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ل�����ّي ق���ل���ب ث����ّل����ه اخل��������������������ط��ُب ف��م��������������������ارا
َذَوْت أح��ش��ائ�����������������������ي  ب��ي��������������ن  وح�����ق�����ول 
ري����ث����م����ا ح�������ّل اجل��������وى يف خ��اف�����ق��������������������ي
ف����أن����ا ظ����ئ����ٌر ألت���������������������������راب األس�����������������������������ى
ك����م ك�������ؤوٍس ب���ال���رزاي�������ا ط��ف�����������������������������ح��ْت
س��ادت��������������������������������������������ن��ا م����ن  ال������َق������ْرِم  ب����ع����َد  أَو 
ك��ي��ف ن��ص��ب��و حل���ي���اة ب��ع��دم��ا ق��ت��ل��وا َم��ن
ق���ت���ل���وا أص��������دق َم��������ْن ف������وق ال�����������������������ث��رى
َص���������َدق احل���������زُن ب���ف���ق���ِد ال��ص�����������������������������ادق
هل�����َف ن��ف��س��ي ك���ي���ف ُي���ع���ف���ى ق�����������������������ب�����ُره
ت��ب��ِك��������������������������������������������ِه ل�����������م  إذا  ع������ٌن  َق������ِذَي������ت 
إن����ن����ا ن����رت����ق����ُب ال�����������������������ي�����������وم ال�����������������������ذي
ث�����م ي����دع����و ي�����ا ل���ث�����������������������ارات احل�����س��ي�����������ن
وب�������ه مل حي��������������������������������������ف��ظ�����������وا ن������اح������روه 

وج�����ف�����ون ت�����ق�����ذُف ال���دم���������������ع ج����������������ِ���م���ارا
ف���اس���ت���ح���ال���ْت م����ن ل���ظ���ى احل������زن ِق���ف���ارا
ف���غ���ف���ا ب������ن ُج����راح�����������������������������ي وت������������������������وارى
حن���ت���س���ي م�����ن ح����ان����ة اجل���ف�����������ن ُع����ق����ارا
ف����ش����رب����ن����اه����ا وم�������ا حن���������������ن س���ك�������������������ارى
ن����أم����ن ال�����ده�����ر ب������أن ي���رع���������������ى ال�����ّذم�����ارا
َأْل�������َب�������َس ال��������������دي��������������ن اف��������������ت�����������خ��������������ارا
������ّم يف األح������ش������اء س���������ارا ال������سُّ ب������ذع������اِف 
ن��������������ارا ال����ق����ل����ِب  ِش�����غ�����اَف  أورى  ف�����ق�����ُدُه 
وه�������و ح�����ص�����ٌن وب�������ه ال������ك������وُن اس����ت����ج����ارا
َب���������َدَل ال����دم����ع دم���������������ًا ل��ي��������������َل ن��ه��������������ارا
ي����ط����ل����ب امل��������وع��������وُد ل�����ل�����ص�����ادق ث�������������������ارا
ل������دم������اٍء ُس���ف���������������ك���ْت م���ن�������������������ه ُج���ب�������������������ارا
ووق�������������������������������ارا   ق��������������������َ����درًا  اهلل  ل������رس������وِل 

شعر : جابر الكاظمي

قتلوا أصدق من فوق الثرى



أول الكالم
السيد ليث الموسوي

laith@almurtadha.org

ل��كل ظ��رف أدوات��ه املعرفية تعم��ل على إيص��ال الثقافة 
والفكر

فه��ي مبثاب��ة الوع��اء ال��ذي ينته��ل من��ه اجلميع، س��واء 
أكانوا خنبًا أم غريهم

واألدوات اإلعالمي��ة يف ظرفن��ا احلال��ي اصبح��ت ه��ي 
الس��بيل والقن��اة اليت هلا الباع والق��درة على التأثري يف 

توجهات أفراد اجملتمع وثقافاتهم
واملتتبع الواعي لواقع ُجّل االدوات اإلعالمية املطروحة 
عل��ى س��احة واقعنا احلاضر يأس��ف ملا جي��ده من آثارها 
الس��لبية الضارب��ة بعمق مقدرات وتوجه��ات وأخالقيات 
مجي��ع ش��رائح جمتمعاتنا جي��د التخب��ط وااللتواء يف 

التخطيط )إن وجد(!
وجيد العشوائية والرتهل يف التنفيذ!

 واملهنية - جيدها- حمجورًا عليها، والتطفل يف صدارة 
القرار!!

 وهذا ال يعين أن اخلارطة أمجعها على هذه الشاكلة
ب��ل هن��اك )نقط��ة ض��وء( جن��د فيه��ا م��ا يس��ر القل��وب 

وتطمئن له النفوس
جن��د مش��اريع إعالمي��ة ناهض��ة أخ��ذت بزم��ام الوع��ي 

واملسؤولية
لتنشر فكرًا خالقًا ينهل منه كل من يريد االرتواء من 

احلق واهلدى
فعسى ان تتصدر هذه املشاريع القافلة

فيصبح عطاؤها ونهجها مسارًا قوميًا ملن سواها

نقطة ضوء
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بعد الطلبات املتزايدة على فتح باب االشرتاك يف جملة النجف االشرف من قرائها الكرام، وبعد جناحها يف االعوام املاضية، ارتأت 
مؤسسة املرتضى للثقافة واإلرشاد فتح باب االشرتاك السنوي للمجلة.

مزايا االشرتاك السنوي: 
أواًل:- حيصل املش��رتك على نس��خة من اجمللة ش��هريا من تاريخ التس��جيل وملدة عام كامل باالضافة لدخوله ش��هريًا يف قرعة على 

)عشرة اجهزة حاسبة لوحية تابلت(.
ثانيًا: يكون االشرتاك يف شهرين من السنة )بداية شهر حمرم احلرام وبداية شهر رجب االصب(.

ثالثًا: مبلغ االشرتاك السنوي: )25000( دينار عراقي فقط.
آلية القرعة: ���� يدخل املتسابق القرعة وفق رقم وصل االشرتاك واملعلومات املدونة فيه.

��� ستكون القرعة مقسمة على عشرة  اشهر ابتداء من شهر ربيع االول اىل شهر ذي احلجة، تتضمن كل مرحلة اجراء القرعة على 
عشرة اجهزة حاسبة لوحية تابلت.

مراك��ز التس��جيل: يت��م االش��رتاك الس��نوي عل��ى اجمللة م��ن خالل معرض املرتض��ى للكتاب الدائ��م التابع هل��ا يف حمافظة النجف 
االشرف، وعن طريق فروع مؤسسة املرتضى للثقافة واإلرشاد يف احملافظات.

االشرتاك السنوي 
يف جملة النجف األشرف

مؤسسة املرتضى للثقافة واإلرشاد 
النجف االشرف - نهاية شارع الرسول

صندوق بريد365
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محطات 
مهدوية

السيد محمد علي الحلو

ها حنن انهينا ش��وطًا عباديًا مقدس��ًا حتدينا فيه كل صعاب االمتحان واالختبار، وخضنا 
حرب��ا ضاري��ة مع اعتى األعداء ذلك الذي يرتصدنا يف حركاتنا وس��كناتنا، وال زلنا نعيش 
نشوة النصر على انفسنا ولذة الطاعة هلل تعاىل مل تفارقنا حلمًا يعيش يف خميلتنا وواقعنا 
جتاوزن��اه إىل حي��ث مس��افات العم��ر وحمطات��ه املتنوع��ة، ولك��ن.. ه��ل انتهى كل ش��يء أم ال 
زال االمتح��ان العس��ري يالحقن��ا وحنن نس��كن هوس التحدي��ات الفكرية اليت ال زالت تش��ّكل 
املنعطف األخطر يف مسريتنا اجلهادية لنثبت قدراتنا يف إدارة األزمات اليت تنبعث مع دعوات 
املدع��ن الذي��ن ال ه��م هل��م إال ايقاف حرك��ة الظهور اآلخذة باس��تمرارية الوع��ي دون توقف 
واليت سحقت كل حماوالت اولئك الذين ارهقتهم هذه احلركة بكل عنفوانها وسطوتها 

الرشيدة على عقول الناس ونفوسهم.
 اذن م��ن خ��الل ه��ذه التحدي��ات كي��ف نك��ون مش��روعًا للتح��دي املض��اد إليق��اف حم��اوالت 
احلركات املنبعثة من دول تسعى إىل شل هذه احلركة املباركة، او املنطلقة من اسرتاتيجيات 
مل تنف��ك ع��ن صياغة املش��روع التكفريي ال��ذي يعمل على االطاحة بكل مش��اريع احلضارة 
القادم��ة املتحدي��ة حلضارات الش��رق والغرب، ولعل جتربة داعش اخلاس��رة قّدمت قراءة غري 
موفق��ة ملش��روع الدول��ة اليت تعرّب عن تكفريية املنهج وليك��ون العامل متوثبًا الحباط حركة 
الدول��ة املهدوي��ة القادم��ة ال حمال��ة، وم��ن هنا فإن التح��دي الذي يواج��ه اجلميع من خطر 
تداعيات دولة داعش فضاًل عن تداعيات الدعاوى املهدوية الباطلة ستشكل منعطفًا خطريًا 
يف اثبات الوجود احلقيقي للفكر اإلس��المي االصيل، ولتكون جهوزيتها يف أعلى امكانياتها 
الفش��ال املش��روع التكفريي، بل لوضع حد لكل اخلروقات الفكرية اليت تتصاعد وتائرها بن 
احلن واآلخر كلما احست الدوائر العاملية خبطر املشروع املهدوي الذي عّنف روح االنهزام 
ل ظاهرة فوقانية الحباط كل احملاوالت االستس��المية ومن ثم  يف نفوس املؤمنن به وتش��كّ
االنهزامي��ة أم��ام احلضارة اخلاس��رة اليت مل ُتبِق للحال��ة الروحية من أثر يف مفرداتها فضاًل 

عن جممل توجهاتها.
 م��ن هن��ا ف��إن انطالقة الفرد املؤمن بعد ش��هر رمضان س��تثمر ش��خصية متحدية تعمل على 
رفد كل مشاريع االصالح دون ان ختنع الحباطات املاضي، أو حتديات احلاضر، أو توجسات 
املستقبل بل هي شخصية متكاملة خرجت توًا من صناعة االنسان بروحِه ورؤيته وطموحاته 
ليكون قائدًا ملش��روع اصالحي ينطلُق من النفس ومن ثم من اس��رته مرورًا مبجتمعه املتعدد 
يف صياغاته وقراءاته وتوجهاته، وهكذا هي دورة شهر رمضان فهي عبادية بامتياز فضاًل عن 
حتديث الفكر واالرادة إىل حاالٍت من الطاقات اخلالقة اليت اكتشفها االنسان وهو خيوض 
غم��ار حتدي��ات النف��س وااله��واء، ليوجهه��ا يف خدمة قضية احلض��ارة املهدوي��ة.. القادمة ال 

حمالة.

التحدي والتحدي المضاد المنعطف األخطر
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من هنا وهناك

وس��ط هتافاته��م العالي��ة ) لبي��ك ي��ا عل��ي ( .. 
ملقاتل��ي  الك��رار  انص��ار  دورة  ق��ام خرجي��و 
ف��وج املرتض��ى التاب��ع اىل ل��واء الك��رار أحد 
االم��ام  فرق��ة  اىل  التابع��ة  القتالي��ة  االلوي��ة 
عل��ي القتالي��ة برتديد قس��م ال��والء للدفاع عن 
الوطن واملقدس��ات امام املرقد العلوي الطاهر 
وحبض��ور االمني العام للعتبة العلوية املقدس��ة 
مساحة السيد نزار هاشم حبل املتني ومسؤول 

الدورة السيد عبد املنعم ابو طبيخ. 

نيوي��ورك  آثاري��ون م��ن جامع��ة  ينف��ذ علم��اء 
بالتع��اون والتنس��يق مع جلنة الس��ياحة واآلثار 
يف حمافظة ذي قار اكرب مش��روع تنقييب يف 
مدينة اور االثرية ويهدف املشروع اىل كشف 
املزي��د م��ن اس��رار اع��رق مدين��ة تأرخيي��ة يف 
الع��امل اىل جان��ب البحث عن كن��وز اثرية ال 
ت��زال مدفونة بني معابده��ا وابنيتها اليت تعود 
اىل الع��ام 2100 قب��ل املي��اد وفيه��ا ولد خليل 
اهلل النيب ابراهيم عليه السام اىل جانب ذلك 
فانه��ا تضم س��ت عش��رة مق��ربة ملكية االمر 
ال��ذي يغ��ري علم��اء اآلث��ار يف ه��ذه اجلامع��ة 
للبحث عن اس��رار جديدة مل يتم اماطة اللثام 

وأثن��ى االم��ني العام للعتبة العلوية املقدس��ة يف 
كلم��ة ل��ه امام املقاتلني، عل��ى عزمية مقاتلي 
فرق��ة االم��ام عل��ي القتالي��ة وروحه��م القتالية 
ومعنوياته��م العالي��ة واميانهم الص��ادق للدفاع 
عن الوطن واملقدس��ات .وأكد مساحة السيد 
حب��ل املت��ني عل��ى اس��تمرار ختري��ج الدفع��ات 
والوجبات املقاتلة للتدريب على الساح دفاعا 

عن الوطن واملقدسات

عنها بعد. 
فري��ق اجلامعة الذي قدم اىل مدينة الناصرية 
عق��د سلس��لة اجتماع��ات م��ع رئيس��ة جلن��ة 
الس��ياحة واالث��ار يف جمل��س حمافظة ذي قار 

أع��د مرك��ز الدراس��ات والبح��وث يف 
وبالتع��اون  املقدس��ة  العتب��ة احلس��ينية 
اإليراني��ة  الوطني��ة  املكتب��ة  م��ع 
موس��وعة "أه��ل البيت )عليهم الس��ام( 
يف كرب��اء"  وأف��ادت وكال��ة األنب��اء 
القرآنية أن عملية إعداد موسوعة "أهل 
كرب��اء"  يف  الس��ام(  البيت)عليه��م 
بوصفه��ا إحدی املش��اريع اهلامة ملركز 
الدراسات والبحوث يف العتبة احلسينية 
املقدس��ة ق��د مت إنطاقه��ا منذ عامني، 
وتتع��اون يف إعداده��ا املكتب��ة الوطنية 
اإليرانية.حسب التقرير، قد مت اإلنتهاء 
م��ن إع��داد قس��م م��ن ه��ذه املوس��وعة 
ال��يت تضم كافة األحادي��ث والروايات 
القرآني��ة للنب��ى األكرم)صلى اهلل عليه 
الس��ام(.  البيت)عليه��م  وأه��ل  وآل��ه( 
أخ��ری  مؤلف��ات  هن��اك  أن  يذك��ر 
أصدره��ا مرك��ز الدراس��ات والبحوث 
يف العتبة احلسينية املقدسة حلد اآلن، 
منه��ا "الوقف واإلبت��داء؛ قواعده املتبعة 
يف مس��ابقات القرآن"، و"ت��اوة القرآن 
يف الصاة؛ أجور وأحكام"، و"الش��فاء 
يف ظ��ل الس��نن اإلهلي��ة املذك��ورة يف 
القرآن والس��نة"، و"أسلوب النبى)صلى 
الق��رآن  تعلي��م  يف  وآل��ه(  علي��ه  اهلل 

الكريم".

خريجو دورة أنصار الكرار القتالية الثالثة يرددون 
قسم الوالء للدفاع عن الوطن واملقدسات

آثاريون من جامعة نيويورك يطلقون أكرب مشروع تنقيبي يف أور

إعداد موسوعة "أهل 
البيتD يف كربالء" 

اىل جانب وفد ميثل احملافظة للبحث عن آلية 
العم��ل املوس��عة ال��يت س��تجري فيه��ا عملي��ات 

التنقيب. 
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ع��ن  اإلنس��ان،  حق��وق  وزارة  أعلن��ت 
اس��تخراج حنو 600 رفات من ضحايا 
بي��ان  وذك��ر  س��بايكر.  جم��زرة 
لل��وزارة، ان "وكي��ل الوزارة زار عددًا 
م��ن مواق��ع املقابر اجلماعية لش��هداء 
س��بايكر يف موقع القصور الرئاس��ية 
يف تكريت، وأكد خال لقائه فريق 
الش��ؤون اإلنس��انية  العم��ل يف دائ��رة 
ه��ذا  والطوع��ي  الكب��ري  العم��ل  ان 
الس��تخراج ش��هداء جرمي��ة س��بايكر 
يع��د عمًا وطنيًا وانس��انيًا وش��رعيًا". 
"ه��ذه  ان  الق��ول،  البي��ان  ونق��ل 
اجلرمي��ة ال��يت ارتكبها ايت��ام النظام 
الدكتات��وري املقب��ور، تع��د امت��دادًا 
جلرائم��ه الس��ابقة اتب��ع يف إخفائه��ا 
اسلوبًا اجراميًا خاصًا من اجل اخفاء 
جرائم��ه عن انظ��ار املواطنني"، ولفت 
إىل ان "فريق العمل مستمر للبحث يف 
ه��ذه املواق��ع عن مقاب��ر اخری، واليت 
سيتم إرساهلا إىل دائرة الطب العدلي 
الن��ووي  احلم��ض  فح��ص  اج��ل  م��ن 
ومطابقته مع عينات دم ذوي الضحايا 
من اجل التعرف على هوية الضحايا".

اعلن��ت وزارة الثقاف��ة، ع��ن اط��اق جائ��زة 
بغ��داد للرواية العراقي��ة. ونقل بيان للوزارة، 
"اجلائ��زة  ان  الق��ول،  إدارة اجلائ��زة،  ع��ن 
]دار  م��ن  متواضع��ة  مس��اهمة  س��تكون 
س��طور[ يف دفع عجلة اإلبداع العراقي حنو 
التقدم والرقي، وبذلك تّعد أّول جائزة أدبية 
متخصص��ة للنت��اج الروائ��ي العراقي مبعزل 
ع��ن الدول��ة ومؤسس��اتها". واوض��ح صاحب 
الدار، حبس��ب البيان "ضرورة توفري كافة 
اإلمكاني��ات لتنظيم هذه اجلائزة بش��كل 
جيد، بعد أن عجزت عنها مؤسسات الدولة 
األخ��ری". وخبصوص آلية الرتش��يح، اش��ار 
اىل "تش��كيل جلن��ة حتكيم خاّصة مؤلفة 
م��ن أربعة حمكمني مت اختيارهم من جلنة 

أمناء اجلائزة اليت سيعلن عنها قريبًا.

تزامنًا مع والدة اإلمام احلسن اجملتبى)عليه 
الس��ام( افتتحت العتبُة العباس��ّية املقّدس��ة 
متمّثلًة بقس��م الش��ؤون الفكري��ة والثقافية 
فيه��ا جناحها الذي اش��رتكت فيه مبعرض 
عل��وم الق��رآن الكريم يف دورته )23( الذي 
تقيم��ه وزارة الثقاف��ة واإلرش��اد اإليرانية يف 
طه��ران حتت ش��عار: )التعاضد والتناغم يف 
ظ��ّل القرآن( وعل��ى متحف الدف��اع املقّدس 
حي��ث ُنصَب��ْت يف مقّدمة اجلن��اح رايُة القبة 
الشريفة ألبي الفضل العباس)عليه السام( 
اليت ُخّط عليها )يا قمر بين هاشم( فكانت 
عامل اجلذب الروحي ليس للجناح وحس��ب 
ب��ل ل��كّل أجنحة املع��رض، كذلك فتحت 
نافذة الزيارة باإلنابة لزيارة اإلمام احلس��ني 
وأخيه أبي الفضل العباس)عليهما الس��ام( 
وقراءة دعاء االفتتاح الذي تكّفل به كادر 
ش��بكة الكفي��ل، وض��ّم اجلن��اح ع��رض 
املصحف الش��ريف ال��ذي مّت خّطُه وطباعته 
أّول  وه��و  املقّدس��ة  العباس��ية  العتب��ة  يف 
مصح��ف خُيّط ويطب��ع يف العراق وخلّطاٍط 
عراقّي هو اخلطاط محيد السعدي ويف دار 
طباع��ة عراقية هي دار الكفيل، وخّصص 
ج��زٌء م��ن ه��ذا اجلن��اح لكتابة رس��الة اىل 
أب��ي الفض��ل العباس)عليه الس��ام( لتوضع 
يف ش��ّباكه الش��ريف. أّم��ا فت��وی الوج��وب 

الكفائي واصداؤها فتّم ختصيص مساحٍة 
باللغ��ة  املبارك��ة  الفت��وی  عليه��ا  ُخّط��ت 
الفارس��ية مدعم��ًة ببوس��رت ألبن��اء احلش��د 
الشعيب املقّدس وهم يتهافتون على مراكز 
مبقاط��ع  املس��احة  ه��ذه  وزّودت  التط��ّوع، 
فيديوي��ة توّض��ح جزًء م��ن االنتصارات اليت 
حّققها أبناء احلشد املقّدس والقّوات األمنية 
اإلرهابي��ة.  داع��ش  عصاب��ات  فل��ول  ض��ّد 
ولش��ّباك أبي الفضل العباس)عليه الس��ام( 
ال��ذي تت��ّم صناعت��ه على يد حرفّي��ي وفنّيي 
َخَدَم��ة أب��ي الفض��ل العباس)عليه الس��ام( 
حض��وٌر أيض��ًا فهو ُيعّد مفخ��رًة من املفاخر 
الصناعي��ة والفني��ة اليت يفتخر بها منتس��بو 
العتبة العباس��ية املقّدسة مع تزويده مبقطع 
اىل  باإلضاف��ة  توضيحي��ة  وص��وٍر  في��دوّي 
فول��در يوّضح بع��ض األعمال اجلارية عليه. 
كذل��ك مّت عرض بع��ض مناذج ملخطوطاٍت 
العباس��ية  العتب��ة  ملكتب��ة  عائ��دة  قرآني��ة 
املقّدسة، وتعود لفرتاٍت زمنيٍة طويلة، كما 
ُطِبَع��ت آالف الص��ور الفوتوغرافي��ة للعتب��ة 

املقّدسة من مجيع اجلهات. 
ه��ذا وق��د ش��هد اجلن��اُح ومن��ذ اللحظ��ات 
األوىل الفتتاح��ه حضورًا فاعًا ومتمّيزًا من 
قب��ل مرتادي املعرض الذي��ن عّدوه بالعامة 

األبرز يف أجنحته.

العتبُة العباسيّة املقدّسة تفتتح جناحها يف 
معرض علوم القرآن..

حقوق االنسان: استخراج 
نحو 600 رفات من 

ضحايا مجزرة سبايكر 

الثقافة تعلن عن إطالق 
جائزة للرواية العراقية
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عش��ر الذي أقيم حتت ش��عار"اإلمام احلسني 
)عليه الس��ام( رمحة ربانية ودعوة إنس��انية" 
احملمدي��ة.  األن��وار  والدة  ذك��ری  مبناس��بة 
وق��ال املخرج يف تصري��ح ان الفيلم الذي فاز 
باملهرج��ان ال��ذي نظمت��ه األمانت��ان العامت��ان 
للعتبتني املقدس��تني احلس��ينية والعباس��ية يف 
كرب��اء، يس��تعرض قص��ة وف��اة وم��كان 
دفن السيدة خولة بنت اإلمام احلسني )عليه 
الس��ام( بطريق��ة وثائقية، وكذلك حيكي 
التش��كيك  مس��ألة  معاجل��ة  كيفي��ة  ع��ن 
والش��بهات يف زي��ارة مراق��د أطف��ال وأوالد 
األئم��ة )عليه��م الس��ام( من خ��ال اللقاءات 
بعلماء دين وشخصيات أكادميية من العراق 
ولبن��ان وبريطانيا وإي��ران". فيما أكد مدير 
إع��ام العتب��ة احلس��ينية حي��در الس��امي، 
أّن اللجن��ة املش��رفة منح��ت اجلائ��زة األوىل 
للفيل��م الوثائق��ي العراق��ي "خال��دون" فيم��ا 

فاز الفيلم الوثائقي العراقي خالدون للمخرج 
أزهر مخيس ،على اجلائزة األوىل يف مسابقة 
الفيل��م احلس��يين اليت جرت ضم��ن فعاليات 
مهرجان ربيع الشهادة الثقايف العاملي احلادي 

أص��َدر رج��ل هندی تأثر حبياة الرس��ول 
)صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه( أول كتاب عن 
س��رية النبى)صل��ى اهلل عليه وآله( باللغة 
املارواري��ة يف والية "راجس��تان" وأفادت 
وكال��ة األنباء )إكن��ا( انه أول كتاب 
ع��ن س��رية الن��يب )صلى اهلل علي��ه وآله( 
الكات��ب  وق��ال   ، املارواري��ة  باللغ��ة 
اهلن��دي: إن هذا الكتاب الذي يش��تمل 
عل��ى 112 صفح��ة يع��د أول كت��اب يف 
الع��امل ع��ن س��رية الرس��ول )صل��ى اهلل 
علي��ه وآل��ه( باللغ��ة املارواري��ة. وأضاف: 
جي��ب أن يتعرف كل إنس��ان يف العامل 
عل��ى الرس��ول حمم��د )صل��ى اهلل علي��ه 
وآل��ه(؛ حي��ث إن��ه ق��دوة حس��نة جلمي��ع 
اخللق؛ حتى تعمَّ رس��الُة األمن والس��ام 
الع��امَلَ كلَّه. اجلدير بالذكر أن اللغة 
املاروارية هى لغة هندية � آرية حَمكية 
فى "اهلن��د" و"باكس��تان"، يتحدث بها 
13 مليون هندي، وما يزيد عن 20 ألف 

نيبالي.

الرضوي��ة  للعتب��ة  التاب��ع  والنفائ��س  الق��رآن  يع��د متح��ف 
املقدس��ة مبدين��ة "مش��هد املقدس��ة"، أول وأغن��ى متح��ف 
الع��امل يض��م جمموع��ة  الكري��م عل��ى مس��توی  للق��رآن 
فريدة من املصاحف خاصة املصاحف املنس��وبة إىل األئمة 
األطهار)عليه��م الس��ام(. وأف��ادت وكال��ة األنب��اء الدولية 
)أنه أش��ار مس��ؤول متحف القرآن والنفائ��س التابع ملنظمة 
املكتب��ات واملتاح��ف ومرك��ز الوثائ��ق بالعتب��ة الرضوي��ة 
املقدس��ة، إىل أنه توجد يف هذا املتحف 74 نس��خة قرآنية 
وخمطوطات قرآنية نفيس��ة من أهمها املصاحف املنس��وبة 
احلس��ن)عليه  واإلم��ام  الس��ام(،  علي)علي��ه  اإلم��ام  إىل 
واإلم��ام  الس��ام(،  احلس��ني)عليه  واإلم��ام  الس��ام(، 
الس��ام(،  الرضا)علي��ه  واإلم��ام  الس��ام(،  الس��جاد)عليه 
باإلضافة إىل أربع نسخ قرآنية وكراسات قرآنية منسوبة 
إىل األئم��ة األطهار)عليه��م الس��ام(. وص��رح أن املصح��ف 
املنس��وب إىل خ��ط اإلم��ام علي)علي��ه الس��ام( يع��د أق��دم 
املصاح��ف املوج��ودة يف ه��ذا املتح��ف، مضيف��ًا أن ه��ذا 
املصحف واملصحفني املنس��وبني إىل اإلمام احلس��ن واإلمام 
احلس��ني)عليهما الس��ام( قد مت وقفها إىل العتبة الرضوية 
املقدس��ة، عل��ى ي��د الش��اه عب��اس الصفوي. واش��ار اىل أن 
املصاحف املنس��وبة إىل األئمة األطهار)عليهم الس��ام( قد 
كتب��ت عل��ى اجللود باخلط الك��ويف، وأن معظمها قدمت 
وقفه��ا م��ن قبل الش��اه عب��اس الصفوي، مضيف��ًا أن أوراق 

الوقف هلذه املصاحف كتبها الشيخ البهائي.

قام��ت جلن��ة "اع��ادة إعم��ار 
األماك��ن املقدس��ة" برتمي��م 
زين��ب  الس��يدة  مق��ام  قب��ة 
ري��ف  ف��ى  الس��ام(  )عليه��ا 
وكال��ة  وأف��ادت  دمش��ق. 
األنب��اء الش��يعية  أن��ه ب��دأت 
ف��رق الرتميم عمله��ا بتنظيف 
الس��بائك الذهبية للقبة أعلى 
املق��ام الش��ريف، اضاف��ة اىل 
أن  يذك��ر  بعضه��ا.  ترمي��م 
جلن��ة اعادة اعم��ار االماكن 
املقدس��ة ق��د تول��ت عملي��ات 
اع��ادة اعمار مجيع االماكن 

املقدسة فى سوريا.

 فيلم "خالدون".. يحصد املرتبة االوىل يف مهرجان ربيع الشهادة الثقايف 

صدور كتاب "سریة 
الرسولJ" باللغة 
املاروارية يف الهند  

العتبة الرضوية تمتلك أغنی متحف 
للقرآن الكريم علی مستوى العالم  

من هنا وهناك

حصل الفيلم املصري "احلسني عشق ومودة" 
للمخ��رج معت��ز حمم��د حس��ن عل��ى اجلائ��زة 
الثانية ومنحت اجلائزة الثالثة للفيلم العراقي 
"خ��ادم عل��ى باب��ك" للمخرج يوس��ف أس��عد، 
"كرب��اء  اإليران��ي  الفيل��م  حص��ل  كم��ا 
جغرافي��ة التأري��خ" للمخ��رج كاري��وس ياري 
على جائزة أفضل فيلم للسرد الروائي. وبنّي 
الس��امي أّن " اللجنة ضمت مخس��ة أعضاء 
من مخس دول، هم كّل من "الدكتور علي 
صباح من العراق، وإحسان حلمي من إيران، 
وحممد س��عيد م��ن لبنان، وعباس اليوس��في 
م��ن الكوي��ت، وأمح��د الس��يويف". ويذك��ر 
أّن التكري��م ج��اء بعد مس��ابقة جرت للفيلم 
الوثائقي احلس��يين وش��ارك فيه��ا أكثر من 
50 فيلمًا وثائقيًا، ومت اختيار 30 فيلمًا منها 
حلصوهل��ا عل��ى املعاي��ري املوضوعي��ة والفني��ة 

والعلمية.

إنطالق عمليات 
ترميم قبة السيدة 
زينبbبريف 

دمشق  



أَت����ُش����دُّ ل���ي ُج���ْرح���ي وج����رُح����َك ن������ازُف؟؟
وت���ش���ي���ُل���ين ك���ال���ط���ف���ِل ، ت���ع���ش���ُق راح����يت
وف�������رش�������َت ع�������م�������َرَك ل������ي ألّن����������ي ق��������ادٌم
ب�������َن ال�����ص�����ف�����اِء رم�����ي�����َت ب�����ال�����َي ب����امس����ًا
ه��������ّي��������أَت ل�������ي وط�������ن�������ًا أش�����������مُّ مج�����اَل�����ه
ك�����ْم ك���ن���َت مت����َن����ُح ُم���ْه���ج���يت أرج����وح����ًة
�����ِه ال�����س�����ه�����ُم م���������������زروٌع ع�����ل�����ي�����َك ب�����ُس�����مِّ
وك��ت��م��َت ح���زَن���َك ك���ي أظ���ّن���َك ب��امس��ًا
يف ك������لِّ ج�������وٍع ك�������اَن وج�����ُه�����َك خن��ل��ًة
قبضيت مت���أ  األرُض  ه����ذي  وك��������ربُت.. 
وحم���وُت أم��س��ي م��ن��َك ك��ي أص��ف��و" أن���ا"..
رب���ي���َع���ه أخ���������وَن  ك�����ي  ورَدَك  ون����س����ي����ُت 
ون��س��ي��ُت ظ��ه��َرَك يف ال����ردى،، ق��د ك���اَن لي
ووع�����������دُت ث������غ������َرَك م�����ن ف���������راِت حم���ّب���يت
ُم�����دي�����ًة ب����ق����ل����ِب����َك  وردًا  ال  وزرع�������������ُت 
م����ّزق����ُت ص���ب���َح���َك ك���ي ت���س���اف���َر ل��ل��دج��ى
ان�����������زْع ع����ل����ّي����ا ي������ا ع���������������راُق،، ف����ه����ا ه��ن��ا
دُم������َك اجل���م���ي���ُل ع��ل��ى س���ي���وِف م��واق��ف��ي

ومت���دُّ ل��ي َص���ْح���وًا وط��ق��ُس��َك ع���اِص���ُف!؟؟
وع�����ل�����يَّ م�����ن ط�����ي�����ِف امل�������واج�������ِع خ����ائ����ُف
أم�����ش�����ي وحت��������يت م������ن أس������������اُه زخ����������ارُف
ذواِرُف وال������ع������ي������وُن  ت����ت����َع����ُب  وب����ق����ي����َت 
م������ا ي���ش���ت���ه���ي���ه م������ن������اَي ف����ي����ه أص����������ادُف
أغ�����ف�����و وأن������������َت أم������������اَم ِن��������������ّدَي واق��������ُف
وارُف!! ف���ظ���ل���ّي  أن������ِع������ْم  ل������ي:  وت������ق������وُل 
وأظ����������نَّ أّن����������َك م�����ن س�������������روِرَك راج�������ُف
ي�����ا أيُّ�����ه�����ا امل����ق����ط����وُف ُك�����ّل�����َي ق�����اط�����ُف..
وجت�����������يُء رّق�����ُت�����ه�����ا ف�����م�����ي، وت������الط������ُف..
ع��������اِزُف مج����ي����ِل����َك  ع�����ن  ردّي  م����ع����ن����اُه 
ف��َك��َس��ْت��هُ م���ن ص��ي��ف��ي ال��ع��ن��ي��ِد ع���واص���ُف!!
درع���������ًا وأن���������َت ع���ل���ى اخل����ن����اج����ِر زاح������ُف 
ف���ب���ق���ي���َت ع����ط����ش����ان����ًا وك�����ن�����ُت أخ����ال����ُف
ص���ح���اِئ���ُف ت���س���ي���ُل  إْذ  ح����رَف����َك  وق���ت���ل���ُت 
وال�����ل�����ي�����ُل م�������������زروٌع ع���ل���ي���ه خم�������������اِوُف..
ُرِف���َع���ْت ع��ل��ي��َك م��ن اجل��م��ي��ِع َم��ص��اح��ُف..
م������ازاَل ُي���غ���ري خم����ل����ي...." أن����ا آس������ُف"..

شعر : زينل الصويف

عقوق الرافدين..
حن كربُت ،،حاولُت قتَلُه ...



