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للدعوات  االكتتراث  عدم  من  حالة  البع�ض  لدى  يتولد 
واحل�شد  امل�شلحة  قواتنا  انت�شارات  بتدوين  املنادية 
ان  رغم  التاريخ،  بجانب  لالهتمام  الداعية  والتاأكيدات  ال�شعبي 
املطالبات مل تخل من اي�شاحات عن اال�شباب ومنها ان االجيال 
من  وان  االأمتتة  حياة  من  ال�شفحات  بهذه  تطالب  �شوف  القادمة 
امتتام  املتتجتتال  ف�شح  وعتتدم  اإي�شالها،  املرحلة  هتتذه  اهتتل  واجتتب 
اأهّمت  التي  ال�شاطعة  ا�شاءاتها  الإخفاء  بها  ليتالعبوا  املزورين 
واأ�شّمت االأعداء وبخا�شة يف جوانبها االن�شانية والرابط االخوي 

املتني بني ابناء هذا الوطن بكل انتماءاتهم ومذاهبهم.
و هذه الدعوات تدلُّ على مدى بعد النظر لدى العلماء والعارفني 
والقراءة الدقيقة للواقع احلايل وامل�شتقبلي واآثاره على بناء االمة 
وحت�شني اأجيالها يف احلا�شر ويف امل�شتقبل حيث يخطط االعداء 
اىل االيقاع بها و ابعادها عن كل ما ميت لال�شالم املحمدي ب�شلة 

با�شاليب �شيطانية حمبوكة ندر ما تخطر على بال.
 والعدو امنا يفعل ذلك لعلمه ان تزوير التاريخ وت�شويهه –كخطوة 
حتقيق  يف  والعظيمة  الفاعلة  امل�شاهمة  �شاأنه  من  ا�شال-  ملحوه 
له  ي�شتند  كبريا  جتاربيا  خزينا  واأنتته  خا�شة  وخمططاته،  ماآربه 
البلدان  والدليل ما ح�شل يف بع�ض  وي�شتفيد منه يف هذا املجال 

العربية التي انغم�شت جمتمعيا ب�شكل كبري مبخططات العدو.
وبالعودة اىل العدو الظاهري ومتابعة ان�شطته على االر�ض ُيلحظ 
قد  االرهابي  داع�ض  كيان  علنا  اليوم  ميثله  والذي  العدو  هذا  اأن 
اال�شالمي  التاريخ  اآثتتار  على  الق�شاء  مل�شاألة  كبريا  ن�شاطا  كر�ض 
باهلل  �شركا  بها متثل  واالهتمام  زيارتها  ان  ذريعة  ح�شرا، حتت 
تعاىل، وهي احليلة ال�شيطانية التي انطلت على الكثري من ال�شذج، 
ا�شباب ربط  التي كانت �شببا مهما من  فراحت تهدم تلك االثار 
اف�شال خمططات  ثمَّ  اال�شالمي، ومن  بالدين  املتالحقة  االجيال 
العوملة التي ال زال االعداء يحاولون ن�شرها يف جمتمعاتنا، ف�شال 
تفقد  وبتدمريه  االمتتة،  القت�شاد  وداعما  مهما  متتوردا  كونها  عن 
جانبا حيويا من قوتها ومتويلها االمر الذي قد يجعل نهو�شها اأو 

مقاومتها للمخططات الغربية �شعبا اإن مل يكن متعذرا متاما.
الغربية يف املنطقة بتدمري  املنفذ للمخططات   ومل يكتف داع�ض 
االآثار بل وحتى حرق الكتب التاريخية املهمة بدعوى اأنها ال متثل 
القراآن الكرمي وان اهتمام االن�شان ينبغي ان يكون باجتاه ا�شتقراء 
القراآن الكرمي ال غري واالعتماد على العقل فقط يف تف�شري اآياته 
اولية  خطوات  يف  البقية،  وتتترك  معينة  باآيات  االهتمام  وح�شر 

على  واالعتماد  بالكامل  القراآن  ترك  اىل  م�شتقبال  الو�شول  اىل 
مرحلة  تتحقق  وبهذا  والواقع،  احلال  يتطلبه  وما  العقل  ما ميليه 
مهمة من مراحل الق�شاء على اال�شالم، التي اطلقت يف املا�شي 
ويعمل على حتقيقها يف احلا�شر ومن اأدلتها ما قاله وليم جيفورد 
: )متى توارى القراآن ومدينة مكة عن بالد العرب، ميكننا حينئذ 
اأن نرى العربي يتدرج يف طريق احل�شارة الغربية بعيدا عن حممد 

وكتابه(.
والنهج  احلال  ا�شتقراء  خالل  ومن  فاإنه  داع�ض  اىل  وباالإ�شافة 
االعالمي املعادي عرب ما تروج له بع�ض اجلهات وتقوم به علنا من 
تزوير وحرف للحقائق، اأو ل�شرقة ثمار االنت�شارات التي يحققها 
اأبناء القوات العراقية امل�شلحة واحل�شد ال�شعبي االأبطال والغيارى 
من ابناء الوطن، فاإنها توؤدي اىل الك�شف عن نقطة مهمة مفادها 
التاريخ  من  وكبريا  مهما  جزءا  زورت  التي  املاأجورة  االقتتالم  ان 
اأبناء  النا�شعة عن  الكثري من احلقائق  واخفت  اال�شالمي قدميا 
ت�شع  وراحتتت  احلا�شر  الوقت  يف  اذنتتاب  لها  ظهرت  قد  االأمتتتة، 
اللم�شات وتدق اوتاد التزوير لهذه املرحلة التاريخية لتقدمها اىل 
بارعة  واإنها  خ�شو�شا  ومرامها،  روؤيتها  ح�شب  الالحقة  االجيال 
والتزييف  الكذب  منكرات  عن  تتوانى  وال  املجال  هتتذا  يف  جتتدا 
والتلفيق واالفراء وغري ذلك من الو�شائل ال�شيطانية، حتت ذريعة 

اأن الغاية تربر الو�شيلة.
اف�شال  واالخت�شا�ض  واملعرفة  العلم  الهتتل  ينبغي  ذلتتك  والأجتتل 
وو�شع  وامل�شوؤولية  التتدور  وتبيان  باالهتمام  االعتتداء  خمططات 
اىل  الدعوات  ودعم  الهجمة،  هذه  على  للق�شاء  الناجعة  احللول 
التحليل  من  حقه  واعطائه  املرحلة  هتتذه  به  متترت  ما  كل  تدوين 

والدرا�شة وعر�شه وتقدميه ب�شتى اال�شاليب والو�شائل.
االقتتالم  كتتل  متتن  ت�شتدعي  احلتتق  ون�شرة  واملنطق  العقل  وان   
ال�شريفة ان تتعا�شد وتبذل غاية املجهود يف اال�شتجابة اىل دعوة 
كتابة تاريخ املرحلة واالهتمام باأهم جزئياته وتف�شيالته لكي ال 

ترك لالأعداء ثغرة ميررون من خاللها اغرا�شهم اخلبيثة.
 واإن هذه املهمة ال تقل اهمية عن جهاد االبطال يف �شوح القتال، 
كما اأنها �شتوؤدي يف ما توؤدي اىل ن�شرتهم يف احلا�شر واىل تكرمي 
واإعطائها  الوطن  هذا  الأجل  �شحت  التي  الزكية  ال�شهداء  دماء 
حقها، فال تذهب �شدى، من جهة، ولتكون نربا�شا الأجيال امل�شتقبل 
اوال  باحلكمة  واإف�شالها  االمة  اعداء  بوجه خمططات  الوقوف  يف 

وباليد والكلمة ثانيا.  

قد

جهاد التدوين
في البدء

• رئي�س التحرير



امل�سرف العام
ال�سيد حممد ح�سني العميدي

مدير االدارة
ح�سن علي كاظم
رئي�س التحرير
 يحيى الفتالوي
مدير التحرير
�سباح الطالقاين

�سكرتري التحرير
حممود امل�سعودي
هيئة التحرير

 عبد الرحمن الالمي 
  حيدر املنكو�سي -علي الها�سمي

 ف�سل ال�سريفي 
 ح�سني ال�سالمي- حممد الي�ساري

 �سالم الطائي-  عماد بعو

االإ�سراف اللغوي والفكري
    علي  يا�سني - �سالح اخلاقاين

ت�سوير
وحدة امل�سورين

ت�سميم
يا�س  خ�سري اجلبوري - غيث �سالح الن�سراوي  

التن�سيد االإلكرتوين
ا�سماعيل خليل ابراهيم

الهاتف واملوقع
00964  7801032655

www.imhussain.com

الربيد االإلكرتوين
alrawdhamag@yahoo.com

armag@imhussain.com

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... 

العتبة الحسينية المقدسة
تكرم عوائل شهداء الحشد الشعبي

 بمنا�شبة الذكرى ال�شنوية الثانية النطالق 
)فتوى الدفاع( من قبل المرجعية الدينية العليا، اقام 

مركز الحوراء زينب) عليها ال�شالم( التابع...

 انت�شى بجرعة اأخرى، اأعطى لذهنه حالة من 
اال�شترخاء الواهم وم�شى يفعل ذلك مرارا وتكرارا، في نهاية 

المطاف وجد نف�شه راقدا في اأحدى...

14

12

20

المخدرات 
العـــــدو الخفــــي 

  الدكتور اأيمن الم�شري اأ�شتاذ حوزوي ومفكر اإ�شالمي وموؤ�ش�ض اكاديمية الحكمة 
العقلية، حّل �شيفا على مدينة كربالء المقد�شة، و�شارك في مهرجان ربيع...

المفكر اإلسالمي  الدكتور أيمن المصري:   
علينا التركيز على المشتركات والقيم اإلنسانية في خطابنا مع اآلخر 



العدد 99 -�سهر رم�سان ـ 1437 هـ

الدين جمال  • مهند  اجناي   • �سيخنا 
الكفلي علي  زيد  فيا�س   عبا�س  وفاء  • د.  ح�سن   مهدي  • �سادق 

• الكرمي   عبد  العزيز  • اأ.د.حميد ح�سون بجية • عبد 

امل�ساركون يف هذا العدد

اشادات وردود أفعال طـــــــــيبة بصدد إقامة
مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي الثاني عشر

وفٌد إعالمي فرنسي
يتبّين حقيقة ما يجري في العراق

دليل الصيام الصحي خالل
شهر رمضان

جملة �سهرية ت�سدر عن �سعبة االإعالم  الدويل يف ق�سم االإعالم

40

62

50



اخبار وتقارير

ال�شيعي  الوقف  ديتتوان  رئي�ض  معايل  برعاية 
الدائرة  نظمت  املو�شوي  عالء  ال�شيد  �شماحة 
ال�شيعي  التتوقتتف  ديتتتوان  واملتتالتتيتتة يف  االإداريتتتتة 
التتقتتوات  بتتالتتدم النتتقتتاد جتترحتتى  تتتتربع  حملة 
عام  مدير  وقتتال   . ال�شعبي  واحل�شد  االأمنية 

التتدائتترة االإداريتتتتة واملتتالتتيتتة يف ديتتتوان الوقف 
ال�شيعي االأ�شتاذ حممد �شوكت يا�ض ان احلملة 
البا�شل  العراقي  للجي�ض  ودعمًا  وفتتاءًا  تاأتي 
املدافعني  االأبطال  ال�شعبي  وجماهدي احل�شد 
املرجعية  لفتوى  تلبيتا  واملقد�شات  االأر�ض  عن 

مو�شحًا  الكفائي  اجلهاد  فتوى  يف  الر�شيدة 
اليوم  ننظمها  التي  بتتالتتدم  التتتتتربع  حملة  ان 
هدا  خالل  الديوان  ينظمها  التي  الثانية  هي 
ال�شهر دعما جلرحى القوات االأمنية واحل�شد 
ال�شعبي الفتا اىل ان اأعدادًا كبرية من موظفي 
التربع  يف  ت�شابقوا  ال�شيعي  التتوقتتف  ديتتتوان 
تقدمي  يف  ب�شيء  ولتتو  منهم  م�شاهمة  بتتالتتدم 
على  حربا  ت�شن  وهي  االأمنية  للقوات  الدعم 
التكفريية  والعنا�شر  االإجرامية  الع�شابات 
الدخيلة على الوطن، مبينا ان امل�شاركة يف هذه 
م�شاعدة  تقدميه من  اقل ماميكن  احلملة هو 
امل�شت�شفيات  يف  التتراقتتديتتن  اجلتترحتتى  النتتقتتاد 
االأبطال  ال�شعبي  واحل�شد  اجلي�ض  اأبناء  من 
ال�شر  قوى  مع  �شر�شة  معارك  يخو�شون  وهم 

واالإرهاب واأعداء االإن�شانية.

املقد�شة  العلوية  للعتبة  العامة  االمانة  بادرت 
برعاية املهرجان املركزي ملجاهدي االنتفا�شة 
ال�شعبانية املركزي مبنا�شبة الذكرى اخلام�شة 
والع�شرين لالنتفا�شة والذي اأقيم بالتن�شيق بني 
ال�شعبانية  جماهدي وثوار وتيارات االنتفا�شة 
وحمتجزي رفحاء، بح�شور نائب االأمني العام 
�شنون  هتتادي  خالد  االأ�شتاذ  املقد�شة  للعتبة 
ونخبة من ال�شخ�شيات االجتماعية والر�شمية 
وجماهدي احل�شد الثقايف واالعالمي ال�شعبي 

يف النجف االأ�شرف.
برحاب  الغروية  املدر�شة  يف  املهرجان  واأقيم 
التت�تتشتتريتتف حتتتت �شعار  التت�تتشتتحتتن احلتتتيتتتدري 
امتداد  ال�شعبي  احل�شد  يف  ودمائنا  )جهادنا 
ال�شعبانية  االنتفا�شة  يف  ودمائنا  جلهادنا 
الوالدات امليمونة  1991(، تزامنا مع منا�شبة 
الزكية  للدماء  وا�شتذكارا  املحمدية  لالأقمار 

الأبطال االنتفا�شة واحل�شد ال�شعبي املقد�ض.
تنوعت  خمتلفة  فعاليات  املتتهتترجتتان  و�شهد 
تغنت  التي  ال�شعرية  والق�شائد  الكلمات  بني 
ببطوالت جماهدي االنتفا�شة واحل�شد ال�شعبي 

ا�شافة اىل اقامة معر�ض لل�شور الفوتوغرافية 
ال�شعبانية  االنتفا�شة  و�شحايا  بطوالت  اأبتترز 

وجماهدي رفحاء.

العتبة العلوية املقد�شة ترعى مهرجان االنتفا�شة ال�شعبانية املركزي

دعمًا لقواتنا االأمنية وح�شدنا البطل.. ديوان الوقف ال�شيعي ينظم 
احلملة الثانية للتربع بالدم
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اخبار وتقارير

معر�ض لل�شور يج�ّشد انت�شارات وبطوالت احل�شد ال�شعبي
العتبة  مع  وبالتعاون  كربالء  يف  ال�شعبي  للح�شد  التا�شع  اللواء  اقتتام 
قوات  وانت�شارات  بطوالت  يج�شد  لل�شور  معر�شا  املقد�شة  احل�شينية 

احل�شد ال�شعبي.
ال�شاد�ض  يف  ال�شريفني  احلرمني  مابني  منطقة  يف  املعر�ض  واأقتتيتتم   
والع�شرين  من اأيار 2016 مبنا�شبة مرور العام الثاين على فتوى الدفاع 

املقد�شة للمرجعية الدينية العليا. 
وقال ال�شيخ فا�شل الطفيلي م�شوؤول اعالم اللواء التا�شع للح�شد ال�شعبي 
يف كربالء املقد�شة ملرا�شلنا" اقيم هذا املعر�ض ال�شوري للمرة االوىل 

اكراما الأرواح �شهدائنا الذين بدمائهم الطاهرة مت تنوير طريق الن�شر 
اننا ال ننحني للطائفية ونحن �شائرون على نهج االمام  للعامل  ولنثبت 
بكل  ن�شحي  اليوم  ونحن  بدمه  �شحى  الذي  ال�شالم(  )عليه  احل�شني 

ما لدينا.
وبنّي: �شم املعر�ض جمموعة من �شور بطوالت وانت�شارات اللواء و�شور 
عدة  اىل  ا�شافة  والثقافية،  الدينية  للكتب  خا�ض  ووجناح  لل�شهداء 
وتوزيع  كالطبابة  املليونية  الزيارات  اثناء  �شابقة  ون�شاطات  م�شاركات 

الهدايا والكرا�شات للزائرين.

اىل  التابعة  الدويل  االعالم  �شعبة  ا�شت�شافت 
املقد�شة  احل�شينية  العتبة  يف  االعتتالم  ق�شم 
ماكدونلد(  )الك�شندر  الربيطاين  ال�شحفي 
من وكالة )مدل اي�شت اي( لالطالع املبا�شر 
التتعتتراق وك�شف  على متتايتتدور متتن احتتتداث يف 
االعالم  و�شائل  تنقلها  التي  املزيفة  احلقائق 
اعدته  برنامج  �شمن  ذلتتك  جتتاء  املغر�شة، 
القتالية  الفرق  لبع�ض  جولة  يت�شمن  ال�شعبة 
زيتتارة  وكتتذلتتك  والتتنتتازحتتني  ال�شعبي  للح�شد 
العتبات املقد�شة واملوؤ�ش�شات الدينية للطوائف 

الدينية مبختلفها.

للعراق: هذه  زيارته  �شبب  ال�شكندر عن  وقال 
العراق  فيها  ازور  التي  االوىل  املتترة  لي�شت 
ب�شبب  هو  املرة  للمجيء  هذه  مادفعني  ولكن 
الو�شائل  خال  من  تقارير  عدة  على  اطالعي 
حقيقة  تو�شح   التي  الربيطانية  االعالمية 
متتايتتدور متتن احتتتداث و�تتشتتراعتتات يف التتعتتراق 
مما   ، وال�شيعية  ال�شنية  الطائفتني  �شحيتها 
وتاكيد  التقارير  هذه  حقيقة  اثبت  ان  ارتاأيت 
التي  التتزيتتارة  هتتذه  ختتالل  الواقعية  ال�شورة 

جائت بالتن�شيق مع اعالم العتبة احل�شينية .

�شحفي بريطاين يزور العراق الثبات زيف و�شائل االعالم املغر�شة
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اخبار وتقارير
بالتعاون مع العتبات املقّد�شة 

هياأة االإمام ال�شادق الثقافية تقيم
 مهرجان االأمان الثقايّف ال�شنوّي 

حتت �شعار )ترتيلُة املجاهدين وواتُر اأهِل الف�شاد واملُعتدين( انطلقت 
2016م(  لت)26اآيار  املوافق  1437هت(  )18�شعبان  اخلمي�ض  يوم  م�شاء 
فعاليات مهرجان االأمان الثقايّف ال�شنوّي الثامن على القاعة الريا�شية 
املغلقة يف حمافظة الديوانية املقام برعاية هياأة االإمام ال�شادق)عليه 
واحل�شينّية  )العلوّية  املقّد�شة  العتبات  مع  وبالتعاون  الثقافية  ال�شالم( 
و�شلطان  الب�شرية  منقذ  والدة  لذكرى  اإحياًء  والعبا�شّية(  والكاظمّية 
وجاء  ال�شريف(  فرجه  اهلل  املهدّي)عّجل  االإمتتتام  والتتزمتتان  الع�شر 
الكفائي  اجلهاد  فتوى  النطالق  الثانية  ال�شنوّية  الذكرى  مع  متزامنًا 
داخل  من  واأكادميّية  وثقافية  دينية  ووفوٍد  وفودها  وم�شاركة  وبح�شور 

وخارج العراق.
�شة االإمام  وا�شتهل احلفل بقراءة ايات من الذكر احلكيم ثم كلمة موؤ�َشّ
ال�شادق)عليه ال�شالم( اجلهة الراعية للمهرجان القاها ال�شيخ عقيل 
خاللها  من  ف  وعتتَرّ الكرمي  باحل�شور  فيها  رّحتتب  والتي  الزيدي  علي 
املهرجان  هذا  اأّن  مبّينًا:  اأجلها،  من  ُيقام  التي  واالأهتتداف  باملهرجان 
يهدف اىل تقدمي الثقافة املهدوّية االأ�شيلة التي تن�شجم مع روح الع�شر 
وحتاول اأن تفرز للنا�ض بني ما هو اأ�شيل وما هو دخيل، وحتاول اأن تقّدم 
اىل النا�ض ما هو حقيقّي بعيدًا عن التزييف والتخريف من خالل ثقافة 
االإن�شان  ُيبنى  واأن  اإيجابّيًا  انتظارًا  نحّقق جياًل منتظرًا  االنتظار حتى 

وُيبنى الوطن اإن �شاء اهلل.

ال�شيخ  املقّد�شة  احل�شينّية  للعتبة  ال�شرعي  للمتويل  كلمة  جتتاءت  ثم 
باالإمام  االرتباط  تعميق  الُبّد من  اإّنه  فيها  بنّي  الكربالئي  املهدي  عبد 
الغائب)عليه ال�شالم( من خالل البيعة وااللتزام العقائدي والروحي. 
التي تهدف اىل  والفكرية  الثقافية  اإقامة الربامج  موؤّكدًا على �شرورة 
وقطع  ال�شريف(  فرجه  اهلل  املهدي)عّجل  االإمام  النا�ض حقيقة  تعليم 
ال�شبهات  اإثتتارة  على  ويعمل  العكر  باملاء  يت�شّيد  من  كّل  على  الطريق 

حولها.
يف  كلمة  له  كانت  املو�شوّي  عالء  ال�شيد  ال�شيعي  الوقف  ديتتوان  رئي�ُض   
املهرجان قال فيها : اأّنه يجب مقاومة احلركات االإحلادية الهادفة اىل 
�شّق �شّف االإ�شالم وامل�شلمني والت�شكيك والطعن يف الق�شية املهدوّية، 
وما هذا املهرجان والفعاليات الثقافية اإاّل اأحد الو�شائل التي ت�شهم يف 
ك�شفها. داعيًا العراقّيني اىل اإعمار بلدهم هذا البلد الذي �شيكون يف 

يوم من االأيام عا�شمًة ل�شاحب االأمر)عّجل اهلل فرجه ال�شريف(.
التي  واملو�ّشحات  الق�شائد  من  عتتدٍد  اإلقاُء  االفتتاح  حفَل  تخّلل  وقد 
ج�ّشدت هاتني املنا�شبتني،بعدها توّجه احل�شور الفتتاح معر�ض الكتاب 
لالأطفال  املهدوّية  للر�شائل  اآختتر  ومعر�ض  املقّد�شة  للعتبات  الثقايّف 

باالإ�شافة اىل معر�ض ال�شور الفوتوغرافية.
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العتبُة العّبا�شية املقّد�شة ُتعلن اإطالق موقع فتوى الدفاع املقّد�ض

اخبار وتقارير

العتبة  يف  والثقافية  الفكرية  ال�شوؤون  لق�شم  التابعة  االأنرنت  �شعبُة  قامت 
بت)الدفاع  تو�ّشم  �شي  تخ�شّ اإلتتكتتروين  موقٍع  باإطالق  املقّد�شة  العّبا�شية 
املقّد�ض( من اأجل توثيق انت�شارات وت�شحيات اأبناء القّوات االأمنية واحل�شد 
ال�شعبّي املقّد�ض والعمل على اإبرازها واإظهارها للعامل، جاء هذا تزامنًا مع 
ُتقيمه  الذي  االأّول  ال�شنوّي  الثقايّف  املقّد�ض  الدفاع  فتوى  مهرجان  فعاليات 
اخلمي�ض  اليوم  ع�شر  فعالّياته  انطلقت  والتتذي  املقّد�شة  العّبا�شية  العتبة 
)18�شعبان 1437هت( املوافق لت)26اآيار 2016م( حيث ان�شوت هذه الفعالية 

�شمن فقرات حفل افتتاح املهرجان.
م�شوؤول �شعبة االأنرنت ال�شيد حيدر طالب عبد االأمري بنّي: "اإّن هذا املوقع 
�شية التابعة ل�شبكة الكفيل العاملية -املوقع الر�شمي  هو اأحد املواقع التخ�شّ
ّمم وُبرمج على اأيدي مالكاتها الفّنية العاملة،  للعتبة العّبا�شية املقّد�شة- و�شُ
وهم  املقّد�ض  ال�شعبّي  وح�شدنا  االأمنية  لقّواتنا  الدعم  اأنواع  من  كنوٍع  وجاء 
من  يتّم  اأر�شيفية  اإعالمية  نافذًة  وليكون  الداع�شّي  االإرهاب  فلول  ُيقارعون 

االأمنية  التتقتتّوات  وانت�شارات  بطوالت  من  توثيقه  ميكن  ما  توثيق  خاللها 
واحل�شد ال�شعبي ف�شاًل عّما يقّدمونه من ت�شحيات".

االإلتتكتتروين:  التتعتتنتتوان  حتتتت  ر�شمّيًا  التتيتتوم  اإطتتالقتته  مّت  "املوقع  وا�تتشتتاف: 
االأبواب  من  العديد  وي�شّم   )/http://holyfatwa.com(
اجلمعة  واإ�شراقات  والفيديوية  ال�شورية  واملكتبة  االأخبار  منها:  والنوافذ، 
التي تتناول خطب اجلمعة التي تخ�ّض فتوى الوجوب الكفائي فيما يعر�شه 
)ر�شالة  منها  تفاعلية  اأبوابًا  ي�شّم  كذلك  خطبهم،  خالل  اجلمعة  خطباُء 
اىل جماهد( التي ُتعنى مب�شاركات اأبناء املجاهدين االأبطال وهم ي�شّورون 
ة بالنازحني وما يتّم تقدميه لهم  ت�شحيات اآبائهم، كذلك مّت فتح نوافذ خا�شّ
من م�شاعدات، وباٌب اآخر يخت�ّض مبا تقوم به وفود املرجعية ووفود العتبات 
ال�شعبّي  واحل�شد  االأمنية  قّواتنا  الأبناء  ومتتاّدي  لوج�شتّي  دعم  من  املقّد�شة 

املقّد�ض، وغريها من االأبواب الفرعية".

اأحد م�شايخ االأزهر  يوؤكد اأن ا�شتقرار م�شر ال يكون اإال بالرجوع 
ملذهب اأهل البيت )عليهم ال�شالم(

تلقت ادارة العتبة احل�شينية املقد�شة ر�شالة من ال�شيخ النادي البدري من علماء 
احل�شينية  العتبة  ادارة  له  وجهتها  التي  للدعوة  قبوله  فيها  اكد  ال�شريف  االأزهتتر 
للم�شاركة يف مهرجان تراتيل �شجادية معلنا عن �شعادته اللقاء بحث وق�شيدة عند 
حرم االمام احل�شني -عليه ال�شالم- يف ذكرى �شهادة ولده االمام زين العابدين 

عليه ال�شالم.
االزهتتر  علماء  من  البدري  ال�شيخ  ان   : ال�شهر�شتاين  الدين  جمال  ال�شيد  وقتتال 
ال�شريف ومن ال�شخ�شيات التي متتاز بوالئها مبذهب اهل البيت -عليهم ال�شالم- 
ووقوفها بحزم �شد التيارات التكفريية، مبينا ان لل�شيخ البدري حما�شرات وندوات 
النه من  ال�شالم-  البيت -عليهم  اأهل  اأمر  اإحياء  اىل �شرورة  فيها  يدعو  متعددة 

و�شايا القراآن الكرمي.

