012 عام دموي مل�سلمي الراكان  للم�سلمني،  جماعي 

تكاتف حقيقي من قبل م�سلمي العامل لوقف النزف يف هذه البالد. 

احلركة العلمية 
التي تفتك  العلمية �سالح يت�سلح به الفرد ملواجهة الأخطار والفنت  تعترب احلركة 
اأبناء  تعليم  يف  جبار  دور  ولها  جدًا  كثرية  بورما  يف  فاملدار�س  البورمي  باملجتمع 
و  الدعاة  واإع���داد  لالإ�سالم  املخالفة  املفاهيم  دينهم،وت�سحيح  اأم��ور  امل�سلمني 
اأنحاء بورما،وحل امل�سائل النازلة،وغريها من الأهداف  املدر�سني ون�سر العلم يف 
باملدار�س  يهتمون  واأغنياءهم  ومفكريهم  بورما  م�سلمي  علماء  اأن  نرى  ،ولهذا 
اهتمامًا كبريًا ،وال�سعب امل�سلم يقدرها ويقدر القائمني باملدار�س، وكذلك طالبها، 

تقديرًا يفوق الت�سور.
ما بني  بورما هي  املوجودة يف  فاملدار�س  لذا  الريفي  بالطابع  بورما  يت�سم م�سلمو 
"جامعة  التي ي�سميها امل�سلمون يف حماوراتهم  و  البتدائية، واملتو�سطة والثانوية. 
وامل�ستوى  و�سوابط  �سروط  توفر  اجلامعة،لعدم  ا�سم  عليها  تطلق  ول  اإ�سالمية" 
كلها خريية  بورما  املدار�س يف  اأن  و   . بورما  املوجودة يف  املدار�س  تلك  العلمي يف 
وم�ساريفها وبناوؤها ورواتب املعلمني كلها على نفقات اأهل اخلري من داخل البالد 
ومن خارجها ،وطريقة �سري اأغلب املدار�س تتم من خالل التربع بالر�س والبناء 
ونفقات املدر�سني من قبل الأهايل لذا يت�سح دور الدولة املعادي للم�سلمني وعدم 

دعمهم لالإ�سالم لنه ي�سكل خطرا على حد فهمهم.

ال�سعائر احل�سينية يف الراكان 
تخرج  حيث  حمرم،  اأول  من  احل�سني  ا�ست�سهاد  بذكرى  ال�سيعة  امل�سلمون  يحتفل 
مواكبهم يف اليوم العا�سر منه وت�ستمر حتى �سهر �سفر، ويطلقون عليه ا�سم كربالء ، 
ويبلغ عدد ال�سيعة اأكرث من 300.000 ن�سمة ينحدرون من اأ�سول هندية وبنغالية 
وبورمية واإيرانية، ويرتكز اأغلبهم يف العا�سمة رانغون، ويعي�سون مع اإخوانهم من 
اأهل ال�سنة حالة وئام وحمبة وتعاون، وما يقع من ظلم وتع�سف وقهر من قبل ال�سلطة 
الع�سكرية جتاه امل�سلمني فهو ل يفرق بينهم على اأ�سا�س املذهب، بل يت�سارك اجلميع 

يف حالت ال�سراء وال�سراء.

ولل�سيعة يف رانغون م�سجد كبري يعترب من اأكرب م�ساجد العا�سمة وهو مق�ّسم اإىل 
اأق�سام ثاثة: م�سجد للن�ساء وم�سجد للرجال وق�سم ثالث خم�س�س لالحتفالت 
احل�سينية واأكرثهم ي�سكنون حول امل�سجد، وللم�سجد خمازن موقوفة عليه مت�سلة 
رجال  اليوم  وفيهم  ح�سينيات،  �سبع  لل�سيعة  ف��اإّن  امل�سجد  هذا  اإىل  واإ�سافة  به، 
يعتربون من اأبرز رجال جمتمع رانغون ولهم مكانتهم الكربى فيه، ولهم جمعيتان: 

الهيئة العبا�سية، وجمعية اخلوجا الثني ع�سرية.
على  وهم عالوة  ماندل.  ال�سيعة موجودون يف مدينة  فاإّن  رانغون  العا�سمة  وعدا 
ماندل  ولهم يف  واإي��ران.  الهند  من  مهاجرين  فيهم  فاإن  بورمي  اأ�سل  من  كونهم 

م�سجد وح�سينية، كما اأّنهم موجودون يف عدة قرى متفرقة.
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ل تخفى امل�سوؤولية املبا�سرة للحكومات عند توليها احلكم من بعد اجنالء 
غربة الأزمات، باإعادة بناء البلدان، كما يف كل بقاع العامل، وترميمها ملا قد 
تهدم اأو ت�سدع يف جميع جمالت احلياة، �سواء يف ذلك البناء احل�ساري 
للبلد، اأو البناء الثقايف لالإن�سان، فتقوم احلكومات ب�سكل مبا�سر بامل�ساريع 
العمرانية التنموية واخلدمية، وب�سكل غري مبا�سر بتبني وتر�سيم اخلطط 
الثقافية القريبة واملتو�سطة وبعيدة املدى، وتدعيم امل�ساريع ال�سرتاتيجية 
من خالل ال�ستعانة بخربات ذوي الكفاءة والخت�سا�س، ولي�س العتماد 

