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افتتاحية
العدد
حادثة
مركز كربالء اإلسالمي
بقلم :مساحة الشيخ هشام احلسيين
جتربة مميّزة هي جتربة أتسيس بيت هلل وجامع للمسلمني
خاصة لالجئني من بلد عانوا فيه
يف بلد غري إسالميّ ،
الظلم واالضطهاد واهلجرة اىل بلد آخر خيتلف يف بيئته
احلضارية واالجتماعية عن البلد االم .وقد كان مركز
كربالء االسالمي مكاانً لعبادة هللا الواحد األحد ومكتبة
ومدرسة وملتقى لألحرار الذين رفضوا العبوديّة ّإل هلل
حىت أصبح يف ما بعد منطلقاً ومتنفساً للتعبري عن آالم
العراق اجلريح ،وانطلقت منه العشرات من التظاهرات ض ّد
نظام الطاغية صدام مث بعد ذلك ضد االحتالل اإلسرائيلي
لفلسطني مث املناشدة ابلتحقيق يف اختطاف السيد موسى

الصدر ومقتل السيد ابقر احلكيم ،مث التظاهر ضد تنظيم
القاعدة اإلرهايب وبن الدن مث ضد االحتالل السعودي
لليمن الشقيق مث لدعم “احلشد الشعيب” يف العراق ضد
تنظيم داعش اإلرهايب ،مث ضد اإلعدام السعودي للشيخ
منر النمر ،مث...
وهكذا أصبح مركز كربالء اإلسالمي حمطة سياسية للقاء
املسؤولني وجسراً بني الشرق والغرب ووسيلة للتقارب
بني املسلمني املوالني للنيب حممد (ص) وآل بيته (ع)
واألداين األخرى ومنرباً إعالميّاً يراتده إعالميّو العامل وصواتً
للمحرومني ..ممّا أغضب اإلستكبار العاملي والصهيونيّة
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وملوك النفط واإلرهابيني ،فبدأ الشيطان مب ّد يده العنكبوتيّة
وحتريك خالايه النائمة وإستعمال النفوس الضعيفة وأمواله
ين اهلادر الذي راح
احملرمة إلسكات هذا الصوت احلسي ّ
ّ
عريهم أمام العامل وذلك من خالل تضافر جهود جهات
يُ ّ
َ
وسائل شيطانيًّة
متع ّددة لغاايت خمتلفة عرب استخدامهم
ليس فيها رضا هلل وال مصلحة لأل ّمة ومنها:
 -1التقليل من شأنيّة بيوت هللا تعاىل واألوقاف الدينيّة
وإزالة املظاهر املق ّدسة عنها وإجتثاث ُّ
جتذرها وإنزال
الفتاهتا وتغيري عناوين مسميّاهتا أمام مرأى ومسمع
املعنويت الروحيّة وحتطيم اإلعتداد اإلمياين
الناس لكسر ّ
لغاايت علمانيّة دنيويّة حبتة ليقولوا للمؤمنني (أين هو
هللا؟) ليدافع عن بيته كما حصل سابقا يف بعض األماكن
ّ
ويشككوهم بقدرته
بربم العظيم
األخرى ليقلّلوا ثقة العباد ّ
وجيردوا األماكن املق ّدسة من قدسيّتها
ويُيئِسوهم من رمحته ّ
وجي ّففوها من روحانيّتها ويفصلوها عن معناها ويبعثروا
حروفها ويزيلوا مساحتها ّ
ويسطحوا عمقها لتصبح بيوت
متاحف مليئة ابألصنام الصامتة تغلب عليها األعراف
هللا
َ
القبليّة والعادات التقليديّة.
 -2حتديد النشاطات العقائديّة السلميّة وطمس املعالـم
احلضاريّة إلطفاء بعض النور اإلهلي الذي راح يش ّع يف
بيوت هللا من خالل احلوار الديين املنطقي والطرح العلمي
املتعصب الذي يعكس الوجه احلقيقي الناصع للدين
غري ّ
بعد أن أريد له التشويه والرتهيب ال التحبيب والرتغيب
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خصوصاً بعد أن صار منارًة يقصده الضالّون ّ
ويتطهر فيه
وحد فيه املشركون.
املهتدون ويُ ّ
 -3حتجيم اإلمكانيّات وحتديد اآلفاق املستقبليّة
للمشاريع اخلرييّة للمغرتبني وكبح مجاحها حبيث متّ
اإلستيالء على (مدرسة كربالء) ظلماً وعدواانً البالغ مثنها
أكثر من مليون دوالر أمريكي مقابل قرض مقداره مئة
ومثانون ألف دوالر أمريكي فقط وحماولة إستيالء وإخالء
(مركز كربالء) الذي كلّفنا شراؤه وإعماره أكثر من مليون
دوالر أمريكي مقابل قرض مقداره مئة ومخسون ألف
دوالر أمريكي وذلك عن طريق اإلحتيال واإلختالس
الذي ال ميكن أن يُص ّدق أب ّن هذا حيدث يف دولة عظمى
متطور ومتابعة حكوميّة
ذات قوانني حضاريّة ودستور ّ
ورقابة ماليّة.
 -4اإلنتقام من املواقف الشريفة املدافعة عن احلريّة
والكرامة اإلنسانيّة َّ
ضد اهليمنة واإلبتزاز واإلحتالل
للشعوب املُستغلّة واحملرومة واملستَض َعفة ،وتقزمي الدور
الديين وعدم السماح لرجال الدين متثيل طوائفهم يف
احملافل الدوليّة والفضائيّات التلفزيونيّة واملؤمترات العامليّة
لكي ال تكون كلمة هللا هي العليا وكلمة الذين كفروا هي
السفلى.
 -5تشويه مسعة املغرتبني الشرفاء الذين هاجروا بسبب
التعسف وخلط
اإلضطهاد والعنصريّة والدكتاتوريّة و ُّ
املتجسسني الذين قتلوا
األوراق ودجمهم ابلعمالء واجملرمني
ّ
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شعوهبم وال تزال أيديهم ملطخة بدماء األبرايء ،وذلك
إليواء اجلالية من انحية وإستغالهلا من انحية أخرى حلني
يتغي املوسم السياسي ويصبح صديق األمس عد ّو
ما ّ
اليوم وعد ّو األمس صديق اليوم تبعاً للمصاحل القوميّة
واملكاسب السياسيّة والسيادة العامليّة.
 -6متادي ومساح بعض اجلهات الال مسؤولة هلذا
التشتيت املربمج املقصود ألن إستقدام الالجئني ما
كان لغاية التأسيس الديين والرتسيخ العقائدي والتمنّع
األخالقي وهداية الشباب وانتشاهلم من الضياع وإمنا كان
اىل ح ٍّد ما ألجل إبعادهم عن جذورهم التارخييّة وهويّتهم
العقائديّة وتذويبهم يف حبار اإلابحيّة ومغرايت العلمانيّة.
 -7هتدمي اجلسور احلضاريّة اليت بُنيت بني الشرق والغرب
وبني املسلمني واملسيحيّني املعتدلني واليهود غري املتصهينني
وبني ممثلّي الدول ورؤساء الوزراء والكونغرس والسنتوريّة
واملنظمات العامليّة من خالل اللقاءات املباشرة وفسح
فرص احلوار البنّاء اليت تعود على شعوب العامل ابلسالم
واإلحرتام املتبادل والتفاهم والوائم واملنفعة الشاملة.
 -8استعمال شركات ومهيّة يف دول أخرى لتقريض
األموال والتالعب ابلواثئق واألرقام وتغيري العقود وحتريف
البنود بطرق غري مشروعة واهليمنة على املمتلكات
واملشاريع اخلرييّة وحتفيز كواسجها وحيتاهنا املالية البتالع
الغش والغدر
املؤسسات غري النفعيّة عن طريق اخلداع و ّ
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املادي.
واجلشع أبساليب ملتوية يسمح هلا النظام ّ
بتوحش ال ذ ّمة هلم وال
 -9ختريج وتعيني حماميني شرهني ّ
ضمري وإغراؤهم ابألموال الطائلة لتغيري احلقائق وتزوير
األوراق وسرقة امللكيّات وشراء بعض ذمم القانونيني
املتكسبني من الظامل واملظلوم على ح ّد سواء حبيث يصبح
ّ
املواطن أو الالجئ املسكني كالكرة يف امللعب وضرعاً
فيُحلَب وظهراً ُفيَكب.
 -10جتريد اهليكليّة القانونيّة للدولة من قيمة العدالة
اإلجتماعيّة اليت ال ب ّد أن تستند عليها وبناؤها على
وتنصل وجتنّب
أساس املصلحة الفرديّة واإلبتزاز الفاحش ّ
البت هبذه الشؤؤن اإلنسانيّة ليجعلوا من
القضاء من ّ
القاضي الذي يدعس على قيم شعبه وكرامة أهله شجاعاً
بط ً
ال مرضيّاً عنه لدى السلطان.
 -11حتريك النعرة الطائفيّة وحماولة تغيري هويّة املؤسسات
مثل (مركز كربالء اإلسالمي) وتشجيع محالت التربّع
ومجع األموال يف بعض اجلوامع لشرائه وتغيري شعائره
الدينيّة وطقوسه املق ّدسة وهويّته املذهبيّة على حساب
الوحدة اإلسالميّة.
 -12تضييع وقت وأموال اجلالية يف احملاكم األجنبيّة
وعلى يد ّ
ويعرضون أممهم
حكام ال يعرفون شرع هللا ّ
لغضب هللا وحيكمون مبا متلي عليهم نزعاهتم وأحقادهم
ومصاحلهم اليت تتأثر ابلضغوطات السياسيّة واإلغراءات
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الشخصيّة متناسني أبن هنالك قاضياً عادالً فوقهم أقوى
وأكرب منهم إمسه هللا ّ
جل وعال.
املؤسسات
 -14ترغيب ّ
املتمولني لشراء اجلوامع و ّ
التجار و ّ
اخلرييّة وإستثمارها ملنافع شخصيّة على حساب املتعبّدين
وطمس الرتاث الديين وتشتييت املصلّني يف الوقت
الذي تعاين اجلالية اإلسالميّة من نقص املشاريع الرتبوية
واالنسانيّة وفقدان الشباب يف حوادث مؤسفة من
املمكن جتنّبها يف حالة زايدة توفري منابع القيم األخالقيّة
والروحيّة يف اجملتمع.
 -14إعداد كوادر متفنّنة ابلكذب والتزوير واإلحتيال
تتطور
لتكون خالاي سرطانيّة يف اجملتمع ّ
مرشحة ألن ّ
متول
جمردة من اإلنسانيّة حتتمل أن ّ
اىل خالاي إجراميّة ّ
اإلرهاب بشكل أو آبخر.
 -15تشجيع بعض املؤسسات التقليديّة لتكوين
اطوريت خاوية تستعبد الناس وتستعمل الدينكذريعة
إمرب ّ
للنفوذ الدنيوي وتعيني مفيت البالط الفاشلني مبواقع ومهيّة
أتخذ ابجملتمع اىل اهلاوية وتعكس صورة سلبيّة عن الدين
متوه على البسطاء من الناس وتغويهم مبشاريع
احلنيف و ّ
خياليّة تذهب ابلدين والدنيا معاً.
 -16استغالل الكساد املايل ملدينة ديرتويت وصعوبة
إقراض املصارف لتمويل املشاريع اخلرييّة وضياع أموال
متر هبا
اجلالية إبستثمارات ومهيّة والظروف الصعبة اليت ّ
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دولنا يف الشرق االوسط مثل العراق وتبذير احلكومات
والسفارات والقنصليّات يف اخلارج ألموال الشعوب
سياسية وإعالميّة ال تُسمن وال تُغين
املستضعفة يف أمور ّ
من جوع وجتاهل معاانة املغرتبني يف اخلارج بدون رمحة
بعد أن وصلوا على أكتافهم إىل احلكم.
وختاماً أشكر هللا تعاىل الذي رّد كيد الظاملني اىل حنورهم
وأرجع احلاوايت اليت جاءت لرتمي الكتب السماويّة يف
ونصر
للمصلي
اخلارج وحفظ بيته وأبقى اببه مفتوحاً
ّ
َ
عبده وأع ّز جنده وهزم األحزاب وحده..
والشكر اخلاص آلية هللا املرجع الديين الشيخ عبد اللضيف
بري على حرصه البالغ لدميومة وبقاء املركز ،وابإلضافة
ّ
اىل اجلالية العراقية الكرمية أشكر اجلالية اللبنانيّة على
سخائها وأشكر اجلالية اخلليجيّة على جودها وأشكر
اجلالية الكلدانية على تفضل ّها وكذلك أشكر اإلعالميني
واملذيعني والقناة التلفزيونيّة الرابعة على دعم مركز كربالء
اإلسالمي ،وأقدم إمتناين اخلاص اىل األخوات اللوايت
هن واألخوة الذين تربّعوا بسيّاراهتم والذين رهنوا
تربّعن حبليّ ّ
بيوهتم وإىل اإلخوة الذين عملوا لي ً
ال وهناراً جلمع التربّعات
والذين ال يزالون يكدحون ألجل إكمال املبلغ املطلوب
تقرضها إلعمار الطابق الفوقي
لدفع ديون اجلامع اليت ّ
لبناء املدرسة بعد أن كان مرقصاً وحانة للخمر والقمار
رب العاملني.
واحملرّمات ..واحلمد هلل ّ
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Karbala Center
Open Doors
By: Ali Al Jabiry
Growing up as an Iraqi refugee in Dearborn Michigan, my family and I always looked for opportunities to connect and further our Islamic faith. Realizing that many other families were in the same
situation, the Karbala Islamic Center decide to
open up an Islamic and Arabic school. The following years, the success of the school fostered a sense
of unity amongst the local community. The Karbala
Islamic Center also provided a safe and healthy environment for people in need. The mosque allowed
unprivileged families to host events such as weddings and funerals. For many years now, the Karbala Islamic Center has played a pivotal role in the
integration of the Iraqi Muslims refugees into the
already established muslim community in Dearborn.
Sheikh Husham Al Husainy, the Imam of the Karbala Islamic Center, has been the driving force be-

