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احلوار بني األديان وأثره يف التعايش السلمي  
أّي حلم يستحق كل هذا العناء؟!

رحلة الموت





أول الكالم
السيد ليث الموسوي

laith@almurtadha.org

لق��د خط��ت املنظوم��ة الرس��الية الس��ماوية 
نهجًا قوميًا هلداية اإلنسان

 نهجًا متتابعًا ال خيلو من حامله زمان
نهجًا تناسقت حلقاته وكملت ببيعة حامل 

لواء احلمد يف اجلنان
 بيعة كشف عن األمر بتبليغها نصًا كانت 

آياته مسكًا للختام
)َي��ا َأيَُّه��ا الرَُّس��وُل َبلِّ��ْغ َم��ا ُأن��ِزَل ِإَلْي��َك ِم��ن 

رَّبَِّك(
فما كان على الرسول إال البالغ املبني

مع علمه بقلة املتقني، وكثرة املنافقني
وخيانة اآلمثني، وختل املستهزئني بالدين

فناداهم الرسول بصوت رخيم
 من كنت مواله فهذا علّي موىل املوحدين

بواليته متت النعم على الناس امجعني
ولوالها النفصمت عالقة األمة بالسماء 

بها عرفنا معامل الدين ودقائق األحكام
وبفيض بركاتها إمناز احلالل من احلرام

املتمسك بها ناج
واملنحرف عنها هالك

ختامها مسك
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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

E.mail: alnajafmagazine@gmail.com
Website:www.alnajafalashraf.net

www.alnajafalashraf.org



محطات 
مهدوية

السيد محمد علي الحلو

ال ميكن لنا احراز تقدم حقيقي يف معرفة فلس��فة الغيبة، طاملا اس��دل االئمة عليهم الس��الم 
احلج��اب عل��ى هكذا تس��اؤالت، فقد جعلوا األمر إىل اهلل تعاىل س��رًا مكنون��ًا ال ميكن الوصول 
إلي��ه، إال ان��ا ال ُنع��دم م��ن متابع��ة فوائ��د ه��ذه الغيب��ة املباركة والرتكي��ز عليها ليتس��نى لنا 
م��دى أهمي��ة ه��ذه الف��رتة اخلطرية من حياة األم��ة، فالغيبة بكل ظروفها البعي��دة أو القريبة، 
وإمكانياتها احملسوسة وغريها، ُتعُد من أهم فرتات التنمية البشرية اليت استطاعت أن ختلَق 
جي��اًل متحدي��ًا ل��كل تداعي��ات احلض��ارات ال��يت ارهق��ت االنس��ان بروحيت��ه املنكس��رة م��ن هذه 
التح��والت املادي��ة اليت ألغت من حس��اباتها االجتاه الروحي الس��ليم، واس��تعاضت عنه مبادية 

الفكر واملنهج والسلوك.
 وإذا عج��زت كل االطروح��ات الوضعي��ة ع��ن صناع��ة االنس��ان القيم��ي بفكره وس��لوكه، فإن 
ف��رتة الغيب��ة ه��ي من أهم فرتات صياغة العقلية املتحدية لصعاب احلضارة اليت باتت ختدش 

االخالق والقيم اإلنسانية كلها.. 
ل��ذا وج��د انصار الغيبة قوتهم يف هذه الغيبة، واكتش��فوا انس��انيتهم من خالهلا، وهذا يدعو 
إىل التوقف يف دواعي وأسباب هذه االجيابية اليت خّلفتها غيبة اإلمام عليه السالم، فالقواعد 
ال��يت تبتع��د ع��ن قيادته��ا ه��ي حباج��ة إىل تنظي��م أمره��ا، وترتيب ش��ؤونها، أي االعتم��اد على 
نفسها يدعوها إىل تعزيز قدراتها الذاتية اليت تفقدها أية جمموعة تعتمد اطروحة احلاكم 
منهجًا وس��لوكًا، ولعل الفرتة التارخيية لغيبة اإلمام عجل اهلل تعاىل فرجه الش��ريف ش��هدت 
ه��ذا التط��ور التنم��وي للطاق��ات اخلالق��ة ال��يت احدثته��ا س��لوكيات الغيب��ة، وانتظ��ام ه��ذه 
اجملموعة يف سلوكيات خاصة متيزهم عن غريهم يف االستعداد ملواجهة الصعاب، فاملطاردات 
وحاالت االلغاء ودواعي التهميش تدعو إىل تفتح قابليات بشرية رائعة تستلهم اخالقياتها من 
احلرمان الذي بات صفة لتاريخ ش��يعي مقهور، واألمة اليت تستش��عر  احليف البد أن تتكيف 
للبق��اء وتق��اوم الظروف االس��تثنائية اليت تعيش��ها من خالل التعاطي مع احلاكم املتس��لط 
ال��ذي يرغ��ب يف اقص��اء ه��ذه اجلماعة بفكره��ا ومنهجيته��ا وموقعها، وهذا يع��ي ان الطاقات 
الرتاكمية جملموعة الغيبة تفوق تصورات اجلميع، فمواجهة القرارات اجلائرة اليت تصدرها 
احلكوم��ات املتس��لطة عل��ى هذه اجملموعة أذهل��ت اجلميع إذ كيف تبق��ى يف فكر املعارضة بل 
املقاوم��ة وه��ي ال ت��زال تعي��ش يف اج��واء رافض��ة هل��ا تس��عى إىل اقصائها ومقاطعته��ا، وكيف 
اس��تطاعت هذه اجملموعة أن تؤس��س منهجًا اقصائيًا للحاكم يقابل املنهج االقصائي الذي 
اسسه احلاكم اللغائها إال انها ال زالت تعيش حاالت االبداع الذي ُعرفت به، فالقيادة الغائبة 
عن انظار قواعدها مل تنفك يف تسديد اتباعها، وتقّدم هلم البدائل للظروف واملتغريات اليت 
تس��تجد يوم��ًا بع��د آخر، إال ان ما يس��تجد من ابداع��ات مجاعة االنتظار تتصاع��د امكانياتها 
بش��كل ملف��ت للنظ��ر، وبه��ذا فق��د ابقت ف��رتة الغيبة اتباعها عل��ى منط منهجي واح��د إال انه 
يتعاط��ى م��ع كل املتغريات القاهرة، والظ��روف الزاخرة بالظلم واالقصاء والتهميش، لتبقى 
هذه اجلماعة؛ مجاعة ضغط على كل حاكم مع ابتعادها عن تسييس املنهج، والتحرر من 
هيمن��ة التوازن��ات السياس��ية ال��يت بات��ت تتحكم يف مس��تقبل االمم، ولتبقى أم��ة االنتظار هي 

األمة اخلالقة.. بل القائدة لكل االمم واحلضارات..

أمة االنتظار.. صانعة الحضارات
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من هنا وهناك

اتفقت ادارة العتبة العلوية املقدسة ومنظمة 
اليونيس��يف الدولي��ة لرعاية الطفولة التابعة 
لالمم املتحدة على تشكيل جلنة مشرتكة 
م��ن اج��ل رعاية أطفال النازح��ن املوجودين 
يف حمافظة النجف االشرف برعاية مركز 
للعتب��ة  التاب��ع  النازح��ن  ومس��اعدة  اي��واء 
املقدس��ة. ج��اء ذلك خالل اس��تقبال ممثلن 
ع��ن جمل��س ادارة العتب��ة املقدس��ة، لوف��د 
املنظمة الدولية ممثال بنائب رئيس عمليات 
الع��راق الس��يد وي��ل ب��ارك والوف��د الدول��ي 
املراف��ق ل��ه.  وقال نائب االم��ن العام للعتبة 
املقدس��ة االس��تاذ خال��د ه��ادي ش��نون يف 
تصري��ح للمركز االعالمي للعتبة املقدس��ة 
" زارنا اليوم وفد منظمة اليونيس��يف ممثال 
بنائب مدير ادارة عمليات املنظمة يف العراق 
الس��يد وي��ل بارك وبرفقت��ه فريق عمل ميثل 
ع��ددا من الش��خصيات واالطباء املس��ؤولن 
ع��ن ملف��ات الرتبي��ة والصحة والبيئ��ة وذلك 
م��ن اجل الوقوف على االحتياجات اخلاصة 
مبرك��ز اي��واء ومس��اعدة النازح��ن التاب��ع 
للعتب��ة املقدس��ة وم��ا تقدمه العتبة املقدس��ة 

يف جمال رعايتهم". 
واض��اف" ناقش��نا وتدارس��نا واق��ع النازحن 
البالغ عددهم 91 ألف نازح املوجودين برعاية 
العتبة املقدسة واملنظمات احمللية والدولية". 
وتابع"مت تشكيل جلنة مشرفة على الربامج 
اخلاص��ة برعاي��ة ه��ؤالء النازح��ن وتأم��ن 

م��كان خمتص هلم مبثابة جممع لرعايتهم. 
من جانبه أكد نائب مدير عمليات املنظمة 
االممية يف العراق السيد ويل بارك " انا يف 
خدمة العتبة العلوية املقدس��ة منذ يوم امس 
وه��ذه ه��ي املرة االوىل اليت ازور فيها مرقد 
االم��ام علي )عليه الس��الم(، وقد وجدت يف 
امل��كان نفح��ة روحاني��ة، وج��زء م��ن روع��ة 
امل��كان ه��و روع��ة الفريق ال��ذي يدير هذه 
العتب��ة املقدس��ة، وبذل��ك تش��رفت بالفري��ق 
القائ��م على خدمة العتبة املقدس��ة وكذلك 
على خدمة 91 الف نازح الجئن اىل النجف 
االش��رف حي��ث تباحثن��ا معه��م حول الس��بل 
الكفيل��ة بدع��م برام��ج الرعاي��ة االنس��انية 
املش��رتكة ال��يت نق��وم به��ا ملس��اعدة ه��ؤالء 
النازحن مبساعدة العتبة العلوية املقدسة ". 
واض��اف" ان��ه لش��رف متك��رر ل��ي خ��الل 
ه��ذه الزي��ارة بكوني يف خدم��ة االمام علي 
وزيارته، وزيارة القادة الدينين وعلى رأسهم 

املرجع السيد علي السيستاني". 
 يذك��ر ان وف��د منظم��ة اليونيس��يف الذي 
زار العتبة املقدس��ة ضم اضافة للس��يد ويل 
ب��ارك كل م��ن بان��و بالتي��ك مدي��ر مكتب 
عملي��ات املنظم��ة يف جنوب العراق والس��يد 
معظ��م حس��ن املدي��ر االقليم��ي لإلصح��اح 
البيئي للمنظمة والدكتور ايسر ناسم مدير 

مركز االصحاح البيئي يف جنوب العراق.

تواص��ل الك��وادر املتخصص��ة يف وح��دة 
الزج��اج واملراي��ا  التابع��ة لقس��م الصيان��ة 
العتب��ة احلس��ينية املقدس��ة  اهلندس��ية يف 
اعم��ال صيان��ة وتنظي��ف وجل��ي  الش��باك 
الطاه��ر ملرق��د االم��ام احلس��ن واضرح��ة 
الف��ين  وق��ال  الس��الم(.  )عليه��م  الش��هداء 
الزج��اج  وح��دة  مس��ؤول   ) جاس��م  )عل��ي 
واملراي��ا "تق��وم الك��وادر املتخصص��ة يف 
الوح��دة بعملي��ة الصيان��ة الدوري��ة للحفاظ 
على الش��باك املقدس من الصدأ والتآكل 
من خالل عملية التنظيف واجللي بش��كل 
دوري ومس��تمر، مبين��ا ان الش��باك يتأث��ر 
بالظروف املناخية وعوامل األكس��دة اليت 
تصي��ب املعادن اليت يتكون منها الش��باك 
وال��يت تش��مل )الذه��ب والفض��ة والبالت��ن 

ضم��ن محل��ة اإلعمار املتواصلة واملس��تمّرة 
ال��يت تش��هدها العتبُة العباس��يُة املقّدس��ة، 
وتواص��اًل ملش��اريعها العمرانية الداخلية مّت 
االنته��اء من ترميم وصيان��ة أواوين الطابق 
األرض��ي لصحن أب��ي الفضل العباس)عليه 
الس��الم( وال��ذي ينض��وي ضم��ن مش��روع 
توس��عة احل��رم املق��ّدس بتس��قيف الصحن 
الشريف وأحد أهّم اإلنهاءات الداخلية له.
وروع��ي يف التصمي��م والبن��اء أن تك��ون 
األقواس واإلكس��اء على غ��رار ما موجود 
يف أواوي��ن الطاب��ق  الثان��ي خلل��ق حالٍة من 
االنس��جام املعم��ارّي وللحفاظ عل��ى الطابع 
األثرّي والرتاثّي للعتبة املقّدسة, فبعد إنهاء 
مبنظوم��ات  اخلاّص��ة  التأسيس��ات   عم��ل 
الكام��ريات،  اإلطف��اء،  )الكهرب��اء، 
الص��وت، اإلن��ذار( وال��يت ه��ي ج��زٌء م��ن 
املنظومات  اليت يتّم استخداُمها يف الصحن 
الش��روع  مّت  بكث��رة,  وتوس��عته  الش��ريف 
بعملي��ات إكس��اء األواوين مب��ادة )اجلص 
والبياض( لرتكيب الكاش��ي الكربالئّي 
وهو من األعمال اليت  حتتاج إىل دّقٍة عاليٍة 

العتبة العلوية املقدسة ومنظمة اليونيسيف 
الدولية لرعاية الطفولة يشكالن لجنة مشرتكة 

لرعاية أطفال النازحني

أعمال فنية تنفذها كوادر متخصصة لصيانة شباك مرقد 
االمام الحسني وشهداء الطف )عليهم السالم(

االنتهاء من صيانة وتغليف أواوين الصحن الشريف ألبي 
الفضل العباس)عليه السالم( بالكاشي الكربالئي 
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ومعادن اخرى(. واضاف: إن عملية الصيانة 
والتنظي��ف تت��م بص��ورة دورية م��رة كل 30 
يوم��ا، وتت��م بدق��ة عالي��ة خ��الل مرحلت��ن 
األوىل إزال��ة عوام��ل األكس��دة والرتس��بات 

ومهارٍة وخربٍة يف التنفيذ.
رئي��س قس��م املش��اريع اهلندس��ية يف العتب��ة 
العباس��ية املقدس��ة املهن��دس ضي��اء جمي��د 
الصائغ بّن لش��بكة الكفيل: "أّن مش��روع 
األرض��ي  الطاب��ق  أواوي��ن  وتغلي��ف  صيان��ة 
لصح��ن أبي الفض��ل العباس)عليه الس��الم( 
ه��و امت��داٌد ملش��روع ترمي��م وصيان��ة أواوين 
العتب��ة العباس��ية املقدس��ة، واليت مشلت يف 

م��ن الش��باك ث��م املباش��رة باملرحل��ة الثاني��ة 
بتنظي��ف أجزاء الش��باك مبس��احيق تنظيف 

ومواد خاصة يتم إزالة ترسباتها باملاء.

مرحلته��ا األوىل الطابق العلوّي لبناء وتغليف 
أواوين��ه وقد مّت االنته��اء منه قبل أكثر من 
أرب��ع س��نن، ومش��ل بن��اًء كام��اًل ألواوي��ن 
الطاب��ق الثان��ي عل��ى مجي��ع أض��الع الس��ور 
األربع��ة وتغلي��ف واجه��ات األواوي��ن والغرف 
مبقرنص��ات الكاش��ي الكربالئ��ي جلميع 
أقواس��ها ثّم ُغّلف ما تبّقى منها بالكاش��ي 

الكربالئي. 

ح��ددت وزارة التعلي��م العال��ي والبح��ث العلمي 
الراب��ع من تش��رين االول املقبل موعدا إلجراء 
االختبار التنافسي للقبول يف اجملموعة الطبية 
للس��نة الدراس��ية ٢01٥- ٢01٦. وقال الناطق 
"الطلب��ة  ان  ل��ه   بي��ان  لل��وزارة يف  الرمس��ي 
يف  امساؤه��م  س��تعلن  لالمتح��ان  املرش��حن 
املدة القريبة املقبلة وس��يوزعون على عش��رين 
واحملافظ��ات.  بغ��داد  يف  امتحاني��ا  مرك��زا 
وأضاف أن "االختبار س��يعتمد على املعلومات 
العامة للطالب على وفق آلية اخليارات املتعددة 
،الفت��ا اىل ان االمتح��ان س��يكون زمنه ثالث 
س��اعات وان التصحي��ح س��يكون الكرتونيا 
باس��تعمال برنام��ج الكرتون��ي متط��ور. جتدر 
اإلشارة اىل ان االختبار سيشمل ايضا الطلبة 
الذي��ن يس��مح هلم بالتقدي��م للقبول ضمن قناة 
التعلي��م اجلامع��ي اخل��اص ]امل��وازي [اضاف��ة 
اىل الطلب��ة املتقدم��ن للقب��ول املرك��زي يف 

اجملموعة الطبية

مدين��ة  يف  "توبنغ��ن"  جامع��ة  إدارة  عرض��ت 
ش��توتغارت األملاني��ة أق��دم مصح��ف منس��وب 

لإلمام علي)عليه السالم(. 
وأف��ادت وكال��ة األنب��اء القرآني��ة انه عرضت 
إدارة جامع��ة "توبنغ��ن" يف مدين��ة ش��توتغارت 
لإلم��ام  منس��وب  مصح��ف  أق��دم  األملاني��ة 
عل��ي علي��ه الس��الم أم��ام مدير متح��ف االمام 
احلس��ن)عليه الس��الم( ال��ذي جی��ري مع وفد 
م��ن العتب��ة احلس��ينية زيارة رمسي��ة اىل املانيا 
لالط��الع على االث��ار التارخیي��ة واملخطوطات 

اخلاصة باهل البيت عليهم السالم.
وق��ال الس��يد ع��الء ضي��اء الدي��ن ان العتب��ة 
احلس��ينية تس��عى حاليًا للبح��ث والتنقيب عن 
تراث أهل البيت عليه السالم جلمعه أو نسخه 

أو كتابة دليل مفصل عنه.

التعليم العالي تحدد موعدا 
إلجراء االختبار التنافسي 
للقبول يف املجموعة الطبية

إزاحة الستار عن أقدم 
مصحف ينسب لإلمام 

علي)عليه السالم( بمدينة 
"شتوتغارت" األملانية 

أعمال فنية تنفذها كوادر متخصصة لصيانة شباك مرقد 
االمام الحسني وشهداء الطف )عليهم السالم(

االنتهاء من صيانة وتغليف أواوين الصحن الشريف ألبي 
الفضل العباس)عليه السالم( بالكاشي الكربالئي 
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أخ��رى. وتن��اول الفص��ل الثان��ي وصاي��ا لقمان 
اليت وردت عنه وُذكرت يف القرآن الكريم. 
أّما الفصل الثالث فجاء يف مواضيع ُبّوبت إىل 
ثالث��ة وعش��رين باب��ًا م��ع ذكر املص��ادر اليت 
ُأِخ��َذت منه��ا. والفص��ل الرابع تن��اول األخالق 
بصورٍة عامة. وجاء الفصل اخلامس يف ذكر 

تتواص��ل وح��دُة التألي��ف والدراس��ات التابع��ة 
العباس��ّية  العتب��ة  ودار خمطوط��ات  ملكتب��ة 
خمتل��ف  يف  إصداراته��ا  بسلس��لة  املقّدس��ة 
اجمل��االت الفكرّي��ة والثقافّي��ة، وَص��َدَر منه��ا 
احلكي��م  )لقم��ان  بعن��وان:  كت��اٌب  حديث��ًا 
ووصاياه(، من تأليف العالمة الش��هيد الس��يد 
حمم��د رض��ا حب��ر العلوم وق��د قام��ت الوحدُة 

املذكورة مبراجعته وإخراجه طباعّيًا.
الكت��اب عب��ارة ع��ن جمموع��ٍة م��ن الوصاي��ا 
واحلكاي��ات ال��يت وردت عن لقمان احلكيم 
وال��يت ُذك��رت يف الق��رآن الكري��م وكت��ب 
احلدي��ث واألخب��ار والتاري��خ، كذل��ك حيتوي 
عل��ى مجلٍة م��ن مواعظ اهلل عّزوج��ّل واألنبياء 
وغريهم من امللوك والرؤساء واحلكماء، وقد 
ذكره��ا املؤّل��ف يف اخلامت��ة، وفي��ه كذل��ك 

إشارٌة إىل األخالق بصورة عامة.
وخامت��ة.  فص��ول  س��ّتة  يف  الكت��اب  وج��اء 
تتعّل��ق  مهّم��ة  مواضي��ع  يف  األول  الفص��ل 
بش��خصية لقم��ان وم��ا يّتص��ل به��ا م��ن جهاٍت 

كش��فت دراس��ة حديثة أن البش��ر يشكلون أكرب خطر على عدد األشجار 
ال��يت تغط��ي س��طح الك��رة األرضي��ة. ويكتس��ي س��طح األرض بنح��و ثالثة 
تريليونات شجرة، تتنوع بن أشجار اخلشب األمحر يف كاليفورنيا والزيتون 
يف تونس والكرز يف اليابان واألوكاليبتوس يف أس��رتاليا وغريها الكثري، 
لك��ن نش��اطات البش��ر ت��ؤدي إىل تناقصه��ا مبع��دالت مث��رية للقلق. وحس��ب 
الدراس��ة اليت كش��فت التقدير األمشل على اإلطالق ألعداد األش��جار على 
مستوى العامل عرب استخدام صور من األقمار الصناعية واحتساب الكثافة 
التقديرية لعدد األشجار يف أكثر من 400 ألف موقع يف أحناء العامل. وقال 
عامل البيئة يف جامعة يال الذي قاد الدراس��ة املنش��ورة يف دورية "نيتش��ر" إن 
عدد األش��جار اخنفض بنس��بة 4٦ باملئة عما كان عليه مع بداية احلضارة 
اإلنس��انية وإن يف كل ع��ام هن��اك خس��ارة إمجالي��ة لنح��و 1٥ مليار ش��جرة 
وخسارة صافية لعشرة مليار شجرة. واوضح "إن عدد األشجار اليوم أقل من 
عددها خالل أي مرحلة منذ بداية احلضارة اإلنس��انية وهذا الرقم ينخفض 
مبعدل مقلق". وأضاف"حجم هذه األرقام يسلط الضوء على ضرورة تكثيف 

جهودنا إذا أردنا البدء بإصالح بعض هذه اآلثار على مستوى العامل." 

الربيطاني��ة  مسيثكالي��ن  جالكس��و  ش��ركة  قال��ت 
للمستحضرات الدوائية إن أول لقاح يف العامل لعالج املالريا 
الذي صدقت عليه جهات رقابية أوروبية سيطرح تدرجیيا يف 
القارة االفريقية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة جالكسو 
مسيثكالي��ن “نعتق��د انه يتع��ن القيام بط��رح مرحلي متعقل 
للق��اح الس��يما وحن��ن نس��عى حثيث��ا للحصول عل��ى مزيد من 
املعلوم��ات بش��أن أفضل طريق��ة يعمل بها”. وق��ال إن اخلرباء 
حيتاجون ايضا اىل انشاء قاعدة بيانات أكرب بشأن سالمة 
العق��ار ألنه��ا املرة األوىل اليت يس��تخدم فيها لقاح يف افريقيا 
دون وج��ود س��ابقة لذل��ك يف دول نامي��ة، وس��يكون ه��ذا 
العق��ار -ال��ذي يس��مى موس��كويركس وتنتجه جالكس��و 
مسيثكالي��ن باملش��اركة مع مبادرة ب��اث للقاحات املالريا- 
أول لق��اح بش��ري م��ن نوع��ه مرخ��ص ضد هذا امل��رض الذي 
تسببه طفيليات والذي قد حيول دون اصابة املالين باملرض. 

مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية املقدسة تصدر كتاب )لقمان الحكيم ووصاياه( 

دراسة: البشر يشكلون أكرب تهديد 
للشجر على األرض

طرح أول لقاح يف العالم لعالج 
املالريا تدريجيا يف أفريقيا

من هنا وهناك

الوصايا املتفّرقة ملوضوعاٍت شّتى. أّما الفصل 
السادس واألخري: فقد تناول حكايات )لقمان 
احلكي��م( ومناظرات��ه مع موالي��ه وغريهم. ثّم 
ج��اءت اخلامت��ة يف مجل��ٍة م��ن مواع��ظ اهلل 
عّزوجّل واألنبياء وغريهم من امللوك والرؤساء 

واحلكماء.



ــعــاَلــا ِن ــَثـــْمـــُت  َلـ إْن  لـــَثـــْغـــري  َشــــــَرٌف 
ــا ــاُفـــهـ ــْت أوصـ ــنـ ــزّيـ ــَي بـــالـــكـــمـــاِل تـ ــ هـ
تــنــُشــُر طيبًة ــفــــردوِس  ــ ال هـــي جـــّنـــُة 
ــٌد ــَفـ ــْنـ ــَتـ ــْسـ ــه ُمـ ــ ــو ب ــ ــلُّ الــــــذي أمسـ ــ كـ
ضــا ــي مــنــهــا الــرِّ ــ وهـــي األمـــــرُة أرجت
ــهــا ُتــــــــزّوُد َعـــاملـــًا ــِت مـــن عـــــرِش طــيــب
وأقــــــوُل يف فـــخـــٍر لـــِنـــســـوِة َعــْصــِرهــا 
ــوُء يــقــبــُل حنــَوهــا ــضـ ــنَّ الـ ــدِرهــ ــ مـــن ب

ــا  ــه ــِن ــْض ــي يف ِح ــ ــ أّن مــــازلــــُت أحــــُلــــُم 
ــًا ــاِعـــمـ ــا نـ ــ ــرّيـ ــ ــَدنـــي حلـــمـــًا َطـ ــيـ ــُتـــعـ لـ
ولـــكـــي أنــــــاَم عــلــى روائـــــــِح صـــدِرهـــا
بــاكــيــًا يـــاجـــي  الـــدَّ مـــن  ــُت  ــ ــَزْع ــ َف وإذا 
ــُل أعــيــي ــ ــكــــحِّ ــ ــن نــــــوِر عــيــنــيــهــا ُت ــ م

ــَرْت  ــ ــد َصـ ــوِن قـ ــكــ ــ ــهــا يف ال ــْن مــثــُل ــ َمـ
أنــا ــســي  َتــْرتــقــي َشْ ــْن مثُلها كــي  َمـ
قــصــائــدي ــلَّ  ــ ك ــُت  ــ ــَدْيـ ــ أْهـ إذا  فــلــهــا 

هَي َمْن أكوُن  ، كما أكوُن ، ِخالَلا..

يــكــوَن كــمــاَلــا.. ــأْن  بـ الــكــمــاُل  يسعى 

ــا.. ــ ــ ــاَل ــ ــ ــٍة ألن ــ ــل ــ ــي ــ أســــعــــى بــــكــــلِّ وس

ــا.. ــراً أجــــوُب ِظـــالَلـ ــْن طــ لــو مل أكــ
وأنــا .. وَمـــْن أنــا إْن َجــَهــْلــُت َجــالَلــا..؟ 
ــوَن مــثــاَلــا.. ــكـ تـ أن  ــا  ــواهـ ــزْت سـ ــجـ عـ
هــي وحــَدهــا تــرجــو اجِلــنــاُن َمــنــاَلــا ..
ــا.. ــ ــالَل ــ ــُل دوَنــــهــــنَّ ِه ــّضـ ــفـ ــًا ُيـ ــرمـ كـ
ــا.. ــ ــاَل ألكـــــوَن طـــفـــاًل قـــاصـــداً أوصــ
ــا.. ــ ــُصــبَّ يف َعــَطــشــي الــكــبــِر ُزالَلـ ــَت ل
َجـــَعـــَلـــْت ِقــمــاطــًا نــاِعــمــًا لـــي شـــاَلـــا..
إشــعــاَلــا.. تــرجتــي  لشمٍس  َرَكـــَضـــْت 
ــُد بـــاَلـــا.. ــ ــْرُص ــ ــِل َت ــي ــل ــراحـــي يف ال ولـ
ــا.. ــ ــاَل ــ ــلـــيَّ وجــــّنــــدْت لــســالمــي آم عـ
ــاِن َزواَلـــــــــا.. ــ ــن ــ ــت ــلِّ االمــ ــكـ ــْت بـ ــ ــَس ــ ــِب ــ َل
.. ــا  أْفـــضـــاَلـ ــًا مـــا أيف  فـــَحـــْرفـ ــًا  ــ ــْرف ــ َح

شعر: زينل الصويف

سّيدُة نساِء َعْصِرها .. 
وفاًء مي لا وهو جزٌء يسر أمام ما قدمْته لي هذه العظيمُة " أّمي" ..



يوم عيد الغدير وهو عيد اهلل 
االكبر وعيد آل محمد )عليهم 

السالم(، وهو أعظم األعياد ما 
بعث اهلل تعالى نبيا إاِّل وهو يعيد 
هذا اليوم ويحفظ  حرمته، واسم 

هذا اليوم في السماء يوم العهد 
المعهود، واسمه في اأَلْرض يوم 

الميثاق المأخوذ والجمع المشهود.
أّن فضل هذا اليوم الشريف أكثر 
من أن ُيذكر وهو يوم قبول أعمال 

الشيعة ويوم كشف غمومهم 
وهو اليوم الذي انتصر فيه موسى 

على السحرة وجعل اهلل تعالى 
النار فيه على إبراهيم الخليل بردًا 

وسالما ونصب فيه موسى )عليه 
السالم( وصيه يوشع بن نون 

وجعل فيه عيسى )عليه السالم( 
فا وَصّيا له وأشهد  شمعون الصَّ

فيه سليمان )عليه السالم( قومه 
على استخالف آصف بن برخيا 

وآخى فيه رسول اهلل )صّلى اهلل 
عليه وآله وسلم( بين أصحابه..

الغدير .. عيد اهلل األكبر
حسني الشمري

مقال
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روي أن��ه س��ئل الصادق )عليه الس��الم(: هل 
للمس��لمن عي��د غري ي��وم اجلمعة واألضحى 

والفطر ؟ قال: نعم أعظمها حرمة. 
قال الراوي: وأيُّ عيد هو ؟ قال: اليوم الذي 
نص��ب فيه رس��ول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( 
أم��ري املؤمن��ن )علي��ه الس��الم( وق��ال: )م��ن 
كن��ت م��واله فعلي م��واله( وهو ي��وم الثامن 

عشر من ذي احلجة..
ق��ال ال��راوي وم��ا ينبغ��ي لن��ا ان نفع��ل يف 
ذل��ك، ق��ال: تذكرون فيه بالصيام والعبادة 
والذك��ر حملمد وآل حمم��د صلى اهلل عليه 

وآله. 
وأوصى رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله أمري 
املؤمن��ن علي��ه الس��الم أن يتخذ ذل��ك اليوم 
يوص��ون  األنبي��اء  عي��دًا وكذل��ك كان��ت 

أوصياءهم بذلك فيتخذونه عيدًا.
 وعن ابن أبي نصر عن الرضا عليه السالم 
يف حديث ذكر فيه فضل يوم الغدير قال: 
ي��ا اب��ن أبي نصر أين ما كنت فاحضر يوم 
الغدير عند أمري املؤمنن عليه الس��الم فإن 
اهلل تب��ارك وتعاىل يغفر لكل مؤمن ومؤمنة 
ومس��لم ومسلمة ذنوب ستن سنة ويعتق من 
النار ضعف ما أعتق من شهر رمضان وليلة 
القدر وليلة الفطر والدرهم فيه بألف درهم 
ألخوان��ك العارف��ن وأفضل على اخوانك يف 
ه��ذا الي��وم وس��ر في��ه كل مؤم��ن ومؤمنة، 
إىل أن ق��ال: واهلل ل��و ع��رف الن��اس فض��ل 
هذا اليوم حبقيقته لصافحتهم املالئكة يف 
كل يوم عش��ر م��رات احلديث. ويف حديث 
ع��ن الص��ادق علي��ه الس��الم قال: وإن��ه )أي 
يوم الغدير( ليوم صيام وقيام وإطعام وصلة 
اإلخ��وان وفي��ه مرض��اة الرمح��ن ومرغم��ة 

الشيطان«.

أعمال يوم الغدير
ورد يف تعظي��م ه��ذا الي��وم الش��ريف أعمال 
والتزي��ن  الثي��اب  بتحس��ن  تب��دأ  عدي��دة 
واستعمال الطيب والسرور واالبتهاج وإفراح 
ش��يعة أم��ري املؤمن��ن )َصَلواُت اهلل وَس��الُمُه 
َعَلي��ِه( والعفو عنهم وقضاء حوائجهم وصلة 
وإطع��ام  العي��ال  عل��ى  والتوس��يع  اأَلْرح��ام 
ومصافح��ة  الصائم��ن  وتفط��ري  املؤمن��ن 
وجوهه��م  يف  والتبس��م  وزيارته��م  املؤمن��ن 
وإرس��ال اهلداي��ا اليه��م وش��كر اهلل تع��اىل 
على نعمته العظمى نعمة الوالية، واالكثار 

م��ن الصالة على حمم��د وآل حممد )عليهم 
السالم(، ومن العبادة والطاعة.

