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•  بقلم: رئي�س التحرير 

مما ال يقبل اجلدل والنقا�ش ان امل�ش�ؤولية الكربى لن�شر الفكر والثقافة 
بني النا�ش خ�ش��شا يف ع�شرنا احلا�شر تقع على عاتق اولئك املثقفني من 

االمة مبختلف اال�شاليب التي ينتهج�نها ومن دون ادنى �شك القائم�ن على 
االعالم اال�شالمي.

وتزداد امل�ش�ؤولية الي�م على هذه الطبقة ب�شبب ما مير به العامل اال�شالمي 
من ت�ش�يهات مدرو�شة ومق�ش�دة وخمطط ومعباأ لها من امل�ارد املادية 

والب�شرية ما ال يقف عند حّد معني، فبات من ال�شروري وامللح ان ي�شعى 
اأ�شحاب الفكر اال�شالمي احلقيقي اىل انت�شال ال�اقع اال�شالمي احلايل 

مما و�شل اليه ب�شبب تلك املمار�شات اخلارجة عن الذوق واخللق واملبادئ 
اال�شالمية ال�شامية التي اإن تعرف اليها امل�شلم�ن امل�شلَّل�ن اأوال ومن ثم 

غري امل�شلمني فاإن احلال �شي�شهد تغريا ملح�ظا  و�شريعا يف تقبل اال�شالم 
والتعاي�ش معه، بل واعتناقه فيما ل� متت معرفته معرفة حقيقية.

 واإن هذا االأمر قد يراه البع�ش من الناحية النظرية �شهل التطبيق وميكن 
حتقيق النجاحات فيه ببع�ش املمار�شات هنا اأوهناك، ولكن ال�اقع العاملي 

يفند هذا الراأي وي�ؤكد اأن ذلك اأمر �شعب ويتطلب بذل اجله�د احلثيثة 
وت�فر الكثري من االمكانيات وا�شتخدام �شتى ال��شائل، واأن يتم حتديد 

االهداف املرج�ة ودعمها باخلطط املدرو�شة بدقة متناهية وو�شع البدائل 
املنا�شبة لكل خطة وال�شرب والتاأين يف حت�شيل النتائج وعدم الغفلة ول� 

للحظة واحدة عما يراد باأمتنا ومبقدراتنا وديننا وخلقنا، وغري ذلك. 
كما اأن من بني االم�ر التي ينبغي مراعاتها وخا�شة يف جانب العمل 

االعالمي اال�شالمي ق�شية اختيار الكفاءات القادرة على اي�شال الر�شالة 
االعالمية بال�شرعة املطل�بة وبال�شكل املالئم للمتلقي كي حتدث اأثرها 

فيه، كما ينبغي بل ويجب ا�شتخدام التكن�ل�جيا املتط�رة يف عملية 
االإي�شال مع �شرورة عدم اال�شتهانة باأية ر�شالة اعالمية هادفة �شغرية 

كانت اأم كبرية ما دامت ت�شب يف خدمة اال�شالم احلقيقي وت�ؤدي اإىل ازالة 
ما علق فيه روا�شب ال�شالني واملنحرفني من جهة، اأو ت�ؤدي اىل اي�شاح ما 

خفي عن النا�ش من ام�ر اال�شالم واأهله.
اإن ال�اقع اال�شالمي الي�م بات باأم�ش احلاجة اىل تظافر كل جه�د اخلريين 

ويف مقدمتهم اأبناوؤه املثقف�ن يف �شبيل ال�ق�ف اأمام كل التحديات الرامية 
اىل النيل من اال�شالم والق�شاء على ال�شخ�شية اال�شالمية عرب حمالت 

اعالمية مك�ش�فة تارة اأومن خالل انتهاج اال�شاليب امللت�ية واخلفية التي 
يقف على راأ�شها الت�شرت بالزي اال�شالمي ك��شيلة لتدمري اال�شالم من داخله.
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 رئي�س ديوان الوقف ال�سيعي يوجه با�ستمرار املنح 
املالية املقدمة للعوائل املتعففة من اأموال الوقف 

 م�سروع �سحن فاطمة الزهراء )عليها ال�سالم ( ا�سرتاتيجية طموحة يف خدمة 
زائري اأمري املوؤمننی )عليه ال�سالم(  

وجه رئي�س ديوان الوقف ال�سيعي 
احليدري  �سالح  ال�سيد  �سماحة 
املتعففة  العوائل  منح  با�ستمرار 
�سندوق  يف  امل�سجلة  والــفــقــرة 
ــاعــدات الــذي  ــس ــ� اخلـــــرات وامل
متويل  اإلغاء  بعد  الديوان  يديره 
الت�سغيلية  املوازنة  يف  ال�سندوق 

لعام 2013.
اإدارة  هيئة  عـــام  مــديــر  وقــــال 
وا�ستثمار اأموال الوقف ال�سيعي ال�سيد كاظم عبد ال�سادة خويلد اإن الهيئة �ستتكفل با�ستمرار 

متويل ال�سندوق من عائدات الأموال املوقوفة ح�سرا، موؤكدا مبا�سرة الهيئة باإطالق الدفعة 
الأوىل لعام 2013 لتوزيعها على )6270( من �سحايا الإرهاب والعوائل املتعففة ف�ساًل على 

توزيع )5000( بطانية مع املنحة املالية .
من جهته اأكد ال�سيد جعفر املو�سوي معاون مدير عام الهيئة اأن الهيئة �سبق واأن قدمت الدعم 
املايل لآلف العوائل املتعففة وللعديد من امل�ساريع اخلرية والإن�سانية م�سرا اإىل وجود توجه 
لإ�سافة املزيد من العوائل املتعففة ان�سجاما مع زيادة العائدات املالية لعوائد ال�ستثمار 

والأمالك املوقوفة املخ�س�سة لأعمال الرب واخلرات .
يذكر ان ديوان الوقف ال�سيعي وبتوجيه من رئي�س الديوان منح العديد من العوائل املتعففة 
التابعة للوقف ال�سيعي  م�ساعدات مالية وراتب للطلبة الأيتام يف مدار�س التعليم الديني 

مل�ساعدتهم على موا�سلة درا�ستهم �سرفت من خالل �سندوق امل�ساعدات واخلرات .

 يعد �سحن فاطمة الزهراء عليها ال�سالم اأ�سخم م�سروع ت�سعى العتبة العلوية 
املقد�سة لقامته �سمن ا�سرتاتيجيتها يف اجناز م�ساريع البنى التحتية التي تقدم 
اخلدمة لزائري اأمر املوؤمنني عليه ال�سالم من اأنحاء العامل كافة وهو جزء من 

م�سروع التو�سعة العام ملحيط العتبة العلوية املقد�سة. 
املقد�سة  العتبة  ادارة  جمل�س  ع�سو  علي  �سر  خــّوام  ال�ساحب  عبد  املهند�س   
وامل�سرف على ق�سم الهند�سية والفنية وادارة امل�ساريع اأو�سح بقوله ان " م�سروع 
التي  الغربية  اجلهة  بتو�سعة  يتمثل  منه  جــزء  املقد�سة  العلوية  العتبة  تو�سعة 
يتو�سطها م�سروع �سحن )فاطمة الزهراء عليها ال�سالم( ويعد من اأكرب اأجزائها 
اأ�سعاف ال�سحن  الغربية اجلديد يعادل ثالثة  التو�سعة  " �سحن  ان  ، مو�سحا 
احليدري ال�سريف م�ساحًة وي�ستمل يف معظم اأركانه فعاليات كثرة اأهمها فعالية 
ال�سريف  العبادة والزيارة فاجلزء الكرب للم�سروع املال�سق لل�سحن احليدري 
و�سول اىل 60% منه �سيخ�س�س للعبادة والزيارة حيث �سيتمكن الزائر يف هذا 
اجلزء من اقامة مرا�سم عباداته وزيارته بكل ي�سر وراحة خا�سة وان كل مرافق 
الكهربائية  وامل�ساعد  املتحركة  وال�سالمل  احلديثة  بالتقنيات  مدعمة  امل�سروع 

وكل ما يتعلق براحة الزائر".
 واأ�سار اىل ان " مدة التعاقد على اجناز امل�سروع هي  4 �سنوات م�سى منها عدة 
امل�سروع  العمل متقدمة هند�سيا وقد اخذت ت�ساميم  ن�سب  ان  اأ�سهر ونالحظ 
عموما  اخلال�سة  ال�سالمية  املعمارية  الهند�سة  معاير  كل  العتبار  بنظر 
والعمارة النجفية خا�سة و�سيلحق بق�سم العبادة من اخللف املتحف الذي يتكون 
من 6 طوابق مب�ساحة اأر�سية تزيد على 3اآلف مرت مربع للطابق الواحد و�سيحوي 
املتحف التاريخي جميع مقتنيات العتبة الثمينة لأن املن�ساأ احلايل للحرم املطهر 
التي  املتنوعة   الثمينة  املقتنيات  العديد من  وهنالك  اأكرث من 400 عام  عمره 

�سيتم عر�سها مبتحف العتبة املزمع ان�ساوؤه يف امل�سروع اجلديد".
 واأ�ساف قائال " اأما اجلهة الخرى ف�سوف ت�سم مكتبة كبرة بخم�سة طوابق 

يقابل   ، للحرم  الداريــة  البنية  اليها  ي�ساف  املتحف  مل�ساحة  م�سابهة  مب�ساحة 
املكتبة من اجلانب الآخر م�سيف للزائرين وحتته مبا�سرة �سيكون موقف خا�س  
ال�سيارات  وخروج  لدخول  امل�سروع  كامل  نفق حول  وجود  اىل  ا�سافة  لل�سيارات 

اخلا�سة بال�سحن ال�سريف ".
دو�س اأو�سح ان " اأهمية امل�سروع تكمن يف تقدميه خدمات كبرة واماكن ايواء 
الكبر  اجلامع  منها  اأخرى  فعاليات  اىل  ا�سافة  للزائرين  وعبادات  وا�سرتاحة 
اأخرى  وم�ساحات خ�سراء وخدمات  ي�سم جماميع �سحية  املكون من 3 طوابق 
مرتا  ال60  م�سروع  ومنها  ومتعددة  كبرة  التو�سعة  م�ساريع  اأن:  اىل  م�سرا   ،
 ، واجلنوبية  والغربية  ال�سمالية  باجلهات  املتمثلة  ال�سريف  بال�سحن  املحيطة 
ال�سحن  جوار  من  تبداأ  حيث  الكرب  الن�سيب  اخذت  الغربية  اجلهة  ان  مبينا 
ال�سريف و�سول اىل مقامي الإمام زين العابدين )عليه ال�سالم( ومقام �سايف 

�سفا اليماين )ر�سوان اهلل تعاىل عليه ( ".
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 الَعتبة احُل�سينية املُقّد�سة ُيقيم 
م�سابقة )الطالب العراقي( الثقافية

 دورة التخطيط ال�سرتاتيجي ملدراء 
وم�سريف تربية كربالء  

�سة  املُقَدّ احُل�سينية  الَعتبة  يف  الإعالم  لِق�سم  التابع  ال�سباب  رعاية  مركز  اأقام 
على قاعة خامت الأنبياء م�سابقة ثقافية حملت ا�سم )الطالب العراقي( �سمن 

فعاليات اأ�سبوع التاآخي واملودة الذي نّظمه املركز.
 ولتفا�سيٍل اأكرث حتّدث م�سوؤول مركز رعاية ال�سباب ح�سني نعمة قائاًل " �سمن 
فعاليات اأ�سبوع التاآخي واملودة الذي اأقامه مركز رعاية ال�سباب اأقيمت م�سابقة 
ثقافية بع�سرة حماور تناف�س فيها طلبة حمافظتي دياىل والقاد�سية وقد تكَلّلت 
هذا  كان  والأف�سل  الأكرب  والفوز  القاد�سية  حمافظة  طلبة  بفوز  امل�سابقة  هذه 
لل�سباب  التواجد  وهــذا  ال�سالم(  )عليه  احُل�سني  الإمــام  ُقبة  حتت  الإجتماع 
العراقي من خمتلف حمافظات العراق من �ساأنه تر�سيخ مفهوم الوحدة الوطنية 

بني جيل ال�سباب الذين هم ِعماد الوطن وُبناة امل�ستقبل " .
روح  تعزير  اىل  الإ�سبوع  هذا  خالل  من  يهدف  املركز  اأن"  اىل  نعمة  واأ�سار   
املواطنة والأخوة بني خمتلف اأطياف ال�سعب العراقي وتوجيه الطلبة اىل وحدة 
اىل  بالإ�سافة  الإ�سبوع  �سمل  وقد  والدينية  الوطنية  الثوابت  واإحــرتام  البلد 
ة فعاليات منها اإقامة اأم�سية قراآنية والتوقيع على معاهدة  امل�سابقة الثقافية عَدّ

الإخاء التي وقع عليها ال�سباب حتت ُقبة الإمام احُل�سني )عليه ال�سالم(".
 وعن اآراء امل�ساركني يف امل�سابقة قال مروان اإبراهيم اأحد طلبة حمافظة دياىل 
ً "نتقّدم بال�سكر اجلزيل لالأمانة العاّمة للَعتبة احُل�سينية املُقّد�سة لتبّنيها هكذا 
باأم�س احلاجة  ، وهي  العراقي  م�سروع يخدم ويرعى �سريحة الطلبة وال�سباب 
واإمكانياتهم  ثقافية يربزون من خاللها طاقاتهم  ون�ساطات  برامج  ملثل هكذا 
وتدفع ال�ساب اىل بذل املزيد من اجلهد لتقدمي اأف�سل اخلدمات للبلد واملجتمع 

."
اأّما امل�سارك اأحمد ر�سا اأحد طلبة حمافظة القاد�سية فقال"اإَنّ هذه املبادرة   
واإَنّ مثل  الطلبة،  تعترب جديدة على �سريحة  ال�سباب  تبناها مركز رعاية  التي 
هكذا مبادرات وبرامج تزيد من حالة املودة والأخوة بني اأبناء ال�سعب العراقي 
مبختلف طوائفه واإنتماءاته، ُمبينًا " اإَنّ الربامج والفعاليات التي اأقيمت �سمن 

هذا الإ�سبوع جيدة وتنمي روح الإبداع والتوا�سل لدى �سريحة الطلبة ".

اقام ق�سم تطوير املوارد الب�سرية يف العتبة احل�سينية املقد�سة دورة التخطيط 
ال�سرتاتيجي ال�سخ�سي وملدة ثالثة ايام وذلك يف جممع �سيد ال�سهداء اخلدمي 
وقد ا�ستهدفت الدورة املدراء وامل�سرفني الرتبويني يف تربية حمافظة كربالء 

املقد�سة .
 املدرب �سفاء ال�سمري حتدث ملجلة الرو�سة احل�سينية  قائاًل "بتوجيه من المني 
العام للعتبة احل�سينية املقد�سة �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي وباأ�سراف 
ق�سم تطوير املوارد الب�سرية بالعتبة احل�سينية املقد�سة انطلقت دورة التخطيط 
وامل�سرفون  املدار�س  مــدراء  الــدورة  هذه  وا�ستهدفت  ال�سخ�سي  ال�سرتاتيجي 

الرتبويون يف تربية حمافظة كربالء املقد�سة ".
الــدورة يكون ممتلكًا ملهارة  ال�سخ�س املتخرج من هذه  "ان  ال�سمري  واو�سح 
التفكر والتخطيط ال�سرتاتيجي لكي ي�سبح قائدا فعال يف املجتمع بحكم ما 
امتلكه من مهارة التخطيط ال�سرتاتيجي الذي ير�سم له القيم ال�سخ�سية العليا 
وكيفية الو�سول باأحالمه وتطلعاته لكي يحقق اهدافه ويحول هذه الهداف اىل 
روؤى ومن ثم تتحول اىل ر�سالة �سامية لأنها انطلقت من قيم ومبادئ ال�سالم 

احلنيف ".
"ان هذه  الــدورة ذكر ملوقعنا قائاًل  امل�ساركني يف   ال�ستاذ حمزة كاظم احد 
الدورة ذات فائدة كبرة جدًا وقد ا�سافت لنا الكثر من املهارات ال�سخ�سية 
ومنت لنا الطموح يف التخطيط ال�سرتاتيجي امل�ستقبلي واعطت لنا بعد واقعي 
كبر وا�سبحنا نتم�سك مببادئ وا�س�س طرحت يف هذه الدورة ،ان موا�سيع هذه 
الدورة جيد جدًا ونتمنى ان يكون هناك وقت او�سع وان تتكرر هذه الدورات كوين 
مل�ست ان هناك رغبة كبرة لدى اجلميع يف ال�ستمرار يف مثل هكذا دورات تغني 
وترثي ال�سخ�س باملعلومات �سيما وان الكادر العامل على هذه الدورات هو كادر 

ممتاز ومتمكن ".
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 العتبة احل�سينية تعلن 
ا�ستعدادها ل�ستالم الن�سو�س 

امل�ساركة يف م�سابقة الن�س 
الدبي  

 بانوراما مو�سم الأحزان الفاطمي يف كربالء  

 تخرج دورة تاأهيل معلمات القراآن الكرمي 
لـتاأهيل  القراآنية  الدورة  ال�سبت 2013/3/16  تخرجت يوم 
معلمات القراآن الكرمي التي تقيمها �سعبة التعليم القراآين يف 
دار القراآن الكرمي التابع للعتبة احل�سينية املقد�سة مل�ساركات 
قاعات  احــدى  التخرج يف  واأقيم حفل   ، بابل  من حمافظة 

جممع �سيد ال�سهداء عليه ال�سالم .
يف هذا ال�سدد حتدث ال�سيخ علي عبود الطائي م�سوؤول �سعبة 
التعليم القراآين يف دار القراآن الكرمي قائاًل :تخرجت الدورة 
القراآنية لتاأهيل معلمات القراآن الكرمي ملحافظة بابل والتي 

اأقامها دار القراآن الكرمي يف العتبة احل�سينية املقد�سة .
واأ�ساف الطائي : �سارك يف الدورة 26 معلمة و�سملت الدورة 
اأ�ساليب التحفيظ وتدري�س وعلوم القراآن ودرو�سا يف احكام 
التجويد ب�سورة عملية ونظرية على مدى ثالثة ا�سهر يف دار 

القراآن الكرمي يف العتبة املقد�سة .
وبني اأنه: مت اختيار 15 من معلمات القراآن الكرمي يف حمافظة 
بابل بعد ح�سولهن على درجة 75 % يف المتحان الذي اقيم 
يف الدار القراآن الكرمي ، اما الباقيات احلا�سالت  على درجة 
دون 75% فتم اعتبارهن  م�ساركات ولي�س معلمات ولكن لهن 
حق امل�ساركة يف دورات اخرى من اجل احل�سول  على درجات 

عالية ومتكينهن  لي�سبحن  معلمات للقراآن الكرمي .

الثالثة  الفائزات  تكرمي  اليوم  : مت  ال�سعبة  م�سوؤول  واأ�سار   
الوائل ب�سهادات ا�سافة اىل مبالغ مادية خم�س�سة من قبل 
العتبة احل�سينية املقد�سة واأي�سا مت تكرمي جميع امل�ساركات 

ب�سهادة م�ساركة مع عباءة ن�سائية.
فيما قال املعاون الداري لدار القراآن الكرمي ال�سيخ م�سطفى 
العاملي :تعترب هذه الدورة الوىل من نوعها خارج حمافظة 
كربالء وقد مت اختيار حمافظة بابل كمحافظة اوىل وانطالقا 

منها اىل جميع املحافظات العراقية .
الذي  امل�سروع  بهذا  الهتمام  ياأتي   : العاملي  ال�سيخ  وتابع   
يهدف لتعميم الثقافة القراآنية وتعليم اأحكام وتالوة القراآن 
الكرمي يف جميع �سرائح املجتمع ويف جميع املناطق انطالقا 
من و�سية النبي حممد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم اإين تارك 
فيكم الثقلني : كتاب اهلل ، وعرتتي اأهل بيتي ، ما اإن مت�سكتم 

بهما لن ت�سلوا بعدي اأبدا .
 وختم حديثه بالقول : اإننا نعتقد ان التكامل بني فهم القراآن 
والــذي ترعاه  ال�سالم  البيت عليهم  الكرمي وفق منهج اهل 
العتبة احل�سينية املقد�سة هو الطريق الذي يو�سل اىل الهداية 

وال�سعادة يف الدنيا والأخرى .

ق�سم  اأقام  والعبا�سية  احل�سينية  املقد�ستني  للعتبتني  العامتني  الأمانتني  برعاية 
الأحــزان  مو�سم  بانوراما  كربالء  يف  احل�سينية  والهيئات  واملــواكــب  ال�سعائر 

الفاطمي ولل�سنة ال�ساد�سة على التوايل .
 رئي�س ق�سم املواكب وال�سعائر احل�سينية احلاج ريا�س نعمة �سلمان حتدث ملجلة 
احل�سينية  والهيئات  واملواكب  ال�سعائر  ق�سم  يقيم   : قائاًل  احل�سينية  الرو�سة 
على  ال�ساد�س  للعام  والعبا�سية  احل�سينية  املقد�ستني  العامتني  لالأمانتني  التابع 
التوايل بانوراما مو�سم الأحزان فاطمة بنت خامت النبياء حممد �سلى اهلل عليه 

واآله و�سلم والذي ي�ستمر ما يقارب اأ�سبوعني.
مظلومية  عن  خا�سة  بانوراما   : اأنها  �سلمان  وبــني 
وال�سورة،وهي  بال�سوت  ال�سالم  عليها  الــزهــراء 
ال�سيدة  حياة  �سرة  متثل  مقاطع  �ستة  مــن  تتكون 
فاطمة عليها ال�سالم حيث يتحدث املقطع الأول عن 
الثاين عن مباهلة  ، واملقطع  اليماين  الك�ساء  حديث 
الر�سول �سلى اهلل عليه واآله و�سلم لن�سارى جنران، 

اأما املقطع الثالث فيتحدث عن بيت الزهراء عليها ال�سالم و املقطع الرابع فقد 
خ�س�س خلطبة الزهراء)عليها ال�سالم (، اما املقطع اخلام�س فهو عن حادثة 
ال�ساد�س والأخر  ال�سالم (، واملقطع  اقتحام دار فاطمة وك�سر �سلعها )عليها 

يتحدث عن �سهادة الزهراء)عليها ال�سالم (.
واأ�سار اأن: البانوراما اقيمت هذا العام يف ال�سحن العقيلة زينب عليها ال�سالم 
لأول مرة حيث كان يقام يف ال�سنوات املا�سية يف منطقة بني احلرمني ال�سريف 

التي ت�سهد اأعمال تاأهيل حاليا .

تعلن العتبة احل�سينية املقد�سة متمثلة بق�سم العالم عن ا�ستعدادها 
لقبول ن�سو�س الكّتاب واملبدعني الراغبني بامل�ساركة يف م�سابقة ) الن�س 

الدبي املفتوح ( التي تقام من اجل دعم احلركة الثقافية والأدبية.
العتبة احل�سينية املقد�سة احلاج على كاظم  رئي�س ق�سم العــالم يف 
�سلطان قال : انطالقا من موقعها الداعم للثقافة والفنون ال�سالمية 
عن  العــالم  بق�سم  متمثلة  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  تعلن  ال�سيلة 
بامل�ساركة يف  الراغبني  واملبدعني  الكتاب  ن�سو�س  لقبول  ا�ستعدادها 
م�سابقة ) الن�س الدبي املفتوح ( التي يقيمها ق�سم العالم لدعم حركة 

الثقافة والأدب .
 وعن �سروط امل�سابقة بني �سلطان ان �سروط امل�سابقة هي :

1ـ اأن يكون الن�س مكتوبا بلغة عربية �سليمة .
2ـ ان يتناول مو�سوع الطف والإمام احل�سني عليه ال�سالم . 

3ـ ان ل يكون ن�سا �سعريا ) عمودي ، حر ( ول ن�سا �سرديا ) ق�سة 
او مقال ( . 

4ـ ان ل يتجاوز الن�س عن 300 كلمة . 
واأ�ساف رئي�س ق�سم العالم : تر�سل امل�ساركات على الربيد اللكرتوين 
التايل ) alrawdhamag@yahoo.com ( ، او ت�سلم اىل 
ق�سم العالم يف العتبة احل�سينية املقد�سة مبوعد اأق�ساه 2013/4/25، 

و�ستكون هناك جوائز ثمينة للفائزين اخلم�سة الأوائل . 
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املبا�سرة بت�سقيف ال�سحن الكاظمي ال�سريف 

اأكرب �سجادة زهرية تنفذها العتبة العبا�سية املقد�سة يف معر�س الزهور الدويل 
الثاين يف الب�سرة 

باإ�سراف مبا�سر من الأمني العام للعتبة الكاظمية املقد�سة احلاج )فا�سل الأنباري( وعدد من اأع�ساء جمل�س اإدارة العتبة، 
انطلق م�سروع ت�سقيف ال�سحن الكاظمي ال�سريف والبدء بتثبيت الركائز الكونكريتية.

و�سي�سمل هذا امل�سقف جانبي جامع الإمامني اجلوادين )عليهما ال�سالم( من اجلهة ال�سرقية والغربية ابتداًء من املدخل 
الرئي�س له عند باب الرجاء والرواق ثم اإىل احلرم املقد�س انتهاًء اإىل باب الأنباريني، و�ستكون امل�ساحة الكلية للت�سقيف 

حوايل )2310( م2، حيث تبلغ م�ساحة ت�سقيف اجلهة ال�سرقية )1330( م2 واجلهة الغربية )980( م2.
وياأتي هذا امل�سروع انطالقا من حر�س الأمانة العامة للعتبة الكاظمية املقد�سة على تقدمي اأف�سل اخلدمات لزائري الإمامني 
اجلوادين )ع(، من خالل توفر م�سقف عبادي ي�سمن عدم تعر�س الزائر الكرمي اىل الأجواء والظروف اجلوية املختلفة، 
كما �سيلحق بهذا امل�سروع ت�سقيف �سحن التو�سعة ال�سمايل اجلديد والتي تبلغ م�ساحة م�سقفه )5000( م2 تقريبًا، وقد مت 

الت�سميم والتنفيذ من قبل �سركة )فرامكان( الإيرانية واإ�سراف الق�سم الهند�سي يف العتبة الكاظمية املقد�سة. 

والذي  الثاين،  ــدويل  ال الزهور  مبعر�س  م�ساركتها  �سمن 
يقام برعاية حمافظة الب�سرة وعلى حدائق جممع الق�سور 
الرئا�سية فيها، قامت �سعبة الزراعة التابعة لق�سم ال�سوؤون 
اخلدمية يف العتبة العبا�سية املقد�سة بت�سميم وتنفيذ �سجادة 
زهرية وب�ستالت واأزهــار خمتلفة، هذا ما حتدث به ل�سبكة 

الكفيل احلاج خليل مهدي حممد رئي�س الق�سم املذكور .
 واأ�ساف" ٌتعد هذه ال�سجادة من الإ�سافات اجلديدة التي قام 
بها جناح العتبة املقد�سة امل�سارك بهذا املعر�س الدويل حيث 
بلغت امل�ساحة الكلية لهذا الت�سميم الزهري 200م2 بطول 
20 م2 وبعر�س 10 م2 وحتتوى على اأكرث من 20 األف زهرة 
خمتلفة الألوان والأحجام والأ�سكال منها اجلعفري و ال�سبكة 
واخل�س والثلجي كذلك ت�سمنت اأنواعا خمتلفة من �ستالت 

اأخرى".
 وبني احلاج خليل" تو�سط هذه ال�سجادة الزهرية عبارة )يا 
قمر بني ها�سم ( م�سافَا اليها جملة من الزخارف الإ�سالمية 
بنظر  الأخــذ  مع  وو�سطها،  جانبيها  على  توزيعها  مت  والتي 
العتبار تن�سيق الزهور وحبكها، والتوافق يف اختيار الألوان 
هذا  و�سيدخل  الزهور،  واأحجام  ــوان  األ تن�سيق  يف  والتدرج 
اأجمل  لختيار  املعر�س  يقيمها  التي  امل�سابقة  يف  الت�سميم 

ت�سميم".
املقد�سة  العبا�سية  العتبة  م�ساركة  اأن  بذكره  اجلدير  ومن   
بهذا املعر�س جاءت لبيان واظهار ما ت�سهده العتبة املقد�سة 
من نه�سة، يف خمتلف ال�سعد ولي�س مقت�سرًا على العمراين 
والفكري منها فقط ، بل هناك جمالت اأخرى توازي هاتني 

والزينة،  الإنتاجي  وب�سقية  الزراعة  جمال  ومنها  املجالني 
كذلك اإ�سهامًا منها يف اإظهار اإبداعات منت�سبيها واأق�سامها 
يف جمال تطوير وخدمة العتبات املقد�سة وزائريها، وللتعريف 
الذاتي  الكتفاء  حتقيق  يف  املختلفة  اأق�سامها  به  تقوم  مبا 
لن�ساطاتها يف اجلوانب اخلدمية والعمرانية والزراعية واأن 
معر�س الزهور الدويل الثاين، يقام برعاية حمافظة الب�سرة 
وعلى حدائق جممع الق�سور الرئا�سية فيها، وي�ستمر خم�سة 
واربعون ابتداء من 19 جمادي الول 1434 هـ املوافق 1 ني�سان 

2013 م.

يف  متعددة  م�ساركات  املقد�سة  العبا�سية  للعتبة  اأن  يذكر   
معار�س ومهرجانات داخل وخارج العراق حيث ي�سهد جناحها 
اإقباًل متزايدًا من اجلمهور، علمًا اأن م�ساركة العتبة العبا�سية 
املقد�سة ممثلة مبوؤ�س�ساتها املختلفة، اإمنا تاأتي لبيان احلركة 
العمرانية والنه�سة العلمية لهذه البقعة املقد�سة، حيث اأ�س�ست 
اإدارة العتبة املقد�سة - بعد عودة ال�سرعية لها - بنية حتتية 
وهيكلية فنية واإدارية وثقافية مل تكن موجودة قبل التا�سع من 
ني�سان 2003م، لتحقيق الكتفاء الذاتي يف تطويرها ودوام 

عملها وخدمة زائريها.



• يعّدها ويحررها : �سباح الطالقاين

  ال�شيد ال�شايف:  ال�شيخ الكربالئي:

ــــ�سَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َسُن ْكَمِة َوامْلَْوِعَظـــــِة احْلَ َك ِباحْلِ اْدُع اإَِل �َسِبيِل َربِّ

خطبة اجلمعة  18-ربيع الثاين -1434هـ املوافق  1-3-2013خطبة اجلمعة    11-ربيع الثاين- 1434هـ  املوافق 2013-2-22

تطرق ممثل املرجعية الدينية العليا ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي اإىل عدة اأمور 
مهمة خالل خطبته ليوم اجلمعة 11/ربيع الآخر/ 1434هـ املوافق 2013/2/22م، 
اأولها: ما ح�سل من تفجرات ا�ستهدفت مناطق معينة وذات لون طائفي معنّي، 

مو�سحًا ما ياأتي:
1-اإن ما يطرح من �سعارات طائفية من هذا الطرف اأو ذاك وكلمات غر م�سوؤولة 
ول تراعي الو�سع احل�ّسا�س للعراق تثر حفيظة الآخرين وتوؤدي اإىل ا�ستفزازهم 
ولها تاأثر �سلبي على توتر الأجواء وت�سّنج ال�سارع ويوفر الأجواء املنا�سبة لقيام 

الع�سابات التكفرية بهذه الأعمال الإجرامية.
2-اإن جميع الكتل واجلهات التي ترفع �سعار احلفاظ على وحدة العراق م�سوؤولة عن 
اأية خطوة توؤدي اإىل اإثارة اأجواء م�ساعدة على القيام مبثل هذه الأعمال ومطلوب 
من جميع هذه اجلهات اأن تعمل على اإزالة التوتر والحتقان وان حت�سب لكل كالم 

وخطوات ت�سدر منها األف ح�ساب وتدر�س نتائج ذلك.
3-�سبق اأن اأكدت املرجعية الدينية العليا على اأن ال�سالح لبد اأن يكون ح�سرًا بيد 
الأجهزة الأمنية فقط ول ي�سمح لأي جهة خارج اإطار القانون باأن حتمل ال�سالح اأو 
تدعو اإىل حمل ال�سالح خارج هذا الإطار، مو�سحا اأن الأجهزة الأمنية اإ�سافة اإىل 
م�سوؤوليتها املهنية يف معاجلة هذه اخلروقات الأمنية م�سوؤولة اأي�سا عن حما�سبة اأي 

جهة كانت تدعو اإىل حمل ال�سالح اأو القيام باأعمال م�سلحة خارج اإطار القانون.
واأ�ساف ال�سيخ الكربالئي من خالل الأمر الثاين ما يتعلق بتاأجيل الت�سويت على 
قانون املوازنة الحتادية بقوله" اأن الكتل ال�سيا�سية جميعًا مدعوة اإىل الإ�سراع 
للت�سويت على قانون موازنة عام 2013م وترك اخلالفات وال�سراعات ال�سيا�سية 
جانبًا ملا لتاأخر هذا الت�سويت وامل�سادقة من تاأثرات �سلبية على تاأخر اجناز 
امل�ساريع اخلدمية والرتبوية وال�سحية وغرها وتاأخر توفر فر�س العمل لالآلف 
من العاطلني عن العمل مما يت�سبب بنتائج �سلبية اقت�سادية واجتماعية ولي�س من 
ال�سحيح اأن ترتا�سق الكتل ال�سيا�سية التهامات فيما بينها وتتهم كل كتلة الكتل 

الأخرى باأنها وراء هذا التاأخر وال�سحية هو املواطن والبلد.. "
واأ�ساف" اإذا كان �سبب تاأخر الت�سويت هو اختالفات فنية فالبد – هنا – من 
تقدمي م�سلحة البلد على امل�سالح الكتلوية واحلزبية واملناطقية لن بع�س املطالب 
التي تطرح ل حتمل طابع احلر�س على م�سلحة البلد وال�سعب بل طابع احلر�س 

على م�سالح �سيقة مما يوؤدي اإىل �سدة الختالف والذي يف�سي اإىل التاأخر.

ون�سائح  توجيهات  عدة  كربالء  يف  ممثلها  ل�سان  على  العليا  الدينية  املرجعية  وجهت 
ملجال�س  النتخابية  الدعايات  انطالق  اأثــنــاء  وخ�سو�سا  العراقي  الو�سع  بخ�سو�س 

املحافظات.
وحتدَث خطيب جمعة ال�سحن احل�سيني ال�سريف ال�سيد احمد ال�سايف خالل اخلطبة 
الثانية ل�سالة اجلمعة يف 18/ربيع الآخر/1434هـ املوافق 1-3-2013م، حول التعاي�س 
ال�سلمي بقوله" بعد عقد من الزمان )ع�سر �سنوات( مّر على التغير يف البلد نحتاج اإىل 
و�سوح تام يف م�سطلح التعاي�س ال�سلمي واأن املق�سود من التعاي�س ال�سلمي هو الحرتام 
املتبادل بني اأبناء الطوائف والقوميات واملذاهب املختلفة.. فالعراق ل يختلف عن بلدان 
العامل يف هذا التكوين لكن قد نختلف عن بلدان العامل يف عدم حتملنا بع�سنا للبع�س 

الآخر".
وتابع ال�سيد ال�سايف" اإن من بيده اأية قدرة على اأن يتكلم مع اجلماهر يف ال�سحافة 
والتلفاز واملنرب عليه اأن يراعي هذه اخلطوط احلمراء املتعلقة مببادئ التعاي�س ال�سلمي".

وت�ساءَل ممثل املرجعية الدينية العليا بقوله" ن�ساأل بع�س الأخوة الذين ي�سعون بكل ما 
اأوتوا من الداخل اأو اخلارج، اإىل اأين تريدون بالعراق اأن يتجه؟! فهناك خطابات �سيئة 
للغاية وهناك اأفكار عفا عليها الزمن وهناك عقول مري�سة.. لكن اأقول اإىل اأين وما هي 
ال�سارع! فما �سيجري بعدها؟!  اليوم �سنّجُت  يتاأمل ويقول:  النتيجة؟! فالإن�سان عندما 
ماذا ُيراد؟! القتتال! عقد من الزمان ينتهي بالقتتال وينتهي اإىل تاأزمي الو�سع، وعقد 
من الزمان ينتهي اإىل تق�سيم.. ماذا يريد هوؤلء؟! اإن الإن�سان عليه اأن يكون يف منتهى 

امل�سوؤولية فالكلمة م�سوؤولة.."
وبني ال�سيد ال�سايف اأنه" لبد اأن تكون خطوة ال�سيا�سي لالأمام اأ�سرع من خطوة النا�س لن 
ب اأن ُتقاد .. ول ميكن اأن ُتقاد النا�س اإىل حالة من الت�سنج فهناك حالة ه�سترية  النا�س حُتِ

بني النا�س وحالة من القلق على ما يجري يف البلد".
وتابع" اأمتنى اأن يتجراأ البع�س ويحدد مواقفه ب�سكل وا�سح، التعاي�س ال�سلمي لبد اأن يرجع 
بقوة ولكن لي�س بخطاب ودي فقط، نحتاج اإىل خطوات.. نعم اخلطاب يقّرب اخلطوات 
ونحتاج اإىل خطوات جادة لأن يكون الأخوة امل�سوؤولون يف املواقع املهمة من الذين يبنون 

بناءًا حقيقيًا من اجل هذا التعاي�س ال�سلمي.."
وخاطب ال�سايف ال�سيا�سيني العراقيني" ل ت�سّدروا امل�ساكل اإىل النا�س.. فبع�س النا�س 
تعي�س حالة الوئام وهذه احلالة من املفرت�س اأن ُت�سعدكم وجتعل ال�سيا�سي يفكر حقيقة 

يف خدمة البلد.."

املرجعية الدينية العليا جتدد 
مطالبتها بح�سر ال�سالح بيد الدولة 

املرجعية توّجه ب�سرورة التعاي�س 
ال�سلمي
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دعا ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب جمعة ال�سحن احل�سيني ال�سريف الأجهزة 
الأمنية  اىل ان تراجع اأ�سخا�سها ومهنيتها واآلياتها وتدريبها وولءها.

اليوم 2/جمادي  اجلمعة  ل�سالة  الثانية  اخلطبة  خالل  ال�سايف  احمد  ال�سيد  وقــال 
الأوىل/1434هـــ املوافق 2013/3/15م مان�سه "اإن اأحداث البلد ت�سهد هنا مناو�سة 
وهنا تفجرا، وهذه امل�ساألة توؤ�سر اىل وجود حتديات حقيقية وما حدث موؤخرا باقتحام 
اليومي  واجبهم  اأداء  اأثناء  الأبـــرار   ال�سهداء  و�سقوط جمموعة من  الـــوزارات  بع�س 
وجمموعة من اجلرحى مّن اهلل عليهم بال�سفاء والعافية ..وهنا نحب اأن ن�ساأل بع�س 
الأ�سئلة.. فبعد حوايل ع�سر �سنوات من التغير نرى ان هناك ملفا يتاأرجح دائمًا وهو 
امللف الأمني فتارة تكون الأمور الأمنية جيدة وتارة تكون غر جيدة وتارة يكون هدوء 
ويف بع�س احلالت تكون حالة من النفجارات بل �سل�سلة من النفجارات تودي بحياة 
الأبرياء ويف نف�س الوقت يخرج علينا من يخرج ونقول معهم لبد من و�سع حلول حقيقية 
للم�ساألة الأمنية، واأ�سبحت الق�سية يتكرر �سقوط ال�سهداء واجلرحى وتتكرر املطالبات 

بتح�سني الو�سع الأمني. 
واأ�ساف ال�سايف اأن " امل�سوؤول الأمني على نوعني م�سوؤول تنفيذي وم�سوؤول معلوماتي 
اأمنية  اأجهزة  اأكرث من 6  الآن  والذي يعرّب عنه باجلهد ال�ستخباري.. فيوجد عندنا 
مهمتها الق�سايا املعلوماتية واملتكّفل بالق�سايا التنفيذية الدفاع والداخلية.. واأقول حول 
كرثة الأجهزة املعلوماتية الأمنية هل هي ق�سية �سحية ام لي�ست كذلك؟! فمثال عندما 
حتدث انفجارات تقول هذه اجلهة املعلوماتية اننا قد او�سلنا املعلومة للجهة الفالنية 
وهم �سادقون!! فاأين تكمن امل�سكلة اإذن؟! اجلهة امل�سوؤولة عن التنفيذ تقول اأنا ل اعرتف 
بهذه املعلومة!! فاحتاج ان تاأتي معلومة من مرجعيتي اخلا�سة! واجلهة الأخرى تقول اأنا 
ل اعرتف بتلك املعلومة احتاج اأي�سا ان تاأتي املعلومة من طريق اآخر وجتمعت معلومات 

لو ُرتب الأثر عليها لكان ميكن ان ندفع الظرف..
وت�سائل ممثل املرجعية بقوله " ما جدوى الأجهزة املعلوماتية اذا كانت كلها تعمل على 
وظيفة واحدة؟! واىل متى و مع كرثة هذه الأجهزة املتعددة يحدث النفجار بل يف بع�س 
عنوان  تاأخذ  التفجر  وطريقة  �سابقه،  من  اأ�سر�س  الالحق  النفجار  يكون  احلــالت 
�سخ�س متمكن من العمل و�سخ�س ل يهتز عندما ُينفذ القتل بدم بارد ومن املوؤكد اأن 
هذا موؤ�سر باأن هناك تداعيات اأمنية قد حتدث اأخطر مما هي عليه الآن.. وهذه امل�ساألة 

حتتاج اإىل حل حقيقي وجذري.

