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فتوى التاريخ
حتيي  املجتمعات  ان  االوىل  للوهلة 
منها  املفرحة  كانت  �سواء  الذكريات 
او املحزنة من اجل اال�ستذكار املجرد 
وقلما كانت تلك العملية من اجل اال�ستفادة من العرب 

والدرو�س التي حتملها تلك الذكرى او املنا�سبة.
ولكن امما اخرى علمت ان احياء الذكريات واالحتفال 
على  يرتبع  كبرية  اه��داف  وراءه  تقف  بها  واالهتمام 
قمتها ق�سية حفظ التاريخ من التزوير وال�سرقة مثلما 
ح�سل يف كثري من مفا�سل تاريخ االمة اال�سالمية من 
وبطرق  حديثة  واخ��رى  قدمية  وت�سويه  تزوير  عمليات 
عليه  القائمني  ولكن  الكذب  مك�سوف  يكون  ما  اغلبها 

يعلمون ان له اثرا يف نفو�س ال�سعفاء واجلهالء.
 ومن جهة اخرى يعلمون ان اأثره االآين واإن  يكاد يكون 
معدوما لكنهم متيقنون ان له اأثرا يف امل�ستقبل خ�سو�سا 
مع ازدياد اجلهات ال�ساعية اىل جتهيل االمة وابعادها 
عن تاريخها احلقيقي و�سخو�سه الالمعة وعلى راأ�سهم 
عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  عبد  بن  حممد  االن�سانية  ر�سول 
واآله و�سلم( اآل بيته الطاهرين علبيهم ال�سالم، وجعل 
تاريخها  كل  عرب  منها  ي�سدر  مل  �سخو�سا  تتبع  االم��ة 

�سوى االخطاء واملنكرات.
من هنا ا�سبح لزاما على االأمم الواعية تو�سيع وتاأكيد 
دائرة االحياء واالهتمام بتاريخها، وعرب خمتلف ال�سبل 
و�سيلة  او  معينة  جهة  على  االعتماد  وع��دم  والو�سائل 
معينة دون، خا�سة وان االعداء يعملون عرب كل االدوات 
املتاحة وبا�ستخدام اال�ساليب املتنوعة وابتكار ا�ساليب 

جديدة مليئة باخلبث، من اجل حتقيق اغرا�سها.
والذي ينظر اىل ما تقوم به الع�سابات املجرمة امل�سماة 
بداع�س تت�سح له االهداف جلية ووا�سحة، كما يكت�سف 
اجلاهلني  من  الكثري  اوقعت  التي  اال�سباب  من  بع�سا 

يف حبائلهم من جراء عمليات تزوير احلقائق وت�سويه 
التاريخ التي مور�ست يف االزمنة الغابرة.

وه��ا هي االي��ام ت��دور وحت��ل على االم��ة ذك��رى الفتوى 
التاريخية التي ا�سدرها املرجع الديني االعلى �سماحة 
ال�سي�ستاين  احل�سيني  علي  ال�سيد  العظمى  اهلل  اآي��ة 
)دام ظله الوارف( باجلهاد الكفائي دفاعا عن الوطن 
واملقد�سات واالعرا�س ملختلف االديان والطوائف وامللل 
واملذاهب، والتي اذهلت االعداء واف�سلت خمططاتهم 
اخلبيثة وعلى را�سها زرع فتيل الفتنة بني ابناء ال�سعب 

العراقي.
بتلك   ) الوارف  ال�سي�ستاين )دام ظله  ال�سيد  اكد  لقد 
دون  عليهم  وحنانه  الوطن  ابناء  جلميع  ابوته  الفتوى 
اخلونة  اقنعة  كل  التاريخية  فتواه  اأزاحت  كما   ، متييز 
العداوة  اف�ساء  اىل  ال�ساعني  البلد  على  واملتاآمرين 
عن  يك�سفون  االعداء  جعل  مما  ابنائه،  بني  والبغ�ساء 
نواياهم احلقيقية وي�سرحون بها جهارا نهارا بعد ان 
واملبطنة،  اخلبيثة  و�سائلهم  عرب  حتقيقها  عن  عجزوا 
ال  له،  حاٍم  وراءه  يقف  الوطن  هذا  ان  ادركونا  حينما 

يعلمون ما لديه ملواجهة خمططاتهم.
وان هذه الذكرى ينبغي ان تبقى �ساخمة ويف اولويات 
واخليانة  اجلرمية  اي��دي  ال�ستذكار  الوطن  ابناء  كل 
من جهة والتحذير من الوقوع يف حبائل امثالها اآجال، 
ف�سال عن اتخاذها منهجا ثابتا للتعاي�س والتاآخي بني 
مكونات ال�سعب كافة والعمل اجلاد دون خوف او وجل 
االمة  تفرقة  اىل  تدعو  التي  اال�سوات  كل  ا�سكات  على 
حتت اي �سعار او مدعى من قبل البع�س ال�ساعني اىل 
وجوههم  االيام  والذين عرت  املقدرات  على  ال�سيطرة 
وف�سحت �سرائرهم كاأثر من اآثار فتوى اجلهاد الكفائي 

التاريخية.
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العتبة الحسينية المقدسة تحصد 
المركز االول

في مهرجان بغداد الدولي السابع للزهور

عام على فتوى الجهاد الكفائي   
ودماء الشهداء مازالت تخط التاريخ بدمائها 

اعتمادا على االنتباه العقلي
نتائج "مبشرة" لعالج االكتئاب

   �ساركت العتبة الح�سينية المقد�سة وللمرة ال�سابعة مهرجان 
ال��ورود  �سعار)نزرع  تحت  اقيم  ال��ذي  ال�سابع  ال��دول��ي  بغداد 

وندحر االإرهاب(على حدائق متنزه الزوراء...

 قبل عام اطلق �سماحة المرجع الديني االأعلى ال�سيد علي 
ال�سي�ستاني )حفظه اهلل( فتوى الجهاد الكفائي، وكانت �سرخة 

مدوية زلزلت االر�س تحت اقدام كيان داع�س...

   يمكن لو�سائل عالج االكتئاب القائمة على االنتباه العقلي 
ع��ودة  م��ن  يعانون  ممن  للماليين  ج��دي��دا  "خيارا  تقدم  اأن 

االكتئاب"، ح�سبما ذكر تقرير لمجلة "الن�ست" الطبية...

18
اال�ستقرار  وع��دم  والتوقع  الترقب  اأج���واء  في  االإ�ساعة  وتبرز 
وتف�سي  واالقت�سادي  االجتماعي  الو�سع  و�سوء  الثقة،  وانعدام 

ظاهرة البطالة والتدهور االأمني...



التقى �سماحة االمني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة ال�سيخ عبد املهدي 
لبنان  دول��ة  من  العلمية  احل��وزة  وم�سايخ  علماء  من  وف��دا  الكربالئي 

مبكتبة يف ال�سحن احل�سيني ال�سريف.
واالإر�سادات  العلمية  احلوزة  دور  كلمته عن  الكربالئي يف  ال�سيخ  وبني 
جميع  يف  والتحرك  العلماء  عاتق  على  تقع  التي  الدينية  والتوجيهات 
امليادين يف املجتمع يف املجال اجلهادي وال�سيا�سي والثقايف وكل مفا�سل 
من  عملهم  تكامل  فياأخذون  االنبياء  ورثة  العلماء  ان  م�سيفا  احلياة، 
الفقراء  وم�سالة  االجتماعي  التكافل  ي�سمل  الذي  االنبياء  عمل  تكامل 
واليتامى واالأرامل والبحث عن ر�سى اهلل –تعاىل-، موؤكدا على �سرورة 
على  الفر�سة  نفوت  وان  االأخ��رى  املذاهب  على  االخرين  مع  االنفتاح 

االعداء وجتاوز اخلالفات يف ما بيننا.
االداري��ة  الهيئة  ت�سرفت  الوفد:  م�سوؤول  عبا�س(  )ف�سل  ال�سيخ  وق��ال 
تعنى  م�ستقلة  موؤ�س�سة  وهي  لبنان  من  عامل  جبل  يف  العلماء  لتجمع 
بال�سوؤون العلمائية وال�سوؤون التبليغ الديني وتوجيه احلالة االجتماعية، 
بزيارة ائمة اهل البيت عليهم ال�سالم يف العراق اوال وثانيا لقائنا مع 
لفتوى  دعمنا  لنوؤكد  الكربالئي  ال�سيخ  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل 

حول  اال�سرف  النجف  يف  العظام  واملراجع  ال�سي�ستاين  ال�سيد  �سماحة 
بهذا  التعريف  باب  من  جاء  لقاءنا  ان  اىل  م�سريا  الكفائي،  اجلهاد 
التجمع وان ن�سع االمكانات املتاحة يف خدمة العتبة احل�سينية املقد�سة 
االمني  �سماحة  وفكر  علوم  من  ونهلنا  منه  ا�ستفدنا  مثمرا  لقاءا  وكان 
العام للعتبة احل�سينية املقد�سة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي و�سنلتزم 

بكل ما او�سانا وحثنا.

االمين العام للعتبة الحسينية المقدسة يلتقي علماء ومشايخ 
الحوزة العلمية في دولة لبنان

اخبار وتقارير

افتتحت االأمانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة )مركز االإمام احل�سني -عليه ال�سالم- التخ�س�سي لل�سم والبكم(الذي يعد فريدًا من نوعه يف 
العراق .

وقال مدير املركز اخلبري بلغة االإ�سارة االأ�ستاذ )با�سم العطوين(: اإن االأيام القليلة القادمة �ست�سهد افتتاح اأول مركز يعد فريدًا من نوعه يف العراق 
خا�س ب�سريحة ال�سم والبكم تابع للعتبة احل�سينية املقد�سة.

واأ�ساف اإن �سريحة ال�سم كانت والزالت تعاين من اإهمال وا�سح من قبل احلكومة العراقية وال يوجد لديها مركز ثابت يف العراق على الرغم من 
مفاحتة جهات متعددة، مبينًا اأن امل�سروع مت عر�سه على العتبة احل�سينية والقى ا�ستح�سان االأمني العام ال�سيخ )عبد املهدي الكربالئي( الذي 

اأوعز يف نف�س اللحظة اإىل تاأ�سي�س مركز يحت�سن ال�سم يف جميع العراق مبختلف طوائفهم.
واأ�ساف) العطواين ( اإن االأيام القليلة القادمة �ست�سهد االفتتاح الر�سمي للمركز لالنطالق بتنفيذ اخلطط والربامج اخلا�سة بتلك ال�سريحة .

العتبة الحسينية تشرع بافتتاح مركز 
خاص بالصم والبكم
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اخبار وتقارير

املقّد�سة  العتبة احل�سينية  ال�سالمي موفُد  االأمري  االأ�ستاذ ح�سني عبد  اأعلن 
عن متّيز امل�ساركة يف مهرجان اأمري املوؤمنني)عليه ال�سالم( الثقايّف ال�سنوّي 
العبا�سية  العتبة  برعاية  العراق  يف  املقّد�سة  العتباُت  ُتقيمه  ال��ذي  الثالث 
امل�ساركة  خ��الل  من  وذل��ك  املا�سي،  بالعام  قيا�سًا  العام  لهذا  املقّد�سة، 
َخَدَمُة  واإخراجها وطباعتها  اإعداِدها  اأبدعت يف  وثقافية  باإ�سدارات فكرية 

اأبي عبداهلل احل�سني)عليه ال�سالم(.
"اإّن الهدَف والغاية من هذه امل�ساركة هو للم�ساهمة يف ن�سر فكر  واأ�ساف: 
وثقافة اأئّمة اأهل البيت)عليهم ال�سالم( وت�سليط ال�سوء على ما ت�سهده العتبُة 
احل�سينية املقّد�سة من اإجنازات على جميع م�ستوياتها الفكرية والعمرانية، 
والتي من خاللها نبعث ر�سالة حمّبٍة و�سالٍم ووئاٍم وخلق حالٍة من االرتباط 

بني حمّبي واأتباع اأهل البيت)عليهم ال�سالم( والعتبات املقّد�سة".
امتلكناها واحلمد  التي  ونتيجًة للخربات  ال�سنة  "اإّن م�ساركتنا لهذه  ُمبّينًا: 
وتنّوع  التنظيم  بح�سن  متّيزت  ال�سالم(  احل�سني)عليه  االإم��ام  بربكة  هلل 
االإ�سدارات، وذلك بح�سب توجيهات االأمني العام للعتبة احل�سينية املقّد�سة 
على اأن تكون �سمة امل�ساركة التمّيز، وكان عدد العناوين امل�ساركة يف املعر�س 
)21( عنوانًا وباللغتني االإنكليزية واالأوردية، وكانت على �سكل كتٍب وكتّيبات 

و�سور وبرو�سرات  مبا يتالءم ومكانة العتبة احل�سينية املقّد�سة".
القدر  هذا  على  املقّد�سة  العتبة  م�ساركُة  تقت�سر  "لن  ال�سالمي:  واأو�سح 

وح�سب بل �ستكون هناك م�ساركٌة لنا يف فعالية االأما�سي القراآنية -اإن �ساء 
اهلل- مب�ساركة قارئ العتبة املقّد�سة القارئ الدويل عادل الكربالئي، كذلك 
قمنا مب�ساركة اإخوتنا من باقي العتبات املقّد�سة يف تقدمي الدعوات والزيارات 

للحوزات العلمية وح�سب ما اأعّدته اللجنُة التح�سرييُة للمهرجان".
البيت  اأهل  حمبي  من  كبريًا  اإقبااًل  �سهد  احل�سينية  العتبة  جناح  اأن  يذكر 
)عليهم ال�سالم( يف )حيدر اآباد(، وت�سمن جناح العتبة اإ�سافة اإىل الكتب 
توافد  االإنابة  زيارة  �سجل  و�سهد   ، احل�سني(  لالإمام  ر�سالة  )اكتب  فعالية 

الع�سرات لت�سجيل اأ�سمائهم يف هذا ال�سجل.

جناحٌ متميّز للعتبة الحسينية المقدّسة في مهرجان أمير 
المؤمنين)عليه السالم( الثقافيّ السنويّ الثالث

احل�سينية  للعتبة  العام  واالأم���ني  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  بحث 
العلمي  باجلانب  االرتقاء  �سبل  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ  املقد�سة 
للنهو�س  الطالبات  �سريحة  وباخل�سو�س  العراق  يف  للطلبة  والرتبوي 

عميد  �سم  وفدًا  ا�ستقباله  خالل  ذلك  جاء  البلد...  يف  العلمي  بالواقع 
واأ�ساتذة وعددًا من طالبات كلية الرتبية للبنات التابعة جلامعة بغداد.

وقال ال�سيخ الكربالئي خالل حديثه مع الوفد" اإننا نطمح اأن نرى جياًل 
العلمي  بالواقع  النهو�س  عاتقه  على  يحمل  وتربويًا  علميًا  ومثقفًا  واعيًا 
والرتبوي للبلد الذي ي�سهد يف وقت احلايل اأعنف هجمة �سر�سة حتاول 

النيل من تاريخه وح�سارته ".
فيما قالت عميدة الكلية الدكتورة انت�سار عويد علي" �سرف كبري لنا هذا 
اأن يلتقي كادر كلية الرتبية للبنات وهو من جميع طوائف ال�سعب  اليوم 
العراقي بال�سيخ الكربالئي، مبينة اأن الوفد ا�ستفاد كثريًا من الن�سائح 

واالإر�سادات التي األقاها ال�سيخ الكربالئي واأ�سافت له الكثري ".

ممثل المرجعية الدينية العليا يبحث مع عمادة كلية التربية للبنات سبل 
االرتقاء بالجانب العلمي والتربوي

7

 �شعبان املعظم  1436 هـ



اخبار وتقارير

الهند�سية(  القد�س  اأر�س  والهند�سية يف )�سركة  الفنية  الكوادر  با�سرت 
وباإ�سراف )ق�سم امل�ساريع الهند�سية( يف العتبة احل�سينية املقد�سة باإن�ساء 
نفق يف باب قبلة االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( بدياًل للمج�سر احلديدي 
لت�سهيل حركة مرور  املليونية؛ وذلك  الزيارات  الذي يو�سع �سنويًا خالل 

الزائرين اأثناء الزيارات املليونية يف �سقف زمني ال يتعدى) 18( �سهرًا.
وقال املهند�س )علي ح�سني حم�سن( املنفذ للم�سروع من قبل )�سركة اأر�س 
القد�س الهند�سية( : م�ساألة تزايد اأعداد الزائرين والوافدين اإىل زيارة 
االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( من داخل حمافظة كربالء املقد�سة ومن 
خارجها خ�سو�سًا اأثناء الزيارات املليونية دعت العتبة احل�سينية املقد�سة 
اإىل تنفيذ م�ساريع تعمل على تي�سري ان�سيابية دخول وخروج الزائرين اإىل 
احلرم ال�سريف ، واأ�سار املهند�س املنفذ اإىل اأن مبا�سرة )ق�سم امل�ساريع 
الهند�سية( للتن�سيق والتعاون مع )�سركة اأر�س القد�س الهند�سية( لعمل 
اأر�س  على  احلديدي  للمج�سر  بدياًل  احل�سني  االإم��ام  قبلة  باب  يف  نفق 
م�ساحتها ما يقارب) 800 م2(، مبينًا اأن النفق ي�سمل عددًا من ال�سالمل 
اأثناء  االختناقات  عدم  و�سمان  الزائرين  حركة  الن�سيابية  الكهربائية 

املرور،  واأ�ساف )حم�سن( اإىل اأنه نتيجة وجود االأبنية القدمية والفنادق 
املجاورة فقد متت امل�ساورة بني )�سركة اأر�س القد�س الهند�سية( و)ق�سم 
لعدم  احتياطًا  بعمق) 12م(  فايل(  الهند�سية( يف حفر)�سكن  امل�ساريع 
با�سرت يف  ال�سركة  كوادر  اأن  مبينًا  العمل،  اأثناء  والفنادق  الرتبة  انهيار 
املبا�سرة  يتم  املياه حتى  واأنابيب  املجاري  م�سالك  بتغيري  االأوىل  املرحلة 

بالعمل بي�سر ودون تعقيد.

العتبة الحسينية المقدسة تباشر بإنشاء نفق بمساحة 800 م2

ال�سحة ودائرة  اأقامت وزارة  والعبا�سية  املقد�ستني احل�سينية  العتبتني   برعاية 
العمليات الطبية واخلدمات املتخ�س�سة ندوة حتت �سعار الزيارات املليونية بني 
الواقع والطموح يف قاعة خامت االأنبياء من اأجل درا�سة اأولويات ومتطلبات اخلطة 

التف�سيلية لتقدمي اخلدمات الطبية وال�سحية املرافقة لزيارات املليونية.
وقال مدير �سحة كربالء وكالة الدكتور �سباح املو�سوي" اإن اإقامة الندوة امل�سرتكة 
بني العتبتني املقد�ستني ووزارة ال�سحة متمثلًة بدائرة �سحة كربالء لبحث ال�سبل 
عليه  احل�سني  االإمام  لزوار  وال�سحية  الطبية  اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي  الكفيلة 
ال�سالم يف الزيارات املليونية التي ت�سهدها مدينة كربالء املقد�سة"، �سيفًا" اإن 
التعاون بني العتبتني املقد�ستني و دائرة �سحة كربالء ابتداأ بت�سكيل غرفة عمليات 
وتقدمي  الرئي�سة  اخلطة  و�سع  عن  امل�سوؤولة  العمليات  غرفة  وتكون   ، م�سرتكة 
اأف�سل اخلدمات الطبية من اإن�ساء مفارز طبية ودعم لوج�ستي لبع�س املوؤ�س�سات 

ال�سحية التابعة للعتبتني املقد�ستني واالأخرى املرتبطة بدائرة �سحة كربالء ".
يف  املتخ�س�سة  واخلدمات  الطبية  العمليات  دائ��رة  عام  مدير  قال  جانبه  من 
امل�سرتكة  للجهود  خطوة  الندوة  و�سعت  اأحمد:   جعفر  اإح�سان  الدكتور  الوزارة 

للفريق املكلف بتقدمي اخلدمات ال�سحية والطبية للزائرين يف كربالء املقد�سة 
�سحة  ودائ��رة  ال�سحة  ووزارة  املقد�ستني  العتبتني  قبل  من  م�سرتكة  جهود  هي 
متكاملة  و�سع خطة  على  مبكر  وب�سكل  تعمل  الطبية  الكوادر  اأن  مبينًا  كربالء، 
وزارة  اأن  اإىل"  م�سريًا  املليونية،  الزيارات  يف  للزائرين  خدمة  اأف�سل  لتقدمي 
للتعاون مع   املعنيني يف وزارة ال�سحة  بت�سكيل جلنة ت�سم  اأمرًا  ال�سحة وجهت 
العتبتني املقد�ستني من اأجل االإ�سراف على اخلطة وال�سمان اال�سرتاك والتكامل 

جلميع اجلهود يف هذا املجال ". 

عتبات كربالء ترعى ندوة لدراسة خطة تفصيلة لتقديم أفضل الخدمات 
المرافقة للزيارات المليونية
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العتبُة العبّاسيُة المقدّسة توّقع عقدَ شراكةٍ مع شركة أمنية لالتّصاالت
املرّجب  )18رج���ب  اخلمي�س  ال��ي��وم  ظهر  بعد  اأق��ي��م 
االإمام  قاعة  يف  2015م(  ل�)7اآيار  املوافق  1436ه���( 
حفاًل  والندوات  للموؤمترات  ال�سالم(  احل�سن)عليه 
ر�سميًا لتوقيع عقد �سراكٍة بني العتبة العبا�سية املقّد�سة 
اأخرى،  لالّت�ساالت من جهة  اأمنية  و�سركة  من جهة 
لتطوير  فعلية  حاجٍة  لوجود  العقد  هذا  توقيُع  وياأتي 
قطاع االّت�ساالت والذي اأ�سبح �سرورًة ُملّحة ال مُيكن 
خدمة  توفري  على  احلر�س  وكذلك  عنها  اال�ستغناُء 

اّت�ساٍل حقيقية وجّيدة للمواطن العراقّي.
العام  لالأمني  ح�سورًا  �سهد  ال��ذي  احلفُل  وا�سُتِهّل 
للعتبة العبا�سية املقّد�سة وعدٍد من امل�سوؤولني وروؤ�ساء 
االّت�ساالت  وزير  وكيل  اىل  باالإ�سافة  فيها،  االأق�سام 
املقد�سة،  كربالء  حمافظة  جمل�س  ورئي�س  العراقية 
بعدها  ليتّم  احلكيم  الذكر  اآي��ات  من  مباركٍة  بتالوٍة 
عزُف الن�سيد الوطنّي العراقي ون�سيد العتبة العبا�سية 

املقّد�سة )حلن االإباء(.
بعدها جاءت كلمُة العتبة العبا�سية املقّد�سة التي قام 
ع��ّزه(  ال�سايف)دام  اأحمد  ال�سيد  �سماحُة  باإلقائها 
اليوم  نلتقي  االأك���ارم  االإخ��وة  "اأّيها  فيها:  جاء  والتي 
خطوًة  نخطو  اأن  اأم��ل  على  وتعاىل  تبارك  اهلل  بحمِد 
ن�ساأل اهلل -تعاىل- اأن ُيبارك فيها، وهي خطوٌة فّكرنا 
لها  الطريق  معامَل  ا�ستو�سحنا  اأن  وبعد  كثريًا  فيها 
املبادئ  بع�س  �سمن  تدخل  واقعًا  الأّنها  �سريعًا  قّررنا 
التي تعاطيناها يف اإدارة العتبة املقّد�سة اأال وهو مبداأ 
الوطنية،  العراقية  الطاقات  واالعتماد على  االهتمام 
اعتقادًا مّنا اأّن العقل العراقّي من العقول املفّكرة التي 
ت�ستطيع اأن تتما�سى مع اأّي ظرٍف واأّي طارئ قد ميّر 
كبريًة  ح�سارًة  ورث  رائد  عقٌل  وهو  اهلل-،  �سمح  -ال 
اليوم بحمد  ونحن  التاريخ،  وعريقًة �سربت يف عمق 
الذين  االأك��ارم  العلماء  اأولئك  ظّل  ن�ستظّل حتت  اهلل 
بذلوا كّل طاقاتهم من اأجل هذا البلد، واأي�سًا ن�ستن�سق 
ًا وهو عبرُي دماء ال�سهداء الذين ُيدافعون  عبريًا خا�سّ
عن تربة هذا البلد، فبحمد اهلل هذا البلُد معطاء �سواًء 
اأكان على م�ستوى االأفكار اأم القوانني اأو على م�ستوى 

الدماء".
واأ�ساف: "اإّن العامَل اأ�سبح االآن عاملًا م�سّغرًا بف�سل 
التطّور الكبري يف عامل التكنولوجيا، ولعّل االّت�ساالت 
هذا  العامل  عليها  يعتمد  التي  االأ�سا�س  الركيزة  هي 

ما يجري  اأو معرفة  املعلومة  نقل  كان يف  �سواًء  اليوم 
يف لقاء، حتى اأ�سبح كلٌّ مّنا ال ي�ستغني عن االّت�سال 
يوميًا بح�سب عالقاته وتنّوعها يف �سبيل اأن يرى وي�سمع 
ويتاأّمل ويكت�سب معلوماٍت قد ال تكون حت�سل لوال هذه 

الو�سائل االّت�سالية".
لعامل  احلقيقية  احل��اج��ة  ن�ست�سعر  "نحن  ُم��ب��ّي��ن��ًا: 
واقعًا  تعي�س  بكاملها  دواًل  هناك  ولعّل  االّت�����س��االت 
اأن يطمح  اقت�ساديًا بعامل االّت�ساالت، والعراق ُيريد 
موؤ�ّس�سة  لنف�سه  يبني  اأن  ويحاول  م�سروعًا  طموحًا 
اّت�ساالٍت وا�سعة توّفر خدمًة حقيقيًة للمواطن بعيدًا 
�سرعنا  ذل��ك  على  وب��ن��اًء  االّت�����س��االت،  م�ساكل  ع��ن 
االأمانة  وق���ّررت  الكرمية  ال�سركة  ه��ذه  مع  باالّتفاق 
نحو  على  تدخل  اأن  املقّد�سة  العبا�سية  للعتبة  العامة 
امل�ساركة مع هذه ال�سركة بن�سبة )51%( وذلك لوجود 
املهّم  الدافع  ولعّل  االّت�ساالت،  لتطوير  فعلية  حاجٍة 
الذي �سّجعنا هو عراقية هذه ال�سركة واأهّميتها واحل�ّس 
الوطنّي الكبري الذي مل�سناه منذ فرتة عندما زار وفٌد 
فنّي واإدارّي من العتبة املقّد�سة مقرَّ ال�سركة، فوجدنا 
فيه طموحًا كبريًا وروؤيًة وا�سحًة وتطّورًا ملحوظًا وكان 
التطّور،  على  العراقّي  املهند�س  قدرة  اىل  يوؤ�ّسر  كّله 
التي  لذلك فاملاأمول من اجلهات الر�سمية احلكومية 
اإّنا اأن جتعل هذا  متلك القرار اأن ال ت�ساعدنا فقط 
امل�سروع م�سروعها لكونه ميّثل اإرادًة عراقيًة حقيقية، 
مف�سل  من  اأك��ر  يف  البلد  ه��ذا  نبني  اأن  نريد  نحن 

واالّت�ساالت من املفا�سل املهّمة، وهذا امل�سروع واقعًا 
ا�ستثناء  ب��ال  جميعًا  الر�سمّية  اجل��ه��ات  م�سروع  ه��و 
وعليهم اأي�سًا اأن يذّللوا كّل ال�سعوبات التي قد تواجهنا 
يف امل�ستقبل الأّننا نريد اأن نطّور االّت�ساالت واأن ُنعطي 
اأّيام زياراٍت  ملواطنينا خدمة، خ�سو�سًا ونحن نعي�ُس 
كثرية والزائُر ُيعاين من بع�س ال�سعوبة يف االّت�سال، 
من  متعّددة  مفا�سل  يف  خدمته  لتلبية  ن�سعى  فنحن 

املاأكل وامل�سكن وتوفري النقل وغريها".
جاءت بعدها كلمُة املدير املفّو�س ل�سركة اأمنية االأ�ستاذ 
"اأّيها احل�سور  بنّي فيها:  والتي  البّها�س  عارف كامل 
اأن نكوَن جزءا من امل�ساريع  الكرام ي�سعدنا وي�سّرفنا 
ن�سكر  بدورنا  ونحن  والعراقّيني  بالعراق  تهتّم  التي 
�سماحة ال�سيد ال�سايف لتاأكيده امل�ستمّر على االهتمام 
بالعقول العراقية، ونتقّدم بال�سكر اجلزيل اىل العتبة 
ك�سركٍة  ونتمّنى  االأبوية  لرعايتها  املقّد�سة  العبا�سية 
واأفراد اأن نكون عند ح�سن ظّنكم، واأوّد اأن اأ�سري اىل 
اأّن �سركة اأمنية هي ال�سركُة العراقيُة الوحيدة بروؤو�س 
االأم��وال واملنت�سبني، وهي ال�سركُة التي �سعت وت�سعى 
دائمًا خلدمة العراق والعراقّيني، وهي ال�سركُة الوحيدُة 
اأي�سًا التي كانت اّت�ساالتها موؤّمنًة من الناحية االأمنية 

ومّت ا�ستخداُمها من قبل القّوات العراقية".
العتبة  ال�سراكة بني  ليتّم يف نهاية احلفل توقيُع عقد 
العبا�سية املقّد�سة متمّثلًة باأمينها العام واملدير املفّو�س 

لل�سركة االأ�ستاذ عارف كامل البّها�س.

اخبار وتقارير
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• يعّدها ويحررها : �شباح الطالقاين

تناول �شماحة ال�شيد احمد ال�شايف خطيب واإمام اجُلمعة يف كربالء املقد�شة يف ُخطبته الثانية من �شالة اجلمعة التي 
اأقيمت يف ال�شحن احل�شيني ال�شريف بتاريخ 21 جمادي االول 1436هـ املوافق 2015/3/13م تناول اأمرين جاء يف االول: 
اأ - ان تالحم وترا�س ال�شفوف بني مكونات ال�شعب العراقي العزيز له االأهمية الكبرية يف دحر االعداء، وي�شفي القوة 

وال�شجاعة والب�شالة على املقاتلني، لي�س يف منطقة دون اخرى.. بل يف جميع االرا�شي املغت�شبة لتطهريها.
ب - ان اجلي�س العراقي واالأخوة املتطوعني امنا يدافعون عن بلدهم العزيز، وقد اأريقت وال تزال على هذه االر�س الطاهرة 
دماء زكية وغالية علينا جميعًا.. دفاعًا عن كرامتنا وعزتنا ومقد�شاتنا وهويتنا الثقافية التي نعتز بها وال نر�شى بها بدال، 
واننا نعتز بوطننا وبهويتنا وبا�شتقاللنا و�شيادتنا، واإذا ُكّنا نرحب باأي م�شاعدة تقّدم لنا اليوم من اإخواننا واأ�شدقائنا 
يف حماربة االرهابيني ون�شكرهم عليها؛ فاإن ذلك ال يعني يف حال من االحوال باأنه ميكن ان نغ�ّس الطرف عن هويتنا 

وا�شتقاللنا، وال ميكن اأن نكون جزءًا من اأية ت�شورات خاطئة يف اأذهان بع�س م�شوؤولني هنا او هناك.. 
ت- ان هذه االنت�شارات والبطوالت للدفاع عن بلدنا حتّتم على الدولة ان تزيد االهتمام والرعاية جلميع االخوة املقاتلني...
ويف االأمر الثاين قال ممثل املرجعية الدينية العليا: "لقد ذكرنا يف اكرث من منا�شبة �شرورة االهتمام واالعتماد على 
الكفاءات العراقية ويف جميع االخت�شا�شات ويف نف�س الوقت �شعى كثري من االخوة ا�شحاب الكفاءات اىل امل�شاهمة يف بناء 
بلدهم خ�شو�شا االخوة الذين حملوا �شهادات عليا من دول متقدمة لكنهم واجهوا بع�س امل�شاكل احلقيقية يف م�شالة معادلة 
ح ان  ال�شهادة. اننا يف الوقت الذي نركّز على علمّية االأ�شياء، والتاأكيد من الوثائق الدرا�شية والدرجات العلمية نود ان نو�شّ
بع�س االإجراءات االدارية تكون معقدة وروتينية بعيدة عن الواقع، وبالتايل تكون منفّرة ومبعدة لهذه االخت�شا�شات ان تعود 

لبلدها بل هي �شياقات غري منا�شبة...

تطّرق ممثل املرجعية الدينية العليا �شماحة ال�شيد )اأحمد ال�شايف( خطيب واإمام اجلمعة يف كربالء املقد�شة يف خطبته 
الثانية من �شالة اجلمعة التي اأقيمت يف ال�شحن احل�شيني ال�شريف )6/جمادى االآخرة/1436هـ ( املوافق )3/27/ 

2015م( اإىل ثالثة اأمور:
االأمر االول: اإننا يف الوقت الذي ن�شد على اأيادي اأبنائنا يف القوات امل�شلحة واالإخوة املتطوعني واأبناء الع�شائر البد اأن نلفت 
النظر اإىل م�شاألة وحدة الروؤية وتن�شيق املواقف بني هذه اجلهات العراقية احلري�شة على دحر االإرهاب وتوحيد القرارات 
املهمة واخلطرية خ�شو�شًا واأن االنت�شارات القريبة كانت بجهود االإخوة يف اجلي�س واملتطوعني واأبناء الع�شائر الغيارى ... 
والبد اأن يبقى هذا الزخم املعنوي واملادي حا�شرًا دائمًا وعلى القيادات امليدانية اأن جتتمع وتت�شاور فيما بينها وترفع االأمر 
للقيادة العليا للقوات امل�شلحة التخاذ القرار املنا�شب وال�شليم... واإن اإخوتنا االأبطال لقادرون كما فعلوا على دحر االإرهابيني 

وتطهري كامل الرتاب من دن�س االأعداء.
االأمر الثاين: ال يخفى عليكم اأيها االإخوة اأن اأي حرب تكّلف البلد الذي يخو�شها تكاليف باهظة مادية وب�شرية واإن يف 
بلدنا احلبيب العراق تتوفر طاقات علمية كثرية من �شاأنها اأن تبدع وتتكفل بتوفري امل�شتلزمات الع�شكرية لذا على املوؤ�ش�شة 
الع�شكرية اأن تتخذ خطوات جادة يف ت�شنيع ما ميكن ت�شنيعه حمليًا من املوارد التي حتتاجها املعركة وال تعتمد على 
ا�شترياد هذه االأعتدة من اخلارج خ�شو�شًا واأن يف هذه املوؤ�ش�شة اأو موؤ�ش�شات الدولة االأخرى بع�س اخلرباء يف هذا املجال 
ولهم القدرة على الت�شنيع مع وجود بع�س املن�شاآت التي ميكن اال�شتفادة منها وهي بحاجة اإىل تاأهيل بع�س بناها التحتية 
ب�شكل ب�شيط... اإن تنفيذ ذلك من �شاأنه اأن يخفف االأعباء املالية الثقيلة التي يعاين منها البلد ويوفر اخلزين اال�شرتاتيجي 

الذي يحتاجه...
االأمر الثالث: اإن من اأغلى ما تقّدمه ال�شعوب من اأجل اأن حتيا حياة كرمية هي الدماء وقد بذل هذا ال�شعب الكرمي دماء 
عزيزة عليه وال زالت االأمهات والزوجات الفا�شالت يحثثن اأبناءهن واأزواجهن على القتال للدفاع عن كرامة هذا البلد وهو 

موقف م�شّرف �شيحفظ لهوؤالء جميعًا... ولكن ال زال االهتمام بال�شهيد دون امل�شتوى املطلوب...

الرتحيب مب�ساعدات اأ�سدقائنا اليعني غ�س الطرف عن 
ا�ستقاللنا وهويتنا

نوؤكد على �سرورة وحدة الروؤية وتن�سيق املواقف بني 
قيادة القوات امل�سلحة واملتطوعني
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:ال�صيد ال�صايف  

شذرات الجمعة  ال�صيد ال�صايف:



قال ممثل املرجعية يف كربالء ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة يف 13/جمادي االخر/1436هـ 
املوافق 2015/4/3م " لقد اأ�شافت قواتنا امل�شلحة ومن ي�شاندها من املتطوعني ومن اأبناء الع�شائر اال�شيلة من حمافظة �شالح 
الدين اأ�شافوا جميعًا ن�شرًا مميزًا اآخر اىل �شجل االنت�شارات العراقية بتحريرهم لهذه املدينة املهمة من دن�س االرهاب 
الداع�شي، ونبارك لل�شعب العراقي وقواته امل�شلحة مالحم الت�شحية وال�شجاعة والبطولة التي �شطروها يف هذه املعركة املتميزة 
ونرفُع اكّف الدعاء اىل اهلل العلي القدير لل�شهداء الكرام بالرحمة والر�شوان وللجرحى االأعزاء بال�شفاء والعافية ". ويف هذا 

ال�شدد ن�شري اىل ما يلي:
1- �شرورة التوكل على اهلل -تعاىل- والثقة بقدرات مقاتلينا وو�شع اخلطط الع�شكرية املنا�شبة املبنية على م�شاركة ابناء 
الع�شائر الوطنية اال�شيلة واملواطنني الغيارى يف هذه املناطق يف عمليات التحرير، وال ينبغي – بعد ذلك- االهتمام مبا تهّوله 

بع�ُس اجلهات من ت�شخيم قدرات العدو ودفاعاته..
2- ان املعركة مع ع�شابات داع�س يكتنفها العديُد من التعقيدات يف ال�شاحة االقليمية والدولية وتتقاطع ب�شاأنها م�شالح اطراف 
خمتلفة، ويحاول البع�س توظيف هذه املعركة لتحقيق اأجندة خا�شة وم�شالح �شيا�شية م�شتقبلية يف العراق واملنطقة، فعلى 

جميع االطراف العراقية ان تنظر اىل هذه املعركة بعني امل�شلحة الوطنية العليا للعراق بعيدًا عن اأجندة وم�شالح االآخرين...
3-ان املطلوب من احلكومة العراقية والقوات امل�شلحة ومن ي�شاندها من املتطوعني ان يهتموا اهتمامًا بالغًا بحفظ وحرا�شة 
ممتلكات املواطنني يف املناطق التي يتم حتريرها وال ي�شمحوا الأي كان بالتعدي عليها، ان هذا االمر باال�شافة اىل كونه واجبًا 
ن لمَ يقرروا بعُد امل�شاركة يف حترير مناطقهم ان يقرروا امل�شاركة فيه،  دينيًا ووطنيًا واأخالقيا مما له دور مهم يف ترغيب ممَ

وهذا مك�شٌب مهٌم للجميع.
4- نوؤكد مرة اخرى على �شرورة االهتمام باملتطوعني و�شرف رواتب من تاأخرت رواتبهم لعدة �شهور، واي�شًا دعم الع�شائر 
هم بكل ما ميكن من �شالح وعتاد وموؤنة لي�شاركوا  اال�شيلة ممن يوثق مبواقفهم الوطنية وغريتهم على ارا�شيهم ومدنهم.. دعممَ

بفاعلية يف عملية حترير مناطقهم...

دعت املرجعية الدينية العليا اىل التوحد حتت راية العراق وعدم رفع "الرايات اخلا�شة" و�شورها يف مناطق القتال واملناطق 
املحررة، جمددة مطالبتها مب�شاركة اأكرب واأو�شع الأبناء املناطق التي ت�شهد عمليات ع�شكرية.

وقال ممثل املرجع ال�شي�شتاين ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي خالل اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة يف 28/جمادي االول/1436 
هـ املوافق 2015/3/20م" يف املدة االخرية حتققت انت�شارات مهمة للقوات امل�شلحة وال�شرطة االحتادية ومن ي�شاندهم من 
املتطوعني والع�شائر العراقية اال�شيلة يف حمافظتي �شالح الدين واالنبار، ونحن اذ نقدر عاليًا جهود جميع من �شاهموا 
فيها ونرتحم على �شهدائهم االبطال وندعو جلرحاهم بال�شفاء والعافية ناأمل ان تتوا�شل هذه االنت�شارات يف االيام القادمة 

مب�شاركة اكرب واأو�شع من اأبناء هاتني املحافظتني..."
نفو�شهم  يف  والتوج�س  القلق  وزرع  اجلبهات  يف  املقاتلني  معنويات  ا�شعاف  حتاول  اجلهات  بع�س  ان  واأ�شاف" املالحظ 
والت�شكيك يف �شحة اجراءاتهم وخططهم و اإعطاء �شورة غري واقعية ومبالغ فيها عن قدرات اعدائهم، واملاأمول من هوؤالء 
االبطال عدم االعتناء بهذه املحاوالت والتوكل على اهلل عزوجل يف جميع خطواتهم مع توخي قياداتهم املزيد من املهنية 

والتخطيط الع�شكري ال�شحيح يف التقدم لتحرير ما تبقى من املناطق من �شيطرة ع�شابات داع�س االجرامية..."
وتابع الكربالئي" ويف جانب مواِز جندد مطالبات املرجع ال�شيد ال�شي�شتاين -دام ظله- يف ان تتوحد جميع االطراف امل�شاركة 
يف مقاتلة االرهابيني حتت راية العراق وال ترفع راياتها اخلا�شة بها لئال يت�شبب ذلك يف اثارة بع�س الهواج�س واملخاوف، كما 
ننبه على تاأكيد �شماحة املرجع الديني االأعلى ال�شيد ال�شي�شتاين – دام ظله- باأنه ال ير�شى ابدًا برفع �شوره يف جبهات القتال 

واالماكن املحررة فعلى جميع حمبيه رعاية ذلك...