وذك��ر العديد من االعم��ال املخصوصة يف 
ه��ذا الي��وم املب��ارك والعيد االعظ��م نذكر 

منها:

األول: الصوم وهو كفارة ذنوب ستن سنة. 
وق��د روي أن صيام��ه يع��دل صي��ام الده��ر 

ويعدل مائة حجة وعمرة.

الثاني: الغسل.

الثال��ث: زي��ارة أمري املؤمنن )عليه الس��الم( 
وينبغي أن جیتهد املرء أينما كان فيحضر 
عن��د قرب أم��ري املؤمنن )عليه الس��الم( وقد 
حكيت له )عليه الس��الم( زيارات ثالث يف 
ه��ذا الي��وم، أوالها زيارة أم��ن اهلل املعروفة 
وي��زار به��ا م��ن الق��رب والبع��د وه��ي م��ن 

الزيارات اجلامعة املطلقة أيضًا.

الرابع: أن يتعوذ مبا رواه السيد يف )االقبال( 
عن النيب )صّلى اهلل عليه وآله وسلم(.

 اخلام��س: أن يصّل��ي ركعت��ن ث��ّم يس��جد 
ويش��كر اهلل ع��زَّ وج��لَّ مائة م��رة، ثم يرفع 

رأسه من السجود ويقول:

» الّلُه��مَّ ِإنِّي َأس��َأُلَك ِبَأنَّ َل��َك احَلْمَد َوْحَدَك 
ال َش��ِريَك َل��َك َوَأنَّ��َك َواِح��ٌد َأَح��ٌد َصَم��ٌد مَلْ 
َتِل��ْد َومَلْ ُتوَل��ْد َومَلْ َيُك��ْن َل��َك ُكْفوا َأَحٌد، 
��دًا َعْبُدَك َوَرُس��وُلَك َصَلواُتَك َعَلْيِه  مَّ َوَأنَّ حُمَ

َوآِلِه... اىل آخر الدعاء«. 
ث��م يس��جد ثاني��ًا ويق��ول مائة م��رة: »احَلْمُد 

هلِل«، ومائة مرة: »ُشْكرًا هلِل« .
وروي أن م��ن فعل ذل��ك كان كمن حضر 
ذلك اليوم وبايع رس��ول اهلل )صّلى اهلل عليه 
وآله وس��لم( عل��ى الوالية، اخل��رب. واألفضل 
أن يصل��ي ه��ذه الص��الة ق��رب ال��زوال وهي 
الساعة اليت نصب فيها أمري املؤمنن )عليه 
الس��الم( بغدي��ر خم إمامًا للن��اس. وأن يقرأ 
يف الركعة األّوىل منها سورة -القدر- ويف 

الثانية -التوحيد-.

الس��ادس: أن يغتس��ل وُيصل��ي ركعت��ن من 
قب��ل أن ت��زول الش��مس بنصف س��اعة يقرأ 

يف كل ركع��ة س��ورة احلمد م��رة وقل هو 
اهلل احد عش��ر مرات وآية الكرس��ي عش��ر 
مرات وإنا أنزلناه عش��رًا، فهذا العمل يعدل 
عن��د اهلل ع��زَّ وج��لَّ مائ��ة أل��ف حج��ة ومائة 
أل��ف عم��رة ويوجب أن يقض��ي اهلل الكريم 
حوائ��ج دني��اه وآخرت��ه يف يس��ر وعافي��ة وال 
خیف��ى علي��ك أن الس��يد يف )االقب��ال( ق��دم 
ذك��ر س��ورة الق��در على آية الكرس��ي يف 
ه��ذه الص��الة وتابع��ه العالم��ة اجمللس��ي يف 
زاد املع��اد فق��دم ذكر القدر.. واألفضل أن 
يدع��و بعد ه��ذه الصالة بهذا الدع��اء: »َربَّنا 

ْعنا ُمناِديا... « الدعاء.  ِإنَّنا مَسِ

السابع: أن يدعو بدعاء الندبة.

الثام��ن: أن يدع��و به��ذا الدع��اء ال��ذي رواه 
السيد ابن طاووس عن الشيخ املفيد:

ٍد َنِبيَِّك َوَعِليٍّ  مَّ قِّ حُمَ ُلَك حِبَ » الّلُهمَّ ِإنِّي َأس��أَ
��أِن َوالَقْدِر الَّ��ِذي َخَصْصَتُهما ِبِه  َوِليِّ��َك َوالشَّ
ٍد  مَّ ٍد َوآِل حُمَ مَّ ُدوَن َخْلِقَك َأْن ُتَصلَِّي َعلى حُمَ
َوالنُُّج��وِم  ��اَدِة  السَّ ع��اِة  َوالدُّ الق��ادِة  ��ةِ  اأَلِئمَّ
اِه��َرِة َواألْع��الِم الباِه��َرِة َوساَس��ِة الِعب��اِد  الزَّ
��ِفيَنِة  َوَأْركاِن الِب��الِد َوالنََّاِق��ة امُلْرَس��َلِة َوالسَّ

النَّاِجَيِة اجلاِرَيِة يِف اللَُّجِج الغاِمَرِة... «.

وليق��رأ إن أمكنته األدعية املبس��وطة اليت 
رواها السيد يف )االقبال(.

التاس��ع: أن يه��ين م��ن الق��اه م��ن إخوان��ه 
املؤمن��ن بقوله: » احَلْمُد هلِل الَِّذي َجَعَلنا ِمَن 
��ِة  َن ِبوالَي��ةِ َأِم��رِي امُلْؤِمِن��َن َواأَلِئمَّ ��كِ امُلَتَمسِّ

الُم «. َعَلْيِهْم السَّ

َويق��ول أيض��ًا: » احَلْم��ُد هلِل الَّ��ِذي أْكَرَمن��ا 
ِبه��ذا الَي��ْوِم َوَجَعَلنا ِم��َن امُلْوِفَن ِبَعْه��ِدِه إَلْينا 
َوِميثاِق��ِه الَِّذي َواَثَقن��ا ِبِه ِمْن والَيِة ُوالِة أْمِرِه 
َعْلنا ِمَن اجلاِحِديَن  َوالُق��وَّاِم ِبِقْس��ِطِه َومَلْ جَیْ

يِن «. ِبَن ِبَيوِم الدِّ َوامُلكذِّ

العاش��ر: أن يق��ول مائ��ة م��رة: » احَلْم��ُد هلِل 
الَّ��ِذي َجَعَل َكماَل ِديِنِه َومَت��اَم ِنْعَمِتِه ِبوالَيِة 
َأِم��رِي امُلْؤِمِن��َن َعِل��ّي ْب��ِن َأِب��ي طاِل��ٍب َعَلْي��ِه 

الُم «. السَّ

مقال
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أجوبة مكتب مساحة السيد السيستاني 
)دام ظّله( على أسألة وكالة الصحافة 

الفرنسية بتاريخ 17 / 8/ ٢01٥ :

بسم اهلل الرمحن الرحيم
1� إّن املرجعي��ة الديني��ة العلي��ا طامل��ا دع��ت 
إىل مكافح��ة الفس��اد وإص��الح املؤسس��ات 
العاّم��ة،  اخلدم��ات  وحتس��ن  احلكومي��ة 
وحّذرت أكثر من مّرة من عواقب التسويف 
يف ذل��ك، ومنه��ا يف بي��ان صدر م��ن مكتبها 
يف شباط عام ٢011م ورد فيه ) إّن املرجعية 
الديني��ة ال��يت طامل��ا أّك��دت على املس��ؤولن 
ض��رورة العم��ل عل��ى حتقيق مطالب الش��عب 
املش��روعة حت��ّذر م��ن مغّب��ة االس��تمرار على 
النه��ج احلال��ي يف إدارة الدول��ة ومما ميكن 
أن ينج��م ع��ن ع��دم االس��راع يف وض��ع حلول 
جذرية ملش��اكل املواطنن اليت صربوا عليها 

طوياًل(.
ويف األس��ابيع األخرية ملا نفد صرب كثري من 

مساحته تأييد خطواته ومباركتها؟
3- م��ا ه��ي الرس��الة ال��يت يرغ��ب مساح��ة 
الس��يد يف إيصاهل��ا ع��رب الدع��وة لالص��الح، 
وانتق��اد عدم جت��اوب السياس��ين يف مراحل 

سابقة مع دعواته املتكّررة لذلك ؟
4- ه��ل يعت��رب مساحة الس��يد ان الدعوة إىل 
مكافحة الفساد واصالح مؤسسات الدولة، 
توازي بأهميتها نداءه إىل الشعب العراقي يف 
حزيران / يونيو ٢014 لقتال تنظيم داعش؟

٥- برأيك��م، ما هي األس��باب وم��ن يتحّمل 
مس��ؤولية وصول العراق إىل هذه املرحلة من 
الفس��اد وتره��ل مؤسس��ات الدول��ة ومس��توى 

اخلدمات العاّمة؟
آمل��ن بتجاوبك��م مع طلبنا، نرفق ش��كرنا 
االح��رتام  جبزي��ل  تعاونك��م  حس��ن  عل��ى 

والتقدير.
 وليام دنلوب

نائب مدير املكتب
وكالة الصحافة الفرنسية -بغداد

أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية 

 اىل / مكتب مساحة املرجع الديين األعلى 
السيد علي احلسيين السيستاني

الفرنس��ية  الصحاف��ة  وكال��ة  تهديك��م   
أطي��ب حتياته��ا، وتنقل إليكم رغبتها بطرح 
األس��ئلة أدن��اه عل��ى مكتب مساحت��ه أو من 
ينتدب��ه مش��كورًا، يف إطار تقري��ر ُتعّده عن 
االصالحات اليت أقّرتها احلكومة العراقية، 
ودور املرجعية العليا يف التشديد على ضرورة 
مكافحة الفس��اد وتطوير مؤسس��ات الدولة 

واخلدمات العاّمة.
1- م��ا ه��ي األس��باب ال��يت دفع��ت مساح��ة 
الس��يد إىل الدع��وة حالي��ًا بش��كل صري��ح 

وصارم إىل االصالح؟
٢- ه��ل يوج��د تواص��ل مباش��ر ب��ن مساح��ة 
الس��يد والس��يد رئي��س ال��وزراء ح��ول ه��ذه 
القضايا؟ وهل طلب السيد رئيس الوزراء من 

وكاالت

يف معرض إجابتها على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية:

املرجعية الدينية العليا تحدد 
الجهات املسؤولة عما وصل 

إليه حال العراق
 من أجل توضيح احلقائق وإجابة على األس��ئلة املوجهة إليها من وكالة الصحافة الفرنسية، 
قّدم مكتب مساحة املرجع الديين األعلى السيد علي احلسيين السيستاني)دام ظله( جمموعة 
من اإلجابات اليت أوضحت من خالهلا أس��باب نداءاتها املس��تمرة لض��رورة بناء دولة عراقية 
بأيدي العراقيني وإجراء اإلنتخابات يف العراق بعد اإلحتالل األمريكي، واإلس��راع يف كتابة 
الدستور، والعوامل اليت حالت دون حتقيق املكتسبات احلقيقية هلذا البلد واليت أدت إىل تردي 
األحوال العامة للعراقيني والتدهور األمين يف أغلب احملافظات العراقية، وغريها من املس��ببات 
اليت أدت إىل إط��الق املرجعية الدينية فتواها التارخيية لاللتحاق بالقوات املس��لحة من أجل 

الدفاع عن األرض والعرض واملقدسات.
 كما أرخت هذه األجوبة بعض أهم الدعوات اليت اطلقتها املرجعية ملكافحة الفساد املستشري 
يف دوائر الدولة ومؤسس��اتها، خالل السنني اليت تلت اإلحتالل األمريكي للعراق وحتى وقتنا 

احلاضر.
 جملة النجف األشرف تنشر لقرائها األعزاء نص األسئلة املوجهة من الوكالة الفرنسية والرد 
عليها من قبل مكتب املرجع الديين األعلى مساحة السيد علي السيستاني)دام ظله الوارف(:
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العراقي��ن واحتّج��وا على س��وء اوضاع البالد 
وطالب��وا بإصالحها، وجدت املرجعية الدينية 
اّن الوقت مؤاٍت للدفع قوّيًا بهذا االجتاه عرب 
� ويف مقدمته��م  املس��ؤولن  التأكي��د عل��ى 
الس��يد رئيس جملس الوزراء بصفته املسؤول 
التنفيذي األول يف البلد � بأن يتخذوا خطوات 
جاّدة ومدروس��ة يف س��بيل مكافحة الفساد 

وحتقيق العدالة االجتماعية.
٢ � منه��ج املرجعي��ة الديني��ة العلي��ا ه��و ع��دم 
االصالحي��ة  العملي��ة  تفاصي��ل  يف  الدخ��ول 
واالكتف��اء ببي��ان اخلط��وط العام��ة هلا على 
س��بيل النص��ح واالرش��اد، كم��ا ورد عل��ى 
لس��ان ممثليها يف خطب اجلمعة يف كربالء 
املقدس��ة، وهي تأمل ان يوّفق املس��ؤولون يف 
القي��ام بهذه املهّمة الصعب��ة ويّتخذوا قرارات 
العراق��ي،  للش��عب  مقنع��ة  تك��ون  جريئ��ة 

وستؤيدها املرجعية عندئٍذ بكل تأكيد.
3 � م��ن املع��روف أّن املرجعي��ة الديني��ة العليا 
قد دعت مبكرًا بعد س��قوط النظام السابق 

لتمك��ن  العاّم��ة  االنتخاب��ات  إج��راء  إىل 
الشعب العراقي من اختيار ممّثليه يف جملس 
الن��واب، وم��ن ثّم تش��كيل حكوم��ة وطنية 
تق��وم بواجباته��ا يف توف��ري األم��ن واخلدمات 
وتس��ري بالبالد حنو الرق��ي والتقّدم. وكانت 
املرجعي��ة تأم��ل أن تق��وم الطبق��ة السياس��ية 
صنادي��ق  ع��رب  الس��لطة  اىل  وصل��ت  ال��يت 
صحيح��ة  بص��ورة  البل��د  ب��إدارة  االنتخ��اب 
وال حت��دث مش��اكل كب��رية حبي��ث تضطر 
املرجعي��ة اىل التدخ��ل حلّلها أو للتخفيف من 
تبعاته��ا، ولك��ن � لألس��ف الش��ديد ���� جرت 
األم��ور بغ��ري ذلك، وقد تس��ّبب س��وء اإلدارة � 
باإلضافة إىل عوامل داخلية وخارجية أخرى 
� يف الوصول بالبلد اىل هذه االوضاع املزرية 

اليت تنذر خبطٍر جسيم .
وس��بق أن أّك��دت املرجعي��ة يف بي��ان ص��در 
من مكتبها يف نيسان عام ٢00٦م على أّنها 
ل��ن تداه��ن أحدًا فيما ميس املص��احل العاّمة 
للش��عب العراقي وستشري اىل مكامن اخللل 

يف األداء احلكومي كّلما اقتضت الضرورة 
ذلك، وس��يبقى صوتها مع أصوات املظلومن 
واحملروم��ن م��ن أبن��اء ه��ذا الش��عب أينم��ا 
كان��وا ب��ال ف��رق ب��ن انتماءاته��م وطوائفهم 

وأعراقهم.
  وم��ن ه��ذا املنطل��ق ج��اء تأكي��د املرجعي��ة 
الدينية � يف هذه االيام � على ضرورة االسراع 
يف اخلط��وات االصالحي��ة وحتقي��ق العدال��ة 

االجتماعية.
4� من املؤكد أّنه لوال استش��راء الفس��اد يف 
خمتلف مؤسس��ات الدولة والس��ّيما املؤسسة 
األمنية، ولوال س��وء اس��تخدام الس��لطة ممن 
كان بيده��م األمر مل��ا متّكن تنظيم داعش 
االرهابي من الس��يطرة على قس��مٍ كبريٍ من 
األراض��ي العراقي��ة، وملا كانت هناك حاجة 
اىل  للعراقي��ن  العلي��ا  املرجعي��ة  دع��وة  اىل 
االلتحاق بالقّوات املسّلحة للدفاع عن األرض 

والِعرض واملقّدسات.
  واليوم إذا مل يتحقق االصالح احلقيقي من 
خ��الل مكافحة الفس��اد بال ه��وادة وحتقيق 
العدال��ة االجتماعي��ة عل��ى خمتل��ف االصعدة 
ف��إن م��ن املتوقع أن تس��وء االوض��اع ازيد من 
ذي قب��ل، ورمب��ا تنج��ّر اىل م��ا ال يتمن��اه أي 
عراق��ي حم��ّب لوطن��ه من التقس��يم وحنوه ال 
مس��ح اهلل. وهن��ا تكم��ن األهمّي��ة القص��وى 
للدعوة إىل االسراع يف االصالح اليت أّكدت 

عليها املرجعية الدينية العليا.
الب��الد  الذي��ن حكم��وا  السياس��ين  إّن   �٥
يتحّمل��ون معظ��م  املاضي��ة  الس��نوات  خ��الل 
املس��ؤولية عّما آلت إلي��ه االمور، فإّن كثريًا 
منه��م مل يراع��وا املص��احل العاّم��ة للش��عب 
العراق��ي ب��ل اهتم��وا مبصاحلهم الش��خصية 
فتقامس��وا  والعرقي��ة،  والطائفي��ة  والفئوي��ة 
املواق��ع واملناص��ب احلكومي��ة وفق��ًا لذل��ك 
ال على أس��اس الكف��اءة والنزاهة والعدالة، 
ومارس��وا الفس��اد املالي ومسحوا باستشرائه 
يف املؤسس��ات احلكومية على نطاق واسع، 
فأّدى ذلك كله � باإلضافة اىل غياب اخلطط 
الصحيحة إلدارة البلد واسباب أخرى � إىل ما 
نش��اهده اليوم من س��وء االوضاع االقتصادية 

وترّدي اخلدمات العامة. 

143٦/11/4 ه�
 املوافق ٢01٥/8/٢0م.

 مكتب السيد السيستاني ) دام ظّله (
النجف األشرف

وكاالت
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هن��اك مالحظ��ة جدي��رة بالط��رح وه��و ان��ه ال 
ميك��ن فه��م األدي��ان مبع��زٍل ع��ن النص��وص 
الديني��ة، حي��ث جاءت ه��ذه النصوص تؤكد 
على أن الدين وس��يلة مجع بن البش��ر وليس 
م��ن وس��ائل التفري��ق, وإمنا االخت��الف هو يف 
املنهج, قال تعاىل: )لكٍل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاج��ا ول��و ش��اء اهلل جلعلك��م أم��ًة واحدة 
ولك��ن ليبلوك��م يف م��ا أتاك��م فاس��تبقوا 
اخل��ريات إىل اهلل مرجعكم مجيعًا فينبئكم 
مب��ا كنت��م فيه ختتلف��ون(, فنص اآلية صريح 
ال يقب��ل التأوي��ل فاالخت��الف هو يف الش��رعة 
واملنه��اج, فاآلي��ة نص��ت عل��ى صن��ع اخل��ريات 
للمجتم��ع البش��ري, وأما االختالف الش��كلي 
فس��يخربكم اهلل ب��ه ألن مرجعك��م إىل اهلل 
لي��س م��ن امله��م كي��ف نعب��د اهلل إن املهم هو 
أنن��ا نعب��د اهلل ، وه��و القاس��م املش��رتك الذي 
جیب أن جنتمع على عبادته وطاعته.  فالبعد 
األول لإلمي��ان باهلل وهو عالقة اإلنس��ان بربه 
ال يتأث��ر بش��كل العالق��ة ولك��ن ال ب��د م��ن 
انعكاسه إجیابًا يف عالقة اإلنسان مع أخيه 
اإلنس��ان وهذا يش��كل البع��د لعملية اإلميان 
واالعتق��اد. فالتأكيد على ما هو عمل اآلخر 
وكي��ف يعم��ل؟ و كيف يك��ون التعامل مع 
اآلخ��ر وليس س��ؤال م��اذا يعتقد وم��اذا يعبد؟ 
ألن الدي��ن يف جانب��ه اآلخر هو املعاملة. فعلى 
ذل��ك أصبح احلوار بن األديان مرتكزًا على 
قب��ول اآلخ��ر كم��ا ه��و ولي��س احل��وار عماًل 
تبش��رييًا يه��دف إىل إقن��اع اآلخ��ر بتخلي��ه عن 
دينه ومعتقداته بل جیب أن يكون اهلدف من 
عملي��ة احل��وار أن يفهم بعضن��ا البعض اآلخر 
ليتحق��ق التعام��ل بن ش��عوبنا بش��كٍل س��ليم 
ناب��ع من احرتام اآلخر وحقه يف اختيار البقاء 
عل��ى معتقدات��ه وبذلك نؤس��س ألخوة بش��رية 
قائم��ة على التبادل والتعدد من دون التفكري 
مبنط��ق إلغ��اء اآلخ��ر أو الس��يطرة علي��ه, ب��ل 

مبنطق االحتواء.

سمة الحوار
الق��رآن الكري��م أوض��ح جب��الء م��ا ينبغ��ي 
عل��ى املس��لم أن يتص��ف ب��ه وه��و حي��اور غري 
املسلمن، كما أكدت السنة الشريفة ذلك, 
فاملتأم��ل يف آي��ات الق��رآن الكري��م والس��نة 
الش��ريفة  أنه��ا أوص��ت يف التوص��ل إىل آداب 

احلوار وأخالقياته.
واإلصغ��اء  االح��رتام  وج��ود  احل��وار  يف��رتض 
وقب��ول االخت��الف. إنَّ ش��رط إمكانيَّ��ة قيام 
حوار هو وجود االستعداد املسبق عند طرفيه 
أو أطراف��ه للقب��ول باخت��الف اآلخر واحرتامه 
واإلصغ��اء ل��ه. إذا مل يك��ن ه��ذا االس��تعداد 

ان الصراع بين أهل األديان مســؤولية اإلنسان الذي فهم الدين فهمًا خاطئًا ولم 
يكن الدين ســببًا في حصولها؛ ألن الكتب السماوية جاءت بقيم ومبادئ ترفض 
الصراعات بين أفراد المجتمع البشــري أو هو مســؤولية اإلنسان الذي استغل 
الدين المقدس لغاياته غير الشــرعية فحوله إلى وسيلة للسيطرة على اآلخرين 
ومقّدراتهم, فالدين بكل رســاالته السماوية كان ضحية الصراعات السياسية 
والعســكرية, فالبد في البحث عن القواسم المشتركة التي نادت بها النصوص 
الدينية في الكتب السماوية والتي أكدتها الرساالت السماوية والتي تدور حول 
هدف واحد أال وهو اإلنســان, ويجب أن تكون من مصــدر واحد وهو اهلل تعالى, 

فكانت رساالٍت متكاملة ال تناقض وال اختالف فيها.

وأثره في التعايش السلمي  

الحوار بين األديان

الدكتور حسني لفته حافظ 

مقال
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متوف��رًا س��رعان ما جند أنفس��نا أم��ام "حوار 
غ��ري جم��د حي��اول كلُّ ط��رف في��ه أن حيوِّل 
اآلخ��ر إىل موقف��ه بإقناع��ه أو إفحام��ه أو...

إلغائ��ه. احل��وار احلقيقي ال ينتهي عادة بتغلب 
أح��د أطراف��ه، ب��ل خب��روج اجلمي��ع مقتنع��ن 
ألنه��م ص��اروا أكث��ر فهمًا لذواته��م ولآلخر، 
م��ع كل م��ا يتطلب��ه ذل��ك من إع��ادة نظر يف 

األحكام املسبقة.
األم��ر األكث��ر أهميَّ��ة ه��و أنَّ احل��وار جیع��ل 
التقاءن��ا ب��اهلل أم��رًا ممكنًا، فاحل��وار يضعنا 
يف مواجه��ة احلقيق��ة من خالل عالقة حمبَّة، 
فعندم��ا خُیاط��ب امل��رُء ش��خصًا آخ��ر وجیيبه 
بإخ��الص، يتح��رَّك كلٌّ منهم��ا باجتاه اآلخر 
وحياول أن يفهمه بشكل أفضل، وهذا النوع 
م��ن التالقي بن إنس��ان وآخ��ر ال ينفصُل عن 

التالقي بن اإلنسان وخالقه.

آداب الحوار
واآلداب يف هذا الباب كثرية، منها:

1-التخل��ق بأخ��الق اإلس��الم واحل��ض عل��ى 
م��كارم األخ��الق مل��ا كان احل��وار وس��يلة 
باإلس��الم،  والتعري��ف  الدع��وة  وس��ائل  م��ن 
توج��ب عل��ى الدع��اة أن جیتنب��وا الس��وء م��ن 
القول، ويلتزموا احلس��ن منه، قال اهلل تعاىل: 
)وقولوا للناس حسنًا(, حتى يتوافق مع الدعوة 

باحلكمة واجملادلة باليت هي أحسن.
٢-التص��رف األمث��ل بالتج��اوز ع��ن اإلس��اءة 
م��ن حس��ن املعامل��ة اإلعراض م��ا أمكن عن 
املنازعة وأسبابها، ولو باإلعراض عن اإلجابة. 
فاإلعراض عن اجلواب نوع من التلطف وأدب 

من آداب الدعوة واحلوار.
3-اجل��دل مل��ن علم وأيقن قال ع��ز وجل: )ها 
أنت��م ه��ؤالء حاججت��م فيما لكم ب��ه علم فلم 
حتاجون فيما ليس لكم به علم(, قال تعاىل: 
)وال تق��ف م��ا لي��س ل��ك ب��ه عل��م إن الس��مع 
عن��ه  كان  أولئ��ك  كل  والف��ؤاد  والبص��ر 

مسئوال(.
إن قل��ة املعرف��ة بالعل��وم الش��رعية ه��ي م��ن 
األس��باب اليت تدفع باحملاور إىل الش��طط يف 
جماراة اآلخرين، فينساق إىل ما هو باطل، أو 
يقص��ر ع��ن تبيان ما هو حق، فتقصر حجته، 

وتكسد بضاعته.
واملنع من اجلدال ملن ال علم له، واحلظر على 
م��ن ال حتقي��ق عنده.. وقد ورد األمر باجلدال 
مل��ن عل��م وأيقن، فقال تع��اىل: )وجادهلم باليت 

هي أحسن(..
ألن ترك اخلوض فيما ال حيس��نه أفضل, لعل 
من الضروريات اليت ال حيسن بأحد جتاوزها 
ع��دم خوض امل��رء فيما ال ميلك عليه بينة وال 

برهان��ًا، ويف ه��ذه اآلي��ات تقري��ع م��ن القرآن 
الكريم ألولئك الذين يلجون إىل احلوار دون 
دلي��ل وال بره��ان، وألنه��م ال ميلك��ون علم��ًا 
وال حج��ة، فإنه��م يعاجل��ون مس��ائلهم باهل��وى 
واجل��دال بالباط��ل والتكذي��ب واالس��تكبار 

عن قبول احلق.
4-اإلفس��اح لآلخ��ر يف اإلع��راب عن دينه ألن 
مداراة احملاور وإكرامه وحس��ن التعامل معه 
وممارس��ته ش��عائره م��ن آداب احل��وار، وإن 
ج��واز مداراته��م اتقاء ش��رهم م��ا مل يؤد ذلك 

إىل املداهنة يف دين اهلل تعاىل أمر بّن.
٥- اإلنصاف باحلجة, وهو التن�زل مع اخلصم 

يف احلوار وجمادلته باحلجج القريبة إليه.
ق��ال تع��اىل: )وإنا أو إياك��م لعلى هدى أو يف 
ض��الل مب��ن(، إنه��ا عل��ى وجه إقام��ة احلجة 
عل��ى قوم��ه، فتصور بص��ورة املواف��ق ليكون 
أدع��ى إىل القبول، ثم توس��ل بص��ورة املوافقة 
إىل إعالمه��م بأن��ه ال جی��وز أن يكون املعبود 

ناقصًا آفاًل ".
لكن هذا ال يعين موافقة اآلخر على أصوله 
أن  املؤمن��ن  يأم��ر  ال  تع��اىل  )واهلل  الباطل��ة 
جیادلوا مبقدمة يسلمها اخلصم إْن مل تكن 
علم��ًا، فل��و ُق��دَر أنه قال باط��اًل، مل يأمر اهلل 
أن حيتج عليهم بالباطل، لكنَّ هذا قد يفعل 
لبي��ان فس��اد قول��ه وبي��ان تناقض��ه، ال لبي��ان 
الدعوة إىل القول احلق ودعوة العباد إليه..(.

٦-اإلق��رار لآلخ��ر باجیابيات��ه ألن اإلنص��اف 
للمخال��ف بذك��ر إجیابيات��ه وموافقت��ه فيم��ا 
يص��در عن��ه م��ن ح��ق، املس��لم رائ��ده احل��ق، 
واحلكم��ة ضالته، فهو يأخذها ويقر بها بال 
غضاض��ة، م��ن أي طري��ق ج��اءت، وعلى هذا 
األدب درج أصح��اب الن��يب فأق��روا ملخالفيهم 

ما عندهم من صور إجیابية.
7- حس��ن االس��تماع للمحاور اآلخر: من أهم 
اآلداب ال��يت ال ينف��ك عنه��ا احل��وار؛ حس��ُن 
االستماع للمحاور اآلخر. وهو أدعى إىل قبول 
دعوت��ه ومس��اع حجت��ه، فالدعوة إىل اإلس��الم 
باحل��وار واجلدال ينبغ��ي أن تكون منضبطة 
بالوس��ائل واآلداب الش��رعية ال��يت رأيناها يف 

كتاب اهلل وسنة رسوله.
8- عدم االبتعاد عن لغة اإلسالم ومصطلحاته 
وأساليبه. ومما يقع به املتحاورون أحيانًا هجر 
املصطلح��ات واألس��اليب واحلج��ج الش��رعية 
والتباعد عنها تقربًا إىل اآلخرين أو غريه مما 

يرونه مصلحة للدعوة.

شروط الحوار
احل��وار معرفة اآلخر واالع��رتاف به، من غري 
أن يتن��ازل أي م��ن الطرف��ن ع��ن ذات��ه أو عن 

تراث��ه أو ع��ن ش��خصيته ومبوضوعي��ة ألن��ه 
وس��يلة فكرية لنب��ذ التنافس إىل التكامل، 
وم��ن التنافر إىل التالقي، ومن اخلصومة إىل 

األخوَّة. ومن شروطه:
1- االع��رتاف باملس��اواة ب��ن األدي��ان األخرى 
وأنه��ا ال تق��لُّ يف أصالته��ا ع��ن الديان��ة ال��يت 

أعتنقها, كونها صادرة عن الغيب.
وتصحي��ح  املاضي��ة  باألخط��اء  االع��رتاف   )٢
نظرة كل طرف إىل اآلخر، وال يكون ذلك 
إال بقب��ول اجل��ذور التارخیيَّ��ة للخالفات حتى 

ميكن تطوير الثقة املتبادلة.
 3( لغة احلوار هي نداء مشرتك للضمري, وهو 
درب اإلنس��انيَّة ل��ه مقومات��ه وه��ي التالزم مع 

القبول باملختلف واالعرتاف به.
4( الب��د للح��وار م��ن  أش��خاص قادري��ن على 
املواق��ف  عل��ى  والثب��ات  األح��كام  إص��دار 

املصريية وهلم استقالليتهم يف الرأي.
٥-. يتطلَّب احلوار فكرًا منفتحًا، واستعدادًا 
لإلصغ��اء والتعلُّ��م، وحماول��ة خملص��ة للتحرُّر 

من األحكام املسبقة واآلراء اجلاهزة.
٦- الب��د للح��وار من اجملاملة اليت من خالهلا 

إبعاد الكثري من إثارة النعرات.

