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الآثاري الإنكليزي وليم لوفت�ض



بات معروفا لدى الباحثني واملتتبعني لواقعة الطف االأليمة 
االأ�شباب التي حدت ب�شيد ال�شهداء االإمام احل�شني عليه 
الن�شاء معه وبخا�شة عقيلة الطالبني  اإىل جلب  ال�شالم 
االأ�شباب  تلك  واأخ�ش  ال�شالم(  )عليها  زينب  احلوراء 
ر�شايل  دور  من  لها  �شيكون  ما 
االإعالمي  باجلانب  متمثل  عظيم 
العامل  اإىل  الواقعة  اأحداث  نقل  يف 
التي  بالظالمة  العامل  تعريف  ويف 
اأ�شابت اأهل البيت )عليهم ال�شالم( 
الرخي�شة  االعداء  اأ�شاليب  وك�شف 
التي ال تنم عن اأدنى مفاهيم اخللق 
ويف  والدين،  واالن�شانية  والرجولة 
الوقوف مبواجهة املاكينة االإعالمية 
اأمية،  بنو  كان ميتلكها  التي  الكبرية 
الوقائع  تزييف  الطويلة يف  وخربتها 
اأنظار  عن  وتغييبها  واالأحداث 

امل�شلمني ب�شكل كبري جدا.
احلوراء  بها  تتمتع  كانت  التي  املزايا  اأهم  بني  من  واإن 
االإعالمي  الر�شايل  املجال  يف  ال�شالم  عليها  زينب 
تقدمها  التي  الر�شالة  مب�شمون  لي�ش  الدقيقة  معرفتها 
فقط بل معرفتها بالتوقيت ال�شليم لعر�ش تلك الر�شالة 
وح�شب الظروف املكانية اأي�شا، فكانت لها وقفة يف ق�شر 
يزيد )عليه لعائن اهلل( خمتلفة عن وقفتها يف الكوفة، 
كل  املواقف  مبتطلبات  عاملة  كانت  اأنها  على  يوؤكد  مما 

ح�شبه.
يك�شفان  اآخران  موقفان  الطالبيني  لعقيلة  كان  كما 
حنكتها ودرايتها يف املو�شوع اأعاله، وهذا املوقفان كانا 
ال�شالم(  )عليه  احل�شني  اهلل  عبد  اأبي  اأخيها  مع  لها 
يف  ال�شم�ش  بيان  َبّينا  �شديدا  اختالفا  خمتلفني  وكانا 

رائعة النهار.
واملوقف االأول لها )عليه ال�شالم( كان حينما و�شلت اإىل 
ما  على  ووجدته  ال�شالم(  )عليه  احل�شني  االإمام  ج�شد 
هو عليه من اآثار اإجرامية �شّببها قتلته املجرمون، فكان 

اجلميع يتوقع منها االنهيار والقيام باأمور من قبيل تلك 
نظرت  حينما  ولكنها  الثكلى،  الن�شاء  تقوم  التي  االأمور 
اإىل جموع االأعداء وعلمت بنواياهم اخلبيثة يف احل�شول 
على اأمنيتهم يف النيل اأو التقليل من اإخال�ش اأهل البيت 
عليهم ال�شالم هلل تعاىل، اأو على اأقل تقدير اإي�شال اأحد 
اإىل حالة اجلزع واالبتعاد عن ما  البيت املحمدي  رموز 
القد�ش من مواقف، فلملمت جراح  �شاحة  متليه عليهم 
حبا  مملوءا  كان  الذي  قلبها  اآالم  واعت�شرت  روحها 
االأعداء  كيد  ترد  اأن  اإال  واأبت  ال�شالم(  للح�شني)عليه 
واأنزلت  بل  اأمانيهم،  جميع  على  وتق�شي  نحورهم  اإىل 
حينما  وذلك  �شاعقة،  بعدها  ما  �شاعقة  روؤو�شهم  على 
قالت قولتها ال�شهرية وهي وا�شعة ج�شد اأخيها احلبيب 
فبهت  القربان(،  هذا  منا  تقبل  )اللهم  يديها:  بني 
ولتوؤكد  اأمانيهم،  وخابت  حلومهم،  وطارت  الكافرون، 
اأي�شا اأن اأهل البيت عليهم ال�شالم راأيهم واحد وال يتغري 
فجاءت كلمتها االآنفة مطابقة متاما ملا كان يردده االمام 
احل�شني عليه طيلة حلظات الفاجعة)اللهم اإن كان هذا 

ير�شيك، فخذ حتى تر�شى(.
واأما املوقف الثاين فقد كان يوم اأن عادت عليها ال�شالم 
من  واأظهرت  �شفر،  من  الع�شرين  يف  اأخيها  قرب  اإىل 
احلزن واالأ�شى والبكاء ما كاد يو�شلها اإىل املوت، وذلك 
بعدما اأمنت وجود العاذلني واحلاقدين واجلهالء الذين 
قتل  ب�شبب  باالإ�شالم  التي حلت  امل�شيبة  يعلمون قدر  ال 

االإمام احل�شني )عليه ال�شالم(. 
الزينبية  الر�شالة  هذه  عند  قليال  التوقف  ينبغي  وهنا 
اأ�شحاب  كل  وتنبيه  احل�شينية  الق�شية  خلود  اخلالدة 
ولي�ش   – العامل  يف  والتثقيفية  التوعوية  الر�شائل 
االإعالميني العاملني يف املجاالت ال�شحفية فقط - اإىل 
الكالم  و�شع  اإىل  وال�شعي  الدر�ش،  هذا  من  اال�شتفادة 
بعد معرفته يف مو�شعه ويف زمانه املنا�شبني لكي ال ي�شيع 
هباء اأو تقل فائدته، ولتكن احلوراء زينب عليه ال�شالم 

ومواقفها يف ال�شدد حا�شرة للعيان دوما.

•  بقلم: رئي�ش التحرير 

امل�شلمني ب�شكل كبري جدا.
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�سهرية ت�سدر عن �سعبة الإعالم  الدو يف ق�سم الإعالم

النه�شة احل�شينية
ينبوع دائم



حوار معحوار معحوار مع
يب احل�سيني �سعيد املعاتيايب احل�سيني �سعيد املعاتيايب احل�سيني �سعيد املعاتيا



الثواب العظيم 
للمنتظرين



امل�سر العام
يدالع د ح�س ال�سيد

مدير الدارة
ا  ح�س
رئي�س التحرير
وتال حي 
مدير التحرير
القاال سبا

�سكرتري التحرير
ال�س ح�س
هية التحرير

 ال حبد ال  س  حيد
ساال  ساملن حيد  
الإ�سرا اللوي والفكري
ااا س  ا�س  

املرا�سلون
 سال س   ا سي

د الي�سا  امل�سع 
ت�سوير

  يدالع ا ا�س  عا ا ح�س
ت�سميم

 با �ا س� ا 

الهاتف واملوقع
00964  7801032655

www.imhussain.com

ويد الإلكال
alrawdhamag@yahoo.com

armag@imhussain.com

البع والتوزيع
سعبة الب والت يف العتبة احل�سينية املقد�سة

 ادا يف ا الت والاق 
 ل�سنة  دا نية يفال

ياالع يسحة القا دة لدعت
  ل�سنة  ال 

سا الن  سياال ا بعة

 ل�سنة  دا نية يفال دا نية يفال دا نية يفال

مالحظة
 و اس الت اامل سن ة  ةامل

  اسحا ااا

ديوان الوقف ال�سيعي



العدد - �سهر �سفر  هـ

• الكّتاب امل�ساركون



نيجرييا
والإ�سالم



•  اال�شتاذ نزار حيدر
•  عبد الهادي البابي

•  �شادق مهدي ح�شن
•  اإميان الغزي



و�شائل االت�شــــال احلديثة
وسرورة ت�سريها لن�ســــــر القسية احل�سينية 

ال�شيخ  االأندنو�شي اأحمد مرزوقي اأمني
الت�سيع دخل بالدنا بدخو الإ�سالم



ال�شكن  لتوفري  العلوية املقد�شة  العتبة  �شمن �شعي 
املريح واملدعوم الذي يتنا�شب وحاجة زائري مرقد 
من  العمل  يتوا�شل  ال�شالم(،  املوؤمنني)عليه  اأمري 
اجل جعل العتبة املقد�شة جهة م�شاهمة يف النجف 

اال�شرف.
ويف هذا ال�شياق، �شرح االأ�شتاذ �شالح �شربة رئي�ش 
�شوف  قائال:  العلوية  العتبة  يف  اال�شتثمار  ق�شم 
تتبنى العتبة املقد�شة م�شروع بناء فنادق بالتعاون 
مع الوقف ال�شيعي بعد احل�شول على موافقات يف 
جمال ا�شتمالك مناطق مهمة من املدينة القدمية   
ا�شرتتها  التي  الفنادق  عدد  املدة،بلغ  هذه  وخالل 
ويف  اأربعة،  بالعمل  با�شرت  والتي  العلوية  العتبة 

النية الزيادة.

وعن اال�شتعانة باخلربات االأجنبية يف جمال اإن�شاء 
اال�شتثمار:ال�شركات  ق�شم  رئي�ش  قال  الفنادق، 
االأجنبية مهمة جدا يف اإدارة امل�شاريع، ولكن لدينا 
قابليات واأيادي عاملة ت�شد احلاجة يف هذا املجال، 
امل�شروع    اأن من �شمن خطتنا يف هذا  اإىل  اإ�شافة 
من  واال�شتفادة  العراقية،  العاملة  االأيدي  ت�شغيل 
اجلهات  مع  االتفاق  خالل  من  العراقية  اخلربة 

املتخ�ش�شة الاز العمل ب�شكل م�شرتك.
فنادق  اأربعة  العلوية  العتبة  لدى  اأن  اجلدير ذكره 
الزائرين،  لالإخوة  فعال  خدماتها  تقدم  لها  تابعة 
وبخا�شة للوفود اخلا�شة بالعتبة، و�شوف ت�شتملك 
�شاء  ان  احلايل  ال�شهر  خالل  اأخرى  فنادق  ثالثة 

اهلل تعاىل.

امل�شاريع  العتبة(احد  )نبع  م�شروع  و�شل 
املقد�شةاىل  العلوية  بالعتبة  اخلا�شة  اال�شتثمارية 
اأقداح  من  اإنتاجه  بلغ  اإذ  عالية،  اإنتاجية  مراحل 
كارتون   1600 معدل  اىل   )RO(النقي املاء  املاء 

يوميا بالطاقة الت�شغيلية الطبيعية.
هذا ويزود معمل )نبع العتبة( حاجة زائري مرقد 
املجال  هذا  ويف  ال�شالم(،  )عليه  املوؤمنني  اأمري 
اال�شتثمار  ق�شم  رئي�ش  �شربة  �شالح  االأ�شتاذ  اأفاد 
للماء  العتبة(  معمل)نبع  ي�شد  قائال:  العتبة  يف 
التي  اخلدمات  كل  احلالية-  باإمكانياته  النقي- 
اأمري  زائري  عن  ف�شال  ال�شريفة  العتبة  حتتاجها 
من   10 ن�شبتها  وتبلغ  ال�شالم(،  املوؤمنني)عليه 

اإنتاج املعمل، ومع توفر 90 من االإنتاج ،  اإجمايل 
قررنا اإن يروج الفائ�ش يف ال�شوق املحلية.

االأ�شتاذ  قال  املعمل،  باإنتاج  اخلا�شة  اجلودة  وعن 
�شربة:ماء )نبع العتبة( هو اأجود واأف�شل اإنتاج يف 
االأ�شواق باالعتبارات العلمية، فاملعمل اأف�شل وارقى 
ال�شركات  اأف�شل  قبل  من  وم�شّنع  باملنطقة  معمل 
العاملية،ومن خالل حتليل خمتربي ب�شيط ملاء )نبع 
ماء  اأي  وبني  بينه  الفارق  نرى  اأن  ميكن  العتبة( 
فيه  املنتوج  هذا  ان  عن  ف�شال  ال�شوق،  يف  موجود 
عائداته  الأن  ال�شالم(،  املوؤمنني)عليه  اأمري  بركة 

ت�شب يف منفعة العتبة العلوية املقد�شة.
وعن اخلطوات التطويرية للم�شروع، اأفاد: ان ق�شم 
ي�شعى  املقد�شة  العلوية  العتبة  يف  اال�شتثمار 
معمل  ا�شترياد  خالل  من  امل�شروع  لتطوير 
مبختلف  القناين  يف  النقي  املاء  لتعبئة  اآخر 
على  للح�شول  م�شتمر  والعمل  اأحجامها، 
املذكور  املعمل  با�شترياد  اخلا�شة  املوافقات 
بتعبئة  اخلا�ش  املعمل  بجوار  �شين�شاأ  الذي 
املزرعة  يف  الكافية  امل�شاحة  لتوفر  االأقداح 

التابعة للعتبة العلوية املقد�شة.

 اح اتاية تقدة يف
م�سروع ماء العتبة العلوية املقد�سة  

 من اك و�سو 
عنوان ديد اإىل 

مكتبة ال�سحن احليدري 
ال�سريف  

 فناد �سياحّية خا�سة بالعتبة العلوّية املقّد�سة 

�شعب  -اأحد  املكتبات  �شعبة  اإىل  موؤخرًا  و�شل 
العتبة  يف  والثقافية  الفكرية  ال�شوؤون  ق�شم 
عنوان   5000 من  اكرث  املقد�شة-  العلوية 
جديد من الكتب املطبوعة اإىل مكتبة ال�شحن 
لكتب  عناوين  تت�شمن  ال�شريف،  احليدري 
اأمل ان ت�شهد االأ�شابيع  اإ�شالمية خمتلفة، على 
القليلة القادمة ا�شافتها اإىل رفوف املكتبة من 

اجل اال�شتفادة منها من قبل املطالعني.
م�شوؤول  م�شلم  عمار  االأ�شتاذ  ا�شار  ذلك  واإىل   
املكتبات  �شعبة  يف  والت�شنيف  الفهر�شة  وحدة 
جماالت  يف  اجلديدة  الكتب  تبحث  قائال: 
الفقه  واأ�شول  الفقه  يف  خمتلفة  اإ�شالمية 
وموا�شيع  الكرمي  القراآن  وتف�شري  واحلديث 

اإ�شالمية اخرى خمتلفة.
 واأ�شاف: يجري العمل حاليا على فهر�شة هذه 
الكتب وت�شنيفها يف �شعبتنا، ومن املوؤمل اأن يتم 
ادخال هذه العناوين اإىل برنامج املكتبة املوحد 
املطالعني  االخوة  قبل  من  عنها  البحث  لي�شهل 

م�شتقباًل.
التابعة  املكتبات  �شعبة  ان  ذكره  اجلدير  ومن 
العتبة  يف  والثقافية  الفكرية  ال�شوؤون  لق�شم 
الرواد  من  كبري  عدد  يزورها  املقد�شة  العلوية 
باحثني  من  الثقافية  م�شتوياتهم  مبختلف 
ومفكرين ومهتمني بال�شاأن الثقايف بعامة، ومن 

حمافظات العراق املختلفة. 
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برفقة  االبراهيمي  حنون  اآل  عامر  ال�شيخ  ارجع 
�شيوخ ع�شائر من العا�شمة بغداد ظهر يوم ال�شبت 
املوافق 8 كانون االول اأواين نحا�شية مطلية بالف�شة 
الكرمي  القراآن  من  اآيات  عليها  نق�ش  ومزخرفة 
ال�شالم  الهدى عليهم  واأئمة  االمام احل�شني  وا�شم 
االمام  لكفي  ترمز  النحا�ش  من  كفان  وب�شحبتها 

العبا�ش عليه ال�شالم وتعود هذه النفائ�ش الثمينة اىل �شنوات ما�شية وهي 
من النفائ�ش والتحف املهداة اىل االمام احل�شني عليه ال�شالم .

احل�شينية  املقد�شتني  العتبتني  بان  اجلميع  يعرف  كما   : االبراهيمي  قال  و 
اأحداث  بعد  ح�شل  ما  ومنها  متكررة  �شرقات  اىل  تعر�شتا  والعبا�شية 

االنتفا�شة ال�شعبانية عام 1991 وبع�شها هرب اىل دول اخلارج .
الثمينة  النفائ�ش  هذه  اىل  التو�شل  مت  وجهد  طويل  عناء  بعد   : م�شيفا 
واملباركة وبجهود االخوة من خمتلف الع�شائر وبعد ان تعرفنا على �شاحب 
مبالغ  منا  طلب  النفائ�ش  هذه 
طائلة وبعد مباحثات كثرية مت 
املبلغ  على  اتفاق  اىل  التو�شل 
النفائ�ش  هذه  ارجاع  اجل  من 
اىل مكانها اال�شلي وهي العتبة 

احل�شينية املقد�شة .

الدولة  ايام  ال�شاهات  احد  من  هدية  انها  عنها  قراأناه  ما  :ح�شب  وتابع 
ال�شفوية اىل مرقد �شيد ال�شهداء االمام احل�شني و مرقد االمام ابي الف�شل 
و  ومزخرفة  مباركة  قراآنية  اآيات  على  حتتوي  وهي  ال�شالم  عليها  العبا�ش 
ال�شهداء  بعيدة ومكتوب عليها وقف �شيد  يعود اىل �شنني  تاريخ قدمي  فيها 
االمام احل�شني عليه ال�شالم فيما قال م�شوؤول متحف العتبة احل�شينية عالء 
�شياء الدين :نحيي هذه الروح احل�شينية واملبادئ احل�شينية ل�شعي هذه الثلة 
الطيبة من �شيوخ ع�شائر ووجهاء و�شادة العادة قطع م�شروقة او مفقودة من 
العتبة احل�شينية املقد�شة يف ايام النظام البائد يف عام 1991 فكانت هناك 
الكثري من املقاطع �شرقت ونحن نتقدم لهم بال�شكر الكبري واأي�شا ندعوهم 
معلومات  اي  عن  االدالء  اىل  ال�شالم  عليهم  البيت  اهل  حمبي  كل  وندعو 

تخ�ش قطعة مفقودة او م�شروقة من العتبة احل�شينية املقد�شة .
وقد مت التاأكد بان هذه التحف هي من ملك العتبة احل�شينية املقد�شة حيث 
وجدنا عليها ماركة م�شجلة وقف االمام احل�شني عليه ال�شالم واأخرى من 

املحتمل تكون للعتبة العبا�شية 
من  التاأكد  ف�شيتم  املطهرة 
اىل  واإرجاعها  املعلومات 

مكانها اال�شلي .

 العتبة احل�سينية املقد�سة تقيم م�سابقةتاأليف كتاب عن �سرية الإمام على الهادي عليه ال�سالم   

  حتف ثمينة تعوداىل متحف المام احل�سني عليه ال�سالم  

مبنا�شبة ذكرى تفجري مرقد االإماميني الع�شكريني 
عليهما ال�شالم يف �شامراء املقد�شة، تقيم االأمانة 
تاأليف  م�شابقة  املقد�شة  احل�شينية  للعتبة  العامة 
عليه  الهادي  على  االإمام  �شرية  يخ�ش  كتاب 
االإعالم  ق�شم  م�شوؤول  به  �شرح  ما  هذا  ال�شالم 
�شلطان  كاظم  علي  االأ�شتاذ  املقد�شة  العتبة  يف 
قول  منطلق  من  امل�شابقة  هذه  تاأتي  واأ�شاف" 
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله ) اإين تارك فيكم 
اإن  ما   ، بيتي  اأهل  ، وعرتتي  كتاب اهلل   : الثقلني 

مت�شكتم بهما لن ت�شلوا بعدي اأبدا ( .
وعن �شروط هذه امل�شابقة بني االأ�شتاذ علي "

الهادي  علي  االإمام  حياة  الكتابة  تتناول  اأن   -1
عليه ال�شالم ومعطياته و�شريته وحتليلها ب�شورة 
وكيان  االإ�شالم  حفظ  يف  االإمام  دور  تو�شح 
واالجتماعي  والثقايف  العقائدي  ودوره  امل�شلمني 

وغري ذلك.

2- اأن يكون الكتاب باللغة العربية .
3- اأن ال تقل عن مائتي �شفحة واأن ال تزيد عن 
اخلط  وحجم   )A4( حجم  �شفحه  اأربعمائة 

.)16(
4- ذكر امل�شادر التي مت اأخذ املعلومات منها .

5- حتتفظ العتبة احل�شينة املقد�شة بحق طباعة 

الن�شو�ش امل�شاركة يف امل�شابقة .
6- اأن ال يكون البحث ) الكل اأو اجلزء( من�شور 

نهائيًا .
اأ�شهر  �شتة  للكتاب هي  املقرر  املدة  " اأن  م�شيفًا 
ابتداء من 2012/12/15م ولغاية 2013/5/15 
)CD( النتاجات على قر�ش تر�شل  اأن  ، على  م 
اإ�شافة اإىل الن�شخة املكتوبة اإىل العتبة احل�شينية 

املقد�شة اأو على الربيد االإلكرتوين:
." )info@imamhussain.org(

مو�شحًا "اأن جوائز هذه امل�شابقة هي كالتايل:
اجلائزة االأوىل 3500 دوالر اأمريكي
اجلائزة الثانية 2500 دوالر اأمريكي
اجلائزة الثالثة 1000دوالر اأمريكي

مل  الذين  للّكتاب  معنوية  جوائز  �شتقدم  كما 
يح�شلوا على جوائز مالية".
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   العتبة احل�سينية املقد�سة 
توّزع �سهادات للم�ساركني يف دورات التنمية الب�سرية   

   العتبة الاية املقد�سة
   ن الكرالقرا لبة امل�ساركني يف دورة حفتكّرم ال 

وزع ق�شم تطوير املوارد الب�شرية يف العتبة احل�شينية املقد�شة �شهادات تقديرية على 
امل�شاركني يف الدورات الذي اأقامها الق�شم .

واأقيم حفل التوزيع يف قاعة خامت االنبياء يف العتبة احل�شينية املقد�شة يوم االربعاء 
املقد�شة  احل�شينية  للعتبة  العام  االمني  بح�شور  االول  كانون  من  اخلام�ش  املوافق 
ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي وممثلني عن العتبات املقد�شة يف العراق و�شخ�شيات 

اكادميية واإعالمية وجمع من امل�شاركني يف الدورات واأ�شاتذة .
ا�شتهل احلفل بتالوة من ايات الذكر احلكيم للقارئ ال�شيد جعفر ال�شامي ثم كلمة 
لالمني العام للعتبة احل�شينية املقد�شة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي بني فيها :نتوجه 
بال�شكر جلميع االخوة ابتداًء من امل�شرف على الق�شم وموؤ�ش�شه لهذا الفكر وجميع 
العاملني يف الق�شم وجميع االأ�شاتذة الذين كان لهم دور كبري يف تخريج الدورات التي 

يقيمها الق�شم يف تنمية وتطوير املوارد الب�شرية .
وتابع قائال: علم تطوير وتنمية املوارد الب�شرية هو علم وا�شع وعلم موجود ويدر�ش يف 

كثري من جامعات العامل املتقدمة والراقية ونحن يف حاجة ما�شة اليه يف عراقنا 
جميع  يف  تعمم  التجربة  هذه  بان  امتنى   : املقد�شة  للعتبة  العام  االمني  واأ�شاف 
اجلامعات واملوؤ�ش�شات العراقية ، اهلل �شبحانه وتعاىل اودع يف العراق ارثا ح�شاريا 
التي تخدم  املتقدمة  الدول  العراق يف م�شايف  ب�شرية مما يجعل  و�شماويا وطاقات 
جميع �شعوب العامل لكن لالأ�شف ال�شديد هذه الطاقات واالرث احل�شاري والديني 
الكبري مل تهياأ له االجواء لكي ت�شتثمر هذه الطاقات وتوجه يف خدمة هذا البلد بل 

خلدمة �شعوب العامل .
الدورات  ويقيمون هذه  ي�شرفون  الذين  واالإخوة  اال�شاتذة  على   : قائال  كلمته  وختم 
ا�شافة اىل التخ�ش�شات العلمية واملهنية والفنية ان ي�شتك�شفوا ما يف اال�شالم من 
انظمة توؤدي اىل تطوير وتنمية هذه الطاقات بحيث يكون هناك ا�شتكمال للحلقات 
العلمية واملهنية التي قام بها يف جمال الفكر االن�شاين وانتم اي�شا ت�شيفون نظاما 
متكاماًل متطورًا لتوجيه هذه الطاقات واالإمكانيات بحيث ت�شل اىل االهداف التي 

ناأملها .
وبعدها جاءت كلمة ق�شم تطوير املوارد الب�شرية الأ�شتاذ منتظر عبا�ش �شريف م�شوؤول 
�شعبة التدريب والتطوير يف ق�شم تطوير املوارد الب�شرية جاء فيها : نتقدم بال�شكر 
والثناء لالمني العام للعتبة احل�شينية املقد�شة وجميع روؤ�شاء االق�شام لتعاونهم مع 
الق�شم يف ااح الدورات . واأو�شح �شريف : اقام الق�شم وخالل فرتة ق�شرية من 
تاأ�شي�شه العديد من الدورات التنموية واالحرتافية يف جمال احلياة العامة واخلا�شة 
والذي من اجلها اجتمعنا اليوم لتكرمي اجلهود التي بذلها االأ�شاتذة وامل�شرتكني يف 
الدورات والن�شاطات االخرية التي اقيمت من فرتة ما بني �شهر اب و�شهر ت�شرين 

الثاين من عام 2012 .

اأقيمت يف العتبة الكاظمية املقد�شة، جل�شة تكرمي الطلبة الذين اجتازوا اختبار حفظ  اأجزاء من 
القراآن الكرمي لكال اجلن�شني، والتي اأقامها دار القراآن الكرمي التابع لق�شم الثقافة واالإعالم، 
اإدارة العتبةونائب رئي�ش ق�شم الثقافة واالعالم وم�شوؤول  بح�شور عدد من اأع�شاء جمل�ش 
دار القراآن الكرمي وعدد من ا�شاتذة الدورة القراآنية يف م�شيف االمامني اجلوادين)عليهما 
ال�شالم(.  وافتتحت اجلل�شة بتالوة اآيات من الذكر احلكيم، ثم حتدث �شماحة ال�شيخ مكي 
�شطيط الكاظمي ع�شو جمل�ش اإدارة العتبة ورئي�ش ق�شم الثقافة واالإعالم، م�شت�شهدا بحديث 
ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( قائاًل:  )اإين تارك فيكم الثقلني،ما اإن مت�شكتم بهما 
لن ت�شلوا ، كتاب اهلل ، وعرتتي اأهل بيتي(، مبينا اأن: القراآن الذي اأنزل على نبي الرحمة 
حممد)�شلى اهلل عليه واآله و�شلم(، الأجل هداية النا�ش واإنقاذهم من الظلمات اىل النور 
ومن ال�شالل اىل الهدى ومن الباطل اىل احلق، اأمرنا اهلل -عّز وجّل- بقراأءة اآيات وكلمات 
القراآن الكرمي بتدبر، ونحن م�شوؤولون اأمام اهلل عن تالوته فاأو�شى هذه االمة بالقراآن واأهل 

البيت)عليهم ال�شالم( الأنهما واحد مكمل لالآخر واأي�شًا هم ترجمان القراآن،

واأ�شاف: اليوم نفتخر عندما نرى هوؤالء ال�شباب اليافع وبراعم مدر�شة اأهل البيت)عليهم 
يتعلمون  ال�شالم(  اجلوادين)عليهما  االمامني  جوار  ومن  الكاظمية  العتبة  يف  ال�شالم(، 
ويحفظون القراآن الكرمي، وقد اأكد ر�شول اهلل)�شلى اهلل عليه واآله و�شلم(  يف حديثه ال�شريف 
)يا �شلمان عليك بقراءة القراآن ، فاإن قراءته كفارة للذنوب ، و�شرت من النار ، واأمان من 
العذاب(، وكذلك قال)�شلى اهلل عليه واآله و�شلم(: )البيت الذي يقراأ فيه القراآن ويذكر اهلل 
عّز وجّل فيه يكرث بركته وحت�شره املالئكة وتهجره ال�شياطني وي�شيء الأهل ال�شماء كما ي�شيء 
الكوكب الأهل االأر�ش ، واإن البيت الذي ال يقراأ فيه القراآن وال يذكر اهلل عّز وجّل فيه تقل بركته 

وتهجره املالئكة وحت�شره ال�شياطني(.
ودعا: اأولياء االأمور من االباء واالأمهات اأن يحثوا ابناءهم على قراءة القراآن الكرمي يوميًا منذ 
ال�شباح املبكر واإن كانت اآيات ق�شار، ومن ثم حفظها الأن فيها رحمة و�شفاء، واأدعو اهلل لكم 
بالتوفيق حلفظ القراآن الكرمي الأنه من الباقيات ال�شاحلات ، واختتم احلفل بتوزيع الهدايا على 

الطلبة امل�شاركني.
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تعّد �شعبة مكتبة ودار املخطوطات التابعة لق�شم ال�شوؤون الفكرية والثقافية يف العتبة 
تطورًا  عملها  �شهد  وقد   ، املذكور  الق�شم  يف  املهمة  اٌل�شعب  من  املقد�شة  العبا�شية 
ملحوظًا خالل ال�شنوات  االأخرية ال�شيما مع النه�شة الفكرية والثقافية التي ت�شهدها 
التحقيق، هذا ما حتدث به  العاملة ومنها وحدة  ، وبكافة وحداتها  العتبة املقد�شة 

ل�شبكة الكفيل م�شوؤولها االأ�شتاذ حممد ح�شن  الوكيل.
" مكتبة ودار املخطوطات يف العتبة العبا�شية املقد�شة اأخذت على عاتقها  وا�شاف 
م�شوؤولية اإحياء تراث اأهل البيت عليهم ال�شالم هذا الرتاث الرّث ، و من خالل كوادر 
متخ�ش�شه يف هذا املجال و يعملون بجهود ا�شتثنائية، �شمن وحدة  التحقيق وتتكون 
تاأريخي، ومراجع  من امل�شرف العلمي، وم�شوؤول الوحدة، وثالثة  حمققني، ومراجع 
لغوي، وُمن�شد، وخمرج فني. و هم من اأهل اخلربة والكفاءة، ومن  حملة ال�شهادات 

االأكادميية العليا  ". 
وعن االأعمال املناطة بهذه الوحدة اأو�شح الوكيل: اإن اأ�شا�ش عملية التحقيق هي خدمة 
الباحث وطالب العلم ب�شكل خا�ش، والقّراء واملطالعني عمومًا،  اأن املخطوطات هي 
مادة تراثية متعّر�شة خلطر التلف، لذا من غري املمكن الأي �شخ�ش اأن يطّلَع عليها اأو 
 يلم�شها، وخ�شو�شًا اأنها موجودة يف خزانات ح�شينة وموؤّمنة ب�شكل كامل، في�شعب 
تظهر  اأن  املخطوطات  لهذه  البّد  وبالتايل  اإليها،  املحقق  الو�شول  اأو  الباحث  على 
للباحثني والقراء ب�شكل اآخر وع�شري، لكي تتحقق منها  الفائدة الكاملة  وعملنا يف 
اأو املكتبات العامة؛  وحدة التحقيق يتثمل باإخراج املخطوطات ، اىل منافذ  التوزيع 

لتكون مبتناول اأيدي النا�ش . 
مبينًا" عملية التحقيق متّر مبراحل عديدة، من بينها مرحلة اختيار املو�شوع الذي 
نرى اأنه مهم من اأجل  التحقيق فيه، وذلك بناًء على متطلبات الفرتة الراهنة، كاأن 

تكون هناك حاجة اىل رّد �شبهات، فنتجه اىل  خمطوطة عقائدية، اأو قد تكون فقهية 
اأو اأدبية اأو تراجم وهكذا،واملرحلة االأخرى هي اختيار املخطوطة ، من خالل البحث 
عدة  اأو  واحدة  ن�شخة  كانت  هناك  اإذا  فيما  ومعرفة  فيها،  املوجودة  االأماكن  عن 
ن�شخ منها، تتم بعدها عملية ت�شوير ُن�شخ املخطوطة، ثم تدخل يف عملية التن�شيد 

وحتويلها اىل ن�شخة الكرتونية".
خالل  من  التحقيق  عملية  اأ�شا�ش  نعتربها  والتي  املقابلة،  مرحلة  تاأتي  ثم  من 
بعملية  تتمثل  االأخرى  املرحلة  دة،  املُن�شَّ املخطوطة  والن�شخة  ن�شخة  بني  املقارنة 
ال�شخ�شيات والرجاالت يف املخطوطة،  اأحوال  تخريج االأحاديث والروايات، و�شرح 
 وبيان معاين الكلمات الغريبة، وغريها من االأمور، ثم تاأتي مرحلة �شبط الن�ش ، 
وبعدها ُيعطى الن�ّش اىل  املدقق اللغوي الذي يقّوُم الن�ّش �شواء من الناحية النحوية 
تكون هناك مراجعة  ثم  الن�شو�ش؛  ومن  بتحقيق  البالغية �شمن قواعد خا�شة  اأو 
للكتاب من قبل اأ�شخا�ش متخ�ش�شني �شواء من داخل العتبة املقد�شة اأو من  خارجها، 

ثم يدخل الن�ش يف عملية االخراج الفني من حيث  ت�شميم الغالف والورق". 
و ميتاُز عملنا بالدقة العالية والرتكيز 
والبحث الدائم، فقد ت�شتمر مراجعة 
�شنتني،  حيث  اأو  �شنة  واحد  كتاب 
ما  كّل  مع  جدًا  دقيق  ب�شكل  نتعامل 
البحث  ياأخذ  قد  فاأحيانًا  فيه،  يرد 
عن م�شدر اأو التدقيق يف �شفحة اأو 
 كلمة عدة اأ�شابيع كل ذلك من اأجل 
اأن يظهر الكتاب ب�شورة تليق مبقام 

العتبة املقد�شة".  

   العتبة احل�سينية املقد�سة 
توّزع �سهادات للم�ساركني يف دورات التنمية الب�سرية   

 وحدة التحقيق يف العتبة العبا�سية املقد�سة :
 عمل دوؤوب لإحياء تراث اأهل البيت عليهم ال�سالم  

نظمت العتبة الع�شكرية املطهرة احتفالية ا�شتذكار تفجري مرقد االمامني الع�شكريني علي 
الهادي واحل�شن الع�شكري عليهما ال�شالم.

بذكرى  احتفالية مركزية  نظمت  املطهرة  الع�شكرية  "العتبة  ان  اعالمية  وذكرت م�شادر 
تفجري قبة االمامني الع�شكريني واملئذنتني". 

وح�شر  املرقدين،  اإعمار  عملية  واحلديث عن  املنا�شبة  ال�شتذكار  كلمات  االحتفال  وتخلل 
االحتفالية �شخ�شيات دينية و�شيا�شية وع�شكرية. 

اندالع  اإىل  اأدت  العام 2006  �شامراء  الع�شكريني يف  االإمامني  مرقد  تفجري  عملية  وكانت 
"اقتتال طائفي" يف العراق ا�شتمّر نحو عامني وخلف اآالف القتلى واجلرحى واملهجرين. 
فيما اعلنت وزارة العدل العراقية، 17 نوفمرب عام 2011 ان الوزارة نفذت احكام االعدام 
ال�شادرة بحق 11 مدانًا بتفجريات مرقدي االمامني الع�شكريني عليهما ال�شالم يف �شامراء 

عام 2006، بينهم مدان تون�شي اجلن�شية.

  العتبة الع�شكرية يف �شامراء 
تنّظم احتفال بذكرى تفجري املرقدين "الع�سكريني  
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• يعّدها ويحررها : �شباح الطالقاين

 

ُن س� حاأ ي ي هتال ب ُهم ل اد  و ة ــــ�سن  احل ـــــة ظ ع و امل و ة م ك  احل ب  ب ر يل ب س� ىلُع اإ اد

خبة امعة   24-ذي احلجة-1433 هـ  املوافق  9-11-2012خبة امعة    17-ذي احلجة-1433 هـ  املوافق  2012-11-2

الثانية ل�شالة اجلمعة يف 17  العليا يف اخلطبة  الدينية  املرجعية  تناول ممثل 
ذي احلجة 1433هـــ املوافق 2-11-2012م جملة من الق�شايا التي تهم ال�شاأن 

العراقي.
وقال يف معر�ش حديثه عن اجلوانب االقت�شادية للدولة العراقية "ان بناء البلدان 
وناميًا من  البلد متكاماًل من جهة  يحتاج اىل مقومات كثرية، حتى يكون هذا 
جهة وقويًا اقت�شاديًا من جهة اأخرى، ولعل من جملة مقومات البناء م�شاألة املال 
والرثوات ، لذلك ينعت هذا البلد اأو ذاك باأنه من البلدان الغنية وفق ذلك، واعتقد 
ان بلدان امل�شلمني عمومًا قد مّن اهلل عليها برثوات خا�شة واختلفت �شيا�شات كل 

دولة يف اال�شتفادة من هذه الرثوات".
وبنّي ال�شايف " العراق قطعًا من البلدان الغنية مبا حباه اهلل تعاىل من ثروات ومياه، 
لكن هذا املقدار لوحده غري كاٍف، وامنا البد ان يرفده �شيء اآخر، وهو التفكري 
اجلّدي يف بناء الدولة، فكل  دولة حتتوي على موؤ�ش�شات يراد لهذه املوؤ�ش�شات ان 

تنه�ش مب�شروع الدولة".
موؤ�ش�شات،  خالل  من  تكون  ان  البد  الدولة  تنفذها  التي  االآليات  "اإّن  م�شيفًا 
واملق�شود بها تلك احلالة االدارية للعلمية ال�شيا�شية التي تثبت عليها اركان الدولة، 

بحيث ن�شعر ان هناك دولة قوية من خالل وجود هذه املوؤ�ش�شات واأفرادها".
امل�شوؤول  املوؤ�ش�شاتي يف ذهن  "هناك بع�ش احلــاالت، يكون فيها اجلانب  مبينًا 
مفقودًا، وهذه الطريقة يف اإدارة اأي ملف من امللفات اذا مل يكن مبنيًا على ق�شية 
موؤ�ش�شاتية لبناء الدولة، فالنتيجة اأننا �شندفع الثمن، والذي �شيتاأثر اأوال هو البلد 

من جهة والنا�ش من جهة اخرى"..
واأو�شح "مثاًل �شاأحتدث عن مرحلة ما قبل 2003، �شرتى ان اجلامعات متاأخرة 
ب�شبب احل�شار الذي كان مفرو�شًا على البالد، والن النظام يف تلك الفرتة كان ال 
يتعامل مع بناء البلد، وامنا كان يتعامل مع وجهة نظر خا�شة لت�شيري امور الدولة، 
بحيث ان بع�ش املناطق حُترم وبع�ش املناطق تهمل، مما اثر على البنية التحتية 

للبالد كلها".
وت�شاءل " بعد عام 2003 م ما الذي حدث؟ قطعًا هناك نظرة ت�شريعية وتنفيذية 
موجودة لبناء الدولة.. لكنها جمرد نظرة! والواقع على االر�ــش ال ي�شري لدولة 
بناء  على  تطغى  �شخ�شية  عالقات  عن  عبارة  هو  املوجود  فالواقع  موؤ�ش�شات، 
املوؤ�ش�شات، كا�شتبدال هذا املدير وا�شتبدال ذاك ال�شابط او هذا املوقع او تلك 
اجلهة.. وهذا كله مل يراَع فيه اجلانب املوؤ�ش�شاتي وال جانب الكفاءة، وامنا لوحظ 

فيه الو�شع اخلا�ش الذي حتدثنا عنه اآنفًا"..

تناول �شماحة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي ممثل املرجعية العليا يف النجف يف خطبته 
اليوم اجلمعة يف 24/ذي  ال�شريف  ال�شحن احل�شيني  اقيمت يف  التي  ل�شالة اجلمعة 
احلجة/1433هـ املوافق 9-11-2012م" نقطة واحدة مهمة وحمورية ولها االثر البالغ 
على امل�شتوى املعي�شي للمواطن ، اأال وهي قرار الغاء البطاقة التموينية الذي اتخذه جمل�ش 

الوزراء، وهذا ن�ش اخلطبة الثانية التي ُخ�ش�شت ملعاجلة هذا االأمر:
ان االعذار التي ابداها امل�شوؤولون غري مقبولة ابدًا وتدخل حتت مقولة )العذر اأقبح من 

الذنب( و�شنبنّي عدم املقبولية من خالل اأ�شباب متعددة هي:
1- ان هذا االجراء �شيحّمل االعداد الكبرية من العوائل الفقرية وال�شعيفة احلال اأعباًء 
جديدة ت�شاف اىل ما يتحملونه من م�شاعب احلياة الأنها تعتمد اعتمادًا ا�شا�شيًا يف توفري 

احتياجاتها الغذائية اال�شا�شية على مفردات البطاقة التموينية...
2- من الذي �شي�شمن عدم ارتفاع ا�شعار املواد الغذائية خ�شو�شًا وان املتحّكم بال�شوق  هم 

التجار الذين يتهم البع�ش منهم باالحتكار وا�شتغالل احلاجة للمواطن لرفع اال�شعار!
3- ان موؤ�ش�شات الدولة املعنية ومنها وزارة التجارة مل تتمكن من �شبط اال�شعار خالل �شهر 
رم�شان من كل عام ومل ت�شتطع توفري املواد الغذائية للبطاقة التموينية بتمام كميتها وجودة 

نوعيتها فكيف �شتتمكن من ال�شيطرة على ال�شوق بعد ان يكون حتت رحمة التجار!.
4- اذا كان العذر باأن ذلك ملكافحة الف�شاد.. نقول َمن الذي ي�شمن ان االآلية اجلديدة 

�شوف ال ت�شلم من الف�شاد..؟
5- ان اعداد كبرية من املواطنني تت�شل باملرجعية الدينية العليا وت�شتغيث بها الإي�شال 
�شوتها ومعاناتها اىل اأ�شماع امل�شوؤولني وهي متثل �شوت املحرومني واملواطنني ب�شورة عامة 
ويطالب هوؤالء املواطنون بعدم الغاء البطاقة التموينية الن اعتمادهم اال�شا�شي عليها ولي�ش 
للمرجعية اأية م�شلحة خا�شة من ذلك بل تريد اح احلكومة يف م�شعاها وهي تبذل كل 
جهدها وو�شعها الاحها الأن احها يعني خدمة املواطن وتطوير البلد وا�شتقراره ملا 

فيه اخلري للجميع.
6- هل در�شت احلكومة تبعات ذلك من ح�شول الت�شخم وزيادة اال�شعار ب�شبب زيادة 
الكتلة النقدية املتداولة.. وقد ح�شل يف احد الــدول ان رفع الدعم عن املــواد الغذائية 
اال�شا�شية وعو�ش عنه باملال ولكن الذي ح�شل انه ارتفعت ا�شعار املواد الغذائية يف ال�شوق 

واأدى ذلك اىل ارتفاع بقية ا�شعار املواد واالحتياجات العامة للمواطنني.

