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مائة عام 
مرور عام على �صدور الفتوى 
املرجعية  قبل  م��ن  امل��ب��ارك��ة 
ال��دي��ن��ي��ة ال��ُع��ل��ي��ا ب��اجل��ه��اد 
ذكراها  نقيم  اأن  اىل  حتتاج  الفتوى  هذه  فاإن  الكفائّي، 
حتى نعطيها حّقها لأّنها موقٌف تاريخّي ي�صتحّق اأن نقف 

عنده كثريًا.
لفتوى اجلهاد يف  املئوية  الذكرى  اأحيينا  اأّيام  قبل عدة   
العتبة الكاظمية املقّد�صة التي �صدرت من علماء النجف 
من  اإعالُنها  مّت  التي  النكليزّي  الحتالل  �صّد  الأ�صرف 
ال�صحن الكاظمّي املبارك، حيث مّرت مئة عام على تلك 

الفتوى اخلالدة.
ال�صرورّي  من  اآخ��ر  تاريخيًا  حدثًا  اليوم  نعي�ش  ونحن 
توثيقه لالأجيال القادمة فقد ُيحتفل -اإن �صاء اهلل- بعد 
مائة عام بهذه الفتوى املباركة التي �صدرت من �صماحة 
وعندما  ال���وارف(،  ظّله  اهلل  ال�صي�صتايّن)اأدام  ال�صيد 
كّنا يف ذلك الحتفال مّت عر�ش بع�ش الوثائق والأر�صفة 
ة بتلك الأحداث التي مّرت قبل مئة عام باعتبار  اخلا�صّ
تكنولوجّي، حيث مل  فقٌر  كان هناك  الوقت  اأّنه يف ذلك 
يكن هناك ت�صويٌر فيديوّي اأو ت�صجيالت �صوتية وغريها 
واإّنا بع�ُش املخطوطات الكتابية وال�صور الفوتوغرافية".
ومبا اأّننا نعي�ش اليوم يف زمٍن يختلف والو�صائل الأر�صيفية 
يف  احل�صرة  بع�ش  يعي�ش  الإن�����ص��ان  ك��ان  ف���اإذا  تختلف 
فر�صة  اليوم  فهناك  مّر  ما  ت��وؤّرخ  التي  الوثائق  حت�صيل 
يف  املوجودة  احلديثة  التكنولوجيا  و�صائل  من  لن�صتفيد 
هذا الوقت، ونزيد من اأر�صفة هذه الأحداث التي متّر بنا 
وعلى جميع امل�صتويات، وهذه مهّمة الإعالم واملخل�صني 
مّمن لديه قلم اأو هو قادر على كتابة ال�صرية اأو يوؤّرخ لهذه 
الأحداث �صعرًا اأو اأدبًا اأو نرثًا اأو مقاًل اأو غري ذلك ف�صاًل 
اجلهات  فعلى  لذلك  املحفوظ،  الفيديوي  الت�صوير  عن 
احلدث  بهذا  تهتّم  التي  املوؤ�ّص�صات  جميع  يف  الإعالمية 
ملائة  الأر�صيف  حفظ  هي  خا�صة  مهّمة  لها  جتعل  واأن 
ماّدًة  يديها  بني  القادمة  الأجيال  جتد  حتى  واأكرث،  عام 
وا�صحًة بحيث ل ت�صّوه ال�صور، لإّن كثريًا من املواقف بعد 

مرور الزمن تنحرف عن ما بداأت به وتوّظف اىل جهاٍت 
اأخرى".

من هنا ينبغي الهتمام بهذا اجلانب، فنحن نعي�ش اليوم 
الأحداث وقد ل نرى من ال�صرورة اأن نوّثق الأحداث لأّننا 
نعي�صها عمليًا، ومن المثلة البينة على �صرورة الر�صفة 
جرائم  من  الكثري  اأن  احل�صر-  ل  املثال  �صبيل  –على 
اأمكن  ملا  بع�صها  حفُظ  مّت  اأن  لول  التي  ال�صابق  النظام 
لالأجيال  وكذلك  الآن  مهمة  فالر�صفة  النظام،  اإدان���ُة 
اأهل  عليه  يعمل  ومزّيفًا  م��زّورًا  تاريخًا  ولعّل  القادمة، 
الباطل ميكن اأن ُيظهر املجرم يف و�صع البطل اأو مبظهر 

املحّرر للبالد.
بال�صافة اىل فاإننا يف هذه ال�صنوات نحتاج اىل مثل هذه 
الو�صائل التوثيقية ونقول -اإن �صاء اهلل تعاىل- �صتجتمع 
اأو بعد مائة عام وُيعر�ش املقطع الفيديوّي  اأجياٌل بعدنا 
ال�صحن  م��ن  اجل��ه��اد  فتوى  فيه  اأُع��ل��ن��ت  ال��ذي  اخل��ال��د 
بهذه  فتفتخر  القادمة  الأجيال  على  املبارك،  احل�صينّي 
مّر  على  املرجعية  مواقف  اأن جميع  رغم  املهّمة  املواقف 

التاريخ مهّمة جّدًا".
كما اأننا نود القول اأن املرجعية لي�صت وحدها التي توؤّثر 
يف ال�صاحة بل اإن ا�صتجابُة املوؤمنني هي التي ُتفّعل فتوى 
وبذل  القتال  جلبهات  منهم  الت�صابق  وه��ذا  املرجعية، 
الأموال والأنف�ش العزيزة الغالية وهم بذلك قد �صّطروا 
جهدًا  هناك  واإن  اخلالدة،  الفتوى  هذه  حفظ  بدمائهم 

ر�صمّيًا وجهدًا �صعبّيا لُبّد اأن نهتّم به.
والتقاع�ش  التهاون  عدم  ينبغي  المور  من  ولغريه  لذلك 
من كل من ي�صتطيع القيام بالكتابة والتدوين والتوثيق من 
التوثيق  و�صائل  وباقي  والكتابة  وال�صوت  ال�صورة  خالل 
واأح��داث��ه  وتاريخه  القتال  جمريات  عن  ريرَ  ال�صِّ و�صرد 
من  العوائل  اأبدته  وما  املقاتلني  من  الأبطال  وق�ص�ش 
�صرٍب اأمام ذهاب اأولدها اىل جبهات القتال واأّنها تعي�ش 
حالًة من العوز والفقر ومع ذلك �صّحت باأولدها يف �صبيل 

حفظ هذا الوطن ومقّد�صاته وتلبية نداء املرجعية".

العام • امل�شرف 

بمناسبة

ك��ل��م��ة مب����وؤمت����ر م��ع��ت��م��دي 
املرجعية الدينية الُعليا الذي 
املقّد�صتان  العتبتان  اأقامته 
احل�����ص��ي��ن��ي��ة وال��ع��ب��ا���ص��ي��ة 
على  �صنة  م���رور  مبنا�صبة 
�صدور فتوى اجلهاد الكفائّي 
ل��ل��دف��اع ع��ن اأر�����ش ال��ع��راق 

ومقّد�صاته
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الطبع والتوزيع
�سعبة الطبع والتوزيع يف العتبة احل�سينية املقد�سة

رقم االيداع يف دار الكتب والوثائق 
الوطنية يف بغداد 1213 ل�سنة 2009

معتمدة لدى نقابة ال�سحفيني العراقيني
 بالرقم 735 ل�سنة 2009 م.

ديوان الوقف ال�سيعي

مالحظة:
املجّلة غري ملزمة بن�سر املواد التي ت�سلها، وال 

باإعادتها الأ�سحابها ... 
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�سهرية ت�سدر عن �سعبة االإعالم  الدويل يف ق�سم االإعالم



العامري • عبدالكرمي 
احل�سن عبد  • جالل 

النجم • اأحمد 
• اأ.م.د. �سريون عبد الزهرة اجلنابي

اخلزاعي • نا�سر 
عبد حممود  • احمد 

امل�ساركون يف هذا العدد
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وزير العمل والشؤون االجتماعية.
نسعى الى تطبيق قانون الحماية االجتماعية بما 

يخدم شريحة المتعففين 

مهرجان ربيع الشهادة الثقافي 
العالمي الحادي عشر

 يقبل علينا �صهر رم�صان الكريم  فتفوح ن�صماته لتنع�ش 
الموؤمنين وتتهذب فيه نفو�صهم، وتهب فيه نفحات العبادة 

والرحمة والمغفرة فيعتق ال�صائمون من النار...

ال�صاب  لدى  الكبر  الهاج�ش  تمثل  البطالة  م�صكلة  لتزال   
هذه  من  الحد  في  الحكومية  الحلول  غياب  و�صط  العراقي، 

الظاهرة التي بداأت تت�صع �صيئا ف�صيء على الرغم...

   كل ع��ام يتنامى الحتفاء الح�صيني بمهرجان ربيع 
المقد�صتان  العتبتان  تقيمه  الذي  العالمي  الثقافي  ال�صهادة 

الح�صينية والعبا�صية في كربالء المقد�صة بمنا�صبة ...

22
ُيعد �صوء ا�صتغالل ال�صلطة من اأبرز م�صاديق الف�صاد، اإن لم يكن 
اأكثرها ن�صاطًا ب�صبب ب�صمته الوا�صحة �صواء الخفية او المعلنة 

على التعامالت اليومية لماليين الب�صر ...



مدار�ش  يف  النهائية  المتحانات  انطلقت   
ال�صيعي  الوقف  التابعة لديوان  الديني  التعليم 
من  اأك��رث  ي��وؤدي  حيث  واملحافظات  بغداد  يف 
للعام  ام��ت��ح��ان��ات��ه��م  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب    5498

الدرا�صي 2015-2014 .
التعليم  دائ����رة  م��دي��ر  وق���ال 
ال��دي��ن��ي يف دي�����وان ال��وق��ف 
ال�صيعي ال�صيد عمار املو�صوي 
الم��ت��ح��ان��ات جت���رى يف  ان 
م���دار����ش ال��ت��ع��ل��ي��م ال��دي��ن��ي 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��دي��وان يف ب��غ��داد 
وامل���ح���اف���ظ���ات ب��ان�����ص��ي��اب��ي��ة 

بجولت  ال��ق��ي��ام  اإىل  م�����ص��ريًا  عالية  وم��رون��ة 
ل��الط��الع  ال�صيعي  ال��وق��ف  مل��دار���ش  تفقدية 
الأ�صئلة  وطبيعة  المتحانات  �صري  واق��ع  على 
و���ص��م��ول��ه��ا ل��ل��م��ف��ردات ال��درا���ص��ي��ة واأ���ص��اف 

املو�صوي ان دائرة التعليم الديني �صكلت عدة 
جلان لالأ�صراف على المتحانات واحتياجاتها 
والدفاتر  ال��الزم��ة  بالقرطا�صية  وت��زوي��ده��م 
تواجه  التي  العقبات  كافة  وتذليل  المتحانية 
موؤكدُا   ، الدينية   املدار�ش  اإدارات 
�صلبية  مالحظات  اأي  ت�صجيل  عدم 
ان  واأ���ص��اف:  المتحانات.  تعرقل 
الديوان  يف  الديني  التعليم  دائ��رة 
ك��ب��رية لتوفري  ب��ذل��ت ج���ه���ودًا  ق��د 
امل�����ص��ت��ل��زم��ات ال�����ص��روري��ة وت��وف��ري 
الجواء املالئمة  لتاأدية المتحانات 

النهائية ب�صكل مرن وفاعل .

أكثر من )5000( طالب وطالبة يؤدون االمتحانات النهائية 
في مدارس التعليم الديني التابعة لديوان الوقف الشيعي  

اخبار وتقارير

ق�صم  اىل  التابعة  الكرمي  القراآن  دار  اأطلقت 
املقد�صة  العلوية  العتبة  يف  الدينية  ال�����ص��وؤون 
حملة لتجهيز امل�صاجد واحل�صينيات يف املناطق 
املحررة من دن�ش الرهاب بامل�صاحف ال�صريفة 
وباقي امل�صتلزمات اخلا�صة باخلتمات واملحافل 
القراآنية تزامنًا مع حلول �صهر رم�صان املبارك.
 " املو�صوي  �صاحب  هاين  احلملة  من�صق  وقال 
العلوية  للعتبة  العامة  الأمانة  توجهات  �صمن 
والعقائدية  الميانية  الروح  اعادة  يف  املقد�صة 
للم�صاريع  ودعمًا منها   ، املحررة  املدن  لهايل 
املعونات  خمتلف  بتقدمي  املتمثلة  الن�صانية 

ال��دور  ج��اء   ، امل��دن  تلك  لأه��ايل  وامل�صاعدات 
اجل��وان��ب  لتفعيل  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن  دار  ع��ل��ى 
لتجهيز  وا���ص��ع��ة  حملة  ب��اط��الق��ه��ا  ال��ق��راآن��ي��ة 
املحررة  وال��ق��رى  امل��دن  وح�صينيات  م�صاجد 
اخلتمات  لإقامة  متهيدًا  وامل�صاحف  بامل�صاند 
والم�صيات القراآنية مع حلول �صهر ربيع القراآن 

رم�صان املبارك ".
من  الع�صرات  جتهيز  "مت  املو�صوي  واأ���ص��اف 
م�صتلزمات  من  وغريها  ال�صريفة  امل�صاحف 
للم�صاجد  ال��ق��راآن��ي��ة  وامل��ح��اف��ل  اخل��ت��م��ات 
تابعة لق�صاء طوز  واحل�صينيات يف ثالث قرى 

خورماتو التابع ملحافظة �صالح الدين وهي كل 
وقرية  جرداغلي  وقرية  براوجلي  قرية   ( من 
داع�ش  ع�صابات  واحتلتها  �صبق  التي  قرناز( 
الرهابية ومت حتريرها من قبل املجاهدين من 
اإ�صافة   ، ال�صعبي  واحل�صد  وال�صرطة  اجلي�ش 
اىل جتهيز اإحدى احل�صينيات الواقعة يف مركز 

الق�صاء ".
واأطلقت  �صبق  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  دار  ان  يذكر 
�صل�صلة من املحافل القراآنية يف املدن ال�صامدة 
وط��وز   ، اآم����ريل  م��دي��ن��ة  م��ن  ك��ل  يف  نظمتها 

خورماتو، وتازة خورماتو .

العتبة العلوية المقدسة تطلق حملة تجهيز المساجد والحسينيات 
في المناطق المحررة من االرهاب بالمصاحف الشريفة
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اخبار وتقارير

زينب)عليها  العقيلة  ان�صاء �صحن  املقد�صة عقد  العتبة احل�صينية  وّقعت 
مليار   750 اىل  ت�صل  بكلفة  اليرانية  اخلريية  الكوثر  موؤ�ص�صة  ال�صالم( 

دينار عراقي.
املهدي  ال�صيخ عبد  �صماحة  املقد�صة  للعتبة احل�صينية  العام  المني  وقال 
)عليها  زينب  العقيلة  �صحن  ان�صاء  عقد  توقيع  اليوم  "مت  الكربالئي 
الكوثر  ملوؤ�ص�صة  العام  واملدير  رئي�ش  خالف،  ح�صن  ال�صيد  مع  ال�صالم( 
اخلريية من اجلمهورية ال�صالمية اليرانية، لغر�ش تنفيذ م�صروع �صحن 
للمرقد  الكبرية  التو�صعة  من  الوىل  املرحلة  ميثل  ال��ذي  زينب  العقيلة 

احل�صيني ال�صريف".
وا�صاف الكربالئي : امل�صروع ي�صتمل على �صحن كبري لل�صيدة زينب عليها 
ال�صالم وميثل اي�صا تو�صعة ملقام التل الزينبي الذي تبلغ م�صاحته الن 80 
م2 حيث �صيكون هناك مقام كبري ي�صتمل على جميع اخلدمات من اجل 
اتاحة الفر�صة لزوار المام احل�صني لكي تتمكن من الزيارة لهذا املقام، 
ي�صاف اىل هذا من�صاأت مهمة جدا وهي املكتبة الكبرية التي �صتن�صاأ على 
م�صاحة حوايل 7000 م2، وكذلك املتحف الكبري للعتبة احل�صينية ومتحف 
اخلدمات  اىل  ا�صافة  الكبري،  امل�صيف  وكذلك  والنفائ�ش،  املخطوطات 
العامة كاملن�صاأت ال�صحية ومنظومة اخلدمات الدارية واخلدمية العامة 

ا�صافة اىل ال�صحن اجلنوبي".
الر���ش  حتت  نفق  على  اي�صا  �صيحوي  "امل�صروع  ان  الكربالئي  وتابع 
لل�صارع املحيط الذي �صيحيط بهذه التو�صعة اجلديدة ا�صافة اىل املن�صاأت 
كبرية  خدمات  �صتمثل  التي  التربيد  واجهزة  وامليكانيكية  الكهربائية 
لهذا امل�صروع، ا�صافة اىل هذا النفق الكبري، الذي �صين�صاأ حتت الر�ش 
على  يقام  امل�صروع  هذا  ان  العلم  مع  كبرية،  م�صاحات  �صيوفر  بطابقني، 
ار�ش م�صاحتها �صخمة جدا ي�صل اىل )40 الف مرت مربع(، اما امل�صاحات 
الكلية للم�صروع �صتبلغ )200 الف مرت مربع( ورمبا اكرث، بال�صافة اىل 
مع  وامل�صاعد  الكهربائية  ال�صالمل  مثل  املتطورة  اخلدمات  من  العديد 

اخلدمات التي ي�صتفاد منها الزائر خالل الزيارات املليونية".
وقّدر امني عام العتبة احل�صينية املقد�صة كلفة امل�صروع بحوايل 750 مليار 
دينار وبفرتة اجناز حمددة بالعقد تبلغ 6 �صنوات مبينا ان موؤ�ص�صة الكوثر 
اليرانية �صبق لها وان قامت بتنفيذ عدة م�صاريع لزوار المام احل�صني 
وكذلك  اخلدمي،  ال�صهداء  �صيد  جممع  م�صروع  ومنها  ال�صالم(  )عليه 
العابدين )عليه ال�صالم( وكذلك التطوير  م�صروع م�صت�صفى المام زين 
الذي ح�صل داخل احلرم املطهر، وهذه املجموعة من امل�صاريع التي متثل 
طفرة نوعية يف اخلدمات التي تقدم لزائري المام احل�صني )عليه ال�صالم(".

بكلفة)750( مليار دينار العتبة الحسينية توقع عقد مع شركة 
ايرانية إلنشاء صحن العقيلة زينب عليها السالم
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اخبار وتقارير

العمدة  تر�صيق  و  القبة  رفع  بتنفيذ م�صروع  تبا�صر  املقد�صة  العتبة احل�صينية 
املجاورة لل�صباك املقد�ش

با�صر ق�صم امل�صاريع الهند�صية التابع لالأمانة العامة للعتبة احل�صينية املقد�صة 
وذلك  املقد�ش  لل�صباك  املجاورة  العمدة  تر�صيق  و  القبة  رفع  م�صروع  بتنفيذ 
لزيارة  الكرام  الزائرين  مرور  لت�صهيل  املقد�صة  العتبة  م�صاريع  تو�صعة  �صمن 

ال�صباك املقد�ش.
امل��ه��ن��د���ش حم��م��د ح�صن  وق����ال 
كاظم رئي�ش الق�صم ملرا�صل املوقع  
بتنفيذ  امل�����ص��اري��ع  ق�صم  با�صر   :
احل�صني  الم��ام  قبة  رفع  م�صروع 
)علية ال�صالم( وتر�صيق العمدة 
املجاورة للمرقد ال�صريف لغر�ش 
ت�صهيل ان�صيابية الزائرين الكرام 
خالل  الزدح����ام  ح��الت  وتقليل 
ال���زي���ارات امل��ل��ي��ون��ي��ة ح��ي��ث ك��ان 
مرحلتني  ع��ل��ى  امل�����ص��روع  اجن���از 

والتي  املوجودة حاليا  الطابوقية  الدعامات  وتدعيم  تقوية  الوىل هي  املرحلة 
لتقوية  ت�صليح  �صبكات  زرع  اىل  ا�صافة   ) )البايالت  بوا�صطة  القبة  حتمل 
تنحيف  خاللها  من  ميكن  الدعمات  ه��ذه  من  والغر�ش  الطابوقية  العمدة 
تقدر  املقد�ش  لل�صريح  او�صع  م�صاحة  لإ�صافة  املوجودة  الطابوقية  الدعامات 

ب�)2مرت(باجتاه الركان الربع لل�صباك املقد�ش.
العمل يف  بداية  وكانت  �صهر  اكرث من  قبل  امل�صروع  العمل يف  وبني كاظم"بداأ 

ال�صالم(  )علية  مظاهر  ابن  حبيب  مرقد  من  القريبة  الطابوقية  الدعامة 
كمرحلة اوىل اما املرحلة الثانية فيتّم تنفيذ الت�صاميم احلديثة التي و�صعها 
ق�صم امل�صاريع الهند�صية لإ�صافة قبة جديدة اقل وزنا من �صابقتها ليكون وزنها 
)250طن ( حتيط بالقبة القدمية لتبقى القبة القدمية حمافظة على قدمها 
التاريخي والآثاري مكونة من الهيكل احلديدي واملغلف من رقائق الكونكريت 
القدمية  القبة  من  اكرث  ارتفاعها  ليكون 
بحدود )6مرت( والقطر ب�)4مرت( ا�صايف 
ومن ثم تك�صو يف الذهب ويعود ال�صبب يف 
والعالية  الكبرية  املباين  لوجود  هو  ذلك 
احل�صني  الم��ام  ومنارة  قبة  يف  املحيطة 
)علية ال�صالم( التي حتول دون روؤية هذه 

القباب الذهبية من م�صافات بعيدة.
بني  ات���ف���اق  ه��ن��ال��ك  ان����ه  اىل  م�����ص��ريا 
اجل��م��ه��وري��ة ال���ص��الم��ي��ة الي���ران���ي���ة يف 
اجناز العمل ليكون حتت ا�صراف ونظارة 
من  الهند�صية  امل�صاريع  ق�صم  ومتابعة 
ال�صالمية  اجلمهورية  يف  املوجودة  العمل  مواقع  اىل  موقعيا  الزيارات  خالل 
والعمل م�صتمر على قدم و�صاق -وان �صاء اهلل- ينجز يف الفرتة املحددة للعمل.
احل�صينية  للعتبة  العامة  لالأمانة  التابع  الهند�صية  امل�صاريع  ق�صم  ان  ويذكر 
التي  الت�صاميم  وتقدمي  املقد�صة  العتبة  م�صاريع  اجناز  يف  م�صتمرا  املقد�صة 
من �صاأنها ان تواكب التطور على امل�صتوى العمراين واخلدمي ولكافة امل�صاريع 

الهند�صية الخرى.

احل�صينية  العتبة  يف  الدينية  ال�صالم  عليه  احل�صني  الم��ام  مدر�صة  اطلقت 
ال�صريف  احل�صيني  ال�صحن  يف  اليومية   ال�صنوية  ال�صيفية  دوراتها  املقد�صة 
والتي  تت�صمن قراءة وتف�صري القران الكرمي وكذلك درو�ش يف الفقه والعقائد 

واخالق اهل البيت عليهم ال�صالم.
علي  ال�صيخ  املقد�صة  احل�صينية  العتبة  يف  ال�صيفية  ال��دورات  مدير  وحتدث 
" منذ �صقوط النظام البائد با�صرت مدر�صة المام احل�صني عليه  الع�صامي 
ال�صالم باقامة الدورات ال�صيفية التي تت�صمن تعلم القراءة ال�صحيحة للقراآن 
البيت  اهل  واخالق  والعقائد  الفقه  درو�ش يف  لدينا  وكذلك  وتف�صريه  الكرمي 

عليهم ال�صالم ،مبينًا: وهذه الدورات تقام يف اغلب املحافظات العراقية ". 
واو�صح" و�صل عدد امل�صجلني اكرث من )500( طالب وطالبة فقط يف كربالء 

يف  منها  املحافظة  واق�صية  نواحي  يف  مركزا   )90( على  موزعني  املقد�صة 
الهندية واحل�صينية واحلر وغريها .

بعد  ومنها  �صعبان  �صهر  قبل  با�صرت  الدورات  الع�صامي" ق�صم من  وا�صاف 
زيارة الن�صف من �صعبان و�صوف ينطلق الق�صم الخر يف بداية �صهر رم�صان 
وبعده ، مو�صحًا: بان الدارة وال�صراف لهذه الدورات من قبل ادارة مدر�صة 
احل�صينية  للعتبة  العام  الم��ني  من  وبرعاية  ال�صالم  عليه  احل�صني  الم��ام 

املقد�صة. 
باإدارة مدر�صة  العتبة احل�صينية املقد�صة متمثلة  ت�صاهم  وختم حديثه قائاًل: 
المام احل�صني الدينية بتوفري جميع امل�صتلزمات من ناحية الطعام وال�صراب 

واي�صا و�صائل نقل من منازلهم اىل مكان الدورة.

العتبة الحسينية المقدسة تباشر بتنفيذ مشروع رفع القبة 
وترشيق االعمدة المجاورة للشباك المقدس

العتبة الحسينية المقدسة تطلق دوراتها الصيفية السنوية في كربالء
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وفد المرجعيّة الدينية العُليا والعتبة العباسية المقدّسة يزور 
المهجّرين في عامرية الفّلوجة

�صمن برناجمها الأبوّي الذي تبّنته املرجعّيُة الدينّيُة 
ال�صيد  �صماحة  الأعلى  الدينّي  باملرجع  متمّثلًة  الُعليا 
علي احل�صينّي ال�صي�صتايّن)دام ظّله( قام وفٌد يتاأّلف 
من معتمدي مكتب �صماحته والعتبة العبا�صية املقّد�صة 
عامرية  ق�صاء  يف  املهّجرة  العوائل  ملخّيمات  بزيارٍة 
ُه  الفّلوجة ومنطقة ج�صر )بزيبز(، وا�صتهّل الوفُد زيارترَ
بلقاٍء مع �صيوخ ع�صائر الق�صاء وال�صتماع اىل معاناتهم 

وم�صاكلهم.
�صملت اجلولُة اأربعة خمّيماٍت للنازحني الذين اأجربتهم 
ع�صاباُت داع�ش الإرهابية على ترك منازلهم مّما حدا 
بهم لّلجوء اىل ق�صاء عامرية الفّلوجة باعتبارها من 
املناطق الآمنة يف حمافظة الأنبار، وبعد اأن ا�صتباحت 
باأجمعها  مناطقهم  الإج��رام��ي��ة  الع�صابات  ه���ذه 
الزائفة  اأقنعتهم  عنهم  �صقطت  الويالت  واأذاقتهم 
اأّنهم جاءوا  التي كانوا يوهمون بها هذه العوائل على 

حمّررين ل حمتلني.
ال�صيد  املقّد�صة  العبا�صّية  العتبة  وف��د  م�صوؤوُل  وق��ال 
للعتبة  العامة  الأم��ان��ة  من  "بتوجيٍه  املو�صوي  ها�صم 
توّجهنا مع وفد معتمدي املرجعية  املقّد�صة  العبا�صية 
امل�صاعدات  بتوزيع  امل�صاهمة  لغر�ش  الُعليا  الدينّية 

للعوائل النازحة يف منطقة عامرية 
من  ع��ددًا  الوفُد  و�صّم  الفّلوجة، 
من  طلبٍة  اىل  اإ�صافًة  املعتمدين 
احلوزة العلمية، وهذه امل�صاعدات 
العينّية  امل�صاعدات  من  جزٌء  هي 
واملاّدية التي يقوم بتوزيعها مكتُب 
ال�صي�صتاين)دام  ال�صيد  �صماحة 
لوفدنا  كان  وقد  ال�صريف(،  ظّله 
احلملة  ه��ذه  يف  امل�صاركة  �صرُف 
�صل�صلة  اىل  لت�صاف  الإن�صانية 
قامت  التي  واجل���ولت  احلمالت 

بها العتبُة املقّد�صة".
ل��دع��وة  "ا�صتجابًة  واأ�����ص����اف: 
امل��رج��ع��ّي��ة ال��ُع��ل��ي��ا يف ال��ن��ج��ف 
ال�صيد  ب�صماحة  املتمّثلة  الأ�صرف 

م�صوؤول معتمدي  وبتوجيٍه من  ال�صي�صتايّن)دام ظّله( 
املعتمدين  من  وف��ٌد  ق��ام  ظّله(  �صماحته)دام  مكتب 
وعامرية  )بزيبز(  ج�صر  يف  املهّجرة  العوائل  بزيارة 
ووجهاء  ع�صائر  ب�صيوخ  الوفُد  التقى  وق��د  الفّلوجة، 
املنطقة الذين رّحبوا بالوفد الزائر �صاكرين املرجعية 
حمافظة  من  النازحة  الأ�صر  مع  الأبوّية  وقفتها  على 
الإره��اب��ي��ة  داع�����ش  ع�صابات  اح��ت��الل  بعد  الأن���ب���ار 

للمحافظة وتهجريهم".
ال�صيد  مكتب  معتمد  امل��و���ص��وي  �صهيد  ال�صيد  اأّم����ا 
ال�صي�صتايّن)دام ظّله( يف حمافظة ال�صماوة فقد بنّي: 
"اأّن الوفدرَ قّدم م�صاعداٍت عينيًة اىل العوائل املهّجرة 
اإ�صافًة اىل مبالغ مالية، ومّت توزيع خم�صة اآلف �صّلة 
غذائية،  م���اّدة   )12( على  حتتوي  تقريبًا  غذائية 
ومالب�ش  ه��واء  م��رّبدة   )100( من  اأك��رث  اىل  اإ�صافًة 
لالأطفال وللن�صاء، اإ�صافًة اىل توزيع خزانات ماء �صعة 
حمولة  عجلتني  مع  لرت  اآلف   )5000( منها  الواحد 
حو�صّيتني  عجلتني  اىل  اإ�صافًة  الثلج  لنقل  )تريلة( 
وا�صُتقِبلرَ  لل�صرب،  ال�صالح  املعّقم  امل��اء  من  )تنكر( 
املُ�صتقِبُلون  ق��ام  اإذ  بالغني  وترحيٍب  بحفاوٍة  ال��وف��ُد 
باإلقاء الأهازيج )الهو�صات( العربية وق�صائد ال�صعر 

ال�صعبي التي ج�ّصدت الأخّوة واملحّبة العراقية والإجالل 
ال�صيد  ب�صماحة  املتمّثلة  الدينية  املرجعية  مل��ق��ام 

ال�صي�صتايّن)دام ظّله "(.
اأحد  العي�صاوي  حميد  عبداهلل  ال�صيخ  قال  جهته  من 
وفٌد  اليوم  "زارنا  الفّلوجة:  عامرية  ق�صاء  م�صايخ 
اآية اهلل  ب�صماحة  املتمّثلة  الر�صيدة  املرجعية  قبل  من 
العظمى ال�صيد علي ال�صي�صتاين لالّطالع على اأو�صاع 
مدينة عامرية الفّلوجة والعوائل النازحة فيها، وهذه 
اأّول��ه��ا نبذ  اأم��ور  ال��زي��ارة يف احلقيقة تعرّب عن ع��ّدة 
الطائفية، وثانيًا ر�ّش ال�صفوف وتوحيدها �صّد العدّو 
الذي اأ�صبح مك�صوفًا لدى اجلميع، كما اأّن زيارة الوفد 
هي دعٌم للع�صائر التي ُتقاتل الإرهاب، وقد اأتوا ببع�ش 
امل�صاعدات لهم لإعطائهم دافعًا معنوّيًا لتجاوز هذه 
ا�صتقباًل  الوفد  ا�صتقبلوا هذا  العامرية  واأهل  املحنة، 
حاّرًا، واحلقيقة اإّننا تغمرنا الفرحة للقاء هذا الوفد 

الكرمي".
اأّما العوائل املهّجرة فقد ثّمنت هذه الوقفة الأبوّية من 
لدن املرجعية الدينّية الُعليا ُمعرّبين اأّنها بحّق ترجماٌن 
ملقولته ال�صهرية: )ل تقولوا اإخواننا بل قولوا اأنف�صنا(، 
احلاّرة  وحتّياتهم  �صالمهم  نف�صه  الوقت  يف  حمّملني 
الأعلى،  الديني  املرجع  ل�صماحة 
هذا  م��ن  خجلون  اأّن��ه��م  مبّينني 
ال�صخّية  الكرم ومن هذه املواقف 
بامل�صوؤولية  ال�صعور  على  ال��داّل��ة 
جتاه اأبناء ال�صعب كافة التي اأ�صّلنا 
عنها املغر�صون، هذا وقد طالبت 
ب�صّدة  والنازحة  املهّجرة  العوائُل 
-وت��ك��ّرر ه��ذا يف جميع خمّيمات 
احل�صد  قّوات  بدخول  النازحني- 
ال�صعبّي املقّد�ش لتحرير مناطقهم 
م���ن ب���راث���ن ع�����ص��اب��ات داع�����ش 
لأّنه هو  لّفها،  لّف  الإرهابية ومن 
املفتاُح الوحيد خلال�صهم بعد اهلل 
من  اخلرّيين  وم�صاركة  -تعاىل- 

اأبناء ع�صائرهم والقّوات الأمنية.

اخبار وتقارير
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• يعّدها ويحررها : �شباح الطالقاين

تنظيم  للقوات االمنية يف حماربة  امل�شاندين  ال�شعبي  العليا عدم �شرف م�شتحقات مقاتلي احل�شد  الدينية  املرجعية  انتقدت 
داع�ض االرهابي، كما دعت اىل �شرورة و�شع �شيا�شة مائية ل�شحتها يف بع�ض املناطق الزراعية يف البالد.

املوافق  االخــر/1436هـــ  20/جــمــادي  يف  اجلمعة  خطبة  خــالل  ال�شايف  احمد  ال�شيد  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  وقــال 
2015/4/10م "ان التطورات االمنية االخرية االيجابية مل تكن لتح�شل لوال هّمة و�شجاعة واخال�ض االخوة احلري�شني على 
البلد من القوات امل�شلحة واملتطوعني والع�شائر الذين بذلوا جهدًا كبريًا من اجل ا�شتعادة االرا�شي املغت�شبة التي كانت ت�شيطر 

عليها اجلماعات االرهابية.
واأ�شاف" البد من اال�شارة اىل م�شاألة مهمة وهي �شرورة ان تتخذ اجراءات من قبل الدولة للحفاظ على هذا الر�شيد الب�شري 

الكرمي والكبري ومن هذه االجراءات:
1- اال�شراع يف تنظيم اأمور ال�شهداء واجلرحى وتهيئة جميع اللوازم للحفاظ على حقوقهم.

2-االهتمام باملقاتلني فعاًل يف �شاحات القتال ومراكز التدريب وتوزيع م�شتحقاتهم ب�شورة منظمة وكاملة فان بع�شهم رغم 
�شعوبة اأو�شاعهم ال زالوا يقاتلون ومل ي�شتلموا م�شتحقاتهم منذ اكرث من 8 ا�شهر اال مرة او مرتني...

3-االهتمام باملقاتلني من جهة توفري امل�شتلزمات ال�شرورية الطبية امليدانية بالتعاون مع االجهزة املخت�شة وا�شعاف جرحاهم 
ب�شورة �شريعة فان بعد امل�شافة بني اال�شابة والعالج قد ي�شتغرق وقتًا رمبا يوؤدي اىل وفاة ال �شامح اهلل.

4-توفري كل ما حتتاجه املعركة من اأ�شلحة واعتدة باملقدار الكايف مع تاأكيدنا على �شرورة ت�شنيع ما ميكن ت�شنيعه وباال�شتفادة 
من اخلرباء املحليني يف هذا املجال.

وبخ�شو�ض �شحة املياه قال ممثل املرجعية الدينية العليا ال�شيد احمد ال�شايف ان هناك معلومات ت�شري اىل �شحة املياه يف بع�ض 
املناطق الزراعية او املوجودة فيها الرثوة احليوانية و�شواء كانت هذه املعلومات دقيقة ام ال فاإن االهتمام مب�شادر املياه من 
االولويات التي يجب ان ُتراعى والبد من و�شع �شيا�شة مائية على نحوين اأولهما احلل االآين واملرحلي ببذل جهود ميدانية كبرية 
يف مواقع االزمة.والثاين:هو احلل اال�شرتاتيجي والتخطيط امل�شتقبلي وخالل ال�شنوات املا�شية مل نر اأي م�شروع يتنا�شب مع 

حجم امل�شكلة مع ان ت�شخي�ض هذه امل�شكلة لي�ض غائبًا عن اأذهان اكرث امل�شوؤولني.

الثانية يف 5/رجب /1436هـ املوافق 2015/4/24 م ما  ال�شيد احمد ال�شايف خالل اخلطبة  قال ممثل املرجعية يف كربالء 
ن�شه "ان امل�شهد االمني الذي مير به البلد والتحديات الكبرية واجلهد الذي بذلته القوات االمنية واملتطوعون والع�شائر الغيورة 
ي�شتدعي من االخوة ال�شا�شة ان ي�شتفيدوا من ذلك من اجل جتاوز االزمة فان الدماء عندما متتزج من اجل غاية نبيلة ووطنية 
واخالقية ودينية وي�شرتك فيها جميع املكونات بل وتتهدد جميع املكونات". مبينا "ان هذه الدماء لها حق على كل مت�شٍد خلدمة 

هذا البلد اذ ال يوجد اثمن ما يقدم له من الدم."
ودعا ال�شايف من خالل خطبته من ال�شحن احل�شيني ال�شريف ال�شيا�شيني اأن يوحدوا اخلطاب والروؤية ويرتا�شوا يف خندق 
واحد ويتجاوزوا اخلالفات الب�شيطة ويحاولوا ان ينفتحوا فيما بينهم ويتكا�شفوا ويتحاوروا معززين ذلك بالثقة املتبادلة بعيدًا 
عن �شوء الظن والت�شكيك بكل �شيء". م�شريا اىل" انه لي�ض من املعقول ان يبقى البلد هكذا بني �شراعات �شيا�شية وم�شاكل 
اقت�شادية وتنموية وتاأخر يف اغلب العمليات اال�شالحية وبقاء التهديدات االمنية على ابوابنا بل يف داخل مدننا ونزوح ع�شرات 
االآالف من العوائل يف اكرث من مدينة.. ولعل اأي مراقب لالحداث والأحداث العراق �شيحمل امل�شوؤولني ال�شيا�شيني جميعًا ما 
يحدث فيه فرغم كل التاثريات اخلارجية القريبة او البعيدة او الداخلية تبقى امل�شوؤولية على عاتق ال�شا�شة العراقيني فهم الذين 

ميكن ان ي�شخ�شوا ما ينفع البلد او ي�شره".
واأ�شاف ممثل املرجعية العليا" اننا نرى �شرورة ان يبداأ االأخوة يف ايجاد حلول جذرية ونهائية الأغلب امل�شاكل التي من �شاأنها 
ان تعّقد امل�شهد االأمني او ال�شيا�شي او االقت�شادي لو بقيت معلقة.. مع اننا يف نف�ض الوقت ندعو اىل التخلي عن روح اخل�شومة 
والعداوة واال�شتفزاز فيما بينهم والتحلي بروح الت�شامح واملحبة واللني واملرونة". مو�شحا" ان مراجعة دقيقة جلميع املواقف 
التي مّرت بنا وحتليلها ومن اأي جهة كانت امر البد منه لتمييز ال�شحيح عن ال�شقيم بل مراجعة املواقف اخلارجية وهل كانت 
تدخالت م�شّرة بالبلد او انها ن�شائح نافعة او ال.. وهل كانت هذه التدخالت تدعم جهة دون اأخرى وما الغاية منها وما الذي 

جناه البلد جراء ذلك؟!

