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لقد غدا نهجك يا م�الي  
�سراجًا ي�سيء للأجيال
ون�رًا ت�ستهدي به 
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يف ف�سل زيارة االمام احل�سني ÷



• بقلم:رئي�ص التحرير

اأكدت الأحاديث الواردة عن اأهل البيت عليهم ال�ضالم اإن ال�ضوم لي�ص جمرد المتناع عن الأكل وال�ضرب وبع�ص الأمور املادية الأخرى اإمنا هو 
يف حقيقته �ضوم القلب - اإ�ضارة اإىل اجلوهر ل ال�ضكل- يف �ضبيل الرتقاء بال�ضخ�ضية الإن�ضانية اإىل اأعلى املراتب عن طريق المتناع عن كل ما 

من �ضاأنه النتقا�ص منها، وتدريبها على كل ما من �ضاأنه تقوميها به من  اأخالق وقيم ومبادئ واآداب وغريها.
ويف ميدان الإعالم وخا�ضة يف مناذجه املرئية فاإن املالحظ على العديد من قنواته خا�ضة املنبثقة مما ي�ضمى بالنطاق الإ�ضالمي التزام بع�ضها 
يف هذا ال�ضهر الف�ضيل باملظهر ال�ضومي وبالتحديد فيما يتعلق بالأزياء التي يرتديها العاملون فيها، كمحاولة منها لإيهام املتلقني اإىل اأنها تقّد�ص 
املبادئ والأحكام الإ�ضالمية وحترتم ال�ضارع الإ�ضالمي الذي يكون يف اأوج ارتباطه الروحي يف هذا ال�ضهر حيث ينتقد ويعلق ويتخذ الراأي املعني 

جتاه هذه القناة اأو تلك يف هذا ال�ضهر اأكرث من غريه. 
ويف اجلملة فان القنوات الف�ضائية يف العامل الإ�ضالمي اليوم تكاد جميعها تندرج حتت م�ضّميني اثنني هما القنوات الهادفة املعتدلة التي جعلت 
لها اأهدافا �ضامية ترمي من ورائها اإىل ن�ضر قيم اخلري والف�ضيلة ومكارم الأخالق الإن�ضانية يف جميع اأرجاء املعمورة ولي�ص يف الربوع الإ�ضالمية 
فقط وعرب خمتلف براجمها وعلى طول الطريق فال يقت�ضر ن�ضاطها بهذا الجتاه على وقت حمدد اأو برامج معينة، وهي بهذا تكون قد اأدت 

ر�ضالتها احلقيقية واإن كان بدرجات متفاوتة.
اأما امل�ضمى الآخر فهو القنوات املغر�ضة وهي تنق�ضم اإىل القنوات املنحّلة والتي يلحظ عليها اأنها اأي�ضا ت�ضعى اإىل ا�ضتغالل حلول هذا ال�ضهر 
العظيم فتلجاأ اإىل التقليل من بهرجها الذي كانت ترتديه قبيله يف حماولة منها-كما قلنا- ل�ضتمالة بع�ص اجلهلة واإر�ضائهم عنها ولي�ص توبة 
وامتناعا عن كل ما يغ�ضب الرب، وهي بذلك تكون كـ)ُعّباد رم�ضان( ما اإن ينتهي حتى يعودوا اإىل عاداتهم القدمية، ورمبا جلاأت بع�ضها اإىل 

ال�ضيام �ضوريا - كما قلنا- �ضتة اأيام من �ضوال لكي ت�ضمن بذلك ثواب �ضيام الدهر، وهيهات هيهات لها ذلك.
ويف ذات الطريق تربز القنوات املتطرفة التي غالبا ما تكون متلب�ضة �ضكال وم�ضمونا باللبا�ص الإ�ضالمي �ضواء باملنحى اأو ال�ضم، والعجيب اأن 
ما يلحظ عليها – خا�ضة يف هذا ال�ضهر الكرمي- اأنها ت�ضع لنف�ضها خطة خا�ضة ت�ضعى من خاللها اإىل تكري�ص كل جهودها واإمكانياتها لتحقيق 
اكرب قدر من اأهدافها املري�ضة املتمثلة بزيادة الهوة بني امل�ضلمني ون�ضر العداوة والبغ�ضاء بينهم، وهي بهذا ال�ضلوك اإمنا تعرّب اأ�ضواأ تعبري عن 
الإ�ضالم واأهله وياليتها -اأقله يف هذا ال�ضهر- انتهجت منهج تلك القنوات التي �ضامت �ضهر رم�ضان فتوقفت قليال عن بث �ضمومها، وتركت 
الإن�ضانية وامل�ضلمني  يعي�ضون حالة من التاآلف والتاآخي التي فقدت ب�ضبب العقائد الفا�ضدة التي بثتها براجمها العدوانية زمنا، ولعلها تكون فاحتة 

خري للتفكري والتوبة والرتاجع والتكفري عما اأحلقته بالإ�ضالم من ت�ضويه واإ�ضاءة.
ونحن يف هذا ال�ضهر الكرمي الذي نرجو فيه غفران اهلل تعاىل وقبول �ضيامه وقيامه منا ل ي�ضعنا ال ان نطالب كل م�ضلم يخ�ضى اهلل تعاىل حق 
خ�ضيته  بالبتعاد عن كل ما من �ضاأنه تفريق اأمر الأمة، باتخاذ موقف الرف�ص لكل من يحاول ذلك وكل ح�ضب مقدرته فالعامل بتبيان احلقائق 
وك�ضف التزييف  الذي تن�ضره تلك القنوات وغري العامل بالبتعاد عن متابعة تلك القنوات على اأقل تقدير لكي ل تناله �ضمومها واأفكارها اخلبيثة 

من جهة ولكي ل يكون م�ضجعا لها لال�ضتمرار بنهجها التدمريي من جهة اأخرى. 

ف�سائيات رم�سان
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اقرأ في هذا العدد

�سهرية تعنى بالثقافة احل�سينية والثقافة العامة ت�سدر عن �سعبة الن�رش يف ق�سم الإعالم

الهج�م على الدار

اأجنزت ور�ضة الرثيات التابعة لق�ضم ال�ضوؤون الهند�ضية 
والفنية يف العتبة احل�ضينية املقد�ضة ن�ضب الرثيات 
    .....

تتوا�ضل امل�ضاعي على اأكرث من �ضعيد لك�ضر جليد 
املفاو�ضات وحلحلة الأزمة بعد اأن ك�ضفت جولة من 
احلوارات

اأزمة ت�سكيل احلك�مة..

 اإن النهج الإ�ضالمي يف بيان الإمام يعتمد على اجتاهني 
متالزمني هما التاأكيد على )الن�ص( يف انت�ضاب احلقيقة 
الإ�ضالمية اإىل اهلل )تعاىل(اأوًل،

ميزات النهج االإ�سلمي  يف البيان

اأن املوؤمن احلقيقي ينبغي له اأن يتحّلى ب�ضفة العّزة، 
واإن عّزة الفرد املوؤمن ل تعدو مظاهر ثالثة هي:

مظاهر عّزة امل�ؤمن الفردية 

اإن حادثة الهجوم على دار ال�ضيدة فاطمة الزهراء عليها 
ال�ضالم من اأهم احلوادث التي وقعت بعد رحيل اأبيها ر�ضول 
اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( مبا�ضرة

اإن من الأمور الطبيعية التي اأوجدها اهلل تعاىل يف 
الإن�ضان �ضعيه اإىل اإ�ضباع حاجاته الإن�ضانية املختلفة، 
ولذلك داأب النا�ص على اإيجاد مهن منا�ضبة لهم

النجاح يف املهنة
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اقرأ في هذا العدد

العتبة احل�سينية املقد�سة - العدد 27 - �سهر رم�سان املبارك 1431هـ

يطل علينا �ضهر رم�ضان، الذي اأُنِزَل فيه القراآن وفر�َص 
اأ�ضرف  وهو من  امل�ضلمني،  على  فيه  ال�ضيام  تعاىل  اهلل 
ال�ضهور، اإذ ُتفتح فيه واأبواب الرحمة والثواب، وُتغلق فيه 
اأبواب العقاب، وفيه ليلة تكون فيها عبادة اهلل خريا منها 
يف الف �ضهر، ويف احلديث: ان اهلل -عّز وجل -يعتق يف 
اآخر كل يوم من ايام رم�ضان عند الإفطار، الف الف رقبة 
من النار، فاإذا كانت ليلة اجلمعة ونهارها، اعتق اهلل يف 
ن قد ا�ضتوجب العذاب، ويعتق  كل �ضاعة الف الف رقبة ممَّ
يف الليلة الخرية من ال�ضهر ونهارها بعدد جميع من اأعتَق 

يف ال�ضهر كله.
من هنا تربز اأهمية ا�ضتثمار هذا ال�ضهر الف�ضيل لأق�ضى 

ما ميكن لتح�ضيل اخلري الإلهي بخ�ضو�ضه وعمومه.
ففي اخلا�ص، يقدم لنا ال�ضوم يف ال�ضهر الف�ضيل فوائد 
ل ح�ضر لها من القيم املعنوية ذات التاأثري املادي املبا�ضر 
اآن واحد، فعلى �ضبيل املثال ان ال�ضوم  وطويل الأمد يف 
يعّدل الغرائز ويقوي الإرادة ويلطف الروح.. لأنُه مرتبٌط 
ارتباطا مبا�ضرا بخلجات النف�ص التي تعتمر فيها الغرائز 
من قبيل العاطفة وتناق�ضاتها من الأ�ضداد، حيث تكمن 
فائدة ال�ضوم املبا�ضرة هنا يف تعديل تلك الغرائز مبا يقّوم 
ه منها ويقّن الفو�ضى التي �ضابتها خالل عام، كذا  امل�ضوَّ
اللتزام  علينا  �ضيفر�ص  ال�ضوم  مبقّومات  اللتزام  فاإن 
مبراقبة النف�ص خوفًا من النزلق يف متاهات املكروهات 

مبا ي�ضيبنا بالغفلة عن مزاولة امل�ضتحبات..
من ناحية اخرى فاإن ال�ضوم يف هذا ال�ضهر الف�ضيل ي�ضرُع 
اأمامنا اأبواب التوبة التي هي مبثابة الغت�ضال مباء النهر 
الذي يتطهر به الإن�ضان، فالأمر ي�ضبه اىل حد كبري، نهر 
ماء ين�ضاب طاهرا اأمامنا يف حني قد اأحاطت بنا اأدران 
الذنوب واأو�ضاخ الغفلة وال�ضره والطمع والغيبة... كذلك 
خالل  بها  والتحكم  النف�ص  وتهذيب  الرادة  قوة  فاإن 
�ضيامنا ُتّكننا من توجيه التفكري قلبًا وقالبًا نحو العبادات 
امللذات  اأمام  الطريق  َوَقْطع  اخلري،  وعمل  وامل�ضتحبات 
الطائ�ضة ونوازع النف�ص الأّمارة بال�ضوء من اأن ُتف�ضد �ضفاء 

الروح والذهن يف �ضهر الرحمة والغفران..
اأما يف ا�ضتثمار ال�ضهر الف�ضيل يف ال�ضعي نحو عموم اخلري، 
فاإن هناك العديد من القنوات التي ميكننا من خاللها 
امل�ضاهمة ولو بالنزر الي�ضري يف كل ما تنطبق عليه �ضفة 

الرب والتقوى واإحقاق احلق، واإن كان على اأنف�ضنا..

رم�سان 
 فر�سة للمغفرة

 فلنغتنمها

م�سائل �سرعية     

�شعر  من  م�شنوعة  فر�شاة  ت�شتعمل  التي  املعّجنات   ..
اخلنزير لطالئها تعّد متنّج�شة 

�سهر رم�سان يف العتبة احل�سينية املقد�سة
مع حلول �ضهر رم�ضان املبارك تبادر الأمانة العامة للعتبة 
احل�ضينية املقد�ضة �ضنويا بربامج دينية وخدمية للزائرين 

الكرام ......

منذ اأن �ضنَّ اهلل تعاىل �ضيام �ضهر رم�ضان للم�ضلمني 
جرت هذه ال�ضّنة على اأ�ضالفنا ثم انتقلت اإلينا عرب 

الع�ضور لتبقى عالمة تّيز املوؤمن ....

�سيام رم�سان وا�ستعدادات امل�ؤمنني 

اإّن �ضهر رم�ضان املبارك ل ياأتي اإّل يف العام مّرة ولي�ص 
هناك من ي�ضمن لنف�ضه اأن يبقى لرم�ضان اآخر قادم،

ماذا �ستقّدر لعامك املقبل؟

يف ظل �ضحة املياه عموما وباخل�ضو�ص مياه ال�ضرب �ضهدت 
الأ�ضواق العراقية ظهور املئات من املعامل وال�ضركات التي تنتج 

مياها معدنية

املياه املعدنية

ما األطف عناية اهلل تبارك وتعاىل باليتيم وما اأكرث ما 
يو�ضي به امل�ضلمني، اإذ خ�ضه باآيات الذكر احلكيم

اأّما اليتيم فل تقهر
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زار �ضماحة ال�ضيد �ضالح احليدري رئي�ص ديوان 
العراق  يف  الكلداين  املرجع  ال�ضيعي  الوقف 
الكاردينال عمانوئيل ديل الرابع بهدف تعزيز 

التعاون والتوا�ضل بني اجلانبني.
دائرة  القري�ضي مدير عام  ادم  ال�ضيد  واأو�ضح 
اإن  الديوان  يف  الإ�ضالمي  والإعالم  العالقات 
الراهنة  الأو�ضاع  ديل  مع  ناق�ص  احليدري 

بني  امل�ضتمر  والتوا�ضل  التعاون  و�ضرورة 
اإن  اإىل  م�ضريا  العام  لل�ضالح  خدمة  الطرفني 
اجلانبني اأكدا على الوحدة والإخوة واملحبة التي 
جتمع العراقيني وبجميع اأديانهم رغم حماولت 
الوحدة  تلك  لتمزيق  امل�ضتمرة  العراق  اأعداء 
مبينا ان ال�ضيد ديل اأ�ضاد باملرجعية الدينية يف 
بالرتياح  ال�ضعور  عن  معربًا  ال�ضرف  النجف 

الكرام  باملراجع  ولقائه  زيارته  خالل  الكبري 
يف النجف ال�ضرف واأو�ضح القري�ضي اإن ال�ضيد 
احليدري وجه دعوة اإىل املرجع الكلداين ال�ضيد 
ديل لزيارة الوقف ال�ضيعي والطالع على عمله.

يذكر اإن الزيارة التي قام بها ال�ضيد احليدري 
مع نائبة الدكتور علي اخلطيب تاأتي تلبية لدعوة 

الكاردينال ديل املوجهة لهم يف وقت �ضابق.

رئي�س ال�قف ال�سيعي يزور 
الكاردينال عمان�ئيل ديل الرابع

ب�ضاأن  ثقافية  ندوة  ال�ضيعي  الوقف  ديوان  اأقام 
دوائر  �ضجون  يف  املعتمدة  الربامج  حتديث 
بغية  ال�ضجناء  واإ�ضالح  تاأهيل  بهدف  الإ�ضالح 

زجهم من جديد يف املجتمع .
يف  والإعالم  العالقات  دائرة  عام  مدير  واأو�ضح 
ديوان الوقف ال�ضيعي اآدم القري�ضي ان الندوة التي 
عقدت حتت عنوان )منهج الرتقاء بواقع الثقافة 
الإ�ضالح(  ودوائر  ال�ضجون  يف  والوطنية  الدينية 
احليدري  �ضالح  ال�ضيد  �ضماحة  برعاية  اأقيمت 
الندوة  ان  مبينًا  ال�ضيعي  الوقف  ديوان  رئي�ص 
تن�ضيط  اأهمها  كانت  الو�ضايا  من  بعدد  خرجت 

البحث العلمي يف ق�ضايا اإ�ضالح وتاأهيل ال�ضجناء 
خمت�ضني  وقانونيني  واأكادمييني  اأ�ضاتذة  وتكليف 
يعتمده  واأحدث  ا�ضمل  منهج  ر�ضم  على  للعمل 
املبلغون واملبلغات يف حما�ضراتهم التوعوية ف�ضاًل 
على بناء اأماكن خا�ضة  للعبادة وفتح مدار�ص ملحو 
للراغبني يف  التعليم  موا�ضلة  فر�ص  وخلق  الأمية 
وتزويدها   ومكتبات  وتاأ�ضي�ص  درا�ضتهم  اإكمال 
فتح  اىل  اإ�ضافة  هادفة  وثقافية  اإ�ضالمية  بكتب 
ور�ص عمل مهنية متنوعة ت�ضتوعب اأكرث الطاقات 
ورفع املظلومية عن املتهمني الأبرياء والعمل على 
الندوة  ان  القري�ضي  واأ�ضاف   ، �ضراحهم  اإطالق 

اأكدت على �ضرورة توفري اخللوة ال�ضرعية بالن�ضبة 
من  للوقاية  واملتزوجات  املتزوجني  ال�ضجناء  اىل 
النحراف اجلن�ضي لفتًا اىل دعوة كافة الوزارات 
به  تنفيذ ما خرجت  للعمل على  املعنية  واجلهات 

الندوة .
من  عدد  ح�ضور  �ضهدت  قد  الندوة  ان  يذكر 
بينهم  من  املعنية  واجلهات  الوزارات  م�ضوؤويل 
عبد  احمد  الدكتور  ال�ضني  الوقف  ديوان  رئي�ص 
الرزاق  عبد  �ضالح  والدكتور  ال�ضامرائي  الغفور 

حمافظ بغداد.        
دائرة العالقات والإعالم الإ�ضالمي

ندوة ثقافية الإ�سلح  ال�سجناء 
وتاأهيلهم

 احلاج توفيق عبد اهلل/ ق�ضم العالم ال�ضالمي 
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يف  ال�ضيعي  الــوقــف  مديرية  ا�ضت�ضافت 
ال�ضيد  العالمة  �ضماحة  بابل  حمافظة 
احلكيم  ال�ضاحب  عبد  ال�ضيد  جعفر   (
الب�ضرية  منقذ  ولدة  ذكــرى  مبنا�ضبة   )

 ، ال�ضالم  عليه  املنتظر  الإمام احلجة 
وقال م�ضدر يف املديرية ان احلكيم القى 
 ( عنوان  حتت  املنا�ضبة  بهذه  حما�ضرة 

( على  الإلهي  العدل  ودولة  التاريخ  نهاية 
من  عدد  ح�ضور  اىل  لفتًا  املديرية  قاعة 
يتقدمهم  املحافظة  يف  امل�ضوؤولني  ال�ضادة 
ورجال  الــزركــاين  �ضلمان  بابل  حمافظ 
ف�ضال  املــدين  املجتمع  وموؤ�ض�ضات  ديــن 

، املثقفني  عن ح�ضور جمع غفري من 
تقوم  املديرية  ان  بالذكر  اجلدير  ومن   

والعلم  ال�ضماحة  اأ�ــضــحــاب  با�ضت�ضافة 
حما�ضراتهم  لإلــــقــــاء  دوري  بــ�ــضــكــل 
رفع  يف  للم�ضاهمة  العلمية  وبــحــوثــهــم 
املحافظة  يف  والفكري  الثقايف  امل�ضتوى 
�ضرائح  وبقية  املــديــريــة  بــني  والــتــوا�ــضــل 

. البابلي  املجتمع 

ال�قف ال�سيعي يف بابل ي�ست�سيف 
العلمة جعفر احلكيم

ت  �ض�ضا ملوؤ ا ة  ئــر ا د م  عــا يــر  مــد عــلــن  اأ
ن  ا ــــو ي د يف  يــــة  خلــــري ا و مـــيـــة  �ـــضـــال لإ ا
م  لــقــ�ــضــا ا ء  عــــال لــ�ــضــيــعــي  ا قـــف  لـــو ا
 2 5 0 0 مــن  كـــرث  اأ جــهــز  ن  ا يــو لــد ا ن  ا
د  ا بــــغــــد يف  ـــة  ـــي ـــن ـــي ـــض حـــ� و ـــجـــد  ـــض مـــ�
ت  ما مل�ضتلز ا و ث  ثــا لأ بــا ت  فظا ملحا ا و
كرث  اأ بــلــغــت  لــيــة  مــا بــكــلــفــة  و ملــخــتــلــفــة  ا

. ر ينا د ر  مليا  6 من 

من  جــيــه  بــتــو نـــه  ا م  لــقــ�ــضــا ا �ـــضـــح  و اأ و
ن  ا يـــــو د ـــ�ـــص  ـــي ئ ر لـــ�ـــضـــيـــد  ا حـــة  �ـــضـــمـــا
جد  مل�ضا ا ثــيــث  تــاأ مت  ل�ضيعي  ا قــف  لــو ا
�ضحًا  مو ت  ا ر ا ــــز مل ا و ت  حلــ�ــضــيــنــيــا ا و
د  ل�ضجا ا و ث  ثـــا لأ تــ�ــضــمــل ا د  ا ملـــو ا ن  ا
ف  �ـــضـــا اأ و ــة   ــي ئ ــا ب ــكــهــر ل ا ة  ـــز جـــه لأ ا و
جتهيز  خــطــة تــتــ�ــضــمــن  �ــضــع  و مت  ــه  ن ا
لتي  ا ت  حلــ�ــضــيــنــيــا ا و جــد  ملــ�ــضــا ا جــمــيــع 

قبل  مــن  و  ا ن  ا يــو لــد ا قــبــل  مــن  ر  ا ــد ت
ح�ضب  و ء  ا ـــو �ـــض حـــد  عــلــى  يل  هـــــا لأ ا

 . مل�ضجد  حجم ا
ل�ضيعي  ا قـــف  لـــو ا ن  ا يــــو د ن  اإ كــر  يــذ
ميم  تر و نة  �ضيا يف  ر  ا �ضتمر با م  يقو
له  بــعــة  لــتــا ا ت   حلــ�ــضــيــنــيــا ا و جــد  ملــ�ــضــا ا
ة  يد جد جد  م�ضا ء  ن�ضا اإ ىل  اإ فة  �ضا اإ
  . ها  د جو لو تفتقر  لتي  ا طق  ملنا ا يف 

جتهيز 2500 م�سجد وح�سينية 
باالأثاث
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كتب جديدة 
يف مكتبة ال�شحن

 احليدري ال�شريف

افتتاح ملحق
 املدر�سة الغروية

 عالء املرعبي 

العلوية  العتبة  يف  املتخ�ض�ضة  الكوادر  تعمل 
باملكائن  اخلا�ص  املكان  تهيئة  على  املقد�ضة 
مبوا�ضفات  متكاملة  لور�ضة  احلديثة  واملعدات 
حديثة لوحدة النجارة التابعة اإىل ق�ضم ال�ضيانة 
من  العتبة  اإحتياجات  لتوفري  املقد�ضة  العتبة  يف 

الأعمال اخلا�ضة يف هذا املجال.
عاملية  منا�ضئ  من  جهزت  قد  املكائن  ان  يذكر 
خمتلف  بتنفيذ  خا�ضا  جهازا  ع�ضر  اأحد  �ضمت 

اأعمال النجارة.

يف اإطار �ضعيها امل�ضتمر للتوا�ضل مع العامل فيما يخ�ص الإ�ضدارات 
الإ�ضالمية والعلمية والأدبية، قامت اإدارة مكتبة ال�ضحن احليدري 
املتنوعة من دول  الإ�ضدارات  ب�ضراء جمموعة جديدة من  ال�ضريف 
وال�ضودان  ولبنان  امل�ضرية  بع�ص اجلامعات  خمتلفة، مت جلبها من 
ماج�ضتري  ور�ضائل  كتب  من  عديدة  عناوين  و�ضملت  واليمن، 
واأدبية  وطبية  اإ�ضالمية  جمالت  يف  تبحث  دكتوراه،  واأطروحات 

وعلمية خمتلفة.
وقد بلغ جمموع ما اقتنته مكتبة الرو�ضة احليدرية من هذه املطبوعات 
حوايل )3700( كتاب و)200( ر�ضالة ماج�ضتري واأطروحة دكتوراه.

اأكملت الكوادر املخت�ضة وباإ�ضراف ق�ضم ال�ضوؤون الهند�ضية والفنية 
يف العتبة العلوية املقد�ضة اإفتتاح ملحق املدر�ضة الغروية، يف اجلهة 
ال�ضرقية منها. وقد �ضملت الأعمال اخلا�ضة بامللحق املرمر لالأر�ضية 
الإ�ضالمية  والنقو�ص  الزخارف  اأعمال  اإىل  بال�ضافة  واجلدران، 

املميزة التي �ضملت ال�ضقوف واجلدران العليا. 
وطابقني  �ضرداب  من  موؤلف  الغروية  املدر�ضة  م�ضروع  اأن  يذكر 
بالر�ضي  الأول  الطابق  ويرتبط  احلالية،  العتبة  طوابق  وباإرتفاع 
من خالل فتحتني كل واحدة حتت احدى القبتني، ويكون الطابقان 

مت�ضلني ببع�ضهما ب�ضكل تام.

م�سجد عمران بن �ساهني يف 
مراحله النهائية

والفنية  الهند�ضية  ال�ضوؤون  ق�ضم  وباإ�ضراف  املخت�ضة  الكوادر  اكملت 
ابن  م�ضجد عمران  العمل يف  مراحل  اإجناز  املقد�ضة  العلوية  العتبة  يف 
بعمق  اأ�ض�ص  �ضب  مت  حيث  اخلر�ضانية  الأعمال  ت�ضمنت  التي  �ضاهني، 
ثالثة اأمتار وارتفاع مرتين واإك�ضاء الأر�ضية واجلدران باملرمر، واإك�ضاء 
اجلدران العليا وال�ضقوف بالطابوق املنجور. وتت�ضمن الأعمال اجلارية 
الآن املراحل النهائية املت�ضمنة التاأ�ضي�ضات الكهربائية واأعمال الإنهاءات 
اأن ت�ضهد الأ�ضابيع القليلة املقبلة اإفتتاح  اخلا�ضة بامل�ضجد، ومن املوؤمل 

م�ضجد عمران بن �ضاهني ليكون يف خدمة الزائرين الكرام.

و�س�ل ور�سة متكاملة 
للنجارة اإىل العتبة 

العل�ية املقد�سة
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ثريات جديدة يف ال�سحن  عالء ال�شالمي
احل�سيني ال�سريف

ال�ضوؤون  لق�ضم  التابعة  الرثيات  ور�ضة  اأجنزت 
املقد�ضة  احل�ضينية  العتبة  يف  والفنية  الهند�ضية 
ن�ضب الرثيات اخلا�ضة بال�ضحن واحلرم امل�ضرف 

ملرقد الإمام احل�ضني عليه ال�ضالم.
الكوادر  ان  التميمي  عقيل  ال�ضعبة  م�ضوؤول  وقال 
الفنية يف ور�ص الرثيات ا�ضتكملت ن�ضب الرثيات 
اخلا�ضة بال�ضحن ال�ضريف وهي من النوع الفاخر 
من  ا�ضتريادها  ومت  ترييزا(  )ماري  ماركة  حتمل 
جمهورية الت�ضيك التي تتاز ب�ضناعة افخر اأنواع 

الرثيات امل�ضنوعة من الكري�ضتال الطبيعي.
واأ�ضاف« �ضيتم ن�ضب 78 ثريا تعلَّق 56 منها داخل 
داخل  تعليقه  �ضيتم  واملتبقي  ال�ضريف  ال�ضحن 
احلرم، مو�ضحا اإن طول الرثيا )1،90م( يف حني 
يبلغ عر�ضها )3م( وحتوي على )132( م�ضباحا 

بوزن 500 كغم.
ت�ضنيعها  مت  الرثيا  اإن  حديثه«  يف  التميمي  وتابع 
خ�ضي�ضا ملرقد الإمام احل�ضني عليه ال�ضالم حيث مل 
تقوم ال�ضركة ب�ضناعة مثيل لها طيلة خم�ضني عاما، 
و�ضيتم تعليقها فوق القرب ال�ضريف ويبلغ ارتفاعها 
) 6م( وبقطر )4م( وحتوي على )360( م�ضباحا 
وبوزن )1250كغم(، م�ضريا اإىل اإن ال�ضركة كانت 
وبقطر  )3م(  ارتفاعها  بلغ  ثريا  اكرب  �ضنعت  قد 
وبوزن  م�ضباحا   )280( على  وحتوي  )2،70م( 
)750 كغم( موجودة حاليا يف مرقد اأمري املوؤمنني 

عليه ال�ضالم يف النجف ال�ضرف.
من جهته قال الفني يف �ضعبة الكهرباء يف العتبة 

احل�ضينية املقد�ضة حممد حم�ضن« اإن العتبة املقد�ضة 
وبعد و�ضول املنحة املقدمة من قبل ديوان الوقف 
مناق�ضة  بعر�ص  قامت  الرثيات  ل�ضراء  ال�ضيعي 
�ضركات يف  قبل عدة  العرو�ص من  للح�ضول على 
العراق. مو�ضحا اإن العطاءات التي قدمت لها كانت 
ت�ضكيل جلنة  اإىل  الذي دفعها  الأمر  مببالغ طائلة 
لالطالع  الت�ضيك  جمهورية  اإىل  للتوجه  خمت�ضة 
على �ضناعة الرثيات واحل�ضول على اأف�ضل عطاء 
من ناحية اجلودة وال�ضعر لرثيا)ماري ترييزا( التي 
تعترب من افخر اأنواع الرثيات الكال�ضيكية القدمية 

امل�ضابهة للرثيات املوجودة داخل احلرم ال�ضريف.
من  عطاء  اأف�ضل  على  احل�ضول  ومت  واأ�ضاف« 
�ضركة pcl ومببلغ اإجمايل بلَغ ثالثة مليار دينار، 
والذي هو اقل بن�ضبة 50% ملا مت احل�ضول عليه من 
للعتبة  العراقية  ال�ضركات  قدمتها  التي  العطاءات 

احل�ضينية املقد�ضة.
وعلى �ضعيد مت�ضل وخالل زيارته العتبة احل�ضينية 
بالقول« مل   )PCL( ضركة� اأ�ضار مدير  املقد�ضة 
اأ�ضقف  ُتعّلق يف  اأن  للرثيات من  اأجمل  مكانًا  اأجد 
حيث  ال�ضالم،  عليه  احل�ضني  الإمام  مرقد  وقبة 
القد�ضية  طابع  امل�ضيئة  القناديل  هذه  عك�ضت 
مرقده  دخلت  حني  بالرهبة  واأُ�ضبت  والكرامة 
وراأيت كيف تزّين الرثيات اأروقة ال�ضحن واملرقد 
ال�ضريف، وهذه الرهبة مل اآلف مثلها يف حياتي اأو 

يف اأي مكان اآخر.

امللكات الهند�سية تنجز م�سروع 
املبازل املائية

العتبة  يف  والفنية  الهند�ضية  املالكات  اأجنزت 
داخل  مائية  مبازل  اإن�ضاء  املقد�ضة  احل�ضينية 
واملياه  الأمطار  مياه  لت�ضريف  ال�ضريف  ال�ضحن 
اجلوفية واملياه الناجتة من تلف الأنابيب القدمية 
العتبة  اإىل خارج  ال�ضريف  املنحدرة باجتاه املرقد 

للحفاظ على اأ�ض�ص العتبة املقد�ضة.
�ضكل  على  العمل  �ضرمد حميد« مت  املهند�ص  وقال 
�ضفائح  تنزيل  الأوىل  املرحلة  �ضملت  مرحلتني 
معدنية عازلة يف املنطقة املحيطة بالعتبة املقد�ضة 
القدمية  ال�ضبكة  ومياه  املياه اجلوفية  ملنع اخرتاق 
)80�ضم(  وعر�ص  )1.5م(  بعمق  ممر  بحفر 
وطول حميطي بلغ )533م( يبعد عن مرقد الإمام 
مابني )12  ترتاوح  ال�ضالم مب�ضافة  عليه  احل�ضني 
-20 م(«. مو�ضحا« اإن ال�ضفائح مت َطرقها بوا�ضطة 
الَطرق  وبطريقة  املن�ضاأ  اأملاين  متخ�ض�ص  جهاز 
والبنى  وجدار  باأُ�ض�ص  الإ�ضرار  لتجنب  الهتزازي 
التحتية للمرقد ال�ضريف اأعقبها بعد ذلك اإ�ضافة 

طبقة من اخلر�ضانة امل�ضلحة«.
واأ�ضاف« �ضملت املرحلة الثانية اإن�ضاء مبازل حقلية 
)15�ضم(  بقطر  مثقب  اأنبوب  فيها  ُو�ضع  داخلية 
وبطول )300م( مت و�ضعه داخل ال�ضحن ال�ضريف 
بعد اإحاطته بفلرت من احل�ضى ب�ضمك )600�ضم( 
بعمق  ن�ضيجي  فلرت  اإ�ضافة  اأعقبه  مدرج  وب�ضكل 

)2م(«.
وتابع قائال« اإن الأنبوب يرتبط بــ 4 اأحوا�ص ترتبط 
رفع  خالله  من  يتم  غطا�ص  على  يحوي  بحو�ص 
الأحوا�ص  اإن هذه  العتبة«. مبينا«  اإىل خارج  املياه 
�ضت�ضاعد على التخل�ص من املياه التي تنحدر للعتبة 
ال�ضوارع  م�ضتوى  عن  انخفا�ضها  ب�ضبب  املقد�ضة 

املحيطة بها.
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املقد�ضة  الكاظمة  للعتبة  العامة  الأمانة  برعاية 
بغداد  بجامعة  الرتاث  اإحياء  مركز  مع  وبالتعاون 
الكاظم  الإمام  حول  الأول  ال�ضنوي  املوؤتر  اأقيم 
الإمام  �ضرية  )من  �ضعار  وحتت  ال�ضالم  عليه 
الكاظم عليه ال�ضالم ن�ضتلهم روح الوحدة والثبات 

وال�ضرب على املبداأ والعقيدة(.
واملفكرين  العلماء  من  كوكبة  املوؤتر  وح�ضر 
ال�ضيا�ضية  وال�ضخ�ضيات  الدين  ورجال  والأ�ضاتذة 

والأكادميية.
 افتتح املوؤتر باآي من الذكر احلكيم تاله املقرئ 
ال�ضيد عبد الكرمي املو�ضوي، ثم األقى اأمني العتبة 
كلمة  الأنباري  فا�ضل  احلاج  املقد�ضة  الكاظمية 
الأمانة والتي رحب فيها بال�ضادة احل�ضور كما اأكد 
على �ضرورة التوا�ضل واملثابرة على اإقامة مثل تلك 
املوؤترات العلمية والفكرية والثقافية لرفد النه�ضة 
البيت  اأهل  لفكر  املطلق  والولء  والوفاء  العلمية 

عليهم ال�ضالم. 
التو�ضيات  عن  اأعلن  البحوث  طرح  اكتمال  وبعد 

واملقررات وكانت كالتايل:
يف  ال�ضالم  عليهم  الأئمة  برتاث  الهتمام   -1

والرتبوية  الفكرية  وخ�ضو�ضًا  اجلوانب  كل 
والجتماعية.

2 -ن�ضر الوقائع الكاملة لهذا املوؤتر يف كتاب ي�ضم 
البحوث الكاملة.

البيت  اأهل  اأئمة  عن  اأخرى  موؤترات  عقد   -3
عليهم ال�ضالم على اأن تبداأ بالإمام ال�ضادق عليه 

ال�ضالم.
تثل  لأنها  اجلامعات  مع  التعاون  ا�ضتمرار   -4

اجلانب الأكادميي والتوثيقي.
عن  متعددة  مبحاور  �ضنويًا  املوؤتر  هذا  جعل   -5

الإمام الكاظم عليه ال�ضالم.
الإمامني  بركات  من  الهدايا  وزعت  اخلتام  ويف 
اجلوادين عليهما ال�ضالم على الأ�ضاتذة الباحثني 
وامل�ضاركني يف املوؤتر، ثم جتول امل�ضاركون برفقة 
ال�ضيد اأمني عام العتبة يف مكتبة اجلوادين العامة 
واطلعوا على معر�ص الكتاب اخلا�ص بحياة الإمام 
الكاظم عليه ال�ضالم مع �ضرح موجز عن املعر�ص 
تاأريخ  عن  وكذلك  عر�ضت  التي  واملخطوطات 
املكتبة،كمااطلع امل�ضاركون على الإعمار اجلاري يف 

العتبة والتطور العمراين والإداري فيها.

امل�ؤمتر ال�سن�ي االأول ح�ل 
االإمام الكاظم ÷

تزامنًا مع اإحياء ذكرى ا�ضت�ضهاد �ضابع اأئمة الهدى الإمام مو�ضى الكاظم عليه ال�ضالم اأقامت الأمانة العامة 
للعتبة الكاظمية املقد�ضة بالتعاون مع رابطة الغدير الثقافية عر�ضها امل�ضرحي )�ضوت الأغالل( على اأعتاب 

طارمة باب املراد يف العتبة الكاظمية املقد�ضة.
واملتمثلة  ال�ضالم  عليه  الكاظم  مو�ضى  الإمام  التي عا�ضها  امل�ضرية اجلهادية  امل�ضرحية  وتناولت ف�ضول 
مبعاناته ورف�ضه للجور والظلم والطغيان وال�ضرب على الطغاة وكذلك ج�ّضدت املوقف البطويل والولئي 

لأ�ضحابه النجباء وثبات عقيدتهم وموالتهم للر�ضول حممد �ضلى اهلل عليه واآله الأطهار.
املقد�ضة  الكاظمية  للعتبة  العامة  الأمانة  املبذولة من قبل  للجهود  والمتنان  ال�ضكر  العمل  اأ�ضرة  واأبدت 

ومنت�ضبيها لتذليلهم ال�ضعوبات وتوفري امل�ضتلزمات لإجناح هذا العمل املبارك.

م�سرحية �س�ت االأغلل

 فتحي الربيعي  

الكلية الرتب�ية 
املفت�حة يف �سيافة 
االمامني اجل�ادين 

عليهما ال�سلم
 ت�ضرف وفد من الكلية الرتبوية املفتوحة يوم الثنني 
عليهما  اجلوادين  الإمامني  19-7-2010بزيارة 
ال�ضالم برئا�ضة عميدها الدكتور عبا�ص علي الطائي 
ال�ضاتذة  من  وكوكبة  الكلية  يف  الق�ضام  وروؤ�ضاء 

والكادمييني.
الوفد  زار  املباركة،  الزيارة  مرا�ضيم  اتام  وبعد 
الكتب  اأهم  على  واطلع  العامة  اجلوادين  مكتبة 

واملخطوطات املوجودة فيها،
ثم توجه الوفد اىل �ضعبة النق�ص والزخرفة واأبدوا 
اعجابهم باللوحات الفنية املعرو�ضة، وبعدها توجه 
مراحل  على  لالطالع  التو�ضعة  �ضحن  اىل  الوفد 

العمار يف العتبة املقد�ضة
وبعد انهاء مرا�ضيم الزيارة وجه الوفد الزائر �ضكره 
وامتنانه على ح�ضن ال�ضيافة من قبل منت�ضبي العتبة 
البيت  اآل  خدمة  يف  املوفقية  لهم  متمنيًا  املقد�ضة 

الطهار -عليهم ال�ضالم-
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زيد احل�شيني 

املقد�ضة  الر�ضوية  للعتبة  العامة  املكتبة  يف  موؤخرا  ُعر�ص 
يف مدينة م�ضهد مناذج من خّط الكويف القدمي للم�ضحف 
املن�ضوب اىل الإمام اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب)عليه 
اىل  املن�ضوب  امل�ضحف  وكذلك مناذج من خّط  ال�ضالم(، 
المام احل�ضني بن علي )عليهما ال�ضالم(، وقد حافظت تلك 

النماذج على رونقها وبهجتها رغم قدمها.
ويذكر املوؤرخون اأن احل�ضارة الإ�ضالمية وبخا�ضة يف ع�ضور 

ازدهارها الكبري �ضهدت متاحفها ال�ضالمية والعربية تناف�ضًا 
العريقة  احل�ضارة  تلك  به  جادت  ما  عر�ص  يف  حممومًا 
حيث  من  والنادرة  القّيمة  املخطوطات  ومنها  للم�ضلمني 

اخلط وا�ضتخدام الأ�ضكال الزخرفية والتزاويق الرائعة. 
ترميم  واأ�ضاليب  طرق  الزمن  مبرور  تطورت  قد  اأنه  علمًا 
و�ضيانة املخطوطات والوثائق التاريخية يف الع�ضر احلديث 
الهتمام  وتنامى  ع�ضر،  التا�ضع  القرن  منت�ضف  منذ 

اإن�ضاء  ومت  الع�ضرين  القرن  من  الأخرية  ال�ضنوات  يف  بها 
ومعاهد  املكتبات  يف  وال�ضيانة  للرتميم  خا�ضة  اأق�ضام 
خا�ضة باأمرا�ص الكتب وعالجها يف الكثري من دول العامل 
اإليها، كما  واإعادة احلياة  للمحافظة على جودتها ورونقها 
و�ضيانتها  املخطوطات  مبعاجلة  اخلا�ضة  الربامج  و�ضعت 
وتطور املفهوم العاملي حلفظ هذا الرتاث احل�ضاري املقّد�ص 

و�ضيانته.

خمط�طات نفي�سة 
تعر�سها مكتبة العتبة الر�س�ية املقد�سة

من خّط الكويف القدمي للم�ضحف املن�ضوب اىل الإمام اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب÷

من خّط الكويف القدمي للم�ضحف املن�ضوب اىل الإمام اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب÷ من خّط امل�ضحف املن�ضوب اىل المام احل�ضني بن علي )عليهما ال�ضالم(
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يف مهرجان ربيع ال�سهادة
العتبة الع�سكرية ت�سارك بنفائ�سها 

 ح�شني الرفيعي   

�شهد معر�ش الكتاب الذي اأقيم على هام�ش 
ال�شاد�ش  الثقايف  ال�شهادة  ربيع  مهرجان 
الع�شكرية  العتبة  جلناح  متميزة  م�شاركة 
القطع  من  العديد  عر�شت  التي  املقد�شة 
املطهرة،  بالعتبة  اخلا�شة  والنادرة  الأثرية 

مراحل  �شور  عر�ش  اإىل  اإ�شافة 
العمار احلا�شل يف املرقد ال�شريف.

م�شوؤول  علي(  عبد  )ر�شا  وقال 
جناح العتبة الع�شكرية : »متثل هذه 
للعتبة  نوعها  من  الأوىل  امل�شاركة 
ت�شّمنت  وقد  املطهرة،  الع�شكرية 
كانت  التي  النفائ�ش  بع�ش  عر�ش 
والتي  ال�شريف  القرب  على  موجودة 
التفجري  عمليات  بقايا  من  تعترب 
من  بقايا  �شمنها  ومن  حدثت  التي 
نادرة  اأثرية  وقطعة  اخلامت  �شندوق 
مكتوب عليها يا مهدي اأدركني كانت 

الإمام  اأم  نرج�ش  ال�شيدة  قرب  على  موجودة 
املنتظر )عجل اهلل فرجه ال�شريف(«.

الأجنحة  بقية  عن  جناحنا  »امتاز  وتابع، 
ور�شوم  بكتب  الأجنحة  �شاركت غالبية  حيث 
اأما  ال�شالم(  )عليهم  البيت  باأهل  خا�شة 

نحن فارتاأينا اأن نعر�ش هذه النفائ�ش وبقايا 
التي  ال�شريفة  والقبور  املقد�ش  ال�شباك  من 
مراحل  �شور  عر�ش  اإىل  بالإ�شافة  هدمت 
اإن  اإىل  م�شرياً  حاليا«،  املوجودة  الأعمار 
عامة  ب�شورة  املعر�ش  على  الزائرين  »اإقبال 
م�شاعر  ابتداأت  وبجناحنا  كبري 
النا�ش بالبكاء وال�شوق لزيارة املراقد 

املقد�شة يف �شامراء«.
هام�ش  وعلى  اآخر  جانب  من 
امل�شاركة  الوفود  زارت  املهرجان 
واطلعت  املقد�شة  الع�شكرية  العتبة 

على مراحل العمار اجلارية فيها.
اجلهود  الزائرة  الوفود  ثمنت  وقد 
القبة  بناء  اإعادة  يف  واملتميزة  اجلبارة 
وعلى  عليها  الآثم  العتداء  بعد  الع�ضكرية 
احل�ضينية  العتبتني  بدور  م�ضيدة  منارتيها، 

والعبا�ضية يف الإعمار  هناك. 
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افتتاح دار خمط�طات العتبة العبا�سية املقد�سة
اأعلنت الأمانة العامة للعتبة العبا�ضية املقد�ضة عن افتتاح 
بناية مكتبة ودار املخطوطات يف العتبة املقد�ضة والواقعة 
يف اجلناح ال�ضرقي من �ضورها، وذلك �ضمن فعاليات 
مهرجان ربيع ال�ضهادة الثقايف العاملي ال�ضاد�ص الذي 
اأقامته الأمانتان العامتان للعتبتني املقد�ضتني احل�ضينية 
والعبا�ضية، وح�ضر الفتتاح عدد كبري من ال�ضخ�ضيات 

الدينية والثقافية من داخل العراق وخارجه.
ثم  احلكيم،  الذكر  من  اآي  بتالوة  الفتتاح  حفل  بداأ 
تلته كلمة العتبة العبا�ضية املقد�ضة، األقاها اأمينها العام 
ال�ضيد اأحمد ال�ضايف، حيث تطرق اإىل و�ضف خمت�ضر 
بعد  املقد�ضة  العتبة  ا�ضتلمنا  عندما  قائال:  للم�ضروع 
�ضقوط الالنظام الديكتاتوري مل تكن هذه القاعة على 
ما هي عليه الآن، بل كانت بناية على �ضكل غرف �ضّيقة 
متجاورة وهي من ال�ضيق بحيث ُيطلق على الواحدة منها 
جمازًا غرفة، وكلها كانت عبارة عن ف�ضاءات مهملة، 
و�ضيقها كان ب�ضبب تو�ضط جداٍر فيها بعر�ص حوايل 90 
�ضم، ومن غري املمكن ال�ضتفادة من اجلانبني الواقعني 

بالكامل  معطال  اجلناح  كان  وبالتايل  وخلفه،  اأمامه 
ومن غري املمكن ا�ضتخدامه لأي غر�ص، ولكن بجهود 
الأخوة العاملني يف ق�ضم امل�ضاريع الهند�ضية يف العتبة 
املقد�ضة، مت اإزالة اجلدار الو�ضطي واأعادة ت�ضميم كل 
املكان وحتويله اإىل قاعة بعر�ص 6 اأمتار تقريبًا وبطول 

40مرتًا. 
خا�ص  ت�ضميم  ولإعطاء  قائال:  �ضماحته  واأ�ضاف 
للمكان، فقد مت ت�ضميمها من الزجاج ليخ�ض�ص هذا 
اجلناح للباحثني، لت�ضجيعهم على املكوث مدة اأطول يف 
املكتبة، كما مت توفري كل و�ضائل الراحة فيها، اأ�ضافة اىل 
جتهيزها باأحدث الأجهزة، واإُر�ضال كادرها املتخ�ض�ص 
يف دورات مبجال تخ�ض�ضهم يف موؤ�ض�ضات متخ�ض�ضة 

باملخطوطات خارج العراق.
املخطوطات  عدد  عن  ال�ضايف  ال�ضيد  حتدث  ثم 
منها  ق�ضم  اإنه:كان  مبينًا  العتبة  يف  حاليًا  املوجودة 
موجودا م�ضبقًا، والبع�ص الآخر قد مت �ضراوؤه، وبع�ضها 
اجلديدة  املخطوطات  دار  لدى  فاأ�ضبح  كهدية  م  ُقدِّ

حوايل 2000 خمطوطة ذات بعد تاريخي، وقد ُفهر�ص 
حلد الآن منها 400 كتاب خمطوط. 

بعده حتدث رئي�ص ق�ضم امل�ضاريع الهند�ضية يف العتبة 
اأعمال  عن  ال�ضايغ  جميد  �ضياء  املهند�ص  املقد�ضة 
عن  امل�ضوؤولة  اجلهة  هو  ق�ضمه  باعتبار  البناية  تاأهيل 
اإدارة  التوجيهات من قبل  تنفيذ امل�ضروع فقال: كانت 
العتبة املقد�ضة باأن يكون �ضمن م�ضروع اإعادة ت�ضميم 
وبناء اجلناح ال�ضرقي ومعه م�ضروع بناء اأواوين الطابق 
بهذا  نقوم  اأن  �ضابق،  وقت  يف  اأجنزناه  والذي  الثاين 
جناح  بناء  الأول  امل�ضروع  �ضمن  من  فكان  امل�ضروع، 
خا�ص باملخطوطات النفي�ضة اخلا�ضة بالعتبة العبا�ضية 
املقد�ضة، وفعاًل بداأ البناء جلناح املخطوطات بتنفيذ 
من �ضركة )اأر�ص القد�ص( – وهي �ضركة عراقية تتخذ 
من كربالء املقد�ضة مقرًا لها – واملوكل اإليها م�ضروع 
بناء الأواوين ، وباإ�ضراف ق�ضم امل�ضاريع الهند�ضية يف 

العتبة املقد�ضة.

 ج�شام ال�شعدي  

العتبة  بذلها منت�ضبو  التي  املتميزة  للجهود  تثمينًا 
الهند�ضية  ال�ضيانة  ق�ضمي  يف  املقد�ضة  العبا�ضية 
وامل�ضاريع  �ضابقًا(  والفنية  الهند�ضية  )ال�ضوؤون 
امل�ضروع(،  على  امل�ضرفة  )اجلهات  الهند�ضية 
ومنت�ضبو �ضركة اأر�ص القد�ص الهند�ضية )ال�ضركة 
العراقية املنفذة للم�ضروع(، ممن اأجنزوا م�ضروع 
اإك�ضاء ماآذن مرقد اأبي الف�ضل العبا�ص عليه ال�ضالم 
م باملينا، كّرمت الأمانة العامة للعتبة  بالذهب املطعَّ

العبا�ضية املقد�ضة هذه الثلة املباركة.
اأو  للم�ضروع  ال�ضاندين  املنت�ضبني  تكرمي  مت  كما 
ملرا�ضيم افتتاحه من كوادر العتبة املقد�ضة يف بع�ص 
ت�ضكيالتها الفنية، وهي �ضعبة الت�ضالت يف ق�ضم 
ال�ضيانة الهند�ضية وور�ضة ال�ضياغة يف ق�ضم الهدايا 
واجلريدة  واملونتاج  الت�ضوير  ووحدات  والنذور 

الإعالم  �ضـُعبتي  �ضمن  واملعلومات  والربجمة 
مع  والثقافية  الفكرية  ال�ضوؤون  ق�ضم  والإنرتنت يف 

رئا�ضة الق�ضم، واأق�ضام اأخرى يف العتبة املقد�ضة. 
واأقيم حفل التكرمي يف حديقة جممع )ال�ضقاء 1( 
حيث  املقد�ضة،  للعتبة  التابع  واملخزين  ال�ضناعي 
علي  مولنا  ميالد  ليلة  بذكرى  تيّمنا  احلفل  ُعقد 

الأكرب بن الإمام احل�ضني عليهما ال�ضالم، وح�ضره 
بالإ�ضافة ملجل�ص اإدارة الأمانة العامة للعتبة املقد�ضة 

روؤ�ضاء الأق�ضام فيها، وعدٌد من م�ضوؤوليها. 
وقد ابتداأ احلفل مبرثية لآل البيت عليهم ال�ضالم 
يف  للخطابة  احل�ضني  الإمام  معهد  مدير  األقاها 
العتبة احل�ضينية املقد�ضة ال�ضيخ �ضاحب الطائي، 
تلتها كلمة الأمانة العامة للعتبة العبا�ضية املقد�ضة 
األقاها اأمينها العام العالمة ال�ضيد اأحمد ال�ضايف 
قد  العراقي،  العقل  اإن  للمنت�ضبني«  كلمته  وبنّي يف 
اأثبت جدارته وبنجاح يف كل بقاع العامل، فحيثما 
حّل جتد ب�ضماته وا�ضحة وبتمّيز كبري يف الهند�ضة 
العلوم  من  وغريها  والزراعة  وال�ضناعة  والطب 

والتخ�ض�ضات. 