  ال�شيد ال�شايف:  ال�شيخ الكربالئي:

املرجعية تدعو الأجهزة الأمنية اإل 
تطوير املنظومة ال�ستخبارية

ــــ�سَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َسُن ْكَمِة َوامْلَْوِعَظـــــِة احْلَ َك ِباحْلِ اْدُع اإَِل �َسِبيِل َربِّ
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قال ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي خالل اخلطبة الثانية ل�سالة اجلمعة يف 25/ربيع 
الآخر/ 1434هـ املوافق 2013/3/8م "ما يتعلق بانتخابات جمال�س املحافظات املزمع 
اإجراوؤها يف الع�سرين من �سهر ني�سان احلايل: اإن لنا حديثا يف هذه اخلطبة مع الناخبني 

جنمله مبا يلي:
رمبا  بل  للم�سكلة  حال  ميثل  ل  النتخابات  يف  امل�ساركة  عن  املواطنني  عــزوف  ان   -1
او غر مر�سي  �سيئًا  �سخ�سًا  ينتخب  ورمبا  �سي�سارك  امل�سكلة لن غرك  يفاقم هذه 
لديك وبالتايل �سي�سل اىل مواقع ال�سلطة ويت�سلط على مقّدرات النا�س ويكون يف مواقع 

ح�سا�سة ورمبا يكون ال�سبب عدم م�ساركتك وعدم ح�سن الختيار.
2- احلل هو ال�ستفادة من التجربة ال�سابقة والأخطاء التي وقع فيها بع�س املواطنني 
اأ�سخا�س غر  ب�سبب عدم ح�سن الختيار واعتمادهم معاير خاطئة اأدت اإىل و�سول 
كفوئني وغر مهنيني واأحيانا من اأن�ساف املتعلمني حيث مل يتمكنوا من تقدمي املاأمول 
منهم، كما انه يف الوقت احلا�سر لي�س هناك نظام �سيا�سي يف العراق يحقق التغير 
نحو الأف�سل غر نظام النتخابات، وما ح�سل من كون بع�س املجال�س مل حتّقق م�ستوى 
النجاح املاأمول ل يعني ف�سل التجربة الدميقراطية يف العراق وف�سل جمال�س املحافظات، 
اإىل  النتخابية  تعر�ست جتاربها  الدميقراطية  التجربة  التي خا�ست  ال�سعوب  كل  بل 

التعرث واإخفاقات ثم ا�ستفادت من جتاربها واأخطائها للو�سول اىل الأف�سل.
3- اإن جمال�س املحافظات يف اأدائها، منها ما حقق جناحًا معتدًا به ومنها ما مل يحقق 
النجاح املطلوب واملاأمول ولكنها قّدمت �سيئًا وان كان متوا�سعًا، ولكن ل يعني ذلك اأن 
نحكم على هذه التجربة بالف�سل.. بل لبد اأن ن�ستفيد من الأخطاء ون�سّخ�س الأ�سباب 

التي اأدت اإىل جناح بع�س جمال�س املحافظات بن�سبة جيدة واإخفاق البع�س الآخر.
4- لبد هنا للمواطن اأن يح�سن الختيار لل�سخ�س املر�سح وللقائمة اأي�سا باأن يختار 
املعاير  بح�سب  جيدة  قائمة  �سمن  وكونه  واملخل�س  النزيه  واملهني  الكفوء  ال�سخ�س 
ال�سحيحة.. ومن اخلطاأ اأن يختار املواطن مر�سحًا يعتقد انه طيب ومنا�سب ولكنه �سمن 
قائمة غر جيدة لن هذا ال�سخ�س �سيكون حمكومًا بربنامج وتوجهات قائمته ول يختار 
�سخ�سًا غر كفوء ول ي�سلح لع�سوية جمل�س املحافظة ولكن لكون قائمته جيدة فينتخبه 
لأنه ل ميلك القدرات الذاتية للنجاح لأن القائمة الناجحة ل ت�ستطيع ان ت�سنع او تخلق 

�سخ�سًا ناجحًا ل ميلك – اأ�ساًل– ال�ستعداد والقابلية للنجاح.

املرجعية تدعو اإل ح�سن اختيار ال�سخ�س 
اأو القائمة يف النتخابات املحلية 
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 تاليف روبير بندكتي 

قام موؤلف هذه الدرا�سة بعمل مقارنة بني منا�سبتني ح�سرهما يف لبنان، وهما 
لبنان، و�سعائر  واقعة يف حمافظة جبل  امل�سيح يف قرية م�سيحية  �سعائر جنازة 
وعا�سوراء  الف�سح  عيد   - املنا�سبتان  هاتان  وتعّد  النبطية،  مدينة  عا�سوراء يف 
والطائفة  امل�سيحية،  الكني�سة  من  كل  حياة  يف  املهّمني  الروحيني  – املو�سمني 
حول  واأنرثبولوجية  �سو�سيولوجية  درا�سة  بندكتي  وعمل  ال�سيعية،  الإ�سالمية 
بني  العالقة  وما  املذهبية،  اجلماعات  حياة  يف  الطق�سية  الأفعال  منزلة  ماهية 

الن�ساط ال�سعائري واملحيط الإجتماعي الذي يكتنف اجلماعة.
واأنا�سيد  وقراءات  بابتهالت  يبتدئ  الف�سح،  امل�سيح يف  ب�سعائر جناز  الحتفال 
البيوت،  اأحــد  يف  املحتفلة  اجلماعة  من  اجلناز  موكب  يتكون  بعدها  من  ثم   ،
ويحمل النع�س الذي يرمز جلنازة امل�سيح بعد �سلبه، ويحمل اىل موقع الكني�سة 
موقع  نحو  يتوجه  املوكب  كان  النع�س  فيها  عمل   التي  املنطقة  ومن  الرعائية. 
ال�سليب،  حاماًل  الأهــايل  اأحد  مي�سي  املقدمة  ويف  املهدمة،  الرعائية  الكني�سة 
ووراء ال�سليب ي�سر الكاهن واإىل جانبه فتى يحمل املبخرة، ويحمل النع�س �ستة 
تاأتي اجلوقة، ويف نهاية  اإىل اليمني، ثم  اأولهم  رجال من البلدة، ويكون املختار 

املوكب ي�سر اجلمهور املحتفل الذي يرافق اجلوقة بالرتاتيل.
الطائفة  بحقوق  للمطالبة  �سيا�سيًا  منربًا  امل�سيح  جناز  �سعائر  اأ�سبحت  وقد 

امل�سيحية يف لبنان، ويتبني لنا اأن الحتفال الف�سحي هو الإطار الذي جتري فيه 
عملية حتول الرموز الالهوتية اىل رموز اجتماعية �سيا�سية، جتري هذه العملية 
من  املدنية  هويتهم  لإظهار  هوؤلء  ي�سبو  ما  بقدر  الذهنية،  املحتفلني  يف خربة 
اإن�ساء  على  هائلة  بقدرة  تتمتع  ال�سعائر  وهذه  املذهبي.  انتمائهم  تاأكيد  خالل 
الروابط الجتماعية – النف�سية بني املحتفلني، الأمر الذي يّلون خربتهم ب�سبغة 

اجتماعية.
اأّما احتفالت عا�سوراء ال�سعبية: فهي اأ�سد اللحظات كثقافة وجدانية ومعنوية يف 
حياة اجلماعة ال�سالمية ال�سيعية ، حيث يعي�س اأع�ساوؤها خربات روحية عميقة 

ويجددون معنى انتمائهم اىل اجلماعة ويوطدون عرى ت�سامنهم.
ال�سيعة  امل�سلمون  يحييها  ر�سالة  اىل  وا�ست�سهاده  احل�سني  الإمــام  حتــول  لقد 
ويتحول اىل  التاريخي  ، فيحيا احلدث  العا�سورائية  ال�سعائرية  الرموز  بوا�سطة 
ذهنية  خربة  الذكرى  اإحياء  فاإن  حية.  – روحية  فكرية  وخربة  معا�سة  حادثة 
ت�ستح�سر احلدث املا�سي بقوة الرموز ال�سعائرية، فت�سفي عليه معاين جديدة 

يف �سياق احلا�سر.
ان الرموز ال�سعائرية العا�سورائية متتاز بالقدرة على ا�ستح�سار احلدث املا�سي 
وتاأوينه )Actualization ( باإ�سفاء معنى راهن عليه. كذلك يوؤكدان قدرة 

• بقلم وليد البعاج

في االسالم والمسيحية
الشعائر بين الدين والسياسة 

رغم اختاليف يف عدد من التحليالت التي اعطاها الراهب الي�سوعي) روبري بندكتي (يف   
كتابه هذا عن ال�سعائر بنی الإ�سالم وامل�سيحية، يف تعاطيه مع بع�س احليثيات التي غابت مدلولتها 
عنه لكونها تخ�ّس الفل�سفة ال�سالمية ال�سيعية يف التعاطي مع ال�سعائر احل�سينية او ق�سية الإمام 
لكونها  بالهتمام،  جديرة  درا�سة  ولكنها  عامة،  ب�سورة  كربالء  وواقعة  ال�سالم-  -عليه  احل�سنی 
تعك�س وجهة ال�سالم من منظور الآخر املختلف يف الدين ، وكذلك تك�سف عن الفهم الذي قد و�سل 

للباحثنی من الديانات الخرى عن واقعة كربالء بدرا�ستهم ل�سعائرها.
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الرموز ال�سعائرية على اإحياء اخلربة الفكرية – الروحية عند املحتفلني، وذلك 
بوا�سطة الفنون الأدبية والتمثيلية التي تزود ال�سعائر الحتفالية فاعلّية حقيقّية، 
اإن  القول  ميكننا  املعنى  وبهذا  وال�سيا�سي،  الجتماعي  الن�ساط  منبع  فتجعلها 

معركة كربالء اإمنا هي احلدث التاأ�سي�سي بالن�سبة اىل الإ�سالم ال�سيعي.
القرون جزءا  مّر  العا�سورائية قد غدت على  اأن الحتفالت  يو�سح ذلك كيف 
ل يتجزاأ من حياة املجتمع ال�سيعي، بحيث اأنها تعترب يف الوقت احلا�سر اإحدى 
ال�سو�سيولوجية  البحاث  على  �سريعة  اإطاللة  نطل  اأن  فيكفينا  موؤ�س�ساته،  اأهم 
هذه  ر�سوخ  مدى  ندرك  كي  ال�سيعية  املجتمعات  بحياة  املتعلقة  والنرثبولوجية 
منرب  متثل  الحتفالت  هذه  كانت  فقد  املجتمعات،  تلك  حياة  يف  الحتفالت 
الأداة  كانت  اأنها  كما  ولبنان  الــعــراق  يف  وال�سيا�سية  الجتماعية  احلــركــات 
ال�سيميائية التي تعتمدها املجتمعات املحلية لإثبات هويتها الجتماعية ال�سيا�سية 

، وت�ستعني بها الحزاب اللبنانية لتعبئة ال�سعب ملقاومة الحتالل ال�سرائيلي.
كانت الحتفالت ال�سنوية بذكرى معركة كربالء ول تزال تنطبع ب�سبغة اأخروية 
التي  املتكاملة  ال�سورة  تعك�س  يجعلها  ودهرية مزدوجة، مما  قد�سية  ودنيوية. 
احلدث  عن  ال�سالم(،  البيت)عليهم  لآل  املوالني  امل�سلمني  اأذهــان  يف  تكونت 
وان�سهرت  والدهرّي،  القد�سّي  البعدان  احلدث  ذلك  يف  فتطابق  التاأ�سي�سي، 
الكون  اىل  مندجمة  ونظرة  متما�سكة  روؤيــة  يف  والدنيوية  الأخروية  الناحيتان 

واملجتمع.
 تعك�س هذه ال�سورة املتكاملة حقيقة احلدث التاأ�سي�سي وتعرب عن بنيته العميقة، 
حيث كانت معركة كربالء بني المام احل�سني بن علي)عليهما ال�سالم( ويزيد 
الروؤية  هــذه  على  وتربت  واحــد..  اآن  يف  �سيا�سيًا  لهوتيًا  �سراعًا  معاوية  بن 
الأخروية – الدنيوية املندجمة، اأن معركة كربالء قد حتولت يف الوعي ال�سيعي، 

اىل ماأ�ساة قد�سية وا�سبحت تعني )ولدة الإ�سالم يف �سكله احلقيقي( .
الموي  احلكم  من  عا�سوراء،  بذكرى  الحتفالت  تاريخية  اىل  الكاتب  وتطرق 
العزاء  به  مرَّ  ما  اىل  ا�ستطرد  و  احلديث،  الع�سر  اىل  والعثماين  والعبا�سي 
على  ال�سيعة  واإ�ــســرار   ، وحماربة  قمع  عمليات  من  كربالء  ــارة  وزي احل�سيني 
اإقامتها وزيارة كربالء، رغم تعر�سهم للمحن والبالء والقتل وال�سجن. فيقول: 
عرب  العا�سورائية  ال�سعائر  تطور  مل�سار  الوجيز  العر�س  هذا  من  لنا  تبنّي  فقد 
التاريخ العربي وال�سالمي اأمران ذوا معنى ومغزى: من جهة ان مرا�سم العزاء 
احل�سيني كانت قد ارتبطت منذ البدء بتاريخ املعار�سة ال�سيا�سية يف ال�سالم 
اأ�سكال الرف�س والحتجاج على الروؤية  وحتولت يف احيان كثرة اىل �سكل من 
تارة  العلنية  املقاومة  �سروب  من  �سرب  اىل  وحتولت  الر�سمية،  اليديولوجية 
حتولت  قد  ثانية:  جهة  ومن  وال�سطهاد...  القمع  ظــروف  يف  طــورًا  واخلفية 
�سعائر العزاء احل�سيني اىل منرب للخطاب ال�سيا�سي والعرتا�س على الو�ساع 

اجلائرة يف املجتمع.
املرا�سم  تف�سر  اىل  ال�سالمي  العربي  العامل  �سو�سيولوجيا  دار�سو  تطّرق  لقد 
املجتمعات  يف  توؤديها  التي  الوظيفة  منظور  من  فهمها  وحاولوا  العا�سورائية 
و )دونوهيو  و )ق�ساطلي 1997(  اعترب كل من )مزاوي 1979(  فقد  ال�سيعية 
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وال�سيوف  اللطم واجلنازير  فيها مواكب  العزاء احل�سيني مبا  �سعائر  اأن   )1998
لنخبوّية  رف�س  وتف�سح عن  والنتماء،  بالهوية  ال�سيعي  ال�سعب  �سعور  تعرب عن   ،
مراكز ال�سلطة. اأما )خو�سروخافار( فقد ا�ستعان مبفاهيم التحليل النف�سي اأداة 
الباحث:  الإ�سالمية(، فرى هذا  منهجية ت�ساعده على �سوغ فكرة )نزعة املوت 
اليرانية،  ال�سهداء(  )حركة  يف  اأ�سكالها  اأو�سح  يف  ظهرت  قد  النزعة  هذه  اأن 

با�سيجي، اأثناء احلرب.

التعـــزية باالحـــتفال الشعــائري المسرحي 
بمعركة كربالء:

با�ست�سهاد احل�سني يف معركة  امل�سرحي  الحتفال  يوم عا�سوراء يجري  يف �سباح 
الثقافة  يف  الوحيدة  امل�سرحية  الظاهرة  الت�سبيه،  اأو  التعزية  ومتثل  كــربــالء، 
املمثلني  جميع  اأن  فنجد  هـــواة(،  )م�سرح  ميثل  التعزية  هــذه  ويف  ال�سالمية. 
امل�سرحية  هــذه  اإنــتــاج  يف  امل�ساركني  وكــل  )املــخــرجــني(  واملنظمني  واملن�سدين 
اأجل  من  الفعاليات  بهذه  ويقومون  املحرتفني،  غر  من  هم  ومتثيلها،  واخراجها 

خدمة المام احل�سني، والتقرب منه وموا�ساته.
بامل�سرح  ت�سبيهها  ميكن  بحيث  واحــد،  اآن  يف  دينية  و�سعرة  م�سرح  التعزية  اإن   

الديني ال�سائع يف اأوروبا القرون الو�سطى الذي عر�س اآلم ي�سوع امل�سيح.
حماكاته  طريق  عن  البطال  اأدوار  يتقم�س  املمثل  ال�سيعة،  تعزية  جند  كذلك 
يعك�س  اأن  ي�ستطيع  وبذلك  ووجدانيًا،  روحيًا  فيها  واندماجه  التاريخية  الوقائع 
م�ساعرهم ب�سكل عفوي، فال يقوم باأداء دور حمّدد ومر�سوم له م�سبقًا ل�سخ�سية 
ويتعاطف  فينفعل  امل�ساهدين  ي�سارك  نف�سه،  الوقت  ويف  اإنه،  بل  فح�سب،  معينة 
 – وال�سامع  فاملتكلم  معًا،  وم�ساهد  كممثل  مزدوجًا  دورًا  يوؤدي  وبذلك  واإياهم، 

املمثل وامل�ساهد ، يتواجدان معًا على امل�سرح.
على  يركز  ما  بقدر  التاريخية  امل�سداقية  على  يركز  ل  عا�سوراء  م�سرح  اأن  ثم 
امل�سداقية الظنّية اإن�سجامًا مع املخيال ال�سعبي لتلك الوقائع وتاأثرها العاطفي، 

فقد ُتعَر�س بع�س احلوادث ب�سكل قد يتعار�س وحقائق التاريخ.
خربة  يعي�سوا  اأن  على  امل�ساهدين  م�ساعدة  اىل  ال�سعائري  امل�سرح  هذا  يهدف 
روحية حقيقية وهم يتفرجون على م�ساهد احلدث التاأ�سي�سي، وبالتايل فاإن هذا 
امل�سرح ل يعر�س لنا ت�سل�ساًل تاريخيًا، بقدر ما يعر�س لنا اأحداثًا تاريخية حمددة 
التاريخ  كتب  من  مّرة  من  اأكرّث  الكّل  �سمعها  وقد  النا�س،  بني  ومتداولة  ومعروفة 
وحفظ  تفا�سيلها  وعرف  احل�سينية،  املجال�س  وقــّراء  املقاتل  كتب  اأو  ال�سالمية 
اأنه يعر�س تلك الحداث على �سكل مبادئ  بع�س مقاطعها عن ظهر قلب، املهم 

ورموز وقيم ويج�ّسدها جت�ّسيدًا ح�ّسّيًا.
)اختفاء  مب�سطلح  عليه  ال�سطالح  ميكن  ما  التعزية  هذه  مميزات  اأهــم  ومن 
ما  وين�سهران يف  يندجمان  �سواء  وامل�ساهد على حد  فاملمثل  امل�سرحي(  املخيال 
يحدث على امل�سرح وي�ساركان فيه م�ساركة وجدانية اىل درجة انهما ل ي�ستطيعان 

التمييز بني احلدث امل�سرحي والوقائع التاريخية التي جرت قبل 15 قرنًا .
بولع  املمثلني  مع  ويندمج  وين�سد  ي�ستمع  معًا.  وم�سارك  م�ساهد  هنا،  فامل�ساهد 

�سديد، ومن دون عناء اأو ملل، بحيث ي�سبح جزءًا منهم، اىل درجة اأنه ين�سى 
تتولد عالقة  بحيث  الوجداين  والتوتر  النفعال  عليه  في�ستويل  م�ساهدًا،  كونه 
التاريخي  واحلدث  امل�سرحي  احلدوث  بني  وامل�ساهد،  املمثل  بني  وحية  جدلية 
الواقعي، لأن ما يجري عر�سه على امل�سرح قد تغر يف خميالهما وحتول اىل 
واقع تاريخي، من هنا يتخيل املمثل اأنه فعاًل ذلك ال�سخ�س الذي ميثله، وهكذا 
على  يهجمون  امل�ساهدين  اأن  اأحيانًا  يحدث  لذلك  اأي�سًا.  امل�ساهد  اليه  ينظر 
املمثل الذي يوؤدي دور �سمر كي مينعوه عن قتل املمثل الذي يوؤدي دور احل�سني، 
اخليال  حتول  اىل  تف�سي  التي  الذهنية  العملية  عن  الت�سرفات  هذه  تك�سف 

امل�سرحي اىل واقع معا�س يف خربة املمثل وامل�ساهد على حد �سواء.
هذه   )  Actualisation( التاأوين  عملية  اأن  جند  بلبنان  منــوذج  ففي 
البلدة: فتكون  اأع�ساء  اأوًل وقبل كل �سيء من خالل توزيع الدوار على  تظهر 
الأموي  اأدوار اجلند  يوؤدي  العلماء، يف حني  ورفاقه حكرًا على  اأدوار احل�سني 
اأما دور �سمر بن ذي اجلو�سن، وهو اخلائن الذي  وقواده الفالحون والتجار، 
عليه  ق�سي  اأن  له  �سبق  جمرم  �سخ�س  اأُعطيه  فقد  راأ�سه  بقطع  احل�سني  قتل 

بال�سجن.
ال�سحيح،  ال�سالم  قوى  بني  ال�سراع  فكرة  على  امل�سرحي  الإخــراج  يتمحور 
الإطار  ففي  والتجار،  الفالحني  يف  املتمثلة  اجلاهلية  وقوى  العلماء،  وميثلها 
احل�سني  فرنى  ال�سحيح،  الإ�سالم  قوى  على  اجلاهلية  قوى  تتغلب  امل�سرحي 
�سبايا  ي�ساقون  بيته  واأع�ساء  واحلرق  للنهب  يتعر�س  ومع�سكره  ال�سهادة  ينال 
اىل دم�سق، اإل اأن انت�سار اجلاهلية ل يتخطى الإطار امل�سرحي يف الواقع، فما 
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 ، بوداب�ست   ،  1936 مواليد  من  هو  بندكتي:   روبري   
املجر، حيث در�س اللغة القدمية اليونانية والالتينية 
يف بوداب�ست، ودخل الرهبانية الي�سوعية �سنة 1964 
واكمل  باملانيا،  ميونخ  يف  والفل�سفة  الالهوت  در�س   ،
درا�سة الالهوت يف ليون بفرن�سا، جاء ال لبنان �سنة 
جامعة  يف  �سنتنی  در�ــس  دم�سق  ال  و�سافر   ،  1969
الالهوتية  درو�سه  فانهى  فرن�سا  ال  وعــاد  دم�سق، 
والكن�سية ملدة ثالث �سنوات ليعود ال �سوريا قيبقى 
فيها بحم�س ع�سرون �سنة ، ومن ثم حتول ال لبنان 
كذلك  �سنة  ع�سرون  مــن  اأكــر  منذ  فيها  ـــزال  ولي
دير  يف  التقيته   ، الي�سوعية  اجلامعة  يف  ا�ستاذ  وهو 
احلديث  ،وتناولنا   2013 �سنة  ببريوت  الي�سوعينی 

حول كتابه هذا.

اأن انتهت التعزية اىل م�سهد مقتل احل�سني حتى حتول اجلند الأموي الظافر اىل 
ويوؤدي  العابدين،  زين  امل�سبي  الإمــام  بقيادة  البلدة  �سوارع  يطوف  تائبني  موكب 
عن  كفارة  بالقامات  وال�سرب  باجلنازير  وال�سرب  اللطم  عزاء  �سعائر  اأع�ساوؤه 
خطاياهم التي ارتكبوها يف الإطار امل�سرحي، وهكذا يتحول انت�سار ال�سّر اىل دنيا 
اخليال امل�سرحي التي بدورها تغيب وتختفي وراء واقع موكب التائبني الذي ميثل 

انت�سار اخلر.

فكرة األلم المنجي في الديانات اإلبراهيمية:
يتطرق بندكتي يف كتابه هذا اىل مو�سوع الأمل املنجي يف فهم مغزى الحتفالت 
العا�سورائية يف �سياق الفكر الالهوتي ال�سيعي، مبعنى اأن كل ما عاناه احل�سني من 
ظلم وجور و اأمل يف كربالء له مفعول خال�سي وقوة جناة... يقول: كانت التقاليد 
اليهودية القدمية قد عرفت فكرة الأمل املنجي، فقد ارتبطت هذه الفكرة بفكرة 
يف  اأمــا  ال�سرف،  اأو  الميــان  على  حمافظة  اأو  ذنب  عن  كفارة  املقدمة  الأ�سحية 
امل�سيحي،  والخالقي لالميان  الالهوتي  املحور  الفكرة  فقد غدت هذه  امل�سيحية 
اأ�سبح يعترب  الذي  امل�سيح  ي�سوع  فاإن فكرة المل املنجي مرتبطة بجوهرها مبوت 
اإنقاذ  اأجل  اأو املوت من  اأولئك الذين يقبلون الأمل  النموذج املثايل لت�سحيات كل 

غرهم، اأو كفارة عن ذنب غرهم.
اأما يف الرتاث الإ�سالمي ال�سيعي فقد انبعثت فكرة الأمل املخل�س مباأ�ساة كربالء، 
ثم تر�سخت يف التقاليد الكالمية اإثر تهمي�س ال�سيعة يف املجال ال�سيا�سي وتعر�سهم 

لالإ�سطهاد القا�سي على يد احلكام . 

اأما الإ�سالم الآخر فلم يعرف هذه الفكرة لغياب العن�سر املاأ�ساوي يف حياة اجليل 
املوؤ�س�س.

بالأمل ،من  ثورة احل�سني و�سخ�سيته ومبادوؤه وبطولته وت�سحيته  اأرتبطت  وهكذا 
اأجل الإرادة الإلهية التي قررت ذلك الأمل وتلك ال�سهادة وتلك النجاة، لأن الب�سرية 
ل ت�ستطيع وحدها اأن تتغلب على الأمل الب�سري، وبذلك اأ�سبح ال�ست�سهاد طريق 
ال�سفاعة واخلال�س وا�سبح المام احل�سني نف�سه �سفينة النجاة، لنه �سحى بنف�سه 
لأجلهم فعا�س ال�سهادة ب�سربه وارادته وت�سحيته باأهله وا�سحابه، من اأجل اإنقاذ 
امل�سلمني وجناتهم وهكذا اتخذ المل من معنى ال�سهادة مقدماته املثالية وموؤثراته 

التاريخية.
الت�سحية  اآلم  وحتمله  والعدالة  احلق  �سبيل  يف  احل�سني  با�ست�سهاد  العتقاد  اإن 
ال�سفاعة  والفداء ل ينف�سل يف الوقت نف�سه عن مكانة المام احل�سني ودوره يف 
المة  ُمنقذ  احل�سني  المام  يعر�س  الت�سور  هذا  القيامة...  يوم  ل�سيعته وحمبيه 
ال�سالمية ومدافعًا عنيدًا عنها وحاميًا اإياها باختياره، وحيث ل ي�ستقيم ال�سالم 

ال بقتله ، وهكذا كتب احل�سني قدره بدم ال�سهادة والفداء.
واإ�سافة اىل ذلك هناك يف العتقاد ال�سيعي دافع اآخر اىل ت�سحية المام احل�سني 
بنف�سه واأهله واأن�ساره ، وهذا الدافع هو حالة النحطاط التي و�سل اإليها الإ�سالم 
اأن اتخذ احل�سني قرارًا ثوريًا ل رجعة  حتت حكم الطاغية يزيد بن معاوية، بعد 
بالق�ساء على  املزرية حني طالب  الو�سعية  تلك  تعبر عن  ، هو يف احلقيقة  عنه 

حكم امل�ستبد الغا�سم.
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 • حتقيق: حممود امل�سعودي ــ حممد الي�ساري 

االإ�شارات  ون�شب  والمج�شرات  الحديد  �شكك  وبناء  وال�ش�ارع  الطرق  تعبيد  اإن   
المرورية وكاميرات المراقبة من ال�شروريات التي البد من ت�فرها في اي بلد.

الزاخر  بلدنا   في  لكن  وباأوجها  مت�فرة  ال�شروريات  هذه  تجد  المتقدمة  البلدان  وفي 
ب�شبب  ا�شتثناء  دون  الجميع  منه  ويعاني  ماأ�شاوي  واالت�شاالت  النقل  واقع  فان  بخيراته 
االإهمال والروتين االداري وغياب التن�شيق بين ال�زارات والدوائر المعنية. فالطرق غير 
معبدة وال ت�شع ال�شتيعاب المركبات ف�شاًل عن قلة عدد المرائب الحك�مية وانت�شار �شاحات 

ال�ق�ف الع�ش�ائية.

باهتمام  املو�سوع  تناولت  احل�سينية(  )الرو�سة  جملة 
مع  التايل  احلوار  بينها  من  كان  لقاءات  عدة  فاأجرت 
حمافظة  جمل�س  يف  واملوا�سالت  النقل  جلنة  م�سوؤول 

كربالء الأ�ستاذ �سامي عبد الر�سا الفتالوي:
يف  متترتدي  النقل  واقتتع  بان  ال�شك  الحسينية:  الروضة 

من  املتبعة  االجتتراءات  هي  فما  املقد�شة  كربالء  حمافظة 
قبلكم للنه��ش بهذا ال�اقع؟

بالنقل  تتمثل  الوىل  مهمتني  كربالء  يف  النقل  اأمام   -
اليومي من داخل الأحياء ومن املحافظات الأخرى اإىل 
كربالء, واملهمة الأخرى تتعلق الزيارات املليونية ونقل 
الزائرين, وبالن�سبة للنقل اليومي هناك معاناة حقيقية 
مرائب  وجود  اىل  تفتقر  فاملحافظة  ولل�سائق  للم�سافر 
منظمة, وامل�سكلة تتعلق بعائدية هذه املرائب حيث اغلب 
امام  عائقا  يكون  وذلك  اخلا�س  للقطاع  تعود  املرائب 
با�ستثناء  مهمة,  اي  اداء  من  واملحافظة  النقل  وزارة 
الآن  بعمله اىل  يبا�سر  الذي مل  الــدويل  مــراآب كربالء 
وامل�سكلة الخرى عدم وجود طرق معبدة ب�سكل �سحيح 

وهذا يرهق الراكب وال�سائق معًا. 
جباية  من  املركبات  اأ�شحاب  ي�شك�  الحسينية:  الروضة 

ال�شرائب املفرو�شة عليهم، فهل هناك ت�شهيل يخفف عنهم 

واقع النقل المحلي
هموم وإجراءات روتينية وطموح بمستقبل مشرق 
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هذه اجلباية خ�ش��شًا انهم من الطبقات املت��شطة؟
-  فيما يتعلق بجباية ال�سرائب من �سواق املركبات حدث 
تطورًا يف اإ�ستح�سال اجلباية, حيث قامت وزارة النقل يف 
كاهل  للتخفيف عن  قيمة اجلباية  بتخفيف  املوحد  املراآب 
وا�سحة,  معاناة  فهناك  الخــرى  املرائب  يف  اما  ال�سائق, 
حيث تتم اجلباية اليدوية ويف بع�س املرائب يدفع ال�سائق 
جبايتني احدهما لأ�سحاب �ساحات الوقوف واأخرى لوزارة 

النقل. 
الروضة الحسينية: هل من اجراءات وخطط م�شتقبلية حلل 

او تخفيف معاناة نقل الزائرين يف الزيارات امللي�نية؟
-  بخ�سو�س الزيارات املليونية تتفاقم املعاناة لعدم وجود 
مركبات مالئمة  لنقل الزائرين, وما موجود من مركبات 

لوزارات   وبالن�سبة  الزائرين,  نقل  ت�سطلع مبهمة  و  بالغر�س  تفي  ل  العدد  حمدودة 
ان  كما  ن�سبي,  ب�سكل  ت�ساهم  الخــرى  الــوزارات  وبقية  والتجارة  والداخلية  النقل 

الطرق املوجودة غري وا�سعة مما يعرقل �سري املركبات وعملها.
الرو�سة احل�سينية: ما هي اقرتاحاتكم حلل هذه امل�سكلة؟

 قمنا بطرح اقرتاح وهو ايجاد طرق مب�ساحة 120:م بجانبني اي كل جانب مب�ساحة 
بحاجة  اننا  كما  و�سطية,  وجــزرات  ار�سفة  ذلك  تتخلل  60:م 

اىل مرائب تتوزع على خمتلف 

حديد  �سكة  مبد  النقل  وزارة  اهتمام  ومع  والطرق,  املداخل 
من امل�سيب اىل كربالء املقد�سة ال ان هذا الهتمام غري كايف 
كونها �سكة واحدة, ولو كانت هذه ال�سكة حولية متر بالهندية 
قرب قنطرة ال�سالم واأخرى قرب مرقد �سيد جودة او قرب 
كانت  وان  بــغــداد,  بــاب  مدخل  عند  وكــذلــك  امللحق  حــي 
باأربعة  تكون  وال�سكك  اأكرث  تقريبها  ينبغي  ولكن  موجودة 
وبهذا  القطارات  توفري  يجب  كما  واحد  بخط  ل  خطوط 

يحل جزء من م�سكلة النقل.
واحلل�ل  امل�شاكل  هذه  تطرح  مل  ملاذا  الحسينية:  الروضة 

امل��ش�عة لها على ال�زارة؟ 
- لقد كا�سفنا وزير النقل وكذلك معايل رئي�س الوزراء وكل 
املعنيني بهذا ال�ساأن من خالل اللقاءات واملكاتبات وكذلك 
ولكنه  الرد,  منهم  ومل�سنا  والنرتنت  العالم  و�سائل  عرب 
لي�س بامل�ستوى املطلوب, كمحطة القطار التي ذكرناها والتي كانت بخط واحد, كما 
ان ال�سوارع الربعة على طريق الهندية حققت ان�سيابية يف ال�سري ومن ذلك نتمنى ان 
تكون او�سع وكذلك طريق ال�سبانات يحتاج اىل اعادة تهيئة وتو�سيع من اأجل ا�ستيعاب 

الزائرين املتزايد يف كل عام.اعــــــــــــــــــداد 
كربالء  مبتتراآب  العمل  يبداأ  متى  الحسينية:  الروضة 

الدويل وما اآلية عمله؟
- املراآب كامل ولكن غري مفعل كون ان الطريق غري 
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معبد وعند تعبيد الطرق ميكن ال�ستفادة منه يف النقل 
الدويل, لقد مت طرح فكرة نقل خطوط املحافظات اىل 
يت�سبب  ذلك  لن  الفكرة  هذه  مع  ل�سنا  ولكننا  املــراآب 
املراآب  بعد  ب�سبب  ولل�سواق  للزائرين  متاعب  خلق  يف 
العبا�س  الف�سل  ابي  واأخيه  احل�سني  المام  مرقد  عن 

)عليهما ال�سالم(.
 وكذلك هناك �سلبية اأخرى وهي ان ال�ساحات الهلية 
املوجودة قرب احلرمني ال�سريفني �ستتحول من �ساحات 
مبيت اىل �ساحات انطالق, و�ستزاحم عمل املركبات يف 
مراآب كربالء الدويل فالزائر يف�سل الذهاب اىل هذه 
اىل  الذهاب  من  بدًل  ومريحة  قريبة  كونها  ال�ساحات 
املراآب , فالمر يتطلب درا�سة وتاأين من اأجل الو�سول 

اىل الفائدة املرجوة.
كربالء  بلدية  تعاون  ب�شاأن  متتاذا  الحسينية:  الروضة 

معكم؟
املحافظة  تــروم  م�سروع  وكل  مطلقًا  تعاون  يوجد  ل   -
�سبيل  فعلى  كربالء,  بلدية  برف�س  ت�سطدم  حتقيقه 
و�سمها  ال�ساحات  بع�س  من  ال�ستفادة  ممكن  املثال 
قرب  املــوجــودة  ال�ساحة  ك�سم  املــجــاورة  املــرائــب  اىل 
يجابه  ان  اما  وغريه  امل�سروع  هذا  لكن  املوحد  املــراآب 
ــاأخــريه مــن قــبــل بلدية  بــالــرفــ�ــس الــ�ــســريــح او يــتــم ت
كافية  م�ساحات  بتخ�سي�س  تتمثل  فم�سكلتنا  كربالء, 
كافية  غري  احلالية  واملرائب  اإ�سافية,  مرائب  لإن�ساء 
خدمات  اىل  وتفتقر  مهيئة  غــري  الهلية  وال�ساحات 
النارة واخلدمات ال�سحية, وهي غري معبدة بالإ�سافة 

اىل كونها غري كافية ل�ستيعاب ال�سيارات.
الروضة الحسينية:  كيف ترى امليزانية املالية املخ�ش�شة 

ملحافظة كربالء املقد�شة؟
-  اود ان اأو�سح ان كل امل�ساريع التي تقوم بها الوزارات 
تقتطعها من ميزانية املحافظة وان امل�ساريع املقامة يف 
املحافظة تتم بدون علم جمل�س املحافظة, ول يحق له 
متابعة هذه امل�ساريع, ونحن مع ان يكون تنفيذ امل�ساريع 
يتم  ومراقبتها من قبل املحافظة, وهي من تقرر متى 
متلكئة  الــوزارات  م�ساريع  فاأكرث  بــالــوزارة,  ال�ستعانة 
وغري �سحيحة, اما امل�ساريع التي تتولها املحافظة تكون 

ا�سرع اجنازًا واأف�سل جودة واأكرث خدمة للمحافظة.
الروضة الحسينية: كلمة ت�جهها اإىل املعنيني؟

اىل  يلتفتوا  ان  الدولة  موؤ�س�سات  يف  املعنيني  على    -
يعانون  التي  الو�ساع  ب�سبب  املركبات  �سائقي  احــوال 
منها, اي ان الدولة تخ�س�س ح�سة من الوقود الالزمة 

او  اأ�سهر   6 كل  ملركباتهم  اطــارات  توفر  او  �سائق  لكل 
كل �سنة, فاغلب �سائقي املركبات من ا�سحاب الدخل 
بني  وان�سجام  تعاون  هناك  يكون  وبالتايل  املــحــدود, 
التزامات  هناك  وتكون  اخلا�س  النقل  و�سركة  ال�سواق 

متبادلة.

م�سكلة تخ�سي�س 
امل�ساحات..

وب�ساأن تنظيم حركة املرور وحتقيق الن�سيابية يف ال�سري 
حتدث لنا معاون مدير هيئة النقل يف حمافظة كربالء 
به  يقومون  الذي  الــدور  عن  جعفر(  )�سادق  املقد�سة 
وال�ساحات  العامة  ال�سوارع  تتابع  مفارز  لدينا  قائاًل" 
يحملون  الذين  ال�سواق  حما�سبة  تتوىل  وهــي  الأهلية 
الركاب خارج املراآب املخ�س�س, ويتم فر�س  خمالفة 

وقيمتها 20 األف دينار وتعترب جتزئة خط بالإ�سافة اىل 
قيام ال�سائق بالتعهد اخلطي, ويف حالة تكرار املخالفة 
يخ�س  وفيما  كربالء  مرور  مديرية  يف  املركبة  حتجز 
ا�سحاب ال�ساحات فقد قدموا تعهدًا خطيًا بعدم جعل 

ال�ساحات مرائب". 
اأو�سح" نتمنى تخ�سي�س  املرائب  وب�سدد حل م�سكلة 
يف  ــوجــودة  امل املــرائــب  تهيئة  وتــتــم  وا�ــســعــة  م�ساحات 
حمافظة كربالء املقد�سة خل�سو�سيتها وننا�سد وزارة 
خدمة  مرائب  جلعلها  كافية  م�ساحات  مبنح  البلديات 

لزائري مدينة كربالء املقد�سة".
حوادث  من  يقلل  املرورية  والقواعد  بالثقافة  اللتزام 

ال�سري 
مانع  العميد  املقد�سة  كــربــالء  حمافظة  مــرور  مدير 
وعالقتها  املديرية  عمل  عن  لنا  حتــدث  احل�سن  عبد 

جمادى الآخرة 1434هـ 18



مرور  ملديرية  قائاًل" بالن�سبة  واملوا�سالت  النقل  بهية 
م�ستمر  وعمل  تن�سيق  املقد�سة هناك  كربالء  حمافظة 
الختناقات  فك  اجل  من  واملوا�سالت  النقل  هيئة  مع 
وفيما  وخروجًا,  دخوًل  ال�سري  حركة  وت�سهيل  املرورية 
مــن هذه  الــرغــم  وبــا  املــرائــب   اخلا�سة  يخ�س عمل 
الجــراءات هي من اخت�سا�س هيئة النقل ولكن نحن 
نعمل بالتعاون معهم كعامل م�ساعد لعمل هذه الهياأة".

وب�سدد اهمية الثقافة املرورية يف ال�سارع اأو�سح مدير 
الجــراءات  من  اهم  هي  املرورية  الثقافة  ان  املرور" 
العجلة  و�ساحب  املــواطــن  يكون  ان  فنطمح  املــروريــة 
هم ذو ثقافة عالية فيما يخ�س نظام ال�سري والقواعد 

املخ�س�سة للمرور والأولوية يف ال�سارع.
 فاأن كل هذه العوامل ت�ساهم يف فك الختناقات املرورية 
ال�سري  حوادث  وتقلل  املركبات  �سري  عملية  من  وت�سهل 

يقلل من م�ساألة  القواعد  بهذه  اللتزام  فاأن  وبالنتيجة 
فر�س الغرامات, و�سيكون هناك التزام وا�سح من قبل 
ال�سائقني والن�سياع لأوامر وتعليمات رجل املرور نتيجة 
الثقافة التي يتمتع بها املواطن وال�سائق على حد �سواء, 
ونحن نعمل على زيادة الوعي والثقافة املرورية بالن�سبة 
الـــدورات  خــالل  مــن  العامة  املـــرور  مديرية  ملنت�سبي 

والندوات العلمية التي تقيمها املديرية".
واأ�ساف" ان هناك عوامل مكملة لعمل رجل املرور واهم 
�سائق  بها  يتمتع  التي  الثقافة  عامل  هو  العوامل  هذه 
هو  معرفتها  يجب  التي  املهمة  المور  من  وان  العجلة, 
انه كلما زاد عدد رجال املرور يف ال�سارع كلما دل ذلك 

على �سعف كبري لدى ال�سائقني للتعليمات املرورية".
هناك  يكون  ان  لبد  اىل" انه  حديثه  نهاية  يف  واأ�سار 
وال�سائقني  املــرور  رجل  ت�سمل  وتوعوية  تثقيفية  حملة 

للتعريف بكافة القوانني والتعليمات ال�سادرة ملا يخ�س 
املرور  رجل  بني  التعاون  ومــدى  املركبات,  �سري  نظام 
وال�سائقني لإجناح وتنفيذ التعليمات والقوانني النافذة, 
وهذه احلملة تكون بوا�سطة ن�سر بو�سرتات او من�سورات 
ار�سادية وتثقيفية او التثقيف عن طريق و�سائل العالم 

املرئية واملقروءة وامل�سموعة".