املرجعية العليا تنتقد عدم �سرف م�ستحقات املتطوعني 
وتدعو لو�سع �سيا�سة مائية ر�سينة

من مهام ال�سيا�سيني حل امل�ساكل باحلوار وال�سعي للحفاظ 
على وحدة العراق 
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:ال�صيد ال�صايف  

شذرات الجمعة  ال�صيد ال�صايف:



اأعلنت املرجعية الدينية العليا متمثلة باآية اهلل العظمى ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين رف�شها للقرار االأخري الذي �شّوت عليه 
جمل�ض النواب االمريكي والذي ي�شمح بتقدمي امل�شاعدات الع�شكرية اىل بع�ض املناطق يف العراق من غري طريق احلكومة املنتخبة، 

وطالبت القوى ال�شيا�شية العراقية ان يكون لها موقف وا�شح يف رف�ض هذا اال�شلوب يف التعامل مع ال�شعب العراقي.
وقال ممثل املرجع ال�شي�شتاين ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي خالل اخلطبة الثانية ل�شالة يف 12/رجب اال�شب/1436هـ املوافق 
�شد  العراقيني يف حربهم  اىل  تقدم  التي  اخلارجية  امل�شاعدات  ان  على  مرة  من  اكرث  التاأكيد  "لقد مت  ن�شه  2015/5/1م مبا 
االرهاب و�شعيهم لتخلي�ض اأرا�شيهم من ع�شابات داع�ض يجب ان ال مت�ض يف حال من االحوال �شيادة العراق ووحدة �شعبه واأر�شه".
واأ�شاف" من هنا فانه ال ميكن القبول بالقرار االأخري الذي �شّوت عليه جمل�ض النواب االمريكي والذي ي�شمح بتقدمي امل�شاعدات 
الع�شكرية اىل بع�ض املناطق يف العراق من غري طريق احلكومة املنتخبة. ويفرت�ض بالقوى ال�شيا�شية العراقية ان يكون لها موقف 
وا�شح يف رف�ض هذا اال�شلوب يف التعامل مع ال�شعب العراقي". مبينا ان" على تلك القوى ال�شيا�شية بذل اق�شى اجلهود يف �شبيل 
االتفاق على روؤية موحدة لتخلي�ض املناطق التي ي�شيطر عليها داع�ض باأو�شع م�شاركة من ابناء تلك املناطق.واعترب ممثل املرجعية 
ان االختالف والت�شرذم وجتاذب امل�شالح ال�شخ�شية والفئوية بني االطراف العراقية وفقدان الثقة بينهم هو الذي ميهد الطريق 
ويحقق االر�شية املنا�شبة للتدخالت اخلارجية التي تعّر�ض البلد ملخاطر التق�شيم والتجزئة، مطالبا من كل ال�شيا�شيني املخل�شني 
امل�شاندة  االطراف  العليا من  املرجعية  العراقيني...كما طالبت  ي�شمن م�شالح جميع  ما  بجّد على  ويعملوا  يتنبهوا اىل ذلك  ان 
العراقية  امل�شالح  ما متليه  االعتبار  بنظر  االأخذ  عناوينهم  الع�شائر مبختلف  وابناء  املتطوعني  من  االرهاب  للجي�ض يف حماربة 
العليا فح�شب، دون ما تقت�شيه م�شالح بع�ض اجلهات والدول ال�شاندة التي رمبا تتقاطع م�شاحلها مع ما تقت�شيه م�شالح العراق 

والعراقيني.
وبني ال�شيخ الكربالئي "ومن هنا فان املطلوب حتقيق اعلى درجات التن�شيق مع القيادة العامة للقوات امل�شلحة يف �شري العمليات 

الع�شكرية حفاظًا على وحدة ال�شف وقوة اجلهد القتايل بعيدًا عن االختالف املوؤدي اىل ا�شعاف اجلميع...

االآخر/1436هـ  الثانية ل�شالة اجلمعة 27/جمادي  الكربالئي خالل اخلطبة  ال�شيخ عبد املهدي  ال�شي�شتاين  قال ممثل املرجع 
املوافق 2015/4/17م ما ن�شه "يف ظل امل�شتجدات االأخرية يف حمافظة االنبار وم�شفى بيجي واالخرتاقات التي ح�شلت من قبل 
ع�شابات داع�ض يف املنطقتني والأجل اإدامة زخم االنت�شارات املهمة التي حتققت للقوات العراقية خالل اال�شهر املا�شية وعدم 
اعطاء الفر�شة للع�شابات االرهابية لتعيد تنظيم �شفوفها ومهاجمة املدن واملناطق املحررة مرة اأخرى.. جندد التاأكيد على ما 

يلي:
1-ان على اجلهات املعنية بو�شع اخلطط الع�شكرية جلبهات القتال وحماية املناطق املعر�شة العتداءات االرهابيني ان تهتم باأن 

تكون خططها �شاملة حمكمة ال تدع جماال الأي ثغرة ميكن ان ي�شتغلها العدو فيتقدم من خاللها لت�شجيل بع�ض االنت�شارات...
2- ان من ال�شروري – كما قلنا اكرث من مرة- ان ي�شارك ابناء املناطق التي ي�شيطر عليها داع�ض يف حتريرها وتخلي�شها من 
�شرور هوؤالء االرهابيني وان يكون لهم الدور اال�شا�ض يف ذلك الأنهم اوىل به من غريهم... اال انه ال مانع – من حيث املبداأ- ان 
ي�شاركهم يف هذه املهمة غريهم من العراقيني ممن لهم القدرة على ذلك وان اختلفت عناوينهم وانتماءاتهم فاأنهم ابناء وطن 

واحد...
طائفية  عناوين  واإل�شاق  الواحد  ال�شعب  ابناء  من  املقاتلني  بني  والف�شل  للتفرقة  اخلارج  او  الداخل  يف  البع�ض  حماولة  3-ان 
يراد منها  اأخرى... امنا  وديانات  لهم من طوائف  اأخوة  وي�شاركهم  امل�شلحة  العراقية  القوات  يقاتلون اىل جانب  بالبع�ض ممن 
مواقفهم  وينطلقوا يف  املحاوالت،  بهذه  ياأبهوا  ال  ان  القرار  واأ�شحاب  ال�شيا�شية  القوى  وندعو  الوطني،  القتايل  ا�شعاف اجلهد 

وقراراتهم من امل�شلحة العليا لل�شعب العراقي كل ال�شعب العراقي ال ابناء طائفة او منطقة معينة.
كما دعا ممثل املرجع ال�شي�شتاين خالل خطبته من ال�شحن احل�شيني ال�شريف احلكومة العراقية اىل اعادة النظر يف هذا قرار 
رفع اأجور الكهرباء وتعّدله مبا ينا�شب حال الطبقات املتو�شطة من املواطنني بقوله مبا ن�شه لقد اتخذ جمل�ض الوزراء قرارًا برفع 
اأجور الكهرباء واأعقب ذلك ا�شتياٌء بالٌغ لدى الكثري من املواطنني، ونقول بهذا ال�شدد وانه يفرت�ض باحلكومة ان تعيد النظر يف 

هذا القرار وتعّدله مبا ينا�شب حال الطبقات املتو�شطة من املواطنني ف�شال عن الطبقات الفقرية...

املرجعية جتدد دعوتها ب�سرورة م�ساركة اأبناء املناطق 
املحتلة من داع�س يف حتريرها 

نرف�س قرار جمل�س النواب االأمريكي ونطالب القوى 
ال�سيا�سية مبوقف وا�سح 
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ال�صيخ الكربالئي

ال�صيخ الكربالئي



 تهذيب للنفس وصحة للبدن
شهر رمضان 

حتقيق : حممد الي�شاري – �شالم الطائي 
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تحقيقات



)الــرو�ــشــة  جملة  تــنــاولــت  واملــغــفــرة  الــطــاعــة  �شهر  حــلــول  مبنا�شبة 
احل�شينية( االبعاد الروحية واالخالقية وال�شحية لل�شهر الكرمي من 

خالل التحقيق التايل. 

 تهذيب النف�س يف ال�سهر الف�سيل 
فر�ض االإ�شالم �شيام �شهر رم�شان الكرمي لعدة مقا�شد؛ كلها ت�شب 
�شبط  على  وتربيته  روحــه  لتهذيب  له  وعونًا  االإن�شان؛  م�شلحة  يف 
�شهواته وانفعاالته؛ فيقول ال�شيخ جميد حميد الباوي" ان ال�شيام هو 
من اف�شل الو�شائل لتهذيب النف�ض والتي اعتمدها و�شرعها اال�شالم؛ 
الر�شا  مو�شى  بن  علي  االمام  عن  �شاذان  بن  الف�شل  عن  االثر  ففي 
اجلوع  اأمل  يعرفوا  لكي  بال�شوم  اأمــروا  اإمنــا   ( قــال  ال�شالم  عليهما 
ذلياًل  خا�شعًا  ال�شائم  وليكون  االآخرة،  فقر  على  في�شتدلوا  والعط�ض 
اجلوع  من  اأ�شابه  ما  على  �شابرًا  عارفًا  حمت�شبًا  ماأجورًا  م�شتكينًا 
ال�شهوات،  عن  االإم�شاك  من  فيه  ما  مع  الثواب  في�شتوجب  والعط�ض 
وليكون ذلك واعظًا لهم يف العاجل، وراي�شًا لهم على اداء ما كلفهم، 
الفقر  اهــل  على  ذلــك  مبلغ  �شدة  وليعرفوا  االآجـــل،  يف  لهم  ودلــيــاًل 

وامل�شكنة يف الدينا فيوؤدوا اإليهم ما افرت�ض اهلل لهم يف اأموالهم( ". 
االحــــاديــــث  يف  ورد  وا�شاف" 
املتواترة عن االئمة االطهار عليهم 
ال�شالم ان اف�شل االعمال يف �شهر 
النف�ض  كــف  هــي  الــكــرمي  رم�شان 
ــك يف  ــذل عـــن ارتـــكـــاب املـــحـــارم ل
احلديث النبوي )من �شام �شامت 
فقط  ال�شوم  يكون  فال  جوارحه( 
باالمتناع عن االكل وال�شرب، وامنا 

�شوم اجلوارح اي�شا".
املباركة  اخلطبة  يف  ورد  وتابع" 
للر�شول االكرم �شّل اهلل عليه واآله 
رم�شان  �شهر  ا�شتقبال  يف  و�شلم 
الف�شيل )اأيها النا�ض، اإِنه قد اأقبل 

اإليكم �شهر اهلل بالربكة والرحمة واملغفرة، �شهر هو ِعند اهلل اأف�شل 
ال�شهوِر، واأَيامه اأف�شل االأياِم، ولياليه اأف�شل الليايل، و�شاعاته اأف�شل 
ال�شاعات، هو �شهر دعيتم فيه اإىل �شيافة اهلل، وجعلتم فيه من اأهل 
فيه  وعملكم  عبادة،  فيه  ونومكم  ت�شبيح،  فيه  اأنفا�شكم  اهلل،  كرامة 
مقبول، ودعاوؤكم فيه م�شتجاب، فا�شاألوا اهلل ربكم - بنيات �شادقة 
اأن يوفقكم ل�شيامه، وتالوة كتابه، فاإن ال�شقي من  وقلوب طاهرة - 
حِرم غفران اهلل يف هذا ال�شهِر العظيِم (، فلذلك على كل فرد موؤمن 
مراعاة حرمة �شهر اهلل فهو �شهر تفتح فيه ابواب اجلنان وتكبل ايادي 
ال�شياطني، لذلك يكون العبد يف هذا ال�شهر يف �شيافة اهلل، فهنيئًا ملن 
بلغ ال�شهر و�شامه و�شامت جوارحه لذلك، ورد ان من اف�شل االعمال 
هي جتنب ارتكاب املعا�شي، والكف عن ارتكاب املحارم، واملوبقات، 
العبد  على  توجب  لذلك  والبهتان،  والنميمة  الغيبة  عن  واالجتناب 
ال�شائم ان يراعي حرمة �شهر اهلل، وان من افطر يف �شهر رم�شان 

الكرمي خرج ثائرًا على اهلل �شبحانه وتعاىل". 
�شوموا ت�شحوا 

ال�شيام طريق اإىل ال�شحة والوقاية والعالج من اأمرا�ض كثرية وفق 
ما يقرُّ به اأهل االخت�شا�ض يف الطب، واأن من بديع احلكمة والرحمة 
�شببا يف  العبادات  تكون  ان   االإلهية 

العافية و�شحة البدن و�شالمته.
عبد  الدكتور  التغذية  خبري  يــقــّدم 
الن�شائح  من  جمموعة  املطوع  اهلل 
تخ�ض التغذية خالل ال�شهر الكرمي" 
على  يتوجب  رم�شان(  قبل  )اأ�شبوع 
من  التقليل  على  يعمل  ان  فــرد  كــل 
القهوة  خــا�ــشــة  و  املــنــبــهــات  �ــشــرب 
اأذان  حتى  و  ال�شباحية  الفرتة  من 
يف  الــ�ــشــداع  تتجنب  حتى  الع�شر 
الـ3  اأيام االأوىل، وكذلك التقليل من 
ال�شباحية  الفرتة  طوال  املاء  �شرب 
و  الــتــعــب  جتــنــب  و  اجلــ�ــشــم  لتعويد 

لتنع�س  ن�سماته  فتفوح  الكرمي   رم�سان  �سهر  علينا  يقبل 
العبادة  نفحات  فيه  وتهب  نفو�سهم،  فيه  وتتهذب  املوؤمنني 
فر�سة  وهو  النار،  من  ال�سائمون  فيعتق  واملغفرة  والرحمة 
ل�سحة البدن املنت�سي بعبق الن�سمات الربانية، لذا يغتنمه 

العاقلون ويفرح بقدومه املوؤمنون .
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ال�شداع خالل �شهر رم�شان". 
ال�شحور  اأ�شرار  من  �شر  هو  البوتا�شيوم  من  االإكثار  ان  وي�شتطرد" 
اأنت �شائم،  و  العط�ض متاما  فاالإكثار منه مينع  ال�شحي  الرم�شاين 
وان اهم م�شادر البوتا�شيوم وقت ال�شحور هي املوز واحلليب والتمر 
والكاكاو  والفا�شوليا  والقرع  والف�شتق  املجفف  وامل�شم�ض  واالفوكادو 
الداكن، اأما ال�شوديوم فيفعل العك�ض متاما فمن االف�شل التقليل من 
فاأب�شر  واإذا مل تفعل  ال�شحور،  ال�شوديوم)امللح( قدر امل�شتطاع على 
وقت  املــاء  �شرب  وي�شيف"  ال�شيام،  فرتة  خالل  ال�شديد  بالعط�ض 
ال�شحور مهم ولكنه لي�ض باأهمية �شربه طوال فرتة الفطر فالن�شيحة 

هنا هي �شرب كوب ماء كل �شاعتني من الفطور حتى االإم�شاك ".
بعد  مبا�شرة  احللويات  تتناول  اأن  الرم�شانية  االأخطاء  من  ويبني" 
مبا�شرة  الريا�شة  الرم�شانية كذلك ممار�شة  االأخطاء  الفطور، من 
متمركزا  يكون  باجل�شم  فالدم  اللوعة  لتجنب  ذلك  و  الفطور  بعد 
باملعدة لت�شهيل اله�شم، ومن االأخطاء الرم�شانية كذلك �شرب املاء 
�شيقًا  ا�شد  بال�شوائل  املعدة  امتالء  فان  الفطور  وقت  مفرطة  بكمية 

على النف�ض من امتالءها بالطعام ".
وير�شح خبري التغذية عدة اأطعمة مهمة جدا يغفل عنها النا�ض خالل 
والفواكه  واخل�شار  وال�شمك  االألبان  منتجات  هي"  الف�شيل  ال�شهر 
فهذه االطعمة تعترب من االأطعمة ال�شرورية ل�شالمة القلب)خ�شو�شًا 
ال�شمك( فاحر�ض على تناولها، اما ال�شمك فال تاأكله وقت ال�شحور 

فهو خفيف ويوؤدي اإىل العط�ض ". 
من جانبه يبني الباحث االجتماعي عمران خ�شري التاأثريات النف�شية 
لل�شيام وانعكا�شاتها على احلالة ال�شحية والتغذوية قائاًل" اأن اآداب 
ال�شيام واأخالقه تلزم الفرد ال�شائم االبتعاد عن كل مظاهر الغ�شب 
واالنفعال، وهذا ال�شلوك االأخالقي على درجة عالية من االأهمية الأي 
اإن�شان، وخا�شة لدى املر�شى امل�شابني مبر�ض ال�شكري غري املعتمد 
على االن�شولني، وذلك اأن االنفعال وال�شغط النف�شي لدى هذه الفئة 
االنفعال  يعمل  حيث  �شحتهم،  على  �شلبية  ــار  اآث لهما  املر�شى  من 
والغ�شب على زيادة حمتوى ال�شكر يف الدم، وتظهر الدرا�شات الطبية 
اأثناء  وال�شلوك  الع�شبي  اجلهاز  بيولوجيا  عن  احلديثة  والنف�شية 
ال�شوم والتحكم يف ال�شهوات وكبح االإح�شا�ض باجلوع اأثناء ال�شيام 
وحتقيق  باالكتئاب  ال�شعور  حماربة  منها  لالإن�شان  جمة  فوائد  له 
العادات غري  النف�شي، وتعديل احلوار الذاتي والتخل�ض من  التوازن 

املرغوبة ".
التنمية النف�شية هي ال�شبط  وا�شاف" اأن فوائد ال�شيام من ناحية 
اأن  حيث  و�شلوكيًا،  ونف�شيًا  بيولوجيًا  ال�شائم  به  يلتزم  الذي  الذاتي 
يف  التحكم  على  جيدة  وقــدرة  عاليًا  تدريبًا  االإن�شان  مينح  ال�شيام 
املدخالت واملثريات الع�شبية مع القدرة على خف�ض املوؤثرات احل�شية 

ومنعها من اإثارة مراكز االنفعال باملخ ". 
وبنّي خ�شري" اأن ال�شيام املنتظم يحمي الدماغ من االأمرا�ض الع�شبية 
مثل الزهامير وال�شلل الرعا�ض واأمرا�ض اأخرى، واأن منو اخلاليا الع�شبية 
يف الدماغ يتاأثر بكمية الطاقة التي تنتجها ال�شعرات احلرارية، حيث اإن 
نوعني من اخلاليا الع�شبية امل�شوؤولة عن نقل املعلومات يف الدماغ يتعزز 
منوها ويزيد ن�شاطها كلما قلت ن�شبة ال�شعرات احلرارية، وهذه العملية 

من �شاأنها الت�شدي لتاأثريات مر�شي الزهامير وال�شلل الرعا�ض ". 
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منا�سبات �سهر رم�سان املبارك 
يقبل علينا �شهر اهلل باخلري والربكة فتفوح ن�شمات ال�شهر الكرمي ويتقلب 
الروحانية،  عبق  فيها  ن�شمات  ن�شمة،  اإىل  ن�شمة  من  املوؤمن  العبد  فيه 
الرحمة  �شهر  العظيمة،  الكنوز  �شهر  اأظلنا  قد  فها  العبادة،  ونفحات 
والتناف�ض،  ال�شباق  وميدان  ال�شهور،  �شيد  النار،  من  والعتق  واملغفرة 

يغتنمه العاقلون، ويفرح بقدومه املوؤمنون.

معـنى رم�سان 
�شدة  من  جوفه  حر  اإذا  يرم�ض  اأنــه  اأي   ، ال�شائم  رم�ض  من  ماأخوذ 
العـط�ض، والرم�ض معناه اجلوع والعـط�ض ال�شديد،  و�شمي �شيد ال�شهور، 
اأبواب  تفتح  وفيه  امل�شمار،  ي�شمونه  ال�شاحلون  كان  و  املوؤمنني،  وربيع 
اجلنان، و تغلق اأبواب النريان، و ت�شفد مردة ال�شياطني، كما اأن الزكاة 
ال�شيام،  االأبدان يف  واالأمــوال، وزكاة  الغالت  اإىل ق�شمني: زكاة  تق�شم 
وكان ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله و�شلم يهنئ اأ�شحابه بقدوم رم�شان 
عليكم  وجــل-  -عــز  اهلل  فر�ض  مبارك،  �شهر  رم�شان  اأتاكم  فيقول" 
وتغل فيه  اأبواب اجلحيم،  وتغلق فيه  ال�شماء،  اأبواب  تفتح فيه  �شيامه، 

مردة ال�شياطني، هلل فيه ليلة خري من األف �شهر .... ".
ال�ساد�س منه: البيعة بوالية العهد لالإمام الر�شا عليه ال�شالم 

بن  علي  احلجج  ثامن  لالإمام  البيعة  متت  للهجرة   201 �شنة  من  وفيه 
مو�شى الر�شا عليه ال�شالم بوالية العهد وذلك يف زمن املاأمون العبا�شي، 
وعر�ض املاأمون العبا�شي على االإمام علي بن مو�شى الر�شا عليه ال�شالم 
اأن يتوىل اخلالفة فاأبى، وملا مل يقبل اأجربه على قبول والية العهد لكن 
وقـبـل والية  الدولة،  �شوؤون  �شاأن من  اأي  يتدخل يف  باأن ال  االإمام �شرط 
العهد على هذا االأ�شا�ض ومتت البيعة لالإمام عليه ال�شالم يف خرا�شان 

حيث اأقام هناك اإىل اأن تويف م�شمومًا عام 203 هـ . 

العا�سر منه: فـــتح مكـــــة
اإال  تـ�شـلم  العرب لن  اأن  واآله و�شلم يعلم  كان ر�شول اهلل �شّل اهلل عليه 
من  مينعه  كان  ولكن  للر�شالة،  قري�ض  وتنقاد  مكة،  االإ�شالم  يدخل  اأن 
اأعطاها قري�شًا يف �شلح احلديبية، وهو  التي  العهود  دخول مكة فاحتًا 
�شيد من اأوفى، ولكن اإذا اأراد اهلل �شيء هياأ له اأ�شبابه، اإذ نق�شت قري�ض 
اإيــذاء بني خزاعة  واآله و�شلم يف   عهدها مع ر�شول اهلل �شّل اهلل عليه 
حليفة النبي، فجهز جي�شًا قوامه ع�شرة اآالف مقاتل، وانطلق  اإىل مكة 
فدخلها دون قتال، وبعد فتح مكة بفرتة وجيزة ا�شلمت اجلزيرة العربية 

باأجمعها. 

وفاة خديجة الكربى ر�سوان اهلل عليها 
وفيه اي�شًا: من ال�شنة 10 للبعثة وفاة اأم املوؤمنني ال�شيدة خديجة بنت 
خويلد ر�شوان اهلل عليها، زوجة النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلم وتلقب 
بخديجة الكربى، فبعد اأن خرج ر�شول اهلل -�شّلى اهلل عليه واآله و�شلم- 
املدينة  اإىل  الهجرة  وقبل   ، بقليل  ال�شعب  ح�شار  من  ها�شم  بنو  ومعه 
املنورة مني بوفاة زوجته املخل�شة خديجة بنت خويلد، وقد حزن عليها 
اإذ بذلت ثروتها وما  له،  الرقة والوفاء  حزنًا �شديدًا ملا كانت عليه من 
متلك يف �شبيل جناح دعوة ر�شول اهلل، ودفنت يف مقابر قري�ض يف مكة 

املكرمة . 
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تقارير

-عليه  علي  بن  احل�سن  االإمــام  والدة  منه:  ع�سر  اخلام�س 
ال�سالم-  

اأبي طالب -عليهم  وفيه: ولد االإمام احل�شن بن اأمري املوؤمنني علي بن 
ال�شالم- يف ال�شنة الثالثة للهجرة يف ليلة الثالثاء ليلة الن�شف من �شهر 

رم�شان املبارك، على امل�شهور، وقيل ولد يف ال�شنة الثانية .
اإ�شمه ال�شريف يف التوراة )�شرّب( الأن �شرّب يف اللغة العربية مبعنى احل�شن، 
وكنيته ال�شريفة اأبو حممد واألقابه الكرمية ال�شيد وال�شبط واالأمني واحلجة 

والرب والنقي والزكي واملجتبى والزاهد .
)اأ�شود(  اأدعــج  حمرة،  م�شربًا  اأبي�ض  ال�شالم  عليه  احل�شن  االإمــام  كان   
العينني، �شهل اخلّدين، دقيق امل�شربة )جمرى الدمع ونحوه(، كّث اللحية، 
ذا وفر، وكان عنقه ابريق ف�شة، عظيم الكرادي�ض )روؤو�ض العظام(، بعيد 
ما بني املنكبني، ربعة لي�ض بالطويل وال الق�شري، مليحًا، من اأح�شن النا�ض 

وجهًا، وكان خ�شب بال�شواد، وكان جعد ال�شعر .

عبادته:
ال�شالم  عليه  ال�شادق  عن  ال�شدوق  وروى 
-عليهما  اأبــيــه  عــن  اأبـــي  حدثني  قـــال:  اأنـــه 
اأبي طالب  اأن احل�شن بن علي بن  ال�شالم- 
زمانه  يف  النا�ض  اأعبد  كان  ال�شالم  عليهما 
واأزهدهم واف�شلهم وكان اإذا حج حّج ما�شيًا 
اإذا ذكر املوت بكى  ورمبا م�شى حافيًا وكان 
واإذا ذكر املمر على ال�شراط بكى واإذا ذكر 
العر�ض على اهلل )تعاىل ذكره( �شهق �شهقة 

يغ�شى عليه منها .

ال�سابع ع�سر منه: معـــركــة بــــدر
وفيه : من ال�شنة الثانية للهجرة وقعت معركة بدر وهي املعركة االأوىل 
ذات االأهمية الكربى يف حياة امل�شلمني اإذ قال فيها ر�شول اهلل الكرمي-
�شّلىاهلل عليه واآله- اللهم اأن تهلك هذه الع�شابة فلن تعبد يف االأر�ض"، 
الكاملة،  باأ�شلحتهم  فار�ض  األف  يقرب من  ما  امل�شركني  قوة  كانت  وقد 
ولكن  قليل  وبعتاد  قدمية  باأ�شلحة  رجاًل   313 امل�شلمني  عدد  كان  بينما 
االإ�ــشــالم،  ون�شر  النبوية  الر�شالة  خدمة  يف  وتفانيهم  هـــوؤالء  اإميـــان 
جعلهم  واآلـــه-  عليه  اهلل  -�شلّى  وللنبي  اجلــديــد  للدين  واإخال�شهم 
ينت�شرون عليهم مبدد من اهلل تعاىل فقتلوا من امل�شركني ما يقرب من 
70 قتياًل، ن�شفهم ب�شيف االإمام علي عليه ال�شالم واأ�شر امل�شلمون مثل 
هذا العدد ، ومل يقتل منهم �شوى 14 رجاًل، فهي اإذًا معركة غري متكافئة 

ولكن مع هذا كان الن�شر بجانب املوؤمنني الرتباطهم باهلل تعاىل.

-عليه  طالب  اأبــي  بن  علي  االإمــام  جرح  منه:  ع�سر  التا�سع 
ال�سالم- 

وفيه: من �شنة 40 للهجرة هو اليوم الذي تهدمت فيه اأركان الهدى اأثر 
تلك ال�شربة احلاقدة التي طالت راأ�ض اأتقى االأتقياء اأمري املوؤمنني علي 
بن اأبي طالب عليه ال�شالم، كان االإمام علي عليه ال�شالم اإذا نظر اإىل 
عبدالرحمن بن ملجم املرادي يقول: "اأريد حياته ويريد قتلي، عذيرك 
من خليلك من مراد"، ويف 19 رم�شان من �شنة 40 هـ �شربه اأبن ملجم 
فقال  الكوفة،  م�شجد  يف  الفجر  ب�شالة  ان�شغاله  اأثناء  م�شموم  ب�شيف 
االإمام ال يفوتكم الرجل، ف�شد عليه النا�ض واأخذوه ثم قال عليه ال�شالم: 
النف�ض بالنف�ض، فاإن هلكت فاقتلوه كما قتلني، واإن بقيت راأيت فيه راأيي، 
يا بني عبداملطلب ال األفينكم تخو�شون دماء امل�شلمني، تقولون قتل اأمري 
املوؤمنني، اأال يقتلن اإال قاتلي، اأنظر يا ح�شني اإن اأنا مت من �شربتي هذه 
فا�شربه �شربة ب�شربة وال متثـل بالرجل... ".

اأمري  احلادي و الع�سرين منه: �سهادة 
طالب  ــي  اأب بن  علي  االإمـــام  املوؤمنني 

عليه ال�سالم 
موىل  ا�شت�شهد  للهجرة   40 �شنة  من  وفيه: 
اأبي طالب  بن  علي  املوؤمنني  اأمري  املوحدين 
عليه  ملجم  ابــن  �شربة  ــر  اإث ال�شالم  عليه 
ال�شربة  من  العالج  ينفع  مل  حيث  اللعنة، 
بيا�ض  اإىل  و�شلت  �شديدة،  كانت  اأنها  اإذ 
بدنه  اإىل  ال�شم  �شريان  اإىل  اأدى  مما  املخ، 
�شحر  يف  االأخــرية  اأنفا�شه  فلفظ  ال�شريف، 
رم�شان،  �شهر  من  والع�شرين  احلــادي  ليلة 
دفن يف ظهر الكوفة )الغري(، واأخفي قربه، وهو اليوم يناف�ض ال�شماء 
للت�شرف  اأعتابه يتكد�ض الذهب، ويتناف�ض امل�شلمون  �شموًا ورفعة، على 

بزيارة مرقده ال�شريف من اأطراف املعمورة .  

الثالث والع�سرين منه: ليلــة القـــدر
ليلة القدر من الليايل العظيمة ال�شاأن، الأنها ليلة نزول القراآن الكرمي، 
ولذلك �شويت باألف �شهر لف�شلها وحلكمة من اهلل ور�شوله اأخفيت هذه 
ويحيوا  بالعبادة،  النا�ض  يجتهد  لكي  وذلك  بالتحديد  تعني  ومل  الليلة، 

ثالث لياٍل بدل من ليلة واحدة .
فينبغي على املوؤمنني اأن يحيوا هذه الليايل، حيث تفتح اأبواب ال�شماء، 
وتنزل املالئكة لقبول دعاء املوؤمنني، وقد وردت يف كتب االأدعية كيفية 

اإحيائها بتالوة القراآن الكرمي، واإقامة ال�شلوات والدعاء واالإ�شتغفار . 
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افتتاح  مدينة اإلمام الحسن المجتبى للزائرين

• تقرير: �صالم الطائي

• تقرير: حممد الي�صاري 

عبد  ال�شيخ  املقد�شة  احل�شينية  للعتبة  العام  االأمــني   واألقى 
الذي  الوقت  الكربالئي كلمة االفتتاح وجاء فيها" يف  املهدي 
�شد  املحققة  انت�شاراتهم  على  امل�شلحة  القوات  فيه  نحيي 
قوى االرهاب واملحافظة على اأمن بلدنا العزيز، كذلك نحيي 
التي �شيدت خلدمة  التي �شاهمت يف بناء هذه املدن  االيادي 
عليهما  العبا�ض  الف�شل  ابــي  واأخيه  احل�شني  االإمــام  زائــري 

هذه  بناء  على  املقد�شة  العتبات  ادارة  عملت  حيث  ال�شالم، 
ونلبي احلاجة  نطور  ان  اجل  التو�شعة من  املدن وجاءت هذه 
ت�شبح  كونها  اىل  اإ�شافة  كــربــالء،  مدينة  لــزائــري  الكاملة 
انها  كما  املليونية،  الــزيــارات  يف  للزائرين  ا�شرتاحة  حمطة 
الفقهية والعقائدية،  حتتوي على قاعات الإعطاء املحا�شرات 

واأبوابها مفتوحة لتقدمي اف�شل اخلدمات".

بحضور رسمي رفيع المستوى 
افتتحت األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة مدينة اإلمام الحسن المجتبى 

)عليه السالم( للزائرين الواقعة على طريق )كربالء- النجف(، مساء يوم السبت 
الموافق 16 / 5/ 2015 ، تزامنًا مع ذكرى المبعث النبوي الشريف، وحضر مراسيم 

االفتتاح رئيس ديوان الوقف الشيعي وعدد من الوزراء والنواب والسياسيين، فضالً 
عن اعضاء الحكومة المحلية وشيوخ عشائر ووجهاء مدينة كربالء المقدسة.
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اعــداد  يف  احلــا�ــشــل  الــتــزايــد  الحظنا  �شماحته" اإنــنــا  ـــّوه  ون
املو�شمية  الزيارات  خالل  كربالء  ملدينة  القادمني  الزائرين 
للزائرين على  اإن�شاء مدن  فكرة  لذا جاءت  العام  وعلى مدار 
املنافذ الرئي�شة للمدينة املقد�شة، وكان امل�شروع  وفق توجيهات 
ورعاية املرجعية الدينية العليا، واأو�شت باأن يكون هناك نهج يف 
ادارة العتبات املقد�شة ال يقت�شر على خدمة الزائر بل ر�شمت 
والثقافية  والروحية  الدينية  الوظيفة  تــوؤدي  بان  لها  �شيا�شة 
واملعرفية، لذلك كان االهتمام بهذه اجلوانب وا�شحا يف �شبيل 
خدمة املجتمع و بناء االإن�شان و�شناعته، لينه�ض باأعباء هذه 
وت�شميمها  امل�شاريع يف تخطيطها  لذلك جاءت هذه  الر�شالة 

لتلبي هذه احلاجات".
واأ�شار" اإن العتبة احل�شينية املقد�شة قامت ببناء اأكرث من مدينة 
اعداد  احتواء  اأجل  من  كربالء  ملدينة  اخلارجية  الطرق  على 
والفكرية  الثقافية  الن�شاطات  اىل  اإ�شافة  املتزايد،  الزائرين 
والعلمية التي تقام فيها على مدار ال�شنة، كما انها احت�شنت 
النازحني من جميع املحافظات العراقية التي تعر�شت لهجمة 
طويلة  لفرتة  ا�شكانهم  ومت  التكفريية  الع�شابات  من  �شر�شة 

وقدمت لهم اخلدمات ب�شورة م�شتمرة وجمانية".
من  لكل  والثناء  والتقدير  بال�شكر  الكربالئي" نتقدم  واأو�شح 
�شاهم يف اجناز هذه املدن ال�شيما ديوان الوقف ال�شيعي الذي 
قدم دعمه املتوا�شل يف �شبيل تقدم االجناز ووزارة التخطيط 
التخطيط  وفق  املدن  لهذه  الت�شاميم  و�شع  يف  �شاهمت  التي 

الهند�شي املتطور، وحمافظة كربالء وكافة دوائرها". 
وختم حديثه" اإننا بهذه االعمال التي اجنزت ال نريد ان نكون 
نكون ع�شد  ان  نريد  ما  بقدر  التخ�ش�شية  للموؤ�ش�شات  بدياًل 
وعون لهذه املوؤ�ش�شات يف �شبيل النهو�ض بامل�شوؤوليات املتعددة 
لهذا البلد، ونحن بهذا امل�شروع نريد ان نقدم منوذجًا يقتدى 
تنتج  ان  والقدرة  الكفاءة  من  لها  العراقية  الكوادر  واأن  و  به 
ت�شاهي  م�شاريع  هكذا  مثل  عمرانية  اجنــازات  اىل  وتتو�شل 
امل�شاريع العمرانية العاملية، وكذلك ان نود ان نعزز ثقة املواطن 
العراقي بنف�شه، و اأنه قادر على تقدمي م�شاريع عمالقة ورائدة 
يف �شتى املجاالت العمرانية لذلك ترون يف هذه املدينة االعتناء 
باجلانب اجلمايل وامل�شاحات اخل�شراء واجلوانب التي ت�شاهم 
اإ�شافة اىل اجلانب املعماري يف  يف تخفيف ال�شغط النف�شي، 
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وتنفيذ  ت�شميمها  يكون  ان  املدينة  هذه  يف  وحر�شنا  االأبنية 
فنحن   ،%95 بن�شبة  و  عراقية  باأيدي  عليه   واالإ�شراف  العمل 
بالواقع  للنهو�ض  لكوادرنا  املنا�شبة  االجــواء  توفري  اىل  ندعو 

العمراين على م�شتوى العراق".
فيما قال رئي�ض ديوان الوقف ال�شيعي ال�شيد عالء املو�شوي يف 
كلمته ب�شدد االفتتاح" ان العتبات املقد�شة اخذت على عاتقها 
من  وهــذا  لهم،  اخلدمات  خمتلف  وتقدمي  الزائرين  خدمة 
اأعظم االأعمال التي ت�شطلع بها العتبات املقد�شة، حيث قامت 
ببناء املدن للزائرين، وبناء املوؤ�ش�شات الفكرية والرتبوية وغري 
ذلك من م�شاريع حيوية ورائدة، وهذا مل يتم اإال بح�شن التدبري 
ان  ميكن  املنفذة  امل�شاريع  هذه  ولعل  ال�شحيح،  والتخطيط 
تكون حمط لدرا�شة االخت�شا�شيني واأهل ال�شاأن، فكيف امكن 
ت�شتمر يف  ان  االو�شاع احلرجة  املقد�شة يف ظل هذه  للعتبات 
ا�شتثنائية،  او�شاع  من  البلد  به  مع مير  توقف  بدون  وظيفتها 
العراقية  التجربة  هــذه  عند  والتوقف  التاأمل  ينبغي   وهنا 
اخلال�شة والفريدة وان ن�شتفيد من معطياتها يف تثبيت االأمل 
يف نفو�ض العراقيني جميعا وبث التعاون بينها وبني املوؤ�ش�شات 

العراقية االخرى لال�شتفادة منها". 
)الرو�شة  ملجلة  حتــدث  وت�شميمها  املدينة  م�شاحة  وحــول 
احل�شينية( مدير مدينة االإمام احل�شن املجتبى )عليه ال�شالم( 
للزائرين، ال�شيد ه�شام العميدي قائاًل" ان املدينة  تقع على 
طريق كربالء ــ النجف، و تبعد عن احلرم  احل�شيني مب�شافة 
وحتتوي  دومنـــا،   )22( م�شاحة  على  �شيدت  و  كــم،   )17(
و  مرت،  األفي  مب�شاحة  م�شجد  و  بطابقني،  اداري  جممع  على 
م�شيف بطابقني ي�شع الألف �شخ�ض، وتوجد فيها )16( قاعة، 
و�شويتات، وكذلك حتتوي على )31( حديقة مزينة بالنافورات 

ومزودة ب�شا�شات كبرية".
من جانبه ذكر املهند�ض ليث عبد علي �شالل من �شركة الغياث 
�شنوات  ثــالث  خــالل  اجنــزت  املدينة  ان  للم�شروع"  املنفذة 
احدث  وفق  عراقي،  دينار  مليار   )40( بلغت  تقريبية  وبكلفة 
الطرق املعمارية ومبوا�شفات عاملية، وا�شتخدمنا عدة تقنيات 
ربطا ميكانيكيًا  ا�شتخدمنا  كما   ، اوروبية  حديثة ومبوا�شفات 
واحلــرارة،  للرطوبة  عــزل  مــواد  وا�شتخدمنا   ، الواجهات  يف 

واأجنز هذا العمل بت�شميم وتنفيذ اأيادي عراقية فقط". 
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كان املر�ش م�صكلة اإن�صانية ت�صيب الفرد وتوؤثر على 
طبيعة املجتمع الإنتاجية، فاإن النظام الجتماعي يف 
الدول ملزم باإيجاد نظام �صحي متكامل يحافظ فيه 
على �صحة الأفراد، ويعاجلهم معاجلة توؤدي بهم اىل ال�صفاء الكامل، 

ثم اإرجاعهم مرة اأخرى اىل عجلة الإنتاج واخلدمات الجتماعية.
واإذا مل تثمر العالجات ال�صحية التي تلقاها الفرد يف خ�صم املوؤ�ص�صات 
اأو ال�صركات اأو القطاعات ال�صحية التي تعتني بها الدولة، تكون ملزمة 
يحفظ  ماليا  تعوي�صا  تدفع  اأو  ب�صببها،  ت�صرر  الذي  للفرد  راتب  ببذل 

كرامة العامل العاجز وي�صد حاجيات عائلته.
العامل  يف  واجتماعية  اإن�صانية  جمعيات  بها  قامت  درا�صات  من  تبنيرَ 
ويهز  اجلرائم  انت�صار  ي�صبب  الأمرا�ش  انت�صار  ب��اأن  والغربي  العربي 
تعطيل  خ��الل  من  الجتماعي  النظام  على  يوؤثر  ال�صيا�صي،  الكيان 
طاقات الأفراد يف العمل وال�صتثمار والإنتاج. كذلك ي�صاهم املر�ش يف 
تقوي�ش النظام الجتماعي كما ت�صاهم الظواهر الطبيعية واملادية يف 
هدم ما بناه الإن�صان. فالزلزال املدمر، اجلفاف املوؤدي اىل املجاعة، 
احلرب املوؤدية اىل اخلراب ال�صامل، انت�صار الف�صاد والدعارة، انت�صار 
العامل  يف  انت�صرت  التي  املعلبات  وخا�صة  اخلاطئة  الغذائية  الأنظمة 
الب�صري، كلها ت�صاهم يف تقوي�ش النظام ال�صحي يف احلياة الب�صرية. 
كما يتعدى تاأثري املر�ش والآلم التي ي�صاحبها اىل عائلة املري�ش نف�صه 
ومن يلوذ به من حمبيه اأي�صا. فمع اأن املري�ش مير بتجربة مريرة من 
الأمل والقلق والنزعاج خالل فرتة مر�صه، اإل اأن عائلته تعاين اأي�صا من 
املوارد  العائلة على معيلها، وخوفها من فقدان  فقلق  ا�صتثنائية.  حالة 
ويجعله  �صلوكه  ويحرف  العائلي  الو�صع  ا�صطراب  يف  ي�صاهم  املعا�صية 

مرتبطا ب�صورة وثيقة ب�صحة املعيل. 
بوجود  القول  اىل  كو�صي  ميت�صيو  الياباين  الفيل�صوف  نظرية  تذهب 
عالقة وطيدة بني اجلرمية ونوعية النظام الغذائي، بل اإن النحرافات 
ال�صلوكية �صببها النظام الغذائي الفا�صد الذي يعتمده الإن�صان يف حياته 

اليومية. 