تكرمي القائمني على م�سروع اإك�ساء ماآذن 
اأبي الف�سل العبا�س ÷
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ال�سيخ الكربلئي وال�سيد ال�ســـــــايف يلتقيان ال�ف�د امل�ساركة 
من خمتلف  دول العامل

• تقرير: هيئة التحرير

�ضمن الفعاليات التي �ضهدها مهرجان ربيع ال�ضهادة 
العتبة احل�ضينية  اأمني عام  التقى  ال�ضاد�ص  العاملي 
يف  املهرجان  يف  امل�ضاركة  الوفود  روؤ�ضاء  املقد�ضة 

قاعة الت�ضريفات اخلا�ضة بالعتبة املقد�ضة. 
�ضعادتنا  عظيم  عن  نعرّب  قائاًل:  �ضماحته  وحتدث 
مع  املبارك  اللقاء  بهذا  وفخرنا  واعتزازنا  و�ضرونا 
ثلة من اأهل العلم والثقافة والفكر من خمتلف الدول 
ال�ضكر  لكم  ونقدم  والعربية،  والإ�ضالمية  الأوربية 
والمتنان حيث جت�ضمتم عناء ال�ضفر وح�ضرمت اإىل 

هذا املكان املقد�ص.
واأ�ضاف الكربالئي" نحن يف اأم�ّص احلاجة ملثل هذه 
اللقاءات لتكون يف و�ضط بلدنا العزيز العراق مع هذه 
ال�ضخ�ضيات التي حتمل العلم والثقافة واملرتاكم من 
اخلربات واملعرفة، كما اأننا بحاجة لأن تتجدد هذه 
اللقاءات لكي نبلور اأفكارا تدعم التطور والزدهار يف 
بلدنا العراق ار�ص الأنبياء واملر�ضلني وار�ص الأئمة 
عا�ضمة   �ضتكون  التي  الأر�ص  وهي  وال�ضاحلني، 
اهلل  عجل  املهدي  الإمام  دولة  اللهي  العدل  لدولة 
فرجه ال�ضريف، وبالتايل فاإن لهذه الأر�ص ال�ضرف 

والقدا�ضة".
هذه  اإّن  الواقع  يف  الكربالئي"  ال�ضيخ  وا�ضتدرك 
ربيع  مهرجان  اإطار  �ضمن  تاأتي  التي  اللقاءات 
ال�ضهادة العاملي ال�ضاد�ص، �ضرتفد ال�ضاحة الإ�ضالمية 

بتالقح الفكار والروؤى والتعارف، لكي نعطي للعلم 
فنحن  واملجتمع،  الفرد  حياة  يف  دورها  والثقافة 
بحاجة لأن يكون لدينا فكر وثقافة وح�ضارة وننتج 
ا�ضبح  اليوم  العلم  واإن  خا�ضة  وال�ضتقرار،  الأمن 
�ضيئا  اأ�ضا�ضيا ورياديا يف كل املجالت، كما ورد اأن 
العلم راأ�ص اخلري كله والعلم م�ضباح العقل. ولذلك 

لبد اأن نعتني بهذا اجلانب اأعتناء كبريًا. 
وحول مو�ضوع ا�ضت�ضافة بع�ص ال�ضباب امل�ضلمني من 

ال�ضيخ  �ضماحة  قال  املقد�ضة  كربالء  يف  اأوربا  دول 
يف  اأوربا  من  ال�ضباب  ا�ضت�ضافة  اإن  الكربالئي" 
ال�ضالم  الإمام احل�ضني عليه  ال�ضهداء  رحاب �ضيد 
فكرة جيدة �ضنبداأ بها قريبًا، وطرحنا هذه املو�ضوع 
على املرجعية العليا، فجاء الرد بالقول:" ا�ضت�ضيفوا 

اأي�ضًا الأخوة ال�ضّنة وامل�ضيحيني".
ال�ضيخ  اأكد  والإقامة  ال�ضفر  تكاليف  يخ�ص  وفيما 
العتبة  احلا�ضرين" اإن  اآراء  �ضماع  بعد  الكربالئي 

لل�ضيوف  وال�ضيافة  ال�ضفر  نفقات  تتحمل  املقد�ضة 
املفرت�ضني �ضمن خطة ال�ضتقبال القادمة". 

اأتباع لأهل  اأوربا التي فيها  وعن خلو بع�ص مناطق 
العليا  للمرجعية  وكالء  من  ال�ضالم  عليهم  البيت 
قال الكربالئي" من املنا�ضب اأن ياأتي بع�ص ال�ضباب 
ونحن  العراق  يف  الفقه  ويدر�ضوا  املناطق  تلك  من 
على ا�ضتعداد لتحمل نفقاتهم من امل�ضكن والطعام 
طوال فرتة درا�ضتهم، لن قدوم اأ�ضخا�ص من تلك 
املناطق �ضيكون له الأثر الناجع يف التبليغ، من حيث 
اأنهم مواطنون هناك وتاأثريهم بطبيعة احلال اأقوى 
واأكرب مما لو قمنا باإر�ضال مبلِّغني اأو معتمدين من 

اأو�ضاطنا املحلية".
وتطرَق بع�ص ال�ضيوف اإىل �ضعف اإنتاج املن�ضورات 
باللغات  ال�ضالم  البيت عليهم  اأهل  باأتباع  اخلا�ضة 
الفرن�ضية والأملانية فاأجاب ال�ضيخ الكربالئي بالقول" 
الكتب  طباعة  لكم  نتكفل  اأن  ا�ضتعداد  على  نحن 
اإر�ضال الرتجمة الدقيقة لنا،  اإل  املهمة وما عليكم 

ونحن باإذن اهلل نو�ضل لكم تلك الكتب مطبوعة".
وختَم ال�ضيخ الكربالئي حديثه مع �ضيوف املهرجان 
بالقول" نكرر �ضكرنًا و�ضعادتنا لقيام هذا املهرجان 
يف و�ضط هذه الأجواء الروحية والقد�ضية، وهذا بال 

�ضك �ضيك�ضبنا جميعا الربكة والكثري من اخلري.

• ال�سيخ الكربلئي: 
اللقاءات التي تاأتي �سمن مهرجان 
�سرتفد  العاملي  ال�سهادة  ربيع 
ال�ساحة االإ�سلمية بتلقح االأفكار 

والروؤى والتعارف.

على هام�ص مهرجان ربيع                      ال�ضهادة الثقايف العاملي ال�ضاد�ص
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ال�سيخ الكربلئي وال�سيد ال�ســـــــايف يلتقيان ال�ف�د امل�ساركة 
من خمتلف  دول العامل

 و�ضمن �ضل�ضلة الفعاليات اليومية التي �ضهدها املهرجان 
التقى اأمني عام العتبة العبا�ضية املقد�ضة ال�ضيد اأحمد 
الت�ضريفات  قاعة  يف  امل�ضاِركة  الوفود  روؤ�ضاء  ال�ضايف 

اخلا�ضة بالعتبة املقد�ضة. 
وبداأ اللقاء بكلمة �ضكر من الوفود امل�ضاركة على ح�ضن 
للعتبتني  العامتني  الأمانتني  قبل  من  لهم  ال�ضت�ضافة 
املقد�ضتني احل�ضينية والعبا�ضية القائمتني على املهرجان، 
تلتها كلمة ل�ضماحة ال�ضيد الأمني العام للعتبة العبا�ضية 
املقد�ضة اأكد فيها على اأن جناح كل مهرجان يعتمد على 
طبيعة الوفود امل�ضاركة فيه وتنّوع فعالياته ف�ضال عن اإن 

الإخال�ص يف اأي عمل هو عامل النجاح الأول. 
وقال ال�ضيد ال�ضايف" نريد من كربالء اأن تكون ف�ضحة 
لن�ضر الثقافة ولغة الت�ضامح اإىل العامل اأجمع، وجعلنا من 
تراث  به من  تتمتع  ملا  ال�ضريفني  منطقة بني احلرمني 
اأدبي وتاريخي وثقايف منطلقا ملهرجاننا الداعي لل�ضالم 

وثقافة احلوار".
واأ�ضاف" من خالل طرح الفعاليات والبحوث املختلفة يف 
هذا املهرجان �ضتتالقح الأفكار وتن�ضج الروؤى مبا يخدم 
الإ�ضالم وامل�ضلمني من اأر�ٍص كان لبطلها الإمام احل�ضني 
عليه ال�ضالم الف�ضل بتوفيق اهلل يف اإبقاء اأحكام الإ�ضالم 
حّية لت�ضلنا كما �ضدرت من خامت الأنبياء حممد �ضلى 

اهلل عليه واآله". 
وتابع ال�ضيد ال�ضايف" من واجبي اأن اأذكر يف هذا املو�ضع 
عمق العالقة بني النا�ص واملرجعية الدينية وعمق ارتباط 

هذه  الأحيان  بع�ص  ففي  املقد�ضة،  بالعتبات  النا�ص 
العالقة حتتاج لت�ضال وتفاعل وم�ضاهدة موقعية على 

الأر�ص".
واأ�ضار ال�ضيد ال�ضايف اإىل" اأن املرجعية ل تتدخل بتفا�ضيل 
العمل ال�ضيا�ضي بل تكتفي بال�ضت�ضارة والتلميح، لكنها 
تتدخل عندما تكون هناك ق�ضايا م�ضريية تهم البلد مثل 
كتابة الد�ضتور، فهذا ال�ضيء يجعلكم تبحثون وتراجعون 
�ضبب هذا الرتباط الذي دام اأكرث من اأربعة ع�ضر قرنا 

بني املرجعية والنا�ص، لأنه يتبني فيها اجلانب الإن�ضاين 
العميق والذي تقا�ص عليه ح�ضارات ال�ضعوب والأمم، اأما 
فيما يخ�ص ارتباط النا�ص بالعتبات املقد�ضة فاأتنى اأن 
وقد  الرتباط  لت�ضاهدوا ذلك  الأربعني  زيارة  حت�ضروا 

جت�ضّد باأبهى �ضورة تتجاوز كل القيم املادية.
يف  الدينية  املنا�ضبات  يف  التواجد  واأهمية  واقع  وحوَل 
هذه البقاع الطاهرة حتدث ال�ضيد قائال" تعترب كربالء 
العراق  يف  املقد�ضة  البقاع  كل  بني  من  الأكرث  املقد�ضة 
والعامل ا�ضتقطابا  للزائرين، وخا�ضة يف زيارة اأربعينية 
الإمام احل�ضني عليه ال�ضالم، حيث تواجد خاللها هذا 

و200  مليونًا   14 من  اأكرث  فقط  اأيام   10 ومبدة  العام 
األف زائر، من العراق ومن ع�ضرات البلدان يف العامل، 
وهو حدث ُيعد الأكرب من عدة جوانب، من حيث عدد 
اخلدمة  وحجم  الق�ضرية،  املدة  هذه  يف  احلا�ضرين 
جلميع  الب�ضطاء  العراقيني  قبل  من  املقدمة  املجانية 

هوؤلء الزائرين.
من ثم ا�ضتمع ال�ضيد ال�ضايف اإىل ا�ضتف�ضارات ومقرتحات 
من قبل الوفود امل�ضاركة حول املهرجان و�ضبل الرتقاء به 
باإحالة  القادمة فوعدهم  الدورات  املعوقات يف  وتذليل 
مقرتحاتهم اإىل اللجنة التح�ضريية للمهرجان لإقرار ما 

هو منا�ضب منها. 
وامتنانها على  �ضكرها  الوفود عن  ومن جانبها عرّبت 
يف  املقد�ضة  العتبات  خّدام  قبل  من  املبذولة  اجلهود 
كربالء يف جمال التطور العمراين والثقايف التي ت�ضهده 
وا بالذكر امل�ضاريع املفتتحة اأخريًا  املدينة املقد�ضة، وخ�ضّ

يف العتبة العبا�ضية املقد�ضة. 
يذكر اأن مهرجان ربيع ال�ضهادة يقام يف �ضهر �ضعبان من 
كل عام هجري مبنا�ضبة ولدات الأنوار الثالثة الإمام 
احل�ضني )3�ضعبان( والإمام علي بن احل�ضني ال�ضجاد 
العبا�ص  الف�ضل  اأبي  الطف  لواء  وحامل  )5�ضعبان( 
للمرة  انطلق  وقد  جميعًا،  ال�ضالم  عليهم  )4�ضعبان( 
�ضل�ضلة مهرجانات  وهو �ضمن  الأوىل يف عام 2005م، 
الأمانتان  وتّولها  وُتديرها  اأ�ض�ضتها  ثقافية  وفعاليات 

العامتان للعتبتني املقد�ضتني احل�ضينية والعبا�ضية.

• ال�سيد ال�سايف:
 نريد من كربلء اأن تك�ن ف�سحة 
اإىل  الت�سامح  ولغة  الثقافة  لن�سر 

العامل اأجمع.

على هام�ص مهرجان ربيع                      ال�ضهادة الثقايف العاملي ال�ضاد�ص
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• تقرير: �ضباح الطالقاين

اأزمة ت�سكيل احلك�مة..
ر من تدخلت دولية يف حال  الكربلئي يحذِّ

عدم الت��سل اإىل حل�ل �سيا�سية 
جليد  لك�سر  �سعيد  من  اأكرث  على  امل�ساعي  تت�ا�سل 
ج�لة  ك�سفت  اأن  بعد  االأزمة  وحلحلة  املفاو�سات 
جميع  ك  مت�سُّ االأطراف  متعددة  احل�ارات  من 
الكتل مب�اقفها دون تقدمي اأية تنازالت اأو تقريب 
حقيقي ل�جهات النظر املتنافرة، وفيما اأكد رئي�س 
بجه�ده  ما�س  انه  طالباين  جلل  اجلمه�رية 
وت��سيع  اخللف  م�ساحات  تقليل  اإىل  الرامية 
دائرة التفاهم �سرَح رئي�س ال�زراء ن�ري املالكي اأن 
اأ�سبح  ما  يف  كثريا  زادت  قد  االإقليمية  التدخلت 
يعرف باأزمة ت�سكيل احلك�مة العراقية التي امتدت 

لنح� خم�سة اأ�سهر حتى االآن..
وخطيب  كربالء  يف  الدينية  املرجعية  ممثل  وحّذَر 
جمعة ال�ضحن احل�ضيني ال�ضريف القوى ال�ضيا�ضية 
العراقية من التدخالت الإقليمية والدولية يف ال�ضاأن 
العراقي الداخلي يف حال مل يتم التو�ضل اإىل حلول 
وتفاهمات مقبولة جتعل من قرار النفراج ال�ضيا�ضي 
قرارا عراقيا بحيث ل يدع اأي جمال للقوى الإقليمية 

اأو الدولية اأن تلعب دورا فيه.
خالل  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�ضيخ  �ضماحة  وقال 
 1431/ �ضعبان   10 اجلمعة  ليوم  الثانية  خطبته 
ال�ضيا�ضية  الكتل  من  املاأمول   »2010/7/23 املوافق 
اإبداء مرونة اكرب يف تقّدم ملمو�ص وموؤثر يعّجل يف 
ت�ضكيل  اإىل  تف�ضي  م�ضرتكة  تفاهمات  اإىل  التو�ضل 
النواب  جمل�ص  جل�ضات  وابتداء  املقبلة  احلكومة 

باأ�ضرع وقت«. 
واأ�ضاف« لبد للكتل ال�ضيا�ضية من مراعاة امل�ضالح 
العليا وجعلها ن�ضب اأعينهم وان يكون القرار عراقيا 
ال�ضيا�ضي  النفراج  قرار  يكون  بان  ت�ضمح  ل  وان 
والتو�ضل اإىل حلول وتفاهمات مقبولة قرارًا �ضيا�ضيًا 
اإقليميا اأو دوليًا بل لبد اأن يكون من الأطراف العراقية 
الأطراف  بع�ص  ت�ضغط  لن  جماًل  تدع  ول  نف�ضها 
العراقية  ال�ضيا�ضية  الكتل  على  الدولية  اأو  الإقليمية 
للو�ضول اإىل حل عاجل – فناأمل اأن يكون لدى هذه 
الكتل من الن�ضج ال�ضيا�ضي واحلكمة واحلر�ص على 
اإىل  بنف�ضها  تتو�ضل  اأن  العراقية  ال�ضيا�ضية  ال�ضيادة 
فان  اأنف�ضهم،  العراقيني  بيد  الأمر  ليكون  احلل، 
ال�ضماح يف مثل هذه الظروف احل�ضا�ضة لتدخل هذه 
الأطراف �ضيفتح الباب م�ضتقبال ً لتدخلها يف اأي قرار 

عراقي«. 

نظرة على اأن�اع النظم ال�سيا�سية 
من اأهم امل�ضاكل ال�ضيا�ضية التي تواجه املفكرين وال�ضيا�ضيني يف 
اأي جمتمع هي �ضكل ال�ضلطة، وكما هو معلوم فاإن كل الأنظمة 
وهذه  معينة.  اأهداف  اأو  وظائف  لتحقيق  تتاأ�ض�ص  ال�ضيا�ضية 
الوظائف قد يكون لها ت�ضميات تختلف من نظام حكم اإىل اآخر 
اإل اأن الت�ضنيف الأكرث �ضيوعا هو الذي يح�ضرها يف الثالت 
وظائف الآتية: الت�ضريعية، والتنفيذية، والق�ضائية. ولتو�ضيح 
هذه العالقة الوظيفية لتوزيع ال�ضلطات ننظر اإىل ثالت اأنواع 
من اأنظمة احلكم ال�ضيا�ضية ال�ضائدة وفق الدميقراطية الأكرث 

�ضيوعا اليوم:
1. النظام الربملاين.

2. النظام �ضبة الرئا�ضي. 
3. النظام الرئا�ضي. 

اأوال: النظام الربملاين 
الغر�ص الأ�ضا�ضي من النظام الربملاين هو اإمكانية عزل رئي�ص 
ال�ضلطة التنفيذية بوا�ضطة الربملان من من�ضبه اإذا مل ي�ضتطيع 
القيام بواجبه املكلف به د�ضتوريا. ولهذا قام النظام الربملاين 
على مبداأ ان�ضهار اأو اندماج ال�ضلطات ولي�ص الف�ضل بينها. 
ومبداأ �ضنع القرارات هو من واجب الربملان فقط. وعليه ففي 
هذا النظام يعترب الربملان هو اأعلى �ضلطة يف الدولة. فله حق 
اإلغاء  اأو  تعديل  حق  وله  رف�ضها  اأو  القوانني  م�ضاريع  اقرتاح 

القوانني املوجودة يف البالد. 
كذلك يقوم اأع�ضاء الربملان باختيار احلكومة ورئي�ص الوزراء. 
مبعنى يجب اأن يتم اختيار الوزراء من الربملان نف�ضه ولي�ص من 
خارجه. ويف حالة عدم ح�ضول اأي حزب اأو كتلة �ضيا�ضية على 
الأغلبية تتكون احلكومة من ائتالف جمموعة من الأحزاب يف 

الربملان.

مزايا النظام الربملاين:
1-بالرغم من اإن رئي�ص الوزراء هو الذي يختار الوزراء اإل اأن 
القرارات تتخذ مبوافقة اأغلبية الوزراء اأو بالإجماع، ول ميكن 

اإمالء وفر�ص �ضيا�ضات رئي�ص الوزراء على جمل�ص الوزراء. 
امل�ضوؤولية  مبداأ  ميار�ضون  والوزراء  الوزراء  رئي�ص  2-اأن 

رئي�ص  من  اقرتاحه  يتم  م�ضروع  اأي  اإن  مبعنى  اجلماعية. 
يتم  اأن  قبل  اأوًل  الوزراء  يوافق عليه جمل�ص  اأن  الوزراء لبد 
اعتماده وعندما يتم التفاق عليه ل يحق لأي وزير العرتا�ص 

عليه. 
ويكون  الربملان  اأمام  م�ضوؤولني  والوزراء  الوزراء  3-رئي�ص 
للربملان وقت خم�ض�ص ملناق�ضة رئي�ص الوزراء اأو اأي وزير اآخر 

وتوجيه الأ�ضئلة له. 
4-امللك اأو الرئي�ص يف النظام الربملاين يقوم بوظيفة رئا�ضة 
يف  احلال  هو  كما  يحكم  ول  ميلك  اأنه  مبعنى  فقط  الدولة 
بريطانيا واأ�ضبانيا اأو رئي�ص يراأ�ص ول يحكم كما هو احلال يف 
الهند واأملانيا. وعليه فالرئي�ص اأو امللك يجب اأن يكون حمايدا. 
�ضحب  طريق  عن  الوزراء  رئي�ص  عزل  الربملان  ي�ضتطيع   -5
الثقة منه وت�ضكيل حكومة جديدة. ويف بع�ص الدول كما هو 
يكون  اأن  الثقة  ب�ضحب  القيام  قبل  ي�ضرتط  اأملانيا  يف  احلال 

املجل�ص قد اختار البديل له. 

عي�ب النظام الربملاين:
حق  ومن  النظام  هذا  يف  ثابت  غري  النتخابات  1-موعد 
رئي�ص الوزراء البقاء يف من�ضبه طاملا ميلك ثقة الأغلبية يف 

الربملان. 
2- ل رئي�ص اجلمهورية ول رئي�ص الوزراء يتم اختيارهما من 
على  ال�ضعب  من  يكون  �ضوف  وبهذا  مبا�ضرة،  ال�ضعب  قبل 
ال�ضعب حما�ضبة هوؤلء اإل من خالل ممثليه الذين قد يتاأثرون 
مبيول حزبية اأو �ضخ�ضية، وبالتايل قد ل ت�ضري الأمور ب�ضكل 

�ضحيح.

ثانيا: النظام �سبه الرئا�سي 
هو  مبعنى  الرئا�ضي-الربملاين.  بالنظام  النظام  هذا  يعرف 
نظام خليط بني النظام الرئا�ضي والربملاين. ويف هذا النظام 
�ضئون  ت�ضيري  يف  �ضريكان  الوزراء  ورئي�ص  اجلمهورية  رئي�ص 

الدولة. 
الوزراء  ال�ضلطات بني رئي�ص اجلمهورية ورئي�ص  وتوزيع هذه 
النظام  عن  يختلف  النظام  وهذا  اآخر.  اإىل  بلد  من  يختلف 
الربملاين فى اأن رئي�ص اجلمهورية يتم اختياره من قبل ال�ضعب. 
وبنف�ص الوقت يختلف عن النظام الرئا�ضي يف اأن رئي�ص الوزراء 
م�ضئول اأمام الربملان وي�ضتطيع الربملان حما�ضبته وعزله اإذا 

اأراد.
وتوزيع ال�ضلطات بني رئي�ص اجلمهورية ورئي�ص الوزراء يقوم 
�ضبيل  على  فرن�ضا  ففي  ال�ضلطتني.  بني  املوافقة  اأ�ضا�ص  على 
اجلمهورية  رئي�ص  يقوم  اأن  عليه  املتعارف  من  اأ�ضبح  املثال 
الوزراء  رئي�ص  يتوىل  بينما  للبالد  اخلارجية  ال�ضئون  باإدارة 

ادارة ال�ضئون الداخلية. 

ال�سيخ الكربلئي :
اإن ال�سماح يف مثل هذه الظروف احل�سا�سة لتدّخل هذه االأطراف 

�سيفتح الباب م�ستقبل ً لتدّخلها يف اأّي قرار عراقي
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�أن  يجب  �ل�سيا�سي  �النفر�ج   •
�أي  يدع  وال  عر�قيا  قر�ر�  يكون 
�لدولية  �أو  �الإقليمية  للقوى  جمال 

�أن تلعب دور�ً فيه.

مزايا النظام �سبه الرئا�سي:
1-يف النظام �ضبه الرئا�ضي من حق احلكومة اإ�ضدار قرارات 
على  اجلمهورية  رئي�ص  موافقة  ب�ضرط  القوانني  فاعلية  لها 

ذلك. 
2-للحكومة احلق يف اقرتاح الق�ضايا التي يجب مناق�ضتها يف 
جمل�ص ال�ضعب وميكن اأن ت�ضرتط على جمل�ص ال�ضعب الكيفية 
التي يجب اأن يتم بها مناق�ضة هذه الق�ضايا كاأن ت�ضرتط اأن تتم 
اأن يتم الت�ضويت عليها  اأو  اإ�ضافة  مناق�ضتها بدون تعديل ول 

بنعم اأو ل. 
جمل�ص  حل  حق  اجلمهورية  لرئي�ص  يعطي  النظام  3-هذا 
ال�ضعب واملطالبة بانتخابات جديدة للمجل�ص ب�ضرط األ ي�ضيء 
رئي�ص اجلمهورية  على  يجب  ل  ا�ضتخدام هذا احلق. مبعنى 
املطالبة بانتخابات جديدة للمجل�ص اأكرث من مرة واحدة يف 

كل �ضنة. 
4- لرئي�ص اجلمهورية احلق يف فر�ص قانون الطوارئ. واحلق 
يف ا�ضتفتاء ال�ضعب يف ق�ضايا يراها هامة ونتائج هذا ال�ضتفتاء 

لها قوة القانون يف الدولة. 
5-املرجعية الد�ضتورية يف هذا النظام يف يد جمل�ص د�ضتوري. 

وكيفية اختيار هذا املجل�ص تختلف من دولة اإىل اأخرى. 

عي�ب النظام �سبه الرئا�سي:
عندما  هي  النظام  هذا  تواجه  التي  الأ�ضا�ضية  1-امل�ضكلة 
تت�ضادم م�ضالح رئي�ص اجلمهورية مع م�ضالح رئي�ص الوزراء 
الذي ميثل م�ضالح الربملان. وهذه امل�ضكلة عرفت يف ال�ضيا�ضة 
يتم  التي  احلالة  وهي  املزدوج.«  التعاي�ص  »مب�ضكلة  الفرن�ضية 

فيها اختيار رئي�ص اجلمهورية من اجتاه فكري مناق�ص لالجتاه 
الذي ميثله رئي�ص الوزراء. كما حدث للرئي�ص الفرن�ضي ميرتان 
»ال�ضرتاكى« عندما فر�ضت عليه اجلمعية العمومية اأن يختار 
�ضرياك »اليميني الراأ�ضمايل« ليكون رئي�ضا للوزراء عام 1986. 
وعليه فمن الواجب على رئي�ص اجلمهورية ورئي�ص الوزراء اأن 

يتعاونا لكي تنجح احلكومة وحتقق اأهدافها. 
2-اإ�ضاءة ا�ضتخدام قانون الطوارئ من قبل رئي�ص اجلمهورية. 
ومثال على ذلك هو ا�ضتخدام الرئي�ص امل�ضري ح�ضنى مبارك 

لهذا القانون منذ اأن توىل ال�ضلطة عام 1981 واإىل الآن. 
3- اإمكانية قيام رئي�ص اجلمهورية باإ�ضاءة ا�ضتخدام حقه يف 
اليوم يف كثري من الدول ذات  ال�ضعب كما هو �ضائد  ا�ضتفتاء 

النظام �ضبه الرئا�ضي. 

ثالثا: النظام الرئا�سي 
واأي�ضا  اجلمهورية  رئي�ص  يختار  ال�ضعب  الرئا�ضي  النظام  يف 
املجل�ص الت�ضريعي ويتوقعهما اأن يراقبا بع�ضهم البع�ص. ففي 
ال�ضلطة  يف  الأول  امل�ضوؤول  هو  اجلمهورية  رئي�ص  النظام  هذا 
التنفيذية وهو بالتايل م�ضوؤول م�ضوؤولية كاملة على ما يدور يف 

اإدارته. 
»الف�ضل  مبداأ  هو  الرئا�ضي  النظام  مييز  ما  اأهم  من  ولعل 
الف�ضل  فكرة  على  يقوم  النظام  هذا  اإن  اأي  ال�ضلطات.«  بني 
والتنفيذية  )الت�ضريعية  الثالث  ال�ضلطات  بني  الكامل  �ضبه 
اإن  املثال  �ضبيل  على  الأمريكي  للد�ضتور  ووفقا  والق�ضائية(. 
مهمة �ضنع القوانني هي من اخت�ضا�ص الربملان فقط، ومهمة 
التنفيذية  ال�ضلطة  اخت�ضا�ص  من  هي  القوانني  هذه  تنفيذ 

)الرئي�ص( فقط، ومهمة تف�ضري وتاأويل هذه القوانني هي من 
اخت�ضا�ص ال�ضلطة الق�ضائية وخ�ضو�ضا املحكمة العليا فقط. 

مزايا النظام الرئا�سي:
1-رئي�ص اجلمهورية هو رئي�ضا للدولة وللحكومة يف نف�ص الوقت 
توجد  فال  وبالتايل  ال�ضعب.  قبل  من  مبا�ضرة  انتخابه  ويتم 
عالقة مبا�ضرة )ر�ضمية( بينه وبني الربملان وعند ذاك فاإنه 

ل يعتمد على اإر�ضاء الربملان يف اتخاذ قراراته. 
2-ميكن القول باأن النظام الرئا�ضي هو اأكرث الأنظمة ا�ضتقرارا 
لأ�ضباب عديدة من اأهمها اإن موعد النتخابات ثابت ويحدده 
انتخابهم  يتم  الربملان  واأع�ضاء  اجلمهورية  فرئي�ص  القانون. 
لفرتات زمنية ثابتة. ويف بع�ص املنا�ضب قد يحدد القانون مدة 

حمددة للبقاء يف املن�ضب. 
3- ل يوجد رئي�ص للوزراء يف هذا النظام ول جمل�ص للوزراء. 
ول يجوز اجلمع بني ع�ضوية الربملان واملن�ضب الوزاري اأو اأي 

من�ضب وظيفي اآخر يف احلكومة اأو خارجها. 
4- يف هذا النظام ميكن حتقيق التوازن واملراقبة بني ال�ضلطات 

الثالت ب�ضهولة.

عي�ب النظام الرئا�سي:
اإىل ت�ضادم  انه قد يقود  اأهم عيوب هذا النظام هو  1- من 
ال�ضلطة التنفيذية مع ال�ضلطة الت�ضريعية خ�ضو�ضا اإذا تعار�ضت 
براجمهما ال�ضيا�ضية. ففي اأمريكا على �ضبيل املثال قد حدث 
هذا عام 1995 عندما تعار�ضت �ضيا�ضات الرئي�ص كلنتون )من 
احلزب الدميقراطي( مع �ضيا�ضات اجلمهوريني الذين �ضيطروا 
على الكونغر�ص عام 1994. وكانت نتيجة هذا الت�ضادم تعطيل 
العمل يف املوؤ�ض�ضات الفدرالية لعدة اأيام وكلفت الدولة مئات 

املليارات.
حالة  يف  فاأنه  ال�ضلطات  بني  الف�ضل  مبداأ  لوجود  نتيجة   -2
الت�ضريعية  وال�ضلطة  التنفيذية  ال�ضلطة  بني  ت�ضادم  حدوث 
وذلك  و�ضط(  حل  )اأو  حل  اإىل  الو�ضول  ال�ضعب  من  يكون 
عدا  )ما  اإليها  الرجوع  التي ميكن  الد�ضتورية  الآليات  لغياب 
 -3 الإ�ضكال.  هذا  حلل  القانون(  يحددها  التي  النتخابات 
ال�ضعب  فاأنه من  ال�ضلطات  الف�ضل بني  لوجود مبداأ  ونتيجة 
حتميل امل�ضئولية اإىل اأي طرف وي�ضبح من ال�ضهل التهرب من 
حتمل هذه امل�ضئولية وت�ضبح ال�ضيا�ضة ال�ضائدة هي »�ضيا�ضة 

التهام اأو اللوم« لبع�ضهم البع�ص. 
يف النهاية فاإن اأنواع اأنظمة احلكم الدميقراطية هذه، كما تتمتع 
مبزايا فاإن فيها عيوبا، وعلى ذلك فاإن الأن�ضب هو بحث الأمم 
اأو الذي تطمح لأن تتمتع فيه  عن نظام احلكم القريب اإليها 

ل�ضنع امل�ضتقبل وحتقيق ال�ضتقرار وال�ضالم واحلرية والعدل.
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 /الثاين من رم�ضان:وفيه: من �ضنة 413 للهجرة تويف �ضيخ املحدثني واملوؤرخني ورئي�ص املتكلمني وا�ضتاذ الفقهاء وال�ضوليني ال�ضيخ املفيد حممد بن 
حممد بن النعمان العكربي.

العملقة على  املباركة  امل�ساريع  من  واحد  ه� 
ال�سبكة العنكب�تية، تاأ�ّس�س باإ�سراف �سماحة 
املغف�ر له حّجة اال�سلم ال�سيخ فار�س احل�س�ن 
يف احلادي ع�سر من �سهر ذي القعدة عام 1419 
هـ ، ليت�سّدى للذّب عن حمى العقيدة وتنمية 
البيت  اأهل  مذهب  ون�سرة  الر�سينة  املفاهيم 
ب�ستى ن�ساطاته املتن�عة التي تتكفـّلها اأق�سام 

املركز التالية، نذكرها باخت�سار : 
مكتبة املركز

تنظيمها  مّت  �ضية،  تخ�ضّ مكتبة  عن  عبارة  وهي      
وترتيبها يف بدء تاأ�ضي�ص املركز، لتنطلق منها امل�ضاريع 
الأخرى ، فحاول املركز اأن يجمع فيها ـ ول زالت عملية 
�ضيما  ول  العامل،  اأنحاء  جميع  من  م�ضتمرة  اجلمع 
اأهم  ـ  والآخر  احلني  بني  تقام  التي  الدولية  املعار�ص 
امل�ضادر والكتب واملجالت والدوريات واملقالت املوؤلـّفة 
ال�ضالمية  املذاهب  ومفكري  علماء  باأقالم  واملدّونة 

وعلماء غري امل�ضلمني يف خمتلف املوا�ضيع.

رّد ال�سبهات
    كان مدار اهتمام هذا الق�ضم يدور حول ا�ضتخراج 
ال�ضبهات من الكتب واملقالت التي كتبتها اأيدي خ�ضوم 
ال�ضيعة �ضد مذهب اأهل البيت )عليهم ال�ضالم( قدميًا 
وحديثًا وبكّل اللغات ، وكذلك ا�ضتخراج ما كتب �ضمنًا 
من اأبحاث �ضد مذهب اأهل البيت )عليهم ال�ضالم(، 
وكذلك ا�ضتخراج ال�ضبهات من اأ�ضرطة الت�ضجيل التي 
ترتيب  مّت   ، املجال  حتوي حما�ضرات وخطب يف هذا 
احلروف  ح�ضب  موا�ضيعها  �ضوء  على  ال�ضبهات  هذه 
ودرا�ضة  وتنظيمها  توحيدها  بعدها  ليتم  الألفبائية، 
كّل  ، مع ذكر م�ضادر  الزمني  ال�ضبهة و�ضريها  من�ضاأ 

�ضبهة.

 امل�ستب�سرون
    اأ ـ التعّرف على امل�ضتب�ضرين يف �ضتى اأنحاء العامل 
ب�ضتـّى الطرق املتاحة ب�ضورة مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة 
، ليتمكـّن املركز من جمع معلومات وافية ـ قدر و�ضعه 

وم�ضتواهم  ال�ضخ�ضية  هويتهم  جهة  من   ، عنهم  ـ 
 ، الجتماعية  ومكانتهم  بن�ضاطهم  والإملام  الدرا�ضي 
ومعرفة دوافع ا�ضتب�ضارهم وق�ضة رحلتهم اإىل مذهب 
اأهل البيت )عليهم ال�ضالم(، وقد تعّرف املركز حلّد 
الآن على اآلف امل�ضتب�ضرين من ع�ضرات الدول، وقد مّت 

اإعداد ملّف خا�ّص لكّل منهم .

ال�ثائق واملعل�مات
ال�ضيعة  حول  املعلومات  بجمع  الق�ضم  هذا  يعتني      
هذا  يف  الهتمام  يبذل  حيث   ، العامل  يف  وخ�ضومهم 

ال�ضدد للتعّرف على الأمور التالية : 
    1 ـ الأديان واملذاهب ون�ضبتهم يف البلد .

    2ـ  ن�ضاطات املذاهب الإ�ضالمية وغري الإ�ضالمية .
    3ـ  املراكز واملوؤ�ض�ضات الدينية والعلمية .

    4ـ  ال�ضخ�ضيات الدينية والثقافية .
    5 ـ اأهم الظروف الجتماعية . 

الندوات العقائدية
الأ�ضاتذة  بع�ص  والآخر  احلني  بني  املركز  يدعو      
ندوات  لعقد  العقائدية  بالأبحاث  ني  املخت�ضّ والعلماء 
تطرح فيها اأهم الأبحاث العقائدية وامل�ضائل اخلالفية 
التي يتّم تعيينها من قبل املركز على �ضوء ما ترتئيه 
الدرا�ضات التي تتّم ملعرفة حاجة ال�ضاحة الإ�ضالمية يف 

هذا ال�ضدد .
    كما يعقب هذه الندوات حوار مفتوح لالإجابة على 
العلوم  طلبة  م�ضتوى  بذلك  لريتفع  احل�ضور،  اأ�ضئلة 
دعوتهم  يتّم  الذين  امل�ضتب�ضرين  �ضيما  ل  الدينية 

ب�ضورة مبا�ضرة.

االنرتنيت
    ل يخفى على اأحد اأهمية ا�ضتخدام الو�ضائل التقنية 
احلديثة التي اأ�ضبحت يف زماننا هذا من اأهم و�ضائل 

الت�ضال وتبادل املعلومات يف العامل .
    فمن هذا املنطلق �ضعى املركز اأن ي�ضتخدم اأمثال هذه 
الو�ضائل ومنها الإنرتنيت الذي ي�ضكـّل يف زماننا املعا�ضر 
اإىل  واإي�ضالها  املعلومات  لبّث  تقريبًا  الأجهزة  اأحدث 

الآخرين .

امل�سابقة العقائدية
لإي�ضال  املركز  ينظـّمها  ف�ضلية،  م�ضابقات  وهي      
العقائد احلّقة اإىل اجلميع وتبيني معارف اأهل البيت 
)عليهم ال�ضالم(ودفع ال�ضبهات عنهم، باأُ�ضلوب مب�ّضط 

بوا�ضطة امل�ضابقة.
�ص املركز ملن يجيب اإجابة �ضحيحة على كّل      وخ�ضّ

الأ�ضئلة جوائز نفي�ضة »كتب قّيمةـ  واأقرا�ص ليزرية«.

اإعادة تاأ�سي�س مكتبات 
العتبات املقّد�سة يف العراق

اأزمات  ، وما خّلفه من  العراق      بعد �ضقوط طاغية 
املرجع  مكتب  تبنـّى  العراقي  لل�ضعب  ومعرفّية  ثقافّية 
الديني الأعلى اآية اهلل العظمى ال�ضّيد علي ال�ضي�ضتاين 
وتاأ�ضي�ص  اإحياء  تعاىل” يف قم املقد�ضة  اهلل  “حفظه 
مكتبات العتبات املقّد�ضة يف العراق ، لتتبنـّى النهو�ص 
الثقايف وتلّبي حاجة الباحثني واملوؤلـّفني والقّراء الكرام 
، وتكون م�ضروعًا دينّيًا ثقافّيًا ي�ضّع نورها لرّواد العلم 

والف�ضيلة .

العلقات العاّمة
مع  والتعاون  الرتابط  باإيجاد  الق�ضم  هذا  يهتم      
ال�ضخ�ضيات العلمية ، واملوؤ�ض�ضات واملراكز ال�ضالمية 

، ومعار�ص الكتاب يف نطاق وا�ضع ودويل.

اإر�سال الكتب
رّد  العقائدية وكتب  والكرا�ضات  الكتب  اإر�ضال  يتم      
من  كافة  اإىل  ومتوا�ضلة  جمانية  ب�ضورة  ال�ضبهات 
يتعّرف عليهم املركز عرب هذا الق�ضم، من امل�ضتب�ضرين 
اأو املراكز ال�ضيعية اأو املوؤ�ض�ضات املتعاطفة مع الت�ضّيع يف 
�ضتى بقاع العامل ، كما يعقد املركز �ضلة ارتباط مبا�ضر 
الدينية  الأجواء  اأف�ضل  بذلك  ليوفـّر  معهم  ومتوا�ضل 
وللمتعط�ضني  العقائدية  م�ضتوياتهم  لرفع  للراغبني 
الذين يوّدون التعّرف على مذهب اأهل البيت )عليهم 

ال�ضالم(.

h t t p : / / w w w . a q a e d . c o m

مركز االأبحاث العقائدية
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  ح�ضن الها�ضمي

م�ا�سفات
ال�زارة الناجحة

للقيام  توؤهلها  ب�ضفات  تت�ضف  التي  الوزارة  تلك  هي  الناجحة  الوزارة  تبقى   
باأعمالها خري قيام لي�ص باأقلها الن�ضجام ووحدة الراأي واملوقف والعزم على تقدمي 
اخلدمة والعون للمواطن، وبدون هذه املرتكزات ل ميكن القيام باأي نوع من اأنواع 
اخلدمة وتوفري الأمن والرفاه، وقدل يبدو توفريها �ضعبا يف بلد كالعراق حيث 

يحمل كل مقومات النهو�ص. 
اللغوي  ومعناها  الوزارة  عمل  حدود  معرفة  من  لبد  اأكرث  احلالة  تت�ضح  ولكي 
وال�ضطالحي واأبرز الوظائف امللقاة على عاتقها لكي نعرف اأين نقف نحن من 

الوزارة املثالية يف النظام الدميقراطي؟!
اإن اأهم واأعلى مراتب ال�ضلطة التنفيذية يف واقعنا املعا�ضر هي الوزارة والوزير 
ومن�ضبه هو رجل الدولة الذي يختاره رئي�ص احلكومة للم�ضاركة يف اإدارة �ضوؤون 
الدولة، اأو جانبا منها، كوزير العدل ووزير املالية وهكذا، ورمبا ي�ضتق ا�ضمها من 

ثالثة اأوجه:
تعاىل:  كقوله  منه  املعنوي  على  الغالب  يف  ويطلق  الثقل،  – وهو  الِوْزُر  اأحدها: 
ليحملوا اأوزارهم يوم القيامة. )النحل 25(، وقوله �ضبحانه: وو�ضعنا عنك وزرك. 
)الن�ضراح 3(، ويراد بالأول الذنوب، والآثام و�ضميت اأوزارا لأنها تثقل حاملها هما 
واأثرا وعقابا، وبالثاين الهم والغم ملا كان عليه قومه )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( 

من ال�ضرك واجلاهلية.
ثانيها: الَوَزر وهو -  امللجاأ، ومنه قوله تعاىل: كال ل وزر. )القيامة 11(، اأي ل 

ملجاأ، ف�ضمي بذلك لأن امللك يلجاأ اإىل الوزير يف الراأي والتدبري.
ثالثها: الأَْزُر وهو الظهر والقوة، ومنه قوله تعاىل:ا�ضدد به اأزري.)طه 31(، اأي 
اأ�ضدد به ظهري وقوتي، يقال: وازرته موازرة اأي اأعنته وقويته، ومنه �ضمي الوزير 
وزيرا، لأن احلاكم يقوى بوزيره، وهو كالظهر له يعتمد عليه، ويركن اإليه، ول ميتنع 

اجتماع املعاين الثالثة يف الوزارة باملعنى امل�ضطلح.
 فالوزراء اإذًا هم عماد ال�ضلطة واحلكومة، فاإن كانوا حكماء علماء خرباء اأفا�ضل 
انعك�ص ذلك على �ضلطة احلاكم، وات�ضمت حكومته بالقوة واملنعة وح�ضن التدبري، 

واإن كانوا على خالف ذلك ات�ضمت الدولة بال�ضعف واخلور والف�ضاد.
ولعل من اأبرز وظائف الوزارة ثالثة اأمور:

الأول: النظم وتدبري الأمور، وذلك اأن القانون مهما كان �ضاحلا راقيا فهو بنف�ضه 
ل يكفي لإ�ضالح �ضوؤون املجتمع ورفع حاجاته العامة ما مل يطبق على اأر�ص الواقع 
يتعلق  ما  وكل  وال�ضيا�ضية  والجتماعية  القت�ضادية  اأو�ضاعهم  اإ�ضالح  فيه  ويتم 
بنظم احلياة وان�ضيابية تقنني القوانني، ولذلك فاإن التنفيذ مكمل للت�ضريع، بل لول 

التنفيذ كان ت�ضريع القانون لغويا.
الثاين: العدل والإن�ضاف، ويتج�ضدان يف حفظ احلقوق ون�ضر املعروف وقطع دابر 

املنكر والعدوان والف�ضاد، واإي�ضال كل حق لذويه.