املرجع ال�سي�ستاين يجدد دعوته لالأطراف امل�ساركة يف 
مقاتلة االرهابيني للتوحد حتت راية العراق

املرجعية الدينية العليا تبارك حترير تكريت وتدعو 
لت�سليح الع�سائر "املوثوق" مبواقفهم الوطنية
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ال�صيخ الكربالئي



تقارير

�ساركت العتبة احل�سينية املقد�سة وللمرة ال�سابعة مهرجان بغداد الدويل ال�سابع الذي اقيم حتت �سعار)نزرع الورود وندحر االإرهاب(على حدائق 
متنزه الزوراء للفرتة من 15-20 ني�سان 2015 والذي افتتح م�ساء يوم االأربعاء بح�سور عدد من عدد من امل�سوؤولني من بينهم اأمني عام بغداد 
)ذكرى حممد علو�س( التي األقت كلمة االفتتاحية مبينة فيها: اعتادت اأمانة بغداد على تنظيم هذا الكرنفال ال�سنوي وهو مهرجان الزهور الدويل 
ال�سابع يف اخلام�س ع�سر من ني�سان ومب�ساركة اأجنحة متثل دول و�سركات �سقيقة و�سديقة ف�سال عن م�ساركة م�ساتل حملية وم�ساتل قطاع خا�س 

واالأق�سام الزراعية لدوائر اأمانة بغداد .
واأ�سافت علو�س" ان هذا الكرنفال امللون ال�ساحر هو كر�سالة وا�سحة املعامل تقدمها بغداد تعبريا عن احلب وال�سالم والت�سامح ونقدمه كهدية 
متوا�سعة لقواتنا االأبطال وقوات احل�سد ال�سعبي تهنئة باالنت�سارات التي حققوها يف �ساحات ال�سرف والعز لطرد قوى الظالم وتطهري العراق 

من دن�س ع�سابات داع�س االإجرامية 
 وتابعت علو�س" بالرغم من الظروف االقت�سادية املحيطة ببلدنا العزيز فقد الينا على اأنف�سنا ان نوا�سل اإقامة هذا التقليد ال�سنوي مهرجان 
بغداد للزهور يف موعده وباإمكانات ذاتية ب�سيطة حفاظا عليه من التوقف والتاأجيل ورغم ذلك فان بغداد تفتح ذراعيها اليوم الأ�سقائها الذين 

قدموا اإليها ومعهم زهورهم ال�سجية وعواطفهم النبيلة مل�ساندة العراق ف�سكرا لهم واأهال بهم اعزاء كرماء يف بغداد".
املركز االول للعتبة احل�سينية املقد�سة

رئي�س ق�سم الزينة والت�سجري يف العتبة احل�سينية املقد�سة عبا�س املو�سوي  حدثنا عن م�ساركته يف هذا املهرجان قائال" �ساركت العتبة احل�سينية 
املقد�سة هذا املهرجان ال�سنوي للمرة ال�سابعة على التوايل وقد ح�سلنا على مراتب متقدمة يف املراحل ال�سابقة وهو املركز االأول ملدة اأربع �سنوات 
متتالية، وال�سنة اخلام�سة هذه اي�سا قد ح�سلنا على املرتبة االوىل، واأ�سبحت لدينا جتربة وخربة كبرية يف مهرجانات الزهور وخا�سة املقامة يف 
بغداد، فلذلك جناحنا من اكرب االأجنحة املوجودة يف حدائق الزوراء مما نالت اأفكارنا ا�ستح�سان الكثري من املخت�سني واملحكمني من هذه االأفكار 
هو البيت لكل العراقيني وهو معمول من الزهور وج�سدنا بالكتابة العراق ينت�سر وكذلك داع�س وقد �سطرها �سيف االإمام علي اإىل ن�سفني وكل 

تقارير

العتبة الحسينية المقدسة تحصد المركز االول 
في مهرجان بغداد الدولي السابع للزهور

• ت�صوير: �سالح ال�سباح• تقرير: �سالم الطائي
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هذا يعترب دعم للح�سد ال�سعبي وقوى االأمن وهي ر�سالة مفادها ان العراق �سيتعافى و�سيدحر االإرهاب بكل الو�سائل".
ومن جانبه اأ�ساف )حممد ح�سني را�سي( املعاون االإداري يف ق�سم الزينة والت�سجري التابع للعتبة احل�سينية املقد�سة" اعتاد ق�سم الت�سجري بتقدمي 
كل ما هو مبدع وجميل يف  الت�سكيالت الزراعية والزراعة العمودية وقد ازدادت خربتنا يف هذا املجال نتيجة م�ساركتنا للمرة ال�سابعة على التوايل 
يف هذا املهرجان ، واأدخلنا بع�س الت�سكيالت  الزراعية التي جت�سد االنت�سارات التي حققتها القوات االأمنية وقوات احل�سد ال�سعبي ، واأدخلنا اأفكار 
جديدة مل تطرق من قبل وهي قطار الزهور الذي مت ت�سنيعه من ال�سكيبات اخل�سبية الفائ�سة من بع�س اأق�سام العتبة احل�سينية ا�سافة اىل عمل 
خم�سة اأعمدة متثل اأ�سحاب الك�ساء . وبالرغم من ح�سولنا على املركز االأول الأربع �سنوات اإال اإن هدفنا لي�س احل�سول على هذا املركز بقدر ما 
هو دعم وجت�سيد لالنت�سارات التي يحققها العراق لن�سرة الدين االإ�سالمي الذي �سحى من اجله االإمام احل�سني بكل ما ميلك ونتمنى ان نثل 

خدام االإمام احل�سني بال�سورة ال�سحيحة.
ال�سابع للزهور ع�سر يوم االأربعاء  اللجنة التح�سريية للمهرجان  قال” انطالق فعاليات مهرجان بغداد الدويل  عبد احل�سني املر�سدي رئي�س 
مب�ساركة عدد كبري من الدول العربية واالأجنبية وال�سركات الزراعية املتخ�س�سة واملحافظات العراقية والعتبة احل�سينية املقد�سة واأجنحة الدوائر 

البلدية االأربع ع�سرة ودائرة املتنزهات والت�سجري التابعة الأمانة بغداد ".
االأ�سمدة  جانب  اىل  والنباتات  وال�سجريات  الزهور  من  عديدة  انواعًا  اأجنحتها  يف  �ستعر�س  املهرجان  يف  امل�ساركة  الوفود  املر�سدي" ان  وبني 
واملعدات والتقانات امل�ستعملة يف املجال الزراعي وفن تن�سيق الزهور مع اإعداد فولدرات تت�سمن احدث الدرا�سات والطرائق ال�سليمة املعتمدة يف 

اإدارة وتكثري الزهور".
واأ�سار" اإىل ان هذا املهرجان يرمي اىل  اأهداف عدة اأبرزها نقل �سورة جميلة اإىل العامل عن بغداد ال�سالم واملحبة وخلق حالة من التناف�س بني 
الدوائر البلدية يف االأمانة لتقدمي االأف�سل وحتويل الت�ساميم الزراعية الأجنحتها اإىل حيز الواقع عرب اإن�ساء م�ساحات خ�سر ومتنزهات جديدة يف 

املناطق الواقعة �سمن قواطع عملها لزيادة جمالية العا�سمة بغداد".
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صرخة لم تجد صداها التســــول

تحقيقات

يتعفف )ابو علي( عن السؤال رغم أنه كفيف ومصاب بداء السكري وال يقوى على العمل، الن كرامته ال تسمح له بذلك، لذا هو 
يستلم حقوق اهلل تعالى من الخمس والزكاة على مضض ومن جهات وأشخاص معينين، وهو يتمنى ان يستعيد بصره لكي يأكل 

من كدّ يده، لكن هذه االمنية ستبقى بعيدة المنال، فيما يمدّ غيره يده للمارة دون اكتراث طلبا للمال عسى ان يسدّ به رمقه. 
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التســــول
• حتقيق: حممود امل�سعودي 

• ت�صوير: خ�سري ف�ساله

هذه املعاناة االإن�شانية �شكلت هاج�شا للكثريين من بينهم )جملة 
املت�شولني همومهم  �شريحة  �شاركت  لذا  الرو�شة احل�شينية(،  

واأحاطت باملو�شوع من كل جوانبه واإبعاده. 
املت�شول اأمري عبد اخلالق" اأنا طالب يف ال�شف الرابع االبتدائي، 
العمل، ووالدتي متوفاة ولدي ثالثة  والدي مري�س وال ي�شتطيع 
اإخوة، لي�س يل اإال اإن اأمد يدي للنا�س من اأجل توفري لقمة العي�س 
الإخوتي ووالدي، اتخذت من مقربة كربالء مكانا منا�شبا لك�شب 

قوتي اليومي من النا�س الذين ياأتون لزيارة اأمواتهم". 
الب�شرة اىل  املت�شول علي ح�شن 65 �شنة" جئت من حمافظة 
مدينة كربالء املقد�شة يف الثمانيات من القرن املا�شي، ا�شتجدي 
يف كربالء لكرثة الزائرين الوافدين اليها، و لكرب �شني يعطف 

علّي الكثري من النا�س".
 م�شيفا" اق�شد م�شقط راأ�شي الأتوا�شل مع اأ�شرتي كل �شهرين 
تقريبا، اما يف كربالء فا�شتاأجر بيتا لل�شكن، ولي�س لدي راتب 
تقاعدي، واأمتنى ان تلتفت الينا احلكومة، وتقدم لنا ما نحتاجه  

لكي نحفظ كرامتنا وال مند اأيدينا لالآخرين".
 ال يمكن ردع  المتسول قانونيا إال بعد انصافه 

 القا�شي حممد مريي  جبار من حمكمة كربالء املقد�شة حدثنا 
عن القوانني التي ميكن ان حتد من الت�شول قائال" ان الد�شتور 
اأ�شار بان الدولة م�شوؤولة عن تهيئة فر�س  العراقي لعام 2005 
تدعم  وان  بينهم،  التمييز  دون  مت�شاوي  ب�شكل  للعراقيني  عمل 
املواطن العراقي الذي ال عمل له، وذلك باأن تخ�ش�س له راتبا 
معينا، وم�شوؤوليتها توزيع الــرثوات على الــوزارات ومن �شمنها 

الوزارة املعنية بال�شمان االجتماعي والرعاية االجتماعية".
واأو�شح" لالأ�شف جند اأن احلكومة املركزية مق�شرة ب�شكل كبري 
اجتاه �شريحة املت�شولني، اإذ ل تتكفل بتوفري اأدنى ما يحتاجون  

• القاضي محمد ميري
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• فطم مهدي الكريطي

على 
الحكومات 
المركزية 
او المحلية 

ان تعقد 
مؤتمرا 

وتشكل 
لجانا 

لمكافحة 
تلك 

الظاهرة

مبا فيهم العاجزين واملعوقني واالأحــداث، لذا نطلب من جميع 
احلقوقيني و من له عالقة يف ر�شد تلك الظاهرة، وان يدر�شها 

درا�شة �شاملة ويجد لها احللول الناجحة ".
وتابع القا�شي" هناك انتقادات كثرية توجه للحكومة العراقية 
اإن�شافها املواطن العراقي، وهو بحاجة اىل عمل يعتا�س  لعدم 
منه و يحفظ به كرامته واأ�شرته، اأما قانون الرعاية االجتماعية 
فلم ياأخذ طريقه يف التنفيذ ال�شحيح، وبقي مركونا على الرفوف 

�شاأنه �شاأن القوانني االخرى".
وب�شدد القوانني التي جترم الت�شول اأملح القا�شي" اأفرد قانون 
العقوبات العراقي يف املواد) 390(و)391( و)392( بابا خا�شا 
بجرائم الت�شول وعدها من جرائم اجلنح، و ن�شت املادة 390 
بفقرتها االأوىل باأن )يعاقب باحلب�س ملدة ال تقل عن �شهر واحد 
وال تزيد عن ثالثة اأ�شهر كل �شخ�س بلغ عمره  18 عاما وُوجد 
مت�شوال يف الطريق العام او املحالت العامة او دخل منزال او حمال 
بدون اإذن ملحق لغر�س الت�شول(، وتكون عقوبة )احلب�س ال تزيد 
عن �شنة واحدة اذا ت�شنع املت�شول ا�شابته بجروح و ا�شتعمل اأي 
و�شيلة اأخرى للخداع من اأجل ك�شب اإح�شان اجلمهور او ك�شف 
)اإذا   390 املــادة  من  الثانية  الفقرة  ويف  عاهة(،  او  جرح  عن 
اإحكام  ارتكب هذه االأفعال ول يتم عمره 18 عاما تطبق عليه 

م�شوؤولية االإحداث (".
واأ�شاف" اإننا يف الواقع ال جند تطبيق للقوانني التي ذكرت اآنفا 
من خالل املمار�شات العملية، لذا  تنت�شر ظاهرة الت�شول ب�شكل 
كبري يف ال�شارع العراقي، وباالأخ�س يف املناطق املقد�شة كمدن 
والوافدين  الزائرين  تواجد  بذلك  م�شتغلني  والنجف،  كربالء 
من خارج العراق، وهذه الظاهرة ت�شكل �شورة �شلبية و�شيئة عن 
التفات احلكومة  العراقي من جهة، وعن عدم  املواطن  معاناة 
وموؤ�ش�شاتها واحلكومات املحلية باالأخ�س  لر�شد تلك الظاهرة، 

وو�شع احللول الناجحة لها من جهة اخرى".

تعقد  ان  املحلية  او  املركزية  احلكومات  على  القا�شي"  وبني   
املواطن  دعم  و  الظاهرة،  تلك  ملكافحة  جلانا  وت�شكل  موؤمترا 
وزارات  او  او هيئات  موؤ�ش�شات  لدى  يودع  باأن  وذلك  واملت�شول، 
معينة لتعلم حرفة معينة تعود بالفائدة عليه او احل�شول على 
عمل يحفظ به كرامته واإن�شانيته، مثلما يح�شل يف الدول االأخرى 
حيث تتكفل جميع دول العال ومنها الدول االأوربية باإيجاد فر�شة 
عمل للمواطن او يخ�ش�س له راتب �شهري، و تتكفل الدولة بتوفري 

�شكنا له حلني توفر العمل".
واختتم" هناك دعوات كثرية ترد اىل حماكم حتقيق كربالء �شد 
املت�شولني، وبعدها حتال تلك الدعوات اىل حماكم اجلنح لفر�س 
العقوبة املنا�شبة التي تكون اما غرامة او اإيقاف التنفيذ او حب�س 
ح�شب ما ن�شت عليه املادة 393 و394 و395، ونحن نرى ان على 
الدولة ان تتكفل اأواًل باإيجاد فر�س العمل للمواطنني ورفع م�شتوى 
دخلهم، بعد ذلك ميكن معاقبة االأ�شخا�س اإذا مار�شوا الت�شول". 

البعض يجعل من التسول مهنة 
م�شوؤولة جلنة حقوق االإن�شان يف جمل�س حمافظة كربالء �شابقا 
الكريطي( حتدثت  مهدي  حاليا )فطم  النواب  وع�شو جمل�س 
عن ا�شباب الت�شول وكيفية التخل�س منه قائال" اغلب احلاالت 
التي نر�شدها ون�شاهدها يف حمافظة كربالء املقد�شة لظاهرة 
الت�شول هم اأ�شخا�س من خارج املحافظة فمنهم  من املهجرين 
والنازحني للمحافظة، حيث توجد ن�شاء يت�شولن على رغم من اأن 
دائرة املراأة يف كربالء توزع الرواتب على الن�شاء امل�شتحقات وفق 
�شوابط دائرة املراأة، وعندما نلتقي مع بع�س املت�شوالت لبحث 
ا�شباب الت�شول، يت�شح ان الراتب ل ي�شد احتياجاتهن ويعتربن 
الت�شول موردا ماديا، والبع�س االآخر ياأتي اىل كربالء املقد�شة 
املقد�شة،  املحافظة  هذه  اإىل  والزائرين  الوافدين  كرثة  ب�شبب 
حيث ت�شكل املحافظة للمت�شولني موردا  وم�شدرا للرزق والبع�س 
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• د.عبد عون عبود

ان نتائج 
ظاهرة 
التسول 
خطيرة 

جدا على 
المجتمع، 

حيث ان 
المتسول 

يكون 
عرضة 

لالنحراف 
خصوصا 

الطفل

يت�شول ويجعل منه مهنة، ولي�س حلاجته ال�شرورية اليه".
وتابعت الكريطي" �شخ�شيا تكلمت مع املدعي العام بخ�شو�س 
القوانني التي حتد من هذه الظاهرة، وتبني انه ال يوجد قانون 
الفرتة،  هــذه  يف  الت�شول  مل�شكلة  حل  يوجد  ال  و  للت�شول،  رادع 
وناأمل اأن يكون هناك قانون يف امل�شتقبل للحد من هذه الظاهرة 

اخلطرية ".

اإلسالم أنصف الفقراء ودعا الى العمل لتالفي الفقر
مبادئ  تطبيق  اىل  فدعا  العيفاري  اإ�شماعيل  علي  ال�شيخ  اما 
اال�شالم ال�شمحاء لكونها تق�شي على الت�شول تدريجيا حيث قال" 
مع االأ�شف ال�شديد نرى انت�شار ظاهرة الت�شول وخ�شو�شا يف فئة 
االإ�شالمي،  املجتمع  يف  ماألوفة  غري  الظاهرة  وهــذه  ال�شباب، 
ومن  املنا�شبة،  احللول  اجتماعية  م�شكلة  لكل  و�شع  واالإ�شالم 
والواجبات  الفرائ�س  وهي  بالت�شول  اخلا�شة  احللول  �شمنها 
لكونها  يوؤديها،  ان  امل�شلم  وال�شدقات وعلى  والزكاة  كاخلم�س 
تقلل الفوارق املادية بني الغني و الفقري، لذلك اأكد عليها االإ�شالم 
يف اأحاديث كثرية منقولة عن النبي حممد واأهل بيته )�شلوات 
اهلل عليهم(، ولو طبقت هذه االمور وفق التعاليم االإ�شالمية ملا 
ينتبهوا  ان  االمــوال  ا�شحاب  ادعو  لذا  الت�شول،  برزت ظاهرة 
وكذلك حث  البلد،  الظاهرة على  ويدركوا حجم خطورة هذه 
االإ�شالم على العمل حيث قال ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه واآله( 

) من اأم�شى كااًل من عمل يديه اأم�شى مغفورًا له(".
دعم  واملــرتفــني   االعــمــال  ورجـــال  احلــكــومــة  واأو�شح"على 
على  املوؤ�ش�شات  هــذه  تاأخذ  وان  ماديا،  اخلريية  املوؤ�ش�شات 
املت�شولني  مــن  ممكن  عـــدد  اكـــرب  ا�ــشــمــاء  ت�شجيل  عاتقها 
املحتاجني، ويخ�ش�س لهم الرواتب بعد ذلك تتم متابعتهم، 
ملنعهم من الت�شول، وكذلك على احلكومة تفعيل قوانني الرعاية 

االجتماعية وم�شاعدة الفقراء".

للتسول ابعاد ونتائج خطيرة يجب تداركها 
الدكتور عبد عون عبود جعفر حتدث عن  االجتماعي  الباحث 
خماطر الت�شول قائال" الت�شول من الظواهر ال�شلبية واخلطرية 
حيث  االقت�شادية  االو�شاع  منها:  كثرية  واأ�شبابه  املجتمع  يف 
ان الكثري من االأ�شر لي�س لها دخل ي�شد متطلباتها ال�شرورية،  
مع  تتكيف  فلم  املدينة  اىل  الريف  من  هاجرت  االأ�شر  وبع�س 
البيئة اجلديدة ول حتظى بفر�شة عمل بعد ذلك  فقدت توازنها 
و قيمها وعاداتها، وبالتايل جلاأ افرادها اىل الت�شول، ليح�شلوا 
ال�شبب  اإما  االآخرين،  عواطف  اإثــارة  مبتغاهم عن طريق  على 
االآخر هو اإهمال احلكومة وعدم جديتها يف حل امل�شكلة، اإذ من 
واجبها  حفظ كرامة واإن�شانية مواطنيها من خالل تخ�شي�س 
رواتب معينة متكنهم من  �شد احتياجاتهم ال�شرورية، و اإيوائهم 

يف جممعات خا�شة".
 وبني" ان نتائج ظاهرة الت�شول خطرية جدا على املجتمع، حيث 
ان املت�شول يكون عر�شة لالنحراف خ�شو�شا الطفل اإذ ميكن 
ب�شهولة جره اىل ممار�شة خمتلف االعمال االإجرامية، وبع�س 
بعيدة عن  بيئة  ن�شاأوا يف  لكونهم  بالعدوانية،  يت�شمون  االطفال 
االلتزام الديني واالأخالقي، وجتدهم بال هوية وبال انتاج كما ان 

اال�شرة املت�شولة تكون ه�شة متفككة ". 
وهي  االأوىل،  اخللية  من  تبداأ  الظاهرة  هذه  واأو�شح" معاجلة 
االأ�شرة ثم م�شوؤولية رجال الدين، وواجبهم توعية املجتمع واإبراز 
خماطر هذه الظاهرة، وكذلك للمدر�شة دور كبري يتمثل بالرتبية 
والتعليم، وي�شطلع االإعالم بدور كبري، اإذ انه ي�شع الكثري من 
الربامج التي تو�شح خماطر الت�شول وكيفية معاجلته، باالإ�شافة 
ومنظمات  الدولة  مب�شوؤولية  يتعلق  ومــا  �شابقا  ذكرناه  ما  اىل 
الظاهرة  هــذه  من  للحد  تتكاتف  الكل  ان  اي  املــدين  املجتمع 

اخلطرية".
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فقد ذكر لنا القراآن الكرمي بع�س اأو�ساف املوؤمنني واأولها 
خا�سعون(  �سالتهم  يف  هم  الذين  املوؤمنون  اأفلح  )قد 
�سورة املوؤمنون االآيتان 1 و2 ومعنى اخل�سوع هو اخلوف 
واخل�سوع واالنك�سار القلبي)1( واال�ستكانة والتذلل الذي ي�ست�سعرُه املُ�سلي عندما 
الأن��وار احل�سرة  ليوؤدي ما فر�سُه عليه بتوجه كامل   � � عزَّ وجلَّ  يقف بني يدي اهلل 
والُقد�س االلهي وملكوت الرحمة واملغفرة وقد دعاُه اهلل اإىل موعده واهلل حا�سر �ساهد 

�سيمع جُميب اقرب اإليه من حبل 
وبع�س النا�س َمْن يقف ُم�سليًا بج�سمه ال بجوارحه وال بروحه وبذلك ُتفرغ ال�سالة من 
حمتواها الروحي وتتحوَّل اإىل طقو�س جامدة وحركات بال معنى اأو هدف وهم بذلك 
يحرمون انف�سهم من نعمة االتيان بها على الوجه املطلوب و�سواًل اإىل نيل املقا�سد 

الُعليا واالرتفاع اإىل ا�سمى املراتب.
• موانع اخل�صوع

من املوانع والعوائق التي تقف حائاًل ومانعًا عن االح�سا�س باخل�سوع والذوبان الروحي 
يف ال�سالة هي الغرق يف عامل املاديات والغفلة والتغافل عن التذّكر بني يديَّ اهلل � 
تبارك ا�سمه � وبالتايل ُيلقي ب�سالله �سلبًا على حت�سيل اال�ستعداد والتهيوؤ ل� )لقاء( 
رب االرباب جبار ال�سموات واالر�س.وقد قال احد العارفني: واذا نبتت يف قلب املرء 
امل�سلي �سجرة االمل وُحب زخرف الدنيا الدنية وبقيت قائمًة �سيكون القلب مبثابة 
ال�سجرة  ه��ذه  ت��رك  املتعقل  للعاقل  فالبد  طريانه  يف  اغ�سانها  على  متنقل  طائر 
ر بتبعات ومثالب وعواقب ذلك بعدها �سي�سبح  بالريا�سة الروحية واملجاهدة والتفكُّ
القلب �ساكنًا ومطمئنًا و�سيح�سل للعبد ح�سور القلب ُي�ساف لذلك �سرورة ت�سور ان 
النف�س كالطفل يتعنيَّ ويتحتم تلقينها الذكر وادخال الكالم اإىل ذهنه وتلقينه حتى 
تكون لُه القدرة على لفظه والنطق به، والقلب كذلك يحتاج وباملداومة واال�ستمرارية 
واال�ستغال بتعليم قلبه فالظاهر ميد الباطن وهكذا ينفتح القلب وينطلق ك� )ل�سان 
الطفل( وبالتايل يتحقق االحتاد بني باطن املرء وظاهره ويظهر الن�ساط والبهجة يف 
االأن�سان وباملواظبة واحلر�س على ذلك واالبتعاد عن جميع االمور وامل�سائل التي ت�ستت 
احلوا�س يف ال�سالة  واالأذكار واالدعية �سيتحوَّل ذلك اإىل عادة وملكة يف النف�س وكما 

يقول ال�ساعر: والنف�س كالطفل اإن ترتكُه �سب على ُحب الر�ساع واإن تفطمُه ينفطِم
ُه مهمًا فلو ابدى  واال�سل يف ح�سور القلب يف االعمال هو تعظيم القلب لذلك العمل وعدَّ

واعطى املُ�سلي مناجاته للحق �سبحانه قدرًا واأهميًة ومكانًة مبا يوازي حديثه ومكاملته 
وجنواه الحد املخلوقني ملا و�سل اإىل هذا املقدار من الغفلة وال�سهو والن�سيان.

وعندما نقراأ قوله تعاىل )وما تلك بيمنك يا مو�سى قال هي ع�ساي اأتوكاأ عليها واه�س 
بها على غنمي ويل فيها ماآرب اأخرى( �سورة طه االآيتان 17 و18 فاإن اهلل ملَّا �ساأل 
مو�سى )على نبينا واله وعليه ال�سالة وال�سالم( عن الع�سا فهذا ال�سوؤال ال ي�ستلزم 
جهاًل اأو نق�سًا يف علم اهلل � تعاىل � اإذ ان املق�سود من ال�سوؤال هو تعظيم �ساأن وامر 
الع�سا وعندما اأجاب مو�سى بقوله )قال هي ع�ساي( مل يتوقف بل ا�ستمر يف  حديثه 
)..اأتوكاأ عليها....( الأنه اح�سن بلذيذ املناجاة مع اهلل � عزَّ وجلَّل �  واراد ان ينهل اكر 

فاأكر من تلك اللذة الروحية.
• املوؤثرات على املُ�صلي

االأماين  بتحريك  الرجيم  وال�سيطان  النف�س  تقوم  اذ  ال�سيطانية  الو�ساو�س  ومنها 
الكاذبة واالأمنيات املتال�سية والوعود الزائفة والتعلُّق ال�سديد واالأعمى بحطام الدنيا 
ر املواقف احلزينة مثل وفاة �سخ�س عزيز والق�سايا املوؤ�سفة التي مرت  الزائف وتذكَّ
اأو وقوع طالق بني زوجني  اأو ف�سل يف الدرا�سة  اأو خ�سارة جتارة  عليه مثل ف�ساد زرع 
لد بذلك حاجزًا مينعُه من الو�سول اإىل مرتبة  فُي�سيب املُ�سلي احلزن واال�ستغال فيتوَّ
و�سلم )ال�سالة معراج  واله  اخل�سوع وكما جاء يف حديث امل�سطفى �سلى اهلل عليه 
ر امل�سلي  املوؤمن( فال يتحقق العروج والت�سامي الروحي يف ح�سرة الُقد�س االلهي فيتذَكّ
االم��وال وح�ساب  وا�ستالم  و�سراء ودفع  بيع  ال�سوق من  التجارية يف  اأحيانًا معامالته 
الديون والتكاليف واالأرباح والتو�سع يف التجارة وتطوير عمله واملاهية وال�سبيل والطرائق 

 خالد غانم الطائي

مقاالت

الصالة هي صلة روحية بين العبد وبين خالقه ـ تبارك وتعالى ـ وليست مجرد حركات رياضية 
مقترنة بألفاظ معينة وكما جاء في حديث رسول اهلل االنور االكمل االشرف االقدس صلى اهلل 
عليه واله وسلم )الصالة عمود الدين ان ُقبلت ُقبل ما سواها وإن ُردت ُرد ما سواها( وقد حكى 
لنا البارىء ـ سبحانه ـ عن لسان عيسى بن مريم في قرآنه المجيد )..واوصاني بالصالة والزكاة 

ما دمُت حيًا...( سورة مريم اآلية 31.

الصالة الخاشعة

وايضًا
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واملُقدمات لذلك.. هذا كله ورمبا اأكر ياأتي ويدخل يف ذهن املُ�سلي �سريعًا الأنه فتح 
الباب على م�سراعيه حلديث النف�س وال�سيطان، فالبد من تهيئة الذات والتح�سن 
واال�ستعادة من الو�ساو�س قبل الولوج يف ال�سالة ومن جملة امل�سائل املُلهية عن ال�سالة 
اال�ستعال والتفكري الدائم ب� بناء دار وترتيب املُقدمات ك� حت�سري مواد البناء واملداومة 
واملبا�سرة به والبحث عن �سيارة ذات موا�سفات ُمعينة ل�سرائها وقذا اال�ستغال والتفكري 
باملاديات واالنغما�س فيها كما لو �سقط ان�سان يف م�ستنقع ويالُه من م�ستنقع اذ �سيبتلعُه 
ويختفي فيه، اذن البد من احلذر ال�سديد من ال�سقوط يف م�ستنقع املاديات فاجلانب 
باملاديات  االهتمام  كفة  رجحت  فكلما  الروحي  اجلانب  مع  عك�سيًا  يتنا�سب  امل��ادي 

وثقلت.. خفت )اأو انعدمت( كفة الروحانيات.
وال�سحيح ان املاديات و�سيلة ولي�ست غاية، فالغاية من خلق االأن�سان كما اخربنا القراآن 

الكرمي بقوله )..وما خلقت اجلن واالن�س اإال ليعبدون( �سورة الذاريات االآية 56.
وهنالك اأي�سًا موؤثرات خارجية تنعك�س تبعاتها على املُ�سلي منها ال�سو�ساء واجللبة 
واال�سوات العالية وحديث بع�س االفراد والنا�س �سواء اأكان ذلك يف البيت اذا كان 
مكتظًا باأهله اأو ب�سيوف اأو من خالل  ت�سغيل جهاز التلفاز اأو املذياع اأو اجهزة ت�سجيل 
�سوتية اأو ح�سول م�ساجرة يف البيت اأو عند اجلريان وو�سلت ا�سوات املت�ساجرين 

اإىل م�سامع املُ�سلي اأو �سماع ا�سوات عيارات نارية وامثال ذلك..
اأي�سًا فاأن االلوان والر�سوم والزخارف والنقو�س التي قد يقع  نظر امل�سلي عليها رمبا 

تقوده لال�ستغال بها �سواء اأكانت على اجلدار اأو الفرا�س اأو �سجادة ال�سالة.
• ما ال�صالة؟

ال�سالة هي مزيج من الدعاء والت�سرع واالبتهال والتذلل واخل�سوع واخل�سوع يف 
ب�سرائطها  يوؤديها  اأن  )املُ�سلي(  املرء  على  ويجب  وال�سجود  والركوع  القيام  حال 
الظاهرية والباطنية وان ي�سعى لتذوَّق حالوة الذكر الذي ُيدرك وال يو�سف � كما 
ُيقال � وعليه ا�ستح�سار اهوال يوم القيامة وا�ستح�سار وا�ست�سعار معاين ما يلفظُه يف 
ال�سالة وكذلك ي�سمر يف نف�سه انه ُي�سلي �سالة مودع للدنيا. وقد ورد عن ر�سول 
اهلل االعظم االكرم االنور االأقد�س حممد �سلى اهلل عليه واله و�سلم )امل�سلي يناجي 
رُبه( ومن الوا�سح ان الكالم مع الغفلة ال ُيعد مناجاة وعندما يوطن املرء املُ�سلي 
نف�سه ويق�سد اح�سار قلُبه يف ال�سالة فاأن اهلل تعاىل �سيعينُه ويوفقه بحيث يزداد 
ح�سور قلبه يف ال�سالة القادمة وكما جاء يف احلديث الُقد�سي عن اهلل � تعاىل ذكره 
ب ايَلّ �سربًا تقربُت اإليه ذراعًا( والقرب املق�سود يف احلديث هو قرب  � )َمْن تقرَّ
معنوي روحي. وعلى املُ�سلي اداء ال�سالة يف اوقاتها التي ُحددت من قبل ال�سرع 
املُقد�س من دون مماطلة اأو تاأخري اأو ت�سويف )اأي يقول العبد �سوف افعل( قال تعاىل 
)اقم ال�سالة لدلوك ال�سم�س اإىل غ�سق الليل وقراآن الفجر...( �سورة اال�سراء االآية 
78 وقوله تبارك ا�سمه � )ان ال�سالة كانت على املوؤمنني كتابًا موقوتًا( �سورة الن�ساء 
االآية 103 وقوله عز من قائل )فويل للم�سلني الذين هم عن �سالتهم �ساهون( �سورة 
املاعون االآية 5 وعلى العبد ان تتعلق يداه بحبل الرجاء يف كون �سالته مقبولة عند 
اهلل �سبحانه وعالمة قبولها ان تنهى �ساحبها عن الفح�ساء واملنكر... )ان ال�سالة 

تنهى عن الفح�ساء واملنكر( �سورة العنكبوت االآية 45..

والئيات

 لالأنبياء واملر�سلني واملع�سومني كرامات خ�سها اهلل لهم واأمت بها حجته بتف�سيلهم 
ال�سالم(  البيت )عليهم  اأهل  واأحاديث  الكرمي  القراآن  ولعل  �سائر خملوقاته  على 
ا�ستعر�ست كثريًا من تلك الكرامات بل اإن بع�سًا منهم خ�سهم اهلل بكرامات �سبقت 

مولده ال�سريف وعا�سرت حياته بل امتدت اإىل ما بعد التحاقه بالرفيق االأعلى.
ولو ا�ستوقفنا برهة من الزمن واأمعنا النظر يف حياة االإمام احل�سني �سنجدها حافلة 
بالكرامات من قبل مولده املبارك وحتى ما بعد قيام ال�ساعة اإذ يوؤكد عدد كبري من 
الروايات اأنه ولد ل�ستة اأ�سهر وحينما ت�سرفت االأر�س بنوره املبارك مل ي�سبق اأحد 
بت�سميته بل اإن اهلل جل وعال اختار له ا�سمًا واأو�سى نبيه الكرمي حممدًا )�سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم( باأن ي�سميه با�سم ابن هارون )عليه ال�سالم( كما ت�سري الروايات اإىل 
اأن اهلل تعاىل غفر يف يوم والدته لفطر�س ، ودردائيل ، و�سل�سائيل اإكرامًا له وهناك 
ع�سرات من الكرامات التي �سهدتها املعمورة يوم والدة االإمام احل�سني وا�ستمرت طيلة 

فرتة حياته املباركة.
كما اإن هناك عددًا كبريًا من الكرامات خ�س اهلل بها االإمام احل�سني يوم ا�ست�سهاده 
ولعل اأبرزها حتّول الرتبة اإىل دم ، وك�سوف ال�سم�س، وتبدد الكواكب ، وقد روي عن 
االإمام ال�سجاد )�سلوات اهلل و�سالمه عليه ( حني رجوعه اإىل املدينة بعد رحلة ال�سبي 
حينما اجتمع له النا�س فخطبهم )�سلوات اهلل و�سالمه عليه( بقوله: "فلقد بكت 
ال�سبع ال�سداد لقتله، وبكت البحار باأمواجها، وال�سماوات باأركانها، واالأر�س باأرجائها، 
ال�سماوات  واأهل  املقربون  واملالئكة  البحار  واحليتان وجلج  باأغ�سانها،  واالأ�سجار 

اأجمعون...".
اأبا عبد اهلل -عليه  "اإن  وورد عن االإم��ام ال�سادق )�سلوات اهلل و�سالمه عليه( : 
ال�سالم - ملا م�سى بكت عليه ال�سماوات ال�سبع واالأر�سون ال�سبع وما فيهّن وما بينهّن 

ومن يتقلب يف اجلنة والنار من خلق ربنا وما يرى وما ال يرى".
وتوؤكد االأخبار التي ذكرها املا�سون و�سردها احلا�سرون باأننا حتى يومنا احلايل 
ن�سهد ونلم�س العديد من كرامات االإمام احل�سني -عليه ال�سالم - ولعل ما ن�سهده 
اليوم من واقع حال ملمو�س عك�سه اأبناء احل�سد ال�سعبي الذين لبوا لنداء اجلهاد 
الذي اأُطِلق من �سحن االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( يعد كرامة ت�ساف اإىل �سجل 
كرامات االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( الأن من التحق بركب اجلهاد ا�ست�سعر باأن 
�سوت االإم��ام احل�سني انطلق من جديد مناديًا: )هل من نا�سر ين�سرنا( فرتك 
مبايعتهم  ليعلنوا  ؛  الدنيا  وطّلقوا  واالأوالد  االأهل  وهجروا  احلياة  ملذات  االأن�سار 
لالإمام احل�سني مرددين عبارات : )لبيك ياح�سني( ، )لبيك يا داعي اهلل( ، ومل 
يخربنا التاريخ منذ اأن خلق اهلل تعاىل نبينا اآدم )عليه ال�سالم( حتى يومنا احلايل 
باأن ثالثة ماليني نفر ي�ستن�سرون لنبي اأو مر�سل على مر التاريخ خالل حلظات من 

اإطالق ندائه.
ولعلنا بحاجة اإىل وقفة تاأمل ورحلة �سفر يف عامل هذا الرجل العظيم الذي اأبرم 

جتارته مع اهلل وا�سطفاه من بني خملوقاته ليكون مكماًل لر�سالة ال�سماء.

يا حممد ما بلغت... !!!

•  والء ال�شفار



احل�سد ال�سعبي كرامة من كرامات احل�سني

والئيات
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اجتماع 

ماهي ولماذا تنطلق وكيف نتصدى لها؟
الشائعات..

تحديد  دون  المجتمع  أفراد  بين  ينتشر  رأي  او  حديث  تعني  اجمااًل  لكنها  عديدة،  تعاريف  للشائعات 
- قد تكون  أو معلومة غير مؤكدة  للتحقق من صحته، وبمعنى أدق هي عبارة عن خبر  له  مصدر 
صادقة أو كاذبة أو مبالغ في دقتها- تنتقل من شخص إلى شخص آخر لتتحول الى موضوع اجتماعي 

عام ضمن حيز معيّن… 
ويمكننا ايضا ان نصوغها ضمن قالب اعالمي فتكون، عبارة عن قصة مقدَّمة للتصديق تنطوي على 
اشارة موضعية دون أن تكون هنالك معايير أكيدة لصحتها، وتفيد هذه الصياغة في اعانتنا على 

التمييز القاطع بين الخبر واالشاعة. 
وإذا كانت )الشائعة( مستمدة من الفعل الثالثي شاع، فأن )اإلشاعة( من الفعل الرباعي أشاع، وتعني 
أنها محمولة ومنقولة بواسطة أفراد متطوعين أو مكلفين بقصد او دون قصد، وبالوسائل واألساليب 

المختلفة التي تجعل منها مادة سهلة االنتشار سريعة التأثير. 
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الثقة،  وانعدام  اال�ستقرار  وعدم  والتوقع  الرتقب  اأجواء  يف  االإ�ساعة  وتربز 
والتدهور  البطالة  ظاهرة  وتف�سي  واالقت�سادي  االجتماعي  الو�سع  و�سوء 

االأمني..
على  واحل��ر���س  تلفيقها  يف  االإ�ساعات  ملروجي  الدافعة  االأ�سباب  فماهي 
االأمنية  االآث��ار  هي  وما  املجتمع؟  اأف��راد  من  معينة  قطاعات  بني  انت�سارها 
واالجتماعية والنف�سية وال�سيا�سية واالقت�سادية التي تت�سبب فيها االإ�ساعات 
و�سائل  بني  اأو  املختلفة؟  االإعالم  و�سائل  يف  واالآخر  احلني  بني  تنت�سر  التي 
تغيري اجتاهات  اأو غري مبا�سر يف  ب�سكل مبا�سر  وتوؤثر  التوا�سل االجتماعي 

اأفراد املجتمع، نحو ق�سايا خمتلفة ذات م�سا�س مبا�سر بحياتهم.
املفكرين  من  نخبة  مع  ال��ع��دد،  لهذا  ملّفنا  يف  نناق�سها  الت�ساوؤالت  ه��ذه 
والوعي  احل��ذر  تبث  مبح�سلة  للخروج  واالأك��ادمي��ي��ني،  واالخت�سا�سيني 

والتح�سني �سد اآفة مدمرة ا�سمها )االإ�ساعة(.
وم��درب  كربالء  يف  التقني  املعهد  عميد  امللف  ه��ذا  يف  احلديث  يت�سدر 
ت�سدر  باأن" اال�ساعة  فيفيد  حميد  ماهر  الدكتور  الدويل  الب�سرية  التنمية 
وفو�سى  ارب��اك  حالة  الإح��داث  معني  �سيء  ي�ستهدف  خرب  �سكل  على  ع��ادة 
توؤدي اىل حتقيق اأهداف اجلهات التي اأطلقت اال�ساعة، وهذا اخلرب ياأخذ 
و�سائل  تكون  مرة  معينة،  ات�سال  و�سائل  خالل  من  املجتمع  داخل  م�ساره 
و�سائل  يف  تتمثل  اخرى  وم��رات  اجلماهريي  كاالت�سال  اجتماعية  ات�سال 
اال�ساعة  من  النوع  وهذا  مرئية،  حتى  او  مقروءة  او  م�سموعة  فئوية  اعالم 
يكون خطر جدا الأنه يعمل عمل )كرة الثلج( يبداأ اخلرب فيها �سغريا وينتهي 
كبريا جدا، الأنه يف كل انتقالة ياأخذ ا�سافات معينة من وحي املجموعة التي 

تقوم بنقل هذا اخلرب لينتهي اإىل الفئة امل�ستهدفة ب�سك كبري. 
يدافع  الذي  ال�سعبي  احل�سد  فيها  ُي�ستهدف  ا�ساعة  ُتطلق  املثال  �سبيل  فعلى 
غري  جمتمع  يف  اخلرب  هذا  يبداأ  حيث  ومقد�ساته،  واأهله  العراق  عن  االآن 
يف  ي�سل  حتى  التداول  خالل  من  كربه  ياأخذ  ثم  ال�سعبي،  احل�سد  جمتمع 
زعزعة  اىل  لتوؤدي  اجلهة  ه��ذه  عاتق  على  تلقى  كبرية  ثلج  ككرة  النهاية 
اال�ستقرار يف داخل �سفوف هذه الت�سكيالت او ت�سيء اليها من خالل �سمعة 

غري جيدة. 
م�سافًا  واملقروءة  وامل�سموعة  املرئية  الو�سائل  طريق  عن  اال�ساعة  وتنت�سر 
والتوا�سل، وهذه االخرية هي اخطر من غريها،  االت�سال  تكنولوجيا  اليها 
نقل  و�سرعة  املجتمع  داخل  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  تداول  كرة  ب�سبب 

ماهي ولماذا تنطلق وكيف نتصدى لها؟
الشائعات..

• اعداد: �صباح الطالقاين

21

 �شعبان املعظم  1436 هـ



وداخ��ل  م��درو���س  ب�سكل  اال�ساعة  تطلق  وهنا  فيه،  اخل��رب 
يحتاج  ال  وهنا  هو  كما  اخلرب  تطلق  الفئة  وهذه  معينة  فئة 
فمثال  ويبقى.  كبري  خرب  �سكل  على  يطلق  وانا  تداول  اىل 
عندما يح�سل انفجار يف مكان ما ينقل اخلرب باأو�سع حجم 
ال�سدمة  موقع  ويقع  امل�ستهدفة  الفئة  اىل  لي�سل  اأثر  واأبلغ 

العنيفة على نف�س قارئه. 
ويبني د. ماهر بع�س العوامل االجتماعية التي توفر االأجواء 
املجتمع  ان  فيفيد"  منها  احلد  وكذلك  اال�ساعة  النت�سار 
علمية،  ج��ذور  لديه  ولي�س  قوية،  معرفة  لديه  لي�س  ال��ذي 
اأحاديث  خالل  ومن  االع��الم  خالل  من  معلوماته  ويتلقى 
فيه  تنت�سر  اال�ساعة  فاإن  ومتحي�س  ترِو  دون  فقط  النا�س 
وتتمكن منه، ولكن عندما يكون لدينا جمتمع علمي ر�سني 
متعلم ومتنور ال ياأبه الأية اأخبار غري موؤكدة او ثرثرات على 
تتداول  ان  املنطقية  غري  لالأخبار  ي�سمح  وال  النا�س  األ�سن 

فيه فاإن اال�ساعة �ستخفت وتنتهي دون تاأثري.
علمية  وثقافة  وعي  معايري  وجود  �سرورة  اىل  نوؤ�سر  وهنا 
مر�سحات  �سكل  على  وتعمل  اأذه��ان��ن��ا  يف  را���س��خ��ة  ت��ك��ون 
لالأخبار التي ن�ستمعها او ن�ساهدها، وكذلك ميكن مواجهة 
الهزمية  ن�سع  ال  واأن  باأنف�سنا  ثقتنا  خ��الل  من  اال�ساعة 
بني  للتمييز  الكافية  الثقة  لدينا  تكون  واأن  اأعيننا  ن�سب 
االأخبار الكاذبة وال�سادقة، وهذا نحتاجه اكر مما نحتاج 
اأفعال مت�سرعة، الأن ردود االأفعال غري املدرو�سة  اىل ردود 
ُمطلق  حتقيقها  يريد  التي  االأغرا�س  من  واح��دة  هي  انا 

• د.جليلة عبد اهللاال�ساعة.