ضرورة الحوار
اإلنس��ان م��ن خ��الل العالق��ات ال��يت ِيقيمه��ا 
م��ع األش��خاص اآلخرين يكس��ب ذات��ه, ويتم  
ذل��ك م��ن خالل ط��رح عقائد اإلس��الم وآدابه 
وأحكامه بش��كل واٍع ويف حالة انفتاح على 
اآلخري��ن, لك��ون احل��وار ميثِّل وس��يلة فعالة 
ق��ون بواس��طتها وجوده��م وذاتهم,  للبش��ر حيقِّ
فالنق��ص يف االنفت��اح مين��ع من املعرفة,  ويدع 
الش��خص رهينة االنغالق املتزايد والتصرُّفات 
املبنيَّ��ة على نظرة الط��رف الواحد واألحكام 
ال��يت أودع اهلل  املوروث��ة. وطبيع��ة التكوي��ن 
ج��اء  فق��د  واالخت��الف  التن��وع  يف  أساس��ها 
التأكي��د يف الق��رآن الكري��م أن اخت��الف 
البش��ر يف ش��رائعهم واق��ع مبش��يئة اهلل تع��اىل 
ومرتب��ط حبكمته. فاإلس��الم يع��رتف بوجود 
االخت��الف وع��دم إمكانية مج��ع الناس على 
دي��ن واح��د، لكنه يفرض على أهل احلق أن 
يتص��دوا هلداي��ة م��ن ق��دروا عل��ى هدايته من 
املختلف��ن عنه��م، م��ع يقينه��م بالعج��ز, وعليه 
ف��إن هداي��ة البش��رية م��ن احمل��ال, كم��ا إن 
اإلق��رار بذل��ك ال يعين قبول ه��ذه املختلفات، 
ويطل��ب م��ن العلم��اء ب��ذل اجله��د يف القي��ام 

بواجب البالغ واإلرشاد.
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هناك في أعالي المتوســط.. ترنح ذلك القارب المتهالك وســط امواج داكنة الزرقة تتقاذفه يمينا وشماال 
تحــت مهب الريح، جلس الجميع بصمت تذهلهم هيبة البحر ويلفهم الترقب وتقتلهم حســرة الوصول الى 
اليابسة.. توسط الجميع القارب، عشرات الشــباب المشاركين في رحلة الموت في قارب صيد يستخدمه 
صاحبه لتهريب المهاجرين غير الشــرعيين عبر البحر.. جنسيات زمالء رحلة الموت اغلبهم من سوريا والعراق 
وبعض االكراد ولبنانيين وآخرين، هربوا من الموت حاملين أرواحهم على االكف طالبين العيش الرغيد اال انهم 

كانوا على موعد آخر مع االنتحار.. 
ووســط هذا االلم والصراع من اجل البقاء يتســاءل الجميع ما الذي دفع كل هؤالء للهجرة وتحمل كل تلك 

المخاطر..؟ وأي حلم هذا الذي يسعون اليه ويستحق كل هذا العناء ..؟

رحلة الموت
أيُّ حلم يستحق كل هذا العناء؟!

فائ�ق عبد احلسني الشم�ري

تحقيق
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اهلج��رة ه��ي رحل��ة البحث عن وطن وس��الم 
وحي��اة وآم��ان، البح��ث ع��ن وط��ن ال يع��رف 
في��ه  يتس��كع  وال  واالح��زان،  احل��روب 
مساس��رة امل��وت وجت��ار األمل.. البح��ث ع��ن 
م��الذ آم��ن تنم��و في��ه احملب��ة ش��جرة وارف��ة 

يستظل باغصانها ابناؤها..
اهلج��رة النبوي��ة كان��ت م��ن اوىل اهلج��رات 
بتاريخ املس��لمن بعد حتملهم الش��د وأقسى 
انواع التعذيب واالضطهاد من قبل املشركن 
مم��ا جع��ل الرس��ول األعظم)صل��ى اهلل عليه 

وآله( يأمر املسلمن باهلجرة اىل املدينة بعد 
أن أم��ر بعضه��م باهلجرة اىل احلبش��ة وهذا 
ما جیعل من اهلجرة احد احللول للمشاكل 
ال��يت حت��دق بب��ين االنس��ان، لتت��واىل بعدها 
اهلج��رات عل��ى م��ر تاري��خ املس��لمن املل��يء 
بالظلم واالضطهاد، تاريخ غامق بلون الدم..
الش��اب حممد عل��ي)٢1 عامًا( خاض جتربة 
البحث عن وطن بديل للعيش بسالم وحرية، 
وطن تتوفر فيه اخلدمات األساس��ية للعيش 
م��ن  يعت��رب  بل��دا  وراءه  ت��اركا  الكري��م، 

أغن��ى دول العامل مب��وارده النفطية واألثرية 
والدينية وطنًا ميتلك كل ش��يء إال مس��ؤول 

ينكر ذاته وميارس سلطاته بإخالص.
"حممد علي"  جید صعوبة يف تذكر امساء 
البلدان اليت اجتازها يف رحلته الطويلة جدا 
قب��ل ان يص��ل اىل نهاية املطاف.. يقول: ) ال 
أتذك��ر هل ع��ربت صربيا بع��د اليونان؟ أو 
بلغاريا على األرجح؟(. ال تعين له كثريا يف 
الواق��ع البل��دان ال��يت اجتازها.. ف��إىل املانيا 

الوجهة االوىل لطاليب االحالم يف اوروبا..
رح��ل ه��ذا الش��اب العراق��ي حن��و احالم��ه، 
مساعت��ن  بأذني��ه  ووض��ع  قبع��ة  أعتم��ر 
 ))mb3((يت��دىل منهم��ا س��لك يتصل جبه��از
ورمب��ا  الق��الدات  رقبت��ه  عل��ى  وتش��ابكت 
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بينهم 70% من الش��باب هاجروا عرب قوارب 
امل��وت(.. حمذرين بضرورة وضع حد للس��فر 
حن��و اجمله��ول، ومعرف��ة االس��باب احلقيقية 
وي��رى  الكارث��ة..  ه��ذه  وراء  تق��ف  ال��يت 
متابع��ون: )ان األوض��اع االمنية واالقتصادية 
السيئة، فضال عن احلرب النفسية املمنهجة 
ال��يت يقوده��ا املغرض��ون كفيلة بب��ث حالة 
اليأس بن اوس��اط اجملتمع اجلريح، وضياع 

االمل ببصيص ضوء يف نهاية النفق..(. 
علي جاسم )٢٥عامًا( هاجر مع شقيقه الذي 
يبلغ الثامنة عش��رة من العمر، يقول: ) عدد 
الش��باب العائدي��ن م��ن دول اورب��ا قليل جدا 

سينقش بالقريب ومشًا على طريقة مشاهري 
الكرة..

يق��ول: ) س��رقت أحالمن��ا يف الوط��ن، ضاع 
كل شيء مع احلروب واالزمات، سأفعل ما 
أشاء.. أصادق من أشاء ومن كال اجلنسن 
دون توجس، سأعرب عن رأيي حبرية عندما 
ات��أمل.. او حت��ى عندم��ا أف��رح.. س��أكون 

ناجحا.. سأكون أنسانا على طريقيت..(.

تقارير 
يف احادي��ث إعالمي��ة كش��ف برملاني��ون يف 
جلنة اهلجرة ان: )اكثر من 400 الف عراقي 

ولك��ن هناك الكثري من العراقين عالقن 
الع��راق،  اىل  الع��ودة  يري��دون  تركي��ا  يف 
الس��يما املوظف��ون وطالب اجلامع��ات.. فقد 
تقطع��ت به��م الس��بل مرتددي��ن م��ن املقامرة 
وخ��وض غمار رحل��ة املوت، بعد تواتر أخبار 
غ��رق الكث��ري من املهاجرين يف حبر "إجیة" 

أثناء توجهم حنو بوابة املوت "اليونان"(. 
ويؤكد جاس��م: )ان الش��خص الواحد يدفع 
قرابة سبعة آالف دوالر للحصول على مقعد 
وس��ط قارب يتس��ع ل� )40( ش��خصًا وحيمل 
بقرابة)٥0 اىل٦0( راكبًا يدفع نصف املبلغ 
للمهرب ابتداء على ان تستوفى األجور عند 
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الوصول لليابسة ان حتقق االمر..!(
وعل��ى ذات الوت��ر عزف��ت ترنيم��ة االح��زان 
املفوضي��ة العلي��ا حلقوق االنس��ان يف العراق 
وح��ذرت: ) تزاي��د اهلج��رة غ��ري املش��روعة   
ينذر مبخاطر كبرية، وخاصة من الش��باب 
والعائالت، لكونها تؤثر على مستقبل البالد 
بفقدانه الفئة العمرية األهم من الس��كان، 
مطالب��ة احلكومة بوضع اخلطط الكفيلة 

باستقطاب الطاقات الشبابية(.
والغري��ب ان م��دن اجلن��وب -حس��ب تقارير 
ش��به رمسية- : )س��جلت أرقاما قياسية بن 
الش��باب املهاجرين حنو الغرب على عكس 
امل��دن الس��اخنة يف العراق ال��يت تعيش حالة 
احل��رب وتعان��ي االمري��ن م��ن خط��ر داعش 

االرهابي..(
وبص��وت خطي��ب مجع��ة كرب��الء، وبلس��ان 
أب��وي حن��ون أك��د ممث��ل املرجعي��ة الدينية 
العلي��ا قلقه��ا البالغ من ه��ذه اهلجرة، داعية 
املس��ؤولن اىل وضع خط��ط تنموية حتد من 

تفاقم احلالة.

جنة الوهم
حن��و جن��ة الوه��م يش��د الرح��ال اجلمي��ع، 
ويرزم��ون حقائ��ب طموحاته��م، دون تفكري 
ق��د  ال��يت  احملدق��ة  واالخط��ار  بالعواق��ب 
تواجههم وتهدد حياتهم اليت تبدأ بالبحر ثم 
الس��ري أليام يف الغابات تنتهي بالعيش داخل 
جممع مغلق يعيش فيه املئات من املهاجرين..
يقول د. فارس الشمري )٥0 عامًا( مقيم يف 
لن��دن من��ذ قراب��ة ٢٥ س��نة: )بعد أش��هر من 
االنتظار تصدر اإلقامة الشرعية للمهاجرين 
ويس��كنون يف أحياء معدة لذلك يقطنها يف 
الغالب مهاجرين من دول االحتاد السوفياتي 
الس��ابق أو م��ن دول أفرقي��ا وغريه��ا.. أحياء 
تتقاذفها اجلرمية واملخدرات والضياع وسط 
ال أبالي��ة احلي��اة املادي��ة اليت ال مكان فيها 

سوى للمصاحل(.
مؤك��دا:  بالق��ول  "الش��مري"  ويسرتس��ل 
)ان املش��كلة مل تنت��ِه عن��د ه��ذا احل��د ب��ل 
تتجاوزه��ا اىل هم��وم نفس��ية عميق��ة تب��دأ 
بأمل الغربة ومشاكل منح اجلنسية وهموم 
مواصل��ة  أج��ل  م��ن  اجملتم��ع  يف  االندم��اج 
العي��ش وس��ط ع��امل واس��ع ال يفقه��ون من��ه 
ش��يئًا، للب��دء ببناء حياة املهاج��ر من الصفر 
ويف كل ش��يء، فيعي��ش املهاج��ر يف س��جن 
بل��د  مجي��ل زاه��ي االل��وان دون ه��دف يف 
االح��الم ال��يت مسع��وا عنها وش��اهدوها من 

عل��ى شاش��ات التلف��از.. ويتيقن 
يف نهاي��ة املط��اف ان��ه ارتكب 
الوط��ن..  ب��رتك  خط��أ كب��ريا 

لكن بعد فوات االوان(.  
والسؤال الذي يطرح نفسه ملاذا 
تفت��ح أورب��ا ذراعيه��ا للحش��ود 
القادم��ة وتلوح للجمي��ع بيافطة 
العي��ش  وحق��وق  االنس��انية 

الرغيد على سطح املعمورة.. 
)احلقيق��ة  ف��ارس":  "د.  يق��ول 
القب��ول  ب��اب  تفت��ح  اوروب��ا  ان 
س��د  اج��ل  م��ن  للمهاجري��ن 
النق��ص الش��بابي ال��ذي تعان��ي 
من��ه العديد م��ن الدول االوربية 
اليت تأم��ل يف إنقاذ بلدانها من 
شبح الشيخوخة.. و حيث يعيش 
حالي��ًا أكث��ر م��ن ٢٢٦ ملي��ون 
ش��خص ختط��ى س��ن الش��باب 
دول  و  ام��ريكا  و  أوروب��ا  يف 
جنوب ش��رق اس��يا، وذلك وفقُا 
لبع��ض اإلحصائي��ات املنش��ورة 
عل��ى موق��ع ويكيبيدي��ا ال��يت 
اكدت تواجد ٢٥% من مس��ين 
الع��امل يف دول اوروبا وامريكا 
ان  غراب��ة  ال  ل��ذا  الش��مالية، 
تفتح أوربا ابواب بلدانهم لقبول 
الش��باب املتوافدين اليهم لس��د 
النق��ص احلاص��ل ه��ذا فض��ال 

عن غايات أخر..(
يتس��اءل  احلدي��ث  نهاي��ة  ويف 
"الش��مري" ب��أمل: ) ان مس��ار 
رحل��ة  يف  للعراقي��ن  اهلج��رة 
طويل��ة م��ن مش��ال الع��راق عرب 
تركي��ا ث��م اليون��ان ومقدوني��ا 

ومنه��ا إىل صربي��ا واجمل��ر والنمس��ا وأملاني��ا 
وغريه��ا من بلدان االحت��اد األوروبي.. االمر 
جیعلنا نتساءل هل ميكن أن تكون اوروبا 
ه��ي اجلن��ة املوعودة؟ هل تس��تحق كل هذا 
العن��اء وخیاط��ر امل��رء حبيات��ه وان جنا يبقى 
أس��ريا داخل مس��قفات اجليش او اجملمعات 
املع��دة م��ن الصفي��ح يف بل��دان تص��ل درج��ة 
حرارتها دون الصفر بكثري والعيش وس��ط 
الصقي��ع واالمط��ار ال��يت ال تتوقف يف بعض 
االحيان ملدة اس��بوع كامل.. والسؤال الذي 
حيريني كيف يرضون النفس��هم عيش��ًا غري 
كري��م؟ أ انه��م ف��ارون م��ن امل��وت ام فارون 

من الفشل؟!(.

خاتمة
فك��رت مب��ن هاج��روا باحث��ن ع��ن عاملهم 
الوردي واحالمهم النائمة هل س��يحققون ما 
يطمح��ون الي��ه، م��ا هو حافز اهلج��رة وترك 
وطن فيه كل املقدس��ات، وتعلن كل قوى 
الش��ر أس��تهدافها، ه��ل تس��تحق أورب��ا كل 
هذا العناء..؟ اسئلة كثرية ال أجيب عنها انا 
بل جیيب عنهاهؤالء الشباب الذين يعشقون 

ريح اسم اهلجرة .
وعل��ى املعني��ن ان يتنبه��وا هل��ذه الش��رحية 

املهمة.
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مقال

إن لكل واحد من أهل بيت العصمة قدرة معنوية وإيحائية مختلفة جعلتهم 
ينتزعون أفئدة كل من يلتقون به أو يلتقي بهم، ويتميز اإلمام الكاظم عليه 

السالم من هذه الناحية بأن قدرته أشّد من سابقيه من أئمة أهل البيت 
عليهم السالم وذلك ألنه أمضى حقبة معتدًا بها من عمره الشريف في مطامير 

السجون، وهذا يعني أن عنصره التأثيري على اتباعه ومحبيه ومن التقى بهم 
صار أشبه بالعنصر بالباراسيكولوجي الذي يجعل من اإلمام عليه السالم شخصًا 

مؤثرا حتى لو لم يكن حاضرا بعينه بين أوساط اتباعه ومحبيه. 

التقويم الذاتي واملوضوعي لالنسان من وجهة نظر

االمام الكاظم عليه السالم

وقفات مختارة     
 د. عمار حممد علي الربقعاوي
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السابقة أن أمر الدولة العباسية ليس باألمر 
اهلني الذي عاشه اإلمام عليه السالم، وعلى 
لبناء  الرسالي  دوره  مارس  الرغم من ذلك 

االمة وأفرادها.

تقويم الذات 
الكاظم  لإلمام  أن  هل  هنا:  السؤال  يأتي 
عليه السالم ومضة أو كلمة أو أثرًا يهدف 
يف  ومساراتها  االنسانية  الذات  تقويم  اىل 
)نعم(  هي:  هنا  واإلجابة  العملية؟  احلياة 

بكل تأكيد.
القول  ميكن  مجيلة  رواية  استوقفتي  فقد 
البشرية  التنمية  مباحث  من  الكثري  أن 
وتعتمد  تقوم  الناجحة  الشخصية  وبناء 
عن  الواردة  الرواية  هذه  تضمنت  إذ  عليها، 
االمام  قال  قوله:  بن احلجاج  الرمحن  عبد 
السهل  املرتقى  "اتق  السالم:  عليه  الكاظم 
املتمعن  فالقارئ  وعرًا".   منحدره  كان  إذا 
يرى  أن  ميكنه  السبع  الكلمات  هذه  بأبعاد 
يسري  أن  فرد  لكل  ينبغي  مسارًا  ختط  أنها 
عليه ومن هنا صار بوّدي أن أقف عندها يف 

هذه الوريقات.
ونّصيًا  تارخييا  عمقًا  الرواية  هذه  محلت 
أمري  لسان  على  البالغة  نهج  من  وردنا 
املؤمنني عليه السالم عندما قال: "ال تعّدن 
عّدة ال تثق من نفسك باجنازها، وال يغّرنك 
إال  وعرًا"،  املنحدر  كان  إذا  السهل  املرتقى 
عليه  الكاظم  االمام  عند  النهي  مفهوم  أن 
السالم بدا واضحًا من خالل روايته تلك إذا 
كان  الذي  النصحي  باخلطاب  قارناها  ما 
االمام علي عليه السالم يروم الوصول إليه. 

التقية
وميكن القول بأن هناك تطبيقات عّدة هلذه 
اختلفت  مهما  الفرد  مسار  بناء  يف  الرواية 
-كما  تطبيقها  أن  إاّل  واألمكنة،  االزمنة 
التقية  مبفهوم  كبريًا  اقرتانًا  اقرتن  أظن- 
وهذا  السالم،  عليه  الكاظم  االمام  زمن  يف 
يعي أن االمام الكاظم عليه السالم كان يف 
كثري من االحيان حمذرًا لشيعته وأنصاره 
أن ال يقوموا ببعض األعمال اليت قد تودي 
املدى  كان  ولو  حتى  اهلالك  إىل  حبياتهم 
ما  وهذا  مأمونًا،  األعمال  لتلك  املنظور 
ظهر جليًا يف التوجيهات اليت كان يبعثها 
بن  علي  إىل  السالم  عليه  الكاظم  االمام 

يقطني - وزير هارون آنذاك - ، وكذلك ما 
به إىل هشام بن احلكم عندما نصبت  أشار 
له السلطة العباسية فخًا أودى حبياة هشام، 
بهذا  الواردة  التارخيية  النصوص  تشري  إذ 
املضمون أن اإلمام الكاظم عليه السالم طلب 
مواضع  يف  السكوت  احلكم  بن  هشام  من 
عّدة، وقد خاطبه عليه السالم قائاًل: "كيف 
تشرك يف دمي، فإن سّكت، وإاّل... فهو الذبح" 
طلب  وجود  إىل  يشري  الرواية  ومضمون 
شديد اللهجة موجهًا على هشام بالسكوت، 
فلم يّتعض األخري لظنه أنه يقوم مبا ميليه 
عليه واجبه مضافًا إىل أنه ظنَّ بأنَّ مرتقاه 
بأن  التاريخ  أرباب  مرتقًى سهاًل! فقد ذكر 
فيه  يدعو  جملسًا  م  نظَّ الربمكي  حييى 
املتكلمني ليتحادثوا وكان قد أعّد جملسًا 
وَفَعل،  فيه  ُيوِقع  أن  بغية  احلكم  بن  هلشام 
اىل  ما  يوم  يف  العباسي  هارون  حضر  فقد 
اجمللس جالسًا من وراء الستار ومعه حييى 
الربمكي وكان أن حضر مجع من متكلمي 
املعتزلة يف الوقت ذاته عن قصد بغية االيقاع 
بهشام من خالل احلديث معه حول االمامة، 
عليه  الكاظم  االمام  حول  احلديث  فدار 
العصر  صاحب  بأنه  هشام  فوصفه  السالم 
من  جعفرًا:  هارون  فسأل  املؤمنني،  وأمري 
يعي بقوله؟ قال جعفر: موسى بن جعفر، 
فعّض هارون على شفته وقال: مثل هذا حي 
ويبقى لي ملكي ساعة واحدة؟ فواهلل للسان 
سيف.  مائة  من  الناس  قلوب  إىل  ابلغ  هذا 
االنظار  عن  وتوارى  باملكيدة  هشام  فأحس 
فاعتقل هارون اخوانه واصحابه فلّما مسع 
هنا  هشام  ينظر  فلم  ومات.  اعتّل  هشام 
فيه  نفسه  وضع  الذي  الصعب  املنحدر  إىل 
باعتقاد  املتمثل  املرتقى  إىل  وان نظر فقط 
هشام بأن هذه فرصة سهلة لالحتجاج على 
هؤالء املتكلمني بإمامة االمام الكاظم عليه 

السالم. 

لنعرف ماذا أراد اإلمام
فما اراده ويريده االمام عليه السالم مّنا هو 
الكايف لنستطيع من  بالقدر  أنفسنا  معرفة 
يف  نتأذى  ال  حتى  مستقبلنا  بناء  خالهلا 
وعورة منحدرات احلياة بالشكل الذي يؤدي 
وبالتالي  احالمنا  هالك  أو  هالكنا  إىل 

حتّول مستقبلنا إىل مستقبل مظلم.

مقال

العباسي  للعهد  الذروة  حقبة  االمام  واجه 
الذي اشتهر بظلمه وبطشه وجوره على اهل 
البيت عليهم السالم وأتباعهم، ذلك احلكم 
- كسابقه  بالعنف  فقط  يتصف  الذي مل 
فال  أيضًا،  بالدهاء  اتصف  وإمنا  األموي- 
للعلماء  االبواب  فتح  حماوالت  ينكر  أحد 
العباس،  بي  خلفاء  عصر  يف  واملفكرين 
صلى  اهلل  رسول  من  قرابتهم  إىل  مضافًا 
اهلل عليه وآله، ذلك أنهم ينتسبون -وكما 
حممد  النيب  عم  العباس  إىل  معلوم-  هو 
جعلهم  الذي  االمر  وآله؛  عليه  اهلل  صلى 
حيتجون على أئمة أهل البيت عليهم السالم 
باخلالفة  العباس-  بي  -أي  بأحقيتهم 
ما  وكثريا  أنفسهم،  البيت  أهل  من  أكثر 
جادلوا بأحقيتهم بإرث رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وآله سواء بفدك ام غريها..

تسويق إعالمي
اعالمي  تسويق  عملية  العباس  بنو  ومارس 
ألسنة  خالل  من  اخلالفة  أحقية  لفكرة 
الوقت  ذلك  يف  الشاعر  -ويعد  شعرائهم 
معلوم  هو  كما  للسلطة  االعالمي  البوق 
املؤرخون،  يروي  كما  االختصاص-  ألهل 
حفصة  ابي  بن  مروان  الشعراء  هؤالء  ومن 

القائل:

أّنى يكوُن، وال يكوُن، ومل يكنْ 
لبي البنات وراثة األعمام
األمر الذي جعل االمام الكاظم عليه السالم  
أنه مسع هاتفًا  ينزعج كثريا ويتأمل حتى 

يهتف يف منامه قائاًل:
أّنى يكون، وال يكوُن، ومل يكْن   

للمشركني دعائم االسالم
لبي البنات نصيبهم من جّدهم   

والعم مرتوك بغري سهام
ما للطليق وللرتاث، وإمنا   

سجَد الطليق خمافة الصمصام
وبقى ابُن نسلَة واقفًا متلددا

فيه، ومينعه ذوو األرحام
إن ابن فاطمة املنّوه بامسه 

حاز الرتاث سوى بي األعمام
وكما هو معلوم أن كلمَة )الطليق( الواردة 
بن عبد  العباس  الثالث تشري إىل  البيت  يف 

املطلب، جّد العباسيني. 
وما أردنا أن نستشهد به من ذكرنا للحادثة 
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تقرير

تأري��خ املرق��د قائ��ال: ضري��ح الس��يدة خول��ة 
عليه��ا الس��الم معل��م من املع��امل الكبرية يف 
بعلب��ك فالس��يدة خول��ة بن��ت اإلمام احلس��ن 
)علي��ه الس��الم( املول��ودة حب��دود س��نة 56 ه� 
و املتوفاة س��نة 61 ه� يف مدينة بعلبك عندما 
كانت يف ركب االس��ر احلس��يين امعانا يف 
جلب االذى لنس��اء اهل البيت عليهم الس��الم 
وحرق��ًا ألفئ��دة االطف��ال، تل��ك القافل��ة ال��يت 
س��ارت بالنس��اء واألطف��ال، م��ن كربالء إىل 
دمش��ق، س��الكة خ��ط س��ري باجت��اه مش��ال 
الع��راق مبح��اذاة نه��ر الف��رات لتدخل س��وريا 
ع��ن طري��ق مع��ّرة النعم��ان ومنه��ا إىل حل��ب 
فحم��اة فحم��ص، وم��ن ث��ّم إىل مدين��ة بعلبك 

يف لبنان.
كتاب��ه  يف  س��رور  ابراهي��م  الس��يد  يق��ول 
"الس��يدة خول��ة بن��ت االمام احلس��ن دراس��ة 
ميداني��ة حتليلي��ة": بعد ان اوت هذه الس��يدة 
اجلليلة اىل مكان وجود راهبات يف كنيسة 
بقي��ت هن��اك فرتة حتتمي من ظلم الطواغيت 
وس��بيهم لك��ن احل��زن والب��كاء مل يف��ارق 
الس��الم  عليه��ا  الطاه��ر فكان��ت  وجوده��ا 
متتن��ع اش��د االمتن��اع ع��ن الطع��ام والش��راب 
مواس��اة الالم عمته��ا واخوته��ا والبيه��ا االمام 
احلس��ن عليه الس��الم حتى مرضت على اثر 
ذل��ك وتوفي��ت يف الس��نة الرابع��ة م��ن عمرها 
فقام��ت الراهبات بدف��ن جثمانها الطاهر يف 
تلك البقعة الطاهرة واليت تشرفت حبضرتها 

يق��ع ه��ذا املرق��د املب��ارك يف مدخ��ل مدين��ة 
بعلب��ك اجلنوب��ي وس��ط حديق��ة حتي��ط ب��ه 
اش��جار الصنوب��ر ال��يت ترم��ي بظالهل��ا عل��ى 
مرق��د مرّب��ع الش��كل يرق��د حت��ت قبته قرب 
الس��يدة خول��ة بن��ت اإلم��ام احلس��ن بن علي 
م��زارًا  ب��ات  امل��زار  وه��ذا  أب��ي طال��ب.  ب��ن 
لكثريي��ن م��ن أبن��اء املنطق��ة وم��ن خارجها، 
للتربك والصالة، وطلب احلوائج، وتنظم فيه 
اإلحتف��االت الديني��ة الش��يعية، وخصوصًا يف 
أيام عاشوراء، ويقول املؤرخ الراحل ميخائيل 
ألوف يف كتابه )تاريخ بعلبك( س��نة 1889م: 
"وللش��يعة أيض��ًا عل��ى مدخ��ل املدين��ة مقابل 
لوكن��دة عربيد، مس��جد للس��يدة خولة بنت 
احلس��ن ب��ن علي ب��ن أبي طال��ب... وقد قيل 
أن��ه ملا س��يب أهل البيت بع��د موقعة كربالء 
وأرس��لوا إىل دمش��ق، ماتت خولة وهي طفلة 
يف بعلب��ك ودفن��ت فيه��ا". ويس��رد، "ويف دار 
املس��جد مقربة للسادة ال مرتضى سدنة هذا 

املقام، وفيها شجرة سرو قدمية العهد"

تاريخ المرقد المقدس
ش��اهدنا  املدين��ة  ه��ذه  يف  نتمش��ى  وحن��ن 
واملراق��د  االثري��ة  الص��روح  م��ن  الكث��ري 
املقدس��ة واملقام��ات الش��ريفة وم��ن ب��ن هذه 
الص��روح مرق��د الس��يدة خول��ة بن��ت االم��ام 
احلس��ن عليهما الس��الم حيث التقينا القائم 
على خدمة املرقد الشريف فتحدث الينا عن 

الش��ريفة وتربك��ت بوجوده��ا امللكوت��ي اىل 
جانب شجرة سرو قدمية للداللة على مقامها 
الش��ريف ث��م خف��ي قربه��ا ع��ن الكثريي��ن 
لالضطه��اد الكب��ري ال��ذي ح��ل باه��ل البيت 

عليهم السالم. 

وثائق تعزز وجود المرقد وأخرى تضعفه
هن��اك الكث��ري م��ن الوثائق تع��زز وجود هذا 
املرق��د منه��ا مانش��ره األب رزنفال اليس��وعي 
املتخصص يف الكتابات الشرقية القدمية يف 
كتاباته اليت نشرت يف العام 1900 يف جملة 
املش��رق التابعة للرهبنة اليس��وعية, ش��وهدت 
صورة لنقش أثري قديم , اكتشف يف بعلبك 
مقاب��ل لوكندة عربي��د, أي يف املكان الذي 
يق��ع فيه مقام الس��يدة خولة )عليها الس��الم( 
, والنق��ش املكتش��ف عب��ارة عن ش��اهد قرب 
غري مكتمل مهش��م عند أطرافه, مما صّعب 
باخل��ط  املكتوب��ة  األربع��ة  أس��طره  ق��راءة 
الك��ويف , وتع��ود للحقب��ة ال��يت س��يطر فيها 
احلنابلة على املدينة, واألس��طر األربعة هي ) 
... حس��ن ب��ن علي ... رض��ي اهلل عنه يف ذي 
احلجة س��نة س��بع وس��بعن وأر ... رب اغفر 
ل��ه وارح��م (، ول��و اس��تكملنا تأري��خ النقش 

مدينة بعلبك مدينة تقع في قلب سهل البقاع اللبناني سميت ايضا بالقلعة. وهي 
من أهم المدن الســياحية والدينية في الشرق األوسط لما فيها من غنى سياحي 
ومراقد ومساجد ومزارات، وتضم بين ثناياها مرقد واحدة من أطفال سبط الرسول 
االكرم االمام الحسين عليه الســالم، فالزائر لمرقدها المبارك يستطيع أن يحّس 
بمظلومية هذه اليتيمة وما جرى عليها وعلى أهل بيتها )عليهم السالم(من ويالت 
بمجّرد أن يدخل مقامها الشريف خاشعًا متواضعًا فينكسر قلبه ويجري دمعه على 
خّديه، هو مرقد الطفلة الشهيدة خولة بنت االمام الحسين )عليه السالم(.. الذي 

زارته مجلة النجف االشرف واعدت هذا التقرير..

السيدة خولة بنت االمام احلسني عليهما السالم

الشهيدة الغريبة
عالء االعرجي

تقرير: ضياء صادق السهالوي
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تقرير

س��وف نص��ل اىل نتيجة منطقي��ة واحدة وهي 
أن التأريخ هو س��نة س��بع وس��بعن وأربعمائة 
على التقويم اهلجري، ومن الوثائق االخرى :

- ص��ورة فوتوغرافية للمقام التقطها األملاني 
هرمل��ت برش��اروت يف الع��ام 1897 م . وه��ي 
أق��دم ص��ورة فوتوغرافية ملقام الس��يدة خولة 

)عليه السالم(.
روب��رت وود  الرحال��ة االنكلي��زي  لوح��ة   -
ال��ذي زار بعلب��ك ورس��م مش��هدًا بانورامي��ًا 
للقلع��ة ظهر فيها مقام خولة )عليها الس��الم( 

وكان ذلك يف العام 17٥7م .
تع��ود  أرض  وقفي��ة  تتضم��ن  خمطوط��ة   -
ملكيته��ا للح��اج حمم��د علي الغربي��ة وفيها 
يوق��ف بس��تانه ملقام خول��ة )عليها الس��الم( , 

واملخطوطة مؤّرخة يف العام 1٦88م.
فيم��ا ي��ورد بع��ض الباحث��ن خ��الف ماط��رح 
وينف��ي مس��ألة وج��ود املرق��د بل حت��ى وجود 
ابنة لالمام احلسن عليه السالم باسم خولة 
فق��د ذكر يف ه��ذا املقام ما اورده الدكتور 
يف  االربل��ي  ذك��ر  موس��وعته:  يف  بيض��ون 
كش��ف الغم��ة ان��ه كان لالم��ام احلس��ن 
علي��ه الس��الم ارب��ع بنات هن: زين��ب وفاطمة 

وسكينة، ورابعة مل يذكر امسها. 

وقد ادعى البعض انه كان لالمام احلس��ن 
عليه السالم بنتا )طفلة( امسها خولة، توفيت 
ودفن��ت يف بعلب��ك اثن��اء م��رور الس��بايا به��ا، 
وانه��ا هي ال��يت مل يذكر امسه��ا والصحيح 
والثاب��ت ان الرابعة ه��ي رقية اليت توفيت يف 
دمشق اثناء اقامة السبايا يف اخلربة اجملاورة 

لباب الفراديس ودفنت هناك.
وال��ذي يضع��ف رواي��ة خول��ة، ان��ه مل يذكر 
فاهل��روي يف  املؤرخ��ن  م��ن  اح��د  مش��هدها 

الزي��ارات مل يذك��ره ومل يذك��ر مش��هدها 
عبد الغين النابلسي يف رحلته يف بعلبك سنة 
1٦89م، م��ع ان��ه ع��ّدد االضرحة ال��يت زارها 

يف بعلبك.   