اجلرمية  مثل:  م�صكالت،  بني  الجتماع  علماء  يربط  ما  غالبا  يقول: 
واإدم���ان امل��خ��درات وان��ح��راف��ات الأح���داث، وب��ني التفكك ال��ذي حلق 
بالأ�صرة احلديثة، وبني تزايد عدد اجلرائم، وال�صطرابات النف�صية، 
الب�صرية يف  العائلة  �صهدته  الذي  التحول  تن�صاأ من  ما  غالبا  والعقلية، 
نحو  الهائل  التحول  عن  يخطو  ريفي،  حياة  نط  من  الع�صرين  القرن 
ال�صناعة، اىل نط حياة مديني وجمتمع �صناعي، الأمر الذي اأ�صهم 
، يف تفكك الأ�صرة وتف�صي امل�صكالت الجتماعية. بينما كانت التغريات 
اأ�صد  حيوية  تبدلت  اأي�صا  هناك  كانت  الغذائي،  النظام  على  حتدث 
تاأثريا جنمت عن التحول ال�صامل من الأناط الغذائية التقليدية اىل 

النظم الغذائية ال�صناعية احلديثة. 
منذ فجر الب�صرية، درج معظم النا�ش على اّتباع نظام غذائي طبيعي 
يحقق لهم التوازن مع البيئة. اإن اأ�صالفنا، يف اأنحاء العامل  كانوا من 
املواظبني على تناول املنتجات الزراعية اخلا�صة بالإقليم الذي يقطنون 
كافة،  البقوليات  الطازجة،  الف�صلية  واخل�صر  الكاملة  كاحلبوب  فيه، 

فاكهة املو�صم، بع�ش املنتجات احليوانية.
الثورة  واكبت  التي  التكنولوجية  التطورات  ح�صول  حتى  ذلك  ا�صتمر 
ال�صناعية، ذلك من خالل هدم اأناط التغذية واحلياة العائلية التي 

دامت لقرون عدة.
حلت  الكيمياء،  جم��ال  ويف  وال��ث��ان��ي��ة  الأوىل  العاملية  احل���روب  بعد 

 عبدالكريم العامري

مقاالت

المريض وحده فحسب؛ فهو  الفرد  تهم  المرض قضية شخصية  أن  الناس  الكثير من  يعتقد 
وحده الذي يتألم لمرضه ويعاني من أوجاعه، فيعجز اآلخرون عن تخفيف تلك اآلالم، ويظهرون 
تعاطفهم معه ويقدمون له المساعدة المادية والطبية في بعض األحيان. إال أن الواقع يفصح 
بأن المرض مسألة اجتماعية، لها عالقة وطيدة باالنحرافات السلوكية ألنه ال يمكن أن نتصور 

فصل الصحة والمرض والعالج عن الصورة االجتماعية الكلية.

الغذاء يصنع السلوك...

لما
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اأدى  كما  الع�صوية.  الزراعة  حمل  واملبيدات،  الزراعية  املخ�صبات 
ابتكار حا�صنات الدجاج ال�صخمة، الثالجات الكبرية واملنزلية، اىل 
ال�صهام يف الطعام املجمد امل�صبق العداد يف خف�ش ن�صبة ا�صتهالك 
املنتجات الطازجة، كما ازداد ن�صيب الأطعمة املعلبة واملجففة . كما 
تطورت �صناعة الفيتامينات بهدف بيع املواد الغذائية امل�صتخرجة من 
احلافظة  واملواد  ال�صناعية  الأل��وان  ووجدت  امل�صتهلك،  اىل  احلبوب 

طريقها اىل الأطعمة اليومية.
منتجات  من  وغريها  ك��رمي،  والآي�����ش  والأل��ب��ان  اللحوم  حلت  كذلك 
احلليب، وت�صاعف عدد املا�صية يف العامل نتيجة التلقيح والتخ�صيب 

ال�صناعيني وا�صتعمال هرمونات النمو.
)ال��ني(  ق��اع��دة  على  يعتمد  ال��ذي  التغذية  نظام  يختل  اأن  فمجرد 
و)الياجن( تنتج الوظائف الداخلية جل�صمنا اأحما�صا ت�صهم يف عملية 
اخلاليا:  من  نوعني  على  يحتوي  ال��دم،  جمرى  ال�صلوك.  ا�صطراب 
الدم  وكريات  )الياجن(  تتبع  التي  امل�صغوطة  احلمراء  ال��دم  كريات 
اخلاليا  هذه  وظائف  وتتكامل  )ال��ني(،  تتبع  التي  املمتدة  البي�صاء 
بع�صها مع بع�ش. اإن جمرى الدم )الياجن( يعمل باأ�صلوب يتكامل مع 
التي ت�صهم يف  اأن اخلاليا املتخ�ص�صة  اللمفاوي )الني( كما  ال�صائل 
ا�صتجابة جهاز املناعة يف اجل�صم، تاأتي يف اأزواج متكاملة اأي�صا، اأما 
خالياT  يف اجلهاز الثاين، تكون م�صغوطة وبنيتها اأكرث متددا وتتبع 
)الني( وتكون خالياT  التي تتبع )الياجن( اأكرث عر�صة للك�صر عند 

تناول الأطعمة وامل�صروبات وامل�صادات..
لحظ الباحثني تف�صي هذا اخلطر املحدق بالب�صرية، الآثار الجتماعية 
على  الذي طراأ  احلياة  واأ�صلوب  الغذائية،  النظم  تغيري  الناجمة عن 

املجتمع.
�صهدت الفرتة زيادة حقيقية يف التعر�ش لالإ�صعاع والنتحار وغريها.

امل�صكالت  ت��ف��اق��م  اىل  ال��غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام��ن��ا  يف  اخل��ل��ل  ي����وؤدي  ح��ي��ث 
اجل�صم  يعتمده  ال��ذي  الغذائي  النظام  لأن  ال�صلوكية،  والنحرافات 
الداخلية  الوظائف  تنتج  اأن يختل  الدقة، جمرد  وبالغة  نوعية معقدة 
تزايد  ب�صبب  ال�صلوك  ا�صطراب  عملية  يف  ت�صهم  اأحما�صا  جل�صمنا 
نق�ش  �صببها  التي  اجل�صدية  النف�صية،  العقلية،  ال�صطرابات  عدد 
و�صعف جهاز املناعة يف اجل�صم عند تناول تلك الأطعمة وامل�صروبات 

وال�صجائر واملياه الغازية واملخدرات...
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سوء 
استغالل 
السلطة 
 أوجهٌ ومعاَلجات

• اعداد: �صباح الطالقاين

اجتماع
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�صديد  ال�صلطة  ا�صتغالل  �صوء  ان  ب��ل 
ت��ارة  خمتلفة  ب��األ��وان  لتلّونه  اخل��ط��ر 
القوية  ال�صخ�صية  يافطة  حتت  تكون 
اأخ��رى  وت��ارة  �صيء،  بكل  تتحكم  التي 
يف  للمروؤو�صني  الب��ت��زاز  ب��األ��وان  تتلون 
ا���ص��ت��غ��الل��ه��م لأغ���را����ش ج��ان��ب��ي��ة لكي 
وبالتايل  امل�صوؤول  بر�صا  ه��وؤلء  يحظى 
ي��ب��ق��ون حت���ت خ��ي��م��ت��ه وي��ظ��ل ه���و ويل 

نعمتهم!
ال�صلطة  ا�صتغالل  �صوء  ف��ان  وعموما 
املمار�صات  من  وا�صعة  جمموعة  يغطي 
والداري����ة  والق��ت�����ص��ادي��ة  ال�صيا�صية 
م�صاحة  وي�صمل  وامل��ري��ب��ة،  امل�صبوهة 
وا���ص��ع��ة م���ن الأع���م���ال وال��ت�����ص��رف��ات 
معقدة  ظ��اه��رة  فهو  ال�صرعية،  غ��ري 
اآثارها، وت�صمل  اأ�صبابها وتتنوع  تت�صعب 
ال�صلوك  اأن���اط  م��ن  خمتلفة  اأن��واع��ًا 
ال�����ص��اذة اأه��م��ه��ا ال��ر���ص��وة والخ��ت��ال���ش 
املال  وهدر  والبتزاز  النفوذ  وا�صتغالل 
لغري  ال��ع��ام��ة  الم����وال  توظيف  ال��ع��ام  
وامل�صاعدة  والتهرب  له  خ�ص�صت  ما 
وت�صريب  ال�صريبة  م��ن  التهرب  على 
ال�صالت  ذوي  وتف�صيل  امل��ع��ل��وم��ات 
وال��ق��رب��ى يف ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات وال��وظ��ائ��ف 
والعقود واملزاجية يف ا�صدار القرارات 
الدارية دون التقيد بالقوانني والأنظمة 
احالة  مقابل  ِن�صب  على  واحل�����ص��ول 

العقود او املناق�صات وغريها.. .
اآثرنا  العدد  لهذا  الجتماعي  ملفنا  يف 
اأن نثري مكامن هذه الآفة التي ميكن اأن 
بل  اليوم  عاملنا  الأكرب يف  التحدي  ُتعد 
هي مر�صحة لوراثة الرهاب من ناحية 

املخاطر على بناء الدولة واملجتمع.
ا���ص��ت��غ��الل ال�����ص��ل��ط��ة ج��رمي��ة م��ت��ع��ددة 

الأوجه
ال�صلطة  ا���ص��ت��غ��الل  ال��ق��ان��ون��ي��ون  ي��ع��د 
متعددة  ج��رمي��ة  الوظيفي  النفوذ  اأو 

الأوجه، فيوجزها معاون العميد العلمي 
يف كلية القانون بجامعة كربالء الدكتور 
ع��ب��داهلل ع��ب��د الأم����ري ط��ه م��ن خ��الل 
تعريف اأويل بقوله" ان جرمية ا�صتغالل 
ا�صتغالل  باأنها  تعريفها  ميكن  النفوذ 
على  للجاين  مزعوم  او  حقيقي  نفوذ 
عن  الم��ت��ن��اع  او  ال��ع��م��ل  يف  املخت�ش 
العملية  احلياة  اأكدته  ما  وه��و  العمل، 
يقت�صر  املقابل  اقت�صاء  يعد  مل  بحيث 
وانا  ال�صخ�صية،  الوظيفة  اعمال  عن 
بنفوذهم  ال�صخا�ش  بع�ش  يتجر  قد 
من  اإىل  ل�صعيهم  م��ق��اب��ال  ف��ي��اأخ��ذون 
ويحملونه  النفوذ  هذا  عليه  يبا�صرون 
على تلبية رغبة من اخذوا منه املقابل. 
ويو�صح د. عبداهلل ان مو�صوع ا�صتغالل 
الدولة  ودوائ��ر  املوؤ�ص�صات  يف  ال�صلطة 
اخ���ذ ح��ي��زه ال��وا���ص��ع يف وق��ت��ن��ا ه��ذا 
ظهر  اذ   2003 ع��ام  بعد  وخ�صو�صا 
يف  وامل��ايل  الإداري  الف�صاد  من  الكثري 
اغلب املوؤ�ص�صات، وهذا يعود �صببه اىل 
يف  ج��دي��دة  دول��ة  وب��ن��اء  النظام  تغيري 
املوؤكد ان تظهر معها  عهد جديد فمن 

هذه المور وغريها .
من  ال��رغ��م  على  بالقول"  وي�صتدرك 
ال��وزارات على هذا املو�صوع من  تاأكيد 
ونزيه  �صريع  ب�صكل  املعامالت  اجن��از 
باإخال�ش  والعمل  الر�صوة  اخ��ذ  وع��دم 
اإل ان هناك الكثري ممن يخرجون على 
القانون ول ميكن ال�صيطرة عليهم وان 
يرجع  وتطبيقها  القوانني  هذه  فاعلية 
كاملدير  للموظف  املبا�صر  امل�صوؤول  اىل 
ان  فعليه  املوؤ�ص�صة،  او  للدائرة  العام 
ي��ك��ون ل��ه ال��ق��درة على ق��ي��ادة دائ��رت��ه 
فهو  املواطن  اما  حمنك،  اداري  ب�صكل 
اللتزام  م�صوؤولية  من  يخلو  ل  الآخ��ر 
هو مببادرة خرق  ابتداأ  فاإذا  بالقوانني 
تطبيق  فيمكن  �صبطه  ومت  ال��ق��ان��ون 

يُعد سوء استغالل 
السلطة من أبرز 

مصاديق الفساد، إن 
لم يكن أكثرها نشاطًا 
بسبب بصمته الواضحة 

سواء الخفية او 
المعلنة على التعامالت 
اليومية لماليين البشر 

فيما بينهم او مع 
المؤسسات والدوائر 

الرسمية والقطاع 
الخاص ومنظمات 
المجتمع المدني. 
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قانون العقوبات العراقي العام بحقه".
العراقي با�صر  النواب  ُيذكر ان جمل�ش 
ملحاربة  ال��ق��وان��ني  بع�ش  ا����ص���دار  يف 
�صمنها  وم��ن  املوؤ�ص�صات  يف  الف�صاد 
قانون النزاهة وقانون ان�صباط موظفي 
الدولة والقطاع العام ل�صنة 1991 رقم 
14 املعدل، والذي كان �صاري يف العهد 
حدد  وال��ذي  اجلديد  العهد  مع  القدمي 
الثالثة  املادة  الثاين منه يف  يف الف�صل 
وطني  تكليف  هي  العامة  الوظيفة  )ان 
القائم  ي�صتهدف  اجتماعية  وخ��دم��ة 
املواطنني  وخدمة  العامة  امل�صلحة  بها 
النافذة(.  القانونية  القواعد  �صوء  يف 
او  مبتغى  حددت  �صريحة  امل��ادة  وهذه 
خدمة  وه��ي  ال��ع��ام��ة  الوظيفة  مفهوم 
املوظف  يقوم  ل  وان  ال��ع��ام،  ال�صالح 
ال��ذي  واملن�صب  و�صيفته  با�صتغالل 

يعمل فيه للخدمة ال�صخ�صية. 
التا�صع  البند  م��ن  الثالثة  امل���ادة  ويف 
الوظيفة  ا�صتغالل  عن  )المتناع  جاء 
او  له  �صخ�صية  منفعة  او  ربح  لتحقيق 
من  املوظف  مينع  البند  وه��ذا  لغريه( 
الداري  مكانه  او  من�صبه  ا�صتغالل 
او  �صخ�صية  اأه����داف  اجن���از  لغر�ش 
اجناز معامالت على ح�صاب الآخرين، 
ا�صتخدام  املوظف  على  حددت  وكذلك 
امل�صلحة  لغري  العمل  الأدوات يف مكان 
العمل  طبيعة  اقت�صت  اإذا  اإل  العامة 
املوظف  تلزم  القوانني  وهذه  غري ذلك 
ما  ح�صب  الوظيفة  ب��واج��ب��ات  القيام 

تقرره القوانني والأنظمة والتعليمات. 
ويتابع د. عبداهلل" كما تعرفون ان اي 
قانون ي�صدر من جمل�ش النواب خا�ش 
تعليمات  م��ع��ه  ت�����ص��در  معينة  ب����وزارة 
القانون  ذلك  يف  العمل  وت�صهل  تو�صح 
فعلى املوظف اأن يلتزم بهذه التعليمات 
حما�صبة  ويحا�صب  خمالفا  يعد  واإل 
موظفي  ان�صباط  ق��ان��ون  وف��ق  اداري���ة 

ال يشترط في 
النشاط لكي 
يعد )فسادا( 

ان يكون فعاًل 
يجرمه القانون، 

فمن األفعال ما ال 
تجرمه القوانين 

ولكنه يعد فسادا 
متى ما كان نشاطا 
يتضمن اساءة في 

استغالل السلطة 
الممنوحة لتحقيق 

مصالح فردية 
او جماعية مادية 

كانت او حتى 
معنوية.

ال يقتصر وجود 
استغالل السلطة 

على القطاع 
العام بل هو 

قد يكون أكثر 
ظهورا في 

القطاع الخاص 
وفي مؤسسات 

المجتمع المدني 
بسبب ضعف 
الرقابة على 

هذه الجهات.
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قانون  �صمن  يحا�صب  ق��د  او  ال��دول��ة 
النزاهة بعقوبات جنائية ولي�ش عقوبات 

ادارية". 
وي�صيف" اي�صا البند احلادي ع�صر يف 
املوظف  على  )يح�صر  اخلام�صة  املادة 
القرتا�ش او قبول اي هدية او اي منفعة 
من املراجعني او املقاولني او املتعهدين 
عالقة  له  مكان  كل  من  او  دائرته  مع 
نالحظ  ال��وظ��ي��ف��ة.  ب�صبب  ب��امل��وظ��ف 
يف ه���ذه امل����واد امل���ذك���ورة ق��د ح��ددت 
امل��وظ��ف يف بع�ش الأع��م��ال  ال��ت��زام��ات 
وقد ح�صرت عليه القيام باعمال اخرى 
واذا قام املوظف مبخالفة م�صمون هذه 
املواد �صيعاقب ح�صب املادة اما بعقوبة 
هذه  وجميع  املايل،  او  الداري  الف�صاد 
ولي�صت  اداري��ة  عقوبات  هي  العقوبات 
النظر  لفت  بعقوبة  وت��ب��ت��دئ  جنائية 
كتاأخري  العقوبة  ه��ذه  على  يرتتب  وم��ا 
اأ�صهر،  ثالثة  ملدة  الزيادة  او  الرتفيع 
الن���ذار  عقوبة  ه��ي  الثانية  والعقوبة 
ويرتتب عليها تاأخري الرتفيع او الزيادة 
هي  الثالثة  والعقوبة  اأ�صهر.  �صتة  ملدة 
ع��ق��وب��ة ق��ط��ع ال��رات��ب وك��ذل��ك عقوبة 
او  تاأخري الرتفيع  التوبيخ ويرتتب عليه 

الزيادة ملدة �صنة ".
احلكم  ورد  ح��ال��ة  ال�صلطة  ا�صتغالل 

ال�صرعي بتجرميها روحًا وتطبيقًا 
�صرحا  يقدم  اخل��اق��اين،  علي  ال�صيخ 
مع  وتعامله  ال�صرعي  للجانب  موجزا 
الوظيفي  ال��ن��ف��وذ  ا���ص��ت��غ��الل  م�����ص��ال��ة 
فيقول" من امل�صاكل التي كانت ولزالت 
م�صتمرة يف الدوائر العامة هي ا�صتخدام 
التي  امل��وؤ���ص�����ص��ة  ل��ن��ف��وذه يف  امل��وظ��ف 
والحكام  ايجابيا،  ل  �صلبيا  بها  يعمل 
فمن  بح�صبه،  كل  هذا  بينت  ال�صرعية 
املوظف  يكون  ان  ال�صرع  عند  الكبائر 
مرت�صيا قليال كان املبلغ ام كثريا عينا 

كانت ام مال وهذه الق�صية وردت فيها 
احاديث كثرية منها يف قوله �صلى اهلل 
اأُهلك  )ان��ا  ال�صدد  بهذا  واآل��ه  عليه 
اذا  ك��ان��و  ان��ه��م  الأمم  م��ن  قبلكم  م��ن 
�صرق  واذا  تركوه  ال�صريف  فيهم  �صرق 
احل��د(.   عليه  اق��ام��و  ال�صعيف  فيهم 
ا�صارة  ال�صريف  احل��دي��ث  ه��ذا  يف  ان 
ان  حيث  النفوذ  ا�صتغالل  اىل  وا�صحة 
او  نفوذ  ل��ه  م��ن  ب��ه  ويق�صد  ال�صريف 
مكانة اجتماعية كان اذا ارتكب �صرقة 
النفوذ  ا�صتغالل  او جرمية من جرائم 
ل يعاقب او ل يطبق عليه القانون، اما 
او  ن��ف��وذ  ل  م��ن  ب��ه  ويق�صد  ال�صعيف 
مكانة اجتماعية له فانه كان يقام عليه 

احلد . 
تف�صيل  او  ت��ق��دمي  ك��ذل��ك  ويتابع" 
املعامالت  واملعارف يف اجناز  القارب 
وبالتايل  الآخ��ر  للموؤمن  اجحاف  فهو 
فهو يتحمل هذا الوزر اىل يوم القيامة 
لأن��ه اخ��ذ ح��ق ان�صان واأع��ط��اه لآخ��ر، 
ذات  ال��ن��ف��وذ  ا���ص��ت��غ��الل  ج��رمي��ة  وان 
بتجرميها  احلكم  ورد  ا�صالمية  جذور 
املعامل  وا�صحة  وه��ي  وتطبيقا  روح���ا 
يف ال���ق���ران ال��ك��رمي ،ح��ي��ث ج���اء فيه 
فان  لل�صحت  اكالون  للكذب  )�صماعون 
جاءوك فاحكم بينهم او اعر�ش عنهم 
�صيئا،وان حكمت فاحكم  ي�صروك  فلن 
بينهم بالق�صط ان اهلل يحب املق�صطني 
كل  بال�صحت  ويق�صد   .42- (امل��ائ��دة 

مال يحل ك�صبه.
اأما ما يخ�ش المور التي حتد من هذه 
املوظف  يخ�صع  ان  ف��اأول��ه��ا  ال��ظ��اه��رة 
وم��رات��ب  ا�صناف  ك��اف��ة  هنا  ونق�صد 
تدريبية  دورات  اىل  ال��دول��ة،  موظفي 
الأح��ك��ام  ودورات  الب�صرية  كالتنمية 
املوؤلفات  بع�ش  ت�صنف  وان  ال�صرعية، 
حل��ك��م ال��وظ��ي��ف��ة، وه���ذا م��ا ق��ام��ت به 

العتبة احل�صينية املقد�صة فقد اأ�صدرت 
الوظيفة  اأحكام  حول  موؤلف  من  اأك��رث 
اجلميع  ع��ل��ى  ان���ه  ونعتقد  وامل���وظ���ف، 
لأنها  ويطبقها  الأح��ك��ام  ه��ذه  يقراأ  ان 
م�صوؤول  كذلك  واجبة،  �صرعية  فري�صة 
وعادل  ملتزما  يكون  ان  عليه  الدائرة 
وراع  مكلف  فهو  للموظفني  ومتابعا 
جل��م��ي��ع م��وظ��ف��ي��ه، ح��ت��ى امل���واط���ن هو 
والقانون فهو يتحمل  اأمام اهلل  م�صوؤول 
كما  القوانني  خ��رق  يف  امل�صاهمة  وزر 

يتحمله املوظف" .
ان خري و�صيلة للحد من �صوء ا�صتغالل 
على  ب��ه  امل�صتبه  اج��ب��ار  ه��ي  ال�صلطة 
بعر�ش  وال��زام��ه  ال�صم�ش،  يف  العمل 
اأ�صحاب  على  ووثائقه  واأوراق��ه  اأعماله 
ينبع  ان  ينبغي  وه��ذا  )ال�صعب(  احلق 
بكامل  ال���دول���ة  تتبناها  فل�صفة  م��ن 
���ص��ل��ط��ات��ه��ا ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
تقوم  الرقابة،  وموؤ�ص�صات  والق�صائية 
املوظف مهما عال من�صبه هو  اأن  على 
املواطنني،  اب�صط  عند  واأج���ري  خ��ادم 
ف��رد من  ك��ل  وك��ي��ل ع��ن  اإل  لي�ش  وه��و 
اأفراد ال�صعب يف ت�صرفه بال�صاأن العام 
وباملال العام، وينبغي بالوكيل ان يلتزم 
بتقدمي ح�صاب عن كيفية ت�صرفه مبال 
وم�صتنداته  وثائقه  له  يقدم  وان  املوكل 
)امل��وك��ل(  وم��ن ح��ق  ذل��ك،  تثبت  التي 
وك��ف��اءة  ودق���ة  �صالمة  ع��ن  حما�صبته 
وجدوى ت�صرفه بذلك املال، ول يت�صنى 
لال�صيل )ال�صعب( ذلك اإل اذا اأتيح له 
باملال  املوظف  ت�صرفات  على  الوقوف 
الفل�صفة  هذه  تبني  يتوجب  لذا  العام، 
وا�صدار قانون يجيز لأي مواطن اأو لأي 
جهة �صحفية او اعالمية ولأي موؤ�ص�صة 
الو�صول  املدين  املجتمع  موؤ�ص�صات  من 
اىل وثائق ومعلومات ت�صرف املوظفني 

بال�صوؤون العامة وباملال العام...
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حوارات

•  حاوره: سالم الطائي

وزير العمل والشؤون االجتماعية.
نسعى الى تطبيق قانون الحماية االجتماعية بما يخدم شريحة المتعففين 

مجلة الروضة الحسينية في حوار خاص مع وزير العمل والشؤون االجتماعية.
التزال مشكلة البطالة تمثل الهاجس االكبر لدى الشاب العراقي, وسط غياب الحلول الحكومية في 
بالبرامج والخطط التي  الحد من هذه الظاهرة التي بدأت تتسع شيئا فشيء على الرغم من سماعنا 
ستحد من هذه المشكلة, وان افتقار الشاب للمؤهالت المطلوبة من قبل القطاع الخاص كالخبرة 
والتخصص العلمي, جعلته ضحية هذه الطلبات, ليقع بعد ذلك في مستنقع البطالة التي تكبل طموحه 

ونشاطه وسعيه لإلنتاج.
ولمعرفة تفاصيل اكثر حول البرامج المستقبلية للدولة التقت مجلة )الروضة الحسينية( وزير العمل 

والشؤون االجتماعية االستاذ )محمد شياع السوداني( لبيان رأيه حول هذه الظاهرة.
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‚‚ قامت وزارة العمل والشؤون االجتماعية باسترداد اكثر من 292 مليون دينار ‚‚
من التجاوزات على اعانة الحماية االجتماعية في بغداد والمحافظات"

عن  تحدثنا  ان  لك  هل  بداية  الحسينية:  الروضة 
البطالة في العراق وهل اولت وزارتكم اهتمامها 

بالعاطلين؟
السوداني: تعد ظاهرة البطالة من اأهم امل�صاكل التي تواجه املجتمع 
قبل  من  كبري  اهتمام  ياأخذ  العمل  عن  العاطلني  وت�صغيل  العراقي، 
والوقوف على  املو�صوع  املعدة ملعاجلة هذا  الربامج  الدولة؛ من خالل 
معطيات اخلروج من هذه امل�صكلة التي باتت تاأخذ حيزا كبريا باملجتمع، 
وتكمن املعاجلة من خالل عدة اأن�صطة، منها التوظيف احلكومي ح�صب 
اأعداد كبرية  الدرجات املخ�ص�صة لكل وزارة والتي يجب ان ت�صتوعب 
من العاطلني،  وفيما يتعلق بوزارتنا فهي تعمل على اعداد قاعدة بيانات 
التدريب  حيث  من  العمل؛  �صوق  اىل  تهيئتهم  الوقت  وبنف�ش  للعاطلني 
والتاأهيل والبحث عن فر�ش عمل يف القطاع احلكومي والقطاع اخلا�ش.

الروضة الحسينية: هل يتم فعال تشغيل العاطلين ام 
هي مجرد اعداد قاعدة بيانات؟

قبل  م��ن  ا�صتجابة  ت��وج��د  ل  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع  يف  السوداني:  
قاعدة  خالل  من  ح�صري  التعيني  يكون  ان  يفرت�ش  كونه  املوؤ�ص�صات؛ 
البيانات؛ لكن الوزارة دائما ما تبادر هي بالتعيني، وهناك برنامج اخر 
يتعلق بتدريب العاطلني وتهيئتهم ل�صوق العمل ومن ثم اإعطائهم قرو�ش 
لإن�صاء م�صاريع �صغرية، ت�صاهم يف ت�صغيل حركة ال�صوق على الرغم من 
عدم ا�صتيعاب اجلميع ب�صبب �صعف القطاع اخلا�ش يف الداخل وعدم 

م�صاهمته بالن�صاط القت�صادي للدولة.
بين  مشترك  تعاون  هناك  هل  الحسينية:  الروضة 

الوزارة  والعتبة الحسينية المقدسة؟ 
ناجحة  جتربة  متتلك  اليوم  املقد�صة  احل�صينية  السوداني:العتبة 
ب�صحب  ت�صاهم  �صوف  امل�صاريع  ه��ذه  وقطعا  كبرية،  م�صاريع  لإقامة 
على  منا�صبة  من  اأكرث  يف  وزارتنا  واأك��دت  العاطلني،  من  كبرية  ن�صبة 
هذا التعاون الذي يجب ان ي�صب لتحقيق الأهداف املتمثلة يف ت�صغيل 

وا�صتيعاب العاطلني املوجودين بن�صب كبرية يف كربالء واملحافظات.

ومت التباحث مع المني العام للعتبة احل�صينية املقد�صة �صماحة ال�صيخ 
الجتماعية؛  احلماية  قانون  بتنفيذ  يتعلق  مبا  الكربالئي  املهدي  عبد 
فهو ميثل نقلة نوعية يف حال تنفيذه بال�صكل ال�صحيح بالن�صبة للطبقة 
لأنها  ال��وزارة  عمل  واق��ع  على  والط��الع  وكذلك  ال�صعب،  من  املتعففة 

تالم�ش حاجات الطبقة املتعففة من املواطنني.
وامكانية  القانون،  لهذا  العليا  الدينية  املرجعية  وحر�ش  فهم  ونوؤكد   
هذا  وان  املتعففة  العوائل  اىل  الو�صول  ي�صمن  الذي  بال�صكل  تطبيقه 
على  اإيجابا  ينعك�ش  الذي  بال�صكل  القانون،  هذا  تنفيذ  �صي�صهد  العام 

امل�صتوى املعي�صي لهذه الطبقة.
برنامج  او  خطة  أعددتم  هل  الحسينية:  الروضة 

يستهدف مستحقي اإلعانة االجتماعية؟
املحلية  واحلكومات  الدولة  موؤ�ص�صات  ال��وزارة  نا�صدت  السوداني: 
ومنظمات املجتمع املدين؛ اىل تقدمي الدعم لفرق البحث امليداين يف 
ا�صتهدافها مل�صتحقي العانة الجتماعية خالل عملية امل�صح الدميوغرايف 
هذا  يف  �صحفية  موؤمترات  عدة  عقد  مت  وقد  واملحافظات،   بغداد  يف 
ال�صدد يف مقر الوزارة لنطالق عملية امل�صح امليداين مل�صتحقي اعانة 
احلماية الجتماعية، لن تعاون احلكومات املحلية واملوؤ�ص�صات مع فرق 
البحث امليداين ي�صاهم ب�صكل كبري يف تنفيذ قانون احلماية الجتماعية 
خط  ا�صا�ش  على  الجتماعية  العانة  مببلغ  ال�صمول  املت�صمن  اجلديد 
الفقر ولي�ش على ا�صا�ش احلالة الجتماعية وال�صحية من خالل اجراء 

عملية م�صح ميداين لعموم العراق عدا حمافظات اقليم كرد�صتان .
بتدريب  با�صرت  الجتماعية  احلماية  هيئة  ان  ال�صوداين  وا���ص��اف   
امل�صح  عملية  لأج��راء  معهم  التعاقد  مت  الذين  الجتماعيني  الباحثني 
امليداين يف بغداد واملحافظات؛ حيث مت اختيارهم على ا�صا�ش الكفاءة 
الذين  الباحثني الجتماعيني  وان عدد  واملهنية وكل ح�صب حمافظته، 
اجتماعيا  باحثا   )460( بغداد  يف  امليداين  امل�صح  بعملية  �صيقومون 

موزعني على جميع املناطق. 
اىل  �صحيحة  معلومات  تقدمي  املواطنني  على  ان  ال�صوداين  واو�صح 
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مت  التي  البيانات  م��ع  لتقاطع  �صتخ�صع  كونها  الجتماعي  الباحث 
البحث  ا�صتمارة  مب�صمون  العالقة  ذات  اجلهات  من  عليها  احل�صول 
امليداين ف�صال عن توجيه الباحثني الجتماعيني بتوخي الدقة يف نقل 

املعلومات.
اعانة  على  تجاوزات  هناك  الحسينية:  الروضة   

الحماية االجتماعية في بغداد والمحافظات ؟
السوداني: قامت وزارة العمل وال�صوؤون الجتماعية با�صرتداد اكرث 
من 292 مليون دينار من التجاوزات على اعانة احلماية الجتماعية يف 
بغداد واملحافظات، واأجرت عمليات تدقيق وتقاطع معلومات مع بقية 
الوزارات وموؤ�ص�صات الدولة خالل العام احلايل للمدة من 2015/1/1 

خاللها  متكنت   ،2015-4-30 لغاية 
م��ن ا���ص��رتداد اك��رث م��ن 292 مليون 
اإيقاف  بعد  املبالغ  ا�صرتدت  دينار، 
الإع���ان���ة ع���ن امل��ت��ج��اوزي��ن ال��ذي��ن 
وقد  الدولة  من  اآخر  راتبا  يتقا�صون 
وتقاطع  التدقيق  عمليات  اأ�صهمت 
املعلومات التي نفذتها الوزارة ب�صكل 
كبري يف ك�صف املتجاوزين على �صبكة 
احل��م��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة وا����ص���رتداد 
اأو�صع من  �صرائح  �صمول  بغية  املبالغ 

الفئات امل�صتحقة يف املجتمع.
في  وفوضى  انتشار  هناك  الحسينية:  الروضة 

العمالة االجنبية في العراق ماسببها؟
السوداني: يوجد هناك انت�صار وفو�صى يف العمالة الأجنبية؛ ب�صبب 
�صعف الت�صريع واحتيال بع�ش ال�صركات وحتى موؤ�ص�صات الدولة يف هذا 
م�صاريع  تنفيذ  اجل  من  الأجنبية  العمالة  جتلب  اأنها  حيث  املو�صوع؛ 
تقوم  اآخر  جانب  من  لكنها  واملحافظات؛  ال��وزارات  مع  عليها  متعاقد 
الراأي  به  يتداول  ال�صوق؛ وهذا ما  العمالة اىل  بت�صريب جزء من هذه 
العام، حيث توجد عمالة كثرية يف املحالت وخدمة املنازل واملطاعم ل 
تخ�صع لإجراءات اجلهات الر�صمية؛ من �صمنها وزارتنا والتي يفرت�ش 

ان تكون هناك اإجازة عمل لأي عامل يدخل العراق.

