
جملة �سهرية تعنى بالثقافة احل�سينية والثقافة العامة ت�سدر عن العتبة احل�سينّية املقّد�سة
العدد 63 -�سهر رم�سان املبارك  1434 هـ 

 درا�سة ال�سيرة النبوية
�ضرورة

 وجه الإ�سالم 
يف اطراف القارة ال�ضمراء

زيارة المام الح�سين 
ودورها يف احلفاظ على تعاليم 

الإ�ضالم املحمدي



////
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)�صلى  امل�صطفى  ونبيه  -تعاىل-  اهلل  اراد  لقد 
اهلل عليه واآله و�صلم( ان تكون اأمة اال�صالم قائدة 
االإن�صانية جمعاء نحو اخلري والتقدم، وقّدما كل ال�صبل املمّكنة 
الهي ال  الب�صرية وقيادتها، فالد�صتور  بواقع  النهو�ض  لها من 
يقبل اخلطاأ يف اأدنى �صيء واالخالق حممدية عظيمة ال ي�صوبها 

نق�ض وال خطل وال�صرية عطرة تفوح باخلري والربكة والعطاء.
ولكن الذي يحز يف نف�ض كل غيور على اال�صالم، هذا احلال 
الذي و�صلنا اليه كاأمة كاملة ولي�ض جماعة معينة اأو فئة حمددة 
اأو  هنا  االآراء  اختالف  تعدد  واإن  واحد  اال�صالم  الأن  بذاتها، 

هناك يف بع�ض فروعه.
فلو نظرنا بعني الفاح�ض الر�صيد لوجدنا اأننا كاأمة اأ�صبح حالنا 
يف ادنى املواقع بالن�صبة لالأمم االخرى التي ت�صّكل بع�صها بعدنا 
اأن تعطينا،  تاأخذ منا ال  بقرون عديدة وكان يفرت�ض بها ان 
واق�صد هنا اجلوانب املعنوية ال االمور املادية، ففي اجلانب 
االن�صاين مثال جند ان �صعوب العامل االآخر اأ�صبحت جميعها 
تنبذ كل ما من �صاأنه التقليل اأو اال�صرار بالنف�ض الب�صرية، بل 
وحتى احليوانية فيما جند يف امتنا تلك الدعوات البغي�صة التي 
تدعو اىل انتهاك حقوق االن�صان يف ماله وعر�صه ونف�صه حتى 
ت�صوهت �صورة اال�صالم وا�صبح عنوانه و�صورته املطبوعة لدى 

�صعوب العامل باأنه دين القتل وانتهاك احلرمات واحلقوق.
تقريبا حالة من حاالت  يوم  كل  ن�صاهد  االخللالق  ويف جمال 
االنحطاط اخللقي التي ال تقبلها اية نف�ض ان�صانية فطرية ولكننا 
موؤ�ص�صاتنا  وبخا�صة يف  اأو خلق،  دين  رادع من  نفعلها دومنللا 
احلكومية واخلدمية ويف عالقاتنا املختلفة، فيما جند عك�ض 
ذلك متاما لدى املجتمعات املخالفة لنا يف العقيدة، رغم اأن 

ديننا هو دين اخللق.
 والعجيب يف االأمر اأننا جعلنا تلك املخالفات �صرعية، فجرائم 
اللواط عند بع�ض الطوائف املدعية لالإ�صالم ا�صبح عنوانها 
يف  الللذنللوب  كبائر  من  انها  حني  يف  اجلهاد  بدعوى  احللية 

اال�صالم، وهكذا غريها كثري.
واأمللا يف ميدان احل�صارة والتقدم فلي�ض لنا اأدنللى منزلة بني 
االأمم وهذا ما �صعى له اأعداوؤنا واأو�صلونا اليه فجعلونا �صعوبا 

جمرتة، لي�ض لها هّم اال االأكل وال�صرب والنوم فيما هم ي�صعون 
ليل نهار اىل ارتقاء قمم التقدم.

عن  بابتعادنا  نحن  اأولهما:  اثنان  وراءه  يقف  اخللل  هذا  اإن 
الدين احلق ومنهجته ح�صب اهوائنا تارة وح�صب اهواء حكامنا 
طورا، واتباعنا �صبل من يريدون لنا الرتاجع لي�ض اىل ع�صر 
اال�صالم احلقيقي، بل اىل الع�صور التي �صبقت ع�صر اال�صالم 
حيث الع�صبية القبلية واجلاهلية املقيتة وحب االأنا ونبذ كل راأي 
اآخر واإن بان �صوابه لكل املالأ، وثانيهما: اعداوؤنا الذين بذلوا 
كل ما يف  و�صعهم الرجاعنا، وحمو ح�صارتنا، واإزالة �صفحاتها 
البي�صاء الغّناء باخلري واملحبة، وا�صتبدالها بتلك ال�صفحات 
ال�صوداء التي ال حتمل بني طياتها اال �صور الدموية والعنجهية 

والغدر واخليانة واغت�صاب احلقوق وتدمري املقد�صات.
واليوم، اأما اآن لنا اأن نت�صاءل واأن يتفكر يف حالنا، وان نبحث 
الظالم  �صفحات  بني  املغيبة  امل�صرقة  تاريخنا  �صفحات  عن 
كل  ظهورنا  وراء  ونللرتك  بهديها  ونهتدي  لنا  منارا  وجنعلها 
على  ت�صيطر  باتت  التي  واخللقي  االن�صاين  الرتاجع  دعللاوى 

عقولنا وتتلون بها اأفعالنا.
اأما اآن لنا اأن ن�صعى لالنطالق من جديد جاعلني مبادئ ديننا 
احلنيف االن�صانية والتقدمية ن�صب اأعيننا؟ ويكون هدفنا اعالء 
راية اال�صالم الهادية اىل اخلري واملحبة بني جميع النا�ض على 
اختالف م�صاربهم ومذاهبهم، وحرق كل راية تدعي اال�صالم 

وهي تدعو اىل ت�صويهه والنيل منه عرب افعالها الالاإن�صانية.
اأما اآن لنا اأن يكون هدفنا االأ�صمى هو توحيدنا وقطع كل االيادي 
واالأل�صن الداعية اىل متزيقنا وتفريقنا حتت حجج وم�صميات 
ما اأنزل اهلل بها من �صلطان، خا�صة ونحن ن�صاهد العامل االآخر 
يف �صعي حثيث اىل التوحد، بينما يدعونا اأعداوؤنا والعاملون منا 
حتت راياتهم ويف خدمتهم اىل التفرق والت�صتت، ويف اخلتام 

اىل القتال فيما بيننا.
اإن اهلل -تعاىل- اأراد لنا اأن نكون خري االأمم لي�ض باآلتنا احلربية 
وال بتاريخنا الدموي، بل باأمرنا باملعروف ونهينا عن املنكر، 

فهل لنا اليوم اأن ن�صعى الأن نكون كذلك؟ 
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 رئي�س ديوان الوقف ال�ضيعي ينتقد التطرف الديني ويدين اخلطب املت�ضددة 

 اإجناز املرحلة الوىل من م�ضروع ت�ضقيف املرقد احليدري املقد�س  

�سماحة  ال�سيعي  الوقف  ديوان  رئي�س  معايل  ا�ستنكر 
التكفريي  االجرامي  الهجوم  احليدري  �سالح  ال�سيد 
يف  البيت  اهــل  اتــبــاع  مــن  جمموعة  ا�ستهدف  ــذي  ال
اربعة  ا�ست�سهاد  اىل  وادى  العربية  م�سر  جمهورية 
-رحمه  �سحاتة  ح�سن  اجلليل  ال�سيخ  ب�سمنهم  منهم 

اهلل-
كل  يثبت يف  االرهــاب  ان  الديوان  رئي�س  ال�سيد  وقال 
يوم مدى قبحه وا�ستهتاره باالرواح الب�سرية التي حرم 
ال�سماوية  بالتعاليم  ا�ستخفافه  ومدى  ازهاقها،  اهلل 
من  ...وملعون  اهلل  بناء  االن�سان  ان  على  ت�سدد  التي 

هدمه.
االفــعــال  تــلــك  ان  احلــيــدري  ال�سيد  �سماحة  ـــد  واك
اال�سالمي  الدين  تعاليم  مايكون عن  ابعد  االجرامية 
-�سلى  ر�سوله  وال�سنة  اهلل  �سرع  واليقرها  احلنيف، 
املنتجبني  ال�سحابة  والنهج  و�سلم-  والــه  عليه  اهلل 
�سيطانية  اهــواء  اال  والتتبع  عليهم-  اهلل  -ر�ــســوان 

بعيدة عن روح اال�سالم املت�ساحمة.
الفعل  هذا  الديوان  رئي�س  ال�سيد  �سماحة  يدين  واذ 
اجلبان واالإجرامي، وي�ستنكره باأ�سد واأق�سى العبارات 
فانه يوؤكد على �سرورة الق�سا�س العادل من مرتكبي 
من  ال�سالة  الفئة  ويحمل  الــنــكــراء،  اجلــرميــة  هــذه 
خوارج هذه االمة اجلدد م�سوؤولية ت�سويه تعاليم الدين 
االإ�سالمي العظيم، ون�سر الكراهية واالفكار الطائفية 

اىل  امل�سلمني  علماء  من  العقالء  ويدعو  امل�ستوردة، 
تــكــراره،  نف�سه  ت�سّول  مــن  لــردع  احلـــادث  ا�ستنكار 
عليه  اهلل  -�سلوات  اهلل  ر�سول  قول  اجلميع  وليتذكر 
وعلى اله- "لهدم الكعبة حجرا حجرا اهون عند اهلل 

من قتل امرئ م�سلم".
ال�سيعي  الوقف  ديوان  رئي�س  قال  مت�سل  �سعيد  على 

�سالح احليدري انه مت توجيه ر�سائل عن طريق وزارة 
بتكثيف احلماية على  للمطالبة  اإىل م�سر  اخلارجية 
املناطق ال�سيعية بعد االعتداء الذي ح�سل على داعي 

اأهل البيت ال�سيخ ح�سن �سحاتة".
وقال احليدري يف بيان له اإننا مل نقف عند اال�ستنكار 

حول قيام التكفرييني بقتل ال�سيخ ح�سن �سحاته وثلة 
ر�سمية  ر�سائل  بتوجيه  قمنا  واإمنــا  املوؤمنني  من  معه 
اإىل �سفري م�سر يف بغداد عن طريق وزارة اخلارجية 
الي�سالها اإىل بالده ا�سرنا فيها اىل اال�ستنكار الكبري 
امل�سري  ال�سعب  الميثل  االعتداء  هذا  باأن  واعتقادنا 
وهذه  الوهابيني  التكفرييني  من  الوحو�س  ميثل  واإمنا 
الزمرة تعمل يف اإطار واحد من اجل حماربة ال�سيعة".
ال�سيعة  "بحماية  الر�سالة  خــالل  احلــيــدري  وطالب 
تكرار  من  خوفًا  عليهم  احلماية  وتكثيف  م�سر  يف 
"بع�س  اإن  موؤكدا  اأخرى"،  مرة  الب�سعة  احلالة  هذه 
اخلطباء يف جوامع م�سر يروجون اإىل هذه اجلرمية 

مقابل دوالرات معدودة".
وكانت جماعات تكفريية م�سرية ارتكبت جمزرة يف 
اجليزة يوم االأحد املا�سي وقتلت اأربعة اأ�سخا�س كانوا 
�سعبان  من  الن�سف  منا�سبة  حتيي  جمموعة  �سمن 
-ذكرى مولد االأمام املهدي املنتظر عجل اهلل تعاىل 
االأر�س  قامت بجر جثثهم يف  ال�سريف- حيث  فرجه 
�سحاته  "ح�سن  ال�سيخ  ال�سحايا  بــنِي  بني  من  وكــان 
زعيم اأتباع اأهل البيت -عليهم ال�سالم- يف م�سر مع 
مبحافظة  الهرم  يف  م�سلم  اأبو  مبنطقة  اآخرين  ثالثة 

اجليزة .

عملية  من  االوىل  املرحلة  اجناز  املقد�سة  العلوية  للعتبة  العامة  االمانة  اأنهت   
احدى  مع  النهائي  االتفاق  خالل  من  وذلك  املقد�س  احليدري  احلرم  ت�سقيف 
االتفاق  بعد  للم�سروع  النهائية  الت�ساميم  لو�سع  املتخ�س�سة  العاملية  ال�سركات 

مع اجلهات الر�سمية املعنية.
وقال املهند�س عالء دو�س م�سوؤول ق�سم الهند�سية والفنية ان :" االمانة العامة 
مل�سروع  االخرية  الت�ساميم  على  النهائية  املوافقة  على  ح�سلت  املقد�سة  العتبة 
الت�سقيف العمالق حيث مت اجناز املرحلة االوىل املتمثلة باإعداد الت�ساميم التي 
مت اعتمادها وا�ستح�سال املوافقات الكاملة لها من قبل ديوان الوقف ال�سيعي ، 
التخطيط ومت  وزارتي  قبل  العام 2013 من  امل�سروع �سمن خطة  ادراج  كما مت 

تاأمني مبلغ مرحلة الت�ساميم من قبل وزارة املالية".
واأ�ساف املهند�س عالء دو�س": مت االتفاق مع احدى ال�سركات العاملية لت�سقيف 

ال�سحن احليدري املقد�س بالزجاج املقو�س 70% متحرك و30% ثابت والت�سقيف 
املقد�س  للحرم  املذهبة  القبة  م�ساهدة  ميكن  حيث  الروؤيا  يحجب  ال  الزجاجي 
واملنائر وكافة االجزاء اخلارجية التي �ستقع خارج نطاق الت�سقيف كما ان هنالك 
ميزة اخرى بهذا امل�سروع هي ان الزجاج املقو�س يكون منزلقا ومتحركا ويحجب 
ا�سعة ال�سم�س بن�سبة 70% ،و70 اىل 80% من حرارة اجلو كما يت�سمن تن�سيب 
منظومة تربيد متكاملة لعموم ال�سحن ال�سريف موازية مل�سروع الت�سقيف  ومن 

املوؤمل اجناز امل�سروع منت�سف العام 2014".
يذكر ان م�سروع الت�سقيف للحرم العلوي املقد�س �سيقدم خدمة جليلة للزائرين 
الكرام مع بقية امل�ساريع اال�سرتاتيجية التي تعمل االمانة العامة للعتبة املقد�سة 
جاهدة الإجنازها خالل الفرتة املقبلة من اجل تقدمي كل �سبل الراحة واخلدمة 

للزائر الكرمي .
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 اختتام الدورات القراآنية ال�ضيفية يف العتبة احل�ضينية املقد�ضة  
احل�سينية  العتبة  يف  الــكــرمي  ــقــران  ال دار  اقــامــت 
ال�سيفية  القراينة  ــدورات  ال لتخرج  حفاًل  املقد�سة 
 27 املوافق   2013/7/7 االحــد  يوم  والبنات  للبنني 
احل�سينية  للعتبة  العام  االمني  نائب  بح�سور  �سعبان 
من  غفري  وجمع  ادارتــهــا  جمل�س  واع�ساء  املقد�سة 
الطلبة وزائري مرقد االإمام احل�سني -عليه ال�سالم-
البجاري  عادل  الكرمي  القران  دار  الفني يف  املعاون 

حتدث ملوقع االإعالم الدويل قائاًل : 
القراآنية  الــدورات  بتخرج  اليوم  نحتفل 
ال�سنة اخلام�سة  تقام يف  والتي  ال�سيفية 
العام  هذا  يف  �سارك  حيث  التوايل  على 
مايقارب 2700 طالب وطالبة من خمتلف 
مناطق حمافظة كربالء املقد�سة بعد اأن 
اكمل الكثري منهم حفظ جزء او جزاأين 
او اكرث من القران الكرمي كما متيزهذا 
يف  املتميزين  من  جمموعة  بتخرج  العام 
احلفظ والتالوة الدخالهم �سمن م�سروع 
التي  الــكــرمي  الــقــران  دار  املــوهــوبــني يف 

برنامج  باعداد  �سنقوم  حيث  العام  هذا  الدار  تبنته 
لهم الن�ساء جيل قراين كبري متميز باحلفظ  خا�س 

والتالوة.
فيما بنّي نائب االمني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة 
ال�سيد اف�سل ال�سامي: الهدف من ت�سكيل دار القران 
الكرمي واقامة الدورات القرانية هو من اجل اكت�ساف 

الطاقات القرانية املوجودة يف املجتمع العراقي على 
خمتلف م�ستويات االعمار املوجودة من اجل تطويرها 

وتنميتها وم�ساعدتها حتى تكون يف امل�ستوى الالئق.
القران  دار  االعالم يف  �سعبة  م�سوؤول  بنّي  من جهته 
التي  الـــدورة  اأفـــرزت هــذه  الكرمي عمار اخلــزاعــي: 
يف  املــواهــب  من  العديد  متتالني  �سهرين  ا�ستمرت 
هذه  خالل  وا�ستطاعت  والتجويد  والتالوة  احلفظ 
الفرتة الق�سرية ان جتذب الكثري من الطلبة اهايل 

بلهفة  ان�سموا  الــذيــن  املقد�سة  كــربــالء  حمافظة 
ليكت�سبوا علوم القران الكرمي بالقرب من قرب مرقد 
االمام احل�سني عليه ال�سالم.واأ�سار : وجدنا احلاجة 
لهذه الدورات من خالل ما انتجته من افراز العديد 
اكرث من  او  يحفظوا جزءا  ان  ا�ستطاعوا  الذين  من 
جزء من القران الكرمي، فلدينا مايقارب 460 طالب 

وطالبة ممن حفظوا جزءا واحدا وهذه االعداد هي 
ان�سموا  الذين  الطلبة  اعداد كبرية مقارنة مع عدد 
لهذه الدورات ولكي ن�ستثمر العطلة ال�سيفية لهوؤالء 
ر�سينًا  جــيــاًل  منهم  جنعل  ان  ا�ستطعنا  االطــفــال 
�سوف  انه  اىل  باال�سافة  م�ستقباًل  ال�سعاب  يتحدى 
ي�سبح عامال مهما الجناحهم يف م�ستقبلهم بتعلمهم 

القران الكرمي.
وتابع اخلزاعي :لدى دار القران الكرمي وحدة ادارية 
والتي  القرانية  املواهب  وحــدة  ت�سمى 
الطلبة  اوال تر�سيح  اخذت على عاتقها 
ثم  احللقات  تتبع  خالل  من  املوهوبني 
ا�ستخال�س املوهوبني من هذه احللقات 
مثل  تخ�س�سية  دورات  هناك  لتكون 
احلفظ والتالوة والتجويد واي�سا هناك 
وهذه  كالر�سم  اأخــرى  بجوانب  مواهب 
املوهوبني  بــرعــايــة  خمت�سة  ــوحــدة  ال

وتطوير قدراتهم .
يف  ا�ــســتــاذ  بــاقــر  علي  ح�سن  اال�ــســتــاذ 
الكرمي  القران  دار  وفرت   : او�سح  ال�سيفية  الدورة 
الهدايا القيمة التحفيزية للمتميزين يف كل يوم من 
اجل خلق حالة تناف�سية بني الطلبة وت�سجيعهم على 
يف  يدر�سونها  التي  الدرو�س  مع  والتفاعل  اال�ستمرار 
القران  الثالثني من  ،ونبداأ معهم يف اجلزء  الــدورة 
الكرمي و تعليمهم القراءة ال�سحيحة لل�سور املباركة . 

 نائب ال�ضفري الربيطاين يف العراق يبدي اعجابه مبتحف العتبة احل�ضينية  
اإعجابه  العراق  يف  الربيطاين  ال�سفري  نائب  اأبــدى   
من  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  متحف  يحتويه  مبا 
وطريقة  انــواعــهــا  ال�سيما  الده�سة  تثري  مقتنيات 

عر�سها، وذلك اأثناء زيارته ووفد وزارة ال�سياحة 
يوم  العتبة  متحف  له  املرافق  العراقية  ــار  واالث

الثالثاء امل�سادف 2013/7/9م.
جدا  حري�سون  قال»نحن  الزيارة  طبيعة  وعن 
يخ�س  فيما  العراقي  اجلانب  مع  التعاون  على 
تطوير املتاحف املوجودة يف العراق ون�سجع على 
لزيارة  الربيطانيني  ونحث  الدينية  ال�سياحة 
لدينا  اليوم   « ،مبينًا  العراق  يف  االثرية  املعامل 

يف  نتباحث  و�سوف  العراقي  اجلانب  مع  عمل  جل�سة 
االمور التي من �ساأنها االرتقاء بواقع املتاحف العراقية 
الربيطانيني  والــ�ــســواح  الـــزوار  ت�سجيع  على  ونعمل 

لزيارة العراق واملتاحف واالماكن االثرية فيه .
االخوة  من  بحفاوة  ا�ستقبل  انه   : دين  روبــرت  وقال 
وتلك  الرتحيب  لهم على هذا  املتحف وهو ممنٌت  يف 
تنعم  الــذي  باال�ستقرار  م�سيدا  اللقاء  يف  احلــفــاوة 
العراقية  باملدن  مقارنة  املقد�سة  كربالء  مدينة  به 
ان  امال  االح�سن  نحو  ي�سري  انه  اياه  وا�سفا  االخرى 
العتبات  يــزورون  وهــم  الربيطانيني  الزائرين  يــرى 

املقد�سة يف العراق ، وهو مما يبعث على ال�سرور.
املكان  لهذا  لزيارتي  ال�سعادة  غاية  يف  »انا  واأ�ساف 
وبحكم عملي يف العراق كانت زيارة هذا املكان امنية 

بالن�سبة يل وقد حتققت هذه االمنية .
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 العتبة احل�ضينية املقد�ضة تقيم موؤمترا بعنوان )دور املرجعية يف وحدة 
العراق وا�ضتقالله، ثورة الع�ضرين اأمنوذجا(  

 اأمانة بغداد ُتكرم ق�ضم العالقات العامة والإعالم يف العتبة الكاظمية املقد�ضة 

اأقامت العتبة احل�سينية املقد�سة وعلى قاعة االإمام 
املقد�سة  العبا�سية  العتبة  يف  ال�سالم  عليه  الكاظم 
املوؤمتر ال�سنوي الثالث والذي يقيمه املركز الوثائقي 
الذكرى  مبنا�سبة  االإ�سالمية  املقد�سات  عن  للدفاع 
املرجعية  دور  �سعار  حتت  الع�سرين  لثورة  ال�سنوية 
يف وحدة وا�ستقالل العراق ثورة الع�سرين اأمنوذجًا( 
 28 املــوافــق   1434 �سعبان   18 اجلمعة  يــوم  ــك  وذل

حزيران 2013 .
الب�سرية  منقذ  والدة  ذكرى  مع  املوؤمتر  تزامن  وقد 
ال�سريف-  املنتظر -عجل اهلل فرجه  املهدي  االإمام 
والدينية  الثقافية  ال�سخ�سيات  من  العديد  وح�سره 
والوطنية ومن خمتلف املذاهب واالأديان والطوائف ، 
اإ�سافة لعدد من و�سائل االإعالم املتنوعة التي غطت 

احلدث .
منها  الكلمات  مــن  الــعــديــد  الــقــاء  املــوؤمتــر  و�سهد 
املقد�سات  عن  للدفاع  الثقايف  املركز  رئي�س  كلمة 
حتدث  والتي  النا�سري  يو�سف  ال�سيخ  االإ�سالمية 
فيها عن دور مرجعية ال�سيخ حممد تقي ال�سريازي 
من  التحرر  اىل  ودعوتها  الع�سرين  ــورة  ث قيام  يف 

االحتالل واىل ا�ساعة االمن وال�سالم.
 كما تطرق ال�سيخ النا�سري اىل دور املرجعية الدينية 
العليا املتمثلة ب�سماحة ال�سيد ال�سي�ستاين -دام ظله 
البلد، بعد ذلك  ــوارف- ودورهــا يف حفظ وحــدة  ال

القى ال�سيد حممد علي احللو كلمة املرجعية الدينية 
الدينية ودورها  املرجعيات  تاريخ  العليا بني خاللها 

يف ايجاد خطاب التقريب" .
تلتها كلمة ملمثل غبطة البطريرك مارلوي�س روفائيل 
عن  فيها  حتدث  وقد  لو�س  املون�سنيور  �ساكو  االأول 

�سرورة ن�سر املحبة وال�سالم بني جميع الطوائف.
البيت  اأهـــل  اتــبــاع  مل�ساركة  هــو  حــ�ــســوره  ان  وقـــال 
املنتظر  االإمام  بوالدة  ال�سالم- يف فرحهم  -عليهم 

-عجل اهلل فرجه ال�سريف- .
قبيلة  �سيخ  القاها  كلمة  الــعــراق  لع�سائر  كــان  كما 
ربيعة حممد ربيعة "وحتدث فيها عن نه�سة االإمام 
و�سدى  للظلم  ومقارعته  ال�سالم-  -عليه  احل�سني 
الع�سائر  موقف  مبينًا  الع�سور  عرب  النه�سة  هــذه 

وان تزامن   ، البالد  وثقلها ودورهــا يف حفظ وحدة 
العراق من طائلة  خــروج  مع  الع�سرين  ثــورة  ذكــرى 
امل�سري  وحــدة  نربط  ان  حافز  لهو  ال�سابع  الف�سل 
نوؤكد فعال على  وان  ال�سعب من جديد  ملكونات هذا 

حلمتنا للعامل با�سره ".
ويف كلمة لرئي�س الطائفة املندائية ال�سيخ �ستار جبار 
بنّي خاللها دور املرجعية الدينية والع�سائر العراقية 

يف مقارعة اال�ستعمار والق�ساء على الفتنة.
 ودعا ال�سيخ جبار اىل اهمية االن�سات اىل املرجعية 
الدينية يف الوقت احلا�سر، وعلى املرجعيات الدينية 
العراقيني  ال�سيا�سيني  اىل  واالر�ساد  الن�سح  تقدمي 
الذين انحرفوا عن امل�سار ال�سحيح املتمثل مب�سلحة 

البلد و�سعبه ".  

واإذاعــة  واالإعـــالم  العالقات  ق�سم  املقد�سة،  الكاظمية  العتبة  بغداد  اأمــانــة  كرمت 
بها  قامت  التي  احلثيثة  للم�ساعي  تثمينًا  املقد�سة  الكاظمية  للعتبة  التابعة  اجلوادين 
راديو  اثري  عرب  واالر�سادية  التوعوية  الربامج  بث  يف  م�ساهمتها  خالل  من  كوادرها 
التي اطلقتها  اأمانة بغداد يف ن�ساطاتها واعمالها خالل احلملة  اجلوادين وتعاونه مع 
ال�ست�سهاد  املليونية  الزيارة  اثناء  املقد�سة  الكاظمية  ومدينة  بغداد  العا�سمة  لتنظيف 

االمام مو�سى الكاظم)عليه ال�سالم(.
وت�سلم وفد العتبة املقد�سة ال�سهادات التقديرية يف حفل مركزي اقيم يف ديوان اأمانة 

بغداد مبنا�سبة يوم االب العاملي.
الكاظمية  للعتبة  العام  االأمني  ودعــوات  حتيات  التكرمي  حفل  يف  امل�سارك  الوفد  ونقل 
املقد�سة اال�ستاذ الدكتور)جمال الدباغ( اىل جميع القائمني على هذا العمل املبارك 

متمنيًا لهم التوفيق وال�سداد. 
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الدينية  الن�سوية  املــخــدرات  فخر  مدر�سة  احتفلت 
العتبة  يف  والثقافية  الفكرية  ال�سوؤون  لق�سم  التابعة 
للعلوم  ال�سيفية  دوراتها  بتخرج  املقد�سة  العبا�سية 
االإ�سالمية، دورة )�سرب العقيلة ( لفئة النا�سئات ويف 

مدينتي الكوفة واحلرية مبحافظة النجف االأ�سرف .
القران  يف  درو�ــس  �سملت  والتي  الــدورات  هذه  وتاأتي 
اإميانًا  وال�سرية،  واالأخــالق  والعقائد  والفقه  الكرمي 
ال�سرعية  مب�سوؤوليتها  املقد�سة  العبا�سية  العتبة  من 
م�ساوئ  من  املجتمع  من  الفئة  هذه  على  باملحافظة 
منه،  وحت�سينهن  املنظم  والفكري  الثقايف  الــغــزو 
والعمل على تنمية وجتذير الوعي الديني يف نفو�سهن.
ال�سيخ  والثقافية  الفكرية  ال�سوؤن  ق�سم  رئي�س  معاون 
املــخــدرات  " مــدر�ــســة فخر  اأن  بــنّي  الــهــاليل  عــمــار 
اقامة  �سهدت  فاأنها  حداثتها  رغم  الدينية  الن�سوية 
وعمدت  عــدة،  حمافظات  ويف  الـــدورات  من  العديد 
علمي  ومبنهاج  ال�سيفية  العطلة  فر�سة  اغتنام  اىل 
بغية  امل�سرتكات،  وعمر  عقلية  مع  يتالءم  مــدرو�ــس 
اال�سالمية  التعاليم  على  الن�سء  برتبية  امل�ساهمة 
-عليهم  البيت  اأهــل  ومذهب  نهج  ووفــق  ال�سحيحة 
على  واطالعهم  ومب�سطة،  �سل�سة  وبطريقة  ال�سالم- 
اأ�س�س الثقافة امل�ستمدة من اآل بيت الر�سالة -عليهم 

ال�سالم-.

واأ�ساف" مت اأعداد منهاج علمي �سمل على درو�س يف 
وخالل  وال�سرية،  واالأخــالق  والعقائد  والفقه  القراآن 
وجدنا  �سهرين  حــوايل  ا�ستمرت  التي  الـــدورة  فــرتة 
خالل  مــن  بـــالـــدورات  املــ�ــســرتكــات  قبل  مــن  تفاعال 
الدورة،  ومنهاج  بتوقيتات  وااللتزام  املكثفة  امل�ساركة 
الـــدورات  هــذه  حققته  الـــذي  النجاح  لــهــذا  ونتيجة 
اخلطط  و�سمن  الطالبات  من  العديد  با�ستقطاب 
العتبة  �ستقوم  املــبــارك  املــ�ــســروع  لــهــذه  امل�ستقبلية 
العبا�سية املقد�سة بتو�سيع رقعة هذه الدورات وزيادة 
احلديثة  باملناهج  ورفــده  التدري�سي  الــكــادر  اأعـــداد 
والعمل على تطويره، اإ�سافة خللق حالة من التوا�سل 
خطة  و�سع  اأجل  من  الرتبية  ومديريات  املدر�سة  بني 
من  ممكن  عدد  اأكرب  ا�ستفادة  ح�سول  لغر�س  واآليه 

الطالبات ".
مو�سحًا " ان عمل املدر�سة ال يقت�سر على اإقامة هذه 
العتبة  و�سعتها  ا�سرتاتيجية  هناك  بل  فقط  الدورات 
لدعم  اإ�سافة  ال�سنة،  فرته  وطيلة  املقد�سة  العبا�سية 
ذات  دورات  وزّجهن يف  الــدورات  املتفوقات من هذه 
االإ�سالمية  مواهبهن  �سقل  اأجل  من  اأعلى  م�ستويات 

واال�ستفادة منهن يف امل�ستقبل ".
ال�سيخ كــرمي  الـــــدورات  اقــامــة هـــذه  املــ�ــســرف عــلــى 
فقه  يف  ق�سور  " هناك  اأو�سح  جانبه  من  اخلاقاين 

االأمــور  من  وغريها  تكليف  و�سن  حجاب  من  الن�ساء 
والتي هي بتما�س مبا�سر مع حياتهن، واالأغلب يفتقر 
للثقافة ال�سليمة، ولقد حاولنا من خالل هذه الدورات 
اهل  ونهج  فكر  من  امل�ستمدة  الثقافات  هــذه  تعزيز 

البيت عليهم ال�سالم ".
وبواقع  �سباحية  درو�ــســا  ـــدورة  ال �سملت  واأ�ساف" 
�ساعتني وعلى �سكل حلقات كل حلقة على حدة وح�سب 
– �سرية  – اأخــالق  – عقائد  الدر�س )قـــراآن- فقه 
وغريه( و�سملت طالبات املرحلة االبتدائية واملتو�سطة 
وباأ�سراف كادر ن�سوي حوزوي له خربة يف هذا املجال، 
ولقد حاولنا خالل فرتة اإقامة هذه الدورة على تثقيف 
النا�سئات بثقافة العلوم االإ�سالمية ال�سحيحة والعمل 
مفهوم  بث  حــاول  الــذي  امل�ساد  التيار  جمابهة  على 
االأ�ساليب  بع�س  خــالل  من  ــراأة  امل حرية  عن  خاطئ 

والطرق البعيدة عن االإ�سالم ونهجه ".
بال�سعة  الــدورة  هذه  اخلاقاين" ات�سمت  ال�سيخ  وبني 
وال�سمولية، نظرًا للزيادة الكبرية احلا�سلة يف اأعداد 
امل�ساركني يف الدورة من خمتلف االأعمار، لقد اأعددنا 
واإجنــاح  الإقــامــة  الــالزمــة  واملتطلبات  الرتتيبات  كل 
املتخ�س�س   التدري�سي  الكادر  الدورة، من حيث  هذه 
الأقامتها  املطلوبة  املنا�سبة  االأماكن  لتاأمني  اأ�سافة 

وبالتن�سيق مع بع�س احل�سينيات ".

 العتبة العبا�ضية املقد�ضة: مدر�ضة ن�ضوية تخّرج دورات يف العلوم الإ�ضالمية 
يف بغداد والنجف الأ�ضرف  
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  ال�شيخ الكربالئي:• يعّدها ويحررها : �سباح الطالقاين

  ال�شيخ الكربالئي:

احل�سيني  ال�سحن  جمعة  وخطيب  العليا  املرجعية  ممثل  قــال 
الثانية  اخلطبة  خالل  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ  ال�سريف 
املوافق 2013/5/17م  املرجب/ 1434هـ  ليوم اجلمعة 6/رجب 
فيما يخ�س ق�سية انتقال عنا�سر حزب العمال الكرد�ستاين اىل 
�سمال العراق، قال �سماحته" يف الوقت الذي نوؤيد فيه التو�سل اإىل 
حل �سلمي يحفظ احلقوق للجميع يف تركيا كان يفرت�س باحلكومة 
الرتكية ان تن�سق مع احلكومة العراقية حول هذا االنتقال، وان 
يكون هناك اتفاق بني احلكومتني الرتكية والعراقية الأي انتقال 
دون  من  االنتقال  هذا  يح�سل  اأن  واأمــا  العمال،  حزب  لعنا�سر 
هذا التن�سيق واالتفاق فان ذلك ينايف احرتام �سيادة العراق على 

اأرا�سيه وميثل ا�ست�سعافًا للحكومة العراقي. "
نقول  العراقيني"  ال�سيا�سيني  اىل  متوجها  الكربالئي  واأ�ــســاف 
للكتل ال�سيا�سية املمثلة يف احلكومة العراقية اإن هذا اال�ست�سعاف 
يوحدون  ال  فحينما  لهم  اإنــذار  جر�س   ميثل  العراقية  للحكومة 
موجه  كــالم  وهــو  االآخــريــن  من  �سُي�ست�سعفون  فاأنهم  مواقفهم 

للجميع".
ويف جانب اآخر من خطبته حتدث ال�سيخ الكربالئي عن االأ�سرار 
الناجمة عن ال�سيول التي اجتاحت مناطق عديدة من البالد واأدت 

اىل خ�سائر مادية وب�سرية مبينًا:
1-ان هذه ال�سيول واالأمطار وان كانت غري متوقعة لكن مع و�سع 
خطط طوارئ والتح�سب ملثل هذه احلاالت غري املتوقعة �سيقّلل 
الكثري من اال�سرار، ولذلك فاملطلوب من الوزارات املعنية ان ت�سع 
يف ح�سبانها تهيئة الكوادر وامل�ستلزمات وو�سع اخلطط للظروف 
الطارئة كما هو املعمول به يف بع�س الدول حيث نرى ان الدول التي 
تتعر�س عادة للزالزل – مثال - تقوم باجراء التدريبات لعنا�سر 
وموظفي الوزارات املعنية بتلك الكوارث وتهياأة م�ستلزمات االغاثة 

بل وتدريب املواطنني على امل�ساهمة يف حمالت االنقاذ.
2- معاجلة م�ساألة ال�سكن الع�سوائي وبيوت الطني والقرى املبعرثة 
هنا وهناك فان الكثري من هذه البيوت انهارت واأدت اإىل وفاة عدد 
الكلفة  ان�ساء جممعات �سكنية واطئة  من املواطنني واملاأمول هو 
اإذ اأن بع�س الدول تقوم – ومن اجل تقليل اخل�سائر- للمواطنني 
بان جتمع  الكوارث  ملثل هذه  تتعر�س  ان  التي ميكن  املناطق  يف 
�سكنية  الزراعية مبجمعات  املناطق  يعملون يف  الذين  املواطنني 
�سغرية تبعد م�سافة عن مناطق عملهم من اجل ال�سيطرة على 

عمليات االإنقاذ و�سهولتها واحلفاظ عليهم..

�سة  تناول مُمِثّل املرجعية الدينية الُعليا وخطيب ُجمعة كربالء املُقَدّ
�سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي يف اخلطبة الثانية من �سالة 
اجُلمعة التي اأقيمت يف ال�سحن احُل�سيني ال�سريف يف 20 رجب 
1434هـ املوافق 31 اآيار 2013م التداعيات االأمنية اخلطرية التي 
يتعر�س لها البلد وال�سيما العا�سمة بغداد من تفجرياٍت اإرهابية 
متالحقة واغتياالت باال�سلحة الكامتة، معتربًا �سماحُته االإجراء 
املتمثل بتغيري القيادات االأمنية غري كافيًا الإيقاف هذه الهجمات 
االأمنيني  القادة  قبل  ودرا�ــســات مو�سوعة من  وجــود خطط  دون 
االأكفاء لدرا�سة اأ�سباب هذه الظاهرة اأمنيًا ومهنيًا وو�سع احللول 
ال�سا�سة، وتغليب  الوطني لدى  الناجعة لها، عــاّدًا فقدان احل�س 
م�ساحلهم الفئوية ال�سيقة على م�سلحة البلد العليا، باالإ�سافة 
اىل وجود اأجندة خارجية وجدت من يتربع بتنفيذها من العراقيني 
مقابل مكا�سب �سيا�سية اأ�سبابًا خطرية �ساعدت على تف�ّسي هذه 

الظواهر .
اأمــور جاء يف جمملها  موؤكدًا �سماحته يف هذا ال�سياق على عدة 
؛مطالبة احلكومة العراقية بح�سر ال�سالح على االأجهزة االأمنية 
وعدم ال�سماح بت�سريبه خارج نطاق هذه االأجهزة ، وعلى اجلهات 
االأمنية منع حدوث اأي اإعتداء من اأي جهٍة كانت على اأي مواطن 

مهما كان اإنتماوؤه ، كما نقل �سماحته تاأكيد املرجعية الدينية العليا 
واملذهب  الدين  اختالف  على  مطلقًا  العراقي  الــدم  حرمة  على 
اأي مكان  االعتداء على  اإن  وتاأكيدها على   ، واالنتماء  والقمومية 
مهما كان حجم هذا االعتداء وتبعاته ال يربر االعتداء امل�ساد قال 
تعاىل :) وال يجرمّنكم �سناآن قوٍم على اأن التعدلوا  اعدلوا هو اأقرب 
ومنظمات  العراقية  الع�سائر  و�سيوخ  املواطنني  داعيًا   ، للتقوى( 
املجتمع املدين ورجال الدين واخلطباء وو�سائل االإعالم واجلهات 
احلكومية للعمل على تر�سيخ مبداأ حرمة الدم العراقي واأن يعملوا 
جميعًا من منطلق االإخال�س لهذا البلد الإيقاف هذا النزيف الذي 

خلف اأعدادًا كبرية من االأرامل واالأيتام .
كما وتقدم �سماحته يف املحور الثاين من اخلطبة مبجموعة من 
التو�سيات مع اإقرتاب موعد زيارة االإمام الكاظم )عليه ال�سالم( 
الكرام  الزائرين  على  منها؛  رجب   25 يف  ا�ست�سهاده  ذكــرى  يف 
التقيد باآداب الزيارة واأن ال ي�ساحب هذه املمار�سة اأية �سائبة من 
املحرمات قد تخل بقد�سيتها، داعيًا اأن تكون هذه املنا�سبة موردًا 
لهم ينهلون منه املزيد من التوعية الدينية والوطنية، مطالبًا اإياهم 
اإبداء التعاون مع االأجهزة االأمنية من اأجل تفويت الفر�سة على 

املجاميع االإرهابية التي حتاول النيل من هذه اجلموع املوؤمنة.