داعش الوهابية
ه��ذا العن��وان ليس تقيي��دًا وختصيصًا لداعش 
واحلدي��ث  ومنه��ا غريه��م،  الوهابي��ة  منه��ا  إن 
س��يكون ع��ن داع��ش الوهابي��ة، بل ه��ذا العنوان 
مبت��دًأ وخ��رب ومجل��ة مس��تقلة ان داع��ش ه��م 
الوهابي��ة، والوهابي��ة ه��م داعش وإلي��ك اوجه 

الشبه واالحتاد بينهما:
اواًل: كالهم��ا يكّف��ر الش��يعة قاطب��ة ويصفه��ا 
بنف��س االوصاف: )الروافض(، )الش��يعة اخطر 
م��ن اليه��ود(، )كّفار(، )اص��ل دينهم يرجع اىل 
اب��ن س��بأ اليه��ودي(، )الصفوي��ة(.. وكالهم��ا 
ش��عارهما: )ال دع��اء إال هلل وال ش��فاعة إال هلل 
ب��اهلل..(  إال  اس��تغاثة  وال  ب��اهلل  إال  توس��ل  وال 
كلمات قد ينخدع بها بعض اجلهال والس��ذج 
والسطحين يف امور العقيدة والدين حتى من 
ابن��اء باق��ي املذاه��ب االربع��ة الذي��ن خيتلف��ون 
معهم يف كثري من اصول التوحيد، فال توسل 
ب��اهلل،  اال  دع��اء  وال  اس��تغاثة  وال  ش��فاعة  وال 
كل��ه صحي��ح كلم��ة ح��ق الن اهلل ه��و املالك 
احلقيق��ي المر الش��فاعة واملغي��ث احلقيقي يف 
التوس��ل وطل��ب الدع��اء والزي��ارة كل هذا حق 
لكن يراد بها باطل وهو منع تعظيم من عظمه 
اهلل بدعائه والتوسل به ليشفع عند اهلل ويدعوه 

 م��ن قب��ُل كان ش��عارهم ال حك��م إال هلل وبه��ذا 
الش��عار فعل��وا م��ا فعل��وا وكف��ّروا م��ن كفّروا 
اس��تباحوا  م��ا  واس��تباحوا  قتل��وا  م��ن  وقتل��وا 
والي��وم مل يتغ��ري ش��يء فبنف��س املنه��ج ونف��س 
الفك��ر ونف��س الفع��ل إال أداة القت��ل ب��ل وحت��ى 
األداة فم��ا زال حك��م الذب��ح بالس��يف ماضي��ًا 
تأس��يًا باجداده��م واس��الفهم فه��م وكم��ا ق��ال 
عنه��م امري املؤمنن علي عليه الس��الم من قبل 
قاص��دًا خ��وارج االصل الذين ه��م وهابية اليوم 
انه��م كلم��ا قطع��وا منهم قرن جن��م قرن آخر، 
يف اش��ارة منه عليه الس��الم إىل ان هؤالء كلما 
قتلوا وحوربوا وقتل منهم من قتل ال تستأصل 
ش��أفتهم وينقط��ع نس��لهم ف��إن الذري��ة بعضها 

من بعض والقوم ابناء القوم..

 م��ن ينظر اليوم اىل ما تقوم به داعش من افعال 
وممارس��ات حتت غطاء الش��رع واطار الدين من 
تكفري الش��يعة الروافض وقتلهم وتكفري اهل 
اإلس��ام الذين ال يؤيدونهم يف الرأي واالجتهاد 
ورميه��م باالرت��داد والبدع��ة والزندق��ة حتى 
استحلوا ماهلم واعراضهم ودماءهم ومل خياطبوا 
احده��م إال بقوهلم يا مش��رك، وم��ن جعل دار 
اإلس��ام دار حرب ودارهم دار اميان جتب اهلجرة 
إليه��ا، ومن جعله��م اآليات ال��واردة يف الكفار 
املس��لمني  عل��ى  طبقوه��ا  ان  إىل  واملش��ركني 
واملؤمنني، ومن تركهم لليه��ود والنصارى واهل 
االوث��ان وقتلهم الهل االس��ام حي��ث مل ينقل 
عنهم انهم حاربوا احدًا س��وى املس��لمني.. كل 
هذا وغريه جتده مدونًا بصفحات سوداء يف تاريخ 
الوهابية ودينه��م وأنهم الراف��د احلقيقي هلذه 
الدم��اء والرك��ن الركني واالص��ل املتني الذي 
ترجع إلي��ه كل تل��ك االف��كار واآلراء، فهم 
اصلها وفرعها وش��جرتها وينبوعها اليت تفرعت 
منها اوراق اخلريف ه��ذه اليت مل جتلب لامة إال 
الويات والثبور والتفري��ق والتمزيق حتى وصل 
احلال إىل ان يقال للشخص يا يهودي ويا مسيحي 
احب إليه وأهون عليه من ان يقال له يا مس��لم، 

الن يف االوىل ن�جاته ويف الثانية هاكه..

لن��ا وق��د قال يف آيات كث��رية )َواَل َيْش��َفُعوَن ِإالَّ 
ِل��ُك الَِّذيَن َيْدُعوَن  ملَ��ِن اْرَتَض��ى( ويف آية )َواَل مَيْ
( ويف آية  قِّ ��َفاَعَة ِإالَّ َمن َش��ِهَد ِباحْلَ ِمن ُدوِنِه الشَّ
��اِفِعَن( يف اش��ارة إىل  )َفَما َتنَفُعُهْم َش��َفاَعُة الشَّ
ان��ه ممك��ن ان تنف��ع إىل غ��ري من كت��ب عليهم 

النار من تاركي الصالة والزكاة.
 ه��ذه وم��ن كلماته��م املزّيف��ة والظاهري��ة يف 
ه��ذا االم��ر قوهلم ملن يقول ي��ا حممد ويا فالن 
وف��الن، هل اهلل اعط��اك القوة ام حممد فال بد 
ان يقول اهلل فيقولون مل ال تدعون اهلل وتدعون 
حممدًا وقد جهل هؤالء انه وس��يلة حممد إىل 
اهلل ه��ي ب��إذن وترخيص ون��دب وحمبة من اهلل، 
اهلل تع��اىل حي��ب ان نأتي��ه م��ن طري��ق حمم��د 
وآل حمم��د اح��ب اخلل��ق إلي��ه واقربه��م إلي��ه، 
َلُم��وْا َأنُفَس��ُهْم َج��آُؤوَك  فق��ال: )َوَل��ْو َأنَُّه��ْم ِإذ ظَّ
َفاْس��َتْغَفُروْا اهلّلَ َواْس��َتْغَفَر هَلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوْا 
اهلّلَ َتوَّاًب��ا رَِّحيًم��ا(، وق��ال: )َيا َأيَُّها الَِّذي��َن آَمُنوْا 
اتَُّق��وْا اهلّلَ َواْبَتُغ��وْا ِإَلي��ِه اْلَوِس��يَلَة َوَجاِه��ُدوْا يِف 
يف  الوس��يلة  وه��ذه  ُتْفِلُح��وَن(،  َلَعلَُّك��ْم  َس��ِبيِلِه 
نبّي��ه وحبيب��ه ألق��رب وافض��ل الوس��ائل، ث��م ان 
ه��ذا الس��ؤال مل��ردود عليهم بأن يقال ملن يس��أل 
الدع��اء م��ن الغ��ري الذي ج��وزوه فيق��ال له: اهلل 
ال��ذي جييب دعاؤك أو اخ��وك املؤمن فال بد ان 

مقال

دولة اإلسالم باقية وتتمدد.. كلمة 
حق يراد بها باطل

الوجه احلقيقي للفكر الوهابيداعش
السيد طال احلكيم
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يقول اهلل فيقال له ملا ال تدعو اهلل حتى تطلب 
م��ن اخي��ك ان يدعو لك، نف��س الكالم ايضا، 
وقوهل��م مل��ن يقّبل ضريح الن��ي صلى اهلل عليه 
وآل��ه او املن��رب املوض��وع يف مس��جده إمن��ا تقب��ل 
حدي��دًا او خش��بًا او عن��د تقبي��ل ج��دار الكعب��ة 
يق��ال ال تش��رك إمن��ا هو حج��ر وال أدري ان هذا 
احلجر االسود يف ركن الكعبة أكان ال يصدق 
علي��ه انه حج��ر ام ان حجر اجلنة حجر وحجر 
االرض لي��س حبج��ر، فإن قيل هو للش��رف النه 
م��ن اجلن��ة نق��ول: حج��ر الكعب��ة ال��ذي وضع��ه 
ابراهي��م وامساعيل ال يقل ش��رفًا، وإن قيل الن 
رس��ول اهلل قبّل��ه وحن��ن نتعب��د بذل��ك فيق��ال 
حك��م االمث��ال فيم��ا جي��وز وال جي��وز واحد وان 
حج��ر اجلن��ة هذا وضع مع باقي احجار الكعبة 
تتميم��ًا للبن��اء فم��ا جي��ري عل��ى ه��ذا جي��ري 
عل��ى ذاك حبك��م واح��د، نعم ممك��ن ان يزيد يف 
الش��رف لك��ن على ان يكون تقبي��ل حجر اجلنة 
عب��ادة وتقبي��ل حج��ر االرض ش��رٌك ه��ذا مم��ا 

يضحك الثكلى.
والتهم��ة  والظّن��ة  واالف��راط  املبالغ��ة  ثاني��ًا: 
بالتكف��ري حت��ى م��ن غ��ري الش��يعة، حت��ى قال��وا 
ان مرتك��ب الكب��رية كاف��ر خمّلد يف الن��ار، وإن 
م��ن مل يباي��ع خليف��ة املس��لمن كاف��ر، وم��ن 
خي��رج عل��ى خليفة املس��لمن كاف��ر وإن كان 
ه��ذا اخلليفة كاف��رًا وظاملًا، ومن ينكث البيعة 
كاف��ر،  هل��م  ينتص��ر  ال  وم��ن  ومرت��د  كاف��ر 
وم��ن يع��ِص اآلراء خائ��ن ومرت��د، فكف��روا كل 
دار  ان  وقال��وا  تقريب��ًا  انفس��هم  إال  املس��لمن 
اإلس��الم تص��ري بظه��ور الكبائ��ر فيه��ا دار كفر 
يك��ن  مل  وإن  الف��رض  ت��ارك  بقت��ال  وحكم��وا 
مس��تحاًل كما يف الرس��الة الثانية من رس��ائل 
اب��ن  ع��ن  ايض��ا  في��ه  ونقل��وه  الس��نّية  اهلدي��ة 
تيمي��ة، وم��ن تل��ك الش��واهد عل��ى ذل��ك م��ا 
فعل��وه س��ابقًا بقتله��م لعبد اهلل ب��ن خّباب احد 
اصحاب رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله صائمًا 
يف شهر رمضان والقرآن يف عنقه وقتلوا زوجته 
وه��ي حبل��ى وبق��روا بطنها كل ذل��ك النه مل 
يت��ربأ م��ن عل��ي بن اب��ي طال��ب وقالوا ل��ه: هذا 
ال��ذي يف عنقك يأمرنا بقتلك، فذحبوه على 
ش��اطئ النه��ر حتى س��ال دمه يف النه��ر، وكان 
إذا اس��روا نساء املسلمن يبيعونهن فيما بينهم 
حت��ى انهم تزايدوا يف بعض الوقائع على امرأة 
مجيل��ة وغال��وا يف مثنه��ا فقام بعضه��م فقتلها 
وق��ال ان ه��ذه الكافرة كادت تقع فتنة بس��ببها 

بن املسلمن.
 كذل��ك داعش اليوم، داع��ش احلرام واجلهل 
جرائمهم يف حق املسلمن اليوم حتى من ابناء 
فض��ال  األخ��رى  والطوائ��ف  االخ��رى  املذاه��ب 

ع��ن اتب��اع اه��ل البي��ت عليه��م الس��الم لين��دى 
هل��ا جب��ن االنس��انية مل يرع��وا إاّل وال ذم��ة وال 
حق��ًا وال حرم��ة، ال يوج��د ش��يء عنده��م امسه 
الرمح��ة قس��اة القل��وب هي كاحلجارة او اش��د 
قس��وة، كلم��ا دخل��وا قري��ة افس��دوها واخ��ذوا 
اهلها بالذبح والقتل والسي والتشريد، كبارًا 
أو صغ��ارًا، رج��ااًل او نس��اًء، ال يفرق��ون بن احد 

وال يستثنون احدًا.
والي��وم  اخل��وارج  قب��ل  وم��ن  الوهابي��ة  ثالث��ًا: 
الدواع��ش، ال��كل يش��رتك يف فع��ل واح��د، وه��و 
الكف��ار  يف  ال��واردة  اآلي��ات  إىل  يعم��دون  انه��م 
عل��ى  وجيرونه��ا  فيطبقونه��ا  واملش��ركن 
املس��لمن واملؤمنن، ق��ال البخاري يف صحيحه 
ع��ن عب��د اهلل ب��ن عمر يف وص��ف اخل��وارج انهم 
انطلق��وا إىل آي��ات نزلت يف الكفار فجعلوها يف 
املؤمنن وقد روي عن ابن عباس قوله: ال تكونوا 
كاخل��وارج تأول��وا آيات الق��رآن يف اهل القبلة، 
وإمنا نزلت يف اهل الكتاب واملش��ركن فجهلوا 
علمها فس��فكوا الدماء وانتهبوا االموال وهكذا 
الوهابي��ة والدواع��ش جعل��وا قول��ه تع��اىل )ُق��ْل 
��ذُ َوِليًّا( وقوله تعاىل )َفَأُروِني َماَذا  ِ َأَغ��رْيَ اهلّلِ َأختَّ
َخَل��َق الَِّذي��َن ِم��ن ُدوِن��ِه( وقول��ه تع��اىل )َأُتَنبُِّئوَن 
اَواِت َواَل يِف اأَلْرِض(  ��مَ ��ا اَل َيْعَل��مُ يِف السَّ اهلّلَ مِبَ
وقول��ه تعاىل )ِإنَّ الَِّذي��َن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللَِّ َلن 
َعُل��وْا هلِلِّ َأن��َدادًا  ُلُق��وا ُذَباًب��ا( وقول��ه )َف��اَل جَتْ خَيْ
َوَأنُت��ْم َتْعَلُموَن( وقوله )َأْيَن ُش��َرَكآُؤُكُم الَِّذيَن 
ُكنُتْم َتْزُعُموَن( إىل غري ذلك من اآليات اليت 
ه��ي نازلة يف الكافرين واملش��ركن فيجعلونها 
منطبقة على املسلمن انطباقًا تامًا بغري فارق 

وال مائز.
رابعًا: كل من اخل��وارج والوهابي��ة والدواعش 
يقتل��ون اه��ل االس��الم ويرتك��ون اه��ل االوث��ان 
كما اخرب الني صلى اهلل عليه وآله عنهم مبا 
رواه صاحب السرية احللبية من قوله صلى اهلل 
عليه وآله يف اخلوارج: )يقرأون القرآن ال جياوز 
حناجره��م او تراقيه��م ال تفقه��ه قلوبه��م ليس 
هلم حظ منه إال تالوة الفم وإنهم يقتلون اهل 

االسالم ويدعون اهل االوثان(.
 كذل��ك الوهابي��ة والدواع��ش يقتل��ون اه��ل 
االس��الم ويدعون اهل االوثان فقد غزوا س��وريا 
والع��راق واليم��ن وقتله��م م��ن ظف��روا ب��ه م��ن 
املس��لمن قدمي��ًا وحديث��ًا فق��د غ��اروا على اهل 
كرب��الء س��نة 1216 ه��� وقتل��وا منه��م، وقتله��م 
حن��و الف رج��ل من اليمانين ج��اؤوا حلج بيت 
اهلل س��نة 1340 ه��� وذحبه��م هل��م ذب��ح االغن��ام، 
وايضا هجوم الوهابية على سوريا سنة 1225ه� 
يف ب��الد ح��وران حي��ث نهب��وا االم��وال واحرق��وا 
الغ��الل وقتل��وا االنفس الربيئة وس��بوا النس��اء 

وقتلوا االطفال وهّدموا املنازل وعاثوا يف االرض 
فس��ادًا حت��ى قي��ل ان��ه اتل��ف يف تل��ك البالد ما 
قيمته ثالث مائة درهم، ويف س��نة 1343ه� هجم 
الوهابي��ة عل��ى اع��راب ش��رقي االردن اآلمن��ن 
فهجم��وا على ام العمد وجوارها فقتلوا ونهبوا 
وم��ا لبث��وا ان ارت��دوا مدحوري��ن مأس��ورين الن 
الطائ��رات والدباب��ات االنكليزي��ة اش��رتكت يف 
قتاهل��م مع عرب ش��رق االردن واجنلت املعركة 
ع��ن قت��ل ثالمثائ��ة م��ن الوهابية واس��ر مجاعة 
كث��رية منه��م وقت��ل مئتن ومخس��ن م��ن اهل 
ش��رقي االردن ث��م اطلقت اس��رى الوهابية بأمر 

من االنكليز واوصلوا اىل مأمنهم.
كل  يف  وامل��زارات  للقب��اب  تهدميه��م  وأيض��ا 
عل��ى  س��يطروا  فلم��ا  عليه��ا  يس��يطرون  ارض 
مك��ة واملدين��ة هدم��وا قب��اب عب��د املطل��ب ج��د 
الن��ي وأب��ي طال��ب عم��ه وخدجي��ة ام املؤمن��ن 
وخرب��وا مول��د الني ومولد فاطمة، ويف املدينة 
هّدم��وا مجيع ما باملدينة ونواحيها من القباب 
س��نة 1344ه��� فهدم��وا قب��ة ائم��ة اه��ل البيت يف 
البقي��ع ومعه��م العب��اس ع��م الن��ي وجدرانه��ا 
وازال��وا الصن��دوق والقف��ص املوضوع��ن عل��ى 
قبوره��م وهدّم��وا قب��اب عب��د اهلل وآمن��ة اب��وي 
الن��ي صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وازواج��ه وعثم��ان 
ب��ن عف��ان وذهب��وا اىل أح��د فهدم��وا قبة محزة 
عم الني وش��هداء احد حتى اصبح كل ذلك 
اث��رًا بع��د عن وتريثوا فقط من هدم قبة الني 
صل��ى اهلل عليه وآله وضرحي��ه خوفا من عاقبة 
االمر واليت حاهلا كحال غريها او أش��د لشدة 
تعلق املسلمن بذلك وتعظيمهم له، وفتواهم 
ال تس��تثين قب��ة الني وال غ��ريه، واليوم التاريخ 
يعي��د نفس��ه غ��اروا على س��وريا واحتل��وا نصف 
بالده��ا قتل��وا وش��ردوا وذحب��وا وهدم��وا القباب 
واالضرح��ة ويف العراق ايضًا غاروا على املوصل 
والرم��ادي وص��الح الدي��ن وهدم��وا كل ش��يء، 
ليس��وا  اليه��ود  ه��م  وه��ا  اس��رائيل  ه��ي  وه��ذه 
ببعيدين عنهم وها هم النصارى من االمريكان 
والربيطاني��ن يتحالف��ون معهم ويظهرون هلم 
امل��ودة وابن��اء املس��لمن ضحاي��ا وبناتهم س��بايا 

فإنا هلل وإنا إليه راجعون.
خامس��ًا: اخلوارج والوهابية والدواعش كلهم 
سيماهم وعالماتهم التحليق او التسبيد كما 
ق��ال رس��ول اهلل صل��ى اهلل عليه وآله: )إن أناس��ًا 
م��ن أميت س��يماهم التحليق يق��رأون القرآن ال 
جي��اوز حالقيمه��م ميرق��ون م��ن الدي��ن كم��ا 
مي��رق الس��هم م��ن الرمية. خيرج ن��اس من قبل 
املشرق يقرأون القرآن ال جياوز تراقيهم ميرقون 
م��ن الدين كما ميرق الس��هم م��ن الرمية( وال 

حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم.

مقال
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ت���ب���ك���ي ال����ع����ي����ون ب���دم���ع���ه���ا امل�����ت�����ورِّد
ت���ب���ك���ي ال����ع����ي����ون دم��������ًا ل���ف���ق���د م������رّبٍز 
دم���وُع���ه���ا ت���ف���ي���ُض  ال  ال����ن����واظ����ر  أيُّ 
ق حب����ر ال���ع���ل���م م��ص��� ال����ص����ادق ال����ص����دِّ
حم�����ّم�����ٍد دي���������ن  أرك��������������ان  ل�������ه  رزٌء 
أمح�������ٍد ش�����ري�����ع�����ُة  ت����ب����ك����ي  ل�������ه  رزٌء 
س��ه��م��ه أث�����ب�����ت  ال�����دي�����ن  ب���ق���ل���ب  رزٌء 
م������اذا ج���ن���ت آل ال��ط��ل��ي��ق وم�����ا ال����ذي
ك������م أن������زل������ت م�������ّر ال������ب������الء جب��ع��ف��ر
ه ك������م ش�������ّردت�������ه ع������ن م����دي����ن����ة ج������دِّ
ع���ج���ائ���ب���ًا م����ن����ه  امل����ن����ص����ور  رأى  ك�����م 
أوالده يف  امل�����خ�����ت�����ار  حي����ف����ظ����وا  مل 
مل ي���ك���ف م����ا ص��ن��ع��ت ب���ه���م أع����داؤه����م
ح�����ّت�����ى غ�������دت ب����ع����د امل�����م�����ات خ�������وارج

ال����غ����رق����د ب����ق����ي����ع  ل������ث������اٍو يف  ح������زن������ًا 
ُي�������ف���ق���د مل  م����ث����ل����ه  أمح��������د  آل  م������ن 
ح������زن������ا مل���������أمت ج����ع����ف����ر ب�������ن حم����ّم����د
ب��������اح اهل����������دى وال�������ع�������امل امل���ت���ه���ّج���د
ه��������ّدت ون��������اب احل��������زن ق����ل����ب حم���ّم���د
وت�������ن�������وح م������ع������ول������ًة ب����ق����ل����ب م���ك���م���د
���د ورم�������ى ُح���ش���اش���ة ق���ل���ب ك������لِّ م���وحِّ
ج�����ّرت ع��ل��ى اإلس������الم م���ن ص���ن���ٍع ردي
جن����م اهل�������دى م����أم����ون ش����رع����ة أمح���د
���ُم���ه ال����س����رى يف ف��دف��د ظ���ل���م���ًا ت�������ج���شِّ
ي���ه���ت���ِد مل  ل�����ك�����ّن�����ه  اهل�����������دى  ورأى 
ُي������وَل������د أمح���������د مل  م�������ن  وس��������واه��������م 
زم�����ن احل����ي����اة وم�����ا اع�����ت�����داه امل��ع��ت��دي
يف ال���ظ���ل���م ب���امل���اض���ن م��ن��ه��م ت��ق��ت��دي

شعر : السّيد حمسن األمني

جنم اهلدى
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من أين تبدأ احلكاية
بداية،  السقيم  الفكر  هلذا 
االوىل  البدايات  مع  انطلقت 
الذي  التكفريي  الفكر  لتأسيس 
نشأت بذرته األوىل على يد أعداء 
اإلسام، فبعدما استوىل آل سعود 
واملدينة  املكّرمة  مّكة  على 
املنّورة وضواحيهما عام 1344 ه�، 
بدؤوا يفّكرون بوسيلة ودليل هلدم 
وحمو  البقيع،  يف  املقّدسة  املراقد 
البيت والصحابة. وخوفًا  آثار أهل 
احلجاز،  يف  املسلمني  غضب  من 
اإلسامية،  الباد  عاّمة  ويف 
امُلضمر  اإلجرامي  لعملهم  وتربيرًا 
استفتوا  الفاسدة،  بواطنهم  يف 
ُحرمة  حول  املنّورة  املدينة  علماء 
البناء على القبور. فكتبوا استفتاًء 
الوهابيني  قضاة  قاضي  به  ذهب 
علماء  مستفتيًا  بليهد  بن  سليمان 
أّواًل  العلماء  مع  فاجتمع  املدينة، 
التهديد  وحتت  معهم،  وتباحث 
جواب  على  العلماء  وقع  والرتهيب 
ُنّوه عنه يف االستفتاء حُبرمة البناء 
على القبور، تأييدًا لرأي اجلماعة 

اليت كتبت االستفتاء. واستنادًا هلذا اجلواب 
مرّبرًا  ذلك  السعودية  احلكومة  اعتربت 
مشروعًا هلدم قبور الصحابة والتابعني � وهي 

من اآلل والصحابة وأضرحتهم أبتدأت 

حممد حسن عاء 

 حجج واهية، وادعاءات زائفة، ابتدعها أعداء النيب وأهل بيته للنيل من تلك اجلبال الراس��خات، ومشكاة اإلسام وحصونها، ومنع وصول فكرهم 
النري إىل الباحثني عن الدين احلق ليهتدوا بهداه، ويتمسكوا حببله.

 ابتدأت املؤامرة األوىل عندما قاموا بإخفاء تراث النيب املصطفى وآل بيته االطهار من خال منع تداول أحاديثهم وفكرهم وجعلوا العقوبة على ذلك 
القتل والرتهيب، ثم مل يكتفوا بذلك بل تتبعوا اي شيء ميت إليهم بصلة فراحوا إىل االشجار فاقتطعوها، والبيوت فهدموها، واملساجد فضيعوها..
 واس��تمرارًا بهذا النهج الشيطاني والسلوك البعيد كل البعد عن روح اإلس��ام وتعاليمه، عمدوا إىل تتبع آثارهم فعمدوا إىل قبور األنبياء واالئمة 
والصاحلني هدمًا وتدمريًا، فكانت جرميتهم الكربى بهدم قبور اآلل يف جنة الغرقد، وها هم اليوم واستمرارًا بهذا النهج السقيم يكملون ما بدأوه 
فيتتبعون قبور الصحابة واألولياء والصاحلني يف كل البقاع، وينبشونها، ويفجرونها، ويعيثون فيها الفساد، تلك املساجد اليت كانت منطلقًا للوعي 

اإلسامي ومأوى لألولياء والعلماء والصاحلني..

)صلى  الرسول  وآلل  هلم  إهانة  احلقيقة  يف 
الشرك  قوی  فتسارعت   � وآله(  عليه  اهلل 
)صلى  الرسول  آل  قبور  هدم  إىل  والوهابّية 

من  الثامن  يف  وآله(  عليه  اهلل 
شّوال من نفس السنة � أي عام 
األئمة  قبور  فهّدموا   � ه�   1344
البقيع،  يف  والصحابة  األطهار 
وشّوهوا  باألرض،  وسّووها 
معرضًا  وتركوها  حماسنها، 
لوطئ األقدام، ودوس الكاب 
ما كان  ونهبت كل  والدواب. 
يف ذلك احلرم املقّدس، من فرش 
وغريها،  قّيمة  وآثار  وهدايا، 
إىل  املقّدس  املزار  ذلك  وَحّولت 

أرٍض موحشة مقفرة.

مباذا بدأوا؟!
املشاهد  بتهديم  بدأوا  لقد 
يف  اإلسامية  واآلثار  والقبور 
ففي  وغريهما.  واملدينة  مكة 
املعلى،  مقربة  ُدمرت  مكة 
الرسول  فيه  ولد  الذي  والبيت 
وقد  وآله(،  عليه  اهلل  )صلى 
مل  حيث  البقيع  بنكبة  مسي 
على  حجرًا  الوهابيون  ُيبق 
املقام  املسجد  وهدموا  حجر، 
املطلب  عبد  بن  قرب محزة  على 
واستولوا  الزهراء  ومسجد  الشهداء  سيد 
وُهدمت  النيب..  حرم  وخزائن  أماك  على 
قبور أهل البيت النبوي واملزارات واألماكن 

مؤامرة العصر

بحث
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فقد  وشيعة،  سنة  املسلمني  ملطلق  املقدسة 
وصفها عون بن هاشم، حني هجم الوهابيون 
على الطائف بقوله: )رأيت الدم فيها جيري 
عندما  سنتني  وبقيت  النخيل،  بني  كالنهر 
أری املاء اجلارية أظنها واهلل محراء(، وكان 
ممن قتل يف هذه اهلجمة التارخيية املشهورة 
الزواوي مفيت الشافعية ومجاعة من  الشيخ 

بين شيبة )سدنة الكعبة(.

ملاذا استهدفت هذه املراقد؟
يعتقد الوهابيون على خاف مجهور املسلمني 
أهل  وأئمة  األنبياء  قبور  وتعظيم  زيارة  أن 
وشرك  القبور  هذه  ألصحاب  عبادة  البيت 
باهلل يستحق معظمها القتل وإهدار الدم!. ومل 
يتحفظ الوهابيون يف تبيان آرائهم، بل شرعوا 
بتطبيقها على اجلمهور األعظم من املسلمني 
بقوة احلديد والنار. فكانت اجملازر اليت مل 
تسلم منها بقعة يف العامل اإلسامي طالتها 
البحر  وحتى  والشام  العراق  من  أيديهم، 
العربي جنوبا واألمحر واخلليج غربا وشرقا. 
ولقد انصب احلقد الوهابي يف كل مكان 
الصحابة  قبور  هدم  على  عليه،  سيطروا 

وخرية التابعني وأهل بيت النيب صلى اهلل عليه 
الرجس تطهريا.  الذين طهرهم اهلل من  وآله 
وكانت املدينتان املقدستان )مكة واملدينة( 
دينية، من أكثر  آثار  بهما من  ولكثرة ما 
املدن تعرضا هلذه احملنة العصيبة، اليت أدمت 
قلوب املسلمني وقطعتهم عن تراثهم وماضيهم 
الغرقد  البقيع  هدم  ذلك  من  وكان  التليد. 
اهلل  رسول  لذرية  طاهرة  قباب  من  فيه  مبا 
صلى اهلل عليه وآله وأهل بيته وخرية أصحابه 

وزوجاته وكبار شخصيات املسلمني.

تستباح مرتني
امعانًا باحلقد الدفني ونصب العداء ألصحاب 
هذه املراقد املقدسة، جترأ التكفرييون على 

هدم قبور بقيع الغرقد مرتني:
اليت  اجلرمية  كانت  عام1220ه�  األوىل 
األوىل  السعودية  الدولة  قيام  عند  التنسى، 
وذلك  للبقيع  بأول هدم  آل سعود  قام  حيث 
عام 1220 ه� وعندما سقطت الدولة على يد 
العثمانيني أعاد املسلمون بناءها على أحسن 
القبب  فبنيت  املسلمني،  تربعات  من  هيئة 
واملساجد بشكل فين رائع حيث عادت هذه 

القبور املقدسة حمط رحال املؤمنني بعد أن 
وىل خطر الوهابيني حلني من الوقت.

الوهابيون  عاود  إذ  1344ه�،   عام  الثانية 
يف  أخری  مرة  املنورة  املدينة  على  هجومهم 
الثالثة  دولتهم  قيام  بعد  وذلك  1344ه�  عام 
لائمة  املقدسة  املشاهد  بتهديم  وقاموا 
تعريضها  بعد  اهلل  بيت رسول  وأهل  األطهار 
لإلهانة والتحقري بفتوی من وّعاظهم. فاصبح 
ال  قاعا صفصفا  املهيب  املزار  وذلك  البقيع 
تكاد تعرف بوجود قرب فضا عن أن تعرف 

صاحبه.
ماذا هدموا؟

والقبور  للمراقد  االستهداف  كان  لقد 
واملساجد املطهرة دقيقًا يدل على أن هناك 
ختطيطا مسبقا، ونيات مسبقة للنيل من هذه 
اجلبال الشاخمات، وباستقراء سريع جند أن 
من ابرز القبور اليت هدموها يف الثامن من 
شوال سنة )1344( يف البقيع خارجه وداخله 

هي:
على ضريح  احملتوية  البيت  أهل  قبة  األول: 
قول  على   - الزهراء  فاطمة  النساء  سيدة 
 ، السبط  األربعة: احلسن  األئمة  ومراقد   -

بحث
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الرابعة عشرة: موضع الثنايا خارج املدينة.
اخلامسة عشرة: مصرع سيدنا عقيل بن أبي 

طالب.
لفاطمة  األحزان  بيت  عشرة:  السادسة 

الزهراء.

املساجد املزالة
ومسجد  اجلن،  ومسجد  الكوثر،  مسجد 
ومسجد  النور،  جبل  ومسجد  قبيس،  أبي 
الكبش إىل ما شاء اهلل. كهدمهم من املآثر 
احملرتمة  واملزارات  الدور  وسائر  واملقامات 
صلى  النيب  جد  املطلب  عبد  قباب  هدموا 
أم  وأبي طالب عمه وخدجية  وآله  عليه  اهلل 
عليه  اهلل  صلى  النيب  مولد  وخربوا  املؤمنني 
وآله ومولد فاطمة الزهراء عليها السام يف 
قبة حواء وخربوا قربها كما  جدة: هدموا 
وهدموا مجيع  أيضا  ذكر  من  قبور  خربوا 
ما مبكة ونواحيها والطائف ونواحيها وجدة 
واألمكنة  واملزارات  القباب  من  ونواحيها 

اليت يتربك بها.

وقفة للتأمل
أن حماولة اخفاء تاريخ البقيع, ما هي إال هواء 
يف شبك، وفنت البد ان تزول، واجلهل حباله 

وزين العابدين ، وحممد الباقر ، وابنه جعفر 
والسام،  الصاة  عليهم  الصادق  بن حممد 
وقرب العباس ابن عبد املطلب عم النيب، وبعد 

هدم هذه القباب درست الضرائح.
النيب صلى  ابن  إبراهيم  سيدنا  قبة  الثاني: 

اهلل عليه واله وسلم.
الثالث: قبة أزواج النيب صلى اهلل عليه واله 

وسلم.
الرابعة: قبة عمات النيب صلى اهلل عليه واله 

وسلم.
اخلامسة: قبة حليمة السعدية مرضعة النيب 

صلى اهلل عليه واله وسلم.
اإلمام  ابن  إمساعيل  سيدنا  قبة  السادسة: 

جعفر بن حممد الصادق عليه السام.
السابعة : قبة أبي سعيد اخلدري.

الثامنة : قبة فاطمة بنت أسد.
التاسعة : قبة عبد اهلل والد النيب صلى اهلل 

عليه واله وسلم.
العاشرة: قبة سيدنا محزة خارج املدينة.

احلادية عشرة: قبة علي العريضي ابن اإلمام 
جعفر بن حممد خارج املدينة.

الثانية عشرة: قبة زكي الدين خارج املدينة.
الثالثة عشرة: قبة مالك أبي سعد من شهداء 

أحد داخل املدينة.