في  كبير  دور  اإلعالمي  للجانب  الحسينية:  الروضة 
عمل المؤسسات ما مدى اهتمامكم بهذا الجانب؟

اهتماما كبريا  املو�صومة  وزارتنا و�صمن خطتها  اأعطت  السوداني: 
باجلانب العالمي ملا له دور كبري يف اظهار العمل الذي نقوم به من 
جهة، ومن جهة اخرى الدور الفاعل الذي يلعبه العالم يف خلق راي 
عام، ومن خالل ق�صم العالم الرئي�ش وبالتعاون مع املكاتب العالمية 

يف دوائر الوزارة املوزعة يف املحافظات.
الدورات  اإقامة  اىل  �صعينا  اي�صا  العالمي  باجلانب  الهتمام  و�صمن 
التثقيفية حول الية العمل الإعالمي احلديث؛ وكذلك �صرورة التوا�صل 
الو�صائل  وبني  وبينها  جهة؛  من  ال��وزارة  يف  الإع��الم  ق�صم  وبني  بينها 
والعمل  اخ��رى،  جهة  من  الإعالمية 
يت�صمن امل�صداقية يف نقل املعلومات 
وتو�صيح عمل دوائرهم ب�صكل ي�صاهم 
يف اإي�صال تلك املعلومات للمواطنني 
العلمي  الأ�صلوب  واإتباع  ي�صري  ب�صكل 
يف ���ص��ن��اع��ة اخل���رب وال��رتك��ي��ز على 
ودع��م  الف�صائية  ال��ق��ن��وات  متابعة 
الأخبار بال�صور التي توؤكد م�صداقية 

تلك الخبار.
وبني ال�صوداين ان من اأهم الإجراءات 
التوا�صل  ه��ي  ب��ه��ا  ال��ع��م��ل  ال��واج��ب 
املخ�ص�صة  الهواتف  خالل  من  مبا�صر  ب�صكل  واملواطنني  الدوائر  بني 
ل�صتقبال ال�صكاوى وحتويلها اىل اجلهات ذات العالقة لإيجاد احللول 
املنا�صبة لها، واإعداد اإجابة منا�صبة على ما ورد �صمن تلك ال�صكاوى؛ 
ف�صال عن ر�صد املنا�صدات التي يتم عر�صها خالل القنوات الف�صائية 
عن  والإع��الن  بايجابية،  معها  والتعامل  الأخ��رى  الإعالمية  والو�صائل 
ليت�صنى  منا�صبة  زمنية  ف��رتة  قبل  ال��دوائ��ر  تخ�ش  التي  الن�صاطات 
تغطيتها من قبل اعالم الوزارة والإعالم اخلارجي واإنتاج اأخبار جديدة 

‚‚تهم املتلقي. العتبة الحسينية المقدسة اليوم تمتلك تجربة ناجحة إلقامة مشاريع كبيرة, وقطعا ‚‚
هذه المشاريع سوف تساهم بسحب نسبة كبيرة من العاطلين



ل �صك اأن زمن ال�صيام املمتد من اأول ال�صباح وحتى 
غروب ال�صم�ش له دخل كبري يف الوقوف على اأحد اأهم 
اأ�صرار ال�صوم التي يغفل عنها كثري من امل�صلمني الذين 
مي�صون �صاعات طويلة من النهار يف النوم، بينما ي�صري املنطق العلمي 
الذي ن�صت�صف من خالله اأ�صباب �صّن زمن ال�صوم وحتديده يف النهار 

بدل من الليل.
والعمليات  الهدم  اآليات  ت�صجيع  اأن  اإىل  العلمية  الغذاء  نظريات  ت�صري 
اأ�صا�صيات عملية التمثيل الغذائي، والنهار  الكيميائية احليوية هي من 
ا عمليات  هو الوقت الذي تزداد فيه عمليات التمثيل الغذائي، وخ�صو�صً
الهدم، لأن النهار وقت الن�صاط واحلركة وا�صتهالك الطاقات يف اأعمال 
اأ اهلل - �صبحانه وتعاىل- للج�صم الب�صري �صاعة بيولوجية  املعا�ش، وقد هيَّ
تنظم هرمونات الغدد ال�صماء، لذلك فقد يكون هذا اأحد الأ�صرار التي 
جعل اهلل من اأجلها ال�صيام يف النهار وقت الن�صاط واحلركة وال�صعي يف 

مناكب الأر�ش، ومل يجعله بالليل وقت ال�صكون والراحة.
مزيدا  للج�صم  �صتوفر  ذلك  على  قيا�صا  النهار  اأثناء  احلركة  وعملية 
اأو املخزون يف الكبد، وهو الوقود املثايل لإمداد  من اجللوكوز امل�صنع 
الالزمة  بالطاقة  الأخ��رى  اجل�صم  واأجهزة  احلمراء  الدم  وكرات  املخ 
للج�صم  طاقة  احلركة  توفر  كما  وظائفها،  لأداء  كفاءة  اأكرث  لتجعلها 
من  الربوتني  تكون  تثبط  فهي  احليوية،  عملياته  يف  ُت�صتخدم  الب�صري 
النهار،  اأثناء  الهدم  اآليات  تن�صيط  من  وتزيد  الأمينية،  الأحما�ش 
التي ميكن  ال�صموم  الطاقات املختزنة، وتنظف املخازن من  فت�صتهلك 
اأن تكون متما�صكة اأو ذائبة يف املركبات الدهنية اأو الأمينية، ولذلك فاإن 
النوم الطويل اأثناء النهار �صيحرم ج�صم ال�صائم من فر�صة التخل�ش 
من ال�صموم املذابة يف خاليا اجل�صم، وهذا �صّر من الأ�صرار الإلهية التي 
الكرمي.  القراآن  ي�صرح  كما  �صباتا  الليل  وجعلت  معا�صا  النهار  جعلت 
ولذلك كان الر�صول ياأمر �صحابته والرعيل الأول من املوؤمنني باجلهاد 

يف �صبيل اهلل اأثناء النهار من رم�صان.
ولي�ش الغر�ش من ال�صيام اجلوع لذاته لأن اهلل يقول: )) يريد اهلل بكم 

الي�صر ول يريد بكم الع�صر (( ولكن وراء هذا الغر�ش مقا�صد وماآرب 
عديدة فرّب �صائم لي�ش له من �صومه �صوى اجلوع والعط�ش كما يعرب 

ر�صولنا الأكرم.
اإن املق�صد الأول يتمثل بتاأكيد ف�صل الروح على اجل�صد، ويوؤكد حاجة 
وهنا  لآخ��ر،  حني  من  تربيتها  واإع���ادة  ال��روح  ه��ذه  ل�صت�صالح  العبد 
وت�صامت  اجل�صد  على  الروح  انت�صرت  فاإذا  احلقيقي  الختبار  ميدان 
فوق نزواته وطلباته تاأكد مق�صد اآخر وات�صحت غاية اأخرى من غايات 
الإن�صان  عند  احليوانية  النزعة  معها  �صتتقهقر  غاية  وهي  ال�صوم، 
نزعة  معها  و�صت�صمو  وبطنه؛  فرجه  غرائز  اإ�صباع  ل�صرورة  املوجبة 
اإن�صانية راقية تعّود اجل�صد ال�صرب وكبح جماح ال�صهوات واملجاهدة يف 
�صتى اأنواعها، قال تعاىل:  ))والذين جاهدوا فينا لنهديّنهم �صبلنا((.

ل  وروحية  الإن�صان مبنافع ج�صدية  على  ليعود  ال�صوم   ياأتي  هنا  ومن 
حت�صى توؤكد جميعها اأمرين هامني، الأول: اأن اهلل رحيم بعباده لطيف 
بهم حتى يف الأمور التي تبدو اأنها �صعبة التحمل كال�صوم يف ال�صيف 
مثال، والأمر الآخر هو اأن فري�صة ال�صوم لها بعدان، ج�صدي وروحي، 
وهذان البعدان يربزان فل�صفة الإ�صالم اخلا�صة التي وازنت بني الروح 
واجل�صد ودعت اإىل العمل على تلبية حاجات هذين الطرفني وحتقيق 
اأ�صرار  من  �صّر  املوازنة  هذه  وراء  لأن  متنا�صبة؛  بن�صب  متطلباتهما 

�صعادة الإن�صان يف الدارين...

 جالل عبد الحسن

هل تنبني فلسفة صوم المسلمين في شهر الطاعة والغفران على نبذ المآكل 
والمشارب فقط، أم أن هناك أبعاد وخفايا تقف خلف هذه الشعيرة العبادية التي 

جعلها اهلل أحد أركان اإلسالم الخمس؟

من خفايا الصوم وأسراره 

و

29

 �شهر رم�شان املبارك   1436 هـ

مقاالت



صفحة كتاب

أهمية االستخالف في المدينة
في حال كون النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم خارجًا منها

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

• تأليف: ستار جبار الزهيري

كان من المعروف أن النبي األكرم صلى اهلل عليه واله 
وسلم عندما كان يخرج للحرب يخلف بعده شخصًا من 

المسلمين على من بقي فيهم في المدينة معه وفي مكة 
من بعد الفتح ولهذا االجراء فوائد قصوى ومهمة نأتي 

عليها تباعًا:

الفائدة األولى:
�صرورة القيادة ب�صكل كلي، واأهمية وجودها يف كل حال، وخ�صو�صًا من الناحية 
الإدارية، فاملدينة مبقام الدولة املهمة و�صعبها �صعب احل�صارة اجلديدة، جمتمع 
الإن�صانية  عرفتها  مهمة  اأ�صعب  عاتقه  على  وياأخذ  املعا�صرة،  التحولت  يقود 

و�صهدها التاريخ، لإنقاذه من اأهوال املحن وتراكمات الظالم.
واملدينة فيها � كباقي مدن الدنيا � نظم واأحكام �صيا�صية و�صيادة لقانون ود�صتور 
ي�صتدعي  ما   � الب�صر  بني  � كباقي  فيها  اأن  الف�صل، كما  كلمة  له  وقائد  حمرتم 
للحيطة واحلذر، وما ي�صتدعي حلل م�صكلة، اأو اإنهاء نزاع، اأو قبول مبادرة، اأو 

تو�صيع ومتابعة م�صروع، اأو الق�صاء على فتنة، اأو مواجهة حالة ما.
عبها بعيدة عن الو�صع النظامي، فال  واإذا كانت املدينة بكل �ُصعبها وت�صعباتها و�صرَ
ينتظرها اإّل الع�صوائية والهرج يف طرق معتمة، واإذا كان الطبع الب�صري يقت�صي 
ك من خالله، فاملدينة املنورة اأكرث مدن الدنيا  ع منه وقائد ُيتحررَ وجود راأ�ش ُي�صمرَ

يف تلك الرحلة احتياجًا لهذا القائد، وانطالقًا مما ذكرناه قبل قليل.
فكان ا�صتخالف الر�صول �صلى اهلل عليه واله و�صلم ل�صخ�ش يقود املدينة بعده هو 
بالواقع ينطلق من تلبية الإ�صالم لهذه احلاجة املا�صة للقائد، واإن جمرد ا�صتخالف 
الر�صول �صلى اهلل عليه واله و�صلم ل�صخ�ش ما يخلفه يف اإدارة املدينة املنورة يعترب 
تعبريًا رائعًا عن اإدراك الر�صول �صلى اهلل عليه واله و�صلم الواعي لنظم الإدارة 
الجتماعية وال�صكانية، ولياقته احل�صارية ل�صتيعاب متطلبات الو�صع الذي يعي�صه 

اأوج��ه الفن القيادي يف �صخ�صه  اأن��ه يعرب عن واح��د من  يف ذلك الزمان، كما 
ال�صريف.

واإن ذكر هذه النقطة فقط يكفينا يف الإجابة على ال�صوؤال املطروح حول اأهمية 
الإ�صتخالف ملا فيه من احلنكة وحبك الأدوار والحرتاز لكل �صيء، كما يظهر من 

باقي النقاط الآتية.
الفائدة الثانية:

لكي يكون امل�صتخلف امتدادًا طبيعيًا لر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واله و�صلم فيوؤُّم 
امل�صلني يف ال�صالة ويفتيهم يف اأمورهم الدينية والدنيوية العامة، ويكون رمزًا 

قياديًا موؤقتًا ملجتمع املدينة، جتتمع عنده الكلمة وتنتهي اإليه املع�صالت.
الفائدة الثالثة:

ملواجهة طوارئ الأحداث التي قد حت�صل بغياب ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واله 
و�صلم، وهي حمتملة وكثرية.

كله يجعل  يوؤمن جانبه، وهذا  وفيها من ل  يهود،  وفيها  املدينة منافقون،  ففي 
املدينة مر�صحة لأحداث حمتملة من قبيل ال�صطرابات، وزعزعة الأمن الداخلي، 
اأو قتل ال�صخ�صيات املهمة، اأو التن�صيق امل�صرتك بني تلك الفئات، اإىل غري ذلك ما 

يوؤدي اإىل هّز الو�صع الإ�صالمي عمومًا، ومن جميع النواحي.
فوجود القائد املوؤقت يعني وجود �صمام اأمان ي�صمن �صالمة املنهج املتبع، واإبعاد 

املجتمع املدين الإ�صالمي املتمدن عن األغام الأزمات.
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الفائدة الرابعة:
ليعلم النا�ش �صرورة الرجوع اإىل من له الأهلية يف قيادة النا�ش، واإىل من يتحلى 
مبوا�صفات منا�صبة لهذا املقام، ويعلمهم الرجوع اإىل الإمام املن�صوب من قبله 
�صلى اهلل عليه واله و�صلم يف جميع ق�صاياهم احلياتية والأخروية يف  حياة النبي 

�صلى اهلل عليه واله و�صلم وبعد مماته.
وبهذا يكون الر�صول الأكرم �صلى اهلل عليه واله و�صلم قد و�صع �صابطة تخدم 
ق الأمثل لدينهم يف  امل�صلمني يف اختيار القائد لهم واملمثل احلق لر�صولهم، واملطبِّ

حال التحاق الر�صول �صلى اهلل عليه واله و�صلم باملوىل الأجل.
اأي اأنه �صلى اهلل عليه واله و�صلم قال لهم من خالل ذلك كله: يجب عليكم التباع 
به خليفًة يل وعدم خمالفته بحال، وانه لبّد اأن تقبلوا به وتر�صوه كما  ملن اأُن�صِ

كنتم قد تعودمت ذلك مني اأيام حياتي وعند غيابي عن املدينة.
وهذا الكالم ي�صلح �صاهدًا على اأنه من امل�صتبعد جدًا، بل املحال اأن يرتك الر�صول 
ب، واإمام معلن، وخليفة  �صلى اهلل عليه واله و�صلم اأمته من بعده دون قائد من�صّ
متبع، حيث مل يرتكها وهو �صلى اهلل عليه واله و�صلم موجود عندما كان يغيب 
عنها غيابًا موؤقتًا مع علمه �صلى اهلل عليه واله و�صلم باأنه راجع اإليها، واأن املجتمع 
ْمِئن  الرجايل يقاتل جميعه معه �صلى اهلل عليه واله و�صلم واأن املدينة اأمرها ُمطرَ

ن�صبياً.
واخلارج  الداخل  واأع��داوؤه��ا يف  لالأبد،  راحل عنها  وهو  راٍع  دون  فكيف يرتكها 
كثريون، وامل�صلمون مل يتمكنوا من حتديد م�صتحق التباع لوحدهم، ف�صاًل عن 
ّوم الِعوج اإن ح�صل كما قّوم الإ�صالم  كون الر�صالة اخلامتة، اأي ل ر�صالة بعدها ُتقرَ

امل�صيحية، وقومت امل�صيحية اليهودية قبل ذلك.
فيكون التن�صيب قائمًا بال�صرورة العقلية ف�صاًل عن ال�صرورات الأخرى واملوجبات 

الكثرية لذلك، ف�صاًل عن ال�صتدللت الطويلة العري�صة يف هذا املجال.
واخلال�صة اأن ا�صتخالف الر�صول �صلى اهلل عليه واله و�صلم ل�صخ�شٍ من بعده 
يوؤكد اأن الأمور عامة، حاكمة على الر�صول الأعظم �صلى اهلل عليه واله و�صلم يف 
�صرورة تن�صيب من يخلفه من بعده يف حياته، وبعد مماته من باب اأوىل، ولعله 
�صلى اهلل عليه واله و�صلم � باعتقادنا � ناظر اإىل هذه امل�صاألة يف كافة ا�صتخالفاته 

لالأفراد امل�صلمني من بعده.
وهذا يثبت لنا �صرورة ال�صتخالف من الناحية الكلية.

الفائدة الخامسة:
لكي ُيعلِّم اأ�صحابه على فن القيادة واإر�صاد وتوجيه املجتمع، وتهيئة النفو�ش لقبول 
ل�صخ�ش  املقد�ش  التمثيل  ال�صحابة  وتعليم  البتالءات،  وكرثة  الأمزجة،  تعدد 

الر�صول �صلى اهلل عليه واله و�صلم.
فالذي ميثل الر�صول �صلى اهلل عليه واله و�صلم يف قيادة املدينة يالحظ يف نف�صه 
اأن ميثله �صلى اهلل عليه واله و�صلم يف كل �صيء لكي يكون اأهاًل لهذا ال�صرف، 
ميثله يف عبادته، ويف اأخالقه، ويف ت�صاحمه، ويف حتمل النا�ش وال�صرب على حل 

ق�صاياهم وردها بالتي هي اأح�صن.
وهذا من �صاأنه اأن يخلق �صخ�صيات قريبة يف بع�ش اجلهات من �صجايا الر�صول 
�صلى اهلل عليه واله و�صلم وف�صائله، واإن امتنع الو�صول اإىل كمال خ�صاله وامتنع 

الإحاطة بها جميعًا؛ لق�صور امل�صلمني عنها.

وبالتبع فال�صخ�صية املقلدة لر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واله و�صلم واملت�صبهة به 
تكون مركز قوة يف املجتمع، وعماد ف�صيلة فيه، ومبعث ر�صد وتاأ�صي واعتبار.

الفائدة السادسة:
اإظهارًا لبع�ش ال�صخ�صيات، واإظهارًا لأهميتها، فاإن ال�صخ�صية تبقى مغمورة اأن 
مل تظهرها اأيدي القائد املتويل، وتبقى كا�صدة اأن مل ت�صقلها اأحداث الزعامة 

فها الأحداث للمجتمع. والتقدم اأمام الركب، وتبقى جمهولة اأن مل ُتعرِّ
وعندما يو�صع الإن�صان يف املقدمة فهو من جهة يعرف وي�صخ�ش ب�صهولة، ومن 
اإط��ار املوؤاخذة ودائ��رة العتب، ويف م�صلك  اأخ��رى يكون مرمى النقد، ويف  جهة 

املتابعة من حيث ل يدري.
هتم باأموره اأميا اهتمام، ويحاول غلق  وعليه ف�صوف يح�صب ملوقعه األف ح�صاب، ويرَ
ثغراته ال�صخ�صية وعيوبه اخلا�صة، فيخرج ملجتمعه وهو مت�صبٌث بالكمال، وهاجٌر 

للمثالب واملناق�ش.
وبهذا يعرف املجتمع ال�صخ�صية التي خرجت له يف دور قيادي بهذه املوا�صفات 
الثمينة، وال�صتحقاقات املرتتبة عليها، فيكون اإبرازه اأمرًا مهمًا للتعرف على كنوز 

بع�ش ال�صحابة، واأهل النفو�ش الرائدة الكرمية.
الفائدة السابعة:

خلق موازنة مهمة يف املواقع بني ال�صخ�صيات ذات القدرة املمتازة، والتوفيق بينهم 
وفق الرعاية لنت�صابهم الع�صائري، الذي كان ميثل اأهمية مميزة اآنذاك، والتي 
مل يزل النف�ش الع�صائري، والروح القدمية متثل عنده �صيئًا ما، قد يرى وفقها اأن 
موازين اعتباره �صعيفة اأن مل يكن من ميثله يف تلك الأدوار، وقد يرى العك�ش اإن 

كان له متثياًل.
يطمح  �صرف  و�صلم  وال��ه  عليه  اهلل  �صلى  الأعظم  الر�صول  متثيل  اأن  وال��واق��ع   
بالو�صول اإليه اأي �صخ�ش، وتطمع به اأي قبيلة حتى مع انتزاع فتيل اجلاهلية منها، 
تُهم الجتماعية كانت بنية ع�صائرية يف اأ�صل الوجود واملمار�صة  �صيما اأنهم قوم ُبنيرَ
والتعاي�ش، ثم مل يزل عهدهم باجلاهلية � وبكل مقايي�صها � قريب، وهم اأهل خالف 

كثري وعميق.
فكان لبّد للر�صول �صلى اهلل عليه واله و�صلم اأن يراعي يف نظره ال�صريف جميع 
هذه اجلوانب، ويبدي معها حتفظًا يف توزيع الأدوار واإناطة املهمات؛ حل�صا�صيتها 

عندهم واأهميتها لديهم، وكذلك كان.
اأو�صّيًا من الأن�صار، واأخرى ي�صع  فمرة ي�صع �صلى اهلل عليه واله و�صلم مكانه 
خزرجّيًا من الأن�صار، وثالثة ي�صع مهاجرًا من كذا قبيلة، واأخرى غريه، وهكذا 

يحكم توزيع هذا املن�صب وح�صب نظره الكرمي.
ولعل هذا العمل � وبعد هذا كله � يخلق بني تلك الفئات تناف�صًا مقبوًل و�صريفًا، 
وت�صابقًا لطيفًا؛ للمحافظة على �صالمة الدور والظهور يف اأكمل وجه واأح�صنه، 
ليوؤكدوا اأهليتهم لذلك، وا�صتعدادهم حلمل اأمانة الإ�صالم الثقيلة، والتمتع بح�ش 

القبول عند ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واله.
وهذا كله له دخل يف بناء املجتمع، ور�ش �صفوف اأبنائه، واإظهاره باأف�صل مظهر، 
املعاين  تلك  لزعزعة  ي�صعى  من  لكل  املقد�ش  احلقد  عن  خالله  من   والتعبري 
اجلليلة، والأهداف ال�صامية التي ي�صعى الإ�صالم لر�صمها يف احلياة وحتقيقها مع 

تواجد الأجيال.
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القصيدة

32

 �شهر رم�شان املبارك  1436 هـ



النجم • اأحمد 

يا �ضيدي�أر�ضَك لن تغرب َ
ــرى ــك ــة  ال ــف ــس هــــاّل زرعــــــت  الـــقـــمـــح  يف �
ــــــورى فـــمـــَن الـــرى  ــــَت يف كـــبـــِد ال ــــن وُدف
ـــــــدَّ اخلــــــاليــــــا اإنــــنــــا  ـــــرًا ح ـــــاب يــــــا �ـــــس
ُمـــ�ـــســـالـــًة  تــــكــــون  اأن  ــــا  ــــان دم ـــْت  خـــجـــل
ــس عــربة  ــ� ــواج ــه ــَر انـــتـــظـــاُرَك يف ال َعــ�ــسَ
ــــَك مــنــربًا  ــــسِ ـــمـــاوؤَك فـــــوَق راأ� ـــــْت �ـــس و رَم
ــنــا ــــراق  كــاأن ــــع ـــدُت اأخـــــي ال ـــق ـــد ف ـــــا ق اأن
ــرى  ــسُّ ــ� ـــاِد عـــّبـــا�ـــس ال ـــن ــــراُق ف ــــع ُذِبـــــــَح ال
ـــسِ الـــــوفـــــاِء جـــراَحـــنـــا ـــا� ـــق ـــاأن طــــّعــــْم ب
ـــّرٌج  ـــِه مـــ�ـــس ـــري ـــغ ـــس ـــاأ� هـــــذا الـــــعـــــراُق ب
ــــَة َفــهــِمــنــا  ــــل ـــــــقِّ رح لـــــــّون بـــنـــحـــِرك َن
الــــروؤى  يــحــتــ�ــســُن  يــديــه  دون  واأخـــــــوَك 
ـــرى  ـــدِت الـــ�ـــسُّ ــــاُة �ـــســـمَّ ــــس ــــاأ� يــــا اأيــــهــــا امل
ــــــدران حـــتـــى اأنـــــنـــــا .. ــــــق د ال ـــــــــدَّ وحت
ــٌج .. ــس ــا� ــمــاِن والــــــدُم ن ــل ــف ــَخ ال ــُتــْنــ�ــسِ اإِ�ــسْ
ــــا فــكــم  ــــن ــــِع ـــاِب اأدُم ـــت ـــع فـــا�ـــســـمـــح  لـــنـــا ب
ــْت  ــس ــ� ــراق ــــدمــــاء ت ولــــكــــْم عـــلـــى نــــــاِي ال
ــــُن االإمــــــام فــمــذ مــتــى ..  وطــنــي هــنــا وط
ـــٍة يـــــومـــــًا بـــــاأن  ـــرف ـــس ـــ� ومــــتــــى اأحـــــــــلَّ ل
فـــمـــّرًة  ـــوِب  ـــل ـــق ال عــــــذرًا �ـــســـريـــُحـــَك يف 
ــــــان ِعــــراُقــــنــــا فـــــالأعـــــرق االآهــــــــــــاِت ك
ـــــذرى  ال عـــلـــى  ــس  ــ� ــي ــع ي ــــدًا  بــــل اأواًل  يــــا 

ـــا  ـــن ـــَدَرْي ـــــرى َق ـــمـــت  نــــحــــَرَك و ال ـــس ور�
ـــمـــاء مــــعــــًا خــــرجــــَت اإلـــيـــنـــا  ـــــن الـــ�ـــس وم
ــــنــــا  ــــْي اأَت الــــــدمــــــاء  دون  بـــجـــراحـــنـــا 
ـــا ـــْن ـــح  جُلـــَي ـــري ـــس ـــ� فـــتـــعـــّلـــَقـــت حـــــــوَل ال
ـــــرِبَك َعـــْيـــنـــا  ـــْت ورقـــــــــاُت �ـــــس فـــتـــحـــولَّ
ــــنــــا  وعــــلــــى فــــــــوؤاد املــــــــاء  والــــــــــدمِّ َدْي
ــــــراق بــــحــــبــــِه اأخــــويــــنــــا ــــــع ــــــــــــَح ال َذَب
ـــَك بــكــيــنــا ـــي ـــل ــــــعــــــراَق مبـــــا ع ـــِق ال ـــس ـــ� ي
ـــــا اأَمَلـَــــيـــــنـــــا ـــــن ـــــاِت ـــــْر عــــلــــى اآه ـــــسُ ـــــ� وان
ــــا ؟  ــــن ــني واأي ــس ــ� ــــَت اأيــــــا ح ــــح ــى ُذب ــت ــم ف
اأَبـــْيـــنـــا  فــــاإنــــهــــنَّ   .. ـــوُف  ـــي ـــس ـــ� ال ــــــــا  اأّم
ـــاِب يـــَدْيـــنـــا  ـــب ـــ�ـــس لـــنـــعـــيـــَد مــــن خـــلـــِل ال
َد الـــــزمـــــنـــــاِن مـــــن زمـــنـــيـــنـــا  فـــــتـــــحـــــدَّ
ــــا  ــــن ــــَوْي ــــُه  اأب ـــــُل نــــفــــ�ــــسُ َقـــــَتـــــل املـــــُمـــــثِّ
كــلــيــنــا ـــــــــسَ  راأ� اجلــــمــــهــــوُر  راأى  حـــتـــى 
ــــــْت لــــنــــا عــــتــــبــــًا وكـــــــم األـــقـــيـــنـــا ــــــق األ
اأعـــــــنـــــــاُق اأ�ـــــســـــطـــــِرنـــــاوكـــــم غــنــيــنــا؟
ــا؟ ــن ــي ــن ـــا هـــنـــا وط ـــن ـــُن .قـــــد �ـــســـار مـــوِط
ــِد الــ�ــســريــِح هــويــنــا؟ ــس ــ� ــى ج ــل متــ�ــســي ع
جــــــــرِت الـــــــّدمـــــــاء ومــــــــــرًة اأجــــريــــنــــا
ــنــا  ــْي ُحــ�ــسَ ُكــــْنــــَت  ـــِن  ـــسْ ـــ� ـــــٍة يف احُل ولـــــِرقَّ
ــنــا ــي ــــــــوُت عــل حــــتــــى نـــــــرى ُعـــــُنـــــقـــــًا مي
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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(

يف ال�سالة من جلو�س
)1(

ال�سوؤال: رجل ي�سلي وهو جال�ض على كر�سي مرتفع عن الأر�ض فهل 
ي�سلي بحكم الراكب على الدابة اأم بحكم اجلال�ض؟

اجلواب: اإذا مل يكن متمكنًا من القيام الأداء الركوع عن قيام انحنى له 
وهو جال�س على كر�سيه مبقدار ي�سدق عليه الركوع يف حق اجلال�س فاأن 

مل يتمكن منه اوماأ بداًل عنه .
واأما يف ال�سجود فان اأمكنه و�سع �سيء مرتفع اأمامه لي�سع جبهته عليه 
مع االنحناء مبقدار ي�سدق عليه ال�سجود يف حقه فعل ذلك و�سع كفيه 

على امل�سجد اأي�سًا .
واأن مل يتمكن مما ذكر اأوماأ بداًل على ال�سجود واالحوط االأوىل اأن ي�سع 

�سيئًا مما ي�سح ال�سجود عليه على جبهته .

 )2(
ال�سوؤال: هل يجوز للم�سافر اأن يوؤدي ال�سالة الفري�سة وهو على 
مقعده يف البا�ض اإذا كان ال�سائق ل ميهله الفر�سة الكافية لأداء 

ال�سالة خارج البا�ض ؟
اجلواب: نعم ولكن االإتيان بال�سالة قائمًا مقدم عليه وعلى التقديرين 
يلزمه رعاية اال�ستقبال يف جميع حاالت ال�سالة اإن اأمكن واإال ففي حال 
تكبرية االإحرام مع التمكن منه واإال ت�سقط �سرطية اال�ستقبال ، كما اأنه 
مع التمكن من االإتيان بالركوع وال�سجود االختياريني يتعني االإتيان بهما 
ـ كما لو متكن من ال�سالة يف املمر الو�سطاين للبا�س ـ واإما مع عدم التمكن 
منهما فاإن متكن من االنحناء مبقدار ي�سدق ا�سميهما لزم وتعني ويراعى 

يف ال�سجود و�سع جبهته على امل�سجد ولو برفعه ، ومع عدم التمكن من 
االنحناء باملقدار املزبور يومي بداًل عنهما.

موقع مكتب املرجع الديني الأعلى 
�سماحة ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف(

ال�ستفتاءات  ال�سرعية

االإ�شالمية  ال�شريعة  يف  مقرر  مايل  حق  اخلم�ض 
املقد�شة بن�ض القراآن الكرمي ، وقد ورد االهتمام 
ب�شاأنه يف كثري من الروايات املاأثورة عن اأئمة اأهل 
البيت )عليهم ال�شالم( ، ويف بع�شها اللعن على 
من ميتنع عن اأدائه وعلى من ياأكله بغري ا�شتحقاق 

.
» امل�شاألة 152 « : يتعلق اخلم�ض باأنواع من املال :

1- الغنائم احلربية من الكفار الذين يحل قتالهم 
.

والف�شة  كالذهب  املعادن  من  ي�شتخرج  ما   -2
والنحا�ض واحلديد والكربيت والنفط وغريها .

3- الكنوز امل�شتخرجة من مدافنها اأر�شًا كانت اأم 
جدارًا اأم غريهما.

4- ما ُيخرج بالغو�ض من البحار اأو االأنهار الكبار 
مما يتكون فيها من اللوؤلوؤ واملرجان وغريهما من 

االأ�شياء الثمينة .
5- احلالل املختلط باحلرام يف بع�ض �شوره .

اأو  جتارة  من  امل�شتح�شلة  واالأرباح  الفوائد   -6
ما  ومثلها   ، اآخر  مك�شب  اأي  اأو  حيازة  اأو  �شناعة 
من  ياأخذه  وما  و�شية  اأو  بهدية  ال�شخ�ض  ميلكه 
والزكاة  اخلم�ض  غري  من  وامل�شاعدات  املعونات 
 « املهر  املراأة من  فيما متلكه  يثبت اخلم�ض  وال   ،
الطالق  عن  عو�شًا  الزوج  ميلكه  وما   » ال�شداق 
ديات  من  عليه  املجني  به  يعو�ض  وما  اخللعي 
بع�ض  عدا  باالإرث  ميلك  وما  ونحوها  االأع�شاء 
منهاج   « ر�شالة  ب�شاأنها  تراجع  التي  اال�شتثناءات 

ال�شاحلني «
اإمنا يجب اخلم�ض يف االأنواع ال�شتة املذكورة عند 
منهاج   « ر�شالة  يف  ذكرت  معينة  �شروط  توفر 
ال�شاحلني « فلرتاجع ، ونقت�شر يف امل�شائل االآتية 

على بيان بع�ض اأحكام النوع ال�شاد�ض فقط .

اأحكام اخلم�س
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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(

ي�ستحب يف التجارة اأمور اأربعة:
)1( الت�سوية بني امل�سلمني يف الثمن.

)2( الت�ساهل يف الثمن.
)3( الدفع راجحًا والقب�س ناق�سًا.

)4( االإقالة عند اال�ستقالة.
ويكره يف املعامالت اأمور:

)1( بيع العقار، اال اأن ي�سرتي بثمنه 
عقارًا اآخر.

 )2( الذباحة.
)3( بيع االأكفان.

)4( معمالة االأدنني.
)5( التجارة بني الطلوعني.

)6( جتارة الطعام.
)7( الدخول يف �سوم الغري.

)8( احللف يف املعاملة اذا كان �سادقًا، 
واإال فهو حرام

ي�ستحب يف التجارة ـ فيما ذكره الفقهاء 
ر�سوان اهلل عليهم ـ اأمور منها:

 )1( الت�سوية بني املبتاعني يف الثمن ااّل 
ملرّجح كالفقر.

 )2( الت�ساهل يف الثمن اال اذا كان يف 
معر�س الغنب.

 )3( الدفع راجحًا والقب�س ناق�سًا.
 )4( االقالة عند اال�ستقالة.

ويكره يف املعامالت ـ على ما ذكره 
الفقهاء قد�س اهلل اأ�سرارهم ـ اأمور منها:
 )1( مدح البائع �سلعته وذم امل�سرتي لها.

 )2( الدخول يف �سوم امل�سلم.
 )3( الربح على املوؤمن زائدًا على مقدار 

احلاجة.
 )4( احللف يف املعاملة اإذا كان �سادقًا 

واإاّل حرم.
 )5( البيع يف مو�سع ي�سترت فيه العيب.

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

اآراء فقهّية

اأمور يف التجارة
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لنتفقه



فقهاء النور

�ل�ضّيد ها�ضم �لبحر�يّن

هو ال�سّيد ها�سم بن �سليمان بن اإ�سماعيل احل�سيني البحراين الَكْتكاين ـ ن�سبة اإىل » َكْتكان « قرية من قرى 
توبلي اأحد اأعمال البحرين. العامل اجلليل، واملحّدث النبيل، املاهر الفا�سل، املتتّبع لالأخبار، املّدقق املف�ّسر، 

العارف بالرجال، �ساحب املوؤّلفات الكثرية.

البحراين ها�سم  ال�سيد  العالمة  • م�سجد 
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بلغ يف التقوى والنزاهة مرتبة، حّتى قال �شاحب )جواهر الكالم( 
ال�شيخ حممد ح�شن النجفي: لو كان معنى العدالة امَلَلكة دون ح�شن 
الظاهر، ال ميكن احلكم بعدالة �شخ�ض اأبدًا، اإاّل يف مثل املقّد�ض 

االأردبيلي وال�شّيد ها�شم البحراين، على ما ُينَقل من اأحوالهما .
وكتب املريزا ح�شني النوري يف )امل�شتدرك(: ال�شّيد االأجّل املعروف 
ال�شائعة  املوؤّلفات  �شاحب  البحراين،  ها�شم  ال�شّيد  بالعاّلمة، 
ماجد،  بن  حمّمد  ال�شيخ  بعد  بالده  رئا�شة  اإليه  املنتهي  الرائقة، 
فتوىل الق�شاء واالأمور احِل�ْشبّية ـ كما يف )اللوؤلوؤة( ـ اأح�شن قيام، 
عن  والنهي  باملعروف  االأمر  ون�شر  واحلّكام،  الظلمة  اأيدي  وقمع 
ين،  املنكر، وبالغ يف ذلك واأكرث، ومل تاأخذه يف اهلل لومة الئٍم يف الدِّ

وكان من االأتقياء الورعني، �شديدًا على امللوك وال�شالطني .

 علمه واآثاره  
وطول  اّطالعه  كرثة  عن  ُتخرب  البحراين  ها�شم  ال�شّيد  موؤّلفات 
بل كان  الرواية،  ونابغة  يت احلديث  ِخرِّ �شّتى، فهو  باعه يف علوٍم 

اأ�شهر من ناٍر على علٍم يف الرواية والتف�شري.
ال�ّشالم،  عليهم  البيت  اأهل  اآثار  يقت�ّض  مّمن  ذلك  يف  غرابة  وال 

حيث ُي�شرق عليه من اأنوار قدا�شتهم ومعارفهم.
مبا�شرة  امل�شايخ  من  جملٍة  عن  يروي  ها�شم  ال�شّيد  وكان 
عّبا�ض  ال�شّيد  بن  عبدالعظيم  ال�شّيد  منهم:  بالوا�شطة،  اأو 

االأ�شرتاآبادي، وال�شيخ فخر الدين الطريحي.
النا�شرة(  يروي �شاحب )احلدائق  اأّنه  ُذكر  النوري:  املريزا  وكتب 
عبدال�شالم  بن  حممود  ال�شيخ  عن  البالدي،  عبداهلل  ال�شيخ  عن 

البحراين، عن ال�شيخ ها�شم البحرايّن رحمه اهلل.

واأّما اآثاره، فهي تزيد على 75 موؤلَّفًا، منها:
يف  الزلفى  معامل  املعاجز،  مدينة  االإمام،  معرفة  يف  املرام  غاية 
اأحوال الن�شاأة االأخرى، االإن�شاف يف الن�ّض على االأئّمة االأ�شراف، 
اإي�شاح امل�شرت�شدين يف الراجعني اإىل والية اأمري املوؤمنني، ب�شتان 
الواعظني، تب�شرة الويل فيمن راأى املهدي، حتفة االإخوان، مناقب 
ال�شيعة، الدّر الن�شيد يف خ�شائ�ض احل�شني ال�شهيد، املحّجة فيما 
نزل يف احُلّجة، وفاة النبّي �شّلى اهلل عليه واآله، وفاة الزهراء عليها 
االثني  لالأئّمة  واالإمامة  الو�شاية  اإثبات  يف  النظر  بهجة  ال�ّشالم، 
العارفني  و�شّية  ال�ّشالم،  القائم عليه  ال�ّشالم، مولد  ع�شر عليهم 
ونزهة الراغبني، غاية االآمال فيما تتّم به االأعمال، اإثبات الو�شّية 
االأب�شار يف معجزات  واأنوار  االأنوار  ال�ّشالم، م�شابيح  لعلّي عليه 

اللوامع  االثني ع�شر،  االأئّمة  النظر يف ف�شل  ِحْلية  املختار،  النبّي 
اأهّمها:  من  وكان  القراآنّية..  بيته  واأهل  علّي  اأ�شماء  يف  النورانية 

الربهان يف تف�شري القراآن.