وا�شاف: ان ال�شيخ البدري طالب موؤخرا خالل ندوة عقدها املجمع العاملي الهل 
باهل  التم�شك  ب�شرورة  امل�شري  املجتمع  طالب  م�شر  يف  ال�شالم  عليه  البيت 
البيت عليهم ال�شالم وجاء يف كلمته " لن ينقذنا من الفنت الطامة التي تكاد االأمة 
االإ�شالمية اأن تغرق فيها االآن اإال باإحياء اأمر اأهل البيت عليهم ال�شالم، واأن االأخطار 
حتدق مب�شر من كل جانب من على احلدود ال�شرقية والغربية واجلنوبية، بالذات 
الأن م�شر كما ي�شميها تالمذة امل�شيخ الدجال “اجلائزة الكربى”، فاإذا �شقطت يف 
اأيدي اجلماعات االإرهابية التي تعبد الهوي �شقطت االأمة االإ�شالمية كلها، ولالأ�شف 
اأ�شبح �شب اآل البيت �شمة من يعادي ر�شول اهلل �شل اهلل عليه واآله و�شلم، واأكد اأن 
اأهل بيت  اأبي طالب -عليه ال�شالم- يعار�ض حكم اهلل ويعادي  من ي�شب علي بن 

ر�شول اهلل الكرام، وهوؤالء يتبعون �شنن اأهل الهوى والع�شبية والف�شق".
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:ال�شيخ الكربالئي

:ال�شيخ الكربالئي

• يعّدها ويحررها: �ضباح الطالقاين

ال�ضحن  جمعة  وخطيب  ال�ضي�ضتاين  املــرجــع  ممثل  األــقــى 
ال�ضادق  جعفر  االمــام  و�ضايا  من  عــددا  املطهر  احل�ضيني 
خـــال اخلــطــبــة الــثــانــيــة لــ�ــضــاة اجلــمــعــة يف 15/جــمــادي 

االآخرة/1437هـ املوافق 2016/3/25م.
من  عــددًا  نقراأ  اخلطبة  هــذه  يف  الكربائي"  ال�ضيخ  وقــال 
ال�ضادق )عليه  اأبي عبداهلل جعفر بن حممد  االإمام  و�ضايا 
ابو  يل  ــاَل  ق ال�ضّحام:  ــُد  زي ــروى  ف املــوؤمــنــن:  اىل  ال�ضام( 
ُه ُيِطيُعِني ِمْنُهْم  عبداهلل )عليه ال�ضام(: اْقَراأْ َعَلى َمْن َتَرى اأَنَّ
َواْلَوَرِع   ، ِ َعزَّ َوَجلَّ ِبَتْقَوى اهللَّ يُكْم  َواأُو�ضِ َاَم  ِبَقْويِلَ ال�ضَّ َوَياأُْخُذ 
ااْلأََماَنِة،  َواأََداِء  ِديِث،  احْلَ ْدِق  َو�ضِ  ، ِ هلِلَّ َوااِلْجِتَهاِد  ِديِنُكْم،  يِف 
ٌد �ضلى اهلل  مَّ َواِر ؛ َفِبَهَذا َجاَء حُمَ ُجوِد، َوُح�ْضِن اجْلِ َوُطوِل ال�ضُّ

عليه واآله و�ضلم.
نَّ َر�ُضوَل  وا ااْلأََماَنَة اإِىَل َمِن اْئَتَمَنُكْم َعَلْيَها َبّرًا اأَْو َفاِجرًا؛ َفاإِ اأَدُّ
َوامْلِْخَيِط،  ْيِط  اخْلَ ــاأََداِء  ِب َياأُْمُر  َكاَن  واآله  عليه  اهلل  �ضلى   ِ اهللَّ
اُهْم،  َمْر�ضَ َوُعــوُدوا  َجَناِئَزُهْم،  َوا�ْضَهُدوا  َع�َضاِئَرُكْم،  ُلوا  �ضِ
َدَق  َو�ضَ ِديِنِه،  يِف  َوِرَع  اإَِذا  ِمْنُكْم  ُجَل  الرَّ َفاإِنَّ  ُحُقوَقُهْم؛  وا  َواأَدُّ
َهَذا  ِقيَل  ا�ِس،  النَّ َمَع  ُخُلُقُه  َوَح�ُضَن  ااْلأََماَنَة،  ى  َواأَدَّ ِديَث،  احْلَ
َهَذا  َوِقيَل  ُروُر،  ال�ضُّ ِمْنُه  َعَليَّ  َوَيْدُخُل  َذِلَك  يِن  َفَي�ُضرُّ  ، َجْعَفِريٌّ

اأََدُب َجْعَفٍر.
َهَذا  َوِقيَل  َوَعاُرُه،  َبَاوؤُُه،  َعَليَّ  َدَخَل  َذِلَك  َغْيِ  َعَلى  َكاَن  َواإَِذا 

ُجَل َكاَن  َثِني اأَِبي عليه ال�ضام: اأَنَّ الرَّ دَّ ِ حَلَ اأََدُب َجْعَفٍر َفَواهللَّ
َزْيَنَها  َفَيُكوُن  ال�ضام  عليه  َعِليٍّ  �ِضيَعِة  ِمْن  اْلَقِبيَلِة  يِف  َيُكوُن 
َدَقُهْم ِلْلَحِديِث، اإَِلْيِه  اُهْم ِلْلُحُقوِق، َواأَ�ضْ اَداُهْم ِلْاأََماَنِة، َواأَْق�ضَ
ِمْثُل  َمْن  َفَتُقوُل:  َعْنُه  اْلَع�ِضَيُة  ُت�ْضاأَُل  َوَوَداِئُعُهْم،  اَياُهْم،  َو�ضَ

َدُقَنا ِلْلَحِديِث. ُه الأَداَنا ِلْاأََماَنِة َو اأَ�ضْ ُفَاٍن اإِنَّ
وروى خثيمة قال: دخلت على ابي عبد اهلل جعفر بن حممد 
عليهما ال�ضام اودعه، واأنا اأريد ال�ضخو�س اإىل املدينة، فقال 
عليه ال�ضام )ابلغ عّني موالينا ال�ضام، واأو�ضهم بتقوى اهلل، 
يعن  وان  مري�ضهم،  �ضحيحهم  يعود  وان  ال�ضالح،  والعمل 
غنيُهم فقيَهم، وان ي�ضهد حيُهم جنازة ميتهم، وان يتاقوا 
اأحيى  يف بيوتهم، فان يف ذلك حياة الأمرنا، رحم اهلل عبدًا 
امرنا، واعلمهم، يا خيثمة انه ال يغني عنهم من اهلل �ضيء اإال 
العمل ال�ضالح، فاإن واليتنا ال تنال اإال بالورع، واَن ا�ضّد النا�س 

ح�ضرًة يوم القيامة من و�ضف عداًل ثم خالفه اىل غيه..
قال:  انه  ال�ضام(  )عليه  اأبي عبداهلل  امَلغَراِء عن  اأبو  وروى 
وَيِحقُّ  َيخوُنه  وال  َيخذلُه  وال  يظِلُمه  ال  امل�ضلِم  اأخــو  املُ�ضلُم 
التعاطف  على  والتعاون  ل  التوا�ضُ االجتهاد يف  امل�ضلمن  على 
بع�س  عــلــى  َبع�ضِهم  وتــعــاطــُف  احلــاجــة  الأهــــِل  واملـُــوا�ـــضـــاُة 
بينكم  – رحــمــاء  وجــل  -عــّز  اهلل  اأمــركــم  كما  تكونوا  حتى 

ُمرتاحمن...(.

خال  داأبــهــا  على  العليا  الدينية  املرجعية  ا�ضتمرت 
والتذكي  واالر�ضاد  الن�ضح  بتوجيه  االخية  االأ�ضابيع 
بخطب اأمي املوؤمنن االإمام علي بن اأبي طالب -عليه 

ال�ضام- لعّماله يف موقع امل�ضوؤولية.
وحتدث ممثل املرجعية الدينية العليا ال�ضيخ عبد املهدي 
الكربائي خال اخلطبة الثانية ل�ضاة اجلمعة اليوم 
2016/3/11م  املوافق  االخــرة/1437هـــ  1/جمادي 
قائا" يف هذه اخلطبة نقراأ – وفق داأبنا يف االأ�ضابيع 
بن  علي  املوؤمنن  اأمي  اإمامنا  كلمات  بع�س  االخية- 
ابي طالب )عليه ال�ضام( ايام خافته، وفيها درو�س 

مهمة ملن هم يف مواقع امل�ضوؤولية:
فمن كام له )عليه ال�ضام( يترباأ من الظلم والتعدي 
ْعَداِن  ِ اَلأَْن اأَِبيَت َعَلى َح�َضِك ال�ضَّ على حقوق النا�س:)َواهللَّ
اأَْن  ِمْن  اإِيَلَّ  اأََحبُّ  دًا  فَّ ُم�ضَ ااْلأَْغــَاِل  يِف  اأَُجرَّ  اأَْو  دًا  ُم�َضهَّ
اْلِعَباِد  ِلَبْع�ِس  َظامِلًا  اْلِقَياَمِة  َيــْوَم  َوَر�ُضوَلُه   َ اهللَّ اأَْلَقى 
ِلَنْف�ٍس  َحدًا  اأَ اأَْظِلُم  َوَكْيَف  َطاِم  احْلُ ِمَن  ِل�َضيْ ٍء  بًا  َوَغا�ضِ

ى ُحُلوُلَها(. َ ُي�ْضِرُع اإِىَل اْلِبَلى ُقُفوُلَها َوَيُطوُل يِف الثَّ
ثم و�ضف )عليه ال�ضام( كيف تعامل مع اخيه عقيل 
 ِ عندما طلب من بيت املال ازيد من ا�ضتحقاقه: )َواهللَّ
ُكْم  ُبرِّ ِمْن  ا�ْضَتَماَحِني  َحتَّى  اأَْمَلَق  َوَقْد  َعِقيًا  َراأَْيُت  َلَقْد 

ِمْن  ــَواِن  ْل ااْلأَ ُغرْبَ  ُعوِر  ال�ضُّ �ُضْعَث  ْبَياَنُه  �ضِ ْيــُت  َوَراأَ اعًا  �ضَ
دًا  َدْت ُوُجوُهُهْم ِباْلِعْظِلِم َوَعاَوَديِن ُموؤَكِّ ا �ُضوِّ َ َفْقِرِهْم َكاأَنَّ
َغْيُت اإَِلْيِه �َضْمِعي َفَظنَّ اأَينِّ  دًا َفاأَ�ضْ َر َعَليَّ اْلَقْوَل ُمَردِّ َوَكرَّ
َلُه  ْحَمْيُت  َفاأَ َطِريَقِتي  ُمَفاِرقًا  ِقَياَدُه  ِبُع  تَّ َواأَ ِديِني  اأَِبيُعُه 
ِجيَج  جَّ �ضَ َحِديَدًة ُثمَّ اأَْدَنْيُتَها ِمْن ِج�ْضِمِه ِلَيْعَترِبَ ِبَها َف�ضَ
َفُقْلُت  ِمي�َضِمَها  ِمْن  َق  َيْحرَتِ اأَْن  َوَكاَد  اأَمَلَِها  ِمْن  َدَنٍف  ِذي 
اأَْحَماَها  َحِديَدٍة  ِمْن  َتِئنُّ  اأَ  َعِقيُل  َيا  َواِكُل  الثَّ َثِكَلْتَك  َلُه 
ِبِه  اُرَها ِلَغ�ضَ يِن اإِىَل َناٍر �َضَجَرَها َجبَّ رُّ اإِْن�َضاُنَها ِلَلِعِبِه َوَتُ

اأََتِئنُّ ِمَن ااْلأََذى َواَل اأَِئنُّ ِمْن َلَظى(.   
ثم حكى )عليه ال�ضام( ما قاله ملن اأراد اأن ي�ضتميله 
َطَرَقَنا  َطــاِرٌق  َذِلــَك  ِمْن  )َواأَْعَجُب  اليه:  هدية  بتقدمي 
ُعِجَنْت  ا  َ َكاأَنَّ �َضِنْئُتَها  َوَمْعُجوَنٍة  ِوَعاِئَها  يِف  ْلُفوَفٍة  ِبَ
َدَقٌة  �ضَ اأَْم  َزَكــاٌة  ْم  اأَ َلٌة  �ضِ اأَ  َفُقْلُت  َقْيِئَها  اأَْو  ٍة  َحيَّ ِبِريِق 
َذاَك  َواَل  َذا  اَل  َفَقاَل  اْلَبْيِت  اأَْهــَل  َعَلْيَنا  ٌم  ــرَّ حُمَ َفَذِلَك 
ِ اأََتْيَتِني  ٌة َفُقْلُت َهِبَلْتَك اْلَهُبوُل اأََعْن ِديِن اهللَّ َها َهِديَّ َوَلِكنَّ
َلْو   ِ َواهللَّ َتْهُجُر  اأَْم  ٍة  ِجنَّ ُذو  اأَْم  اأَْنَت  َتِبٌط  اأَُمْ ِلَتْخَدَعِني 
اأَْن  َعَلى  اأَْفَاِكَها  َت  حَتْ ا  ِبَ ْبَعَة  ال�ضَّ َقاِليَم  ااْلأَ اأُْعِطيُت 
َلٍة اأَ�ْضُلُبَها ُجْلَب �َضِعَيٍة َما َفَعْلُتُه َواإِنَّ  َ يِف َنْ َي اهللَّ اأَْع�ضِ

ُدْنَياُكْم ِعْنِدي اَلأَْهَوُن ِمْن َوَرَقٍة يِف َفِم َجَراَدٍة...(.

ر بقول االإمام علي -عليه ال�سالم- عن  املرجعية تّذكِّ
التعدي على حقوق النا�س

املرجعية العليا تذّكر بجملة من و�سايا االإمام ال�سادق 
-عليه ال�سالم-

شذرات الجمعة
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  ال�شيد ال�شايف:

ذّكرت املرجعية الدينية العليا من بالعملية ال�ضيا�ضية 
بكام االإمام اأمي املوؤمنن علي بن ابي طالب )عليه 
ال�ضام( اىل اثنن من والته ي�ضف فيها حالة الوالة 

احلاكمن على النا�س.
وقال ممثل املرجعية الدينية العليا يف كرباء ال�ضيد 
احمد ال�ضايف يف اخلطبة الثانية ل�ضاة اجلمعة اليوم 
 "2016/3/18 املوافق  االآخــرة/1437هـــ  8/جمادي 
اأمي  االإمــام  كتبه  فقرات مما  نقراأ  يف هذه اخلطبة 
اىل  الــ�ــضــام(  )عليه  طالب  ابــي  بــن  علي  املــوؤمــنــن 
رحمه  اال�ضرت  مالك  اىل  كتب  فقد  والتــه،  من  اثنن 
الوالة احلاكمن  اهلل ملا واّله م�ضر ي�ضف فيها حالة 
ااّل  الــوالة  اأمــور  من  يبقى  )لي�س  قائا:  النا�س  على 
ذكرهم ولي�ضوا يذكرون اإال ب�ضيتهم واآثارهم ح�ضنة 
اأن يوؤتى عليها  كانت ام قبيحة، فاأما االأموال فا بد 
تاأتي  الدهر  نوائب  لنائبة من  اأو  نفعها لغيه،  فيكون 
عليها فتكون ح�ضرة على اأهلها، واإن اأحببت اأن تعرف 
ذلك  بن  العقول  و�ضياع  واالإ�ضاءة  االإح�ضان  عواقب 
فانظر يف اأمور من م�ضى من �ضالح الوالة و�ضرارهم، 
وهل تد منهم اأحدًا ممن ح�ضنت يف النا�س �ضيته، 
نف�ضه  احلــق  باإعطاء  و�ضخت  موؤونته  عليهم  وخّفت 

اأ�ضر به ذلك يف �ضدة ملكه، اأو يف لّذات بدنه، اأو يف 
ح�ضن ذكره يف النا�س، اأو هل تد اأحدًا ممن �ضاءت 
يف النا�س �ضيته وا�ضتدت عليهم موؤونته كان له بذلك 
من العز يف ملكه، مثل ما دخل عليه من النقــ�س به 
يف دنياه واآخرته، فا تنظر اإىل ما تمع من االأموال، 
من  وتعمل  اخلــيات،  من  تمع  ما  اإلــى  انظر  ولكن 

احل�ضنات، فاإن املح�ضن معان..(.
اىل  ال�ضام(  )عليه  وكتب  ال�ضايف"  ال�ضيد  وتابع 
حممد بن اأبي بكر ملا واّله م�ضر قال: )اإين قد وليّتك 
ما  وليّتك  واإذ  م�ضر،  اأهل  نف�ضي  يف  اأجنادي  اأعظم 
منه  تخاف  اأن  حقيٌق  فاأنت  النا�س  اأمــر  من  وليتك 
على نف�ضك، وان حتذر فيه على دينك فاإن ا�ضتطعت 
فاإن  اأحد من خلقه فافعل،  ت�ضخط ربك بر�ضا  اأن ال 
�ضواه  �ضئ  يف  ولي�س  غيه،  من  خلفًا  عزوجل  اهلل  يف 
الأهل  وِلــن  عليه  وخذ  الظامل،  على  ا�ضتد  منه،  خلف 
واأحــب  واأقــرانــك  بطانتك  واجعلهم  وقربهم  اخلــي 
لعامة رعيتك ما حتب لنف�ضك واأهل بيتك واكره لهم 
للحجة  اوجب  فاإن ذلك  بيتك  واأهل  لنف�ضك  تكره  ما 

واأ�ضلح للرعية...(.

جمعة  وخطيب  العليا  الدينية  املرجعيو  ممثل  األقى 
ال�ضايف  احمد  ال�ضيد  ال�ضريف  احل�ضيني  ال�ضحن 
مقطع من ر�ضالة االإمام علي بن ابي طالب اىل واليه 
على م�ضر مالك اال�ضرت م�ضيًا ان على ال�ضيا�ضي اإن 

اأراد يكون ناجحًا ان يعتمد عليها.
الثانية  اخلطبة  الثانية  اخلطبة  خال  ال�ضايف  وقال 
االآخــر/1437هـــ  22/جــمــادي  اليوم  اجلمعة  ل�ضاة 
على  اعر�س  اخواتي  اخوتي  2016/4/1م"  املوافق 
املوؤمنن  امي  كتاب  من  مقطعًا  الكرمية  م�ضامعكم 
)عليه ال�ضام( اىل مالك اال�ضرت )ر�ضوان اهلل تعاىل 

عليه( حن واّله م�ضر مع �ضرحه ب�ضكل موجز.
للرعية  الرحمة  قلبك  )وا�ضعر  ال�ضام:  عليه  قــال 
�ضبعًا  عليهم  تكونن  وال  بهم  واللطف  لهم  واملحبة 
�ضاريًا تغتنم اكلهم فاإنهم �ضنفان اأما اخ لك يف الدين 
او نظي لك يف اخللق، يفرط منهم الزلل وتعر�س لهم 
فاأعطهم  واخلطاأ  العمد  يف  ايديهم  على  ويوؤتى  العلل 
ان  وتــر�ــضــى  الـــذي حتــب  مثل  و�ضفحك  عــفــوك  مــن 
ووايل  فوقهم  فاإنك  و�ضفحه  عفوه  من  اهلل  يعطيك 

االمر عليك فوقك واهلل فوق من واّلك(.
واأ�ضاف ممثل املرجعية العليا" ان هذا الن�س ال�ضريف 

العهد  وهذا  �ضيا�ضة،  رجل  لكل  املهمة  الن�ضو�س  من 
اي�ضًا من العهود املهمة وقد تعر�س هذا العهد ل�ضرح 
كثي وبلغات �ضّتى وقد �ضرحه عامل الدين واحلقوقي 
وال�ضيا�ضي وقورن هذا العهد بو�ضايا ال�ضا�ضة االخرى 
ف�ضمخ هذا العهد كثيًا وترّبع على جمموعة مفاهيم 

ملن اراد ان يجد فيه �ضاحه و�ضاح العباد.
وبن ال�ضيد ال�ضايف م�ضامن �ضخ�ضية مالك اال�ضرت 
لعلي عليه  ُن�ضب  ادراك ما مالك..  بقوله" مالك وما 
�ضلى  اهلل  لر�ضول  كنت  كما  مالك  )كان يل  ال�ضام: 
عند  تربى  وهو  ومالك مدر�ضة  و�ضلم،  واآله  عليه  اهلل 
اأمي املوؤمنن )عليه ال�ضام( واأر�ضله اىل م�ضر ولكن 
�ضاءت االأقدار ان ال يتمكن مالك من حكم م�ضر فقد 
ُد�س اليه ال�ضم وتويف وهو مل يحكم م�ضر.. لكن هذا 
العهد الذي كتبه اأمي املوؤمنن عليه ال�ضام ملالك يعد 
ال�ضيا�ضي  اأراد  ان  التي  والكتب  الو�ضايا  نفائ�س  من 
النبه ان يكون ناجحًا عليه ان يعتمد عليها، فقال عليه 
لهم  واملحبة  للرعية  الرحمة  قلبك  )وا�ضعر  ال�ضام: 
الحظوا  رعية..  وهــوؤالء  راعــي  فانت  بهم(.  واللطف 
التعبي، مل يقل له ارحمهم قال )ا�ضِعر قلبك الرحمة( 

وهناك فرق بن اأن ترحم وان ُت�ضعر قلبك الرحمة..

املرجعية توا�سل تذكري ال�سا�سة بكالم اأمري املوؤمنني اىل 
والِته

على ال�سيا�سي النبيه والناجح اأن يتبع الو�سايا التالية 
وُي�سِعر قلبُه بالرحمة

:ال�شيد ال�شايف  
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تكرم عوائل شهداء الحشد الشعبي
العتبة الحسينية المقدسة
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مبـــنـــا�ـــســـبـــة الــــذكــــرى 
الـــ�ـــســـنـــويـــة الــثــانــيــة 
الدفاع(  )فتوى  النطالق 
ـــل املــرجــعــيــة  ـــب مــــن ق
ــام  الــديــنــيــة الــعــلــيــا، اق
زينب)  احلــــوراء  مــركــز 
التابع  الــ�ــســالم(  عليها 
للعتبة  العامة  لالمانة 
احلــ�ــســيــنــيــة املــقــد�ــســة 
عوائل  تكرمي  مهرجان 
وذلــك  ال�سعبي،  احل�سد 
ـــعـــاء  ــاح يــــوم االرب ــب ــس �
2016/5/25 على قاعة 
خامت االنبياء يف ال�سحن 
ــريــف،  ــ�ــس احلــ�ــســيــنــي ال
ــهــد احلــفــل حــ�ــســور  و�ــس
للعتبة  الـــعـــام  االمـــــني 
احلــ�ــســيــنــيــة املــقــد�ــســة 
ال�سخ�سيات  مــن  وعـــدد 
�سهداء  وعوائل  الدينية 

احل�سد ال�سعبي.

الفتوى  ا�شتذكار  اهمية  على  املو�شوي  واكتتد   
اجلتتهتتاديتتة املتتقتتد�تتشتتة التت�تتشتتادرة متتن املتترجتتع 
عن  الكفائي  التتدفتتاع  بتتوجتتوب  االعتتلتتى  الديني 
بجهود  م�شيدا  واملقد�شات،  والعر�ض  االر�تتض 
خ�ش�ض  التتذي  االحتفال  هتتذا  على  القائمني 
انف�شهم  قدمو  الذين  االكارم  لل�شهداء  اكراما 
ودمائهم �شحايا لتبقى العقيدة وليبقى الوطن 
لعوائل  تكرميا  اي�شا  وهتتو   ، �شاخما  عتتزيتتزا 
اكبادهم  فلذات  فقدو  اللذين  ال�شهداء  وذوي 
االر�تتض  عتتن  والت�شحية  التتدفتتاع  متتذبتتح  على 

واملقد�شات.
امل�شرف  هتتا�تتشتتم  التتديتتن  �شعد  ال�شيد  وقتتتال 
املوقع"  ملرا�شل  احل�شينية  العتبة  اعتتالم  على 
للتوا�شل  جاهدة  املقد�شتني  العتبتني  ت�شعى 
للتعرف  ال�شعبي  احل�شد  �شهداء  عتتوائتتل  متتع 
بتوجيه  متطلباتهم  كل  وتلبة  احياجاتهم  على 
الكربالئي  املتتهتتدي  عبد  ال�شيخ  �شماحة  متتن 
وال�شيد جعفر املو�شوي ، وما هذا االحتفال اال 
تكرميا لعوائل �شهداء احل�شد ال�شعبي مبنا�شبة 
من  اجلهادية  الفتوى  ال�شدار  الثانية  الذكرى 
اال�شرف  النجف  يف  العليا  الدينية  املرجعية 
لكي ي�شعر ذوي ال�شهداء بوجود من يهتم بهم 
حتققت  التي  واالنت�شارات  االجنتتازات  ويقيم 

على ايديهم.
التي مت  العوائل  عدد  " بلغ  الدين  �شعد  وبني   
وثالجة  ماء  براد  �شملت  عائلة   100 تكرميها 
ال�شهداء  عوائل  بقية  كذلك  تقديرية  و�شهادة 
املتت�تتشتتاعتتدات كتوفري  متتن  التتعتتديتتد  تتتقتتدمي  مت 
عوائلهم  مر�شى  متتن  عتتدد  وار�تتشتتال  ال�شكن 
وعلى  �شهرية،  ورواتتتتب  منح  و�تتشتترف  للعالج 

وتوفر  التت�تتشتتهتتداء  بتتعتتوائتتل  تهتم  ان  احلتتكتتومتته 
وتي�شر  معي�شتهم  وتوؤمن  مايحتاجونه  كل  لهم 
لوال  لنهم  التقاعدية  املعامالت  ترويج  امامهم 
ت�شحيات هوؤالء ال�شهداء ملا بقو يف منا�شبهم 
وكذلك بف�شلهم مت حترير العديد من املناطق 
داع�ض  ع�شابات  قبل  من  حمتلة  كانت  التي 
واخرها منطقة كرمة الفلوجة و�شيتم ان �شاء 
اهلل غدا حترير الفلوجة واملو�شل وكل هذا نتج 
هذه  حققت  التي  العراقيني  دماء  امتزاج  عن 

االنت�شارات الكبرية باذن اهلل تعاىل .
من  عتتتواد  خلف  زيتتد  ابتتراهتتيتتم  ال�شهيد  والتتتد 
والذي  الدين  العامة يف حمافظة �شالح  ابناء 
 /11/15 بتاريخ  مكحول  ق�شاء  يف  ا�شت�شهد 
2015 وجه ال�شكر والتقديرللعتبتني املقد�شتني 
فيها  اح�شر  التتتتتي  االوىل  املتتترة  هتتذه  مبينا" 
وهناك  املقد�شة  احل�شينية  للعتبة  تكرميا 
من  ال�شهداء  بعوائل  وملمو�ض  كبري  اهتمام 
وا�شت�شافة  رعتتايتتة  متتن  الح�شناه  متتا  ختتالل 
وتقدمي اجلوائز ونتمنى ان تكون هنالك جهات 
احتياجات  بتامني  تقوم  اخرى  مماثلة  راعية 
عوائل ال�شهداء الذين �شحو بدمائهم من اجل 

الدفاع عن الوطن.
فيما قال اأخ ال�شهيد احمد ال�شهيل من لواء علي 
االكرب، وهو من اأهايل حمافظة الب�شرة، نحن 
االهتمام  على  املقد�شة  احل�شنية  العتبة  ن�شكر 
الكبري  اال�شتقبال  وهذا  لنا  امل�شتمرة  واملتابعة 
ال�شهيد  معاملة  ترويج  يف  م�شاعدتهم  كذلك 
جلنة  ختتالل  من  احلكومية  التتدوائتتر  جميع  يف 

متابعة �شهداء وجرحى احل�شد ال�شعبي.

t
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اىل  اأدى  واالجتماعية  االأ�سرية  الرقابة  �سعف 
انحراف ال�سباب 

الدكتور  االأ�ضري،  االر�ضاد  مركز  يف  واال�ضت�ضاري  الباحث 
نــايــف حتــدث عــن خطر الــظــاهــرة، وكيفية  عــزيــز كــاظــم 
معاجلتها قائا" تعترب ظاهرة املخدرات اآفة الع�ضر وخطر 
لردعه،  الكفيلة  ال�ضبل  تتوافر  ان  ينبغي  لذا  املجتمع  يهدد 
�ضعف  باالآتي:  الظاهرة   هذه  �ضيوع  ا�ضباب  اجمال  وميكن 
انت�ضار  من  للحد  ا�ضا�س  الديني  فالوازع  االميانية  الرتبية 
هذه الظاهرة، والبطالة و قلة توفر فر�س عمل لل�ضباب هي 

من االمور التي تدفع ال�ضباب لتناول املخدرات، 
ومتنحهم  لفرتة  عقلهم  تغيب  انها  العتقادهم 
والأ�ضدقاء  العقاين،  غي  االنتعا�س  من  حالة 
امــاكــن  قــلــة  وان  انــتــ�ــضــارهــا،  يف  دور  الــ�ــضــوء 
االن�ضطة الرتفيهية والريا�ضية ونوادي ال�ضباب 
اىل  ال�ضباب  تدفع  الثقافية وغيها  واملنتديات 
يتم  مرخ�ضة،  غي  اخــرى  اماكن  اىل  اللجوء 

�ضعف  وكذلك  املــخــدرات،  لتناول  ال�ضباب  ا�ضتدراج  فيها 
الرقابة االجتماعية واالأ�ضرية على ال�ضباب ميكن ان ي�ضتغل 
و�ضعف  املخدرات،  بتعاطي  واقناعهم  ال�ضباب  انحراف  يف 
ومن  للبلد،  احلــدود  منافذ  على  االمنية  االجهزة  �ضيطرة 
املحتمل جدا وجود ع�ضابات منظمة لديها اهداف حمددة 

تروج لهذه الظاهرة، وذلك الأ�ضباب اقت�ضادية او �ضيا�ضية، 
ناهيك عن تاأثي و�ضائل االت�ضال احلديثة التي تبث االفام 

ومقاطع الفيديو التي ت�ضجع على انت�ضار هذه الظاهرة". 
واأ�ضاف" ان اال�ضباب التي ذكرناها لها دور ا�ضا�س يف دفع 
ال�ضباب وال�ضيما الذي لديه وقت فراغ طويل نحو االنحدار 
ال�ضباب  بع�س  ان  املخدرات، ف�ضا عن  لتعاطي  التدريجي 
يعاقب ذاته بهذا العمل لنتيجة تعر�ضه لاإحباطات املرتاكمة 

التي ال ي�ضتطيع ان يجد لها مرجا او حا ير�ضيه".
 واأجمل الباحث املعاجلات لهذه الظاهرة قائا" ان ال�ضبل 
الكفيلة للتخل�س من هذه الظاهرة هو باإيجاد  
ا�ضبابها  على  والــوقــوف  لها،  ميدانية  درا�ضة 
بهذا  باملخت�ضن  اال�ضتعانة  خــال  من  بدقة 
االمثل  الطريق  هي  اال�ضباب  ومعرفة  املجال، 
على  املجتمعية  الــرقــابــة  دور  وتفعيل  للحل، 
انت�ضارها  امــاكــن  ومــعــرفــة  الــظــاهــرة،  هـــذه 
عمل  فر�س  واإيجاد  وا�ضتئ�ضالها،  منها  للحد 
ا�ضا�س  عامل  الفراغ  اوقات  وكثة  الوقت  ف�ضياع  لل�ضباب، 
اوقات  متلئ  ثقافية  مراكز  وفتح  ذكرنا،  كما  �ضيوعها  يف 
للحد  وايجابية  �ضليمة  بيئة  وتوفي  ال�ضباب،  لدى  الفراغ  
لل�ضباب  الدينية  التوعية  دور  وتفعيل  الظاهرة،  هــذه  من 
للمدينة  املليونية  والزيارات  احل�ضينية  املجال�س  خال  من 

انت�سى بجرعة اأخرى، اأعطى لذهنه حالة من اال�سرتخاء الواهم وم�سى يفعل ذلك مرارا وتكرارا، يف نهاية املطاف وجد نف�سه 
راقدا يف اأحدى امل�ست�سفيات يعاين من اأمرا�س �ستى، وهو يف حالة بائ�سة حينها ندم كثريا ولكن االوان قد فات. 

املخدرات موت خفي يخطف �سبابنا ويهدد اأ�سرنا ويت�سبب يف احداث نتائج وخيمة على املجتمع ب�سورة عامة، جملة )الرو�سة 
احل�سينية( اهتمت مبتابعة اأبعاد املو�سوع وخطره، واأجرت حوله التحقيق التايل.
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العمل  نحو  ال�ضباب  ودفــع  االيجابي  التثقيف  اي 
وبناء ذواتهم بعيدا عن ماطر االدمان، و�ضبط 
احلدود اخلارجية مع دول اجلوار، وتفعيل القوانن 
من  احلد  اأجل   من  للمخالفن  والفورية  الرادعة 
تهريب املخدرات للبد، وتن�ضيط الرقابة الذاتية يف 

موؤ�ض�ضات ال�ضياحة، ومتابعة احلاالت امل�ضكوك فيها واالباغ 
عنها". 