املتأخرة,  العصور  هذه  يف  والشباب  للناشئة 
ناشئ من قلة املصادر أوال, والتعتيم اإلعامي 
من  يقلل  حبيث  عليه،  والغربي  الوهابي 
أهميته, جيب أن يتدارك من خال التأكيد 
على هذه املظلومية وضرورة الوقف كسند 
منيع للحيلولة دون نسيانها، أو حتى التهاون 
يف اسرتدادها وإقامتها من جديد، ألهميتها 
والرتباطها  جهة،  من  املؤمنني  نفوس  يف 

بشخوص متجذرين يف اإلسام وتعاليمه.
وآله  عليه  اهلل  صلى  النيب  عن  وردت  وقد 
البقاع  هذه  فضل  يف  األحاديث  من  العديد 
اهلل  صلوات  بعضها  يف  قال  وقد  املباركة، 
وسامه عليه: )حُيشر من هذه املقربة سبعون 
وكأن  حساب،  بغري  اجلنة  يدخلون  ألفًا 
حديث  ويف  البدر(،  ليلة  القمر  وجوههم 
وآله  عليه  اهلل  صلى  الرسول  عن  روي  آخر 
)إني  وقال:  ليًا،  البقيع  اهل  إىل  توجه  أنه 
قول  ويف  البقيع(،  ألهل  أستغفر  أن  أمرت 
قال:  تعاىل عليه،  انه صلوات اهلل  آخر روي 
)السام عليكم يا أهل املقابر، ليهَن لكم 
ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلِت 
الفنُت كقطع الليل املظلم يتبع آخرها أوهلا، 
هلم  استغفر  ثم  األوىل((،  من  شر  اآلخرة 

طويًا. وغريها الكثري.

بحث
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من الدكتور إدريس هاني؟
الفكر  بقضايا  معين  وباحث  كاتب 
اإلسامية  والفلسفة  واإلسامي  العربي 
الدولية  الرابطة  عضو  سياسي،  وحملل 
اللجنة  السياسيني، وعضو  واحملللني  للخرباء 
لدعم  اإلسامي  العربي  للتجمع  التنفيذية 
الفكر  يف  العليا  والدراسة  املقاومة،  خيار 

اإلسامي والدراسات اإلسامية.
ما مؤلفاتكم؟ ويف أي القضايا كتبتم؟

والعقائدية  الدينية  القضايا  يف  مؤلفاتي 
)العرب  الفلسفية، منها  وبعضها يف القضايا 
و)حمنة  رهان(  أي  عاقة  أية  والغرب.. 
يف  العقانية  النزعات  اآلخر..  الرتاث 

الغيبة وحتمية الظهور( و)املذهب اجلعفري يف 
والعقيدة  التاريخ  يف  شبهات  خصومه..  مرآة 
والفقه( و)اخلافة املغتصبة( و)هكذا عرفت 
من  عراق..  )عراق  كتاب  الشيعة(ولدي 
املسؤول( وفيه تتبعت كل أحداث العراق من 
الغزو إىل إعدام صدام، ولدي عشرة كتب 
حتت الطبع منها )ربيع املمانعة( و)بؤس الربيع 
)لقد  املهمة  القدمية  كتيب  ومن  العربي(، 

شيعين احلسني عليه السام(.

أي  ويف  التشيع؟  إىل  رحلتك  تصف  كيف 
عمر كان؟

باالنتقال  عنها  اعرب  أنا  التشيع  إىل  رحليت 
الصعب ملا أحدثه من آثار ومشاكل اجتماعية 
فتشيعي  النفسي،  املستوی  على  وغريها 
أما  طائفيا،  واعتربوني  املشاكل  لي  سبب 
سلسًا؛  انتقاال  ألعقاني كان  املستوی  على 
انتقل من اإلسام  اعترب نفسي  ألنين كنت 
إىل اإلسام، حيث كنت اعترب كل ما هو 
موجود يف العامل اإلسامي هو ارث لنا، وأنا 
اصغر إنسان سلك هذا الطريق بالنسبة لبلد 
فيه الفكر الديين غري معروف بشكل جيد، 
والتكنولوجيا  االنرتنت  من  خيلو  زمان  ويف 
مؤثرات  دون  من  حدث  فاألمر  املساعدة، 
مل  عشرة  اخلمس  عمر  يف  لصيب  خارجية 
وطرح  وتساءل  فكر  ولوحده  احد،  يدفعه 
واهتمامه  وفطرته  حدسه  وقاده  األسئلة، 
مذهب  إلتباع  الكام  وعلم  التاريخ  بقضايا 

اهل البيت عليهم السام.

على  ساعدت  اليت  واألسباب  الظروف  ما 
استبصاركم؟

اروها  مل  اليت  القصة  بداية  لكم  سأروي 
عنده  صديق  لي  كان  انه  وهو  سابقا، 
كتاب قد أهمله وينوي رميه وهذا الكتاب 
الكتاب  واسم  آخر،  إليه من شخص  انتقل 
اللحد(  إىل  املهد  من  السام  عليه  )علي 
هذا  وزع  القزويين،  مرتضى  السيد  مؤلفه 
بعد  لي  نقل  و)كما  الكويت  يف  الكتاب 
توزيعها  يقولون حني  عديدة( كانوا  سنوات 
)لعل اهلل يهدي بها رجا من املغرب(، وكان 
الكتاب حبالة سيئة، فقمت بطلب الكتاب 
ال  وأنا  غريب  كتاب  فانه  )خذه  فقال  منه 
اهتم به(، وبدأت برتتيبه وقراءته فأعجبين، 
واحلقيقة،  للتدين  مندفعًا  حينها  وكنت 
احلسني  اإلمام  عن  كتابًا  قرأت  وبعدها 
واستوقفتين  الطف  وفاجعة  السام  عليه 
وبعدها  شيء،  كل  عندي  فتغري  القضية 
بدأت بطرح األسئلة عن اإلمام احلسني عليه 
صلى  اهلل  رسول  ابن  يقتل  وكيف  السام، 

ما  الرشدية..  بعد  و)ما  اإلمامي(  املوروث 
و)املفارقة  املتعالية(  احلكمة  رائد  صدرا 
و)خرائط  احلضارات(  و)حوار  واملعانقة( 
من  املفاهيم..  وراء  و)ما  إيديولوجيا ممزقة( 
شواغل الفكر العربي املعاصر( و)يف املعرفة 
انساق  يف  املناهجية  عرب  مقاربة  واالعتقاد.. 
يف  حبث  و)أخاقنا..  اإلسامي(  الفكر 
الوهابية(  أزمة  و)يف  بديلة(  أخاق  فلسفة 
و)االقتصاد يف اخلاف( و)اإلسام واحلداثة( 
اجلذري(  والتجديد  احلضاري  و)التبين 
املهدي  و)اإلمام  االسرتاتيجي(  البعد  و)لبنان 
نظرية  ام  تارخيية  حقيقة  السام  عليه 
فلسفية( و)اإلمام املهدي عليه السام.. فلسفة 

حتريف واحنراف عن املنهج السليم، صراع وحرب يف جماالت احلياة كافة، مشاكل معروفة وحلوهلا 
غري مش��خصة، مفكرون أفكارهم مستوردة، جمتمعات تركت ثقافتها وحضارتها وتأثرت بغريها، 
جعلت اإلنسان العربي عموما واملسلم خصوصا حائرا وتائها عن الصراط القويم، ويف خضم ذلك يوجد 
بصيص أمل لتصحيح املس��ار، بن��ور أرادوا إطفاءه، متمثا بدين اهلل احلق والفكر الس��ليم النابع من 
اخلط الصايف ألهل البيت عليهم الس��ام، وللحديث عن هموم ومش��اكل الفكرالعربي واالس��امي 

التقت جملة النجف االشرف باملفكر املغربي املستبصر الدكتور هاني ادريس ودار معه هذا احلوار:

يف حديث خاص..

الدكتور إدريس هاني:
تشيعي سبب لي المشاكل 

واعتبروني طائفيا..!؟
اجرى اللقاء: علي حممد الوندي

حوار
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حجم  بعد  يستوعب  مل  العقل  هذا  كأن 
تشخيص  على  قادر  غري  فهو  لذلك  األزمة، 
حلول،  إجياد  على  قادر  وغري  املشاكل، 
انه  يفعله  أن  ميكن  ما  قصاری  عقل  وهو 
يقلد، فازال عقا تقليديا يقلد على مستوی 
يستعري  والزال  الغربية،  والفلسفة  الفكر 
غري  عقل  فهو  لذلك  يبدعها،  وال  املفاهيم 
وللسبب  للمشكلة  تصور  لدي  وانا  مبدع، 
والتارخيية  االجتماعية  فاملشاكل  واملسبب، 
العلة  مبفهوم  معها  نتعاطى  ان  ميكن  ال 
عبارة  فهي  امليكانيكي،  باملنظور  واملعلول 
البنية ويستشري  بنية حينما تفسد هذه  عن 
تبدأ  وقد  البنية كلها،  الفساد خترب  فيها 
اجتماعي،  )اقتصادي،  ما  بسبب  املشكلة 
او غريه(، ولكن ال يكون  تارخيي  نفسي، 
ال  فالفساد  كاملة،  البنية  يعم  حتى  فزعا 
قضية  او  البنى  وإصاح  بنيويا،  اال  يكون 
قضية  هي  البنى  قضية  يف  واملعلول  العلة 
)التبين  كتاب  يف  انا  لذلك  جدا،  معقدة 
احلضاري والتجديد اجلذري( بينت ان عملية 
انهيار البنى وحتررالبنى عملية ال ميكن ان 
نتحكم فيها بالوعي، الننا عندما نتحدث عن 
البنى والبنية فان الغالب عليها ان تفاعاتها 
ال  احلالة  هذه  ويف  شعورية،  ال  واعية  ال 
نتنبأ بلحظة االنهيار وال بلحظة  ميكننا ان 
نريد حترير  فعندما  وحتررها،  البنية  انبثاق 
بنية، ما املطلوب من االنسان ؟ املطلوب من 

االنسان هو العمل.
هل املفكرون العرب مدركون هلذا اخلطر؟

يف  كتبت  وأنا  تاهوا،  فأنهم  لذلك  كا، 
ان  ممزقة(  إيديولوجيا  )خرائط  كتابي 
اليت  العربية  واإلشكاالت  احللول  خمتلف 
العربية  اإليديولوجيات  وخمتلف  طرحت 
اليت حاولت ان حتيط بهذه االزمة وجتد هلا 
حلوال قد فشلت، وكل هذا الفشل ناتج عن 
ووضعهم  لازمة  تصورهم  بطريقة  أخطائهم 

للحلول.

وغري  العربي  غري  الفكر  علينا  يؤثر  هل 
اإلسالمي؟

حنن يف عامل التأثري والتأثر وحظنا من التأثر 
ال  فاعلة  وليست  مهزومة  بيئة  ألننا  أكثر، 
ان  وأود  حضاريا،  وال  فكريا  وال  سياسيا 
احلضارة  تعريف  مصاديق  احد  ان  أؤكد 
هو انها قادرة على الفعل وقادرة على التأثري، 
فا ميكن ان نتصور حضارة تتأثر وال تؤثر، 
فبما اننا لسنا يف وضع حضاري فاننا نتأثر 
يستشكلون  ومن  املشكلة،  وهنا  نؤثر  وال 
على هذه األمور ينطلقون من منطلقات هشة 
فالبعض  املفاهيم،  على  تبتين  ال  النها  جدا 

اهلل عليه وآله بهذه الطريقة، فيجيبونين بان 
اعرف  أكن  مل  وأنا  الشيعة  كام  هذا 
لي  يقدموا  ان  وحياولون  الشيعة،  عن  شيئًا 
يف  ويشككوني  املقنعة  غري  التربيرات 
األمر، فتزعزعت عقيدتي وتفاعلت مع قضية 
كل  وتوقف  السام  عليه  احلسني  اإلمام 
وبإصرار  لوحدي  فقمت  حياتي،  يف  شيء 
ومل  والقراءة،  الكتب  عن  بالبحث  وبعناد 
موجودة،  املطلوبة  واملصادر  الكتب  تكن 
املعروفة  التارخيية  الكتب  بقراءة  فقمت 
عند مدرسة العامة، وحصلت على املعلومات 
من هنا وهناك، ألقف على بعض احلقائق، 
وعن طريق املقارنة بني احلقائق اهتديت إىل 
طويلة،  لفرتة  األمر  واستمر  األفكار  بعض 
ووجدانيا،  إنسانيا  موقفا  لي  األمر  وكان 
وكان البد من أن أقف هذا املوقف أو اخرج 
السام  عليه  فاحلسني  متامًا،  اإلسام  من 
للمسلمني مجيعا، والظلم الذي وقع عليه هو 
ظلم إنساني، وأي إنسان ميكن أن يدركه 
عليه  باإلمام احلسني  فتمسكت  بالوجدان، 
السام، واكتشفت أمورا كثرية يف جتربيت 
معه، وبامسه حصلت على االطمئنان وهانت 
والضغوط  احلصار  وقت  يف  عندي  األمور 
من  اإلسام  فهمت  خاله  ومن  واملخاطر، 
شيعين  )لقد  وكتبت  قلت  لذلك  جديد،، 
هذا  ولو مل حيصل  السام(،  عليه  احلسني 
اآلن  ملتحقًا  لكنت  تعاىل  اهلل  بفضل  األمر 
بالتيارات املتطرفة، حيث كنت قبلها مؤمنًا 
وراغبا  وغريه،  كاجلهاد  كثرية  بأمور 
اجلهاد  لطلب  أفغانستان  إىل  بالذهاب 

والشهادة.

ما النشاطات اليت تزاولونها؟
العربية  القضايا  يف  فكرية  نشاطات  لدي 
جمال  يف  وأيضًا  والفلسفية،  واإلسامية 
التحليل  اعترب  ألنين  السياسي،  التحليل 
ال  والبعض  الفكر،  من  جزء  السياسي 
يف  ان  أقول  ولكنين  هذا،  يف  معي  يتفق 
السياسة مشكلة عندما يبتعد عن الفكر، 
فالسياسة موجودة يف كل شيء، والسياسة 
السياسة  عليك،  متارس  متارسها  مل  ان 
حقيقة وكل شيء يأتي من السياسة وحتى 
الفكر يتحدد بالسياسة، لذلك فان التحليل 
السياسي اعتربها جزء من دور املثقف املنتمي 
عضويا لقضايا جمتمعه وللقضايا اإلنسانية.

الفكر العربي يف الوقت احلالي إىل أين؟
مل  وإذا  نكوص  حالة  يف  العربي  الفكر 
يأخذ بزمام املبادرة فهو إىل اهلاوية، فالعقل 
العربي عقل اخطأ طريقه يف اإلبداع، وليس 
يف مستوی األزمة اليت يعيشها الوضع العربي، 

او  الثقافة  يقصد  وهو  حضارة  عندنا  يقول 
الرتاث، احلضارة هي عندما ينتقل هذا اإلرث 
فالثقافة  والتأثري،  الفعل  مرحلة  إىل  الثقايف 
أما  فاعلة،  تصبح  عندما  حضارة  تصبح 
يف  تؤثر  ان  تستطيع  وال  خاملة  كانت  إذا 
العامل ال ميكن ان تتحضر امم وشعوب من 
خاهلا، فا ميكن ان تكون هذه حضارة 
النها رسوخ يف التحضر، احلضارة رسوخ يف 

الزمان واملكان.

كيف تقرأ املستقبل للفكر العربي؟
األمر حيوي وتوجد حماوالت، وحنن متفائلون 
طاملا يوجد فكر وأجيال تفكر وأجيال تريد 
ان تفكر وأجيال متطلعة وقلق وهم، وهذه 
احملاوالت من املؤكد انها ستصل، وحنن يف 
حالة ختلق وتولد جديد، فاملنطقة فيها صراع 
وال  احلياة،  على  دليل  الصراع  وهذا  وحرب 
يوجد يأس، هذا نكوص ولكن ال استسام 
للنكوص، نعم يوجد عناد، ومن هذا العناد 
يصحح  ان  ممكن  األهوج  األمحق  العربي 

املسار.

حلواًل  تضع  أن  املقدسة  الشريعة  بإمكان  هل 
جذرية هلذه املشاكل؟

اإلمكانات  لتفاعل  روحي  إطار  هو  الدين 
يف  الفاعل  هو  والدين  البشرية،  والطاقات 
جمال البيئة العربية واألكثر فعالية، مع إننا 
للدين،  الصحيح  غري  الفهم  مشكلة  لدينا 
قد  وهذا  تفاعا  يفرز  فالدين  ذلك  ومع 
يستثري الفهم الصحيح، وهذا الفهم الصحيح 
سيصحح  وبالتالي  الغلط،  الفهم  سيقارع 
والبد  احلوار  من  والبد  ويستقيم،  املسار 
املآل  الن  صراعات  من  والبد  تناقضات  من 

بالنتيجة هو تصحيح املسار.

السالم  عليهم  البيت  أهل  خبط  االلتزام  هل 
يسري العجلة بشكل أسرع؟

مظلوم،  السام  عليهم  البيت  أهل  خط 
األساسي  الدور  له  الديين  والفهم  فالدين 
مبتلون  األمة، وحنن يف اإلسام  يف حركة 
التحريفية  احلركة  من  عانى  اإلسام  بان 
التاريخ اإلسامي  الديين، ويف  الفهم  وفساد 
للفهم  الضامن  اخلط  بأنه  يعرف  جند خطًا 
البيت  أهل  منهج  وهو  الدين،  هلذا  الصحيح 
السام  عليهم  البيت  فأهل  السام،  عليهم 
مع العدالة واحلرية والفهم العقاني، لكن 
لألسف مل تتم االستفادة من هؤالء والزالوا ال 
يستفيدون، وهذا هو الرتاث املعطل، فبالتالي 
الزالوا يرتحنون حول أفكار كلها جاءت من 

خارج هذا اخلط.

حوار
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امري الربكاوي

 مل يكن جيول يف فكر أحد أن هذا البلد الصغري يف مساحته ونفوس ابنائه، الكبري بتارخيه ونضاله، أن يكون له هذا الكم اهلائل من املواقف اليت 
اذهلت عقول املتابعني، وأحرقت قلوب األعداء واملعاندين، سطرتها على صفحات التاريخ فأخرتت منها هذه الوقفات الطلقها صرخة مدوية يف آذان 

الصم عّلهم يفهمونها عربية اللغة إسامية األهداف واملقاصد..

مقال

أوراق من نضال بالدي
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حيارب االرهاب نيابة عن العامل
يف كل بل��دان الع��امل بش��كل ع��ام ويف البل��دان 
العربي��ة بش��كل خ��اص عندما تتع��رض ألرهاب 
كاالرهاب الذي تعرض له العراق وابناء شعبه 
على يد عصابات داعش فإنه ال حمالة سيحقق 
انتصاراته ويفرض سيطرته ومطامعه لفقدان 
تل��ك ال��دول إىل مرجعي��ة ديني��ة حكيم��ة ه��ي 
كأبن��اء  ورج��ال  وق��ادة  الع��راق  أم��ان  صم��ام 
الع��راق الذين ما أن دعت املرجعية الدينية إىل 
اجله��اد تطوع��وا للدف��اع وج��اءت ه��ذه الدع��وة 
بعد أيام معدودة من دخول عصابات داعش إىل 
بع��ض مناط��ق العراق هب رج��ال وابناء العراق 
مبختل��ف االعم��ار والطوائ��ف إىل مقاتل��ة هذه 
ال��يت  املناط��ق  كل  يف  االرهابي��ة  العصاب��ات 
اس��توىل عليه��ا ودع��وة املرجعي��ة الديني��ة ه��ذه 
كان��ت يف الوق��ت الذي عاش في��ه العراق ايامًا 
عصيبة وحدوث ش��به انهيار يف بعض القطعات 
تش��كل  املرجعي��ة  دع��وة  اث��ر  وعل��ى  العس��كرية 
املوازي��ن  كل  قل��ب  وب��دوره  الش��عي  احلش��د 
املراهن��ة على متزيق الع��راق وإن دعوة املرجعية 
الدينية مل تكن ختص طائفة دون أخرى وإمنا 
مشلت كل اطياف أبناء العراق ملواجهة ارهاب 
احلش��د  م��ن  الع��راق  ابن��اء  واس��تطاع  داع��ش 
م��ن  اإلس��المية  املقاوم��ة  وكتائ��ب  الش��عي 
حتقي��ق انتص��ارات باه��رة على مس��توى حترير 
صالح الدين ودياىل وجرف النصر واالستعداد 

لتحرير املوصل والرمادي.
 ه��ا ه��و العراق حارب االره��اب نيابة عن العامل 
مبرجعيت��ه الديني��ة احلكيم��ة وابن��اءه الغيارى 
وقادت��ه املخلصن يف الدفاع ع��ن العراق وارضه 

وشعبه ومقدساته.
ومطل��وب من��ا وحن��ن نش��هد ه��ذه االنتص��ارات 
املتالحق��ة أن نتخ��ذ م��ن الوح��دة عنوان��ًا لن��ا 
اخلط��ى  حن��ث  وحن��ن  س��لوكنا  يف  ومنهج��ًا 
وااله��داف  العظيم��ة  الغاي��ة  تل��ك  لتحقي��ق 
النبيل��ة املتمثل��ة بط��رد االرهاب من ه��ذا البلد 
احلبيب، وعلى كافة اجلهات السياس��ية وغري 
السياس��ية أن تع��ي حجم املؤام��رة اليت تدور يف 
حميطه��ا، وان تتوج��ه ب��كل مقدرات��ه م��ن دع��م 
احلش��د الش��عي ألنه انبث��ق من دعوة مقدس��ة 
املتمثل��ة باملرجعي��ة الديني��ة العلي��ا يف النج��ف 
االش��رف وللدف��اع ع��ن ه��ذا البل��د ومقدس��اته 
باالنتص��ارات  الطع��ن  ع��دم  يقابل��ه  وخريات��ه 
مكاس��ب  عل��ى  اج��ل احلص��ول  م��ن  املتحقق��ة 
املس��توى  عل��ى  وواضح��ة  معروف��ة  اصبح��ت 
كل  ختصي��ص  عل��ى  والتوجي��ه  السياس��ي 
االمكان��ات لدعم��ه باالم��وال والدع��م املعن��وي 
يف  لالس��تمرار  القتالي��ة  ال��روح  يع��زز  ال��ذي 
حتري��ر املناط��ق احملتل��ة والثب��ات عل��ى احمل��رر 

منه��ا والوق��وف بوج��ه جرائم عصاب��ات داعش، 
وم��ن ل��ّف لفهم، فاملعرك��ة وإن كان��ت متثياًل 
اهلجم��ة  ه��ذه  ص��د  يف  الع��امل  دول  كل  ع��ن 
التكفريي��ة، ولكنه��ا يف الوق��ت نفس��ه ه��ي وقفة 
واالجن��دات  العاملي��ة  املؤام��رات  كل  ض��د 
االس��تعمارية ال��يت حتاول النيل م��ن هذا البلد 

وشعبه األبي.

لبيك يا حسني ضد كل االعداء
بع��د استش��هاد ثلة من ابط��ال اجليش العراقي 
يف حتري��ر مدين��ة الرمادي ويف ظ��روف غامضة 
ه��ي األخ��رى اس��قطت الرم��ادي بي��د عصاب��ات 
داع��ش االرهابي��ة وبس��يناريو مش��ابه مل��ا حصل 
يف مدين��ة املوص��ل، راح عل��ى أثره��ا العديد من 
الذي��ن ضح��وا بأرواحه��م م��ن اج��ل  الش��هداء 
حتري��ر كل ش��رب م��ن ارض الع��راق ويف الوقت 
واحلش��د  املقاوم��ة  ابط��ال  ينث��ين  مل  نفس��ه 
لتحري��ر  االس��تعداد  م��ن  واجلي��ش  الش��عي 
الرم��ادي م��رة أخ��رى ويف كل عملي��ة حتري��ر 
تنطل��ق يطل��ق عليه��ا اس��م مع��ن يناس��ب وقت 
انطالقها، ومت االعالن الرمسي لعملية حترير 
الرم��ادي بإس��م )لبي��ك يا حس��ن( مبش��اركة 
احلش��د الشعي الذي اس��تعان به لالنطالق يف 
هذه املهمة بعد سقوط املدينة، ونتيجة لذلك 
الطائفي��ة  للنع��رات  املث��رية  االص��وات  تعال��ت 
الط��الق اس��م )لبي��ك ي��ا حس��ن( عل��ى عملية 

حترير الرمادي من تلك العصابات القذرة.
 وهن��ا لن��ا ان نتس��ائل، فنق��ول: امل يك��ن اإلمام 
احلس��ن علي��ه الس��الم هو ث��ورة ض��د الطغيان 
والفس��اد والقت��ل والظل��م؟ امل يأت��ي مضحي��ًا 
ام��ة  يف  االص��الح  اج��ل  م��ن  وعيال��ه  بنفس��ه 
ج��ده رس��ول اهلل صل��ى اهلل عليه وآل��ه؟ إذن ملاذا 
انت��م اآلن ض��د )لبي��ك ي��ا حس��ن(؟ ومل يك��ن 
اإلمام احلس��ن عليه الس��الم طائفي��ًا وإمنا هو 
لإلنس��انية مجعاء، وخصوص��ًا ان هذه العملية 
انطلقت من كافة املظلومن من ابناء العراق 
مم��ن ذاقوا ويالت عذابات عصابات داعش ومن 
يقف ورائهم، واطلقت هذه التسمية حبًا بثورة 
اإلم��ام احلس��ن علي��ه الس��الم واأله��داف ال��يت 
محلته��ا ض��د دعاة التط��رف والفس��اد، فكل ما 
جرى بأهلنا يف االنبار وغريها من مدن العراق، 

من ويالت القتل والتشريد والنزوح..
 إن م��ن ث��ارت ثائرت��ه عل��ى ه��ذه التس��مية ومن 
حاربه��ا بالقول والعمل ما هو إال من املتآمرين 
واملشاركن يف سقوط مدن العراق حتت وطأة 
التكفريي��ن، وم��ن ترب��ص بأه��ل مدينت��ه وأراد 
هلا الس��وء من خالل املس��اهمة يف توسيع دائرة 
ه��ذه العصاب��ات االرهابي��ة عل��ى حس��اب ابن��اء 

جلدتهم.

سراق اهلوية العراقية
 يف الوق��ت ال��ذي تعرض��ت في��ه املع��امل الدينية 
واآلثاري��ة يف العراق اىل التدمري والس��رقة منذ 
دخ��ول عصاب��ات داع��ش اىل الع��راق يف التاس��ع 
من حزيران إىل يومنا هذا، نهبت وبيعت اآلثار 
والتح��ف العراقية نتيجة للطلب الكبري عليها 
م��ن قب��ل دول ترع��ى )مافي��ات( س��رقة اآلث��ار، 
لتعده��ا عصابات داعش واحدة من اهم مصادر 
حص��ره،  ميك��ن  ال  تارخي��ًا  فتقت��ل  متويله��ا، 
وتس��لب ارث��ًا طامل��ًا س��عى لنهب��ه الطامع��ون يف 
خ��ريات ه��ذا البل��د الكب��ري يف كل ش��يء إال يف 

حقده ومطامعه يف ما ليس له.
 وطامل��ا انتظرن��ا يف اصع��ب الظ��روف ان يك��ون 
هن��اك موق��ف دول��ي يتناس��ب وحج��م التدم��ري 
الذي تعرضت له بناه التحتية وقيمه اآلثارية، 
ولك��ن دون ج��دوى ف��ال حي��اة مل��ن تن��ادي، ومت��ر 
االي��ام بع��د األيام واألش��هر تلو األش��هر لتصدر 
املتح��دة  الوالي��ات  يف  العمومي��ة  اجلمعي��ة 
االمريكي��ة ق��رارًا حيظر س��رقة اآلث��ار العراقية 
بع��د أن تعرض��ت ه��ذه املقتني��ات ألبش��ع ط��رق 
النه��ب والتدم��ري والتغييب إىل بل��دان امتهنت 
كأس��لوٍب  اآلخري��ن  عل��ى  والتطف��ل  الس��رقة 

لرواج جتارتها وصعود رصيدها املالي.
 وإن حقيق��ة م��ا تعرض��ت ل��ه اآلث��ار العراقي��ة 
عل��ى ي��د عصاب��ات داع��ش واط��الع ال��رأي العام 
العامل��ي عل��ى ذل��ك ه��و وراء ق��رار احلظ��ر وهو 
العامل��ي  الصحاف��ة  جمل��س  قي��ام  وراء  اآلخ��ر 
الص��دار قائم��ة ط��وارئ مح��راء للمس��اعدة يف 
كش��ف اآلث��ار العراقي��ة املس��روقة وإن عملي��ة 
س��رقة اآلث��ار العراقي��ة تق��ف ورائها جه��ات ذات 
خمطط��ات خبيث��ة حتاول قت��ل العراقين عرب 
اح��راق اهلوي��ة الوطني��ة للعراقي��ن وحرمانهم 
م��ن متثي��ل بلده��م يف املس��ارح العاملي��ة لآلث��ار 

واملتاحف.

التصدي للمؤامرة
 وح��ري بن��ا وحن��ن اصح��اب املصيب��ة ان يك��ون 
لن��ا ف��رس الس��بق يف التص��دي هل��ذه املؤام��رة 
اخلبيث��ة، من خ��الل تبين وزارة اآلث��ار العراقية 
عاتقه��ا  عل��ى  تش��كيل جل��ان ط��واريء حتم��ل 
احملافظ��ات  يف  اآلث��ار  بأمس��اء  قوائ��م  اع��داد 
املغتصب��ة وحتدي��د اآلث��ار ال��يت س��رقت والدول 
السارقة هلا بأسرع وقت من اجل استثمار دعوة 
جملس املتاحف العاملي للكشف عن هذه اآلثار 
وإقام��ة وعرض مش��اهد تلفزيونية توضح صور 
اآلثار اليت مت اسرتجاعها بعد السرقة من اجل 
املساهمة يف احلفاظ على تلك الكنوز الثمينة 
وزرع الطمأنينة يف نفوس العراقين املخلصن 

لبلدهم وآثارهم.

مقال
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أخي املسلم.. اجملاهد
 أرأيت.. كيف اطل على الدنيا الشهيد السعيد فأطلت معه العدالة االجتماعية والثورة على 
اجلحود والطغيان والفساد، وأهاب باملسلمني أن يصافحوا الظامل أو خيضعوا جلوره واستبداده، 

ليؤدوا جزًء من الواجب جتاه أبي االحرار الذي فجر ينابيع التضحية والكرامة..

الشهداء
عبد اخلالق العنبكي

أطلوا على عامل الوجود فأشرقت الدنيا وابتسمت اإلنسانية بشهادتهم..

مقال



الوجود  عامل  على  أطل  كيف  أرأيت..   
فأشرقت الدنيا وابتسمت اإلنسانية بشهادته..
 أرأيت.. كيف استقبله النيب حممد )صلى 
اهلل عليه وآله( مبشاعره وعواطفه وهي مرتعة 
باألفراح واملسرات، النه استشهد على طريق 
امته  سياحة  وألن  اهلل،  سبيل  يف  اجلهاد 

اجلهاد.
الطاقة  وسيكون  رسالته  سيخلد  والشهيد 
الكربی للحفاظ على العقيدة اإلسامية يف 

كل عصر وجيل.
 أرأيت.. كيف لبى شهداء احلشد املرجعي 
بتحطيم  السام  عليه  احلسني  اإلمام  نداء 
اإلسام  به  بلّي  الذي  الفاسد  احلجاز  ذلك 
يف العراق إال أن يعلن ثورته اجلهادية واملبادئ 
يف  حتمل  واليت  الطفوف  يوم  اعلنها  اليت 
احلق  ألقرار  ثابتًا  نظامًا  وجوهرها  اعماقها 

وحتطيم املنكر.
ابناء  من  اجملاهدون  ثار  كيف  أرأيت..   
املرجعية املباركة متأسني باحلسني الشهيد 
العدل  وحييوا  املتاشي  احلق  ليقيموا 
مماليك  يد  على  اضطهد  الذي  االجتماعي 
بين  اقزام  من  التكفريية  وزمرهم  الوهابية 
اليت  اخلطوط  نفس  على  فساروا  سفيان، 
السام  عليه  احلسني  اإلمام  هلم  رمسها 
أخرج  مل  )إني  املباركة..  مبقولته  متأسني 
اشرًا وال بطرًا وإمنا خرجت لطلب االصاح 
وآله(..  امة جدي حممد )صلى اهلل عليه  يف 
املنكر  عن  وانهى  باملعروف  آمر  أن  أريد 

واسري بسرية جدي وأبي(..

 أرأيت.. كيف أن الشهيد ألقى على األجيال 
دروس الفضيلة وَعَلَم ذوي املبادئ اخلسيسة 
معنى التضحية، أبى الذل وهو ابن ابيه، حتى 
محراء  صفحة  التاريخ  وجنة  على  سجلها 
والكرامة،  الشرف  وسجل  ديوان  يف  دامية 

جماهدًا جهادًا ختسأ السنني ان تلد مثله.
وديعة  كانت  الشهادة  أن  كيف  أرأيت   
أمامه  ينري  إذ  جيله،  بها  ونور  الشهيد  لدی 
الدرب املظلم وُيعبد بها الطريق الشائك الذي 
تكالبت عليه عناصر السوء، فتكون عندئٍذ 

نورًا.
علينا  هبت  العصر كيف  هذا  أرأيت.. يف   
نبحتهم  الذين  ومن  والغرب  الشرق  كاب 
اليت  عقيدتنا  نور  ليطفئوا  احلوأب،  كاب 
اشعلوا نار احلرب ليحجبوا ضوءها اليت بدأ 

الدخان الكثيف حيجبها عن الناس.
يضع  ما  اول  أن  نری  إننا  كيف  أرأيت..   
الشهيد أمام عينيه اإلميان باهلل، وحنن على 
علم يقني أن اإلنسان إذا فقد إميانه بنفسه 
وعقيدته ومبادئه فإمنا يتأتى ذلك من فقدان 

إميانه بربه.
 أرأيت كيف ان الشهيد يقف مسؤواًل أمام 
أن  وإما  األبد  إىل  أن يضع سيفه  فإما  أمته 
جيعله مشعًا وهاجًا ينري درب اآلخرين يقوي 
العزائم، يوقظ فيها روح اخلري النائمة يسري 
افضل  حياٍة  أجل  من  الرشاد  طريق  اىل  بها 
لألجيال  االشواك  من  خال  قويم  وطريق 

القادمة كي ال تلعننا.

مقال



بدأت الكثري من اجلهات اإلعامية 
املتطرفة النيل من نهج أهل البيت 

)عليهم السام( وأتباعهم وكان 
دافعهم الوحيد احلقد والكراهية 

ونقل الصورة املشوهة ضد املذهب احلق، 
فقاموا بنشر رؤى وأفكار حمرضة على 

التكفري والطائفية املقيتة وتزييف 
احلقائق وحرفوا الفقه واحلديث 

والقرآن الكريم والسنة واحلقائق 
اإلسامية، ومل يضعوا أي قيمة ملبدأ 
الدين احلنيف وعن هذه الرؤى وهذه 

االفكار املتطرفة..  وللحديث عن هذا 
االمر التقت جملة النجف االشرف استاذ 

احلوزة العلمية يف مدينة قم املقدسة 
السيد حامت شكر وكان هلا معه هذا 

اللقاء:

الفوارق التي تميز الشيعة عن غيرهم واضحة.. 
أهمها الحوار وقبول اآلخر..

اجرى اللقاء: ضياء صادق السهاوي

يف لقاء خاص..