هذا التف�سري
تف�شري الربهان، من التفا�شري املاأثورة التي جمع فيه موؤّلفة جملًة 
من االأخبار الواردة يف التف�شري من الكتب القدمية، معتمدًا على: 
االإمام  اإىل  املن�شوب  والتف�شري  القّمي،  وتف�شري  العّيا�شي،  تف�شري 

احل�شن الع�شكري عليه ال�ّشالم، وبع�ض كتب االأخبار.
ومدار الروايات: بيان املعنى مبا ورد من االأخبار عن النبّي واالأئّمة 
االثني ع�شر �شلوات اهلل عليهم يف املعنى املراد، وف�شيلة ال�شور، 
اإىل  القراآن  مت�شابه  رّد  على  وخامتته  الكتاب  مقدمة  يف  موؤّكدًا 
عليهم  البيت  الأهل  الت�شليم  ووجوب  القراآن،  ف�شل  وعلى  تاأويله، 

ال�ّشالم يف بيانه.
من  كثرٍي  على  ُيطِلُعك  هذا  وكتابي  هذا:  تف�شريه  مقّدمة  يف  جاء 
التف�شري  متعاطو  َجِهله  ما  اإىل  وير�شدك  القراآن،  علم  اأ�شرار 
ال�شرعّية،  العلوم  ما ذكره من  لك عن  ويو�شح  الزمان،  اأهل  ِمن 

والق�ش�ض واالأخبار النورانّية، وف�شائل اأهل البيت االإمامّية.
واملتعّلم،  العلم  ف�شل  يف:  لة  مف�شّ اأثرّية  التف�شري  هذا  ومقّدمة 
وف�شل القراآن، وباب يف الثقلني، والنهي عن التف�شري بالراأي، واأّن 
للقراآن ظاهرًا وباطنًا، وباب فيما ُعني به االأئّمة يف القراآن، وباب 
يف العّلة التي من اأجلها نزل القراآن باللغة العربّية.. وباب يف ذكر 

م�شادر الكتاب.
كتابًا   58 فبلغت  الرواية،  منها  املاأخوذة  الكتب  ذكر  وقد 
ذكر كالم  بيانّية،  رواية  االآية  ظّل  يجد يف  وما مل  وم�شدرًا، 
باأّن  ذلك  معّلاًل  تف�شريه،  يف  القّمي  اإبراهيم  بن  علّي  ال�شيخ 
ال�ّشالم.  عليه  ال�شادق  جعفر  االإمام  اإىل  من�شوب  املعنى 

االأنوار  به كتاب )مراآة  اأُحلق  التف�شري،  لهذا  وكمقدّمة م�شتقّلة 
وم�شكاة االأ�شرار( الأبي احل�شن العاملي االإ�شفهايّن.

 وفاته 
كانت وفاة ال�شّيد ها�شم البحرايّن �شنة 1107 هجرية )وقيل: �شنة 
1109 هجرّية(، وذلك يف قرية نعيم، ثّم ُنقل نع�شه اإىل قرية توبلي 

وُدفن يف مقربة ماتيني، وقربه اليوم عامٌر م�شهور ُيزار.
نفع اهلل به، وتغّمده برحمته ور�شوانه.
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• ح�شني عبد االمري

ما يتعر�ش له العراق من هجمة �صر�صة على كافة ال�صعدة 
وامل�صتويات فعلى كل مواطن عراقي يتحمل عبء م�صوؤولية 
�صبابها يف  تعتمد على  العامل  �صعوب  من حيث موقعه وكل 
مئات  من  ج��ذوره  املمتدة  وفكرها  تراثها  على  احلفاظ 
ب�صريحة  لالهتمام  احل��ك��وم��ات  اه��م��ال  وب�صبب  ال�صنني 
من  لتح�صينهم  ودورات  درا���ص��ات  و�صع  وع��دم  ال�صباب 
الفكار املنحرفة ب�صبب ان�صغال تلك احلكومات مبعرتكات 

�صيا�صية ا�صتطاع 
ال�صباب  نفو�ش  يف  قدم  موطاأ  يجد  اخذ  التكفريي  والفكر 
فوجدت روؤى التكفرييني ات�صاعا يف رقعتها العاملية م�صتغلة 
خمتلف الو�صائل املو�صلة للفكر واملعرفة لتلقى ار�صية �صهلة 
وال�صابات  ال�صباب  لدى  النفو�ش خ�صو�صًا  الكثري من  لدى 
لتحولهم اىل ادوات قتل وذبح واف�صاد يف �صعوبنا اإن م�صكلة 
احلديثة  املجتمعات  يف  ال�صباب  منه  يعاين  ال��ذي  الفراغ 
اننا  ومبا  واملجتمع  الفرد  على  ال�صلبية  اأثارها  لها  م�صكلة 
العناء،  بعد  الراحة  وهي  ال�صيفية،  العطلة  على  مقبلون 
وهي املكافاأة بعد جهود الدرا�صة واملثابرة والكد. لذا فهي 
فر�صة ملزيد من اكت�صاب املعرفة والعلم وتنمية الإبداعات 
اختبار  اأنها  كما  بالنف�ش.  والثقة  النف�صي  التوازن  وحتقيق 
حقيقي لكل من الآباء والأمهات على ح�صن الرتبية وتنظيم 
عاتقة  على  كبرية  م�صوؤولية  تقع  واي�صا  واجل��ه��ود  الوقت 
ملاء  برامج  بعمل  املدين  املجتمع  ومنظمات  ال�صباب  وزارة 
املرجعية  ماطرحته  ومنها  ال�صباب  منه  يعاين  التي  لفراغ 
كي   الطلبة  ابنائنا  على  اجلمعة  خطاب  خالل  من  الدينية 
ي�صتفيدوا من اوقات التعطيل وعلينا ان ن�صتغلها ب�صكل جيد 
فا�صافة اىل التفوق يجب ان يكون يف ايام التعطيل حتقيق 
امور ومن جملة هذه المور التي يجب ان يتحق يف العطلة 
ال�صعي احلثيث للدخول يف دورات تطويرية وتثقيفية علمية 
ال�صاحلة  املواطنة  مفهوم  تعزيز  على  ت�صاعد  وتخ�ص�صية 
وك��ذل��ك ال��ت��دري��ب ع��لى حمل ال�����ص��الح وال���ص��ت��ع��داد لدء 

املخاطر عن البالد

خذوهم �سغارا !الللل
تاأمالت
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بحوث

فاإذا كان ال�صائد يف منطق م�صنفات علوم القراآن واملت�صامل عليه يف مدونات 
)�صلى  الر�صول  لنف�ش  ت�صلية  نزلت  قد  ال�صحى  �صورة  اإنَّ  القراآين  التف�صري 
اهلل عليه واآله و�صلم( فان هذا يعني باللزوم اأنَّ كلَّ اآية فيها قد بنيت �صياغة 
وم�صمونا على اأ�صا�ش توجيه اخلطاب للر�صول نف�صه؛ اإذ روي يف داعي نزول 
هذه ال�صورة الكرمية بان مرد النزول يوؤول اإىل اأن امراأة من امل�صركني اأقبلت 
على الر�صول )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( بعد اأْن اأُرجئ عنه الوحي مدًة لي�صت 
فن�صت�صف  قالك،  قد  اإّل  �صيطانرَكرَ  اأرى  ما  حممد؛  يا  له:  فقالت  بالق�صرية، 
ولتوثيق  الزعم  للردِّ على هذا  ُم�صاقة  الآيات  اأنَّ  توؤكد  الرواية دللة  من هذه 
اطمئنان الر�صول مب�صاندة ال�صماء له من جهة واأحقية دعواه من جهة اأخرى.

على  تتمحور  كلها  القراآين  التعبري  من  املو�صع  هذا  يف  الن�صو�ش  كانت  اإذا 
بة الر�صول تن�صي�صًا من اأجل اإ�صاعة �صمة ال�صالمة والراحة يف نف�صه  خُماطرَ
يف  الر�صول  اإىل  ال�صاللة  ن�صبة  مقولة  نرت�صي  اأْن  مبكان  املحال  من  فاإنَّه 
ى(( بغاية اإخراجه من  درَ هرَ اّلً فرَ كرَ �صرَ ��درَ جرَ ورَ قوله تعاىل من �صورة ال�صحى ))ورَ
ق  ُتل�صرَ اأْن  مثلبة ميكن  اأكرب  تعد  التي  الكفر  بجريرة  وو�صمه  الع�صمة  نطاق 
باإن�صان؛ حيث اتفق بع�ش املف�صرين على اأنَّ القول بال�صاللة يف هذا املو�صع هو 
تن�صي�ش على كفر الر�صول قبل البعثة؛ اإذ يعتقدون ب� ))اأنَّه كان كافرًا يف اأول 
الأمر، ثم هداه اهلُل وجعله نبيًا((، ومن الذين اعتنقوا هذا املنحى الكلبي اإذ 

يقول: ))}وجدك �صاًل{ يعني كافرًا يف قوم �صالل فهداك للتوحيد(( وقد 
ي بال تردد اأو اإعادة نظر. دِّ وافقه على هذا  ال�صَّ

اأ  اإنَّ هذا التوجيه التف�صريي ملفردة )ال�صاللة( يف الآية الكرمية ميكن اأن ُيقررَ
بحيثية حتليلية اأخرى اإذ جند اأنَّ دللة ال�صاللة يف هذا املوطن ل يراد منها 
برَ بع�ُش املف�صرينرَ مما يف�صي اإىل القول باأنَّ دللة �صياق  �صرَ دللة الكفر كما حرَ
هذا  على  املهيمنة  ال�صياق  دللة  اأنَّ  نرى  بل  التوبيخ؛  دللة  يحمل  ههنا  الآية 
الن�ش القراآين اإّنا هي املدح للر�صول وهذا هو داأُب م�صامني الآيات جميعًا يف 
هذه  ال�صورة؛ ويع�صد ذلك ما ُنِقل عن الإمام الر�صا )عليه ال�صالم(؛ من اأنَّ 
؛ فهداهم  �صلرَكرَ دللة  ال�صاللة يف هذه الآية تعني ))�صاًل يف قوم ل يعِرفونرَ فرَ
اهلُل اإليك((؛ اإنَّ اإعادة النظر يف الآية على وفق مقولة الإمام يقدح يف الذهن 
ملمحا دلليا ميكن ال�صتناد عليه يف تربئة الر�صول من تهمة الكفر؛ ذلك باأنَّ 
لفظة )�صاًل( يف الآية قد اأعطت معنى ا�صم املفعول ل ا�صم الفاعل، وان هذه 
اللفظة مما ت�صرتك فيها الدللتان:دللة املفعول ودللة الفاعل، فتقول: راأيُت 
رجاًل �صاًل عن الطريق؛ اأي وقع عليه ال�صالل، فهو ا�صم مفعول، وتقول: راأيُت 
ٌل، وبهذا ينك�صف املعنى  رجاًل �صاًل  للنا�ش؛ اأي يقوم ب�صاللة النا�ش فهو ُم�صِ
يَّع  الذي يدل على اأن قوم الر�صول هم ال�صالون حقيقة، وان الر�صول هو املُ�صرَ
فيهم، فهداهم اهلل اإليه فكان وحيدًا ل اأحد معه على دينه ولول اهلل تعاىل ما 

تطرق البحث يف العدد ال�صابق اىل ا�صتقراء وحتليل املبحث الول املو�صوم 
قراءة داللية في إشكال شك الرسول )صلى اهلل عليه وآله وسلم( في النص القرآني:

و�صوف ن�صتقرئ يف هذا العدد املبحث الثاين من البحث واملو�صوم:

االإ�سكاالت املثارة علــــى ع�سمة الر�سول حممد
   يف الن�ض القراآين - قـــراءة مبنهج التحليل الداليل-

• اأ.م.د. �صريون عبد الزهرة اجلنابي
• كلية الفقه/ جامعة الكوفة

:قراءة داللية في إشكال نسبة الضاللة إلى الرسول 
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التجاأ اإليه اخللق مهتدين بالغاية؛ وهذا القول يوؤدي اىل تقوية معنى اإكرامه 
تعاىل للر�صول، و بل�صمة نف�صه ويف هذا مدح وا�صح له �صلوات اهلل و�صالمه 

عليه. 
ويوؤيد دللة تنزيه الر�صول ومدحه يف هذه الآية �صمٌة خطابيٌة غايٌة يف الأهمية 
األ وهي  �صمة احلذف يف الآية؛ اإذ جند اأنَّ الفعل )هدى( قد ورد حمذوف 
املتعلق مما يف�صي اإىل عدم ن�صبته اإىل الر�صول الأعظم حتديدًا؛ ذلك بان 
الن�ش؛  الإط��الق يف  بوجود  القول  اإىل  ي��وؤول  ال��ذي  الإبهام  ي��ورث  احل��ذف 
وتوظيف دللة الإطالق يف حذف متعلق الفعل )هدى( هو الأن�صب يف نطاق 
اإثبات ن�صبة النزاهة للر�صول والأر�صخ يف بيان براءته )�صلوات اهلل عليه(؛ 
ذلك باأنه �صبحانه لو كان قا�صدًا من ال�صاللة الر�صول نف�صه وانه قد هداه 
العبارة )ووجدك  فتغدو  قوله )هدى(  كاف اخلطاب يف  لأثبت  ر�صده  اإىل 
بهة عن الر�صول  �صال فهداك(؛ بيد اأنَّ وقوع احلذف دلَّ على اإبعاد هذه ال�صُّ
وهذا ي�صوغ القول بان املراد هو �صاللة النا�ش عنه وهداية اهلل اإليهم به؛ بل 
جند اأنَّ احلذف مل يتوقف عند هذا احلد واإنا نلحظه قد امتد على �صائر 
الآيات الأخرى يف ال�صورة، وقد �صيق كله موظفًا من اجل دفع ن�صبة الإ�صاءة 
اإىل الر�صول من كونه �صال حيث ترد الآيات الثالث ابتداًء وهي قوله تعاىل 
اأرَْغنرَى((  اِئاًل فرَ كرَ عرَ درَ جرَ ورَ ى * ورَ درَ هرَ اّلً فرَ كرَ �صرَ درَ جرَ ورَ ى * ورَ اآورَ ِتيمًا فرَ ِجْدكرَ يرَ ْ يرَ ))اأرَملرَ
ت�صبُّ يف احليز  دللية  روافد  فت�صكل  الأخ��رى،  منها  كل  لتدعم  مت�صافرًة 
الدليل الأكرب الذي يهيمن على ال�صورة كلها با�صتحكام وهو تنزيه الر�صول 
وتوثيق الع�صمة له با�صتعمال حيثية مدحه وت�صلية نف�صه، ذلك بان ت�صديد 
اهلل للر�صول يبعده عن الذنب مطلقا فمازال الر�صول معتقدا اعتقادا را�صخا 
باهلل تعاىل وبر�صالته فان هذا مينحه الداعي اإىل الع�صمة األ هو احلكمة 

املانعة من املع�صية بال�صرورة.
ُي�صترَهُل  الثالث  الآي���ات  ه��ذه  يف  ال��ق��راآين  اخلطاب  اأنَّ  جند  التاأمل  فعند 
يت�صمن  ل  املقام  هذا  يف  وال�صتفهام  بالنفي،  ال�صتفهام  اأ�صلوب  باقرتان 
اإ�صارة اإىل جهل املخاطب اأو اأنَّه يف �صدد انتظار الإجابة؛ ذلك باأنَّ احليثية 
ْت لها  عرَ ف يف هذا الن�ش لأداء الدللة احلقيقية التي ُو�صِ ال�صتفهامية مل ُتوظَّ
اأ�صا�صًا يف اللغة، فنجدها قد انزاحت عن دللة الأ�صل كما هي احلال للنفي 
الذي يليها، اإذ اأُفِرغ من حمتواه الدليل الأ�صا�ش اأي�صًا، وان وروده مقرتنًا 
بال�صتفهام هو الذي �صبب اإق�صاء كل اأ�صلوب عن وظيفته، وباقرتانهما معًا 
ل النفي اإىل الإثبات  وَّ ْت دللٌة جديدٌة هي ال�صتفهاُم التقريري الذي حرَ ُوِلدرَ
فرَ ن�صقًا على هذه الآية فعلني مثبتني  طرَ وال�صتفهام اإىل علم، والدليل اأنَّه عرَ
اأنَّ  نطية الأ�صلوب اللغوي لهذا الرتكيب  من غري ا�صتفهام، وبهذا نلحظ 
ابلغ تاأثريًا يف نف�ش الر�صول )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( واأمثل ح�صورًا يف 
ذهنه واأكرث اإميانًا باأنَّه تعاىل �صيع�صده على �صبيل الدوام و�صيقلده احلكمة 
الأمور  ليك�صف عن جملة من  قد جاء  الرتكيب  لأنَّ مقت�صى  اإميانه؛  ل�صدة 
لأنَّها متثل جتارب  بل  لها؛  و�صلم(  واآله  الر�صول )�صلى اهلل عليه  لإنكار  ل 
يبتغي  �صبحانه  فكاأنَّه  و�صلم(  واآله  عليه  اهلل  )�صلى  عنده  ملمو�صة  حياتية 
منه تقريرًا بذلك ليتاأكد يف نف�صه ال�صريفة اأنَّ اهلل تعاىل هو ال�صند والع�صد 
تها �صفة تاأكيدية لُتتابع الآيات  له يف الأزمنة كافة، فجاءت الآيات هذه برمَّ

ال�صابقة عليهن وتر�صخ ما دارت عليه من معنى و�صيظهر اأنَّ الآيات الالحقة 
ت�صري بامل�صار نف�صه.

املذكورة وهو  الثالث  الآي��ات  نهاية كل من  املحذوف يف  فحينما نقف على 
هذه  يف  احلذف  علَّة  اأنَّ  نكت�صف  واأغنى(  وهدى،  )اآوى،  للفعل  به  املفعول 

الأفعال ُمن�صاأة على دعامتني:
عليه  اهلل  )�صلى  الر�صول  لنف�ش  اإكرامًا  احلذف  يف  لأنَّ  )نف�صية(  الأوىل   
واآله و�صلم( بعدم ذكر التف�صيل عليه �صراحًة من ِقبله تعاىل؛ وذلك فيما لو 
�صلَّمنا بوقوع هذه الأفعال على الر�صول حتديدًا با�صتثناء الفعل )هدى(؛ اإذ 
ُه باأنَّه كان كافرًا ثم هداه تعاىل اإىل  ررَ اهلُل �صبحانه ر�صولرَ ل ميكن البتة اأْن ُيذكِّ
الإميان لأنَّ هذا يتنافى والقول بتف�صيله واإكرامه وت�صلية نف�صه الزكية؛ ذلك 
الف�صل  اإظهار  ب�صمة  الكالم  ات�صام  هو  التكرميي  اخلطاب  يف  ال�صائد  بانَّ 
ث عنه كاإ�صعاره  الذي ي�صتحقه من املتكلم من جهة وعدم امل�صا�ش بال�ُمتحدِّ
جرَرَ اخلطاب من نطاق التكرمي  ررَ بالتق�صري اأو املنق�صة من جهة اأخرى واإل خرَ
لرَ يف حيز التوبيخ والتنكيل؛ بهذا نقول اإنَّ احلال يف الآية ل يوافق القول  خرَ ودرَ
اخلطاب  ات�صام  يف  اأدخل  القول  هذا  لأنَّ  )ال�صاللة(  للفظة  الكفر  بدللة 
بدللة التوبيخ منه اإىل القول بات�صامه بدللة التكرمي والتف�صيل والأف�صلية 

له على غريه �صلوات اهلل عليه. 
والثانية )اإدراكية( لإثارة العقل بحثًا عن الغاية املرادة من معنى احلذف، 
فقد يكون املق�صود الر�صول )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( يف الفعلنِي )اآوى، 
واأغنى(، وقد ل ُيراد الر�صول البتة؛ بل املراد اأنَّ اهللرَ اآوى النا�ش وهداهم 
اتفاقًا  الأْوىل  وه��ي  احل��ذف  من  الإط��الق  مقولة  على  بناًء  بك  واأغناهم 
�ش عليها الن�ش؛ فقد اأُثر عن الإمام الر�صا )عليه  والدللة ال�صياقية املوؤ�صرَ
ال�صالم( اأنَّه قال يف معنى لفظة )اليتيم( باأنَّها ))تعني فردًا ل مثل لك يف 
املخلوقني فاآوى النا�ش اإليك(( (  واأغناهم بك لأنَّك متثل الأنوذج الأ�صمى 
فاإنَّ اهلل تعاىل  الإن�صانية عقاًل ويقينًا و�صلوكًا وبهذا  ال�صماء من  تبتغيه  ملا 

يكفل هذه امل�صامني الثالثة ملن اأحبكرَ ونهجرَ �صبيلك.
ل يف الن�صو�ش جند ثمة وا�صاًل دلليًا معينًا بينهما من        وعند النظر املتاأمُّ
جهة ووا�صاًل عامًا ي�صلهما ب�صدارة ال�صورة من جهة اأخرى، فاأما ما بينهما 
فنلحظ اأنَّ اليتيم له حاجة اإىل من يكفله اإعانة وتربية، واأنَّ ال�صال ي�صتهدي 
طالبًا امل�صاعدة للو�صول اإىل الطريق ال�صواب، واأنَّ العائل يفتقر اإىل معني 
يحفظ ماء وجهه ويكفيه حاجته؛ وبهذا نرى اأنَّ فكرة هذه الن�صو�ش تتمحور 
ِدر وحفظ نف�ش الإن�صان من الذلة  على معنى موؤداه طلب الإعانة من ال�ُمقترَ
واإر�صاده اإىل الهداية، وهذا ما يريد �صبحانه اإقراره لر�صوله )�صلى اهلل عليه 
واآله و�صلم(، فاإذا ما اتَّ�صف الر�صول بهذه ال�صفات اخللقية فال يكون اإل 
حكيمًا لأنَّ هذا النمط من ال�صفات اخللقية اإّنا ت�صدر من احلكيم الذي 

يتَّ�صم بالع�صمة ول يوؤتاها اإل ذو حظ عظيم.
الإق���رار  ي�صند  )ال�صاللة(  للفظة  املعجمي  املعطى  اأنَّ  ه��ذا  على  ي��زاد 
النا�ش وان هذا امل�صمون  اإىل  ال�صاللة  اأ�صندت  التي  الر�صا  الإمام  مبقولة 
اأنَّ من دللت لفظة  العربي  املعجم  اإذ ورد يف بطون  بالإتباع؛  الأحرى  هو 
)ال�صاللة( هي اخلفاء والتواري والغيبة عن الأعني، يقول اخلليل: ))وماٌء 
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اإذا  ال�صيُء  ويقال ))�صلَّ  ال�صم�ش((،  ُت�صيُبه  ل  ِة  ْخررَ ال�صَّ يكون حتت  لرٌَل:  �صرَ
خفيرَ وغابرَ عن الأعني((؛ بهذا يكون ))الإن�صان ال�صال هو الإن�صان املخفي 
ذكره، املن�صي ا�صمه، ل يعرفه اإّل القليل من النا�ش، ول يهتدي كثري منهم اإليه، 
ولو كان هذا هو املق�صود، يكون معناه اأنَّه �صبحانه رفع ذكره وعرفه بني النا�ش 
عندما كان خاماًل ذكره من�صيًا ا�صمه(( وهذا هو معنى ال�صاللة املن�صوب اإىل 
الر�صول يف الآية؛ اإذ املراد منه لي�ش �صاللة الر�صول مبعنى عدم الهداية؛ بل 
النا�ش ومل يهتدوا  الر�صول من حيث ل يعرفه  اإىل  املبتغى هو ن�صبة ال�صاللة 
اإليه اإل بتعريف اهلل اإليه، ف�صاللة الر�صول هو عدم معرفته من النا�ش و�صاللة 
النا�ش هي عدم اهتدائهم اإىل الر�صول نف�صه؛ من هنا تكون ال�صاللة )عدم 
الهتداء( �صادرة منهم ل من الر�صول، والر�صول �صالٌّ فيهم من حيث عدم 
لرَكرَ  ْح  �ْصررَ نرَ  ْ ))اأرَملرَ تعاىل  قوله  هو  الدللية  الوجهة  هذه  و�صنُد  له،  معرفتهم 
 )) كرَ ا لرَكرَ ِذْكررَ ْعنرَ فرَ ررَ كرَ * ورَ ْهررَ �شرَ ظرَ كرَ * الَِّذي اأرَْنقرَ ْنكرَ ِوْزررَ ا عرَ ْعنرَ �صرَ ورَ كرَ * ورَ ْدررَ �صرَ
فرفع ذكر الر�صول هو هداية النا�ش اإليه من بعد ما كانوا �صالني عنه؛ ))وعلى 

هذا فاملق�صود من }الهداية{ هو هداية النا�ش اإليه ل هدايته(( مطلقًا. 
القول  �ُصبهة  ي��ردَّ  اأْن  مقاربًة  ح��اول  من  العلماء  من  اأنَّ  نذكر  اأْن  من  ولب��دَّ   
ب�صاللة الر�صول يف هذه الآية فاأوردرَ جملًة من املوارد التي دفعرَ بها هذه التُّهمة؛ 
اأنَّ هذه املوارد منها ما هو قابل للمناق�صة؛ ومن ذلك ما اأدىل به ال�صيد  بيد 
اأراد: وجدك  ه  ال�صاللة ))اأنَّ لدللة  توجيهاته  اإحدى  يرى يف  املرت�صى حيث 
�صاًل عن النبوة فهداك اإليها(( اإنَّ هذه املقولة ل ميكن اأْن حُتمل على �صفة 
الرجحان؛ ذلك باأنَّ اهلل تعاىل كيف ميكن اأْن يتف�صل على الر�صول ب�صيء هداه 
فهو  وبهذا  ابتداًء  النبوة  يعرف  يكن  مل  فالر�صول  اأ�صالًة،  يعرفه  ل  وهو  اإليه 
مل يكن يبحث عنها تباعًا فكيف ُيقال باأنَّه كان �صاًل عن النبوة ثم هداه اهلل 
هذا  اإنَّ  نقول  �صالته،  يدرك  جعله  لأنَّه  عليه  �صبحانه  اهلل  منَّ  وبهذا  اإليها؛  
ْن  مِّ ُروحًا  ْيكرَ  لرَ اإِ ا  ْينرَ ْوحرَ اأرَ ِلكرَ  ذرَ كرَ لي�ش ب�صديد و�صنُد ذلك قوله تعاىل ))ورَ القول 
ْن  مرَ ِبِه  ْهِدي  نَّ ُنورًا  اُه  ْلنرَ عرَ جرَ ِكن  لرَ ورَ ��اُن  اْلإِميرَ لرَ  ورَ اُب  اْلِكترَ ا  مرَ ْدِري  ترَ ُكنترَ  ا  مرَ ا  اأرَْمِرنرَ
ْدِري  ترَ ا ُكنترَ  ِقيٍم(( فقوله )مرَ �ْصترَ اٍط مُّ ررَ اإِىلرَ �صِ ْهِدي  ترَ لرَ اإِنَّكرَ  ورَ ا  اِدنرَ اء ِمْن ِعبرَ �صرَ نَّ
ا اْلِكترَاُب( لهو دليل قاطع على عدم معرفة الر�صول بالكتاب الذي هو اأ�صل  مرَ
النبوة واأ�صا�صها؛ بل مل تكن له دراية بهذا الأمر مطلقًا وعلة ذلك اأنَّ التعبري 
ْدِري( والكون املنفي  ا ُكنترَ ترَ عن عدم الدراية ورد على �صيغة الكون املنفي )مرَ
ل يدل على جمرد النفي فح�صب؛ بل يدل على الإيغال يف النفي وعدم الدراية 
التي تدل على مطلق  الو�صائل اخلطابية  املنفي احد  الكون  باأنَّ  اأ�صالًة؛ ذلك 
النفي، ولو �صيغ الن�ش على هياأة )كنت ل تدري( فوقع النفي على الفعل دون 
الدراية  نفي فعل  العبارة هنا على  تدل  اإذ  الأمر؛  الكون لختلف  وقوعه على 
فح�صب دون النفي املطلق للفعل؛ ذلك ب� ))اأنَّ هناك فارقًا بني التعبريين فاإنَّ 
عبارة ))}كان ل يفعل{ ُتثِبْت له عدم الفعل ويف }ما كان يفعل{ ل ُتثِبْت له 
ترَ يفعل( ففي نفي العبارة  برَ ترَ اأنَّه ل يفعل( و)ما ثرَ برَ الفعل، وهذا كما تقول: )ثرَ
ترَ له عدم الفعل ويف الثانية تنفي ثبات الفعل(( البتة، من هنا يتحقق  برَ الأوىل ثرَ
اأنَّ نفي ثبات الفعل اأ�صاًل اأبلغ من نفي الفعل نف�صه، فاإذا قلنا: ما كان يكذب، 
فالنفي فيه مطلق لإثبات الفعل اأ�صا�صًا، واإذا: قلنا كان ل يكذب، فالنفي فيه 
ُم�صلَّط على الفعل )يكذب(، ولي�ش النفي فيه لإثبات الفعل، ففي املا�صي: كان 

ه قد يكذب الآن، اأما النفي لإثبات الفعل فهو نفي �صفة الكذب  ل يكذب، لكنَّ
عن الكون والنفي عن الكون اأبلغ من نفي ال�صفة فح�صب، فقولنا يف الأوىل: ما 
ْدِري(  ا ُكنترَ ترَ كان يكذب؛ اأي انَّه ل يكذب مطلقًا ، وكذا احلال لقوله تعاىل )مرَ
فالنفي فيه م�صلط على الكون وهو اأبلغ يف نفي الدراية عن الر�صول وهذا يدل 
يعلم  يكن  مل  و�صلم(  واآله  عليه  اهلل  )�صلى  باأنَّه  الرتدد  اأو  ال�صك  ليقبل  مبا 
بنبوته مطلقًا ول بالكتاب )املعجز( اأ�صل نبوته البتة، وبهذا فهو مل يكن �صاًل 

عن �صيء ل يعرفه.
اأما املورد الثاين الذي اأورده املرت�صى فهو قوله ))اأْن يكون اأراد ال�صالل عن 
ووجه  معي�صته  طريق  يهتدي  ل  ال��ذي  للرجل  يقال  الك�صب،  وطريق  املعي�صة 
مك�صبه: هو �صال ل يدري ما ي�صنع ول اأين يذهب، فامنتَّ اهلل تعاىل عليه باأْن 
رزقه واأغناه وكفاه(( وهذا املورد ل يقل �صعفًا عن �صابقه؛ وعلة ذلك اأنَّ داعي 
اإليه؛  الوحي  نزول  على  ال�صديد  الر�صول  وحر�ش  بالر�صالة  يتعلق  الآية  نزول 
التن�صي�ش  اإىل  ت�صعى   كلها  الن�صو�ش  ل�صياق  العامة  الدللة  تكون  هنا  من 
ه ُقدمًا يف هداية النا�ش واإخراجهم من ال�صاللة  على م�صاندة الر�صول و ُم�صيِّ
اإىل الهدى، ويف هذا ف�صل من اهلل تعاىل على ر�صوله وطماأنية له؛ فاإذا كان 
)ال�صياقية(  للن�ش  النفتاحية  الدللة  اإنَّ  يقال  اأْن  ميكن  فاإنَّه  كذلك  الأم��ر 
ة  ُمن�صبَّ اإنا هي  ال�صاللة  باأنَّ  القول  لأنَّ  املرت�صى؛  والإميان مبقولة  تتقاطع 
له،  موافقًة  الآي��ة  نزلت  التي  بالداعي  له  �صاأن  ل  ال��رزق  وطلب  املعي�صة  على 
تتعلق  التي  لل�صياق  النفتاحية  بالدللة  اأي�صًا  رابط  من  امل�صمون  لهذا  ولي�ش 
كليًا بالر�صالة واإ�صاعة روح ال�صكينة يف نف�ش الر�صول من اأنَّ اهلل نا�صره واأنَّ 
ى(  �صرَ ْ رترَ بُّكرَ فرَ ْوفرَ ُيْعِطيكرَ ررَ �صرَ لرَ الر�صالة ماآلها اإىل النت�صار بدللة قوله تعاىل )ورَ
ت�صهد  الآية  اأنَّ  بيد  مفعولني  اإىل  الأ�صل  ُمتعدٍّ يف  الآية  ( يف  )ُيْعِطيكرَ فالفعل 
ف باملعطى وحذف نوع العطية مطلقًا  ذكرًا ملفعول منهما دون الآخر حيث عرَّ
اإياها من دون حتديد لي�صل الر�صول )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( اإىل حال 
الر�صى الدائم مبعا�صدة دللة حرف املعنى )الفاء( الذي ا�صتثمر يف الن�ش 
رابطًا تعليليًا بني مطلق العطاء )ال�صبب( ومطلق الر�صى )النتيجة(، ولبدَّ 
يده من ذكر ال�صيء  من الإ�صارة اإىل اأنَّ فعل الر�صى �صمله الإطالق اأي�صًا بتجرُّ
املر�صى به؛ لتتعا�صد بذلك علتان على تعميق حدود درجة الر�صى دون توقف 
ال�صفاعة؛   ملو�صوع  اآية  اأرجى  باأنَّها  الآية  هذه  م�صمون  على  تعوياًل  قيل  حّتى 
�صى؛ ول ير�صي الر�صول �صوى انت�صار  د ُكنه العطية ول ماهية الرِّ لأنَّها مل حُتدِّ
الدعوة واإميان النا�ش به ودخولهم الإ�صالم وجناتهم يوم القيامة، ول ميكن 
اأْن نقول اإنَّ الر�صول ي�صل اإىل حد الر�صى املطلق لأمر دنيوي اأي انَّه يبلغ مطلق 
الر�صى؛ لأنَّ اهلل يرزقه ويكفيه معي�صته حا�صا لر�صول اهلل من اأن ير�صيه هذا 

البتة؛ ف�صاًل عن اأنَّه ي�صل به اإىل حد الر�صا املطلق الذي لي�ش بعده ر�صى.
اأما املورد الثالث الذي جاد به املرت�صى فهو قوله ))اأْن يكون اأراد ووجدك �صال 
بني مكة واملدينة عند الهجرة فهداك و�صلمك من اأعدائك(( ومن اجلميل اأنَّ 
بًا ))وهذا  ُمعقِّ التوجيه بقوله  الردِّ على هذا  املرت�صى نف�صه قد كفانا موؤونة 
الوجه قريب لول اأنَّ ال�صورة مكية وهي ُمتقدمة للهجرة اإىل املدينة، اللهم اإل 
اأْن يحمل قوله تعاىل }ووجدك{ على اأنَّه �صيجدك على مذهب العرب يف حمل 
املا�صي على معنى امل�صتقبل فيكون له وجه(( ول وجه له مازال الأمر داخاًل 
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يف التكليف والدعاء من قبل املرت�صى لقبول ذلك.
للفظة  توجيهًا  املطاف  نهاية  يف  اأورد  قد  نف�صه   املرت�صى  ال�صيد  اأنَّ  غري 
ُبه ولعله قد اطلع  )ال�صاللة( يف الآية ينطوي على درجة عالية من ح�صن التنَّ
– يف بناء توجيهه هذا- على مقولة الإمام الر�صا يف هذا ال�صدد؛ اإذ يقول 
ل  قومه  يف  عنه  م�صلوًل  ))اأي  )ال�صاللة(:  ملعنى  بيانه  يف  املرت�صى  ال�صيد 
نظري  له  وهذا  ف�صلك،  اإىل  واأر�صدهم  معرفتك  اهلل  فهداهم  كرَ  حقَّ يعرفون 
يف ال�صتعمال، يقال: فالن �صالٌّ يف قومه وبني اأهله؛ اإذا كان م�صلوًل عنه((، 
)�صلوات  الر�صول  ع�صمة  ومنطق  اتفاقًا  نح�صب-  – فيما  الأرجح  هو  وهذا 
ْت من اأجلها �صياغة  �صرَ اهلل عليه( وان�صجامًا مع مقررات اللغة والغاية التي اأُ�صِّ

الن�ش الكرمي.
والرد  التفنيد  اإىل  الر�صول  �صاللة  �ُصبهة  هذه  اخ�صعوا  الذين  العلماء  ومن   
يكون  ))اأْن  ردود  من  اأورده  فيما  يقول  حيث  ال�صدر  �صادق  حممد  ال�صيد 
ال�صيد  اأنَّ  والظاهر  و�صلم( ((  واآله  الر�صول )�صلى اهلل عليه  لغري  اخلطاب 
ى(  درَ هرَ اّلً فرَ كرَ �صرَ درَ جرَ ورَ ال�صدر اأراد اأْن ي�صرف توجيه اخلطاب يف قوله تعاىل )ورَ
عن الر�صول نهائيًا؛ وذلك اإميانًا منه باأنَّ الر�صول الأعظم من املحال مبكان 

برَ اإليه ال�صاللة فيما لو حملت هذه ال�صاللة على دللة عدم الهداية. اأْن ُتن�صرَ
اأنَّ  ُتثِبُت  الآي��ة  ب��اأنَّ )كاف اخلطاب( يف  القول حمل نظر ذلك  اأنَّ هذا  بيد   
ه اإىل الر�صول )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( حتديدًا، ف�صاًل عن  اخلطاب موجَّ
اأنَّ باقي اآيات ال�صورة املباركة قد وردت فيها )كاف اخلطاب( اأي�صًا فدلَّت على 
ه  اإىل الر�صول الكرمي ل غري؛ حيث يقول �صبحانه  اأنَّ هذا الكالم املعجز موجَّ
رْيٌ لَّكرَ  ُة خرَ اْلآِخررَ لرَ لرَى * ورَ ا قرَ مرَ بُّكرَ ورَ كرَ ررَ عرَ دَّ ا ورَ ى * مرَ جرَ ا �صرَ اللَّْيِل اإِذرَ ى * ورَ حرَ ال�صُّ ))ورَ
كرَ  درَ جرَ ورَ ى * ورَ اآورَ ِتيمًا فرَ ِجْدكرَ يرَ ْ يرَ ى * اأرَملرَ �صرَ ْ رترَ بُّكرَ فرَ ْوفرَ ُيْعِطيكرَ ررَ �صرَ لرَ ِمنرَ اْلأُوىلرَ * ورَ
بِّكرَ  ِة ررَ ا ِبِنْعمرَ اأرَمَّ ْر * ورَ ْنهرَ الرَ ترَ اِئلرَ فرَ ا ال�صَّ اأرَمَّ ْر * ورَ ْقهرَ الرَ ترَ ِتيمرَ فرَ ا اْليرَ اأرَمَّ ى * فرَ درَ هرَ اّلً فرَ �صرَ
ه فيها  اآية يف هذه ال�صورة اإل وقد ُوجِّ اإنَّه ما من   ْث((؛ بل ميكن القول  دِّ حرَ فرَ
نزول  داعي  هذا  وي�صند  قط،  ذلك  من  اآيٌة  تخُل  فلم  الر�صول؛  اإىل  اخلطاب 
ال�صورة فقد �صبق احلديث عن اأنَّ �صبب نزول هذا الن�ش ال�صماوي هو اأنَّ امراأة 
ر عنه الوحي مدة لي�صت بالقليلة،  اأْن تاأخَّ من اليهود جاءت اإىل الر�صول بعد 
اأْن  بال�صرورة  ُيلِزم  وهذا  قالك،  اإل  �صيطانك  اأرى  ما  حممُد؛  يا  له:  فقالت 
هًة باأ�صرها اإىل الر�صول من اجل ت�صلية نف�صه وبل�صمتها  تكون هذه ال�صورة موجَّ
ومواعدته ا�صت�صرافًا بالن�صرة، فكلُّ هذه الدواعي تق�صي باأْن تكون الن�صو�ش 
كرَ  درَ جرَ ورَ هًة اإىل الر�صول مبا فيها قوله تعاىل ))ورَ جميعها يف هذه ال�صورة موجَّ