اآثار نف�سية وخيمة واأمرا�س متعددة   
عن  حتدث  احمد  �ضيت  الدكتور  النف�ضية،  االمرا�س  طبيب 
ان  قائا"  املــخــدرات  لتعاطي  والنف�ضية  ال�ضحية  االثـــار 
امل�ضاعفات  منها:  كثية  املخدرات  لتعاطي  ال�ضحية  االثار 
الع�ضوية، و�ضوء التغذية الذي يوؤدي اىل قلة املناعة والتعر�س 
وذات  املو�ضمية،  واالنفلونزا  املعدية  باالأمرا�س  لاإ�ضابة 
الرئة والتدرن الرئوي، والتهاب الكبدي الفيو�ضي، وااليدز 
وت�ضمع الكبد وم�ضاعفاته، والتهاب املعدة وقرحتها، والتهاب 

وال�ضراين  القلب  امرا�س  وكذلك  البنكريا�س، 
وتــدهــور  ال�ضغط،  وارتــفــاع  القلبية،  واجلــلــطــة 
والن�ضيان،اي  الرتكيز  وقلة  الذهنية  القابليات 
اخلرف املبكر )الزهامير( نتيجة �ضمور اخلايا 
املحيطة،  االع�ضاب  التهاب  وكذلك  الدماغية، 
و  والــــدوار،  والــ�ــضــداع  الــرئــة،  ع�ضات  و�ضمور 

التهاب الع�ضب الب�ضري املف�ضي اىل العمى".
وعن تاأثي املخدرات على اجلانب النف�ضي واالجتماعي قال" 
العدواين،  وال�ضلوك  العنف  اىل  يوؤدي  املخدرات  تعاطي  ان 
وال�ضمعية،  الب�ضرية  والهلو�ضة  والكاآبة،  النف�ضي،  والقلق 
وانعدام  اال�ضري،  والتفكك  الزوجية  امل�ضاكل  يف  ويت�ضبب 
بالقيم  االلــتــزام  وعــدم  واالجتماعي،  العاطفي  التوا�ضل 
ينتهي  وقد  الطاق  اىل  يوؤدي  انه   كما  البيئية  واالإر�ضادات 

بالقتل او االنتحار". 
عبد  لقمان  احلقوقي  العقيد  املــخــدرات،  مكافحة  مدير 
احل�ضن العبودي حتدث عن كيفية مكافحة الظاهرة قائا" 

احلدودية  املناطق  يف  املخدرات  ظاهرة  ات�ضعت 
فاالإرهاب  االرهــاب  عليها  ي�ضيطر  التي  واملناطق 
واملخدرات وجهان لعملة واحدة، وان دائرتنا منذ 
وتعمل  الظاهرة،  هذه  من  للحد  ت�ضعى  ت�ضكيلها 
لكننا  كــربــاء،  حمافظة  يف  عليها  للق�ضاء  بجد 

الوقائي من قبل املجتمع  الدور  بحاجة اىل تفعيل 
الريا�ضية  كاملوؤ�ض�ضات  واملــوؤ�ــضــ�ــضــات   ــر  ــدوائ وال
الدين،  رجل  دور  عن  ف�ضا  وغيها،  والتعليمية 
من  �ضبابنا  حماية  ميكن  اجلميع  جهود  وبتعا�ضد 

ماطر هذه الظاهرة اخلطرة". 
تاجر  وبن  للمخدرات  املتعاطي  بن  نفرق  ان  علينا  وبن" 
نف�ضيا  �ضغطا  من  يعاين  مري�س  هو  فاملتعاطي  املخدرات،  
هروبا  املخدرات  يتعاطى  لذا  االحباط،  اىل  تعر�س  انه  او 
مما مير به من او�ضاع �ضيئة، وقد يلجئ لانتحار، و القانون 
يعاقب كل من حر�س املتعاطي على اللجوء اىل هذه العادة 

ال�ضيئة واخلطرة". 
واأو�ضح العبودي" لدينا خطة عمل �ضنوية، ففي عام 2015 
اجنزنا ما كان مطط له خال �ضنة، ويف عام 2016 لدينا 
على  واملــهــام  الواجبات  وزعنا  حيث  متكاملة،  عمل  خطة 
ال�ضباط واملنت�ضبن، وناأمل ان نتقدم نحو االأف�ضل يف �ضبيل 

مكافحة هذه الظاهرة".
تعترب  ترفيهية  واأمــاكــن  مــراكــز  هنالك  وختم" 
ــار هــــذه الـــظـــاهـــرة كــاملــقــاهــي  ــض ــ� ــت حــا�ــضــنــة الن
باب  وتعد  الريا�ضية،  املراكز  وبع�س  والكازيونات 
انت�ضار املخدرات، فهذه اجلهات  ابواب  وا�ضع من 
يكن  �ضليمة، ومل  اأ�ض�س  تبنى على  اذا مل  واملراكز 
على  تنعك�س  �ضلبية  نتائج  لها  �ضيكون  مــدرو�ــس  هــدف  لها 

الواقع، وت�ضاهم يف انحراف ال�ضباب". 
عقوبة تاجر املخدرات ا�سد من عقوبة املتعاطي 

حتدث  العلي  ميي  حممد  كرباء،  حتقيق  حمكمة  قا�ضي 
عن القوانن والعقوبات الرادعة لهذه الظاهرة قائا" هناك 
كافة  العراق  حمافظات  من  حمافظة  كل  يف  خا�س  مكتب 
يف  بالتحقيق  معني  املقد�ضة  كرباء  حمافظة  �ضمنها  ومن 
جرائم املخدرات التي انت�ضرت بعد �ضقوط النظام ال�ضابق، 
وقد ظهرت يف بادئ االمر يف املحافظات احلدودية ومن ثم 

ت�ضللت اىل املحافظات الو�ضطى واملحافظات االأخرى". 
هو   1994 ل�ضنة   )39( رقـــم  قــــرار  ان  وبن" 
الذين  ومعاقبة  املخدرات  تعاطي  ب�ضاألة  املعني 
يتعاطون املخدرات بعد اجراء الفح�س على املادة 
بع�ضها  املــخــدرات  من  ــواع  ان وهناك  امل�ضبوطة، 
الكيميائية  باالأماح  تتعلق  لكونها  تعاطيها  ميكن 
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التي ت�ضتخدم كدواء وهو ال ي�ضرف اإال بو�ضفة طبية، وهناك 
النوع االآخر من املخدرات وهو عبارة عن اأفيون او كري�ضتال 

او مواد اخرى مت منعها".
ل�ضنة 1965  املخدرات رقم)68(  قانون  العلي" ان  واأ�ضاف 
وتعدياته وهو القانون املعني بالتطبيق على الواقعة اجلرمية 
التي حتدث اال ان قرار رقم )39( ل�ضنة 1994 يعترب قرارا 

ان  باعتبار  العام  يقيد  اخلا�س  وحكم  خا�ضا، 
تن�س  القانونية  املــادة  وان  اأ�ضد،  فيه  العقوبة 
املخدرات  تعاطي  تهمة  عليه  ثبتت  من  ان  على 
احالته  وتتم  الكفالة،  اىل  اللجوء  لــه   يحق  ال 
�ضلطة  وهــي  اجلــنــايــات،  حمكمة  اىل  مــفــورا 
�ضد  والعقوبة  ــة  االدان قــرار  باإ�ضدار  مت�ضة 

اال�ضخا�س الذين يتعاطون املخدرات، او الذين يتاجرون بها 
وهنالك فرق يف نوع العقوبة املوجهة اىل متعاطي املخدرات 
واملتاجر بها  حيث ت�ضل عقوبة املتاجرة اىل ال�ضجن خم�ضة 
ثاث  عن  تقل  ال  بعقوبة  فيعاقب  املتعاطي  اأمــا  �ضنة،  ع�ضر 
�ضنوات، واإذا كرر اجلاين تعاطيه املخدرات يعاقب بال�ضجن 

ملدة خم�س �ضنوات". 
ا�سرار ومفا�سد وحرمة �سديدة 

يف  الدينية  ال�ضوؤون  ق�ضم  يف  والدرا�ضات  البحوث  م�ضوؤول 
حتدث  الربيعي  مقداد  ال�ضيخ  املقد�ضة،  احل�ضينية  العتبة 
املــخــدرات  تعاطي  عــن  الناجمة  واملــفــا�ــضــد  ــرار  اال�ــض عــن 
االإ�ضام  ان  يخفى  ال  بتعاطيها"  اخلا�س  ال�ضرعي  واحلكم 
الت�ضرفات  كل  وان  احلياة،  نواحي  كل  وو�ضع  �ضمل 
وال�ضلوكيات التي يقوم به الفرد يكون لاإ�ضام فيها 
حكما وا�ضحا و�ضريحا، ومن �ضمن هذه ال�ضلوكيات 
هي ال�ضلوكيات امل�ضتحدثة التي ابتلي بها جمتمعنا يف 
وتارة  تعاطي  انت�ضار  ظاهرة  وهي  االخــية  االآونــة 
على  وغيهم  االإمامية  علماء  اتفق  وقد  املخدرات، 
التجارة بها وحكمها حكم  حرمة تعاطي املخدرات، وحرمة 

اخلمور ونحوها". 
ونوه" نود ان ن�ضي اىل ق�ضية لها م�ضا�س بعقيدة امل�ضلم وهي 
واملفا�ضد،  امل�ضالح  على  بنيت  انــا  ال�ضرعية  االحكام  ان 
املكلف  مــن  حتقيقه  ويطلب  امــر  على  يحث  مل  فــاالإ�ــضــام 
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امر  عــن  ينهى  او  يــزجــر  ومل  م�ضلحة،  فيه  وللمكلف  اال 
الكرمية  ــات  االآي ان  وبــا  و�ضرر،  مف�ضدة  فيه  وللمكلف  اال 
واالأحاديث ال�ضريفة قد نهت عن امل�ضكر ومل تنهى عن اخلمر 
با هو خمر واإنا نهت عن اخلمر با هو م�ضكر، وبالتايل 

فقد نهت عن كل م�ضكر با ي�ضمل املخدرات". 
تعطيل القوى الب�سرية 

االإعـــامـــي، مــالــك اجلـــبـــوري حتـــدث عــن خطر 
جــرائــم  تعترب  قائا"   املجتمع  عــلــى  الــظــاهــرة 
املخدرات من اجلرائم اخلطرة واالأكث تاأثيًا على 
الفرد واملجتمع حيث تنت�ضر الع�ضابات التي تبذل 
كل ما يف و�ضعها ملمار�ضة تارة املخدرات وك�ضب 

املخدرات  متعاطي  اأعــداد  ان  عن  ناهيك  املــال،  من  املزيد 
للقوى  تعطيا  ي�ضبب  املخدرات  تعاطي  ان  كما  ــاد،  ازدي يف 

الب�ضرية وخا�ضة ال�ضبابية النت�ضارها الوا�ضع بينهم".
هذه  ان  يرى  العراقي  املجتمع  لتطورات  املتتبع  لعل  واأملح" 
غريبة  وافــدة  هي  بل  جمتمعنا  �ضمات  من  لي�ضت  الظاهرة 

عليه كظاهرة اجتماعية، لكنها موجودة كحاالت فردية منذ 
عقود خلت ب�ضبب التثاقف بن املجتمعات املختلفة، وان من 
ا�ضباب انت�ضار هذه الظاهرة هي االو�ضاع  التي مر به العراق 
منذ �ضبعينات القرن املا�ضي من تطورات �ضيا�ضية وم�ضكات 
وقد  البائد،  النظام  بها  قام  ودولية  اقليمية  وحروب  حملية 
وقيم  عــادات  زرع  على  وعملت  العراقي،  باملجتمع  ع�ضفت 
االمر  املحافظ،  ال�ضرقي  جمتمعنا  على  غريبة 
احامهم  ب�ضياع  الــ�ــضــبــاب  ل�ضعور  مــهــد  الـــذي 
االقت�ضادي  احل�ضار  اأبــان  ال�ضيما  وم�ضتقبلهم، 
ال�ضياع،  حالة  مواجهة  عن  وعجزهم  القا�ضي، 
املخدرات  وتعاطي  باالنحراف  التعوي�س  فكان 

وحبوب الهلو�ضة لذلك انتع�س الف�ضاد يف او�ضاط مهمة". 
االإعــام  اأن  ومثقفون  اأكــادميــيــون  يــرى  اجلبوري"  واأكــمــل 
التي  الناجعة  الو�ضائل  تعد من  واملتطورة  واأ�ضاليبه احلديثة 
ميكن توظيفها يف الت�ضدي خلطر املخدرات على اجلانبن 
الوقائي والعاجي، خ�ضو�ضا ان املخدرات اآفة تنت�ضر ب�ضرعة 
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يتم  واإذا مل  ال�ضابة،  االأجيال  بن  اله�ضيم  النار يف  ك�ضريان 
الق�ضاء عليها واحلد من انت�ضارها ف�ضنفقد اللبنة االأ�ضا�ضية 
لبناء الوطن، وقبل اأن نحكم عليها باأنها ظاهرة وجب علينا 
من  درا�ضتها  يجب  خطية  كم�ضكلة  بها  االهتمام  جميعا 
جميع اجلوانب، وقيا�س مدى تفاقمها وطرح احللول املنا�ضبة 
لها، ويجب على و�ضائل االإعام لفت انتباه املجتمع واأفراده 

للواقع  وا�ضحة  �ضورة  وتقدمي  اإيحائية  باأ�ضاليب 
الفنية  االإمــكــانــات  ا�ضتغال  خــال  مــن  املعا�س، 
لا�ضتخدام  املوؤهلة  الب�ضرية  والــكــوادر  والتقنية 
ال�ضحفية،  والتحقيقات  املقاالت  كتابة  يف  االأمثل 
وعر�س  والــدرامــيــة،  الوثائقية  الــربامــج  واإنــتــاج 

العلمية  واملــوؤمتــرات  الــنــدوات  ونقل  الهادفة،  امل�ضرحيات 
متناويل  مــع  حـــوارات  وفتح  الــظــاهــرة،  بهذه  ال�ضلة  ذات 
االجنــراف  بــدء  كيفية  يف  تاربهم  ال�ضتعرا�س  املــخــدرات 
ميكن  كما  للمدمنن،  ال�ضيئ  واال�ضتغال  امل�ضتنقع  هذا  يف 
وعي  وتعزيز  اإر�ــضــاد  يف  والباحثن  االأطــبــاء  من  اال�ضتفادة 

اأفراد املجتمع باأهمية تنبها، واإيجاد حلول عاجلة حلماية 
االأ�ضرة واملجتمع".

منا�سدات الأرباب االأ�سر وال�سلطات لو�سع حد لهذه 
الظاهرة 

الظاهرة  هذه  بكافحة  املعنين  نا�ضد  تايه  عبا�س  املواطن 
مناطقنا  يف  منت�ضرة  املــخــدرات  تعاطي  ظاهرة  ان  قائا" 
ال�ضي  حــوادث  من  بالكثي  ت�ضببت  انها  والحظنا 
وغــيهــا مــن احلــــوادث املــوؤ�ــضــفــة، لــذلــك اطــالــب 
ال�ضباب  املحلية بردع  املركزية واحلكومة  احلكومة 

الذين يتعاطون املخدرات". 
 واأردف" ان بع�س ال�ضباب ي�ضتغلون فر�ضة خروجهم 
من املنزل بعد منت�ضف الليل  ملمار�ضة تعاطي املخدرات، وال 
قبل  من  او  اال�ضر  اأربــاب  قبل  من  �ضواء   احد مينعهم  يوجد 
يخذوا  بــان  االآبـــاء  انا�ضد  خالكم  ومــن  ال�ضرطة،  دوريـــات 
اىل  ال�ضرطة  مراكز  اأدعو  و  اأبنائهم،  اتاه  واحلذر  احليطة 

عدم التهاون مع هكذا ق�ضايا واأحداث تهدد اأمن املجتمع". 
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• حاوره: ف�ضل ال�ضريفي

حوارات

املفكر اإلسالمي  الدكتور أيمن املرصي: 
علينا الرتكيز عىل املشرتكات والقيم اإلنسانية يف خطابنا مع اآلخر 

الدكتور اأمين امل�شري اأ�شتاذ 
حوزوي ومفكر اإ�شالمي وموؤ�ش�ض 

اكادميية احلكمة العقلية، 
حّل �شيفا على مدينة كربالء 

املقد�شة، و�شارك يف مهرجان 
ربيع ال�شهادة الثاين ع�شر، جملة 

)الرو�شة احل�شينية( تناولت 
معه جملة من املوا�شيع والق�شايا 

املهمة  يف احلوار التايل. 

يف البدء نود ان تطلع القارئ على �سريتك.
ــ الدكتور اأمين عبد اخلالق املعروف بـ اأمين امل�ضري، طبيب 
املانيا واهتديت  القلبية، هاجرت اىل  االأمرا�س  مت�س يف 
اىل مذهب اأهل البيت )عليهم ال�ضام( هناك، وعدت اىل 
م�ضر بعد ذلك وعملت يف التبليغ ل�ضالح املذهب اجلعفري،  
وقد  الدينية  العلوم  لدرا�ضة  ايــران  اىل  �ضافرت  ثم  ومــن 
تخ�ض�ضت يف العلوم العقلية، كما اين ح�ضلت على الدكتوراه 
يف الفل�ضفة اال�ضامية من اجلامعة االمريكية يف لندن، وقد 
اأدّر�ــس العلوم  العقلية يف احلوزة العلمية  بدينة قم  بقيت 

الأكث من 20 �ضنة، واأ�ض�ضت اكادميية احلكمة العقلية فيها.
ــ حدثنا عن ماهية اكادميية احلكمة.

ان�ضانيا  عقليا  م�ضروعا  حتمل  بحثية  تعليمية  موؤ�ض�ضة  هي  ــ 

كمتخ�ض�ضن  نحن  الب�ضرية،  باملجتمعات  للنهو�س  اإلهيا 
تعاين  التي  امل�ضاكل  معظم  ان  اكت�ضفنا  العقلية  العلوم  يف 
واالأخــاقــي  الفكري  امل�ضتوى  على  االإ�ضامية  االمــة  منها 
واالجتماعي وال�ضيا�ضي هي نتيجة غياب دور العقل يف احلياة 
الفردية واالجتماعية، والعقل كما جاء يف الروايات هو ر�ضول 
اهلل الباطن، ومن املوؤ�ضف ان الكثي من املجتمعات منحطة 
اهمال  ب�ضبب  الغرب  او  ال�ضرق  يف  �ضواء  واأخاقيا  معنوية 
وظيفة العقل، لهذا اننا ن�ضعى اىل خلق الوعي لدى ال�ضباب 

ون�ضر الثقافة العقلية يف املجتمع.
ــ  ما اأبرز موؤلفاتك؟

االعتقاد،  اأ�ضول  موؤلف علم  املوؤلفات منها:  لدي عدد من  ــ 
ن�ضعى  فنحن  العقائدية  االحــكــام  ا�ضتنباط  كيفية  يو�ضح 
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االخت�ضا�ضات  بقية  �ضاأن  �ضاأنه  االإن�ضاين  الفكر  تقنن  اىل 
فهذا  ذلــك  يف  وجنحنا  وفقنا  واإذا  للقوانن،  اخلا�ضعة 
ناحظ  اإذ  الفكر،  تقنن  من  فابد  ح�ضاريا،  اجنــازا  يعد 
وبن  والعلماين  الديني  االتاه  بن  املحتدم  اخلاف  اليوم 
وهذا  اأنف�ضهم،  امل�ضلمن  بن  وحتى  وامل�ضيحي  االإ�ضامي 
�ضببه هو عدم خ�ضوع الفكر للقانون والبد من وجود قاعدة 
ح�ضارة  �ضناعة  ميكن  ال  يقنن  مل  ما  فالفكر  البناء  للحوار 
وال�ضحة  العقلية،  ال�ضحة  فهو  االآخر  الكتاب  اما  اإن�ضانية، 
العقلية فرع من فروع الطب وهو من الفروع العلمية املعمول 
بها يف الغرب، اإذ ان احلالة الفكرية عند االإن�ضان توؤثر على 
نف�ضيته فاإذا فقد الروؤية ال�ضحيحة للحياة ميكن ان ي�ضاب 
انه  نرى  لذلك  ال�ضحية،  حالته  على  تنعك�س  نف�ضية  بحالة 
ال�ضحيح،  للتفكي  علمية  قواعد  ايجاد  ي�ضتدعي  االمر  هذا 
العلوم  التي ت�ضب جميعها يف  الكتب االخرى  باالإ�ضافة اىل 

العقلية.
بع�س  يف  اجلعفري  املذهب  انت�سار  تعزو  ماذا  اىل  ــ 
هذا  اأتباع  على  والت�سديد  الت�سييق  رغم  البلدان 

املذهب؟
عقانيا  مذهبا  ال�ضام(  )عليهم  البيت  اأهــل  مذهب  ان  ــ 
وكونه يتفق مع الفطرة االإن�ضانية تده اليوم ينت�ضر يف الكثي 
من البلدان واملدن، وهذا ي�ضتوجب منا اي�ضا  ان نعر�س هذا 
املذهب العظيم بطريقة عقانية لكي نوؤثر يف االآخر ويتقبله 
منا، ولكن ينبغي مراعاة الطريقة التي يعر�س بها منهج اأهل 

البيت )عليهم ال�ضام(.
العامل  يف  املتطرفة  احلــركــات  ظهور  اأ�سباب  ما  ــ 

براأيك؟
اجلماعات  هــذه  ن�ضوء  اأ�ــضــبــاب  بــن  نفرق  ان  هنا  بــد  ال  ــــ 
الاعقانية  ان  باعتقادي  ن�ضاطها،  وتزايد  بقائها  واأ�ضباب 
الطرف  ورف�س  التع�ضب  اىل  ــوؤدي  ي الفكري  االنــحــراف  و 
االآخر وعدم قبوله، وبالتايل تكفيه وقتله، اإذ ان البعد عن 
العقل يوؤدي اىل التطرف كما قال اأمي املوؤمنن علي )عليه 
ان  اي  طًا(،  ُمَفرِّ اأَْو  ُمْفِرطًا  اإِالَّ  اِهَل  اجْلَ َتَرى  )اَل  ال�ضام(  
وبذلك  متع�ضب،  مت�ضدد  او  متهتك  يكون  ان  اما  ال�ضخ�س 
املتطرفة،  اجلماعات  بــروز  على  ي�ضاعد  الــذي  اجلــو  ين�ضاأ 
ا�ضتفادت من هذه  واملخابراتية فقد  ال�ضيا�ضية  اما اجلهات 
مع  يتفق  ذلــك  لكون  وغذتها  ن�ضاطها  ودعمت  اجلماعات 
م�ضاحلها، ولكن كما قلنا ان اال�ضل يف ظهور هذه اجلماعات 

هو اجلهل وتغليب التع�ضب على التفكي واحلوار.
ــ ما ال�سبل ملواجهة التطرف؟ 

ــ ان مواجهة هذا اخلطر يكمن يف توعية النا�س ورفع م�ضتوى 
منا  ويتطلب  االآخــر،  احــرتام  على  وحثهم  الثقايف،  وعيهم 
وهذه  التعليمي  والنظام  والفن  الثقافة  عقلنة  اىل  ال�ضعي 
االمور مهمة يف مواجهة االرهاب، ولكن ذلك يتطلب اجلهد 

و الوقت الكافين. 
كيان  على  العلماين  االجتــاه  خطر  تقراأ  كيف  ــ   

املجتمعات اال�سالمية؟
ــ ان الكثي من املوؤ�ض�ضات االإ�ضامية غي ملتفتة اىل العدو 
املادي  االتاه  وهو  االإ�ضامي  الكيان  يهدد   الذي  احلقيقي 
الوهابي،  اأ�ضد خطورة من االتاه  والعلماين االحلادي وهو 
لكن  وع�ضكري  امني  خطر  هــو  الوهابي  اخلطر  كــان  وان 
للهوية  والثقايف  الفكري  اجلــانــب  يهدد  العلماين  االتـــاه 
االإ�ضامية، ويوؤثر التاأثي الفاعل على توجه ال�ضباب امل�ضلم، 
االإ�ضامية  البلدان  اليوم يف  ال�ضباب اجلامعي  فالبع�س من 
ان�ضهر  والبع�س  العلمانية  بالثقافة  تاأثر  ال�ضديد  لاأ�ضف 
من  ي�ضتوجب  االمــر  وهــذا  االإ�ضامية،  لهويته  متنكرا  فيها 
الدفاعية  والربامج  اخلطط  ت�ضع   ان  الدينية  املوؤ�ض�ضات 

ملواجهة هذا اخلطر.
الدين  بحقيقة  جاهلة  الغربية  املجتمعات  هل  ــ 

االإ�سالمي ام انها تتجاهل؟ وما دورنا اجتاهها؟
ــ ان ال�ضعوب االوروبية جاهلة بحقيقة االإ�ضام اما الزعماء 
الدين  هذه  معامل  اأخفاء  يتعمدون  فهم  امل�ضالح  واأ�ضحاب 
املجتمعات  وم�ضوؤولية  �ضورته،  لت�ضويه  وي�ضعون  احلنيف، 
الذين  املبلغن  ابتعاث  يف  تكمن  ذلــك  اتـــاه  االإ�ــضــامــيــة 
يــاأخــذوا  لكي  للدين  حقيقيا  وفهما  ثقافيا  وعيا  ميتلكون 
ال�ضريعة  وم�ضامن  االإ�ــضــام  بكنه  التعريف  عاتقهم  على 

االإ�ضامية ال�ضمحاء.
ــ متى يكون اخلطاب االإ�سالمي موؤثرا يف االآخر؟

ــ ذلك يحتم علينا الرتكيز على اجلانب االإن�ضاين وامل�ضرتكات 
امل�ضرتكات  وهذه  واملتعددة،  املتباينة  املجتمعات  تمع  التي 
كما  ال�ضلمي  والتعاي�س  والــكــرامــة  واحلــريــة  الــعــدالــة  هــي 
العقانية يف احلوار والتوا�ضل، والبد من  ي�ضتوجب توظيف 
الدين  االمور متثل فحوى  وهذه  االإن�ضانية  الفطرة  ماطبة 

‚‚االإ�ضامي.  
‚‚

الشعوب 
االوروبية 

جاهلة 
بحقيقة 

اإلسالم 
اما الزعامء 
وأصحاب 

املصالح 
فهم 

يتعمدون 
إخفاء معامل 

هذا الدين 
احلنيف. 

21

 �ضهر رم�ضانـ  1437 هـ



 • �شيخنا اجناي
 • ال�شنغال

م�شتويات الرتبية
اإن تربية االأطفال على ثالثة م�شتويات، وهي تتمتع باأهمية بالغة، فنجاح املربي وف�شله متعّلقان بها، 

وعليه اأن ياأخذها بعني االعتبار واإال فاإنه لن يحقق اأهدافه.
1( امل�شتوى ال�شخ�شي:

2( امل�شتوى االإرتباطي:
3( امل�شتوى اال�شتمراري:

امل�شتوى االأول: اإن تربية االأطفال عملية تهدف اإىل تكوين الطفل تقوده اإىل الكمال و الرتقي يف جميع 
املجاالت املهمة، و ت�شّخ�ض اأ�شلوب معامالته �شواء كان مع نف�شه اأو ربه اأو جمتمعه.

فال�ضخ�س الذي يقوم بهذه املهمة الكبية ينبغي اأن تنطبق �ضخ�ضيته مع 
القيم التي يريد اأن ير�ضخها يف الطفل، الأن القيم جمموعة من املفاهيم و 
املعتقدات، تنتقل من العقل اإىل القلب فيكونان م�ضتويان مهمان: الت�ضور 
ت�ضخ�ضهما يف  و هو  الثالث  امل�ضتوى  ياأتي  ثم   ، القلبي  االعتقاد  و  العقلي 
الواقع اخلارجي ، اإما عن طريقة العمل وهي الدرجة العليا اأو عن طريقة 

الل�ضان وهي الدرجة ال�ضفلى.
وامل�ضكلة املوجودة يف عدم تطابق �ضخ�ضية املوؤدب مع االأخاق التي يريد 
اأن يرّبي بها الطفل هي اأّنه �ضيجني ثمرات تعاك�س اأهدافه، اأو بتعبي اآخر 

�ضي�ضب يف عمليته التاأديبية. 
ال�ضبب يف ذلك، اأن هذه املفاهيم واملعتقدات ) القيم واالأخاق( التي يريد 
اأن ير�ّضخها يف الطفل قد يكون)املوؤّدب ( نف�ضه لي�س متمكنا اأن ي�ضّخ�ضها 
يف الواقع اخلارجي، اإاّل عن طريقة الل�ضان، وامل�ضكلة يف ذلك، اأّن القائل 
اأبعاد  ثاثة  براعاة  اإاّل  ا�ضتمراريا  تاأثيا  ال�ضامع  على  يوؤثر  اأن  ميكن  ال 

اأ�ضا�ضية:
- البعد القلبي:

- البعد الل�ضاين:
- البعد العملي:

قول  تاأثي  ووثيقة من حيث  متينة  بروابط  الثاثة  االأبعاد  وترتابط  هذه 
القائل على ال�ضامع متعلق براعاتها،مثا: ما يعتقد به القلب ين�ضجم با 

ينطقه الل�ضان،وما ينطقه الل�ضان ين�ضجم بظهر الت�ضّرفات.
وبانفكاك واحدة من هذه ال�ضل�ضلة  ت�ضّبب امل�ضاكل يف املكاملة بن املر�ضل 

وامل�ضتقبل-اأي- الهدف امل�ضّوب يف املكاملة ال يتحّقق.
التاأديب  هو  ــوؤّدب  امل على  االأ�ضا�ضي  الواجب  اأن  يظهر  هذا  من  انطاقا 
تعليم غيه،  قبل  نف�ضه  وتعليم  بل�ضانه،  التاأديب  قبل  ت�ضّرفاته  و  ب�ضيته 
واإال، فاإن الهدف ال�ضامي املكنون يف تربية  �ضحيحة ال يتوّقع، الأّن القيم 
وعدم  بها،  يعتقد  مل  بنف�ضه  هو  الطفل  بها  يتحلى  اأن  املــوؤّدب  يريد  التي 
اعتقاده بها هو ال�ضبب الرئي�ضي يف عجزه باإيجاد هذه املفاهيم يف الواقع 
اخلارجي اإاّل عن طريقة الل�ضان، وهذه الطريقة ال تتمكن اأن تو�ضله 
الل�ضان  بن  املــوجــودة  ال�ضل�ضلة  لتفكيك  امل�ضّوبة،  غايته  اإىل 

والقلب.

ال  ما  يريداإعطاء  اإخفاقه،الأنه  تبعة  حامل  هو  فاملوؤّدب  احلالة،  هذه  ويف 
ميلكه.