• د. ماهر حميد

ظروف انتشار االشاعة
الدكتورة  النف�سية  واحل���رب  اال�ساعة  يف  االخت�سا�سية 
اأوق��ات  يف  كبرية  ب�سرعة  تنت�سر  اال�ساعة  ان"  تبنّي  جليلة 
هناك  يكون  عندما  معني  بلد  او  منطقة  يف  معينة  وظروف 
يف  وخا�سة  �سيا�سي  او  اقت�سادي  اأو  اأمني  ا�ستقرار  عدم 
كل  فان  العراق  الو�سع يف  اأخذنا  ما  واإذا  اأوقات احلروب، 
املوؤ�سرات تدل على عدم اال�ستقرار، وهذا ما ي�سهل انت�سار 
معني  جمهور  قبل  من  للت�سديق  قابلة  تكون  التي  اال�ساعة 
والعلمي  املعريف  والت�سدي  الوعي  حيث  االأغلبية  ي�سكل 

يكون حمدودا.
لال�ستهداف  مثاال  ال�سعبي  احل�سد  م�سالة  اأخذنا  ما  واذا 
تكون  ق�سية  او  فئة  اي��ة  ع��ن  يختلف  ال  ف��اإن��ه  باال�ساعات 
ومهددة من  الت�سكيالت يف حالة حرب  الأن هذه  م�ستهدفة 
ال�سيا�سي  ال�سراع  نتيجة  داخلية  تكون  رمبا  اأطراف  عدة 
هدف  ان  وبالتاأكيد  دولية،  او  اقليمية  اأطراف  من  رمبا  او 
ال�سعبي  ال�سائعات �سد احل�سد  ن�سر  كل هذه االطراف من 
هو التقليل من قيمة هذا االجناز التاريخي الذي حققه يف 
احتلها،  قد  داع�س  كان  العراق  من  وا�سعة  مناطق  حترير 
او  تقليدية  م�ساركة  انها  االأط��راف  بع�س  �سورتها  والتي 
جهة  م��ن  للثاأر  مذهبي  او  طائفي  اأ�سا�س  على  م�ساركة 
معينة... كل هذه املربرات واالأ�سباب ال تعني اال �سيء واحد 
وتعتمد  احباط،  حالة  يف  ال�سعبي  احل�سد  اأبناء  جعل  وهو 
مل�ستقِبل  النف�سي  العامل  على  ا�ساعات  هكذا  مثل  مواجهة 
اال�ساعة، وعدم الوثوق باأخبار غري موؤكدة او غري منطقية، 

تنتشر 
االشاعة 

عن طريق 
الوسائل 
المرئية 

والمسموعة 
والمقروءة 

مضافًا اليها 
تكنولوجيا 

االتصال 
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دعوة...

•  �شباح الطالقاين

اإرها�صة قلم

االأن��وار  �سهد والدات  الذي  ال�سالم،  البيت عليهم  اأهل  �سهر  ُلب، يف  لكل ذي 
االربعة �سيد ال�سهداء احل�سني والعبا�س وال�سجاد واحلجة املنتظر عليهم �سالم 

اهلل اأجمعني.
اأتلفتها روا�سب اجتماعية �سيئة وموؤثرات  هناك قَيم ا�سالمية �سامية عديدة 
اأناط العي�س املعا�سر والغزوات الثقافية القادمة من االآخر... االآخر الذي ي�سع 
ن�سب عينيه اأن يوؤثر فينا ويجعلنا ندور يف فلك العوملة وتغريبها ومادياتها... 
اأنتجت ثقافات  هذه التحديات ت�سوقنا اىل تقدمي دعوة للعودة اىل مُثل عليا 

اجتماعية واقت�سادية و�سيا�سية بقيت لقرون حمط اهتمام العامل ومطمحهم.
دعوة نقدمها للمثقف الذي يقبع يف برج عاجي وينظر للنا�س من االأعلى الأن 
ينزل اىل ال�سارع مع قرينه املثقف املنتج، ل�سناعة ثقافة الوعي، الأنها اليوم 

اأهم من وعي الثقافة.
دعوة نقدمها لرجل الدين الذي ينتهج التطرف او املغاالة او التزمت بالراأي 
ال�سندوق،  التفكري خارج  الأن يحاول  ُبعد واحد،  والتفكري �سمن  االنغالق  او 
الأنَّ التفكري خارج ال�سندوق يجعلُه يتفهم مقا�سد االآخرين اأكر فيكون قريبا 

منهم، وا�سعًا يده على مكامن اال�سالح ومفاتيحه.
ْعنا ثقتنا فيه ليكون مدافعًا عّنا وعن حقوقنا قواًل وفعاًل  دعوة للم�سوؤول الذي و�سَ
وا�سارة، ال اأن ينزوي خلف االأب��واب املغلقة حم�سنًا بنقاط التفتي�س واخلدم 
به و�َسّرفه الأن يكون  واحل�سم والنفعيني واالنتهازيني.. وال اأن يتعاىل على َمن َن�سّ
بخدمة النا�س، فرُيي نف�سه يف املنا�سبات واالحتفاليات فقط ك�سيف �سرف، الأن 

ذلك من العيب الكبري.
حدودها  انا  ح��دود  بال  لي�ست  الدميقراطية  ان  يتذكر  الأن  للمواطن  دع��وة 
تلك التي تبداأ مع حرية وحقوق املواطن االآخر، واأنها- الدميقراطية- ال تعني 
التجاوز على النظام العام واالآداب العامة وجتاهل القانون حتت ذريعة جتاوزات 

امل�سوؤولني التي اأ�سبحت بال حدود.
اأن ن�ستغل منا�سبات  االإن�ساين الذي يحّتم علينا كم�سلمني  وال نن�سى اجلانب 
االأرح��ام  مع  للتوا�سل  وال�سعي  االجتماعية  العالقات  لرت�سيخ  املعظم  �سعبان 
واالأ�سدقاء فاحلفاظ على اللحمة االجتماعية ووحدة امل�سلمني من اأهم ما نادت 

به ال�سريعة اال�سالمية ال�سمحاء.
لقد كان من اقرتن باإ�سمهم هذا ال�سهر الف�سيل عنوانًا للمُثل العليا التي من 
يف  واالخال�س  والنزاهة  لالآخر،  اخلري  وحب  والت�سامح  العدل  م�ساديقها 
العمل، والتفاين الأجل الدين واالن�سانية، ولذا حري بنا كاأتباع الأهل البيت عليهم 
ال�سالم ان نرعوي ونعود لتكليفنا ال�سرعي واالخالقي واالن�ساين الذي بايْعنا 

الأجله حممدا واآله �سلى اهلل عليهم اجمعني...

كل  فيه  ت�ستخدم  الذي  ال�سيا�سي  التوظيف  على  اي�سا  وتعتمد 
الو�سائل واالأدوات واأهمها و�سائل االعالم، وكذلك توظيف كل 
الإي�سال  االعالم  و�سائل  والعلمية يف  واالأدبية  الثقافية  النخب 
من  وت�سلحه  العراقي  اجلمهور  تثقف  التي  الر�سالة  م�سمون 
ال���دوام  على  احل��ق��ائ��ق  متابعة  خ��الل  م��ن  اال���س��اع��ات  ح��رب 

وطرحها باأ�سلوب مهني قوي وا�سح.

ركائز التصدي لإلشاعات
ركائز  هنالك  ولكن  �سهلة  مهمة  لي�س  لالإ�ساعات  الت�سدي  اأن 
الفردي  ال�سعيد  على  اال�ساعة  ملحاربة  منها  االنطالق  ميكن 

واجلماعي:
القنوات  من  كانت  اأذا  اإال  االأخبار  ب�سحة  الت�سليم  عدم   -1
يف  بقدمها  املعروفة  الدولية  الوكاالت  او  الر�سمية  االإعالمية 

ال�سحافة.. جمال 
2- حماولة معرفة م�سدر االإ�ساعة والتثبُّت من م�سداقيتها.

اأف��راد  قبل  م��ن  منا�سب  وثقافة  وع��ي  مب�ستوى  التحلي   -3
املجتمع �سروري لردع ان�سيابية اال�ساعة وايقاف �سداها، الأن 

االإ�ساعة ال ت�ستهدف اإال �سريعي االإيحاء.
خرب  اأي  �سماع  عند  والنقدي  املنطقي  بالتفكري  التحلي   -4

وعدم ت�سديقه اإال بعد التحري عنه وحتليله.
احلكومات  اإح��اط��ة  ب�سرورة  تتعلق  هامة  م�سالة  هناك   -5
وتبنّي  حتللها  خمت�سة  هيئة  ع��رب  ومكافحتها  ب��االإ���س��اع��ة، 

اأغرا�سها. 
احلقائق  ع��ر���س  اج��ل  م��ن  االإع����الم  و���س��ائ��ل  تكاتف  ان   -6
العام  الوعي  وتنمية  املواطنني  بني  الثقة  واإ�ساعة  وقتها  يف 
يف  حا�سما  بل  جوهريا  اأم��رًا  يعد  ال�سائعات،  �سد  وحت�سينه 

اال�ساعة.. مواجهة 
يخ�سع  االأم��ر  ه��ذا  ك��ان  واإن  وامل�سوؤولني،  بالقادة  الثقة   -7
باحل�سبان  واالأخ��ذ  �سروري.  لكنه  امل�ستوى  يف  �سديد  لتباين 

باأن العدو يحاول خلق ال�سائعات عندما ال يتي�سر له الن�سر.
8- اإ�سناد االأمور والقيادة الأهل العلم واخلربة واخُللق والدين، 
وهذا مما يقع على عاتق ال�سعب ان كان يتمتع بالدميقراطية 

يف انتخاب قياداته.
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املتحدة  ال��والي��ات  يف  رح��ال��ه  ح��ط  احل�سينية(  )ال��رو���س��ة  جملة  وف��د 
ليتوا�سل  نيويورك،  بينها  ومن  الواليات  من  العديد  وزار  االمريكية، 
اأح��دى  فكانت  هناك،  االإ�سالمية  واملوؤ�س�سات  وامل��راك��ز  امل�سلمني  مع 
لقاءاته مع م�سوؤول  موؤ�س�سة االإمام اخلوئي )قد�س �سره( يف نيويورك 
ال�سيخ فا�سل ال�سهالين، ليتحدث عن تاريخ تاأ�سي�س املوؤ�س�سة و�سداها 
قائال"دعت احلاجة اىل بذل املزيد من االهتمام باجلاليات اال�سالمية 
يف الواليات املتحدة  واإيجاد مراكز ا�سالمية وموؤ�س�سات واأن�سطة دينية، 
وبلغات خمتلفة يت�سنى للجميع فهمها اأي كل ح�سب لغته، وت�سكل اللغات 
اغلب  لكون  بالغة  اأهمية  واالجنليزية  واالوردوي���ة  والفار�سية  العربية 
ال�سيد  وجهنا  لذا  اللغات،  هذه  يتحدث  املهجر  يف  القاطنني  امل�سلمني 
عام  يف  وذلك  بامل�سلمني  تعنى  موؤ�س�سة  �سره(باإن�ساء  )قد�س  اخلوئي 
كبري ح�سره  واأقيم حفل  املوؤ�س�سة،  افتتاح  �سنة مت  بعد  وبالفعل   1988

معظم العلماء والوجهاء وال�سخ�سيات االإ�سالمية يف الواليات املتحدة 
اال�سالمية  اجلاليات  ترعى  واملوؤ�س�سة  احل��ني  ذل��ك  وم��ن  االأمريكية، 

وتوليها العناية الكافية".
 الن�صمام اىل الأمم املتحدة 

ال�سهالين"  قال  املتحدة  االأمم  منظمة  اىل  االن�سمام  م�ساعي  وعن 
على  احل�سول  يف  و�ساقة   كبرية  جهود   بعد  املوؤ�س�سة  جهود  جنحت 
واأ�س�س  املتحدة،  االمم  منظمة  يف  العامة  اال�ست�سارية  الع�سوية  مركز 
مكتب للعالقات العامة، حيث �ساهم هذا االن�سمام يف التعريف مبقام 
الوثيقة  والروابط  العالقات  واإقامة  واأهميتها،  العليا  الدينية  املرجعية 
فاعال  ح�سورا  للموؤ�س�سة  وك��ان  الدولية،  واملنظمات  املوؤ�س�سات  مع 
واملوقف  ال��راأي  وتو�سيح  وبيان  الر�سمية،  و�سبه  الر�سمية  املحافل  يف 
االمم  يف  املوؤ�س�سة  قبول  ويعد  املطروحة،  الق�سايا  ملختلف  اال�سالمي 

 عندما تتجه من مطار كندي الى الجنوب من نيويورك، تجد  انوار وأضواء ومباني شاهقة تلفت 
األنظار، و في الجانب األيمن من الشارع يبرز لك ضوء اخضر مميز تمعن النظر فتلوح أمام 
عينيك عبارة  "ال اله إال اهلل" من فوق قبة كبيرة زرقاء، هذا المشهد تراه فوق مبنى مؤسسة 

اإلمام الخوئي )قدس سره( في نيويورك كبرى المدن األمريكية. 

مؤسسة اإلمام الخوئي)  (
مالذ المسلمين في نيويورك 

• تقرير: حيدر املنكو�سي

تقارير

H
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املتحدة ب�سفة م�ست�سارا عاما يعد حدثا كبريا وميثل جزءا مهما من 
االنفتاح والعمل اجلدي يف ال�ساحة الدولية". 

 فيما حتدث اإمام موؤ�س�سة اخلوئي )قد�س �سره( ال�سيخ معن ال�سهالين 
عن االن�سطة والربامج الدينية والفكرية قائال" ان الن�ساطات اخلا�سة 
هي  ب��ل  فقط  اال�سالمية  اجلالية  تخ�س  ال  وه��ي  ك��ث��رية،  باملوؤ�س�سة 
املوؤمنني  مع  التوا�سلية  االن�سطة  االن�سطة،  هذه  ومن  للجميع،   متاحة 
حل  وكذلك  واال�ستفتاءات،  واال�ستف�سارات  اال�سئلة  على  كاالإجابة 
امل�ساكل والق�سايا االجتماعية، واأن�سطة اأخرى يطول ذكرها، لذا ا�سبح  
للموؤ�س�سة �سدى يف الواليات االمريكية وحتى كندا واأوروبا رغم وجود 

املراكز االإ�سالمية فيها". 
واأ�ساف" املوؤ�س�سة حتتوي على مكتبة �سوتية تزود املجتمع باملحا�سرات 
ال�سوتية رغم وجودها يف االنرتنيت، ومكتبة فيديو، ومكتبة للمطالعة، 
اللغات  ت�سمل كل  الكتب  الكتب، وهذه  لبيع  للبيع ولدينا موقع  اأخرى  و 
اللغات  وبع�س  واالوردوي���ة  والفار�سية  واال�سبانية  االنكليزية  العربية 
االأخرى، باالإ�سافة اىل املبيعات عن طريق ال� اون الين، اما الن�ساطات 
اال�سبوعية فهي ت�سمل احياء ليلة اجلمعة من خالل االدعية والزيارات، 
وتكون باللغة االنكليزية، كما ان املوؤ�س�سة تتميز بالتزامها يف اأداء �سالة 

اجلمعة ويتم التطرق خالل خطب اجلمعة اىل الق�سايا املهمة كالق�سايا 
اال�سالمي،  للمجتمع  اأهمية  ي�سكل  ما  وكل  الدينية  واالأم��ور  العقائدية 
رم�سان  �سهر  يف  و  ووفياتهم،  االئمة  والدات  باإحياء  املوؤ�س�سة  وتهتم 

الكرمي تكون هناك برامج ون�ساطات متميزة تعك�س اأهمية ال�سهر". 
وحول التفاعل مع املوؤ�س�سة ذكر ال�سيخ معن" ان احل�سور كبري و متميز 
املجتمع،  مع  للتوا�سل  ال��دوؤوب  و�سعيها  املوؤ�س�سة  ن�ساطات  لتنوع  نظرا 
اإذ انها انفردت بخ�سي�سة ميزتها عن غريها من املوؤ�س�سات واملراكز 
االأخرى،  فهي جتمع الكثري من القوميات واللهجات حتت �سقفا واحدا، 
اىل  باالإ�سافة  واالإ�سالمية  العربية  اجلاليات  من  جمموعة  ت�سم  وهي 

امل�ستب�سرين".
 املوؤ�ص�صة ودعوات التقريب بني املذاهب

قال  املذاهب  بني  والتقريب  االإ�سالمية  الوحدة  على  احلفاظ  وب�سدد 
ال�سيخ معن" ان املوؤ�س�سة �سعت اىل ان ت�ستهدف يف ن�ساطاتها وخدماتها 
الطوائف االخرى وحتث على التقريب بني املذاهب، لذلك ركزت على 
عمل املوؤمترات واملهرجانات التي تدعم هذا التوجه، وقد اقمنا موؤمترا 
للتقريب بني املذاهب وفهم الطرف االآخر، وذلك برعاية ال�سيد حممد 
تقي اخلوئي وال�سيد عبد املجيد اخلوئي )رحمهما اهلل(، كما ان مركز 
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ال�سيد اخلوئي يعد مكان التقاء الطوائف اال�سالمية، ويف جمال�س اأتباع 
اأهل البيت )عليهم ال�سالم(  يح�سر االخوة من الطائفة ال�سنية، وهذا 
يدل على ان هذه املوؤ�س�سة ال تاأخذ منحى التفرقة وهذا هو ما دعا اليه 

االإ�سالم". 
على  القتل  و�ساد  الطائفية  بالعراق  ع�سفت    2006 عام  م�سيفًا" يف 
الهوية، كان البد للموؤ�س�سة من دور جتاه ما يجري حيث اقامت موؤمترا 
رفيعة  ر�سمية  جهات  فيه   ح�سرت  الكرمي،  رم�سان  �سهر  يف  م�سغرا 
امل�ستوى من العراق واإيران وال�سعودية دعت خالله اىل املحبة والتعاون 

ونبذ الفرقة واالختالف، و�سرورة احلفاظ على دماء امل�سلمني".
 امل�صاريع امل�صتقبلية 

وتابع ال�سيخ معن حديثه عن امل�ساريع امل�ستقبلية للموؤ�س�سة قائال"رغم 
ان املوؤ�س�سة كبرية وم�ساحتها ت�سع ل� 5000 ��6000 �سخ�س اأال اأننا نطمح 
اىل ان�ساء مبنى اآخر جماور لها ال�ستيعاب اأكرب قدر ممكن من افراد 
اجلاليات اال�سالمية، وهناك خمطط ملبنى جماور للموؤ�س�سة، يت�سمن 

يودون  الذين  لل�سباب  م�سبح   وي�سمل  امل�سلمة  للجالية  ريا�سي  ن��ادي 
امل�ساركة  يف االن�سطة الريا�سية، واأي�سا مدر�سة يكون الدوام فيها ثنائي 

فيكون ف�سل لالأوالد وف�سل للبنات".
 حتديات احلفاظ على اللغة 

العربية  اللغة  على  احل��ف��اظ  يف  املوؤ�س�سة  دور  معن  ال�سيخ  ويو�سح 
بها  واالهتمام  العربية  اللغة  على  احلفاظ  املوؤ�س�سة يف  قائاًل"�ساهمت 
وذلك من خالل التح�سيل الرتبوي والتعليمي اإذ اننا نوفر للطلبة فر�س 
تعلم اللغة العربية فلدينا مدر�سة االميان، وهي عبارة عن ريا�س اأطفال 
االمريكية،  الرتبية  وزارة  قبل  بها من  املدر�سة معرتف  وهذه  وثانوية، 
بني  جتمع  وه��ي  االمريكية،  باجلامعات  االلتحاق  للطلبة  يحق  حيث 
الدرو�س االكادميية والدينية، وهناك املدر�سة ال�سيفية ومدتها �سهرا 
واحدا، يتعلم الطلبة فيها اللغة العربية والقراآن الكرمي  واالأمور الدينية 
الدوام فيها على مدار  ال�سبت، ويكون  االأخرى، كما ان هناك مدر�سة 
ال�سنة وتهتم اأي�سا بدرو�س اللغة العربية والرتبية الدينية واالأخالقية".

• شيخ معن السهالني• شيخ فاضل السهالني
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صفحة كتاب

لماذا أذن رسول اهلل j للمنافقين باالشتراك في حروبه؟

مستلة من كتاب
• جهاد الرسول المصطفى )ص( والسالم العالمي

• تأليف: ستار جبار الزهيري

لقد ورد في كتب التاريخ ما يؤكد أن الرسول صلى اهلل عليه 
واله وسلم سمح للمنافقين في االشتراك مع المؤمنين في 
قتال المشركين والكفار، كما حصل ذلك في غزوة ُأحد ـ 

وإن رجعوا في أثناء الطريق ـ وكما حصل ذلك في معركة 
تبوك، وفي غزوة بني المصطلق وغير هذه المعارك.

هناك إجابات كثيرة محتملة على سبب سماح الرسول 
لهؤالء المنافقين في االشتراك بحروبه:

اإلجابة األولى
اإن الر�سول الكرمي �سلى اهلل عليه واله و�سلم ر�سول الرحمة واالنقاذ، وهو الذي جاهد 
واأعطى، واأنفق عمره، وحياته، وطاقته، و�سعوره، وكل ما يعود له ملكًا، اأعطى ذلك كله؛ 
لكي يهدي كافرًا، اأو ير�سد �سااًل، اأو ينري الطريق مل�سرك، الأنه رحمة للعاملني ومظهر 
لُلطف اهلل يف الكونني، فهو القلب االأبوي جلميع الب�سر واإن كانوا ذوي عقوق.ومن جملة 
الهداية،  برحمة  �سمولها  و�سلم-  واله  عليه  اهلل  -�سلى  الر�سول  اأراد  التي  الطوائف 
ونعمة االقرتاب من اهلل، هم املنافقون بكل تياراتهم العاملة يف املدينة، مكيني كانوا اأم 
مدنيني، اأم غريهم.فهو مينحهم الفر�سة للخروج من م�ستنقع النفاق اإىل اأفق االإميان، 
ومن ح�سي�س التخلف االأخالقي والذلة الروحية اإىل النمو العميق والعّزة واالنطالق.
واأف�سل �سبيل لرتجمة هذه املفردات، وتطبيق تلك املعاين هو اإ�سراكهم عمليًا يف اأكرم 
االأدوار التي يعي�سها املوؤمن، واأعز احلاالت واأقربها اإىل اهلل، وهو اجلهاد يف �سبيل اهلل، 
وحمل ال�سيف بوجوه االأعداء، الأن ))اجلهاد باب من اأبواب اجلنة فتحه اهلل خلا�سة 
اأوليائه((.مما يعني �سرعة تطهريهم وتنقية قلوبهم، فاإذا كان االإ�سالم حري�سًا على 
اأفرادها  ُبعد  ورغم  االأخالقية،  ونكباتها  العقائدية،  عقباتها  كرة  رغم  الب�سرية  كل 
القريبني  املنافقني  يويل  اأن  به  فاالأجدر  عليه،  خطورتهم  وقلة  وزمانيًا،  مكانيًا  عنه 
منه اهتمامًا خا�سًا، اأنهم اأكر خطورة من غريهم بفعل هذا القرب، واأكرهم تقباًل 
لالإ�سالم � اإذا فر�س هناك تقبل �؛ الأنهم عا�سوا قريبني من الر�سول �سلى اهلل عليه واله 

و�سلم واأ�سحابه، ومن القراآن واآياته، ومن جهاد الر�سول وحروبه واآثارها.واخلال�سة:
اإن اإ�سراكهم جاء ترجمة لرحمة اهلل واإن�سانية ر�سوله االأكرم �سلى اهلل عليه واله و�سلم 
وعلى هذا كان اإخراجهم يف حروب الر�سول االأعظم �سلى اهلل عليه واله و�سلم، ولكن 
يبقى اأمر اآخر وهو هل اأنهم ا�ستفادوا من تلك الفر�سة، وانتفعوا بذلك االهتمام اأم ال؟ 

فاإن هذا �سيء اآخر ومبحث ثاٍن.

ا�ستجالبهم،  يف  و�سلم  واله  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  كرم  هو  هنا  اإثباته  نريد  ما  اإّن 
وحماولة االأخذ باأيديهم نحو الهدى، وح�سن العاقبة، وجزيل الثواب، وال يهمنا فيما 
بعد هل التفتوا اإىل اأنف�سهم؟ وهل اأخذوا بيد الر�سول �سلى اهلل علي واله و�سلم الذي 
اأعطاهم لطفه وكرمه؟ اأم ارتك�سوا باملزيد من النفاق واأخذتهم اأمواجه االآ�سنة؟، فذلك 
اأمر اآخر، وله حديث اآخر.ورمبا يجد املتتبع يف التاريخ موارد كثرية من هداية بع�س 
املنافقني يف خ�سم احلروب وغريها.فالذي يغرتف من هذا املعنى فهو الفائز ومن ال 

يطيق الهداية فتكون النتيجة التالية فوزًا للم�سلمني.
اإلجابة الثانية

اإنَّ مراد الر�سول �سلى اهلل عليه واله و�سلم ك�سفهم بو�سوح اأمام امل�سلمني، فاملنافق يبقى 
والعمل يف  االأغرا�س،  وت�سويف  التمل�س  وااللتواء، وحماولة  باملراوغة  �سمن طبيعته 
تغطية بواطنه خمفيًا غري معروف. ويكون كذلك ما دام يف ِدعة وعافية خمادعًا للر�سول 
ُيبطن،  ما  بخالف  لهم  َخاِدُعُهْم(يظهر  َوُهَو  اهلل  ُيَخاِدُعوَن  امْلَُناِفِقنَي  )اإِنَّ  واملوؤمنني 
ويبطن وتنطوي نف�سه على خالف ما يظهر، فال حمك فُيك�َسف فيه وال حمنة فينجلي 
و�سائر  املنافقني،  اأقرانه  مع  ُمت�سقًا  املوؤمنني،  �سد  ُمن�سقًا  هكذا  فيمكث  بها،  معدنه 
االأعداء.فيخفون اأنف�سهم باأثوابهم هذه، وبالتايل ي�سيع اأمرهم على املوؤمنني، وي�سعب 
فرزهم من اأو�ساط امل�سلمني، ولكن تعري�سهم اإىل احلرب ال�سرو�س، واإىل القتال املُّر، 
ُتبان  وهناك  عنهم،  رغمًا  نواياهم  انك�ساف  اأو  نواياهم  لك�سف  بالنتيجة  ي�سطرهم 
حقائقهم مبا ال يخفى على الناظر بعيدًا كان اأو قريبًا، �سغريًا كان اأو كبريًا، حا�سرًا يف 
احلرب اأو غائبًا عنها، فاإن اأمر ان�سحابهم من القتال كان ب�سبب ما ي�سري يف قلوبهم من 
ِذيَن ناَفُقوا...(، هذا من جهة.ومن جهة اأخرى، فاإن ان�سحابهم  مر�س النفاق )وِلَيْعَلَم الَّ
من احلرب، وطلبهم العذر لغر�س االعفاء رغم عدم ا�ستحقاقهم ذلك، مل يك�سف عن 
خبث نواياهم وعدم �سالمة اإميانهم فقط؛ اإنا كانت فر�سة الأن ينزل بهم القراآن معلنًا 
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بو�سوح عن هويتهم، وعن موا�سفاتهم، وكل ما يتعلق بهم، وكان ذلك الك�سف الغيبي 
�سارخًا، وا�سحًا، فا�سحًا، فال غبار وال ادعاء وال �سك وال ريب حيث ال�سماء و�سعت 
ف�سل اخلطاب.فكان اأن ُك�ِسفوا للمالأ بعد اخلفاء، وا�ستو�سحهم امل�سلمون بعد طول 
عناء، يف جملة ما نزل بهم من االآيات القراآنية يف تلك الوقائع التاريخية املهمة.ولوال 
تلك الفر�سة التي منحها لهم الر�سول �سلى اهلل عليه واله و�سلم ما كانوا ِلُيعَلموا وما 

كانوا ِلُيك�َسفوا بهذا االأ�سلوب املثري برباعته واأدائه.
قال تعاىل: )َولَيْعَلَمنَّ اهلُل الَّذِيَن اآَمُنوا وَلَيْعَلَمنَّ امْلَُناِفِقنَي(.

اإلجابة الثالثة
واله و�سلم وذلك مبا نزل  للر�سول �سلى اهلل عليه  ت�سديدًا غيبيًا  اإخراجهم ميثل  اإن 
عليه من اآيات بخ�سو�سهم تو�سح زمرتهم، وُتخرب الر�سول �سلى اهلل عليه واله و�سلم 
واملقاتلني باأي نحو �سيكونون.وهل هم هجروا النفاق اأم اأنهم مردوا عليه؟ وهل هم اأهل 

ُهْم ِمْن َبْع�ٍس(. والية للموؤمنني اأم: )امْلَُناِفُقوَن وامْلَُناِفقاُت َبْع�سُ
اإذن خروجهم مع الر�سول �سلى اهلل عليه واله و�سلم منا�سبة الإفا�سة التعريف بهم، 
اأن الر�سول االأعظم �سلى اهلل عليه واله  وزيادة توجيه نظر املوؤمنني لهم، مما يعني 
و�سلم واملوؤمنني مل يكونوا مرتوكني من هذه اجلنبة، اإنا يو�سح لهم الغيب كل اجلزئيات 
املحيطة بهم واملحتملة التاأثري عليهم.وفعاًل نزل باملنافقني من القراآن الكرمي الكثري، 
وك�سف من حماوالتهم باإزاء الر�سول �سلى اهلل عليه واله و�سلم الكثري، ونّبه الر�سول 
�سلى اهلل عليه واله و�سلم على مواقف لو مل يتداولها الغيب النتهى فيها �سخ�س الر�سول 
�سلى اهلل عليه واله و�سلم.وبقي القراآن الكرمي يرعى الكيان الديني غيبيًا، وي�سدده يف 
الظروف احلرجة مبا ينزل عليه من الوحي اإىل احلد الذي بات معه املنافقون على حذٍر 
�سديد ووجٍل عظيم، من اأن تنزل على ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واله و�سلم اآية حتدد 
اأهدافهم، وتك�سف اأ�سمائهم، وحتذر من م�ساريعهم التخريبية الهّدامة.ويك�سف القراآن 
الكرمي يف اإطار مالحقته للمنافقني وح�سح�سة نواياهم، حتى هذا احلذر يف نفو�سهم، 
ل  وذلك التوج�س الراب�س على �سغاف قلوبهم، بقوله تعاىل: )َيْحَذُر امْلَُناِفُقوَن اأّْن ُتَنزَّ
ِرٌج َما حْتَذُروَن(.ثم كان  َعَلْيِهْم �ُسورٌة ُتَنِبُئُهْمِ مَبا يِف ُقُلوِبِهْم ٌقِل ا�ْسَتْهِزُئوا اإِنَّ اهلل خُمْ
الكثري من م�ساديق هذه االآية مما ك�سفه القراآن الكرمي واأخرجه يف تاريخ امل�سلمني 

وعند وجود النبي االأكرم �سلى اهلل عليه واله و�سلم.
اإلجابة الرابعة

تاأليب الر�سول �سلى اهلل عليه واله و�سلم واملوؤمنني ِمن حوله على النفاق واملنافقني، 
فالر�سول االأكرم �سلى اهلل عليه واله و�سلم يعلم اأن هوؤالء �سوف لن ي�سرتكوا باحلرب، 
و�سوف يت�سللون لواذًا منها، و�سوف ي�سيبهم اخلور وال�سعف واجُلْب والفرار، واإنهم 

بالتايل ال يتمكنون اأن يجاروا اأحداث احلرب، ويجابهوا فر�سانها.
اأ من ِقبل اهلل  ال الأن الر�سول �سلى اهلل عليه واله و�سلم عامل مب�ستقبل هوؤالء، وال الأنه ُمَنبَّ
ب�ساأنهم، وال الأنه يعرفهم من خالل مواقفهم ال�سابقة فقط، واإن كان كل هذا �سحيحًا، 
ولكنه �سلى اهلل عليه واله و�سلم يعلم اأن النتاج الطبيعي للنفاق ومر�س القلوب، والبناء 
من  الهائل  املقدار  وه��ذا  نفو�سهم،  عليها  ُبنَيت  التي  القذرة  واالأم��ور  اله�س،  ال�سيء 
�س بهم، كل هذا �سيجعل نفو�سهم خاوية يف  الو�سو�سة يف قلوبهم، وال�سك الكثري الذي تَلبَّ
ْمَعاِن  ْوا ِمْنُكْم َيْوَم اْلَتَقى اجْلَ مواجهة االأحداث، خ�سو�سًا العنيفة منها: )اإَن الَّذِيَن َتولَّ

ْيَطاُن ِبَبْع�ِس َما َك�َسُبوا(. لُهُم ال�سَّ ا ا�ْسَتزَّ َ اإِنَّ
اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  على  والتحري�س  اخلطايا،  كله  املنافقني  َك�ْسب  كان  لو  فكيف 

عليه واله و�سلم، وَهْمز ومَلْز املطّوعني للحرب، وتخريب املجتمع ومقاتليه معنويًا، اإنها 
اأمرا�س خطرية يف النف�س االإن�سانية لها اآثار و�سعية تربز يف حينها ويف وقتها املنا�سب 
لها، واأن�سب الظروف لربوزها هو احتدام االأ�سّنة، وحمل املهج واالأرواح على كف الهبة 
والعطاء.فهذا موقف يحتاج اإىل فوؤاد م�ستقر على مبداأ يدفعه لقبول امل�سري، اأما اأن 
ة اهلل، ويعمل جاهدًا  اإن�سان يحمل ف��وؤادًا ي�ساد الدين، ويحارب �سنَّ يكون يف اجلي�س 
الإيقاف حركته وم�سريته، ويقبل اأن يكون م�سريه الدفاع عنه، واملوت الأجله، فهذا ال 
ميكن قبوله.وهذا بحد ذاته مبا يحمل من انكفاء عن الهدف، وخذالن هلل ولر�سوله 
ي اأخريًا اإىل هذا االنحدار  �سلى اهلل عليه واله و�سلم، وراأ�س النفاق اخليانة، ف�سيوؤدِّ
اخلطري و�سيكّون يف نفو�س املوؤمنني حالة حمكمة من بغ�س النفاق واحلذر من اأهله 
وقلع  �ساأفتهم،  ال�ستئ�سال  عنهم  والبحث  املنافقني،  من  اأو�ساطهم  لتطهري  وال�سعي 
�سوكتهم، و�سيجعلهم يجتنبون منا�سئ النفاق كي ال يكونوا يف طريق املنافقني.وكل هذا 
اإنا يح�سل وب�سكل تام وكبري لو راأوا �سلوك املنافقني واأعمالهم الفا�سدة عن قرب ويف 
و�سط حدث مهم كاحلرب، فيكون اأوعى يف بغ�سهم، واجتناب اأمرهم، وااللتزام مبا 
يقوله الر�سول �سلى اهلل عليه واله و�سلم عنهم.ويكون ردعًا للمنافقني وتنقية للموؤمنني، 
ور�ّس �سفوفهم بوجه اأعدائهم ودعوتهم اإىل االلتفاف حول ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
واله و�سلم، وفعاًل نقل التاريخ كيف تعامل املوؤمنون مع املنافقني حني اأمرهم النبي �سلى 

اهلل عليه واله و�سلم يف اإخراجهم من امل�سجد.
اإلجابة الخامسة

قمع حالة ال�سقاق املحتملة، يف حالة كونهم ُيطردون عن امل�ساركة يف احلرب، ويخرجون 
�س مع�سكر ر�سول اهلل �سلى اهلل  من اإطار معونة املوؤمنني على عدوهم، ِمن �ساأنه اأن ُيَعرَّ
عليه واله و�سلم اإىل حالة من الت�ساوؤل واالرجت��اج: اإن هوؤالء الذين اأُق�سوا من امل�ساركة 
يف احلرب، هم من جملة املوؤمنني على راأي البع�س يف مع�سكر الر�سول �سلى اهلل عليه 
واله و�سلم ورمبا مل يكونوا ُمكَت�سفني بهذا املقدار من الو�سوح.وعلى راأي الفئة الثانية اأنهم 
منافقون، ُيخاف على املوؤمنني منهم، فاإنهم ال يزيدون املقاتلني اإذا خرجوا اإاّل خبااًل، ويبثون 
يف �سفوفهم الفتنة، وما اأ�سد حاجة املقاتل يف حربه اإىل الوحدة واال�ستقرار النف�سي، وعدم 

ت�ستت قواه الذاتية.
فبني روؤية الفئة االأوىل القائلة باإميان هوؤالء و�سرورة م�ساركتهم خا�سة مع معرفتنا كرة 
عددهم، وما يلحق جي�س االإ�سالم من انف�سال هذه الكرة من جهة، واإن جي�س االإ�سالم 
قليل العدد اأمام العدو، فكيف نر�سى اأن ُيثَلم منه  ق�سم له اأهميته يف مواجهة االأعداد 
ال�سجعان، واجل�سورون،  امل�سركني فيهم  اأن  اأخرى.علمًا  امل�سركني من جهة  الكبرية من 
والفر�سان االأقوياء، مما يجعل داعي الفئة االأوىل املطالب مب�ساركتهم داعيًا قويًا ووجيهًا.
والفئة الثانية من املوؤمنني معلوم راأيها يف ما �سبق من �سطور، وبهذا يقع االنق�سام واخلالف 
يف م�ساركة هوؤالء وعدمه، مما يكون له اأبلغ االأثر على احلرب ونتائجها املرجتاة، الأن م�ساألة 
االنق�سام واخلالف قد توؤدي اإىل �سّل الع�سكر وف�سله، وذهاب ريحه، وانك�ساره، وهزميته 

اأمام االأعداء.
فعمد الر�سول �سلى اهلل عليه واله و�سلم للبت بهذه الق�سية خ�سية هذا االحتمال، ف�سمح 
الر�سول  اأن  باعتبار  يرف�سون،  خروجهم  بعدم  القائلون  فال  احلرب  اإىل  باخلروج  لهم 
اأمرهم  يعلم  و�سلم  واله  والر�سول �سلى اهلل عليه  اأمر بذلك  و�سلم  واله  �سلى اهلل عليه 
ومنقلبهم، فهذا اأمر ُيطمئن هذه الفئة، واأما القائلون ب�سرورة م�ساركتهم �سيطمئنون لهذا 
االأمر باعتباره �سلى اهلل عليه واله و�سلم َلّبى راأيهم، وحقق رغبتهم.وقد تكلم لنا القراآن 
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الكرمي يف منا�سبة عن هذا االنق�سام احلا�سل بني املوؤمنني بخ�سو�س املنافقني ودورهم يف 
ا َك�َسُبوا(. احلرب.قال تعاىل: )َفَما َلُكْم يِف امْلَُناِفِقنَي ِفَئَتنْيِ واهلُل اأَْرَك�َسُهْم مِبَ

اإلجابة السادسة
لعل بقاوؤهم يف املدينة مع خلوها من الر�ساليني، وخلوها من اأ�سحاب الديار، ي�سّجعهم 
على الوثوب عليها مبا لديهم من قوة، لي�ستلموا جميع مراكزها، وم�سادرها االقت�سادية، 

والتموينية والت�سليحية، ويقفون بوجه الر�سول واأ�سحابه.
خا�سة مع افرتا�س وجود اليهود يف املدينة، وهم كارهون لظل الر�سول �سلى اهلل عليه 
واله و�سلم ف�ساًل عن �سخ�سه ال�سريف، وقد يكون االأمر اأ�سد خطورة يف كونهم على 
اتفاق، وتن�سيق مع االأعداء من قري�س وغريها فقد يح�سل التفاف من امل�سركني، ولو 
ب�سكل جمموعة واحدة تدخل املدينة.بينما الر�سول �سلى اهلل عليه واله و�سلم واأ�سحابه 
م�سغولون يف مقاتلة الباقني، فتكون تلك املجموعة وزمرة املنافقني يدًا واحدة يف احتالل 
املدينة، وانتهاك حرمة ن�سائها وقتل من بقي فيها، والعبث بها، وبدرجة ق�سوى، وهذا 
اإ�سعافها  اأو  الر�سول �سلى اهلل عليه واله و�سلم،  اإىل �سقوط دولة  يوؤدي  اأن  من �ساأنه 
املوؤمل، فلكي  النكبات وبهذا املقدار املفرط  اأحاطتهم  اإذا  ب�سكل كبري جدًا.خ�سو�سًا 
ياأمن الر�سول �سلى اهلل عليه واله و�سلم �سّرهم وموؤامراتهم اأخرجهم معه.مما يعني اأن 
الر�سول �سلى اهلل عليه واله و�سلم يعرف ماذا يعني وجود املنافقني يف املدينة، ويعرف 
حجم االأخطار التي �سوف حتدق به، لو كان لهم ما اأرادوا، ويعلم ما �سوف ي�سيبه من 
قري�س ومن القرى احلاقدة، واجلماعات املنتظرة لهذا املوقف.ف�ساًل عن اليهود الذين 
يرتب�سون به وباأ�سحابه الدوائر، وفعاًل عقدوا معهم حلفًا وا�ستنه�سوهم واألَُّبوهم على 
امل�سلمني بعد اأُُحد، ويعلم �سلى اهلل عليه واله و�سلم ما �سوف يحل باملوؤمنني وعياالتهم 
من الرزايا وما تنزل ب�ساحتهم من االأق��دار، لذلك كان �سلى اهلل عليه واله و�سلم ال 
يت�ساهل وال يتوانى يف عالج داء النفاق، واإعالن احلرب االجتماعية عليه.ومما يعني 
اأُبّي بن �سلول على ر�سول  على هذا الراأي اأن يف حرب اأُُحد كانت م�سورة عبداهلل بن 
اهلل �سلى اهلل عليه واله و�سلم هو البقاء يف املدينة وعدم اخلروج ملالقاة االأعداء يف 
خارجها، وهذا رمبا يعني يف بع�س ما يعنيه اأنه كان ينتظر اأن يقرتب امل�سركون فيتاآمر 
والق�ساء عليه،  املدينة  واله و�سلم يف  الر�سول �سلى اهلل عليه  واإياهم على حما�سرة 
وب�سكل موؤكد وم�سمون.ومما يعني عليه اأنه ملا ا�ستنفرهم الر�سول �سلى اهلل عليه واله 
و�سلم للحرب والقتال، ومناجزة اأعداء اهلل تركوه يف منت�سف الطريق، ورجعوا يف ِدراما 
مبيتة يراد منها خذالن الر�سول وك�سر نف�سيته واأ�سحابه، و�سحق معنوياتهم، والتاأثري 
على هيبتهم، وما ك�سبوه من انت�سار يف بدر الكربى.وحينما رجعوا حملوا �سعارًا غريبًا 
َبْعَناُكْم(واحلال اأن الر�سول االأكرم �سلى اهلل عليه واله  حيث اإّنهم )َقاُلوا َلْو َنْعَلُم ِقَتااًل التَّ
و�سلم يدعوهم اإىل ميدان القتال و�سوق املنايا واالآجال )وقيَل َلُهْم َتَعاَلْوا َقاُتلوا يف �َسبيل 
اهلل اأّْو اْدَفُعوا(.كل هذا وغريه يك�سف على اأن خمططًا ما ُيحاك �سد الر�سول ودولته 
ة.اأما لو قيل: اإن اإخراجهم قد يوؤدي اإىل ان�سمامهم اإىل العدو يف حني االلتحام،  الَغ�سّ
مما ي�سكل خطورة على الر�سول �سلى اهلل عليه واله و�سلم وجي�سه من جانب انك�سار 
نف�سية اأتباعه بفرار هوؤالء الأعدائه، ومن جانب تقوية �سوكة االأعداء وازدياد قوتهم بوجه 

امل�سلمني، نقول:
الجواب األول

يجب اأن ال نن�سى اأن الر�سول �سلى اهلل عليه واله و�سلم مل يخرج معتمدًا على هوؤالء كما 
ُرُه( َرنَّ اهلُل َمْن َين�سُ اأ�سلفنا، اإنا كان �سلى اهلل عليه واله و�سلم يعتمد على اهلل )َولَين�سُ

ُره اهلل بالرعب، ومبا لديه من عنا�سر م�سحية، جمربة، معروفة، تفديه مباء  وقد َن�سَ
العيون، واأغلى االأثمان اأن كانت اأرواحًا، اأو اأج�سادًا، وهوؤالء املنافقون ال يقلبون املوازين، 