ى( ول �صبيل اإىل القول بغري هذا البتة. درَ هرَ اّلً فرَ �صرَ
           واأجاد ال�صيد ال�صدر مبورد اآخر لتوجيه لفظة )ال�صاللة( يف الآية وذلك 
الهداية  لول  خلقته  اإىل  الق�صد  اأي  الرتبي،  التقدم  املراد  يكون  ))اإْن  بقوله 
الإلهية(( مبعنى انَّ الر�صول كان �صاًل قبل خلقه من حيث هو )عدم( فهداه 
لق فخلقه بعد اإذ مل يُك �صيئًا، فاملراد من ال�صاللة يف هذا املو�صع  اهلل اإىل اخلرَ
اهلل  خلقه  لذا  نف�صه؛  خلق  اإىل  هدايته  وع��دم  وانعدامه  الر�صول  ت��واري  هو 
تبي – بناًء على  �صبحانه بهدايته اإىل الظهور خملوقًا اإىل النا�ش؛ فالتقدم الرُّ
اأْن تكون ال�صاللة قبل الهداية اأي العدم قبل  توجيه ال�صيد ال�صدر- يقت�صي 
اخللق، ويف حقيقة الأمر اأنَّ هذا الكالم بعيد عن مراد الآية الكرمية؛ ذلك باأنَّ 

الدللة النفتاحية ل�صياق ال�صورة باأ�صره اإّنا يتمحور على منطوق بيان ف�صله 
�صبحانه على الر�صول من اجل اإقناعه باأنَّ اهلل �صبحانه نا�صره و�صانده ومعينه 
اأْن  ذلك  على  بناًء  ��برَ  جرَ ورَ كذلك  الأمر  كان  فاإذا  البتة،  ل يرتكه حلظة  وباأنَّه 
ل بها اأحدًا من عبادة وهو القول بهداية النا�ش  له �صبحانه يف اأمور مل ُيف�صِّ ُيف�صِّ
اإليه بعد اإذ مل يكونوا يعرفونه، اأما القول باأنَّ تف�صيل الر�صول يكمن يف خلقه 
امل�صركون فهم  فيهم  النا�ُش جميعًا مبا  الر�صوِل  فيها مع  ي�صرتك  فهذه مزية 
جميعًا خملوقون؛ وبهذا فقد هداهم اهلل اإىل الظهور اإىل هذه الدنيا بهدايته 
اآخر يف  على  لأحد  مزية  وبهذا فال  والرعاية؛  والن�صوء  اخللق  لهم من حيث 
اخللق لأنَّ الكل خملوقون؛ من هنا يثبت اأنَّ مزية اخللق للر�صول بهدايته اإىل 
الظهور اإىل الدنيا ل تعد مزية تف�صيلية متيزُه من غريه من النا�ش؛ وبهذا ل 
يتفق هذا التوجيه مع الدللة العامة لل�صورة باأ�صرها؛ ف�صاًل عن عدم اتفاقه 
والدللة  ين�صجم  مبا  ذاتها  الآي��ة  يف  )ال�صاللة(  للفظة  ال��دليل  التوجيه  مع 

النفتاحية ل�صياق ال�صورة عمومًا وداعي نزولها تخ�صي�صًا.
اأما املورد الثالث الذي اأدىل به ال�صيد ال�صدر لدفع هذه التُّهمة عن الر�صول 
فكان ن�صًا يف قوله ))اأْن يكون املراد املراتب العليا من الكمال، فاإنَّ كلَّ رتبٍة 
فيها تعترب �صالًل بالن�صبة اإىل ما فوقها(( عند التاأمل يف هذه املقولة جند اأنَّ 
ال�صيد ال�صدر ي�صعى جاهدًا من اجل اإبعاد ن�صبة ال�صاللة عن الر�صول )�صلى 
اهلل عليه وله و�صلم( بيد اأنَّ ما يورده  من ردود يف هذا ال�صدد تقبل -اأحيانًا- 
الر�صول  اأنَّ  النقا�ش ومعاودة النظر، ومن جن�ش ذلك مقولته هذه؛ فهو يرى 
اأدنى  كمال  كان يف درجة  اأنَّه  ومبا  اأخرى  اإىل  كمال  ينتقل من درجة  الكرمي 
من التي تلتها فاإنَّ هذا ي�صوغ اأْن يطلق على الرتبة الأدنى باأنَّها �صالل بالن�صبة 
تبي  بالكمال يدعو  اإىل التالية لها، اإنَّ هذا القول فيه نظٌر ذلك باأنَّ التقدم الرُّ
اإىل اإبعاد ال�صالل عن املتقدم؛ فاملرء اإذا كان يف مرتبة من الكمال ثم ارتقى 
اإىل مرتبة اأعلى فاإنَّ هذا ل يدل على اأنَّه كان يف �صالٍل البتة؛ بل يفر�ش علينا 
ُه اهلل تعاىل �صمة يف الكمال اأعلى؛  القول باأنَّه كان يف درجة من الكمال وقد زادرَ
يف  النزاهِة  �صمُة  �صدِقِه  �صفِة  على  ْت  اأُ�صيفرَ ثم  حديثه  يف  �صادقًا  كان  فمن 
العمل فزاد هذا من �صدقه؛ فاإنَّه ل ميكن –واحلال هذه- اأْن يقال باأنَّه كان 
�صاًل عن النزاهة اأو اأنَّه كان �صاًل وهداه اهلل �صبحانه اإىل النزاهة؛ بل يقال 
اإنَّه كان �صادقًا فزاده اهلل تعاىل كمال اإىل كماله؛ فاأو�صله اإىل مرحلة النزاهة 
وهي درجة اأ�صمى من جمرد ال�صدق يف احلديث فح�صب؛ وكذا احلال للر�صول 
فرَ بال�صاللة تاأ�صي�صًا على اأنَّه  )�صلوات اهلل تعاىل عليه( فهو ل ميكن اأْن يو�صرَ
كان اأدنى درجة من الكمال ثم زاده اهلل كماًل؛ لأنَّ املرء اإذا كان يف الكمال فهو 
يو�صف به واإْن ارتقى فاإنَّه يقال فيه باأنَّه ازداد كماًل، اأما القول باأنَّه كان �صاًل 
يف درجة الكمال فاإنَّ هذا يوحي باأنَّه كان يعرتيه النق�ش ول نق�ش يف الر�صول 
مازال يف حيز الكمال واإنا النق�ش يتاأتى من التق�صري اأو الق�صور وحا�صا له 
من ذلك، فمادام الر�صول يف حيز الف�صيلة وهو يرتقي من ف�صيلة اإىل اأخرى 

فهو بهذا فا�صل ول جمال اإىًل القول بالنقي�صة فيه مطلقا.
املفعول دون  ا�صم  الآية على  لفظة )ال�صاللة( يف  ُح حمل دللة  ُنرجِّ من هنا 
ا�صم الفاعل ليكون املراد اأنَّ النا�ش هي التي �صلَّت عن الر�صول تاأ�صي�صًا على 
تربئة  يعد  هذا  الدليل  توجيهه  اإنَّ  اإذ  ال�صالم(  )عليه  الر�صا  الإمام  مقولة 
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اللوحة  يف  الواقع  لنا  يعك�ض  اأن  ميكن  ال  الت�شكيل  يف  التجريب  اإن   
ولذلك    ، عليه  واملتعارف  وال�شلوكي  اليومي  عنه  يعجز  ما  يرينا  بل 
املجربني يف بحثهم  قائمة  راأ�ض  والفنانني على  االأدباء  نرى  ما  دائما 
املطروقة  غري  واالأفــكــار  اجلديدة  الثيمات  عن  وامل�شتمر  املتوا�شل 
والتي تتوافر على عنا�شر االإبداع من ده�شة ومتعة ومعرفة . لقد فهم 
على  قادرة  �شورة  خلق  اىل  احلاجة  اخل�شو�ض  وجه  على  الر�شامون 
ان تك�شر مراآة احلياة ليت�شنى لهم مواجهة تيارات الوعي احلداثوية 
لعني  ينبغي  واذن    ، للتلقي  خا�شة  جم�شات  عرب  افكارهم  مترير  يف 
الفنان ان تكون ح�شا�شة دوما جتاه �شوت ال�شرورة املنبعث من داخل 

الفنان يف حاجته امللحة  للتاأمل والدخول اىل عوامل ال�شورة املتغرية 
يف ا�شتمرار ، هذا اذا ما ا�شتثنينا وقوع البع�ض منهم يف فخ التكرار 
ف�شول  التر�شي  جامدة  كال�شيكية  عناوين  على  واالتكاء  واجلمود 
الثقافات  تباين  عن  النظر  بغ�ض  الــواعــي  املتلقي  ا�شتطالع  وحــب 
وان  روؤاه وحلمه  ات�شاع  الفنية ح�شب  اعماله  يرى  الفنانني، فكل  عند 

اختلفت .     
فكرة  تبني  عاتقه  على  مريان(  )عايد  الت�شكيلي  الفنان  اأخذ  وقد    
العربي  احلــرف  ير�شم  وهــو  الت�شكيلية  اللوحة  يف   ) احلروفيات   (
لي�شيف اليه عنا�شر جمالية اخرى على �شطح اللوحة الظهار مكامن 

عايد ميران انموذجا
الحروفيات في اللوحة التشكيلية

•  أن تخوض التجربة معناها أن تسبر أغوار المعرفة لتتمكن من تحقيق األهداف أيًّا  كان نوعها, والمجرب هو الذي 
يسعى  ويعمل بجد ومثابرة الكتشاف الجديد ، والتجريب معناه االبتكار وان تجرب معناه أن تبحر في المجهول وتخرج 

خروجا فعليا وحقيقيا عن المألوف .

فنون

غريب  ابو  • عقيل 
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االوىل  بالدرجة  فنية  ال�شباب  تبناه مريان  ا�شلوب  وهو  فيها،  االبداع 
تتعلق بحركة احلرف وت�شكيالته وتقارباته مع عنا�شراللوحة املتبقية 
م�شاحة  منها  جتعل  والتي  االفكار  تداخل  يف  االمكانية  ا�شتيعاب  مع 
من الرتميز والت�شفري، ويف هذا اال�شلوب تكمن احلرية والتحرر لدى 
الفنان واأخرى تعلن عن كوامن النف�ض واطالق كل ماهو حبي�ض الروح 
لتكون �شاحة للتفريغ �شواء باللون او بال�شكل للتعبري والتنفي�ض عن ما 
يجول يف دواخله على حد قول مريان، فبداياته كانت مع احلرف يف 
املدر�شة االبتدائية  اإذ يقول : كنت اكتب در�ض القراءة والواجب البيتي 
انتباه االخرين من تالميذ وا�شاتذة كان لكل �شطر حركة  بخط يثري 
الب�شيطة  الر�شومات  بع�ض  اإ�شافة  مع  اخلطوط  انواع  من  ونوع  ولون 
الفنية   الرتبية  در�ض  يف  ا�شتاذي  دفع  ما  وهذا  البيتي   الواجب  على 
والت�شجيع  بالن�شح  الفنية  امكانياتي  من  ليطور  ايلَّ  ينتبه  ان  اىل 
اح�شل  كنت  ما  دائما  التي  املدر�شية  املعار�ض  وا�شراكي يف  واملتابعة 

فيها على املراتب االوىل .
وحركة  ،فاللون  االبــداع  النطالق  عناوين  هي  البدايات  تكون  قد   
ان  اىل  الفنان  الر�شام  وجــدان  يف  حمفورة  بقيت  وتنوعه  احلــرف 
باعتماد  امل�شتقبلية  الت�شكيلية  اعماله  يف  وا�ــشــح  ب�شكل  ترجمت 
العربي الذي نق�شه يف ال�شغر بدفرته املدر�شي ال�شغري ويف  احلرف 

التجارب  اهم  ان  مريان  ويذكر  معا،  اآن  يف  الواعية  املتقدة  خميلته 
يف  �شليم  جواد  الراحل  العراقي  الفنان  جتربة  هي  فيه   اثرت  التي 
ن�شب احلرية والتي كانت عبارة عن هوية وطن وكتاب متاح للجميع 
جعلها  ما  وهذا  وح�شب  فني  عمل  جتربة  ولي�شت  احلرية  معنى  لفهم 
�شاخمة اىل يومنا هذا وهي تعلم االجيال وتعطيهم درو�شا يف احلرية 
ومعنى العي�ض بكرامة وان رموزها بالرغم من غرابتها كانت وا�شحة 
وكذلك  اخلال�ض  يف  اجلــدي  والتفكري  التاأمل  اىل  االن�شان  وتدعو 
خامات  مع  تعامله  خالل  من  عمر  �شالم  للفنان  اخرى  رائدة  جتربة 
حمرتف  فني  عمل  ل�شناعة  اللوحة  عامل  يف  ادخلها  خمتلفة  جديدة 
ي�شار له بالبنان . ويعد مريان الفن العراقي من اهم الروافد الفنية 
يف  الفنان  تخدم  التي  والثيمات  االيقونات  لوفرة  وذلــك  العامل  يف 
ال�شومرية  الكتابة  منها  كثرية  عنا�شر  وتوظيف  املــوروث  ا�شتلهام 
على  ،والكربالئي  العراقي  للفنان  اخلا�شة  االلوان  حتى  والطال�شم 
التي  والــوانــه  وافــكــاره  ر�شوماته  يف  متفردا  ؛جتــده  اخل�شو�ض  وجــه 
ا�شتقاها من بيئته الدينية فتظهر وا�شحة جملية يف اعماله االبداعية 
واملراقد حتى  الذهبية  القباب  والوان  الكربالئي  الكا�شي  الوان  مثال 
املاألوف تبقى هذه  لو اعتمد الغرائبية والتجريب وابتعد با�شلوبه عن 
يوؤكد كالمي هذا  : ومما   ، يقول مريان  العنا�شر ظاهرة يف اعماله 
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الثقافة  عا�شمة  بغداد  معر�ض  يف  م�شاركتي  خــالل  ماالحظته  هو 
من  مقد�شة  دينية  مدينة  ابــن  انني  النقاد  اكت�شف  حيث  العربية 
مدينتي  قدا�شة  فخطوط  ار�شمها،  التي  اللوحة  وايقاع  لون  خالل 
تكنيك  مع  كانت  م�شواري  بداية  لكون  اعمايل  يف  حا�شرة  كربالء 
فيها  املدينة  قيمة  وكانت  واال�شالميات  احلروفيات  لوحة  يف  متميز 
جزء ال يتجزاأ من هذه الظاهرة وهذا املعنى اما بعد ذلك اختزلت 
ا�شلوب جديد  على  واعتمدت  االفكار  وهذه  التكنيك  هذا  من  الكثري 
من املدر�شة الرتكيبية وا�شتخدمت خامات جديدة على �شطح اللوحة 
التفا�شيل واال�شكال وهذا  الثيمة الكربالئية تختفي بني حنايا  كانت 
عندما   ) اللحظة  مكامن   ( معر�شي  يف  العربي  الناقد  الحظه  ما 
والــلــون  امللم�ض  بــني  مــن  الثيمات  هــذه  اظــهــر  فقد  اعــمــايل  �شاهد 
ي�شتطيع  ال  فباعتقادي  دينية،  مدينة  ابن  انك  يل  وقــال  واال�شكال 
الفنان مهما كان ا�شلوبه االن�شالخ عن هويته وطبيعة مدينته فمعظم 
للبيئة  ان  جند  ولهذا  العاملية،  اىل  املحلية  من  انطلقوا  الفنانني 
الفنان  وهوية  مالمح  حتديد  يف  تلعبه  كبريا  دورا  والثقافة  واملجتمع 
من خالل عطاياه احل�شية وابداعاته الفنية يف تكوين ا�شلوب خا�ض   

يعرف من خالله .       
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اإبراهيم جربا املولود ببيت حلم )فل�شطني( الأبوين  وكان املرحوم جربا 
فقريين م�شيحيني عام 1920 واحدا من وا�شعي ركائز هذه الثقافة ومن 
موؤ�ش�شي بنيانها ال�شامخ بعد دخوله العراق مطلع اخلم�شينيات من القرن 
املا�شي واإ�شهامه الفاعل يف بلورة �شورة جديدة مغايرة لثقافة ع�شرية 
حّية، وذلك من خالل مقاالته العديدة يف ال�شحافة العراقية، ومن خالل 
العراقية  واالأكادمييات  اجلامعات  يف  االإجنليزي  االأدب  مــادة  تدري�شه 
املرموقة اآنذاك واإقامته للعديد من الندوات الثقافية واالأدبّية داخل اأروقة 

اجلامعة وخارج هذه االأروقة.
ثقافة جربا املو�شوعية واتقانه االإجنليزية كتابة وترجمة، واطالعه الوا�شع 
على الرتاث النقدي واالأدبي والفني العربي واالأوربي كان متمّثال بو�شوح 
جعل  ما  وهو  العراقي  الثقايف  ال�شارع  ا�شتقطاب  على  قدرته  خالل  من 
االلتفاف حول هذا الراهب الفل�شطيني امل�شاغ من االألفة والنجابة غاية 
الذين عا�شروا جربا وخربوا مقدرته  العراق  كّل مثقفي  لن�شدانها  يتوق 
على احلديث والكتابة عن كّل ما يتعلق بالفن وبنظرياته التي خربها جيدا 
خالل اإقامته الطويلة للدرا�شة يف بالد االإجنليز، وعن كل هموم الثقافة 
اإال  اإدراك ال تتي�ّشر  املعا�شرة وم�شّغالت الوعي اجلديد املتطلب لطريقة 

للقليل من املبدعني.

ينطلق وعي جربا الفني واالأدبي من م�شّلمة وا�شحة تتمّثل يف اأن فن القمة، 
اأو اأدب القمة اال�شتثنائي ال بّد اأن يكون ر�شالة جديدة �شامية ومتفردة، 
واحلياة  الفن  بني  اجلدلية  للعالقة  جديدا  فهما  �شيحّتم  املوقف  وهــذا 
يدعو اإىل متجيد احلياة وتقدي�شها باعتبار اأن احلياة هي م�شمون الفن، 
– كما  نف�شها  االإن�شانية  ال�شحيحة هي احلياة  الفن  اأن قرينة  وباعتبار 
يقول جربا يف تقدميه الأحد كتبه عن الفن )اآفاق الفن الألك�شندر اإليوت(  
واأنه، اأي الفن: الكفاح من اأجل خلق اإن�شان اأوفر حكمة و�شعادة، واإذا ما 
ولهوا  ظالما  ال  هاديا  نورا  الفن  كان  القرينة  هذه  ب�شحبة  للفن  نظرنا 

فارغا كما يطيب للبع�ض اأن ينعته بذلك!
وقد عرف عن جربا اأي�شا، اأنه مثقف متعدد املواهب ومتنوع املعارف، فهو 
والقا�ض،  والروائي،  االأدبي،  والناقد  الت�شكيلي،  والناقد  والر�شام  املوؤلف 
والباحث االأكادميي، وقد جمعت موؤلفاته موؤخرا يف كتاب واحد هو )اأقنعة 
احلقيقة.. اأقنعة اخليال( وتوزعت هذه املوؤلفات بني الرواية: �شراخ يف 
ليل طويل ، �شيادون يف �شارع �شيق ، ال�شفينة ، البحث عن وليد م�شعود ، 
عامل بال خرائط ـ باال�شرتاك مع عبد الرحمن منيف ، الغرف االأخرى ، 
يوميات �شراب عفان، وال�سرية الذاتية: �شارع االأمريات، البئر االأوىل 

وال�سعر :  متوز يف املدينة، املدار واملغلق، لوعة ال�شم�ض ، و�شوى ذلك.

 • علي يا�سني 

اعالم ومفكرون

جبرا إبراهيم جبرا
 سنديانة فلسطينية تفّتحت في بغداد

)1994 -1920(  

املعريف  االإبداع  من  �سروبا  احلديثة  العراقية  الدولة  تاأ�سي�س  منذ  املعا�سرة  العراقية  الثقافة  د�سنت 
والفني، وقد تواىل جمموعة من املتخ�س�سني واالأكادمييني والباحثني على مّد هذه الثقافة بن�سغ احلياة 

الالزمة من اأجل دميومتها وا�ستمرارها ومواكبتها للحظة الراهنة التي حتيا �سمنها.
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ال�شونيتات.  ـ  العا�شفة  ـ  عطيل  ـ  لــري  امللك  ـ  ماكبث  ـ  هاملت  والرتجمة:  
 ) وايلد  اأو�شكار  ال�شعيد )  واالأمري  بابل )اأندريه مارو(  )ل�شك�شبري( برج 
وم�شرحية يف انتظار غودو ) ل�شاموئيل بيكيت  ورواية ال�شخب والعنف 
) لوليم فوكرن( وكتاب ما قبل الفل�شفة )لهرني فرانكفورت( وكتاب اآفاق 

الفن ) اللك�شندر اإليوت(.
ف�شال عن الدرا�سات االأدبية والنقدية:  كاحلرية والطوفان، الفن 
االأ�شطورة  واجلوهر،  النار  مرمري،  بنيان  يف  تاأمالت  والفعل،  واحللم 

والرمز...اإلخ
ولعّل هذه املو�شوعية املعرفية التي مّيزت �شخ�شية جربا االإن�شانية اأهلته 
لتاأ�شي�ض )جماعة بغداد للفن احلديث �شنة 1951( باال�شرتاك مع جواد 
ع�شوا  جربا  وكــان  العراقيني،  والفنانني  املثقفني  من  وجمموعة  �شليم 
فاعال بهذه اجلماعة، اإذ تبّواأ من�شب رئي�ض رابطة نّقاد الفن الت�شكيلي يف 

العراق، ف�شال عن م�شاركته الدائمة باملعار�ض التي اأقامتها هذه اجلماعة 
للفرتة املمتدة من 1951اإىل 1971.

اإبراهيم جربا باحثا حّرا �شغوفا باملعرفة مت�شرفا  كما جعلت من جربا 
باإرادة اإن�شانّية حّرة وم�شتاأن�شا باأفكار غريه مّمن خالفوه الروؤية واملوقف، 
مطمئنا اإىل ما يبقيه قنوعا را�شيا بالقليل وزاهدا بالكثري مثلما يروي لنا 

يف �شريته الذاتية التي كتبها اأثناء اإقامته يف بغداد.
كّل ذلك ترك ب�شمته الوا�شحة واأثره البارز يف امل�شهد الثقايف العراقي 
قبل اأربعة عقود فقد كان جربا اأحد فر�شان ذلك امل�شهد املبدعني، وهو 
واإن كان فل�شطيني اجلذور اإال اأنه ظل عراقيا وعا�ض عراقيا من دون اأن 
يتخلى عن جذره االأول، وكتب عن الهم العراقي وعن االأمل العراقي كما 
الفل�شطيني بكّل �شدق واإخال�ض حتى  الفل�شطيني واالأمل  كتب عن الهم 

وافته املنية ودفن يف بغداد عام 1994

)1994 -1920(  
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تحقيقات

مهرجان ربيع الشهادة
الثقافي العالمي الحادي عشر

مشروع التكامل االنساني 

كل عام يتنامى االحتفاء الحسيني بمهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي الذي تقيمه العتبتان 
المقدستان الحسينية والعباسية في كربالء المقدسة بمناسبة ذكرى والدة اإلمام الحسين عليه السالم 
واألنوار المحمدية في شهر شعبان الخير وتحت شعار )اإلمام الحسين عليه السالم رحمٌة ربانية ودعوة 

إنسانية(، ومهرجان هذا العام بنسخته الحادية عشر تضمن األمسيات القرآنية، والبحوث والدراسات 
الحوزوية واألكاديمية، واالبحار في الشعر العربي الفصيح والشعر الشعبي لنخبة من الشعراء من داخل 

العراق وخارجه، باإلضافة الى زيارة معرض كربالء الدولي للكتاب للتجول في بستان العلم والمعرفة، 
وكذلك توثيق القضية الحسينية من خالل مسابقة الفيلم الوثائقي الحسيني، وحضور ممارسة قفز 

المظليين في منطقة ما بين الحرمين الشريفين وغيرها من فعاليات المهرجان المتنوعة .

•حتقيق: حممد الي�صاري 
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واك��ب��ت  احل�صينية(  )ال��رو���ص��ة  جم��ل��ة 
اأح����داث وف��ع��ال��ي��ات امل��ه��رج��ان وك��ذل��ك 
مبختلف  ال�����ص��ي��وف  اآراء  ا���ص��ت��ط��ل��ع��ت 

الفعاليات فاأعدت هذا التقرير: 

عبارة  املهرجان  ال�سايف:  ال�سيد 
الأفكار  لتدار�ض  �سنوي  موعد  عن 

والروؤى
المني  كلمة  القاء  الفتتاح  حفل  �صهد 
ال�صيد  املقد�صة  العبا�صية  للعتبة  العام 

ثالثة  اإىل  خاللها  تطرق  ال�صايف  احمد 
املهرجان  اإن  الأول  الأم��ر  قائاًل"  اأم��ور 
ه��و ع��ب��ارة ع��ن م��وع��د ���ص��ن��وي ل��ت��دار���ش 
بحوث  اإىل  وال�صتماع  وال���روؤى  الأف��ك��ار 
والتعرف  عليها،  تعودنا  ر�صينة  علمية 
على اأ�صحاب الفكر من العلماء الأعالم 
والباحثني الأعزاء وتهيئة فر�صة للخو�ش 
ولأه��ل  ولر�صوله  هلل  حمببة  اأح��ادي��ث  يف 
الأر���ش  �صرق  من  ال�صالم  عليهم  البيت 
اختالف  على  وجنوبها  و�صمالها  وغربها 

الأل�������وان وت���ع���دد امل�������ص���ارب وامل���ذاه���ب 
مع  عليه  نحر�ش  اجتماع  وهو  والأدي��ان، 
كل الظروف التي قد ل تكون اإيجابية يف 
بع�ش الأحيان رغبة منا للتوا�صل مع اأهل 

الفكر من اإخوتنا و�صيوفنا ".

معاين  على  لنقف  ال��ي��وم  جنتمع 
غري  احلقيقية  ال�سحيحة  الدين 

املنحرفة
حتديًا  نواجه  اإننا  الثاين  الأم��ر  وتابع" 
التي  ال�صريعة  الأح��داث  وهو  األ  �صارخًا 
تتلب�ش  الأحداث  املنطقة، وهذه  ت�صهدها 
النبيلة  القيم  تتحدى  وهي  الدين  بلبا�ش 
احلميدة  والأخ���الق  ال�صامية  وامل��ع��ارف 
وف��اق��دة  وم��وؤمل��ة  ب�صعة  ���ص��ورة  ع��ار���ص��ًة 
�صريعة  عن  ف�صاًل  الغاب  ل�صريعة  حتى 
الإن�صان وهي تزداد �صرا�صة، بل الغريب 
اأن بع�ش الدول واحلكومات باتت تدعمها 
بحّجة  ا�صتحياء  وب���ال  علنّية  ب�����ص��ورة 
ول  ذل��ك،  يتطّلب  ال�صيا�صّي  الو�صع  اأّن 
ندري ما قيمة ال�صيا�صة التي ت�صّوه معامل 
الدين يف  الأهّم من  املرّبر  ديننا وما هو 
حول  ال�صراع  ال�صا�صة،  ه��وؤلء  ح�صابات 
الوقوع  اأو  الوهمية  املكا�صب  من  حفنة 
اإّننا  واجل��ّن  الإن�����ش  �صياطني  �صراك  يف 
نتعّر�ش اأّيها الإخوة اإىل م�صاألة م�صريّية 
وا�صح  م��وق��ف  منها  لنا  ي��ك��ون  اأن  لُب���ّد 
واأمثاله  ال�صتنكار  م�صاألة  اأّن  اأعتقد  ول 
يف  واف��ي��ة  اأ�صبحت  ال���ص��ط��الح��ات  م��ن 
ال�صوؤال  بل  الهّدامة،  الأفكار  هذه  رف�ش 
وال�صوؤال اجلريء من كان وراء ذلك؟ وما 
هي املدار�ش التي تقّياأت هوؤلء احلثالة؟ 
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نجتمع هذا اليوم 
أيها األعزة 

لنقف على معاني 
الدين الصحيحة 

الحقيقية غير 
المنحرفة التي ال 
تحمل إال معاني 

الحب والسالم 
وتحترم اآلخر

ومن هم اأهل الراأي الذين يلعبون بالدين 
ْن؟، مو�صحًا" اإّننا  ْن؟ ومرَ كيف �صاءوا؟ ومرَ
جنتمع هذا اليوم اأيها الأعزة لنقف على 
غري  احلقيقية  ال�صحيحة  الدين  معاين 
احلب  معاين  اإل  حتمل  ل  التي  املنحرفة 
وال�صالم وحترتم الآخر ومن ميلك قناعة 
والعر�ش، ول  واملال  الدم  اأخرى وت�صون 
نريد ال�صرت�صال بل التاأكيد لي�ش اإل، ففي 
احل�صور الكرمي الكفاية يف الروؤيا وعدم 
�صبابية الأ�صياء اإننا نحتاج اإىل ت�صخي�ش 
وناجع  نافع  ع��الج  واإىل  و�صريح  وا�صح 
�صراعات  وجدنا  التفتنا  اأي��ن  الآن  اإننا 
احلاقد  اللدود  وعدونا  طاحنة  ومعارك 
لأ�صحاب  لي�ش  دع��وة  ه��ذه  علينا  يتفّرج 
الفكر فقط بل احلكومات عليها اأن ت�صند 

�صعوبها ل اأن يتكالبوا عليهم ".
الذي  ال�سالم  عليه  احل�سني  الإمام 
اأنه  نرى  ح�سرته  يف  الآن  جنتمع 

املنقذ والهادي
اإننا ومن منطلق  الثالث  وا�صاف" الأمر 
عليه  احل�صني  الإم��ام  يف  نرى  امل�صوؤولية 
ح�صرته  يف  الآن  جنتمع  ال��ذي  ال�صالم 
يخفى  ل  اإذ  وال��ه��ادي  املنقذ  اأن���ه  ن��رى 
�صلى  النبي  اأن  الكرمية  ح�صراتكم  على 
معامل  و���ص��ع  ق��د  و�صلم  واآل���ه  عليه  اهلل 
وهو  الهداية  اأراد  مل��ن  ولئ��ح��ة  وا�صحة 
احل�صني  ن�صيب  كان  وقد  الرحمة،  نبي 
عليه ال�صالم من اأحاديث جده امل�صطفى 
الكثري  ال�صيء  و�صلم  واآله  عليه  اهلل  �صّل 

عليه  و�صالمه  اهلل  �صلوات  جعله  حيث 
اأم��ان��ًا م��ن الن��ح��راف وال��زي��غ، ول ريب 
اأن  ن��رى  ل��ذا  كبري  اأمته  على  حر�صه  اأن 
نحيا  كيف  علمنا  ال�صالم  عليه  احل�صني 
عن  وبعيدة  ال��ذل  عن  بعيدة  طيبة  حياة 
اأهل  واأنتم  الأعزاء  اأيها  نرى  اإننا  الهوان 
الفكر واأهل الراأي الثاقب واأهل الأ�صالة 
التي نادى بها  اإىل �صبل احلق  العودة  اأن 
واإظهارها  ال�صالم  عليه  احل�صني  الإم��ام 
لهي  متعددة  وم��واق��ع  كثرية  معامل  اإىل 
هذه  تهداأ  اأن  يف  احل��ق  الكفيل  ال�صبيل 
ما  واإىل  العميق  تراثها  اإىل  وترجع  الأمة 
ن�صاأل  واأ�صيل  خالد  ت��راث  من  به  نعتز 
واآله  النبي  بربكات  وتعاىل  �صبحانه  اهلل 
وبركات وجودكم واأفكاركم اأن تاأخذ هذه 

رائ��دة  تكون  واأن  حملها  الكرمية  الأم��ة 
دائمًا ملعاين اخلري والوفاء والرحمة واأن 
يجمع �صملنا دائمًا على الهدى والتقى ".

واأحتفنا  اأ�سعدنا  اخلتام"  حفل  يف 
هذا  مهرجان  يف  املبارك  ح�سوركم 

العام 
احل�صينية  للعتبة  العام  المني  قال  فيما 
املقد�صة ال�صيخ عبد املهدي الكربالئي يف 
واأحتفنا  كلمته يف حفل اخلتام" اأ�صعدنا 
ح�صوركم املبارك يف مهرجان هذا العام 
لأبوابه  واإغناء  اإث��راء  من  به  اأ�صهمتم  ملا 
القراآنية والثقافية وال�صعرية، وملا اأ�صفتم 
حدائق  من  واملعرفة  العلم  اأه��ل  ملكتبات 
ارتقاء  ذلك  كل  فكان  املتنوعة،  املعرفة 

نحو  وعروجًا  والثقافة  املعرفة  �صلم  على 
ونحن  الإن�صاين،  والكمال  الرقي  �صماء 
نود  املهرجان  لهذا  الختتام  حمطة  يف 
اجنلت  اأن  بعد  اأوًل   : يلي  م��ا  نبني  اأن 
وبانت  وال��ري��ب��ة  وال��ت��وه��م  ال�صك  غيمة 
ال�صراع  طبيعة  وهي  بو�صوح،  احلقائق 
والدول  العراق  يف  املنطقة  ت�صهده  الذي 
ال�صراع  وملاذا يرتكز  الأخرى،  الإقليمية 
العامل  قلب  متثل  التي  املنطقة  ه��ذه  يف 
الإ���ص��الم��ي وق��وت��ه ال��ك��ب��رية مب��ا متلكه 
ق��درات  م��ن  ودول��ه��ا  واأرا�صيها  �صعوبها 
اقت�صادية وع�صكرية وثقافية وجغرافية، 
لتلتهم  وي�صتد  ال�صراع  رقعة  تت�صع  وملاذا 
اأخرى ويف هذه املنطقة  نريانه دولة بعد 
ب��ال��ذات، وم��ن ه��ي اجل��ه��ات ال��ت��ي تقف 

الأهداف  وما طبيعة  املخطط  خلف هذا 
لتحقيقها،  اجل��ه��ات  ه��ذه  ت�صعى  ال��ت��ي 
اأن  كيف  واع��ي��ة  اأذن  ل��ه  م��ن  وع��ى  ولقد 
الع�صابات  ه��ذه  ا�صتغلت  اجلهات  ه��ذه 
ول  القاعدة  وقبلها  –داع�ش-  التكفريية 
هذه  للم�صتقبل  �صتخرتع  م�صمى  اأي  نعلم 
ع�صابات  دور  ينتهي  حينما  اجل��ه��ات 

داع�ش لتنفيذ هذا املخطط ".

الذي  ال�سالم  عليه  احل�سني  منهج 
ونفخ  البقاء  ميثل  ي��زال  وم��ا  ك��ان 

الروح لالإ�سالم املحمدي
واو�صح �صماحته" ثانيًا اإن ال�صراع الذي 
يف  ك��ان  واإن  الأخ���رية  ال�صنني  يف  ا�صتد 
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وإن أبعاد 
وآفاق القضية 
الحسينيّة غير 

ضيقة ومقصورة 
على هذه 

الشعوب والبلدان 
بل هي تمتد 

في كل زوايا 
اإلنسانية

ظاهره ع�صكريًا و�صيا�صيًا اإل اأن الكثري من 
جذوره ترجع اىل منا�صئ فكرية ومعرفية 
وعقائدية، وما كانت هذه اجلهات لتجد 
اىل  العاملي  ال�صراع  حتويل  يف  �صالتها 
اأنها  لول  الإ�صالمية  الدول  داخل  �صراع 
داخل  ومعرفية  فكرية  انحرافات  وجدت 
لتحولها  الفكرية،  الإ�صالمية  املنظومة 
اىل �صراع �صيا�صي وع�صكري ولقد جتلى 
منهج  املت�صارعان  واملنهجان  اخلطابان 
ميثل الظالم واحلقد والإق�صاء والرف�ش 
وا�صتخدام  الآخر  هذا  كان  مهما  لالآخر 
اأب�صع الو�صائل لقتل احلياة لي�ش لالإن�صان 
فقط بل حتى للحياة يف اجلمادات حينما 
وح�صارة  ثقافة  اجل��م��ادات  ه��ذه  تعك�ش 
هما  املنهجان  هذان  م�صيفًا"  الإن�صان، 

ومنهج  واأت��ب��اع��ه  ي��زي��د  جاهلية  منهج 
وما  ك��ان  ال���ذي  ال�����ص��الم  عليه  احل�صني 
لالإ�صالم  ال��روح  ونفخ  البقاء  ميثل  يزال 
اجلاهليون  اإماتته  اأراد  ال��ذي  املحمدي 
من يزيد واأتباعه، اإن الذي نريد الو�صول 
اليه اأننا �صبق اأن حذرنا يف العراق حيث 
هذا  داخ��ل  تركز  قد  ال�صراع  ه��ذا  ك��ان 
البلد ودفع �صعبه �صريبة كبرية للت�صدي 
اأن  م��ن  ح��ذرن��ا  ال��ظ��الم��ي،  املنهج  لهذا 
ال�صراع �صوف ل يقت�صر على العراق بل 
ولكن مل  اأخرى  و�صعوب  دول  �صيمتد اىل 
يكن اإل القليل ممن وعى ذلك و�صدق به، 
وها هي ال�صنون والأيام تثبت �صدق ذلك 
هذا  اإن  نقول:  املنرب  هذا  ومن  التحذير 

ال�صراع �صوف ل يتوقف عند هذا احلد 
بل هو مر�صح للتو�صع اأكرث واأكرث و�صتكتوي 
وتدعم  تغذي  التي  اجلهات  تلك  بنريانه 

وت�صاند هذا املنهج الظالمي ال�صرير".
لتوعية  واأجنحها  الأ�ساليب  اأف�سل 
التعريف  وه��ي  األ  ب��ه  الآخ��ري��ن 
وال���ت���و����س���ي���ح ل��ع��امل��ي��ة امل���ب���ادئ 

احل�سينية
ا�صتداد  "اإن  الكربالئي  ال�صيخ  وت��اب��ع 
طبيعة  و�صوح  مع  ال�صراع  رقعة  وتو�صع 
منا�صئه وجذوره تقت�صي اأن نختار اأف�صل 
الآخ��ري��ن  لتوعية  واأجن��ح��ه��ا  الأ���ص��ال��ي��ب 
لعاملية  والتو�صيح  التعريف  وه��ي  األ  به 
واآف���اق  اأب��ع��اد  واإن  احل�صينية،  امل��ب��ادئ 
الق�صية احل�صينّية غري �صيقة ومق�صورة 

ال�صعوب والبلدان بل هي متتد  على هذه 
نخرج  اأن  وعلينا  الإن�صانية،  زوايا  كل  يف 
لهذه  والأرح�����ب  الأو����ص���ع  ال��ف�����ص��اء  اىل 
واملجتمعات  ال�صعوب  بقية  اىل  الق�صية 
واملتناغمة  املّت�صعة  املختلفة  وثقافاتها 
فطرتها  يف  احل�����ص��ي��ن��ي��ة  ال��ق�����ص��ي��ة  م���ع 
ومن  م�صيفًا"  واإن�صانيتها،  وعقالنيتها 
من  ه��ذه  الخ��ت��ت��ام  كلمة  يف  ن��اأم��ل  هنا 
جميع الإخوة الأعزاء لأجل م�صتقبل هذا 
املهرجان وغريه اأن يكون الطرح الثقايف 
للمقالت  والكتابة  وال�صعري  وامل��ع��ريف 
والبحوث مركزة على عاملية هذه املبادئ، 
وحماولة التو�صل لبيان عقالنية وفطرية 
واإن�صانية هذه املبادئ لكل �صعوب العامل، 

حماولني البتعاد عن الطرح الذي نحتاج 
اليه ولكن يف �صمن زاوية �صيقة ل لعدم 
اأهميتها بل لها الأهمية ولكن مطلوبيتها 
تخ�ش �صرائح خا�صة لي�صت �صمن اإطار 
ب��اإزاء  ونحن  احل�صينية،  الق�صية  عاملية 
على  الرتكيز  اىل  نحتاج  التحديات  هذه 
فطريتها  يف  تت�صق  ال��ت��ي  امل��ب��ادئ  تلك 
وعقالنيتها مع مبادئ �صعوب جميع دول 

العامل ".