السيد حامت شكر: 
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- ما الوس��ائل واملخططات اليت اختذتها االفكار 
املتطرف��ة للني��ل من مذه��ب اهل البي��ت )عليهم 

السالم(؟
حياك��ة  املتطرف��ة  اخلبيث��ة  األي��ادي  ب��دأت 
املؤام��رات لتح��اول إيق��اظ الفتن��ة والتحري��ض 
وتزيي��ف احلقائ��ق ض��د فكر ومذهب أه��ل البيت 
إعالم��ي  خط��اب  خ��الل  م��ن  الس��الم(  )عليه��م 
املتط��رف،  االنتم��اء  ملصلح��ة  ومربم��ج  مؤج��ج 
لتنق��ل للع��امل الص��ورة املزيف��ة املدفوع��ة الثمن 
والتكذي��ب  واإلقص��اء  التكف��ري  ثقاف��ة  لتش��يع 
والني��ل م��ن مذه��ب أه��ل البيت)عليهم الس��الم( 
وأتباعهم وتشويه عقائدهم احلقة عرب  قنواتهم 
املس��مومة ال��يت تض��خ م��واد ضحل��ة وحتريضية 

ضد التشيع.

- م��ا دور املؤمت��رات االس��المية يف التقري��ب ب��ن 
املذاهب االسالمية؟ 

إن إقام��ة املؤمترات واملهرجانات الدينية الدولية 
وغ��ري  اإلس��المية  الش��خصيات  واس��تدعاء 
اإلس��المية م��ن كل بق��اع العامل ه��و انفتاح مع 
الع��امل وتعريفه باتباع مذه��ب أهل البيت بأنهم 
أكث��ر ودا م��ن باق��ي املس��لمن وأكث��ر احرتام��ا 
لبقي��ة األدي��ان، وان ه��ذا التالق��ح باألف��كار م��ع 
املذاهب واألديان قد شكل فرصة كبرية ملواجهة 
املؤام��رات واالحنراف��ات الديني��ة س��يما م��ا تقوم 
ب��ث مسومه��ا  م��ن  املتطرف��ة  األف��كار  تل��ك  ب��ه 
املزيف��ة يف الفضائيات املأجورة لتضليل الش��يعة 
وأه��ل البي��ت )عليه��م الس��الم(، والتص��دي هلذه 

احلركات املناهضة للدين واملذهب

- هل بدأ العامل يعي ويفرق بن الدين اإلسالمي 
احلقيق��ي املتمثل بأه��ل البيت )عليهم الس��الم( 
والدين املزيف املتمثل باآلخر املتطرف الس��فاك 

للدماء؟ 
بدأت تظهر الفوارق واملميزات اليت متيز الشيعة 
أصح��اب  فك��ر  أصح��اب  فالش��يعة  غريه��م  ع��ن 
قب��ول  منط��ق مييل��ون إىل احل��وار مييل��ون إىل 
وجه��ة النظ��ر اآلخ��رى ويريدون أن تس��مع وجهة 
نظرهم وان تقبل وجهة نظرهم هناك شيء جدا 
مهم التعايش السلمي بن الناس بشكل عام أمر 
بعضه��م  بأف��كار  يقتنع��وا  مل  وان  حت��ى  ممك��ن 
البع��ض يف نهاي��ة األم��ر ممك��ن أن يعي��ش م��ن 

خيتلف��ون بال��رأي ميكن أن يعيش��وا حتت س��قف 
والتعاي��ش  أم��ر  بال��رأي  االخت��الف  الن  واح��د 
مبعنى مراعاة كل منهما حلقوق اآلخر والتزام 
كل م��ن األط��راف بواجبات��ه ه��ذا أم��ر متيس��ر 
فعل��ى الصعي��د العقدي الش��خصي كل إنس��ان 
أم��ا يف احلي��اة العملي��ة كل  يعتق��د بعقيدت��ه 
إنس��ان أيض��ا ل��ه حريت��ه إىل أن يص��ل إىل ح��دود 
وبالتال��ي عندم��ا  يق��ال  حري��ة اآلخري��ن كم��ا 
يصب��ح األم��ر مش��رتكا بن اجلمي��ع جيب على 
يراع��ي كل منه��م اآلخ��ر يف ه��ذا  أن  اجلمي��ع 
األم��ر ويف األم��ور الش��خصية كل واح��د يعيش 

مبقتضى حريته.

- ه��ل التب��اع اه��ل البي��ت )عليه��م الس��الم( ميزة 
ختتلف عن باقي املسلمن؟

أه��ل  أتب��اع  عاش��ها  ال��يت  الظالم��ات  حج��م 
البيت)عليه��م الس��الم( ونتيجة القمع واملنع من 
إبداء الرأي من الطبيعي أن اليكون عندهم نزعة 
لظلم اآلخرين واالس��تبداد عليهم واضطهادهم 
ومنعهم من إبداء رأيهم الن هذه ظالمة عاشوها 
وظ��روف عانوا منها لفرتات طويلة وبالتالي من 
الطبيعي أن يكون الش��يعة دعاة حوار بّناء علمي 

دعاة منطق.. هذا الذي ميّزهم عن غريهم.

- نرى ان اتباع اهل البيت )عليهم السالم(  اكثر 
تقارب��ا واكث��ر حمبوبي��ة من بقي��ة الطوائف يف 

العامل؟ كيف؟
ب��دأت يف الع��امل تظه��ر ص��ور الش��يعة احلقيقية 
ومن الطبيعي أن جتعلهم حمبوبن الن اإلنسان 
املس��امل الذي يتخذ احلوار منهجا له بال ش��ك 
سوف يتالءم مع غريه وسيكون حمبوبا وهذا بال 
ش��ك والري��ب املنهج احلق واملنه��ج القويم ألهل 

البيت )عليهم السالم(.

- م��اذا عك��س اتب��اع اه��ل البيت )عليهم الس��الم( 
للعامل.. يف كلمة اخرية؟

إن أتب��اع أه��ل البي��ت )عليه��م الس��الم( عكس��وا 
الدي��ن اإلس��المي من خالل أخالقهم وس��المهم 
وتس��ليمهم لقوان��ن البلدان اليت يعيش��ون فيها 
وم��ن كل ه��ذا وذاك تب��ن للع��امل إن الش��يعي 

ليس عنصر خطر يف بلدانهم.
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أو غريه��م م��ن باق��ي دول الع��امل: جتب عليك 
الصالة، فهل هذا احلكم يتعارض مع اس��تمرار 
حرك��ة التق��دم العلمي او يتع��ارض مع جانب 
اجتماع��ي او سياس��ي أو اي جان��ب م��ن جوان��ب 
احلي��اة ل��و تأملن��ا ملي��ًا ال جن��د ه��ذا احلك��م 

يتعارض مع هذا كله.
م��ن  البع��ض  ه��ذا  يس��تفيده  ال��ذي  فم��ا  إذن   
االع��رتاض عل��ى االح��كام الش��رعية وحماول��ة 
انكارها، وقبل أن نقف على االسباب احلقيقية 
ال��يت دع��ت ه��ؤالء إىل انكار اح��كام وتعاليم اهلل 
تع��اىل الب��د أن نق��ف عل��ى االس��لوب والطري��ق 
توجي��ه  وه��و  ذل��ك  يف  اتبع��وه  ال��ذي  امللت��وي 
الذي��ن  الفقه��اء  ص��وب  والتوه��ن  الطع��ن 
حيملون ش��ريعة اهلل تعاىل بأن يصفوا األحكام 
الكت��اب  م��ن  يس��تنبطونها  ال��يت  والتعالي��م 
والس��نة املقط��وع صدوره��ا من اهلل تع��اىل بأنها 
شريعة الفقهاء ويعنون بذلك ان هذه االحكام 
والتعاليم ليست من اهلل تعاىل، وقد تقول: ملاذا 
يوجه هذا البعض سهامه حنو الفقهاء خاصة 
يقول��وا  ان  يس��عهم  فإن��ه  االح��كام  إىل  ولي��س 
ان ه��ذه االح��كام ال��يت بأي��دي املؤمن��ن ليس��ت 
اح��كام اهلل تعاىل م��ن دون التعرض للفقهاء يف 
ذلك، نقول أن الغاية وإن كانت هي هذه اليت 
يريدونه��ا لك��ن ملّ��ا كان��وا يعلم��ون ان املؤمنن 
ال يأخ��ذون أح��كام اهلل تع��اىل وتعاليم��ه اال عن 

بع��ض  يدعي��ه  ص��ار  كم��ا  تع��اىل  اهلل  اح��كام 
املنحرف��ن ع��ن الدي��ن حبج��ة ان ه��ذه االحكام 
اح��كام قدمي��ة م��ا زال يتمس��ك به��ا الفقه��اء 
وخيوفون الناس مبخالفتها حتى َجّوز البعض 
لنفس��ه ان يس��ميها بش��ريعة الفقه��اء مدعي��ًا 
بتغ��ري  متغ��رية  ش��ريعة  تع��اىل  اهلل  ش��ريعة  ان 
االزم��ان: وال نعلم ما يري��د بالتغيري او التجدد 
فإن كان يقصد ضرورة تش��ريع احكام جديدة 
فه��و م��ردود للقط��ع بأن الرس��الة احملمدية هي 
خامت��ة الرس��االت الس��ماوية وإن كان يقص��د 
املقط��وع  اإلهلي��ة  والتعالي��م  االح��كام  ت��رك 
مشوهل��ا لن��ا فه��و مطال��ب ب��أن يأتين��ا بأح��كام 
به��ا  يأت��ي  ال��يت  االح��كام  ف��إن كان��ت  غريه��ا 
م��ن عند نفس��ه فهي ال تس��مى احكامًا ش��رعية 
والقوان��ن الوضعي��ة ال��يت تضعه��ا كل دول��ة 
لتنظي��م ش��ؤون مواطنيه��ا ال تس��مى احكام��ًا 
ش��رعية ألن االح��كام الش��رعية ه��ي خص��وص 
االحكام الراجع��ة إىل الدين والقوانن والنظم 
كله��ا اح��كام وضعي��ة تنظم ش��ؤون اجملتمعات 
وه��ي م��امل تتع��ارض م��ع اح��كام اهلل تع��اىل ال 

اشكال فيها يف نظر الشرع.

إنكار مستغرب..!
وال��ذي يث��ري االس��تغراب اص��رار البع��ض عل��ى 
انه��ا ال  تع��اىل م��ع  إن��كار أح��كام وتعالي��م اهلل 
تتع��ارض م��ع طبيع��ة وحي��اة اجملتمع��ات، ف��إذا 
قلنا لإلنس��ان االنكلي��زي او الياباني أو اهلندي 

 والش��ريعة يف طبيعته��ا تكون عام��ة من ناحية 
امل��كان وممت��دة م��ن ناحية الزم��ان فهي تتصف 
بالشمولية املكانية والزمانية ما مل تأت شريعة 
اخ��رى تنس��خها ف��إن ش��ريعة ن��ي اهلل موس��ى 
)علي��ه الس��الم( كانت عام��ة جلميع اخللق يف 
ذل��ك الوق��ت ومس��تمرة إىل ان ج��اءت ش��ريعة 
ايض��ًا  وه��ي  الس��الم(  )علي��ه  عيس��ى  اهلل  ن��ي 
كانت عامة وشاملة إىل أن جاءت شريعة نبينا 
حمم��د )صل��ى اهلل علي��ه وآله( ونس��ختها حتى 
ص��ارت ش��املة ل��كل اخلل��ق وجلمي��ع العص��ور 
ألنها خامتة الرساالت فشريعة اإلسالم شريعة 
كان��ت  ال��يت  واالح��كام  اخلل��ق  ببق��اء  باقي��ة 
مفرتض��ة عل��ى املس��لمن يف زم��ن الن��ي )صلى 
اهلل علي��ه وآل��ه( ه��ي نفس��ها مفرتض��ة علين��ا 
إال بع��ض االح��كام ال��يت كانت خاص��ة بهم يف 
ذل��ك العصر وقد تقدم بيان ذلك يف مناس��بة 

سابقة..

أحكام اهلل
 أحكام اهلل تعاىل ثابتة ال تتغري بتغري االحوال 
واألزمان فاحلج مثاًل واجب على املسلمن منذ 
الص��در االول لإلس��الم إىل يومن��ا ه��ذا بنف��س 
الكيفي��ة ونف��س الش��روط وهكذا ح��ال الصالة 
والصيام وبقية االحكام، والتقدم العلمي وتغري 
الع��امل عل��ى ما هو عليه س��ابقًا ال يتعارض مع 

الفقهاء أمناء على شريعة اهلل تعالى
الشيخ حممد علي العبيدي

الش������ريعة كما جاء يف كت���ب اللغة هي كل "ما شرع اهلل لعباده من الدين" ..  أي كل ما سّنه اهلل تعاىل هلم من 
اح��كام ويف االصطاح هي جمموعة اوامر ونواه صادرة من قبل اهلل تعاىل إىل اخللق كافة، ترتبط بأفعاهلم وأقواهلم 
وكل ما يقومون به س��واء ما يرجع إىل الفرد نفس��ه وعاقته باهلل تعاىل أو إليه مع ماحظة احمليط الذي يعيش معه 
كاألس��رة واملدينة والدولة مع ماحظة املصاحل واملفاسد الراجعة إىل اخللق يف اصدار االوامر والنواهي، والواسطة اليت 

من خاهلا يتلقى الناس هذه االوامر والنواهي هي االنبياء والرسل واالئمة )صلوات اهلل عليهم(..
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طري��ق الفقه��اء ويعلم��ون مدى تأث��ري علمائنا 
اإلع��الم عل��ى الناس يف ذلك ملا هلم من املنزلة 
واملكان��ة يف قل��وب املؤمنن واهلال��ة العظيمة يف 
نفوس��هم ال مبا هم اش��خاص فق��ط بل مبا هم 
محل��ة وحفظ��ة لدي��ن اهلل تع��اىل، ألج��ل ه��ذا 
كل��ه عم��د ه��ذا البع��ض إىل أن يقطع��وا عل��ى 
الن��اس الط��رق واالس��باب ال��يت يتوصل��ون م��ن 
خالهل��ا إىل اح��كام اهلل تع��اىل ث��م ان األم��ر مل 
يص��ل إىل ه��ذا احل��د فق��ط ب��ل أخ��ذوا يتبعون 
طرق��ًا أخ��رى يف س��بيل اضع��اف دور الفقه��اء 
ادعائه��م  خ��الل  م��ن  املس��لمة  اجملتمع��ات  يف 
بع��ض الدع��اوى الباطلة يف حقهم من قبيل ان 
الفقه��اء جام��دون عل��ى العل��وم القدمية وعدم 
انفتاحه��م عل��ى العل��وم احلديث��ة كالفلس��فة 
جه��د  ان  وقوهل��م  واالنثروبولوجي��ة  احلديث��ة 
الفقه��اء منص��ب عل��ى معرفة احل��الل واحلرام 
فق��ط م��ن دون التع��رض للقضاي��ا املهم��ة اليت 
يتع��رض هل��ا اجملتم��ع وم��ا إىل ذل��ك م��ن هذه 

الدعاوى.

سذاجة
إن كل منص��ف ل��و تأم��ل يف ه��ذه الدع��اوى ال 
يس��عه إال ان حيكم بس��ذاجة مدعيها ألنها اما 
دع��اوى مغلوط��ة أو كاذب��ة ام��ا يف خص��وص 
الدع��وى االوىل فإن��ه يكذبه��ا كل م��ن اطل��ع 
عل��ى املناه��ج العلمية اليت تدرس يف االوس��اط 
العل��وم ليس��ت م��ن  ان بع��ض  احلوزوي��ة عل��ى 

خمتص��ات الفقي��ه وه��ذا اليعد نقص��ًا فإننا ال 
نل��زم الطبي��ب أن يك��ون عامل��ًا بعلم اهلندس��ة او 
الفلس��فة ول��و كان جاه��اًل بهم��ا ال يؤث��ر على 
مقام��ه ومنزلت��ه مب��ا ه��و طبي��ب الن��ه اصب��ح 
واضحًا ان لكل علم خاص استقاللية فتجد له 
علم��اء خمتصن وجامعات مس��تقلة بل بعض 
العلوم اصبح القس��امه وفروعه اس��تقاللية من 
حي��ث املختصن والدراس��ات ف��إذن عدم تعرض 
ال��يت هل��ا م��ن يق��وم  العل��وم  الفقه��اء لبع��ض 
به��ا ال يع��د نقص��ًا فيه��م الن هل��م اختصاصهم 
ولغريه��م  الش��رعية  االح��كام  اس��تنباط  وه��و 
إذا  والفقي��ه  علم��ه  اختصاصه��م كل حس��ب 
احت��اج إىل بع��ض املس��ائل اليت تتعل��ق بالعلوم 
االخ��رى يرج��ع فيه��ا إىل املختص��ن يف ذل��ك 
العلم كعلم الطب مثاًل فإذن الفقيه يف بعض 
االحي��ان يعتم��د على بعض العلم��اء يف العلوم 
األخ��رى يف تش��خيص املوضوع��ات ال��يت حتتاج 
إىل أح��كام خاص��ة أو تأمن صغ��رى القياس يف 
بع��ض االحي��ان لتطبيقها عل��ى الكربيات اليت 
ه��ي يف الغال��ب وظيفة الفقيه وهذا ان دل على 
شيء دل على احرتام الفقهاء الصحاب العلوم 

االخرى والوثوق بهم مبا هم اهل اختصاص.

مهامهم.. مهام االنبياء
 أم��ا خص��وص الرد على الدع��وى الثانية وهي: 
ان الفقه��اء مقتص��رون عل��ى معرف��ة احل��الل 
واحل��رام م��ن دون التع��رض للقضاي��ا االخ��رى 
ال��يت خت��ص اجملتمع��ات فنق��ول: مت��ى كان��ت 
العق��الء  معرف��ة احل��الل واحل��رام عيب��ًا عن��د 
وه��ي مهمة كان��ت اواًل وبالذات مهمة االنبياء 
واألئم��ة )صل��وات اهلل عليه��م( وم��ن ذلك قول 
نوح )عليه الس��الم( لقومه حن رموه بالضاللة 
ن  )َق��اَل َي��ا َقْوِم َلْي��َس ِبي َضاَلَلٌة َوَلِكينِّ َرُس��وٌل مِّ
رَّبِّ اْلَعاملََِن * ُأَبلُِّغُكْم ِرَس��ااَلِت َربِّي َوَأنَصُح َلُكْم 
َوَأْعَل��ُم ِم��َن اهلّلِ َم��ا اَل َتْعَلُم��وَن() االع��راف: 61-

.)62
 ث��م بع��د ذل��ك انيط��ت ه��ذه املهم��ة بالعلم��اء 
وثاني��ًا  اواًل،  ه��ذا  الثق��اة احلامل��ن لعلومه��م 
م��ن ق��ال ان علماءنا ليس هلم مس��اس بقضايا 
اجملتم��ع فإنه��ا جم��رد دع��وى يكذبه��ا كل من 
راج��ع س��رّي العلم��اء يف القضاي��ا املصريية اليت 
واجه��ت االمة اإلس��المية وال نذهب يف االمثلة 
بعي��دًا ب��ل نقتص��ر عل��ى الف��رتة ال��يت اعقب��ت 
س��قوط النظ��ام يف الع��راق فإن االستش��هاد بها 
ال يكلف القارئ جهدًا كبريًا فإنه من اللحظة 
االوىل لس��قوط النظ��ام اجلاث��م عل��ى ص��دور 
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يتقاط��ع م��ع متبنياتهم كالكيان االس��رائيلي 
اجلاثم على ربوع البلدان اإلسالمية.

خامس��ًا: اخل��وف م��ن هيمنة اإلس��الم احلنيف 
على العامل بأفكاره ومبادئه العالية.

سادس��ًا: اخل��وف م��ن ق��وة اإلس��الم املس��تقبلية 
خاص��ة وان التاري��خ خُيربن��ا بان��ه س��وف يك��ون 
لإلس��الم قوة وهيمنة على العامل على يد رجل 
م��ن ولد الن��ي االكرم حممد )صلى اهلل عليه 
وآله( وهو احلجة بن احلس��ن )عجل اهلل تعاىل 
فرج��ه( الذي ميأ االرض قس��طًا وعداًل بعدما 

ُملئت ظلمًا وجورًا.

مسك اخلتام
 ويف اخلتام نذكر حديثًا لإلمام الصادق )عليه 
الس��الم( بال��غ االهمي��ة يذكر في��ه دور ومكانة 
العلم��اء احلامل��ن ألح��كام وتعالي��م اهلل تعاىل 
وهو ما رواه مجيل بن دراج عنه )عليه السالم(، 
ق��ال: مسعت ابا عبد اهلل )عليه الس��الم( يقول: 
معاوي��ة  ب��ن  بري��د  باجلن��ة(:  املخبت��ن  )بش��ر 
العجل��ي، وابا بصري ليث ب��ن البخرتي املرادي، 
وحمم��د ب��ن مس��لم، وزرارة اربع��ة جنب��اء امن��اء 
اهلل عل��ى حالل��ه وحرام��ه لوال ه��ؤالء انقطعت 

آثار النبوة واندرست()   الكايف: 2/ 80.(.

س��قى ارض الوط��ن بدم��ه الطاه��ر كل ذل��ك 
شعورًا منهم باملسؤولية اجتاه الدين والوطن.

معرفة االسباب
 إىل هنا مت ما اردنا بيانه من الرد على اصحاب 
ه��ذه الدع��وى إال ان��ه بق��ي ش��يٌء واح��د وعدن��ا 
ببيان��ه والوق��وف عنده أال وهو معرفة االس��باب 
ينك��روا  ان  إىل  ه��ؤالء  دع��ت  ال��يت  احلقيقي��ة 

احكام اهلل تعاىل، واالسباب هي:
 أواًل: حم��و اهلوي��ة الش��خصية للش��اب املس��لم 

واستبداهلا بعناوين تتالئم ورغباتهم.
االس��تعماري  املخط��ط  وتطبي��ق  رس��م  ثاني��ًا: 
الفك��ري اجلدي��د وتأم��ن اجن��دات مس��تقبلية 

هلم يف العامل اإلسالمي.
ثالث��ًا: تفكيك األمة الواح��دة واضعافها بغية 
السيطرة عليها بسهولة وهذا ما جنده واضحًا 

يف اغلب البلدان اإلسالمية.
رابعًا: تأمن فكرة ان يتقبل اإلنس��ان املس��لم أن 
يكون بن ارجائه كيان اجني عنهم وإن كان 

العراقي��ن وجميء قوات االحت��الل إىل العراق 
ال��يت اهدافه��ا وغاياته��ا ال ختتلف ع��ن اهداف 
ال��دول ال��يت كان��ت حتت��ل البلدان اإلس��المية 
فإن��ه من تل��ك اللحظة حث��ت املرجعية العليا 
يف النج��ف االش��رف املتمثل��ة بس��ماحة آية اهلل 
العظمى السيد علي احلسيين السيستاني )دام 
ظله( املؤمنن على كتابة الدس��تور ومن قبله 
انتخ��اب مجعي��ة وطني��ة وكان اكثر الش��عب 
م��ن  واهل��دف  الغاي��ة  بع��د  يع��رف  ال  العراق��ي 
اص��رار الس��يد عل��ى ذل��ك حتى فهم��وا ان هذه 
اخلطوات كانت مهمة وضرورية النها اخلطوة 
االوىل الن حيك��م الش��عب نفس��ه بنفس��ه وه��ي 
ايض��ًا بداية النهاء االحتالل وانقاذ العراق من 
القي��ود والعقوبات اليت كان��ت مفروضة عليه 
وبالفعل ُقّدر لكل ما ارادته املرجعية ان يتحقق 
حت��ى ص��ار الع��راق بل��دا ذا س��يادة كاملة على 
املستوى الداخلي واخلارجي اال ان هذا التقدم 
ي��رق العدائ��ه حت��ى  الع��راق مل  اح��رزه  ال��ذي 
اوقع��وه يف دوام��ة جدي��دة وه��ي دوام��ة االره��اب 
املتمث��ل بتنظيم��ات ومس��ميات خمتلف��ة كان 
آخره��ا تنظي��م داع��ش ال��ذي كاد ان يعص��ف 
به��ذا البل��د ل��وال تدخ��ل املرجعي��ة واصداره��ا 
الفت��وى التارخيي��ة اليت لوالها مل��ا كان  الهل 
ه��ذا البل��د باقي��ة ث��م ان االم��ر مل يقتصر على 
اص��دار الفت��وى فحس��ب ب��ل تع��داه اىل اب��داء 
النص��ح واملش��ورة ل��كل مفاص��ل الدول��ة فص��ار 
رج��ل الدي��ن ُي��رى يف كل املواض��ع اليت حتتاج 
وج��وده حتى يف س��احات اجلهاد بل بعضهم قد 
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هؤالء األبطال من عرض الناس يقفون املوقف النبيل دفاعًا عن احلق..ومنهم من يالقي املوت ومنهم من ينجو ليؤكد 
ان ه��ذا البط��ل اجمله��ول كان يس��تهدف احل��ق وح��ده مهم��ا تك��ن نتيجة موقفه.. وس��نعرض بعض��ًا من ه��ؤالء األبطال، 

ومنهم:
أوال.. مؤمن آل فرعون

هن��اك من��وذج انف��رد ب��ه الق��رآن الكريم ع��ن مؤمن آل فرعون وقد جاء هذا املوقف مفصاًل يف س��وره غاف��ر ابتداًء من قوله 
تعاىل: »وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم اميانه اتقتلون رجاًل ان يقول ربي اهلل وقد جاءكم بالبينات من ربكم« إىل 

قوله تعاىل » إنا لننصر رسلنا والذين امنوا يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد«.
ويف القصة حوار خصب بن هذا املؤمن اجملهول والذين قاوموا احلق ووقفوا يف صف الطغيان ولكن ما اسم هذا البطل 
اجملهول ؟ ال ندري والذي حنسه يف هذه القصة من القران الكريم تاكيد بطولة جمهولة تكون نورًا لكل بطل جمهول.. 
وما احوجنا إىل هذه األنوار تضئ الطريق لكثريين يعملون من اجل تثبيت دعائم اإلسالم واحلق ال تطلع على اعماهلم 

إال عن اهلل اليت ال تغفل وال تنام
ثانيا: بطل املدينة

هن��اك من��وذج أخ��ر نق��رؤه يف س��ورة ي��س ع��ن ذلك البط��ل اجملهول ال��ذي جاء م��ن أقصى املدينة يس��عى لينصر رس��ولن 
عززهم��ا اهلل بثال��ث وتوعده��م الق��وم بالرجم واإليذاء ويربز هذا البطل مقباًل من أقصى املدينة حيث يس��تطيع إن يكون 
مبف��ازة م��ن اإلي��ذاء واملوقف الصعب.. جاء يس��عى مس��رعًا إىل مناصرة احلق ب��دون تباطؤ.. وحياور الق��وم مؤكدًا احلق 
الذي حيمله.. وإذا كان اهلل قد وقى مؤمن إل فرعون س��يئات ما مكروا ومؤمن س��ورة يس قد استش��هد وارانا اهلل جزاءه 

يف قوله تعاىل.
» قيل ادخل اجلنة قال ياليت قومي يعلمون مبا غفر لي ربي وجعلين من املكرمن«  .

فان احلقيقة الكبرية هي ان البطل الذي وقاه اهلل السوء والبطل الذي لقى اهلل شهيدًا كانا ينطلقان من قاعدة اإلميان 
وان مردهم��ا -ط��ال العم��ر أو قص��ر- إىل رب ال تضي��ع عنده الودائع .. » يا أيته��ا النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية 

مرضية فادخلي يف عبادي وادخلي جنيت ».
ثالثا: مناذج أخرى.

ومث��ة من��اذج أخ��رى ميثله��ا أصح��اب الكه��ف وهم فتية -اي ش��باب- امن��وا بربهم فزادهم ه��دى، وما جاء يف س��ورة الكهف 
يف قص��ص العب��د الص��احل ال��ذي لقى موس��ى، واملث��ال الذي ضربه اهلل يف قول��ه تعاىل .. »واضرب هلم مث��اًل رجلن جعلنا 
ألحدهما جنتن من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعًا«.. وما جاء يف قصة ذي القرنن ثم قصة امرأة فرعون 
بإميانه��ا العمي��ق.. كل ه��ذه النم��اذج ترين��ا إن الق��رآن الكريم ليس جمرد تاريخ أنبياء ورس��ل وإمنا هو تاريخ اإلنس��انية 
برجاهلا ونسائها بقادتها املعروفن وابطاهلا اجملهولن بشيوخها وشبابها .. بقطاعات احلياة املتعددة اجتماعيًا وسياسيًا 
واقتصادي��ًا ويف كل ذل��ك ث��روة ضخم��ة م��ن القي��م الروحية واملب��ادئ األخالقية تقاب��ل النفس اإلنس��انية يف كثري من 

حاالتها ومواقفها وتكون هلا زادًا يعن على السري يف أفاق احلياة.

يف ظــل االنفتاح ألزماني واملكاني واملوضوعي ملصادر القيم الروحية ومبادئ األخالق يزداد تراثنا 
الديين ثراًء وخصوبًة وال يقتصر على طبقة واحدة أو طائفة من الناس فيجعلها القدوة واألسوة. 
والقــرآن الكريم يعطينا جمموعة من القصــص عن أبطال جمهولني ال نعرف أمساءهم وال نعرف 
ديــار بعضهــم يقينًا ومل يعِن القــران الكريم برتكيز األضواء على عامــل الزمان واملكان يف هذه 
القصص وال على ذكر أمساء األبطال.. وهذه نقطة يف مصادر القيم الروحية حتتاج منا إىل وقفة 
طويلة قد ال تتســع هلا هذه الدراســة ولكن أود إن اوكد حقيقة كبرية هي إن القران الكريم ليس 
جمــرد تاريخ نبؤات ورســاالت باملعنى الضيق هلــذا املفهوم ولكنه يعرض لنــا قصصًا عن أبطال 

جمهولني ظهروا مناصرين للرسل وللرساالت واحلق حيث كان..

أبطال جمهولون
طالب مرزة اخلزاعي
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رسالة تعزية مساحة آية اهلل العظمى السيد علي احلسيين 
السيستاني)دام ظله(إىل أهالي دولة الكويت

بسم اهلل الرمحن الرحيم
)ِإنَّا هلِلِّ َوِإنَّا ِإَلْيِه َراِجعوَن(

اعّزتنا أهالي دولة الكويت الكرام
 الس��الم عليك��م ورمح��ة اهلل وبركات��ه وبع��د: فق��د بلغن��ا نب��أ االعت��داء 
االجرام��ي ال��ذي اس��تهدف اخوانن��ا املصل��ن يف مس��جد اإلم��ام الصادق 
علي��ه الس��الم ف��أودى فيه مج��ع وُجرح آخ��رون اريقت دماؤه��م الزكية 

ظلمًا وعدوانًا.
 وإنن��ا إذ نش��اطركم احل��زن واألس��ى يف ه��ذا املص��اب اجلل��ل ونعّزي 
العوائ��ل املفجوع��ة بفق��د احبتها نس��أل اهلل العلي القدي��ر أن يتغمد 
ه��ؤالء األحب��ة بالرمح��ة والرض��وان ويله��م ذويه��م الصرب والس��لوان 
ومّين على اجلرحى واملصابن بالشفاء والعافية وحيفظ مجيع بالد 
املس��لمن من ش��ر األعداء وكيد الفّجار انه ارحم الرامحن. وال حول 

وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

9 رمضان 1436ه�
علي احلسيين السيستاني

بامسه تعاىل



بي��ان مكتب مساح��ة املرجع الديين الكبري الس��يد احلكي��م مد ظله حول 
اإلعتداء اإلرهابي على املصلني يف مسجد اإلمام الصادق يف دولة الكويت

بسم اهلل الرمحن الرحيم
)َوَسَيْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا َأيَّ ُمنَقَلٍب َينَقِلُبوَن(

صدق اهلل العلي العظيم

اس��تهدفت اجلماع��ات التكفريي��ة املصلن يف مس��جد اإلمام الص��ادق )عليه 
السالم( يف دولة الكويت مما أدى إىل استشهاد وجرح عدد كبري من األبرياء 
ممن كانوا متجهن إىل اهلل بقلوب طاهرة ونيات خالصة، فانتهكوا بذلك 
حرم��ات اإلس��الم والص��الة والصي��ام، وتأتي ه��ذه العملي��ة اإلجرامية ضمن 
مسلسل العمليات اإلرهابية املتواصلة اليت تستهدف املؤمنن من أتباع أهل 

البيت )عليهم السالم( يف بلدان املنطقة.
 وإنن��ا إذ نس��تنكر ه��ذه العملي��ة اإلجرامي��ة نطال��ب اجله��ات الرمسي��ة أن 
تتحم��ل مس��ؤولياتها يف الدف��اع ع��ن مواطنيه��ا، كم��ا نطال��ب املنظم��ات 
الدولية أن تقف أمام هذه اإلنتهاكات اخلطرية واليت هي من ابشع جرائم 
االب��ادة اجلماعي��ة ومالحق��ة املس��ؤولن عنه��ا والداعم��ن هل��ا حفاظ��ًا على 
الس��لم األهل��ي يف تلك البل��دان واملنطقة ودفعًا ملخاط��ر هذه اجلرائم على 

األمن يف املنطقة والعامل.
 وإننا إذ نتقدم بالتعازي واملواساة لعوائل الشهداء ومجيع املؤمنن يف دولة 
الكويت نذكر املؤمنن بأن هذه التضحيات الغالية لن تضيع بن يدي اهلل 
تع��اىل ب��ل هي مذخ��ورة للمؤمنن الصابرين يف كت��اب ال يغادر صغرية وال 

كبرية.
 ويف اخلتام نس��أل اهلل جّل ش��أنه أن يرفع درجات الش��هداء وأن حيشرهم مع 
اوليائه��م الطاهري��ن وأن خيلف على أهاليه��م بأفضل اخللف وأن مين على 
اجلرح��ى بالش��فاء العاج��ل إنه ارح��م الرامحن وولي املؤمنن وهو حس��بنا 

ونعم الوكيل.