كِيِم(اجلواب الثاين ُر اإاّل ِمْن ِعْنِد اهلِل اْلَعِزيِز احْلَ اإذ )َوَما النَّ�سْ
الأنهم  العدو،  بجي�س  التحقوا  اإن  وجودهم  واجتثاث  لقتلهم  منا�سبة  فر�سة  تكون  لعله 
اأ�سبحوا جي�سًا كافرًا، حاله حال اجلي�س املعادي، اأو اأ�سوء منه، مما يعني تخل�س االإ�سالم 

وامل�سلمني منهم.
الجواب الثالث

اإن يكون هوؤالء مع االأعداء يف �ساحة احلرب اأف�سل من اأن يكونوا معهم يف املدينة، لو 
ُفِر�َس التفاف اجلي�س امل�سرك عليها، وبذاك ال تذل فقط الرقاب واإنا تنهب االأعرا�س، 

وت�سلب الديار، وهو اأ�سد وقعًا على امل�سلمني يف باب املزاحمة والرتجيح.
الجواب الرابع

اإّنا ن�سكُّ يف  كون هوؤالء م�ستعدين ليكونوا �سيوفًا ل�سالح امل�سركني �سد امل�سلمني، ال 
لكونهم ال يريدون املوت والزوال الأهل االإ�سالم، واإنا لعدم قدرتهم النف�سية على 

املواجهة والقتال والت�سحية اأ�سا�سًا.
اإّنا نعتقد اأن واحدًا من اأ�سباب نفاقهم وعدم خروجهم، هو جبنهم وهروبهم من 
الدنيا يروع من ذكر  الأنهم ُطاّلب دنيا، وطالب  ال�سيف،  املوت، وفرارهم من حد 

املوت.
نعم لعلهم �سيكّرون ال�سواد بوجه الر�سول �سلى اهلل عليه واله و�سلم، اأو ي�ساركون 
م�ساركة �سعيفة ملعرفتهم ب�سدة امل�سلمني وا�ستماتتهم، وهذا يعني الق�ساء عليهم يف 

احلرب، مما ُي�سّيع اأهدافهم يف التم�سك بالدنيا والتعلق بحبالها.
الجواب الخامس

واأ�سحابه، وجي�سه،  و�سلم،  واله  بالر�سول �سلى اهلل عليه  الهزمية  تلحق  اأن  غايته 
ب�سبب وجود املنافقني مع اأعداء اهلل ور�سوله �سلى اهلل عليه واله و�سلم، على اأ�سوء 
الفرو�س واالحتماالت، ولكن الهزمية املحتملة ال ت�سبب رجوع الر�سول �سلى اهلل عليه 
واله و�سلم بعدها اإىل ال�سحارى والفجاج، واإنا اإىل ديار، وبيوت، وم�ساجد، ال اأن 
يعود الر�سول �سلى اهلل عليه واله و�سلم اإىل املدينة وال ن�ساء وال اأوالد وال اأعرا�س 
فيها، اإنا يعود لها وهو مدافع عنها، ذاب عن كرامتها، متح�سن بح�سن تلك املدينة 
الراقية له، وهذا بخالف ما لو كانوا يف املدينة، فاإن ذلك كله �سوف يخرج من خيار 

الر�سول �سلى اهلل عليه واله و�سلم ويذهب بناوؤه اأدراج الرياح.
الجواب السادس

لغر�س اإ�سراكهم يف الغنائم مما يوؤلف قلوبهم على االإ�سالم، اأو يجلب م�ساعيهم نحوه 
على نحو كون الغنائم تلِبّي مطامعهم املادية، اأو تركز طموحهم يف التو�سعة واالإكثار 
للمال، فقد ذكر القراآن الكرمي اأن �سنفًا من النا�س اإنا يخرج هادفًا جلمع املال 

َبُعوَك(. دًا التَّ ًا َقِريَبًا َو�َسَفرًا َقا�سِ وابتغاء االإكثار من الغنائم )َلْو َكاَن َعَر�سَ
ثم �سبط لنا التاريخ ذلك، و�سرح به، ويذكر يف غزوة تبوك، كما عن املغازي للواقدي: 
)وملا م�سى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واله و�سلم من ثنية الوداع �سائرًا، فجعل يتخلف 
عنه الرجال فيقولون: يا ر�سول اهلل، تخلف فالن! فيقول �سلى اهلل عليه واله و�سلم: 
))دعوه فاإن َيُك فيه خري ف�سُيلحقه اهلل بكم، واإن َيُك به غري ذلك فقد اأرى حكم اهلل 

فيه!(( فخرج معه نا�ٌس من املنافقني كثري مل يخرجوا اإاّل رجاء الغنيمة(.
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تقارير

 شعبة رعاية الطفولة
نشاطات متنوعة... وصدى عالمي  

• تقرير: عماد بّعو

التقت  التي  املقد�سة،  احل�سينية  العتبة  يف  الطفولة  رعاية  �سعبة  اإنها   
البناء  الدين  �سعد  ال�سيد  العام  مب�سرفها  احل�سينية  الرو�سة  جملة 
فتحدث قائال" فيما حتدث امل�سرف العام ل�سعبة رعاية الطفولة ال�سيد 
�سعد الدين ها�سم البناء عن اجلوانب االدارية و الفنية قائال" يف بداية 
تاأ�سي�س الوحدة مل يكن لدينا كادر متخ�س�س فبداأنا تدريجيا با�ستقطاب 
ممن  املقد�سة،  احل�سينية  العتبة  اأق�سام  بع�س  من  الكفوءة  العنا�سر 
تتوفر فيه موؤهالت العمل، واأثبتت هذه العنا�سر اإخال�سها واندفاعها، 
اإذ تعمل ل�ساعات طويلة تتجاوز احلد املقرر حتى انها متار�س عملها يف 
اأيام العطل، لذا و�سلنا اىل كل هذه االإجنازات لتتحول الوحدة فيما بعد 

اىل �سعبة ت�سم جمموعة من الوحدات املتخ�س�سة ".
التنوع  راعينا  قال"  ال�سغري  احل�سيني  جملة  حمتوى  وبخ�سو�س   
وفنية  وعلمية  تاريخية  موا�سيع  على  حتتوي  هي  لذا  املجلة  فقرات  يف 
االطفال،  مب�ساركة  خا�سة  �سفحات  هناك  ان  كما  وتعليمية،  وترفيهية 

و�سفحة تت�سمن ال�سور ال�سخ�سية لالأطفال". 
الرتجمة  على  ال�سابق  يف  نعتمد  كنا  البناء"  اأو�سح  الرتجمة  وب�سدد 
يف  بطباعتها  يقومون  الذين  االخ��وة  مع  امل�ساورة  بعد  ولكن  املحلية، 
البلدان االجنبية،  مت االتفاق على ان ترتجم وت�سمم وتطبع وتوزع يف 

تلك البلدان ".
والتقينا م�سوؤول �سعبة رعاية الطفولة اال�ستاذ حممد احل�سناوي ليتحدث 
عن م�سوارها يف النجاح قائال"  يف بداية التاأ�سي�س مل تكن هناك �سعبة 
بل وحدة �سغرية ت�سمى وحدة ا�سدارات الطفولة، انطلق عملها بتاريخ 
ال�سغري  احل�سيني  جملة  ا�سدار  به  با�سرت  عمل  واأول   ،2009/  5/1
بثالثة اآالف ن�سخة وت�سمنت 16 �سفحة، وبعد ذلك مت ا�سافة �سفحات 

اأخرى حتى بلغت 44 �سفحة حاليا".
واأ�ساف" املجلة تطبع يف العراق وخارجه، وبلغات خمتلفة حيث تطبع 
يف العراق بواقع ثالثني األف ن�سخة، ويف اإيران تطبع بواقع خم�سة اآالف 

وجهه  على  وترت�صم  الفرحة،  فتغمره  الطفل  ي�صتهويها  وترفيهية  وثقافية  تربوية  باأن�صطة  تقوم 
وتربيته  �صخ�صيته  بناء  يف  ت�صاهم  انها  كما  افكاره،  مع  يتناغم  ما  له  توفر  فهي  الربيئة،  البت�صامة 
الرتبية الدينية ال�صليمة. انطلق ن�صاطها من مدينة الإمام احل�صني )عليهال�صالم(  لي�صل فيما بعد  اىل 

بلدان العامل املختلفة.
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ن�سخة وباللغتني العربية والفار�سية، ويف لبنان تطبع بواقع ثمانية ع�سر 
األف ن�سخة، ويف بريطانيا تطبع باللغة االنكليزية بواقع األفني وخم�سمائة 

ن�سخة، ا�سافة اىل �سدورها باللغات االأملانية، والرتكية، والفرن�سية".
 وا�ستطرد احل�سناوي" يرافق �سدور املجلة بع�س املالحق التي تتناول 
اأهل البيت )عليهم ال�سالم(، واأخرى تعليمية لالأطفال مثل  �سري حياة 
التي  وامل�سابقات  الن�ساطات  االنكليزية، ومالحق  و  العربية  اللغة  تعليم 

تقيمها ال�سعبة".
واأو�سح" مل تقت�سر ن�ساطات الوحدة على اال�سدارات بل تبعتها فعاليات 
م�سابقة  و  ا�سماء اهلل احل�سنى،  كم�سابقة حفظ  امل�سابقات  مثل  اخرى 
االمام  دعاء  حفظ  وم�سابقة  املتقني،  حديث  وم�سابقة  الك�ساء،  حديث 
ال�سجاد لوالديه، وم�سابقة ر�سالة االإمام املهدي عجل اهلل فرجه ال�سريف، 

ف�سال عن اقامة امل�سابقات املدر�سية و االعمال امل�سرحية".
مركزيتها  وات�سعت  الوحدة  ان�سطة  تطورت  ان  بعد  احل�سناوي"  وتابع 
حتولت اىل �سعبة بعنوان )�سعبة رعاية الطفولة( لتكون اكر �سمولية من 
امل�سرح  وحدة  مثل  جديدة  وح��دات  فاأ�سيفت  والفعاليات  االن�سطة  حيث 
تاأ�سي�س  مت  كما  امل�سابقات،  ووح��دة  املواهب،  ووح��دة  بالطفل،  اخلا�سة 
فرقة احل�سيني ال�سغري امل�سرحية اخلا�سة باالأطفال، وهناك نية لتاأ�سي�س 

مدر�سة للر�سم، واأخرى للخط والزخرفة ". 
وبخ�سو�س االن�سطة امل�سرحية قال" ابدعت ال�سعبة يف االن�سطة امل�سرحية 
خمتلفة،  منا�سبات  ويف  م�سرحية  عرو�س  ثالثة  لها   وك��ان  وامل�سابقات، 
العر�س االأول، والدة النور يف مهرجان ربيع الر�سالة العاملي الثامن خا�س 
يف  امل�ساركة  اىل  اإ�سافة  واآل��ه(،  عليه  اهلل  )�سلى  االكرم  الر�سول  بوالدة 
مهرجان اطفال العراق امل�سرحي االول املقام يف كربالء، و�ساركت فرقة 

احل�سيني ال�سغري  مب�سرحية )منجل جدي( واختري احد ممثلي الفرقة 
كاأف�سل ممثل طفل يف املهرجان، وم�سرحية النقطة 74 والتي تناولت تلبية 
نداء املرجعية ودعم القوات االمنية و�سرايا احل�سد ال�سعبي، ومن املوؤمل 
ايجاد م�سرح للطفل، وكذلك انتاج االفالم الق�سرية اخلا�سة باالأطفال ". 
وبني احل�سناوي" لل�سعبة  �سدى عاملي وا�سع ملا تقوم به من اأن�سطة ثقافية 
التي  الثقافية  اال�سابيع  كم�ساركتها يف  والبلدان  املدن  وفكرية يف خمتلف 
اقامتها العتبتان املقد�ستان احل�سينية والعبا�سية يف بريوت ويف خوز�ستان 
م�ساركات  ولها  ال��دويل  طهران  معر�س  يف  م�ساركتها  وكذلك  باالهواز، 
يف تركيا والهند وباك�ستان، وهدفنا هو تربية االجيال وتن�سئتهم التن�سئة 

اال�سالمية الر�سينة".
واأ�سار" هناك تعاون كبري بني ال�سعبة و مديريات وزارة الرتبية متخ�ست 
عنه  نتائج طيبة ميكن من خاللها  النهو�س بواقع الطفل العراقي واإعداده 

االعداد الرتبوي والتعليمي ال�سليم".
وحول احلفاوة والتكرمي الذي حظيت به املجلة قال احل�سناوي" مت تكرمي 
جملة  كاأف�سل  فاختارها  مي�سان  وريا�سة  �سباب  مدير  قبل  من  املجلة 
املقد�سة  للعتبة احل�سينية  وامتنانه  �سعادته  املدير عن  لعام 2014، وعرب 
الهتمامها بالطفل و�سط الغزو الثقايف والعنف الذي يجتاح اجلميع، ومنح 
)احل�سيني  املختار  عدي  واالإعالمي  الكاتب  امل�سرحي  مي�سان  حمرتف 
عن  ناهيك  الطفل،  باأدب  خمت�سة  جملة  كاأف�سل  التميز  درع  ال�سغري( 
ومنحها  الر�سمية  واجلهات  املوؤ�س�سات  من  العديد  قبل  من  املجلة  تكرمي 
من  الكثري  اىل  املجلة  ت�سل  ب��اأن  نطمح  زلنا  وال  والتقدير،  ال�سكر  كتب 
البلدان  يف  خا�سة  وعامليا  عربيا  االوىل  املجلة  تكون  ان  و  العامل،  بلدان 

اال�سالمية".
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• حازم ر�سك التميمي 
ت�شّهاك

القصيدة
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كـــــــفـــــــاَك تـــــظـــــل قـــــافـــــيـــــًة كـــفـــاكـــا
ــــيٍء ـــــا لـــــكـــــل غـــــــــٍد مــــ�ــــس ـــــس ـــــو� ـــــام وق
ادري ــــت  ــــ�ــــس ول لــــلــــخــــلــــود  و�ـــــســـــنـــــوا 
قـــلـــوب يف  تــــ�ــــســــّمــــر  ــــــد  ق وعــــ�ــــســــقــــا 
ــــا ــــرمــــدي ــــس ـــــة � ـــــدال ـــــع ـــــل ووعـــــــــــــــدا ل
ـــــا تــــــفــــــّرد مــــــا ا�ـــســـتـــطـــالـــت ـــــان وقـــــرب
ــــــــــــــت راأ�ـــــســـــا ــــاطــــقــــا اأراأي وراأ�ـــــــســـــــا ن
ــو ــم ــس ــ� ـــــا مــــــن الـــــــعـــــــربات ي ـــــخ ـــــاري وت
وجـــــمـــــهـــــرة مـــــــن الـــــعـــــ�ـــــســـــاق تـــتـــلـــو
وعـــــر�ـــــســـــا لـــــلـــــفـــــداء عـــــلـــــى بـــــــراق 
ــى ــع ــس ــ� ـــــا مــــــن الـــــظـــــامـــــني ي ـــــان ـــــوف وط
ــى ــل ــت ــــى الـــــرمـــــ�ـــــســـــاء ت ــــل ـــــــــــــات ع واآي
ـــتـــطـــيـــال وبـــــــــــــذال هــــا�ــــســــمــــيــــا مـــ�ـــس
ــــــــــرب �ــســيــف ـــا ول ـــم ـــس ـــ� ـــل و�ــــســــيــــفــــا ط
ــــرات  ــــف ــــع اأتــــــيــــــتــــــك واحلــــــــــــــــروف م
ـــني الــــيــــتــــم وجــــه ـــن ـــس ــــفــــي مــــــن � وخــــل
ــــى ا�ـــســـتـــقـــرت ــــت ــــــس ح ــــــ� ـــــا راك ـــــالن ك
ــرا ــخ ــم ــس ــ� ــــت وحــــــــدك م ــــف ــــث وق ــــي وح
ـــــو عــــمــــاهــــا ـــــل ـــــد جت ـــــم ـــــوء حم ـــــس ـــــ� ب
ــــن مــــارقــــيــــهــــا ــــح ــــط وبــــــالــــــفــــــقــــــار ت
ــا ــف ــي ــن ــــرا م ــــق ــــس ـــس بــــ�ــــســــائــــر � ـــ� ـــي ـــل ف
ــــاك الـــــــــــــردى �ــــســــبــــعــــا وريـــــــا ــــه ــــس تــــ�
و�ــــــســــــريت الـــــــريـــــــاح الــــــهــــــوج حــتــى
ـــــات ـــــرف حم الـــــــــدهـــــــــور  والويـــــــــــــــت   
واعـــــلـــــيـــــت اخلـــــــيـــــــام قــــــبــــــاب جمـــد
وا�ـــــســـــكـــــنـــــت الــــــــرمــــــــال بـــــــــــدور عـــز
ــــس مـــطـــهـــمـــات ــــو� ــــف ــــن وا�ـــــســـــرجـــــت ال
ـــ�ـــس فــيــهــم ـــي ـــب وتـــــرمـــــي بـــالـــطـــبـــاع ال
وتـــــلـــــقـــــى مـــــــن لــــــقــــــاك مبــــوعــــظــــات
ـــــايل ـــــــالم ومـــــاتـــــب ـــــــظ ويــــ�ــــســــتــــط ال
�ـــــــســـــــددت عـــــلـــــى نـــــــافـــــــذة الــــــقــــــوايف
مــ�ــســتــحــيــال ـــة  ـــس ـــا� ـــس احلـــ� يف  راأيـــــتـــــك 
ــي ــس ــ� ــف ـــيـــت ن مبــــعــــنــــاك الــــبــــهــــي عـــ�ـــس
ـــــــــــــات ربـــــــــــك غــــــــري هــــــذا ـــــــــــــت اي اأب
ــــي  ــــاح ــــس تـــــــــدور تـــــــــدور قــــافــــلــــة االأ�

ـــــم الــــــدهــــــر احلـــــراكـــــا و�ـــــســـــوتـــــا عـــــّل
وقـــــــــــراآنـــــــــــا وكـــــــــــل فـــــــــــم  تـــــالكـــــا
ا�ـــســـطـــفـــاكـــا ام  اخلـــــلـــــود  اأ�ــــســــافــــيــــت 
ــــــــــــان مـــــاعـــــرف انـــفـــكـــاكـــا مــــــدى االأزم
ــــدكــــاكــــا ـــــه الـــــعـــــرو�ـــــس االن ــــاف ب ــــخ ت
ـــــا ـــــداك ـــــا بــــلــــغــــت م ـــــم قـــــــــرابـــــــــنٌي ف
ــــا ــــداك ه يف  يـــــوا�ـــــســـــل  ــــٍد  ــــس ــــ� ج ــــــال  ب
ـــيـــاكـــا ـــــا �ـــس ـــــي ـــــدن بــــحــــيــــث يــــعــــمــــد ال
هــــواكــــا يف  طــــــــرا  اخلـــــلـــــق  تـــــركـــــت 
ـــــــــــــــــدام تـــــرفـــــعـــــه يـــــداكـــــا مـــــــن االأق
ـــقـــى مبــــــا فــــا�ــــســــت دمــــاكــــا لــــكــــي يـــ�ـــس
ــــــن وراكــــــــا ــــــــر م ـــــــك واحلــــــــرائ ـــــــام اأم
فـــــــريـــــــدا لــــيــــ�ــــس يــــتــــقــــنــــه �ــــســــواكــــا
يـــــعـــــلـــــم نــــــاظــــــريــــــه االرتــــــبــــــاكــــــا
ـــــة كــــــي اراكــــــــا ـــــدام ـــــن وقـــــــربـــــــاين ال
والكـــــــا يف  الـــــــتـــــــربك  يــــقــــا�ــــســــمــــنــــي 
خــــطــــانــــا حــــيــــث مـــــــاوطـــــــاأت خـــطـــاكـــا
ـــــه اتــــاكــــا ـــــع ـــــم وهــــــــــذا الــــــكــــــون اأج
ـــاتـــهـــا بـــ�ـــســـنـــا عــ�ــســاكــا تــــ�ــــســــوق عـــ�ـــس
ـــا ـــاك ـــك وتــــبــــكــــيــــهــــم فــــمــــا ا�ــــســــمــــى ب
ـــبـــاكـــا ــــائــــد يـــــرمـــــي الـــ�ـــس تـــطـــفـــل �ــــس
ـــمـــت الــــــــــردى حـــــني ا�ـــســـتـــهـــاكـــا ـــاطـــع ف
هــــواكــــا عــــلــــى  ـــري  ـــس ـــ� ت ان  لـــتـــو�ـــســـك 
ــــا ــــواك ــــخ االأبـــــــهـــــــى ل ــــام ــــس ــــ� ــــل ال ــــظ ف
ـــن الــــ�ــــســــعــــار عــــلــــى عـــالكـــا ـــح ـــب ـــس ـــا� ف
ــــمــــاكــــا ــــس � يف  نـــــــــــــــريات  لـــــتـــــطـــــلـــــع 
كــــربــــالكــــا املـــــطـــــامـــــح  يف  لــــتــــنــــبــــت 
ـــــــــاك مبــــــن رمــــاكــــا وتـــــ�ـــــســـــدم مــــــن رم
ـــقـــاكـــا ــــــن ل ــــة م ــــالل ــــس ــــ� ـــــار ال ويـــــخـــــت
ـــا ـــاك ـــن ـــس ـــــــوؤه � فــــــهــــــذا الـــــــكـــــــون ميـــــــل
ــــــــان ملــــرتــــقــــاكــــا ــــــــن وفــــــتــــــحــــــت اجل
ـــا ـــاك ـــه ـــت ـــن ومــــــعــــــراجــــــا يـــــالمـــــ�ـــــس م
ـــــن عــ�ــســاكــا ــــقــــمــــت اعـــــتـــــقـــــادك م وال
ــــا ــــاك كــــــــــــــاأن بــــــكــــــل غــــــايــــــتــــــه عــــن
تـــــراكـــــا ال  عــــــــني  واأي  نـــــــــــــراك 
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يف اأحكام العبادات

الوجيز طبقا لفتاوى املرجع الدين االأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني 
ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف(

اغالق ال�سيدليات

ال�صوؤال: 
ما حكم اغالق ال�صيدليات التي يحتاجها عامة املواطنني 
ل�صراء الأدوية يف ايام حمرم �صيما وان كثريا من النا�س 
حتتاجها يف �صراء ادوية املر�صى واي�صًا حليب الأطفال ؟

وفقكم اهلل

اجلواب: 
اإذا مل تكن هناك تعليمات و�سوابط قانونية عادلة 

حتكم عمل ال�سيدليات من جهة اوقات عملها فاإّن 
االأمر يعود الأ�سحابها ، لكن ينبغي التن�سيق بينهم يف 
املنا�سبات العاّمة للوفاء بحاجة النا�س، بل قد يكون 
ذلك �سربًا من الواجب الكفائي فيما توقف عليه دفع 

�سرورات النا�س . 

موقع مكتب املرجع الديني الأعلى 
�صماحة ال�صيد علي احل�صيني ال�صي�صتاين )دام ظله الوارف(

ال�صتفتاءات  ال�صرعية

» امل�شاألة 145« : جتب زكاة الفطرة ب�شروط :
1- البلوغ 2- العقل وعدم االإغماء 3- الغنى ، وهو يقابل الفقر 
املتقدم معناه يف امل�شاألة » 143« ، فاإذا توفرت هذه ال�شروط 
يف املكّلف قبيل غروب اليوم االأخري من �شهر رم�شان اإىل اأول 
جزء من ليلة عيد الفطر وجب عليه اإخراج الفطرة عن نف�شه 
، وعمن يعوله �شواء يف ذلك من جتب نفقته عليه وغريه ، 
واالأحوط لزومًا اإخراجها مع توفر ال�شروط املتقدمة مقارنًا 

للغروب اأو بعده اإىل زوال ال�شم�س من يوم العيد .
» امل�شاألة 146« : ي�شتحب للفقري اإخراج الفطرة عنه وعمن 
يعوله ، فاأن ل يجد اإال ما يكفي بفطرة �شخ�س واحد جاز 
له اأن يعطي تلك الفطرة عن نف�شه الأحد اأفراد عائلته وهو 
يعطيها اإىل اآخر منهم وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي اإىل 

االأخري منهم وهو يعطيها اإىل فقري غريهم .
» امل�شاألة 147 « : مقدار زكاة الفطرة عن كل نف�س ما يقارب 
ثالث كيلو غرامات من احلنطة اأو ال�شعري اأو التمر اأو الزبيب 
اأو غريها مما يكون غذاًء غالبًا اأو ما هو بقيمتها من النقود .
�شهر  خالل  الفطرة  زكاة  اإخراج  يجوز   :  »148 امل�شاألة   «
يف  التاأخري  ويجوز   ، وجوبها  وقت  على  مقدمًا  رم�شان 
اإخراجها يف يوم العيد اإىل زوال ال�شم�س ملن ال ي�شلي �شالة 
العيد واأما من ي�شليها فاالأحوط لزومًا اأن ال يوؤخر اإخراجها 

عن اأداء ال�شالة .
فليوؤدها  ال�شم�س  زوال  فطرته عن  اأخراج  املكلف  اأخر  واإذا 

بق�شد القربة املطلقة من دون نية االأداء والق�شاء .
» امل�شاألة 149« : تتعني زكاة الفطرة بعزلها فال يجوز تبديلها 

مبال اآخر.
» امل�شاألة 150 « : تدفع زكاة الفطرة للفقراء وامل�شاكني ممن 
حتل عليهم زكاة املال » اأنظر امل�شاألة 143« . علمًا انه الحتل 
زكاة الفطرة للها�شمي اإن كان الدافع غري ها�شمي ، وال تعطي 
زكاة الفطرة ملن جتب نفقته على دافع الزكاة كاالأب واأالم 

والزوجة والولد .
» امل�شاألة 151 « : يجوز نقل زكاة الفطرة اإىل احلاكم ال�شرعي 
وان كان يف البلد من ي�شتحقها واالحوط لزومًا عدم النقل اإىل 

غريه خارج البلد مع وجود امل�شتحق يف البلد .

زكاة الفطرة
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مسائل شرعية



◄ اإعداد: هيئة التحرير

اآية اهلل العظمى املرحوم 
ال�سيد ابو القا�سم اخلوئي 

)قّد�س �سّره(

اآية اهلل العظمى 
ال�سيد علي ال�سي�ستاين 

)دام ظّله الوارف(

الفرائ�س الفائتة يجب ق�ساوؤها 
كما فاتت، فان فاتت ق�سرًا يق�سيها 

ق�سرًا، واإن فاتت متامًا يق�سيها 
متامًا، ويجوز الق�ساء يف اأي وقت 

من الليل اأو النهار يف ال�سفر 
ويف احل�سر، فما فات املكلف من 

الفرائ�س يف احل�سر يجب ق�ساوؤه 
متامًا واإن كان يف ال�سفر، وما فاته 
يف ال�سفر يجب ق�ساوؤه ق�سرًا واإن 

كان يف احل�سر. وما فات امل�سافر 
يف موا�سع التخيري يجب ق�ساوؤها 

ق�سرًا واإن كان الق�ساء يف تلك 
املوا�سع 

الفرائ�س الفائتة يجوز ق�ساوؤها 
يف اأي وقت من الليل اأو النهار يف 

ال�سفر اأو يف احل�سر ، ولكن ما يفوت 
يف احل�سر يجب ق�ساوؤه متامًا واإن 

كان يف ال�سفر ، وما يفوت يف ال�سفر 
يجب ق�ساوؤه ق�سرًا واإن كان يف 

احل�سر ، وما فات امل�سافر يف موا�سع 
التخيري يجب ق�ساوؤه ق�سرًا على ــ 

االأحوط لزومًا ــ واإن كان الق�ساء يف 
تلك املوا�سع ، واأما ما يفوت املكّلف 
من ال�سلوات اال�سطرارية ك�سالة 
امل�سطجع واجلال�س فيجب ق�ساوؤه 

على نحو �سالة املختار ، وكذا احلكم 
يف �سالة اخلوف و�سّدته

بني اآية اهلل العظمى املرحوم ال�شيد اأبي القا�شم اخلوئي )قّد�س �شّره( 
واآية اهلل العظمى ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين )دام ظّله الوارف(

اآراء فقهّية

الفرائ�س الفائتة

35

 �شعبان املعظم  1436 هـ

لنتفقه



فقهاء النور

 ن�صبه العريق 
بن  هادي  ال�شّيد  بن  ح�شن  حممد  ابو  ال�شّيد 
ال�شّيد  بن  �شالح  ال�شّيد  بن  علي  حمّمد  ال�شّيد 
حمّمد بن ال�شّيد اإبراهيم ال�شهري ب�شرف الدين 

العاملي االإ�شفهاين 
االأ�شغر  اإبراهيم  اإىل  ن�شبه  ينتهي  الكاظمي، 
امللّقب باملرت�شى ابن االإمام مو�شى الكاظم عليه 

ال�ّشالم. 
 ولدته ون�صاأته 

من   29 اجلمعة  يوم  الكاظمّية  مدينة  يف  ولد 
وانحدر  1272هـ،  ل�شنة  املبارك  رم�شان  �شهر 
والف�شل،  والعلم  ال�شرف  يف  عريقة  عائلة  من 
اأ�شلها من جبل عامل يف جنوب لبنان. وكان جّده 
االأكرب ال�شّيد �شالح قد هاجر اإىل العراق، ثّم اإىل 

اإ�شفهان.
الكاظمّية،  مدينة  يف  الدرا�شّية  حياته  بداأ 
اختارهم  مهرة  اأ�شاتذة  من  اللغة  علوم  فاقتب�س 
اأبوه الذي ا�شتفرغ الو�شع يف تهذيب ولده وتاأديبه 
يف  حلظ  وقد  ـ  و�شعًا  والده  يّدخر  ول  وتثقيفه، 
عزمه  اإرهاف  يف  ـ  والنبوغ  الذكاء  خمايل  ابنه 
بلغ  فما  والبحث،  الدر�س  االإمعان يف  على  وحّثه 

الفقه  اأتقن علوم  الثامنة ع�شرة من عمره حّتى 
�شنة  االأ�شرف  النجف  اإىل  هاجر  ثّم  واالأ�شول. 
1288هـ لينهل من معني علومها وفنونها، فدر�س 
على   واالأ�شول  والفقه  والكالم  العقلّية  احلكمة 
باقر  حممد  املوىل  اأمثال  من  علمائها،  اأفذاذ 

ال�شكي، وال�شيخ حمّمد تقي 
الالمعة  كواكبها  من  غدا  حّتى  الكلبايكاين، 

وجنومها الثاقبة. 
 التحاقه مبدر�صة املجّدد ال�صريازي 

حمّمد  ال�شّيد  ال�شريعة  جمّدد  ارحتل  اإذا  حّتى 
الفتوى  )�شاحب  الكبري  ال�شريازي  ح�شن 
ال�شهرية التي حّرم فيها التنباك، فتابعه ال�شعب 

االإيراين يف فتواه، 
اإيران  وحكومة  بريطانيا  دولة  اأجرب  مّما 
وحتّمل  التنباك  معاهدة  اإلغاء  على  القاجارّية 
من  الف�شخ(  ذلك  جّراء  اجل�شيمة  االأ�شرار 

النجف االأ�شرف اإىل �شامّراء �شنة
اأعالم  من  المعة  كوكبة  به  التحق  1291هـ، 
�شوى  ـ  فيهم  كان  النجف،  يف  العلمّية  احلوزة 
ال�شدر،  اإ�شماعيل  ال�شّيد  ابن عّمه  ـ  له  م  املرتجمَ

وال�شّيد كاظم 

كاظم  ماّل  واالآخوند  اليزدي،  الطباطبائي 
اخلرا�شاين، وال�شيخ اآقا ر�شا الهمداين، وال�شيخ 
النائيني  ح�شني  واملريزا  النوري،  ح�شني  املريزا 

و�شواهم من العلماء.
حم�شر  من  ال�شدر  ح�شن  ال�شّيد  اأفاد  وقد 
املريزا، وح�شر حلقات در�شه التي ارتقت ب�شببها 
على  ف�شلها  وبان  �شامّراء  يف  العلمّية  احلوزة 
العلم والدرا�شة، ثّم عاد بعد  �شواها من معاهد 
اإىل جامعة النجف الكربى، وبقي حنينه  �شنتني 
و�شرعان  يالحقه،  ال�شريازي  املجّدد  حوزة  اإىل 
ما عاد اأدراجه اإىل �شامراء �شنة 1297هـ فالزم 
املجّدد ال�شريازي، فتوزّعت اأوقاته ما بني ح�شور 

على اأ�شتاذه ال�شريازي 
العلماء، وحما�شرة  اأترابه  الكبري، ومناظرة مع 
ُيلقيها على تالمذته، وتاأليف ينفرد فيه بكتابه، 
وعبادة ينقطع فيها اإىل حمرابه، ويخلو خاللها 
ي�شاهد  كان  اأّنه  القّمي  املحّدث  نقل  برّبه.وقد 

املريزا ال�شريازي يبّكر يف كّل يوم 
معه،  للمباحثة  ال�شدر  ح�شن  ال�شّيد  بيت  اإىل 
على  ُيلقيه  الذي  العام  در�شه  اإىل  ين�شرف  ثّم 

تالمذته العلماء. 

ال�شّيد ح�شن ال�شدر 
) قّد�س �شّره( 

1272هـ- 1354هـ
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 عودته اإىل الكاظمّية 
ل يلبث ال�شّيد ح�شن ال�شدر يف �شامّراء بعد وفاة 
ل بعدهما  فمَ اأ�شتاذه املريزا ال�شريازي اإاّل عامني، قمَ
راجعًا اإىل م�شقط راأ�شه الكاظمّية �شنة 1314هـ، 
فحّط الرحال بِفناء جّده باب احلوائج اإىل اهلل 
ال�ّشالم،  عليه  جعفر  بن  مو�شى  االإمام  تعاىل: 
وا�شتاأنف ن�شاطه العلمي على عهد والده، فكانت 
يف  ظالله  وارف  تتفّياأ  �شّيارة  مدار�س  جمال�شه 

ِحّله وترحاله.
 تبّحره يف العلوم 

كان ـ قّد�س �شّره ـ قدوة يف العلم والعمل، مرجعًا 
االأخبار  يف  رًا  ُمتبِحّ تعاىل،  اهلل  اأحكام  يف 
الرجال  وعلم  الفقه  اأ�شول  يف  راأ�شًا  والتاريخ، 
ُاوتي  وقد  التف�شري.  يف  القدم  را�شخ  والدراية، 
بالغة يف البيان، وجزالة يف  العبارة، وب�شطة يف 
املنطق واحلكمة، ور�شوخًا يف الكالم واملحاّجة، 

اأّما يف 
ال  ّمًا  وِخ�شمَ ينزف،  ال  بحرًا  فكان  االأخالق  علم 

وره. ُي�شرب غمَ
 دفاعه عن احلّق 

عن  دفاعًا  مناظراته  يف  مبثله  الزمان  ُجد  يمَ ل 
�س  فمَ ّن اهلل تعاىل عليه بنمَ الدين واملذهب، فقد ممَ
وكان  احُلّجة،  يف  وٍر  غمَ وُبعد  طويل،  البحث  يف 
يقت�شب جوامع الكلم ونوابغ احِلكم، فكان كالمه 
ـ يف اإحقاق احلّق واإبطال الباطل ف�شلمَ اخلطاب، 

وكان ال تاأخذه يف اهلل تعاىل لومة الئم.
 ورعه و�صريته 

اأن يقّلدوه  اأبى ال�شّيد ح�شن ال�شدر على النا�س 
والده  رحيل  ثّم  ال�شريازي  املجّدد  رحيل  بعد 
عّمه  ابن  اإىل  واأرجعهم  ال�شدر،  هادي  ال�شّيد 
ال�شّيد  تويّف  ال�شدر،فلّما  اإ�شماعيل  ال�شّيد 
اإ�شماعيل �شنة 1338هـ قام باالأمر بعده، فظهرت 
وعّلق  املهّمة«،  امل�شائل  »روؤو�س  العملّية  ر�شالته 
على كٍلّ من: »تب�شرة العاّلمة« و »جناة العباد« 
و »العروة الوثقى« تعاليق جعلتها مراجع ملقّلديه.
م اأولياء  وكان اأّيام ت�شّديه لالإفتاء وقبلها ِمن اأقومَ
واأحوطهم  مبهاّمهم،  ال�ّشالم  عليهم  حمّمد  اآل 
وقد  �شيعتهم.  على  واأحناهم  اأحكامهم،  على 
على  حياته  ووقف  ن�شرهم،  على  اأطنابه  عكف 

كرامتهم  دار  يف  حلقهم  حّتى  اأمرهم،  اإحياء 
عليهم ال�ّشالم. 

 اأ�صاتذته : نذكر منهم : 
ال�شريازي   ، ال�شريازي  ح�شن  حمّمد  ال�شّيد  1ـ 

الكبري .
2ـ ال�شيخ حمّمد تقي الكلبايكاين .

3ـ اأبوه ، ال�شّيد هادي ال�شدر .
4ـ ال�شيخ عبد النبي الطرب�شي .
5ـ ال�شيخ ح�شني قلي الهمداين .

6ـ ال�شيخ حمّمد باقر ال�شكي .
7ـ ال�شيخ حمّمد طه جنف .

 تالمذته : نذكر منهم :
1ـ ال�شيخ حمّمد حم�شن، باآقا بزرك الطهراين .

املو�شوي  الدين  �شرف  احل�شني  عبد  ال�شّيد  2ـ 
العاملي .

3ـ ال�شيخ حمّمد جواد البالغي .
مكتبته العامرة

ِلع  قال فيها ال�شّيد عبداحل�شني �شرف الدين: »ومَ
منتهى  اإىل  حداثته  منذ  ال�شدر  ح�شن  ال�شّيد 
العناية،  كّل  بذلك  وعني  الكتب،  جمع  يف  اأّيامه 
جميع  من  نفائ�شها  حت�شيل  يف  موّفقًا  وكان 
العلوم والفنون: عقلّيًة ونقلّية. وال غرو، فقد كان 
ُيوؤِثر حت�شيلها على ُبلغته ونفقة يومه، ورمّبا باع 
لديه  فاجتمع  اأمتعته،  من  ال�شرورّي  �شبيلها  يف 
وخمطوطة  مطبوعة  الكتب:  من  ـ  ذلك  ب�شبب  ـ 
مكتبته  وجد.ت�شّمنت  ّد  جمَ ن  وممَ طائلة،  ثروة 
يف  يوجد  ال  ما  املخطوطة  االأ�شفار  نوادر  من 
االأقطار،  نمَت يف  رمَ وبهذا  احلافلة،  املكتبات  اأكرث 
فذكرها املتتّبع جرجي زيدان يف طليعة مكتبات 
العراق، حيث ا�شتق�شى تلك املكتبات يف كتابه: 

تاريخ اآداب اللغة العربّية«. 
 موؤلفاته : نذكر منها ما يلي : 

على  ال�شواد  لب�س  يف  الر�شاد  تبيني  ر�شالة  1ـ 
االأئّمة االأجماد ، باللغة الفار�شية .

يف  ال�شالتني  بني  اجلمع  يف  اخلرب  �شحيح  2ـ 
احل�شر .

طريق  من  البيت  اأهل  ف�شائل  يف  احلقائق  3ـ 
اجلمهور .

4ـ جمال�س املوؤمنني يف وفيات االأئّمة املع�شومني .

5ـ لزوم ق�شاء ما فات من ال�شوم يف �شنة الفوات .
6ـ الدرر املو�شوية يف �شرح العقائد اجلعفرية .

7ـ �شرح و�شائل ال�شيعة اإىل اأحكام ال�شريعة .

8ـ حت�شيل الفروع الدينية يف فقه االإمامية .
9ـ ر�شالة الغرر يف قاعدة نفي ال�شرر .

10ـ نهج ال�شداد يف حكم اأرا�شي ال�شواد .
11ـ �شبيل الر�شاد يف �شرح جناة العباد .

12ـ تعريف اجلنان يف حقوق االإخوان .
13ـ ك�شف االلتبا�س عن قاعدة النا�س .

14ـ هداية النجدين وتف�شيل اجلندين .
15ـ الدر النظيم يف م�شاألة التتميم .

16ـ الغالية الأهل االأنظار العالية .
17ـ مفتاح ال�شعادة ومالذ العبادة .

18ـ �شبيل النجاة يف املعامالت .
19ـ حتّية اأهل القبور باملاأثور .

20ـ ال�شيعة وفنون االإ�شالم 
 وفاة ال�صّيد ح�صن ال�صدر 

ل  التي  الكبرية  الروح  تلك  بارئها  اإىل  رحلت 
الطافح  عمرها  �شنوات  طيلة  الراحة  اإىل  تخلد 
اخلمي�س  ليلة  وذلك  واملثابرة،  وال�شعي  بالداأب 
11 ربيع االأّول �شنة 1354هـ يف بغداد ـ وكان ُنقل 
اإيران  وفاته  ل�شدى  ف�شّجت  ـ  للمعاجلة  اإليها 
و�شائر  عامل  وجبل  والعراق  والهند  واأفغان�شتان 

البالد االإ�شالمّية، وُحمل نع�شه اإىل الكاظمّية 
ودفن  م�شّيعيه،  من  االآالف  روؤو�س  على 
بجوار مرقد االإمامني اجلوادين ) عليهما 
ال�شالم ( يف حجرة من حجرات ال�شحن 

الكاظمّي فيها مقربة 
يف  و�شارك  ال�شدر،  هادي  ال�شّيد  والده 

وقد  وامل�شوؤولون،  واالأ�شراف  العلماء  ت�شييعه 
ال�شحافة  اأّبنته  كما  العراقّية،  ال�شحافة  اأّبنْته 

اللبنانّية واأذاعت يف 
تاأبينه الكلمة الفّذة التي اأبرزتها جلنة من اأعالم 
العلماء انعقدت يف مدينة �شور، واأقيمت الفواحت 
يف  اأقامها  التي  الفاحتة  اأعظمها  روحه،  على 
اأبو  ال�شّيد  املرجع  اأّيام  ثالثة  االأ�شرف  النجف 

احل�شن االإ�شفهايّن.
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• ح�شني عبد االمري

على مدى عقد من الزمن عرف كل العراقيني  بان املرجعية 
الوطنية  للوحدة  عنوان  اال�سرف  النجف  يف  لعليا  الدينية 
واخر وطائفة  تفرق بني دين  االزم��ات ال  امان يف  و�سمام 
�سابئي   ، وم�سيحي  م�سلم  بني  وك��ردي  عربي  بني  واخ��رى 
اأنهم  على  لهم  تنظر  فهي  و�سيعي،  �سني  ب��ني  اوي��زي��دي 
عراقيون و لهم نف�س احلقوق كما عليهم نف�س الواجبات، 
بل  باجلهاد،  الفتوى  باإ�سدار  فقط  املرجعية  تكتف  ومل 
و�سلوك  االأحداث  القتال ودققت مبجريات  �ساحات  تابعت 
املقاتلني كي يتالءم مع القيم االلهية وكانت الفتوى ملزمة 
ال�سعب  واأطياف  والنخب  العلماء  فاندفع  االأطياف  لكافة 
وامتالك  بالتدريب  امل�سروط  املرجعية  ن��داء  لتلبية  كافة 
املرجعية  تكون  وبذلك  الدولة.  لدى  والت�سجيل  اخل��ربات، 
كربالء،  يف  املع�سوم  ر�سمه  مبنهج  اقتدت  قد  ب�سلوكها 
اهلل  راي���ة  ورف��ع��ت  ب��ال��دي��ن  الهجمة  ا�سطبغت  فحينما 
املرجعية  اأدرك��ت  ال�سعار،  هذا  حتت  العراق  لتدمري  اأكرب 
وانعكا�ساتها  الهجمة  هذه  �سيلي  الذي  االنحراف  خطورة 
موقعها  فوظفت  واملنطقة،  ال��ع��راق  على  اال�سرتاتيجية 
وتقدمت  ال�سريانية باجلمهور  االأمة، وعالقتها  املتقدم يف 
التاريخ  م��ن  م�ستلهمة  وال��دف��اع  التغيري  م�سرية  لتقود 
االآنية  للواقع ومعطياته وانعكا�ساته  واآلياته، قراءة  منهجه 

واال�سرتاتيجية 
اكدت املرجعية الدينية على وحدة العراق وحتمل امل�سوؤولية 
واأن  ال�سعبة.  ال��ظ��روف  ه���ذه  يف  وال�����س��رع��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
العراقيني اأكرب من هذه التحديات واملخاطر ملا عرف عنهم 
ال�سجاعة واالإقدام، امل�سوؤولية يف الوقت احلا�سر هي حفظ 
املزيد  وتوفري  املخاطر،  هذه  من  ومقد�ساته  العراق  بلدنا 
من العطاء والت�سحيات يف �سبيل احلفاظ على وحدة بلدنا 
وكرامته، و�سيانة مقد�ساته، وقد جاءت هذه الفتوى لتلبي 
ما يف النفو�س، ومنحت الفر�سة املنا�سبة للجميع يف حتقيق 

رغباتهم وحبهم احلقيقي لوحدة العراق.