م�ساكل.. واآراء وهموم 
امل�ساكل  من  جمموعة  عن  حتدث  �سعد  احمد  ال�سائق 
التي تواجه �سائقي ال�سيارات فقال" تواجهنا جمموعة 
من امل�ساكل منها �ساحات الوقوف الأهلية التي تفر�س 
ال�سائق, كما ان اجور اجلباية هي الآخرى  مبالغ على 
ت�سكل عائقًا اآخر يثقل كاهلنا ف�ساًل عن رداءة الطرق, 
يجعل  مما  الركاب  عدد  قلة  وكذلك  م�ساحتها  و�سيق 
عدد  اكتمال  حلــني  طويلة  ل�ساعات  ينتظر  ال�سائق 

الركاب". 
ال�سيارات  �سائقي  حممد  ريا�س  ال�سائق  طالب  فيما 
امتناع  اإن  قائاًل"  الع�سوائية  التوقفات  عن  بالمتناع 
الغري  والتقاطعات  المــاكــن  يف  الــوقــوف  عن  ال�سائق 
م�سموح وقوف العجالت فيها, ي�ساهم يف فك الختناقات 
وي�سهل حركة �سري املركبات ويجنب ال�سائق الغرامات 

التي من املمكن ان يفر�سها عليه رجل املرور.
 م�سيفًا" ان الوقوف يف الأماكن غري امل�سموح التوقف 
على  جتاوز  كونه  ال�سرعية  املخالفة  من  نوع  يعترب  بها 

امللك العام للمواطنني".
العامة  الهيئة  املواطن ماجد ح�سون فريد" يجب على 
ان�ساء  على  بالعمل  تلتزم  ان  اخلــا�ــس  النقل  لإدارة 
و�سائل  فيها  وتتوفر  ال�سيارات  اعــداد  ــوازي  ت مرائب 
عن  والبتعاد  اليها  للتوجه  املواطن  تدفع  التي  الراحة 

ع�سوائيات �سائقي �سيارات الأجرة".
فقط  ال�سائقني  على  الالئمة  اإلــقــاء  ميكننا  ل  ونّوه" 
فهناك عوامل خمتلفة كانت الباعث يف انت�سار ظاهرة 
يجرب  الذي  املواطن  م�سوؤولية  منها  الع�سوائية  املرائب 
واملمنوعة  اخلاطئة  الماكن  يف  التوقف  على  ال�سائق 
�سعف  على  دليل  وهذا  والتقاطعات  ال�ساحات  كبع�س 
ثقافة املواطن كونه يبحث عن م�سلحته الذاتية ولي�ست 

امل�سلحة العامة للجميع". 
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واإّن ديًنا بال هوّية هو دين بال معنى ودللة ميتاز بها عن 
ما �سواه. ولعّل هذه الأمور 
هي التي ا�ستدعت الأديان 
اأن تبلور مفردات مفتاحّية 
من  اإليها  النتماء  لإعــالن 
مثل التعميد يف امل�سيحّية، 
الإ�سالم.  يف  وال�سهادتني 
اإّل اأّنه واحلّق يقال: اإّن هذه 
ا ما هو اأعمق من الإعالن، اإذ اإنها  املفردات حتمل اأي�سً
ة عند هذا الدين اأو ذاك  ت�سدُر وتعربرِّ عن روؤية خا�سّ

جتاه الإله والوجود والإن�سان واحلياة.
ة ت�سعى  روؤية ناظرة للقدِر وامل�سيئة الإلهّية نظرة خا�سّ
اأو  الالهوتّية  مباحثها  خالل  من  لبلورتها  اجلماعات 

اإلهياتها املعرفّية.
ولو اأردنا اأن نقّدم منوذًجا ومثاًل ملفردة مفتاحية تعرّب 
عن الإعالن والروؤية يف اآٍن واحٍد عند امل�سلمني، لأمكن 
الكلمة  وهــي  اهلل(  )�سبغة  كلمة  عند  نتوّقف  اأن  لنا 
ال�سطالحّية التي وردت يف القراآن الكرمي بقوله تعاىل: 

ْبَغًة  ()1(. ْبَغَة اهلِل َوَمْن اأَْح�َسُن ِمَن اهلِل �سِ )�سِ
مدلوله  بح�سب  يعني  الــذي  الن�سباغ  من  وال�سبغة 
ة على اأمٍر  اللغوي العام اإ�سفاء اللون اأو ال�سمة اخلا�سّ
من الأمور، اأو حقيقة من احلقائق، وقد نفرت�س معها 
العرو�س على اأمٍر اأو حقيقة خالية من تالوين ال�سكل 
اأو امل�سمون فتعطي ال�سبغة للحقيقة اأو ال�سيئية �سمتها 

وهوّيتها، كما حتتمل الطروء على هوّية فتعيد �سياغتها 
من جديد.

عليه، فعندما نتحّدث عن ال�سبغة الإلهّية قد نفرت�س 
اأنها ما يعيد ت�سكيل هوّية الكائن مبا يتنا�سب مع النعمة 
الإلهّية، كما قد تفرت�س اأن تعطي هذه الرحمة الإلهّية 
والتاأ�سي�سّية،  الأوىل  الفطرّية  اجلعلّية  هوّيته  للكائن 

فتكون الهوّية هنا مبعنى الذات عينها.
اإليها  تاأخذنا  التي  الفرتا�سّية  المتدادات  من  اإّن  ثّم 

الآية، هو التمييز بني نحوين من ال�سبغة:
النحو الأول: �سبغة اهلل �سبحانه، وهي التي خلق اهلل 
بـ  تــارة  الــروايــات  بع�س  اأ�سمتها  والتي  عليها،  النا�س 
اأو  )امليثاق(،  وثالثة  )التوحيد(،  واأخــرى  )الفطرة(، 
املف�ّسرين  واإن كان بع�س  والولية هلل عّز وجّل،  الولء 
ذهب للقول: اإن ال�سبغة هنا مبعنى اخلتان، وهو يف ِقبال 
ما درجت عليه امل�سيحّية من التعميد، وذهبوا للقول: اإنها 
ا�ستمرار للحقيقة الإبراهيمّية، لكن لو اأخرجنا كالمهم 
الأخر من هذا ال�سياق لتوّفرنا على جامع م�سرتك يف 
معنى ودللة )�سبغة اهلل(، ح�سب الإ�سالم، هو الإ�سفاء 
الإلهّي التكوينّي لالإن�سان على اأ�سالة الطهارة التي خلقه 
اهلل عليها، والتي ل تبديل خللق اهلل فيها، اإّل اأن يخّربها 
بع�س النا�س باملع�سية التي قد ت�سل اإىل اأن تطبع على 

القلب �سواًدا فت�سّد منافذ النور والرحمة الإلهّية.
اأو ما دون اهلل �سبحانه،  النا�س،  الثاين: �سبغة  النحو 
مّمن ميكن له اأن يبّدل يف جمرى حقيقة الإن�سان، اإّما 
بفعل اخلطيئة الأ�سلّية، اأو نق�س يف نف�س وجوده عن اهلل 
�سبحانه. وذلك عرب الإميان اأو التوبة. والأوىل قد تتمّثل 
بالتماهي مع املخّل�س عرب املقّد�س من ال�سعائر، بينما 
الثانية فهي بالتدارك ل�ستعادة الأ�سل املرجّو من هدف 

احلياة والإيجاد.
ال�سبغة  حديث  فــاإّن  الفرتا�سني،  اأو  النحوين  وبكال 
وطباعه،  طبيعته  يف  الإن�سان  حــول  للحديث  يدلفنا 
ينفذ فيه  يف روحه وم�سلكياته، يف نفوذه باحلياة وما 
بتاأثر من العتقاد والأخالق والتجارب والعالقات مبا 
ِذيَن َن�ُسوا اهلَل  فيها عالقته برّبه اأو عالقته بنف�سه)َكالَّ

ْنُف�َسُهْم(  )2(. َفاأَْن�َساُهْم اأَ

• ال�سيخ �سفيق جرادي 

الإ�سالم   ال�سبغة يف 
حّق على الأديان اأن تربز حمور 

اإّن هوّية اأي ر�سالة  اإذ  هويتها، 

التي  نب�س اجلماعة  ودين هي 

حتيا  بها  والتي  اإليها،  تنتمي 

اجلماعة حياتها الإميانّية.
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اإّن ال�سبغة مبعًنى من املعاين هي �سريعٌة من الروح 
احلرف  ت�سبغ  والفعل،  القول  �سريعة  يف  املبثوثة 
والكلمة ب�سبغة اهلل فتبّث فيها احلياة التي ل موت 
فيها.. من هنا، هي توحيد وولء وميثاق و�سالم دين 
ا�سطلح عليه بـ )الإ�سالم( مبعنييه الت�سليم هلل الذي 
عليه قام كّل دين، ومبعنى الإ�سالم املحّمدّي مبا هو 
وبكّل  وحيايّن.  اإ�سالمّي  دين  لكّل  كمايّل  ا�ستمرار 
وجه حمتمل، فاإّن �سبغة اهلل هي الفطرة ملا حتويه 
الفطرة من كّل الوجوه التي �سبق واأن اأ�سرنا اإليها. 
اأردنــا التمّعن يف العالقة الدللّية بني ال�سبغة  ولو 
والفطرة، فاإّن فهمها يق�سي بوعي الفطرة اأوًل وذلك 

لعتبارين:
انت�ساًرا  اأكــرث  الفطرة  تعبر  اإّن  الأول:  العتبار 
ّي  ور�سوًخا يف الذهن الدينّي العاّم وال�ستخدام الن�سّ

عند امل�سلمني من تعبر ال�سبغة.
العتبار الثاين: اإن الفطرة حتيلنا اإىل اأمر اأو حقيقة 
على  اأو  القابلّية  نحو  على  اإّمــا  النف�س،  قائمة عند 
نحو الفعلّية، وكذاتّية من ذاتّياتها الوجودّية.. بينما 
ال�سبغة يغلب عليها طابع اإحلاق �سيء ب�سيء، وقد 

ا.. ا عار�سً يكون هذا امللحق عر�سً
بني  العالقة  ــة  دلل معرفة  نريد  فعندما  هنا،  من 
الإ�سالمّية،  الأدبــيــات  ح�سب  وال�سبغة،  الفطرة 
فاإّن علينا ا�ستح�سار اأّن الفطرة اأمٌر قائم بالذات 
بغتها هي امل�سّماة ب�سبغة اهلل دون  الإن�سانّية، واأن �سِ
بقّية ال�سبغات اأو الهوّيات التي ُيحدثها الإن�سان بفعله 

عند نف�سه وذاته.
فالأ�سل هو لونها و�َسْمُتها الإلهّي، لكنها من املرونة 
يف القابليات بحيث ميكنها الت�سّكل ح�سب الرتبية 
والثقافة والكت�ساب. والقراآن يعلن اأن الإن�سان مهما 
�ساغ من ال�سبغة فلن ي�ساهي ُح�سن �سبغة اهلل التي 

�سبغ النا�س عليها.
هذا الفهم لل�سبغة الإلهّية والفطرة يف الإ�سالم هو 
اأ�سل  اإن الإن�سان يف  الذي كوَّن الوجهة التي تقول: 
وجوده خملوق على ال�سالح والُطهر والف�سيلة. اإّنه 
اأن يعني  ال�سوّية، دون  والــذات  م  القيرِّ الدين  اإن�سان 

ه الأخر، بل هي لونه؛  ذلك اأّن هذه ال�سمات هي حدُّ
اأي �سبغته التي اأرادها اهلل له، لكنه قابل لنجٍد اآخر 
�ُسُبل متعّددة تتوافق مع �سبيل  و�سبيل خمتلف، بل 
ال�سبغة املُ�سّمى بال�سراط مبقدار ما يقرتب ال�سبيل 
�سبيل  فهناك  عنه.  يبتعد  اأو  ال�سراط  من  املتعّدد 
اهلل، و�سبيل النبّي، و�سبيل الويّل، و�سبيل ال�ساحلني، 

و�سبيل ال�سيطان وغرهم كثر.
لكن كّل �سالٍك �سبيَل احلياة قا�سٌد رّبه الكامل القّيوم، 
واإن اأخطاأ اأحياًنا يف معرفة ا�سم املق�سد وم�سداقه. 
ومن هنا، فتعّدد الجتاهات وامِللل واملذاهب والأديان 
ينطوي على وحدة من املق�سد التكوينّي، واإن تعّددت 

لديه التعابر والت�سليمات وال�سعائر والإ�سالمات.
فالقلب امل�سبوغ باهلل مفتوٌح على كّل �سبغة رحمة؛ 
اأو اإن �سئت فقل: على كّل �سبغة وفاء طاملها اأنها ل 
تنطلق من قلب مطبوع؛ اأي قلب ن�سي نف�سه ملّا ن�سي 
ربه؛ و�سّر ن�سيان الرّب هو الغفلة عن الرحمة التي 
و�سّر  موجود،  لكّل  ا  حبًّ وفا�ست  �سيء  كــّل  و�سعت 
بني  الوا�سل  الذكر  هو  الرحمة  ومعرفة  الرحمة 
اأن  ي�سّح  الذكر  مثل هذا  وحــده  واملخلوق،  اخلالق 
امل�ستقيم،  وال�سراط  احلكيم(،  )الذكر  بـ  ن�سّميه 
وفطرة اهلل التي فطر النا�س كّل النا�س عليها، فكانت 

وكانوا �سبغة اهلل.
اإّن �سبغة اهلل، هو اأنت، وهو، ونحن جميًعا. املخلوقون 
�سبحانه  اهلل  يد  ورمزية  ميني.  يديه  وكلتا  بيمينه 
تعني القدرة والرحمة الرحمانّية التي ما عاداها اإّل 
ال�سيطان. وهل ال�سيطان اإّل ذاك الذي كفر بالنعمة 
ــا َخــْرٌ ِمــْنــُه()3(. اإنــه عنوان  والرحمة ملّا قال )اأََن
)الأنا( التي ل ترى فوقها �سيء. موؤمن باهلل هو ذاك 
ال�سيطان اأيها الإخوة، لكنه ومن موقعه الإميايّن كفر 
ملّا تنّكر خللق اهلل من اآدم وذرّيته، وكم من �سيطان 
مريد با�سم الدين والإ�سالم ومن مواقعه الإميانّية 
)بالأنا خر منه( كَفر وكّفر، فهل هذه �سبغة اهلل اأم 

�سبغة ال�سيطان؟
وكم من ل�سان لهج بتنّكره هلل ودينه، لكنه كان �ساحب 
قلب مفتوح على الرحمة وال�سلة، فهو بذلك �ساحب 

�سبيل مهما تاه �سيجد عند اآخر الطريق اأن اهلل عنده 
ليوفيه ح�سابه. �سحيح اأنه �سبيل غر ال�سراط، لكنه 

اأقرب ل�سبغة اهلل منه لأّي �سبغة اأخرى.
اإّن الكالم حول �سبغة اهلل وفطرته ت�ستدعيان مّنا 
ق  فتح القلب على معاير تتجاوز حدود الدين ال�سيرِّ

واملذهب اأو املّلة املخنوقة.
اإّن �سبغة اهلل يف فهمي، هي ذاك الإن�سان الذي تّتحد 
فيه اآية النف�س مع اآية الكون مع اآية الكلمة والذكر 
احلكيم، وحدٌة ت�سّكل حقيقته وطبيعته التي فا�ست 
نوًرا ل ي�سّع اإّل يف انعكا�سات مرايا احلياة والتجربة 
والبتالءات ال�سانعة من جدلية اخلر وال�سر مقام 
لهوت  هي  اهلل  �سبغة  الــدّيــان..  امللك  ا�ستخالف 
ولطف  قرب  حماكاة  الإن�سان،  نا�سوت  يحاكي  اإله 
وعطف وحّب و�سدمٍة اإثر �سدمة. اإذ ل قرب ول حّب 
ول لطف من دون �سدمة رحمة ا�سمها ال�سرب على 
البالء... اإّن �سبغة اهلل هي �سبغة دينّية تبحث عن 
�سبغة قران مع دنيا نالزمها بالعّزة والقّوة البانية، 
ون�سطحبها بعد املوت بكرامة عي�س ل يعرف املوت 

ول الفقر ول اجلهل ول الغفلة.
وكّلنا يف هذا ال�سراط على حدٍّ �سواء، اإذ كّلنا هلل، 
اإليه راجعون، وكّلنا من نف�س واحــدة �سارت  وكّلنا 
واأمًما  واأدياًنا  كثرة،  واأبواًبا  ومنازًل  كثرة  اأنف�ًسا 

و�سعوًبا تتخالف لتتعارف، وتت�سابق نحو اخلرات.
ول �سر، اإن اعتقدنا، اأو اعتقد غرنا، اأننا اأح�سن 
اأح�سن مّنا يف اخلــرات، لكّن  اأو غرنا  من غرنا 
املهّم اأن نحفظ اخلر يف ميثاق الولء والتوحيد هلل 
الرحمن الرحيم. الذي له نختم بالقول: اإِن احلمد 

هلل رّب العاملني.
...............................................

)1(�سورة البقرة، الآية 138.
)2( �سورة احل�سر، الآية 19.

)3( �سورة الأعراف، الآية 12.
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 من اأجل ت�سليط ال�سوء على عمل املوؤ�س�سات الدينية والتبليغية العاملة على خلق  الوعي 
الديني يف املجتمع، التقت جملة )الرو�سة احل�سينية( �سماحة ال�سيخ باقر احلواج رئي�س جمعية 

التوعية الإ�سالمية يف مملكة البحرين، لتخو�س معه احلوار التايل: 

في حوار مع الشيخ باقر الحواج

•  حوار  :  ف�سل ال�سريفي 

ثنا عن ن�ساطات اجلمعية ا لرو�شة احل�شينية: حدِّ

واأعمالها؟
ال�شيخ احلواج: تاأ�س�ست جمعية التوعية الإ�سالمية عام  

1972 على يد كبار العلماء يف البحرين، اأمثال ال�سيخ عي�سى 
و�سماحة  اجلمري  المر  عبد  ال�سيخ  واملرحوم  قا�سم  احمد 
جمعية  وهي  اآخرين،  وموؤ�س�سني  الغريفي  اهلل  عبد  العالمة 
ثقافية تعنى بال�ساأن الثقايف والجتماعي، ن�سطت هذه اجلمعية 
يف وقت مل يكن هناك ن�ساط ثقايف وفكري لذلك تعد اول جمعية 
تعنى بال�ساأن الثقايف والفكري، ولها ق�سم ن�سوي واآخر للرجال 

فكان لها �سدى وا�سع يف اأو�ساط املجتمع البحريني.
واجلمعية عبارة عن جمموعة من املجال�س واللجان وهي اللجنة 
الثقافية واللجنة الجتماعية التي تعنى بكفالة الأيتام وجلنة 
املالية  اللجنة  وهناك  ال�سباب  تخ�س  التي  والإبــداع  التنمية 
وجلنة ال�ستثمار وجلنة الإر�ساد ال�سري التي تهتم بالق�سايا 
الجتماعية والأ�سرية لالأ�سرة امل�سلمة، كذلك تت�سمن اجلمعية 
تعريف  على  يعمل  والــذي  الجنبية  للجاليات  املعرفة  مركز 
اجلاليات بالإ�سالم ويقوم بتعريف غر امل�سلمني وامل�ستب�سرين  
مببادئ الإ�سالم ومنهجه، ويعد من اأهم املراكز كما ان هناك 

املجل�س التعليمي وهو يهتم باإقامة دورات علمية خم�س�سة.

لرو�شة احل�شينية: كيف تقومون بالتبليغ وما هي ا

الو�سائل املتبعة؟ 
ال�شيخ احلواج: نحن نقوم با�ستغالل منا�سبات الولدات 

والوفيات اخلا�سة باأهل البيت عليهم ال�سالم ك�سهري حمرم 

وذكرى  ال�سالم  عليه  المــام احل�سني  �سهادة  وذكــرى  و�سفر 
خالل  مــن  وذلــك  والأطــفــال،  والن�ساء  زينب  العقيلة  �سبي 
ال�ستعانة مبجموعة من اخلطباء احل�سينيني الذين يجيدون 
التحدث باللغات الجنبية، للتحدث عن نه�سة الإمام احل�سني 
عليه ال�سالم فيكون ذلك نقطة النطالق للدخول اىل  الإ�سالم 

والتنّور بنوره.
وبالن�سبة للمذاهب والأديان الأخرى فالتاأثر بالإمام احل�سني 
القناعات  الإ�سالم من خالل  اىل  يكون مدخل  ال�سالم  عليه 
التي تتولد عندهم حول هذا الدين ال�سماوي وبعد ان يدخل 
ال�سخ�س اىل الإ�سالم يتم تعليمه امل�سائل الفقهية والعبادات، 
وقد كان اغلب هوؤلء امل�ستب�سرين من الفيلبني والهند واثيوبيا 
النكليزية  اللغات  اىل  الدينية  الكتب  ترجمة  على  نعمل  كما 
الكتب الجنبية من اخلارج  ا�ستراد  يتم  او  الأخرى  واللغات 

وترجمتها.

لرو�شة احل�شينية: يف ظل النت�سار ال�سريع ملواقع ا

امل�ستخدمنی  عدد  وتزايد  الجتماعي  التوا�سل 
هي  ما  واملــراهــقــنی،  ال�سباب  �سريحة  وخ�سو�سًا 
ال�ساأن  بهذا  الأ�سر  التي تقدمونها لأرباب  الن�سيحة 

املهم؟ 
ال�شيخ احلواج: اإن امل�سوؤولية الأوىل تقع على عاتق الوالدين 

املجتمع، وهذه  ودور  امل�سجد واحل�سينية  دور  ياأتي  بعد  وفيما 
امل�سوؤولية م�سوؤولية �سرعية فمن غر الطبيعي ان يتعب الب يف 
توفر كل املتطلبات املادية ويهمل املتطلب الأهم وهو خماطبة 

   بع�ش 

اجلهات يف 
الغرب تخطط 
ل�سلخ ال�ساب 
امل�سلم عن 
االإ�سالم 
م�سموناً 

و�سلوكاً 

علينا اإ�ساعة الثقافة الإ�سالمية فكرًا و�سلوكًا 
ملجابهة خمططات �سلخ ال�سباب امل�سلم عن الإ�سالم 
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الروح والعقل ويغفل عنه، فهذا ظلم للن�سء لذلك ينبغي التعامل 
مع الأبناء وفق املعاير التي متيز الإن�سان عن احليوان، ولبد 
من الهتمام باجلانب الروحي واملعنوي لالأبناء وذلك من خالل 
الرتبوية  باملوؤ�س�سات  ال�ستعانة  هنا  وميكن  والتعليم  الرتبية 
والتعليمية ول اأعني الهتمام باجلانب الأكادميي فقط بل يتعدى 
ذلك اىل التعليم الديني، اي يجب اي يكون هناك برامج منظمة 
ي�سر وفقها البناء ومثلما يريد الآباء من الأبناء التفوق والتميز 
يف الدرا�سة الكادميية عليهم ان يهتموا باجلانب الديني من 
خالل خلق التوا�سل بني البناء واملوؤ�س�سات الدينية، خ�سو�سًا 
اذا كان رب ال�سرة مرتبط بوظيفة معينة او عمل يجعله بعيد 
وهي  املوؤ�س�سات  هــذه  على  يعتمد  وبذلك  ابنائه  عن  ما  نوعا 

-بحمد اهلل- منت�سرة يف اغلب البلدان واملدن.
بل  ال�سيفية  العطلة  الربامج على  تقت�سر هذه  ان ل  واأرجــو   
ال�سيفية غر  العطلة  فالفرتة خالل  العام  مدار  على  ت�ستمر 

كافية لإعداد البناء اعدادًا متكاماًل .

الأبناء ا حــث  بــالإمــكــان  هــل  احل�شينية:  لرو�شة 

التوا�سل  لتقنيات  الأمثل  ال�ستخدام  وتعليمهم 
احلديثة وكيف يكون ذلك؟ 

ال�شيخ احلواج: اليوم نحن يف عامل تنت�سر فيه و�سائل التوا�سل 

احلديثة وبكرثة فال ميكن منع البناء من ا�ستخدام هذه التقنية، 
وحتى لو كان هناك منع فهو موؤقت وزائل لذلك لبد من التوجيه 

والإر�ساد وخلق القناعة لدى الطفال وال�سباب.
حمببًا  حديثًا  الأبناء  اىل  ــاء  الآب من  املوجه  احلديث   ويكون 
غر منفر من اأجل ال�ستخدام المثل لهذه التقنية ول يقت�سر 
الواجبات  بــل حتى يف  المـــور فقط  هــذا احلــديــث على هــذه 
الدينية كال�سالة وال�سوم وغرها من �سائر العبادات الأخرى 
في�ستوجب على اأولياء المور اأن يحببوا هذه المور اىل ابنائهم 
وتعترب  مهمة  مرحلة  الطفولة  مرحلة  كون  الأطفال  خ�سو�سًا 

ال�سا�س لبناء ال�سخ�سية القومية.
 وكلما تقدم البناء يف العمر ي�سبح من ال�سعب اقناعهم فمن 
متعلم  واعــي  جيل  لبناء  الطفولة  مرحلة  ا�ستغالل  ال�سروري 
ولديه ح�سانة جتعله ي�ستخدم كل ما هو مفيد ويرتك المور 

ال�سلبية التي ل جتلب �سوى ال�سرر.

لرو�شة احل�شينية: دائما ما يدعو الغرب للحرية، ا

فما احلرية وفق منظورنا الإ�سالمي وما هي احلدود 
التي ينبغي ان نتوقف عندها خ�سو�سًا واأننا ن�سهد 

انفتاحًا وا�سعًا على العامل؟
باأطر  موؤطرة  احلنيف  ديننا  وفق  احلرية  احلواج:  ال�شيخ 

لذلك يحتم علينا اللتزام بال�سوابط التي و�سعها لنا الإ�سالم، 
فممكن  ال�سريف،  ال�سرع  مع  يتعار�س  مل  ما  مباح  �سيء  وكل 
م�ساهدة التلفاز وا�ستخدام  و�سائل التوا�سل احلديثة بل حتى 
الو�سائل  املوؤ�س�سات الإ�سالمية هي نف�سها ا�ستخدمت هذه  ان 
ووظفتها يف التبليغ والتعريف بالإ�سالم وتعاليمه ال�سمحاء، ومل 
مينع الإ�سالم احدا من ممار�سة ان�سطته وفعالياته،  ومل يحد 
من طموحه ابدًا بل على العك�س من ذلك متامًا ولكن �سريطة اأن 
ل تتعار�س هذه الأمور مع ال�سرع املقد�س كما قلنا اي ان ل يكون 

هناك فعل او ممار�سة خمالفة للتعاليم ال�سماوية.

تقيمون ا كيف  موقعكم  بحكم  احل�شينية:  لرو�شة 

الوعي الديني لل�سباب امل�سلم؟ 
ال�شيخ احلواج: هناك غزو ثقايف ت�سهده البلدان الإ�سالمية 

والتحدي الأكرب ل يكمن يف الوعي والأفكار ف�سابقًا كان التحدي 
الآن  اأما  وال�سيوعية  مارك�س  كدعوات  الدخيلة  بالأفكار  يتمثل 
الغرب  فبع�س اجلهات يف  ال�سلوك،  يتمثل يف منط  فالتحدي 

تخطط ل�سلخ ال�ساب امل�سلم عن الإ�سالم م�سمونًا و�سلوكًا، 
وبالتايل جتد ت�سرفات واأفعال ال�ساب امل�سلم بعيدة 

الإ�سالم، وهذا هو اخلطر احلقيقي،  عن جوهر 
من  له  الت�سدي  علينا  اخلطر  ت�سخي�س  وبعد 
و�سلوكًا،  فكرًا  الإ�سالمية  الثقافة  ا�ساعة  خالل 

الأ�ساليب  واختيار  الربامج  معرفة  يتحتم  وهنا 
املنا�سبة.

 من ال�سروري 
ا�ستغالل مرحلة 

الطفولة لبناء جيل 
واٍع متعلم ولديه 

ح�سانة

رئيس جمعية التوعية اإلسالمّية 

23جمادى الآخرة   1434هــ



///

الو�سّية
خطبة الوداع وتأكيد الوصية

اجلزء الرابع

اين
ورد

ح ال
�سال

  •

ك�سفت الروايات التي عر�سناها فيما �سبق حلقاٍت من و�سية الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( لأهل البيت والإمام علي على وجه 
اخل�سو�س..

وهنا �سوف نعر�س حللقة جديدة توؤكد لنا اأن و�سية الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( لعلي كانت جهاًرا نهاًرا وعلى املالأ وبح�سور 
الآلف من ال�سحابة فيما عرف يف امل�سادر الروائية والتاريخية بحديث غدير خم.. 

وقد كر رواة هذا احلديث من ال�سحابة والتابعنی وتابعي التابعنی حتى تواتر على األ�سنة الرواة، ومل يعد يخلو منه م�سدر من 
امل�سادر.. 

اإل اأن هذا الو�سع املتميز لهذا احلديث مل يعفه من األ�سنة القوم فخا�سوا فيه، وحاولوا توهينه، والتقليل من قيمته ومدلوله، كما هو 
ال�ساأن يف مواجهة الروايات التي حتمل قيمة وم�سموًنا يف حق اأهل البيت )عليهم ال�سالم(..
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 وقد ا�ستمرت هذه الهجمات حتى اليوم..
ا حركة الإقبال على حديث الغدير وتداوله بال توقف.. وا�ستمرت اأي�سً

وقد قام اأحد الفقهاء موؤخًرا بكتابة مو�سوعة اأ�سماها: مو�سوعة الغدير �سمت تاريخ 
احلديث ورواته وم�سادره و�سعراءه وما كتب فيه.. اإلخ)1(.

وغدير خم هو مو�سع ماء بالقرب من املدينة توقف فيه الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم( حني عودته من حجة الوداع وخطب يف النا�س خطبة خا�سة باأهل البيت ركز 

فيها على الإمام علي )عليه ال�سالم(..

ن�سو�س اخلطبة
عن زيد بن اأرقم، قال: خطب ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( بغدير خم حتت 
�سجرات، فقال: اأيها النا�س يو�سك اأن اأدعى فاأجيب، واإين م�سوؤول، واإنكم م�سوؤولون، 

فماذا اأنتم قائلون؟
قالوا: ن�سهد اأنك قد بّلغت وجاهدت ون�سحت، فجزاك اهلل خًرا.. 

فقال: األي�س ت�سهدون اأن ل اإله اإل اهلل، واأن حممًدا عبده ور�سوله، واأن جنته حق، واأن 
ناره حق، واأن املوت حق، واأن البعث حق بعد املوت، واأن ال�ساعة اآتية ل ريب فيها، واأن 

اهلل يبعث من يف القبور؟
قالوا: بلى ن�سهد بذلك.

قال: اللهم ا�سهد.
ثم قال: يا اأيها النا�س اإن اهلل مولي، واأنا موىل املوؤمنني، واأنا اأوىل بهم من اأنف�سهم، 

فمن كنت موله، فهذا موله - يعني عليا - اللهم وال من واله، وعاد من عاداه.
ثم قال: يا اأيها النا�س اإين فرطكم، واإنكم واردون على احلو�س، حو�س اأعر�س مما بني 
ب�سري اإىل �سنعاء، فيه عدد النجوم قدحان من ف�سة، واإين �سائلكم حني تردون علي 
عن الثقلني، كيف تخلفوين فيهما، الثقل الأكرب كتاب اهلل عز وجل، �سبب طرفه بيد اهلل 
تعاىل، وطرفه باأيدكم، فا�ستم�سكوا به ل ت�سلوا ول تبدلوا، وعرتتي اأهل بيتي، فاإنه قد 

نباأين اللطيف اخلبر اأنهما ل ينق�سيا حتى يردا علي احلو�س..)2(.
وروي: ملا رجع ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( من حجة الوداع ونزل غدير خم، 
اأمر بدوحات فقممن، فقال: كاأين دعيت فاأجبت، واإين قد تركت فيكم الثقلني، اأحدهما 
اأكرب من الآخر، كتاب اهلل تعاىل وعرتتي، فانظروا كيف تخلفوين فيهما، فاإنهما لن 

يفرتقا حتى يردا على احلو�س....
ثم قال: اإن اهلل عز وجل مولي، واأنا موىل كل موؤمن، ثم اأخذ بيد علي فقال: من كنت 

موله فهذا وليه، اللهم واِل من واله وعاِد من عاداه..)3(.
وروي: نزلنا مع ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( بواد يقال له: وادي خم، فاأمر 
واآله  عليه  لر�سول اهلل )�سلى اهلل  وظلل  قال: فخطبنا،  بهجر،  بال�سالة ف�سالها 

و�سلم( بثوب على �سجرة �سمرة من ال�سم�س..
فقال: األ�ستم تعلمون؟ اأو األ�ستم ت�سهدون اأين اأوىل  بكل موؤمن من نف�سه؟

قالوا: بلى.
قال: فمن كنت موله فعلي موله، اللهم وال من واله وعاد من عاداه..)4(.

وروي: كنا مع ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، فنزلنا بغدير خم، فنودي فينا 
ال�سالة جامعة، وك�سح لر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( حتت �سجرتني، ف�سلى 

الظهر واأخذ بيد علي، فقال: األ�ستم تعلمون اأين اأوىل باملوؤمنني من اأنف�سهم؟

قالوا: بلى..
قال: األ�ستم تعلمون اأين اأوىل بكل م�سلم من نف�سه؟

قالوا: بلى..
قال: فاأخذ بيد علي، فقال: من كنت موله فعلي موله، اللهم وال من واله وعاد من 

عاداه..
قال الراوي: فلقيه عمر بعد ذلك، فقال له: هنيًئا يا ابن اأبي طالب اأ�سبحت واأم�سيت 

موىل كل موؤمن وموؤمنة..)5(.
وروي اأن الإمام علي جمع النا�س يف الرحبة اأيام خالفته ثم قال: اأن�سد اهلل كل امرئ 
م�سلم �سمع ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( يقول يوم غدير خم ما قال، اإل قام 
ف�سهد مبا �سمع، ول يقم اإل من راآه بعينيه و�سمعه باأذنيه، فقام ثالثون �سحابيا فيهم 
اثنا ع�سر بدريا، ف�سهدوا اأنه اأخذه بيده، فقال للنا�س: اأتعلمون اأين اأوىل باملوؤمنني من 

اأنف�سهم؟
قالوا: نعم..

قال: من كنت موله فهذا موله، اللهم وال من واله وعاد من عاداه..)6(.
ْ َتْفَعْل َفَما َبَلّْغَت  َك َواإِن مَلّ ِبّ َلْيَك ِمن َرّ نِزَل اإِ �ُسوُل َبِلّْغ َما اأُ َها الَرّ ويروى: نزلت اآية: )َيا اأَُيّ

ا�ِس اإَِنّ اهلّلَ َل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن( املائدة/67.  ُمَك ِمَن الَنّ ِر�َساَلَتُه َواهلّلُ َيْع�سِ
يوم غدير خم يف علي بن اأبي طالب..)7(.

ونخرج من هذه الروايات مبا يلي:
اأمام  و�سلم(  واآله  الر�سول )�سلى اهلل عليه  ل�سان  < اإن هناك دعوى �سريحة على 

جمهور ال�سحابة بولية علي على الأمة..
من  على  ودعــا  واله،  ملن  دعا  قد  و�سلم(  واآلــه  عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول  اأن   >

عاداه..
اأعداء لعلي.. < اأن دعاء الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( دليل على وجود 

< اأن تن�سيب الإمام علي يف من�سب الويل هو و�سية �سريحة..
بل   وحده  علي  على  تقت�سر  مل  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول  و�سية  < اأن 

�سملت الكتاب واأهل البيت..
وحيازتهم  ح�سانتهم  على  دليل  علي  مع  البيت  واأهل  للكتاب  الو�سية  �سمول  < اأن 

لعلومه واأ�سراره..
واآله  عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول  وو�سية  علي  بولية  اعرتف  اخلطاب  بن  عمر  < اأن 

و�سلم( له وهناأه على ذلك..
اأقروا بها وباركوها.. اآلف -  < اأن �سهود هذه الو�سية - وهم 

ينفي مزاعم  الإمام علي يف زمن خالفته  قبل  الو�سية من  التاأكيد على هذه  < اأن 
القائلني باأنه مل ي�سرح بالو�سية بعد الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(..

الو�سية يف زمن خالفته  اأمر  اآثار  اأن هناك من  لنا  تك�سف  الإمام علي  رواية  < اأن 
واإ�سهاد احلا�سرين  بها  بالت�سريح  الأمر  الإمــام حل�سم  وحدث خالف حولها فهب 

عليها..
الوداع  تلحق بن�سو�س خطبة  اأنها مل  اإل  الوداع  الروايات قيلت يف حجة  < اأن هذه 
التي عر�سناها �سابًقا، وهذا ي�سر اإىل م�ساألة مهمة وهي العبث بالروايات من قبل 
الرواة وتقطيعها حتى تتال�سى مدلولتها واأهدافها، لكن الربط بني ن�سو�س خطبة 
الوداع ون�سو�س خطبة الغدير يقود اإىل ت�سور كامل عن و�سية الر�سول )�سلى اهلل عليه 
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واآله و�سلم( لالإمام علي واأهل البيت )عليه ال�سالم(.

عيد الغدير
ونظًرا لظهارة حديث الغدير و�سيوعه بني امل�سلمني ركزت الأ�سواء على اليوم الذي 
خطب فيه الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( يف غدير خم وهو يوم الثامن ع�سر 

من ذي احلجة..
من هنا حتول هذا اليوم اإىل عيد عند ال�سيعة خا�سة وامل�سلمني عامة �سمي عيد 

الولية..)7(.
روي: يف ثامن ع�سر ذي احلجة اأمر معز الدولة باإظهار الزينة يف البلد - بغداد - 
واأُ�سِعلت النران مبجل�س ال�سرطة، واأظهر الفرح، وُفتِحت الأ�سواق بالليل كما يفعل 
ليايل الأعياد، فعل ذلك فرًحا بعيد الغدير يعني خم، و�سربت الدبادب والبوقات، 

وكان يوًما م�سهوًدا..)8(.
وقد ُهوِجم هذا العيد من ِقَبل العديد من الفقهاء واملوؤرخني الذين اعتربوه من بدع 

ال�سيعة..)9(.
اإل اأن ال�سيعة يوؤكدون اأن هذا الحتفال له جذوره ال�سرعية، وهو حدث مهم يجب 

على امل�سلمني اأن ي�سهروه ويحتفلوا به..)10(.
وقد روت حديث الغدير م�سادر عديدة ل يت�سع املجال لذكرها، غر اأننا نذكر منها 

ما يلي:
�سنن البيهقي والرتمذي وابن ماجة. وجممع الزوائد للهيثمي جـ104/9: 108 رواه 
باأ�سانيد خمتلفة . وكنز العمال. وابن ع�ساكر. والذهبي يف تاريخ الإ�سالم و�سر اأعالم 
النبالء. وابن كثر يف البداية والنهاية جـ209/5 واأبي يعلى والبزار وابن اأبي �سيبة. 
والغزايل يف كتاب �سر العاملني، وابن بطة يف الإبانة. وامللل والنحل لل�سهر�ستاين. 
وتذكرة اخلوا�س ل�سبط ابن اجلوزي. والق�سطالين يف املواهب اللدنية. وال�سيوطي 

يف جمع اجلوامع والأزهار املتناثرة يف الأحاديث املتواترة..
�سهرته  اإىل  اإ�سارة  هذا  ويف  تابعًيا  و)84(  �سحابًيا   )110( الغدير  حديث  وروي 

و�سيوعه.

 الهوام�س:
)1( �سدرت هذه املو�سوعة للعالمة الأميني يف اأحد ع�سر جملًدا. وطبعت عدة 

طبعات يف بروت وغرها..
)2( رواه الطرباين. وانظر ال�سواعق املحرقة لبن حجر الهيتمي..

)3( انظر م�ستدرك احلاكم جـ3/

)4( انظر م�سند اأحمد جـ372/4 حديث زيد بن اأرقم.
وانظر  طالب.  اأبــي  بن  علي  ف�سائل  من  باب  الف�سائل.  كتاب  م�سلم.  انظر   )5(

خ�سائ�س الإمام علي للن�سائي.
)6( انظر م�سند اأحمد حديث زيد بن اأرقم جـ119/1 وجـ370/4..

)7( انظر اأ�سباب النزول للواحدي. �سورة املائدة.

ونزول القراآن للحافظ اأبو نعيم. وتف�سر الثعلبي..
وتف�سر الطربي جـ428/3. وتف�سر الرازي جـ636/3.

)8( وفيه يتجمعون يف امل�ساجد ويكرثون من الدعاء وتالوة القراآن وزيادة قرب الإمام 
على والتزاور فيما بينهم و�سوم ذلك اليوم..

)9( قال النويري يف نهاية الأرب يف فنون الأدب جـ177/1 يف ذكر الأعياد الإ�سالمية: 
وعيد ابتدعته ال�سيعة، و�سموه عيد الغدير، و�سبب اتخاذهم له موؤاخاة النبي )�سلى 
اهلل عليه واآله و�سلم( على بن اأبي طالب يوم غدير خم.. وملا ابتدع ال�سيعة هذا العيد 
عمل عوام ال�سنة يوم �سرور نظر عيد ال�سيعة يف �سنة 389هـ وجعلوه بعد عيد ال�سيعة 
بثمانية اأيام، وقالوا: هذا يوم دخول ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( الغار هو 

واأبو بكر، واأظهروا يف هذا اليوم الزينة ون�سب القباب واإيقاد النران..
وقال املقريزي يف خططه جـــ222/2: عيد الغدير مل يكن عيًدا م�سروًعا ول عمله 
اأحد من �سالف الأمة املقتدي بهم.. انظر الكامل يف التاريخ لبن الأثر جـ181/8. 

حوادث عام 352هـ.
الأكاذيب  من  اليوم  ذلك  �سوم  روايــة  واعترب  الغدير،  يوم  �سوم  كثر  ابن  واأنكر 

املنكرة.. جـ214/5.
)10( يروي عند ال�سيعة العديد من الروايات عن اأئمة اأهل البيت عن الر�سول )�سلى 

اهلل عليه واآله و�سلم( حت�س على اإحياء يوم الغدير والحتفال به..
روي اأن الإمام جعفر ال�سادق - الإمام ال�ساد�س عند ال�سيعة - �سئل: هل للم�سلمني 

عيد غر يوم اجلمعة والأ�سحى والفطر..؟
قال: نعم. اأعظمها حرمة..