hind all of the the Karbala Islamic Center kind acts
for the community. Imam Al Husainy has used his
influence and resources to host many events that
promote justice in the world. The Imam does not
believe in standing up for just one person, but for
all the oppressed people of the world. He has been
in the forefront of many protests, and has been interviewed on national TV for being an advocate of
social justice. In his view, social rights extend pass
the boundaries of Islam and should be provided for
all of mankind. It›s not rare for Imam Al Husainy to
reach out to people of different religions to further
the idea that everyone can be unified in tolerating
each other›s faiths. His passion and drive to make
the world a better place has made him a huge role
model in my eyes, and has gained him the respects
of many community leaders.
The Karbala Islamic Center is currently going
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through financial hardship. One community leader in particular that supported the Karbala Islamic
Center is the Ayatullah Sheikh Abdul Latif Berry.
When Imam Al Husainy hosted a fundraiser at the
Karbala Islamic Center to avoid eviction, Ayatullah Sheikh Abdul Latif Berry blessed us with his
attendance, and shared some very inspiring words
in support of the Karbala Islamic Center. A few
sentences in particular that had the audience shaking were “I had visions of what would happen if the
Karbala Islamic Center was to close down. There
will be dark days, and Allah will not be pleased. Allah’s house should never have its doors closed.” It
was blessing to see such a well known community
leader out here supporting a mosque that means so
much to my family, friends, and I.
I am sadden to announce that the Karbala Islamic
Center is in dire need of donations to avoid evic-
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tion. Unfortunately, the mosque was in need of
mandatory renovations, and a loan was taken. Now
the payments have caught up to the mosque. The
mosque must now raise money to pay off the debt
from the loan. With the great support of the community, the mosque is now closer to reaching their
goal. Hopefully through more donations the Karbala Islamic Center will be allowed to continue to
serve the community.
You can donate at www.gofundme.com/karbalacenter or in person at the Karbala Islamic Center.
If you have any questions regarding this situation
you can call Imam Al Husainy at 313-729-8039. The
address for the Karbala Islamic Center is 15332 W
Warren Ave Dearborn, MI, 48126. Thank you to
everyone who has supported the Karbala Islamic
Center in these hard times, and may Allah bless
you and your families.

من رفوف المرجعية
ّ
لعل أخطر قضيّة يف الفكر البشري تفصل بني منهجني يف فهم الكون واحلياة
 وآفاقه وآماله، وحت ّدد منط حياة اإلنسان،على مستوى املبادئ والسلوك
! هي قضيّة الوجود اإلهلي،ومستقبله
أن هللا
ّ هل هلل وجود؟ وما هي مستنداته وحقائقه؟ وأتثريه يف الكون واحلياة؟ أو
جمرد عقيدة؟
 يثري ماهيّته، قويًّ به،يتغي موقع اإلنسان ويصبح اتبعاً هلل
ّ إذا أتكد هذا الوجود
 ويستم ّد منه قيمه وأحكامه،البشرية وإنسانيته بعزة هللا ومجاله وكماله وحكمته
 ووجود ال يستهلكه، ليعود إليه يف حياة ال تنقطع،ويط ّور وجوده على أساسه
.األبد
ّ - وعلى أساس غياب هللا وعدم وجوده
 يصبح اإلنسان وحيداً يف هذا- جل وعال
 ويستغرق داخل ذاته، ويدبر أموره بنفسه،يشرع القيم واملبادئ
ّ  هو الذي،الكون
.. مث يطويه الرتاب ويستهلكه العدم، ونسيجه الكينوين املستقل.املتضخمة
ّ هذا الكتاب يدرس هذه القضية اخلطرية يف
أدق مفاصلها وفق أحدث اآلراء اليت
. ويعاجل كل ذلك ابلتحليل والنقد،يطرحها اإلحلاد املعاصر
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التعاضد
Keeping Karbala Islamic
Center Opened
By: Nabaa Al Kinani
With so much controversy circling around Muslim Communities, it is vital that we stick together and help one another in times of hardship. As
most of you have already heard, the community
mosque, Karbala Islamic Center, is on the verge
of eviction due to unforeseen circumstances.
This mosque has been part of our thriving and
growing community for over 20 years and we
hope to keep it open for many years to come. The
mosque is aware of the many questions the community may have as to why it has come to this
point. Sheikh Hisham Al-Husainy, the leader of
the mosque, took a loan from a private lender
and was unable to keep up with the payments
due to the many necessities the mosque required
such as renovations, electricity and water bills,
etc. In addition, the mosque was not getting as
much donations, sponsors, or fundraising to help

with the upkeep. We have however, received an
ample amount of help and support from the community and from all of those who donated to the
GoFundme page.
The mosque has also received immense support
from Imam Abdul Latif Berry who has contributed copious amounts of time with youth mentoring, advising and counseling, and being a
strong, resilient leader in the community. With
all the generous donations and contributions,
the mosque has almost reached its goal and is
still receiving donations. With the help of a few
more donations and contributions, the mosque
can be back on the fast track to continue to be a
vital part of our community.
Thank you once again to all of those who have
supported the mosque and contributed towards
its brighter future in our community.
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الرتبية
خماطر وأتثريات اإلعالم على الشباب والبنات وسلوك املراهقني

يف القرآن الكرمي نلتمس احللول

ضمن ندوة السبت احلوارية ولقاء اجلالية اإلسبوعي
يف اجملمع اإلسالمي الثقايف ،حت ّدث املرجع الديين آية
هللا العظمى مساحة الشيخ عبد اللطيف بري قائ ً
ال:
نتحدث هذه الليلة عن املؤثرات االسرتاتيجية القوية
على أوالدان ،وكنا قد حتدثنا عن اجملتمع وهل هو
قوي ج ّداً حبيث يسيطر على أوالدان وطريقة تربيتهم؟
أَو أننا نسقط يف أصفاد وخمالب شيء آخر غري
اجملتمع؟
وهنا نتح ّدث عن املؤثرات االسرتاتيجية األساسية
وحسب فهمنا هي :أوالً :األُسرة ،اثنياً :املدرسة،
اثلثاً :األصدقاء واجملتمع ،رابعاً :مواقع التواصل

اإلجتماعي واإلدمان عليها.
وال خيفاكم َّ
أن اجملتمع هنا أضعف من امليداي وهي
اليت تنشب أظفارها وخمالبها يف عقول اجليل اجلديد
ومتسك أبجيالنا وأوالدان أكثر من اجملتمع ،بل هي
متسك ابجملتمع نفسه وابألجيال كلها!!
فكيف نتصرف مع امليداي؟ وكيف حنمي أوالدان من
خمالبها؟ وأيضاً من مجلة املؤثرات األغاين والطرب
واألفالم اإلابحية!!
يف القدم كانت األغاين بدون طرب وبدون جاذبية
مغناطيسية وبدون مشاهد تصويرية ُملّة ابآلداب..
فقد كان التأثري يف مجالية الصوت فقط .اآلن

10

حوار

العدد الثالث  20 -أيار  2016م  13 -شعبان  1437هج

الصوت والصورة املثرية جنسياً ..فاملطربة تُغين وهي والبنات على السواء.
خليعة الثياب بشكل يؤثر على الشباب والبنات،
وخصوصاً املراهقني ،وينجذب الكثري منهم اىل خليل بيضون :األوالد يف احلدائق العامة يلعبون
املطربني واملطرابت املتهتّكني ،وبذلك يتحقق التأثري وأهلهم ُمنشغلون عنهم وبعض العوائل ترتك أوالدها
وينجرون اىل تقليدهم واعتبارهم املثل يلعبون بعيداً عنهم حىت ال يتوسخ البيت أَ ْو حىت
السلوكي السليب ّ
األعلى هلم! وحىت بعض البنات احملجبات يتأثّرن يتفرغوا لشرب األركيلة!! والكثري منهم يتعرضون
بشكل سليب هبذه األجواء الفاسدة!! وهكذا جند إلبتزاز الفرق التبشريية والتأثري يف عقائدهم.
أنفسنا يف مواجهة امليداي بكل قوهتا وبكل أظفارها
اليت تنشبها أبطفالنا وشبابنا وأوالدان ،بل بكل شباب مساحة املرجع الديين :ابإلمكان أَ ْن نقوم بنفس
وبنات اجملتمع العصري الذي نعيش فيه.
العمل ومنأل الفراغ وخنصص ميزانية ونوزع أجز ًاء
علينا أَ ْن نتابع مع األُسرة ومع املدرسة ونتعاون على من القرآن الكرمي وقصصاً قصريًة انفعة عن األنبياء
رعاية أوالدان ومتابعتهم وتوجيههم.
ونعطيهم احللوايت واملأكوالت اخلفيفة ونواجه
وتبقى قضية األصدقاء مهمة ج ّداً ،فعلينا أن نتابع احلمالت التبشريية اليت تستهدف أوالدان وتلك
ونتفحص سلوكياهتم ونساعد يف اختيار األفضل مسؤوليتنا علينا القيام هبا.
منهم مبا حيمي أوالدان من خماطر رفاق السوء.
ويبقى السؤال قائماً :ماذا نفعل إزاء امليداي وكيف الدكتور عباس من الباكستان :علينا أَ ْن ننتبه اىل
حنرر أوالدان من أتثرياهتا السلبية؟
ونثمن أفعاهلم اجلميلة اليت يقومون
تصرفات أوالدان ّ
هبا وننتبه اىل تصرفاهتم غري اجليدة ونُق ّدم هلم النُصح
ّ
أبو علي احلارس :ال نستطيع
التحكم ابمليداي ،واإلرشاد والتوجيه ..وإذا إقتضى األمر إجراء عقوابت
ولكن ميكن التحرك إبجتاه احلد من أتثريها .فنتعاون بسيطة اهلدف منها ضبط تصرفاهتم.
مع املدرسة إلعطاء األفكار الصحيحة وتبيان الصح
من اخلطأ ،وكذلك والبيت واملسجد واجملتمع هلا أم حممد :نعتمد أسلوب احلوار والنقاش مع أوالدان
مجيعاً أدوار مهمة وإجيابية يف رعاية وتوجيه الشباب وتفهم مشاكلهم والبقاء على مسافة قريبة منهم..
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وعلينا حتسني العالقة بني األوالد وأهلهم.
أ ّما امليداي فهي مفروضة علينا ،ولكن لدينا وسائل
ملواجهتها فنتجنب املسموم منها وأنخذ منها ما
فضاء عائلياً سليماً ونتابع
صادق العلي :هناك حقائق علينا التعامل معها ولعل ننتفع به .وعلينا أَ ْن نوجد ً
أمهها :اآلابء والدين والتقاليد ..والواقع املُعاش وما مع املدرسة.
فيه من فجوة وتناقض مع احلقيقة األوىل ..وتصرفات
األطفال ابلدرجة األوىل إنعكاس لتصرفات اآلابء خليل بيضون :بعض العوائل تضغط على األبناء
واأل ّمهات .فعلى األبوين أَ ْن يكوان املثال األعلى من أجل حتقيق درجات عالية مما يضطر بعضهم
والقدوة الصاحلة ألطفاهلم وال يسمحا بسقوط للكذب واخلداع .وعلى األبوين أَ ْن تكون قراراهتم
النموذج العائلي.
واحدة وغري ُمنقسمة يف البيت.
مساحة املرجع الديين :موضوعنا كيف خنلص أوالدان
من براثن امليداي؟ وكالمكم أييت تعليقاً على كالم
األستاذ خليل بيضون.
قاسم ماضي :تواجدان يف أمريكا قبل سنوات بسيطة،
والثقافة هنا ُمتغرية والواقع خيتلف .وجتربيت الشخصية
تعليم أوالدي الصالة وقراءة القرآن الكرمي وتعليم
اللغة العربية وتشجيعهم على القراءة ..وقد كان
لذلك أثر إجيايب يف تربيتهم وسلوكهم .وعلى العائلة
دهن على إرتداء احلجاب
وتعو َّ
أَ ْن تتعامل مع البنات ّ
مع الوعي وشرح متطلباته َّ
ألن بعض البنات يلبسن
يتصرفن
احلجاب ُويارسن الغش يف اإلمتحان أَو ّ
بسلوكيات غري سليمة!!