مراحل بناء المرقد
اوىل مراح��ل اعم��ار املرق��د الش��ريف يف عام 
1200 ه��� حي��ث ق��رر حاك��م بعلبك إس��حاق 
روح��ي ومفتيه��ا خليل العمري ونقيب الس��ادة 
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املراق��د احلس��ن واه��ل بيت��ه ج5( اىل انه زار 
اخلام��س عش��ر  الق��رن  بداي��ات  املرق��د يف 
وجده كما وصفه الواصفون فيقول: وتش��ري 
البالطات اخلارجية اىل وجود مس��جد صغري 
كان ب��إزاء املرق��د الذي تظلله ش��جرة س��رو 
قدمي��ة العهد واليت عل��ى ما يبدو انها زرعت 
للدالل��ة عل��ى م��ا حيتويه امل��كان فيما يرتدد 
عل��ى الس��نة الناس ب��ان االمام زي��ن العابدين 
علي��ه الس��الم ام��ر بزراعته��ا لالس��تدالل من 
خالهل��ا عل��ى ضري��ح الس��يدة خول��ة وكان 
الناس يقطفون من اوراقها لعالج مرضاهم.

ويف ع��ام 1970م ق��ام نفر م��ن املؤمنن حبملة 
ترّبع��ات م��ن أهال��ي مدين��ة بعلب��ك مسح��ت 
ببن��اء حس��ينية ومصّل��ى مبس��احة 300 م��رت 
مرب��ع يف ح��رم املق��ام، ويف الع��ام 1997م ب��دأ 
مشروع ضخم لتوسعة جديدة كبرية للمقام، 
وليك��ون م��ن أهم املعامل اإلس��المية البارزة 
يف املنطقة، لكن املش��روع س��ار ببطء نظًرا 
لضخامته ولقّلة االمكانات ويف عام 2000م، 
بدأت تتسارع وترية البناء فيه، لتنتهي املرحلة 

ال املرتضى تعمري املرقد مبس��اعدة االهالي. 
وشهد املرقد جتديدًا يف سنة 1309 ه�، ومن 
التواريخ املهمة س��نة 1342 ه� ، حيث تش��رف 
الس��يد عب��د احلس��ن ش��رف الدي��ن بزي��ارة 
مرقد الس��يدة خولة بنت احلس��ن عندما زار 
بعلبك وصلى بالناس صالة الظهر مجاعة يف 
مرقده��ا حيث ضاق امل��كان باملصلن. فيما 
ش��هد املرق��د اول توج��ه حكوم��ي لتجدي��د 
املرقد وذلك يف التاسع عشر من شهر تشرين 
االول لع��ام 1378 ه��� ، حي��ث تول��ت مديري��ة 
االث��ار ترمي��م املرق��د و العم��ل عل��ى تصنيف��ه 

ضمن االبنية التارخیية. 
يش��ري الدكتور الكرباسي يف كتابه)تاريخ 

األوىل من��ه وق��د أصب��ح جاه��ًزا الس��تقبال 
عشرات اآلالف من الزّوار.

أنوار قدسية
بغ��ض النظ��ر عما ي��ورده بع��ض الباحثن من 
نف��ي اوتضعي��ف او تأكيد هل��ذا املزار اال ان 
صلت��ه ب��آل بي��ت حمم��د صل��وات اهلل عليه��م 
وجت��دد ذكراهم في��ه من قبل حمبيهم يهون 
االم��ر ويضي��ف مج��اال اخ��ر لروع��ة البن��اء 
ذي  بالكاش��ي  واملزين��ة  املمت��دة  جبدران��ه 
الزخرفة اجلميلة، األعمدة املرتفعة واملتماثلة 
بألوانه��ا، املراي��ا املعّلق��ة يف الس��قف املظلِّل��ة 
الرهب��ة وكل  ه��ذه  للقاع��ة كله��ا، وكل 
ه��ذا اجلم��ال الروح��ي واملادي عن��د الدخول 
إىل الروض��ة، بقي��ت عالق��ة يف النف��وس ويف 
قلوب أنصار آل البيت وعقوهلم، يتذكرونها 
جي��اًل بع��د جي��ل، كما يس��تذكرون األنوار 
ال��يت كان��ت تظه��ر في��ه بن فين��ة وفينة من 
الزمن، تهبط على تلك الناحية تأكيًدا على 
قدسية املكان وكرامة من يضم يف ترابه.

تقرير
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تحقيقمقال

ما أحب إلي ان اطوف بن أعالم احلش��د 
منه��م  جهب��ٍذ  كل  إىل  فأق��ف  الش��عيب 
وقف��ة خاص��ة ألش��كر هل��م وقفته��م ال��يت 
أستمدوها من بن يدي شيخ االباطح الذي 
قي��ل فيه: )ل��و ولد أبو طالب الناس كّلهم 
لكانوا ش��جعانًا( وأمثاله من أزيان الدنيا 

ومصابيح اهلدى.. من ابطال املسلمن .
احلش��د  ابن��اء  بي��وت  ح��ول  وس��أطوف 
املرجع��ي املب��ارك من هؤالء الس��ادة طوافًا 
جیم��ع بن واج��يب الرب والش��كر.. المجع 
م��ن  املش��رقات  واملالم��ح  الزواه��ر  ص��ور 

الذكريات العطرة.
 فف��ي حياة الش��هيد ألوان م��ن املواقف مل 
تكن عامة الناس تعرفها النهم منقطعون 

عنها.
ان الشهداء.. كانوا جمتمعًا تتالقى عنده 

كل الصف��ات العربي��ة املمتازة اليت كان 
حيييه��ا العرب��ي وميدحها ويؤث��ر من حتلى 
به��ا، وبه��ذا ع��ال مكان��ا ورفع��ه الن��اس 

راضن مذعنن..
 وبع��د أال ي��دل ه��ذا عل��ى ض��رب االمث��ال 
للن��اس يف اخلل��ق وال��رب واهل��دى ويف كل 

وجه من وجوه الصالح واإلصالح؟
أال يدل ذلك على فزع الناس إليه إذا مسهم 
الضر واملعسرة وإميانهم بأنه سيدفع عنهم 
م��ا ال يدف��ع مب��ال ب��ل بال��روح والراحة يف 

سبيل رفع راية احلق عالية.. 
حنو املعالي يلوح بيده اليت حيمل بها فتوى 
املرجعية يرفرف عليهم الطري، ويثور حتت 
أقدامهم الرتاب، يندفع يف فضاء املعركة 
بصوٍت عذٍب رقيق فيبعث فيها مزجیًا من 
امل��رح واالعتزاز والفخ��ر يف هذا االمتحان 

الصع��ب هادئ��ًا مطمئن��ًا والن��اس من حوله 
يف قل��ق وخ��وف وإضط��راب يف��رون م��ن 
مدنه��م وقراهم إىل حيث ال يدرون بعد أن 

تركوها بلقعًا ال جتد فيها غري داعش.
الشهيد اجملاهد.. كان يرى عدوه اضعف 
ول��و  اهلارب��ون  يظ��ن  مم��ا كان  وأخس��أ 
اجتمع له اضعاف عددهم، مؤمنًا بأن البد 
ان ُيش��رد اهلل بهذا العدو تش��ريدًا وينكل 

به تنكيال.
 وبه��ذه املواق��ف إزداد الش��هيد عظم��ة يف 
النف��وس، وحب��ًا يف القل��وب، ومج��ااًل يف 
العيون، فنطق به الناس فلو كان الرجال 
كلهم ثاكلن والنس��اء كلهن ثاكالت، 
واألخ��وة واألخ��وات مجيع��ًا مرزوئن بفقد 
ما يلد اآلباء واالمهات، تعلقوا به كما لو 
كان��وا كذلك، ثم بش��روا بول��ٍد فجأة له 

مثل هذا الكمال والوضاءة..

يا بيّن الزهراء انتم عدتي
وبكم يف احلشر ميزاني رجح

وإذا صــــح والئـــــــي لـــكم
ال ُأبالي أُي كلب نبح

الشهداء
عبد اخلالق العنبكي

مقال
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لنبدأ بنبذة تعريفية عنكم؟
كات��ب وصحف��ي ومتخص��ص يف األعم��ال 
التلفزيوني��ة واألف��الم الوثائقي��ة، درس��ت يف 
كلي��ة اإلعالم وكلية دار العلوم )دراس��ات 
عربي��ة وإس��المية( وكلي��ة احلقوق جبامعة 
القاه��رة، ش��اركت يف أكث��ر م��ن مائ��يت 
مؤمتر يف مجيع أحناء العامل، لي اثنا عشر 
كتابا مطبوعا اغلبها كتب سياسية، منها 
ع��ن احلري��ات يف إي��ران وع��ن تركي��ا م��ن 
سقوط اخلالفة أيام أتاتورك اىل اردكان، 
وعن اجلزائر والصومال واليمن وعن مأساة 
دارف��ور وحماولة تقس��يم الس��ودان وكتاب 
ودور  الق��ذرة  األمريكي��ة  العملي��ات  ع��ن 
أمري��كا يف املنطق��ة وكي��ف تتالعب ضد 
الش��عوب وكتاب عن اإلسالم السياسي يف 
مص��ر، وانا متخصص يف األمور السياس��ية 
وق��ارئ لألح��داث ال��يت جت��ري يف الع��امل 
ويف ع��دد م��ن القضاي��ا كالش��أن اإليراني 
والشأن الرتكي والعالقات العربية الغربية 
واألوض��اع يف فلس��طن، واكت��ب حتليالت 
سياس��ية يف جريدة األهرام، ومدير ملكتب 
قناة العامل الفضائية يف مصر، وأشارك يف 

برامج الفضائيات كمحلل سياسي.

وم��ا  اإلع��الم؟  تع��رف  كي��ف 
واقعه يف العامل والعامل العربي 

على وجه اخلصوص؟
احلقيق��ة  نق��ل  ه��و  اإلع��الم 

مبوضوعي��ة وحرفي��ة عالي��ة وبغ��ري ذل��ك ال 
يكون إعالما، وواقعه يف العامل وخصوصا 
متمي��ز وخیض��ع  ان��ه  الك��ربى  ال��دول  يف 
ميارس��ها  أجن��دة  لدي��ه  ولك��ن  للقواع��د 
ومص��احل حيققه��ا، ام��ا يف الع��امل العرب��ي 
فه��و متخل��ف وم��ا زال يف مرحل��ة البداي��ات 
ويف بعض الدول اىل حد ما متقدم، ولكن 
لألسف كله موجه فيؤدي أحيانا اىل ضياع 
املصداقية وضياع الكثري من القضايا، لذا 
فاإلع��الم املوج��ه أنت��ج الكث��ري م��ن تعميق 
اخلالف��ات ومتزي��ق الصف��وف وش��ق األم��ة 
اىل صف��ن، وه��ذا أم��ر كارثي ب��ان نؤصل 
ونك��رس ش��ق الص��ف ال��ذي س��يؤدي يف 
النهاي��ة اىل ك��وارث، الن م��ن الصعب بعد 
ذل��ك ان تصن��ع نوعًا م��ن االلتئام بن هاتن 
اجلبهت��ن وتع��اجل الش��ق، ومن املع��روف ان 
اهل��دم يأخ��ذ دقائق اما البناء يأخذ س��نينا، 
لذل��ك حنت��اج اىل س��نن لرتمي��م الصف��وف 

والعالقة ولنعيد النسيج اىل طبيعته.

كيف تنظرون اىل اإلعالم الديي؟
لألس��ف الش��ديد أكثر اإلع��الم ختلفا هو 
اإلع��الم الدي��ين، وأنا أتكلم بش��كل عام 
والظاه��ر في��ه، وه��ذا ال مين��ع وج��ود عقول 
املؤسس��ات  داخ��ل  ج��دا  ومتمي��زة  جي��دة 
الديني��ة، ولك��ن اإلعالم املتخلف يؤدي اىل 
خطاب متخلف ويعمق اخلالفات والتش��رذم 

والتشضي وهذا أمر مؤسف بشدة.

اذا ماذا حيتاج اإلعالم العربي واالسالمي؟
اإلع��الم حيت��اج ان تك��ون لدي��ك األدوات 
بش��كل كام��ل، مبعن��ى ان��ين ان كن��ت 
صحفي��ا البد ان أكون قد درس��ت اإلعالم 
بش��كل جيد، ولدي معرف��ة بعناصر اخلرب 
السياس��ي  والتحلي��ل  الصحف��ي  والتحقي��ق 
واملق��ال، وان اع��رف اللغ��ة العربية بش��كل 
جي��د ولغ��ة أجنبي��ة ألمتك��ن م��ن متابع��ة 
ملم��ا  وان أك��ون  الع��امل،  م��ا جی��ري يف 
باألحداث السياس��ية وقارئًا للتاريخ وفاهما 
للجغرافي��ا، فبع��ض األم��ور ال نفهمه��ا إال 
خبريط��ة اجلغرافيا السياس��ية فعند حدوث 

لقاء

الزمن الحالي تعتمد على اإلعالم أكثر  كثيرا ما نسمع ان الحروب في 
الرأي، ويعتبرونه  مما تعتمد على األسلحة، والمختصون يؤيدون هذا 
الحربي، وسبيال سهال واقل جهدا وكلفة، وطريقة  الفكر  تطورا في 
لهذا  المثلى  الطرق  استعملت  ولألسف  نتيجة،  وأجود  وأقوى  أسرع 
هم  المفضلة  وضحيتهم  ونهبهم،  اآلخرين  تدمير  يبتغون  ممن  األمر 
الشعوب واألمم الغافلة التي استعملت األداة ذاتها لمحاربة وتمزيق 
وأصالة  عراقة  وتصون  بها  تدافع  سالحا  جعلها  من  بدال  نفسها 
أجرته  التي  الحوار  من  جزءا  كان  الموضوع  وهذا  وتاريخها،  حضارتها 
مجلة النجف األشرف مع الكاتب والصحفي المصري احمد السيوفي 

وفيما يأتي التفاصيل:

لقاء : علي حممد الوندي

حنن كدول عربية وإسالمية لدينا غفلة.. ونشارك بسعادة يف املؤامرة اليت تقتلنا..!

الكاتب والصحفي املصري امحد السيويف جمللة النجف األشرف:
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وهل��ا حض��ارة وغني��ة بوج��ود النف��ط وفيه��ا 
مي��اه عذب��ة وارض س��وداء وزراع��ة وعق��ول 
جي��دة وجتمع كل عناصر الق��وة والتنمية، 
ول��و جن��ح يف صناع��ة التنمي��ة وإدارة األمور 
املنطق��ة،  يف  ج��دا  قوي��ة  دول��ة  س��تكون 
اج��ل  م��ن  ه��ذا  عليه��م حتم��ل  وس��يصعب 
إسرائيل، فهم ال يريدون اي خلل يف موازين 
الق��وى يف املنطقة، والعراق كان بإمكانه 

ان حيدث هذا يف حلظة من اللحظات.

إضاف��ة اىل احل��رب ض��د الع��راق يوجد حرب 
ضد الشيعة والتشيع، فما سبب ذلك؟

صحي��ح ان ه��ذه القضية حت��دث يف العراق 
لكنها ليست خمتصة به فقط، بل خمتصة 
بالش��يعة واملس��لمن يف العامل كلهم، وهنا 
أود ذك��ر حماضرة بالغة األهمية جرت يف 
اجلامع��ة األمريكي��ة بالقاه��رة س��نة 2007 
دع��ا هلا الكاتب الصحفي املصري )حممد 
حس��نن هيكل(، وكان الضيف احملاضر 
ه��و اليه��ودي )س��يمور ه��ريش( اح��د كبار 
الصحفين ومن أخطرهم يف صناعة القرار 
يف أمريكا، فقال )هريش( "ان األمريكان 
لديه��م مش��روع لتفج��ري الع��راق م��ن خ��الل 
ض��رب وحدت��ه باللعب على موضوع )الس��نة 
والش��يعة(، وان هذا املش��روع اذا جنح سيتم 
تعميم��ه يف بقي��ة دول الع��امل اإلس��المي"، 
وقال "ان املش��روع موجود فعال وليس حلما 
وال وهما وال مؤامرة وبدأ تطبيقه"، ومع ان 
ه��ذا مت إعالن��ه إال انن��ا كن��ا مجيعا جزءا 
يف ه��ذه اللعبة ونفذناها وحنن مس��تمتعون، 
أصح��اب  للغربي��ن  يق��رأ  م��ن  فبالتال��ي 
املخطط��ات ي��درك متام��ا ان الغرب خیطط 
بق��وة لض��رب وحدة املس��لمن، انا عضو يف 
جلن��ة اجملم��ع العاملي للتقريب ب��ن املذاهب 
وق��د عملن��ا جمموعة ما يس��مى )باألحاديث 

مش��كلة نعل��م ان اجلغرافي��ا هلا دور، فهذه 
األدوات ان غاب احدها او بعضها او كلها 
فنح��ن أم��ام إعالمي غري مؤه��ل ويف النهاية 
ميكن ان يصبح إعالميا فاش��ال وال يتوقع 
منه تقديم خدمة لإلعالم، وأما اذا حضرت 
ه��ذه األدوات حنت��اج ان يك��ون اإلعالم��ي 
أمينا حيقق يف القضية بش��كل كامل وال 
ينش��ر دون التحق��ق بش��كل جي��د وكامل 
يف عناص��ر اخل��رب واملعلوم��ات، وان يكون 
عل��ى وع��ي وإمل��ام باملعطي��ات املوج��ودة على 
األرض، ف��ال ميك��ن ان ائِت اىل العراق وال 
أكون فاهما للثقافة اليت أتعامل معها وما 
رؤي��ة الن��اس، لذلك بتكامل ه��ذه األدوات 

سيكون اإلعالمي ناجحا ومؤثرا.

وس��ائل اإلعالم متعددة فلمن تعطي النس��بة 
األكرب تأثريا يف الواقع احلالي؟

ه��ذا األم��ر مرتبط بامل��كان وثقافته، ففي 
أماك��ن يوج��د أن��اس ال ت��رى ش��يئا غري ما 
موج��ود يف الوس��ائل االلكرتوني��ة ومواق��ع 
التواص��ل االجتماع��ي، وآخرون ال جیلس��ون 
إال أم��ام أجه��زة التلف��از، وجيلي خیتلف عن 
األجي��ال احلديثة، الن تركيبتنا وتكويننا 
وتعليمن��ا وثقافتن��ا ختتلف عنه��م، فانا أحب 
مس��ك الكت��اب والقراءة في��ه، لذا البد من 
النظ��ر اىل كل ه��ذه الثقاف��ات والبيئ��ات 
املختلف��ة، وبش��كل عام كل ه��ذه أدوات، 
وكل أداة هلا تأثريها، وينبغي االهتمام بها 
كله��ا، وان ختض��ع للمعاي��ري، وان ال نق��ول 
انن��ا دخلنا يف عصر الش��بكة العنكبوتية 
وه��و كاف، كال، فعل��ى س��بيل املث��ال ما 
الصحاف��ة  م��ع  يتعام��ل  قط��اع كب��ري  زال 
الورقية، وهذا الكم يف السنوات العشرين 

او الثالثن القادمة من الصعب تركها.

والع��راق  العراق��ي  للش��عب  تنظ��ر  كي��ف 
اجلديد؟

الش��عب العراق��ي ش��عب طي��ب وحمرتم جدا 
وكريم بشكل غري عادي، وهو من أكرم 
الش��عوب العربية، وفي��ه األصالة العربية يف 
الكرم، وهو شعب له تاريخ وحضارة، وأنا 
رأيي ان هذا الشعب كان املطلوب إخراجه 
م��ن الق��رن العش��رين وإعادته مئة س��نة اىل 
اخلل��ف، وح��اول األمري��كان وغريه��م ان 
يفعل��وا ه��ذا، الن الع��راق دول��ة مهم��ة ج��دا 

املش��رتكة ب��ن الس��نة والش��يعة(، وفوجئنا 
بان القضايا املتش��ابه فيها أكثر من %95، 
لذلك فاننا امة من اجملانن لرتكنا املتشابه 
ولعبنا على املختلف، واملطلوب ان أي ش��يء 
يفرق املس��لمن وتش��رذمهم وتشضي الصف 
البد ان يلعب عليه اجلميع، ولكن لألسف 
حن��ن ك��دول عربي��ة وإس��المية لدينا غفلة 
ونش��ارك يف املؤام��رة ال��يت تقتلنا ولألس��ف 
س��عداء، وأمتنى ان الش��عوب تتقارب الن يف 
التق��ارب من��ع لع��دم الفه��م، فاإلنس��ان عدو 
م��ا جیه��ل وع��دو م��ن جیه��ل، وبالتال��ي أنت 
ميك��ن ان ختاصم��ين وأن��ت ال تعرف��ين، 
لك��ن عندما نتق��ارب ونتفاهم يعذر ويتفهم 
ويفه��م بعضن��ا البع��ض، ول��و ح��دث هذا لن 
يك��ون ش��قاق يف الصف��وف، ول��ن نس��مح 
ألح��د ان مي��زق صفوفنا ووحدتنا، وس��نقيم 
عل��ى األق��ل احلد األدن��ى للتع��اون والتفاهم 

بيننا ليقينا مؤامرات األعداء.

ما هي عالقة اجملتمع املصري بآل بيت النبوة 
عليهم السالم مع وجود التيار املتطرف؟

ح��ب  يف  عش��قا  ي��ذوب  املص��ري  الش��عب 
آل بي��ت رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، 
وأن��ا أق��ف دائم��ا أم��ام التفاصي��ل الصغ��رية 
والدقيق��ة، لذل��ك قل��ت قب��ل أي��ام ان اإلمام 
علي��ًا زي��ن العابدين عليه الس��الم مل يذهب 
إىل القاه��رة، وم��ع هذا ف��ان حب املصرين 
وعشقهم له جعلهم يعملون له مقاما وميدانا 
إال  يصنعه��ا  ال  األش��ياء  فه��ذه  وش��ارعا، 
احل��ب، واألم��ر اآلخ��ر انهم يقول��ون ان هذا 
البل��د ربن��ا حفظ��ه لوج��ود آل البي��ت عليهم 
السالم فيه، فهذه نظرة املصرين آلل البيت 
عليهم الس��الم، أما التيار املتطرف فهم فئة 
قليل��ة، ولك��ن توج��د دول تص��رف وتنف��ق 
عليه��م، لذلك جتدهم ظاهرين يف الصورة، 
ولألس��ف الدول احملرتم��ة مل يكن هلا دور 
يف التقارب بن الدول والشعوب لتمنع هذا.

كلمة أخرية
كلم��يت للعاملن يف ه��ذه اجمللة الطيبة ان 
يأخذوا جبميع األدوات اليت جتعلنا مؤهلن 
تأهي��ال كام��ال حت��ى نس��تطيع ان خن��دم 
قضيتن��ا بش��كل وقواعد علمية، وال اش��ك 

انهم باملستوى املطلوب، وشكرا لكم.

لقاء

الشعب المصري 
يذوب عشقا في حب 

آل بيت رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله..
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السؤال: ما املقصود من التعّرب بعد اهلجرة؟
اجل��واب: ق��ال بعض الفقهاء أنه اإلقام��ة يف البالد اليت ينقص بها الدين. واملقصود 
ه��و أن ينتق��ل املكل��ف م��ن بل��د يتمك��ن في��ه من تعلم م��ا يلزمه م��ن املع��ارف الدينية 
واألحكام الش��رعية ويس��تطيع فيه أداء ما وجب عليه يف الش��ريعة املقدس��ة وترك ما 

حرم عليه فيها، اىل بلد اليستطيع فيه ذلك كاّل أو بعضَا.
السؤال: هل يعد التعّرب بعد اهلجرة من الكبائر؟

اجلواب: نعم يعّد.
السؤال: متى جيوز سفر املؤمن إىل البلدان غري اإلسالمية؟ ومتى حيرم؟

اجل��واب: يستحس��ن س��فر املؤم��ن اىل البل��دان غ��ري اإلس��المية لغ��رض نش��ر الدي��ن 
وأحكام��ه، والتبلي��غ به��ا إذا أم��ن عل��ى دينه ودي��ن أبنائ��ه الصغار من النقص��ان، قال 
النيب حممد )صلى اهلل عليه وآله( لإلمام علي )عليه السالم(: )لئن يهدي اهلل بك 
عبدًا من عباده خري لك مما طلعت عليه الش��مس من مش��ارقها اىل مغاربها(. وعن 
الن��يب )صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه( أيضًا أن رج��اًل قال له أوصي فق��ال: )أوصيك أن ال 
تشرك باهلل شيئًا... وادع الناس اىل االسالم، واعلم أن لك بكل من أجابك عتق 
رقبة من ولد يعقوب(. جيوز سفر املؤمن اىل البلدان غري اإلسالمية، إذا جزم أو 

اطمأن بأن سفره اليها ال يؤثر سلبًا على دينه، ودين من ينتمي إليه. 
جي��وز للمس��لم كذل��ك أن يقي��م يف البل��دان غ��ري اإلس��المية إذا مل تش��ّكل 
عائق��ًا ع��ن قيامه بالتزاماته الش��رعية بالنس��بة اىل نفس��ه وعائلته حاضرًا 

ومستقباًل. 
حي��رم الس��فر اىل البل��دان غ��ري اإلس��المية أينم��ا كان��ت يف ش��رق األرض 
وغربه��ا، إذا اس��توجب ذل��ك الس��فر نقصان��ًا يف دين املس��لم، س��واء أكان 
الغرض من ذلك السفر السياحة أم التجارة أم الدراسة أم اإلقامة املؤقتة 

أم السكنى الدائمة أم غري ذلك من األسباب.
الس��ؤال: ما حكم الزوجة واألوالد البالغني يف س��فرهم اىل بلد ينقص فيه 

الدين؟
اجلواب: إذا تأكدت الزوجة وجزمت بأن سفرها مع زوجها يستلزم نقصانًا 

يف دينها حرم عليها السفر معه. 
إذا تأك��د األوالد البالغ��ون بن��ني أو بن��ات ب��أن س��فرهم م��ع أبيه��م أو أمه��م أو 

أصدقائهم مثال يستلزم نقصانًا يف دينهم حرم عليهم السفر معهم. 
يقص��د الفقه��اء ب��� )نق��ص الدي��ن(: إم��ا فعل احل��رام باق��رتاف الذن��وب الصغائر أو 
الكبائر كشرب اخلمر أو الزنا أو أكل امليتة أو شرب النجس أو غريها من احملرمات 

األخرى. 
وإما ترك الواجب كرتك الصالة أو الصوم أو احلج أو غريها من الواجبات األخرى. 

السؤال: ما حكم املهاجر املضطر اىل بلد غري اسالمي؟
اجل��واب: إذا حكم��ت الض��رورة عل��ى املس��لم أن يهاج��ر اىل البالد غري اإلس��المية مع 
علمه بأن تلك اهلجرة تس��توجب نقصانا يف دينه، كما لو س��افر إلنقاذ نفس��ه من 
املوت احملّتم أو غري ذلك من األمور املهمة، جاز له السفر حينئذ بالقدر الذي يرفع 

الضرورة دون ما يزيد عليها.
السؤال: متى جتب على املهاجر العودة للبلدان اإلسالمية؟

اجل��واب: جي��ب عل��ى املهاج��ر املس��لم املتوط��ن يف الب��الد غري اإلس��المية، الع��ودة اىل 
البلدان اإلسالمية إذا علم أن بقاءه بها يؤدي اىل نقصان دينه أو دين أوالده الصغار.
ويتحقق ذلك النقصان برتك الواجبات، أو فعل احملرمات، شرط أن ال تؤدي تلك 
العودة اىل املوت وال توقعه يف حرج وال ضرورة توجب رفع التكليف، كتلك الضرورة 

اليت تدعوه اىل أكل امليتة خوفا على نفسه من املوت مثال.

بامسه تعاىل



الس��ؤال:  ش��خص عنده ما يكفيه للحج وعليه دين مس��توعب ملا عنده ولكنه مؤجل 
بعيد كاربعني س��نة يدفعه اقس��اطًا خالهلا، فهل يعّد مس��تطيعًا وجيب عليه احلج 

أم ال؟
اجل��واب: إذا كان لدي��ه م��ال يوفيه يف وقته فالظاهر وجوب احلج، إاّل إذا كان املال 

الذي عنده بنفسه قد استدانه فاألحوط وجوبًا له احلج حينئٍذ.
السؤال: إذا ملك اإلنسان مااًل يكفيه للحج ولكنه كان مريضًا، فهل جيب عليه أن 

يعاجل نفسه ليتمكن من أداء احلج بنفسه؟
اجلواب: إذا كانت املعاجلة ال توجب ضررًا بدنيًا وال حرجًا فاألحوط وجوبًا اإلقدام 

عليها.
الس��ؤال: احل��ج االس��تحبابي ه��ل مش��روط باالس��تطاعة أو ال يكون مش��روعًا، وعلى 

فرض الشرطية، فهل يصح احلج االستحبابي مع علم املكلف بعجزه عن اهلدي؟
اجل��واب: ال يش��رتط احلج االس��تحبابي باالس��تطاعة ويصح م��ع العجز عن اهلدي، 

لكن عليه بدله الصوم يف حج التمتع.
السؤال: إذا كان عليه حق شرعي، كاخلمس، لكنه كان مصممًا على عدم الدفع، 

فهل جيب عليه احلج مبا عنده من املال، ولو حج به يف هذه احلال، فهل جيزيه؟
اجل��واب: نع��م جي��ب علي��ه احل��ج وجيزي��ه إذا كان الباقي عن��ده بعد اس��تثناء احلق 

حمققًا لالستطاعة.
الس��ؤال: ه��ل جي��ب الفحص عن حتقق االس��تطاعة للحج، وكذا ع��ن حتقق الربح 

وحتديد كمية الربح الذي جيب فيه اخلمس؟
اجلواب: ال جيب الفحص عن حتقق االس��تطاعة، وكذا عن حتقق الربح من أجل 
اخلم��س. نع��م إذا عل��م بتحق��ق الربح وش��ك يف اس��تيفاء املؤن��ة له، جلهل��ه بقدرها 

فالالزم الفحص.
السؤال: شخص عنده أربعة أبناء متزوجون وعنده مؤونة سنته وليس مديونًا يعمل 
ه��و وأبن��اؤه يف حم��ل واح��د ودخله��م واحد ايضًا ويس��تطيع تأمني نفقات ش��خصني 
للح��ج، فه��ل جي��ب احل��ج، وإذا وج��ب، فه��ل جيب علي��ه مبف��رده. أم جيب عل��ى االبن 

أيضًا؟ ويف حالة الوجوب على االبن، فلمن األولوية من بني ابنائه؟
اجل��واب: إذا كان مال��ك امل��ال ش��رعًا ه��و األب جاز له اختيار من ش��اء للحج ويكون 
م��ن خيت��اره منه��م مس��تطيعًا دون غ��ريه، وأم��ا إذا كان املال مش��رتكًا بينهم ش��رعًا 
فيحسب لكل منهم استطاعة مستقلة فمن كان مستطيعًا منهم وجب عليه احلج 

وال أولوية ألحدهم على االخر.
الس��ؤال: ش��خص بس��بب الكهول��ة وك��رب الس��ن وم��رض الس��كر وام��راض أخ��رى ال 

يستطيع أداء احلج، فهل يستطيع االستنابة؟
اجل��واب: إذا تعل��ق احل��ج يف ذمت��ه ومل حي��ج وجب عليه االس��تنابة. وأما إذا اس��تطاع 
للحج ماليًا ومل يكن قادرًا على أدائه حينئذ ملرض وحنوه فال جتب عليه االستنابة.
السؤال: شخص اشرتطت عليه زوجته يف عقد الزواج احلج فكيف يكون األداء وبأي 

شكل؟
اجلواب: جيب عليه بذل قيمة سفر احلج باملقدار املتعارف.

الس��ؤال: أح��د األش��خاص املس��تطيعني تس��امح يف أمر احل��ج حتى فاتت��ه النوبة وال 
يس��تطيع الس��فر حس��ب املق��ررات الرمسي��ة، فهل يس��تطيع من خالل الوس��اطات أو 
ص��رف مبال��غ طائلة يف بلده أو غري بلده لتيس��ري الذه��اب للحج علمًا أنه خياف من 

عدم متكنه مستقباًل من ذلك؟
اجلواب: نعم جيب عليه سلوك الطرق املذكورة ألداء احلج.

بامسه تعاىل



مقال

الس��ؤال: م��ا أفض��ل األعم��ال ال��يت يؤديها احل��اج يف مكة بش��كل عام وداخل املس��جد 
احلرام بشكل خاص؟

اجل��واب: أفض��ل األعمال بش��كل عام التوجه إىل اهلل تع��اىل من صميم القلب وطلب 
التوفيق واقعا خلدمة الدين وحسن العاقبة وقراءة القرآن وتوجيه الناس وتثقيفهم 
بالثقاف��ة الديني��ة واألخالقي��ة واألح��كام الش��رعية، وأم��ا يف داخ��ل احل��رم فأفض��ل 

األعمال فيه اإلكثار من الصالة وقراءة القرآن والطواف حول البيت.
الس��ؤال: ما احلكم إذا كانت هناك فراغات يصح الس��جود عليها فهل جيوز إختيار 

املواضع املفروشة؟
اجلواب: ال جيب يف الصالة مجاعة معهم إختيار موضع يصح السجود عليه، فيجوز 

أن يصلي معهم يف مكانه و إن مل يكن هناك فراغ يسجد عليه.
الس��ؤال: وم��ا احلك��م مع أمكان اصطحاب س��جادة من اخل��وص إذا مل يكن يف ذلك 

ما يتنافى مع التقية؟
اجلواب: ال بأس بذلك يف مفروض املسألة واهلل العامل.