قال ال�سائل: واأي عيد هو جعلت فداك؟
قال اليوم الذي ن�سب فيه ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( اأمر املوؤمنني 

وقال: من كنت موله فعلى موله.. الكايف جـ/204..
ومما يذكر هنا اأن هذا العيد كان ي�سارك ال�سيعة فيه العديد من فرق امل�سلمني 

حني كان يحتفل به يف م�سر اأثناء العهد الفاطمي.
وانظر الآثار الباقية يف القرون اخلالية للبروين.
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ولل�سروع يف هذا املو�سوع ومعرفة �سلبياته فتحت جملة )الرو�سة احل�سينية( 
ملف ظاهرة الت�سرب من املدار�س والتقت بعدد من ال�سخ�سيات التي لها 

متا�س مبا�سر مع املو�سوع.

عواقب ظاهرة الت�سرب على املجتمع 
قالت"  الرتبوي،  النف�س  علم  يف  اأ�ستاذة  املو�سوي،  نعمة  اإميان  الدكتورة 
او  لالبتدائية  اللزامي  للتعليم  بالن�سبة  املت�سربني  الأطفال  بخ�سو�س 
املتو�سطة يرتك اثار �سلبية كبرة على املجتمع، خ�سو�سا بالن�سبة لالأطفال 

الذين يرتعرعوا خارج املنزل.
ومن املعلوم لدى اجلميع ما يحتويه ال�سارع يف الوقت احلا�سر من ثقافات 
الحتالل  دخــول  مع  دخلت  هجينية 
فــاأ�ــســبــحــت عــمــلــيــة تـــداخـــل  مع 
يكون  فبالتايل  املغر�سة،  الثقافات 
مل�سكالت  عر�سة  الأطــفــال  هـــوؤلء 
الأطفال، فكثر  كبرة منها عمالة 
قليل  مــادي   مبقابل  يعملون  منهم 
عن  تختلف  قليلة  اجرتهم  باعتبار 

اأجور الكبرة.
بع�س  مـــن  ا�ــســتــخــدامــهــم  ثــانــيــا   
اإن�سانية  غــر  ــس  ــرا� لأغ اجلــهــات 
واأخالقية وباخل�سو�س يف التفجر 
لإعمال  تــرويــج  وحــتــى  والإرهـــــاب 

حتقيق: في�سل غازي – حممود امل�سعودي

 – غازي  في�سل  حتقيق: 

ل�سك ان ظاهرة الت�سرب لي�ست حديثة 
الولدة بل هي وليدة العقود املا�سية حيث 
كانت نتيجة للظروف التي مر بها املجتمع، 

وبالتاأكيد اأن لها عواقب بليغة ت�سب يف 
انحراف عجلة املجتمع، وتاأخر البلدان 

وتنبئ بن�سوء الكثري من اجلرائم التي من 
املمكن ان تقوم بع�س الع�سابات باإدراج 

بع�س الطلبة وا�ستخدامهم ب�سورة �سلبية.
ول تقت�سر ظاهرة الت�سرب على جن�س 
دون الآخر اأو على طبقة اجتماعية اأو 

اقت�سادية دون الأخرى اأو على دولة 
معينة من بنی الدول، لكنها تختلف من 

جمتمع لآخر ومن نظام تعليمي لآخر 
ح�سب �سيا�سة الدولة املتبعة، ورغم 

اجلهود املبذولة فاإن ظاهرة الت�سرب من 
املدار�س موجودة يف جميع البلدان.

27جمادى الآخرة   1434هــ

ظاهرة التسرّب من المدارس
مسببات وحلول

حتقيق: في�سل غازي – حممود امل�سعودي



املخدرات"، م�سيفة"اإن حالة الت�سرب من املدار�س ت�سبب مر�سا اجتماعيا 
كبرا، مثل الهروب من الواقع وانت�سار امرا�س احلالة النف�سية والبطالة.

فيرتك  احتياجاته  تلبية  عن  قادر  غر  نف�سه  فرى  للمراهق  بالن�سبة  اإما   
مزورة  �سهادة  على  احل�سول  امكانية  عن  ويبحث  للعمل،  ويتجه  املدر�سة 

وبالفعل مت اكت�ساف مثل هكذا حالت". 
وتابعت املو�سوي حديثها" من اأ�سباب الت�سرب اي�سا الهجرة ب�سبب العمليات 
باملدار�س  الطفال  اإحلاق  ال�سعب  فمن  اخرى،  اإىل  حمافظة  الرهابيةمن 
من  يحد  الذي  لالأ�سرة  القت�سادي  الدخل  اأو  الدرا�سة،  لرتك  في�سطرون 
يف  للعمل  واجتهوا  املدر�سة  فرتكوا  املدر�سية  احتياجاتهم  توفر  اإمكانية 

الأ�سواق".
وختمت املو�سوي حديثها بعدة و�سايا منها" املتابعة من قبل املدر�سة والأهل 
لو�سع  املــدين  املجتمع  ومنظمات  املناطق  يف  املتواجدة  المنية  واجلهات 

احللول املنا�سبة ملنع ت�سرب الطلبة". 

اأهمية عقد جمال�س 
الآباء

الأ�ـــســـتـــاذ فا�سل  ـــال  ق ـــن جــانــبــه  وم
يف  املتابعة  �سعبة  م�سووؤل  علي  عبا�س 
عــام من  كــل  الرتبوي" يف  الإ�ــســراف 
املدار�س  تقوم  والرابع  الثالث  �سهري 
والأمــهــات، وعن  الآبــاء  بعقد جمال�س 
الكادر  يــبــني  املــجــالــ�ــس  هـــذه  طــريــق 
اأولياء  اإىل  التدري�سي م�ساكل الطالب 
امل�ساكل  على  ليتعرفوا  واأي�سا  الأمــور، 

التي يعاين منها الطالب يف البيت، ويقوموا بت�سجيع الآباء على عدم اتاحة 
الفر�سة اأمام اأبنائهم بان يرتكوا الدرا�سة، ويطلع اأولياء الأمور على امل�ستوى 

العلمي لأبنائهم.
يف  اأ�سا�سي  دور  فلالأهل  الأ�سرة،  هو  امل�سكلة  هذه  حلل  الأ�سا�سي  والركن   
اإن اغلب من  القاطع  بالدليل  وثبت  الدرا�سة،  لعدم تركهم  اأبنائهم  ت�سجيع 

يرتكوا الدرا�سة هم ال�سعفاء يف امل�ستوى العلمي".

دور الأ�سرة يف 
حتديد م�ستقبل 

الطالب
م�ستقبل  ر�سم   يف  الأ�ــســرة  دور  وعــن 
حممد  هناء  الأ�ستاذة  قالت  ابنائهم  
ال�سراف  يف  التحقيقات  مــ�ــســوؤولــة 
يــوؤديــان  �ــســبــبــان  هــنــالــك  الرتبوي" 
اأولهما  املــدار�ــس  الــطــالب  تــرك  اإىل 
الأ�سرة فيكون اغلب الطالب التاركني 

للدرا�سة ممن فقد والديه او احدهما على اثر التفجرات الرهابية والتي 
�سببت يف ا�ست�سهاد الكثر من املواطنني".

و�سع  من  تعاين  الأ�سر  من  فكثر  القت�سادي  امل�ستوى  هو  الثاين  وال�سبب   
اقت�سادي �سعيف جدا، مما ي�سطراأبناءهم اإىل ترك املدر�سة والذهاب اىل  
العمل يف الأ�سواق وباإعمال خمتلفة اخرى، بع�سها تكاد تكون �ساقة ومتعبة 

من اجل لقمة العي�س لأ�سرهم.
 وهناك اأ�سباب اأخرى منها اأن بع�س املعلمني ي�ستخدمون ال�سراخ وال�سرب 
اإ�سافة  املدر�سة،  فيكرهون  �سيئة  نف�سية  بحالة  �سعورا  يولد  مما  للتالميذ 
اإىل �سعوبة فهم  يوؤدي  الواحد ما  ال�سف  للطالب يف  الكبرة  الأعــداد  اىل 
الدر�س، واأي�سا غياب املتابعة من قبل اأولياء الأمور واملدر�سة، فعلى املعلمني 
اإن يحّفزوا التالميذ مثال بالكالم الطيب او تكرمي املتميزين بهدايا ب�سيطة 
من  الآخرين  لدى  اأ�سا�سّيا  مبداأ  واملدر�سة  املــادة  حب  على  التناف�س  جتعل 

الطالب".

الطالب وامل�ساكل التي يعانون منها 
الطالب م�سطفى حممد البالغ من العمر ) 18عام ( ترك الدرا�سة يف املرحلة 
املتو�سطة يقول: كان �سبب تركي للدرا�سة، هو امل�ساكل املادية فالطالب يحتاج 
الكثر من امل�ستلزمات الدرا�سية واملالزم التي يعتمدها الكثر من الأ�ساتذة، 
واأجور النقل وامل�سرف اليومي، وال�سبب الآخر اأن اأخي الكبر تخرج من كلية 
علوم احلياة ومل يح�سل على وظيفة، عك�س بع�س من ح�سلوا على تعيينات 
الكفاءة  ولي�س على  والوا�سطة  باملح�سوبية  فالتعيينات  �سهادة،  اأية  وهم بال 
اأخي حاليا عامل بناء ولهذا تركت املدر�سة بالرغم من  وال�سهادة، و يعمل 
الرجوع  اأفكر يف  ول  املحالت  احد  اعمل يف  الن  واأنا  والــدي،  عدم موافقة 
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اأعداد الطالب التاركنی للمدار�سللمدر�سة مرة اأخرى والأ�سباب وا�سحة كما ذكرت.
ولنكون اأكرث واقعية ندرج الأرقام املخيفة ملحافظة كربالء كنموذج عن العراق وقد زودت بها جملة )الرو�سة احل�سينية( 
من امل�سووؤل عن هذه الإح�سائيات املعاون الإح�سائي حيدر خليل اإبراهيم الذي بني اأن عدد الطلبة التاركني للمدار�س يف 

ال�سنوات املا�سية للمراحل البتدائية والثانوية من خالل اجلداول التالية :-

املجموعبناتبنونال�سف
5955841179الأول
282315597الثاين
244319563الثالث
300365665الرابع

6329441596اخلام�س
350452802ال�ساد�س
240329795382املجموع

املجموعبناتبنونال�سف
390309699الأول املتو�سط
275353628الثاين املتو�سط
317250567الثالث املتو�سط
404585الرابع العلمي
5081131الرابع الأدبي

182543اخلام�س العلمي
173653اخلام�س الأدبي
353873ال�ساد�س العلمي
204565ال�ساد�س الأدبي

116211822344املجموع

املجموعبناتبنوناجلن�س ال�سف
481466947الأول
240249489الثاين
212266478الثالث
270397667الرابع

6079041511اخلام�س
320416736ال�ساد�س
213026984828املجموع

353873ال�ساد�س العلمي
204565ال�ساد�س الأدبي

116211822344املجموع

املجموعبناتبنوناجلن�س ال�سف
312236548الأول املتو�سط
174228402الثاين املتو�سط
211149360الثالث املتو�سط
124153الرابع العلمي
364076الرابع الأدبي

262046اخلام�س العلمي
334780اخلام�س الأدبي
393473ال�ساد�س العلمي
503585ال�ساد�س الأدبي

8938301723املجموع

املجموعبناتبنوناجلن�س ال�سف
280306582الأول املتو�سط
234352586الثاين املتو�سط
264306570الثالث املتو�سط
254469الرابع العلمي
174562الرابع الأدبي

142438اخلام�س العلمي
365894اخلام�س الأدبي
7646122ال�ساد�س العلمي
7256128ال�ساد�س الأدبي

101812372255املجموع

املجموعبناتبنوناجلن�س ال�سف
329413742الأول
175238413الثاين
144255399الثالث
157355512الرابع

4628851347اخلام�س
287419706ال�ساد�س
155425654119املجموع

ح�سب  البتدائية  للمرحلة  التاركنی  التالميذ  عدد 
ال�سف واجلن�س لل�سنة الدرا�سية 2009 - 2010

عدد الطلبة التاركنی للمراحل الثانوية ح�سب ال�سف 
واجلن�س لل�سنة الدرا�سية 2009 - 2010

ح�سب  البتدائية  للمرحلة  التاركنی  التالميذ  عدد 
ال�سف واجلن�س لل�سنة الدرا�سية 2010 - 2011

عدد الطلبة التاركنی للمراحل الثانوية ح�سب ال�سف 
واجلن�س لل�سنة الدرا�سية 2010 - 2011

ح�سب  البتدائية  للمرحلة  التاركنی  التالميذ  عدد 
ال�سف واجلن�س لل�سنة الدرا�سية 2011 - 2012

عدد الطلبة التاركنی للمراحل الثانوية ح�سب ال�سف 
واجلن�س لل�سنة الدرا�سية 2011 - 2012
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كـــمـــا اأنـــــــه لبــــــد من 
�سورة  اأن  اإىل  الإ�سارة 
مقالنا  الزمر-مو�سوع 
تقت�سر  ل  احلــا�ــســر- 
العلمية فيها  الإ�سارات 
ــورده،  ن �سوف  مــا  على 
تلك  من  العديد  ففيها 
و�سنقت�سر  الإ�سارات. 

على اأهمها.
1. ب�سم اهلل الرحمن الرحيم )) خلق ال�سموات 
والأر�س باحلق، يكور الليل على النهار ويكور 
النهار على الليل، و�سخر ال�سم�س والقمر، كل 
الغفار(( العزيز  هو  األ  م�سمى،  لأجل  يجري 

الآية/5.
والأر�ـــــس حلكمة  الــ�ــســمــوات  لــقــد خــلــق اهلل 
اأرادها. والتكوير لغة طرح ال�سيء بع�سه على 
بع�سهما  على  والنهار  الليل  اإدخال  اأي  بع�س، 
ال�سم�س  و�سخر  والــنــقــ�ــســان)2(.  بــالــزيــادة 
اإىل  واحــدة  وتــرة  على  اأجراهما  اأي  والقمر 
قيام ال�ساعة. وفكرة التكوير ت�سر اإىل دوران 
التداخل  ذلك  يوّلد  مما  نف�سها  حول  الأر�ــس 
كروية  على  ــدل  ي وهـــذا  والــنــهــار.  الليل  بــني 
الأر�س، اإذ ل تتم هذه الظاهرة علميا وعمليا 
التكوير  يعني  ورمبــا  الكروية.  تلك  بتوفر  اإل 
اللف، وهو يوؤدي نف�س املعنى. وتدل على ذلك 
املعلومات املتوفرة عن الأر�س. فهي تبعد عن 
ال�سم�س مابني )152اأو147( مليون كيلو مرت، 

اأو )149( مليون كيلو مرت تقريبا كبعد و�سطي. 
قطرها  يقل  اإذ  متاما  كروية  لي�ست  والأر�ــس 
بني القطبني بحوايل 42كيلو مرتا عن قطرها 
عند  قليال  م�سطحة  فهي  ال�ستواء.  خط  عند 
وتاأثر  اجلــاذبــيــة  قــوى  بفعل  وذلــك  قطبيها 
والأر�ـــس  نف�سها)3(.  حــول  ــهــا  دوران حــركــة 
كوكب من بني كواكب تدور حول ال�سم�س وهي 
حيث  من  الكواكب  تلك  بني  من  خام�سا  تاأتي 
الكواكب  حركة  اإن  العلماء  ويقول  ال�سخامة، 
الآن  فهي  وم�ستمرة  منتظمة  ال�سم�س  حــول 
كما كانت عليه منذ مائة مليون �سنة و�ستكون 
على  دليل  وهذا  �سنة.  مليون  مائة  بعد  هكذا 
اإحكام مذهل ودقة فائقة. وقد و�سف القراآن 
بعد ذلك  اآخــر: )والأر�ـــس  الأر�ـــس يف مكان 
دحاها()النازعات|30(، و)اإىل الأر�س كيف 
�سطحت()الغا�سية|20( و)الأر�س مددناها(
)ق|7(، وهو و�سف لالأر�س على اأنها مدحية 
وم�سطحة وممدودة)4( وياله من و�سف علمي 

دقيق!. 
و يقول العلماء اأن ال�سم�س" ت�سبح اإىل الوقت 
الذي ينفذ فيه وقودها فتنطفئ")5( وهذا هو 

املق�سود مب�ستقر ال�سم�س. 
2. )) يخلقكم يف بطون اأمهاتكم خلقا من بعد 

خلق يف ظلمات ثالث(( من الآية /6(.
اجلنني-واأ�سل  اأن  احلديث  العلم  اأثبت  فقد 
( مبعنى ا�سترت- مير  الت�سمية ماأخوذ من )جَنّ
واملرحلة  البي�سية  املرحلة  هي  مراحل  بثالث 
الظلمات  ــا  اأم اجلنينية.  واملرحلة  امل�سغية 
الثالث فتعني اأن اجلنني حمفوظ بعدة اأغ�سية 
اأولها جدار الرحم وثانيها ال�سلى وثالثها كي�س 
مبا�سرة.وبني  اجلنني  بج�سم  يحيط  �سفاف 
الغ�سائيني الأخرين يوجد ال�سائل المينو�سي 
ميت�س  كما  باحلركة،  للجنني  ــذي  ال ي�سمح 
وفر  وقد  اإلم.  بطن  ت�سيب  التي  ال�سدمات 
من  للجنني  الــغــذاء  وحكمته  بعطفه  اخلــالــق 
عرب  الت�ساح  بطريقة  امل�سيمة  عرب  اأمــه  دم 
وقد  امل�سيمة.  جــدران  يف  الدقيقة  ال�سعرات 
وردت اأحاديث كثرة متواترة عن الر�سول)�س( 
وعن الإمام علي )ع( وعن الإمام ال�سادق)ع(
ت�سر اإىل تلك الظلمات الثالث، مما مل يكن 
بح�سبان العلماء اإل منذ وقت لي�س ببعيد. فقد 

•  اأ د حميد ح�سون بجية
      

 ثالث معجزات علمية 
يف �سورة الزمر املباركة  

بدءا لبد من الإ�سارة اإل اأن 
يف  هو  الــذي  الكرمي  الــقــراآن 
الأ�سا�س كتاب ت�سريع مل يكن 
كثرية  تلميحات  مــن  ليخلو 
علمية  اإ�سارات  على  تنطوي 
خمتلفة يف �ستى العلوم. فمثال 
القراآن  يف  اأن  العلماء  يذكر 
خمت�سة  اآيــة   750 من  اأكــر 
بالظواهر الطبيعية)1(. كما 
اأن القراآن الكرمي يذكر كلمة 
من  يقرب  ما  وم�ستقاتها  علم 

780 مرة)1(.
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ظن العلماء اأن اجلنني ُيخلق من احليوان املنوي فقط، واأن دور رحم 
الأم التغذية فقط.وقد اأثبت العلم الأحدث اأن اجلنني ُيخلق منا�سفة 
)اإنا  الآية|2  الإن�سان  �سورة  يف  ذلك  ورد  وقد  ــراأة.  وامل الرجل  بني 
"من  اأي  كلمة)اأم�ساج(  وتعني  اأم�ساج(.  نطفة  من  الإن�سان  خلقنا 

نطفة هي اأجزاء خمتلفة ممتزجة")6(. 
3. )) اأمل تر اإن اهلل اأنزل من ال�سماء ماء ف�سلكه ينابيع يف الأر�س، 
ثم يخرج به زرعا خمتلفا األوانه، ثم يهيج فرتاه م�سفرا، ثم يجعله 

حطاما. اإن يف ذلك لذكرى لأويل الألباب(( الآية/21
املياه اجلوفية هو الأمطار املت�ساقطة على الأر�س.  فم�سدر معظم 
وهذا يقت�سي اأن تكون هنالك اأنواع من ال�سخور ت�سمح مبرور املاء 
ب�سهولة.  خاللها  ي�سري  اأن  املاء  ي�ستطيع  ل  �سماء  منها  اآخر  ونوع 
فاإنه يخرتقه  الرملي  املطر احلجر  املتكون من  املاء  يواجه  فعندما 
ينفد  اأن  يدعه  ل  ال�سخور  من  اآخر  نوع  اإىل  ي�سل  اأن  اإىل  ب�سهولة 
اإخراج  اخلالق  �سخر  كما  الينابيع)7(.  تتكون  وبذلك  من خاللها. 
ذلك املاء متدفقا من الينابيع من بني فتحات ال�سخور وهي حتمل 
مواد معدنية مثل الكربيت والكل�س. ول يتوقف الأمر عند هذا احلد، 
العذبة،  للمياه  م�سدرا  ينابيعها  وكون  اجلبال  اإىل  القراآن  في�سر 
مقارنة مبا موجود من مياه ماحلة يف املحيطات والبحار)8(. وقد 
فيها  الآية|27 )وجعلنا  املر�سالت  �سورة  وا�سح يف  ب�سكل  ورد ذلك 
عملية  عن  ناهيك  هذا  فراتا(.  ماء  اأ�سقيناكم  �ساخمات  روا�سي 
�سورة  تعاىل يقول يف  اأنه  املياه يف اجلبال)9(. كما  لتلك  الت�سفية 
اأاأنتم  ت�سربون،  الذي  املاء  )اأفراأيتم  الآيات| 68، 69، 70  الواقعة، 
فلول  اأجاجا  جعلناه  ن�ساء  لو  املنزلون،  نحن  اأم  املزن  من  اأنزلتموه 

ت�سكرون(. ف�سبحان اخلالق العليم! 

امل�سادر 
- - القراآن الكريـم

)1( القراآن ومعرفة الطبيعة، مهدي كل�سني، 1993�س 144. 
)2( املو�سوعة العلمية القراآنية، دكتور لبيب بي�سون 2011ج 3 �س414(. 

)3(لرو�س مو�سوعة القرن، اجلزء الأول 2006�س 28. 
عرفات،2007  خمتار  د.حممد  اجلغرافية،  العلوم  يف  القراآن  اإعجاز   )4(

�س74. 
)5( الإعجاز العلمي يف ال�سماء والأر�س يف �سوء القراآن وال�سنة، اأ�سامة نعيم، 

)36 :2008
)6( خمت�سر امليزان يف تف�سر القراآن، �سليم احل�سني،1999 �س 578. 

)7( املو�سوعة العلمية القراآنية| امل�سدر املذكور اأعاله �س429. 
)8( الإعجاز العلمي يف القراآن، لبيب بي�سون 2003�س 105. 

اإبراهيم  الإمامية،  ال�سيعة  ال�سادق جوهرة  الإمام  عند  العلمي  )9(الإعجاز 
�سرور2010 �س 221.

بعد غياب طويل ورمبا متعمد ملفردة )امل�سرح( التي طاملا �سمعنا عنها الكثري 
مع  ذابــت  كونها  القدمية  باحلكايات  اأ�سبه  ا�سبحت  حتى  اآبائنا  افــواه  من 
التغيريات احلا�سلة يف ثقافة املجتمع وحتللت بعد ابتعاده عن منظومة القيم 

واملبادئ الن�سانية.
 لكن وبعد دعوة كرمية من قبل القائمني على م�سرحية )يف ظالل الطف( التي 
تعر�س يف كربالء, هممت مل�ساهدة عرو�س التدريب اأو ما ي�سمى عند ذوي 
الخت�سا�س امل�سرحي)الربوفا( واذا بي ا�ساهد عر�سا غري ماألوف وطرحا 
حديثا اثار م�ساعري, فع�ست احلدث وتعاي�ست مع ازمنته, ا�سع نف�سي تارة مع 
مع�سكر يزيد ملغريات ال�سلطة, وتارة اخرى مع احل�سني لك�سب الآخرة وتارة 
اخرى اأ�سائل نف�سي عن �سبب خروج المام احل�سني عليه ال�سالم لإ�سالح 
قوم ورثوا احلقد والقتل من اأبيهم قابيل, وتارة اخرى اأتعاطف مع احل�سني 
الذي اأعطى لهم مفاتيح احلياة الكرمية لكنهم اأبوا اإل ان ميار�سوا حياة الذل 

واخلنوع.
 وبينا اأعي�س تلك الدوامة من الحداث واذا بي احت�س�س دموع حمرقة تتقاطر 
كاأنها حتفر يف م�سامات الوجه فهممت م�سرعا لزيحها حتى لتن�سىء غ�ساوة 

على ب�سري حتول بيني وبني العي�س مع احلدث.
يفارق ذهني  الربوفة وكل ذهب اىل مق�سده لكن احلــدث مل  انتهت  وهنا 
التي  اللحظة  عند  وتوقفت  �ساهدته  ما  ل�ستعرا�س  الــذاكــرة  فا�سرتجعت 
اح�س�ست بتقاطر الدمع فيها لعلني اعود لعي�س احلدث الذي فجر منابعها فلم 

اعرث على مبتغاي رغم الحداث واملاآ�سي الزاخرة يف العر�س.
 وتوا�سلت با�ستدراج العقل وا�ستذكرت اخريا �سبب بكائي وما وراء تفجري 
مدامعي فوجدته عائدا اىل  ما�ساهدته من طاقات �سبابية تزخر بها مدينتي 

احلبيبة وهي ل جتد من ي�سع ب�سماته لري�سم لها �سلم الظهور.
ال�سباب لجتد  ثلة من  اأ�ساهد  كنت  لأين  داخلي  املــرة يف  بكيت هذه  نعم   
ماأوى لعر�س نتاجاتها �سوى قاعة فريدة يف كربالء تفتقر لب�سط م�ستلزمات 

العر�س.
وبكيت مرة اأخرى لن العر�س توقف تارة وا�ستاأنف تارة اخرى ب�سبب انقطاع 

التيار الكهربائي ب�سكل مفاجئ.
نعم.. بكيت لين كنت جال�سا ل�ساهد عر�سا م�سرحيا ح�سينيا, ولكن!! يف 
خربة كتب على بوابتها ق�سر الثقافة والفنون يف كربالء ... فعرفت حينها اأين 

مل ابك على احل�سني عليه ال�سالم فقط.

مل اأبك احل�سنی فقط!
◄  بقلم: ولء ال�سفار 

والئ��ي��ات
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 واأعتتتتتتتتتتت�د اأنتتتظتتتتتتتر كتتتربتتتتتتتالء وكتتتتتتتربتتتتتتتالء 

والتت�تتشتتمتتت تتتتاريتتتتتتتخ متتتتتن التتتتت�ديتتتتتع اأقتت�تتشتتى 

احلتتتتتترف لتتتتتتتم يتتت�تتتشتتتتتتتداأ وهتتتاهتتتتتتتم يتتت�لتتتتتتتدون 

عتتطتتتتت�تتش الأرفتتتتتتتتتتتع قتتتامتتتتتتتة والتتتنتتتهتتتتتتتر اأعتتتتت

واالأر�تتتتتتتتتتتش ديتتتدنتتتهتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتدور وواقتتتتتتتتتتتف 

�شتّيا جتتتتتتت�ع  التتتبتتتالبتتتل  عتتطتت�تتش  هتتّمتتنتتي  اأنتتتتتا 

غتتلتتيتتانتتتتتهتتتتتا  فتتتتتتتي  االأ�تتتتتشتتتتتتتتتتت�اق  اأول  يتتتتتتتا 

يتتتتتا ايتتتتتهتتتتتذا التتتقتتتلتتتتتتتب متتتتتتتا قتتتلتتتبتتتتتتتت متتتتتتت�د

عتنت التتعتتمتتتتتر  ذاب  التتتطتتت�فتتتان  متت�تتشتتهتتد  يتتتتا 

يتتتتا حتتتتتاء يتتتتت�م التتتطتتتتتتتف يتتعتتجتتتتتزكتتتتتل اإبتتتتت

وحتتتيت حتترمتتلتتتتتة  كتتتتان  هتتتل  جتتتتترى؟  متتتتتاذا 

واالأو االأوداج  اأتتتقتتطتتتتتع  جتتتتتتترى؟  متتتتتتتاذا 

التتتت يتتترتتتتتتتتل  التتر�تتشتتيتتتتتع  ذبتتتتتح  متتتتن  زال  متتتتا 

والتتتتتتتتت�رد متتتتتتتلء التتتدمتتتتتتتع يتت�تتشتتبتتتتتح قتتانتتتتتتتتا 

يتتتتا �تتشتتيتتد التتتتتراأ�تتتتتش التتتتتتتتتذي قتتتتتتتد �تتشتتيتتعتتتتت�ا 

�تتشتتيتت�فتتتتتهتتتتتم  اأن  ميتتت�تتتشتتتتتتت�ن  اأميتتتتتتتتتتتا  فتتتتتتتي 

زمتتتتتتتتان اأيتتتتتقتتتتتتتتتتتاظ يتتتكتتتربتتتلتتتهتتتا رجتتت�عتتتتتتتي

متتتتن فتتت�تتتشتتتاء احلتتتتتتتزن ميتتتكتتتث يف �تتشتتلتت�عتتي

التتت�تتتشتتت�ق يف متتتغتتتزى طتتلتت�عتتي ويتتتحتتتر�تتتشتتت�ن 

تتتتتتتتى ذلتتتتتتتتتًة واجلتتتمتتتتتتتر تتتثتتقتتبتتتتته دمتت�عتتتتتي

كتتتتاالبتتتتتتتتتداء يتتتتتتتتتذوق حمتتنتتتتتتتته يتت�تتشتت�عتتتتتي

د االأ�تتتتشتتتتى متتتتا هتتمتتنتتي عتتطتت�تتشتتي وجتت�عتتتتتي

ب�شترى التت�تتشتتبتتتتتاك  دمتتتعتتتتتتتة  يف  وتتتفتتتتتحتتت 

تتتتته التتتظتتتنتتت�ن تتتعتت�تتشتتقتتا هتتتتل كتتتتتتتان قتتبتتتتترا 

اأدرى احلتتتتتتتاء  بتت�تتشتتتتتّر  بتت�تتشتتمتتلتتة  ر�تتشتتيتتف  تتتتد 

عتتتتتذرا التتتيتتتتتتت�م  يتتتقتتت�ل  اأن  التتتقتتتالئتتتد  تتتتتتداع 

اأم كتتتتان كتتتل احلتتقتتتتتد �تتشتتمتتتتترا ؟ نتتتذالتتتة  تتتتد 

تتتتتتاُر كتتتي يتتقتتتتتات بتتت�ؤ�تتتش التتتعتتت�د �تتشتتعتتتتترا ؟

يتتعتتيتتتتت�تتش كفترا وهتتتتتتت�  التتتنتتتا�تتتش  بتتتني  تتتتتقتتتتراآن 

نتتهتتتتترا يتت�تتشتتتتتق  التتتت�تتتتشتتتت�ؤال  �تتتشتتتني  يف  زال  متتتتا 

لي�شتمترا التت�تتشتتبتتتتتاح  اإىل  التتتدلتتتيتتتل  وهتتتت� 

يف غتتتتري متتتتا نتتطتتقتتت دمتتتتتتاء احلتتتتتتتر تتتتتتتتترى

والأميتتتتتتتتتتتتتا يتتتتتتتحتتتتتتترر التتتطتتتلتتتقتتتتتتتاء لتتتتتلتتتتتطتتت

وبتتتلتتت�عتتتتتتتة االأزهتتتتتتتتتتتتتار اأّرختتتتتتتتتتتتتْت التت�تتشتتفتتتتتا

التتتتتذبتتتتت�ل  اأوراق  التت�تتشتتيتتتتتقتتتتتان  وملتتحتتنتتتتتة 

م�ش�ش  عتتتتتلتتتتتى  بب�شمتهتا  �تتشتتاقتتيتتتتتة  وبتتكتتتتتل 

ولتتتتكتتتتل عتتت�تتتشتتتفتتت�ر قتتت�تتتشتتتى �تتشتتيتتمتتتتتا حتتكتتتتتا

�تتتشتتتحتتتب املتتتتتنتتتتتى يتتتبتتت�تتتشتتتت بتتتطتتتيتتت�تتتشتتتك يتتا 

فتتتقتتتَدهتتتا   يتتتتتتتتتتترّمْ  مْل  لتتتتزيتتتتنتتتتَب  وجتتتتتتتتتٌع 

احلتتتتتتتتتتتزُن متتتتتتن كتتتتتتترٍب ُيتتتتتزيتتتتتنتتتتتُب قتتتتتامتتتتتة ً  

التتتنتتتختتتُل احلتت�تتشتتيتتنتتّي ُ ا�تتشتتطتتفتتى وتتتتتتَرّفتتتتتع 

التتتتتدهتتتتتُر �تتتشتتتّلتتتى التتتتتدمتتتتتَع ميتتتتطتتتتُر امتتتتتتة ً 

مْل  املتتتتتتتت�ت  عتتتتتتتتروق  يف  يتتتتتقتتتتتدُح  واملتتتتتتتتتتتاُء 

جتتتتتفتتتتتْت حمتتتّنتتتتتتتهتتتا و�تتتتتتشتتتتتتاَء نتت�تتشتتيتتُجتتهتتا  

بنفت اأرفتتتتتتتتتْق  اأختتتتتتا ً  فتتتتقتتتتدْت  متتتتن  تتتتتتلَّ  يتتتتا 

اأرهتتتتتتقتتتتتتَت اأنتتتتتفتتتتتَك كتتتتتاهتتتتتاًل وتتتنتتفتت�تتشتتتتتَك 

اإال  فتتلتتيتت�تتش  االأقتتتتتتتتّل  يف  اهتتتتتتتداأ ْ  اأو�تتتشتتتيتتتك 

يغلي  التتت�تتتشتتت�ك  متتتهتتتّب  يف  نتت�تتشتتلتتي  ويتتتتتح  يتتتتا 

 ملحمة احل�سني

تتتلتتقتتاء �تتتتشتتتتارت تتتتت�ؤختتتتذ االآهتتتتتتتتتتتات اأ�تتشتتتتترى

ه اأنتتتامتتتل التتثتتكتتلتتى ختتيتت�ط التت�تتشتتمتت�تتش حتتريى

تتتتتكتتتتاد تتتطتتلتتق �تتتشتتترختتتة فتتتتتتتبتتتتتتت�ح جتتمتتتتترا

فتتت�تتتشتتتيتتتحتتتة ظتتتتتالتتتتتتتتتتتم  جتتتتتتتتتتتتتتتاز جمتتتتتتترى

يتتتتة عتتتا�تتتشتتتتتتتق �تتشتت�ئتتيتتتتتة بتتالتتيتتتتتتتتم حتتتتترى

؟ طتتتتترا  التتنتتختتتتتل  تتتركتتتتتت  اآالٍء  بتتتتاأي  ظتتلتتتتت�م 

ر�تتتشتتتَدهتتتا تتتت�تتتشتتتّيتتتْع  ومْل  التتتتتذهتتتتت�ُل  �تتتتشتتتتاَب 

كتتتتتي يتتتنتتتحتتتنتتتي جتتتتبتتتتال فتتتيتتتكتتت�تتتشتتتَب وّدهتتتتتتتا

فتتتر�تتتشتتتانتتتهتتتا واالإبتتتتتتتتتتتتُل متتتت�تتتشتتتُغ حتتتقتتتَدهتتتا

متتتنتتتذ التتتتتعتتتتتراق التتتتتطتتتتتّف متتتتتتتتتتَم قتتتيتتتَدهتتتا

يتتتبتتتختتتْل بتتتتل التتتدنتتتيتتتا ا�تتتشتتتتتتتفتتتّزْت كتتيتتدهتتا

فتتتتا�تتتتشتتتتتتتتتّد بتتتائتتت�تتتشتتتهتتتا لتتتتتتتنتتتهتتت�تتتَش كتتتبتتتدهتتتا

جتتنتتدهتتا ربتتتتتك  متتتلتتتكتتت�َت  راأت ْ  اإذ  تتتت�تتتشتتتَك 

فتتتتتتتتالة ُمتتتتتتتاأ�تتتتتتتشتتتتتتتاٍة تتتتتتتتتتتتتراَك اأ�تتتتتشتتتتتّدهتتتتتا

وحتتتتتَدهتتتتتا غتتتتتريتتتتتبٍ   متتتتتتتتن  تتتتتتتتتتتردد َ اأن 

متتتتتتتن لتتتتتتتتتُه كتتتتيتتتتمتتتتا يتتتتت�تتتتتشتتتتتّ�ر وردهتتتتتتتتتتتا؟

املدينة يف  حزنًا  يط�ّش  العابدين  زيتتن  الدمُع:  وقتتال  اأدعيتي  فاطمُت 
حزينة  وفتتاختتتتتة   ومتتاأ�تتشتتاٌة  �شجٌر  والتتتتدي  حكاية  متتن  اأر�تتتتش  كتتتّل  يف 
تت�تتُش امتتتة لتتالأتتتقتتيتتاء ودمتتعتتنتتا هتتتذي ال�شفينة اأنتتتا كتتتّل  متتا عتتنتتدي نتت�ؤ�تتشّ
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و�تتتشتتتربتتتت ُمتتتتتن عتتطتت�تتشتتي متتتتتتتالأُت بتت�تتشتتريتتتي 

يتتتتتتا غتتتتيتتتتم كتتتتتتل التتتتغتتتتيتتتتث �تتتتتشتتتتتال تتتبتتتتتال  

وجتتتهتتته   يتتتتتتترّتتتتتتتتُق  عتتتتت�دتتتتتتهتتتتتا  درب  يتتتتتتا 

يتتتتتتا �تتتشتتتيتتتب اأطتتتتتتتفتتتتتتتال يتتتتتتتتتتتردُد روحتتتتهتتتتا  

زيتتتتنتتتتب  نتتتت�تتتتشتتتتيتتتتم  متتتتتتتن  طتتتتتفتتتتتل  كتتتتتتتل  يف 

يتتتتتا غتتتتايتتتتة التتتتظتتتتلتتتتم التتتعتتتتتتتيتتتد تتتتراجتتتعتتتا 

بتتنتتاتتتهتتا  نتتت�تتتشتتتل  التتتتتطتتتتتنُي  عتتتلتتتمتتتت  متتتتتا  اأو 

ولتتتتتتزيتتتتتتنتتتتتتب �تتتتشتتتتبتتتتع طتتتتتتبتتتتتتاق عتتتنتتتدهتتتا  

م�شيبة  عتتتنتتتد  التتتتدهتتتتر  وقتتتتتتت�ف  وقتتتتفتتتتْت 

حتتجتتر  يف  التتتت�تتتتشتتتترب  �تتتتشتتتتيتتتتاط  غتتتتتتتتتتتترزْت 

عتتلتتى  ..اإال  مْل  اهلل  �تتتشتتتبتتتح  كتتتتتتان  اإن 

تتتتدافتتتعتتتْت  التتتتبتتتتقتتتتاء  اإىل  االأقتتتتتتتتتتّل  تتتتلتتتك 

طتتفتتلتتة زيتتتتنتتتتب  عتتتتا�تتتتش  امتتتتتتتتتحتتتتان  ذاك 

 وا�تتشتتتتتنتت�تتشتتق التتتتزمتتتتُن التتظتتلتتيتتمتتة َ قتت�تتشتت�ة ً

اأحتتتتتزانتتتتتهتتتتتا  ورتتتتتتتتبتتتتتتتت  فتتتتتتتتتجتتتتاهتتتتلتتتتتتتتته   

فتتتتتتلتتتتتتذا نتتتتثتتتتقتتتتف كتتتتتتتل دمتتتتتتتتتتع �تتتشتتتعتتتيتتتنتتتا 

ُيتتتْتتتتَمتتتنتتتا �تتشتتتتتحتتفتتظ  اأْن  عتتلتتيتتنتتا  األتتتتتقتتتتتْت 

حمتتتنتتتًا تتتتتكتتتتاُد االأر�تتتتتتتتتتشُ تتتقتت�تتشتتم ُ�تتتشتتتّدهتتتا

اأ�تتتتتشتتتتتدلتتتتتَت بتتتتحتتتترك كتتتتتي يتتتتتتتتت�ؤرق عتتنتتدهتتا 

فتتتيتتتمتتتا تتتتت�ؤ�تتتتشتتتت�تتتتشُ متتتتتن جتتتتريتتتتح جمتتتدهتتتا

نتتتتهتتتترا متتتتتن التتتت�تتتتشتتتتلتتتت�ات يتتتتجتتتتري بتتعتتدهتتا

والتتتتتتتريتتتتتتتح تتتتتتبتتتتتذل متتتتتتن لتتتتئتتتتيتتتتم كتتتتّدهتتتتا

تتتت�تتتشتتتعتتتى لتتت�تتتشتتتنتتتبتتتلتتتة لتتتتتتتختتتجتتتل ختتتتدهتتتتا؟

واالأر�تتتتتتتتتتتش ُتتتتطتتتحتتتن كتتتتي جتتتتتتدد وْلتتتتَدهتتتتا

بتتتتتتتتْ�َ التتتتلتتتتيتتتتايل كتتتتتي تتتتت�ا�تتتتشتتتتي �تتشتتهتتدهتتا

حتتمتتلتتت عتتتتن االأر�تتتتتتتتتش التتثتتقتتيتتلتتة جتتهتتدهتتا

التتتتتتتردى در�تتتتشتتتتا متتتتن االإميتتتتتتتتان لتتتّقتتتن نتتتّدهتتتا

ختتلتتدهتتا فتتتتتبتتتتتارك ْ  اإذْن  كتتتتتربتتتتتالء  دم 

تتتتترجتتتت� احلتتتت�تتتتشتتتتني لتتتتكتتتتي متتتتتتتتزق حلتتتدهتتتا

متتتهتتتدهتتتا متتتقتتتلتتتتتتتيتتتهتتتا  يف  جتتتتتتتد  مل  متتتتتتذ 

حتتتتتتتتتى كتتتتتتتتتتاأن التتتت�تتتتشتتتتك يتتتتنتتتتمتتتت� �تتتشتتتدهتتتا

وحتتت�تتتشتتتيتتتُنتتتهتتتا يتتتتتتتلتتت� عتتتلتتتيتتتهتتتا َجتتتتتّدهتتتتتا

لتتتتقتتتتريتتتتبتتتتة �تتتتشتتتتنتتتتمتتتت�ت نتتتتحتتتتيتتتتا ُبتتتتعتتتتدهتتتتا

ولتتتتتقتتتتتد كتتتتتربنتتتتتا متتتتنتتتتذ األتتتتتتقتتتتتتْت وعتتتتدهتتتتا

ال�شل�شبيل متتتنتتته  فتتتا�تتتش  املتتتبتتتجتتتل  التتعتتطتت�تتش  �تتشتتيتتد  يتتتتا 
يتتتتا طتتلتتعتتة التت�تتشتتبتتح التتتبتتتهتتتي يتتتقتتتّطتتتر احلتتتتتتزن التتنتتبتتيتتل
التتت�طتتتن اجلميل نتتتا�تتتشتتتَل حتترفتتهتتا  التتتطتتتف  هتتتتذي دمتتتتت�ع 
فتتتتتتتكتتتاثتتتر االأطتتتتتتفتتتتتتال والتتتتزيتتتتتتتتت�ن هتتتتل هتتتتتتذا قتتلتتيتتل؟
ي�شتطيل جتتترحتتتي  واملتتت�تتتشتتتحتتت�ق  املتتتظتتتلتتت�م  رايتتتتتتة  يتتتتا 
م�شتقيل غتتتتتتتتروري  عتتتتن  اإين  التتت�تتتشتتتلتتت�ات  قتتتامتتتة  يتتتتا 
حتتتتتريان ثتتغتتر غتتتتدي متتتتدى ومتتتتتتداي تتتنتتقتتره اخلتترابتتتتته
ويتتتزيتتتد نتتفتت�تتش يتتتزيتتتد يتتطتتلتتق يف التتتثتتتغتتت�ر لتتنتتتتتا ذئتتابتتتتته

�شعر : وهاب �سريف

التتفتتتتتك يتترقتت�تتش بتتيتتنتتنتتا كتتالتتذبتتتتتح تتتعتتزفتتتتته التتربتتابتتة
م�شابته بتتنتتتتتا  وكتتتتربتتتتالء  كتتتربتتتالء  يتتتا   ... متتتن  اأواه 
وحتت�تتشتتيتتنتتهتتا ملتتتتا يتت�تتشتتيتتل ويتتتتزدهتتتتي حتتتتتتت�ل التتتغتتترابتتتة
متتتهتتتج يتتتطتتتل التتتتنتتتت�ر متتنتتهتتا حتتتتني تتتنتت�تتشتتجتتتتته التتكتتاآبتتتتته
متتتهتتتج تتتتغتتتربتتتل ختتيتتبتتة التتتظتتتمتتتتتتتاآن تتتنتتتتتتتتزع التتترتتتتابتتتة
�شبابه يتتلتتقتتى  كتتتي  التتعتتمتتر  ديتتتاجتتتي  يف  يتتتهتتترول  اأمتتتتتل 
متتنتتتتته بابته يتتفتتتتتح  التتتدنتتتيتتتا ويتتبتتقتتى احلتتتتترف  تتتتتتتت�كتتتاأ 
بتتت�ؤ�تتتش التتعتت�تتشتتافتتري التتتتتتتي ابتتتتتكتترت متتعتتانتتاة األتتكتتتتتابتته
وبتتتحتتت�ر �تتشتترب دافتتتتتق والتتت�تتتشتتترب يتترتتت�تتشتتتتتف ارتتتيتتابتتتتته
وحتتت�تتتشتتتني جتتتتتذر قتت�تتشتتيتتة غتت�تتشتتب حتتتتتتدى عتتتقتتتل غتتابتته
ولتتتزيتتتنتتتب قتتتلتتتب التتتتعتتتتراق يتتتبتتتث متتتتن اأ�تتتتشتتتتٍف عتتتتتابتتتتته
يتتتتا لتتيتتل اأطتتتتفتتتتال عتت�تتشتتريا لتتلتتدنتتتتتى يتتحتتكتتتتتي عتتذابتتتتته
�شحابتة عتتلتتى  التتترقتتتاد  اإذا  التتترقتتتاد  كتتيتتف  لتتيتتلتتهتتم  يتتتا 
االإجتتتتابتتتتة دم  لتتلتتهتتمتت�م  املتتتتتتتت�ؤرخ  اجلتتت�تتتشتتتد  يف  فتتتيتتتفتتت�ر 
غيابته يتتتترى  يتت�تتشتتتتتغتتيتتث  التتقتترنتتفتتل  اإذا  لتتلتت�تتشتت�ؤال  متتتن 
واالأر�تتتتتتتش �تتشتتمتتت وجتتهتتهتتا متتتن �تتشتتائتتلتتني عتتتن التتقتترابتتة



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

الأمر باملعروف 

اجلواب: 
ب�سمه تعال

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

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

به اإ�سكال، واهلل املوفق.