فقط على اإمكانية موظفيها .. يف مراميها لبناء الإن�سان.
لكن عندنا الأمر قد اختلف، فرغم مرور ع�سر �سنوات تقريبًا على التغيري، 
اأن  يفرت�س  ك��ان  حم��رج،  غري  زمني  و�سقف  ق�سرية،  لي�ست  م��دة  وه��ي 
امل�ساريع  تلك  مثل  ثمار  بالإمكان قطف  ليكون  �سحيحة،  ب�سورة  ي�ستثمر 
التفاوؤل..  اىل  يدعو  ل  ال�سديد-  الأ�سف  مع  حا�سل-  هو  ما  اإن  اإل  الآن، 
حيث ل م�ساريع اعمارية وخدمية �سخمة تتحقق على اأر�س الواقع، ولعل 
اأب�سطها اإ�سالح املنظومة الكهربائية، ول حتى ظهور بادرة مل�سروع ثقايف 
�سخم تبنته املوؤ�س�سة الر�سمية، يلّم ت�سرذم توجهات املبدعني يف الداخل 
اأو اخلارج، فيدعو اىل الطمئنان باأن خطوات الواقع الثقايف يف البلد ت�سري 
يف  خربته  ما  ترميم  اأو  بناء،  اإع��ادة  �سوب  ال�سحيح  الطريق  يف  بالفعل 

الإن�سان اأزمان احلروب واحل�سار والطغيان.
وظل القيام مبثل تلك امل�ساريع جمرد حلم �سائع، واأمان �سالة تراود بع�س 
املخل�سني ممن يحملون الهم الثقايف، اأو جتري على األ�سنة امل�سوؤولني بني 
الفينة والأخرى، بيد اإنها ل تعدو كونها نوع من ال�سعاراتية للتخدير، واإل 
البلد  مبدعي  من  واأّي  الواقع؟  اأر�س  على  ال�سخمة  الدولة  م�ساريع  فاأين 
يف الداخل اأو من دول املهاجر وهي تزخر بالطاقات، اأوكلت له مثل هذه 

املهمة؟
ولكن ل ميكن هنا اإن ننكر اجلهود الفردية املخل�سة لبع�س الأ�سخا�س اأو 
املوؤ�س�سات الثقافية املتفرقة هنا وهناك، ممن �ستبقى ذات تاأثري حمدود، 
الكم  �سعيها احلثيث يف مواجهة هذا  بذلت من جهود، وحاولته يف  مهما 

الهائل من تراكمات اخلراب الثقايف.
فاإن تلك اجلهود ل ميكن اأن تلبي جزء من احلاجة الفعلية للنهو�س بواقع 
اإن  رغم  العربية،  منطقتنا  ودول  باأقرب جرياننا  قيا�سًا  املرتدي،  ثقافتنا 
ثقايف  واإرث  العراق من ر�سيد ح�ساري،  ملا ميلكه  تفتقر  الدول  تلك  مثل 
ذلك  مقومات  اأه��م  ع��ن  ناهيك  ال���داين..  قبل  القا�س  ل��ه  ي�سهد  كبري 
حمروم  مازال  الطبيعية،  ال��رثوات  من  البلد  ميلكه  مبا  متمثاًل  النهو�س، 
الالمبالة  رهينة  ظّلت  مبدعة  طاقات  وم��ن  ثقايف،  تاريخ  وم��ن  منها، 
والتهمي�س والإق�ساء.. واإن مل تن�سوي مثل تلك اجلهود جميعًا حتت لواء 
م�سروع وطني عمالق تتبناه املوؤ�س�سة الثقافية الر�سمية يف الدولة من اأجل 

معاجلة تر�سبات املا�سي للنهو�س ثقافيًا بالواقع

بزغ فجر ال�سالم ، وتبلج نوره ، فعال �سوت اآذان احلق بال اله ال اهلل حممد ر�سول اهلل .
نور و�سوت ، كربق ورعد ، ميزق ظلمات النفو�س التي ركنت اىل غ�ساوة حلكتها فاأعمتها عن روؤية 

دربها ، واأبقتها يف جهلها وجاهليتها،
اندلع ل�سان �سبح ال�سالم بنور تبلّجه ، و�سع�سع ب�سيائه على اأر�سه ، وانق�سعت ظلمة اجلاهلّية بنور 
الهداية اللهية ، فزكت بها نفو�س وطابت وم�ست بنورها ، لت�سلك ال�سراط امل�ستقيم الذي يو�سلها 
اىل بارئها ، ولتنعم برحمة ربها الوا�سعة ، ولتذق من نعم ف�سله ، ولتع�س مطمئنة بذكره ، م�ستمدة  

حياتها من دينه .
واأخرى اأبت ذلك النور ، فرمت بنف�سها يف جحور اجلاهلية ، وظلمات الغواية ال�سيطانية ، واأ�سمرت 
يف نف�سها غيظها وحقدها على م�سدر النور   تتحاين الفر�س لتنال ما اأ�سمرت ، مبكر ما دبرت ، 
فا�ستغلت حني راأت ، وبرزية الهجر طعنت ، وعلى م�سكاة النور نزت ، واأ�سالع الزجاجة ك�سرت ، 

واأرادت اإطفاء نور اهلل ، ولكن اهلل متم نوره ولو كره الكافرون ، فحماه اهلل بلطفه وعظيم منته .
ارادت هذه النفو�س املظلمة ان ت�سدل من ا�ستار ظالمها ، حجبا وجدران لتمنع النور من الو�سول اىل 

النا�س ، ولت�سد بجدران ال�سالل والفنت اأي طريق للو�سول اىل النور.
اأفول النور ، يعني افول الدين ، يعني اأفول احلياة التي ارادها اهلل للب�سرية ان حتياها .