الس��ؤال: حن��ن يف مح��الت احلج والعم��رة نقوم ببع��ض الربامج الروحي��ة واملعنوية 
للحج��اج أو املعتمري��ن يف مك��ة املكرم��ة وم��ن مجل��ة الربام��ج هي برام��ج األدعية 
والزيارات اجلماعية يف املس��جد احلرام، حيث نتجمع جمموعات ونبدأ بقراءة 
بع��ض األدعي��ة والزي��ارات. تواجدن��ا كمجموع��ات م��ع بقي��ة احلم��الت يث��ري 
أحيان��ًا األنظ��ار خصوص��ًا بأن األدعي��ة اجلماعية ليس��ت معروفة هناك فهل 
هن��اك إش��كال يف ق��راءة بع��ض األدعية اليت حتت��وي على العقائد الش��يعية 
أم��ام اآلخري��ن ويف داخل احلرم املكي الش��ريف جبوار الكعبة املش��رفة، مثل 
دع��اء الندب��ة أو دع��اء التوس��ل أو زي��ارة عاش��وراء وغريه��ا، أو نقتصر فقط 
عل��ى األدعي��ة ال��يت ال تتعرض لعقائدنا بش��كل مباش��ر مثل دع��اء الصباح 
ودع��اء كمي��ل واملناج��اة اخلم��س عش��رة وغريه��ا وما ه��ي نصيحتك��م لنا 

كمسؤولني عن محالت احلج والعمرة.
اجل��واب: أفض��ل األعمال يف املس��جد احلرام ق��راءة القرآن على أس��اس أنه 
حمل نزول القرآن ثم الطواف والدعاء وطلب احلاجة والفرج للمسلمني، 
وبيان املسائل الشرعية واآلداب واألخالق اإلسالمية واالجتناب عن كل ما 
يثري الفتنة وس��وء الظن والريبة، والدعوة إىل وحدة صف املس��لمني وتوحيد 

كلمتهم، باعتبار أن هذا املكان الشريف هو مكان نزول اإلسالم وظهوره.
الس��ؤال: يف الع��ام املاض��ي ذه��ب بع��ض م��ع محل��ة غ��ري مرخص��ة للح��ج، وبع��د 
مراسالت بني مسؤولي البلدين وافقت السلطات على مرورهم من احلدود شرط 
أن يكون��وا يف م��كان الس��كن م��ع محلة مرخص��ة، ولكن بعض منفذي أمر الس��لطات 
الظاه��ر أنه��م ال يعلم��ون باإلذن فأطلقوا النار يف اهلواء، وتس��لل احلجاج من طريق 

آخر ، فهل جيزي عن حجة االسالم؟
اجل��واب: حجه��م صحي��ح وجيزئ عن حجة االس��الم، ولكن ننص��ح اخواننا املؤمنني 

مبراعاة النظام، وعدم خمالفة التعليمات الصادرة من اجلهات املنظمة للحج.
الس��ؤال: هن��اك ع��دد م��ن احلج��اج ال ميكنه��م املبي��ت يف خميمات من��ى وال ميكنهم 
املبي��ت عل��ى األرصف��ة ب�)اإلفرتاش( وذلك ملنع الدولة الش��ديد منه فما هو احلل يف 

نظر مساحتكم هلكذا مكلف؟
اجلواب: هلم أن يذهبوا إىل املسجد احلرام ويشتغلوا بالعبادات فيه متام الليل.

الس��ؤال: إحدى املؤمنات ترغب باحلج اإلس��تحبابي ولكن ليس لديها حمرم يذهب 
معه��ا فه��ل جيوز أن يكون املرش��د الديي الش��يخ املرافق للحمل��ة حمرمًا هلا أو حيل 

مكانه ؟
اجل��واب: وج��ود احمل��رم ليس ش��رطًا يف صحة ح��ج املرأة إذا كانت ق��ادرة على حفظ 

نفسها وال سيما إذا كانت يف احلملة نساء آخر . وال يكون املرشد حمرمًا هلا .

بامسه تعاىل



ال���ش���ع���ب م����ن ث������ورة االص�������الح ق����د َي��ئ��س��ا
ك��������أّن��������ُه ب���������نَي ِم���������ط���������راٍق وم�����س�����ن�����دٍة
ي�����ا ش�����ع�����ُب إّم���������ا ح�����ي�����اًة ق���������اَس ب����ّزَت����ه����ا
َن��س��َج��ت م���ا  إذا ش���ئ���ْت يف ج��ل��ب��اب  ف���ِع���ًش 
م����وِع����ُدُه ال����ص����رَب  إّن  ال���ش���ع���ُب  أّي����ه����ا  ي����ا 
ف����احل����ْم����ُل ع����ن ِت���س���ع���ٍة وال������������ّروُح آخ������ُره
أّي���������ام س�����ع�����ِدك ق�����د وّل��������ت وم������ا رج���ع���ْت
ذا ت�����ع�����رف  ل������إلع������الم  ت����ص����ّف����ح����َت  إذا 
ف����ِم����ِه وال�����ّس�����غ�����ُب يف  م�����ك�����رتٍش  وك���������لُّ 
ق����ات����ُل����ن����ا أي������������َن  أم  س������ارق������ن������ا  ف������أي������ن 
ي���ا هل���َف َن��ف��س��ي ع��ل��ى ش��ع��ِب ال���ع���راِق ويف
ي���ص���ي���ُح ال س���ام���ع���ًا ي��ل��ق��ى ول����ي����َس س���وى
مل�������ن ش����ك����اي����ت����ن����ا ب���������ْل أي�����������َن ن����اص����رن����ا
أب����ك����ي����ِه ُم����ف����ت����ق����دًا م�����ا ع�������اَش حْم����َن����َت����ُه
ي��ا ش��ع��ُب ك��اب��ر على مح��ِل اجل����راِح عسى
َف�����تِّ�����ْش ع����ن ال����س����اس����ِة ال������زّه������اِد يف ب��ل��ٍد
ب���ن���ع���م���ت���ِه أوىل  م�������ؤم�������ٌن  ت�������ُق�������ْل  وال 
أح�������دًا جت�����د  مل  إن  ذره���������ا  أب�������ا  أن�����ظ�����ر 
ف�����ق�����د م�����ل�����ل�����َت ش���������ع���������اراٍت ُت�������َزّوُق�������ه�������ا
هلل ي������ا ش���ع���ب���ن���ا ال����ب����اك����ي وم�������ا رق������أت
ه������ذي دم����وع����ك ط����ه����ٌر ل����ل����وض����وء َف����دع
ُم���ب���ه���رَج���ًة وخ����وات����ي����م����ًا  ال����ّل����ح����ى  أرى 
ل��ع��ص��ب��ت��ِه ي����ه����دي  م���ن���ط���ٍق  ذي  وك��������ّل 
ك������ْن أن��������َت ج����اَم����َت����ه����ا امل�����������رأَة ص���اف���ي���ًة
ف���ك���م ف����ض����ائ����ّي����ٍة ب����ات����ت ع���ل���ى ِم�����َن�����ن ال����
ُك��������ّن��������ا مُن�������������ّي ب��������ه��������ؤالء أن�����ْف�����ُس�����ن�����ا
ب���ل���دي يف  ح�������لَّ  أذاه�����������ْم  ُم�������ذ  ِب����ن����ا  إذا 

َي����ِب����س����ًا وال  غ������ّض������ًا  َي������������ذْق  مل  ألّن����������ه 
ُط���ِم���س���ا رأُس����������ُه  ذا  وِم���������ْن  ث���بَّ���َت���ت���ه  ذي 
أس���ى مت�������وَت  أن  أو  س���اس���ُت���ن���ا  ع���ل���ي���َك 
م�����ن امل������ذّل������ِة ب����ئ����َس����ْت َم���ل���ب���س���ًا ُل���ِب���س���ًا
ال���نُّ���ف���س���ا ت����ل����ِف����َظ  أن  إىل  ل����إلن����ت����خ����اِب 
ومح������ُل َروِح���������َك ح���ت���ى ت���ط���ه���َر ال��ّن��ف��َس��ا
ول���������ْن ت������ع������وَد ف������ال ت������ق������رْع هل������ا َج�����َرس�����ا
ف���ال���ك���لُّ ِم�����ن آج����ِل����ِه الف����ي����َك ق����د َع��َب��س��ا
إىل امل����زي����ِد ع���ل���ى االص��������الِح ق����د َج��َل��س��ا
أْم أي���ن َم����ْن أس��ل��م ال��ك��ب��َش ال����ذي اف��رُتس��ا
ح���ن���اج���ٍر م���ن���ه ص������وُت احل������قِّ ق����د َخ���رس���ا
مج����ع ال���ل���ص���وص ي��������راُه ح�����وَل�����ُه َح����َرس����ا
ص���رن���ا ح��س��ي��ن��ًا ع���ن االن���ص���ار ق���د ُح��ِب��س��ا
إال ال����ع����راُق ال�����ذي ِم����ن ُق����دِس����ِه اق��ت��ب��س��ا
أْن ي��س��ت��ل��نَي ل����َك ال��ع��ق��ُل ال����ذي ارَت��ك��س��ا
وال���َع���دس���ا اخل���ب���َز  إال  م���ن���ُه  ي���أك���ل���وا  مل 
ف��ال��ش��ع��ُب م��ع��ظ��ُم��ُه ب���اجل���وِع ق���د ُك��ِب��س��ا
حي���ك���ي ع����ل����ّي����ًا ي���������ذوُد امل���������اَل حُم���رتس���ا
أح���������زاُب م����ا ع����رف����ت ع����ن دي���ن���ه���ا ُأُس����س����ا
م���ن���ك ال�����دم�����وُع ب���ص���ب���ح م���س���ف���ٍر وم��س��ا
جِن���س���ا ل������ّذات������ه  يف  ب������ؤَس������َك  زاَد  م�����ن 
ع��ل��ى اخل��ن��اِص��ِر حت��ك��ي ال��ن��ج��َم ل��و َغ��َل��س��ا
وت���ن���ع���ك���س���ا ت�����ب�����دو  أن  ل���ل���ح���ق���ي���ق���ِة  ال 
ُم���رت���ك���س���ا ال�����غ�����ري  ب�����ِش�����ب�����اِك  ت�����ك�����ْن  وال 
ال���ّن���ف���س���ا ُي�����ن�����ِنُ  زادًا  ت����ق����ت����اُت  ُح�����ّك�����ام 
��س��ا أث���واب���ن���ا ُخُ ِم�����ْن  ال����ّت����رُب  ي��ص��ب��ح  أْن 
ِم����ن ق��م��ح��ن��ا خ��س��ًا وال ُس��ُدس��ا مل حن����ِو 

شعر : ابراهيم الكعيب
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جامع براثا من األمكنة 
المقدسة والبقاع المباركة 

والمواضع المطهرة والمزارات 
المعظمة والمقابر القديمة 

والترب المعروفة والمساجد 
المشهورة والجوامع الشريفة 

وبراثا اقدم معالم بغداد 
القديمة في تاريخ االسالم قبل 

تاسيس مدينة السالم بغداد 
بقرن وثمانية اعوام..

حتقيق: علي فضيلة الشمري
تصوير : علي حنتوش علي 

تحقيق

جامع براثا من البقاع المباركة في بغداد 
اكتسب اجلامع اهمية دينية وعلمية بتشريف االمام 

علي ابن ابي طالبA هلذه االرض املباركة 
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كما ان هناك صخرة سوداء يف وسط الصحن 
الشريف يبدو انها اليت كانت على فوهة البئر 
ال��ذي حف��ر بام��ر ام��ري املؤمن��ني علي��ه الس��الم 
والذي طمرته الس��لطات السابقة واعيد حفره 
وهو اليزال موجودا علما ان الصخرة الس��وداء 
م��ن  ليس��ت  انه��ا  وتب��ني  مت حتلي��ل مكوناته��ا 

مكونات االرض.

 هل لديكم ما يثبت تارخيية املسجد؟ 
للمس��جد تاري��خ عري��ق وفضائل مج��ة وكونه 
اق��دم مس��جد يف بغ��داد ل��ه مي��زة ميت��از بها عن 
بقي��ة املس��اجد وتؤم��ه ال��زوار م��ن ش��تى بق��اع 
االرض ولقدس��يته اقام فيه امري املؤمنني عليه 
الس��الم أربعة ايام وبصحبته احلس��ن واحلسني 
واملؤمنون من صحابته عليهم السالم وهو االن 
يقع يف منتصف املس��افة بني بغداد والكاظمية 

املقدسة 

من صلى يف هذا املس��جد من االئمة واملرس��لني 
ليحتل مثل هذه القدسية العظيمة ؟!

في��ه  وصل��ى  نبي��ًا  س��بعني  مدف��ن  املس��جد  يف 
الكث��ري منه��م وعل��ى اخلصوص الن��يب ابراهيم 
عليه وعلى نبينا واهلما الصالة والس��الم كما 
وصل��ى في��ه الكث��ري م��ن اعم��دة الدي��ن وكب��ار 

العلماء.
وكان للش��يخ املفي��د ق��دس س��ره ح��وزة علمية 
يف املس��جد وقصت��ه م��ع الس��يدين الش��ريفني 
الرضي واملرتضى ودرس��هما على يديه مش��هورة 
بع��د ان رأى الزه��راء عليه��ا الس��الم يف الرؤي��ا 
وق��د ات��ت باحلس��ن واحلس��ني وهي تطل��ب منه 
ج��اءت  التال��ي  الي��وم  صب��اح  ويف  تعليمهم��ا 
العلوي��ة ام الس��يدين الرض��ي واملرتض��ى تطلب 

منه تعليمهما.

واالعم��ال  اهل��دم  اىل  املس��جد  تع��رض  ه��ل   
االرهابي��ة اوالتخري��ب خ��الل تارخي��ه الطوي��ل 

من العقود الزمنية الطويلة؟ 
ومت��ت  م��رات  ع��دة  لله��دم  املس��جد  تع��رض 
تس��ويته مع االرض وقتل مجي��ع من فيه وعلى 
اخلص��وص يف العهدي��ن العباس��ي والعثمان��ي 
وأعي��د بن��اؤه على اي��دي املؤمنني ويف الس��نوات 
االخ��رية تع��رض للتفج��ري الكث��ر م��ن خس 
م��رات وراح ضحيت��ه اكث��ر من 100 ش��هيد مع 

حماوالت اخرى مت احباطها واحلمدهلل.

هل هناك مراكز ثقافية يف هذا املس��جد يقوم 
مبباركتها اواالشراف عليها؟ 

هن��اك العديد من املراكز واملؤسس��ات العلمية 
ال��يت  العام��ة  براث��ا  مكتب��ة  ومنه��ا  والثقافي��ة 
م��ن  الس��تينيات  يف  تاسيس��ها  بداي��ة  كان��ت 
القرن املاضي ولكن السلطات يف العهد السابق 

معظ��م  ومس��جد  مع��روف  م��زار  براث��ا  جام��ع 
يقص��ده املس��لمون م��ن كل اجله��ات ويؤمون��ه 
م��ن كل الب��الد يات��ون م��ن كل ف��ج وينس��لون 
من كل حدب ويشدون الرحال من كل مكان 
يقطعون املس��الك واملمالك ويطوون االقطار 
واالمص��ار وه��و العتيق��ة ومش��هد علي ومش��هد 
املنطق��ة واملنطق��ة.. وه��و يف خ��رب براث��ا بي��ت 
مري��م وارض عيس��ى .. صل��ى يف براث��ا االنبي��اء  
.. صلى فيه س��بعون نبيا وس��بعون وصيا وصلى 
فيه ابراهيم وصلى فيه عيسى وامه وصلى فيه 
ام��ري املؤمن��ني علي بن ابي طالب عليه الس��الم 
مل��ا رج��ع م��ن قت��ال اه��ل النه��روان صل��ى بزهاء 
مائ��ة ال��ف رج��ل م��ن اصحاب��ه وفي��ه ق��رب ن��يب 
من انبياء اهلل عليهم الس��الم وحيش��ر  من هذا 

املكان عشرون الفا ومائة الف شهيد .
االخب��ار  تناولته��ا  كث��رية  براث��ا  وفضائ��ل 
وكت��ب  والزي��ارات  االدعي��ة  كت��ب  وفصلته��ا 
املؤلف��ون  واثبته��ا  احملدث��ون  ورواه��ا  امل��زارات 

واهتم بها الصاحلون واالخيار واالبرار..
اجلام��ع  ه��ذا  زارت  االش��رف  النج��ف  جمل��ة 

والتقت خادم اجلامع احلاج حممد املبارك..

ملاذا مسي جامع براثا بهذا االسم!؟ 
وردت ع��دة رواي��ات يف التس��مية: منه��ا ان ام��ري 
املؤمن��ني عليه الس��الم امر الراه��ب الذي كان 
يف الدير )كون املكان كان ديرا للنصارى ( ان 
يبي مس��جدا مكان الدير ويس��ميه باسم بانيه 
ومنه��ا ان كلم��ة براث��ا تتك��ون م��ن مقطع��ني 
/اث��ا/ ارض  /بر/تع��ي  الس��ريانية  اللغ��ة  يف 

تع��ي العجائب وبذلك يكون تفس��ريها )ارض 
العجائب( واورد احد االس��اتذة تفسريا اخر هو 

ان براثا تعي الرتبة الرخوة احلمراء.

 متى بنى هذا املسجد..؟ وأيهما اقدم اجلامع 
ام املدينة؟ 

بن��ى اجلام��ع قبل مايقرب من اربعة عش��ر قرنا 
وقب��ل ان تبن��ى مدين��ة بغ��داد مب��ا يزي��د عل��ى 
املائ��ة ع��ام ولذل��ك فان هذا اجلام��ع هو اكثر 
االماكن املقدس��ة اثرية يف العاصمة العراقية 

بغداد .
ما ابرز املالمح االثارية املوجودة يف جامع 

براثا؟! 
ان اقدم ماموجود يف املسجد الصخرة اليت اشار 
اليها امري املؤمنني عليه السالم بانها الصخرة 
اليت وضعت عليها السيدة مريم وليدها عيسى 
عليهم��ا الس��الم م��ن على عاتقها وق��د اخرجها 
يف حينه��ا من حتت االرض ووضعها اىل القبلة 

وصلى ركعات.
ومم��ا يؤك��د قدمه��ا وج��ود صلي��ب يف اعل��ى 
الصخ��رة م��ع حف��ر امس��اء املعصوم��ني عليه��م 

السالم  .

ص��ادرت موجوداته��ا  - وقد مت اعادة احلياة هلا 
وتض��م االن اكث��ر من ٢1 الف كتاب يف ش��تى 
اجملاالت ويوجد يف املس��جد مؤسس��ة الصديقة 
الطاهرة للتبليغ االسالمي  - ومؤسسة االميان 
للنش��ر الس��معي والبصري واملرك��ز التثقيفي 
النس��وي  - ومركز امام املتقني لتعليم احكام 
ت��الوة الق��ران الكري��م - وملتقى براث��ا الفكري 

االسبوعي .

م��ا الفعالي��ات والطق��وس الدينية ال��ي تقام يف 
املسجد؟ 

احي��اء  ه��ي  املس��جد  يف  الفعالي��ات  اه��م  م��ن 
الش��عائر الديني��ة م��ن قب��ل اللجن��ة املركزي��ة 
وتتضم��ن  املس��جد  يف  الش��عائر  الحي��اء 
عليه��م  واالئم��ة  الن��يب  مبوالي��د  االحتف��االت 
الع��زاء يف  واقام��ة جمال��س  والس��الم  الص��الة 
مناس��بات استش��هادهم عل��ى اخلص��وص اي��ام 
عاش��وراء يف حم��رم وصف��ر وكم��ا يت��م احي��اء 
ش��عبان  م��ن  النص��ف  يف  والليال��ي  املناس��بات 
وليالي القدر وصلوات االعياد مع تهيئة افطار 
كل ي��وم م��ن ايام ش��هر رمضان املب��ارك اضافة 

اىل صالة اجلمعة وبقية الصلوات مجاعة.

كلمة اخرية؟
مل��ا  والتوفي��ق  لدين��ه  هدايت��ه  عل��ى  احلم��دهلل 
دع��ا اليه من س��بيله وقد ق��ال تعاىل)امنا يعمر 
مس��اجد اهلل م��ن امن باهلل والي��وم االخر (فاننا 
نهي��ب للمب��ادرة الكم��ال مابق��ي م��ن دار ام��ري 
املؤمن��ني علي��ه الس��الم ليك��ون كس��ابق عه��ده 
عندم��ا كان عمي��د املن��رب احلس��يي املرح��وم 
الش��يخ امحد الوائلي والذي كان اخر وصيته 
ان يتم تش��ييعه من مس��جد براثا وقد مت ذلك 
وادعو من مل يتش��رف بزي��ارة هذا املكان املبارك 
والطاه��ر واملق��دس فمم��ا جربن��اه ان��ه بيت اهلل 
يس��تجاب فيه الدعاء وتقضى احلوائج ولقربه 
م��ن مرقدي االمامني الكاظ��م واجلواد عليهما 
السالم ولكون بنائه مت بطلب من امري املؤمنني 
علي��ه الس��الم واحلم��دهلل رب العامل��ني والص��الة 

والسالم على حممد واله الطاهرين.. 
وهن��اك ابي��ات البي حمم��د العوني من ش��عراء 

القرن الرابع اهلجري يقول فيها-
وقلت براثا وكان بيتا ملريم

وذاك ضعيف يف االسانيد اعوج
ولكنه بيت لعيسى بن مريم

ولالنبياء الزهر مثوى ومدرج
ولالوصياء الطاهرين مقامهم

على غابر االيام واحلقد ابلج
بسبعني موصى بعد سبعني مرسل

جباههم فيها سجود تشجج
واخرهم فيها صالة امامنا

علي بذا جاء احلديث املنهج

تحقيق
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 التاريخ خري ش��اهد على ش��رافة هذه الصفة 
وحمبوبيتها حيث انه خلد يف صحائف سجالته 
األخبار واألشعار اليت ُتنبئنا عن شجاعة بعض 
الش��جعان يف الق��رون املاضي��ة وكي��ف كان 
هلم الدور يف تغيري جمريات االحداث يف ذلك 
الوق��ت فحفظ هل��م التاريخ هذه املكرمة بأن 
خلده��م وجعله��م مضرب االمث��ال ملن بعدهم، 
وكذل��ك ن��رى القرآن الكريم يف بعض آياته 
يعظم من ش��أن هذه الصف��ة وميدح اصحابها 
بأسلوب لطيف حيث يصف النيب حممدًا صلى 
اهلل علي��ه وآل��ه وم��ن معه من اصحابه بالش��دة 
على الكفار اليت هي من آثار الش��جاعة ويف 
املقابل يصفهم بالرتاحم والتعاطف فيما بينهم 
ٌد رَُّسوُل اهللَِّ  مَّ َ حيث يقول سبحانه وتعاىل: )حمُّ

اء َبْيَنُهْم(  اِر ُرمَحَ اء َعَلى اْلُكفَّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ
)الفت��ح: ٢9(، فإخب��اره س��بحانه وتعاىل بأنهم 
اشداء على الكفار مسوق ألجل املدح والثناء 
ال جملرد االخبار احملض وهو دليل على شرافة 
ه��ذه الصف��ة وحمبوبيته��ا عن��د اهلل تعاىل ومن 
الذين خلدهم التاريخ وجعلهم مثاًل للش��جاعة 
والبس��الة اإلم��ام ام��ري املؤمن��ن عل��ي ب��ن أبي 
طال��ب علي��ه الس��الم فإن��ك ال جت��د مؤرخًا أو 
كاتب��ًا س��واء كان موالي��ًا لإلم��ام علي عليه 
الس��الم ام ال إال وق��د زي��ن كتاب��ه بذك��ر 
بطوالته وجهاده بن يدي رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وبعده يف جهاد أهل البدع والضالل 
من املارقن والقاس��طن والناكثن واألش��عار 
ال��يت تغن��ت بش��جاعته وس��طرت بطوالت��ه يف 

احل��روب بلغ��ت ح��دًا عظيم��ًا حت��ى م��ن قب��ل 
اعدائ��ه واملخالف��ن له وم��ن ذلك قول عمر بن 
الع��اص يف قصيدت��ه املعروف��ة باجللجلية اليت 
كتبها إىل معاوية بن أبي س��فيان جوابًا على 
كت��اب كتب��ه إلي��ه يطل��ب من��ه خ��راج مصر 
والقصي��دة طويلة نذكر منها موضع احلاجة 

حيث يقول:
 كأنك ُأنسيت ليَل اهلرير

بصفن مع هوهلا املهلول
وقد بّت تذرق َذرق النعام

حذارًا من البطل املقبِل
وحن أزاح جيوش الضالل

ووافاك كاألسد امُلبسِل
وقد ضاق منه عليك اخلناق

.. واألشجع اسم من اسامي األسد فيقال لألسد  البأس  القلب في  اللغة هي شّدة  الشجاعة كما جاء في كتب 
أشجع وللبوءة شجعاء وفي االصطالح هي طاعة قوة الغصب للعاقلة في االقدام على األمور الهائلة وعدم اضطرابها 
بالخوص فيما يقتضيه رأيها ..  وهي ضد الجبن الذي هو سكون النفس عن الحركة الى االنتقام أو غيره مع كونها 

اولى. والشجاعة من الصفات الكمالية التي تجعل صاحبها عزيزًا ُمكَرمًا وممدوحًا مقدمًا.

الشجاعة عند اإلمام
الشيخ حممد علي العبيدي

مقال
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وصار بك الرحُب كالفلفِل
وقولك يا عمرو أين املفر

من الفارس القسَور امُلسبِل
إشارة إىل خوف معاوية من أمري املؤمنن عليه 
الس��الم ي��وم دع��اه إىل املبارزة ي��وم صفن إلن 
اإلمام امري املؤمنن عليه الس��الم قال ملعاوية: 
ي��ا معاوي��ة عالم يقتل الن��اس بيين وبينك؟ هل 
احاكمك إىل اهلل فأينا قتل صاحبه استقامت 
ل��ه األم��ور، فق��ال عم��رو ب��ن الع��اص ملعاوية: 
ق��د انصف��ك الرج��ل فق��ال معاوية لعم��رو: ما 
انصفت وإنك لتعلم أنه مل يبارزه رجل قط إال 
قتله أو أسره فقال له عمرو: وما حيمل بك إال 
مبارزته، فقال له معاوية: طمعت فيها بعدي... 

مروج الذهب، املسعودي، ٢/30.

صور من شجاعة أمير المؤمنين)ع(
ان احلدي��ث ع��ن مواق��ف البطول��ة والبس��الة 
عن��د ام��ري املومن��ن علي��ه الس��الم ال حتوي��ه 
كت��ب او جمل��دات فكي��ف به��ذه االس��طر 
القليل��ة فلذلك س��وف ننتقي جنومًا من مسائه 
الواس��عة وقط��رات م��ن في��ض حبره الشاس��ع 
ف��إن جهاد اإلم��ام علي عليه الس��الم ومواقفه 
البطولي��ة مل تك��ن بدايته��ا ي��وم ف��رض اهلل 
اجلهاد على املس��لمن وإمنا كانت منذ بداية 
البعث��ة النبوي��ة الش��ريفة ألنه ه��و الذي كان 
يذب عن النيب صلى اهلل عليه وآله ويدفع عنه 
أذى قري��ش وكان اب��وه ابو طالب رضوان اهلل 
تعاىل عليه حيثه على ذلك والكل يعلم ان ابا 
طال��ب رض��وان اهلل تع��اىل علي��ه كان ناص��رًا 
لرس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وان قريش��ًا 
مل يصلوا إليه ما دام ابو طالب موجودًا خوفًا 
م��ن اب��ي طال��ب ال��ذي كان يس��تمد قوته من 
بين هاش��م وكان ابرزهم ول��ده امري املؤمنن 
علي��ه الس��الم.  إذن قري��ش كان��ت تتحاش��ى 
رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه لوجود اإلمام 
ام��ري املؤمن��ن علي��ه الس��الم املع��روف عندهم 
بالش��جاعة والق��وة فإن��ه ي��وم ب��ات على فراش 
رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه عن��د هجرته 
إىل املدين��ة املن��ورة مل جی��رؤ أح��د م��ن الذي��ن 
هجم��وا عل��ى دار النيب صلى اهلل عليه وآله أن 
يتع��رض ألم��ري املؤمنن عليه الس��الم وهم من 
اب��رز الفرس��ان يف قبائله��م فإن��ه لو كان غري 
علي عليه السالم بات على فراش النيب صلى 
اهلل علي��ه وآل��ه ملا كانوا تركوه من دون قتل 
او اس��ر إال انه��م عرف��وا ش��دة بأس��ه وإنهم لو 

تعرضوا له لعجل بأرواحهم إىل السماء. 
 ويف معرك��ة ب��در الك��ربى ه��ذه املعرك��ة 
اليت كان هلا الدور األكرب يف ارساء قواعد 
االس��الم وكس��ر ش��وكة املش��ركن كان 
ألم��ري املؤمنن علي��ه الس��الم الكلمة الفصل 

النه حينما برز عتبة وأخوه شيبة وإبنه الوليد 
يطلبون من يربز إليهم من املس��لمن برز إليهم 
أم��ري املؤمن��ن علي��ه الس��الم وقت��ل الولي��د بن 
عتبة وأعان عمه محزة على قتل شيبة وشارك 
يف قت��ل عتب��ة بع��د ان أصي��ب عبي��دة وكان 
هذا اول احلرب قبل ان تش��تبك الس��يوف وملا 
التحم��ت  الس��يوف والرم��اح راح امري املؤمنن 
عليه السالم جیندل الرجال حتى بلغ عدد من 
قتله بس��يفه س��تة وثالثن رجاًل اكثرهم من 
فرس��ان قري��ش واملعدودي��ن من االبط��ال فبلغ 
عدد قتلى املشركن حينئذ سبعن رجاًل قتل 
اإلم��ام عل��ي علي��ه الس��الم النص��ف والنصف 

اآلخر كان بأيدي املسلمن مجيعًا.