الثانية ل�شالة اجلمعة يف 17 العليا يف اخلطبة  الدينية  املرجعية  الثانية ل�شالة اجلمعة يف تناول ممثل  العليا يف اخلطبة  الدينية  املرجعية  تناول ممثل 

يف بعس احلالت يكون اانب 
مفقودا هن امل�سوؤو املوؤ�س�ساتي يف

تناول �شماحة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي ممثل املرجعية العليا يف النجف يف خطبته تناول �شماحة ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي ممثل املرجعية العليا يف النجف يف خطبته 

 الأعذار حو اإلاء الباقة 
التموينّية ري مقبولة وري منقّية
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باركت املرجعية الدينية العليا يف النجف اال�شرف انت�شار ال�شعب الفل�شطيني واعتربته عزة 
وكرامة وان هذا االنت�شار حتقق بف�شل روح املقاومة واالإ�شرار وال�شمود التي يحملها وبذل 

الت�شحيات الكبرية من اأجلها.
وقال ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب جمعة ال�شحن احل�شيني ال�شريف ال�شيخ عبد 
املهدي الكربالئي ان "بعد ثمانية ايام من الق�شف الوح�شي من الكيان ال�شهيوين للمباين 
االبرياء فقد متكن  الفل�شطينيني  املواطنني  املئات من  ال�شكنية واحلكومية وقتل وجرح 
ال�شعب الفل�شطيني يف غزة بف�شل روح املقاومة واالإ�شرار وال�شمود التي يحملها وبذل 
خ روح الرف�ش واخل�شوع  ه وير�شالت�شحيات الكبرية ان يحقق ن�شرًا لل�شعب الفل�شطيني كل
جلربوت وغطر�شة هذا الكيان، واأن يعطي االمل ان هذا ال�شعب قادر على ان يحقق اهدافه 
واأمانيه اذا ما تر�شخت قيم املقاومة وال�شرب وال�شمود والرف�ش للخ�شوع للظلم واال�شتكبار 

ال�شهيوين ..
واأ�شاف �شماحته" يف نف�ش الوقت الذي ن�شاأل اهلل -تعاىل- الرحمة ل�شهداء غزة وال�شفاء 

جلرحاهم نبارك لهم ما حققوه من ن�شر وعزة وكرامة بفعل هذه الت�شحيات.."
ويف حمور اآخر دعا �شماحة ال�شيخ الكربالئي خالل اخلطبة الثانية ليوم اجلمعة 8/حمرم 
احلرام/1434هـ املوافق 2012/11/23م ال�شا�شة والقادة اىل االهتمام بدرو�ش اال�شالح 
ال�شيا�شي والديني واالأخالقي التي قدمتها ثورة االمام احل�شني )عليه ال�شالم( بقوله" 
نحن منر باأيام عا�شوراء وا�شتذكار الدرو�ش والعرب من ملحمة الطف نود ان نتوجه اىل 

ال�شيا�شيني يف العراق وعموم املواكب والزائرين مبا يلي:
1- نحن نعلم ان عدد من ال�شيا�شيني يف العراق يعقد جمال�ش موعظة وعــزاء يف ايام 
عا�شوراء واملطلوب – كما اننا �شنوجه هذا اخلطاب اىل عموم املعزين بذكرى عا�شوراء 
– هو عدم االكتفاء بالتفاعل العاطفي مع ق�شية االمام احل�شني )عليه ال�شالم( بل املطلوب 
– وخا�شة من ال�شيا�شيني وقادة البلد – ان يهتموا بدرو�ش اال�شالح ال�شيا�شي والديني 

واالخالقي التي قدمتها ثورة االمام احل�شني )عليه ال�شالم(..
واالخالقي  ال�شيا�شي  الف�شاد  ملحاربة  خــرج  ال�شالم(  )عليه  احل�شني  االمـــام  ان   -2
واالجتماعي وحماربة الركون اىل الدنيا والبحث عن االمتيازات واملنا�شب وحب الدنيا 
وتقدمي امل�شالح اخلا�شة على امل�شالح العامة..وال �شك ان ال�شيا�شي يف خ�شم عمله او 
ادارته للعملية ال�شيا�شية يقع ا�شريًا لالأهواء النف�شية والنزعات ال�شخ�شية وحب الدنيا، 
وان االنغما�ش يف االعمال ال�شيا�شية واالدارية قد يوؤدي اىل خمالفات ترتاكم وتوؤدي اىل 
ق�شوة القلب وفقدان الب�شرية الواعية لالمور واالذاب نحو الدنيا وحطامها.. وبالتايل 
فمن ميار�ش هذه االمور بحاجة اىل مراجعة الذات وحما�شبتها وت�شخي�ش عيوبها.. ودرو�ش 

عا�شوراء توفر فر�شة ال�شتعارة اجلوانب الرتبوية االلهية يف النف�ش االن�شانية..

 

باركت املرجعية الدينية العليا يف النجف اال�شرف انت�شار ال�شعب الفل�شطيني واعتربته عزة 
وكرامة وان هذا االنت�شار حتقق بف�شل روح املقاومة واالإ�شرار وال�شمود التي يحملها وبذل 

الت�شحيات الكبرية من اأجلها.

يبارك لل�سعب الفل�سيني �سمود ويدعو 
ال�سيا�سيني لال�ستفادة من درو�س عا�سوراء

الت�شحيات الكبرية من اأجلها.
وقال ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب جمعة ال�شحن احل�شيني ال�شريف ال�شيخ عبد 

املهدي الكربالئي ان 
االبرياء فقد متكن  الفل�شطينيني  املواطنني  املئات من  ال�شكنية واحلكومية وقتل وجرح 
ال�شعب الفل�شطيني يف غزة بف�شل روح املقاومة واالإ�شرار وال�شمود التي يحملها وبذل 
خ روح الرف�ش واخل�شوع  ه وير�شالت�شحيات الكبرية ان يحقق ن�شرًا لل�شعب الفل�شطيني كل
ال�شعب الفل�شطيني يف غزة بف�شل روح املقاومة واالإ�شرار وال�شمود التي يحملها وبذل 
خ روح الرف�ش واخل�شوع  ه وير�شالت�شحيات الكبرية ان يحقق ن�شرًا لل�شعب الفل�شطيني كل
ال�شعب الفل�شطيني يف غزة بف�شل روح املقاومة واالإ�شرار وال�شمود التي يحملها وبذل 

جلربوت وغطر�شة هذا الكيان، واأن يعطي االمل ان هذا ال�شعب قادر على ان يحقق اهدافه 
واأمانيه اذا ما تر�شخت قيم املقاومة وال�شرب وال�شمود والرف�ش للخ�شوع للظلم واال�شتكبار 

ال�شهيوين ..
واأ�شاف �شماحته

جلرحاهم نبارك لهم ما حققوه من ن�شر وعزة وكرامة بفعل هذه الت�شحيات..
ويف حمور اآخر دعا �شماحة ال�شيخ الكربالئي خالل اخلطبة الثانية ليوم اجلمعة 

احلرام/
ال�شيا�شي والديني واالأخالقي التي قدمتها ثورة االمام احل�شني )عليه ال�شالم( بقوله

نحن منر باأيام عا�شوراء وا�شتذكار الدرو�ش والعرب من ملحمة الطف نود ان نتوجه اىل 
ال�شيا�شيني يف العراق وعموم املواكب والزائرين مبا يلي:

1- نحن نعلم ان عدد من ال�شيا�شيني يف العراق يعقد جمال�ش موعظة وعــزاء يف ايام 
عا�شوراء واملطلوب 

هو عدم االكتفاء بالتفاعل العاطفي مع ق�شية االمام احل�شني )عليه ال�شالم( بل املطلوب – هو عدم االكتفاء بالتفاعل العاطفي مع ق�شية االمام احل�شني )عليه ال�شالم( بل املطلوب – هو عدم االكتفاء بالتفاعل العاطفي مع ق�شية االمام احل�شني )عليه ال�شالم( بل املطلوب 
وخا�شة من ال�شيا�شيني وقادة البلد – وخا�شة من ال�شيا�شيني وقادة البلد – وخا�شة من ال�شيا�شيني وقادة البلد 

واالخالقي التي قدمتها ثورة االمام احل�شني )عليه ال�شالم(..
واالخالقي  ال�شيا�شي  الف�شاد  ملحاربة  خــرج  ال�شالم(  )عليه  احل�شني  االمـــام  ان   -2
واالجتماعي وحماربة الركون اىل الدنيا والبحث عن االمتيازات واملنا�شب وحب الدنيا 
وتقدمي امل�شالح اخلا�شة على امل�شالح العامة..وال �شك ان ال�شيا�شي يف خ�شم عمله او 
ادارته للعملية ال�شيا�شية يقع ا�شريًا لالأهواء النف�شية والنزعات ال�شخ�شية وحب الدنيا، 
وتقدمي امل�شالح اخلا�شة على امل�شالح العامة..وال �شك ان ال�شيا�شي يف خ�شم عمله او 
ادارته للعملية ال�شيا�شية يقع ا�شريًا لالأهواء النف�شية والنزعات ال�شخ�شية وحب الدنيا، 
وتقدمي امل�شالح اخلا�شة على امل�شالح العامة..وال �شك ان ال�شيا�شي يف خ�شم عمله او 

وان االنغما�ش يف االعمال ال�شيا�شية واالدارية قد يوؤدي اىل خمالفات ترتاكم وتوؤدي اىل 
ق�شوة القلب وفقدان الب�شرية الواعية لالمور واالذاب نحو الدنيا وحطامها.. وبالتايل 
فمن ميار�ش هذه االمور بحاجة اىل مراجعة الذات وحما�شبتها وت�شخي�ش عيوبها.. ودرو�ش 

عا�شوراء توفر فر�شة ال�شتعارة اجلوانب الرتبوية االلهية يف النف�ش االن�شانية..

باركت املرجعية الدينية العليا يف النجف اال�شرف انت�شار ال�شعب الفل�شطيني واعتربته عزة 
وكرامة وان هذا االنت�شار حتقق بف�شل روح املقاومة واالإ�شرار وال�شمود التي يحملها وبذل 

الت�شحيات الكبرية من اأجلها.

يبارك لل�سعب الفل�سيني �سمود ويدعو 
ال�سيا�سيني لال�ستفادة من درو�س عا�سوراء

ُن س� حاأ ي ي هتال ب ُهم ل اد  و ة ــــ�سن  احل ـــــة ظ ع و امل و ة م ك  احل ب  ب ر يل ب س� ىلُع اإ اد

خبة امعة    8 - حمرم -1434 هـ  املوافق  2012-11-23 خبة امعة    1- حمرم -1434 هـ  املوافق  2012-11-16

ك�شف ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب جمعة ال�شحن احل�شيني ال�شريف 
اليوم ان املرجعية الدينية العليا بالنجف اال�شرف ارتاأت ان توفر امل�شتلزمات 
ال�شرورية لالجئني ال�شوريني ب�شبب معاناتهم من بع�ش االحتياجات ال�شرورية 
كالفر�ش واالأغطية واملدافئ، خا�شة واأن ف�شل ال�شتاء قد حّل. داعيا اع�شاء 
جمل�ش حمافظة االنبار لتفقد احوال هوؤالء الالجئني ومعرفة ما يحتاجونه من 

اجل اي�شال هذه امل�شتلزمات اليهم يف اقرب وقت.
وقال ال�شيد احمد ال�شايف خالل اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامته يف 1/
اقبل واالخوة  ال�شتاء قد  املوافق 16-11-2012م" ان مو�شم  حمرم/1434هـ 
الالجئون من اجلمهورية العربية ال�شورية بحاجة اىل االحتياجات ال�شرورية 
املرجعية  ــاأت  ارت لذا  موجودة  احلاجة  زالــت  وال  واملدافئ  واالأغطية  كالفر�ش 
الدينية العليا ان توّفر امل�شتلزمات ال�شرورية لهوؤالء، و�شيكون ذلك عن طريق 
االخوة يف جمل�ش حمافظة االنبار، حيث �شنتكفل بالذهاب اىل االخوة الالجئني 
هناك وتفقد حالتهم مبقدار ما اأمكن والتن�شيق �شيكون مع االخوة يف جمل�ش 
االنبار للوقوف على االحتياجات ال�شرورية التي يعاين منها هوؤالء االخوة..وهذا 
�شيتم -ان �شاء اهلل- يف اقرب وقت ون�شاأل اهلل ان يحفظ هذا البلد وجميع بالد 

امل�شلمني.."
ودعا ال�شايف خالل خطبته االجهزة االمنية اىل ان تكون باأمّت اال�شتعداد خالل 
ايام عا�شوراء الأن اعداء احل�شني )عليه ال�شالم( الزالوا يرتب�شون بتجمعات 
ه "جاء عا�شوراء وهو �شهر فيه التحدي الوا�شح لكل نهج  الزائرين وقال ما ن�شّ
يخالف نهج احل�شني )عليه ال�شالم( واأعداء احل�شني )عليه ال�شالم( ال زالوا 
االمنية  االجهزة  على  ولزامًا  حتمًا  كان  ولذا  الزائرين،  بتجمعات  يرتب�شون 

املحرتمة ان ت�شتعد اأمت اال�شتعداد ملواجهة هذه االعتدءات املحتملة".
واأ�شاف "ان هناك موا�شم البد ان تتكثف فيها الرقابة االمنية واجلهد االمني 
واال�شتخباراتي حتى مينع ما ميكن ان يودي بحياة الزائرين وحياة االخوة مقيمي 
ماآمت العزاء.. فن�شاأل اهلل ان يعني االخوة من رجال االمن وامل�شوؤولني على بذل 
املزيد من اجلهد واأخذ احليطة واحلذر واليقظة يف االهتمام بهذا اجلانب، 
كذلك االخوة الذين ميار�شون ال�شعائر عليهم ان يراعوا هذا اجلانب وان يهتموا 

بتوفري قدر ما ميكن من االمور التي حتميهم وتبعد �شر الظاملني عنهم".

املرعّية الدينّية العليا �ستوفر 
امل�ستلمات السرورية لاّلني ال�سوريني 
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النه�شة هي قيام جماعة اأو فرد مبا يقت�شيه نظام ال�شرع اأو امل�شلحة العامة، كاحلركة التي قام بها احل�شني 
بن علي )عليهما ال�شالم( و حقيقة النه�شة �شيالة يف الأ�شخا�ض و الأ و يف الأزمنة والأمكنة، و لكن بتبّدل 
اأ�شكال واختالف غايات ومظاهر،  و ما تاريخ الب�شر �شوى نه�شات اأفراد و جماعات و حركات اأقوام لغايات 
، فوقتًا اخلليل ) عليه ال�شالم ( و منرود ، و حينًا حمّمد ) �شلى اهلل عليه واآله ( و اأبو �شفيان و يومًا علي و 

معاوية .
ول تزال يف الأ نه�شات اأئمة هدى جتاه اأئمة جور ، و نه�شة احل�شني )عليه ال�شالم( من بني النه�شات قد 
ا�شتحّقت من النفو�ض اإعجابًا اأكرث ل ملجرد ما فيها من مظاهر الف�شائل و اإقدام معار�شيه على الرذائل ، بل 
لأّن احل�شني ) عليه ال�شالم ( يف اإنكاره على يزيد كان ميّثل �شعور �شعب حي ، و يجهر مبا ت�شمره اأُمة مكتوفة 
اليد ، مكمومة الفم ، مرهقه بتاأثري اأمراء ظاملني ، فقام احل�شني ) عليه ال�شالم ( مقامهم يف اإثبات مرامهم ، 
و فدى بكل غال و رخي�ض لديه باذًل يف �شبيل حتقيق اأمنيته و اأُمته من اجلهود ما ل يطيقه غريه فكانت نه�شته 

املظهر الأمت للحق ، حينما كان عمل معار�شيه املظهر الأمت للقّوة فقط من غري ماحّق اأو �شبهة حق .
خالفة يزيد و خالف احل�ضني)عليه ال�ضالم( له

خالفة النبي ) �شلى اهلل عليه و اآله ( : نيابة عنه يف الولية على الأُّمة يف جميع �شوؤونها ، اأو جميع �شوؤونه اإّل 
الوحي فهي اأُخت النبوة و �شريكتها يف البيعة و العهد و الرئا�شة العامة ، و �شمي املتويل لهذا العهد » اإمامًا « 
يجب القتداء باأفعاله و الهتداء باأقواله ، لذلك اأجمعت اأُّمة حمّمد ) �شلى اهلل عليه و اآله ( : على ا�شرتاط 
العدالة فيه مع الف�شل الديني ما ن�ض عليه القراآن احلكيم يف اآية اإبراهيم )عليه ال�شالم(: ) اإيِن َجاِعُلَك 
امِلِنَي ( كذلك ا�شرتطوا يف م بيعته : العمل بكتاب اهلل و  ِتي َقاَل َل َيَناُل َعْهِدي الظَّ يَّ ا�ِض اإَِماًما َقاَل َوِمن ُذر ِللنَّ

�شنة ر�شوله خوفًا من ح�شول �شوء الختيار اأو ف�شوق املختار . 
و لقد ثار املهاجرون و الأن�شار و م�شلمو م�شر و الأم�شار على عثمان بن عفان حتى كان ما كان من اأمره و اأمر 
مروان ، كل ذلك اإنكارًا منهم لأحداث تخالف الكتاب و ال�شنة ، و لقد كان الأحرى باجلمهور و اأولياء الأُمور 
: اأن يعتربوا بهذا احلادث و ياأخذوا درو�شًا من احلوادث فال ُيوؤّمروا اإل من ائتمنوه على الدين لكي ي�شري 
فيهم على الهدى و ال�شالح ، لكن ابن هند و ع�شبتهـ  امل�شتخّفة باحلقـ  مل يتبعوا �شبيل املوؤمنني يوم ملكوا 

رقاب امل�شلمني و اأخ�شعوا اأمام قوتهم حتى املهاجرين .
هذا ،  و مل يح�ض من احل�شني بعد احل�شن ) عليهما ال�شالم ( موجة خالف اأو رغبة اخلالفة ، بل اأقام 
م�شريته الهادئة برهانًا �شاطعًا على زهده عنها ، اإذ كان يف�شل هدوء ال�شعب على ال�شغب ، و لكن 
على �شريطة حفظ ال�شرع و ظواهره و الدين و �شعائره ـ و لو نوعًا ما ـ اأّما اأن يرى يزيد ممّثاًل عن 
جّده الأمني و خليفته يف امل�شلمني مع ا�شتهتاره و ف�شقه و ف�شق عّماله ف�شيء ل ي�شتطيع حمله �شدر 

النه�شة هي قيام جماعة اأو فرد مبا يقت�شيه نظام ال�شرع اأو امل�شلحة العامة، كاحلركة التي قام بها احل�شني 
بن علي )عليهما ال�شالم( و حقيقة النه�شة �شيالة يف الأ�شخا�ض و الأ و يف الأزمنة والأمكنة، و لكن بتبّدل 
اأ�شكال واختالف غايات ومظاهر،  و ما تاريخ الب�شر �شوى نه�شات اأفراد و جماعات و حركات اأقوام لغايات 
، فوقتًا اخلليل ) عليه ال�شالم ( و منرود ، و حينًا حمّمد ) �شلى اهلل عليه واآله ( و اأبو �شفيان و يومًا علي و 
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 احل�شني )عليه ال�شالم( و اأمثاله
و بالرغم من �شرب احل�شني )عليه ال�شالم( و احت�شابه مّدة اأربعني عامًا من اإمارة 
معاوية مّرت حوادث ُمّرة �شاق عنها �شدر ابن علي )عليه ال�شالم( الرحب و اأوغرت 
�شدر يزيد من اجلهة الأخرى اأخ�ض بالذكر منها حدثني بارزين ا�شتثار الواحد منهما 
ه عليك من اأمر )اأُرينب  حنق يزيد و كل ما يف حفايظه من �شغائن ، و هو ما �شنق�شّ
بنت اإ�شحاق( �شيدة اجلمال ، كما ا�شتثار احلدث الثاين من ح�شني الفتوة كل �شهامة 
و مروة ، و حول و قوة ، و ذلك اهتمام ابن هند ل�شتخالف ولده يزيد اإمامًا للم�شلمني 
و اأمريًا على املوؤمنني اإذ كان معاوية الدهاء يحاول ذلك من �شّتى الوجوه بني اجلد و 

الهزل على األ�شنة املتزلفني اإليه .
تذاكر معاوية يومًا مع النا�ض يف بيعة يزيد و الحنف بن قي�ض جال�ض ل يتكلم فقال : 

مالك ل تقول يا اأبا بحر ؟ قال : اأخافك اإن �شدقت و اأخاف اهلل اإن كذبت .
اأبيه كتابًا مفتعاًل عن خطه بتحويل  اأظهر بعد موت زياد بن  اأنه  و رووا عن معاوية 

اخلالفة و ولية عهدها اإل يزيد .
و عن احل�شن الب�شري اأنه قال : » اأف�شد اأمر هذه الأُمة اثنان : عمرو بن العا�ض يف 
التحكيم و املغريه بن �شعبة ، فاإنه كان عامل معاوية على الكوفة ، فكتب اإليه معاوية : 
اإذا قراأت كتابي فاأقبل معزوًل . فاأبطاأ عنه ، فلما ورد عليه قال : ما اأبطاأ بك ؟ قال اأمر 
كنت اأُوطوؤه و اأهيئه . قال : ما هو ؟ قال البيعة ليزيد من بعدك . قال : اأو قد فعلت ؟ قال 
: نعم . قال : فارجع اإل عملك فلما خرج ، قال له اأ�شحابه : ما وراوؤك ؟ قال : و�شعت 

رجل معاوية يف غرز غّي ل يزال فيه اإل يوم القيامة « .
ثّم حّج معاوية و يف �شحبته يزيد يقّدمه اإل املهاجرين كمر�شح للخالفة بعده ، فدخل 
عليه احل�شني )عليه ال�شالم( يف املدينة و هو على ما هو عليه من التظاهر بالفجور 
و �شرب اخلمور فلم ي�شوؤه -يومئذ- اإّل التجاهر باإنكار هذا العمل و ان�شم اإل �شوته 
اأ�شوات ثلة من اأكابر ال�شحابة ، و ابن �شخر من ورائه ينرث الذهب و الف�شة و يبث 
املواعيد حتى انح�شرت اأ�شوات املعار�شني يف اأربعة ، فح�ض ابن الر�شول باأول خذلن 
من اأُمته يف مدينة جّده . و ما عاد ابن �شخر اإل ال�شام حتى راجت يف املدينة و �شايته 
مبباراة معار�شيه الأربعة و ل �شيما احل�شني ابن فاطمة ، فهداأت �شورة ابن البتول اإذ 
وجد اأمامه مت�شعًا ، و يرى اأثر هذه ال�شدمة يف قلوب الأمة و موجة احلركات العامة 
اإن ق�شى طاغية ال�شام نحبه ، فدّبر ابن علي اأمره ح�شبما ت�شمح له الظروف و ت�شاعده 
الأحوال ، اإّل اأّنه فوجىء من يزيد باأخذ البيعة منه خا�شة و من النا�ض عامة و �شحت 
مكيدة ابن هند يف تخديره الأع�شاب من و�شيته باحل�شني ) عليه ال�شالم ( بينما كان 
ابن الر�شول قانعًا منهم بال�شكوت عنه ، لكنهم مل يقنعوا منه باحليدة و ل بالعزلة و ل 

باخلروج اإل الثغور اأو اإل اأق�شى املعمور .
اأهلية احل�ضني )عليه ال�ضالم( للخالفة

رمّبا اّتخذوا ا�شتجابة احل�شني )عليه ال�شالم( لدعوة الكوفة و اإر�شاله ابن 
عمه اإليها لأخذ العهد منها دلياًل على اأّنه ر�ّشح نف�شه للخالفة ، غري اأّن 

ذلك ل ينايف خطته الدفاعية و ل يوجد نحوه مغمزًا ، حيث اجتمعت 
اأ�شباب  لنه�شة احل�شني )عليه ال�شالم( و تلبيته لدعوة الكوفة 

اأربعة لو تعّلق كل رجل من امل�شلمني بواحد من تلكم الأ�شباب 
لأ�شبحت مقاومة يزيد عليه حتمًا و اإلزامًا :

اأّوًل : اأهلية يزيد للمخالفة و عدم اأهليته للخالفة
 فقد امتالأت بطون التواريخ عن �شوء �شريته و �شريرته : من 

�شرب اخلمر ، و �شيده بالنمر ، و خالعته يف فجوره حتى باملحارم .
ثم اإّنه مل ينل عهد ملكه بو�شاية اأو وراثة مّمن ا�شتحقها من قبل ، فقد ابتز اأبوه الإمارة 
باملكر و الغدر ، و اأخذ البيعة له بالعنف و القهر ، و بتهديد الأ�شنة و احلراب ، دون اأدنى 

حرية للم�شلمني يف ال�شورى و النتخاب .
فكان الواجب على الأُّمة خلع هذا اخلليع الغا�شب ، و فيما �شح عن ر�شول اهلل ) �شلى 
اهلل عليه و اآله ( قوله : » �شيد ال�شهداء عمي حمزة ، و رجل قام يف وجه اإمام جائر 

ياأمره و ينهاه ثم قتله « و قد مت هذا التنبوؤ يف عمل احل�شني قبل غريه 
ثانيًا :علم ابن النبي من نف�ضه و من اآثار ّجده و اأبيه و اأخيه :

قته البقية   اأّنه اإمام امل�شلمني دون �شواه ، و ر�شحته األ�شنة املتجاهرين باحلق ، و �شدَّ
حتت �شتار التقّية . فهل يكون لأحد من الوجوه مثل هذا ثم ل ينه�ض ؟

ثالثًا : ال�ضرية احل�ضينية
تلوح من ال�شرية احل�شينية املثلى اأّنه م�شبوق العلم باأنباء من جّده و اأبيه و اأُمه و اأخيه و 
حا�شيته و ذويه باأّنه مقتول ب�شيف البغي ـ خ�شع اأو مل يخ�شع ، و بايع اأومل يبايع ـ فهال 
ير�شم العقل النا�شج ملثل هذا الفتى امل�شتميت خطة غري اخلطة التي م�شى عليها ح�شني 

الف�شيلة ، قوامها ال�شرع و زمامها النبل و ل�شان حاله :
                  م�شيناها خطًى كتبت علينا              و من كتبت عليه خطًى م�شاها

رابعًا : تواتر الكتب
تواتر الكتب اإل ابن النبي ) �شلى اهلل عليه واآله ( من العراق و خال�شة اأكرثها : » 

اأقدم علينا يا بن ر�شول اهلل ، فلي�ض لنا اإمام غريك ، 
و يزيد فا�شق فاجر لي�ض له بيعة يف اأعناقك ، فعّجل 
بامل�شري اإلينا ، و اإن مل تفعل خا�شمناك عند جّدك 

يوم القيامة « .
فماذا يكون ـ يا ليت �شعري ـ جواب مثل احل�شني ملثل 

هوؤلء ؟ و هال تراه ملومًا لو مل ي�شتجب دعوتهم ؟
احل�ضني رمز احلق و الف�ضيلة

ل عجب اإن عّدت نه�شة احل�شني ) عليه ال�شالم ( 

 ينبوع دائم

13�شهر �شفر   1434هــ



املثل الأعلى بني اأخواتها يف التاريخ و حازت �شهرة و اأهمّية عظيمتني ، فاإّن الناه�ض 
بها احل�شني )عليه ال�شالم( رمز احلق و مثال الف�شيلة ، و �شاأن احلق اأن ي�شتمر ، 
و �شاأن الف�شيلة اأن ت�شتهر . و قد طبع اآل علي ) عليهم ال�شالم ( على ال�شدق حتى 

كاأّنهم ل يعرفون غريه ، و فطروا على احلق فال يتخطونه قيد �شعرة .
و ل بدع ، فقد ثبت يف اأبيهم عن جدهم عن النبي ) �شلى اهلل عليه و اآله ( : » علّي مع 
احلق و احلق مع علي يدور معه حيثما دار «  ، فكان علي ل يراوغ اأعداءه و ل يداهن 
رقباءه ، و هو على جانب عظيم من العلم و املقدرة و تاريخه كتاريخ بنيه ي�شهد على 
ذلك ، ف�شعور الت�شحيةـ  ذلك ال�شعور ال�شريفـ  كان يف علي و بنيه و من غرائزهم و 

ل �شيما يف احل�شني بن علي ) عليه ال�شالم ( و ما يف الآباء ترثه الأبناء .
و قد تفادى علي)عليه ال�شالم( لر�شول اهلل ) �شلى اهلل عليه و اآله ( بنف�شه كّرات 
عديدة ، كذلك احل�شني )عليه ال�شالم(تفادى لدين الر�شول ) �شلى اهلل عليه و اآله 
( و اأُمته ، اإذ قام بعملية اأو�شحت اأ�شرار بني اأُمية و مكائدهم و �شوء نواياهم يف نبي 

الإ�شالم و دينه و نوامي�شه 
و يف ق�شية احل�شني )عليه ال�شالم( حجج بالغة برهنت على اأّنهم يق�شدون الت�شّفي 
منه و النتقام ، و اأخذهم ثارات بدر و اأحقادها . و قد اأعلن بذلك يزيدهم طغيانًا 
ـ و هو على مائدة اخلمر و ن�شوان بخمرتني خمرة الكرم و خمرة الن�شر ـ اإذ متثّل 

بقول ابن الّزبعرى      
ليـت اأ�شياخي ببـدر �شـــــــــهدوا              جزع اخلـزرج من وقع الأ�شل

و اأ�شاف عليها :  
لعبـت ها�شـــــــــــــــم بامللـك فال               خبـــــر جـاء و ل وحـي نـزل
ل�شت من خندف اإن مل اأنتقم               من بني اأحمد ما كان فعل

احلركات الإ�ضالحية ال�ضرورية
اإذا كان جناح الأُمة على يد القائد لزمامها ، و اإ�شالحها يتوقف على �شالح اإمامها 

فمن اأ�شوء اخليانات و اجلنايات تر�شيح غري الأكّفاء لريا�شتها و ريا�شة اأعمالها . و 
�شيان يف امليزان اأن تر�شى بقتل اأُمتك اأو تر�شى بريا�شة من ل اأهلية لها عليها ، و اأية 
اأُمة اتخذت فاجرها اإمامًا ، و خونتها حكامًا ، و جهالها اأعالمًا ، و جبناءها اأجنادًا و 

قوادًا ف�شرعان ما تنقر�ض و ل بد اأن تنقر�ض .
هذا خطر حمدق بكل اأُمة لو مل يتداركه ناه�شون م�شلحون و علماء خمل�شون و 
األ�شنة حق تاأمر باملعروف و تنهى عن املنكر في�شربون املعتدي على يده ، اأو يوقفونه 

عند حّده .
و بت�شريع هذا العالج دراأ نبي الإ�شالم عن اأُمته هذا اخلطر الوبيل ، ففر�ض على 
اجلميع الأمر باملعروف و النهي عن املنكر بعد تهديده املعتدين و �شمانه للناه�شني 
و �شح عنه ) �شلى اهلل عليه و اآله ( : » كلكم راع و كلكم م�شوؤول عن رعيته « ذلك 
لكي ل ي�شود على اأُمته من ل ي�شلح لها فيف�شد اأمرها و تذهب م�شاعي الر�شول و من 
معه اأدراج الرياح . و قد كان هذا ال�شعور ال�شريف حّيًا يف نفو�ض امل�شلمني حتى ع�شر 

�شيدنا احل�شن ال�شبط ) عليه ال�شالم ( .
و ناهيك اّن اأبا حف�ض خطب يومًا فقال : » اإن زغت فقّوموين « فقام اأحد احلا�شرين 

يهز يف وجهه ال�شيف و يقول : » اإن مل ت�شتقم قومناك بال�شيف « .
غري اأّن امتداد ال�شلطان ملعاوية بن اأبي �شفيان ، و اإحداثه البدع ، و اإماتته ال�شنن 
و اإبادته الأبرار و الأحرار بال�شيف و ال�شّم و النار ، و غ�ّشه الأفكار و بّثه الأموال يف 
وجوه الأمة اأخر�شت الأل�شن ، و اأغمدت ال�شيوف ، و كممت الأفواه ، و �شممت الآذان 
، و حادت بالقلوب عن جادة احلق و احلقيقة و رجالهما فمات اأو كاد اأن ميوت ذلك 
ال�شعور الإ�شالمي ال�شامي . و اأو�شك اأن ل يح�ض اأحد مب�شوؤوليته عن مظلمة اخيه و ل 

يعرتف بحق حما�شبة اآمريه اأو معار�شة ظامليه .
و كاد اأن حتل قاعدة : » قّبلوا يدًا تعجزون عن قطعها « حمل اآية :  ... َفَقاِتُلوا الَِّتي 

.  ... ِ َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء اإَِل اأَْمِر اهللَّ
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◄  بقلم: والء ال�شفار 

ورد الَق�شم يف القران الكرمي يف مواطن عدة وباألفا متعددة اال اإننا نلم�ش حالة 
اأُْق�ِشُم  )َوال  القيامة  �شورة  من  الثانية  باالآية  مرورنا  عند  وذلك  نــادرة  تكون  تكاد 
اَمِة( اذ ان هذا الق�شم �شبقه نفي ولعل املراد من ذلك ان اهلل �شبحانه  ْف�ِش اللَّوَّ ِبالنَّ
وتعاىل يريد ان يو�شح لنا عظمة ومكانة واأهمية النف�ش االإن�شانية، ويبني �شاحب 
تف�شري امليزان ان املق�شود بالنف�ش اللوامة هي نف�ش املوؤمن التي تلومه يف الدنيا عند 

املع�شية والتثاقل يف الطاعة وتنفعه يوم القيامة .
ولعل املقدمة اأعاله علنا امام حقيقة وا�شحة تتجلى بان النف�ش اللوامة التي تدعو 
التي مينحها اهلل -�شبحانه  النعم  اأهم  اإحــدى  ل�شلك طريق احلق متثل  �شاحبها 
اأنف�شهم على �شغائر الذنوب واملعا�شي  وتعاىل- لعباده املوؤمنني الذين حتا�شبهم 
اهلّلَ  )اإَِنّ  التوبة  �شورة  االآية )111( من  وتعترب  والتوبة،  اال�شتغفار  وربهم على 
َة( اإحدى اأهم امل�شاديق على  ْمَواَلُهم ِباأََنّ َلُهُم اجَلَنّ ى ِمَن امْلُوؤِْمِننَي اأَنُف�َشُهْم َواأَ ا�ْشرَتَ

اأهمية ومكانة نف�ش االإن�شان املوؤمن.
لذا فان النف�ش الب�شرية تعي�ش حالة اذب بني الهدى والهوى، فهي تعي�ش حالة 
و�شطية اما ان تخرج من جاذبية ال�شهوة والهوى وتنطلق نحو الهدى والفالح واأما ان 

ت�شاب بال�شعف والرتاجع اإىل دائرة ال�شهوات.
واود ان ابني للقارئ الكرمي ان يوم عا�شوراء كان م�شرحا جلميع حاالت النف�ش اذ 
كان البع�ش من ا�شحاب االمام احل�شني -عليه ال�شالم -يعي�ش حالة النف�ش اللوامة 
التي تلومه ومتنعه من الوقوف موقف املتفرج وحتثه على االلتحاق مبع�شكر االمام 
احل�شني عليه ال�شالم وتربز تلك احلالة يف �شخ�شية احلر بن يزيد الرياحي )ر�ش( 
يف حني ج�شد الطرف االخر املتمثل مبع�شكر يزيد حالة النف�ش االمارة بال�شوء كونه 

تغلب عليه حب الدنيا والهوى وال�شعي وراء امللذات وال�شهوات .
الت�شامي  اروع حــاالت  ان �شجلت  بعد  تلك احلــاالت  بــرزت من بني  وهنالك حالة 
وااليثار فكانت م�شداقا حقيقيا حلالة النف�ش املطمئنة �شدت يف �شخ�ش االمام 
احل�شني -عليه ال�شالم- اذ ت�شري الروايات انه خرج ليلة العا�شر من حمرم وكان 
احد ا�شحابه ي�شري خلفه �شرا، فراآه قد جل�ش بالقرب من املخيم واخذ ينب�ش باالر�ش 
ف�شاله �شاحبه : يابن ر�شول اهلل ، ماذا تفعل يف هذه الليلة ؟ فاأجابه ان االر�ش حتوي 
على نبات �شوكي واخاف على اقدام اهل بيتي الذي �شي�شبون غدا ، وهم حفاة من ان 
ي�شابوا بذلك ال�شوك، وهنالك امثله اخرى تدل على ذوبان �شخ�ش االمام احل�شني 
يف ذات اهلل، اإذ اإنه راى باأم عينه اهل بيته جمزرين كما �شاهد ر�شيعه م�شاب ب�شهم 
املوت واكتفى بعبارة "هّون علّي ما نزل بي اأنه بعني اهلل" وغريها من املواقف التي 

تدل على عظمة موقف االمام احل�شني ويقينه العايل باهلل .
ختاما اود اال�شارة اىل ان اغلب الروايات التي ترجع جميعها اىل االمام ال�شادق 
ُة  امْلُْطَمِئَنّ ْف�ُش  الَنّ ُتَها  اأََيّ )َيا  الكرمي  باالية  املق�شود  ان  اىل  ت�شري   - ال�شالم  -عليه 
َيًّة( مل تنزل يف اي �شخ�ش �شوى يف االمام احل�شني  َيًة َمْر�شِ ِك َرا�شِ اْرِجِعي اإىَِل َرِبّ

-عليه ال�شالم- .

ورد الَق�شم يف القران الكرمي يف مواطن عدة وباألفا متعددة اال اإننا نلم�ش حالة 

النف�س املمنة 
  ونف�س احل�سني


اآثار احلركة احل�ضينية

كان ماآل الأحوال ال�شالفة حمق احلق بالقوة ، و �شحق املعنويات باملاديات ، و انقرا�ض 
الأئمة و الأُمة بانقرا�ض الأخالق و املعارف لو ل اأن يقي�ض الرحمن لإنقاذ هذه الأمة 
ح�شينًا اآية للحق ، و راية للعدل ، و رمزًا للف�شيلة ، و مثاًل لالإخال�ض يوازن نف�شه و 
نفو�ض الأُمة يف ميزان ال�شهامة ، فيجد الرجحان الكايف لكفة الأُمة فينه�ض مدافعًا 
عن عقيدته ، عن حجته ، عن اأُمته ، عن �شريعته ، دفاع من ل يبتغي لقربانه مهرًا ، و 
ل ي�شاألكم عليه اأجرًا ، و دون اأن تلوي لواءه لئمة عدو اأو لئمة �شديق ، و ل ي�شده عن 

ق�شده مال مطمع ، اأو جاه م�شطنع ، اأو راأفة باآله ، اأو خمافة على عياله .
هذا ح�شني التاريخ و الذي ي�شلح اأن يكون املثل الأعلى لرجال الإ�شالح و قلب حكم 
غا�شم ظامل دون اأن تاأخذه يف اهلل لومة لئم ، و قد بدت لنه�شته ّاثار عامة النفع جليلة 

ال�شاأن فاإنها :
اأوًل :

اأولدت حركة و بركة يف رجال الإ�شالح و املنكرين لكل اأمر منكر حيث اقتفى باحل�شني 
ال�شبط اأبناء الزبري ، و املختار الثقفي ، و ابن الأ�شرت ، و جماعة التوابني ، و زيد ال�شهيد 
يه احل�شني بن علي �شهيد فخ ، و حتى عهدنا احلا�شر ممن ل يح�شون  حتى عهد �َشم ،
اأنها قتلت ح�شينًا  اإذ ظنت   ، اأُميه فيه  اآمال  ، فخابت  الأمكنة  و  الأزمنة  يف خمتلف 
فاأماتت ب�شخ�شه �شخ�شيته و اأبادت روحه و دعوته . كال  ثم كال  لقد اأحيت ح�شينًا 

يف قتله و اأوجدت من كل قطرة دم منه ح�شينًا ناه�شًا بدعوته داعيًا اإل نه�شته .
اأجل  فاإن احل�شني مل يكن اإّل هاتف احلق ، و داعي اهلل ، و نور احلق ل يخفى ، و نار 

اهلل ل تطفى ، و ياأبى اهلل اإّل اأن يتم نوره و يعم ظهوره .
ثانيًا :

اإّن احل�شني ) عليه ال�شالم ( ـ بقيامه يف وجه اجلور و الفجور مقابال و مقاتاًل ـ اأحيا 
اأو كاد اأن ميوت ، و نبه  ذلك ال�شعور الإ�شالمي ال�شامي الذي مات يف حياة معاوية 
العامة اإل حب احلياة ، و رعاية الذات و اللذات ، و التخوف على اجلاه و العائالت . لو 
كان تربر لأولياء الدين م�شافات املعتدين لكان احل�شني اأقدر و اأجدر من غريه ، لكنه 
اأعر�ض عنها اإذ راآها تنايف الإميان و الوجدان ، و تناق�ض ال�شهامة و الكرامة ، فجددت 
نه�شته يف النفو�ض روح التدّين ال�شادق و عّزة يف نفو�ض املوؤمنني عن حتمل ال�شيم و 
الظلم و عن اأن يعي�شوا �شوقة كالأنعام و انتع�شت اإح�شا�شات حترير الرقاب و ال�شمائر 

من اأغالل امل�شتبدين و اأوهام املف�شدين .
ثالثًا :

اإّن النه�شة احل�شينية هّزت القرائح و اجلوارح نحو الإخال�ض و التفادي ، و اأتبعت 
و  لتلبية دعاة احلق و ا�شتجابة حماة العدل يف العامل الإ�شالمي  ال�شوائح بالنوائح 

اإنعا�ض روح ال�شدق و هو راأ�ض الف�شائل .
و بوجه الإجمال عدت نه�شة احل�شني ) عليه ال�شالم ( ينبوع حركات اجتماعية باقية 
الذكر و اخلري يف ممالك الإ�شالم ، خففت ويالت امل�شلمني بتخفيف غلواء املعتدين ، 

فاأي خري كهذا الينبوع ال�شيال و املثال ال�شائر يف بطون الأجيال .

الدين  هبة  ال�ضيد  للعالمة  احل�ضينية  النه�ضة  كتاب  ف�ضول  من  ف�ضل 
ال�ضهر�ضتا ) رحمه اهلل (
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باأ

رواج التعليم االهـــلي
وغياب االهتمام   الحــــكومي

 ولت�شليط ال�شوء على اأهمية هذا املو�شوع اأجرت جملة )الرو�شة احل�شينية( 
حتقيقها  هذا : 

وقفتنا الأول كانت مع رئي�ض جلنة الرتبية يف جمل�ض حمافظة كربالء املقد�شة 
الهلية  للمدار�ض  قائلة" بالن�شبة  فتحدثت  الزبيدي(  خ�شري  )ابتهاج  ال�شتاذة 
فان املوافقة على اإن�شائها والإجازة التي متنح لها تاأتي بناًء على املوافقة املعطاة 
لل�شخ�ض الراغب يف فتح املدر�شة الهلية من قبل وزارة الرتبية مبا�شرة ول يوجد 
تدخل من قبل جلان الرتبية يف جمال�ض املحافظات يف اعطاء اجازات للمدار�ض 
الهلية من اجل ان�شائها ولكن دورنا يتمحور يف تكوين جلنة لزيارة موقع املدر�شة 

ومالحظة مدى مالءمته لن يكون مدر�شة ،اأو عدم مالءمته لذلك.
واأ�شافت الزبيدي  حول �شوؤالنا ما اإذا كان الأمر �شلبيا اأو ايجابيا" اإن اخلدمة واجلو 
الدرا�شي املوفر للطلبة والتي تقوم بتقدميها املدار�ض الأهلية يف باقي دول العامل 
خمتلف عما هو عليه هنا فاإذا كان كذلك فان اإن�شاءها اأمر �شحي بالن�شبة للرتبية 
والتعليم للبلد -ب�شكل عام- ولكن املدار�ض الهلية يف البلد مفتقرة لعدة اأمور ، 
وان اغلبها عبارة عن دار �شكنية غري مهياأة لن تكون مدر�شة حيث نالحظ تداخل 
، وبالتايل  البع�ض  للم�شاحة ال�شيقة والغرفة املجاورة لبع�شها  ال�شوات بالنظر 
هذا هذا عن�شر �شلبي على ا�شتيعاب الطلبة ويوؤثر على ا�شتماعهم وفهمهم وقابلية 
الدراك لديهم، كما تفتقر تلك املدار�ض لل�شاحات واملختربات ما عدا بع�ض املدار�ض 
الهلية امل�شممة ا�شاًل لن تكون مدر�شة منوذجية ومطابقة لل�شروط وال�شوابط يف 

بناء املدار�ض الأهلية املعمول بها من قبل وزارة الرتبية.