مساحة املرجع :براءة األطفال مهمة وعلينا رعايتهم
وعدم الكذب واخلداع أمامهم وقول احلقيقة دائماً.
ُيكى َّ
أن أحد األشخاص إتّصل به صديقه تلفونياً
فطلب من إبنه أَ ْن يقول له أبنّه غري موجود يف البيت،
فأجاب الطفل برباءته اباب يقول إنّه غري موجود يف
البيت .وتلك ممارسة سلبية مؤثرة.
احلاج عبد الرزاق بيضون :منذ سنوات طويلة
إكتشفت اخللل يف الرتبية يف اجملتمع الَّذي خيتلف
عنّا متاماً وكنت أمام أمرين :إ ّما أَ ْن تركض وراء املال
وإما أَ ْن تنتبه اىل زوجتك
وختسر زوجتك وأوالدكَّ ..
وأوالدك وختسر املال!!
وأان وهلل احلمد ُمتقاعد اآلن وإنتبهت اىل عائليت
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ورحبت أوالدي ولَ ْـم أربح املال.
احلاج عبد الرزاق بيضون :النساء املنشغالت
بشرب األركيلة واإلنصراف عن شؤون البيت ليسوا
األستاذ أبو مجال دنّورة :علينا أَ ْن ال نرتك فراغاً قدوة لبقية النساء.
لألبناء ،وابإلمكان تعليمهم القرآن الكرمي والرايضة
وهتذيب املواهب احلميدة لديهم.
مساحة املرجع :حنتاج أَ ْن نكون موضوعيني ،وال
شك َّ
أن الكثري من النساء يف اجلالية يلتزْمن ابل ِّدين
فضيلة الشيخ ماجد السعدي :حنتاج إىل تشكيل واألخالق والفضيلة والرتبية العالية واملسامهة يف إجياد
جلنة من أهل اإلختصاص واإلستعانة ببعض النماذج األُسرة الصاحلة الناجحة .والقرآن الكرمي يقول(َ :ي
ني ِلَِّ ُش َه َد َاء ِبلْ ِق ْس ِط.
ين آ َمنُوا ُكونُوا َقـ َّوا ِم َ
ونستمع اىل آرائهم والنتائج اليت ترتتَّب حىت عند أَُّيـ َها الَّ ِذ َ
الَّذين يتعاطون املخدرات وعلينا التشجيع على َوَل َْي ِرَمن ُ
َّك ْم َشنَآ ُن َقـ ْوٍم َعلَ ٰى أََّل َتـ ْع ِدلُوا .ا ْع ِدلُوا ُه َو
اللَ ۚ إ َّ
ِن َّ
الرايضة وننتبه اىل مواهب األبناء ونُسهم يف صقلها أَْقـ َر ُب لِلَّتـ ْق َو ٰى ۖ َواَّتـ ُقوا َّ
اللَ َخبِريٌ ِبَا َتـ ْع َملُو َن).
وتوجيهها ونوفر هلم أسباب اإلبداع والتميّز.
نكرر ما سبق أن قلتموه
غالب الياسري :دائماً ّ
الدكتور علي الشامي :أان مرشح اآلن جمللس نواب مساحة املرجع عن َّ
أن ربط الطفل ابهلل يُـمثّل العامل
الوالية وأسعى عند حصويل على ثقة الناخبني األ ّول للنجاح يف الرتبية وتوفري أسباب احلصانة
للعمل على تشريع القوانني اليت حتمي كبار السن واحلماية الذاتية ..لذلك فلنجعل األبناء دائماً يف
وحب هللا واإلستشعار بوجوده يف
واملتقاعدين واإلهتمام أبوالدان يف املدارس ومعاجلة حالة القرب من هللا ّ
قضااي التلوث ومحاية البيئة .وعلينا اإلنتباه فليس كل مكان ويف كل زمان وهو الرقيب عليهم ،وبذلك
كل أوالدان يعملون السيئات ويتعاطون املخدرات! يتواجد عندهم الضمري احلي فقد ال يستطيع األب
فلماذا نذكر السليب فقط وال ننظر اىل اإلجيابيات؟ وال تستطيع األُم أَ ْن يكوان مع األبناء يف كل مكان
الكثري منهم حصلواْ على أعلى الشهادات! وليس ويف كل زمان .لو أوجدان هذا املناخ مع تدريبهم
كل النساء ُمنشغالت بشرب األركيلة ،فالكثري منهن وتعليمهم القرآن الكرمي والصالة وفضائل األخالق
يعملن على رعاية األبناء وتربيتهم ومتابعتهم.
العامة إلستطعنا أَ ْن نطمئن عليهم وال خناف عليهم
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وإن خرجوا للمجتمع وإختلطوا يف املدارس
حىت ْ
وبذلك تتوفر لديهم املوانع الذاتية يف مواجهة شرور
امليداي وجتنب خماطرها.
ين آ َمنُوا قُوا أَن ُف َس ُك ْم
والقرآن الكرمي يقول(َ :ي أَُّيـ َها الَّ ِذ َ
َوأَ ْهلِ ُ
َّاس َو ِْ
ال َج َارُة َعلَْيـ َها َم َلئِ َك ٌة
يك ْم َن ًرا َوقُوُد َها الن ُ
ِغ َل ٌظ ِش َدا ٌد لَّ َيـ ْع ُصو َن اللََّ َما أَ َم َرُه ْم َوَيـ ْف َعلُو َن َما
ُيـ ْؤَم ُرو َن).
مساحة املرجع الديين :علينا أَ ْن نُعلِّم أوالدان القرآن
الكرمي وأحكامه وما فيه من قِيَم ُعليا وأخالق
وفضائل ..وعندما يتعرض أوالدان لبعض املخاطر
واملُغرايت جند القرآن الكرمي هو العاصم األ ّول
فعندما يفهمون تعاليم اإلسالم وأحكامه ستكون
عالقتهم شديدة مع هللا سبحانه وتعاىل وتلك
العالقة حتفظهم من عوامل اإلحنراف والوقوع يف
تصرف النيب يوسف
اخلطأ والزلل .والحظوا كيف َّ
عليه السالم وهو الشاب اجلميل مع ِع َظم املغرايت
اليت ق ّدمتها له زوجة العزيزَ ( :وَرا َوَدتْ ُه ال َِّت ُه َو ِف
اب َوقَالَ ْت َهيْ َت لَ َك
َبـيْتِ َها َعن َّنـ ْف ِس ِه َوغَلَّ َق ِت الَْْبـ َو َ
ۚ قَ َ
اي .إِنَّ ُه َل ُيـ ْفلِ ُح
ال َم َعا َذ اللَِّ .إِنَّ ُه َرِّب أَ ْح َس َن َمْثـ َو َ
َّ
ون).
الظالِ ُم َ
ويقول تعاىل على لسان هابيل بن آدم ألخيه قابيل:
طت إ َ َّ
ِل يَ َد َك لَِتـ ْقُتـلَ ِن َما أََن بِبَ ِ
اس ٍط يَ ِد َي
(لَئِن بَ َس َ
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إِلَيْ َك ِلَْقـُتـلَ َك .إ ِِّن أَ َخ ُ
ني).
اف اللََّ َر َّب الْ َعالَ ِم َ
َم ْن يلتزم خبط هللا وابلقرآن الكرمي وأحكامه يبتعد
عن خط اجلرمية ،واألوالد الَّ ِذين يتعلمون القرآن
الكرمي تكون تربيتهم أفضل وأكمل.
والقرآن الكرمي هو العاصم وأقوى العواصم الفكرية
والروحية والرتبوية وفيه بركات من هللا ويدفع عنّا
البال .وعندما نبحث عن أمور كثرية ملواجهة امليداي
جندها يف القرآن الكرمي ونلتمس منه النتائج اهلائلة
ملا فيه من الروح الرتبوية واإلميانية العالية( :لَ ْو أَن َزلْنَا
آن َعلَ ٰى َجبَ ٍل لَّ َرأَْيـتَ ُه َخ ِ
اش ًعا ُّمتَ َص ِّد ًعا ِّم ْن
َٰه َذا الْ ُق ْر َ
َخ ْشيَ ِة اللََِّ .وتِْل َك الَْ ْمثَ ُ
َّاس لَ َعلَّ ُه ْم
ال نَ ْض ِرُبـ َها لِلن ِ
ون).
َيـَتـ َف َّك ُر َ
وفعالة يف الرتبية والسلوك
همة َّ
جتليات القرآن الكرمي ُم ّ
القومي واحلمد هلل الَّ ِذي أعطاان هذا الكتاب وهو
خالصة الكتب السماوية ونستعني به يف مواجهة
امليداي ومواجهة عوامل اإلحنراف والفساد.
القوة ويعلّمنا
ويبقى القرآن الكرمي ّ
يوحدان ومينحنا ّ
اآلداب واألخالق والفضائل واإلنسانية ..وعندما
نواجه مشكلة ونُقلّب الطرق نلجأ إليه ..واحلمد
هلل دائماً وأبداً على نعمة اإلميان ونعمة اإلسالم
ونعمة القرآن الكرمي.

غالب الياسري
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حوار
الـسرية
اإلمام الصادق (ع)
والسلطة
بقلم :احلاج حسني دابجة
عند رحيل اإلمام حممد بن علي الباقر (ع) مسموماً ( 114كما عايش اإلمام الصادق (ع) يف حياته السبع عشرة سنة
هـ) كان عمر اإلمام الصادق (ع) أربعاً وثالثني سنة .هذا األخرية الدولة العباسية واليت ّ
تول خالفتها خالل هذه امل ّدة
وقد عايش اإلمام (ع) الدولة األموية حىت سقوطها يف معركة أبو العباس السفاح ( 132هـ  136 -هـ) ( 150م -
الزاب ( 132هـ  ..... -م) على أيدي العباسيني م ّدة سبع  154م) مث أبو جعفر املنصور الدوانيقي ( 136هـ 158 -
عشرة سنة .توىل خالفتها خالل هذه امل ّدة مخسة من خلفاء هـ) ( 154م –  115م).
بين أميّة وهم هشام بن عبد امللك ( 105هـ  125 -هـ) وقد قضى اإلمام الصادق (ع) حياته مع ج ّده اإلمام زين

والوليد الثاين بن عبد امللك اخلليع ( 125هـ  126 -هـ) مث العابدين ( 83هـ  95 -هـ) ومن مث أبيه اإلمام الباقر (95
يزيد الثالث وابراهيم بن الوليد بن عبد امللك مل ّدة سنة واحدة هـ  114 -هـ) يف املدينة املنورة).
وآخرهم مروان بن حممد بن مروان بن احلكم امللقب ابحلمار بعد استشهاد اإلمام احلسني (ع) ( 61هـ) يف موقعه كربالء
( 127هـ  132 -هـ).