الثالث: الإ�ضالح الجتماعي، تكون الوظيفة العمومية وما يرتتب عليها من احلب�ص 
اإليها  يعهد  تنفيذية  �ضلطة  بوجود  رهينة  ذلك  �ضابه  وما  والق�ضا�ص  والتاأديب 
الأمر والنهي الجتماعيني العموميني اللذين فيهما �ضالح عامة النا�ص وا�ضتقامة 

اأمورهم.
وهكذا فاإن ال�ضلطة التنفيذية هي القوة التي تلك حق تطبيق القوانني ال�ضادرة 
من ال�ضلطة الت�ضريعية واإلزام النا�ص بها، وينبغي على النا�ص اإطاعتها واحرتامها، 
وت�ضمل �ضل�ضلة املراتب الإدارية التي ت�ضكل احلكومة مبختلف اأ�ضنافها ومهامها، 
ابتداء من الرئي�ص يف النظام الرئا�ضي، ورئي�ص الوزراء يف النظام الوزاري، ثم 
الوزراء ثم املدراء العامني، وهكذا حتى ت�ضل ال�ضل�ضلة اإىل اآخر موظف حكومي 

ملزم بتطبيق القرارات.
واأما اأعمال ال�ضلطة التنفيذية فهي املتعلقة بتحقيق ال�ضتقرار الداخلي والدفاع 
والعالقات مع الدول الأخرى، وتنظيم اقت�ضاد البلد، وتقدمي اخلدمات للمواطنني، 

وتن�ضيط القت�ضاد وال�ضوق.
 ومع تعقيدات احلياة القت�ضادية وال�ضيا�ضية تيزت ال�ضلطة التنفيذية على ح�ضاب 
ال�ضلطات الأخرى، ولذا يالحظ من حني اإىل اآخر حماولت من ال�ضلطات الت�ضريعية 
بوجه خا�ص لتاأكيد وجودها ووظيفتها بطرق �ضتى، والتي منها حجب العتمادات 
املالية عن م�ضاريع وخطط حكومية، كما تزداد ال�ضلطة التنفيذية ات�ضاعا ونفوذا يف 

البلدان التي حتكمها اأنظمة م�ضتبدة بخالفها يف الأنظمة ال�ضت�ضارية.
وبعد الإجابة عن الت�ضاوؤلت التي اأثريت يف اأول املقال، ات�ضح اأن الوزارة الناجحة 
للوطن واملواطن حيث ل  اأكفاء خمل�ضون  لها وزراء ناجحون  التي يت�ضدى  هي 
يقوم باملهام ال�ضعاب اإل رجال تر�ضوا العمل ب�ضاحات رخوة وحولوها بعقولهم 
والتطوير  لالإبداع  منها  ينطلقون  �ضلبة  �ضاحات  اإىل  و�ضيا�ضاتهم  وتدبريهم 

واخلدمة.
 ول يتوهم اأن العراق وبتحوله املفاجئ من الديكتاتورية املطلقة واملركزية املجحفة 
اإىل الدميقراطية املطلقة والتحررية املنفلتة با�ضتطاعته اأن مير من هذه املخم�ضة 
التدخالت  اإىل  اإ�ضافة  �ضاهمت  التي  هي  ال�ضاخبة  الأجواء  هذه  اإن  بل  بي�ضر، 
اخلارجية با�ضتغالل �ضعاف النفو�ص و�ضذاذ الآفاق لإعمال اأجندات تر�ضي هذه 
الدولة الإقليمية اأو تلك وقد �ضاهمت ب�ضكل اأو باآخر بال�ضبابية التي نراها تخيم 
حول جتربتنا الدميقراطية الفتية، ولكن اإرادة ال�ضا�ضة وانتماءهم الوطني وحبهم 
لل�ضعب الذي ينتمون اإليه والذي لقى الأمرين ممن ل يريدون للعراق واأهله اإل 
ال�ضر والتخلف، هو الذي يدفعهم للعمل احلثيث واجلاد يف �ضبيل ت�ضكيل وزارة 
من�ضجمة مع تطلعات �ضعب ممتحن �ضبور يف اأر�ص غنية معطاءة، ولكنها تنتظر 

�ضواعد قوية واإرادات �ضلبة للبناء والعطاء والتقدم.  
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ميزات النهج االإ�سلمي 
يف البيان

اإن النهج الإ�ضالمي يف بيان الإمام يعتمد على اجتاهني متالزمني هما التاأكيد على )الن�ص( 
يف انت�ضاب احلقيقة الإ�ضالمية اإىل اهلل )تعاىل(اأوًل، و بيان )اخل�ضائ�ص وال�ضمات( املقومة 
لتلك احلقيقة ثانيًا، ومع ما بني الجتاهني من اختالف يف املالحظات البيانية، اإل اأن التكامل 

الذي اأخذه البيان الإ�ضالمي فيهما فر�ضهما على العقول والب�ضائر الب�ضرية وذلك ب�ضبب:

1 -: طابع الإعجاز، الذي امتاز به هذا البيان الإ�ضالمي يف نف�ضه، ويف الأ�ض�ص التي اأقيم عليها 
كيان الإ�ضالم كله، واأن�ضئت عليها ر�ضالته، ويف احلقائق واملواقع وال�ضخ�ضيات التي تنت�ضب 

اإليه .
2 -: و�ضوح الواقعية التي بني عليها الإعجاز الإ�ضالمي يف جميع موارده، لأن اهلل )تعاىل( 
قد �ضاء لدينه القومي ذاته اأن يكون هداه لالإن�ضان يف 
عالقاته التكوينية املختلفة، قبل اأن يجعل هداه 
جعله  مما  العتبارية،  عالقاته  يف 
�ُضّنة  كاأية  العامة  ل�ضننه  امتدادًا 
للموجودات،  عنها  بديل  ل  تكوينية 
املو�ضوعية  هذه  تتد  اأن  الطبيعي  ومن 
الهدى،  ذلك  عن  يعرب  الذي  البيان  يف  كذلك 

وكذلك الإعجاز الذي يت�ضم به .
البيان  به  يت�ضم  الذي  الإعجاز  يخت�ص  مل  ال�ضبب  ولهذا 
الإ�ضالمي يف زمن من الأزمان، ول يف جانب من جوانب املعرفة، ول 
اآفاق احلياة، واإمنا تبدو معامله، وت�ضتبني اأحكامه كلما �ضاء الإن�ضان  اأفق من  يف 
اأن يتب�ضر خطواته يف التعامل مع احلقائق التي يقدمها، اأو اأراد اأن يتبني مزاياها من بني 

مدعيات املذاهب والأديان .
3 -: توحيد الأ�ض�ص الفكرية والعلمية التي ميلكها الإن�ضان يف اإدراك هذا الإعجاز، ويف 
التعرف على اأبعاده، ب�ضكل ا�ضتطاع اأن ي�ضتوعب اأ�ضول املعرفة التي تتبناها 
ل  التي  احل�ّضية  املدار�ص  تلك  فيها  مبا  املختلفة،  الفل�ضفية  املدار�ص 
قائم،  ح�ضي  واقع  نف�ضه  الإعجاز  لأن  احلوا�ص،  مبدركات  اإل  تعرتف 
واإدراكه والعلم به اإمنا يتاأتى من خالل الأ�ضول العلمية التي يتحقق منها 
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يف البيان
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فح�ضب، واإمنا يعّده لأن مي�ضي معه اإىل الوقوف على حّجة اهلل 
بكل جانب من جوانبه، كما يجعله مفتاحًا لبناء ذاته، وتكامل 
خمتلف جوانب املعرفة لديه، وو�ضع طاقاته وكفاءاته العلمية، 
وخرباته املختلفة، يف موا�ضعها املنا�ضبة يف تربيته ل�ضخ�ضه 
وجمتمعه، والنهو�ص بهما اإىل ما اأراد اهلل لهما من الكمال 

املن�ضود . 
4 -: و�ضع الإن�ضان اأمام م�ضوؤولياته الأوىل جتاه ذاته -وقبل 
اأية م�ضوؤولية اأخرى له- يف التعامل مع الدين ور�ضالته، ومع كل 
ما ينت�ضب اإليه، دون ا�ضتطاعة باأن يعتذر ببع�ص املعذرات التي 
ي�ضتند فيها اإىل عدم بلوغ احلجة اأو اإىل خفائها يف �ضيء من 

اأمرها، اأو اأ�ضباه ذلك .
اأمر  ودّبر  والإن�ضان،  اخللق  اأن�ضاأ  الذي   – )تعاىل(  فاهلل 
الوجود- هو م�ضدر هذا الدين ور�ضالته، وهو منزل القراآن، 
وم�ضطفي حممد )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم(ر�ضوًل، فمن 
الطبيعي اأن يكون تعامل الإن�ضان مع هذه احلقائق من خالل 
من  اهلل  حكمة  تعنيه  ما  خالل  ومن  وحده،  النت�ضاب  هذا 
لالإن�ضان يف  وربوبيته  �ضوؤونها،  من  �ضاأن  العبث يف  ا�ضتحالة 
اأية  حياته الدنيا والآخرة، مما ير�ضده اإىل م�ضوؤولياته جتاه 
حقيقة يدركها من هذا الدين، واأي حكم يبلغه من ت�ضريعه، 
اإذ للتق�ضري يف ذلك اأثره ال�ضلبي القهري يف مرحلة التعرف 

على امل�ضوؤولية اأو يف الوفاء بها . 
خ�ضائ�ضه،  من  خا�ضة  وبكل  بذاته،  القراآن  حتدى  وهكذا 

• �ضماحةال�ضيخ
    �ضياء الدين

    زين الدين

اإىل اهلل )تعاىل(  انت�ضابه  وبكل حقيقة من حقائقه، وجعل 
عّدته يف هذا التحدي، فا�ضتطاع بهذا النت�ضاب اأن يربز من 
كمال ذاته، وعظمة حقائقه، و�ضمو خ�ضائ�ضه، ما ل ميكن 

للعقول اأن تدركه اإل من خالل ذلك النت�ضاب .
كما حتّدى بانت�ضابه اإىل اهلل )تعاىل(، وباأبعاد معينة من هذا 
النت�ضاب، ليج�ضد من الكمال البادي من حقائقه و�ضماته، 
وخ�ضائ�ضه ما يتجلى به كمال م�ضدره )تعاىل(، وتربز به 

عظمة الأبعاد التي اختارها يف هذا التحّدي .
وهو -يف احلالني معًا- ل يحيل على غائب، بل العك�ص ؛ اإذ 
هو –باإعجازه املح�ضو�ص- يعطي للغيوب التي ي�ضتند اإليها اأو 
يحتويها، نف�ص القيمة العلمية التي ميكن للحوا�ص والعقول اأن 
تبلغها يف تعاملها مع عامل ال�ضهادة، لأن تلك الغيوب بع�ص تلك 
احلقيقة املعجزة، ومن غري املمكن جتاوزها يف تعامله معها . 
وهكذا الأمر بالن�ضبة اإىل الر�ضول الكرمي )�ضلى اهلل عليه واآله 

و�ضلم(، 
فقد حتّدى -كما القراآن- مبا مّلكه اهلل من �ضجايا و�ضفات 
وخ�ضائ�ص، وجعل عدته يف هذا التحّدي ا�ضطفاء اهلل اإياه 
هذا  من  ليجعل  اأجمعني،  اخللق  اإىل  القومي،  بدينه  ر�ضوًل 
واأفقًا  واخل�ضائ�ص،  ال�ضجايا  تلك  لكمال  معامل  ال�ضطفاء 
تطّفل  عن  وعظمتها  بحدودها  فيناأى  العقول،  لتمحي�ص 

املتطفلني، ونيل النائلني، بل واإدراك املدركني .
كما اأنه حتّدى بهذا ال�ضطفاء الرّباين اأي�ضًا، وجعل من تلك 
ال�ضجايا واخل�ضائ�ص املحمدية العليا جتليات واقعية بارزة ملا 
يعنيه ذلك ال�ضطفاء، وما تقت�ضيه حكمته من رعاية رّبانية 
و�ضلم( واآله  عليه  اهلل  )�ضلى  حممد  ب�ضخ�ص  �ضمت  دائمة 
ومواقفه واآثاره عن اأن ينالها ت�ضور املت�ضورين، ف�ضاًل عن 

اأن يناله طموح الطاحمني .
ويجدر النتباه اإىل اأن الآثار واملواقف والكلمات التي نعنيها هنا 
لي�ضت هي الكرامات واملعاجز التي اأ�ضند بها الر�ضول )�ضلى 
اهلل عليه واآله و�ضلم(يف بع�ص مواقفه اأو حالته، فهي واإن تت 
بها حجة اهلل )تعاىل( على من �ضاهدها، اإل اأنها اأ�ضبحت 
اأثر فعلي  : كل  املق�ضود هنا هو  بل  التاأريخ،  اليوم يف عداد 
باٍد للب�ضائر من �ضمات تلك ال�ضخ�ضية العظمى، ومواقفها 
به خ�ضائ�ضها  تتجلى  اأن  ما  ميكن  وكل  وتراثها،  وكلماتها 
ومميزاتها، فكل ذلك مما ميكن للعقول اأن ت�ضعه على هذا 
املحك، لتدرك من اأبدية اإعجازها وو�ضوحه الفعلي ما قد ل 
يرقى اإليه اإل القليل من تلك املواقف التاأريخية، التي ل تلزم 

غري من يجد ال�ضبيل اإىل العلم بها، وا�ضتيقان �ضحتها .
كما لبد لنا من التنبيه عليه هنا اأي�ضًا : اأن املق�ضود يف هذه 
املباحث هو ما ثبت عن الر�ضول )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم(
من تلك الآثار، ل تلك الق�ضايا التي افتعلها الكاذبون عليه، 

فهذه املفتعالت اإمنا ترد على من افتعلها .
وعن الإمام اأمري املوؤمنني )عليه ا�ضالم( انه قال -وقد �ضاأله 

بع�ضهم عن الختالف يف احلديث- :
وكذبا،  و�سدقا  وباطل،  حقا  النا�س  اأيدي  يف  )اإن 
ونا�سخا ومن�س�خا، وعاما وخا�سا، وحمكما ومت�سابها، 
واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�س�ل  على  كذب  وقد 
:)اأيها  وقال  خطيبا  قام  حتى  عهده،  و�سلم(على 
علّي  كذب  فمن  الكّذابة،  علي  كرثت  قد  النا�س، 
عليه  كذب  ثم  النار(،  من  مقعده  فْليتب�اأ  متعمدا 

)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(من بعده .. )1( .
 )1( و�ضائل ال�ضيعة ، ب: 14 من اأبواب �ضفات القا�ضي ، ج 
1، ويراجع نهج البالغة  : �ص   325 ، الطبعة الأوىل ، حتقيق   

د.�ضبحي ال�ضالح ، بريوت   ، 1967 .

العلم ب�ضائر املو�ضوعات احل�ضية، فطبيعي –حينئذ- اأن تكون 
له نف�ص القيمة العلمية دون اأدنى اختالف .

وهو ما يعنيه البيان الإ�ضالمي بالفطرة الإن�ضانية .. الفطرة 
اجلامعة لكل اأر�ضدة املعرفة واأ�ضول العلم الإن�ضاين، العقلية 
املدار�ص  اعتربته  مما  وغريها  والوجدانية،  واحل�ضية  منها 

الفل�ضفية من اأ�ض�ص املعرفة .
وبهذا �ضمت املعرفة الإ�ضالمية التي ا�ضتندت اإىل هذا الإعجاز 
يف  الفل�ضفية،  املدار�ص  تلك  بني  ما  املعهود  الختالف  عن 
اعتبار بع�ص الأر�ضدة دون بع�ضها الآخر، اأو يف تقدمي بع�ضها 
على البع�ص الآخر، اإذ الأ�ضا�ص الفطري الذي اعتمده البيان 
الإ�ضالمي جذر م�ضرتك بني تلك الأر�ضدة كافة، ولهذا فهي 
ل تق�ضر عن بناء العلم لدى الإن�ضان من خالل اأي من تلك 

الأر�ضدة لوحظت .
وجمع الأ�ضا�ص الفطري الذي يعنيه البيان الإ�ضالمي جلميع 
الطبيعي  فمن  الإن�ضان،  لدى  العلم  واأ�ضول  املعرفة  اأر�ضدة 
اأن يعطيه دورا مل يقف معه عند حدود اإدراك ذلك الإعجاز 
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اأرى اأدمعي منها ال�سحائب ت�ستجدي
ق�سيدة بذكرى ا�ست�سهاد االمام علي÷
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اأرى  اأدمعي  منها ال�ّسحائُب ت�ستجدي

 

فيا  وقفًة  يف  احَلّيّ  ُي�ْسجي  اّدكاُرها

 

ــٍب ــن ــاٍد  وزي ــع ــس ــرى  � ــن  ذك ــان  م ــا  ك وم

 

ــتــي ــبــاَب ــرّي   �ــسَ ــَغ ــكــْن   اإىل  وادي  ال ول

 

ل�ؤٍ ل�ؤ الرمُل  حّباُت    هنالَك   حيُث   

 

قاَم   عليها   اخللُد   عن�اَن    فخِرِه اأ

 

يعانقَن   قربًا   �سّم   للحقِّ   والهدى

 

ــّم   فــتــًى   قــد   كــان درءا  الأحــمــٍد يــ�ــس

 

ــا ــاوؤه ــ�ال   وف ــان   ل ــٍس    ك ــ� ــف ــن ــاُه    ب وق

 

ٍر ِق�ْسَ� كفِّ  يف  ل�سيُف   ا و لها   ى   ت�سّد

 

ردى كماتها اأ �َسل�ا  عنه  بدرًا  كيف  

 

باَدها ل�ا   من    اأ وي�َم   حننٍي   فا�ساأ

 

ويف  اخلـــنـــدِق  االأحـــزاُب  ملـــا  حتـــّزبـــت

 

ــا ــه ــاَب ــدو   رك ــح ــ�ُت  ي ــا  وامل ــن   رّده ــم ف

 

ــٌب ــائ ــت ــ�َن    ك ــم ــل ـــ ــس ــ� ــُه    وامل ــاَم     ل ــق ف

 

وقد  قاَم  وال�سم�ساُم  يف كفِّ  مرحٍب

 

َيفني  َع�سائبًا برى  َمرحبًا  وان�ساَع 

 

بــيــ�ٍم   بــه   مل   يــبــَق   لــلــديــِن   نــا�ــســٌر

 

�ِسِه ثمان�َن   حربًا   قد   جلها    بباأ

 

ــرًا ــ�ؤّخ ــ�َم  ذاك   م ــا   ي ــه ــي ــان   ف ــا   ك وم

 

ُمنجـزًا الن�سر  جذالَن    َء   ل�ا يزمُّ  

 

اأحمٍد ُتثنيِه  عن  ن�سِر    يكافُح   ال   

 

وكــان  لــه  كــالــظــلِّ  يف  كــلِّ   مــ�قـــــٍف

 

كــرميــِة    طــبــٍع    قــد   غــذاهــا   حمــّمــٌد

 

ــِم   والــتــقــى ويــر�ــســعــه   َدّرًا   مــن  احِلــْل

 

ــًا ــع ــاف ــاُه    ي ـــ ــم    رّب ــًل    ث ــف ــّذاه    ط ــغ ف

 

ِمْنَعًة      ها�سميًة فيه      �َس       تفّر

 

َبهـا ا ذ اأ نف�سـًا   يَك    فد اأ ح�سٍن    با    ٍاأ

 

ــًة ـــ اأتــيــُت   بــهــا   اأبــغــي  اإىل  اهلل   قــرَب

 

يّن   بي�ِم   احل�سِر  اأرج�   �سفاعًة واإ

 

عليك   �سلُم   اهلل  يا  منقَذ   ال�رى

َوْقــِد ِفــراِقــَك يف   من  َجْمٌر  القلِب   ويف  
وحدي بهـا  ُحــرقــُت  قــد  نـــاٌر   ولل�س�ِق  
ــِد ــِع  ِمـــْن  َنْ ــراب وهــنــٍد  وال  ذكـــرى  املَ
ــــرّبُح  مــن  وجدي وَفــــْرُط  حنيني  واملُ
ــرًا   قـــد   تــ�ــســّمــَخ   باملجِد ــط تـــــاأّرُج   ع
اأجـــدَر   باخللِد الدهِر   فكانْت   برغِم  
ــِة   َت�ستهدي ـــ ـــ ــه  كـــلُّ  الــربّي مـــنـــارًا   ب
احلقِد مــن   قريـ�ٌس  ماجْت  اإذا  وغــ�ثــًا  
بالعهِد لل�سللِة     قـري�ٌس    لــ�ّفــْت    
ــن    ااُل�ْسِد ــجــّدُل    اأبــطــااًل    اأ�ــســدَّ   م ُي
ــِد اأْح يف    الــ�قــائــَع   عنه   �َسـل�ا   واإال  
ِغْمِد مــن   ُجـــــّرَد  الديِن  لن�سِر   ب�سيِف  
كتائَب   َغـــيٍّ   ت�ستحثُّ  ُخــطــى   اجِلــّد
غــداة  انــربى  بال�ّسيِف  البــن  اأبــي  ودِّ
ــَ�ردي ــّدى  املـــ�َت  كــاالأ�ــســِد   ال فتّيًا  حت
بالرّد يطمُع    لي�س   جي�سـًا   يــنــاجــُز   
للّزْنِد ــرِك  كـانْت  كــاالأنــامــل   الــ�ــسَّ مــن  
ِد �ــســ�اُه   وقــد  مــاَل  االأنـــاُم  عــن   الق�سْ
ِثقِل اجلــراِح وال  اجلهِد َي�ْسُك من  ومل  
اجُلْنِد يف  الطليعـَة  كــان  بل  الق�ِم  عن 
ـــّر   اأنـــُز   لل�عد لــ�عــِد   الــِفــدا   واحُل
الّر�سِد اإىل   تث�ب  ال  �ــســلٍل   زحـــ�ُف  
ِحْقِد على    تنام    ال    بنف�ٍس    يقيِه   
بــغــاِر    حـــراٍء    بال�سماحِة     والّرْفِد
ــُر  الــر�ــســالــِة  كاملَْهـِد ــْج وكـــان   لـــه   ِح
ــ�دِّ ــ�ى   ال بــقــلــِب   نــبــيٍّ  ال  يفي�ُس  �ــس
مبـــلِء    فــِم    االأّيــــاِم   تــذكــُر    باحلمد

ُتهدي لكم    بالرائعـاِت   ــ�ًى   ج َلــذيــُع  
ما  عندي اأذخــُر   لي�ِم  احل�سِر   وتلَك  
ــاإين   اإىل   جـــدواَك   اأطــمــُع   بالّرْفد ف
ــا   قــطــَب   دائـــرِة   املجِد ومنجَدها   ي



ال�شيد منري اخلباز

 

اأن امل�ؤمن احلقيقي ينبغي له اأن 
يتحلى ب�سفة العزة، واإن عزة 

الفرد امل�ؤمن ال تعدو مظاهر 
ثلثة هي:

1/العزة االإميانية .

2/العزة الفخرية .

3/العزة ال�سل�كية.
 

املظهر االأول: العزة االإميانية
 و معناها اأن ل تذل اإميانك اأمام ال�ضلطان،  ولكن 

كيف يت�ضنى ذلك؟ خ�ضو�ضا مع ما موجود من 
اأ�ضخا�ص يتعاملون مع ال�ضالطني بلغة النبطاح 

وديدنهم لغة ال�ضتجداء،  واإن التعامل مع 

ال�ضلطان خا�ضة بلغتي ال�ضتجداء والنبطاح اإمنا 
هو اإذلٌل ل�ضفة الإميان، يف حني اأن هناك هناك 

من يتعامل مع ال�ضلطان بلغة احلوار،  ولي�ص اأي 
حوار اإمنا احلوار املوؤدب املقت�ضي جللب احلقوق 
�ضواء اخلا�ضة اأو العامة وهذا النوع من التعامل 

مظهر من مظاهر العزة.
وهناك الكثري من الأحاديث ال�ضريفة التي ت�ضري 

اإىل كال النوعني من التعامل،  فها هو الإمام 
الكاظم )عليه ال�ضالم( ميدح علي بن يقطني لأن 
ا�ضتخدم لغة احلوار العزيز، فيقول له :)يا علي 
اإن هلل مع ال�سلطان اأولياء يدفع بهم عن 

اأوليائه(، ويقول )عليه ال�ضالم( عمن يتعامل 
مع ال�ضلطان بلغة ال�ضتجداء:) لئن اأُ�سَقُط 

من حاِلٍق)اأي من مكان �ساهق( فاأَتَقّطُع 
قطعة قطعة اأحبُّ اإيلَّ ِمْن اأْن اأطاأ اإليهم 
ب�ساطة اأو اأت�ىل لهم عمل( ويق�ضد بذلك 

ال�ضالطني .
   العزة الإميانية يف موقف الإمام ال�ضادق )عليه 

ال�ضالم(حيث اأن الإمام ال�ضادق مل يطلق ثورة بل 
�ضّجع ثورة زيد بن علي بن احل�ضني  والإمام  مل 
يطلق ثورة لكنه حافظ على مبداأ العزة،  الإمام 

ال�ضادق حافظ على مقام العّزة .
 اإن املن�ضور العبا�ضي عمل ك�ضائر اخللفاء 

ال�ضابقني له �ضواء اخللفاء الأمويني اأو العبا�ضيني 
يف كل �ضنة ياأتون اإىل احلج لك�ضب �ضمعة اإعالمية 

فيتعمدون املرور عن طريق املدينة املنورة، فاإذا 
دخل اخلليفة املدينة خرج اإليه اأعيانها ووجهاوؤها 

لي�ضتقبلوه ويرحبوا به، ولكن املن�ضور العبا�ضي 
حينما افتقد الإمام ال�ضادق )عليه ال�ضالم( 

الذي مل يخرج ومل ي�ضتقبل ومل يرحب،  ما كان 
منه اإل اأن كتب اإليه: )يا جعفر مل ل تخ�ضانا 

كما يخ�ضانا النا�ص( فاأجابه الإمام ال�ضادق:) 

 الثالث من رم�ضان:
وفيه: ُانزلت ال�ضحيفة من ال�ضماء على خليل اهلل اإبراهيم عليه وعلى نبّينا واآله ال�ضالم .

مظاهر
        عّزة امل�ؤمن 
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لي�س لنا من الدنيا ما نخافك عليه( 
فلي�ص لنا عمارات اأو عقارات نخاف اأن تاأخذها 

فناأتي لن�ضلم عليك )ولي�س لك من االآخرة 
ما نرج�ه منك( فاأنت ل تلك الآخرة حتى 

ناأتيك و ن�ضاألك اأو نتوجه اإليك بالدعاء  والت�ضرع 
كي تن بها اأو ب�ضيء منها علينا،  فلماذا ناأتيك 

؟ فكتب اإليه املن�ضور : )ت�ضحبنا لتن�ضحنا( 
فاأجابه الإمام ال�ضادق:)من اأراد االآخرة ال 

ي�سحبك ومن اأراد الدنيا ال ين�سحك( 
وهذا هو مظهر العّزة املتمثل يف ال�ضتقالل ويف 

ال�ضالبة وقد كان الإمام ال�ضادق )عليه ال�ضالم( 
مثال نا�ضعا يف ذلك وقدم من خالل هذه املحاورة 

وغريها اأمنوذجا فّذا من مناذج عزة املوؤمن 
املتعلق العارف باهلل حقا.

 املظهر الثاين: العزة الفخرّية
ولن�ضرب لذلك مثال: فيقول بع�ص اأبنائنا عندما 

يذهبون اإىل الغرب ما مفاده )اأنا ل اأ�ضتطيع اأن 
اأعي�ص يف اأمريكا اأو اأوربا دون اأن اأ�ضافح املراأة 

الأجنبية،  وهناك الكثري من املحالت التي يلزم 
عندها اإىل اإجراء تلك امل�ضافحة،  وكذلك اإذا 

دعيت اإىل مائدة فيها خمر ل اأ�ضتطيع اأّل اأجل�ص،  
لأنني حينها اأعّد منبوذًا و�ضاّذًا وقد ياأخذون عني 
فكرة باأين معّقد اأو انطوائي اأو متخلف اأو غريها 
من ال�ضفات امل�ضابهة وعندها اأكون م�ضّطرا اإىل 

املجاراة(.
وهذا نوع من الذّلة التي تقابلها )العّزة الفخرية( 

التي تعني فيما تعنيه اأن تعتز مببادئك وقيمك 
واأخالقك وتعاليم دينك،  خ�ضو�ضا واإن املجتمع 

الغربي يدعي اأنه يعظم الإن�ضان املبدئي الذي 
يقّد�ص مبادئه ويحرتم قيم جمتمعه وهذه نقطة 

ميكن للموؤمن ال�ضتفادة منها يف هذا ال�ضدد، 
لن املجتمع الغربي يرى اأن الإن�ضان املبدئي هو 

الإن�ضان الذي ميتلك �ضخ�ضية م�ضتقلة ذات 
قرار وذات اإرادة،  ولذلك هو حمرتم 

عندهم، واإذا ما ا�ضطدم بنوع 
من المتعا�ص وال�ضتهجان 

فعليه – اإن كان متحليا حقا 
مبظاهر العزة- اأن 
يجاهد ويجتهد يف 

بيان واإي�ضال 
مبادئه اإىل 

اأولئك املمتع�ضني، م�ضتذكرا على الدوام ما ورد 
عن الإمام احل�ضن الزكي) �ضالم اهلل عليه( 

بقوله: من اأراد عّزًا بل ع�سرية وهيبة بل 
�سلطان فليخرج من ذّل مع�سية اهلل اإىل 

عّز طاعته.
املظهر الثالث:العزة ال�سل�كية.
ولنتمثل لها بان�ضاء ال�ضوؤال التايل:كيف يكون 

املوؤمن مّنا عزيزًا يف �ضلوكه؟
اإن العّزة ال�ضلوكية باأب�ضط �ضورها تعني اأن ل 

تدخل يف �ضيء تعتذر منه، ومن الحاديث ال�ضريفة 
الدالة على هذا املعنى ما رواه �ضماعة بن مهران 
عن الإمام ال�ضادق عليه ال�ضالم بقوله:«اإن اهلل 
فّو�ص اإىل املوؤمن اأموره كلها ومل يفّو�ص اإليه اأن 

يذّل نف�ضه«.
وهنا يرد الت�ضاوؤل البديهي واملهم، وهو: ملاذا 

مل يفّو�ص اهلل للموؤمن اإذلل نف�ضه، اأ�ضوة ببقية 
الأمور؟!

وهنا ينبغي التعريج قليال على م�ضاألة مهمة هي اأن 
عدم التفوي�ص الوارد يف احلديث ل يحمل معنى 

الإجبار، اإمنا يحمل معنى الر�ضا وال�ضماح مبعنى 
اأن اهلل تعاىل ل ير�ضى ول ي�ضمح لك اأيها املوؤمن 

اإذلل نف�ضك، واإليك الختيار.
 والعلة وراء ذلك هي اأن الإميان لي�ص حّقًا من 

حقوقك ال�ضخ�ضية حتى ميكنك اأن تتنازل 
عنه متى ت�ضاء 

وكيف 
ت�ضاء،  

اإمنا 
هو 
يف 

حقيقته حّق اهلل تعاىل ولذلك مل ُيفّو�ص للموؤمن 
اأن ُيذّل نف�ضه، اإمنا اأراد من عبده املوؤمن اأن يكون 
اأ�ضّد من ُزَبر احلديد، لأن احلديد اإذا دخل النار 

لن، اأما املوؤمن احلقيقي املعتز باإميانه فانه لو قتل 
ثم ن�ضر ثم قتل مل يتغري قلبه .

ومن اأمثلة العزة ال�ضلوكية ما جاء يف رواية املف�ضل  
بن عمر عن الإمام ال�ضادق)عليه ال�ضالم( اأنه 

قال:«ال ينبغي للم�ؤمن اأن يذّل نف�سه،  قلت 
: مباذا يذّل نف�ضه ؟،  قال : اأن يدخل فيما 

ُيعتذر منه« اأي يدخل يف اأ�ضياء ثم ي�ضطر اإىل 
اأن يعتذر منها ويختلق مربرات،  فاملوؤمن ل يدخل 

جمال�ص الف�ضوق اإل بغر�ص هدايتها والتاأثري فيها،  
واملوؤمن ل يجل�ص جمال�ص البّطالني اإل بغر�ص 

الأمر باملعروف والنهي عن املنكر كما يف دعاء اأبي 
حمزة :) اأم راأيتني اآلف جمال�س البّطالني 

فبيني وبينهم خّليتني( فاملوؤمن ل يدخل 
مواطن التهم ول يدخل يف عالقات مريبة جتعل 

منه مو�ضع غيبة وغمٍز وملٍز اأو يلجاأ اإىل العتذار   
عما اقرتف،  اأمنا املوؤمن  من يحتفظ باإميانه 

مبو�ضع العّزة واملنعة 
وال�ضالبة.
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نعم هكذا هو اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب عليه ال�ضالم، مدر�ضة يف كل �ضيء وله 
يف حركة اأو قول اأو فعل �ضاأن ومعنى ور�ضالة يقدمها للموؤمنني بل وللنا�ص جميعا، ولقد 
اأدركوا  باأنهم ما  اأ�ضحابها  كتبت يف حقه املوؤلفات وامل�ضنفات الكثرية التي اعرتف 
اإل قطرة من بحر �ضخ�ضيته وكيف يحيط القا�ضرون مبن قال فيه حبيبه ر�ضول اهلل 
)�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم(: )... ل يعرفك اإل اهلل واأنا( و�ضنحاول من باب التذكري 

اأن نطل على بع�ص من الدرو�ص التي وهبنا اإياها اأمري املوؤمنني )عليه ال�ضالم(
مدر�سة الفداء واالإخاء

فها هو عليه ال�ضالم يبيت بفرا�ص ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( مفتديا اإياه 
بنف�ضه رغم علمه بان القوم قادمون لقتل من يف هذا الفرا�ص، ولكنه كان عاملا باأن 
ت�ضحيته وفداءه ذاك كان فيه م�ضلحة الأمة الإ�ضالمية، التي ل ميكن لها اأن تنه�ص 
اإل بوجود القائد العظيم وبفقدانه �ضيوؤول اأمرها اإىل الزوال فاآثر الت�ضحية بنف�ضه يف 
�ضبيل اإعالء الر�ضالة املحمدية، كما حتمل هذه احلادثة يف طياتها  در�ضا بليغا عن 

الطاعة التامة لأوامر الر�ضول الكرمي.
مدر�سة ال�سجاعة 

القا�ضي  من  بها  ومعرتفا  معروفة  باتت  حتى  كتابتها  تتكرر  من  واأ�ضهر  اأجل  وهي 
والداين، خال اأولئك الذين ذهب بهم حقد نفو�ضهم وعمى قلوبهم فتجاهلوا كل ما قيل 
فيه وخا�ضة من اهلل تعاىل ومالئكته ور�ضوله وحاولوا طم�ص مواقفه الفريدة واآثارها 
العظيمة يف تاريخ الأمة الإ�ضالمية، ، عرب اإغداقهم الألقاب البطولية على هذا وذاك 

اأكرث ما يثري العجب عند ذوي  واإن  اأهله،  اإبعاد احلق عن  اإل بهدف  دون وجه حق، 
الألباب كيف ان النا�ص تقتنع باأن فالنا بطل و�ضجاع وله �ضولت وجولت يف �ضوح الوغى 
ومل ُيكَلم َكْلَمًة ب�ضيطة، ويّدعي منا�ضروهم باأن له يف هذا كرامة عند اهلل تعاىل، واأن 
دماءه اأعز على اهلل تعاىل من ت�ضال على الأر�ص، وليت �ضعري.. اأدماوؤهم اأعز على 
اهلل تعاىل اأم دماء خري الأنام على الإطالق ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم الذي 
�ضالت دماوؤه يف �ضبيل الإ�ضالم مرات ومرات، واأما اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب 
عليه ال�ضالم فما من معركة خا�ضتها جيو�ص الإ�ضالم اإل وخرج منها م�ضّمخا بدمه 
و�ضيفه ذو الفقار يقطر من دماء اأعدائه، فنزل النداء العظيم)ل فتى اإل علي ول �ضيف 

اإل ذو الإفقار( ولكن اأين للجاهلني اإدراك احلقائق ما دامت الب�ضائر عمياء. 
مدر�سة ال�سيا�سة

وقد كتبت الكثري من الأقالم املاأجورة قادحة يف �ضيا�ضة اأمري املوؤمنني )عليه ال�ضالم( 
واتهموه باأنه مل يكن يفقه يف ال�ضيا�ضة م�ضت�ضهدين لذلك ببع�ص الرّتهات من قبيل 
عدم بقاء دولته اأكرث من خم�ضة اأعوام ق�ضتها بحالة من عدم ال�ضتقرار، وكيف ل 
تكون دولته كذلك وقد تناو�ضتها الأعداء واأ�ضحاب املطامع من كل جانب، كما اأّرختها 
وتقواه  وعدله  حكمه  يف  النا�ضعة  ال�ضور  واإخفاء  املزيفة  بال�ضور  املاأجورة  الأقالم 
ا�ضتيعاب  زمانه على  قادرة يف  تكن  الأمة مل  اأن  وفوق ذلك  لرعيته،  رعايته  وح�ضن 
والق�ضاء  والإن�ضاف  العدل  منها حتقيق  يروم  كان  التي  و�ضيا�ضاته  واأهدافه  اأفكاره 
على كافة وجوه العبودية لغري اهلل تعاىل وحماربة املفا�ضد التي انت�ضرت يف ربوع الدولة 
الإ�ضالمية ب�ضبب ال�ضيا�ضات التو�ضعية لبع�ص املح�ضوبني على الإ�ضالم، الذين جعلوا 

اأموال امل�ضلمني دول بينهم.
اإن اأمري املوؤمنني عليه ال�ضالم كان �ضيا�ضيا مبدئيا يريد تطبيق التعاليم الإ�ضالمية 
النا�ضعة والقيم الأخالقية الرفيعة واملفاهيم الإن�ضانية العليا التي انزلها اهلل تعاىل، 
ومل يكن �ضيا�ضيا يريد حتقيق م�ضاحله الدنيوية وال�ضخ�ضية، وهو عليه ال�ضالم اأ�ضمى 
واأجل من اأن تلوثه مثل هذه ال�ضيا�ضة الهادفة وتدفعه لل�ضعي وراء مغرياتها الزائلة، وقد 
كانت مواقفه تطبيقًا خلطابه الذي وجهه للدنيا قائال: اإليِك عني يا دنيا.. فحبلك على 
غاربك، قد ان�ضللت من خمالبك، واأفلّت من حبائلك، واجتنبت الذهاب يف مداح�ضك، 
هاهم  بزخارفك،  فتنتهم  الذين  الأمم  اأين  مبداعبك!  غررتهم  الذين  القرون  اأين 

رهائن القبور، وم�ضامني اللحود.
اأن منطلقاته ال�ضيا�ضية كانت مبنية على تطبيق املبادئ والقيم اخلرية، لكنه يف ذات 
الوقت مل يكن جاهال بالأنواع الأخرى من ال�ضيا�ضة ولكنه كان ياأنف من العمل بها 

حياة 
بني �سجدتني

و�سُفها يــنــاَلــك  اأْن  ـــــداٌد  ِم ـــَزْت  ـــِج َع

مـــدار�ـــٌس  الـــ�ـــســـ�ؤون  كـــلِّ  يف  ـــــَت  اأن اإذ 

ال   وكيف  الــنــجــاِة  اإىل  االأنــــاَم  تهدي   

ــا       ن ــدُّ ــ�ا يف ال ــاه ــت  عــــــاَداك ُجـــّهـــاٌل ف

ــادٍة          ــع ــس ــ� ـــــَك اأقـــــــــ�اٌم فـــهـــم ب ـــــْت  واَل

ــُر وكــــذا الــعــقــ�ُل الـــ�اهـــمـــاُت الــُقــ�ــسَّ

ـــــُر ـــْت فــلــيــ�ــســـــْت حُتــ�ــسَ ـــلَّ ومـــنـــاقـــٌب َج

ــُر ــبــ�ــسّ ــت ــــُد امل تـــهـــدي واأنــــــــَت املــــر�ــــسِ

ــاِب االأخــ�ــســُر  ــم يف َغـــٍد عــنــد احلــ�ــس ه

ــُر ــس ــ� ــح ـــم وامل ـــُه ـــاآب فـــــــازوا، فـــطـــاَب م
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• يحيى الفتالوي 

وذلك قوله )عليه ال�ضالم( )واهلل ما معاوية باأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، وقد يرى 
احلول القلّب وجه احليلة ودونها حاجز من تقوى اهلل(. ومن خالل هذا احلديث يت�ضح 
جليا اأن الإمام عليا عليه ال�ضالم مل يكن جاهال بال�ضيا�ضة التي يتداولها النا�ص ومل يكن 
قا�ضرا عن العمل بها وال�ضري وفق مقت�ضياتها، امنا كان بينه وبينها مانع كبري ومهم 
جدا ل بد لكل حاكم وقائد وم�ضوؤول بل وكل موؤمن يخاف اهلل تعاىل اأن ي�ضعه ن�ضب 
عينيه ويحجزه عن العمل بها األ وهي تقوى اهلل، التي غابت عن كثري من امل�ضوؤولني 
منذ رحيل ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( واىل يومنا هذا، وخا�ضة فيما يتعلق 
بق�ضايا املال العام، فنجد اأن امل�ضوؤولني قد ا�ضتاأثروا به لأنف�ضهم وملن ميت لهم ب�ضلة، 
وراحوا يفرقونه بينهم ويحرمون املاليني من اأبناء �ضعوبنا امل�ضلمة منه، وهذا هو عينه 
ما كان يبتعد عنه اأمري املوؤمنني كل البعد، وخ�ضو�ضا حينما يتذكر قول ر�ضول اهلل �ضلى 
اهلل عليه واآله و�ضلم له: يا علي اأف�ضل اجلهاد من اأ�ضبح ل يهم بظلم اأحد، فيما يقول 
هو)عليه ال�ضالم( )بئ�ص الزاد اإىل املعاد العدوان على العباد( ويتذكر يوم لقاء احلاكم 
العادل الذي �ضين�ضف املظلومني من ظامليهم وكيف اأن)يوم املظلوم على الظامل اأ�ضد 

من يوم الظامل على املظلوم( كما يقول هو �ضالم اهلل تعاىل عليه.
مدر�سة العدالة

وتقودنا مدر�ضة ال�ضيا�ضة عند علي )عليه ال�ضالم( اإىل مدر�ضة عدله واإن�ضافه، حيث 
تت�ضح �ضور املبادئ باأجالها، وكيف اأنه عليه ال�ضالم يقدمها على ا�ضباب بقاء عر�ضه، 
ولنكتف ب�ضورة واحدة وذلك حني اأقبل اإليه بع�ص النا�ضحني وقالوا: )يا اأبا احل�ضن 
قّدم الأ�ضراف قّدم الوجهاء اأغدق عليهم الأموال وي�ضتتب لك احلكم فاإذا اأ�ضتتب لك 
امللك اأ�ضنع ما ت�ضاء بعد ذلك، قال: ويحكم اأتاأمرونني اأن اأطلب الن�ضر باجلور؟! واهلل 
لو كان املال يّل ل�ضاويت بينهم فكيف واملال مال اهلل( ، )واهلل لو اأعطيت الأقاليم 

ال�ضبعة مبا حتت اأفالكها على اأن اأع�ضي اهلل يف منلة اأ�ضلبها جلب �ضعرية ما فعلت(
مدر�سة ال�سرب

ويا لها من م�ضاهد تلك التي برزت �ضرب اأمري املوؤمنني )عليه ال�ضالم( عرب حياته ف�ضرب 
على اجلوع والعط�ص يف �ضبيل فقري وم�ضكني ويتيم و�ضائل و�ضرب على اجلراحات التي 
تلقاها يف احلروب و�ضرب على ما اآلت اإليه الأمور بعد ر�ضول اهلل والظلم العظيم الذي 
وقع عليه وعلى اأهل بيته الأطهار و�ضرب على اجلهالء الذين اأتعبته عقولهم املري�ضة 
فقادتهم اإىل معاداته وحماربته وغريها من اإ�ضكال ال�ضرب التي امتحنه اهلل تعاىل بها 

حتى قال عليه ال�ضالم )كلما عر�ص علّي اأمران اخرتت اأ�ضدهما على نف�ضي(.
وعنه عليه ال�ضالم اأي�ضا قال : قال ر�ضول اهللَّ �ضلى اهلل عليه واله: ال�ضرب ثالثة: �ضرب 

عند امل�ضيبة، و�ضرب على الطاعة، و�ضرب عن املع�ضية( وقال علي ر�ضي اهلل عنه: )األ 
اإن ال�ضرب من الإميان مبنزلة الراأ�ص من اجل�ضد، فاإذا قطع الراأ�ص بار اجل�ضد (. ثم 
رفع �ضوته فقال: )األ اإنه ل اإميان ملن ل �ضرب له( وقال اأي�ضًا: ) وال�ضرب مطية ل تكبو 

(. واأما اأعظم حلظات �ضربه ف�ضربه على الطاعة والعبادة.
مدر�سة العبادة

ويا لها من عبادة تلك التي قال فيها ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( كما روي 
عن اخلليفة الثاين قوله: ا�ضهد على ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( ل�ضمعته 
يقول : اأن ال�ضموات ال�ضبع والأر�ضيني ال�ضبع لو و�ضعا يف كفة ثم و�ضع اأميان علي يف 
كفة لرجح اأميان على بن اأبى طالب )عليه ال�ضالم( وكيف ل تكون كذلك وهو الذي ما 
خطى خطوة واحدة بل مل يتنف�ص نف�ضا واحدا اإل وكان يف طاعة اهلل تعاىل، وخري ما 
ي�ضتذكر يف هذا املقام ما كان منه )عليه ال�ضالم( حينما غ�ضب لنف�ضه حلظة ب�ضق 
عليه عمر بن عبد ود العامري فرتك قتله لكي ل يكون قد اأ�ضرك مع ر�ضا اهلل تعاىل 
ر�ضا نف�ضه وتكون �ضربته لذلك الكافر لغري وجه اهلل، والبقية اأ�ضهر من يعاد ذكرها 

هنا.
اإن اأمري املوؤمنني عليه ال�ضالم كانت حياته برمتها تفكري يف ال�ضالمة يف الدين حتى 
حني اأخربه ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم مبقتله على يد اأ�ضقى الأ�ضقياء، 
فقال: يا ر�ضول اهلل وذلك يف �ضالمة من ديني؟ فقال )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم(: يف 

�ضالمة من دينك...
لقد ق�ضى اأمري املوؤمنني عليه ال�ضالم كل مواقف حياته وحلظاتها يف طاعة اهلل حتى 
قال فيه حفيده علي بن احل�ضني وهو املكنى بزين العابدين حني �ضئل عن عبادة جده 
اأمري املوؤمنني )عليه ال�ضالم( )ومن يقدر على عبادة علي(، ولقد كانت حياته عليه 
رّكعًا  )تراهم  الفتح: 29:  �ضورة  تعاىل يف  قوله  تف�ضري  ملا جاء يف  ال�ضالم م�ضداقا 

�ُضّجدًا( التي يذكر اأنها نزلت يف حقه )عليه ال�ضالم()1(.
ولقد جتلت �ضور تلك العبادة  العظيمة باأبهى جتلياتها  حينما جعل اأمري املوؤمنني عليه 
ال�ضالم حياته املليئة باملاآثر واملفعمة بالكرامات واملكللة بتلك املواقف البطولية وامل�ضاهد 
الر�ضالية التي �ضطرها فيها، حم�ضورة بني �ضجدتني هما �ضجدته )عليه ال�ضالم(هلل 
اأ�ضقى اخلالئق بن  تعاىل حلظة ولدته يف بيت اهلل احلرام، والثانية حينما �ضربه 

ملجم )لعنة اهلل عليه( حني �ضجوده هلل تعاىل يف بيت اهلل م�ضجد الكوفة.  
)1( �ضواهد التنزيل: 2 / 183، وتف�ضري اخلازن ويف هام�ضه الن�ضفي: 113/4، وتف�ضري 

الكا�ضف: 469/3، وروح املعاين: 117/16. 

مبدئيا  �سيا�سيا  كان  ال�سلم  عليه  امل�ؤمنني  اأمري  اإن 
يريد تطبيق التعاليم االإ�سلمية النا�سعة والقيم 
االأخلقية الرفيعة واملفاهيم االإن�سانية العليا التي 
حتقيق  يريد  �سيا�سيا  يكن  ومل  تعاىل،  اهلل  انزلها 

م�ساحله الدني�ية وال�سخ�سية
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ال�سبب  عج  املهدي  �سعار)االإمام  حتت 
انطلقت  واالأر�س(  ال�سماء  بني  املت�سل 
البيت  قاعة  وعلى  الدي�انية  مدينة  يف 
على  كبري  جماهريي  وبح�س�ر  الثقايف 
امل�ست�ى الر�سمي وال�سعبي فعاليات مهرجان 
هيئة  تقيمه  الذي  الثاين  الثقايف  االأمان 
االإمام ال�سادق عليه ال�سلم يف الدي�انية 
وبالتعاون مع العتبتني العل�ية واحل�سينية 

املقد�ستني.
تلتها  احلكيم  الذكر  من  بتالوة  احلفل  ا�ضتهل 
كلمة ممثل �ضماحة املرجع الديني الأعلى اآية اهلل 
العظمى ال�ضيد علي احل�ضيني ال�ضي�ضتاين دام ظله 
�ضماحة ال�ضيخ طارق البغدادي  وتناولت الأبعاد 

والر�ضل  الأنبياء  اهلل  لبعث  املوجبة  والأ�ضباب 
اإىل قوله  ن�ضبة  النا�ص  واإر�ضاد  تعليم  ودورهم يف 
تعاىل" هو الذي بعث يف الأميني ر�ضول منهم يتلو 
عليهم اآياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة". 
به  بداأ  ملا  امتداد  عليهم  اهلل  �ضالم  الأئمة  وان 

الر�ضول �ضلى اهلل عليه واله. 
وجاء يف الكلمة ت�ضاوؤل مهم حول �ضبب الهتمام 
بالق�ضية املهدوية فاأو�ضح ال�ضيخ قائال: اأن ذلك 
جاء ا�ضتناد لقوله تعاىل "وما خلقت اجلن والإن�ص 
حيث  عبا�ص  ابن  عن  نقل  كما   ،" ليعبدون  اإل 
توؤدى  التي  املعرفة  لن  ليعرفون،  اإل  ف�ضرها.. 
وجاء يف  ربه،  العبد  يعرف  ثم  ومن  اهلل  خل�ضية 
احلديث القد�ضي "كنت كنزًا خمفيًا فاأحببت اأن 

اهلل  فاأراد  اأعرف"  لكي  اخللق  فخلقُت  اأُعرف 
اأن يظهر كماله بهذا العامل، وعن جابر بن عبد 
، قال: قلت لر�ضول اهللَّ �ضّلى اهللَّ عليه و اآله و  اهللَّ
�ضلم: اأّول �ضي ء خلق اهللَّ ما هو؟ فقال نور نبّيك يا 

، ثم خلق منه كّل خري. جابر، خلقه اهللَّ
وعليه فاإن اأهل البيت هم اأهل املعرفة باهلل وهم 
امتداد لر�ضالة ال�ضماء، لذا كانت هذه هي مهمة 
الأنبياء واملر�ضلني ومهمة اخلامت �ضلى اهلل عليه 
واله والأئمة من بعده فوجود الإمام املهدي عج هو 
تكملة ملا �ضار عليه اآباوؤه الطاهرون ولزال يوؤدي 

تلك املهمة  وهو يف غيبته.
ح�ضني  حممد  ال�ضيد  �ضماحة  ذلك  بعد  وحتدث 
احل�ضينية  للعتبة  العام  الأمني  ممثل  العميدي 

مهرجان االأمان 
يتكلل بدعم وم�ساركة

 العتبة احل�سينية املقد�سة 

�إن �لتنوع يف �نظمة �حلكم �سيجعل 
يطلب  �ملطاف  �آخر  يف  �الإن�سان 
حكومة �الإمام �ملهدي الأنها  جت�سد 

�لعدل �الإلهي

 ال�ضاد�ص من رم�ضان:
وفيه: ُانزلت التوراة على كليم اهلل مو�ضى بن عمران عليه وعلى نبّينا واآله ال�ضالم وقيل يف التا�ضع من ذي احلجة احلرام .
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املقد�ضة متطرقا يف كلمته اإىل: اأن النا�ص �ضنفان 
منهم من ي�ضّلم اأموره واأحكامه هلل عز وجل و�ضنف 
مرت  فقد  لذا  باأنف�ضهم،  اأنف�ضهم  يحكمون  اآخر 
احلكومات  اأنواع  ال�ضنني  اآلف  منذ  الأر�ص  على 
اأي�ضا  والوطنية  والقومية  واجلمهورية  )امللكية 
اأخذت ماأخذها من احلكم( وهذه احلكومات مل 
الف�ضل  واإن هذا  التي يريدها،  اأحكام اهلل  تطبق 
يف  الإن�ضان  �ضيجعل  احُلكمي  التنوع  مع  الب�ضري 
اآخر املطاف يطلب حكومة  اإلآهية و لن يجد مثال 
لها �ضوى حكومة الإمام املهدي لأنها جت�ضد العدل 
و بهذا املعنى جاءت روايات املع�ضومني  الإلهي، 
عليهم ال�ضالم  فقد ورد عن الإمام ال�ضادق عليه 

ال�ضالم قوله : 
 " حتى ل يبقى �ضنف من النا�ص اإل وقد وّلوا على 
النا�ص حتى ل يقول قائل اإنا لو ولينا لعدلنا  ثم 
يقوم القائم بالعدل " . ويدل هذا على اأّن الأنظمة 

الأر�ضية التي حتكم النا�ص لن تتمكن من ب�ضط 
العدل بينهم.

دولتنا  )اإّن  ال�ضالم(:  الباقر )عليه  الإمام  وقال 
اآخر الدول، ولن يبقى اأهل بيت لهم دولة اإّل ملكوا 
قبلنا، لئال يقولوا اإذا راأوا �ضريتنا: اإذا ملكنا �ضرنا 

مثل �ضرية هوؤلء". 
وبعد انتهاء حفل الفتتاح مت افتتاح معار�ص الفنون 

الت�ضكيلية والكتب املقامة على هام�ص املهرجان.
ويف �ضوؤال لرئي�ص اللجنة التح�ضريية للمهرجان 
املهرجان  مييز  ما  حول  الوائلي  با�ضم  ال�ضيخ 
عن �ضابقه قال: اإن الفرق كبري ففي هذه ال�ضنة 
يف  املحلية  للحكومة  ودعم  احت�ضان  هناك  كان 
ازدان  وقد  ر�ضميني  م�ضوؤولني  وح�ضور  الديوانية 
املهرجان بالتواجد املبارك ملمثل املرجعية الدينية 

ال�ضيخ طارق البغدادي. 
واأ�ضاف الوائلي اأن: من ال�ضتحداثات لهذا العام 
اإعطاء م�ضاحة وا�ضعة للفنون الت�ضكيلية ومعر�ص 

الكتاب وزيادة يف البحوث املقدمة.
قال  البحوث  �ضتتناولها  التي  الق�ضايا  اأهم  وعن 
"اإن العقيدة املهدوية متاأ�ضلة يف فطرة  الوائلي  
له  يحقق  قائد  يبحث عن  دائما  فنجده  الإن�ضان 
امل�ضاكل  على  املهرجان  بحوث  يف  وركزنا  اخلري 
التي يعاين منها هذا الع�ضر، وكيف اأنها �ضتحل 

بالظهور املقد�ص. 
العتبات  به  ا�ضطلعت  الذي  الدور  يخ�ص  وفيما 
الوائلي  قال  احلالية  املهرجان  دورة  يف  املقد�ضة 
" اإن جهود العتبات املقد�ضة يف النجف وكربالء 

والكاظمية اأعطت زخما ح�ضوريا وكذلك �ضاهمت 
الناحية  من  املهرجان  جناح  يف  فعالة  م�ضاهمة 

الفنية" 
العميدي  ح�ضني  حممد  ال�ضيد  �ضماحة  يذكران 
للمهرجان  املقد�ضة  احل�ضينية  العتبة  وفد  تراأ�ص 
ال�ضيخ عبد املهدي  العام �ضماحة  كممثل لالمني 
جعفر  ال�ضيد  �ضماحة  برفقته  وكان  الكربالئي 
املو�ضوي امل�ضاور العالمي ل�ضماحة الأمني العام 
عوز  فا�ضل  واحلاج  املقد�ضة  احل�ضينية  للعتبة 
م�ضوؤول ق�ضم حفظ النظام والإخوة من دار القراآن 
الكرمي وعددا من ال�ضادة اخلدم ومعاونية حفظ 

النظام وف�ضائية كربالء.