كان لبد من نف�س كبرية تاأبى ان يحل الظالم على النا�س  وميوت دين اهلل.
كان لبد من نف�س كبرية اأن ت�سحي وتنتف�س لتمزق اأ�ستار الظالم وتهدم جدران ال�سالل .

كان لبد من من نف�س منرية تو�سل نور اهلل اىل النا�س ولتحيي به دين اهلل.
كان لبد من نف�س مطمئنة ان ت�ستعد ل�سراع مرير يف معركة طويلة ، معركة لإنقاذ دين اهلل والذي 

فيه دوام احلياة التي يدعو اليها اهلل.
نف�س اختارها اهلل ، لتكون م�سدرا ل�سعاع نوره ولتكون م�سباحا للهدى.

نف�س كبرية اختارها اهلل ، لتنقذ النا�س من امواج الفنت وال�سالل ،ولتكون �سفينة لنجاتهم.
نف�س زكية اختارها اهلل ، لتكون قربانا لإحياء دينه .

نف�س مطمئنة اختارها اهلل ، لتخو�س معركة احلياة ولتكون ج�سدا ت�سيء اأ�سالوؤه كما ي�سيء الكوكب 
الدري.

نف�س مطمئنة اختارها اهلل ، لتخو�س معركة احلياة في�سفك دمها فيكون وقودا من �سجرة النبوة ، 
لنور اهلل.

اختارها اهلل ، فاختارت لنف�سها ، ور�ست مبا قدر لها ، واأرادت ما اأراد اهلل 
يف كربالء ، نزل البالء ، لت�سعد الدماء اىل ال�سماء.

يف كربالء ، نزل البالء ، لتنطق الأ�سالء ، هّون ما نزل بي انه بعني اهلل.
يف كربالء ، تنف�س �سبح الإ�سالم من جديد ،واأ�سرقت �سم�س الدماء ، ليتعافى دين اهلل بدفء نورها 

.
يف كربالء نزل البالء ، ومن نحور الأ�سالء ، عال النداء

اأ�سهد ان لاأله ال اهلل واأ�سهد اأن حممدا ر�سول اهلل .

ل تخفى امل�سوؤولية املبا�سرة للحكومات عند توليها احلكم من بعد اجنالء 

م�ساريع ثقافية
◄  يكتبها: طالب عبا�س الظاهر

◄ احمد محمود عبد

 م�سباح الهدى
 و�سفينة النجاة
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بزغ فجر ال�سالم ، وتبلج نوره ، فعال �سوت اآذان احلق بال اله ال اهلل حممد ر�سول اهلل .
نور و�سوت ، كربق ورعد ، ميزق ظلمات النفو�س التي ركنت اىل غ�ساوة حلكتها فاأعمتها عن روؤية 

دربها ، واأبقتها يف جهلها وجاهليتها،
اندلع ل�سان �سبح ال�سالم بنور تبلّجه ، و�سع�سع ب�سيائه على اأر�سه ، وانق�سعت ظلمة اجلاهلّية بنور 
الهداية اللهية ، فزكت بها نفو�س وطابت وم�ست بنورها ، لت�سلك ال�سراط امل�ستقيم الذي يو�سلها 
اىل بارئها ، ولتنعم برحمة ربها الوا�سعة ، ولتذق من نعم ف�سله ، ولتع�س مطمئنة بذكره ، م�ستمدة  

حياتها من دينه .
واأخرى اأبت ذلك النور ، فرمت بنف�سها يف جحور اجلاهلية ، وظلمات الغواية ال�سيطانية ، واأ�سمرت 
يف نف�سها غيظها وحقدها على م�سدر النور   تتحاين الفر�س لتنال ما اأ�سمرت ، مبكر ما دبرت ، 
فا�ستغلت حني راأت ، وبرزية الهجر طعنت ، وعلى م�سكاة النور نزت ، واأ�سالع الزجاجة ك�سرت ، 

واأرادت اإطفاء نور اهلل ، ولكن اهلل متم نوره ولو كره الكافرون ، فحماه اهلل بلطفه وعظيم منته .
ارادت هذه النفو�س املظلمة ان ت�سدل من ا�ستار ظالمها ، حجبا وجدران لتمنع النور من الو�سول اىل 

النا�س ، ولت�سد بجدران ال�سالل والفنت اأي طريق للو�سول اىل النور.
اأفول النور ، يعني افول الدين ، يعني اأفول احلياة التي ارادها اهلل للب�سرية ان حتياها .

كان لبد من نف�س كبرية تاأبى ان يحل الظالم على النا�س  وميوت دين اهلل.
كان لبد من نف�س كبرية اأن ت�سحي وتنتف�س لتمزق اأ�ستار الظالم وتهدم جدران ال�سالل .

كان لبد من من نف�س منرية تو�سل نور اهلل اىل النا�س ولتحيي به دين اهلل.
كان لبد من نف�س مطمئنة ان ت�ستعد ل�سراع مرير يف معركة طويلة ، معركة لإنقاذ دين اهلل والذي 

فيه دوام احلياة التي يدعو اليها اهلل.
نف�س اختارها اهلل ، لتكون م�سدرا ل�سعاع نوره ولتكون م�سباحا للهدى.

نف�س كبرية اختارها اهلل ، لتنقذ النا�س من امواج الفنت وال�سالل ،ولتكون �سفينة لنجاتهم.