شجاعة اإلمام علي خلق ومروءة
تق��ّدم يف تعري��ف الش��جاعة انه��ا طاع��ة ق��وة 
االم��ور  عل��ى  االق��دام  يف  للعاقل��ة  الغض��ب 
اهلائلة..، وهي بهذا املعنى يشرتك فيها اكثر 
االقوي��اء واملعدودي��ن م��ن االبط��ال ولك��ن لو 
اضفن��ا إىل ه��ذا التعري��ف قيودًا أخ��رى لرأينا 
ان��ه س��وف خیرج م��ن ه��ذا التعري��ف الكثري 
من االشخاص ومن هذه القيود اخللق احلسن 
واملروءة، فإن اإلمام امري املؤمنن عليه السالم 
وم��ن خ��الل احلروب اليت خاضها طيلة حياته 
كان��ت ل��ه مواقف عظيمة كان يتعجب منها 
الصدي��ق والع��دو ويف اغلب االحيان كانوا ال 
جی��دون هل��ا تفس��ريًا، ف��إن الذي ه��و مرتكز 
يف اذه��ان اكث��ر الن��اس ان الش��خص الب��د 
ان يتعام��ل م��ع ع��دوه مب��ا يعامل��ه به ع��دوه أو 
اكثر وإذا ظفر بعدوه البد ان يذيقه اشكال 
الع��ذاب واهل��وان وال يف��ي بوع��د قطع��ه لعدوه 
او عه��د وم��ا إىل ذل��ك.. إال ان ام��ري املؤمن��ن 
عليه السالم كان يتعامل مع اعدائه باسلوب 
خمتل��ف وسياس��ة خاص��ة ختتلف عن سياس��ة 
باق��ي الش��جعان فهو ال حتركه ق��وة الغضب 

فحس��ب ب��ل حيرك��ه الدي��ن واخللق احلس��ن 
وامل��روءة إىل جن��ب قوة الغض��ب واملواقف اليت 
تكش��ف عن سياسته واس��لوبه اخلاص الذي 
ينف��رد ب��ه عن بقية الش��جعان كثرية نكتفي 
بذك��ر واح��د منها وهو عدم س��لب عمرو بن 

عبد ود لوعٍد قطعه له.
 ان اإلم��ام ام��ري املؤمن��ن عليه الس��الم حينما 
ضرب عمرًا وأس��قطه على االرض جلس على 
صدره فقال له عمرو: يا علي قد جلست مين 
جملس��ًا عظيم��ًا ف��إن قتلتين ف��ال جتردني من 
ثوب��ي فق��ال اإلمام امري املؤمنن عليه الس��الم 
لك ذلك. فلذلك بقيت درع عمرو على جس��ده 
ومل تسلب وكذلك بقية سيفه وباقي سالحه 
عل��ى ارض املعرك��ة رغ��م ان درع��ه كان��ت 

درعًا ال مثيل هلا عند العرب.
 هكذا كان خلق امري املؤمنن عليه السالم 
مع اشد اعدائه فإنه عليه السالم كان بوسعه 
ان ي��رد طلب��ه وال يقب��ل اوال ي��رد طلبه ولكن 
ال يف��ي ل��ه الن��ه رج��ل مش��رك إال ان اإلم��ام 
علي��ه الس��الم مل يتعام��ل مع��ه بهذا االس��لوب 
الن��ه حينم��ا قتله مل يقتله ألج��ل الغنيمة حتى 
يطمع فيها وكذلك ال تدفعه مروءته ان جیرد 
إنس��انًا ويكش��ف عن عورته فيكون عرضة 
ألنظ��ار الناس وكذلك ال يس��مح له تدينه أن 
يع��ده وخُیل��ف بوع��ده ومل��ا وقفت اخ��ت عمرو 
على جسد أخيها رأت ان درعه اليت مل يكن 
هل��ا مثي��ل وأن س��ائر اس��لحته وثياب��ه باقية مل 
تن��زع قال��ت ما قتل��ه إال كف��ؤ كريم ولكن 
م��ن ه��و قاتله؟ فقالوا علي بن ابي طالب عليه 

السالم، فأنشدت:
 لو كان قاتل عمرو غري قاتله  

لكنت ابكي عليه آخر األبد
لكن قاتله من ال ُيعاب به

من كان يدعى ابوه بيضة البلد
منتهى اآلمال، 1/10٥

مقال
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خمتل��ف وأعمق, أما البع��ض اآلخر قد تتفاقم 
عنده��م األزم��ة النفس��ية حن��و الس��قوط اىل 
أم��راض مس��تعصية عل��ى الع��الج والعقاق��ري 

الطبية.
 Renos K.( الدكت��ور  صّن��ف 
دكت��ور  بابادوبيول��س,   )Papadopoulos
نفس��اني واس��تاذ جامعي يف اململكة املتحدة, 
صن��ف ثالث��ة ان��واع م��ن ردود الفع��ل املتوقع��ة 
م��ن ضحاي��ا التهج��ري والعن��ف الس��لفي, وه��ي 
ام��ا أن تكون س��لبية, أو اجیابي��ة, أو حيادية, 
الثالث��ة ختض��ع للكث��ري  التصنيف��ات  وه��ذه 
م��ن املتغ��ريات تبع��ا للس��ياقات املختلف��ة ال��يت 
يتع��رض هل��ا الضحية, ومن أه��م املتغريات من 
ش��خص اىل آخر هي الصفات الش��خصية من 
تاري��خ صحي ومسات نفس��ية والضعف والقوة 
واملرتبة االجتماعية واملستوى العلمي واألنظمة 
املس��اعدة من عائلة وأصدقاء وأقارب و نس��بة 
األم��ل الذي يتمس��ك به الضحي��ة, فكل هذه 
املتغريات هلا دواعيها ونتائجها الفريدة يف ظل 

املعطيات الفردية واالنتقائية.

ردود الفعل 
ام��ا ردة الفع��ل الس��لبية فه��و األث��ر الس��ليب 
ال��ذي ترتك��ه احل��روب والصراع��ات العرقية 
و التهج��ري الطائف��ي, وغالب��ا م��ا تتبل��ور ه��ذه 
احلالة على ش��اكلة أزمة نفسية يتدخل فيها 
الطب النفسي و املهدئات العصبية من عقاقري 

اختتم��ت قص��ة احملن��ة ه��ذه ن��زوح اآلالف من 
األبري��اء من مناطق س��كناهم بع��د االحتالل 
الس��لفي للم��دن العراقي��ة, حي��ث مل يكت��ف 
الكث��ري به��ذه الصدم��ة لوحده��ا, ب��ل تتابعت 
آباءه��م  يرتك��وا  أن  يف  الضغ��وط  عليه��م 
منحوري��ن يف أرض الوط��ن, أو امهاته��م تق��اد 
اىل س��وق النخاس��ن, او أبناءهم تائهن عندما 
مل تك��ن أي��دي ه��ؤالء األطف��ال قوي��ة مب��ا 
تكف��ي للتمس��ك بأذي��ال ابائه��م وق��ت اهلرب 
من س��يف االرهاب الس��لفي الذي متكن من 
رق��اب األبري��اء بعد أن هيمن التنظري )النبوي( 

املوضوع على سلوكهم وعقوهلم.

آثار نفسية
م��ن طبيع��ة الس��لوك البش��ري أن خیل��ف آثارًا 
ملموس��ة بع��د التع��رض ملث��ل هك��ذا نكبات 
نفس��ية وغالبا ما تطفح هذه الندوب النفس��ية 
اىل الس��طح الس��لوكي و الس��يكولوجي يف 
حي��اة الضحي��ة, وق��د اهتم عدد غ��ري قليل من 
علماء النفس يف تصنيف و عالج هذه األزمات 

السيكولوجية.
يف الغال��ب, ختتل��ف اس��تجابة ه��ؤالء الضحايا 
هلذه الصدمات تبعا للس��ياقات اليت يتعرضون 
هل��ا, فالبع��ض على الرغ��م من اآلالم النفس��ية 
تنصق��ل  ق��د  والفق��دان,  والتي��ه  واجلس��دية 
حن��و  االجتماعي��ة  وتوجهاته��م  س��لوكياتهم 
النض��وج واحلكم��ة يف تقييم احلياة بش��كل 

وعالجات خمتربية, وبدورها ُتصنف ردة الفعل 
الس��لبية ه��ذه اىل ثالث��ة ان��واع م��ن األزم��ات 
 Ordinary(���النفس��ية, أوهل��ا هو ما يس��مى ب
االنس��ان  معان��اة   )Human Suffering
االعتيادي��ة, وتعت��رب ه��ذه م��ن أكث��ر األن��واع 
ش��يوعا ب��ن الن��اس من حي��ث اآلالم النفس��ية 
ال��يت مي��ّر به��ا مجي��ع البش��ر بع��د التع��رض 
للظروف القاس��ية وغالبا ما تزول هذه األزمة 
مب��رور الوق��ت, أم��ا الصن��ف الثان��ي فه��و م��ا 
 Distressful Psychological(���ب يس��مى 
املؤمل��ة,  النفس��ية  الفع��ل  ردة   )Reaction
وال��يت تعت��رب أعم��ق درج��ة م��ن احلال��ة األوىل 
م��ن حي��ث املعان��اة وغالب��ا م��ا جیت��ازه الن��اس 
املس��لحون نفس��يا من احلاجة اىل عالج طيب, 
والصن��ف الثال��ث م��ن ردود الفعل الس��لبية هو 
االضط��راب   )psychiatric Disorder(
النفس��ي, وال��ذي يتطل��ب عناي��ة طبي��ة نفس��ية 
مش��ددة مبس��اعدة أن��واع خاصة م��ن العقاقري 

املختربية.
اس��تجابة  فه��ي  االجیابي��ة  الفع��ل  ردة  أم��ا 
النفس��ية  األزم��ات  اىل  التهج��ري  ضحاي��ا 
بص��ورة مس��تحكمة وفاعلة, حبيث يس��تطيع 
النه��وض  وفاعلي��ة  ج��دارة  وب��كل  الضحي��ة 
قابلي��ة  وأكث��ر  أق��وى  بص��ورة  أخ��رى  م��رة 
وق��د  الس��يكولوجية,  الضغوط��ات  لتص��دي 
وج��د الباحث��ون ع��ددًا غري قليل م��ن الضحايا 
الذي��ن تعامل��وا م��ع املعطي��ات واألزم��ات م��ن 
ه��ذا املنطل��ق, حبي��ث يربهن��ون ه��ذه الظاهرة 
النفس��ية ال��يت عج��ز املنظ��رون م��ن تفس��ريها 

مقال

والحرفيين  آالف,  سبعة  عددهم  وكان  األشداء  الرجال  كل  بابل  ملك  سبى  ))وقد 
والحدادين وكان عددهم ألفا وكل الذين كانوا يصلحون لخوض الحروب, أّسرهم الملك 
وقادهم الى بابل(( هكذا تكلم الكتاب المقدس في سفر الملوك عن الصراعات التي 
خاضتها أرض العراق, حيث باتت مسرحا للتجاذبات التاريخية والسياسية منذ مطلع 
شمس المعرفة والتكامل البشري, تسود تارة و تمسي محط البالء و الألواء احايين 
كثيرة أخرى, فلم تمّر حقبة من الزمن اال وشهدت هذه األرض المحن والتهجير, حيث 
لم ينجح جيل على مّر السنين أن يستريح من تعسف و بؤس السياسات المتسلطة 

على العراق.

من السبي البابلي الى السبي الداعشي..

 استجابات سيكولوجية بين 
األفول والنهوض

جمتبى حممدعلي احللو
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حت��ى وق��ت متأخ��ر, فه��ؤالء األف��راد يوظف��ون 
ه��ذه املواق��ف العصيب��ة يف حتويله��ا اىل نتائج 
اجیابي��ة تزوده��م بفلس��فة ناضج��ة يف احلي��اة 
وس��لوكيات نصوح��ة خاصة به��م يف التعامل 
م��ع مطب��ات احلي��اة, وغالب��ا م��ا متح��و ه��ذه 
املواقف العادات السيئة املاضية لدى الضحية 
و تزوده برؤى منطقية أكثر نضجا وتفهما يف 
التعام��الت اليومي��ة, ومن الس��مات اليت تتميز 
بها ردة الفعل االجیابية هذه, أنه عندما ختيم 
األزم��ة النفس��ية عل��ى الضحية, فان��ه يظن أن 
النهاي��ة ق��د اقرتب��ت وح��ان وقت الرحي��ل وأنه 
على وشك السقوط اىل هاوية الضياع, وفجأة 
بع��د م��رور عاصفة األزمة يرى نفس��ه ينتفض 
غب��ار املاضي وقد انفتحت أمامه آفاق جديدة 
يف اس��تكمال مش��واره االجتماع��ي م��ن دون 
الرض��وخ اىل اهلواج��س املاضي��ة, وق��د يصب��ح 
معرفي��ة  نظري��ة  أو  البس��تمولوجيا  م��دركا 
جدي��دة مل يك��ن بامكان��ه احلص��ول عليه��ا 

لوال خوضه هذه األزمة السيكولوجية.
أم��ا الصن��ف الثال��ث م��ن ردود الفع��ل ألزمات 
حي��ث  احليادي��ة,  الفع��ل  ردة  ه��ي  التهج��ري 
يكتس��ب الضحي��ة ق��درا كافيا م��ن املرونة 
متكن��ه م��ن الرج��وع اىل س��ابق عه��ده قب��ل 
االحنن��اء واخلضوع لعاصفة الضغط النفس��ي, 
وال ُي��رى أي ن��دوب او ج��روح او أثر جلّي على 
حي��اة الضحية بعد م��رور األزمة, فليس هناك 
تراج��ع نفس��ي يتطل��ب العناي��ة املرك��زة, او 
صع��ود اجتماعي ونفس��ي يف اكتش��اف آفاق 
جدي��دة ل��دى الضحي��ة, فيبق��ى عصي��ا عل��ى 

التغي��ري اجیاب��ا او س��لبا, وكأن��ه مل يك��ن 
معني��ا أو هدفا لس��هام اهلواجس والضغوطات 
النفس��ية بع��د التهج��ري, وقد اثن��ى الكثري من 
ه��ذا,   Papadopoulos منه��م  و  املنظري��ن 
متناس��ن التضحي��ات اجلس��يمة ال��يت قدمه��ا 

الضحايا لتصبح هباءا منثورا.

إيجابية توظيف األزمة
اذن, اكتس��بت البنيوي��ة النفس��ية والتارخیي��ة 
للش��عب العراقي كما هائ��ال من الضغوطات 
النفس��ية ال��يت مل ت��زل وال ت��زال تعص��ف بهم, 
ليخرج��وا م��ن واح��دة ليقع��وا يف أخ��رى, فل��م 
ينصفه��م زم��ن ومل ترتكهم حقب��ة اال وجّرت 
عليه��م الويالت واملصائب, وكأنهم ُولدوا من 
رحم البكاء و حضن األنن, اال أنهم ال يزالون 
متمس��كن بأصوهلم االجتماعي��ة وتقاليدهم 
األصيلة, من دون الرضوخ اىل التيه والنسيان, 

على الرغم من توالي الويالت عليهم.

اعتم��ادا عل��ى التصنيف الس��ابق, نس��تطيع أن 
ننس��ب الش��عب العراق��ي اىل الضحاي��ا الذي��ن 
تتولد لديهم ردود فعل اجیابية حينما يوظفون 
األزم��ات النفس��ية وحيس��نون اس��تخدامها يف 
تكوي��ن عق��ل مجع��ي أكث��ر نضج��ا وأعم��ق 
نظ��را وتعام��ال م��ع احلي��اة وأبع��د فك��را يف 
التخل��ي ع��ن الس��لبيات ال��يت س��بقت األزم��ة 
واس��تبداهلا بنس��خة حمس��نة ومعدل��ة للحي��اة 
واملعرف��ة الفردي��ة ل��دى العقل اجلمع��ي, وهلذا 
وان مل تستس��يغ ه��ذه الفك��رة الكث��ري اال 
أن األجي��ال ال��يت تتعاق��ب ه��ي أكث��ر نضجا 
م��ن س��ابقاتها وأكث��ر ادراكا ومعرفة بأمور 
احلي��اة, حت��ى عندما يقاس هذا الش��عب بدول 

األخرى.
ل��و أجرينا مقارنة بس��يطة ب��ن العراق واحدى 

لظ��روف  خضع��ت  ال��يت  األفريقي��ة  ال��دول 
سياس��ية و اجتماعي��ة مقارب��ة لل��يت حدثت يف 
الع��راق, نرى الش��عوب األفريقي��ة اكثر قبوال 
ورضوخا لالضطهاد الذي مارس��ته الس��لطات 
السياس��ية التعس��فية, بينما نرى العراق يزداد 
ثورة وعصيانا على االخرتاق النفس��ي السليب, 
وهلذا الش��موخ النفس��ي لدى الش��عب العراقي 
اس��باب ودواع كث��رية, سنناقش��ه يف املقال��ة 

القادمة.
اذن, تؤك��د الس��يكولوجية احلديثة أن لدى 
للظ��روف  تبع��ا  اس��تجابات خمتلف��ة  األف��راد 
واملتغ��ريات الفردي��ة ال��يت خیض��ع هل��ا ضحايا 
التهجري واالرهاب كالعائلة واجملتمع والثقافة 
اجلمعي��ة, ولك��ن غالبا ما تربز لدى الضحايا 
ثالث استجابات وردود فعل خمتلفة, وهي اما 
أن تك��ون س��لبية أو اجیابي��ة او حيادي��ة, تبعا 
للظروف اخلاصة والفريدة اليت مير بها كل 

ضحية على حدة.

مقال
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حشود الزائرين
 أول م��ا يث��ري االنتب��اه عندم��ا يدخ��ل الزائ��ر 
الكري��م مدينة اإلمام احلس��ن اجملتبى عليه 
الس��الم للزائري��ن أعداد األس��ر املتوافدة، إذ 
جت��د اآلباء جالس��ن على مس��احات خضراء 
شاسعة، وعلى تلك املناضد اخلشبية اجلميلة 
او مفرتشن األرض جبوار نافورات املياه ذات 
التصامي��م املتمي��زة، وجبنبه��م أطفاهل��م وهم 
يلعب��ون بألع��اب متنوع��ة ت��دل عل��ى اإلهتمام 
الواض��ح للقائم��ن عل��ى ه��ذه املدين��ة جبانب 

الرتفيه والتسلية هلم.
 وبع��د التج��وال يف ه��ذه املدين��ة جن��د حج��م 
اجله��د الواض��ح ل��كل م��ن س��اهم يف ه��ذا 
املش��روع ابت��داًء م��ن اص��ل الفك��رة م��رورًا 
إىل  وانتق��ااًل  والتهيئ��ة  التخطي��ط  بأعم��ال 

مدينة اإلمام احلسن)عليه السالم( للزائرين

لوحة الوالء الحسيني 
عالء حيدر املرعيب

 بعد أن شــمّرت األيادي الخيرة من خدمة أهل البيت عليهم السالم عن سواعدها 
وبجهود متميزة ومثابرة من كوادر العتبة الحســينية المقدســة أفتتحت مؤخرًا 
مدينة اإلمام الحســن المجتبى)عليه السالم( للزائرين لتحتضن الحشود المليونية 
الزاحفة لزيارة أبي عبد اهلل الحســين وأخيه ابي الفضل العباس )عليهما السالم(، 
لتكون بذلك صرحًا ومهوى ألفئدة محبي أهل البيت)عليهم الســالم( من مختلف 

بقاع المعمورة.
 فتجســد هذه المدينة الخدمية بذلك لوحة متميزة من لوحات الوالء الحسيني، 
وإنموذجًا فريدًا من نوعه في تمثيل الخدمة الحقيقية لزوار أبي عبد اهلل الحســين 
على مختلف مشــاربهم وبصفاء قلوبهم التي تغنت باإلنتماء الحقيقي المتســلح 
باإلتباع للنبي المصطفى محمد بن عبد اهلل)صلى اهلل عليه وآله( وأهل بيته الكرام.

 مجلة النجف االشــرف كان لها زيارات عدة لهذه المدينــة للتعرف عليها وأهم 
ظروف إنشائها وطبيعة الخدمة المقدمة لزائري كربالء المقدسة فيها..

تحقيق
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التنفي��ذ وحتى اإلنتهاء من املش��روع، فيش��عر 
الزائ��ر مق��دار األخ��الص املب��ذول م��ن قب��ل 
الك��وادر العامل��ة والداعم��ن هل��ذا املش��روع 
املتمي��ز، فيتحس��س الزائ��ر عالم��ات القب��ول 
هل��ذا املش��روع من خالل ضح��كات األطفال 
وعالم��ات الفرح اليت ظهرت على اآلباء وهم 
يتأمل��ون يف منش��آت ه��ذه املدين��ة ويتنعم��ون 
باخلدم��ات املقدمة هلم، وعلى مدار س��اعات 

اليوم الواحد.

انشاء المدينة 
 لق��د انش��ئت مدين��ة اإلمام احلس��ن اجملتبى 
علي��ه الس��الم للزائري��ن الس��تقبال احلش��ود 

املليوني��ة ال��يت تتش��رف خ��الل 
مدين��ة  لزي��ارة  الواح��د  الع��ام 
كرب��الء املقدس��ة وم��ا ضمت��ه 
األطه��ار  األئم��ة  جثام��ن  م��ن 
لإلم��ام احلس��ن علي��ه الس��الم 
العب��اس  الفض��ل  أب��ي  وأخي��ه 
عليه السالم وآل البيت األطهار 
ملعرك��ة  األب��رار  والش��هداء 
الط��ف اخلال��دة، عل��ى طري��ق 
كرب��الء(  )النج��ف-  مدين��يت 
كم��ا أش��ار إىل ذل��ك األس��تاذ 
هش��ام العمي��دي مدي��ر املدينة، 
حي��ث ق��ال:  ان ه��ذه املدينة تق��ع على طريق 
كرب��الء ���� النج��ف على بع��د )17( كم عن 
احلرم احلس��يين الشريف على مساحة )٢٢( 
دومن��ا، وحتتوي عل��ى جممع اداري بطابقن، 
وعل��ى مس��جد مبس��احة الف��ي م��رت، وعل��ى 
مضي��ف بطابقن يس��ع الف ش��خص، وتوجد 
فيها )1٦( قاعة، وسويتات، وكذلك حتتوي 
عل��ى )31( حديقة مزين��ة بالنافورات ومزودة 

بشاشات كبرية.
 أم��ا ع��ن امل��دة ال��يت اس��تغرقت النش��اء هذه 
املدين��ة ق��ال املهن��دس لي��ث عبد علي ش��الل 
للمش��روع:  املنف��ذة  الغي��اث  ش��ركة  ممث��ل 
اس��تمر العمل باملدينة ثالث سنوات وبكلفة 

تقريبي��ة بلغ��ت )4٦( مليار دينار عراقي، وفق 
اح��دث الطرق املعماري��ة ومبواصفات عاملية، 
اس��تخدمت فيه��ا تقنيات حديث��ة عدة خاصة 
فيما خی��ص االرضيات ومبواصف��ات اوربية، 
كما استخدمت فيها ربطا ميكانيكيًا يف 
الواجه��ات، وم��واد ع��زل للرطوب��ة واحلرارة، 
اي��اٍد  وتنفي��ذ  بتصمي��م  العم��ل  ه��ذا  واجن��ز 

عراقية. 

الهدف من إنشاء المدينة
ن��وه مساحة الش��يخ عبد امله��دي الكربالئي 
األم��ن الع��ام للعتب��ة احلس��ينية املقدس��ة يف 
كلمة له عن األس��باب اليت أدت إىل إنش��اء 
م��دن الزائري��ن بص��ورة عام��ة ومدين��ة اإلمام 
احلس��ن اجملتبى عليه الس��الم على التحديد، 
بقول��ه: بعد أن الحظ��ت االمانة العامة للعتبة 
املقدس��ة التزايد احلاصل يف اعداد الزائرين 
القادم��ن للمدين��ة خ��الل الزي��ارات املومسية 
وعل��ى م��دار الع��ام جاءت فكرة انش��اء مدن 
للزائرين تكون على املنافذ الرئيسة للمدينة 
املقدس��ة وهذا جاء وفق التوجيهات والرعاية 
م��ن ل��دن املرجعية الدينية العلي��ا بان يكون 
هناك نهج يف ادارة العتبات املقدسة اليقتصر 
على خدمة الزائر بل رمست سياس��ة هلا بان 
ت��ؤدي الوظيف��ة الديني��ة والروحي��ة والثقافية 
واملعرفي��ة يف س��بيل ان يبق��ى ه��ذا االمت��داد 
البي��ت  اه��ل  ب��ن حم��يب  االرتب��اط  وتقوي��ة 
والس��ري  املواطن��ن  وعم��وم  الس��الم  عليه��م 
بنه��ج االئم��ة االطه��ار عليهم الس��الم، لذلك 
الثقافي��ة  بالنش��اطات  كان ه��ذا االهتم��ام 
واملعرفي��ة والفكري��ة وتربوي��ة وصحي��ة يف 
س��بيل خدم��ة ه��ذا اجملتم��ع يف جم��االت بناء 
االنس��ان وصناعة االنس��ان الذي يستطيع ان 
ينهض بأعباء هذه الرسالة لذلك جاءت هذه 
املش��اريع يف ختطيطها وتصميمها لتليب هذه 

احلاجات.
وعن طبيعة اخلدمات املقدمة يف هذه املدينة 
وامل��دن األخ��رى حت��دث الكربالئ��ي قائ��اًل: 
ان اخلدم��ات ال��يت تق��دم يف م��دن الزائري��ن 
مل تقتص��ر عل��ى طبيع��ة اخلدم��ة البحتة وان 
ال��يت  االساس��ية  االدوار  م��ن  ه��ذه  كان��ت 
رمس��ت مل��دن الزائري��ن ولكن لوح��ظ تقديم 
اخلدم��ات يف بقي��ة امليادي��ن وبن��اء عل��ى ذلك 
ج��اءت عملي��ات التوس��عة وه��ذا التط��ور يف 
بنائه��ا لك��ي يس��توعب ويل��يب احلاج��ات يف 
جمال اقامة الندوات واملؤمترات واملهرجانات 
وللتواص��ل م��ع الزائري��ن يف تقدي��م ال��دروس 

تحقيق

41 النجف االشرف عدد 134 لشهر ذي احلجة



واقام��ة  واالخالقي��ة  والفقهي��ة  العقائدي��ة 
ال��دورات ال��يت تثم��ر يف بناء االنس��ان، وهذه 
امل��دن مفتوح��ة ام��ام عامة الناس ط��وال ايام 

السنة.

دور متميز للعتبات المقدسة
 أكد رئيس ديوان الوقف الشيعي يف العراق 
السيد عالء املوسوي يف حديث له أن العتبات 
املقدس��ة ق��د خلقت من��اذج فريدة م��ن نوعها 
من املشاريع اليت تستحق الدراسة لالستفادة 
م��ن ه��ذه التج��ارب، حي��ث ق��ال: ان العتبات 
املقدس��ة اخ��ذت عل��ى عاتقه��ا خدم��ة الزوار 
وه��ذا م��ن اعظ��م االعم��ال ال��يت تضطلع بها 
العتب��ات املقدس��ة، جنده��ا يف مجي��ع الطرق 
تق��وم ببن��اء امل��دن للزائرين، وه��ذا مل يكن 
اال حبس��ن التدب��ري والتخطي��ط الصحي��ح يف 
كل الظ��روف. لع��ل ه��ذا املش��روع املنفذ ان 
يك��ون حمطا لدراس��ة االختصاصين وأهل 
الش��أن كي��ف امك��ن للعتب��ات يف ظل هذه 
الظروف ان تس��تمر يف وظيفتها بدون توقف 
م��ع الظ��روف الصعب��ة اليت متر به��ا امليزانية 
والبل��د وال��يت مت��ر بها العتبات املقدس��ة هذا 
ه��و حقيق��ة ان يكون التأم��ل والوقوف عند 
ه��ذه التجرب��ة احلقيقي��ة العراقي��ة اخلالصة 
يف  معطياته��ا  م��ن  نس��تفيد  وان  والفري��دة 

تثبي��ت االم��ل يف نف��وس العراقي��ن مجيع��ا 
وب��ث التع��اون بينها وبن املؤسس��ات العراقية 

االخرى لالستفادة منها.

وظائف استثنائية
لق��د قام��ت م��دن الزائري��ن بوظائ��ف مهم��ة 
إضاف��ة للوظائ��ف االس��تثنائية األخ��رى ال��يت 
قامت بها مدينة اإلمام احلس��ن اجملتبى عليه 
الس��الم للزائري��ن وم��دن الزائري��ن األخ��رى، 
م��ن خ��الل إيوائه��ا للعوائل العراقي��ة النازحة 
م��ن مناط��ق اإلرهاب، إذ قال مساحة الش��يخ 
الكربالئي يف ذلك: ان ادارة العتبة احلسينية 
احتضن��ت النازح��ن م��ن مجي��ع احملافظ��ات 
العراقي��ة ال��يت تعرض��ت هلجم��ة شرس��ة م��ن 
العصاب��ات التكفريي��ة ومت اس��كانهم لفرتة 
طويلة وقدمت هلم اخلدمات بصورة مس��تمرة 
وجماني��ة، م��ن خ��الل مدين��ة االمام احلس��ن 

اجملتبى باإلضافة إىل املدن األخرى.
وقد أشار الكربالئي: إىل وجود مدن زائرين 
اخ��رى عل��ى طري��ق بغ��داد ويف احملافظ��ات 
العراقي��ة مماثل��ة قس��م منه��ا ب��دا العم��ل بها 
واخ��رى مت وضع التصاميم النهائية هلا كما 
يف ح��دود صف��وان والش��الجمه ويف الكوت 
والناصري��ة  والديواني��ة  والنعماني��ة  وب��درة 
والسماوة واحللة والشوملي، وقد بلغت نسبة 

اخلدم��ات املقدم��ة ملدين��ة الزائرين يف طريق 
كرب��الء -باب��ل للذي��ن دخلوا املدين��ة اكثر 
من  ستة مالين زائر من خمتلف احملافظات 
اضاف��ة اىل النش��اطات الثقافي��ة والفكري��ة 
والعلمية اليت تقام على مدار الس��نة وكانت 

نسبة االستفادة منها ٢00 الف مستفيد.

وتستمر الخدمة
 يف الظ��روف الصعب��ة ال��يت مي��ر به��ا بلدن��ا 
العزي��ز، ومب��ا حييط��ه م��ن مؤام��رات خبيث��ة 

تحقيق
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البش��رية عل��ى  تش��ارك فيه��ا أعت��ى أع��داء 
وج��ه األرض م��ن خالل اس��تهدافها اإلس��الم 
احلقيقي حبربها املباش��ر وغري املباش��ر ضد 
اتب��اع أه��ل البي��ت عليه��م الس��الم، تس��تمر 
العتب��ات املقدس��ة يف الع��راق برب��ط عن��وان 
املطه��رة  املراق��د  لزائ��ري  باخلدم��ة  ال��والء 
ومبش��اريع خدمية صحية وتقنية وفق خطط 
ومواعي��د حمددة ومبواصف��ات عاملية أذهلت 

كل م��ن يطل��ع عليه��ا. وق��د أش��ار مساح��ة 
الشيخ الكربالئي إىل نقطة مهمة يف خالل 
حديث��ه بقول��ه: ه��ذه االعم��ال اليت نق��وم بها 
حنن ال نريد ان نكون بدياًل عن املؤسسات 
التخصصي��ة بق��در ما نريد ان نكون عضدًا 
وعون��ًا هل��ذه املؤسس��ات يف س��بيل النه��وض 
باملس��ؤوليات املتعددة هل��ذا البلد، وحنن بهذا 
املش��روع نري��د ان نق��دم منوذج��ًا للمواط��ن 
العراقي��ة هل��ا م��ن  ب��أن الك��وادر  العراق��ي 
الكف��اءة والق��درة عل��ى ان تنت��ج وتتوص��ل 
اىل اجن��از عمران��ي مث��ل ه��ذه املش��اريع اليت 
تضاهي املشاريع العمرانية العاملية، وكذلك 
ان نعط��ي الثق��ة للمواطن العراق��ي بانه ليس 
مش��اريع  تقدي��م  يف  االخري��ن  ع��ن  قاص��رًا 
عمالق��ة ورائدة يف ش��تى اجمل��االت العمرانية 
لذل��ك ت��رون يف هذه املدينة االعتناء باجلانب 
اجلمالي واملساحات اخلضراء واجلوانب اليت 
تس��اهم يف ختفي��ف الضغ��ط النفس��ي فضاًل 
ع��ن اجلانب املعم��اري يف االبنية وحرصنا يف 
هذه املدينة على ان يكون التصميم والتنفيذ 
واالشراف بأيدي كوادر عراقية بنسبة %9٥ 
م��ن املش��روع وحن��ن ندعو اىل توف��ري االجواء 
املناسبة لكوادرنا للنهوض بالواقع العمراني 

على مستوى العراق.
شكر متواصل

شكر مساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
اجله��ود املتمي��زة ل��كل من س��اهم يف إجناح 
هذا املشروع، بقوله: نقدم الشكر والتقدير 
والثناء لكل من س��اهم يف اجناز هذه املدن 
بلط��ف اهلل تع��اىل وب��ركات اإلمام احلس��ن 
علي��ه الس��الم ودعم املرجعي��ة الديني��ة العليا 
الذي��ن ربون��ا ه��ذه الرتبي��ة والذي��ن ورث��وا لنا 
ه��ذا املنه��ج  يف ان جنعل من ادارات العتبات 
املقدسة ليست ادارات خدمية فقط بل ايضًا 
اعتباره��ا اماكن قدس��ية وعبادية يراد منها 
ان حتاف��ظ عل��ى نهج االئمة االطهار وترس��خ 
واملع��ريف  والثق��ايف  الفك��ري  النه��ج  ه��ذا 
والعقائ��دي لدى اجملتمع وان تكون اماكن 
ج��ذب جلمي��ع الزائرين واملواطنن يف س��بيل 
ان تبقى هذه املبادئ حية وفاعلة يف اجملتمع 
وه��ذا النه��ج يف الرتبي��ة وض��ع لن��ا االس��اس 
واخلط��ط ال��يت من خالهل��ا يتم وض��ع برامج 
خدمة للزائرين واملواطنن للمش��اريع املتعلقة 
بش��تى اجمل��االت كاملستش��فيات وامل��دارس 

واجملمعات القرآنية..

تحقيق
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والدته ونشأته :
ول��د الش��يخ عب��د احلس��ني احلوي��زي يف 
مدينة النجف االشرف سنة 1286ه� وأما 
نس��به فه��و عب��د احلس��ني بن عم��ران بن 
حس��ني ب��ن يوس��ف بن امحد ب��ن درويش 
من قبيلة نيس ومن عشرية آل قمر وهم 

من ذرية إبراهيم بن مالك االشرت.
موس��وعته  يف  املطبع��ي  محي��د  يذك��ر 
)أع��الم الع��راق يف الق��رن العش��رين( يف 
 : م��ا نص��ه  الثان��ي صفح��ة 138  جزئ��ه 
نزحت أسرته من بطائح العراق وقطنت 
احلوي��زي  لق��ب  أم��ا  )عف��ك(  منطق��ة 
كان  األس��رة  ه��ذه  ج��د  إن  إىل  فيع��ود 
قد اش��تهر بزراعة ال��رز احلويزي فلقبت 
العائل��ة به على حس��ب تس��مية األمساء 
ي��وم ذاك ثم انتقل��ت إىل النجف جملاورة 
التآل��ف  وبطبيع��ة  عل��ي  اإلم��ام  مرق��د 
العل��م  إىل  املرتج��م  مي��ل  نش��أ  البيئ��ي 
طل��ب  يف  وت��درج  اجلوام��ع  يف  وال��درس 
املعرفة فدرس النحو وأصول الشرع على 
الش��يخ حممد حس��ني الكيش��وان ودرس 
املنط��ق عل��ى أس��اتذة خمتص��ني وكتب 

الشيخ عبد الحسين 
الحويزي

حيدر رزاق مشران

يعد الشاعر الشيخ عبد الحسين الحويزي من شعراء النجف الذين تميزوا بغزارة 
شــاعريتهم وجزالة المفردة وســبكها في إطار فني واستحسانها من قبل 
المتلقي فلقد كان أديبا يمتاز ببســاطة األلفاظ  في صياغة الصورة الشعرية 

التي كان يرسمها بتلقائية وعفوية.