بناء على هذا فاإّن املوؤّدب ينبغي عليه اأن يكون ذا �ضخ�ضية نبيلة و كرمية، 
– مع معتقداته،  املمدوحة  – كاالأخاق  يت�ضّوره من مفاهيم  وتائم ما 

ومعتقداته مع اأقواله، واأقواله مع اأفعاله.
امل�ضتوى الثاين: اإّن االآمال واالأماين التي يطمح اإليها حامل م�ضوؤولية الرتبية 
اأن يكون الطفل ذا �ضخ�ضية فّذة. فتحقق هده  ويجاهد يف اكت�ضابها هي 
االأمنية العالية مرتبطة بح�ضن خلق الطفل، واملعروف باأن الطفل كاالإناء 
الفارغ، ال يحتوي اإاّل ما ُجعل فيها. فالطفل حتّليه بحا�ضن االأخاق تندرج 
حتت تبعة املوؤّدب؛ فظفره يف ذلك مرتبط بعاماته مع الطفل، - بعنى 
– للطفل حقوق، على املوؤّدب اأن يراعيها حق الرعاية يف معاماته معه، 

لغر�س جناح الطفل يف التحّلي بحا�ضن القيم والتخّلي عن م�ضاوئها.
حقوق الطفل:

اأ- تعليمه: احلق الرئي�ضي للطفل هو تعليمه اخلي وال�ضّر، ذلك هو اأ�ضا�س 
وال�ضرر  بها،  يتحّلى  اأن  يراد  فيما  املوجودة  املنافع  له  تف�ضي  و  الرتبية، 
ا�ضطراري  نظام  لي�ضت  الرتبية  الأن  يتخلى عنها،  اأن  يراد  فيما  املوجودة 
اختياره  فالطفل  طالح.  هو  با  ورف�س  �ضالح  هو  با  اختياري  نظام  بل 
بال�ضالح ورف�ضه بالطالح معتمد بنهج املوؤّدب ؛ واملنهج ال�ضحيح لتحقيق 
– اأن ي�ضتعمل املوؤّدب االأمر والنهي املرافقن بالتعليم والتف�ضي  ذلك هو 

اأي- افعل كذا الأّنه يوؤدي اإىل كذا... وال تفعل كذا الأن نتيجته كذا...
الأّن احرتام �ضخ�ضية الطفل وحّريته الفطرية ي�ضاعدان املوؤّدب على حتقيق 
هدفه.الأّن طاملا ن�ضاهد اأطفاال حينما يختّلون باأماكن خالية اأو بعيدة عن 
املوؤّدب اأو ي�ضلون اإىل �ضّن الر�ضد والبلوغ ميار�ضون اأفعاال تعاك�س ما ُر�ّضخ 
طريق  عن  باأخاق  يت�ضفون  اأنهم  ذلك  يف  ال�ضبب  الطفولة؛  عند  فيهم 
اإكراهي وا�ضطراري ال عن طريق اختياري وتوجيهي، ولذلك – يف اأغلب 
ُفّطر  التي   – الطفل  حّرية  ت�ضتيقظ  ــام  االأي من  يوم  �ضياأتي   – االأحيان 
ب  املوؤدِّ التنازع بن  وبالتايل  اإىل حال طريف،  – وي�ضّيه  اإن�ضان  كّل  بها 
بعدم  ي�ضعر حينها  و  نف�ضية خطية؛  يكون يف حالة  الطفل  الأن  ب،  واملــوؤدَّ
يف  الطفل  ي�ضّخ�ضها  النف�ضية  احلالة  وهذه  و�ضخ�ضيته،  حقوقه  احرتام 
االأدب، وهذه احلالة   واأفعال جمردة عن  باأقوال  باأوجه متلفة:   اخلارج 

مقاالت
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والئيات

ابواب  عنده  وتفتح  العليا  ال�ضفات  فيه  تتجلى  ا�ضتثنائي  �ضهر  رم�ضان(  )�ضهر 
الهاجرة،  وهي  )الّرم�س(  من  م�ضتق  فهو  اهلل،  �ضيافة  يف  املرء  ليحل  ال�ضماء 
ومنها كذلك )الرم�ضاء( وهي ال�ضحراء املقفرة واحلاّرة التي ال يدخلها �ضوى 
ال  اأو  ي�ضيع   �ضوف  �ضك  وال  فانه  واال  والبدن  بالروح  تام  ا�ضتعداد  كان على  من 
يخرج منها �ضاملًا اأبدًا، وت�ضافرت االأحاديث عن اأهل بيت النبوة )عليهم ال�ضام( 

اأن )رم�ضان( هو ا�ضم من اأ�ضماء اهلل احل�ضنى، ولذلك �ضمي )�ضهر رم�ضان(.
ولعل الباحث عن عظمة وف�ضائل هذا ال�ضهر العظيم ال يجد اجمل واعظم وادق 
يف  جاء  حيث  ال�ضهر  لهذا  والــه-  عليه  اهلل  -�ضلى  االعظم  الر�ضول  و�ضف  من 
بالربكة  اهلل،  �ضهر  اإليكم  اأقبل  " اإنه  االأغر  �ضعبان  من  اآخر جمعة  عند  خطبته 
والرحمة واملغفرة، �ضهر هو عند اهلل اأف�ضل ال�ضهور، واأيامه اأف�ضل االأيام ولياليه 
اأف�ضل الليايل، و�ضاعاته اأف�ضل ال�ضاعات، هو �ضهر دعيتم فيه اإىل �ضيافة اهلل، 
عبادة،  فيه  ونومكم  ت�ضبيح،  فيه  اأنفا�ضكم  اهلل،  كرامة  اأهــل  من  فيه  وجعلتم 
وعملكم فيه مقبول، ودعائكم فيه م�ضتجاب، فا�ضاألوا اهلل ربكم بنّيات �ضادقة، 
ال�ضقي من ُحرم غفران  فاإن  اأن يوفقكم ل�ضيامه، وتاوة كتابه،  وقلوب طاهرة 

اهلل يف هذا ال�ضهر العظيم".
– اذ ان من خال  نعم )ال�ضقي( من حرم غفران اهلل - ولكن من هو ال�ضقي 
الرجوع اىل معاجم اللغة جند ان كلمة �ضقي ت�ضي اىل )التعي�س، وقليل احلظ، 
وال�ضاّل غي املهتدي كما يف قوله تعاىل )َومَلْ اأَُكْن ِبُدَعاِئَك َربِّ �َضِقيًّا( كما ورد يف 

معاجم اخرى انه )كفر و�ضال(.
وبعد ان عرفنا الداللة اللغوية ملعنى �ضقي ياأتي القران الكرمي ليبن لنا من هو 
ا الَِّذيَن �َضُقوا َفِفي  ال�ضقي وما جزاوؤه من خال االية الكرمية يف �ضورة هود )َفاأَمَّ

اِر َلُهْم ِفيَها َزِفٌي َو�َضِهيٌق(. النَّ
وا�ضتثمار  ا�ضتغال  اىل  ما�ضة  بحاجة  والوعيد  االلهي  الوعد  ذلك  امام  ولعلنا 
الرحمة االلهية واملغفرة والتوبة واالبتعاد عن كل ما يغ�ضب اهلل وي�ضتوجب عقوبته.
اال ان احلقيقة املرة التي باتت نلم�ضها جليا يف جمتمعاتنا لا�ضتعداد لهذا ال�ضهر 
الف�ضيل عرب و�ضائل االعام وخ�ضو�ضا اال�ضامية بل على وجه التحديد القنوات 
والفرائ�س  بالواجبات  القيام  على  للحث  براجمها  تكثف  ان  بدل  التي  ال�ضيعية 
فر�س  عن  االعانات  عر�س  يف  تت�ضابق  جندها  الف�ضيل،  ال�ضهر  بهذا  اخلا�ضة 
امل�ضاهدة للربامج الهابطة والبعيدة كل البعد عن فحوى وعظمة ال�ضهر بل انها 
يف االعوام االخية ا�ضبحت تت�ضابق لتقلد قنوات الغرب املوجهة ل�ضرب اال�ضام 

وا�ضغال النا�س عن التقرب اىل اهلل تعاىل يف هذا ال�ضهر العظيم.
فاذا كان اجلاحد عن اداء واجبات هذا ال�ضهر الف�ضيل و�ضف بال�ضقي فما بال 
من يدعو النا�س ويدفعهم ويغريهم ويوفر لهم جميع ال�ضبل ليكونوا ا�ضقياء �ضهر 

رم�ضان؟

يا حممد ما بلغت... !!!

•  والء ال�ضفار



حذاِر  من �سهر رم�سان!
والئيات

فجوات  نف�ضه  يف  يوجد  الأّنــه  خلقي،  انحراف  اإىل  تدريجيا  الطفل  ت�ضلك 
ب من تربية اإكراهية؛ واحلالة هذه، فالطفل  ب�ضبب رف�ضه ما �ضّد بها املوؤدِّ
بهم يف  يلتقي  الذين  بتقليد  اإّما  بنمطه:  الفجوات  �ضّد هذه  يحاول  بنف�ضه 
ال�ضوارع اأو الذين ي�ضاهدهم يف الو�ضائل االت�ضالية واالإعامية ) انرتنيت 
وتلفيزيون... (، ويف هذا احلال - يف غالب االأحيان – ينتهي الطفل نهاية 
�ضيئة من حيث الرتبية، واحلال هذه، فاإن املوؤّدب هو حامل م�ضوؤولية  اإخفاق 

الطفل يف �ضلوكه.
ب- اللطف اإليه: هذا احلق �ضامل جلميع حقوق الطفل مّما يتعّلق بحقوقه 
املادية والنف�ضية:" من العفو عنه وال�ضرت عليه والّرفق به واملعونة له وال�ضرت 
باأن  الفهم  يف  املــوؤّدب  تعن  النف�ضية  احلالة  وهــذه  حداثته".  جرائر  على 
الطفل �ضعيف يف عقله وج�ضمه، وهذا ال�ضعف ي�ضايره حتى يف ت�ضّرفاته. 
االنفتاح  املــوؤّدب مينحه  اإىل  ن�ضبة  اأي�ضا  النف�ضية  ويف ح�ضول هذه احلالة 
ارتكبه   الطفل من خطاء، بدال من  والت�ضامح، وبالتايل يتحّمل جميع ما 
تعذيبه يوّجهه بهدوء وحكمة وموعظة ح�ضنة. و هذا النمط ي�ضّبب يف الطفل 
االلتزام باالأوامر والرتك عن النواهي  توقيا للموؤّدب   ال خوفا منه، ويلتزم 
الأّنــه حتّلى   ، املــوؤدب  �ضرط ح�ضور  بدون  ومكان  زمان  كل  به يف  ُر�ّضخ  با 

باأخاق ح�ضنة عن طريق اختياري ال عن طريق ا�ضطراري.
امل�ضتوى الثالث: ليكون منهج الرتبية ناجعا يتطّلب اأن يكون م�ضروع تربية 
 ( بالزمكانية  يتعلق  ال  بعنى  وعاملية  حلودية  ب�ضفة  يت�ضف  اأن  ب  املــوؤدِّ
الزمان واملكان ( - اأي – اأن يرّبي الطفل برتبية ا�ضتمرارية، ويبقى الطفل 
ب اأوعدمه. على تربيته مهما كانت الظروف، �ضواء اأن يكون حتت روؤية املوؤدِّ
من الوا�ضح اأن حتقيق ذلك غي ي�ضي، ولكن رغم كل ذلك ممكن بجرد  
اأ�ضا�س العاقة مهما  ب حمبوبا لدى الطفل؛ الأّن املحبة هي  املوؤدِّ اأن يكون 
كان املجال، بدون هذا العن�ضر يف جمال الرتبية، ال يتحقق التوقي- الذي 
ال  عن�ضران  والتوقي  املحبة  الأّن   ، ب-  املــوؤدَّ لدى   القيم  تر�ضيخ  منبع  هو 

يفرتقان، من اأحّب وّقر،  ومن وّقر اأحب، كل ّواحد منهما يلزم االآخر.
ب يحتاج اأن يكون الطفل مرتاحا ، وذلك ال يتوّقع اإاّل اأن  فمحبة الطفل للموؤدِّ
ب من�ضغا بالطفل مراعيا احتياجه املادي والنف�ضي، الأّن طبيعة  يكون املوؤدِّ

االإن�ضان ت�ضتلزم املحبة ملن يدخل البهجة وال�ضرور يف قلبه.
ب، ذلك ينتج التوقي،     اأخيا، اإذا حتّققت املحبة يف قلب الطفل لدى املوؤدِّ
ب مع�ضوقا لدى الطفل، وذلك مّما ي�ضّهل تر�ضيخ  واإذا حتّقق ذلك يكون املوؤدِّ
القيم واالأخاق احلميدة يف نف�س الطفل من دون �ضعوبة، الأّن جميع هذه 
ب، ويف  املــوؤدِّ ت�ضّرفات  الطفل ح�ضب  ي�ضاهدها  واالأخــاق احلميدة  القيم 
يتحّلى  اأن  اإىل  الطفل  يوؤّدي  مّما  وتوقيه،وذلك  �ضبب حمّبته  احلقيقة هو 
كانت  ومهما  عاقا  حّيا   مــادام  م�ضاوئها  عن  ويتخّلى  االأخــاق  بحا�ضن 

الظروف.
تتوّقف  ال  متمكن،  ب  ملــوؤدِّ الناجع،  املنهج  هذا  من  الناجمة  الرتبية  وهذه 
ثمراتها على طفل واحد وجيل واحد بل �ضت�ضتمر من طفل اإىل طفل ومن 
جيل اإىل جيل...الأّن من ا�ضتقبل هذه الرتبية �ضي�ضلها اإىل اأوالده، واأوالده 

اإىل اأوالدهم... و�ضت�ضتمر على هذا املنوال مع االت�ضاف باالإزدهارية.
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اجتماع

يف كل عام ن�ستقبل �سهر رم�سان بنّية ال�سيام واأمنية االإمتام بف�سل اهلل وتي�سريه وهدايته، وتربز يف هذه املنا�سبة 
م�ساديق االميان وعمل اخلري وااللتزام الديني واالن�ساين واالأخالقي ب�سورة اأبهى مما كانت عليه خالل اأوقات ال�سنة 
االأخرى، ويتخلل هذه االأجواء املفعمة باأحا�سي�س ال�سرب والقناعة والر�سا باأمر اهلل تعاىل اآمااًل عري�سة للموؤمنني، 
باإحقاق احلق وحتقيق العدالة والعي�س الكرمي وتر�سيخ مفاهيم اال�سالم ال�سمحاء وت�سحيحها بعيدًا عن انحرافات 

الل... التطرف والتحلل وال�سَ

نظرة اجتماعية

اجتماع

• �شباح الطالقاين

شهر الرحمة..
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ويف جانب اآخر تتعدد االطروحات التي ترتكز على غر�س املفاهيم اال�ضامية 
اأخرى  تارة  وثقافية  تارة  دينية  تكون  متلفة  و�ضائل  وفق  العامة  واالإن�ضانية 

وتربوية وعلمية وغيها...
به  يتميز  الذي  االجتماعي  اجلانب  فهو  املحدود  احليز  هذا  يهّمنا يف  ما  اأما 
�ضهر الرحمة واملغفرة، وفل�ضفة الرتبية االجتماعية التي يتخللها هذا ال�ضهر، 
و�ضدى هذا االأمر على ما يليه من اأ�ضهر ال�ضنة االأخرى و�ضرورة ا�ضتثمار املزايا 

الروحية واالميانية التي يوفرها...
ا�ستثمار بال حدود

اآخر كل يوم من ايام رم�ضان عند  يف احلديث" ان اهلل -عزَّ وجل- يعتق يف 
االإفطار، األف األف رقبة من النار، فاإذا كانت ليلة اجلمعة ونهارها، اعتق اهلل 
يف كل �ضاعة األف األف رقبة ممن قد ا�ضتوجب العذاب، ويعتق يف الليلة االخية 
من ال�ضهر ونهارها بعدد جميع من اعتق يف ال�ضهر كله. ومن هنا تربز اأهمية 
بخ�ضو�ضه  اخلي  اجل  من  ميكن  ما  الأق�ضى  الف�ضيل  ال�ضهر  هذا  ا�ضتثمار 

وعمومه.
ففي اخلا�س من خي �ضهر رم�ضان، ان ال�ضوم يقدم لنا فوائد 
الح�ضر لها من القيم املعنوية ذات التاثي املادي املبا�ضر والطويل 
ويقوي  الغرائز  يعّدل  ال�ضوم  ان  املثال  �ضبيل  على  اآن،  يف  االمد 
بخلجات  مبا�ضرا  ارتباطا  مرتبٌط  الأنُه  الــروح..  ويلطف  االإرداة 
وتناق�ضاتها  العاطفة  قبيل  من  الغرائز  فيها  تعتمر  التي  النف�س 
من االأ�ضداد، حيث تكمن فائدة ال�ضوم املبا�ضرة هنا يف تعديل 
�ضابتها  التي  الفو�ضى  ويقنن  منها  امل�ضوه  يقّوم  با  الغرائز  تلك 

خال عام، كذا فاإن االلتزام بقومات ال�ضوم �ضيفر�س علينا االلتزام براقبة 
النف�س خوفا من االإنزالق يف متاهات املكروهات با ي�ضيبنا بالغفلة عن مزاولة 

امل�ضتحبات..
من ناحية اخرى فاإن ال�ضوم يف هذا ال�ضهر الف�ضيل ي�ضرُع اأمامنا اأبواب التوبة 
التي هي بثابة االإغت�ضال باء النهر الذي يتطهر به االإن�ضان، فاالأمر ي�ضبه اىل 
حد كبي، نهر ماء ين�ضاب طاهرا اأمامنا يف حن قد اأحاطت بنا اأدران الذنوب 
واأو�ضاخ الغفلة وال�ضره والطمع والغيبة... كذلك فاإن قوة االرادة وتهذيب النف�س 
والتحكم بها خال �ضيامنا مُيّكُننا من توجيه التفكي قلبًا وقالبًا نحو العبادات 
وامل�ضتحبات وعمل اخلي، َوَقْطع الطريق اأمام امللذات الطائ�ضة ونوابز النف�س 
االأّمارة بال�ضوء من اأن ُتف�ضد �ضفاء الروح والذهن يف �ضهر الرحمة والغفران..

اأما يف ا�ضتثمار ال�ضهر الف�ضيل يف ال�ضعي نحو عموم اخلي، فاإن هناك العديد 
ما  كل  يف  الي�ضي  بالنزر  ولو  امل�ضاهمة  خالها  من  ميكننا  التي  القنوات  من 

ينطبق عليه �ضفة الرب والتقوى واإحقاق احلق، واإن كان على اأنف�ضنا..
واالأمر باملعروف واملناداة باإن�ضاف املظلومن وحتقيق العدالة و�ضمولها اجلميع 
ملحا�ضبة  والدعوة  الباطل  وف�ضح  والتقوى.  الرب  من  هو  متييز،  او  فرق  دون 
نحو  اجلهود  وتكثيف  وتقوى،  بر  املجتمع  عن  وعزلهم  والفا�ضدين  رين  املُق�ضّ

اإقامة جمتمع خال من النفاق واال�ضتغال اأي�ضا من الرب التقوى..
االأم�سيات الرم�سانية بوابة لتغذية الروح

كيف جنعل من االأوقات التي تتلو افطارنا يف �ضهر رم�ضان بوابًة وواحة لتغذية 
الروح واجل�ضد؟ 

هذا ال�ضوؤال يجيب عليه الباحث الدكتور ال�ضيخ عبداهلل اليو�ضف مبينًا" حتى 

تكون االأم�ضيات الرم�ضانية بوابة وواحة لتغذية الروح واجل�ضد يجب اأن ندرك 
ال�ضيام على عباده  وتعاىل فري�ضة  اأوجب اهلل �ضبحانه  ال�ضيام، فقد  فل�ضفة 
الأهداف وغايات نبيلة ومفيدة ومهمة، فال�ضوم امتحان اللتزام العبد با اأمره 
اهلل تعاىل، وبذلك تتجلى فل�ضفة طاعة العبد ملواله، وبال�ضوم يهذب االإن�ضان 
اإرادته، وينمي عقله، ويقوي ج�ضمه، ويرتقي نحو  روحه، وت�ضمو نف�ضه، ويبني 

عامل الكمال املعنوي والروحي، ويتجرد من �ضهواته ورغباته املادية البحتة.
و �ضهر رم�ضان مو�ضم للعبادة، حيث اأنه اأف�ضل ال�ضهور، ولياليه اأف�ضل الليايل، 
م�ضاعفة،  فيه  واحل�ضنات  ال�ضاعات،  اأف�ضل  و�ضاعاته  االأيــام،  اأف�ضل  واأيامه 

واأبواب اجلنان فيه مفتحة، واالأعمال فيه مقبولة، والدعاء فيه م�ضتجاب.
فعندما ي�ضوم االإن�ضان ت�ضفو نف�ضه، ويزداد تقربًا من اهللَّ -عّز وجّل- مما 
ي�ضاعده على اأداء العبادات بتجرد واإخا�س ولذة معنوية ال يجدها اإال يف هذا 

ال�ضهر املبارك.
من  واالإكــثــار  العبادات،  م�ضاعفة  اإىل  الكرمي  ال�ضهر  هــذا  يف  مدعوون  اإننا 
امل�ضتحبات، وتاوة القراآن احلكيم، واإحياء الليل بالدعاء والتهجد وال�ضاة، 
املفطرات  من  ال�ضوم  على  يوؤثر  ما  كل  عن  االمتناع  النهار  ويف 

املادية واملعنوية.
والتوبة  اال�ضتغفار  من  االإكثار  وعلينا  املغفرة،  �ضهر  رم�ضان  و 
باأنه مل يرتكب ذنوبًا  اأن يجزم  اأي واحد منا  اإذ ال ي�ضتطيع  فيه، 
يف حياته، فهذا اجلزم ال يليق اإال باملع�ضومن -�ضام اهللَّ عليهم 
اأجمعن-، اأما غيهم فمعر�ضون يف كل حلظة الرتكاب الذنوب 

واالأخطاء.
وال �ضبيل للخا�س من العقوبة املرتتبة على اقرتاف تلك الذنوب واملعا�ضي اإال 

باال�ضتغفار والتوبة اإىل اهللَّ توبة ن�ضوحة.
فيه  تت�ضاعف  حيث  رم�ضان،  �ضهر  هو  الذنوب  من  لا�ضتغفار  وقت  واأف�ضل 

املغفرة، وتقبل فيه التوبة، ومتحى فيه ال�ضيئات، وترفع فيه الدرجات.
ال�ضحية  الفوائد  من  الكثي  احلديث  العلم  اأثبت  فقد  اجل�ضم  بناء  عن  اأما 
لل�ضيام، ومع التقدم العلمي الهائل الذي ي�ضهده علم الطب، يكت�ضف االأطباء 
يومًا بعد اآخر فوائد جديدة لل�ضوم، فيما اأ�ضار ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله 
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قبل قرون من الزمن اإىل فوائد ال�ضيام ال�ضحية يف مقولته البليغة: )�ضوموا 
ت�ضّحوا(.

ال�ضحتن(.  اأحد  )ال�ضيام  ال�ضام:  عليه  علي  املوؤمنن  اأمي  قول  وكذلك   
اأي اأن هنالك �ضحة نف�ضية وهنالك �ضحة بدنية-هذا على احتمال- وهنالك 
احتمال اآخر يف هذه الرواية اأنه هنالك �ضحة تاأتي من الطعام، ومن االهتمام 
عن  النف�س  كف  خال  من  تاأتي  �ضحة،  وهنالك  ذلك..  �ضابه  وما  بال�ضحة 
بع�س املاأكوالت.. فكما اأن الطعام يوجب القوة يف بع�س احلاالت، فاإن ال�ضارع 

يرى اأن الطريقة ال�ضحيحة التي توجب القوة، هي الكف عن الطعام...
جميع  يريح  علميًا-  ثبت  -كما  فال�ضوم  ذلك،  ليوؤكد  احلديث  العلم  وجاء 
االأجهزة واالأن�ضجة واخلايا والغدد واالأع�ضاب واالأجزاء واالأوردة وال�ضراين 
ليل  املتوا�ضل  العمل  يف  اال�ضتمرار  ب�ضبب  احلادثن  واالرتباك  االإنهاك  من 
اأنها تبطئ يف العمل  اأنها تقف عن العمل، بل معناه  ونهار ولي�س معنى ذلك 
ال�ضعف  وقاية عن  ال�ضوم  يكون  وبذلك  متاعبها  وتنف�س عن  راحتها  لتاأخذ 

واالحتقان والت�ضخم والتخمة واالمتاء.
فيطول العمر، وين�ضط اجل�ضم، وي�ضرتيح االإن�ضان من الرتهل والك�ضل، ويبتعد 

عن االأمرا�س واالأوجاع...
ثاثن  فطوال  االإن�ضانية(  )االإرادة  لرتبية  مدر�ضة  بثابة  رم�ضان  و�ضهر 
عن  واختياره-  االإن�ضان-وباإرادته  ميتنع  يومًا 
وعن  والــرذائــل،  القبائح  وعن  وال�ضرب،  االأكــل 
لرتبية  كافية  الزمنية  املدة  وهذه  واللَّهو..  اللغو 

االإرادة، وتقويتها، و�ضحذها بالقوة وال�ضابة.
يتحرر  وعزميته،  االإن�ضان  اإرادة  تقوى  وعندما 
فا  والغرائز،  وال�ضهوات  االأهـــواء  عبودية  من 
يخ�ضع ل�ضهوة جاحمة، وال يركع لغريزة طافحة، 
وال يتنازل عن مبادئه وقيمه يف �ضبيل م�ضاحله 

واأهوائه.
)ال�ضفاء  ينمي  الأنــه  وتنميته،  العقل  بناء  يف  الو�ضائل  اأف�ضل  من  وال�ضوم 
العقلي( الذي هو مقدمة ال�ضتيعاب حقول املعرفة والعلم، وهي بدورها ت�ضكل 

الغذاء االأ�ضا�ضي للعقل.
وباالإ�ضافة اإىل اأن ال�ضوم يورث العلم واملعرفة واحلكمة، فاإنه يورث )يقظة 
، وعن االلتزام باأوامره، واالجتناب  عقلية( للكثي من الغافلن عن ذكر اهللَّ
من  الكثي  حياة  يف  جديدة  بداية  بذلك  رم�ضان  �ضهر  فيكون  نواهيه،  عن 

النا�س.
فر�سة لالنت�سار على عاداتنا ال�سيئة

اأن فري�ضة ال�ضوم التي فر�ضها اهلل �ضبحانه وتعاىل على كل عباده ويف كل 
ر�ضاالته من خال االآية ال�ضريفة من �ضورة البقرة االآية 183: )يا اأيها الذين 
اآمنوا  كتب عليكم ال�ضيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون(... 
واآخر،  نبي  تعاليم   بن  عباده  به  اهلل  مايلزم  تتنوع يف  كانت  الفري�ضة  هذه 
ي�ضتطيعوا  اأن ي�ضوموا حتى  للنا�س  اأراد  اأن اهلل  فيه  االأ�ضا�ضية  امل�ضاألة  ولكن 
من خال ال�ضوم اأن يح�ضلوا على التقوى ليكون ال�ضوم طاعًة هلل يف نف�ضه 
باعتباره امتثاال الأمر اهلل، وليكون طاعة هلل من خال اأنه يحقق لاإن�ضان روح 
التقوى وعقلية التقوى يف فكره ويف حياته، وحتى يكون االأن�ضان امل�ضلم  الذي 

يخاف اهلل ويراقب اهلل وي�ضعر باهلل من خال ال�ضوم.
ويبّن الكاتب عبد الهادي البابي، يف مقال له ، اأن اهلل �ضبحانه وتعاىل اأراد 
من خال ال�ضوم اأن يحقق لنا معاين التقوى، التقوى التي هي العنوان الذي 
اجتماعيا  التقي  االإن�ضان  ليكون  حياته،  يف  يعي�ضه  اأن  لاإن�ضان  اهلل  يريده 
و�ضيا�ضيًا وع�ضكريًا ويف جميع جماالت احلياة، الأن لكِل �ضيٍء تقواه، فلل�ضيا�ضة 
تقواها  احلرب  وحلالة  تقواها  ال�ضلم  وحلالة  تقواها  الباد  والأدارة  تقواها 

ولكل جماالت احلياة يف االأقت�ضاد واالأجتماع لكٍل منها تقوى..
ولهذا البد اأن نعي�س هذا ال�ضوم من خال ما نتحرك فيه يف حياتنا اليومية، 
وقد ورد اأن االإن�ضان الذي ميار�س الغيبة والكذب واأمثال ذلك ال�ضوم له، يعني 
اأنه �ضيفقد معنى ال�ضوم بمار�ضة هذه االأفعال خال �ضومه الأنه يفقد روحية 

ومعنى ال�ضوم.

من هنا، البد اأن ن�ضوم �ضومًا ج�ضديًا، ون�ضوم �ضومًا اأخاقيًا، ون�ضوم �ضومًا 
فكريًا وروحيًا و�ضعوريًا يف م�ضاعرنا..

ويف هذا اجلو نتعلم من ال�ضوم  درو�ضًا للحياة، واأول هذه الدرو�س هو التمرد 
على العادات التي نعتادها يف حياتنا، فلكٍل منا يف حياته عادة قد تكون عادة 
ال�ضخ�ضية  حياتنا  يف  بها  ننطلق  عــادات  حمرمة،هناك  تكون  وقــد  حمّللة 
وهناك عادات ننطلق بها يف حياتنا االأجتماعية،فعلينا اأن ن�ضتفيد من ال�ضوم 
االأ�ضتمرار  الأن  لعاداتنا،  عبيدًا  النكون  العادات،واأن  عبودية  من  نتحرر  واأن 
عليها قد ي�ضبب لنا الف�ضل على كل قدراتنا على امل�ضتوى ال�ضحي واالأجتماعي 

وال�ضرعي يف ذلك كله، ففي ال�ضوم ينت�ضر االإن�ضان على عاداته يوميًا.. 
ونحن يف اأجواء هذا ال�ضهر املبارك الذي اأفا�س اهلل فيه روحيته علينا جميعًا 
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وجعله �ضهره وجعلنا فيه �ضيوفه ومن اأهل كرامته، يف هذا اجلو الروحي ملاذا 
الجنعل روحيتنا تفي�س باحلب على عاقاتنا، ونعيد النظر يف كل مااأنطلق فيه 
لون والفا�ضقون ليملوؤا قلوبنا باحلقد بع�ضنا على  الون امل�ضّ امل�ضتكربون وال�ضّ
بع�س؟ ملاذا نكون اأدوات بيد االآخرين ممن اليريدون بنا اإاّل ال�ضر ويكيدون لنا 
�ضباحًا وم�ضاًء، فلرنجع اإىل اهلل ، ولنجل�س يف ح�ضاب اهلل، ولنعرف اأنف�ضنا، 
هل نحن �ضائرون على طريق النجاة الذي اأراده اهلل لنا؟ وهل نحن يف م�ضتوى 
امل�ضاكل  لهذه  الت�ضدي   يف  احلقة  والوطنية  واالأخاقية  ال�ضرعية  امل�ضوؤولية 

واالأخطار املحدقة يف بادنا، والتي اأتعبت �ضعبنا املكدوح منذ عقوٍد طويلة؟ 
اهلل  على  ننفتح  اأن  علينا   يحتم  وال�ضرعي  والوطني  االأخــاقــي  فالواجب   
�ضبحانه وتعاىل  واأن ن�ضتفد من �ضهر رم�ضان املبارك، واأن نرجع اإىل وعينا 
علينا، من  بها  �ضبحانه   ل  وتف�ضّ لنا،  اهلل  وهبها  التي  الفر�ضة  ون�ضتغل هذه 

اأجل اأن نّلم ال�ضمل ونوحد الكلمة  واأن ن�ضلح بن االأخوة املوؤمنن،على اأ�ضا�س 
العدل، وعلى اأ�ضا�س احلق، وعلى اأ�ضا�س الوطن للجميع، ونتمنى كذلك على 
االأخوة ال�ضيا�ضن - اأ�ضحاب القرار -  كافة من قادة الكتل واأع�ضاء الربملان 
وامل�ضوؤولن واأهل احلل والعقد اأن يجعلوا من �ضومهم يف هذا ال�ضهر الكرمي 
وتقدمي  ال�ضعوبات  وتذليل  اخلافات  ولرتك  الــذات  الإنكار  روحية  منا�ضبة 
التنازالت من اأجل �ضامة وطنهم وخدمة �ضعبهم الذي ي�ضتحق كل ت�ضحية 

وعطاء وخي..
نوعية التغذية والك�سل بعد االإفطار.. 