طبقت هذه التجربة القاسية دروس هامة جداً حددت فيما
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بعد طريقه ومنهاج األئمة يف التعامل مع األحداث التالية بعد والرضى النسيب بعد أن قام بعض خلفاء بين أمية إبصدار
هذا اخلذالن املريع من املناصرين يف الكوفة وقساوة تعامل بعض القرارات مثل التنكيل آبل احلجاج يوسف الثقفي وطرد
السلطة احلاكمة مع آل البيت يف موقعة كربالء .إذن كانت عماله ومعاجلة مشكلة اخلراج ورد اخلليفة عمر بن عبد العزيز
العالقات القائمة اليت تربط العلويني وخاصة آل البيت منهم فدك آلل البيت ورفع سب اإلمام علي (ع) من على املنابر
ابخلالفة إمجاالً متأزمة حيث ورث اإلمام الصادق (ع) اترخياً والذي سنّه معاوية كما أ ّن األايم األخرية من احلكم األموي

وإراثً دامياً من تعامل السلطة من بين أمية مع أجداده وأبناء وحتديداً بعد موت هشام بن عبد امللك ( 125هـ) اتّصفت
عمومته بكوهنم أئمة الشيعة وقادة القوى اليت متثّل أكثر الفئات ابضطراب أوهم حىت كثرت الثورات يف بالد خرسان والعراق
املعارضة للحكم األموي والعباسي فيما بعد والذي جرت وخرج عليهم بنو العباس فانتزعوا نعمتهم وملكهم وقتلوا منهم
على هذه املعارضة الكثري من الويالت والتضييق واإلضطهاد خلقاً كثرياً مت تولّوا اخلالفة من بعدهم.
والتشريد وصلت يف كثري من األحيان إىل التصفية اجلسدية .ورغم هذه املهادنة مل يستكن اإلمام الصادق (ع) عن إظهار
وملّا كانت مدينة رسول هللا (ص) املدينة املنورة بعيدة عن مركز مواقف احلق أمام أولئك الظاملني من احلكام والوالة ومن
اخلالفة يف دمشق والكوفة وبغداد غري مؤثرة يف رسم احلياة وعاظ السالطني من املشايخ واستعماهلم الدين مطية خلدمة
السياسية وتغيري املوازين للقوى الداخلية.

السلطان.

وملّا كانت الدولة األموية قد انشغلت إبمخاد الثورات لقد واجه اإلمام الصادق (ع) حكام الدولة األموية والعباسية
واحلركات املناهضة ،واليت كانت حركات إنتقامية وأثرية ومن ابلكلمة اهلادفة الناقدة ومن أشهر جتليات وصور هذه
دون أفق أحياانً أخرى ،كثورة املختار الثقفي ( 67هـ) الذي املواجهات على سبيل الذكر ال احلصر املواقف التالية:
طالب ابلثأر لإلمام احلسني (ع) وثورة التوابني بعد أن شعر ملّا كانت الدولة األموية قد خفت سلطاهنا يف أواخر أايمها
أهل الكوفة مبرارة الندم لعدم نصرة شهيد كربالء واليت قادها تقاعست عن إظهار القوة واجلربوت خللل دب يف بنيتها
سليمان بن صرد ( 65هـ) وملّا مل ترد السلطة األموية توسيع السلطوية وعليه مل تصادم اإلمام (ع) كما ذكران ولكن الدولة
دائرة الصراع مع املعارضة لذا هادنت اإلمام جعفر (ع) الفتية العباسية أرادت تغليب لغة القتل واإلرهاب على األ ّمة

لعزوفه عن الثورة ومقارعة السلطة ابلسالح واستبداله بسالح فكان املنصور أكثر اخللفاء قسوًة واستكباراً لذا تصادم مع
لنهج ج ّده زين العابدين وأبيه الباقر عليهم السالم.

اإلمام الصادق (ع) يف العديد من املناسبات وكان املنصور

مرت األ ّمة ببعض فرتات الراحة واهلدوء وعدم التضييق أيمر واليه للتهوين من مكانة آل البيت (ع).
وقد ّ
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وذات يوم صعد الوايل املنرب وراح يذكر أمري املؤمنني علياً وصفوة الكلمة الباقية يف عقب املصطفني إىل يوم احلشر».
وأهل بيته بسوء ،فنهض اإلمام وقال:

 -5وقول اإلمام (ع) للمنصور «إنّه مل ينل أحداً من أهل

« -1أما ما قلت من خري ،فنحن أهله ،وما قلت من سوء البيت دماً ّإل سلبه هللا ملكه» فغضب املنصور غضباً شديداً
فأنت وصاحبك أوىل به ،والتفت اإلمام (ع) إىل الناس واستشاط من ذلك.
وقال :أال أنبئكم أبخف الناس ميزاانً وأبينهم خسراانً يوم  -6دخل الصادق (ع) على املنصور وقد امتأل غيظاً وغضباً
القيامة وأسوأهم حاالً :من ابع آخرته بدنيا غريه ،وهذا هو فقال املنصور لإلمام (ع) :أنت الذي أتخذ البيعة لنفسك
الفاسق .فنزل الوايل عن املنرب وهو يشعر ابخلزي.

على املسلمني تريد أن تغرق مجاعتهم وتسعى يف هلكتهم

 -2ويف جملس «املنصور» كانت ذاببة ال تنفك حتط على وتفسد ذات بينهم؟
أنف املنصور وهو يطردها فتعود ،حىت آذته ،فالتفت إىل فقال الصادق (ع) «ما فعلت شيئاً من هذا» .فقال املنصور
اإلمام الصادق (ع) وسأله ابنزعاج:

«هذا فالن يذكرانك فعلت ،وأنّه أحد من دعوته إليك .فقال

«مل خلق هللا الذابب؟»

«إن ألحلفه» .فقال اإلمام
«إنّه يكذب» .فقال املنصورّ :

يغشاان سائر الناس»؟

فيعظم هللا يف ميينه ،ويصفه بصفاته احلسىن ،فيأيت تعظمه هلل

ّ
«ليذل به أنوف اجلبابرة».
فأجابه اإلمام:
فإن مسعت أيب يذكر عن ج ّدي
(ع) «ال حتلفه هكذاّ ،
 -3بعث املنصور إىل اإلمام جعفر (ع)« :ملا ال تغشاان كما رسول هللا (ص) أنّه قال «أنّه من الناس من حيلف كاذابً
فيؤخر عنه العذاب .ولكن دعين أحلفه
فرّد اإلمام (ع) «ليس لنا ما خنافك من أجله ،وال عندك من على إمث كذبه وميينه ّ

أمر اآلخرة ما نرجوك له ،وال أنت يف نعمة فنهنئك وال تراها ابليمني اليت حدثين عنها أيب عن ج ّدي عن رسول هللا (ص)
نقمة فنعزيك هبا ،فما نصنع عندك؟

إنّه ال حيلف هبا حالف ّإل ابء إبمثه (اليمني الغموس) .فقال

فكتب املنصور« :تصحبنا لتنصحنا» .فرّد اإلمام (ع) «من املنصور فحلفه إذاً اي جعفر .فقال الصادق (ع) للرجل« :قل

أراد الدنيا ال ينصحك ومن أراد اآلخرة ال يصحبك».

إن كنت كاذابً عليك فقد برئت من حول هللا وقوته وجلأت

 -4كالم اإلمام للمنصور يف جملسه بعد أن قصد إحراجه إىل حويل وقويت» .فقاهلا الرجل ،فقال الصادق (ع) «اللهم
استتم كالمه حىت سقط الرجل
بكلمات ،فكان الرد احلاسم إذ قال« :أان فرع من فرع الزيتونة ،إن كان كاذابً فأمته» .فما َّ
السفرة ،وربيب الكرام ميتاً .فخرج اإلمام الصادق (ع) من جملس املنصور وزابنيته
وقنديل من قنديل بيت ّ
النبوة ،وأديب ّ

الربرة ،ومصباح من مصابيح املشكاة اليت فيها نور النور وهم يف حرية من أمرهم.
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الـسرية
النبوة واإلمامة...
حواريو َّ

أبو ذ ّر الغفاري
بقلم :احلاج مسري ب ّزي

إنه من أولئك الكبار الذين أضاءت أمساؤهم صفحات اتصف هبا األنبياء واألوصياء ،ومنها الزهد يف الدنيا والسخاء
التاريخ .إشتهر ابسم (جندب بن جنادة) وكنيته أبو ذر ،على اآلخرين وعبادة هللا الواحد األحد .وبعض تلك الشذرات
أسلم والنيب (ص) يف مكة ،وكان رابع أربعة أو خامس مخسة ،اليت حتكي لنا شخصيته ،ما جاء على لسان اإلمام الصادق
علي (ع) ...“ :وأما أبو ذر فكانت له نويقات وشويهات حيلبها
كما جاء يف مناقب آل أيب طالب ،من أن أول من أسلم ّ
مث خدجية مث جعفر مث زيد مث أبو ذر( .)1قال فيه النيب (ص) :ويذبح منها إذا اشتهى أهله اللحم ،وأنزل به ضيف ،أو رأى
“ما أظلت اخلضراء وال أقلت الغرباء أصدق من أيب ذر”( .)2أبهل املاء الذين هم معه خصاصة ،حنر هلم اجلزور أو من
وصحب أبو ذر النيب (ص) إىل أن مات رضوان هللا عليه .الشياه على قدر ما يذهب عنهم بقرم اللحم ،فيقسمه بينهم،

كرمه وزهده:

وأيخذ هو كنصيب واحد منهم ال يتفضل عليهم ،ومن أزهد
من هؤالء؟”(.)3

لقد حتلّى أبو ذر مبجموعة من الصفات احلسنة اليت طاملا وجاء عن رسول هللا (ص) :من أراد أن ينظر إىل زهد عيسى
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بن مرمي (ع) فلينظر إىل زهد أيب ذر”(.)4
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أبو ذر فانكب عليهما وقبل أيديهما  ،مث رجع فقعد معنا..
فقال :لو مسعتم ما مسعت فيهما من رسول هللا لفعلتم هبما

عبادته:

أكثر مما فعلت .قلنا :وماذا مسعت اي أاب ذر؟ قال :مسعته

روي أن ذر بكى من خشية هللا ،حىت اشتكى بصره ،فقيل يقول لعلي (ع) :اي علي من توسل إىل هللا حببكم فحق على
له :اي أاب ذر لو دعوت هللا أن يشفي بصرك ،فقالّ :إن هللا أن ال يرده  .اي علي من أحبكم ومتسك بكم فقد متسك
عنهما ملشغول وما عناين أكرب .فقيل :ما شغلك عنهما؟ ابلعروة الوثقى”(.)9
قال :العظيمتان اجلنّة والنار .وقيل :عند املوت اي أاب ذر ما

مالك؟ قال :عملي .قالوا إمنا يسألك عن الذهب والفضة .كراماته:

قال :ما أصبح فال أمسي وما أمسي فال أصبح لنا كندوج

()5

يكفيه واحدة من العشرات أنه أحد الذين متّ اختيارم للصالة

نرفع فيه خري متاعنا ،مسعت خليلي رسول هللا (ص) يقول :على اجلثمان الطاهر ملوالتنا سيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء
كندوج املرء قربه(( .)6الكندوج هو الصندوق).

والؤه وموّدته:

(ع) .كما آخى رسول هللا (ص) بينه وبني سلمان .وقد
جرى امسه مراراً على ألسنة بعض األئمة األطهار يف مواطن
خمتلفة.

كان شعار أيب ذر السياسي الذي خطه لنفسه وليغره:

“إن إمامك شفيعك إىل هللا ،فال جتعل شفيعك سفيهاً وال أبو ذر على لسان جربئيل (ع):

فاسقاً( .)7ومنه انطلق للدفاع عن احلق الذي أرسى قواعده عن اإلمام الصادق (ع) أنّه قال“ :دخل أبو ذر على رسول

رسول هللا (ص) .وقد ورد عنه أنّه كان أيخذ بباب الكعبة هللا (ص) ومعه جربئيل (ع) فقال عليه السالم :من هذا اي
الشريفة وهو يقول“ :من عرفين فقد عرفين ومن أنكرين فأان رسول هللا (وهو أعلم به) ،قال النيب (ص) :أبو ذر ،فقال
أبو ذر ،مسعت النيب (ص) يقول :أال إنه مثل أهل بييت فيكم عليه السالم :أما إنه يف السماء أعرف منه يف األرض”(.)10
مثل سفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها هلك”(.)8

وأ ّما على صعيد مودته ألهل البيت (ع) فقد روى أنس بن مهر والئه:

مالك“ :كنت أان وأبو ذر وسلمان وزيد بن اثبت وزيد بن عن اإلمام السجاد (ع) قال :إن العامل صعب مستصعب ال
أرقم عند النيب ودخل احلسن واحلسني فقبلهما رسول هللا وقام حيتمله إال بين وسل أو ملك مقرب أو عبد مؤمن امتحن هللا
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قلبه لإلميان( .)11فنجاح أيب ذر يف ثباته يف هذا الطريق ،جعل قال حممد بن علقمة :خرجت يف رهط أريد احلج منهم مالك
خامتة حياته غريبة كما بدأت ،ولقد أكثر غربته مع الوالية األشرت (رضوان هللا عليه) حىت قدمنا الربذة فأخربهتم زوجة
على اإلقامة دوهنا ،وكان يشكل وجوده عبئاً على السلطة ،أيب ذر ،فنظر بعضهم إىل بعض ،فحمدان هللا على ما ساق
فقررت نفيه من مكان إىل آخر حىت نفي إىل صحراء الربذة .فاسرتجعنا لعظيم املصيبة ،مثّ ج ّهز وصلى عليه مالك األشرت