شاعر وقصيدة
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الشعر ودرس فنونه فتألق شاعرا كبريا 
...وذاع��ت مسعت��ه الش��عرية واألدبي��ة يف 
كل حمف��ل فكت��ب عن��ه الش��يخ حممد 
كاش��ف  عل��ي  والش��يخ  الش��بييب  رض��ا 

الغطاء والشيخ علي اخلاقاني.

شهادة معاصريه :
يف  احلص��ون  صاح��ب  ش��اعرنا  ذك��ر 
اجل��زء التاس��ع صفح��ة 317 حي��ث قال: 
أديب ش��اعر يتحرف بالش��عر وه��و اليوم 
ميته��ن التج��ارة أيض��ا وش��عره كثري يف 

آل البيت عليهم السالم وغريهم.
ام��ا الش��يخ حمم��د رض��ا الش��بييب فق��د 
حي��ث  جمموعت��ه  يف  الش��يخ  ذك��ر 
ق��ال: ومنه��م مفص��ل جماس��د األلف��اظ 
الرف��اء  الس��ري  ت��اركا  املعان��ي  ألرواح 
رّق��ا من��ه حل��ر اآلداب عب��د احلس��ني ب��ن 
اخلي��اط الثان��ي , ك��م ق��د م��ّن س��ابري 
نظ��م ال يزي��د عل��ى جس��د الالب��س ق��د 
رس��م اخلي��اط وك��م ج��رى محل��ه عل��ى 
الفض��ول حت��ت ش��فرتيه املعدتني لقطع 
الزواي��د واالس��قاط وأحس��ن وأج��اد م��ذ 
تفن��ن مهني��ا به��ذا ال��زواج مل��ك حين��ه 
الفض��ل الذي عليه من البهاء تاج خلف 
جهاب��ذة أعاظم العلماء علي بن موس��ى 
ب��ن جعف��ر كاش��ف الغط��اء أدام اهلل ل��ه 

البقاء.
وذك��ره الش��يخ اخلاقان��ي يف موس��وعته 
اخلام��س  اجل��زء  يف  الغ��ري(  )ش��عراء 
صفح��ة 235 حي��ث ق��ال : واحلوي��زي ل��ه 
قصص كثرية ونوادر ال ختفى امسعنيها 
وفريق��ا م��ن جالس��ه وه��و باإلضاف��ة إىل 
ذل��ك قص��اص م��ن الط��راز األول ه��ادئ 
الطب��ع حس��ن الس��رية تقي��ا ورع��ا مؤمنا 
ال يش��عر بالش��ر وال يه��وى اإلي��ذاء ب��كل 
كان  عندم��ا  زمن��ا  صاحبت��ه   , أنواع��ه 
ي��زور النج��ف يف الس��نة أكث��ر م��ن أربع 
م��رات فكنت ال أفارقه اللتذاذي حبديثه 

ومساع��ي نكتا وقصصا وأخب��ارًا وتراجم 
ألن��اس عاصروه فخفيت على الكثري من 
الناس وكان يستعرض عصره وأخدانه 
فيفض��ي بكث��ري م��ن النواح��ي الدقيق��ة 
ويص��ور اجملتمعات ال��يت قطعها تصويرا 
لبالغت��ه  ش��اهدها  ان��ه  للس��امع  خيي��ل 

وحسن تأديته.

مؤلفاته :
وم��ن مؤلفات��ه دي��وان ش��عره وملحمت��ه 
الش��عرية )فريدة البيان ( وهي من أمثن 
متث��ل  إذ  العرب��ي  األدب  يف  النفائ��س 
منوذج��ا مجي��ال م��ن الش��عر القصص��ي 
التارخيي وقد ورد يف كتاب ش��عراء أهل 
البي��ت حملم��د حس��ني غي��يب يف اجل��زء 
ق��ال عنه��ا يف  وق��د   : م��ا نص��ه  الس��ابع 
املقدمة السيد صدر الدين الشهرستاني 
)مهم��ا رم��ت أن أويف فض��ل ناظ��م عق��ود 
ه��ذه الفري��دة رأي��ت فك��ري ويراع��ي مل 
يس��اعدني على ذل��ك لقصر باعي جتاه 
عالم��ة العلم��اء ونابغ��ة الش��عراء ال��ذي 
خت��رج من مدرس��ة أكاب��ر علماء عصره 

ومجع الفقه وعلم الشعر(.

وفاته : 
ت��ويف الش��يخ عب��د احلس��ني احلويزي يف 
كربالء س��نة 1377ه� ونقل جثمانه إىل 
مدين��ة النج��ف حيث مث��واه األخري وقد 
دف��ن يف الصح��ن الش��ريف يف احلج��رة 

ذات الرقم )52(.

عيد الغدير..
وم��ن قصيدة ل��ه يف ذكرى عي��د الغدير 

اخرتنا منها هذه األبيات..
الدين يف مثل هذا اليوم قد كمال  

ومن مقام عليٍّ يف الوجود عال
واحلق ابلج مثل الشمس غّرته  

يهدي الضليل سنا أنواره السبال

عيد الغدير علينا الِبشر عاد به  
وعذب سلساله للواردين حال

نهر اجملرة من ذاك الغدير جرى  
جّلًا هنيئًا ملن من صفوه نهال

ذقنا العصور فكانت يف مطاعمها  
صربا وكان لنا يف طعمه عسال

ونعمة اهلل متت فيه سابغة  
وفضلها جلميع اخللق قد مشال

يقول بّلغ جهارا ما أمرت به  
حقا وان مل تبّلغ لألنام فال

فقام يدعو على االعواد مرتقيا  
وصوته صك امساع املال فمال

من كنت موال ه حقا فالوصي له  
موىل ميد له التوحيد حبل وال

كم خطبٍة من لسان الوحي واردٍة  
مدحا بشأن عليٍّ بالبيان تال

زين العباد..
عل��ي   اإلم��ام  ح��ق  ل��ه يف  وم��ن قصي��دة 
ب��ن احلس��ني الس��جاد )عليهما الس��الم( 

اخرتنا منها هذه األبيات..
بشرًا بوجهك ثغر الدهر مبتسُم  

ونور قدسك منه تنجلي الُظلُم
يا دهُر حسبك إن قّبلَت منه يدًا   

فقد تطّهر بالتقبيل منك فُم
هذا الفتى هامشٌي يا هشام ففي  

ِقبال نعليه منك األنف منهشُم
هذا ابن فاطمة الزهراء من ُكِشفْت 

من ضوء غّرته يف العامل الغمم
حممٌد جّده والسبط والده  

ذّلت له العرب وانقادت له العجم
لوال وجود عليٍّ جّده لغدا  

كاجلاهلية طوعا ُيعبد الصنم
زين العباد به شّع الرشاد سنا  

ُتهدى ملنهجه عن غّيها االمم
كفاه فخرا له االمالك كلهُم  

واجلن واإلنس يف أعدادها خدم

شاعر وقصيدة
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َمن يوقف نزيف جراح بالدي؟!

التمور المستوردة.. 
ضرب لالقتصاد

أمري الربك��اوي

مقال
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حت��ددت  املاض��ي،  الق��رن  مثانين��ات  من��ذ 
بني��ة االقتص��اد العراق��ي وتبل��ورت بتزايد 
اخل��ام،  النف��ط  قط��اع  عل��ى  اعتم��اده 
والتوس��ع غ��ري املس��تدام لقط��اع اخلدمات 
غ��ري املنتج��ة وخباص��ة اجلهاز العس��كري، 
كالزراع��ة  املنتج��ة  القطاع��ات  وإهم��ال 
والصناع��ة عل��ى حن��و متواصل، ولالس��ف 
ن��رى الي��وم أن هذه السياس��ة أصبحت هي 
الس��ائدة عل��ى ختطيط الدول��ة، بل راحت 
م��ن  تعان��ي  اخلدمي��ة  مؤسس��اته  أغل��ب 

األهمال وقلة االهتمام به.
 وللزراع��ة يف الع��راق احل��ظ األوف��ر م��ن 
اإلهم��ال واإلقص��اء، ب��ل راح��ت األس��واق 
احمللية تنتش��ر فيه��ا اخلضروات األجنبية 
املس��توردة بش��كل ملف��ت للنظ��ر، وبالرغ��م 
م��ن أن الع��راق يعت��رب م��ن أق��دم مواط��ن 
العص��ور  يف  حت��ى  الع��امل،  يف  الزراع��ة 

القدمية.
 ولنا اليوم وقفة مع مشكلة خطرية ملفتة 
للنظ��ر تتمثل بإس��ترياد التمور األجنبية، 
وإهم��ال زراع��ة النخيل يف البلد، مما ينذر 
خبطر تدمري زراعة امنا )النخلة( يف اصل 

موطن انتشارها..

انتشار مخيف
 م��ا يث��ري الدهش��ة الي��وم م��ا نش��اهده يف 
انتش��ار  م��ن  احمللي��ة  العراقي��ة  االس��واق 
كب��ري للس��لع والبضائ��ع املس��توردة أله��م 
عنص��ر من عناص��ر البقاء، أال وهو الغذاء 
م��ن فواك��ه وخضار وم��واد غذائي��ة جافة 

انت��اج  اخنف��اض  إىل  ادى  مم��ا  س��كنية، 
لذل��ك  التم��ور،  م��ن  اجلي��دة  االصن��اف 
عمل��ت تل��ك ال��دول عل��ى اس��تغالل ه��ذه 
ال��ذي  اإلره��اب  إىل  باإلضاف��ة  العوام��ل 
يف  فعم��دت  والياب��س،  األخض��ر  اح��رق 
إىل  جي��دة  وبأصن��اف  التم��ور  تصدي��ر 
الع��راق وض��رب االقتص��اد الوط��ي ومم��ا 
س��اعد ذل��ك غفل��ة اجله��ات املعني��ة ع��ن 

هذه امللفات املهمة.
 

بلد النخيل يشكو من فقده
عل��ى اجله��ات املعني��ة العم��ل عل��ى من��ح 
اصح��اب معام��ل كب��س التم��ور املتوقف��ة 
عن العمل قروضًا مالية لتش��غيلها ولس��د 
اس��تصالح  ع��ن  فض��اًل  احمللي��ة  احلاج��ة 
االراض��ي الزراعي��ة املنهك��ة والعم��ل عل��ى 
واع��داد  النخي��ل  بس��اتني  جتري��ف  من��ع 
برام��ج تلفزيوني��ة توعوي��ة بالتنس��يق م��ع 
مكات��ب العالق��ات العام��ة يف تلك املعامل 
إليضاح خط��وات صناعة التمور وإنتاجها 
املتمي��ز لدع��م القط��اع الع��ام يف اجملتم��ع 
واخت��اذ اج��راءات رادع��ة م��ن قب��ل االم��ن 
االقتص��ادي حب��ق اجلهات املس��توردة هلذه 
االقتص��اد  ض��رب  حت��اول  وال��يت  التم��ور 

الوطي. 
وعل��ى الدولة ان تتدخل يف حتديد أس��عار 
االقتصادي��ة  القواع��د  ض��وء  يف  التم��ور 
ال��يت تأخذ بنظ��ر االعتبار مكونات الكلفة 
جمزي��ًا  دخ��اًل  يضم��ن  ومب��ا  اإلنتاجي��ة 
حاف��زًا  يك��ون  أن  أج��ل  م��ن  للمزارع��ني 
للمنتجني للتوس��ع يف االنت��اج. باإلضافة 
احلكومي��ة  االجه��زة  قي��ام  وج��وب  إىل 
بوض��ع الربام��ج التصديري��ة ال��يت حت��دد 
مبوجبه��ا الكمي��ات واألصن��اف واألس��عار 
األس��عار  م��ع حتدي��د  التصدي��ر،  وأوق��ات 
التصديري��ة على أس��س تنافس��ية ألس��عار 
االهتم��ام  ع��ن  فض��اًل  العاملي��ة.  الس��وق 
باخلدم��ات التس��ويقية للتم��ور والس��يما 
التعبئ��ة،  التغلي��ف،   ، التصني��ع  وظائ��ف 

النقل والتسويق. 

وغري جافة والقائمة تطول.
امل��واد  تل��ك  اب��رز  م��ن  إن  املالح��ظ  وم��ن 
م��ن خ��ارج  املس��توردة  التم��ور  ه��ي  الغذائي��ة 
القط��ر وحتدي��دًا من الدول اجمل��اورة للعراق، 
وال��يت تس��تخدم طريق��ة ناجح��ة يف عملي��ة 
تعليب التمور وإرس��اهلا مرة أخرى إىل بلدنا، 
التم��ور  عل��ى كب��س  ال��دول  ه��ذه  تعم��ل  إذ 
العراقية بعد ش��رائها يف وقت س��ابق، وبطرق 
حديث��ة ومتقنة وتصديره��ا إىل العراق وهذا 
ينعك��س س��لبًا عل��ى االقتص��اد ال��ذي يعتم��د 
عل��ى النف��ط كمورد أس��اس وتلي��ه املنتجات 

الزراعية.

مصانع تعليب التمور العراقية
 حيت��وي الع��راق عل��ى العدي��د م��ن مصان��ع 
كب��س التم��ور يف كل احملافظ��ات العراقي��ة 
وفاق��دة  متام��ًا،  معطل��ة  ولكنه��ا  تقريب��ًا، 
لأليدي العاملة، والسؤال الذي يطرح نفسه: 
مل��اذا ال تعمل احلكومة العراقية على تش��غيل 
أو انش��اء معامل حديثة اس��وة بتلك الدول؟ 
ومل��اذا ال تقوم بتخصيص األم��وال الالزمة ملا 
هلا دور يف ختفيض نسب البطالة يف اجملتمع 
والنه��وض باالقتصاد الوطي يف وقت حيتاج 
للنه��وض  تنموي��ة  مش��اريع  إىل  البل��د  ه��ذا 
م��ن العج��ز الكب��ري املوج��ود يف امليزاني��ة هلذه 
االعوام واليت أدت إىل توقف حركة اإلعمار.

إىل  أدت  ال��يت  والعوام��ل  االس��باب  م��ن  إن   
اس��ترياد التم��ور ه��و توق��ف معام��ل كب��س 
التم��ور العراقي��ة، وكذلك هجرة املزارعني، 
اراض  إىل  وحتويله��ا  البس��اتني  وجتري��ف 

مقال
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، تع��ني زوجه��ا عل��ى ده��ره، وتس��اعده عل��ى دني��اه وآخرت��ه، وال تعني 
الده��ر علي��ه، وام��رأة عقي��م ال ذات مجال وال ُخل��ق وال تعني زوجها 
عل��ى خ��ري، وام��رأة صّخابة، واّلج��ة، خّراجة، هّمازة، تس��تقل الكثري 

وال تقبل اليسري(. 
وهك��ذا جن��د أّن أه��ل البي��ت عليه��م الس��الم يؤك��دون عل��ى ضرورة 
االختي��ار احل��ر والواع��ي لش��ريكة العم��ر، ق��ال رس��ول اهلل صلى اهلل 
علي��ه وآل��ه: )تنك��ح املرأة على أربع خ��الل: على ماهل��ا، وعلى دينها، 
وعلى مجاهلا، وعلى حس��بها ونس��بها، فعليك بذات الدين(، وقال 
صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم موصيًا: )من ت��زوج امرأة ال يتزّوجها إاّل 
جلماهل��ا مل ي��َر فيه��ا م��ا حيّب، وم��ن تزّوجه��ا ملاهل��ا ال يتزّوجها إاّل 
وّكل��ه اهلل إلي��ه، فعليك��م ب��ذات الدي��ن(. وعن اإلمام الص��ادق عليه 
الس��الم قال: )إذا تزوج الّرجل املرأة ملاهلا أو مجاهلا مل ُيرزق ذلك، 

فإن تزوجها لدينها رزقه اهلل مجاهلا وماهلا(. 
مّم��ا تق��ّدم يّتض��ح لنا أّن االق��رتان بذات الدين ه��و قطب الرحى يف 
توجه��ات الق��رآن والُس��ّنة، وذلك إلرس��اء ُأس��س متينة تق��وم عليها 
ااُلس��ري متزل��زاًل  البن��اء  ااُلس��رية، وب��دون ذل��ك يصب��ح  احلي��اة 

كالبناء فوق رمال متحركة. 

لقد كش��ف الرس��ول األكرم صلى اهلل عليه وآله وس��لم وأهل بيته 
عليهم السالم ومن خالل أحاديث كثرية يف هذا اجملال عن طبائع 
النس��اء املختلف��ة، وذل��ك لتنمي��ة وع��ي الش��باب وتعمي��ق خربتهم 

. الختيار األنسب واألفضل منهنَّ
ق��ال رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم : )أال ُأخربك��م خب��ري 
نس��ائكم ؟ قال��وا بل��ى. ق��ال: إنَّ خري نس��ائكم الولود الودود الس��ترية 
العفيف��ة، العزي��زة يف أهلها، الذليل��ة مع بعلها، املترّبجة مع زوجها 
احلصان عن غريه، اليت تسمع قوله وتطيع أمره وإذا خال بها بذلت 

له ما أراد منها ومل تتبّذل له تبّذل الرجل(. 
ويف ه��ذا الص��دد يق��ول اإلم��ام الباقر عليه الس��الم : )النس��اء أربعة 
أصن��اف: فمنه��نَّ ربي��ع مرّبع ، ومنهن جامع جمّم��ع، ومنهن كرب 

مقّمع ، ومنهن غّل قّمل.
فأما الربيع املرّبع : فاليت يف حجرها ولد ويف بطنها آخر ، واجلامع 
اجملّم��ع : الكث��رية اخل��ري احملصنة ، والكرب املقّمع : الس��يئة اخللق 
م��ع زوجه��ا ، وغ��ّل قّمل : هي اليت عند زوجه��ا كالغل القمل ، وهو 
غّل من جلد يقع فيه القمل فيأكله ، فال يتهيأ أن حيّل منه شيئًا 

، وهو مثل للعرب 
وعن اإلمام الرضا عليه السالم قال: )هنَّ ثالث : فامرأة ولوٌد ، ودود 

نهج البالغةكالمهمنـــــــــــــــــــور
 
قال اإلمام عليA: )إنَّ للواِلِد على الَوَلِد حق أن يطيَعه يف كل شيء، إال يف َمعِصية اهلل سبحانه(.

االسرة

خرُي النساء
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يعيشون مشاكل عائلية ختص والديهم، 
وال��ذي يك��ون فيه��ا اآلب��اء يف ص��راع دائ��م، 
الذات��ي.  للعن��ف  عرض��ة  الطف��ل  جتع��ل 
كأن��ه يرغ��ب مبعاقبة نفس��ه عما حيصل 
فيم��ا  الس��بب  ه��و  وكأن��ه  والدي��ه  ب��ني 

حيصل.
أن  املختص��ون  يؤك��د  م��ا  دائم��ا  وهل��ذا 
املشاكل اليت حتصل بني الوالدين عليها 
يص��ل صداه��ا  ال  أن  و  بينهم��ا،  تظ��ل  أن 
إىل األطف��ال، حت��ى و إن كان اآلب��اء يف 
ص��راع، عل��ى الطف��ل أن ال حي��س بذل��ك 
وعليهما أن حيس��نا التصرف مع طفلهما 
وأن ال يظهرا له ذلك. كما ينصح اآلباء 
الذي��ن يالحظ��ون أن طفلهم يؤذي نفس��ه 
بأن يعرضوه فورا على طبيب نفسي، حتى 
تعاجل املشكلة قبل أن تصل إىل مراحل قد 

ال حتمد عقباها.

 يف بعض األس��ر، يالح��ظ بعض اآلباء، أن 
طفله��م الصغ��ري، ميي��ل إىل إي��ذاء نفس��ه، 
والقي��ام ببعض التصرف��ات الغريبة و اليت 

مل يألف من قبل القيام بها.
و قد يقف اآلباء حائرين أمام هذا الوضع 
غري قادرين على معاجلته أو معرفة السبب 
وراءه، وخصوصا وأن الطفل عندما يعتمد 
أس��لوب االعت��داء عل��ى ال��ذات، فق��د يق��وم 

بأشياء تعرض حياته للخطر.
أوال  نتس��اءل  أن  علين��ا  البداي��ة  يف  لك��ن 
م��ا الس��بب ال��ذي ق��د جيع��ل الطف��ل يقوم 
بأش��ياء تؤذي��ه، و م��ا هو ال��ذي خيفى على 

الوالدين.
الس��بب  أن  يعلم��وا،  أن  اآلب��اء  كل  عل��ى 
، يتعام��ل  الطف��ل  ال��ذي جيع��ل  الرئي��س 
م��ع جس��ده بتلك القس��وة، هي املش��اكل 
أو الصراع��ات القائمة ب��ني الوالدين، فقد 
الذي��ن  األطف��ال  أن  الدراس��ات  أك��دت 

تتَّس��ع عدس��ة الرؤية للحقوق يف مدرس��ة أهل 
البيت )عليهم السالم( عن غريها من املدارس 
ز  واملذاهب القانونية واالجتماعية، فهي تركِّ
يف توجهاته��ا على احلق��وق املعنوية ، وتضعها 
إهم��ال  ذل��ك  يع��ين  وال  األولوي��ة،  ُس��لَّم  يف 

احلقوق املادية.
ف��إذا كان��ت النظ��رة املتعارفة للح��ق أنه حق 
م��ادِّي بالدرج��ة األس��اس، ف��إن مدرس��ة أهل 
البي��ت )عليه��م الس��الم( تنظ��ر للح��ق نظ��رة 
أرح��ب وأمش��ل، ه��ي نظ��رة اإلس��الم العميقة 

اليت تقدم اجلانب املعنوي على املادي.
وعلى هذا األساس نالحظ أن أكثر توصيات 
وأحاديث األئمة )عليهم الس��الم( تنصب على 
رعاي��ة احلقوق املعنوية، كالطاعة للوالدين، 

والشكر والنصيحة هلما.
فيق��ول اإلم��ام عل��ي )علي��ه الس��الم( يف نه��ج 
البالغ��ة: )إنَّ للَوَل��ِد على الواِلِد حق أن يطيَعه 

يف كل شيء، إال يف َمعِصية اهلل سبحانه(.
ويقول اإلمام زين العابدين )عليه الس��الم( يف 
ا َحّق أبي��َك َفأن تعلم أنه  رس��الة احلق��وق: )أمَّ
أصل��ك، وأن��ه ل��واله مل َتُك��ن، فَمْهَم��ا رأيت 
ا ُيعجبك، فاعَلم أنَّ أَباَك أْصُل  يف نفِس��َك مِمَّ
النِّعَمِة َعليَك ِفيه، فامحِد اهلل واش��كره على 

قدر ذلك، وال قوة إال باهلل(.
ويق��ول )علي��ه الس��الم( فيما يتعل��ق حبق األم: 
َلْت��َك َحي��ُث ال  ��َك ف��أن َتعَل��َم أنََّه��ا مَحَ ��ا أمُّ )أمَّ
حَيَتِمُل أَحٌد أَحدًا، وأعَطْتَك ِمن َثَرة قلبها َما 
ِميِع َجَواِرِحها،  ال ُيعِطي أحٌد أَحدًا، َوَوَقْتَك جِبَ
وَتعط��َش  وُتطِعم��َك،  ��وَع  جَتُ أْن  ُتَب��اِل  ومَلْ 
وتضح��ي  وَتكُس��وَك،  وتع��رى  وُتس��ِقيَك، 
وتظلُّ��ك، وتْهج��ر النَّ��وم ألْجِل��َك، َوَوَقْتَك احَلرَّ 
وال��ربد يكون هلا، فإنَّك ال ُتطيق ُش��كَرها، 

إالَّ بعوِن اهلل وتوفيقه(.
به��ذه اللُّغ��ة الوجدانية الش��فافة يصوغ اإلمام 
زي��ن العابدي��ن )علي��ه الس��الم( بن��ود احلق��وق 
اإلم��ام  ينق��ل  وأيض��ًا  للوالدي��ن،  االعتباري��ة 
موس��ى الكاظ��م )علي��ه الس��الم( ع��ن ج��ده 
املصطف��ى )صل��ى اهلل عليه وآله( : ) أنَّ رجاًل 
س��أَل الرس��وَل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه: َم��ا َحّق 
الَوَل��ِد عل��ى َواِلِده ؟ قال صل��ى اهلل عليه وآله: 
��ش َب��َن َيَدي��ه، َوال  ��ه، َوال مَيْ يِه بامْسِ )ال ُيَس��مِّ

ِلُس َقْبَله، َوال َيْسَتِسبُّ َله(. جَیْ

لماذا يؤذي الطفل نفسه؟

االسرة

الحقوق
المترتبة للوالدين
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منتدى المفيد
WWW.ALMURTADHA.ORGWWW.ALMURTADHA.ORGWWW.ALMURTADHA.ORG منتدى املفيدمنتدى املفيد

واحة العقائد - ساحة الشبهات والردود - احلسني
واحة االخالق - ساحة عباداتنا -السيد املوسوي

هذا الباب هو اطاللة سريعة على منتدى املفيد..لذا هـــي دعـــوة تقدمها جملـة الـنجف االشرف لزيــارة هذا املنتدى فال تفوتكم املتابعة

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملن والصالة والسالم على اشرف اخللق حممد واله الطاهرين،

رؤية اهلل تعاىل غري ممكنة، وعلى هذا االساس سأل املأمون، قال لإلمام الرضا 
عليه السالم: كيف جیوز أن يكون كليم اهلل موسى بن عمران »عليه السالم« 
ال يعلم أن اهلل تعاىل ذكره ال جتوز عليه الرؤيا، حتى يسأله هذا السؤال؟! )رب 
ارني انظر اليك( قال االمام الرضا عليه السالم: إن كليم اهلل موسى بن عمران 
علي��ه الس��الم عل��م أن اهلل تع��اىل من��زه ع��ن أن ي��رى باألبصار. ولك��ن ملا كلمه 
اهلل ع��ز وج��ل وقرب��ه جني��ًا، رجع إىل قومه فأخربه��م: أن اهلل تعاىل كلمه وقربه 

وناجاه، فقالوا: لن نؤمن لك حتى نسمع كالمه كما مسعته.
    وكان القوم س��بعمائة ألف رجل، فاختار منهم س��بعن ألفًا، ثم اختار س��بعة 
آالف، ثم اختار منهم س��بعمائة، ثم اختار منهم س��بعن رجاًل مليقات ربه. فخرج 
بهم إىل طور س��يناء، فأقامهم يف س��فح اجلبل، وصعد موس��ى عليه الس��الم إىل 
الط��ور، وس��أل اهلل ع��ز وجل أن يكلمه، ويس��معهم كالم��ه، فكلمه اهلل تعاىل 
ذكره، ومسعوا كالمه من فوق، ومن أسفل، ومين ومشال، ووراء، وأمام؛ ألن 
اهلل تعاىل أحدثه يف الشجرة، ثم جعله منبعثًا منها حتى يسمعوه من مجيع الوجوه.

    فقالوا: لن نؤمن بأن هذا الذي مسعناه كالم اهلل، حتى نرى اهلل جهرة.
    فلما قالوا هذا القول العظيم، واس��تكربوا، وعتوا، بعث اهلل عليهم صاعقة. 

وأخذتهم الصاعقة بظلمهم فماتوا.
    فق��ال موس��ى: ي��ا رب م��ا أق��ول لب��ين إس��رائيل إذا رجعت إليه��م، وقالوا: إنك 
ذهب��ت فقتلته��م، ألن��ك مل تك��ن صادق��ًا فيم��ا ادعي��ت يف مناج��اة اهلل ع��ز وجل 

إياك؟! فأحياهم، وبعثهم معه.
    فقالوا: إنك لو سألت اهلل أن يريك تنظر إليه ألجابك، وكنت ختربنا كيف 

هو، ونعرفه حق معرفته؟
    فقال موسى عليه السالم: يا قوم، إن اهلل تعاىل ال يرى باألبصار، وال كيفية 

له، وإمنا يعرف بآياته، ويعلم بأعالمه.
    فقالوا: لن نؤمن لك حتى تسأله.

    فق��ال موس��ى: ي��ا رب، إن��ك ق��د مسع��ت مقال��ة ب��ين إس��رائيل، وأن��ت أعل��م 
بصالحهم.

    فأوحى اهلل تعاىل إليه: يا موس��ى، س��لين عما س��ألوك، فلن أؤاخذك جبهلهم. 
فعند ذلك قال موسى عليه السالم: رب أرني أنظر إليك اخل..

    واحلمد الذي ال اله االهو وله املنة . 

روى الكفعم��ي يف )املصب��اح( دع��اًء، وق��ال: ق��د أورد 
الس��يد اب��ن ط��اووس ه��ذا الدع��اء لألمن من الس��لطان 
والب��الء وظه��ور األعداء وخلوف الفق��ر وضيق الصدر، 
وه��و م��ن أدعية الصحيفة الس��جادية فادع به إذا خفت 

أن يضّرك شي مما ذكر، وهو هذا الدعاء:
»بسم اهلل الرمحن الرحيم

داِئِد  لُّ به ُعَقُد امَلكاِرِه َويا َمْن ُيْفَثأ ِبِه َحدُّ الشَّ يا َمْن حُتَ
َويا َمْن ُيْلَتَمُس ُمْنُه امَلْخَرُج ِإىل َرْوح الَفَرِج، َذلَّْت ِلُقْدَرِتَك 
ع��اُب َوَتَس��بََّبْت ِبُلْطِف��َك ااَلْس��باُب َوَج��رى ِبُقْدَرِت��َك  الصِّ
الَقض��اُء َوَمَض��ْت َعل��ى ِإراَدِتَك ااَلْش��ياُء، َفِهي مِبَِش��يَِّتَك 
��َرٌة َوِبإراَدِت��َك ُدوَن َنْهِي��َك ُمْنَزِجَرٌة. َأْنَت  ُدوَن َقْوِل��َك ُمْؤمَتِ
اِت ال َيْنَدِفُع ِمْنها  ��اِت َوَأْنَت امَلْف��َزُع يِف املُِلمَّ امَلْدُع��وُّ ِلْلُمِهمَّ
ِإاّل ما َدَفْعَت َوال َيْنَكِش��فُ ِمْنها ِإاّل ما َكَش��ْفَت، َوَقْد 
َن��َزَل ِب��ي ي��ا َربِّ م��ا َق��ْد َتَكّأَدِن��ي ِثْقُلُه َوَأمَلَّ ِب��ي ما َقْد 
ْهَتُه  طاِنَك َوجَّ ُلُه، َوِبُقْدَرِتَك َأْوَرْدَتُه َعَليَّ َوِبُس��لْ َبَهَظيِن مَحْ
ْه��َت وال  ِإَل��يَّ َف��ال ُمْص��ِدَر مِل��ا َأْوَرْدَت َوال ص��اِرَف مِل��ا َوجَّ
ْرَت  َر مِلا َعسَّ فاِتَح مِلا َأْغَلْقَت َوال ُمْغِلَق مِلا َفَتْحَت َوال ُمَيسِّ
ٍد َوآِل��ِه َواْفَتْح  مَّ َوال ناِص��َر مِلَ��ْن َخَذْل��َت ؛ َفَص��لِّ َعل��ى حُمَ
ِل��ي ي��ا َربِّ ب��اَب الَف��َرِج ِبَطْوِل��َك َواْكِس��ْر َعينِّ ُس��ْلطاَن 
ْوُت َوَأِذْقيِن  ْوِلَك َوَأِنْليِن ُحْس��نَ النََّظِر ِفيما َش��كَ اهَلمِّ حِبَ
ًة  ْن��ِع ِفيم��ا َس��َأْلُت َوَه��ْب ِلي ِمْن َلُدْن��َك َرمْحَ َح��الَوَة الصُّ
َرجًا َوِحّيًا، َوال  َوَفَرج��ًا َهِنيئ��ًا َواْجَع��ْل ِلي ِمْن ِعْن��ِدَك خَمْ
َتْشَغْليِن باالْهِتماِم َعْن َتعاُهِد ُفُروِضَك َواْسِتْعماِل ُسنَِّتَك 
ْمِل ما  َفَق��ْد ِضْق��ُت مِل��ا َنَزَل ِبي يا َربِّ َذْرع��ًا َواْمَتالُت حِبَ
َح��َدَث َعَل��يَّ َهّمًا َوَأْنَت القاِدُر َعلى َكْش��ِف ما ُمِنيُت ِبِه 
َوَدْف��ِع م��ا َوَقْعُت ِفي��ِه، َفاْفَعْل ِبي ذِلَك َوإْن مَلْ َأْس��َتْوِجْبُه 
ِمْن��َك ي��ا ذا الَعْرِش الَعظيِم َوذا امَلنِّ الَكِريِم َفَأْنَت قاِدٌر 

َن آِمَن َربِّ العامَلَن« .  يا َأْرَحَم الرَّامِحِ

يا َمن حتّل به عقد املكارهموسى)عليه السالم( وسؤال الرؤيا
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WWW.ALMURTADHA.ORGWWW.ALMURTADHA.ORGWWW.ALMURTADHA.ORG منتدى املفيدمنتدى املفيدمنتدى املفيد
هذا الباب هو اطاللة سريعة على منتدى املفيد..لذا هـــي دعـــوة تقدمها جملـة الـنجف االشرف لزيــارة هذا املنتدى فال تفوتكم املتابعة

ه��و يعقوب، وقيل: يعقوبس بن حلفى، وقيل: 
خلف��ى، وقي��ل: حلف��ا، وقي��ل: حلق��ا، وقي��ل: 
حلقباء، وكان يعرف بالصغري، وُأّمه كانت 

تدعي مريم.
أح��د ح��وارّي الس��ّيد املس��يح)عليه الس��الم( 
االثن��ى عش��ر، وم��ن تالمذت��ه املقّرب��ن لديه، 
وم��ن قّديس��ي املس��يحّين. بدأ حيات��ه صّيادًا 
لألمس��اك ف��ى حب��رية طربّي��ة، وكان يقي��م 
املس��يح)عليه  بالس��ّيد  اّتص��ل  بُأورش��ليم. 
الس��الم(، وتتلم��ذ علي��ه حت��ى ص��ار رئيس��ًا 
للكنيس��ة بُأورش��ليم، وكان موض��ع احرتام 
وتقدير املس��يحّين فى عهده حيّت عّينوه أّول 

ُأسقف بكنيسة ُأورشليم.