مكتب مساحة آية اهلل العظمى 
السيد حممد سعيد احلكيم )دام ظله(
10 شهر رمضان 1436ه�

بامسه تعاىل



مقال

بيان مكتب مساحة الشيخ حممد اسحاق الفياض )دام ظله(
حول أحداث القطيف

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ِصيَب��ٌة َقاُلوْا ِإنَّ��ا هلِلِّ َوِإنَّا  اِبِري��َن الَِّذي��َن ِإَذا َأَصاَبْتُه��م مُّ ��ِر الصَّ )َوَبشِّ

ِإَلْيِه َراِجعوَن(
صدق اهلل العلي العظيم

تلق��ت املرجعي��ة الديني��ة يف النجف االش��رف نب��أ اإلعتداء اآلثم 
من اإلرهابين التكفريين على املؤمنن الشيعة اآلمنن يف بيوت 
اهلل ببالغ احلزن و األسى , وبشديد اإلستنكار و االدانة و التجريم 
هل��ذا العم��ل اإلرهاب��ي و الذي تبن ضل��وع عنصر ضال من مجع 
داعش اإلرهابي فيه الذين طاملا بيتوا احلقد السافر للمسلمن 
عامة وبغوا اس��تئصال ش��يعة أهل البيت عليهم الس��الم خاصة , 

ويبغون الفتنة بن طوائف املسلمن و االدغال يف قلوبهم.
وحن��ن إذ نع��زي أس��ر و أهال��ي الش��هداء خاص��ة , وأبن��اء منطق��ة 
القديح و القطيف عامة , ونشاطرهم احلزن , وندعوا للجرحى 
بالش��فاء العاج��ل , نهي��ب باملؤمنن التوكل على اهلل س��بحانه , 
والثق��ة ب��ه , فإن��ه حاميه��م ويتأس��وا مبصائب أه��ل البيت عليهم 
الس��الم , عل��ى أن يس��تدعوا اليقظ��ة و احلذر م��ن أعمال همجية 
و  مس��اجدهم  ومراقب��ة  الصف��وف  ب��رّص  ويتس��لحوا  مماثل��ة 
حسينياتهم ومدارسهم ومؤّسساتهم واإلنتباه واإلحتياط واختاذ 
اإلجراءات الكفيلة حبمايتهم من الدخالء الذين يرتبصون بهم 

الغفلة , فاهلل خري حافظا وهو أرحم الرامحن.

بامسه تعاىل



فــُم ــع  ــقــي ــب ال ارض  يـــا  ــربـــك  تـ ان  لـــو 
ــا عــرفــوا ــوام مـ ــ ــ ــن اق ــراح يــضــحــك مـ ــ لـ
وســطــوتــه ــاري  ــ ــبـ ــ الـ عـــــرف  ــن  ــ م وان 
ــد يــــرعــــوون هلــا ــن قــ ــّل مــ ــ مــــواعــــٌظ قـ
ــه ــت ــه ــب وج شــــيــــٍب  ذو  يـــغـــرنـــك  ــال  ــ فـ
ــا نــطــقــت عــنــهــا قــرحيــتــه ــ وامســــــع مل
ــم ــرهـ ــوقـ ــم ارانــــــــــا زمــــــــان مـــــن نـ ــكــ فــ
حــكــمــتــه لـــطـــف  اال  املـــــــرء  ــع  ــرفــ ــ ي ال 
قــبــب ـــت  ــّدمـ ــ ه ألّي  ــي  ــ ل فـــقـــل  أوىل 
ومــــا اســـتـــفـــاد ابــــن بــــاز حـــني هــدمــهــا
وهــــــــل بـــــذلـــــك ســــــر حنــــــن جنــهــلــه
ــى فــطــبــقــهــا ــ ــرب ــقــ ــ ــال ايــــــة ال ــ وهــــــم تـ
يفضحه بــــات  رأي  مــنــكــوس  ان  ام 
ــد فــاجــعــة ــعـ ــدت مــــن بـ ــ ــ تـــــســـــاؤالت ب
نزلت فيهم  مــن  عــلــى  نفسي  هلــف  ــا  ي
ـــ الـ يف  املــــــــودة  اال  اســـألـــكـــم  ــت  ــســ ــ ول
ــى مـــنـــك فــاجــعــة ــ ــكـ ــ وهــــــل اشــــــد وانـ
بــشــبــا وذا  ظــلــمــا  قـــضـــى  بـــســـم  هـــــذا 
ــان الـــــوحـــــي حمــــرم ــ ــ ــون بـ ــ ــمـ ــ ــزعـ ــ ويـ
ــد الـــســـنـــة ــ ــن ــوه عــ ــظــ ــفــ وهـــــــم قـــــد حــ
ــات حمــكــمــه ــ ــ ــوا آيـ ــ ــ هـــــذا الـــكـــتـــاب رمـ
ــه ــتـ ــنـ ــسـ ــم انــــــــــا لـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ وقـــــــــــــال قـ
ــيـــس يــلــعــنــكــم ــــث لـ ــدي ــه حــ وهـــــل لـــطـ
ــى ملـــــا قـــــد رأتــــــــه مـــــن فــعــالــكــم ــ ــت حــ
ــني جــذبــكــم ــ ـــواف ــارى خبـ ــصــ ــ ــن ــ ــا ال فـــمـ
ــاء خــــذوا ــ ــ ــي ــ ــ ــور االول ــ ــب ــ ــني ق ــ ــادم ــ ــاه ــ ي
ــات البــــــن تــيــمــيــة ــ ــب ــ ــاد ن ــ ــص ــ ــم ح ــ ــت ــ ان
تيمية الـــســـوء  عــبــد  ابــــن  بـــــداه  ديــــن 
فـــــــــــــذاك اولـــــــــــــه نـــــصـــــب وآخــــــــــره 
بلد يف  واالرجــــــــاس  الــكــفــر  اوطــــــأمت 
ــم بــاطــنــهــا ــ ــورا ض ــ ــب ــ وقـــــد هـــدمـــتـــم ق
فــال اجلـــزيـــرة مــن كــفــاركــم خليت
ــن قـــد ســلــمــوا ــاويـ ــثـ وعـــابـــد الــبــقــر الـ
ان كــان اولــئــك بــاالشــراك قــد وصموا
ــي ســـفـــيـــان مــهــلــكــمــوا ــ ابـ آل  نـــســـل  ــا  ــ ي
ــا لــبــثــت ــم ــل ــث ــم عــــقــــودا م ــت ــث ــب ــقـــد ل فـ
ــني ذكرهمو االرضــ زايــلــوا  مــذ  فـــزال 

ــا ويـــبـــتـــســـم ــ ــي ــ ــدن ــ ــال ــ ــزأ ب ــ ــهـ ــ لـــــــــراح يـ
ــدم ــنـ الـ هــــي  لـــلـــبـــاغـــي  ــب  ــ ــواق ــ ــع ــ ال ان 
ــتــقــم ــه يــن ــ ــن ــى اهلـــــــــُا مــ ــشــ ــل خيــ ــظــ ــ ي
هــرمــوا وان  ــى  حــت صـــغـــرت  عــقــوهلــم 
ــر تــلــتــحــم ــمـ ــعـ ــون الـ ــضــ ــاد غــ ــ ــك ــ ــا ت ــهـ بـ
لــلــشــيــب حيـــرم لــلــعــقــل ال  فــــاملــــرء 
ــن ضـــلـــوا وَهـــمـــمـــوا ــ ــم صـــغـــار ومـ ــ وهـ
لـــو جــافــتــهــمــو غنموا الـــنـــاس  واكـــثـــر 
ــم ــي ــق ــيب االمـــــــة ال ــ ــن نـ ــ بـــهـــا ثــــــوت مـ
ينتظم بــنــاهــا حـــني  مـــن  لـــو مل خيـــف 
وهــــل بـــذلـــك قـــربـــى مــثــل مـــا زعــمــوا
ــو ويــعــتــزم ــرجـ عــلــى خــــالف الـــــذي يـ
الــبــقــيــع وحــيــث الــشــمــس ال ظلم ــور  نـ
ــبــل حتــتــدم يـــا لــيــتــهــا طـــرحـــت مـــن ق
ــا والـــــذي عــلــمــوا ــواهـ ــــى وسـ مـــن هـــل ات
ــوح والــقــلــم ــ ــل ــ ــزلـــت وال ــى بــهــم نـ ــربـ قـ
ــن الـــتـــهـــديـــم قــتــلــهــم ــ اجــــــل اشـــــــّد مـ
ــه دم ــ ــدي ــ ــراق ل ــ ــهـ ــ ــد الــــــصــــــوارم مـ ــ حـ
ــرآن كـــــان هــم ــ ــقـ ــ لـــديـــهـــم ومحـــــى الـ
فهموا حــّفــظــوا  قــد  مــا  بعض  ليتهم  يــا 
ــه الـــتـــزمـــوا ــ ــم ب ــا هــ ــه ــا تـــشـــابـــه مــن ــ ومـ
عــنــدكــم الـــذبـــح  فـــلـــمـــاذا  اذا  نـــدعـــى 
ــح االســـــــالم يــتــهــم ــبـ ــن بـــكـــم اصـ ــا مــ ــ ي
ــم ــ االم ديـــنـــهـــا  ــن  ــ ع تـــبـــاعـــدهـــا  زادت 
ــوء فــعــلــكــم ــ ــن سـ لـــلـــديـــن اتـــبـــاعـــهـــم مــ
ــالـــة مـــن عـــن اصــلــكــم عــلــمــوا عــنــا رسـ
نبتكم االســــــالم  تـــربـــة  يف  كــــان  مـــا 
ــوم خيتتم ــيـ الـ الـــوهـــاب  ــد  ــم عــب ــاسـ وبـ
ــم نــعــم ــكـ ــى لـ ــرجــ ــ ــذا فـــكـــيـــف بــــه ت ــ ــ ه
ــار طـــردهـــم ــ ــت ــخــ ــ مـــنـــه لـــقـــد امــــــر امل
ــاذا مـــنـــه عــنــدكــم ــ ــمـ ــ ــه فـ ــ ـــاء طـ ــ ــن ــ ابـ
حيـــرم زال  ال  بـــكـــم  بــــــــوذا  وعــــبــــد 
ــا ســلــمــوا ــه الــطــهــر مـ بــكــم وشــيــعــة طـ
ــد ســلــمــوا فــســاملــوهــم كــمــا الــكــفــار قـ
حكمكم االرض  يف  ينقضي  ان  بــد  ال 
عــــــــاٌد وقــــــــوم مثــــــود الـــكـــفـــر قــبــلــكــم
ــو ــمــ ــ ــك ــ زوال يف  ســـيـــبـــقـــى  ــن  ــعـ ــلـ بـ اال 

تراب البقيع

شعر: ابراهيم الكعيب



- ما االسباب اليت دعت اىل افتتاح هذا القسم؟
ملا كان بناء األمم يرتكز على درجات العلم 
سلوكًا  حيقق  مبا  بهما  والوعي  واملعرفة 
الرتبوية  باملؤسسات  العناية  حممودًا، كانت 
التنموي  التخطيط  يف  اولوية  والتعليمية 
العتبة  تبنتها  اليت  للمجتمعات  للراعني 
حماك  من  واحدة  ألنها  املقدسة؛  العباسية 

هذا  يتحقق  أال  الطبيعي  ومن  الرعاية، 
الطموح اإلجيابي إال عرب حتويل النظرية إىل 
تشكيل  بناء  من خال  ملموس  عملي  واقع 
من املؤسسات الرتبوية والتعليمية بدًء برياض 
خمتلف  على  باملدارس  ومرورًا  االطفال 
البيان  هذا  إن  باجلامعة.  وانتهاًء  مراحلها 
تغيريًا  حيدث  أن  ال ميكن  الرتبوي  العلمي 

نوعيًا على الواقع املعاش من دون وجود أجهزة 
وسائل  ووضع  السياسات  لرسم  خمتصة 
التنفيذ والتقويم ثم التأهيل والتطوير؛ ملواكبة 
املستجدات، واستحصال أرقى معايري اجلودة 
املميزة  البصمة  لتحقيق  والتعليم؛  اإلدارة  يف 
يف عامل الرتبية والتعليم. ومن أجل هذا وذاك 
أسست العتبة العباسية املقدسة قسم الرتبية 

تبّنت العتبة العباسّية املقّدسة جمموعة من املشاريع التنموية واالسرتاتيجية اهلادفة للنهوض بالواقع العراقي بشكل خاص، وبالواقع اإلسامي 
بشكل أعم، للتجاوز بهذا الواقع عن اهلنات والضعف الواضح فيها. وإميانا منها بأهمية التعليم واالرتقاء بواقع التعليم يف العراق، وإسهاما منها 
يف نهضة األمة وتواصلها مع التطورات احلاصلة يف العامل، باشرت باستحداث قسم الرتبية والتعليم فيها ومبباركة االمني العام للعتبة العباسية 
املقدسة مساحة السيد أمحد الصايف )دام ِعّزه(، الذي أوعز بتشكيل جلنة للرتبية والتعليم لتضع خّطة التأسيس واالنطاق بهذا املشروع احليوي 
باملباشرة  الشروع  مت  البلد  هذا  ابناء  من  اخلريين  وسواعد  استثنائية  وجبهود  تعاىل،  اهلل  على  التوكل  وبعد  له,  املرسومة  االهداف  إىل  وصوال 
والتنفيذ لسلسلة من املشاريع العلمية والتعليمية تصب يف اجتاه ارساء القواعد الصحيحة لتأسيس قاعدة علمية رصينة تبدأ من االقربني من 
هذا البلد لتنطلق فيما بعد يف رحاب العامل االسامي امجع..  وللتعرف على هذا القسم، واألهداف اليت دعت اىل انشائه التقت جملة النجف االشرف 

االستاذ الدكتور عباس رشيد الدده رئيس قسم الرتبية والتعليم العالي يف العتبة العباسية املقدسة فكان معه هذا احلوار:

خطوات حثيثة نحو االرتقاء 
قسم الرتبية والتعليم يف العتبة العباسية املقدسة

عاء املرعيب
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ينّمي ثقافة التاميذ والطلبة, ويقّوي املعلومة 
املتاحة يف الكتاب املنهجي والرمسي, فضًا 
صفية.  والا  الصفية  األنشطة  تصميم  عن 
املؤسسات  جلعل  سعًيا  الصحية،  والتغذية 
معتمدة  عاملية  صبغة  ذات  مؤسسات  التابعة 

بإذن اهلل سبحانه وتعاىل.

- ما هي ابرز االنشطة واملشاريع اليت أقامها قسم 
الرتبية والتعليم؟

بالرغم من حداثة املشروع مقارنة مع ضخامة 
الكوادر  استطاعت  واهميته،  املشروع 
يف  املهمة  االشواط  بعض  قطع  من  العاملة 
جيل  لبناء  الصحيح  األساس  وضع  جمال 
كانت  وقد  واإلميان،  العلم  بنور  متسلح 
مبحورين:  االجتاه  هذا  يف  املنجزة  املشاريع 
من  العمرانية  باإلجنازات  متثل  االول  احملور 
القسم  مبشاريع  املختصة  األبنية  بناء  خال 
واليت متثلت بأبنية رياض االطفال واملدارس 
أما  بها.  املرتبطة  واملؤسسات  واجلامعات 
العلمية  باملشاريع  فتمثلت  الثاني  احملور 
صاحل  يف  تصب  اليت  الرتبوية  والنشاطات 
العقيدة  بساح  ومتسلح  متعلم  جيل  إعداد 
الرصينة املتمسكة بفكر اهل البيت )عليهم 
السام(، واليت كان من ابرزها إقامة حفل 
وإعداد  الثاني،  السنوي  الشرعي  التكليف 
دعما  االمتحاني  القلق  من  للتخفيف  برنامج 
جمموعة  مدارس  يف  املتعّلمني  مع  وتواصا 
أبي الفضل العباس )عليه السام( التعليمية. 
الصّف  يف  املتعّلمني  الربنامج  مشل  وقد 
)اخلامس والسادس االبتدائي, واألّول والثاني 
خمتصني  اساتذة  تكليف  ومت  املتوسط(، 
وتضمن  الربنامج.  هذا  بتنفيذ  املعاونية  من 
الربنامج توزيع املطويات اخلاّصة، فضا عن 
إقامة حماضرات إرشادية حول قلق االمتحان 
والسيما االمتحان الوزاري. كذلك مت وضع 
للتسجيل  للمتقدمني  عاملي  اختباري  مقياس 
هذا  وضع  وقد  العميد،  وحضانة  روضة  يف 
الذين  لألطفال  أصا  املعد  العاملي  املقياس 
ترتاوح أعمارهم بني )3-6( سنوات من أجل 

السالف  باألعباء  للنهوض  العالي  والتعليم 
السرتاتيجية  خمرجاتها  ولتكون  ذكرها؛ 
والتعليمية  الرتبوية  ملؤسساتها  تنفيذية  آليات 

وحبسب التسلسل العمري املذكور سالفًا.

- كيف كانت بدايات الشروع؟
الفضل  أبي  ونفحات  تعاىل  اهلل  بركة  على 
العباس الطاهر، كانت نقطة الشروع األوىل 
متّثلت  واليت  املقّدسة  من حمافظة كرباء 
ومدرسة  العميد،  وروضة  )حضانة  ب�إنشاء 
العميد  ومدرسة  للبنات،  االبتدائية  العميد 
املدينة  اىل  انتقلت  ثم  للبنني(،  االبتدائية 
)كلية  مشروع  لتتوىل  اجملاورة  املشرفة 
النجف  يف  اجلامعة  اإلنسانية  الدراسات 

االشرف(.

- ما هي اخلطوات اليت تلتها؟ 
تواصلت املسرية الرتبوية والتعليمية بتشكيل 
من  بإيعاز  العالي  والتعليم  الرتبية  قسم 
انُتدب  إذ  ِعّزه-؛  -دام  العام  األمني  مساحة 
جمال  يف  خربة  هلم  ممَّن  أكادمييون  له 
على  واإلشراف  إلدارته  والتعليم؛  الرتبية 
للعتبة  التابعة  والتعليمية  الرتبوية  املرافق 
املؤسسات  توّسعت  وقد  املقّدسة،  العباسّية 
القسم  تشكيل  بعد  والتعليمية  الرتبوية 
وحضانة  العميد  وروضة  )حضانة  ب�  لتتمثل 
للبنات  العميد  ومدرسيت  الساقي,  وروضة 
أوهلما ابتدائية واألخری متوسطة، ومدرستني 
ابتدائيتني للبنني: العميد والساقي، ومدرسة 
سيد املاء األساسية للبنني، ومدرسة أبي طالب 
األساسية للبنني يف ناحية غماس بالديوانية، 
فضا عن كلية للدراسات اإلنسانية اجلامعة 
يف النجف االشرف(, وعملت العتبة العباسّية 
الرتبوي  برناجمها  ترصني  على  املقّدسة 
التعليمي من خال استقطاب الفريق التعليمي 
الرتبوي احلائز على إمكانات تؤهله لتخريج 
قادة رأي واثقني بإمكاناتهم املعرفية, عارفني 

بوظيفتهم جتاه اجملتمع والوطن والدين. 

االسرتاتيجية  عن  لنا  تتحدثوا  ان  ميكن  هل   -
املعتمدة يف هذا القسم؟

العباسّية  للعتبة  الرتبوي  الربنامج  يعمل 
من  ومعلميهم  الطلبة  متكني  على  املقّدسة 
اسرتاتيجية  من  هلم  ُرسم  ما  حتقيق  ُسبِل 
تدريبية  دورات  توفري  َعرْب  تعليمية؛  تربوية 
من  التعّلم  ومستلزمات  وتطويرية,  وتأهيلية 
ومبان  ايضاح,  ووسائل  ومناهج,  قرطاسية, 
وسواها. فضًا عن التغذية املعرفية والرتبوية 
َعرْب تصميم املناهج اإلثرائية احلاوية على ما 

التابعة  والتعليمية  الرتبوية  املرافق  متييز 
للقسم من سواها من املرافق األخری, وللبدء 
السليم على استقطاب األطفال ذوي السامة 
الذهنية, مّمن ال يعانون من خلٍل يف خصائص 
قسمنا  قام  وقد  والعاطفي.  املعرفية  منوهم 
ايضًا مبشروع تطوير املكتبات املدرسية يف 
)عليه  العباس  الفضل  أبي  مدارس جمموعة 
مبجموعٍة  برفدها  وذلك  التعليمية،  السام( 
من الكتب واملطبوعات املتنّوعة، بعد أن مّت 
انتخاب غرف مكتبية مناسبة داخل املدارس 
وجتهيزها بكاّفة املستلزمات الازمة، إلنشاء 
والطاب  التاميذ  تائم  منوذجية  مكتبات 
املكتبات  إىل  باإلضافة  التعليمي،  واملاك 
من  إىل جمموعة كثرية  باإلضافة  الصفية. 
للرسوم  معارض  إقامة  منها  واليت  الربامج 
الفوتوغرافية،  والصور  اليدوية  واالشغال 
فّعاليات  وإقامة  القرآنية،  املسابقات  وإقامة 
وغريها  يوم(  مئة  يف  املهدوي  )الربنامج 

الكثري.

قسم  يف  استحدثتموها  اليت  الربامج  ابرز  ما   -
الرتبية والتعليم العالي؟

لقد كانت هناك جمموعة من الربامج اليت 
باقي  عن  متميز  وبشكل  القسم  اعدها 
املؤسسات التعليمية حسب علمنا، منها متابعة 
من  للمتعلمني  السلوكية  احلاالت  تشخيص 
اليت  السلوكية  للحاالت  تشخيصها  خال 
تطرأ على املتعلمني، فالتشخيص املبّكر يف 
لدن  من  االبتدائية  واملدارس  االطفال  رياض 
يساعد كثريا يف عاج  الصف  داخل  املعلم 
املتعلم،  على  تطرأ  اليت  السلوكية  احلاالت 
كالعدوان  السلوكية  االضطرابات  مثل 
التكّيف  أو حاالت سوء  واالنطواء  واخلوف 
وبالتالي دراسة هذه احلاالت ومعرفة أسبابها. 
لتنمية  برنامج  بتطبيق  املباشرة  أيضًا:  ومنها 
تطبيق  خال  من  الطفل،  ومهارات  خربات 
برنامج )حنو القمر( إذ حيتوي الربنامج على 
واملهارات  واألنشطة  اخلربات  من  جمموعة 
والتواصل  التعبري  على  الطفل  لتنمية خربات 
مع اآلخرين بلغٍة عربيٍة سليمة يف املوضوعات 
املتنوعة، انطاقا من جتاربه وتطوير مهارات 
مشاعره  عن  التعبري  يف  ليوّظفها  الكتابة 
مفهوم  غرس  إىل  يهدف  كما  وأفكاره، 
اإلميان باهلل وتوحيده وبناء عاقة صحيحة، 
وكذلك تنمية وعي الطفل بالفنون البصرية 
ملرحلة  وتهيئته  واالستيعاب  القراءة  ومهارات 
تطبيق  ايضًا  ومنها  املعلومات.  اكتساب 
يف   )UCMAS( ماس"  ال��"يوسي  برنامج 
عليه  العباس  الفضل  ابي  جمموعة  مدارس 

بالرغم من حداثة املشروع 
واهميته  استطاعت الكوادر 

العاملة من قطع بعض 
االشواط املهمة يف جمال وضع 
األساس الصحيح لبناء جيل 
متسلح بنور العلم واإلميان
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السام. والربنامج يطلق االبداع عند االطفال 
من خال ممارسة احلساب على آلة صغرية 
الطفل  ميارس  إذ  كوس(،  )األبا  تسمى 
تلك  على  احلساب  عملية  معني-  -بعمر 
اآللة من خال أصابع معينة يف اليد اليمنى 
الدماغ,  من  اليمنى  باجلهة  مباشرة  تتصل 
ومن خال ذلك ينشط لديه اجلانب األمين. 
اعدته  للمرشدين  تربوي  دليل  هناك  وايضًا 
أبي  مدارس  جمموعة  يف  الرتبوية  املعاونية 
الفضل العباس )عليه السام( التعليمية. وهو 
يساعد املرشدين الرتبويني يف كيفية معاجلة 
للتاميذ  والسلوكية  الدراسية  املشكات 
اعداد  اعتمد يف  وقد  االبتدائية.  املرحلة  يف 
هذا الدليل النظريات والبحوث والدراسات يف 
جمال اإلرشاد والتوجيه. باإلضافة اىل مشروع 

املخترب املدرسي، وهو مشروع واعد.

- ما مشروع "املخترب املدرسي"؟
يعُد املخترب املدرسي جزء ال يتجزأ من العملية 
الرتبوية، ومن أهم الركائز اليت تقوم عليها 
لتنمية  عملية  بيئة  كونه  احلديثة،  املناهج 
امُلَتعلمني  على  يسهل  وهو  العلمية،  املهارات 
يف  املتكامل  األداء  امُلعلمني  وعلى  الَتعلم 
العملية،  التجارب  وإجراء  دروسهم  شرح 
املهارات  اكتساب  على  املتعلمني  يساعد  و 
ختدم  وميول  اجتاهات  وتكوين  واملعلومات 
واقعية  تضفي  حيث  العلوم،  تدريس  أهداف 
لذا  النظرية،  واألفكار  املعلومات  على 
حرص قسم الرتبية والتعليم العالي يف العتبة 
العباسية املقدسة على إعطاء أهمية كبرية 
هلذا اجلانب من خال إنشاء املختربات داخل 
)عليه  العباس  الفضل  أبي  مدارس جمموعة 
يف  العلوم  خمترب  ومنها:  التعليمية.  السام( 
على كافة  باحتوائه  للبنات  العميد  مدرسة 
إىل  إضافة  واألجهزة  التعليمية  الوسائل 
االلكرتوني  اجملهر  إىل  إضافة  اجملسمات، 
والضوئي االعتيادي و اللوحات املتنوعة اليت 
االبتدائية  املرحلة  من  املراحل  كافة  تشمل 

خمترب  وكذلك  املتوسطة.  املرحلة  حتى 
يف  احلاصل  للتطور  نظرا  إذ  للحاسوب، 
خمترب  إنشاء  مت  فقد  التكنولوجي  اجملال 
الفضل  أبي  جمموعة  مدارس  يف  للحاسوب 
وكذلك  التعليمية.  السام(  )عليه  العباس 
مثل  احلديثة  التعليمية  الوسائل  باستخدام 
استخدام السبورة الذكية، فضا عن وجود 
ليطبق  تلميذ  لكل  )البتوب(  حاسوب  جهاز 
على  احلرص  مع  الدرس،  أثناء  تعلمه  ما 
احلاسوب  استخدام  طريقة  التاميذ  تعليم 
استخداما صحيحا ولألغراض املفيدة . وأيضًا 
الفنية،  بالرتبية  اخلاصة  املختربات  هناك 
العميد  مدرسة  تأسيس  مع  تأسس  فاملرسم 
االمكانيات  مجيع  فيه  ومتوفرة  االبتدائية، 
مثل  التلميذ  حيتاجها  اليت  املثالية  واألجواء 
الشاشة واأللوان وغريها، باإلضافة إىل اعداد 
االهتمام بالطلبة املوهوبني يف هذا اجملال وقد 

شاركوا يف معارض عديدة.

اداء  - هل هناك جلان أو فرق متخصصة لتقييم 
قسمكم واجلهات املرتبطة به؟

املتابعة  اللجان وفرق  العديد من  نعم، هناك 
تواصل وبشكل حثيث تقييم الربامج واملشاريع 
متخصصة  جلان  وهي  القسم،  ينفذها  اليت 
التعليمي  الرتبوي  العمل  سري  على  حترص 
املاكات  أداء  تقييم  إجراء  خاهلا  من  يتم 
التدريسية واملاكات الساندة، باإلضافة إىل 
الواقع العلمي للطلبة وسلوكهم، وقد اعطت 

مثارًا جيدة يف هذا اجملال.

- كلمة أخرية حتبون ذكرها.
العتبة  يف  والتعليم  الرتبية  قسم  امتاز  لقد 
لدن  من  مستمرة  برعاية  املقدسة  العباسية 
العباسّية  للعتبة  العام  األمني  السيد  مساحة 
املقّدسة السّيد أمحد الصايف )دام عّزه(، إذ 
املشروع  التأسيس على دعم  بداية  قام ومنذ 
وتوفري املستلزمات الضرورية إلجناحه، فضًا 
الدائم  والتشجيع  املباشرة  الزيارات  عن 
املختصة  اللجان  وارسال  العاملة،  للكوادر 
بالواقع  والنهوض  االداء  تطوير  اجل  من 
مكافأة  آخرها  كان  العراق،  يف  التعليمي 
العميد  مدرسة  والتعليمي يف  اإلداري  امِلاك 
وتقدير(؛  )شكٍر  بكتاب  للبنات  االبتدائية 
مدارس  على  األّول  املركز  على  حلصوهلا 
جمموعة أبي الفضل العباس )عليه السام ( 
التعليمية، خال االمتحانات النهائية للمرحلة 
االبتدائية الصف السادس يف املديرية العاّمة 
لرتبية حمافظة كرباء املقّدسة، ولتحقيقها 

نسبة جناح %100 .

يعُد املخترب املدرسي جزء 
ال يتجزأ من العملية 

الرتبوية، ومن أهم 
الركائز اليت تقوم 

عليها املناهج احلديثة
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ــا ــ ــه ــ ــران ــ ــك ــ ــق اجلـــــــــــور ن ــ ــبـ ــ ــتـ ــ مـــــــن اسـ
فـــــــــــــأول مــــــــن وحـــــــــــــدت واألنـــــــــــــام
ــرت ــ ــأث ــ ــت ــ ومــــــن آثــــــــرت الـــــديـــــن واس
ــقــصــور ــا ال ــه ــرب مــن ــقــ ــ ــاد عـــلـــى ال ــشـ تـ
ــات ــ ــرمـ ــ ــكـ ــ ــل واملـ ــ ــضـ ــ ــفـ ــ ــة والـ ــ ــدجيـ ــ خـ
بـــــســـــنـــــة مـــــــــن ذابـــــــــهـــــــــا قــــــوضــــــوا
يـــســـلـــمـــوا مل  ــر  ــ ــك ــ ــن ــ ال ــدع  ــ ــ ــب ــ ــ ال ــو  ــ ــن ــ ب
ــم ــهــ امــ اســـــتـــــبـــــدلـــــوا  ــا  ــمــ ــســ ــ ــئ ــ ب اال 
ـــا الـــــرســـــول ــ ـــوه ــ ـــدع ــ دعـــــيـــــة مــــــن ي
ــه ــ ــات ــ ــرض ــ ــه م ــ ــيـ ــ ــلـ ــ تـــــــــرى حـــــــــرب اهـ
ــت ــ ــرع ــ ش اثـــــــــارهـــــــــم  ســـــحـــــق  ويف 
الـــنـــيب ثــــــــــراه  ــى  ــجــ ــســ ــ ت ان  فــــمــــذ 
ــه ــبـ ــعـ ــاد احلــــــــصــــــــاد عـــــلـــــى شـ ــ ــ ــعـ ــ ــ فـ
ــي خـــــــدجيـــــــة أوتــــــــارهــــــــا ــ ــ ــاض ــ ــ ــق ــ ــ ت
هلـــم فـــــــــــروي  ــب  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ ــا  ــ ــ ــه ــ ــ اي اال 
ــن ــ ــث ــ ــن ــ ت مل  الــــــــعــــــــز  فــــــــرافــــــــلــــــــة 
ــا ــهـ ــا بـ ــ ــ ــوعـ ــ ــ تـــــســـــامـــــت ملــــــــا هــــــــم طـ
فــــــــأبــــــــدت ابـــــــــــــاء وقــــــــــد ارغـــــمـــــت
ولـــــــــــــــوال املـــــــــنـــــــــون ملـــــــــا قـــــــــد نـــبـــا
ــا مبــ جمـــــــــــــدا  اهلل  فـــــاعـــــقـــــبـــــهـــــا 
ــك الــــــــي حــــيــــث لــــــو انــــكــــرت ــ ــل ــ ــت ــ ف
تـــكـــن مل  اذ  امحــــــــــــد  ــة  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ حـ
الـــــســـــالم مـــــنـــــه  اهلل  لـــــيـــــقـــــرأهـــــا 
ــن ــ ــك ــ ي انــــــــــــــى  لـــــــفـــــــاطـــــــم  وأم 

ــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــق إحــســانــهـــ ــبـ جـــــحـــــوداً هلــــا سـ
ــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــد أوثــانــهـــ ــب ــع ــى اجلـــهـــر ت ـــ ـــ ـــ عــل
ــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــيـــش إميــانــهـــ ــعـ ــلـــى رغـــــد الـ عـ
ــا ــ ــه ــ ــدران جــ األرض  اىل  وتـــلـــــــقـــى 
ــا ــ ــه ــ ــان ــ ــي ــ ــن ــ ب اهلل  شــــــــــــرف  ومــــــــــــن 
عــــلــــى اعــــــــني الــــــنــــــاس أركــــانــــهــــا
ــا ــهـ ــانـ ــفـ ــا ســــــــوى بــــيــــض أكـ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
ــا ــ ــ ــه ــ ــ ــزان ــ ــ ــي ــ ــ بــــــــهــــــــاويــــــــة خـــــــــــف م
ســـــقـــــيـــــفـــــة خـــــــبـــــــت اقـــــــرانـــــــهـــــــا
قــــربــــانــــهــــا مــــــــن  لــــعــــنــــهــــم  ويف 
ــا ــ ــه ــ ــدوان عــ شـــــن  يف  الـــــشـــــرك  ــى  ــ ــت ــ ف
ــا ــهـ ــانـ ــكـــصـ ــث نـ ــ ــيـ ــ ــت حـ ــ ــب ــ ــل ــ ـــق ــد انـ ــ ــ قـ
ــا ــ ــهـ ــ ــانـ ــ ــربـ ــ وعـــــــــــــــــادت نـــــــــواعـــــــــب غـ
وكـــــــــانـــــــــت غـــــــزميـــــــة أمثـــــــارهـــــــا
ـــم ألـــــوانـــــهـــــا ــ ــ ـــش ــ ــ مــــــــن الـــــقـــــيـــــم ال
ــا ــ ــهـ ــ ــانـ ــ اركـ ــط  ــ ــحـ ــ ــقـ ــ الـ ــل  ــ ــنـ ــ يـ ومل 
لــــتــــغــــدو مــــــن الـــــصـــــر اوطــــانــــهــــا
ســـلـــطـــانـــهـــا ذل   مبــــــــا  ــش  ــ ــ ـــريـ ــ ــ ق
ــن طــــي كــتــمــانــهــا شـــجـــى الـــضـــيـــد عــ
اليـــــــــــــــــتـــــــــــــــــوارى بـــــكـــــثـــــبـــــانـــــهـــــا
مـــــــــآثـــــــــرهـــــــــا لــــــكــــــتــــــفــــــت انــــــهــــــا
ــا ــ ــه ــ ــان ســــــــواهــــــــا لـــــــديـــــــه مســــــــى شــ
ويــــــــأمتــــــــن الــــــــوحــــــــي أحــــضــــانــــهــــا
ــا تــــــــقــــــــدم مـــــــــن دونــــــهــــــا ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ

رافلة العز

شعر: ورود صاحل



بحث

اذن هن��اك ع��دة حم��اور يف الس��ورة املباركة 
متث��ل ع��دة جبه��ات وقبل اخل��وض يف احداث 
نلتق��ط ص��ورة  ان  االع��رايف حن��اول  املش��هد 
االع��راف  س��ورة  يف  الع��ام  للس��ياق  س��ريعة 
املبارك��ة حتى نقف عل��ى جممل املرتكزات 
اجلدلي��ة ال��يت صاحب��ت رم��وز ه��ذا املش��هد 
لكي تتضح الصورة بش��كل جلي اليكتنفه 

غموض.