التفاق الرتكي مع العمال الكرد�ضتاين مي�ّس �ضيادة العراق 

ينتقد الرتدي اخلطري يف الو�ضع الأمني 
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  ال�شيد ال�شايف:

  ال�شيد ال�شايف:

كربالء  ُجمعة  وخطيب  الُعليا  الدينية  املرجعية  مُمِثّل  تناول 
من  الثانية  ال�سايف يف اخلطبة  اأحمد  ال�سيد  �سماحة  �سة  املُقَدّ
�سالة اجُلمعة التي اأقيمت يف ال�سحن احُل�سيني ال�سريف يف 27 
رجب 1434 هـ املوافق 7 حزيران 2013 م جمموعة من االمور 
من  جمموعة  فيه  ا�ست�سهد  الــذي  املوؤ�سف  احلــادث  اولها  كــان 
االبرياء يف منطقة النخيب على يد جمموعة من املجرمني القتلة 
قطاع الطرق و�سقط املتاع على حد و�سف ال�سايف الذي طالب 
التي تقع  للحوادث االمنية  امل�سوؤولة ايجاد حلٍّ جذري  اجلهات 
على هذا الطريق ال�سيما وان حوادث اخرى �سبقت هذا احلادث 
املوؤ�سف بالطريقة ذاتها وباال�سلوب ذاته وبني ال�سايف انه الميكن 
ان ي�ستمر احلال على هذا املنوال فدماء النا�س غالية ومن حق 
بلده، والميكن لالمور واحلوادث  باالمان يف  ي�سعر  ان  املواطن 
التي تقع ان ُت�سجل دوما �سد جمهول ، داعيا اجلهات االمنية 
واملعدات  باالجهزة  واال�ستعانة  خططها  تغيري  اىل  امل�سوؤولية 
الطرق  عن  يختلف  رادع  اجــراء  ايجاد  و  واملتطورة  احلديثة 
احلالية غري املجدية يف مراقبة ذلك الطريق الهميته اذ متر به 

قوافل حجاج بيت اهلل احلرام.
وما يتعلق بت�سكيل جمال�س املحافظات فقد اكد ال�سايف �سرورة 

اال�سراع اىل ت�سكيل احلكومات املحلية علما ان فرتة طويلة مرت 
على اجراء االنتخابات، وجمال�س املحافظات مل ت�سكل حتى االن 
م�سددا على ان مركز املحافظ مركزا مهما وموقعه موقع مهم 
وا�سا�سي النه الرجل التنفيذي االول يف املحافظة والبد ان يكون 
واالهلية  القدرة  وعنده  قويا  املن�سب  لهذا  املنتخب  ال�سخ�س 
بها  ياتي  التي  الطريقة  تكون  ان  والبــد  اخلدمة  وتقدمي  للبناء 
املطلوب  بامل�ستوى  ال�سخ�سية  تكون هذه  ال  فعندما  اي�سا  قوية 
والطريقة لي�ست كذلك اي�سا النح�سل على النتائج املرجوة التي 

كانت تاأملها النا�س من االنتخابات.
ودعا ال�سايف احلكومة اىل االهتمام ب�سريحة املتقاعدين الذين 
ام�سوا زهرة �سبابهم يف بناء الدولة وايجاد الو�سيلة القانونية 
الكرامهم وا�سفا العراق بانه بلد غني والبد ان ي�سب غناه على 
ابنائه الفتا اىل ان الطريقة التي يعامل بها املتقاعدون االن هي 
توهني لهذه ال�سريحة ولي�س فيها اي احرتام لهم عندما ياتون 
باملتقاعد  االهتمام  ان  على  موؤكدا  ال�سهري  الراتب  ال�ستالم 
الينبغي ان يقف عند حت�سني الرواتب ال�سهرية وامنا يجب ان 
جتربتهم  من  ي�ستفاد  وان  بهم  دوائــرهــم  احتفاء  اىل  يتعداه 

الطويلة.

تناول ممثل املرجعية الدينية العليا �سماحة ال�سيد اأحمد ال�سايف 
خطيب واإمام اجُلمعة يف كربالء املقد�سة يف ُخطبته الثانية من 
�سالة اجُلُمعة التي اأقيمت يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف يف 13 /
رجب/ 1434هـ املوافق 2013/5/24م اأمرين ا�ستهّلهما مبا يلي: 

التي  احلديثة  التقنية  االأجهزة  بع�س  يف  م�سكلة  هناك  االأول: 
ُيفرت�س ان ت�ستخدم يف ك�سف املتفجرات.. وواقعًا نحن ناأ�سف 
لوجود بع�س امل�سوؤولني بهذا امل�ستوى من االأداء يف ت�سخي�س اخللل 
بالن�سبة لهذه االجهزة، وقد �ُسّخ�ست امل�سكلة االمنية منذ �سنوات، 
وكان ُيفرت�س بالعنا�سر الكفوءة الوطنية ان ت�سعى فعال لدرا�سة 

هذا امللف ب�سكل يوؤّمن احلماية الالزمة الأرواح النا�س..
املخت�سة  العنا�سر  هــي  ذلــك  عــن  امل�سوؤولة  العنا�سر  وقطعًا 
وحتديدًا االأجهزة االأمنية �سواء كانت يف الداخلية او يف الدفاع او 
بع�س االجهزة االأخرى، وبخ�سو�س هذا اجلهاز فاإنه من م�سوؤولية 
وزارة الداخلية، ومن وزارة الداخلية انت�سر اىل عموم البلد، ويف 
بع�س اجهزة الدولة االخرى التي هي لي�ست من وزارة الداخلية، 

ثقة بامل�سوؤولني الذين ذكروا واأ�سادوا باأداء هذا اجلهاز.
د لالأجهزة  الواقع يبدو على خالف ذلك وقد حوكم ال�سخ�س املورِّ

خارج العراق والذي كان ال�سبب يف ت�سويقه اىل العراق، ونحن اأهل 
امل�سيبة واأهل امل�سكلة ال زالت عندنا بع�س االإ�سكاليات التي مل 

تنتِه اىل االآن حول �سالحية وامكانية هذه االجهزة!!
وهناك عالمات ا�ستفهام مهنية.. ومن حق النا�س ان تتحدث، 
وان  وكــذب،  خــداع  فيها  يح�سل  اأال  ُيفرت�س  املهنية  والق�سايا 
تكون مب�ستوى عاٍل من التقنية.. خ�سو�سًا اذا كانت امل�ساألة تتعلق 
باأرواح النا�س.. فمن هو امل�سوؤول ب�سكل مبا�سر عن هذه امل�سكلة، 

وانا احتدث عن داخل العراق؟.
ح�سب علمي ان هذا املو�سوع قد ُفِتَح ملف هذه االأجهزة قبل اأكرث 
من اأربع �سنوات، وبني البع�س يف وزارة الداخلية ان هناك م�سكلة 
حقيقية يف هذا اجلهاز، لكن املو�سوع ُعّتم و�ُسوِّف ل�سبب او الآخر، 
وبعد ذلك تبنّي اعالميًا ان اجلهاز يعمل.. االآن ُاكت�سفت احلقيقة 
بعد طول فرتة، وبان وجهها اأمام االآخرين.. ملاذا اأُغلق هذا امللف؟ 

وهل اأُغلق �سيا�سيًا ؟! 
نحن من هنا نطالب بك�سف احلقائق يف هذا امللف وباأ�سرع وقت 

ممكن..

حتديد امل�ضوؤولية عن اأجهزة ك�ضف املتفجرات، وعدم الإ�ضغاء ملا وراء احلدود

ل ميكن جلرائم الإرهاب التي تقع اأن ُت�ضّجل دائما �ضد جمهول!
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مهرجان 
ربيع الشهادة الثقافي العالمي

 بدورته التاسعة

تتوا�ضل العتبتان املقد�ضتان احل�ضينية والعبا�ضيةكّل عام على اقامة مهرجان ربيع ال�ضهادة الثقايف العاملي من اأجل 
اي�ضال ر�ضالة عاملية تت�ضمن نهج الإمام احل�ضني -عليه ال�ضالم- واأهل بيته الطهار املتمثل بنبذ التناحر والقتتال 

والدعوة اىل العي�س ب�ضالم وهدوء م�ضتندين يف ذلك اىل الر�ضالت ال�ضماوية ومنها ر�ضالة نبينا اخلامت )الإ�ضالم(. 
ـ 7 �ضعبان 1434 /  ويف هذا العام اقامت العتبتان املقد�ضتان مهرجان ربيع ال�ضهادة الثقايف العاملي التا�ضع للفرتة من 3ـ 

ـ16 حزيران /2013 من اأجل ان تكمل م�ضروعها الن�ضاين الهادف.  12ـ 
جملة الرو�ضة احل�ضينية كانت حا�ضرة طيلة فرتة املهرجان، فالتقت باأع�ضاء اللجان التح�ضريية والوفود امل�ضاركة 

استعداد وتحضير مميزين
وحـــول مــا متيز املــهــرجــان لــهــذا الــعــام  حتــدث ع�سو 
قائاًل  �سلطان  كاظم  علي  اال�ستاذ  التح�سريية  اللجنة 
"�سهد املهرجان هذا العام متيزا وا�سحا وذلك لكرثة 
مت  التي  والــدرا�ــســات  البحوث  ولعدد  امل�ساركة  الــدول 
مناق�ستها و اقامة املحافل القراآنية واملحا�سرات الدينية 

 ، الف�سيح   وال�سعبي  ،بنوعيها  ال�سعرية  واالأم�سيات   ،
العربية  الدول  وبع�س  العراق  ومن خمتلف  حمافظات 
العام  لهذا  املهرجان  �سهد  "كما  م�سيفًا  واالإ�سالمية، 
معر�سًا كبريًا للكتاب وهو من اأهم فعاليات املهرجان ملا 

ت�سمنه من عناوين كتب مميزة ".
وتابع " وقد مت ا�ستنفار الور�س الفنية و الهند�سية اإ�سافة 
العامة  والعالقات  والثقافية  االإعالمية  االأق�سام  اإىل 
التابعة للعتبتني املقد�ستني احل�سينية  والعبا�سية وبكافة 

كوادرها من اأجل اإجناح فعاليات املهرجان ". 

بحوث قيمة تخدم القضية 
الحسينية

 وحول البحوث  التي طرحت �سمن فعاليات املهرجان 
قال ع�سو اللجنة التح�سريية للمهرجان اال�ستاذ عقيل 
اليا�سري "عقدت يف قاعة االإمام مو�سى الكاظم -عليه 
ال�سالم- يف �سحن اأبي الف�سل العبا�س -عليه ال�سالم- 
جل�سات بحوث مهرجان ربيع ال�سهادة بن�سخته التا�سعة 

وكانت جميع البحوث املقدمة قيمة وت�سب يف فكر ونهج 
الق�سية احل�سينية وهي لعلماء افا�سل و�سادة اجالء من 

رسالة سالم وشعار للوحدة

• حتقيق: ف�صل ال�صريفي ل حممد الي�صاري 
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مهرجان 
ربيع الشهادة الثقافي العالمي

 بدورته التاسعة

احلوزات العلمية يف العراق ومن خارج العراق ، وكانت 
هناك ثالث جل�سات بحثية ت�سمنت كل جل�سة طرح 

ثالثة بحوث علمية ، مو�سحًا اأنه"�سيتم طباعة كافة 
البحوث امل�ساركة يف املهرجان على �سكل كتاب يوزع 

على �سيوف املهرجان و�سيتم ن�سرها يف و�سائل االعالم 
املختلفة املقروءة  وامل�سموعة واملرئية ".

او�سح  االول  ال�سنوي  الفني  املــعــر�ــس  وبخ�سو�س 
اليا�سري اأن  "مهرجان هذا العام �سهد وللمرة االوىل 
الكف  قاعة  يف  االول  ال�سنوي  الفني  املعر�س  اقامة 

بالعتبة العبا�سية املقد�سة ولفرتة 5 ايــام  ، وقد و�سل 
م�سورا   112 املعر�س  يف  امل�ساركني  امل�سورين  عــدد 
وم�سورة من العراق و�سوريا وم�سر وال�سعودية واليمن 

والبحرين وال�سويد وبلجيكا وتركيا وايران". " . 
عمال   720 ا�ستلمت  التح�سريية  اللجنة  اأن"  وتــابــع 
م�ستوفيًا  كــان  عمال   165 منها  ــرزت  ف فوتوغرافيا، 
لل�سروط الفنية والفكرية التي و�سعتها اللجنة اخلا�سة 
وهذه  املقد�سة،  العبا�سية  العتبة  من  املعر�س  بـــاإدارة 
االأعمال املعرو�سة طبعت باأحدث التكنلوجيا االإيطالية 

اخلا�سة بطباعة ال�سور الفوتوغرافية ". 
تقييمها  مت  الفنية  االأعــمــال  اأن" تلك  اليا�سري  واأملــح 
وفرزها مبا يتالءم مع �سروط املعر�س ومت اقرار جلنة 
التحكيم  التي تكونت من �سبعة افراد الختيار االعمال 

التي ت�ستحق امل�ساركة يف املعر�س الفني".
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الحكيم: نأمل أن تكون 
كربالء رائدة في مجال 

المعارض الدولية                                 
مدير معر�س كربالء الدويل للكتاب ال�سيد مي�سر 

احلكيم حتدث عن دور الن�سر امل�ساركة و�سدى املعر�س 
قائاًل "ان املعر�س اقيم للعام الثاين على التوايل يف 

�سحن العقيلة زينب -عليها ال�سالم- وقد بلغ عدد دور 
الن�سر امل�ساركة  235 دار ن�سر ووكالة متت املوافقة 
عليها للم�ساركة يف معر�س كربالء الدويل للكتاب 

بن�سخته التا�سعة من اأ�سل 400 دار ن�سر تقدمت بطلبات 

اىل اللجان املخت�سة باملعر�س". 
 13 �سملت  والوكاالت  الن�سر  دور  "اإن  احلكيم  واأ�ساف 
دولة توزعت على 77 دارًا من لبنان و 34 من م�سر و25 
من اإيران و13 من �سوريا و6 من االأردن و5 من اململكة 
املتحدة  الواليات  لكل من  ،واثنتان  الربيطانية  املتحدة 
االأمريكية واململكة العربية ال�سعودية و اجلزائر والهند 
ودار واحدة لكل من البحرين واالإمارات العربية املتحدة، 
يف حني بلغ عدد الدور امل�ساركة من البلد امل�سيف 53 
دارًا ف�ساًل على م�ساركة العتبات املقد�سة داخل العراق 
وخارجه منها العتبة العلوية املقد�سة والعتبتان احل�سينية 
والعبا�سية املقد�ستني والعتبة الكاظمية املقد�سة والعتبة 
عبد  ال�ساه  ملرقد  العامة  واالأمــانــة  املقد�سة  الع�سكرية 
العظيم ،اإ�سافًة اىل املزارات الدينية كل من مزار ر�سيد 
الُهجري وميثم التمار وم�سجد ال�سهلة يف الكوفة ومزار 

�سلمان املحمدي ".
والوكاالت عر�ست  الــدور  "اإن هذه  اىل  وا�سار احلكيم 
قاعات  اربــع  بواقع  3440م2  تبلغ  م�ساحة  على  كتبها 
وزعت عليها الدور امل�ساركة يف �سبع ممرات ، واآمل باأن 
تكون كربالء االأوىل والرائدة دوما يف املعار�س الدولية 
واأن ي�سبح هذا املعر�س م�ستقبال من اأكرب املعار�س يف 

ال�سرق االأو�سط ".
وا�ساف "ان ما ميز معر�س الكتاب هذا العام عن االعوام 
ال�سابقة هو امل�ساركة اجلديدة واملتميزة لدور ن�سر ت�سرتك 
العربية  م�سر  جمهورية  من  الكتاب  مبعر�س  مرة  الأول 
ودولة االردن واالمارات العربية والبحرين واجلزائر ومن 
اململكة املتحدة الربيطانية والواليات املتحدة االمريكية ، 
منوها " اأن متيز معر�س هذا العام كذلك مب�ساركة اجنحة 
االمانات العامة للعتبات املقد�سة يف العامل اال�سالمي ومل 

   ال�سيد احلبيب 
ح�سن دليل العيدرو�ش: 
نريد اأن نعمل لإن�ضاج 
وتهيئة كافة الظروف 
لظهور  �ضاحب الع�ضر 
والزمان -عجل اهلل 

فرجه ال�ضريف- 
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نقت�سر على م�ساركة العتبات املقد�سة يف العراق ".
وعن العناوين التي �سمها املعر�س قال  "تنوعت عناوين 
االجتماعية  و  وال�سيا�سية  الدينية  بني  املعرو�سة  الكتب 
خمتلفة  كتب  وكذلك  واالكادميية  والعلمية  والثقافية 

خا�سة باالأطفال وو�سائل تعليمية لالأطفال ".
وفرت  للمعر�س  التح�سريية  اللجنة  "ان  حديثه  وختم 
لدور الن�سر امل�ساركة جمموعة من اخلدمات منها االر�س 
املجانية وال�سكن املجاين والطعام املجاين الأ�سحاب دور 
الن�سر وكذلك النقل املجاين واالعالنات املجانية ، وقد 
عر�ست بع�س دور الن�سر مو�سوعات متنوعة مطلوبة يف 
العراق الن الكتاب املو�سوعي اما يكون هند�سيا او ثقافيا 
وبالتايل، فاإنها مهمة جدًا وتكون ذات فائدة اأعم واأو�سع 
ولذا لقيت اقباال كبريا للغاية ، وقد  عمدت ادارة املعر�س 
الكتب  جلميع  املدعوم  ال�سعر  يف  يتمثل  �سرط  و�سع  اىل 

بن�سبة 20 % ". 
اشادة اسالمية وعربية 

ـــدوره  وب بــاملــهــرجــان  املــ�ــســاركــة  ال�سخ�سيات  ــادت  ــس ا�
اأهل  منظمة  رئي�س  بينهم  من  وكــان  واحلــيــوي  الفاعل 
احلبيب  ال�سيد  اإندوني�سيا  يف  ال�سالم  عليهم  البيت 
اأنا  فيها:  جاء  كلمة  القى  حيث  العيدرو�س  دليل  ح�سن 
اإقامة  على  والقائمني  املخل�سني  وكل  تعاىل  اهلل  اأ�سكر 
اأكرب  اإندوني�سيا  من  جئت  وقد  املبارك،  املهرجان  هذا 
دولة اإ�سالمية يف العامل، حيث توجد هناك العديد من 
اجلمعيات اال�سالمية ومن اأهمها واأكربها نه�سة العلماء 
واجلمعية املحمدية ، وهناك حمبون واأتباع الأهل البيت 
اأغلبهم من املذهب  البلد  ، و�سكان هذا  ال�سالم  عليهم 
اأهل  يحبون  ممن  الأندوني�سيا  املنتمني  واأكــرث  ال�سافعي 
البيت -عليهم ال�سالم- ويحرتمونهم ، اال القليل منهم 

والذين تاأثروا باالأفكار التكفريية واملنحرفة والبعيدة عن 
االإ�سالم ونهجة". 

وا�ستطرد يف كلمته قائال" اأنتم ممن قدمتم من كافة 
بقاع وا�سقاع العامل نريد اأن نعمل الإن�ساج وتهيئة كافة 
اهلل  -عجل  والزمان  الع�سر  �ساحب  لظهور   الظروف 
اأدخلنا  قد  هــذا   بعملنا  اأّننا   واعتقد  ال�سريف-  فرجه 
واآله  عليه  اهلل  -�سلى  الر�سول  ل�سبط  والفرح  ال�سرور 
البيت  اأهــل  رايــة  وترتفع  يــوم  ياأتي  اأن  فالبد   ، و�سلم- 
-عليهم ال�سالم- يف كل بلدان العامل االإ�سالمية وغريها .

   ال�سيخ ف�سل 
خمدر:

اإن اإن�ضانية احل�ضني 
-عليه ال�ضالم- اطلت 
على كل انحاء العامل 

مبا فيه من مثقفني 
وعلماء 
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إنسانية الحسين -عليه 
السالم- اطلت على كل 

انحاء العالم 
فيما قال امني �سر جتّمع العلماء امل�سلمني يف لبنان ال�سيخ 
ف�سل خمدر "نحيي اجلهود الكبرية التي يقوم بها االخوة 
يف العتبتني املقد�ستني احل�سينية والعبا�سية للدور الذي 
فعاليات هذا  امل�ساركني يف  لل�سيوف  به خدمة  يقومون 
العمل  على  يدل  املهرجان  هذا  اإقامة  واإّن   ، املهرجان 
اجلبار الذي داأبت عليه العتبتان املقد�ستان ، يف ا�ستقبال 
هذا العدد الكبري من ابناء االمة اال�سالمية واالوروبية 
وان وجود هوؤالء اال�سخا�س دليل على رمزية هذا املكان 
الذي هو اأكرب واأو�سع من حدود مدينة كربالء املقد�سة 
كل  على  اطلت  ال�سالم-  -عليه  احل�سني  اإن�سانية  الأن 

انحاء العامل مبا فيه من مثقفني وعلماء ".
لي�سوا  هــم  ممــن  امل�ساركني  االخـــوة  مــن  "مل�سنا  وتــابــع 
م�سلمني انهم ينطلقون من مبداأ اأن ح�سورهم يف هذا 
لهم  بالن�سبة  ي�سكل  مهرجان  بهكذا  وامل�ساركة  املكان 
احل�سني  االمــام  روؤى  فيه  ا�سرقت  عاما  ان�سانيا  عنوانا 
منظمي  عمل  خــالل  مــن  ونــالحــظ   ،- ال�سالم  -عليه 

املهرجان انهم ي�سعون اىل اإبراز دور املهرجان على كونه 
ر�سالة �سالم يجمع �سعار الوحدة بني امل�سلمني ".

الحسين )عليه السالم( هو 
امامنا وقائدنا

االمني العام لعلماء اهل ال�سنة يف الهند ال�سيخ حممود 
قائاًل  للمهرجان  ح�سوره  �سبب  عن  حتــّدث  دريــابــادي 
"نحن نعترب االمام احل�سني )عليه ال�سالم( هو امامنا 
وقائدنا وهذا هو ال�سيء الذي دفعنا يف ان نح�سر اىل 
رو�سته املباركة، وهذه كانت امنية حياتي ان اح�سر اىل 
هذا املكان الطاهر وقد اطمئن قلبي ب�سكل مل اأ�سعر به 

من قبل ".
املهرجان  هذا  "ان  قائاًل  املهرجان  دريــابــادي  وو�سف 
مثل هكذا مهرجانات  اقامة  اىل  اأدعــو  وانا  ناجح جدًا 
االمة  تدعونا اىل وحــدة  الأنها  اال�سالمية  الــدول  يف كل 
اال�سالمية وهي �سرورية جدًا لتوحيد �سفوف امل�سلمني 

."
ظاهرة حضارية وثقافية

من جانبه قال امام اجلماعة يف البحرين ال�سيد �سعيد 

هو  ثقافية  مهرجانات  هكذا  مثل  اقامة  "ان  الــوداعــي 
مبثابة ظاهرة ح�سارية وثقافية يجب العمل على تكثيفها 
وتكرارها يف منا�سبات اهل البيت االطهار عليهم ال�سالم 
كافة الن هذه من �ساأنها امل�ساهمة يف  توحيد ال�سف ومل 
وتوؤكد  حمبة  ر�سالة  لالآخرين  ،وتعطي  امل�سلمني  �سمل 
زمــان،  كــل  يف  والــقــادة  بالرموز  االقــتــداء  اهمية  على 
منوهاً  "علينا ان ن�سعى اىل حتقيق الوحدة اال�سالمية 
رغم االخطار والتهديدات التي تواجه االمة اال�سالمية 
رايــة احلق  امل�سلم حتت  ال�سف  وحتــاول عرقلة وحــدة 

واال�سالم املحمدي ".
معرض رائع وقيم

اما ال�سيخ حممد �سيف اهلل احل�سيني من م�سر فقال 
الهادفة ويعطي  املهرجانات  املهرجان هو من  "ان هذا 
للنا�س ا�سراقات التي تدل على مت�سكهم باالأئمة االطهار 

عليهم ال�سالم وهم ينتظرونه من عام اىل اآخر". 
وفيما يخ�س معر�س كربالء الدويل للكتاب او�سح "انه 
بوجود  االخــرى  املعار�س  وقيم ومتيز عن  رائع  معر�س 
كتب وم�سادر نادرة ال توجد يف املعار�س االخرى وهذه 
امليزة من ا�ساءات وا�سراقات ابي عبد اهلل احل�سني عليه 

ال�سالم". 

   ال�سيد �سعيد 
الوداعي:

علينا ان ن�ضعى اىل 
حتقيق الوحدة 

ال�ضالمية رغم الخطار 
والتهديدات 

   ال�سيخ حممود 

دريابادي:
المام احل�ضني )عليه 

ال�ضالم( هو امامنا 
وقائدنا 
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• حممود خليل ابراهيم 

 كن اإن�ضانا...  

اربعة  لدينا  املــالــوفــة  املــخــلــوقــات 
انـــ�ـــضـــان...حـــيـــوان...جـــان....  :
هذه  بني  م�ضرتكات  وتوجد  مالئكة 
اخللق  طبيعة  حيث  من  املخلوقات 

ومادته.........
لي�ضت  لنــهــا  جانبا  البهائم  لــنــدع 
ناطقة فال نفقه لغتها فهي ل تعنيننا 

فكريا على القل... 

بالتتابع  مائي  ترابي  وانتماوؤه  معروف  ار�صي  :عامله  االن�صان 
املن�صئي .....

اجلان: ي�صاركنا عاملنا االر�صي وما يحيط بنا من ف�صاءات وما 
تعلونا من �صموات وانتماوؤه ناري......

املالئكة: عاملها �صماوي معروف وانتماوؤها نوراين......
لو نظرنا اىل ال�صلم الذي يجمع االن�صان واجلان واملالئكة نرى 

التدرج املت�صاعد ابتداء من الرتاب فالنار والنور.........
انت االن�صان يف هذا املدرج ل�صت االقوى ول�صت اال�صعف ولكل 

نقاط قوته ونقاط �صعفه.....
لقوتني  تتعر�ض  املتجان�ض  غري  املحيط  هذا  يف  االن�صان  انت 
متعاك�صتني يف االجتاه ومت�صاويتني يف املقدار وم�صرتكتني يف 

نف�ض خط الفعل...
فالقوة التي م�صدرها اجلان جتذبك اىل اال�صفل وتريدك ان 

تخلد اىل االر�ض وال ت�صمو اىل ال�صماء......
والقوة التي م�صدرها املالئكة جتذبك اىل االعلى وتريدك ان 
تتحرر من االر�ض وال تخلد اليها بل لت�صمو اىل ال�صماء وتعرج 

فيها...
ويف كل املقايي�ض فال�صعود خري من ال�صقوط......

طيات  يف  �صاقطا  يبقى  ان  يقرر  من  االن�صان  ايها  انللت  اذن 
االر�ض او مت�صاميا اىل ملكوت ال�صموات....

اما كيف تقرر؟
 فالقرار -اوال واخريا- بيدك انت ايها االن�صان ....

ولكي يكون القرارايجابيا ويف �صاحلك عليك ان حتافظ على 
حقيقتك وعلى ان�صانيتك .....

اذن عليك ان تبقى ان�صانا وال تخلع لبا�ض ان�صانيتك لئال تكون 
�صيطانا ماردا، او وح�صا كا�صرا.....

ولكي تكون ان�صانا حقا مبعنى الكلمة عليك :
• ان حتب بني جلدتك كما حتب نف�صك . فاإ�صاعة احلب بينهم 

يبعث االمان يف نفو�صهم ويبث االمل فيها...
• ان ال تعلو عليهم)فاإنك لن تخرق االر�ض ولن تبلغ اجلبال 

طوال(
و�صاحبه  ق�صري  حبله  الكذب  فللان  تكذب  وال  �صادقا  كن   •

ممقوت ومهان....
• كن متوا�صعا ودع التكرّب، فاإن اجلان يجذبك بتكربك اىل 

االر�ض لتخلد فيها، فتبدو �صئيال يف اعني النا�ض....
• ال تقتل: فتفقد ان�صانيتك اىل االبد فتنتقل به من ح�صرة 

االن�صان اىل ح�صرية البهائم والوحو�ض الكا�صرة....
• ال تزِن)انه كان فاح�صة و�صاء �صبيال(

• ال تنق�ض عهدك وميثاقك مع اخوتك يف االن�صانية وال تكن 
خوانا اثيما فيمقتوك......

• ال تظلم كما حتب ان ال تظلم فالظلم مرتعه وخيم....
• ال تبخل حتى بكلمة طيبة او ابت�صامة.....

• كن يف مكانك املنا�صب وال تطمع مبكان غريك فتخطئ يف 
تقديرك لالمور وتن�صلخ من ان�صانيتك.....

• كن ان�صانا وال تتطاول على اخوتك يف االن�صانية بدافع ديني او 
قومي او �صيا�صي او مذهبي حتى وان اختلفوا معك فلكل وجهة 

نظره، فاحرتم لكلٍّ وجهة نظره ليحرتْمك......
• كن ان�صانا وال تنظر اىل خلفك او اىل تاريخ كتبه ال�صالطني 
الللذيللن  ال�صحايا  اخللوتللك  اللل�للصللعللوب مللن  ء  بللدمللا  واحلللكللام 
�صبقوك.... فان معظم ما كتبوه ال ميت اىل احلقيقة ب�صلة لئال 

تلتحق بركب ال�صحايا فتكن مثلهم ....
• كن ان�صانا و�صارك اخوتك يف الوطن والعمل ولقمة العي�ض وال 

تكن �صبعا �صاريا تغتنم اأكلهم ....
• كن ان�صانا وال تعتِد على م�صاعر االخرين وان كانوا يف نظرك 

على باطل وانت على حق ....
• كن مت�صاحما واعُف عمن ظلموك يف غفلة من الزمن فان 

الذي خلقك يدافع عنك ان كنت مظلوما....
• كن ان�صانا قبل ان تكون عراقيا او عربيا او كورديا او تركمانيا 
او كلدوا�صوريا او م�صلما او م�صيحيا او �صابئيا او ايزيديا او يف 
حزب من االحزاب املتواجدة يف ال�صاحة، كن اإن�صانا قبل اأن 

تكون �صنّيا او �صيعّيا او وهابيا ......
ممنوون  وهللم  يحرتمونك  فالكل  ان�صانيتك،  احرتمت  فللان 
فاالن�صانية اعلى درجة من كل امل�صميات التي ذكرناها انفا بل 

اعلى درجات النبل ومنتهى القيم واالخالق....
*كن ان�صانا ودع الدين للخالق والوطن للجميع.......

*كن ان�صانا نافعا فكل رداء ترتديه جميل ......
و�صالم على االن�صان يف �صفاء روحه و�صلوكه.....
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تقول نادية �سريف العمري، وهي يف �سدد تق�سيم الراأي اإىل ممدوح ومذموم:
واأما جمال بحثنا، الراأي املمدوح، وهو املراد يف قول معاذ بن جبل حينما بعثه النبي 
)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( قا�سًيا اإىل اليمن فقال له )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: 

))مب تق�سي((؟
قال معاذ: بكتاب اهلل.

قال )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: ))فاإن مل جتد يف كتاب اهلل((؟
قال: ))اأق�سي مبا ق�سى به ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم((.

قال )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: ))فاإن مل جتد فيما ق�سى به ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم((؟

قال: اجتهد راأيي.
قال )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: ))احلمد هلل الذي وفق ر�سول ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه واآله و�سلم((.
ومن البديهي اأّن فقهاء ال�سحابة والتابعني وتابعيهم جروا على القول بالراأي املمدوح، 

وهذا من االجماعات التي ال �سبيل اإىل اإنكارها)2(......
يف كلمة العمري جمموعة من الدعاوي �سنعر�س لها تباًعا قريًبا، وما يهمنا من ذلك 
االآن بيان معنى الراأي لي�س اإال، والعمري – كما هو الوا�سح من كالمها – تفرت�س اأن 
مالك كون الراأي ممدوحا هو حيث ال ن�س من قراآن اأو �سنة، ويف هذه احلالة ميتدح 
الراأي وال يذم، وهذا هو عني ما تو�سلنا اإليه اآنفا يف تعيني حدود هذه املقولة من الناحية 

العلمية.

وقال اأحمد اأمني: وعلى اجلملة فقد كان كثري من ال�سحابة يرى اأن ي�ستعمل الراأي حيث 
ال ن�س من كتاب وال �سنة)3(.

وقال الدكتور علي حممد جعفر: واجهت املجتمع االإ�سالمي يف هذه املرحلة)4( حوادث 
اأّن  وكما  املفتوحة،  البالد  اأهل  من  بغريهم  العرب  الختالط  نتيجة  جديدة  وم�سائل 
اخللفاء يعتمدون يف ا�ستنباط االأحكام على ما ورد يف كتاب اهلل، فاإن مل يجدوا للم�ساألة 
اأي حكم اجتهوا اإىل املاأثور عن ر�سول اهلل، فاإن مل يجدوا اأي حكم للم�ساألة اجتهدوا 

براأيهم)5(....
ا�ستخراج احلالل  ال�سحابة يف  احلديث عن طريقة  معر�س  وهو يف  قال اجل�سا�س 

واحلرام:
ّثم اإذا عدموا الن�س فزعوا اإىل االجتهاد والقيا�س وال ي�سوغون الأحد االجتهاد وا�ستعمال 
القيا�س مع الن�س، اأال ترى اإىل ما روي عن جماعة من ال�سحابة: من اأتاه منكم اأمر 
لي�س يف كتاب اهلل وال �سنة ر�سوله فليجتهد راأيه، وكان عمر اإذا نزلت به نازلة من اأمر 
واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  عن  يحفظ  من  فيكم  هل  ال�سحابة،  �ساأل  االأحكام 
و�سلم( فيها �سيًئا؟ فاإذا روي له اأثر قبله ومل يفتقر معه اإىل م�ساورة وال اجتهاد، فاإذا 

عدم حكمها يف الكتاب وال�سنة فزع اإىل م�ساورة ال�سحابة واإىل الراأي)6(.
له  و�سلم(  واآلــه  عليه  اهلل  فاأجاز )�سلى  معاذ:  �ساق حديث  اأن  بعد  اأخــرى  مرة  وقال 

االجتهاد فيما ال ن�س فيه)7(.
وقال ال�سرخ�سي بعد اأن �ساق حديث معاذ: فهذا دليل على اأّنه لي�س بعد الكتاب وال�سنة 

�سيء يعمل به �سوى الراأي)8(.

معنى الرأي وأقســامه

 وفيما اأعتقد، فهذا اأجمع واأدق تعريف يو�ضح مدلول هذه المقولة بعلمية؛ 
لأّنه �ضياغة ثانية لحديث معاذ الذي اتخذه الراأيويون اأ�ضا�ضا �ضرعيا وعلميا، ل 
لبيان تعريف الراأي وح�ضب، بل لبناء نظريتهم في الت�ضريع الإ�ضالمي بخا�ضة، 
وفي فهم الإ�ضالم بعامة؛ اآية ذلك اأّن الراأيويين يدورون مع حديث معاذ حيثما دار، 
وهذا هو اأو�ضح ما نلم�ضه في اأخطر مقاطع حديثهم عن الراأي والأكثر ح�ضا�ضية.

اإن الراأي ح�ضبما يطرحه الراأيويون نظرًيا)1(: 
هو القول في دين اهلل حيث ل قراآن ول �ضنة.
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كونه  عن  ف�سال  فهو  والباحثني،  العلماء  اأقــوال  جميع  ال�سدد  هذا  يف  ننقل  مل  اأقــول: 
تطويال بال طائل مل يختلف اأحد يف اأن ماهية الراأي هو القول يف دين اهلل حيث ال قراآن 

وال �سنة.
واأنت ترى اأن القول يف دين اهلل يف هذا الظرف؛ حيث ال ن�س من قراآن اأو �سنة، ا�ستمد 

ال�سرعية – كل ال�سرعية – من حديث معاذ ال غري....

الراأي الممدوح والراأي المذموم
يف حماولة من حماوالت تربير التناق�س الذي وقع فيه اأهل الع�سر االأول )ال�سحابة( 
حا�سل  هو  كما   – الراأيويون  ذهــب  والتطبيقية،  النظرية  مرحلتيه  يف  ــراأي  ال حيال 
ا  كالمهم – اإىل اأّن مذموم الراأي هو ما كان يف مقابل ن�سو�س القراآن وال�سنة معار�سً
لهما؛ باأن ُْتَرتاأي امل�سلَحة فيما يطرحه القراآن وال�سنة على اأّنه مف�سدة اأو بالعك�س؛ ومن 

الوا�سح اأّن ما يتبع ذلك هو حتليل احلرام وحترمي احلالل.....
اأّما الراأي املمدوح – فيما يزعمون – فهو القول يف دين اهلل، حكًما اأو ق�سًاء اأو اإفتًاء 

حيث ال يوجد للواقعة يف القراآن اأو ال�سنة من ذكر.
تقول نادية �سريف العمري: وردت يف الراأي اآثٌار تّذمه واآثٌار متدحه، واملذموم هو الراأي 
ال�سادر عن هوى وم�سلحة، وهو املراد بقول عمر: اإّياكم واأ�سحاب الراأي، وبقول كثري 
ل، وهذا النوع ال يعنينا يف �سيء  ل واأ�سّ من ال�سحابة: من قال يف ال�سرع براأيه فقد �سّ

ولي�س جمال بحثنا، واإّمنا جمال بحثنا الراأي املمدوح، وهو املراد بقول معاذ)9(....
وكما ترى فكالم الباحثة العمري �سريح يف اأن الراأي على ق�سمني ممدوح ومذموم، ويف 

الواقع لي�س هذا راأي تفردت به هذه الباحثة؛ اإذ هو خال�سة ملا و�سل اإليه الفكر ال�سني 
 – – من العلماء والباحثني  اأهل ال�سنة  اأو قل هو خال�سة مل�سهور  يف نظرية الت�سريع، 
الذين ت�سدوا ملحاولة اجلمع بني االأخبار املتناق�سة يف نف�سها عن ال�سحابة املانعني من 

الراأي نظريا واملتعاطني له عمليا....
وقول هذه الباحثة �سريح يف اأن االأ�سا�س ال�سرعي ملزعمة الراأي املمدوح هو حديث معاذ، 

نالحظ ذلك وا�سًحا يف قولها: جمال بحثنا الراأي املمدوح وهو املراد بقول معاذ.....
املمدوح هو حديث معاذ، وعلى ذلك فحديث  بالراأي  ي�سمى  ما  املدح يف  واإذن فمن�ساأ 
معاذ هو االأ�سا�س ال�سرعي واملحك العلمي لتق�سيم الراأي اإىل ق�سمني، وابن القيم اأوماأ 
اإىل هذا التق�سيم بقوله: واملق�سود اإن ال�سلف جميعهم على ذم الراأي والقيا�س املخالف 
للكتاب وال�سنة، واأّنه ال يحل العمل به ال فتيا وال ق�ساء، واأّن الراأي الذي ال يعلم خمالفته 
للكتاب وال�سنة وال موافقته، فغايته اأن ي�سوغ العمل به عند احلاجة اإليه من غري الزام 

وال اإنكار على من خالفه)10(.
اأ�سف اإىل ذلك اأننا مل نلم�س لهذه التق�سيم املزعوم رائحة يف عهد الر�سالة وال يف عهد 
ال�سحابة وال يف عهد التابعني؛ مبعنى اأننا مل نعرث على قول ل�سحابي اأو لتابعي، ف�سال 
عن رواية من�سوبة للنبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( تر�سدنا اإىل اأن الراأي على ق�سمني 
ممدوح ومذموم؛ بل اإن اإطالقات االأخبار واالآيات مل تفرق بني اأ�سناف الراأي و�سروبه؛ 
فهي حكمت بذم الراأي بالكلية ومل ت�ستثن منه �سنفا دون �سنف اآخر، ويف احلقيقة لي�س 
للراأيويني من م�ستم�سك اإال حديث معاذ املو�سوع، وكونه مو�سوعا يعني ذلك اأن روؤيتهم 

حول الراأي ف�سال عن مزعمة التق�سيم مهرتئة اأميا اهرتاء.