�إن جهود �لعتبات �ملقد�سة يف 
و�لكاظمية  وكربالء  �لنجف 
ح�سوريا  زخ��م��ا  �أع��ط��ت 
م�ساهمة  �ساهمت  وكذلك 

فعالة يف جناح �ملهرجان

 ال�ضابع من رم�ضان: وفيه: من ال�ضنة العا�ضرة للبعثة تويف املحامي والنا�ضر والكفيل لر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله وعّمه موؤمن قري�ص املوّحد اأبو طالب 
ر�ضوان اهلل عليه . وقيل يف الن�ضف من �ضوال وقيل يف ذي القعدة .
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النجاح يف املهنة
بني االحرتاف واحلظ والت�فيق االإلهي

اإن من الأمور الطبيعية التي اأوجدها اهلل تعاىل يف الإن�ضان �ضعيه اإىل اإ�ضباع حاجاته 
الإن�ضانية املختلفة، ولذلك داأب النا�ص على اإيجاد مهن منا�ضبة لهم لكي يتمكنوا من 
ذلك، واملالحظ عند ال�ضوؤال عن اأ�ضباب جناح البع�ص يف مهنهم دون الآخرين اأن 
هناك من يرجع ذلك اإىل احلظ فقط دون اإعطاء اأية اأهمية لأ�ضباب اجلد وال�ضرب 

والتوكل على اهلل والإخال�ص يف العمل وغريها من مقومات النجاح لدى العقالء. 
اأ�ضبحت كثرية وتتزايد يوم بعد اآخر ب�ضبب التطور  ومن املعروف بان املهن اليوم 
الإن�ضاين الهائل وال�ضريع، لذلك حاولت جملة الرو�ضة احل�ضينية القت�ضار على عدد 
النجاح ومتطلبات  لأ�ضباب  اأ�ضحابها  وروؤية  باملهن  املتعلق  لتحقيقها  قليل كنموذج 
العمل اجليد مبختلف النواحي ف�ضال عن ال�ضوؤال الأهم الذي يجب اأن يطرحه كل 
اإن�ضان على نف�ضه هو مدى م�ضروعية عمله اأول ومدى م�ضروعية الأ�ضاليب التي يتبعها 
يف ممار�ضة تلك املهنة ثانيا ومن ثم تتلوها عدة م�ضائل اأخرى اإن�ضانية و�ضرعية ينبغي 

اأن توؤخذ اأي�ضا بنظر العتبار.
وقد انطلقت جولة املجلة من املواطن اأحمد الزيادي وهو �ضاحب اأحد املطاعم يف 
كربالء املقد�ضة فقال: كما يعرف اجلميع اأننا نعي�ص يف اأفياء بلد اإ�ضالمي ويف مدينة 
من اأهم املدن الإ�ضالمية وهي كربالء املقد�ضة لذلك يجب علينا اأول وقبل كل �ضئ 
مراعاة اجلانب ال�ضرعي يف كافة جوانب عملنا بدءا من حلية اللحوم حيث يجب اأن 
نختار اللحوم من حمالت ق�ضابة معروفة لدينا بالنزاهة وخمافة اهلل، ويف راأيي اأن 
هذا الأمر من اأهم اأ�ضباب النجاح يف العمل وخا�ضة يف هذه املحافظة، ومن اأ�ضباب 
النجاح الأخرى ال�ضتمرار على نف�ص النهج بالعمل اأي نف�ص الوترية مع مراعاة التطور 

نحو الأح�ضن.
وبنّي الزيادي: من اأمثلة ذلك اأننا نرى كثريا من املطاعم يف بداية عملها تكت�ضب 
الكثري من الزبائن من خالل البيع بت�ضعرية رخي�ضة ولكن ذلك ل ي�ضتمر حيث تبداأ 
عملية زيادة الأ�ضعار �ضيئا ف�ضيئا، اأو يبداأ عمله بلحوم طيبة وبعد ذلك يتغري عمله  
كما ونوعا و�ضعرا بل وحتى تعامال، كما اأن من الأ�ضباب التي تدخل يف جناح املهنة 
هي اختيار العمال اجليدين يف العمل واملعاملة وان يتحلى بعدة موا�ضفات اأخرى يكاد 
يكون اأهمها على الإطالق اأن يكون �ضاحب دين وله نف�ص طيبة وعنده �ضعة من ال�ضدر 
لن الزبائن -كما تعلمون- �ضرائح خمتلفة واإر�ضاء النا�ص غاية �ضعبة املنال ولكن من 
املمكن احل�ضول على ق�ضط مقبول منها اإذا ما حتلينا بالأخالق الإ�ضالمية وبروح 

املحبة.

• علينا �أوال وقبل كل �سئ مر�عاة �جلانب 
�ل�سرعي يف كافة جو�نب عملنا 

ح�سني ال�سلمي- يحيى الفتلوي
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الطعام  نوع  تغيري  ويطلب  زبون  ياأتي  عندما  لذلك  مثال  واأ�ضرب  الزيادي:  وتابع 
لأكرث من مرة فيجب �ضاحب العمل والعامل اأن تكون له �ضعة ورحابة �ضدر ويحتوي 
اأمثال هذه املواقف، ومن العوامل امل�ضاعدة يف النجاح ب�ضا�ضة الوجه لكل املوجودين 
دون  مت�ضاوية  ب�ضورة  الزبائن  مع  والتعامل  الطيب  والكالم  والرتحيب  املطعم  يف 
تف�ضيل اأحد على اأحد، ومن العوامل الأخرى التي تعترب مكملة للنجاح نظافة املطعم 
وال�ضحون التي يقدم بها الطعام والأقداح، اأما ما يثار من قبل البع�ص باأن م�ضاألة 
النجاح مردها اإىل احلظ فال نقول باأن ذلك غري �ضحيح تاما حيث توجد هكذا 
حالت لكنها ل تعترب حالة عامة فهناك كثري من املطاعم جنحت ب�ضبب اخلربة اأو 
وراثة الأبناء وال�ضتمرارية ومع كل ذلك يبقى العامل الأول والأخري هو التوكل على 

اهلل تعاىل وح�ضن ال�ضريرة بال�ضر والعالنية.
الأخ حممد عبد الأمري قال: اإن عامل املعّجنات عامل وا�ضع وبه الكثري من الأ�ضناف 
وقد دخل يف مناف�ضة كبرية من قبل التجار با�ضترياد اأنواع كثرية منه كالـ)بيتي فور 
وغريه من املعّجنات( مما دفع باأ�ضحاب هذه املهنة اأن يحافظوا على م�ضتوى عايل 
اأن من  من اجلودة يف عملهم ليتمكنوا من مناف�ضة ما يطرحه امل�ضتورد، واأعتقد 
اأ�ضباب جناح اأي عمل من هذا النوع اختيار نوعية املادة الأولية التي نعلن عنها يف 
منتوجاتنا خا�ضة ومنها)الطحني( حيث اأن هناك الكثري من اأنواع الطحني بال�ضوق 
وهو على اأنواع ودرجات جودة متباينة، وهكذا يف بقية املواد الداخلة يف �ضناعتنا 
كالدهن احلر اإذ يجب اأن يكون كما نقول تاما ومادة الف�ضتق وكل مادة ن�ضتعملها، 
اأعلى مراتب النجاح ومن بعده ياأتي دور  فالختيار اجليد للمادة الأولية يقف يف 
العر�ص اجليد للب�ضاعة واختيار العمال ذوي اخلربة املرتاكمة خ�ضو�ضا والتنوع 
كذلك له دور كبري يف جذب الزبون، ول نن�ضى دور ح�ضن التعامل والب�ضا�ضة وال�ضعي 
اإىل اإر�ضاء الزبائن، وغريها من الأمور املادية ورغم كل ذلك يبقى التوكل على اهلل 

اأما فيما يخ�ص م�ضاألة احلظ فال اعتقد اأن  هو الدرجة الأ�ضا�ص لنجاح كل عمل، 
لها اأثرا كبريا يف النجاح كالآثار التي حتدثها موا�ضفات الإخال�ص يف العمل والدقة 
واحلر�ص على التقدم وعدم جعل املك�ضب املادي الكبري هو الهدف الأ�ضا�ص لن ذلك 
قد يدفع البع�ص اإىل التالعب ببع�ص فقرات املادة امل�ضنوعة، فالنجاح يف راأيي ل 
يجنيه اإل العاملون وال�ضاعون اإليه، ورمبا لعب احلظ دورا مع اأ�ضخا�ص معدودين ولكن 

لي�ص مع اجلميع.
فيما حتدث الأخ �ضادق غريب وهو �ضاحب حمل ت�ضليح مواد منزلية م�ضريا اإىل ما 
باتت تعانيه اأمثال تلك املحالت من م�ضاكل قائال: لقد اأحدثت مرحلة ما بعد ال�ضقوط 
وانفتاح ال�ضوق العراقي على الب�ضاعة امل�ضتوردة وخ�ضو�ضا ال�ضينية منها حالة تقليل 
الت�ضليح يف بع�ص الأحيان يكون مقاربا ل�ضعر  الت�ضليح، لن  فر�ص عمل حمالت 
اجلهاز اجلديد لكن بع�ص النا�ص وخ�ضو�ضا الطبقة التي ل ت�ضتطيع �ضراء جهاز اآخر 
ت�ضطر لت�ضليحه، وميكن جناح عملنا يف ق�ضية مهمة جدا األ وهي اطالع الزبون 
على ما نقوم به بكل �ضدق واإعالمه بنوع املادة التي �ضنقوم بو�ضعها كبديل لتلك املادة 

هو �لدرجة �الأ�سا�س  �هلل  على  �لتوكل  يبقى   •
لنجاح كل عمل، �أما م�ساألة �حلظ فال �عتقد �أن 

لها �أثر� كبري�

• �سر�ئح خمتلفة و�إر�ساء �لنا�س غاية �سعبة �ملنال 
ولكن من �ملمكن �حل�سول على ق�سط مقبول منها 

�إذ� ما حتلينا باالأخالق �الإ�سالمية وبروح �ملحبة
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العاطلة يف جهازه، مع اطالعه على �ضعرها فيما اإذا كانت من من�ضاأ اأ�ضلي كالياباين 
ويف  الأخرى،  املنا�ضئ  ذات  لها  امل�ضابهة  املادة  �ضعر  على  اطالعه  وكذلك  وغريه 
احلقيقة فاين ل اأجلاأ اإىل ا�ضتبدال املادة اإل بالأ�ضلية املن�ضاأ وحني يطلب مني الزبون 
غري ذلك اأرف�ص ت�ضليح جهازه واأدّله على من ي�ضلحه له مبادة غري اأ�ضلية وال�ضبب 
وراء ذلك يكمن يف اأين اإذا ما قمت بو�ضع مادة غري اأ�ضلية فقد يعود اجلهاز اإىل 
العطل باأ�ضرع وقت مما �ضيعّر�ص �ضمعتي اإىل الت�ضويه وهذا ما ل اأر�ضاه يل وملهنتي، 
ورمبا يت�ضاءل البع�ص عن اجلهة التي جنلب منها املواد الحتياطية الأ�ضلية واجلواب 
ب�ضيط جدا وهو اأن هناك الكثري من اأ�ضحاب الدخول اجليدة حني يقارنون بني �ضعر 
الت�ضليح ملادتهم ،و�ضعر اجلديدة املوجودة يف ال�ضوق يجدونها متقاربة فيعر�ضون 
علينا بيع تلك املادة العاطلة ونحن بدورنا ن�ضرتيها من اأجل ال�ضتفادة من القطع 

ال�ضلية فيها عند الت�ضليح.
لي�ص لذلك دخل كبري يف  �ضوؤاله عن دور احلظ يف جناح عمله قال غريب:  وعند 
النجاح اإمنا النجاح ياأتي من الدقة يف العمل واإتقانه وياأتي ذلك من عدة طرق تكاد 
تكون اأهمها املعرفة العلمية وياأتي بعدها مبا�ضرة دور اخلربة املرتاكمة، ولذلك جتد 
اأن هناك الكثري ممن ف�ضلوا يف حتقيق النجاح ب�ضبب ا�ضتغاله �ضانعا لفرتة وجيزة 
في�ضن انه اأتقن املهنة وميكنه ممار�ضتها لوحده ولكنه ل يحقق ذلك النجاح املطلوب 
اأجور الت�ضليح كو�ضيلة جللب الزبائن، ولالأ�ضف  اأ�ضلوب تخفي�ص  اإىل  رغم جلوئه 
ين�ضحب على  اإمنا  ال�ضخ�ص فقط  ين�ضحب على ذلك  الف�ضل ل  ال�ضديد فان ذلك 

اجليدين يف عملهم كذلك.
وحول معرفته بالأمور ال�ضرعية املرافقة لعمله قال غريب: اإن اأهم اخل�ضائ�ص التي 
التفا�ضيل  كل  على  ،واطالعه  لل�ضخ�ص  الن�ضح  ق�ضية  �ضخ�ضيا  مبراعاتها  يقوم 
الإ�ضالحات  تلك  اإ�ضالحات ومدى جدوى  ب�ضلعته وما �ضيجري عليها من  املتعّلقة 
وهل اأن �ضراء اجلديد اأف�ضل من الت�ضليح اأم ل، واأما الأمور الأخرى كتحديد الأجور 
واأ�ضعار املواد وغريها فيتم بالتفاق مع الطرف الآخر فاإن قبل فبها واإن رف�ص فذلك 
عائد اإليه، ويف هذا اخل�ضو�ص ينبغي مراعاة الإن�ضاف وعدم اإرهاق النا�ص كثريا 

بالأ�ضعار اأو جتاوز احلد املعقول واملقبول �ضرعا لكي تكون اللقمة املكت�ضبة حالل.

وان الت�ضريع الإ�ضالمي مل يكن ليغفل مثل هذا املحور املهم يف حياة الن�ضان امل�ضلم 
خا�ضة، وللتعر�ص لبع�ص اأوجه البحث عن الرزق قال خ�ضر احل�ضيني )باحث وطالب 
علوم دينية( : لقد وردت روايات كثرية حت�ص املوؤمن على طلب الرزق كونه عز و�ضوؤدد 
لالإن�ضان، وجند هذا املعنى يف ما رواه  املعلى بن خني�ص - عن الإمام ال�ضادق عليه 
ال�ضالم - اأنه قال له: ››اغُد اإىل عزك‹‹، وقد تكرر هذا الأمر من الإمام عليه ال�ضالم 
لبع�ص اأ�ضحابه ومواليه، وذلك لأّن العمل لتح�ضيل الرزق و�ضد الَعوز ورفع احلاجة 
ميثل ِعزًا و�ُضوؤددًا لالإن�ضان فعليه اأن ل َيدع ذلك العز فيقلل بالتايل من مكانته وقيمته 

عند اتكاله على الغري.
واأو�ضح اأن: الروايات قد اأظهرت مطلبًا هاّمًا مفاده وقوع البع�ص يف خطاأ اأّن الدعاء 
والتوجه اإىل اهلل دون بذل اجلهد وطلب الأ�ضباب ُيغني الإن�ضان غري اأّن هذا الت�ضور 
مردود من قبل اأهل البيت عليهم ال�ضالم، فقد روي اأّن اأحد اأ�ضحاب الإمام ال�ضادق 
اأن  ادُع اهلل يل  ال�ضالم:  لالإمام عليه  وقال  ُقدامه  ال�ضالم دخل عليه فجل�ص  عليه 
يرزقني يف دعة - فاأجابه الإمام جوابًا قاطعًا: ››ل اأدعو لك‹‹، وكان ذلك بهدف 
ت�ضحيح ذلك املفهوم اخلاطئ، بالتاأكيد على اأّن الدعاء وحده لي�ص كافيا يف حت�ضيل 
اأ�ضبابه الطبيعية  اأن يطلب رزقه من  الرزق دون طلبه بالأ�ضباب، فال بد لالإن�ضان 

ويدعو اهلل لي�ضهل له حت�ضيله.  
واأ�ضاف قائال: اأما التكال على الغري وحالة الركود التي ت�ضيب بع�ص اأ�ضحاب الأموال 
فقد �ضجبهما اأئمة اأهل البيت )عليهم ال�ضالم( وحثوا على طلب بذل اجلهد وطلب 
الرزق فها هو الإمام ال�ضادق عليه ال�ضالم ي�ضاأل الف�ضيل بن ي�ضار: اأي �ضيء تعالج؟ 
)اأي ما العمل الذي قمت به اليوم يف �ضبيل التك�ضب؟( فقال الف�ضيل: ما اأعالج اليوم 
�ضيئًا، فقال عليه ال�ضالم: ››كذلك تذهب اأموالكم‹‹، ويبدو اأّن الف�ضيل كان لديه 
بع�ص املال الذي يعتمد عليه يف معي�ضته، فحينما اأجاب اأنه ل عمل له يزاوله، اأبان له 

• ينبغي مر�عاة �الإن�ساف وعدم �إرهاق �لنا�س كثري� 
باالأ�سعار �أو جتاوز �حلد �ملعقول و�ملقبول �سرعا لكي 

تكون �للقمة �ملكت�سبة حالال

ورفع  �لَعوز  و�سد  �لرزق  لتح�سيل  �لعمل  �إّن   •
�حلاجة ميثل ِعز�ً و�ُسوؤدد�ً لالإن�سان فعليه �أن ال َيدع 

ذلك �لعز
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�إرها�صة قلم

مثلما ي�ضعى البع�ص لبناء اجل�ضم وت�ضذيبه من الوهن وال�ُضمنة والِعلل هناك اأي�ضا 
العادات والطباع  النف�ص وتخلي�ضها من  الروحي الذي يتطلب تهذيب  اجلانب 

ال�ضيئة وراثية كانت اأم مكت�ضبة. 
العديد مَنا حتيط به ظروف خمتلفة قد حتمله يف اأحيان معينة على �ضلوك ت�ضرفات 
غري وافية بق�ضد اأو دونه، ف�ضال عن الطباع غري املنا�ضبة التي قد تكتنف تفا�ضيل 

احلياة اليومية وطرق التعامل مع الآخرين داخل حميط الأ�ضرة وخارجها.
وتلعب الظروف املتعلقة باملحيط الجتماعي والبيئي واملعي�ضي التي مير بها الفرد 
دورا حا�ضما يف توجيه الوعي والالوعي انطالقا من و�ضعية احلالة النف�ضية لكن 
تكون واجهة  �ضيئة قد  الت�ضاق طباع وعادات  اأن يكون حجة يف  ذلك ل ميكن 

لل�ضخ�ضية يف امل�ضتقبل.
ومن بني العديد من �ضروب التقومي يربز اأ�ضلوب »تروي�ص النف�ص« كربنامج عمل 
ناجح يهدف اإىل حت�ضني �ضورة الفرد من خالل �ضلوكيات وطرق تفكري مكت�ضبة، 
ميكن ا�ضتح�ضالها عن طريق الدرا�ضة والبحث والتنقيب، اأو اكت�ضابها من حميط 
العمل الذي يهتم به الفرد، اأو عن طريق خمالطة الأ�ضخا�ص الذين يتمتعون بح�ص 
ديني اأو ثقايف اأو فكري عاِل، مبا ي�ضمن تعّود املرء على منظومة �ضلوك تتخللها 
معاين فا�ضلة كال�ضعور بامل�ضوؤولية والإيثار والت�ضامح واحرتام الآخر والتجاوز عن 

الإ�ضاءة...
ولو تّعنا قليال يف مفردات احلياة اليومية لوجدنا العديد من الظواهر التي هي 
بحاجة للتعديل فعلى �ضبيل املثال تنت�ضر يف اأو�ضاط املجتمع عادة »الزدواجية« 
يف التعامل مع الفقري من جهة والغني من جهة اأخرى، واحرتام النا�ص بح�ضب 
مظهرهم املادي اأو الوظيفي ل بح�ضب اأخالقهم ومنزلتهم الجتماعية اأو الدينية اأو 
الفكرية والثقافية، وهذا بالطبع يدل على ق�ضر نظر وقلة وعي واإدراك وميول نحو 

املادية التي مل ولن ت�ضنع جمتمعا يتمتع بال�ضفات الفا�ضلة.
هناك اأي�ضا حالت »الرنج�ضية« املنت�ضرة عند العديد من النا�ص وهي جت�ضيٌد حلب 
النف�ص الزائد والإعجاب بها اأكرث من الالزم بحيث يظن امل�ضاب بهذا الداء ان 
راأيه وفعله وكل ما ي�ضدر عنه هو �ضحيح تامًا، لي�ص ذلك فقط بل تراه يت�ضلح 
م ما يقوم به من اأفعال لي�ضت  باأفكار ومنهج جديل يدافع به عن نف�ضه وي�ضخِّ
الأنانية  هي  الرنج�ضية  ال�ضخ�ضية  يف  الأ�ضا�ضية  وال�ضفة  بال�ضرورة،  مميَّزة 
فالرنج�ضي عا�ضق لنف�ضه يرى اأنه الأف�ضل والأقدر ويرى الآخرين اأقل منه ولذلك 
فهو ي�ضتبيح لنف�ضه ا�ضتغالل النا�ص وال�ضخرية منهم. وي�ضتفّزه التجاهل من قبلهم 

ويحنقه النقد ول يريد اأن ي�ضمع اإل املديح وكلمات الإطراء.
يبقى ال�ضر يف مواجهة النف�ص ونوازعها وحماولة ال�ضيطرة عليها يف هذه الأمثلة 
وغريها، �ضيء من الإرادة امل�ضتِندة اإىل الوعي ب�ضرورة اقتفاء الأ�ضلح والأمثل، 
والبتعاد عن ال�ضفات ال�ضيئة مادية كانت اأم معنوية قدر امل�ضتطاع، وعدم التذّرع 

بالظروف مهما كانت.

تط�يع 
النف�س.. 

   �ضباح الطالقاين

عليه ال�ضالم اأّن من ل يزاول عمال  م�ضريه الفقر، بذهاب ما لديه من مال.
وكما اأن للعمل اآثارا دنيوية فاإن له اآثارا ومنافع اأخروية بينها الإمام الباقر عليه 
ال�ضالم بقوله: ››من طلب الدنيا ا�ضتعفافًا عن النا�ص و�ضعيًا على اأهله وتعطفًا 
على جاره لقي اهلل عز وجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر‹‹، فاأو�ضح 
اأنه �ضيلقى اهلل تعاىل يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر، }ُنوُرُهْم َي�ْضَعى َبنْيَ 

اأَْيِديِهْم{)التحرمي:8( ي�ضيء لأهل املح�ضر. 
والتك�ضب  العمل  ميدان  واملهمة يف  اجلوهرية  النقاط  من  اأن  احل�ضيني  واأكد 
ق�ضية احلّلية حيث يقول الإمام ال�ضادق عليه ال�ضالم: ››ل خري يف من ل يحب 
جمع املال من حالل يكف به وجهه‹‹، فالروايات توؤكد على �ضيانة النف�ص وعز 
الذات، و�ضوؤدد ال�ضخ�ضية حتى ل يحتاج اإىل النا�ص فيظهر مبظهر يخالف تلك 
العزة التي ينبغي اأن تكون للموؤمن، ووفق القانون الذي �ضرعه اهلل تعاىل، ليكف 

به وجهه، ويق�ضي به دينه.
ما يف  دورا  يلعب  قد  اإن احلظ  قال:  ما  بعمل  النجاح  ودوره يف  وحول احلظ 
بع�ص الأحيان ولكنه ل يكون العامل الأ�ضا�ضي يف النجاح املهني اإذا مل ترتبط 
به بع�ص اخل�ضائ�ص واملوؤهالت العلمية وال�ضخ�ضية ف�ضال عن القيم الدينية 
والأخالقية وال�ضرعية املرتبطة مبهنة ما منذ ال�ضروع يف العمل وحتى حتقيق 

الغايات املن�ضودة من ورائه.
من كل ذلك نخل�ص اإىل اأن النجاح مرهون بعوامل داخلية يقف يف اأوىل مراتبها 
اجلد والجتهاد ويتلوهما ح�ضن التدبري والتعامل الأخالقي الأمثل، �ضيانًة ملا 
تدّره تلك املهن على ممتهنيها من رغد العي�ص احلالل، وعوامل خارجية يرتبع 
على كر�ضي ال�ضدارة فيها التوكل على اهلل يف كل الأمور، والبتعاد عن كل ما 
من �ضاأنه جعل الرزق  داخال يف خانة احلرام -ع�ضم اهلل تعاىل جميع املوؤمنني 
عنه-، اأو ي�ضلب منه الربكة، وياأتي بعد ذلك ح�ضن النية وال�ضدق والإخال�ص 

ليكّلل النجاح باملردود املادي الطيب م�ضفوعا بالربكة والثواب.

ورفع  �لَعوز  و�سد  �لرزق  لتح�سيل  �لعمل  �إّن   •
�حلاجة ميثل ِعز�ً و�ُسوؤدد�ً لالإن�سان فعليه �أن ال َيدع 

ذلك �لعز
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• �ضامي جواد كاظم

�ضريح  �ضهداء الطف من اجلهة الثانية

ُجنادة بن احلرث ال�سلماين االأزدي
)عليه  طالب  اأبــي  بن  علي  الإمـــام  حمبي  م�ضاهري  من 
لأهل  وويف  حمب   ، املخل�ضني  اأ�ضحابه  ومن  ال�ضالم( 
بيت النبي )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( ومنا�ضر لالإمام 
اأول  ال�ضالم(، خرج مع م�ضلم بن عقيل  احل�ضني)عليه 
وملا راأى خذلن اأهل الكوفة له اأختفى عند قومه مدة ثم 
ال�ضالم( عندما �ضمع مبجيئه  اإىل احل�ضني )عليه  جاء 
اإىل كربالء مع عمرو بن خالد ال�ضيداوي وجماعة من 

املوالني.
ن�سبه:

واللف   ، املفتوحة  والنون   ، امل�ضمومة  باجليم   : ُجَناَدة 
املهملة  بال�ضني   : ال�ضلماين   ، والهاء   ، املهملة  والــدال   ،
 ، والنون   ، ، واللف  ، وامليم  ال�ضاكنة  ، والالم  املفتوحة 
اإىل �ضلمان ، بطن من مراد. ومراد بطن  والياء. ن�ضبة 
املرادي  املذحجي   : بـ  الرجل  و�ضف  ولــذا  مذحج.  من 
ال�ضلماين  ، ن�ضبة اإّما اإىل �ضلمان ، منزل بني عني �ضيد 

وواق�ضة ، اأو العقبة.
اإىل  ، وهو طريق  ، ماء قدمي جاهلي  �ضلمان  اإىل  اأو      
تهامة يف اجلاهلية من العراق. اأو بفتح الالم  ، ن�ضبة اإىل 
�َضَلْمَيةـ  بفتح ال�ضني والالم و�ضكون امليم ، وفتح الياءـ  بلدة 

قرب حم�ص منها : عتيق ال�ضلماين حمركة قال علي بن 
احل�ضني بن ع�ضاكر يف تاريخه: هو جنادة بن احلرث بن 
عوف بن اأمية بن قلع بن عبادة بن عدي زيد بن عامر 
بن ثعلبة بن احلارث املذحجي املرادي ال�ضلماين الكويف 
ومراد بطن كبري من مذحج من قبائل العرب امل�ضهورة 

وهم من قحطان اليمن.
�سحبته:

اإدراك  له  تاريخه:  عن علي بن احل�ضني بن ع�ضاكر يف 
و�ضحبة مع النبي )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( وعن ابن 
امل�ضعود: قال: اإن ر�ضول اهلل)�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( 

كتب جلنادة بن احلرث هذا الكتاب:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من حممد ر�س�ل اهلل جلنادة وق�مه ومن اتبعه 
اهلل  اأطــاع  ومن  الزكاة  واإيتاء  ال�سلة  باإقامة 

ور�س�له فاأنه يف ذمة اهلل وذمة حممد.
وجاءت يف رواية ابن حجر الع�ضقالين يف الإ�ضابة : فاإن 

له ذمة اهلل وذمة حممد.

دوره يف معركة الطف:
ــــام  ــول الإم ــو�ــض عــنــدمــا �ــضــمــع جـــنـــادة بـــن احلــــرث ب
احل�ضني)عليه ال�ضالم( اىل كربالء مل يرتدد حلظة عن  
ر�ضول اهلل )�ضلى  ذائــدا عن حرم  به  واللحاق  ن�ضرته 
اهلل عليه واآله و�ضلم(مدافعا عن قيم ال�ضرف واحلق بني 
يدي الإمام، فخرج م�ضرعا من الكوفة مت�ضلال وجاء اليه 
و�ضلم( مبوؤازرة  واآله  النبي)�ضلى اهلل عليه  ملبيا دعوة 

احل�ضني)عليه ال�ضالم( مع عدد من وجوه مواليه .
فلما كان يوم الطف تقدم جنادة بن احلرث واأ�ضحابه 
الذين جاءوا مع عمرو بن خالد ال�ضيداوي فاأوغلوا يف 
�ضفوف جي�ص بن �ضعد حتى اأحاطوا بهم من كل جانب 
ومكان فانتدب لهم العبا�ص فخل�ضهم من اأيدي ع�ضاكر 
قتال  فقاتلوا  �ضاملني،  يعودوا  اأن  اأبــوا  ولكنهم  �ضعد  ابن 

الأ�ضود اللوابد حتى ا�ضت�ضهدوا جميعا يف مكان واحد.
ا�ست�سهاده  :           

قاتل   جنادة بن احلرث قتال الأبطال املوؤمنني ذودا عن 
اأهل بيت النبوة �ضد اأعدائهم املارقني فقتل منهم �ضتة 
ع�ضر رجال وا�ضت�ضهد مع من كان معه من اأ�ضحابه وقد 

ن�ضب هذا الرجز اإليه حينما خرج للقتال:
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عامل جليل له اإطالع وا�ضع يف علم احلديث والأخالق وال�ضري ومن اأهل الف�ضل والعلم 
والعبادة والزهد والن�ضك ، وهو اأبرز رجالت اآل الك�ضمريي وهي اإحدى الأ�ضر الر�ضوية 
املنت�ضبة اإىل الإمام علي بن مو�ضى الر�ضا عليه ال�ّضالم، وهي من بيوتات العلم العريقة 

وكان لرجالها دور يف ثورة الع�ضرين �ضد الحتالل الربيطاين للعراق عام 1920 م.
املخطوطة  القدمية  الكتب  مبطالعة  ولع  وله  احلافظة  قوي  الك�ضمريي  ال�ضيد  كان 
وُرِوَي اأنه اأقام يف مكتبة ال�ضيد النقيب ال�ضيخ عبد القادر الكيالين ببغداد �ضتة اأ�ضهر 

للمطالعة والتنقري والتنقيب يف خمطوطات تلك اخلزانة يف احل�ضرة القادرية.
اأن يروي عنه العامل ال�ضيخ نوح القري�ضي  اأجــازه  اأجــازه جماعة من العلماء وممن 

اجلعفري والأ�ضتاذ ال�ضيخ حممد ح�ضني الكاظمي.
حج مكة املكرمة ثالث مرات بدعوة من بع�ص اأهل الرثوة رغبة يف �ضحبته وتقديرا 
اللغة  وهو يح�ضن  املقد�ص  باحلائر احل�ضيني  الــرواق  اإمــام جماعة يف  وكان  ل�ضاأنه 

الهندية القدمية.
تويف يف كربالء يف حدود �ضنة 1350هـ ودفن يف حجرة الكابلية مما يلي الباب التي 

تنفذ منه اإىل باب الزينبية يف اجلهة الغربية من ال�ضحن احل�ضيني ال�ضريف.

مرت�سى الك�سمريي احلائري 
)تويف حدود 1350هـ(

اأنا جنادة اأنا ابن احلارِث       
                                        ل�ست بخـــــّ�ار وال بنــــاكِث

عن بيعتي حتى يق�م  وارثي  
                                 من ف�ق �سل� ٍ يف  ال�سعيد ماكِث

_رحمه  الأزدي  ال�ضلماين  احلــرث  بن  فجنادة  اإذن 
الإمام  ومن خا�ضة  املوالني  م�ضاهري  اهلل_ كرمي من 
علي)عليه ال�ضالم( نا�ضر الإمام احل�ضني)عليه ال�ضالم( 
وكان �ضيدا �ضريفا كرميا عايل القدر جليل الف�ضل طيب 
الأ�ضل لذا كتب له ر�ضول اهلل)�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( 
كتابا يخاطبه اأول بتعاليم الإ�ضالم وحفظ الذمام ولول 
والف�ضل  العقل  اأهــل  من  واإنـــه  قومه  يف  الرفيع  �ضرفه 
والكمال ملا كتب به خامت الر�ضل فهذا ال�ضحابي النبيل 
جّند نف�ضه لن�ضرة علي )عليه ال�ضالم( يف الكوفة �ضد 
اأعدائه بكل قواه واإمكاناته ثم �ضار على نهج ولئه ملحمد 
الذي  امل�ضتقيم  ال�ضراط  نهج  وهو  ال�ضالم(  واآلــه )عليه 
الظالم  جنح  يف  م�ضرعا  جاء  لذلك  ال�ضاحلون  ي�ضلكه 
لن�ضرة ابن ر�ضول اهلل)�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( لعلمه 
بان من ن�ضر احل�ضني فقد ن�ضر اهلل ور�ضوله فبذل نف�ضه 
ب�ضخاء مطمئنا ومل يخذل اآل حممد مبوقف ول راأي ول 
وذلك  الكرمي  ر�ضوله  ور�ضا  اهلل  ر�ضا  بذك  فنال  عمل 

�ضرف كبري وفوز ل يناله اإّل ذو حّظ عظيم..   
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امل�ضتوى الأول: مراحل الهجوم
اإن حادثة الهجوم على الدار مرت بخطوات معينة، وكل ذلك كان بعد حادثة ال�ضقيفة وا�ضتتباب 

احلكم للخليفة الأول مب�ضاعدة اخلليفة الثاين ومن تلك اخلطوات:
1 – ال�ضغط على اأمري املوؤمنني علي عليه ال�ضالم ملبايعة اخلليفة بعد ال�ضقيفة.

2 – حماولة الإمام عليه ال�ضالم احل�ضول على اأن�ضار من خالل بيان و�ضايا الر�ضول �ضلى اهلل 
عليه و اآله يف حقه.

3 – تخاذل النا�ص عن ن�ضرة الإمام عليه ال�ضالم اإل عددا حمدودا جدا.
4 – اعتزال الإمام عليه ال�ضالم يف بيته.

5 – قيام اخلليفة باإر�ضال بع�ص من اأزلمه اإىل بيت الإمام عليه ال�ضالم و لعدة مرات لإجباره 
على اخلروج و املبايعة.

6 – عدم ا�ضتجابة الإمام عليه ال�ضالم لهذه ال�ضغوط.
7 – يف الهجوم الأخري جاء اخلليفة الأول و معه عمر و عدد من اأتباعهما، و هددوا الإمام عليه 

ال�ضالم باخلروج و املبايعة اأو حرق الدار.
8 – عندما هدد بالإحراق اأخربوا عمر اأن يف البيت فاطمة بنت ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و اآله 

فقال: )و اإن(.
9 - بداأ عمر و من معه بجمع احلطب و كانوا يحملون م�ضاعل النار يف اأياديهم مهددين باإحراق 
البيت، فدخل الدخان اإىل البيت اإما ب�ضبب امل�ضاعل اأو ب�ضبب اإيقاد �ضيء من احلطب يف باب 

الدار اخل�ضبي.
10 – نه�ضت الزهراء عليها ال�ضالم يف حماولة لإيقاف جراأة القوم هذه، معولة على مكانتها 

املقد�ضة بني النا�ص.
11 – فتحت الباب قليال لتكلم النا�ص في�ضمعوها و تردعهم عن هذه اجلراأة. و جرى حديث 

بينها و بني عمر حول هذا.
12 – ا�ضتغل عمر و من معه فتح الباب فاقتحموا البيت على من فيه.

13 – حاولت الزهراء عليها ال�ضالم اأن تتخذ من الباب مزيدا من ال�ضرت و احلجاب فوقفت 
خلفه. 

14 – عند دخول البيت �ضغطوا على الباب و هي خلفه فاأثر ال�ضغط و ع�ضر الباب فيها و 
خ�ضو�ضا على ج�ضدها النحيل.

15 – كان اأثر ذلك على الزهراء عليها ال�ضالم بعدة اأمور، ر�ص يف اأ�ضالعها، �ضقوط جنينها، 

و فيما بعد بقيت اآثار هذه احلادثة يف نف�ضها حتى ماتت على اثر هذه الفواجع واملاآ�ضي، و ماتت 
و هي غا�ضبة على هوؤلء القوم.

16 – اخرج القوم اأمري املوؤمنني عليه ال�ضالم عنوة، و حتمل الإمام مع �ضجاعته التي ل يختلف 
حولها اثنان ذلك ب�ضربه خوفا على الدين من ال�ضياع و مبثل هذا ال�ضرب يرتفع وي�ضمو مقام 

الأنبياء و اأو�ضيائهم. 
17 – اأخذوا الإمام عليه ال�ضالم اإىل امل�ضجد لتكون املبايعة ) الق�ضرية ( علنية اأمام النا�ص،و 

�ضربوا يده على يد اخلليفة و اعتربوها بيعة.
18 – خرجت الزهراء عليها ال�ضالم مطالبة برتك الإمام اأو تك�ضف راأ�ضها بالدعاء عليهم. و 

ترفع �ضوتها بالنداء لر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و اآله.
19 – خاف القوم من ذلك كما خاف الن�ضارى من خروجها يوم املباهلة مع النبي �ضلى اهلل 

عليه و اآله، فرتكوا اأمري املوؤمنني عليه ال�ضالم. 
20 – بقيت الزهراء يف كمدها هذا اإىل اأن ح�ضرتها الوفاة و ا�ضت�ضهدت عليها ال�ضالم و هي 

غا�ضبة على هوؤلء القوم.
امل�ضتوى الثاين

الهجوم على بيت الزهراء عليها ال�ضالم كانت له اآثار عديدة منها:
1- �ضقوط اجلنني و ا�ضمه ) املح�ضن (.

2- ك�ضر يف اأ�ضالعها عليها ال�ضالم.
3- اعتزال الزهراء عليها ال�ضالم عن الأمة التي اأنكرت حقها.

4- موتها متاأثرة باملظلومية التي حدثت لها.
5- عدم اإ�ضعار الظاملني لها مبوتها و ت�ضييعها و دفنها.

6- اإخفاء قربها وعدم اإظهاره، و كان هذا الإخفاء رمزا ملظلوميتها.
7- اإدانة من ظلمها واإثبات مع�ضيتهم هلل تعاىل باإغ�ضابها.

غر�ص النافني لهذه احلادثة
كما نعلم فاإن هنالك من يحاول اأن ينفي هذه احلادثة اأو يقلل من �ضاأنها اأو يناق�ص يف بع�ص 
تفا�ضيلها، و الغر�ص من ذلك هو ما ذكرناه يف الفقرة ) 7 ( من اأن هذه احلادثة اخلطرية 
لبد فيها من اإدانة امل�ضاركني فيها، و مبا اأن امل�ضرتكني يف هذه اجلرمية هم من عّلية القوم فال 
ن�ضتغرب اأن يتداعى الكثريون اإىل حماولة تكذيب وقوع هذه احلادثة وتهمي�ضها و التقليل من 
�ضاأنها كما حاولوا ذلك يف حوادث مهمة و فا�ضلة اأخرى يف تاريخ الإ�ضالم، و لعل حر�ص اأتباع 

اإن حادثة الهج�م على دار ال�سيدة فاطمة الزهراء عليها ال�سلم من اأهم احل�ادث التي وقعت 
بعد رحيل اأبيها ر�س�ل اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( مبا�سرة، وكانت فاحتة املظامل التي 

جرت على اأهل البيت )عليهم ال�سلم(  و�س�ف نتناول هذه الق�سية على م�ست�يني:

ال�سيد حممد ح�سني العميدي
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• ينبغي يف جميع امل�ست�يات االلتزام باالأدب يف احل�ار 
و اإخل�س النية يف الرغبة يف ال��س�ل اإىل احلقيقة

•ال ميكن طرح متام احلقيقة وبجميع تفا�سيلها، الأن 
الكثري ال يتحمل احلق بتمامه دفعة واحدة

•يف�سل اأهل العلم اأن يك�ن�ا يف برنامج منفردين باحل�ار 
لكي تتاح لهم الفر�سة كاملة يف طرح ما يريدون

اأهل البيت عليهم ال�ضالم باإحياء ذكرى احل�ضني عليه ال�ضالم و على اأو�ضع نطاق و 
تنوع ال�ضبل اإمنا هو للوقوف يف وجه طم�ص معامل هذه احلدث و خلط الأوراق فيها 
لي�ضيع احلق فيها مع الباطل. و لهذا اأي�ضا يحر�ص اتباع اأهل البيت عليهم ال�ضالم 

لإحياء مظلومية الزهراء ملنع اندرا�ضها و طم�ص 
اآثارها. و حتى ل تختلط الأوراق في�ضيع املظلوم 
و�ضط ال�ضجيج و يتحول اإىل ظامل. و ذلك لأن يف 
معرفة املظلوم ت�ضخي�ص للظلم و بيان احلق من 

الباطل.
تنبيهات

التنبيه الأول
اإن الغر�ص الذي اأرادوه من حماولة ت�ضويه حادثة الهجوم على الدار اأو نفيها من 

الأ�ضا�ص غري نافعة لهم، لأن الإدانة للظاملني حا�ضلة على كل حال.
و ما نق�ضده هو: اأننا مهما اختلفنا يف حدوث بع�ص احلوادث نفيا و اإثباتا �ضعة و 
�ضيقا و مهما حاولنا اإيجاد التربيرات و الأعذار للظاملني اأو التاأويالت لت�ضرفاتهم 

فاإن الأمر حم�ضوم يف نهايته.
دليل احل�ضم

ورد ن�ضان روائيان جمموعهما ح�ضم املو�ضوع، و 
نحن نختارهما من كتاب البخاري، و اإن كانا قد 
وردا يف عدة كتب و عند جميع الفرق الإ�ضالمية 
و باألفاظ مت�ضابهة متقاربة جتعلهما متواترين، و 
يعّدونه  القوم  لأن  البخاري  لكن اخرتناهما من 

اأ�ضح كتاب بعد كتاب اهلل عز و جل.
الن�ص الأول

توفت الزهراء عليها ال�ضالم وهي واجدة و�ضاخطة على ال�ضيخني ب�ضبب ما �ضدر 
منهما

عدد الروايات: ) 3 (
�ضحيح البخارى - فر�ص اخلم�ص - باب - رقم احلديث: ) 2862 (

- حدثنا    عبد العزيز بن عبد اهلل    حدثنا    اإبراهيم بن �ضعد    عن    �ضالح    عن   ابن 
�ضهاب    قال: اأخربين    عروة بن الزبري  اأن  عائ�ضة اأم املوؤمنني  اأخربته   اأن  فاطمة 
   )عليها ال�ضالم(   ابنة ر�ضول اهلل  )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضّلم(   �ضاألت    اأبا بكر 
ال�ضديق    بعد وفاة ر�ضول اهلل   )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضّلم(   اأن يق�ضم لها مرياثها 
مما ترك ر�ضول اهلل  )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضّلم(   مما   اأفاء  اهلل عليه فقال لها  اأبو 

بكر:  اإن  ر�ضول اهلل   )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضّلم(  
 قال    ل نورث ما تركنا �ضدقة، فغ�ضبت    فاطمة 
و�ضّلم(   واآله  عليه  اهلل  )�ضلى  اهلل    ر�ضول  بنت 
 فهجرت    اأبا بكر    فلم تزل مهاجرته حتى توفيت 
واآله  عليه  اهلل  )�ضلى  اهلل    ر�ضول  بعد  وعا�ضت 

و�ضّلم(   �ضتة اأ�ضهر قالت وكانت    فاطمة    ت�ضاأل    اأبا بكر    ن�ضيبها مما ترك ر�ضول 
اهلل   )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضّلم(   من    خيرب    وفدك    و�ضدقته    باملدينة    فاأبى    اأبو 
بكر    عليها ذلك وقال ل�ضت تاركا �ضيئا كان ر�ضول اهلل   )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضّلم(  
يعمل به اإل عملت به فاإين اأخ�ضى اإن تركت �ضيئا من اأمره اأن اأزيغ، فاأما �ضدقته 
   باملدينة    فدفعها    عمر    اإىل    علي    والعبا�ص  ،  واأما    خيرب    وفدك    فاأم�ضكها    عمر   
 وقال هما  �ضدقة ر�ضول اهلل   )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضّلم(   كانتا حلقوقه التي    تعروه 

   ونوائبه واأمرهما اإىل من ويل الأمر، قال فهما على ذلك اإىل اليوم  .
 قال اأبو عبد اهلل    اعرتاك افتعلت من عروته فاأ�ضبته ومنه يعروه واعرتاين.

�ضحيح البخارى - املغازي - غزوة خيرب - رقم احلديث: ) 3913 (
والن�ص طويل لذا ا�ضتقطع منه مو�ضع ال�ضاهد.

 - حدثنا    يحيى بن بكري    حدثنا    الليث    عن    عقيل    عن    ابن �ضهاب    عن    عروة   

 عن    عائ�ضة   اأن    فاطمة    عليها ال�ضالم    بنت النبي   )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضّلم(  
 اأر�ضلت اإىل    اأبي بكر    ت�ضاأله مرياثها من ر�ضول اهلل   )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضّلم(  
 مما    اأفاء    اهلل عليه    باملدينة    وفدك    وما بقي من خم�ص    خيرب    فقال    اأبو بكر   
 اإن ر�ضول اهلل   )�ضلى اهلل عليه واآله 
و�ضّلم(   قال    ل نورث ما تركنا �ضدقة 
اهلل  )�ضلى  اآل    حممد    ياأكل  اإمنا 
عليه واآله و�ضّلم( يف هذا املال واإين 
واهلل ل اأغري �ضيئا من �ضدقة ر�ضول اهلل   )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضّلم(   عن حالها 
التي كان عليها يف عهد ر�ضول اهلل   )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضّلم(   ولأعملّن فيها 
مبا عمل به ر�ضول اهلل   )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضّلم(   فاأبى    اأبوبكر    اأن يدفع اإىل 
  فاطمة    منها �ضيئا فوجدت    فاطمة    على    اأبي بكر    يف ذلك فهجرته فلم تكلمه 

حتى توفيت.......
�ضحيح البخارى - الفرائ�ص - قول النبي... - رقم احلديث: ) 6230 (

- حدثنا    عبد اهلل بن حممد    حدثنا    ه�ضام    اأخربنا    معمر    عن    الزهري    عن    عروة 
   عن    عائ�ضة    اأن    فاطمة    والعبا�ص    )عليه ال�ضالم(    اأتيا    اأبا بكر    يلتم�ضان مرياثهما 

من ر�ضول اهلل   )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضّلم(   
اأر�ضيهما من  يطلبان   وهما حينئذ 
   فدك    و�ضهمهما من    خيرب    فقال 
اهلل    ر�ضول  بكر    �ضمعت  لهما    اأبو 
)�ضلى اهلل عليه واآله و�ضّلم(   يقول    ل 
نورث ما تركنا �ضدقة اإمنا ياأكل اآل   
 حممد    من هذا املال قال  اأبو بكر    واهلل ل اأدع اأمرا راأيت ر�ضول اهلل   )�ضلى اهلل 
عليه واآله و�ضّلم(   ي�ضنعه فيه اإل �ضنعته قال فهجرته    فاطمة    فلم تكلمه حتى ماتت 
   حدثنا    اإ�ضماعيل بن اأبان    اأخربنا    اإبن املبارك  عن    يون�ص  عن  الزهري  عن  عروة 

 عن  عائ�ضة    اأن النبي   )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضّلم(   قال    ل نورث ما تركنا �ضدقة.
الن�ص الثاين

فاطمة ب�ضعة مني، عليها ال�ضالم
عدد الروايات: ) 40 (

�ضحيح البخاري - املناقب - مناقب قرابة ر�ضول اهلل ) �ص ( ومنقبة - رقم 
احلديث: ) 3437 (

 - حدثنا    اأبو الوليد    حدثنا    ابن عيينة    عن    عمرو بن دينار    عن    ابن اأبي مليكة    عن 
   امل�ضور بن خمرمة   اأن ر�ضول اهلل   )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضّلم(   قال:   فاطمة    ب�ضعة 

مني فمن اأغ�ضبها اأغ�ضبني.  
تعليق  بال  الن�ضني  باإيراد  نكتفي  و 

لو�ضوحهما. 
التنبيه الثاين

بع�ص  ح�ضول  يف  املناق�ضة  اإن 
التفا�ضيل ل ينفي ح�ضول احلادثة، و هذه احلادثة على اإجمالها تثل جراأة و 
مع�ضية و خمالفة لو�ضايا النبي �ضلى اهلل عليه و اآله من حيث عدم حفظ حرمة 
الزهراء عليها ال�ضالم، و كذلك تبني من جهة اأخرى اأن مبايعة الإمام عليه ال�ضالم 
للخليفة كانت ق�ضرية و اإكراهية ول تثل حجة �ضحيحة يف اإثبات �ضرعية هذا 

اخلليفة كما حاول الإعالم احلاكم ت�ضوير الأمر.
التنبيه الثالث

ل �ضك اأن احلوادث التي جرت بعد ال�ضقيفة ل تقت�ضر على حادثة الهجوم على 
الدار، فق�ضية كمثل اغت�ضاب فدك من الزهراء عليها ال�ضالم و غري ذلك من 
اأتباع احلق  وا�ضحة عند  روؤية  و  تكوين �ضورة  ت�ضاهم يف  تفا�ضيل حدثت وهي 
تّكنهم من و�ضع ولئهم و اعتقادهم يف املحل ال�ضحيح و املنا�ضب له، ليعرفوا 

احلق و اأهله و كذلك الباطل و اأهله
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قال اأب� عبداهلل عليه ال�سلم: االأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل

االأمر باملعروف 

 ومن املعروف:
* حفظ القراآن الكرمي والعمل به وقراءته: قال اهلل 
تعاىل يف كتابه الكرمي: )ِان الذين يتلون كتاب اهلل 
الة واأنفقوا مّما رزقناهم �ضّرًا وعالنيًة  واأقاموا ال�ضّ
يرجون جتارًة لن تبور( وعن النبي الكرمي حممد �ضلى 
اهلل عليه واآله اأّنه قال: »ِان اهل القراآن يف اأعلى درجٍة 
من اَلدمّيني ما خال النبّيني واملر�ضلني« وعن اِلمام 
ابي عبداهلل ال�ضادق عليه ال�ضالم اأّنه قال: »احلافظ 
فرة الكرام الرَبَرة« وعنه  للقراآن والعامل به مع ال�ضَّ
عليه ال�ضالم اأي�ضًا: »من قراأ القراآن وهو �ضاب موؤمن 
فرة  اختلط القراآن بدمه وحلمه، وجعله اهلل مع ال�ضَّ
الكرام الربرة، وكان القراآن حجيجًا عنه يوم القيامة«. 