 اأخذت ظاهرة التعليم الأهلي اأو ما يعرف باملدار�ض 
باتت  حتى  كبري  ب�ضكل  العراق  يف  بالنت�ضار  الأهلية 
ل  املرورية  والتقاطعات  العامة  الطرقات  من  العديد 
تخلو من اإعالنات مروجة ملدر�ضة اأهلية، ود اأن الكثري 
من الأ�ضر العراقية بداأت تتجه لهذا النوع من املدار�ض 
مع تراجع الأداء التعليمي يف املدار�ض احلكومية، كما اأن 
الكثري من طلبة املدار�ض احلكومية ان�ضحبوا من التعليم 
مبوؤهالت  تتعلق  لأ�ضباب  الأهلية  املــدار�ــض  اإىل  فيها 
يف  الـــدوام  وازدحـــام  احلكومية،  التدري�ضية  الــكــوادر 

املدار�ض احلكومية وغري  ذلك من ال�ضباب..

ـ حممد الي�شاري حترير: علي الها�شميحتقيق: ف�شل ال�شريفيـ 

المشكلة الرئيسية التي تواجه التعليم 
في المدارس الحكومية هي اكتظاظ عدد 

الطلبة في القاعة الدراسية

�شهر �شفر 1434هـ 16



ب
خ خ

هـعهـعهـخ ف�ضف�ضفلفلف
لزلز

خرخو ث �ض
طع�ضع�ض طخ عطعخ ت

و
ت

خنو خن خقخق
وعن ن�شب النجاح بّينت الزبيدي" ان ن�شب النجاح يف املدار�ض الهلية لي�شت جيدة 
قيا�شا بالإمكانيات املوجودة فيها والتكاليف التي يتكبدها الهايل، بالإ�شافة ال 
�شعوبة توفري املبالغ النقدية التي تدفع لقاء دخول الطلبة ال تلك املدار�ض بالن�شبة 
للعوائل ذات الدخل املحدود، ونالحظ ان امل�شتوى العلمي لطلبة املدار�ض الهلية 
اقل بكثري من امل�شتوى العلمي للطلبة يف املدار�ض احلكومية وهذا �شببه عدم توفر 
املعلمني واملدر�شني من ا�شحاب اخلربة يف جمال الدرا�شة او ان املعلم او املدر�ض 
ميتلك خربة ولكن ا�شبح عمره كبريا ، فهو ميار�ض العمل باملدر�شة الهلية بعد ان 
اأحيل على التقاعد، ونالحظ اأي�شا اإن التدري�شيني هم من اخلريجني اجلدد الذين 
بداأوا ممار�شة التدري�ض من دون املرور والزج بهم بدورات تاأهيلية لتقوية قدراتهم 
ومهاراتهم ومعرفتهم با�شاليب التدري�ض التي يجب ان يتبعوها مع الطلبة وهم ل 
ميلكون اية خربة يف طرق واأ�شاليب التدري�ض وهذا ما يولد م�شتوى علميا �شعيفا 
ومتدنيا ويكون الطالب بطيء الفهم وهذا ما لحظناه يف عدة جتارب عندما ينتقل 
الطالب من املدر�شة الهلية ال املدر�شة احلكومية فانه يواجه �شعوبة يف التاأقلم 

واملواكبة مل�شتوى اإقرانه الطلبة الآخرين.   
وتابعت رئي�ض جلنة الرتبية" ان بع�ض الذين تبنوا فكرة بناء مدر�شة اهلية هم    
يفكرون يف اجلانب ال�شتثماري والربحي ولي�ض هدفهم اجلانب العلمي والرتبوي 
ونالحظ اإن العنوان اأ�شبح يفرغ من م�شمونه وهذا وا�شح من خالل عدم الهتمام 
باأب�شط المور التي يجب توفرها يف املدر�شة النموذجية التي تكون �شاحلة ومعدة 

لبناء جيل واع  ومثقف قادر على اأن ير�شم امل�شتقبل للبلد". 
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وحول تردي التعليم احلكومي اأو�شحت الزبيدي" اإن امل�شكلة الرئي�شية التي تواجه 
التعليم يف املدار�ض احلكومية هي م�شكلة الكتظا يف عدد الطلبة يف داخل ال�شف 
القادمني من  الطلبة  اأعــدادا هائلة من  ان هناك  الدرا�شية خ�شو�شًا  القاعة  او 
حمافظات اأخرى ال حمافظة كربالء وهوؤلء قاموا بت�شجيل ا�شمائهم لدى خمتار 
القاعة  العدد يف  اأو احلي وبذلك و�شل  اإنهم من �شكنة املنطقة  كل منطقة على 
الدرا�شية الواحدة اكرث من 60 طالبا ،وال�شبب الخر هو الوقت ال�شيق للدر�ض 
حيث ان املعلم او املدر�ض يواجه م�شكلة كبرية يف مدى اي�شال الفكرة ال جميع 
الطلبة يف ال�شف باختالف م�شتوياتهم العلمية والتدرج يف مدى الفهم وال�شتيعاب 
لدى الطالب،لذلك نحن نا�شدنا الوزارة مرارًا وتكرارًا  وطالبناهم بالإ�شراع ببناء 
املدار�ض التي تعاين من نق�ض هائل  من اأجل ا�شتيعاب اأكرب عدد من الطلبة ودعم 
عمل مديريات الرتبية يف املحافظات ومراقبة اجناز املدار�ض والبنى التحتية بغية 

التخل�ض من الف�شاد املايل و�شرقة الموال التي تخ�ش�ض لجناز هذه املدار�ض".
وختمت الزيدي حديثها قائلة" نتمنى من ال�شخا�ض الذين ينوون ان�شاء مدر�شة 
اهلية ان يتم الخذ بنظر العتبار جميع ال�شوابط ومطابقة ال�شروط املو�شوعة من 
قبل وزارة الرتبية يف ان�شاء املدار�ض النموذجية  واهم �شرط من هذه ال�شروط التي 
و�شعتها الوزارة هو ان يتم ان�شاء املدر�شة على م�شاحة ل تقل عن دو حتى يتم 
بناء القاعات الدرا�شية ب�شكل �شحيح وان حتتوي املدر�شة على خمتربات ت�شتخدم 
يف الدرو�ض العلمية بالإ�شافة ال مكتبة للطلبة واحتوائها على �شاحات للرتفيه على 
الطالب وت�شتخدم يف ممار�شة الريا�شة للرتويح عن الطلبة كون الريا�شة �شرورية 

ومهمة جل�شم وعقل وذهن الطالب".

  الرقابة على التعليم االهلي 
علي  حممد  ال�شتاذ  كربالء  تربية  مديرية  يف  والأهلي  امل�شائي  التعليم  م�شوؤول 
جواد، حتدث عن غياب الرقابة يف املدار�ض الأهلية قائاًل" تفتقر املدار�ض الأهلية 
اإل �شعة هذه املدار�ض  التعليم خ�شو�شًا، بالإ�شافة  يف العراق ال الرقابة على 
ونظافتها فهي عبارة عن م�شاريع جتارية، فعندما يزداد عدد الطلبة ُيكرث م�شوؤول 
املعدنية. وال�شفائح  الكرفانات  بناء  خالل  من  ال�شفوف  عدد  الأهلية  املدر�شة 
وبع�ض هذه املدار�ض عبارة عن بيوت وكما هو معروف فان خريطة البيت تختلف 
عن خريطة املدار�ض من حيث عدد ال�شفوف وامل�شاحة فالتعليمات الوزارية تن�ض 

م   6×7 ال�شف  م�شاحة  تكون  ان  على 

ل�شتيعاب 30 طالبا ولالأ�شف لي�ض لدينا يف كل املدار�ض الهلية هذه امل�شاحة وما هو 
موجود م�شاحة  4×5. اأما بخ�شو�ض منح الإجازة الر�شمية فهي �شنوية واإذا كان 
هناك اعمار و تطوير خالل فرتة الإجازة فنحن ل نعلم و اما الزيارات التي يقوم 

بها امل�شرفون فهي اإدارية ول تتعلق باجلوانب الأخرى".
تكون هناك جلان من  بان  والأهلي" نحن نطالب  امل�شائي  التعليم  وتابع م�شوؤول 
مفاجئة  بزيارات  وتقوم  املدار�ض  التعليمات يف هذه  تراقب  املحافظة  او  الرتبية 
لهذه املدار�ض لكي تطلع على عدد طالب ال�شف الواحد  ،كذلك يجب ان يكون 
هناك تقييم لكفاءة التدري�شني واإذا طبقت هذه التعليمات ب�شكل دقيق ف�شتكون 

هذه املدار�ض جيدة ".
واأ�شاف" ان قلة وعي الهــايل واأولياء المــور هو ال�شبب يف ت�شجيل ابنائهم يف 

املدار�ض الهلية فالتعليم احلكومي اأف�شل من التعليم الأهلي.  
وحول الزخم احلا�شل يف املدار�ض احلكومية راأى م�شوؤول التعليم امل�شائي والأهلي" 
عاتقها  على  تاأخذ  احلكومة  فان  ذلك  تعذر  واإذا  املدار�ض  ببناء  يكمن  احلل  اإن 
تاأجري البيوت التي ت�شلح ان تكون مدار�ض حكومية من حيث م�شاحتها وت�شميمها 
ل�شتيعاب الزخم احلا�شل".وحول املدار�ض و الرو�شات الهلية املجازة او�شح ان 
هناك 21 رو�شة و 14 مدر�شة ابتدائية و 7 مدار�ض متو�شطة و3  اعداديات ومعهد 

اأهلي لتعليم اللغات. 

 اختالف الكفاءات سبب آخر..
الدرو�ض  اإن  اأرى  قال"  اعــداديــة  مدر�شة  مدير  طاهر،  حمزة  �شفيق  ال�شتاذ 
اخل�شو�شية التي تعطى للطالب والتي ا�شبحت عبئًا حتى على املدار�ض احلكومية  
واعتقاد اأولياء المور بوجود ا�شاتذة اأكفاء يف املدار�ض الأهلية هو الذي اأدى اإل 
ت�شجيل اأبنائهم يف املدار�ض الأهلية، وعلى �شبيل املثال الطلبة يعزفون عن املدار�ض 
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الريفية وينتقلون ال املدار�ض الهلية او املدار�ض يف املدينة ب�شبب كفاءة ال�شاتذة، 
فالأ�شاتذة يتدربون فور تعيينهم يف املدار�ض الريفية وعند اكت�شابهم اخلربة بعد 
الذي يدفع ال�شتاذ ال ان يكون  وال�شبب الخر  ينتقلون ال املدينة،  3 �شنوات 
جادًا يف در�شه هو خوفه من ان يفقد وظيفته كاأ�شتاذ يف املدر�شة الهلية كونه 
مل يحظ بتعيني يف املدر�شة احلكومية وبالتايل هو جمرب ان يظهر كفاءته لكي ل 
يتم ال�شتغناء عنه". ويف ختام حديثه اأكد طاهر" اأنا ل اأ�شجع كثريًا على التوجه 
نحو املدار�ض الهلية كون هذا الهتمام �شيت�شبب يف عزوف الطلبة عن املدار�ض 
احلكومية التي و�شفها باأنها جيدة وان كان هناك نق�ض يف عدد هذه املدا�ض او 

انها تفتقر ال بع�ض اخلدمات ".

 الدرس ٣٠ دقيقة؟! 
ال�شتاذ ب�شري اأحمد، مدّر�ض اعدادية، اأوجز جملة ال�شباب التي ميزت التعليم 
الهلي عن التعليم احلكومي قائاًل" توجد العديد من الفروقات بني التعليم الهلي 
واحلكومي منها اعداد الطلبة فهناك عدد كبري من الطلبة يف ال�شف احلكومي 
حيث ي�شل ال اأكرث من 40 طالب   مما يتعذر على الطالب فهم املادة العلمية 
وكذلك يتعذر على ال�شتاذ اعطاء املادة العلمية ب�شورة �شحيحة بينما يف املدر�شة 
الهلية اعداد الطلبة تكون معقولة  مما ميكن الطالب الرتكيز وا�شتيعاب املادة 
العلمية بالإ�شافة ال ان املدار�ض احلكومية تعاين ازدواج الدوام الر�شمي فيها 
ب�شبب قلة عدد املدار�ض المر الذي يقلل من ح�شة الدر�ض الواحد في�شبح 30 
دقيقة بدَل من 45 دقيقة".واأردف ال�شتاذ ب�شري" اما العامل الذي ينعك�ض ايجابًا 
على م�شتوى الطالب هو الموال التي ي�شرفها ويل المر على الطالب فهي جتربه 
بان يكون جمّدا كون الأمر يتعلق بالأمر املايل. واأو�شح" ان اخللل لي�ض يف ال�شتاذ 
ومل يكن هّم ال�شتاذ هو الراتب الوظيفي بدليل ان ال�شتاذ يف الفرتة التي �شبقت 

التغيري كان يتقا�شى راتب بخ�ض ومع ذلك ا�شتطاع تخريج اجيال من الطلبة الذين 
تخ�ش�شوا فيما بعد يف جمالت احلياة املختلفة لي�شاهموا يف بناء البلد". وطالب 
املعنيني" باإيجاد �شفوف منوذجية تتوفر فيها كافة و�شائل التعليم احلديثة على 
غرار ما هو موجود يف املدار�ض الوربية من جهاز حا�شوب يحتوي على مناهج 

علمية حمفوظة على �شكل اأقرا�ض مدجمة".

 مدارس انتقائية.. 
اما امل�شرف الخت�شا�شي ملادة اللغة العربية الأ�شتاذ �شعدون عبد الكاظم فقال" 
اخل�شخ�شة �شيء ايجابي ولي�ض العراق هو البلد الوحيد الذي توجه نحوها ل�شيما 
ان النظام العاملي هو النظام الراأ�شمايل القائم على اخل�شخ�شة ،وبالتاأكيد ان 
التحديد �شالح ذو حدين  العراق على وجه  العربية ويف  البالد  اخل�شخ�شة يف 
فاملجتمع منق�شم ال �شرائح فقرية معدمة واأخرى مرفهة وهذا ما ي�شكل فارقا 
نحو  ملمو�ض  توجه  هناك  ان  الوا�شح  من  ال�شرائح".واأ�شاف"  هذه  بني  كبريا 
املدار�ض الهلية والأ�شباب هي نق�ض ال�شفوف املدر�شية يف املدار�ض احلكومية 
ونق�ض الكوادر التدري�شية والرتباك يف عمل مديريات الرتبية على م�شتوى العراق 
وكذلك توفر امل�شتلزمات املدر�شية يف املدار�ض الهلية مما يوفر جانب الغراء 
نتائج متميزة  الهلية  املدر�شة  نتائج  ان  وبالتاأكيد  الهلية  املدار�ض  للت�شجيل يف 
وعملية خ�شو�شا بعد توفر �شفوف مدر�شية ل�شتيعاب الطلبة وتوفر و�شائل الرتفيه 
والنقل يف تلك املدار�ض".وفيما يتعلق باإمكانية ال�شتاذ وموؤهالته او�شح امل�شرف 
الخت�شا�شي" مبا ان املدار�ض الهلية مدار�ض تعتمد على املال اخلا�ض فهي تنتقي 

ال�شتاذ الذي تعتقد انه جدير بعمله"
فيما قال والد الطالب مهدي �شاحب حممد وهو اأحد اأولياء المور الذين �شجلوا 
ابنائهم يف املدر�شة الهلية" هناك عدة عوامل متيز بها التعليم الأهلي عن التعليم 
الرتفيهي  والعامل  الدرا�شية  الجــواء  وتهيئة  التدري�شي  العامل  احلكومي" منها 
والنف�شي والنظافة، وتوفر ال�شحيات املالئمة وعامل املتابعة من قبل الإدارة باجتاه 
اأولياء الأمور وبالعك�ض، كذلك الدورات والندوات املقامة يف املدار�ض الهلية يف 
نهاية كل ف�شل من املراحل الدرا�شية لبيان ا�شباب تدين امل�شتوى الدرا�شي بالن�شبة 
واأ�شاف" ان هنالك كارثة ل  للطلبة وهذا ما ل جنده يف املدار�ض احلكومية". 
تخفى على امل�شوؤولني وهي ازدواجية الدوام لت�شبح يف بع�ض الأحيان ثالث مدار�ض 

  ."يف مدر�شة واحدة فيكون الدوام عبارة عن ثالث �شاعات

19�شهر �شفر   1434هــ



 سورناء حالدرو�س احلوزوية با�ست يتل  م انهابي موؤثر بالريب ح�سيني يتمتع باأ�سلوب خخ سعيد املعاتي� سي� 
وتعلمه بعس الدرو�س يف احلوزات املحلية اإل انه برع خيبا مقتدرا ا�ستاع ان يو�سل الفكر احل�سيني والعة احل�سينية 

ري لل�سجناىل نفو�س حمبي اأهل البيت - عليهم ال�سالم- باأ�سلوبه الرائع وب�سوته امل

في حوار مع

الخطيب الحسيني سعيد المعاتيق

 خدمة الإمام احل�سني- عليه ال�سالم- تفو
كل المتيازات وتتى كل العناوين

•  حوار   ف�شل ال�شريفي -حممد الي�شاري 

 – احل�شينية  الرو�شة   - جملة  ريها  التي  حــوار  فقرة  �شمن 
التقت ال�شيخ �شعيد املعاتيق لينرث �شذى كلماته باأ�شلوبه املوؤثر يف 

اخلطابة:

 حيات تــوؤطــر  اأن   لــ هــل    

ةبكلمات مو
  من مواليد مدينة القطيف يف ال�شعودية، 

ومنذ  ال�شالم-  عليهم   - البيت  ــل  الأه موالية  عائلة  يف  ن�شاأت 
نعومة اأظافري اأ�شبحت رادودا ح�شينيا، حيث قمت بالعديد من 
امل�شاركات والن�شاطات و كنت اح�شر الكثري من املاأمت واملجال�ش 
احل�شينية التي كانت تقام يف مدينتي و قراءة دعاء كميل كل ليلة 
جمعة، ومع تقدمي يف العمر وبت�شجيع وحث من قبل بع�ش امل�شايخ 
املنرب  وارتــقــي  احل�شينية  اخلطابة  مو�شوع  اتــوىل  ان  االفا�شل 
احل�شيني؛ رغم اأين مل اتلق الدرو�ش احلوزوية ب�شكل ر�شمي عدا 
بع�ش الدرو�ش التي كنت اأتلقاها يف احلوزات املحلية، وكانت بدايتي 
كقارئ اأقوم بالقراءة لب�شع دقائق قبل اأن يبداأ اخلطيب احل�شيني 
بخطبته وبعد ذلك �شنحت يل الفر�شة باإكمال درا�شة البكالوريو�ش 

يف هند�شة امليكانيك يف الواليات املتحدة االمريكية.
 وال �شك بان مثل هذه الدول تفتقر اإىل اخلطباء احل�شينيني فاأقرتح 
اآنــذاك؛ وبالفعل  علّي بع�ش االإخــوة بان اأكون اخلطيب احل�شيني 
بداأت بعملي كخطيب وملدة اأربعة �شنوات حلني تخرجي من الكلية 

التي كنت ادر�ش فيها، وبعد تخرجي عدُت ملمار�شة عملي باإحدى 
�شركات النفط يف ال�شعودية وهذه ال�شركة بعيدة عن املدينة التي 
ا�شكن فيها فا�شطررت اىل ان ابقى يف مقر ال�شركة واأغيب عن 
اأهلي ملدة اأ�شبوع، وكان هناك بع�ش االإخوة املوالني يف تلك ال�شركة 
فتهياأت يل الفر�شة يف �شبيل خدمة االإمام احل�شني- عليه ال�شالم-  
االنتهاء من  بعد  واملــاآمت واملحا�شرات احل�شينية  باإقامة املجال�ش 

االعمال املوكلة لنا يف ال�شركة.
بالرغم  اإقامة مرا�شيم عا�شوراء ملدة ع�شر �شنوات  وداأبــت على   
من اأن اإقامة مثل هذه ال�شعائر ممنوعة منعًا باتًا، ولكن بت�شديد 
من �شاحب الع�شر والزمان - عجل اهلل تعاىل فرجه ال�شريف- 
ا�شت�شهاد  منا�شبات  العزاء يف  اقامة  االخوة  وبع�ش  اأنا  ا�شتطعت 
االأئمة االأطهار - عليهم ال�شالم- وكذلك اقامة حمافل مبنا�شبة 
ميالدهم- عليهم ال�شالم- وملدة ع�شر �شنوات وكنا نقوم بذلك يف 
الليل دون ان يعلم بذلك احد من ا�شحاب ال�شركة الذين لو علموا 

بذلك ملنعونا و لطردونا من عملنا.

 ن�ساطات تقيمون  كنتم  هل    

ابة احل�سينيةري ا اخرى
 كانت لنا اأعمال ون�شاطات اأخرى، حيث عمدنا 

االم�شيات  واإقامة  الكرمي  القراآن  لقراءة  حمافل  عدة  اإقامة  اإىل 
التي  والق�شايا  االمور  ملناق�شة  اخرى  وجل�شات  واالأدبية  ال�شعرية 

 احل�س اا ا    

 ي ال�س �ستحق 
  س نا 
 اال ل ب ا

 ب وا �يوالن
 ح س يف ي

  واو ت
   

• حترير: علي الها�شمي
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تهم اأتباع اآهل البيت - عليهم ال�شالم- والظروف التي ميرون بها 
والت�شديد الوا�شح امل�شلط عليهم. 

 ا عن عملكم يف �سركة النفما 

 ابةار�سون ا واأنتم
 اإن االإمام احل�شني - عليه ال�شالم- ي�شتحق من 

كل �شخ�ش منا ان نبذل له الغايل والنفي�ش واأاّل نبخل عليه يف �شيء 
نحن منتلكه وقادرون على عمله، الأنه قدم لالإ�شالم ولالإن�شانية ولكل 
االحرار يف العامل ال�شيء الكثري ف�شّحى بدمه واأوالده واهل بيته يف 
�شبيل اال�شالم ورفعة االن�شان ورف�شه الظلم، ومبا اأمتلكه من نعمة 
ال�شوت اجلميل وراأيــت اأن خدمة االإمــام احل�شني- عليه ال�شالم- 
تفوق كل االمتيازات وتتخطى كل العناوين وامل�شامني ال�شيقة؛ لذلك 
قررت مع نف�شي باأن اترك عملي يف �شركة النفط التي كنت اعمل 
بها الأتفرغ ملمار�شة اخلطابة خدمة للق�شية احل�شينية ع�شى ان اأنال 

�شفاعته و�شفاعة اآهل البيت - عليهم ال�شالم-  يوم القيامة.

 ال�س باإقامة  بـــداأت  متى   

 خا�سة ب
 بــداأت تكون يل جمال�ش خا�شة تفوقت فيها 

وكان اول جمل�ش ر�شمي خا�ش بي وقــراأت فيه بدولة الكويت وملدة 
ثالث ع�شرة ليلة ومن ح�شن ال�شدف كان من املقرر يل ان اقراأ يف 
ح�شينية كان يقراأ فيها العالمة الدكتور ال�شيخ احمد الوائلي )رحمه 

تلك  اقــراأ يف  �شوف  بــاأين  كثريًا عندما علمت  مــرتدد  اهلل (وكنت 
احل�شينية التي كان يقراأ فيها ال�شيخ الدكتور الوائلي )رحمه اهلل( 
ولكن بعد ا�شرار كبري من قبل االخوة االعزاء يف دولة الكويت قبلت 
باأن اقراأ وبتوفيق من عند اهلل -�شبحانه وتعاىل- توّفقت يف اقامة 
ذلك املجل�ش وملدة ثالث ع�شرة ليلة يف �شهر رم�شان الكرمي وكان هذ 

املجل�ش بداية انطالقتي يف اقامة املاآمت احل�شينية. 

 ابة احل�سينية خ�سائ�سهل لل

 يرمعينة وحما
 اإن اخلطابة احل�شينية لي�شت د�شتورًا ال ميكن  

اوزه فلكل مدر�شة فن خا�ش بها ولها جمهورها، فقبل اربعني �شنة 
مثاًل كانت مدر�شة اخلطابة خمتلفة ب�شكل كبري عما نعي�شه يف الوقت 
ففي  املتعددة،  اخلطابة  مدار�ش  يف  واختالف  تنوع  من  احلا�شر 
الوقت احلايل بداأ امل�شتمعون يتذوقون بع�ش االطوار ويف�شلون طورا 
اأكان نعيا او حديثا علميا ب�شرط انها ال تخالف  على االخر، �شواء 
امل�شتمعني  اأكرث  اأن  الغناء، وبحكم  ال�شرع كاأن تكون ب�شيغة وحلن 
هم من ال�شباب ونحن نعلم باأن ال�شباب يتذوقون االطوار فاأنا حاولت 
ان اغري بع�ش االطوار املعروفة حتى ا�شبحت هناك اطوارا ت�شمى 
با�شمي كالطور املعاتيقي وهذا الطور االن يدر�ش يف حوزات ال�شعودية 

وبع�ش دول اخلليج العربي.

 الع البح  
 اسيف املحا 

وا احل�سينية 
 حتا ا او

 و�سا  ح
س املعة والقاة 

العاة املتة 
واملتدة   
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 سيع العلميةرقون اىل املواباء ل يتس ابع

 ابةسيع علمية يف اموا رسرورة ل األ ترى باأن هناك
 ان اخلطباء هم يف درجات علمية وفكرية و�شوتية خمتلفة  فلكل 

خطيب ح�شيني ميزة وا�شلوب يتميز به عن االآخرين، فمثاًل عميد املنرب احل�شيني ال�شيخ 
الدكتور احمد الوائلي )رحمة اهلل تعاىل عليه( ال ي�شتطيع احد ان ينتقد اخلطابة العلمية 
التي يطرحها او تف�شريه للقراآن الكرمي والتاريخ والق�ش�ش واالدب الذي يتحدث عنه، 
فهو منرب �شامل لكل �شي، لكن عندما نقارنه مع ال�شيخ عبد الزهرة الكعبي )رحمه اهلل( 
من ناحية النعي وال�شوت د ان ال�شيخ عبد الزهرة الكعبي متفوق كثريًا يف جمال النعي 
وقوة �شوته ال�شجي، وال�شوؤال هنا هل ميكن اجلمع بني اخلطابة العلمية لل�شيخ الوائلي مع 
النعي الذي ميتاز به ال�شيخ الكعبي واجلواب نعم ممكن ذلك، وهذا ال�شخ�ش �شيكون 
متميزًا ومتفوقًا ومن يحظى بهذا ال�شرف فاأنه �شخ�ش موفق ، الأنه يجمع بني علمية ال�شيخ 

الوائلي ونعي وقوة �شوت ال�شيخ الكعبي اأو ال�شيخ هادي الكربالئي.
اأّما عن  ال�شطر الثاين من ال�شوؤال، بال �شك ان من يرتقي املنرب احل�شيني هم االفا�شل من 
النا�ش وهم من العلماء الكبار الذين ميلكون الكلمة والبحث العلمي الن املنرب احل�شيني 
هو منرب علُم ورثاء فالبحث العلمي مطلوب يف املحا�شرات واخلطب احل�شينية وهذا ما 

نحتاجه بحكم تطور و�شائل ن�شر املعرفة والثقافة العامة املتطورة واملتجددة.

باء ال�سابقنيمن ا املعاتي ن تاأثر ال�سي 

 اأنا اع�شق اأ�شلوب وطرح ال�شيد جا�شم الطويرجاوي وال�شيخ هادي 

الكربالئي وال�شيخ عبد الزهرة الكعبي )رحمه اهلل( ، اأما من املعا�شرين فاأنا اتاأثر 
بال�شيد حممد ال�شايف وال�شيد ن�شرت ق�شاق�ش، وعلى ال�شعيد املحلي وباخل�شو�ش مدينة 
القطيف فكان تاأثري بال�شيخ عبد الر�شول الب�شارة وال�شيخ عبد احلميد الغمغام وال�شيخ 

حممد امل�شيقري وال�شيخ م�شطفى املو�شى وال�شيخ ح�شن باقر.

موؤلفات وكتب يف ال�سعر املعاتي هل لل�سي 

 يل كتاب يف مديح اهل البيت - عليهم ال�شالم- بعنوان - االأنوار 

الزاهرة يف مدح العرتة الطاهرة- والفت الكتاب بحكم ما نحتاج اليه يف منا�شبات 
خمت�ش  منها  اق�شام  عدة  اإىل  مق�شم  وهو  ال�شالم-،  عليهم   - االأطهار  االأئمة  مواليد 
مبدح النبي حممد - �شلى اهلل عليه واله-  وق�شم خا�ش لكل امام من اأئمة اآهل البيت- 

عليهم ال�شالم- يت�شمن ق�شائد وابوذيات ومو�شحات من تاأليفي او تاأليف بع�ش ال�شعراء 
االفا�شل، واالن اعمل على تاأليف ديوان يخ�ش مراثي اهل البيت - عليهم ال�شالم-.

 يب احل�سينيسرورة لدى ا هل ترى ان هناك 

سرتهباأبيات ال�سعر يف حما يف ا�ست�سهاد
اأحاديث  اأو  قراآنية  باآيات  ي�شت�شهد  ما  عادة  احل�شيني  اخلطيب     

عن النبي- �شلى اهلل عليه واله - واآهل بيته - عليهم ال�شالم- اأو روايات وق�ش�ش وقد 
ي�شت�شهد باأبيات من ال�شعر وباختالف تف�شيالت امل�شتمعني اجلال�شني، ففي املحا�شرة قد 
يكون هناك ادباء وا�شاتذة او �شعراء او من النا�ش الذين يتذوقون ال�شعر او االدب، فهنا 
يتوجب على اخلطيب ان يكون ملّما ببع�ش االآيات القراآنية و االحاديث ال�شريفة وبع�ش 
ابيات ال�شعر والتي اعتربها �شرورة ملحة لكل خطيب والتي تتالءم مع مو�شوع حما�شرته 
او خطبته، فنقراأ يف كثري من الكتب التي تخ�ش اخلطابة ان اخلطيب يجب ان يكون ملّمًا 
باالأدب وان ي�شت�شهد ببع�ش االبيات ال�شعرية يف حما�شراته من اجل ان يكون مو�شوعه 

كاماًل و�شاماًل.  

 من ال�ستفادة  احل�سيني  لليب  كن  كيف    

ةور احلا�سل يف و�سائل التوا�سل احلديالت
 نحن االن يف ع�شر التطور العلمي املت�شارع، وما نالحظه من توا�شل 

عرب االنرتنت ومواقع التوا�شل االجتماعي املتعددة فهذا يتطلب من اخلطيب ان يكون 
لديه موقع الكرتوين وان يكون له �شفحات على مواقع التوا�شل االجتماعي، فهذا يعني 
اال�شتفادة الق�شوى من التطور التكنولوجي احلا�شل لن�شر ثقافة وفكر اهل البيت - عليهم 

ال�شالم-.

باء احل�سينينيا تقولون للما 

 قد يت�شاءل البع�ش عن �شبب هذا احل�شور املنقطع النظري عند  

اخلطيب احل�شيني ويقولون ان هذا اخلطيب ال ميتلك علما ممكن ان ينتفع النا�ش منه، 
واجلواب ياأتي باأن هذا لي�ش من ال�شخ�ش اخلطيب نف�شه وامنا بتوفيق من اهلل �شبحانه 
وتعاىل، ول�شدق هذا ال�شخ�ش مع اهلل رفع اىل هذا املقام العظيم وهو ت�شديد اإلهي غيبي، 
والن�شيحة اأن كل خطيب يجب ان يبداأ بتهذيب نف�شه اواًل الن اهلل -عّز وجّل - اختاره 
اأن يكون  ينبغي  بالتايل  ال�شالم-  االإمــام احل�شني - عليه  ال�شهداء  ل�شيد  ليكون خادمًا 

اخلطيب على قدر امل�شوؤولية املوكلة اليه وان يكون خمل�شًا يف عمله.

 سر يفمهور الذي يحهها اىل اكلمة اخرية تو 

احل�سينية املجال�س واملا
 اجلمهور املتفاعل واملتحم�ش مع اخلطيب احل�شيني هو الذي يحّثه 

على االبداع واخراج املكنون العلمي لديه، فمن �شمن مقومات اح اخلطيب ان يكون لديه 
جمهور متفاعل ومتجاوب معه ومرتبط مع مو�شوع البحث او املحا�شرة، بالتايل اجلمهور 
بدوه املهم ي�شتطيع ان يقود اىل اح اخلطيب احل�شيني، ون�شيحتي لهم باأن يعلموا انه 
قد جل�ش من هو اف�شل منهم ي�شتمع لق�شية االإمــام احل�شني - عليه ال�شالم- واأحيانا 
اجلال�ش لال�شتماع لرثاء اآهل البيت - عليهم ال�شالم- هو اعلم من اخلطيب احل�شيني، 
وتذكر الرواية اأن االإمام الر�شا - عليه ال�شالم- جل�ش ي�شتمع اإىل دعبل اخلزاعي وهو 
يقراأ ق�شيدة يف رثاء اآهل البيت - عليهم ال�شالم- فعليه يجب اأاّل تكون النظرة : انه انا 

اعلم منه فال يجب ان ا�شتمع اليه، فهذا مفهوم خاطئ وغري �شحيح اإطالقًا.  

 يوم حلقو اهل 
   البيت

�شهر �شفر 1434هـ 22



.

 يوم حلقو اهل 
   البيت

•  �شباح الطالقاين

من   الو كانون  �سهر  من  العا�سر  في 
كل عام يحيي العالم الذكرى ال�سنوية 
لالعالن العالمي لحقو الن�سان هذا 
العالن الذي اأقّرته الجمعية العامة 
كانون الو  لالأمم المتحدة  في

دي�سمبر عام م تكري�سا لقافة 
احــتــرام  حــقــو النــ�ــســان وتذكيرا 
بحقو ال�سعوب المظلومة والمسهدة 

اأوطانها داخل او خار

وتنّظم العديد من دول العامل يف هذا اليوم االجتماعات 
الثقافية  والن�شاطات  والندوات 
املتعلقة بق�شايا حقوق االإن�شان 
من  جعبتها  يف  مـــا  ــعــر�ــش  وت
تقدم واازات يف هذا املجال 
وغري  املنظمات احلكومية  عرب 

احلكومية. 
الذي  التغيري  وبعد  الــعــراق  يف 
ــاب حــقــوق االنــ�ــشــان على  جــرى عــام 2003 ُفــتــح ب
عرب  امل�شطلح  هـــذا  مــعــاين  لتتدفق  م�شراعيه 
امل�شطهدين  جهة  جهتني،  من  انتهاكات  معطيات 
البعث  حكم  اإبــان  واملهجرين  واملقّتلني  وامل�شجونني 
البائد يف العراق الذي ا�شتمر قرابة 40 عامًا، ومل 
وارجــاع حقوقهم حتى  ان�شافهم  اجــراءات  تكتمل 
بعد 10 �شنوات من عهد الدميقراطية. وجهة الذين 
ا�شتبيحت دماوؤهم وممتلكاتهم بفعل قوى االرهاب 
وفتاوى الت�شدد والتطرف التي يلقيها اأئمة التكفري 

والظالل يف ممالك الظلم واال�شتبداد.
التباطوؤ  لي�شت  االمر هي  الكربى يف هذا  واملفارقة 
على  حقوقهم  انُتهكت  من  حقوق  ا�شتح�شال  يف 
مدى عقود  طويلة امنا مناداة بع�ش املح�شوبني على 
ال�شجناء  بحقوق  اجلديد  احلكم  ونظام  ال�شيا�شة 

الكربى  الطاّمة  ان  بل  ارهابية!؟  بُتهم  واملعتقلني 
والقتلة  االرهابيني  عن  يدافع  من  �شوت  علو  هي 
االن�شان  حقوق  عــن  يــدافــع  مــن  �شوت  وانخفا�ش 
من  ان  بل  البالد.  يف  التغيري  وبعد  قبل  امل�شطهد 
ر االمر  و�شائل االعالم املحلية والعربية َمن اأخذ ي�شو
وكاأن الظليمة واقعة على االأقلية يف العراق يف حني 
احلقائق واالرقام ت�شري اىل انتهاكات فظيعة حلقوق 
االكرثية عرب ا�شتمرار هجمات املفخخات والعبوات 

واالحزمة النا�شفة والكوامت وغريها..
وبنظرة تاريخية ب�شيطة عرب هذه الكلمات القليلة نرى 
ان �شوت الباطل دائما ما كان عاليًا وجمعجعًا وميلك 
التاأثري االآين، يف حني ان �شوت احلق والعدالة دائما 
ما كان هادئا ويتملك العقل والقلب والتاثري املمتد 
لغري حدود، وهذا ما توؤكده جذوة النه�شة احل�شينية 
املباركة مببادئها التي ظلت متقدة منذ اأربعة ع�شر 

قرنًا وحتى يوم القيامة باذن اهلل تعاىل..
اهل  ائمة  مبظلومية  التامة  قناعتنا  خلفية  وعلى 
البيت عليهم ال�شالم من اأولهم-امري املوؤمنني عليه 
اهلل  عجل  احلجة  االمــام  اآخرهم  وحتى  ال�شالم- 
حلقوق  العاملي  اليوم  منا�شبة  ن�شتغل  فاننا  فرجه، 
االن�شان بالدعوة القامة )يوم عاملي حلقوق اأئمة اأهل 
على مظلوميتهم  فيه  نرّكز  ال�شالم(  عليهم  البيت 
واالثباتات  واالأدلـــة  التاريخية  احلقائق  خــالل  من 
املتواترة، ونبنّي حقوقهم للعامل اأجمع ونثّبتها يف كل 
املحافل الدولية الر�شمية واملدنية املعنية بهذا االمر، 
متهيدا النتزاع هذه احلقوق مّمن �شلبها او اعتدى 
عليها ومقا�شاة منتهكي هذه احلقوق قدميا وحديثا، 
اأئمتنا  مــبــادئ  مــن  مــبــدءا  او  مفهومًا  عل  واأن 
حقوقهم،  حول  نقيمها  �شنوية  ذكــرى  لكل  كعنوان 
الراأي  حرية  التمييز،  عدم  العنف،  مناه�شة  مثل 
والفكر، حتقيق العدالة، تر�شيخ الف�شائل واالخالق 

االن�شانية...
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بحث

    وقد اتخذت ت�شمية املخل�ض م�شطلحات عدة يف 
 ، ال�شماوية والعقائد الأخرى غريها  اأدبيات الأديــان 
وبدا وا�شحًا جليًا اأن العامل كله يتطلع اإل قدومه يف 
اآخر الزمان ، حيث اأجمعت على اأن عودته �شوف حتقق 
الوعد الإلهي برفع الظلم واإحقاق احلق وملء الدنيا 

عدًل بعد اأن ملئت جورًا .
  ولعل ال�شوؤال الذي يطرحه البع�ض : مَل ياأتي املهدي؟  
وهل �شتتغري ممار�شات الب�شر بعد قدومه  وما اإ�شارات 
هذا القدوم وهل �شتاأتي دفعة واحدة اأم على مراحل 

وهل �شتهل ب�شائرها بنوع اأم بكم ؟
  وملواجهة هذا الت�شاوؤل ثمة اإميان را�شخ يف اأن نزول 
املهدي من اأجل اإقامة عدل احلكومة الواحدة ما هو 
اإل تدبري من العناية الإلهية الروؤوفة بخالئقها ، اأما 
كما  عليها  نعرج  اأن  فيمكن  لقدومه  الإ�شارات  ب�شاأن 

وردت يف معتقدات ال�شعوب مبختلف نحلها ، ثم نركز 
ر�شالتا  بها  التي حفلت  تلك  واأحكمها  اأو�شحها  على 
امل�شيحية والإ�شالم مبا عقدتاه من تالزم ورباط بني 
وما  ال�شالم-  -عليهما  واملهدي  امل�شيح  عي�شى  نزول 
�شوف يوؤديانه �شويا من تكاليف اإلهية تعترب كما دونتها 
على  املخل�ض  لنزول  ال�شرمدية  احلتمية  الأ�شفار 
اعتبار اأن عي�شى واملهدي هما م�شكاة العدل يف ر�شالتي 
ال�شماء اللتني نزلتا على الب�شر ، وهما القادران على 
الب�شر  م�شائر  �شيغري  الــذي  اخلطري  التكليف  هــذا 

ويرفع الظلم من ظهرانيهم .
يحرك  �شبور  انــتــظــار    ينتظرون  فالب�شر  اإذن    
خميالتهم واأرواحهم ال�شنكة لتحمل املزيد من الأمل 
اإل  والنتظار  ال�شرب  ف�شيلة  وتدفعهم   .. والظلم 

احتمال هذه املظامل اأماًل يف عهد اخلال�ض  .

  فاملخل�ض لدى الهنود القدماء هو ) مظهر وي�شنو 
العا�شر ( الذي �شياأتي ويهلك الأ�شرار ويعيد الطهر 
للحياة يف نهاية العامل ، ويقول ) �شاكمون ( نبيهم اإن 
العامل �شينتهي بعد حكومة ابن �شيد اخلالئق ) ك�شن 
العظيم ( الذي �شيوحد دين اهلل ويحييه و�شيحكم يف 
املالئكة  وترافقه  ال�شحاب  ميتطي  واملغرب،  امل�شرق 

ويخدمه الإن�ض واجلن فيحيى دين اهلل وا�شمه  
) القائم ( .

ينتظرون  ــهــم  ــاإن ف الـــزراد�ـــشـــت  عــقــيــدة  يف  اأمــــا    
)اأ�شو�شيان�ض( املنقذ الكبري منجي ال�شاحلني وموحد 
النا�ض .. بينما ت�شمي الرباهماتية منقذها ) ممتاطا( 

مهدي اخلالئق 
  وقد اأورد ) جاما�شب(  يف كتابه اأن رجاًل يخرج من 
ه  اأر�ض الفر�شان من اأولد ها�شم يكون على دين جد


يف  املتملية  وال�ضراوة  بالظلم  املبتالة  للب�ضرية  منقذ  باإر�ضال  الإلهي  الوعد   
 ال�ضدورال�ضريرة .. وعد �ضوف يتحقق بعد اكتمال ب�ضائره التي حتددت يف ترا
ال�ضعوب الديني على اختالف عقائدهم ، واإن كان العديد من هذه املعتقدات حتلم 
مبخل�ض اإل اأن حلمها طوباوي  غري حمدد بب�ضائر وعالمات ، وهو حلم قد قدم 

الب�ضرية على الأر�ض ويعّد  من اأكب القوا�ضم امل�ضرتكة بني العقائد كافة .