املرجعية �سمام اأماناالالالل
تاأمالت

 يف الن�ص القراآين  -قراءة مبنهج التحليل الداليل-
• اأ.م.د. �سريون عبد الزهرة اجلنابي

• كلية الفقه/ جامعة الكوفة

االإ�سكاالت  املثارة على ع�سمة الر�سول حممد
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بحوث

إذا كانت حركية السلوك اإلنساني بمظاهرها كافة محكومة بنازعين متصارعين منذ األزل أولهما 
)الصالح واألداء الحسن( وثانيهما )السوء والتعدي الظالم( فإنَّه يمكن – والحال هذه- القول إنَّ من 

تقنيات حكمة السماء فيمن تنتقيه من اجل إنابته ألداء مهمة  الحق وإيقاظ البشرية من سباتها األبدي 
إلخراجها إلى نطاق الهداية أْن يتسم بجملة من الوجهات السلوكية واالتجاهات الفكرية التي تؤهله 

ألْن تُناط به مهمة إنقاذ اإلنسانية وتحريرها من قيود األنانية ونزاعات الذات؛ من هنا كان البدَّ على وفق 
مقتضيات المنطق العقلي وبنائيات الحكمة اإللهية من أْن يكون النبي المبعوث من قبل اهلل تعالى إلى 

الناس متسلحًا بماهية العصمة تلك الهبة اإللهية التي تقي المرء من الوقوع في عالم الخطأ أو الخطيئة 
في وقت واحد؛ ذلك بأنَّ العصمة هي الهوية التي  تعينه تملُّكًا على قراءة مجتمعه بحيثية واعية حتّى 
يتوصل على وفق نتاج القراءة )الصحيحة( إلى جملة حلول يعالج بها إشكاالت قومه الـمُثارَة على ما 

جاء به إليهم مُنقِذًا وموجِّهًا ومُغيِّرًا إلى عالم  جديد.

-�سبحانه-  اهلل  ير�سل  اأْن  املحال  من  باأنَّه  ذلك 
نبيًا ت�سوبه اخلطيئة اأو يعرتيه اخلطاأ اإذا مل تكن 
اأو  ال�سائبة  هذه  من  ت�سونه  )هدى(  ح�سانة  له 
ه قومه اإىل الر�ساد  ذلك االعرتاء؛ فاأّنى له اأْن يوجِّ
يف  و�ُسننها  ال�سماء  حكم  يقراأوا  ب��اأن  ويطالبهم 
كان  هنا  من  االأمثل؛  اخللق  اإىل  �سلوكهم  توجيه 
من الواجب اأْن يتحقق يف املبعوث االإميان املطلق 
اليقني  مرحلة  اإىل  ي�سل  ح��ّت��ى  �سبحانه  ب��اهلل 
الواقي من اأي زلل اأو هفوة؛ الأنَّ �سدة اإميانه باهلل 
وقوة مت�سكه بالذات املطلقة متنحه ت�سديدًا نحو 
اأْن  عليه  كان  لذا  ال�سواب؛  اإىل  الب�سرية  ت�سديد 
وال  اب��ت��داًء،  به  يوؤمن  ما  يقول  ال  يقول  مبا  يوؤمن 
يتحقق هذا ما مل يكن قد بلغ امل�ستوى املطلوب من 
العقائدي  واالن�سهار  لليقني  النف�سي  االحتواء 
ي��راأب  اأْن  اإىل  يدعوه  وه��ذا  الباعثة،  ب��ال��ذات 
من  حثيثة  اأي��ِة  اأو  ه��وى  دع��وة  اأيِّ  عن  بنف�سه 

ال�سيطان.

وتاأ�سي�سًا على هذه الدرجة العالية من االإميان فاإنَّ 
النبي �ست�سل نف�سه اإىل مرحلة )احلكمة(؛ وهي 
ال�سمة التي تع�سمه من الدخول اإىل نطاق اخلطاأ 
بالنبي  -�سبحانه-  اهلل  اأوك��ل  فلما  اخلطيئة،  اأو 
اإي�سال الكتاب اإىل النا�س واإر�سادهم اإىل الهدى 
املهمة  ه��ذه  اأداء  �سيانة  على  الداعي  فيه  اأودع 
باإتقان،  ال�سماوي  امل��راد  اإي�سال  ومهارة  بدقة، 
فكانت احلكمُة التي حتّلى بها النبي هي التي تقيه 
من اخلطاأ وتع�سمه من الزلل؛ بيد اأنَّ هذا ال يعني 
ولي�س  باحلكمة  النبي  يع�سم  ال��ذي  هو  اهلل  اأنَّ 
التَّ�سّور  بهذا  امل�ساألة  لي�س  ذل��ك؛  يف  دور  للنبي 
احلكمَة؛  النبيَّ  مينَح  تعاىل  اهلل  باأنَّ  ذلك  البتة؛ 
اأن  فاأما  احلكمة  بهذه  ف  يت�سرَّ اأْن  النبي  وعلى 
حكمته  كانت  ملا  ولكن  ُي�سيب؛  اأن  واأم��ا  ُيخطيء 
تعاىل،  اهلل  من  فر�سًا  ال  ذات��ًا  اخلطاأ  من  متعنه 
اهلل  من  لطف  هي  احلكمة  تلك  اأنَّ  بذلك  ُع��ِل��َم 
نف�سه  يع�سم  لكي  ق�سرًا  ال  فًا  ت�سرُّ للمرء  مينحه 

 يف الن�ص القراآين  -قراءة مبنهج التحليل الداليل-
))q(االإ�سكاالت  املثارة على ع�سمة الر�سول حممد
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العقل  قوة  عن  عبارة  ))الع�سمة  ف�  اخلطاأ؛  من 
املعا�سي  على  ق��ادرًا  كونه  مع  يغلب  ال  حيث  من 
اأنَّ  الع�سمة  معنى  ولي�س  اخل��ط��اأ،  كجائز  كلها 
اهلل يجربه على ترك املع�سية؛ بل يفعل به األطافًا 
عليها  قدرته  مع  باختياره  املع�سية  معها  ي��رتك 
كقوة العقل وكمال الذكاء والفطنة و�سفاء النف�س 
وكمال االعتناء بطاعة اهلل تعاىل ولو مل يكن قادرًا 
على املعا�سي؛ بل كان جمبورًا على الطاعات لكان 
منافيًا للتكليف(( ولو كان هذا  خلرج النبي عن 
امللزوم  ُيفَتقد بفقدان  اأ�سالة الأنَّ الالزم  التكليف 
قطعًا، واإذا كان الالزم باطاًل فامللزوم مثله حتمًا، 
على  الر�سول  اأو  النبي  نف�س  يف  كامنة  فاملقدرة 
اأداء املع�سية؛ اإذ هو قادر على ذلك نف�سًا وج�سدًا 
اأو داٍع جربي يحول دون  ولي�س من حائل خارجي 
التي  هي  العالية  حكمته  اأنَّ  بيد  الذنب،  اقرتافه 
متنعه من ذلك ُلطفًا منه �سبحانه ولهذا ا�ست�سعر 
�سدد  يف  وه��و   – املعنى  ه��ذا  الر�سي  ال�سريف 
الذي  اللطف  ))ه��ي  ق��ال:  اإذ  للع�سمة-  تعريف 
العبد عنده االمتناع من  تعاىل فيختار  يفعله اهلل 
فعل القبيح(( ذاتًا واقتناعًا؛ من هنا نفهم ))اأنَّ 
يتنافى  ال  املع�سية  على  املع�سوم  اإقدام  ا�ستحالة 
مع اإمكانه ذاتًا عليها ولكن ال يقع؛ اأي اإنَّ االمتناع 
امتناع وقوعي اأي وقوع املع�سية ال امتناع ذاتي(( 
عنها، فقد ))يقال اإنَّ هذا ال�سيء ممكن ذاتًا بيد 
اأنَّه ال يقع؛ كاعتقادنا باأنَّ اهلل �سبحانه قادر على 
اأْن يظلم الأنَّ قدرته �ساملة، بيد اأنَّ ذلك معدوم يف 
مقام الوقوع الأنَّ الظلم ممتنع وقوعًا منه �سبحانه، 
وهذا ال يتنافى مع قدرته ومع اختياره واإمكان وقوع 
يف  االمتناع  )اأي  الوقوعي  فاالمتناع  منه،  الظلم 
الأنَّه  الذاتي؛  االإمكان  يتنافى مع  ال  الوقوع(  مقام 
)اأي االمتناع الوقوعي( ميكن اأن يقع لكنه ال يقع 

اأبدًا؛ فاأنا واأنت ن�ستطيع اأْن ن�سرب ال�سم بيد اأّنا ال 
نفعل ذلك، وهذه االأمور من حيث االإمكان ممكنة 
وق��وع��ًا(( ممتنعة  ال��وق��وع  حيث  م��ن  ولكن  ذات���ًا 
اأداء  الر�سول فهو قادر على  اأو  للنبي  وكذا احلال 
الذنب ذاتًا؛ بيد اأنَّه غري قادر عليه وقوعًا حلكمته 
)احلكمة(  باأنَّ  نفهم  هنا  من  العلو؛  يف  املتناهية 
الع�سمة  تعني  النبي  على  تعاىل  اهلل  ينزلها  التي 
و�سل  حّتى  فيه  اهلل  اأودع��ه  الذي  االإلهي  واللطف 
معه اإىل مرحلة امتناع �سدور الذنب منه وقوعًا ال 
ذاتًا؛ ذلك باأنَّ هذه املهمة )اإنقاذ الب�سرية( حتتاج 
اإىل �سخ�س حكيم ناٍء بنف�سه عن الزلل وال�سوائب 
حّتى يت�سنى له اإي�سال مراد ال�سماء اإىل الب�سرية 
ب�سدق ويقني عالينِي حيث يقول �سبحانه ))ُيوؤِتي 
وِت��َي  اأُ َفَقْد  ْكَمَة  احْلِ ُي��وؤَْت  َوَم��ن  َي�َساُء  َمن  ْكَمَة  احْلِ
االأَْلَباِب((وال خري  اأُْوُلوْا  اإِالَّ  ُر  كَّ َيذَّ َوَما  َكِثريًا  َخرْيًا 
اأكر من ع�سمة املرء من الوقوع يف اخلطاأ، ويقول 
ْكَمِة  ِباحْلِ ��َك  َربِّ �َسِبيِل  اإِىِل  ))اْدُع  كذلك  �سبحانه 
ْح�َسُن  اأَ ِه��َي  ِتي  ِبالَّ َوَجاِدْلُهم  �َسَنِة  احْلَ َوامْلَ��ْوِع��َظ��ِة 
اأَْعَلُم  َوُهَو  �َسِبيِلِه  َعن  لَّ  �سَ ن  مِبَ اأَْعَلُم  ُهَو  َك  َربَّ اإِنَّ 
ِبامْلُْهَتِديَن(( فالدعوة باحلكمة تن�س على وجوب 
الب�سرية وكيفية  بالنف�س  الر�سول  اأو  النبي  معرفة 
من  احل�سن؛  واجل���دل  باملوعظة  اإليها  ال��دخ��ول 
هنا كان من الالزم اأن يتحّلى النبي بالع�سمة يف 
التعامل مع االآخر يف دعوته اإياه لكي ال يقع يف خطاأ 
لهذا  والرف�س؛  النقد  نطاق  اإىل  الدعوة  فتحال 
احتيج النبي اإىل احلكمة التي هي )الع�سمة( يف 
الوقت  يف  النف�س  مع  والتعامل  االآخر  مع  التعامل 

نف�سه.
لذلك نقول اإنَّ ثمة خالفًا طوياًل وجداًل وا�سعًا على 
حممد  للر�سول  )احلكمة(  الع�سمة  وجود  اإمكان 
)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(؛ اإذ وقف االأمر فيها 

بني موؤيٍد لها ومثبٍت اإليها وبني راف�ٍس لها ومنكٍر 
الأ�سلها؛ ومن اأجل متحي�س احلقيقة وال�سعي وراء 
هذا  يف  االأ�سل  العقيدة  واثبات  احلق  ا�ستك�ساف 
النطاق الفكري �سنلجاأ اإىل قراءة ع�سمة الر�سول 
وفق  على  و�سلم(  واآل���ه  عليه  اهلل  )�سلى  حممد 
القراآين  الن�س  اأثبتها  التي  اخلطابية  املقررات 
العامل  املعجز ميثل  الن�س  هذا  كان  فاإذا  نف�سه؛ 
وينظر  باأمره  واملقطوع  فيه  امل��رتدد  بني  احل�سم 
املعتقد  حتديد  يف  الف�سل  املنطق  ��ه  اأنَّ على  اإليه 
اإثبات  عملية  اإنَّ  القول  ميكن  فاإنَّه  انتفائه؛  من 
عقيدة الع�سمة للر�سول االأعظم من طيات الن�س 
�سماويًة  وثيقًة  ه��ذه-  واحل��ال   - �ستعد  املعجز؛ 
قاطعًة و�سهادًة اإلهيًة حّقًة ال ترقى اإليها �سائبة اأو 

يدنو منها تردد اأو �سك البتة. 
وتاأ�سي�سًا على هذا املنطلق �سُيقراأ الن�س القراآين 
على وفق عامل االإثبات والتثبيت لع�سمة الر�سول 
وق���راءة  و���س��ل��م(  واآل���ه  عليه  اهلل  )�سلى  حممد 
بهات التي اأثريت عليه على وفق منطق حتليل  ال�سُّ
اخلطاب دالليًا؛ اإذ َعَمَد معتنقو دراأ الع�سمة عن 
الهفوات  بع�س  التقاط  حيثية  اتباع  اإىل  الر�سول 
املعجز  الن�س  من  الكرمي  الر�سول  بها  و�ِسَم  التي 
نف�سه، وقراءتها على اأنَّها اإ�سارات تدل على �سعف 
ُمُه  القول بع�سمته؛ على حني اأنَّ املنطق الذي �سُنَحكِّ
الع�سمة  هذه  اإق��رار  على  ين�سُّ  النطاق   هذا  يف 
وذلك باتباع حيثية منهج حتليل اخلطاب القراآين 
ما  اأو  الر�سول  على  بهة  ال�سُّ فيه  وردت  التي  نف�سه 
باأنَّها �ُسبهة والرد على املعرت�س من ذات  ُر  ُيَت�سوَّ
الن�س ال�ُمَتَخِذ و�سيلة لنفي الع�سمة وبهذا �سنقوم 
الإثبات  املعكو�سة  القراءة  منهج  توظيف  بعملية  
الغاية املن�سودة؛ فكما اأنَّ املعرت�س اأو ال�سائل قراأ 
الع�سمة  اإثبات  اإنكار  اأ�سا�س  القراآين على  الن�س 
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اإذ  القراءة؛  نا �سنعتمد مبداأ قلب موازنة هذه  فاإنِّ
ق��راءة  طريق  عن  الن�س  ق��راءة  منجز  �سيتحقق 
نا  الن�س نف�سه بطريقة ال�سد اأو ميكن اأْن يقال باأنَّ
املخالفة  مبداأ  اأ�سا�س  على  الن�س  ق��راءة  �سنعيد 
اأنَّ  فكما  ال�سائل،  عليه  ما اعرت�س  الإقرار خالف 
ف اإ�سارة معينة يف الن�س ليلتقط منها  ال�سائل وظَّ
ف  نا �سنوظِّ �سمة االعرتا�س على مبداأ الع�سمة فاإنِّ
االأوىل  القراءة  على  ال��ردِّ  اجل  من  االإ�سارة  ذات 

)امل�سادة( بقراءة جديدة )موؤيدة(.
من هنا �سينطلق هذا اجلهد العلمي لتحقيق منجز 
للر�سول  الع�سمة  مبداأ  تر�سيخ  اإىل  ي�سعى  من�سود 
املنجز-  لهذا  التاأ�سي�س  -بعد  لننفتح  االأع��ظ��م 
بالقول بع�سمة االأنبياء والر�سل جميعًا، اأما داعي 
غريه  دون  حممد  للر�سول  الع�سمة  اإثبات  اختيار 

فاإنها تكمن يف اأمرين: 
واآل��ه  عليه  اهلل  )�سلى  حممد  النبي  اإنَّ  االأول: 
اإقرار  فكان  واأ�سرفهم  االأنبياء  خامت  يعد  و�سلم( 
الع�سمة اإليه دون غريه ابتداًء يعد من باب االأْوىل 
الر�سول  اأنَّ  عن  ف�ساًل  العقلي؛  املنطق  وفق  على 
االأعظم كان من اأغزر االأنبياء �ُسبهة على ع�سمته 
مرَّ  التي  واملخا�سات  عا�سها  التي  االأحداث  لكره 
الذين  االأع���داء  ولكرة  الر�سالية  حياته  يف  بها 
ت�ساندوا على اإيقاف اإرادة ال�سماء واإق�ساء املعجز 

ن اآمَن به. عمَّ
 والثاين: يكمن يف اأنَّ اإثبات الع�سمة الأي نبي �ستعدُّ 
االأنبياء من  ل�سائر  اإثباتًا للع�سمة  – بال�سرورة- 
دون ا�ستثناء الأنَّهم يقفون من منظور ال�سماء على 
م�سافة واحدة من حيث املكانة والتعامل والت�سديد 
الكل  على  يجري  الواحد  على  يجري  فما  االإلهي؛ 
التكليف واتفاق نطاق املهمة  ت�ساوي مناط  بحكم 

والغاية املراد حتقيقها.       

المبحث األول: قراءة داللية في 
إشكال شك الرسول )صلى اهلل عليه 

وآله وسلم( في النص القرآني:
االأر���س  يف  ال�سماِء  نيابَة  متثل  النبوة  كانت  اإذا 
تكليفًا الإر�ساد النف�س الب�سرية اإىل طريق اخلال�س 
و�سواًل بها اإىل املثال القيمي االأ�سمى الذي يوؤهلها 
على  الفعلية  وج��ه  على  ت��ع��اىل  اهلل  خ��الف��ة  ل��ه��ذه 
ه  فاإنَّ نف�سها؛  ال�سماء  اأر�ستها  التي  ال�سوابط  وفق 
�سبحانه  اهلل  ير�سَل  اأْن  ا�ستحالة  هذا  عل  يتاأ�س�س 
ر�سواًل اأو نبيًا �ساكًا به غري موقن بوجوده؛ من هنا 
اهلل  )�سلى  الكرمي  الر�سول  اأنَّ  يرى  ملن  جمال  ال 
بناًء  �سبحانه  �ساكًا يف اهلل  كان  و�سلم(  واآله  عليه 
يِف  ُكْنَت  ))َف���اإِْن  تعاىل  لقوله  املوهوم  فهمه  على 
وَن اْلِكَتاَب  ِذيَن َيْقَراأُ ِل الَّ ا اأَْنَزْلَنا اإَِلْيَك َفا�ْساأَ �َسكٍّ مِمَّ
َتُكوَننَّ  َفال  ��َك  َربِّ ِمْن  ��قُّ  احْلَ َج��اَءَك  َلَقْد  َقْبِلَك  ِمْن 
الر�سول  اأنَّ  هم  بع�سُ َح�َسَب  يَن((، حيث  امْلُْمرَتِ ِمَن 
االأكرم كان �ساكًا باهلل �سبحانه ولهذا خاطبه اهلُل 
�سٍك  من  نف�سه  يف  ما  لينزع  الكرمي  الن�س  بهذه 
فال  �سبحانه  اهلل  ِمن  هو  اإنا  القراآن  ب��اأنَّ  ويوؤمن 
اإىل  يت�سلل  اأو  – حينئٍذ-  اإىل نف�سه احلرج  يتخلل 
اإذ  املعجز؛  الكتاب  هذا  م�سدرية  يف  الريب  قلبه 
اعرت�س بقولهم: ))من املخاطب باالآية؟ فاإْن كان 
املخاطب ر�سول اهلل }�سلوات اهلل عليه{ األي�س قد 
غريه  به  املخاطب  كان  واإْن  اإليه؟  انزل  فيما  �سك 

 .)) فعلى غريه اإذا  اأُِنزَل القراآُنُ
ال�سائب  غري  والفهم  االعرتا�س  هذا  على  وبناًء 
)عليه  الهادي  االإم��اُم  اأجاب  القراآين  الن�س  لهذا 
ال�سالم( ناقدًا هذا املنطلق الفهمي بقوله: ))اأما 
ِل  ا اأَْنَزْلَنا اإَِلْيَك َفا�ْساأَ قوله: }َفاإِْن ُكْنَت يِف �َسكٍّ مِمَّ
ِذيَن َيْقَراأُوَن اْلِكَتاَب ِمْن َقْبِلَك{، فاإنَّ املخاطب يف  الَّ
ذلك ر�سول اهلل }�سلى اهلل عليه واآله{؛ ومل يكن 

اإليه، ولكن قالت اجلهلة: كيف  يف �سك مما انزل 
يفرق  مل  كيف  اأم  مالئكته  من  نبيًا  اهلُل  يبعْث  مل 
وامل�سرب  املاأكل  عن  باال�ستغناء  خلقه  وب��ني  بينه 
نبيه }�سلى  اإىل  فاأوحى اهلل  االأ�سواق؟  وامل�سي يف 
ِذيَن َيْقَراأُوَن اْلِكَتاَب ِمْن  اهلل عليه واآله{ }َفا�ْساأَِل الَّ
َقْبِلَك{، تفح�س مبح�سر كذا من اجلهلة هل بعث 
وي�سرب ومي�سي يف  ياأكل  اإال وهو  اهلل ر�سواًل قبلك 
يف  كنَت  }اإن  قال:  واإنا  اأ�سوة  بهم  ولك  االأ�سواق 
�سك{ ومل يكن للن�سفة، كما قال �سلى اهلل عليه 
َوِن�َساَءَنا  َواأَْبَناَءُكْم  اأَْبَناَءَنا  َنْدُع  َتَعاَلْوا  }َفُقْل  واآله: 
ْنُف�َسَنا َواأَْنُف�َسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعْل َلْعَنَت  َوِن�َساَءُكْم َواأَ
لعنة  نبتهل فنجعل  ولو قال:  اْلَكاِذِبنَي{،  َعَلى   ِ اهللَّ
علم  وقد  للمباهلة،  يجوزان  يكونا  مل  عليكم؛  اهلل 
اهلل اأنَّ نبيه موؤٍد عنه ر�ساالته وما هو من الكاذبني، 
ولكن  يقول  فيما  �سادق  ��ه  اأنَّ النبي  عرف  وكذلك 

اأحب اأن ين�سفهم من نف�سه((.
االأكرم  لر�سول  اخلطاب  اأنَّ  نفهم  االإمام  قول  من 
واأنَّه مل يُك �ساكًا مبا انزل اهلل �سبحانه عليه؛ واإنا 
كان هذه احليثية اخلطابية اأ�سلوبًا احتجاجيًا على 
اجلهلة الذين اعرت�سوا على الر�سول االأكرم يف اأنَّه 
ُمر�َسٌل اإليهم من جن�س الب�سر اأنف�سهم، وكان حريًا 
اإليهم  مالئكته  من  ملكًا  ير�سل  اأْن  �سبحانه  باهلل 
اأجابهم  ل��ذا  �سبحانه؛  اهلل  عبادة  اإىل  ليدعوهم 
�سبحانه ولكن بتوجيه الكالم اإىل الر�سول االأعظم 
ب��اب اخل��ط��اب اخلا�س  فكان ه��ذا اخل��ط��اب م��ن 
الفنون  فٌن خطابي من  وهو  العام،  به  اأُري��َد  الذي 
املقد�س،  التعبري  �سياقات  يف  ال�سائعة  القراآنية 
هًا اإىل الر�سول اإال انه اليراد  فالكالم واإْن كان موجَّ
به هو )�سلوات اهلل عليه( ت�سخي�سًا و�سخ�سًاً؛ بل  
ه الكالم اإىل الر�سول  ُيراد به املعرت�سون ولكن وجَّ
علَّهم  اجلهلة  نفو�س  يف  ت��اأث��ريًا  اأك��ر  ذل��ك  ليكون 
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باعتبار  في�ستقيموا  ر�سدهم  اإىل  ويعودون  يرعوون 
بالدليل  الر�سول  نف�س  دخلت  ما  اإذا  القناعة  اأنَّ 
الواقعي امللمو�س– اإن كان �ساكًا وحا�ساه من ذلك- 
نتيجة  بالتَّبع  نفو�سهم  اأْن تدخل  ولزامًا  كان حريًا 
اطالعهم على الدليل نف�سه، فكاأنَّ الن�س القراآين 
بهذه احلال يقف موقفًا واحدًا من اجلميع املوؤمن 
َد له االأدلة  هِّ وغري املوؤمن ليعر�َس له القناعات ومُيَ
وال�ُسُبل و�سواًل اإىل االإميان الرا�سخ باهلل تعاىل عن 
نِي، مبا يف ذلك الر�سول االأعظم  وعي وت�سديق تامِّ
اهلُل  لُيبنَي  ولكن  مطلقًا،  بذلك  ويقينه  اإميانه  مع 
الن�س  م�سداقية  بيان  على  قدرته  مدى  �سبحانه 
الر�سوَل  خاطَب  القاطع  بالدليل  وم�سمونًاُ  جهًة 
مبا�سرًة ليفهًم املعرت�سوَن ذلك عمقًا ووعيًا، فعلى 
�سبحانه  باهلل  �ساكًا  يُك  الر�سول مل  اأنَّ  الرغم من 
ليثبَت  الطريقة  بهذه  خاطبه  قد  تعاىل  اهلل  ف��اإنَّ 
له ولُهم باأنَّ هذا الكتاب املعجز اإنا هو من عنده 
�سبحانه، واأنَّ الر�سول حممد هو نبيٌّ من عند اهلل 
�سبحانه، وا�ستدل على ذلك ب�سوؤال اأهل الكتاب من 
اإال  اأو بنيٍّ  اأيَّ ر�سوٍل  قبله، فلم ير�سل اهلل �سبحانه 
والظاهر  اإليهم،  اأُِر�سَل  الذين  القوم  هو من جن�س 
القراآن  ف�سري  ال�سالم(  )عليه  الهادي  االإم��ام  اأنَّ 
وذلك  الكرمية؛  االآي��ة  هذه  لفهم  نقده  يف  بالقراآن 
كذا  مبح�سر  )تفح�س  ال�سالم(:  )عليه  قوله  يف 
من اجلهلة هل بعث اهلل ر�سوال قبلك اإال وهو ياأكل 
بيد  اأ�سوة(؛  بهم  ولك  االأ�سواق  وي�سرب ومي�سي يف 
اأْن يذكر االإم��اُم الن�سَّ  اأنَّ ذلك قد جرى من دون 
الذي  املعنى  م�سداقية  يثبت  الذي  االآخَر  القراآين 
االإ�سارة  مفهوم  ويك�سف  االآية،  لهذا  االإمام  اأ�س�سه 
على  باحلتمية  وي���دل  ههنا  االإم����ام  ��ف��ه��ا  وظَّ ال��ت��ي 
باهلل  �ساكًا  ك��ان  الر�سول  اأنَّ  ي��رى  من  فهم  توهم 

�سبحانه؛ وذلك هو قوله تعاىل ))َوَما اأَْر�َسْلَنا َقْبَلَك 
يِف  �ُسوَن  َومَيْ َعاَم  الطَّ َلَياأُْكُلوَن  ُهْم  اإِنَّ اإِالَّ  امْلُْر�َسِلنَي  ِمَن 
وَن  رِبُ اأََت�سْ ِفْتَنًة  ِلَبْع�ٍس  ُكْم  َبْع�سَ َوَجَعْلَنا  ��َواِق  ااْلأَ���سْ
يوؤمن  الر�سول  ك��ان  ف��اإذا  ��ريًا((  َب�����سِ َربُّ���َك  َوَك���اَن 
بديل  فيه  مبا  اعلم  وهو  اإليه  ان��زل  ال��ذي  بالكتاب 
ا�ِس  ِللنَّ  َ ِلُتَبنيِّ ْكَر  الذِّ اإَِلْيَك  ))َواأَْن��َزْل��َن��ا  تعاىل  قوله 
ُروَن(( فاأّنى له اأْن يكون  َل اإَِلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ َما ُنزِّ
قبله  اأحدًا من  اأُر�ِسَل  ما  باأنَّه  يعلم  باهلل وهو  �ساكًا 
مطلقًا اإال وكان ب�سرًا �سويًا كحاله؛ فكاأنَّ يف اإ�سارة 
باأنَّ  وجليًا  قطعيًا  وتوجيهًا  تف�سرييًا  نقدًا  االإم��ام 
الر�سول مل يُك �ساكًا باهلل �سبحانه ومن املحال اأْن 

يقع ذلك مطلقًا.
ال�ساكلة  ه��ذه  على  الن�س  �سبحانه  ���س��اق  واإن���ا 
قال  فلو  اأذه��ان اجلهلة  الدليل من  ليقرب م�ستوى 
لهم مبا�سرة: )نحن نر�سل اإليكم الب�سر(، واكتفى 
اإىل  يركنوا  اأو  ين�ساعوا  ال  املعرت�سنًي  ف��اإنَّ  بهذا 
االإميان بهذا املقال فهو واإْن كان خطابًا �سادقًا بيد 
اأنَّه يحتاج اإىل دليل ي�سوغ دخوله اإىل االأذهان؛ لذا 
بتوجيه اخلطاب  املحاججة  اأ�سلوب  �سبحانه  َف  وظَّ
على  ا�ستدل  فاإْن  باأنَّه مر�سل  ي�ستدل  للر�سول حتى 
ذلك؛ وجب - واحلال هذه- اأْن ي�ستدل املعرت�سون 
على ذلك باملح�سلة النهائية فهو اأ�سبه حااًل -كما 
}َف��ُق��ْل  قوله  يف  املحاججة  بحيثية  االإم���ام-  ي��رى 
َوِن�َساَءُكْم  َوِن�َساَءَنا  َواأَْب��َن��اَءُك��ْم  ْبَناَءَنا  اأَ َن��ْدُع  َتَعاَلْوا 
ِ َعَلى  َواأَْنُف�َسَنا َواأَْنُف�َسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعْل َلْعَنَت اهللَّ
قد جعل  �سبحانه  اأنَّ اهلل  نلحظ  اْلَكاِذِبنَي{، حيث 
اللعنة على املكذب حّتى واإْن كان الر�سول نف�سه على 
الرغم من اأنَّه يعلم والر�سول يعلم كذلك باأنَّه على 
الر�سول  من  ينزلهم  اأْن  اأراد  ��ه  اأنَّ غري  ج��ازم،  حق 
االأعظم منزل االإن�ساف ويتعامل معهم على اأ�سا�س 

اأو ُمداهنة وحا�سا  احلق واليقني دون ادين ُمواربة 
اخلطابية  احليثية  فهذه  ذل��ك،  م��ن  ور���س��ول��ه  هلل 
باإن�ساف  اإميانه  بزيادة  الدليل  اإىل  املتلقي  جتذب 
ج؛ اإذ من غري املنطقي اأْن يح�سم الر�سول  ال�ُمحاِجِِّ
مو�سوع املباهلة باتهامهم بالكذب ابتداًء قبل وقوع 
�سبحانه  اهلُل  اأمَر  لذا  بينهم؛  فيما  نف�سها  املباهلة 
َفَنْجَعْل  َنْبَتِهْل  )ُثمَّ  بقوله:  كالمه  يختم  اأنَّ  ر�سوَلُه 
ِ َعَلى اْلَكاِذِبنَي(، وهذا ما اأو�سحه االإمام  َلْعَنَت اهللَّ
اهلل  لعنة  فنجعل  نبتهل  قال:  )ولو  بقوله:  حتديدًا 
عليكم؛ مل يكونا يجوزان للمباهلة، وقد علم اهلل اأنًَّ 
نبيه موؤٍد عنه ر�ساالته وما هو من الكاذبني، وكذلك 
اأْن  اأحب  ولكن  يقول  فيما  �سادق  ��ه  اأنَّ النبيُّ  َع��َرَف 

ين�سفهم من نف�سه(.
واإنَّ ما يدل على م�سداق نقد االإمام الهادي )عليه 
ال�سالم( ملنطق من يرى �سدور ال�سك من الر�سول 
ان��زل  مم��ا  �سك  يف  يكن  مل  الر�سول  ب���اأنَّ  واإث��ب��ات��ه 
دون  الن�س  يف  ال�سرطية  )اإن(  ا�ستعمال  هو  اإليه 
اإال على م�سامني  باأنَّ )اإن( ال تدخل  )اإذا(؛ ذلك 
اجلمل الظنية احلدوث، على حني اأنَّ )اإذا( تدخل 
كانت  وملا  احل��دوث،  يقينية  اجلمل  م�سامني  على 
ظنية  هي  العظيم  الكتاب  يف  الر�سول  �سك  م�ساألة 
يف  )اإن(  �سبحانه  ا�ستعمل  ال�ستحالتها؛  احل��دوث 
اإْن  هو  فاملراد  ِه  �سكِّ على عدم  للداللة  املو�سع  هذا 
جاَل يف خاطرك الظنُّ باأنَّ هذا املنزل عليك لي�س 
مّنا فا�ساأل اأهّل الكتاب؛ لذا فال�سُك يدخُل يف نطاق 
باليقني  ال�سك  ينتفي  هنا  م��ن  اليقني؛  ال  الظن 
اأ�سالًة بقوله تعاىل ))َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى * اإِْن ُهَو 

اإِالَّ َوْحٌي ُيوَحى((.
كلُّ  لي�س  ��ه  ب��اأنَّ ال��ق��ول  ميكن  ���ه  اأنَّ ه��ذا  على  ي���زاد 
يقت�سي  اللغوي  التداول  يف  م�ستعمل  �سرط  اأ�سلوب 
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ب��اأنَّ  االإق����رار  وعليه ميكن  احل���دوث،  ب��ال�����س��رورة 
ي�ساأل  مل  و�سلم(  واآل��ه  عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول 
اأهل الكتاب مطلقًا؛ الأنَّه مل يكن �ساكًا يف ذلك قط؛ 
ِنْعَمَة  وا  َتُعدُّ ْن  ))َواإِ تعاىل  قوله  على  جريًا  وذل��ك 
يعني  َرِحيٌم(( فال  َلَغُفوٌر   َ اإِنَّ اهللَّ وَها  �سُ حُتْ ِ ال  اهللَّ
هذا اأنَّ حتقيق ال�سرط يدعو بال�سرورة اإىل حتقيق 
نعمة  نعدَّ  مل  اإذا  نا  اأنَّ على  ذلك  يدل  فال  اجل��واب 
اهلل �سبحانه فاإنَّه باملح�سلة �سنح�سي تلك النعمة؛ 
الر�سول  اتهام  اآي��ة  يف  ال�سرط  ب��اأنَّ  يتقرر  هنا  من 
بال�سك ال يقت�سى الوقوع وال اجلواز؛ ))اإذ ال ي�سح 
و�سلم(  وال يجوز على ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه 
اأْن ي�سرَك، وال اأْن يدعو من دون اهلل اأحدًا، وال اأْن 
يخالَف اأمر ربه عز وجل، وال اأْن يتقوَل على اهلل ما 
مل يقل، اأو يفرتى على اهلل �سيئًا، اأو ي�سل، اأو يختم 
على قلبه، اأو ي�سك((، ويبدو اأنَّ ابن عبا�س قد فهم 
داللة عدم وقوع ال�سرط يف االآية مطلقًا بدليل قوله: 
ومل  و�سلم{  عليه  اهلل  }�سلى  النبي  ي�سك  ))مل 
ي�ساأل(( ف�ساًل عن اأنَّه قد ُنِقَل عن الر�سول االأعظم 
نف�سه ت�سريحه بالقول اأنَّه مل يك �ساكًا قط، حيث 
يقول )�سلوات اهلل عليه(: ))ال اأ�سكُّ وال اأ�ساأُل((، 
ودليل م�سداقية م�سمون قول الر�سول هذا هو اأنَّه 
قد ورد يف �سورة يون�س نف�سها ما يدفع القول ب�سك 
َيا  تعاىل: ))ُقْل  قوله  الر�سول متامًا، وهو حتديدًا 
اأَْعُبُد  َفال  ِديِني  ِمْن  �َسكٍّ  يِف  ُكْنُتْم  اإِْن  ا�ُس  النَّ اأَيَُّها 
الَِّذي   َ اهللَّ اأَْعُبُد  َوَلِكْن   ِ اهللَّ ُدوِن  ِمْن  َتْعُبُدوَن  ِذيَن  الَّ
امْلُ��وؤِْم��ِن��نَي(( حيث  ِم��َن  اأَُك��وَن  اأَْن  َواأُِم���ْرُت  اُكْم  َيَتَوفَّ
جند يف هذه االآية الكرمية دلياًل قاطعًا على عدم 
�سك الر�سول الكرمي؛ ))فهذا تقرير حلقيقة حاله 
ما �سك  باأنَّه  له  و�سهادة  و�سلم(،  )�سلى اهلل عليه 
من  وك��ان  الكتاب،  اأه��ل  �ساأل  وال  اإليه،  اأن��زل  فيما 

عباد اهلل املوؤمنني املخل�سني((.
والظاهر اأنَّ توجيه اخلطاب اإىل الر�سول االأكرم - 
يف االآية مو�سع البحث- باأنَّه ي�سك فيما انزل اإليه؛ 

له جملة دالالت منها:
1- انَّه يع�سد اإميان املتلقي باأنَّ هذا الكتاب املنزل 
هو من اهلل �سبحانه ال غري بدليل اأنَّ اهلل �سبحانه 
نف�سه يطلب اإىل ر�سوله الكرمي اأْن ي�ستظهر الدليل 
ال�سابقني  االأنبياء  طبيعة  با�ستقراي  نبوته  على 
ليثبت  الكتاب؛  الأه��ل  �سوؤاله  طريق  عن  وجن�سهم 
لدى املتلقي بالدليل اأنَّ حممدًا ما هو اإال ر�سول من 

ال�سماء دون اأدنى درجة من ال�سك.
الغاية  العام؛ فلي�س  اأُري��َد به  انَّه خطاب خا�س   -2
عليه  يعر�س  تعاىل  اهلل  واأنَّ  الر�سول  �سك  اإثبات 
ُق اإميانه بالكتاب العزيز ويدفع عن نف�سه  دلياًل يوثِّ
ال�سك؛ الأنَّ اجلهلة قالوا له باأنَّ اهلل يجب اأْن ير�سَل 
الردُّ  االأ�سل ههنا هو  املبتغى  األينا ملكًا ر�سواًل؛ بل 
َه اخلطاب  على اجلهلة واملعرت�سني، ولكن اإذا ما وجَّ
اإىل الر�سول فاإنَّه �سيكون اأكر وقعًا يف نفو�سهم؛ الأنَّ 
اأنف�سهم �ستبقى يف �سوق اإىل اخلطاب الذي حتدث 
به اهلل �سبحانه مع ر�سوله؛ فاإذا ما فهموه ا�ستوفى 

املطلب وحتقيق املبتغى واحلال هذه.
اإن�ساف  و�سائل  من  و�سيلة  اخلطاب  ه��ذا  3-اإنَّ 
بالتي  )وجادلهم  قاعدة  على  الر�سول  من  املتلقي 
اإليهم  توجيه اخل��ط��اب  ب���اأنَّ  ذل��ك  اأح�����س��ن(؛  ه��ي 
نطاق  يف  يدخل  وال  املطلب  يحقق  ال  قد  مبا�سرة 
وان  بالكفر  �سبحانه  و�سفهم  ل��و  فيما  القناعة 
الر�سول مبعوث منه حقيقة وتوقف عند هذا املقدار 
ا�ستعمال  اإىل  -�سبحانه-  َع��َدَل  لذا  اخلطاب؛  من 
اهلل  باأنَّ  االإبانة  اجل  من  ال�سياغي  االأ�سلوب  هذا 
قراءة  اإىل  بدعوتهم  لهم  الدليل  يقدم  -�سبحانه- 

االأنبياء  م�ساهد  وا�ستقراء  ال�سابق  االأُممي  املنطق 
بهذا  فكاأنَّهم  بذلك  �سهدوا  ف���اإْن  ال��ر���س��ول؛  قبل 
باحلجة؛  اأنف�سهم  واأل��زم��وا  اأنف�سهم  على  �َسِهدوا 
لينجو من جنا على بينة ويهلك من هلك على بينة، 
ولكن قبل اأْن يقدَم لهم الدليل يقدم لر�سوله الدليل 
اإميانه �سلوات اهلل عليه- حّتى  – على الرغم من 
يفهموا باأنَّ اهلل �سبحانه يعر�س الدليل على اجلميع 
من دون ا�ستثناء ليوؤمنوا به؛ فحّتى الر�سول مطالب 
باأْن يقراأ الدليل ويوثقه اإميانًا ويقينًا حتى يدعوهم 
عن بينة وثقة عاليني بقدرة ال�سماء وحكمتها فيما 

تفعل.
اأثبتت  قد  التحليل  املنهج  نتاجات  اأنَّ  جند  بهذا 
اأنَّ الر�سول مل يت�سرب اإىل قلبه ال�سُك مطلقًا ولن 
احلقيقية  ه��ذه  غري  َفَهَم  وم��ن  البتة،  ذل��ك  يكون 
فيما  اأُخرى  تارًة  النظَر  ُيعيَد  اأْن  فعليه  التف�سريية 
املوهومة؛  الداللة  زلل  من  بنف�سه  يناأى  حتى  راأى 
ماآله  على غري  الكرمي  الن�س  هذا  فهم  ب��اأنَّ  ذلك 
الداليل االأ�سل يدعو بال�سرورة اإىل القول بانتفاء 
ال�سماء،  مبعجزة  اإميانه  وع��دم  الر�سول  ع�سمة 
�سبحانه  بحكمته  ال�سك  اإىل  باملاآل  ين�سحب  وهذا 
فيمن يختاره حلمل م�سوؤولية ال�سماء وبناء النف�س 
الب�سرية على اأ�س�س احلق واليقني واالإميان باأنَّ اهلل 
االإن�سانية  موجد  وهو  �سيء  كل  خالق  هو  �سبحانه 
�سبحانه  ُير�سُل  فكيف  �سك،  اأدن���ى  دون  جمعاء 
الثقة  القلب �سعيف  قلق  االإمي��ان  متزعزع  من هو 
به  االإمي��ان  اإىل  النا�س  ليهدي  يفعل  اأو  يقول  فيما 
يف  واملبعوث  الباعث  على  حمال  فذلك  �سبحانه؛ 