م�ضتل من كتاب )الر�ضول الم�ضطفى �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم ومقولة الراأي 
تاأليف: با�ضم الحلي



على  اهلل  ر�سول  عن  اأو  اهلل  عن  بن�س  ي�سعفونا  اأن  الراأيويني  على  الكالم:  خال�سة 
دعاويهم العري�سة يف دين اهلل والتي منها مزعمة التق�سيم، واإذا ما عجزوا كما هو 
له  واقع حالهم، عليهم اأن يعرتفوا بعجزهم، وكفاهم عنادا وجحودا، وال هادي ملن اأ�سّ

اهلل!!!.

راأي اأحمد اأمين في تق�ضيم الراأي
يذهب اأحمد اأمني اإىل بطالن تق�سيم الراأي اإىل ممدوح ومذموم، واأنه ال وجود له يف 
ع�سر ال�سحابة االأول، بل وال يف ع�سر التابعني، والتق�سيم اإمنا ح�سل اإثر نزاع علمي 
حاد بني اأ�سحاب احلديث وبني اأ�سحاب الراأي يف الع�سر الذي تلى ع�سر التابعني، 
ويّوجه اأحمد اأمني على هذا االأ�سا�س املنقوالت املناق�سة التي تروي عن ال�سحابة ذم 
الراأي وتلك التي تروي عنهم التزامهم به، باأّنها مو�سوعة؛ و�سعت كيما تتاأيد بها روؤية 

كل مدر�سة من املدر�ستني املتنازعتني حول الراأي؛ فقد قال:
وو�سعت  لالآخرين،  اللوم  قوار�س  فريق  كل  وّوجه  �سديدا  املدر�ستني  بني  النزاع  كان 
االأحاديث لتاأييد كل مدر�سة، فاإذا روت مدر�سة احلديث اأّن ر�سول اهلل )�سلى اله عليه 
واآله و�سلم(...؛ وهذا هو الذي يف�سر لنا ما نراه يف الكتب من تناق�س، فقد روي عن 
وابن م�سعود  الراأي  بالراأي وذم  الراأي، وعن عمر  بالراأي ويف ذم  العمل  اأبي بكر يف 

كذلك.
وقد اأجهد بع�س العلماء اأنف�سهم يف التوفيق بني هذه االأقوال املتناق�سة، وراأوا اأن نوعا 
من الراأي حممود ونوعا من مذموم، وان ما ورد عنهم يف الذم اإمنا ين�سرف اإىل النوع 

املذموم.
والذي نرى اأن هذه االأقوال املتناق�سة اإمنا هو من اأثر املدار�س املتنازعة، ومن و�سع من 

اأند�س يف كل مدر�سة ومل يرع احلق ومل يخ�س اهلل)11(.
اأقول: لنا مع كلمة اأحمد اأمني هذه فيما يخ�س النزاع بني مدر�ستي احلديث والراأي 
وقفة مّتثل نقطة حمورية يف البحث؛ اإذ يف هذه النقطة احّل�سا�سة مالب�سات ذات اأبعاد 
�سيا�سية وعقائدية م�ساًفا اإىل �سبغتها ال�سرعية، تكفل الف�سل الثالث ببيان حجمها 

الفكري واآثارها العلمية اخلطرية.
بيد اأن لنا هنا اأن ن�سري ولو على �سبيل االإجمال اأن املدر�سة الوحيدة التي مل تعرتف 
بالراأي هي مدر�سة اأهل البيت )عليهم ال�سالم(، واإذا ما ت�سورنا نزاعا حقيقيا بني 
وبني  جانب  من  تبعهم  ومن  البيت  اأهــل  بني  كونه  يعدو  ال  فهو  الــراأي  حول  امل�سلمني 

جمموع املدر�ستني اللتني احتدتا يف عهد الر�سيد الّعبا�سي من جانب اآخر.
وما ينبغي اأن ُيزاح عنه ال�ستار فيما بعد اأّن النقطة املحورية يف هذا النزاع، الذي غ�س 
اّلطرف عنه كثري من الباحثني هو اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب ال غري؛ الأّنه وكما 

�سيتّجلى لك هو من اأّ�س�س مدر�سة الراأي يف االإ�سالم.
واأكاد اأ�سهد خالفا الأحمد اأمني ولغريه اأن حديث معاذ املو�سوع على ل�سان ر�سول اهلل 
)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، جاء تاأييدا لكل من مدر�ستي االأثر والراأي حول موقفهما 
االيجابي من الراأي؛ ذلك املوقف الذي ميثل جبهة �سراع مع من ال يقول بالراأي يف 
معرفة الدين يف املرحلتني النظرية والعملية؛ وهم اآل بيت ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه 

واآله و�سلم(.
على هذا االأ�سا�س، فنظرية اأحمد اأمني يف تف�سري املنقوالت املتناق�سة عن عمر اأو عن 
اأبي بكر اأو عن غريهما؛ باأّن مرويات ذم الراأي هو من و�سع موؤيدي مدر�سة احلديث 
واأن مرويات تعاطي ال�سحابة للراأي هي من و�سع موؤيدي مدر�سة الراأي خاو للغاية؛ 
الأن كال من هاتني املدر�ستني له موقفه االإيجابي الوا�سح من الراأي والذي هو غاية ما 
نتخيل من االإيجابية، ومع وحدة املوقف هذه ال داعي الأن يعانوا اأعباء الو�سع، ولك اأن 
تقول من ال�سذاجة واللغو مبكان اأن نفرت�س يف تف�سري املنقوالت املتناق�سة الو�سع؛ اإذ 

ما الفائدة من ذلك مع القطع بوحدة املوقف.
اأن نراهن على  اأننا لو قبلنا بتف�سري اأحمد اأمني هذا فاإننا �سن�سطر حينئذ اإىل  على 
اأهم القواعد االإ�سالمية ال�سحيحة التي ا�ستندت اإليها اأطروحة االإ�سالم يف بناء العقل 
ينقل عن  ما  اأن  لوجدنا  البحث  على طاولة  املنقوالت  نرثنا هذه  لو  فاإننا  االإ�سالمي؛ 
اأبي بكر وعمر يف مدح الراأي ويف ذمه، متواتر عنهما يف اجلملة اأو يكاد يكون كذلك، 
مّما يعني عدم اإمكان اخلد�سة فيما ينقل عنهما من هذه الناحية، واأح�سن ما ُيربر به 

�سهر رم�سان املبارك 1434هـ20



الأحمد اأمني اأنه مل يكن ملتفتا اإىل هذه النقطة اخلطرية هذا من جهة.
ومن جهة اأخرى ففيما يتعلق بحديث معاذ ور�سالة عمر بن اخلطاب اإىل اأبي مو�سى االأ�سعري، 
و�سع  حكمة  عن  نت�ساءل  اأن  لنا  ثم  ومن  العلمية،  القواعد  ح�سب  خمتلق  مو�سوع  فكالهما 
حديث معاذ ور�سالة عمر؛ اإذ ما الغاية من هذه العملية، ومن هو امل�ستفيد، وهل لذلك عالقة 

مبقوالت خطرية كاخلالفة....؟
وعلينا اإذا كنا مو�سوعيني اأن نفرت�س اأن هناك مدر�سة ال تعرتف بالراأي باأدنى اعرتاف يف 
عملية الت�سريع، كيما ميكن تف�سري احلكمة من الو�سع باأّنه تعزيز ملوقف الراأيويني اأمام من 

ال يرى للراأي من حجية.
اإن  اأهل البيت لي�سوا قائلني بالراأي، بل  اأن كل معطيات التاريخ ت�سوقنا للقول باأن  التحقيق 
اإبداء  اإننا بحاجة لتطويل البحث يف  موقفهم يف هذا االأمر حازم و�سديد للغاية، وال اأعتقد 
نقاط التقاطع اجلوهرية بني جمموع مدر�ستي االأثر والراأي من جانب، وبني اأهل البيت من 
ال�سالم(  )عليه  ال�سادق  االإمــام  وبني  حنيفة  اأبي  بني  تقدمت  التي  واملحاورة  اآخر،  جانب 

تك�سف عن ذلك التقاطع بو�سوح.
كما واأّن موقف العثمانية )مدر�سة احلديث( الذي ال يلتقي مع املوقف العلوي يف التعامل مع 

االإ�سالم، يك�سف بدوره عن ذلك التقاطع بو�سوح اأي�سا.
اأهل  اأمر يبتغى منه ت�سعيف وجود  ثانيا  اأوال ور�سالة عمر  واإذن ففل�سفة و�سع حديث معاذ 
البيت املوؤثر يف ال�ساحة االإ�سالمية، وعملية الو�سع هذه مع مالحظة بع�س ال�سروط الذاتية 
ب�سكل  البيت  اأهل  الذي عليه  ال�سرعية  ب�ساط  ت�سحب  اأو كادت  االأخرى �سحبت  واملو�سوعية 
النا�س  ال�سروط االأخرى جعلتهم وباقي  اأن نتيجة الو�سع مع مالحظة  اأقل من  ملحوظ، وال 
من فقهاء الراأيويني على حد �سواء، هذا اإذا مل نقل اأنها حجمت من وجودهم غاية ما نتخيل 

من التحجيم.
�سبب ذلك اأن غالب علماء االإ�سالم وحتى نهايات القرن االأول كانوا متح�س�سني من م�سدرية 
الراأي يف عملية الت�سريع، ي�سهد لذلك ما اأجملنا عر�سه �سابقا من مواقف ال�سحابة والتابعني 
ال�سلبية من الراأي – ال اأقل موقفهم النظري – مما يعني اأن موقف اأهل البيت من الراأي 
كان موؤيدا مبواقف اأولئك وهوؤالء، ولكن قَلب الو�ساعون احلقائق ليغريوا امل�سرية بالكامل!!!.

يقول املخت�صني اأن لكل ان�صان طاقة كامنة، وهذه الطاقة الكامنة لي�صت بال�صرورة 
ال�صتخراج  حمفزات  ثمة  هناك  وان  مللهللدورة،  مّنا  الكثري  عند  انها  بل  م�صتَغّلة، 
اإن�صانية متعددة الوجهات وغزيرة  وا�صتغالل هذه الطاقة، وتوجيهها نحو اأهداف 

الفوائد.
وقد جاء يف احلديث ال�صريف للر�صول االأكرم �صلى اهلل عليه واآله )اأيها النا�ض اإنه 
قد اأقبل اإليكم �صهر اهلل بالربكة والرحمة واملغفرة، �صهر هو عند اهلل اأف�صل ال�صهور 
واأيامه اأف�صل االأيام، ولياليه اأف�صل الليايل و�صاعاته اأف�صل ال�صاعات...( وهذا هو 
مثال حي وجت�صيد منوذجي للفر�صة ال�صانحة ال�صتخراج وا�صتغالل مكامن الطاقة 

االن�صانية بال�صورة املثلى، فكيف ميكننا ذلك باخلطوات العملية؟
- باحلر�ض على تخ�صي�ض وقت لقراءة 10 �صفحات من القراآن يف اأيام رم�صان و10 
�صفحات يف لياليه، نكون قد ختمنا قراءة كتاب اهلل خالل ال�صهر الف�صيل، وك�صبنا- 
باإذنه تعاىل- الثواب اجلزيل، ف�صال عن فوائد قراءة القراآن الروحية واجل�صدية التي 
ميكننا حت�ص�صها وال�صعور بها اذا ما اأدمّنا قراءة بع�ض االآيات ب�صورة يومية خالل 

ال�صنة كلها.
- مبعاي�صة االأدعية املاأثورة اخلا�صة بليايل رم�صان، واالأدعية اخلا�صة ببع�ض االأوقات 
كوقت االإفطار وما بعده من دعاء االفتتاح وغريه. هذه االدعية على ب�صاطتها وقلة 
الوقت الذي تقتطعه مّنا كفيلة بتهذيب النف�ض وزرع الطماأنينة الروحية التي نحن 

اليوم باأم�ّض احلاجة اليها.
-باإعطائنا لالإحكام ال�صرعية اخلا�صة برم�صان اأهمية مميزة الأن خمالفة ب�صيطة قد 
تكّلفنا اإعادة ال�صيام اأو توجب علينا كفارة ما. فاأن القراءة او االطالع او ال�صوؤال عن 
حكم �صرعي واحد يوميا يجعلنا حري�صني تلقائيا على امتام �صيامنا بال�صكل املر�صي 

واملقبول، وبالتايل فان هذه الطريقة تلزمنا باالأحكام كلها تدريجيًا.
- باال�صتفادة من فر�صة اجتماع النا�ض يف ال�صالة او يف ليايل رم�صان او على موائد 
االفطار واالنفتاح عليهم، وتاأ�صي�ض العالقات واإدامة وتقوية �صلة الرحم. فا�صتفادتنا 
من هذه الفر�صة التي ال تتكرر خالل ال�صنة توؤثر ايجابيًا على م�صتقبلنا االجتماعي 
ف�صال عن اكت�صاب ال�صفات ال�صوية من خالل االإقبال على هذه االأعمال التي قد 

تك�صبنا الثواب اجلزيل اإن كانت خال�صة لوجه اهلل تعاىل.
-من خالل موؤازرتنا لبع�صنا البع�ض وتقدمي ما ميكننا للمعوزين والفقراء، حيث 
جتتمع فئات النا�ض يف مبداأ ال�صيام وحتّمل اجلوع والعط�ض وغريه، ولكن هناك فرق 
كبري بني حاجة الفقري وحاجة املي�صور، حيث هناك االختالف الوا�صح يف مائدة 

االفطار بني كليهما. 
املداومة  توجب علينا  االألفة االجتماعية،  وزرع  النف�ض  تثقيف  فان م�صالة  واأخللريًا 
على ح�صور املجال�ض واالأن�صطة املختلفة التي يتخللها ال�صهر الف�صيل باأيامه ولياليه 

املباركة.. 

اإرها�شة قلم

رم�ضان ومكامن الطاقة..
◄  يكتبها: �سباح الطالقاين
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    تقدر ن�ضبة امل�ضلمني يف غينيا ما يقارب 85% وت�ضم عددا من 
وهذا  امل�ضيحية،  الديانة  يتبع  اأغلبها  الأخــرى  والأقليات  الطوائف 
للم�ضلمني،  هي  الجتماعي  للتاأثري  الكبرية  الن�ضبة  اأن  يو�ضح  الأمر 
والرتكيز بالذات على حمبي واأتباع اأهل البيت عليهم ال�ضالم وهذا ما 

يبني مدى وعي واإدراك امل�ضلمني يف هذه الدولة الأفريقية.

رئيس جمعية أهل البيت
 لنشر اإلسالم في غينيا

حوارمع :

-بتاأ�سي�س  ال�سالم  -عليهم  الرحمة  بيت  اآل  حمبي  من  جمموعة  قامت  فقد 
املحمدي، ومن هذه اجلمعيات  االإ�سالم  ن�سر دين  تاأخذ على عاتقها  جمعيات 
التي اأ�س�ست يف غينيا هي جمعية اأهل البيت -عليهم ال�سالم- لن�سر االإ�سالم، 
مع  احل�سينية(  )الرو�سة  جملة  التقت  اجلمعية  حول  اأو�سع  تفا�سل  وملعرفة 

امل�ستب�سر ورئي�س اجلمعية ال�سيخ حممد حافظ جلو.

البيت ا لأهل  مواليا  جعلك  الذي  الدافع  هو  ما  احل�شينية:   لرو�شة 

عليهم ال�ضالم، ومتى ح�ضل ذلك؟
ال�سيخ حافظ: اأعلنت ت�سيعي بعد اإن تعرفت واقتنعت متاما مبذهب الت�سيع يف 
عام 1990، وانتمائي لهذا املذهب مل ياأِت من فراغ،  حيث كنت من عائلة �سوفية 

ولكنها حمبه الأهل البيت -عليهم ال�سالم-، واأوالدنا ن�سميهم با�سمائهم.
كان  حيث  املدر�سة  يف  طالبا  كنت  عندما  ال�سغر  لفرتة  يعود  ت�سيعي  وتاريخ 
اأكن  ومل  معهم  واملناق�سة  االأ�سئلة  كثري  وكنت  االأخــرى،  الطائفة  من  االأ�ساتذة 

اح�سل على جواب �ساف اأو مقنع، حيث يقومون بتدري�سنا وفق مذهبهم.
  ومن خالل هذه املناق�سات التي مل ت�سلني اإىل �سيء قررت اأن ابحث عن الدين 
بكالوريا  �سهادة  على  ح�سويل  وبعد  ت�ساوؤالتي،  كل  فيه  اأجــد  الــذي  ال�سحيح 
ب�سبب  رف�ست  ولكنني  ال�سعودية،  يف  احلوزة   لدرا�سة  اختياري  مت  االأكادميية 
اخلالف ال�سرعي الذي لقيته اإثناء مناق�ستي ومناظرتي لهم، لذا اخرتت مكانا 
اأخر لتعلم ا�سول الدين االإ�سالمي ال�سحيحة،  فذهبت اإىل لبنان على نفقتي 
بان  بالبحث حتى وقفت على احلقيقة  الدينية وقمت  اخلا�سة ودخلت احلوزة 
مذهب اهل البيت -عليهم ال�سالم- هو ال�سواب، وهذا االأمر مل يتجاوز عدة 
اأ�سهر الأن الطريق للحق وا�سح جدا اإ�سافة اإىل  حب اهل البيت كان يف قلبي 

منذ ال�سغر.

• حاوره: حممود امل�سعودي

من يريد أن يجد الحق 
فليبحث في تراث 
 أهل البيت
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لرو�شة احل�شينية: ماهي الفروقات التي وجدت انها ت�ضتحق البحث ا

والتنقيب؟
نختلف  التي  امل�سائل  الكثري من  العقائدية وجدث  الناحية  ال�سيخ حافظ: من 
امل�سائل  والكثري من  واالإمامة  الرباءة  البيت وجدت  ال  معهم فيها، ففي مذهب 
االأخرى التي نورت يل االإ�سالم، اأما يف املذهب االأخر فلم اأجد هذه االأ�سياء وكانت 
امل�سائل بالن�سبة يل معقدة وغري مفهومة، ويريدون اأن يظهروا ما هو ب�ساحلهم 

ولو يتم معه اإغفال الكثري من االأمور املهمة.

لرو�شة احل�شينية: متى تاأ�ض�ضت جمعية اهل البيت -عليهم ال�ضالم- وما ا

هو الهدف منها؟
ال�سيخ حافظ: اجلمعية تا�س�ست يف عام 1994 من قبل م�سايخ من مذهب ال  
بيت الرحمة -عليهم ال�سالم- يف غينيا ومقرها يف العا�سمة وتعترب اول جمعية 
ر�سمية يف غينيا واكربها  ولها ممثليالت يف املناطق الداخلية تهتم بن�سر مذهب 
اهل البيت -عليهم ال�سالم- والهدف منها هو جمع كل املت�سيعني اجلدد وكذلك 
ن�سر اال�سالم وفق مبادئ مذهب اهل البيت -عليهم ال�سالم- واحلمد هلل فقد 

ت�سيع الكثري من �سعب غينيا وا�سبحوا حمّبني الهل البيت -عليهم ال�سالم- .

لرو�شة احل�شينية:  هل واجهتم �ضعوبات عند تاأ�ضي�س  جمعيتكم؟ا

ولكن  م�ساكل،  توجد  ال  القانونية   االأوراق  جميع  توفرت  اإذا  حافظ:  ال�سيخ 
اإمكانيات كبرية تذهب يف كل  التي متتلك  للت�سيع  املعادية  امل�سكلة هي اجلهة 
نحن  ولكن  عملنا  يعرقل  مما  الت�سيع،  �سد  حما�سرات  تلقي  قرية  او  منطقة 
العا�سمة  ال�سكان  من  الكثري  اأ�سبح  اأحــدا،  تــوؤذي  ال  التي  وباأعمالنا  باأخالقنا 
اجلامعات  من  الكثري  اإىل  اإ�سافة  الت�سيع،  ملذهب  ينتمون  االأخـــرى  واملناطق 

واحلوزات ال�سوفية تطلب منا ان ن�ساعدهم.

-عليهم ا البيت  اأهل  جمعية  ن�ضاطات  اأهم  هي  ما  احل�شينية:   لرو�شة 

ال�ضالم- لن�ضر الإ�ضالم؟
ومواليد  الوفيات  منها  املنا�سبات  جميع  باإحياء  تقوم  اجلمعية  حافظ:  ال�سيخ 
اهل البيت -عليهم ال�سالم- حيث نقوم باإحياء الع�سرة االأوىل من حمرم احلرام  
بح�سور املئات من اأفراد ال�سعب، وكذلك يقوم اأع�ساء اجلمعية برتجمة القران 
الينا الكثري من الكتب  للغة الفرن�سية وبع�س الكتب الدينية حيث تر�سل  الكرمي 
اإح�سائيات  وح�سب  لذا  املناطق،  �سكان  على  وتوزيعها  برتجمتها  ونقوم  الدينية 
عندنا بان الطبقة االأكرب من املت�سيعني هم من الطبقة االأكادميية ويرجع الف�سل 

لهذه الكتب املرتجمة.
و اجلمعية فيها الكثري من الدرو�س لكل النا�س وعندنا مدار�س ابتدائية ومتو�سطة 
ال�سنوات  ويف  ال�سالم-  -عليهم  البيت  اهل  مذهب  تعلم  دينية  وحــوزة  وثانوية 
االأخرية ا�ستقطبنا الكثري من طلبة اجلامعات، من اجل اأن يتعلموا االإ�سالم كي 
ي�سبحوا اأ�ساتذة يف هذه املدار�س، واأّما منهاج هذه املدار�س فهو القران وعلوم 
اللغة العربية كالنحو وال�سرف والعرو�س والبالغة والفقه اأما يف الدرو�س الدينية 

فيوجد العقائد والفقه والتف�سري وبدايات الفل�سفة.
وحاولنا اأن نوؤ�س�س جمعية مماثلة يف دول جماورة فقد قام جمموعة من حمبي 
اهل البيت -عليهم ال�سالم- وبدعم وتعاون من قبل جمعيتنا بفتح جمعية مماثلة 

جلمعيتنا يف ال�سنغال.

لغة ا من  اأكرث  يتكلم  غينيا  �ضعب  اأن  املعروف  من  احل�شينية:   لرو�شة 

فكيف يتم تدري�س مبادئ اهل البيت عليهم ال�ضالم؟
اجلامعات  طلبة  اغلب  نحتوي  اأن  جمعيتنا  خالل  ومن  عملنا  حافظ:  ال�سيخ 
مناطق  اغلب  يف  جمعيات،   بفتح  ن�ساعدهم  تخرجهم  وبعد  االإ�سالم  ونعلمهم 
العابدين  زين  جمعية  اأالن  يوجد  لذا  املنطقة  لغة  وح�سب  وخارجها،  العا�سمة 
املهدي  االإمام  با�سم  وجمعية  ال�سالم-  -عليها  الكربى  وزينب  ال�سالم-  -عليه 

-عجل اهلل فرجه ال�سريف- وجمعيتنا ت�ساعد وت�سرف عليها وت�ساعدهم.

لرو�شة احل�شينية:  ماهي طموحاتكم يف امل�ضتقبل؟ا

الفقه  ــس  درو� لتعليم  الفرن�سية  باللغة  مــدار�ــس  لفتح  ن�سعى  حافظ:  ال�سيخ 
والعقائد وكذلك نطمح اأن يكون لدينا فروع يف الدول االإفريقية من اجل العمل 

على ن�سر االإ�سالم وفق ما اأراده اهلل -�سبحانه وتعاىل-.

     اأعلنت ت�ضيعي بعد اإن تعرفت 

واقتنعت متاما مبذهب الت�ضيع يف عام 1990، 
وانتمائي لهذا املذهب مل ياأِت من فراغ،  حيث 

كنت من عائلة �ضوفية ولكنها حمبه لأهل 
البيت -عليهم ال�ضالم-  
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 �َضهُر َرَم�ضان..ِعْيُد الأَوِلياِء   
الأوزاِر  ِجباَل  َيَذُر  َبَرَكٍة  ِزلــزاُل 
رحمٍة  فًا،واإع�ضاُر  ف�ضَ �ضَ قاعًا 
ــم الآثــــــــاَم من  ــائ ــظ ــُع ع ــل ــقــت ي
َيجتاُح  َتــوَبــٍة  ــركــاُن  اجلــذور،وُب
ــغــفــرة  ــيــٍل ِمــــَن امْلَ ـــوَب بــ�ــضَ الـــذن
وراأفٍة  ُلطٍف  والر�ضوان،وَن�ضائم 
َيرقُّ لها �ضغاُف القلب وَت�ْضَتدرُّ ِمَن 
واخل�ضوع.. التَّبتِل  دموَع  الآماق 
ــة( يف  ــا )الأنـــــواء الــُقــد�ــضــيَّ ــه اإنَّ
اأجواِء َربيع القراآن.. مِلَْن َرِبَح ِمَن 

اِئمنَي َوفاَز ِمَن القاِئمنَي. ال�ضّ

ِمْن  واِحللللَدًة  املُللبللاَرك  َرَملل�للصللاِن  �َصْهُر  ُل  ُي�َصكِّ اإْذ 
َزّوِد  التَّ ُفَر�ِض  ِمْن  ِفيِه  مِلا  َواأَجلِّها  َعِم  النِّ اأَْعَظِم 
للَف اهلل  َتللَعللطَّ التي  َكلللِة  َواللللرَبَ اخَللللرِي  ُفيو�ِض  ِمللْن 
االأَكللَرُم  ِبيُّ  النَّ َنُه  َبيَّ َوهللذا ما  َعَلينا  ِبها  -َتعاىل- 
ّلى اهلل َعَليِه َواآله َو�َصلَّم( يف ُخطَبِتِه املُباَرَكِة  )�صَ
يف  َيقوُل  الللَكللرمِي..َحللْيللُث  ْهِر  ال�صَّ هللذا  ال�صِتقباِل 
ُه َقْد اأْقَبَل اإلْيُكم  َبْع�ِض َمقاِطعها:)اأَيُّها الّنا�ض..اإِنَّ
حَمِة َوامَلغِفَرة،�َصْهٌر ُهَو ِعْنَد  َكِة َوالرَّ �َصْهُر اهلل َبالرَبَ
االأّيام،َوَلياِليه  ُل  اأَف�صَ ّياُمه  ال�ّصهوِر،َواأَ ُل  اأَْف�صَ اهلل 
ال�ّصاعات،ُهَو  ل  اأَف�صَ َو�صاعاُته  الّليايل،  ل  اأَف�صَ
ياَفِة اهلل،َوُجِعْلُتم ِفيه ِمن  �َصْهٌر ُدِعيُتم ِفيِه اإىِل �صِ
َت�ْصبيٌح،َوَنوُمُكم  ِفيِه  اهلل،اأَنفا�ُصُكم  َكراَمِة  اأَْهللِل 
ِفيِه  َمقبوٌل،َوُدعاوؤُكم  ِفيِه  ِعباَدٌة،َوَعَمُلُكم  ِفيِه 
ْن  اأَ ِنْعَمٍة  ِمْن  َواأََجلَّها  اأَْعَظَمها  َفما  ُم�ْصَتجاٌب..( 
ِمْن  َعَلينا  َوُيغِدَق  ياَفِته  ِل�صِ العامَلنَي  َربُّ  َيْدعَونا 
عاء  َنَفحاِت َكراَمِته َفَيقِبُل االأعمال َوَي�ْصَتجْيُب الدُّ
مًا  َوُكلُّ هذا ال حِلاَجٍة ِمْنُه اإَِلينا َبْل َمّنًا ِمنُه َوَتَكرُّ
احِلنَي..َويف  ال�صّ ِعللبللاِدِه  ِمللْن  ِلَنكوَن  َلنا  َوَتْرِبَيًة 
رَّ هذه الَفْيَنُة  ْن مَتُ املُقاِبِل ما اأَْق�صاَها ِمْن َح�صَرٍة اأَ
َزوُِّد ِللقاِء اهلل الَو�صيِك  َمِن ُدوَن التَّ الَوجيَزُة ِمْن الزَّ
املُوؤِمنني  اأَمللرُي  ِباالإن�صاِن..َيقوُل  الُعْمُر  امَتدَّ  َواإِن 
َتُكوَن  اأَْن  َقْبَل  َة  َاْلُفْر�صَ الم-)َباِدِر  ال�صَّ -َعَليِه 
ِة َفْوِت امَلغِفَرِة َوَنْيِل  ٌة َكُغ�صَّ ًة( َوَهْل ُهناَك ُغ�صَّ ُغ�صَّ
الثَّواِب اجَلزيل َعلى الَعَمِل الَقليل؟! اأَل�ْصنا ُنخاِطُب 
َيْقَبُل  َمْن  ُمناجاِتنا:)يا  َوالَعطاِء يف  حَمِة  الرَّ َربَّ 
ا الَي�صرَي َواأْعُف  الَي�صرَي َوَيعُفو َعِن الَكِثري اقَبْل ِمنَّ
َعِن الَكِثرِي..(َفَكيَف َوَنْحن َنعي�ُض اأَيامًا �صاء اهلل 
اأنَّ َمْن َقراأَ ِفيها اآيًة َكَمْن َخَتَم الُقراآَن يف َغرِيِه ِمْن 
الٍة َكَتَب اهلل َلُه َبراَءًة  َع ِفيه ِب�صَ ال�ّصهوِر َوَمْن َتَطوَّ

ّدى  ًا كاَن َلُه َثواُب َمْن اأَ ِمَن الّنار َوَمْن اأّدى ِفيه َفْر�صَ
ًة ِفيما �ِصواُه ِمَن ال�ّصهور َوَغرِيها ِمن  �َصبعنَي َفري�صَ
ِنَعِم ُم�صاَعَفِة االأْجِر َوالثَّواِب التي َقلَّ َنظرُيها َبْل 
َنة،َوِلهذا  ُد َلها َنظرَيًا يف باقي اأّياِم ال�صَّ َقْد ال جَنِ
ُل َفجيَعًة ُموؤمِلًَة  َفاإنَّ انِق�صاَء هذا ال�ّصهِر املُبارِك ُي�َصكِّ
ُد هذا املعنى  َم ُحرَمَته..َوجَنِ مِلَْن َعَرَف َف�صَلُه وَعظَّ
ًا يف ُدعاِء اإمامنا َزيِن العاِبدين -عليه  َحًا َجليَّ وا�صِ
فيه  َيقوُل  َحيُث  َرَم�صان  �َصهِر  َوداِع  ال�صالم-يف 
اَلُم  هر الَكرمي:)ال�صَّ �صاكبًا َعرَباِته ِلِفراق هذا ال�صَّ
اَلُم  ،َوَيا ِعْيَد اأَْوِلَياِئِه.ال�صَّ َعَلْيَك َيا �َصْهَر اهلِل االأْكرَبَ
ِمَن االأْوَقللاِت،َوَيللا َخرْيَ  ُحوب  اأْكللَرَم َم�صْ َيا  َعَلْيَك 
اَلُم َعَلْيَك ِمْن �َصْهر  اَعاِت.ال�صَّ اِم َوال�صَّ �َصْهٍر يِف االأيَّ
اَلُم  االأْعَماُل.ال�صَّ ِفيِه  َوُن�ِصَرْت  االآمللاُل  ِفيِه  َقُرَبْت 
َفْقُدُه  َمْوُجودًا،َواأَْفَجَع  َقْدُرُه  َجلَّ  َقِرين  ِمْن  َعَلْيَك 
هُر  ال�صَّ ِفَراُقُه...(َومَي�صي  اآمَلَ  َمْفُقودًا،َوَمْرُجوٍّ 
َطيٍف عاِبٍر،ويحلُّ عيُد الفطر -اإن �صاء  الَف�صيُل َكَ
َل نقطة فا�صلة بني �صهر رم�صان وما  اهلل- لُي�َصكِّ
اأي  )الللَعللود(  من  ُم�صتٌق  اللغة  و)العيد(يف  بعده 
الرجوع، فبعد �صهر من طاعة اهلل يف �صوم �صهر 
و�صفاوؤها  طهرها  النف�ض  اإىِل  يعود  رم�صان، 
الفطرة،.. التلوث عن  الفطريني،ويزول  االأولللني 
التعبوية من  الفرتة  بهذه  املوؤمنون  اأن ميرَّ  وبعَد 
املبارك  ال�صهر  والطاعة يف هذا  للعبادة  التوّجه 
يكون من املفرت�ض اأنهم قد حققوا جمموعة من 
املكت�صبات على م�صتوى تهذيب ال�صلوك وااللتزام 
القراآن  كقراءة  امل�صتحبات  من  جمموعة  بللاأداء 
واالأذكللار  االأوراد  بع�ض  على  واملواظبة  واالأدعية 
اأداء  على  اأكللرب  ب�صورة  حمافظتهم  اإىل  اإ�صافة 
الواجبات كاأداء ال�صلوات يف اأول وقتها وممار�صة 

• �صادق مهدي ح�صن 
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جانب معتد به من تعقيباتها..وغريها من املكا�صب االجتماعية ك�صلة االأرحام 
والفقراء وهذا بحد ذاته مك�صب عظيم من مكا�صب هذا ال�صهر الكرمي فحري 
بنا بعد هذا اأن نحافظ على املكت�صبات املتحققة ونحاول اأن نكت�صب املزيد،فمن 
اأيام معدودة لهو قادر  اأن يُكفَّ ب�صره و�صمعه ول�صانه عن احلرام يف  ا�صتطاع 
يقينًا على اأن يقوم بهذا مدى عمره رغم اأنف ال�صيطان..وهكذا ي�صتطيع من اأدى 
ال�صالة طيلة ال�صهر يف اأول الوقت -ال�صيما �صالة ال�صبح التي يفّرط بها كثريون- 
اأن يوؤدي ال�صالة غالبًا بل دائمًا يف وقت ف�صيلتها..ومن ا�صتطاعت من الن�صوة اأن 
حتافظ على ارتللداء احلجاب من اجلدير بها اأن تلتزم بذلك مدى عمرها وال 
عذر لها يف التربج ُمدليًة مبختلف االأعذار والتربيرات واحلجج التي لي�ض لها من 
املنطق وزٌن اأو ن�صيب..اإنَّ العيد اأ�صبه �صيء باحتفال تكرميي مِلن اجتاز امتحانًا 
بنجاح فال�صائم )املتقي( -ال َغرُيه- هو الناجح الذي ي�صتحقُّ اأن ينال اجلائزة 
العظمى يوم فطره الأن غريه من ال�صائمني ممن مَل يوؤدي ال�صوم حّقه لي�ض لهم 
ع ال�صيام  من �صيامهم اإال اجلوع والعط�ض فهم فا�صلون يف اجتياز اختبار ما �ُصرِّ
الأجله وهو )التقوى( فال ن�صيب لهم من االأجر..يقول اإمامنا اأمري املوؤمنني -عليه 
 ُ ى َاهللَّ َياَمُه َو�َصَكَر ِقَياَمُه َوُكلُّ َيْوٍم اَل ُيْع�صَ ُ �صِ ا ُهَو ِعيٌد مِلَْن َقِبَل َاهللَّ َ ال�صالم- )اإمِنَّ
ِفيِه َفُهَو ِعيٌد(فالعيد اإذن يوم اجلوائز الذي قّلما يلتفت اإليه امللتفتون وهو خمت�ٌض 
مبن اتقى من ال�صائمني،ولكن ما هو واقع االأعياد لدى االأعم االأغلب منا ؟..مع 
�صديد االأ�صف فالعيد لدى كثريين لي�ض �صوى مو�صم للتجاهر باملع�صية والعياذ 
باهلل..فتجد احلفالت البائ�صة والغناء الفاح�ض واالختالط املحرم واللهو والعبث 
و..و..وغريها مما يندى لذكره اجلبني،فهل هذا عيٌد مبارك ؟! ُروَي اأنَّ االإمام 
يلعبون وي�صحكون،فوقف على  بقوم  يوم فطٍر  ال�صالم( مرَّ يف  احل�صن )عليه 
ْلِقِه،َفَي�ْصَتِبُقوَن فيِه ِبطاَعِتِه  مارا خِلَ روؤو�صهم فقال:)اإنَّ اهلّلَ َجَعَل �َصْهَر َرَم�صاَن ِم�صْ
َر اآَخُروَن َفخاُبوا،َفالَعَجُب ُكلُّ الَعَجِب ِمْن  اإىِل َمْر�صاِتِه،َف�َصَبَق َقْوٌم َفَفاُزوا،َوَق�صَّ
�صاحٍك العٍب يف اليوِم الذي ُيثاب فيه املُح�صنون،وَيخ�صُر فيه املبطلون،َواأمُي اهلل لو 
ُك�ِصَف الغطاء َلَعِلموا اأنَّ املُح�صَن َم�صغوٌل باإح�صانه وامْلُ�صيء َم�صغوٌل باإ�صاءته..(،َفال 
يكون عيُد الفطر عيَدًا مباركًا ما مل ي�صكل نقطة حتول وانطالق نحو ما هو اأ�صمى 
واأف�صل مما حتقق يف �صهر اهلل العظيم،وهذا ما بيَّنه موالنا اأمري املوؤمنني -عليه 
ال�صالم - يف خطبة عيد الفطر حيث يقول)عباد اهلل، اإن اأدنى ما لل�صائمني 
وال�صائمات اأن يناديهم ملك يف اآخر يوم من �صهر رم�صان:اأب�صروا عباد اهلل، 
فقد ُغفر لكم ما �َصلف من ذنوبكم فانظروا كيف تكونون فيما ت�صتاأنفون!( اأما اأن 
يعود العبد اإىل �صابق عهده من اللَّهو واللعب والتفريط بالواجبات فقد ظلم نف�صه 
ا ظلم..ن�صاأل اهلل اأن يوفقنا  جميعا اإىل مر�صاته،لتكون كل اأيامنا اأعيادا يف  اأميَّ

طاعته،وعيدا اأكرب عند لقائه. 
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مرت علينا يف االأيام ال�صابقة وحتديدا يف الن�صف من �صهر �صعبان املا�صي 
للر�صالة  ال�صرعي  الوريث  والدة  بذكرى  تتجلى  وكبرية  عظيمة  ذكللرى 
املحمدية االأ�صيلة وخامت ال�صل�صلة الذهبية الئمة الهدى عليهم ال�صالم، هذه 
املنا�صبة التي حتتل مكانة عظيمة يف قلوب حمبي اأهل البيت عليهم ال�صالم 
تعترب كذلك حمط اهتمام عدد كبري من الدول الغربية التي ال تزال تبحث 
عن رموز وخيوط وتراجم تف�صر لها ماهية هذا الرجل العظيم واأ�صرار 
و�صيقلب  االإ�صرتاتيجية  خطهها  �صيهدد  خروجه  ان  اأيقنت  كونها  غيبته 
موازين بنيتها التحتية وعملت ب�صتى الو�صائل اإىل د�ض ال�صم من خالل 
اأفالمها ال�صينمائية التي حاكت �صخ�صية املنقذ واأخرجته ب�صور واأ�صكال 
مغايرة للحقيقة لتوهم الراأي العام، و�صعت كذلك مللئ الدنيا باملرا�صد 
وغزت ال�صماء باأجهزة املراقبة وجمعت البحوث وامل�صادر وكتب التاريخ 
والروايات ملعرفة العوامل املمهدة لظهوره لكنها عجزت عن معرفة اأ�صراره.
ولعل تفجري مرقدي الع�صكريني عليهما ال�صالم يف �صامراء له عالقة وثيقة 
اأعمق دائللرة البحث فلجاأت  الللذي جعلني  االأمللر  ومرابطة بهذه اجلهود 
حينها اإىل املكوث بهذا املرقد املقد�ض اأثناء فرتة رفع االأنقا�ض وكنت اطلع 
وا�صاأل امل�صوؤولني واأهل اخلربة عن ال�صبب وراء ذلك احلدث فكانت االآراء 
متباينة منهم من يذهب اإىل ان ال�صبب وراء ذلك هو خلق فتنة طائفية 
ومنهم من يذهب اىل ان الهدف من ذلك ملحو هذا ال�صرح العظيم ومنهم 
من يذهب اىل تغري االأثر التاريخي لهذا املعلم الكبري وغريها من االآراء 
لكنني ا�صتوقفت عند اإحدى االآراء التي تقول ان ال�صبب من وراء التفجري 
هو الو�صول اىل ج�صد االإمام احل�صن الع�صكري عليه ال�صالم واخذ عينه 
ي�صهل  لكي   )DNA(الل النووي  احلم�ض  ب�صمة  ملعرفة  وحتليلها  منه 
تنق�صها حتليل  اأبحاثهم كانت  االإمللام عند ظهوره كون  معرفة �صخ�ض 
الل)DNA( و�صورة االمام )عجل( لكن امل�صيئة االإلهية حالت دون ذلك 
من خالل ما ف�صره يل قائد عمليات �صامراء الذي اأو�صح يل ان املتفجرات 
التي كانت مو�صوعة قادرة على تفجري ج�صور عمالقة حتوي على تر�صانات 
ا�صمنتيه كبرية لكنها اأخفقت يف هذا ال�صرح العظيم اذ بدل ان تنرث اأركان 
احلرم للخارج فوجئت برتاكم االأنقا�ض واأجزاء القبة على القبور ال�صريفة 
االأمر الذي حال دون الو�صول لتلك القبور امل�صرفة، فاأ�صبحوا م�صداق 

ُ َخرْيُ امْلَاِكِريَن( ُ َواهلَلّ ُكُر اهلَلّ ُكُروَن َومَيْ حقيقي لالآية ال�صريفة )َومَيْ

)DNA(والـ  الإمام املهدي
◄  بقلم: والء ال�سفار 

والئيات



البع�ض  متتلك  التي  االنفعالية  احلالة  الأول: 
وت�صيطر على م�صاعره حتى تنحاز قراءته وتوقعاته 

على ا�صا�صها.
على  الفكرية  الهيمنة  فر�ض  حمللاولللة  الثاين: 
االنظار  وتوجيه  التنظرييني  من  كثرية  قطاعات 

اليه م�صتفيدا من تلهف اجلميع لهذه العالمات.
الثالث: ان�صياع البع�ض اىل هذه العالمة او تلك 
عن  يخرجه  �صاغط  ب�صكل  تاأثرياتها  وا�صتقبال 
توازناته الفكرية وح�صاباته االدراكية حتى ين�صاق 

وراء هذه التوقعات العامة.
الرابع: تاأثري ال�صغط ال�صعبي الذي �صيخلق لديه 
ايحاء ال �صعوريا اأحيانا لين�صاق وراء تطلعات النا�ض 
قراءته  يف  مهمة  معادالت  تغيري  اىل  يللوؤدي  مما 
لينحاز اىل ارادات البع�ض يف تطبيق هذه العالمة 

او تلك.
او  معني  م�صهد  الإخللراج  دواع  ترتاكم عدة  وبهذا 
املقد�ض،  الظهور  مالمح  ير�صم  �صيناريو  تكوين 

هذه  مثل  يف  البع�ض  ينخرط  اأن  املوؤ�صف  ومللن 
القراءات االنفعالية التي ال جتيد اإال حالة االرباك 
يف امل�صهد العام الذي اأ�ص�صته الروايات والغريب يف 
االمر ان مثل هوؤالء ال ي�صتندون اىل ادلة تعينهم يف 
قراءاتهم بل ي�صل االمر اىل حاالت من اال�صفاف 

والتهور يف مثل هذه التطبيقات.
 فعلى �صبيل املثال تتعر�ض �صخ�صية اليماين اىل 
تللدور �صمن نطاق  ال�صد واجلللذب فهي  كثري من 
الروايات الواعدة اأن اليماين ن�صبه اىل اليمن واأن 
خروجه �صيكون من هناك، وت�صدد الروايات على 
وانطالق  اليماين  �صتخرج  التي  اليمنية  احلالة 
حركته من اليمن متجهة اىل الكوفة لدفع غائلة 
ال�صفياين ون�صرة االمام املهدي)عجل اهلل تعاىل 

فرجه ال�صريف(.
اىل  املللعللادالت  ليقلب  بع�صهم  ويللاأتللي  هللذا  كللل   
طريق  خارطة  لليماين  ويرت�صم  اأخللرى  قلللراءات 
جديدة وانطالقة اأخرى تختلف عما عليه الروايات 

ليدعي ان اليماين هو من العراق ولي�ض من اليمن 
كما هو معروف ومل يعتمد يف ذلك على اأدلة معينة 
ان  دون  م�صتمعيه  على  ميليها  املللالءات  هي  بل 

يتقبلها االآخرون اأو يتفاعل معها.
 وهكذا تزداد ظاهرة التطبيق الع�صوائي بني الن�ض 
املع�صومي وبني انفعاليات التطبيق ويبقى اخلا�صر 
قبل  من  املرفو�ض  االنفعايل  املنهج  هذا  الوحيد 
قطاعات وا�صعة من املنتظرين، فهم وان يتلقونها 
ي�صطدمون  اأنهم  اإال  االأوىل  الوهلة  يف  بالقبول 
مع كثري من الدالئل التي تلغي لديهم الكثري من 
االحتماالت والتوقعات. فعلى �صبيل املثال حت�صر 
رواية موت عبد اهلل يف حا�صر االنتظار والرتقب 
ب�صكل عنيف اإذ ت�صيطر هذه الرواية على هواج�ض 

الكثري ويتعاملون معها على اأنها واقع ال حمالة.
لنا  ليت�صنى  بن�صها  الرواية  ذكر  من  هنا  والبللد   
اأبي  عن  ب�صنده  الطو�صي  ال�صيخ  بتمعن:  قراءتها 
ب�صري قال: ))�صمعت اأبا عبداهلل )عليه ال�صالم( 

• ال�سيد حممد علي احللو

بني واقعية التنظري وانفعاليات التطبيق
الن�ص املع�صومي

قد ينخرط البع�ص يف حماولت غري جمدية او انفعالية توقت الظهور يف وقت ما، وت�صري اىل عالماته تطبيقا مبا ين�صجم وروؤيتها 
اخلا�صة، فتعد هذه ل�صخ�صية او تلك �صمن العالمات احلتمية التي توؤكد يوم الظهور.