 من بحو
مهرجان الأمان الثقايف 

بقلم : اأنطوان بارا

الثواب العظيم 
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بجي�ض عظيم يتجه اإل اإيران فيمالأها عدًل  
  وهكذا فاإن اأتباع املعتقدات كافة ينتظرون خمل�شهم 
ا�شم )القائم ( على  يرد  اأدبياتهم  الكثري من  ، ويف 
الأكرب  مهديهم  ي�شمون  فاليهود   ، املخل�ض  هذا  اأنــه 
)ما�شيع( وعند �شعوب ا�شكندنافيا ي�شمى ) اأودين( 
ال�شني  ويف  بوخ�ض(   ( عليه  يطلقون  اأوروبــــا  ويف 
 ) لكوتل  كــوتــز   ( الالتنية  اأمــريــكــا  ويف  )كر�شنا( 
الربتغال  ويف   ) القدماء)ممفي�ض  امل�شريني  ولــدى 

)�شبتيانو�ض ( وهكذا دواليك.
  ولكن الإجابة على ال�شوؤال ال�شالف ذكره : متى �شينزل 
املخل�ض وما هي اإ�شارات ظهوره ؟ تظل ع�شية على 
ربطها مبفهوم ب�شري ذي اأبعاد حمددة لأن هذه الغيبة 
األزم منتظريه قد�شية ال�شرب على  اإلهيًا  ظلت �شّرًا  
العناية  لهم  ترتبه  مبا  اإميانهم  على  كدللة  قدومه 
الإلهية ، ولعل واقع حال الب�شرية الذي ت�شارعت وترية 
انحداره خالل القرنني املا�شيني قد تعترب بع�شًا من 
اإ�شارات هذا القدوم ، فاملالحظ جيدًا اأنه منذ بداية 
اخلليقة كانت علوم العقل الب�شري تتفتح ببطء جعل 
ال�شنني والقرون مت�شابهة ل تقدم يذكر فيها ، لكن منذ 
منت�شف القرن قبل املا�شي نفحت العناية الإلهية نذرًا 
من اإلهاماتها يف روؤو�ض ال�شفوة املختارة من العلماء 
واأدويتها  الفتاكة  الفريو�شات  اكت�شاف  من  ومكنتهم 
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دفعت  التي  الخــرتاعــات  وتــوالــت   ، عليها  القا�شية 
والهيدروجني  الــذرة  فكانت   ، الأمــام  اإل  بالب�شرية 
والبارود والطريان وارتياد الف�شاء والنفط والت�شنيع 
اإل  والزراعة احلديثة فكرثت اخلريات واملحا�شيل ، 
اأن ال�شيطان املو�شو�ض وحلفاءه الب�شر من �شنائع ال�شر 
حولوا هذه الإلهامات اإل لعنة على الب�شر .. فن�شبت 
احلروب نتيجة تفاقم القوى وامتالكها الأ�شلحة الفتاكة 
فاقتتلت بال هوادة وهدم املتحاربون مدنًا باأكملها كما 
ح�شل يف ناجازاكي وهريو�شيما باملادة الرهيبة التي 
�شخرت لل�شر، اإذ لو ا�شتح�شن ا�شتغالل ما يف كل قنبلة 
من القنابل التي األقيت وقودًا ذريًا يكفي لألف باخرة 
تهناأ  فلم  �شنوات    لع�شر  املحيطات  تنخر  عمالقة 
الب�شرية بثمار ما نفحته العناية الإلهية من اإلهامات 
وال�شعوب  ــدول  ال بني  ال�شالم  و�شار   .. الــروؤو�ــض  يف 
جمرد راحة ق�شرية بني حربني �شرو�شني .. وحتول 

اإل فرتة ا�شرتاحة وا�شتعداد للتناحر الدموي .
الدول  املمار�شات اخلاطئة قامت  اإيقاع هذه    وعلى 
ب�شحب   .. الهائلة  املجرات  دور  مثلت  التي  الكربى 
ال�شعوب ال�شعيفة اإليها كاأجرام �شغرية ل جاذبية لها 

و�شكلت معها حتالفات دموية وا�شتغاللية .
ال�شيطان  ا�شتغل حلفاء  القت�شادي  امل�شتوى  فعلى    
اإتالف الفائ�ض منه بحجة  اإل  وفرة الغذاء فعمدوا 
املحافظة على الأ�شعار .. و�شكب احلليب يف املجاري 
واأطعمت البهائم املجرتة غذاء الب�شر .. رغم وجود 

املاليني جوعى يف �شرق الأر�ض ومغربها .
  ولأجل الأطماع لعب اأ�شحاب امل�شانع ب�شنن الطبيعة 
ميتة  اأ�شماكًا  ب�شرعة  لت�شمينها  اأنعامهم  فاأطعموا 
واأجنة �شاقطة بدل احل�شائ�ض فاأ�شيبت بجنون البقر 
املت�شدع  الوادي  وحمى  واخلنازير  الطيور  واإنفلونزا 

و�شار الغذاء �شموما نتيجة جل�شع م�شنعيه .
  ومل يكتف اأ�شرار الب�شر با�شتغالل نعم اخلالق .. 
بل ت�شلم اأ�شاطينهم احلكم يف العديد من البلدان 
مزيفة  �شعارات  املوت حتت  اإل  ب�شعوبهم  ودفعوا 
واأطلقوا عليهم لقب �شهداء وهم قتلى فطي�ض لأن 
ال�شهادة تكون دفاعًا عن الأر�ض والعر�ض والعقيدة 
ل ا�شرتخا�شًا لها حتقيقًا لنزوة ع�شكري وديكتاتور 

.
يقدم  األ  الب�شري  الو�شع  هــذا  واقـــع     

جوابًا عن حتمية نزول املهدي ؟ اأمل 
ل�شعيفي  ال�شيطان  يو�شو�ض 

الإميان فحولوا اإلهامات 
اإل  خلـــلـــقـــه  اهلل 

ــاإذا  ف منكر  ا�شتغالل 
القرن  واحـــد )  قـــرن  حــفــل 

ال�شراعات  هذه  بكل   ) الع�شرون 
هذه  �شتتطور  فكيف  والدمار  واحلــروب 

النحرافات فيما يلي من قرون ؟
نــزول عي�شى  الإ�ــشــارات قبل  توؤكد  امل�شيحية    يف 
امل�شمى ) املجيء الثاين ( اأنه �شتقوم كل اأمة على اأمة 
، وكل مملكة على مملكة وحتدث زلزل وعالمات 
عظيمة و�شيجوع خلق عارم ويتخم اأكرثهم ويطم�ض 
العدل ويعلو الظلم وتتحكم قوى �شريرة مب�شائر 
ال�شعوب ول يتعرف الإبن على اأبيه واأمه ، وترتك 
الأم ر�شيعها ، وت�شري ال�شهوات ، وتزداد ال�شراوة 
والقتتال .. ويتقرح تراب الأر�ض ول ينتج ثمرًا ، 

وينقطع ندى �شروع الأغنام ، وتعقم اأرحام املاعز ، 
ويف هذه الأوقات �شيظهر م�شحاء كثريون ويدعون اأنهم 
امل�شيح   واأكربهم امل�شخ  الدجال ذو العني اخلارجة 

من حمجرها ، �شاعتها �شيعمي اأب�شار 
.. فيقول لالأر�ض  واألعابه  باأفاعيله  النا�ض 

الأ�شجار  وتطرح  الـــزروع  فتخرج  زرعــك  انبتي 
ثمارها   ثم يقول لالأر�ض : اأخرجي كنوزك فتخرجها 
مبا فيها كنوز �شليمان احلكيم .. ، وحتى اأّن كثريين 
يخرجون راك�شني خلفه م�شدقني خزعبالته حتى اأن 

الن�شاء �شرن يربطن اأزواجهن حتى ل يلحقنه .
  اأما يف الإ�شالم فاإن الإ�شارات لظهور املهدي ) عجل 
�شببي  برابط  مرتبطة   ) ال�شريف  فرجه  تعال  اهلل 
يف  واخلر�شاين  ال�شام   يف  ال�شفياين  كظهور  واقعي 
اإيران ، واليماين يف اليمن وروى ال�شدوق ب�شنده عن 
اأبي عبداهلل قال : ) قدام القائم موتان : موت اأحمر 
وموت اأبي�ض ، فالأحمر ال�شيف والأبي�ض الطاعون ( 

    الإابة عن ال�سوؤا  متى �سين املّل�س وما 

  هور هي اإ�سارات
-تظل ع�سية على ربها فهوم ب�سري ي اأبعاد 

حمددة لأن هذ اليبة لت �سّرا  اإلهيا األم منتظريه 
قد�سية ال�س على قدومه كدللة على اإانهم ا 

ترتبه لهم العناية الإلهية    
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لتعريف   ) املوطئون   ( قوم  وظهور 
ق�شية املهدي )عليه ال�شالم( وطلوع 
ال�شم�ض من املغرب ، وال�شيحة ، واخل�شف 
الرواة  وبع�ض   ، الزكية  النف�ض  وقتل  بالبيداء، 
اأ�شاف اإليها : املرواين و�شعيب بن �شالح وكف يف عني 

ال�شم�ض ، وك�شوف ال�شم�ض يف رم�شان يف 14 منه .
  وهنا يثور �شوؤال عن �شر اإجماع كافة الديانات وكل 
و�شائل  هي  وما   ، منقذ  خمل�ض  انتظار  على  الب�شر 
والظاملني  الظلم  حمــاربــة  يف  نــزولــه  حــني  املــهــدي 
والنت�شار على اأهل القوى والنفوذ؟ هل �شيمده اهلل  
الب�شرية  لع�شر  �شابقة  بو�شائل  وتعال-   -�شبحانه 
التي �شتزامن نزوله ؟ ففي زمن اأبو الأنبياء ابراهيم 

النمرود  اأوقــد  حينما  ال�شالم(  )عليه  اخلليل 
النار حلرقه اأمده اهلل مبعونة خل�شته من النار 
اإل  به  م�شى  جــرار  تكوين جي�ض  على  واأعانته 
ال�شام كما بنى الكعبة ، ومو�شى )عليه ال�شالم( 
هل كان �شيحارب مثل ابراهيم وبذات و�شائله 
الفراعنة  اأمده اهلل بو�شيلة ليحارب بها  ؟ لقد 
ذلك  يف  ربوبية  لدولة  يوؤ�ش�شون  كانوا  الذين 
فاألقى مو�شى ع�شاه   ، بال�شحر  املعتز  الو�شط 
النهر  مــاء  وفلق   ، ت�شعى  حية  بها  واإذا 
ب�شربة منها ليعرب قومه هربا من 
فرعون ، وحينما جاء عي�شى 
اأعانه  ال�شالم(  )عليه 
اهلل  مبعجل  اهلل 
تـــــعـــــال فـــرجـــه 
بزَّ  مــعــجــزات  ال�شريف 
منت�شرة  كانت  التي  تلك  بها 
يف زمن نزوله مثل اإحياء امليت بعد 
�شاعات من موته  ، فاأحيا )عليه ال�شالم( 
الأموات الذين م�شى على موتهم ع�شرات ال�شنني 
و�شارت عظامهم رميمًا ، و�شفى الرب�ض بلم�شة 
واأنطق الأكمه واأب�شر الأعمى .. وملا جاء حممد 
البالغة  كانت  و�شلم(  واآلــه  عليه  اهلل  )�شلى 
مقيا�شًا للفخر فاأنزل اهلل تعال قراآنه العظيم 
عليه ببالغة فاقت كل بالغة اأجربت ال�شعراء 
الكعبة  اأ�شتار  على  من  معلقاتهم  اإنـــزال  على 
خجاًل من بالغة الكلمات القد�شية التي اأنزلت 
بها الآيات ، واأمد اهلل اليتيم الفقري امل�شطفى )�شلى 
اأحــالم قري�ض  واآلــه و�شلم( بالقوة لت�شفيه  اهلل عليه 
و�شب اآلهتهم وحمل الر�شالة املحمدية والندفاع بها 

�شرقًا وغربًا مهددًا ك�شرى وقي�شر .
  فحيال هذه احلقائق الربانية كيف �شتكون ن�شرة 
اهلل للمهدي ) عجل اهلل تعال فرجه ال�شريف( اإذا 
ال�شريف  يعجل اهلل -تعال- فرجه  كان زمننا هذا 
بكل هذه الأ�شلحة الفتاكة املدارة بالليزر والتكنولوجيا 
وتقتل  الف�شاء  ويف  ــض  الأر� فــوق  ما  كل  تر�شد  التي 
تعال  اهلل  عجل   - القائم  اأ�شلحة  فــاإن   .. بعد  عن 
واملعلولية  العلية  قوانني  �شتخرتق   - ال�شريف  فرجه 
ت�شخر  مل  كونية  علال  الإلهية  العناية  له  و�شت�شخر 
قباًل كالأرواح والنور واجلن والإن�ض وال�شم�ض والقمر 
وال�شحاب  واملذنبات  الكونية  واملغناطي�شية  والرياح 
و�شدرة  الأر�ــض  واأقطاب  والأفـــالك  والــربق  والرعد 
املنتهى ، وعدد ل يح�شى من العلوم والطاقة واملادة 
على  املتاآمرة  العظمى  والقوى  الب�شر  يجهلها  التي 
حقوقهم واإن�شانيتهم ، ومب�شاندة عي�شى ومعجل اهلل 
تعال فرجه ال�شريف ذاته له، �شوف يتحقق للب�شرية 
وعد اهلل باإنقاذ العامل ، فكال هذين املختارين �شيكون 
نزولهما امليمون �شاعقًا كربق ، مقباًل ك�شهاب ثاقب ، 
ويف هذا ال�شدد يقول عي�شى )عليه ال�شالم( : وكما 
اأن الربق يخرج من امل�شرق ويلمع حتى املغرب فكذلك 
، وهــكــذا ي�شف عي�شى  الإنــ�ــشــان  ابــن  يكون جمــيء 
املهدي املنتظر ، وقد ورد مثل هذا الو�شف على ل�شان 
النبي حممد )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( حيث قال : 
 املهدي من ولدي تكون له غيبة وحرية ت�شل فيها الأ
، ثم يقبل كال�شهاب الثاقب وميالأها عدًل وق�شطًا كما 

ملئت ظلمًا وجورًا .
  و�شاعة جميء وعد اهلل احلق يظل جمهوًل حلكمة 
ربانية ، ويف ذلك يقول عي�شى )عليه ال�شالم( : )فاأما 
من  يعلمها  اأحــد  من  فما  ال�شاعة  وتلك  اليوم  ذلــك 

    يف امل�سيحية توؤكد الإ�سارات قبل نو عي�سى 

امل�سمى  املجيء الا  اأنه �ستقوم كل اأمة على اأمة 
وكل لكة على لكة وحتدث زلز وعالمات عظيمة 

و�سيجوع خل عارم ويتم اأكهم ويم�س العد ويعلو 
الظلم وتتحكم قوى �سريرة �سائر ال�سعوب    
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مالئكة ال�شموات ويعلمها اهلل ( ويقول النبي حممد 
) �شلى اهلل عليه واآله و�شلم ( : ) ل تقوم ال�شاعة حتى 
 يقوم القائم باحلق(  ويقول اهلل تعال يف قراآنه الكر
املبارك  : ) ونريد اأن منن على الذين ا�شت�شعفوا يف 
الأر�ض فنجعلهم اأئمة وجنعلهم الوارثني ( �شورة الق�ش�ض .

ال�شماوية تقدم موا�شفات  الب�شارات  اأن جممل  اإل    
للمخل�ض العاملي تنطبق على املهدي املنتظر - عجل 
اهلل تعال فرجه ال�شريف - وهو الذي �شيقيم احلكومة 
الإلهية التي �شتقطع دابر ال�شر وت�شلح املجتمعات ، 
لالإمام  وا�شحة  الإ�شارة  جاءت  الأنبياء  اأ�شفار  ففي 
 ) عيب  عمله  يف  ما  املهدي   (  : املعنى  بهذا  احلجة 
ويف �شفر الروؤيا اإ�شارة لمراأة يخرج من �شلبها اثنا 
الزهراء  فاطمة  ال�شيدة  بها  ويق�شد   ، رجــاًل  ع�شر 
الرجل  تلد  اأخرى  اإ�شارة لمــراأة  ثم  ال�شالم(  )عليه 
ال�شيدة نرج�ض  بها  الأخري من �شلب جدته ويق�شد 
بنت ريا�ض ، فتقول : هذه املراأة �شتحيط بها املخاطر 
والتنني الذي يقف اأمام املراأة العتيدة حتى تلد ويبتلع 
ولدها ، والعناية الإلهية غيبت هذا الولد حتى يحني 
ع�شر  الثني  الأئمة  خامت  هو  املبارك  ظهوره  موعد 

)عليه ال�شالم(. 
لقب اخت�ض  اإل  اأ�شعيا  �شفر  اأخــرى يف  اإ�شارة  وثمة 
به املهدي ) عجل اهلل تعال فرجه ال�شريف ( ونعني 
به لقب ) القائم ( تقول : يحل عليه روح الرب وروح 
احلكمة والـفـهم ، وروح امل�شورة والقوة ، وروح املعرفة 
 ، عينيه  مـــراأى  بح�شب  يق�شي  ول   ، ــرب  ال وخمافة 
بالعدل  يق�شي  بل   ، اأذنيه  م�شمع  بح�شب  يحكم  ول 
وي�شرب   ، للبائ�شني  بالإن�شاف  ويحكم  للم�شاكني 
الأر�ض بق�شيب فمه ، ومييت املنافق بنفخة �شفتيه ، 
وُيـ�شـكـن الـذئب والـخـروف ، ويرب�ض النمر مع اجلدي 
، و�شبي �شغري ي�شوقها ، وفـي ذلـك اليوم �شريفع ) 
القائم ( راية لل�شعوب والأ التي تطلبه وتنتظره)ويف 
)عليه  احل�شني  لــدم  املنتقم  ي�شف   46 اأرميا  �شفر 

ال�شالم( امل�شت�شهد عند م�شرعة الفرات .
 اإن مـن الـوا�شـح لـمـن ميعن النظر يف ن�شو�ض تلك 
للم�شلح  موا�شفات  تقدم  اأنها  ال�شماوية  الب�شارات 
-عجل  املنتظر  املهدي  غري  على  تنطبق  ل  الـعاملي 
اهلل تعال فرجه ال�شريف- طبقًا لعقيدة مدر�شة اأهل 
البيت )عليه ال�شالم( لذلك فاإن مـن لـم يـتعرف على 

هذه العقيدة ل ي�شتطيع التو�شل اإل امل�شداق الذي 
تتحدث عنه .

اآخر  يف  العاملي  بامل�شلح  الإميـــان  فكرة  اأ�شل  اإن    
ال�شعادة  حتقق  التي  العادلة  الدولة  واإقامة  الزمان 
فطرية يف  اإل جذور  ت�شتند  للب�شرية جمعاء  احلقة 
الإن�شان تنبع من فطرة تطلعه اإل الكمال ، وهذا ما 
يف�شره اإجماع خمتلف التيارات الفكرية الإن�شانية حتى 
املادية منها على حتمية حتقق هذا اليوم الـمـوعـود ، 
الب�شارات  تواتر  عليه  جممع  فهو  الديني  الفكر  اأمـا 

ال�شماوية يف كتب الأديان املختلفة .
ومل يقت�شر هذا ال�شعور الغيبي على املوؤمنني دينيًا بل 
امتد اإل اأ�شد الإيديولوجيات والجتاهات رف�شًا للغيب 
كاملادية اجلدلية التي ف�شرت فيه التاريخ على اأ�شا�ض 
التناق�شات واآمنت بيوم خال�ض موعود تتجان�ض فيه 

التناق�شات وي�شود ال�شالم .
اإل جت�شيد حلالة  هو  ما  املخل�ض  باملهدي  ــان  والإمي
انت�شارًا  اإن�شانية هيولية والإميــان بفكرته هي الأكرث 
بني بني الإن�شان وقد و�شفها املفكر برنارد �شو بقوله : 

اأن الفكر الإن�شاين ل يرف�ض مبدئيًا الإميان بالغيبة .
املهدي  فكرة  بــاأن  ال�شدر  باقر  ال�شيد حممد  ويــرى 
عنوان لطموح اجتهت اإليه الب�شرية مبختلف اأديانها 

اأدرك  اإلهام فطري  ومذاهبها ومثلت �شياغة 
النا�ض من خالله على تنوع عقائدهم 

اأن لالإن�شانية يومًا موعودًا على 
الأر�ض حتقق فيه ر�شالت 

الـــ�ـــشـــمـــاء مــغــزاهــا 
وهدفها  الــكــبــري 

وجتد  النهائي 
فيه امل�شرية 

املكدودة 

لالإن�شان على مّر التاريخ ا�شتقرارها وطماأنينتها بعد 
عناء طويل 

ولقد اأبرزت اإ�شارات الن�شو�ض الإ�شالمية وامل�شيحية 
العديد من املت�شابهات الدالة على عالئم املخل�ض ، 

ففي قول للنبي )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( :
)اأب�شروا باملهدي يخرج على حني اختالف من النا�ض 

وزلزال �شديد( .
وقال عي�شى -عليه ال�شالم- : و�شت�شمعون باحلروب 

وباإ�شاعات عن الف وهذا كله بدء املخا�ض .
وقال الإمام الباقر -عليه ال�شالم- : ل يقوم القائم اإل 

على خوف وزلزل وفتنة وبالء ي�شيب النا�ض .
ويتزامن مع هذه الف القاهرة ظهور اأنبياء كذبة ، 
ويف هذا يقول النبي -�شلى اهلل عليه واآله و�شلم- : ) 
ل تقوم ال�شاعة حتى يخرج نحو من �شتني كذابًا كلهم 

يقولون : اأنا نبي(
من  كثري  )ويظهر   : قــال  ال�شالم-  -عليه  وعي�شى 

الأنبياء الكذابني وي�شلون اأنا�شا كثريين(. 
وحــــول مــ�ــشــاركــة     العلل 

ــقــول  الـــكـــونـــيـــة ي
الإمـــــــــام 
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الباقر -عليه ال�شالم- : ) اآيتان تكونان قبل القائم ، 
مل تكونا منذ هبط اآدم اإل الأر�ض : تنك�شف ال�شم�ض 

يف ن�شف �شهر رم�شان والقمر يف اآخره (
ويقول عي�شى-عليه ال�شالم- : وعلى اأثر ال�شدة يف تلك 

الأيام تظلم ال�شم�ض ، والقمر ل ير�شل �شوءه .
بامل�شلح  الإميــان  على  ال�شماوية  ــان  الأدي اإجـمـاع  اإن 
العاملي وغيبته قبل الظهور والعودة اقرتن بـالخـتـالف 
ال�شديد يف حتديد هويته ، وهو اختالف نا�شىء من 
جملة عوامل ، منها اأن الب�شارات الـواردة فـي الكتب 
والإن�شان  غيبية   ق�شية  عن  تتحدث  ب�شاأنه  املقد�شة 
م�شاديق  يف  الغيبية  احلقائق  لتج�شيد  ميال  بطبعه 
املذهبي  التع�شب  اأن  ومنها   ، يعرفها  حم�شو�شة 
هـذا  لـ�شـاحـب  النتماء  بافتخار  الفوز  يف  والرغبة 
الـدور الـتـاريخي املهم ، دفع اأتباع كل دين اإل تاأويل 
تلك الب�شارات اأوخلطها بـالب�شارات الواردة ب�شاأن نبي 
وو�شي معني غري امل�شلح العاملي ، اأو حتريفها لتطبيقها 
مـن  الأقــــــــــــرب  عــــلــــى 

ورموزهم  زعمائهم  من  تذكرها  التي  الـمـوا�شـفـات 
الدينية ، فالختالف نا�شئ من �شوء تف�شري وتطبيق 
الب�شارات  ن�شو�ض  من  ولي�ض   ، ال�شماوية  الب�شارات 

ذاتها .
ال�شابقة يف  ــان  الأدي ب�شارات  اإل  ال�شـتناد  فـي  اإن    
ال�شالم-  -عليهم  البيت  اأهــل  عقيدة  �شحة  اإثبات 
ال�شرعية  الأدلــة  اإل  واإ�شافة   ، الـمـوعود  املهدي  يف 
الك�شف عن   : منها  ثمار عديدة   ، الأخــرى  والعقلية 
اأهمية هذه العقيدة وتر�شيخ الإميان بها لدى اأتباعها 
، ومنها اإعانة اأتباع الديانات واملذاهب الأخرى على 
الهتداء لـمـعرفة هوية امل�شلح العاملي الذي ب�شرت به 

ن�شو�ض كتبهم املقد�شة .
ويـقـول الـعالمة ال�شيد حممد باقر ال�شدر: اإذا كانت 
فاإن   ، واأو�ــشــع منه  الإ�ــشــالم  اأقــدم من  فكرة املهدي 
معاملها التف�شيلية التي حددها الإ�شالم جاءت اأكرث 
اإ�شباعًا لكل الطموحات التي اأنـ�شـدت اإل هذه الفكرة 
منذ فجر التاريخ الديني ، واأغنى عطاء واأقوى اإثارة 
 ، التاريخ  مر  على  والـمـعـذبـني  املظلومني  لأحا�شي�ض 
اإل واقع ،  ذلك لأن الإ�شالم حــَوّل الفكرة من غيب 
ومن م�شتقبل اإل حـا�شـر ، ومن التطلع اإل منقذ 
البعيد  امل�شتقبل  يف  الدنيا  عنه  تتمخ�ض 
املجهول ، اإل الإميان بوجود الـمـنـقـذ 
فـعـاًل ، وتطلعه مع املتطلعني اإل 
تكتمل  حينما  املوعود  اليوم 
ت�شمح  التي  الــظــروف 
له مبمار�شة دوره 

العظيم .
      

لنا -م�شلمني  الأوان  اآن  اأنه  الراأي  واأ�شيف على هذا 
وم�شيحيني- حاملي الفكرة الإميانية بقدوم امل�شلح 
ال�شالم-  -عليه  وعي�شى  املهدي  وب�شراكة   ، العاملي 
وا�شحة  فها  نعِرّ اأن   .. الــزمــان  اآخــر  يف  بتكري�شها 
�شفافة بال تع�شب لأولئك اأتباع املذاهب والأديان غري 
ال�شماوية جلالء قلوبهم مبعنى اأن يكون هذا املخل�ض 
وحددت  حــددتــه  ــذي  ال القد�شية  باأو�شافه  معلومًا 
تاريخ  يف  ــرًا  اأث الأعظم  الر�شالتان  الإلهية  تكليفاته 

الب�شرية .
واإنها لراحة قلب وفوؤاد لكل املوؤمنني من الب�شر كافة 
الكلي  للدين  املتعاقبتني  ال�شماء  ر�شالتي  اأتباع  ومن 
بالإ�شالم  الــثــالث  ر�شالته  اختتمت  ــذي  ال الــواحــد 
احلنيف باأن الب�شارات الإلهية وحدت بني م�شاركتي 
اإنقاذ  املهدي وعي�شى -عليهما ال�شالم-يف تكليفهما 
الب�شرية يف اآخر زمانها وتطهري الأر�ض من الفا�شدين 
املهدي  فــرياه  ال�شالم-  -عليه  عي�شى  ينزل  حينما 
اإيــاه بخلق ر�شايل  ابن مر مزكيًا  ليتقدم  ويرتاجع 
قائاًل له اأمام النا�ض : تقدم يا روح اهلل ف�شل بنا ، 
كتفيه  بني  يده  ال�شالم-  ي�شع عي�شى -عليه  وحينما 
ويقول للمهدي : اإمنا اأقيمت ال�شالة لك فكن اإمامها 

و�شيكون هذان العظيمان قدوة قد�شية توؤكد على وحدة 
الإميان بني الإ�شالم وامل�شيحية وم�شاركتهما يف حتمية 
لت�شمحل  خالقهم  من  ربــاين  بعون  للب�شر  اخلال�ض 
الف ويتوحد بنو الإن�شان على اأ�شا�ض الأخوة العقائدية 
والتناظر الإن�شاين كما وردتا على ل�شان اأمري املتقني 
 اأخ اإما  الإمام علي -عليه ال�شالم- بقوله: )الإن�شان 
لك يف الدين واإما نظري لك يف اخللق(  فاأوجد من هذه 
 املنا�شفة الفريدة توازن م�شاواة ل يطغى فيه اإن�شان
على اآخر .فكم من حكم اإلهية يتوجب علينا الإ�شغاء 
اإليها وانتظار مدلولتها ب�شرب جنزى عليه  وما انتظار 
نزول اآخر اأو�شياء الر�شول امل�شطفى )�شلى اهلل عليه 
واآله و�شلم( .. املهدي القائم -عجل اهلل تعال فرجه 
ال�شريف- اإل اإحداها ، واملجيء الثاين لعي�شى -عليه 
لذا   ، املوؤيدة خلامتتها  مراحلها  اإحدى  اإل  ال�شالم- 
فاإن ثواب ال�شابرين املنتظرين لذلك اليوم مدون يف 
اع  �شحائفهم اخل�شر على قدر �شربهم وت�شوقهم النَزّ
لهذا القدوم امليمون الذي ينتظرون.                                                              
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اإن�شان  احلــق  امل�شلم 
جنبيه  ـــني  ب يــحــمــل 
عـــاطـــفـــة �ـــشـــادقـــة 
اخللق  ــاه  جيا�شة 
اأجمعني هذه العاطفة 
التي  الــ�ــشــادقــة هــي 
يدعو  اأن  على  حتمله 
اإىل احلق ويرحم اخللق ومي�شي يف طريقه يلقي 
والرحمة  بــاحلــجــر..  رمـــوه   واإن  بالثمر  اإليهم 
احلقيقية تلزم �شاحبها اأن يو�شح ملن �شلك منهم 
�شبيل ال�شالل اأن نهاية �شبيله الهالك و�شوء املاآل 
اأراأيت  ليمنعه،  القوة  معه  اأ�شتعمل  اأ�شتطاع  ولو   ،
ناره  اإىل هاوية من  ولده متجهًا  راأى  رفيقًا  والدًا 
اإن هذا دليل  وهو ال مينعه حتى ولو بالقوة ؟! بل 
ال�شدق يف العاطفة والقوة يف العالقة الرابطة، بل 
هو غاية الرحمة كما عرّب عنها تلميذ النبي �شلى 
اأبي طالب  االأمــام علي بن  واآلــه و�شلم   اهلل عليه 
))عليه ال�شالم ((  يف تف�شري قوله تعاىل: ))ُكْنُتْم 
ا�ِش َتاأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَتْنَهْوَن  ٍة اأُْخِرَجْت ِللنَّ َخرْيَ اأُمَّ
عمران/110   اآل   )) ِ ـــاهللَّ ِب ِمــُنــوَن  َوُتــوؤْ امْلُْنَكِر  َعــِن 
فقال: خري النا�ش للنا�ش من اأتى بهم وال�شال�شل 
يف اأعناقهم حتى يدخلوا يف االإ�شالم! .ومل تفارق 

النبي املعلم �شلى اهلل عليه واآله و�شلم  رحمته ،بل 
باآلهة  يندد  وهو  يوم  اأول  كانت تالزم دعوته من 
باأنها ال تنفع وال ت�شمع وال ت�شر  امل�شركني ويعلن 
حني  اأحالمهم  وي�ّشفه  اآباءهم  وي�شلل  تدفع،  وال 
اأحتجوا ملا ي�شنعون مبا كان ي�شنع اأولئك االآباء 
الذين ال يعقلون �شيئًا وال يهتدون! .وي�ّشتد النبي 
 ، دعوته  يف  اأحيانًا  و�شلم  ــه  واآل عليه  اهلل  �شلى 
اأوداجه  ويعلو يف نربته حتى يحمر وجهه وتنتفخ 
، ويلني اأحيانًا حتى تتندى عيونه الكرمية بالدموع 
ح�شرة على قومه ول�شان حاله يقول) يا ليت قومي 
الرحمة  ظل  يف  لل�شدة  فاإن  ي�ش/26...  يعلمون( 
للرحمة  يبق  بداًل، مل  فيه  اللني  لو جعلنا  مو�شعًا 
معنى اأو جدوى، كما اأن للني مو�شعه يف ذلك الظل 
امل�شتدمي  ال�شرب  اهلل  ديــن  من  ولي�ش   !! الظليل 
على ال�شيم اأو االعتداء، بل احلكمة تلزم امل�شلم 
اأن يعرف متى ي�شرب ويعفو، ومتى ينت�شر ويق�شو 
اَبُهُم  اأَ�شَ اإَِذا  : )والذين   ، وقد قال تعاىل مادحًا 
يكن  فلم  )ال�شورى/39(.  ُروَن)  َيْنَت�شِ ُهْم  اْلَبْغُي 
مع  متناق�شًا  و�شلم  ــه  واآل عليه  اهلل  �شلى  النبي 
نف�شه)) وهو الرحمة املهداة (( حني �شمل اأعني 
الغادرين من قبيلتي ُعْكل وُعَرينة ، وقطع اأيديهم 
واأرجــلــهــم ، وتــركــهــم وهــم على هــذه احلـــال يف 
وي�شتغيثون   ، ي�شقون  فال  املاء  ي�شت�شقون  ال�شم�ش 
لعّم  واإاّل   ، وفاقًا  جــزاء   ! ماتوا  حتى  يغاثون  وال 
الرحمة  فزالت  فتجراأوا  العابثون  واأمــن  الف�شاد 
الرحمة  اأف�شدتهم  قــوم  هــوؤالء  اإن   ، املجتمع  من 
وحماية  و�شفاءًا  جزاءًا  منها  يحرموا  اأن  فحقهم 
للنا�ش ...و رحمة بهم كما قال تعاىل:))َوَلُكْم يِف 
َتتَُّقوَن((  َلَعلَُّكْم  االأَْلَباِب  اأُويِل  َيا  َحَياٌة  ا�ِش  اْلِق�شَ
)البقرة/179( ، والق�شا�ش موت ولكن .. ال بد 
منه اأحيانًا لتحفظ احلياة ! ولقد فرق النبي �شلى 
النا�ش - بني  يدعو  و�شلم  - وهو  واآلــه  اهلل عليه 
احلق والباطل تفريقًا ما عليه مزيد ، األي�ش الكتاب 
الذي اأنزل عليه هو )الفرقان( ؟! و�شرح بف�شاد 

• عبدالهادي البابي 

اإىل احلق ويرحم اخللق ومي�شي يف طريقه يلقي 

 لأّنه كفر 
     وتابال

عليه  احلــ�ــســني  ـــــام  الإم  ـــا ق
ال�سالم وهو ي�سمع البعس وهم 
يحذرونه من مبة ال�سفر اإىل 
املوت  اأرى  ل   اإ   العرا
اإّل �سعادة واحلياة مع الظاملني 
 ال�سالم عليه   قا  برما اإّل 
ــو يقف مع  ــوم عــا�ــســوراء وه ي
اأمام   اأن�سار من  القليلة  القلة 
اأعدائه واهلل ل  الل من 
 اء الذليليكم بيدي اإعاأع
   ول اأقر لكم اإقرار العبيد
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◄  يكتبها: عبدالّرحمن الاّلمي

اأبعادها  بكّل  الفرد  �شخ�شّية  يكّون  ما  هو  العقلي  والتقّدم  الفكري  الن�شوج  عملية  اإّن 
املختلفة، وهذه العملّية ال يح�شل عليها االإن�شان اإاّل بالقراءة املتنوعة التي هي الو�شيلة 

االأوىل للرقّي اىل معايل مدارج الكمال االإن�شاين.
الدينية،  واملنابر  واالإنرتنيت،  الف�شائية،  كالقنوات  االأخرى  التثقيفية  الو�شائل  ولي�شت 
املو�شوعية  واملطالعة  اجلــاّدة  القراءة  نتاج  اإاّل  والعلمية،  االأدبية  احلوارية  واملنتديات 

ملجاالت املعرفة، وهذا ما ن�شهده واقعًا عملّيًا يف مناحي احلياة اليومية.
ونرى الذين يداأبون على القراءة جاعلني منها زادهم الروحي والعقلي الذي يهتمون به 
اأكرث من اهتمامهم بزادهم املادي نوعًا ونقاًء هم اأكرث النا�ش اّتزانًا واأح�شنهم تنظيمًا 
واأف�شلهم التزامًا، واأكرثهم عطاًء، واأوفرهم حظوظًا، على عك�ش الذين ال يقيمون وزنًا 
للقراءة والك�شب املعريف، تراهم يركنون اىل الك�شل وامللل والغفلة عّما يجري من حولهم، 
ناعق،  كّل  ينقادون مع  اإّمعًة  تعّودوا عليه، وتراهم  اإاّل فيما  الذهن  ويعانون من تعطيل 

ويقّلدون الغري بال دراية ملا ينفعهم يف دنياهم واأخراهم.
املعرفية،  الثقافة  اىل  املا�ّشة  حلاجتهم  مباالتهم  وعدم  القراءة  عن  بعزوفهم  وهــوؤالء 
ي�شّكلون خطرًا فادحًا على جمتمعاتنا،  الذي يعي�شونه  الذي هم فيه، والتخّبط  والتيه 
طاقاته  واحت�شار  االإنتاجية،  الوطن  قدرات  وا�شمحالل  خلمول  الرئي�ش  ال�شبب  وهم 
كّل  يف  التحّديات  عــامل  يف  نعي�ش  الأننا  واأفـــدح،  اأكــرب  بخطر  ُينذر  ما  وهــو  االإبداعية، 
ُعد، مما يحتاج مّنا اأن ُنطلق كّل طاقاتنا، ون�شتنفذ كّل قوانا من اأجل اأن نتقّدم و  ال�شُ

ن ونتوّقى. نرقى، وعلى االأقّل اأن نتح�شّ
ويزداد االإحلاح على القراءة واملطالعة يف اأيامنا هذه التي نعي�ش فيها �شهولة احل�شول 
على املعلومة، مع توّفرها بطرق متعّددة قيا�شًا باالأيام الغابرة التي كان يدفع االإن�شان 
كّد يومه من اأجل احل�شول على زيت ي�شيء به ظالم ليلته، ولو اأخذنا ال�شيخ املجل�شي 
كتاب  فــاإّن  املذهب،  خدمة  يف  كّلها  حياته  اأفنى  الــذي  وهو  القريب  تاريخنا  من  مثااًل 
اأ�شنافًا  حوى  والــذي  االإمامية،  عند  حديثّية  جمموعة  اأو�شع  ُيعّد  الــذي  االأنــوار  بحار 
اأّلفه  بابًا ويف 124 جمّلدًا  اأكرث من 2500  من درر االأخبار، مبّوبة تبويبًا فريدًا، بلغت 
العاّلمة املجل�شي يف ع�شر مل تتهّياأ فيه لوازم القراءة والكتابة ب�شكلها اليوم، ومل يكن 
الو�شول فيه اىل امل�شادر اأمرًا مي�شورًا، كما هو احلال يف اأيامنا هذه، ولقد �شدرت منه 
له  وكانت  الرائعة  وامل�شنفات  الكبرية  املو�شوعات  ع�شرات  البحار  غري  �شّره(  )ُقّد�ش 
االإ�شالم ومبا�شرة املرافعات وطّي الدعاوي وح�شور اجلماعات  اأخرى كم�شيخة  مهاّم 

واالهتمام بباقي العبادات.
 قيمة كّل امرء ما يح�شنه :واإّن اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب )عليه ال�ّشالم( يقول
فلكّل ح�شنة اعتبار يف نفو�ش املعتربين، وجمموع هذه احل�شنات هي قيمة ذلك ال�شخ�ش، 
فاأعالهم قيمة واأرفعهم منزلة يف نفو�ش النا�ش اأعظمهم كمااًل، واأنق�شهم درجة اأخ�ّشهم 

فيما هو عليه من حرفة اأو �شناعة.
ومن هنا البّد من اإعادة النظر ومراجعة احلال وتعوي�ش ما فات باملواظبة على القراءة 
وجعلها مهارة ال نتوانى عنها، واأن نتعّلم مهارات واأ�شاليب القراءة احلديثة وال�شعي نحو 
ن�شر ثقافة املطالعة، واإعطاء املثقف العربي م�شاحة اأكرب، كما اأّن هذا الهدف املهّم يحتاج 
مّنا حتّركًا كبريًا تتعا�شد فيه جهات متعددة هي االأ�شرة واملدر�شة واالإعــالم واملراكز 

الثقافية واجلهات احلكومية. 