�سعر: العميد عبا�س الطائي

اأكرب من ذنوبي
 ِالغيو ع���ام  غ��ر  يل  وَم���ن 
حبيبي  �سندي  منقذي  ماذي 
ك���اأين ���س��رُت ت��ل��وؤين ذنوبي 
وغ��ُرك ل يكن يل من رقيِب 
للم�سيِب  الطفولة  عهِد  فِمن 
بالقريِب  ت��دع��ى   ّر ي��ا  ل��ذا 
 ِالكرو ك�ساف  ال�سر  لك�سِف 
 ِالعيو من  ���س��َرُت  ما  وتعلُم 
 ِاخلطو معرُك  ا�ستد  ما  اإذا 
يِب  رح��م��ٍن  غ��ر  يل  ف��م��ا 
طبيِب  م��ن  ال��ربي��ِة   ِر �سوى 
الوجيِب  خماُد  ال��روح  لأخ��ِذ 
 ِوغاَم الوجُه من اأثر ال�سحو
 ِاجليو �سقُّ  اأو  الدمِع  و�سبُّ 
 ِيحق مل��ا ي��ك��وُن م��ن ال��وج��و
 ِالهرو على  يعنُي  قْد  وثقٌب 
 ِال��ر���س��و اأو  ل��ل��ن��ج��اِح  ف��اإم��ا 
للمغيب؟ ادخ����ارِك  ك��اَن  فما 

 ِب��ال��َك��ذو ف��امل�����س��ي��ب��ٌة  واإل 
اللهيِب   ف��اإ يرعوي  ل  وم��ن 
الرهيِب  للدرِك  هناَك  ي�ساُق 
 ِالقلو ل��غ��ُة  بالهدى  لتنعم 
ذنوبي م��ن  اأك���رب  اهلل  فعفو 

ِالذنو م��ن  منَك  اأف���رُّ  اإل��ي��َك 
ال���ه���ي ���س��ي��دي م�����ولي رب��ي
ل��ق��د اأ���س��رف��ُت ي��ا رب���ا حتى

ول تدِر  الورى ما كنُت اأجني  
اخلطايا م��ن  ُبليُت  مب��ا  ُبليُت 

واأن���َت م��ن ال��وري��د اأ���س��دُّ قربًا 
ربًا  �سواَك  الرجاء  يف  يل  وما 
اأُخفي  عليَك  عليُم  يا  فماذا 
همي    ب���اَن  اإْذ  �سيعينني  وم��ن 
ربي   اإلك  �سيجيبني  وم���ن 
داٍء  ب���اأي  ُب��ل��ي��ت  اإن  يل  وم���ن 
اأَج���ل���ي وثّنى   ل��و دن���ا  وم����اذا 
ذرعًا   النف�ُس  باحلياة  و�ساقت 
  ٌوج���ا م����اٌل  �سيفيدين  ف��ه��ل 
ج��واٌز   ف��ا  الق�ساُء  ح���اَم  اإذا 
وع���ذٌر   ن����دٌم  ي��ف��ي��ُدين  ولت 
حقًا  ُتَتحننَي  نف�ُس  ي��ا  هنا 
كثرًا   الدنيا  يف  اأ�سرفِت  لقد 
ف�����س��دٌق يف احل��ي��اِة ب��ه ��اٌة  
وَمْن عرَف الهدى اأِمَن الدواهي 
 وَم���ن ع��ن دي���ِن ب���ارِئ���ِه تو
ف��ي��ا رب�����ا غ���ف���ران���ًا وع�����ذرًا    
ذنوبي  عظمْت  قد   ُّر يا  ف��اإن 
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النانوتكنولوجي

النانو  علم  اجل��ي��ن��ات،  علم  الكمبيوتر،  )ع��ل��م 
 فناء الإن�سانية - كما يرا تكنولوجي( اأنه ثالو
الرفاهية  بعماد  البع�س  ي�سفه  بينما  البع�س- 
ورغم  القريب،  امل�ستقبل  يف  الب�سري  للجن�س 
هو  الأخ��ر  اإن  اإل  الثاثة،  العلوم   هذ حداثة 
حدين  ذو  �ساح  فهو  قرينيه،  وكحال  اأحدثها، 

يحتمل اخلر وال�سر يف اآن واحد.

اإن م�سطلح )النانو تكنولوجي( يعني )التقنية ال�سئيلة(، ولكننا يف احلقيقة نتكلم 
هنا عن تقنية غاية يف ال�ساآلة وال�سغر، فالنانو ي�ساوي )10-9( جزء من مليار 
جزء من املرت،  اأي اأن النانو اأ�سغر ب� )80000( األف مرة من قطر �سعرة اإن�سان، 

بتعبري اآخر اإن حجم النانو كحجم كرة القدم ن�سبة اإىل حجم الكرة الأر�سية.
املوؤ�س�س  دريك�سلر(  )اريك  الريا�سياتي  الأمريكي  العامل  يد  على  العلم  هذا  بداأ 
والذي  التكوين" عام 1986،  "حمركات  كتابه  اأ�سدر  العلم، عندما  لهذا  الفعلي 
من  اأكرث  بوقت  العلم  هذا  وتطور  تكنولوجي،  النانو  لعلم  احلقيقة  البداية  يعترب 
 40000 اأمريكا وحدها العاملني يف هذا املجال يف  العلماء  لي�سبح عدد  مذهل 