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

 

يف اأحكام العبادات

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

العقاب يف املدار�س
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

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

اأفتونا ماأجورين
نحن املدر�سون نواجه حالةكبرية من االإهمال )الالمباالة للمادة العلمية( لدى 
الطلبة يف مدار�سنا مما ي�ساهم يف خلق جيل غري متعلم وقد ا�ستخدمنا معهم 
التوجيه الرتبوي فلم ينفع وا�ستخدمنا اأ�سلوب الثواب والعقاب يف الدرجات 

وا�ستدعينا اأولياء االأمور للتحدث معهم فلم جند العزم منهم يف التعاون، فهناك 
حالة من االإهمال ب�سبب خملفات النظام ال�سابق وهذا االإهمال يعم اأغلب الطلبة 

ففي مثل هذه احلالة:
1- هل يجوز ا�ستخدام العقاب البدين بدون اإذن ويل اأمر الطالب؟

ب�سمه تعاىل: ال يجوز.
2- عند ا�ستخدام العقاب البدين على ما تقدم هل تثبت الدية على املدر�ش؟

نعم اإذا اأدى اىل احمرار البدن وما زاد.
3- الكثري من املدر�سني قد ا�ستعملوا هذا االأ�سلوب ل�سنوات عديدة وب�سكل وا�سع 
فعلى فر�ش ثبوت الدية ف�سيكون هذا االأمر غاية يف ال�سعوبة من الناحية املادية 

اأوال، ومن ناحية متييز الطلبة املعاقبني ثانيا لكرثتهم، فما هو الوجه؟
اإذا اأمكن معرفة الطالبة املعاقبني والو�سول اليهم وجب اأداء الدية اإليهم اأو 

اإر�ساوؤهم مبا يقع االتفاق عليه واإن كان باإبراء ذمة املدر�ش من ذلك واإال وجب 
الت�سدق بها على امل�ستحقني من الفقراء اإن كان مو�سرا واإال بقي املال دينا يف ذمته 

يوؤديه اىل مورده عند التمكن ولو تدريجيا.
4- هل يجوز للمدر�ش اأو اإدارة املدر�سة اإعطاء الطلبة عددا من الدرجات التي ال 

ي�ستحقونها، بحيث متهد لهم النجاح اىل ال�سف التايل لتاليف عدد الرا�سبني الكبري 
يف ال�سفوف؟

ال يجوز اإعطاء الطلبة الدرجات اأكرث من ا�ستحقاقهم الفعلي وفق موازين 
اال�ستحقاق القانوين.

املتنج�سة  لالأ�سياء  يعيد  ما  اأي  ــ  املطهرات   :»  57 م�ساألة   «
طهارتها ــ اأثنا ع�سر : 

» املطهر الأول « املاء ـ اأي املاء العتيادي مهما كانت م�سادره 
: الأنهار، الأمطار ، الآبار .. وي�سطلح عليه بـ » املاء املطلق 
« ويقابله املاء امل�ساف اأي الذي ي�ساف اإىل لفظ اأخر كماء 

الورد وماء الرمان وماء العنب .. 
واملاء   ، معت�سم  وغر  معت�سم   : ق�سمني  على  املطلق  واملاء 
اإذا  ال  النجا�سة  يتنج�س مبالقاة  ل  الذي  املاء  املعت�سم هو 
اأو رائحته ، واملاء غر املعت�سم هو املاء  اأو طعمه  تاأثر لونه 
بها  تتاأثر  مل  واأن  للنجا�سة  مالقاته  مبجرد  يتنج�س  الذي 

اأحدى �سفاته الثالث .واملياه املعت�سمة هي : 
ما  الكر  » وحجم  كرًا ف�ساعدًا  بلغ  ما  وهو   : الكثر  املاء  1ـ 
يقارب 36 �سربًا مكعبًا « كماء الإ�سالة الذي ي�سل اإىل البيوت 

من خزانات املياه الكبرة اأو من حمطات �سخ املياه . 
2ـ ماء البئر  3ـ املاء اجلاري كمياه الأنهار واجلداول والعيون 

. 4ـ ماء املطر اأثناء هطوله . 
واملياه غر املعت�سمة هي مياه الأحوا�س ال�سغرة والأواين 
والقناين ونحوها من املياه الراكدة ـ غر ماء البئر ـ التي يقل 

مقدارها عن حجم الكر وي�سطلح عليه بـ » املاء القليل « . 
» م�ساألة58 « : يطهر كل متنج�س اإذا غ�سل باملاء ـ كثرًا كان 
اأو قلياًل ــ مرة واحدة مع انف�سال ماء التطهر عنه اإذا كان 

الغ�سل باملاء القليل . وت�ستثنى من ذلك : 
وغرها  والكوؤو�س  كالقناين  باخلمر  املتنج�سة  الأواين   -  1

فاأنها تغ�سل باملاء ثالث مرات . 
2 - الأواين اإذا مات فيها اجلرذ اأو ولغ فيها اخلنزير فاأنها 

تغ�سل �سبع مرات . 
3 - الأواين اإذا ولغ فيها الكلب اأو لطعها بل�سانه فاأنها تطهر 
مب�سحها بالرتاب اأوًل ثم غ�سلها باملاء مرتني ، واإذا وقع فيها 
فالحوط  بدنه  اأع�ساء  ب�سائر  با�سرها  اأو  الكلب  فم  لعاب 

لزومًا اأن مت�سح بالرتاب اأوًل ثم تغ�سل باملاء ثالث مرات. 
اللذين مل  الر�سيعة  اأو  الر�سيع  ببول  املتنج�سة  الأ�سياء   - 4
يتغذيا بالطعام فاإنه يكفي يف تطهرها اأن ي�سب عليها املاء 
مبقدار ما يحيط مبو�سع البول ول حاجة اإىل اأكرث من ذلك 

 .
5 - البدن اأو الثوب املتنج�س بالبول ـ غر بول الر�سيع ــ فاإنه 

يغ�سل باملاء اجلاري مرة ومباء الكر واملاء القليل مرتني .. 
6 - داخل الأواين املتنج�سة » بغر اخلمر وولوغ الكلب ولطعه 
باملاء  بغ�سلها  تطهر  فاأنها   » اخلنزير  وولوغ  اجلرذ  وموت 
املاء  اأو  الكثر  باملاء  غ�سلت  لو  وهكذا   ، مرات  ثالث  القليل 

اجلاري اأو املطر على الحوط . 

املطهرات

جمع من املدر�سني

التتمة يف العدد القادم

-1-
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◄اإعداد: هيئة التحرير

النهي عن الكالم 
يف ذات اهلل

اآراء فقهّية

من فاتته الفري�سة لعذر ومل يق�سها مع التمكن منه حتى مات وجب ق�ساوؤه على ولده 
االأكرب واالأحوط - وجوباً - ذلك فيما اذا فاتته بغري عذر، واالأحوط االأوىل الق�ساء عن 
االأم اأي�ساً. وال يعترب يف الولد البلوغ والعقل حال موت اأبيه، فاإذا بلغ الولد اأو زال جنونه 
بعد ذلك وجب عليه الق�ساء، ويخت�ش وجوب الق�ساء عليه مبا وجب على امليت نف�سه. 
واأّما ما وجب عليه با�ستيجار ونحو ذلك فال يجب على الولد االأكرب ق�ساوؤه، ومن هذا 
القبيل ما وجب على امليت من فوائت اأبيه ومل يوؤده حتى مات فاإنه ال يجب ق�ساء ذلك 

على ولده.

 

من فاتته الفري�سة لعذر ومل يق�سها مع التمكن منه حتى مات فاالحوط وجوباً اأن 
يق�سيها عنه ولده االأكرب اإذا مل يكن �سغرياً اأو جمنوناً حني وفاته ومل يكن ممنوعاً 
من ارثه واال مل يجب عليه ذلك ، وال يجب عليه اأن يبا�سر الق�ساء بنف�سه بل يجوز اأن 
ي�ستاأجر غريه لذلك ، كما اأنه لو تربع �سخ�ش اآخر بق�ساء ال�سالة �سقط التكليف عن 

الولد االأكرب. 

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

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

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

الق�ساء عن امليت
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 �سيرته العلمية ومكانته العلمية:
مّرت حياة املاّل هادي بثالثة اأدوار:

1ـ  مرحلة الدرا�سة، فقد اأنهى مرحلة درا�سته يف م�سهد وا�سفهان التي اأرَبت على 
18 �سنة، اأم�سى منها يف م�سهد ع�سر �سنوات، ويف ا�سفهان 8 �سنوات.

2ـ  مرحلة تهذيب النف�س، حيث مّر مبرحلة العزلة والريا�سة والتزكية الروحية 
وال�سر وال�سلوك منذ �سفره اإىل احلّج، ثّم خالل اإقامته يف كرمان، اإىل حني عودته 

اإىل م�سهد جمددًا، ودامت هذه املرحلة ثالث �سنوات.

3ـ  مرحلة التعليم والرتبية، حيث ا�ستمّرت مرحلة التاأليف والتعليم والتدري�س 
يف م�سهد خم�س �سنوات، ويف �سبزوار اأربعني �سنة. وتعّد هذه املرحلة من اأكرث مراحل 

حياته عطاًء
كان ال�سبزواري عارفًا �سالكًا و�سرته العلمية يف ال�سلوك نف�س �سرة احلكماء املتاألهني 
والأهتمام  ال�سريعة  على  التقيد  وهي  املتاألهني،  �سدر  امثال  ال�ساخمني  والعرفاء 
بالفرائ�س واملراقبة على النوافل والريا�سة باجلوع والقناعة واملداومة على التهجد 

والأجتناب عن زخارف الدنيا وال�ستغال بذكر اهلل والنقطاع اإليه تعاىل.
وقد جمع احلكيم ال�سبزواري يف مراحل حياته بني الأعمال العلمّية والفكرّية والعقلّية، 
وبني ال�سلوك املعنوّي وال�سر العرفايّن، فحفظ الظاهر والباطن. ومن هنا ن�ساهد اأّن 
م�سائل الدرا�سة قد ا�ستغرقت اأكرث وقته اأثناء اإقامته يف م�سهد وا�سفهان، لكّنهـ  وفقًا 
ملا ذكر هو نف�ُسه ـ كان يتحّمل الريا�سات ال�سرعّية يف م�سهد، وكان ابن خاله: املاّل 

 الفيل�سوف المال  هادي ال�سبزواري

 من هو؟
بن  هــادي  الكبري  الفيل�سوف  الرباين  العامل  املتاأله  احلكيم  هو 
مهدي ال�سبزواري امل�ستهر بـ )احلاج مال هادي ال�سبزواري( ابن 
بزواري احلكيم والعارف والفيل�سوف الكبري ـ الذي  املاّل هادي ال�سَّ
�َسْبَزوار، وتويّف يف  هـ يف مدينة  �سنة 1212  ـ   » اأ�سرار   « بـ  ب  ُيلقَّ
نف�س املدينة �سنة 1289هـ. يدعى اأبوه مهدّي، وا�سم اأّمه زينة 

احلاجّية.
ثّم  العا�سرة،  �سّن  يف  والعربّية  الأدب  مقّدمات  هادي  املاّل  در�س 
النقلية  العلوم  لدرا�سة  املقد�سة  م�سهد  اإل مدينة  الرحال  �سّد 
والروايات. ويف �سنة 1236 هـ، بعد 13 �سنة من الدرا�سة يف م�سهد، 
�سّد املاّل هادي رحاله اإل اإ�سفهان لدرا�سة العلوم العقلّية، فدر�س 
فيها ثماين �سنوات. وعاد اإل م�سهد جمددًا، فا�ستغل بالتدري�س.

وبعد م�سّي خم�س �سنوات ا�سطحب املاّل هادي زوجته اإل مّكة 
لأداء فري�سة احلّج، ويف طريق عودتهما من احلّج ُتوّفيت زوجته، 
فبقي يف مدينة كرمان مّدة للريا�سة الروحّية، ثّم عاد اإل م�سهد 
ومنها اإل �َسْبَزوار م�سقط راأ�سه، حيث اأم�سى بها اأربعنی �سنة يف 

تدري�س الفل�سفة ويف التاأليف والت�سنيف.

• اإعداد: ح�سني حممد علي

جمادى الآخرة 1434هـ 36



ح�سني ال�سبزواري الذي كان ي�ساطره ال�سكن يف حجرة الدرا�سة، ي�ساطره اأي�سًا ريا�ساته 
وعباداته. ووفقًا ملا ذكر احلكيم ال�سبزوارّي، فاإّنه كان خالل اإقامته يف ا�سفهان يلتزم 
بالعزلة وجمانبة الهوى. حّتى اأّنه ملّا ترك التدري�س يف احلوزة العلمّية يف م�سهد و�سافر 
لأداء فري�سة احلّج، اأبدل حمّل ريا�سته الروحّية من من�سب التدري�س يف املدر�سة بخدمة 
ارتباطه  بذلك  فحفظ  طلبتها،  حاجات  على  والقيام  املدر�سة  اأر�سّية  وكن�س  الطالب 

باملحيط العلمي
واأما من جانب املكتب العلمي فهو تابع ل�سدر املتاألهني ومن �سراح كتبه )احلكمة املتعالية( 

التي ات�سقت وان�سجمت مع اأذواق العارفني.

 اأ�ساتذته
اأ�ساتذة احلكيم ال�سبزوارّي يف ا�سفهان عبارة عن:

1ـ  اأقا حمّمد علي النجفي، در�س عليه الفقه ملّدة �سنتني.
2ـ  املاّل اإ�سماعيل ال�سفهايّن، در�س عليه الفل�سفة ملّدة خم�س �سنوات.

3 ـ الآخوند املاّل علي النورّي ) املتوّفى �سنة 1246 هـ (، در�س عليه الفل�سفة ملّدة ترتواح 
بني �سنتني وثالث �سنوات.

 موؤلفاته:
لل�سربزواري اآثار وموؤلفات قيمة نذكر بع�سًا منها:

1ـ  �سرح املنظومة يف املنطق واحلكمة.
2ـ  حا�سية على الأ�سفار وال�سواهد ومفاتيح الغيب.

3ـ  �سرح دعاء اجلو�سن ودعاء ال�سباح.
4ـ  غرر الفرائد يف الفل�سفة.

وغرها الكثر من ال�سروح احلوا�سي والتاأليفات القيمة والآثار ال�سائعة.

 مدحه والثناء عليه:
لقد اأثنى كل من تاأخر على املحقق ال�سربزواري مقامه العلمي وحياته العملية الرفيعة 

نذكر بع�س ذلك.
قال عنه يف اعيان ال�سيعة: ا�ستاذ الع�سر وفيل�سوف الزمان حكيم الهي متاأله اإ�سراقي 
اأفا�سل الرجال كان معروفًا  اإليه حكمة ال�سراق يف ع�سرنا واليه ت�سد الرحال  انتهت 

بالزهد والورع ل يرتك القيام بالثلث الأخر من الليل للتهجد والتنفل وله املواظبة على 
ال�سنن واقامة عزاء احل�سني)عليه ال�سالم( والدقة التامة يف اخراج زكاة غلته واداء ح�سن 
فا�سل موؤونته وباجلملة كان يف الطريقة امل�ستقيمة مل يعز اإليه �سيء اأبدًا بل كان للنا�س 

الوثوق والإعتماد به يعدونه من العلماء الربانني وال�ساحلني الزاهدين...الخ

 وفاته ومدفنه:
الثامن والع�سرين من �سهر ذي احلّجة ل�سنة 1289هـــ يف  ال�سبزوارّي يف  تويّف احلكيم 
مدينة �سبزوار، وقد َنَقل تلميُذه املرّبز: املرزا اإ�سماعيل افتخار احلكماء الطالقايّن، اأّن 

ال�سبزوارّي اأنهى در�سه اآخر يوم من حياته، ثّم قال ) ما تعريبه (:
» التجّلي واحد، املتجّلي واحد، املتجّلى له واحد، اإىل متى اأقول ؟! لقد طّنت اأُذين! » َمن 
بات، ولفظ  كان اآخر كلمته ل اإله اإّل اهلل َوَجَبت له اجلّنة «، ثّم انتابته حالة اأ�سبه بال�سُّ

اأنفا�سه دفعًة واحدة )4(.
وقد ورد ما يقرب من هذا امل�سمون عن حمّمد اإبراهيم مدر�س الأ�سرارّي يف ترجمته 
ال�سبزوارّي  اهلل  اأ�سد  املرزا  نقاًل عن   ) براون  اإدوارد   ( ال�سبزوارّي يف كالم  للحكيم 

.)5(
فجزاه اهلل عن الإ�سالم واأهله خر جزاء املح�سنني -رحمه اهلل- برحمته الوا�سعة اآمني 

يا رّب العاملني.
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اإلرشاد 
في فكر اإلمام علي 

ج1:  )عليه السالم(

اأ - �سرية الإمام علي )عليه ال�سالم(
- الإمام علي بن اأبي طالب اأمر املوؤمنني ابن عم ر�سول اهلل حممد 
)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( ومربيه ولد قبل البعثة ال�سريفة بع�سر 
�سنوات وكانت ولدته يف مكة و�سط البيت احلرام، اأمه فاطمة بنت 

اأ�سد بن ها�سم بن عبد مناف وهو اأول ها�سمي يف الإ�سالم اأبوه اأبو 
طالب �سيخ البطحاء وحامي الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
وقد �سمته اأمه حيدرة، فغّره اأبو طالب و�سماه عليا )الأ�سفهاين، 

356هـ، �س14(.

اإن جمال التوجيه والر�ساد يحتاج ال بذل جهود كبرية يف �سبيل تاأ�سيل هذا العلم وربطه بعقيدة الأمة وفكرها 
وثقافتها لكي ي�ساهم يف بناء �سخ�سية املوؤثر ال�سالمي بطريقة اإيجابية.

ويعد فكر المام علي عليه ال�سالم فكرا ا�سالميا �سامال وما زال حيا كونه نتاج ثقافة حية م�ستمرة منتجة وموؤثرة 
لذلك ظل الفرد حمتاجا ال الر�ساد امل�ستل من فكره عليه ال�سالم ومن اآرائه الرتبوية التي مل تاأخذ حيزها امل�سحق 

من اهتمامات الباحثنی الرتبوينی.
واإن البحث يف جممل فكر وعلوم اأمري املوؤمننی وار�ساداته يف خمتلف املجالت ل ميكن اأن ت�سعها ب�سع �سفحات هنا اأو 
هناك ولكن ل باأ�س باغرتاف منري من عذب فكره وعلومه عرب �سذرات مقت�سبة مبتدئة بالتعرف على �سريته  ومن ثم 

ملحات مي�سرة من ار�ساداته يف خمتلف مناحي احلياة.

عالء فواز صاحب

جمادى الآخرة 1434هـ 38



• وقد ذكر املوؤرخون ان ا�سمه بالعربانية الهيويل وبال�سريانية مبينا ويف التوراة 
اإيليا ويف األزبور اآريا )اخل�سيبي، 1411هـ، 92(.

• ويف الإجنيل البخيل بريا ويف ال�سحف حجر العني ويف القراآن عليا وعند النبي 
نا�سرا وعند العرب عليا وعند الروم بطر�س وعند الفر�س روز وعند الرتك بخر 
وعند النبط كريا وعند الديلم ينا وعند الزجن حنني وعند امل�سركني املوت الأحمر 
وعند املوؤمنني ال�سحابة البي�ساء وعند والده حرب )املازندراين، 2009، ج256، 

.)3
• واأحب كناه اإليه كانت اأبا تراب، وهي الكنية التي كّناه بها ر�سول اهلل )�سلى اهلل 
ا اأبو  عليه واآله و�سلم( )�سحيح م�سلم، 1972، رقم احلديث 2409(. ومن ِكناه اأي�سً
ال�سبطني )ابن الثر، بال، ج4، �س16(. ومن كناه اأبو الريحانتني. ويذكر حمب 
الدين الطربي رواية عن النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( قال النبي لعلي )عليه 
ال�سالم(: )ال�سالم عليك يا اأبا الريحانتني فعن قليل يذهب ركناك( فلما قب�س 
ر�سول اهلل قال علي: هذا اأحد الركنني، الذي قال عنه)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 

فلما ماتت فاطمة قال: هذا الركن الآخر( الطربي، 1356، ج2، �س204(.
وانعم اهلل -جل جالله- على الإمام علي بن اأبي طالب )عليه ال�سالم( وقد اأراد 
اأبو طالب ذا عيال  اأزمة �سديدة وكان  اأ�ساب قري�س  اأن  اهلل له من �سنع اخلر، 
كثرة فقال ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( لعمه العبا�س، وكانت حالته 
القت�سادية جيدة: )يا عبا�س : اإن اأخاك اأبا طالب كثر العيال ، وقد اأ�ساب النا�س 
ما ترى من هذه الأزمة ، فانطلق بنا اإليه ، فلنخفف عنه من عياله ، اآخذ من بنيه 
رجال ، وتاأخذ اأنت رجال ، فنكفلهما عنه فقال العبا�س : نعم . فانطلقا حتى اأتيا 
اأبا طالب ، فقال له : اإنا نريد اأن نخفف عنك من عيالك حتى ينك�سف عن النا�س 
ما هم فيه ؛ فقال لهما اأبو طالب : اإذا تركتما يل عقيال فا�سنعا ما �سئتما - قال 
ابن ه�سام : ويقال : عقيال وطالبا . فاأخذ ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم 
عليا ، ف�سمه اإليه ، واأخذ العبا�س جعفرا ف�سمه اإليه ؛ فلم يزل علي مع ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه واآله و�سلم حتى بعثه اهلل تبارك وتعاىل نبيا ، فاتبعه علي )عليه 
ال�سالم(، واآمن به و�سدقه ؛ ومل يزل جعفر عند العبا�س حتى اأ�سلم وا�ستغنى عنه 

 .
• اإن هذا العمل لر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( يف �سم الإمام علي )عليه 
ال�سالم( يعد من اكرب نعم اهلل -عّز وجّل- على الإمام علي، اإذ رباه واأدبه بالذي 
اأدبه اهلل -عّز وجّل- به عليه اأف�سل ال�سالة وال�سالم، فحفظه وع�سمه ورعاه اهلل 
اإذ كان خلقه ما قاله فيه القراآن الكرمي )وانك لعلى خلق عظيم( )القلم – 4( 
ال�سالم(  اأبي طالب )عليه  بن  الإمــام علي  العظيم على  انعك�س هذا اخللق  وقد 
وكفى برتبية النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( لالإمام علي بن اأبي طالب )عليه 
ال�سالم( فقد ن�ساأ وتربى يف بيت النبوة زيادة على ذلك تعرفه اإىل اأ�سرار الر�سول 

الكرمي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( )ابن ه�سام، 1936، ج1، �س263(.
ابن  علي  الإمــام  اأن  اإىل  النا�س  من  كثر  )ذهب  قائال:  في�سر  امل�سعودي  اما   •
اأفعاله مقتديا به، وبلغ وهو  اأبي طالب مل ي�سرك باهلل �سيئا بل كان تابعا جلميع 

على ذلك، وان اهلل �سدد خطاه ووفقه لتبعيته لنبيه )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
)امل�سعودي، 1948، ج2، 386( )فهو اأول من اأ�سلم واأول من اآمن من الرجال باهلل 

ور�سوله الكرمي( )البخاري  التاريخ الكبر – 150(.
• ولالإمام علي بن اأبي طالب )عليه ال�سالم( �سفات كثرة وحمامده وف�سائله ل 

تعد ول حت�سى، و�سنقت�سر على ذكر بع�س �سفاته وب�سكل خمت�سر.
علي بن اأبي طالب �سخ�سية نزل فيها من كتاب اهلل �سبحانه وتعاىل ما مل ينزل يف 

احد، فيذكر عبد اهلل بن عبا�س ابن عم الإمام علي بن اأبي طالب 
اآية )ال�سبلنجي،  )عليه ال�سالم( انه نزلت يف علي ثالثمائة 

بال، �س81(.
افتخر  قــائــال:  ال�سعدي  ـــة  رواي الــبــخــاري  وذكـــر   •

عبا�س بال�سقاية و�سيبة بالعمارة وعلي بالإ�سالم 
وموؤيدا  م�سدقا  تعاىل  قوله  فنزل  واجلهاد، 

لالإمام علي بن اأبي طالب )عليه ال�سالم( 
�سقاية  )اأجعلتم  تعاىل  اهلل  و�سح  اإذ 

احلاج وعمارة امل�سجد احلرام كمن 
اآمن باهلل واليوم الآخر وجاهد 

ي�ستوون  ل  اهلل  �سبيل  يف 
يهدي  ل  واهلل  اهلل  عند 

ــظــاملــني(  ـــقـــوم ال ال
 ،198 )الــبــخــاري، 

ومن  �ــــس19(.  ج5، 
ــهــمــة  الـــنـــ�ـــســـو�ـــس امل

)�سلى  الــر�ــســول  �ــســهــادة 
اهلل عليه واآله و�سلم( له بحّبه 

اهلل  بحب  وب�ّسره  ولر�سوله،  له 
ور�ــســولــه، وقــد جــاء ذلــك يف غزوة 

غدا  الــرايــة  )لأعــطــني  ــال  ق اإذ  خيرب 
اهلل  يحب  يــديــه،  على  اهلل  يفتح  لــرجــل 

)البخاري،  ور�ــســولــه(  اهلل  ويحبه  ور�سوله 
1987، ج5، �س20(.

اأبي  بن  علي  لالإمام  العملية  احلقائق   – ب 
طالب )عليه ال�سالم(:-

قيمة  تعرف  ل  بيئة  يف  ال�سالم(  )عليه  علي  الإمـــام  عا�س 
والتفاخر  الأدب  علم  العربية  اجلزيرة  على  الغالب  كــان  بل  العملية  احلقائق 
بالأن�ساب فعا�س الإمام يف و�سط يغلب عليه طابع البداوة وت�سيع فيه روح القبيلة 
التي مل تنل ح�سارة املدن منها �سيئا، وكانت اأي�سا تت�سم بالطبقية احلادة اإذ كان 
هناك الأغنياء والعبيد وهكذا كانت حالة املجتمع الفكرية والروحية واملادية حتى 
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ولد علي احلق والنور يف تلك الأجواء، وكان ُيرى رجال عظيما عرفه املجتمع حق 
املعرفة منذ بواكر طفولته، فيوؤمن والنا�س يف �سك بر�سالة تب�سرهم بالعدل وتقيم 
فيهم قواعد الرحمة والإح�سان والإن�ساف حتى اأ�سبح الإمام علي )عليه ال�سالم( 
التلميذ الأول للر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( وتلقى منه علومه التي ُملئ بها 
ولقد علمه الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( األف باب من العلم يفتح له من كل 
باب األف باب ول ميكن حتديد علم الإمام علي )عليه ال�سالم( والإحاطة به لأنه 
-�سبحانه  اهلل  من  الر�سول  وعلم  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول  علم  من 

وتعاىل -  )ال�سائغ، 2010، �س78 – 79(.
ونود اأن نذكر بع�س العلوم التي امتاز بها الإمام علي )عليه ال�سالم( ومنها:-

- علوم القراآن وتف�سريه:-
كان الإمام علي بن اأبي طالب )عليه ال�سالم( اأحد كتبة الوحي عند الر�سول الكرمي 

)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( )الثعالبي، 1960، �س59(.
فقد كان كاتًبا حافًظا له، وقد ذكر ابن �سعد عنه انه مكث بعد وفاة النبي )�سلى 
اهلل عليه واآله و�سلم( ومل يخرج اأياما وعندما اأر�سل اإليه اخلليفة الأول و�ساأله عن 
�سبب مكوثه اأجاب الإمام علي )عليه ال�سالم(: )اآليت بيميني اأن ل ارتدي برداء اإل 

اإىل ال�سالة حتى اأجمع القراآن( )ابن �سعد، 1985، ج2، �س338(.
وكان علي بن اأبي طالب )عليه ال�سالم( اأعلم النا�س بالفرائ�س فكان يرجع اإليه 
ال�سحابة )ر�سوان اهلل عليهم( يف الكثر من م�سائل الدين وتف�سر القراآن فقد 
ذكر الزرقي قول الإمام علي )عليه ال�سالم( يف خطبة له تبني علومه وقوله )عليه 
ال�سالم(: )�سلوين فو اهلل ل ت�ساألوين عن �سيء يكون اإىل يوم القيامة اإل حدثتكم 
به و�سلوين عن كتاب اهلل فانه لي�س من اآية اإل وقد عرفت بليل نزلت اأم نهار ويف 
�سهل اأم جبل فقام ابن الكوا وقال: اأفراأيت البيت املعمور ما هو؟ قال ذلك ال�سراح 
فوق �سبع �سموات حتت الفرا�س يدخله كل يوم �سبعون األف ملك ل يعودون فيه اإىل 

يوم القيامة( الزرقي، بال، �س70(.

- وو�سفه احل�سن بن علي الب�سري بقوله: )كان علي بن اأبي طالب �سهما �سائبا 
من مرامي اهلل على عدوه، ورباين هذه الأمة وذا ف�سلها و�سرفها و�سابقتها، وذا 
الزهراء  فاطمة  زوج  و�سلم(  واآلــه  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  من  قريبة  قرابة 
بالنومة عن  ال�سالم(، ومل يكن  واأبا احل�سن واحل�سني )عليهما  ال�سالم(  )عليها 
القراآن عزائمه  اأعطى  ال�سروقة ملال اهلل،  ر�سول اهلل ول امللومة يف ذات اهلل، ول 
ففاز منه بريا�س مونقة واأعالم بينة ذلك، علي بن اأبي طالب(، )البغدادي، بال، 

ج3، �س7(.

علم الت�سنيف:-
اإن الإمام علي )عليه ال�سالم( اأول من �سنف لأنه اأول من جمع القراآن وهو اأول من 
نقط امل�ساحف ويعزى اإىل الإمام تاأ�سي�سه علم النحو عندما اأماله على اأبي الأ�سود 
الدوؤيل وفيه قال انح هذا النحو، على اأن الكالم كله ا�سم وفعل وحرف وال�سم ما 
اأنباأ عن امل�سمى والفعل ما اأنباأ عن حركة امل�سمى واحلرف ما اأنباأ عن معنى لي�س 

بال�سم ول بالفعل )اليعقوبي، 284هـ، ج2، �س135(.
)اأر�سكم  قائال  واهلها  الب�سرة  ذم  حينما  قال  اجلغرافية  علم  يف  كالمه  ويف   -

قريبة من املاء بعيدة من ال�سماء( )ال�سائغ، 2010، �س82(.

علم الريا�سيات واحل�ساب:
ورد عن الإمام علي بن اأبي طالب )عليه ال�سالم( باأنه 

دخل عليه يهودي قال له: اخربين عن عدد يكون 
و�سد�س  وخم�س  ــع  ورب وثلث  ن�سف  لــه 

ومل  وع�سر  وت�سع  وثمن  و�سبع 
يكن فيه ك�سر، فقال عليه 

ال�سالم(  )عــلــيــه 
اخربتك   اإن 

  احل�سن بن علي الب�سري: 
)كان علي بن اأبي طالب �سهمًا �سائبًا 

من مرامي اهلل على عدوه، ورّباين هذه 
الأمة وذا ف�سلها و�سرفها و�سابقتها...( 
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�سنتك،  يف  ا�سبوعك  اأيــام  ا�سرب  ال�سالم(:  )عليه  علي  فقال  نعم،  قال:  ت�سلم؟ 
فكان كما قال اإذ حتقق من امل�ساألة و�سحتها ومل يكن فيها ك�سر وبعدها حني �سمع 

اليهودي ذلك ا�سلم )ال�سائغ، 2010، �س82(.

العلوم الطبية:
انه قال: حلوم البقر داء واألبانها �سفاء واأي�سا قال عليه ال�سالم اأكل التفاح يدبغ 
ا ابداأوا  املعدة وقال اأكل ال�سفرجل قوة للقلب واكل ال�سمك يذيب اجل�سد وقال اي�سً

بامللح يف اأول طعامكم... الخ )ال�سائغ، 2010، �س85(.

ويف ال�سيا�سة:
طبق ال�سيا�سية املثالية )املبدئية( والواقعية ل النفعية التربيرية وهو اأول من اأ�س�س 

الدفاع وديوان اخلراج والأموال )ال�سرخ�سي، 1415، �س30(.

ويف علم النف�س:
اكد الإمام علي )عليه ال�سالم( اأهمية الوراثة يف تكوين �سخ�سية الفرد حيث قال 
)ح�سن الأخالق برهان كرم الأعراق( )اخلوان�ساري، 3، 392(، والفطرة احد 
على  القلوب  )وجابل  قال  اذ  النهج  يف  ذلك  ميثل  كما  الوراثة  اركــان 

فطرتها �سقيها و�سعيدها( )عبدة، د.ت، �س120(.
اأهل  من  واحلياء  التجربة  اأهــل  منهم  ــوخ  )وت ا  اي�سً وقــال 

البيوتات ال�ساحلة( )املو�سوي، 2003، �س133(.
- وقد تطرق الإمام علي )عليه ال�سالم( اإىل 

ظاهرة اخلوف اإذ ق�سمه اإىل:
اًول: اخلوف الفطري

اإذ قال )عليه ال�سالم( 
)ما هو ما نرى يف 
 ) تك ملكو

)اإن املوؤمنني خائفون(.
ثانًيا: اخلوف ال�سوي

1ـ اخلوف من الذنب اإذ قال )عليه ال�سالم( )رحم اهلل امرء �سكٍّ راقب ربه وخاف 
ذئبه(.

2- عذاب جهنم: اإذ قال الإمام علي )عليه ال�سالم( )وخافوا عذاب احلريق(.
3- اخلوف من الف�سيحة: حول خ�سال املراأة "وان كانت جبانة فرقت من كل �سيء 

يعر�س لها".
4- اخلوف من اهلل: اإذ قال الإمام )عليه ال�سالم( )وان اأح�سن النا�س ظًنا اأ�سدهم 

خوًفا هلل(.

ثالًثا: اخلوف املذموم
اخلـــوف مــن احلــــرب: اإذ قـــال الإمـــــام )عــلــيــه الــ�ــســالم( )مـــا بــالــيــت ول   -1

ا�ستوح�ست(.
الإمــام )عليه  قال  اإذ  اخلــوف  اأنــواع  اأ�سد  وهو من  الهوى  اتباع  اخلــوف من   -2

ال�سالم( )وان اأخوف ما اأخاف عليكم اإتباع الهوى وطول الأمل(.
اخلوف من قلة النا�سر: اإذ قال )عليه ال�سالم( )ل ت�ستوح�سوا طريق الهدى   -3

لقلة اأهله(.

رابًعا: اخلوف املحمود:
هو اأف�سل اأنواع اخلوف اإذ قال الإمام علي )عليه ال�سالم( )عباد اهلل، اإّن من اأحّب 
عباد اهلّل اإليه عبدا اأعانه اهلّل على نف�سه فا�ست�سعر احلزن وجتلب اخلوف، فزهر 
م�سباح الهدى يف قلبه )املو�سوي، �س136، 138( )خف ربك واربح رحمته يوؤمنك 

مما تخاف وُيِنلَك ما رجوت( )التميمي، 2002، �س136(.

  كان علي بن اأبي طالب )عليه 
ال�سالم( اعلم النا�س بالفرائ�س فكان 

يرجع اإليه اخللفاء وال�سحابة )ر�سوان 
اهلل عليهم( يف الكثري من م�سائل الدين 

وتف�سري القراآن  
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• علي اإبراهيم احل�سيني   

 البكاء واأ�سراره 
يطيب يل اأن اأحتدث عن البكاء 
جديرة  نف�سية  ظاهرة  ــه  لأن
وي�ستحق  والبحث،  بالهتمام 
 ، خا�سة  بحوثا  لــه  نفرد  اإن 
وعوامله  اأ�ــســبــابــه  بها  نحلل 

وغري ما يكتنفه من اأ�سرار. 