اأبعادها  بكّل  الفرد  �شخ�شّية  يكّون  ما  هو  العقلي  والتقّدم  الفكري  الن�شوج  عملية  اإّن 
املختلفة، وهذه العملّية ال يح�شل عليها االإن�شان اإاّل بالقراءة املتنوعة التي هي الو�شيلة 

كم تقراأ  قل
كم ت�ساوي ل اأقل

 ما عليه امل�شركون ت�شريحًا لي�ش معه تاأويل اأو اإبهام، وكذلك فعل 
َل�ْشُتْم َعَلى  اأَْهَل اْلِكَتاِب  مع اليهود والن�شارى حتى قال لهم: ))َيا 
ُكْم((  َرب ِمْن  اإَِلْيُكْم  اأُْنِزَل  َوَما  يَل  َِْواالإ ْوَراَة  التَّ ُتِقيُموا  َحتَّى  �َشْيٍء 
اأَيَها الَِّذيَن  َيا  )املائدة:86(.وف�شح اأحبارهم ورهبانهم فقال: )) 
ا�ِش ِباْلَباِطِل  ْهَباِن َلَياأُْكُلوَن اأَْمَواَل النَّ اآَمُنوا اإِنَّ َكِثريًا ِمَن االأْحَباِر َوالر
جمهورهم  وواجــه  )الــتــوبــة/34(.   )) ِ اهللَّ �َشِبيِل  َعــْن  وَن  ــد َوَيــ�ــشُ
َخُذوا اأَْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم اأَْرَبابًا ِمْن  باحلقيقة املرة وهي اأنهم ))اتَّ
(( )التوبة/31( . بل ف�ّشقهم �شراحة ، و�شهد لهم بالنار  ِ ُدوِن اهللَّ
مع اأنهم يعي�شون معه يف مدينة واحدة، وبينه وبينهم وثيقة تعاي�ش 
ومعاهدة! لكن ذلك مل يحمله على اأن يجامل اأو يكتم عنهم احلق 

ٌل َوَما ُهَو ِباْلَهْزِل) )الطارق/14(. ُه َلَقْوٌل َف�شْ واحلقيقة، ))اإِنَّ
حَلَمَلة ق�شية  تنبغي  وال   ، باجلادين  تليق  ال  اللني وحده ميوعة  اإن 
�شدقوا يف حملها وجّدوا يف تبليغها ونقلها، اإمنا ذلك �شاأن االأدعياء 
الذين نذروا الدين الأنف�شهم ولي�ش اأنف�شهم للدين كما يدّعون، واإن 
ال�شدة وحدها غلظة وفظاظة تعرب عن عوج يف النف�ش ، و�شيق يف 
 ، ق�شيته  عظمت  ملن  ينبغي  وال   ، غايته  �شمت  مبن  يليق  ال  االأفــق 
 ، ، واإن طريقه لطويل  اإن هذا الدين متني فاأوغل فيه برفق (  و) 
وغايته وراء االأفق - اأو قل هي عنده - فمن اأنبت وا�شتد على طول 
الطريق تعب وانقطع ، فال ظهرًا اأبقى وال اأر�شًا قطع،ولكن البع�ش 
: دع اخللق للخالق وال تتعر�ش لباطلهم ب�شوء،...!  تراهم يقولون 
ولكننا نعلم اأن لوجه احلق جانبني اأو اأن له جناحني ال يطري اإال بهما 
املعروف فتمدحه  اإىل  اإحداهما تنظر  له عينان  اأو قل:  جمتمعني، 
و..تدعو  وتنكره  فتذمه  املنكر  اإىل  تنظر  واالأخـــرى  اإليه،  وتدعو 
وجهه  يبني  باأن  اإال  َي�شتقيم  وال  يب�شر  وال  ُيعرف  ال  فاحلق  عليه، 
بجانبيه ،وينظر بعينيه، ويطري بجناحيه، واإال كان يف هذه احلالة 
اأجل  امل�شتقيم!!!من  املب�شر  الوا�شح  ،وهو  الك�شري  االأعور  كاملبهم 
َفَقِد   ِ ِباهللَّ َوُيوؤِْمْن  اُغوِت  ِبالطَّ َيْكُفْر  : ))َفَمْن  التنـزيل  هذا جاء يف 
اَم َلَها(( )البقرة/256( ، فكان  ا�ْشَتْم�َشَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى ال اْنِف�شَ
اأدى  وقد  عليه!  مقدمًا  بل..  باهلل  االإميان  قرين  بالطاغوت  الكفر 
بيته  اأهل  الطيبة من  ال�شالم (( وال�شفوة  ال�شهداء ))عليه  �شيد 
واأ�شحابه كل ما يرتتب على امل�شلم من فرو�ش اجلهاد وال�شدة مع 
الظاملني ،كما اأدى الرحمة والن�شيحة والعفو جلميع امل�شلمني من 
خالل موقفه يوم عا�شوراء ،الأنه كفر بالطاغوت ،واآمن باهلل ،فهداه 

اهلل اإىل طريق اجلنة را�شيًا مر�شيًا.. 
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ول��������م��������ا أغ��م��ض��������ت م�����ق�����������ل ال�����غ�����ي�����ارى 
وج������اءت������ك اجل�����ه�����ات وف���������������������������ي ي���دهي���ا
وأرض�����������������ي ب���ي���ن���ه���ن ت�����ف�����ور  ص���������������ًرا
ط�����واه�����ا اجل��������دب ف���ان���ف���ض���ت وراح���������ت
أن���������ا ح�����������رب وأع���ي���������������ادي ب�����������������������اد
وآث�����������ام ال���ف�������������������رات وم��ع��ت��م��������������������������ات
ف�����ج�����اءت ك���رب�����������اء ك�����������أي ش�����م��������س
أض����اءت����ن����ي وك���������������م ن���زف���������������ت مح��������������ام
وم��������������������دك ك��ف��ه��������ا ع���ط�������ش ن��ب��ي�����������������ا
ف��ي��ه��ا اهلل  س�������������������رب  ت��ق��������������ود  وك����ن����ت 
وحت�������رث ل��ي��ل��ه�����������ا ف��ي��ف�����������������������وح ك�����ر
وت���ن���س���ج غ���زهل�����������ا ف���ج�������������������ًرا ق��دي��م���������ً��ا
وأغ���������������رت أف��ق��������������ك ال���دن���ي�������ا ب��ظ��������������ّل
وأدب�������ر م�������ذ ج��ع��ل�����ت ال���ط���ف أف��ق������������������ً��ا
ع��ل��������ى ض��ف��ت��ي��ك س�����������ب���ع���ون ان���ت���ظ�������اًرا
وح���������ن ان���س�����������دت ال����ط����رق���������ات ك���ان���وا
وم�������������������روا واث���ق�����������ن وخ��ّل��ف�����������������ون��������ا
ون��ب��ت��ك��������ر ال��������������ذرى م��ن��ه��������ا ون��ن��س�����ى
ع��ص��ف ال���ب���ي�������ت  اس���ت���ف�������ّز  أن  وب���ع�����������د 
ك�����������ب���ار م�����رت ال���ع���ش�������ر ال��ل��ي��ال��������������������������ي
ف��ب��ع��������ث��رت االخ���������������رة ف��������اب��ت�����������دأن��������ا
وص�������اف���ح�������ت ال����دم���������اء وك��������ان ع���رًس���ا
ون���ب���ت���ك�������ر ال���������ذرى م��ن��ه��������ا ون��ن��س��������������ى
وج���������اء ال�������م�������اء م��ن��ك��س��������ًرا ذل��ي���������������ً��ا
أت���������اك وق���������د ع��ص��������ا ب���������األم����س أم���������ًرا
أرادوا وه��������������م  ال�����������رؤوس  أع�������ى  ف����ي����ا 
ل��ت��ب��ق�����ى اش���م�������خ ال��دن��ي�����������ا وي��ب��ق�����������������ى
وي���������ا م��ع��ن�����ى ال����غ���������رام وأن�������ت ت�����������دري
ب�������ا ق���ل�����������ق ن�������م�������ر ع��ل��������������ى امل��ن��اي��������ا
س��������������������������د اهلل  ح��������������روف  وي�������اوط�������ن���ا 
أج��������رين ل����ي����س غ�����ر ال����ص����م����ت ح��ول��������ي
ي�����������ورق رح�����ل��ت��������������ي ع�����������ت���ب هب�����������يٌّ

أدن�����������و  وك���ي�������ف  أب�����������وح  أن  أح�������������اول 
ف��ح��ب��������ك أص��ع�����������ب ال���ل���ح���ظ���ات ص��م��ًت��ا
ع���ي���وين م���������ن  وط����ف����ل����ك  أي  خ���ج�����������ول 
وأوج���������اع����ي ب��ح��ج�����م ال��ع��م��������ر ل��ك�����������ن
ف���ي�������ا ج���������رح احل����س���������ن ل���ق�������د ت���وض���ت

ص����ح����ا ال�����ت�����اري�����خ وان����ت����ب����ه ال����س����ك����ارى
امل�����������دائ�����ن وامل���������������زارع وال�����ص�����ح�����ارى
خ�������راف���ًي���ا ف�����أس��ق��ي��ه�����������ا ان��ت��ظ�����������������������ارا
ال���������������ى ق���دم���ي�����������ك مت��ن��ح��ه��������ا ان���ت���ظ���ارا
م����ؤج����ل����ة وأح�����������ام�����ي أس��������������������������ارى
ال���س�������������������ن���ن م�������أن ش���ب���اك�����������ي غ����ب����ارا
ل��ي��ح��س��ك س��������������������ره��ا ق���ل�������ق احل����ي����ارى 
ع��ل��������ى ال���ش���ب���اك ب��ل��ل��ن�����������ي وط�����������������ارا
ي���ع�������ارا أن  ي����رف���������ض  امل��������اء  وك�������������������ان 
االن��ت��ص��������������������ارا إال  ال���ل�����������ه  وي���أب�����������ى 
ال����ن����ه����ارا ه�������ذا  ال����س���������رى  يف  وت�����������زرع 
وت����ل����ب����س ع�����������ري م������ن خ������ان������وك ع������ارا
ف�����أع�����رض ع�����ن ه����واه��������������ا واس������ت������دارا
م���ه���ي���ًب���ا وال���دم�����������ا ه�����������������ذا امل���������������دارا
غ���ف�����������وا ف��ت��ف��ت��ح��������وا م���دن��������ً���ا غ���ض���ارا
ب���ش�����������ال ال����دم���������ا رس����م���������وا م���س�����������ارا
ن���م�������ر ع��ل�����������ى ب��ق��اي��اه�����������������م م���������������رارا
ب��ح��ض��������رهت�����م م���واع�������ي�������دا ك��ث�����������������ارا
ه�������دم���ت ال���ع���م���ر ك�������ي ت���ب���ن���ي ج�����������دارا
ف��ك��������ن��ت ل�����ه�����ا أب����������ً����ا ي���رع�������ى ص���غ���ارا
وأه���������دي����ت ال���س�������م�������ا ع���ش���ق��������ً���ا م���ث�������ارا
وص�����اف�����ح�����ك ال����ظ����م���������ا ب�����ح�����را وس�������ارا
ب���ح���رهت�������م م���واع���ي���������������دا ك��������������������ث��ارا
ف��ق�����د أب���������������دى ل��ك��ف��ي�����ك ان��ك��س��������������������ارا
وَم�����������ْن أي�����������اك ي���رض�������������������ى االع�����ت�����ذارا
ي���������������دارا أن  األس����ن��������������ة   ف�����������وق  ل�����������ه 
ال����ش����م����وخ ع���ل���ي���ك وق���������ف����ا واق����ت����ص����ارا
ي���ظ�������ل اس���م��������ً���ا ب���غ�����������رك م��س��ت��ع��������ارا
ودع����ه���������م ن���ح�������ن أدم���ن���������������ا ال�������ص���غ���ارا
ل���ك�����������ل ف�����������م ب��غ��رب��ت�����������������ه اس�������ت���ج���ارا
ي����واس��������������ي وح����ش����ت����ي ت�������������اًرا وت�����������ارا
وم�������ا ب���������ن ال���رح�������������������ل وال����س����ه����ارى
وط���ف�������ك جي��ع�����������ل ال���ك���ل�������م�������ات ن�����������ارا
وب���وح��������ً���ا واح��ت��م�����������������اال واخ���ت���ب�����������ارا
أف���ت�������ش ع�����������ن ج���������دي���������دات ع�����������ذارى
ب���ك�������رك ك���������������ل أوج����اع��������������ي ت���������وارى
ب�����ك االس�������������اء ف�������ارت���ف���ع�������ت ك���ب�������ارا



 الأمر باملعرو اأبو عبداهلل عليه ال�سالم قا
والنهي عن املنكر خلقان من خل اهلل

 الأمر باملعرو

 وابا
ب�سمه تعاىل

بجوز ل يف حّد نف�سه ولكن ل يجوز اإهار اأمام 
الأانب اإا كان من الينة واإا كان الالء فو الد 

وكان حابا نع من و�سو املاء للب�سرة يف الوسوء فيجب 
اإزالته عند الوسوء واإن كان يتعّذر ل ففي واز الالء 

واهلل املوف به اإ�سكا

ومن الأمر باملعرو
ارياء والكرم والال�س

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

ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  وعن 
 اخللق وح�شن  ال�ّشخاء  على  ِااّل  اأولياءه  اهلل  جعل 
وقال �شلى اهلل عليه واآله: ِان من موجبات املغفرة 
وعنه   الكالم وح�شن  ال�شالم  وِاف�شاء  الطعام  بذل 
ذنب  عن  افوا  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �شلى 

 .ال�شخي فِاّن اهلل اآخذ بيده كلما عرث
 .ااَل�شخياء دار  اجلّنة  واآله:  عليه  اهلل  �شلى  وعنه 
وعنه �شلى اهلل عليه واآله: ِان اف�شل النا�ش اميانًا 

 .اأب�شطهم كّفًا
 على الأهل والعيا نفاال

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

 .الدينار اّلذي اأنفقته على اأهلك

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

 

 الأمر باملعرو اأبو عبداهلل عليه ال�سالم قا الأمر باملعرو اأبو عبداهلل عليه ال�سالم قا
والنهي عن املنكر خلقان من خل اهلل

 الأمر باملعرو اأبو عبداهلل عليه ال�سالم قا الأمر باملعرو اأبو عبداهلل عليه ال�سالم قا
والنهي عن املنكر خلقان من خل اهلل

 الأمر باملعرو الأمر باملعرو

 وابا
ب�سمه تعاىل

بجوز ل يف حّد نف�سه ولكن ل يجوز اإهار اأمام 
الأانب اإا كان من الينة واإا كان الالء فو الد 

وكان حابا نع من و�سو املاء للب�سرة يف الوسوء فيجب وكان حابا نع من و�سو املاء للب�سرة يف الوسوء فيجب 
اإزالته عند الوسوء واإن كان يتعّذر ل ففي واز الالء اإزالته عند الوسوء واإن كان يتعّذر ل ففي واز الالء 

واهلل املوف به اإ�سكا

ومن الأمر باملعرو
ارياء والكرم والال�س

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

 وابا
ب�سمه تعاىل

بجوز ل يف حّد نف�سه ولكن ل يجوز اإهار اأمام 
الأانب اإا كان من الينة واإا كان الالء فو الد 

وكان حابا نع من و�سو املاء للب�سرة يف الوسوء فيجب 
اإزالته عند الوسوء واإن كان يتعّذر ل ففي واز الالء 

واهلل املوف به اإ�سكا

ارياء والكرم والال�س
قال اهلل �شبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي: )ويوؤثرون 

على اأنف�شهم ولو كان بهم خ�شا�شة(. 
ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  وعن 
 اخللق وح�شن  ال�ّشخاء  على  ِااّل  اأولياءه  اهلل  جعل 
وقال �شلى اهلل عليه واآله: ِان من موجبات املغفرة 
وعنه   الكالم وح�شن  ال�شالم  وِاف�شاء  الطعام  بذل 
ذنب  عن  افوا  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �شلى 

 .ال�شخي فِاّن اهلل اآخذ بيده كلما عرث
 .ااَل�شخياء دار  اجلّنة  واآله:  عليه  اهلل  �شلى  وعنه 
وعنه �شلى اهلل عليه واآله: ِان اف�شل النا�ش اميانًا 

 .اأب�شطهم كّفًا
وعنه �شلى اهلل عليه واآله: ِان اف�شل النا�ش اميانًا 

 .اأب�شطهم كّفًا
وعنه �شلى اهلل عليه واآله: ِان اف�شل النا�ش اميانًا 

 على الأهل والعيا نفاال
 الكاد :فعن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله اأّنه قال

 على الأهل والعيا نفاال
 الكاد :فعن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله اأّنه قال

 على الأهل والعيا نفاال

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

 .الدينار اّلذي اأنفقته على اأهلك

يف اأحكام العباداتيف اأحكام العباداتيف اأحكام العبادات

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

ا�ستفتاءات ت�س الأطباء

- بعس الأطباء يعتنون باملريس يف امل�ست�سفى اأقل من عنايتهم يف العيادة اا�سة ا يجعل 
ا�سةعته يف العيادة ارا ملراسس ماملري

- بعس الأطباء يتف مع املريس يف عيادته اا�سة على اإراء عملية معينة بنف�سه له يف 
امل�ست�سفى احلكومي يقوم البيب املقيم – وهو اأقل خة من الخت�سا�سي – باإراء العملية 

بيب الأخ�سائيال س باإ�سراللمري
- بعس الأحيان يتف البيب مع املريس على اأخذ مبل معني من املا لإراء العملية له يف 

انا رى امل�ست�سفى احلكومي علما اأن العمليات يف امل�ست�سفى احلكومي
- بعس الأطباء ت�سون بالأمراس الن�سائية والتوليد فما هو احلكم ال�سرعي لذل يف 

يهاتكم املباركة لالأخوة الأطباء اأ�سحاب هذا الخت�سا�سوما هي تو ود املماثلحالة و
 سات يذها يجعل املري راحة العامة والباطنية والقلبيةبيبات بالقلة اخت�سا�س ال -

 اإىل الأطباء
سو�س�يهاتكم املباركة بهذا افما هي تو -
عن املماثل سات البحوهل يجب على املري -

ب�شمه تعاىل
1- يجب على الطبيب االلتزام بالعقد الوظيفي واأداء العمل املطلوب منه يف امل�شت�شفى على الوجه ال�شحيح وال 

ي�شوغ له االإخالل بذلك.
2- ال يجوز ذلك.
3- ال يجوز ذلك.

4، 5 ال يجوز ممار�شة الطبيب املعالج للمراأة اإذا توقف على اللم�ش والنظر املحرم، اإال مع فقدان الطبيبة التي 
ميكن للمراأة الرجوع اإليها. كما يحرم على املراأة الرجوع اإىل الطبيب مع وجود طبيبة تفي باحلاجة، نعم اإذا كان 

توقف العالج على اللم�ش والنظر يف غري منطقة العورة يكفي يف جواز رجوع املراأة كون الطبيب ارفق بعالجها.

احليس
الن�ساء   تعتاد دم  احليس        م�ساألة   
�سهر  كل  منتظمة  فات  يف   ري   وتعرفه 
تقريبا ويو�سف باأنه احمر اأو مائل اإىل ال�سواد 

  بحرقة ودف روحار وي
 م�ساألة    ير دم احليس بعد بلو الفتاة 
 ها �ستني عاماع ببلووينق  ت�سع �سنوات هاللية
هالليا  فما ترا قبل بلوها ت�سع �سنوات لي�س 
بدم حيس كما اأن ما ترا بعد بلوها �ستني �سنة 

 ل تكون له اأحكامه
 م�ساألة   اأقل احليس ثالثة اأيام ولو ملفقة 
 واأك ع�سرة اأيام  ويعت فيه ال�ستمرار يف 
الأيام الالثة الأوىل  وهكذا فيما يتو�سها من 
الليا فلو  ي�ستمر الدم ثالثة اأيام  ر 

  سعليه اأحكام احلي
 م�ساألة    احلائس ق�سمان  ات عادة وري 

  ات العادة على ثالث اأق�سامو  ات عادة
- وقتية عددية  - عددية فق  - وقتية 
ومسربة  مبتدئة    العادة  ات  وري     فق
ونا�سية العدد   يراع ملعرفة اأحكامها ر�سالة 

    اإىل بة من �سامل�سائل املنت
ال�سيام  ول  ال�سالة   ت�س ل        م�ساألة   
ما  اأن تقسي   وعليها  ول الوا من احلائس 
يفوتها من �سيام �سهر رمسان اأثناء مدة احليس 
  ل اأثناء  ول تقسي ما يفوتها من ال�سالة 
  ناةس اإل يف موارد م�ستاحلائ طال ول ي�س
ويحرم على زوها مقاربتها يف مهبلها اأيام الدم 
 ويحرم عليها كل ما يحرم على املجنب ا مر 

  يف امل�ساألة
انتهت  اإا  احلائس  على  يجب        م�ساألة  
مدة حيسها اأن تت�سل ملا هو م�سرو بالهارة 

  كال�سالة من احلدث الأك
مكتب 

يف النجف ال�سر ال�سيد ال�سي�ستا
اأوبة امل�سائل ال�سرعية

مادى الأوىل هـ

ب�سمه تعاىل 
وله احلمد وال�سكر وبه ن�ستعني

ّله دامية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستامكتب ا
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

س الأطباء�ا�ستفتاءات ت

�شهر �شفر 1434هـ 34



◄اإعداد: هيئة التحرير

النهي عن الكالم 
يف ات اهلل

اراء فقهّيةاراء فقهّيةاراء فقهّيةاراء فقهّيةاراء فقهّيةاراء فقهّيةاراء فقهّيةاراء فقهّيةاراء فقهّيةاراء فقهّيةاراء فقهّيةاراء فقهّيةاراء فقهّيةاراء فقهّيةاراء فقهّيةاراء فقهّيةاراء فقهّية

 وا اس اسيق اس ا ا ا ا اساو  تةاال اال
 يف ال�س او النا يال  و يف ا ساالق و اا اسيق اا ا
ويف احلس ا ا امل  الا يف احلس  ساو اا وا ا يف 
 امل�سا ا او سيف احل ا وا اس ساو  يف ال�س ا او ال�س

ساامل  يف ساالق ا وا اس اساو  يالت سا يف

 
ال�س او يف  النا يف  او   يال   و ا يف  اساو  تةاال اال
  او يف ال�س ا ا و اا ساو  سيف احل  ا و ل  ساحل
 سا يف امل�سا ا ا و  سيف احل ا ا و اس ساو  يف ال�س
  ا اا  و   ساامل   يف ساالق ا ا و اس ساو  يالت
  ساو ي �الوا سة املس ةاسا اسال  امل

سد و ة اس يف ا احل و تاة املس ح

بني اآية اهلل العظمى املرحوم ال�شيد اأبي القا�شم اخلوئي )قّد�ش �شّره( 
واآية اهلل العظمى ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين )دام ظّله الوارف(

قّد�س �سّر وئيية اهلل العظمى املرحوم ال�سيد ابو القا�سم اا

ّله الوار دام ية اهلل العظمى ال�سيد ال�سي�ستاا

قساء الفرائس الفائتة
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اخلوئي  ال�شيد  ا�شتاذه  مع  وا�شل  انه  العلمية  حياته  يف  والبارز  املهم  االمــر  ان 
)قده( والزمه يف درو�شه العلمية فقد ا�شتفاد منه �شنني طوال . وحظى باعتماده 
عليه ورعايته اخلا�شة له وقد نّوه يف عّدة موا�شع واأ�شاد به كمفخرة من مفاخر 
احلوزة العلمية يف النجف اال�شرف، ويف ذلك الوقت الذي كان يحت�شد فيه در�ش 
هذا اال�شتاذ املتبحر بف�شالء احلوزة وعلمائها الذين قد و�شل عددهم املئات، ومل 
يكتف قد�ش �شره مبا يطرح يف جمل�ش الدر�ش بل كان يحاوره ويناق�شه خارج الدر�ش 

وي�شتمر النقا�ش ملدة طويلة.
ومن عطائه الفكري )قده( انه وفق لكتابة تقريرات ا�شتاذه يف حقلي الفقه واال�شول 
على اربعني جملدًا، وقد مت طباعة 16 جملدًا منها حتت عنوان )م�شتند العروة 
الوثقى( وبقيت االجزاء االخرى خطّية فاأ�شبحت هذه املجلدات حمورًا تدور حولها 
حتى كثري من بحوث الفقه يف احلوزات العلمية وينتفع بها الف�شالء واال�شاتذة وقد 
�شهد الكثري من االكابر ال �شيما ا�شتاذه )قده( باأن ما كتبه ح�شن التعبري واٍف كاٍف 

خاٍل من التطويل اململ واالخت�شار املخل.

 
بداأ �شيخنا ال�شهيد بتدري�ش جميع املراحل الدرا�شية مبكرًا، و�شرع يف بحث اخلارج 
اذ كان يجمع يف درو�شه بني دقة ومتانة املعنى و�شهولة العبارة يف وقت واحد، اأذ كان 
يتحا�شى ا�شتخدام العبارات ال�شعبة املعقدة وبهذا يجعل املطالب العلمية الدقيقة 

�شهلة التناول لتالمذته. وقد كتب بع�ش الف�شالء من تالمذته تقريرات در�شه. 

  
اخلوئي  ال�شيد  ا�شتاذه  مع  وا�شل  انه  العلمية  حياته  يف  والبارز  املهم  االمــر  ان 

 


من هو 
حممد  علي   ال�سي بــن  مرتسى   ال�سي املــهــدي  ــو  اب هــو 
ال�سي علي حممد وكــان من مراع   والــد  ــرديوالــ

التقليد يف زمانه وله العديد من املوؤلفات
ولد يف ال�سابع ع�سر من مادي الو �سنة هـــ يف 
بالعلم  معروفة  كرة  ا�سرة  يف   ال�سر النجف  مدينة 
 قد يف مدر�سة والد فاروتربى منذ نعومة ا سلوالف
ملا   رياك به  يعتني  فكان  وكرامة  واأدب   و�سر  ع تربية 
ينظر يف م�ستقبله المو فكان ي�سحبه معه اىل اأماكن 
البح والتدري�س واماكن العبادة فا�ستقى من هذا واك 
 لا �سجايا  من  نف�سه  يف  وزرع   وواقعيته الــان   رو

  اء الروحيسي والعاملر
 ال�سريف تعلم القراءة والكتابة وهو يف ال�ساد�سة من عمر
فاأخذ يدلف اىل ال�س العلماء وي�سي اىل حماسراتهم 
 وال�سر النحو  من  و�سوحه  اولياته  وحسر   العلمية
وعلم  والتف�سري  والفقه   وال�سو  واملن العلوم  وبقية 
 هذ يف  واملت�س�سني   ع�سر فسالء  على  وريها  الكالم 
العلوم وبعد ل حسر در�س البح اار لكبار العلماء 
من قبل املرحوم اية اهلل ال�سي ح�سني احللي قد واية 
اهلل العظمى الفقيه ال�سيد حم�سن احلكيم قد ري ان 
الفقهاء   ا�ستا الكبري   ا�ستا يد  على  كانت  درا�سته   اك

قد وئيية اهلل العظمى ال�سيد اواملجتهدين ا

◄اإعداد: هيئة التحرير
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وبعد وفاة االمام اخلوئي )قده( كان ا�شمه مطروحًا للمرجعية وكان الطلب 
يتكرر عليه لن�شر ر�شالته العملية ولكنه ي�شر على االمتناع حتى اذا ما اراد 
النزول عند رغبة الطالبني مل ميهله الظاملون املجرمون فاأردوه �شريعًا يف 

حمراب ال�شهادة يف ال�شبعني من عمره.

 
من اخل�شائ�ش التي متيز بها ال�شيخ الربوجردي هي عدم اعتنائه بالدنيا 
وزخارفها وكان مييل اىل الب�شاطة يف العي�ش وكان يحتاط كثريًا يف �شرف 
االموال ال�شرعية فقد كان يدفعها رواتب �شهرية لطالب احلوزة وال ي�شرف 
منها �شيئًا لنف�شه، وكان ال يهتم بالق�شور االعتيادية ومالذ الدنيا ويعتمد يف 

اموره املعا�شية على  الهدايا والنذور التي كانت تاتيه.
 وكان �شديد العناية بالفقراء واملحتاجني حتى انهم احيانًا ياأتون ويطرقون 
عليه.  يقدر  ما  لهم  ويقدم  بهم  الليل فريحب  متاأخرة من  اوقات  بابه يف 
الفقراء  مل�شاعدة  خ�ش�شها  التي  ال�شهرية  الرواتب  اىل  باال�شافة  هذا 
واملحرومني وعوائل امل�شجونني يف زنزانات نظام احلكم البعثي البائد يف 

العراق. 
ال�شهداء  �شيد  وباخل�شو�ش  ال�شالم(  )عليهم  البيت  الهل  والئه  عن  اما 
يوميُا  عا�شوراء  بزيارة  ملتزمًا  كان  انه  القول  فيكفينا  ال�شالم(  )عليه 
و  ال�شالم(  )عليه  احل�شني  االمام  مرقد  زيارة  على  م�شتمرًا  كان  وكذلك 
اخيه ابي الف�شل العبا�ش )عليه ال�شالم( يف ليايل اجلمع منذ اوائل �شبابه 

اىل اكرث من خم�شني �شنة من عمره ال�شريف.
الليل  و يناجيه يف جوف   اما عن عبادته فقد كان يتهجد اىل اهلل تعاىل 
بقلب حمرتق وكان تهجده غالبًا يف غرفة مظلمة متامًا وعندما �شئل عن 

ال�شبب قال: اريد ان اتذكر ظلمة القرب.

 
ا�شتهر ال�شيخ الربوجردي بني الف�شالء بح�شن تلقيه لدرو�ش ا�شتاذه ال�شيد 
الفقه  ا�شتاذه يف  اخلوئي ودقة �شبطها، ولذلك ح يف تدوين تقريرات 
والتي بلغت حوايل اربعني جملدًا يف الفقه واال�شول حيث طبع �شتة ع�شر 
وا�شبحت  الوثقى(  العروة  )م�شتند  عنوان  حتت  الفقه  يف  منها  جملدًا 

حمورًا مهما تدور حوله كثري من بحوث الفقه يف جميع احلوزات العلمية.

 
مل يحتمل الظاملون وجود عامل زاهد �شجاع له مكانة يف او�شاط احلوزة العلمية 
يف مدينة النجف اال�شرف فدبر له )قده( موؤامرة لت�شفيته حيث  كان ال�شيخ 
)قده( يف يوم من االيام متوجهًا اىل احلرم العلوي قبل الفجر كما هي عادته 
فمّر عليه رجل ملثم ف�شتمه و�شربه، وبعدها بفرتة كان يف حملة العمارة يف منزل 
ولده ال�شيخ مهدي فخرج ال�شيخ قبل الفجر متوجهًا اىل حرم امري املوؤمنني ويف 
اثناء امل�شري واذا ب�شخ�ش ي�شربه بـ )قنبلة يدوية( فانفجرت عليه ووقع ال�شيخ 
م�شرجًا بدمه، وعلى اثرها نقل اىل امل�شت�شفى اىل ان متاثل اىل ال�شفاء وبقيت 

بع�ش ال�شظايا يف ج�شمه اىل وقت ا�شت�شهاده )قده(.
واما االعتداء االخري فكان يف ليلة 24 ذو احلجة �شنة )1418هـ( حيث كان ال�شيخ 
يوؤم امل�شلني يف حرم امري املوؤمنني عليه ال�شالم وعند خروجه من احلرم متوجهًا 
اىل منزله وعند امل�شجد املال�شق ملدر�شة ال�شيد اليزدي واذا برجل ملثم يحمل 
م�شد�شا ف�شرب ال�شيخ بعدة اطالقات يف راأ�شه ويف �شدره واأرداه �شريعًا يف باب 
امل�شجد املذكور ومت ت�شييعه ودفنه )قده( يف اليوم الثاين يف مقربة وادي ال�شالم 
مبدينة النجف اال�شرف، ح�شب و�شيته  فرحمة اهلل عليه من �شهيد حمت�شب 

�شابر يوم ولد و يوم رحل �شهيدًا اىل جوار ربه ويوم يبعث حيا.
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هذا مقطع مما كتبه �شيد ال�شهداء )عليه ال�شالم( 
يف جانب من و�شيته الأخيه حممد بن احلنفية..حيث 
اأوجَز واأبلَغ يف بيان هدفه الر�شايل املبارك، وينطلق 
ال�شريف  بدمه  لري�ِشَم  العراق  نحو  متوجهًا  بعدها 
َفًة لالأحرار يف �شراعهم مع قوى  شورًة ُم�شِرَقًة ُم�َشر�
الطغيان والباطل..يزحف احل�شني )عليه ال�شالم( 

النا�شر  وخذالن  العدد  قّلة  مع  باأ�شرته 
احلــرام  حمــرم  مطلع  كــربــالء  وي�شل 
وال�شوء  البغي  اأحـــالف  يحت�شد  حيث 
اجلو�شن  ذي  وابـــن  �شعد  ــن  اب بقيادة 

متن�شلني من كل مبادئ العروبة واالإن�شانية، وبعد ظهرية العا�شر ُي�شَفك )دم ر�شول 
اًل الآيات اهلل  ف وُيرفع الراأ�ش الكرمي ذو ال�شيب اخل�شيب مرتَّ اهلل( على ثرى الطَّ
على رمح اأبناء الطلقاء، وُت�شبى بنات الر�شالة مع االأيتام االأبرياء..وعلى مر العهود 
العظمى مبختلف  والفجيعة  الكربى  املظلمة  لهذه  الثوري  ال�شوت  يرتفع  واالأزمــان 
االأ�شاليب :من ندٍب وبكاء، وفكٍر وحتليل الأبعاد النه�شة، تتكاثر املنابر وتت�شع بحمد 
ْيَك َيا ُح�َشنْي،،.. ْيَك َيا ُح�َشنْي..َلبَّ اهلل مع ع�شر الف�شائيات، والهتافات تعلو وتعلو:’’َلبَّ

ر..؟!( مرددًة ذلك النداء احل�شيني املدّوي عرب التاريخ )َهْل ِمْن نا�شِ
   ولعل اأبرز ال�شعائر التي َوَرَد احلث املوؤكد عليها هي زيارة اإمامنا ال�شبط ال�شهيد 
بكربالء ويف منا�شبات خمتلفة على امتداد ال�شنة ويف بع�ش فقراتها نقراأ: ))..َفَلَعَن 
ًة َدَفَعْتُكْم َعْن  ُ ُامَّ ْوِر َعَلْيُكْم اأََْهَل اْلَبْيِت َوَلَعَن اهللَّ ْلِم َواجْلَ َشْت اأ�شا�َش الظ� ًة اأ�شَّ ُ ُامَّ اهللَّ
 ُ ًة َقَتَلْتُكْم َوَلَعَن اهللَّ ُ ُامَّ ُ فيها َوَلَعَن اهللَّ َبُكُم اهللَّ َمقاِمُكْم َواأَزاَلْتُكْم َعْن َمراِتِبُكُم التي َرتَّ
ِ َوِاَلْيُكْم ِمْنُهْم َوِمْن اأَ�ْشياِعِهْم َواأَْتباِعِهْم  ديَن َلُهْم ِبالتَّْمكنِي ِمْن ِقتاِلُكْم َبِرْئُت اإىَل اهللَّ امْلَُمه
ِ اإين �ِشْلٌم مِلَْن �شامَلَُكْم َوَحْرٌب مِلَْن حاَرَبُكْم اإىل َيْوِم اْلِقياَمِة َوَلَعَن  َواأْوِلياَِّئِهم يا اأبا َعْبِد اهللَّ
 ُ ُ اْبَن َمْرجاَنَة َوَلَعَن اهللَّ َة قاِطَبًة َوَلَعَن اهللَّ ُ َبني اأَُميَّ ُ اآَل ِزياٍد َواآَل َمْرواَن َوَلَعَن اهللَّ اهللَّ
َبْت ِلِقتاِلَك...((  َمْت َوَتَنقَّ ًة اأََ�ْشَرَجْت َواأجَْلَ ُ ُامَّ ُ �ِشْمرًا َوَلَعَن اهللَّ ُعَمَر ْبَن �َشْعٍد َوَلَعَن اهللَّ
اإذن فنحن نلعن الظاملني ممن َمَرَق عن االإ�شالم وكاد ال�شوء ملن اأراد االإ�شالح واالأمر 
باملعروف والنهي عن املنكر، نلعن من اأ�شاء لكل املثل والقيم واالأعراف النبيلة، نلعن 
واأبــدى وجوههن كما عــرّبت عن  �ُشتورهن  �شبايا وهتك  ر�شول اهلل  بنات  �شاق  من 
ذلك عقيلة بني ها�شم زينب بنت اأمري املوؤمنني )عليهما ال�شالم( يف خطبتها اأمام 
الطاغية يزيد )لعنه اهلل واأخزاه(، نلعن من و�شفهم احل�شني)عليه ال�شالم( بقوله 

)اإنَّ هوؤالء القوم قد لزموا طاعة ال�شيطان، وتوّلوا 
وعّطلوا  الف�شاد،  واأظــهــروا  الرحمن،  طاعة  عن 
اهلل،  حــرام  واأحــّلــوا  بالفيء،  وا�شتاأثروا  احلــدود، 
ونترباأ  نلعنهم جميعًا  نعم  وحّرموا حالل اهلل00( 
منهم ولكن )كم قارئ للقراآن والقراآن يلعنه( وكم 
قارٍئ للزيارة يلعن نف�شه بهذه الكلمات.. بل ويكذب 
ال�شالم(  احل�شني)عليه  تلبية  يف 
وتربئه من اأفعال من قاتلوه من حيث 
ال ي�شعر اأو يعلم ،اأما كيف وملاذا؟ فهذا 
بع�ش ما يجري يف اأو�شاطنا..نطرحه 
لي�ش من باب النقد الهّدام اأو الت�شاوؤم من الواقع بكل ما فيه من تداعيات و�شلبيات، 
اإمنا هو حتذيٌر وتذكرٌي الأنف�شنا واإقراٌر بالذنوب مع وجود االأمل بت�شحيح امل�شار نحو 
�شراط احلق، �شراط اهلل امل�شتقيم وهو �شراط حممد واآله الطاهرين )�شلوات اهلل 

عليهم(.
ال�شاحة االجتماعية   تغ�ش .. ِلْلُمتَِّقنَي ((  َوَمْوِعَظٌة  َوُهــَدًى  ا�ِش  ِللنَّ َبَياٌن      ))َهــَذا 
املعا�شرة بكمٍّ هائل من امل�شاوئ واملنكرات التي ا�شتفحلت اإىل حدٍّ مرعب يف �شتى 
باأدنى �شلة الأب�شط   والتي ال متت وال�شلوكية  الفكرية  النواحي واالاهات واالأبعاد 
االأ�شرية على �شبيل  العالقات  اأخذنا  فلو  الغّراء  ال�شريعة  واأحكام  االإ�شالم  مفاهيم 
اأو ذلك احلر�ش العايل على  اأفــراد االأ�شرة  املثال، فال د تلك االألفة التي مع 
فلي�ش هناك  ال�شكلية  النواحي  بع�ش  اإال يف  دينه  ويلتزم مببادئ  يوؤمن  تن�شئة جيل 
�شوى اأخالق واأفكار م�شتوردة ممن يرت�شدون باالإ�شالم غوائل املكِر وال�شوء يف كل 
على  االأحايني  من  كثري  ُتبنى يف  تعد  فلم  االجتماعية  الت  ال�ش اأمــا  وحــني،  حلظة 
�ش لها وفقًا لالأهواء وامل�شالح وامليول  اجلانب االإن�شاين واالأخوي والعقائدي واإمنا ُيوؤ�شَّ
اإن  اأ�شبح )ُيف�شُد( للود ق�شية! فما  ال�شخ�شية والدنيوية بل وحتى اختالف الراأي 
تختلف مع  البع�ش ممن تعتربه �شديقًا اأو زمياًل اأو اأخًا واإن كان الأمٍر تافه حتى يتحني 
وازع  دون  والتجني  البغ�شاء  طرق  باأنواع  املقابل  الإ�شقاط  )ال�شديق(الفر�ش  هذا 
ِمن َوَرع.. اأما احلديث عن ح�شن اجلوار وعالقات اجلريان مع بع�شهم فله همومه 
و�شجونه التي ت�شيق بها هذه االأ�شطر وكاأنها لي�شت من اأهم و�شايا النبي )�شلى اهلل 

عليه واآله و�شلم( الأمته..
ة من اأعداء االإ�شالم من بعيد اأو قريب   وقد �شاعدت و�شائل االإعالم املاأجورة امل�شريَّ

ة ّدي �سلى اهلل عليه  ب�سري سري�اأ و ر املُنك ن ى عهاأن و رو عُمر باملا اأُريُد اأن دي ّ ة يف اأُم الإ�سال بل ُت ل  ر ا خ اإ’’    
 لي بن اأبي طالب اأبي ع و له و�سلموا

• �شادق مهدي ح�شن

لّبي يا ح�سني

 فكر و�سلوك 
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ومبختلف االأ�شاليب الرباقة اخلادعة يف ا�شت�شراء هذه االأوبئة االأخالقية الفا�شدة، 
فبداًل من م�شاهدة الف�شائيات االإ�شالمية املتزنة التي تطرح الفكر النظيف الر�شني 
توجهنا لقنوات االأفالم وامل�شل�شالت والغناء واملجون واالأزياء والتجميل وغريها من 
امل�شاكل  من  تها  ح�شّ الريا�شية  للقنوات  حتى  ال�شموم..وبات  تبث  التي  القنوات 
اأي�شًا اإذ حتول حب الريا�شة ومتابعتها من املعقول اإىل هو�ٍش وجنون ُت�شرف من 
يَّع الأجله الواجبات واأ�شحى يوؤثر حتى على عالقات املتابعني لها  اأجله االأموال وُت�شَ
فيعادي ويخا�شم بع�شهم بع�شًا لتع�شبهم لهذا الفريق اأو ذاك ! وبداًل من ا�شتخدام 
االإنرتنيت املفعم بالفائدة لتح�شيل اأكرب قدر ممكن من املعارف والعلوم، توجه 
جمع كبري اإىل املواقع املُلغمة واملوبوءة باأورام الرذيلة والف�شاد والتي تزيُد خطرًا 

على االأورام ال�شرطانية والعياذ باهلل..
واملوؤ�ش�شات  الدوائر  واجلامعات وغريها من  واملعاهد  املدار�ش  جنا على  واإذا عرَّ
فكارثة العلم واالأخالق اأ�شخم من اأن تو�شف بكالم، فامل�شتوى العلمي متخاذل بائ�ش 
اإىل حد القرف واأما اجلانب االأخالقي والرتبوي فهو يف درجٍة عالية من االنفالت ، 
فاحلفالت الغنائية الراق�شة مثاًل موجودة يف اأغلب )جامعات العلم( بكل ما فيها 
من تبعات والعياذ باهلل..وهنا البد اأن نرفع �شوت االحتجاج عاليًا على الطالبة اأو 
املوظفة التي تكون يف كامل زينتها من ماكياج ومالب�ش مبتذلة غري حمت�شمة وال 
تتورع عن اأحاديث ال�شياطني املنمقة مع الرجال �شاربة كل املثل واالأعراف واملبادئ 
عر�ش اجلــدار؟!!، وامل�شيبة االأدهى اأن كثريًا من الن�شوة امللتزمات قد ارفن 
ع حفاظًا على كرامة املراأة  مع �شيل هذا التيار املدمر..حتى حتول احلجاب، املُ�َشرَّ

وعفافها، اإىل فن من فنون التربج! 
وذات االحتجاج نرفعه على �شبابنا ممن ال يحافظون على احل�شمة يف ملب�شهم 
و�شلوكهم عمومًا.. ومما يوؤمل القلب ويعكر �شفو نقاء النف�ش هو ما نراه من  )البع�ش 
الكثري(  رجااًل اأو ن�شاًء اأثناء زيارة املراقد املقد�شة حيث ال د ذلك الوقار وااللتزام 
واحل�شمة يف القول وامللب�ش والذي يجب اأن ال ينفك عن هذه املمار�شات والطقو�ش 
العبادية املباركة.. فمنهم من اتخذ من الزيارة عادًة اأو �شياحًة اأو متنف�شًا للمتعة 
واالأماكن  الزيارة  قدا�شة  ينتهك  ما  الأنف�شهم  فيبيحون  اجلو(  و)تغيري  والرتفيه 
املقد�شة من ت�شرفات م�شينة..واإذا ما مررنا باأ�شواقنا �شنجد العجب العجاب من 
املعامالت املحرمة من ربا وبيع و�شراء ما يحرم و..و..كل هذا اأدى اإىل كثري من 
التبعات واجلرائم االأخالقية التي تنخر بنية املجتمع وتهد اأركانه من اجلذور ونحن 
ة:ملاذا  م الكثري مما مل نذكر – نبًا لالإطالة - نت�شاءل باأمل وُغ�شّ لهذا ولغريه اجلَّ
قلوبنا مع احل�شني و�شيوفنا عليه؟! اأين نحن مما اأراده احل�شني )عليه ال�شالم( 
من اإ�شالح وتربية.؟! واأين نحن من فكر احل�شني)عليه ال�شالم( واأخالقه ؟! كيف 

ندعي ُحبَّ احل�شني)عليه ال�شالم( ونخالف اأقواله واأفعاله ؟! اأَل�شنا ندعو يف الزيارة 
املباركة :))اللَُّهمَّ اجعل حَمياَي حَميا حممد واآِل حممد ومَماتي مَمات حممد واآِل 
حممد ((؟ اأال يجب اأن نحول هذا الدعاء اإىل جانب عملي يف واقعنا املعا�ش ؟! 
َ َوَر�ُشوَلُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه  فلماذا هذا التعدي على حدود اهلل )) َوَمْن َيْع�شِ اهللَّ

َناًرا َخاِلًدا ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب ُمِهنٌي((..
    لذا وقبل اأن نلبي نداء احل�شني )عليه ال�شالم( ونلعن �شمرًا يف �شعائرنا، فلنتوا�َش 
ْيَك َيا ُح�َشنْي( لي�ش هتافًا و�شراخًا  باحلق ولنوؤمن بكل جوانحنا وجوارحنا اأنَّ )َلبَّ
عاليًا َفَح�ْشب َبْل هو قبل هذا وذاك التزام بفكر و�شلوك ومبادئ احل�شني )عليه 

ال�شالم(و الذي هو كما يقول ال�شاعر:
)اأعطى الذي ملكت يداه اإلَهه      حتى اجلنني ِفداه ُكل جنني(

ُ �ِشْمرًا( اأو غريه ممن ذكرت  ته وَمَنَعِته، كما اأن )َلَعَن اهللَّ يف �شبيل رفعة االإ�شالم وعزَّ
الزيارة الكرمية لي�ش للزيارة ونيل ثوابها فقط اأو للتذكري مبا قام به اأولئك االأجالف 
اجلفاة من جرمية نكراء بحق اأبي عبد اهلل )عليه ال�شالم(، بل هي لعٌن لكل ِفكٍر 
و�شلوك وتوّجه يعار�ش ِفكَر واأخالق القراآن التي كان احل�شني)عليه ال�شالم( وتلك 
ال�شفوة املباركة من اأهل بيته واأ�شحابه يف طليعة من بذلوا مهجهم من اأجل كرامتها 
والذود عن بقائها م�شعاًل ينري للثائرين دربهم اإىل قيام ال�شاعة .. وِلزاَمًا علينا اأن 
ميل الإمامنا هو اأن  نتذكر اأنَّ للح�شني )عليه ال�شالم( ف�شٌل عظيم ال ُينكر، ورد اجلَّ
ناأمتر وناأمر باملعروف وننتهي وننهى عن املنكر باليد،بالل�شان،بالقلب،بالقلم،بكل 
ما تف�شل اهلل به علينا من نعمة وقوة متح�شنني بالتوجه املخل�ش لتعاليم القراآن 
العظيم ول�شريعة النبي الكرمي )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( فحري بنا يا اأحباب 
حممد واآله اأن نلعن ال�شمر وزمرته ونلبي احل�شني وثورته بفكرنا امللتزم و�شلوكنا 
ال�شائب لنكون – عندما نلبيه هتافًا عاليًا - �شادقني مع اهلل تعاىل ، مع احل�شني 
)عليه ال�شالم( ومع اأنف�شنا.. وم�شتحقني لدعاء االإمام ال�شادق )عليه ال�شالم( 
تبارك  واأاّل  ينطبق علينا قوله   ،،... لنا  التي كانت  ال�شرخة  تلك  ’’اللهم ارحم 
ِذيَن اآََمُنوا مِلَ َتُقوُلوَن َما ال َتْفَعُلوَن � َكرُبَ َمْقًتا  وتعاىل من �شورة ال�شف ))َيا اأَيَها الَّ