عامل، تقدر ميزانيتهم ب� )األف مليار دولر( �سنويًا اأو اأكرث.
اإن مهمة النانو تكنولوجي اأو التقنية "فائقة ال�سغر" هي ا�ستحداث وتركيب مواد 
جديدة على م�ستوى اجلزيئات والذرات، ميكن لهذه املواد اجلديدة توفري احللول 
ومعاجلة  والطاقة،  والوقود  النظيفة  واملياه  بالطعام  املتعلقة  العاملية  للم�ساكل 

الأمرا�س الفتاكة، وتوفري تقنيات معلوماتية وات�سالتية متطورة. 
اإن خ�سو�سية هذا العلم تكمن يف خ�سو�سية القوانني التي حتكمه، و�سعوبة فهمه 
بناء  لنا  ميكن  ولكن  لفهمه،  نحتاجه  الذي  اخل�سب  واخليال  حداثته،  يف  تكمن 

ت�سور عنه من خالل تطبيقاته العملية.
درجة   ( فيزيائية  خ�سائ�س  ذات  تكون  )النانو(  بحجم  التي  الأ�سياء  فمثاًل، 
الأ�سياء  خ�سائ�س  عن  تختلف  وغريها(  اللون  مغناطي�سية،  خوا�س  ان�سهار، 
الكبرية من املادة نف�سها، مع الحتفاظ بنف�س الرتكيب الكيميائي، فالذهب مثاًل 
تتغري  )نانوية احلجم(،  �سغرية  اأج��زاء  اإىل  عند حتويله  كمايل،  عن�سر خامل، 
خ�سائ�سه، بحيث ي�سبح قادرًا على التعرف على اخلاليا ال�سرطانية، فيتفاعل 
داخل  خا�سا  ومي�سًا  ويحدث  احلي  الكائن  ج�سم  داخ��ل  ال�سرطانية  اخللية  مع 
املجهر-  حتت  داكنة  تبدو  – التي  ال�سليمة  اخللية  عن  متيزها  امل�سابة  اخللية 
وعندها تقوم مادة الذهب )النانوية( بامت�سا�س �سوء الليزر الذي ي�سلط عليها 
بعد و�سولها اإىل اخللية امل�سابة وحتوله اإىل حرارة تذيب اخللية ال�سرطانية دون 

امل�سا�س باخلاليا ال�سليمة!!.
ميكن  )فلرتا(  ي�سمم  اأن  بريت�سرد"  "مايكل  الربيطاين  ا�ستطاع  اآخ��ر  وكمثال 
ملوؤه مباء ملوث - من بركة مثاًل - فيقوم الفلرت باإخراج ماء نقي متاما خال من 

الفريو�سات والبكترييا.
 25 عن  حجمها  يقل  ل  والفريو�سات  البكترييا  اأن  على  الفلرت  هذا  فكرة  وتعتمد 
يعني  فهذا  مرت،  نانو   10 م�ساحتها  م�سامات  ن�سنع  اأن  ا�ستطعنا  فاإذا  مرت،  نانو 
وبالتايل ح�سولنا  الأخرى،  والكائنات  دون اجلزيئات  املاء فقط،  مرور جزيئات 

على ماء نقي.
بنظر  اأخذنا  واإذا  تكنولوجي،  النانو  تقنية  بف�سل  الفلرت  هذا  يف  حدث  ما  وهذا 
ملدة  لليوم  لرتين  مبعدل  يزودنا  وهو  دولر،   460 الواحد  الفلرت  �سعر  العتبار 
�سنتني، نعلم مدى الرفاهية وال�سهولة وانخفا�س التكلفة التي يوفرها علم النانو 

تكنولوجي.
كذلك يف مواد التجميل واملراهم امل�سادة لالأ�سعة، ف)جزيئات النانو( امل�ستخدمة 
يف هذه املراهم حتجب الأ�سعة فوق البنف�سجية  UVكلها ويبقى املرهم يف الوقت 

نف�سه �سفافا.

سالح
 ذو ح���دي���ن!؟

اإن م�سطلح )النانو تكنولوجي( يعني )التقنية ال�سئيلة(، ولكننا يف احلقيقة نتكلم 
هنا عن تقنية غاية يف ال�ساآلة وال�سغر، فالنانو ي�ساوي )10-9( جزء من مليار 
( األف مرة من قطر �سعرة اإن�سان، 

بتعبري اآخر اإن حجم النانو كحجم كرة القدم ن�سبة اإىل حجم الكرة الأر�سية.
املوؤ�س�س  دريك�سلر(  )اريك  الريا�سياتي  الأمريكي  العامل  يد  على  العلم  هذا  بداأ 
والذي  التكوين" عام 1986،  حمركات 
من  اأكرث  بوقت  العلم  هذا  وتطور  تكنولوجي،  النانو  لعلم  احلقيقة  البداية  يعترب 
40000 اأمريكا وحدها العاملني يف هذا املجال يف  العلماء  لي�سبح عدد  مذهل 

عامل، تقدر ميزانيتهم ب� )األف مليار دولر( �سنويًا اأو اأكرث.
هي ا�ستحداث وتركيب مواد " هي ا�ستحداث وتركيب مواد " هي ا�ستحداث وتركيب مواد  فائقة ال�سغر
جديدة على م�ستوى اجلزيئات والذرات، ميكن لهذه املواد اجلديدة توفري احللول 
ومعاجلة  والطاقة،  والوقود  النظيفة  واملياه  بالطعام  املتعلقة  العاملية  للم�ساكل 

الأمرا�س الفتاكة، وتوفري تقنيات معلوماتية وات�سالتية متطورة. 