ببادرة  هذا  ملفنا  الع�ضيف، خ�ّس  من�ضور  ر�ضي  االأ�ضتاذ  التغذية  اأخ�ضائي 
منه تو�ضح اأهمية اتباع اآلية تغذية �ضحية ت�ضمن لنا ن�ضاطا جيدا يف فرتة ما 

الك�ضل واخلمول وطلب  فيها من  ال�ضائم  يعاين  ما  والتي عادة  االفطار  بعد 
الراحة..

االإفطار يف  تناوله وجبة  الك�ضل بعد  و  بالتعب و اخلمول  فالكثي منا ي�ضاب 
�ضهر رم�ضان، وربا يكون هذا االأمر طبيعيًا ب�ضبب انخفا�س االإمداد الدموي 

لع�ضاتنا واأع�ضائنا احليوية املختلفة.
التي  اخلاطئة  التغذية  اآلية  ب�ضبب  مزعجا  طابعا  تاأخذ  قد  امل�ضاألة  اأن  اإال 
نار�ضها خال وجبة االإفطار، فالكثي منا قد ميار�س اإحدى االآليات اخلاطئة 

التالية: 
1( تناول وجبة اإفطار ثقيلة ود�ضمة، وهذه الوجبة هي ال�ضبب االأكث �ضيوًعا 
هذه  اأن  اإىل  ذلك  ويرجع  االإفطار،  بعد  ال�ضديد  باخلمول  اأغلبنا  �ضعور  وراء 
الوجبة الكبية توؤدي اإىل امتاء املعدة بطريقة �ضريعة تنعك�س على �ضعوبة 

التنف�س ب�ضهولة.
2( امتاء ما بعد الوجبات: هناك حالة ت�ضمى امتاء ما بعد الوجبات وتت�ضم 
بوجود خلل يف تنظيم اجلهاز اله�ضمي ملرور الطعام بداخله مما يوؤدي ل�ضعور 

مزعج بع�ضر اله�ضم م�ضحوب بخمول وك�ضل.
عدم  اإىل  االإفطار  يف  ال�ضحية  وامل�ضروبات  ال�ضوائل  تاهل  يــوؤدي  قد   )  3
التي  اجلفاف  حالة  تعو�س  التي  ال�ضوائل  من  كفايته  على  اجل�ضم  ح�ضول 

اأثناء ال�ضيام خا�ضة يف ف�ضل ال�ضيف،  حتدث 
باالإرهاق  اجل�ضم  اإح�ضا�س  على  ينعك�س  وهــذا 

والهبوط وانخفا�س م�ضتويات الن�ضاط.
بعد  بــاخلــمــول  الــ�ــســعــور  تقلل  نــ�ــســائــح 

االإفطار يف رم�سان:
الد�ضمة كبية احلجم على  الوجبات  1( تنب 

االإفطار.
 2( م�ضغ الطعام جيًدا قبل بلعه.

 3( عدم االإفطار اأثناء م�ضاهدة التلفاز.
 4( تق�ضيم االإفطار لوجبتن �ضغيتن يف�ضل بينهم 3 �ضاعات.

 5( تناول كميات كافية من ال�ضوائل على مدار فرتة ما بعد االإفطار.
 6( االإكثار من اخل�ضروات الورقية الغنية باالألياف الغذائية.

7 ( االعتماد على الن�ضويات مثل االأرز كم�ضدر للكربوهيدرات املركبة التي 
متد اجل�ضم بالطاقة.

8 ( تقليل امل�ضروبات مرتفعة ال�ضكريات خا�ضة على املعدة الفارغة. 
والربوتن  واالأ�ضماك  دهنية  الغي  اللحوم  بن  الربوتن  م�ضادر  تنويع   )  9

النباتي.
10 ( عدم االإ�ضراف يف كميات احللويات خال فرتة ما بعد االإفطار.

11 ( تقليل امل�ضروبات املنبهة املحتوية على كافين.
12 ( �ضرب كميات كافية من املاء اأثناء االإفطار.

بعد  ما  فرتة  مدار  على  عام  ب�ضكل  ال�ضوائل  من  كافية  كميات  �ضرب    )  13
االإفطار.

14 ( ممار�ضة الريا�ضة بعد االإفطار ب�ضاعة وعدم النوم مبا�ضرة، ذلك الأن 
النوم مبا�ضرة يت�ضبب يف حتويل الطعام الزائد عن حاجة اجل�ضم اإىل دهون.
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في رحاب الطاهرين

• حم�شن وهيب عبد

• احللقة الثانية ع�شر

تناولنا باحللقات ال�شابقة خ�شائ�ض الكمال الت�شعة عند االئمة 
االأطهار من اأهل بيت النبي -�شلوات اهلل عليهم- اخلا�شة بقدرتهم على 
االخبار بالغيب باإخبارهم -عليهم ال�شالم- بالغيب من قبل اهلل تعاىل.
وان منحهم ذلك العلم من اأدلة كونهم حجج اهلل -تعاىل- على عباده 

مكلفني وخمتارين من قبله -جل وعال- 
وعلى هذا �شن�شتكمل �شرد اخل�شائ�ض االأخرى الأهل البيت عليهم التي 

تبني ونوؤكد على ان اهلل تعاىل منحهم �شفة الكمال ليحتج بهم على 
خلقه  .

خصائص  الكمال  لالئمة

اسهاب الوصف 
والتفصيل  لفتنة بين امية
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م�شاهد من �شرّي النبل املميز المري املوؤمنني عليه ال�شالم:

الوالية التكوينية  جت�شيد خل�شائ�ض الكمال:
لكي نعي متاما معاين الوالية التكوينية للمع�شوم نورد الروايات ال�شحيحة 

ليتاأملوا جيدا فيها:
اوال- عن عبد اهلل بن اأبي رافع قال: ))ح�شرت اأمري املوؤمنني عليه ال�شالم 
وقد وجه اأبا مو�شى اال�شعري فقال له: احكم بكتاب اهلل وال جتاوزه، 
فلما اأدبر قال: كاأين به وقد خدع ، قلت: يا اأمري املوؤمنني فلم توجهه واأنت 
تعلم اأنه خمدوع؟ فقال يا بني : لو عمل اهلل يف خلقه بعلمه ما احتج 

عليهم بالر�شل.)1(
يف  معانيها  يجهل  ملن  ومعانيها  التكوينية  الوالية  امتتارة  اي�شا  هنا  الحظ 
تنافى  اذا  علمه  مبقت�شى  يعمل  ال  فالكامل  ال�شالم.  عليهم  االئمة  �شلوك 
العمل مع مقت�شى الكمال فمثال يت�شاءل اجلهلة كيف يقتل �شاحب الوالية 

التكوينية بال�شم وهو يعلم ان زاده م�شموم؟!
وبديهي  حتمي  واقتتع  انها  اإال  م�شتحدث  م�شطلح  التكوينية  التتواليتتة  ان 
ليكون  خلق  باالأ�شل  فاالإن�شان  اخللقي،  الكمال  االن�شان  بلوغ  عند  تتحقق 
لي�شت مكت�شبة امنا هي  خليفة اهلل يف االر�ض و�شالحيات خالفة االر�ض 
يف  جاعل  )اين  تعاىل:  اهلل  وهتتو  امل�شتخلف  قبل  من  جمعولة  تكوينية 
على  ميار�شها  تكونية  واليتتة  ان�شان  لكل  ان  مبعنى  خليفة()2(،  االر�ض 
ارتفاع  حال  يف  يتوفر  والكمال  اخللقي،  كماله  ومبقدار  غريه  وعلى  نف�شه 
الوجود وعن  االن�شان كمادة من مواد  الذاتية عن مادة ج�شد  الق�شورات 
حياة االن�شان ككائن حي كبقية االحياء، وعن عقل االن�شان ككائن عاقل، 
الوحي )َوَكَذِلَك  الق�شورات بروح من امر اهلل تعاىل وهو  بارتفاع كل  او 
ْمِرَنا َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َواَل ااْلإِمَياُن  اأَْوَحْيَنا اإَِلْيَك ُروًحا ِمْن اأَ
نََّك َلَتْهِدي اإِىَل  َوَلِكْن َجَعْلَناُه ُنوًرا َنْهِدي ِبِه َمْن َن�َشاُء ِمْن ِعَباِدَنا َواإِ
َماَواِت َوَما  ِ الَِّذي َلُه َما يِف ال�شَّ َراِط اهللَّ َراٍط ُم�ْشَتِقيٍم )52( �شِ �شِ

رُي ااْلأُُموُر ()3(. ِ َت�شِ يِف ااْلأَْر�ِض اأَاَل اإِىَل اهللَّ
فبالروح من امر اهلل ترتفع كل الق�شورات ويكتمل التكوين حيث تكمن غاية 
نافذة  الر�شول مهيمنة م�شتطيلة  او  النبي  االن�شان  الوالية يف  الكون وتربز 

الكمال والتحكم.
وب�شبب ارتباط النفاذ والتحكم والهيمنة يف ثقافة الب�شر بال�شلطة والبط�ض 
االولياء  ان  نقبل  ان  افكارنا ال ميكننا  وتاأ�شلها يف احلاكمية على  والعنف 
الذين  ال�شالم  عليهم  واملر�شلني  املع�شومني  واالئمة  واالنبياء  ال�شاحلني 
ق�شوا حياتهم كلها �شربا يف حتمل اذى احلثاالت من الب�شر ومل ي�شتخدموا 
على  �شكوتهم  ف�شال عن  االذى،  ذلك  رد  االقل يف  على  التكوينية  واليتهم 

انتقا�ض حقوقهم.
وقد روينا دعاء النبي �شلى اهلل عليه واله العدائه وهم ي�شربونه وي�شرعونه  

يف الطائف ويف احد:)اللهم اغفر لقومي انهم اليعلمون()4(.
اىل  اولها  من  ما�شاة  عن  عبارة  االطهار  واله  النبي  �شرية  ان  الواقع  ويف 
اخرها اال انها حتكي ق�ش�ض النبل االن�شاين املتج�شد يف الواقع الذي لي�ض 

الأحد غريهم من الب�شر مثله.
موقف االمام عليه ال�شالم من عمرو بن العا�ض:

• ويل عمرو بن العا�ض م�شر يف عهد اخلليفة الثاين وظّل واليًا عليها يف 
بن  �شعد  ابن  اُلّمه عبد اهللَّ  اأخاه  ووىّل  ثّم عزله عثمان  عهد عثمان مّدة، 
اأبي �شرح؛ انطالقًا من �شيا�شته يف حتكيم ااُلموّيني )5(. فاغتّم عمرو لذلك 
ابن  وكان  النا�ض عليه)6(.  تاأليب  دور مهّم يف  له  وكان  وحقد على عثمان، 
العا�ض مّكار داهية، ال يتورع يف اهلل، مّياال اىل الدنيا، عابدًا لهواه، من هنا 
ال�شالم(، فوىل معاوية)7(، وهو  اأمرياملوؤمنني علّي)عليه  ب�شدة  يعادي  كان 
يقول ملعاوية: )اإن هي اإاّل الدنيا نتكالب عليها...()8(. وهكذا كان، اإذ جعل 
والية م�شر �شرطًا ملوؤازرته معاوية)9(. وكان يف حرب �شّفني قائدًا جلي�ض 
وكان  القتال)10(.   �شاحة  يف  للحرب  وموّجهًا  ملعاوية،  وم�شت�شارًا  ال�شام، 
بها)11(. وكذلك  ال�شالم(، وطاملا �شّرح  اأمرياملوؤمنني)عليه  يعرف ف�شائل 
)�شلى اهلّل  كان يعرف عّمار بن يا�شر و�شخ�شّيته، ويعتقد بكالم ر�شول اهللَّ
عليه واآله و�شلم( فيه اإذ قال له: »تقتلك الفئة الباغية«)12(. ومن جهة 
ُاخرى كان يدرك �شعة معاوية ورذالته وتع�ّشفه. كل هذا من حقارة عمرو 
انه حني ك�شف عورته  اال  ال�شالم  العا�ض ونذالته وعدائه لالمام عليه  بن 
قد  الفقار  ذي  من  املوت  راأى  حني  ال�شالم(  املوؤمنني)عليه  اأمري  لالإمام 
اأم�شك بخناقه!! ومل ي�شتغل االمام عليه ال�شالم تلك الوقعة ليغر�ض الرمح 
بل اجلم  له معاوية-   قال  االبدي كما -  والذل  بال�شنار  ليتكلل  �شوءته  يف 
االمام  الفر�ض حتى كبت و�شاح بوجهه الكرمي عنه وتركه، فنجا من املوت 

بهذه املكيدة التي متّثل و�شمة عاٍر عليه)13(.
على  امل�شاحف  رفع  خّطة  �شاحب  ليكون  بعدها  العا�ض  بن  عمرو  وبقي   
من  ال�شام  جي�ض  فاأنقذ  الهزائم،  وتواتر  احلتترب،  ا�شتداد  عند  الرماح 
اندحار حتمّي)14(. ومّثل معاوية يف التحكيم، فخدع اأبامو�شى االأ�شعري؛ اإذ 
جعل نتيجة التحكيم مل�شلحة معاوية)15(، فمّهد االأر�شّية لفنت دامت حتى 

بلغتنا االن يف داع�ض واخواتها من الفكر التكفريي امل�شوؤوم. 
 1( الطرائف: 511، املناقب البن �شهراآ�شوب: 261/2، بحاراالأنوار: 310/41.

2( البقرة – 30.
3( ال�شورى – 53.

ا َقاَل َكاَن َقْوُمُه  ُ َعَلْيِه َو�َشلََّم َوُهَو َيْحِكي َنِبيًّ لَّى اهللَّ ِبيِّ �شَ ىَل النَّ 4( م�شند اأحمد )7/  256( :قاَل َكاأَينِّ اأَْنُظُر اإِ
ُهْم اَل َيْعَلُموَن. َرَع َقاَل َفَيْم�َشُح َجْبَهَتُه َوَيُقوُل اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلَقْوِمي اإِنَّ ِرُبوَنُه َحتَّى ُي�شْ َي�شْ

5( �شري اأعالم النبالء: 8/34/3 و�ض 15/71، تاريخ الطربي: 253/4، الكامل يف التاريخ: 235/2، البداية 
والنهاية: 151/7.

6( اأن�شاب االأ�شراف: 192/6 و�ض 209 وج 74/3، �شري اأعالم النبالء: 15/73/3، مروج الذهب: 363/2، ُا�شد 
الغابة: 3971/234/4، الفتوح: 418/2، البداية والنهاية: 170/7.

7( تاريخ الطربي: 560/4، ُا�شد الغابة: 3971/234/4، البداية والنهاية: 26/8.
8( �شري اأعالم النبالء: 15/72/3، تاريخ دم�شق: 167/46، النجوم الزاهرة: 63/1، مروج الذهب: 363/2، 
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الدين جمال  مهند   : • �سعر 

اجلراح املنت�رصة
ــكــُب؟ ــ�ــس ُت عــطــايــاك  اأم  هــــذي  اأروحــــــك 
ــــــداَح كــالــ�ــســدى ــَك املـــجـــُد وان ــي ـــَم ف تـــربَع
ــتــهــى ـــــا ان واأنـــــــت بــــه اأفـــــــٌق تـــنـــاهـــى وم
ــنــا ــــْرَن نــفــو�ــسَ ــــف ــــي ح ــــالئ ــــــَك اّل واآهــــــاُت
ــــُد مـــن اأحــــالمــــَك اخلـــ�ـــســـِر ثــــورٌة  وتــــول
ــو يف الـــعـــ�ـــســـوِر وتــرتــقــي  ــم ــن �ــســتــحــيــا وت
ُه ـــــًا، فــــحــــدُّ و�ـــســـيـــٌف غــــبــــيٌّ خــــــاب ظـــــّن
وتنطفي �ــســمــ�ــس  األـــــُف  تــ�ــســحــو  ودونــــــَك 
ـــف الــــ�ــــســــراب مـــغـــّيـــٌب ــــن خـــل ـــع م ويـــطـــل
ـــٌع ـــدام وقـــــد تــــزدهــــي حتـــــَت الـــــرمـــــاِد م
الـــ�ـــســـمـــا يف  ــــق  تــــعــــّل ـــا  ـــم ـــه م ولــــكــــّنــــه 

***
ـــُه ـــَق ـــــدمـــــاء بـــري ويــــــا واهـــــبـــــًا لـــــــوَن ال
ــا ــرُيه ـــاَء من ـــم ـــِظ ـــــروي ال ــــا �ـــســـرخـــًة ي وي
ـــَك مل يـــزْل ــة االحــــــرار، جـــرُح ــاي ويـــا غ
ـــــّورًا ـــــن ــــــــــًا لـــــــالأبـــــــاِة م ويـــــر�ـــــســـــُم درب
ـــُه ـــاَن كــــاأنــــك اأعــــطــــاك)احلــــ�ــــســــنُي( جـــَن
ــــُه عــــروُق الـــ�ـــســـمـــاء  ـــِب  ـــي غ ـــُم يف  ـــاغ ـــن ت
ــهــا رحــل الـــفـــجـــر  اىل  �ــــســــّدت  قــــيــــاثــــُرُه 
لــــرتفــــ�ــــسَ �ــــســــوتــــًا بــــاخلــــنــــوع مــنــّعــمــًا
ــــــدم مـــفـــرٍد ـــــــزٍف مــــن ال ـــاك عـــلـــى َع ـــن ه

تــغــ�ــســُب؟ دمــــــاوؤك  اأم  يــ�ــســدو  وجـــرُحـــَك 
ــــــطــــــَرُب ـــــــــــاآذان الـــــــزمـــــــاِن وَي ــــــــرّن ب ي
ــُب ــكــُت ــــًا لــــــروح اخلــــلــــِد مُتــــلــــي، فــت ــــي ودن
ـــنـــجـــُب ـــوُخ وُي ـــم ـــس ـــ� ـــُد فـــيـــهـــّن ال ـــيـــول �ـــس
اأُب لــــهــــا  واأنــــــــــــَت  اأمٌّ  لــــهــــا  ــــــَت  ــــــاأن ف
تــطــلــُب ــِر  ــس ــ� ــن ال ذروَة   ، ـــٍه  ـــي ِت ــاعــل  مــ�ــس
ـــــُرَك اأغـــلـــُب ـــــح يـــخـــّط انــــهــــزامــــاٍت ون
ــدُة تـــنـــُدُب ــي ــع ــب ــا الـــذكـــرى ال ــه لــتــبــقــى ب
ــــاأى ويـــذهـــُب ــــن ي ، ثــــم  ــــاأتــــي  ي واآخـــــــــُر 
ـــُب ـــوك ــــــجــــــّرات ك ــــُزَغ مـــــن بـــــني امل ــــب ــــي ل
�ـــســـيـــذبـــُحـــُه �ـــســـيـــُف الـــنـــهـــاِر املُــــجــــّرُب

***
ــــُب ــــذّه م روؤاَك  ـــــن  م ــــٌح  ــــت ف جتــــــــــّدَد 
ــات يــنــ�ــســُب ــه ــي ـــن اال�ـــــســـــرار، ه ونـــبـــعـــًا م
ــى اأنــــــِف الـــُطـــغـــاة ويـــ�ـــســـِرُب ــل يـــ�ـــســـوُل ع
ـــاُب وُيـــحـــَجـــُب ـــس ـــ� ُي ــًا ال  ــن ــي ــب ـــرًا م ـــ�ـــس ون
ــُب ــع ــت ـــفـــكـــُر فـــيـــه وي ــــاُر ال ــــَح ــــرًا ي ــــح ون
اأقــــــــرُب املـــــالئـــــك  ـــق  ـــف خ اىل  ـــٍن  ـــح ـــل ب
ــُب ــسّ ــ� ــخ ت وهـــــي  االأوداج  فـــــاأوتـــــاُرهـــــا 
ــُب ــس ــ� ــن ـــتـــخـــاذل ُي ـــل ــــَم �ـــــســـــدوًا ل ــــط وحت
ــُب ــه ــي ـــريقـــ�ـــسُ �ــــســــريــــاٌن لـــيـــنـــزَف غ �ـــس
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تقليد  على  البقاء  يجّوز  جمتهدًا  قلد  اإذا   :16 م�ضاألة 
امليت مطلقًا اأو يف اجلملة فمات ذلك املجتهد ال يجوز 
الرجوع  يجب  بل  امل�ضاألة،  تقليده يف هذه  على  البقاء 

فيها اإىل االأعلم من االأحياء.
بجواز  القائل  احلّي  فقّلد  فمات  جمتهدًا  قلد  واإذا 
العدول اإىل احلي، اأو بوجوبه مطلقًا، اأو يف خ�ضو�س 
مات،  ثم  اإليه  فعدل  االأول،  فتاوى  من  يتعلمه  مل  ما 
االأحياء،  اأعلم  اإىل  امل�ضاألة  هذه  يف  الرجوع  يجب 
العلم  مع  الثاثة  اأعلم  تقليد  وجوب  فيها  واملختار 
الكام  حمل  هو  كما  ــ  الفتوى  يف  بينهم  باالختاف 
من  ــ  نظره  يف  ــ  االأعلم  هو  االأول  املجتهد  كان  فلو  ــ 

االآخرين لزمه الرجوع اإىل تقليده يف جميع فتاواه.
م�ضاألة 17: اإذا قّلد املجتهد و عمل على راأيه، ثم مات 
ذلك املجتهد فعدل اإىل املجتهد احلي فا اإ�ضكال يف 
اأنه ال تب عليه اإعادة االأعمال املا�ضية التي كانت على 
خاف راأي احلي فيما اإذا مل يكن اخللل فيها موجبًا 
ال�ضورة  ترك  كمن  الق�ضوري،  اجلهل  مع  لبطانها 
يف �ضاته اعتمادًا على راأي مقلَّده ثم قّلد من يقــول 
بغـي  �ضاها  ما  اإعادة  علـيه  تب  ال  فاإنه  بوجـوبها 
�ضـورة، بـل املختار اأنه ال تب اإعادة االأعمال املا�ضية 

ويجتزئ بها مطلـقًا حتى يف غيـر هذه ال�ضـورة.
و  الـواجـبة  العـبادات  اأجـزاء  تعـلم  يجـب   :18 م�ضاألة 
�ضـروطـها، ويكـفي اأن يعـلم اإجـمااًل اأن عبـاداته جامعـة 
ملا يعتـرب فيـها من االأجزاء وال�ضروط، وال يـلزم العـلم 
العبـادة  اأثنــاء  لـه يف  واإذا عـر�ضـت  بـذلك،  تـف�ضـيًا 
بعـ�س  عـلى  العمـل  لــه  يـعرف حكـمها جاز  ال  م�ضــاألة 
االحتـماالت، ثـم يـ�ضـاأل عنها بعـد الـفـراغ، فاإن تبـينت 
البـطان  تـبـن  واإن  بالـعـمل،  اجـتـزاأ  ال�ضـحة  لـه 

اأعـاده.
ــ  م�ضاألة 19: يجب تعلم امل�ضائل التي يبتلى بها عادة 
لئا  ــ  ال�ضاة  يف  وال�ضهو  ال�ضك  م�ضائل  من  كجملة 
يقع يف مالفة تكليف اإلزامي متوجه اإليه عند ابتائه 

بها.

التقليد

مسائل شرعية

اأموال املواطنني يف املناطق املحررة
منهاج ال�ساحلني  طبقا لفتاوى املرجع الدين االأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني 

ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف(
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◄ 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(

تب الزكاة يف اأربعة اأ�ضياء:
وال�ساأن،  املعز  بق�سميها  الغنم  االأنعام:  يف   )1(

واالإبل، والبقر حتى اجلامو�س.
)2( يف النقدين: الذهب والف�سة.

والتمر  وال�سعري  احلنطة  الغالت:  يف   )3(
والزبيب.

 ويعترب يف وجوبها امور:
)1( البلوغ.
)2( العقل.

)3( احلرية.
واملجنون  ال�سبي  اأموال  يف  الزكاة  جتب  فال 

والرق.
االأوقاف  يف  جتب  فال  ال�سخ�سية،  امللكية   )4(
يف  ي�سرف  باأن  اأو�سى  الذي  املال  يف  وال  العامة، 

التعازي اأو امل�ساجد، اأو املدار�س ونحوها.
يف  جتب  فال  الت�سرف،  من  املالك  متكن   )5(
يعلم  ال  الذي  ال�سائع  واملال  وامل�سروق،  املغ�سوب 

املالك مبكانه

تب الزكاة يف اربعة ا�ضياء:
 ، وال�ساأن  املعز  بق�سميها  الغنم  االأنعام:  يف   )1(

واالبل ، والبقر ومنه اجلامو�س.
)2( يف النقدين: الذهب والف�سة.

والتمر   ، وال�سعري  احلنطة  الغاّلت:  يف   )3(
والزبيب.

)4( يف مال التجارة على ـ االأحوط وجوبًا ـ .
ويعترب يف وجوبها يف اجلميع اأمران:

)االأول(: امللكية ال�سخ�سية ، فال جتب يف االأوقاف 
يف  ي�سرف  بان  اأو�سى  الذي  املال  يف  وال   ، العامة 

التعازي اأو امل�ساجد ، اأو املدار�س ونحوها.
 ، )الثاين(: ان ال يكون حمبو�سًا عن مالكه �سرعًا 
فال جتب الزكاة يف الوقف اخلا�س ، واملرهون وما 
به  الت�سدق  املنذور  واأما   ، الغرماء  حق  به  تعلق 
فتجب فيه الزكاة ولكن يلزم اداوؤها من مال اآخر 

لكي ال ينايف الوفاء بالنذر

بن اآية اهلل العظمى املرحوم ال�ضيد اأبي القا�ضم اخلوئي)قّد�س �ضّره( 
واآية اهلل العظمى ال�ضيد علي احل�ضيني ال�ضي�ضتاين)دام ظّله الوارف(

اآراء فقهّية

الزكاة

لنتفقه
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مع التابعين

ا�سمه و ن�سبه 
عبد ال�ضام بن �ضالح بن �ضليمان بن اأيوب بن مي�ضرة القر�ضي 
، الهراتي اأو الهروي ، ثم الني�ضابوري ، موىل عبد الرحمن بن 
�ضمرة ، ُيكّنى )اأبا ال�ضلت( ، �ضكن ني�ضابور ، و رحل يف طلب 
احلديث اإىل الب�ضرة والكوفة و احلجاز و اليمن ، وقد اأجمعت 
م�ضادر الرجال اأّنه من اأ�ضحاب االإمام علي بن مو�ضى الر�ضا 
الفراهيدي:  قال  ال�ضلت  معنى  خادمه  كان  و  ال�ضام  عليه 
اأي  اجلبن:  و  اخلد  و  الوجه  �ضلت  رجل  و  االأمل�س  ال�ضلت: 
اأن  وُذكر  الوا�ضح  اجلبن   : ال�ضلت  اجلوهري:  وقال  اأمل�س 
الثاين  القرن  بدايات  يف  اأو  هـ   162 حدود  يف  باملدينة   مولده 
الهجري كما ميكن اأن ُي�ضتفاد من تاريخ وفاته ، �ضفته اأديب ، 
فقيه ، عامل ، له ف�ضل وجالة. عبادته و زهده و �ضاحه كان 
من املعروفن يف الزهد ومن الُعّباد مو�ضوفًا بالّتاأّله. وقال عنه 

ال�ضيد  اأّكد  : ثقة ، �ضحيح احلديث وماأمون عليه وقد  علماوؤنا 
علماء  عنه  قال  واأي�ضًا  فيه،  ال�ضك  مما  هذا  اأن  على  اخلوئي 
العاّمة باأنه ثقة �ضدوق ، ماأمون ، مل يكن من اأهل الكذب ، وكان 

يحيى بن معن يح�ضن القول فيه.

 حياته
 كان اأبو ال�ضلت من خوا�س ال�ضيعة ، وكان من اأ�ضحاب االإمام 
ومن  وخادمه  وال�ضام  ال�ضاة  عليه  الر�ضا  مو�ضى  بن  علي 
اأهل البيت عليهم  الرواة الأحاديثه واأخباره ، وقد روى ف�ضائل 
والكوفة    ، الب�ضرة  اإىل  احلديث  ورحل يف   ، وال�ضام  ال�ضاة 
والقدرية   واجلهمية  املرجئة  يناظر  وكان   ، واليمن   ، واحلجاز 
ال�ضاة  عليه  الر�ضا  االإمام  ا�ضت�ضهاد  بعد  املاأمون  حب�ضه 
وال�ضام ودفنه ، ويقول اأبو ال�ضلت يف ذلك : ) فاأمر بحب�ضي 

ال�سالمي ح�سني  • اعداد: 

ابو ال�صلت 
الهروي
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�ضنة  فحب�ضت  ال�ضام(  )عليه  الر�ضا  – ودفن  املاأمون  – اأي 
وتعاىل  تبارك  اهلل  ودعوت  الليلة  و�ضهرت  احلب�س  علي  ف�ضاق 
بدعاء ذكرت فيه حممدا واآل حممد �ضلوات اهلل عليهم و�ضاألت 
اأبو  اتتم دعائي حتى دخل على  اأن يفرج عني فما  اهلل بحقهم 
اأبا ال�ضلت  يا   : جعفر حممد بن علي عليهما ال�ضام فقال يل 
�ضاق �ضدرك ؟ فقلت : اأي واهلل ، فقال : قم فاأخرجني ثم �ضرب 
يده اإىل القيود التي كانت علي ففكها واأخذ بيدي واأخرجني من 
يكلموين  اأن  ي�ضتطيعوا  فلم  يرونني  والغلمان  واحلر�ضة  الدار 
وخرجت من باب الدار ، ثم قال يل ام�س يف ودائع اهلل فاإنك 
لن ت�ضل اإليه وال ي�ضل اإليك اأبدا ، فقال اأبو ال�ضلت : فلم األتق 

املاأمون اإىل هذا الوقت ( .

 من اأقوال العلماء يف حقه
 1- قال ال�ضيخ اأحمد النجا�ضي: )) عبد ال�ضام بن �ضالح اأبو 
ال�ضلت الهروي ، روى عن الر�ضا عليه ال�ضام ، ثقة ، �ضحيح 
 ، ال�ضلت  اأبو  الطو�ضي: ))  ال�ضيخ  قال   -2 .  )) … احلديث 
عبد ال�ضام بن �ضالح الهروي ، من اأ�ضحاب االإمام الر�ضا عليه 
العامل  ال�ضيخ   (( الذهبي:  قال   -3  .  )) جمع  وّثقه   ، ال�ضام 
�ضالح  بن  ال�ضام  عبد   ، ال�ضلت  اأبو   ، ال�ضيعة  �ضيخ   ، العابد 

الهروي … له ف�ضل وجالة ((. 
 