 ولعل ذلك التطبيق النفعايل يدخل �صمن دواعي عدة منها:
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له  ا�صمن  عللبللداهلل  مللوت  ي�صمن يل  مللن  يللقللول: 
بعده  النا�ض  يجتمع  مل  عبداهلل  مات  اإذا  القائم، 
على احد،  ومل يتناه هذا االأمر دون �صاحبكم اإن 
�صاء اهلل ويذهب ملك ال�صنني وي�صري ملك ال�صهور 

واالأيام فقلت: يطول ذلك قال: كال((. 
وبغ�ض النظر عن �صند الرواية وما فيها من العلل 
التي ميكن معاجلتها رجاليا وقبولها، اإال اأن متنها 
ي�صاعد على قبول هذه الرواية، اإذ املفرت�ض اأن يكون 
عبداهلل امل�صار اإليه هو ملك احلجاز ملنا�صبة هذه 
االأحداث احلجازية مع خارطة الظهور التي تبداأ يف 
احلجاز، و�صرورة  موت عبداهلل الذي ي�صتلزم حالة 
النزاع وال�صراع بني اأطراف حكومة احلجاز يوؤدي 
اإىل تخلخل االأمن و�صعف احلالة الرقابية للحكومة 
القائمة بحيث ي�صتطيع اأي حترك مناه�ض لها اأن 
يتحرك بحريته ودون مالحقته من قبل ال�صلطات 
القائمة والرواية ت�صري اإىل ذلك وهو ))مل يجتمع 
ال�صالم(  )عليه  وقوله  احللد((  على  بعده  النا�ض 
))وي�صري ملك ال�صهور واالأيام(( فعدم االجتماع 
على احد اأي عدم االتفاق وحالة التنازع والتناف�ض 
بني االأطراف يوؤدي بحالة اال�صتقرار االأمني حتى 
تغلب حالة العزل لهذا احلاكم وتن�صيب ذاك ومع 
عقد  ينفرط  امل�صتقر  غري  ال�صيا�صي  امل�صهد  هذا 
ت�صهيل  على  وي�صاعد  احلجاز  يف  االأمني  الو�صع 
حركة الظهور، هذا على افرتا�ض اأن يكون عبداهلل 
اآخللر فال  اإذا كان عبداهلل  اإمللا  هو حاكم احلجاز 
ميكن لنا البت بهذه التوقعات واالحتماالت، وتبقى 

الرواية معلقة على اأحداث منتظرة اأخرى. 
الللروايللة يف حني يقرا  قللراءتلله من  هللذا ما ميكن 
البع�ض اأن ظهور االإمام )عجل اهلل تعاىل فرجه( 
علة  وكللاأن موت عبداهلل  معلق على موت عبداهلل 
هذه  تغيري  على  الذيل  �صي�صاعد  حني  يف  للظهور 
الروؤى ويتعامل مع الرواية على اأنها بع�ض املمهدات 
التي  التداعيات  ب�صبب  ال�صالم(  )عليه  لظهوره 

يحدثها موت عبداهلل. 
وهكذا يتعامل البع�ض مع هذه الرواية دون متعن 

لريتب عليها الكثري من النتائج دون حت�صب.
اإن ما يحيط عالئم الظهور من الرمزية واالإبهام 
بللاالإجللمللال  تت�صف  �للصللارت  حتى  الكثري  اللل�للصلليء 
واالإبهام، ولعل دواعي الغيبة و�صريتها والتكتم على 
تفا�صيلها وان ال ت�صيع اأخبارها �صببا مهما يف هذا 

الرتك  عن  عالئمية  اأخبار  وردت  فمثال،  االإبهام 
وحتركاتهم كما يف الرواية.. ونزول الرتك اجلزيرة 
ونزول الروم الرملة.. فاأي جزيرة هي، اإذ اجلزائر 
كثرية يف بلدان اإقليمية الظهور اأو يف بلدان متاخمة، 
واأي الرتك املق�صودين هم اأتراك تركيا اأم اأتراك 
العراق اأم اأتراك اإيران اأو القوقاز اأو غريها، وهذا 
االإجمال يجعل العمل بهذه الروايات من ال�صعوبة 
مبكان حتى ال يكاد ي�صتقر الأحد قرار يف القطع فيها 
فكيف للبع�ض يتمكنون من القطع واالإ�صرار على 
تطبيقات خارجية؟! ولعل هذا االإجمال اأعان هذه 
الروايات العالئمية من حماوالت االندرا�ض واالإبعاد 
اأو حاالت التزييف والتحريف كالزيادة والنق�صان 
الللروايللات مبجمالتها  هللذه  يجعل  وغللريهللا ممللا 
حاالت  تعرتيها  اأن  دون  م�صداقيتها  على  حتافظ 
التحريف والت�صويه ولعل ذلك احد دواعي االإبهام 
واالإجمال الذي متيزت به هذه الروايات، واإذا كان 
احلال هذه فكيف لنا اأن نتعامل مع اأكرث عالمات 
الظهور بالقطع وهذا ما اأربك امل�صهد العام حلركة 

الظهور لدى البع�ض.
حيث  غرابة  من  البع�ض  حمللاوالت  تخلو  وال  هللذا 
اللجوء اإىل لغة االأرقام واحل�صاب من اجل الوقوف 
الظهور  اإذ  اأمر مرفو�ض،  االإمللام  على وقت ظهور 
ال تتوقف معرفته على هذه احل�صابات واملبالغة يف 
ت�صدد على ذلك، فالدليل  غيبته من قبل روايللات 
املنطقي هو احلاكم يف كثري من الق�صايا وح�صاب 
االأرقام ال يخلو عن �صحة اإذا كان ماأخوذا عن اأئمة 
اأما غريه فهي  ال�صالم( فعال  البيت )عليهم  اأهل 
اأو  الللراأي  تعزز هذا  وموؤيدات  ت�صجيعية  منا�صبات 

تقلل من �صان ذاك. 
لعالمات  القارئ  م�صوؤولية  اإدراك  فان  وبالعموم 
الظهور وانه يتحمل م�صوؤولية االإرباك الذي يحدثه 

ب�صبب قراءاته االنفعالية.
التلهف لظهور االإمللام )عليه ال�صالم(  ولعل حالة 
اأمللر  وهللو  الكثري  لللدى  اال�صتعجال  م�صكلة  خلق 
عليهم  االأئللمللة  عهد  يف  حتى  املنتظرون  يعي�صه 
ال�صالم، واملحاورة التالية تك�صف عن وجود م�صكلة 
اال�صتعجال التي تراود البع�ض، فقد روي احلمريي 
اأ�صباط قال: قلت  ابن  ابن عي�صى عن  ب�صنده عن 
الأبي احل�صن )عليه ال�صالم(: ))جعلت فداك اإن 
عن  املغرية  بن  علي  عن  حدثني  ميمون  بن  ثعلبة 

زيد العمي عن علي بن احل�صني عليه ال�صالم قال 
: يقوم قائمنا ملوافاة النا�ض �صنة قال : يقوم القائم 
واأمر  القائم حتم من اهلل  اأمر  اإن  بال �صفياين ؟! 
ال�صفياين حتم من اهلل وال يكون قائم بال �صفياين 
، قلت : جعلت فداك فيكون يف هذه ال�صنة؟قال ما 
�صاء اهلل ، قلت : يكون يف التي يليها ؟ قال : يفعل 
يف  االإملللام  على  ال�صائل  فاإ�صرار   ، ي�صاء  ما  اهلل 
التوقيت بدافع اال�صتعجال ال يعطي قراءة حقيقية 
متاأنية لعالمات الظهور ، فقد تلقته ذهنية ال�صائل 
بحتمية ظهوره عليه ال�صالم بعد �صنة ، وملا مل يتحقق 
توقعه ت�صاءل عن �صبب التاأخري وهذا اأكرث ما يركب 
التي ما  الظهور  الظهور ومفاهيم عالمات  ق�صية 
وبالتاأين  اال�صتعجال  بعدم  تو�صياتها  تقدم  فتاأت 
كذلك  االأمللر  كللان  واإذا   ، واال�صتنتاج  الللقللراءة  يف 
فان تاأكيدهم عليهم ال�صالم على تكذيب الوقاتني 
بقولهم عليهم ال�صالم "كذب الوقاتون " دليل على 
دفع غلواء اال�صتعجال التي تراود البع�ض ، فمراعاة 
حالة البداء غري ماأخوذة باالعتبار لدى البع�ض يف 
حني تتدخل م�صاألة البداء يف تفا�صيل حالة الظهور 
مع حتمية اأ�صل العالمة وحتققها اإال اأن البداء مما 
ال ميكن تعديه ، فالقارئ للعالمات ال بد ان يجعل 
يف ح�صاباته م�صاألة البداء واإذا كان كذلك فال بد 
ان يطراأ التغيري على بع�ض العالمات مما ال ميكن 
وقت  بالظهور يف  واجلللزم  بالتوقيت  القطع  الأحللد 
حتدده قراءاته ، وبهذا فال بد ان نتعامل مع روايات 
جميع  عن  يبعدنا  ووعللي  بحكمة  الظهور  عالمات 
م�صهد  حت�صر  التي  واالنفعالية  التخبط  حللاالت 
املتاأنية  القراءة  اتقنا  قد  �صنكون  وبذلك  الرواية 
التي اأرادها اأئمة اأهل البيت عليهم ال�صالم وعدم 
اال�صتعجال يف التوقيت والظهور فان اهلل ال يعجل 
لعجلة العباد ، ويذكرنا قول االإمام ال�صادق عليه 
هذا  تقدم  ي�صرك  فال  العالمة  :اعللرف  ال�صالم 
اأو تاأخر ، ومعرفة العالمة يعني التفقه بها  االأمر 
الرواية  الال�صعورية على هذه  الهيمنة  دون فر�ض 
اأو تلك فتحبط الكثري من حاالت القراءة دون ترو 
ال يو�صل اجلميع اإىل حقائق مفيدة ، وبذلك الوعي 
ال بد اأن نتعامل مع روايللات االأئمة عليهم ال�صالم 
مع  يتعاطون  الذين  اأولئك  مع  التعامل  عن  ف�صاًل 

العالمات دون وعي وبت�صنج غري مربر .
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رافد جديد للطاقة الكهربائّية 

ثانوي  لتحويل  االأوىل(  )احلرمني  مبحطة  �سميت  والتي 
للتيار الكهربائي والتي من �ساأنها امل�ساهمة يف ا�ستقرارية 
االختناقات  فــك  على  وتعمل   ، لها  املــجــّهــزة  الــطــاقــة 
احلا�سلة يف �سبكة ال�سغط املتو�ّسط يف املدينة القدمية، 
وقد مت جتهيز املُعّدات من منا�سئ عاملية ر�سينة ك�سركة 
يف  الهند�سية  ال�سوؤون  ِق�سم  وباإ�سراف  االأملانية  �سيمنز 

العتبة احل�سينية املقد�سة.
عبد  ال�سيخ  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  الــعــام  االأمـــني 
االفتتاح"  ان  خالل  له  كلمة  يف  قال  الكربالئي  املهدي 
ولي�س  حتويل  حمطة  وهــي  واط  ميكا   63 املحطة  �سعة 
ت�ستمد  املقد�ستان  العتبتان  تزال  ال  حيث  توليد،  حمطة 

بناء  مت  ولهذا  الوطنية  ال�سبكة  من  الكهربائية  الطاقة 
التوليد  �سبكات  تقليل احلمل على  هذه املحطة من اجل 
رئي�س   تغذية  خط  املحطة  هــذه  تعّد  واأي�سا  املدينة  يف 
الواحدة  �سعة  الكهرباء  لتوليد  حمطتان  هناك  واأي�سا 
منها 31،5 ميكا واط و هذه املحطات تقوم بدور مهم وهو 
ب�سبب  الكهربائية  الطاقة  من  الزائدة  احلمولة  تخفيف 
املقد�ستني  العتبتني  يف  امل�ساريع  وكرثة  اخلدمات  تو�سع 
عن  االحمال  تخفيف  اجــل  ومــن  والعبا�سية   احل�سينية 
حمطات التوليد والتوزيع الرئي�سية يف املدينة ولكن تبقى 

هذه املحطة حمطة حتويل".

حمطة احلرمني الوىل

�ضمن امل�ضاريع العمالقة التي تتبناه العتبة احل�ضينية املقد�ضة خلدمة زائري مدينة 
العتبة احل�ضينية املقد�ضة  ببناء  الكوادر املخت�ضة يف  ال�ضالم(  قامت  احل�ضني )عليه 

ة حتويل الطاقة الكهربائية،  حمطَّ
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مميزات حمطة كهرباء احلرمني الأوىل 
ربان  �سركات  جمموعة  يف  يعمل  زهري  ماهر  املهند�س 
ال�سفينة" البذرة االوىل الن�ساء حمطة احلرمني االوىل 
هي بدعوه من �سركة �سيمز وااليعاز الينا كممثلني عنها 

يف العراق يف توقيع عقد مع العتبة احل�سينية املقد�سة".
"وبعد ذلك مت ا�سترياد جميع االأجهزة من �سركة �سيمز 
ال�سفينة،  ربــان  �سركات  جمموعة  تنفيذ  ومــن  االملانية 
يف  امل�ستخدمة  املــواد  جميع  تكون  ان  �سركتنا  وحر�ست 
هذه املحطة من من�ساأ ر�سني ومتميز، فقد مت اجناز هذه 
املحطة ما يقارب العام ون�سف العام وتعترب هذه املحطة 

االوىل التي نقوم بها يف كربالء" . 
بعد  ما  ال�سيانة وخدمات  م�سوؤولون عن  واأو�سح" نحن 
بيع، واملو�سوع لي�س فقط مو�سوع تعاقد بل ان هذا التزام 
اخالقي اجتاه ائمتنا العظام وملدينتنا كربالء املقد�سة".

املهند�س  املقد�سة،  العتبة  يف  الكهرباء  �سعبة  م�سوؤول 
مليون   892 11مليار  تقدر  بتكلفة  علي،"   �سعد  كــرار 
االوىل(  )احلــرمــني  حمطة  افتتاح  مت  عــراقــي،  ديــنــار 
ديوان  هي  للم�سروع  املمولة  اجلهة  و  الكهرباء،  لتحويل 
ال�سوؤون  ال�سيعي وبا�سراف مبا�سر من قبل ق�سم  الوقف 
والذي  املقد�سة،  احل�سينية  العتبة  يف  والفنية  الهند�سية 
و  الجنـــازه  �سهرًا    15 مــايــقــارب  فيها  العمل  ا�ستغرق 
احلالية  لالأحمال  علمية  درا�سة  بعد  امل�سروع  هذا  جاء 
�ستني، ومنطقة ما بني احلرمني  وامل�ستقبلية للَعتبتني املُقدَّ
التو�سعة  م�ساريع  االعتبار  بنظر  االأخــذ  مع  ال�سريفني، 
املحيطة  واملناطق  املقد�سة  العتبة  يف  احلا�سلة  االأفقية 
هكذا  مثل  اإن�ساء  �سرورة  اىل  التو�سل  مت  وبعدها  بها، 

حمطة حتويل كهرباء ثانوية".
واأو�سح علي" والهدف من اإن�ساء حمطة احلرمني االأوىل  

املقد�سة،  كربالء  مدينة  و�سط  الرو�ستني  منطقة  يف 
نظرا لتزايد احلمال وتزايد امل�ساريع املوجودة يف العتبة 
املوجودة  الثانوية  مغذيات  واختناق  املقد�سة،  احل�سينية 
الفكرة  ــدات  ب املنطلق  هــذا  مــن  القدمية،  املنطقة  يف 

الن�ساء حمطة حتويل ثانوية لفك هذا االختناق".
واأ�سار" املحطة تتغذى من جهتني 33 من حمطة �سمال 
اربع  على  وحتتوي  كربالء  �سرق  حمطة  والثاين  كربالء 
ع�سر مغذي للحمال، �سبع منها للعتبة احل�سينية املقد�سة 
واخرى للعتبة العبا�سية املطهرة".وتابع املهند�س" جميع 
ارقى  من  هي  املحطة  يف  امل�ستخدمة  واالآليات  املعدات 
االملانية  ال�سيمز  �سركة  من  بالتحديد  العاملية  ال�سركات 
الرائدة يف هذا املجال، ومن احدث موديالت االإنتاج مثل 

القواطع الكهربائية". 
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 ال�ضـــوم يف ال�ضـــيف  
ثالث  على  النا�ص  حياة  ا�صتقامت 
الإن�صاين  الوجود  �صر  هي  دعامات 
ودون��ه��ا ال��ع��دم )امل���اء – ال��ه��واء – 
الغذاء(، ويتقدم املاء باقي العنا�صر 
يف  ون�صبة(  نفعا  )الأك����ر  ك��ون��ه، 
الإن�����ص��ان،  جل�صم  ال��ع��ام  ال��ت��ك��وي��ن 
وف��ق��دان��ه ي��ع��ّد ���ص��ررا يف اجل��وان��ب 

اجل�صمية والنف�صية .

•  اأ.م.د. حنان العبيدي  

قللد ُنظم     وملللا كللان خلق اهلل -علللزَّ وجلللّل- 
ما  وهللو  ال�صبط  مللراحللل  اأعلللللى  يبلغ  بتقومي 
–تعاىل-: )َلَقْد  اأكدته االآية الكرمية يف قوله 
َخَلْقَنا ااْلإِن�َصاَن يِف اأَْح�َصِن َتْقِومٍي( التني )14(، 
على  تللكللون  اجل�صم  يف  امللللاء  ن�صبة  فلللاإن  لللذا 
 )%71( تقريبا  وتبلغ  ثابتة  التقومي  هذا  وفق 
املللكللونللات مللن االأملللالح  بللاقللي  يف حللني ت�صكل 
)ال�صوديوم،  مثل:   )%29( ن�صبة  واملللعللادن 
غري  والف�صفور  والللكلللللوريللد،  والللبللوتللا�للصلليللوم، 
يدل  وهذا  واحلديد(  واملغني�صيوم،  الع�صوي، 
ويعد  اجل�صم،  وزن  ثلثي  ي�صكل  املللاء  اأن  على 
املللادة االأكللرث �صيوعًا على االأر�للض حيث  املللاء 
ميالأ  فهو  �صطحها،  من   %70 من  اأكرث  يغطي 
الذي  والهواء  والبحريات  واالأنهار  املحيطات 
نتنف�صه ويف احليوانات واخل�صر والفواكه ويف 
كل مكان، وال حياة بدون املاء، كما قال تعاىل: 
}َوَجَعْلَنا ِمَن امْلَاء ُكلَّ �َصْيٍء َحيٍّ اأََفال ُيوؤِْمُنوَن{ 

�صورة االأنبياء )30(. 
يلزمها  الكائنات  تعي�ض كل هذه  اأن  والأجللل     
املاء وبن�صب معينة وبح�صب االأجواء التي تعي�ض 
املُللِمللدة  العنا�صر  اأهللم  مللن  يجعله  ممللا  فيها 
باحلياة،  واأن اأي خلل يف ن�صبة وجوده اأو ن�صبة 
تركيز االأمالح واملعادن فيه يعد ناقو�ض خطر 
ي�صتوجب  لالإن�صان،  بالن�صبة  �صيما  جملجل 
اإثره مراجعة املوؤ�ص�صات ال�صحية الإعادة االأمر 
اإعجاز اخلالق جل  اإىل و�صعه الطبيعي، ومن 
وعال اأن ميرَّ التوقيت القمري مقابل التوقيت 
يف  رم�صان  ورود  اإىل  يف�صي  مبللا  ال�صم�صي 
الزمان،  من  عقد  على  يربو  ملا  مرة  ال�صيف 
الفرد  حياة  يف  مللرات  عللدة  �صيمر  وبالتاأكيد 
قوة  من  ميتلك  مبا  االأمللر  هذا  مع  و�صيتعامل 

االإميان اأكرث مما يتحلى به من قوة االأبدان.

  كيف بنا –اإذن- وال�صوم يف ال�صيف؟ 
   على وفق ما تقدم يكون ال�صوم يف ال�صيف 
احلار واجلو امللتهب ذا اأثر على كلٍّ من ن�صبة 
الذكر،  اآنللفللِة  وامللللواد  اجل�صم  يف  املللاء  تركيز 
وقد ي�صكل بح�صب اعتقاد البع�ض خطرا على 
�صحة االإن�صان اأو ي�صعف من قدرته على حتمل 
اأعباء يومه، كون ن�صبة املاء �صت�صل اىل ادنى 
اإىل  املعادن  ن�صبة  ترتفع  حني  يف  م�صتوياتها، 
)بيولوجيًا(  خلاًل  ي�صكل  وهذا  مراحلها  اأعلى 
وال يعد االإن�صان بح�صلب تقدير البع�ض ممن مل 
َتْقِومٍي(  اأَْح�َصِن  االأمر )يِف  يطلعوا على حقيقة 
نرى  مللا  فكثريا  وجلللّل-  -عللزَّ  اهلل  خلقه  كما 
يف  يفطرون  العمر  من  الع�صرينيات  يف  �صبابا 
ذلك  يتجاوز  حني  يف  العط�ض  بحجة  ال�صيف 
يكمن  اأيللن  ترى  م�صاعفة،  اأعمار  يف  هم  من 

ال�صر؟

ثالث،  املوؤمنني  اأم��ري  ملولنا  حبب  مّم��ا 
اأحدها: ال�صوم يف ال�صيف

االأقللالم  الكثري من  ت�صر  قريب  وقت     حتى 
يف الت�صكيك بقول االأمام علي)عليه ال�صالم( 
يْف  اإقراُء ال�صَّ ُدنياَي ثالث،  ِمْن  اإيلَّ  ب  : )حبِّ
يف(،  رِب الَعدّو ِبال�صَّ يْف و�صَ وُم يف ال�صّ وال�صَّ
وملّلا كان �صيد العلماء والبلغاء، ال يتعار�ض يف 
ما  جميع  واأن  القراآين  الن�ّض  مع  وفعله  قوله 
اأن يكون  ينبغي  ملا  يبدو منه هو ترجمة فعلية 
�صالمة فطرته،  مع  يتوافق  ومبا  امل�صلم،  عليه 
وحتى الذين يوؤمنون بهذا االأمر قد يتبادر اإىل 
اأذهانهم اأن االإمام علي )عليه ال�صالم(، اأحب 
على  تعينه  قللوة خارقة  الأنلله ميتلك  اإمللا  ذلللك 
حتمل العط�ض وفقدان املاء م�صتندين اإىل تلك 
القوة التي ا�صتطاع بها اأن يقتلع )باب ح�صن 

جامعة بغداد/ مركز البحوث الرتبوية والنف�صية
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خيرب(، اأو انه يحّمل نف�صه فوق طاقتها كطق�ض 
عبادي مل�صاعفة االأجر، وبالتايل ليعطينا دافعًا 
يف حتمل ما هو اأدنى من ذلك كوننا ال ن�صتطيع 
هذا  على  �صنجيب  العظيمة،  قدراته  نتمثل  اأن 
املوؤمنني  اأمري  �صيدنا وموالنا  اأن  اإثبات  بعد  كله 
ا�صتند اإىل حقائق علمية و�صحّية يف حبه لل�صوم 
احلديث  العلم  اإليها  تو�صل  والتي  ال�صيف،  يف 
و�صار الكثري من االأطباء يعتمدونه مع مر�صاهم 

لغر�ض ال�صفاء من الكثري من االأمرا�ض.
  ولتاأكيد ما ورد، علينا ان نتوخى االعتماد على 
معطيات الن�ض  القراآين من جانب، واال�صتنتاج 
العلمي الذي ي�صتند اإىل العقل من جانب اآخر، 

نتمنى اأن نوفق يف ذلك.

     لن�صتعر�ض قول االإمام )علي( )عليه ال�صالم( 
مدى  لللرى  العزيز  اهلل  كللتللاب  على  ونعر�صه 
االآية  اإىل  ولنذهب  القراآين  بالن�ض  االأمر  تعلق 
ِم�ْصِكيًنا  ِه  ُحبِّ َعَلى  َعاَم  الطَّ )َوُيْطِعُموَن  الكرمية: 
االآية  ت�صري   ،)18 – )االإن�صان  َواأَ�ِصرًيا(  َوَيِتيًما 
)اإقللراء  وهللو  اأال  االأول  )احلللب(  اإىل  الكرمية 
ويف  واأ�للصللري(  ويتيم  )م�صكني  مللن  ال�صيف( 
ال�صوم  وال�صرب على  القدرة  ذاته مدى  الوقت 
)ال�صوم  متتالية  اأيلللام  ثالثة  ملللدة  بيته  واأهلللل 
ال�صعب( وهذا ما يوؤكد )احلب( الثاين، اأما ما 
يخ�ض )احلب( الثالث فال نحتاج اإىل معاينته 
اأو اإثباته فقد اأقر له بذلك اأعداوؤه قبل اأحّبائه، 
وكل ذلك كان خوفا وطاعة هلل -عزَّ وجّل- مما 
اأقرب اىل ال�صحة من  االإمام  يجعل من مقولة 

الت�صكيك.

توافق احلقائق العلمية مع ال�صوم:            
   من مّنا ال يعلم؟؟ اأن التطور العلمي �صّيما يف 
لالإن�صان،  )البايولوجي(  التكوين  اأغللوار  �صرب 
اخذ يف ع�صرنا هذا وبف�صل االأجهزة املتطورة 

خاللها  من  ا�صتطاع  التي  الدقيقة  والبحوث 
التي  العمليات  اأدق  اإىل  الو�صول  يف  العلماء 
يف  ال�صوم  كان  وملا  االإن�صان،  ج�صم  يف  حتدث 
ال�صيف يتعلق بن�صبة توفر املاء يف اجل�صم اأكرث 
من ق�صية ن�صبة الغذاء، كون االإن�صان يحتاج معه 
وتبخر  التعّرق  ب�صبب  املياه  اأعلى من  ن�صبة  اإىل 
كمية كبرية من املاء من اجل�صم يف حني تكون 
ن�صبة ال�صعور باجلوع يف ال�صيف اأقل من العط�ض 
الن حاجته من الطاقة اقل منه يف ال�صتاء، ولو 
اأننا ذهبنا اىل بع�ض احلقائق "العقلية" املثرية 
اأن )الدماغ( يتكون بن�صبة )75%( من  لوجدنا 
بل)10  تقدر  كهربائية  طاقة  اإىل  ويحتاج  املللاء 
واط( ويعمل باأق�صى طاقته خالل النوم، ومن 
الكرمي  ال�صريف لر�صولنا  هنا يت�صمن احلديث 
"حممد")�صلى اهلل عليه واآله( منطقه العلمي 
يف قوله: ‹‹نوم ال�صائم عبادة وَنَف�ُصه ت�صبيح››، 
يف  النهار  طللول  وب�صبب  اأنلله  اإىل  يقودنا  ممللا 
وبالتايل  نهارا،  النوم  لل�صائم  ال�صيف يف�صل  
�صيح�صل على طاقة تفكري اأعلى، كما تقل ن�صبة 
فقدان املاء من اجل�صم خ�صو�صا الدماغ، ويكون 
معها اأقرب اإىل اهلل –تعاىل- مع ح�صوله على 
طاقة عقلية م�صافة، ن�صتنتج من ذلك اأن لنوم 
قد  متعددة  فوائد  ال�صيف  يف  �صيما  ال�صائم 

تفوق ما ذكرنا.
ي�صاعد  ال�صيام  اأن  يف  الثانية  العلة  تكمن      
اجل�صم على القيام بعملية الهدم التي يتخّل�ض 
وكذلك  )ال�صائخة(  القدمية  اخلاليا  من  فيها 
ال�صيام  ونظام  حاجته،  عن  الزائدة  اخلاليا 
االأقل  على  ي�صتمل  والللذي   - االإ�صالم  يف  املتبع 
اأربع ع�صرة �صاعة من اجلوع والعط�ض ثم ب�صع 
لتن�صيط  املثايل  النظام  هو   - اإفطار  �صاعات 
مللوؤخللرا  ن�صرت  فقد  والللبللنللاء،  الللهللدم  عمليتي 
ال�صيام  اأن  "وايلر"  االأمريكي  العامل  اأبحاث 
لللل)10%( من خاليا اجل�صم يف  يحدث جتديدا 

يف   )%66( ون�صبة  رم�صان،  من  االأوىل  الع�صر 
الع�صر الثانية، يف حني ي�صتكمل اجل�صم جتديد 
االأخرية،  الع�صر  يف  خالياه  من  تبقى  ما  جميع 
اإثباته  هللو  بحوثه  نتائج  يف  جللاء  مللا  اأهللم  واأن 
نهار  خالل  حاالته  اأعلى  يف  يكون  الرتكيز  باأن 
رم�صان و )تزيد املناعة ع�صرة اأ�صعاف املناعة 
يف االأيام العادية(، كما اأن )زيادة تركيز اأمالح 
التي  احل�صوات(  يذيب  الكلى  يف  ال�صوديوم 
تتكون يف الكلى مما يدح�ض توقعاتنا يف بداية 
االأمللالح  تركيز  وزيللادة  املللاء  نق�ض  بللاأن  املقال 
فقد  اجل�صم،  على  ي�صكالن خطورة  اجل�صم  يف 
يف  اجلبار  اخلالق  لللدن  من  الن�صيحة  �صبقت 
اإن كنتم  واأن ت�صوموا خري لكم  قوله تعاىل: ] 
تعلمون] )البقرة -184(. كما اأن نداء �صيدنا 
"حممد")�صلى اهلل عليه واآله( عن ال�صوم يف 
وُموا َت�صّحوا›› يقع يف هذا  حديثه املبارك ‹‹�صُ
االأمر العلمي الذي مل يك�صف اال يف ايامنا هذه.

    وعوٌد على ذي بدء وما جاء عن �صوم )علي( 
حمة  الرَّ ر�صول  فيه  قال  الذي  ال�صالم(  )عليه 
‹‹اأنا مدينة العلَم وعلي بابها فمن اراد املدينة 
فلياأتها من بابها ››، كما قال فيه ‹‹عليٌّ القراآن 
الناطق›› فهو يحب ما اأحب اهلل ور�صوله ويكره 
اإال  ال�صيف  يف  لل�صوم  حّبه  ومللا  يكرهان،  ما 
واجل�صد  الروح  تزكية  يف  اجلّمة  بفوائده  لعلمه 
اأدركنا  اأننا  اهلل  ون�صكر  اأحللب  ما  فلنحب  معا، 

هذا الف�صل مبّنه وجوده.
يفعله  �صنوات قد  الللدواء يف  لنا  مه  يقدِّ اإن ما    
ال�صيام يف اأيام وبدون اآثار �صلبية، ولذلك فاإن 
ال�صيام يح�صن اأداء اأجهزة الدفاع لدى اجل�صم 
من  يحمينا  �صالح  وهللو  املناعة،  نظام  ويقّوي 
خمتلف  ويقينا  املحتملة  الفريو�صات  هجمات 
حق  على  االأعللظللم  الر�صول  األي�ض  االأمللرا�للض، 
ة›› اأي �صتار ن�صترت  عندما �صمى ال�صيام ‹‹ُجنَّ

به؟.



ما بني راسك والرتاقي صلة دون امد
قبل ان تغدو سموات وارض ال وال كان احد

كان راسا انام دون جسد.
كان من سار بنوح كان مرساة السفينة

كان بردا وسالما للخليل 
كان يف عيسى املحبة والسالمة والسكينة

وهو من امحد ابن وولد.. فطر الراس بان يثبت يف هذا 
اجلسد

صمد كان وال من فيهم كفوا احد
قطعوه..ال..هو من وجد 

بان ارض الدين من دون وتد
فاستل ذاك اجلسد الراس الذي فيه ونادى املدد

يا صاحب العني التي من اجلها هان الولد
ها ملء رايس كل اصحايب واوالدي وعريض

ها ملؤه كل هوى يشتاقني فيك ألميض 
ها انا راس احلسني جئت القى عند عرشك يل جسد

ما بني راسك والرتاقي 
جنة    قد وعد اهلل هبا من يتقون

حيث ال خوف عليهم ال وال هم حيزنون
فدماء النحر كوثر.

وفم الراس ملا قد تشتهي انفسهم ينطقها كن فيكون
ومشام فيه من انفاسها للروح والرحيان هم يستنشقون

وعيون يف فضاها جلالل اهلل يف انظر وجه ينظرون

ما بني راسك والرتاقي.
فتية الكهف أووا  ثم استفاقوا 

حني ناديت اما من نارص ينرصنا يف كربالء
وسليامن وداود وحييى ومجيع االنبياء

رفعوا ايدهيم نحو السامء 
ثم مهوا بالدعاء ..واذا صوتك يعلو
ربنا ألجل عينك ربنا خذ ما تشاء.

ما بني راسك والرتاقي.
تل ابراهيم اسامعيل للذبح واعتق
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ما بني راأ�سك والرتاقي
شعر: ال�صيد حممد العرجي 



عني يعقوب عىل يوسف بالدمعات تغرق
ام موسى كي تراه ساملا اخذت من رهبا عهدا وموثق

زكريا صاح يا رباه فردا ال تذرين 
جاءه الوحي سرتزق

كل ما شاؤوا عىل النحر حتقق
ما بني راسك والرتاقي

جاء موسى الدين يسعى 
شق بحر النحر كي يميض اىل بر السالمة

حني ارسى بعباد اهلل مل يبرص سوى النحر عالمة
فتوىض بدم فيه واهوى ساجدا من فوق هامة

ثم ادى ركعة العز وتسبيح الكرامة
ومىض والبحر مفروق اىل يوم القيامة.

ما بني راسك والرتاقي.
رشبت زينب من نحرك جرعة

محلت كف الكفيل تصفع الباغني صفعة
جاءها اخلوف طريدا عندها سكن روعه

وبكى احلزن دما مسحت بالصرب دمعه
فاطم بضعة طه ولك احلوراء بضعه

ما بني راسك والرتاقي.
قلم اللوح حتري ..كلام خط حسينا كتبت ..اهلل اكرب

كلام خط ذبيحا ظهرت الفا سأنحر
واذا صدر عىل اللوح بدا ثم تكرس 

ثم غيم مأل اللوح دما لالن يمطر
قلم اللوح تغري صار سيفا 

واذا باللوح منحر ..ومىض يكتب آية
انام السبط حسني يف مدى االزمان ينحر

ما بني راسك والرتاقي,
واحة اهلل التي كم رشبت منها شفاه االنبياء

وكم مابني سبع من سموات النزيف ختضبت كل 
امالك السامء 

ما بني راسك والرتاقي.
كان غار اهلل هيمس يا حممد ..ان خلف النحر ارسار 

السامء 
ان كن نحر احلسني حزها اهلل بشاء 

وترى خيل العدى حتتار يف موضع حافر
وهنا يمتد ذاك اجلسد املطروح ثائر

يمأل الاليشء ارضا ترهبا جسد احلسني
وينادي كل ما يف االرض اين 
يا خيول الكفر خيل احلافرين

وادخيل مسجد صدره لتصيل ركعتني

ما بني راسك والرتاقي .
مزج اهلل دماء بدموع

وجراحا بصالة وخشوع
يقطر الدمع عىل اجلرح فيغدو حمظ عني

تنظر العني اىل نزف يصيل
ودم يسجد يف اعتاب نحر بخشوع

ورشايني مآذن دون قبة
مل يعد احد يصيل 

غري دمع ودماء وجراح
كلها من فم نحرك 
سورة الفجر ترتل
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يف اأحكام العبادات

الوجيز

اللحوم امل�ضتوردة
مكتب �ضماحة املرجع الديني الأعلى

المام ال�ضيد علي احل�ضيني ال�ضي�ضتاين)دام ظله(
ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

�س1/اللحوم امل�ضتوردة من البالد غري ال�ضالمية، ل �ضيما ما اأثري حول بع�ضها من اإ�ضراف اأو 
اطالع بع�س اجلهات ال�ضالمية كـ)دجاج �ضاديا( وغريه، اأو يكتب عليها )حالل( اأو )ذبح على 

الطريقة ال�ضالمية( وما �ضاكل ذلك.
اأ -ما حكم تناولها؟

ب�سمه تعاىل / يتعامل مع تلك اللحوم على ا�سا�س ال�سوابط العامة، فيحكم بحّليتها يف حالتني:-
العلم اأو االطمئنان بتذكيتها.  -1

قيام امارة التذكية، كما لو ا�سرتى من بائع م�سلم مع احتمال اأنه قد اأحرز تذكيته ال�سرعية دون ما اإذا مل   -2
يحتمل ذلك. وكذا احلكم فيما لو كان اأحج الو�سطاء –يف اي�سال اللحوم من م�سدرها- م�سلما.