احل�سني  البو�سنة:  اأ�ساقفة  رئي�ض 
بالعدالة  ل��الل��ت��زام  اإل��ه��ام  ���س��وت 

الجتماعية 
ماتوزوفيك�ش  املوني�صور  قال  جانبه  من 
مبعوث رئي�ش اأ�صاقفة البو�صنة والهر�صك 

"باعتباري  كلمته  يف  بولت�ش  الكاردينال 
ال�صرقية  اأوروب�����ا  م��ن  ال�����ص��ي��وف  اأح���د 
رئي�ش  للكاردينال  �صخ�صيًا  وم��ن��دوب��ًا 
والهر�صك  البو�صنة  �صراييفو  اأ�صاقفة 
يقام  حيث  كربالء  يف  احل��دث  ه��ذا  اإىل 
الحتفال الدويل مبهرجان ربيع ال�صهادة 
الفرح  عن  نعرب  اأن  ن��وّد  ع�صر  احل��ادي 
با�صم  الكالم  هذا  واأقول  �صيوفكم  باأننا 
اأ�صحابي الذين رافقوين يف ال�صفر علمًا 
حكمها  ال��ت��ي  ال��ب��ل��دان  م��ن  قدمنا  نحن 
عام  اإىل   )1945( عام  منذ  ال�صيوعّيون 
ر�صميًا  اأدخ��ل��وا  احلكم  وبقوة   )1990(
الإحل���اد يف امل��دار���ش وو���ص��ائ��ل الإع��الم 
الدينية  اجل��م��اع��ات  اأع�����ص��اء  وم���ي���زوا 
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كمواطنني من الدرجة الثانية ".
امل�صلمني  م���ع  ل��دي��ن��ا  ك��م��ا  وا�صاف" 
يف  امل�صرتكة  التجربة  العراق  يف  ال�صيعة 
والدينية  الإثنية  الأقليات  وقمع  التمييز 
الغزو  اإن  الأ���ص��ف  م��ع  الثقافية  والقيم 
اإزال��ة  ا�صتطاع  ال��ذي  الوحيد  الأمريكي 
وعواقب  العراق  يف  الديكتاتوري  النظام 
البالد  ا�صتقرار  زع��زع��ت  الإزال����ة  تلك 
ا�صتطعتم  اأن��ك��م  �صعداء  نحن  �صيا�صيًا 
املقد�ش يف كربالء  ال�صريح  جتديد هذا 
مرقد  على  حمافظًا  لقرون  بقي  وال��ذي 
الإم�����ام احل�����ص��ني ع��ل��ي��ه ال�����ص��الم ال��ذي 
حفيد  وه��و  بالقوة  ع�صره  طغاة  اأ�صكته 
اإل  و�صلم-  واآل��ه  عليه  اهلل  -�صّلى  النبي 
لكل  رم��ز  وه��و  م��دوي��ًا  زال  ل  �صوته  اأن 

الأخرى  والدول  الدولة  امل�صلمني يف هذه 
الجتماعية  بالعدالة  لاللتزام  واإل��ه��ام 
دون  بالإميان  الجتماعي  العمل  ودواف��ع 
مواطني  جلميع  اهلل  اأعطى  وق��د  عنف، 
الأم��ن  فيه  يعي�صون  ال��ذي��ن  البلد  ه��ذا 
والرخاء واحرتام بع�صهم البع�ش وقبول 
الختالفات التي ل ينبغي لنا اأن نعتربها 

تهديدًا ولكن ثراء ".
يدينون  الر�صميني  املمثلني  واإن  وبني" 
ال��ع��ن��ف ال���ذي ي��رت��ك��ب ب��ا���ص��م الإ���ص��الم 
مت�صامح  مدين  جمتمع  ببناء  ويطالبون 
املهام  هي  العام  ال�صالح  يف  وامل�صاهمة 
ال��ت��ي ت��رب��ط امل��وؤم��ن��ني وامل��واط��ن��ني من 

والهر�صك  البو�صنة  يف  معنا  ال��ع��راق 
اأوروب���ي،  بلد  من  وكمواطنني  كموؤمنني 
التاريخي  الرتاث  يتداول  املهرجان  هذا 
ال�صالم  عليه  احل�صني  لالإمام  والروحي 
الإمام احل�صني رحمة ربانية  من منظور 
ودعوة اإن�صانية وباقي املنظمني لالحتفال 
ب��اأك��م��ل��ه ن��رغ��ب ل��ه��م ب��ال��ن��ج��اح حل�صد 
اللقاءات للموؤمنني يف كربالء املقد�صة". 
غينيا  يف  ال�سابق  ال��رمل��ان  رئي�ض 
بي�ساو: هذا امللتقى يبني للعامل فكر 

مذهب اأهل البيت عليهم ال�سالم 
لدولة  ال�صابق  الربملان  رئي�ش  قال  فيما 
غينا بي�صاو ابراهيم جالو ابراهيم" اأيها 
ال�صادة اأقدم لكم حتية طيبة بهذه الذكرى 
املباركة ذكرى ولدة الإمام احل�صني عليه 

لنا  بدعوتكم  ج��دًا  �ُصررنا  لقد  ال�صالم 
وهو  العاملي  الثقايف  امللتقى  حل�صور هذا 
بحاجة  ونحن  ال�صهادة،  ربيع  مهرجان 
ملثل هذه املهرجانات لكي نبني للعامل فكر 
اأهل البيت عليهم ال�صالم ول ي�صعنا اإل اأن 
نقدم كل �صكرنا وتقديرنا لكم، واأنا اأقدم 
تالقيه  ملا  اأفريقيا  وفد  نيابة عن  �صكري 
هذه القارة من دعم ل حمدود من قبلكم 
عليهم  البيت  اأه���ل  وث��ق��اف��ة  فكر  لن�صر 
نبني  اأن  جاهدين  نحاول  ونحن  ال�صالم 
العلمية،  واحلوزات  واملدار�ش  املوؤ�ص�صات 
اإل من خالل دعمكم  ولكن هذا ل يكون 
غينيا  يف  امل�صلمني  اأن  نذكر  اأن  ونود  لنا 

بي�صاو ي�صكلون ن�صبة )60%( من ال�صكان، 
اأُجدد �صكري وتقديري لهذه  ويف اخلتام 
الدعوة املباركة، �صائلني اهلل -تعاىل- اأن 
يحفظ بالد امل�صلمني من كل �صر ول �صيما 
ال�صعبي  واحل�صد  جي�صه  وين�صر  العراق 

على الإرهابيني الدواع�ش". 
على  امل��ه��رج��ان  يف  امل�����ص��ارك��ون  اأك���د  فيما 
هذا  يف  مب�صاركتهم  و���ص��روره��م  بهجتهم 
كربالء  حتت�صنه  ال��ذي  القد�صي  الكرنفال 
ا�صتلهام  موؤكدين  ال�صالم  عليه  احل�صني 
بوجه  واح���دًا  �صفًا  وال��وق��وف  التوحد  قيم 
قوى التجرب والباطل وهي من الدرو�ش التي 
ي�صعى اليها هذا املهرجان احل�صيني الكبري 
احل�صينية  العامتان  الأمانتان  ترعاه  الذي 
والعبا�صية، فا�صتطلعنا اراء امل�صاركني فيه.

 : لبنان  م��ن  قبالن  احمد  ال�سيخ 
ال�سالم  عليه  احل�سني  منر  على 

نعيد ترجمة دمه الأقد�ض
 فكان اللقاء الول مع ال�صيخ احمد قبالن 
من لبنان الذي قال" لأن احل�صني -عليه 
كفاح  عنوان  ال��وج��ود  وق�صية  ال�صالم- 
وحق فقد اجتمع حتت رايته جون امل�صيحي 
واأ�صلم الرتكي وزهري بن القني العثماين 
العلوي بعدما عا�صوا  وحبيب بن مظاهر 
وهو  ال�صماء،  ملطلقات  عنوانًا  احل�صني 
الأمة  هذه  اإعادة جمع  من  اليوم  مرادنا 
مهد  ي�صكل  بلد  يف  املتني  اهلل  حبل  على 
اأوليائه ومنرب املرجعية الر�صيدة  اهلل يف 

نحن بحاجة 
لمثل هذه 

المهرجانات 
لكي نبين 

للعالم فكر 
أهل البيت 

عليهم السالم 
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عليه  احل�صني  منرب  على  من  حمبيه  يف 
ال�صالم نعيد ترجمة دمه الأقد�ش، مبينًا" 
العراق مهد اهلل وعنوان قبة احل�صني اإننا 
نوؤكد اأن العراق حمرك اأ�صا�صي باملنطقة 
له قائمة  تقوم  األفتها ولن  اأ�صا�ش  وحجر 
الر�صيدة  املرجعية  توجهات  بالتزام  اإل 
م�صروع  وك�صر  بنيه،  ووح���دة  احلكيمة 
داع�ش والتاأكيد على دور اجلي�ش واحل�صد 
ال�صعبي العراقي لأن بلدًا ل ح�صد �صعبي 
فيه �صيذوق مر الهزمية ويطعن من حيث 

ل يحت�صب ". 

املهرجان  الكك:  فكتور  الروف�سور 
ال�سالمي  والنهج  للفكر  جتديد 

ال�سيل
الثقايف  املجمع  رئي�ش  ق��ال  جانبه  م��ن 
ال��ع��رب��ي ال��ربوف�����ص��ور ف��ك��ت��ور ال��ك��ك من 
الإمام  لبيت دعوة  لبنان" ب�صرور عظيم 
اإىل  باحل�صور  ال�����ص��الم  عليه  احل�صني 
ك��رب��الء ب��ني الأه���ل يف ال��ع��راق واإح��ي��اء 
ذكرى ولدة الإمام احل�صني عليه ال�صالم 
الإ���ص��الم  �صبيل  ع��م��ره يف  اأف��ن��ى  ال���ذي 
و�صتظل  ه��دى،  اإم��ام  كان  فهو  ال�صحيح 
ال�صالم  عليه  احل�����ص��ني  الإم����ام  ذك���رى 
وه��ذه  ال��دي��ن،  ي��وم  اإىل  و�صاخ�صة  حية 
امل�صاركة الأوىل يل يف املهرجان، وبارك 

اهلل بالقائمني على هذا املهرجان الرفيع 
ممتاز  تنظيم  من  به  امتاز  ملا  واملمتاز 
قبل  م��ن  ورائ��ع��ة  عامة  ب�صورة  ومنظم 
املعنيني يف العتبتني املقد�صتني احل�صينية 
املهرجان  هذا  اإن  مو�صحًا"  والعبا�صية، 
الذي يقام يف العتبات املقد�صة يف كربالء 
الئمة  وع��ل��م  ون��ه��ج  فكر  انت�صار  ي��ج��دد 
اإذ  العاملي  امل�صتوى  على  ال�صالم  عليهم 
دعي اإليه ممثلون من اأربع واأربعني دولة 
قدم  وبع�صهم  الق�صائد  األقى  بع�صهم 
بكلمات  روحه  فا�صت  وبع�صهم  الأبحاث 
على  القائمون  وقد عمل  موؤثرة  وجدانية 
احلقيقة  ال�صورة  ا�صفاء  اإىل  املهرجان 

لالإ�صالم �صورة الت�صامح والنفتاح ".

ال��دك��ت��ور ي��ح��ي��ى اب���و زك��ري��ا من 
اجلزائر : لينطلق �سعاع ال حممد 

عليهم ال�سالم اىل القارات
وحت���دث ال��دك��ت��ور يحيى اب��و زك��ري��ا من 
ال�صهادة  ربيع  اجلزائر"  متّيز مهرجان 
الوفود  بكرثة  ال�صنة  هذه  ع�صر  احل��ادي 
من  ج��اءن��ا  اخلم�صة  ال��ق��ارات  وم��ن  فيه 
العامل العربي لهذا املهرجان وحتت �صقف 
والغر�ش  ال�صالم  علية  احل�صني  الم��ام 
العقول  التالقي اول ت�صبيك  من كل هذا 
م�صرية  وا�صتح�صار  الكفاءات  وت�صبيك 
العطاء  يف  ال�صالم  عليهم  البيت  اه��ل 
وي�صتمر  والتالقي  واحل���وار  والت�صحية 
حتى ذهابنا اىل بلدنا هذا الطار الذي 

ينعك�ش  �صوف  كربالء  يف   هنا  اكت�صبناه 
ع��ل��ى ال��ب��اح��ث��ني وال��ك��ت��اب والع��الم��ني 
ال�صالم  عليهم  حممد  ال  �صعاع  لينطلق 
اىل القارات اخلم�ش، واهلل تعاىل �صوف 
القتل  ح��رم  ال���ذي  ال�صعاع  ل��ه��ذا  ميكن 
اىل  ي��وم  ذات  ال��ن��ا���ش  �صيكتف  وال��ذب��ح 
وح��رم  التفكري  ب��ه  ار���ص��ل  ال���ذي  املنهج 
التكفري هو المام احل�صني علية ال�صالم 

واهل البيت عليه ال�صالم ".
 

هذه  اأعتر   : جوري  حممد  ال�سيخ 
التاريخية  املنجزات  من  امل�ساركة 

يف حياتي
ديني  مبلغ  وهو  ال�صيخ حممد جوري  اما 
ال��ف��رح  فقال" ي��غ��م��رين  ن��ي��ج��ريي��ا  م���ن 

هذا  يف  مرة  لأول  اأ�صارك  واأنا  والبتهاج 
وفقراته  تفا�صيله  بكل  الرائع  املهرجان 
امل�صاركة  هذه  واأعترب  والثقافية  الدينية 
 ، حياتي  يف  التاريخية  امل��ن��ج��زات  م��ن 
املهرجان  هذا  يف  م�صاركتي  خالل  ومن 
من  بداخلي  ي��دور  عما  التعبري  اأ�صتطيع 
اأ�صعر بها من قبل  م�صاعر واأحا�صي�ش مل 
املقد�صة  املدينة  هذه  يف  واأن��ا  حياتي  يف 
العمل  اأ�صتطيع  هنا  وج��ودي  خالل  ومن 
البيت  اأه��ل  �صوت  اإي�صال  على  وال�صعي 
تنب�ش  التي  البليغة  وال��درو���ش  الأط��ه��ار 
ال�صالم  عليه  احل�صني  الإمام  ر�صالة  بها 
يف الت�صحية والفداء والأخالق اإىل جميع 
اأنحاء العامل وحتديدًا �صعبي يف نيجرييا ".

ستظل 
ذكرى اإلمام 
الحسين عليه 

السالم حية 
وشاخصة إلى 

يوم الدين
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حوارات

•  حاوره:  عماد بعو

عميد كلية الصفوة الجامعة: 
الجامعات األهلية رصينة ومناهجها العلمية تواكب التطور 

تعد الجامعات األهلية في بلدان 
العالم المتقدمة، جامعات رصينة 

ترفد المجتمعات بالطاقات 
العلمية والخبرات األكاديمية، بيد 

ان بعض االكاديميين يرون  ان 
هذه الجامعات في العراق لم 

تؤدي الدور المنشود، وذلك بسبب 
الفوضى التي تعم البلد، وعدم 
وجود القوانين التي تنظم عمل 

هذه الجامعات، ناهيك عن سعي 
مموليها الى الربح على حساب 

المستوى العلمي للطلبة.   
 مجلة الروضة الحسينية، تابعت 

الموضوع مع عميد كلية الصفوة 
الجامعة األهلية في كربالء، 

الدكتور )كاظم عباس الهاللي(
وأجرت معه الحوار اآلتي. 

الروضة الحسينية: نود ان تحدثنا عن تاريخ تأسيس 
الكلية، وما تضم من كليات وأقسام؟ 

عميد الكلية: تاأ�ش�شت كلية ال�شفوة اجلامعة عام  2012، وحتتوي 
املر�شية،  التحاليل  تقنية  وق�شم  ال�شيدلة،  ق�شم  اأق�شام:  اأربعة  على 
وق�شم تقنية احلا�شوب، وق�شم اإدارة االأعمال، اما املراحل الدرا�شية فلم 
تكتمل اىل االآن اي ان الدرا�شة يف هذه االق�شام ترتاوح بني مرحلتني اىل 
ثالث مراحل، و�شتكتمل بقية املراحل يف االعوام القادمة كوننا مازلنا 
يف مرحلة التاأ�شي�ض، ونحن ملتزمون بال�شوابط التي تتبعها اجلامعات 

احلكومية واالأهلية التي ت�شعها وزارة التعليم العايل والبحث العلمي".

يتم  معينة  شروط  هناك   هل  الحسينية:  الروضة 
قبول الطلبة من خاللها؟

كق�شم  العلمية  لالأق�شام  بالن�شبة  القبول  يكون  الكلية:  عميد 
ال�شيدلة ح�شب املعدل اي ان يكون معدل الطالب املتقدم للدرا�شة يف 
ق�شم ال�شيدلة 85 درجة فما فوق، وفيما اإذا كان عدد املتقدمني كبري 
اال�شتيعابية  للطاقة  مراعاة  املعدالت  التناف�ض يف  القبول ح�شب  �شيتم 
للق�شم، وقد مت قبول الطلبة من خمتلف املحافظات اإ�شافة اىل الطلبة 
النازحني من املحافظات ال�شاخنة، �شريطة ان ي�شطحبوا معهم كتب 

ر�شمية اثناء جلبهم م�شتندات التقدمي تثبت تهجريهم".
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الروضة الحسينية: ما مدى تفاعل الجامعة مع باقي 
الجامعات األخرى؟ 

عميد الكلية: نحن لدينا توا�شل مع اجلامعات احلكومية واالأهلية 
تفاعل  يوجد  اإذ  االأخــرى،  امل�شتويات  وعلى  العلمي  امل�شتوى  على  �شواء 
يف جمال اإقامة الندوات واحلوارات، ولقاءاتنا م�شتمرة مع اجلامعات 
اإذ يتم التطرق اىل  الق�شايا اجلوهرية  التي تخ�ض اجلانب  االأخرى 
املهني والعلمي على حد �شواء، وجتتمع هيئة عمداء اجلامعات االأهلية 
التي  اال�شكاالت  وحل  امل�شرتكة  االمور  يف  والنقا�ض  للتباحث  بغداد  يف 
او ثالثة  �شهرين  العلمي، ويجري االجتماع كل  التقدم  تعرقل �شري  قد 

اأ�شهر".
باالعتراف  الجامعة  حظيت  هل  الحسينية:  الروضة 

من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؟
عميد الكلية: مت االعرتاف بكلية ال�شفوة اجلامعة من قبل وزارة 
التعليم العايل والبحث العلمي، ونحن ن�شكر كل من �شاندنا ووقف معنا 

يف �شبيل نيل االعرتاف".
الروضة الحسينية: الى ماذا تطمحون؟  

عميد الكلية: لدينا خطة م�شتقبلية بتو�شيع مبنى الكلية، ونتمنى ان 
نح�شل على اأجهزة �شحية اأرقى واأحدث واأف�شل  من االجهزة املتوفرة 
اأجل  البلد من  اأ�شاتذة من خارج  ا�شت�شافة   ونطمح اىل  لدينا حاليا، 

االرتقاء مب�شتوى البحث العلمي".
او  كليات  لفتح  نية  هناك  هل  الحسينية:  الروضة 

أقسام متخصصة جديدة؟، وما هي؟ 
عميد الكلية: نحن قدمنا اىل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
االأ�شنان،  طب  كق�شم  االأق�شام  بع�ض  ا�شتحداث  يت�شمن  ر�شمي  كتاب 
النف�ض،  التمري�ض وق�شم علم  �شوؤون  املعمارية، وق�شم  الهند�شة  وق�شم 
و�شيا�شتنا  تكون جامعة،  ان  اي  الكلية  لتو�شيع  نية  وكما ذكرت هنالك 
تف�شي اىل ان تكون كليتنا من الكليات الر�شينة، وان يكون لها �شدى 
عاملي خ�شو�شا ان الكادر التدري�شي متخرج من اجلامعات االأوروبية".

جدية  عدم  من  البعض  يشكو  الحسينية:   الروضة 
التدريس في الكليات االهلية فما ردكم؟ 

عميد الكلية: لي�ض هناك فرق ابدا يف طريقة التدري�ض بني الكليات 
االهلية واحلكومية بل ان كليتنا تتفاعل دائما مع الكليات االأخرى بغية 
رفع امل�شتوى العلمي للطالب، ومن املفرت�ض ان الطالب يف الكلية االهلية 
بينها  الكليات االخرى لعدة اعتبارات من  يكون متفوقا على اقرانه يف 
حتمله االعباء املادية يف �شبيل نيله ال�شهادة اجلامعية وتعوي�ض ما فاته".

تدريس  الكلية في  تعتمد  : هل  الحسينية  الروضة 
تواكب  التي  الحديثة  العلمية  المناهج  على  الطلبة 

التقدم؟
املناهج  مع  متوافقة  لدينا  املــوجــودة  املناهج  ان  الكلية:  عميد 
لو�شع  العايل  التعليم  وزارة  يف  متخ�ش�شة  جلــان  وهناك  العاملية، 
املناهج الدرا�شية ومتابعة كل ما يحدث وكل ما هو جديد حول العامل 
بع�ض  قبل  من  تكون  االخفاقات  لكن  جديدة،  متخ�ش�شة  مناهج  من 

التدري�شيني الذين يوؤدون املنهج ب�شكل �شطحي". 
الدراسية  االقساط  عن  ماذا   : الحسينية  الروضة 

وكيف يتم استيفائها من الطالب؟ 
واحدة،  دفعة  الطلبة  الدرا�شية من  االق�شاط  توؤخذ  الكلية:  عميد 
الق�شط  ويكون  ثابت،  �شعر  الكلية  اق�شام  من  ق�شم  ولكل  مرحلة  ولكل 
بعد تنازيل لكل مرحلة من املراحل الدرا�شية، اي ان الق�شط يف املرحلة 
نحن  وهكذا،  الثانية  املرحلة  يف  الق�شط  من  كلفة  اأكــرث  يكون  االأوىل 
ملتزمون بتعليمات وزارة التعليم العايل فاإذا طالبت بتزويد الق�شط او 

تخفي�شه نعمل على تنفيذ ذلك". 
االعتبار  بنظر  تأخذون   هل  الحسينية:  الروضة 

األوضاع المادية الطالب؟ 
عميد الكلية: يتم قبول الطلبة من اأ�شحاب الدخل املحدود، وان مل 
ي�شتطع دفع االأق�شاط دفعة واحدة، يق�شم الق�شط على دفعتني مراعاة 

الأحوال الكثري من الطلبة الفقراء والنازحني".

ملتزمون بالضوابط التي تتبعها الجامعات الحكومية واألهلية التي 
تضعها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

55

 �شهر رم�شان املبارك   1436 هـ



العمل  لهذا  و�صف  اإل   - باحلقيقة   - هو  ما  ال�صت�صراق   
القائم  التفكري  اأ�صلوب  اأو  املتخ�ص�ش  التوجه  لهذا  اأو 
)ال�صرق(  ي�صمى  ما  بني  والثقايف  املعريف  التمييز  على 
مبحمولته  )الغرب(  ي�صمى  وما  وعاداته  وتقاليده  واأفكاره  مبحمولته 

واأفكاره وتقاليده وعاداته الثقافّية اأي�صا. 
امل�صت�صرقني،  ونتاجات  بال�صت�صراق  املّت�صلة  الدرا�صات  كرثت  وقد 
راأى  من  بني  الدار�صون  انق�صم  اإذ  اإزاءه��م،  والآراء  املواقف  وتنّوعت 
بع�صهم يف ال�صت�صراق موؤامرًة ا�صتعمارّية تهدف اىل التو�ّصع وال�صيطرة 
الغربية على العامل الإ�صالمي، ومن ثرَم يجب اتخاذ موقف دفاعي اإزاء 
على  واأثنى  امل�صت�صرقني  دور  بجل  من  وبني  متييز،  دون  احلركة  هذه 
ف�صلهم يف تاأ�صي�ش معرفة اإن�صانية حقيقية تعاملت مع تراثنا وثقافتنا 

وعقائدنا الإ�صالمية بكل نزاهة ومو�صوعية.
وملا كانت بدايات ال�صت�صراق قدمية تعود اإىل تاريخ احتكاك امل�صلمني 
بالن�صارى يف التخوم الرومية وال�صبانية املواجهة للديار الإ�صالمّية فاإن 
القرن الثاين ع�صر امليالدي يعّد مبثابة بداية املعرفة الغربية احلقيقية 
بال�صيعة كتنظيم �صيا�صي، وذلك مع انطالق احلمالت ال�صليبية زمن 
الدولة الفاطمية، وبداية مقاومة هذه احلمالت بكل عناد و�صرا�صة مما 
دفع اإىل �صرورة درا�صة الأ�صباب املوجبة ل�صالبة امل�صلمني وتوحدهم 

عند ا�صتداد الأزمات كالغزو واحلروب اخلارجية.
وقد كانت بع�ش هذه الدرا�صات خاطئة يف ت�صوراتها عن بع�ش الفرق 
املح�صوبة على ال�صيعة فقد عّدوا احتفال الن�صريية بالأعياد امل�صيحية 
القدي�صني  بع�ش  وتقدير  والف�صح  الغطا�ش  وعيد  امليالد  عيد  مثل 
اأكرث من  اأنها لي�صت  اأو  امل�صيحيني انتحال لأفكار كثرية من امل�صيحية، 

طائفة م�صيحية متنكرة باأقنعة �صيعية. 
ل  ال�صيعة  عن  ونظراتهم  امل�صت�صرقني  ت�صورات  بع�ش  ك��ان  حني  يف 
تخلو من �صواب كما نظروا –مثال- اإىل �صخ�صية علي بن اأبي طالب-
جذبت  التي  الرمزية  ال�صخ�صيات  اأك��رث  من  وعّدوها  ال�صالم-  عليه 
نظرية  اإليه  ت�صتند  وحم��ورا  مركزا  و�صعوه  فقد  الغربيني،  الدار�صني 

املذهب ال�صيعي، وو�صموه باأنه �صخ�صية حكيمة و�صيا�صية وقائد موؤثر يف 
الإ�صالم، ولذلك انت�صرت يف عدة دول اأوربية عند القرنني ال�صابع ع�صر 
والثامن ع�صر ترجمات كثرية حلكم ومقولت الإمام علي بن اأبى طالب 

وتاأثر بها بع�ش احلكام والأمراء والقادة ال�صيا�صيني يف اأوروبا.
وقد اأخذت م�صاألة الإمامة حيزا وا�صحا يف هذه الدرا�صات ال�صت�صراقّية 
 ( الدرا�صات  الإم��ام يف هذه  يبدو  ال�صيعي، حيث  للفكر  تعر�صت  التي 
رجال �صماويا حتيطه هالة نور( فيما تتبلور حوله فكرة الولية الباطنة 
لنبوة ظاهرة. وت�صنع ثنائية موازية بني النبوة والولية، وبني الظاهر 

والباطن، والتنزيل والتاأويل و�صوى ذلك. 
ولعل الفرن�صي )هرني كوربان( يعد اأنوذجا جيدا للم�صت�صرق احلديث 
الطويلة  الفرتة  كانت  ورمب��ا  الت�صيع،  ملف  مع  تعامله  يف  واملو�صوعي 
التي اأم�صاها يف اإيران وتعرفه على حقيقة الت�صيع وعلى حقيقة اأفكار 
امليزان  �صاحب  الطبطبائي  كالعالمة  ال�صيعي  املذهب  علماء  اأ�صاطني 

كفيلة باأن ت�صع الأمور على ن�صابها يف هذه امل�صاألة.
لقد ظّل )هرني كوربان( من القالئل الذين فهموا حقائق كثرية عن 
التاريخ الإ�صالمي وعن املمثل احلقيقي للجانبني الفكري والروحي يف 
هذه العقيدة ال�صماوية، وكان اأي�صًا من القالئل جدًا الذين كتبوا بنزاهة 
الإ�صالمي  الدين  عن  الطعن  تقبل  ل  من حقائق  اكت�صفوا  عما  وجدية 

احلنيف بكل �صدق ومو�صوعية.
ومن اأبرز النقاط التي يحاول كوربان الرتكيز عليها يف درا�صته للمذهب 
اأهمية  تقل  ل  اأخرى  ق�صية  اإىل  بالإ�صافة  الولية،  ق�صية  هي  ال�صيعي 

و

مقاالت

 ناصر الخزاعي

  عرف االستشراق عند  المتابعين والمهتمين بكونه مبحثا أكاديميا )علميا( والمستشرق هو 
الشخص الذي يعمل بالتدريس أو الكتابة أو إجراء البحوث في موضوعات متخصصة بدراسة 

الشرق وما يتعلق به اجتماعيا وثقافيا ودينيا واقتصاديا وسياسّيا إلخ.

الشيعة والتشيّع
 في منظور الفكر االستشراقي                    
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عنها، واأعني بها ق�صية الإمام املهدي- عجل اهلل فرجه ال�صريف- 
كما كان اإميان ال�صيعة الثني ع�صرية بعودة الإمام املهدي بعد ظهور 
عدة دلئل واإ�صارات بغية اإحياء �صنة جده الر�صول امل�صطفى )�صلى 
اأث��ارت اهتمام  التي  الالفتة  الأم��ور  واآل��ه( من جديد من  اهلل عليه 
هذا امل�صت�صرق الفذ الذي عّد ال�صيعة من الطوائف الفريدة املوؤمنة 
حلظة  اأق��رب  يف  حل�صوله  واملنتظرة  امل�صتقبلي  التغيري  بحتمية 

تختارها ال�صماء حلكمة خا�صة.
منطق  وراء  واجل��ري  النقياد  (ب�صدة  كوربان  هرني  رف�ش)  لقد   
التع�صب واجلهل الذي متيزت به النظرة ال�صت�صراقية يف تعاملها 
مع الق�صايا واملواقف والعقائد الإ�صالمية احل�صا�صة، وب�صكل خا�ش 
ق�صيتي الولية والإمام املهدي- عجل اهلل فرجه ال�صريف- راف�صا 
بع�ش  خالله  من  تتعامل  ال��ذي  الأعمى  والتحامل  الت�صنيع  موقف 

الجتاهات املذهبية الإ�صالمية مع هاتني الق�صيتني احل�صا�صتني.
الذي ل  النزيه  للم�صت�صرق  ناجحا  اأنوذجا  يعد  امل�صت�صرق  اإن هذا 
حتركه الدوافع وامل�صالح ال�صيقة قدر ما يحركه حب املعرفة ون�صدان 
احلقيقة وحماولة اإي�صالها للنا�ش ب�صتى الطرق، وقد وقف وراء ذلك 
اطالع كوربان على مذهب اأهل البيت )عليهم ال�صالم( من خالل ما 
قراأ لكبار رجال هذا املذهب من ال�صابقني ومن الالحقني املعا�صرين، 
املتاألهني  ال�صديد برتاث )املريداماد( ومبوؤلفات �صدر  لتاأثره  وكان 
ال�صريازي، بالإ�صافة اإىل حواراته مع العالمة الطباطبائي، كل هذا 
املذهب  هذا  عن  اأبحاثه  توجت  ونهائية  حا�صمة  نتيجة  عن  اأ�صفر 
النقي، وميكن لنا اأن نورد �صيئًا من هذه النتيجة معتمدين يف هذا 
على ما قاله كوربان نف�صه عن هذا املذهب: )يف عقيدتي اأن الت�صيع 
بني  الهداية  رابطة  م�صتمر،  ب�صكل  حفظ  الذي  الوحيد  املذهب  هو 
اهلل واخللق، وُعلقة الولية، حية اإىل الأبد، فاليهودية اأنهت العالقة 
النبي مو�صى )ع(،  الإن�صاين، يف �صخ�ش  والعامل  الواقعية بني اهلل 
ثم مل تذعن بعدئذ بنبوة ال�صيد امل�صيح والنبي حممد )ع( فقطعت 
الرابطة املذكورة، وامل�صيحية توقفت بالعالقة عند امل�صيح )ع( ، اأما 
النبي  عند  املذكورة  بالعالقة  توقفوا  فقد  امل�صلمني  من  ال�صنة  اأهل 
رابطة  يف  ا�صتمرار  ثمة  يعد  مل  به  النبوة  وباختتام  )���ش(،  حممد 
العالقة )يف م�صتوى الولية( بني اخلالق واخللق، الت�صيع يبقى هو 
املذهب الوحيد الذي اآمن بختم نبوة حممد )�ش( واآمن يف الوقت 
نف�صه بالولية- وهي العالقة التي ت�صتكمل خط الهداية، وت�صري به 

بعد النبي- واأبقى عليها حية اإىل الأبد(

كيف ن�ستقبل ال�سهر الف�سيل

• عبدالّرحمن الاّلمي

كلمة البد منها 

الف�شيل،  ال�شهر  ال�شتقبال  يتهّياأ  ـ  ال�شيام  نوى  َمن  وخ�شو�شًا  ـ  مّنا  الكثري 
امل�شل�شالت  ملعرفة  متحّم�شًا  تراه  فبع�شنا  �شعيد،  من  اأكرث  على  له  وي�شتعّد 
اجلديدة التي �شتعر�شها القنوات الرئي�شّية لديه، وبع�شنا ين�شغل يف تكدي�ض 
املواد الغذائّية و�شرائها بكمّيات كبرية، وبع�شنا تراه مندفعًا اىل تهيئة فريقه 
الفرق االأخرى يف منطقته،  وترتيبه لكي ي�شتعّد خلو�ض لعبة )املحيب�ض( مع 

اىل غري ذلك من االن�شغاالت البعيدة عن روح هذا ال�شهر املبارك.
اإّن املتاأّمل يف قول اهلل )تبارك وتعاىل( يف االآية التي اأوجب فيها على عباده 
ِمْن  ِذيَن  الَّ َعَلى  ُكِتَب  َكَما  َياُم  ال�شِّ َعَلْيُكُم  ُكِتَب  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  »َيا  ال�شيام: 
َتتَُّقوَن«)183/البقرة( يجد العّلة من ال�شوم هي ح�شولنا على  َلَعلَُّكْم  َقْبِلُكْم 
ونتم�ّشك  نواهيه،  ونتجّنب  اأوامـــره،  نطيع  بــاأن  وجــّل(  )عــّز  اهلل  من  التقوى 

بتعاليمه، لكي نّتقي غ�شبه، ونبتعد عن �شاحة �شخطه.
تاأّمل  وقفة  مّنا  يتطّلب  وهــذا  املفاهيم،  لهذه  اال�شتعداد  علينا  يتحّتم  اإذن 
ومراجعة يف اأحوالنا والنظر يف جوانب الق�شور يف نفو�شنا ـ واإن كانت النفو�ض 
ـ فنتدارك تق�شرينا وُن�شلح حالنا ونعّمر  بارئها  اجّتاه  رة يف كّل �شيء  مق�شّ
بالقبول  ال�شهر  مّنا  يت�شّلم  اأن  طاحمني  ويحّبه،  اهلل  يرت�شيه  مبا  اأوقاتنا 

واال�شتجابة.
على  االنتفا�شة  واإعــالن  التوبة  لتجديد  الكربى  الفر�شة  هو  رم�شان  و�شهر 
اخلطايا التي اعتادت اأنف�شنا عليها اإذ يقول الر�شول االأكرم )�شّلى اهلل عليه 

واآله و�شّلم( يف خطبة موؤثرة وهو ي�شتقبل �شهر رم�شان املبارك:
»اأّيها النا�ض اإّنه قد اأقبل عليكم �شهُر اهلل بالربكة والرحمة واملغفرة، �شهٌر هو 
عند اهلل اأف�شُل ال�شهور، واأياُمُه اأف�شُل االأيام، ولياليِه اأف�شُل الليايل، و�شاعاُتُه 
اأهِل  ِمن  فيِه  وُجِعلُتم  اهلِل  �شيافِة  اىل  فيِه  ُدِعيُتم  �شهٌر  هو  ال�شاعات،  اأف�شُل 
مقبول،  فيه  وعمُلُكم  عبادة،  فيه  ونوُمُكم  ت�شبيح،  فيه  اأنفا�ُشُكم  اهلل،  كرامِة 
اأْن  وقلوٍب طاهرٍة  بِنّياٍت �شادقٍة  رّبكم  اهلَل  فا�شاألوا  فيه م�شتجاب،  ودعاوؤُُكم 
يوّفقكم ل�شياِمِه وتالوِة كتاِبِه، فاإّن ال�شقّي َمن ُحرم غفراَن اهلل يف هذا ال�شهر 

العظيم«.
»اأيها النا�ض اإّن اأبواب اجلنان يف هذا ال�شهر مفّتحة ف�شلوا ربكم اأن ال يغلقها 
وال�شياطني  عليكم،  يفتحها  ال  اأن  ربكم  ف�شلوا  مغلقة  النريان  واأبواب  عليكم، 

مغلولة، ف�شلوا ربكم اأن ال ي�شلطها عليكم«.
على  جــواز  له  كــان  خلقه،  ال�شهر  هــذا  يف  منكم  ح�ّشن  َمــن  النا�ض  اأيها  »يــا 
ال�شراط يوم تزلُّ فيه االأقدام، ومن خّفف من هذا ال�شهر عما ملكت ميينه، 
يلقاه،  خّفف اهلل عليه ح�شابه، ومن كّف فيه �شّره، كّف اهلل عنه غ�شبه يوم 
ومن اأكرم فيه يتيمًا، اأكرمه اهلل يوم يلقاه، ومن و�شل فيه رحمه، و�شله اهلل 
برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه، قطع اهلل عنه رحمته يوم يلقاه، ومن 
تال فيه اآية من القراآن، كان له مثل اأجر من ختم القراآن يف غريه من ال�شهور«.
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اإعداد: عبدالّرحمن الاّلمي

جريمة سم اإلمام الحسن )عليه السالم( ثابتة في رقبة معاوية وأّن زوجة اإلمام المجتبى )عليه السالم( جعدة بنت االشعث الكندي هي التي 
باشرت بهذه الفجيعة بأن سمّت سبط رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله( وكان هذا العمل الموبق بأمر من معاوية ليجعل الخالفة البنه يزيد 

الخمّير بعده.
وهذا األمر عليه إجماع أهل البيت )عليهم السالم( وشيعتهم على أّن معاوية قد قتله بواسطة جعدة الخاسرة الخائبة دينًا ودنيًا، ووافقهم 

عدد مهمّ من الرواة والمحدثين السنّيين على أّن الجريمة ثابتة في رقبة معاوية عليه الهاوية، ورغم ذلك هناك مَن يحاول الدفاع عنه 
ويبرّئ ساحته من هذا الفعل الشنيع.