وقت معًا؛ والركون اإىل املحال من امل�ستحال.
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التي  املجتمعات  يف  توؤّديها  التي  واالأدوار  الفنون  ب�شاأن  النا�س  انق�شم 
ُتلزم  معينة  �شرورة  اأاّل  يرى  من  فهناك  الفنون،  هذه  رحمها  من  تنبثق 
الفنون بتاأدية وظائف واأدوار يف املجتمعات الأن هذه الفنون تّلبي متطّلبات 
اأخالقّية  اأو  اجتماعية  متطلبات  تلبي  اأكرث مما  فنّية )حرفّية(  واأعراف 
حمددة، بيد اأن هناك من يرى عك�س ذلك متاما فريبط الفنون بغايات 
�شمري  عن  التعبري  م�شوؤولية  للمبدع  ُتوكل  اجتماعي  بعد  ذات  نفعية 
اجلماعة التي ينتمي اإليها، وت�شّرفه مبهّمة ت�شجيل تطلعاتها حلياة اأف�شل 

واآمالها بعي�س رغيد.
ورمبا يكون الر�شام العراقي )حممد مهر الدين( املولود مبدينة الب�شرة 
�شنة )1938م( واحدا من الفنانني الت�شكيليني الذين ل يربطوا ال�شرط 
االإبداعي ب�شيادة ال�شكل وحده، واإمنا افرت�س �شرورة انفتاح االأ�شكال على 
التي  الوثيقة  العالقة  توؤّكد  و�شيا�شية  وثقافية  اجتماعية  وغايات  مداليل 
ت�شّد الفنان اإىل واقعه االجتماعي وتنفي عنه تقوقعه يف اإبراجه العاجّية 

التي دعت اإليها النظريات واملنطلقات املوؤمنة مببداأ )الفن للفن(.
العريقة  مبدينته  االأوىل  التلمذة  اأيـــام  مــن  املمتدة  الــديــن  مهر  خــربة 
للدرا�شة  ببغداد  اجلميلة  الفنون  اأكادميية  بدخوله  مــرورا  )الب�شرة( 

وانتهاء باإكماله لدرا�شته العليا باأوربا ) وار�شو / بولونيا( هياأت له اّطالعا 
�شرعات  اآخر  وعلى  واملحلي،  املــوروث  الفني  التعبري  طرق  على  متنوعا 
اإىل  الالجئون  البولنديون  الر�شامون  كان  حيث  احلديث  االأوربــي  الفن 
بغداد مبثابة البوابة التي ولج من خاللها الفنانون العراقيون اإىل مدار�س 
الفن االأوربي احلديث اآنذاك، وهو ما يت�شح ملن يتابع جتربة مهر الدين 
التي �شهدت حتوالت كبرية وتغريات ا�شتثنائية يف م�شتوى التعبري الفني 
للو�شول  اللوحة  بها  ت�شتعني  التي  والو�شائط  الو�شائل  توظيف  درجة  ويف 
اإىل النا�س، ال �شيما بعد عودته من )وار�شو/ بولونيا( ومعاجلته الأ�شكاله 
الواقع  مع  عراها  تنف�شم  ال  جديدة  بروؤية  الفنّية  وتخطيطاته  ولوحاته 
املحيط، بل تزداد هذه العرى مت�شكا مبفردات الواقع احلّية وتفاعال معها 

كّلما اأنعمنا فيها النظر.
اإّنه بعد عودته من )وار�شو( عام  مهر الدين يف اأكرث من منا�شبة يوؤكد: 
احل�شول  اأجل  من  خمتلفة  مواد  با�شتعمال  التجريب  ميار�س  بداأ   1976
ذات  م�شامني  عن  التعبري  على  قــادرًا  جتعله  ممّيزة  فنّية  طريقة  على 
االإن�شان  دور  من  ُتعلي  م�شامني  وهي  والعاملية،  املحلية  باحلياة  متا�س 
والظواهر  االأ�شياء  مع  التعامل  يف  ح�شا�شيته  درجــة  من  وترفع  الفنان، 
من حوله، حيث يقول مهر الدين يف اأحد تلك اللقاءات: )كانت اأعمايل 

 • اإعداد: علي يا�سني 

اعالم ومفكرون

 حممد مهر الدين 
)2015 -1938(

ما هو اأ�سمى من ال�سكل!
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اآنذاك ذات طابع ماأ�شاوي معا�س، فاالن�شجام اللوين يلعب دورًا كبريًا يف 
األوان  ثمة  هناك  -لي�س  وم�شتقاته  واالأزرق  وم�شتقاته  كاالأ�شود  االأعمال، 

مفرحة- الأن امل�شامني كانت ماأ�شاوية...( 
الوطني  ح�ّشه  عن  معرّبة  املرحلة  هذه  يف  الدين  مهر  اأعمال  كانت  وقد 
والثوري وعن ق�شية العرب وامل�شلمني املركزية )فل�شطني( وعن �شرورة 
هذه  جــاءت  لهذا  واال�شتعالء،  ال�شر  قوى  �شد  امل�شلح  والكفاح  الن�شال 
االأعمال زاخرة بنربة وجدانية غا�شبة وحمتّجة لتتما�شى وطبيعة املرحلة 

التي عا�شها العال العربي خالل �شنوات ال�شتينّيات املحتدمة.
فن  االأخـــرية  الفنّية  وت�شكيالته  ر�شوماته  يف  الدين  مهر  ا�شتثمر  كما 
 / )الكوالج  ووظف  االإيحاء،  م�شتوى  يف  العالية  واإمكانياته  )الكرافيك( 
اإىل  االإحالة  على  قدرة  من  االآلّية  لهذه  ملا  ور�شوماته  اأعماله  الل�شق(يف 
املعادن  وِقطع  واحلجارة  الرمل  وا�شتخدم  اللوحة،  خارج  يقع  اآخر  عال 
و�شظايا القنابل واملتفجرات ال�شغرية وُنتف من قطع املالب�س امل�شتخدمة 
املت�شّررة  الفوتوغرافّية  بال�شور  ا�شتعانته  عن  ف�شال  االأخ�شاب،  وبع�س 
احلراك  للتعبري عن  وموقفه   روؤيته  يخدم  ما  كل  من  منتفعا  وال�شليمة، 
تخو�شها  التي  واال�شتعباد  الهيمنة  حــروب  �شد  العال  يف  االحتجاجّي 
اإدانة  االأمريكية وحماولة  املتحدة  الواليات  بقيادة  والعنجهية  ال�شر  قوى 

هذه احلروب بكل و�شائل التعبري الفني وطرقه املمكنة، ولذا فاإن لوحاته 
ور�شوماته التي تدين االحتالل االأمريكي للعراق عام 2003م ال تقل روعة 
النظام  خاللها  من  اأدان  التي  واأعماله  لوحاته  عن  اإن�شانّيا  حمتوى  و 
يبقى  2003.وهكذا  عام  قبل  النا�س  رقاب  على  املت�شلط  الدموي  البعثي 
حممد مهر الدين وفيا لق�شايا امته موؤمنا بقدرة اإن�شانها على املواجهة 
يف  املبا�شرة  بني  يجمع  ملتزما  فنانا  يكون  كي  دعاه  ما  وهذا  والتحدي، 
التعبري عن الوقائع واالأحداث وبني القدرة على �شحن اللوحة مبتطلبات 
االإبهار الب�شري املفرو�س وجوده الإ�شباغ الروح الفني على هذه االأحداث 

والوقائع.
ل�شحره  ممار�شا  املنك�شر  العراقي  الوجدان  فنانمَ  الدين  مهر  ظّل  لقد 
وحمّققا  بــعــده،  مــن  العراقيني  الر�شامني  اأجــيــال  جممل  على  وتــاأثــريه 
يف  اأقامها  التي  الفنية  معار�شه  على  النا�س  اإقبال  يف  باهرة  لنجاحات 
عوا�شم ومدن عربية واأوربية عديدة، مثلما ظّل اأمينا وحّرا يف ت�شجيل روؤاه 
وانطباعاته عن واقعنا االجتماعي املاأ�شاوي رافدا بذلك ثقافتنا الوطنّية 
العراقّية املعا�شرة مب�شاهمات واأعمال متمّيزة ومبهرة حتى وافته املنّية 

مبدينة عمان االأردنية يوم اخلمي�س 23/ ني�شان من العام احلايل.
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ال�سي�ستاين  علي  ال�سيد  االأعلى  الديني  املرجع  �سماحة  اطلق  ع��ام  قبل 
)حفظه اهلل( فتوى اجلهاد الكفائي، وكانت �سرخة مدوية زلزلت االر�س 
حتت اقدام كيان داع�س االرهابي، وحفظت البالد والعباد من خطر داهم 
املرجعية  نداء  لتلبية  الوطن  ابناء  الغيارى من  يهدد اجلميع، وهب  كان 

العليا، وا�ستب�سلوا يف �سبيل الدفاع عن كل �سرب من ار�س العراق. 
وعن اأ�سداء هذه الفتوى وتاأثريها الكبري على خمتلف االأ�سعدة، قال ع�سو 
جمل�س حمافظة كربالء ال�سيد يو�سف احلبوبي"ان فتوى املرجعية الدينية 
العليا تدل عن عمق ا�ستيعابها لالأو�ساع التي يعي�سها البلد ووعيها وحكمتها 
مبا يجري لذا كانت الفتوى يف حملها و توقيتها دقيق جدا، حيث كانت 

نتائجها ايجابية فقد ادت تلك الفتوى اىل تعزيز وحدة ال�سف العراقي".
ال��دور الكبري يف حترير العديد من املدن   وتابع" ان احل�سد ال�سعبي له 
البع�س،  الوقت ن�سد على ايدي بع�سنا  واأننا يف هذا  العراقية،  واملناطق 
بالو�سايا  واالل��ت��زام  الكلمة  وح��دة  و  ال�سف،  وح��دة  اىل  اجلميع  وندعو 
ال�سديدة   للمرجعية الدينية الر�سيدة، وندعو اجلميع اىل عدم التهاون 
وعدم التكا�سل وعدم التوقف  قبل ان تنفذ االهداف التي كانت ا�سا�س هذه 
الفتوى، وعلى القوى ال�سيا�سية املختلفة توحيد كلمتها ور�س �سفوفها، ونبذ 

اخلالفات".
البيت  اهل  بجامعة  االآداب  كلية  يف  ال�سحافة  ق�سم  رئي�س  حتدث  فيما 
لفتوى  االإع���الم  تناول  عن  جا�سم  ن�سيف  الدكتور  ال�سالم(  )عليهم 
املرجعية العليا قائال" ان لفتوى اجلهاد الكفائي االثر البالغ على جميع 

اال�سعدة باعتبارها قد �سدرت من قائد مق�سده اال�سا�س خدمة العراق 
وهو  وقومياتهم،  ومعتقداتهم  وطوائفهم  مذاهبهم  مبختلف  والعراقيني 
يدعو اىل حماية املواطن العراقي من اأي خطر، وتوفري احلياة الكرمية له، 

وهذا بحد ذاته انت�سار للعراق".  
وبني" مل تكن بع�س الو�سائل االعالمية من�سفة يف تناولها لفتوى املرجعية 
للفتوى  روج  من  فهناك  امل�سلحية،  ونظرتها  الطائفية  اجندتها  ب�سبب 
اجلهادية على انها فتوى حكومية جاءت لدعم احلكومة وطبلت لها الكثري 
من و�سائل االإع��الم العربية ب�سكل عام وبع�س و�سائل االإع��الم العراقية 
ب�سكل خا�س، وهناك من و�سفها باأنها فتوى حزبية متيل ل�سالح حزب 
القنوات  له الكثري من  وجمهور معني دون اخر وهذا االمر اي�سًا روجت 
االإعالمية العربية والعراقية، وهناك من ذهب اىل و�سف الفتوى على انها 
انتهازية متيل للمذهب ال�سيعي ومن ميثله، وهذه االراء واأ�سحابها يف ظالل 
كبري، وقد فندتها بطوالت وانت�سارات ابطال احل�سد ال�سعبي وما طبقوه 
وامللتزمة  والوطنية،  االن�سانية  ت�سرفاتهم  خالل  من  الواقع  ار�س  على 

بالتو�سيات ال�سديدة للمرجعية الدينية العليا".
االو�ساط  وا�سع يف  التي �سدرت القت �سدى  الفتوى  الدكتور"ان  واأو�سح 
العامة بالرغم من حماوالت الت�سويه و اتهام ابطال احل�سد ال�سعبي باأنهم 
يقومون مبجازر بحق االبرياء وي�سرقون االموال من بيوت املناطق املحررة، 
ان  واعتقد  العكر،  باملاء  تت�سيد  خلفها  يقف  ومن  اال�سوات  هذه  ولكن 

العراقيني واعون وال تنطلي عليهم هذه االأكاذيب".

عام على فتوى الجهاد الكفائي   
ودماء الشهداء مازالت تخط التاريخ بأريجها 

تقرير:حممد الي�ساري �� عماد ب�ع�و - �سالم الطائي

تقارير
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)عليهم  البيت  اأهل  بجامعة  ال�سحافة  ق�سم  يف  التدري�سي  حتدث  فيما 
ال�سالم( اال�ستاذ )احمد باقر( عن مواقف املراجع الدينية عرب التاريخ 
قائال "ال يخفى على اجلميع ان املرجعية الدينية العليا يف النجف اال�سرف 
كانت �سمام امان وال زالت، وهي دائما تقف موقفا بطوليا وم�سرفا عندما 
او اجلوانب  ال�سيا�سي  يتعلق يف اجلانب  ما  �سواء  االف��ق  ازم��ات يف  تلوح 

االأخرى".
داع�س  اوقفت زحف  اهلل(  ال�سي�ستاين )حفظه  املرجع  فتوى  وبني" ان   
واأنقذت الدولة من االنهيار، وان هذه الفتوى اجلليلة هي امتداد لفتاوى 
كانت مبثابة الدواء الناجع لكل ازمة وم�سكلة تطراأ، ومن هذه الفتاوى، 
الربيطاين،  للت�سدي لالحتالل  �سنة 1920،  ال�سريازي يف  املرجع  فتوى 
وال�سواهد كثرية فعلى ال��دوام كانت احل��وزة العلمية هي �سمام االأم��ان، 
كبرية  م�ساهمة  �ساهمت  اهلل(  )حفظه  ال�سي�ستاين  ال�سيد  فتوى  ان  لذا 
هجمت  عندما  العراقي  اجلي�س  له  تعر�س  ال��ذي  لالنهيار  الت�سدي  يف 
داع�س على املناطق الغربية وحتديدا املو�سل واالنبار، حيث �ساد اخللل 
يف املوؤ�س�سة الع�سكرية يف تلك املناطق كونهم ال ميتلكون العقيدة الفعلية 
للتم�سك باالأر�س، بينما ا�ستطاعت فتوى ال�سيد علي ال�سي�ستاين وخالل 
فرتة قليلة جدا من تكوين ح�سود متطوعة من ال�سباب العقائديني الذين 

ت�سدوا لهذا الغزو".
العراقي  اجلي�س  تنظيمات  بني  نقارن  ان  اردن��ا  ان  التدري�سي"  واأو�سح 
االثنني،  بني  وا�سحا  فرقا  هناك  ان  جند  ال�سعبي،  واحل�سد  الر�سمي 

فاجلي�س العراقي رغم ان لديه قيادات من�سبطة �سمن تخ�س�س اكادميي 
اال انهم مل ي�ستطيعوا م�سك االر�س على العك�س من احل�سد ال�سعبي، الذي 
الع�سكرية  جتربته  حداثة  رغم  االر���س  م�سك  من  ومتكن  للعدو  ت�سدى 
وب�ساطة معداته، و�سبب ذلك ان احل�سد ال�سعبي ي�ستمد التحفيز والت�سجيع 
من تلك الفتوى العقائدية الدينية ا�سافة اىل العقيدة ال�سيا�سية والوطنية 
هم  واأ�سبحوا  الهجمات  تلك  الإيقاف  الت�سحيات  يقدموا  جعلهم  مما 

ا�سحاب املبادرة للت�سدي لتنظيمات داع�س وحترير املناطق االأخرى".
واأملح" لكي تكون توجيهات املرجعية العليا يف جتدد وا�ستمرارية يف �ساحات 
اجلانب  يف  ال�سعف  ومع  الفتوى،  تلك  الدولة  ت�ستثمر  ان  يجب  القتال، 
االعالمي اال انها ا�ستثمرت من خالل ايجاد موؤ�س�سة مبا�سرة لها وو�سعت 
بقانون حتت ا�سراف رئا�سة الوزراء، وهذا يعترب من الدعم اجليد، و نحتاج 
اىل ان يكون هناك تن�سيق بني القيادات يف وزارتي الدفاع والداخلية مع 
احل�سد ال�سعبي ال�ستثمار هذه احل�سود من ال�سباب العقائديني املتطوعني 
التن�سيق بني  اىل  تدعو احلاجة  وكذلك  واملقد�سات،  االر���س  للدفاع عن 
احلوزة العلمية والقيادات امل�سوؤولة عن هذه احل�سود لدميومة هذا العمل 

والق�ساء على تواجد داع�س يف عموم العراق".
وعن دور الع�سائر العراقية قال ال�سيخ علوان جواد الفتالوي احد وجهاء 
ع�سرية اآل فتلة" ان فتوى املرجعية الدينية العليا وحدت ال�سف العراقي 
الروحة  رفعت  حيث  باأكملها،  الدولة  النهارت  ولوالها  اأطيافه،  بجميع 
املعنوية الأبناء البلد،  فلبوا نداء اجلهاد الكفائي، وهبوا بكل ب�سالة واإميان 

للدفاع عن العراق ومقد�ساته". 
 واأ�ساف"نحن كع�سائر قمنا بتكليف ابنائنا بالوقوف مع القوات االمنية 
للدفاع عن تراب الوطن واملقد�سات، ودحر العدو الغادر املتمثل بالتنظيمات 
الوهابية اجلبانة التي تريد للعراق اخلراب والدمار، وقد �سجلت الع�سائر 
العراقية �سفحات م�سرقة ملوؤها العز واملجد، �سيدونها التاريخ وتفتخر بها 

االجيال القادمة".
وختم  الفتالوي" ن�سيد  بالروح املعنوية لالأخوة املقاتلني من ابناء احل�سد 
البلد  ابناء  بني  والت�سامن  بالتما�سك  ونفخر  الع�سائر،  واأبناء  ال�سعبي 
املجاميع  دن�ستها  التي  املناطق  تطهري  اثناء  ذل��ك   مل�سنا  وق��د  ال��واح��د، 

االرهابية يف حمافظة �سالح الدين واملناطق االأخرى". 
فيما قال ال�سيخ حممد خملف احد �سيوخ حمافظة االنبار " لو مل ت�سعفنا 
املرجعية الدينية العليا بفتواها امل�سرفة ل�سقطت حمافظة االنبار بيد داع�س 
املجرم، ولقد �ساهدنا ا�ستب�سال وت�سحية ابناء احل�سد ال�سعبي االبطال 
للذود عن اأر�س الوطن، واأثلجوا �سدورنا مبواقفهم البطولية، لذلك نطالب 
اأبناء احل�سد ال�سعبي الغيارى باإنقاذ مدينة الرمادي وحتريرها من دن�س 
االإرهاب".واأ�ساف" نّود ان ينعم العراق باالأمن واالأمان، ولن يكون ذلك اإال 
بوجود املرجعية الدينية العليا واحلكومة العراقية التي من واجبها الدفاع 

عن البالد، و ال نر�سى بتدّخل اأية جهة خارجية". 
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 ا�سوق هذه املقدمة الب�سيطة وانا ادخل اىل معامل روح اخلط العربي لنقراأ �سوية 
تاريخه ون�ساته وح�سناته ومميزاته عن باقي اخلطوط االخرى . 

قابلية على التطور ومرونة عالية 
وجمالية  تنوعا  العامل  خطوط  اكر  الفنية  الناحية  من  العربي  اخلط  يعترب 
ومرونة  مع القدرة الالحمدودة على التطور ، وقد ارتبط اخلط العربي ارتباطا 
وثيقا مبجاالت الثقافة والفنون والعمارة ، كما ان ظهور اللوحة اخلطية قد لعب 
دورا حيويا يف تعزيز االح�سا�س بالقيمة الفنية واجلمالية للخط باعتباره فنا 
ولي�س فقط للكتابة من اجل قراءة احلروف والكلمات واجلمل الرتباطه بعامل 
املعرفة االدبية والفنية وكذلك العلمية وما تطلبه احلياة من دميومة من خالل 
الكتابة وتعلم النا�س لها يف حمو لالمية قراءة وكتابة ، واذن مل يقت�سر هنا 
تطوير اخلط العربي على العرب وحدهم بل ا�سهمت اغلب ال�سعوب اال�سالمية 

يف هذه املهمة فالميكن ان نن�سى دور االتراك والفر�س وكذلك بع�سا من م�سلمي 
ال�سني والقارة الهندية وافريقيا مما يوؤكد قولنا اآنف الذكر ان اخلط العربي 

له القابلية غري املتناهية للتطور والتكيف مع خمتلف البيئات الفنية والثقافية 
نبذة تاريخية 

لقد اقتب�س عرب ال�سمال يف احلجاز ومنهم قري�س كتابة االنباط قبل اال�سالم 
واالنباط كانوا قد ا�ستوطنوا يف الع�سر الهليني بالد االراميني وعنهم اخذوا 
 ، العربية  اجلزيرة  �سمال  يف  حتديدا  ا�ستقرارهم  وك��ان   ، وطوروها  الكتابة 
فل�سطني وجنوب ال�سام و�سرق االردن وا�س�سوا مدنا فارهة مثل البرتاء ومدائن 
�سالح وتبوك وقد امتدت عالقاتهم التجارية اىل بالد اليونان وايطاليا وافريقيا 
ال�سمالية ، واذا كانت هذه العالقة التجارية قد �سملت الب�سائع وال�سلع فاإنها 
بالتاأكيد قد �سملت اي�سا باقي مظاهر احل�سارة مبا فيها من انتقال الكتابة 

غريب  اأبو  • اعداد:عقيل 
الخط العربي وروح الفن 

ربما هو الشغف أو حب االطالع أوحتى الفضول ما كان يدفعنا الى ان نقف إزاء بعض تجارب اآلخرين في اللوحات الخطية أو ما تسمى 
باليافطات متأملين ما خط عليها من عناوين تجارية مثيرة فينا الدهشة واالنتباه اليها  مثل اسم فندق او صالون حالقة  اودكان عطارة 
او) قطعة ( وضعت على باب احد البيوت مصنوعة من الخشب او النحاس او المرمر او من الكاشي الكربالئي مثل الدكتور فالن الفالني 
او المحامي او المهندس أوالقاضي فالن الفالني والخاصة بمنازل الطبقة الراقية ، وغيرها من االعالنات المرفوعة في اعلى البنايات التي 
الشعبية وكذلك معالمها  المدينة عابرين شوارعها وازقتها واسواقها  الى مركز  الطريق  السير في  اعناقنا ونحن نغذي  تشرأب لها 
القدسية والحضارية على حد سواء لنشاهد العديد من تلك الخطوط وااللوان والتصاميم المنوعة والمختلفة بامزجتها وصورها كل حسب 
الجوامع والمزارات  المرسومة بخط جميل جدران  القرآنية  اآليات  ، فتزين  القبور  الفواتح وشواهد  عنوانه وغرضه ومن ضمنها الفتات 
الثلث والنسخ  النباتية والهندسية واالسالمية والخطوط العربية الجميلة مثل خط  بانواعه المتعددة  بفيفساء يختلط فيها عالم الزخرفة 
والديواني والكوفي والتعليق والرقعة.. وغيرها . ولروعة الخط نشعر اننا امام لوحة تكاد تتحدث عن نفسها ، وربما يدفعنا هذا االختالف 
الى نميز بين لوحة واخرى بالحس او مايسمى بالذوق الفني الذي يحمله روح الخط او احساس الخطاط  نفسه دون غيره ولهذا نرى ان بعض 
اللوحات متشابهة في الخط متباينة في االبداع مثل ما يقال عن المرأة الماهرة في الطبخ ان روحها موجودة او نفسها موجود في الطبخة 

ولهذا تكون االكلة او الطبخة مميزة وطيبة..

فنون
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واخلط  مل يتوقف العرب يف تطويرهم للكتابة النبطية خا�سة مبكة باعتبارها 
مركزا جتاريا يتمتع بنفوذ اقت�سادي قوي ، ال�سيء الذي جعل اخلط العربي 
�سيئا ف�سيئا ان ي�ستقل بحروفه وا�سكالها املعروفة لدينا االن ، وبقي ب�سيطا مل 
با�سم اخلط  وال��ذي عرف  امل�ستوى املرموق اال بعد ظهور اال�سالم  يرتق اىل 
احلجازي وهو اخلط الذي �ساع ا�ستخدامه مبكة باخل�سو�س ثم انتقل بعدها 
قد  العربية  الكتابة  وكانت  الكرمي  القراآن  ن��زول  وعند   ، املنورة  املدينة  اىل 
ا�ستكملت نوها وا�سبحت قادرة على التعبري يف نقل حمتوى الوحي مبايتطلبه 
االمر من الدقة والو�سوح ، ازداد احلرف العربي قوة ومتانة بعد ان ا�ساف اليه 
االمام علي عليه ال�سالم النقاط وو�سع ال�سكل للحروف دفعا لكل التبا�س يف 
النطق ، من هنا ن�ستطيع ان نقول ان اخلطوة الفنية واجلمالية االوىل للخط 
العربي بداأت مع بزوغ �سم�س اال�سالم يف غار حراء حيث نزل جربيل خماطبا 
النبي �سل اهلل عليه واآله ) اقراأ با�سم ربك الذي خلق ، خلق االن�سان من علق ، 

اإقراأ وربك االكرم ، الذي علم بالقلم ، علم االن�سان مامل يعلم ( 
اخلطاط :

هو الفنان الذي يجعل من احلروف لوحة فنية يقف امامها امل�ساهد مبهورا 
يفكر يف دقة الكتابة وروعة الق�سبة وعبقرية اخلطاط ، ان اخلطاط املبدع هو 
الذي يجعل موهبته يف اللوحة تتكلم من خالل ر�ساقة اخلط وتنا�سق �سطوره 
وحركاته فاذا كانت اللوحة املكتوبة حترك القلوب بن�سها ، فاأن اخلطاط يهز 
م�ساعر امل�ساهدين بجمال عطائه ولذلك مل جند خطاطا واحدا كتب كالما 
بني  يجمع  فهو  اجلمال  على  اال  اليقع  فاجلمال  خطه  بجمال  ليزينه  �سخيفا 
جمالية املقروء وابداعية اخلط ، فيختار اجمل العبارات واحلكم ليودع فيها 
اجمل خط وهو بهذا يزيد جمال املعنى اىل جمال اخلط ليجمع بذلك بني روعة 

ال�سكل وامل�سمون . 
وقد عرف اخلط على انه : ل�سان اليد اإذ يعترب من اأ�سعب الفنون وذلك الن 
اخلطاط فيه ما اأن مي�سك القلم بيده حتى يقوم باداء كل وظائف االالت االخرى 
التي ميلكها الفنانون يف �سائر الفنون االخرى وباال�سافة اىل كون اخلط فنا 
وذوقا وجماال فقد كان ومازال موردا لرزق الكثري من اخلطاطني والهواة فيعترب 

اخلط فنا وم�سدر رزق . 

اإذ  اخلطاط اال�ستاذ فرا�س الن�سراوي يف معر�س حديثه عن اخلط العربي 
االإ�سالمية  التي ابدعتها احل�سارة  الفنون  العربي من اهم  اإن اخلط   : يقول 
واأكرها انت�سارا يف بالد العرب وامل�سلمني على حد �سواء فهو حا�سر يف اأنواع 
فنا عاريا عن  لي�س  فهو  وامل�ساجد  واملالب�س  واالث��اث  االواين  العمارة كما يف 

الوظيفة وانا هو �سناعة تثري يف النف�س  ا�سدق م�ساعر التوقري واالجالل   .
يقول ياقوت امل�ستع�سمي )اخلط هند�سة روحانية واإن ظهرت باآلة ج�سمانية( 
فللخط العربي ان�سيابية عالية يف حروفة تراه �ساكن ولكن عند التمعن يف تراكيبه 
تراه متحركا كموج البحر وهذا �سر اخلط العربي الذي جّوده اخلطاطون منذ 
القدم واظهروه باأنواع وا�سكال رائعة . ان ما مييز اخلط العربي هو طواعيته 
لياخذ اال�سكال املختلفة لن�س واحد وهذا غري موجود يف اخلطوط غري العربية 
.  ان الرتاكيب التي ا�ستخدمها اخلطاط يف كتاباته فيها اأ�سرار والغاز رائعة 
النواحي  بها  ويظهر  اخلطاط  بها  اأراد  م��اذا  يعرف  اأن  لها  املتذوق  ي�ستطيع 
اجلمالية يف التكوينات والرتاكيب منها اظهار العلو والرفعة وال�سمو الأ�سماء اهلل 
احل�سنى التي تاأخذ مكان العلو يف الرتاكيب اخلطية وكذلك الت�سل�سل القرائي 
ا�سغال  تكمن يف  عبقرية اخلطاط  ان  و  الرتكيب  الب�ساطة يف  واأي�سا  للن�س 
امل�ساحة املتي�سره له بالن�س املحدد وهذا اكرب اختبار للخطاط . فاخلطاط كما 
املهند�س   يح�سب احل�سابات الدقيقة الإظهار العمل بال�سكل الرائع . ان اخلطاط 
يتعلم �سناعة اخلط من االأ�ستاذ ل�سنني عديدة حتى ي�سل اىل مرحلة االجادة 
فياأخذ االجازة من االأ�ستاذ وقد يكون للخطاط اكر من اأ�ستاذ واحد ينهل منهم 
اأنواع اخلطوط فتربز لياقته وبراعته يف اخلط . وا�سمى ماي�سل اليه اخلطاط 
هو الرتوي�س وال�سرب يف كتابة كالم اهلل العزيز الذي ما فتئ عاكفا على خطه 
باأجمل ما ي�ستطيع ، ان اخلط العربي باٍق ما بقي االإ�سالم والقران فقد ورد عن 
امري املوؤمنني علي بن ابي طالب عليه ال�سالم ) اخلط خمفي يف تعليم االأ�ستاذ 
وقوامه يف كرة امل�سق ودوامه على دين االإ�سالم ( فقد ا�ستمر اخلط العربي 
يف �سخ�سيته ليعرب عن كل ع�سر ، فكان كالكائن احلي ينمو ويتفرع ويتجدد 

با�ستمرار .

• اللوحات خلطاط العتبة احل�صينية املقد�صة ال�صتاذ فرا�س الن�صراوي

•اخلطاط:فرا�س الن�سراوي 
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افراح شعبان ...
والدات مباركة واستذكار للقيم السماوية

بحلول شهر شعبان المبارك من كل عام، يبتهج المسلمون بوالدات األئمة االطهار 
عليهم السالم فيحيون ذكرهم، وينهلون من فيضهم، قيما، ومبادئ سامية، فهذه 
المناسبات هي موضع اهتمام سكان السماوات واألرض، لما لإلمام الحسين وأهل 
بيته من خصائص وميزات عظيمة انفردوا بها على سائر الخلق، لذا ان من مسؤولية 

الجميع التعريف والتبليغ بمنهجهم.

الذكرى  بهذه  االحتفاء  على  اعتادت  احل�سينية،  الرو�سة  جملة 
العطرة، فقدمت هذه ال�سفحات الب�سيطة بني يدي  القارئ الكرمي، 

لعله ينتفع من فيو�سات اأهل البيت عليهم ال�سالم.
اإلمام الحسين عليه السالم والدته ونشأته 

ولد االإمام احل�سني بن علي)عليهما ال�سالم( يف الثالث من �سهر 
�سعبان يف ال�سنة الرابعة من الهجرة، ن�ساأ يف بيت كان حمّط املالئكة 
ومهبط التنزيل، وترعرع بني �سخ�سّيات مقّد�سة جتّللت باآيات اهلل، 
لبنات  و�ساغ  اخلالق،  مع  االرتباط  الر�سالة عذب  ونهل من نري 
�سخ�سيته نبي الرحمة )�سلى اهلل عليه واآله( بفي�س مكارم اأخالقه 
وعظمة روحه، فكان احل�سني)عليه ال�سالم( �سورة جلده )�سلى اهلل 
عليه واآله( ي�سري على خطاه ليبنّي مكارم االأخ��الق، ويرعى لاُلّمة 

�سوؤونها، وال يغفل عن هدايتها ون�سحها ون�سرتها.
الفّذة  ال�سالم(  االإم��ام احل�سني )عليه  ومن االإمعان يف �سخ�سّية 

نتلّم�س املظاهر التالية:
 توا�صعه )عليه ال�صالم( 

ُجبل االإم��ام )عليه ال�سالم( على التوا�سع وجمافاة االأنانية، وهو 
العايل واملنزلة اخل�سي�سة لدى  وال�سرف  الرفيع  الن�سب  �ساحب 
الر�سول)�سلى اهلل عليه واآله( فكان)عليه ال�سالم( يعي�س يف ااُلّمة ال 
ياأنف من فقريها، وال يرتّفع على �سعيفها، وال يتكرّب على اأحد فيها، 
يقتدي بجّده العظيم املبعوث رحمًة للعاملني، يبتغي بذلك ر�سا اهلل 
وتربية االأمة، وقد ُنقلت عنه )عليه ال�سالم( مواقف كثرية تخ�س 

• تقرير: حممود امل�سعودي �� حممد الي�ساري
 �سالم الطائي

تعامل فيها مع �سائر امل�سلمني بكّل توا�سع مظهرًا �سماحة الر�سالة 
ولطف �سخ�سّيته الكرمية، ومن ذلك:  اإّنه)عليه ال�سالم( قد مّر 
مب�ساكني وهم ياأكلون ك�سرًا )خبزًا ياب�سًا( على ك�ساء، ف�سّلم عليهم، 
فدعوه اىل طعامهم فجل�س معهم وقال: لوال اأّنه �سدقة الأكلت معكم. 

ثّم قال: قوموا اىل منزيل، فاأطعمهم وك�ساهم واأمر لهم بدراهم. 
َفة، فقالوا:  وروي: اأّنه )عليه ال�سالم( مّر مب�ساكني ياأكلون يف ال�سُّ
فجل�س  املتكرّبين،  يحب  ال  اهلل  اإّن  ال�سالم(:  فقال)عليه  الغداء، 
وتغّدى معهم ثم قال لهم: قد اأجبتكم فاأجيبوين، قالوا: نعم، فم�سى 

بهم اىل منزله وقال لزوجته: اأخرجي ما كنت تّدخرين. 
حلمه وعفوه )عليه ال�صالم ( 

تاأّدب احل�سني ال�سبط )عليه ال�سالم( باآداب النبّوة، وحمل روح جّده الر�سول 
االأعظم)�سلى اهلل عليه واآله( يوم عفى عّمن حاربه ووقف �سد الر�سالة 
االإ�سالمية، لقد كان قلبه يّت�سع لكّل النا�س، وكان حري�سًا على هدايتهم 
متغا�سيًا يف هذا ال�سبيل عن اإ�ساءة جاهلهم، يحدوه ر�سا اهلل تعاىل، يقّرب 
املذنبني ويطمئنهم ويزرع فيهم االأمل برحمة اهلل، فكان ال يرّد على م�سيء 

اإ�ساءة بل يحنو عليه وير�سده اىل طريق احلّق وينقذه من ال�سالل.
فقد روي عنه)عليه ال�سالم( اأّنه قال: »لو �ستمني رجل يف هذه ااُلذن � واأوماأ 
اىل اليمنى � واعتذر يل يف الي�سرى لقبلت ذلك منه، وذلك اأّن اأمري املوؤمنني 
علّي بن اأبي طالب)عليه ال�سالم( حّدثني اأّنه �سمع جّدي ر�سول اهلل)�سلى 
اأو  العذر من حمق  يقبل  َمن مل  يرد احلو�س  يقول: )ال  واآل��ه(  عليه  اهلل 

مبطل(. 

تحقيقات
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 جوده )عليه ال�صالم( 
الفقراء  يعني  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  االإم���ام  ك��ان  كبرية  وبنف�س 
واملحتاجني، ويحنو على االأرامل واالأيتام، ويثلج قلوب الوافدين عليه، 
امل�ساألة،  بذّل  ي�سعرون  يجعلهم  اأن  دون  من  ال�سائلني  حوائج  ويق�سي 
فكان يحمل يف دجى الليل البهيم جرابًا مملوًء طعامًا ونقودًا اىل منازل 

االأرامل واليتامى حّتى �سهدت له االعداء بذلك.
�صجاعتُه )عليه ال�صالم(

اإّن املرء ليعجز عن الو�سف والقول حني يطالع �سفحة ال�سجاعة من 
�سخ�سية االإمام احل�سني)عليه ال�سالم(; فاإّنه ورثها عن اآبائه وترّبى 
عليها ون�ساأ فيها، فهو من معدنها واأ�سلها، وهو ال�سجاع يف قول احلّق 
وامل�ستب�سل للدفاع عنه، فقد ورث ذلك عن جّده العظيم حمّمد)�سلى 
اهلل عليه واآله(، الذي وقف اأمام اأعتى قّوة م�سركة حّتى انت�سر عليها 

بالعقيدة واالإميان واجلهاد يف �سبيل اهلل تعاىل.
حاكمًا،  االإ�سالم  يعيد  ال�سالم(،  املوؤمنني)عليه  اأمري  اأبيه  مع  ووقف 
ال�سالل  ق��وى  ي�سارع  اخلال�سة،  دعوتها  طريق  يف  ب��ااُلّم��ة  وينه�س 
ابه، ووقف  واالنحراف بالقول والفعل وقوة ال�سالح ليعيد احلّق اىل ن�سّ
مع اأخيه االإمام احل�سن)عليه ال�سالم( موقف االأبطال امل�سّحني من اأجل 
�سالمة ااُلّمة وجناة ال�سفوة املوؤمنة املتم�ّسكة بنهج الر�سالة االإ�سالمية.

 ال�صراحة واجلراأة يف الإجهار باحلّق
لقد كانت نه�سة االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( وثورته بركانًا تفّجر يف 
تاأريخ الر�سالة االإ�سالمية، وزلزااًل �ساخبًا اأيقظ �سمري املتقاع�سني عن 

ن�سرة احلّق، والكلمة الطيبة التي دعت كّل الثائرين واملخل�سني للعقيدة 
والر�سالة االإ�سالمية اإىل موا�سلة امل�سرية يف بناء املجتمع ال�سالح وفق ما 

اأراده اهلل تعاىل ور�سوله)�سلى اهلل عليه واآله(.
واملكا�سفة  ال�سراحة  ال�سالم( منهج  االإم��ام احل�سني)عليه  نهج  وقد 
جراأة  بكل  هو  فها  ال�سحيح،  والطريق  والزيغ  اخللل  لاُلّمة  حًا  مو�سّ
والف�ساد..  الغّي  يف  التمادي  عن  ومينعه  يحّذره  الطاغية  اأم��ام  يقف 
وهذه كتبه)عليه ال�سالم( اىل معاوية اللعني وا�سحة ال لب�س فيها ينذره 

ويحّذره من اال�ستمرار يف ظلمه، ويك�سف لاُلّمة مدى �ساللته وف�ساده. 
حًا للوليد  وبكّل �سراحة وقّوة رف�س البيعة ليزيد بن معاوية، وقال مو�سّ
ابن عتبة حني كان واليًا ليزيد: اإّنا اأهل بيت النبوة، ومعدن الر�سالة، 
وخمتلف املالئكة وحمل الرحمة، بنا فتح اهلل وبنا ختم، ويزيد فا�سق 
فاجر، �سارب للخمر، قاتل النف�س املحرتمة، معلن بالف�سق والفجور، 

ومثلي ال يبايع مثله.
اإلمام العباس )عليه السالم ( إيمان صلب 

ال �سك اأن انفراد العبا�س عليه ال�سالم مبقام خا�س دون �سائر ال�سهداء 
مع االإم��ام احل�سني عليه ال�سالم يف كربالء يدّل على مكانة خا�سة، 
وممّيزة لذلك العبد ال�سالح عند اهلل عزَّ وجل، وكذلك انفراده بزيارة 
االأك��رب  وعلي  ال�سالم  عليه  احل�سني  االإم��ام  زي��ارة  اإىل جانب  خا�سة 
وال�سهداء تدّل بو�سوح على عظمة تلك ال�سخ�سية املتفّرعة من ال�سجرة 
العلوية املباركة، �سنو النبّوة وتواأمها يف اجلهاد الكبري املوؤ�س�س مل�سرية 

االإ�سالم.
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موقفه عند م�صرعة املاء
اإن قطع الطريق من جانب اجلي�س االأموي اأمام احل�سني عليه ال�سالم 
واأ�سحابه واأهل بيته، قد اأو�سل كل من يف مع�سكر االإمام عليه ال�سالم 
اإىل حالة �سديدة من العط�س يف ذلك اجلو الالهب، الناجت عن �سدة 
حرارة ال�سم�س و�سخونة رمال ال�سحراء، والعبا�س عليه ال�سالم كان 
ة باأ�سه و�سجاعته باإح�سار  يحمل لقب " ال�سّقاء " الأنه كان متكفاًل ل�سدَّ
العا�سر، وجتمع رواي��ات ال�سرية  اليوم  امل��اء، وك��ان قد فعل ذلك قبل 
احل�سينية اأن العبا�س عليه ال�سالم يف معركة الطف، �سق جموع اجلي�س 
وو�سل اإىل امل�سرعة عند حافة النهر، واغرتف غرفة بيده لكي ي�سرب 
الإرواء بع�س ظماأه ال�سديد، اإالَّ اأنه تدارك االأمر وتذكر اأن �سيده واإمامه 
احل�سني عليه ال�سالم يعاين مثله العط�س اأي�سًا، فما اأ�سرع ما رمى املاء 

من يده، اإن ذلك املوقف فيه من االيثار ال�سي ء الكبري والعظيم.  
اإلمام السجاد قائد الحركة التصحيحية

كان االمام ال�سجاد )عليه ال�سالم( بعد واقعة الطف يتوىل املواجهة 
والت�سحيح وقد كانت البداية يف ال�سام حيث الدور ااِلعالمي اأكر تاأثريًا 
ي�ستبطن من ف�سح وك�سف  الرماح مع ما  ال�سيوف وطعن  من قعقعة 
واحتمال ت�سفية وقتل، فيقف االإمام ال�سجاد )عليه ال�سالم( يف جمل�س 
يزيد م�سّفهًا الدعاوى ااَلموية التي حاولت ت�سويه نه�سة احل�سني )عليه 
ال�سالم(، وتزييف اأهداف ثورته ، فريوح منّددًا بالع�سابة التي حّرفت 
اأُوىل العناوين العري�سة يف  دين النبي )�سلى اهلل عليه واآل��ه( وي�سع 

امل�سرية التبليغية االإعالمية التي قادت وتقود م�سرية ااِلحياء العظيمة.
ر�صالة احلقوق تراث خالد ووثيقة �صماوية 

ترك االإمام ال�سجاد تراثا مهمًا لكل االأجيال متثل ب� )ر�سالة احلقوق(، 
هذه الر�سالة العظيمة التي يتحدث فيها عن احلقوق املهمة للنا�س، وعن 
ثقافة احلقوق قبل اأن يتحدث العامل عن وثيقة االإعالن العاملي حلقوق 
العميقة  الروؤية  لنا  يو�سح  مما  ال�سنني،  مبئات  عام 1948م  االإن�سان 

لالإمام ال�سجاد عن حقوق االإن�سان.
وتعد ر�سالة احلقوق لالإمام ال�سجاد من اأهم االآثار التي و�سلت اإلينا بعد 
ال�سحيفة ال�سجادية، حيث يبني فيها االإمام وظائف االإن�سان وواجباته 

جتاه اهلل �سبحانه وتعاىل، وجتاه نف�سه واالآخرين.
وقد امتازت باأنها تطرقت اإىل حقوق اأكر مما هو مدون يف االإعالن 
العاملي حلقوق االإن�سان؛ اإذ ا�ستملت ر�سالة احلقوق على خم�سني حقًا، 
ويف رواية اأخرى على واحد وخم�سني حقًا، يف حني اأن االإعالن العاملي 
اإىل حقوق  اأ�سارت الر�سالة  حلقوق االإن�سان مل يتجاوز 29 مادة، كما 
جتاهلتها الوثائق الدولية حلقوق االإن�سان، كحق اهلل �سبحانه وتعاىل 
بالن�سبة لعبده، وهي اأكرب احلقوق؛ بل اأ�سلها، ثم اأ�سار االإمام ال�سجاد 
اإىل حقوق االإن�سان املفرو�سة من اهلل تعاىل جتاه نف�س االإن�سان، واأنواع 

عالقة االإن�سان بنف�سه من خالل روؤية االإ�سالم لذلك.
اإلمام المنتظر.. القائد الرباني لمستقبل العالم 

االإمام املهدي، هو حممد ابن احل�سن الع�سكري )عليهما ال�سالم(، و 
هو اآخر االأئمة االإثنا ع�سر، ُولد  يف اخلام�س ع�سر من �سهر �سعبان من 
ال�سنة اخلام�سة و اخلم�سني بعد املائة للهجرة يف مدينة �سامراء، ما 
زال يعي�س يف زمن الغيبة الُكربى حتى ياأتي اهلل �سبحانه و تعاىل باأمره 
و يظهر ليقيم دولة العدل، لقبه االأكر �سهرة هو املهدي و من األقابه 
اأي�سًا �ساحب الزمان و احلجة ابن احل�سن و �ساحب ال�سيف، و املق�سود 
هنا �سيف ذو الفقار و القائم و األقاب كثرية اأُخرى، اأ�سارت الكثري من 
االحاديث النبوية وروايات اأهل البيت عليهم ال�سالم اىل ظهوره يف اآخر 

الزمان، واأو�ست بن�سرته.
اأتباع اأهل البيت عليهم ال�صالم وم�صوؤولية الدعوة 

وامل�سي على نهجهم  ال�سالم،  البيت عليهم  اأهل  اتباع  وحول �سرورة 
حتدث ال�سيخ فاهم االبراهيمي قائال" دلت االآثار امل�ستفي�سة على ان 
معرفة االئمة �سلوات اهلل عليهم، توجب دخول اجلنة، وان معرفتهم 
على النحو الالئق بهم يجر على املوؤمن اخلري الوافر و الكثري، ومن 
بالغفران  والذنوب  ال�سقاوة  ا�ستبدال  والنعم، هي  اهم هذه اخلريات 
وال�سعادة، فعن ابي ب�سري عن ابي عبد اهلل عليه ال�سالم قال: �ساألته عن 
قوله )وعلى االعراف رجال يعرفون كال ب�سيماهم(، قال نحن ا�سحاب 
االعراف فمن عرفنا كان منا ومن كان منا كان يف اجلنة ومن اأنكرناه 

كان يف النار(".