 

وهناك ف�ضل خا�ص لقراءة �ضوٍر معّينة من القراآن 
ِان �ضئت راجعتها.  الكرمي مذكور يف كتب احلديث 

 

املوؤمنني  واأمري  واآله  عليه  اهلل  �ضلى  النبّي  زيارة   *
والزهراء واحل�ضن واحل�ضني واَلئّمة عليهم ال�ضالم، 
فعن اِلمام اأبي جعفر الباقر عليه ال�ضالم اأّنه قال: 
اهلل  لر�ضول  ال�ضالم  عليه  علي  بن  احل�ضني  »قال 
زارك؟  من  جزاء  ما  اأَبِت  يا  واآله:  عليه  اهلل  �ضلى 
زارين،  من  واآله:  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر�ضول  فقال 
اأو زار اأباك، اأو زارك، اأو زار اأخاك، كان حّقًا عليَّ 
اأن ازوره يوم القيامة حّتى ُاخّل�ضه من ذنوبه« وعن 
»من  ال�ضالم:  عليه  ال�ضادق  عبداهلل  اأبي  اِلمام 
عارفًا  ال�ضالم  عليهما  علي  بن  احل�ضني  قرب  زار 
ال�ضالم: »من زار  بحّقه كتب يف عليِّني« وعنه عليه 
ال�ضالم«.  عليه  احل�ضني  زار  كمن  كان  مّنا  واحدًا 

 

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

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

اأج�بة امل�سائل ال�سرعية
28رجب1431هـ

فر�ساة ال�سّم�ن 
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 

�شماحة اآية اهلل العظمى ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين دام ظله
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

قد �شبق يف علمكم اأن يف اإنتاج ال�شمون واملعجنات الأخرى ت�شتعمل فر�شاة لطالئها مبادة �شائلة 
قبل و�شعها يف الفرن، ويفرت�ش باأ�شحاب الأفران اأن ي�شتخدموا يف ذلك نوعا معينا من الفر�شاة 
خم�ش�شة لذلك، ولكن املالحظ اأن كثريا منهم ي�شتخدمون بدًل عنها الفر�شاة العتيادية التي 
املختربي  الفح�ش  خالل  من  ثبت  قد  اأنه  وامل�شكلة  والأبواب،  اجلدران  لطالء  خم�ش�شة  هي 
الذي قام به )املكتب ال�شت�شاري العلمي يف كلية العلوم يف جامعة الب�شرة(اأن ال�شعر امل�شتخدم يف 
�شناعة كثري من هذه الفر�ش املوجودة يف اأ�شواقنا هو من �شعر اخلنزير، فما هو احلكم ال�شرعي 

للمنتجات املذكورة؟
اأفتونا ماأجورين وجزاكم اهلل خري جزاء املح�شنني

                                                                                                اأهايل الب�شرة
                                                                                                   الأربعاء 24رجب 1431

                                                                                                 املوافق 2010/7/7م

اجلواب:
ب�سمه تعاىل

هنا عدة اأم�ر:
1- اإن ال�سم�ن واملعجنات االأخرى التي ت�ستخدم الفر�ساة امل�سن�عة من �سعر اخلنزير 

يف اإنتاجها تعد متنج�سة وال يج�ز اأكل ما الم�سته منها برط�بة.
2- ال يج�ز الأ�سحاب اأفران ال�س�ن واملعجنات االأخرى ا�ستخدام الفر�ساة املذك�رة يف 

منتجاتهم ثم بيعها على زبائنهم من امل�سلمني من دون علمهم بذلك.
ال�سم�ن  من  اإنتاجه  يف  املذك�رة  الفر�ساة  ا�ستخدام  من  املكلف  يتاأكد  ال  ما  كل   -3
علم  اإذا  نعم  واأكله،  �سراوؤه  يج�ز  ونح�ها  االأ�س�اق  يف  امل�ج�دة  االأخرى  واملعجنات 
جميع  عن  االجتناب  يلزمه  حم�س�رة  ال�سبهة  وكانت  منها  البع�س  بتنّج�س  اإجمااًل 

اأطرافها واهلل العامل.
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ْ�ُم ُجّنة ال�سّ
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

 

الكرمي  ال�سهر  هذا  عن  جمة  اأحاديث  ال�سلم  عليهم  البيت  اأهل  عن  ورد 
وف�سله واأعماله وعن اأحكام ال�س�م فيه واأخلقياته، وقد اخرتنا ما نعتقد 
امل�ؤمنني  جميع  ت�فيق  تعاىل  اهلل  �سائلني  ال�سائم،  امل�ؤمن  يحتاجه  اأنه 

ل�سيامه وقيامه. 
�سهر املغفرة

عن اأبي عبداهلل )عليه ال�ضالم( قال: من مل يغفر له يف �سهر رم�سان مل يغفر له 
اإىل قابل اإال اأن ي�سهد عرفة.

ا�ستقبال ال�سهر 
عن اأبي جعفر )عليه ال�ضالم( قال: كان ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله اإذا اأهل هالل 
�ضهر رم�ضان ا�ضتقبل القبلة ورفع يديه فقال: » اللهم اأهله علينا باالأمن واالإميان 
وال�سلمة واالإ�سلم والعافية املجللة والرزق ال�ا�سع ودفع االأ�سقام، اللهم 
منا  وت�سلمه  لنا  �سلمه  اللهم  فيه،  القراآن  وتــلوة  وقيامه  �سيامه  ارزقنا 

و�سلمنا فيه«.
تفطري ال�سائم

فطرك اأخاك ال�سائم اأف�سل من  عن اأبي احل�ضن مو�ضى )عليه ال�ضالم( قال: 
�سيامك.

ال�س�م بالروؤية
قال اأبوعبداهلل )عليه ال�ضالم(: لي�س على اأهل القبلة اإال الروؤية، لي�س على 

امل�سلمني اإال الروؤية.
راأيتم�ه  واإذا  ف�س�م�ا  الهلل  راأيتم  اإذا  قال:  ال�ضالم(  )عليه  جعفر  اأبي  عن 
نفر  ع�سرة  يق�م  اأن  الروؤية  ولي�س  بالتظني  وال  بالراأي  ولي�س  فاأفطروا 

فيق�ل واحد: ه� ذا وينظر ت�سعة فل يرونه، لكن اإذا راآه واحد راآه األف.
اأدب ال�سيام

وال�سراب  الطعام  من  لي�س  ال�سيام  اإن  قال:  ال�ضالم(  )عليه  عبداهلل  اأبي  عن 
وحده، ثم قال: قالت مرمي: » اإين نذرت للرحمن �س�ما » اأي �س�ما �سمتا 
ويف ن�سخة اأخرى اأي �سمتا« فاإذا �سمتم فاحفظ�ا األ�سنتكم وغ�س�ا اأب�ساركم 
وال تنازع�ا وال حتا�سدوا، قال: و�سمع ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه واآله امراأة 
ت�سب جارية لها وهي �سائمة فدعا ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه واآله بطعام، 
فقال لها: كلي فقالت: اإين �سائمة، فقال: كيف تك�نني �سائمة وقد �سبيت 
)عليه  اأبوعبداهلل  قال  قال:  وال�سراب،  الطعام  من  لي�س  ال�س�م  اإن  جاريتك، 
ال�ضالم(: اإذا �سمت فلي�سم �سمعك وب�سرك من احلرام والقبيح ودع املراء 
واأذى اخلادم وليكن عليك وقار ال�سيام وال جتعل ي�م �س�مك كي�م فطرك.

عن اأبي عبداهلل )عليه ال�ضالم( قال: قال اأمري املوؤمنني �ضلوات اهلل عليه: عليكم يف 
�سهر رم�سان بكرثة اال�ستغفار والدعاء فاأما الدعاء فيدفع به عنكم البلء 

واأما اال�ستغفار فيمحى ذن�بكم.
تنق�س  الكذبة  يقول:  ال�ضالم(  )عليه  عبداهلل  اأبا  �ضمعت  قال:  ب�ضري  اأبي  عن 
ال��س�ء وتفطر ال�سائم، قال: قلت: هلكنا، قال: لي�س حيث تذهب اإمنا 

ذلك الكذب على اهلل عز وجل وعلى ر�س�له وعلى االأئمة عليهم ال�سلم.

اجلنابة ليل 
عن حممد بن م�ضلم عن عن اأبي عبداهلل )عليه ال�ضالم( قال: �ضاألته عن الرجل 
ي�ضيب اجلارية يف �ضهر رم�ضان ثم ينام قبل اأن يغت�ضل قال: يتم �س�مه ويق�سي 
ذلك الي�م اإال اأن ي�ستيقظ قبل اأن يطلع الفجر فاإن انتظر ماء ي�سخن اأو 

ي�ستقي فطلع الفجر فل يق�سي ي�مه.
كراهية االرمتا�س 

عن اأبي جعفر )عليه ال�ضالم( قال: ال�سائم ي�ستنقع يف املاء وي�سب على راأ�سه 
و يتربد بالث�ب وين�سح باملروحة وين�سح الب�ريا حتته وال يغم�س راأ�سه يف 

املاء.
امل�سم�سة واال�ستن�ساق 

عن اأبي عبداهلل )عليه ال�ضالم( يف ال�ضائم يتو�ضاأ لل�ضالة فيدخل املاء حلقه؟ فقال: 
اإن كان و�س�وؤه ل�سلة فري�سة فلي�س عليه �سئ واإن كان و�س�وؤه ل�سلة نافلة 

فعليه الق�ساء.
عن اأبي عبداهلل )عليه ال�ضالم( يف ال�ضائم يتم�ضم�ص؟ قال: ال يبلع ريقه حتى 

يبزق ثلث مرات.
تقي�ؤ ال�سائم 

عن اأبي عبداهلل )عليه ال�ضالم( قال: اإذا تقياأ ال�سائم فعليه ق�ساء ذلك الي�م 
واإن ذرعه من غري اأن يتقياأ فليتم �س�مه.

ال�س�اك
عن اأبي عبداهلل )عليه ال�ضالم( يف ال�ضائم ينزع �ضر�ضه؟ قال: ال، وال يدمي فاه 

وال ي�ستاك بع�د رطب.
الطيب والريحان 

عن احل�ضن بن را�ضد قال: كان اأبوعبداهلل )عليه ال�ضالم( اإذا �سام تطيب بالطيب 
ويقول: الطيب حتفة ال�سائم.

تذوق طعام القدر 
عن اأبي عبداهلل )عليه ال�ضالم( اأنه �ضئل عن املراأة ال�ضائمة تطبخ القدر فتذوق 

املرقة تنظر ليه؟ فقال: ال باأ�س.
عن اأبي عبداهلل )عليه ال�ضالم( قال: اإن فاطمة �سل�ات اهلل عليها كانت مت�سغ 

للح�سن ثم للح�سني )�سل�ات اهلل عليهم( وهي �سائمة يف �سهر رم�سان.
م�س اخلامت 

عن اأبي عبداهلل )عليه ال�ضالم( يف الرجل يعط�ص يف �ضهر رم�ضان قال: ال باأ�س باأن 
مي�س اخلامت.

احلامل واملر�سع عند ال�سعف عن ال�س�م
عن حممد بن م�ضلم قال: �ضمعت اأبا جعفر )عليه ال�ضالم( يقول: احلامل املقرب 
واملر�سع القليلة اللنب ال حرج عليهما اأن يفطرا يف �سهر رم�سان الأنهما ال 
تطيقان ال�س�م وعليهما اأن يت�سدق كل واحد منهما يف كل ي�م يفطر فيه 

مبد من طعام وعليهما ق�ساء كل ي�م اأفطرتا فيه تق�سيانه بعد.

اإعداد: هيئة التحرير
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هو اأبو جعفر حممد 
علي  بــن  احل�ضن  بــن 

الطو�ضي.  احل�ضن  بــن 
�ضـهـر  ــي  ـــ ف ــود  ـــ ــول ــمـــ ـــ ال

فـي  385هـــ  عـام  رمـ�ضـان 
نـ�ضـاأ  وقـــــد  بـــاإيـــران،  طـو�ص 

فـيها، وترعرع اىل اأن بلغ الثالثة 
على  فعزم  عمره،  من  والع�ضرين 

بغداد  ونــزل  الــعــراق،  اإىل  الهجرة 
عام 408هـ.

للعديد من  تعر�ضت مدينة طو�ص  وقـد 
البيت،  اأهــل  لأعــداء  هدفا  و�ضارت  النكبات، 

�ضاأنها �ضاأن غريها من الـمـدن الإ�ضالمية املقد�ضة 
فقد  ال�ضالم،  عليهم  حممد  اآل  مراقد  �ضمت  التي 
الأوىل  املدينة ثالث مرات: هدمها يف  �ضربت هذه 
الثانية الغزنويون،  الأمري �ضبكتكني، وقو�ضها للمرة 
عام  املغولية  الفتنة  عا�ضفة  الثالثة  للمرة  واأتلفتها 
716هـ على عهد الطاغية جنكيزخان، وقد جتددت 
اأبنيتها، واأعيدت اأثارها بعد كل مرة، وهي اليوم - مع 
ما حل بها من تخريب ودمار - من اأجّل معاهد العلم 

عند ال�ضيعة.
 اآراء العامة واخلا�سة بال�سيخ 

الط��سي
العلماء  مــن  جمع  الطو�ضي  ال�ضيخ  على  اأثــنــى  لقد 
واملوؤرخني، وهنا نورد بع�ص اأقوالهم: فالعالمة احللي 
)ت 726( ي�ضفه باأنه: �ضـيـخ الإمامية ووجههم ورئي�ص 
عني،  ثقة،  املنـزلة،  عظيم  القدر،  جليل  الطائفة، 
والأ�ضول  والفقه  والرجال  بالأخبار  عارف  �ضدوق، 
والكالم والأدب، وجميع الف�ضائل تن�ضب اإليه، �ضنف 
يف كل فنون الإ�ضالم، وهو املهذب للعقائد يف الأ�ضول 

والــــــفــــــروع 
اجلـــــــامـــــــع 

ـــــكـــــمـــــالت  ل
النف�ص يف العلم 

والعمل.
وقال ال�ضيخ املجل�ضي 

وف�ضله  ثــقــة،  حــقــه:  يف 
اىل  يحتاج  اأن  مــن  اأ�ضهر  وجاللته 

بيان.
الرجالية عند  الفوائد  العلوم يف  ال�ضيد بحر  وقال 
املحقة،  الـطـائفة  �ضـيـخ  الطو�ضي:  لل�ضيخ  ترجمته 
ورافــع اأعــالم ال�ضريعة احلقة، اإمــام الفرقة بعد 
الإمامية،  الـ�ضـيـعة  وعماد  املع�ضومني،  الأئمة 
الأ�ضول  وحمقق  والدين،  باملذهب  يتعلق  ما  كل  يف 

والفروع. 
كثري  وابــن  الطائفة.  رئي�ص  باأنه  الأردبيلي  وي�ضفه 
يـنعته بعبارة:  الـجـوزي  ال�ضيعة. وابـن  ي�ضفه: فقيه 
اهتمامه  يعني،  فيما  يعني  واملتكلم  ال�ضيعة،  متكلم 
ما  اأو  الأقـــــوال  هــذه  ومــثــل  والـفـل�ضفة،  بالعقائد 
ي�ضبهها من الثناء والإطراء اقرتنت مع ا�ضم ال�ضيخ 

 الطو�ضي..
 اأ�ساتذته..

العلماء  من  جملة  يد  على  الطو�ضي  ال�ضيخ  تـتـلمذ 
وال�ضيوخ �ضواء يف طو�ص وبغداد، وكانوا ينتمون اإىل 
الإمامية  علماء  ففيهم  خمتلفة،  اإ�ضالمية  مذاهب 
والزيدية واأهل ال�ضنة، مما �ضاهم وب�ضكل فعال يف خلق 
الثقافة املو�ضوعية عنده، كما وطبع �ضخ�ضيته ب�ضيء 
من النـفـتاح، ومنحها خا�ضية التحري وال�ضتق�ضاء، 
بعد اأن وقف على ما لدى جمع من علماء الإ�ضالم من 
مـخـتـلـف املذاهب الإ�ضالمية، وبهذا يكون الطو�ضي 

قد 
در�ـــص 
جــــمــــلــــة مـــن 
ــى يد  ــــار عــل ــــك ـــب والأف ـــذاه امل
اآراء  يناق�ص  حينما  جنده  لذا  وعلمائها،  اأ�ضحابها 
العلماء اأو يحاورهم ميتاز بالدقة واملو�ضوعية و�ضعة 

الطـالع..
اأن مـ�ضايخ  الطو�ضي يف الرواية واأ�ضاتذته يف  ويـبـدو 
�ضبعة  ال�ضيوخ  هوؤلء  بلغ عدد  وقد  كثريون،  القراءة 
وثالثني كان قد ذكرهم ال�ضيخ الطو�ضي يف موؤلفاته 
وتـكرر  عـنـهـم  الـروايـة  اأكرث  الذين  اأن  اإل  العديدة، 
التهذيب  كتابيه:  من  كل  ويف  الفهر�ضت  يف  ذكرهم 

وال�ضتب�ضار، كانوا خم�ضة، وهم:
بن  الواحد  عبد  بن  احمد  اهلّل  عبد  اأبــو  الـ�ضـيـخ   .1
اأو ابن عبدون  احمد البزاز املعروف بابن احلا�ضر، 
واملتوفى �ضنة 423هـ وفيه يقول الطو�ضي: �ضمعنا منه 

واأجاز لنا بجميع ما رواه.
2. ال�ضيخ احمد بن حممد بن مو�ضى املعروف بابن 

ال�ضلت الهوازي، املتوفى �ضنة409 هـ.
بن  اهلّل  عبيد  بن  احل�ضني  اهلّل  عبد  اأبــو  ال�ضيخ   .3
الغ�ضائري املتوفى �ضنة 411هـ. اأن وقال فيه الطو�ضي 

: �ضمعنا منه واأجاز لنا بجميع ما رواه.
4. ال�ضيخ اأبو احل�ضني علي بن احمد بن حممد بن اأبي 
جيد القمي واملتوفى بعد �ضنة 408،حيث كان حيا عند 

و�ضول ال�ضيخ الطو�ضي اإىل بغداد يف ذلك التاريخ.

هيئة التحرير
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بن  حممد  بــن  حممد  اهلّل  عبد  ــو  اأب الأمـــة  �ضيخ   .5
النعمان املعروف بال�ضيخ املفيد واملتوفى �ضنة 413هـ. 

 م�ؤلفاته..
القّيم،  الــتــاألــيــف  بــكــرثة  الــطــو�ــضــي  ال�ضيخ  ــاز  امــت
وثناء،  اإطــراء  كل  عن  الغنية  اجليدة،  والت�ضانيف 
لآل  ال�ضادقة  اخلــدمــة  اإّل  ذلــك  كــل  مــن  يتوخ  ومل 
ال�ضهوات  عــن  مبتعدًا  الــ�ــضــالم(،  )عليهم  البيت 
واللذائذ الدنيوية، وقد اأوتي موهبة عظيمة وفائقة. 
كتب  فتارة  باألوان اخلدمة،  الإ�ضالمي  الفقه  فخدم 
اأو  املن�ضو�ص(  )الفقه  على طريقة  كتاب)النهاية( 
)املب�ضوط( على  كتاب  كتب  كما  املتلقاة(  )امل�ضائل 
النهج التفريعي، واأثبت اأن ال�ضيعة مع نفيهم للقيا�ص 
وتكثري  الــفــروع،  تفريع  على  قـــادرون  وال�ضتح�ضان 
مع  وال�ضنة،  الكتاب  من  اأحكامها  وتبني  امل�ضائل، 

التحفظ على اأ�ضولهم بالجتهاد.
اأّلف كتاب )اخلالف( على منط الفقه املقارن،  ثم 
فاأورد فيه اآراء الفقهاء يف ع�ضره والع�ضور املا�ضية، 
وهو من اأح�ضن الكتب واأنف�ضها، كما ابتدع نوعا رابعا 
باأبرع  الفقهية  امل�ضائل  اأ�ضول  فاأخرج  التاأليف،  يف 
وعقود  ف�ضول  يف  واأدرجــهــا  واأق�ضرها،  العبارات 

خا�ضة، اأ�ضماها )اجلمل والعقود(..
 زعامته الفكرية للإمامية

بـعـد وفـاة الـ�ضريف املرت�ضى عام 436هـ ا�ضتقل ال�ضيخ 
الطو�ضي بالزعامة الدينية للمذهب ال�ضيعي الإمـامـي، 
واأ�ضبح علما من اأعالم الإمامية وزعيما لهم، وكانت 
الوفاد  الأمــة ومـقـ�ضد  مــاأوى  الكرخ ببغداد  داره يف 
يق�ضدونها حلل م�ضاكلهم واإي�ضاح م�ضائلهم، ولقب 
ال�ضيعة  عند  الـعلمية  الألقاب  اأ�ضمى  ،وهــو  بالإمام 
منربه  حتت  للح�ضور  العلماء  تقاطر  وقد  الإمامية، 
حتى بلغ عدد تالميذه اأكرث من ثالثمائة من خمتلف 
مكانة  الـعبا�ضيون  اأدرك  وقـد  الإ�ضالمية.  املذاهب 
ال�ضيخ الطو�ضي العلمية فقام اخلليفة العبا�ضي القائم 
باأمر اهلّل )422 - 467هـ( بـمـنـحه كر�ضي الكالم، 
وكان هذا الكر�ضي ل يعطى اإل لرئي�ص علماء وقـتـه 
الختالف  رغــم  الطو�ضي  ال�ضيخ  عليه  ح�ضل  وقــد 
املذهبي القائم بينه وبني اخلليفة العبا�ضي، مما يوؤكد 
علو كعب ال�ضيخ يف بغداد، وعدم وجود من ي�ضلح له 
ومل  واملعرفة،  الـعـلـم  يف  يدانيه  من  حتى  ول  غريه، 
يرق حل�ضاد الطو�ضي وخمالفيه اأن يرتبع على كر�ضي 
الكالم، فاأثار ذلك ح�ضدهم فـو�ضوا به اإىل اخلليفة 
بتهمة �ضتم ال�ضحابة و�ضبهم يف كتابه امل�ضباح، يف 

زيارة عا�ضوراء حيث يقول فيها: 
الـلـهـم خـ�ص اأنت اأول ظـالـم بـاللعن مني وابداأ به اأول 
ثم الثاين ثم الثالث ثم الرابع والعن يزيد خام�ضا. 

فاأر�ضل عليه اخلليفة وا�ضتجوبه عنها، فنفى عن نف�ضه 
التهمة قائال: الـمراد باأول ظامل قابيل قاتل هابيل، 
وهو اأول من بداأ بالقتل و�ضنه، واملراد بالثاين عاقر 
ناقة �ضالح، وا�ضـمـه قـيـدار بـن �ضـالـف، والـثـالث قاتل 
يحيى بن زكريا، وبالرابع عبد الرحمن بن ملجم قاتل 
واأكرم  باجلواب  فاقتنع اخلليفة  ال�ضالم.  علي عليه 

ال�ضيخ الطو�ضي، وانتقم ممن �ضعى به.
اتهم من علماء  اأول من  الطو�ضي  يـكن �ضيخنا  ولـم 
الإمامية ب�ضتم ال�ضحابة و�ضبهم، بل هي ورقة طاملا 
لـعـب بها اأعــداء الت�ضيع خللق الفنت واإثــارة امل�ضاكل 
هذه  مثل  وظلت  وفقهائها،  ال�ضيعة  لعلماء  واملتاعب 
اأ�ضدها  املحنة  بلغت  حتى  وتفتعل  ت�ضتغل  الأ�ضاليب 
عندما دخل ال�ضالجقة بغداد عام 447هـ، فا�ضتفحلت 
الـمـ�ضاكل، وثارت القالقل، وحدثت الفنت بني جهلة 
امل�ضلمني من الطرفني، وامتدت لت�ضبح دار الطو�ضي 
ونهبت  داره،  كب�ضت  حيث  لــهــا،  �ضحية  ومكتبته 
مـرات  ودفاتره  ــاره  واآث كتبه  اأحرقت  كما  واأحرقت، 
التدري�ص  كر�ضي  واحــرق  النا�ص،  وبح�ضور  عـديـدة 

الذي منحه اخلليفة القائم له. 
 مدر�سته يف النجف االأ�سرف..

الـ�ضـيـخ الطو�ضي بغداد مرغما، وتوجه �ضوب  غادر 
مدينة النجف، حيث قرب اأمري املوؤمنني علي بن اأبي 
املدينة عام 448هـ،  وقد دخل  ال�ضالم،  طالب عليه 
النجف  مدينة  ال�ضيخ  الطو�ضي  اختيار  اإن  ويــبــدو 
مرجحات  له  كــان  له  م�ضتقرا  تكون  لأن  الأ�ــضــرف، 

عديدة منها:
1. وجـود نـواة حلركة علمية يف تلك املدينة، قد ت�ضد 
فراغا بعد بغداد، فيجد فيها ال�ضيخ  الطو�ضي بديال 

عن مدر�ضته يف دار ال�ضالم. 
الكوفة  من  مقربة  عـلى  الأ�ضرف  الـنـجـف  وقـوع   .2
والتي هي موطن الت�ضيع، حيث �ضيجد ال�ضيخ الطو�ضي 
فيها قاعدة جماهريية تتجاوب مع اأفكاره ومتبنياته 
يواجه  ل  �ضوف  وبالتايل  املذهبية،  نظره  ووجهات 
م�ضكلة اأخرى كتلك التي عانى منها كثريا يف بغداد 

ب�ضبب اخلالفات املذهبية.
الأ�ضرف،  النجف  ملدينة  اجلــغــرايف  الـمـوقـع   .3
وبعدها عن مركز الأحــداث املتفاقمة عن العا�ضمة 
لأولئك  خا�ضة  اآمنا  مكانا  تكون  لأن  يوؤهلها  بـغداد 
الذين �ضاروا وقودا للفتنة، و�ضلطت عليهم الأ�ضواء، 

واأ�ضبحوا حتت املراقبة.
يختار  لن  الطو�ضي  ال�ضيخ  حّفزت  الأمــور  هـذه  كـل 
كان  وقد  ل�ضتقراره،  مكانا  الأ�ضرف  النجف  مدينة 
تلك  من  يخلق  اأن  ا�ضتطاع  حيث  �ضائبا،  اختياره 
النا�ص من �ضتى  يوؤمها  املدينة مدر�ضة علمية كربى 

اأنحاء الدنيا.
وقـد بـقي ال�ضيخ الطو�ضي يف مدينة النجف الأ�ضرف 
اثني ع�ضر عاما منذ اأن نزلها عام448 هـ وحتى وفـاته 
فيها �ضنة 460هـ، ولزال بيته موجودا فيها، وقد حتول 
فيما بعد اإىل م�ضجد يحمل ا�ضم ال�ضيخ الطو�ضي، ويقع 
�ضمال �ضريح الإمام علي عليه ال�ضالم وعلى مقربة 
منه يف اجلهة الي�ضرى من �ضارع يحمل ا�ضم ال�ضيخ 

الطو�ضي اأي�ضا. 
 وفاة ال�سيخ الط��سي

تباينت الروايات يف حتديد �ضنة وفاة ال�ضيخ الطو�ضي، 
فرواية تقول: انه تويف �ضنة458هـ، واأخرى تقول: اإن 
الـ�ضـيـخ  اإن  تقول:  وثالثة  459هـــ،  كانت  وفاته  �ضنة 
 الـطـو�ضـي تـويف عام 460هـ، ويبدو اإن الرواية الثالثة 
عـن  الـمـعـروف  لن  واأدقــهــا،  الــروايــات  اأ�ضدق  هي 
ال�ضريف  اأ�ضتاذه  بعد وفاة  انه بقي  الطو�ضي  الـ�ضيخ 
املرت�ضى اأربعة وعـ�ضـريـن عـاما، وحيث اإن ال�ضريف 
اإن  يعني  فهذا  �ضنة 436هـــ،  تويف  قد  كان  املرت�ضى 
وفـاة الـ�ضـيـخ الـطـو�ضـي كانت يف �ضنة 460هـ، وبهذا 
يـكـون الـ�ضـيـخ الـطو�ضي قد عمر خم�ضة و�ضبعني عاما 
من عام 385هـ وحتى عام 460هـ، والذي يـوؤكـد هـذه 
اثنتي  الطو�ضي مدة  ال�ضيخ  اإقامة  هو  اأي�ضًا  الـرواية 

ع�ضرة �ضنة يف النجف من 448 اإىل �ضنة460هـ.
فاأنهم  وفــاتــه،  عــام  تعيني  يف  الـــرواة  اختلف  وكـمـا 
اختلفوا اأي�ضا يف حتديد يوم وفاته، فمنهم من يقول: 
اإنـهـا كـانـت يف ليلة الثاين ع�ضر من املحرم، بينما يقول 
غريهم: اإنها كانت يف الثاين والـعـ�ضـريـن مـنه، وقد 
توىل غ�ضل ال�ضيخ ودفنه جماعة من خيار تالميذه. 
اأنا  توليت  ال�ضليقي:  مهدي  بن  احل�ضن  يقول  حيث 
وال�ضيخ اأبو حممد احل�ضن بن عبد الواحد وال�ضيخ اأبو 

احل�ضن اللوؤلوؤي غ�ضله يف تلك الليلة ودفنه.
بيته  وهو  اليوم،  الـمعروف  الـمـو�ضـع  فـي  دفـن  وقـد 
ا�ضم  عـليه  اأطلق  م�ضجد  اإىل  بعد  فيما  الــذي حتول 
اأ�ضبح من املزارات  ال�ضيخ الطو�ضي، والذي  م�ضجد 
املعروفة، اإ�ضافة اإىل كونه مدر�ضة يدر�ص فيها طلبة 
�ضمن  الأ�ــضــرف  النجف  حــوزة  يف  الدينية  العلوم 

حلقات خا�ضة يف خمتلف الـعـلـوم الإ�ضالمية.
يتو�ضط امل�ضجد، ويرتفع عن  ال�ضيخ الطو�ضي   وقرب 
�ضطح الأر�ص حوايل مرت واحد، وعلى جدار امل�ضجد 
من  اأبيات  كتبت  الطو�ضي  �ضيخنا  فيه  يرقد  الــذي 
ال�ضعر، توؤكد اإن وفاة ال�ضيخ كانت �ضنة 460هـ ويقع 
اأقدم  وهي  امل�ضراق،  حملة  يف  الطو�ضي  ال�ضيخ  قرب 

حملة يف مدينة النجف الأ�ضرف.
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 احلاج �ضالح اإبراهيم الرفيعي

اأّما اليتيم
فل تقـــهر
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ما األطف عناية اهلل تبارك وتعاىل باليتيم وما اأكرث ما يو�ضي به امل�ضلمني، اإذ خ�ضه 
باآيات الذكر احلكيم وهو د�ضتور امل�ضلمني الدائم الذي ينهلون منه ما يزكيهم يف 

حياتهم وما يفت�ضون من خالله على الباقيات ال�ضاحلات.
وقد ذكر اليتيم بالآية الكرمية )فاأما اليتيم فال تقهر(، و�ضية منه باأن ل نتعر�ص 
لقهر اليتيم لنه مقهور اأ�ضا�ضًا بفقد والده اأو والديه معًا، واإن هذا اليتيم حينما 
يرى اأقرانه يف احت�ضان والديهم وينفذون لهم ما يطلبون فاإن هذا املنظر يوؤذي 
اليتيم؛ لأنه يريد مثلما يريد الأطفال الآخرون، لكنه ل يجد من يلبي له مطالبه 
يف كافة الأمور، منها: الرعاية الأبوية اأوًل، ثم حنان الأم الذي هو اأ�ضا�ص جوهري 
نف�ضه  تراه منطويًا على  ولذلك  ال�ضرورية الخرى،  تلبية احلاجات  ثم  للطفل، 
مقهورًا حائرًا ل يجد من يقدم له ما يريد اإل عن طريق ال�ضدفة، اأو رب اأحد من 

املح�ضنني يح�ضن اإليه.
والباري عز وجل حني يوؤكد على عدم قهر اليتيم فاأن النظرة الإلهية �ضاملة عن 
هذا املو�ضوع احليوي، وكذلك النظرة اإىل ال�ضائل لقربه من و�ضع اليتيم؛ كونه 
فاقد كل �ضيء مما يجعله يلتجئ اإىل مد يد العون ليتلطف  عليه بالإح�ضان، واإذا 
هو ُينهر من اأحدهم فتذل عينه ويرجع خائبًا مك�ضورًا، ولهذا يو�ضينا عز وجل باأن 

ل ننهر هذا ال�ضائل -على الأقل- فاإن مل نعِطه فعلينا اأن ل نك�ضر قلبه ونوؤذيه. 
ويف و�ضية لر�ضول اهلل حممد )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( لعلي )عليه ال�ضالم(:- 
يا علي اأربع من كن فيه بنى اهلل له بيتًا يف اجلنة: من اأوى اليتيم، 
ورحم ال�سعيف، واأ�سفق على والديه، ورفق مبمل�كه، ثم قال: يا علي: 
من كفى يتيمًا يف نفقته مباله حتى ي�ستغني وجبت له اجلنة البتة، يا 
علي من م�سح يده على را�س اليتيم ترحمًا له اأعطاه اهلل بكل �سعرة 

ن�رًا ي�م القيامة.
وقال ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( : اأنا وكافل اليتيم كهاتني يف 

اجلنة اإذا لقى اهلل( واأ�ضار بال�ضبابة والو�ضطى )لآلئ الخبار( ج2.
وكان ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( اأكرث النا�ص اهتماما باليتيم؛ وكان 
يتكفله، وكان كلما جل�ص على طعامه يح�ضره وياأكل معه، فلما م�ضى زمن مات 
اليتيم فلم ياأكل النبي )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( يف الليلة طعامًا وكان يتاأ�ضف 
على فوته، فقال له اأ�ضحابه: كم حتزن قلبك بفوته وحرمانك منه، نحن جنيئك 
بيتيم اآخر فتكفله، قال: هذا اليتيم كان �ضيء اخللق واأنا كنت حتملت �ضوء اخالقه 

فال يح�ضل يل من غريه ما يح�ضل منه من الفي�ص. )لآ يلء الخبار( ج2.
ومن الق�ض�ص الإميانية حول ف�ضل رعاية الأيتام ما جاء  اإن رجاًل من املنهمكني 
يف الف�ضاد مات يف نواحي الب�ضرة فلم جتد امراأته من يعينها على حمل جنازته 
لتنّفر الطباع منه، فا�ضتاأجرت َمْن َحَملها- اأي اجلنازة- اإىل امل�ضلى، فما �ضلى 
عليها اأحد فحملوها اإىل ال�ضحراء للدفن، وكان على جبل قريب من املو�ضع زاهٌد 
م�ضهور فراأوه كاملنتظر للجنازة فق�ضدها لي�ضلي عليها فانت�ضر اخلرب يف البلد اأن 

فالنا الزاهد نزل ي�ضلي على فالن، فخرج اأهل البلد ف�ضلوا معه عليها.
وتعجب النا�ص من فعل الزاهد وقيل له يف ذلك، فقال: راأيت يف املنام من قال يل: 
انزل اإىل املو�ضع الفالين ترى فيه جنازة لي�ص معها اأحد اإل اأمراأة ف�ضِل عليها فاأنه 

مغفور له، فازداد تعجب النا�ص من ذلك.

فا�ضتدعى الزاهد امراأة امليت و�ضاألها عن حاله، فقالت: كان طول نهاره م�ضغوًل 
ب�ضرب اخلمر، فقال لها: اأتعرفني له �ضيئًا من اأعمال اخلري، فذكرت ثالثة كان 
اأكرث من  اإليهم  اإح�ضانه  يتيمني، وكان  اأو  يتيم  بيته من  اأنه كان ل يخلو  اأحدها 

اإح�ضانه اإىل اأولده.
اإن ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( وعلي )عليه ال�ضالم( وجميع الأئمة من 
ولده )عليهم ال�ضالم(قد تكفلوا اليتام واأعانوهم كل يف حقبته وزمنه؛ لأن اليتيم 
ل يجد من ينت�ضر له اإل املّتقون غالبًا، وقد ي�ضعف ذويه عن تلبية حاجياته ل�ضعف 
حالتهم وعجزهم عن موا�ضلة رعايته، وهنا على الإمام اأو من ينوب اأن يتكفله 
ويرعاه؛ لأن النواب امتداد لالإمامة، وعلى الدولة اأي�ضًا رعايته لأنها ولية الأمر 

ثانية وامل�ضوؤولة عنهم باعتبارهم من رعاياها)وكل راع م�ضوؤول عن رعيته(.
املتكفلة  املوؤ�ض�ضات  من  العديد  �ضكلت  قد  الدينية  املرجعيات  اأن  يقال  واحلق 
برعاية الأيتام ففتحت البيوت لإيوائهم وتغذيتهم اإ�ضافة لتوفري ما يحتاجوه من 
عون مادي من مالب�ص وحاجيات اإىل غريها، كما فتحت لهم املدار�ص التعليمية 
لتدري�ضهم خمتلف املناهج الدينية والرتبوية والعلمية ليتخرجوا منها مواطنني 

�ضاحلني لينفعوا اأنف�ضهم وينفعوا اأمتهم الإ�ضالمية.
واملالحظ اإن هذه املوؤ�ض�ضات اخلا�ضة بالإيتام وجلميع املرجعيات حتى التي يف 
اخلارج تر�ضد مبالغ �ضهرية ترتاوح بني 20 – 30 األف دينار لكل يتيم م�ضجل 
ا�ضمه ب�ضكل اأ�ضويل وعنوانه الكامل وت�ضله املعونة اإىل داره، فهم م�ضكورون على 
هذا الهتمام وتلبية حاجات اليتام اإ�ضافة اإىل الك�ضوة ال�ضتوية وال�ضيفية، ومواد 
التدفئة والتربيد والبطانيات وكل ما يحتاجه اليتيم وهذا الذي نقوله قد مل�ضناه 

باأعيننا، فجزاهم اهلل خريًا.
واإن هذا الهتمام امللحوظ من املرجعيات له ما يربره اإذ اأنهم يرون اأن احلروب 
ال�ضابقة والأحداث الأخرية التي جرت على العراق من حوادث الرهاب والقتل 
والنفجارات الع�ضوائية وانفجارات الأحزمة النا�ضفة كل ذلك �ضبب عددًا كبريًا 
كافة  الأيتام يف  فت�ضاعف عدد  باأكملها  الذين فقدوا رمبا عوائلهم  اليتام  من 
اأنحاء العراق مما جعلها ظاهرة بارزة ت�ضتحق الهتمام وتدعو اىل اإيجاد ال�ضبل 
الكفيلة باحت�ضانهم؛ لأن املنطق الديني يو�ضي بذلك مهما تكن ظروف البلد او 
املرجعية اأو الأهايل لأن التكافل الجتماعي مطلوب من امل�ضلمني جميعا وبخا�ضة 
اولئك الذين ميتلكون الأموال �ضواء من العمل اأو الأرث اأو ال�ضناعة اأو غريها، 
فجميعهم مطلوب منهم التكافل الجتماعي، ومد يد العون لهذا الواجب الديني 

الذي ل يقبل منا العذر وال�ضد عنه اإىل جهة اأخرى.
اإىل  الكرمي  ر�ضولنا  بها  اأو�ضى  قد  واملعوزين  والفقراء  الأيتام  على  ال�ضدقة  اإن 
يا علي اما ال�سدقة فجهدك جهدك،  الإمام علي )عليه ال�ضالم( فقال: 

حتى تق�ل قد اأ�سرفت ومل ت�سرف.
ويف احلديث: اأن ال�سدقة بالليل تدفع ميتة ال�س�ء، وتدفع �سبعني ن�عًا 
اأو  لليتيم  ال�ضدقة  وي�ضتحب ملعطي  واأنها تطفئ غ�سب الرب،  البلء،  من 
الفقري اأو غريه اأن ُيقّبل يده بعد اإعطائها، ذلك لأن يده قد تربكت وتيمنت بربكة 
عطفه على اليتيم والفقري وامل�ضكني، فكاأنه �ضافح اهلل عند تقدميه ماًل اإىل فقري 

يتيم.
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اإّن املتتّبع ملدّونات الباحثني يف التاريخ من الذين يتناولون 
حينما  ال�ضالم(  )عليه  املجتبى  احل�ضن  الإمام  �ضرية 
ال�ضالم(  )عليه  به  اأّدى  الذي  ال�ضبب  �ضرح  اإىل  ياأتون 
اىل قبول الت�ضالح مع معاوية هو ل�ضتناد الإمام )عليه 
ال�ضالم( على اخلرب املروّي عن جّده ر�ضول اهلل )�ضلى 
اهلل عليه واآله و�ضّلم( اأّنه قال: )اّن ُبنيَّ �ضيد ع�ضى اهلل اأن 

ي�ضلح به بني فئتني من امل�ضلمني(. 
واتفقت  ال�ضّنة  اأعالم  بالقبول  احلديث  هذا  تلقى  وقد 
احلديث  كتب  يف  �ضائع  وهو  �ضدوره،  على  كلماتهم 
)ج1،  ال�ضتيعاب  يف  الرّب  عبد  ابن  ان  بل  والتاريخ، 
�ص385( يف ترجمة الإمام احل�ضن قال: وتواترت الآثار 
ال�ضحاح عن النبي اأّنه قال يف احل�ضن ابن علي: اّن ابني 
هذا �ضّيد، ع�ضى اهلل اأن يبقيه حتى ي�ضلح به بني فئتني 
الغابة:  )اأ�ضد  الأثري  ابن  امل�ضلمني، وعده  عظيمتني من 
ج2، �ص13( اّنه معجزة نبوّية حيث قال: ثم �ضار معاوية 
علم  تقاربا  فلما  معاوية  اإىل  هو  و�ضار  ال�ضام  من  اإليه 
الأخرى  اأكرث  يقتل  الطائفتني حتى  اإحدى  تغلب  لن  اأّنه 
فظهرت املعجزة النبوية يف قوله �ضلى اهلل عليه واآله: )اإّن 

ابني هذا �ضّيد(، اإىل غري ذلك من كلمات اأعالمهم.
ويكاد ينح�ضر �ضند هذه الرواية عن النبي )�ضلى اهلل 
نفيع بن احلارث بن كلدة  باأبي بكرة  و�ضّلم(  واآله  عليه 
�ضقيق زياد من ُاّمه �ضمية، وهي الرواية امل�ضهورة واملعتمدة 
عند اجلمهور، فاإّن ما رواه البخاري لهذا اخلرب يف اأربعة 
موارد كله عن احل�ضن عن اأبي بكرة، ومثله ما رواه اأحمد 
اأبي داود والرتمذي وال�ضن الكربى للن�ضائي اإىل  و�ضن 

غري ذلك من امل�ضادر ال�ضنّية التي نقلت هذا اخلرب. 
وقد �ضاع هذا اخلرب فيما روي عن الر�ضول )�ضلى اهلل 
عليه واآله و�ضّلم( يف الكتب احلديثية والتاريخية باألفاظ 
خمتلفة متقاربة امل�ضمون فقد ورد: اإن ابني هذا �ضّيد، 
ولي�ص كما تقّدم يف �ضدر البحث، وورد ع�ضى اأن ي�ضلح 
به، ولعل اأن ي�ضلح على يديه، واإن اهلل �ضي�ضلح به، بني 
من  وفئتني  ُاّمتي،  من  وفئتني  وفئتني عظيمتني،  فئتني، 

امل�ضلمني، ومن املوؤمنني...
امل�ضهورة  لأّنها  بكرة  اأبي  رواية  على  ال�ضوء  و�ضن�ضلط 
واملعتمدة، لنتبني �ضحة �ضدورها من عدمه، من خالل 

ما يلي:
اأول: اإّن رواية اأبي بكرة رويت بعّدة م�ضامني متقاربة مع 
ذكر املنا�ضبات التي قال فيها النبي )�ضلى اهلل عليه واآله 
و�ضّلم( احلديث، واإّن كالًّ منها كانت على مالأ من النا�ص، 
مما يوجب اأن يكون الرواة متعددون ح�ضب العادة، وهذه 

املنا�ضبات هي:
املنا�ضبة اُلوىل: اّن اأبا بكرة قال: )لقد راأيت ر�ضول اهلل 
)�ضلى اهلل عليه واآله و�ضّلم( على املنرب واحل�ضن بن علي 
اإىل جنبه وهو ُيقبل على النا�ص مّرة وعلى احل�ضن مّرة 

ويقول: احلديث...(.
املنا�ضبة الثانية: )اّن ر�ضول اهلل كان ي�ضّلي فاإذا �ضجد 
اأو قال على عنقه فريفع راأ�ضه  وثب احل�ضن على ظهره 
ويقول:  مّرة..  غري  ذلك  فعل  ي�ضرع  لئاّل  رقيقًا  رفعًا 

احلديث...(.
املنا�ضبة الثالثة: قال: )اإّن احل�ضن بن علي جاء ذات يوم 
يخطب  واآله  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ور�ضول  املنرب  ف�ضعد 
فاأخذه فو�ضعه يف حجره فجعل مي�ضح على راأ�ضه وقال: 

احلديث..(.
املنا�ضبة الرابعة: قال: )اإّن النبي �ضلى اهلل عليه واآله كان 
يخطب يومًا ف�ضعد اإليه احل�ضن ف�ضّمه النبي �ضلى اهلل 

عليه واآله اإليه وقال: احلديث.....(.
عليه  اهلل  �ضلى  النبي  )كان  قال:  اخلام�ضة:  املنا�ضبة 
واآله ي�ضّلي ال�ضحى فجاء احل�ضن وهو غالم فلّما �ضجد 
النبي ركب على ظهره كاأيّن اأنظر اإىل رجليه يقّلبهما على 
ظهر ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله فلّما رفع راأ�ضه من 
ال�ضجود اأخذه اأخذًا رفيقًا حتى و�ضعه بالأر�ص فلّما فرغ 
من �ضالته اأقبل عليه بوجهه يقّبله فقال له رجل: اأتفعل 
واآله:  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  فقال  ؟  الغالم  بهذا  هذا 

احلديث..(.
املنا�ضبة ال�ضاد�ضة: قال: )�ضعد ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه 

واآله املنرب فقال: احلديث....(.
ومن املالحظ اأّن هذه املنا�ضبات مل تكن من و�ضع الراوي 
بحيث كانت منا�ضبة واحدة والراوي جعلها متعّددة، بل اإّن 
كّل منا�ضبة تختلف عن الأخرى، وتعّدد املنا�ضبات يقت�ضي 
تعّدد وتكرار �ضدور هذا اخلرب، فينبغي اأن يكون رواة هذا 
اخلرب متعّددين بحيث تكرث رواته من ال�ضحابة وبالتبع 
اأن  العتبار  بعني  اأخذنا  اذا  التابعني،  من  رواته  تكرث 
مقت�ضى تكرار النبي �ضلى اهلل عليه واآله لي�ص اإّل لأهمّيته 

لكي يلتفت امل�ضلمون ويعلموا به ويتناقلوه لكي ينت�ضر.
فكان مقت�ضى منا�ضبة احلكم للمو�ضوع هو تعّدد الرواة، 
ل اأن يكون راوية يكاد اأن ينح�ضر بفرد واحد وقد انت�ضرت 
يف  ُتذكر  مل  فاإّنها  غريه  رواية  واأّما  بكرة،  اأبو  وهو  عنه 
ال�ضحاح ال�ضتة ول غريها من الكتب احلديثية امل�ضهورة، 
بل ذكرت يف بع�ص الكتب املتاأخرة اإذ مل ُتذكر يف كتب 
بتلك  لي�ص  لها  روايتهم  اأّن  الوا�ضح  من  بل  القدماء، 
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الأهمّية واإّل لذكرت رواية كل منهم يف اأكرث من كتاب، اأو 
ذكرت يف بع�ص الكتب احلديثية امل�ضهورة.

الإمام احل�ضن  الثابت جميء  اّن من  الثانية:  املالحظة 
)عليه ال�ضالم( للنبي )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضّلم( يف 
امل�ضجد و�ضعوده املنرب، وجميئه له وقت ال�ضالة و�ضعوده 
واآله  عليه  اهلل  )�ضلى  النبي  وحمل  وعنقه  ظهره  على 
و�ضّلم( له، ولكن اإىل متى كانت �ضرية احل�ضن هذه؟ ل 
�ضك اّنها كانت يف اأوائل طفولته عليه ال�ضالم وهي �ضنّيه 
الأوىل والثانية اإىل الرابعة ل اأكرث؛ اإذ من البعيد جدًا اأن 
ي�ضتمر على ذلك وهو يف �ضن اخلام�ضة، فاإّن ذلك غري 
مقبول مّمن له قليل فهم واإدراك من الأطفال فكيف من 

الإمام احل�ضن عليه ال�ضالم.
مع اأّن الثابت تاريخيًا اّن اأبا بكرة التحق بالنبي )�ضلى 
بعد  الثامنة  ال�ضنة  يف  والإ�ضالم  و�ضّلم(  واآله  عليه  اهلل 
فتح مكة وانتهاء النبي )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضّلم(  من 
معركة حنني، فكان عمر احل�ضن )عليه ال�ضالم( اآنذاك 

خم�ص �ضنني.
املالحظة الثالثة: مل نقف على رواية لأبي بكرة يف ف�ضائل 
الإمام احل�ضن )عليه ال�ضالم( غري هذه، بل ول �ضيء من 
ف�ضائل اأهل البيت عليهم ال�ضالم، اإّل هذه الرواية كما يف 
كتاب امل�ضند اجلامع )اجلامع لأحاديث الكتب ال�ضتة(، 
وكذلك يف غريه، من الكتب التي تعّر�ضت لذكر الف�ضائل 

كالطبقات الكربى لبن �ضعد وغريه.
)عليه  احل�ضن  ف�ضائل  من  �ضيئًا  بكرة  اأبو  ي�ضمع  اأفلم 
ال�ضالم( اإّل هذه الرواية خالل تلك الفرتة التي ق�ضاها 
باأنحاء  رواها  اأّنه  مع  واآله،  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  مع 
متعّددة وروى اأّنه �ضمعها من النبي �ضلى اهلل عليه واآله 
مرات متعّددة، فكاأّنه طيلة مّدة بقاءه مع النبي )�ضلى 
اهلل عليه واآله و�ضّلم(، مل يكن هّمه اإّل �ضماع هذا اخلرب 
اأهل  واأمام  ال�ضلح  بعد  وخا�ضة  احلاجة،  وقت  لريويه 

الكوفة.
املالحظة الرابعة: اّنه مع تكرار النبي )�ضلى اهلل عليه 
واآله و�ضّلم( له كيف خفي على مثل اأبي هريرة الذي مل 
فبلغت  اأحاديثه  �ضبطت  حيث  النقل،  يف  يذر  ومل  يبق 

خم�ضة اآلف وثالثمائة واأربعة و�ضبعني حديثًا؟ 
اهلل  )�ضلى  النبي  عن  �ضدرت  لو  اخلام�ضة:  املالحظة 
عليه واآله و�ضّلم( فكيف مل يذكرها الإمام احل�ضن )عليه 
ال�ضالم( يف اجلواب على َمن اعرت�ص عليه بعد ال�ضلح 
مع اأّنه قد ذكر ـ كما يروون ـ واأجاب بقوله  )مع اأّن اأبي 
كان يحّدثني اأّن معاوية �ضيلي الأمر فواهلل لو �ضرنا اإليه 

)تاريخ  �ضيظهر..(  انه  �ضّككت  ما  وال�ضجر  باجلبال 
على  اأي�ضًا  واأجاب  �ص151(  ج1،  الرا�ضدين:  اخللفاء 
اهلل  يرحمك  توؤّننب  )ل  بقوله  عليه  اعرت�ص  من  بع�ص 
فاّن النبي قد راأى بني ُامّية يخطبون على منربه رجاًل 
رجاًل ف�ضاءه ذلك..... )امل�ضتدرك على ال�ضحيحني: ج3، 

�ص175(.
مع اأّن من املنا�ضب جدًا اأن يجيب برواية اأبي بكرة التي 
ُعّدت من اإخبارات النبي الغيبية، فاإّنها اأوقع يف اجلواب 

واأو�ضح يف العذر.
املالحظة ال�ضاد�ضة: مّما يوؤّكد عدم �ضدورها عن النبي 
الذهب  رواه يف مروج  ما  و�ضّلم(  واآله  عليه  )�ضلى اهلل 
)اأوائل: ج3(: )اّنه ملا �ضالح الإمام احل�ضن عليه ال�ضالم 
معاوية كرّب معاوية باخل�ضراء وكرّب اأهل امل�ضجد لتكبري 
اأهل اخل�ضراء فخرجت فاختة بنت قر�ضة من خوخة لها 
وقالت: �ضرك اهلل يا اأمري املوؤمنني ما هذا الذي بلغك ؟ 
فقال: اأتاين الب�ضري ب�ضلح احل�ضن وانقياده فذكرت قول 
ر�ضول اهلل: اإّن ابني هذا �ضّيد اأهل اجلنة و�ضي�ضلح اهلل به 
بني فئتني عظيمتني من املوؤمنني فحمدت اهلل الذي جعل 

فئتي اإحدى الفئتني املوؤمنتني(.
بل  نف�ضه  لل�ضلح  ويكرّب  يفرح  مل  معاوية  اأن  فتالحظ 
لتحّقق اإخبار النبي )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضّلم( ففرح 
لكونها معجزة للنبي )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضّلم(، ولأّن 
فئته اإحدى الفئتني املوؤمنتني، وهذا هو الذي يهّمه وي�ضغل 
باله وهو ان ي�ضفي على نف�ضه وفئته الإميان على ل�ضان 
عنه  ثبت  اأن  بعد  و�ضّلم(  واآله  عليه  اهلل  )�ضلى  النبي 
)�ضلى اهلل عليه واآله و�ضّلم(: )عّمار تقتله الفئة الباغية( 

وا�ضتهار اإن الباغية فئة معاوية واأ�ضحابه.
العاّمة ومن  اإّل يف كتب  اإنها مل ترو  ال�ضابعة:  املالحظة 
طرقهم ومل ترو من طرقنا ل عن الأئمة عليهم ال�ضالم 
ول عن ال�ضحابة، بل مل ُتذكر يف كتب قدمائنا كال�ضيخ 
ال�ضدوق واملفيد رحمهم اهلل، والذي ذكرها مّمن تاأّخر 
عنهم كاملناقب واأعالم الورى وك�ضف الغمة اإمنا نقلها عن 

كتب العاّمة.
وبهذا تبنّي لنا اأّن رواية )اإن ُبنيَّ �ضيد ع�ضى اهلل اأن ي�ضلح 
به بني فئتني من امل�ضلمني( من و�ضع اأبي بكرة، اأو من 
اعني الأموّيني على ل�ضانه، كما هو احلال يف  و�ضع الو�ضّ

الكثري من املنقولت. 
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يف ظل �سحة املياه عم�ما وباخل�س��س مياه 
ظه�ر  العراقية  االأ�س�اق  �سهدت  ال�سرب 
تنتج  التي  وال�سركات  املعامل  من  املئات 
مطابقة  انها  املفرت�س  من  معدنية  مياها 
املياه  العاملية من حيث نقاوة  للم�ا�سفات 
ن�سب حمددة من االأملح  واحت�ائها على 
وكذلك  للج�سم  ال�سرورية  والعنا�سر 
حتت�يها  التي  العلب  ن�عية  مطابقة 

للم�ا�سفات املطل�بة.