ونحن نطرح هذا األمر بين يدي جهبذين من فطاحل علمائنا الكرام ليبيّنا لنا الحقيقة الناصعة:

  َمن قتل االإمام احل�سن


االإمـــــام  يـــقـــول  اإذ 
احل�سني  عبد  ال�سيد 
العاملي  الدين  �سرف 
ـــّره( يف  ـــس �ـــس ـــّد� )ُق
احل�سن  )�سلح  كتابه 

عليه ال�سالم(:
واحدة  فقرة  اإاّل  تبَق  مل 
من املعاهدة مل يخرقها 
واأروعــهــا  ح�شا�شية  �شروطها  اأدّق  كانت  الأنــهــا  معاوية، 
ان  الفقرة  بــهــذه  ال�شنيع  ا�ــشــاء  اذا  عليه  وكـــان  وقــعــًا. 
يتحدى القراآن �شراحة، ور�شول اهلّل �شلى اهلّل عليه واآله 
اأمر  اأّن احل�شن )عليه ال�ّشالم( يلي  و�شلم مبا�شرة، وهي 

امل�شلمني بعد وفاته.
ف�شرب عليها ثماين �شنني، ثم �شاق بها ذرعًا، وثارت به 
هذه  باأمثال  ل�شاقتها،  ي�شارع  يزال  ال  كان  التي  اأمويته 
بالرباءة  لهند  ت�شهد  �شريحة  اأموية  بها  ليعود  االأفاعيل، 
اأبــي  ابــن  وليكون  املــوؤرخــني،  و�ــشــهــادات  النا�ض  قالة  مــن 

�شفيان حقًا!.
كما  اخليانة،  عن  املعاهدة  مواد  اأبعد  بطبيعتها،  وكانت 
كانت بظروفها ومالب�شاتها اأجدرها بالرعاية. وكانت بعد 
بالوفاء،  اخل�شم  من  وااللتزام  اللواء  ولف  ال�شالح  نزع 

اأفظع جرمية يف تاريخ معاوية احلافل باجلرائم.
ترى، فهل نعتذر عن معاوية مبا اعتذر به االغرار املن�شوبون 
اىل اال�شالم عن ابنه يزيد يف قتله احل�شني ابن ر�شول اهلّل 
»�شاب  فقالوا:  وال�شالم،  ال�شالة  اأف�شل  جده  وعلى  عليه 

مغرور، األهته القرود وغلبت عليه اخلمور والفجور!.«.
�شّنه  واأين  املزعوم؟.  ودهاوؤه  معاوية  اإذًا - حنكة   - فاأين 

الطاعنة وجتاربه يف االمور؟.
ان بائقة االب هذه، كانت هي ال�شبب الذي بعث روح القدوة 
يف طموح االبن. فلي�شرتكا - مت�شامنني - يف اجناز اأعظم 
جرمية يف تاريخ اال�شالم، تلك هي قتل �شيدي �شباب اأهل 

على  معًا،  وليتعاونا  لهما.  ثالث  ال  الذين  االحدين  اجلنة 
قطع »الوا�شطة الوحيدة« التي انح�شر بها ن�شل ر�شول اهلّل 
�شلى اهلّل عليه واآله و�شلم. واجلرمية - بهذا املعنى - قتل 

مبا�شر حلياة ر�شول اهلل بامتدادها التاريخي!.
نعم، والقاتالن - مع ذلك - هما اخلليفتان يف اال�شالم!.

فوا �شيعة االإ�شالم اإْن كان خلفاوؤه من هذه النماذج!.
فا�شتعمل معاوية مروان بن احلكم، على اقناع جعدة بنت 
احل�شن  زوجــات  من  وكانت   - الكندي  قي�ض  ابن  اال�شعث 
عليه ال�شالم - باأن ت�شقي احل�شن ال�شّم )وكان �شربة من 
بيزيد،  زّوجها  نحبه  ق�شى  هو  فان  رومــة(.  مباء  الع�شل 

واأعطاها مائة الف درهم.
وكانت جعدة هذه بحكم بنّوتها لال�شعث بن قي�ض - املنافق 
اأقرب  رّدة منكرة،  بينهما  اأ�شلم مرتني،  الذي  املعروف - 

النا�ض روحًا اىل قبول هذه املعاملة النكراء.
»اإّن  ال�شالم:  عليه  ال�شادق  حممد  بن  جعفر  االمام  قال 
وابنته  ال�شالم،  عليه  املوؤمنني  اأمري  دم  �شرك يف  اال�شعث 
جعدة �شّمت احل�شن، وابنه حممد �شرك يف دم احل�شني«.

اأقول: وهكذا متَّ ملعاوية ما اأراد.
فاأغرقها  بكاملها،  اأمــة  م�شري  على  هــذه  بفعلته  وحكم 
بــالــذحــول واحلـــروب  وبــنــيــه  نف�شه  ــــرق  واأغ بــالــنــكــبــات، 
واالنقالبات، ومت له بذلك نق�ض املعاهدة اىل اآخر �شطر 

فيها.
»لقد  الــوفــاة:  ح�شرته  وقــد  ال�شالم  عليه  احل�شن  وقــال 
حاقت �شربته وبلغ اأمنيته، واهلّل ما وفى مبا وعد، وال �شدق 

فيما قال«.
امل�شمومة،  اخلطة  بتنفيذ  معاوية،  اىل  مروان  بريد  وورد 
فقال: »يا عجبًا من احل�شن �شرب �شربة من الع�شل مباء 

رومة فق�شى نحبه«.
احل�شن  مبــوت  الــ�ــشــرور  اإظــهــار  مــن  نف�شه  ميلك  مل  ثــم 
اأهل  معه  وكرب  فكرب،  باخل�شراء،  »وكــان  ال�شالم،  عليه 
اخل�شراء،  اأهــل  بتكبري  امل�شجد  اهل  كرب  ثم  اخل�شراء، 

عبد  بن  نوفل  بن  عمرو  بن  قرظة  بنت  فاختة  فخرجت 
مناف )زوج معاوية( من خوخة لها، فقالت: »�شرك اهلّل 
يا اأمري املوؤمنني، ما هذا الذي بلغك ف�شررت به ؟«. قال: 
»موت احل�شن بن علي«، فقالت: »اإّنا هلّل واإّنا اليه راجعون«، 
ثم بكت وقالت: »مات �شيد امل�شلمني، وابن بنت ر�شول اهلّل 
�شلى اهلّل عليه )واآله( و�شلم« فقال معاوية: »نعما واهلّل ما 

فعلت، انه كان كذلك، اأهل اأن ُيبكى عليه«.
وعر�ض اليعقوبي )ج 2 �ض 203( �شورة عن االأثر العظيم 
الذي قوبل به نباأ وفاة احل�شن عليه ال�شالم يف الكوفة، وما 
اجتمع عليه زعماء ال�شيعة هناك يف دار كبريهم )�شليمان 
بن �شرد( وتعزيتهم احل�شني عليه ال�شالم بكتاب مفتجع 

بليغ.
وبلغ نعيه الب�شرة - وعليها زياد بن �شمية - فبكى النا�ض 
وعال ال�شجيج ف�شمعه اأبو بكرة )اأخو زياد المه( - وهو اذ 
»اأراحــه اهلّل من �شر كثري،  ذاك مري�ض يف بيته - فقال: 

وفقد النا�ض مبوته خريًا كثريًا يرحم اهلّل ح�شنًا«.
وقــف على جثمانه  وقــد  بن احلنفية،  اأخــوه حممد  واأبــّنــه 

ال�شريف، واليك ن�ّض تاأبينه:
لقد  حياتك،  عــّزت  لئن  فــواهلّل  حممد،  اأبــا  اهلّل  »رحمك 
هّدت وفاتك. ونعم الروح روح عمر به بدنك، ونعم البدن 
بدن �شّمه كفنك، ومل ال تكون كذلك، واأنت �شليل الهدى، 
وِحْلُف اأهل التقوى، وخام�ض اأ�شحاب الك�شاء. غّذتك كّف 
احلّق، وُرّبيت يف حجر االإ�شالم، واأر�شعتك ثديًا االميان. 
كانت  واإن  اهلّل،  ورحمة  ال�شالم  فعليك  ومّيتًا،  حّيًا  فطب 

اأنف�شنا غري قالية حلياتك، وال �شاّكة يف اخليار لك«.
مت�شافرة  بال�شم  معاوية احل�شن  اغتيال  على  والن�شو�ض 

كاأو�شح ق�شية يف التاريخ.
وتذكرة  واالإر�شاد،  واال�شابة،  اال�شتيعاب،  ذكرها �شاحب 
وال�شعبي،  الطالبيني،  ومقاتل  االمامة.  ودالئــل  اخلوا�ض 
وابــن  واملــدائــنــي،  الطبقات،  يف  �شعد  ــن  واب واليعقوبي، 
اأبي  وابــن  وامل�شعودي،  االأثــري،  وابــن  والــواقــدي،  ع�شاكر، 
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احلديد، واملرت�شى يف تنزيه االنبياء. والطو�شي يف اأماليه، 
امل�شتدرك،  يف  واحلــاكــم  ديــوانــه،  يف  الر�شي  وال�شريف 

وغريهم.
وقال يف »البدء واخلتام«: »وتويف احل�شن �شنة 49 للهجرة. 
اإليها، ومناها  د�ّشه معاوية  االأ�شعث مبا  بنت  �شّمته جعدة 

بزواج ولده يزيد، ثم نق�ض عهدها«.
وقال ابن �شعد يف طبقاته: »�شّمه معاوية مرارًا«.
وقال املدائني: »�ُشقي احل�شن ال�شّم اأربع مرات«.

�ُشمَّ  علّي  بن  احل�شن  »اإّن  م�شتدركه:  يف  احلاكم  وقــال 
مرارًا. كّل ذلك ي�شلم حتى كانت املّرة االأخرية التي مات 

فيها، فاإّنه رمى كبده«.
وقال اليعقوبي: »وملا ح�شرته الوفاة قال الأخيه احل�شني: يا 
اأخي اإّن هذه اآخر ثالث مرات �ُشقيت فيها ال�شّم، ومل اأ�شقه 
مثل مّرتي هذه، واأنا مّيت من يومي. فاإذا اأنا متُّ فادفّني 
اأوىل  اأحٌد  فما  و�شلم،  واآله  عليه  اهلّل  �شلى  اهلّل  ر�شول  مع 
بقربه مّني، اإاّل اأن مُتنع من ذلك، فال ت�شفك فيه حمجمة 

دم!«.
اأّن  وفاته  �شبب  »وكــان  االمــامــة:  دالئــل  الطربي يف  وقــال 
معاوية �شّمه �شبعني مرة فلم يعمل فيه ال�شّم، فاأر�شل اىل 
قي�ض  بن  اال�شعث  بن  )كــذا(  حممد  بنت  جعدة  امــراأتــه 
الكندي وبذل لها ع�شرين الف دينار واقطاع ع�شر �شياع 
يزّوجها  اأن  لها  و�شمن  الكوفة،  �شواد  ال�شواد،  �شعب  من 
يزيد ابنه. ف�شقت احل�شن ال�شّم يف برادة من الذهب يف 

ال�شويق املقّند«.
ْيُتْم اأَْن ُتْف�ِشُدوا  وقال اهلّل عّز من قائل: » َفَهْل َع�َشْيُتْم اإِْن َتَولَّ
َلَعَنُهُم  ِذيَن  الَّ اأُوَلِئَك   )22( اأَْرَحاَمُكْم  ُعوا  َوُتَقطِّ ااْلأَْر�ِض  يِف 

اَرُهْم )23( حممد«  ُهْم َواأَْعَمى اأَْب�شَ مَّ ُ َفاأَ�شَ اهللَّ
ويقول اآية اهلل ال�سيد علي احل�سيني امليالين )دام 

ظله( يف �سهادة االإمام احل�سـن )عليه ال�ّسالم(:
الأّن معاوية قد عاهد االإمام احل�شن )عليه ال�ّشالم( على 
رجوع االأمر اإليه من بعده، حّتى اإّن االأحنف بن قي�ض اأي�شًا 
قد ذّكره بذلك، فكان اأن �شّمم على الق�شاء عليه، فد�ّض 
اإليه ال�شّم على يد جعدة بنت االأ�شعث بن قي�ض، يف ق�شّية 

لة اّتفق على روايتها رواة الفريقني. مف�شّ
واالإر�ــشــاد  كالكايف  اأ�شحابنا،  كتب  �شائر  يف  ذلــك  جتد 

ومناقب اآل اأبي طالب، وغريهـا.
وقال ابن عبـد الرّب: »قال قتادة واأبو بكر ابن حف�ض: �شّم 
بن  االأ�شعث  بنت  جعدة  امراأته  �شّمته  علي،  بن  احل�شـن 
بتد�شـيـ�ض  منها  ذلك  كان  طائفة:  وقالت  الكندي.  قي�ض 

معاوية اإليها وما بذل لها يف ذلك...
اأبي خيثمة،  واأبو بكر بن  �شّبة  اأبو زيد عمر بن  قال: ذكر 
اأبو هالل،  قال: حّدثنا  اإ�شماعيل،  بن  مو�شى  قاال: حّدثنا 
عن قتادة، قال: دخل احل�شـني على احل�شـن، فقال: يا اأخي 
اإيّن �ُشقيت ال�شمَّ ثالث مرار، مل اأُ�ْشَق ِمْثل هذه املّرة، اإيّن 

ُع َكبدي. الأ�شَ
فقال احل�شـني: َمْن �شقاك يا اأخي؟

قال: ما �شوؤالك عن هذا؟! اأَتريُد اأن تقاتلهم؟! اأَِكُلُهم اإىل 
اهلل.

فلّما مات وَرد الربيد مبوته على معاوية، فقال: يا عجبًا من 
احل�شـن، �شرب �شربًة من ع�شل مباء رومة، فق�شى نحبه.

وقال اأبو الفرج االأ�شبهاين: »ود�ّض معاوية اإليه حني اأراد اأن 
يعهد اإىل يزيد واإىل �شعد بن اأبي وّقا�ض �شّمًا، فماتا منه 
يف اأّيام متقاربة، وكان الذي توىّل ذلك من احل�شـن زوجته 

جعدة بنت االأ�شعث بن قي�ض ملال بذله لها معاوية«.
وقال ابن اأبي احلديد: »قال اأبو احل�شـن املدائني: وكانت 
يومًا،  اأربعني  مر�شه  وكــان  واأربــعــني،  ت�شع  �شنة  يف  وفاته 
وكانت �شّنه �شبعًا واأربعني �شنة، د�ّض اإليه معاوية �شّمًا على 
يد جعدة بنت االأ�شعث بن قي�ض زوجة احل�شـن وقال لها: اإْن 
قتلتيه بال�شّم فلك مئة األف واأُزّوجك يزيد ابني. فلّما مات 
وفى لها باملال ومل يزّوجها من يزيد قال: اأخ�شى اأن ت�شنع 

بابني كما �شنعت بابن ر�شول اهلل«.
االأ�شعث  اإىل جعدة بنت  »اإّن معاوية د�ّض  البالذري:  وقال 

بن قي�ض امراأة احل�شـن، واأرغبها حّتى �شّمته«.
االأ�شعث  بنت  جلعدة  معاوية  »جعل  الزخم�شري:  وقــال 
واإّنه  �شهرين  ومكث  �شّمته،  حّتى  األف  مئة  احل�شـن  امراأة 
�ُشقيت  يقول:  وكــان  دم،  من  ط�شتًا  كــذا  حتته  من  لريفع 
ال�شّم مرارًا ما اأ�شابني فيها ما اأ�شابني يف هذه املّرة، لقد 

لفظت كبدي فجعلت اأُقّلبها بعود كان يف يدي«.
اأّن امراأته جعدة بنت االأ�شعث بن  وقال امل�شعودي: »وُذكر 
قي�ض الكندي �شقته ال�شّم، وقد كان معاوية د�ّض اإليها: اإّنك 
درهم  األف  مبئة  اإليك  وّجهت  احل�شـن  قتل  يف  احتلت  اإن 
وزّوجتك من يزيد; فكان ذلك الذي بعثها على �شّمه، فلّما 
حياة  نحّب  اإّنا  اإليها:  واأر�شل  باملال  معاوية  لها  وفى  مات 

يزيد، ولوال ذلك لوفينا لك بتزويجه«.
وقال ابن تيمّية ـ يف مقام الدفاع عن معاوية ـ : »واحل�شـن 
اأّنه مات م�شمومًا، وهذا مّما  ر�شي اهلل عنه قد نقل عنه 
ميكن اأْن يعلم، فاإّن موت امل�شموم ال يخفى، لكن يقال: اإّن 
اأّنه مات باملدينة ومعاوية بال�شام،  امراأته �شّمته، وال ريب 
اإليها  اأر�شل  معاوية  اإّن  يقال:  اأْن  الظاّن  يظّن  ما  فغاية 
واأمرها بذلك... فاإْن كان قد وقع �شيء من ذلك فهو من 

باب قتال بع�شهم بع�شًا...«.
واإذا كان ابن تيمّية ي�شّكك يف احلقائق الواقعة، فاإّن بع�ض 
بني قد �شّرح بتكذيب ذلك، فقد قال ابن خلدون:  املتع�شّ
»وما ُينقل من اأّن معاوية د�ّض اإليه ال�شّم مع زوجته جعدة 
بنت االأ�شعث، فهو من اأحاديث ال�شيعة، وحا�شا ملعاوية من 

ذلك«.
هذا، وقد ذكروا اأّن معاوية ملّا اأتاه خرب وفاة االإمام احل�شـن 

عليه ال�شالم، اأظهر فرحًا و�شرورًا، حّتى �شجد...!
�شجد،  و�شرورًا حّتى  فرحًا  اأظهر  اأتاه اخلرب  »فلّما  قالوا: 
و�شجد من كان معه، فبلغ ذلك عبـد اهلل بن عّبـا�ض ـ وكان 
بال�شام يومئذ ـ فدخل على معاوية، فلّما جل�ض قال معاوية: 

يا بن عّبـا�ض، هلك احل�شـن بن علّي.

راجعون،  اإليه  ــا  واإّن هلل  اإّنــا  هلك،  نعم  عّبـا�ض:  ابن  فقال 
الفرح  مــن  اأظــهــرت  الـــذي  بلغني  وقــد  مــكــّررًا،  ترجيعًا 
وال  حفرتك،  ج�شده  �شّد  ما  واهلل  اأمــا  لوفاته.  وال�شرور 
منك،  خري  وهو  مات  ولقد  عمرك،  يف  اأجله  نق�شان  زاد 
ولئن اأُ�شبنا به لقد اأُ�شبنا مبن كان خريًا منه، جّده ر�شول 
اأح�شـن  بعده  من  علينا  وخلف  م�شيبته،  اهلل  فجرب  اهلل، 

اخلالفة...«.
ويف لفظ ابن خّلكان: »وملّا كتب مروان اإىل معاوية ب�شكاته 
كتب اإليه: اأن اأقبل املطي اإيل بخرب احل�شـن; وملّا بلغه موته 
�شمع تكبريًا من الق�شر، فكرّب اأهل ال�شام لذلك التكبري! 
اأمــري  يــا  عينك  اهلل  اأقـــّر  مــعــاويــة:  زوجـــة  فاختة  فقالت 

املوؤمنني، ما الذي كرّبت له؟
قال: مات احل�شـن.

قالت: اأَعلى موت ابن فاطمـة تكـرّب؟!
قال: واهلل ما كرّبُت �شماتًة مبوته، ولكن ا�شـرتاح قلبي!

ــا�ــض  ـــ ـــــن عــّب ــــــان اب وك
عليه  فــدخــل  بــالــ�ــشــام 
عّبـا�ض،  بــن  يــا  فــقــال: 
ما حدث يف  تـدري  هل 

اأهل بيتك؟
قال: ال اأدري ما حدث، 
اإاّل اأيّن اأراك م�شتب�شرًا، 
وقــــد بــلــغــنــي تــكــبــريك 

و�شجودك!
قال: مات احل�شـن.

قـال: اإّنـا هلل، يرحـم اهلل اأبـا حمّمـد ثالثـًا; ثّم قال: واهلل 
ت�شدُّ حفرُته حفرَتك، وال يزيد نق�ض عمره  يا معاوية، ال 
باإمام  اأُ�شبنا  لقد  باحل�شـن  اأُ�شبنا  كّنا  واإْن  يومك،  يف 
املّتقني وخامت النبّيني، ف�شّكن اهلل تلك العربة، وجرب تلك 

امل�شيبة، وكان اهلل اخللف علينا من بعـده«.

 )1( االحتجاج
)2( الكايف 

)3( اال�شـتيعاب 
)4( مقاتل الطالبّيني

)5( �شرح نهج البالغة 
)6( ك�شف الغّمة 

)7( املنتظم 
)8( العقد الفريد 

)9( البداية والنهاية 
)10( تاريخ اخلميـ�ض

)11( االإمامة وال�شـيا�شة 
)12( وفيات االأعيان 

)13( الطبقات الكربى 
)14( اأُ�شد الغابة

)15( �شري اأعالم النبالء
)16( تاريخ ابن خلدون 

)17( منهاج ال�ُشـّنة 
)18( مروج الذهب 

)19( ربيع االأبرار 
)20( اأن�شاب االأ�شراف 
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• احمد حممود عبد

/// •

بزغ فجر ال�سالم، وتبلج نوره، فعال �سوت اآذان احلق بال اله اال اهلل حممد ر�سول اهلل..نور و�سوت، 
كربق ورعد، ميزق ظلمات النفو�س التي ركنت اىل غ�ساوة حلكتها، فاأعمتها عن روؤية دربها، واأبقتها 
يف جهلها وجاهليتها، اندلع ل�سان �سبح اال�سالم بنور تبلجه، و�سع�سع ب�سيائه على اأر�سه، وانق�سعت 

ظلمة اجلاهلية بنور الهداية االلهية، فزكت بها نفو�س وطابت وم�ست بنورها، لت�سلك ال�سراط 
امل�ستقيم الذي يو�سلها اىل بارئها، ولتنعم برحمة ربها الوا�سعه، ولتذق من نعم ف�سله، ولتع�س 

مطمئنه بذكره، م�ستمدة  حياتها من دينه .
واأخرى اأبت ذلك النور، فرمت بنف�سها يف جحور اجلاهلية، وظلمات الغواية ال�سيطانية، واأ�سمرت 

يف نف�سها غي�سها وحقدها على م�سدر النور ، تتحاين الفر�س لتنال ما اأ�سمرت ، مبكر ما دبرت ، 
فاأ�ستغلت حني راأت ، وبرزية الهجر طعنت ، وعلى م�سكاة النور نزت ، واأ�سالع الزجاجة ك�سرت ، 

واأرادت اأطفاء نور اهلل ، ولكن اهلل متم نوره ولو كره الكافرون ، فحماه اهلل بلطفه وعظيم منته .
ارادت هذه النفو�س املظلمة ان ت�سدل من ا�ستار ظالمها ، حجب وجدران لتمنع النور من الو�سول اىل 

النا�س ، ولت�سد بجدران ال�سالل والفنت اأي طريق للو�سول اىل النور.
اأفول النور ، يعني افول الدين ، يعني اأفول احلياة التي ارادها اهلل للب�سرية ان حتياها .

كان البد من نف�س كبرية تاأبى ان يحل الظالم على النا�س  وميوت دين اهلل.
كان البد من نف�س كبرية اأن ت�سحي وتنتف�س لتمزق اأ�ستار الظالم وتهدم جدران ال�سالل .

كان البد من من نف�س منرية تو�سل نور اهلل اىل النا�س ولتحيي به دين اهلل.
كان البد من نف�س مطمئنة ان ت�ستعد ل�سراع مرير يف معركة طويلة ، معركة الأنقاذ دين اهلل والذي 

فيه دوام احلياة التي يدعو اليها اهلل.
نف�س اأختارها اهلل ، لتكون م�سدرا ل�سعاع نوره ولتكون م�سباحا للهدى.

نف�س كبرية اأختارها اهلل ، لتنقذ النا�س من امواج الفنت وال�سالل ،ولتكون �سفينة لنجاتهم.
نف�س زكية اأختارها اهلل ، لتكون قربانا الأحياء دينه .

نف�س مطمئنة اأختارها اهلل ، لتخو�س معركة احلياة ولتكون ج�سدا ت�سيء اأ�سالئه كما ي�سيء 
الكوكب الدري.

نف�س مطمئنه اأختارها اهلل ، لتخو�س معركة احلياة في�سفك دمها فيكون وقودا من �سجرة النبوة ، 
لنور اهلل.

اأختارها اهلل ، فاأختارت لنف�سها ، ور�ست مبا قدر لها ، واأرادت ما اأراد اهلل .
يف كربالء ، نزل البالء ، لت�سعد الدماء اىل ال�سماء.

يف كربالء ، نزل البالء ، لتنطق االأ�سالء ، هون مانزل بي انه بعني اهلل.
يف كربالء ، تنف�س �سبح االأ�سالم من جديد ،واأ�سرقت �سم�س الدماء ، ليتعافى دين اهلل بدفء نورها .

يف كربالء نزل البالء ، ومن نحور االأ�سالء ، عال النداء 
اأ�سهد ان الاأله اال اهلل واأ�سهد اأن حممد ر�سول اهلل .

األدبية

مصباح الهدى وسفينة النجاة 
الحسين
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الحسين

مصباح الهدى وسفينة النجاة 

مصباح
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تنمية 
• اإعداد: علي الها�شمي

قم مبهامك املوؤجلة
فيها  ميتلك  التي  عام  كل  يف  القليلة  الأوق��ات  من  واح��دة  هي  العطلة 
موؤجلة  �صخ�صية  ارتباطات  لديك  يكون  قد  فراغ،  وقت  النا�ش  معظم 
اأو واجبات مل توؤدها لفرتة طويلة ب�صبب ان�صغالك كدفع  مع الأ�صدقاء 
ال�صيارة واأجهزة املنزل، فالعطلة  اأو �صيانة  الفواتري وترتيب مالب�صك 

هي فر�صتك الثمينة للقيام بكل الن�صاطات املوؤجلة.

التدريب ال�سيفي
الكبرية،  ال�صركات  اإحدى  يف  ينا�صبك  تدريبي  عمل  عن  بالبحث  ابداأ 
هذا ي�صاعدك جيًدا يف ك�صب خربة جيدة حول جمالت العمل بالإ�صافة 
لتنمية مهاراتك يف العمل اجلماعي والتنظيم املهني، كذلك ي�صاعدك 

على اإثراء ال�صرية الذاتية عندما تبداأ بكتابتها.
كان  واإن  التدريب  من  جيًدا  هدفك  ح��دد  بالبحث  تبداأ  اأن  قبل  لكن 

ي�صتحق، حتى ل ت�صرف جهدك ووقتك يف �صيء لن ت�صتفيد منه.

ال�سرتخاء وال�ستجمام
بعد �صغوط العمل والدرا�صة التي كانت مالزمة لك يف الفرتة ال�صابقة 

�صتحتاج حتًما لوقت بني احلني والآخر ل تفعل فيه �صيًئا، فقط 

ت�سرتخي لتتخل�ض من كل ال�سغوط.
اأكرث  ويجعلك  ن�صاطك من جديد  ا�صتئناف  على  ي�صاعدك  ال�صرتخاء 

حيوية للتعامل مع املهام القادمة.

8
 

إجازة صيفية
أفكار لقضاء

أكثر فائدة ومتعة

تنمية 
• اإعداد: علي الها�شمي
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ف�سل �سيفي اإ�سايف
جتنب ال�صغط الدرا�صي الذي مر بك خالل العام الفائت 

تطوع
اخلريية  التنموية/  م�صاريعها  عن  تعلن  التطوعية  الفرق  من  العديد 
املجموعات  اإح��دى  اإىل  الن�صمام  يف  ت��رتدد  ل  ال�صيف،  ف��رتة  خ��الل 
وامل�صاركة برباجمها وتقدمي ما ت�صتطيع. ابحث من الآن عن املبادرات 

التي حتتاج متطوعني وانت�صب لها، اأعدك اأنك �صتكون �صعيًدا جًدا.

مار�ض العمل احلر
املكان  اأما  بالإنرتنت،  وات�صال جيد  كل ما حتتاجه هو جهاز كمبيوتر 
على  العتماد  يف  ي�صاعدك  هذا  اختيارهما،  يف  احلرية  فلك  والوقت 
لي�ش هذا فح�صب  ال�صخ�صي و�صقل مواهبك كذلك.  واإبداعك  نف�صك 
اإىل  بها  والو�صول  هواياتك  ممار�صة  يف  الفراغ  اأوق��ات  ت�صتغل  اأنت  بل 
الحرتافية لأن العمل احلر غالًبا يتطلب منك اأن حتب املهمة التي تقوم 

بها �صواء كانت كتابة وترجمة اأو ت�صميًما وبرجمة وكذلك الت�صويق.

طور مواهبك وتعلم مهارات جديدة:-
يف  باللتحاق  ب��ادر  مواهبك،  لتطوير  جيدة  فر�صة  ال�صيفية  العطلة 
جديدة  مهارة  عن  ابحْث  وكذلك  وت�صقلها  هواياتك  تنمي  دورات 
لتعلمها، هناك الكثري من ور�صات العمل املجانية يف مدينتك مثل تعلم 
هو  عليك  ما  كل  فقط  الكثري  وغريها  الر�صم  اأو  الت�صوير  اأو  اللغات 

متابعة الإعالنات.
ل تن�شرَ القراءة يف املجالت التي تثري اهتمامك، فاأنت ت�صتطيع قراءة 

12 كتاًبا اإذا كنت تقراأ كتاًبا واحًدا كل اأ�صبوع خالل 3 اأ�صهر فقط.

عمل غري ماألوف
كالعمل يف  قبل،  بها من  تقم  وغريبة مل  بوظيفة جديدة  القيام  جرب 
مزرعة لقطف الثمار ورعاية احليوانات الأليفة   جرب اأن جتمع املالب�ش 
والإك�ص�صوارات وكذلك الكتب التي ل حتتاجها وا�صتاأجر زاوية يف اإحدى 

الأ�صواق ال�صعبية التي تعقد كل اأ�صبوع يف مدينتك لتبيع ما لديك!
رمبا �صتكت�صف اأن كل ما حتتاجه هو اخلروج من الروتني اململ وتغيريه، 
�صي�صاعدك هذا على اإيجاد نظرة جديدة للحياة ويزيد من خربتك. ل 
تن�شرَ اأن �صهر رم�صان �صيكون �صمن العطلة خطط لذلك جيًدا واذهب 

لتاأدية العمرة اإن كنت ت�صتطيع.
اأفكار عديدة ت�صتطيع القيام بها خالل ال�صيف وباأقل التكاليف، فقط 

انظر للحياة مبنظور اآخر لتكت�صف كل جديد. عطلة �صعيدة!
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منوعة
• اإعداد: علي الها�شمي

جند اليوم يف و�صائل النقل، اأو يف وقت الغداء، 
اأو حتى عند ال�صري يف ال�صوارع، معظم الب�صر 
يحملون هواتفهم الذكية بني اأيديهم. غالًبا ما 
ب�صبب  الآخرين؛  مع  التفاعِل  هوؤلء يف  يف�صُل 
يوميًّا  املحمول  ا�صتخدام  ة يف  املُفِرطرَ الزيادة 
ي�صتخدمونها  اأنهم  الأوقات، حتى  ِم  ُمعظرَ ويف 
اأنها  املفرت�ش  التي من  والأماكن  النوادي  يف 
عن  والبتعاد  والت�صلية  للرتفيه  خم�ص�صة 

�صخب الزحام والأعمال.
املمكن  م��ن  ذل��ك،  ك��ل  بجانب  اأن��ه  امل�صكلة، 
�صحيًّا  ����ص���رًرا  الأج���ه���زة  ت��ل��ك  ��برَ  ��بِّ ُت�����صرَ اأن 

ملُ�صتخدميها، كل ذلك ب�صبب الإ�صعاع الناجم 
اأو  فقط،  واح��ًدا  هاتًفا  اأن  تفّكروا  ول  منها. 
ذلك  منع  على  ق��ادرة  معينة،  جتارية  عالمة 
يف  املتداولة  الهواتف  جميع  بل  هواتفها،  من 
ة – من دون ا�صتثناء  ة والدوليَّ الأ�صواق املحليَّ
الذي  الإ�صعاع  من  النوع  هذا  على  – حتتوي 

برَ م�صاكل �صحيَّة خطرية. ميكُن اأن ُي�صبِّ
ل احل���ّد الأق�����ص��ى لن��ب��ع��اث الأ���ص��ع��ة  وُم���ع���دَّ
واط/  2 هو  ة  نرَ املوؤيَّ غري  الكهرومغناطي�صية 
املحمولة  الهواتف  بع�ش  هناك  لكن  كجم، 
ل، يف ظّل �صعي ال�صركات  تقرتب من هذا املُعدَّ

انبعاث  تقليل  على  احلايل  الوقت  يف  التقنية 
موجات الراديو قدر املُ�صتطاع.

اإليكم اأخطر خم�صة هواتف ذكية تنبعث منها 
من  اقرتابها  عند  الإ�صعاع  من  خطرة  كمية 
م للتحدث  ُت�صترَخدرَ اأي عندما  وجه امل�صتخدم، 

مع طرٍف اآخر:
موتورول درويد ماك�ش: 1.54 واط/كجم.

موتورول درويد األرتا: 1.54 واط/كجم.
موتورول موتو اإي: 1.5 واط/كجم.

األكاتيل ون تات�ش اإفولف: 1.49 واط/كجم.
هواوي فيرتاي: 1.49 واط/كجم.

تناق�ش هذه  الآن تقدمي درا�صة  يتم حتى  ومل 
دولة  اأي  يف  اجلّد  حممل  على  توؤخذ  الق�صية 
اأحكام ق�صائية  يف العامل، لكن هناك بالفعل 
ال�صتخدام  ب�صبب  امل��خ  اأورام  بظهور  تتعّلق 

هواتف ذكية 5على ُمّخك
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يف حني اأن التكنولوجيا تقربنا من بع�ش اأكرث، اإن ا�صتخدمناها ب�صكل 
اإيطاليا  اأداة رائعة لتفريقنا. وهذا ما ح�صل يف  اأي�صارَ  ايجابي، لكنها 
اب  الوات�ش  تطبيق  اأن  ال��زواج  بعقود  متخ�ص�ش  حمامي  يقول  حيث 

متهم بكونه املت�صبب يف 40% من حالت الطالق يف اإيطاليا.
ب�صكل  اخليانات  ك�صف  امل�صاعد يف  دوره  هنا  اب  الوات�ش  احلقيقة  يف 
عدة  لديهم  يكون  ايطاليا  يف  ال��رج��ال  من  العديد  اأن  حيث  اأ���ص��رع، 

�صريكات وي�صتخدمون الوات�صاب للتوا�صل معهم.
وعلى كل حال فاإن تورط التكنولوجيا يف طالق الأزواج يتكرر يف عدة دول 
وباأ�صكال وخدمات متعددة. واأظهر ا�صتبيان اأجراه حمامي بريطاين اأن 
ثلث حالت الطالق يف عام 2011 كانت ب�صبب الفي�ش بوك، اأو لنقل اأن 
الفي�ش بوك �صهل على النا�ش التوا�صل وبالتايل مغازلة اأكرث من �صريك 

بنف�ش الوقت، وكذلك الوات�ش اب ل�صيما بتبادل ال�صور.
ق��راءة  ا�صعارات  يظهر  الوات�صاب  اأ�صبح  عندما  ���ص��وءًا  الأم��ر  وزاد 
الر�صائل، فلم يعد هناك مهرب للكذب باأن ال�صريك مل يتلقى الر�صالة 
“اخلونة” واأتاحت  هوؤلء  اأ�صعفت  الوات�صاب  لكن  بب�صاطة،  وجتاهلها 

لهم اخفاء ا�صعارات القراءة من الطرفني.
يذكر اأن حتديث الوات�صاب الأخري الذي يعر�ش الإ�صارة الزرقاء التي 
توؤكد قراءة الر�صالة كان قد ت�صبب بطالق رجل �صعودي لزوجته ال�صهر 
املا�صي حيث اأنه كان يحاول الإت�صال عدة مرات بزوجته دون رد منها 
وحاول التوا�صل على الوات�ش اب وجتاهلت ر�صالته اأي�صًا ومل ترد عليه 

مع اأنها قراأتها وهذا ما توؤكده العالمة الزرقاء.

مسؤول عن 

الواتس اب

40%
من حاالت الطالق في إيطاليا

الأمر  املتعّلقة بهذا  الق�صايا  اأ�صهر  اأحد  املُْفِرط لالأجهزة املحمولة. 
هي ق�صية اإينو�صينتي ماركوليني – رجل الأعمال الإيطايل ال�صهري 
اأُ�صيب بورٍم يف املخ؛ ب�صبب ا�صتخدامه للهاتف الذكي ملدة  – الذي 

�صت �صاعات يف ال�صركة التي كان يعمل فيها.
ووفًقا لأحدث الدرا�صات عن نف�ش ال�صدد، فاإن اآثار انبعاث الإ�صعاع 

الناجم عن الهواتف املحمولة مُيكُن ت�صنيفها اإىل نوعني:
الدفء احلراري على اجللد  ن�صعر بهذا  التي جتعلنا  حرارية: وهي 

بعد اأن نق�صي وقًتا طوياًل على املكاملات.
تاأثريية: التي مُيكن اأن تكون لها تاأثريات بيو كيميائية وفيزيولوجية 
والقلب،  الع�صبي،  اجلهاز  يف  تغيريات  باإحداث  ترتبط  كهربائية 

والأوعية الدموية.
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تاأريخ ثبات

• �شالح اخلاقاين

التي احت�سنته وهجا �سامياولكنه كان بعني اهلل وال�سدور املوؤمنة بفتاوى الذبح واملثلة بالقتلى وجهاد النكاح اأن يدن�سوا ثوبه النا�سعوكل �سما�سرة الرذيلة اأن مي�سوا نوره الباهر حاول كل �سّناع العتمة يف العامل يحكي عن دين �سماوي ويع�سق املوت حني يتجلى املوت �سورة للكربياءيحكي عن �سعب يع�سق احلياة حني تكون احلياة واحة كرامة وفتوى اجلهاد عنوان عز يتاألق يف �سماء الوطن عام يدور 
اأكر َمَنعة

وال�سهادة يف �سبيل اهللتاريخا طويال من الثبات على احلقالذين كانوا منذ اأن كان ذلك الع�سق  لع�ساق اأهل البيت عليهم ال�سالم يحكي عن ملحمة جديدة وجناحا يحلق يف ف�ساء القدا�سة واأ�سد عزما
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التي احت�سنته وهجا �سامياولكنه كان بعني اهلل وال�سدور املوؤمنة بفتاوى الذبح واملثلة بالقتلى وجهاد النكاح اأن يدن�سوا ثوبه النا�سعوكل �سما�سرة الرذيلة اأن مي�سوا نوره الباهر حاول كل �سّناع العتمة يف العامل يحكي عن دين �سماوي ويع�سق املوت حني يتجلى املوت �سورة للكربياءيحكي عن �سعب يع�سق احلياة حني تكون احلياة واحة كرامة وفتوى اجلهاد عنوان عز يتاألق يف �سماء الوطن عام يدور 
اأكر َمَنعة

وال�سهادة يف �سبيل اهللتاريخا طويال من الثبات على احلقالذين كانوا منذ اأن كان ذلك الع�سق  لع�ساق اأهل البيت عليهم ال�سالم يحكي عن ملحمة جديدة وجناحا يحلق يف ف�ساء القدا�سة واأ�سد عزما
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