عرض عام
تب��دا الس��ورة املبارك��ة يف عرض عام للس��نن 
الكوني��ة والتارخيي��ة ال��يت تتدخ��ل يف م��وت 
االم��م وهاكه��ا بس��بب جح��ود تل��ك االم��م 
وتس��افلها وختاط��ب الس��ورة ه��ذه األم��م م��ن 
خ��ال تذكريه��ا بنعم��ة التمك��ني واحلي��اة 
الرفيعة وان االنسان بشكل عام كان حما 
للتكري��م والتبجي��ل قبل متكين��ه يف االرض 
اال ان احلادث��ة االوىل ال��يت ش��كلت انعطافة 
يف سري االنسان حينما وسوس الشيطان وزين 

ل��ه س��وء اعمال��ه مم��ا ادی اىل س��وء توفيق��ه 
وبالتال��ي اهباط��ه اىل االرض ومتكين��ه فيه��ا 
يف  االهلي��ة  احلكم��ة  جمري��ات  مبقتض��ى 

اخلافة االرضية .
ووجهت الدعوة العامة اىل االنسان يف التحذير 
من وساوس الشيطان لئا ينغص عليه معيشته 
يف مملكته اجلديدة قال تعاىل: )َيا َبيِن آَدَم اَل 
َطاُن َكَم��ا َأْخَرَج َأَبَوْيُكْم ِمَن  ��يْ َيْفِتَننَُّكُم الشَّ
نَّ��ةِ َيْنِزُع َعْنُهَما ِلَباَس��ُهَما ِلرُيَِيُهَما َس��ْوآِتِهَما  اجْلَ
ِإنَّ��ُه َيَراُك��ْم ُهَو َوَقِبيُلُه ِمْن َحْيُث اَل َتَرْوَنُهْم ِإنَّا 

َياِطنَي َأْوِلَياَء ِللَِّذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن(. َجَعْلَنا الشَّ
ثم تعرض السورة املباركة حمطات االنقسام 
واالخت��اف ال��ذي تع��رض ل��ه النوع االنس��اني 
بس��بب توجهاته فكان معس��كر اخلري الذي 
ميثل��ه االنبي��اء ومعس��كر الش��ر ال��ذي ميثل��ه 
ائم��ة الكف��ر ويوجه الق��ران الكريم خطابه 
اىل الن��اس بض��رورة متابع��ة الرس��ل واالنبي��اء 
وحيذره��م م��ن تكذيبه��م واال ف��ان مصريهم 
اهل��اك وموعدهم جهنم وبئس املصري بس��بب 
كفرهم وتكذيبهم للرسل والكتب املنزلة.

ثم تتعرض الس��ورة اىل مش��اهد احلشر لألمم 
ه��ذا  يف  تع��اىل  يق��ول  واجلاح��دة  املكذب��ة 

االجت��اه: )َق��اَل اْدُخُل��وا يِف ُأَم��ٍم َق��ْد َخَل��ْت ِمْن 
��نِّ َواإْلِْن��ِس يِف النَّ��اِر ُكلََّم��ا  َقْبِلُك��ْم ِم��َن اجْلِ
��ٌة َلَعَن��ْت ُأْخَتَه��ا َحتَّ��ى ِإَذا ادَّاَرُك��وا  َدَخَل��ْت ُأمَّ
يًعا َقاَلْت ُأْخَراُهْم أِلُواَلُهْم َربََّنا َهُؤاَلِء  ِفيَه��ا مَجِ
َأَضلُّوَنا َفآِتِهْم َعَذاًبا ِضْعًفا ِمَن النَّاِر َقاَل ِلُكلٍّ 

ِضْعٌف َوَلِكْن اَل َتْعَلُموَن(.
ويف هذا الس��ياق تتعرض الس��ورة اىل مش��هد 
واالم��ة  الس��ابقة  االم��ة  ب��ني  جدل��ي حمت��وم 
الاحقة يف ش��كل يعرب ع��ن حماكاة لنتائج 
تارخيي��ة حمتوم��ة يف��رض اس��تحقاقا مصرييا 
لس��ريورة اجملتمع��ات املنحرف��ة يق��ول تع��اىل: 
)َوَقاَل��ْت ُأواَلُه��ْم أِلُْخَراُه��ْم َفَم��ا َكاَن َلُك��ْم 
��ا ُكْنُتْم  َعَلْيَن��ا ِم��ْن َفْض��ٍل َفُذوُق��وا اْلَعَذاَب مِبَ

َتْكِسُبوَن(.
ثم تبدأ الس��ورة بالتعرض اىل جممل العواقب 
ال��يت س��تحل يف الفريق��ني فتوضح ما س��يلقاه 
اصح��اب الن��ار م��ن ع��ذاب متن��وع االش��كال 
وما س��يلقاه اصحاب اجلنة من مغفرة وجتاوز 

وتطهري.

حناول يف هذا البحث ان نسلط الضوء على مجلة 
من الرموز ذات الدالالت الغائبة حسا واحلاضرة 
عق��ا ووجدانا واليت عاجلته��ا نصوص الكتاب 
الكري��م من خ��ال الرتكي��ز عل��ى الظاهرة 
اجلدلية يف س��ورة االعراف املبارك��ة ولعل اهم 

هذه الرموز واالشارات تتمثل بالنحو التالي:
- االعراف... حقيقته, رمزيته ..

- املعرِّفون بالكسر .. رجال االعراف... من هم .. 
مقاماتهم... دورهم يف املشهد االعرايف.

ف��ون بالفتح.. اصحاب االع��راف.. من هم  - املعرَّ
..ماش��انهم .. مامصريه��م.. عاقته��م برجال 

االعراف.
- املؤذن.. من هو .. حقيقة اذانه ..مقامه.. 

- اصحاب اجلنة.
- اصحاب النار.

البعد اإلشاري في جدلية الفوز والهالك.. 
قراءة في سورة االعراف المباركة

الشيخ عدنان احلساني
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بحث

ث��م يب��دأ فص��ل اخ��ر من فص��ول هذا املش��هد 
االخ��روي ينضم فيه عنصر جديد من عناصر 
االبداع القراني والذي خلق حالة من االنشداد 
اىل هذا املش��هد خصوصا وان النص القراني 
وكأنه��ا  بص��ورة  املش��هد  عناص��ر  يط��رح 
منسجمة مع قبليات املتلقي اي وكأن املتلقي 
ل��ه معرف��ة قبلي��ة به��ذه العناص��ر ولع��ل ه��ذا 
االسلوب خيلق حالة من التعطش املعريف هلذه 
العناص��ر مم��ا حيف��ز املتلق��ي اىل البح��ث عن 
حقائقه��ا والوق��وف عليه��ا من خ��ال ما ميلك 
م��ن ادوات معرفي��ة وبالتال��ي تتباي��ن االذه��ان 
يف الوق��وف عل��ى حقائق هذه العناصر وكان 
الكت��اب الكريم يري��د ان يصل بنا اىل هذه 
النتيج��ة اقص��د تباين األفهام يف الوقوف على 

احلقائق بتباين االدوات املعرفية.
ام��ا العناص��ر ال��يت بقي��ت عل��ى حاهل��ا وال��يت 
املع��ريف يف ه��ذا  للتج��اذب  تش��كل مفرتق��ا 
املش��هد ه��ي ثاث��ة عناصر)االع��راف- رج��ال 
تع��اىل:  يق��ول  االع��راف(  االعراف-اصح��اب 
)َوَبْيَنُهَما ِحَجاٌب َوَعَلى اأْلَْعَراِف ِرَجاٌل َيْعِرُفوَن 
َأْن  نَّ��ِة  اجْلَ َأْصَح��اَب  َوَن��اَدْوا  ِبِس��يَماُهْم  ُكاًّ 

َسَاٌم َعَلْيُكْم مَلْ َيْدُخُلوَها َوُهْم َيْطَمُعوَن(.
اما حقيقة هذا احلجاب فا ميكن ان نقف 
عليها ما مل نرجع اىل ذات السياق القراني من 
خال عملية تفسري القرآن بالقرآن فلو رجعنا 
اىل س��ورة احلدي��د املباركة جن��د هذا املعنى 
بادي��ا يف اجملادل��ة اليت ينقلها القران الكريم 
ب��ني املنافق��ني واملؤمن��ني يف ي��وم القيامة يقول 
تع��اىل: )َي��ْوَم َيُقوُل املَُناِفُق��وَن َواملَُناِفَقاُت ِللَِّذيَن 
آَمُنوا اْنُظُروَنا َنْقَتِبْس ِمْن ُنوِرُكْم ِقيَل اْرِجُعوا 
َوَراَءُك��ْم َفاْلَتِمُس��وا ُنوًرا َفُضِرَب َبْيَنُهْم ِبُس��وٍر 
ُة َوَظاِه��ُرُه ِمْن ِقَبِلِه  َل��ُه َب��اٌب َباِطُنُه ِفي��ِه الرَّمْحَ

اْلَعَذاُب(.

سرب اغوار املعارف
وه��ذا يوحي بان الباطن مبا حيمل من حقائق 
ودقي��ات وقدرة على س��رب اغ��وار املعارف امنا 
ه��و ح��ق ألهل��ه من املؤمن��ني ولي��س للمنافقني 
ه��ذا االس��تحقاق اال حبس��ب الظاه��ر كم��ا 
ه��و حقيقة اميانه��م يف الدنيا فانهم يف الدنيا 
تعامل��وا م��ع املنه��ح االهل��ي ظاه��را وأضم��روا 
ل��ه الع��داء باطن��ا لذل��ك طردوا م��ن رمحة اهلل 
فكان من جزائهم ان يظلوا خارج اسوار هذه 

تفس��ريه املي��زان )هذا يف نفس��ه اخ��ذ اعرتاف 
م��ن اصح��اب الن��ار بتوس��ط اصح��اب اجلن��ة 
يتهك��م  والس��خرية  التهك��م  موق��ع  وواق��ع 
ويسخر به اصحاب اجلنة من اصحاب النار(.
واالس��تهزاء والس��خرية امنا يك��ون من اللغو 
الباط��ل اذا مل يتعل��ق ب��ه غ��رض عقائ��ي يف 
املقابل��ة  لغ��رض  اذا كان  ام��ا  احل��ق  جل��ب 
واجمل��ازاة فه��و ليس م��ن قبيل اللغ��و الذي من 
املف��رتض ان��ه ال يص��در ع��ن اهل اجلن��ة يقول 
تعاىل حكاية عن نوح عليه الس��ام: )َوَيْصَنُع 
ُروا  اْلُفْلَك َوُكلََّما َمرَّ َعَلْيِه َمأَلٌ ِمْن َقْوِمِه َس��خِ
ِمْن��ُه َق��اَل ِإْن َتْس��َخُروا ِمنَّا َفِإنَّا َنْس��َخُر ِمْنُكْم 

َكَما َتْسَخُروَن(.
ويق��ول تع��اىل: )ِإنَّ الَِّذي��َن َأْجَرُم��وا َكاُنوا ِمَن 
الَِّذي��َن آَمُن��وا َيْضَحُكوَن � َفاْلَي��ْوَم الَِّذيَن آَمُنوا 

اِر َيْضَحُكوَن(. ِمَن اْلُكفَّ

صور اجلدل واحلوار
ثم ينسدل الستار على هذا الفصل من املشهد 
االعرايف بعد ان يدخل عنصر غييب اخر على 
حلب��ة االح��داث وه��و امل��ؤذن ال��ذي ينقط��ع به 
الن��زاع واجلدل ومن املؤك��د ان هذا العنصر 
ج��اء ليع��زز موقف احد طريف الن��زاع واجلدل 
وباألح��ری ه��و طرف اصح��اب اجلن��ة ليعلنها 
مدوي��ة )ان لعن��ة اهلل على الظاملني( ويعطي ما 
يشخص هوالء الظاملني ويشري اليهم كعناوين 
وَن  ب��ارزة للظل��م يف قول��ه تع��اىل: )الَِّذي��َن َيُصدُّ
َع��ْن َس��ِبيِل اهللَِّ َوَيْبُغوَنَه��ا ِعَوًج��ا َوُه��ْم ِباآْلِخَرِة 

َكاِفُروَن(.
وقب��ل ان نرف��ع الس��تار ع��ن فص��ل اخ��ر م��ن 
فصول هذا املشهد ال باس ان نعلق قليا على 

فصله االول مبا يناسب املقام فنقول:
ان الق��ران الكري��م حينم��ا نقل ه��ذه الصورة 
اجلدلي��ة واحلوارية املنس��جمة متاما مع مجلة 
م��ن معطيات��ه اخلاق��ة كاالعج��از والعصمة 
واجلمالي��ة والبي��ان وحم��اكاة الغي��ب اراد ان 
يقتط��ف بذلك مثراته الدعوية والتوجيهية من 
خ��ال حتري��ك الش��عور الفط��ري وحماكات��ه 
مل��ا وراء الش��عور بواس��طة ف��رض حتمي��ة هذه 
ب��ني  النف��س  ه��ذه  ايق��اع  وبالتال��ي  املش��اهد 
خياري��ن اما االذعان والتصديق وهو املنس��جم 
م��ع حم��اكاة الفطرة او الش��ك وال��رتدد وهي 
نتيج��ة عالي��ة نظ��را اىل االنتقالة الكبرية من 
موق��ع اجلح��ود املطل��ق اىل هك��ذا موق��ع قد 
يؤدي بصاحبه اىل االذعان يف نهاية املطاف .

ارهاصات
ث��م تنتق��ل الس��ورة بع��د ذل��ك اىل ارهاص��ات 

احلدث االعرايف وهو مورد البحث هنا.
ي��دور هذا املش��هد الغي��يب حول اربع��ة حماور 
األول ه��و حم��ور الفائزي��ن واملتمث��ل بأصحاب 
اجلن��ة والثان��ي هو حم��ور اهلالك��ني واملتمثل 
بأصح��اب الن��ار والثال��ث ه��و حم��ور املعرفني 
بالكس��ر وهم احلجة البالغة واملتمثل برجال 
االع��راف والرابع هو حم��ور الغافلني املعرفني 

بالفتح واملتمثل بأصحاب االعراف.
ولع��ل احل��وار ال��ذي دار بني اه��ل اجلنة واهل 
النار يثري لدی القارئ الكثري من التس��اؤالت 

منها:
م��ا االبع��اد الزمانية واملكاني��ة اليت تتحكم 
يف هات��ني الطائفت��ني حبي��ث يس��مع احدهم��ا 

االخر وينظر احدهما اىل االخر؟
م��ا احلكم��ة او الثمرة اليت ترتت��ب على هذا 
التخاص��م اجلدل��ي ب��ني الطائفتني يف حني ان 
املوق��ف ه��و موق��ف ج��زاء وكل ج��وزي مب��ا 
يس��تحق ف��ا تنفع اصحاب الن��ار معذرتهم وال 
تزي��د اه��ل اجلنة مشاتتهم منزل��ة لدی اهلل اال 

موعدا وعدهم اهلل به؟.
م��ن ه��م اصحاب االع��راف ؟ ومن هم رجاله؟ 

ماهو االعراف وماهي رمزيته؟
كل ه��ذه التس��اؤالت وغريه��ا تض��ع عام��ة 
ال��ذي  الغري��ب  املش��هد  ام��ام ه��ذا  اس��تفهام 

يصوره لنا القرآن الكريم تصويرا مميزا .
يب��دأ املش��هد بن��داء م��ن اه��ل اجلن��ة يوح��ي 
بالش��ماتة والسخرية من املعاندين واجلاحدين 
من اصحاب النار وهذه الشماتة هي استحقاق 
هل��م  دي��ن  وه��ي  اجلن��ة  الصح��اب  مضم��ون 
عل��ى اصح��اب الن��ار فلطاملا اس��تهزأ الظاملون 
اجلاح��دون م��ن املؤمن��ني يف الدني��ا ولطامل��ا 
ضحك��وا عليهم واس��تحقروهم فج��اء الوقت 
ال��ذي يس��رتد في��ه اهل اجلن��ة عزته��م األبدية 
اخلال��دة بذل��ة االع��داء اجلاحدي��ن وه��و وعد 
اهلل ال��ذي ال خيلف وعده يق��ول تعاىل: )َوَناَدی 
نَِّة َأْصَحاَب النَّاِر َأْن َقْد َوَجْدَنا َما  َأْصَحاُب اجْلَ
��ا َفَهْل َوَجْدمُتْ َم��ا َوَعَد َربُُّكْم  َوَعَدَن��ا َربَُّن��ا َحقًّ
��ا َقاُل��وا َنَعْم َفَأذََّن ُم��َؤذٌِّن َبْيَنُهْم َأْن َلْعَنُة اهللَِّ  َحقًّ

امِلِنَي(. َعَلى الظَّ
يق��ول العام��ة الطباطبائ��ي ق��دس س��ره يف 
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الرمحة ليعيش��وا حالة م��ن العذاب واحلرمان 
والظلم��ة فيطلب��ون الن��ور فا جيدون��ه اما يف 
األع��رايف  البح��ث ويف مش��هدنا  االي��ة حم��ل 
ف��ان ه��ذا احلجاب يط��رح يف الق��ران كرمز 
ل��ه دالالت تبليغي��ة دعوي��ة ولي��س جم��رد نق��ل 
وترهي��ب وترغي��ب ملش��اهد ي��وم القيام��ة فه��و 
اي االع��راف موض��ع لش��هادة احلج��ج االهلي��ة 
عل��ى كل م��ن الطائفت��ني اي اصح��اب اجلنة 

واصحاب النار.
ث��م ان اصح��اب االع��راف الذي��ن ذك��روا يف 
هذا املشهد االخروي يتميزون مبيزات جتعلهم 
منفردين متاما عن اصحاب اجلنة فهم حبسب 
سياق املشهد يقعون يف موقع الريادة والعلو وهم 
متميزون حتى عن املخلوقات االخری اليت قد 
ت��وكل اليها مثل ه��ذه املهام اقصد املائكة 
وخزن��ة الن��ار واجلنة الن التعبري بلفظ الرجال 
خيرجه��م من دائ��رة هذه العناوين واملس��ميات 
فيبقى احتمال كونهم من النوع االنساني هو 
االصل��ح لكنه��م ممي��زون بكماهل��م وعلوهم 
الرتيب وأغلب الظن بل من اليقني مبكان ان 
يكونوا هوالء هم احلجج واالئمة املعصومون 
عليه��م الس��ام وهو ماتؤكد علي��ه مجلة من 

الروايات الشريفة.
وخصوصي��ة هوالء انه��م مطلعون اطاعا تاما 
عل��ى اصح��اب اجلن��ة واصح��اب الن��ار وه��ذا 
االطاع يشمل حتى قرارات النفوس والسرائر 
وبواط��ن الصور وحييطون بأدق اخلصوصيات 

هلذه الطوائف.
اصح��اب  ع��ن  خيتلف��ون  االع��راف  ورج��ال 
االعراف وذلك من خال متابعة سياق االيات 
توجي��ه  يف  احل��ق  هل��م  االع��راف  فاصح��اب 
التعنيف والتش��ديد على اهل النار بينما رجال 
االع��راف ف��ان ج��ل كامه��م خط��اب التمين 
والرتج��ي والغبط��ة أله��ل اجلن��ة واخل��وف من 
الن��ار يق��ول تع��اىل: )َوَبْيَنُهَم��ا ِحَج��اٌب َوَعَل��ى 
اأْلَْعَراِف ِرَجاٌل َيْعِرُفوَن ُكاًّ ِبِسيَماُهْم َوَناَدْوا 
نَِّة َأْن َسَاٌم َعَلْيُكْم مَلْ َيْدُخُلوَها  َأْصَحاَب اجْلَ
َوُه��ْم َيْطَمُع��وَن * َوِإَذا ُصِرَفْت َأْبَصاُرُهْم ِتْلَقاَء 
َعْلَن��ا َمَع اْلَقْوِم  َأْصَح��اِب النَّ��اِر َقاُل��وا َربََّنا اَل جَتْ

امِلِنَي(. الظَّ
بينم��ا اصح��اب االع��راف وف��ق الس��ياق العام 
كان خطابه��م يش��عر بأنه��م اصح��اب عل��و 
ال  ي��وم  يف  بال��كام  هل��م  وم��أذون  ومنزل��ة 
يتكل��م يف حض��رة اهلل تع��اىل اال م��ن اذن ل��ه 

فيستش��ف م��ن خطابه��م التعني��ف اله��ل النار 
م��ن جه��ة والتبش��ري للمس��تضعفني الذي��ن هم 
اصح��اب االع��راف وادخاهل��م اجلن��ة من جهة 
اخری وهذه وظيفة ال يقوم بها اال من اوكل 
الي��ه امر اخللق وهم باالحری ائمة اهل البيت 

عليهم السام.
ولع��ل اخت��اف املفس��رين يف بي��ان امل��راد م��ن 
م��رده اىل  وم��ن اصحاب��ه ورجال��ه  االع��راف 
اخت��اف الرواي��ات اوال واىل التش��ابه املوجود 

يف السياق القراني من جهة اخری.

املعرب الصعب
ولعل التفصيل الذي مر معنا هو الذي اختاره 
اىل ح��د م��ا وبتص��رف العام��ة الطباطبائ��ي 
قدس سره بينما صاحب تفسري األمثل يذهب 
اىل غ��ري ذل��ك ولع��ل يف رأيه وج��ه وجيه حيث 
يقول )االعراف معرب صعب العبور على طريق 

اجلنة والسعادة االبدية.
الصاحل��ني  االقوي��اء  ان  ال���طبيعي  وم���ن 
والطاهري��ن ه��م الذي��ن يع��ربون ه��ذا املع��رب 
الصع��ب بس��رعة, ام��ا الضعف��اء ال��ذي خلطوا 
عما صاحلا وآخر سيئا فيعجزون عن العبور.
ك�م�ا ان�ه من الطبيعي ايضا ان تقف قيادات 
اجلموع وسادة القوم عند هذه املعابر الصعبة 
مث��ل القادة ال�ع�س�ك�ري���ني الذين ميش��ون يف 
مث��ل هذه احل��االت يف مؤخرة جيوش��هم ليعرب 
ضعف��اء  ليس��اعدوا  هن��اك  يقف��ون  اجلمي��ع. 
بربك��ة  للنج��اة  يصل��ح  فينجوم��ن  االمي��ان, 

مساعدتهم ومعونتهم وجندتهم .
االع��راف  فاصح��اب  االس��اس,  ه��ذا  وع�ل���ى 
فريقان: ضعفاء االميان واملتورطون يف الذنوب 
الذين هم حباجة اىل الرمحة , واالئمة السادة 

الذين يساعدون الضعفاء يف مجيع االحوال.
وع�ل���ى ه���ذا ف���ان ال���طائفة االوىل من االيات 
م��ن  االول  الفري��ق  اىل  تش��ري  واالحادي��ث 
ال���ضعفاء,  وه���م  االع���راف,  عل��ى  الواقف��ني 
والطائفة الثانية منها تش��ري اىل الفريق الثاني 
م��ن اصحاب االع��راف, وهم الس��ادة واالنبياء 

واالئمة والصلحاء.
ون���ری يف بع��ض الرواي��ات - ايض��ا - ش��اهدا 
واضح��ا وجلي��ا على هذا اجلم��ع مثل احلديث 
املنقول عن االم���ام ال�ص���ادق )عليه الس��ام ( 
ال���ذي ق��ال في��ه: االعراف كثب��ان بني اجلنة 

والن��ار, والرج��ال االئمة يقفون على االع���راف 
م���ع ش��يعتهم وقدس��بق املؤمنون اىل اجلنة با 
حساب . ويقصد من الشيعة الذين يقفون مع 

االئمة على االعراف العصاة منهم.
ث���م ي�ض���يف قائا: فيقول االئمة لشيعتهم من 
اصح��اب الذن��وب: انظ��روا اىل اخوانك��م يف 
اجلنة قد س���بقوا اليها با حس��اب, وهو قوله 
تبارك وتعاىل: )سام عليكم مل يدخلوها وهم 
يطمع��ون ( ثم يقال: انظروا اىل اعدائكم يف 
النار, وهو قوله تعاىل: )واذا صرفت ابصارهم 
تلق��اء اصح��اب الن��ار قال��وا ربن��ا ال جتعلنا مع 
الق��وم الظامل��ني ( ث��م يقول��ون مل��ن يف النار من 
اعدائهم: هؤالء شيعيت واخواني الذين كنتم 
انتم ختتلفون )حتلفون ( يف الدنيا ان ال يناهلم 
اهلّل برمحة, ثم تقول االئمة لش��يعتهم : ادخلوا 
اجلن��ة ال خ��وف عليك��م وال انت��م حتزن��ون(. 

انتهى كامه.

اتضاح معامل احلوار
اىل هن��ا اتض��ح معن��ا اىل حد ال بأس به معنى 
االع��راف واصحابه ورجاله وكذلك اتضحت 
مع��امل احل��وار واجل��دل ب��ني ه��ذه الطوائ��ف 
وكي��ف ان ج��دل اه��ل العل��و وحوارهم كان 
بلحاظ ما يتميزون به من مرتبة التعالي والعلو 
بينما حوار املس��تضعفني كان بلحاظ امانيهم 
ورجائه��م يف النج��اة واخل��اص م��ن الع��ذاب 
ام��ا اه��ل الن��ار ف��ان حواره��م هو ح��وار الذلة 
واملهان��ة ال��ذي اورثهم اي��اه اعماهلم وكفرهم 
واس��تكبارهم يف احلي��اة الدنيا يق��ول تعاىل: 
َأْن  نَّ��ِة  اجْلَ َأْصَح��اَب  النَّ��اِر  َأْصَح��اُب  )َوَن��اَدی 
��ا َرَزَقُكُم اهلل  َأِفيُض��وا َعَلْيَن��ا ِم��َن املَ��اِء َأْو مِمَّ

َمُهَما َعَلى اْلَكاِفِريَن(. َقاُلوا ِإنَّ اهللََّ َحرَّ
فنج��د احل��وار اجلدل��ي بني اهل اجلن��ة واهل 
الن��ار يس��تجدون  الن��ار كي��ف ان اصح��اب 
عطفا من اهل اجلنة بطريقة مذلة ومهينة يف 
ح��ني املقام ليس مق��ام تعاطف وامنا هو مقام 
الغض��ب االهلي فاملؤمنون يغضبون لغضب اهلل 
تع��اىل لذل��ك كان ردهم واضحا ومنطلقا من 
ه��ذا الش��عور وبذل��ك نك��ون ق��د وقفن��ا ول��و 
امج��ااًل على املامح الصارخة للجدل القرآني 
املتمثل باملش��هد األعرايف ومعامل هذا املش��هد 
وم��ا اكتنف��ه م��ن غم��وض وتباي��ن يف اآلراء 
عند املفس��رين... للحديث بقية حول العناصر 

االخری.
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د. حسنين جابر الحلو

بعد أن ضيع الكثري من أفراد اجملتمع الفرص املتاحة هلم للرجوع اىل الباري عز وجل، تهيأت فرصة 
أكرب فهل من مس��تغل هلا، هل من س��باق يف مضمارها، رمضان ش��هر الرمحة واملغفرة والرجوع اىل 
الباري عز وجل من جديد شهر تتهذب به النفوس وتزدان العقول بنور البصائر االخروية اليت أرادت 
إنتشال كل فرد من حقبة الظالم ورفعه اىل ادراج مقابلة للشمس على حد سواء ، وهنا ومما تبن 
بأن بعض الشباب قد أسهموا يف االشهر ماعدا شهر رمضان وأوغلوا يف مدارج الشيطان الذي زعزع 
ضمائره��م، وح��ل م��ن فكرهم على أن ال يس��تغلوا هذه الفرصة لنجاته��م من عدم االهتمام والعيش 
يف واق��ع ه��م بأم��س احلاج��ة اىل رفع املعنويات وش��حذ اهلم��م ، فتعالوا معنا اىل هذا الش��هر املبارك 
ولنب��دأ ب��ه بالفق��رة املهم��ة وهي الصوم : كلمة ذات مدلول عمي��ق ألنه ليس صوم عن االكل فقط 
بل هو صوم عن احملارم واملكاره وعن كل ما من ش��أنه أن حيط من قيمة االنس��ان ، ش��هر فيه حالة 
من الرتويض ألنه وبكل صراحة جيعل االنسان ميسك نفسه يف نهار الصوم حتى عن الذي أحل له 
فإذا متسك سيخرج من هذا الشهر الفضيل وهو ماسك نفسه عن احلرام وعن كل ما يبعده عن 
طريق اهلداية ، واالغرب من ذلك كله ما نراه من تصرف بعض االفراد يف االشهر اليت قبل وبعد 
ش��هر رمضان وتصرفهم يف ش��هر رمضان، حبيث ترى الذي ال يصلي يصلي والذي ال يصدق يصدق 
واليت ال ترتدي احلجاب ترتديه، وإن أفل الشهر يرجع كل شيء اىل طبيعته وكأنها اسرتاحة من 

الغي الذي عاشوه وكأنهم يتمثلون بالقول املشؤوم:

مشتاقة تسعى اىل مشتاق    رمضان وىل فأتين يا ساقي  
حن��ن حباج��ة اىل حال��ة م��ن اليقظ��ة، نكون بها عارف��ن ما نريد وما س��بب ما نري��ده، ونكون حباجة 
اىل حال��ة م��ن التأه��ب وأه��م حال��ة هي حاجتن��ا اىل الصرب واالمي��ان مبا نريده حت��ى نصل اىل رفع 
املعنويات جبوانب خمتلفة وبأطر معروفة، فلنفقد ما نفقد من أجل أن نصل إىل حالة االطمئنان 
حالة التقوى اليت ما أن وصلنا إليها ستفتح بوجهنا أبواب الرمحة والدليل قوله تعاىل: ) ورمحيت 
وس��عت كل ش��يء وس��أكتبها للذين يتقون (، هل انت معي أخي الصائم جبوارحك كلها لنأخذ 
ي��دا بي��د ذاهب��ن إىل طري��ق نس��ري ب��ه لنحص��ل عل��ى النجاة كلم��ة هلا مدل��ول أخر، كي��ف : حنن 
مسعن��ا ب��أن ) النج��اة يف الص��دق (، فلو كان مثال نكذب على فالن م��ن الناس من أجل نفع دنيوي، 
فك��م نس��بة النج��اح للوص��ول اىل النج��اة: نس��بة النجاح هنا ق��د تكون ا ب� % أو تكون 99 ب� % ، وحس��ب 
الظ��روف ال��يت تالئ��م ه��ذه الكذبة، أما لو كذبنا على الش��ارع املقدس مثال، فكم نس��بة النجاح هنا، 
نس��بة النجاح هي صفر ب� % ، وذلك الن الرقيب هنا هو اهلل عز وجل وهو يعلم ) خائنة االعن وما 
ختفي الصدور (، فنجد هنا الوجود للنجاة الن الطريق سيكون الوبال على السائرين به، صام عن 
الطع��ام والش��راب فق��ط ومل تصم جوارحه فهو ك��ذب من الفقرة الثانية، ليتعامل مع اهلل عز وجل 
المع شخص فنجاته ستكون حمالة، فال جناة مع الكذب على اهلل أبدا  والبد للفرد املسلم أن يعلم 
بأن شهر رمضان مثل شهر شعبان وشهر رجب وذي العقدة وغريها ، وكبقية االشهر العربية ال فرق 
بينها يف التكليف الشرعي اال الصيام فهو خمتص بشهر واحد بدليل قوله تعاىل : ) كتب عليكم 
الصي��ام كم��ا كت��ب عل��ى الذين من قبلكم (، فهنا لو وقع إثم يف ش��هر ش��وال مث��ال ووقع نظريه يف 
ش��هر رمض��ان فم��ا مدى العقوب��ة املرتتبة ؟ العقوبة االهلية بكل تأكي��د حمصورة ومقيدة باجلانب 
االسالمي وحبدود معروفة إتفق عليها الشارع املقدس وبكل تأكيد ستكون العقوبة نفسها يف كال 
الشهرين دون االخر، والذي نريد الوصول إليه هنا هو إننا حباجة لتهيئة أنفسنا بأن نعلم إن العمل 
يف شهر رمضان جيب أن يكون بنفس الصيغة لأشهر البقية حتى خنترب مدى االخالص والطاعة 
هلل عز وجل، وأن ال نكون عبدة للشهر املقدس فقط، وكما ورد ) كم من صائم ليس له من صومه 

اال اجلوع والعطش (.