ب/ ما حكم بيعها؟
ال باأ�س به مع ال�سك يف تذكيتها ولكن ال بد على االحوط – من اعالم امل�سرتي باحلال مع احتمال تاأثري اال�سالم 

يف حقه باأن مل يحرز كونه غري مبال باالأكل من م�سكوك التذكية- مثال.
  ج/ ما حكم تقدميها لالآخرين؟

ال باأ�س به اإذا كانت حمكومة بالتذكية، واأما مع عدم كونه مذكى وال حمكوما بالتذكية المارة تقوم عليها- بح�سب 
اعتقاده واعتقاد من تقدم اليه- فحيث ان احلكم منجز بالن�سبة اىل الغري فيحرم الت�سبيب اليه.

د/ وهل يختلف احلكم بالن�ضبة لالأ�ضماك؟
اإذا كانت ذات فل�س ووثق بانها اأخرجت من املاء وهي حية- كالعلة الغالبة يف ال�سيد بال�سفن يف تلك البلدان- 

جاز اأكلها واإن كانت م�ستوردة منها.

مكتب 
ال�سيد ال�سي�ستاين يف النجف االأ�سرف

اأجوبة امل�سائل ال�سرعية 
4ع2

1429هـ

الفجر  طلوع  من  ال�سبح  �سالة  وقت   :  »60 م�ساألة   «
ال�سادق اإىل طلوع ال�سم�س ، ووقت �سالة الظهرين من 
زوال ال�سم�س اإىل غروبها مع تقدمي الظهر على الع�سر 
اإىل  املغرب  اأول  من  للمختار  الع�ساءين  �سالة  ووقت   ،
ال�سم�س وطلوع  اأي منت�سف ما بني غروب  الليل  ن�سف 
والع�ساء  املغرب  املكلف �سالتي  ي�سلِّ  واإذا مل   ، الفجر 
اختيارًا حتى انت�سف الليل فاالأحوط وجوبًا اأن ي�سليهما 
قبل اأن يطلع الفجر من دون نية االأداء والق�ساء، ويجب 

تقدمي �سالة املغرب على الع�ساء يف احلالتني . 
» م�ساألة 61« : يجب ا�ستقبال القبلة ــ اأي املكان الذي تقع 
فيه الكعبة املعظمة ــ يف ال�سلوات الواجبة ، واأما النوافل 
اأداها املكلف حال امل�سي  اإذا  فال يعترب فيها اال�ستقبال 
اإذا  فيها  اال�ستقبال  رعاية  لزومًا  واالأحوط  الركوب،  اأو 

اأداها حال اال�ستقرار على االأر�س. 
اأن جهة ما هي جهة  اإذا اعتقد املكلف   :  » » م�ساألة 62 
كان  فاإن   ، اخلالف  له  انك�سف  ثم  اإليها  ف�سلى  القبلة 
�سالته  �سحت  وال�سمال  اليمني  بني  ما  عنها  انحرافه 
اإىل  اأو كانت �سالته  اأكرث من ذلك  ، وان كان انحرافه 
اجلهة املعاك�سة جلهة القبلة اأعاد ال�سالة اإذا مل ينق�ِس 

الوقت بعُد ، واأما مع انق�سائه فال يجب الق�ساء. 
حتى  البدن  طهارة  ال�سالة  يف  تعترب   :  »63 م�ساألة   «
الظفر وال�سعر، كما تعترب فيها طهارة اللبا�س ، نعم ال 
للعورة  �ساترًا  يكون  اأن  وحده  يكفي  ال  ما  بنجا�سة  باأ�س 
امليتة  من  متخذًا  يكون  ال  اأن  ب�سرط  والقبعة  كاجلورب 
النج�سة وال من جن�س العني كالكلب على االأحوط ، وال 
يف  يو�سع  كاأن  ال�سالة  حال  يف  املتنج�س  بحمل  باأ�س 

اجليب . 
واللبا�س من دم  البدن  بنجا�سة  الباأ�س   :  » م�ساألة 64   «
اجلرح  يف  يعترب  ولكن   ، الربء  قبل  والقروح  اجلروح 
فيلزم  اجلزئية  اجلروح  واأما  به  يعتد  مما  يكون  اأن 

تطهريها. 
الثوب  اأو  البدن  » م�ساألة 65« : جتوز ال�سالة مع تلطخ 
اأقل من عقد االإبهام ، وي�ستثنى  اإذا كان مقداره  بالدم 
من ذلك دم احلي�س واأي�سًا دم جن�س العني وامليتة وغري 

ماأكول اللحم ودم النفا�س واال�ستحا�سة على االأحوط.

اأحكام ال�ضالة

طبقا لفتاوى املرجع الدين الأعلى �ضماحة اآية اهلل العظمى ال�ضيد علي احل�ضيني 
ال�ضي�ضتاين )دام ظله الوارف(
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◄اإعداد: هيئة التحرير

اخلرق  اأو  الألواح  من  الع�سو  على  يو�سع  ما   ( هي:  اجلبرية 
ونحوها اإذا حدث فيه ك�سر ، اأو جرح ، اأو قرح ( ويف ذلك �سورتان:

 
 )1( اأن يكون �سيء من ذلك يف موا�سع الَغ�سل كالوجه واليدين.

وعلى   ، والرجلني  كالراأ�ش  امل�سح  موا�سع  يف  يكون  اأن   )2(  
التقديرين فاإن مل يكن يف َغ�سل املو�سع اأو م�سحه �سرر اأو حرج 
اإذا  اأما  و   ، ما يجب م�سحه  وم�سح  ما يجب غ�سله  وجب غ�سل 

ا�ستلزم �سيئاً من ذلك ففيه �سور:
  ) الأوىل ( : اأن يكون الك�سر اأو اجلرح اأو القرح يف اأحد موا�سع 
الغ�سل ، ومل تكن يف املو�سع جبرية باأن كان مك�سوفاً ، ففي هذه 
ال�سورة يجب غ�سل ما حول اجلرح والقرح ــ و الأحوط الأوىل ــ 
مع ذلك اأن ي�سع خرقة على املو�سع ومي�سح عليها واأن مي�سح على 
نف�ش املو�سع اأي�ساً اإذا متّكن من ذلك ، واأما الك�سر املك�سوف من 

غري اأن تكون فيه جراحة فاملتعنّي فيه التيّمم.
  ) الثانية ( : اأن يكون الك�سر اأو اجلرح اأو القرح يف اأحد موا�سع 
الغ�سل ، وكانت عليه جبرية ، ففي هذه ال�سورة يغ�سل ما حولهـ ـ و 
الأحوط وجوباـً ـ اأن مي�سح على اجلبرية ول يجزي غ�سل اجلبرية 

عن م�سحها.
  ) الثالثة ( : اأن يكون �سيء من ذلك يف اأحد موا�سع امل�سح وكانت 

عليه جبرية ، ففي هذه ال�سورة يتعنّي امل�سح على اجلبرية.
 

 ) الرابعة ( : اأن يكون �سيء من ذلك يف اأحد موا�سع امل�سح ومل 
تكن عليه جبرية ، ويف هذه ال�سورة يتعنّي التيّمم.

اأو اخلرق  الألواح  الع�سو من  اجلبرية هي: ) ما يو�سع على 
ونحوها اإذا حدث فيه ك�سر ، اأو جرح ، اأو قرح ( ويف ذلك �سورتان:
  )1( اأن يكون �سيء من ذلك يف موا�سع الَغ�سل كالوجه واليدين.
وعلى   ، والرجلني  كالراأ�ش  امل�سح  موا�سع  يف  يكون  اأن   )2(
التقديرين فاإن مل يكن يف َغ�سل املو�سع اأو م�سحه �سرر اأو حرج 
وجب غ�سل ما يجب غ�سله وم�سح ما يجب م�سحه ، و اأما اإذا 

ا�ستلزم �سيئاً من ذلك ففيه �سور:
  ) الأوىل ( : اأن يكون الك�سر اأو اجلرح اأو القرح يف اأحد موا�سع 
الغ�سل ، ومل تكن يف املو�سع جبرية باأن كان مك�سوفاً ، ففي هذه 
ال�سورة يجب غ�سل ما حول اجلرح والقرح ــ و الأحوط الأوىل 
ــ مع ذلك اأن ي�سع خرقة على املو�سع ومي�سح عليها واأن مي�سح 
على نف�ش املو�سع اأي�ساً اإذا متّكن من ذلك ، واأما الك�سر املك�سوف 

من غري اأن تكون فيه جراحة فاملتعنّي فيه التيّمم.
  ) الثانية ( : اأن يكون الك�سر اأو اجلرح اأو القرح يف اأحد موا�سع 
الغ�سل ، وكانت عليه جبرية ، ففي هذه ال�سورة يغ�سل ما حوله 
اأن مي�سح على اجلبرية ول يجزي غ�سل  ــ  ــ و الأحوط وجوباً 

اجلبرية عن م�سحها.
  ) الثالثة ( : اأن يكون �سيء من ذلك يف اأحد موا�سع امل�سح وكانت 

عليه جبرية ، ففي هذه ال�سورة يتعنّي امل�سح على اجلبرية.
 

 ) الرابعة ( : اأن يكون �سيء من ذلك يف اأحد موا�سع امل�سح ومل 
تكن عليه جبرية ، ويف هذه ال�سورة يتعنّي التيّمم

اآية اهلل العظمى املرحوم 
ال�ضيد ابو القا�ضم اخلوئي 

)قّد�س �ضّره(

اآية اهلل العظمى 
ال�ضيد علي ال�ضي�ضتاين 

)دام ظّله الوارف(

اآراء فقهّية
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(

اجلبرية
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السبزاوري

هو �ضماحة ال�ضيد عبد الأعلى ابن العالمة ال�ضيد علي ر�ضا بن عبد العلي بن عبد الغني بن حممد 
بن ح�ضني بن حممد بن علي بن م�ضعود بن اإبراهيم بن ح�ضن بن �ضرف الدين بن مرت�ضى بن زين 

العابدين بن حممد بن اأحمد بن علي بن حممد )ابو الغنائم ( بن اأبو الفتح الأخر�س بن اإبراهيم 
بن اأبي القيثان بن عبد اهلل بن احل�ضن بركة بن ابي احل�ضم مع�ضوم بن اأبي الطيب اأحمد بن 

احل�ضن بن حممد احلائري بن اإبراهيم املجاب بن حممد العابد بن الإمام مو�ضى الكاظم عليه 
ال�ضالم 

- ولدته : ولد يف مدينة �ضبزوار 18 ذي احلجة 1328 هجري – 1910 م
-وفاته : تويف 26 �ضفر 1414 هجري – 1994 م 

-زوجته : علوية من اأ�ضرة اآل املدر�ضي 
-اولده : املرحوم ال�ضيد حممد – ال�ضيد علي – ال�ضيد ح�ضني واأنثى واحدة زوجة ال�ضيد ح�ضني 

ال�ضاهرودي 

السيد عبد األعلى • اإعداد: ح�سني حممد علي

�سهر رم�سان املبارك 1434هـ 36



 ن�س�أته ودرا�سته
 ن�صاأ ال�صيد يف كنف والده ويروي اأن والده جاء به اإىل 

�صريح االإمام الر�صا وو�صع يده على ال�صريح وخاطب 
االإمام )ع( : هذا وديعة واأمانة عندك اأطلب منك اأن اأراه 
مرجعًا من املراجع وكان عمره اآنذاك ثمان �صنوات وبعد 
اأن نهل العلوم واملعارف من جمموعة من فطاحل العلماء 

بداأ بالتدري�ض بعد وفاة ال�صيد اأبو احل�صن االأ�صفهاين 
�صنة 1365 هجري وكان عمره 37 �صنة وا�صتمرت حلقة 

علمه 45 �صنة لغاية عام 1410 هجري ومتيز ب�صدة 
التزامه باأوقات الدر�ض وكان ي�صتغل بالتدري�ض يومي 

اخلمي�ض واجلمعة ويلقى ثالث درو�ض يف اليوم الواحد 
وهذا خمالف للعادة اجلارية عند الفقهاء واأ�صبح ُمقلدًا 

منذ العام 1380 هجري ور�صالته مو�صومة ب)منهاج 
ال�صاحلني ( وا�صبحت مرجعيته عامة بعد وفاة ال�صيد اأبو 

القا�صم اخلوئي 

 مق�مه العلمي :
 من خالل االطالع على موؤلفاته يدرك مدى علو مقام 

ال�صيد يف خمتلف العلوم حتى يروى اأنه كان ي�صتدل 
من خالل منت احلديث على معرفة �صدوره عن اأي من 

املع�صومني حتى اأنه لقب باإمام املحدثني وخامت املحدثني 
لكرثة اإملامه باالأحاديث ومتونها واأ�صانيدها 

 �سهرته ب�لأخالق والعرف�ن :
 ا�صتهر ال�صيد ال�صبزاوري بني النا�ض باأنه من اأهل التقوى 

والورع واأ�صحاب ال�صري وال�صلوك اإىل اهلل -تعاىل- فقد 
كان عابدًا متهجدًا مواظبًا على قراءة القراآن واالأدعية 
املاأثورة واالأذكار املتداولة التي يحيي بها االأ�صحار وكان 

يوؤكد على ال�صالة يف اأول وقتها ويواظب على النوافل 
حتى اإذا حال بينه وبني النوافل حائل ق�صاها وكان 

ل�صالة جعفر الطيار مكانة خا�صة عنده ويواظب على 
قراءة اآية الكر�صي واأول �صورة احلديد واآخر �صورة احل�صر 

اأما الدعاء فاأنه تعمد اأن ال يرتك دعاء ورد عن االأئمة 
اإال وقراأه، وللحرز اليماين عنده �صاأن ومن االأذكار التي 

كان يواظب عليه قول )ال اإله اإال اهلل – ع�صرة االآف مرة 
يوميًا ( ويكرث من الذكر اليون�صي �صجودًا ) ال اإله اإال اأنت 

�صبحانك اإين كنت من الظاملني ( وكان قليل النوم )ثالث 

�صاعات يوميًا ( ويحافظ على الطهارة يف كل االأوقات 
ويحب العزلة وال مييل لالختالط، كثري ال�صمت والتفكر 

اأما عالقته باأهل البيت فهذا له �صاأن اآخر فقد خرج ما�صيًا 
وهو يف الع�صرين من عمره من م�صهد االإمام الر�صا )ع( 

اإىل مرقد االإمام علي )ع( يف النجف 

 اأ�س�تذته :
 1- االأديب الني�صابوري )علم االأدب (

2- ال�صيخ حممد ح�صن الرب�صي )الفقه واالأ�صول(
3- اآية اهلل اآغا حكيم )الفل�صفة واحلكمة (

4- ال�صيخ ح�صن علي االأ�صفهاين املقدادي )ال�صلوك 
والعرفان (

5- املريزا النائيني )فقه واأ�صول(
6- ال�صيد ابو احل�صن االأ�صفهاين )فقه واأ�صول(

7- ال�صيخ اآغا �صياء العراقي )فقه واأ�صول(
8- ال�صيخ حممد احل�صني االأ�صفهاين)فقه واأ�صول( 

9- ال�صيد ح�صني البادكوبي )فل�صفة ( 
10- ال�صيخ حممد ح�صني الكمباين )عرفان(

11- ال�صيخ حممد جواد البالغي )تف�صري(
12- ال�صيخ عبد اهلل املامقاين )حديث(

13- ال�صيخ اآغا بزرك الطهراين )حديث(
14- ال�صيخ عبا�ض القمي )حديث(

- تالمذته : تخرج على يديه املئات من العلماء االأفا�صل 
اأبرزهم 

1- ال�صيد حممد كالنرت 
2- ال�صيخ حممد علي التربيزي 

3- ال�صيخ حممد �صادق ال�صعيدي 
4- ال�صيخ حممد االأ�صفهاين 

5- ال�صيخ مهدي الكرماين 
6- ال�صيد جالل الدين احل�صيني 

 
 من كرام�ته

ذكر�صماحته الق�صة التالية عن نف�صه ملا كان يف االأربعني 
من عمره ال�صريف قال :

لقد خرجنا مع قافلة احلاج ال�صيد اإ�صماعيل حبل املتني 
يف حافلة با�ض من اإيران قا�صدين حج بيت اهلل احلرام 
و ملا دخلنا االأرا�صي ال�صحراوية للجزيرة العربية ، �صل 

ال�صائق طريق مكة املكرمة و اأخذ ي�صرب مينة و ي�صرة 
من دون جدوى حتى نفذ وقود حمرك ال�صيارة ، فنزلنا 
منها بحال يرثى لها . األقينا النظر على من حولنا فلم 

جند �صوى �صحراء قاحلة ، و ال اأثر لذي حياة ال دابة و ال 
جادة .

م�صت �صاعات و نفذ املاء و انتهى الطعام اأي�صا ، و اأخذ 
اأملنا يف النجاة ي�صعف تدريجيا و يخمد .. اإنها حلظات 
يف منتهى الرعب و يف غاية من الق�صاوة .. اإذ كان �صبح 

املوت يدنو  اإلينا بخطاه املوح�صة والبع�ض مدد رجليه وقد 
�صلم اأمره اإىل اهلل ، و البع�ض االآخر منطٍو على نف�صه 

يائ�ض من احلياة و هو يفكر يف اأهله و ماله الذي خّلفه يف 
وطنه ، قام بع�ض منا يحفر قربه لنف�صه لريقد فيه فهذه 

اللحظة االأخرية ..
يقول ال�صيد ال�صبزواري رحمه اهلل : و اأما اأنا فاأخذت يف 
هذه ال�صاعة اأبحث عن نافذة للهروب منها اإىل احلياة و 

اإنقاذ هوؤالء االأ�صخا�ض اأي�صا و لي�ض هناك طريق �صوى 
الهروب اإىل واهب احلياة و خالقنا القوي املتعال و بينما 
كنت اأتاأمل يف هذه احلال و اإذا بي اأتذكر القيام ب�صالة 

جعفر الطيار و التو�صل بها اإىل اهلل تعاىل .
اأخذت �صجادتي و ابتعدت قلياًل حتى �صرت ال اأرى اأمامي 

اأحد ي�صغلني عن التوجه اإىل اهلل -تعاىل- و املعروف 
اإن �صالة جعفر الطيار رغم اأنها ركعتني ركعتني اإال اأنها 

طويلة من حيث االأدعية اخلا�صة بها و لكنها موؤكدة 
اال�صتجابة اإن اجتمعت معها بقية �صروط االإجابة و ملا 
اأ�صبحت على و�صك االنتهاء منها �صمعت اأحدا ينادي 

!ا�صرع يا �صيد ، تعال فاإننا ننتظرك اأنت فقط ، نظرت اإىل 
الوراء فراأيت اأ�صحابي كلهم يف ال�صيارة م�صتعدين للحركة 

وجئت فوجدت كل �صيء جاهز و ماكينة ال�صيارة ت�صتغل
قلت : ما الذي حدث ؟

قالوا اإن فار�ًصا جاء فاأطعمنا و اأروانا ، و اأمر ال�صائق 
بت�صغيل ال�صيارة ، فا�صتغلت كما ترى ثم اأ�صار بيده اإىل 

تلك اجلهة و قال : اإنها طريق مكة املكرمة و ملا اأراد 
الرحيل قال : نادوا ال�صيد، وبلغوه �صالمي .

و هكذا حتركنا على ذات االجتاه امل�صار اإليه فو�صلنا اإىل 
مكة املكرمة �صاملني 

) الق�ص�ض العرفانيه �ض 173( .
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ومما ينبغي تقريره انه من طريق الرتبية ميكن لالإن�سان اأن يتاأهل للعي�س يف املجتمع، وهو 
يحمل تراث اأمته. فالرتبية هي االأداة التي ت�ستعمل يف نقل العقائد واملعارف واالآداب من 
جيل �سابق اىل جيل الحق، ولكن ال ي�ستطيع احد اأن يفعل �سيئا من ذلك دون اأن ي�سفي 
على ما ينقله �سيئا من ت�سوراته وثقافته اخلا�سة، وهذا ميثل م�سدرا كبريا للخالف بني 

املربني.) ( 
واأرى اأّن التفاعل بني الرتبية واالأن�سطة احلياتية املختلفة، وال�سيما الفكرية منها �سروري 
لتطوير املجتمع وتفعيل دوره احل�ساري التاريخي. وهذه العالقة هي اإحدى م�ستلزمات 
التطور ال�سريع يف املعرفة العلمية التي تكونت وتراكمت خرباتها االإن�سانية عرب الع�سور 

املختلفة.
والرتبية االإ�سالمية، تربية مثلى، تهدف اإىل غر�س املفهومات االإ�سالمية، والقيم اخللقية 
والروحية يف نف�س املوؤمن وعقله، فامل�سلم املوؤمن الذي ميار�س �سعائر دينه، ويعي�س بفكره 
و�سلوكه على م�ستوى من اخللق يكاد اأن يكون فطرة له، فهو يوؤمن بان اهلل الرحمن الرحيم 
يراه وي�سمعه يف كل حلظة، وان م�سوؤوليته عن نواياه واأفعاله م�سوؤولية خلقية كاملة، وبهذا 
ي�سل املعلم املوؤمن اإىل درجة من الرتبية التي ن�سميها الرتبية االإ�سالمية، الأنه يعي�س وقد 
ا�ستقر يف داخل �سمريه الديني الذي مييز بي�سر وبداهة بني اخلري وال�سر، وتلجاأ روحه 

دراسة السيرة النبوية

ضرورة
نَي َر�ُضوًل ِمْنُهْم َيْتُلو  يِّ قال تعاىل يف حمكم التنزيل: )ُهَو الَِّذي َبَعَث يِف اْلأُمِّ
َلِفي  َقْبُل  ِمْن  َكاُنوا  َواإِْن  ْكَمَة  َواحْلِ اْلِكَتاَب  َوُيَعلُِّمُهُم  يِهْم  َوُيَزكِّ اآَياِتِه  َعَلْيِهْم 

الٍل ُمِبنٍي( ) (. �ضَ
اىل  وارتقاء  تطويرا  واملجتمع  لالأفراد  يحقق  اإن�ضاين  عطاء  الرتبية 
فالآباء،  كثرية،  اأطــراف  من  اهتمام  مو�ضع  بذلك  وهي  اأف�ضل.  م�ضتويات 
والأبناء، ورجال ال�ضيا�ضة، والقت�ضاد، والفال�ضفة، واملفكرون، وموؤ�ض�ضات 

املجتمع وغريها، تعك�س اهتماما خا�ضا بالعمليات الرتبوية والتعليمية.

اأ.د . �ضعد علي زاير
جامعة بغداد- كلية الرتبية – ابن ر�ضد
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اإىل خالقه للتوبة وطلب العفو اإن اأخطا، ويلم�س ب�سعوره نعمة اهلل عليه وف�سله يف �سحته 
وعياله، وينتظر اجلزاء والثواب من اهلل يف دنياه واآخرته. ) ( 

وال�سرية ميدان للرتبية يف االإ�سالم، من طريق التاريخ، الن االإعجاب بال�سيء، واملوقف 
املحمود، وامل�سهد املحبوب – فطرة اأ�سيلة متفتحة- يقود لالأخذ بذلك ال�سيء �سريعا، 
وال�سيما اإذا كان متمثال باإن�سان يف ال�سن املبكر نف�سه بنحو اأكرث، وال بّد من االإعجاب 
بال�سرية عند االطالع عليها، فرتى من طريقها االإ�سالم كما انزله اهلل تعاىل واأوحى به، 

متمثال يف اإن�سان وهو �ساحبها )�سلى اهلل عليه واله و�سلم(.
َ َواْلَيْوَم ااْلآِخَر َوَذَكَر  ِ اأُ�ْسَوٌة َح�َسَنٌة مِلَْن َكاَن َيْرُجو اهللَّ قال تعاىل: )َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َر�ُسوِل اهللَّ

َ َكِثريًا( ) (. اهللَّ
ولي�ست درا�سة ال�سرية كمالية، اأو نافلة، بل هي اأ�سا�سية، مهما كان تخ�س�س امل�سلم ونوع 
اهتماماته، ندر�سها لنقتدي بها ونهتدي، ون�ستظل بظلها يف التطبيق العملي الذي تتجلى 
فيه ن�سو�س القراآن الكرمي والدعوة االإ�سالمية، م�ساهد ووقائع حية ناب�سة، ومتحركة 
القلوب  يف  يقر  وما  م�سموناتها  مع  والتفاعل  االهتمام  مبقدار  ذلك  واأهمية  موؤثرة. 
ومبقدار االأخــذ به، وذلك كله عالمة على جتدد االأمــة امل�سلمة التي ال متوت، اإن �ساء 
اهلل تعاىل وبنعمته �سبحانه، ما دامت ملتزمة بذلك، وال بّد اأن يقي  اهلل من ياأخذ بها، 

ويرعاها، ويحميها، بل هي متاما يف والدة م�ستمرة على الدوام.
اإىل  واآفاقها،  واأحوالها  اأحداثها  قادته  ال�سرية،  امل�سلمني على  وكم من مطلع من غري 
االإميان ب�ساحبها )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( نبيا ور�سوال. فانتقل اإىل االإ�سالم، واقبل 
عليه موؤمنا به وقد ر�سي اهلل ربا، وباالإ�سالم دينا، ومبحمد )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( 

نبيا ور�سوال.
وتعّد �سرية الر�سول الكرمي )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( ر�سما قويا، للنبوة اخلامتة، 
لالإ�سالم  االأخرية  وال�سورة  الالزم،  والدين احلق  الدائمة،  االأخرية اخلرية  والر�سالة 
الذي اأراده اهلل رحمة للعاملني، وحمله �سيد املر�سلني )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( اإىل 
النا�س اأجمعني، يف تطبيق معرب، اأكرم تعبري، واأف�سله، واأو�سعه، وا�سمله، مما ال مياثله 

اإن�سان، بل اجلميع ال بّد اأن يقتدي به، ليعي�س يف ظل �سرع اهلل تعاىل الظليل.
وال�سرية النبوية من خري ما يتدار�سه امل�سلمون، اإذ هي خري معلم ومهذب وموؤدب، وا�سل 

مدر�سة تخرج فيها الرعيل االأول من امل�سلمني الذين قّل ما يوجد  اأمثالهم. 
اإّن االإن�سان يف �سعيه للتعلم يحاول التاأ�سي بنماذج معينة بجعلها قدوة له، وقد فطر اهلل 
تعاىل اخللق على ذلك باملحاكاة اأو التقليد فيكت�سب بذلك خربات وجتارب االآخرين، ومن 
امل�ستغرب اأن يحاول بع�سنا تقليد اأ�سخا�س معا�سرين جاعال منهم مثله االأعلى، ويتنا�سى 
جهال اأو عمدا االقتداء باملعلم االأول الذي و�سفه اهلل، بكتابه الكرمي: )َوَما َيْنِطُق َعِن 
اْلَهَوى اإِْن ُهَو اإاِلَّ َوْحٌي ُيوَحى( ) (، وهو نبينا حممد امل�سفى )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( .
لقد اأر�سد ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( امل�سلمني اإىل الرتبية ال�سحيحة على 
ما  ت�سمل  كانت عملية  "فالرتبية عندهم  عليه يف اجلاهلية  كانت مقت�سرة  ما  عك�س 
يحتاجونه يف حياتهم اليومية، وكانت علوم العرب قبل االإ�سالم تقت�سر على النجــــوم، 

واالأنواء، والكهــــانة، والعرافة ومبادئ يف الطب، وال�سعر واخلطابة" ) (.
هائلة  نقلة  اآنــذاك  العربي  املجتمع  و�سلم(  والــه  عليه  ر�سول اهلل )�سلى اهلل  نقل  لقد 
باملقايي�س كلها وحّث االإ�سالم على التدبر، والتفكر يف خلق اهلل، واأكد تاأديب النف�س، 
وت�سفية الروح، وتثقيف العقل، وتقوية اجل�سم، وتقومي ال�سلوك، وعنى بالرتبية الروحية 
هذه  بني  الرتابط  حقق  تربوي  منهج  على  االإ�ــســالم  فاأقام  معا،  والعقلية  واجل�سمية 
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االأهداف بنحٍو متكامل من دون تفريط اأو ت�سحية باأي نوع على ح�ساب نوع اآخر، فكان 
االهتمام باجلانب الروحي مت�ساويا مع اجلانب املادي، الن حياة االإن�سان املادية ال تنف�سل 
عن حياته العقلية، وان حياته وم�ساعره الروحية ال تنف�سل عن واقعه املادي، وان تفكريه 

العقلي مرتبط باملجتمع. 
لقد جاءت ال�سرية النبوية ال�سريفة باأ�ساليب تربوية عدة، وان كانت كلها متوافقة مع املنهج 
القراآين الرتبوي، اإال اإنها كانت زاخرة بتلبية حاجات املجتمع االإ�سالمي، وحاجات االأفراد 
والقيم  النبيلة،  االإميانية  املعاين  تر�سيخ  خدمة  يف  كلها  ولت�سب  واملو�سوعية،  الذاتية 
االإ�سالمية ال�سامية، وال�سلوك االإ�سالمي القومي، الذي يجب اأن ي�سلكه املوؤمنون يف جممل 

ت�سرفاتهم وتعاملهم ليكونوا مب�ستوى امل�سوؤوليات واملهمات الكربى التي تنتظرهم. ) ( .
و�سار رجال االأمة على املنهج النبوي، واتبعوا ال�سرية النبوية مثال ورائــدا، فنهل منها 

املربون يف تن�سئة االأجيال االإ�سالمية، وعنوا عناية عظيمة بالرتبية االخالقية.
واإّن �سرية الر�سول )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( لي�ست ق�س�سا تتلى، وال وقائع تاريخية 
جمردة، بل املراد من تعرفها ربط امل�سلم بر�سوله الكرمي )�سلى اهلل عليه واله و�سلم(، 
وان يعي�س الر�سول )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( يف طهر، وتتبعه ب�سريته يف عمله وتفكريه. 

والوقوف على اأهمية ال�سرية، وتدري�سها مرتبط بكثري من االأ�سباب التي جتعل اأهميتها 
هذا  مواد  من  كونها  ف�سال عن  النبوية،  لل�سرية  العملي  التطبيق  ومنها  للعيان،  بــارزة 
اإينا�سا  االإ�سالمية  املو�سوعات  اأخ�سب  من  مو�سوعها  اأّن  القول  ميكن  انه  اإال  البحث، 
للنف�س، واإنعا�سا للروح، واإمتاعا للفكر، ومنهجا للحياة، فهي اأمنوذج لالإن�سان الكامل من 
خمتلف جوانبه، اإذ النبي )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( بلغ اأق�سى ما و�ســـــل االإن�سان يف 

مدارج الكمال ب�سياغة ربه: )فانك باعيننا(. ) (
ومعلوم اأّن ال�سرية النبوية هي �سلوك النبي )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( وت�سرفاته يف 
احلياة التي تعك�س التطبيق العملي ملبادئ االإ�سالم، وجت�سد عالقته بربه ونف�سه وتعامله 
مع االآخرين، وذلك مدعاة لالقتداء به )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( يف هذه ال�سلوكيات 

وتلك الت�سرفات يف حياتنا. 
الراهن  ع�سرنا  يف  و�سلم(،  واله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  �سرية  درا�سة  كانت  لذا 
نحو  وعلى  اليوم،  امل�سلمون  يعانيه  ومعلنا  خفيا  �سراعا  هناك  اأّن  اأدركنا  اإذا  �سرورة، 
خا�س ال�سعفاء منهم الذين وقفوا اأمام احل�سارة الغربية مبا و�سلت اإليه، فولوا وجوههم 

�سطرها ليتخذوها مثال وقدوة.
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وتاأ�سي�سا على هذا، فدرا�سة ال�سرية النبوية يف مدار�سنا وجامعاتنا، ويف حياتنا ذات اأهمية 
كربى، اإذ من طريقها نبني العزائم، ونوحد االأهداف، ونن�سئ االإدارة، ونقّوم اخللق الذي 
حاولت االأمم غري االإ�سالمية ي�ساركها  �سعاف االإميان من امل�سلمني اأن مُتيته اأو جتعله يف 
غفلة دائمة، بعيدة عن اأخالق االإ�سالم احلقة، وعن اأخالق ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه 

واله و�سلم(. 
وان اأهمية ال�سرية تكمن يف منزلتها يف نفو�س امل�سلمني، اإذ اأنكر القراآن الكرمي على االأمة 
التي ال تعرف ر�سولها ب�سريته واأخالقه ومعامالته وعباداته، الن هذا يوؤدي اإىل اإنكاره 
َيْعِرُفوا  مَلْ  )اأَْم  تعاىل:  قال  تعاىل،  يورث غ�سب اهلل  واالإعرا�س عنه، مما  له،  والتنكر 

َر�ُسوَلُهْم َفُهْم َلُه ُمْنِكُروَن( ) (
وال�سرية النبوية جزء من التاريخ، الأنها ت�سكل املحور الذي تدور حوله حركة التدوين لتاريخ 
االإ�سالم، ذلك التاريخ الذي يعتز به امل�سلمون على اختالف قومياتهم ومذاهبهم، لذا كان 
اأول ما دونه امل�سلمون بعد القراآن الكرمي، �سرية نبيهم )�سلى اهلل عليه واله و�سلم(، ثم 

االأحداث التي ت�سل�سلت على اأثرها اإىل يومنا هذا.
ودرا�سة ال�سرية النبوية تعني امل�سلم على فهم كتاب اهلل تعاىل وتذوق روحه ومقا�سده، اإذ 

اإّن الكثري من اآيات القراآن الكرمي اإمنا تف�سرها وتو�سحها االأحداث التي مر بها ر�سول اهلل 
)�سلى اهلل عليه واله و�سلم( وموقفه منها.

اإّن �سخ�سية الر�سول )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( كانت وما زالت اأمنوذجا تربويا كامال 
لالإن�سان، ففي �سريته )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( يجد القارئ مربيا عظيما، ذا اأ�سلوب 
اأي  تربوي فذ، يراعي حاجات الطفولة وطبيعتها، مبخاطبة النا�س على قدر عقولهم، 
يراعي الفروق الفردية بينهم، ويراعي مواهبهم وا�ستعدادهم وطبائعهم، يراعي يف املراأة 
ويلتم�س دوافعهم  الطفل طفولته،  الكهل كهولته، ويف  الرجل رجولته، ويف  اأنوثتها، ويف 
الغريزية، فيجود باملال ملن يحب املال حتى يوؤلف قلبه، ويوؤوب اإليه من يحب املكانة، الأنه 
يف قومه ذو مكانة، وهو يدعوهم اإىل اهلل من طريق ذلك، واىل تطبيق �سريعته، لتكتمل 
طاقاتهم  وتتوجه  وقلوبهم،  نوازعهم  وتتوحد  ف�سيئا،  �سيئا  نفو�سهم  وتتهذب  فطرتهم 
،طاقات العقل، وطاقات اجل�سم، وطاقات الروح، لتعمل معا وتتجاوب للهدف االأ�سمى، 

وبذلك ي�سمو الفرد وينه�س املجتمع. 
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 اجلهاد يف التوراة   
انـــزل الـــرب احــكــامــا حلفظ 
ـــداءات  ـــت ـــــان مــن الع الدي
متثلها  والـــتـــي  اخلـــارجـــيـــة 
وكانت   . الوثنية  التجمعات 
هـــذه الأحـــكـــام عــلــى نوعني 
والــدفــاع   ، بال�ضيف  الــدفــاع 

بالكلمة 

كاتبة م�سيحية تنتقد ماجاء  يف التوراة 
املحرفة التي يتبعها يهود الع�سر بينه 

وبني بع�س ال�سلفية املت�سددون 

نظرة �ضريعة على فتاوى اجلهاد املعا�ضرة.