من موؤلفاته
 كتاب وفاة الر�ضا عليه ال�ضام .

و   ، ال�ضام  عليه  الر�ضا  مو�ضى  بن  علي  االإمام  عن  روى  وقد   
علي بن حكيم االأودي ـ وهو من اأقرانه ـ ، و�ضريك بن عبد اهلل 
بن  وجعفر  �ضعيد،  بن  الوارث  وعبد  زيد،  بن  حماد  و  النخعي، 
الكويف،  م�ضلم اخلفاف  بن  وعطاء  العّوام،  بن  وعباد  �ضليمان، 
وعبد  عيا�س،  بن  ف�ضيل  و   ، ـ  املذهب  اإمام  ـ  اأن�س  بن  ومالك 
خليفة،  بن  وخلف  املائي،  النهدي  �ضلم  بن  حرب  بن  ال�ضام 
واأبى خالد �ضليمان بن حيان االأحمر، علي بن ها�ضم بن الربيد 
الربيدي، ويو�ضف بن عطية بن باب ال�ضفار االأن�ضاري، وهياج 
بن ب�ضطام التميمي الربجمي احلنظلي، وعبد اهلل بن اإدري�س، 

و�ضهل بن زجنلة الرازي، و اأبي خدا�س ملد بن خدا�س الكويف، 
بن  وجعفر  احلميد،  عبد  بن  وجرير  عيا�س،  بن  واإ�ضماعيل 
�ضليمان ال�ضبعي، وخلف بن خليفة، وزافر بن �ضليمان، و �ضفيان 
بن  �ضعيب  واأبي �ضالح  �ضلم اخلياط،  اأبي  بن  و�ضلم  بن عيينة، 
ال�ضحاك املدائني، وعبد اهلل بن ني، وعبد الرزاق بن همام، 
�ضليمان،  بن  ومعتمر  ال�ضرير،  معاوية  اأبي  خازم  بن  وحممد 

وه�ضيم بن ب�ضي، ويحيى بن ميان، ويو�ضف بن عطية ال�ضفار.

وفاته 
تويف اأبو ال�ضلت )رحمه اهلل( اأيام حكومة طاهر بن عبد اهلل 
يف خرا�ضان �ضنة 236 هـ ، يوم االأربعاء ل�ضت بقن من �ضوال ، 
وقيل يوم ال�ضابع ع�ضر ، وقيل ال�ضابع من �ضوال، وقيل : تويف �ضنة 

اثني وثاثن ومائينت.

 مرقده ومزاره 
على ُبعد 10 اأو 14 كيلو مرت اإىل �ضرق )اأو جنوب �ضرق( مدينة 
م�ضهد املقد�ضة، على الطريق القدمي بن م�ضهد وفرميان، يقع 
الدين  نا�ضر  حكومة  زمان  وحتى   ، الهروي  ال�ضلت  اأبي  قرب 
قرب  بناء  �ضنة  ُيعرف  ومل  بناء  هناك  يكن  مل  القاجاري  �ضاه 
�ضيئًا،  ذلك  عن  التاريخية  امل�ضادر  تذكر  مل  بل  ْلت  ال�ضَّ اأبي 

اأحد، ولكن مع تو�ضيع رقعة  بناًء مهّدما مل يهتم به  فقد كان 
العمران والبناء يف م�ضهد املقد�ضة وبتابعة وهّمة من احلاج 
يف  ـ  املعروفن  والعرفاء  الوجهاء  اأحد  ـ  دروي�س  علي  حممد 
اأخذ يف ترميم القرب وبداأ يف  عام 1350 هـ )1310 ه  �س( 
بناء واإعمار املرقد له، واأعيد البناء مع تو�ضعته يف ال�ضنوات 

التي تلت انت�ضار ثورة اخلميني عام 1399 هـ واإىل يومنا هذا 
. له م�ضاحة 920 مرت مربع، وفيها مقربة، وبناوؤه مت على النحو 
املعا�ضر ممزوجًا بف�ضيف�ضاء الطراز االإ�ضامي القدمي، وُو�ضع 
له �ضريح يف بادئ االأمر على �ضكل مربع، ثم ُبّدل يف ال�ضنوات 
االأخية على �ضكل ذي ثمانية اأ�ضاع، وله ُقّبة جمّللة، يق�ضده 
احرتام  ماله من  و�ضاهدنا  زرناه  واملُريدين،  الزوار  الكثي من 

واملهابة يف قلوب الزائرين.
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 • �شادق مهدي ح�شن

َتْثِبيَتًا ِلالإْخال�ض
يف جانب من خطبتها املباركة تناولت موالتنا فاطمة الزهراء 

)عليها ال�شالم( جانبًا من فل�شفة ت�شريع العبادات حيث 
قالت:"... فجعل اهلل االإميان تطهريًا لكم من ال�شرك، وال�شالة 

تنزيهًا لكم عن الكرب، والزكاة تزكيًة للنّف�ض ومناء يف الرزق، 
وال�شيام تثبيتًا لالإخال�ض..."

 وحمل ال�ضاهد يف كامنا، ونحن نعي�س اأجواء هذا ال�ضهر 
توؤكد وجود  ال�ضام(  الزهراء )عليها  ال�ضيدة  اأن  الكرمي، 
واملُـــراد  ال�ضيام..  وفري�ضة  االإخــا�ــس  بــن  وثيقة  �ضلة 
باالإخا�س هو اأن يكون الهدف االأ�ضمى من وراء العمل فكرًا 
و�ضلوكًا وتوجهًا هو اهلل تعاىل وان االإ�ضام بفهومه العام 
اإنا هو االإخا�س هلل بالعمل بطاعته، واجتناب مع�ضيته 
الكرمي  الــقــراآن  متعبد، وجنــد يف  كــل  واجــب على  ــك  وذل
عليهم  اهلل  )�ضلوات  بيته  ــل  واأه االأكـــرم  النبي  وروايـــات 
االأهمية  مراتب  اأعلى  يف  االإخا�س  عن�ضر  اأن  اأجمعن( 
فهو دعامة اأعمال االإن�ضان التي ال ُيقبل العمل اإال بها وهذا 
للنية:  تعريفهم  يف  العملية  ر�ضائلهم  يف  الفقهاء  بينه  ما 
))هي اأن ُيق�ضد الفعل ويكون الباعث اإىل هذا الق�ضد اأمُر 
اهلل تعاىل من دون فرق بن اأن يكون ذلك بداعي احلب له 
�ضبحانه اأو رجاء الثواب اأو اخلوف من العقاب ويعترب فيها 
االإخا�س(( فاإذا مل يتوفر جانب االإخا�س بطل العمل وهو 
اإىل  اأهم اخلطى يف عملية الرتبية والتهذيب والتوجه  من 
اهلل �ضبحانه وتعاىل، وتختلف درجات االإخا�س باختاف 
درجات االإميان ويف ذلك يقول ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه 
االإميــان((..  مراتب  تتفا�ضل  ))باالإخا�س  و�ضلم-  واآله 
وجلميع العبادات تقريبًا مظهر حركي خارجي.. فال�ضاة 
القراآن  وقـــراءة  والــزيــارة  والــزكــاة  واخلم�س  واحلــج 
بــراأى  تكون  اأن   - غالبًا   - تنفك  ال  واالأدعــيــة 

النا�س وم�ضمعهم مما قد يجعل )النف�س االأمارة بال�ضوء( 
بالعمل  العجب  مع  باخل�ضوع  والتظاهر  بالرياء  ُتبتلى  اأن 
وكل هذه االأمور تف�ضد العمل العبادي وحتبط ثوابه بل وقد 
توجب غ�ضب اهلل وعقابه.. اأما ال�ضيام فاأبعد عن الرياء 
اأن  العبد دون  اإىل االإخا�س الأنها عبادة ميار�ضها  واأقرب 
يعمل  فالفرد  النا�س  اأمــام  وا�ضح  خارجي  واقــع  لها  يكون 
ال  �ضائم  وهو  املختلفة  التزاماته  ويــوؤدي  النا�س  ويجال�س 
عالية  درجة  يف  وهذا  العاملن  رب  اإال  ب�ضيامه  يعلم  يكاد 
يف  ورد  ولهذا  وتعاىل  �ضبحانه  له  والتوجه  االإخا�س  من 
احلديث القد�ضي )كل عمل ابن اآدم له اإال ال�ضوم فاإنه يل 
واأنا اأجزى به( بعنى اأن اهلل وحده هو القادر على اإح�ضاء 
ثواب ال�ضيام املكتوب لل�ضائم، دون املائكة واللوح والقلم 
من  وُجنًة  عظيمًا  ال�ضوم  كان  هنا  ومن  عمومًا  والعاّدين 
النار ملا فيه �ضفاء القلب، وطهارة اجلوارح وعمارة الظاهر 
الفقراء،  اإىل  واالإحــ�ــضــان  النعم  على  وال�ضكر  والباطن، 
وزيادة الت�ضرع واخل�ضوع والبكاء، وحبل االلتجاء اإىل اهلل، 
اأن  ال�ضيئات، وت�ضعيف احل�ضنات فلنحر�س على  وتخفيف 
العظيمة.. وفوق هذا  نكون ممن منحه اهلل هذه اجلائزة 
ِتَها  ِري ِمْن حَتْ اٍت َتْ ُ امْلُوؤِْمِنَن َوامْلُوؤِْمَناِت َجنَّ كله ))َوَعَد اهللَّ
َواٌن  اِت َعْدٍن َوِر�ضْ َبًة يِف َجنَّ االأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَم�َضاِكَن َطيِّ

ِ اأَْكرَبُ َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم(( )التوبة:72(.  ِمَن اهللَّ

مقاالت
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مسرح

امل�سرح يف كربالء

• الباحث: عبد الرزاق عبد الكرمي

العا�شرة • احللقة 

مدينة كربالء لها خ�شو�شية معروفة وتاأريخها امل�شرق بداأ منذ 
واقعة الطف اخلالدة.. كانت قرية �شغرية من قرى العراق 
عام 61 هج وعرب ذلك التاأريخ الطويل وما تزال - كربالء- 

مدينة ال�شعر واالأدب واخلطابة والفنون... 

امل�سرح الكربالئي وُدور الثقافة اجلماهريية
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املنا�ضبات  اأقيمت يف  التي  الكبية  �ضهدت ذلك من خال االحتفاالت 
الــديــنــيــة والــوطــنــيــة املــعــروفــة... فــقــد اأجنــبــت الــكــثــي مــن العلماء 
واملفكرين الكبار واالأدباء وال�ضعراء والفنانن وال�ضيا�ضين ويف متلف 
االتاهات... وكان دورهم ملحوظا ومعروفا على م�ضتوى املدينة وعلى 

م�ضاحة الوطن من خال املوؤ�ض�ضات العلمية والثقافية والفنية.
يف  اجلماهيية  الثقافة  ُدور  موؤ�ض�ضة  خــال  من  كــان  ما  بحثنا  يــدور 
يليه  ثم  قدمت  التي  امل�ضرحية  لاأعمال  ا�ضتعرا�ضا  ــورد  ون كرباء، 
�ضاهموا  الــذيــن  املثقفن  مــن  لبع�س  ذكــريــات  مــع  الكامل  التف�ضيل 

وعا�ضروا املوؤ�ض�ضة املذكورة.
اجلماهيية  الثقافة  ُدور  مديرية  تاأ�ض�ضت   1975 عــام  من  متــوز  يف 

وحتولت يف 1980/8/1 اإىل دائرة االإعام الداخلي. 
دفع احلركة  كثيا يف  �ضاهم  الثقافية وتربتها  املوؤ�ض�ضة  تلك  دور  اإن 
الثقافية واالأدبية والفنية يف مدينة كرباء ب�ضكل يوازي طموح اأبنائها 
وخا�ضة )الربنامج الثقايف( الذي حوى الكثي من الن�ضاطات الكثية 
اإن  اأنواعها.   بكافة  والفنون  وال�ضعر  واالأدب  الفكرية  منها  واملتنوعة 
امل�ضرح من خال  على حركة  ال�ضوء  ت�ضليط  البحث  هذا  الغر�س من 
تربة  من  اأفرزته  وما  امل�ضرحية  االأعمال  وتاأ�ضي  املذكور  الربنامج 
خاقة ت�ضاف اإىل تارب الفرق امل�ضرحية العاملة يف املدينة وانعكا�ضها 
على احلركة الثقافية... مما بدا للنا�س التعرف تدريجيا على مهمات 

الثقافة اجلماهيية.                                                              
كان االأ�ضتاذ املرحوم هادي �ضالح احلكيم اأول من قام باإدارة املوؤ�ض�ضة 
االأ�ضتاذ  اأخيا اىل  اآلت  ثم  الدده 1978  ال�ضيد عدنان  يعاونه املرحوم 

االإعامي طارق اخلفاجي يف 1980/9/1.                                    
بداأت االأما�ضي الثقافية االأ�ضبوعية عام 1976 وكان امل�ضاهمون االأوائل: 
�ضاكر البدري ، حممد زمان ، حممد علي اخلفاجي ، عدنان حمدان، 
�ضاحي  عودة   ، احلمداين  با�ضم   ، طعمة  اآل  �ضلمان   ، الغزايل  عدنان 
لغاية  تاأ�ضي�ضها  منذ  الدائرة  عا�ضر  الذي  اخلفاجي  ر�ضا   ، التميمي 
توقفها عن العمل عام 1988 لكونه من موظفي املوؤ�ض�ضة املذكورة .                      
وبعدها  امل�ضرحية  للن�ضاطات  املقدمة  هذه  �ضمن  موجزا  نعر�س  وهنا 
ذكريات  اىل  باالإ�ضافة  امل�ضرحية  العرو�س  تفا�ضيل  هناك  �ضيكون 
لرموز ثقافية بارزه عا�ضرت العمل يف املوؤ�ض�ضة وهي االآن من العامات 

الثقافية على م�ضتوى العراق والوطن العربي.               
فيها  توفرت  جديدة  بناية  اإىل  املوؤ�ض�ضة  انتقال  وبعد   1977 عــام  يف 
نوعية  قفزة  والفنية حدثت  الثقافية  االأن�ضطة  اإقامة  م�ضتلزمات  بع�س 

يون�س  �ضعدي  د.  امل�ضرحي  الفنان  ا�ضت�ضافة  منها  الربامج  فقرات  يف 
ليقدم م�ضرحية )املجنون( للكاتب العاملي )كوكول( على قاعة املنتدى 
الثقايف، اإ�ضافة اإىل اإحياء الناقدة امل�ضرية )�ضافيناز كاظم( اأم�ضية 
عن تاأريخ امل�ضرح العربي.                                                                                            

)فرقة  تاأ�ضي�س  مت  املتنوعة  واالأعــمــال  الثقافية  االأم�ضيات  خ�ضم  يف 
امل�ضرح اجلماهيي( ومتيزت باأعمال فنية م�ضرحية متنوعة، كانت لها 
خ�ضو�ضيتها من خال الفنانن العاملن فيها وكذلك ا�ضت�ضافتها لعدد 

من فناين املحافظة املعروفن .                                       
اإدارة الفرقة كانت لاأديب والكاتب وال�ضاعر والفنان الذي نذر نف�ضه 
للثقافة واالأدب والفن يف كرباء... اإنه حممد زمان تلك الكتلة املتوهجة 
دائما... فرغم ظرفه ال�ضحي املعروف... اإال اإنه ومنذ اأول يوم فتحت 
ون�ضاطاتها  اأما�ضيها  يف  و�ضارك  ح�ضر  اأبوابها  اجلماهيية  الثقافة 
�ضمن  ملحوظة  وم�ضاهمات  م�ضاركات  هناك  كانت  كما  املتنوعة، 

الن�ضاطات امل�ضرحية لل�ضاعر عدنان املو�ضوي.                                
االأعمال امل�سرحية:

)حممد  الفل�ضطيني  لل�ضاعر  ور�ــضــا�ــس(  )كلمات  م�سرحية   -1
من  جمموعة  وهي  زمان(  )حممد  الفنان  واأخرجها  اأعدها  دروي�س( 
اأ�ضعار �ضجلت اأحداث جمزرة كفر قا�ضم ونك�ضة حزيران عر�ضت على 

م�ضرح قاعة االإدارة املحلية يف 1977/8/7 .                          
اإعداد  ال�ضبور،  عبد  �ضاح  تاأليف  احلاج(  )ماأ�ضاة  م�سرحية   -2
حممد زمان ، اإخراج فوؤاد جعفر )احلاج اإحدى ال�ضخ�ضيات الثائرة 
اأثارت  التي  ال�ضوفية  ال�ضخ�ضيات  من  وهي  تاأريخنا  بها  يزخر  التي 
موجة من الت�ضاوؤالت منذ حدوث املاأ�ضاة لغاية اليوم احلا�ضر( عر�ضت 
على م�ضرح قاعة االإدارة املحلية يف كرباء 1977/11/18.                         

3- م�سرحية )�ضقر قري�س يعود ثانية( اأعدها الكاتب حممد زمان 
اأحــداث  املــاغــوط(  )حممد  العربي  للكاتب  )املــهــرج(  م�ضرحية  عن 
امل�ضرحية متجد الرتاث امل�ضرق لاأمة وحتاول ربطه بالواقع احلايل مع 
اإبراز اجلوانب االإن�ضانية فيه، اأخرج امل�ضرحية الفنان الراحل ال�ضهيد 
)كاظم علي حيدر( عر�ضت على م�ضرح قاعة االإدارة املحلية يف كرباء 
                                                                                             . 1978/9/10

4- م�سرحية )�ضقوط غرناطة( تاأليف فوزي املعلوف، اإعداد الكاتب 
حممد زمان، اإخراج الفنان الراحل فا�ضل غ�ضن، حتكي امل�ضرحية عن 
االإن�ضان الذي يريد اأن يرى نهو�س اأمته يف الع�ضر الراهن، من خال 
التحدي احلايل ال  لكون  االأندل�س..  التعلم من تربة �ضقوط غرناطة 
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يختلف عن ذلك التحدي الذي ح�ضل يف القرن اخلام�س ع�ضر امليادي 
ـ عر�ضت امل�ضرحية على م�ضرح قاعة االإدارة املحلية يف 1979/3/27.                                   
5- م�سرحية )يف اخلم�س اخلام�س من القرن الع�ضرين يحدث هذا( 
للكاتب امل�ضرحي العراقي الراحل )حمي الدين زنكنة(، اأعدها الكاتب 
فــوؤاد  الفنان  اأخرجها  احلــيــاة(  )اأك�ضي  عنوان  لتاأخذ  زمــان  حممد 
االأجهزة  الأمرا�س  اجلريئة  املواجهة  اأ�ضلوب  امل�ضرحية  عاجلت  جعفر 
البيوقراطية يف الدول النامية وانعكا�ضاتها على العاقات االجتماعية 
عر�ضت على م�ضرح االإدارة املحلية   كرباء يف 8/28/ 1979.                                          
6- م�سرحية )ق�ضيدة االأر�س( اأعدها الكاتب حممد زمان من اأ�ضعار 
ال�ضاعر الفل�ضطيني )حممود دروي�س( اأخرجها الفنان ع�ضمان فار�س، 
اإي�ضالها  لغر�س  مم�ضرحة  وهي  االأر�ــس(  )ق�ضيدة  امل�ضرحية  حتكي 
اإىل اجلمهور بطريقة تمع بن االأغنية ال�ضيا�ضية واالإن�ضاد امل�ضرحي، 
عر�ضت على م�ضرح قاعة االإدارة املحلية يف كرباء 1980/5/28.                                                                                         
غريغوري  ليدي  العاملي  الكاتب  تاأليف  القمر(  )طلوع  م�سرحية   -7
اجلبار  عبد  �ضمي  الفنان  اأخــرجــهــا  زمـــان،  حممد  الكاتب  اأعــدهــا 
من  – االإ�ضرائيلي  العربي  ال�ضراع  ق�ضية  تتناول  امل�ضرحية  )اأحــداث 
خال االأغنية ال�ضيا�ضية( عر�ضت على قاعة االإدارة املحلية يف كرباء 
                                                                                            .1980/8/13

8- اأقامت يف 1976/3/27 مهرجانا بذكرى يوم امل�ضرح العاملي 
فرقة  اجلماهيي  امل�ضرح  لفرقة  اإ�ضافة  فيه  �ضاركت  اأ�ضبوعا  ا�ضتمر 
والعمالية  والطابية  ال�ضبابية  االحتــادات  وفرق  الفني  كرباء  م�ضرح 

والفاحية يف املحافظة.                                                         
9- رعت مديرية الثقافة اجلماهريية الطاقات ال�سبابية من 
خال التجمعات الفنية منها فرقة التاأميم امل�ضرحية والتي كانت باإدارة 
املفت�س  منها:  عديدة  م�ضرحية  اأعمال  قدمت  املو�ضوي،  عدنان  الفنان 
العام لكوكول، ال�ضعود اإىل قمة اجلبل للكاتب ال�ضوري وليد اإخا�ضي، 
فوق ر�ضيف الغ�ضب للكاتبة البحرينية حمدة خمي�س وكانت من اخراج 

عدنان املو�ضوي.
الذكر  اآنــفــة  امل�ضرحية  لاأعمال  تف�ضيلي  عر�س  الحقا  و�ضنعر�س 
اأخرى مع مقاالت متنوعة تتناول العرو�س  باالإ�ضافة الأعمال م�ضرحية 
والتي ن�ضرت يف ال�ضحف واملجات العراقية من خال اجلزء اخلا�س 

بهذه املوؤ�ض�ضة.

�سائمون وال�سم�س عمودّية على البنادق

• عبدالّرحمن الّامي
كلمة البد منها 

االأقّل  على  هذا،  مو�ضمنا  من  اأحــّر  مو�ضم  يف  املبارك  رم�ضان  �ضهر  ميّر  لن  �ضوف 
�ضمن اخلم�ضن �ضنة املا�ضية، وطائع اأخبار حرارته بانت يف �ضهر رجب وظهرت 
اأكث يف �ضهر �ضعبان، ومن املحتمل اأن تزيد احلرارة لتكون يف الظّل تفوق اخلم�ضن 
ون يف علم االإر�ضاد، مع تراجع يف  بكثي، وقد ت�ضل ال�ضتن، هذا ما اأورده املخت�ضّ
خدمات الكهرباء وتلّكوؤٍ يف تهيز الوقود الأ�ضحاب املوّلدات، وهو ما تداولته و�ضائل 
االإعام، مّما �ضيزيد من م�ضّقة ال�ضيام و�ضعوبة حتّمله، ليكون حتّديًا ع�ضيًا اللتزام 

الكثيين. 
العبء  �ضيزيد  ما  وهــذا  ال�ضتاء،  يف  منه  اأطــول  ال�ضيف  يف  النهار  اأّن  املعلوم  ومن 
لهم  فاالأف�ضل  ال�ضاّقة،  االأعمال  واأ�ضحاب  الك�ضبة  من  املوظفن  غي  على  والعناء 
اأن يعملوا يف الليل لي�ضرتيحوا يف النهار، واإن كان التفاوت قليل بن درجة احلرارة 

العظمى وال�ضغرى، ولكنهم على االأقّل مفطرون يف الليل.
فعًا �ضيكون امتحانًا �ضاّقًا لكّل العراقيّن وباالأخ�ّس اأولئك الذين يدافعون عن االأر�س 
والعر�س من رج�س التكفيين، اأ�ضحاب الغية الوطنّية والهمم العالية الذين اأبْوا 
اأن يدّن�ضوا مقّد�ضاتهم، ف�ضّمروا عن �ضواعدهم ولّبوا نداء  اخلنوع والبخوع للغرباء 
حيا�س  عن  ليذودوا  اجلهاد،  �ضوح  وا�ضتوطنوا  امليدان  اأر�س  يف  فاأقاموا  كربائهم، 
ودخان  البارود  برائحة  املمزوج  املعركة  غبار  �ضوى  ي�ضتن�ضقون  ال  الذين  الوطن، 
االحرتاق، وال يتظّللون �ضوى ر�ضقات الر�ضا�س و�ضظايا االنفجارات، وال يفرت�ضون اإاّل 

على االأر�س امللغومة اأو املحروقة، الذين يرْون املوت باأعينهم مّرات ومّرات.
هوؤالء االأبطال �ضيكون ال�ضوم عبئًا ُي�ضاف على اأعبائهم، لذا فقد اأو�ضتهم املرجعّية 
اأداء واجبهم اجلهادّي،  ال�ضيام عن  اأثقلهم  اأنف�ضهم يف حال  بالتخفيف عن  العليا 
ال�ضرعية  امل�ضافة  ويقطعون  واجلبهات،  الثغور  بن  متنّقلون  االأعــّم  الغالب  يف  وهم 
التي توجب االإفطار عليهم، وال يقيمون يف املكان الواحد اإقامة يتّمون فيها �ضاتهم 

و�ضيامهم.
ازدادت  فكلما  امل�ضقة(  قدر  على  )االأجــر  املعروفة  االإ�ضامّية  القاعدة  نن�ضى  وال 
التقوى  من  الُعليا  الدرجات  بنف�ضه  ال�ضائم  وارتقى  اأجره  ت�ضاعف  ال�ضوم  �ضعوبة 
والورع، والبّد من تهيئة نف�ضّية ال�ضتقبال ال�ضهر الف�ضيل واإعدادها لل�ضيام بعزمية 

خال�ضة، فاإّن ذلك يهّون م�ضّقة ال�ضوم، وُيبعد االأكل وال�ضرب من تفكي ال�ضائم.
الذين  املجاهدين  �ضورة  تفارقهم  ال  اأن  املبارك  رم�ضان  �ضهر  ال�ضائمن يف  وعلى 
تلفح وجوههم حّر ال�ضم�س، وت�ضّد مناخي اأنوفهم غبار املعارك، واأن ال ين�ضوا الفقراء 
الذين ال يجدون يت�ضّحرون وال يفطرون اإاّل على املاء والقتات، فيوا�ضونهم با جادت 
نفو�ضهم، وي�ضبغون الدعوات لهم بالرجوع �ضاملن من�ضورين اىل ذويهم، واأن يرزقهم 
اهلل خي الدنيا واالآخرة، واإّن ذكراهم يهّون ال�ضيام على غيهم، ويجعل من حتّمله 

اأمرًا مي�ضورًا.
ولقد تعّلمنا بالتجربة اأّن االأيام الثاثة االأوىل هي التي قد ت�ضعب على ال�ضائم، ثّم 

�ضيئًا ف�ضيئًا نتعّود على ال�ضوم ونن�ضى مكابدة اجلوع وم�ضّقة العط�س.
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اأ�سادت ال�سخ�سيات العلمائية 

والعاملية امل�ساركة يف مهرجان ربيع 

ال�سهادة العاملي الثاين ع�سر باجلهود 

املبذولة الإقامته، واأبدت تفاعلها 

مع فقراته ومنهاجه، ودعت اىل 

موا�سلة اقامته يف االعوام القادمة.  

اشادات وردود أفعال طـــــــــيبة بصدد إقامة

قراءة في كتاب

• ح�سني عبد االمري

والغفران  الطاعة  �شهر  املبارك،  رم�شان  �شهر  على  مقبلون  نحن  ها 
الذي انزل فيه القراآن وفيه ليلة القدر التي تعادل الف �شهر.

 واإن من �شور ومعاين هذا ال�شهر اأنه يعترب م�شمار �شباق يت�شابق فيه 
النا�ض لعمل الرب واخلري لنيل ر�شى اهلل -�شبحانه وتعاىل- وهو ا�شبه 
الفارق يف االهمية واملنزلة  املتداولة هذه االيام، مع  االألعاب  ب�شباقات 
ومع كونه يحوي على عدة فعاليات ميكن و�شفها بالريا�شية، اإ�شافة اىل 
اأن الكل يتاأمل ح�شد االو�شمة ويف  عدة فعاليات وارتقاء من�شة التتويج.
اإن �شهر رم�شان الكرمي فيه عدة اعمال عبادية يت�شابق النا�ض للقيام 
القيام  �شبيل  راحتهم يف  باوقات  وي�شحون  غاية جهدهم  ويبذلون  بها 
بها كقراءة القراآن واداء ال�شلوات امل�شتحبة وزيارة اال�شرحة املقد�شة 
واال�شراك بامل�شابقات وغريها واالرتقاء مب�شتوى افعال اخلري والبعد 
قطف  من  العبد  تقرب  التي  االمور  من  وغريها  ال�شيطان  دعوات  عن 

الثمار املهمة والكبرية يف هذا ال�شهر الف�شيل.
الداخل   من  النف�ض  ترميم  م�شاألة  ذلتتك  كل  من  االهتتم  يبقى  ولكن   
الكرمي مباراة اعتزال عن كل �شيء يغ�شب رب  واعتبار �شهر رم�شان 
العاملني ويبعد املرء عنه -عز وجل- وليكن الهدف  اال�شمى فيه ويف ما 

بعده  طاعة اهلل والورع عن حمارمه.
 ومن االمور املهمة التي ينبغي االنتباه لها ملا لها من اأثر بالغ يف تهذيب 
النف�ض من جهة ونيل الثواب العظيم من جهة اأخرى هي ن�شر احاديث 
اهل البيت عليهم ال�شالم يف كل زمان ومكان وبكل و�شيلة ممكنة ومتاحة 
وبخا�شة من خالل مواقع التوا�شل االجتماعي عرب ذكر بع�ض االعمال 

والروايات املن�شوبة لهم عليهم اف�شل ال�شلوات والت�شليم.
 ومن ال�شروري جدا يف هذا اجلانب التاأكد من كل حديث ين�شر، الأنه 
ال�شالم فقد يدخل يف   البيت عليهم  ولي�ض منبعه اهل  ن�شر حديث  اذا 
باب الكذب على اهلل ور�شوله، فيكون العبد قد �شقط يف �شراك ال�شيطان 

واأ�شاع فر�شة من فر�ض الفوز بالر�شوان.
واجلدية  املنا�شبة  اخلطط  وو�شع  قتترار  اتخاذ  االآن  ومتتن  ينبغي  كما 
خالل  لهو  من  الف�شائيات  تبثه  عما  باالبتعاد  تنفيذها  يف  وال�شرامة 
هذا ال�شهر واكثار متابعة الف�شائيات التي من �شاأنها بث علوم ومعارف 
واخالق اأهل البيت عليهم ال�شالم، وكذلك الركيز على زيارة االرحام 
واال�شرحة املقد�شة وح�شور املجال�ض احل�شينية وامل�شاركة يف امل�شابقات 
والتاأكيد امل�شتمر منزليا ويف التجمعات على اكثار الدعاء للمجاهدين 

االبطال بالن�شر واحلفظ. 