والطريف يف مو�سوع البكاء اأن معظم الكتب النف�سية 
اأهملت احلديث عنه , بينما حتدثت عن �سائر الظواهر 
ذلك  يف  ال�سبب  اأدري  ول   , ودر�سا  حتليال  واأ�سبعتها 
,اهو فرار من مو�سوع يدخل بع�س الأمل والأ�سى على 
النف�س , اأم لأنه غري جدير بالبحث والهتمام يف نظر 
اأولئك الباحثني؟ والدموع هي خ�سارة وخ�سارة كبرية 
معارك  من  معركة  اأو  وطــن,   عزيز  اإن�سان  لكرامة 
احلياة ,تاأثر باحلب باجلمال , اأو ظلم كرامة احلبيب 
يروح  الأمل   , ــروح  وال احلياة  �سغط  ب�سب  واأمل  ,امل 
والروح ت�سرتيح بعد عناء طويل , والبكاء غريزة واهلل 
لغر�س  لالإن�سان  اأعطاها 
لبع�س  ــل  ــح وك الــفــائــدة 
نعمة  املــواقــف,والــبــكــاء 
واحليوان  لالإن�سان  اإلهية 
, ويبكي الإن�سان من اجل 
كرامة , اأو خ�سارة اأحباب 
على  قريبني  اأ�سدقاء  اأو 
القلب اأعزاء على النف�س . 
وللدموع اأ�سكال طبيعية حتدث بالفطرة , وهناك دموع 
الأج�سام  طرد  وظيفتها  معني  وقت  يف  تظهر  طارئة 
يتميز  حالة  البكاء  ــا  اأن من  الرغم  وعلى  الغريبة   
حال,فاأن  اأي  وعلى  املخلوقات  �سائر  دون  الب�سر  بها 
البكاء كال�سحك ظاهرة نف�سية خا�سة بالإن�سان دون 
احليوان . وكما اأن احليوان ل ي�سحك فهو ل يبكي ... 
 ! امل�سهورة  الدموع  ذا  التم�ساح  ا�ستثنيا  اإذا  اإل  اللهم 
وكذلك القرد والكلب ! وحدثني بع�س الأ�سخا�س اأنهم 
�ساهدوا بعريا يبكي قبل يوم من ذبحه ويرجع ال�سبب 
اإىل اإن اأطفال كانوا يلعبون قربه فكانوا يتحدثون باأنه 
�سوف يذبح غدا , هل ي�سدق هذا اأم ل ؟ والعهدة على 
دموعا  لي�ست  احليوانات  هذه  لدى  والدموع  القائل. 
اإفرازات تنتجها وتفرزها  ناجتة عن العاطفة ولكنها 
الغدة الدمعية ب�سكل متزايد ب�سبب موؤثرات ع�سوية ل 
دخل للعواطف فيها ! والدموع يف جميع الأحوال تتكون 
من حملول مائي خمفف من امللح وال�سكر والربوتني 
وخمرية اللي�سوزيام , التي تقوم بعملية تطهري العني 
اأن الدموع تخل�س اجل�سم  من اجلراثيم ,حيث تبني 

 , النف�سي  بال�سغط  املتعلقة  الكيماوية  املـــواد  مــن 
العاطفي  للدمع  الكيميائي  الرتكيب  درا�ــســة  ولــدى 
اأن  مثال(  الغبار  تثريه  )الـــذي  التح�س�سي  والــدمــع 
الدمع العاطفي يحتوي على كمية كبرية من هرموين 
"الربولكني" و"اأي �سى تى اأت�سن" اللذين يتواجدان 
يف الدم يف حال التعر�س لل�سغط ,وعليه فاأن البكاء 
الدرا�سات  املواد.واأو�سحت  تلك  من  اجل�سم  يخل�س 
العلمية احلديثة اأن �سبب بكاء املراأة بن�سبة تفوق بكاء 
لدى  يتواجد  فالربولكني   , اأ�سعاف  بخم�سة  الرجل 
لأنه  الرجل  لدى  بالكمية  بكميات اكرب مقارنة  املراأة 
حركة  اأول  والبكاء   . احلليب  عن  امل�سوؤول  الهرمون 
ي�ستقبل بها الإن�سان احلياة عندما يرى النور, واأخر 
يغم�س  ,عندما  والأ�ــســحــاب  الأهــل  من  به  يــودع  ما 
 . ال�سعداء  عند  وهم  ونهايتها  احلياة  بدء  انه  عينية 
ومن منا مل يذرف الدمع ال�سخي يف �ساعات احلزن 

ال�سديد والأمل الدامي الع�سيب؟             
النفعالت  عــن  للتعبري  الــو�ــســائــل  احــد  هــو  الــبــكــاء 
وال�سغوط النف�سية والع�سبية واحلزن ال�سديد امل�سوؤول 
الب�سر  يذرفها  التي  الدمع  اأكرث من ن�سف كمية  عن 
اإن  تبني  والأبحاث  والدرا�سات  التجارب  خالل  ومن 
عدم القدرة على البكاء التي كان ال�سبب وراء العديد 
من الأمرا�س التي كان يحاول عالجها خ�سو�سا اأن 
تقاليد التن�سئة حتث الرجال على كبح جماح الرغبة 
يف البكاء,وقد خل�ست اأخر الدرا�سات اإىل اإن البكاء 
يخفف من حدة ال�سغط النف�سي وهذا مفيد لل�سحة 
اإننا نطلق على العديد من  النف�سية واجل�سدية �سيما 
اأن    ." النف�سية  "ال�سطرابات  ت�سمية  الأمــرا�ــس 
يح�س  لأنه  بالبكاء  حياته  يبداأ  حديثا  الوليد  الطفل 
خروجه  بعد  اأو�ساعه  ويتغري   , املخا�س  اإثناء  بالأمل 
"م�سكنه" الأول.والطفل يبكي ويجه�س بالبكاء ,  من 
ب�سوته  وي�ستعني   , له  معني  مطلب  يتحقق  ل  عندما 
لحتجاجه  اإعالننا  بل  فح�سب  الأمل  عن  تعبريا  ل   ,
وا�ستيائه ! واملراأة تبكي ... بل هي املخلوق الأكرث بكاء 
على الأر�س ... اأنها تبكي كثريا , وما اأغزر دموعها , 
وما اأتفه الأ�سباب التي تبكي من اجلها ! اأنها ت�ستعمل 
كي   , الرجل  وجــه  يف  ت�سهره  رهيبا  �سالحا  الدموع 
اأنها ل حت�سل  اأو تنال ماأربا , تعرف   , حتقق مطلبا 
عليه , دون حبات من اللوؤلوؤ , ت�سكبها بني يديه, فت�سل 
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◄  يكتبها: حيدر املنكو�سي

 تعد كربالء اإحدى املدن التي يرتادها املاليني من الزائرين وهي فريدة 
من نوعها على م�ستوى بع�س املناطق والتي اإن مت ذكرها �سيكون هنالك 

مدخل اآخر للكالم.
الفكرية  امل�ستويات  خمتلف  على  النا�س  يق�سدها  التي  املدينة  فهي   
واملعي�سية, وعند ح�سينها عليه ال�سالم ل فرق بني وزير وعامل عادي, ول 
بني بروف�سور وغري متعلم اإذ يتجمع هوؤلء النا�س حتت قبته امل�سرفة ويف 

هذا املكان املقد�س تقربا اإىل اهلل -عّز وجّل-.
 وقد عرب عن ذلك الدكتور امل�سيحي فيكتور بيرت من دولة الهند عند 
زيارته ملدينة كربالء املقد�سة مبا معناه اأنه يوجد يف ال�سحن ال�سريف 
اأعداد كبرية من الزائرين وعلى خمتلف اجلن�سيات ومبختلف الديانات.

 وهذا الأمر اإمنا يدل على اأن الإمــام عليه ال�سالم هو للجميع وتتوحد 
هذا  يف  احلا�سرون  ويتنا�سى  املختلفة  الديانات  ال�سريفة  قبته  حتت 
املكان اخلالفات على ال�سعيد ال�سيا�سي اأو على اأي �سعيد من الأ�سعدة 

الأخرى. 
مكان  اإن�ساء  وهي  قدمية  فكرة  البع�س  لدى  تنامت  املنطلق  هذا  ومن 
لإيواء الزائرين يف الزيارات املليونية, فعند دخول الزائر اإىل كربالء من 
مداخلها الرئي�سية �سواء كانت من جهة بغداد اأو احللة اأو النجف ي�ساهد 
املئات من احل�سينيات املخ�س�سة خلدمة الزائرين يف اأوقات حمددة من 
ال�سنة, وبعد املنا�سبة تبقى هذه الأماكن مقفرة لأ�سهر , وينتهي دورها 

الذي ميثل �سورة م�سرقة من �سور التكافل الجتماعي.
ومن املحزن اأن يتنا�سى اأهل تلك املواكب واحل�سينيات اأن الإ�سالم عموما 
واأهل البيت خ�سو�سا قد نا�سدوا النا�س بالتكافل الجتماعي الذي يغيب 
عن اأذهــان البع�س مبجرد انتهاء ذلك احلدث احل�سيني, ولو اأن هذه 
احل�سينيات ا�ستغلت بال�سكل ال�سحيح عربا�ستدامة اأن�سطتها يف مو�سوعة 
التكافل الجتماعي, لرمبا �ساعدت كثريا يف  حل واحدة من م�سكالت 
اللفقراء األ وهي ق�سية ال�سكن وكذلك منع التجاوزات على اأرا�سي الدولة 
اأو النا�س على اأقل تقدير, والق�ساء على ذلك البناء الع�سوائي يف املدينة, 
اإدامــة ن�ساط  فنكون قد ا�سطدنا  عــدة ع�سافري بحجر واحــد وهــي: 
احل�سينية من جهة وامل�ساهمة يف الق�ساء على اأزمة ال�سكن التي تع�سف 

بالبالد من جهة اأخرى ونكون قد فعلنا قانونا من قوانني الإ�سالم.
و اأعتقد اأن اأ�سحاب احل�سينيات لو  وقفوا وقفة �سحيحة يف هذا اجلانب 
فاإننا �سنكون قد خطونا خطوة باجتاه اأن نكون جزءا من الدولة ال�سالمية 

احلقة املن�سودة.

ا�سطدنا  عدة ع�سافري

باأقالمهم مقاومته, وجتعله يذعن ملا تريد !.وقول اأحد ال�سعراء يف بكاء املراأة : 
العناب  على  وع�ست  وردا  و�سقت  وردا         و�سقت  نرج�س  من  لوؤلوؤا  واأمطرت   

بالربد
قليلة  الرجل  ودموع   .... نادرة  ولكن يف حالت   .. اأي�سا  يبكي  الرجل  فاأن  واأخريا 
اأق�سى الأمل , وا�سد احلزن , فالرجل قد  اإن الدمعة التي يذرفها, تعرب عن  اإل   ,
, ل تعرف  , ولكن دموعه هذه قد تظل حبي�سة يف �سدره  يتاأمل  , وكثريا ما  يبكي 
على  ال�سيطرة  يفقد  عندما  اإل  يذرفها  فال  العني  دموع  اإما   , عينيه  اإىل  الطريق 
اأع�سابه , ويعجز عن كتم دموعه . اأن البكاء تعبري عن الأمل , وكلما كان الإن�سان 
هذا  عن  للتعبري  ا�ستجابة  اأ�سرع  دموعه  كانت  كلما  عاطفة  واأرق  ح�سا�سية,  اأكرث 
 . والرقة  الإح�سا�س  ,�سديد  رجال  اأو   , امــراأة  ,اأو  طفال   , كان  اأي  الأمل.فالإن�سان 
واملــراأة عن كتمان هذه  الطفل  بينما يعجز  ,اأمله ودموعه  قلنا  , كما  يكتم  والرجل 
                                                                                                 . ال�سن  به  تتقدم  ي�ستطيع حب�س دموعه عندما  بكاء ل  الرجل  ويغدو   .... الدموع 
البكاء يطرد الكاآبة ويقلل الإجهاد: ويعتقد معظم علماء النف�س باأن البكاء و�سيلة 
لطرد الكاآبة وو�سيلة جيدة لتقليل حدة التوتر و اأن قمع العواطف وكبحها قد يوؤدي 
اإىل م�سكالت �سحية خطرية مثل الكتئاب واإمرا�س القلب  اأن ال�سخ�س الذي يبكي 
بانتظام يكون قادرا على ا�ستعادة توازنه بعد اأي جتربة عاطفية �ساقة ومرهقة على 
اإىل تزييف عاطفتهم واختالفه  الذين مييلون  اأولئك  ,اأما  املثال ل احل�سر  �سبيل 
اأو ما  اإن الدموع الزائفة  اأن يعرفوا  ميكن اعتباره الدموع )ح�سب احلاجة( يجب 
يعرف بـ)دموع التما�سيح( تفتقر اإىل اأي من تلك املزايا واخل�سائ�س التي تقاوم 
التوتر والإجهاد , حيث يو�سح اإن الدموع الزائفة غري ذات جدوى وتهدف فقط اإىل 
اإخفاء دوافع اأخرى والنا�س الذين يذرفون الدموع جلبا لالنتباه اأو امليل اإىل زيادة 
م�ستويات الإجهاد لديهم بدل من تخفيفها ويجمع معظم الباحثني انه من ال�سعب 
على الرجال اإظهار عواطفهم وم�ساعرهم يف التعبري بالبكاء اإذا تبني الإح�سائيات 
اإن الن�ساء  يبكني مبعدل 64 مرة يف العام يف حني يبكي الرجال 17مرة فقط  وهو 
البكاء  اإىل  ينظر  حيث  اجتماعية  وعوامل  اأ�سباب  اىل  الأوىل  بالدرجة  يعود  فرق 
الزمن  مرور  مع  ولكن  الرجولة  مع  تتناق�س  التي  املمار�سات  من  باعتباره  عموما 
تغري الزمن واأ�سحى بكاء الرجل متاما كبكاء املراأة يف النظر اإليه كحاجة نف�سية  
�سحة  وتعزيز  والهموم  الأحــزان  وطرد  والتوتر  بالكاآبة  ال�سعور  لتخفيف  ومطلوبة 

اجل�سم ككل..   
اأن�اع الدم�ع :

دموع  الدموع:  هذه  ابرز  ومن  الإن�سان  يذرفها  الدموع   من  خمتلفة  اأنــواع  هناك 
اأو ردة الفعل على اأحداث عاطفية, وحتتوي هذه  العواطف, وهي تنهمر مرد فعل 
اأمل طبيعي,  وهو عبارة عن  م�سّكن  والندروفني   وبروتينات  الدموع على هرمون 
ال�سغط  حدة  لتخفيف  اجل�سم  من  ال�سامة  املــواد  طرد  على  املــواد  هذه  وت�ساعد 
الندم, ودموع  اأخرى من الدموع منها,دموع الفرح, ودموع  اأنواع  النف�سي, وهناك 
احلب. ومرد هذه الدموع كلها اإىل الإح�سا�س ال�سديد واملرهف,  ونقاء ال�سريرة, 
ورقة العاطفة ال�سامية, و�سفاء الروح, والت�سامح, فهي ل تخرج عنه, �ساء ام اأبى 

ول تتجاوزه بحال من الأحوال.



امل�سرح احل�سيني 
ترجمة ابداعية لواقعة الطف

اإن ماأ�ساة الطف الأليمة ت�سمنت معايِن �سامية وقيما عظيمة، 
واإّن �سراعها الدموي عام 61 للهجرة مازال �سداه يطرق �سمع 

الإن�سانية، وي�ستنه�س هممها لتنبذ الظلم الذي يولد يف كل ع�سر.
ع�ساق اأهل البيت عليهم ال�سالم ج�سدوا تلك املاأ�ساة العظيمة 

وعربوا عنها بطرق فنية واإبداعية فكان مهرجان امل�سرح احل�سيني 
العاملي الرابع الذي تقيمه العتبة العبا�سية املقد�سة ترجمة فنية 

واإبداعية لإحداث الواقعة.
من هذا املنطلق تابعت جملة )الرو�سة احل�سينية( املهرجان 

واأجرت عدة لقاءات مع كتاب م�سرحينی وخمرجنی وفناننی، بغية 
ت�سليط ال�سوء على واقع  امل�سرح احل�سيني.

• حتقيق : ف�سل ال�سريفي 
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حميد املختار: الن�س احل�سيني يجب 
ال�سخ�سية  �سمو  لينا�سب  يرتقي  اأن 

العظيمة  
الكاتب والإعالمي حميد املختار اأحد �سيوف 
احل�سيني  امل�سرح  عــن  حتــدث  املــهــرجــان، 
ملهرجان  الثانية  للمرة  اح�سر  اأنــا  قائاًل" 
العتبة  ــرعــاه  ت ــــذي   ال احل�سيني  املــ�ــســرح 
اجد  ان  امتنى  وكنت  املقد�سة  العبا�سية 
عرو�سًا  وجدت  وبالفعل  م�سرحية  عرو�سا 
الروتيني  التقليدي  امل�سرح  خارج  م�سرحية 

ووجدت العرو�س خارج �سياق القراءات احل�سينية التقليدية".
واأو�سح "نحن بحاجة اىل ان ننتقل بالق�سية احل�سينية من الرتابة والنمطية  اىل 
حاجة متجددة على اعتبار ان الق�سية احل�سينية متجددة ويف كل ع�سر ينبغي ان نقراأ 
الإمام احل�سني عليه ال�سالم وبطرق خمتلفة وتكون هذه النظرة جديدة ومعا�سرة 

وحداثوية ".
واأ�ساف املختار" انا حني اأقراأ واقعة الطف اجدها مظلومة من قبل املعنيني والفنانني 
بل مظلومة من قبل املثقفني ب�سورة عامة واأق�سد هنا املثقفني امللتزمني بالق�سية 
مبواعظه  يلقي  الكال�سيكي  احل�سيني  املنرب  ويرتكون  ي�ست�سلمون  لأنهم  احل�سينية 
بعيدة  وف�ساءات  قنوات  اىل  يلجاأ  ال�ساب  ويجعل  ال�سباب  يبعد  وبالتايل  وخطبه  
عن الق�سية احل�سينية وينبغي ان نواكب الع�سر والتطور واحلداثة ونقدم الق�سية 
احل�سينية ب�سكل جديد ومعا�سر ومطلوب منا ان نقول للعامل ان الق�سية احل�سينية 
مل تنته وواقعة الطف لي�ست واقعة تاريخية عابرة بل هي واقعة تتجدد ففي كل ع�سر 
جند ثائر وحمرر من الذات ومن الطواغيت الذين يولدون يف ع�سر كما ان الإمام 
احل�سني عليه ال�سالم يتوالد ب�سخ�سيات واأمناط واأفكار وتوجهات ون�سو�س وكل ن�س 
جديد يتناول الق�سية احل�سينية يعطي لالإمام احل�سني عليه ال�سالم �سورة جديدة 

ومعا�سرة ". 
العتبة  الآن  تبديه  كما  احل�سيني  بامل�سرح  تعنى  موؤ�س�سات  اىل  نحتاج  نحن  وبني" 
العبا�سية املقد�سة من رعاية مبو�سوع امل�سرح احل�سيني وكذلك هناك  حاجة اىل 
الدعم املادي ووجود اهتمام من قبل امل�سوؤول لكتابة الن�سو�س والت�سجيع على كتابتها 
واإقامة امل�سابقات وبالتايل نقل الن�س من الورق اىل امل�سرح اي علينا الهتمام بامل�سرح 

نظريًا وتطبيقًا اي الهتمام بالن�سو�س والعرو�س امل�سرحية معًا". 
وعن خ�سائ�س الكاتب امل�سرحي قال املختار" يحتاج الكاتب امل�سرحي الذي يكتب 
ن�سًا م�سرحيًا عن الإمام احل�سني عليه ال�سالم اىل ان يكون مثقفًا واعيًا بالق�سية 
احل�سينية ولي�س بال�سرورة ان يكون اكادمييًا ولكن يجب ان تكون لديه موهبة بالكتابة 
والتاأليف والتمثيل والإخراج وهذه املوهبة تن�سقل من خالل القراءة امل�ستمرة فلذلك 
يجب ان ي�سمو الن�س امل�سرحي احل�سيني ويرتقي كالإمام احل�سني عليه ال�سالم الذي 

ي�سمو ويرتقي".  

ابو احل�سن �سالح: دورنا هو التعريف 
بــــالإمــــام احلــ�ــســنی عــلــيــه الــ�ــســالم 

م�سرحيًا
الفنان واملخرج امل�سرحي ابو احل�سن �سالح 
مهدي" كل حدث ادبي وكل ابداع جديد تثار 
حوله جملة من الت�ساوؤلت فمثاًل هناك من 
يقول بان امل�سرح احل�سيني يجب ان ي�سمى 
ــالمــي( ومــنــهــم مــن يقول  ــس )املــ�ــســرح الإ�
من  التعبر  يف  اف�سح  احل�سيني  امل�سرح 
الطرح ويف  واأنــا مع هذا  الإ�سالمي  امل�سرح 

العامل ل يوجد م�سرح با�سم �سخ�س ولكن الإمام احل�سني عليه ال�سالم كان خالدًا 
لي�س با�سمه بل بكونه ق�سية ومبداأ وقيم ".

واأو�سح" اإن بداية تاأ�سي�س م�سرح ح�سيني تكون �سعبة فكما هو معلوم ان عمر امل�سرح 
هناك  كانت  وان  م�سرح  لديهم  يكن  مل  فالعرب  الينا،  وفد  وامل�سرح  ال�سنني  اآلف 
�سذرات يعدونها من امل�سرح والنقاد والأدباء واملخت�سني ل يعدونه م�سرح وما وجدناه 

من عر�س م�سرحي اأقامته العتبة العبا�سية هو بداية لعر�س م�سرحي ح�سيني". 
واأ�ساف" نحن يف حمافظة مي�سان قمنا بالعديد من امل�سرحيات لكننا كنا قريبني 
م�ستلزمات  امل�سرح  ففي  امل�سرحية  العرو�س  من  اأكــرث  )الت�سابيه(  مرا�سيم  اىل 
خا�سة تختلف عن ق�سايا املوروث ال�سعبي او الفلكلور ال�سعبي او الق�سايا املعروفة 
يف ممار�سة ال�سعائر احل�سينية ونتمنى ان يكون هناك اأكرث من عر�س م�سرحي ويف 
خمتلف املحافظات ونتمنى ان يقام امل�سرح احل�سيني يف البلدان الأخرى لن الق�سية 
احل�سينية لي�ست ق�سية طائفة معينة بل الق�سية ق�سية اإن�سانية بحتة ودورنا هو تعريف 
الخر بالإمام احل�سني عليه ال�سالم وبالق�سية احل�سينية من خالل امل�سرح فامل�سرح 

هو عملية جذب للم�ساهد ".
عن  احل�سينية  الق�سية  مييز  ما  "اإن  املخرج  بنّي  احل�سيني  امل�سرح  مميزات  وعن 
املالحم والإحــداث الأخــرى هو ان الق�سية احل�سينية حقيقية وواقعية تختلف عن 
الق�سية  ويف  املــوؤلــف  يخلقها  وهمية  تكون  قد  التي  الخــرى  والق�س�س  الحـــداث 
احل�سينية كثر من الحداث واملواقف البطولية العظيمة كموقف العقيلة زينب عليها 
ال�سالم وموقف الإمــام احل�سني عليه ال�سالم وموقف المام العبا�س عليه ال�سالم 
وموقف ان�سار الإمام احل�سني عليه ال�سالم  كموقف احلر بن يزيد الرياحي ر�سوان 
اهلل عليهم واأجمل ما يف الق�سية احل�سينية هو انها حية يف وجدان الن�سانية وعملية 

التو�سيح مطلوبة منا نحن كطائفة �سيعية".
اهتمام  هناك  يكون  ان  وينبغي  احل�سيني  بامل�سرح  تهتم  ان  الدولة  على  واأردف" 
الدرا�سية اي ان مديريات الرتبية يف املحافظات  بالن�ساط امل�سرحي يف ال�سفوف 
اأمر  مهم يف �سنع جيل يتذوق  الن�ساط املدر�سي  العراقية تتبنى هذا املو�سوع لن 
امل�سرح فكل امل�سرحيني خرجوا من الن�ساط امل�سرحي وينبغي ان يكون هناك تن�سيق 
وتعاون بني العتبات املقد�سة والوزارات املعنية ببناء جيل م�سرحي هدفه ن�سر الق�سية 
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احل�سينية فالق�سية ق�سية كربى وتهم الن�سانية". 
واأ�ساف" يف بلدنا الكثر من املبدعني ولكن ما ينق�سهم هو التمويل والتغطية العالمية 

لن�ساطاتهم وقد بادرت العتبة العبا�سية بطبع الن�سو�س امل�ساركة يف امل�سرح احل�سيني".
فيما حتدث الكاتب امل�سرحي علي عبد النبي الزيدي عن م�سمون الن�س امل�سرحي قائاًل" 
الن�س امل�سرحي غر معني بالأ�سماء بل له �سروطه ومقا�ساته وله وعيه وقراءاته وعندما 
نتناول مو�سوعا له خ�سو�سية يف ذاكرتنا وعقيدتنا ونحاول ان نقراأه قراءة خا�سة ورمبا 
او  الن�س امل�سرحي املعني بواقعة الطف  ابعد بكثر من ذلك وعندما نقول  قــراءة  هي 
ب�سخ�سية الإمام احل�سني عليه ال�سالم، وهذا يعني اننا ناأتي اىل خ�سو�سية لها عالقة 

بالزمان واملكان، اي الواقع التاريخي والواقع الزماين الذي حدثت فيه الواقعة.
واأي�سًا علينا ان نتحدث عن جمموعة من ال�سخ�سيات وهنا الكاتب املعا�سر هو قارئ 
لالأحداث هو لي�س كاتبًا تاريخيًا وعندما نتحدث عن امل�سرح ب�سكله علينا ان نتحدث عن 
الآن وعلينا ان نعرف كيفية ال�ستفادة من الواقعة ب�سخو�سها واأحداثها باآلمها ووفائها 
وت�سحياتها وبكل ما جرى وربط هذه الواقعة باحلا�سر وبالتايل نوؤ�س�س ن�سًا م�سرحيًا 

متكاماًل ينتمي اىل واقعة الطف".
عا�س  العراقي  امل�سرح  النبي"  عبد  علي 

متعاليا
وبخ�سو�س امل�سرح العراقي وموقفه من امل�سرح 
عبد  علي  امل�سرحي  الكاتب  اأو�ــســح  احل�سيني 
النبي" امل�سرح العراقي عا�س متعاليًا مع هكذا 
ال�ساتذة  اغلب  ان  منها  كثرة  ولأ�سباب  وقائع 
وح�سلوا  الــعــراق  خــارج  امل�سرح  در�ــســوا  الذين 
الواقع  اىل  ينظرون  كانوا  عليا  �سهادات  على 
والثمانيات  ال�سبعينات  فــرتة  خــالل  العراقي 
وحتى الت�سعينات من القرن املا�سي نظرة تعال، 
اإل اأن النقالب احلقيقي على م�ستوى الفكر والوعي الذي حدث بعد عام 2003 وبجهود 
اخلرين اجنر هوؤلء اىل �ساحتنا التي كنا نعمل عليها عقود من الزمن وبذلك هم وجدوا 
�سالتهم يف م�سرح كان خزينًا يف دواخلهم  واأروقتهم لذلك بعد عام 2003 جند الكثر من 
الن�سو�س امل�سرحية وكذلك ظهر كم هائل من العرو�س امل�سرحية وبالتاأكيد هناك تفاوت 
على م�ستوى العر�س امل�سرحي والإخراج والتمثيل وهذا التفاوت الكمي ينتج بعد ذلك نوع 

مهم ،فاأنا ل اأنظر اىل التجربة الآن بل اأنظر اليها بعد �سنوات من الآن".
وبنّي عبد النبي "امل�سرح الغريقي وامل�سرح الروماين وامل�سرح الذي ظهر يف اوروبا وم�سرح 
العبث كل هذا امل�سارح كان هناك من يتحدث عنها بال�سد ولكن بعد �سنوات طويلة بداأ 
النا�س يتحدثون عن عظمة هذه امل�سارح لذلك اأنا اأحتدث عن امل�ستقبل و�سيجد اأبنائنا 

م�سرح متكامل وهائل".  
واأملح" اإن الدولة العراقية ل تنتبه اىل ق�سايا الثقافة عمومًا ومنها امل�سرح احل�سيني او 
امل�سرح الإ�سالمي او م�سرح التعزية على خمتلف م�سمياته لكن بع�س اجلهات ومنها العتبة 
ولدرا�سة م�سرحية  لن�س م�سرحي عراقي  توؤ�س�س  وبــداأت  الق�سية  بهذه  تهتم  العبا�سية 

عراقية".
واأ�ساف "اإن املكتبة العربية عمومًا تفتقر اىل ن�سو�س بهذا الجتاه فهناك ثالثة او اأربعة 
العتبة  وبف�سل جهود  بعد عام 2003  ولكن  �سنة  يقارب 100  ما  ن�سو�س موجودة منذ 

العبا�سية املقد�سة اأ�سبح لدينا 200 اأو 300 ن�سًا م�سرحيًا يتحدث عن الواقع او �سخو�سها 
و�سنجد يف املكتبة العربية مئات الكتب فيها ن�سو�س م�سرحية تتحدث عن الواقعة حتى 

يقراأها الآخر و�سنجد م�سرحًا ح�سينيًا عامليًا".
احل�سنی  الإمـــام  ق�سية  الكيف:  ح�سن   
عليه ال�سالم تنفتح على الإن�سانية اأجمع

عن  حتــدث  الكيف  ح�سن  الت�سكيلي  الــفــنــان 
موا�سفات الن�س احل�سيني قال" ق�سية الإمام 
بطائفة  تنح�سر  ل  الــ�ــســالم  عليه  احلــ�ــســني 
معينة ول تنح�سر بحدود جغرافية او تاريخية 
على  تنفتح  ق�سية  هــي  بــل  معينة  ح�سارية  او 
عايل  وعــي  اىل  حتتاج  وهــي  اأجــمــع  الإن�سانية 
اىل  عالية وحتتاج  فكرية  قــراءات  اىل  وحتتاج 
تاريخ وجغرافية ودرا�سة نف�سية لكل �سخ�سية من 

�سخ�سيات واقعة الطف  وحتتاج اىل درا�سية نف�سية املتلقي من اأجل خلق حالة التوا�سل، 
لذلك ان كاتب الن�س امل�سرحي او املخرج او املمثل ينقل هكذا ر�سالة اإن�سانية فيها طرح  
فكري عايل وفيها �سراع بني اخلر وال�سر وموا�سيع التدين والف�سيلة والرذيلة وهذه كلها 

تتبودق يف الن�س امل�سرحي او الكتابة عن واقعة الطف". 
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عن املالحم والإحداث الأخرى 
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حقيقية وواقعية تختلف عن 

الحداث والق�س�س الخرى 

التي قد تكون وهمية يخلقها 

املوؤلف



وحوله راأيه عن مدى منا�سبة الن�سو�س امل�سرحية ملقام الق�سية اأو�سح " الن�س اذا كان 
ن�سًا �سعريًا او ت�سكيليًا او م�سرحيًا هو نتاج مل�سمون الق�سية نف�سها فق�سية الإمام احل�سني 
عليه ال�سالم ق�سية ثرية جدًا بكل ما حتمل من اأبعاد طبيعية ونف�سية وتاريخية وح�سارية 
واجتماعية، وملا فيها من ت�سحيات كبرة وقيم عالية فحتمًا هنا يكون ال�ساعر او كاتب 

الن�س امل�سرحي ملهمًا يف ا�سافة الروؤى اىل الن�س املكتوب".
وعن راأيه بزج الطفل يف مو�سوعة امل�سرح احل�سيني قال" اأنا اأجد اأن �سيا�سة بع�س القنوات 
الف�سائية كقناتي طه وهدهد قد ابرعتا يف نقل ق�سايا اخلر وال�سر للطفل ب�سورة لطيفة، 
اما زج الطفولة يف م�سرح يتحدث عن �سراع الإمام احل�سني عليه ال�سالم مع ال�سر يف 
واقعة الطف الأليمة وهو �سراع كما قلت يحتاج اإىل وعي عال وق�سدية عالية فيما الطفل 
يحتاج اإىل الفطرة، واأنا ل�ست �سد تثقيف الطفل وتعليمه واقعة الطف ولكن الق�سية خطرة 
وينبغي التعامل معها  بحذر ويتم تناولها بان�سجام مع عامل الطفل الرتف اجلميل اي يجب 

ان يتحدث الن�س لفطرة الطفل".
غفار عفراوي: امل�سرح احل�سيني جزء من الوفاء

الإعالمي والكاتب امل�سرحي غفار عفراوي حتدث عن اأهمية امل�سرح احل�سيني قائاًل" 
اخل�سال  بهذه  و�سخ�سية  الوفاء  ونبع  اخللود  اإ�سراقة  ال�سالم  عليه  احل�سني  ــام  الإم
العظيمة ل يكفي احلديث عنها او التعبر عنها من خالل ن�سو�س معينة وما تقوم به 
العتبة العبا�سية من اهتمام بامل�سرح احل�سيني هو جزء من الوفاء لهذا امل�سلح العظيم 

والذي خط بدمه وفكره خط العدالة والتحرر". 
للثقافة  الفقري  العمود  هو  امل�سرح  واأو�سح" 
عديدة  فنون  خ�سائ�س  بــني  يجمع  فامل�سرح 
منها ال�سعر والق�سة والرواية وامل�سرح احل�سيني 
ميثل قمة امل�سرح الإ�سالمي لن الإمام احل�سني 
ر�سول  قال  كما  الإ�سالم  ذات  هو  ال�سالم  عليه 
مني  )ح�سني  و�سلم  واآلـــه  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
واأنا من ح�سني( فالإ�سالم بداأ حممديا واأ�ستمر 

ح�سينيا".
وحول توجه كاتب الن�س امل�سرحي احل�سيني بني 
عفراوي  " هناك راأيان  يف هذا املو�سوع فمنهم 

من يقول ان كاتب الن�س امل�سرحي احل�سيني يجب ان يكون �سيعيًا ح�سينيًا، وهناك من 
يقول اأن كل من در�س واقعة الطف درا�سة واقعية وتاريخية  ميكن ان يبدع يف هذا املجال، 
واأنا اأرى ان الكاتب ينبغي ان يكون �سيعيًا يع�سق الإمــام احل�سني عليه ال�سالم ومبدعًا 
بامل�سرح  الرتقاء  ميكن  منــوذج  هكذا  وجــود  خالل  ومن  املطلوب  هو  وهــذا  واأكادمييًا، 

احل�سيني نحو العاملية".
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 ال�سيخ حمّمد �سند، ولد عام 1382هـ )املوافق 1962م( يف املنامة بالبحرين، وبعد اإكماله الدرا�سة 
الثانوية هاجر للدرا�سة يف لندن فحاز على �سهادة البكالوريو�س يف الهند�سة، ثم توّجه للدرا�سة الدينية 
يف قم املقد�سة. ومن ثم غادر اإل النجف الأ�سرف و�سكن فيها، وميار�س التدري�س حاليا يف جامع عمران 

بن �ساهنی.

في حوارمع :

سماحة الشيخ محمد السند

حوزة النجف ت�سهد ازدهارا كبريا 
و�سريعا جدًا 

•  حترير: علي الها�سمي•  حوار: ميثم احل�سناوي

كان ثمن دفاعه عن احلق وعدم ال�سكوت على الباطل باه�سًا 
فقد مت اعتقاله يف اأواخر عام 2005م بينما كان راجعًا من 
قم اإىل البحرين، فوَر و�سوله ملطار البحرين الدويل، حيث 
ذلك  فت�سبب  الــوطــنــي!!  بــالأمــن  امل�سا�س  تهمة  لــه  وجهت 
ال�سغب،  مكافحة  وقوات  له  املوالني  بني  وا�سعة  با�ستباكات 
واأرجع مراقبون اأن اأ�سباب العتقال تعود اإىل خطبة األقاها 
يف قرية ال�سناب�س طالب فيها الأمم املتحدة بتنحية احلكومة 
البحرينية جراء التمييز وقمع املتظاهرين، واإجراء ا�ستفتاء 
عام على غرار ال�ستفتاء الذي جرى يف ال�سبعينيات، وُيعد 
فرتة  عــادوا  الذين  ال�سيعة  علماء  من  �سند  حممد  ال�سيخ 
املعار�سني  جممل  عــودة  �سمن  البحرين  اإىل  الت�سعينات 

البحرينيني مع انطالق امل�سروع الإ�سالحي هناك. 
ال�سند،  ال�سيخ حممد  وللتعرف اكرث على �سخ�سية �سماحة 
والوقوف على جممل حمطات حياته واإطالع القارئ الكرمي 
على �سرة علماء كان لهم الأثر الكبر يف قول كلمة احلق، 
التقت جملة )الرو�سة احل�سينية( معه فكان احلوار التايل: 

لرو�شة احل�شينية: ي�سعدنا اأن تطلعنا على البطاقة ا

ال�سخ�سية ل�سماحة ال�سيخ حممد ال�سند؟
ال�شيخ ال�شند:ال�سيخ حممد بن احلاج حميد بن احلاج 

من�سور بن احلاج عبد اهلل، من بيت ) ال �سند(، ولدُت يف 
عراقة  ذات  �سيعية  اأ�سرة  ومن  البحرين،  يف  املنامة  مدينة 

واأ�سالة.

يف حياتكم الدرا�سية �سذرات ا لرو�شة احل�شينية: 

هل لك اأن حتدثونا عنها وطبيعة رحلتكم الدرا�سية 
اإل لندن وُقم ومن ثم النجف الأ�سرف؟ 

ال�شيخ ال�شند:ذهبُت اإىل الدرا�سة الأكادميية احلكومية يف 

واأنعم اهلل علّي بالتفوق طيلة درا�ستي البتدائية  �سن مبكر 
الأول  املركز  على  حــزُت  ال�سفوي  اجلانب  ويف  والثانوية، 
اأن  اأو الثالث، اإىل  اأما التحريري فحزُت على املركز الثاين 
انتهيت من مرحلة الإعدادية يف �سن اخلام�سة ع�سر، فكانت 
يل الرغبة يف الدرا�سة الدينية لأن اأحد اأبناء عمومتي كان 
عديدة  اأ�سباب  وهنالك  الأ�سرف،  النجف  حوزة  يف  يدر�س 
عموما  الدرا�سة  يف  اأرغــب  جعلتني  ذكرها  يطول  قد  اأي�سا 
العائلة  راأي  لكن  خ�سو�سا  الدينية  الدرا�سة  يف  واللتحاق 

وراأي والدي حتم علّي اأن اأكمل الدرا�سة الأكادميية.
يّدر�س يف  ما  الأوىل  ال�سنة  لندن فدر�ست يف  اأما عن رحلة 
ثالثة �سنني بتفوق وجناح حيث كنت يف ال�سنة الأوىل اأدخل 
الدرا�سة  لكن  الأوىل،  ال�سنة  تلي  التي  ال�سنوات  تخ�س�س 
الدينية هي الرغبة التي كانت تعي�س معي طيلة تلك الفرتة، 
يف  البكالوريو�س  على  وح�سلت  درا�ستي  اأكملت  اأن  اإىل 

الهند�سة لأنتقل اإىل الدرا�سة الدينية يف قم املقد�سة.

ما ا فيها  والدرا�سة  قم  احل�شينية:رحلة  لرو�شة 

الذي مالأمتوه يف خزائنكم من العلم والدرا�سة يف 
ذلك املكان املقد�س؟

 
املطلوب من 

االإعالم ال�سيعي 
االنطالق مبختلف 
اللغات وينبغي اأن 

يكون متنوعا 
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ال�سيخ ال�سند:بالتوفيق الإلهي بداأُت رحلتي اإىل قم املقد�سة، 
اأو  نزحوا  افا�سل  علماء  يد  على  احلوزوية  درا�ستي  وكانت 
اأو من علماء  املقد�سة  اإىل قم  ال�سرف  النجف  هاجروا من 
كربالء املقد�سة منهم ال�سيخ حممد ح�سني ال�سدقي ) رحمه 
اهلل ( وهو اأحد طالب ال�سيخ هادي امليالين ا�ستفدُت منه يف 

علوم الكالم وهنالك الكثر من علماء قم الآخرين.
وبقيت  )1400هــــ(  عام  يف  احلوزوية  درا�ستي  بداية  كانت 
اإىل )1430هـــ( يعني ثالثني عاما من الدرا�سة يف قم  فيها 
املقد�سة، اأكملت مرحلة املقدمات وال�سطوح يف ثالث �سنوات 
ذلك  وبعد  الدرا�سة  يف  م�ساعف  جهد  لدي  وكــان  ون�سف، 
علوم  ودر�ست  والفل�سفة،  اخلارج  البحث  درا�سة  اإىل  دخلُت 
فكانت  والعرو�س،  الريا�سيات  علم  ويف  الفلك  يف  اأخــرى 
اأن  اإىل  مكثف،  فيها  �سيء  وكــل  د�سمة  احلــوزويــة  درا�ستي 
بداأُت يف درا�سة البحث اخلارج عام ) 1411هـ(، حيث كانت 
النجف ال�سرف مطلع �سنة ) 1430هـــ( وهذه  هجرتي اىل 
النجف  اخلارج يف  البحث  درا�سة  الرابعة يل يف  ال�سنة  هي 

الأ�سرف بجوار اأمر املوؤمنني عليه ال�سالم.

قم ا حــوزة  من  النتقال  احل�شينية:ب�ساأن  لرو�شة 

ما  براأيكم  الأ�ــســرف،  النجف  حــوزة  اإل  املقد�سة 
الذي حتمله حوزة النجف من خ�سو�سية؟

ال�شيخ ال�شند: حقيقة كل الذي تتلمذت ودر�ست على يدهم 

كانوا من طالب حوزة النجف الأ�سرف حتى ال�سيد البايكاين 
�سنوات يف حوزة  اأربع  البحث اخلارج ملدة  كانت درا�سته يف 
ودر�س  العراقي  الدين  �سياء  اأغا  يد  على  الأ�سرف  النجف 
قم  يف  كنا  لو  وحتى  احلائري،  الكرمي  عبد  ال�سيد  يد  على 
البيئة جنفية واملناخ مناخ جنفي، ويف احلقيقة، مل اأنده�س 
كثرًا يف حوزة النجف لأن بنائي يف حوزة قم كان جنفيًا على 
تالميذ  من  الكثر  املقد�سة،  النجف  خ�سو�سية  من  الرغم 
اأعالم علماء قم الكبار وجدناهم يف النجف، وكانت الدرا�سة 
والتعامل معهم يف قم املقد�سة يطغوا عليها طابع الألفة بيننا، 
والنزوح من النجف اإىل م�سهد املقد�سة وقم قد ا�ستفدنا منه 
بلوغا  يل  ميّثل  النجف  اإىل  جميئي  فاإّن  ذلك  ورغم  الكثر، 
جوار  املوؤمنني  اأمــر  جــوار  لأن  وفكريا  علميا  وبلوغا  روحيا 
خا�س والبيئة التي يبنيها اأمر املوؤمنني يف النجف ويف حوزة 

النجف �ستظل بناء مركزيا اأ�سا�سيا.