هل 
• حيدر التكمجي
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اإن علم التنجيم هو "جمموعة من النظم والتقاليد واملعتقدات التي ترى اإن الأو�ساع 

الن�سبية لالأجرام ال�سماوية ميكن اأن توفر املعلومات حول ال�سمات الب�سرية، وال�سوؤون 

الإن�سانية، وامل�سائل الأر�سية الأخرى".

ومنذ القرون البعيدة قام الفلكيون بتق�سيم القبة ال�سماوية اإىل عدد من الكوكبات 

النجمية، لكي ت�سّهل عليهم حتديد مواقع الأجرام ال�سماوية، ومر علم الفلك بتغريات 

الكرة  بتق�سيم  العاملي  الفلكي  قام الحتاد  اليوم حيث  اإىل عاملنا  و�سوًل  وتطورات 
ال�سماوية اإىل 88 كوكبة.

والكوكبة عبارة عن: " جتمع جنمي وهمي يف ال�سماء" اأي اإن جمموعة من النجوم 

ممكن اأن يتخيلها الفرد كاأنها �سكل، فربج الثور عبارة عن جمموعة من النجوم التي 

يرتاءى مل�ساهدها اإنه �سكل الثور.

وهنا يجب مالحظة اأن النجوم التابعة لكوكبة اأو جمموعة معينة لي�ست بال�سرورة 

اأنها مرتابطة بوا�سطة اجلاذبية اأو اأنها متقاربة من بع�سها، فقد تكون هذه النجوم 

التابعة لكوكبة معينة على م�سافات متفاوتة من امل�ساهد، ولكن امل�ساهد يتوهم اأن هذه 

النجوم ت�سكل جتمعًا جنميًا.

كذلك فاإن النجوم التابعة لكوكبة معينة غالبا ما تكون �سرعتها الذاتية متفاوتة، مما 

يعني اأنه بعد مرور اآلف ال�سنني قد يطراأ بع�س التغيري على اأ�سكال هذه الكوكبات 

با�سم  النا�س  ا�ستهرت بني  والثمانني هناك 12 كوكبة  الثماين  الكوكبات  ومن بني 
الأبراج".

والأبراج ما هي اإل عبارة عن الكوكبات )جتمعات جنوم( التي متر خاللها ال�سم�س 

يف رحلتها ال�سنوية الظاهرة حول الأر�س، اإذ اأن لل�سم�س مدارا ظاهريا حول الأر�س 
يعرف بدائرة الربوج.

وقد �ساعمَ بني النا�س اأن عدد الأبراج هي 12 ولكن احلقيقة اأن عددها اليوم هو 13 

برجا باإ�سافة برج "احلواء" اإىل الأبراج الفلكية التي متر بها ال�سم�س، و�سبب ظهور 

ثابتة ولكنها تدور نتيجة لرتنح حمور دوران  لي�ست  اأن دائرة الربوج  13 برجا هو 
الأر�س حول نف�سها.

اإىل هنا كان كالمنا حول حقائق النجوم والقبة ال�سماوية، ونعود لن�ساأل: هل للنجوم 

فعاًل ذلك التاأثري ال�سحري على الإن�سان؟ وهل حقًا اإن هذه الأب��راج جتلب احلظ 

وال�سعادة يف اأيام حمدودة؟ وهل هناك اأبراج �سيئة الطالع لأ�سحابها؟

براأي املخت�س بالدرا�سات الفلكية )اإياد اأبو هيبة( "اأن ال�سفات املذكورة يف الأبراج 

الغربية هي التي توقع الكثريين يف �ِسباك الأبراج وخديعتها، فهنالك بع�س التوافق يف 

ال�سفات الثابتة لطبيعة الأبراج الأربعة كالعناد يف برج الثور والتهور واجلراأة يف برج 

احلمل واملزاجية والتغرّي يف برج اجلوزاء والتكرب والتباهي يف برج الأ�سد وغريها من 
ال�سفات العامة".

د والثابت قطعًا اأن الكواكب والربوج ل متتلك تاأثريات فيزياوية قوية  ولكن من املوؤكَّ

الإن�سان ذلك  توؤثِّر مبا�سرة يف  الكواكب وال��ربوج بذاتها ل  واأن هذه  على الأر���س، 

التاأثري الذي يحدد تفا�سيل حياته وم�سريه.

اإن الذي ميكن اأن يوؤثر بح�سب الإح�ساءات العلمية هو ال�سم�س والقمر وبع�س الكواكب 

وتاأثريها يكون من خالل  بالعني املجردة،  التي ميكن م�ساهدتها  القريبة  ال�سيارة 

الأ�سعة )�سواء املرئية اأو غري املرئية( التي تر�سلها، فعند ولدة )�س( من الأفراد مثاًل 

كانت ال�سم�س يف برج معني حلظة ولدته وو�سله من ال�سم�س كٌم من الطاقة ال�سم�سية 

والأ�سعة املنعك�سة من القمر وبع�س الكواكب القريبة، لذلك فاإن منو ج�سمه �سيتناغم 

مع هذا الكم من الأ�سعة والطاقة واإن التاأثريات هنا �ستكون بيولوجية وف�سيولوجية 

و�سحية ونف�سية، ولي�ست تاأثريات ميكن لها اأن تو�سح م�ستقبل هذا ال�سخ�س.