ويف �ضوء تزايد الطلب الهائل على املياه املعدنية 
من  العديد  ظهرت  احلايل  ال�ضيف  ف�ضل  يف 
الأنواع التي تفتقر للموا�ضفات وال�ضروط ال�ضحية 
والقانونية، نلقي ال�ضوء عليها من خالل حتقيق 

جملة )الرو�ضة احل�ضينية( التايل:
�ضحة  ب�ضبب  �ضادق«  جعفر  املهند�ص  يقول 
املياه  توزيع  �ضبكات  وِقدم  وتلوثها  ال�ضرب  مياه 
بني  الرئي�ضية  النابيب  تطال  التي  والتك�ضرات 
بوا�ضطة  املاء  �ضحب  وعملية  والآخر  احلني 
امل�ضخات الكهربائية.. اأدى كل ذلك اإىل ازدياد 
حالت الإ�ضابة بالأمرا�ص ومن ثم تزعزع الثقة 

مبياه الإ�ضالة يف معظم املناطق«.
وي�ضيف �ضادق« اأمام هذا الواقع ال�ضعب ا�ضطرت 
الغالبية العظمى من العوائل العراقية اىل العتماد 
على املياه املعقمة اجلاهزة اأو �ضراء اأجهزة ت�ضفية 

منزلية تالفيا لإ�ضكالت ماء الإ�ضالة التي اأ�ضبحت 
كثرية ومتنوعة«.
عبء   اإ�ضايف..

املاء  توفري  اأن  اإىل«  اأ�ضار  موظف  كرمي،  موفق 
املعقم لال�ضتهالك اأ�ضبح عبئا جديدا ي�ضاف على 
اأنا م�ضطر ل�ضراء عبوات  كاهل عائلته«. ويقول« 
املياه كل يوم ل�ضيما واأن ِقدم �ضبكات توزيع املياه 
والتجاوزات الكثرية على ال�ضبكة يف منطقتي اأثر 
ب�ضكل كبري على املياه الوا�ضلة اىل املنزل، وحتى 
ملوثة  الغالب  يف  فاإنها  قليلة  كميات  و�ضلت  اإن 
بروا�ضب طينية ت�ضتدعي مّنا ا�ضتعمال املعقمات او 

الرت�ضيب ول ت�ضلح لل�ضرب نهائيا«..
من  جزءا  اأ�ضبح  املياه  تاأمني  كرمي«  وي�ضيف 
الدخل ال�ضهري، واأتنى من اجلهات امل�ضوؤولة اأن 
تتابع التك�ّضرات وتعالج ِقدم �ضبكات املجاري واإل 

املياه املعدنية..
حاجة �سحية حت�لت اإىل مكمن  

للمر�س وو�سيلة للج�سع !
• حتقيق: ح�ضني ال�ضالمي-�ضباح الطالقاين

معامل تعّبئ ماء �الإ�سالة و�أخرى 
معروفة  جتارية  عالمات  تقلِّد 
�لبال�ستيك  من  قناين  وت�ستعمل 

�ملُعاد.
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املياه  فاننا �ضن�ضتمر ب�ضرف الموال على �ضراء 
اأ�ضبحت  هي الأخرى حمط �ضكوك  املعباأة التي 

كثرية...«
اأما ح�ضني الفرطو�ضي، م�ضاعد خمترب فيوؤكد« اإن 
اأمرا�ص  ان  موؤخرا  اثبتت  املختربية  الفحو�ضات 
املعدة والأمعاء والقولون يف بلدنا �ضببها الرئي�ضي 

هو املياه امللوثة التي ي�ضتهلكها النا�ص«. 
ويقول« منذ ال�ضغر ونحن ن�ضتهلك مياه الإ�ضالة 
حمطات  من  الرئي�ضية  الأنابيب  عرب  الوا�ضلة 
التوزيع احلكومية، وطيلة عقود عديدة مل نَر اأية 
اإدامة اأو تبديل لل�ضبكات من قبل اجلهات امل�ضوؤولة 
يف كربالء عدا مناطق قليلة جدا ترتكز يف مركز 

املدينة«.
من جانبه اأبدى حممد ح�ضن، موظف، ا�ضتغرابه« 
ال�ضرب يف  مياه  �ضبكات  تنفيذ مد  التلكوؤ يف  من 
كربالء بالرغم من تخ�ضي�ص مليارات الدنانري 
التخطيط  �ضوء  اإن  اإىل«  م�ضريا  القطاع«.  لهذا 
على  العقود  توزيع  اآلية  يف  والتخّبط  والإدارة 

املقاولني تعد من اأبرز الأ�ضباب«.
على  الدورية  ال�ضيانة  اإجراء  اإىل«  ح�ضن  ودعا 
م�ضاريع املاء و�ضبكات مياه ال�ضالة و�ضبكة املجاري 
وو�ضع  باحتياجاتها،  املائية  املجمعات  وجتهيز 
لها  تتعر�ص  التي  التجاوزات  على  م�ضددة  رقابة 
النابيب الناقلة ملياه ال�ضرب وا�ضتخدام النوعيات 

اجليدة من مواد التعقيم..« 
غياب الرقابة ال�سحية

الرقابة  غياب  اأن  اإىل«  اأ�ضار  ّتن  جبري  املواطن 
ال�ضحية والقانونية وانت�ضار املعامل غري املطابقة 
مع  تزامنا  املياه،  لتعبئة  املطلوبة  للموا�ضفات 
وانقطاع  احلرارة  ال�ضديد  ال�ضيف  ف�ضل  حلول 
املياه  هذه  تكون  اأن  اإىل  اأدى  الكهربائي،  التيار 
الناحية ال�ضحية  اإ�ضافيا وم�ضدر قلق من  عبئا 
اأو  ور�ضًا  يبني  ن  ممَّ العديد  نرى  حيث  اأي�ضًا، 
غرفا �ضغرية  حتتوي على خزانات وجهاز تنقية 
اإ�ضالة ويعترب ذلك معمال  بالأوزون وم�ضدر ماء 
بهذه  امل�ضاألة  وكاأن  املعدنية!!  املياه  وتعبئة  لإنتاج 

الب�ضاطة...«
بكربالء  الغدير  حي  �ضكنة  من  �ضلمان،  املواطن 
املياه  بيع  معامل  انت�ضار  ن�ضتغرب  ملاذا  يقول« 

الرقابية  التفتي�ص  جلان  غياب  ظل  يف  املعدنية 
املعامل غري  اأغلب هذه  اأن  وال�ضحية.. احلقيقة 
خا�ضع لل�ضروط ال�ضحية، ويف كثري من الحيان 
يتم مالأ القناين دون غ�ضل اأو تعقيم بل اإن احتمال 
تعبئتها مباء الإ�ضالة العادي وارد جدا، وكل ذلك 
ا�ضتغالل  النفو�ص  �ضعاف  حماولت  يف  ي�ضب 
مادية  مردودات  مقابل  عليهم  والن�ضب  النا�ص 
ل  فهوؤلء  حي،  �ضمري  ول  اهلل  من  خمافة  دون 
يهمهم �ضحة املواطن اإمنا حتقيق الربح ال�ضريع، 
ومع الأ�ضف جند دائرة ال�ضحة بعيدة كل البعد 

عّما يحدث يف هذه املعامل.
القت�ضادية  اجلرمية  مكافحة  مديرية  اإن  ُيذكر 
قامت باإغالق عدد من املعامل ُوجَد انها تعبئ مياه 
الإ�ضالة من دون معاجلة نهائيا، وتباع يف الأ�ضواق 
وهي حتمل عالمات جتارية ملعامل معروفة، الأمر 
الذي قد ي�ضبب املر�ص للمواطن اإذا كان املاء غري 
غري  الإ�ضالة  ماء  يكون  كثرية  اأحيان  ففي  نقي، 
�ضبكات  ت�ضابك  معقم وغري م�ضّفى، ف�ضال عن 
املجاري مع اأنابيب املياه وما يتخللها من تك�ضرات 
اإىل  بالنتيجة  ذلك  ويوؤدي  البع�ص  بع�ضها  جتاه 

تلوث ماء الإ�ضالة..
وقد �ضبطت مديرية مكافحة اجلرمية القت�ضادية 
هذه املعامل وهي تقوم بتعبئة مياه ال�ضرب يف عبوات 
بال�ضتيكية بطريقة غري �ضحية م�ضتخدمة عالمات 
جتارية معروفة، علما اإنها-املعامل- غري جمازة 
�ضالحية  عدم  املختربية   التحاليل  اأثبتت  وقد 
املياه املعباأة يف تلك العبوات لال�ضتهالك الب�ضري                        

�سركات بيع املنظ�مات 
اأما اأ�ضحاب �ضركات بيع منظومات ت�ضفية املياه 
الكاملة  الثقة  اإعطاء  عدم  َل  ف�ضّ منهم  فالبع�ص 
ملعامل تعبئة املياه، فيما اأ�ضار البع�ص الآخر اإىل 
انه لي�ص كل املعامل الهلية هي غري �ضحية اأو غري 

موؤهلة لتعقيم وتعبئة املياه.
العربي  املركز  يف  العامل  �ضباح،  املهند�ص  يقول 
ملعاجلة املياه ببغداد« هناك عدد كبري من انواع 
املنظومات امل�ضتخدمة لتعقيم املياه منها ال�ضغرية 
وت�ضمى منظومة )ro( وهذه ت�ضتخدم غالبا يف 
ويبلغ  اأ�ضهر،  ثالثة  كل  فالترها  وُتبدل  املنازل 
املن�ضاأ  اأمريكي  نوع  وهناك  دولرًا،   170 �ضعرها 

البنف�ضجية ويبلغ �ضعره  املياه بالأ�ضعة فوق  م  يعقِّ
380 دولرًا “.

هذه  على  الطلب  زاد  حاليا  �ضباح”  وي�ضيف 
ان  بعد  املنازل  ا�ضحاب  قبل  من  املنظومات 
نقاوة  لعدم  اأمرا�ص  بعدة  ال�ضابة  اىل  تعر�ضوا 
مياه الإ�ضالة وكذلك املياه املعدنية املعباأة املتداولة 

حاليا يف ال�ضوق املحلية”.
تعبئة  معامل  يخ�ص  فيما  بالقول”  وي�ضتدرك 
كيفية  على  فقط  يتوقف  ل  الأمر  املعدنية  املياه 
ا�ضتخدام منظومة معاجلة املياه امنا على نوعية 
عن  ف�ضال  البال�ضتيكية،  القناين  غ�ضل  ماكينة 
اأن تنقي  املاء من  ماكينة تعبئة املياه التي يجب 
ال�ضوائب والأمالح غري الذائبة والطحالب والكثري 
او  لت�ضتخدمه  ذلك  وكل  الخرى،  العوالق  من 
الرقابة  اأعني  عن  البعيدة  الأهلية  املعامل  تفعله 

ال�ضحية..”
اأمرا�س خطرية..

ل  ويقول معاون طبي من دائرة �ضحة النجف ف�ضّ
يف  الإ�ضالة  مياه  ا�ضتخدام  اإن  ا�ضمه«  ذكر  عدم 
ال�ضرب هو بحد ذاته كارثة  معامل ت�ضفية مياه 
�ضحية، ب�ضبب احتواء هذه املياه على ن�ضب عالية 
مكونا   الأوزون  غاز  مع  يتحد  الذي  الكلور  من 

اأيونات  حرة قد ت�ضبب ال�ضرطان!!
احل�ضارة  يتلقف  جمتمعنا  اأن  لالأ�ضف  وي�ضيف« 
ب�ضكل اأعمى دون تفح�ص الآثار ال�ضلبية والنتائج 
الأ�ضواق.  يف  املطروحة  للم�ضتجدات  الكارثية 
وبقدر تعلُّق الأمر بي فاأنا اأ�ضرب من ماء الإ�ضالة 
الكلور  على  يحتوي  انه  الأقل  على  اعتقد  الذي 
ت�ضببه  الذي  والقلق  ال�ضكوك  عن  بعيدا  م  املعقِّ
الإ�ضالة  ماء  باحتواء  علمي  رغم  املعدنية  املياه 
املفرت�ص  الأمالح  من  دقيقة  غري  كميات  على 

وجودها.. 

معامل تعّبئ ماء �الإ�سالة و�أخرى 
معروفة  جتارية  عالمات  تقلِّد 
�لبال�ستيك  من  قناين  وت�ستعمل 

�ملُعاد.
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1.      التداولية يف العامل الغربي
      نتيجة للجهود اللغوية الغربية يف اإظهار علم اللغة linguistics على اعتباره علما 
والعلم يقت�ضي بطبيعته اخ�ضاع الأ�ضياء امل�ضمولة بدرا�ضته لكل ما يقت�ضيه من دقة 
و�ضبط، فلم يكن بالإمكان اإخ�ضاع علم الدللةsemantics  لذلك العلم، تاله ظهور 

 .pragmatics علم جديد يدعى علم التخاطب اأو التداولية اأو املقاميات
 Leechليت�ص و   Austin اأو�ضنت  قبيل  من  علماء  اأيدي  على  العلم  هذا  تطور  وقد 
قبيل  كلمات من  ن�ضتخدم  ف�ضرنا  Searleولفن�ضونLevinson وغريهم.  و�ضريل 
املقولت utterances  بدل من اجلمل   sentences. ويعرف علم التداولية على اأنه 
»درا�ضة كيف يكون للقولت-اأي املقولت- معان يف املقامات اخلطابية«)د.حممد 
يون�ص علي، 2004 :13(. فبينما يعالج علم الدللة معاين اجلمل، تعالج التداولية 

معاين املقولت.
هو  قلنا-  -كما  املعا�ضر  العامل  يف  القبيل  هذا  من  درا�ضة  بداأ  من  اأول  اأن  على 
بالكلمات()1962(.  الأ�ضياء  تفعل  كتابه)كيف  يف  اأو�ضنت  النكليزي  الفيل�ضوف 
فق�ضم املقولت اإىل خربيةconstative  وهي ما ميكن و�ضفها اأنها كاذبة اأو �ضادقة، 
واأخرى اجنازية performative اأي التي ننجز عمال عندما نتفوه بها، والأخرية ل 

تو�ضف باأنها �ضادقة او كاذبة بل موفقة اأو غري موفقة.
جميع  لت�ضمل  الجنازين  الأقوال  فو�ضع  نظريته.  اأو�ضنت  طور  لحقة  مرحلة  ويف 
املقولت التي ينطق بها املتكلم مبا فيها اخلربية، اإذ اأن املتكلم ينجز فعل الإخبار 
عندما يتفوه بها. وبذلك ميز اأو�ضنت ثالثة اأفعال ينجزها املرء عندما ينطق بقول 
النطاق  فعل  و   locutionary act النطق  فعل  وهي   .)163 معني)عزيز،1997: 

 .perlocutionary actو فعل ال�ضتنطاق illocutionary act

2.      التداولية عند اللغ�يني العرب القدماء 
الكثري  اأعمال  يف  التداولية  لعلم  اإرها�ضات  هنالك  اأن  الباحثني  من  الكثري  يرى 
اأحيانا  اإليها  وي�ضار  العبارات-  العرب  ق�ضم  فقد  القدماء،  العرب  اللغويني  من 
اأعاله-اأي  املذكورين  النوعني  يقابل  ما  وهو  واإن�ضائية.  خربية  اإىل  باجلمل- 
يرى ه�ضام  فمثال  م�ضميات خمتلفة،  ولكنها ظهرت حتت  والجنازين،  اخلربية 
اخلليفة)2007: 225( اأن العرب قد عرفوا التداولية بكل اأبعادها، وكانت نظريتهم 
يف هذا الإطار متكاملة، لكنها متناثرة يف كتب اأ�ضول الفقه وكتب علماء الكالم 
واللغويني والبالغيني. وهو- اأي اخلليفة- يرجح اأن املكت�ضفني الأوائل لها هم علماء 

الأخبار، وهم مدركون  باأنواعها وفرقوها عن  اكت�ضفوا الجنازات  الأ�ضول. فقد 
اأو�ضنت-فعل القول و الفعل  التداولية الثالثة التي جاء بها  تاما لأنواع وعنا�ضر 
اأخذوها  التي  والأمثلة  الت�ضمية  يف  كان  الفرق  لكن  الكالمي،  والتاأثري  الكالمي 
من اللغة املكتوبة-وخا�ضة لغة القراآن الكرمي واحلديث ال�ضريف، بينما ا�ضتخدم 
الغربيون اأمثلة من احلياة اليومية. وقد اأ�ضموا اأفعال الكالم والجنازات ت�ضميات 
ب)اإرادة  القول  فعل  عن  وعربوا  والإيقاعي،  الطلبي  الإن�ضاء-  قبيل  من  اأخرى 
اإحداث ال�ضيغة(، وعن الفعل الكالمي ب)اإرادة الدللة بال�ضيغة على الفعل(، 

والتاأثري الكالمي ب)اإرادة الفعل اأو الأثر املطلوب اأو نتائج الكالم(.
 3.      التداولية عند االإمامية: مدر�سة النجف الفقهية اللغ�ية

     �ضنتناول يف هذه العجالة اآراء مدر�ضة النجف من علماء الإمامية املحدثني من 
قبيل املرحوم العالمة كاظم اخلرا�ضاين قد�ص �ضره)1839-1911( الذي تويف عام 
ولدة اأو�ضنت، واملرحوم العالمة اأبو احل�ضن الأ�ضفهاين املتوفى عام 1941- اأي قبل 

ن�ضر اأو�ضنت لنظريته، واآية اهلل العظمى ال�ضيد اأبو القا�ضم اخلوئي)قد�ص �ضره(.
مفهوم اأن م�ضُمون اجلملة اخلربية ل يتوقف على النطق بها، اأي ل يتحقق بنطقها 
حدوث فعل ما. فلو قلنا: جنح حممد فالنجاح حتقق، ول يتوقف على اإخبار املتكلم 
الطلب  نوع  به، وطريقته حتدد  النطق  يتوقف على  فاإن م�ضُمونه  الإن�ضاء  اأما  به 
وا�ضتدعاء ما هو غري حا�ضل، ومن ثم ينفذه املخاطب...، كقوله تعاىل يف خطاب 
مو�ضى واأخيه هارون؛ (اذهبا اإىل فرعون اإنه طغى، فقول لـه قوًل لينًا لعله يتذّكر 
ُق م�ضُموِن هذه اجلملة متوقٌف على النطق بها،  اأو يخ�ضى) )طه 20/ 43(. فتحقُّ
ثم يتم تنفيذ ما تدل عليه... ومثله قوله تعاىل يف خطابه ملو�ضى: قال: (اأَْلِقها يا 
ٌة ت�ضعى) )طه  مو�ضى) فكان اجلواب لهذا الأمر قوله تعاىل: (فاألقاها فاإذا ِهَي َحيَّ

20/ 19 ـ 20(.
          ونبقى �ضمن الت�ضنيف الرئي�ص: اأي اخلرب والن�ضاء، مما توارثته تقليديا 
مدر�ضة النجف من اللغويني العرب القدماء. فالأول)اخلرب( هو ما كان لن�ضبته 
وبذلك  والكذب،  ال�ضدق  يحتمل  فهو  ولهذا  باجلملة،  التلفظ  قبل  خارجٌي  واقٌع 
تعرف اجلملة اخلربية على اأنها«كالم يكون لن�ضبته خارٌج)اأثر اأو واقع( يف اأحد 
الأزمنة الثالثة تطابقه اأو ل تطابقه«)�ضواء كان متطابقا مع الواقع اأو غري متطابق(
)م�ضطفى جمال الدين: 1980:258 نقال عن املطول: 38(، والثاين هو ما لي�ص 
لن�ضبته واقع خارجي بل اأن التلفظ به هو الذي يوجد واقعه، اأي اأن الن�ضاء موجد 

   د.حميد ح�ضون بجية
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ملعناه، ومبعنى او�ضح اأن الأثر اأو احلدث ياأتي بعد التلفظ، اأما اخلرب فهو حاك عنه، 
وبذلك يعرف البالغيون الن�ضاء على انه« كالم لي�ص له يف اخلارج ن�ضبٌة ُتطاِبُقُه اأو 
ل ُتطاِبُقه »)نف�ص امل�ضدر ال�ضابق( و�ضّمي اإن�ضاًء لأّنك اأن�ضاأته : اأي ابتكرته ، ومل يكن 
له يف اخلارج وجود، ومبعنى اأو�ضح اأن م�ضُمون اجلملة اخلربية ل يتوقف على النطق 
بها، اأي ل يتحقق بنطقها حدوث فعل ما. فلو قلنا: جنح حممد فالنجاح حتقق، 
ول يتوقف على اإخبار املتكلم به اأما الإن�ضاء فاإن م�ضُمونه يتوقف على النطق به، 
وطريقته حتدد نوع الطلب وا�ضتدعاء ما هو غري حا�ضل، ومن ثم ينفذه املخاطب...، 
كقوله تعاىل يف خطاب مو�ضى واأخيه هارون؛ (اذهبا اإىل فرعون اإنه طغى، فقول لـه 
ُق م�ضُموِن هذه اجلملة متوقٌف  قوًل لينًا لعله يتذّكر اأو يخ�ضى) )طه 20/ 43(. فتحقُّ
على النطق بها، ثم يتم تنفيذ ما تدل عليه... ومثله قوله تعاىل يف خطابه ملو�ضى: 
ٌة  قال: (اأَْلِقها يا مو�ضى) فكان اجلواب لهذا الأمر قوله تعاىل: (فاألقاها فاإذا ِهَي َحيَّ

ت�ضعى) )طه 20/ 19 ـ 20(.
بيد اأن علماء المامية من ال�ضوليني مل يوافقوا على ذلك. وعربوا عن اآراء اأخرى 
مغايرة جعلت منهم مدر�ضة ميكن ت�ضميتها)مدر�ضة النجف الأ�ضرف يف الن�ضاء 

واخلرب()ه�ضام اخلليفة، 2007: 336(.
والن�ضائية،  اخلربية  اجلملتني  مدلول  بوحدة  اخلرا�ضاين  ال�ضيد  العالمة  يقول 
املعنى  ويخ�ص  ال�ضدقي،  ال�ضرط  ي�ضمى  ما  وهو   ،  locutionaryالقول فعل  وهو 
باملفهوم الدليل، فاملعنى الذي ن�ضتخدم فيه جملة)بعتك الدار( ي�ضتخدم للغر�ضني 
معا: الخبار والن�ضاء، وهو ن�ضبة البيع اىل املتكلم. اأي اأن )اأ�ضل املعنى( واحد يف 
احلالتني. وي�ضلط ال�ضيد اخلرا�ضاين ال�ضوء على اأن ما يفرق بينهما هو )الداعي(-
 .illocutionary act اأو ما ي�ضميه علماء التداولية الغربيون املغزى الفعلي ،force اأي
وكان البالغيون العرب ي�ضتخدمون لذلك م�ضطلحني هما )املقام و مقت�ضى احلال( 
اللذين يقابالن التعبريين الغربيني context اأي ال�ضياق و illocutionary act الذي 
يعني املغزى الفعلي املتاأثر مبقا�ضد املتكلم وال�ضياق. مبعنى اأن الفرق بني اخلرب 
والن�ضاء هو املقام: اأي اأننا ن�ضتخدم التعبري لغر�ص اخلرب اأو الإن�ضاء، وبذلك فان 
�ضاحب الكفاية يدرك اأن دواعي ال�ضتعمال خارجة عن املعنى امل�ضتخدم، وهو ما 
ي�ضمى يف الغربextralinguistic وهو ي�ضمل ال�ضياق ومقا�ضد املتكلم وما اإىل غري 

ذلك.
اأما ال�ضفهاين، فينكر )ايجاد املعنى يف الإن�ضاء واحلكاية عنه يف اخلرب(. ويقول 
اأن هنالك وجودا واحدا للفظ واملعنى، ولي�ص هناك وجودان م�ضتقالن. ويف جمال 
التمييز بني نوعي املقولت الرئي�ضني، فهو يقول اأن ما من فرق  بني اخلرب والن�ضاء. 

وله اآراء اأخرى ي�ضيق املجال عن ذكرها.
اأما المام اخلوئي قد�ص �ضره، فهو ينكر دللة  اجلملة )اخلربية اأو الن�ضائية( على 
الن�ضبة التامة. وهو يقول لي�ضت اجلملة هي ال�ضادقة اأو الكاذبة وامنا هو املخرب 
عنه قد يكون �ضادقا او كاذبا. والكالم ل يو�ضف بال�ضدق او الكذب وامنا يكون دال 
اأو غري دال. وينطبق نف�ص ال�ضيء على اجلملة الن�ضائية، اذ ل ميكن ايجاد معناها 
بلفظها. ومبعنى اآخر، هو يعول كثريا على  ابراز اأمر نف�ضاين، اأي انه قد ا�ضاف اىل 
ذلك البعد النف�ضيpsychological dimension . فمثال قولنا)زيد عامل( ل يدل 
على حتقق الن�ضبة خارجا، ولكنه يوجب ت�ضور ذلك ولي�ص الت�ضديق به. وال�ضيد 
اخلوئي هنا، مثل اأو�ضنت، يعترب الخبار-بك�ضر الهمزة- فعال كالميا يخ�ضع للتوفيق 

وعدمه، ولي�ص للت�ضديق والتكذيب.

اأنُعم احلياة، وهي  نعمة من  اأف�ضل  ومنحه  الإن�ضان  لقد خلق اهلل 
احلرية، والإ�ضالم قد اأعطاه حقوقه الفردية والجتماعية املتكافئة 
هناك  �ضلطة  فال  اهلل،  على حدود  اإذا خرج  اإل  ُمقيدًا  يجعله  ومل 
وتكبت  حقوقه،  وتغ�ضب  حريته  وت�ضلب  عليه  ت�ضُغَط  اأن  باإمكانها 
اأفكاره وتخنق اأنفا�ضه، وت�ضطهده وجتعله حتت �ضغط القوانني التي 

ت�ضعها بع�ص العقول الب�ضرية ُبغية ا�ضتعباده وا�ضتغالله،  
ويف ذلك قال اأمري املوؤمنني )عليه ال�ضالم(: ل تكن عبد غريك وقد 

جعلك اهلل حرًا، وهنا يرد هذا الت�ضاوؤل الطبيعي:
ترى ملاذا اأطلق الإمام هذه الكلمة الرنانة ذات الأ�ضداء املدوية؟

لقد فجر هذه احلكمة الدرية اخلالدة يف اأجواء احلياة منذ اأربعة 
ع�ضَر قرنًا تقريبًا لكي ُيقرَع بها م�ضامع الع�ضور، ولكي ي�ضمعها اأبناء 
اجلن�ص الب�ضري على امتداد حياته، ويحثهم على اأن يتم�ضكوا بها 

ويطبقوها على اأنف�ضهم ويتخذوها نهجًا قوميًا لهم يف احلياة.
اإن نظرة الإمام علي )عليه ال�ضالم( نظرة اإن�ضانية عامة خال�ضًة 
عن  النظر  بغ�ص  والبعيد،  والقريب  امل�ضلم،  وغري  امل�ضلم  ت�ضمل 

اأ�ضكالهم واألوانهم وقومياتهم.
ملعرفة  حمكمًا  ا�ضا�ضا  لتكون  الإن�ضانية  احلكمة  هذه  و�ضع  اأنه  ثم 
 – والذاتية  النف�ضية   – املعرفة  هذه  واإن  ِبنف�ضِه،  نف�ضُه  الإن�ضان 
ال�ضخ�ضية  الإن�ضان  م�ضلحة  تقت�ضيها  ق�ضوى  �ضرورة  اخلا�ضة 
لتكون القيم الإن�ضانية واملثل الُعليا يف نف�ضه ولأنه عليه ال�ضالم يقول: 

قيمة املرء ما يح�ضنُه.
اإذا عرف نف�ضه فاإن هذه املعرفة ال�ضا�ضية  الإن�ضان  اأن  واحلقيقة 
تكون �ضدًا منيعًا بينه وبني النزلق يف مهاوي العبودية التي هي ذل 
وهوان، وخ�ضران مبني، ولأنه يقول اأي�ضًا: هلك امروؤ مل يعرف قدر 

نف�ضه. ومل يكن الإن�ضان عبدًا لغريه اإذا هو عرف نف�ضه وثّمنها.
فالذين يتقّلبون ميينًا و�ضماًل يف اأح�ضان ال�ضرق والغرب ل يح�ضنون 
ع لال�ضتعمار من حيث  لأنف�ضهم قيمة، ولذلك فهم عبيد اأرقاء خ�ضّ
اإىل  ي�ضيئون  اأنهم  اإىل  بالإ�ضافة  واأولئك  ي�ضعرون،  ل  اأو  ي�ضعرون 
اأنف�ضهم بالذات، فهم يف الوقت نف�ضه اأعداء ال�ضعب والوطن يف كل 

زمان ومكان.

ال تكن عبد غريك

  ال�ضهيد ال�ضيد �ضادق اآل طعمة
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القراآن  املعّظمة والتي زادها اهلل �سرفًا بنزول  القدر  ليلة 
مفرقًا  وجعلها  بالربكة  وتعاىل(  )تبارك  اهلل  ها  وخ�سّ الكرمي 
االأر�س  اىل  فيها  تتنزل  وامللئكة  �سهر،  األف  على  لها  وف�سّ للأم�ر 
ملَن  اأياديها  ال�سياطني  وُتغّل  واملغفرة،  والرحمة  والربكة  باخلري 
فليلة  فيها،  النية  خمل�سًا  الإحيائها  �ساعديه  عن  و�سّمر  انتف�س 
فيها  نتهد  اأن  علينا  ينبغي  وهباتها  وخ�سائ�سها  ف�سائلها  هذه 
فر�سة  فاإنها  ال�ساحلة  واالأعمال  واال�ستغفار  الدعاء  من  ونكرث 
العمر والفر�س ال تدوم، فاأي ف�سل اأعظم من هذا الف�سل ملن وفقه 
اهلل )تبارك وتعاىل( فيها، ولكي نرى اأنف�سنا اأين نحن مّما تقّدم 
فلندخل هذا االختبار الق�سري ون�ؤ�ّسر على احلالة التي ت�افقنا ثّم 

نمع نقاطنا:
 اإّن �سهر رم�سان املبارك ال ياأتي اإاّل يف العام مّرة ولي�س هناك 
من ي�سمن لنف�سه اأن يبقى ل�سهر رم�سان اآخر، فالعقل يدع� واأهل 
بيت الع�سمة يحّث�ن م�ؤكدين على وج�ب اغتنام جميء هذا ال�سهر 
)تبارك  اهلل  من  ــ�ر  االأج وم�ساعفة  الت�بة  قب�ل  �سهر  املبارك 

وتعاىل(، فهل اأنت مّمن:
أ ي�ضّمر عن �ضاعديه يف ا�ضتغالل هذا ال�ضهر العظيم على اأمّت وجه، ول   
يجعل للت�ضويف حماّل يف لياليه واأيامه و�ضاعاته، فينتف�ص لعمل اخلريات 

من اإعداد وجبات لإفطار ال�ضائمني وم�ضاعدة الآخرين و�ضلة الأرحام 
واإحياء لياليه بالتالوة والدعاء...

ج  ي�ضعى اأن يتّم �ضومه على اأح�ضن وجه واأن يختم القراآن فيه ويحر�ص 

على ترك املمار�ضات اخلاطئة التي كان يعتادها.
ب ل يبذل جهدًا يف ا�ضتقبال هذا ال�ضهر الف�ضيل، ويخرج منه كما دخل 

فيه، ي�ضوم اأّيامه لي�ضقط الواجب عن نف�ضه فح�ضب. 
كانت  واإن  الثلث،  القدر  ليايل  اإقامة  على  امل�ؤمن�ن  يحر�س   
على  املرّجحة  الأنها  االأهمية،  من  اأكــرب  بن�سبة  حتظى  ــرية  االأخ
اأخ�اتها، ففي احلديث اأّن لكّل ليلة من هذه الليايل الثلث ف�سيلة 
قال:  اأنــه  ال�سلم(  )عليه  ال�سادق  ــام  االإم عن  روي  كما  وقـــدرًا، 
اإحدى  ليلة  يف  واالإبـــرام  ع�سر،  ت�سعة  القدر  ليلة  يف  )التقدير 
وع�سرين، واالإم�ساء يف ليلة ثلث وع�سرين(، )تف�سري ن�ر الثقلني، 

ج5 �س628(، فهل اأنت مّمن:
أ ي�ضّد حيازميه لإحياء هذه الليايل الثالث بالأعمال العامة واخلا�ضة   
لكي يحظى  والأعمال،  الأدعية  وارد يف كتب  واحــدة منهّن كما هو  لكّل 

بالأجر الوفري وقبول العمل وا�ضتجابة الدعاء.
ج   ي�ضتعّد ملالقاة الليلة املرجحة فقط، فيوؤّدي اأعمالها العامة واخلا�ضة.

ل يهتّم بهذه الليايل ال�ضريفة، ول يعتقد اأن تقدير الأمور يكون فيها كما 

ماذا �ستقّدر لعامك املقبل؟

يف ليلة القدر
عن اأمري امل�ؤمنني علي بن اأبي طالب ) عليهم ال�سلم ( عن  ر�س�ل اهلل ) �سلى اهلل عليه واآله ( 

» اأيها النا�س انه قد اأقبل اإليكم �سهر اهلل بالربكة والرحمة واملغفرة ، �سهر ه� 
عند اهلل اأف�سل ال�سه�ر ، واأيامه اأف�سل االأيام ، ولياليه اأف�سل الليايل ، و�ساعاته 
اأف�سل ال�ساعات ، وه� �سهر دعيتم فيه اإىل �سيافة اهلل ، وجعلتم فيه من اأهل 
كرامة اهلل ، اأنفا�سكم فيه ت�سبيح ، ون�مكم فيه عبادة ، وعملكم فيه مقب�ل ، 
ودعاوؤكم فيه م�ستجاب ، فا�ساأل�ا اهلل ربكم بنيات �سادقة وقل�ب طاهرة ، ان 
ي�فقكم اهلل ل�سيامه وتلوة كتابه ، فان ال�سقي من حرم غفران اهلل يف هذا 

ال�سهر العظيم

 العا�ضر من رم�ضان: وفيه: من ال�ضنة الثامنة للهجرة فتحت مكة عنوًة اإذ دخل ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله مكة يف كتيبته اخل�ضراء وهو على ناقته 
الق�ضواء عنوة فاأ�ضلم النا�ص طائعني وكارهني. 
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النتيجة:

هو الوارد.
اأال  ال�سلم(:  )عليه  الر�سا  االإمـــام  املـــروزي  �سليمان  �ساأل   
َلْيَلِة الَقْدر( يف اأي �سيء نزلت؟ قال  اأْنَزْلَناُه يف  تخربنـي عـن )اإنَّا 
)عليه ال�سلم(:  يا �سليماُن؛ ليلُة القدِر يقّدُر اهلُل )عّز وجّل( فيها 
ما يك�ن من ال�سنِة اىل ال�سنِة، من حياٍة اأو م�ٍت، اأو خرٍي اأو �سرٍّ اأو 
رزٍق، فما قّدرُه اهلُل يف تلك الليلة، فه� من املحت�م(، )عي�ن اأخبار 
الر�سا ج1�س182(، فاالإن�سان يف هذه الليايل ي�ستطيع اأن يغرّي من 
االأقدار التي ير�سمها اهلل )تبارك وتعاىل( لعامه املقبل، فبينما 
يزعم االإن�سان اأنه جمب�ٌر، ال اأثر مل�سيئته يف حياته، يعطيه ال�حي 
يف هذه االآية املباركة قيمة �سامية، حيث يجعله قادرًا على تغيري 
جممل حياته؛ من �سعادة و�سقاء، وخري و�سر، ونفع و�سر.. كل ذلك 

باإذن اهلل، وعرب الدعاء اىل اهلل يف ليلة القدر، فهل اأنت مّمن:
أ قّدر لهذه الليايل ح�ضابها فاأحياها باأداء اأعمالها واأورادهــا و�ضحذ   
وطموحاته  و�ضالحه،  ا�ضتقامته  يف  وتــاأثــري  دور  ماله  كــّل  لأداء  هّمته 
الدنيوية والأخروية، واأن يجعل ق�ضاءه وقدره )جّل وعال( موافقًا لأمنياته 

وطموحاته اخلرّية.
ب ل يقّدر قيمة هذه الليايل وال�ضاعات املباركة فت�ضيع منه وي�ضّيع نف�ضه 

ب�ضياعها.
ج ي�ضع لنف�ضه خمططًا وبرناجمًا عمليًا و�ضلوكيًا ي�ضري عليه يف �ضنته 

القادمة.. ثم يعاهد اهللَّ يف تلك الليلة، بل ويف ليايل القدر املحتملة كلها، 
على اأن ي�ضتمر يف تطبيق ذلك الربنامج، ويطلب من اهللَّ املدد والعون.

اإِنَّ  َلُكْم  اأَ�ْسَتِجْب  }...اْدُعـــ�يِن  وتعاىل(:  )تبارك  اهلل  يق�ل   
 )60( َداِخِريَن{  َم  َجَهنَّ �َسَيْدُخُل�َن  ِعَباَدِتي  َعْن  وَن  َي�ْسَتْكرِبُ الَِّذيَن 
�س�رة غافر، مباذا ندع� اهلل )عّز وجّل( وماذا نطلب منه ونحن يف 

اإذ يق�ل اهلل  �ساحة الكرم املطلق واجل�د ال�فري والف�سل العميم 
ُلُه  ُنَنزِّ َوَما  َخَزاِئُنُه  ِعنَدَنا  اإاِلَّ  �َسْيٍء  ن  مِّ }َواإِن  وتعاىل(:  )تبارك 
ْعُل�ٍم{ )21( �س�رة احلجر، فيحري ال�احد مّنا اأّي �سيء  اإاِلَّ ِبَقَدٍر مَّ

يطلب، فهل اأنت مّمن:
تعجيل  واأهّمها  املهّمة،  امل�ضريية  الأمــور  أ يطلب من اخلالق حتقيق   
الفرج لالإمام املنتظر )عّجل اهلل له بالفرج(، واإعالء كلمة اهلل واإن يرزقه 

كمال العقل والثبات على الإميان، م�ضيفًا اإليها اأموره الدنيوية. 
ب ل يلتفت اىل خ�ضو�ضية هذه الأيــام والليايل املباركة فتجده يق�ضي 

�ضاعاته وكاأنه يف يوم عادّي.
ج يقت�ضر يف مطاليبه على نف�ضه فقط يف طلب العفو واملغفرة وكّل الأمور 

التي تهّمه. 
 اإّن اأب�اب الت�بة يف هذه الليايل مفّتحة على م�سراعيها لتحت�سن 
االآيبني اللئذين اىل اهلل )تبارك وتعاىل( واإّنها لفر�سة يخ�سر 
َمن يفّ�تها، وقد ذكرت الروايات اأّن دمعة واحدة تخرج ب�سدق من 
عني تائب، خا�سع منك�سر، تكفي لتطفئ نريان واٍد من وديان جهّنم، 

فهل اأنت مّمن:
أ ي�ضتغّل هذه ال�ضاعات املباركة ويجّدد توبته يف كّل ليلة من اأعماق قلبه   

ووجدانه لكي يالقي ربه نقّيًا اأبي�ضًا.
ب ل يلتفت اىل ذلك وقد ي�ضتغفر اهلل ويتوب اإليه، ولكّنه لي�ص يف م�ضرية 

التوبة، ويف جهتها احلقيقية، لأن التوبة احلقيقية اإمّنا ت�ضدر من �ضميم 
قلب الإن�ضان وتظهر على حركاته و�ضكناته واأفعاله، وتظهر على عالقاته 

مع زماله وجمتمعه وتعامله مع النا�ص، ووفائه باحلقوق وما يف ذّمته. 
ج يعلن توبته الن�ضوح يف بداية ال�ضهر الف�ضيل مكتفيًا بذلك وبال�ضتغفار 

�ضمن اأوراده يف اأعمال الليايل.

النقاط  من  ح�ضادنا  لنجمع  الختبار  من  الق�ضرية  الرحلة  هذه  وبعد 
لكي نرى حالنا ونتاأّمل يف قدراتنا واإمكانياتنا التغيريية يف م�ضرينا لهذا 
لعامنا هذا، ونقّدر لكّل )اأ( ع�ضرون نقطة ولكّل )ب( خم�ص ع�ضرة نقطة 
ولكّل )ت( ع�ضر نقاط وجنمع النقاط على ما اأ�ّضرنا عليه مع ما يتوافق 

وحالتنا.
  فاإذا بلغ جمموع نقاطك بني الت�ضعني واملائة فاأنت يا �ضّيدي مّمن اأقام 
ليلة القدر وهنيئًا لك الأجر الوفري، و�ضتقّدر لنف�ضك ما تطمح به لعامك 
اِت  احِلَ ِذيَن اآَمُنوا َوَعِمُلوْا ال�ضَّ ا الَّ القابل فاهلل )تبارك وتعاىل( يقول:{َواأَمَّ

امِلِنَي} )57( �ضورة اآل عمران. يِهْم اأُُجوَرُهْم َواهلّلُ َل ُيِحبُّ الظَّ َفُيَوفِّ
اأما اإذا كانت النتيجة بني الت�ضعني اىل ال�ضبعني فاإّنك بحاجة اىل البذل 
الأكرث والعطاء الأوفر واأن تتهّياأ لالأمور على الوجه الأكمل، واأن تو�ّضع من 

دائرة تفكريك بالأمور امل�ضريية الكربى لالأّمة الإ�ضالمية.
اأّما َمن كانت نتيجته دون ال�ضبعني فنحن نق�ضده يف هذا الختبار ونقول 

له:
قف عندك وتاأّمل يف هذا الكون كّله، بكّل �ضغريه وكبريه، جتد كّل املخلوقات 

قد خّطط الباري لها اأن تتوّجه يف م�ضريها اإليه )عّز وجّل( وهو القائل: { 
ُح ِبَحْمَدِه  ن �َضْيٍء اإِلَّ ُي�َضبِّ ْبُع َوالأَْر�ُص َوَمن ِفيِهنَّ َواإِن مِّ َماَواُت ال�ضَّ ُح َلُه ال�ضَّ ُت�َضبِّ

ُه َكاَن َحِليًما َغُفوًرا} )44( �ضورة الإ�ضراء. َوَلِكن لَّ َتْفَقُهوَن َت�ْضِبيَحُهْم اإِنَّ
يريدك  وجــّل(  اأّن اهلل )عــّز  لبيب من  فيها  ي�ضّك  ل  التي  هذه احلقيقة 
اأن تتعّلم وتكتمل بهدايته لك اىل الطريق امل�ضتقيم، ثّم جعل يومًا تتثل 
فيه الوقوف بني يديه )تبارك وتعاىل( لل�ضوؤال واحل�ضاب، فال يجدر بك 
اأن تتمّل�ص عن م�ضوؤولياتك يف هذه احلياة الدنيا اجتاه نف�ضك واأ�ضرتك 

وجمتمعك وتتهاون وتت�ضامح يف التكاليف امللقاة على عاتقك.
مّرة  اإل  ن�ضهده  ل  الــذي  الف�ضيل  ال�ضهر  هذا  يف  امل�ضوؤوليات  وتت�ضاعف 
يف ال�ضنة ول ن�ضمن اأن نبلغه يف ال�ضنة املقبلة فتحتاج الأ�ضرة منك اإىل 
توجيهها نحو الأف�ضل، ودعمها يف تاأدية عباداتها ال�ضحيحة واإبعادها عن 
ال�ضلوكيات اخلاطئة الكثرية، وخ�ضو�ضًا تلك التي تقرتن مع جميء هذا 
ال�ضهر املبارك من ت�ضابق حمموم يف اإ�ضاعة الوقت اأمام الف�ضائيات امللهية 
وعدم الإخال�ص يف نية ال�ضوم، وق�ضاء الوقت يف خدٍر وك�ضٍل ونوٍم مرّبرين 

ذلك بحرارة اجلّو و�ضّدة اجلوع والعط�ص. 
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�سيام رم�سان وا�ستعدادات امل�ؤمنني املادية والروحية
ا�ضتطالع عن طبيعة ال�ضتح�ضارات ل�ضهر الرحمة والغفران

• �ضباح جا�ضم-ح�ضني ال�ضالمي

�لذين  من  �لكبرية  �لن�سبة  عّبت   •
�سملهم �ال�ستطالع عن معرفة ودر�ية 
�أفاد  حيث  �ل�سك(  )يوم  باإ�سكاالت 
�ل�سك على  يوم  ي�سومون  �نهم   %58

�أنه من �سعبان

منذ اأن �ضنَّ اهلل تعاىل �ضيام �ضهر رم�ضان 
للم�ضلمني جرت هذه ال�ضّنة على اأ�ضالفنا ثم 
انتقلت اإلينا عرب الع�ضور لتبقى عالمة تّيز 
املوؤمن عن غريه من حيث قابلية الدخول يف 

رحمة اهلل التي ميثل �ضهر رم�ضان لّبها.
وتختلف ال�ضتعدادات الروحية واملادية 

ل�ضتقبال هذا ال�ضهر بني جمتمع واآخر ح�ضب 
جمموعة من العنا�ضر منها الإميانية وكذلك 

احلالة املعي�ضية لكنها تتوحد من ناحية ال�ضعي 
لاللتزام الديني والقناعة مبا ق�ضمه اهلل عز 

وجل من التوفيق والنعمة.. 
ولأهمية �ضهر رم�ضان املبارك خ�ض�ضت جملة 

)الرو�ضة احل�ضينية( ا�ضتطالعها هذا لإلقاء 
ال�ضوء على طبيعة اإقبال امل�ضلمني على بع�ص 

امل�ضائل العبادية وال�ضعائر والطقو�ص والزيارات 
التي يقومون بها خالل �ضيامهم هذا ال�ضهر 

الف�ضيل، حيث حاولنا تقدمي اح�ضاءات دقيقة 
ونتائج مفيدة حول ق�ضايا متعددة تخ�ص 

ال�ضيام، ككيفية ت�ضّرف امل�ضلمني عند حلول 
يوم ال�ضك، وّكم هي ن�ضبة الذين قد بداأوا 

بال�ضيام قبل �ضّن التكليف اأو عند حلوله، وكم 
مّنا تكن من ختم القراآن الكرمي خالل ال�ضهر 
الف�ضيل وكم مرة، حيث ان لذلك دللت كبرية 
توؤ�ضر ملدى اقبال ال�ضائمني على قراءة القراآن 

الكرمي يف �ضهر رم�ضان، وما هي الطريقة 
التي يتبعها ال�ضواد الأعظم من املوؤمنني حلّث 

عوائلهم على ال�ضوم، وا�ضتبيانات معّينة عن 
ليلة القدر وكيفية اإحيائها، وق�ضايا اأخرى قد 
م باملح�ضلة كّما مفيدا من املعلومات التي  تقدِّ

ميكن من خاللها ا�ضتقراء َمواطن ال�ضعف 
والقوة يف م�ضاألة اإقبال امل�ضلمني على القيام 

بطقو�ص و�ضعائر �ضهر رم�ضان الف�ضيل...
ففيما يخ�ص كيفية الت�ضّرف يف )يوم ال�َضك(، 

وهو اليوم الذي ي�ضّق اأحيانا على املوؤمنني 
معرفة هل انه اآخر ايام �ضعبان ام اول يوم من 
�ضهر رم�ضان، اأجاَب 20% اأنهم ي�ضومون يوم 

�أنهم  �مل�سَتطَلعني  من   %70 قال   •
يف  و�لرتغيب(  )�الإقناع  ي�ستعملون 
رم�سان  �سيام  على  �أوالدهم  حّث 

وممار�سة �العمال �لعبادية �خلا�سة به

 الثاين ع�ضر من رم�ضان: وفيه: من ال�ضنة الوىل للهجرة اآخى ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله بني املهاجرين والأن�ضار ، كما وقد اآخى حينها بينه 
وبني المام علي بن اأبي طالب عليه ال�ضالم فقال : اأنت اأخي يف الدنيا والآخرة.
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ال�ضك دون اأية نّية مبّيتة معه، بينما اأفاد %12 
اأنهم ي�ضومون يوم ال�ضك على اأنه اول يوم 

من �ضهر رم�ضان، وباملقابل قال 10% انهم ل 
ي�ضومون يوم ال�ضك، يف حني عرّبت الن�ضبة 

الكبرية من الذين �ضملهم ال�ضتطالع عن 
معرفة ودراية باإ�ضكالت هذا اليوم حيث اأفاد 
58% انهم ي�س�م�ن ي�م ال�سك على اأنه 

من �سعبان...
ويف �ضوؤال يتعلق بعمق الوعي واللتزام الديني 
والرتبوي، قال اأكرث من ثلث امل�ضتطَلعني انهم 

قد بداأوا بال�ضيام يف مرحلة ماقبل �ِضن 
التكليف وبلغت ن�ضبتهم 40%، وباملقابل بنّيَ %42 

انهم قد بداأوا بال�ضيام تزامنا مع حلول �ِضن 
التكليف لديهم، يف حني قال 18% انهم قد بداأوا 

ب�ضيام رم�ضان يف مرحلة ما بعد حلول �ِضن 
التكليف...