لرو�شة احل�شينية:ما هي الكتب التي اأّلفتها وُطبعت ا

والتي لزالت تنتظر الطبع ال هذا الوقت؟
جملدا  خم�سني  من  اأكرث  يل  احلقيقة  ال�شند:يف  ال�شيخ 

مطبوعا ويل  -واحلمد هلل- خمطوطات مدونة يف م�سرها 
للت�سحيح والطبع وهذه نعمة من اهلل ومن بركات اأهل البيت 

علينا، وقد األفت يف علوم خمتلفة وم�سائل م�ستجدة يف علم 
البحوث  وبع�س  الكالم  علم  ويف  العقائد  علم  ويف  الأ�سول 
العقلية والفل�سفية، وهناك بع�س البحوث العقلية والفل�سفية؛ 
باإكمال جملدين  ووفقنا  وال�سعائر احل�سينية  العملي  كالعقل 
يف  خمطوطة  ومدونات  وخام�س  ورابــع  ثالث  جملد  وهناك 
طور الت�سحيح والطباعة -اإن �ساء اهلل- ف�سال عن كتيبات 
عديدة يف علم الرجال ويف الفلك وما يرتبط بامل�سائل الفقهية 

املتنوعة يف اأبعاد خمتلفة ومتنوعة وهذا كله من نعم اهلل. 

لرو�شة احل�شينية:ما هو تقييم �سماحتكم للم�ستوى ا

الدرا�سي احلايل للحوزة على �سعيد املناهج واأ�ساليب 
التدري�س، خا�سة اإن احلوزة قد خرجت للتو من عهد 
النظام ال�سابق الذي عطل ن�ساطها قرابة العقدين من 

الزمن؟
ت�سهد  اأنها  النجف  حــوزة  يف  املالحظ  ال�شند:اإن  ال�شيخ 

به من عراقة  تتمتع  ملا  و�سريعا جــدًا، وذلك  ازدهــارا كبرا 
تاريخية واأوا�سر وجذور وعروق حاول النظام البعثي املقبور 
الي�سر  املــاء  من  �سيء  اإليها  و�سل  اأن  ما  لكن  يجففها،  اأن 
وبتوفيق من اهلل  والإنبات،  التنامي  واأبدت �سرعة يف  ارتوت 
وجودي يف  واأثناء  ال�سالم  عليهم  بيته  واأهل  الكرمي  ور�سوله 
بني  حت�سل  التي  ال�سريعة  بالنقالت  ا�سعر  النجف  حــوزة 
مو�سم واآخر، وتاأخذ بالزدهار وامتداد �سّل معني بني حوزة 
النجف  بني حوزة  الأوا�سر  لتقوية  اأخرى  بلدان  اإىل  النجف 
حول  الناظر  يذهل  ال�سيء  وهــذا  الأخـــرى،  العامل  و�سعوب 
وج�سورا  وجــذورا  عروقا  متد  اأن  يف  النجف  وامكانية  كيفية 

حيوية متفاعلة مع البيئة اخلارجية.

حالة ا اليوم  امل�سلمون  احل�شينية:يعي�س  لرو�شة 

الغرب  وخمططات  الفكري  الهجوم  من  ع�سيبة 
اإن  واتهام الإ�سالم بتبني العنف والإرهــاب، ل�سك 
على احلوزة العلمية اإيجاد م�سروع فكري ملواجهة هذا 
الهجوم فما هي ال�سبل الكفيلة ـ يف تقدير �سماحتكم ـ 

خللق مقومات هذا امل�سروع والنهو�س به؟
ال�شيخ ال�شند:بالر�سد التاريخي فاإن حوزة النجف تاأ�س�ست 

يد  على  اخلام�س  اأو  الرابع  القرن  ولي�س يف  الأول  القرن  يف 
ال�سيخ الطو�سي، وهذا يدل على اأننا منتلك تراثا علميا كبرا 
جدًا يف احلوزات وخا�سة حوزة النجف الأ�سرف، ولبد من 
ا�ستثمار هذا املخزون وتفعيله لكن بلغة يفهمها اأهل الع�سر، 
احلقيقة  ويف  ع�سرية،  بلغة  املختلفة  البيئات  تخاطب  واأن 
اإن حوزة النجف انت�سرت بها موا�سيع احلداثة والعوملة واأنا 
�سخ�سيًا عندي م�ساهمة يف هذا اجلانب، ولدي عدة كتب يف 
م�سمار احلداثة والعوملة وبحوث معا�سرة يف ال�ساحة الدولية 

االإعالم 
ال�سيعي و�سل 

اإىل درجة 
فاعلة وقوية 
رغم اأن ما 

نطمح اليه ال 
يقف عند حد 

معني
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ومن هذا القبيل، واحلمد هلل يف حوزة النجف واحلوزات الأخرى كفاءات علمية 
�سريطة  املجالت احلديثة  الإ�سالمي يف  تفهم اخلطاب  ندوات  قادرة على عقد 
اأو توظيف ذو مغاٍز  اأن يكون اجلو ال�سائد فيها مو�سوعيا علميا لي�س فيه تهريج 

�سيا�سية.
واحلوزة العلمية ل تعتمد املنطق اليوناين الأر�سطي كمدر�سة وحيدة تنتهي منها 
بل تعتمد على املنطق القراآين واملنطق النبوي واملنطق املع�سومي الذي ل يتقوقع 
اأو �سمن  الجتماعي  املنطق  اأو �سمن  الريا�سي  املنطق  اأو  اأر�سطو  منطق  �سمن 
منطقية  ومنظومة  مو�سوعة  الكرمي  القراآن  اأن  احلقيقة  ويف  النف�ساين،  املنطق 
يف  ونالحظ  اأر�سطو  يتخيل  ما  على  مقت�سرا  ولي�س  والأبعاد،  اجلوانب  متعددة 
الأ�سفهاين،  مهدي  مرزا  هو  جنفي  موؤ�س�سها  التفكيك  مدر�سة  العلمية  احلوزة 
هذا الرجل لديه نقد لذع ملنطق اأر�سطو والفل�سفة اليونانية وهذا دليل على تنوع 
اليونانية كمدر�سة مال  املدر�سة  اأخرى كالمية تخالف  احلوزة، وهنالك مدر�سة 
هادي الطهراين، وهناك املدر�سة الذوقية العرفانية، والكثر من املدار�س التي 

ت�سدل ال�ستار عن املدار�س الخرى وتبني حقيقة واأعلمية احلوزة الدينية.
و�ساللة  ال�سالم  عليهم  البيت  باأهل  متمثل  م�سروع  اأكرب  متتلك  الدينية  احلوزة 
النبي حممد واآل بيته الطهار حيث ا�ستطاع اأن يخطف ال�سواء واملبادرات من 
اأخّل�سه يف هذا احلديث  واعد  م�ستقبل  اأمام  ونحن  الأخرى،  الب�سرية  املدار�س 
كاأمارة  لي�ست  اإمامتنا  اأو  وليتنا  اأو  اأمارتنا  )اإن  ال�سالم  عليه  ال�سادق  لالإمام 
بني اأمية تعتمد ال�سيف والدم والغدر والرذائل و�سفك الدماء والغ�سب بل تعتمد  

احلكمة واملوعظة والف�سيلة والوفاء والعلم واخللق احل�سن(. 

لرو�شة احل�شينية:الإعالم ال�سيعي انطلق منذ اأن اأتيحت له الفر�سة ا

وماذا  املو�سوع  هذا  حول  راأيكم  هو  ما  العراق..  يف  وخا�سة 
تطلب من الإعالم ال�سيعي اأن يفعل يف م�سريته امل�ستمرة؟ 

وما راأيكم يف الإعالم ال�سيعي مقابل الإعالم الوهابي؟ 
ال�شيخ ال�شند:يف حقيقة الأمر فاإن الإعالم ال�سيعي و�سل اإىل درجة 

فاعلة وقوية على الرغم اأن ما نطمح اليه ل يقف عند حد معني، لكن بحمد 
من  واملطلوب  العني،  يقر  ال�سيعي  العــالم  اليه  و�سل  الذي  املقدار  هذا  اهلل 

الإعالم ال�سيعي يف الوقت الراهن هو النطالق مبختلف اللغات وتعدد اخلطاب 
وينبغي اأن ل يكون خطابنا مب�ستوى واحد فقط بل ينبغي اأن يكون متنوعا، وو�سائل 

الإعالم كلها مبا فيها الف�سائيات يجب ان تكون موؤثرة ب�سورة فعلية.
التي  الكاذيب  زيف  ك�سف  ينبغي  الوهابي  مقابل  ال�سيعي  الإعــالم  وبخ�سو�س 

يلقيها ذلك الإعالم الدخيل، فبدل من اأن يكون لنا اأ�سلوب الدفاع والتو�سيح 
يجب اأن يكون لنا اأ�سلوب املبادرة لن �ساحب املبادرة دائمًا هو 

اأجنح واأك�سب للجولة، وهذا اأمر مهم فال يعنينا الدفاع اأكرث 
ما يعنينا تو�سيح احلقيقة )لو علم النا�س حما�سن كالمنا 

لتبعونا(.

الأ�سا�سي ا الغاية والهدف  لرو�شة احل�شينية:ما 

جناحها  ــدى  م ــا  وم الإ�ــســالمــيــة؟  ال�سحوة  مــن 
وتاأثريها؟

و�سعوب  العربية  وال�سعوب  امل�سلمة  ال�سعوب  �سعار  يكون  ال�شند:عندما  ال�شيخ 

العامل امتداد لل�سعار الذي رفعه ال�سالم وو�سع ال�س�س ال�سحيحة له وبالذات 
مدر�سة اأهل البيت، وعندما نرى اأن اأهل البيت يذكرون اأن العدل هو الأ�سل الثاين 
من اأ�سول العتقاد بالإ�سالم فاإن ال�سعوب العربية امل�سطهدة كلها �ستهتف ب�سعار 
هيهات مّنا الذلة، وهو �سعار �سيد ال�سهداء الإمام احل�سني عليه ال�سالم للمطالبة 
فهنالك �سحوة  الإن�سان خلقه اهلل حّرا،  اأن  ي�سر اىل  ال�سعار  باحلريات، وهذا 
اإ�سالمية وهذه ال�سحوة منطلقة من تعط�س ال�سعوب اإىل العدل واحلرية وامل�ساواة 

على الرغم من اأن هنالك جهات قد تت�سرر من هذه املطالب والأهداف.  
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• عبدالهادي البابي 

 متى ننه�س 
من جديد..؟ 

التجديد  ــرية  وت ترتفع  ــاذا  مل
يف  �سريعة  ومت�سي  والــتــطــور 
....بينما  املجتمعات  بع�س 
اأو  وبطيئة  منخف�سة  تكون 
جمتمعات  يف  مــعــدومــة  �سبه 

اأخرى ؟

الكبري  الــ�ــســوؤال  هــذا 
ـــه  ـــم ل�ـــســـك اأن ـــه وامل
يــدور يف عقول جميع 
والباحثني  املفكرين 
واملثقفني يف جمتمعنا 
العراقي اليوم .. وقد 
ــ�ــس  اإن  ــع ــب يـــقـــول ال
ال�سبب يف ذلك توفر الإمكانات هناك , وافتقادها 
الإمكانات  ميتلك  الــذي  فاملجتمع   , هنا  قلتها  اأو 
التطوير  م�سرية  فيه  تنطلق  اأن  ميكن   , والـــرثوات 
والبناء , واأما املجتمعات الفقرية فقدرها اأن تعي�س 

راكدة جامدة !
وقد يرى اآخرون اأن للم�ساألة عالقة بجذور املجتمع 
وتاريخه , فاإذا كان ينتمي ملا�ٍس ح�ساري , وتاأريخ 
عريق , فاإن ذلك �سيدفعه للتغيري والتقدم , اأما اإذا 
كان جمتمعًا حديث الّتكون اأو كان ما�سيه خاماًل , 
فاإنه �سي�سكل امتدادا  لتاريخه  ال�سابق , وقد يذهب 
طرف ثالث اإىل واقع املجتمع على اإمكانية حركته , 
من حيث حرية املجتمع وا�ستقالله , اأو وقوعه حتت 
هيمنة معادية , اأو قوة مناوئة , فّت�سل اإرادته ومتنع 

تقدمه ..
من  �سيئًا  تت�سمن  كانت  واإن  واأمثالها  الآراء  هذه 
ولكنها   , ال�سورة  مــن  جانبًا  وتعك�س   , احلقيقة 

فتاريخ   , الإ�سكالية  وجوهر  املفارقة  لنا  لتك�سف 
عن  ,يــحــدثــنــا  املــعــا�ــســرة  والأمم   احلــ�ــســارات 
جمتمعات قليلة الرثاء , حققت معاجز  يف التقدم 
اأ�سبحت   نا�سئة  وجمتمعات   , كاليابانيني  والتطور 
وجمتمعات   , والأ�سرتاليني  كالأمريكيني  القمة  يف 
حما�سرة مهزومة جتاوزت واقعها وبنت قوتها من 
جديد , كاأملانيا وتركيا واليابان بعد احلرب العاملية 
الثانية ! بينما جند اأممًا اأخرى متتلك الرثاء والعمق 
التاريخي , والظروف  اخلارجية املنا�سبة , اإّل اأنها 

تعي�س ح�سي�س  التخلف واجلمود ..!
فالنه�سة والتجديد روح وحالة داخلية , قبل اأن تكون 
ظروفًا واإمكانات خارجية , فاإذا ما�سرت هذه الروح 
يف ج�سد �سعب , بعثت فيه احلركة والن�ساط , وانطلق 
ويواجه   , التاريخ  وي�سنع  الإمــكــانــات  عن  يبحث 
الــروح حتولت  اأمــة هذه  افتقدت  واإذا   , التحديات 
 , فقر وحرمان  اإىل  واإمكاناتها   , اإىل موت  حياتها 

وتكالب عليها الأعداء من كل جهة وجانب !!
ومهما امتلك املجتمع من كفاءات وقدرات , وتوفر 
اإمكانات وثــروات , فاأنه بدون روح النه�سة  له من 
والتجديد ليحقق لنف�سه �سيئًا , بل يبدد اإمكاناته 
هدرًا , وتذهب ثرواته هباء, ويعي�س جمودًا يقرتب 

به من حياة  البهائم ..!!
�سفات  امتالك  تعني   , والتطور  التجديد  روح  اإن 
 , والن�ساط  باحليوية  ال�سعب   حياة  متالأ  و�سمات 
وتدفعه لالإبداع والإجناز , وجتعله يتخطى العقبات 

واحلواجز . 
 , الأح�سن  اإىل  والطموح   , الأف�سل  اإىل  التطلع  اإن 
هو ال�سرارة الأوىل التي تنقدح بها حركة التجديد 
والتغيري , بينما اخلمول والر�سى والإ�ست�سالم , جتعل 
اإجنازات  على  وتعتمد  مكانها  تــراوح  ال�سعوب  من 
احل�ساري  النهو�س  فر�سة  تفقد  وبالتايل  غريها, 
التي  التجديد  وتفقد فر�سة   , الأمــام  اإىل  والتقدم 
جتعلها متتلك اإرادتها , وتتحكم مب�سريها , وتنطلق 

بكل ثبات وقوة لبناء حا�سرها وم�ستقبلها ..
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حقُّ التظّلم 

الالمي عبدالرحمن  • اإعداد: 

�سيخ  لــنــا  يـــبـــنّی 
الفقيه  الطائفة 
جعفر  اأبو  الأكرب 
احل�سن  بن  حممد 
ــــي يف  ــــس ــــو� ــــط ال
)القت�ساد  كتابه 
الهادي اإل طريق 
الر�ساد( كيف يدافع اأمري املوؤمننی علّي بن 
املظلوم  وهــو  ال�ّسالم(  )عليه  طالب  اأبــي 
الأكرب يف هذه الأّمة عن غ�سبه الإمامة، 

فيقول:
عليه  من�سو�سا  املوؤمنني  اأمر  كان  لو  قيل:  فاإن 
بيده  دفعه  َمــن  على  وينكر  به  يحتّج  اأن  لوجب 
ينكح  اأن  ول  معهم  ي�سلي  اأن  جاز  وملا  ول�سانه، 
ويف  معهم،  يجاهد  ول  فيئهم  ياأخذ  ول  �سبيهم 

ثبوت جميع ذلك دليل على بطالن ما قلتموه.
قلنا: 

يجد  مل  فــالأنــه  باليد  عليهم  النكر  تــرك  واأمـــا 
نا�سرا ول معينا، ولو توله بنف�سه وخوا�سه لرمّبا 

عدل  فلذلك  وخا�سته،  اأهله  وقتل  قتله  اإىل  اأدى 
»اأما  بقوله:  ال�سالم( ذلك  بنّي )عليه  وقد  عنه، 
واهلل لو وجدت اأعوانا لقاتلتهم« وقوله: »لول قرب 

عهد النا�س بالكفر لقاتلتهم«.
بعد  مقام  يف  اأنكره  فقد  بالل�سان  الإنــكــار  فاأما 
نحو  وال�سعف،  القوة  من  احلــال  بح�سب  مقام 
قوله )عليه ال�سالم(: »مل اأزل مظلوما منذ ُقب�س 
واآله و�سّلم(« وقوله:  ر�سول اهلل )�سّلى اهلل عليه 
»اللهم اإين اأ�ستعديك على قري�س فاإنهم ظلموين 
حقي ومنعوين اإرثي« وقوله: »اللهم اإين اأ�ستعديك 
واملــدر«  احلجر  يف  ظلموين  فاإنهم  قري�س  على 
واإنه  اأبي قحافة  ابن  تقّم�سها  لقد  »واهلل  وقوله: 
الرحى،  من  القطب  حمّل  منها  حملي  اأّن  ليعلم 
ينحدر عني ال�ّسيل ول يرقى اإيّل الطر...« وذلك 

�سريح بالإنكار والتظّلم على َمن منعه حقه.
كان  ال�سالم(  )عليه  فاإنه  خلفهم  ال�سالة  فاأما 
مقتديا  ل  اهلل  ر�ــســول  م�سجد  يف  معهم  ي�سلي 
وي�سجد  بركوعهم  يركع  كان  واإن  لنف�سه  بل  بهم 
بال  القــتــداء  بدليل  لي�س  وذلـــك  ب�سجودهم، 

خالف.
يدعي  لأحــد  ميكن  فال  القوم  مع  اجلهاد  فاأما 
واإمنا روي  اأو �سار حتت رايتهم  اأنه جاهد معهم 
اأنه قاتل اأهل الرّدة دفاعا عن املدينة وعن حرم 
واآله و�سّلم( ملا دنوا  ر�سول اهلل )�سّلى اهلل عليه 
يف  ُيــعــرف  ل  �ــســاذا  اأي�سا  ذلــك  كــان  واإن  منها، 
َر، ولو �سح لكان ذلك واجبا عليه وعلى كّل  ال�سرِّ
اأحد بحكم العقل وال�سرع واإن مل يكن هناك َمن 

يقتدي به.
فــاأمــا اأخـــذه مــن فيئهم فــاإمنــا كــان يــاأخــذ بع�س 
ل اإىل اأخذه بجميع  حقه، وَمن له حّق له اأن يتو�سّ
الوجوه، ومل يكن ياأخذ من اأموالهم ول من اأموال 

امل�سلمني.
واأما نكاح �سبيهم فقد اختلف يف ذلك، فروى قوم 
احلنفية  له  وهب  كان  ال�سالم(  )عليه  النبّي  اأّن 
اأ�سلمت  اآخـــرون  وقــال  بقوله،  فرجها  فا�ستحّل 
فتزوجها اأمر املوؤمنني )عليه ال�سالم( وقال قوم 

ا�سرتاها فاأعتقها ثم تزوجها، فكل ذلك ممكن.

ل تخلو الأر�س من الظلم فهي اإذن ل تخلو من الظاملنی وكذلك من املظلومنی، فهل يِكل املظلوم مظلمته 
ال يوم القيامة اإذ يكون »يوم املظلوم على الظامل اأ�سّد من يوم الظامل على املظلوم« فيلغي عنه حالة 
التظّلم التي تدين الظاملنی وتك�سف ظلمهم، اأم ينتف�س �ساهرًا كّل اإمكانّياته بوجه َمن ظلمه مّتخذًا من 
قول الإمام ال�سّجاد علّي بن احل�سنی )عليهما ال�ّسالم( يف دعاء مكارم الأخالق: »...واجعل يل يدا على 

َمن َظَلَمني، ول�سانًا على َمن خا�سمني، وظفرًا مَبن عاندين، وهب يل مكرًا على َمن كايدين، وقدرًة على َمن 
ا�سطهدين...« وهذا ما �سنتّلم�سه يف اأفكار بع�س علمائنا الأجاّلء:
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ال�سيد  لنا  ويبنّی 
احل�سيني  حممد 
حقوق  ال�سريازي 
املعار�سة يف كتابه 
الزهراء  فقه  من 
الثالث  املــجــّلــد   /

ما يلي:
)عليها  الزهراء  ال�سديقة  اأقــوال  اإىل  ا�ستنادا 
ال�سالم( واأفعالها، وكالهما حجة، يجوزـ  باملعنى 
ـ للمعار�سة ف�سح الأكرثية اأو �سبهها فيما  الأعم 
ال�سواب،  عن  عدلت  اأو  احلكم  يف  جــارت  اإذا 
والرئا�سة،  للحكومة  املت�سّدين  ف�سح  يجوز  كما 
بذكر دوافعهم احلقيقية للقرار املّتخذ، والتنويه 
اأنها  باعتبار  املا�سية،  و�ساللتهم  مواقفهم  اإىل 

ل  كــي  وامل�ستقبلي،  ــايل  احل خمّططهم  تك�سف 
ُيّتخذوا اأ�سوة و قدوة ـ وهي على هذين من طرق 
النهي عن املنكرـ بل ملجرد اأن يتحّقق متّيز احلّق 
من الباطل، واخلبيث من ال�سالح كما قال )عّز 
َوَيْجَعَل  ِب  يرِّ الطَّ ِمَن  ِبيَث  اخْلَ  ُ اهللَّ »ِلَيِميَز  وجّل(: 
ُكَمُه َجِميًعا َفَيْجَعَلُه  ُه َعَلى َبْع�ٍس َفَرْ ِبيَث َبْع�سَ اخْلَ
الأنفال(،  ا�ِسُروَن« )37  اخْلَ ُهُم  اأُوَلِئَك  َم  َجَهنَّ يِف 
اأو ملجّرد التظّلم حيث قال )تبارك وتعاىل(: »َل 
ُظِلَم  َمْن  اإِلَّ  اْلَقْوِل  ِمَن  وِء  ِبال�سُّ ْهَر  اجْلَ  ُ اهللَّ ُيِحبُّ 

ُ �َسِميًعا َعِليًما« )148 الن�ساء(. َوَكاَن اهللَّ
�ستى  عــرب  ف�سحهم  ـ  الأعـــم  باملعنى  ـ  ويــجــوز 
و�سائل الإعالم من ال�سحف واجلرائد والراديو 
والتلفزيون وعلى روؤو�س الأ�سهاد، ولذلك جندها 

مواقفهم  ت�ستعر�س  وال�سالم(  ال�سالة  )عليها 
ال�سابقة، وحالتهم املا�سية واأ�سلوبهم على روؤو�س 
رفاهية  يف  )وانتم  القيامة:  يــوم  واىل  الأ�سهاد 
ترتّب�سون  اآمنون،  فاكهون  وادعــون  العي�س،  من 
عند  وتنك�سون  الأخــبــار  وتتوّكفون  الــدوائــر  بنا 

النزال..(.
واآله  عليه  اهلل  )�سّلى  الأكرم  الر�سول  قال  وكما 
و�سّلم(: )اإذا راأيتم اأهل الريب والبدع من بعدي 
فاأظهروا الرباءة منهم واأكرثوا من �سّبهم والقول 
فيهم والوقيعة، وناهبوهم كيال يطمعوا يف الف�ساد 
من  يتعلموا  ول  النا�س  وحتذرهم  الإ�ــســالم،  يف 
وترفع  احل�سنات  بذلك  لكم  اهلل  يكتب  بدعهم، 

لكم بها الدرجات يف الآخرة(.

وَيـــــُعـــــّد الــ�ــســيــد 
ـــادق  ـــس ـــد � ـــم حم
الروحاين التظّلم 
مــن مــــوارد جــواز 
فيقول  الــغــيــبــة 
)فقه  كــتــابــه  يف 
)عليه  الــ�ــســادق 

ال�ّسالم( اجلزء الأول(:
وان  الــظــامل.  به  فعل  ما  واإظــهــار  املظلوم  تظلم 
املا�سي  الليل  اإذا �سربه يف  كان مت�سرتا به، كما 
اأخذ ماله جاز ذكره بذلك عند من ل  اأو  و�ستمه 
يعلم ذلك منه. والظاهر اإن جواز اإظهار ما فعل 
اإجماعي،  به  مت�سرتا  كان  واإن  باملظلوم  الظامل 

وقد ا�سُتدّل له باأمور:
الآية  هــذه  يف  وتــعــاىل(  )تــبــارك  قوله  الأول: 
َما  َفاأُوَلِئَك  ُظْلِمِه  َبْعَد  َر  اْنَت�سَ »َومَلَــِن  ال�سريفة: 
ِمْن �َسِبيٍل« )41 ال�سورى( فاإنها تدّل على  َعَلْيِهْم 
اأّن َمن �سار مظلوما ل �سبيل له �سوى النت�سار، 
ما  اإظهار  على  يتوقف  النت�سار  اأّن  املعلوم  ومن 
عبارة  النت�سار  اإّن  وفيه:  الظلم.  من  به  ُفعل 
عن النتقام، فمفاد الآية ال�سريفة جواز النتقام 
وجمازاة الظامل باملثل التي دّلت عليها الآية التي 
ِمْثُلَها  َئٌة  �َسيرِّ َئٍة  �َسيرِّ »َوَجــَزاُء  وهي:  الآية،  قبل هذه 
ُيِحبُّ  َل  ــُه  اإِنَّ  ِ اهللَّ َعَلى  َفــاأَْجــُرُه  َلَح  َواأَ�سْ َعَفا  َفَمْن 
جواز  عن  اأجنبية  فهي  ال�سورى(،  امِلِنَي«)40  الظَّ

الغتياب. فاإن قلت: اإّن الغيبة نحٌو من النتقام. 
قلت: اإنه ل اإطالق لالآية يف كيفية النتقام.

ْهَر  ُ اجْلَ الثاين: قوله )تبارك وتعاىل»َل ُيِحبُّ اهللَّ
�َسِميًعا   ُ اهللَّ َوَكاَن  ُظِلَم  َمْن  اإِلَّ  اْلَقْوِل  ِمَن  وِء  ِبال�سُّ
َعِليًما« )148 الن�ساء(، فاإّنه يدّل على مرجوحية 
ـــذي مــن اأفــــراده  ــقــول ال اجلــهــر بــالــ�ــســوء مــن ال
اإّل  املبحث،  اأول  تقدم يف  كما  الغيبة  وم�ساديقه 
بنيتم على  انكم  بالن�سبة اىل املظلوم. فان قلت: 
الغيبة فكيف  عــدم دللــة اليــة على عــدم جــواز 
تتم�سكون به يف املقام؟. قلت: ان هذا اليراد وارد 
م�ساديق  من  الغيبة  كــون  بعدم  التزم  من  على 
اجلهر بال�سوء كاملحقق اليرواين وغره، ول يرد 
علينا لنا قلنا انها ل تدل على عدم جواز الغيبة 
لن عدم احلب اأعم من احلرمة، وعليه فال مورد 
الإيــراد كما ل يخفى. ودعوى ان ال�ستثناء  لهذا 
اليجاب  ثبوت  ال  يقت�سي  ل  ال�سلب  عموم  من 
اجلزئي، حيث انه ل اطالق لتلك اجلزئية لعدم 
ثبوت كونها واردة يف مقام البيان من هذه اجلهة 
فيمكن ان يكون اجلواز راجعا اىل مذمته وتعبره 
وتنقي�سه فانها من اجلهر بال�سوء كما يف تعليقة 
يف  حقق  مبا  مندفعة  املحققني،  م�سايخنا  بع�س 
مقام  يف  دليل  كون  يف  ال�سك  عند  انه  من  حمله 
فمقت�سى  وعليه  كــذلــك،  انــه  على  يبني  البيان 
بال�سوء  اجلهر  افــراد  من  فرد  كل  جواز  اطالقه 

التي منها الغيبة. 

الثالث: ما ورد بتف�سر العيا�سي عن الف�سل بن 
ال�سالم( يف  ال�سادق )عليه  قّرة عن مولنا  اأبي 
ْهَر  اجْلَ  ُ اهللَّ ُيِحبُّ  »َل  وتعاىل(  )تبارك  اهلل  قول 
�َسِميًعا   ُ اهللَّ َوَكاَن  ُظِلَم  َمْن  اإِلَّ  اْلَقْوِل  ِمَن  وِء  ِبال�سُّ
فاأ�ساء  قوما  اأ�ساف  من  الن�ساء(   148( َعِليًما« 
ُظلم فال جناح عليهم فيما  �سيافتهم فهم مّمن 
اأبواب  من   -  154 بــاب   - )الو�سائل  فيه  قالوا 
اأحكام الع�سرة حديث 6(. وما عن جممع البيان 
الآية  ويف  ال�سالم(  )عليه  ال�سادق  مولنا  عن 
يح�سن  فال  بالرجل  ينزل  ال�سيف  »اأّن  نف�سها: 
�سيافته فال جناح عليه يف اأن يذكر �سوء ما فعله« 
الع�سرة  اأحكام  ــواب  اأب من   154 باب  )الو�سائل 
حديث 7(. بتقريب اأنهما يدلن على اأّن َمن هتك 
�سيفه ومل يقم مبا يليق ب�ساأنه يف مقام ال�سيافة 

جاز لل�سيف اأن يذكره مبا فعله من ال�سوء. 
حرجا  التظلم  من  املظلوم  منع  يف  ان  الرابع: 
نف�سي  دليل  من  املــراد  اإّن  اأول:  وفيه:  عظيما. 
احلرج لي�س هو احلرج النوعي، بل املراد احلرج 
ال�سخ�سي، فال ينفع يف نفي احلكم كليا. وثانيا: 
التي يف  الأحكام  ينفي  اإمنا  نفي احلرج  دليل  اأن 
نفيها امتنان على الأمة، فاحلكم الذي يكون نفيه 
مّنة على �سخ�س ومنافيا لالمتنان على الآخر ل 
يكون م�سمول لدليل نفي احلرج، واملقام من هذا 

القبيل، لأّن جواز الغتياب مناف لالمتنان.
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بل  العربية  املنطقة  على  الدين  هذا  يقت�سر  فلم 
تعدى ذلك ليدخل اأوربا من اأو�سع اأبوابها وبالرغم 
من �سعوبة فهم الآخرين ب�سبب  عائق اللغة، لكن 
املبادئ ال�سامية فر�ست نف�سها على جميع النطقة 

يف املجتمعات الأوربية من علماء ومفكرين. 
الرحال  نحط  العامل  حــول  جولتنا  يف  نحن  وهــا 
تعترب  التي  فنلندا  وهي  الأوربية  الدول  اإحدى  يف 
�سمال  تقع يف  ال�سكندينافية وهي  الدول   اإحدى 

التي  امل�سيحية  الغالبية  حيث  الأوروبــيــة  الــقــارة 
ت�سل ن�سبتها اإىل 85%، وتبلغ م�ساحة فنلندا قرابة 
424، 833 األف كلم مربع، وت�ستهر بجمال الطبيعة 
وكثافة غابات الأ�سجار ال�سنوبرية واملياه العذبة 
النموذجية اخلالبة،  الت�ساميم  والبحرات ذات 
ويبلغ عدد �سكان فنلندا بح�سب اإح�سائيات العام 
اإليها  ن�سمة.دخل  مليون   9.5  .870 بنحو   2009
الإ�سالم وتو�سع فيها لي�سل اإىل املناهج الدرا�سية 

جولة في التاريخ اإلسالمي 

لفنلندا 

مع  بدء الر�سالة املحمدية 
اأرجـــــاء  يف  ــار  ــس ــ� ــت ــالن ب
ـــاق  املــعــمــورة اأخـــــذت اآف
ملا  بالتو�سع  الر�سالة  هذه 
حتمله من مبادئ ت�سم يف 
طياتها الكثري من الأ�س�س 
يف  ــنــا�ــس  ال غيبها  ــي  ــت ال

باقي الديانات. 
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حيث تبلغ ن�سبتهم ما يقارب 3% وهي ن�سبة قليلة 
املجتمع  يف  كبر  تاأثر  لها  ذلك  مع  ولكن  جدا 

الفنلندي.

تاريخ دخول الإ�سالم
مل يحدد بال�سبط تاريخ انت�سار الدين الإ�سالمي 
امل�سلمة من  الأقلية  يعترب دخول  لكن  فنلندا  يف 
الدين  لن�سر  اأقدم حماولة  الفنلنديني هو  الترت 

الإ�سالمي،، وهم من ال�سعوب الرتكية وعددهم 
اأ�سولهم  وتــرجــع  ن�سمة،   1000-800 حــوايل 
ملجموعة  تنتمي  ولغتهم  تركيا،  اإىل  التاريخية 
متما�سكة  اأقلية  ي�سكلون  وهم  الرتكية،  اللغات 
الأوىل  ال�سنوات  وخالل  ولغوًيا.  وثقافًيا  دينًيا 
الرو�س  قيا�سرة  حكم  حتت  فنلندا  دخــول  من 
اجلي�س  قبل  مــن  الــتــرت  جلب  مت   ،1809 عــام 
الرو�سي لبناء قلعة 'بومار�سوند' على الرب، وقلعتْي 
'�سومنلينا/ �سفيبورج' على جزيرة مقابل �سواحل 
اإىل رو�سيا،  اأغلبيتهم  هل�سنكي، وبعد ذلك عاد 
فت�سهد  يــعــودوا،  مل  الذين  لــالأفــراد  وبالن�سبة 
املقربة الإ�سالمية يف بومار�سوند على وجودهم 
القرن  مــن  ال�سبعينيات  تعد  حيث  فنلندا  يف 
التا�سع ع�سر فرتة دخول التجار الأتراك والترت 
وبالتحديد عام  1870 كان هنالك اعتناق للدين 

الإ�سالمي ب�سكل وا�سع .
اإ�سالمي  جممع  اأول  تاأ�س�س   1925 عــام  ويف 
يتبعه  ــوم  ــي وال ر�ــســمــي،  ب�سكل  تـــرتي  فنلندي 
وقد  اأخــرى.  مناطق  ويف  هل�سنكي  يف  م�ساجد 
تامبره  يف  تاأ�سي�سه  مت  اآخر  جممًعا  الترت  اأن�ساأ 
الأ�سول  غر  من  امل�سلمني  ولكن   ،1943 عــام 
ع�سوية  على  يح�سلوا  اأن  ميكنهم  ل  الترتية 
املقابر  توجد  كما  الفنلندي،  الإ�سالمي  املجمع 
الإ�سالمية الترتية يف 'هل�سنكي و توركـــــــــــــــــــــــو 

و تامبره'.
اإ�سافية  اأن املدر�سة الترتية تقدم درا�سات  كما 

كالدرو�س  الدرا�سة،  �ساعات  وبعد  العطالت  يف 
والدين  الترتية  واحل�سارة  اللغة  يف  املنتظمة 
اأن  كما  للتدري�س،  كلغة  الترتية  باللغة  والتاريخ 
هناك ح�سانة ودورات �سيفية يف مركز التدريب 

الترتي بالقرب من العا�سمة هل�سنكي.
يعي�سون  امل�سلمني  الترت  اأغلبية  اأن  املعلوم  ومن 
الثمانينيات، وكان عدد  اإقليم هل�سنكي منذ  يف 
يف  يوجد  اأغلبهم  ن�سمة   900 حــوايل  امل�سلمني 
هل�سنكي، وكانوا يجدون �سعوبة يف اإدارة جميع 
اجتماعية  جمموعة  حتتاجها  التي  املوؤ�س�سات 

لقلة عددهم.

امل�سلمون اجلدد – الالجئون واملهاجرون
هجرة  فنلندا  �سهدت  الت�سعينيات  بداية  منذ 
الالجئني من دول اإ�سالمية زادوا ن�سبة املجتمع 
الإ�سالمي يف فنلندا، على اأن اأقليلة من الوافدين 
التقليدي،  املجمع  يف  كاأع�ساء  �سجلت  اجلــدد 
من  تزايدًا  فنلندا  يف  امل�سلمني  عدد  �سهد  فقد 
 20  -15 بني  عدد  اإىل   1990 يف   1000 حــوايل 
األفًا بحلول عام 1999)اأقل من 30 األف حاليًا(

وقد ا�ستقبلت فنلندا لجئني عددهم 17600 بني 
اأبرزهم من رو�سيا والعراق  عام 1973- 1999 
فقد  ال�سوماليني  عن  اأما  وال�سومال.  واإيــران 
الالجئني  ل�سوؤون  العليا  املفو�سية  اختارتهم 
التابعة لالأمم املتحدة وبداأوا الهجرة عام 1991 
لي�سل اإىل حوايل 5000 يف عام 2002، كما اأن 
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ال�سرق الأو�سط. وقد  ال�سابقة والأكراد من  هناك لجئون من يوغو�سالفيا 
فاقت فنلندا الدول الأوروبية يف تزايد طلبات اللجوء والتي تزيد من 1000- 

3000 �سنويًا لتفوق الدامنارك التي تتمتع بتاريخ طويل مع طالبي اللجوء.
ويف عام 1996 احتدت تلك املجموعات لتوؤ�س�س احتاد اجلمعيات واملنظمات 
الحتاد  لإدارة  تخ�سع  فنلندا  يف  امل�ساجد  واأغلبية  فنلندا،  يف  الإ�سالمية 
امل�سلمني  بني  مرن  تعاون  وتطوير  وتقاليده  الإ�سالم  على  للحفاظ  وتهدف 

وامل�سوؤولني اخلارجيني واملعاهد.
ويقدر عدد الذين اعتنقوا الإ�سالم قرابة )200( فرد ، والغالبية العظمى 
زواجهن  عقب  الإ�سالمي  للدين  حتولن  الالتي  الن�ساء  من  العدد  هذا  من 
ترجمة  ال�سرورة  اأ�سبح من  امل�سلمني  اأعداد  تزايد  اثر  وعلى  م�سلمني.  من 
ن�سر  مت  حيث  الكرمي  الــقــراآن  تفا�سر  ومنها  املهمة  الدينية  الكتب  بع�س 
بوا�سطة  اإعدادها  ومت   1995 عام  للقراآن  الفنلندية  باللغة  جديدة  ترجمة 
اأحد الدار�سني الفنلنديني للغة واحل�سارة العربية والذي ن�سر موؤخرًا تقدميا 

للقراآن باللغة الفنلندية.

متكنی املراأة يف املجتمع
احلياة  يف  حقها  ــراأة  امل منحت  التي  الأوربــيــة  الــدول  اأوىل  من  فنلندا  تعد 
مت�ساوية.  حقوقا  املواطنني  جلميع  واإن  الفنلندي  للد�ستور  وفقاً   ال�سيا�سة 
احلقوق  ولديهما  مت�ساويان  واملراأة كالهما  الرجل  الفنلندي،  املجتمع  ففي 
لي�س  واإنه  كالرجال.  البيت  خارج  ويعملن  يتعلمن  فنلندا  يف  الن�ساء  ذاتها. 

للرجل حقوق اأو اأف�سلية على املراأة.
وتقاليدها  عاداتها  على  حمافظة  هناك  الإ�سالمية  اجلالية  تبقى  ولكن 
ِمَن حقوق  و�سَ الإ�سالمي  الدين  بها  التي جاء  الربانية  بالقوانني  والتزامها 

املراأة يف جميع جمالت احلياة.

املراكز الإ�سالمية 
ملا  الإ�سالمية  العربية  للجاليات  الوحيد  املتنف�س  الإ�سالمية  املراكز  تعد 
ت�سفيه من روح تعود بالزائر العربي واملغرتب اإىل بلدانهم الأ�سلية وتعترب 
اأي�سا اجلدار املنيع للجيل اجلديد بدل من الن�سالخ من معتقداتهم حيث 
اإقامة ندوات وجمال�س ح�سينية تنمي قدرات الفرد  تعمل هذه املراكز على 
على التعاي�س ال�سحيح يف بلدان الغرب وحتث الآباء على الرتبية الإ�سالمية 

املعتدلة.