واأكدت كل االأديان وحتى االأفكار الو�سعية يف بدايتها على 
احلوار ال�سلمي والدفاع عن الفكرة بوا�سطة الكلمة وال 
يكاد يخلو كتاب ديني من م�ساألة احلوار واملجادلة بالتي 

هي اأح�سن . 
ولذلك نرى اأن و�سايا اجلهاد وخ�سو�سا بال�سالح عادة 
ما تكون اآخر مرحلة من مراحل �سيانة الدعوة ولذلك 
الديانات وجاءت  اأن دعوة اجلهاد موجودة يف كل  نرى 
واالإجنيل  الــتــوراة  يف  كما  املقد�سة  الكتب  ذكرها  على 

والقراآن و�سرع مّنو. 
ففي التوراة يقول الرب وا�سفا فرحة اليهود بعد فراغهم 
من اجلهاد : ) وملا فرغوا من اجلهاد ورجعوا مبتهجني)1( 

وهي دعوة جهاد مفتوحة يحددها �سيوخ اليهود. 
�سراء  باجلهاد من خالل  ي�سوع  اأمــر  فقد  االإجنيل  ويف 
االأ�سلحة واال�ستعداد لكل طارئ بعده فقال : ) واأما االآن 
فمن مل يكن له �سيف فليُبع ثوبه وي�سرتي �سيفا . َتْثُبُتوَن 
ــاِن  مَي الإِ ـــَدٍة  َواِح ِبَنْف�ٍس  َمًعا  اِهِديَن  جُمَ َواِحـــٍد،  ُروٍح  يِف 

يِل(.)2( االإجِْنِ
ويف القراآن يقول : ) يا اأيها النبي جاهد الكفار واملنافقني 
واغلظ عليهم()3( وهي دعوة جهاد مقيدة جدا ب�سروط 
حال  يف  اإال  اإ�ــســداره.  �سعب  امــرا  اجلهاد  جتعل  تكاد 

تعر�س بي�سة االإ�سالم للخطر. 
اأي�سا- فاجلهاد روحي  واأما يف البوذية -كديانة عاملية 
اأن يف  تانرتا( يك�سف  اأدب )الكاالت�ساكرا  داخلي ولكن 
البوذية اجلهاد هو )احلرب املقد�سة( وقد بينت تفا�سري 
الثامن  الــقــرن  يف  عا�س  ــذي  ال )�سانتيديفا(  الــبــوذي 
املــيــالدي، ا�ستعارَة احلــرب مـــراًرا وتــكــراًرا يف معظم 
كتابه: )االنخراط يف �سلوك البودي�ساتفا()4( ولذلك نرى 
فتاوى �سيوخ البوذية يف اجلهاد يف بورما �سد امل�سلمني 
والقتل  واحلرق  الذبح  طابع  عليها  يغلب  )الروهاجنا( 
يكاد يكون م�سابها حلالة اجلهاد يف اليهودية وال�سلفية 
والوهابية وكاأنها تنزح من بئٍر واحد. وهذا ينفي اأن تكون 

الديانة البوذية ديانة �سالم. 
الديانة اليهودية اعتمادا على كالم الرب فقد التزمت 
عن  الــدفــاع  حيث  من  خ�سو�سا  بالغة  بدقة  بو�ساياه 

الدين اليهودي . ف�ّسرع لهم الرب ))اجلهاد(( من اأجل 
دفع اخلطر عن الدين . ولكن دعوة اجلهاد يف التوراة 
من اأغرب الدعوات حيث اأوكل امرها اإىل �سيوخ طبقة 
ال�سنهدرمي وطبقة الكهنة من بعدهم . يف حقيقة االأمر 
اأن دعوات اجلهاد يف التوراة هي دعوات ابادة تامة بكل 
ما يف الكلمة من معنى و�سوف ن�ستعر�س ذلك فيما ياأتي . 
يف كالم جميل امر الرب اهلل يف التوراة باأن ُيجاهد �سعب 
ماذا  على  ُيبني  مل  ولكنه  حوله  التي  ال�سعوب  اإ�سرائيل 
اأن دعوات اجلهاد  ال�سعوب ولذلك ترى  ُيجاهدون تلك 
كانت دعوات ابادة وحرق وتدمري وتخريب حيث ت�سور 
لنا ن�سو�س القتال املعتمدة على فتوى اجلهاد باأن هذا 
ال�سعب اإمنا ُيجاهد ال�سعوب االأخرى للت�سلية فقط وهو ما 

تطلق عليه التوراة )) اقتلوا للهالك فقط((. 
وُر�َسِليَم  ُبوا َقْلَب اأُ يقول الرب يف �سفر اإ�سعياء 40: 2 )َطِيّ
َها  َنّ ْثَمَها َقْد ُعِفَي َعْنُه، اأَ َوَناُدوَها ِباأََنّ ِجَهاَدَها َقْد َكُمَل، اأََنّ اإِ
ْعَفنْيِ َعْن ُكِلّ َخَطاَياَها فواقعهم  ِبّ �سِ َقْد َقِبَلْت ِمْن َيِد الَرّ
يقاتلون  هم  وفيما  وال�سلوات  بالدعاء  يهوذا  ا�سحاب 
كانوا ي�سلون اىل اهلل يف قلوبهم ف�سرعوا خم�سة وثالثني 
الفا وهم يف غاية التهلل مبح�سر اهلل ون�سرته وملا فرغوا 
من اجلهاد ورجعوا مبتهجني �سبحوا امللك العظيم بل�سان 

ابائهم(. 
عن  الرب  يعفوا  املجاهدين  اأن  الن�س  هذا  يف  ُيالحظ 
ذنوبهم �سعفني ويعطيهم اجلنة !! ولكن مباذا ا�ستحقوا 

اجلنة واحلور العني والع�ساء مع مو�سى يف الفردو�س ؟ 
الهي  امــر  وهــو  وحمكما،  جميال  الن�س  يبدو  هنا  اإىل 
اليهودية كما  ُتدين بدين  التي ال  ال�سعوب  بجهاد بع�س 
يبدو من الن�س . ولكن ماذا بعد هذا الن�س ماذا عملوا 

باأج�ساد النا�س بعد قتلهم ؟ 
يقول الن�س : )ثم ان يهوذا امر بقطع را�س نكانور ويده 
بلغ اىل هناك دعا  مع كتفه وحملهما اىل اور�سليم وملا 
الذين  وا�ستح�سر  املذبح  امام  وقام  والكهنة  امته  بني 
يف القلعة واراهم را�س نكانور الفاح�س ويد ذلك الفاجر 
التي مدها متجربا ثم قطع ل�سان نكانور املنافق وامر بان 
يقطع قطعا ويطرح اىل الطيور وتعلق يد ذلك االحمق 

• ايزابيل بنيامني ماما ا�صوري   
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جتاه الهيكل(. 
اإذن اإن جهاد اليهود )املقد�س( كان م�سحوبا بالتمثيل 
باجلثث وت�سويهها قطع الروؤو�س وااليدي وخلع االكتاف 
ُترمى  ثم  قطعا  قطعا  اجلثة  تقطيع  ثم  االأل�سن  و�سّل 
للطيور اجلارحة ، وُيعلق جزء من بدن القتيل مقابل دار 
العبادة )الهيكل( وكذلك كانت عملية التمثيل باجلثة 
 : بذيئة  وبكلمات  والفح�س  ال�ستم  بكلمات  م�سحوبة 
ما  وهــو   . االحــمــق(  املنافق  الفاجر  الفاح�س  اأنــكــور) 
نراه اليوم ي�سدر باأدق تفا�سيله من فئة معينة )تّدعي 
املرئية  االعــالم  و�سائل  الرب  لنا  وفر  اال�سالم( حيث 
التي تعر�س لنا �سيل ال�ستائم وال�سباب امل�ساحب لعملية 

التمثيل باالج�ساد . 
نعود للمو�سوع . 

ياأمرهم  هل  اتباعه  ياأمر  مباذا  التوراة  يف  )اجلهاد( 
بعدم قطع ال�سجر او قتل احليوان والعفو عن االطفال 
والن�ساء ال�سيوخ العجزة وكبار ال�سن ، ومينعهم من هدم 

الدور وغريها ؟. 
اجلهاد يف اليهودية كما م�سرح به يف الكتاب املقد�س 
هو عملية ابــادة لكل ما هو حي متحرك اأمــام ال�سيف 
و�سوف   ، وغريها  وق�سور  دور  من  اجلماد  حتى  بل  ال 
اجلهاد  ن�سو�س  بع�س  القارئ  اخــي  معك  ا�ستعر�س 
التي حفلت بها التوراة وما اكرثها.الأثبت لك بذلك ان 

كثري من �سلوكيات املجاهدين هذه االأيام م�ستن�سخة من 
اأفعال اليهود. 

قال الرب اهلل يف كتابه املقد�س التوراة ياأمر بني اليهود 
باأن : ) ال ت�سفق عينك وال ترحم احلوامل ت�سق واالطفال 
ال�سيف  بحد  واحلمري  والغنم  وال�سيوخ  والن�ساء  تقتل 
اقتلوا للهالك . �سربا ت�سرب �سكان تلك املدينة بحد 
ال�سيف وحتّرمها بكل ما فيها مع بهائمها بحد ال�سيف 
ذكر  كل  اقتلوا  ال�سيف  بحد  ذكــورهــا  جميع  فا�سرب 
من االطفال .وكل امــراأة عرفت رجال مب�ساجعة ذكر 
ال�سيخ  تعفوا  وال  اعينكم  ت�سفق  ال  وا�سربوا.  اقتلوها 
وال�ساب والعذراء والطفل والن�ساء اقتلوا للهالك وامالأوا 
ُموا ُكَلّ َما يِف امْلَِديَنِة ِمْن َرُجل َواْمَراأٍَة،  الدور قتلى َوَحَرّ
ِمرَي  ِمْن ِطْفل َو�َسْيٍخ والر�سعان، َحَتّى اْلَبَقَر َواْلَغَنَم َواحْلَ
َواِمُل ُت�َسُقّ جتمع كل  ُم اأَْطَفاُلُهْم، َواحْلَ َطّ ْيِف. حُتَ ِبَحِدّ ال�َسّ
وكل  املدينة  بالنار  وحترق  �ساحتها  و�سط  اىل  امتعتها 

امتعتها كاملة فتكون تال اىل االبد ال تبنى بعد( 
ينظر �سفر التثنية 13 : 15

اليهود يف  بعد هذا العر�س املوجز ل�سكل اجلهاد عند 
كان  مهما  املن�سف  القارئ  عزيزي  ا�ساألك  )التوراة( 
دينك، هل ترى فرقا بني هذا اجلهاد وبني اجلهاد الذي 

يخو�سه بع�س امل�سلمني هذه االأيام ؟ 
اأمل ُتظهر لنا الف�سائيات وبال�سوت وال�سورة ان هذا 

و�سبيهن  الن�ساء  وقتل  االأطفال  ذبح  اإىل  اأدى  اجلهاد 
ملك ميني ، و�سق ال�سدور واكل القلوب وحرق اجلثث 
العامة و�سرقتها. هل ترى  البيوت واملمتلكات  وتخريب 
فرقا بني هذا اجلهاد واجلهاد الذي امرت به التوراة ؟ 

اأرى فرق بني ما حدث من  اأنا ال  وعلى �سوء ما تقدم 
وما   ، اليهود  )املجاهدين(  ايدي  على  مروعة  جرائم 
يجري على ايدي )جماهدي( ال�سلفية والوهابية حماة 

االإ�سالم اجلديد . 
  

امل�سادر والهوام�س 
ـ ـــــــــــــــــــ

1- �سفر الإ�سعياء 40 : 28 . 
2- اإجنيل لوقا 22 : 36 . و . ر�سالة بول�س الر�سول اإىل اأهل فيلبي 1: 27.

3- �سورة التحرمي اآية : 9. 
وهي  )اجلــهــاد(  البوذية  يف  املقد�سة  احلــروب  ق�ساوة  على  دليل  وخــري   -4
احلروب التي جرت بني التانرتا البوذية والهندو�سية ال�سايفية تنباأ الكالكي 
االأول خاللها لق�ساوتها باأن اأتباَع الدين غري الهندي �سوف يحكمون الهنَد يوًما 
ما، ومن عا�سمتهم يف دلهي �سيحاول ملُكهم غزو �سامباال و�سوف يغزو الهند 
عندئٍذ الكالكي اخلام�س والع�سرون: راودرات�ساكرين، ويهزم غري الهنود يف 
حرٍب عظيمٍة، و�سيحدد انت�ساُره نهايَة الكاليوجا– "ع�سر النزاعات حيث 
�سياأتي بعد هذه احلروب الع�سر الذهبي اجلديد الذي هو قمة اجلهاد بظهور 

ـ باعتباره املهدي امل�سيح . ـ طبعا كرينماتي تعني املهديـ  كرينماتيـ 

43�سهر رم�سان املبارك  1434هــ



�سهر رم�سان املبارك 1434هـ 44

يف عيون الزائرين العرب والأجانب
�سهر رم�سان املبارك

  ي�ضتقبل امل�ضلمون يف اأنحاء العامل �ضهر رم�ضان املبارك، ال�ضهر العظيم الذي 
اأوله رحمة، واأو�ضطه مغفرة، واآخره عتق من النار، ي�ضومون نهاره ويقيمون ليله.. 

َها الَِّذيَن اآَمُنوا ُكِتَب  فري�ضة ما�ضية فيهم، والذين من قبلهم، قال تعاىل: )َيا اأَيُّ
ُقون(. َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَّ َعَلْيُكُم ال�ضِّ

• حتقيق : في�صل غازي
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كما جعل اهلل ال�سوم وقراءة القراآن يف رم�سان قربى اإليه، فجعل اأحدهما مقرونا 
باالآخر، مرتبطا به، وبني ال�سوم والقراآن �سلة متينة عميقة؛ ولذلك كان ر�سول اهلل 

-�سلى اهلل عليه واآله- يكرث من القراآن يف رم�سان.
لتلبيتها من خالل االمتناع  ال�سارع املقد�س باالمتثال  اأمَر  واإن كان عبادة  وال�سوم 
العبادة ذات مغزى  اأن هذه  اإال  االأخــرى،  واملفطرات  وال�سرب  االأكل  )املوؤقت( عن 
تربوي عميق، لكونها ت�ساهم بق�سط وافر يف تهذيب �سلوك االإن�سان وتنمية اجلانب 

القيمي يف ذاته. 
بان  لعباده  –تعاىل-  اهلل  من  كرمية  بدعوة  االأوىل  للوهلة  الرتبوية  الدالئل  وتبداأ 
والرتبة  املالئم  النف�سي  اجلّو  بذلك-  لهم-  مهّيئًا  �سيافته،  يف  جميعًا-  يدخلوا- 

الرتبوية ال�ساحلة الإنبات بذور الف�سائل اخلرية يف اأنف�سهم. 
ولغر�س ا�ست�سفاف انطباعات زائري كربالء املقد�سة من العرب واالأجانب عن كيفية 
اال�ستفادة من �سهر رم�سان املبارك، اأعدت جملة الرو�سة احل�سينية هذا املو�سوع 
الذي كانت فاحتته اللقاء مع م�سوؤول املوؤ�س�سة الزينبية يف ا�سطنبول �سماحة ال�سيخ 
حميد توران والذي حتدث قائال" اإن �سهر رم�سان له ميزات خا�سة عندما نرى ان 
ليلة القدر يف �سهر رم�سان وهذه الليلة حتث على العمل بهذا امل�ستوى من اجل التغري يف 
مقدرات املعادين اىل اال�سالم الذين يرتب�سون يف امل�سلمني �سرًا، كما ت�ستخدم املنابر 
احل�سينية يف هذا ال�سهر املبارك للدعوة علنيا اإىل الدخول اىل اال�سالم ومذهب اهل 
البيت -عليهم ال�سالم- وحث جميع الب�سرية من خالل املنرب احل�سيني على كيفية 
التعامل والتعاي�س ب�سالم مع جميع املجتمعات وبيان علوم اهل البيت -عليهم ال�سالم 

-يف هذا ال�سهر الكرمي.
 اأي يجب اأن ندعو اهلل حتى ال ي�سلط علينا ال�سياطني واملق�سود بال�سياطني الذين 
يع�سون اهلل يف اف�سل ال�سهور واملعني رم�سان، الأن اكرث الو�سائل للتقرب اىل اهلل 
موجودة يف هذا ال�سهر الكرمي، لذلك حني يكفر االن�سان يف هذه الو�سائل فهو من 

الكافرين، وهو بعيد عن مغفرة اهلل يوم احل�ساب.
 وهذا احلديث يجلب النظر اىل ان االن�سان عليه ان ينّجي نف�سه من النار يف هذا 
ال�سهر العظيم الأن الر�سول -�سلى اهلل عليه واآله- قال ال�سقي من حرم غفران اهلل 
يف هذا ال�سهر. واملثال على ذلك هو عبد الرحمن بن ملجم املرادي - لعنه اهلل- حني 
�سرب اأمري املوؤمنني علي ابن اأبي طالب -عليه ال�سالم- يف حمرابه وقت الفري�سة يف 

�سهر رم�سان املبارك.
فر�ضة للتوا�ضل والتبليغ 

ال�سيد �سعيد جواد الوداعي من البحرين اإمام جماعة وماأذون �سرعي" قال ن�ستفيد 
من هذا املو�سم العبادي من خالل العبادة واالت�سال باهلل -عّز وجّل- واالإخال�س 
اىل الدين والعمل مبا ورد عن اهل البيت -عليهم ال�سالم- من قيام وعبادات ودعاء 
الدين اال�سالمي احلقيقية الأن  بااللتزام يف مبادئ وقيم  امل�سلمني  ومناجاة، وحث 

النا�س بداأت باالبتعاد عن الدين ال�سحيح".
واأكمل �سعيد قائاًل" اأّما من ناحية التبليغ الديني فتتم دعوة االخرين اىل اتباع مذهب 
اإحدى  اإىل  املبّلغ منتميا  يكون  وان  التبليغ  ال�سالم- عن طريق  البيت -عليهم  اهل 
احلوزات العلمية ومتمّكنا من العلوم واملعارف ومتميزا يف احلديث ويتمتع بخا�سية 
االقناع، حتى يتمكن من هداية النا�س باحلكمة واملوعظة احل�سنة، باحلقائق التي 

  ان الن�ضان عليه ان 
ينّجي نف�ضه من النار يف هذا 
ال�ضهر العظيم لأن الر�ضول 
-�ضلى اهلل عليه واآله- قال 

ال�ضقي من حرم غفران اهلل يف 
هذا ال�ضهر  
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اأخفتها اأيادي الكافرين من اجل طم�س هوية الدين اال�سالمي املحمدي املتمثل مبذهب 
اهل البيت -عليهم ال�سالم-

وختم ال�سيد �سعيد احلديث بالقول" علينا ان نقوي اللحمة يف ما بني النا�س عن طريق 
التوا�سل �سواء يف البيوت او امل�ساجد باحلديث عن االخالق وعن اال�سياء التي توؤدي 
ب�سلك الطريق اىل اهلل -�سبحانه وتعاىل- كما وعلى رجال الدين ان يكونوا قدوة اىل 

النا�س يف التوا�سع وعمل اخلري يف هذا ال�سهر املبارك".

برامج رم�ضانية عديدة يف غانا..
ال�سيخ حممود ابراهيم الطو�سي من جمهورية غانا االأفريقية قال" من خالل �سهر 
باحلكمة  ربــك  �سبيل  اىل  ادُع   تعاىل"  قوله  يف  الكرمي  القران  اىل  وطبقا  رم�سان 
واملوعظة احل�سنة وجادلهم بالتي هي اأح�سن". ان هذه االآية جتعل التبليغ واجبا عينيا 

على كل م�سلم، وكي نكون اكرث تاأثريا يف التبليغ على امل�سلمني يجب علينا ان ن�ستغل �سهر 
رم�سان املبارك ون�سع له برامج خا�سة من اجل احل�سول على اأكرث منفعة.

 اأما برناجمنا يف �سهر رم�سان فيت�سمن افطار ال�سائمني يف م�ساجدنا وبدون متييز 
بني ال�سيعي وال�سني حيث ان االفطار يقدم اىل جميع الذين اقاموا ال�سالة يف امل�سجد. 
وبهذا االأ�سلوب ا�ستطعنا ان نح�سل على الكثري من اال�سخا�س الذين دخلوا اىل مذهب 
احلق مذهب اهل البيت -عليهم ال�سالم- ملا مل�سوه من تاآخ واأخالق وقيم ودين ميتاز 

به اأ�سحاب هذا املذهب".
وختم حممود ابرهيم قائاًل "لدينا برامج عديدة ن�ستفيد منها وهي املنا�سبات الدينية 
الثقافية اىل اهل البيت عليهم ال�سالم ومن ناحية التبليغ ال م�سكلة لدينا الأننا ا�ستخدمنا 

القراآن الكرمي لدعوة جميع الطوائف اال�سالمية وغري اال�سالمية".

�ضهر الرحمة والتاآلف الجتماعي
ال�سيخ ربيع القبي�سي من جبل عامل يف لبنان، اإمام م�سجد االإمام املهدي قال" ان �سهر 
رم�سان �سهر الرحمة الن اهلل –تعاىل- يفتح يف هذا ال�سهر اأبواب الرحمة واأبواب النار 
فيه مغلقة، وهذه فر�سة ال تاأتي اإال مرة واحدة يف ال�سنة ولعله يف ال�سنة القادمة ال نكون 

يف هذه احلياة".
واأكمل القبي�سي" على جميع امل�سلمني وباالأخ�س ال�سباب ان يعوا اهمية هذا ال�سهر 
الكرمي الذي جعله اهلل رحمة وبركة الأنه يف �سيامه بركة و�سالمة من الناحية ال�سحية 
ومن الناحية الروحية والفكرية التي جتعل االن�سان من خالل ال�سوم يتجدد اإىل العام 
القادم، وباملخت�سر املفيد انا اأرى اأن �سهر رم�سان هو �سهر �سحن الطاقة العبادية، واأنا 
من خالل منربكم هذا اأقدم الن�سح اإىل ال�سباب باأن ي�سربوا على حّر هذا ال�سهر الن 
عط�س يوم القيامة هو ا�سعب من ذلك فان مل ن�سرب على هذا العط�س فكيف لنا اأن 
ن�سرب على ذاك العط�س واإذا عجزنا عن ال�سوم يف هذا ال�سهر من �سدة احلر فكيف 

لنا ان منتثل اىل اأمر االمام املهدي -عجل اهلل فرجه ال�سريف-
وختم القبي�سي حديثه بالقول" على االن�سان اأن ياأخذ يف نظر االعتبار كل االأمور التي 
كان مقاطعا لها قبل هذا ال�سهر مثل �سلة االرحام التي تعترب من اأهم االأعمال التي 
تطيل عمر االإن�سان، والتوا�سل االجتماعي بني طوائف املجتمع، اأي اأن علّي زيارة جاري 
امل�سلم حتى وان كان من غري مذهب، ومن خالله على النا�س ان تتما�سك ولو من خالل 
دعوات االفطار عن طريق اإهداء الطعام من بع�س اىل بع�س يف وقت االفطار حتى 

يكرث الود بني النا�س". 
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•ولد يف كربالء حملة باب النجف عام 1932م.
•ح�صر املجال�ض برفقة �صقيقه الرادود حممد الكلكاوي ال�صديق والتلميذ 
لكاظم املنظور، ومن خالل  املنظور منت موهبته يف كتابة ال�صعر احل�صيني 

واعداد ه بكافة االطوار.
عزاء  جمال�ض  ويقراأ  الكلكاوي  جا�صم  اأمام  العزاء  مقدمات  يقراأ  •كان 

االطفال اآنذاك يف جامع �صوق ال�صياغ يف االربعينيات.
•عا�صر ال�صعراء والرواديد منهم حممد �صالح ابو الطو�ض وال�صيخ كرمي 

ابو حمفوظ وال�صيد مو�صى ابو املعايل وعبد االمري الرتجمان.
يف  تقراأ  ثم  املنظور  كاظم  عليها  ليطلع  وامل�صتهالت  الق�صائد  •يكتب 

املجال�ض 
قراأها  ب�صالمة(حيث  رحتو  )يهل  اخلم�صينيات  يف  ق�صيدة  اول  •كتب 
كربالء  فيث  اأخلللرى  ق�صائد  ع�صر  مللع  الللزغللري  حمزة  الكبري  الللللرادود 

وال�صماوة.
من  )جماميع  ال�صودان  وعزاء  احل�صني  وحي  النجف  باب  ملجال�ض  •قراأ 
على  حزنا  �صوداء  ومالب�صهم  االأ�للصللود  باللون  وجوههم  ي�صبغون  النا�ض 

م�صاب االإمام ويلطمون يف ليلة العا�صر من املحرم (.
•له خم�صة دواوين خمطوطة واكرث من خم�صني طورا)حلن(.

•خبري يف الق�صيدة احل�صينية واالأطوار، واأحد رّواد املنرب احل�صيني حيث 
توا�صل  مع املنرب بعطائه احل�صيني طوال حياته .

اأر�صيف 2006م/ علي املنظور

ال�شاعر والرادود
عزيز

 الكلكاوي
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ينتظر  فبات ملهوفا   ، كم من عا�ض ع�صى 
اإىل  ال�صهور ليتطّلع  دورة االأفالك وحماقات 
قب�ض من نور طلعتك البهّية، وهو  يتاأرجح يف 

اأفق دنيا مرتاٍم!
البهاء  مع  موعد  البللتللداء  م�صرئّبا  ظللّل  وكللم 
بربد  طامعا  التوبة  بحالوة  راغبا  القد�صي، 

الهناءة، ولو  يف  قيظ  من االإيام  �صديد!
وكم من موؤمن عامر قلبه باالإميان �صغف بك 
اإقللراره بقبول الطاعات  زائرا كرميا يوؤّكدله 
ويجدد امتثاله مل�صيئة رّب جليل مقتدر، فما 
هو اأن يلمح �صناك حتى يخّر �صاجدا �صاكرا، 
اأخللرى يجدد من  اأكرمه بفر�صة  الأن الكرمي 
طائعا  مذعنا  الللوالء  ويللوؤّكللد  العهد،  خاللها 

�صعيدا �صعادة ال تو�صف .
ها هي الروح ن�صوى على اأبوابك، تعلن  زهوها 
ت�صّده  فللان  ج�صد  رغللبللات  على  وانت�صارها 
اأر�صيته اإىل مرتع غرائز ال َت�صبع  واإىل موطن  

رغبات  ال ُتدفع!
 •  قالت له وهو العابث النا�صي: اأّيها املاأخوذ 
بنف�صه، هلّم اإىل املر�صاة، هلّم اإىل ال�صكينة، 
ويكّبلني  يعّذبني  بللرح  مللا  اللللذي  �صجني  يللا 
�صابح  واأنا طائر  االأر�صّية،  و�صال�صله  بقيوده 
يف ملكوت الرحمة و قْد�ٌض اآٍت من ف�صاءات 

الفردو�ض!
وذللليللُل  اللللللذائللذ،  مللدمللُن  اأنلللا   • اأجللابللهللا: 
الطّيبات، بها اأقوى، ولها اأعي�ض، ومن اأجلها 
اأحيا، وبدونها حتني �صاعة هالكي، فاإىل اأي 
اأحب�ُصك  اإين  تللّدعللني  مللن  يللا  دعوِتني  �صيء 
واأ�صّيُق عليك؟ وكيف يل اأن اأطيق ما دعوِتني 

اإليه !

املنع،  واحدة حالوة  �صّجاين، ذق مرة   • يا 
الالفح  القيظ  ملللرارة  واحلللدا  نهارا  وجتلللّرع 
وامنع جوارحك  نا�صف،  وريق  بقلب �صديان 
نهم،  بنظرة  اأو  �صوء  بكلمة  اآدمللّيللا  مت�ّض  اأن 
واحب�ض عينك ول�صانك، ثّم انظر ثم بعد ذاك 
اإىل اهلل  كاأنك تراه، و�صرتى – حينها - عجبا 
مل تره عيناك من ذي قبل ! قالت له ب�صوت 
هام�ض خفي�ض: هّيا افعل ذلك لنعلن -معا- 
اإن�صانّية االإن�صان وعبودّيته اإىل ذي عّزة وحده، 

ال اإىل اأحد �صواه.
 • اأزبد وارجتف وهاله ما قالت،  فقال: غدا 

غّرة ال�صهر،  واأنا ممتثل  ومن ال�صائمني.
تلفحه �صموم الهجرية في�صعف، ويتذّكر األوان 
الطعام فيهفو اإليه، ويحّن اإىل املاء الرقراق 
كّل هنيهة يف حّمارة قيظ الهب، لكنها تلكزه 
كّلما �صعف، وتنهُره كّلما تهاوى، وتذّكره اأّنها 
�صائمة ب�صيامه، واأّنها ن�صوى ب�صعادة مل تر 
مثلها، الأن اليوم �صيكتمل و �صتبتل عروقه بعد 
�صويعة من االآن، فين�صى ما كان يعاين فِرحا 
بلقاء رّبه،  ون�صوانا بطعامه  و�صرابه، غري اأّن 
�صعادتها الكربى كانت ال ب�صيامه عن الطعام 
وال�صراب وحدهما، بل ب�صوم جوارحه كّلها 
تن�صد،  كانت  الذي  الكبري  اأملها  وهو  اأي�صا، 

وهدفها الذي مل يخّيبه لها.
 • ومتّر ع�صر ليال وع�صر اأخرى،  وهو منقاد 
طائع يوّد لو اأن هذا ال�صهر كان عاما ملا اآلت 
اإليه اأع�صاوؤه من اخلّفة والر�صاقة والقوة على 
العبادة التي ازدادت اأ�صعاف ما كانت عليه 
قبل �صومه، وهو قد اأخذ يدرك احلكمة من 
ال�صوم، ف�صار اليعباأ بلذيذ ال�صراب والطعام  

الخزاعي  • ناصر 

 رم�ضان وحوارية الروح واجل�ضد  

�ضيف  كّلها  اهلل  �ضهور  خري  هو  ها 
كرمي، وزائر حبيب، نهاراته طاعة 
وانقطاع يف ح�ضرة امللكوت الأبدي، 
الليايل  ف�ضلى  الــقــمــراء  ولياليه 
عبادة هلل وتقربا اإليه، ومنها ليلة 
األف �ضهر، بها  رّبانّية نورانّيةتعدل 
ُيقبل  وفيها  الر�ضوان،  ختوم  مُتهر 
الأعــمــال،  ُترفع  وعندها  الــدعــاء 
عــّزة  ذو  يريد  مبــا  القلم  فيجري 

وجربوت! 



اآن للم�صرين اأن يعلموا فداحة اخلطر املحيط بهم بعد مقتل الداعية االإ�صالمي ال�صيخ )ح�صن 
�صحاته( وفداحة عدوانية التيار الوهابي بعد تناميه بني �صرائح جمتمع امل�صرّيني الذي كانوا يف 
االأم�ض القريب ال يعرفون عن الوهابّية �صيئًا، اإذ كان ي�صحو امل�صرّي على اأ�صوات ماآذن �صيدنا 
االأزهر  الظهر على �صوت اجلامع  يتهّياأ ل�صالة  ثّم  الفجر،  لي�صّلي  ال�ّصالم(  احل�صني )عليه 
اأهله واأوالده للت�صّرف بزيارة ال�صيدة زينب )عليها ال�ّصالم( و�صالة املغرب  ال�صريف، فياأخذ 

عندها.
ح�صن بن حممد بن �صحاتة بن مو�صى العناين، هو عامل دين �صيعي م�صري، ُولد يف بلدة هربيط 
التابعة ملركز اأبو كبري مبحافظة ال�صرقية �صنة 1946، الأ�صرة حنفية املذهب لكنه اأعلن ت�صيعه عام 
1996 واعتقل ملدة ثالثة اأ�صهر بتهمة "ازدراء االأديان"، كما تعّر�ض لالعتقال مرة اأخرى عام 

2009 مع اأكرث من 300 م�صرّي �صيعي، ثم اأُفِرَج عنه، وُمنع من ال�صفر خارج م�صر.
اإّن املتاأّمل يف الطريقة الهمجّية التي اغتيل بها ال�صهيد امل�صرّي، يتك�ّصف له ُعظم اخلطر املُحدق 
باالإن�صان امل�صرّي ب�صورة عامة، وباالأقلّيات امل�صرية ب�صورة خا�صة. فال مانع لدى خوارج الع�صر 
اأن يغتالوا �صيخ االأزهر اأحمد الطيب، اأو بابا االأقباط، ملجّرد اخلالف فيما بينهم يف املعتقد، 
وُت�صحل جّثته ومُيّثل بها كما ح�صل مع االأب الروحّي للطائفة ال�صيعية ال�صيخ ح�صن �صحاته، 
فاإّن القوم اأفعالهم وا�صحة املعامل واالآثار، وهذا التاريخ يحمل يف ثناياه الذكريات املريرة لهم، 
وب�صماتهم معلومة يف كّل االأ�صقاع ملا حتمله من خ�ّصة اأ�صل، ودناءة �صنخ، فهم متوّح�صون جبناء، 
ولهم يف كّل يوم جرمية ب�صعة بحّق االإن�صانية، وهم اليوم مف�صوحون على م�صمع ومراأى العامل، 
كيف ي�صتخرجون االأكباد من االأج�صاد وياأكلونها بكّل بجاحة، وكيف يهّدمون اأ�صرحة االأنبياء 
االأكللرم )�صّلى اهلل عليه  الّر�صول  قبور �صحابة  وينب�صون  ال�ّصالم(،  واالأولياء )عليهم  واالأئمة 
واآله و�صّلم( وي�صتخرجون جثثهم للتمثيل بها واإ�صباع غائلتهم، واإرواء �صغينتهم التي ورثوها من 

اأ�صيادهم -اأبي �صفيان وهند ومعاوية واأبنه الباغي-.
ولكن ما اأ�صرع غ�صب اجلّبار و�صخط القّهار من اأجلك اأيها ال�صيخ ال�صهيد، هاهم قد انك�صروا 
و�صقطوا يف اأ�صفل درٍك من اخلزي والعار، ال جوار يلوذون اإليه وال حمى يدفعون به عن اأنف�صهم، 
ت�صرذموا يف االآفاق مذعورين، والعدالة امل�صرية اجلديدة تبحث عنهم ليزّقوهم �صّر ما زرعوا، 

ويذيقوهم وبال ما �صنعوا.
ال�صيخ  اغتالوا  الذين  ال�صّذج  اأولئك  التي دفعت  الرموز  للحكومة اجلديدة من مالحقة  والبّد 
ال�صهيد، الذين كانوا يخرجون علينا كّل يوم وليلة من �صا�صات الف�صائيات الطائفية امل�صمومة 
وهم ينفخون باأبواقهم التحري�ض البغي�ض على القتل والتنكيل، �صاربني قول اهلل )تبارك وتعاىل( 
ا اأَْحَيا  َ منَّ ْحَياَها َفَكاأَ ا�َض َجِميًعا َوَمْن اأَ ا َقَتَل النَّ َ منَّ }...َمْن َقَتَل َنْف�ًصا ِبَغرْيِ َنْف�ٍض اأَْو َف�َصاٍد يِف ااْلأَْر�ِض َفَكاأَ
ا�َض َجِميًعا...{ عر�ض اجلدار، و�صاّدين عن قول الّر�صول االأكرم )�صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم(:  النَّ
»االإميان قيد الفتك، فَمن فتك م�صلمًا وقتله غيلة كان مبنزلة َمن قتل م�صلمًا متعّمدًا الإ�صالمه، فهو 
من اأهل النار، ولو كان املقتول ظاملًا مهدور الدم«، وقول اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب )عليه 

ل حرمة امل�صلم على احلرم كّلها«. ال�ّصالم(: »اإّن اهلل حّرم حرمات غري جمهولة وف�صّ

كلمة البد منها

ما اأ�ضرع غ�ضب اجلبار من 
اأجلك اأّيها ال�ضيخ ال�ضهيد

◄   يكتبها: عبدالّرحمن الاّلمي
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لذاته، مكتفيا منه مبا ي�صّد الرمق، متاأ�صّيا بغريه ممن ال ميتلك 
قوت يومه من فقراء امل�صلمني.... قال لها، حينما فرغ من �صالة 

اأقامها يف جوف الليل العميق: 
اأنا؟  •  لكن اأنت االآن ما جنيِت مما جنيُت 

 •  قالت: لو تعلم �صعادتي االآن واطمئناين بك واإليك لظلْلَت 
الدهر �صائما! 

 •  كيف؟ قال بعد اأن تاأّمل هم�صها وهي تهم�ض اإليه،   فرّدت:
فيما  به  كّبلتني  قيد  كّل  من  طليقة  حللّرة   - االآن   -  •  اأنللا 
م�صى، فاأنت حني ت�صتبد بك رغباتك، ويفّرط بك نهمك اإىل 
الطعام وال�صراب فتغدو عبدا اإىل ما حتتاج، اأذبُل اأنا واأذوي يف 
خرائب اأركانك مثل طري �صجني بقف�ض من فوالذ، وحني تتحرر 
من تلك الرغبات اجلاحمة، وتكتفي من الطعام بلقيمات تقيم 
الفوالذي،  القف�ض  هذا  عني  ينفّك  ب�صلبك،  وتنه�ض  اأودك، 
واأعود اأدراجي اإىل عاملي االأثريي اأّنى اأ�صاء، فاأ�صبُح يف ف�صاءات 

�صفافة ورحبة رحابة الكون الف�صيح!
 • حينها تذّكر القول املاأثور ) ما مالأ االإن�صان وعاء �صّرا من 
بطنه ( ثّم �صحا على وقع هم�صها وا�صتعاد ذكريات له قدمية كان 
عبدا فيها للغرائز املركوزة فيه، فتذّكر كم من ليلة بات مبطانا 
مليئا جوفه بالطعام ينام كما تنام البهيمة بعد تخمة، وا�صتطرد  

يف  ما ا�صرتجعه من ذكريات، فعاتب نف�صه قائال: 
 • هل �صاألت نف�صي مرة بعد كّل وجبة عامرة باملطايب عن جار 

يل جائع اأو عن يتيم اأب ال متلك اأّمه ثمن ما ين�صيه جوعه؟ 
اأو هل فكرت باالآالف من النا�ض امل�صاكني التي متوت جوعا يف 

هذا العامل غري املن�صف؟ 
تلّوى اأملا حني ا�صتعاد �صورة الع�صرات، بل املئات من اجلياع يف 
اأر�ض اهلل الوا�صعة، وتر�صخت قناعته بالوجه اخلفي من حكمة 
ال�صوم، ذلك الوجه الذي لن ن�صل اإليه اإاّل بعد معاناة ذهنّية 
واإاّل بعد تاأّمل عميق يف جواهر االأمور،  ال  يف ما يظهر منها على 

ال�صطح .
 •  بينما بقيت هي �صادرة يف ن�صوتها و�صعادتها التي ما كانت 
لها اأن تكون لوال ما اأراد هو ، متحدّيا رغابته ومواجها غرائزه 
الطبيعّية التي لن يقوده االإذعللان لها اإاّل اإىل ذبولها – هي - 
وخفوتها بني حناياه ذليلة كئيبة، ال كما اأراد لها بارئها، حني اأراد 

لها اأن تكون حرة طليقة  مثل طيف الن�صيم !!
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ياتون لزيارة قرب �صيد  ال�صالم من جميع بقاع االر�للض  البيت عليهم  حمبو اهل 
ال�صهداء االمام احل�صني عليه ال�صالم يف كربالء املقد�صة يف كل املنا�صبات ملا لها 

من اأهمية بالغة يف النفو�ض.
من هذا املنطلق التقت جملة )الرو�صة احل�صينية( بع�ض الزائرين، على هام�ض 
مهرجان ربيع ال�صهادة العاملي التا�صع الذي اأقامته العتبتني املقد�صتني احل�صينية 

والعبا�صية، ليتحدثوا عن اأهمية الزيارة يف حياة املوؤمن.
االإمام احل�صني ُولد مرتني..

ال�صالم هي من االمور  االإمللام احل�صني عليه  ال�صيخ جواد الن�صراوي: ان زيللارة 
امل�صتحبة واملوؤكدة واأعّدها البع�ض من االأمور الواجبة اأخالقا وبع�ض الروايات تعّدها 

فر�صاً.
واالأ�صوة  القدوة  وهو  ال�صالم- متثل احلياة  االإمللام احل�صني -عليه  زيللارة  وتابع: 
احل�صنة الأنه �صبط الر�صول حممد -�صلى اهلل عليه واله-، فمن يُزر االمام احل�صني 
عليه ال�صالم فالبد عليه ان يتعلم كيف يحيا، الأن االإمام احل�صني ولد مرتني ولد يف 
يوم 3 �صعبان وولد مرة اخرى يف يوم العا�صر من حمرم احلرام، وهاتان الوالدتان 
ُتعّلماننا كيف يحيا االن�صان عندما يرف�ض الذل والهزمية ويفدي بنف�صه ويعطي كل 

ما لديه من ابناء وعيال يف �صبيل اهلل - �صبحانه وتعاىل-.
االأر�للض امنا هي منهج �صحيح يو�صلنا هلل -  ال�صري على  فاحلياة لي�صت جمرد 
�صبحانه وتعاىل- وال بد للذي يزور االإمام -عليه ال�صالم- ان يرتتب يف نف�صه هذا 

االأثر العظيم وما يحمله من معان �صامية.

زيارة االمام احل�سني
ودورها يف احلفاظ على تعاليم الإ�صالم املحمدي

املعاجز  عن  الإ�صالمي  التاريخ  يحدثنا  ما  كثريا 
والكرامات التي حت�صل بربكة زيارة �صّيد ال�صهداء 
ال�صالم، وهذا هو  الإم��ام احل�صني بن علي عليهما 
اأحد الأ�صرار التي جعلت الئمة من ذريته الطاهرة 
يف  ويهتمون  دائمًا،  عليها  يوؤكدون  ال�صالم  عليهم 
املكنونة،  الكنوز  من  فيها  ��ا  ملمِ وذل��ك  عليها  احل��ثمِ 
واخلفايا والأ�صرار، فورد عن الإمام حممد الباقر 
عليه ال�صالم:"لو يعلم النا�ص ما يف زيارة احل�صني 
عليه ال�صالم من ف�صل ملاتوا �صوقًا وتقطعت اأنف�صهم 

عليه ح�صرات".
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• دوٌر مهم للعتبات املطهرة..
ال�صيخ حممد الكعبي من العتبة العلوية املقد�صة: الزيارة 
وحدها تعطي اجلانب الروحي اذا تركنا الزائر ميار�ض 
الزيارة وال�صالة والدعاء عند قرب االمام احل�صني عليه 
ال�صالم، قطعا هذا يرفع من روحية الزائر ومن معنوياته 
�صعور  عنده  ويخلق  ال�صالم-  -عليه  لالمام  وانتمائه 

واح�صا�ض القرب اىل االئمة -عليهم ال�صالم-.
 اما اذا كان هناك توجيه، واليوم العتبات املقد�صة هي 

بالتوعية والتثقيف وتوعية  العتبات املطهرة  م�صوؤولة عن هذا االمر، حيث قامت 
والتعليم للزائر بحقيقة املزار وبحقيقة �صاحب املقام وب�صروط الزيارة و�صروط 

القبول االعمال حيث تكون هناك فائدة ويقني عند الزائر.
فالزائر عندما ياأتي للزيارة يجب اأن تكون زيارته لي�صت عاطفة 
فقط او جمرد انفعال لكون االمام ينت�صب لر�صول اهلل -�صلى اهلل 
عليه واله- وهو �صيد ال�صهداء وامنا ياأخذ منه الدرو�ض والعرب 
وي�صتفيد  ال�صالم-  -عليه  االمللام  الخللالق  االعلى  املثل  ويكون 
منها يف حياته النه االمام احل�صني -عليه ال�صالم- هو طريق 
الهداية هلل -�صبحانه وتعاىل- فيجب ان يعرف الزائر مبجرد 
احل�صور عند املكان املقد�ض ال يعني انه زائر وال يعني انه قبلت 
زيارة وهناك روايات واردة يف ثواب زيارة املع�صومني فالروايات توكد اأن من زاره ) 

االمام( عارفا بحقه، له االجر والثواب.