الوداع األخري لسفر أخري:

ودفن وقام على قربه وهو يقول :إ ّن هذا أاب ذر صاحب
يغي ومل
رسولك ،عبدك يف العابدين وجاهد فيك املشركني ،مل ّ

فغيه بلسانه حىت جفي ونفي وحرم
كان وداع أيب ذر قبل نفيه مؤملاً جداً على قلب األمري يبدل لكنّه رأى منكراًّ :

(ع) ،فخرج ملشايعته ومعه احلسن واحلسني وعقيل وعبد واحتقر”(.)13
هللا بن جعفر قائ ً
ال هلم :وّدعوا أخاكم ،فإنه ال ب ّد للشاخص

أن ميضي وللمشيع أن يرجع ،فتكلم كل رجل منهم على الفهارس

حياله ،فقال احلسني بن علي عليهما السالم :رمحك هللا  -1مناقب آل أيب طالب ،إبن شهر أشوب ،ج  ،1ص 288
 -2منتهى املطلب ،احللي ،ج  ،1ص 22

اي أاب ذر أن القوم ّإنا امتهنوك ابلبالء ألنك منعتهم دينك
عما
فمنعوك دنياهم ،فما أحوجك غداً إىل ما منعتهم وأغناك ّ

منعوك”(.)12

مالك األشرت ينعى أاب ذر:

 -3الكايف ،الكليين ،ج  ،5ص 68
 -4حبار األنوار ،اجمللسي ،ج  ،22ص 343
 -5شبه خمزن ،توضع فيه احلنطة وحنوها ،ويطلق على اخلزانة
الصغرية
 -6حبار األنوار ج  ،2ص 431

مكث أبو ذر ابلربذة حىت ماتّ ،
فلما حضرته الوفاة قال  -7الوايف ،الفيض الكاشاين ،ج  ،8ص 1182

المرأته :اذحبي شاة من غنمك واصنعيها ،فإذا نضحت  -8السرائر ،إبن إدريس احللي ،ج  ،2ص 679
فاقعدي على قارعة الطريق ،فأول ركب ترينهم قويل :اي عباد  -9كفاية األثر ،القمي ،ص 71 - 70

هللا الصاحلني ،هذا أبو ذر صاحب رسول هللا (ص) قد قضى  -10روضة الواعظني ،للنيسابوري .ص 284
حنبه فأعينوين عليه فأجيبوه ،فإ ّن رسول هللا أخربين أين أموت  -11حبار األنوار ،ج  ،2ص 190

علي رجال من  -12مكارم األخالق ،الطربسي ،ص 122
يف أرض غربة وأنه يلي غسلي ودفين فالصالة ّ

أ ّمته الصاحلون.

 -13روضة الواعظني ،ص 284
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جملس
احلكماء
تعزيز ثقافة املواطنة واملشاركة الـمجتمعية
يف اجتماع حكماء الـجالية
حبضور املرجع الديين ّ
العلمة الفقيه مساحة الشيخ عبد
اللطيف بري انعقد لقاء جملس حكماء اجلالية يف إجتماعه
الدوري يف مكتبة اجملمع اإلسالمي الثقايف  -ديربورن .وانقش
اجملتمعون أمهية التسجيل واملشاركة والتصويت يف اإلنتخاابت
األمريكية على خمتلف املستوايت ،وكذلك مناقشة أهم
الطرق اليت من املمكن إختاذها ملواجهة خماطر اإلسالموفوبيا
والتخفيف من النظرة النمطية السلبية جتاه العرب واملسلمني
يف أمريكا .والتأكيد على التواصل مع الشعب األمريكي
والقيادات الفاعلة واملؤثرة وبناء جسور العالقات املتينة مع
وتبن القضااي اإلجيابية والتفاعل معها
خمتلف شرائح اجملتمع ّ
والدعوة اىل إقامة صالة ودعاء إلزالة مـحنة الشعب الكندي

وختليص الناس من خماطر احلرائق وتداعياهتا ووقوف اجلالية
يف مواجهة خماطر اإلرهاب وشروره واخلوف من اإلسالم...
حث شبابنا ومثقفينا على التوجه للكتابة يف الصحف
مع ّ
األمريكية واملشاركة يف وسائل اإلعالم والتعريف اإلجيايب
ابإلسالم وعوامل التسامح والتعايش واملودة واإلنسانية
وإحرتام اآلخر والفهم املتبادل بني الثقافات واحلضارات مبا
خيدم قضااي السالم والعدالة اإلجتماعية والسياسية واإلخنراط
يف النشاطات اجملتمعية التطوعية وإستضافة طلبة اجلامعات
وعلماء األداين مبا يعزز ثقافة التقارب وتوطيد ال ِقيَم املشرتكة
بني األداين ونشر ثقافة التسامح والتعايش املشرتك.
غالب الياسري
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الدين والعلم
رأيت هللا
حبث أجراه الكاتب الناشر :حممد مجال دنّورة
أكرمنا هللا سبحانه وتعاىل خري إكرام فمي ّزان عن سائر خملوقاته
أبن وهبنا العقل ّ
املفكر ،وأمران بتل ّقي العلم واملعرفة ،وبدأ
برسوله األ ّمي (ص) أبن قال له يف سورة العلق..( :اْقـ َرأْ
ِنسا َن َما لَْ َيـ ْعل َْم)
َوَربُّ َك الَْ ْك َرُم الَّ ِذي َعلَّ َم ِبلْ َقلَ ِم َعلَّ َم ْال َ
يفسر أبنه كل وسيلة أو أداة تستخدم يف
(ص) .والقلم ّ
العلم واملعرفة على مر العصور ،بدءاً ابحلفر على احلجر مثل
حجر رشيد وجدران محورايب ولوائح موسى (ع) احلجرية
مروراً ابلرق والربدي والقرطاس والقلم إىل الكمبيوتر واملراصد
والرحالت الفضائية ،وما سيجد عليها من وسائل أخرى يف
املستقبل .والعلم هو وسيلة للتقرب من هللا وحمبته وخشية
التمرد عليه ،فقد قال تعاىل يف سورة فاطر
غضبه وليس ّ