ِ اأَْن َتُقوُلوا َما ال َتْفَعُلوَن ((. ِعْنَد اهللَّ
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• نزار حيدر 

 احل�سني 
واحلرية   

اإن من ارة كان التعامل 
ال�سالم  عليه  احل�سني  ثورة  مع 
ثورة  اإنــهــا   فنقو  ائفيةب
ال�سيعة  ت�س  اأنها  اأو  �سيعية 
ارة  ــن  م اأن  كــمــا   فــقــ
كان التعامل معها باأنها ثورة 
اإ�سالمية اأو اأنها ت�س امل�سلمني 
احلقيقة  يف  اإنـــهـــا   فــحــ�ــســب
الب�سرية  على   اإن�سانية ثورة 
بل   عــام كل  كرها  حتيي  اأن 
يف كــل يـــوم فــلــولهــا ملــا بقي 
التي  الإن�سان  كرامة  من   س�
اأو   ا�سمةال ال�سلة  �سحقتها 
الالان�سانية  ب�سيا�ساتها   كادت

املتعجرفة

املنا�شبة، هي  بهذه  نتذكرها  اأن  يلزم  التي  احلقيقة    
ح�شاباتها  يف  تاأخذ  ل  �شلطة  اأو  ثــورة  اأو  حركة  كل  اأن 
تكري�ض  خالل  من  لتحقيقها  فت�شعى  الإن�شان،  كرامة 
حرية الإن�شان وامل�شاواة بني النا�ض واحلث وال�شعي على 
اإ�شراكهم يف ال�شاأن العام، لهي حركة ل متت اإل احل�شني 
وان  ب�شلة،  ال�شالم  عليه 
تـــزيـــت بــــزي احلــ�ــشــني اأو 
حركته  �ـــشـــعـــارات  رفــعــت 
ال�شبط  لأن  الإ�ــشــالحــيــة، 
عنوان كرامة الإن�شان، فاأية 
حركة اإ�شالحية )ح�شينية( 
هذه التي تتجاوز على كرامة 
الإن�شان؟ واأية �شلطة �شاحلة 
تلك التي ت�شحق حرية الإن�شان؟ واأية ثورة اإن�شانية تلك 
التي متيز بني النا�ض وت�شلبهم الفر�ض ول متنحهم حق 

امل�شاركة يف ال�شاأن ال�شيا�شي العام؟.
      اإن احلركة الإ�شالحية، اأية حركة، هي تلك التي 
تبذل ق�شارى جهدها من اأجل تكري�ض كرامة الإن�شان 
من خالل احرتام حريته وعدم التجاوز على حقوقه يف 
امل�شاواة وحرية الختيار وامل�شاركة احلقيقية يف ال�شاأن 
اأموية مهما جتملت بال�شعارات  العام، وال فهي حركة 
لأن  واملع�شولة،  احلــلــوة  ــالأهــداف  ب وتغنت  الــرباقــة، 
الفر�ض والإكــراه لي�ض من و�شائل احلركة الإ�شالحية 
احلقيقية، اأبدا، واأن الذبح والقتل والتفجري وال�شيارات 
امللغومة والأحزمة النا�شفة لي�شت الو�شيلة لبناء جمتمع 

الكرامة الإن�شانية، اأبدا.
      اإن احل�شني عليه ال�شالم، مل يفر�ض نف�شه واأهدافه 
النا�ض و�شعى لك�شب  اإقناع  اإمنا حاول  اأبــدا،  اأحد  على 
اإميانهم به طوعا ولي�ض كرها، ولذلك فهو بذل جهودا 
ــــداف حركته  اأه وحتــديــد  تو�شيح  اأجـــل  مــن  جــبــارة 

الإ�شالحية كما يف اأقواله التالية:

      )فلعمري ما الإمام اإل احلاكم بالكتاب، القائم 
بالق�شط، والدائن بدين اهلل، احلاب�ض نف�شه على ذات 
لي�شت  القائمة  ال�شلطة  اأن  اإل  منه  اإ�شارة  يف  اهلل( 
اأ�شرا ول بطرا ول  اأخــرج  )األ واين مل  اأبــدا  �شرعية 
مف�شدا ول ظاملا، واإمنا خرجت لطلب الإ�شالح يف اأمة 
جدي، اأريد اأن اآمر باملعروف واأنهى عن املنكر، فمن 
علي  رد  ومن  باحلق،  اأول  فاهلل  احلق  بقبول  قبلني 
هذا، اأ�شرب حتى يحكم اهلل بيني وبني القوم باحلق، 
اأن املطلوب  اإل  اإ�شارة منه  وهو خري احلاكمني( يف 
بعد،  )اأمــا  �شخ�شه  قبول  ولي�ض  فيه  احلق  قبول  هو 
البدع،  واإماتة  احلق  معامل  اإحياء  اإل  ادعوكم  فاين 
فان جتيبوا تهتدوا �شبل الر�شاد(يف اإ�شارة اإل الهدف 
الأ�شمى حلركته الإ�شالحية )واأنا ادعوكم اإل كتاب 
اأمري،  واتبعتم  قــويل  �شمعتم  فــان  نبيه،  و�شنة  اهلل 
اأهديكم اإل �شبيل الر�شاد( وفيه تخيري بال فر�ض اأو 
اإكراه اأبدا )اأيها النا�ض، اإن ر�شول اهلل قال: من راأى 
منكم �شلطانا جائرا م�شتحال حلرام اهلل ناكثا لعهد 
اهلل خمالفا ل�شنة ر�شول اهلل، يعمل يف عباد اهلل بالإثم 
والعدوان، فلم يغري ما عليه بفعل ول قول، كان حقا 
القوم قد  واأن هــوؤلء  األ  اأن يدخله مدخله،  على اهلل 
لزموا طاعة ال�شيطان وتركوا طاعة الرحمن واأظهروا 
الف�شاد وعطلوا احلدود وا�شتاأثروا بالفئ واحلوا حرام 
اأتتني  وقد  اأحــق من غري،  واأنــا  اهلل وحرموا حالله، 
كتبكم وقدمت علي ر�شلكم ببيعتكم، واأنكم ل ت�شلموين 
ول تخذلوين، فان متمتم علي بيعتكم ت�شيبوا ر�شدكم، 
بنت ر�شول اهلل  وابــن فاطمة  فاين احل�شني بن علي 
نف�شي مع اأنف�شكم واأهلي مع اأهليكم، فلكم يف اأ�شوة(
وهي اإ�شارة وا�شحة اإل اأن بيعتكم يل، هي التي اأقامت 

احلجة علي وعليكم.
      هذا من جانب، ومن جانب اآخر، مل يكن الإمام 
عليه ال�شالم، متهالكا على �شلطة اأبدا، فكان يقول بهذا 
ال�شدد: )اللهم انك تعلم اأنه مل يكن ما كان منا، تناف�شا 
يف �شلطان ول التما�شا من ف�شول احلطام، ولكن لي 
املعامل من دينك ونظهر الإ�شالح يف بالدك، وياأمن 
املظلومون من عبادك، ويعمل بفرائ�شك واأحكامك(
وهو نف�ض اخلطاب الر�شايل الذي نطق به اأبوه الإمام 
اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب عليه ال�شالم، عندما 
انثال عليه النا�ض يطلبون البيعة للخالفة، فقال)اأما 
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◄  يكتبها: حيدر املنكو�شي

 لل�شعائر اثر يف نف�ض كل اإن�شان فهي تعمل على اإحياء 
ميكن  فال  معني،  ومكان  زمــان  يف  وقــع  وان  �شبق  اأمــر 
ح�شرها على اإنها اإحياء جلانب من حدث وترك اآخر، 
وال�شعائر  التقاليد  مي�ض  م�شمار  اأي  يف  اخلو�ض  وعند 
جتد الكثري ممن يقاطعك ويقول باأنها �شعائر ول ميكن 
ال�شعائر  هي  ال�شعائر  هــذه  اإن  خ�شو�شا  بها  التدخل 

احل�شينية. 
وما  مثلها  ب�شاعة  التاريخ  ي�شهد  التي مل  الطف  فواقعة 
�شهده اأهل البيت )عليهم ال�شالم( واأتباعهم من ظلم 
جتعل كل فرد يقرا او ي�شمع عن الواقعة م�شلما كان اأو 
م�شيحيا يدافع وبقوة عن كل مف�شل من مفا�شل الق�شية 
احل�شينية. لذا يعد احل�شني عليه ال�شالم �شاحب ق�شية 

ومبداأ يوجب علينا التم�شك بها.
الق�شية  بلب  متم�شكون  نحن  هل  اأنف�شنا.  ن�شاأل  لكن 
بعيدة  �شكلية  �شعائر  تاأدية  فقط  وعلينا  بق�شورها  اأم 
التي  املواكب احل�شينية  فت�شاهد  ؟  الق�شية  اأ�شا�ض  عن 
وهي  العامل  بقاع  خمتلف  من  تاأتي  كربالء  ت�شتقطبها 
وبع�ض  ال�شالم(،  )عليه  احل�شني  حــرم  زائــري  تخدم 
املواكب احل�شينية ل تراعي الكثري من القوانني وامل�شلحة 
العامة فت�شاهدها تتجاوز على ال�شوارع املخ�ش�شة لل�شري 
ال�شرر  ي�شبب  الذي  احلطب  با�شتخدام  النار  واإ�شعال 
بهذه ال�شوارع بالإ�شافة اإل عدم الهتمام اإل ف�شالت 
الطعام دون مبالة باأي �شيء باعتبارها خدمة للح�شني 

عليه ال�شالم.
باخلدمة  اللــتــزام  يــّدعــي  �شخ�ض  كــل  على  يجب  لــذا 
وال�شعائر احل�شينية اأن ل يغ�ض الب�شر عما يحدث يف 
كربالء يف مو�شم الزيارات املليونية لأنه ي�شر باملدينة 
املقد�شة وهي بحاجة اإل الكثري من العمل وان ل تغلب 
ال�شعائر احل�شينية على امل�شلحة العامة لن ثورة احل�شني 
)عليه ال�شالم( مل تكن ثورة عادية بل �شّمت يف طياتها 
الكثري من ال�شوابط الجتماعية والأخالقية التي يجب 

علينا التحلي بها .    

 لل�شعائر اثر يف نف�ض كل اإن�شان فهي تعمل على اإحياء 

�سعائرنا


والذي فلق احلبة وبراأ الن�شمة، لول ح�شور احلا�شر، وقيام احلجة بوجود النا�شر، 
وما اأخذ اهلل على العلماء األ يقاروا على كظة ظامل، ول �شغب مظلوم، لألقيت حابلها 
على غاربها، ول�شقيت اآخرها بكاأ�ض اأولها، ولألفيتم دنياكم هذه اأزهد عندي من 
عفطة عنز(ملاذا؟ لأن ال�شلطة بالن�شبة لالإمام حق ي�شرتد ملظلوم اأو باطل ي�شقطه 
عن ظامل، وال فال خري يف �شلطة اأبدا، وال هذا املعنى ي�شري الإمام عليه ال�شالم 
بقوله)الذليل عندي عزيز حتى اآخذ احلق له، والقوي عندي �شعيف حتى اآخذ 
احلق منه( فال حماباة، يف قامو�ض الإمام، ول اأثرة ول حم�شوبية ول ر�شاوى ول 

ف�شاد اإداري اأو مايل ول متييز بني قوي و�شعيف، اأبدا.
      بل اأن الإمام ال�شبط عليه ال�شالم، مل ي�شاأ اأن يقتتل امل�شلمون ب�شببه، ومل ي�شاأ 
اأن تراق الدماء ب�شببه، ولذلك، عندما و�شله خرب ا�شت�شهاد �شفريه اإل الكوفة ابن 
عمه م�شلم بن عقيل عليه ال�شالم، يف منطقة بني مكة والعراق ت�شمى )الزبالة( مل 
ي�شاأ اأن يخفي اخلرب على من التحق به يف م�شريه من املدينة اإل الكوفة، ولذلك 
جمعهم واأخربهم بالأنباء غري ال�شارة، واأذن ملن �شاء بالن�شراف حتى ل يقولن 
اأحد اأن احل�شني اأجربه على م�شري اأو بيعة اأو قتال اأبدا، فقال لهم عليه ال�شالم)اأما 
بعد فانه قد اأتاين خرب ف�شيع، قتل م�شلم بن عقيل وهاين بن عروة وعبد اهلل بن 
يقطر، وقد خذلنا �شيعتنا، فمن اأحب منكم الن�شراف فلين�شرف يف غري حرج، 
لي�ض عليه منا ذمام( لأن الإمام كان وا�شحا يف اأهدافه، طاهرا يف و�شائله واأدواته، 

ولذلك كانت ثورته ر�شالية وربانية واإن�شانية.
      فعل ذلك عدة مرات، وكرره يف اآخر حلظة �شبقت قرار احلرب يف يوم العا�شر 
اإل عقد عدة اجتماعات �شرية وعلنية مع قائد جي�ض  اأنه بادر  من املحرم، بل 
البغي لثنيه عن القتال، ولقد جنح يف ذلك، اإل اأن الأوامر امل�شددة التي �شدرت 
اأو  احل�شني  بقتل  والقا�شية  اأبيه،  بن  زيــاد  بن  اهلل  عبيد  الدعي  بن  الدعي  عن 

ا�شت�شالمه، وهيهات، هي التي اأف�شلت كل جهود ال�شالم.
      لنقراأ املقطع التاريخي التايل الذي ير�شم لنا ال�شورة التي كانت عليه الأو�شاع 
يف كربالء قبيل بدء احلرب  )حتى اإذا قدم عمر بن �شعد قائد اجلي�ض الأموي، 
فاو�شه احل�شني طويال واأقنعه باأن مي�شك الطرفان عن القتال ويرجع احل�شني من 
حيث اأتى اأو يذهب اإل حيث يريد من بالد اهلل، وكتب عمر بن �شعد بذلك اإل 
عبيد اهلل بن زياد فاأبى وكتب اإليه: اأما بعد فاين مل اأبعثك اإل احل�شني لتكف عنه 
ول لتطاوله ول لتمنيه ال�شالمة والبقاء ول لتقعد له عندي �شافعا، اأنظر فان نزل 
ح�شني واأ�شحابه على احلكم وا�شت�شلموا فابعث بهم اإيل �شلما، وان اأبوا فازحف 
اإليهم حتى تقتلهم ومتثل بهم، فاإنهم لذلك م�شتحقون، فان قتل احل�شني فاأوطئ 
اخليل �شدره وظهره فانه عاق �شاق قاطع ظلوم، ولي�ض يف هذا اأن ي�شر بعد املوت 

�شيئا، ولكن علي قول، عهد للخليفة يزيد، لو قد قتلته فعلت هذا به(.
      لقد حاول ال�شبط ال�شهيد عليه ال�شالم، اأن يلقي احلجة بكل و�شائل احلوار 
ال�شيطان،  عليهم  ا�شتحوذ  قد  القوم  اأن  اإل  الوا�شح،  واحلــق  ال�شليم  واملنطق 
فاأن�شاهم ذكر اهلل - عّز وجّل- فارتكبوا جرمية هي من اأب�شع اجلرائم يف تاريخ 

الب�شرية.
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احل�شينية(   )الرو�شة  جملة  التقت  الت�شايل  التاأثري  تفا�شيل  معرفة  يف  وللولوج 
الدكتور لوي�ض �شليبا )لبناين الأ�شل وباحث يف الدرا�شات الإ�شالمية( حتّدَث للرو�شة 
احل�شينية قائال" اأن و�شائل الت�شال احلديثة قّربت امل�شافات بني النا�ض وعملت على 
اإعطاء �شورة حقيقية عن ح�شاراتنا وعاداتنا وتقاليدنا، من خالل نقل �شورة حيه 
للعامل من خالل ثورة الت�شالت، وها نحن بتنا نعي�ض يف ع�شر الت�شال الوا�شع الذي 
حول العامل اإل قرية �شغرية، لذلك توجب على العاملني يف الأعالم اأن ي�شخروا جميع 
و�شائل الت�شال احلديثة من اجل الرقي بح�شارة الإ�شالم احلقيقي ولي�ض الإ�شالم 
الذي يتخفى فيه الكثري من املجرمني والقتلة، كما اأن و�شائل الت�شال �شيف ذو حدين 
لالأ�شف يف هذه  ت�شتخدم دون ذلك  ما  وغالبًا  و�شلبيا  ايجابيًا  ت�شتخدم  اأن  ميكن 
الأوقات، ول اأود ان اأ�شري اإل فر�ض رقابة على عمل الإعالم بل يجب اأن ياطر عمل 
هذه الو�شائل لكي ل ي�شوء ا�شتخدامها كما يالحظ يف 
بع�ض الف�شائيات التي تن�شر الفكر الظالمي والفكر 

الإرهابي وغري ذلك".

•  الف�ضائيات العربية ون�ضر الطائفية 
من جانبها قالت الأ�شتاذة فدوى اإبراهيم خمدر من جنوب لبنان" ميكن ا�شتخدام 
و�شائل الت�شال لغر�ض ال�شالح العام من خالل توظيف الأعالم احلقيقي يف ن�شر 
مباد وتعاليم الدين الإ�شالمي احلنيف املتمثلة مبذهب اآهل البيت )عليهم ال�شالم(، 
لأن هناك الكثري من و�شائل الت�شال الإعالمية ل تنقل احلقائق لأ�شباب عديدة قد 
تكون منها مذهبية اأو �شيا�شية اأو ما �شاكل ذلك، كما تفعل الكثري من الف�شائيات 
الإعالمية يف الوطن العربي والعامل التي تهدف اإل ت�شويه �شورة الدين الإ�شالمي 
ومتزيق وحدة امل�شلمني، من خالل ن�شر الطائفية يف املجتمعات الإ�شالمية عن طريق 

املذاهب الإ�شالمية والتميز القبلي والعن�شري".

• امل�ضاكل التي اأحدثتها و�ضائل الت�ضال
الدين  يف  ح�شلت  التي  امل�شاكل  اأ�شباب  انه" من  اأكــد  الويج  من  علي  الدكتور 
الإ�شالمي هي كرثة تعدد و�شائل الت�شال احلديثة وقد �شاهمت من بعيد او قريب 
يف متزيق ال�شف الإ�شالمي، من خالل ا�شتخدام اأ�شاليب خبيثة تعمل على حتريك 
املذاهب الكافرة با�شم الدين الإ�شالمي، ولكن يف الويج املجتمع متوحد اجتماعيًا 
كما ان احلكومة الويجية تعمل على منع العتداء على حرية وحقوق الآخرين ومنها 
احلرية الدينية وحتاول اأن تتعامل مع الكل مب�شاواة، هذا هو املوقف الر�شمي للبلد 
ولكن هذا ل مينع من تواجد الكثري من ال�شخ�شيات الفردية التي تتكلم على الإ�شالم 
ب�شوء وعلى اخل�شو�ض امل�شلمني اأ�شحاب الب�شرة ال�شمراء وهناك كالم جارح يقال 

الأوقات، ول اأود ان اأ�شري اإل فر�ض رقابة على عمل الإعالم بل يجب اأن ياطر عمل 
هذه الو�شائل لكي ل ي�شوء ا�شتخدامها كما يالحظ يف 
بع�ض الف�شائيات التي تن�شر الفكر الظالمي والفكر 

الإرهابي وغري ذلك

  يجب على الإعالميني ت�ضخري  و�ضائل 
الإعالم من اجل رقّي احل�ضارة الإ�ضالمية   

 قد يبدو املو�ضوع للوهلة الأوىل قد يف املعنى لكنه 
جديد يف املبنى، ففي نهاية القرن الع�ضرين عا�ضت املجتمعات 
طفرة نوعية يف و�ضائل الت�ضال احلديثة يف تلف املجالت، 
فاأ�ضبح العامل عبارة عن قرية �ضغرية تتحكم بها التقنيات 
اللكرتونية، وقد د�ضنت اغلب الخرتاعات يف نهايات القرن 
واأ�ضبحت  العامل  اجتاحت  ثورة   احد ما  وهذا  الع�ضرين، 

الو�ضائل الت�ضالية �ضرورة حتمية للمجتمعات.

وسائل االتصــــال الحديثة
وضرورة تسخيرها لنشــــــر القضية الحسينية 

حتقيق: في�شل غازي
حترير: علي الها�شمي
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اإل اأبنائنا وبناتنا املحجبات ب�شب الأعالم امل�شاد".
وتابع علي" وهذا النتقاد للدين الإ�شالمي يفر�ض علينا واجب �شرعي اأن نبني للعامل 
التعامل مع املجتمع، ومن  اإعمالنا و�شلوكنا يف  الإ�شالم احلقيقي من خالل  ما هو 
واجبنا هو اإي�شاح الفكر الإ�شالمي واإي�شاله اإل النا�ض، من خالل الفعاليات التي 
نعملها وترجمة الكتب الإ�شالمية التي حتمل الفكر الإ�شالمي ال�شحيح، لأن املعلومات 
املوجودة لدى الكثري من املجتمعات الغربية عن الإ�شالم قليلة ولت�شل اإل النا�ض ال 
من خالل البحوث وترجمة الكتب املهمة مثل ترجمة القراآن الكر، وهذه الكتب 
املرتجمة لي�شت فقط لغري امل�شلمني لأن املعلومات املوجودة يف الكتب ت�شتخدم من 
قبل الأخوة امل�شلمني الذين ل يجيدون اللغة العربية، والذين ميتلكون معلومات قليلة 
عن الإ�شالم وباخل�شو�ض اطفال امل�شلمني الذين يعانون من م�شكلة الهوية الغربية، 
اأي يح�ض انه من البلدان الغربية ولي�ض له انتماء للبلدان الإ�شالمية ول ي�شتطيع اأن 
يقراأ الكتب الإ�شالمية يف اللغة العربية فهذه الكتب املرتجمة باللغة ال�شكندينافية هي 
مهمة اإل اأولد امل�شلمني، وهذا يرتكنا اإمام خيارين اإما اإن نعزل اأولدنا عن املجتمع اأو 
نرتكهم يواجهون هذا املجتمع مبفردهم، ويف كال احلالتني غري �شحيح وعليه لبد من 

ان نكون مع املجتمع ون�شاعد اأولدنا على تر�شيخ الدين الإ�شالمي يف قلوبهم.

• تقييم عمل و�ضائل الت�ضال
 وعن تقييم عمل و�شائل الت�شال العاملة على ن�شر مفاهيم الدين الإ�شالمي مبباد
اهل البيت )عليهم ال�شالم( قال ال�شيخ عبد الأمري املطوري من الويج" ل�شك ان 

و�شائل الت�شال الإعالمية هي 
الو�شائل  ـــم  واه اخــطــر  مــن 
التي لها تداخالت كبرية يف 
حتى  املجتمع  خ�شو�شيات 
اأخرى  و�شقوط  دول  اأقامة  يف 
خطوات  وتفنيد  اأفــكــار  وتكوين 

قائمة على دور الإعالم.
قرية �شغرية بف�شل الأعالم، اأي عندما يحدث  لأن العامل ا�شبح 

�شيء يراه العامل بكل اإرجاء املعمورة يف حلظات، من هنا نحن جند اأن اإي�شال فكر اهل 
البيت )عليهم ال�شالم( اإل العامل من امل�شائل املهمة والواجبة على كل فرد وان كان 
من باب الوجوب الكفائي، لأن الإمام جعفر ال�شادق )عليه ال�شالم( كان يقول )لو علم 

النا�ض علمنا لتبعونا (.
 ول ميكن اإغفال حق الف�شائيات ال�شيعية التي ت�شعى جاهدة اإل اإي�شال فكر اأهل البيت 
)عليهم ال�شالم( اإل العامل، ولكنها مل توؤدي الغر�ض ومل تكن كفيل يف اأداء هذه املهمة، 
وان ما موجود األن من قنوات ف�شائية اإ�شالمية �شيعية تعمل من باب اإ�شقاط التكليف 
واأل هناك الكثري من امل�شاريع التي ميكن اإن يت�شدى لها وهناك م�شائل اأخرى التي 

ميكن لالإن�شان الواعي الذي ي�شعر مب�شوؤولية التحديات املوجودة اأن يت�شدى لها".
مبينا" يجب ان تواجه هذه التحديات من خالل اقامة الندوات الإ�شالمية يف اخلارج اأو 
اقامة معر�ض الكتاب الإ�شالمي واإقامة ما ي�شتهويه العقل الغربي وما يتفاعل معه املزاج 
الغربي، وهناك و�شائل اأخرى لبد من اأن ت�شتخدم والبع�ض منها �شتكون له مردودات 
ايجابية كثرية منها مثاًل اأقامة مهرجان دويل عاملي يف دولة من الدول الغربية ويدعى 
اإل هذا املهرجان �شخ�شيات غربية فقط من الباحثني والأدباء وال�شعراء وال�شيا�شيني 

والعمل على تعريفهم ب�شخ�شية اأمري املوؤمنني )عليه ال�شالم(".
وختم املطوري حديثه قائاًل" اأن املنابر احل�شينية يف الغالب تقت�شر يف خطابها اإل 
فئة خا�شة من النا�ض وهذه الفئة اإما اأن تكون موالية 100 اإل اهل البيت )عليهم 
ال�شالم( اأو يكون اخلطاب مزدوج اأي اإل اأتباع اهل البيت)عليهم ال�شالم( اأو اأتباع 
املدار�ض الأخرى، وهذا لي�ض له تاأثري كبري يف ن�شر الق�شية احل�شينية لأن اأكرث رواد 
احل�شينيات هم من املوالني لأهل البيت )عليهم ال�شالم( اأو قد يكون هناك �شيف ما 
قد اأتى من مدر�شة اأخرى وهو �شيف مل يكن من املواظبني، وعلى هذا فاأن املنرب يفي 

بغر�ض واحد فقط وهو التذكري واإعادة تاأهيل النف�شية واملزاجية 
عند امل�شلم ال�شيعي واملــوايل كي يتم�شك اأكرث 

واأكرث مبذهب اهل البيت )عليهم ال�شالم( 
وي�شتفيد من مدار�شهم".

عند امل�شلم ال�شيعي واملــوايل كي يتم�شك اأكرث 
واأكرث مبذهب اهل البيت )عليهم ال�شالم( 

   و�ضائل الإعالم امل�ضبوهة تعمل على 
ت�ضويه �ضورة الإ�ضالم احلقيقي   
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و�شائل الت�شال الإعالمية هي 
الو�شائل  ـــم  واه اخــطــر  مــن 
التي لها تداخالت كبرية يف 
حتى  املجتمع  خ�شو�شيات 
اأخرى  و�شقوط  دول  اأقامة  يف 
خطوات  وتفنيد  اأفــكــار  وتكوين 
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 ُّالر 
يف الإ�سالم 

•  �شالح مهدي

ل�سّدما يتناو العلمانيون اليوم 
اأباحتها  الــتــي   الـــر م�ساألة 
الــ�ــســريــعــة ال�ــســالمــيــة على 
اأوـــدوت  التي  النقة  اأنــهــا 
على  العور  فــي  سالتهم  لهم 
  ـــه ال�ــــســــالم مـــايـــديـــنـــون ب
التقاطع  بداهة  من  اإنالقا 
  والن�سانية  العبودية  بين 
ولمناق�سة المر علينا الروع 
الــــى الــنــقــــة ال�ــســا�ــس في 

  سية وهي الحريةالق

.

فاحلرية يف املنظور الليربايل هي حق طبيعي الميكن 
اأي اعتبار حتى واإن كان مل�شلحة ،  امل�شا�ش به حتت 
ا�شتنادا اىل عن�شر الر�شد الذي يعر�شه الليرباليون 
م�شوؤوال  يكون  الن  االن�شان  يوؤهل  عّما  يعرب  كمفهوم 
عن قراراته ، فلو انتحر االن�شان فاإنه ميار�ش حريته 
يف اإنهاء حياته التي التعني اأحدا �شواه 
عدم  يف  م�شلحة  ثمة  كــانــت  واإن   ،
ياأتي  ثم   ، بها  االنتحار فهو من فرط 
ترك  على  ال�شرعية  لي�شفي  الر�شد 
االقدام  يف  واختياره  االن�شاَن  امل�شّرع 
اال�شالم  اعترب  فيما   . االنتحار  على 
بامل�شلحة  مــرتــبــطــا  حــقــا  احلـــريـــة 
تلك  حتقيق  على  الــقــدرة  اأنــه  على  الر�شد  وعــر�ــش 
للم�شلحة املرتتبة  ، فحّرم االنتحار توخيا  امل�شلحة 
يف عدم االقدام عليه واعترب الر�شد عن�شرا مفقودا 
.من هذا  االنتحار  االن�شان  اختار  ما  اإذا  املعادلة  يف 
كل  يف  اال�شالمية  ال�شريعة  نفهم  ان  علينا  املنطلق 

ما قننت به حرية االن�شان اأو وجهتها الوجهة التي ال 
يدرك �شالمتها ا�شحاب املواقف ال�شطحية واملتعجلة 
يف التفكري، وبالن�شبة للرق فاإن تاريخ العبودية الطويل 
يف املجتمع االن�شاين يوؤكد لنا غياب عن�شر الر�شد ـ 
باملفهوم اال�شالمي ـ عند االأرقاء ال�شيما االجيال التي 
توارثت حالة االنح�شار يف دائرة الرق واخل�شوع ، وال 
نعني بغياب عن�شر الر�شد هنا افتقاد القدرة العقلية 
او حالة من النق�ش الذاتي يف العبد بل هي املوؤهالت 
التي متكنه من ان يكون �شيد نف�شه لعدم امتالكه اأي 
الذي  العبد   ، املطلوبة  باخلربة  متده  حياتية  ربة 
ميار�ش  ومل  �شيده  طاعة  غري  اليح�شن  حياته  ق�شى 
غري اخلدمة ومل يقم باية عملية ت�شرتط فيها احلرية 
لن يتمكن بانتقال فجائي اىل اخللية االجتماعية من 
التواجد فيها ب�شكل فعال و�شحيح ..اإ�شف اىل انعدام 
اخلربة العامَل النف�شي الذي يعد معيقا حقيقا لدفع 
الرقيق اىل ال�شاحة االجتماعية ب�شكل مفاجاأ .. فمن 
خالل �شفحة اال�شطهاد واملعاناة املريرة التي كابدها 
العبيد والتي يحفظ التاريخ منها �شورا مروعة ، قد 
للمجتمع  العدائية  من  خطرية  حالة  فيهم  ت�شكلت 
�شوى  تكون  لن  املفاجاأة  فاحلرية   ، االنتقام  وروح 
فر�شة ثمينة لالنق�شا�ش على املجتمع واالنتقام منه 
، ولعل يف ثورة الز دليال حيا على هذا ،حيث اعتمد 
�شاحب الز علي بن حممد على العبيد يف ثورته بعد 
اأن فطن اىل هذه النقطة وراح يرّوج نف�ش االفكار التي 
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تروجها الليربالية اليوم من تنايف الرق مع االن�شانية 
كحق  احلرية  العبيد  اعطاء  يف  االإ�شراع  و�شرورة 
طبيعي ، ليجّند بعد ذلك العدائية وروح االنتقام التي 
تاأكَد من انبعاثها يف خلق �شورة دموية تعد واحدة 
من اكرث االحداث ب�شاعة يف التاريخ اال�شالمي حيث 
واحرقوا  النا�ش  االالآف من  ثورتهم  العبيد يف  قتل 
هي  اال�شرتقاق  اباحة  اأن  نفهم  اأن  وعلينا   . املــدن 
ال�شريعة  نظمتها  عديدة  اجـــراءات  �شمن  اجــراء 

اال�شالمية للو�شول اىل حّل يتمّثل بـمايلي:
امل�شا�ش بكرامة  �شاأنها  اأية ممار�شة من  1ـ حترمي 

العبد وان�شانيته
على  القائمة  احل�شنة  باملعاملة  املــالــك  اإلـــزام  2ـ 
الرحمة واالن�شاف والعطف لعبده قال نبي اال�شالم 
حممد )�شلى اهلل عليه واله و�شلم ( ) التقل عبدي 

وعبدتي بل فتاي وفتاتي (
 ِ 3ـ حماية العبد من اأي اعتداء ج�شدي َقاَل َر�ُشوُل اهللَّ
ْيَناُه ،  ى َعْبَدُه َخ�شَ ُ َعَلْيِه َو�َشلََّم : " َمْن َخ�شَ لَّى اهللَّ �شَ

َوَمْن َجَدَع اأَْنَفُه َجَدْعَناُه
العبد مبا يفوق قدرته وبهذا  4ـ منع املالك تكليف 
لن يكون اال�شرتقاق يف اال�شالم غري مرحلة تهيئ 
العبيد ملرحلة احلرية التي متثل قيمة عليا يف احلياة 
�شاَحبها  للعبد  اتيحت  التي  اجلزئية  فاحلقوق   ،
تدريجي  باكت�شاب  عــاد  احلياة  مع  جزئي  تفاعل 
للخربة املطلوبة ، واملعاملة احل�شنة من قبل ال�شادة 

النف�شية  اأمرا�شها  وعالج  الكراهية  نائرة  اأطفاأ 
ف�شار قادرا على االنتقال اىل اخللية االجتماعية 
اال�شالمية  ال�شريعة  له  وفــرت  اأن  بعد  اآمــن  ب�شكل 

املنافذ الكثرية حل�شوله على احلرية ومنها :
1ـ حثت على عتق العبيد كفعل اخالقي لوجه اهلل 

تعاىل
باملكاتبة،  حرّيتهم  ا�شتعادة  من  العبيد  مّكنت  2ـ 
مكاتبتهم  على  وح�شت  املكاتبني  اإعانة  واأوجــبــت 
بعد،  فيما  املــالــك  اإىل  يدفع  مــال  لقاء  اأو  كــرمــًا، 
واإعطائهم من مال اهلل، ومل مينع االإ�شالم و�شّية 

امل�شلم ملن ملك ميينه بثلث ماله .
حترير  يف  الــعــام  املـــال  مــن  ق�شمًا  خ�ش�شت  3ـ 

الرقاب
4ـ جعل عتق الرقاب كّفارة لبع�ش الذنوب كالقتل 

اخلطاأ، والظهار،
5ـ جعل الطفل الذي يولد للم�شلم من اأمته حرًا، ومل 
يجز اأن يبيع امل�شلم اأمته بعد اأن ولدت له، وحّولها 

اإىل امراأة حّرة بعد وفاته
عليه  العابدين  زيــن  االمــام  به  مايطالعنا  ويبقى 
ال�شالم يف تراثه العظيم يف هذا اخل�شو�ش �شورة 
النظري لها يف معاجلة م�شاألة الرق حيث كان عليه 
بيته  يف  وانزالهم  العبيد  �شراء  اىل  يعمد  ال�شالم 
يتلقون منه املفاهيم اال�شالمية ال�شحيحة والرتبية 
املطلوب  الر�شد  منهم  اآن�ش  اإذا  حتى  ال�شاحلة 

املجتمع  يف  ال�شحيح  الـــدور  اإداء  على  ــقــدرة  وال
اال�شالمية  االمــة  يف  لينت�شروا  اهلل  لوجه  اعتقهم 

مناذج تتفاعل يف املجتمع التفاعل املطلوب .
الو�شعية  ال�شرائع  على  لالإ�شالم  يح�شب  وممــا 
العن�شري  التمايز  رف�شه  اأن  اخل�شو�ش  هذا  يف 
منظومته  �شميم  من  ينطلقان  بامل�شاواة  ومناداته 
الت�شريعية ومن قانونه االول )اأن العبودية هلل وحده 
واله  عليه  اهلل  �شلى   ( االعظم  الر�شول  فــرى   )
لثورته ال مييز بني  االوىل  االنطالقة  ومع   ) و�شلم 
ي�شع  بل  االآخرين  ال�شحابة  واأي من  اال�شود  بالل 
ال�شرائع  ، فيما ت�شتمر  له موقعا متقدما يف دولته 
الو�شعية يف اإقرار وتنفيذ مايتعلق بالعدالة وحقوق 
االن�شان مبعزل عن ثوابت االعــراف املهيمنة على 
جمتمعاتها يف التمايز العرقي ، فهذا ار�شطو نبي 
يظل  فــاإنــه  العمالق  تــراثــه  رغــم  االن�شاين  الفكر 
وفيا للتمييز العن�شري عند االغريق يف اأن النا�ش 
ينق�شمون اىل مواطنني نبالء وبربر )اأي عبيد( ، 
ويف الواليات املتحدة االمريكية ـ الدولة التي حتمل 
عقود  منذ  االن�شان  وحقوق  الدميقراطية  �شعار 
ال�شود  �شد  العن�شرية  فيها  ت�شمحل  مل  ـ  طويلة 
اال يف نهايات القرن الع�شرين بعد كفاح طويل من 
اليكون  وبهذا   ، �شبيل حياة حرة كرمية  ال�شود يف 
للقيمة  اإنت�شارا  امريكا  يف  العن�شرية  ا�شمحالل 

االن�شانية بل ا�شت�شالم لكفاح اجلن�ش اال�شود .
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ذهب اأهل البيت عليهم ال�سالم ي القلوب العامرة والسمائر احلية والعقو املتنورة لينريها 
بالنور املحمدي العظيم ويجعلها منارا لالخرين  وم�سابي يقتب�س منها الخرون الهداية وال�سال يف 

خرتهمواب العظيم يف االدنيا ولينالوا منها ال
ومن بني بقاع العا الكرية التي انت�سر فيها النور املحمدي هي اندوني�سيا ومن بني �سكانها الذين نهلوا 
من الفيس ال�سالمي لأهل البيت عليهم ال�سالم ال�سي اأحمد مرزوقي اأمني والذي كان لنا معه احلوار 

عليه ال�سالم اأثناء زيارته املوىل اأبي عبد اهلل احل�سني التا

في حوار مع

الشيخ ا�ندنوسي أحمد مرزوقي أمين

مذهب الت�سيع دخل بالدنا 
بدخو الإ�سالم نف�سه

•  حوار   حممود امل�شعودي 

 لعواُت اأن  البداية  يف  نود   

�سريتكم  -على   مو -ب�سكل   الــكــر  الــقــار
الذاتية

عام  يف   جاكرتا  - مدينةديفوك  يف  ُولــدُت    
1963 امليالدّية.اأكملُت درا�شتي يف املرحلة االإبتدائّية و املتو�ّشطة 
درا�شتي يف جامعةابن  وا�شلُت  وبعد ذلك  والّثانوّية يف بالدي. 
لغري  العربّية  الّلغَةَ  معّلمي  تدريب  ق�شم  )جاكرتا(يف  يف   شعود�

الناطقني بها. واأكملُت الّدرا�شة ملّدة اأقّل من �شنتني. 

 اأهل مذهب   حا هي  كيف    

البيت عليهم ال�سالم يف اندوني�سيا
اجلزر  من  تتكّون  )اندون�شيا(  بالد  اإّن      
واأكرب جزرها  األف جزيرة.  اأكرث من خم�شة ع�شر  الكثرية وهي 
واإيريان جايا و�شوالو�شي   خم�ش  وهي جاوا و�شومرتا وكاليمن
اإّن مذهب الت�شيع دخل  و اأكرث �شّكانها م�شلمون. وقال املوؤّرخون 
يف بالدنا مقرتنا بدخول االإ�شالم نف�شه وذلك فى القرن الّثالث 
ولكّنه  ذلك.  وتوؤّيد  تدّل  القدمية  االآثــار  وبع�ش  امليالدي.  ع�شر 
فيها  انت�شرت  ال�شالم(  )عليهم  البيت  اأهل  اأفكار  فاأّن  بال�شّك 

ثانيًة بعداإنت�شار الّثورة االإ�شالمّية فى اإيران عن طريق املبّلغني 
والكتب املرتجمة اإىل الّلغة االإندون�شية.

 ودةوما هي اأهم الأديان املو 

فى اإندون�سيا حاليا
بالّلغة  املكتوبة  الكتب  بع�ش  يف  قـــراأُت      
االأديان  بــاأّن  العلماء  بع�ش  من  كذلك  �شمعُت  وكما  االندون�شّية 
والّن�شرانّية  االإ�ــشــالم  )اندون�شيا(هي:  بــالدنــا  يف  املــوجــودة 
والبودائّية و الهندو�ش وغري ذلك. وذكر يف كتب التاريخ اأّن اأهل 
واالأ�شجار  االأ�شنام  يعبدون  م�شركني  )اندون�شيا(كانوا  البالد 
دخول  قبل  البودا  بدين  متم�ّشكون  فهم  ذلــك.  وغــري  واالأرواح 
فيه  دخلوا  )اندون�شيا(  يف  االإ�ــشــالم  دخــل  ــا  وملّ فيها.  االإ�ــشــالم 
دين  اأّن  العلماء  بع�ش  وكتب  حــاّرا.  ا�شتقباال  وا�شتقبلوه  اأفواجا 
اأواإكراه.  و�شّدة  وحرب  �شيف  اأّي  بدون  بالدنا  يف  دخل  االإ�شالم 
الُتّجار  طريق  عن  وذلك  و�شكينة.  بهدوء  فيه  االإ�شالم  دخل  بل 
اإىل  الــّزائــرون  هــوؤالء   . اليمن  من  وال�ّشادات  والهند  ايــران  من 
)اندون�شيا( يحملون االأمتعة والب�شائع للبيع. وبجانب ذلك هم 
ميار�شون عملّية الّتبليغ للدين االإ�شالمي باالأخالق الكرمية حّتى 
ا�شتقبلهم اأهُل البالد ودخلوا يف االإ�شالم اأفواجا وانت�شر االإ�شالم 

فيها ب�شرعة وبدون اأّي تهديد وا�شطهاد.