وكذلك هي التاأثريات القمرية، فكما توؤثر على مياه البحر واملحيطات بظاهرتي املد 

واجلزر، كذلك توؤثر على ج�سم الإن�سان الذي يتاألف من 70 من املاء، واأي�سًا مما هو 

معروف بيولوجيًا هو زيادة خ�سوبة الأفراد يف ف�سل الربيع، ويقول بع�س الباحثني اإن 

82 من نوبات النزف الدموي احلاد تتم بني الربع الأول والأخري للقمر، واأي�سًا من 

التقاليد التي ر�سخت يف م�سحات الأمرا�س العقلية، اإلغاء اإجازات العاملني بامل�سحة 

وامل�سرفني عليها عند اكتمال البدر توقعًا لتاأثري القمر على املر�سى.

هذه وغريها من احلقائق ت�سري بو�سوح اإىل دور القمر وال�سم�س وتاأثريها على الكرة 

الأر�سية مبا تت�سمنه من عنا�سر ومكونات وكائنات حية وغري حية، ومن �سمنها 
الب�سر.

توؤمن بالأبرا؟

اإن علم التنجيم هو "جمموعة من النظم والتقاليد واملعتقدات التي ترى اإن الأو�ساع 

هل هل هل هل هل توؤمن بالأبرا؟
اإن ق�سة النجوم قدمية بقدم الإن�سان، الذي انبهر بلمعانها، وُف بجمالها، فاعتقد اأن لها 

تاثرًا على حياته، واإن لكل منها ح�سة ون�سيبا يف اإدارة الكون، فاأّلهها وعبدها، و�سرع يف جمع 

املعلومات حولها، ولهذا ُيعّد علم التنجيم من اأقدم العلوم، لأنه ارتبط بن�ساأة الإن�سان.

63�سوال املكرم  1433ه��



 الكرفس:
قد يقلل البع�س من الفائدة الغذائية للكرف�س؛ اإل اإنه يف الواقع، يحتوي الكرف�س 
على عنا�سر معدنية مهمة، منها البوتا�سيوم، الذي يلعب دورًا رئي�سيًا يف احلفاظ 
على التو�سيل الكهربائي للدماغ، كذلك ي�سارك البوتا�سيوم يف وظائف الدماغ العليا 

مثل الذاكرة والتعلم.

 القرفة:
وت�سمى اأي�سًا الدار�سني، وهو ي�ساعد اجل�سم على حت�سني قدرته يف تنظم م�ستوى 
ال�سكرى يف الدم، وكذلك يعمل الدار�سني على تعزيز ن�ساط الدماغ من الذاكرة 
والنتباه و�سرعة الرد يف الفعل، وت�سري البحوث احلديثة اإىل اأن جمرد اإ�ستن�ساق 

رائحة الدار�سني ميكن لها اأن تعزز العمليات الإدراكية  والعقلية للفرد.

 السبانخ:
كما نعلم اإن الأداء العقلي للفرد ينخف�س تدريجيًا بتقدم العمر، اإل اإن درا�سة قامت 
بها جامعة �سيكاغو بينت اإن تناول اخل�سراوات كل يوم ميكن اأن يبطئ معدل تراجع 

.40 الأداء العقلي بن�سبة

 الليمون:
ويحتوي على الثيامني، وهو اأحد اأنواع فيتامني B وهو مهم جدًا ل�سمان خاليا مخ 
�سليمة ووظائف دماغية متميزة، يدخل يف تركيب مادة )الأ�ستيل كولني( وهو الناقل 
امل�ستخدم بنقل الإيعازات الع�سبية يف اجلهاز الع�سبي، يف الدرا�سات احلديثة مت 
ربط اإنخفا�س م�ستوى )الأ�ستيل كولني( باإنخفا�س م�ستوى الن�ساط العقلي ومبر�س 

الزهامير.

 القرنبيط:
وهو م�سدر مهم و غني بحام�س الفوليك )B9( ال�سروري لن�ساط الدماغ وقوة 
الذاكرة، ففي درا�سة اأجرتها جامعة تافت�س ا�ستمرت ثالث �سنوات، و�سملت حوايل 
320 من الرجال تو�سلت اإىل اإن اأولئك الذين لديهم م�ستويات عالية من احلام�س 
الميني )الهيمو�سي�ستني( عانوا من �سعف واأختالل يف الذاكرة، لكن الرجال الذين 
الأميني  م�ستويات احلام�س  يقلل  )الذي  الفوليك  بحام�س  غنية  اطعمة  تناولوا 

)الهيمو �سي�ستني(( احتفظوا بذاكرة اأقوى، و�سرعة اأعلى مبعاجلة املعلومات.

اأغذي�ة
 لتن�سيط 

5الذاكرة

 هل قابلت يومًا �سخ�سًا تعرفه، ولكن ل ت�ستطيع تذكر اأ�سمه؟ وهل تن�سى اأين و�سعت مفاتيحك وب�سكل متكرر؟ جميعًا 
مررنا بتلك اللحظات، وقد تكون ناتة من الإجهاد اأو احلرمان من النوم الكايف، ولكن قد يكون هناك �سبب اأخر، فافتقار 
اأج�سامنا اإ العنا�سر الغذائية الرئي�سية املرتبطة بالذاكرة، ميكن اأن تزيد من تفاقم هذ امل�سكلة )الن�سيان و�سعف 
الذاكرة(، اإذا اأردت اأن تقلل حالة الن�سيان وتقوي الذاكرة، هناك خم�سة اأغذية ميكن لها اأن ت�ساعدك على �سد اأحتياجك 

من العنا�سر ال�سرورية لعملية التذكر
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لتحقيق أهدافك؟