ماذا بعد شهر رمضان؟
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القتيل الــشــهــيــد  عــلــي  ــودي  ــ ج عـــني 
كــيــف يــشــفــي الــبــكــاء يف قــتــل مــوال
ــي ــوع دم صـــــارت  الـــبـــحـــار  أّن  ــو  لـ و 
ومــــــوال الـــــنـــــيب  و  اهلل  قـــــاتـــــلـــــوا 
صــــرعــــوا حـــولـــه كــــواكــــب دجـــن
أوســعــوهــم طــعــنــًا و ضــربــَا و حنــرَا
ـــ ــي ــم ل ــهـ ــنـ إخـــــــــوة كـــــــّل واحـــــــــد مـ
ــة مـــاء ــ ــرب ــ ــوع ش ــ ــن ــ ــم ــ ــني امل ــ ــسـ ــ واحلـ
ــل بـــإبـــنـــه وقــــــد ضــــّمــــه وهــــ ــكـ ــثـ مـ
ــع ــيـ ــوه مــــــن بـــــعـــــده بـــرضـ ــ ــعـ ــ ــّجـ ــ فـ
ــل نفس ــت ق ــهــم ســــوي  يــشــِف ثــــّم مل 
الـ الرسول  نفس  احلسني  نفس  هي 
ــا قــلـــ ــيـ ــي فـ ــ ــاحـ ــ ذحبــــــوه ذبـــــح األضـ
وطـــــــــــأوا جـــســـمـــه وقـــــــد قـــطـــعـــوه
ــوه ــعــ ــ ــّض ــ أخــــــــــــذوا رأســــــــــه وقــــــــد ب
ــي ــائـ ــدمـ ــا فـ ــ ــن ــ ــق ــ ــى ال ــ ــل ــوه عــ ــ ــب ــصــ ــ ن
ــنـــات فــاطــمــة الــزهـــ ــوا بـ ــبـــاحـ ــتـ واسـ
ـــ محــلــوهــّن قـــد كــشــْفــَن عــلــى األقـ
ــرب بـــــكـــــربـــــالء عـــظـــيـــم ــ ــ ــكـ ــ ــ ــا َلـ ــ ــ يـ
ــاه ــ ــم بـــكـــى جـــر ـــئـــيـــل مّمــــــا دهـ ــ كـ
احلك تلتمس  ــراء  ــزه ال تــأتــي  ــوف  س
ــا ــ ــوهـ ــ ــنـ ــ ــا وبـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ وأبـــــــــوهـــــــــا وبـ
أوال ذبِّــــــــــح  ربِّ  يــــــا  وتـــــــنـــــــادي 
فـــــيـــــنـــــادي مبـــــالـــــك أهلــــــــــِب الـــنـــا
ــا كــــــان مــنــه ــ وجيـــــــــازي كــــــلٌّ مبـ
ـــ ــي ــك ــى بـــكـــيـــُت وأب ــف ــط ــص ــــي امل ــا ب ــ ي
ــت دمـــوعـــًا فــأبــكــي ــ ــي ذابـ ــ لــيــت روحـ
وزادي عـــــتـــــادي  ــم  ــ ــك ــ ل فـــــوالئـــــي 
ــم مـــــــدائـــــــٌح ومــــــــــراٍث ــ ــك ــ ــي ــ لــــــي ف
فخرًا والغرب  الشرق  يف  كفاني  قد 
ــي الـــنـــواصـــب فــيــكــم ــ ــادن ــى كــ ــتـ ومـ

و اتـــركـــي اخلــــّد كـــاحملـــّل احملــيــل
الـــتـــأويـــل و  الـــتـــنـــزيـــل  امــــــــام  ي 
ــم بـــــن عــقــيــل ــلـ ــسـ ــي ملـ ــتـ ــفـ مـــــا كـ
ــول ــرس ال ابـــن  ــوا  ــل ِــًا إذا قــات هـــم عــلــيــ 
قــــتــــلــــوا حـــــولـــــه ضــــــراغــــــم غــيــل
ــًة مــــن ســبــيــل ــ ــل و انـــتـــهـــابـــَا يــــا ضــ
عــــريــــن وحــــــــّد ســـيـــف صــقــيــل ث 
ــيــل ــغــل ــيب وحـــــــّر ال ــظــ ــ بــــني حــــــّر ال
ــول  ــمــ وغـــــريـــــق مـــــن الــــــدمــــــاء اهلــ
هـــــل مســـْعـــتـــم مبــــرضــــع مــقــتــول
ــر والـــتـــهـــلـــيـــل ــبـ ــكـ ــتـ ــي نـــفـــس الـ ــ هـ
ــول ــت ــب ــي نـــفـــس ال ــوصــ ــ ــه نـــفـــس ال ــ ل
ــيــل ــّدْع عــلــى الـــعـــزيـــز الــذل ــ ــص ــ ب ت
ــن عــــقــــاب يــــــوم وبـــيـــل ــ ويـــلـــهـــم مـ
تــضــلــيــل يف  الــــكــــّفــــار  ســـعـــي  إّن 
املــســيــل تـــســـيـــل كـــــّل  ال دمــــوعــــي 
الــقــتــيــل حــــــول  صــــرْخــــن  ملّــــــا  راء 
ــًا بـــالـــعـــنـــف والـــتـــهـــويـــل ــيـ ــبـ تـــــاب سـ
ــى الـــــــنـــــــيّب ثـــقـــيـــل ــ ــلـ ــ ولـــــــــــــرزء عـ
عـــلـــى جــرئــيــل ــوا  ــ ــّلـ ــ ــيـــه صـ ــنـ بـ يف 
ــعـــديـــل ــتـ الـ ــر  ــشــ حمــ حـــــــان  إذا  م 
ــل ــي ــل حـــــوهلـــــا واخلـــــــصـــــــام غــــــر ق
مـــديـــل خــــــر  وأنــــــــــت  ملــــــــــاذا  دي 
الـــغـــلـــول ــل  ــ ــأه ــ ب ــــــــــْج وخــــــذ  ر وأجِّ
ــد والــتــنــكــيــل ــي ــل ــخ ــت ــن عـــقـــاب ال ــ م
بــُســولــي بـــعـــُد  ــأِت  ــ تـ مل  ــفــســي  ون ُت 
ــل ــيـ ــذلـ ــتـ لــــــّلــــــذي نــــالــــكــــم مــــــن الـ
ــــى ســلــســبــيــل ــل ــم عــ ــ ــاك ــ ــق ــ ــوم أل ــ ــ يـ
حـــفـــظـــْت حـــفـــظ حمـــكـــم الــتــنــزيــل
ــل ــي ــاع إمس قـــيـــل  ــن  مــ يـــقـــولـــوا:  أن 
ــل  ــيـ وكـ خـــــر  وهـــــــو  اهلل  ــيب  ــســ حــ

لو أّن البحار صارت دموعي

شعر: صاحب بن عباد





ه��و الش��يخ عبد احلس��ن ابن الش��يخ عب��د علي ابن 
الش��يخ حممد حس��ن صاحب كتاب جواهر الكالم 
وه��و م��ن مش��اهري عص��ره يف العل��م واالدب ووال��د 

الشاعر الكبري حممد مهدي اجلواهري.
ولد يف مدينة النجف وترعرع يف ظل والده ورعايته 
وق��د ت��درج يف الدراس��ة العلمية وحض��ر على علماء 

عصره البارزين.
يق��ول عن��ه الش��يخ اخلاقان��ي يف موس��وعته ش��عراء 
الغري اجلزء اخلامس صفحة 165 ما نصه: ولد يف 
النجف عام 1281 ه� ونشأ بها على ابيه فعين برتبيته 
وتوجيه��ه ودرس مب��ادئ العل��وم عل��ى افاضل اس��رته 
وادبائه��م واختل��ف بعد نضوج��ه العلمي على فريق 
م��ن اصح��اب احللق��ات العلمي��ة كالش��يخ حمم��د 
ط��ه جنف والش��يخ اغا رض��ا اهلمداني والش��يخ مال 
كاظ��م اخلراس��اني فأخ��ذ عليهم االص��ول والفقه 
وب��رز ب��ن اخدانه كانس��ان مثالي لطي��ف فقد رزق 
من املواهب ما جعله مرموقا بن افراد اسرته فضال 
عن باقي النجفين وامتاز بصفات وقابليات جعلته 

يف مصاف الطبقة العالية من ابناء الروح.
شهادة معاصريه:

ذك��ر ش��اعرنا احلج��ة كاش��ف الغطاء يف هامش��ه 

الشيخ عبد الحسين 
الجواهري

حيدر رزاق مشران

يعد الشاعر الشيخ عبد احلس��ني اجلواهري من شعراء النجف املبدعني الذين متيزوا بغزارة 
شاعريتهم يف إيصال املعلومة األدبية وس��بكها يف إطار فين واستحسانها من قبل املتلقي 
كما متيز بعطائه الثر للمكتبة اإلسامية من خال شعره وحسن أسلوبه ونتاجه االدبي 

الوفري.
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عل��ى دي��وان )س��حر باب��ل( صفحة 253 حي��ث قال: 
ام��ا الش��يخ عب��د احلس��ن ادام��ه اهلل فه��و حفي��د 
ذل��ك الش��يخ اجللي��ل )صاح��ب اجلواه��ر( ونب��ع 
دوحت��ه وهو مع��ّم خمّول فهذا جده ألبيه والش��يخ 
الكب��ري كاش��ف الغط��اء ج��ده ألمه كم��ا ان حبر 
العل��وم الطباطبائ��ي ج��ده ألم ابي��ه ..ام��ا ه��و يف 
ذاته فما ش��ئت من غ��زارة فضل وعلم وكرم وحلم 
وس��جاحة اخ��الق وطي��ب اع��راق وعزة نف��س وعلو 
النظ��م  يف  االنش��اء  وملك��ة  االدب  م��ن  ول��ه  هم��ة 
والنثر حظ وافر وكعب عال وكان ينظم يف ايام 
ش��بيبته من القصائد الغرر ما يطرب مسع الدهر 

ويعجب شاعر الزمان.
اما الس��يد حيدر احللي فيصور مقام ش��اعرنا وهو 
ش��اب مل يبل��غ الثالثة والعش��رين م��ن العمر حيث 
يتن��اول مدح��ه والثناء عليه برس��الة بدأها بأبيات 
ش��عرية يف  م��دح الش��يخ عب��د احلس��ن اجلواهري 
وق��د اثبتها صاحب احلصون يف اجملموع املرقم 68 
م��ن فهرس��ت اجملاميع مبكتبت��ه حيث كان مطلع 

هذه االبيات..
فات الشيوخ يافعا وسادها

ندٌب ثنت يد العلى وسادها
كم راض يف ارفاقه جاحمًة

من العلى فاشتاقها واقتادها
جّد به السبق لعليا قومه

فحازها وزانها وزادها
جرى هلا طلق العنان سابقا

حبلبٍة قد اتعبت اجمادها
   

وفاته:
مب��رض  اجلواه��ري  احلس��ن  عب��د  الش��يخ  ت��ويف 
التيفوئي��د س��نة 1335ه�  يف النج��ف ودفن مبقربة 
اسرة اجلواهري اخلاصة الواقعة يف حملة العمارة 
وق��د خّل��ف اوالدا ثالثة اش��هرهم الش��اعر العراقي 

الكبري حممد مهدي اجلواهري.

حّق أن تسكي الدموع دماءا 
يا جفوني او أن تسيلي بكاءا

صي الدمع يف زفري واما
اعوز الدمع صّعدي االحشاءا

وجوًى الزم اخلفوق فؤادي 
وضلوعي على اللهيب احنناءا

قد تعفت اال بقايا رسوم 
كاد يقضي البلى عليها عفاءا

زاد كرب البال بها فكأن ال� 
�قلب فيها مشاهد كربالءا

شد ما قد لقي بها آل طه
من رزايا تهّون االرزاءا

مزقتهم بها احلوادث حتى 
عاد ابناء امحد انباءا

اظهروا للحسن ما قد اسروا
ألبيه الشحناء والبغضاء

ومذ استحكمت عرى اخلطب حتى
ضّيقت يف بين الني الفضاءا

هب فيها االبا فشّعت مشوسا
فاستطار االعداء رعبا هباءا 

وابو لذة احلياة بذل
ورأوا عزة الفناء بقاءا

يتهادون حتت ظل العوالي
كنشاوى قد غادروا الصهباءا

اوجب املصطفى عليهم حقوقا
احسنوها دون احلسن اداءا

يا بنفسي منهم وجوها يود ال�
�بدر منها لو استمد السناءا

وجسوما من دونها الشهب فيها
فاخرت ارض كربالء السماءا

ليت ال قرت البسيطة دهرا
والسماوات ما استقاما بناءا

لن يروع احلوراء بالطف اال 
صوت من راع امها الزهراءا
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القرن  مخسينات  حتى  التخبط  استمر 
االجتماع  عامل  قام  عندما  املاضي 
 )Claude Levi_Strauss( الفرنسي 
الستار  بكشف  شرتاوس  لفي  كاود 
عن نظريته اليت أزالت بعض الغموض يف 
هذا املضمار. تطرق شرتاوس يف نظريته 
 )Structural Anthropology(ٍ
التشابهات  اىل  البنيوية  أنثروبولوجيا 
النظر  بغض  البشر,  تربط  اليت  املضمرة 
اليت  الثقافية  االختافات  و  الفوارق  عن 
املتنوعة.  البشرية  اجملاميع  اليها  تنتمي 
الثقافات  أن  يبدو  بأنه  شرتاوس  يعتقد 
ممارسات  يف  تشرتك  املتنوعة  البشرية 
مقننة, رغم اختاف الظواهر والتطبيقات. 
القبائل  بعض  حتتفل  املثال,  سبيل  فعلى 
بإرساهلم  ألبنائها  البلوغ  سن  يف  البدائية 
أو  مشرب  و  مأكل  دون  من  الربية  اىل 
يبدو  التقليد  فهذا  حبياته,  لينجو  ساح 
يف  حتتفل  ثقافة  عن  ظاهره  يف  خمتلفا 
و  املياد  كعكة  بإحضار  البلوغ  سن 
مشوع و هدايا, فكا املمارستني تشرتك 
يف حقيقتها بأنها اذعان برقّي ابنائها اىل 

سّن البلوغ و الرجولة.

التقاليد
اهتمامات شرتاوس  اوىل  من  اذن كانت 
أن يربز التقاليد أو األساطري املختلفة يف 

كانت أملانيا يف ذلك العصر البدائي نسبيا 
تعرف بربدها الشديد و شبه انعدام احلياة 
فيها, فطّورت و أّصلت تلك القبائل األملانية 
متاسكها القبلي و اعرافها العشائرية يف 
تلك األجواء املناخية قارسة الربد, لتكون 
هذه املؤسسة القبلية سبيا للنجاة يف ذلك 
ينجو  أن  املستحيل  من  فكان  العصر, 
تعاون  و  متاسك  لوال  مبفردهم  األفراد 

اعضاء العشرية فيما بينهم.
و  ثقافتها  الثاث  األملانية  القبائل  نقلت 
لتنجو  بريطانيا  اىل  العشائرية  أعرافها 
هيمنة  و  ظل  يف  قرون  لثاث  بسلطتها 
األعراف  هذه  نواة  من  األعراف.  هذه 
العشائرية هي الديوان او ما يعرف عندهم 
األقوی  املقاتل  و كان   )Comitatus(�ب
او  للعشرية  كشيخ  ينّصب  األفضل  و 
العشرية  أعضاء  فكان   ,)Hero_king(
الذين ُعرفوا كمقاتلني كانوا جيتمعون 
و  كبريهم  ليكّرمهم  الديوان  هذا  يف 
املواهب  و  باهلدايا  شيخهم  عليهم  ليغدو 
عليها  حيصلون  كانوا  اليت  الغنائم  او 

اشرتك البشر بعمق يف سياقات اجتماعية و نفسية و دينية و ايديولوجية متنوعة, حتى بات 
أمسى  اخرى  بعبارة  و  االنسان يف حياته,  يتبناها  اليت  املمارسات  اصالة  الكثري يشكك يف 
الباحث يف حرية من حقيقة هذه املمارسات, فهل هي يف الواقع من اخرتاع تلك اجملموعة اليت 

تبنت هذه املمارسات ام انها استعارة من جماميع و ثقافات أخرى.

جمتبى احللو

مقال

ظاهرها لدی الشعوب لينقب يف باطن هذه 
التقاليد ليبنّي حقيقة هذه املمارسات بأنها 
موحد.. تقليد  و  أصل  من  خمتلفة  نسخ 
ومن التقاليد اليت اشرتك بها جّل سكان 
العامل هي التقاليد العشائرية اليت ال زال 
و  مصداقية  بكل  بها  حيتفظون  العرب 
من دون حتريف, على نقيض من الثقافات 
بتطور  اجلانب  هذا  أهملت  اليت  الغربية 

الزمن و احلياة على كافة األصعدة.
يف الوهلة األوىل, من الغرابة أن جند أّن 
على  منت  و  ُبنيت  قد  الغربية  الثقافات 
التقاليد و األعراف العشائرية اليت سادت 
بأزمانها  حييط  أن  التاريخ  يعجز  لقرون 
و أركانها و أسسها و أصوهلا. لإلجياز, 
األعراف  من  خمتصرة  مناذج  سنأخذ 
هلا  كان  اليت  االنكليزية  العشائرية 
الدور الكبري يف بلورة و تأسيس احلاضر 
بتطوره و اعجازه العلمي مبختلف احلقول 

املعرفية و الثقافية.
غزت  امليادي,  السابع  القرن  مقتبل  يف 
 Jutes,(�ب تعرف  أملانية  قبائل  ثاث 
Saxons, Angles( اجلزيرة الربيطانية 
و جنحت يف فرض سيطرتها على املمالك 
هو  كما  وقتذاك.  السبعة  الربيطانية 
احلال يف اجلزيرة العربية اليت كانت و 
ال تزال تعرف بشراسة مناخها و صعوبة 
العيش فيها بسبب حّرها الشديد, كذلك 

نظرية شرتاوس 

و أنثروبولوجيا البنيوية
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املئات من الطرفني. فكانت احدی احللول 
لرفع حّد السيف من الرقاب هي بتقديم 
النساء كتسوية عشائرية إلرضاء الطرف 
املعتدی عليه, فكان شيخ العشرية يرتضي 
التسويات,  لتكون ضحية هذه  يشاء  من 
حتى لو كانت بذمة رجل آخر, لتنتزع من 
أحضان أهلها او حبيبها لتعيش يف أجواء 
و أناس و حتى لغة غريبة عن اليت اعتادت 
البنت  آالم  من  يزيد  كان  ما  و  عليها. 
تكن  مل  اخلصم  العشرية  ان  الضحية 
تعترب هذه البنت اكثر من سلعة أو أداة 
او  رخيص  بتعامل  احلياة  مدی  ليعاملوها 
بنظرة دونية ال تستحق معها ادنى احلقوق 

اليت كان يتمتع بها أفراد تلك العشرية.

أصل اجملتمعات البشرية واحد
Levi_( نظرية  على  االعتماد  بعد  اذن 
أنثروبولوجيا  يف  شرتاوس   )Strauss
البشرية  اجملتمعات  أصل  فان  البنيوية, 
واحد يف أعرافها و تقاليدها و أساطريها, 
باختاف  خمتلفة  ظاهرية  بُنسخ  ولكن 

القبائل األخری. فكان  يف غاراتهم على 
الديوان هو املركز الثقايف الذي حيتضنهم 
و يشعرهم بالدفئ و الطمأنينة يف ظل ذلك 
القوی  و  األطراف  من  و  القاسي..  املناخ 
اليت كانت تعتمد عليها العشرية اعاميا 
هم الشعراء, فغالبا ما كانت كل عشرية 
 ,  )Scop(�ب عندهم  يعرف  بشاعر  تنعم 
فكان هؤالء الشعراء يتغنون مبآثر أبطال 
األحيان كان  أغلب  يف  و  الديوان,  ذلك 
الشعراء ينسجون اساطري من نسج خياهلم 
لريضوا افراد تلك القبيلة و لريووا ظمأهم 
للمواقف  متعطشا  كان  الذي  العاطفي 

البطولية.
ومن التقاليد األساسية اليت كانت سائدة 
تسوية  هو  وقتذاك  العشائري  العرف  يف 
النساء إلنهاء  تقديم  اخلافات من خال 
اخلصومات فيما بني الطرفني. كثريا ما 
كانت العشائر االنكليزية تطور و تعظم 
اخلصومات فيما بينها ألسباب غري مقنعة, 
و  النزاعات  حّد  اىل  اخلافات  فتتفاقم 
احلروب القبلية اليت كان يذهب ضحّيتها 

عني  فنجد  املتنوعة.  املناطق  و  الثقافات 
اليت  العربية  األعراف  يف  التقاليد  هذه 
قطنت اجلزيرة العربية اليت كانت متتاز 
بصعوبة عيشها و قساوة مناخها, فأنشأت 
حتميها  مؤسسات  العربية  القبائل  هذه 
و هي  انعكاساتها  و  احلياة  من خطورة 
يتفضل  العشرية  شيخ  فكان  الدواوين, 
هذه  يف  الغنائم  و  باهلدايا  األفراد  على 
املؤسسة االجتماعية. كان الشعراء ايضا 
للعشرية  االعامي  بالقطب  ميسكون 
طمعا باهلدايا اليت كان الوجهاء يغدقونها 
عليهم, حتى وصفهم القرآن بأن )الشعراء 
يتبعهم الغاوون * أمل تر أنهم يف كل واد  
يهيمون( من دون االلتزام مببدأ معني, )اال 

الذين آمنوا(.
بعد نزوح هذه القبائل اىل املناطق العربية 
املختلفة, و منها العراق, انتقلت معهم ذات 
الثقافة و العادات و التقاليد اليت أنشات 
أجيااًل يف مرتعها, فخشيت هذه القبائل أن 
تتخلص من تلك األعراف خوفا من الضياع 
قوميتهم,  و  اصالتهم  مع  الصلة  قطع  و 
يف  مصداقية  بكل  مسريتهم  فأكملوا 
و  النيب  نبذها  اليت  التقاليد  تلك  تطبيق 
أهل البيت )ع( , على نقيض من الشعوب 
الغربية اليت أهملت و تناست تلك األعراف 

املقيتة حتى وصلت اىل ما وصلت اليه.
فرتة  قبل  جند  أن  الغريب  من  ليس  اذن 
مت تسوية اخلافات بني عشائر متخاصمة 
يف العراق يف تقديم قرابة مخسني امرأة 
ينتهجها  كان  كما  عشائري,  كفصل 
أقرانهم  أو  العربية  اجلزيرة  اجدادهم يف 
قبل  الربيطانية  و  األملانية  القبائل  من 
النسوة من  لُتنتزع هذه   , قرنا  ستة عشر 
ليقدمن  بيوتهن  و  موطنهن  احضان  دفئ 
سلعة رخيصة لسد الرغبات اجلاهلية يف 
نفوس أبت أن تتخلص من دونيتها القومية 
لتضّل   , االنساني  و  العريف  احنطاطها  و 
هذه النسوة عرقا يف جبني التاريخ املنتهك 
جبشع القومية و العروبة خجا ال ميسح 
جبهة  يف  سوداء  بقعة  تبقى  األزل,  حتى 
لغرائزها  ساجدة  تزال  ال  اليت  العروبة 
قرآن  نزل  لو  نستغرب  فا  الاإنسانية, 
ذنب  بأي   , سئلت  املوؤدة  اذا  )و  يوّبخ: 

قتلت(.

مقال
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أمر الشباب أمرًا ارشاديًا بااللتجاء إىل الصوم، 
فق��ال صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم: )ي��ا معش��ر 
الش��باب، م��ن اس��تطاع منك��م الب��اه فليت��زّوج، 
وم��ن مل يس��تطع َفلُيدِم��ِن الصوم، ف��إّن الصوم 

له وجاء(.
 ه��ذا احلدي��ث جيع��ل ال��زواج يف مقاب��ل الصوم 
أس��باب  جلمي��ع  الرادع��ة  الوس��ائل  كأح��د 
فبالص��وم  الس��لبية.  وتأثرياته��ا  االحن��راف 
أن يه��ذب غرائ��زه، وخيف��ف  الش��اب  يس��تطيع 
م��ن تأثرياته��ا الس��لبية، النفس��ية والعاطفي��ة 
أو كب��ت، إضاف��ة إىل  والس��لوكية دون قم��ع 
إدام��ة العالق��ة م��ع اهلل تع��اىل ال��يت متنع��ه م��ن 
كث��ري من أل��وان االحنراف واالنزالق النفس��ي 
والس��لوكي، وبالزواج أيضًا يستطيع أن حيقق 
ع��ن اآلثار املتمثلة بتهذيب الس��لوك ومقاومة 

أسباب االحنراف.

لالحن��راف من املتزوج��ن ، فاملتزوج اضافة إىل 
إش��باع حاجاته األساس��ية، ف��إّن ارتباطه بزوجة 
م��ن  يقّي��ده بقي��ود متنع��ه ع��ن كث��ري  وُأس��رة 
املمارس��ات الس��لبية، حفاظًا على مسعة ُأسرته 
وس��المتها، مم��ا جيعل��ه أكث��ر صالح��ًا وأداًء 

ملسؤوليته الفردية واالجتماعية.
وت��زداد الكراهي��ة حينم��ا يع��زب اإلنس��ان ع��ن 
الزواج خمافة الفقر، قال اإلمام جعفر الصادق 
عليه السالم : )من ترك التزويج خمافة الفقر، 
(.     ومن احللول  فقد أساء الظّن باهلل عزَّ وجلَّ
الوقتي��ة ال��يت س��ّنها رس��ول اهلل صل��ى اهلل عليه 
وآل��ه وس��لم للتخفي��ف م��ن وط��أة العزوبي��ة أن 

حكم اإلسالم بكراهية العزوبة؛ ألّنها تؤدي إىل 
خلق االضطراب العقلي والنفس��ي والسلوكي 
املش��اعر،  الرغب��ات وقم��ع  الناج��م ع��ن كب��ت 
اإلنس��ان،  يف  األساس��ية  احلاج��ات  وتعطي��ل 
العاطف��ي  االش��باع  إىل  احلاج��ة  الس��ّيما 
واجلنس��ي، والعزوب��ة تعطي��ل لس��نة م��ن س��نن 
رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم ال��ذي 
قال: )من س��نيت التزويج، فمن رغب عن س��نيت 
فلي��س م��ين(، وقال صلى اهلل عليه وآله وس��لم: 
)إّن أراذل موتاك��م الع��زاب(، ويف رواي��ة أخ��رى 

أنه قال: )شرار موتاكم العزاب(.
  وق��د أثب��ت الواق��ع أن الع��زاب أكث��ر عرض��ًة 

أوىل اإلسالم عناية خاصة لأسرة وللمحافظة 
على األبوين ووجوب برِّهما، من خالل حتديده 
للحق��وق املرتتِّب��ة عل��ى أفراده��ا جت��اه بعضه��م 
البع��ض، وذل��ك ك��ي ُتص��ان األس��رة بصفتها 
اللبنة األساس��ية يف بناء اجملتمع الذي ينش��ده 

اإلسالم.
وملا كان الوالدان هما حجري األساس يف بناء 
األس��رة وتنش��ئة اجلي��ل، جن��د الق��رآن الكري��م 
اإلحس��ان  ووج��وب  مكانتهم��ا،  ِبِعَظ��م  يص��رح 
ل��ه  التعب��د  تع��اىل وج��وب  ق��رن  فق��د  إليهم��ا، 
بوج��وب ال��رب بالوالدي��ن يف العديد م��ن اآليات 
الكرمي��ة، منه��ا قول��ه تع��اىل: )َوَقَضى َربُّ��َك َأالَّ 

َتْعُب��ُدوْا ِإالَّ ِإيَّ��اُه َوِباْلَواِلَدْي��ِن ِإْحَس��اًنا( اإلس��راء 
َب��يِن  ِميَث��اَق  َأَخْذَن��ا  )َوِإْذ  تع��اىل:  وقول��ه   ،23  :
ِإْسَراِئيَل اَل َتْعُبُدوَن ِإالَّ اهلَل َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا( 

البقرة: 83.
وهن��ا الُب��دَّ م��ن التنبيه عل��ى أن الق��رآن الكريم 
األوالد  عل��ى  يؤك��د  آيات��ه  م��ن  العدي��د  ويف 
بض��رورة اإلحس��ان إىل اآلب��اء، أم��ا اآلب��اء ف��ال 
يؤك��د عليهم االهتم��ام بأبنائهم إال نادرا، ويف 
ح��االت غ��ري عادي��ة، كأن ال يقتل��وا أوالده��م 
خش��ية اإلم��الق. فيكتف��ي بالتأكي��د عل��ى أن 
وإغ��راء  فتن��ة  وموض��ع  ومتع��ة،  زين��ة  األوالد 
للوالدي��ن، ومل يذكره��م إال مقرون��ن بامل��ال، 

كالمهمنـــــــــــــــــــور
قال النبيJ: )شرار موتاكم العــــــزابَ(. )جامع املقاصد 12: 9(

العزوبة وكراهيتها

نظرة في حقوق األبوين

االسرة

ويف موضع التفاخر.
وبنظ��رة أعم��ق جع��ل اإلحس��ان إىل الوالدي��ن 
وكل  احلق��ة،  للعب��ادة  االجتماع��ي  املظه��ر 
تفكي��ك ب��ن العب��ادة ومظهره��ا االجتماع��ي، 
باإلس��اءة إىل الوالدي��ن عل��ى وج��ه اخلصوص، 
(، يع��ين إفس��ادا للعب��ادة كم��ا  ول��و بكلم��ة )ُأفٍّ

تفسد قطرة اخلل العسل.
ومما جيدر االش��ارة إليه أن القرآن الكريم منح 
األم حقًا أكرب، وذلك ملا تقدمه من تضحيات 
أكث��ر، ف��األم هي اليت يقع عليه��ا وحدها عبئ 
احلم��ل والوض��ع واإلرض��اع، وم��ا يرافقهما من 
تضحي��ات وآالم، حي��ث يبقى الطف��ل يف بطنها 
مدة تسعة أشهر على األغلب يف مرحلة احلمل، 
يتغ��ّذى يف بطنه��ا م��ن غذائه��ا، ويق��ّر مطمئن��ًا 
على حس��اب راحتها وصحتها. ثم تأتي مرحلة 
الوضع الذي ال يعرف مقدار األمل فيه إال اأُلم، 
دة باخلطر.  حي��ث تك��ون حياتها - أحيانًا - مهدَّ
ْيَن��ا  ويوص��ي به��ا عل��ى وج��ه اخلص��وص: )َوَوصَّ
��ُه َوْهًن��ا َعَل��ى َوْهٍن  َلْت��ُه ُأمُّ اإْلِنَس��اَن ِبَواِلَدْي��ِه مَحَ

َوِفَصاُلُه يِف َعاَمْنِ ( لقمان: 14.
وبذل��ك يؤج��ج القرآن وج��دان األبناء حتى ال 
ينسوا أو يتناسوا جهد اآلباء، وخاصة األم وما 
قاس��ته من عناء، ويصب��وا كل اهتمامهم على 

الزوجات والذرية.
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قال النبيJ: )شرار موتاكم العــــــزابَ(. )جامع املقاصد 12: 9(

علي��ك وتنفت��ح عليه وش��يئًا فش��يئًا ترفع من 
مس��تواه. ولنلحظ ما ورد م��ن الروايات يف هذا 
اجمل��ال، يقول الني صل��ى اهلل عليه وآله: )من 
كان عن��ده ص��ٌي فليتص��اب ل��ه( أي إذا كان 
عن��دك ول��د فاجعل نفس��ك مبس��تواه. ويقول 
اإلم��ام أم��ري املؤمنن عليه الس��الم: )من كان 
له ولٌد َصَبا(، يعين ليكن يف مس��تواه، أي يكون 

صبيًا كابنه.  
الثالث : التآلف والتأديب

ينس��جم  ال   - األغل��ب  األع��م   - يف  الول��د  إّن 
إال م��ع م��ن مياثل��ه وم��ن ه��و عل��ى ش��اكلته، 
وباخلص��وص إذا تفتَّح��ت مدارك��ه، فيحت��اج 
إلي��ك، أي إعم��ال  إىل أس��لوب ك��ي جتذب��ه 
بع��ض قواع��د اإلث��ارة وممارس��ة دورًا إعالمي��ًا 
يف جذب��ه إلي��ك، وذل��ك م��ن خ��الل الت��ودد 
إلي��ه وتقدي��م اهلدايا وإعط��اء بعض املعلومات 
املؤث��رة ال��يت حيبه��ا، وبالتال��ي يب��دأ يف عملية 
تالح��م وتالق��ي م��ع فك��رك وهذا ما تش��ري إليه 
كلم��ة التآل��ف، الواردة يف حديث الني  صلى 
اهلل علي��ه وآل��ه  عندم��ا ق��ال: )رح��م اهلل عب��دًا 
أع��ان ول��ده على برِّه باإلحس��ان إلي��ه، والتآلف 
ل��ه، وتعليم��ه وتأديب��ه((، كم��ا أّن التأدي��ب يف 
وُتس��دي  أن جتعل��ه مؤدب��ًا  يع��ين  احلدي��ث ال 
إلي��ه النصيح��ة، وإمن��ا التأدي��ب يف اللغ��ة مثل 
الرتويض وممارسة الرياضة، فاإلنسان إذا أراد 
أن يتعل��م فن��ًا م��ن فن��ون الرياض��ة فه��و حيتاج 
إىل املمارس��ة املتك��ررة، والتأديب بنفس املعنى، 
أي حت��اول أن تغ��رس م��ا تري��د إيص��ال ذل��ك 

الولد أو تلك البنت إليه من خالل التكرار. 
الرابع : إدخال السرور والفرح إىل االبناء

هن��اك رواي��ة ع��ن الن��ي صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه  
أش��ارت إىل معان��ي يف غاي��ة الدق��ة واألهمي��ة 
للمرب��ي ول��أب واألم م��ن أج��ل إيص��ال األبناء 
إىل درج��ات م��ن الكم��ال العلم��ي والس��لوكي، 
يق��ول صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه: )م��ن ف��رَّح ابنت��ه 
فكأمن��ا أعت��ق رقبة من ولد إمساعيل، ومن أقرَّ 

عن ابٍن له فكأمنا بكى من خشية اهلل(.
وه��ذه القواع��د الس��لوكية ال��يت أفص��ح عنها 
الن��ي صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه  واألئم��ة م��ن أهل 
البي��ت عليه��م الس��الم جتع��ل اإلنس��ان ي��درك 
أّن س��ريه يف االجت��اه الصحي��ح املوص��ل للول��د 

والبنت إىل الرقي والتقدم واملستقبل الباهر.

أه��ل  أئم��ة  ع��ن  ال��واردة  الرواي��ات  تتبعن��ا  إذا   
البيت عليهم الس��الم يف ط��رق العالج الناجعة 
والس��ليمة لأبن��اء جن��د ان هن��اك ع��ددًا م��ن 
االس��اليب ال��يت ام��ر أئم��ة أه��ل البي��ت عليه��م 
الس��الم اآلب��اء للس��ري به��ا واإلعتم��اد عليه��ا، 

ومنها:
األول: املصانعة واملدارة 

أُلصان��ع  )واهلل  الس��الم:  علي��ه  الباق��ر  يق��ول 
بع��َض ول��دي، وُأجِلُس��ُه عل��ى فخ��ذي، وُأ كث��ر 
ل��ه احملب��ة، وُأ كثر له الش��كر، وإّن احلَق لغريه 
م��ن ول��دي، ولك��ن حمافظ��ًة علي��ه ِمن��ه وِم��ن 
غ��ريه، لئال يصن��ع به ما َفعل بيوس��ف إخوُته(( 
نتيج��ًة  املصانع��ة  يس��تحق  ال  األوالد  فبع��ض 
العوجاج س��لوكه ولكن يضطر املربي الناجح 
ملصانعت��ه، وإعطائه مزيدًا من احلنان واحملبة، 
لئال حيدث احلسد بن االخوة الذي يؤدي اىل 

التباغض فيما بينهم.
الثاني : التصابي ومراعاة مستوى االبن

وه��ي م��ن القواع��د املهم��ة ال��يت أواله��ا األئم��ة 
م��ن أه��ل البي��ت عليهم الس��الم عناي��ة كبرية، 
وتتجلى أهميتها يف السلوك الرتبوي النعكاس 
أثرها الطيب على نفس��ية االبن، واملقصود من 
التصابي هو أّن الصي ليس مبس��توى اإلدراك 
والعل��م والثقاف��ة والفه��م والق��درات كم��ا ه��و 
أن  يري��د  الن��اس  وبع��ض  األم،  أو  األب  علي��ه 
يتعام��ل مع أبنائه على ح��د تعامله مع الكبار، 
خرباته��م  وأمن��ت  التج��ارب  طورته��م  الذي��ن 
بينم��ا الطفل ليس كذلك، فتحتاج أن تنزل 
إىل مس��تواه ك��ي ُيت��اح ل��ه أن يرتق��ي بش��كل 
تدرجي��ي إىل ن��وع م��ن املس��توى ال��ذي ُيؤهل��ه 
لتعل��م م��ا لدي��ك. وه��ذه قاع��دة أش��ارت إليه��ا 
ختف��ض  أن  أي  التصاب��ي،  بعن��وان  الرواي��ات 
مس��تواك لتجع��ل مس��تواك الثق��ايف والعلم��ي 
وخربات��ك كأن��ك معه س��يان، حت��ى ينفتح 

لقد متيزت املرأة املمدوحة بصفات 
عدة، ولكن من اخلصال اليت جتدر 
ث��الث:  ه��ن  به��ا  النس��اء  تك��ون  أن 
ول��ذا  والزه��و.  واخل��وف،  البخ��ل، 
ق��ال أم��ري املؤمن��ن )عليه الس��الم( 
يف مع��رض حديثه عن صفات املرأة 
احملم��ودة: )خص��ال خي��ار النس��اء، 
الزه��و  الرج��ال:  ش��رار  خص��ال 
واجل��ن والبخل، ف��إذا كانت املرأة 
ذات زه��و مل متكن من نفس��ها، وإذا 
كان��ت خبيلة حفظ��ت ماهلا ومال 
بعله��ا، وإذا كان��ت جبانة فرت من 

كل شيء يعرض هلا(. 
امل��رأة وتكربه��ا يف مواجه��ة  فزه��و 
زه��و  م��ا  ح��ٍد  إىل  يش��به  األجن��ي 
الرجل وتكربه يف مواجهته للعدو. 
ويف األس��اس، لي��س هن��اك م��ن داع 
أن تتواض��ع امل��رأة للرجل األجني، 
ب��ل الب��د هل��ا م��ن أن تك��ون نهاي��ة 
يف الغ��رور والتك��رب، مل��ا لالبتس��امة 
م��ن  األجن��ي  للرج��ل  والتواض��ع 

دواعي الفساد.
واجل��ن: صف��ة أخ��رى محي��دة من 
صف��ات امل��رأة، وال يس��تلزم أن تكون 
امل��رأة ش��جاعة خت��رج عل��ى س��بيل 
فتوقعه��ا  لوحده��ا،  لي��اًل  املث��ال 
الضعف��اء  ش��راك  يف  الش��جاعة 
والذي��ن يف قلوبه��م م��رض، فتجين 
عل��ى نفس��ها م��ا يبع��ث عل��ى إراق��ة 
م��اء الوج��ه والدخ��ول يف مش��كالت 

هي يف غنًى عنها.
الش��دائد  عل��ى  الص��رب  أج��ل، 
ومواجه��ة املش��كالت يدخ��ل ضم��ن 
عم��ا  خيتل��ف  ولك��ن  الش��جاعة 
ذكرن��ا آنف��ًا. واجل��ن ه��ذا ال��ذي 
العف��ة  حف��ظ  يف  حمم��ود  نعني��ه 
كذل��ك،  والبخ��ل  والنام��وس. 
صف��ة حمم��ودة يف النس��اء، مل��ا هل��ا 
م��ن آث��ار إجيابي��ة يف حف��ظ أموال 
ال��زوج والس��عي يف ع��دم اإلس��راف 

اعتباطًا.