 التا ت يف     

سيا�دوا الب ا ا
 عبدو س اا

 واوا اسوا سناا
  س�ت  ل و

  ب االب د
  اومل اي س�ا
 سيا�دوا يف س�ا

 ا وا�ستقباا ي ا
ا    حا ا�ستقبا
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 لأتباع دخول  لحظتم  هل    

 الديانات الأخرى يف ال�سالم

 
بالدنا  اأرجــاء  يف  االإ�شالم  نعم،انت�شر    

ب�شرعة عن طريق الّتجار و بربكة تبليغهم واأخالقهم ، بل 
دائما.  زواًجــا  البالد  اأهل  واأبكار  بن�شاء  تزويجهم  وبف�شل 
البالد  اأهل  واأّن  فيها  دخل  قد  االإ�شالم  اأّن  الهولندّيون  علم  وملّا 
ا�شتقبلوه ب�شكل جّيد جّدا وعلموا كذلك اأّن الإندون�شيا اأنواعا من 
الرّثوات يف الرّب والبحر من الّذهب والنفط والغابات واالأ�شماك 
اإىل  ودخلوا  البالد  يحتّلون  ــداأوا  ب اهلل،  �شاء  ما  اإىل  ذلك  وغري 
اإىل  للّدخول  البالد  اأهل  واإكراه  الّن�شارنّية  ن�شر  الأجل  اندون�شيا 
دين الن�شارى فجعلوا اأعّزة اأهلها اأذّلة وكذلك يفعلون. فبدخول 
مبا  بالدنا  يف  والبحر  الرّب  يف  الف�شاد  ظهر  الهولندينّي  املحتّلني 

ك�شبْت اأيديهم.
�شنة،  و خم�شني  ثالثمائة  مّدة  اإندون�شيا  بالد  الهولندّيون  احتّل   
يعني ثالثة قرون والّن�شف. وقام اأهل البالد وخ�شو�شا امل�شلمني 
بالّدفاع وحاربوا املحتّلني بال�ّشكاكني وال�ّشيوف والّرماح والق�شب 
بينما  البدائّية.  املتوا�شعة  ال�ّشالح  اأنــواع  من  ذلك  وغري  احلــاّدة 
ذلك  وغري  والبنادق  والّدبابات  الّطائرات  ا�شتعملوا  الهولندّيون 
الّزمان. ومع ذلك -بحمده  املتطّورة يف ذلك  االأ�شلحة  اأنواع  من 
اإّنهم  اأ�شال.  االإ�شالم  تعاىل و عونه- مل يقدروا على قطع جذور 
وَباأ�ِشهم،   باأ�شلحتهم  بالدنا  يف  االإ�شالم  نور  يطفئوا  اأن  يريدون 

ولكن اهلل متّم نوره ولو كره امل�شتكربون املحتّلون .
امل�شيحّيني  وتبليغ  والّتكفريّية  الّتن�شريية  يتابع احلركة  كّل من  و 
اأّنها  جّيدا  يعرف  اآ�شيا،  �شرق  ويف جنوب  )اندون�شيا(  بالدنا  يف 
منّظمة و مرّتبة ومدعومة بكّل الو�شائل واالإمكانات ماّديا ومعنوّيا 
وباأ�شلوب دقيق. اإّن هوؤالء عندهم مدار�ش كبرية و جامعات وا�شعة 
و م�شت�شفيات �شحمة ومتطّورة واأموال هائلة. وذلك الأجل تن�شري 

امل�شلمني. 
منطقة  يف    شونامي� الّزلزال  حدث  عندما  املثال،  �شبيل  على 
اآة وما حولها يف جزيرة �شومطرا. جاء اإىل هناك امل�ش�شيحّيون 
مل�شاعدة امل�شلمني امل�شابني ب�شرعة وبكّل قّوة واإرادة وال يخافون 
لومة الئم قّط. فهوؤالء املب�ّشرون جاءوا باملالب�ش واالأطعمة والفلو�ش 
ورّبوهم  واليتامى  االأطفال  وجمعوا  الباطل.  دينهم  بتعاليم  بل  و 
اإىل هذه املنطقة،  ال�شيعة  برتبيتهم بدينهم.  وجاء كذلك بع�ش 

ولكّنهم مل ي�شرعوا مب�شاعدتهم اإاّل بعد فكر طويل وجل�شات.
وكم دخل االأطفال يف امل�شيحّية بهذا الّزلزال. اإّنني �شمعُت كثريا  
غر من اخلطباء والعلماء واملبّلغني اأّن مبّلغي دين الّتثليث  منذ ال�شّ
يجلبون قلوب امل�شلمني من الفقراء وامل�شاكني باالأموال واملالب�ش 
باّلطعام  دينهم  امل�شلمني  فقراء  بع�ش  فباع  والطبابة.  واالأطعمة 

واللبا�ش واملال كالبيت وال�ّشيارة وغريها.

 اأهم العوامل التي دفعتكم ما  

 عليهم ال�سالممذهب اأهل البيت اإىل اعتنا
هناك عّدة عوامل دفعْتني اإيل اختيار مذهب 
اأهل البيت، منها رمبا اأيّن موؤمن ومواظب علي ذكر ال�شالة على 
الطاهرين. وهذا عامل معنوّي. ومنها قراءة  واآله  �شيدنا حممد 
البيت كاآية التطهري  اأهل  التي ترتبط بف�شائل  االآيات وتف�شريها 
واآية االإطعام واآية التبليغ واآية الوالية وغريها وقراءة االأحاديث اأو 
الروايات التي ترتبط بف�شائل اأهل البيت وخ�شو�شا ف�شائل علي 
ال�شفينة  وحديث  املنزلة  كحديث  ال�شالم(  )عليه  املوؤمنني  اأمري 
اّلذي  الّثقلني  العلم وغري ذلك وخ�شو�شا حديث  وحديث مدينة 
وحتّدد  ح  تو�شّ التي  والروايات  االأحاديث  تواتر  فوق  تواتره  كان 
عدد ركعات ال�شلوات اخلم�ش. فاإّنه ال خالف بني امل�شلمني اأجمع 
يف كّل العامَل باأن �شالة الظهر والع�شر والع�شاء اأربع ركعات واأّن 
املغرب ثالث ركعات واأّن ال�شبح ركعتان كما دلْت عليه الّروايات 
يقبْله بع�ُش  الثقلني مل  اإيل حديث  بالّن�شبة  الفريقني. ولكن  عند 
ئالعلماء مع اأّنه مذكور بالكرثة يف كتب االأحاديث للفريقني بل هو 
لوات اخلم�ش.  متواتر و تواتره فوق تواتر اأحاديث عدد ركعات ال�شّ

وهذا �شيء عجيب !!!  

 مذهب اعتناقكم  وبعد  الن   

اأهل البيت عليهم ال�سالم هل من و�سية معينة 
تنقلونها اىل امل�سلمني عامة واىل اتباع مذهب اأهل 

 البيت عليهم ال�سالم خا�سة
ينبغى اأن يكون هّمنا هو كيف ن�شتطيع اأن ن�شل 

اإىل خيمة اإمام زماننا االإمام املهدي -عّجل اهلل فرجه ال�ّشريف- 
اهتماُمنا  و  ُهنا  توج هو  فــالــالزم  الــكــربى(.  غيبته  ع�شر  )يف 
للو�شول اإيل خيمته ال�ّشريفة وتمع داخلها، اإّن اإمام الّزمان له 
بيت كبري ووا�شع جّدا، وهذا البيت الكبري له اأبواب كثرية. واأعني 
علماءنا ومراجعنا العظام جميعا، واأن نتخلى عن جميع ال�شفات 
التي قد علنا غري موؤهلني لدخول بيت االمام -عجل  الذميمة 
اهلل تعاىل فرجه ال�شريف-، الأّنه من املوؤكد اأن اإمام زماِننا مينع 
بغ�ش  اأو  َح�شد  اأو  ِكرب  من  ذّرة  مثقال  قلبه  يف  كان  ملن  الّدخول 
ال�شالم-  البيت -عليهم  اأهل  اأتباع مذهب  املوؤمنني. فيا  الإخوانه 
العامِلني  لل�ّشرائط  )املراجع اجلامعني  متفّرقة  اأبواب  ادخلوا من 
بزمانهم(! وما اأغني عنكم من اهلل من �شيء. اِن احلكم اإاّل هلل. 
عليه توّكلُت وعليه فليتوّكل املتوّكلون. فاإن اأعداءنا مّتحدون الأجل 
اأن يهجموا علينا وقد بداأوا يف الهجوم علينافعال ، ولكّننا غافلون 
غرية والّتافهة مع االأ�شف ال�ّشديد ! وم�شغولون ببع�ش االأ�شياء ال�شّ

 تا    
احلة التنسة 
 يبة ووالت

امل�سيحي يف ا 
 ن ويف سيا�دوا

س ا�سيا ع يدا 
ة و بة  ن اا

 سا�ال  ةدو
ا  عنا وا ااوا

وا�س يق  
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فهل كان الر�شول يبغ�ش ال�شعر لذاته ، اأم اأّنه 
من  خا�ش  لــون  من  عدائّيا  موقفا  يقف  كــان 
ال�شعر؟  األـــوان 
تعامل  ـــه  اأّن اأم 
مــــــع الـــ�ـــشـــعـــر 
من  انـــطـــالقـــا 
معّينة  مــبــادئ 
اأملتها الظروف 
املـــو�ـــشـــوعـــّيـــة 
بالر�شالة  حتــيــط  كــانــت  الــتــي  ـــة  ـــّي ـــذات وال

املحمدّية؟
ولكن مقرتحا ينطلق من قراءة موقف الر�شول 
من  و�شلم(  واآلـــه  عليه  اهلل  )�شلى  االأعــظــم 
الر�شالة  ال�شعري خلدمة  القول  ت�شخري  مبداأ 
اجلديدة رمبا يقّربنا كثريا من معرفة املوقف 
احلقيقي والواقعي للر�شول الكرمي )�شلى اهلل 

عليه واآله و�شلم( من فن ال�شعر.
اهلل  )�شلى  الر�شول  معجزة  اأن  املعلوم  فمن 
عليه واآلــــه و�ــشــلــم( اخلــالــدة هــي مــعــجــزة ) 
قولّية( ج�ّشدتها األفا القراآن الكرمي وتراكيبه 
االأمة  هذه  العرب،  تاألفها  مل  تعبريّية  باأ�شاليب 
و�شحره  وبالغاته  القول  لفنون  �شربت  التي 
والتي  جاورتها  التي   االأ تعرفها  مل  اأطنابا 
�شبقتها اأو جاءت بعدها، حتى باتت حلظة بروز 

القول  فنون  يجيد  فتي  اأو خطيب  �شاعر جديد 
يف اأية قبيلة عربّية مبثابة )العيد الوطني( لتلك 

القبيلة فُتقام له الوالئم وُتنذر له النذور!
واآله  عليه  اهلل  )�شلى  الر�شول  معجزة  اإّن 
القول  لــفــن  م�شتندة  ر�ــشــالــة  ــي  ه و�ــشــلــم( 
فنون  يف  بلغت  الأّمــة  مر�شلة  وهــي  وبالغته، 
الر�شول  �شيجعل  ممــا  بعيدا  �ــشــاأوا  التعبري 
االأكرم )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( - بو�شفه 
مبّلغا لتلك الر�شالة -يقف مبوقف �شعب كي 
يجعل من قلوب رجال تلك االأمة تهوي اإىل ما 
وقولّية(  )اأخالقّية  جديدة  قيم  من  به  يب�ّشر 
ب ما اعتادت عليه تلك االأمة واأُ�شرب حّبه 

يف قلوبها من )اأخالق واأقوال(.
واآله  عليه  بالر�شول )�شلى اهلل  اأوىل  كان  لذا 
البالّية  الــقــول  طــرائــق  مــن  ينّفر  اأن  و�شلم( 
مييت  باإعجاب  لها  واالإ�شغاء  تلّقيها  واأعراف 
ذلك-  بعد   - ليهيئ  اهلل،   ذكــر  عــن  القلب 
للر�شالة اجلديدة وخطاباتها الكالمّية املجاوزة 
ملا �شبقها كي ُتتلقى مبا يالئمها وين�شجم معها 
لعمري-   - وتلك  اعتبارّية،  وقيمة  منزلة  من 
َمهّمة انربى لها الر�شول )�شلى اهلل عليه واآله 
ذائقة  حتطيم  اأجــل  من  جــدارة  بكّل  و�شلم( 
بذائقة  واإبــدالــهــا  طويلة  لــقــرون  قائمة  فنّية 
جديدة تنبني من اأ�شلوب القراآن ال�شل�ش ومن 
تراكيبه االأّخاذة املعرّبة عن وعي جديد وعن 
اإاّل  عليها  يقوى  ال  مهّمة  وهي   ، جديدة  حياة 
ذوو الهمم العالية والعقول الر�شيدة، وال �شّيما 
هو  و�شلم(  واآله  عليه  اهلل  )�شلى  الر�شول  اأّن 
ابن قري�ش،  واأف�شح العرب وهذا ما �شيدعوه 
االأقدمني  ورد يف كالم  ما  بع�ش  لالإبقاء على 
من العرب مما ين�شجم وتعاليم الدين اجلديد 
اأو لي�ش هو القائل بحّق )المية  الذي جاء به، 
اأ�شدق  ال�شهرية(:  لبيد  املخ�شرم  ال�شاعر 

كلمة قالها �شاعر كلمة لبيد:

• اإميان الغزي

قراءة في موقف الر�سو الأكرم من فّن ال�سعرقراءة في موقف الر�سو الأكرم من فّن ال�سعر
القو م�سّرا  

ت�ساوؤلت كرية ما زا يريها 
 موقف الإ�سالم من فّن ال�سعر
واختالفات فكرّية عديدة ما 
فتت تنبع من ديد بني 
على  والباحني  الدار�سني 
تاأويل  يف  م�ساربهم  تلف 
 الر�سو ذاملوقف الذي اّت
الكر�سلى اهلل عليه واله 
 الأو العرب  فّن  من   و�سلم
 ال�سعر يف ع�سر الر�سالة 

ويف الع�سور التالية
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واآله  عليه  اهلل  )�شلى  الكرمي  الر�شول  اإّن 
اإعالء  اأجل  من  ال�شعر  ي�شّخر  كان  و�شلم( 
لي�ش  فهو  ذلك  فعل  اأّنه  ومبا  الدين،  �شرح 
�شد ال�شعر لذاته، واإمنا �شد كل قول ال يبني 
بناء  واجلماعّية  الفردّية  االإ�شالمّية  الروح 
�شليما، وهو �شد كّل قول العب الٍه، والر�شول 
)�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( بت�شخريه ل�شعر 
معّينة  وجهة  �شوب  وتوجيههم  ال�شعراء 
اجلديدة  واالأعــراف  للقيم  وبانية  وحمددة 
الأّنه  اأو يحط من قيمته   ال�شعر،  يــزدري  ال 
جمّرد �شعر ) فنحن -بالبديهة- ال ن�شّخر 
اإذا  اإاّل  الكربى  ق�شايانا  خلدمة  االأ�شياء 

راأينا جدواها ومنافعها ملا نهدف ( .
ونقراأ يف  �شرية ابن ه�شام  بهذا اخل�شو�ش 
خــربا مــفــاده : اأن عــطــارد بــن حــاجــب بن 
زرارة، قدم على الر�شول االأكرم )�شلى اهلل 
عليه واآله و�شلم( يف جماعة اأ�شراف من بني 
والزبرقان  حاب�ش،  بن  االأقرع  منهم  متيم، 
بن بدر، وعمرو ابن االأهتم؛ ملفاخرة النبي 
فتقّدم  و�ــشــلــم(،  واآلــــه  عليه  اهلل  )�ــشــلــى 
خطيبهم عطارد، فخطب، فانتدب الر�شول 
ثابت بن قي�ش اخلزرجي للرد عليه، ثم قام 
التي  ق�شيدته  فاأن�شد  الزبرقان  �شاعرهم 

يقول فيها مفاخرا:
   نحن الكرام فال حيُّ يعادلنا                

                      منا امللوك وفينا تن�سب البيع
عليه  اهلل  )�شلى  الــكــرمي  الــر�ــشــول  فبعث 
واآله و�شلم( اإىل ح�شان بن ثابت -ومل يكن 
على  يــرد  واأن�شد  فجاء  املجل�ش-  حا�شرًا 

الزبرقان:
 اإن الذوائب من فهٍر واإخوتهم                  

                           قد بّينوا �سّنة للنا�س تتبع

بن  االأقـــرع  التفت  اإنــ�ــشــاده،  مــن  فــرغ  فلما 
حاب�ش اإىل اأ�شحابه، وقال:

الكرمي  الر�شول  اأي   - الرجل  هذا  اإن  واأبي 
له،  ملــوؤتــَى   - و�شلم  واآلــه  عليه  اهلل  )�شلى 
ول�شاعره  خطيبنا،  مــن  اأخــطــُب  خلطيبه 
من  اأحلى  والأ�شواتهم  �شاعرنا،  من  اأ�شعُر 
اأ�شواِتنا، ثم اأ�شلموا بني يدي الر�شول)�شلى 

اهلل عليه واآله و�شلم(جميعا.
ابن ه�شام يف �شريته  يــورده  ما  ومن خالل 
النبوّية العطرة لنا اأن ن�شاأل ال�شوؤال التايل: 
هل معنى ذلك اأن الر�شول )�شلى اهلل عليه 
ال  جميعا  العرب  اأف�شح  وهو  و�شلم(  واآلــه 
يبعث  حتى  خ�شومه  حماججة  ي�شتطيع 

بطلب ح�شان ؟ وهو اأف�شح العرب جميعا !
اإّن  املعروف  من  نقول:   ، ذلك  عن  وجوابا 
مل  و�شلم(   واآلــه  عليه  اهلل  الر�شول)�شلى 
بال�شعر  اخل�شوم  منافحة  َمهاّمه  من  تكن 
وما   ( بقوله  القراآن عنه ذلك  نفى  اأن  بعد 
علمناه ال�شعر وما ينبغي له ...( مع قدرته 
عــلــى تــلــك املــنــافــحــة، وهـــو الــقــائــل: )اإيّن 
اأف�شح العرب، بيد اأيّن من قري�ش( ولكن ما 
دعاه النتداب اأهل هذه املهّمة من اأ�شحابه 
نفي  على  التاأكيد  هــو  ال�شعراء،  ــه  واأعــوان
ذلك،  القراآن  اأثبت  كما  نف�شه  عن  ال�شعر 
وتعزيز دور الكلمة )ال�شعر هنا ( يف املوقع 
الذي تقع فيه فتوؤتي ثمارها اليانعة وال �شيما 
مقتدر  �شاعر   ( خبري  يد  على  ن�شجت  اإذا 
كح�ّشان ( ،  ولكن لنا اأن نطرح �شوؤاال اآخر ذا 
�شلة ب�شابقه، وهو : هل اأّن الر�شول الكرمي 
و�شّلم ( حينما نفى  واآله  ) �شلى اهلل عليه 
موقفا  وقف  وال�شاعرّية  ال�شعر  القراآن  عنه 
�شلبّيا منهما، ونبذهما كما نبذ )افالطون(  
ال�شعراء من جمهوريته التي حلم بتاأ�شي�شها 
بح�شب   - الأنهم  ال�شعراء  �شعر  عن  بعيدا 

دعواه- يبتعدون عن احلقيقة خطوتني! 
واجلواب يكمن يف ا�شتنطاق موقف الر�شول 
يف  و�شلم(  واآلــه  عليه  اهلل  )�شلى  االأكـــرم 
ت�شخريه لفن ال�شعر من اأجل خدمة الق�شية 
الكلمة  بدور  منه  واإميانا  الكربى  الر�شالّية 
تقّدر  اأمـــة  و�ــشــط  يف  وخطورتها  وقيمتها 
الكالم حّق قدره، ومتنح الف�شاحة منزلتها 
التي ت�شتحق !  فحا�شا للر�شول الكرمي )�شلى 
اهلل عليه واآله و�شلم( - كما هو معلوم - اأن 

ي�شتعني باأمر �شيء اأو مكروه منهيٍّ عنه !
واآله  عليه  اهلل  �شّلى   - النبي  اأن  ورد  وقــد 
بـــن ثابت:  ــول حلــ�ــشــان  ــق ي ــم- كـــان  ــل ــش و�
من  اأ�شّد  عليهم  لهجاوؤك  فواهلل  )اهجهم، 
وقع ال�شهام يف غل�ش الظالم، اهجهم وُروُح 

الُقُد�ِش َمَعك(.
�شقل  على  حاّثا  ال�شعر  يوّظف  فالر�شول 
مــواهــب الــ�ــشــعــراء وبــنــائــهــم بــنــاء جديدا 
طويال  ردحــــا  ــوا  اأمــ�ــش ــن  ــذي ال خ�شو�شا 
اجلاهلّية  احلياة  ف�شاء  يف  اأعمارهم  من 
و�شواهما(  رواحــة  وابــن  الالهّية)كح�شان 
من اأجل بناء حياة جديدة معيارها القيمي 
الكتاب  االأدبــــي(   ( ــذوقــي  وال واالأخــالقــي 
اجلديد الذي ال ياأتيه الباطل من بني يديه 

وال من خلفه. 
والر�شول االأكرم بهذا �شيقرتب اأو �شيطابق 
جلدوى  وال�شرورّية  البانية  الوظيفة  بني 
وبني  احلــيــاة  توجيه  يف  والــفــنــون  ــــداع  االإب
هاٍد  مر�شل  كنبّي  به  اأنيطت  التي  الوظيفة 
تقع  م�شار �شحيح هادف  نحو  للتوّجه  وداع 
على كاهل كل فرد م�شوؤولّية االإ�شهام يف رفد 
ملتزمة  طاقة  من  ميتلك  مبا  امل�شار  ذلــك 
ال�شعراء  ذلـــك  يف  مبــن  خـــاّلقـــة،  وقــــدرة 

املوؤمنون بقيم هذا الدين العظيم ....
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ويقول ال�ضيد حممد الكثريي يف كتابه 
)ال�ضلفية بني اأهل ال�ضنة والإمامية(

الإمامية وت�شميتهم بالرواف�ض:
قد درج خ�شوم ال�شيعة الإمامية وخ�شو�شا "ال�شلفيني" 
على نعتهم واإطالق ا�شم الراف�شة والرواف�ض عليهم. 
وهذا الو�شف كان يطلق يف املا�شي ويق�شد به جمموع 
اأما  الإمامية.  �شمنهم  ويدخل  بالت�شيع  يو�شف  من 
اليوم فاإنه اإذا اأطلقه ال�شلفيون يق�شدون به "ال�شيعة 

الإمامية" فقط. 
امل�شطلح  هـــذا  تــاريــخ  تتبع  عجالة  يف  و�ــشــنــحــاول 
لنعرف  باخل�شو�ض،  وال�شيا�شية  املعرفية  ومدلولته 

حّده وخلفيته ال�شيا�شية والتاريخية.
الرف�ض مبعنى الرتك، قال ابن منظور يف الل�شان: " 
الرف�ض ترك ال�شئ، تقول: رف�شني فرف�شته، رف�شت 
اأرف�شه رف�شا، تركته وفرقته والرف�ض: ال�شئ  ال�شئ 
املقرتف واجلمع اأرفا�ض )ل�شان العرب ج 7 �ض 157 

مادة رف�ض(. 
يف  ال�شطالح  ح�شب  اأمــا  اللغوي،  املعنى  هو  وهــذا 
الأع�شار املتاأخرة، فهو يطلق على مطلق حمّبي اأهل 
اأو على  اأخــرى.  اأو على �شيعتهم جميعا  تــارة،  البيت 

طائفة خا�شة منهم ثالثة.
وعلى كل تقدير فهذا ال�شطالح، ا�شطالح �شيا�شي 
اأطلق على هذه الطائفة وهو مو�شوع ل كالم فيه. اإمنا 
الكالم يف وجه الت�شمية ومبداأ ن�شوئها، فاإننا نرى ابن 
منظور يقول يف وجه الت�شمية: الرواف�ض، جنود تركوا 
قائدهم وان�شرفوا، فكل طائفة منهم راف�شة. والن�شبة 
اإليهم راف�شي، والرواف�ض قوم من ال�شيعة �شموا بذلك 
لأنهم تركوا زيد بن علي، قال الأ�شمعي: كانوا قد بايعوا 
زيد بن علي ثم قالوا: اإبراأ من ال�شيخني نقاتل معك 

فاأبي وقال: كانا وزيري جدي فال اأبراأ منهما فرف�شوه 
ومل  الرواف�ض  وقالوا  راف�شة.  ف�شموا  عنه.  واأرف�شوا 

يقولوا: الرفا�ض لأنهم عنوا اجلماعات.
غري اأن ابن منظور، واإن اأ�شاب احلق يف �شدر كالمه 
وجعل للفظ معنى و�شيعا يطلق على امل�شلم والكافر، 
وامل�شلم �شيعّيه و�شنّيه، لكن ا�شت�شهد على وجه ت�شمية 
ق�شم من �شيعة علي عليه ال�شالم مبا يقول الأ�شمعي، 
وهو منحرف عن علي و�شيعته فكيف ميكن العتماد 
على قوله، خ�شو�شا اإذا ت�شمن تنقي�شا وازدراء بهم.
اأظن الأ�شمعي وهو  يقول ال�شيخ جعفر ال�شبحاين ل 
خبري يف اللغة يجهل بحقيقة احلال، ولكن عداءه قد 
جره اإل هذا التف�شري. فاإن احلق اأن الراف�شة كلمة 
�شيا�شية كانت ت�شتعمل قبل اأن يولد زيد بن علي ومن 
بايعه من اأهل الكوفة، فالكلمة تطلق على كل جماعة 
مل تقبل احلكومة القائمة، �شواء اأكانت حقا اأو باطال. 
�شيعة عثمان  �شفيان ي�شف  اأبــي  بن  هذا هو معاوية 
اأبي طالب عليه  الذين مل يخ�شعوا حلكومة علي بن 
اإل  كتابه  يف  يكتب  و  بالراف�شة.  و�شلطته  ال�شالم 
عمرو بن العا�ض وهو يف البيع يف فل�شطني: " اأما بعد: 
اأمر علي وطلحة والزبري ما قد بلغك،  فاإنه كان من 
بن احلكم يف  مــروان  اإلينا(  )نــزل  اإلينا  �شقط  وقد 
راف�شة اأهل الب�شرة وقدم علينا جرير بن عبد اهلل يف 
بيعة علي وقد حب�شت نف�شي عليك حتى تاأتيني، اأقبل 
اأذاكرك اأمرا " )ن�شر بن مزاحم املنقري، تويف �شنة 

212 ه ، وقعة �شفني، �ض 29(.
احلكم  بــن  مـــروان  مــع  جــاء  مــن  ي�شف  معاوية  اإن 
وما  علي وخمالفيه.  اأعــداء  كانوا  وهــوؤلء  بالراف�شة 
خا�شعني  غــري  كــانــوا  اجلماعة  هـــوؤلء  لأن  اإل  هــذا 
لفظة  فتلك  ذلــك  وعلى  ـــذاك.  اآن القائمة  للحكومة 
احلكومة  ن�شرة  عن  القاعدين  على  تطلق  �شيا�شية 

واللتفات حولها... اإن كلمة الرف�ض والراف�شة لي�شتا 
من خ�شائ�ض ال�شيعة، بل هي لغة عامة ت�شتعمل يف 
اأن  ومبا  القائمة.  للحكومة  خا�شعة  غري  جماعة  كل 
القائمة  للحكومات  تخ�شع  مل  تكونها  منذ  ال�شيعة 
بعد ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآله و�شّلم(، فكانت 
راف�شة ح�شب ال�شطالح الذي عر�شت، ومل يكن ذلك 
ال�شطالح موهوبا من طرف زيد بن علي ل�شيعة جده. 
كيف وقد ورد ذلك امل�شطلح على ل�شان اأخيه حممد 
علي  بن  زيــد  قبل  تــويف  الــذي  ال�شالم.  عليه  الباقر 

وثورته ب�شت �شنوات.
روى اأبو اجلارود عن اأبي جعفر -عليه ال�شالم- : " اأن 
رجال يقول اإن فالنا �شمانا با�شم قال وما ذاك ال�شم 
؟ قال: �شمانا الراف�شة. فقال اأبو جعفر م�شريا بيده 
الراف�شة وهو مني، قالها ثالثا  واأنا من  اإل �شدره: 
نقال عن  ج 65 �ض 97 احلديث 2.  الأنـــوار،  )بحار 

املحا�شن للربقي، املتوفى �شنة 274(.
وروى اأبو ب�شري فقال: قلت لأبي جعفر عليه ال�شالم 
جعلت فداك، ا�شم �شمينا به ا�شتحلت به الولة دماءنا 
واأموالنا وعذابنا. قال: وما هو ؟ قال: الراف�شة، فقال 
اإن �شبعني رجال من ع�شكر  اأبو جعفر عليه ال�شالم: 
ال�شالم  عليه  مو�شى  فــاأتــوا  فرعون  رف�شوا  فرعون 
فلم يكن يف قوم مو�شى اأحد اأ�شد اجتهادا واأ�شد حبا 
لهارون منهم، ف�شماهم قوم مو�شى الراف�شة " )بحار 
الأنوار، ج 65 �ض 97، احلديث 3(. وهذه التعابري عن 
اأبي جعفر باقر العلوم -عليه ال�شالم - اأ�شدق �شاهد 
على اأن م�شطلح الرف�ض لي�ض وليد فكرة زيد، واأجله 
عن هذه الن�شبة والفكرة، بل كان م�شطلحا �شائدا يف 
اأقوام، فكل من مل يخ�شع للحاكم القائم، واحلكومة 
ال�شائدة و�شار يعي�ض بال اإمام ول حاكم �شمي راف�شيا 

واجلماعة راف�شة اأو َرَف�شة.
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 على الرغم من اأن جزءا كبريا من هذا البلد ل يزال يلتزم بالوثنية ولكن بدخول 
ال�شالم تغريت طبيعة احلياة يف البالد وقد تعزز ذلك عند اإدخال املحاكم الإ�شالمية 
واإن�شاء امل�شاجد واملدار�ض . و قد انت�شر يف املدن الرئي�شية يف اجلزء ال�شمايل من 
البالد يف القرن ال�شاد�ض ع�شر وانتقل بعد ذلك اإل الريف ونحو مرتفعات احلزام 
الأو�شط. وقد دخل ال�شالم جنوب غرب املناطق الناطقة بلغة )يوربا( خالل فرتة 

الإمرباطور مان�شا مو�شى املايل . 
 ويرى العامل امل�شلم وموؤ�ش�ض منظمة اأوقاف اأفريقيا لندن النيجريي املولد لندين 
الإقامة عبد الفتاح اأديالبو اأن الإ�شالم و�شل اأفريقيا عرب جنوب ال�شحراء الكربى 
مبا يف ذلك نيجرييا يف وقت مبكر من القرن الأول من الهجرة عن طريق التجار 

امل�شلمني وغزو عقبة بن نافع )63-622( ل�شمال اأفريقيا. 

أهم عوامل انتشار الدين اإلسالمي 
ال�شودان  بالد  من  بلد  اأول  اأن  مفادها  على حقيقة  تتفق  التاريخية  امل�شادر  تكاد 
الأو�شط يدخلها الإ�شالم هي َكاَ برنو  التي كانت عا�شمتها تقع يف البداية على 

اجلهة ال�شرقية ال�شمالية من بحرية ت�شاد، قبل اأن تنتقل اإل اجلزء الغربي للبحرية. 
اأنهار واأ�شجار ورمال وا�شعة، عامرة بال�شكنى. ثم انت�شر الإ�شالم  وهي بلدة ذات 
بعدها اإل بقية ممالك الهو�شا التي تقع يف غرب مملكة برنو، "وهي �شبعة اأقاليم، 
ل�شانهم واحد، وعلى كل اإقليم اأمري نظري لالآخر قبل احلركة الإ�شالحية الفودية، 
واأو�شط هذه البالد كت�شنا، واأو�شعها زكزك، و غوبر، و كانو، وهي بالد ذات اأنهار 
واأ�شجار ورمال وجبال واأودية وغيا�ض. وقد �شاعدت عدة عوامل على انت�شار الدين 

الإ�شالمي يف تلك املنطقة اأهمها على �شبيل الإيجاز كالآتي:

العامل التجاري:
اإن الإ�شالم دين ل رهبانية فيه، فكل م�شلم داعية ومب�شر بر�شالة الإ�شالم امتثال 
من  اإنني  وقال  وعمل �شاحلا  اهلل  اإل  دعا  دينا ممن  اأح�شن  )ومن  تعال:  لقوله 
امل�شلمني(، فالإ�شالم يبح املعامالت التجارية وال�شعي يف طلب الرزق يف كل مكان 

وزمان. 
لقد ا�شتغل التجار امل�شلمون هذه الفر�شة لن�شر الدين يف غرب اإفريقيا بني زمالئهم 

نيجيريا واإلسالم
 تعّد القارة ال�ضمراء اإحدى القارات التي ت�ضم العديد من البلدان النامية والفقرية  التي ت�ضم ن�ضب �ضكانية عالية، وبالرغم من امل�ضتوى املعا�ضي املتد
الذي تعا منه الأغلبية ال�ضاحقة يف القارة مل يتجاهلوا دور الدين الإ�ضالمي يف اإنقاذهم من العبودية . وتعّد  نيجرييا اإحدى الدول التي حتوي على 
ن�ضبة عالية من امل�ضلمني حي ي�ضكلون  من �ضكان نيجرييا، علما باأن عدد ال�ضكان يبل حوا  مليون ن�ضمة. ويعتقد ان دخول الإ�ضالم كان 

من �ضمال نيجرييا يف وقت مبكر من القرن التا�ضع امليالدي  وقد اأظهرت حمفوظات دينية بان الإ�ضالم قد انت�ضر يف عهد امللك جيلمي هومي.

ترجمة واعداد: حيدر املنكو�شي
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التجار الذين ينزلون عندهم، وكانوا يقيمون ب�شعة اأيام فيعاملونهم معاملة اإ�شالمية 
ح�شنة، وباأخالق حميدة، اإ�شافة  اإل ال�شدق والأمانة وعدم الغ�ض واخليانة، ثم اإذا 
حان وقت ال�شالة يرتكون كل ما يفعلونه خا�شعني لربهم مت�شرعني له بالعبادة. وقد 
تركت هذه ال�شفات اأثرا طيبا يف نفو�ض اأبناء تلك املنطقة، واأدى ذلك اإل اعتناق 
كثري منهم دين الإ�شالم والقيام بن�شره يف اأو�شاط جماعتهم. وقد انت�شر الإ�شالم 

بهذه ال�شورة يف اأو�شاط ال�شعب بينما بقي ملوكهم على الوثنية.

عامل الهجرة:
ابتداء من  وا�شعة،  ب�شورة  الإ�شالمي  الدين  ن�شر  دورا كبريا يف  العامل  لعب هذا 
مملكة برنو - اأول مملكة تعتنق الإ�شالم وينت�شر فيها واأ�شلم )حمى بن جلمى بن 
�شلما( اأول ملك يعتنق الإ�شالم فيها، وذلك يف القرن احلادي ع�شر امليالدي، حيث 

اأ�شبحت دولة اإ�شالمية بعد ذلك.
ويف القرن الرابع ع�شر �شهدت البالد انت�شارا وا�شعا للدين الإ�شالمي عندما هاجرت 
جمموعة كبرية من الوجنارا الذين يجمعون بني التجارة والدعوة للدين حتت قيادة 
عبد الرحمن الزيتي، فقد نزلوا يف مدينة كانو واأ�شلم على يدهم �شركي ياجي بن 
ظاميا، اأول ملك يعتنق الإ�شالم فيها، وكانوا يدخلون اإل ق�شور امللوك ويدعونهم اإل 
الإ�شالم، فكان لهم ف�شل عظيم. وبعد و�شولهم بقرن من الزمن هاجرت جمموعة 
اأخرى من الفولنيني من مايل على راأ�شهم ال�شيخ مو�شى جكلو اجلد الثالث ع�شر 
لعثمان بن فودي. وهاتان املجموعتان �شاهمتا م�شاهمة فعالة يف ن�شر تعاليم الإ�شالم 

وعقيدته.
ومما �شاعد على انت�شار الإ�شالم يف تلك املنطقة بهذه ال�شورة اأي�شا احرتام حكامها 
للعلماء وتقريبهم منهم ومنحهم الإقطاعات، واإعفائهم من ال�شرائب املفرو�شة على 
اأفراد املجتمع، واإعطائهم المتيازات واحل�شانة، و�شمان حقوقهم، ومنحهم الهبات 

والعطايا. 

 الحركة اإلصالحية:
املنطقة  تلك  �شهدته  الــذي  التقدم  �شنوات من ذلك  مــرور عدة  بعد  املالحظ  من 
مل تخُل الثقافة الإ�شالمية من بع�ض علماء ال�شوء الذين اأ�شلوا النا�ض باتخاذهم 
الأعمال الباطلة مثل ال�شعوذة والدجل منهجا لزيادة دخلهم املادي، وكذلك العلماء 
املنافقون من اأ�شحاب امل�شالح الدنيوية الذين كانوا يوافقون امللوك على اأي عمل 
يريدونه حتى ولو كان حراما، ونتج عن تلك الأعمال اإ�شعاف هذه الدولة، واأ�شبح 

احلكام يحكمون باأهوائهم، والقوي ياأكل ال�شعيف.
ويف مثل هذه الظروف قامت احلركة الإ�شالحية حتت قيادة ال�شيخ عثمان بن فودي 
والتي كان لها اأثر بالغ الأهمية يف توحيد دويالت املنطقة حتت قيادة واحدة، وجمع 
�شتات امل�شلمني واإ�شالح عقيدتهم، ون�شر العلم والثقافة الإ�شالمية والعربية بني الغني 
والفقري، والعدل وامل�شاواة بني النا�ض يف الق�شاء ويف جميع ال�شئون الإدارية للدولة، 

وفتحت باب  ن�شر الإ�شالم اإل جميع القبائل الوثنية بكل الو�شائل املتاحة لها.

وضع اإلسالم بعد دخول
 االستعمار االنجليزي في نيجيريا:

كانت اللغة العربية اأيام الفوديني لغة ح�شارة وثقافة ولغة الدواوين للدولة، و قام 
الفوديون بتاأ�شي�ض عدة مراكز علمية زيادة على التي كانت موجودة من قبل، وا�شتمر 
احلال على هذا املنوال حتى انت�شر العلم بني العوام، بعد اأن كان حم�شورا يف بع�ض 
البيوت بني ال�شيوخ واأتباعهم. و بلغ عدد املدار�ض الإ�شالمية وكتاتيب حتفيظ القراآن 
اآنذاك اأكرث من )25.000( يف �شمال نيجرييا فقط. واأن عدد الطالب الذين يدر�شون 
فيها يبلغ حوايل )250.000( اأي ع�شر اأ�شعاف عدد املدار�ض املوجودة، ول فرق بني 
البنني والبنات يف التعليم عندهم.وبعد �شقوط الدولة الفودية ) التي عا�شت مائة 
عام ( على اأيدي امل�شتعمرين 1903م، وجدوا اأن اجلزء ال�شمايل الذي ت�شكنه الغالبية 
ر بف�شل وجود  امل�شلمة التي تتمتع بالكيان ال�شيا�شي املتكامل، وت�شوده املدنية والتح�شّ
عدد كبري من العلماء وانت�شار الوعي الثقايف والإداري والديني، فعلى هذا الأ�شا�ض قام 
امل�شتعمرون بو�شع منهجهم و�شيا�شتهم التعليمية لتوجيه ال�شعب امل�شلم يف نيجرييا 
اإل ما يهدفونه ، من تهمي�ض علماء الدين ، وف�شل الدين عن الدولة ، وحذف اللغة 
العربية من ال�شاحة ال�شيا�شية والإدارية ، واإحالل اللغة الإجنليزية يف حملها، كما 
بال  كوادر  اأ�شبحت اجلامعات تخرج  املقابل  .ويف  بامليالدي  الهجري  التاريخ  بدل 
اأخالق ر�شالية ، وولد ذلك نتائج عك�شية بعد خروج امل�شتعمر حيث اأ�شبح موظفو 
الدولة ل هّم لهم اإل نهب مقدرات وثروات الوطن .اأما الو�شع ال�شيا�شي والقت�شادي 
على رغم الرثوات الطبيعية الهائلة التي متتلكها نيجريية ، ل يزداد الو�شع اإل �شوءًا 
يومًا بعد يوم ، وعلماء الدين مع مكانتهم فيها ل يحركون �شاكنًا لكن ا�شتطاع ال�شيخ 

اإبراهيم يعقوب الزكزكي بتغيري الو�شع رغم التحديات التي واجهته. 

المد الشيعي في نيجيريا
 ذكر موقع »بي بي �شي« الإلكرتوين، اأن مدينة كادونا تعد جتمع احلركة ال�شيعية 
الرئي�شية يف نيجرييا، وُت�شدر احلركة هناك �شحيفة يومية وا�شعة النت�شار منذ 
عقدين، كما اأنها اأعلنت اأنها �شتطلق قريبًا حمطة اإذاعية عرب موقعها على �شبكة 
الإنرتنت، وذلك عرب املوجات الرئي�شية للدولة، و�شتطلق كذلك قناة تلفزيونية. كما 
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اأن هناك العديد من الأفالم الوثائقية التي متتدح احلركة ال�شيعية وقادتها والتي تباع 
بكرثة لل�شكان املحليني وذلك بعد ترجمتها اإل لغة الهاو�شا املحلية.