(( :)28إِنََّا َْي َشى اللََّ ِم ْن ِعبَا ِد ِه الْ ُعل ََم ُاء) (ص) .ولقد أنكر
هللا علينا أن نقبع يف جهلنا فقال يف سورة اإلسراء (:)36
( َوَل َتـ ْق ُف َما لَيْ َس لَ َك بِ ِه ِعل ٌْم إ َّ
الس ْم َع َوالْبَ َص َر َوالْ ُف َؤا َد ُك ُّل
ِن َّ
أُوٰلَئِ َك َكا َن َعنْ ُه َم ْسئُ ًول) (ص) ،أي أ ّن علينا البحث واملعرفة
قبل تقبّل األشياء .ومن منطق أوسع علينا تعلّم الشيء قبل
جمرد خملوقات
استعماله كل منّا حسب ختصصه ،فال نكون ّ
على هامش احلياة اإلستهالكية .علينا أن نعرف كيف نصنع
الساعة قبل معرفة الوقت ،ومعرفة صنع الكمبيوتر وأجهزة
الليزر قبل الكتابة هبا أو التداوي أبشعتها .ولكننا لألسف ما
زلنا نستورد إبرة اخلياطة وإبرة حقن الدواء!
ورقة التوت اليت نسرت هبا عورات جهلنا وهي «احتكار العلم»
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ابتت مرفوضة أل ّن الكتب واملراجع متوفّرة يف كل مكان،
ولقد سقطت ورقة التوت هذه بدخول كل العلوم إىل منازلنا
عرب صفحات اإلنرتنيت بال استئذان ،لكننا ندير هلا ظهوران
ونبخل عليها بدقائق من وقتنا .وكم متنيت أن أحطم أجهزة
الكمبيوتر على رؤوس األوالد العرب يوم دخلت مكتبة
عامة تقدم خدمات اإلنرتنيت هلم جماانً .عشرون جهاز
كمبيوتر مرصوصة جلس أمامها تالميذ من خمتلف األعراق
واألعمار .ورأيت األوالد العرب دون غريهم منكبني على
لعب (التسايل  )Gamesحبماس بينما اآلخرون يتصفحون
العلوم واملعرفة! وعندما تسري يف املناطق السكنية تعرف املنازل
العربية دون غريها ال من سكاهنا ،وال من أمساء قاطنيها بل
من عدد أطباق اإلستقبال الفضائية «الساتياليت»! املركبة
على أسطحها وجدراهنا :إثنني أو ثالثة أو أربعة أطباق
فوق منزل واحد! وبعد ذلك نشكو من التفرقة العنصرية يف
املعرفة .أان مل أمسع مبدرسة خمتلطة تضع فئة من التالميذ يف
فصول للتجهل وأخرى للتعلم! ومع ذلك نطالب ابملساواة
يف فرص العمل ،متناسني قوله تعاىل يف سورة الزمر (:)9
(ق ْ
ين َل َيـ ْعل َُمو َن إِنََّا َيـتَ َذَّك ُر
ين َيـ ْعل َُمو َن َوالَّ ِذ َ
ُل َه ْل يَ ْستَوِي الَّ ِذ َ
أُولُو األَلْبَ ِ
اب) (ص) ،ويف سورة غافر (َ ( :)58وَما يَ ْستَوِي
الَْ ْع َم ٰى َوالْبَ ِصريُ) (ص) ،فكيف نطالب ابملساواة بني جهلنا
وعلمهم؟ أما أمران الرسول (ص) أبن نطلب العلم من املهد
إىل اللحد؟ وأن نطلب العلم ولو يف الصني! ولكن لألسف
العلم موجود يف هناية أصابعنا اليت تنحرف إىل أجهزة التسايل
وأزرار التلفزيوانت .ومما يزيد الطني بلة أننا نقارن أنفسنا
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مع من هم دوننا علماً لنرضي غروران فنغرق يف جهلنا ،بدل
أن نقارن أنفسنا مع من هم أعلم منّا فنستثري طموحنا.
وكقارئ مواظب على الرتدد على املكتبات العامة ومدمن
على تقليب حمتوايت أرففها ،أمسكت أصابعي بكتاب ابرز
من بني الكتب لسعة صفحاته كتب عليه ابللغة اإلنكليزية:
The Cambridge Atlas of Astronomy
أي «أطلس كامربيدج لعلوم الفضاء» وهو موسوعة علمية
لتقارير رواد الفضاء واملراصد .ولقد قلبت صفحاته بسرعة مث
أتبطته إىل منزيل وكأنه حورية من اجلنة قضيت معها أمسييت
عرب صفحاهتا األربع مئة ،ويف النهاية أطبقت صحفها مع
بزوغ الفجر من خالل النافذة ونظرت إىل السماء بنظرة
عشق إهلي هامساً «لقد رأيت هللا»!
تذكرت رائد الفضاء الذي رجع من رحلته وقال :لقد كنت
هناك ومل أر هللا! لقد فتح هللا بصره وأعمى بصريته .لقد
وصف هللا تعاىل نفسه يف سورة الشورى (( :)11لَيْ َس
الس ِمي ُع الْبَ ِصريُ) (ص) أي أننا كبشر ال
َك ِمثْلِ ِه َش ْي ٌء َوُه َو َّ
نستطيع بعقلنا بعقلنا احملدود أن نتخيل شكل هللا ألنه جل
وعال عز عن التشبيه ابألشياء احملسوسة وغري احملسوسة .إ ّن
عقلنا البشري يرى ما حوله فيحوره ويشكله ،لكن عقلنا هذا
يعجزان عن ختيل أي شيء مل نره حولنا .لقد عرفنا األشكال
اهلندسية مجيعها من األشكال اليت نراها يف الطبيعة من
خطوط ومنحنيات ودوائر وموشورات ،فصنعنا منها خمتلف
األشكال ،وحىت اليت ال نستطيع رؤيتها حورانها وسخرانها
خلدمتنا مثل املغناطيس واإلشعاعات وغريها .ولكن عقلنا
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يعجز عن ختيّل أي شيء جديد ولو حبجم رأس الدبوس
مما ال نراه أو حنس به على األرض .هللا ليس مرئياً وليس
غري مرئي وليس كمثله شيء .أليس هللا هو القائل يف سورة
األنعام (( :)103لَّ تُ ْد ِرُك ُه الَْبْ َص ُار َوُه َو يُ ْدر ُِك الَْبْ َص َار َوُه َو
يف َْ
البِريُ) (ص) .أي أ ّن هللا موجود يف كل مكان،
اللَّ ِط ُ
يف املادة ويف اهلواء ويف الفراغ ،وهو حيتوي الكون ألنه أكرب
منه ،ولو كان أصغر منه ملا خلقه .لكن أبصاران احملدودة
تعجز عن رؤية اهلواء وإشعاعات املغناطيس والليزر ،رغم أهنا
من حمسوساتنا ،فكيف تستطيع رؤية هللا خالق الكون املنزه
عن املادة أو اهلواء .إذاً كيف استطعت أان أن أرى هللا؟ إ ّن
إجابيت عن هذا السؤال هي أن أدعكم ترونه أيضاً كما
رأيته .فمن موسوعةThe Cambridge Atlas :
 of Astronomyاقتطفت بعض املعلومات اليت حوهتا
املوسوعة:
اجملرات :Galaxies :اجملرات أنواع اصطلح علماء الفضاء
املعاصرون على تصنيفها حسب أشكاهلا .ولقد استطاع
علماء الفضاء رصد مخسني جمرة حول جمرتنا حىت اآلن:
جمرة حلزونية Andromeda Galaxy :وتتبعها جمرات
بيضوية صغرية منذ مخس ماليني سنة ،وتبعد عن جمرتنا مبسافة
 700كيلو فرسخ (الفرسخ الواحد  Parsecهو وحدة
قياس املسافات بني النجوم ويعادل  3.3سنوات ضوئية أي
ما يعادل  19.2بليون مي ً
ال أرضياً .والكيلو فرسخ يعادل
 1000فرسخ  19.2ألف بليون مي ً
ال أرضياً .وحول هذه
اجملرة توجد  300بليون كتلة مشسية .وهذه اجملرة أكرب من
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جمرتنا بـ  1.5مرة .تليها جمرات حلزونية متوسطة أمساها
العلماء :غيوم ماجيالنية (ختليداً للرحالة ماجيالن الذي
أثبت كروية األرض)  Magellanic Cloudوغمامة
ثالثية .Triangulum Nebula
جمرات غري اعتيادية Irregular Galaxies :وعددها
ستة.
جمرات بيضوية قزمة Dwarf Galaxies :وعددها 12
جمرة .وهناك املزيد واملزيد من اجملرات يعلن عن اكتشافها
تباعاً.
جمراتنا احمللية :وتضم  650بليون كتلة مشسية مضاءة % 70
منها مركز حول جمرتنا .أ ّما اجملرات غري املضاءة (أي احملجوبة
ابلغيوم الفضائية والغبار الفضائي) واليت تسمى الكتل
املفقودة ،فتزيد عشر مرات عن الكتل املضاءة .أ ّما هذه
اجملرة اليت تسمى «درب اللبانة أو التبانة Milky Way
فتتكون من حوايل  200بليون جنمة .ومشسنا والكواكب
السيارة اليت حوهلا ،ومنها أرضنا اليت نعيش عليها ليست
سوى واحدة من هذه الـ 200بليون جنمة.
السماء األوىل:
منذ أكثر من أربعة عشر قرانً قال تعاىل ومل يزل قائ ً
ال يف سورة
جي ًعا ُثَّ
ض َِ
َق لَ ُكم َّما ِف الَْ ْر ِ
البقرة (ُ ( :)29ه َو الَّ ِذي َخل َ
ات َوُه َو ب ُ
سا َو ٍ
ِك ِّل َش ْي ٍء
ْاسَتـ َو ٰى إ َِل َّ
َس َّوا ُه َّن َسبْ َع ََ
الس َما ِء ف َ
َعلِ ٌيم).
ورد يف موسوعة كامربيدج الكثري من املعلومات حول توزيع
اجملرات يف الفضاء (التوزيع الطبقي الذي ورد ذكره يف سورة
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our galaxy give garnish to the constellation which are not genuine group
(متاماً مثل عرض مؤثرات للنجوم يف جمرتنا تعطي زينة
جملموعات متألقة من النجوم اليت هي ليست جمموعات
.)حقيقية (أي جمرد زينة
 من366 دعوان ننقل ابحلرف الواحد ما ورد يف الصفحة
:املوسوعة
The remarkable fact is that thirty or“
so galaxies can be seen out of 1.3 mega
parses and several thousands between
.”2.4 and 15 mega parsecs
)أي أ ّن هناك مسافة فاصلة بني السماء األوىل (مساء جمموعتنا
2.4 و1.3 والسماء التالية واليت حددت ابملسافة ما بني
 وتقول املوسوعة.)ميجا فرسخ (ميجا فرسخ = مليون فرسخ
:الفضائية هذه
If we are to travel at the speed of light“
(300,000 km. per second) it would
takes just under six hours to leave the
confine of the solar system. We need
four months before arriving at the
nearest star “Proxima Centouri” we
are not unduly troubled by visitors
.”from our neighborhood
300000 أي أننا حنتاج إىل ست ساعات طريان بسرعة
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ٍ سا َو
)ًات ِطبَاقا
ََ َق اللَُّ َسبْ َع
َ  (أَلَْ َتـ َرْوا َكيْ َف َخل:)15( نوح
:(أي طبقة فوق طبقة) (ص) أي ما معناه
See ye not how Allah has created the“
.”seven heavens one above another
:فقالت املوسوعة
Galaxies which lie in the same direction may of course be unconnected
.with one another
(اجملرات اليت تنبسط بنفس اإلجتاه هي طبعاً غري متصلة
الواحدة مع األخرى (أي طبقات معزولة عن بعضها طبقة
.)فوق طبقة متاماً كما وردت يف سورة نوح أعاله
ٍ سا َو
ِ ْ ات ِف َيـ ْوَم
ي
ََ  (َفـ َق َضا ُه َّن َسبْ َع:)12( ويف سورة فصلت
ُّ الس َم َاء
ِيح َو ِح ْف ًظا
َّ سا ٍء أَ ْم َرَها َوَزَّيـنَّا
ََ َوأَ ْو َح ٰى ِف ُك ِّل
َ الدْنـيَا ِبَ َصاب
.)َٰذلِ َك َتـ ْق ِد ُير الْ َعزِي ِز الْ َعلِي ِم) (ص
So He completed them as seven fir�(
maments in two Days, and He assigned to each heaven its duty and
command. And We adorned the lower heaven with lights, and (provided
it) with guard. Such is the Decree of
(Him) the Exalted in Might, Full of
.)Knowledge
:ويف املوسوعة
Just as projection effects for the stars in
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كيلومرتاً يف الثانية لنخرج من جمموعتنا الشمسية ،وحنتاج إىل
أربعة أشهر طريان بسرعة الضوء هذه لنصل إىل أقرب جنم يف
جمرتنا خارج جمموعتنا الشمسية .هلذا فإننا حمميون من إزعاج
جرياننا من سكان الفضاء ،ومبا أ ّن سفن الفضاء احلالية ال
تستطيع الطريان وال حىت جبزء يسري من هذه السرعة اليت
وصلت حالياً إىل  7.5ماخ ( Machاملاخ :سرعة الصوت
وتبلغ  340مرتاً يف الثانية) .معىن ذلك أ ّن الرضيع املولود
لساعته إذا سافر هبذه السرعة فسيصل إىل تلك النجمة
عجوزاً كهالً .لذلك حنتاج إىل سفن فضائية ذات طبيعة
خمتلفة كلية عن مراكب الفضاء املستخدمة حالياً .ولقد
أنبأان هللا جل جالله بذلك فقال يف سورة الرمحن (:)33
ِنس إِ ِن ْاستَ َط ْعتُ ْم أَن تَن ُف ُذوا ِم ْن أَق َ
َ(ي َم ْع َش َر ِْ
ْطا ِر
ال ِّن َو ْال ِ
َّ
الس َما َو ِ
ِسل َ
ْطا ٍن) (ص).
ات َوالَْ ْر ِ
َّ
ض فَان ُف ُذوا َل تَن ُف ُذو َن إِل ب ُ
هذه اآلية العظيمة حوت معلومة علمية رائعة مل ينتبه إليها
املفسرون وهي كلمة «تنفذوا» فالنفاذ شيء خيتلف كلية
عن املرور أو العبور .إذ النفاذ يكون من خالل عائق أو
حاجز حمدد ،فلماذا حددها هللا تعاىل؟ إهنا حقيقة علمية
مل تدركها البشرية إال يف أحباث الفضاء املعاصرة .فاألرض
حماطة بغالف جوي وأي جسم خيرتق هذا الغالف سيخرتق
بتأثري الصدمة واإلحتكاك مبحيط هذا الغالف .لذلك فإ ّن
سفن الفضاء احلالية ال خترتق هذا الغالف مباشرًة بل تدور
معه عدة دورات وتنفذ فيه تدرجيياً إىل أن تصل إىل الغالف
اخلارجي لألرض وابلتايل تسبح يف الفضاء .أ ّما السلطان
الذي ورد يف اآلية الكرمية فهو ابلضرورة قوة مطلقة ال ختضع
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لقوانني الطريان املستمدة من الطيور مثل التحليق واملقاومة
واجلاذبية وغريها ،وهذا ما يزال مبهماً يف خميّلة العلماء.
وحول تكهن العلماء بوجود حياة يف الفضاء ،فقد أنبأان هللا
بذلك فقال يف سورة الطالق (َّ :)12
َق َسبْ َع
(اللُ الَّ ِذي َخل َ
سا َو ٍ
ض ِمْثـلَ ُه َّن) (ص) فهو تعاىل حددها بكلمة
ات َوِم َن الَْ ْر ِ
ََ
«أرض» أي الكوكب الذي تصلح فيه احلياة أو يسكنه
األحياء .أي أنه توجد يف كل مساء أرض مثل أرضنا».
(ل َّ
قال تعاىل يف سورة ايسني (َ :)41
الش ْم ُس يَنبَ ِغي لََا أَن
ِق الَّنـ َها ِر َوُك ٌّل ِف َفـل ٍ
َك يَ ْسبَ ُحو َن)
تُ ْدر َِك الْ َق َم َر َوَل اللَّيْ ُل َساب ُ
(ص) .وتقول املوسوعة الفضائية املذكورة آنفاً :إ ّن اجملرات
 Novae Cygnaو Dwarf Novaeاليت تسبح
يف الفضاء تتفجر كل عدة أشهر ،أ ّما التصادم الفضائي
فيحدث مرة كل ألف مليون سنة .ومبا أ ّن اإلنسان مل يعش
مثل هذه املدة من قبل ليختربها فإ ّن افرتاض حدوث أي
تصادم جمرد تك ّهن ال ميكن حدوثه .تلك هي دقة وعظمة
اخلالق يف خلقه وخليقته واليت نرى من خالهلا هللا.
هذا ما قاله هللا تعاىل يف قرآنه احلكيم منذ أكثر من 1400
سنة ..وهذا ما يكتشفه العلماء اليوم وكل يوم ..وحنن نقرأ
ين يَ ْذُك ُرو َن َّ
اللَ قِيَا ًما
هلم يف سورة آل عمران (( :)191الَّ ِذ َ
الس َما َو ِ
َوُقـ ُعوًدا َو َعل َٰى ُجنُوبِِ ْم َوَيـَتـ َف َّك ُرو َن ِف َخل ِ
ض
ات َوالَْ ْر ِ
ْق َّ
اب النَّارِ) (ص).
َرَّبـنَا َما َخلَ ْق َت َٰه َذا َب ِط ًل ُسبْ َحانَ َك فَ ِقنَا َع َذ َ
العلم يتقدم واملكتشفات تتوسع ،ولكن مهما بلغت هذه
اإلكتشافات ولو بعد آالف السنني فسيكون القرآن هناك
لينبئ العلماء ابملزيد.
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القصائد
مكوث
بقلم :مساحة الشيخ هشام احلسيين
ـرت ّإل فـي ُع ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونِـ ـ ـ َ
ـك أُ ْع ـ ـ َـر ُف
ت ـنـاثـ ُ
ويف كـ ـ ـ ـ ـ ّـل يــوٍم ف ـ ـ ــي َه ـ ـ ـ ـ ـ ـو َ
ـف
اك أُعـ ـ ـنَّـ ُ
فكم يَرجتي اإلنسا ُن يف الده ِر حاج ًة
ـف
وللده ـ ِر ع ـنــدي حـ ـ ـ ــاج ـ ٌة ه َـي موقـ ُ
هنا سوف تعطــيين َمراي ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـاك ُش ـ ـ ـ ْـرفـ ـ ًة
ـوت يـ ـ ـ ـ ــوم ـاً م ـ ـ ــا ب ـ ِه أت ـش ـ ّـر ُف؟
أ ِم الـم ُ
ألَـملِ ُـم أشـ ـ ـتـاتـاً ه ـ ـن ـ ـ ـ ــا وهن ـ ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـكـي
***
ـنت أع ـ ـ ـز ُ
ِف
غن ل َـي األمـو ُاج م ـ ـ ــا كـ ـ ُ
تُ ّ
رش َع ْسـ ـ َـج ٍد
مألت قِـ ـرايب قَـبْ ـ َـل أن أق ـ ـ ـ ـطـ َع ال َف ــال
لس املَرجا ُن يف َع ِ
َل ْن َي ِ
ُ
إىل مـ ــا تُـرى يف قعـ ـ ِر ب ـحـ ٍر ويَنـ ـ ـ ـز ُ
ِف!
ـف
وجـوُد َك َربّـ ـ ـ ـ ْـي واهلــوى ليـس خي ـلِ ُ
األرض ال يَـ ــع ِرفـ ـ ــونَـ ـ ُه
غري ـ ـب ـاً ب ـهــذي ِ
ـف
عـ ــلى الـ ـ ـ ــرغ ـ ِم ِم َّـمـ ْـن َح ـولـ ـ ـ ـ ـ ـ ُه يَتزلّـ ُ
ـت ف ـ ــي َو ْجنـ ِة َ
ماس ـ ـ ٌة
إذا لَ ِم َع ْ
الط ــوِد َ
ني تَـذر ُ
األرض ِم ْن كظ ِم الرباك ِ
ِف
فذي ُ
ْ
وإن زيّـ ـ ـ َـن اإلس ـ ـ ـو ُار ِم ـ ـ ـ ْع َص ـ َـم ُحـ ـ ـ ـ ّـرٍة
فح ـريّـ ُة اإلنسـ ـ ــا ِن ف ـ ــي م ـ ـ ـ ــا يُ َكـ ــلَّ ُف
ُ