• شيخ فاهم االبراهيمي

مسؤولية 
التبليغ 

والدعوة الى 
اإلسالم، 

وبيان 
الشريعة 

ليست 
خاصة باألمة 

اإلسالمية، 
بل هي 

واسعة سعة 
الرسالة 
اإللهية، 
وممتدة 

بامتداد النبوة 
المحمدية
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واأو�سح" ان من باب �سكر تلك النعمة ال بد من تعريف النا�س باأهل 
البيت من خالل عدة نقاط منها، حتبيب االأئمة من اهل البيت عليهم 
ال�سالم لدى خمالفيهم واإبرازهم بال�سورة التي تتنا�سب مع مقامهم كاأئمة 
لعموم امل�سلمني، واملداراة للمخالفني، وان مفهوم املداراة اخذ حيزا كبريا 
يف احاديث النبي �سلى اهلل عليه واآل��ه  يف حث جميع الفئات واالأط��راف 
اهل  باأخالق  التخلق  املكا�سفة،  ورجحها على  والتزامها،  ا�ستعمالها  على 
البيت عليهم ال�سالم والعمل بها عند اخلا�س والعام، التحبب اىل النا�س 
ومعاملتهم مبا يحب ان يعامله غريه به، حفظ الل�سان عن ف�سول الكالم فعن 
عبد الواحد بن املختار عن ابي جعفر عليه ال�سالم قال: )لو ان الأل�سنتكم 
اوكية حلدثت كل امرئ مبا له(، تعلم علومهم ب�سورة �سحيحة وتعليمها 
ما  ويعرفوا  البيت  اه��ل  علوم  على  االط��الع  لهم  يت�سنى  خمالفيهم حتى 

عندهم".
وبني ال�سيخ االبراهيمي" التبليغ م�سوؤولية عامة، اإال انه ميكن ان يحققها 
بع�س النا�س لتجزي عن االآخرين اأي يكون الواجب كفائيا، واملطلوب يف 
وبيان  الر�سالة،  معامل  واإي�ساح  احلق  �سوت  اي�سال  هو  التبليغ،  مو�سوع 
احكامها، فاإذا تقدمت فئة من النا�س، وحققت ذلك تكون املهمة املطلوبة قد 
اجنزت و�سقطت عن الباقي، اال ان هذه العمومية يف وجوب التبليغ مل متنع 
ال�سريعة اال�سالمية من الدعوة اىل التخ�س�س يف العمل التبليغي،على غرار 
�سائر التخ�س�سات العلمية والعملية، ومن هنا فقد كان املطلوب يف منهج 

الدعوة والتبليغ، ان يتفرغ جمموعة من النا�س لتكون هذه هي مهمتهم".
كله  االن�ساين  املجتمع  ان  نعرف  ان  املهم  االبراهيمي" من  ال�سيخ  واأمل��ح 
مو�سوع يف دائرة التبليغ، ذلك ان الر�سالة اال�سالمية عامة جلميع العباد، 
و ال تنقطع املهمة التبليغية، وال تنتهي مادام هناك ار�س و�سعب يف العامل 
مل ي�سله �سوت الر�سالة االإلهية، ومن هنا ندرك �سعة الدائرة التي يجب 
ا�ستيعابها يف العمل التبليغي، ويف �سوئها يجب و�سع احل�ساب فيما اذا كان 

الوجوب الكفائي قد اجنز كامال حتى ي�سقط عن الباقني ام ال".
واأ�ساف" اننا نا�سف حينما جند تعامال �سيقا مع هذه امل�سوؤولية الكربى، 
وبع�سنا يفكر باأنها �ساقطة عنه ملجرد ت�سدي االآخرين، يف الوقت الذي 
ال ي�ستطيع املت�سدون ان ميالأوا كل الفراغات، وي�ستوعبوا كل ال�ساحات، 

لذلك ان م�سوؤولية التبليغ والدعوة اىل االإ�سالم، وبيان ال�سريعة لي�ست 
خا�سة باالأمة االإ�سالمية، بل هي وا�سعة �سعة الر�سالة االإلهية، وممتدة 

بامتداد النبوة املحمدية".
احياء امر اهل البيت عليهم ال�صالم مرتبط مبعرفة امرهم 

اال�ستاذ يف كلية ال�سريعة اال�سالمية بجامعة اهل البيت عليهم ال�سالم 
ال�سيخ مازن التميمي قال" انطالقًا من قول االمام ال�سادق عليه ال�سالم 
"رحم اهلل من احيا امرنا " نفهم ان املعنى العام لهذا القول هو احياء 
امر اهل البيت عليهم ال�سالم الذي هو مرتبط مبعرفة امر اهل البيت 
عليهم ال�سالم وهو اقامة الدين احلق وهذا االحياء قائم على عدة اوجه 
فمنها ما يعنى باملظاهر اخلارجية من ابداء البهجة وال�سرور واتخاذ هذا 
اليوم يوم عيد من خالل تبادل التهاين والتربيكات بني املوؤمنني وتوزيع 
احللوى وغريها من االم��ور التي تن�سب يف و�سع ب�سمة خا�سة الأيام 

املنا�سبات الدينية من افراح او اتراح ".
"ومن االوجه االخرى ما يتعلق بااللتزام اخلا�س من الناحية العبادية 
من خالل الزيارة املخ�سو�سة ملراقد وا�سرحة �ساحب الذكرى واقامة 
ال�سلوات اليومية امل�ستحبة وال�سيام امل�ستحب يف ايام املنا�سبات الدينية 
على مدار العام ومثل هكذا امور فاإنها اذا ا�سبحت حالة عامة فاأنها 

تعطي حالة خا�سة لهذا اليوم وتولد �سعور معني لهذه املنا�سبة ".
تكون  ان  بها  ونعني  العامة  باالأمور  يتعلق  ما  فهو  االخر  الوجه  "اما 
يف  نف�سه  مبحا�سبة  يقوم  ب��ان  ف��رد  لكل  خا�س  حالة  املنا�سبات  ه��ذه 
كافة اوجه احلياة العامة ومعرفة االمور ال�سيئة ومعاهدة اهلل على تركها 
فاملعتاد على الغيبة يجعل هذا اليوم منطلقًا يف معاهدة اهلل على االبتعاد 
عن الغيبة وكذلك الذي يع�سي اهلل يحاول ان يجعل هذه املنا�سبة حمطة 
التوبة اىل اهلل واال�ستغفار وااللتزام بال�سالة والكف عن النميمة واحل�سد 
و�سائر الفواح�س االخرى، وكذلك ميكن تخ�سي�س هذا اليوم من اجل 
تطبيق تعاليم الدين واالقتداء بنهج االئمة االطهار عليهم ال�سالم فيمكن 
ا�ستغالل هذه املنا�سبات يف تقدمي امل�ساعدات للمحتاجني والعطف على 
االيتام وذكر مناقب اهل البيت االطهار عليهم ال�سالم حتى تقرتن هذه 

املمار�سات عمليًا مع اخالق و�سلوك اآل البيت االطهار عليهم ال�سالم ".

• شيخ مازن التميمي
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حوارات

•  حاوره:  عماد بعو

مدير بلدية كربالء:
نتوجه الى الخصخصة لتخفيف العبء عن كاهل مؤسسات الدولة 

تؤدي مديريات البلديات جملة 
من المهام التي تصب في 

صميم خدمة المواطن كتعبيد 
الطرق وانشاء وادامة الحدائق 

العامة، وخلق البيئات اآلمنة 
الصالحة للسكن، فضال عن 

تنسيقها وتعاونها مع العديد من 
المؤسسات والدوائر الحكومية 
لتقديم مختلف الخدمات، لذا ان 

دورها مفصلي ال غنى عنه.
مجلة الروضة الحسينية، قصدت 

بلدية كربالء لتطلع على سير 
العمل، ولتتعرف على العوائق 

والعراقيل التي تحول دون انجاز 
الخدمات بالشكل المطلوب، 

فالتقت مدير البلدية المهندس 
)ضياء الزبيدي( وأجرت معه 

الحوار التالي: 

بداية عن ماهية االنشطة  الحسينية: حدثنا  الروضة 
والمهام التي تضطلع بها المديرية؟

ومهام  باأعمال  واملــدن  املحافظات  مديريات  تقوم  البلدية:  مدير 
�شتى كم�شاريع تعبيد الطرق وان�شاء احلدائق العامة، وتنظيف االحياء 
واملدن واملهام املتعلقة باالأمالك والواردات التي تدخل يف اغلب تفا�شيل 
يف  خا�شة  وكثري  مت�شعب  والعمل  املواطن،  تهم  التي  اخلدمية  امل�شائل 
حمافظة كربالء املقد�شة، ملا لها من خ�شو�شية  تختلف عن �شائر مدن 
العال، كما انها مق�شد ملاليني الزائرين، وهذا يجعلها مدينة �شياحية 

ت�شكل اهمية للعال االإ�شالمي وحتى غري االإ�شالمي". 

الروضة الحسينية: ما رأيكم بالتعديل الذي طرأ على 
قانون مجالس المحافظات؟

جمال�س  لــقــانــون  الــثــاين  التعديل  ان  ب�شراحة  البلدية:  مدير 
اي   الــوزارات،  الدوائر عن  ارتباط  فك  اوكل مبهمة  الذي  املحافظات 
ارتباط  ويكون  العليا،  ال�شيا�شات  ر�شم  يف  الــوزارة  م�شوؤولية  حتدد  ان 
املو�شوع   اآراء �شخ�شية متباينة يف  الدوائر باملحافظة مبا�شر، وهناك 
ح�شب  هي  قانونية  فقرات  وهناك  و�شلبيات،  ايجابيات  مف�شل  فلكل 
�شهر  التنفيذ يف منت�شف  و�شتدخل حيز  التطبيق،  واجبة  لنا  ينقل  ما 
اآب، وكان من املفرو�س �شابقا ت�شكيل هيئة عليا برئا�شة ال�شيد رئي�س 
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اىل  ا�شافة  واملعوقات،  ال�شبل  لدرا�شة  املحافظني  ال�شادة  مع  الــوزراء 
الدوائر اخلدمية  دعم  للمحافظات متكنها من  او�شع  منح �شالحيات 
خالل  اما  ذلك،  دون  حال  اال�شكاليات  بع�س  بروز  ولكن  وم�شاندتها، 
الــوزراء  رئي�س  مع  االجتماعات  من  جمموعة  عقدت  فقد  الفرتة  هذه 
والوزراء املعنيني واملحافظني، الإيجاد ال�شبل الكفيلة لنقل ال�شالحيات 
اي  ودون  البلدي  العمل  يف  ــاك  ارب حــدوث  دون  و�شهل،  �شل�س  ب�شكل 

تاأثريات �شلبية على املواطن".
الروضة الحسينية: هل هناك رقابة تتابع المتجاوزين 

على امالك الدولة ؟
العراق  يف  ع�شفت  عامة  حالة  التجاوزات  حالة  البلدية:  مدير 
اعتاد   اإذ  ال�شابق،  النظام  ت�شريعي يف  خلل  هو  التجاوز  واأ�شل  �شابقا، 
املواطن على التجاوز فمثال يف �شنة 1971 اقر قانون متليك املتجاوزين، 
وكذا احلال يف �شنة 1979، و يف �شنة 1983 ويف �شنة 1986، واآخرها 
قرار 156 �شنة 2001 وهذه القوانني �شجعت  املواطن على التجاوز، وهي 
�شيا�شة خمطئة جعلت الدوائر واملوؤ�ش�شات احلكومية واملواطن يدفعون 
الثمن، لهذا جند الكثري من املناطق الع�شوائية وبالذات بني �شنتي 2003 
ـ 2004، وهذه الظاهرة هي خمالفة قانونية، و لي�س بو�شعنا فعل �شيء 
اإال التجاوز، لذا ان حل  كون ان هذه اال�شر ال متتلك منازل ولي�س لها 
اال�شكال يحتاج اىل قرار �شيا�شي و ت�شريع جديد، اما يخ�س التجاوز 
على االأر�شفة، فتم التنويه عليه وهو غري م�شموح، و املعني بال�شاأن يف 
ادارة التجاوز هو ال�شيد القائم مقام، و لدينا حمالت وجوالت م�شتمرة، 
وقد عاجلنا الكثري من التجاوزات املوجودة على االأر�شفة، وما ي�شادر 
ال يعاد اإال ب�شكل ا�شويل او ر�شمي، وهذه اجلوالت م�شتمرة، واعتقد انه 
مبرور الوقت �شتتولد ثقافة احرتام القانون لدى املواطن، وال اأخفيكم 
ان الق�شية  حتتاج اىل ت�شريع عاجل، وهو منح �شلطات جزائية لروؤ�شاء 
الوحدات االدارية �شواء ال�شيد املحافظ او القائم مقام لتمكينهم من 

تطبيق القانون بحق املخالف".
مع  تنسيق  او  تعاون  ألديكم  الحسينية:  الروضة 

بلديات الدول االخرى؟
ت�شاهي  ان  وناأمل  والتطوير،  االرتقاء  اىل  نطمح  البلدية:  مدير 
مدينة كربالء املدن املتقدمة يف  الدول االجنبية والعاملية، ولكن طموحنا 

بالبلدان  ع�شفت  التي  التق�شف  و�شيا�شات  املايل،  بالتق�شف  ا�شطدم 
النفطية، اأثرت �شلبا وجعلت عجلة البناء والتقدم �شبه متوقفة، اإ�شافة 
اىل ان مدينة كربالء لها مكانتها فهي ت�شتقبل املاليني من الزائرين، 
ناهيك عن النازحني الوافدين اليها من خمتلف املحافظات، وهذا يحتم 
على احلكومة املركزية وجمل�س النواب االهتمام بهذه املدينة املقد�شة، 

ال�شيما �شرف االموال التي متكنها من تقدمي اأف�شل اخلدمات".
المشاريع  بانجاز  باشرتم  هل  الحسينية:  الروضة 

والخدمات بعد ان أقرت الموازنة؟
مدير البلدية: ل تردنا امليزانية اىل االآن و ال�شرف متوقف، وقد 
خاطبنا وزارة البلديات والوزارة بدورها خاطبت وزارة املالية ول ترد 
ا�شتجابة من قبلهم، نحن نعتمد على التمويل الذاتي، و ال نكلف الدولة 
القوانني  ب�شبب  بال�شرف  لنا  ي�شمح  وال  الرواتب،  �شوى  ا�شافيا  عبء 
ت�شهيالت  هناك  يكون  ان  نطلب  لذا  الدولة،  ت�شعها  التي  والتعليمات 
متكننا من ال�شرف على اجناز امل�شاريع باالعتماد على ما يتوفر لدينا 

من �شيولة".
العال  دول  يف  نالحظ  فاإننا  اخلا�س  بالقطاع  لال�شتعانة  بالن�شبة  اأما 
مبهمة  تقوم  وامنــا  بالتنفيذ،  تقوم  ال  احلكومية  اجلهات  ان  املتقدمة 
من  ونحن  االكرب  الدور  اخلا�س،  القطاع  ويتوىل   واملتابعة،  اال�شراف 
اال�شتعانة  اىل  التجاأنا  احلكومية،  املوؤ�ش�شات  على  العبء  تقليل  باب 
بالقطاع اخلا�س، مع مراعاة احلفاظ على جودة اخلدمة، اي ان يكون 
االعتماد على �شركات ر�شينة، باالإ�شافة اىل املحافظة بالدرجة االوىل 

على ارزاق العاملني، وهذا همنا وهم املحافظة واملجل�س". 
تسهم  عمل  خطة  لديكم  هل  الحسينية:  الروضة 

في ديمومة نظافة المدينة؟ 
املتوفرة  االمكانيات  مع  االحياء  يف  النظافة  تعترب  البلدية:  مدير 
جيدة ومقنعة مع ح�شول اخفاقات يف بع�س االحيان نتيجة عطل اآلية 
معينة، او عدم �شراء حاويات ا�شافية، وعدم توفر الوقود لعدم �شرف 
وقد خاطبنا  باالآجل،  التعامل  نعتمد على  الذي جعلنا  االأمر  امليزانية، 
املعنيني بكتب ر�شمية اإال ان الردود بطيئة جدا، ويف  بع�س االأحيان ال 
جند جتاوب، ورغم كل هذه املعوقات لدينا درا�شات وخطط م�شتقبلية  

حلل الكثري من اال�شكاليات". 

 يحتم على الحكومة المركزية ومجلس النواب االهتمام بهذه 
المدينة المقدسة، السيما صرف االموال التي تمكنها من تقديم أفضل 

الخدمات
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الب�سري من  النوع  ؛ ليحفظ  اأُمة واحدة  النا�س   اهلل 
اأن االختالف هو االآفة االأكر خطرًا  اإْذ   ، االنقرا�س 
بعثة  م��ن  ال��ه��دف  ك��ان  ؛ل���ذا  الب�سري  ال��وج��ود  على 
اإىل  ويرّدهم  االختالف  عنهم  لريفع  ؛  للنا�س  ال�سالم(  )عليهم  االأنبياء 
وحدة املجتمع، وقد �سّرح  القراآن يف بع�س اآياته اإىل اأّن النا�س كانوا يف بدء 
خلقهم اأُمة واحدة ال اختالف مبهم بني اأفرادهم ، ثم ظهرت االختالفات 
ِريَن  ُمَب�سِّ نَي  ِبيِّ النَّ  ُ اهللَّ َفَبَعَث  َواِح���َدًة  ��ًة  اأُمَّ ا�ُس  النَّ :)َك��اَن  �سبحانه  ،ق��ال 
ا�ِس ِفيَما اْخَتَلُفوا ِفيِه(؛  قِّ ِلَيْحُكَم َبنْيَ النَّ َوُمنِذِريَن َواأَنَزَل َمَعُهْم اْلِكَتاَب ِباحْلَ
اآياته الكرمية اإىل االعتناء باأمر  وِلذا �سعى القراآن يف طائفة وا�سعة من 
االجتماع ومل يجعله مو�سوعًا م�ستقاًل خارجًا عن زاوية االإهمال؛ للخطر 
الناجم عن التفرق واالختالف ، واأهمية الوحدة واالئتالف؛ الأن اجلماعة 
هي القوة التي حتمي دين اهلل وحتر�س دنيا امل�سلمني،والنزاع ، واخلالف 
، وال  امل�سلمني  وتنّغ�س حياة   ، الدين  تهّدد  التي  االأ�سباب  والفرقة من   ،
ُتخّلف �سوى الذل ، والهوان والف�سل ، واخل�سران ؛لذا حّذر �سبحانه وتعاىل 
ُقوا ِديَنُهْم  ِذيَن َفرَّ نّبيه الكرمي)�سلى اهلل عليه واآله( منهم بقوله : )اإِنَّ الَّ
َل�ْسَت ِمْنُهْم يِف �َسْيٍء(، وقد ك�سف الر�سول )�سلى اهلل علية  َوَكاُنوا �ِسَيًعا 
واآله ( عن هذه الطائفة بقوله : )) اإّن الذين فرّقوا دينهم وكانوا �سيعًا 

، اأّنهم اأ�سحاب البدعة واالأهواء واأ�سحاب ال�ساللة من هذه االأمة(( ؛ 
      وال يخفى ما فيه من بيان وا�سح يف اأّن االأُمة التي تفارق دينها اأقرب 
و�سعفت   ، هانت  فيها  النزاع  دبَّ  واإذا  وال�سياع،  النزاع،  اإىل  تكون  ما 
واأ�سبحت مرمى االأُمم وُبغيتها تداعى عليها – كما قال ر�سول )�سلى اهلل 
علية واآله ( – )) كما تداعى االأكلة على ق�سعتها(( ،وقد �سار فقهائنا 
ال�سيد  و�سع  حيث  واآل��ه(،  عليه  اهلل  امل�سطفى)�سلى  ونهج  �سمت  على 
الربوجردي )قد( )ت1380ه�( اللبنات االأوىل مل�سروع الوحدة بني طوائف 
امل�سلمني، حني ابتكر فكرة التقريب بني املذاهب االإ�سالمية، فتاأ�س�ست – 
الدور  ال�سيعة  لعلماء  كان  والتي  التقريب يف م�سر،  – دار  اأيام زعامته 
البارز اىل جنب اإخوانهم من علماء املذاهب االإ�سالمية االأخرى، يف تفعيل 
كان  الذي  الب�سري  الوجود  فطرة  مع  متا�سيًا  والتقارب  التوحد  اأ�سباب 
َواِح��َدًة(، وحتقيقًا  ًة  اأُمَّ ا�ُس  النَّ َكاَن  �سبحانه:)  بقول��ه  التوحد  مبنيًا على 
ِ َجِميًعا َوال  ُموا ِبَحْبِل اهللَّ ملراد املوىل �سبحانه يف لزوم عدم التفرق)َواْعَت�سِ
ُقوا(، وقد �سعى املراجع يف احلوزات العلمية املرتامية يف اأنحاء العامل  َتَفرَّ

االإ�سالمي اىل اإبقاء جذوة هذا التقريب وّقادة من اأجل اإذكاء روح االأخوة 
بني اأبناء املجتمع امل�سلم من خالل االآراء الفقهية املتناثرة يف موؤلفاتهم 
،ومما يوؤيد ذلك ا�ست�سهادهم – يف البحث اخلارج كال�سيد ال�سي�ستاين– 
باآراء اأئمة اجلمهور كمالك وال�سافعي واأهل املدينة يف م�ساألة ثبوت ال�سفعة 
بدفع ال�سرر، وغريها، وهو ما ُيعلن بو�سوح عن ميلهم اىل اعتماد الفقه 

املقارن كاأحد الو�سائل للك�سف عن املعنى الفقهي.
واحلق اأن ذْكر اآراء فقهاء اجلمهور، ومقارنتها مع اآراء فقهاء االإمامية، 
الكا�سف  احلقيقة،  اىل  املُو�سل  واملو�سوعي،  العلمي  البحث  اأ�سول  وفق 
قدميًا  االإمامية  فقهاء  عليه  داأب  منهج  ال�سحيح  ال�سرعي  احلكم  عن 
وحديثًا، لغر�س اإثراء ال�ساحة العلمية من ناحية، والدعوة – على امل�ستوى 
– اىل تقريب وجهات النظر، و�سْحذ النفو�س بهذا االجتاه من  النظري 
فرتى  ذل��ك،  تطبيق  اىل  العملي  امل�ستوى  على  �سعوا  كما  اأخ��رى،  ناحية 
امل�سلمني  االأخ��وة  مع  املعاملة  تكون  كيف  ُي�ساأل:  حني  ال�سي�ستاين  ال�سيد 
من اأبناء املذاهب االإ�سالمية االأخرى يجيب ب�سريح القول:)) باملداراة 
من  ،انطالقا   )) العليا  امل�سلمني  وم�سالح  االإ�سالمية  االأخ��وة  وحفظ 
التقية املداراتية التي داأب فقهاء االإمامية على �سلوكها مع اأبناء املذاهب 
احلكم  ب��ن  ه�سام  �سحيحة  يف  ورد  م��ا  على  االأخ��رى،ب��ن��اء  االإ�سالمية 
عمال  تعملوا  اأن  ال�سالم(يقول:اإياكم  عبداهلل)عليه  اأبا  قال:))�سمعت 
ُنعرّي به،فاإن ولد ال�سوء يعري والده، كونوا ملن انقطعتم اإليه زينا وال تكونوا 
علينا �سينا ، �سّلوا يف ع�سائرهم وعودوا مر�ساهم وا�سهدوا جنائزهم (( 
،وقد جّوز ال�سيد بهذا ال�سدد ال�سجود على ما ال ي�سح ال�سجود عليه �سواء 

يف امل�سجد احلرام،اأو امل�سجد النبوي،اأو غريهما.
الع�سور  مر  على   - يج�سد  االإمامية   لعلماء  الفكري  التاريخ  اإن  والواقع 

  محمد حسين عبود

))التشيّع مشروعٌ للوحدة اإلسالمية((

خلق

بعث اهلل سبحانه مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ؛ ليشّرع لنبي البشر القوانين 
باأُللفة  إاّل  اإلنساني ال تتحقق  المجتمع  ؛وألّن سعادة  الدارين  التي تضمن لهم سعادة 

والمودة واالجتماع

مقاالت
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هذا  كان  وطاملا   ، الطائفية  النعرات  جتاه  مّوحدًا  – موقفًا  والدهور 
والفكرية  الثقافية  املنظومة  يف  االأ���س��ا���س  احل���������جر  ه��و  امل��وق��ف 
تلك  نتائج  االأول من  املت�سرر  اأن  الرغم من  للت�سيع، على  وال�سيا�سية 
النعرات – غالبًا – هو الوجود ال�سيعي بكل اأفراده، بغيتهم يف ذلك 
االإقتداء ب�سرية اأهل البيت )عليهم ال�سالم( يف مواجهة خطر التكفري 
املوؤمنني  اأمري  الذين حاربهم  مع�سكر اخلوارج  انطلق من  اأن  – منذ 
)عليه ال�سالم(، واىل يومنا هذا – من خالل جت�سيد مفهوم الوحدة  
لوه وعّمقوه ب�سريتهم رغم  بكل قوة �سعارًا و�سعورًا، و�سلوكًا مميزًا، واأ�سّ
كل االنحرافات التي طالت االأمة، وراحوا يتفّننون يف بلوغ تلك الغاية، 
ي�ستحقون، فو�سعوا  نالتهم، وحرمتهم ما  التي  االإق�ساءات،  رغم كل 
الفتق،  ورت��ق  ال�سدع  راأب  لغر�س  الوفاق(،  ل�)لفقه  االأوىل  االأ�س�س 
هو  جلية،  ب�سورة  ذل��ك  يرتجم  ومم��ا  ذل��ك،  نحو  همتهم  وان�سبت 
وم�سر  باك�ستان  العقيدي، يف  والتجاذب  الفكري،  التالقح  موؤمترات 
تناغمت  والتي  املن�سرم،  القرن  خم�سينيات  يف  املعقودة  وال��ع��راق، 
امل�سلمني،وكلما كان اخلطب  بينها، لتطويق �سبل االختالف بني  فيما 
اأ�سواًل  االإ�سالمي  املوروث  على  الت�سظي  خطر  بوادر  وبانت   ���� اأم�سى 
وعقائدًا، ب�سبب دعوات التكفري املحمومة ���� كلما ابتدع الفكر الفقهي 
ا�ستدعى  ورمب��ا  و���س��ّده،  اخلطر  ه��ذا  ل��ردع  ر�سينة،  اآليات  االإم��ام��ي 
التحرك – يف هذا االجتاه – اىل جتاوز مرحلة التنظري، وانتهاج �سبل 
التكفريية،  الروؤى  عن  الناجتة  االإ�سكاليات  وج�سامة  تتنا�سب  جديدة 
ال�سيد  الراهن، حيث حترك  العراقي  للو�سع  بالن�سبة  احلال  هو  كما 
اأُريد  الذي  الطائفي،  املخطط  اأبعاد  مع  ميدانيًا  وتعامل  ال�سي�ستاين، 
تنفيذه يف العراق من خالل زرع بذور الفتنة الطائفية و�سْلب العراق 
من  ال��دم  خاليا  زع��م��اء  م�سى  ح��ني  واال���س��ت��ق��رار،  ال�سالم  يف  حقه 
التكفرييني الدواع�س والبعثيني، يف اإ�ساعة الرعب واإثارة التفرقة بني 
ديارهم  واحتالل  االآمنني  الهجوم على  العراقيني، من خالل  �سفوف 
وحقد،غري  ول��وؤم  مكر  من  لديهم  ما  كل  ليودعوا  وتهجريهم  وقتلهم 
الدين  بتوجيه خطاب  االأ�سرف  النجف  لعلماء  اأن ذلك مل يكن مانعا 
دماءكم  اإن  اأال   (( )���س(:  النبي  قول  مثل  التذكري،  لغر�س  والعقل 
))من  )�س(:  وقوله   ،)) ...الخ  حرام  عليكم  واأعرا�سكم  واأموالكم 
ودمه  ماله  حقن  فقد  اهلل  ر�سول  حممدًا  وان  اهلل  اإال  اإله  ال  اأن  �سهد 

...الخ (( .
اإن القدرة العلمية للمرجعية ما فتئت تتجلى بو�سوح من خالل معاجلة 
اأبعاد هذا امللف ال�سائك واملعّقد بحكمة عالية، فكانت يف قلب احلدث 
ال�سيا�سي، وتالءمت مواقفها – متامًا – مع خطورة املر حلة، فعمدت 
ما  فعل، مع  ردة  تتحول اىل  اأن  بنف�سها يف  تناأى  اأن  – ابتداء– على 
ثم  املنظمة،  اجلماعية  االإب��ادة  من  ال�سيعية،  الطائفة  تالقيه  كانت 
تبلورت مواقفها باجتاه توحيد اخلطاب الديني بنْبذ العنف، وتوحيد 
ا�ستئ�سال  يف  موغلة  جاهليات  ومواجهة  النف�س،  و�سْبط  ال�سف، 

االإن�سان وحريته.

القائد احلّبوبي يرف�س اللريات الذهبّية

• عبدالّرحمن الاّلمي

كلمة البد منها 

املجتهد  رحيل  ـــ  1914م 1333هـــ  �شنة  من  �شعبان  من  الثالث  يف  علينا  متــّر 
الكبري والعاّلمة النحرير ال�شيد حممد �شعيد احلبوبي )ُقّد�س �شّره ال�شريف( 
الرجل الذي يعجز ال�شاردون االإحاطة مبحّطات حياته التي اّت�شمت بالعطاء 
الغزير والعلم الوفري، وب�شجاياه التي كان يتخّلق بها من النبل وال�شجاعة ومن 

التوا�شع ولني اجلانب لطاّلبه ومريديه.
�شمن  الربيطانّية  الــقــّوات  قبل  من  العراقي  اجلنوب  احتالل  بــدء  تــزامــنمَ 
اإرها�شات احلرب العاملّية االأوىل مع اأخريات حياة هذا املجاهد البطل الذي 
ما اإْن عِلممَ اأّن العراق مهّدد من امل�شتعمرين الربيطانّيني حتى كان على راأ�س 
العام  النفري  معلنًا  اآنــذاك،  املراجع  دعوات  ملّبيًا  �شواعدهم،  عن  امل�شّمرين 
وال�شرف  والوطن  الدين  عن  الدفاع  م�شوؤولية  متحّماًل  واالأمـــوال،  بـــاالأرواح 

والعر�س واملقّد�شات.
بالكوفة  مرورًا  الفاو  �شوب  االأ�شرف  النجف  من  املجاهدين  قوافل  وحتّركت 
وال�شامية وغما�س وال�شنافية وال�شماوة واخل�شر ثم حّط رحاله يف النا�شرية 
اىل  املجاهدين  كتائب  حتّركت  ثّم  الع�شكرّية،  للعمليات  مقّرًا  منها  ليّتخذ 
منطقة )ال�شعيبة( التي كان يحتلها االإنكليز فهجموا عليهم يف معركة كبرية، 
اأ�شطّر  ا�شتب�شال، مما  اأمّيا  احلبوبي  ال�شيد  بقيادة  العراقّيون  فيها  ا�شتب�شل 
يف  الربيطانّيون  ن�شطمَ  ثّم  حت�شيناتهم،  عن  والرتاجع  التقهقر  اىل  االأنكليز 
احلرب النف�شّية وبّث االإ�شاعات، فاأذاعوا خرب مقتل القائد العثماين وان�شحاب 
الربيطاين  العدوان  دحر  العراقيني يف  ت�شارك  التي  العثمانية  الدولة  جيو�س 
دفاعًا عن دولتهم العثمانّية، وهذه االإ�شاعة قلبت املوقف ل�شالح العدّو، واأخذ 
هوؤالء يكيلون ال�شربات املوؤّثرة للجي�س العثماين ولكتائب املجاهدين مّما �شّبب 

لهم اأفدح اخل�شائر.
ل تكن ال�شهور ال�شبعة التي مّرت على املجاهدين وهم يف قتال االأعداء كما 
مّرت هذه ال�شاعات ـ �شاعات االنك�شار ـ على نف�س ال�شيد احلبوبي، الأنها كانت 
فاجعة األيمة ذهب �شحّيتها اأكرث من ثالثة اآالف �شهيد، فقد اأجهدته املعارك 
حتى طرحته على الفرا�س مري�شًا، حتى فا�شت روح ذلك املجاهد البطل اإىل 
بارئها يف خ�شوع و�شكينة واطمئنان وهو يرّدد )اأما اأنا ففي نعيم( وكان ذلك 
�شنة  للن�شف من حزيران يف  املوافق  �شنة 1333هـ  �شعبان يف  الثالث من  يف 
1915مـ وجيء بجثمانه الطاهر اىل النجف االأ�شرف، ودفن يف االإيوان الكبري 

يف ال�شحن احليدري ال�شريف.
العمالقة  من  اإاّل  يحدث  ال  موقف  الكبري  الفّذ  هذا  حلياة  املتتّبع  يلفت  ومّما 
االآالف  وع�شرات  احلبوبي  ال�شيد  اأّن  تقول  التاريخّية  امل�شادر  فــاإّن  الكبار، 
من الثّوار الذين جتحفلوا معه كانت نفقاتهم من املال اخلا�س ومن مبيعات 
بع�س ممتلكات ال�شيد احلبوبي ورْهن بع�شها االآخر، واإزاء هذا احلال قّدمت 
احلكومة العثمانية )1000( لرية من الذهب لي�شتعني بها على نفقات اجلند 
والقتال، ولكّن ال�شيد احلبوبي رف�س ا�شتالمها، ثّم اأّن الدولة العثمانّية ظّنت 
فرف�س  ذهبّية  لرية  اآالف   )5000( قدره  اآخر  مبلغًا  فاأر�شلت  قليل  املبلغ  اأّن 
ال�شيد قبولها وقال: )ال اأقبل درهمًا واحدًا منهم.. وال اأ�شمح الأحد اأن يفاحتني 

بهذا ال�شاأن(.
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اإعداد: عبدالّرحمن الاّلمي

إّن الذين يسعون إلى العولمة إنما يريدون أن يُخضعوا البشرية لمجموعة نظم تسلب اختيارها، وتجعل كل جهدها وحركتها في خدمة 
أهدافهم، وتهيمن على مسيرتها، وتمتصّ خيراتها وقدراتها وإمكاناتها، وسينتج عن ذلك تخريب لفطرة الشعوب، وبلبلة في المفاهيم، 
وغياب للقيم.وهذا األمر يعرقل حركة الظهور، ألن اإلمام المهدي )عجل اهلل فرجه( ال بد أن يظهر في محيط قادر على احتضان حركته، 

والدفاع عنها وحمايتها، فإذا لم تكن هناك فطرة صحيحة، وقيم واقعية إلهية، فال يمكن أن يوجد ذلك المجتمع الذي يحمي حركة اإلمام 
)عجل اهلل فرجه( ويساعد على انتصارها في معركتها مع الفريق الظالم، فكيف نوّفق بين واقع العولمة الذي بدأت تتوضّح معالمه وبين 

البيئة المواءمة المحتضنة لدولة اإلمام المنتظر )عجّل اهلل فرجه(؟

العوملة و دولة االإمام املهدّي العاملّية



ويـــجـــيـــب عـــلـــى هـــذا 
ــــوؤال �ــســمــاحــة  ــــ�ــــس ال
ال�سيد  املحقق  العالمة 
جعفر مرت�سى العاملي 

)دامت بركاته(:
اهلل  املهدي )عجل  االإمــام 
بطريقة  يخرج  ال  فــرجــه( 
اأن  املعجزة املطلقة، بدليل 
خروجه �شيرتافق مع القتال واال�شت�شهاد، و�شتكون هناك حروب 
فيها انت�شارات، وفيها ماآ�شي، فلو كانت الق�شية ق�شية اإعجاز 
اإلهي ملا كان تاأخر الظهور اإىل هذا الوقت، وملا احتاج )عجل اهلل 

فرجه( اإىل احلرب.
فاهلل تعاىل يريد للنا�س اأن ميار�شوا حرياتهم واختيارهم بحيث 
لو اأنه بقدرته الغيبية واالإلهية قد �شلب هذا االختيار منهم، لكان 
تعاىل ظاملًا لهم )تعاىل اهلل عن ذلك( واهلل لي�س بظالم للعبيد..