وعند ال�ضتبيان عن مدى الت�ضاق املوؤمنني 
بربكة القراآن الكرمي وداأبهم على قراءته 

وختمه خ�ضو�ضا يف �ضهر 
رم�ضان، قال قرابة الثلثني انهم عادة ما 

يختمون القراآن مرة واحدة خالل رم�ضان 
حيث بلغت ن�ضبتهم 60% مما يدل على مدى 

معرفة املوؤمنني بف�ضل ختم القراآن الكرمي اآثاره 
النف�ضية والروحية والعبادية، يف حني كانت 

ن�ضبة َمن قالوا انهم يختمون القراآن يف �ضهر 
رم�ضان اأكرث من مرة 13%، وبنّي 27% انهم ل 

ي�ضتطيعون ختمه لأ�ضباب خمتلفة، ...
اما يف م�ضاألة امل�ضروفات التي تبذلها العوائل 
خالل ال�ضهر الف�ضيل وهل هناك اختالفا يف 

طبيعة وحجم تلك امل�ضروفات، بنّيَ قرابة 
الثلثني انهم يبذلون اأكرث من املعتاد خالل 

�ضهر رم�ضان فبلغت ن�ضبتهم 62%، حيث تتنوع 
ح�ضب راأيهم املوائد الرم�ضانية مبا لذَّ وطاب 

من الكالت واحللوى وامل�ضروبات التي لي�ص من 
العادة ان تكون جزًءا من املائدة يف باقي اليام، 

باملقابل قال 30% ان م�ضروفاتهم هي كاملعتاد 

خالل �ضهر رم�ضان، يف حني اأ�ضار 8% اإىل ان 
م�ضروفاتهم متذبذبة خالل هذا ال�ضهر... 

وعن م�ضالة النهو�ص لل�ضحور، التي غالبا ما 
يهتم بها ال�ضائمون خالل �ضهر رم�ضان، 

اأ�ضارت اغلبية الذين �ضملهم ال�ضتطالع اىل 
انهم ينه�ضون لل�ضحور حيث بلغت ن�ضبتهم 

74%، المر الذي ي�ضري اىل تطبيق ن�ضبة 
كبرية حلالة �ضحية واميانية هامة تتخلل 

ال�ضهر الف�ضيل، يف حني قال 12% فقط انهم 
لينه�ضون لل�ضحور، وبنّيَ 14% اأنهم اأحيانا ما 

ينه�ضون.
وعند ال�ضوؤال عن طبيعة الن�ضاطات التي 

ميار�ضها ال�ضائمون بعد اإفطارهم، ك�ضَف 
ال�ضتبيان عن اأن 65% يف�ضلون القيام 

مبمار�ضات عبادية بعد الفطار من قبيل 
الأدعية والأذكار وقراءة القراآن وح�ضور 

املجال�ص الدينية، المر الذي يدّل على ان 
ن�سبة كبرية من املجتمع متتلك خا�سية 

ال�عي الديني والرتب�ي ال�سحيح حيث ان 
�ضهر رم�ضان �ضهر مغفرة ور�ضوان ويجب على 
املوؤمنني ان يكرثوا من املمار�ضات العبادية فيه 
من اجل ان يحظوا بالأجر والثواب اجلزيل من 

الباري عّز وجل، يف حني قال 21% من الذين 
�ضملهم ال�ضتطالع انهم ميار�ضون ق�ضايا ترفيه 
وت�ضلية يف فرتة مابعد الإفطار، وبنّي 14% اأنهم 

ياأخذون ق�ضطًا من النوم بعد اإفطارهم!.
اأما فيما يخ�ص كيفية اإقبال اأفراد العائلة 
على ال�ضوم والطريقة التي يتبعها اأرباب 

العوائل حلّث عيالهم لل�ضيام فقد بنّيَ اغلبية 
امل�ضَتطَلعني انهم ي�ضتعملون الإقناع والرتغيب 
يف م�ضاألة حث اولدهم وبناتهم على ال�ضيام 

وممار�ضة العمال العبادية الخرى حيث بلغت 
ن�ضبتهم 70%، وباملقابل قال 16% انهم يرتكون 

لعيالهم اخليار يف ال�ضوم من عدمه، بينما 
اأ�ضار 11% انهم ليهتمون، وكانت هناك ن�ضبة 

�ضئيلة للذين قالوا انهم ي�ضتعملون الإكراه حلّث 

ابنائهم على ال�ضيام وبلغت ن�ضبة اولئك %3 
فقط... 

اأن الن�ضبة العالية من الذين قالوا انهم 
ي�ضتعملون القناع والرتغيب حلّث اولدهم على 

ال�ضيام توؤكد ت�ّضك اغلب العوائل بروح احلوار 
واملعاملة احل�ضنة التي يدعو اليها ال�ضالم.

وعن �ضوؤال يتعلق بالكيفية التي يرغب ا�ضحاب 
العوائل ان يفطروا فيها خالل ال�ضهر الف�ضيل 

قال اغلبية الذين �ضملهم ال�ضتطالع انهم 
يف�ضلون الإفطار مع عوائلهم وبلغت ن�ضبتهم 
74%، فيما اأفاد 22% انهم يف�ضلون الإفطار 

با�ضت�ضافتهم لالأقارب او ال�ضدقاء، وبنّيَ 
4% فقط انهم يفطرون خارج البيت لأ�ضباب 

خمتلفة...

�سيام رم�سان وا�ستعدادات امل�ؤمنني املادية والروحية

 الثالث ع�ضر من رم�ضان:
وفيه: على ال�ضهر ُانزل الإجنيل من ال�ضماء على روح اهلل عي�ضى بن مرمي عليه وعلى نبينا واآله ال�ضالم .
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هدايةوثبات
اال�سم: االأ�سعد بن علي 

البلد: ت�ن�س 
املذهب: مالكي

• هيئة التحرير

ولد عام 1964م يف �ضفاق�ص بدولة تون�ص، وترعرع يف اأ�ضرة مالكية املذهب، ثم وا�ضل 
درا�ضته الأكادميية حتى اأمّت الثانوية فدخل اجلامعة يف فرع العلوم الطبيعية.

تبلور اهتمام الأخ الأ�ضعد بعد بلوغه �ضّن الر�ضد يف جمال مطالعة الكتب واملقالت 
ة بالعلوم احلديثة والأفكار املعا�ضرة املهتمة ب�ضاأن طرح الإيديولوجيا من  املخت�ضّ
املنظور الإ�ضالمي، وجعل يت�ضّفح ما ُيقال يف هذا املجال، باحثا حول التاريخ  و 
التاريخ الذي يندمج فيه  اإىل روؤية �ضمولية حول  نوامي�ضه وقوانني حركته لي�ضل 

الإن�ضان من جديد يف الكون مع اهلل وباهلل )جّل جالله(.
اآفاق  اإىل  احلياة  يقود  الذي  الإ�ضالمي  الوعي  اإىل  ي�ضل  اأن  الأ�ضعد  الأخ  حاول 
الفكرية  بالنظم  الإحاطة  اأجل  من  معرفته  يرتقي مب�ضتوى  واأن  رحبة  م�ضتقبلية 
والثقافية واحل�ضارية ال�ضاملة لالإ�ضالم، والتي تخّل�ص الإن�ضان واملجتمع وتب�ّضر 

بحياة �ضعيدة عادلة.
واجتهد الأخ الأ�ضعد يف رحلة بحثه هذه حماول التعّرف على ال�ضخ�ضيات املتبحرة 
اإ�ضالمية  ن�ضيجًا متما�ضكًا ملدر�ضة  ي�ضكل  نتاجاتهم ما  املجال، فوجد يف  يف هذا 

متكاملة الأبعاد. فانبهر بذلك العطاء الفكري  وذاب فيه.
وكان من جملة املوا�ضيع التيw نالت اإعجاب الأخ الأ�ضعد م�ضاألة التجديد الكالمي 
وامل�ضامني والأفكار العتقادية، ومن هذا املنطلق انفتح الأخ الأ�ضعد على الرتاث 
واملرتكزات  املذهب،  هذا  ومبادئ  اأ�ضول  على  بالتدريج  يتعّرف  وبداأ  ال�ضيعي، 

الفكرية التي يعتمد عليها اأتباع هذا املذهب.
تعّرف الأخ الأ�ضعد خالل مطالعاته ومراجعته للكتب ال�ضيعية على م�ضاألة الإمامة 
ومكانتها يف الدين، وتبنّي له اأن الإمامة كالنبوة حاجة ح�ضارية متاأ�ضلة يف حركة 
املجتمع والتاريخ، واأن الإمام كالنبي �ضهيد وخليفة هلل يف الأر�ص من اأجل اأن يوا�ضل 
احلفاظ على الثورة �ضد اجلاهلية والنحراف بكل حمتواه الفكري والنف�ضي وبكل 
جذوره ومظاهره املختلفة من ا�ضتبداد وا�ضتغالل، غري اأن جزءا من دور الر�ضول 
يكون قد اكتمل وهو اإعطاء الر�ضالة والتب�ضري بها والبدء بالثورة الجتماعية على 
ياأتي بدين جديد بل هو املوؤتن على  اأ�ضا�ضها، فالو�ضي لي�ص �ضاحب ر�ضالة ول 

الر�ضالة والثورة التي جاء بها الر�ضول.
وا�ضل الأخ الأ�ضعد بحثه حول الإمامة، ثم اأحّب اأن يتعّرف على موقف النبي )�ضلى 

اهلل عليه واآله و�ضّلم( من اخلالفة، فراأى اأن الأمر ل يخرج عن ثالثة احتمالت:
الحتمال الأول: الطريق ال�ضلبي وهو اإهمال اأمر اخلالفة، وهذا ل ميكن قبوله يف 

اأمرين: الأمر  اأحد  واآله و�ضّلم(، لأّنه نا�ضئ من  حق ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه 
الثاين:  الأمر  الر�ضالة،  م�ضتقبل  موؤثر يف  اأّن ذلك غري  الر�ضول  يعتقد  اأن  الأّول: 
نظرته للدعوة نظرة م�ضلحية فال يهمه اإّل اأن يحافظ على الر�ضالة ما دام حّيًا ول 

يعنيه م�ضتقبلها وحمايتها من بعده.
الحتمال الثاين: املوقف الإيجابي املتمثل يف نظام ال�ضورى، ولكن الأخ الأ�ضعد خالل 
ا�ضتقراء جملة من ال�ضواهد من تاريخ الرعيل الأول ومواقفهم مل يجد اأن الر�ضول 
قد طرح هذا الأمر اأو بنّي له الطريقة اخلا�ضة لالإتباع، ومل يجد �ضوى الن�ضو�ص 

امل�ضّرحة على خالفة الإمام علي )عليه ال�ضالم( من بعده.
الحتمال الثالث: اليجابية املتمّثلة يف اإعداد من يقود الأمة، ويقول الأخ الأ�ضعد: 
وجدت اأن هذا الطريق هو الطريق الوحيد الذي ين�ضجم مع طبيعة الأ�ضياء، ويعقل 
يف �ضوء ظروف الدعوة والدعاة و�ضلوك النبي )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضّلم(، وهو 
اأن يقف النبي )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضّلم( من م�ضتقبل الدعوة بعد وفاته موقفًا 
وقيادّيًا  ر�ضالّيًا  اإعدادًا  يعّده  وتعاىل �ضخ�ضًا  �ضبحانه  باأمر اهلل  ايجابيًا، فيختار 

ًا لتتمّثل فيه املرجعية الفكرية والزعامة ال�ضيا�ضّية. خا�ضّ
وكان من جملة ال�ضواهد التاريخية والن�ضو�ص املروّية عن ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل 
عليه واآله و�ضّلم(، والتي دفعت الأخ الأ�ضعد للتثبت من �ضحة هذا امل�ضلك هي حديث 

الدار وحديث الثقلني واملنزلة والغدير وغريها.
�سع�بة التح�ل الفكري:

يتحّرر من  اأن  القناعات اجلديدة  اكت�ضابه  بعد  الأ�ضعد  ال�ضهل لالأخ  مل يكن من 
اجلانب العاطفي الذي كان ي�ضّده مبعتقداته ال�ضابقة، ولكنه وقف بكّل �ضمود  و 
ل اإليها  حتد اإزاء كل التيارات التي حاولت اأن ت�ضلب منه تلك القناعات التي تو�ضّ

عرب الأدلة والرباهني ال�ضاطعة.

 الرابع ع�ضر من رم�ضان:
وفيه: من �ضنة 67 للهجرة تويف املختار ابن اأبي عبيدة الثقفي الرجل الذي انتقم من قتلة المام احل�ضني عليه ال�ضالم يف الكوفة.
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طرفة عني واإذا برم�ضان الكرمي قد اأهّل علينا مرة اأخرى، ولعل قائل يقول انه عاٌم كامل قد جرى 
فيه على اخللق ما جرى من اأفراح واأتراح، لكن احلقيقة هي انه �ضهر اهلل تعاىل الذي مّيزه عن 

فر�ضة عظيمة  لهم  ليوجد  العام  يرتقبونه على طول  املوؤمنني  وجعله ح�ضبانا خللقه  ال�ضهور  باقي 
يف تزكية النف�ص واجل�ضد، وطلب املغفرة والر�ضوان 

مبا�ضرة من رب العزة دون حجب ول و�ضائل.
الروحية  ال�ضتعدادات  يف  النا�ص  عادات  وتختلف 
واملادية ل�ضهر رم�ضان من بلد اإىل بلد ولكن ال�ضيام 
قدر  على  العاملني  رب  من  مرتقب  واجلزاء  واحد 

اللتزام والإميان...
)الرو�ضة  جملة  خ�ض�ضت  هذا  عددنا  يف 
واملادية  الروحية  ال�ضتعدادات  احل�ضينية( مو�ضوع 
لل�ضهر الف�ضيل من خالل اأ�ضئلة تقدمت بها لزائري 

كربالء املقد�ضة الكرام...
عن  حتّدَث  الب�ضرة  اأهايل  من  ح�ضني  عايد 
خ�ضو�ضية ال�ضهر الف�ضيل قائال" اإن ل�ضهر رم�ضان 

يف  واإمنا  فقط  العراق  يف  لي�ص  خ�ضو�ضية 
�ضهر  فهو  باأجمعه،  الإ�ضالمي  العامل 

اأحاديث  ووردت  وعطاء  خري 
ومكانته  بف�ضله  كثرية 

�ضبحانه  اهلل  عند 

ال�ضتعدادات الروحية واملادية ل�ضهر ربيع القراآن

• ا�ضتطالع: ح�ضني ال�ضالمي- �ضباح جا�ضم

رم�ســان اخلــري واملغفــرة 
املـــقـــد�ـــســـة ـــــلء  كـــــرب زائــــــــــري  ــــ�ب  ــــل ق يف 
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وتعاىل".
منطقة  يف  بغداد  ففي  رم�ضان  ل�ضهر  العائلة  ا�ضتعداد  عايد" اأما  واأ�ضاف 
ال�ضورجة او �ضوق جميلة هناك حركة متزايدة ل�ضراء املواد الالزمة لل�ضهر 
مرات  عّدة  يت�ضاعف  قد  ال�ضعار  يف  ملحوظ  لرتفاع  يوؤدي  مما  ال�ضريف 
لل�ضلعة الواحدة مما ي�ضكل �ضغطا كبريا على العوائل الكبرية وذات الدخل 

املحدود".
وعرّبَ عايد عن موقفه ال�ضخ�ضي اإذا ما راأى �ضخ�ضا م�ضهرًا اإفطاره خالل 
اأن �ضبب  راأيت  فاإذا  اإفطاره  �ضبب  واأ�ضاله عن  بالقول" اأبادر  �ضهر رم�ضان 
اإفطاره �ضرعيًا اأتركه ول اأتكلم معه، واإذا كان غري �ضرعي فاأحاول اأن اأبني له 

د على قدر ما اأمتلك من الثقافة الدينية". الآثار ال�ضلبية لالإفطار املتعمَّ
الزائر كرمي كاظم طاهر من حمافظة ذي قار قلعة �ضكر، قال معّلقا على 
ميول بع�ص النا�ص لالإكثار من الطعام والتنّوع به زيادة عن احلاجة" هناك 
َمن ينظر لل�ضهر الف�ضيل باأنه �ضهر موائد وي�ضع ما لذا وطاب عليها، ونرى 
تتهياأ  ل  ولكنها  الغذائية  املواد  ل�ضهر رم�ضان  تدخر  العوائل  العديد من  ان 
ي�ضاعد  الت�ضّوق  على  ال�ضديد  الإقبال  اأن  نالحظ  حني  يف  وروحيا،  نف�ضيًا 

التّجار يف زيادة ج�ضعهم وا�ضتغالل النا�ص ب�ضورة اكرب". 
ا�ضتعدادات  عن  حتّدَث  القا�ضم  ق�ضاء  بابل  اأهايل  من  عبيد  حمزة  الزائر 
�ضهر  يف  خ�ضو�ضية  للنجف  قائال" اإن  رم�ضان  ل�ضتقبال  حمافظته  اأهايل 
قيمة  العوائل  بع�ص  تغفل  ولكن  للت�ضّوق  تذهب  العوائل  فمعظم  رم�ضان 
ال�ضتعداد الروحي لهذا ال�ضهر حيث انه من الأ�ضهر التي كّرمها اهلل تعاىل 

ال�ضتعداد  يجب  ولذلك  دعائه،  باإجابة  وتكّفَل  فيه  املوؤمن  عبده  توبة  وقِبل 
التي  القراآن  وقراءة  والأدعية  الأذكار  من  ال�ضعائر  اقامة  خالل  من  روحيا 

ت�ضب جميعها يف خلق اأجواء اإميانية للفرد واملجتمع". 
الزائر حميد عبد الزهرة من بغداد /حي اأور اأجاب عن �ضوؤال يتعّلق بادخار 
املواد  بع�ص  تخزين  على  داأبنا  قائاًل"  الغذائية  للمواد  العراقية  العائلة 
او  الحتكار  باب  من  لي�ص  وذلك  املبارك  رم�ضان  ب�ضهر  اخلا�ضة  الغذائية 
اجل�ضع ل �ضمَح اهلل واإمنا من باب ا�ضتعدادنا لإقامة ماآدب اإفطار جماعية 
هناك  ان  حيث  واملحتاجني،  الفقراء  للنا�ص  وخا�ضة  حملتنا  يف  لل�ضائمني 
حديثا لر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله يفيد باأن، "َمن اأفطَر �ضائمًا فلُه مثُل 

اأجرِه".
من ناحية اخرى حتّدَث الزائر يحيى حمزة طاهر من حمافظة الكوت، عن 
لرم�ضان  ا�ضتعدادا  وغريها  الغذائية  املواد  ادخار  يف  العائلية  ا�ضتعداداته 
مواد غذائية حيث  اأية  اأجمع  اأو  لعائلتي  اأدخر  ل  فاأنني  قائال" بالن�ضبة يل 
ان املواد على اختالف األوانها واأ�ضكالها موجودة يف ال�ضوق على مدار ال�ضنة، 
حتى )ال�ضوربة( اأ�ضبحت ُتباع جاهزة!.. م�ضيفا" اأرى انه يجب ال�ضتعداد 
لل�ضوم وفرو�ص الطاعات الأخرى روحيًا كي نتزّود من بركات رم�ضان �ضهر 

املغفرة والر�ضوان".
وتابع يحيى" اأما م�ضاألة اجلهر بالإفطار فاأنني اأحاول قدر الإمكان ان ُاقنع 
جميع افراد عائلتي حتى الذي مل يبلغ �ضّن التكليف ال�ضرعي، بفوائد ال�ضوم 
واأركز يف ذلك على ال�ضغار حتى تتوفر لهم اأ�ضباب القناعة والإميان بوجوب 

اللتزام بفرو�ص الطاعات عموما وال�ضيام ب�ضكل خا�ص".
الزائر علي حبيب من اأهايل كربالء حي الغدير قال" بالن�ضبة لنا كمجتمع 
فاإن اغلبية النا�ص ي�ضومون �ضهر رم�ضان املبارك واإن كان منهم مفطرون 
فاإنهم ل يجروؤون على الجهار باإفطارهم ولكن املاُلَحظ ان العديد من اأفراد 
الدوائر واملوؤ�ض�ضات احلكومية وخا�ضة الأجهزة الأمنية يجهرون باإفطارهم، 
ان  حيث  واإر�ضادهم  النا�ص  بتوجيه  هوؤلء  يقوم  اأن  هو  ال�ضحيح  بينما 

يجب ان ن�ستعد روحيا ودينيا من خلل ت�فري كتب الفقه والتف�سري ف�سل عن كتاب مفاتيح اجلنان و�سياء 
ال�ساحلني وغريها من امل�سادر الهامة الأجل اإغناء عبادتنا بالعلم واملعرفة ف�سل عن الث�اب واالأجر

على  يقع  امل�س�ؤولية  من  ق�سط  هناك 
عاتق ال�سلطات احلك�مية حيث انها 
الق�انني  تفعيل  اىل  ت�سعى  ان  يجب 
ظاهرة  من  احلد  يف  ت�ساعد  التي 

العلني االفطار 

�الأكل  توفري  يف  فقط  لي�س  رم�سان  ل�سهر  �ال�ستعد�د 
و�أبو�ب  ُتغلق  �لنري�ن  �أبو�ب  الأن  �أعظم  هو  بل  و�ل�سرب 

�جلنة ُتفتح و�سهر ربيع �لقر�آن ُيقِبل.
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موؤ�ض�ضات الدولة هي الراعية لل�ضعب ولي�ص العك�ص".
الزائر حنون ح�ضن من �ضدة الهندية قال" لو تّعّنا بخطبة ر�ضول اهلل �ضلى 
اهلل عليه واله يف ا�ضتقبال �ضهر رم�ضان لعرفنا ما هو ال�ضتعداد، فال�ضتعداد 
ُتغلق  النريان  اأبواب  لأن  اعظم  هو  بل  وال�ضرب  الكل  توفري  يف  فقط  لي�ص 
ن�ضتعد  ان  يجب  فاإننا  ولذلك  ُيقِبل  القراآن  ربيع  و�ضهر  ُتفتح  اجلنة  واأبواب 
روحيا ودينيا من خالل توفري كتب الفقه والتف�ضري ف�ضال عن كتاب مفاتيح 
اجلنان و�ضياء ال�ضاحلني وغريها من امل�ضادر الهامة لأجل اإغناء عبادتنا 

بالعلم واملعرفة ف�ضال عن الثواب والأجر".
توفري  الدولة من  اأعّدته  ت�ضاءل عّما  بغداد،  اأهايل  الزائر حممد غامن من 
�ضهر  ي�ضهده  الذي  ال�ضعار  ارتفاع  من  للحد  التموينية  البطاقة  مفردات 
رم�ضان كل عام قائال" نحن كمواطنني ن�ضاأل احلكومة ووزارة التجارة لأنها 
املبارك  الطاعات يف رم�ضان  لفرو�ص  ال�ضتعداد  ناحية  للمواطن من  عون 
حيث ان توفري املواد الغذائية ودعم الفقراء واملحتاجني والقيام بن�ضاطات 
وا�ضعة النطاق يف هذا املجال �ضي�ضاعد يف ا�ضتعداد النا�ص نف�ضيا وج�ضديا 
من  الكثري  يف  توّقف  من  يتخلله  وما  ل  حتمُّ قوة  من  يتطلبه  وما  لل�ضوم 

الن�ضاطات اخلا�ضة بالأعمال وامل�ضالح املعي�ضية.
يجب  انه  قائال" اأرى  براأيه  �ضاركنا  كربالء  من  الدين  حمي  اأياد  الدكتور 
النتباه اىل ان الت�ضّوق بكرثة قبل حلول �ضهر رم�ضان يوؤدي اىل نتائج ثانوية 
ل تنتبه لها العائلة العراقية ومنها ارتفاع ال�ضعار او اختفاء بع�ص املواد او 
ا�ضتغالل �ضعاف النفو�ص من التجار من خالل احتكار بع�ص املواد الهامة 

خالل ال�ضهر الف�ضيل.
واأ�ضاف الدكتور اأياد، نرى ان تواجه العوائل الكرمية م�ضالة ارتفاع ال�ضعار 
فرو�ص  لأداء  نف�ضيًا  وال�ضتعداد  بالت�ضّوق  الكبري  الهتمام  عدم  خالل  من 
ت�ضاعد  التي  العائلية  الربامج  بع�ص  واعداد  املبارك  رم�ضان  يف  الطاعات 

على ال�ضتفادة من ال�ضهر الف�ضيل ب�ضورة كاملة..
المور  تفر�ضه  ملا  المتثال  ان  راأيي  ففي  العلني  الفطار  م�ضاألة  اما  وتابع، 
ال�ضرعية يف هذه امل�ضالة مهم جدا ولكن عند مواجهتنا حلالت افطار علني 
الفطار  �ضبب  عن  ال�ضوؤال  يف  ب  املهذَّ والرتبوي  الإر�ضادي  ال�ضلوب  فاإن 
قد  والميانية  واجل�ضدية  النف�ضية  ال�ضوم  فوائد  مدى  وتو�ضيح  العلني، 
تكون كفيلة للحد من ظاهرة الفطار العلني التي تاأتي اإما عن جهل او عدم 

اهتمام وقّلة ُن�ضح.
واأ�ضاف، هناك ق�ضط من امل�ضوؤولية يقع على عاتق ال�ضلطات احلكومية حيث 
احلد من ظاهرة  ت�ضاعد يف  التي  القوانني  تفعيل  اىل  ت�ضعى  ان  يجب  انها 
الفطار العلني واأن تكّر�ص و�ضائل العالم لإلقاء ال�ضوء على فوائد ال�ضوم 

الكثرية واهمية احرتام فرو�ص وطاعات �ضهر الرحمة واملغفرة... 

كلمة البد منها

كتبت يل زوجتي قائمة مبتطّلبات وحاجيات البيت ا�ضتعدادًا لقرب جميء 
ال�ضهر الف�ضيل، �ضهر اخلري والغفران �ضهر رم�ضان املبارك اأعاده اهلل علينا 
فقرات  �ضت  اأكرث من  على  والربكـــــــــات؛ حتتوي  باليمن  امل�ضلمني  وعلى 
كاحلليب وال�ضاي والتمر الهندي والنومي ب�ضرة والهيل والن�ضا والعد�ص 
وال�ضعرية وغريها ومبوا�ضفات وكّميات تختلف عن الأيام الباقية، وحينما 
قلت لها ما زال الأمر مبّكرًا فنحن ما زلنا يف الن�ضف الأول من �ضعبان فرّدت 
علّي اأّن هذه املواد �ضيزداد عليها الطلب و�ضيقّل وجودها ويرتفع �ضعرها كّلما 
اقرتب �ضهر رم�ضان اأكرث فقلت لها �ضحيح لبّد من ذلك لأّن قانون ال�ضوق 
ين�ّص على اأن كمية الطلب مرتبطة عك�ضيًا بال�ضعر ونحن ال�ضبب يف خلق هذه 

امل�ضكلة، فال داعي لأن نخّزن ما يكفي ل�ضهر يف بيوتنا.
املواّد  باحتكار  لي�ص  الف�ضيل  ال�ضهر  بها هذا  يّت�ضم  التي  اإّن اخل�ضو�ضّية 
الغذائية واإعداد موائد الطعام امللّونة باأنواع الطبخات واأ�ضكال احللوّيات، اأو 
اإتخام بطوننا على موائد الإفطار؛ بل بال�ضتعداد الروحي والنف�ضي ل�ضتقبال 
هذا ال�ضيف الكرمي من خالل عمل ورقة عمل تبنّي الأوليات واأهّم الأعمال 
التي �ضنواظب عليها يف هذا ال�ضهر املبارك، مثل الدخول يف دورة م�ضّغرة 
بينك وبني اأهلك يف البيت ل�ضتذكار ف�ضائل ال�ضوم يف هذا ال�ضهر املبارك 
ووجوبه على البالغني من الذكور والإناث وما يرتّتب على املفطرين فيه عن 
عمد من الإثم والكفارة الثقيلة وبيان اأهّم الأحكام التي تخ�ّص ال�ضيام يف 

�ضهر رم�ضان وخ�ضو�ضًا املفطرات.
من املهّم جدًا اأن ن�ضوم �ضيئًا من �ضعبان وخ�ضو�ضًا الأيام الثالثة الأخرية 
منه لكي ندخل اىل رم�ضان ونحن قد تعّودنا على ال�ضوم، ومن املهّم اأي�ضًا اأن 
نهيئ اأولدنا ال�ضغار اىل ال�ضوم فنطلب منهم اأن يت�ضّحروا معنا وي�ضوموا 

اىل اأذان الظهر وبذلك نتخّل�ص من حت�ضري الفطور ال�ضباحي لهم.
اإّن من واجب اأولياء الأمور خلق الأجواء املنا�ضبة ل�ضاعات واأيام هذا ال�ضهر 
املبارك يف ليله ونهاره ولبد اأن يتمّيز عن غريه من الأيام ففي الكايف: ج2 
�ص 610 ح5 عن اأبي عبداهلل ال�ضادق )عليه ال�ضالم(: )اأن لرم�ضان حرمة 
وحقًا ل ي�ضبهه �ضئ من ال�ضهور...(، فالبّد فيه اأن ننغم�ص يف تالوة القراآن 
الكرمي متدّبرين اآياته ال�ضريفة واملواظبة على قراءة الأدعية اليومية عند 
الإفطار ويف الأ�ضحار، وح�ضور الندوات الدينية وال�ضتماع للمحا�ضرات يف 
امل�ضاجد واحل�ضينيات والإكثار من اأعمال اخلري كالت�ضّدق وق�ضاء احلوائج 

و�ضلة الأرحام وغريها.

)ل ي�ضبهه �ضيء من 
ال�ضهور...(

�سهر رم�سان
   عبد الرحمن الالمي

يجب �أن ن�ستعد روحيا ودينيا من خالل توفري كتب �لفقه و�لتف�سري 
وكتاب مفاتيح �جلنان و�سياء �ل�ساحلني وغريها الأجل �إغناء عبادتنا 

بالعلم و�ملعرفة ف�سال عن �لثو�ب و�الأجر.
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• تقرير: تي�ضري عبد عذاب

�ضهر رم�ضان 
يف العتبة احل�ضينية املقد�ضة
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�ضهر رم�ضان 
يف العتبة احل�ضينية املقد�ضة

ن�ساطات دينية متن�عة
التعبوية  الناحية  املهم من  املف�ضل  ويف هذا 
ال�ضرعية يقول ال�ضيخ رائد احليدري م�ضوؤول 
الق�ضم: » بناء على قد�ضية ال�ضهر الكرمي كانت 
بها  توجه  اأعمال  املا�ضية  الأعوام  خالل  لنا 
ق�ضم ال�ضوؤون الدينية يف �ضهر رم�ضان املبارك 
ق�ضم الرجال يف الجابة عن امل�ضائل الدينية 
العقائدية،  الخالقية،  الفقهية،   ( املختلفة 
التاريخية ( والتبليغ الديني يف خمتلف مناطق 
املدينة والنواحي والقرى كمنطقة احل�ضينية 
وعني  الوند  ومنطقة  وطويريج  والبراهيمية 
باملدينة  املحيطة  املناطق  من  وغريها  التمر 
والتي تكون بحاجة ما�ضة اىل التوعية الدينية 
والعقائدية  الفقهية  املوا�ضيع  خمتلف  يف 

والأخالقية والتاريخية..
وتابع احليدري: اإن ن�ضرة اأعمال هذا الق�ضم 
ت�ضمل اأي�ضا اإقامة املحا�ضرات الدينية ب�ضكل 
يومي بعد �ضالة الظهرين ف�ضال عن تقدمي 
الربامج اخلا�ضة باأحكام ال�ضريعة يف اإذاعة 
اخلا�ضة  الربامج  وتقدمي  املطهرة  العتبة 
العتبة  اإذاعة  يف  الكرمي  القراآن  بتف�ضري 

املطهرة.
واأ�ضاف “ اأن من بني اأعمالهم تقدمي برنامج 
بعنوان )منهاج ال�ضاحلني( يف قناة كربالء 
واملحا�ضرين  اخلطباء  ودعوة  الف�ضائية، 
ال�ضيد  البالد كاخلطيب  البارزين من خارج 
حممد  اخلطيب  وال�ضيخ  ق�ضاق�ص  ن�ضرات 

وجملة  الكوراين  علي  وال�ضيخ  املقد�ضي  باقر 
من اخلطباء البارزين الآخرين..

واأكد ال�ضيخ احليدري اأن ” من جملة الأمور 
�ضهر  خالل  تفعيلها  على  الق�ضم  يوؤكد  التي 
امل�ضاكل  الكثري من  املبارك معاجلة  رم�ضان 
الجتماعية العالقة بني اأفراد املجتمع وحالفنا 
منها  الكثري  بحل  تعاىل  اهلل  بحمد  النجاح 

واإر�ضاء اأطراف النزاع..” 
لبّث  املقد�ضة  احل�ضينية  العتبة  �ضعت  كما 
الأما�ضي  خالل  من  القراآنية  الربامج 
القراآنية يف ال�ضحن احل�ضيني بجميع الليايل 
الكرمي  القراآن  تالوة  مت�ضمنة  الرم�ضانية 

�سعت �لعتبة �حل�سينية 
�ملقد�سة ببث �لب�مج 

�لقر�آنية من خالل 
�الأما�سي �لقر�آنية يف 

�ل�سحن �حل�سيني بجميع 
�لليايل �لرم�سانية

مع حل�ل �سهر رم�سان 
املبارك تبادر االأمانة 

العامة للعتبة احل�سينية 
املقد�سة �سن�يا بربامج 

دينية وخدمية 
للزائرين الكرام ملا 

لهذا ال�سهر من حرمة 
وقد�سية كبريتني، 

فاتخذت العتبة من 
بع�س الربامج ر�سالة 

تبني من خللها اأهمية 
هذا ال�سهر الكرمي، 

ورعاية منها لتثقيف 
املجتمع االإ�سلمي 
حفاظا عليه من 

الثقافات الدخيلة التي 
من �ساأنها ن�سر تعاليم 
وعادات املجتمعات 

االأخرى و�سط 
جمتمعاتنا امل�سلمة ومن 

الربامج التي اتبعتها 
العتبة املقد�سة يف 
الت�جيه واالإر�ساد 

وما بدا متميزا خلل 
االأع�ام املا�سية ه� دور 
ق�سم ال�س�ؤون الدينية 

تبعًا لت�جيهات املرجعية 
العليا املباركة..
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وم�ضاركة القراء واحلا�ضرين يف تالوة وجتويد 
كتاب اهلل احلكيم..

حمافل قراآنية..
امل�ضوؤول  الوزين  علوان  ر�ضول  حتدث  فيما 
القراآنية قائال:  الن�ضاطات  ل�ضعبة  التنظيمي 
تعاىل:{�َسْهُر  قوله  الكرمي  القراآن  يف  ورد   «
ُهًدى  اْلُقْراآُن  ِفيِه  اأُنِزَل  الَِّذَي  اَن  َرَم�سَ
َواْلُفْرَقاِن}  اْلُهَدى  َن  مِّ َناٍت  َوَبيِّ ا�ِس  لنَّ لِّ

فالقراآن الكرمي ميز �ضهر رم�ضان دون باقي 

الأكرم  الإن�ضانية  ور�ضول  بالنزول،  الأ�ضهر 
واله  عليه  اهلل  )�ضلى  اهلل  عبد  بن  حممد 
ال�سعداء  عي�س  اأردمت  اإذا  يقول:  و�ضلم( 
وم�ت ال�سهداء والنجاة ي�م احل�سرة، 
ي�م  والهدى  احلرور  ي�م  والظل 
كلم  فانه  القراآن  فادر�س�ا  ال�سللة، 
الرحمن..، وقوله �ضلى اهلل عليه واآله: من 
فانا  به،  وعمل  وعلمه  القراآن  تعلم 

�سائَقُه اىل اجلنِة.
للعتبة  العامة  الأمانة  اإن  الوزين:  وبنّيَ 
احل�ضينية حر�ضت منذ ا�ضتالمها زمام اإدارة 
العتبة املقد�ضة على اإ�ضاعة الربامج القراآنية 
ببث  تعنى  �ضعبة  من  اأكرث  هنالك  جتد  لذا 
ون�ضر ثقافة القراآن الكرمي ابتداًء من �ضعبة 
الكرمي  القراآن  ودار  القراآنية  الن�ضاطات 
يف  بالذكر  اجلديرة  م�ضاركاتها  عن  ف�ضال 

�إقامة �ملحا�سر�ت �لدينية 
ب�سكل يومي بعد �سالة 
�لظهرين ف�سال عن تقدمي 
�لب�مج �خلا�سة باأحكام 
�ل�سريعة يف �إذ�عة �لعتبة 

�ملطهرة

تقدمي �ملو�ئد �لرم�سانية 
)مو�ئد �لرحمن( يف 
�ل�سحن �حل�سيني 

�ملقد�س لزو�ر �الإمام 
�حل�سني عليه �ل�سالم
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�إطعام �الأحياء �لفقرية 
يف �ملدينة خالل �ل�سهر 
�لكرمي ف�سال عن تقدمي 

وجبات �الإفطار �ىل 
د�ر �مل�سنني يف �ملدينة

املهرجانات الدولية واملحلية، واإقامة حمافل 
قراآنية يف �ضهر رم�ضان الكرمي..

للعتبة  العامة  الأمانة  ان  الوزين:  وتابع 
اأمينها  قبل  من  وبتوجيه  املقد�ضة  احل�ضينية 
العام و�ضعت برناجما خا�ضا يف �ضهر رم�ضان 
لتالوة  حمافل  اإقامة  بخ�ضو�ص  املبارك 
اأحكام  لتعليم  جل�ضة  ت�ضبقها  الكرمي  القراآن 

التالوة يوميا. 
با�ضتقطاب  قام  املحفل  اإن  قائال:  واأردف 
�ضعبة  وان  والتالوة  التجويد  يف  الراغبني 
احل�ضينية  العتبة  يف  القراآنية  الن�ضاطات 
من  يوم  كل  م�ضاء  برناجما  و�ضعت  املقد�ضة 
التالوة  �ضهر رم�ضان املبارك خا�ص باحلان 
القراء  ومهارات  قدرات  لتطوير  القراآنية 

واملجودين..
برامج خدمية..

من  املطهرة  احل�ضينية  العتبة  تقدمه  ما  اأما 
حيث الربامج اخلدمية لهذا ال�ضهر الكرمي، 
احل�ضيني  امل�ضيف  ق�ضم  م�ضوؤول  فيقول 

امل�ضيف  ق�ضم  يعمل   دكة:  اأبو  م�ضطفى 
احل�ضيني خالل �ضهر رم�ضان الكرمي بتقدميه 
طيلة  والع�ضائر  الفطار  وجبات  من  جملة 
اأيام ال�ضهر الف�ضيل ف�ضال عن تقدمي املوائد 
ال�ضحن  يف  الرحمن(  )موائد  الرم�ضانية 
احل�ضيني املقد�ص لزوار الإمام احل�ضني عليه 

ال�ضالم با�ضتثناء ليايل اجلمع.
كان  الف�ضيل  لل�ضهر  ا�ضتعدادهم  اإن  وذكر   
مبكرا لق�ضم امل�ضيف، مبينا اإن ملكتب الأمانة 
العتبة  يف  العامة  العالقات  وق�ضم  العامة 
احل�ضينية املقد�ضة دورا يف التعاون العام مع 

امل�ضيف احل�ضيني..
واأ�ضاف اأبو دكة: »اإن من �ضمن الأعمال التي 
يوؤديها امل�ضيف هي اإطعام الأحياء الفقرية يف 
املدينة خالل ال�ضهر الكرمي ف�ضال عن تقدمي 
املدينة.  امل�ضنني يف  دار  اىل  الإفطار  وجبات 
مبينا ان وجبات الإفطار وموائد الرحمن التي 
يقدمها امل�ضيف ت�ضتمر يوميا لغاية �ضاعتني 
وبعدها يبادر منت�ضبو امل�ضيف بالإفطار اإميانا 

احل�ضني  الإمام  زوار  خلدمة  منهم  واإيثارا 
�ضالم اهلل عليه، ول يفوتنا القول اأن املطعم 
العتبة  ملنت�ضبي  الفطار  وجبات  اأي�ضا  ُيعد 

احل�ضينية املقد�ضة خالل ال�ضهر الكرمي.. 
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اأبدع  التي  الت�ضكيلية  الفنون  اأحد  النحت على اخل�ضب 
بلغة  اخل�ضب  فاأنطق  النقا�ص  اإبراهيم  الفنان  فيه 
اجلمال، حيث اأمل بهذا الفن منذ نعومة اأظافره و�ضقَل 
هذه املوهبة يف معهد الفنون اجلميلة ببغداد وت�ضجيع 
اأ�ضتاذه  ومنهم  واأ�ضاتذته  وزمالئه  وخوا�ضه  اأقربائه 
الكبري حممود الفخري وفنانني كبار مثل مريان ال�ضعدي  
وجميل حمودي وحميد ال�ضعيد  مدير ق�ضم النحت يف 
املعهد، و�ضادف الفنان يف اأول معر�ص له يف بغداد اأن 
يده  له  النقا�ص  قدم  اأن  بعد  الرتكي  ال�ضفري  يده  يقبل 
مثل  اأن  له  قال  وبعدها  م�ضافحته  ي�ضاء  اأنه  منه  ظنا 
هذه اليد ت�ضتحق اأن تقبل ملا تقوم به من اأعمال ت�ضتحق 
املو�ضوم  نق�ضه  اأعماله  مييز  ما  و  والتقدير،  الثناء  كل 
لي�ضتلهم  الإبداع  �ضّخر  اإذ  العراقي،  الفن  تاريخ  بزهو 

به الرتاث العراقي الأ�ضيل ويدخله يف لوحاته النحتية 
بهيئة جميلة ت�ضر الناظرين وهي ت�ضتنطق ما�ضي اأزقة 
مدينة الكاظمية، لت�ضعر وكاأنك ت�ضري يف دروبها العتيقة 
متفر�ضا وجوه �ضاكنيها وقد دبت فيهم احلياة على حني 
غرة، حتاكي البائعني وجتال�ص املقاهي �ضيلفت  انتباهك 
النادل وهو ُيخدم اجلال�ضني ورجل اآخر يثبت عقال راأ�ضه 
التي جت�ضدت يف لوحاته  امل�ضاهد الرتاثية  والكثري من 

باإبداع وفٍن اأ�ضيل..
اإبراهيم النقا�ص الذي طافت لوحاته بالد العامل والكثري 
وبريطانيا  فرن�ضا  يف  والعاملية  الدولية  املعار�ص  من 
وتركيا وا�ضبانيا واإيران نقل فيها اأحا�ضي�ضه وما نحتته 
يداه من ر�ضومات جتلت باأبهى ال�ضور الفنية التي يعد 
البع�ص منها الآن من النفائ�ص ب�ضهادة كبار النحاتني يف 

العامل .. 
اإبراهيم النقا�ص من مواليد 1952م هو اأخ ل�ضبعة اأخوة، 
ن�ضاأ يف الكاظمية املقد�ضة وترعرع يف اأزقتها وحواريها 
وع�ضق َ مدينته وراح يتفن بلوحاته املنحوتة لتلك املدينة 
الرتاثية التي ا�ضتوطنت اأحا�ضي�ضه وامتزجت باأنفا�ضِه ..  
القدير  الفنان  هذا  عامل  وجلت  احل�ضينية  الرو�ضة 

واأجرت معه حوارا غزيرا فبادرته بهذه الأ�ضئلة ..
الروضة الحسينية: الفنان اإبراهيم النقا�س 
برتاث  ال�سغف  �سر  وما  بدايته؟  كانت  اأين  من 

الكاظمية ؟
النقاش : م�ضدر اإلهامي الأول ذلك الطراز املعماري 
وهند�ضة  املقد�ضة  الكاظمية  العتبة  وفقه  بنيت  الذي 
ينمو يف  الطاهر  البناء  بقي ذلك  املذهلة حيث  بنائها 
داخلي بقدا�ضٍة وهو يعلو مت�ضاميا اىل عنان ال�ضماء كما 
وا�ضتلهمت من منزيل الذي تربيت فيه حب الرتاث وهو 
يحمل الكثري من الطرازات الرتاثية الأ�ضلية كال�ضنا�ضيل 
والأقوا�ص واملقرن�ضات وتاريخ يجود اأ�ضالة وزمنا خملدا 
�ضخو�ضه  فبقيت  نحبه  قد ق�ضى  فيه  املوت  اأن  حت�ضب 
بطيبتها وروعة �ضجاياها ومفرداتها اليومية كما هي دون 

تغري ..
الروضة الحسينية: اأين تتلمذَت وما ه� اأول 

اأعمالك ؟ وما هي الردود التي كانت ح�لها؟
اأ�ضتاذي    يد  على  الزخرفة  فن  تتلمذُت   : النقاش 
املرحوم ال�ضيد حممود الفخري الذي كان فنان زمانه 
مبراقبة  �ضغوف   �ضغري  كطفل  فكنت  املجال  هذا  يف 
حركة يديه م�ضتغال غيابه لأ�ضتخدم اأدواته واأنق�ص بها 
يوم هاله  الزخارف على اخل�ضب كما يفعل هو، وذات 
راآه من عمل متقن مل يقم به ف�ضاألني عن ال�ضانع  ما 
خوف  وكلي  لإخباره  فا�ضطررت  العمل  لهذا  احلقيقي 
وخجل لقيامي بهذه املهمة دون علمه ففاجئني ب�ضرور 
كبري ما كان ليخطر على بايل، ولزالت كلماته جتلجل 
نواة  هذا  عملك  قائال  كتفي  على  يربت  وهو  اأذين  يف 
لفنان كبري و�ضيكون لك �ضاأن عظيم، لذا اأنا على الدوام 
كنت اأود اأن يكون املرحوم ال�ضيد حممود الفخري حيًا 

لي�ضاهد اأعمايل التي تنباأ يل بها..
التي  اأعمالك  هي  ما  الحسينية:  الروضة 

حتاكي بها تراث مدينة الكاظمية حتديدا؟
يف  النقا�ص  لقب  حملت   1964 عام  منذ   : النقاش 
العراق وحملت يف ذات الوقت اأعظم اأمنية تفوق م�ضاحة 
العتبة  يف  لأخدم  الفر�ضة  يل  تتاح  اأن  وهي  األ  الكون 
الكاظمية املقد�ضة حبا بالإمامني وامل�ضاهمة يف اإظهار 

املبدع اإبراهيم النقا�س: 
ي�ضّخر الإبداع لي�ضتلهم به الرتاث العراقي الأ�ضيل

•  ح�ضني النعمة   
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مق�ضدي  يكون  اأن  دون  مظهر  باأبهى  املطهرة  العتبة 
جمدا �ضخ�ضيا بتاتا، وحقيقة مل ت�ضنح يل الفر�ضة التي 
كنت اأنتظرها لعقود اإل حينما جيء بال�ضريح اجلديد 
ل�ضيانة  عليَّ  اختيارها  وقع  العتبة  يف  جلنة  فت�ضكلت 
ال�ضندوقني القدميني الذين يتجاوز عمرهما اخلم�ضة 
قرون ف�ّضمرت عن �ضاعدّي وقد غمرتني �ضعادة اأعجز 
البارع )�ضمري  عن و�ضفها وا�ضتعنت ب�ضديقي الفنان 
فبادرنا  ال�ضيانة  ون�ضرع يف عملية  لنبادر  اخلزرجي( 
ب�ضياغة الزخارف واحلروف املتاآكلة ومعاجلة ال�ضقوق 
تت  كما  اخل�ضب  على  والِقدم  الإهمال  خلفها  التي 
اإعادة كثري من القطع التي تختلف يف حجمها ون�ضرتك 
يف كونها ل تقدر بثمن لقد�ضيتها وقدمها، والتي كانت 
يف  بو�ضعهما  فقمنا  ال�ضندوقني  بجوار  مت�ضاقطة 
الناجمة  املع�ضلة  الأ�ضلي ف�ضال عن معاجلة  مكانهما 
وبطريقة  باأ�ضباغ غري مالئمة  ال�ضندوقني  عن طالء 
الآيات  لتظهر  الأ�ضباغ  تلك  فاأزلنا  �ضحيحة،  غري 
القراآنية املخفية حتتها دون اأن تتاأثر نقو�ص هذه الآيات 
بعملية الإزالة تلك واأ�ضتغرق العمل قرابة ال�ضهر، اأعيد 
بكونه  الالئقة  الفنية  �ضورته  �ضريح  لهذه  خالله  من 
ال�ضالة  عليهم  النبوة  بيت  اأهل  من  لأمامني  �ضريحا 

وال�ضالم.
من  هي  الكاظمية  هل  الحسينية:  الروضة 
النحات  يقرتب  وهل  الفنية؟  �س�رك  خلقت 
نظمه  يف  اأحا�سي�سه  يج�سد  الذي  ال�ساعر  من 

ال�سعر؟
النقاش :كعراقي اأع�ضق العراق بكل مدنه ونواحيه 
النخيل  واأحب  الهور،  نحو  ترنو  وعيناي  اجلبل  اأع�ضق 
�ضامراء  ملوية  النخيل ج�ضرا اىل  بي  اأن ميتد  واأتنى 

باأعمايل  اأوثقها  اأن  الأهواء  هذه  يل  اأو�ضحت  حيث 
وكلها  بغداد  وكنائ�ص  الريف  ونواعري  مو�ضلي  كبيت 
اأما  فوؤادي  به  اأحاط  واحد  وطن  م�ضاحة  على  تتد 
الكاظمية فبحكم ن�ضاأتي فيها وطيبة جمتمعها واأ�ضالته 
وحفاظه على تقاليده ال�ضامية فقد كانت لوحاتي مبثابة 
كا�ضفا  اللغات  بجميع  كناطق  يتنقل  العامل  يف  �ضفري 
معامل الكاظمية واأزقتها اجلميلة وتاريخها العبق حتى 
اأ�ضبح م�ضغلي املتوا�ضع مق�ضدا لل�ضواح لروؤية اأعمايل 
باقي  الكاظمي وما ج�ضدته  الزقاق  اأ�ضالة  كي يعي�ضوا 
العراقيني  اأحد  اللوحات من معامل عراقية بل حدثني 
اأن لوحة واحدة من لوحاتي تفوق تاأثري ع�ضرات الأغاين 
احلميمة ومئات اخلطب واملقالت التي تدفع املغرتبني 

للحنني اىل وطنهم.
قد  نف�سك  جتد  هل  الحسينية:  الروضة 
قدمت ما فيه الكفاية اأم ما تزال لديك اإنازات 

يف الطريق؟
نهايته  اإليه  ت�ضرع  الفنان  يتوقف  عندما   : النقاش 
يف  يهيم  حقيقة  زال  فال  القمة  بلغ  نف�ضه  يعترب  ومن 
الوديان ويراوح عند ال�ضفوح وللحق ودون مبالغة فاأين 
ما زلت اأعترب نف�ضي يف بداية الطريق وتراودين الكثري 
من امل�ضاريع التي حتول ع�ضرات املعوقات دون تنفيذها 
فمن الأماين التي اأحلم بتنفيذها تخ�ضي�ص بيت تراثي 
يكون مبثابة متحف ومدر�ضة ل�ضتيعاب املواهب الواعدة 
من  والتمكن  الفن  هذا  لدميومة  �ضمانا  واحد  اآن  يف 
تطويره واأن يحوي و�ضائل متطورة حتاكي التطور ال�ضائد 

يف باقي دول العامل والتي حافظت على �ضروحها لأزمنة 
طويلة يف حني اأنه ل تتم املحافظة على معاملنا الرتاثية 
�ضيما يف ال�ضنوات الأخرية دون اأن يدرك الكثريون باأن 
باطمئنان  العراق  تاريخ  فيها  ي�ضكن  القدمية  الأزقة 
وعملية هدمها ما هي اإل �ضرخ يف ذلك التاريخ، وكذلك 
النحت والر�ضم هما فٌن يقرتب بهما الفنان من جت�ضيد 
اأفكار  براأ�ضه من  يدور  وما  اأحا�ضي�ص  به من  يح�ص  ما 
ف�ضيئا  �ضيئا  يتال�ضى  وبدا  عا�ضرُه  تراث  من  تندمل 
وال�ضاعر هو كذلك حيث كان يقف على الأطالل ويحاكي 

الديار ومرابع ديرته ..  
خ�سع  ال�سعر  لكن  الحسينية:  الروضة 
للحداثة وطراأت عليه الكثري من املدار�س فهل 
حاكى الرتاث ب�سيء من هذه احلداث�ية اأم اإن 
عن  مبناأى  تبقى  اأن  ينبغي  الرتاثية  االأعمال 

حماكاة التط�ر؟
النقاش : يجوز ذلك فاأنا اأحب املعا�ضرة والتجديد 
اأعمايل  يف  حداثة  من  ي�ضتجد  ما  مع  الرتاث  وتلقيح 
�ضريطة عدم تاأثريها على الأ�ضالة للمعامل الرتاثية بل 
كاإدخال  والأ�ضالة  احلداثة  بني  باملجان�ضة  اأو�ضي  اإين 
ال�ضنا�ضيل يف البيوت احلديثة ولوحات تعنى بالفلكلور 
وبيوتا  �ضوارعا  بغداد  معامل  خلت  ما  فاإذا  القدمي 
فما  البديع  العراقي  للرتاث  انعكا�ضات  من  و�ضاحات 
امل�ضتلهمة  والإبداع  الفن  �ضور  من  لبغداد  يبقى  الذي 
من الإرث احل�ضاري الذي يعده الآخرون كهوية جمالية 

لها؟.. 