اأنه »يف ال�شنوات        وكتب ال�شحايف مارك لوبيل يف تقرير ن�شرته »بي بي �شي« 
�شغرية  حركة  كانت  اأن  بعد  نطاقها  وات�شع  احلركة  ع�شوية  حجم  زاد  الأخــرية، 
وحمدودة، وذلك يف وقت حتول الهتمام اإل حركة بوكو حرام، التي حتارب من اأجل 

اإقامة دولة اإ�شالمية يف نيجرييا«.
نيجرييا يف حديثه  ال�شيعية يف  زعيم احلركة  زاكزاكي  اإبراهيم  ال�شيخ  اأ�شار  وقد 
لإحدى ال�شحف اإن التوجه نحو الت�شيع والتعبد على مذهب اأهل البيت عليهم ال�شالم 
يف نيجرييا بداأ بعد الثورة الإيرانية ومل يكن قبل ذلك �شوى مذهب اإ�شالمي واحد وهو 
املالكية ومنذ ذلك الوقت بداأ الت�شيع ينت�شر ويتو�شع يف نيجرييا ول توجد اإح�شائية 
ر�شمية حول عدد ال�شيعة يف نيجرييا، ولكن يقدر عدد الذين �شاركوا يف م�شرية وعزاء 
عا�شوراء العام املا�شي بنحو 4 ماليني �شخ�ض، كما اأن الذين �شاركوا يف احتفالية 

مولد النبوي ال�شريف يف العام املا�شي نحو 10 ماليني �شخ�ض.
و�شدد زاكزاكي على اأن رموز ال�شيعة ملتزمون مببداأ التقريب بني املذاهب الإ�شالمية 
الإ�شالمية  الفرق  بع�ض  اأن  اإل  الطائفية  اخلالفات  عن  باأنف�شهم  يبتعدون  واأنهم 
كالطرق ال�شوفية يف نيجرييا ت�شعر باأنها قريبة للت�شيع من �شائر املذاهب وتوؤمن اأن 
�شعائرهم تكت�شب �شرعيتها من الإمام علي بن اأبي طالب عليه ال�شالم كما اأن بع�شهم 

ينت�شبون اإل �شاللة الر�شول الأكرم �شلى اهلل عليه واآله و�شلم وي�شمون بالأ�شراف.
وح�شب زاكزاكي فان اإحدى احلركات املتطرفة خدمت ال�شيعة و�شاهمت يف انت�شار 
الت�شيع يف نيجرييا اأكرث من خدمة علماء ال�شيعة وذلك من خالل التهامات والأكاذيب 

التي روجوها �شد ال�شيعة الأمر الذي دفع النا�ض ال التحري عن حقيقة مزاعمهم 
فلما يتبني لهم كذب تلك املزاعم واأنها جمرد افــرتاءات يعتنقون الت�شيع، خا�شة 
والرباهني  الدامغة  باحلجج  والأكاذيب  الفــرتاءات  يــردون على  ال�شيعة  اأن علماء 

القاطعة.
واأعرب زاكزاكي عن اعتقاده باأن اأبرز التحديات التي يعي�شها املجتمع النيجريي هو 
اجلهل وبع�ض علماء الدين »ول اأدري هل ي�شتحقون ت�شميتهم بعلماء الدين اأم ل« 
ي�شتغلون جهل عموم النا�ض لتمرير اأفكارهم ومن بينها الفرتاء على الت�شيع كما اأن 
احلكومة تدعم هذه التوجهات وتعتقد اأي�شا اأن امل�شتقبل �شيكون للحركة ال�شيعية واأن 
ال�شيعة لي�شت جماعة دينية وح�شب وامنا جماعة متحركة وتاأثريها كبري على املجتمع 
ال اأن احلكومة تتحا�شى املواجهة املبا�شرة مع ال�شيعة وامنا تدعم اجلماعات التي 

تت�شدى لل�شيعة والت�شيع.
وحول النزاعات التي تقع بني امل�شلمني وامل�شيحيني يف نيجرييا واين يقف ال�شيعة منها 
نّبه زاكزاكي ال اأن جذور هذه النزاعات قبلية ول متت للدين باأية �شلة ولكن مبا اأن 
املتنازعني ي�شعيان ال �شم الآخرين ال �شفوفهم فيعلنون اأن نزاعهم ديني وطائفي 
ولفت اإل الأقلية امل�شيحية مل تكن يف ال�شابق تعتنق امل�شيحية وامنا تاأثرت بامل�شتعمر 
وبني فرتة واأخــرى تثري �شجة على اأنها م�شطهدة من قبل الأكرثية امل�شلمة بينما 
حقيقة الأمر اأن النزاع الذي يتطور يف الغالب ال مواجهات م�شلحة دامية يف حقيقته 
لي�ض مذهبيا وامنا خالفات قبلية، ومن الطبيعي اأن ي�شنف امل�شيحيون ال�شيعة على 
ح�شاب امل�شلمني ولكن يف قرارة اأنف�شهم يدركون اأن ال�شيعة اأي�شا اأقلية ت�شادر يف 

الغالب حقوقها.
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◄  يكتبها: ح�شني ال�شالمي

امل�شرية االربعينية التي مع على درب احل�شني ع كل عام قرابة 
الـ 15 مليون عراقي من �شتى الطوائف و�شرائح املجتمع  �شيعة 
و�شنة وم�شيحيني عربًا واأكرادًا، رمبا كانت هذه امل�شرية فر�شة 
للحكومة العراقية يف مد خطوط التوا�شل مع املواطنني، وذلك 
عن طريق و�شع �شناديق لل�شكاوى واالقرتاحات يف كربالء تكون  
االمانتان العامتان احل�شينية والعبا�شية املقد�شتان او اأي جهة 
حكومية هي امل�شوؤولة عنها ، لُتنقل ما �شتحويه هذه ال�شناديق 
يف  املعنيني  اىل  املواطنون  بها  يــديل  واقــرتاحــات  �شكاوى  من 
احلكومة وب�شكل مبا�شر، فالت�شيع ر�شائل املواطنيني يف اروقة 
الروتني وامل�شارات امل�شبوهة التي افقدت الكثري من العراقيني 
الثقة بامل�شوؤولني وخلقت حالة من القطيعة بينهم، و�شتكون تلك 
ال�شناديق مبثابة خط موؤّمن لالت�شال وبالتايل اإثراء احلكومة 
مبقرتحات املواطنني التي هي يف �شميم الواقع الذي ن�شعى اىل 

تطويره وال�شك ان هذه االقرتاحات �شتكون بناءة.     
الزيارة  واثــنــاء  كــربــالء  يف  ال�شناديق  و�شع  فــان  جهة  ومــن 
االربعينية له دور ا�شايف يف قيمة هذه املمار�شة حيث ان هذه 
املاليني التي تقوم يف حال تدوينها لالقرتاحات وال�شكاوى بزيارة 
االمام احل�شني -عليه ال�شالم- تكون يف حال ا�شتلهام من االمام 
باحلر�ش  م�شمخة  كتاباتها  فتاتي  العمالقة،  وثورته  احل�شني 

واملواطنة ال�شاحلة التي ا�شتلهمتها.
كما وامتنى من احلكومات املحلية ا�شتغالل هذا احل�شد املليوين 
احل�شينية  لل�شعرية  احل�شاري  الــوجــه  تعك�ش  ممار�شات  يف 
وت�شفي اجلمالية على مدينة احل�شني من خالل اعطاء كل زائر 
�شتلة يزرعها على قارعة الطريق او ت�شكيل مواكب خدمية تكون 
وظيفتها تنظيف ال�شوارع الرئي�شية والعامة التي مير بها زوار 
احل�شني، كما واأنوه اىل �شرورة التاكيد على اجلانب االهم يف 
الزيارة وهو اجلانب العبادي واالخالقي يف  احلفا على حرمة 
اأثناء م�شريتهم لزيارة  الطريق وعدم االختالط، واأن ين�شغلوا 
على  واملحافظة  واالأدعية  القران  بقراءة  ال�شالم  عليه  االإمــام 
يدخلونها  التي  البيوت  حرمة  على   واحلفا ال�شالة،  اأوقــات 
م�شريهم  واأن  املـــزاح،  عن  يبتعدوا  وان  اال�شرتاحة  اأو  لالأكل 
ورحلتهم للح�شني -عليه ال�شالم- هو لي�ش جولة ترفيهية بل هي 

م�شاألة عقائدية يجب احلفا عليها. 
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فر�سة  هبّية

 ســــي اىل اأحّقية اّتباع مذهب اأهل البيتي املتجّرد ُيف البح والتق�سّ

من   ي علي  الدكتور  امل�ستب�سر 
زائري مدينة كربالء املقد�سة وسيف 
ال�سهادة  ربيع  مهران   سيو مــن 
القايف العاملي الامن كان له حوار مع 
لة الروسة احل�سينية حو ربة 
ال�ستب�سار واّتباع املذهب احلّ مذهب 

عليهم ال�ّسالم اأهل البيت الأطهار

 سرةح مــن  نــرــو    
عن  ت�سرة  نبذة  يعينا  اأن  الدكتور 

سريته�
   اأنا )علي جربي( من مواليد اجلزائر، 

اأحا�شر  الفيزياء،  الدكتوراه يف  �شهادة  على  حا�شل 
االآن مقيم  واأنا  الثانوية ويف اجلامعات،  املدار�ش  يف 
يف العا�شمة الفرن�شية  باري�ش، وقد اعتنقت مذهب 
اأهل البيت )عليهم ال�ّشالم( بعد ربة �شعبة، فقد 
ي  كنت اأتّبع املذهب املالكي ولكن بعد البحث والتق�شّ
وقراءة الكثري من الكتب واملوؤلفات التي تتناول �شرية 
اّتباعهم  اأحّقية  وبيان  ال�ّشالم(  البيت )عليهم  اأهل 
اأ�شبحت اأحد املوالني لهم والداعني اىل اّتباع مذهبهم 

وال�شري على خطاهم. 

 بداية عــن  حدثنا    
 ــا ع اأدخـــلـــتـــكـــم اىل  الـــتـــي  ــتــكــم  رحــل

 ال�ستب�سار
ال�شاغل  �شغلي  كــان  لقد  احلقيقة  يف   

منذ اأن كنت �شغريًا االهتمام بالق�شايا االإ�شالمية، 
وكنُت اأت�شاءل واأبحث يف املوا�شيع الفقهية والعقائدية 
و�شائر االأمور العبادية االأخرى، فمثاًل كنت اأعرت�ش 
اأثناء ال�شالة على  على ذكر االآل )عليهم ال�ّشالم( 

واآله و�شّلم(، حيث  الر�شول حممد )�شّلى اهلل عليه 
كنت اأقول اإّن الر�شول هو املبعوث من قبل اهلل )تبارك 
وتعاىل( فما دخل اآله باالأمر، وال�شبب يف عدم فهمي 
ُيفهم  ال  ال�شّني  اجلــّو  ان  هو  االآل  ملنزلة  وا�شتيعابي 
النا�ش قيمة اآل البيت االأطهار )عليهم ال�ّشالم(، نعم 
اإّن املدار�ش االأخرى يحّبون اأهل البيت االأطهار )عليهم 
ال�ّشالم( ولكن ال يبّينون منزلتهم ومظلومّيتهم، واأنهم 
الثقل الثاين للقراآن الكرمي وبدونهم ال ينجو االإن�شان 
كما قال الر�شول االأكرم )�شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم( 
يف حديث ال�شفينة امل�شهور لدى الفريقني: اإمنا مثل 
اأهل بيتي فيكم كمثل �شفينة نوح، َمن ركبها ا ومن 
تخّلف عنها غرق، ومثل باب حّطة، َمن دخلها ا 
ومن مل يدخلها هلك، وبقيت اأت�شاءل من حني الآخر 
ملاذا نذكر االآل وال نذكر ال�شحابة مع عظيم منزلتهم 

من �شحبتهم للر�شول )�شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم(.

 كــانــت وكـــيـــف    
قرار  فيها   ذاّت التي  التالية  املرحلة 

ال�ستب�سار
واملوؤلفات  الكتب  بع�ش  بــقــراءة  قمُت   

ال�شيعية ككتاب )اقت�شادنا( الآية اهلل العظمى ال�شهيد 
)حممد باقر ال�شدر( وحينها كنت يف املرحلة االأوىل 
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 ســــي اىل اأحّقية اّتباع مذهب اأهل البيتي املتجّرد ُيف البح والتق�سّ
•اأرى احلوار واأعّد ف�شل ال�شريفي/عبدالرحمن الالمي

من الدرا�شة اجلامعية يف اجلزائر ومل يكن هناك َمن ي�شّجعنا على قراءة هذه الكتب، 
ثم بعد ذلك هاجرت اىل فرن�شا لتح�شري �شهادة الدكتوراة وكان عمري اآنذاك 30 �شنة، 
ويف ذلك الوقت وقع بني يدّي كتاب )ثم اهتديت( للتيجاين اإذ اأهداه اإيّل اأحد اأقربائي، 
فقراأت الكتاب ومتّعنت فيه جيدًا فوجدته يجيب عن اال�شئلة التي كانت تدور يف نف�شي، 
كالذي حدث بني عائ�شة واالإمام علي )عليه ال�ّشالم( يف حرب اجلمل، ووجدت الطرح 
القدا�شة  ت�شقط  بــداأت  وهكذا  ودامغّية حّجته،  بقّوته  االأخــرى  االآراء  يخالف  ال�شيعي 
التي كنت اأ�شعها للكثريين من ال�شحابة، و�شيئًا ف�شيئًا بداأ الوالء الأهل البيت )عليهم 

ال�ّشالم( يكرب وينمو يف نف�شي.
 ومن ثّم تناولت كتاب )املراجعات( لل�شيد )عبد احل�شني �شرف الدين( وحينما قراأته 
انبهرت ملا فيه من اأمور، ولكن بقيت عندي بع�ش الت�شاوؤالت واالإ�شكاالت، فلي�ش من 
بــارزًا يف االإخــوان امل�شلمني  اأنا  اأن يرتك االإن�شان ما قد ُفطر عليه، وقد كنت  ال�شهل 
والتيارات  بالوهابية  ما  نوعًا  متاأثرة  منابع  من  ننهل  وكنا  معهم،  االأن�شطة  واأمار�ش 
ال�شلفية، وبعد قراءتي لكتاب )املراجعات( بقي عندي ت�شاوؤل حول االإمام املهدي )عّجل 
اهلل تعاىل فرجه ال�شريف( فالطرح ال�شيعي لهذا املو�شوع يختلف عن الطرح ال�شّني 
وهو �شعب الفهم فكيف يكون االإمام )عّجل اهلل تعاىل فرجه ال�شريف( حّيا كّل هذه 
الفرتة، وبعد اأربعة �شنوات تقريبًا وقع بني يدّي كتاب )ليايل بي�شاور( فالتهمته التهامًا، 
وحينها وهلل احلمد ا�شتقّرت قناعتي متامًا بالعدول اىل املذهب احلّق مذهب اأهل البيت 
االأطهار )عليهم ال�ّشالم(، وبعد ذلك اأعطيت الكتاب الأ�شدقائي واحلمد هلل فقد ت�شيع 

غالبّيتهم.

 املذهب اىل   وحتّول ا�ستب�سارك   خ كان  كيف    

فيهم موؤّثرا وهل كنت واأ�سرت الإمامي بني اأهل
 لقد ا�شت�شيع اأهلي قبلي وهذا مّما دفعني اىل التفكري باالأمر مبو�شوعّية، 

ومل يكن �شهاًل علّي التحّول، وعلى الرغم من والئي التام الأهل البيت )عليهم ال�ّشالم( 
اأ�شهر، وعندما ذهبت يف ال�شيف اىل  ال�شافعي ملدة �شتة  اأين بقيت على املذهب  اإال 

اجلزائر قال يل اأحد اأقارب زوجتي:
- اإّن والءك تام الأهل البيت )عليهم ال�ّشالم( ولكني �شاأ�شاألك �شوؤااًل اأريدك اأن يبني 
عليه ب�شراحة، اإذا كان املذهب املالكي هو من تدوين مالك بن ان�ش ومذهب اأهل البيت 
)عليهم ال�ّشالم( هو ما دّونه اأبناء الر�شول )�شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم( وعلى راأ�شهم 
االإمام جعفر ال�شادق )عليه ال�ّشالم( واجلانب االأول يقّر ب�شدق مذهب اأهل البيت 
)عليهم ال�ّشالم( وبكفاءته، فلماذا تّتبع هذا وال تتبع ابن الر�شول )�شّلى اهلل عليه واآله 

و�شّلم(؟!
وهنا ارّ كياين وتلعثم ل�شاين، وتوّقفت عند هذه النقطة وقلت يف نف�شي: لو اأّن كليهما 
�شحيح فلماذا اأترك مذهب ابن ر�شول اهلل وهو القائل: اإين تارك فيكم الثقلني كتاب 
اهلل و عرتتي اأهل بيتي ما اإن مت�شكتم بهما لن ت�شلوا بعدي ابدا واأنهما لن يفرتقا حتى 
يردا علي احلو�ش فاأ�شبحت حينها من اأتباع اأهل البيت االأطهار )عليهم ال�ّشالم(، 

ي املتجّرد ُيف�شي حتمًا اىل اأحّقية اّتباع مذهب اأهل البيت )عليهم  واإّن البحث والتق�شّ
ال�ّشالم(، وقد م�شى على ذلك اأكرث من خم�ش �شنوات. 

 هل لديكم ن�ساطات ت�سّب يف خدمة مذهب اأهل البيت 
عليهم ال�ّسالم

الكثري من  ودينية يف م�شجد يجمع  واهتمامات فكرية  ن�شاطات  لدينا   

املغاربة، وقد عملُت بكّل جهدي على اإبعادهم عن الفكر الوهابي، وتراين اأرّكز كثريًا 
على منزلة اأهل البيت االأطهار )عليهم ال�ّشالم(، واأكرث من ذكر االأحاديث التي ت�شّب 
اأبي  اأمري املوؤمنني علّي بن  يف بيان قدرهم وعظمتهم، واأذكر لهم على الدوام �شرية 

طالب )عليه ال�ّشالم( ومكانته من الّر�شول االأكرم )�شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم(.
واأنا اأتاأ�ّشف كثريًا حينما اأرى بع�ش االأ�شاتذة ال يرّكزون على �شرية اأهل البيت )عليهم 
كلثوم يف  اأّم  يتحدث عن  تــراه  نف�شه  وهــذا   الكايف،  االهتمام  يعطونهم  وال  ال�ّشالم( 
�شفحات متعّددة، بينما اإذا ذكر �شيد ن�شاء العاملني فاطمة الزهراء )عليها ال�ّشالم( 
فال يتجاوز الكلمات املعدودة، فالكثري من اأبناء املذاهب االأخرى ال يعرفون حقيقة اأهل 

البيت )عليهم ال�ّشالم( ومنازلهم التي و�شعهم اهلل )تبارك وتعاىل( فيها.

 خدمة عليهم ال�ّسالم ا تو�سي اأتباع اأهل البيتا 
  ملذهبهم

 على اأتباع اأهل البيت االأطهار )عليهم ال�ّشالم( االبتعاد عن لغة ال�شباب 

وال�شتم التي قد حت�شل بينهم وبني الطوائف، وعليهم اأن يحّببوا اأهل البيت )عليهم 
ال�ّشالم( اىل النا�ش بذكر ف�شائلهم وخ�شالهم التي ال نظري لها، وبهذه الطريقة حت�شل 
القناعة عند النا�ش باإتباعهم وترك �شواهم، وكذا يجب اأي�شًا ترك بع�ش الت�شرفات 
اخلاطئة كممار�شة بع�ش ال�شعائر احل�شينية املتطرفة، وما يرافقها من م�شاهد خمّلة 
باالأخالق واالآداب االإ�شالمية التي تنّفر االآخرين من مذهب اأهل البيت )عليهم ال�ّشالم(، 

والنا�ش بطبعهم يختلفون يف قناعاتهم وتقبلهم لفهم وا�شتيعاب حقائق االمور.  

   اإّن اأتباع املدار�س الأخرى 
يحّبون اأهل البيت الأطهار عليهم 
ال�ّسالم ولكن ل يبّينون منلتهم 
 اقل الواأنهم ال ومظلومّيتهم
للقران الكر وبدونهم ل ينجو 

الإن�سان  
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تكّون  املتداولة.. وحتديدًا حول كيفية  االأ�شئلة  مـن  الكثري  ي�شبه  �شوؤال جوهري، قد ال  ثمة 
االأعمال االأدبية يف النف�ش الب�شرية للمبدعني ومراحل تخليقها هناك؟ وكيفية متثلها يف اعمال 

ابداعيه، ومن ثم كيفية ار�شالها عرب الن�ش االأدبي وتلقيها من قبل القراء؟
ولعله ات�شاف مثل هكذا اأ�شئلة باحليوية، ولكن لالإجابة عليها؛ كان البد من تقدمي جملة 
مـن املعطيات.. لكي يت�شنى مـن خاللها حماولة اإي�شاح فحوى االإجابة التي لن ن�شوقها ب�شكل 
مبا�شر، من دون التمهيد لها عرب هذا االرتكاز ال�شروري.. الأنها ال تكون مفيدة كما نرجو 

ونتمنى. 
بدءًا، فاإن النف�ش الب�شرية) الذائقة القرائية عند املتلقي( متثل قاعدة االلتقاط لالإعمال 
املثال، يف االأعمال  الكونية كـنزول املطر على �شبيل  االإيقاعات  تلقي  االأدبية، كونها قاعدة 
االإبداعية، وهي كذلك قاعدة اإر�شال االإيقاعات الكونية - بعد تكيفها – يف نفو�ش املبدعني؛ 
اأي متثلها يف الن�شو�ش االإبداعية، وار�شالها يف اعمالهم، وهي اأخريًا قاعدة تلقي االإيقاعات 

الكونية املكيفة.
 وال�شفتان االأوليان مـن اخت�شا�ش نف�ش املبدع، اأما ال�شفة الثالثة فهي مـن اخت�شا�ش نف�ش 
املتلقي اأو ال�شامع.. ويف النهاية تربز القيمة االإبداعية للن�ش االأدبي؛ ومثل تلك القيمة متفاوتة 
الدرجات وح�شب تو�شل املبدع فيها ل�شلم االرتقاء، وم�شه جلوهر االن�شان وك�شفه عن حقائق 

الوجود.
وبناًء على ما تقدم اإذن؛ فالنف�ش هي القاعدة الالقطة، واملكيفة، واملر�شلة معًا، مـن خالل 
مرورها مبراحل التكوين الثالث. )التي تبداأ عند مرحلة انفعال النف�ش بالتجربة، ومـن ثم 

مرحلة معاناة التجربة، وانتهاًء مبرحلة تعبري الـمعاناة عن نف�شها(.
وميكن مالحظة التفاوت ب�شكل وا�شح �شواء على م�شتوى االر�شال او اال�شتقبال مـن �شخ�ش 
الآخر. فيختلف الـمبدعون يف تلقي االيقاعات الكونية وار�شالها، كذلك يختلف املتلقون يف تلقي 
االيقاعات االبداعية.. ذلك الأن يف كل نف�ش ب�شرية اأوتارًا مرهفة واأخرى بليدة، وهذه االوتار 
تتدرج يف الرهافة حتى تبلغ ذروتها، اأو تتدرج يف البالدة حتى تنتهي اىل احل�شي�ش، وهذا 

بال�شبط ما يف�شر تفاوت درجات التاأثر والتاأثري لذات الن�ش يف ذائقة املتلقني.
االأحا�شي�ش  مـن  عا�شفة  نف�شه  يف  فيثري  �شئيل..  بحادث  ما،  �شاعر  تاأثر  �شر  فيه  ويكمن 
املت�شاربة، الأن مثل ذلك احلادث قد الم�ش الوتار املرهفة يف نف�شه، بينما قد ال يحركه حادث 
�شخم الأنه مل يالم�ش فيه �شوى االوتار البليدة.. وميكن ازاحة مثل هذا املفهوم ذاته يف عملية 
تلقي االعمال املبدعة، و�شحبه على عملية التقييم اأي�شا، فيكون حينئذ مـن الطبيعي ان تطبع 
النف�ش بب�شماتها جلية على �شمات االعمال االبداعية.. فتج�شد ا�شدق ال�شور عن نف�شية 
لالإيقاعات  العالية..  والقدرة  الفائقة،  احل�شا�شية  ذي  املبدع  التقاط  خالل  من  املبدعني، 
الكونية املالئمة لطبيعته النف�شية، ويعك�شها باألوان النف�ش الباهرة من االداء.. مب�شحة غريبة 
وفريدة يف االدها�ش.. كجهاز ا�شتقبال ال�شلكي يتح�ش�ش مبج�شاته ارهف املوجات اخلفية 
العائمة يف االثري واأدقها، وكمراآة �شافية تعك�ش ابعاد النف�ش، وال ميكن ان تعك�ش �شواها، اال 

مبقدار ما قد طبع فيها، وتلك احدى اأهم منجزات الفن ومعجزاته واأجملها.
ويف اخلتام، ن�شتطيع اأن نخل�ش اإىل اجلواب بالقول: اإن يف كل نف�ش ب�شرية ملكتها ور�شيدها 
يف  خا�شة  واإمكانية  الأحا�شي�شها،  متفردة  مديات  وكذلك  للتعبري،  ال�شاحلة   االلفا من 
ا�شتلهام االإيقاعات الكونية.. بقواها املهياأة اأ�شاًل لعك�شها.. عرب تلقيها ومتثلها واأر�شالها، 
حينئذ تلتقي وحترك مثل تلك االإيقاعات الكونية.. االأحا�شي�ش االن�شانية النبيلة مع رهافة 
احل�ش املوجود يف نفو�ش املبدعني، وقدرتهم الفائقة على االإر�شال ال�شاعري، لتت�شكل لوحة 

اأدبية مبهرة.

له الإبداع ومراحل ت�سكُّ

◄  يكتبها: طالب عبا�ش الظاهر

جففي اأدمعي وكّفي �ضوؤونـــي                                          واأغ�ضلي ال�ضهد وال�ضنى عن عيو

احلزين فــوؤاد  علـى  و�ضالمـــًا  بــرًدا  الـفواجـع  نار  واأحيـلي 

اأنثي الـــــورد فـوق جبهتي التعبا ور�ضي الطيوب بني الغ�ضِون

واأزرعـــي الدفء واملحبة والب�ضمة فـوق ال�ضبا وفوق ال�ضجون

طــرزي الـدرب بـــالريــاحني و الأ�ض املـندى والفـــل والنـ�ضريـن

والزيتون والــتني   كفا وال�ضلــوى  باملـــــن  ال�ضــالل  واأمـلئـــي 

ل تقولـــي مــاذا دهــاك فـودعـت دمـوع ال�ضـى و�ضجوى الأننِي

ل تقولـــــي وطـــوقي اجليــد باملا�ض و�ضــقي الياقوت بالتلحنِي

بــالــزغـاريد بالرتاتيـــــــل بالــهم�ض املو�ضـــى بــغنة التنــوِين

بحننِي معتق  وعـطًرا  وكافـوًرا  م�ضًكا  الــــدروب  لــــي  زينــــــي 

وعيــِن حــور  بني  تتهـادين  جـــــذل  ليثـــرب  معــي  وتعالــــــي 

لعلـــــــي لفاطـــــم لأخيـــــه احلــ�ضــــن ال�ضبـط بل لطـه المنِي

لبنيهـــــم مـــن الأئمـــة للقائــم حمـــي الهــدى وحامـي الـدِين

ل تقــولـــــي مـــاذا دهـــاك تعالـي خلـع القلـب كـل حزن دفنِي

بليلــى وبحــب احل�ضــني جن جنو والـعـا�ضقــون  جـن قي�ض 



 

د.عبد الهادي احلكيم
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ل  حنَي �ضموت ِبلحِظة ِع�ضقي.. َوَمنُحت دمائي َُكّ
ُعد ِمن ماآِثرها،  َو�ضُيت ُاأ�ضّ

اآيِات الأميان.. وحمُلت على اُلرِمح، نبَوءة هذا 
جُهت بنوري َعَب َالأزمْان.......... العامل... وتَوّ

ُكُنت ُاأنِا�ُضد روحي َاأن ُتِدَرك َبهَجتها... ََففتُحت لها 
َاأَلف طريق.

ْلت ُُمنذ  العامُل يبقى مهوو�ًضا مِبكِاِئده!... ِوغواُيُته ََحّ
اليوم َالأَّول، يف ََج�ِضد الر�ض.

واإذا كُنت ُاأِقّدم راأ�ضي ُقرباًنا لن�ضٍيد َي�ضمو يف الآفاق.
ِواإذ ُكُنت ََمنُحت ِدمائي ُبَعد املطلق!!.... ِفالأَّن البنَدة 

ُْمذ َُزّْقت
ما ُيِلهمها.. هامت يف َكِنف النِور َالأَّْول!!

هذا العامُل مازَال مُيِاُر�ض َوَهْمه! ُوميِاُر�ض لَعَبة تدمرِي 
كياِْنه

ل َالأحاِلم ليزهو بلذِاِئذه!! مازَال مُِيُزق َُكّ
ِواإذن... َمن َيَغُنم اآَلء اللحِظة، ويقُود اَلْنف�ض اىل 
�ضٍعي تَتَكّثف  فيه َاأقدُا�ض الروؤيا... ُيِدُرك  َمغزى 

ِ�ضفري!!
دم اكَث ِمن ُبرهٍان  ُيِدرك اأبعَاد ِندائي، وهو ُيِقّ

�ضاطع!!

ت الآَن َوعُدت الُيكم.. هل منكم َمن  ِواإذا ُكُنت َنه�ضُ
ُي�ِضُعف ُنَور ِندائي؟!

ل تبِتئ�ضوا!! كلمُات، كلمٌات، كلمات...
ِ�ضرنا َنِخرُتف الزَيف لنمَعن يف تدمرِي الذْات

ع راأ�ضي  ُمن حتى َاأن يو�ضَ ِاإْن ُعُدت الآَن الُيكم ل َاأ�ضِ
فَوق اُلرمح!!؟

ع راأ�ضي  ِاإْن ُعُدت الآَن الُيكم ل َاأ�ضُمن حتى َاأن يو�ضَ
فَوق اُلرمح!؟

ِاإْذ قد يوؤُكل يف َزِمن اجلوع
َاأو قد ُيَرُكل يف ََزِمن اخلْوف

ر �ضمِا�ضِرة الن�ضان!! َاأو قد ُي�ضرى ُويباع يف َع�ضِ
َ�ضعيي مقرٌون باُلقربْان... ِب�ضعاِدة هذا الن�ضان!
ل زمان و�ضتبقى احلُرب ِ�ضجْال... و�ضاآتيُكم يف ُِكّ
حتى لو مل يتَوْفر من َيِحُمل راأ�ضي فَوق اُلرمح!!
ط باآيِات اللوح املحفوظ... الدُرب  َخّ هذا َقدٌرُ

طوْيل.. وال�ضُعي ُله ما ُي�ِضُعُفه
ر ، ِاإَّن الأن�ضَان لفي ُخ�ضر(.. واملحُنة اكُب  )واَلع�ضِ

ِمن َاأّي رهان
فلتنتبهوا ِمن َاأدرِان اَلنف�ض او لتنتبهوا ِمن غايتها، يف 

ل و�ضِاو�ُضكم ِِظّ

والآَن اأنا مٍا�ض يف ال�ضعي.. ُّكل ر�ضائلكم ما زالت، 
وكذلك يبقى نُور دمي!

امل�ضرى ياأُُخذ ُبَعد الكِون، ُبَعد َالأفاِلك ُومعجزها...
َهو: اكُب ِمن َخٍوف َاأو قٍهر َاأو َّجالد..

ذر يف  م جََتّ هذا امل�ضرى، كَان ن�ضيًدا يف ملكِوت اهلل! َُثّ
ِرحم الْر�ض

ولهذا كَان اليُوم العِا�ُضر، يَوم ح�ضْاد! كَان الديباَجة 
يف ال�ضعي.

ل  ي، َيُن�ضج يف �ضجر َاأبهى...، َيُغُمر َُكّ َثٌمر ُقد�ضٌّ
الآفاق!

َنٌهر دِاٌفق... تاأ�ضُره اآٌلف يف وٍاد، وظهرُية َقٍي�ض، 
ورمٍال

ََفَقْدت َاأ�ضبَاب مروِءتها!
َواأننٌي َيِهُتك �ضرَت موِاِجُعْكم!

ودنانرٌي حَُتُجب َ�ضَوء اِلفطِنة...
وبيِاُدق ِمن َاأ�ضبِاه رجٍال، حَِتُرق ُف�ضطاطي...

َعد ِمن هِول امل�ضهد. ُلت�ضِّ
خطاب موجه من المام احل�ضني -عليه ال�ضالم- 

حلظة و�ضع راأ�ضه ال�ضريف على الرمح، اىل العامل.

�ســـوت  احل�ســــــــني

• ر�ضا اخلفاجي
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يف  المد  طويل  ارتفاعا  يواجه  العامل  اأن  من  للطاقة  الدولية  الوكالة  حذرت 
درجات احلرارة ي�شل ل�شت درجات مئوية اإذا مل تغري دول العامل اولوياتها فيما 
يتعلق بال�شتثمار يف جمال الطاقة.وقالت الوكالة اإنه وفقا للمعدلت احلالية، 
فاإن النبعاثات امل�شببة لالحتبا�ض احلراري �شت�شل عام 2050 اإل �شعف ما 

كانت عليه عام 2009. 
ودعا ريت�شارد جونز نائب رئي�ض الوكالة وزراء الطاقة يف العامل اإل اأن "ياأخذوا 
التحذير على حممل اجلد". وكان جونز يحدث يف الجتماع الوزاري للطاقة 

النظيفة، وهو منتدى ي�شم 23 دولة كربى.
وقال جونز اإن العامل ميكنه ال�شيطرة على انبعاثات ثاين اك�شيد الكربون وابقائها 
اقل من احلد امل�شبب لرتفاع درجة احلرارة بدرجتني مئويتني اذا تعاونت الدول 

ب�شورة عاجلة لتوفري التقنيات الالزمة للح�شول على طاقة نظيفة.
وقدم جونز لوحة تو�شيحية ت�شم اللوان الثالثة يف ا�شارات املرور، وقال انه 
من بني )11 تقنية (للحد من النبعاثات امل�شببة يف الحتبا�ض احلــراري مل 
حت�شل ال تقنية واحدة على ال�شوء الخ�شر، وهذه التقنية هي م�شادر الطاقة 

املتجددة مثل الطاقة ال�شم�شية وطاقة الرياح.
وقال جونز اإن القت�شاد يف ا�شتخدام الطاقة والعربات التي تعمل بالكهرباء ما 

زالت يف ال�شوء ال�شفر.
واأ�شاف اأن معظم التقنيات الخرى ما زالت يف ال�شوء الحمر مثل ا�شتخدام 
الوقود احليوي يف و�شائل النقل وتزويد املباين مبا يحد من ا�شتخدام الطاقة 

وا�شتخدام تقنيات للحد من انبعاث الكربون يف ال�شناعة وا�شتخدام الفحم.
وقال جونز اإن دول العامل ما زالت تتجاهل الرباح ال�شهلة التي ميكن جنيها من 
توفري الطاقة. وا�شاف اأن توفري الطاقة "اقل جاذبية" من غريه من ال�شيا�شات، 

ولكنه ميكن القت�شادات املحلية من خلق فر�ض عمل.
وما زالت القت�شادات النا�شئة التي حتتاج لكميات كبرية من الطاقة تعتمد على 
من�شاآت لتوليد الكهرباء توفر الطاقة بن�شبة 35 باملئة، بينما بلغت ن�شبة توفري 

الطاقة يف اليابان على �شبيل املثال 50 باملئة.
وقال جونز اإن ا�شتخدام تكنولوجيا التقاط انبعاثات الكربون وتخزينها، والتي 
وتخزينها يف �شخور حتت  الكربون  اك�شيد  ثاين  انبعاثات  التقاط  من  متكن 

درجات الحرارة 
يواجه ارتفاعا طـويل االمد في 
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الر�ض، ما زال منخف�شا للغاية.
وا�شاف جونز اإن الدول بحاجة ال اجلراأة يف ال�شتثمارات وال�شيا�شات حتى 
يف فرتات الركود القت�شادي، لنها �شتجني مردود ال�شتثمار يف جمال توفري 

الطاقة لحقا.
وقال جونز اإن ال�شتثمار يف الطاقة النظيفة لن يحد فقط من التغريات املناخية، 
ولكنه �شيوؤدي اإل احلد من العتماد على النفط وتوفري الموال املطلوبة للتاأقلم 

على التغريات املناخية.
وقال "هناك حاجة ال ا�شتثمارات قدرها خم�شة ترليون دولر يف ع�شر �شنوات. 
وعلى املدى الطويل �شيوؤدي هذا ال�شتثمار ال مدخرات �شافية. واأي تاأجيل يعد 

حماولت توفري فا�شلة".
الطاقة  يف  دولر  ترليون  قــدره  دويل  ا�شتثمار  يوجد  بالفعل  انــه  اإل  وي�شار 
النظيفة، ويف اوروبا يفوق ال�شتثمار يف الطاقة املتجددة ال�شتثمار يف جمال 

الوقود الحفوري.

* العرب اونالين
63�شهر �شفر   1434هــ

العامل هي �شراء  الكثريين حول  للنقود عند  اإهــدارا  و  اإزعاجا  اأكرث المــور  من 
اأ�شعار  اأو ا�شتجار بيت. نعم يعاين الكثري من ال�شخا�ض بل املعظم من ارتفاع 
العقارات حول العامل … و لكننا اليوم لن نتحدث عن امل�شكلة بل �شنعر�ض حال 

رائعا و غري مكلفة للجميع .
 و لكي جتد حال جيدا و معقول للجميع عليك  بالتفكري خارج ال�شندوق فاحلاجة 
اأم الخرتاع كما يقال .. لذا  قام العديد من املطورين من مدن ديرتويت و �شياتل 
بحل هذه امل�شكلة ب�شكل رائع و مفيد للبيئة .. با�شتخدم حاويات النقل لبناء بيوت 

و مكاتب و حتى حمالت لهم .
 هناك ما يقارب 25 مليون من حاويات النقل بجميع اأحجامها )20–40 قدم( يتم 
اإدخالها من خالل موانئ الوليات املتحدة يف كل عام، لتنقل العديد من الب�شائع 
كاألعاب الأطفال و اأجهزة الكمبيوتر و املواد الكيميائية.. ملاذا ل نقوم با�شتغاللها 

و حل م�شكالتنا من خاللها ..
و كما ت�شاهدون يف ال�شور قد مت ا�شتغاللها ب�شكل مده�ض و ملفت للنظر و الأجمل 
من ذلك باأنها غري مكلفة ) باأقل من 2500 دولر اأمريكي ( و ميكن التعديل عليها 

. فمع القليل من البداع ميكنك فعل ما تريد .

فّكر خارج الصندوق  
        بيوت و مكاتب  

    من حاويات النقـل!
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معها  يخطئ  ول  وا�شحة  فهي  الن�شا،  عــرق  مر�ض  اأعــرا�ــض  اأمــا 
ت�شخي�شه واأهم الأعرا�ض اأمل بطول ع�شب الن�شا من اأعلى الألية 
ويعاين  القدم،  كعب  وحتى  الفخذ  خلف  اأعلى  من  اي  الكعب  اإل 
ثني  حــاول  كلما  الفخذ  اأعلى  اأمل م�شن عند مف�شل  املري�ض من 

ال�شاق املمدودة.
وعندما يقف املري�ض فاإنه يلقي ثقل ج�شمه كله على �شاقه ال�شليمة، 
ومي�شك بال�شاق املري�شة املثنية قليال من مف�شلها العلوي، كما يرفع 
عقب هذه ال�شاق عن الأر�ض لتجنب الأمل ال�شديد، ويكون الأمل يف 
اأول مراحل املر�ض �شديدا جدا، فاذا ح�شل املري�ض على الراحة 
الكافية وتدفئة ال�شاق املري�شة فاإن الأمل ل يلبث اأن يقل تدريجيا ثم 

ياأخذ يف الت�شاوؤل خالل اأ�شابيع قالئل.
ويف حالة اللتهاب املزمن لعرق الن�شا فاإن النوبات تتكرر وبالأخ�ض 

خالل ف�شل ال�شتاء.
عالج عرق النسا با�دوية العشبية يتلخص 

في ا�تي:
 الزنجبيل: ين�شح عامل الطب النرثوبيولوجي جون هانريمان 
با�شتخدام الزجنبيل ملعاجلة عرق الن�شا حيث يخلط مقدار ملعقتني 
كبريتني من الزجنبيل الأخ�شر املب�شور مع ثالث مالعق كبرية من 
زيت ال�شم�شم وملعقة �شغرية من ع�شري الليمون ثم يقوم املري�ض 

بتدليلك املنطقة امل�شابة بهذا اخلليط مبعدل مرتني يف اليوم.

المالئكة الصينية: ويقول ال�شينيون انه اول   حشيشة 
من  �شغرية  ملعقة  ملء  يوؤخذ  الن�شا  عرق  ملر�ض  ا�شتخدم  عالج 
م�شحوق النبات وي�شاف اإل ملء كوب ماء مغلي ويرتك ملدة ع�شر 
دقائق ثم ي�شّفى وي�شرب مبعدل ثالث مرات يف اليوم، ويجب عدم 

ا�شتخدامه من قبل الن�شاء احلوامل.
 الصفصاف: يحتوي حلاء نبات ال�شف�شاف على مادة ال�شالي�شني 
وهو املــادة الع�شبية لالأ�شربين وهذه املــادة قــادرة على عالج اآلم 
عرق الن�شا وقد اعرتف به الد�شتور الدوائي الأملاين واعتربه الع�شبة 

املوؤثرة يف عرق الن�شا.
اإل  يوؤخذ ملعقة �شغرية من م�شحوق حلاء ال�شف�شاف وت�شاف 
ملء كوب مغلي وترتك ملدة 10 دقائق ثم ي�شفى وي�شرب مبعدل مرة 

يف ال�شباح واأخرى يف امل�شاء.

الَكْي :  واأخــريًا، يقوم املعاجلون ال�شعبيون بالـ)َكْي( �شد عرق 
الن�شا والذي يعترَب من اأجنح العالجات املذكورة.

رق النسا عِ
اكثر االمراض انتشارًا عند 

العرب

لمرض عرق النسا أسباب كثيرة اال انه قد يحدث 
عادة عقب القيام بجهد غير عادي لرفع ثقل او 
قد يكون ضمن حاالت االلتهاب المفصلي، وعكس 
بين  أكثر حدوثا  المرض، فهو  ما هو شائع عن 

الذكور وتكون االصابة به دائما في أوائل العمر.

اعداد: املحرر  العلمي



الزهامير داء ي�ضيب امل ويتطور ليفقد الإن�ضان ذاكرته وقدرته على 
املري�ض  �ضخ�ضية  يف  تغيريات   ليحد يتطور  وقد  والتعلم.  الرتكيز 
اجلنون  من  بحالت  اأو  بالهلو�ضة  ي�ضاب  قد  اأو  ع�ضبية  اأكث  في�ضبح 
 لهذا املر�ض اخلطري  اإل اأن الأبحا املوؤقت. ول يوجد حتى الآن عال

يف هذا املجال تتقدم من عام لآخر. كما اأثبتت الأبحا اأن العناية 
مع  النتائج  اأف�ضل  اإىل  تــوؤدي  بجانبه  والــوقــوف  باملري�ض 

الأدوية املتاحة. وهذه اهم الن�ضائح للوقاية املبكرة من هذا 
املر�ض الذي تتزايد ن�ضب ال�ضابة به �ضنويًا:

يف هذا املجال تتقدم من عام لآخر. كما اأثبتت الأبحا اأن العناية 
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من اهم ال�شباب التي توؤدي ال مر�ض )الزهامير( هو عدم تناول  1  
ينخف�ض  الإفطار  يتناولون وجبة  ل  الذين  فالأ�شخا�ض  الإفطار  وجبة 
معدل �شكر الدم لديهم وهذا يقود اإل عدم و�شول غذاء كاف خلاليا املخ مما 

يوؤدي اإل انحاللها.
2 اإلفراط يف تناول الأكل الزائد ي�شبب ت�شلب �شرايني الدماغ ، مما   

يوؤدي اإل نق�ض يف القوة الذهنية، متهيدًا لال�شابة بالزهامير.
3 التدخني ي�شبب انكما�ض خاليا املخ،   
اإل  يـــوؤدي  مبا�شر  غــري  �شببًا  ويعد 

مر�ض الزهامير.
يعوق  الــ�ــشــكــريــات  ــاول  ــن ت كثرة   4  
للربوتينات  الـــدمـــاغ  امــتــ�ــشــا�ــض 
الدماغ ورمبا  تغذية  �شوء  ي�شبب  والغذاء، مما 

يتعار�ض مع منو املخ.
5  تلوث الــهــواء: الــدمــاغ هو اكرب   

م�شتهلك لالأوك�شجني يف اأج�شامنا،
وا�شتن�شاق هواء ملوث يقلل دعم الدماغ بالأوك�شجني مما 

يقلل كفاءة الدماغ.
6 األرق ) قلة النوم(: النوم ي�شاعد الدماغ على   

خاليا  مــوت  �شرعة  تــزيــد  الأرق  وكـــرثة  ــراحــة،  ال
الدماغ.

ثاين  تركيز  يزيد  الراأ�ض  تغطية  مع  النوم:  اأثناء  الراأ�ض  تغطية   7  
اأوك�شيد الكربون ويقلل تركيز الأوك�شجني مما يوؤدي اإل تاأثريات �شلبية 

على الدماغ.
8 القيام باأعمال اأثناء املر�ض: العمل ال�شاق اأو الدرا�شة اأثناء املر�ض   

تقلل من فعالية الدماغ كما اأنها توؤدي اإل تاأثريات �شلبية عليه. 
9 قلة حتفيز الدماغ على التفكري: قلة حتفيز الدماغ على التفكري توؤدي   

اإل تقل�ض اأو تلف خاليا الدماغ.

واثبتت الدرا�شات ان �شاحب الذاكرة ال�شعيفة يحتاج اإل مادة الزنك وفيتامني 
الذاكرة  خلاليا  مهمة  اأخــرى  ومــواد  وال�شيلينيوم  والــبــورون  والبوتا�شيوم  ب12 
  )c(وفيتامني الزيتون  زيت  وبالأخ�ض  بالزيوت  موجود  وهو    )E( كفيتامني 
باأ�شكاله، وهذان  وهو موجود باحلم�شيات والبندورة واجلوافة والكيوي والفلفل 

الفيتامينان هما م�شادان للتاأك�شد ويحافظان على خاليا الذاكرة من التلف.
 كذلك فاإن تناولنا لفيتامينات )ب6( و)ب12( وعنا�شر )الزنك، احلديد والفوليك 

اأ�شيد( ي�شاعف من قدرة التذكر لدينا اأربعة اأ�شعاف القدرة العادية..

الزهايمر 
مرض العصر



                   
 ة الوقارهي عّلمت الكون ل     

• �شالح اخلاقاين

امراة 
عّلمت اوزاء كيف تعلو 

 كيف ت�سم باوا
 واحلديد كيف ي�س

   ة الوقاروعّلمت الكون ل
 وكيف تعّل الكواكب يف املدار

كاأ بالوحي 
   حني اأراد ان ير�سم  للن�ساء خارطة تو�سل للذرى

قا اقتفوها 
وحني اأراد اأن يهن اأن ادر كن اأن يكون اأسرى من عرين 

قا اقتفوها 
انحنت على مان اأخيها الاهر يف العا�سر من املحرم 

وانحنت على ق حني عادت اىل كربالء 
اس بها املاليني من الرهّمة ل ينه وانحنت على م

   ذ- التاريفانحنى لها -حين
 ستنتهي بالدماء التي �سالت� فوكانت ال

ويحولها اليفة الموي اإىل �سّر مدفون يف رما كربالء  
لول اأنها راحت حتكي للعا بلة احلن وال�سمو  عن  املعنى االد 

 ملاحدث يوم العا�سر
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ت�شميم: حم�شن معا�ش