• اإعداد: حيدر مرت�سى

اأ�سبحت كلمة "دافع" يف وقتنا احلايل اأكرث �سعبية وتداوًل، فهناك املدربون 
هذا  اأهمية  على  توؤكد  جميعها  والتي  املحفزة،  وامل��واد  والكتب  واملتكلمون، 

امل�سطلح، فما هو الدافع؟ وملاذا نحتاج اإليه؟
اإىل قوة دافعة،  اأنت حتتاج  اأي �سيء،  القوة املحركة... ولإجناز  الدافع هو 

واإّل لن يحدث �سيء. 
من اأجل احل�سول على دوافع قوية، عليك اأن تعرف بال�سبط ما الذي تريده؟ 

واأن تكون على ا�ستعداد للقيام بكل ما يلزم لتحقيق هدفك.
اأهدافًا له يف حياته ويرغب يف حتقيقها،  يف كثري من الأحيان ي�سع الفرد 
ولكنه قد يعاين يف نف�س الوقت من نق�س يف الدوافع واحلوافز، اأو رمبا انه 

ميتلك دافع، ولكنه ق�سري ل يدوم لنهاية حتقيق الهدف.
ريا�سي  ترين  برنامج  يف  بحما�س  ب��داأت  التي  امل��رات  عدد  كم 
لتخفيف الوزن؟ اأو تعلم لغة اأخرى اأجنبية، اأو اإكمال درا�ستك؟ 

اأو اإكمال قراءة كتا معني؟ اإل اأنك توقفت بعد فرة ق�سرة؟
قلة من الأفراد هم الذين ميلكون ما يكفي من قوة الإرادة والن�سباط الذاتي 

للذهاب لنهاية ما بداأو به وقرروه.
اإذن ميكن للدوافع اأن تفعل الكثري عندما تتحد مع العواطف واخليال، مبعنى 

عندما تريد اأن تزيد دوافعك باأمر ما، عليك اأن تفكر بخيالك وم�ساعرك.

لزيادة حوافزك ن�سائ
•  كرر، وتاأمل، جيدًا فيما تريد حقًا اأن حتققه، وما اإذا كان الأمر ي�ستحق 

اجلهد والوقت.
ال��ورق، وهي خطوة مهمة جدًا  واكتبه على  وا�سحا جدًا،  اأجعل هدفك    •

مل�ساعدتك على حتقيقه.
•  ثق واآمن اأكرث بهدفك ورغبتك.

• ت�سور هدفك كما لو اأجنزته بالفعل، واغلق عينيك وتخيله لفرتة.
•  اقراأ الكتب اأو املقالت حول مو�سوع هدفك.

•  اأقراأ حول النا�س اأو الأفراد الذين حققوا اأهدافهم بنجاح.
•  فكر اأكرث يف الفوائد التي �سوف تكت�سبها من خالل حتقيق هدفك.

•  تخّيل كيف �سيكون �سعورك بعد حتقيق هدفك؟
مع  كررها  لتحقيق هديف(،  الداخلية  والقوة  الرغبة  )لدي  عبارة:  كرر    •

نف�سك كثريًا، ويف كل مرة تقولها رّكز بها وقلها بقوة اأكرب.
•  ابداأ بفعل اأ�سياء �سغرية ب�ساأن هدفك، النجاح يف الأمور ال�سغرية يوؤدي 

اإىل املزيد من النجاح.
النجاح  نحو  بقوة  يحركك  ال��ذي  هو  القوي  واحل��اف��ز  ال��داف��ع  اإن  اأخ���ريًا، 

والإجنازات يف كل جمال.

كيف تمتلك دوافع قوية
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وق���الوا

• �سالح اخلاقاين

وقالوا اا طلب احل�سني يف ثورته امللك ونازع يزيد على 
ما يف يديه ..

اأّية فرية اأك ات�ساحا من هذا 
بل اأّي بهتان اأ�سد و�سوحا !!!

اأيطلب امللك ثم يركن يف �سبيل ا�ستحواذ ا الكوفيني 
وعلم خذلنهم له ل يكاد يخفى على اأحد ! 

بل ومي�سي اليهم بعدما علمه علم اليقني اإذ جاءته انباء مقتل 
م�سلم  

 فيقويه على قود ثم اأيطلب امللك وياأبى اإل ان ي�سقي طائع عدو
ا حتفه 

وهذا احلتف .. ال ان يختار كما اختار يف كرباء  
ويف نف�سه الطلبة التي يزعمون ..

فا اأقلَّ من اأن يبايع اأو يداهن لينجو بنف�سه التي يطلب لها امللك 
لكي يعاود العمل يف �سبيل امللك من جديد ..

اأيطلب امللك من ياأذن لكل الذين معه بالن�سراف عنه ؟!
واتخاذ الليل جما  ..

وملن يطلب امللك ؟!
لنف�سه التي اأبى ال ان يتقحم بها وحيدا ذلك امل�ستبك املهول من الأ�سّنة 

وال�سفاح !
اأم لبنائه وقد كان اأ�سخى مايكون بهم على املوت !!

 اإنها ل تعمى الأب�سار ولكن تعمى القلو التى فى ال�سدور! 
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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 حسينى باللغة الفارسية

permag@imhussain.com
مجلة روضه حسينى باللغة االردو

tr@imhussain.com
مجلة النهضة الحسينية باللغة التركية

• 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:

تابعوا جميع 
اإ�سداراتنا على موقع ال�سعبة

httpimhussain.com
وصفحتنا على الفيس بوك:

شعبة االعالم الدولي 