زيارة االمام احل�سني
ودورها يف احلفاظ على تعاليم الإ�صالم املحمدي

• ال�صيخ عبد الكرمي• ال�صيد احمد مبارك  • ال�صيخ حممد الكعبي• ال�صيخ جواد الن�صراوي
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• حفظ لقيم الثورة احل�صينية..
ال�صيخ عبد الكرمي: زيارة �صيد ال�صهداء -عليه ال�صالم- هي حفظ لقيم الثورة 
احل�صينية ودميومة اخلط ال�صهادي لالمام -عليه ال�صالم- ودميومة الثقافة الثورية 
يف املجتمع اال�صالمي، فالزيارة تعني التاأ�صي باحل�صني -عليه ال�صالم- على قدر 
الطاقة فاحل�صني له املرتبة العليا التي ال يناف�صه فيها احد ولكن الب�صر بو�صعهم ان 
ينحوا هذا املنحى وي�صريوا بهذا االجتاه بقدر و�صعهم الن  املجتمع اال�صالمي يحتاج 

اىل عملية ثورية متجددة با�صتمرار.
 والعملية الثورية لي�صت حاجة عا�صها املجتمع اال�صالمي يف يوم من االيام وامنا 
ومللادام  �صر وخري  دام هناك  وما  دام هناك عدل وظلم  ما  هي حركة م�صتمرة 
اهلل -�صبحانه وتعاىل- موجودا وكذلك الطاغوت، فالعملية الثورية حاجة ان�صانية 
واإ�صالمية م�صتمرة مع ا�صتمرارية احلياة ومع ا�صتمراريه معركة ال�صر واخلري وهذه 
اال�صتمرارية تتج�صد من خالل �صعائر عبادية يوديها االن�صان امل�صلم، ومن جملة هذه 
ال�صعائر �صعرية الزيارة التي تعني اال�صتمرار على هذا اخلط واعطاء العهد ل�صبط 
الر�صول اهلل االمام احل�صني -عليه ال�صالم- ال�صتمرار على هذا املنهج وتقدمي ما هو 

م�صتطاع لنا ان نفعله يف زماننا.

ك باآل البيت • اظهار الولء والتم�صُّ
ال�صيد احمد مبارك من اندون�صيا: الزيارة بالن�صبة يل هي اظهار الوالء والتم�صك 
واداء  الهدى  الئمة  املحبة  وكذلك  ال�صالم-  -عليه  احل�صني  باالمام  واالرتللبللاط 
امل�صوؤولية اجتاه االمام -عليه ال�صالم- وكذلك ت�صعر يف اجواء اميانية مل ت�صعر فيها 

ابدًا واالمام -عليه ال�صالم- هو طريق الهداية هلل -�صبحانه وتعاىل- فالكثري ممن 
يزُور االإمام عليه ال�صالم او يقراأ ق�صة حياته وا�صت�صهاده يف واقعة ، فال �صك �صيتاأثر 
فيها والكثري منهم اأ�صبح من حمبي اأهل بيت الرحمة ، بعد ان �صلكوا طريقهم الأن 
االمام هو �صر ا�صتمرار الت�صيع، وبقاوؤه هو يف ا�صتلهامه من مبادئ واقعة كربالء 
وقيم عا�صوراء ولزيارته دور يف احلفاظ على اخلط املحمدي االأ�صيل، وابقاء الدين، 
وتر�صيخ العقيدة اال�صالمية احلقة، حيث اأن مظلومية �صيد ال�صهداء عليه ال�صالم 
و�صهادته اأ�صبحت �صدًا منيعًا ل�صد ما ينويه املنافقون من طم�ض اآثار ر�صول اهلل 

وحتريف دينه ور�صالته االأ�صيلة على مدى الدهر.
امل�صتب�صر عبد الويل الن�صري ابراهيم من م�صر العربية: زيارة االإمام احل�صني 
-عليه ال�صالم- من االأمور الواجبة يف العقيدة االإ�صالمية الأن اهلل -تبارك وتعاىل- 
األزم نبيه اأن يعّرف اأمتُه بوجوب مودة اأهل بيت النبي حيث قال اهلل : ال ا�صاألكم عليه 
اأجرا اإال املودة يف القربى، ف�ُصئل النبي من هم قرباك الذي امرك اهلل –تعاىل- ان 
نودك فيهم قال علي وفاطمة وابناوؤهما، ثم بني النبي ان اهلل –تعاىل- جعل اجري 
على هدايتكم مودة ال بيتي، نحن االن لي�ض عندنا ما نقدمه الهل البيت اال الزيارة 

فالزيارة من املودة يف القربى.
واهمية زيارة �صيد ال�صهداء عليه ال�صالم- ي�صبح املجتمع يعي�ض يف اأمان ال نبي 
الرحمة -عليهم ال�صالم- لي�ض على املجتمع اال�صالمي بل العامل كله، وكما قال 
الر�صول -�صلى اهلل عليه واآله- )النجوم اأمان الأهل ال�صماء و اآل بيتي اأمان الأهل 

االأر�ض(.

   مظلومية �ضيد ال�ضهداء عليه ال�ضالم 

و�ضهادته اأ�ضبحت �ضدًا منيعًا ل�ضد ما ينويه 
املنافقون من طم�س اآثار ر�ضول اهلل وحتريف 

دينه ور�ضالته الأ�ضيلة  



يف  الواقعة  ال�ضنغال  دولــة  هي  العدد  هــذا  يف  حمطتنا 
على  املرتامية  �ضواحلها  وعلى  ال�ضمراء،  القارة  اأطــراف 
اأهم مواردها  �ضواطئ املحيط الأطل�ضي، والذي يعترب من 
دولة  �ضكان  من   %20 من  اأكرث  يقتات  حيث  القت�ضادية 
من  وبالرغم  املائية،  الأطل�ضي  ــريات  خ على  ال�ضنغال 
اعتماد 80% من قوة العمل لدى ال�ضكان على الزراعة، اإل 
اأن �ضناعة �ضيد الأ�ضماك ت�ضكل موردا اأ�ضا�ضيا ل�ضادراتها. 

• تقرير : حيدر املنكو�صي وجه اإلسالميف
 أطراف القارة السمراء

اكت�صبت ال�صنغال ا�صمها من النهر الذي يحّدها من 
ال�صرق وال�صمال والذي ينبع من فوتا جالون يف غينيا، 
يحدها من اجلهة ال�صمالية البلد العربي موريتانيا 
والذي يعترب امل�صدر االأ�صا�ض لنقل الطابع العربي 

هناك يف معظم حياة ال�صنغاليني االجتماعية. 
وتعترب الفرن�صية اللغة الر�صمية هناك رغم انت�صار 
لغات اأخللرى كما هو حللال لغة الللولللوف وهللي اللغة 
والديوال   كالبولعار  كثرية  لهجات  وهنالك  املحلية، 

واملندينغو.
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دخول الإ�صالم 
البلد عن  االإ�صالمي دخل  الدين  اأن  التاريخ على  اأثبت 
وغللرب  �صمال  مللن  يللاأتللون  كللانللوا  الللذيللن  التجار  طريق 
اإفريقيا، منذ قللرون، و قيل بللاأن ذلك بللداأ حللوايل عام 
1030 امليالدي، وكان ال�صكان يعتنقون الدين االإ�صالمي 
طواعية، وذلك ملا وجدوه من مبادئ، وفكر يف تعاليم هذا 
الدين احلنيف، و نتيجة لتقارب بيئاتهم و اأعرافهم من 

العامل العربي واال�صالمي.
ويعتقد بع�ض املوؤرخني اأن االإ�صالم قد جاء اإىل ال�صنغال 
االآخللر  البع�ض  يقول  بينما  املوريتانية  ال�صحراء  عرب 
الأفريقيا،  الغربي  الطرف  من  اأو  املغرب  من  جاء  اأنلله 
ويف  ال�صرق  يف  كللانللوا  الللذيللن  والقبائل  ال�صعوب  اإن  و 

بلدة  االإ�صالم، ومنها   اأول من اعتنقوا  ال�صنغال  �صمال 
التكرور وغريها، و اأما القبائل املوجودة يف الغرب ويف 
اجلنوب، ويف ال�صواحل)�صريير( )جوال(...، منهم من 
تدّين  من  منهم  و  اأ�صلم،  من  ومنهم  بالوثنية،  مت�صك 
بالن�صرانية، وذلك بعد جميء اال�صتعمار مع احلمالت 
التب�صريية التن�صريية، وا�صتيالئها على املناطق ال�صاحلية 

و الداخلية.

يف  االإ�للصللالم  ن�صر  يف  كبري  دور  املرابطني  لدولة  وكللان 
بال�صنغال،  اليوم  يعرف  وما  باأكملها  الغربية  اإفريقيا 
نفوذ  مناطق  امتدت  البقاع  تلك  يف  االإ�صالم  وبانت�صار 
امل�صلمني امتدادا وا�صعا، فقامت ثالث دول اإ�صالمية هي 

دولة مايل االإ�صالمية ودولة �صنغي ودولة غانا.
ففي القرن احلادي ع�صر امليالدي اعتنقت قبائل كوتيا 
االإ�صالم وا�صتطاعت اأن تقيم دولة مايل االإ�صالمية التي 
ب�صطت �صلطانها حتى �صمل ما يعرف اليوم بجمهورية 
واجلزائر  جنوبا  غانا  اإىل  ال�صنغال  وجمهورية  مللايل 

وموريتانيا �صماال.
اململكة قد  امليالدي كانت هذه  الرابع ع�صر  القرن  ويف 
غانا  حتى  اجلزائر  جنوب  ف�صملت  جمدها  اأوج  بلغت 

يف اجلنوب وما يعرف اليوم بجمهورية مايل وال�صنغال 
العلماء  واجتذبت  ونيجرييا  بي�صاو  وغينيا  وجامبيا 
تفاخر  مهما  علميا  مركزا  متبكتو  واأ�صبحت  والفقهاء 
مبكتباتها وعلمائها وم�صاجدها تلك املوجودة يف مراك�ض 

وفا�ض والقريوان وطرابل�ض والقاهرة.
�صنغي  دولة  قامت  امليالدي  ع�صر  اخلام�ض  القرن  ويف 
التي امتد �صلطانها اإىل مايل وال�صنغال وما يعرف اليوم 
بنيجرييا وا�صتمرت متبكتو مركًزا علمًيا مهًما،ويف اأواخر 

القرن اخلام�ض ع�صر امليالدي انت�صر االإ�صالم يف جميع 
ربوع ال�صنغال. 

والرابع ع�صر  القرنني احلللادي ع�صر  الفرتة ما بني  يف 
امليالديني، قامت ممالك م�صتقلة يف اأر�ض ال�صنغال منها 
مملكة توكولور يف ال�صمال، وال�صرر والولوف بالقرب من 

االإقليم االأو�صط.

التب�صريية  احل��م��الت  و  ال�صتعمار 
التن�صريية

الغربية،  اإفريقيا  اأو  ال�صودان  اأو  ال�صنغالية  الدولة  اإن 
ظلت منذ قرون �صغل اأوربا ال�صاغل، و اأرادوا ا�صتغاللها 
الدين  والإ�صاعة  نهبها،  و  اللللرثوات  على  لال�صتيالء   ،

الن�صراين فيها، وكان يف ال�صنغال طبقات معروفة مثل:
* طبقة امللوك املحليني و اأعوانهم وكانوا قد ق�صموا البلد 

اإىل عدة ممالك ، مثل جلف، وكيور، بول، �صامل...
* طبقة العلماء امل�صلمني الق�صاة الذين كانوا يتعلمون 
لتطبيق  ق�صاة  منهم  البع�ض  وعللنّي  يعلمونه،  و  القراآن 
كانوا  وبع�صهم  االأهللللايل،  على  االإ�للصللالملليللة  ال�صريعة 

يحرتفون بالزراعة.
التقاليد،  و  بللالللعللادات  مت�صكت  التي  الوثنية  طبقة   *
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والفالحة، ولكن تعدد الطبقات مل تكن تعوق املعامالت بني 
الروؤ�صاء و املروؤ�صني، فقدكان بينهم نوع من التفاهم.

الأديان واملعتقدات:
وال�صعب ال�صنغايل يبلغ تعداده اأحد ع�صر مليون ن�صمة منهم 
اأكرث من 95% م�صلمون، والن�صبة الباقية ما بني ن�صراين 
وملحد ووثني. واأكرث امل�صلمني من اأهل املعتقدات ال�صوفية 
واملريدية  والتيجانية،  كالقادرية،  الطرق  اأ�صحاب  من 

وال�صاذلية باالإ�صافة اإىل املذهبني ال�صني وال�صيعي.
اإىل بدايات القرن  اأما ظهور ال�صيعة يف ال�صنغال فيعود  
األف  املن�صرم على يد عبد املنعم الزين اللبناين، الذي 
كتاب ا�صمه "مذهب اأهل البيت "  والذي ترجمه اىل اللغات 

التي يتكلمون بها.
 ويف لقاء �صحفي اأكد زعيم ال�صيعة يف دولة ال�صنغال حممد 
علي حيدر م�صوؤول موؤ�ص�صة املزدهر قائال" اإن اأتباع املذهب 
وال�صنغال  عامة  اأفريقيا  يف  كبري  وتنام  بازدياد  ال�صيعي 
خا�صة، م�صريًا اإىل ان العوملة لعبت دور يف هذا املجال". 
وقال حيدر خالل زيارته للمزارات ال�صيعية بالعراق: )نحن 
اأ�ص�صنا موؤ�ص�صة املزدهر يف �صنة 2000 واملوؤ�ص�صة تتحرك 
يف جمال الرتبية والتعليم وبناء املدار�ض واإقامة املنا�صبات 

ومولد  ال�صريف  النبوي  املولد  وعيد  عا�صوراء  كمنا�صبة 
الزهراء وعيد الغدير ويف نف�ض الوقت نطبع الكتب ونن�صر 
املللقللاالت يف املللجللاالت ويف اجلللرائللد واالإذاعللللات وعندنا 
برامج يف التلفزيون يف ال�صنغال اأي�صا(. واأ�صار حيدر اإىل 
وهوؤالء عندهم  االأغلبية  امل�صلمون هم  فيها  اإفريقيا  "ان 
البيت، لكن االإمكانيات  اأهل  اأفكار  اأر�صية خ�صبة لن�صر 
حمدودة جدًا، ونحن بحاجة اإىل الكتب واالأ�صاتذة واملبلغني 

وبحاجة اإىل الدعم املادي واملعنوي من قبل املراجع".
وهنالك العديد من املراكز وامل�صاجد واملدار�ض اأهمها:

-حوزة الر�صول االأكرم 
تقع يف داكار حي )poin e( وهي مركز ي�صم مدر�صة 
تابعة للحوزات القمية االإيرانية، يديرها مبعوث من اإيران 
ا�صمه "حممد �صاهدي الر�صوان"، ويدّر�ض فيها اأ�صاتذة 
والطالب  ولبنان،  اإيللران  تخرجوا يف  �صيعيون  �صنغاليون 
يف هذه احلوزة كلهم اأو جلهم �صنغاليون، ويوفر لهم �صكن 
داخل احلوزة ومكتبة مليئة بالعديد من كتبهم، يدر�صون 
تللوازي  ب�صهادة  �صنوات  اأربلللع  بعد  ويتخرجون  باملجان، 
الإكمال  درا�صية  منح  عليهم  تللوزع  ثم  الثانوية،  ال�صهادة 
درا�صاتهم يف اإيللران. وقد ذهبت دفعات اإىل اإيللران حتى 

هذه ال�صنة 2008م.
-كلية فاطمة الزهراء

فيها  ويدر�صون  الثانوية،  اإىل  االأطللفللال  رو�صة  من  تبداأ 
بجانب العقائد ، مادة اللغة الفرن�صية، يدر�ض فيها حاليا 
اأكرث من �صتمائة طالب- ذكورا واإناثا- بع�صهم �صنغاليون، 
ولها  ال�صنغالية،  لبنانية حتمل اجلن�صية  واأكرثهم جالية 

مكان وا�صع جدا وتقع يف و�صط املدينة من العا�صمة.
-موؤ�ص�صة املزدهر الدولية

علي  ويدعى)حممد   ، ال�صنغاليني  اأحللد  وبناها  اأ�ص�صها 
ال�صريف حيدر(، وقد نظم موؤمترا �صيعيا دوليا كبريا يف 
معر�ض داكار الدولية ح�صره علماء ال�صيعة من اأوروبا واآ�صيا 
واإفريقيا. وقد قام بافتتاح كلّية يف حي فا�ض مباو بدكار ، 

كما اأ�صدر جملة بالعربية  والفرن�صية با�صم"املزدهر".
-مركز االإمام ر�صا مبدينة كوالخ

- مدينة كولخ تبعد عن العا�صمة بل 192كيلومرت وقد  بني 
يف  ال�صيعية  اللبنانية  اجلالية  اأبناء  من  بتربعات  املركز 

ال�صنغال بتوجيه من عبد املنعم الزين اللبناين.

عا�صوراء ال�صنغال 
ال يخفى على الداين والقا�صي ملحمة اأثرت يف نفو�ض كل 
م�صلم وغري م�صلم، اأال وهي ملحمة عا�صوراء وقد احت�صنت 
بالد ال�صنغال هذه امللحمة لتجعلها �صعلة تنري الطريق لكل 
تقيم  االأ�صا�ض  هذا  وعلى  العبودية  من  التحرر  اأراد  من 
املوؤ�ص�صات هناك املوؤمترات تخليدا لذكرى عا�صوراء وتعترب 
موؤ�ص�صة املزدهر اإحدى هذه املوؤ�ص�صات التي تهتم باإحياء 
ال�صعائر احل�صينية وقد اأقامت موؤمترا يحت�صد فيه االآالف 
من امل�صلمني من مذاهب خمتلفة يف العا�صمة ال�صنغالية 
داكللار الإحياء املوؤمتر الللدويل، وقد كان املوؤمتر اخلام�ض 
والللذي كان  املللوؤمتللرات  اكللرب  احللد  لعام 2011  لعا�صوراء 
حتت �صعار "االإمام احل�صني )عليه ال�صالم( �صهيدالإ�صالم 
دعت  وخارجها.وقد  داكللار  جامعة  قاعة  ومنقذه" وعلى 
�صخ�صيات  للموؤمتر  الراعية  العاملية  املزدهر  موؤ�ص�صة 
والكويت   العراق  من  واأكادميية  واأدبية  وعلمائية  ر�صمية 
و�صوي�صرا ومايل و�صاحل العاج وغينيا واإيران، حيث ُقدمت 
خالل املوؤمتر اأبحاث وكلمات ان�صبت على �صرورة التاأ�صي 
بال�صنة النبوية ال�صريفة واأهل البيت )عليهم ال�صالم( ونبذ 
كل اأ�صكال العنف واالإرهللاب وخماطبة االآخر باحل�صنى. 
وحتدث املحا�صرون عن  تاأثري واقعة عا�صوراء االإيجابي 
على املجتمعات عرب التاريخ، و اأن النه�صة احل�صينية حالت 
وعللرة ال حتمد عقباها،  امل�صلمني يف طللرق  انللزالق  دون 

واأعادت للر�صالة املحمدية رونقها و�صفاَءها. 

معلومات ا�صافية 
ال�صكان: اإح�صاء 2002م:  9،858،482

نظام احلكم: نظام ن�صف رئا�صي
امل�صاحة:  76،000 ميل مربع

الدخل للفرد: 1،739 دولر
العملة: فرنك غربي افريقي 

املناخ: يتميز مناخ ال�صنغال بف�صل ممطر ميتد من يوليو 

اإىل  نوفمرب  من  ميتد  جاف  ف�صل  وهناك  اأكتوبر.  اإىل 
يونيو. وتهطل اأكرب كمية من الأمطار يف اإقليم كازامان�ص 
ترتاوح بني 150، 180�صم يف ال�صنة. وتقل كمية الأمطار 
املعدل  ي�صل  حتى  ال�صمال،  نحو  اجتهنا  كلما  تدريجًيا 
ال�صنوي لالأمطار قرب نهر ال�صنغال اإىل اأقل من 50�صم. 
ال�صاحل  ال�صنوي قرب  فاملتو�صط  اأما درجات احل��رارة، 

حوايل 22°م. ويزداد يف الداخل اإىل نحو 29°م.
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اعداد : عبد الرحمن الالمي

يقول ال�صيخ مكارم ال�صريزي يف اجلزء الرابع من تف�صريه )الأمثل(: 
اأثار بع�صهم �صبهة حول هذه االآية، فظن اأّن بني هذه االآية واالأمر باملعروف والنهي عن املنكر ل وهو 
من الت�صريعات االإِ�صالمية ال�صريحة امل�صلم بها ل �صرب من الت�صاد اأو التناق�ض، اإِذ اأن هذه االآية 

تقول )عليكم اأنف�صكم ال ي�صركم من �صل اإِذا اهتديتم(.
هناك اأحاديث وروايات تدل على اأّن هذا املو�صوع اأثار �صبهة حتى يف ع�صر نزول االآية يقول )جبري 
بن نفيل(: كنت يف جمع من اأ�صحاب ر�صول اهلل)�صلى اهلل عليه واآله و�صلم(جال�صني بح�صرته، 
وكنت اأحدثهم �صنًا، وكان احلديث يدور حول االأمر باملعروف والنهي عن املنكر فقاطعتهم وقلت: 
اأمل ياأت يف القراآن )يا اأّيها الذين اآمنوا عليكم اأنف�صكم ال ي�صركم من �صل اإِذا اهتديتم( )اأي بهذه 
االآية ال يبقى ما يوجب االأمر باملعروف والنهي عن املنكر( واإِذا باحلا�صرين يجمعون على توبيخي 
وتقريعي قائلني: كيف تقتب�ض اآية من القراآن دون اأن تعرف معناها وتف�صريها؟ فندمت على ما 

قلت اأ�صد الندم، وعادوا اإىِل بحثهم ال�صابق.
وعند انف�صا�ض املجل�ض التفتوا اإيِل قائلني: اإِّنك �صاب حدث ال�صن، قمت بتف�صيل اآية من القراآن 

عما حولها بغري اأن تعرف معناها.
وقد يطول بك العمر حتى ترى كيف يحيط البخل بالنا�ض وي�صيطر عليهم، وت�صيطر عليهم 
اأهواوؤهم ويعّتد كل منهم براأيه، فلتحذر يوؤمئذ من اأن ي�صّرك من �صّل منهم )اأي اأّن االآية ت�صري 

اإىِل ذلك الزمان(.
واليوم جند الراكنني اإىِل الدعة وطالب الراحة، 
عللنللدمللا يللللدور احللللديلللث حللللول الللقلليللام بهاتني 
الفري�صتني االإِلهيتني الكبريتني ل االأمر بالعروف ل 
والنهي عن املنكر ل يتذرعون بهذه االآية ويحرفونها 
اأّننا بقليل من الدّقة يف النظر  عن مو�صعها، مع 
ندرك اأاّل ت�صاد بني هاتني الفري�صتني وما جاء يف 

هذه االآية:
فاأّوال: تبنّي االآية اأّن كلَّ امرئ يحا�صب على انفراد 
واأّن �صالل االآخرين من االأ�صالف وغري االأ�صالف 

ال يوؤثر يف هداية الذين اهتدوا، حتى واإِّن كانوا قريبني قرب االأخ اأو االأب اأو االبن، لذلك فال 
تتبعوهم واجنوا باأنف�صكم )الحظ بدّقة(.

وثانيًا: ت�صري هذه االآية اإىِل احلالة التي ال يكون لالأمر باملعروف والنهي عن املنكر اأي اأثر، اأو تكون 
�صروط فاعليتهما غري متوفرة، ففي اأمثال هذه احلاالت ي�صعر بع�ض املوؤمنني باالأمل، ويت�صاءلون 
عّما ينبغي لهم اأن يفعلوه، فتجيبهم االآية: ال ترثيب عليكم، فقد اأديتم واجبكم، اإذ )ال ي�صّركم 

من �صّل اإِذا اهتديتم(.
جند هذا املعنى يف احلديث الذي ذكرناه اأعاله، وكذلك يف بع�ض االأحاديث االأُخرى فقد �صئل 
ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( عن هذه االآية فقال: »اإِئتمروا باملعروف وتناهوا عن املنكر، 
فاإِذا راأيت دنيا موؤثرة و�صحًا مطاعًا وهوى متبعًا واإعجاب كّل ذي راأي براأيه، فعليك بخوي�صة 

نف�صك وذر عوامهم«
وهنالك روايات اأُخرى بامل�صمون نف�صه وتفيد هذه احلقيقة ذاتها.

فخر الدين الرازي ل ح�صب عادته ل يذكر عدة اأوجه يف االإِجابة على ال�صوؤال املذكور، ولكّنها تكاد 
تعود كلها اإىِل االأمر الذي ذكرناه، ولعله ذكرها جميعًا لبيان كرثة عددها.

على كّل حال، ال �صك اأّن م�صاألة االأمر باملعروف والنهي عن املنكر من اأركان االإِ�صالم التي ال ميكن 
التغا�صي عنها باأي �صكل من االأ�صكال، وال ت�صقط اإاِّل عند الياأ�ض من تاأثريها اأو من توفر �صروطها.

ويقول ال�صيخ حممد متويل ال�صعراوي يف تف�صريه )تف�صري القراآن(:  
ْنُف�َصُكْم...{ املائدة:105قوله )تبارك وتعاىل( }َواإَِذا  ِذيَن اآَمُنوا َعَلْيُكْم اأَ لقد �صبقت اآية }َيا اأَيَُّها الَّ
�ُصوِل َقاُلوْا َح�ْصُبَنا َما َوَجْدَنا َعَلْيِه اآَباَءَناآ...{ املائدة:104. ُ َواإىَِل الرَّ ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوْا اىل ما اأَنَزَل اهللَّ
والقوالن يدالن على اأن هناك فريقني: فريقا ي�صري على ال�صالل، وفريقا ي�صري على الهداية. 
وهناك معركة بني الفريقني. فهل تدوم هذه املعركة طوياًل؟ نعم �صتظل هذه املعركة طوياًل؛ الأن 
اأهل ال�صالل ال يحبون اأن يحب املوؤمن الأخيه ما يحب لنف�صه، وكذلك فهم ي�صتفيدون من ف�صاد 

الكون.
واملوؤمن يحب الطاعة ويحاول اأن يجعل اأخاه املوؤمن حُمبًا للطاعة، فاإن راآه على ُمنكر فاإنه ينهاه 
عنه ويدفعه اإىل املعروف، فاخلري حني يكون من االإن�صان ينفع �صواه، وقد يتاأجل نفعه هو لنف�صه 

ُئُكْم  يًعا َفُيَنبِّ ُعُكْم َجممِ مِ َمْرجمِ لهَّ اإمَِذا اْهَتَدْيُتْم اإمِىَل اللهَّ ُكْم َمْن �صَ رُّ يَن اآَمُنوا َعَلْيُكْم اأَْنُف�َصُكْم َل َي�صُ َها الهَّذمِ اإّن املتاأّمل يف قوله )تبارك وتعاىل(: } َيا اأَيُّ
ا ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن{]املائدة: 105[ يجد اأّن الواجب على الإن�صان اأن يعتني بنف�صه واأن يهتّم بها، واأن يجتهد يف �صالحها، ول ي�صّره من �صّل  َ مبمِ

بعد ذلك اإذا اهتدى، فالإن�صان م�صوؤول عن نف�صه ول ي�صره �صالل غريه، فلي�ص هناك من داٍع اىل الت�صّدي بالأمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
وحتّمل م�صاّقهما ومعرفة مراتبهما ولوازمهما، وهل من ت�صاّد وتناق�ص بني املقامني يف الآيات ال�صريفة؟! 

بني اآية {َعَلْيُكْم اأَْنُف�َصُكْم} والأمر باملعروف والنهي عن املنكر
ال ت�ضاّد وال تناق�ض
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اإىل االآخرة. وخري املوؤمن يفيد املجتمع وي�صر اأهل ال�صالل. و�صدق املوؤمن يفيد املجتمع وي�صر 
اأهل ال�صالل. ونزاهة املوؤمن ي�صتفيد منها املجتمع، وت�صر اأهل ال�صالل. اأما اإن كان املجتمع 

فا�صدًا فاملوؤمن ي�صقى بف�صاد هذا املجتمع.
اإذن فمن م�صلحة املوؤمن اأن يعدي اخلري منه اإىل �صواه، حتى ينت�صر اخلري ويعود اخلري اإىل 
املوؤمن من حركة اخلري يف املجتمع. ولذلك قال احلق �صبحانه: } َعَلْيُكْم اأَْنُف�َصُكْم { اأي األزموا 
االإميانية  الرتابة  املوؤمنني وحدة واحللدة. وهو تعبري عن �صرورة �صيوع  اأنف�صكم، وكاأن نفو�ض 
َفَهاآَء  املتبادلة. ومثل هذا االأمر جاء يف التعامل مع اأموال ال�صفهاء؛ لقد قال احلق: }َواَل ُتوؤُْتوْا ال�صُّ

اأَْمَواَلُكُم...{ الن�صاء:5.
الأن ال�صفيه ال حق له يف اإدارة ماله حتى ير�صد؛ الأن املال يف الواقع هو مال كل امل�صلمني، وعليهم 
اإدارته لينتفع به كل امل�صلمني. وتكون اإدارة االأمر -اأوالً- بالن�صح، فاإن مل يرتدع ال�صفيه فلريفع 
عليه اأقرب النا�ض اإليه ق�صية حجر، ذلك الأن اأي �صّر ينتج من �صلوك ال�صفيه مباله اإمنا يعود على 
املجتمع، وعلى هذا فاملال يظل مال النا�ض يقومون على اإدارته اإىل اأن يعود ال�صفيه اإىل ر�صده 

ْمَواَلُهْم{ الن�صاء:6. ْنُهْم ُر�ْصدًا َفاْدَفُعوْا اإَِلْيِهْم اأَ فيعود له حق الت�صرف يف ماله. }َفاإِْن اآَن�ْصُتْم مِّ
مل يقل احلّق اإذن: }َفاْدَفُعوْا اإَِلْيِهْم اأَْمَواَلُهْم{ ذلك اأّن الر�صيد اأ�صبح ماأمونًا على ماله؛ لذلك 
يعود املال اإىل ال�صفيه من فور عودته اإىل الر�صد. وكذلك قول احلق: }َعَلْيُكْم اأَْنُف�َصُكْم{ اأي اأنكم 
يا جماعة املوؤمنني كلٌّ منكم م�صئول عن نف�صه وعن بقية النفو�ض املوؤمنة، ومن الهداية اأن نقّوم 
لَّ اإَِذا اْهَتَدْيُتْم{  ن �صَ ُكْم مَّ رُّ الذي على ف�صاد. وال يقولّن موؤمن: "واأنا مايل". وتتابع االآية }اَل َي�صُ
فما دمتم قد حاولتم تقومي الف�صاد فاأنتم قد اأّديتم ما عليكم يف �صوء قول الر�صول �صلى اهلل عليه 
و�صلم: "َمن راأى منكم منكرًا فليغرّيه بيده، فاإن مل ي�صتطع فبل�صانه، فاإن مل ي�صتطع فبقلبه، وذلك 

اأ�صعف االإميان".
ولكن كيف يكون التغيري بالقلب؟ اأي اأن يكون ت�صرف االإن�صان املوؤمن هو املقاطعة ملن يخرج على 
منهج اهلل، فاإن قاطع كلُّ املوؤمنني اأيَّ خارج على منهج اهلل فال بد اأن يرتدع، وعلى املوؤمن اأال يقابل 
منحرفًا اأو منحرفة برتحيب اأو تعظيم، فالتغيري بالقلب اأن يكون الت�صرف ال�صلوكي الظاهري 
مطابقًا ملا يف القلب، فيح�ّض فاعل املنكر اأنه م�صتهجن من غريه. وقد ي�صت�صهل النا�ض اأمور ال�صّر 
-اأواًل- اإذا ما �صادفهم من ينافقهم مبجامالت يف غري حملها، لكن لو ا�صت�صعر فاعل املنكر اأنه 
ُمقاَطع من جماعة امل�صلمني واإن مل ت�صربه على يده، فالبّد اأن يرتدع، واحلق -�صبحانه وتعاىل- 

وَن فيااآَياِتَنا َفاأَْعِر�ْض َعْنُهْم{ االأنعام:68. ِذيَن َيُخو�صُ ْيَت الَّ يقول: }َواإَِذا َراأَ
اأي اأنك �صاعة تعر�ض عن الذين يخالفون منهج اهلل، و�صاعة يعر�ض غريك عنه، فاإن ذلك يوؤذيه، 
وال يجعل النا�ض ي�صت�صرون يف ال�صّر ويتفاقم ويعظم �صررهم اإال احرتام املجتمع لهم. واملثال يف 
القرى جند اأن الذي ميتلك بندقية ينال احرتامًا وجمامالت جتعله يتجرب ب�صالحه، ولو اأن النا�ض 
اأعر�صت عنه ل�صاعت هيبته ولعاد مرة اأخرى ي�صلك ال�صلوك امللتزم. وما املقيا�ض يف اأمر التغيري 

بالقلب ومعاملة فاعل املنكر بعدم مودة وحمبة؟
نقول: علينا اأن ن�صتمع اإىل قول النبي -�صلى اهلل عليه واآله و�صلم -حني �صئل مرة عن هذه االآية: } 
َعَلْيُكْم اأَْنُف�َصُكْم { ، فقال: "بل ائتمروا باملعروف وتناهوا عن املنكر، حتى اإذا راأيت �صحًا مطاعًا 
وهوى مّتبعًا ودنيا ُموؤَثرة واإعجاب كل ذي راأي براأيه، فعليك - بخا�صة نف�صك - ودع عنك العواّم 
فاإن من ورائكم اأيامًا ال�صابر فيهّن مثل القاب�ض على اجلمر، للعامل فيهن مثل اأجر خم�صني 

رجاًل يعملون كعملكم".
وتغيري املنكر بالقلب يتمثل - كما قلنا - يف مقاطعة املنحرف م�صداقًا لقوله تعاىل: }يااأَيَُّها 
لَّ اإَِذا اْهَتَدْيُتْم{ ونالحظ اأن "على" حرف جر،  ن �صَ ُكْم مَّ رُّ ِذيَن اآَمُنوْا َعَلْيُكْم اأَْنُف�َصُكْم اَل َي�صُ الَّ
والكاف للخطاب، وامليم للجمع، و "اأنف�صكم" من�صوبة. فعليكم هي "ا�صم فعل" اأي هي لي�صت 

ا�صمًا على حقيقته ولي�ض حرفًا على حقيقته، بل هي حرف دخل على �صمري فاأدى موؤدى ا�صم 
الفعل، اأو هو ا�صم فعل منقول من اجلار واملجرور.

لَّ اإَِذا اْهَتَدْيُتْم{ اأي األزموها، وحافظوا عليها، ومن الهداية  ن �صَ ُكْم مَّ رُّ }َعَلْيُكْم اأَْنُف�َصُكْم اَل َي�صُ
اأن نعرف كيف نواجه الق�صايا بالعقيدة االإميانية، فينظر املوؤمن اإىل الكمية العددية للمهتدين، 
والكمية العددية لل�صالني. فاإن كانت الكمية العددية م�صاوية فلتقبل على املواجهة. واإن كانت 
الكمية ال�صالة �صعف الكمية املوؤمنة فلُتْقِبل الكمية املوؤمنة على املواجهة اأي�صًا. واإن كانت الكمية 
ال�صالة اأكرث من ال�صعف فاملوؤمن معذور اإن حمى نف�صه بعدم املواجهة، ولكن عليه اأن يقاطع كل 

منكر اأو فاعَل املنكر.
كلنا نعرف متامًا اأن كل فرد يحب اأن تكون له مكانة يف املجتمع. فاإن راأى االإن�صان اأن ال�صيت 
واملكانة والذكر احل�صن لل�صادق امل�صتقيم فاالإن�صان يتجه اإىل اأن يكون �صادقًا م�صتقيمًا. واأن راأى 
الفرد اأن املكانة يف املجتمع تكون للكاذب املنحرف فهو يتجه اإىل اأن يكون كاذبًا منحرفًا؛ لذلك 
فعلى املوؤمنني اأال يكّرموا اإال من ي�صري على املنهج ال�صالح. فقد روى االإمام اأحمد قال: قام اأبو 
بكر ال�صديق -ر�صي اهلل عنه- فحمد اهلل واأثنى عليه ثم قال: اأيها النا�ض اإنكم تقراأون هذه االآية: 
لَّ اإَِذا اْهَتَدْيُتْم { واإنكم ت�صعونها على غري  ن �صَ ُكْم مَّ رُّ ِذيَن اآَمُنوْا َعَلْيُكْم اأَْنُف�َصُكْم اَل َي�صُ } يااأَيَُّها الَّ
مو�صعها واإين �صمعت ر�صول اهلل - �صلى اهلل عليه واآله و�صلم - يقول: " اإّن النا�ض اإذا راأْوا املنكر 

وال يغريونه يو�صك اهلل - عّز وجّل - اأن يعمهم بعقابه "
ِ َمْرِجُعُكْم َجِميعًا { ويطْمِئن احلق املوؤمنني اإىل اأنهم اإن  لَّ اإَِذا اْهَتَدْيُتْم اإىَِل اهللَّ ن �صَ ُكْم مَّ رُّ } اَل َي�صُ
قابلوا ال�صرر يف حياتهم فليعلموا اأن هذه احلياة لي�صت هي كل �صيء، بل هناك حياة اأخرى نرجع 
فيها اإىل اهلل، فمن كان يف جانب اهلل اأعطاه اهلل خلودًا اأبديًا يف النعيم، ومن كان �صد منهج اهلل 
اأعطاه اهلل عذاب اجلحيم. وقال احلق ذلك الأن املوؤمن ال ي�صمن نف�صه يف كثري من املواقف، فقد 
يدخل معركة ويف نيته االإخال�ض لكنه قد ينحرف، في�صيبه ال�صرر على قدر ما انحرف.وعلى 
الذي ي�صريون يف �صوء منهج اهلل دائمًا اأن يحتفظوا بتلك الق�صية يف بوؤرة �صعورهم. ولنا يف ر�صول 
اهلل -�صلى اهلل عليه و�صلم- االأ�صوة احل�صنة حينما كان يف غزوة اأحد، واأمر الرماة اأال يربحوا 
اأماكنهم واإن راأوا املوؤمنني يف انت�صار وراأوا االأعداء يف هزمية. واجته الرماة اإىل الغنائم من 
فور اأن راأوا انت�صار املوؤمنني، فلم ين�صرهم اهلل وهم على خمالفة لر�صول اهلل -�صلى اهلل عليه 

و�صلم-  وبذلك تعلم املوؤمنون الدر�ض: اأن يطيعوا اهلل والر�صول يف كل خطوة.
ا ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن {. فماذا  ُئُكْم مِبَ ِ َمْرِجُعُكْم َجِميعًا َفُيَنبِّ ولو اأن اهلل -�صبحانه- مل يقل: } اإىَِل اهللَّ
يكون موقف الذين مل ي�صهدوا ن�صرًا جلند اهلل، وهم قد دخلوا املعارك االأوىل وا�صت�صهدوا؟. 
لقد علموا من البداية اأن املرجع اإىل اهلل واأنه �صيعطيهم حياة اأخرى. و�صينبئهم اهلل مبا فعلوا. 