ق��ال )علي��ه الس��الم (: )مس��كن اب��ن آدم ! 
مكت��وم االج��ل ، مكن��ون العل��ل ، حمف��وظ 
العمل ، ُتؤمله البقَّة ، وَتقُتله الَشرقة ، وُتنتنه 

الَعرقة(. 
الش��رح: تقدم هنا اخلرب وهو مس��كن على 
املبت��دأ وه��و اب��ن ادم ، والتقدي��ر: )اب��ن آدم 
مس��كن( ، وهذا احد اساليب التوكيد يف 
اللغ��ة العربي��ة، وكأن االمام )عليه الس��الم( 
يري��د ان يؤكد هذا املعنى يف أذهاننا لكي 
نتع��ظ ب��ه ، ث��م بّن )عليه الس��الم( مس��كنة 
اب��ن آدم م��ن أي��ن هي؟ فقال)عليه الس��الم( : 
إنه��ا من س��تة أوج��ه: أجله مكت��وم ال يدري 
مت��ى يدرك��ه امل��وت، وعلله وامراض��ه باطنة 
ال ي��دري به��ا حت��ى تهي��ج عليه فج��أة، وعمله 
حمفوظ ومسجل صغريه وكبريه، قال تعاىل: 
)ما هلذا الكتاب ال يغادر صغرية وال كبرية 
إال أحصاه��ا(، وقرص البقة يؤمله مع ما فيها 

كان من أوائل الذين نشروا الديانة املسيحّية 
يف األراضي الفلس��طينّية، ثّم انتقل إلي بالد 
اهلن��د، وأخ��ذ يبّش��ر به��ا للمس��يحّية، تنس��ب 
إلي��ه رس��الة تعت��رب من أس��فار العه��د اجلديد 
)اإلجني��ل(. يعّي��د ل��ه املس��يحّيون ف��ى الي��وم 
األّول م��ن ماي��س م��ن كّل س��نة. ف��ى أواخر 
أّيامه ألقاه مجاعة من اليهود من على سطح 
دار ع��ال يف ُأورش��ليم إىل األرض فتهّش��مت 
عظامه، ثّم ألقى أحدهم س��ندانًا على رأس��ه 
ففارق احلياة حواىل س��نة 44 م، وقيل: س��نة 
٦٢ م، ويق��ال: إّن��ه مدف��ون ف��ى مدينة ش��نت 

ياقب باألندلس.
القرآن العظيم ويعقوب بن حلفي

لقد مشلته اآليات التالية:.

م��ن الضع��ف والوه��ن، والش��رقة بامل��اء تقتله 
ول��و كان��ت قط��رة، وإذا عرق أنتنت��ه العرقة 
الواح��دة وغ��ريت رحي��ه اىل رائح��ة كريه��ة، 

)فلّم��ا أح��ّس عيس��ى منُه��ُم الكف��َر ق��ال مْن 
أنص��اِري إىل اهلّلِ ق��ال احلواريُّوَن حنُن أنصاُر 

اهلّل( آل عمران ٥٢.
)رّبنا آمّنا مبا أنزْلَت واتَّبعنا الرَّسوَل فاكُتْبنا 

اهِديَن( آل عمران ٥3. مَع الشَّ
ِب��ي  آِمُن��وا  أْن  احلوارّي��َن  إىل  أوحي��ُت  )وإذ 
وبرس��وِلي قالوا آمنَّا واش��َهْد بأنَّنا مس��ِلُموَن(

املائدة 111.
اب��َن مري��َم  ي��ا عيس��ى  ق��ال احلواريُّ��وَن  )إذ 
َل علَين��ا مائدًة مَن  ه��ل يس��تطِيُع ربُّ��َك أْن ين��زِّ

ماِء( املائدة 11٢. السَّ
)قال��وا ُنري��د أْن نأُكَل منه��ا وتطمئنَّ قلوُبنا(

املائدة 113.
)يا أيُّها اّلِذيَن آمُنوا كوُنوا أنصاَر اهلّلِ كما 
قال عيس��ى ابُن مريَم للحوارّيَن مْن أنصاِري 
اهلّل( ق��ال احلواريُّ��وَن حن��ُن أنص��اُر  اهلّلِ  إىل 

الصّف 14. 

فم��ن ه��و عل��ى ه��ذه الصفات فهو مس��كن 
ال حمالة ، فال ينبغي أن يأمن وال أن يفخر.

يعقوب بن حلفي

مسكني ابن آدم   

واحة القران - شخصيات قرانية - الغروي

 واحة احلديث - نهج البالغة -طوى

51 النجف االشرف عدد 134 لشهر ذي احلجة



تقنيات

م . ص����الح امل�رعيب

أطلق��ت ش��ركة جوجل بالتعاون مع ش��ركة 
TP-LINK ُموّجه اإلنرتنت الذكي اخلاص 
بها والذي محل اسم onHub إلنشاء شبكة 

واي-فاي وتوزيع اإلنرتنت.
ويدع��م امُلوّج��ه باإلضاف��ة إىل بروتوك��والت 
a/b/g/n/  802.11 واي-ف��اي  اتص��ال 
بلوت��وث  تقني��ة  م��ن  الراب��ع  اإلص��دار   ac
 Smart الذك��ي  املن��زل  وبروتوك��والت 
home مث��ل بروتوك��ول Weave من جوجل 

.IoT إلنرتنت األشياء
وأقدم��ت جوج��ل على ه��ذه اخلط��وة للتخّلص 
م��ن املش��اكل املوج��ودة يف ُموجهات اإلنرتنت 
االتص��ال،  س��رعة  يف  بط��يء  مث��ل  احلالي��ة 
اخنف��اض ق��وة االتصال تدرجیًي��ا أو بطيء يف 
حتميل مقاطع الفيديو أثناء ُمش��اهدتها واليت 
كان امُلس��تخدم يتغل��ب عليه��ا بفص��ل امُلوّجه 

وإعادة تشغيله من جديد.
املُوج��ه اجلدي��د س��وف ُيوّف��ر اتص��ااًل آمن��ا، 
وسريًعا باإلضافة إىل كونه سهل االستخدام 
حي��ث يق��وم اجله��از آلًي��ا بفح��ص ال��رتددات 
الختيار األفضل، وأن اهلوائي اخلاص بامُلوّجه 
والربنامج الذي يعمل به يقومان بالبحث دائًما 
إلجی��اد أفضل ال��رتددات للحفاظ على س��رعة 

اإلنرتنت يف أعلى ُمستوياتها.
وس��يقوم امُلوّج��ه بتثبي��ت التحديث��ات واملّيزات 

اجلدي��دة بش��كل آل��ي ف��ور صدوره��ا، كما 
مُيكن التحكم به بشكل كامل من خالل 
تطبيقات توفرت لنظامي أندرويد وآي أو إس 
على آيفون وآيباد متنح امُلس��تخدمن حتكًما 
إمكاني��ة  ع��ن  فض��اًل  باالتص��ال  كام��اًل 
ُمش��اركة كلم��ة امل��رور م��ع بقي��ة األصدقاء 

بكل سهولة.

يف حماولة لالس��تحواذ على حصة كربى من 
السوق السريعة النمو إلكسسوارات األجهزة 
الذكي��ة، قال��ت ش��ركة إل ج��ي إنه��ا تعتزم 
كش��ف النقاب ع��ن أول لوح��ة مفاتيح صلبة 
قابلة للطي. وأوضحت إل جي أن لوحة املفاتيح 
علي��ه  أطلق��ت  ال��يت  اجلدي��دة،  الالس��لكية 
 ،Rolly Keyboard ”اس��م “رول��ي كيب��ورد
وخالًف��ا للوح��ات املفاتي��ح احملمول��ة األخ��رى 
يف الس��وق، ُتط��وى على ط��ول األربعة صفوف 
إلنشاء “عصا” سهلة احلمل ميكن وضعها يف 

جيب، أو حمفظة، أو حقيبة.
ومع احتوائها على مفاتيح عالية التباين ومسند 
لألجه��زة الذكية، قالت الش��ركة الكورية 
 Rolly Keyboard عل��ى  الكتاب��ة  إن 
مرحي��ة للغاي��ة ألن حج��م مفاتيحه��ا يس��اوي 
تقريًبا حجمها على لوحات مفاتيح احلواسيب 
الش��خصية، ث��م إنه��ا مصنوعة من م��ادة بولي 
كربوين��ت متين��ة وبالس��تيك “أكريلونرتي��ل 

بوتادين ستايرين” ABS املقاوم.
ويتي��ح مس��ند لوح��ة املفاتي��ح اجلدي��دة، ال��يت 

الُموّجه الذكي onHub من جوجل لتوزيع االنترنت السلكًيا

إل جي تكشف عن أول لوحة مفاتيح صلبة قابلة للطي 
لألجهزة الذكية
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تقنيات

ويت��م اس��تخدام احلاس��ب ع��رب توصيل��ه عل��ى 
أي شاش��ة تدع��م منف��ذ HDMI، ثم توصيل 
لوح��ة مفاتي��ح وف��أرة، لك��ي يصب��ح مث��ل أي 
احلاس��ب  وي��زن  طبيع��ي،  ش��خصي  حاس��ب 
اجلدي��د حوال��ي 70 ج��رام، ويأت��ي بهي��كل 
باألبعاد التالية: 138X34X15 ملم، ويدعم 

االتصال بشبكات واي فاي، وبلوتوث 4,0.
عل��ى  احلواس��ب  م��ن  الفئ��ة  ه��ذه  وتس��هل 
املس��تخدمن محل حاسب ش��خصي، بشكل 
س��هل للغاي��ة، حيث ميك��ن محلها يف اجليب 
ب��كل س��هولة، وختزي��ن العديد م��ن البيانات 
وين��دوز 10،  نظ��ام  م��ع إمكاني��ات  عليه��ا، 
دون احلاج��ة لش��راء حاس��ب حمم��ول كب��ري 

الش��خصي  أس��وس ع��ن احلاس��ب  كش��فت 
الصغري VivoStick والذي ميكن مس��كه 
يف الي��د، ومحل��ه بس��هولة ألي م��كان، ويت��م 
توصيل��ه عل��ى أي شاش��ة ليعم��ل ع��رب منف��ذ 
HDMI، ويعم��ل احلاس��ب الصغ��ري مبع��اجل 
 ،Cherry Trail م��ن ش��ركة إنتل م��ن ن��وع
 ٢ وص��ول عش��وائي حبج��م  ذاك��رة  ويق��دم 
جيجاباي��ت، ويوف��ر مس��احة ختزي��ن داخلي��ة 
تبل��غ 3٢ جيجاباي��ت، كما أن��ه يدعم منفذي 
USB ومنفذ لس��ماعة ال��رأس، ويعمل بنظام 
ه��ذه  وتع��د   ،10 وين��دوز  مايكروس��وفت 
فائ��ق  باحلج��م  مقارن��ًة  جي��دة  اإلمكاني��ات 

الصغر اخلاص باحلاسب.

قال��ت إل ج��ي إن بطاريتها تكف��ي ملدة ثالثة 
الذكي��ة  اهلوات��ف  وض��ع  باملتوس��ط،  أش��هر 

اللوحي��ة  واحلواس��يب 
بالوضعي��ة العمودية، وميكن 
ربطه��ا جبهازي��ن اثن��ن يف آن 

مًع��ا عرب تقنية "بلوتوث 3,0"، والتبديل بينهما 
بسهولة مبجرد النقر على زر.

ثاب��ت،  ش��خصي  حت��ى حاس��ب  أو  احلج��م، 
واليت س��تكون بس��عر أعلى بكث��ري من هذه 

احلواسب الصغرية.
الصغ��ري  الش��خصي  احلاس��ب  وس��يتوفر 
 ،$129 بس��عر  األس��واق  يف   VivoStick
بينما مل حتدد أسوس موعد اإلطالق بشكل 
احلاس��ب  يناف��س  أن  املتوق��ع  وم��ن  حم��دد، 
 ،Compute Stick إنت��ل  الصغ��ري حاس��ب 
وال��ذي يقدم نف��س التجربة، حيث أنه ميكن 
أو  وين��دوز  بنظ��ام  ويعم��ل  بس��هولة،  محل��ه 
لينوكس، والذي كانت قد كشفت عنه يف 

مطلع العام احلالي يف شهر يناير.

حاسب شخصي يمكن حمله في اليد
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األلعاب النارية خطورة دون رقيب

داعش تنذر بإزالة تدمر من اخلريطة

تناول األمساك يزيل التوتر سقوط رافعة يف احلرم املكي

صــــورة

وتعليـــق



اليابان تدخل املكننة احلديثة لزراعة الرز

الطفولة املهدورة يف بلد النفط

سيارة املستقبل من مارسيدس



مرفأ القارئ

أكد خرباء التغذية أن الكمثرى تساعد يف التخفيف 
من ضغط الدم املرتفع الحتوائها على املغنيسيوم، كما 
تع��د منظف��ا قوي��ا للمع��دة واألمع��اء، كما أن قش��رتها 
غني��ة باالم��الح املعدني��ة ويعت��رب الس��كر املوج��ود به��ا 
ال يؤث��ر عل��ى املصاب��ن بالس��كري. وأوض��ح اخل��رباء 
أن مائ��ة ج��رام م��ن الكمث��رى حتت��وى عل��ى 80% م��ن 
وزنه��ا م��اء و٢ جرام أمحاض و٢ ج��رام ألياف و4 جرام 
ده��ون، و1٥ ج��رام س��كر، والكث��ري من املع��ادن مثل 
الفوسفور والصوديوم والزنك والنحاس واليود والزرنيخ 
و الكربيت ونسبة عالية من البوتاسيوم وعلى جمموعة 
كب��رية م��ن الفيتامين��ات. وينص��ح اخل��رباء األش��خاص 
املصابن بأمراض معوية بتقشري الكمثرى قبل أكلها 

ألن القشرة بطيئة اهلضم.

النوم الطويل يحفز على اإلصابة بأمراض مزمنة
باألم��راض  لإلصاب��ة  عرض��ة  أكث��ر  كان 
املزمن��ة. ويوض��ح العلماء س��بب هذه املس��ألة، 
العملي��ات  تتباط��أ  الن��وم  ف��رتة  خ��الل  بأن��ه 
البيولوجي��ة يف اجلس��م، أي تنخف��ض عملي��ة 

التمثيل الغذائي. 
العلم��اء  أج��رى  النتائ��ج  ه��ذه  اىل  وللوص��ول 
جترب��ة واف��ق عل��ى االش��رتاك فيه��ا ٦0 أل��ف 
ش��خص. بين��ت نتائ��ج ه��ذه التجرب��ة ان ن��وم 
الش��خص البال��غ م��دة س��بع س��اعات يف اليوم 

تكفي الستعادة نشاطه اليومي. 
كم��ا يش��ري اخل��رباء اىل ان الن��وم مل��دة تس��ع 
س��اعات وأكث��ر يؤث��ر س��لبًا يف اجلس��م. ألنه 
بعد هذا النوم الطويل يكون مزاج الش��خص 
س��يئا، ويش��تكي م��ن حالته الصحي��ة. لذلك 
ينصح األطباء بالنوم فرتة معتدلة من أجل أن 

تبقى احلالة الصحية جيدة واملزاج رائعا.

احلال��ة  األمريكي��ة  كاليفورني��ا  جامع��ة 
الصحية للناس على سبيل التجربة، وتبن انه 
كلما كان الش��خص ينام فرتة أطول كلما 

بين��ت نتائ��ج دراس��ة علمي��ة أن الذي��ن ينام��ون 
ف��رتات طويلة خالل الي��وم، هم أكثر عرضة 
لإلصاب��ة بأم��راض مزمن��ة. وتاب��ع علم��اء م��ن 

التدخين مرتبط بمرض انفصام 
الشخصية

قال العلماء إنهم وجدوا احتمال وجود عالقة س��ببية بن الس��جائر وهذا 
امل��رض العقل��ي. وبع��د حتلي��ل مشل حن��و 1٥ ألفا من مدخ��ين التبغ و٢73 
ألفا من غري املدخنن وعالقة اجملموعتن بداء الفصام قال الباحثون إنه 
يب��دو أن التدخ��ن يزي��د ف��رص اإلصاب��ة باملرض. وقال اخلب��ري يف الطب 
النفسي الذي شارك يف هذا البحث الذي أجري مبعهد الطب النفسي يف 
كينغ��ز كولي��دج بلندن " أن م��ن الصعوبة مبكان حتديد اجتاه عالقة 
السببية توضح نتائجنا أنه يتعن أن نأخذ التدخن جبدية كعامل خطر 
حمتمل لإلصابة بالذهان". إال أنه أضاف أن االضطرابات النفس��ية اليت 
أث��رت عل��ى 100 ش��خص خالل الدراس��ة تب��دأ عادة يف س��نوات املراهقة 
األوىل وم��ن أكث��ر أعراض املرض ش��يوعا اضط��راب التفكري واإلدراك 
كما أن املرضى قد تكون هلم جتارب سابقة تتعلق باألمراض النفسية.
وخالل هذه الدراسة احلديثة قام اخلبري وفريقه البحثي بتحليل معدالت 
التدخن لدى من يصابون باملرض ألول مرة ووجد الفريق أن ٥7 يف املئة 
منه��م م��ن املدخن��ن. وكان من يصابون باملرض ألول مرة أكثر احتماال 
بواقع ثالث مرات أن يكونوا من املدخنن باملقارنة مبجموعات املقارنة.

الكمثرى لعالج ضغط الدم 
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- ع��ن حيي��ى ب��ن يعم��ن ) نعم��ان ( ق��ال 
: كن��ت عن��د االم��ام احلس��ني ) علي��ه 
الس��الم ( إذ دخ��ل عليه رج��ل من العرب 
متلّثم��ًا أمس��ر ش��ديد الس��مرة، فس��ّلم 
ورّد احلس��ني )علي��ه الس��الم ( فق��ال : يا 
ب��ن رس��ول اهلل،  مس��ألة ؟ ق��ال  )علي��ه 
الس��الم(: ه��ات. ق��ال: كم ب��ني اإلميان 

واليقني؟ 
قال )عليه الس��الم(: َأْرَب��ُع َأصاِبَع . قال: 

كيف؟
م��ا  ااْلمي��اُن   :) الس��الم  علي��ه   ( ق��ال   
َوَب��نْيَ   ، َرَأْين��اُه  م��ا  َواْلَيق��نُي   ، ْعن��اُه  مَسِ

ْمِع َواْلَبَصِر َأْرَبُع َأصاِبَع.  السَّ
قال: فكم بني السماء واألرض؟

 قال: َدْعَوٌة ُمْسَتجاَبٌة.
 قال: فكم بني املشرق واملغرب؟

ْمِس.   قال : َمسرَيُة َيْوم ِللشَّ
قال : فما عّز املرء ؟ 

قال : اْسِتْغناُؤُه َعِن الّناِس.
 قال : فما أقبح شيء؟

ُة  دَّ ��ْيِخ  َقبيٌح، َواحْلِ  قال: اْلِفْس��ُق يف  الشَّ
ذي  يف  َواْلِك��ْذُب  َقبيَح��ٌة،  طاِن  ��لْ السُّ يِف 
َس��ِب َقبي��ٌح، َواْلُبْخ��ُل يف ِذي اْلَغن��اِء،  احْلَ

. رُص يف اْلعامِلِ َواحْلِ
 قال: صدقت يا بن رسول اهلل،  فأخربني 
ع��ن ع��دد األئّمة بعد رس��ول اهلل ) صلى 

اهلل عليه وآله(.
َبن��ى  ُنَقب��اِء  َع��َدَد   ، َعَش��َر  ِإْثن��ا  ق��ال:   

ِإْسراِئيَل.  قال : فسّمهم لي.
 ق��ال: فأط��رق االم��ام احلس��ني ) علي��ه 
فق��ال:  رأس��ه  رف��ع  ث��ّم  ملّي��ًا   ) الس��الم 
َنَع��ْم، ُأْخ��رِبَُك يا َأَخ��ا اْلَع��َرِب! ِإنَّ اإْلماَم 
ِليَف��َة َبْع��َد َرُس��وِل اهلِل ) صل��ى اهلل  َواخْلَ
علي��ه وآل��ه ( َأم��رُي امْلُْؤِمننَي َعِل��يٌّ ) عليه 
َسُن َوَأَنا َوِتْسَعٌة ِمْن ُوْلِدي  السالم ( َواحْلَ
��ٌد اْبُن��ُه،  مَّ ِمْنُه��ْم َعِل��يٌّ اْب��ِي، َوَبْع��َدُه حُمَ
َوَبْع��َدُه َجْعَف��ٌر اْبُن��ُه، َوَبْع��َدُه ُموس��ى اْبُنُه 
��ٌد اْبُن��ُه،  مَّ َوَبْع��َدُه َعِل��يٌّ اْبُن��ُه، َوَبْع��َدُه حُمَ
َس��ُن اْبُنُه،  َوَبْع��َدُه َعِل��يٌّ اْبُن��ُه، َوَبْع��َدُه احْلَ
َل��ُف امْلَْه��ِديُّ ُه��َو الّتاِس��ُع ِمْن  َوَبْع��َدُه اخْلَ
ي��ِن يف آِخ��ِر الزََّم��اِن.  ُوْل��ِدي، َيُق��وُم ِبالدِّ

قال: فقام األعرابي وهو يقول: 
مسح النبّى جبينه

فله بريق يف اخلدود
أبواه من أعال قريش

وجّده خري اجلدود     

كلمات فيها حكمة

مرفأ القارئ

اتباع الحميات المنخفضة الكربوهيدرات يحّسن 
من إمكانية التحكم بنسبة السكر في الدم

شبابيك ذكية تستطيع حجب الضوء والحرارة 

بذور الكتان وفوائده  الصحية 

يعد اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات احلل األمثل ملرضى السكر، ألن هؤالء 
األش��خاص يعان��ون م��ن مش��اكل يف الطريقة ال��يت يتعامل بها جس��مهم مع اجللوكوز، 
وكم��ا ه��و مع��روف ف��إن الكربوهي��درات تتح��ول يف اجلس��م إىل اجللوك��وز، فإذا مت 
خف��ض كمي��ة الكربوهيدرات اليت يتناوهلا مرضى الس��كر يف نظامهم الغذائي، فإن 
مستويات السكر يف الدم سوف تنخفض أيضًا، مما يؤدي إىل تقليل احلاجة جلرعات 
االنس��ولن، وحتّس��ن كبري يف الصحة العامة، واجلدير بالذكر أن العديد من األطباء 
ينصح��ون مرضاه��م باتب��اع ه��ذا الن��وع م��ن األنظم��ة الغذائية، وه��ذا م��ا ال ينطبق على 

احلميات املنخفضة الدهون.

متكن فريق من الباحثن من جامعة والية تكس��اس يف مدينة أوس��تن من طرح تقنية 
"النواف��ذ الذكي��ة" ال��يت تق��در على حج��ب احلرارة فقط دون أن متن��ع نفوذ الضوء إىل 
غ��رف املن��زل. وه��ذه التقني��ة هي نوع من الطالء لأللواح الزجاجية يس��تطيع هذا الطالء 
متري��ر أو حج��ب الض��وء وفق��ا للجه��د املطب��ق علي��ه عن طري��ق توصيل بل��ورات متناهية 
الصغ��ر )النان��و( ألكس��يد االنديوم والقصدير بأكس��يد النيوبيوم. تس��تطيع هذه املواد 
اجلديدة التحكم يف مرور الضوء املرئي مبقدار 80% واإلش��عاع احلراري مبقدار %90. 
وألج��ل زي��ادة فعالية املادة قام الباحثون برتكيبها على ش��كل ش��بكات متداخلة ذات 
مس��امات جت��ري يف قنواته��ا تفاع��الت إلكرتوني��ة وأيوني��ة، مم��ا يس��مح بالتحك��م يف 

كميات الضوء واحلرارة بأنسب الطرق.

قد ال تصدقون الفوائد الكثرية اليت حتتوي عليها بعض املكونات الطبيعية ومنها بذرة 
الكتان اليت ميكن أن نصفها بأنها كنز من املنافع. منها:

- تس��اعد عل��ى التخل��ص 
من الكوليسرتول

- حتّد م��ن خطر اإلصابة 
بأمراض القلب

- حترق الدهون
- تسهل عمل األمعاء 
- تتيح خسارة الوزن
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يف بداي��ة احلدي��ث ع��ن اجملتم��ع املعاص��ر 
جن��د أن اهم نقطة ه��ي دخول التكنلوجيا 
يف حياتن��ا كط��ارئ مرغ��وب فيه  ومرحب 
به، كونه اهم عوامل التواصل يف جمتمع 
حيتاج اىل التواصل، وكما معلوم أن اغلب 
اجملتمعات احملافظة ختشى التواصل غري 
املرغ��وب فيه او غري الش��رعي فيكون هناك 
متنف��س ع��ن كب��ت ل��دى ش��رحية مهم��ة 
ه��م الش��باب املراهق��ون الذي��ن يري��دون ان 
يأخ��ذوا م��ن واق��ع مأس��اتهم يف اجملتم��ع 
طرائق اخرى تبعدهم عن هذا االمر وخري 
ش��يء ه��و التواص��ل غ��ري املراق��ب وال��ذي 
العم��ق،  م��ن  االنتش��ار  مبحوري��ة  حي��دد 
أي تك��ون هن��اك عملي��ة حتري��ك داخلي��ة 
لفضاء اوس��ع إما داخليا او خارجيا، وهذا 
االم��ر بكليته يعك��س مواضيع خمتزنة يف 
داخ��ل النفس االنس��انية امليالة اىل معرفة 
م��ا ه��و جدي��د او معرف��ة م��ا هو مري��ح، أي 
ام��رًا  املوضوع��ات  تواص��ل  عملي��ة  تك��ون 
خاص��ًا به��ذه الش��رحية النه��م يفهمون ما 
ي��دور ح��ول ه��ذا املوض��وع م��ن وض��ع الي��ة 
اندماج يف فلك احلوار الداخلي للوصول 

اىل افق احلوار اخلارجي من قبيل: 
- املوضة  يف امللبس.

- التسرحية .
- نوع االكالت.
- نوع االتكيت.

-االفكار املتداولة.
ه��ذا االم��ر يعك��س وضع��ًا مهم��ًا م��ن 

جان��ب ه��و االط��الع، وام��رًا صعب��ًا 
ج��دا وه��و جان��ب التطبي��ق، الن 

عل��ى  احملافظ��ة  البيئ��ة  ابن��اء 

قسمني:
- قسم حمتفظ بالثوابت.

الثواب��ت  جت��اوز  اىل  يرك��ن  وقس��م   -
واالنطالق اىل املتغريات.

اجملتم��ع  يف  نف��وذ  هل��م  القس��مان  ه��ذان 
وانتش��ار واس��ع ايضا، فالذين يذهبون اىل 
الثوابت هم خيرجون من اس��رة س��ليمة يف 
الفك��ر واملعتق��د تتعام��ل م��ع التكنلوجي��ا 
ولكن حبدود العقل، أي عقلنة االستعمال، 
وه��م خيط��ون خط��وات حثيث��ة يف س��بيل 
دمج احتياجاتهم التكنلوجية مع ثوابتهم 
وه��ي )عملي��ة التوظي��ف(، وه��ذا االم��ر ال 
حيص��ل اال بعد ت��رو ومعايش��ة وفهم عالي 

املستوى، اما الطرف االخر الذي يريد 

ان يتج��اوز الثواب��ت، وه��م خرجي��و اس��رة 
ضعيفة يف الرتبية وتطبيقاتها وعقائدها، 
النهم غرروا بالثقافة الوافدة، واستخدموا 
التكنلوجيا للملذات فقط فهنا استعملوا 
العاطف��ة دون العق��ل رجح��وا لذة اجلس��د 
املادي��ة على لذة العق��ل الروحية واليت هي 

ان  اراد  م��ا  اذا  الف��رد  ام��ان  صم��ام 
جيابه االخ��ر الالموضوعي 

بكل مبتياته الفعلية 
.

 com . مراهقون
د. حسنني جابر احللو



الَغّرا الطلعِة  صاحَب  التواني  َم  إىل 
على جــرى  عّما  أغضيت  مِلْْ  فديناك 
فاطمًا هر  الطُّ ــَك  أّمـ وتنسى  أُتغضي 
وُتــغــضــي وشــّبــوا الــنــاَر يف بـــاب دارهـــا
هَر حُمسنًا أُتغضي وهم قد أسقطوا الطُّ
متَنها ــــح  وّش الــعــبــد  وســــوط  أتــغــضــي 
ــي وقــــد مـــاتـــت ومـــلـــؤ فـــؤادهـــا ــض ــغ أت
ملجٍم ابــن  حــســاُم  أردى  وقــد  أتغضي 
ــًا مــصــابــه ــ ــؤّي ــ أتــغــضــي وقــــد ألـــــوى ل
الشقا أخــو  السموم  دسَّ  وقــد  أتغضي 
فــتــقــّطــعــت بـــه  أودى  وقــــد  أتــغــضــي 
أمـــّيـــٍة آُل  ــفِّ  ــطــ ــ ال ويــــــوم  أتـــغـــضـــي 
ــّثـــلـــت بـــعـــد قــتــلــه أتـــغـــضـــي وفـــيـــه مـ
ــات ِخـــدره ــرّبـ أتــغــضــي وقـــد ســــارت بـ
ــّل بــلــدٍة ــد طــافــت بــهــا كـ أتــغــضــي وقـ
ثــائــرًا تــلــَف  ومل  ُتــغــضــي  مــتــى  فحتى 
ــا واســـــِق حــســامــك مـــن دمــا ــُهـــبَّ لـ فـ

الــوتــرا تطلب  أن  أعــــداَك  ِمـــن  آن  أمـــا 
بي املصطفى منها وقد صّدع الصخرا
َجهرا هجموا  قــد  الــقــوم  عليها  ــداَة  غـ
وقد أوسعوا يف عصرهم ِضلعها َكسرا
وقـــــادوا عــلــيَّ املــرتــضــى بــعــَلــهــا َقــســرا
ومن لطمِة الطاغي غدت عيُنها َحرا
ــّرا ــ ــّي بـــعـــُد شــيــّعــهــا س ــ ــل ــ شـــجـــًى وع
قهرا قضى  حني  الشرك  وطــرف  عليًا 
ــّرا وغـــــادر حــتــى احلــشــر أكـــبـــاده حـ
الزهرا يفجع  بــه  كيما  اجملتبى  إىل 
ــّرا ــ ُط الـــــورى  قـــلـــوُب  أودى  بـــه  غــــداة 
الــوتــرا ـــِت  أدركـ ــهــر  الــطُّ سليل  بقتل 
مرا والسُّ الِبيض  رّوت  قــد  دمــه  ومــن 
زجــرا َأوســعــهــا  الشمر  وســـوط  سبايا 
عــلــى هـــــّزل تــنــعــى وأعــيــنــهــا عــرى
ــادي الــذيــن قــضــوا صرا بــوتــر بــي الـ
ــادر خــضــم هــامــاتــهــا نــثــرا ــ عــــداك وغـ
شعـر:  السيد خضر القزويي

صاحَب الطلعِة الَغّرا
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