اوملبياد
تاأمالت
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تقارير

ـ  العراق  كرد�ضتان  اقليم  وفــد  م�ضوؤول  ذكــر  اخل�ضو�س  وبهذا 
من  الوفود  م�ضاركة  " ان  الربزجني  عي�ضى  ال�ضيد  ال�ضليمانية، 
ال�ضهادة  ربيع  مهرجان  يف  واالأجنبية  العربية  ــدول  ال متلف 
الثقايف العاملي هو ر�ضالة للعامل مفادها بان الدين االإ�ضامي هو 
دين ال�ضام والت�ضامح والتعاون والتعاي�س ال�ضلمي، وهذه الر�ضالة 
تنطلق من مرقد االإمام احل�ضن )عليه ال�ضام( الذي هو عنوان 
ال�ضام، وهو امل�ضحي العظيم الذي �ضحى يف �ضبيل القيم واملثل 

العليا  كالت�ضامح وال�ضام ونبذ العنف والكراهية".
العراق حيث يخو�س  وبن" على رغم من االو�ضاع  ال�ضعبة يف 
القتال  �ضاحة  يف  يقاتلون  واأبنائه  االرهــاب،  �ضد  حربا  العراق 
املتوا�ضل،  الدماء  �ضد ع�ضابات داع�س االرهابية، ورغم نزيف 
ال�ضام  بلد  العراق  بان  للعامل  ر�ضالة  وهو  املهرجان  هذا  اقيم 
والثقافة، وبلد يريد اال�ضتمرار يف احلياة رغم املحن وامل�ضاعب 

واالبتاءات التي يواجهها".
فيما قال ال�ضيخ عبد احلميد الن�ضمي من االح�ضاء" ان املهرجان 

من  يعد  وهــو  والــثــقــايف،  الفكري  للتاقح  ثمينة  فر�ضة  يعترب 
ال�ضرورات امللحة خللق جو من التحاور والتفاهم االإن�ضاين، اأثمن 
اجلهود املبذولة من قبل القائمن عليه، حيث اتاحوا لنا احل�ضور 
اىل كرباء املقد�ضة وامل�ضاركة يف املهرجان، وقد كان لنا جناح 

خا�س يف معر�س كرباء الدويل".
ي�ضم  وهو  املقد�ضة،  املحمدية  العتبة  با�ضم  جناحنا  ان  وتابع" 
جم�ضم يرمز للبقيع وحلرم النبي االكرم )�ضلى اهلل عليه واآله(، 
وقد �ضهد توافدا كبيا من الزائرين وابدوا تفاعا وا�ضحا معه".
واأردف ال�ضيخ الن�ضمي" هذه هي امل�ضاركة الثانية لنا يف املعر�س، 
واأرى ان املعر�س يف هذا العام يحظى باهتمام اأكرب من االعوام 
احلرمن  بــن  مــا  منطقة  يف  موقعه  ان  خ�ضو�ضا  املــا�ــضــيــة، 

ال�ضريفن، وهي منطقة حيوية وجاذبة للقراء والزائرين".
املهرجان  يف  امل�ضاركن  احد  املانيا  من  �ضيفر  �ضتفان  اال�ضتاذ 
)عليه  احل�ضن  االإمــــام  بق�ضية  التعريف  اأهــمــيــة  عــن  حتــدث 
احل�ضن  االمــام  ق�ضية  ننقل  ان  املهم  من  ان  قائا"  ال�ضام( 

• تقرير: عماد بعو ـ �ضام الطائي
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)عليه ال�ضام(  اىل العامل، وينبغي ان نتعلم من هذا القائد 
الن�ضاطات  من  اال�ضتفادة  خال  من  وذلك  العظيم،  واالإمــام 

واملهرجانات الدولية املقامة كمهرجان ربيع ال�ضهادة العاملي".
فهو  االإ�ضام  عن  الكثي  يعرف  ال  االملــاين  ال�ضعب  واأو�ضح" ان 
فقط،  االرهابي  داع�س  بتنظيم  املتمثل  املزيف  االإ�ضام  يعرف 
االإ�ضامي  الدين  يخ�ضون  االأملـــاين  املجتمع  اأبــنــاء  من  والكثي 
وامل�ضلمن  لقلة معرفتهم بالدين االإ�ضامي احلقيقي الذي يدعو 

اىل الت�ضامح واملحبة وال�ضام". 
راأيـــه يف  اأبـــدى  الهند  �ــضــراج مــهــدي، وزيــر �ضابق يف  اال�ــضــتــاذ 
انت�ضارات  لتج�ضيد  امتداد  هو  املهرجان  قائا" هذا  املهرجان 
االمام احل�ضن )عليه ال�ضام( ملا يحمله من ر�ضالة ذات قيمة 
وان  مهرجانات،  هكذا  وتطوير  اجناح  ي�ضتوجب  لذلك  عاملية، 
تطور  على  دليل  يعترب  والفكرية  الثقافية  االن�ضطة  هذه  اقامة 
عناء  نتحمل  جعلنا  وهذا  العراق،  يف  والدينية  الثقافية  احلالة 
اأردنا من ذلك ان  ال�ضفر للح�ضور وامل�ضاركة يف املهرجان، وقد 
اهل  ون�ضرة  االإ�ضام  ن�ضرة  يف  اننا  اطيافه  بكل  للعامل  نثبت 

البيت )عليهم ال�ضام(".
واأ�ضاف" نحن يف الهند نعمل على نقل ون�ضر ثقافة اهل البيت 
الهند  حرر  عندما  غاندي  فعل  كما  وببادئهم  بهم  واالقــتــداء 

من اال�ضتعمار الربيطاين،  فقد اختار يف وقتها ملوؤازرته  72 
يف  احل�ضن  االإمــام  باأ�ضحاب  اقتداء  املخل�ضن  من  �ضخ�ضا 

معركة الطف".
الدكتور، عبد اهلل  تراويل من جمهورية مايل حتدث عن �ضرورة 
الرتكيز  قائا" ينبغي  املهرجان  اقامة  يف  واال�ضتمرار  املواظبة 
على اقامة املهرجان  يف كل عام  كما هو املعهود الأنه قد يكون 
ويكون  البيت،  اأهل  علوم  على  امل�ضلمن  بع�س  اطاع  على  باعثًا 
ويكون  بينهم،  فيما  االفكار  وتاقح  امل�ضلمن،  تقارب  يف  �ضببًا 
�ضببًا يف حفظ االأمة االإ�ضامية ور�س �ضفوفها كما ذكر القراآن 

الكرمي ))واعت�ضموا بحبل اهلل جميعًا وال تفرقوا((". 
االأ�ضتاذ فار�س ا�ضماعيلوف من جورجيا حتدث عن عظمة �ضيد 
االإ�ضاح  مفاهيم  تر�ضيخ  يف  ودروه  ال�ضام(  ال�ضهداء)عليه 
لدى ال�ضعوب قائا" اأنا �ضعيد جدا كوين اتواجد يف هذا املكان 
املقد�س، مرقد االإماُم احل�ضن)عليه ال�ضام(، والذي هو فرع من 
تلك ال�ضجرة الطّيبة فاأبوه اأمي املوؤمنن علي بن اأبي طالب )عليه 
ال�ضام( واأمه �ضيدة ن�ضاء العاملن فاطمة الزهراء)�ضلوات اهلل 
اأينعت  التي  الطّيبة  ال�ضجرة  تلك  اأبيها(،  وعلى  عليها  و�ضامه 
ثمارها يف كرباء، ونحن ال زلنا نتغّذى من ثمارها اىل زماننا 

هذا، وهي خالدة على مر الدهور".
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خ�ضو�ضية  وهناك  اإن�ضانية،  فكرّية  مدر�ضٌة  كرباء  واأ�ضاف" 
تفّردت بها هذه املدر�ضة ال تكاد تدها يف اأّي مدر�ضة فكرّية اأخرى، 
احل�ضن)عليه  االإمام  اأن�ضاأ  عام  مائة  واأربع  األف  من  اأكث  فقبل 
ال�ضام( مدر�ضة فكرية كربائّية ال زالت �ضببًا حلية الباحثن 
املدرا�س،  �ضائر  بخاف  متجّددة  حّيًة  يرونها  الأّنهم  واملحّققن 
فمنها َمن انقر�س ومنها على طريق الزوال وبع�ضها قد طراأت  
عليها تغييات واأ�ضابتها انحرافاٌت ما جعلها حتتاج يف حّد ذاتها 
اىل االإ�ضاح، بينما نرى مدر�ضة احل�ضن)عليه ال�ضام( ال زالت 
حاجة  يف  الب�ضرية  ،والأّن  لاآخرين  االإ�ضاحي  االإلهام  م�ضدر 
دائمة اىل االإ�ضاح ويف حركة دائمة اىل التكامل، فاإّن املدر�ضة 
احل�ضينّية هي ال�ضبيل االأوحد الإر�ضاد لي�س فقط امل�ضلمن وح�ضب 

بل الب�ضرّية جمعاء لاأخذ باأيديهم لبلوغ هدفهم االأ�ضمى".
يف  التح�ضيية  الّلجان  يف  االإخــوة  اأ�ضكر  ا�ضماعيلوف"  وختم 
الكبية  على جهودهم  والعّبا�ضية  احل�ضينّية  املقّد�ضتن  العتبتن 
و  الفعاليات،  هذه  يدميوا  اأن  واأمتّنى  املهرجان،  هذا  اإقامة  يف 
ا�ضكر كل من دعاين واأو�ضلني اىل هذا املكان املقد�س حيث اتيح 

يل التربك بزيارة املراقد املقد�ضة يف كرباء".
اأ�ضتاذ الفل�ضفة يف جامعة مو�ضكو، الدكتور دميرتي خاركا�ضوف 
ال�ضاد�ضة  املــّرة  هي  " هذه  قائا  املهرجان  على  القائمن  �ضكر 

احلرية  عبق  حيث  املقّد�ضة،  كرباء  بزيارة  فيها  اأت�ضّرف  التي 
ون�ضيد الكرامة وعنفوان املجد، وت�ضّرفت خم�س مرات بامل�ضاركة 
من  وبالتحديد  الــعــراق  جــنــوب  مــن  ــعــن  االأرب زيـــارة  م�ضي  يف 
حمافظة الب�ضرة اىل كرباء، وخال م�ضيتي راأيت نور االإمام 
انت�ضار  العراقّين،  عيون  وانت�ضاره يف  ال�ضام(  احل�ضن)عليه 
االإ�ضاح على الف�ضاد، واالإميان على الُكفر، والع�ضق على احلقد، 

انت�ضار املظلومن على الظاملن".
ع�ضر  الثاين  ال�ضهادة  ربيع  مهرجان  يف  بح�ضور  وبن" ت�ضّرفت 
فوجدت  ال�ضام(  احل�ضن)عليه  االإمــام  والدة  ذكــرى  والإحياء 
كرباء هي ذاتها كرباء التي نحّبها، ووجدت العراقّين ذاتهم 
الذين يحّبون زائري االإمام احل�ضن، ا�ضتفدت كثيًا من فعاليات 
ومن  االإخــوة  من  الكثي  على  وتعّرفت  ال�ضهادة،  ربيع  مهرجان 
متلف املذاهب واملدار�س الدينّية، وهم من عّدة دول فاأح�ض�ضت 
العتبتن  اأ�ضكر  لهذا  ال�ضام(،  احل�ضن)عليه  االإمــام  بعظمة 
االأخاق،  وكرم  اال�ضت�ضافة  وعلى ح�ضن  املقّد�ضتن على دعوتنا 
وجميع  ال�ضام(  احل�ضن)عليه  االإمـــام  خـــّدام  جميع  واأ�ضكر 
القّوات  وجميع  ال�ضعبّي  احل�ضد  اأ�ضكر  اأن  اأوّد  كما  العراقّين، 
االأمنية الأّنه لوالهم ملا ا�ضتطعنا االجتماع يف هذا املكان املقّد�س".
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 • د. وفاء عّبا�ض فّيا�ض

النحو القراآين 
 من امل�شطلح اإىل االإجراء

   كان النحو وال يزال عامال مهمًا لفهم القراآن اأوال وتوجيه ما روي من قراءات يف 
اآياته، ثانيا. وعليه فاإن النحو يف جمال الدرا�شات التف�شريية لي�ض �شناعة تتلقى 

وال ريا�شة عقلية بقدر ما هو اأ�شا�ض لتحليل الن�ض وبيان وجوه ا�شتعماالت األفاظه 
ومظاهر االإعجاز يف بيانه، واإنَّ اللغويني االأّولني من اأهل التف�شري كانوا ي�شتعملون 

النحو لهذه الغاية، وجعلوه عمدة بحوث التف�شري اللغوي واأبرز االأدوات التي تفهم بها 
ن�شو�ض القراآن.

منهجه عرب  وفهم  القراآن  درا�ضة  اإىل  النحوين  من  فقد اتهت طائفة  وعليه 
فتناولت  ذلك  يف  تو�ضعت  ثم  القراآن،  باإعراب  تعنى  فاأخذت  النحوي  النظر 
بالدرا�ضة علل التاأليف اأو علل االإعراب. وكان النحويون القدماء معنين بالقراآن 
الكرمي ومنهم من كان من القّراء كاأبي عمرو بن العاء)ت157هـ(، وعلي بن 

حمزة الك�ضائي)ت189هـ(، ويحيى بن زياد الفّراء)ت207هـ(. 
العرب،  لكام  نف�ضه  باملنظار  اليه  نظر  فقد  بالعربية  نــزل  الــقــراآن  ومـــادام 
وكان جزءا من �ضواهدهم، بل حمط اهتمام طائفة منهم وكانت اللغة طريقا 
لتف�ضيه، ومن هنا كان التقاء اأ�ضحاب اللغة والدرا�ضات القراآنية مع اأ�ضحاب 

التف�ضي.
اللغوية القراآنية موردا مهما يف  للتف�ضي وللدرا�ضات  بل كانت البدايات االأوىل 
اظهار مدى التفاعل الكبي بن العربية ولغة القراآن عرب موؤلفات معاين القراآن: 
لاأخف�س  القراآن  ومعاين  للفّراء  القراآن  ومعاين  عبيدة  الأبــي  القراآن  كمجاز 
يف  اأ�ضهمت  املوؤلفات  هذه  اأن  ويبدو  للزجاج.  واإعرابه  القراآن  ومعاين  االأو�ضط 
بــ)النحو  عليه  ا�ضطلح  النحو  من  خا�س  منحى  اإيجاد  يف  احلديث  الع�ضر 
القراآين( الذي نادى به بع�س الدار�ضن املعا�ضرين تفرقة له عن النحو املاألوف، 
اللغوية  جوانبه  ير�ضد  الكرمي  بالقراآن  االهتمام  يف  اتاها  مدة  منذ  واأ�ضحى 
واملعا�ضرة يف مدِّ  القراآنية احلديثة  اللغوية  الدرا�ضات  اأ�ضهمت  الرتكيبية، وقد 
هذه التوجه باملزيد حتى اأ�ضحى يف بع�س الت�ضميات نظرية هي ) نظرية النحو 
اإنَّ   (( بقوله:  اأوجزها  التي  االأن�ضاري  مكي  اأحمد  د.  اأطلقها  التي  القراآين( 
اأكانت  اأ�ضا�ضه قواعد وبنّيت على نهجه اأ�ضول �ضواء  القراآن الكرمي قامت على 
معه �ضواهد اأخرى تدعم هذه القواعد اأم مل تكن ؟ واأ�ضواء كانت هذه االأ�ضول 
تتفق مع اأ�ضول النحاة اأم ال تتفق؟ الأن القراآن الكرمي بقراءاته املختلفة اأغنى 

قواعد النحو وزاد من قيمتها واأمدها باأمنت القواعد واأح�ضن االأ�ضاليب ((  
ومعن هذا التوجه يتمثل يف مقولة للفراء)ت207هـ(:)) اإن لغة القراآن اأف�ضح 
يف  واأقــوى  اأعــرب  الكتاب   (( اأي�ضا:  وقال  االإطــاق((  على  العربية  االأ�ضاليب 

احلجة من ال�ضعر((. 
ومما األف يف هذا اجلانب: كتاب النحو القراآين قواعد و�ضواهد، الذي اعتمد 
املت�ضعبة  النحو  ق�ضايا  يف  وجــّل-  -عــز  اهلل  كتاب  �ضواهد  على  موؤلفه 
وم�ضائله املتفرقة بدال من االعتماد على الن�ضو�س ال�ضعرية التي عّول 
غي  ناذج  يعرتي  مما  الرغم  على  النحوين  من  كثي  عليها 

اأو تعّدد  اأو جهل القائل  قليلة منها من ق�ضور و�ضعف كتعدد الرواية يف الن�ّس 
الن�ضبة الأكث من �ضاعر، ونحو ذلك... ودر�س م�ضائل النحو يف اأبوابها املختلفة 
يف �ضوء هذه ال�ضواهد القراآنية التي هي معن ال ين�ضب، ومدد ال ينقطع، وثروة 
لغوية رائعة، �ضواء اأكانت هذه امل�ضائل مو�ضع اتفاق من قبل النحاة اأم مل تكن 
كذلك، و�ضواء تفردت هذه ال�ضواهد برتكيباتها اجلديدة اأم كان معها ن�ضو�س 
اأخرى موثقة من احلديث وال�ضعر ونحوهما. ما يعني اأن النحو القراآين ههنا هو 
اتاه يحاول االقت�ضار على ال�ضواهد القراآنية يف اثبات قواعد العربية يف ظل 

اعتبارات النظرية النحوية العربية.
ويرى اأحد الباحثن اأن النحو القراآين يق�ضد به االأ�ض�س والقواعد واالأ�ضول التي 
قامت على ا�ضا�س القراآن الكرمي، واأما نحو القراآن الكرمي فاإنه ا�ضطاح جديد 
يراد به ق�ضر هذا النحو على القراآن الكرمي ، اإذ يرى الباحث اأن نحو الكام 
ُبني منه  اأغلب ما  ُبني يف  – اأي نحو الكام-  الكرمي الأنه  القراآن  ي�ضتوعب  مل 
على مادة �ضعرية من ا�ضعار العرب وخطبهم وامثالهم، وقلما وقف النحاة عند 

القراآن الكرمي بقراءاته املختلفة.
وعليه فمو�ضوع النحو القراآين �ضائق جدا ذلك اأن ال�ضاهد القراآين هو االنوذج 
املقدم بامتياز يف كتب النحو �ضيد ال�ضواهد وراأ�ضها؛ الأنه يوافق ال�ضاهد ال�ضعري 
ويربو عليه الأنه يت�ضمن اأوجها اإعرابية متلفة ال تكاد ترد بها ال�ضواهد االأخرى. 

وهو منحى م�ضابه ملا �ضبقه اأال اأنه �ضعي اأكث توجها نحو القراآن، وتراكيبه.   
الباحثن م�ضارين  اأمام  القراآين يجد  النحو  املتاأمل يف طرح مو�ضوع  اأن  وجند 

منهجين قد ال يكون هناك ثالث لهما:
االأفكار  اأن  بعنى  العربي  للنحو  تابعا  القراآين  النحو  يكون  اأن  االأول:  امل�ضار 
املتعلقة بالنحو العربي �ضيتم على وفقها فهم الرتاكيب القراآنية ح�ضرا، وبذا 

يكون الكام النحوي مقت�ضرا على ناذج من القراآن الكرمي.
امل�ضار الثاين: وهو اأن؛ ن�ضع جانبا اعتبارات النحو العربي، وقواعده جانبا وناأتي 
القراآنية  للرتاكيبات  وتتبع  ا�ضتقراء  بعملية  ونبداأ  الكرمي،  القراآن  ن�ضو�س  اإىل 
للقراآن  الوفق، وهو منحى يعطي  النحوية على هذا  القاعدة  ثم يجري �ضناعة 
اأي  خ�ضو�ضية  تفوق  التي  املتفردة  واال�ضتعمالية  التدوينية  خ�ضو�ضيته  الكرمي 
كام عربي اآخر ، وهو م�ضار جديد بحاجة اىل جهود كبية يف و�ضع منهج عام 
لفهم لغة القراآن الكرمي، ومنها جانب الرتاكيب القراآنية، التي تتفاعل املفردات 

مع بع�ضها بع�ضا لتعطي ذلك الرونق االعجازي لهذه اللغة.

مقاالت
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أ د. حميد حسون بجية
• قراءة: 

للرجوع  الكثريين  و�تتشتتاعتتدت  عاملي  نطاق  على  كتبه  ا�شتهرت  وقتتد 
تب�شرهم يف ذلك  اأختترى متكنوا من  كتابات  ومع  بتتاهلل،  االإميتتان  اإىل 
كتابات  بتته  جتتتاءت  عما  الكتابة  يف  متتعتتروف  فهو  وتتتعتتزيتتزه.  االإميتتتان 
الن�شوئيني)املوؤمنني بنظرية الن�شوء واالرتقاء(، وادعاءاتهم اجلوفاء، 
الفا�شية  تتبناها  التي  الدموية  واملعتقدات  الدارونية  بني  والعالقة 
خمتلف  على  النا�ض  تنا�شد  فكتبه  التتهتتدامتتة.  املتتدار�تتض  متتن  وغتتريهتتا 
م�شتوياتهم بغ�ض النظر عن فئاتهم العمرية اأو اأجنا�شهم اأو قومياتهم، 
لكون تلك الكتب تركز على هدف واحد، اأال وهو تو�شيع قدراتهم على 
روؤية االأ�شياء من خالل ت�شجيعهم على التفكري يف العديد من الق�شايا 

احليوية مثل وجود اهلل ووحدانيته وللعي�ض فيما اختطه لهم من قيم.
االأول حول  الكتاب  الكتاب من مقدمة وخم�شة كتب. يدور  يتكون        
ما ورد يف القراآن من معجزات. ويتناول الكتاب الثاين ما ورد فيه من 
توقعات م�شتقبلية حتققت يف الزمن املمتد من نزول القراآن اإىل يومنا 
القراآن.  يف  امل�شجلة  التاريخية  احلقائق  الثالث  الكتاب  ويعر�ض  هذا. 
وي�شرح الكتاب الرابع املعجزات الريا�شية الواردة فيه. ويخو�ض الكتاب 
اخلام�ض يف تكامل القراآن من الناحية اللغوية. وهنالك ا�شتنتاج من اأن 

القراآن تنزيل موحى من اهلل. وهنالك ملحق حول خداع نظرية الن�شوء 
واالرتقاء. 

   وعند قراءة املوا�شيع املتنوعة يف الكتاب، يحار املرء ايها يختار. لكننا 
�شنختار مو�شوع طبقات الغالف اجلوي مثاال لذلك.

   يقول هارون يحيى بهذا ال�شدد: ثمة حقيقة وردت يف اآيات القراآن 
الكرمي حول تكون الغالف اجلوي من �شبع طبقات. ففي �شورة البقرة 
االأر�ض  يف  ما  لكم  خلق  الذي  وجل)هو  عز  يقول   ،29 االآيتتة  املباركة/ 
�شيء  بكل  وهو  �شماوات  �شبع  ف�شواهن  ال�شماء  اإىل  ا�شتوى  ثم  جميعا 
عليم(. ويف �شورة ف�شلت/ االآيتني 11 و12، يقول �شبحانه)ثم ا�شتوى 
اإىل ال�شماء وهي دخان فقال لها ولالأر�ض اآتيا طوعا اأو كرها قالتا اأتينا 
طائعني. فق�شاهن �شبع �شماوات يف يومني واأوحى يف كل �شماء اأمرها(. 
  فكلمة)ال�شماء( التي ترد يف عدة اآيات من القراآن الكرمي، ت�شري اإىل 
ت�شمل  فهي  وبذلك  باأكمله.  العامل  اإىل  ت�شري  كما  االأر�تتض،  يعلو  ما  كل 
الغالف اجلوي. ومما هو معروف علميا يف وقتنا احلا�شر اأن الغالف 
وباالعتماد  االأختترى.  اإحداها  تعلو  خمتلفة  طبقات  من  يتاألف  اجلوي 
على معيار املحتويات الكيماوية اأو درجة حرارة الهواء، حتدد تعاريف 

اسم الكتاب: المعجزات اإللهية في القرآن
اسم المؤلف: هارون يحيى

التاريخ: 2005
طبع دار ُكدويرد بوكس في الهند

ترجمه إلى االنكليزية: كارل روسيني وراجعه مجموعة من الكتاب

قراءة في كتاب

 املعجزات االإلهية يف القراآن

والكاتب هارون يحيي-وهو ا�شم م�شتعار موؤلف من ا�شمني لنبّيني ان�شب جهادهما على ما اأ�شاب قومهما من 
نق�ض يف االإميان-كاتب اإ�شالمي من اأ�شل تركي، ولد يف اأنقرة عام 1956. در�ض الفن وكذلك الفل�شفة يف 

جامعات ا�شطنبول. ومنذ الثمانينات ن�شر عدة كتب يف ال�شيا�شة واالإميان والعلم.
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طبقات الغالف اجلوي على اأنها �شبع. وح�شب منوذج دقيق الت�شبيك 
يتكون  �شاعة،   48 خالل  الطق�ض  حاالت  لقيا�ض  امل�شتخدم  املحدود 

الغالف اجلوي من �شبع طبقات اأي�شا.
االأر�تتض(  طبقات  بدرا�شة  اجليولوجية)املتعلقة  للتعاريف  ووفقا   

احلديثة، هنالك �شبع طبقات يف الغالف اجلوي:
 1. الطبقة املالم�شة ل�شطح االأر�ض)الروبو�شفري( 

  2. ال�شراتو�شفري)الغالف اجلوي الطبقي(
  3. امليزو�شفري)الغالف اجلوي املتو�شط( 

 4. الغالف احلراري 
 5. الغالف اخلارجي 

  6. الغالف اجلوي املتاأين)غالف الت�شرد(
  7. الغالف املغنطي�شي  

    ومما يذكر اأن الغالف اجلوي املحيط بالكرة االأر�شية ال يدع �شوى 
االأ�شعة املطلوبة الإدامة احلياة على الكرة االأر�شية. فمثال االأ�شعة فوق 
القيام  من  النباتات  ميكن  مبقدار  جزئيا  االأر�ض  ت�شل  البنف�شجية 
بعملية التمثيل ال�شوئي، وبالنتيجة لبقاء كل االإحياء االأخرى على قيد 

احلياة.
  يقول اهلل �شبحانه يف �شورة ف�شلت)واأوحى يف كل �شماء اأمرها(. 
اأنه حدد لكل �شماء و�شيفتها. ويف واقع االأمر  اأنه �شبحانه يذكر  اأي 
فان لكل واحدة من هذه الطبقات و�شيفتها من اأجل انتفاع االإن�شانية 
والكائنات االأخرى التي تعي�ض على �شطح االأر�ض. فلكل طبقة وظيفة 
االأ�شعة  و�شول  دون  احليلولة  اإىل  املطر  تكوين  بني  تتتراوح   ، معينة 
ال�شارة، ومن عك�ض املوجات الكهرومغناطي�شية راديوية الردد اإىل 

تفادي االآثار ال�شارة لل�شهب والنيازك. 
  حتدثنا االآيات الكرمية التالية حول ظهور تلك الطبقات التي توؤلف 
تروا  �شبحانه)اأمل  يقول   15 االآية  نوح/  �شورة  ففي  اجلوي:  الغالف 
 ،3 االآيتتة  امللك/  �شورة  ويف  طباقا(.  �شماوات  �شبع  اهلل  خلق  كيف 
يقول عز وجل)الذي خلق �شبع �شماوات طباقا ...(. فكلمة )طباقا(
الواردة يف االآيتني الكرميتني تعني الغطاء املنا�شب ل�شيء ما، وهذا 
يوؤكد كيفية تنا�شب الطبقة العلوية ملا دونها. كما اأن الكلمة ت�شتخدم 
ب�شيغة اجلمع. فو�شف الغالف اجلوي بكونه موؤلفا من طبقات، هو 
بال �شك التعبري املنا�شب حلالة ذلك الغالف. انها معجزة كبرية اأن 
هذه احلقائق ذكرت يف القراآن الكرمي بو�شوح منذ 1400 عام، والتي 

مل يكن باالإمكان اكت�شافها دون وجود تقنية القرن الع�شرين.  
ظهرت  التي  باملعجزات  مليء  فالكتاب  في�ض.  من  غي�ض  هتتذا      
اأعانتهم  عندما  اإال  النا�ض  اإليها  يهتد  مل  التي  الكرمي  التتقتتراآن  يف 

التكنولوجيا على التو�شل اإليها. 

ُكْم   َمْوِعَظٌة ِمْن َربِّ
•  زيد علي كرمي الكفلي 

باأقالمهم 

اآله(  اإنه كام اهلل ومعجزة نبيه حممد)�س  القراآن الكرمي عظيم وعظمته  اإّن 
واإن اآياته فيه هداية للب�ضر من احلق وال�ضدق وفيه اأي�ضًا كما ورد عن االمام علي 
اأف�ضح احلديث  )ع( : )نباأ ما قباكم وخرب ما بعدكم وحكم ما بينكم( ، وهو 
واأح�ضن الق�ض�س واأبلغ املوعظة واأنفع الذكر به ت�ضرح ال�ضدور وت�ضتني ال�ضرائر 
اإنه كتاب هداية واعجاز وما فيه من االأحكام وال�ضرائع واالأمثال واملواعظ وهو 
اأ�ضل الر�ضالة اخلالدة والكتاب الذي ير�ضم املنهج والطريق الذي ي�ضلكه امل�ضلم 
يف عمله وعاقاته مع جمتمعه فاأخرج النا�س من ظلم الكفر اإىل النور والهداية... 