واالإنباء هنا مبعنى اجلزاء والتكرمي.
وكما �صا�ض احلق حياة املوؤمن وهو يتحرك يف احلياة الدنيا، فاإنه �صبحانه ي�صو�ض حياة املوؤمنني 

اخللد  نعيم  االآخللللرة يف  احللليللاة  للله  ي�صمن  مبللا 
اأَيَُّها  ِيللا   { �صبحانه:  احلللق  يقول  لذلك  واجلنة، 

ِذيَن اآَمُنوْا... { الَّ
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انه  التي تطلق على )البيت(  التعريف  اأوجــه  واحد من  يف 
اأهله  يقي  �سقف  يعلوها  املتداخلة  اجلــدران  من  جمموعة 
لكني  الغرباء.  وف�سول  املتطفلني  وعيون  احلياة  �سروف 
اأت�ساءل عن فائدة هذه اجلدران واالأ�سقف اليوم، فاأقول يف 

قرارة نف�سي، ال فائدة.. 
يحفزين  ذلــك  لكن  االجــابــة  هــذه  الكثريون  ي�ستغرب  قــد 
على البوح اأكرث فاأقول، يف ال�سابق كان التوا�سل مع العامل 
اخلارجي بالن�سبة للبيت هو جهاز تلفون ار�سي وتلفزيون فيه 
قنوات ال تتعدى اأ�سابع اليد الواحدة، وقد ت�سرتك عدة منازل 
مل�ساهدة هذه القنوات يف تلفزيون واحد. ويف �سبيل النكتة 
ال�سليمة  والفطرة  باخل�سو�سية  االلتزام  مدى  متثل  التي 
للعوائل اأتذّكر ان جدتي -رحمها اهلل- كانت تلب�س )العباءة( 
عندما يظهر املذيع على �سا�سة التلفزيون حياء ، لكن اليوم 
نرى التطور التكنولوجي قد اأخذ ينتهك اخل�سو�سية العائلية 
ويبث االأفكار املختلفة ويزرعها يف النا�س يف عقور م�ساكنهم. 
فنجد االب جال�سا يف ال�سالة واوالده من البنني والبنات، 
اأمــام  مت�سمر  واالخـــر  الــنــقــال،  بجهازه  يلهو   ــن  َم منهم 
احلا�سوب ل�ساعات دون اأن يعرف اأحد ماذا يفعل، او مع َمن 

يتكلم، فيما االأم من�سغلة يف املطبخ او يف �سوؤون اخرى. 
وبعد هذا االنتهاك للخ�سو�سية العائلية والذي بدوره يبعث 
اأفــراد العائلة  على التفكك االأ�سري، وبرود العالقة ما بني 
اجلــدران  جــدوى  عــن  نت�ساءل  اأن  لنا  يحق  اأال  ــواحــدة،  ال
وفائدتها، طاملا ان الغرباء باأفعالهم واأفكارهم ي�ستطيعون اأن 

يقتحمو ها يف اأي وقت ي�ساوؤون. 
ولكن مع كل هذه املخاطر هناك اأمل يف اأن يبقى االلتزام 
بالتقاليد واالأعراف االأ�سرية املتجذرة فينا �سدًا منيعا ي�ستمد 
قوته من االرتباط بحبل اهلل املتني وعروته الوثقى من اأهل 
البيت -عليهم ال�سالم- من خالل حث االأبناء على التم�سك 
يولدها  التي  الفا�سلة  واالأخـــالق  احلنيف  االإ�ــســالم  بقيم 
االإكثار من جمال�سة املوؤمنني يف املحافل القرانية واملجال�س 
والدعاء  امل�سّرفة  امل�ساهد  زيــارة  على  واملواظبة  احل�سينية 

اجلماعي...

 نتيجة البحث احلتمية... ركوب �ضفينة اأهل البيت الأطهار

عن ا باإيجاز  حدثونا  احل�شينية:  لرو�شة 
�ضريتكم ال�ضخ�ضّية؟

املغرب  اأمــان، مولودة يف  الهدى  نور  اأنــا  الهدى:  نور 
الــدرا�ــســات  اإجــــازة  على  حا�سلة  بلجيكا،  يف  ومقيمة 
موالية  ــا  واأن اجلامعات،  بع�س  يف  واأحا�سر  االإ�سالمية، 

وحمّبة الأهل البيت االأطهار )عليهم ال�سالم(.

بدايات ا كانت  كيف  احل�شينية:  لرو�شة 
ولوجكم لطريق اأهل البيت الأطهار )عليهم 

ال�ضالم(؟
نور الهدى: لقد كان مو�سوع بحثي هو )احلكم واخلالفة 
وتداعيات  الأ�سول  ي  والتق�سّ البحث  وبعد  االإ�سالم(،  يف 
هذا املو�سوع املهّم، م�سافًا اىل التوفيق االإلهي ا�ستطعُت 
اأن اأ�سل اىل النتيجة احلتمية لكّل َمن يتناول هذا املو�سوع 

بتجّرد واإن�ساف، واأن نهتدي اىل طريق احلّق طريق اأهل 
يف  �سفينتهم  وركــوب  ال�سالم(،  )عليهم  االأطهار  البيت 
الدنيا، ون�ساأل اهلل )عّز وجّل( اأن ميّن علينا بركوبها معهم 

يف االآخرة.
للنقا�س  مثارًا  كان  االإ�سالمية  ومو�سوع احلكم واخلالفة 
واجلدال بني الطلبة يف اجلامعة وهم مزيج من االجتاهات 
وخليط من الثقافات، فمنهم امل�سلمون ومنهم العلمانيون 
النظام  يف  اخلالفة  انتقال  اأ�سلوب  ينتقدون  كانوا  الذين 
االإ�سالمي من خالل ال�سورى، وهم يرون ان هذه ال�سورى 
مل تتحّقق حتى يف ال�سدر االأول من االإ�سالم، ويف املقابل 
مل يكن لدى الطلبة االإ�سالميني اأّي جواب مقنع جتاه هذه 
الق�سية، ومن هنا كانت بداية توّلد االإ�سكاالت والت�ساوؤالت، 
�سورى؟  هناك  كان  فعاًل  اأنــه  هل  اأبحث  �سرت  وبالتايل 
وماهي هذه ال�سورى؟ وما نظامها واآلياتها؟ ومل اأجد �سيئًا 
ي�ستند اىل ن�سو�س �سرعية على م�ستوى البحث االأكادميي 
ولي�س  بالن�ّس  اخلالفة  اأّن  لــدّي  ات�سح  لذلك  والعلمي، 
اأّن اخلالفة هي امتداد للر�سالة املحمدّية،  بال�سورى. اأي 
وهي بن�سٍّ اإلهّي، وهذا وارد من خالل امل�سادر والروايات 
املتعددة لدى جميع الفرق االإ�سالمية، وكان ذلك بداية عام 

.2000

لديكم بع�س ا لرو�شة احل�شينية: هل كانت 
ال�ضتب�ضار  يخ�ّس  مبا  واملقالت  التاأليفات 

واملوا�ضيع العقائدية؟
اأنا يف �سدد املحاولة لالإعداد والتهيئة من  نور الهدى: 
)عليهم  االأطهار  االأئمة  �سرية  عن  والكتابة  البحث  اأجل 
ذلك  �سيكون  وتــعــاىل(  )تــبــارك  اهلل  �ساء  واإن  ال�سالم( 

ال�ضهادة  ربيع  مهرجان  �ضيوف  من  اأمان،  الهدى  نور  امل�ضتب�ضرة 
الرو�ضة  ملجلة  خا�س  حوار  يف  تتحدث  التا�ضع  العاملي  الثقايف 
الأطهار  البيت  اأهل  طريق  ا�ضتب�ضارها  كيفية  عن  احل�ضينية 

)عليهم ال�ضالم( و�ضلوك منهجهم:

   اّت�ضح 
لدّي اأّن اخلالفة 

بالن�ّس ولي�س 
بال�ضورى 
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بيت بال جدران !

تاأمالت

◄  يكتبها: ح�سني ال�سالمي



          

• اأجرى احلوار واأعّده:ف�سل ال�سريفي - عبدالرحمن الالمي

 نتيجة البحث احلتمية... ركوب �ضفينة اأهل البيت الأطهار

الــدرو�ــس  بع�س  األــقــي  ـــاأيّن  ب اإ�ــســافــة  الــعــاجــل،  القريب  يف 
واملحا�سرات الدينية التي تخ�ّس اأهل البيت االأطهار )عليهم 

ال�سالم( يف اجلامعة واملحافل الن�سوية.

من ا املطلوب  الدور  هو  ما  احل�شينية:  لرو�شة 
ال�ضالم(  )عليهم  الأطهار  البيت  اأهــل  اأتباع 
اليوم اجتاه املجتمع، خ�ضو�ضًا اأننا نعي�س زمن 

غيبة الإمام املهدي )عّجل اهلل فرجه(؟
نور الهدى: من اأجل اأن ن�ساعد ومنّهد لالإمام احلجة )عّجل 
ا�ستعداد  لنا  يكون  اأن  يجب  الظهور  اأجــل  من  فرجه(  اهلل 
لن�سرة االإمام املهدي )عليه ال�سالم( فنكون موؤهلني عقائديًا 
ونف�سيًا واأخالقيًا ال�ستقباله، واأن نتحّلى باالإخال�س وال�سرب 
وحما�سن االأخالق فعن االإمام ال�سادق )عليه ال�سالم( قال: 
)من �سّره اأن يكون من اأ�سحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع 
وحما�سن االأخالق وهو منتظر فاإن مات وقام القائم بعده كان 
له من االأجر مثل اأجر من اأدركه فجّدوا وانتظروا هنيئًا لكم 
اأّيتها الع�سابة املرحومة( فالبّد من العمل بالواجبات وترك 
املحّرمات والعمل على تهذيب اأنف�سنا. واأن ُنكرث من الدعاء 
اىل اهلل )تبارك وتعاىل( بتعجيل الفرج ملوالنا �ساحب االأمر 

)عّجل اهلل فرجه(، مرتّقبني حلكومته العادلة احلقة.
قدوة  ال�سالم(  )عليهم  االأطهار  البيت  اأهل  من  جنعل  واأن 
لنا يف هذا املجال واأ�سوة لنا يف حياتنا بكّل تفا�سيلها �سواء 
على م�ستوى االأخالق اأو التعامالت اليومّية ثم على م�ستوى 

جهادهم وكفاحهم يف �سبيل ن�سرة احلّق.

لرو�شة احل�شينية: كيف تنظرون اىل اأهمية ا
الن�ضاطات الإعالمية والثقافية التي يقوم بها 

ويرعاها اأتباع اأهل البيت )عليهم ال�ضالم(؟
ومواقع  للف�سائيات  ال�سريع  االنت�سار  بعد  الهدى:  نــور 
البيت )عليهم  اأهل  اأتباع  اأ�سبح جهود  التوا�سل االجتماعي 
بع�س  ي�ساهي  ال  كــان  واإن  وملمو�سًا،  وا�ــســحــًا  الــ�ــســالم( 
االأمــر  وذلــك حلداثة  املجال،  هــذا  الــرائــدة يف  الف�سائيات 
بالن�سبة لهم. ف�سابقًا كان هناك ق�سور وا�سح وتعتيم وت�سليل 
اإىل  ال�سخ�س  ل  يتو�سّ اأن  ال�سعوبة  ومن  للحقائق،  اإعالمي 
)الفكر ال�سيعي( منهج اأهل البيت االأطهار )عليهم ال�سالم(، 
يتو�سل اىل احلقائق من  اأن  �سخ�س  اأّي  باإمكان  االآن  ولكن 
البيت  باأهل  التي تعّرف  التوا�سل مع و�سائل االإعــالم  خالل 

)عليهم ال�سالم( وب�سريتهم وعطائهم الرّث.

لرو�شة احل�شينية: بع�س الأ�ضخا�س يعي�ضون ا
حالة اجلهل اأو التجاهل باأحّقية اأهل البيت 
�ضبيلهم،  واإتــبــاع  ال�ضالم(  )عليهم  الأطــهــار 

فبماذا تن�ضحونهم؟
كّل  يرجع  اأن  اأواًل  اإىل هوؤالء عليهم  الهدى: ن�سيحتي  نور 
�سخ�س منهم اىل نف�سه ويتخّل�س من التع�سب، وفيما بعد 
يحّدد لنف�سه هدفًا، وليكن هدفه البحث عن احلّق وهذا هو 
االأ�سل ثم ينفتح على اجلميع �سواء التعامل مع املفكرين او 
فالر�سول  املتنوعة،  االنرتنت  ومواقع  الكتب  على  االطــالع 
االأكرم )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم(  يقول: )احلكمة �سالة 

املوؤمن، اأينما وجدها اأخذها(.

لرو�شة احل�شينية: ما الذي جعلكم جتتهدون ا
الثقايف  ال�ضهادة  ربيع  مهرجان  اىل  للح�ضور 

العاملي التا�ضع؟
 نور الهدى: اإّن ح�سورنا للمهرجان كان توفيقًا اإلهّيًا، حيث 
ت�سّرفنا بزيارة مراقد اأهل البيت االأطهار )عليهم ال�سالم(، 
واالإمــام  احل�سني  ــام  االإم قّبتي  قد�سية حتت  ــواء  اأج وع�سنا 
العبا�س )عليهما ال�سالم(، م�سافًا اىل ذلك اأّن ح�سورنا كان 
فر�سة لنا النفتاحنا على ثقافات جديدة بعدما وجدنا العديد 

من ال�سخ�سيات من جن�سيات متعّددة. 

لرو�شة احل�شينية: كلمة توجهينها اىل املراأة ا
من  الكبري  ال�ضيل  هذا  تتحّدى  وهي  امل�ضلمة، 
الثقافات والجتاهات الفكرية املغايرة للمنهج 

الإ�ضالمي؟
نور الهدى: اإّن املــراأة يجب ان تعرف تكليفها يف ظّل هذه 
الظروف الع�سيبة، فهي اأمام م�سوؤولية خطرية كاأّم وزوجة 
ما  بكّل  وال�سيا�سي  الديني  الوعي  متتلك  ان  وعليها  وفتاة، 
يحيط بها، وعلى املراأة اأن تقتدي بن�ساء اأهل البيت )عليهم 
ال�سالم( واأن تكون قمة يف التم�ّسك بع�سمة دينها، وحتافظ 

على مظهرها وتلتزم بحجابها.
واأريد اأن اأوؤكد للجميع اأّن االنتماء ملدر�سة اأهل البيت )عليهم 
انتماًء  يكون  اأن  يجب  بل  اّدعــاء،  لي�س جمــّرد  هو  ال�سالم( 
ال�سائب  مبنهجهم  االلــتــزام  خــالل  مــن  مرتجمًا  حقيقّيًا 

)عليهم ال�سالم(. 

 الأ�ضم :  نور الهدى اأمان

 البلد:املغرب

   يجب اأن يكون 
انتماوؤنا لآل البيت انتماًء 
حقيقّيًا مرتجمًا من خالل 
اللتزام مبنهجهم ال�ضائب 

)عليهم ال�ضالم( 
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عندما اأبحر يف اأ�صطر من الورد ، يوقظ ناظري جلاللة الذكر، 
ويدي نون والقلم ي�صكب �صهد الدموع ليجعلني اأذكر كواكب من 
النور عاهدوا الل وكل على العهد م�صوؤول ، اأعطاهم من جنان 
ربهم اأو�صعها ، واأعطوه اأرواحهم واأج�صادهم ، جاءوك طائعني 

كتبوا على اأكّفهم برعما ، ور�صموا على اأكفانهم �صجرة ..جئناك 
�صيدي طائعني ..اأوفينا بيعة يف الظهرية ، �صبعون نفرا على 

الرم�صاء يبت�صمون ..هناك رطب ي�ّصاقط عليهم ،هناك منزل 
يغازلهم يبارك خنا�صرهم ،بيارقهم ،قطرات دمهم ،والنتظار 

..قلبهم مالأ الكون اأم األب�صتهم اأحالمهم ن�صرة احلق ،قلوب على 
تلك الدموع واأرواح على اإمياءة للدخول ل يلومهم يف الل لومة 

لئم ..ن�صروه جعلوا توهجهم يف كل خطوة كانت خطواتهم 
�صبيال، كّلما �صاروا بّرهم ولوؤهم 

و�صولتهم خميمهم على قلب امل�صافة ..ها هنا حطوا ..ومن هنا 

�صعدوا على �صلم للجنان الو�صيعة ل تكن خلفي اأ�صاطرك املنية، 
اإننا فيكم لكي تاأتي الريا ،راودتني كلما حملت ع�صاي ، اأينما 

حّلت �صيلقفها ن�صيبي ، �صارعتني جبال مي�صي على تلك ال�صخور ،
اأرخ ثبات القوم عند جمع روؤو�صهم �صاروا على اآثار املنايا ..هنا 

قربي ،هنا دمعي ،هنا دمي �صيبزغ حني ياأخذين ملك ،من�صي 
على هذا ونختار الرزايا  كي ي�صاطرها دمي ،ما اأعظم اخلطوات 
بني يديك ، اأ�صيح ب�صوت فت�صمعني الطيور ..�صّدقوا على دمهم 

فاأينعت الرباري خيفة للظاملني ...خذوا ظمئي يتيما بني 
اأح�صان املنايا قّطعوين اأربا كي اأ�صتفيق ،دعاء مظلوم حني يرفع 

خل�صة ..قررت �صدهَّ  اأحزمتي ،روحي التي بقيت على ال�صحراء 
، �صيكتب التاريخ األواين واأورادي ، اأنا لن اأفرق بني نا�صيتي 

واأقوا�ص ال�صعود ..
فمنهم من ق�صى نحبه ومنهم من ينتظ�����ر 

         وما بّدلوا تبديــــال

 • نقاء �صعد
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ّيِق ِزنزاَنِة يف �ِصْجنِه احلاِلِك الّداجي هاِرَبًا ِمْن  ُقَبيل ُبُزوِغ الَفْجِر َعَليِه باأَعوام..َخَرَج ِمْن اأَ�صَّ
َل  ِثَقِل االآثام..هاَم َعلى َوجِهِه على َغرِي ُهَدًى يف �َصّتى الَفيايِف باِحَثًا َعْن َمالٍذ اأمني..َحّتى َو�صَ
ُهَنا َبْعَد َم�صرٍي َطويل..َفَحطَّ ِرحاَله ُمْنَهَكًا َمْكدوَدًا،َولكن ما َلِبَث اأَْن �َصَعر ِبراَحٍة مَلْ يْعَهدها اأَْو 
َيْعَتْدها..َو�َصمَّ يف الرّثى ِعْطَرًا َعِبقًا َلْي�َض َلُه ِمْن َمثيل..مَلْ َيْعِرْف اأَو ُيْدِرْك ِبدءًا ُهَو اأَيْن..َولِكنَّ 
ها �ِصغاُف الَقْلِب امَلْكلوِم َعلى َدرِّ �َصواِجِم الّدموِع  ْت َعَليِه ِبال�ّصوؤال َبْعَدما اأْجرَبَ اآماَقُه احَلريى اأحََلَّ
ي �َصاأََل �َصيَخًا ِب�َصوِق الّتاِئقني:  َكهاِطِل الَغيِث الَغِزيِر،مَلْ َيْدِر مِلَ الُبكاء..مِلَ احَلنني، وِعْنَد الّتَق�صَ

اأخربتني باهلل عليك ؟! اأنا..وما ِحكاَيُة امَلكان ؟..هاّل  •  اأَيَن 
يا هذا؟  اأَنَت  •  َمن 

ني )تاِئٌب(..َفَهل  ِديٌث ذو �ُصجوٍن..َوَلَعلِّي اأُنِبْئَك ِبِه َبْعَد ِحني..َولِكنَّ •  "َمْن اأنا ؟!"...اإّنُه حَلَ
يل ِمْن َتوبة َوهل َلها ِمْن �َصبيل؟! 

َدَملًا(  الّدُموِع  �َصّيدي)َبَدَل  َفَقْد بكاها   ، َواأَجلُّ �ْصجى  اأَ ُة هذي االأر�ِض  •  اأيَُّها )الّتاِئُب(:ِق�صّ
َمُل: ٌل جُمْ على اْمِتداِد ُقرون...َواإليَك ِمنها َف�صْ

ُره(..َت�صاَرَع ُثلٌَّة  بيَحِة َيوٍم اأْحَمٍر )َكرُثَ واِتُرُه َوَقلَّ نا�صِ وِء الرَبِق، ِمْن �صَ ت َك�صَ  ‘‘يف �صويعاٍت،َمرَّ
ة اأَم�صاها-  ِمْن اأ�صرَبِ االأَفذاِذ َعلى الَباأ�صاِء ِمن َجْي�ِض اهلل- �َصنيِّ االإمياِن اأَعَمَقُه..با�ِصِق الِهمَّ
ن )�َصرى اآِخَرَتُه ِبالثََّمِن االأوَك�ض( ِمْن اأن�صاِر َمْن َف�َصَق  لُّ ِمَن االأَنعاِم �َصبياًل مَمَّ مع �ِصرِذمٍة اأَ�صَ
يطاُن  الِح َقْعَقَعٌة ُتوِقُر اآذاَن َمْن اأَبَكَمهُم ال�صَّ جيِم(..َحْيُث كاَن لل�صِّ ِه )اأبي ُمّرة الرَّ َعْن اأَْمِر َربِّ
ليٌل َياأُخُذ مبجاِمِع االألباِب،  ُهم َلُه كاِرُهون..َفَلي�صوا ِب�صاِمعني،ولل�ّصيوِف �صَ َعْن ُنْطِق ما اأَكرَثُ
ْعِب والّذهوِل..َو�ِصهاُم الّناِكثنَي املاِرقنَي  ماء بالرُّ هيٌل مَيالأُ اأَفِئدَة االأطفاِل الظِّ يوِل الَبغّي �صَ وخِلُ
ماء..َمْلئى ِبِحْقٍد َوَغْدٍر َقدمٍي ُو�ِصَجْت  راِد يف َمناِبت الُيْمِن والنَّ َورماُحُهم َتَتهاوى ِبَكثاَفِة اجلَّ
واكي  الَزّ َواالأ�صالُء  واهُر  الَطّ االأْج�صاُد  املُ�ْصَتْذِئبني...َفَتَتناَثُر  االأجالِف  ُرماِتها  اأَعللراُق  َعليِه 
حراِء لَت�ْصِقي ِبجوٍد ال ُي�صاهى تلَك االأر�َض املُجِدَبَة  َجًة باأو�ِصَمِة الَفخِر يف اأرجاِء ال�صَّ رَّ ُم�صَ

َيِة َوالَكراَمة.. ِبَفْي�ٍض ِمْن ِدماِء احُلِرّ
ُة كاَنْت عاِجاًل يف االأََثر. اأيَُّها )الّتاِئُب(:اإنَّها احَلْمَلُة االأوىل، والَبقيَّ

حيم - وَمَع ُكلِّ َق�ْصَوِتها  ِري مِلُ�ْصَتَقرٍّ َلَها( فُتِطيُع باِرَئها اجَلّبار الرَّ رَيِة..َتْرَكُع َمْن )جَتْ   َوِعْنَد الظهَّ
ِعيَد  ُموا �صَ ين..�ُصْحقًا مِلَن َمَنَع امللاء وَتْع�َصًا!! َفَتَيمَّ راَوِتها - ََتزوُل َخْجَلى ُمْعِلَنًة َوْقَت َعُموِد الدِّ َو�صَ
الٍة للَكواِكِب الَعط�صى ِباإماَمِة  الآاآاآاآاآاآة..اآِخُر �صَ الة..َقْد قاَمْت ال�صّ ًبا..َقْد قاَمْت ال�صّ فِّ َطيِّ الطَّ
ْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدٍر(.. ِلَي�ْصَتقوا  فاِف الَكوَثر )يِف َمْقَعِد �صِ �َصْم�ِض الّثاِئرين..َتْعِقيبها ِعْنَد �صِ
ِميُع ِفدًى ِلثاأر اهلل  ي اجلَّ �صَ الَكاأ�َض االأوَفى ِعْنَد املٌ�صطفى االأمني..َهنيئًا َلُهْم ِمْن ظاِمئني!..ومَيَ

�صيع اأَبى اإال اأَن َيكوَن ِمَن اخلاِلدين.:          والوتر املوتور ،حّتى الرَّ
�داْء رِّ ط��ه        َوع�ليٌّ يف الفمِ ْن �صمِ ُه ممِ �رُّ                 �صمِ

  ل اأرى يف الَكونمِ َنْبَعًا       حاَز هذا الرتق�اْء 
َت�ِصيُل  َثْكلى  رْب اجَلِميل،َوَدْمَعُة ِع�ْصٍق  ِبالِعياِل وبال�صَّ ٌة  ويف اخِلياِم مع االأَيامى َواالأيتام..َو�صيَّ
ُم�ْصَتّنًة  اآ�ِصَرَها..  الّلبوُة  للّدْت  حَتَ )هكذا  َجمياًل  اإال  َتَر  مَلْ  اهلل،َفهَي  ِبَعزاِء  َيًة  ْمٍت..ُمَتَعزِّ ِب�صَ
ين(...َوداٌع اأَخري، َوداعًا اأَُختاه، َوداعًا ُبَني اأبا الباقر، َوداعًا ُبَنّياتي.. ِبُعنفواِن اأبيها َيع�صوِب الدَّ

�َصالمي ِلُكلِّ املُوؤِمنني..
َعيَنه  الُفراِت..واِهَبًا  ِعْنَد  ال�ّصاقي  الَقَمُر  َل  الّنِجيع..وَتَرجَّ ِب�َصيِل  الّنجوُم  اأَفَلِت  اأن  َوَبْعَد     
ني..َبقَي الَعِط�ُض الَغريُب ُم�ْصِرَق املَُحّيى اآِن�َصًا ِبْذكِر ِثَقِته يف ُكلِّ َكْرٍب َوَرجاِءه ِعْنَد ُكلِّ  والَكفَّ
َدًا َوُمَلّبَيًا َحّتى  ٍث بالهياِم اللَّئيم..ُيناِجي احَلبيَب ُمَوحِّ ة..َغرْيَ اآِبٍه ِبِتلَك اجّلموع اأو ُمْكرَتِ �ِصدَّ
رْبًا َعلى َق�صاِئَك يا َربِّ ال ِالَه �ِصواَك يا ِغياَث امْلُ�ْصَتغيثني ما يِل َربُّ �ِصواَك  الّرَمِق االأخري:)�صَ
َوال َمْعُبوٌد َغرْيَك..(..لقد اأََخَذ بل )ذي ِفقاِره( ِمْنُهم ُكلَّ ماأَخٍذ..َولكن ال ُبدَّ لل�ّصم�ِض ِمْن ُك�صوٍف 
َبْت ُع�صالُن الَفلواِت َيْقِدُمها ُعُتلٌّ  ين..هكذا �صاء َمْن َلُه احَلْمُد يف ُكلِّ ِحني، واْقرَتَ ِلَتْحَفَظ الدِّ
ُم الَعلويُّ َنهرًا داِفَقًا، َفَتْهَتزُّ  اأَْبَقٌع َزنيم..ِلَيحَتزَّ )ِللّنبي( اأوداجًا َوَيفِري َلُه َكِبَدًا...َويْنفِجُر الدَّ
االأر�ُض َوَتْربو..َوُتنِبُت �َصَجَرًة ُقد�ِصّيًة..َت�ْصَتِمدُّ ِمَن �َصذا ال�ّصهاَدِة ِعْطَرها..)ُتوؤِْتي اأُُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي 

هراُء ال�صغرى((“ ُة املُتَِّقني...))وللملحمة بقيٌة ُتكملها الزَّ َها(..َثَمَرُتها ِعزَّ ِباإِْذِن َربِّ
اإجللالاًل  االأر�للضَ  ل  بها،َوقبِّ َنْعَليَك..واأجثو  مِلَبَلغها  فاخَلْع  َكللْرَبللالء،  ُهنا  )الّتاِئُب(:ها  اأّيها 
راِب االأُباِة  َكْعَبُة الِع�ْصِق وحِمْ اأْنَت يف  َوَنحيا !،نعم ُهنا  ِلَيحيا  وتعظيما،وهذا احُل�َصني..َقَتلوه 
ُه ُهَو اْلَغُفوُر  ُنوَب َجِميًعا اإِنَّ َ َيْغِفُر الذُّ ًا..)اإِنَّ اهللَّ الّثاِئرين،َفا�ْصَتْغِفِر اهلل عند ال�ّصفينِة ُمطَمئنَّ

ِحيُم( الرَّ
َعَداَء )َوَخرَّ َراِكًعا َواأََناَب(. �َض التائُب ال�صُّ ِعنَدها َتَنفَّ

تاِئٌب ِعنَْد 
َكْعبِة الثّاِئرين

 • �صادق الكفلي

االبيات ال�صعرية لل�صاعر احلاج ح�صني �صادق
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 فوائد اإلدارة الجيدة للوقت
الوقت تعريف

مورد من اأندر و اأقيم املوارد الذي مير وينتهي 
من نف�صه ال ميكن اإيقافه و ال ميكن ا�صرتداده 

ولكن من خالل حتليل ا�صتخدام الوقت علي 
اأ�صا�ض منتظم �صواء اأكان ذلك داخل العمل 

اأم خارجه، من املمكن فهم الطرق التي تزيد 
من كفاءة ا�صتغالل الوقت . مثل اأي مورد 

ميكن ا�صتخدامه بعقل اأو دون عقل
اأهمية الوقت

1.اإنه  هو عمر االإن�صان وحياته كلها.
2.العمر حمدد وال ميكن زيادته بحال من 

االأحوال ”مورد �صديد الندرة“ .
3.مورد يرف�ض التخزين ” اللحظة التي ال 

ا�صتغلها تفنى .
4.مورد ال يبدل اأو يعو�ض .

5.يحا�صب عليه املرء مرتني ” عمره ثم 
�صبابه

فوائد االإدارة اجليدة للوقت

اإجناز اأهدافك واأحالمك ال�صخ�صية. 
2. التخفيف من ال�صغوط �صواء يف العمل و 

�صغوط احلياة. 

3. حت�صني نوعية العمل.
 4. حت�صني نوعية احلياة غري 

 5. ق�صاء وقت اأكرب مع العائلة اأو يف الرتفيه 
والراحة. 

6.  اإم�صاءزمن اأكرب يف التطوير الذاتي. 
 7. حيازة  نتائج اأف�صل يف العمل. 

8.  زيادة �صرعة اإجناز العمل. 
 9. حتجيم عدد االأخطاء املمكن ارتكابها. 

 10. تعزيز الراحة يف العمل. 
 11. حت�صني اإنتاجيتك ب�صكل عام. 

 12. زيادة الدخل.

الوقت وأهمّيته
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ومن املعروف اأن االأطفال الر�صع اأكرث قدرة من االأطفال االأكرب �صنًا على التقاط 
الكلمات واالألفاظ واال�صتماع لكل كلمة اأو لفظ ي�صدر عن االأم.

ويف هذا االإطار اأظهر بحث علمي جديد بثته حمطة �صانيل 2000 االأمريكية 
اأن اأطفال االأمهات الرثثارات ميلكون كمًا من الكلمات واالألفاظ يف عمر 20 

�صهرًا اأكرث من اأطفال االأمهات الهادئات بنحو 131 
كلمة اإ�صافية.

ويرى االأطباء واللغويون اأن االأمهات 
الرثثارات ي�صاعدن اأطفالهن على اكت�صاب 

مدى وا�صع من الكلمات واالألفاظ، 
موؤكدين �صرورة اأن تبداأ االأم بالتحدث 

مع طفلها منذ بداية بكائه وحتى 
اأثناء احلمل، وذلك الأن 

للجنني قدرة فريدة 
على ال�صمع.

وتن�صح د. فران�صي�ض 
الدي�ض- اأخ�صائية 

م�صاكل النطق مب�صت�صفى ميت�صجان لالأطفال – االآباء واالأمهات بالتحدث مع 
اأطفالهم حتى وهم يعملون، وعند ممار�صتهم ن�صاطهم العادي، وذلك حتى 

يتمكن الطفل من الربط بني الكلمات واالأفعال، حتى اإنها تقرتح اأن تقوم االأم 
بعد اأ�صابع الطفل ب�صوت عال لي�صتطيع التعرف على االأرقام.

كما توؤكد الدي�ض اأن اأطفال االأمهات الرثثارات يكونون 
اأطفااًل �صعداء واأكرث تفاعلية مع االأ�صخا�ض 

واملوؤثرات حولهم بعك�ض نظرائهم الذين 
تربوا يف اأو�صاط هادئة.

وت�صدد على اأال ي�صتخدم االآباء طريقة 
االأطفال يف التحدث الأن الطفل يفهم 

ويقلد، لذلك البد اأن تكون جملهم وا�صحة 
وب�صيطة وق�صرية واأن ميرنوا الطفل 
على احلديث بلغة �صليمة ومفهومة

يتكلم ابنك اسرع
تكلمي اكثر

يف اأحدث درا�صة اأمريكية يقول 
اأخ�صائيو اللغة اإنه كلما �صمع 

الأطفال الر�صع كلمات اأكر كانوا 
اأ�صرع يف التكلم.
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 •اعداد : علي الها�سمي

ي�صتجيبون  الذين  االأ�صخا�ض  اأن  الدرا�صات  تظهر    
هذه  اأن  حيث  احلياة  يف  املجهدة  لللالأحللداث  �صلبا 
االأحداث نتيجة لعوامل ال ميكنهم تغريها واأانعكا�ض 
لنق�ض خا�ض بهم، هم اأكرث عر�صة لالكتئاب. هذا 
"ال�صعف االإدراكي" عامل اخلطر القوي لالكتئاب، 
املحتمل  االكتئاب  بنوبة  للتنبوؤ  ا�صتخدامه  ميكن 
بنوبة  ي�صابوا  مل  لو  حتى  امل�صتقبل،  يف  مواجهتها 

اكتئاب قبل ذلك.
 الفروق الفردية يف هذا ال�صعف االإدراكي ترت�صخ يف 
مرحلة املراهقة املبكرة و تبقى م�صتقرة  طوال فرتة 

البلوغ، لكنها ال تزال لينة حتت ظروف معينة.
يكون  قد  االإدراكللي  ال�صعف  اأن  الباحثون  وافرت�ض   
"معديا" اأثناء التحول الرئي�صي يف احلياة، حيث اأن 
البيئات االجتماعية لدينا هي يف حالة تغري م�صتمر، 
وقام الباحثون اختبار با�صتخدام بيانات من 103 
زوج يت�صاركون الغرف  ب�صكل ع�صوائي وجميعهم قد 

بداأوا درا�صة الكلية كطالب جدد.
و يف غلل�للصللون �للصللهللر واحللللد مللن و�للصللولللهللم احلللرم 
على  غرفهم  من  االأ�صتبيان  باأنهاء  قاموا  اجلامعي، 
االإدراكللي  ال�صعف  تدابري  االنرتنت حيث �صمل على 
مرة  االإجلللراءات  نف�ض  ،واأكملوا  االكتئاب  واأعرا�ض 
اأي�صا  اأ�صهر،بل قدموا  اأ�صهر و بعد 6  اأخرى بعد 3 
فرتتني  يف  حياتهم  يف  املجهدة  لللالأحللداث  مقيا�ض 

زمنينت خمتلفتني.
ب�صكل  خ�صعوا  الذين  الطالب  باأن  النتائج  اأظهرت 
الغرفة مع م�صتويات عالية من  ع�صوائي لدرا�صة يف 
ال�صعف االإدراكي من املرجح اأنهم التقطوا  العدوى 
وتطوير  بهم  اخلا�صة  الغرفة  �صريك  من  االإدراكية 
م�صتويات ال�صعف االأدراكي ، والطالب الذين لديهم 
م�صتويات منخف�صة لالأدراك و�صعف نق�صان اخلربة 
يف م�صتويات خا�صة بهم كانت اعلى . حيث كان اأثر 
 6 و  اأ�صهر   3 من  كل  تقييمات  يف  وا�صحا  العدوى 

اأ�صهر.
 االأهم من ذلك، اأن التغريات االإدراكية لها خماطر 
امل�صتقبل:  للتعر�ض لالأكتئاب يف  ال�صعف  م�صرة يف 
كللان الللطللالب الللذيللن اأظلللهلللروا  زيلللادة يف ال�صعف 
باجلامعة  التحاقهم  من  اأ�صهر   3 اأول  االإدراكللي يف 
ما يقرب من �صعف م�صتوى اأعرا�ض االكتئاب يف 6 
لديهم  هذه  الذين مل تظهر  اأولئك  اأكرث من  اأ�صهر 

الزيادة.
قال الباحثون اأن نتائجهم ت�صري اإىل اأنه قد يكون من 
املمكن ا�صتخدام البيئة االجتماعية للفرد كجزء من 
عملية التدخل، اإما كتدخالت االإدراكي القائمة اأورمبا 
ال�صخ�ض  اأن  الباحثون  واأ�للصللاف  م�صتقل،  كتدخل 
االأ�صلوب  لديه  يظهر  الللذي  هو  باالآخرين  املحاط 
االإدراكللي و التكيف حيث ت�صاعد على تي�صري التغيري 

االإدراكي يف العالج.

عوامل خطر الكتئاب 

قد تكون معدية
الغرفة  �صريك  اأن  جديدة  درا�صة  ك�صفت   .
من  خا�ص  اأ�صلوب  اأن  على   يدل  اجلامعة  يف 
التفكري الذي يجعل النا�ص عر�صة لالكتئاب 
ميكن يف الواقع ان يوؤثر على الخرين، وزيادة 

اأعرا�ص الكتئاب لديهم بعد �صتة اأ�صهر.
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 اأخبار الطبي. اكت�صف الباحثون اأن 
االأ�صخا�ض الذين ي�صتخدمون االنرتنت 

الال�صلكي ) wi-fi (عن طريق جهاز 
الكمبيوتر املحمول و الذي يو�صع بالقرب من 

االأجهزة التنا�صلية للذكور تعمل على خف�ض 
نوعية احليوانات املنوية. 

 وجد العلماء اأن احليوانات املنوية التي 
تو�صع حتت جهاز كمبيوترحممول التي 

ت�صتخدم االنرتنت الال�صلكي wi-fi عانت 
اأكرث �صررا من العينات املحفوظة يف درجة 

احلرارة نف�صها ولكن بعيدا عن اإ�صارات 

wi-fi ( االنرتنت الال�صلكي
واأظهرت االختبارات التي تقدم  بهاامريكيون 

وارجنتينيون اأن احليوانات املنوية كانت 
اأقل قدرة على ال�صباحة وكانت تغريات يف 

ال�صفرة الوراثية غري رجعية.واقرتح اخلرباء 
اأن االإ�صعاع الكهرومغناطي�صي املنبعث من 

االت�صاالت الال�صلكية هي التي ت�صبب اأ�صرار 
يف املني.

قاد هذه الدرا�صة فريق من مركز 
Nascentis للطب التنا�صلي يف 

قرطبة ، االأرجنتني و�صرق والية فرجينيا، و 
اأ�صاروا اإىل اأن ربع احليوانات املنوية و�صعت 

بالقرب من الكمبيوتر املحمول ل�صاعات قليلة 
فقط قد قتلت.

يف املقابل ، اأظهرت احليوانات املنوية التي مت 
تخزينها يف نف�ض درجة احلرارة ولكن بعيدا 

عن جهاز الكمبيوتر املحمول انخفا�صا قليال   
يف احلركة .

يلحق ضررا  بالحيوانات المنوية
ا�صتخدام النرتنت الال�صلكي ) wi-fi ( على الكمبيوتر املحمول
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ليعرفك اإل اهلل

• �سالح اخلاقاين

�ضيدي ياح�ضني ..
اإذا ماجئت اأتاأمل ما اأنت، ومن تكون، ومااأنت عليه 

كنُت كمن ينقل ماء املحيط بيديه 
لإنها طاقة الكلمات التي ابتكرها الدميون 

لتحمل معاين ما ياألفون على الر�س .. 
فاأّنى لها مبعناك وقد امتنع على اأهل ال�ضماء 
وطاقة الوعي املحدود الذي يحمله الدميون 

يف ادراك املحدود
ومعناك ال�ضعاع الذي ي�ضتمد نوره 

من نور اهلل ال�ضرمدي 
األي�ضت ال�ضياء كلها خملوقة من اجلك ؟

األي�س ال�ضفق الحمر �ضاهدا على ا�ضت�ضهادك 
و�ضعه اهلل للنا�س اىل يوم يبعثون  

األي�ضت البحار دموع الكوان 
على يوم ا�ضت�ضهدت فيه ؟

األ�ضَت من جِدك وجُدك منك ..
 وجُدك مل يعرفه ال اهلل 

                 فاأنت ليعرُفك ال اهلل ..
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دعوة للمشاركة
تدعو  شعبة اإلعالم الدولي الكتاب والمثقفين والمفكرين 

للتشّرف  نيال  النبيل  الحسيني  الفكر  نشر  في  للمساهمة 

بخدمة سيد الشهداء أبي عبد اهلل الحسين )عليه السالم( 

من خالل المقاالت  والكتابات والبحوث ذات األطر اإلسالمّية 

، وسيتم نشر ما يوافق توّجهات المجلة وأهدافها العامة  .

 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

وصفحتنا على الفيس بوك:
شعبة االعالم الدولي 

تابعوا إصداراتنا على موقع الشعبة

http://imhussain.com

• التسليم مباشرة إلى قسم اإلعالم في العتبة 
الحسينّية المقّدسة ، شعبة االعالم الدولي.

يرجى إرفاق تعريف مناسب للمشارك مع مشاركته.
ورسوله  يرضيه   لما  المؤمنين  جميع  تعالى  اهلل  وّفق 

وأهل بيته الطاهرين )صلوات اهلل وسالمه عليهم(

نستقبل  مشاركاتكم على العناوين التالية:

• البريد االلكتروني للمجلة:                                                              

        armag@imhussain.com alrawdhamag@yahoo.com

مالحظة