حوار
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ـجم ـ ُع بينن ـ ــا
َ ـدار تَـ ـ ـ ـ
ُ لـ ـ ــعلّي إذا األقـ ـ
ِ يك ِمن األشو
َ أر
وص ُف
َ ُاق ما ليس ي
ـيت وإن ال َم ال َع ـ ـوا ِذ ُل حـ ـ ــاليت
ُ َر ِضـ
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تَـ ـ ـ ـ ـم ُّـد لن ـ ــا الدنـ ـي ـ ــا يديهـ ــا وإنّـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا
ِ شوق
ِ على قدر
املضيف
الضيف يهفو
ُ
ـارهــا
ُ َوإن ت
ُ تظهر ِثـ
ُ شم ِخ األشـ ـ
ْ ـجار

َ ُ حي ــن ت،ـارهـ ــا
ـف
ُ قطـ ـ
ُ إذا َك ُـرَمـت آبـ ـ
َ َيـ ُعـ ـ ُّـد إىل
ُّـف
ُ ذاك اللِقـ ـ ـ ــا ِء ال ـ ـ ـتـ ـ ـ ــله
***
َ ـب ب
َ ِك ِّف ـ
ـك قَلبُُه
ٍّ عـ ـ ـس ـ ــريٌ على َص ـ
ُ أحـ ـ
ـف
ٌ ـاول رس ــمي بينمـ ـ ــا أن ـ ــا واقـ
َّ اك
َ رؤ
خيطف
تعصف
يح
على
ّ ساحل
ُ
ُ املوت يف البني
ِ
َ فإن
ُ األي ِم والر

GOTHERING ME
In the end of the road,
Will you open the coin bank?
So many times the colors
had deceived the appetite,
Unfortunately, the vitamins are always silent.
After I pay all the taxes,
I would rather get good returns,
Than getting a bright gift,
at the beginning of the year.
Sometimes, the voicemail’s
time cuts me off,
So I can’t reveal the message at once.
Among all the penguins,
Only through the baby’s
sound,
The mother can be recognized.

Likewise, the lovers’ hearts,
They can reach each other.
***
Until I saw the face of my
mother,
I didn’t know what I was
expecting.
I felt the Mercy before I was
born,
Then I saw it in many different kinds.
The closer I am to your star,
The more I learn what the
things are.
Your love taught me how to
love,
And your longing helped
me to grow.
The more I learn,
The younger I feel.

I can’t compare you with
others,
Everything else is nothing
beside you,
At the ocean of death,
Life is the only island there.
Love is the value,
World is the farm.
Unless the spring had deposited the water,
The tree will never carry
fruits.
As I sat on the shore,
I was trying to catch myself.
On the windy day,
It is hard to put on the
clothes.
If I change my position,
I wonder what is left of me!
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نصف قرن على رحيل الشاعر َّ
الشبيبـي
بقلم األديب الالمع األستاذ عبد النيب بزي
املوت مهما طالت ا ِحل َق ُب
طفئ ُ
ال يُ ُ
ـب
فـ ــكراً إىل الـح ـ ـ ـ ّـق واإلب ــداع ينتس ـ ـ ُ
ـار ُمـخ ـ ـ ـ ــلَّـ ـ ــدةٌ
وللنـ ـ ـ ـواب ِغ أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ـتار وال ُـح ُـج ُب
ودون أنـ ـ ـ ـ ـوارها األسـ ـ ـ ُ
ـحض ن ـ ـ ـ ـ ــابغ ـ ـ ٍة
وما ال ـ َّـشبيبـ ــي ّإل م ـ ـ ُ
ـهب
جم الـمواهب سبحان الذي ي ـ ُ
ّ
رب الـ ـ ــورى نِ َعم ـ ـاً
َحـ ــبا ُه من فضله ُّ
ـب
وأن ُع ُم هللا ال تـ ــرقى ل ـ ـهـ ـ ــا ُخ ـ ـ َـط ـ ـ ـ ُ
آيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاته بـ ــيّنـ ـ ــات والـ ـ ـ ــهدى عبـ ـ ٌق
ـب
مـن روحه يف دم األلفاظ ينسك ُ
وف ـ ــكره ابلـ ـ ــهدى والـ ـ ــحق مؤتـ ـلـ ـ ـ ٌق
ـب
وعـ ـ ـ ْلمه من بين الزهراء ُمكـتس ـ ـ ـ ُ

فكر ت ـ ـ َّ
ـجذر ابإلي ـ ـ ــمان يف نـ ـ ٍ
ـجف
ٌ
ـب
رع ـ ــت مواهبَـ ـ ـ ُه أعال ُم ــها الـ ـ ـن َ
ُّخ ُ
يزكو الفرات ويستعلي ال ـ ُ
ـنخيل بـ ِه
ـب
ومـ ـ ـ ــن فرائـ ـ ــده يَ َّس ـ ـ ـ ــاق ـ ُـط ُّ
الرَط ـ ُ
َ
العقول وال تبـ ــلى خ ـ ـ ـ ـواطرُه
تغذو
األدب
يسمو به العلم واإلبــداع و ُ
تـ ُّ
ـظل تسـ ـ ــطع يف الدنيـ ـ ـ ــا ب ـ ـوارقُ ـ ُه
الكتب
ُّ
تشع ما عاشت األقالم و ُ
وليس يرقى إل ـ ــى مكنونـ ـ ــه كـ ـلـ ـ ٌـم
أدب
ـعر وازدهى ُ
مهما أتنَّـ ـ ــق ش ـ ٌ
أثرى البيان ب ــما جادت قريــحت ُه
يكتسب
ومن بالغتـ ـ ــه اإلبـ ـ ـ ــداع
ُ
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وهـ ـ ــو الرسالـ ـ ُّـي ك ــان الـ ُّ
منهجـ ـ ـ ُه
ـحق َ
ـقب
وه ـ ــو
ُّ
السياسي ابألخـ ـ ــالق ي ـنـ ـت ـ ُ
وق ـ ــائـ ـ ٌد ثـ ــائـ ـ ٌـر تـ ـن ـ ـبـ ــي شـ ـ ـج ـ ــاع ـ ـ ـتُـ ـ ـ ـ ـ ُه
ينتسب
عن مصلح للحسني السبط
ُ
وكـ ـ ـ ـ ــان حراً نزيـ ـ ـ ـ ــهاً فـ ـ ــي سيـ ـ ـ ــاس ـ ــت ُه
ـب
لـ ـ ـ ــم تغـ ـ ــره رتـ ـ ــبة لـ ـ ــم يغ ـ ـ ـ ــره ل ـ ـ ـ ـقـ ـ ُ
خاض السياسة معــصوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً بع ـ ّـم ـت ـ ِه
َ
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ومصر ل َّـما تزل تـهف ــو مـ ـ ــجامعها
ُ
شـ ــوقاً إليك ويهفو نيلها ال َع َج ُب
ـخب
وصحبة لك من أعالمـها نُـ ـ ٌ
ق ـ ــد أنصفوك ب ـ ــما قالوا وما كتبوا
اي ابن العروبة قد هدهدهتا أم ـ ـ ً
ال
ـنشعب
وجرحها انزف هيهات ي ـ ـ ُ
وكنـ ــت تسعى إىل حتقيق وحدهتا
ـب
لـم ِ
يثن عزمك إرهاق وال ن ـص ُ
أيهاً أاب أسع ٍد ماذا يقول َشـ ـ ـ ـ ـ ٍـج
ـهب
من جرح أ ّمته يسري به اللـ ـ ُ
ـالء مـ ـبـ ــعثرةٌ
فإن ـ ــها الـ ـ ـيـ ــوم أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
يف الـ ــعار غارق ٌة يف الـ ـ ّ
تنتقب
ـذل ُ

ـذب
مس أذي ـ ـ ـ ــاله عــاب وال كـ ـ ُ
م ـ ـ ــا ّ
وكـ ـ ـ ــان للض ـ ـ ــاد نبـ ـ ـراساً ومـ ــفخ ـ ـ ـ ـ ــرًة
القشب
تغذو مـ ـ ـ ــجامعها أف ـ ـ ـ ـ ــكاره
ُ
قد غاص يف جلج الفصحى حبكمته
ـرب
وراح من سرها الـ ــمكنون ي ـ ـ ــقتـ ـ ُ
حىت تـ ــجلّت له شتّـ ــى مـ ـ ــحاسنهـا
ـهم
وأصبـ ـ ــح ال ُع ْر ُب أع ـ ـ ً
ـداء أل ّمتـ ْ
حيتجب
وشع من خدرها ما ك ـ ــان
وليس يردعهم دي ٌن وال َحـ ـ َـس ُب
َّ
ُ
للشعر اتج ـ ـ ـ ـ ـاً من فرائده ـ ــا
مؤجـ ـ ـج ـ ـ ٌة
انر َّ
وصاغ ّ
ـقادهم ٌ
وتلك أحـ ـ ـ ْ
األدب
حطب
َّ
النثر دراً فـ ـ ــان ــتشى ُ
بفتن ٍة هم هلا دون الورى ُ
ورصـ ـ ــع َ
بغدا ُد والشا ُم مأس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاةٌ مرّوع ـ ـ ٌة
وغ ـ َّـذ يف ل ـ ـ ــهجات القوم مكتشفاً
الس َغ ُب
ـب
والقتل يفتك يف صنعاء و َّ
وابحثـاً ما ثن ــى من عـ ــزمه ن ـ َـص ـ ُ
ل ـ ـبـ ـ ـئ ــس جامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌة يقتادها َخ َو ٌل
ابحلب سيّجها
ابلفكر صان اللغى ّ
ُّ
أب
وجل أعضائها من جبنهم نُ ُص ُب
وص ـ ــدره ابلـ ـ ـ ـ ــهدى ٌّأم ل ـ ـ ــها و ُ