ومن اأبرز تلك املوؤ�س�سات واملراكز 
1-  موؤ�س�سة الر�سالة للتعليم الإ�سالمي  يف هل�سنكي

2-  املركز الإ�سالمي يف توركو
3-  رابطة املراكز الإ�سالمية هل�سنكي 

4-  م�سجد الإمام ال�سادق )عليه ال�سالم( يف كوبيو 
5-  مركز اأ�سحاب الك�ساء عليهم ال�سالة وال�سالم يف هل�سنكي 

6-  موؤ�س�سة الإمام علي )عليه ال�سالم( الثقافية الإ�سالمية يف هل�سنكي
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◄  يكتبها: عبدالّرحمن الاّلمي

من جديد يثبت للعامل مدى ه�سا�سة هذا الكيان النزق، فباالأم�ش القريب دّكته 
يُد املقاومة اللبنانية حتى انكفاأ واندحر، واأعلن على ل�سان قياداته ف�سل تر�سانته 
الع�سكرية و�سقوط هالة تقّدمه التقني يف االأ�ساليب احلربية، وهذه املّرة �سقط 
اإلكرتونياً وهو يّدعي التفّوق والتقّدم على غريه يف هذا املجال، ورغم ا�ستنجاده 

باأذنابه لكي ينقذوه من هذه امل�سكلة العوي�سة ولكن دون جدوى.
لقد �سقطت اإ�سرائيل اإلكرتونّياً بعد اأن ا�ستطاع جمموعة من الهاكرز ال�سوريون 
واللبنانيون وغريهم من اإيقاف عدد كبري جدا من املواقع احلكومية احل�ّسا�سة، 
وكان اأهمها �سريفرات االت�ساالت، حتى انعدمت يف تّل اأبيب ملّدة جتاوزت 12 دقيقة، 
وكذلك من اخ��رتاق عدة ح�سابات بنكّية مهمة ج��دا، باالإ�سافة اىل االآالف من 
ح�سابات موقعي التوا�سل االجتماعي )في�سبوك( و)تويرت( تتبع منظمات اأمنية 
يف الكيان االإ�سرائيلي، وهي ح�سابات هامة جدا بع�سها حلاخامات الكيان، واإ�سقاط  
عدد كبري من املواقع احلكومية التي كان اأهمها موقع الكني�ست الذي �سقط ال�سبت 
بطريقة مذهلة من خالل بع�ش الهجمات التي قام بها هوؤالء الهاكرز العرب، وراح 
االإ�سرائيليون يح�سدون اأدمغتهم التكنولوجية! اأكرث من خم�سة اآالف مربمج يف 
منيني يجتمعون لعك�ش هجوم القرا�سنة هذا  لكرتوين وخرباءها االأ جي�سها االإ

ولكن من غري جدوى.
املهّم يف هذه الواقعة اأّن القناع االإ�سرائيلي املتغطر�ش قد �سقط ومرغ يف الوحل، 
ال��ذي يع�سع�ش يف عقول الكثري  َوْه��َم التفوق االإ�سرائيلي والعجز العربي  اأّن  اإاّل 
من العرب ياأبى اأن ي�سقط اأو حتى اأن ي�سمحّل، وذلك الأجاد خربائهم فيما �سبق 
لعبة احلرب النف�سية �سّد خ�سومهم من العرب وامل�سلمني، و�سنع هالة من القّوة 
اخلارقة حول هذا الكيان البغي�ش لزرع اخلوف والهلع يف نفو�ش َمن ينوي امل�سا�ش 

بها.
ال�سهيوين  للكيان  الواقعية  املتخاذلون عن احلقيقة  ه��وؤالء اخلانعون  يتغا�سى 
املجتمعية  التعقيدات  فيها  وت��ك��رث  واالإ���س��ك��االت،  بالتناق�سات  م��ل��يء  ه��و  ال���ذي 
واالقت�سادية وال�سيا�سية، ففيه اجلرمية املنظمة، وفيه ال�سطو وتعاطي املخدرات 
وال�سرقة، وفيه االجت��ار بالب�سر، ومافيا االأ�سلحة والتهريب والقر�سنة وغ�سيل 
االأم��وال وجرائم املعلوماتية، وفوق ذلك املح�سوبية والتطرف الديني واملذهبي، 

ويعي�ش االإ�سرائيليون العن�سرية بكّل األوانها.
واملتاأّمل يف اأعماق نفو�ش االإ�سرائيليني يجدهم هم َمن يعي�سون الّرعب واخلوف 
والهلع، وَمن يتاأّمل يف بدايات تاأ�سي�ش هذا الكيان اللقيط �سنة 1948م واىل هذه 
اأّن املجتمع االإ�سرائيلي جمتمعاً ع�سكرّياً ويف حالة االإن��ذار الدائم،  ال�ساعة يجد 
وهذا هو حال َمن يعي�ش على اأنقا�ش �سعٍب مهّجر واأر�ش مغت�سبة، لذلك تراهم 
يبنون مالجئ االأمن قبل بناء امل�ستعمرات، حتى حتّول االأمر اىل عقدة م�ستحكمة 
وهي اخلوف من كّل ما حولهم، وهذا ما �سّبب لهم الكثري من اخل�سائر والعديد 

من الهزائم. 
 

كلمة البد منها

و�سقطْت اإ�سرائيل من جديد

7-  مكتبة الإمام ال�سادق )عليه ال�سالم( العلمية يف هل�سنكي

ال�سعائر احل�سينية
تعد اإقامة ال�سعائر احل�سينية اإحدى املقومات الأ�سا�سية التي يجتمع على 
اإحيائها حمبو اآل البيت عليهم ال�سالم، ففي حمرم احلرام وخ�سو�سا 
تراخي�س  باأخذ  واحل�سينيات  املراكز  م�سوؤولو  يقوم  منه  العا�سر  يف 
خا�سة من احلكومة لإقامة ال�سعائر احل�سينية والتي يتم تنظيمها على 
يا  راية  فيها  ترفع  هل�سنكي  العا�سمة  �سوارع  يف  تتجول  م�سرات  �سكل 
ح�سني تعبرا ووفاء لأبي الأحرار احل�سني بن علي عليه ال�سالم ويقوم 
بع�س ال�سباب بتوزيع كرا�س  تعريفي خا�س ب�سخ�سية الإمام احل�سني 

عليه ال�سالم.  
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◄  يكتبها: ح�سني ال�سالمي

العمراين  تطورها  ن�ساهد  التي  الــبــلــدان  مــن  كثر 
تلك  وتوعز  التلفاز  خالل  من  مبواطنيها  والهتمام 
البلدان �سبب تطورها اإىل  نقل خربة الغر لدولها من 
خالل مواطنيها الذين ي�سافرون اأو يعملون اأو يدر�سون 
ببلدان اأخرى غر بلدانهم، ونحن ك�سعب فقد مت تهجر 
وعند  العامل  بلدان  باغلب  وانت�سروا  باخلارج  ابنائنا 
�سقوط الالنظام ودخول تلك الكفاءات للبلد ا�ستب�سرنا 
خرا بانهم �سيجلبون خربات وتطور البلدان التي كانوا 
يقطنونها للعراق بلدهم الم ، لكن الذي ح�سل عك�س 
ذلك اإذ بقينا على حالتنا قبل ال�سقوط ان مل نكن ا�سواأ 

من قبل.
عي�س  لقمة  ل�سعبه  ويــوفــروا  الــعــراق  يبنوا  ان  فبدل 
اأمرا م�ستحيال لأن الروح الفردية  رغيد ا�سبح هذا  
ندرة  بــل  فقلة  ال�سيا�سني،  كــل  على  الطاغية  هــي 
الروح  هــذه  من  التحرر  من  متكنوا  ال�سيا�سيني  من 
هذا  عن  ال�سيا�سي  تخلي  فر�س  لأن  ال�ستبدادية، 
الجتاه يعني اعتقاده جزافا باأنه تنازل عن م�ساحله 
وم�سالح جماعته واأتباعه واآثر بها غره. فكان املواطن 
العراقي يتاأمل ان يكون �ساحب قرار وي�سارك بالقرارت 
امل�سرية كما ن�س الد�ستور العراقي لكنما اليوم ي�سعر 

العديد من املواطنني  اأن دورهم بات هام�سيا.
كم من الكفاءات ُهجرت؟ وكم من املخل�سني  ُغيبوا ؟ 
من اأجل من؟ هل من اأجل امل�سلحة العامة؟... كال بل 
من اأجل نزوة عابرة يطمح بها بع�س ال�سيا�سيني الذين 
واحلزبية  الفئوية  ا�سا�س  على  العليا  املنا�سب  اعتلوا 

ولي�س على ا�سا�س اخلربة والكفاءة والوطنية.
اأمتنى من �سعبي العزيز التاأكيد على اخلربة لختيار 
ت�سكيل  املواطنني  من  واأمتنى  امل�ستقبل  يف  ميثله  من 
جماميع لحت�سان الكفاءات اخلرة وتهيئتها لقيادة 

البلد واهلل امل�ستعان

                

ت��اأم��الت

 على م�ستقبل البلد اهلل امل�ستعان

 البلد: كو�سوفو ال�سم:  نيا�س تو�سكا  

 النجاة يف القرب مـــــن دوحة اآل البيت الأطهار 

لرو�شة احل�شينية: كيف كانت عملّية تغيري ا
انتمائك من امل�سيحية ال الإ�سالم املحمدي 

الأ�سيل؟  
�سبيلني مونيكا: يعي�س غالبّية النا�س يف املجتمعات 
الأورّبــيــة خــواًء روحــّيــًا وفــراغــًا عقائدّيًا، وعلى 
امل�سلمني اغتنام هذه الفر�سة، واإن كان الإن�سان 
الأورّبي ل ينجّر ب�سهولة اىل الغيبّيات ل�سّدة تعّلقه 
باملادّيات، ولكن بطريقة واأخرى ت�ستطيع التاأثر 
اإيــران، وما  به، فبعد قيام الثورة الإ�سالمية يف 
املوؤّيدين  من  نف�سي  ــُت  راأي معطيات،  من  تبعها 
الإخوة  بالكثر من  اأحتّك  ثّم �سرُت  ب�سّدة،  لها 
والأخوات الإيرانيني �سيا�سيا، وبداأُت بالعمل يف 
كثرًا  تاأّثري  زاد  مّما  معهم،  م�سرتك  برنامج 
�سّرًا  يحمل  كــان  الــذي  الإيـــراين  ال�سعب  بقدرة 
الإميان  هــذا  وهــو  حينها،  العامل  اأدهــ�ــَس  كبرًا 
اأبي  لثورة  الأ�سيل  والفهم  يحمله  الــذي  الكبر 
حّول  وكيف  ال�سالم(،  )عليه  احل�سني  عبداهلل 

هذا الإميان اىل ثورة.
موؤمنون  مكان  كــّل  يف  ال�سيعة  اأّن  عــرفــُت  وقــد 
ال�سيا�سّية، وهم على وعي كبر  جّدًا بق�سّيتهم 
وهم  بها.  يلتزمون  التي  الإ�سالمية  بالتعاليم 
باحثون عن احلرية، ومتطّلعون اىل غٍد م�سرق، 

فكنت اأح�سل من خاللهم على العديد من الكتب 
الإ�سالمية يف اأملانيا، واأخذُت اقراأ واأقراأ فتاأّثرُت 
كثرًا مببادئ ومفاهيم الإ�سالم ال�سيعي، فاأ�سلمت 
يف تلك الفرتة اأي يف بداية الثمانينات من القرن 
املن�سرم، واأخذت اأطّبق تعاليم الإ�سالم املوجودة 
)تبارك  اهلل  بحمد  �سيعية  واأ�سبحت  الكتب  يف 

وتعاىل(.

التي ا ال�سعوبات  ما هي  لرو�شة احل�شينية: 
تلْت ورافقت حتّولكم ال الإ�سالم؟ 

�سبيلني مونيكا: منذ اأن اأعلنُت اإ�سالمي قّررُت 
وكان  الإ�ــســالمــي،  احلــجــاب  ــــداء  ارت مبا�سرة 
واجهُت  فقد  لعائلتي،  كبرة  �سدمة  الأمــر  هذا 
معار�سة �سديدة من قبلهم يف بداية الأمر، ولكن 
مبرور الوقت تقبلوا املو�سوع، اأما نظرة املجتمع 
لق�سّية اإ�سالميـ  وقد كنت يومها موظفة وطبيعة 
عملي ل يتعار�س مع احلجابـ  فكانت ل تخلو من 
ال�سّك والريبة مبدى تقّبلي اأنا مب�ساألة احلجاب، 
امل�سلمة جمبورة  اأّن  يعتقد  ــي  الأورّب املجتمع  لأّن 
ــي ل  على ارتــداء هذا احلجاب، واملجتمع الأورّب
بطريقة  ولكن  لالإ�سالم،  كرهه  اإظهار  يحاول 
وباأخرى كان يح�ّس�سني باأّن الإ�سالم �سيء �سيء، 

وهو يظلم وي�سطهد املراأة.

الت�سيع هو اأعلى درجات احلّب الإلهي، وهو الذوبان يف توحيد اهلل )تبارك وتعال(، 
وهو ختام الر�سالت ال�سماوّية ال الب�سرّية، وهو برنامج العمل الإن�ساين الناجح يف هذه 

الدنيا، قّدمه لنا اأف�سل اخلْلق حممد واآله الأطهار )عليهم ال�سالم(.
بهذه الكلمات الرائعات بداأت الأملانية امل�سيحية ال�سيدة )�سبيلنی مونيكا( حديثها معنا 
والتي اعتنقت فيما بعد الإ�سالم من منبعه ال�سحيح، وحلّبها وتعّلقها بال�سيدة فاطمة 
ا�سم  نف�سها  على  اأطلقت  و�سّلم(  واآلــه  عليه  اهلل  )�سّلى  الأنبياء  خامت  بنت  الزهراء 

)فاطمة( واأ�سبحت من املوالنی لها.
واغتنمت جملة الرو�سة احل�سينية ح�سور ال�سيد )�سبيلنی مونيكا( اأثناء زيارتها ملرقد 
الإمام احل�سنی واأخيه ابي الف�سل العبا�س )عليهما ال�سالم( واأجرت احلوار التايل معها:

على مستقبل 

البلد اهلل 

املستعان
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• اأجرى احلوار واأعّده:حممود امل�سعودي - عبدالرحمن الالمي

 النجاة يف القرب مـــــن دوحة اآل البيت الأطهار 

الإ�سالم ا يف  وجدمت  ماذا  احل�شينية:  لرو�شة 
ال�سيعّي؟ 

�سبيلني مونيكا: اإين يف كثر من الأحيان اأعترب 
نف�سي حمظوظة جّدًا لأين تعّرفت يف بداية حياتي 
على امل�سلمني ال�سيعة، اإذ وجدت عندهم ال�سدق 
عن  جاء  قد  اإ�سالمي  يكن  ومل  والعمل،  القول  يف 
القراءة  من  ع�سر  خما�س  بعد  بل  ي�سرة  عملية 
واملحاورات، وعقد احللقات النقا�سية فيما بيننا، 
راأيــت  ولقد  وت�سّيعي،  اإ�ــســالمــي  اأعلنت  وبعدها 
املكتبات ال�سيعية تزخر بكتب اأهل ال�سّنة، فال�سيعة 
وجــل، وهذا  اأيديهم من دون  ما بني  كــّل  يــقــراأون 
الآخر  عك�س  على  مبعتقدهم  لالطمئنان  يدعوك 
جتاوزه  وعــدم  وتزّمته  بتحّجره  ُيعرف  بات  الــذي 
من  بها  اهلل  اأنــزل  ومــا  بزعمهم  حمراء  خطوطًا 
�سلطان، واأظّن الأمر متعّلقا بابتعادهم عن دوحة 

اآل البيت الأطهار )عليهم ال�سالم(. 

الأول ا زيارتك  هذه  هل  احل�شينية:  لرو�شة 
ملدينة كربالء املقد�سة؟

اىل  الأوىل  زيــارتــي  هــذه  نعم  مونيكا:  �سبيلني 
راأيــت يف  ولكنني يف عام 2004  املقد�سة،  كربالء 
املنام اأنني اأذهب اىل كربالء للزيارة، فتوجهت اىل 
اإيران لكي اأدخل منها اىل كربالء املقّد�سة، وعند 

الدخول  من  منعي  مّت  العراق  حــدود  اىل  و�سويل 
ب�سبب �سوء الو�سع الأمني، فبكيت يف وقتها وحزنت 

حزنًا �سديدًا.

لرو�شة احل�شينية: ما هو انطباعكم حول ما ا
�ساهدمتوه ومل�ستموه عند امل�سهد امل�سّرف ملرقد 

�سيد ال�سهداء الإمام احل�سنی )عليه ال�سالم(؟
اأن  وهو  يو�سف  ل  بل  رائــع  �سعور  مونيكا:  �سبيلني 
ترى نف�سك مت�سي مع الكّم الهائل من زوار الإمام 
على  معهم  تّتفق  واأنــت  ال�ّسالم(  )عليه  احل�سني 
تعظيم هذا الإن�سان املتحّرر الذي نذر نف�سه واأولده 
العدالة  لتكري�س  ميلك  ما  وكــّل  واأ�سحابه  واأهله 
)تبارك  بــاهلل  التو�ّسل  واىل  الأر�ـــس،  يف  الإلهية 
وتعاىل( بهذه النف�س الطاهرة اأن ميّن علينا بالفرج 

الأكرب وتعجيل ظهوره امليمون. 
اأخواتي واإخوتي العراقيني يف  اأ�سمع من  لقد كنُت 
اأملانيا عن م�ستوى اخلدمات التي ُتقّدم للزائرين، 
ولكن ما �ساهدته يف هذه الأيام فاق كّل ت�سّوراتي، 
كربالء  اىل  الأ�ــســرف  النجف  مــن  م�سيُت  فلقد 
طول  على  واقــفــني  العراقيني  اأرى  واأنـــا  املقّد�سة 
واملاء  الأكل  يقدمون  كتفًا على كتف وهم  الطريق 
وجميع اأنواع امل�سروبات واخلدمات الطّبية واملبيت 

وغر ذلك جّمانًا.

ول حلظة  اأ�سعر  ولكنني مل  �سّني  ِكــرَب  رغم  وعلى 
واحدة بالتعب، وكاأيّن مل اأقطع تلك امل�سافة الطويلة 
بني حمافظتي النجف الأ�سرف وكربالء املقّد�سة، 
فاملواكب املتال�سقة على طول الطريق واأ�سحابها 
املختلفة  خدماتهم  نتقّبل  اأن  بنا  يتو�ّسلون  الذين 
األــوان الق�سائد املختلفة املنبعثة من  واأنــت ت�سمع 
مكربات ال�سوت على كّل موكب كّل ذلك ُين�سيك ما 

اأنت فيه من التعب والإعياء. 

لرو�شة احل�شينية: هل لديكم ن�ساط وح�سور ا
يف امل�ساجد واحل�سينيات يف اأملانيا؟

املراكز  كثرًا اىل هذه  اأذهــب  نعم  مونيكا:  �سبيلني 
الإ�سالمية، وخ�سو�سًا يف اأيام عا�سوراء حيث اجلاليات 
يف  اأح�سرها  ــا  واأن ح�سينية،  جمال�س  تقيم  العراقية 
فاملجال�س  اللغة،  م�سكلة  من  اأعــاين  كنُت  واإن  الغالب 
هذه ُتقراأ باللغة العربية، واأنا ل اأعرف من العربية اإّل 
القليل، ولكن حّبي لالإ�سالم ولآل البيت الأطهار يدفعني 
اىل ح�سور هذه املجال�س، وخ�سو�سًا يف ح�سينية الهدى 

يف اأملانيا.

   حلّبها وتعّلقها 
بال�سيدة فاطمة 

الزهراء اأطلقت على 
نف�سها ا�سم )فاطمة( .

النا�س  غالبّية  يعي�س 
الأورّبية  املجتمعات  يف 
وفراغًا  ــًا  روحــّي خـــواًء 
عقائدّيًا وعلى امل�سلمنی 

اغتنام هذه الفر�سة

 الأ�سم : �سبيلنی مونيكا

 البلد: املانيا
 الديانة ال�سابقة: م�سيحية

على مستقبل 

البلد اهلل 

املستعان
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اإن الكتابة الإبداعية عرب اأجنا�سها املعروفة تعد �سبيل التوا�سل الروؤيوي ما بني املبدع 
وعموم النا�س، بل وتالقح ثقافة البلد مع ثقافات البلدان الأخرى، بل ومع �سعوب الأر�س 
اأهم الت�سانيف الثقافية..  اأ�سمل، ولعل الكتابة الدرامية، تعد من بني  قاطبة ب�سورة 
الأدبية والفنية واأبرزها، واأعني بذلك كتابة الن�سو�س امل�سرحية ومعاجلات ال�سيناريو 
امل�سموع يف احلواريات  اأو  وامل�سل�سالت  الأفــالم  املرئي يف  امل�ستوى  �سواء كانت على   ..
والتمثيليات الإذاعية اأو املقروء يف الن�سو�س الإبداعية امل�سرحية غر التنفيذية، ويف 
غرها من اجنا�س الأدب كما يف الرواية والق�سة، وهي بالتايل نتاج خالق يفتح اأبواب 

التالقح املعريف يف الفن والأدب.
حيث اإن لهذا النمط البارز من الكتابة الإبداعية؛ واأعني به الكتابة الدرامية، هنالك 
لريب جمموعة من املقومات والأ�س�س اخلا�سة به، والتي متيزه عن غره، رمبا يربز 
يف مقدمته، هو هذا املزج اخلالق ما بني الفن والأدب، وامل�ساندة الرائعة ما بينهما، 
وحماولة التوظيف لتكنلوجيا الع�سر احلديث وتقنياته يف خدمة الأدب، وكذلك �سيكون 
احلال بالن�سبة للكاتب الدرامي فله مميزاته اأي�سًا، والتي تقف يف مقدمتها، �سرورة متتعه 
باملوهبة اأول وقبل اأي �سيء، ومن ثم تاأتي الدرا�سة واملتابعة والطالع واخلربة، وال�ست�سعار 

احل�سي الدرامي ثانيًا.
اإن الكتابة الدرامية تعد بال �سك الأكرث جمال، والأعمق تاأثرا، والأو�سع انت�سارا، وذلك 
التلفاز حتديدًا،  انت�سار �سا�سات  لطبيعة متا�سها املبا�سر ودون قيود باملجتمع، بف�سل 
وحتوله اىل مفردة من مفردات احلياة اليومية للنا�س، ومن ثم ياأتي دور ال�سينما وامل�سرح 
اإن�سانية  ر�سالة  بال�سرورة من كونها  نابع  اإذن م�سوؤولية خطرة، وذلك  ل حقًا.. فهي 
تخاطب الإن�سان، وحتاكي همومه اليومية، وتنزل معه اىل حيث وجوده اليومي يف البيت 

وال�سارع وحمل العمل.. بل وتقتحم عليه حياته حتى دون اإرادة منه.
والكتابة الدرامية هي التي تعطي الن�سو�س الأدبية اأبعادا جديدة، وحتوله من جمرد 
وتعمل جاهدة على  واأ�سوات و�سراع،  اإىل م�ساهد حية  ن�س مكتوب مب�سحة جمالية، 
اأنا�س  اأبعاد حياة متحركة، يج�سدها  بالكلمات..  ال�سخو�س والأحــداث املر�سومة  منح 
عامل  اأبعاد  اىل  الأدب  وحتول  وي�سرخون،  ويهم�سون  وي�سحكون،  يبكون  يت�سارعون، 
موؤثر.. نعي�س معه، نتاأثر به، ح�سب �سدقه يف طرح امل�سمون الإن�ساين، وقوة ا�ستلهامه 

ال�سراعات الداخلية، وحتليله للفعل وردوده داخل النف�س الب�سرية.
اأخر، فاإن الكتابة الدرامية وبالرغم من كل هذا الذي ن�سهده وي�سهده عاملنا اليوم، من 
تغرات نتيجة تطورات الع�سر الهائلة، وهيمنة التقنيات احلديثة، وانقالب موازين القوى 
الفنية، لغر �سالح الأدب دائمًا، نتيجة انح�سار موؤ�سف يف القراءة بالأ�سا�س، اأقول رغم كل 
هذا وذاك، اإل اإن  الدراما ما زالت �سامدة ومل تتزعزع، وهي تعّد بحق اآخر معاقل الأدب 
والثقافة الثابتة حلد الآن، رغم �سقوط واهتزاز البع�س من املواقع، وترنح البع�س الآخر، 
بل اإن الكتابة الدرامية ما زالت حتافظ على موقعيتها املوؤثرة يف �سياغية اأمناط احلياة، 

كواجهة بارزة.. ورمبا اأخرة من اأوجه الثقافة والأدب.

الكتابة الدرامية والأدب
◄  يكتبها: طالب عبا�س الظاهر

وطَغت علَيك م�شتتامع وعيتتت�ُن متتذ جتَال حت�َلك جتاهٌل وفطيتن  

ف ميتتنُي غتتالتتى ي�شتتٌار  وا�شتتتَخّ وال�شتُك زعتتَزع متْن لتدِيه يقيتتتتتُن   

بك يا لكنهك ال يكاد يبنُي

فتزيد قتدرا فتي االأنتتام وتتَعتلتتي َويرَوك تعلتت�  والعجائتتب جَتتلي  

جُتفى وُتعبتد واَل�شغائتتن تغتلتتي َوهم على طَريف نقي�ش ت�شتتطلي  

والدهتتر يق�شت� تارة ويلني

جتتري ِبعتدلك للختتتالئتِق نعمتتة اهلُل اأوَدع فتي فتتت�ؤِاَدك رحمتتتة  

وتظتّل اأنتت كمتتا عهتتدتك نغمتة اإين عهتدتك فتتي علت�ك جنمتتة  

ِلالآن، مل يرق لها تلحتتني

بالعلتم فتي �شتّتى املت�ارد زاختر والأبن ادم فتي احليتاة مفتاختتتتتر  

اأاأبتا تتراب، وللتتترتاب تفتاختتتتُر حَازت ِبهتتن اأوائتتتٌل واأواختتتتتتتتتتُر  

اإن كان من اأم�شاجه لك طني

بيتن اخلتالئق وا�شتتتقر ّمقتاُمهتتم فلقتتتد تكترم ن�شتتل اآدم وحتتدهتم  

النا�ش متتن هتذا التترتاب وكلُّهتتم اإْن ي�شاألت�ا عتن اأ�شلهتتم الأجيبهم  

فتي اأ�شِله حمتاأ به م�شتتن�ن

ومتَن التترتِاب قتذِائتٌف وقنتتِابتتتُل َومتن الترتِاب حمتائتٌم وبتالبتتتتٌل  

ومتن الرتاب خمتتائتتٌل ومتتزابُل ومتتن الترتاب نقتائت�ش تتقتَابتتتل  

ولتربتّنا فيمتا بتراه �شتت�ؤوُن

وعترفتتت قدَرك ال ب�شمع يق�شتر ك ال بعتنٍي تب�شر   مثلتت �شتخ�شَ

فتاإذا املبالتغ فتي عتتالك مق�شتر بالعقتل وحتده هتا اأنتا م�شتب�شتر  

واإذا املبتذر يف �شتناك َ�شننُي

ر�شالة اإىل اأبتتتتتتتتي تراب
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ر�شالة اإىل اأبتتتتتتتتي تراب
تخمي�ش الق�شيدة الن�نية لل�شيخ 

الدكت�ر اأحمد ال�ائلي
ح�شني البزاز

ملتَك اُلفت�ؤَاد وزَاد متتْن اإميتانتتتتِه واإذا بتتك التفتتتذ التتذي ببيتانتتتتِه  

واإذا بتَك اِلعتمتالق دون عيانتتتتِه وافتتا�ش تبيانتتا ِلفتتهتم كيانتتتتتِه  

ما قد روى التاريتخ والتتدويتن

اأعمالك الكتتربى جتاَوزت امَلدى يا اأمتة، يا فتذُّ يا علتَم الهتتتتتتدى  

قدمت ما قدمت لتم تخت�ش الردى                       واإذا الذي َلك بالنف��ش ِمن ال�شدى

نتزر، واأّنتك باالأ�شتتتد قمتني

يا متن �شتعيت متراعيتتا اأحت�الها يا متن حفظتتت الأمتتة اأمتت�التهتا  

لتَك يف خيتال الكتن اأي روؤى لها يتا متتن هممتتت حمققتتا اآمتَالتهتا  

َيروي ال�شنا َويرتجتم الن�شرين

الأمت�ر دنياهتتا ومتنهج خطهتتتتتا كنت الدلَيل الأمتتة فتي ب�شتتتتطها  

هتن ال�شت�ابق �شذبتا وب�شتت�طتهتا ولهتا ممثل �شتت�تها ال �شت�طهتتا  

ما نتال متن وهتن وال ت�هني

اأاأبااحل�شني واأنت اأعظم من ق�شى      بيتن االأنتام وقتتتتتتد اأبتتان واأيقظا

يف احلرب اأنت امل�شتحم من اللظى اأاأبا احل�شني الها�شتتمي املرت�شى  

وال�شلم اأنت التتني والزيتتت�ن

حتنتتت� وبينكم العرى َمقطتت�عة َتعفتُ� واأ�شلحتة العتتدا منتزوعتتتة  

تك�شتت�  ولب�ُشَك جّبٌة مرقت�عتتة تلغتتى واأنتت لهتتم بهتا م��ش�عة  

ومت�ت متن ج�ع واأنت بطنُي

ي�شتتدو  بحتتبِّك طالتتبتتا ومعلتتمتتا فلتتقد زرعتَت بكل قلتب معلمتتتا  

ما عتدت اأحلت� فتي هتت�اك متيما لتمتا بتدا يل لتتن اأريدك مغنتمتتا  

ََو�شفاتك البي�شاء حت�ر ٌ عتنُي

ذكرى ترن بخاطري ومب�شمعتتي وعليك يف رم�شان تهُطل اأدُمعي  

وَلقد ع�شقتك واحتفت بك اأ�شلعي ذا منربي يخت�ش فيك ت�شلعتتتتي 

جمرا وتتاه بجمتتره الكانت�ن

وتفي ملن ع�شقت بذلك وعتتدهتتا وتت�ق نف�شتي اأن تالقي خلتتتدهتا  

وفداء جمرك اإن نف�شي عنتتدهتتتا َ وتذوق جمتر الع�شق ذا من بعدها 

ت�ق اإلتتى غاياتته و�شكتتت�ُن
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وذلك يف جناح خا�س مبركز "كيندي" للف�ساء التابع للوكالة ، ووفقًا لتفاقية اأجرتها 
مع �سركة "روفيو" الفنلندية املطورة للعبة الهواتف الذكية ال�سهرة ، وذلك ح�سبما ذكر 

موقع �سحيفة NBC الإخبارية. 
واأطلقت "نا�سا" ا�سم " Angry Birds Space" اأو "طيور الف�ساء الغا�سبة" 
على املعر�س الذي تتيح من خالله فر�سة للزوار ملمار�سة اللعبة ب�سكل تفاعلي حي يف 

ظروف افرتا�سية لنعدام اجلاذبية . 

وذلك يف حماولة ل�ستثمار جناح اللعبة التي حققت انت�سارًا وا�سعًا على اأجهزة الهواتف 
الذكية والأجهزة اللوحية على م�ستوى العامل ، للتعريف بقواعد فيزياء الف�ساء. 

ومن املنتظر اأن ي�ستخدم الالعبون - داخل املعر�س التفاعلي - اأ�سول الفيزياء الكونية 
اأثناء النتقال بني م�ستويات اللعبة املختلفة ، حيث اأنها تعتمد على التنقل بني م�ستويات 

اجلاذبية املنخف�سة للكواكب. 
مم معر�س "الطيور الغا�سبة" لدعم املعرفة بقواعد الفيزياء وا�ستك�ساف الف�ساء  و�سُ

ال�سيارات  عن  الناجم  التلوث  يكون  قد 
م�سوؤول عن 14% من حالت الربو املزمن 
اآثار  اآثاره بالتايل  عند الأطفال، فتوازي 
التدخني ال�سلبي، على ما جاء يف درا�سة 

اأجريت يف ع�سر مدن اأوروبية. 
يف  اجلمعة  الــدرا�ــســة  هــذه  ن�سرت  وقــد 
الــنــ�ــســخــة الإلــكــرتونــيــة مـــن جملة 
ري�سبراتوري جورنال"،  "يوروبيني 
وهي قارنت بني و�سع الولد الذين 
ملوثة  منطقة  حميط  يف  يعي�سون 
جدا )اأكرث من 10 اآلف �سيارة يف 

اليوم الواحد(، وهوؤلء الذين يعي�سون يف منطقة اأبعد اأقل تلوثا. 
وكتب الباحثون يف درا�ستهم "لحظنا ان التلوث الناجم عن ال�سيارات قد يكون 
م�سوؤل عن 33200 حالة من الربو )اأي 14% من اإجمايل احلالت عند الطفال( 
... مبعنى اآخر اإن هذه ال�سابات ما كانت لتح�سل لول تواجد الفراد يف هذه 

املناطق امللوثة". 
وقد اجريت هذه الدرا�سة يف خم�س مدن ا�سبانية هي بر�سلونة وبيلباو وغرناطة 
واإ�سبيلية وبلن�سية، بالإ�سافة اإىل بروك�سل وروما و�ستوكهومل وفيينا وليوبلينا 

)�سلوفينيا(. 
وثلث �سكان هذه املدن الع�سر يعي�سون على بعد 75 مرتا من منطقة ملوثة، 

واأكرث من ن�سفهم على بعد 150 مرتا.

الطيور الغاضبة 
في معرض تفاعلي

وكالة ناسا تطلق

معر�س  اأول  ــالق  اإط عن  "نا�سا"  الأمريكية  الف�ساء  وكالة 
اأو  الغا�سبة"  "الطيور  لعبة  حــول  فكرته  تــدور  تفاعلي 
و�سط  الف�ساء  يف  وجودها  بت�سور  "Angry Birds" ولكن 

انعدام اجلاذبية. 

««

التلوث الناجم عن السيارات مسؤول عن 14% من حاالت الربو عند األطفال
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ك�سفت درا�سة جديدة بريطانية اأن �سغوط العمل هي الآن اأكرب م�سبب لكتئاب املوظفني الربيطانيني 
ودفعهم لالإكثار من تناول امل�سروبات الروحية وتعاطي املخدرات.

ووجدت الدرا�سة، التي ن�سرتها �سحيفة ديلي ميل، اأن %30 من الربيطانيني يعتربون �سغوط العمل 
اجلزء الأكرث اجهادًا من حياتهم، فيما اعرتف %57 بالإكثار من �سرب الكحول بعد العمل، و14% 

خالل فرتات النهار.
وقالت اإن %7 من الربيطانيني البالغني اأقروا باأنهم فكروا بالإنتحار ب�سبب الإجهاد املرتبط 

بالعمل، فيما اعرتف اآخرون باأنه اأكرث وطاأة من القلق الناجم عن املال وال�سحة.
وا�سافت الدرا�سة اأن 6 من كل 10 بريطانيني يقدمون على ال�سرب بكرثة بعد العمل 

وواحد من كل 10 خالل النهار جراء �سغوط العمل، والتي دفعت %7 منهم للتفكر 
بالنتحار وكان %10 منهم من الفئة العمرية 18 اإىل 24 عامًا.

تقود إلى االكتئاب »ضغوط العمل  «

، وذلك ح�سبما �سرح "بيل مور" مدير الت�سغيل يف "نا�سا" ، والذي اأكد على اأن التفاقية بني الوكالة 
و"روفيو" جتري يف اإطار جمهودات مركز كيندي للف�ساء يف تو�سيع قاعدة املعرفة بالتكنولوجيا والعلوم 

والهند�سة والريا�سيات اأي�سًا.
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هو الكاتيون )Cation( ال�سا�سي داخل اخلاليا يف اجل�سم. يتاثر توزيع البوتا�سيوم 
 pH بني داخل اخلاليا وبني خارج اخلاليا بعدة عوامل خمتلفة، مثل: الن�سولني، الـ
القاعدي )القالء - Alkalosis( والكاتيكولمينات )Catecholamines( التي تزيد 
ال�سناعية  الــدول  العادي يف  الن�سان  اىل اخلاليا.  الداخلة  البوتا�سيوم  كمية  من 
ي�ستهلك حوايل 1 ماك/كغم من البوتا�سيوم يف اليوم، ونحو 90% من هذه الكمية، 
تقريبا، يتم امت�سا�سه يف اجلهاز اله�سمي،  ليتم افرازها يف نهاية املطاف بوا�سطة 
البوتا�سيوم يف  توازن م�ستوى  املحافظة على  تتم  البول اىل خارج اجل�سم. وهكذا 

اجل�سم.   
اأعرا�س نق�س بوتا�سيوم الدم

تختلف اعرا�س نق�س البوتا�سيوم يف  الدم من �سخ�س اىل اخر وهي ل تظهر، عادة، 
ال بعد ان ينخف�س م�ستوى البوتا�سيوم لي�سبح اقل من 3 ماك/ لرت.

  )Myalgia( الع�سالت  اوجــاع  ال�سعف،  هــي:  البداية  يف  تظهر  التي  العــرا�ــس 
وال�سعف يف الع�سالت. ويف احلالت ال�سد �سعوبة ميكن ان يح�سل ف�سل ايف امل�سالك 

التنف�سية ب�سبب �سعف ع�سالت التنف�س، وا�سطرابات نظم بطينية يف القلب.
ي�سمى  الــذي  ــدواء  ال من  الت�سمم  خطر  عوامل  احد  الــدم  بوتا�سيوم  نق�س  ي�سكل 

للقلب(.  املقوية  الطبية  الع�ساب  من  جن�س  وهو   –Digitalis( الديجيتال 
الدم  �سغط  فــرط  ظهور  جــدا  ال�سائع  من  املزمن،  البوتا�سيوم  نق�س  حــالت  يف 
 Nephrogenic diabetes( البوالة التفهة الكلوية املن�سا ،)Hypertension(
insipidus(  م�سحوبا بعط�س �سديد، العطا�س )Polydipsia( وفرط يف التبول، 

البوال )Polyuria( وعدم حتمل الغلوكوز.
عالج نق�س بوتا�سيوم الدم

تتم معاجلة نق�س بوتا�سيوم الدم بوا�سطة �سبط وتنظيم م�ستوى البوتا�سيوم. يف 
البوتا�سيوم  توزيع  )redistribution( يجب احلذر من اعطاء  حالة وجود اعادة 
بكمية كبرة جدا لنها قد توؤدي اىل ارتفاع م�ستوى البوتا�سيوم يف الدم اكرث من 
الكمية املطلوبة ودومنا حاجة، اذ تتم يف هذه احلالت املحافظة على امل�ستوى العام 
للبوتا�سيوم يف اجل�سم، بينما التوزيع ما بني داخل اخللية وخارجها هو المر الوحيد 
الذي يتغر. يف احلالت املزمنة من املر�س تتم املعاجلة بوا�سطة تناول البوتا�سيوم 
ب�سكل اقرا�س. يف احلالت احلادة يتم تزويد املري�س بالبوتا�سيوم عن طريق الوريد. 
يف كلتا احلالتني يجب دائما متابعة ور�سد م�ستوى البوتا�سيوم يف الدم من اجل منع 

ارتفاعه اىل ما فوق امل�ستوى الطبيعي ال�سليم.

البوتاسيوم 
في الدم
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على املدى البعيد لي�ست هنالك اية فائدة جتنى من العالج الطبيعي، يف عالج الم الظهر.
تك�سف نتائج بحث ن�سر، موؤخرا، يف �سحيفة الطب الربيطاين ان �سل�سلة من العالجات الفيزيائية 
املتبعة للحد من الم الظهر لي�ست ذات اكرث جدوى من عملية التقييم والن�سائح التي يقدمها املعالج 
الفيزيائي خالل جل�سة واحدة فقط. هذا البحث الذي اجري يف بريطانيا اخترب 286 مري�سا كانوا 

يعانون من الم الظهر بدرجة قليلة وحتى متو�سطة ملدة تزيد عن 6 ا�سابيع.
فقد ح�سل ق�سم منهم على �سل�سلة من العالجات الفيزيائية التي 
يوفرها نظام ال�سحة الربيطاين، بينما ح�سل الق�سم الخر 
تقييما  �سملت  الفيزيائي  املعالج  واحدة مع  على جل�سة 
تطور  فح�س  ومت  الن�سائح.  وبع�س  املري�س  حلالة 

املجموعتني بعد مرور 3 ا�سهر، 6 ا�سهر و 12 �سهرا.
وقد اعطيت النتائج وفقا لتدريج من النقاط و�سعت 
الم  عــن  نتج  الـــذي  العجز  لفح�س  خا�سة  ملقايي�س 
الظهر، ووفقا لتقارير املر�سى انف�سهم. بعد انق�ساء 12 
�سهرا مل يظهر اي اختالف بني املجموعتني. بالرغم من 
ان املر�سى الذين تلقوا عالجا فيزيائيا ا�سادوا به 
ب�سيط،  ب�سكل  �ساعدهم  العالج  ان  وقالوا 
لــكــن عــلــى املــــدى الــبــعــيــد لي�ست 
من  جتنى  فائدة  اية  هنالك 

هذه العالجات.

 هل يمكنه عالج آالم الظهر؟
العالج الطبيعي ««
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 ها هنافتية من اآل اأحمد  

• �سالح اخلاقاين

هاهنا مناخ ركابهم 
ومهراق دمائهم 

ومنطلق ا�سعاعهم 
وعر�س بطولتهم 

فتية من اآل حممد ) �سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
لن يكون على هذه الر�س من يطا ولهم 

جمدا .. 
      و�سرفا .. 

                            وقدا�سة .. 
َيخال الذي قتلهم اأنه قتلهم 

والذي نازعهم عابق الذكر انه �سلبهم اإياه  
فاإنه لُينفخ فيهم من اخللود كل يوم روح
ويقام على  م�ساجعهم كل اآٍن هيكل نور   

فتية من اآل حممد ) �سلى اهلل عليه واآله و�سلم(   
عاهدوا اهلل 

فلم يكن مع اهلل اأ�سدَق من عهدهم عهٌد
وبايعوه 

على ال�سبق ال املنايا يف �سبيله
فلم يحلق يف دوحة ال�سهادة مثلهم اأحد

فتية من اآل حممد ) �سلى اهلل عليه واآله و�سلم(  
�ستظل حتتفي بعبقهم الر�س 

وباأ�سوائهم ال�سماء 
وتنهل منهم الجيال املتتابعة على 

خط احلياة نهجا قوميا  
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دعوة للمشاركة

الكتاب  ال��دول��ي  اإلع���ام  شعبة  ت��دع��و  

في  للمساهمة  والمفكرين  والمثقفين 

للتشّرف  نيا  النبيل  الحسيني  الفكر  نشر 

ب��خ��دم��ة س��ي��د ال��ش��ه��داء أب���ي ع��ب��د اهلل 

الحسين )عليه السام( من خال المقاالت  

اإلسامّية  األطر  ذات  والبحوث  والكتابات 

المجلة  توّجهات  يوافق  ما  نشر  وسيتم   ،

وأهدافها العامة  .

وذلك على العناوين اإلكترونية التالية:

 مجلة الروضة الحسينية
armag@imhussain.com

مجلة النهضة الحسينية باللغة االنجليزيٍة
enmag@imhussain.com

frmag@imhussain.com
مجلة النهضة الحسينية باللغة الفرنسية

demag@imhussain.com
مجلة النهضة الحسينية باللغة االلمانية

permag@imhussain.com
مجلة آستان حسينى باللغة الفارسية

permag@imhussain.com
مجلة روضه حسينى باللغة االردو

tr@imhussain.com
مجلة النهضة الحسينية باللغة التركية

• التسليم مباشرة إلى قسم اإلعام في العتبة الحسينّية المقّدسة ، شعبة االعام الدولي.

alrawdhamag@yahoo.com :البريد االلكتروني للمجلة •
        armag@imhussain.com                                                                

مالحظة: يرجى إرفاق تعريف مناسب للمشارك مع مشاركته.
وّفق اهلل تعالى جميع المؤمنين لما يرضيه  ورسوله وأهل بيته الطاهرين )صلوات اهلل وسامه عليهم(

نستقبل مشاركاتكم على 

العناوين التالية:

تابعوا جميع 
اإ�سداراتنا على موقع ال�سعبة

http://imhussain.com
وصفحتنا على الفيس بوك:

شعبة االعالم الدولي 