وال بد للنا�س اأن ميار�شوا اختيارهم، ولذلك فاإن بع�شهم يحارب 
االإمام )عجل اهلل فرجه(، فلو كانت الق�شية غيبية، لكانوا ُمنعوا 

من هذه احلرب.
واأما التدخل االإلهي فاإنه اإن ح�شل، فاإمنا يح�شل يف خارج دائرة 
اختيار االإن�شان ولي�س يف حميطه، مثل التدخل الذي ح�شل يف 
ق�شية النبّي اإبراهيم )عليه ال�شالم( حني قال للنار: كوين بردًا 
و�شالمًا. لكنه )�شبحانُه وتعاىل( ل مينع جنود النمرود من جمع 
ول  ال�شبيل،  هذا  يف  امل�شي  عن  اأقدامهم  يحب�س  ول  احلطب، 
االإم�شاك  من  وال  باملنجنيق،  واالتيان  النار  اإ�شرام  من  مينعهم 

باإبراهيم )عليه ال�شالم(، وحمله، وو�شعه، واإر�شاله اإىل النار.
بل ا�شتعلت النار، وح�شل كل �شيء اأرادوه، ثم تدخل اهلل خارج 

ًما...( المَ �شمَ ْرًدا ومَ دائرة اختيارهم، وقال للنار: )... ُكويِن بمَ
جملة  افتتاحّية  يف  احللو  علي  حممد  ال�سيد  ويقول 

االنتظار:
ل يكن مفهوم العوملة ينطلق من دواعــي التحديث بقدر ما هو 
�شرورة تنبثق من دواعي الفطرة االن�شانية الداعية اىل التعاي�س 
عاملية  باجتاه  تدفع  ال�شماوية  فالر�شاالت  اجلميع.  بني  ال�شلمي 
الب�شر، وكان االإ�شالم  املفهوم وال�شعور امل�شرتك بني جميع بني 

رائدًا يف هذا املجال حّتى اأعلن �شعاره العاملي )اإنا خلقناكم من 
ذكر واأنثى وجعلناكم �شعوبًا وقبائل لتعارفوا اإن اأكرمكم عند اهلل 
اأتقاكم( نبذًا لالقليمية املقيتة، ودحرًا للقومية الغائبة عنها اأدوات 
احلكمة والعقالنية، وردًء للتقوقع وحماوالت التهمي�س االجتماعي 

التي عانت منها كثري من ال�شعوب لالنكفاء على ذاتها فقط.
ان امل�شكلة تكمن يف خلط االوراق ـ تعمدًا اأحيانًا وبغري تعمد يف 
وبني  والعوملة،  التغريب  مفهومي  بني  فاخللط  ـ  كثرية  اأحــيــان 
الذات  منها  تنفر  التي  امل�شكلة  هي  والعوملة،  االأمركة  مفهومي 
االإ�شالمّية ب�شكل ال يتيح لها الت�شبث اأو املعرفة باأدوات امل�شطلح 
القدمي اجلديد )العوملة( ومن حق امل�شلمني اأن يرتددوا يف قبول 
مثل هذه امل�شطلحات التي تخلط بها مفاهيم تهدد م�شتقبلهم 
وكيانهم، ولعل اخللط يوؤول كثري منه اىل حاالت اجلهل اأو التدلي�س 

اأو التهويل حلجم اخلطر الذي يهددنا جميعًا.
ال اأعني من ذلك الدعوة اىل قبول العوملة مبا هي يف طروحاتها 
احلالية، بل اأعني اأن العوملة ميكن اأن تكون اآليًة للتوا�شل احل�شاري، 
ومبعنى اآخر اأن نتعاطى مع العوملة بكل اإيجابياتها الواقعية لنعمم 

بذلك فكر اأهل البيت عليهم ال�شالم.
وا�شعة من  نافذة  �شيفتح  تفا�شيله  بكل  ال�شيعي  الفكر  اإن عوملة 
حيثيات املعرفة االن�شانية ورف�س العوملة على اطالقها يعني القبول 
بالتهمي�س واالنعزال االختياري الذي عانينا منه منذ قرون، فنحن 
بحاجة اإىل اأن نفتح نوافذنا جميعًا لنتطلع اىل عال حمروم ين�شد 
ال�شالم ولنتمكن من خالله اأن نرفع باقة ورود حتمل معها روؤى اأهل 
البيت عليهم ال�شالم على اأننا ال ننكر اأن العوملة ميكن اأن تكون اإحدى 
اآليات التمهيد لظهور امل�شلح العاملي واملنقذ االلهي االإمام احلجة 
عليه ال�شالم، فمن خالله �شنن�شر عبق ر�شالته املحمدية اىل اأرجاء 
املعمورة، والتاأكيد على عاملية الق�شية املهدوية ونفي اإقليميتها وبغري 

ذلك فاأننا �شنكون قد قبلنا بتهمي�شنا على كل االحوال.
ويقول ال�سيخ اأ�سد حيدر يف بحثه امل�سارك يف املوؤمتر العلمي 

االأول ملركز الدرا�سات التخ�س�سية يف االمام املهدي:
ـ وعلى الرغم من  اأّن االإن�شان يف وقتنا احلا�شر  ال�شّك وال ريب 
ـ ميوج يف بحر من  والتكنولوجي  العلمي واحل�شاري  التقدم  كل 
اأول جرمية  بــداأت اخلليقة وح�شلت  الظلمات والفنت، فمنذ ان 
منذ  الب�شرية  غا�شت  هابيل  قابيل  قتل  حينما  الب�شر  تاريخ  يف 

ذلــك الــوقــت يف بحر من 
�شعوب  زالــت  فال  الدماء 
ــارع فيما  االأر�ـــــس تــت�ــش
االأ�ــشــبــاب ال  الأتــفــه  بينها 
وحّب  االأنانية  �شوى  ل�شيء 
فن�شي  واملـــــال،  ال�شلطة 
اخللق خالقهم اأو تنا�شوه، 
الوجود  �شبب  عن  وغفلوا 

وغايته، قال تعاىل )وما خلقت اجلن واالإن�س اإال ليعبدون(، وتعامت 
و�شاع اجلور  والظلم  الف�شاد  فعّم  ون�شرته،  اأب�شارهم عن احلّق 
والعدوان، وال يزال اهلل )عّز وجّل( يبط�س بط�شته الكربى بكّل جبار 
عنيد، وكل اأّمة ظاملة كي تكون عربة ملن يعترب ودليال ملن ي�شتب�شر. 
وراء  كتاب اهلل  فنبذ فريق منهم  اإطاعة هواه  ياأبى  االإن�شان  لكن 
ظهورهم وعادوا اإىل غّيهم وبدئوا يكيدون لبع�شهم البع�س وبرز 
�شياطني القوم ينظرون ويقننون الأنظمة و�شعية يريدون من خاللها 
حتقيق م�شاحلهم وغاياتهم ال�شخ�شية ورغباتهم النف�شية، من 
خالل ال�شحك على عقول اجلهال ممن ال دين لهم اإمنا همج رعاع 

يلهثون وراء كل ناعق.
الوجود  تنكر  التي  املادية  النظريات  املا�شية  القرون  يف  فظهرت 
و�شهواته  ملذاته  اإال حتقيق  االإن�شان  لوجود  وال جتد هدفا  االإلهي 
وغرائزه، فتجعله كالبهيمة همها علفها، اإذ ال اآخرة فال ح�شاب وال 

عقاب، اإمنا هي حياتنا الدنيا منوت ونحيا.
فظهرت يف قبال االأطروحة الربانية وال�شريعة االإلهية ـ االإ�شالم ـ 
اأهل  نظريات واأنظمة و�شعية معار�شة، قام بتنظريها بع�س من 
الغرب فكانت ال�شيوعية والراأ�شمالية، وكل منها بهرت عقول املاليني 
من اأهل ال�شرق ـ االحتاد ال�شوفيتي ـ واأهل الغرب ـ اأورّبا واأمريكا ـ 
فطافوا يف االأرجــاء مب�شرين بتوحيد العال، وتخلي�شه من الفقر 

واالأمرا�س والظلم والف�شاد. 
له  لي�س  وبنعيم  لها،  مثيل  ال  وبحياة  بالن�شر  اأن�شاره  يعد  وكــل 

حدود.. ولكن هيهات ياأبى اهلل ذلك. 
لقد عجزت جميع القوانني واملذاهب الو�شعية االإن�شانية عن تلبية 
يف  الرغيد  والعي�س  الكرمية  احلرة  احلياة  يف  االإن�شان  حاجات 

جمتمع متوحد مت�شامح ال �شائبة فيه. 
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وجميع االأديان االإلهية وخا�شة االأديان الثالث )اليهودية وامل�شيحية 
واالإ�شالم( جاءت مبا يخدم االإن�شان يف دنياه واآخرته من قوانني 
االإن�شان كان  وت�شريعات وطريقة �شليمة و�شحيحة للحياة، لكن 
دائما ما يعزف عن كل ما هو خري له وي�شري خلف اأهوائه ونزعاته 

ال�شيطانية التي جتره نحو الهاوية.
لذلك ترى اإن املجتمع االإن�شاين ي�شري يوما بعد يوم نحو الدمار 
واخلــراب، وما هذه احلروب والنزاعات بني الدول وال�شعوب اإال 
دليل على ف�شل القوانني واالأنظمة الو�شعية يف اإدارة حياة االإن�شان، 
وال�شبب يف هذا كله يعود اإىل اأن وا�شع هذه الت�شريعات غالبا ما 
اأهــواءه ال�شخ�شية ورغباته  كان يراعي يف و�شعه لهذه االأنظمة 
االآخرين  رغبات  اإىل  النظر  دون  االآنــيــة،  وم�شاحله  النف�شية 

وتطلعاتهم واآمالهم. 
كما اإن املقنن لهذه القوانني لي�س بذي خربة متكنه من ا�شتيعاب 
كل امل�شاكل االإن�شانية واإيجاد احللول املنا�شبة لها. لذلك نرى اأن 
ال�شيوعية ف�شلت قبل اأن تولد، ول يبق منها �شوى �شعاراتها التي 

نادت بها ول تطبق منها �شيء يذكر.
فــاإذا  املاأ�شاوية،  نهايتها  من  يــوم  بعد  يوما  تقرتب  والليربالية 
كانت ال�شيوعية انتهت بتفكك االحتاد ال�شوفيتي فان الراأ�شمالية 
الليربالية �شتنتهي بدمار الدول املتبنية لهذا النظام امل�شتبد ب�شبب 
نزاعات اإقليمية ودولية على م�شادر الطاقة ومنابع النفط ومراكز 
الرثوات الأنها تعلم جيدا اإنها لن ت�شتطيع اال�شتمرار بالت�شلط اإال 
عليها،  ال�شيطرة  وا�شتمرارية  امل�شادر  هذه  دميومة  خالل  من 

و�شحق ال�شعوب امل�شت�شعفة الن البقاء لالأ�شلح كما تدعي. 
اإن الدولة االإ�شالمية العاملية املهدوية �شوف تظهر بعد اأن يياأ�س 
النا�س من اإيجاد احللول مل�شاكلهم املتوارثة والتي �شنعوها باأيديهم 
وراء  اهلل  دين  ونبذهم  االإلهي  الت�شريع  عن  االبتعاد  خالل  من 
االأمة  وتنه�س  ال�شعوب  تتوحد  �شوف  ظهورهم، عند ذلك فقط 
االإن�شانية لبناء جمدها على هذا الكوكب املحطم، بقيادة االإمام 

املهدي املنتظر )عّجل اهلل فرجه(. 
بعد اأن يكونوا قد جربوا كل ما لديهم من اأفكار ونظريات وعلوم 

وتقنيات فلم ينجحوا.
لكل اأنا�س دولة يرقبونها   ***   ودولتنا يف اآخر الزمان تظهر

العوملة  )بــني  بحثه  يف  ال�سوكي  حممد  ال�سيد  ويقول 
الغربية والعاملية املهدوية(:

العال اأ�شحى اليوم يدرك �شرورة قيام دولة عاملية واحدة، ويرى 
اأنها فكرة تقرتب من الواقع كثريًا، وهذا اإجناز مهم يف ع�شر ما 
النفو�س  ويهيئ  الدولة،  لقيام هذه  االأر�شية  الظهور، ميهد  قبل 
اإجنازها.  على  والعمل  منها،  واالقــرتاب  ال�شتقبالها،  وامل�شاعر 
العاملية،  الدولة  فكرة  لتقبل  ومهيئًا  م�شتعدًا  العال  كان  وكلما 
ومدركًا ل�شرورة قيامها، وم�شتعدًا للم�شاركة يف اإجنازها، كلما 

اقرتب النا�س من اليوم املوعود، واقرتب اليوم املوعود منهم.
اإذن فنحن نعتقد باأن العوملة مبا اأفرزته من حتوالت عاملية كبرية 
يف الوعي والواقع االإن�شاين، ت�شّب يف �شالح الدولة العاملية، ومتّهد 
االأمور لها. ب�شرط اأن ن�شتثمر هذه الفر�س التي اأتاحتها العوملة 
يف �شالح الق�شية املهدوية، واأن نقوم بعوملة الق�شية املهدوية من 
خالل العوملة. فاإن املجال اأ�شبح متاحًا ومتي�شرًا لذلك. ولالأ�شف 

الفر�س  هذه  ن�شتثمر  ول  علينا،  بالواجب  نقم  ل  اأننا  ال�شديد 
الكبرية ل�شالح االإمام املهدي )عليه ال�شالم(. ولو �شاألنا اأنف�شنا 
اأننا ماذا فعلنا للدولة العاملية املباركة، ال اأظن اأن اأحدًا منا ي�شتطيع 
اأن يقول �شيئًا. خ�شو�شا نحن ال�شيعة، الذين تعنينا ق�شية االإمام 
اأن  نعتقد  اأننا  باعتبار  اأكرث من غرينا،  ال�شالم(  )عليه  املهدي 
االإمام املهدي )عليه ال�شالم( اأحد اأئمتنا املع�شومني، واأنه مولود، 
وحّي يرزق، يعي�س بني ظهرانينا، ويراقب كّل اأعمالنا، مما يجعلنا 
ن�شعر بامل�شوؤولية جتاهه اأكرث من غرينا الذين ال يعتقدون بوجوده 

وغيبته.
نحن نعي�س حالة من التق�شري يف هذا اجلانب، �شواء يف امل�شتوى 
العلمي، اأو يف امل�شتوى التبليغي واالإعالمي. على امل�شتوى العلمي ل 
تاأخذ ق�شية االإمام املهدي )عليه ال�شالم( حظها الكايف من البحث 
والدرا�شة. وما باأيدينا من بحوث ودرا�شات هي قليلة وناق�شة كمًا 
وكيفًا. املفرو�س اأن تكون هناك موؤ�ش�شات علمية خمت�شة بالق�شية 
املهدوية، تتبنى امل�شاريع البحثية والتحقيقية، وتكون لها خطط 
وبرامج �شرتاتيجية، وتقوم بدرا�شات اإح�شائية على م�شتوى العال 
ال�شيعي واالإ�شالمي، وحتى غري االإ�شالمي. نحن االآن ال توجد لدينا 
اإح�شائيات باالأرقام، وال حتى بالتخمني حول نظر النا�س لالإمام 
املهدي)عليه ال�شالم(، ومدى معرفتهم به، واهتمامهم بق�شيته، 
وم�شاعرهم جتاهه. والبد اأن تقوم هذه املوؤ�ش�شات باإقامة الندوات 
االإمــام  ق�شية  فيها  تناق�س  التي  املخت�شة،  العلمية  واملــوؤمتــرات 
املهدي )عليه ال�شالم( من زواياها املختلفة، وتدفع ال�شبه امللقاة 

حولها، وتقدم عنها �شورة وا�شحة للعال.
وعلى امل�شتوى االإعالمي ل تاأخذ ق�شية االإمــام املهدي )عليه 
ال�شالم( حيزًا ملفتًا من املجال االإعالمي يف الدول االإ�شالمية، 
مع كل التطور الذي طراأ على العال االإعالمي. لي�شت هناك 
للتبليغ  اأوالف�شائيات  التلفزيون،  اأو  الراديو  برامج حمددة يف 
العوملة  املــفــرو�ــس يف ظــل  فـــاإن  فــرجــه(.  للقائم )عــّجــل اهلل 
االإعالمية اأن تكون لنا برامج مدرو�شة لتعريف النا�س ب�شخ�شية 
ول�شّد  وخ�شائ�شه،  واأهدافه،  ال�شالم(،  املهدي)عليه  االإمــام 
النا�س اإىل ق�شيته، وخللق القاعدة ال�شعبية الواعية التي تكون 
منطلقًا ومتكاأ حلركته املباركة، وبجميع اللغات احلّية يف العال.

الق�شية  لعوملة  فر�شا كبرية  لنا  اأتاحت  العوملة  باأن  نرى  نحن 
املهدوية، واأن لها اآثارًا اإيجابية على م�شريها، ب�شرط اأن ن�شتغلها 

ا�شتغالاًل �شحيحًا.
وعلى رغم االإيجابيات التي ميكن اأن ترتكها العوملة على ق�شية 
هناك  توجد  املباركة،  ودولته  ال�شالم(  )عليه  املهدي  االإمــام 
�شلبيات اأي�شًا ميكن اأن يكون لها تاأثري �شلبي عليها اإذا ل ن�شتطع 
تالفيها وعالجها عالجًا جذريًا. ومن اأهم ال�شلبيات التي ترتكها 
القاعدة  على  اخلطري  تاأثريها  املهدوية  الق�شية  على  العوملة 
املمهدون  ال�شالم(.  )عليه  املهدي  لالإمام  املمّهدة  ال�شعبية 
ت�شميهم  كما  )املوّطئون(  اأو  ال�شالم(  )عليه  املهدي  لالإمام 
الروايات ال�شريفة لهم دور كبري يف التمهيد للدولة العاملية، فهم 
ي�شكلون املنطلق واملتكاأ للحركة املهدوية املباركة. وللعوملة اآثار 

�شلبية كثرية على ت�شّكل هذه القاعدة وقّوتها ومتا�شكها.
فقد قلنا �شابقا، وذكرنا ن�شو�شا للباحثني اأن عال العوملة هو 

عال بال حدود. واأن ال�شعوب فقدت كل جدران احلماية لذاتها 
وهويتها احل�شارية، وخ�شو�شيتها الثقافية. فو�شائل االإعالم 
تخرتق  وغريها  والف�شائيات،  االإنرتنت  �شبكات  من  اجلبارة 
ال�شخمة  االإعالمية  وال�شركات  واحلواجز.  احلــدود  كّل  اليوم 
يف  االإعالمية  اإمكاناتنا  تبدوا  بحيث  الغربية،  الــدول  بيد  هي 
الوقت احلا�شر بالن�شبة اإليها كالقزم اإىل جنب العمالق. وهذه 
ال�شركات الكربى حتاول عوملة الثقافة الغربية، وفر�س منوذج 
ثقايف وقيمي على العال كله، هو النموذج الغربي، واالأمريكي 
العوملة  حركة  عــن  يعرب  اأن  بالبع�س  حــدا  ممــا  بالتحديد. 
احلا�شرة بـ)االأمركة(. والثقافة االأمريكية الرائجة يف العال 
االآن، بف�شل االإمكانات االإعالمية اجلبارة التي متتلكها، هي 
ثقافة منحطة بكل ما للكلمة من معنى، حتى عرّب عنها حمّرر 

النيويورك تاميز باأنها )نفاية الثقافات وثقافة النفايات(.
وقــــد واجـــهـــت الــثــقــافــة 
ـــة جمــابــهــة  ـــي ـــك ـــري االأم
كـــبـــريًا حتى  ـــًا  ورفـــ�ـــش
ـــدول  مـــن قــبــل �ــشــائــر ال
ثقافة  الأنــهــا  الــغــربــيــة. 
مـــنـــحـــطـــة ومـــبـــتـــذلـــة، 
وفا�شدة ومف�شدة، ترتك 
اآثارها القاتلة على ثقافة 

ال�شعوب، وقيمها، وعلى بناء االأ�شرة، وتربية االأطفال، واالأمن 
االجتماعي... وكانت فرن�شا وكندا ودول اأوربية اأخرى يف طليعة 
من اأبدوا امتعا�شهم من الثقافة االأمريكية، اأو الهيمنة الثقافية 

االأمريكية. 
فاإن العوملة واإن كانت تتيح تبادل املعلومات بني ال�شعوب، ولكنها 
ال تعني التوا�شل الثقايف بني العال، بقدر ما تعني االغت�شاب 
الثقايف، واال�ــشــتــالب احلــ�ــشــاري، واالحــتــكــار االإعــالمــي من 
ال�شعيفة.  الــدول  بالذات، جتاه  واأمريكا  الكربى،  الــدول  قبل 
فاأمريكا حتتكر االإعالم مبا اأوتيت من اإمكانيات هائلة، وحتاول 
فر�س النمط االأمريكي يف التفكري والقيم والعادات والثقافة 
والت�شورات على العال اأجمع. النمط االأمريكي الذي تفر�شه 
ال�شركات االإعالمية ال�شخمة �شوف يوؤدي اإىل �شياع القاعدة 
ال�شعبية لالإمام املهدي)عليه ال�شالم(، وتف�شخها، واغرتابها 
عن دينها وقيمها، وفقدانها لهويتها، وتباعدها عن ر�شالتها 
وم�شوؤوليتها جتاه الدولة العاملية. وخ�شو�شا بالن�شبة اإىل اجليل 
اجلديد، الذي ت�شكل و�شائل االإعــالم احلديثة، من االإنرتنت 

والف�شائيات وثقافة ال�شورة قناعاته وت�شوراته وقيمه.
التفكري يف  اإىل  اأن تبادر  الــدول االإ�شالمية  مما ي�شتدعي من 
اإيجاد احللول الالزمة لذلك، وتوفري احلماية الكافية لل�شعوب 
االإ�شالمية، من الغزو الثقايف املحموم، واال�شتالب احل�شاري 
القاهر. وال ينفع يف ذلك ح�شر االإنرتنت واالأطباق الالقطة، 
فاإّن بناء اجلدران ال ينفع اليوم يف حماية ال�شعوب، فكلما بنينا 
جدارًا تطاولت عليه و�شائل االت�شال املتطورة ب�شكل م�شتمر. بل 
احلّل يف توفري البدائل االإ�شالمية الالزمة. واإعادة بناء الذات 

وحت�شينها �شد االخرتاق الثقايف الذي تقدمه العوملة.
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اإن كتابة الن�شو�س االإبداعية يف اأجنا�س االأدب املختلفة، كال�شعر والق�شة 
وامل�شرحية واخلاطرة، ويف غري ذلك من �شروب الكتابة االأدبية ال ريب 
اإنها تتطلب توفر االأديب على املوهبة اأوال وقبل كل �شيء، ومن ثم يحتاج 
اىل املران واملمار�شة ليكت�شب اخلربة الالزمة ولكي يبدع ن�شو�شا مبثل 
تلك االأجنا�س االأدبية ، ومن ثم توفره كذلك على الكثري من العوامل �شواء 
البيئة  م�شتوى  على  اأو  وجتربة  معريف  كخزين  ال�شخ�شي،  امل�شتوى  على 
ثم اطالعه على جتارب  باملعلومات، ومن  لرفده  التي يرتعرع يف كنفها 
االآخرين االإبداعية ممن �شبقه يف هذا امل�شمار، وتفاعله وجدانيًا معها مع 
االأدب، �شواء اأكان من نتاج االأدباء العراقيني اأو العرب اأو نتاجات االأدباء 
العامليني، فيوؤدي كل ذلك بدوره اإىل تراكم اخلزين املعريف عمومًا، ويف 
اجلن�س الذي يحاول الكتابة فيه خ�شو�شًا، وبالتايل اإىل املتانة االأدبية، 

من اجل االرتقاء بن�شو�شه االأدبية اإىل م�شاف االإبداع.
اأما ما نقراأه ونطلع عليه من ن�شو�س من�شورة كثرية جدًا.. �شعرية كانت 
اأم نرثية؛ فهي يف الغالب، ال ترتقي اإىل م�شتوى االإبداع االأدبي، ف�شال عن 
واملوهوب،  والنادر  املتميز  االإبداع  م�شمى  االرتقاء اىل  ت�شتطيع  ال  كونها 
االأدبية،  النتاجات  �شمن  تعّد  الن�شو�س  تلك  اأعني  كونها..  من  بالرغم 
ال�شفة؛  هــذه  مثل  حتى  يفتقد   - االأ�ــشــف  مع  منها-  البع�س  كــان  وان 

ل�شقوطه يف املبا�شرة حينًا اأو االإن�شائية يف اأحيان اأخرى.  
فنية  قيمة  و�شيبقى- على كل حال-  بل  كــان..  نف�شه  االإبــداع يف  اإن  بيد 
عالية، وهدف نبيل، واأمل بعيد املنال، ال يت�شنى لكل من امتلك القلم، اإال 
على النابهني منهم فقط، وهم فئة قليلة جدًا، نخبة النخبة - اإذا جاز لنا 
التعبري- ممن وهبها اهلل تعاىل، القدرة على االبتكار، من بعد امتالكهم 
مثل  يتطلبه  ملا  واملعرفة،  ال�شدق  نح�شب-  كما   - وهما  االإبــداع  جناحي 
هذا االإبداع من تعا�شد عوامل كثرية وراثية وتربوية وحت�شيلية، ت�شتند 
باالأ�شا�س على املوهبة، واملوهبة هي- وكما ال يخفى على اأحد- هبة اإلهية 
مينحها اهلل �شبحانه اىل هذا االأديب اأو ذاك ي�شبغها لهذا الن�س اأو ذاك، 
الن�شو�س جميعا، فكم  الب�شر يف هذه احلياة؛ ومن دون  من دون �شائر 
متنبي يف تاريخنا االأدبي، وكم جواهري، وكم �شياب! على �شبيل املثال، 

لهذا �شارت املوهبة ل�شيقة باالأديب، واالأدب قرين االإبداع.
�شرقًا  اأجريت  التي  والتطبيقية  النظرية  والبحوث  الدرا�شات  كل  ورغم 
وغربًا بهذا اخل�شو�س، ملعرفة عوامل النبوغ يف االإن�شان، واأ�شرار املوهبة 
فيه، من خالل اإدخال الن�شو�س االإبداعية اأو االأعمال الفنية يف الدر�س 
العلمي والعملي؛ يف حماولة لفهم االآليات التي تعمل �شمن اأطرها املوهبة 
فك  وحماولة  والفني،  االأدبــي  النتاج  اإبــداع  يف  والفنانني  االأدبـــاء  عند 
طال�شمها، ملا يختزله مثل هذا النتاج االإبداعي من اإبهار يف متونه، ومن 
الرقي االإن�شاين يف اأهدافه، ناهيك عن اكت�شاف ماهية االإبداع ذاتها،اإال 
اإدراك  يتم  ول  بالف�شل،  باءت  بالفعل؛  اجلادة  املحاوالت  تلك  اأن جميع 
لالآن  فيه  النبوغ  ودالئل  االإن�شان،  املوهبة يف  االإبداع، كما وظلت  اأ�شباب 

من االأ�شرار.

◄  يكتبها: طالب عبا�س الظاهر

املوهبة
ــــــاْد ــــــه ـــــوى اجل ـــــفـــــت ـــــــاَد  ل ـــــــت ـــــــع اأعـــــــــــــــــــّدوا ال

ـــــاْد ـــــب ـــــع ــــــلِّ ال ــــــك ــــــــــوا الــــــ�ــــــســــــفــــــوَف ل ور�ــــــــــسّ

ــــــاْد ــــــس ــــــر� ـــــــــالَم بــــــــنــــــــوِر ال ـــــــــظ ــــــــوا ال وجتــــــــل

ـــــــاَح الــــفــــ�ــــســــاْد ـــــــك ـــــــد اأحـــــــــّلـــــــــوا ن ومــــــــــــن  ق

ـــــداْد ـــــس ـــــ� ـــــوا الــــــــــدرو�ــــــــــسَ بـــــثـــــغـــــِر ال ـــــط ـــــع وت

بــــــــزحــــــــٍف جــــــلــــــيــــــٍل كــــــــزحــــــــِف اجلــــــــــــــواْد

ــــــِل اجلـــــــــــــــراْد ــــــث ــــــم ـــــــــوٍم تـــــــــــهـــــــــــاووا ك ـــــــــق ل

احلــــــــــــــــداْد يف  وذا  �ــــــســــــهــــــيــــــٌد  ــــــــذا  فــــــــه

لـــــــلـــــــرقـــــــاْد ــــــــى   ــــــــف ن جــــــــــريــــــــــٌح  وذاَك 

ــــــخــــــوَر اجلــــــمــــــاْد ــــــــــــالوي �ــــــس واأ�ـــــــســـــــحـــــــى ي

ــــــاْد ــــــن ــــــت ال لـــــــــيـــــــــوِم  ــــــى  حــــــت االآَن  مـــــــــن 

ــــــــــّدوا االأكـــــــــــــــــفَّ بــــــــقــــــــرِب الــــــــزنــــــــاْد ــــــــــس و�

ــــــالْد ــــــب ـــــظـــــوا الـــــــــديـــــــــَن ثــــــــــمَّ ال ـــــي حتـــــف ـــــك ل

ـــــاْد ـــــعـــــن ـــــــرَّ ال ـــــــس ـــــــالَل و� ـــــــسّ ـــــــ� وتــــــــخــــــــزوا ال

ـــــوا وتــــــــــاهــــــــــوا  مــــــــع االإنـــــــقـــــــيـــــــاْد ـــــاه ـــــس ـــــ� ف

ـــــاْد ـــــب ـــــع وتـــــــــهـــــــــدوا الــــــنــــــفــــــو�ــــــسَ لــــــــــــربِّ ال

بـــــــــه زلــــــــــزلــــــــــوا حــــــــــــنَي حـــــــــــــــاَن اجلــــــــــــالْد

ـــــْم وطـــــــــــــــــــاَب  عــــــظــــــيــــــُم املــــــــــــــراْد ـــــت ـــــطـــــب ف

وزاْد بـــــــــــنـــــــــــوٍر  جـــــــــــنـــــــــــاٍن  يف  وذا 

الــــــبــــــعــــــاْد ــــــــِم  ــــــــرغ ب ا�ــــــســــــتــــــعــــــدَّ  وذاَك 

لــــــــــــيــــــــــــزداَد عـــــــــزمـــــــــًا بـــــــخـــــــرِي الـــــــــوفـــــــــاْد

ال�سلطاين  عطية  • ح�سني 

فتوى اجلهاد
األدبية
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• ح�سني نعمة عبد االأمري

على طاولة الزمن اجلريح ثمَة حكاياٌت وِعرٌب يقراأها �سيٌخ جليٌل وفَد من اأعواٍم كانت ت�ستن�سُق عبَق اأخر االأ�سباط، 
ليق�َس حكاية طريق عبده ال�سائرون بحمرة متناثرة على ال�سفاف جترتها عربته احلرى مع قلوب الفاقدات 

اأوالدهن.
بدا باحثا عن ف�سحة من التفاوؤل و�سط ومي�س ذهوله ب�سمو الطقو�س وال�سعائر التي اأ�سبحت مالذا ل�ِسفِر التياعه 
عرب نافذة كبرية من احُللِم املوؤجل، تفوه بها ذاك القا�س حني األقى يف فنجان قهوته نظرًة �سحريًة توحي برموِز 

وطال�سَم تكورت يف اأ�سفل القاع من بقايا النب املرت�سف!. 
يا �سيخنا اأظنني اأعرفك؟ 

نعم، اأنا جابر االأن�ساري و�ساأقراأ اأقدارَك كما �سمعتها بعد وفادة �سبايا عا�سوراء بحزٍن جلٍل �سار على اأهداب امل�سري، 
فر�سم يف زوايا ذاكرتي �سورا وح�سرًة تلفح اإيقاع ق�سة زائري ذبيح كربالء مع الطغاة.

كانت منفردًة يف جلام احلديث، ُتخرُب من اأحداث الت�سحيات التي ال يزال يئنَّ منها احلجر ويحكيها املحبون على 
مدار �سنني ما يقا�سون من البط�س والتع�سف والتعذيب والت�سرد يف �سبيل احلب االأبدي.

ق�سٌة م�ستمرة اإىل ما بعد التاريخ، في�سري بكٍف مبتور االأ�سبع نحو قرابني اأربعينية كل عام.
قرابني جحاجيح، وفياٍف لطريق املحبوب، ي�ستاق املاء اإليهم لي�سفي على احلياة حياة.

ق�سٌة َتنِزُف اأحزان االأحياء لغزارة ع�سٍق تلفحه احل�سرات، وُتفَر�ُس له ج�سورا من االأ�سالء، وت�سُدو له اأبواق 
االأ�سواق، وتغدو نحوه االأزهار، واأبكى كل اإرهابي يهوى دولة الغاب، لي�سري فوق الظلماء �سماًء فوق �سماء.

على طاولة الزمن 
              روى األنصاري

حكاية العشق
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تنمية 

وهل المرأة أفضل من الرجل فيها؟

ما السر وراء تعدد المهام؟

معظم االأ�شخا�س يعتقدون اإنهم يجيدون القيام مبهام متعددة، ولكن 
احلقيقة هي اأنهم - على االأغلب - لي�شوا كذلك.

اإنك تعمل على ن�شاط  دماغنا ال ُيح�شن تعدد املهام كما نظن.. لنقل 
ما هنا.. وفجاأة االآن حتاول القيام بن�شاط اآخر يف نف�س الوقت.. اأنت 
ال تعمل على الن�شاطني يف نف�س الوقت بل اإنك تقوم بتحويل االهتمام 

من جزء واحد من الدماغ اإىل جزء اآخر.
وهذا ياأخذ منك وقتا وجهدا.. والذي يحدث هنا هو اأنك االآن بداأت 

بن�شاط جديد. فاأنت االآن اأبطاأ يف اإجناز الن�شاطني واأقل تركيزا.
ع�شر  اأحــيــانــا  يــاأخــذ  قــد  ب�شرعة..  تركيزه  حتــويــل  لالإن�شان  ميكن 
الذي  ــرتددي  ال النطاق  عر�س  بقدر  يهم  ال  الوقت  ولكن  الثانية.. 

يحتاجه الدماغ لالنتقال من جهة اإىل اأخرى.
وهذا قد ال يوؤثر باأدائك فح�شب بل بجودة النتيجة.

بالرنني  الت�شوير  اإىل  نظرنا  اإذا  كــمــثــال..  الــقــيــادة  اأخــذنــا  فـــاإذا 
واالآن  تعمل..  التي  االأجزاء  ف�شرتى  يقود  �شخ�س  لدماغ  املغتاطي�شي 
اإذا اأ�شفنا عامال اآخر يف الدماغ.. وهو اال�شتماع، فاإن م�شتوى التفكري 

الذي كان ي�شتهلكه الدماغ يف القيادة �شينخف�س بـ 37باملائة.
فاأنت االآن ل تقم مبهام متعددة بل قللت الرتكيز على القيادة.

القيام  على  بالقدرة  فعال  يتمتعون  الب�شر  من  باملائة   2 هناك  ولكن 
هذه  ميتلك  ال  ومعظمنا  وراثية،  موهبة  ذلك  متعددة..ويعترب  مبهام 
يف  متعددة  مبهام  القيم  باإمكانهم  االأ�شخا�س  هوؤالء  ولكن  املوهبة، 

نف�س الوقت من دون اأن يخ�شروا الفعالية اأو جودة.
وهذا قد ال يفاجئك ولكن اأكدت درا�شات اأن املراأة اأف�شل من الرجل 
يف تنفيذ املهام املتعددة.. وهناك اأي�شا اأ�شخا�س يظنون اإنهم جيدون 

يف التعامل مع تعدد املهام ولكنهم بالواقع، االأ�شواأ..

• اإعداد: علي الها�شمي
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ال�شك بان التغيري والتح�شني امل�شتمر قد طال م�شطلح التدريب 
لي�شل اىل ما هو عليه االن، والذي خرج من حيز احلدودية ل�شع 

جميع املجاالت املختلفة؛ ويكون منهج م�شتقل بذاته ويعمل على حتقيق 
الريادة والنجاح.

وهكذا ا�شبح التدريب اكرث تاأثريا وفائدة من خالل كرثة مدلوالته 
وجماالته املختلفة، و�شاعد ذلك على التنمية واالفادة منه، حيث 

يقوم التدريب على م�شاعدة االخرين؛ من خالل توجيههم ومتكينهم 
وار�شادهم نحو اخلطوات ال�شحيحة والتقليل من االخطاء التي 

تواجههم.
ومن ثم اتاحة الفر�س واملجاالت امامهم لفتح افاق جديدة يف تغيري 

االجتاهات التي يرغبون فيها.
والتدريب يعد املاكنة اال�شا�شية يف تطوير القدرات والقابليات 

ال�شخ�شية التي ي�شعى اليها ال�شخ�س؛ لتمكني نف�شه يف جماالت يرغب 
بها وا�شتثمار طاقاته يف عال حتكمه املتغريات.

والتدريب ب�شكله اجلديد هو ما ي�شمى بالتدريب املوجه ل�شخ�س معني 
او جمموعة ا�شخا�س، وتختلف امناط التدريب ح�شب الفئة امل�شتهدفة، 

مبعنى ان يكون من القائد اىل م�شاعديه او من املدير اىل موظفيه، 
وهذا ي�شمى التدريب املوجه، على العك�س من التدريب التقليدي والذي 

يكون من مدرب اىل متدربني ال يعرفهم.
وي�شمى تدريب تقليدي ل�شد الثغرات والفجوات يف العمل وم�شاعدتهم 

يف متكينهم من املهارات الفنية والعملية.
التدريب املوجه.... يكون حموره املدرب فقط، وي�شتخدم ل�شد الثغرات 

ال�شلوكية واالدراكية والذهنية.
والتدريب التقليدي .... هو الذي يلتقي فيه املدرب مبجموعة غري 

متجان�شه من املدربني ومعه الربنامج التدريبي واملادة معده م�شبقا.
يف التدريب املوجه، يكون املدير او املدرب هو من يوجه املتدرب ويعمل 
على حت�شني ما لديه هو ولي�س عملية نقل، واي�شا ي�شاعد على اكت�شاف 

نف�شه وتعديلها وتطوير ذاته.

التدريب الموجه
الفرق بين التدريب الموجه والتدريب التقليدي.
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طبية

االنتباه  على  القائمة  االكتئاب  عــالج  لو�شائل  ميكن 
"خيارا جديدا للماليني ممن يعانون  اأن تقدم  العقلي 
من عودة االكتئاب"، ح�شبما ذكر تقرير ملجلة "الن�شت" 

الطبية.
واخترب العلماء العالج على اأ�شخا�س معر�شني خلطر 
امل�شادة  احلبوب  تناول  تقليل  مع  االكتئاب،  انتكا�شة 

لالكتئاب وتو�شلوا اإىل اأنه يقدم نتائج جيدة.
العقلي  انتباههم  تركيز  امل�شابني على  العالج  ويدرب 
على  تــطــراأ  قــد  الــتــي  ال�شلبية  ــار  ــك االأف تلك  واإدراك 

اأذهانهم.
و�شجع اأطباء يف اإجنلرتا وويلز بالفعل على توفري العالج 

للمر�شى.
امل�شادة  املــدى  الطويلة  العقاقري  تو�شف  مــا  وغالبا 
تكرار  مــن  احلــد  يف  للم�شاعدة  للمر�شى  لالكتئاب 

النوبات بعد التعايف.
 212 املتحدة  اململكة  يف  االأطباء  �شجل  الدرا�شة،  ويف 
نوبات  مــن  مبزيد  االإ�ــشــابــة  خلطر  معر�شا  �شخ�شا 
االكتئاب يف دورة تدريبية للعالج القائم على االنتباه مع 

التقليل بحذر من تناول العقاقري التقليدية.
تعلموا  حيث  جماعية  جل�شات  يف  املر�شى  و�ــشــارك 

مهارات التاأمل واالنتباه العقلي املوجه.

الرتكيز  يف  املــر�ــشــى  م�شاعدة  اإىل  الــعــالج  وهـــدف 
مبكرة  حتذير  عالمات  اأي  واكت�شاف  احلا�شر،  على 
لالكتئاب واال�شتجابة لها بطريقة ال ت�شبب املزيد من 

حاالت االنتكا�شة.
ممن  م�شابا  ــــ212  ب النتائج  تلك  الباحثون  وقـــارن 
ا�شتمروا يف تناول الدواء يف دورة عالج كاملة ا�شتمرت 

عامني.
وبنهاية الدرا�شة، تعر�شت ن�شبة م�شابهة من املر�شى يف 
املجموعتني النتكا�شة االكتئاب، وقلل العديد يف جمموعة 

العالج القائم على االنتباه العقلي من تناول االأدوية.
العالج  اأن  اإىل  ت�شري  النتائج  تلك  اإن  العلماء  ويقول 
القائم على االنتباه العقلي قد يقدم بديال ت�شتد احلاجة 
يف  يرغبون  ال  اأو  يتمكنون  ال  الذين  املر�شى  لدى  اإليه 

تناول اأدوية لفرتة طويلة.
"قد  العالج  اأن هذا  اإىل  تقريرهم  العلماء يف  وخل�س 
يعانون من  الذين  املر�شى  يكون خيارا جديدا ملاليني 

انتكا�س االكتئاب بو�شفات طبية متكررة".
وي�شيف نيجل ريد، الذي �شارك يف الدرا�شة: "االنتباه 
العقلي قدم يل جمموعة من املهارات التي اأ�شتخدمها 

الأبقى يف حالة جيدة على املدى الطويل".
االكتئاب،  م�شادات  على  االعتماد  من  "فبدال  وقــال: 

التحكم  يل  بال�شماح  م�شوؤوال،  العقلي  االنتباه  جعلني 
يف م�شتقبلي، واك�شتاف املخاطر التي قد اأتعر�س لها، 

والقيام بالتغيريات الالزمة الإبقائي يف حالة جيدة".
"نتائج مهمة"

وقال غوين اأد�شيد من الكلية امللكية لالأطباء النف�شيني، 
"تلك  الــدرا�ــشــة:  يف  حمــايــدة  نظر  وجهة  عــن  معربا 
اأولئك االأ�شخا�س الذين  النتائج مهمة من وجهة نظر 
امل�شاركة  ويحاولون  االكتئاب  يعانون من  يعي�شون وهم 

يف �شفائهم".
على  القائم  العالج  اأن  على  اأدلــة  "وتقدم  واأ�ــشــاف: 
االنتباه يعد تدخال يجب على اأطباء الرعاية ال�شحية 

االأولية اأن ياأخذوه على حممل اجلد كخيار".
ويحذر خرباء املر�س من اأنه ال ينبغي التقليل من االأدوية 

امل�شادة لالكتئاب اإال حتت اإ�شراف طبي.
جامعة  يف  النف�شي  الطب  اأ�شتاذ  فيتا،  اإدوارد  وقــال 
املزيد من  اإىل  اإن هناك حاجة  اأ�شبانيا،  بر�شلونة، يف 
الدرا�شات لتحديد مدى فعالية العالج املعريف املحتملة.
اكت�شاف  هي  القادمة  خطوتهم  اإن  الباحثون  ويقول 
املكون الن�شط يف هذا العالج، واإن كان ميكن مقارنته 

ب�شورة اإيجابية بالطرق االأخرى اجلماعية.

اعتمادا على االنتباه العقلي
نتائج "مبشرة" لعالج االكتئاب

• اإعداد: علي الها�شمي
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ال
مكاتبنا  اأمام  جال�شون  ونحن  ما  حلظة  جميعنا  نواجه 
يجب  ماذا  نعرف  وال  متامًا،  تركيزنا  فيها  نفقد  حيث 

اأن نفعل يف اخلطوة القادمة.
ال تقلق، فهو اأمر طبيعي يحدث نظرًا لرتكيزنا ال�شديد 
اأج�شادنا بحيث ال  يف العمل ونفاذ خمزون الطاقة من 
ن�شتطيع اأن نكمل عملنا كما كنا من قبل. ثمة اأغذية لها 
القدرة على التخل�س من هذه امل�شكلة حيث ميكن من 
خاللها ا�شتعادة تركيزك يف غ�شون وقت ق�شري. اإليك 
ن�شاطك  زيادة  يف  ت�شاعد  اأغذية   5 على  حتتوي  قائمة 

وتركيزك اأثناء العمل.
 1- ال�سوكوالتة ال�سوداء

من  كبرية  ن�شبة  على  التي حتتوي  ال�شوداء  ال�شوكوالتة 
احلليب،  من  وتخلو  ال�شكر  من  �شئيلة  ون�شبة  الكاكاو 
فتقلل  والرتكيز.  الن�شاط  زيــادة  يف  كبرية  فائدة  لها 

ال�شوكوالتة ال�شوداء من �شهيتك لل�شكريات.
على  بقدرته  املعروف  الكافيني  على  حتتوي  اأنها  كما 
زيادة الن�شاط والرتكيز. ويكفي ربع لوح من ال�شوكوالتة 

ال�شوداء لكي تعرف خطوتك املقبلة يف العمل.

 2- البطاطا احللوة
ميكن اأن جتلب معك ثمرة اأو اثنتني نا�شجتني معك يف 
العمل، فهي غنية بالن�شويات وهي املركبات التي تقوم 
بتغذية املخ ليقوم بوظائفه ومهامه دون احل�شول على 

الكثري من ال�شكر.
وتبقيك ثمرة اأو اثنتني من البطاطا احللو يقظًا وقادر 
كذلك  غنية  احللوة  البطاطا  ل�شاعات.  الرتكيز  على 

بالبيتا كاروتني وهي مركبات تعزز وظائف العقل.
 3- ال�ساي االخ�سر 

ل�شاعات  تركيزك  زيادة  يف  اأهمية  له  االأخ�شر  ال�شاي 
يف العمل وذلك ل�شببني، فال�شبب االأول، هو اأنه يحتوي 
اإل-ثيانني.  مركب  على  احتوائه  والثاين  الكافيني  على 

فالكافيني معروف بدوره يف زيادة الرتكيز.
الكافيني  امت�شا�س  على  الــقــدرة  لــه  اإلثيانني  بينما 
لفرتة  ذهني  ن�شاط  حالة  يف  ابقائك  ثم  ومن  ببطء، 

اأطول.

 4- املك�سرات
حفنة �شغرية من املك�شرات اأو البذور ميكن اأن جتعلك 
بفيتامني  غنية  والبذور  املك�شرات  وتركيز.  ن�شاط  يف 
اأنها غنية  كما  الذاكرة،  تقوية  باأهميته يف  املعروف  هـ 
التي  االأ�شا�شية  واالأمينية  الدهنية  باالأحما�س  اأي�شًا 

ت�شاعد يف زيادة الرتكيز.
 5- املوز 

له  اأي�شًا  لكن  الطعم،  لذيذة  فاكهة  فقط  لي�س  املــوز 
عام  اأجــريــت  درا�ــشــة  ففي  الرتكيز.  زيـــادة  يف  فــائــدة 
قبل  املـــوز  يــاأكــلــون  الــذيــن  الــطــالب  اأن  وجــد   ،2008
ويرجع  تركيزًا.  االأكــرث  كانوا  املدر�شية،  االختبارات 
ذلك اإىل اأن املوز غني بالبوتا�شيوم وهو عن�شر معدين 

مهم يف الرتكيز.
هذه االأغذية اخلم�شة ميكنك تق�شيمها على مدار اأيام 
نوعًا خمتلفًا  يوم  تاأكل كل  االأ�شبوع، حيث  العمل طوال 
منها اأثناء عملك حتى ت�شاعدك على الرتكيز وا�شتعادة 

الن�شاط.

تساعد على زيادة 
النشاط والتركيز أثناء 

العمل..

 تتركها

)5( أغذية
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حتى متى ؟

• �شالح اخلاقاين

اأنخاب احلاقدين وحّتام تدور على مذابحنا ي�ستبيحه تاآمر املتاآمرين حّتام يظل دمنا ال�سيعي م�سيال 
يف اأن ثلة منا  قّتلت هنا ونغفو على فجيعة تهزنا تفا�سيلها وحّتام نظل ن�سحو على اأنباء موتنا واحزاننا وندعو ملا يدفع عنا �سطوة الطغاة  وحّتام نظل ن�سلي �سالة اخلوف واألف �سمر يحز نحرا للتقاة الطاهرين  األف هند تغر�س انياب حقدها يف اكباد االأزكياء  وحّتام  تطل يف اآفاقنا

 وحّتام ......و تذرف ماآقينا من دموع الفجيعة  وحّتام يبقى جرحنا راعفا وم�ساعا للناكئني وال �ساحل اأمان يلوح       فال �ساطئ طماأنينة يبدو وحّتام نبحر يف بحور ما يتهددنا اأو ثلة اأبيدت هناك 
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 وحّتام ......و تذرف ماآقينا من دموع الفجيعة  وحّتام يبقى جرحنا راعفا وم�ساعا للناكئني وال �ساحل اأمان يلوح       فال �ساطئ طماأنينة يبدو وحّتام نبحر يف بحور ما يتهددنا اأو ثلة اأبيدت هناك 
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