اي ابن الفراتني أرض الشــام يف ٍ
شغف
اب اخلنا َم َردوا
ساللة الظلم أعـ ـ ـر ُ
العرب
ـب
هتفو إليك وقد ع ـ ّقت هبا ُ
على النفاق وهم أبن ــاؤه الن ُ
ُّج ُ
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ـتهم
تـ ـص ـ ـهــينـ ـ ـوا وا ّدعـ ـ ـوا زوراً ع ـ ــروبـ ـ ـ ْ
مس أعراقهم من ي ٍ
عصب
ـعرب ُ
م ـ ــا ّ
تصهينوا وا ّدعوا إســال َمهم ك ـ ــذب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً
سبب
وليس ي ــجمعهم ابلـمصطفى ُ
اتريـ ــخهم مرتٌع بـ ـ ــال ـ ـ ــظلم متَّـ ـص ـ ـ ـ ـ ٌل
خمتصب
ب ـ ــحاض ٍر ابلدم الـ ــمسفوح
ُ
وداعش لـ ــم تكن بدعاً وال عجبـ ـ ـاً
ـتس ُب
لكنّها منه ـ ـ ـ ٌـج ل ـ ــلكف ـ ــر مكـ ـ َ
وأرض أ ّمـ ـ ـت ـ ـن ـ ـ ــا لل ـ ـ ــطامعني ب ـ ـ ـ ـ ـهــا
مغتصب
ـهب وبرتوهلا الـمشؤوم
نـــ ٌ
ُ
والنفط مأساهتا والنفط مـحنــتهـ ـ ـ ــا
نفثت
فإنّـ ــها نفثـ ـ ـ ٌة مـ ـ ــن خـ ـ ــافقي ْ
منتهب
والنفط من أمراء الـ ـ ـ ــفسق
يلتهب
و ُ
ُ
لست أكـ ـ ــبتها والـ ـ ـ ــجرح ُ
قد صنّفوا َّ
ومنهجهم
كنت رائ َدها
احلق إرهاب ـ ـاً
ابن العروبـ ــة ح ّقاً َ
اي َ
ْ
الكذب
ـب
الغدر والفتك والتضليل و ُ
وكنت شاعـ ــرها يزكو بك اللقـ ـ ُ
هم البـ ـ ــالء وهم أع ـ ــداء أ ّم ـ ـتـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــا
وم ــجمــعيّات ــك الـ ـ ـغـ ـ ـ ّـراء د ّون ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــا
الذهب
وهم على جرحها أحقادهم سكبوا
وقد أجاد األديب الصاحب ُ
لكن أح ـ ـ ـ ـرارها يف لي ـ ـ ــل مـ ــحنتها
فكـ ـ ــان س ْفراً آبايت الوف ـ ــا عبقـ ـ ـاً
ّ
تنتصب
الشم
ـحقب
ُ
يش ّع من قلبه التـ ـ ــاريخ وال ـ ُ
منائر كال ـ ــجب ـ ـ ـ ـ ــال ّ
ٌ
منهجهم
ومن حسني اهلدى أنوار
عجب
لك التهاين أخا ودي وال ٌ
ْ
الوصي الـمرتضى شربوا
ومن معني
ـب
ُ
إبداع فك ٍر ن ـ ّ
ـدي أصل ـ ــه ذهـ ـ ـ ـ ُ
ّ
هم الكمـ ـ ـ ــاة وأبطال الفداء وه ـ ـ ْـم
عبد النيب بزي ،يف 2016 /4 /10
للحق إن قاتلوا للحق إن غـ ــضبوا
وهم
ه ــم الرج ـ ــاء وهم رمز ال ــجهاد ْ
زوراً وحقداً إىل اإلره ــاب قد نُسبوا
اي ابن العروبة لو ع ـ ـ ــاينت م ــحنتها
ـتئب
لـ ـ ـ ـ َ
ـكنت تـ ـ ـ ــأسى لب ــلواها وتك ـ ُ
خذها أاب أسعد من قـ ــلب ٍ
مغرتب
يغرتب
ما زال يف مركب األحـ ـ ـزان ُ
خذها أخا الشعر من ِشعري معتَّق ًة
تنسكب
يف يوم ذكراك ابألح ـ ـزان
ُ
تلمها إذا ما الـحزن َخـ ـ ـ َّـضبها
وال ْ
ومسها من جراحات األسى غض ـ ُـب
ّ
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األسئلة
نص حترمي اخلمر يف القرآن
ّ  مساحة املرجع الديين:بقلم
العلمة الشيخ عبد اللطيف ّبري
Q: Is there any text in the Holy Quran that
uses the word, (forbidden) in drinking alcohol?
A: Yes, by using the following measurement:
The ruling of the usage of alcohol according
to the text of the Holy Quran: Alcohol is a
sin according to the text of the Holy Quran:
And every sin is forbidden in the Holy Quran:
Therefore alcohol is forbidden for example:
God Almighty said: “They ask you about wine
and gambling. Say, “In them is great sin and
[yet, some] benefit for people. But their sin
is greater than their benefit.” (2:219).Therefore Alcohol in its entirety is forbidden , and
sin is forbidden according to the text of the
Holy Quran with the saying of the most high:
“Say, My Lord has only forbidden immoralities - what is apparent of them and what is
concealed - and sin, and oppression“. (7:33).
Therefore Alcohol in it is sin and sin is forbidden , therefore alcohol is forbidden according
to the text of the Holy Quran.

 هل هناك نص يف القرآن الكرمي يستعمل كلمة:س
(حرم) يف شرب اخلمر؟
ّ
 اخلمر فيها إمث: نعم ابستعمال القياس التايل:ج
حمرمة
ّ
ّ حمرم يف القرآن فاخلمر
ّ بنص القرآن وكل إمث
َْ  (يَ ْسأَلُونَ َك َع ِن: قال تعاىل:يف القرآن كالتايل
ال ْم ِر
َّاس َوإِثُْ ُه َما
ِ ِما إِثٌْ َكبِريٌ َوَمنَافِ ُع لِلن
َ َوالْ َميْ ِس ِر قُ ْل فِيه
 فاخلمر فيها.219 /2 ِما) البقرة
َ أَ ْكَبـ ُر ِمن َّنـ ْف ِعه
حمرم بنص القرآن لقوله
ّ إمث قطعاً بنص القرآن واإلمث
ِ ب الْ َف َو
اح َش َما َظ َه َر ِمْنـ َها َوَما
َ ِّ (قُ ْل إَِّنَا َح َّرَم َر:تعاىل
 فاخلمر فيها.13 /7 بَ َط َن َو ْالِثَْ َوالَْبـ ْغ َي) األعراف
.حمرمة بنص القرآن
ّ حمرم فاخلمر
ّ إمث واإلمث
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العلم والدين
ماذا حيدث يف جسم اإلنسان عند الصيام؟
أفاد علماء أملان من املركز األملاين ألحباث السرطان ومركز
«هيلمهولتز» لألحباث الطبيّة يف ميونيخَّ ،
أبن الصيام له
أتثري إجيايب على جسم اإلنسان ،وخصوصاً على مرضى
الكبد الدهين املنتشر يف العامل .كما أنّه قد يساعد على
جتاوز مشاكل السمنة لدى كثريين .وأشارت الدراسة ،اليت
املتخصصة «موليكوالر ميدسني» ،إىل
نشرهتا اجمللّة العلميّة
ّ
َّ
توصلوا إىل معرفة ما حيدث يف جسم اإلنسان عند
أن العلماء ّ
الصيام ،وقالوا َّ
إن اجلسم ينتج بروتيناً يؤثّر على التحوالت
الكيميائيّة يف الكبد ،وهو ما يقلّل من تكدس الدهون فيه.
ويعلّق آدم روز من املركز األملاين ألحباث السرطان عن هذه
الدراسة ،ابلقول« :إبمكاننا معاجلة مشاكل السمنة والكبد
الدهين ،عندما نفهم كيف يؤثّر الصيام على التحوالت
الكيميائيّة داخل اجلسم».

ويمع مع ّدو الدراسة على َّ
أن الصيام له فوائد صحية على
ُ
مشاكل الكبد الدهين املعروف أيضاً بتشحم الكبد.
واشارت صحيفة «أوغسبورغة ألغماين» إىل َّ
أن العلماء
قاموا أوالً بدراسة نشاط جينات خالاي الكبد أثناء الصيام،
ليكتشفوا بعدها َّ
أن جيناً معيّناً ّ
يتحكم يف احتواء اجلسم
للدهون احلمضية .بروتني «جي أي دي دي  »ß 45هي
التسمية العلمية هلذا اجلني .ويُعترب جيناً غري معروف يف علم
بيولوجيا التحوالت الكيميائيّة .ويقول العلماء َّ
إن هذا اجلني
يصنّف يف خانة الربوتينات املساعدة على تطوير دورة اخلالاي
واملسامهة يف إصالح اخللل احلاصل يف اجملموعات الوراثيّة.
وبعد القيام ابلتجربة على جسم اإلنسانَّ ،
أكد العلماء َّ
أن
مستوى سكر الدم املرتفع ونسبة الدهون يف الكبد ،اخنفضت
بفضل هذا الربوتني( .عن جريدة السفري)
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األسئلة
األنبياء واليهودية واملسيحية واإلسالم
ّ  مساحة املرجع الديين:بقلم
العلمة الشيخ عبد اللطيف ّبري
Q: You spoke about the prophets that they
are all Muslims, therefore was Prophet Moses (Pbuh) a Jew? Or did he just spread the
message of Judaism? Likewise with Prophet
Jesus (Pbuh) was he a Christian? Or did he
only propagate the message of Christianity?
A: Prophet Moses (Pbuh) came with Judaism and applied it on his self and the soul
of Judaism agree with Islam. In the same
sense that Islam agrees with the soul of
Christianity just like how Prophet Jesus
(Pbuh) propagated Christianity and applied
it. However, the people are the ones who
misconstrued some of the truths in Judaism,
and Christianity just like how ISIS played
with the interpretations of Islam. However,
the people of knowledge know very well the
reality of the heavenly divine religions and
they speak of them highly.

 تتحدثون عن األنبياء أبهنم مجيعاً مسلمون:س
فهل كان النيب موسى (ع) يهودايً أم ينشر الرسالة
فقط؟ والنيب عيسى (ع) هل كان مسيحياً أم يبلغ
ابملسيحية فقط؟
 النيب موسى جاء ابليهودية وطبّقها هو على:ج
نفسه وروح اليهودية تتّفق مع اإلسالم الذي نسخ
وأزال قسماً من أحكامها وأكملها وأكمل الداينتني
بشر املسيح ابملسيحية
ّ اليهودية واملسيحية وهكذا
حرفوا بعض
ّ ...وروحها اإلسالم وطبّقها
ّ لكن الناس
تعاليم الداينتني كما تالعبت داعش بتفسريات
اإلسالم ولكن أهل العلم يعرفون متاماً حقيقة
.الدايانت السماوية ويتحدثون عنها
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التآخي

الـمرجعية الرشيدة يف أمريكا
حتتضن أبناء الوطن الواحد
استقبل املرجع الديين آية هللا العظمى مساحة الشيخ عبد
اللطيف بري وفد تيار املستقبل املؤلّف من السادة إبراهيم
حقاين وحممود حلواين ومجال صعب ..حبضور مساحة ّ
العلمة
الشيخ حممد مارديين ،واحلاج فؤاد بري أمني عام اجملمع
اإلسالمي الثقايف ،واحلاج موسى قدوح األمني العام األسبق
للمجمع ،واحلاج كمال مهنّا انئب األمني العام ومسؤول
العالقات العامة ،والسيد غالب الياسري واحلاج عماد فرج
من أعضاء اجملمع اإلسالمي الثقايف.
وّ
أكد مساحة املرجع على الروح السامية وأجواء التعايش بني
أبناء الوطن الواحد والتقارب بني خمتلف الطوائف واملذاهب
مبا حيمي روح اإلنفتاح بني اجلميع والقبول والفهم املتبادل

ومينع أسباب التشنّج والعالقات السلبية وأجواء اإلحتقان
والكراهية .و ّ
أكد مساحة املرجع أن (مشروعنا دائماً قائم
على تعزيز روح املواطنة الصاحلة وحفظ مصاحل العباد والبالد
وإدامة التواصل بني أبناء الوطن الواحد ..فمشروع األعداء
دائماً يستهدف وحدتنا ووحدة نسيجنا اإلجتماعي لتمزيقنا
وفرقتنا وتشريدان من أرضنا وهذا ما ال نسمح به ..فبإمكاننا
جتاوز ذلك من خالل حمبتنا ومودتنا وصنعنا لفرص التعايش
املشرتك يف وطن حيتضن مجيع أبنائه على درجة واحدة مبا
حيمي عزة الوطن وقوته وقيمة املواطنة الصاحلة).
مساحة الشيخ حممد مارديين حت ّدث شاكراً مساحة املرجع
وّ
أك َد على نفس املفاهيم واألخالق السامية اليت أشار إليها
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مساحته ..داعياً إىل مزيد من الوحدة والتعاون بني أبناء اإلجيابية واإلبتعاد عن أجواء التوتر واحلساسيات والتشنج،
اجلالية الكرمية ،ومؤّكداً على إبعاد األصوات النشاز الداعية وإشاعة روح التعاضد والتكاتف والتماسك لكل أبناء الوطن
اىل الفرقة والتشتت واإلحتقان.
يف الداخل واخلارج.
بدوره األستاذ إبراهيم حقاين ّ
أكد على أمهية إستثمار األجواء
غالب الياسري
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