• م�سدر اإلهامي االأول ذلك الطراز املعماري الذي بنيت وفقه 
العتبة الكاظمية املقد�سة وهند�سة بنائها املذهلة

63الرو�سة احل�سينية رم�ضان املبارك  1431هـ



واقع النقد االأدبي 
واإ�سكالية التنظري
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• �ضعر: 
ال�ضيخ �ضالح ال�ضيخ هادي اخلفاجي

املنافق..
• طالب عبا�ص الظاهر

يكتنف  مازال  الإبداعي  والغمو�ص  الأدبية،  ال�ضبابية  من  الكثري  لعل 
التحديد،  وجه  على  الأدبي  النقد  يف  عندنا؛اأعني  العامة  املقايي�ص 
اإىل  ناقد  من  النظر،  زوايا  تعدد  نتيجة  املزمنة،  التلقي  باإ�ضكاليات 
النقدي  والإ�ضتقراء  القراءة  وتفاوت م�ضتوى  لأخرى،  اآخر، ومن حقبة 
لدى املت�ضدين ملثل هذا الفعل اخلالق، ناهيك عن جدل التلقي للمنتج 
وت�ضارب  الإبداعي  الأدبي  النتاج  لذات  املتلقني  بني  ما  ذاته  الأدبي 
الآراء، نظرًا لتباين ميول الأ�ضخا�ص، واختالف اجتاهاتهم واأمزجتهم 
القرائية،بتاأثري خلفيتهم الثقافية ومواريثهم الجتماعية، مما ينعك�ص 
�ضلبًا على م�ضاألة التقييم املو�ضوعي للن�ضو�ص الأدبية الإبداعية، ورمبا 
ي�ضل اإىل حد الإجحاف بحق بع�ضها، اأو باإعطاء الأهمية ملا ل ي�ضتحقه 
البع�ص الآخر، والأهم من هذا وذاك هو افتقاد �ضاحتنا الأدبية للمناهج 
النقدية احلديثة اأو طرح النظريات الجنا�ضية التي ينبغي على �ضوئها 
بعدها،  وما  احلداثة  م�ضتجدات  جميع  وو�ضع  الأدبي،  املنتج  تقييم 
وتثبيت  تقوميًا،  اأو  رف�ضًا  اأو  تاأييدًا  ال�ضحيح  واإ�ضكالياتها يف مو�ضعها 
اإبداعيا حتتاج عملية  الأحكام العادلة بحقها، كون العمل الأدبي فعال 
من  الكثري  اإىل  عليه،  الأحكام  واإطالق  معه،  التفاعل  وح�ضن  تقييمه 
مقومات التلقي اليجابي الفعال وم�ضتلزماته، والدراية الفنية باجلن�ص 
املراد تناوله، والدرا�ضة العلمية وتطبيقاتها العملية لفك رموزه وحتليل 
�ضفراته، وتاأ�ضري مغازيه الإبداعية، والك�ضف عن بوؤر الإ�ضعاع الإبداعي 
يف متونه الأدبية، ومن ثم تبويبه �ضمن اأجنا�ضه املعروفة كال�ضعر والق�ضة 
واخلاطرة واملقالة وغريها من �ضروب الأدب الأخرى، ورمبا الن�ضو�ص 

املفتوحة احلديثة يف جتاوزها ماهية الأجنا�ص التقليدية املاألوفة.
 ومما ل ريب فيه عّد مرحلة التنظري الأدبي كمرحلة مكملة، بيد اإنها 
بعدها  من  ياأتي  اإمنا  اإنه  اإذ  ومنوها  الآداب  ولدة  اإىل  قيا�ضًا  متاأخرة 
لكي يحكم اجتاهاتها وفق روؤية مو�ضوعية، م�ضتندة اإىل تراكم اخلربة 
والتجربة معًا، التي هي بدورها حتتاج اإىل زمن طويل من الإبداع، ولي�ص 

اإىل جمرد الحتكام اإىل املزاجات الذاتية والجتهادات ال�ضخ�ضية. 
لذلك كرث املدعون وقل املبدعون، و�ضاع الغث و�ضاع يف خ�ضمه ال�ضمني، 
النتاجات  من  الهائل  الركام  هذا  و�ضط  بينهما،  الفرز  لي�ضعب  حتى 
الأدبية، ب�ضبب ما ن�ضتطيع ت�ضميته الفراغ النقدي اإذا جاز لنا التعبري، 
للنقد، وعدم تا�ضي حركته  ن�ضهده، من نكو�ص  زلنا  مبا �ضهدناه وما 
مع حركة التطور امل�ضتمرة، وامل�ضطرة لفن الأدب ب�ضورة خا�ضة، مما 
يعني بقاء تعكزه غالبًا بنزر نتاجه القليل، واأطروحاته النقدية الفقرية 
على ما اأنتجه الفكر النقدي الغربي، وتطبيقها ب�ضكل ق�ضري على اأدبنا 
رغم الفوارق العديدة ما بينهما،وعدم الت�ضليم بحقيقة ثابتة ، اإل وهي 
اإن الأطروحات النقدية ينبغي اأن تنبثق من �ضميم الواقع الثقايف، ل اأن 

تفر�ص عليه من اخلارج، كو�ضفات جاهزة كما هو حا�ضل الآن. 
 

 لــــيــــهــــنــــك مــــــنــــــزلــــــك املــــــمــــــرع

مـــ�ـــســـكـــن مـــــــن  اإاّله  فـــــمـــــالـــــك 

 

ـــنـــتـــقـــى  فــــــاأنــــــت لــــــه كــــــفــــــ�ؤه امل

ــــار اجلــحــيــم ــــــدرك اأ�ـــســـفـــل ن  لـــك ال

ـــاءهـــا ـــ�حـــٍة �ـــس ـــحـــب ـــب واأبــــ�ــــســــر ب

 

وحــــــٍظ دعــــــاك اإلــــيــــه احلــ�ــســيــ�ــس

 

هــنــيــئــًا غــــــدًا لــــك قـــعـــر اجلــحــيــم

 

جـــــــــزاًء وفــــــاقــــــًا ملـــــا قـــــد زرعـــــت

 

ـــــني الـــــــ�رى  لــــقــــد ظـــــل �ـــســـعـــيـــك ب

ـــــك اأخـــفـــيـــتـــهـــا ـــــــ�اأٍة ل وكـــــــــِم �ـــــــس

 

 لــــقــــد كــــنــــت تـــظـــهـــر لـــلـــنـــاظـــريـــن

ـــــ�ح مــــــــــداًل بــــفــــعــــل احلــــــلل ـــــب ت

 

ـــغـــرور ــي خـــ�ـــســـ�عـــًا لـــدنـــيـــا ال ــل تــ�ــس

 

ـــ�م ولــــكــــن عــــن الـــ�ـــســـاحلـــات ـــس ـــ�  ت

ـــــمـــــاء ـــــت  زعـــــمـــــت ملــــ�طــــنــــك االأن

ــــرون ــــاك ـــدق امل  كــــذبــــت وهــــــل يـــ�ـــس

ـــُع ـــت ـــم ـــت ـــس ـــ� ــــــيــــــاه ت ـــــل بــــــدن ـــــظ ت

 

ـــُع ـــن ـــق ي غـــــــــــدًا  بـــــ�ـــــســـــ�اك  وال 

 

كـــــمـــــا هـــــــ� كـــــــفـــــــ�ؤك واملـــــــفـــــــزُع

 

ــــــــت بــــنــــعــــمــــائــــه مـــــ�لـــــُع فــــــــاأن

 

ــــدُع ــــب لـــــك الــــــ�اهــــــب الــــــعــــــادل امل

 

تــــهــــرُع ـــه  ـــت ـــئ ج اإذ  الــــــنــــــار  مــــــن 

 

ــــه اأبــــــــــــــــــدًا تــــــرتــــــُع ــــجــــت ــــه ــــب ب

 

ــــــــرء يـــحـــ�ـــســـد مـــــا يــــــزرُع كــــــذا امل

 

و�ـــــــســـــــاء مـــــ�ـــــســـــريك واملـــــــرجـــــــُع

 

ـــُع ـــل ـــس ـــــطـــــ�ت اأ� ومــــنــــك عــلــيــهــا اأن
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   »اإن املنافقني يف الدرك الأ�ضفل من النار«



الدجيِّ الَغ�َسِق  بغياهِب  ت  َم�سَ
ــاٍت ــ�ٍل زاكــي ـــ ــس تـــــفــّرع مـــــن اأُ�
الربايا َغَمَر  الذي  اللطُف  هـ� 
ِقْدمًا �سّع  قد  الذي  الـن�ُر  هـ� 
التهاين ُيهدي  فرحًة  لـِك  فـيا 
ِب�ْسرًا اهلِل  ر�س�َل  ت  َخ�سَّ لـقد 
به االأملُك قد َهَبَطت َتُزف ال
عبريًا بها  اجِلــنــاِن  روُح  �سـرى 
بـابتهاٍج واالأبـــــاطــُح  فـَطيبُة 
ُتهدى الربايا بـ�سبِط ُهدًى به 
اأحـمديٍّ لـــــِحــْجــٍر  وُمـقـَتِعٍد 

اأوفى الـقمَريِن  اأّوَل  بـنف�سي 
جتّلى مهما  الـ�سما  قـمُر  فـما 
مّنا الِفكُر  فـلي�س  َقـْدرًا  �سـما 
وانتقا�ٌس ــ�ٌن  َه عـليه  ولـي�س 
فر�سًا عليه  الدماء  َحـْقَن  راأى 
َخ�ؤوٍن جي�ٍس  يف  ي�س�ل  وكيف 
ُخط�بًا اأعـــــاديــِه  ِمـن  تـجّرع 
ِعْبٍء كلِّ  اأثقُل  ال�سيِم  وِعْبُء 
ِذْكرًا البيت  اأهل  لـكرمِي  اأِعـْد 
َندى يَديِه الُعفاِة  يـفي�س على 
االأمــاين َمْيُت  به  يـحيا  َنـدًى 
واأبي�َس وا�سِح احَل�َسَبنِي طالت
قري�ٌس بـَعلياها  افـَتَخَرت  اإذا 
عـليها �ــســـــّرفـــــه  اهلل  ــاإّن  ـــ ـــ ف
اإرثًا ْهِر  الطُّ النبيِّ  �سرَف  ح�ى 

الزكيِّ احل�سِن  مـطلِع  اأ�سـّعُة 
اجَلنيِّ الثمِر  ذلــك  فـي  اأَتـــــت 
)  ! خفيِّ لطٍف  ِمن  هلِل  وكـم   (
النبيِّ نــ�ر  ــْع  َم العر�س  بـ�ساق 
بـها الداين اإىل النائي الَق�سيِّ
حيِّ كــلَّ  الب�سيطة  يف  ت  وَعـمَّ
وبـالَع�سيِّ بـالَغداِة  بـ�سـائَر 
النديِّ هِر  الـزَّ نـفحَة  ر  فـَعطَّ
االأبـطحيِّ ــريِّ  الـــــ�ــسَّ لـميلِد 
ال�س�يِّ النهِج  عن  ـلَّت  �سَ اإذا 
فـاطميِّ ـــَدرٍّ  ــــ ِل ــع  ــ�ــسِ ـــ ــرَت ـــ وُم
املُ�سيِّ الــقــمــِر  عـلى  بـــــُغــّرتــِه 
الـبهيِّ ُمـــــحــّيــاُه  ِمـــــن  بـاأبهى 
العليِّ ال�سامي  بـَقدِرِه  ُيـحيط 
لـلدعيِّ الـحك�مِة  بـتـ�سليِم 
الـ�يفِّ ــرَبِّ  ـــ ال �سـجّيُة  وتـلك 
؟! الدينِّ  ِمِع  الطَّ يُد  َلِعبْت  بـه 
الرويِّ بـالكاأ�س  الـهمَّ  �َسـَقْته 
ــيِّ االأب احلـــرِب  بـكاهِل  يـن�ء 
ــيِّ وط لــ�ــســيــبــاٍن  ـــَرا  ــــ ِذْك وَدْع 
االأِتــيِّ وال�سيِل  بـالبحِر  فـُقْل 
ال�سديِّ القلِب  ُغـّلة  وُتـــــروى 
ُلَ�يِّ بن�  فيه  االأح�ساب  اأُولـي 
جاهليِّ وع�سٍر  هـــــدًى  بـعهِد 
الـها�سميِّ الـتليِد  بـ�سـ�ؤددِه 
عليِّ ِمــن  االإمــامــة  على  وحـاز 

اأّوُل الـقمَريِن
مبنا�سبة والدة االمام احل�سن املجتبى÷

• �ضعر: ال�ضيخ حمّمد علي اليعقوبّي 
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قيمة فنية تاريخية جت�ّسد لغة القراآن الكرمي

اللغات  حروف  عن  العربي  احلرف  امتاز 
الأخرى كونه احلرف الوحيد الذي ميتلك 
العربي  احلرف  ولد  ولهذا  التعبري،  جراأة 
املجرد من قيمته ال�ضوتية كمدلول ت�ضكيلي 
حيث  العاملية،  الت�ضكيليه  ال�ضاحة  يف  مهم 
�ضعى اإليه كبار الفنانني الت�ضكيليني  لالرتقاء 
انحناءاته  �ضكل  خالل  من  بلوحاتهم  
واملرونة   والطوعية  والختزال  وميالنها 

اجلميلة الر�ضيقة.
عز  الباري  تكرمي  هو  الرئي�ضي  وال�ضبب 
اللغات  حروف  عن  العربية  للحروف  وجل 
الأخرى بنزول القران بحروف عربيه، وقد 
زاده ذلك قيمه روحانيه وجماليه ت�ضكيليه، 
العربي طاقه روحيه  وان يف جوهر حرفنا 
يف  الكرمي  اهلل  اآيات  عظمة  من  اكت�ضبها 
األ  العظيم، روحا جماليه ل تدركها  كتابه 

النفو�ص الولهى بحب اهلل وجلمال ما اختاره 
اهلل عز وجل.

 وحروف القران لي�ضت حروف عادية  بل هي 
حروف من نور والفنان املوهوب احلقيقي هو 
الذي ل يكتفي بكتابة هذه احلروف جمردة 
من الروح بجوار بع�ضها، بل ي�ضعى اإىل جعل 
نغمات فنية يف لوحاته تنري م�ضاعر املتلقي 

وتنجذب اإليها كل العيون.
اأن املتذوقني للجمال قد  ومما ل �ضك فيه 
ميزوا احلروف العربية عن غريها ملا حتمله 
من �ضحر جمايل اذ تكمن يف داخل احلرف 
اخلطاط  يودعها  انفعالية  طاقة  العربي 
بداخله وي�ضعر بفي�ضها كل من كان متفتح 
امل�ضاعر ثاقب املدارك والذهن وفن الكتابة 

العربية متميز برمزية اأحرفه الأبجدية.
وللفنون الإ�ضالمية جوانب ب�ضرية اأ�ضا�ضية، 

فاحلروف والكلمة املكتوبة ت�ضتدعي جمهودًا 
القراءة  اأن  اأي  وفهمها،  لإدراكها  ب�ضريًا 
مهما ح�ضلت داخل �ضياق ثقايف تطغى فيه 
الكلمة املنظومة، فهي تفرت�ص تدخل العني 
لتفكيك الرموز اأو الكلمات املكتوبة، ل �ضيما 
عة بخطوط ذات  اإذا كانت الن�ضو�ص مر�ضّ

اأ�ضكال وحركات جميلة.
القران  اآيات  خالل  من  العربي  واخلط 
الكرمي اأ�ضبح من الركائز الأ�ضا�ضية لثقافتنا 
خ�ضو�ضيتها  يج�ضد  حيث  ال�ضالمية 
التي  حل�ضارتنا  تاريخية  م�ضرية  عرب 
املجالت  كاّفة  يف  ومعرفة  اإ�ضعاعًا  األقت 
منذ  لها  املتاخمة  احل�ضارات  على 
باأنه ع�ضب  العربي  القدم،ويو�ضف اخلط 
الفنون الإ�ضالمية والعامل امل�ضرتك بني كل 
فروعها فهو متواجد على كل اأنواع العمائر 

  اخلط العربي ع�سب الفن�ن االإ�سلمية 
والعامل امل�سرتك بني كل فروعها

• اإعداد: اجمد حميد الكعبي
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والأحجار  والن�ضيج  واملعادن  كالزجاج  والتحف 
واملخطوطات وامل�ضكوكات وغريها.

عاملنا  يف  يحّرك  الذي  املرهف  الفن  وهو 
وال�ضكل  واللون  ال�ضوت  عنا�ضر  الداخلي 
فينعك�ص على �ضلوكنا يف عامل املاّدة، ويرتكنا يف 
ده�ضة واإعجاب حتى اأ�ضبح زينة نتزين بها يف 
حياتنا العامة فال يخلو بيت �ضرقي من حروف 
لآية قراآنية اأو دعاء معّلق على اجلدار او حتفة 
اأو م�ضوغة  مكتوب عليها كلمة الباري عز وجل 
ذهبية لكلمة اهلل تعاىل اأو نبينا الكرمي حممد 
اأو اأو لأمري املوؤمنني علي عليهم اأف�ضل ال�ضالة 

وال�ضالم.. 
التي  الو�ضيلة  هو  العربي  اخلط  فاإن  واأخريًا، 
بقاع  كل  اإىل  الكرمي  اهلل  كتاب  اآيات  حملت 
الأر�ص والتي جاءت من خاللها اإبداعات الآلف 
من ن�ضخ امل�ضحف ال�ضريف بدافع التقرب اإىل 
بني  الف�ضل  كتابه  ن�ضر  والرغبة يف  تعاىل  اهلل 

العاملني.
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•اإعداد: حيدر مرت�ضى

االأبراج...�سراع احلقيقة وال�هم
اإن ق�ضة النجوم قدمية بقدم الإن�ضان، الذي اأنبهر بلمعانها، وُفنت بجمالها، 
اأدارة  يف  ون�ضيب  ح�ضة  منها  لكل  واإن  حياته،  على  تاثريًا  لها  اأن  فاأعتقد 
علم  ُيعد  ولهذا  حولها،  املعلومات  جمع  يف  و�ضرع  وعبدها،  فاأّلهها  الكون، 

التنجيم من اأقدم العلوم، لأنه اأرتبط بن�ضاأة الإن�ضان.
اإن علم التنجيم هو »جمموعة من النظم والتقاليد واملعتقدات التي ترى اإن 
الأو�ضاع الن�ضبية لالأجرام ال�ضماوية ميكن اأن توفر املعلومات حول ال�ضمات 

الب�ضرية، وال�ضوؤون الإن�ضانية، وامل�ضائل الأر�ضية الأخرى«.
من  عدد  اإىل  ال�ضماوية  القبة  بتق�ضيم  الفلكيون  قام  البعيدة  القرون  ومنذ 
ال�ضماوية،  الأجرام  مواقع  حتديد  عليهم  ت�ضهل  لكي  النجمية،  الكوكبات 
ومر علم الفلك بتغريات وتطورات و�ضوًل اإىل عاملنا اليوم حيث قام الحتاد 

الفلكي العاملي بتق�ضيم الكرة ال�ضماوية اإىل 88 كوكبة.
جنمي  “جتمع  عن:  والكوكبة عبارة 
وهمي يف ال�ضماء”، اأي اإن جمموعة من 
النجوم ممكن اأن يتخيلها الفرد كاأنها 
جمموعة  عن  عبارة  الثور  فربج  �ضكل، 
اإنه  مل�ضاهدها  يرتاءا  التي  النجوم  من 

�ضكل الثور.
النجوم  اأن  مالحظة  يجب  “وهنا 
معينة  جمموعة  اأو  لكوكبة  التابعة 
مرتابطة  اأنها  بال�ضرورة  لي�ضت 
متقاربة من  اأنها  اأو  بوا�ضطة اجلاذبية 
بع�ضها، فقد تكون هذه النجوم التابعة 
لكوكبة معينة على م�ضافات متفاوتة من 

امل�ضاهد، ولكن امل�ضاهد يتوهم اأن هذه النجوم ت�ضكل جتمعًا جنميًا.
تكون  ما  غالبا  معينة  لكوكبة  التابعة  النجوم  فاإن  كذلك 
اآلف  مرور  بعد  اأنه  يعني  مما  متفاوتة،  الذاتية  �ضرعتها 
الكوكبات  هذه  اأ�ضكال  على  التغري  بع�ص  يطراأ  قد   ال�ضنني 
ومن بني الثمانية والثمانني كوكبا هناك 12 كوكبة ا�ضتهرت بني النا�ص با�ضم 

الأبراج”.
والأبراج ما هي اإل عبارة عن الكوكبات )جتمعات جنوم( التي تر خاللها 
مدارا  لل�ضم�ص  اأن  اإذ  الأر�ص،  حول  الظاهرة  ال�ضنوية  رحلتها  يف  ال�ضم�ص 

ظاهريا حول الأر�ص يعرف بدائرة الربوج.
عددها  اأن  احلقيقة  ولكن   ،12 هي  الأبراج  عدد  اأن  النا�ص  بني  �ضاَع  وقد 
اليوم هو 13 برجا باأ�ضافة برج “احلواء” اإىل الأبراج الفلكية التي تر بها 
ال�ضم�ص، و�ضبب ظهور برج 13 هو “اأن دائرة الربوج لي�ضت ثابتة ولكنها تدور 

نتيجة لرتنح حمور دوران الأر�ص حول نف�ضها “.
اإىل هنا كان كالمنا حول حقائق النجوم والقبة ال�ضماوية، ونعود لن�ضاأل: هل 

للنجوم فعاًل ذلك التاأثري ال�ضحري على الإن�ضان؟ وهل حقًا اإن هذه الأبراج 
الطالع  �ضيئة  اأبراج  هناك  وهل  حمدودة؟  اأيام  يف  وال�ضعادة  احلظ  جتلب 

لأ�ضحابها؟
براأي املخت�ص بالدرا�ضات الفلكية )اإياد اأبو هيبة( “اأن ال�ضفات املذكورة يف 
الأبراج الغربية هي التي توقع الكثريين يف �ِضباك وخديعة الأبراج، فهنالك 
برج  يف  كالعناد  الأربعة  الأبراج  لطبيعة  الثابتة  ال�ضفات  يف  التوافق  بع�ص 
اجلوزاء  برج  يف  والتغرّي  واملزاجية  احلمل  برج  يف  واجلراأة  والتهور  الثور 

والتكرب والتباهي يف برج الأ�ضد وغريها من ال�ضفات العامة”.
تاأثريات  تتلك  ل  والربوج  الكواكب  اأن  قطعًا  والثابت  د  املوؤكَّ “من  ولكن 
ر مبا�ضرة  فيزياوية قوية على الأر�ص، واأن هذه الكواكب والربوج بذاتها ل توؤثِّ

يف الإن�ضان ذلك التاأثري الذي يحدد تفا�ضيل حياته وم�ضريه”.
بح�ضب  يوؤثر  اأن  ميكن  الذي  اإن 
الإح�ضاءات العلمية هو ال�ضم�ص 
والقمر وبع�ص الكواكب ال�ضيارة 
م�ضاهدتها  ميكن  التي  القريبة 
يكون  وتاأثريها  املجردة،  بالعني 
من خالل الأ�ضعة )�ضواء املرئية 
تر�ضلها،  التي  املرئية(  غري  اأو  
الأفراد  من  )�ص(  ولدة  فعند 
برج  يف  ال�ضم�ص  كانت  مثاًل 
وو�ضلته  ولدته  حلظة  معني 
الطاقة  من  كم  ال�ضم�ص  من 
املنعك�ضة من  والأ�ضعة  ال�ضم�ضية 
القمر وبع�ص الكواكب القريبة، لذلك فاإن منو ج�ضمه �ضيتناغم مع هذا الكم 
من الأ�ضعة والطاقة واإن التاأثريات هنا �ضتكون بيولوجية وف�ضيولوجية و�ضحية 

ونف�ضية، ولي�ضت تاأثريات ميكن لها اأن تو�ضح م�ضتقبل هذا ال�ضخ�ص.

واملحيطات  البحر  مياه  على  توؤثر  فكما  القمرية،  التاأثريات  هي  وكذلك 
بظاهرتي املد واجلزر، كذلك توؤثر على ج�ضم الإن�ضان الذي يتاألف من %70 
من املاء، واأي�ضًا مما هو معروف بيولوجيًا هو زيادة خ�ضوبة الأفراد يف ف�ضل 
الربيع، ويقول بع�ص الباحثني اإن 82% من نوبات النزف الدموي احلاد تتم 
بني الربع الأول والأخري للقمر، واأي�ضًا من التقاليد التي ر�ضخت يف م�ضحات 
عند  عليها  وامل�ضرفني  بامل�ضحة  العاملني  اإجازات  اإلغاء  العقلية،  الأمرا�ص 

اكتمال البدر توقعًا لتاأثري القمر على املر�ضى.
وتاأثريها  وال�ضم�ص  القمر  دور  اإىل  بو�ضوح  ت�ضري  هذه وغريها من احلقائق 
وكائنات حية وغري  ومكونات  تت�ضمنه من عنا�ضر  الأر�ضية مبا  الكرة  على 

حية، ومن �ضمنها الب�ضر.
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هناك  اأن  نا�ضا  الأمريكية  الف�ضاء  وكالة  اأعلنت 
حوايل 15 األفا و550 ج�ضما ا�ضطناعيا حتوم حول 
الأر�ص حاليا من �ضمنها اأقمار �ضناعية عاملة اأو 
ميتة خرجت عن ال�ضتخدام وقطع من ال�ضواريخ 

وغريها من الف�ضالت.
عن  لالأنباء  الرو�ضية  نوفو�ضتي  وكالة  وبح�ضب 
تقرير لنا�ضا اإن هناك 3333 جهازا ف�ضائيا عامال 
اأو خارجا عن ال�ضتعمال و 12217 قطعة خارجة 

عن ال�ضواريخ احلاملة وغريها من احلطام.
واأو�ضح التقرير اأن ن�ضيب رو�ضيا ودول رابطة الدول 
امل�ضتقلة 5833 ج�ضما بينها 1402 قمر ا�ضطناعي 
عامل اأو ميت و4431 قطعة من ال�ضواريخ احلاملة 

والف�ضالت الف�ضائية الأخرى.
 4824 الأمريكية  املتحدة  الوليات  ح�ضة  وكانت 
ج�ضمًا بينها 1125 قمرًا �ضناعيًا عامال اأو ميتا و 

3699 قطعة خارجة عن ال�ضواريخ احلاملة.
 88 منها  ج�ضمًا   3388 تلك  ال�ضني  اأن  حني  يف 
و  اخلدمة  عن  متوقفا  اأو  عامال  �ضناعيا  قمرا 

3300 قطعة اأخرى.
اأما فرن�ضا 472 ج�ضما واليابان لديها 190 ج�ضمًا 
ثم  اأخرى  قطعة   75 و  �ضناعيا  قمرا   115 بينها 
قمرا   39 الأوروبية  الف�ضاء  ووكالة   170 الهند 

�ضناعيا و44 قطعة حطام خمتلفة.

اآالف االأج�سام ال�سناعية ت�سبح يف مدار االأر�س!

ال�سيارة الطائرة.. حلم املا�سي يتحقق!!

م�بايل ي�سحن نف�سه 
بنف�سه!

اخل�سراء" ل�قف  "املهمة 
االحتبا�س احلراري

و�ضع امل�ضمم الربيطاين »ماتييو تري�ضوليني« ت�ضورًا 
حممول  تليفون  بخ�ضو�ص   »Nokia »نوكيا  ل�ضركة 
بت�ضميم جذاب،  للبيئة، ويحظى هذا اجلهاز  �ضديق 
 Green« يجعله اأقرب ال�ضبه بلعبة، وهو يحمل ا�ضم
با�ضتخدام  ت�ضنيعه  و�ضيتم   ،»Core EC509
اخلا�ضة  التغليف  عبوة  كذلك  الهيكلة،  معادة  مواد 
 Blue« املحمول  التليفون  غرار  على  وذلك  به، 
Earth« الذي يعمل بالطاقة ال�ضم�ضية الذي اأ�ضدرته 
املا�ضي. العام   »Samsung “�ضام�ضوجن   �ضركة 

والتي  بالطاقة احلركية،  املوبايل عمله  املميز يف هذا 
ُتنتج عند جعله يدور حول نف�ضه، ولأنه �ضيحتوي على 
من  م�ضتخدمه  ف�ضيتمكن  بداخله،  ثقب  اأو  جتويف 
القيام بتدويره حول نف�ضه با�ضتخدام اإ�ضبع اليد، ليعيد 

�ضحنه!

يف اأطار تنامي اجلهود العاملية احلثيثة ملعاجلة الحتبا�ص 
احلراري وتقليل م�ضتويات غار CO2 يف اجلو،  ك�ضفت 
وكالة -دوي�ضته فيلة- الأملانية عن م�ضاع لت�ضخري اأحد 
اأنوع الطحالب الدقيقة من اأجل حتويل غاز ثاين اأك�ضيد 
امل�ضانع  واملنبعث من مداخن  بالبيئة  ال�ضار  الكربون 
اإىل مواد ع�ضوية ميكن ال�ضتفادة منها كم�ضدر للوقود 

اأو كطعام للحيوانات.
فاتنفال  العمالقة  الطاقة  �ضركة  فاإن  للوكالة،  ووفقًا 
يوروب تقوم بتجربة علمية ريادية حتت عنوان “املهمة 
الطحالب  اأنواع  التعرف على  اإىل  تهدف  اخل�ضراء”، 
املنا�ضبة للتخل�ص من غاز ثاين اأك�ضيد الكربون ال�ضار 
�ضهر  التجربة يف  من  النتهاء  يتم  اأن  ويتوقع  بالبيئة، 

اأكتوبر/ ت�ضرين الأول من العام 2011.
حيث تتم تنمية اأنواع خمتلفة من الطحالب يف اثني ع�ضر 
حو�ضًا مزودة مبحاليل غذائية داخل بيت زجاجي. ومن 
خالل �ضقوط اأ�ضعة ال�ضم�ص على هذه الأحوا�ص وبوجود 
ع�ضوية  مادة  اإنتاج  ميكن  الكربون  اأك�ضيد  ثاين  غاز 
عن طريق عملية التمثيل ال�ضوئي التي تقوم بها هذه 
الطحالب. وميكن ا�ضتخدام هذه املادة الع�ضوية لإنتاج 
الوقود الع�ضوي الالزم لت�ضغيل بع�ص ال�ضيارات، اأو حتى 

ا�ضتخدامها كغذاء مكّمل يف تربية الأ�ضماك.

مميزات  من  الطائرة  ال�ضيارة  اإن  تعتقد  كنت  اإذا 
امل�ضتقبل، فاأوان امل�ضتقبل قد حان.

)ال�ضيارة  م�ضروع  �ضاحبة  “تريافوجيا”  �ضركة 
الطائرة  ال�ضيارة  تعتزم طرح  انها  تقول  الطائرة( 
اأو )العجيبة(، اأو املتحولة كما اأُطلق عليها، لزبائنها 

بحلول نهاية العام املقبل.
انها  قال  جريت�ص  ريت�ضارد  ال�ضركة  رئي�ص  نائب 
�ضخ�ص  اي  املده�ضة،  امل�ضتقبل  “�ضيارة  �ضتكون 

ميكنه �ضراء فرياري، لكن الفرياري ل تطري«.
على  التحليق  الطائرة  ال�ضيارة  لهذه  ميكن  حيث 
اآلف قدم،  اأو ع�ضرة  اآلف مرت،  يبلغ ثالثة  ارتفاع 
ويبلغ اق�ضى وزن لالقالع نحو 650 كجم، ب�ضمنها 

الوقود والركاب.
األف   194 بحدود  انه  ال�ضركة  تقول  ال�ضعر  وحول 

دولر، لكن هناك اىل جانب ذلك خيارات ا�ضافية 
الال�ضلكي،  الت�ضال  وجهاز  الرقمي  املالح  مثل 

وكذلك مظلة هبوط ا�ضطراري.
ي�ضار اىل ان فكرة ال�ضيارة الطائرة لي�ضت جديدة، 
فهي موجودة يف عقول املخرتعني منذ خم�ضينيات 
القرن املا�ضي، اإل ان ال�ضركة هي الوىل التي جنحت 

حتى الآن يف الو�ضول اىل تطوير منوذج عملي لها.
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ال تفعل ـاماأفــــعــــل
ظـــ

نــــ
التاأمل

)Meditate(
بداأت العلوم احلديثة بدرا�ضة تاأثري التاأمل والتفكري على 

طول العمر، مع تو�ضلها اإىل بع�ص النتائج الواعدة.
 وقد بني  الرائد يف هذا املجال الدكتور روبرت كيث وال�ص 

يف جملة العلوم الع�ضبية اأن اأولئك الذين مار�ضوا التاأمل ملدة 
خم�ص �ضنوات كان له دور يف زيادة عمرهم الزمني.

لذلك ما عليك ال اأن  جتل�ص لب�ضع دقائق يوميًا وت�ضرتخي 
وتركز على تنف�ضك اأثناء التاأمل، وهذا ما �ضيجنبك الكثري 

من الأمرا�ص.
ا�سرب ال�ساي االأخ�سر
)Drink Green Tea( 

ال�ضاي )وخ�ضو�ضًا الخ�ضر( هو امل�ضروب املف�ضل يف ال�ضني 
ومناطق اأخرى من اآ�ضيا منذ اآلف ال�ضنني، وقد �ضكل جزءا 

ل يتجزاأ من نظامهم الطبي.
 والعلوم الطبية الغربية جاءت متما�ضية مع الطب ال�ضيني، 

حيث وجد يف درا�ضة �ضابقة �ضملت 40000 �ضخ�ص على مدى 
ع�ضر �ضنوات، اأن �ضرب ال�ضاي ميكن اأن يجعلك اأقل عر�ضة 

للوفاة ب�ضبب اأمرا�ص القلب والأوعية الدموية.
مترن كل ي�م

)Exercise every day( 
ل �ضيء جديد نقوله، ففوائد الريا�ضة معروفة منذ زمن 

بعيد: مثل فقدان الوزن، وزيادة �ضحة القلب والوعية 
الدموية، وغريها. 

ولكن كم هي املمار�ضة التي نحتاجها لتحقيق هذه الفوائد؟
 اأنت بحاجة اإىل ممار�ضة الريا�ضة ب�ضكل دائم، وذهبت 

درا�ضة حديثة اإىل حد القول اأنك لن تخ�ضر وزنك الثقيل على 
املدى الطويل اإل اإذا كنت تار�ص الريا�ضة �ضاعة كل يوم.

)Stress( الت�تر
ميتلك العلم احلديث اليوم اأدلة كبرية على اأن التوتر ميكن اأن يقتلك، 

بالتاأكيد لن يقتلك على الفور، ولكن �ضيوؤدي اىل اأعطاب يف ج�ضمك مثل 
اأمرا�ص القلب ورمبا حتى ال�ضرطان، اأم�ضى روبرت �ضابولو�ضكي اأكرث 

من 30 عاما يف درا�ضة اآثار الإجهاد، يذكر اأن هرمونات التوتر م�ضممة 
لتبقينا على قيد احلياة من خالل م�ضاعدتنا على الهروب من احليوانات 

املفرت�ضة اأو حماربة الأعداء، وهي تقوم بوظيفتها عن طريق اأطالق بع�ص 
الهرمونات. ولكن يف هذه الأيام تلك الهرمونات نف�ضها اأخذت تطلق اإىل 

اأج�ضامنا عندما نتحدث عن املال اأو م�ضاكله، وهذا له اآثار مدمرة على 
اجل�ضم، فاعلم جيدًا اأنك لن تكون قادرا على الق�ضاء على جميع اأ�ضباب 

التوتر يف حياتك، وفواتري )امل�ضاريف( �ضتبقى مقبلة، وعليك التعاي�ص معها.

)Stay up late(ال�سهر ل�قت متاأخر 
ال�ضيء املثري لالهتمام حول النوم هو اأن اأحدا ل يعرف ملاذا ننام فعاًل، 

لكننا نعلم اأننا بحاجة اإىل النوم، منذ بداية ن�ضاأة جن�ضنا الب�ضري فالن�ضان 
م�ضطر اإىل اإغالق عينيه كل ليلة لنحو �ضت اإىل 12 �ضاعة، اأما يف عاملنا اليوم 
اأ�ضبحت هناك �ضبكة النرتنت، ووظائف عمل اأ�ضافية، ول نن�ضى التلفاز، كل 
هذه المور جعلت ح�ضولنا على النوم اأقل بكثري، وهذا ما اأثار قلق اخلرباء.
اإن التاأخر يف النوم وعدم كفايته، وعدم انتظامه،  ت�ضاهم يف ت�ضبب اأمرا�ص 

مثل ال�ضمنة وال�ضكري اأمرا�ص القلب حتى ال�ضرطان، فاحر�ص كي يكون لديك 
عادات نوم جيدة، تاأكد من الذهاب اإىل الفرا�ص باكرًا، والنهو�ص باكرًا، ل 

ت�ضرب م�ضروبات منبهه مثل ال�ضاي والقهوة قبل النوم والتي ت�ضبب لك الرق

االأكثار من اللحم 
يعترب هذا البند الأكرث اإثارة للجدل يف العامل الغربي اليوم، حيث هناك 

ع�ضرات الإعالنات التجارية على �ضا�ضة التلفزيون، وكتب الطبخ التي ت�ضجع 
على اأكل اللحوم احلمراء ملزيد من احلديد والفيتامينات، ولكن اأحدى 

الدرا�ضات – من بني ع�ضرات الدرا�ضات- تبني اذا كنت تعتمد يف غذائك 
نظاما غذائيا نباتيا لأكرث من 20 �ضنة فمن املرجح اأن ت�ضيف اربعة اعوام 

كاملة حلياتك. واإذا كان لبد من تناول اللحم، فتناوله مرة اأو مرتني يف 
الأ�ضبوع، و�ضرتى النتائج ال�ضحية املثالية لذلك 

الإ�سافة 10 اأع�ام اإىل عمرك
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حتاول جمموعة من الباحثني عرب العامل الرجوع اإىل الطبيعة وا�ضتغالل 
مكوناتها يف عدد من املجالت اأهمها الطب، معتربين اأن الأدوية يف 
اأ�ضلها م�ضتخرجة من مواد طبيعية، ليطرحوا ال�ضوؤال »ملاذا ل ن�ضتعمل 

هذه املواد الطبيعية مبا�ضرة؟«
بجامعة  باحثني  مع  بالتعاون  هات  هانز  الربوفي�ضور  فعله  ما  هذا 
دو�ضلدورف الأملانية، موؤخرا حني اأجرى جمموعة من التجارب خل�ص 
مهدئة  واآلية  مهمة  قدرات  اليا�ضمني(  )زهرة  لـ  اأن  اإىل  نهايتها  يف 
النف�ضيون  الأطباء  ي�ضفها  ما  كثريًا  التي  املنومة  للعقاقري  م�ضابهة 
ملر�ضاهم، وبالتايل ميكن اأن ي�ضتعا�ص بزهرة اليا�ضمني عن العالجات 

املهدئة.
فبعد اأن كانت الزهرة البي�ضاء ت�ضتعمل يف اأغرا�ص جتميلية، وجد فيها 
الطبيب الأملاين اإ�ضافة اأخرى لعامل الطب. ويوؤكد الربوفي�ضور على اأن« 
اليا�ضمني ميكن اأن ي�ضاعد يف اإزالة التوتر النف�ضي بدل من ا�ضتخدام 

الأقرا�ص املنومة والعقاقري املح�ضنة للحالة النف�ضية«.
اإن التجارب  وبالعودة اإىل تاأثري اليا�ضمني على الأع�ضاب، قال هات 
التي اأجريت على �ضلوك الفئران اأكدت »جودة عبري اليا�ضمني« كمادة 
مهدئة، واأنها حتدث تاأثريا مهدئا يف حالة تعاطيها حقنا اأو ا�ضتن�ضاقا، 
مو�ضحا اأن الفئران التي اأجرى عليها التجارب توقفت عن اأي ن�ضاط 

عندما ا�ضتن�ضقت اليا�ضمني برتكيز عال يف �ضناديق زجاجية.

هل �سمعت بف�ائد اخليار؟

الع�دة اىل الطبيعة
الدرا�سة تنّمي العقل..

-ع�ضري اخليار يوازن بني درجات احلمو�ضة 
الأمعاء  حركة  وي�ضرع  املعدة  يف  والقلوية 

يف  الكولي�ضرتول  ن�ضبة  خف�ص  على  وي�ضاعد 
الدم.

الفواكه  من  وغريها  الــرمــان  ــوز  امل الربتقال 
واخل�ضار اأبطال »م�ضرحية الفوائد«، ولكن ماذا 

عن اخليار؟
الباحثني  من  جمموعة  بها  قــام  حديثة  درا�ضة  يف 

دور ع�ضري اخليار يف عالج  اإىل   اأ�ضاروا  الأوكرانيني 
العديد من المرا�ص، وتخفيف الأمرا�ص الناجمة عنها، 

بل وقدرة اخليار على الوقاية من بع�ص الأمرا�ص.
ويف حديث له، قال رئي�ص املجموعة الطبية الأوكرانية الذين اأجروا 

الدرا�ضة الربوفي�ضور »غينادي اأبنا�ضينكو« اإن ع�ضري اخليار يوازن بني 
درجات احلمو�ضة والقلوية يف املعدة ويحميها من الإ�ضابة بالقرحة، وهو 
�ضهل اله�ضم وي�ضرع حركة الأمعاء، وي�ضاعد على خف�ص ن�ضبة الكولي�ضرتول 

يف الدم.
باأمرا�ص  الإ�ــضــابــة  مــن  املفا�ضل  اخلــيــار  ع�ضري  يقي  »كــذلــك  واأ�ــضــاف 
الروماتيزم والنقر�ص وغريها، ويحد من الرت�ضبات امللحية، كما اأنه مفيد 
جدا ومنع�ص لن�ضاط خاليا اجل�ضم ب�ضكل عام، ناهيك عن فوائده 

يف تقوية الأ�ضنان واللثة«.
اخليار  ع�ضري  »اإن  اأي�ضا  اأبنا�ضينكو  وقــال 
النا�ص  بـــني  ــا  ــروف مــع لــيــ�ــص 
الـــــــذيـــــــن تـــــــعـــــــودوا 
دون  ـــار  ـــاول اخلـــي ـــن ت
اإن  اإذ  ـــره،  عـــ�ـــض
عـــ�ـــضـــريه قــــد ل 
به  مرغوبا  يــكــون 

ون�ضح  ب�ضربه مع ع�ضري اجلزر اأ�ضال، 
والع�ضل، لأنها اأكرث املواد التي تّكن من احل�ضول 

على اأف�ضل ما فيه من فوائد.

اليا�ضمني بدياًل للمهدئات
وال�ضيف ينّمي اجل�ضم

راأت درا�ضة ت�ضيكية حديثة اأن الأطفال ينمون ب�ضرعة خالل عطلة ال�ضيف 
ب�ضبب تتعهم باأوقات الفراغ بدل من القيام بواجباتهم املدر�ضية وعدم 
تعر�ضهم للتوتر النف�ضي خالل العطلة اإ�ضافة اإىل ممار�ضتهم احلركة ب�ضكل 

اأكرب. 
وبح�ضب �ضحيفة دني�ص الت�ضيكية، فاإن ال�ضم�ص تلعب اأي�ضا دورا ل يقل اأهمية 
يف م�ضاألة ت�ضريع النمو لن اأ�ضعة ال�ضم�ص ت�ضاعد يف خلق فيتامني دي، الذي 

يعترب �ضروريا لنمو العظام ب�ضكل �ضحيح وبالتايل اجل�ضم بكامله.
ودعا اخلرباء اإىل الهتمام مبو�ضوع نوم الطفل خالل ال�ضيف نظرا لأن 
الوليني  العامني  اأ�ضرع، وخ�ضو�ضًا خالل  للطفل منوا  يوفر  الكايف  النوم 
للطفل، ثم يف بداية مرحلة املراهقة اأي حتى منت�ضف احلادية ع�ضرة من 

العمر لدى الفتيات وحتى 5ر12 �ضنة لدى الفتيان.

71الرو�سة احل�سينية رم�ضان املبارك  1431هـ



اآٍه من قلة الزاد وبعد الـــــ�سفر ووح�سة الطريق !
طوبى لك �شيدي! 

يا من ا�شرتخ�شت بريقا زائفا لدنيا غادرة
و طلقتها ثالثاً اأو تقيم فيها عدل �شماويا 

تنت�شف فيه لكلَّ املظلومني!
وهنيئاً لك �شيدي!

واأنت ت�شيد يف �شمائر الإن�شانية �شرحاً 
للف�شائل والقيم على مّر الع�شور، 

حتى غدا نهجك – مولي – �شراجاً ي�شيء 
لالأجيال ونوراً ت�شتهدي به الأمم..

مولي!  وهل �شرٌّ اأعظم من �شّرك، يا من 
تك�ّشفت له احلجب والأ�شرار طّرا فراأى 

بعني حقيقته طرق ال�شماء  وخفاياها كما 
راأى طرق الأر�ش.

�شيدي فما اأعظم �ّشرَك!
واأنت تطّلع اإىل ال�شماء بعني باكية حتّننا 

اإىل اهلل!
وجتثو  له �شاجداً  ، بجبني عّفره الرتاب 

تقّرباً وتوا�شعاً !
وتهفو اإىل يوم لقائه  بقلب اأذابه ال�شوق 

واأ�شناه احلنني!
فمن مثلك يا �شيدي كي تتاأّوه من قلة زاد؟

 وهل زاد كمثل زادك 
يا �شيد الأو�شياء؟

اأم اأنه ك�شف ل يظفر به �شواك ، فتجود 
ببع�ش  في�شه  ملحّبيك  ممن  قّل زادهم كي 

يتزّودوا من تقوى القلوب...
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اآٍه من قلة الزاد وبعد الـــــ�سفر ووح�سة الطريق !
واأّي �شفر هذا الذي تراه بعيداً؟؟ واأنت 

الذي تطوى له البيد اإجالًل وحمّبة 
وتعظيما  ! 

 بل اأنت الذي رّدت له ذّكاء فتعّطلت حركة 
الأفالك يف مداراتها لفر�ش واحد من 

فرو�ش تعّبده!
اأم اأّنه �شفر راأيته بعني الغيب بعيداً ملن 

ا�شتعبدته الدنيا مّنا فتكّبل بقيود ل يقوى 
معها على �شفر طويل ينوء به حتى  اأولو  

القوة؟
واأّية وح�شة تلك التي زعزعت من جاأ�شك 

واأ�شّرت بباأ�شك – �شيدي – واأنت اأ�شد 
الوغى الذي ل غالب له، وقد �شهدت 

مالئكة ال�شما  اأن ل فتى مثلك واأن ل 
�شيف اإل �شيفك؟

اأم هو الن�شح خال�شا متح�شه ملن ل �شياء 
له مّنا كي ي�شت�شيئ به يف دروب اخلوف 

والوح�شة والتيه ؟؟ 
اآه مّنا �شيدي...  واآه علينا... واآه لزماننا !!
فنحن من قّل زادهم، ونحن امل�شتوح�شون 

يف ليل رحيلنا الأليل، ونحن من طالت 
عليهم اأ�شفار بعدت  ول اآيب منها بالنجاة 

اإّل من ي�شتهدي ب�شراج اأنتم اأوقدمّتوه 
رحمة بالنا�ش وحّبا بالعاملني!

ن�س: علي   يا�سني
ر�سم: اأجمد الكعبي
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تدور الده�ر
وتبقى تد...

دو..
ر...

.........
واأنت الثابت اأبدًا
يف قطب الدائرة!

• • •
وي�سيخ الربيع
وتفنى الزه�ر

بطغيان خريف املحن
و�سذى طيبك

على وجه املدى
ما اأعطره...

• • •
�سدى ع�سقك يف القل�ب

قبلة اأم قنبلة
حب اأم حرب

م�ت اأم حياة ؟
اأم قدر حبك فينا

جرح ، وفقد ، وانتظار
وطعنة  

�ستظل تنّز  قيحًا
من اخلا�سرة!

• • •

يئن  لفقدك 
الزمان

وجدب االأر�س
يحن اإليك

منذ األف كاحلات
عجاف

جمدبات
ومل يحن اأوان الغيث 
متى يحني اأوان الغيث

امل�ؤجل .......من مزنتك املاطرة ؟
• • •

اأيط�ل االنتظار
وي�ستطيل االأمل 

واأي�ب فينا
ها قد قد م�ّسه ال�سّر

وديدان جرحه املتقيح
تكاثرت

اإ..
         نـ..

تـ..           
                  �سـ..

ـر..
           ت..

وا�ست�ساط فيها نهم االفرتا�س
وعيناك اإليه ناظرة !

اأي�ب فينا م�ّسه ال�سّر
• �ضيف طالب
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�س�ائح
ــح ــ�ائ تتبعهان



جمـــــــلـــــــة

ـــــًا بـــالـــلـــغـــات قـــــريـــــب

نية•الفرن�ضية•الفار�ضية ملا لأ ا •