سلوك االبناء وكيفية التعامل معه

االسرة

المرأة المحمودة
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واحة العقائد - ساحة النبوة العامة - احلسني
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غ��رض ُعقائ��ٌي، وَهَدٌف َمْعق��وٌل. ومن جانب 
آخ��ر، ف��إّن َعق��ل ااِلنس��ان، وإْن كان مؤثِّ��رًا 
ومفي��دًا يف س��لوكه طريَق الكم��ال، إال أّنه 

غرُي كاف لذلك.

ااَلِدلَّة على ضرورِة الُنُبّوِة 
ول��و اكُتفَي يف هداية ااِلنس��ان بالعقل وحده 
مل��ا َع��رَف ااِلنس��ان طري��َق الكم��ال بش��كل 
كام��ل قط، ونذكر للمثال مس��ألة الوقوف 
عل��ى قضاي��ا املب��دأ واملعاد اليت ه��ي من َأهم 
مس��ائل الفكر البش��ري، وقضاياه على مدار 

التاريخ.
ف��إّن البش��ر يريد أن َيْعَل��م من أين جاء؟ وملاذا 
ال  العق��َل  ولك��ّن  يذه��ب؟  أي��ن  وإىل  ج��اَء؟ 
يق��در وحَده على إعط��اء ااِلجابات الصحيحة 
الكافي��ة عل��ى كّل ه��ذه ااَلس��ئلة، ويش��هد 
بذل��ك أّن��ه رغ��م كل م��ا أحرزت��ه البش��رية 
املعاص��رة من التق��ّدم والرقّي يف ميادين العلم 

ال يزاُل ِقسٌم عظيٌم من البشرّية وثنّيني.

اعلم��وا اخوت��ي االكارم ان��ه لق��د اخت��ار اهلُل 
الَبَش��ِر  هلداي��ِة  صاحل��ني  رج��ااًل  احلكي��م 
وإرش��اِدهم، ومّحلهم رس��الته إىل مجيع أفراد 
الن��وع ااِلنس��اني، وه��ؤالء الرجال ُه��ُم ااَلنبياء 
والُرس��ل الذين بواسطتهم َجری فيُض اهلداية 

من جانب احلق تعاىل إىل عباده.
وه��ذا الفي��ُض املبارك بدأ بالن��زول من جانب 
اهلل من��ذ أن تهّي��أ البش��ُر لاس��تفادة منه وإىل 
عص��ر الن��يب ااَلك��رِم )صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه 
وس��لم(. وجي��ب أن نعل��م ب��أنَّ دي��ن كّل ن��يبٍّ 
م��ن ااَلنبي��اء ُيع��ّد بالنس��بة إىل عص��ره وُأّمت��ه 
ه��ذا  أّن  ول��و  ش��ريعة،  وأمَتَّ  دي��ن،  أكم��َل 
الفي��ض الربان��ي مل يس��تمّر ملا بلغ البش��ُر إىل 
حدِّ الكمال. وحيث إّن َخلَق ااِلنسان هو من 
فع��ل اهلل »احلكي��م« ف��ا ّب��د أن يك��ون ل��ه 
م��ن َه��َدف وغ��رض، ونظ��رًا إىل أن تركي��ب 
الكي��ان البش��ري � مضاف��ًا إىل الغرائ��ز اليت 
ه��ي مش��رتكة بين��ه وب��ني احلي��وان � ينطوي 
لقه  على الَعقل أيضًا، هلذا الُبّد أْن يكوَن خِلَ

بعث الرسل للهداية واالرشاد
إّن عجز الَعقل والعلم البش��ريَّني، وقصورهما 
ال ينحص��ر يف جم��ال قضايا املبدأ واملعاد، بل 
ااِلنس��ان مل يتمّك��ن م��ن أن خيت��ار الطري��َق 
الصحيَح يف كثري من جماالت احلياة أيضًا.

إّن اخت��اف ال��رؤی والنظري��ات البش��رّية يف 
قضاي��ا االقتصاد، وااَلخ��اق، والعائلة، وغري 
ذل��ك م��ن مناحي احلياة وجماالتها، خري دليل 
هل��ذه  الصحي��ح  ااِلدراك  ع��ن  قص��وره  عل��ى 
املس��ائل، وهل��ذا ظه��رت امل��دارس املتعارض��ة. 
م��ع أخ��ذ كّل ه��ذا بنظ��ر ااِلعتب��ار حيك��م 
العقُل الصحيُح بأّنه البّد � مبقتضى احلكمة 
ااِلهَلّية � من بعث وإرسال قادة ربانّيني، ومرّبني 
الصحي��َح  النه��َج  الَبّش��رّية  ِليَعلِِّم��وا  إهَلّي��ني، 
للحي��اة. إنَّ اّلذي��ن َيتص��وَّرون أّن يف مق��دور 
»اهلداي��ات العقلّي��ة« أّن حت��لَّ حم��ّل »اهلدايات 

ااِلهَلّية الّسماوّية« جيب أن يدركوا أمرين:
1 � إّن الَعق��ل والعل��م البش��رّيني قاص��ران عن 
املعرفة الكاملة بااِلنسان، ومبسريه يف صعيد 
املاضي واملس��تقبل، يف حني يعلم خالُق البشر 
� حبك��م ك��ون كّل صانع عارفًا مبصنوعه 
� بااِلنس��ان، وحميٌط بأبعاده، وأسرار وجوده، 

إحاطًة كاملًة.
2 � إّن ااِلنس��ان مبقتض��ى غري��زة ح��ّب الذات 
املوَدع��ة يف كيان��ه، حي��اول � ِعلم��ًا أو جهًا � 
أن ُيتابَع مناِفَعه الشخصّية ويهتّم بها، فيعجز 
� يف ختطيطه وبرجمته � عن اخلروج من دائرة 
منافعه الفردّية أو اجلماعية بشكٍل كامٍل.

الربام��ج  تتس��م  ال  أن  الطبيع��ي  م��ن  وهل��ذا 
الكامل��ة،  والش��مولّية  باجلامعّي��ة  البش��رية 
ولك��ن برام��ج ااَلنبي��اء واملرس��لني لكونه��ا 
م��ن جانب اهلل العامل، احمليط، احلق، املنّزه، 
م��رّبأٌة ع��ن ِمث��ل ه��ذه النقيص��ة. ومباحظ��ة 
هات��ني النقطت��ني ميك��ن الق��وُل � عل��ى َوج��ه 
القطع واليقني �: بأّن البشر ليس يف غنًى قط 
ع��ن اهلداي��ات ااِلهَلّية، وعن برامج ااَلنبياء، ال 
يف املاضي، وال يف املستقبل إمنا هو يف حاجٍة 

مستمرٍة إليها.
هذا واحلمد هلل رب العاملني والصاة والسام 

على خري خلقه حممد واله الطاهرين.
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مس��ألة ذكرت يف كت��اب منهاج الصاحلني 
لسماحة السيد السيستاني )دام ظله الوارف( 

اجلزء االول كتاب الصاة وهي:
مس��ألة 499: جيوز اإلتي��ان بالنوافل الرواتب 
وغريه��ا يف حال املش��ي، كما جي��وز اإلتيان 
بها يف حال اجللوس اختيارًا، وال بأس حينئذ 
مبضاعفته��ا رج��اًء ب��أن يك��رر الوت��ر مث��ا 

مرتني و تكون الثانية برجاء املطلوبية.
الش��رح: م��ن ش��رائط الصاة هو االس��تقبال 
واالطمئن��ان اثن��اء الصاة واالتي��ان بالركوع 
والس��جود بص��ورة خاص��ة ه��ذا يف الص��اة 

الواجبة.
وام��ا يف النوافل س��واء كانت النوافل رواتب 
كنواف��ل الص��اة اليومي��ة ام غ��ري الروات��ب 
م��ن الصاة املس��تحبة االخ��ری كصاة يوم 
الغدي��ر او ص��اة مئ��ة ركع��ة يف ليل��ة القدر 

او ص��اة جعفر الطيار او الصلوات املنس��وبة 
اىل االئمة سام اهلل عليهم فيجوز االتيان بها 
حال املش��ي فتس��قط بعض الش��رائط املعتربة 
يف الص��اة الواجب��ة وكذلك ميكن االتيان 
بها حال اجللوس فيؤتى بنافلة الصباح كما 
هي نافلة العشاء الوترية فتصلى ركعتني من 
جلوس ويف كا احلالني أي اجللوس واملشي 

ميك��ن االتي��ان بالنافل��ة بهذا احل��ال وان مل 
يكن معذورا اي يف حال االختيار.

الب��أس  ظل��ه(  الس��يد)دام  مساح��ة  ويق��ول 
يف ه��ذه احل��ال وه��ي ح��ال املش��ي واجللوس 
م��ن مضاعفته��ا بني��ة رج��اء املطلوبي��ة للثانية 
وه��ذا التك��رار لي��س بواج��ب. مث��ا: نافل��ة 
ص��اة الصبح فه��ي تكون كص��اة الوترية 
رج��اء  بني��ة  االع��ادة  وتك��ون  ويكرره��ا 

املطلوبية وهذا التكرار ليس بواجب

 يروی إنه )عليه السام(قال: ))إن للخري وللشر أها ، فمهما تركتموه 
منهما كفاكموه أهله(( .

الش��رح : يقول عليه الس��ام إن عنَّ لك باب من أبواب اخلري وتركته 
، فس��وف يكفيك��ه بع��ض الن��اس مم��ن جعل��ه اهلل تعاىل أه��ا للخري 
وإسداء املعروف إىل الناس ، وإن عنَّ لك باب من أبواب الشر فرتكته 
، فسوف يكفيكه بعض الناس ممن جعلتهم أنفسهم وسوء اختيارهم 
أه��ا للش��ر وأذی الن��اس ، فاخرت لنفس��ك أميا أح��ب إليك ، أن حتظى 
باحملم��دة والث��واب ، وتفع��ل م��ا إن تركت��ه فعله غ��ريك وحظي حبمده 
وثواب��ه ، أو أن ترتك��ه ، وأمي��ا أح��ب إليك : أن تش��قى بالذم عاجا ، 
والعقاب آجا ، وتفعل ما إن تركته كفاكه غريك ، وبلغت غرضك 
منه على يد غريك ، أو أن تفعله ؟ وال ريب أن العاقل خيتار فعل اخلري 

وترك الشر إذا فكر حق الفكر فيما قد أوضحناه
�������������������������������������������������������

    شرح نهج الباغة - ابن أبي احلديد - ج 20 - ص 67

ظاه��ر اإلمامي��ة : اإلمجاع على كراهية اجللوس على القبور، 
مل��ا في��ه م��ن اإلس��تهانة باملي��ت ؛ ألّن اإلنس��ان له حرمته س��واء 
أكان حّي��ًا ام مّيت��ًا، وق��ول اإلمام الكاظم - عليه الس��ام - 

)اليصلح البناء على القرب وال اجللوس عليه(1.

رأي العاّمة:
ك��ره ق��وم اجللوس عليها، وجّوزها أخ��رون، والذي أجاز ذلك 
أول النه��ي ، أّن امل��راد من القعود املكروه : هو القعود لقضاء 

احلاجة على القرب من بول أو غائط2.
���������������������������������������������

املصادر
1 - جواهر الكام ج 4 ص 315

2 - املغين البن قدامة ج 2 ص 382

االتيان بالنوافل ماشيا او جالسا
واحة الفقه - ساحة الرسالة العملية - االحسان

يكره الجلوس على القبور الكلمات القصار
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الحاسوب

أعل��ن فري��ق م��ن علم��اء معه��د فيزي��اء اللي��زر ومعه��د الكيمي��اء غ��ري 
العضوي��ة مبدين��ة نوفوسيبريس��ك الروس��ية، عن ابت��كار تكنولوجيا 

لتصغري حجم البطاريات واملكثفات عشرات املرات.
وأوض��ح العلم��اء أن جوه��ر ه��ذه التكنولوجي��ا يكم��ن يف اس��تخدام 
أنابي��ب كربوني��ة نانومرتي��ه، تس��مح بتصغ��ري مقاس��ات البطاري��ات 

واملكثفات املستخدمة عشرات املرات.
وعن هذا االبتكار، يقول "غينادي غراتشوف" مدير خمترب الليزر يف 
معهد الفيزياء: تتميز األنابيب الكربونية نانومرتيه، بكونها موصًا 
جي��دًا للكهرب��اء، وكما نعلم فإن س��عة املكثف هي عمليا مس��احته 

السطحية.
وأض��اف: عندم��ا نض��ع األنابي��ب الكربوني��ة النانو مرتية على س��طح 
مستو، تتطور مساحته، ألن الشحنة ترتاكم على تلك األنابيب نفسها، 

وسعة "املكثف" ترتبط باملساحة السطحية املتطورة اجلديدة".
وحبس��ب "غراتشوف"، يسمح اس��تخدام األنابيب النانو مرتية يف صنع 

بطاريات ومكثفات صغرية وخفيفة الوزن، ذات سعة طاقية عالية.
كما تتضمن التكنولوجيا اجلديدة توجيه تيار األرغون مع إضافات 
كربونية إىل السطح املطلوب، الذي حترق عليه بازما الليزر الناجتة 
م��ن تأث��ري أش��عة اللي��زر، وبهذا تتك��ون على س��طح البطاري��ة أنابيب 

كربونية نانومرتيه.

أطلقت سامسونج نسخة خمصصة 
االفرتاض��ي  الواق��ع  نظ��ارات  م��ن 
األخ��رية  هلواتفه��ا   Gear VR
 S6 وجالكس��ي   S6 جالكس��ي 
الش��ركة  أك��دت  حي��ث  إي��دج 
اجلدي��دة  النظ��ارة  ان  الكوري��ة 
Gear VR Innovator خمصصه 

هلذين اجلهازين فقط.
ع��رض  اجلدي��دة  النظ��ارة  تدع��م 
 360 بزاوي��ة  االفرتاض��ي  الواق��ع 
ان  سامس��ونج  وتق��ول  درج��ة 
ال  إمكاني��ات  متل��ك  النظ��ارة 
ميك��ن تصوره��ا حي��ث ميكن��ك 
أيض��ًا حتميل التطبيق��ات وااللعاب 
التطبيق��ات  واحملت��وی ع��رب متج��ر 

م . ص����اح امل�رعيب

سامسونج تطلق نظـــارة الواقع االفتراضي Gear VR لهاتف جالكسي S6 و S6 إيدج

ابتكار تكنولوجيا لتصغير حجم البطاريات
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.VR store املخصص
والتصمي��م  الش��كل  يف  تش��به  النظ��ارة 
والتكنولوجي��ا نظ��ارة ق��ري VR املخصصة 

دي”  إم  “أي  ش��ركة  أعلن��ت 
معاجل��ة  بطاق��ة  ع��ن   AMD
رس��وميات جدي��دة مبواصف��ات 
ألع��اب  لع��ب  تتي��ح  متط��ورة 
الفيديو املتقدمة على الشاشات 

فائقة الدقة بساسة.
وقال��ت الش��ركة إن بطاقته��ا 
إس  ب��رو  “فاي��ر  اجلدي��دة، 
 ،FirePro S9170  ?9170
تأتي مع ذاكرة وصول عشوائي 
GDDR5 تبلغ 32 جيجابايت، 
وه��ي بذل��ك تتفوق عل��ى بطاقة 
 Tesla K80 "80 تس��ا كي"
من ش��ركة إنفيدي��ا اليت توفر 

24 جيجابايت من الذاكرة.
ووصف��ت “أي إم دي” بطاقته��ا "فاي��ر ب��رو 
إس 9170" بأنها أول وأس��رع بطاقة خادم 
أحادي��ة معاجل الرس��وميات مع ذاكرة 32 

جيجابايت يف العامل.
ُيش��ار إىل أن اجلي��ل الق��ادم م��ن معاجل��ات 
الرس��وميات اليت تطورها شركة إنفيديا، 

وال��يت حتم��ل االس��م الرم��زي “باس��كال” 
Pascal، وتعتزم إطاقها يف عام 2016، 
س��تقدم نف��س املقدار م��ن الذاك��رة الذي 
توفره بطاقة شركة “أي إم دي” اجلديدة.

للن��وت 4 فهناك لوح��ة اللمس على اجلانب 
األمي��ن وهن��اك العديد م��ن أزرار التحكم 
ولك��ن بالتأكيد النظ��ارة اجلديدة أصغر 

 S6 قليًا الس��تيعاب شاشة جالكسي
وجالكسي S6 إيدج.

الحاسوب

سامسونج تطلق نظـــارة الواقع االفتراضي Gear VR لهاتف جالكسي S6 و S6 إيدج

 AMD بطاقة رسوميات بذاكرة تبلغ 32 جيجابايت من
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صورة
وتعليق

العراق يشهد ارتفاعًا قياسيًا يف درجات احلرارة

التوصل اىل اتفاق بشأن امللف النووي االيرانياالمم املتحدة: تفشي مرض ايبوال بافريقيا

انطاق مهرجان السفري الثقايف اخلامس

قسم االعام يف العتبة العلوية املقدسة حيتضن االسرة االعامية يف ملتقى رمضاني



احلشد الشعيب حيقق انتصاراته بالفلوجة

العراق يعلن دخول طائرات اف 16 اىل اراضيه

بايدي عراقية خالصة خط وطبع املصحف الشريف يف العتبة العباسية املقدسة

قسم االعام يف العتبة العلوية املقدسة حيتضن االسرة االعامية يف ملتقى رمضاني



مرفأ القارئ

كش��فت دراس��ة علمي��ة حديث��ة أن اخلاي��ا العصبية 
الفردي��ة يف منطق��ة بامل��خ تس��مى الف��ص الصدغ��ي 
تكوي��ن  س��رعة  يف  جوهري��ا  دورا  تلع��ب  األوس��ط 
الذكري��ات ل��دی االش��خاص وتضمن��ت الدراس��ة 14 
ش��خصا يعان��ون م��ن حال��ة من الصرع احل��اد ومت زرع 
أقط��اب كهربائي��ة يف أدمغته��م لتحدي��د منطقة املخ 
املس��ؤولة ع��ن  إصابته��م بالنوبات املرضي��ة. ومكنت 
ه��ذه األجه��زة العلماء أيضا من أن حيددوا بدقة بالغة 
موض��ع اخلاي��ا العصبي��ة الفردي��ة اليت تتوىل تش��فري 

الذكريات. 

التين والزيتون وفوائده 
 7 ذك��ر  الت��ني  أن  القرآن��ي  اإلعج��از  م��ن 
م��رات يف الق��رآن الكريم، وه��و نفس الرقم 
ال��ذي توص��ل إليه جمموعٌة م��ن العلماء 
دراس��تهم  عن��د  حديث��ًا  الياباني��ني 
الت��ني والزيت��ون مع��ًا. فق��د  لفعالي��ة 
م��ادة  أن  العلم��اء  ه��ؤالء  اكتش��ف 
امليثالونيدوز الفَعالة يف التني ال يكون 
تأثريه��ا فع��ااًل إال عندما يت��م خلطها باملادة 
املوج��ودة يف الزيت��ون، كم��ا أن النس��بة اليت 
تعط��ي نتيج��ة أفض��ل هي حبة ت��ني واحدة و7 
حب��ات م��ن الزيت��ون. وإذا م��ا تأملن��ا يف اآلي��ة 
الكرمية، جند أن اهلل سبحانه وتعاىل يقسم 
بالت��ني والزيت��ون وأن قس��م اهلل ال يك��ون إال 
بشيء عظيم، مما يدل على أهميتهما بالنسبة 

جلس��م اإلنس��ان، فقد ُربط ذلك يف آخر اآلية 
الكرمي��ة وهو خلق االنس��ان بأحس��ن تقويم. 
وه��و ما يفس��ر حرص العلماء وخ��رباء التغذية 
عل��ى معرف��ة فوائ��د كل م��ن الت��ني والزيتون 
جلس��م اإلنس��ان، تكم��ن أهمي��ة فوائد التني 
والزيتون جلس��م االنسان يف مادة امليثالونيدز، 

فهذه املادة تتمتع بالتالي:
- تعطي اجلس��م الطاق��ة واحليوية وجتعله يف 

شباب دائم.
- ختَفض نسبة الكوليسرتول يف الدم.

- تعمل على تقوية القلب وتقوم بعملية التمثيل 
الغذائي يف اجلسم.

- تزيل أعراض الشيخوخة.
يقوم املخ بإفراز مادة امليثالونيدز من 15 حتى 
35 عام��ًا، لتق��َل نس��بة إف��راز هذه امل��ادة عند 
بلغو اإلنسان سن األربعني، وهنا يبدأ اإلنسان 
يف دخ��ول مرحل��ة ثاني��ة من العم��ر هلا صفات 

متَيزها عن مرحلة الطفولة والشباب.

إحذروا تناول الكاتشاب بكثرة !

عل��ى الرغ��م م��ن أّن الطماطم تس��تخدم للوقاية من العدي��د من االمراض 
وعاج بعضها نظرًا الحتوائها على أنواع كثرية من املغذيات مثل احلديد، 
الفوسفور، الكالسيوم، البوتاسيوم، وغريها، إاّل أّن األمر خيتلف عندما 
نتكّل��م ع��ن صلص��ة الطماط��م أو الكاتش��اب. يف البداي��ة ال ب��ّد من أن 
نذك��ر أّن صلص��ة الطماط��م تعّد أفضل من أن��واع أخری من الصلصات 
مث��ل املايوني��ز ولك��ن هذه املي��زة ال تلغي حقيقة أّن للكاتش��اب أضرارًا 
أيض��ًا عل��ى الصح��ة إذا م��ا مّت االفراط يف تناوله. إذ حيتوي الكاتش��اب 
عل��ى كمي��ة كب��رية من امللح م��ا جيعله أحد األس��باب لرفع ضغط الدم 
والتس��بب بأمراض القلب والس��كتات الدماغية. وإذا كان حيتوي على 
الكث��ري م��ن املل��ح فه��ذا ال يع��ين أّن��ه ال حيتوي على الس��كر أيض��ًا؛ إذ 
م��ن املع��روف أّن ه��ذا الن��وع من صلص��ات الطماطم يتضّمن نس��بة عالية 
م��ن الس��كر م��ا قد يتس��ّبب بارتفاع مس��تويات الس��كر يف الدم خاصة 
عند مريض الس��كري إضافة إىل زيادة الس��عرات احلرارية املكتس��بة 

وتسّوس االسنان.

علماء يكتشفون كيفية 
تكون الذكريات في المخ 
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)علي��ه  احلس��ن  االم��ام  ق��ال   -
َل��َك  َيُك��ْن  ِإْن  ماُل��َك  الس��الم(: 
ُكْن��َت َلُه ُمْنِفِقًا ، َفال ُتْبِقِه َبْعَدَك 
َوَتُك��وُن   ، ِلَغ��رْيَِك  َذخ��رَيًة  َفَيُك��ْن 
س��اِبِه،  َأْن��َت امْلُطاَلَب ِبِه امْلَأخوَذ حِبِ
َواْعَلْم َأنََّك ال َتْبقى َلُه، َوال َيْبقى 

َعَلْيَك، َفُكْلُه َقْبَل َأْن َيْأُكَلَك. 
- وقال)علي��ه الس��الم(: ال َتَتَكلَّ��ْف 
م��ا ال ُتطي��ُق ، َوال َتَتَع��رَّْض مل��ا ال 
ُتْدِرُك ، َوال َتِعْد مِبا ال َتْقِدُر َعَلْيِه، 
َوال ُتْنِف��ْق إاّل ِبَق��َدِر م��ا َتْس��َتفيُد، 
زاِء إاّل ِبَقَدِر ما  َوال َتْطُل��ْب ِمَن اجْلَ
َصَنْع��َت، َوال َتْفَرْح ِإاّل مِبا ِنْلَت ِمْن 
طاَع��ِة اهلِل َتع��اىل ، َوال َتَتن��اَوْل إاّل 

ما َرَأْيَت َنْفَسَك َلُه َأْهاًل. 
ُش��ْكُرَك  الس��الم(:  وقال)علي��ه   -
ِلِنْعَمة ساِلَفة َيْقَتضي ِنْعَمًة آِنَفًة. 
- وق��ال )علي��ه الس��الم( لرجل: يا 
ه��ذا! ال جُتاِه��ْد يِف ال��رِّْزِق جه��اَد 
اْلَق��َدِر  َعل��َى  َتتَّ��ِكْل  َوال  امْلُغاِل��ِب، 
اْبِتغ��اَء  َف��ِإنَّ   ، ُمْسَتْس��ِلم  اتِّ��كاَل 
��نَِّة، َوااْلمْج��اَل يف  ال��رِّْزِق ِم��َن السُّ
ُة  ِة، َوَلْيَس��ِت اْلِعفَّ َل��ِب ِمَن اْلِعفَّ الطَّ
ْرُص جِباِلب  مِباِنَع��ة ِرْزق��ًا، َوال احْلِ
َفْضاًل، َوِإنَّ الرِّْزَق َمْقُسوٌم، َواألََْجَل 
احِل��ْرِص  َواْس��ِتْعماَل  ُت��وٌم،  حَمْ

طاِلُب امْلَْأَثِم. 
- وقال)عليه الس��الم(: ااْلْسِتْدراُج 
ِم��َن اهلِل ُس��ْبحاَنُه ِلَعْبِدِه َأْن ُيْس��ِبَغ 

ْكَر.  َعَلْيِه النَِّعَم َوَيْسُلَبُه الشُّ
اْلُق��ْدَرُة  الس��الم(:  وقال)علي��ه   -
َأْعَل��ُم  امْلَ��ْرُء  فيَظ��َة،  احْلَ ُتِذِه��ُب 

ِبَشْأِنِه. 
- وقال )عليه السالم(: َمْن َأْحَجَم 
َيُل كاَن  َع��ِن الرَّْأِي َوَعِيَيْت ِبِه احْلِ

الرِّْفُق ِمْفتاَحُه. 
- وقال)علي��ه الس��الم(: َم��ْن َس��رَُّه 
َأْن ُيْنَس��َأ يف َأَجِل��ِه َوُي��زاَد يف ِرْزِق��ِه 

ُه.  َفْلَيِصْل َرمِحَ

حكم ومواعظ

مرفأ القارئ

اكتشاف دماغ ثالث في جسم اإلنسان

مزاد على طائرة من الحرب العالمية الثانية

شجرة عمرها 777 عاما

يؤك��د العلم��اء انه��م، بع��د دراس��ات طويلة، اكتش��فوا يف األمعاء ثالث دماغ يف جس��م 
اإلنسان. حسب قوهلم، هذا الدماغ مسؤول عن عمل ووظائف وصحة اجلهاز اهلضمي، 
وهو يعمل لوحده، على خاف الدماغ والنخاع الشوكي اللذين يتعاونان فيما بينهما. ان 
م��ا يثب��ت صح��ة هذا األمر، هو ان األمعاء تس��تمر يف عملها حتى عند فقدانها االتصال 
بالنخاع الش��وكي والدماغ. ويقول العلماء انه بعد هذا االكتش��اف املهم من الضروري 
اج��راء دراس��ات اوس��ع عل��ى "الدماغ الثالث"، قد تش��كل نتائجها طف��رة علمية كبرية 
لألمام. ويقول الربوفيسور من جامعة كولومبيا األمريكية، من الضروري اياء اهتمام 

أكرب لألمعاء، بعد هذا االكتشاف.

من املتوقع أن تباع طائرة من طراز س��بيتفاير، وترجع إىل احلرب العاملية الثانية، بنحو 
3 ماي��ني دوالر أمريك��ي، عندم��ا تعرض يف مزاد خ��ريي يف العاصمة الربيطانية لندن. 
وكان��ت الطائ��رة "فايك��رز س��وبرمارين س��بيتفاير إم.ك��ي.1 إيه" قد أس��قطت خال 
احلرب العاملية الثانية فوق مشالي فرنسا عام 1940. وانتشل حطام الطائرة عام 1980 
من شاطئ يف كاليه مشالي فرنسا. وقالت دار كريسيت للمزادات إن الطائرة أسقطت 
هناك يف 24 مايو 1940 خال معركة دانكريك، وعلى مر الس��نني غرقت أكثر يف 
الرمال بسبب األمواج. وذكرت الدار أن الطائرة واحدة من اثنتني متبقيتني من طرازها 

جری جتديدهما وإعادتهما إىل مواصفاتهما األصلية، وال يزال بإمكانهما الطريان.

كش��فت دراس��ة جدي��دة لتحديد عمر الش��جر األمح��ر القديم يف غاب��ات )موير( بوالية 
كاليفورني��ا األمريكي��ة، أن واح��دة م��ن أط��ول وأش��هر تل��ك االش��جار ال��يت تنتمي إىل 
الفصيل��ة الصنوبري��ة، ه��ي أصغ��ر س��نا مما كان يف��رتض من قبل. وخلصت الدراس��ة، 
ال��يت أجرته��ا جامعة همبولت، إىل أن الش��جرة 76، ال��يت مسيت كذلك ألن طوهلا يبلغ 
76 مرتا عمرها 777 عاما، أي أنها أصغر كثريا من أقدم ش��جرة مس��جلة من فصيلة 
الش��جر األمح��ر. وقال��ت املدي��رة العلمية للرابطة "الش��جرة 76 من أكرب األش��جار اليت 
ميكن��ك ان تس��ري بالق��رب منه��ا ولذلك أعتق��د أن الناس يتكهنون بش��أن عمرها منذ 
ف��رتة طويل��ة. نع��رف أن الش��جر االمح��ر يعيش فرتة طويلة. أقدم ش��جرة نعرفها من هذا 

النوع عمرها 2500 عام". 

57 النجف االشرف عدد 132 لشهر شوال



فائق الشمري

أدخل يف حضرة الضوء
أتأمل مكانا يرتل حروف الشمس..

تسجد، تركع، تكرب.. كل الكواكب يف صومعة االنتظار
أدخل .. يلفين صمت الرتقب، منذ أن أشرق الصبح مرًا على الشرفات

أختنق الليل وهو يتقيأ غدر سواده..
خطيئة على فراش العهر.. 

يف صمت خائف.. 
ولدت سجاح.. فكانت داعش

اختنقت الشوارع..
غبار ..

يوم آخر يضاف.. خطيئة بوجه آخر مدت أذرعها يف ضفاف الطهر
ر بلور النهر..! )تبت يدا أبي هلب( عكِّ

انتفض الطوفان.. وانفرط عقد الرتاتيل..
أشرقت االرض بنور ربها..

نور، تضاء به مدن الصرب..
فأورق الغد على أديم األيام

مدن..
تردد عهد االنتظار

وتلَبس فيض الصبح..
ثلة من املخلصن، تكحل عيون حمبتها..

يشهر سيف اهلل..
تقوض عروش الظاملن.  

)يالثارات احلسن(
يستوفى الدين..

منذ الطّف وذاك البقيع وحتى القبة.
تاريخ بلون الدم.. 

يطوى.. 
تبنى مدن الضوء..

تشرق كل القلوب ..
عهد.. ينبض بالوالء..

عهد لصبحك سيدي



به نــبــوح  يــا عشقا  العصر  يــا صــاحــب   
ـــق مــبــحــرهــا ســفــيــنــة احلــــق انـــتـــم ش
وانـــتـــم اخلــــر والــتــطــهــر مــعــدنــكــم
مــفــزعــنــا اهلل  ــد  ــعـ بـ مـــــــوالي  وانـــــــت 
يــــا بــــن احلـــســـني وحـــســـيب انـــــه امٌل
بها فــان  الذكرى  على  نستفيق  كم 
ــنـــني نـــطـــويـــهـــا ونــقــلــبــهــا وهـــــي الـــسـ
ــازفــهــا ــل ن ــت ظــ ــقــ ــ ــم دمـــــــاءا اري ــ وكـ
مساوئهم ــوم  قـ مــن  الــثــار  اىل  عــجــل 

بــنــا حمن  قــائــم اآلل كـــم مــــرت  يـــا 

سخروا قد  البعض  وان  الزمان  على   
حبــر الــظــالم واجنـــت مــن بــهــا عــروا
ــور ــســ ــ ــور وااليــــــــــات وال ــ ــنـ ــ ــم الـ ــ ــتـ ــ وانـ
احنـــدروا؟ صوبك  يف  مــن  خييب  فهل 
يستعر ــاء  ــ ــش ــ االح يف  احلـــــزن  وانـــــه 
ــد الـــقـــلـــوب واالفـــــــــــراح تــنــتــشــر ــيـ عـ
الـــدهـــر خيتصر لــعــل  ــيـــك  الـ ــا  ــوقـ شـ
منتظر مــنــك  ــار  ــثـ لـ الــضــحــايــا  مـــن 
مــوروثــة الــدهــر مــن اجـــدادهـــم خــَور
فــتــنــحــســر  جيــلــيــهــا  إالك  ــس  ــ ــي ــ ول

شعـر:  عمار جبار خضر

 يا صاحب العصر يا سلوى ملن صربوا
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