قال اأهل اللغة:
فْعل  اأو  َقــْول  من  به  ُيوَعظ  ما   : ِعَظة  الفعل  من  مواِعُظ  جمعها  مفرد  امَلْوِعظة 
ْكَمِة  َك ِباحْلِ احلة  }اْدُع اإِىَل �َضِبيِل َربِّ وتذكي بالواجبات ودعوة اإىل ال�ّضية ال�ضّ

�َضَنِة{ النحل/125  َوامْلَْوِعَظِة احْلَ
ْذِكُي ِباْلَعَواِقِب َوَقْد )َوَعَظُه( ِمْن َباِب َوَعَد  ُح َوالتَّ وقال الرازي : )اْلَوْعُظ( النُّ�ضْ
ِعيُد َمْن )ُوِعَظ(  َعَظ( اأَْي َقِبَل )امْلَْوِعَظَة( ُيَقاُل: ال�ضَّ ا ِباْلَك�ْضِر )َفاتَّ َو )ِعَظًة( اأَْي�ضً

ُه. َعَظ( ِبِه َغْيُ ِقيُّ َمِن )اتَّ ِه َوال�ضَّ ِبَغْيِ
العيون  وتدمع  القا�ضية،  القلوب  تلن  التي  هي  املوعظة:  اجلــرجــاين:  قــال  و 

اجلامدة، وت�ضلح االأعمال الفا�ضدة. 
ا�ُس  وقد ورد ذكرها يف القران يف موا�ضع كثية منها يف قوله تعاىل : } َيا اأَيَُّها النَّ
ِلْلُموؤِْمِنَن {  َوَرْحَمٌة  ُدوِر َوُهًدى  مِلَا يِف ال�ضُّ َو�ِضَفاٌء  ُكْم  َربِّ َمْوِعَظٌة ِمْن  َقْد َجاَءْتُكْم 

يون�س )57( . 
قال الطربي يف تف�ضيه جامع البيان : هذه االآية فيها خطاب للنا�س يا اأيها النا�س 
ركم عقاب اهلل وتخوفكم وعيده، وهي القراآن  قد جاءتكم موعظة من ربكم تذكِّ
دواء  وفيه  واأعمالكم،  اأخاقكم  الإ�ضاح  والعظات  االآيات  من  عليه  ا�ضتمل  وما 
ملا يف القلوب من اجلهل وال�ضرك و�ضائر االأمرا�س، ور�ضد ملن اتبعه من اخللق 
هم  وخ�ضَّ للموؤمنن،  ورحمة  نعمة  وتعاىل  �ضبحانه  جعله  الهاك،  من  فينجيه 

بذلك; الأنهم املنتفعون باالإميان، واأما الكافرون فهو عليهم َعَمى . 
تربية  اأربع مراحل من مراحل  وتبّن  ت�ضرح  الكرمية  االآية  اإِّن   : ال�ضيازي  وقال 

وتكامل االإِن�ضان يف ظل القراآن: املرحلة االأُوىل: مرحلة املوعظة والن�ضيحة.
املرحلة الّثانية: مرحلة تطهي روح االإِن�ضان من متلف اأنواع الرذائل االأخاقية.

املرحلة الّثالثة: مرحلة الهداية التي تري بعد مرحلة التطهي.
الأن  الئقًا  يكون  اأن  اإِىل  االإِن�ضان  فيها  ي�ضل  التي  املرحلة  هي  الّرابعة:  املرحلة 

ت�ضمله رحمة اهلل ونعمته . 
ويف اخلتام: اإن القراآن رحمة اإِلهية  هو الذي يعظ الب�ضر، و هو الذي يغ�ضل قلوبهم 
ينزل  الذي  وهو  لي�ضيئها،  القلوب  الهداية يف  نور  يوقد  الذي  هو  الذنوب،   من 
النعم االإِلهية على الفرد واملجتمع. ويف احلقيقة فاإِّن كل ن�ضح واإِر�ضاد يرتك اأثرًا 
يف املخاطب، ويخوفه من ال�ضيئات ويرّغبه يف ال�ضاحلات ي�ضمى وعظًا وموعظة .
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اعالم ومفكرون

منذ تاريخ ن�ساأتها العلمية االأوىل قبل اأكرث من األف عام ظّلت مدينة النجف وحوزتها االإمامّية منهال عذبا ، تفي�س 
بالعلم ومبحبيه وتناأى بنف�سها عن التقّرب لل�سلطة وال�سالطني كما داأبت على فعل ذلك اأخواتها من حوزات العلم يف 

االأم�سار االإ�سالمية كالزيتونة واالأزهر والقرويني.

يا�سني • علي 

    )1939م-  ....(حممد حسني الصغري 

التكامل احلوزوي ـ ـ  األكاديمّي 
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وقد اأجنبت مدينة النجف الغنية بكتباتها وموؤ�ض�ضاتها الثقافّية 
كانوا  الذين  االأجــاء  العلماء  من  املئات  االإ�ضامي  الطابع  ذات 
التي  اخلا�ضة  للبيئة  كان  وقد  الع�ضور،  مّر  على  لاأمة  مفخرة 
عرفتها هذه املدينة االأثر البالغ على توّجهات حمبي العلم وع�ّضاق 
الثقافّية  وطبيعتها  النجف  ا�ضرتاطات  تقودهم  الذين  املعرفة 
اأوال. ولنا  ة-بال�ضرورة- اإىل الدر�س احلوزوي )الديني(  اخلا�ضّ
من  م�ضاهيها  ومن  النجف  رجــاالت  من  كثية  اأمثلة  ذلك  يف 
العلماء الفطاحل ومن ال�ضعراء واملثقفن واالأ�ضاتذة االأكادميين 
اأنوذج الدكتور حممد ح�ضن ال�ضغي املولود  اأن  والكّتاب، غي 
باملدينة ذاتها 1939م يكاد يكون اأنوذجا مثاليا يف القدرة على 
اإىل  و�ضوال  االأكادميية  والدرا�ضة  احلوزوّية  الدرا�ضة  بن  اجلمع 
مرحلة تكاملية بن النوعن اللذين من املمكن اأن يع�ضد اأحدهما 
نذكر  التي  ال�ضغي  االأ�ضتاذ  كتب  بجموعة  يت�ضح  وكما  االآخــر 

الــقــراآين،  املــثــل  يف  الفنية  الــ�ــضــورة  منها: 
وكتاب  الــقــراآن،  يف  اللغوي  ال�ضوت  وكتاب 
الكرمي،  الــقــراآن  يف  العربي  البيان  اأ�ــضــول 
يف  االألفاظ  وداللــة  والــقــراآن،  وامل�ضت�ضرقون 
ــك مــن كتب ومــوؤلــفــات  الـــقـــراآن، و�ــضــوى ذل
من  متباينة  جوانب  تناولت  عديدة  اأخــرى 

حياة النجف الثقافية وتاريخ اآدابها.
عائلة  مــن  املنحدر  ال�ضغي  ال�ضيخ  ابــتــداأ 
النجف  يف  الدينية  درا�ضاته  معروفة  علمية 
ريعان  يف  البي�ضاء  عّمته  معتمرا  االأ�ــضــرف 
نت هذه الدرا�ضات قناعاته  �ضبابه، وقد ر�ضّ

واآراءه االأيدلوجية والعقائدّية، فيما اأفاد من الدرا�ضة االأكادميية 
املنهجي  والت�ضوير  والتخطيط  والتبويب  الت�ضنيف  يف  -تاليا- 
قيد  املطروحة  بالق�ضايا  واملعّمقة  الوافية  العلمية  واالإحــاطــة 
الدر�س، وكان لتخرجه من كلية اأ�ضول الدين بجامعة بغداد عام 
تتوج  وق  والبحوث  الدرا�ضات  هذه  على  الوا�ضح  االأثــر  1968م 
هذا االأثر يف ح�ضوله على �ضهادة الدكتوراه فيما بعد من خال 

اأطروحته املو�ضومة ) ال�ضورة الفنية يف املثل القراآين(.
من  النمطن  بن  التوفيقي  البعد  هــذا  حم�ضوالت  كانت  وقــد 
املجاالت  يف  للعيان  وبادية  وافــرة  حم�ضوالت  ونتائجه  الدرا�ضة 
املعرفية  رحلته  خــال  ال�ضغي  طرقها  التي  املختلفة  املعرفية 
النقد  يف  -درا�ــضــة  الــداليل  البحث  تطور  كتابه:  ففي  الطويلة 

حتمّيا  ربطا  والباغة  اللغة  بن  مثا،  يربط  واللغوي-  الباغي 
هو يف االأ�ضل من �ضميم التوا�ضج بن عاقة اللفظ واملعنى، الأن 
الباغة تقوم وتتقوم باللغة والأن اللغة ت�ضنع الباغة التي تق�ضد 
�ضياقة  من  ل  ويتح�ضّ بــدوره  يتاأتى  الــذي  التاأثي  تق�ضد  ما  اأول 

الكام ملقت�ضى احلال.
كما اأن ال�ضيخ ال�ضغي ينطلق يف بحثه الباغي من منطلق علمي 
غايته تي�ضي الباغة العربّية وتقريبها الأذهان الن�سء الذي بات 
ترتها  التي  املكرّرة  ناذجها  ومن  املعقدة  �ضروحها  من  ينفر 
تاأني�ضها  على  القدرة  دون  الع�ضور  مــّر  على  الدار�ضن  األ�ضنة 
وحتبيبها للنفو�س، ولذا جند االأ�ضتاذ ال�ضغي يزاوج بن الداللة 
وال�ضورة من هذا املبداأ، فما دام اللفظ واملعنى دالن على �ضيء 
حم�ضوله  ما  معا  بعاقتهما  منتجان  فهما  معّن،  ل�ضياق  وفقا 
اإذ  و�ضاق،  قدم  على  يقومان  وال�ضورة  الداللة  اأن  حيث  �ضورة، 
�ــضــورة،  لــداللــة  الــ�ــضــورة داللـــة مثلما 
ال�ضغي  الدكتور  اأعــطــى  فقد  وهــكــذا 
قيمة ق�ضوى للداللة يف الباغة بح�ضب 
)اأحمد  العربّية  الباغة  اأ�ضتاذ  تعبي 

مطلوب(.
املعريف   – املنهجي  الهم  ذلــك  ونــرى 
ميدان  يف  ودرا�ضاته  ال�ضغي  جهود  يف 
علم التف�ضي الذي اأخذ على عاتقه فيه 
اإبراز وجهة نظر االإمامّية يف جملة من 
طويا  املف�ّضرين  �ضغلت  التي  امل�ضائل 
اأق�ضام  بن  يفرق  ال�ضغي  واأن  �ضيما  ال 
اأ�ضام  وهي  وفنّية،  ونف�ضّية  مو�ضوعية  اأق�ضام  اإىل  التف�ضي  اآداب 
يحتاج اإليها جميعا كل من ي�ضطلع بهمة تف�ضي القراآن التي تعد 

من اأ�ضق املهمات واأ�ضعبها!
وهكذا �ضتظل درا�ضات الدكتور حممد ح�ضن علي ال�ضغي معينا 
ال ين�ضب لكل متعط�س لعلوم العربّية والقراآن الكرمي ملا فيها من 
اأ�ضاطن  يد  على  االأوىل  الدينية  درا�ضاته  لته  اأ�ضّ منهجي  عمق 
بكدِّ  عليها  اطلع  التي  املناهج احلديثة  وهّذبته  وعلمائها  النجف 
اأو  االأكادميية  ذاتي وبجهد �ضخ�ضي من خال درا�ضاته وبحوثه 
من خال تدري�ضه هذه العلوم لطلبته الذين ظّلوا بعد تخرجهم 
على يديه يحملون له يف اأفئدتهم اإعجابا وحّبا بالغن ملا عرفوه يف 

�ضخ�ضيته العلمية واالإن�ضانية من نبل واإخا�س للعلم واأهله!
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•حتقيق: �شالم الطائي تتت حممود امل�شعودي 
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احلرب �شد داع�ض هي حرب العراقيني جميعا
 م�شوؤول الوفد  الدكتور عالء التميمي حتدث عن �شبب الزيارة قائال" 
الزيارة تاأتي لالإطالع على حالة التكاتف والوحدة بني اطياف ال�شعب 
النجف  حمافظتي  يف  النازحني  خميمات  زيتتارة  من  بتتدءا  العراقي، 
والتعاي�ض  االختتوة  روح  عك�شت  والتي  املقد�شة،  وكربالء  اال�تتشتترف، 
ال�شلمي بني العراقيني؛ حيث ان ال�شائد يف االعالم الغربي بان هناك 

حرب اهلية يف العراق، ولكن احلقيقة هي حرب العراقيني 
بكيان  واملتمثل  حتتدودهتتم  اختترق  واحتتد  عتتدو  �شد  جميعا 

داع�ض الرهابي".
 وك�شف التميمي" لدينا برنامج معد من قبل �شعبة االعالم 
متاحفها،  على  واالإطتتالع  املقد�شة  العتبات  لزيارة  الدويل 

وكذلك زيارة املناطق االثرية يف حمافظتي كربالء، وبابل، من اجل 
العراق  ح�شارة  على  لتتالإطتتالع  الفرن�شي  لتتالإعتتالم  الفر�شة  اتاحة 
العريقة، واأي�شا زيارة املناطق واملدن التي ي�شكن فيها خمتلف مكونات 

ال�شعب العراقي والتي تر�شل ر�شالة وا�شحة على وحدة العراقيني".

العراق من اغنى بلدان العامل لو ا�شتثمر ح�شاراته 
واأو�شح التميمي اثناء زيارة الوفد اىل مدينة بابل االثرية" يحزننا 
التاريخية؛  بابل  املواقع االثرية مدينة  ت�شهدها  التي  حالة االهمال 

التي تعترب �شرح ح�شاري وثقايف نادر الوجود".
مبينا" االهمية االقت�شادية املتمثلة باالآثار العراقية التي ميكن ان 
توفر ثروة اقت�شادية كبرية للبلد  لو ا�شتثمرت بال�شورة ال�شحيحة، 
يف  ا�شا�شي  ب�شكل  تعتمد  التتبتتلتتدان  متتن  الكثري  وهتتنتتاك 

اقت�شادها على ال�شياحة االثرية".

الدينية  ال�����ش��روح  وده�شتي  انتباهي  لفت  م��ا 
املتميزة يف كربالء املقد�شة

بان  اتوقع  كنت  بينت"  بوميا  ماريا  الفرن�شية  والنا�شطة  الكاتبة 
ما  راأيته  ما  ولكن  بينها؛  فيما  تت�شارع  العراقي  ال�شعب  مكونات 
طبيعية  حياة  ووجدت  بينهم،  والوحدة  التاآلف  وجدت  العك�ض؛  هو 
،منده�شة من واقع احلياة العراقية اجلميلة، حيث �شاهدت القوات 

ع�شو الوفد الكاتبة والنا�شطة الفرن�شية ماريا بوميا بينت: كنت اتوقع بان مكونات ال�شعب العراقي تت�شارع فيما بينها؛ 
ولكن ما راأيته هو العك�ض؛ وجدت التاآلف والوحدة بينهم...

يعد االعالم املحور اال�شا�شي يف اية حرب ع�شكرية؛ وخ�شو�شا اذا كانت هذه احلرب هي معركة وجود، فاالآلة الع�شكرية 
جتابه مب�شدات اال اذا ما اقرتنت بالة اعالمية ت�شبق الع�شكرية يف احلرب مع العدو، ومن هذا املنطلق زار  وفدا ثقافيا 

واإعالميا فرن�شيا وبالتن�شيق مع �شعبة االعالم الدويل يف العتبة احل�شينية املقد�شة، لالطالع على طبيعة االو�شاع ومدى 
االن�شجام بني مكوناته وتو�شيح حقيقة ما يجري يف العراق ونقلها اىل العامل عرب و�شائل اإعالم غربية وعاملية.
جملة )الرو�شة احل�شينية( رافقت الوفد اثناء و�شوله للعراق وزيارته اىل العتبات املقد�شة وبع�ض املحافظات 

العراقية.

صالح غوتاف: وجدت 

خالل زيارتنا اىل قضاء بلد 

يف حمافظة صالح الدين 

التكاتف والتعاون بني 

مكونات الشعب العراقي 

يف حرهبم ضد كيان داعش 

االرهايب.
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جميئنا  قبل  نتوقعه  كنا  ما  وهتتذا  للمواطنني  االمتتن  توفر  االمنية 
للعراق".

املتميزة يف  الدينية  ال�شروح  انتباهي وده�شتي  لفت  وا�شافت" ما 
يدل على  الفائق، وهذا  املعماري  بالطراز  املتمثلة  املقد�شة  كربالء 

احل�شارة العريقة  بهذا البلد".
وبينت" نقدر ون�شيد باملبادئ ال�شامية للعراقيني بال�شرب والتحدي 
و�شمعناه  �شاهدناه  وما  واالعتتتتتداءات،  الظروف  هذه  كل  ملواجهة 
خالل زيارتنا للعراق يدل على التعاي�ض ال�شلمي احلقيقي؛ ولي�ض ما 
ي�شلنا عرب و�شائل االعالم عن وجود طائفيه وتناحر االديان؛ مما 
يجعل لدينا الدافع احلقيقي يف اي�شال ال�شورة الوا�شحة بقدر ما 

ن�شتطيع للمجتمع الفرن�شي وللعامل اجمع".
عن  للتعريف  ندعوكم  ال�شيعي:  الوقف  دي��وان  رئي�ض 

اال�شالم من نافذة اهل البيت )عليهم ال�شالم(
ديوان  رئي�ض  الوفد  التقى  بغداد  اىل  الزيارة  برنامج  �شمن  ومن 
املو�شوي"  وقال  مكتبه  يف  املو�شوي،  عالء  ال�شيد  ال�شيعي،  الوقف 
البيت  اهل  نافذة  من  اال�شالم  دين  عن  للتعريف  ندعوكم  للوفد 
احلقيقة  وال�شورة  احلقيقي  اال�شالم  دين  الأنه  ال�شالم(  )عليهم 

لالإ�شالم املحمدي اال�شيل الذي يدعو الت�شامح". 
وبني املو�شوي" ان هدف ع�شابات داع�ض االرهابية هو ت�شكيل دولة 
اجرامية يف العراق بتمويل من اجندات خارجية لتحقيق م�شاحلها 

على ح�شاب دماء العراقيني". 
يف  تخطيء  ال  ان  الفرن�شية  احلكومة  على  ان  املو�شوي"  واكتتد   
ال�شالم  يريد  من  بني  متيز  وان  االرهابية،  امليلي�شيات  ت�شخي�ض 
احلقيقي عن االخر، عن طريق و�شائلها االعالمية املتنوعة، وعدم 
فتح مراكز حتت�شن وت�شتقطب هذه اجلماعات، ليت�شنى لهم حتقيق 

االمن وال�شالم". 
اجليل  �شنيع  هو  داع�ض  ال�شني"  الوقف  دي��وان  رئي�ض 

الرابع يف العراق"
قال رئي�ض ديوان الوقف ال�شني، الدكتور عبد اللطيف الهميم، اثناء 
زيارة الوفد للديوان" ان العراق اليوم يتعر�ض اىل غزو حقيقي من 
وحتقيق  اال�شالم  ت�شويه  يحاول  الذي  التكفريي  داع�ض  كيان  قبل 
الرابع  اجليل  �شنيع  هو  داع�ض  وان  اقت�شادية،  واأطماع  م�شالح 
دول كربى  �شنني  منذ عدة  لها  تخطط  التي  للع�شابات  العراق  يف 

لتحقيق م�شاحلها على ح�شاب دماء العراقيني".
 واكد الهميم" العراقيون اثبتوا للعامل بانهم �شعب يقدم دماء زكية 

من اجل الدفاع عن ار�شهم و�شعبهم العراق، 
وبكل  الطاقات  كل  ونحن عازمون على ح�شد 
اطيافها ملحاربة داع�ض التي ال متثل اي طائفة 

دينيه".

املرشف عىل االعالم السيد سعد الدين هاشم: حققت استضافة الوفود نتائج مثمرة من خالل ماشاهدناه 
لنقلهم احلقائق كام شاهدوها عن طريق اقامة املؤمترات واألفالم الوثائقية والنرش يف وسائل االعالم 

الغربية.

52

�ضهر رم�ضانـ  1437هـ



ن�شيد بتكاتف العراقيني يف حربهم �شد داع�ض
زيارتنا  ختتالل  الوفد" وجتتدت  اع�شاء  احتتد  غوتاف،  �شالح  وقتتال 
بني  والتعاون  التكاتف  الدين  �شالح  حمافظة  يف  بلد  ق�شاء  اىل 
االرهابي،  داع�ض  كيان  �شد  حربهم  يف  العراقي  ال�شعب  مكونات 
وهذا يو�شح لنا بان العراقيني متحدون �شد عدوهم، وما يقال يف 
و�شائل االعالم عن وجود حرب طائفية يف العراق هي اخبار عارة 
على  يدل  وكذلك  العامل،  العراق عن  منها عزل  يراد  ال�شحة  عن 
كاذبة؛  واحاديث  اقاويل  فيفتعل  القتال  �شاحات  يف  العدو  �شعف 
ولكن العراقيون اثبتوا للعامل بانه �شعب متعاون بني جميع اطيافه، 
والدليل ا�شتقبال اهايل الو�شط واجلنوب للنازحني من املحافظات 
املحافظات  عن  اجلنوب  ابناء  دفاع  وكذلك  ال�شنة،  ت�شكنها  التي 

الغربية وحتريرها من دن�ض االرهاب واإعادة النازحون اليها".
اهداف زيارة الوفد للعراق

وعن اهمية زيارة الوفد للعراق التقت )الرو�شة احل�شينية( ال�شيد 
�شعد الدين ها�شم مدير مكتب االمني العام وامل�شرف على االعالم 
توجيه  املقد�شة  احل�شينية  العتبة  ن�شاطات  �شمن  قائاًل" من  فبنّي 
العراق،  ختتارج  من  وغريها  واإعالمية  دينية  ل�شخ�شيات  دعتتوات 
االمنية  الظروف  العراق من  به  التعريف ما مير  وهدف منها  هو 
احد  ا�شت�شافة  هتتو  التتربامتتج  هتتذه  ومتتن  واالجتماعية  والدينية 
االعالميني ممن يعملون يف ال�شحف الربيطانية وكذلك ا�شت�شافة 
مايقارب ع�شرون و�شيلة اعالمية من دولة الهند وتاله ذلك دعوة 

من  وعتتدد  العامة  ابتتنتتاء  متتن  الربيطانية  ال�شخ�شيات  متتن  عتتدد 
الفرن�شي  الوفد  اخرها  متعددة  دول  من  وامل�شت�شارين  االعالميني 
لت�شوير فلم وثائقي عن اخر جمريات االحداث يف العراق وك�شف 
جولة  اجتتراء  يت�شمن  برنامج  اعتتداد  طريق  عن  امل�شوهة  احلقائق 
وزيارة  ال�شعبي  احل�شد  قطعات  على  واإطالعه  النازحني  ملخيمات 
واىل  الدولة  م�شوؤولني  اىل  زيارات  تنظيم  كذلك  املقد�شة  العتبات 

ديوان الوقف ال�شيعي وال�شني.
التالحم  الوفود على  تعرف  يتم  واأو�شح" من خالل هذه اجلوالت 
العراقي  ال�شعب  ابناء  الدينية بني  واملذاهب  الطوائف  بني خمتلف 
وبيان حقيقة اال�شتتباب االمني الن�شبي لعدد من حمافظات العراق 
املحافظات  بع�ض  با�شتثناء  والو�شطى  اجلنوبية  املحافظات  ومنها 
من  الكثري  اىل  حتتاج  والتي  ارهابية  اعتداءات  اىل  تعر�شت  التي 

اخلدمات الغري متوفرة .
وا�شاف" حققت ا�شت�شافة الوفود نتائج مثمرة من خالل ما�شاهدناه 
لنقلهم احلقائق كما �شاهدوها عن طريق اقامة املوؤمترات واالفالم 
ونحن م�شتمرون  الغربية،  الو�شائل االعالمية  والن�شر يف  الوثائقية 
يف ا�شت�شافة مثل هكذا وفود اعالمية للتعريف بواقع العراق وكيفية 
وح�شية  وك�شف  املختلفة  الدينية  الطوائف  بني  ال�شلمي  التعاي�ض 
ال�شعبي  احل�شد  قتتوات  امامهم  وقفت  التي  االرهابية  الع�شابات 
والقوات االمنية وابناء الع�شائر الغيارى الذين ا�شتعادوا ال�شيطرة 

على الكثري من ارا�شي العراق من كيان داع�ض االرهابي.
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محمد حاتم

غريب  ابو  • عقيل 

وعوالم اللوحة

 )1962 عــام  )بــغــداد  تولد  حــامت  حممد  الت�ضكيلي  الفنان  هــو  هــذا 
بكلوريو�س فنون جميلة حا�ضل على العديد من اجلوائز وكان له ح�ضور 

مميز يف العديد من املعار�س امل�ضرتكة وال�ضخ�ضية 
الذي يوؤكد بان للطفولة واحامها اثرها الوا�ضح يف اعماله الفنية وعلى 
هي  الطفولة  رباتكون    : عنها  يقول  اذ  الطويلة  رحلته  م�ضية  تقييم 
والكهولة  ال�ضباب  عربمتاهات  يتكررامتداده  واحلافزالذي  البدايات 
وي�ضيف باأن الطفولة برعم ينمو يف و�ضط يحمل الكثيمن الت�ضاوؤالت 
الكبية والتي مازالت اجاباتها معلقة ربا دون وعي مني قد افرغتهايف 
واالمومة  االبوة  �ضمات  حتمل  لوجوه  الطابوق  وك�ضر  دمىالطن  نحت 
اجلدات  حكايات  م�ضتقاةمن  رحبة  واجابات  مبهمة  ل�ضياغةعناوين 

مايزال  والــذي  اتاهاته  بكل  العفوي  ال�ضحرالطفويل  من  عربعامل 
عبقها عالقا يف ذاكرتي حلدهذه اللحظة وربا �ضيبقى اىل االبد . 

منطلقة  حياة   عاقة  انها   : حــامت  يقول  بلوحته  الفنان  عاقة  وعــن 
مــن مــ�ــضــاحــات وا�ــضــعــة يف الــتــوا�ــضــل الــبــ�ــضــري الــ�ــضــوري والــفــكــري 
ر�ضينا،  تعبيا  باعتبارها  ح�ضية،  موجودات  من  به  ملايحيط  اجلمايل 
خال  من  والفنان   ، فيه  يعي�س  الــذي  واملــكــان  الــزمــان  و�ضريحاعن 
توا�ضله اليومي مع املوجودات احل�ضيه التي يتاأثربهاويتعامل معهايوميا، 
احل�ضي  حميطه  مفردات  مع  كيفيةالتعامل  كامل  ب�ضكل  يعي  ان  فعليه 
الوجودي يف ايجادال�ضيغ االبتكاريةالتي ت�ضد فهمه للظواهر واال�ضياء 
به  الفائقة علىروؤيةاال�ضياءاملحيطة  القدرة  دائما ما ميتلك  فالفنان   ،

عامل  اللوحة  ان  يدرك  وهو   ، كبري  بامتياز  �ساحر 
متجان�س من�سور احلياة املتعددة وا�سكالها املتناق�سة 
 ، مفاهيمه  يف  الب�سيط  الــواقــع  بـــروؤى  ممــزوجــة 
الفنان  خيال  اليها  ي�ساف   ، دالالتـــه  يف  العميق 
اللوحة  معايري  معا متحدايف  اآن  وال�سفاف يف  احلاد 
واخلطوط  اال�ــســارات  تداخل  حيث  من  اجلمالية 
واللون ، التي جاهدت اللوحة يف ان تظهره للمتلقي 
با�ستخدام  واجلمالية  الفل�سفية  الفنان  عربعوامل 
وحتى  واخلط  اللون  عنا�سر  من  املتاحة  اخلامات 
�سربة الفر�ساة ليتناغم ال�سكل مع امل�سمون لي�سب 
يف جمرى واحد، ومن ثم يقدم  اىل املتلقي على طبق 

من ذهب   . 

فنون

التشكيلي
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لونية،  وكتل  وم�ضاحات  رموزوعامات  على�ضكل  وينقلهااىلاللوحه 
 . رمزيتها  خال  فل�ضفةاالأ�ضياءمن  على  القدرة  لديه  تكون  بعنىاخر 

ويزيد : 
يعتمد  فهو  االن�ضاين  وجــوده  ا�ضتمرارية  عن  البحث  دائم  الفنان  باأن 
تربته  لــرتاكــمــات  وفــقــا  �ضياغتها  ليعيد  قائمة  معرفية  علىنظم 

ال�ضخ�ضية واملعرفية . 
 : حــامت  يقول  الت�ضكيلي  الفن  جمــال  يف  باالخرين  تــاأثــره  مــدى  وعــن 
اجلميلة  اكادميةالفنون  يف  الدرا�ضة  ايــام  مبا�ضر  ب�ضكل  لقدتاأثرت 
يف  عا�ضرتهم  در�ضونا..والذين  الذين  الفنانن  باال�ضاتذة  وخ�ضو�ضا 
ح�ضن  فائق  الراحل  العراقي  الت�ضكيلي  الفن  عماق  الفرتةمثل  هذه 
الــروادمــثــل  الفنانين  اىلاغــلــب  ا�ضافة  وحممد�ضربي  ووليد�ضيت 
كاظم حيدر وا�ضماعيل ال�ضخلي وكذلك ا�ضماعيل فتاح الرتك وماهود 
احمدوغيهم ممن كان لهم االثرالعميق يف تربتي ال�ضخ�ضية . هذا 
بالن�ضبة  مبا�ضرا  كان  فتاأثيها  الفنية  احلياة  عن  اما  اال�ضخا�س  عن 
ال�ضومري  والفن  عموما  الرافديني  بالفن  كبي  ب�ضكل  تاأثرت  فقد  يل 

خ�ضو�ضا واحاول ا�ضتلهام بع�س املفردات الرافدينية يف اعمايل فكان 
توؤكد    اىلم�ضمارية   �ضورية  من  تطورت  الكتابةال�ضومريةالتي  لرمزية 
من  للب�ضرية  ماقدمه  خــال  من  وابــداعــه  ال�ضومري  الفنان  عبقرية 
ال�ضومري كمفردةجمالية يف  اتخذت من احلرف  ، فقد  اجناز عظيم 
عدة لوحات  اعتربها جزءا من التوا�ضل الفني مع ح�ضارة �ضعب قدم 

ال�ضيء الكثي للب�ضرية....
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من الربامج اال�ستك�سافية التي ت�سرف 
عليها �سعبة االعالم الدويل يف ق�سم اعالم 

العتبة احل�سينية املقد�سة ا�ست�سافة 
�سخ�سيات خمتلفة من العامل الغربي 

لتو�سيح وبيان حقيقة ما يدور يف العراق 
على عك�س ما يروج له االعالم املوجه.

وبهذا اجلانب ا�ست�سافت �سعبة االعالم 
الدويل وفد متخ�س�س ب�سناعة االفالم 

الوثائقية الإنتاج فلم حول تاريخ العراق 
وتراثه ودور العتبات املقد�سة واحل�سد 

ال�سعبي والقوات االمنية العراقية 
يف حماية العراق من جهة وحماية 

العامل نيابة عنه من خطر متدد داع�س 
االرهابي.

و�سم الوفد املخرج الربيطاين بوب 
توال�ست، وامل�سور الفرن�سي �سكوت 

�سا�سريوت،  وكانت لهم جولة يف كربالء 
والنجف، بغداد، بابل، االنبار، ولقائهم 

بعدد من املقاتلني لقوات احل�سد ال�سعبي، 
ومن خمتلف الديانات واملذاهب.

وعلى هام�س الزيارة اجرت جملة 
)الرو�سة احل�سينية( حوارا مع املخرج 

الربيطاين بوب توال�ست.

• حوار: حيدر املنكو�سي 

حوارات

املخرج الربيطاين بوب توالست:

أذهلني قتال السننّة 
اىل جنب الشيعة 

وهو خالف مايدور 
يف االعالم الغريب
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‚‚
‚‚ ما الذي �سد انتباهك يف العراق؟ 

اىل  ال�ضابقة  زيــاراتــي  كانت  حيث  العراق  اىل  الثالثة  رحلتي  -هــذه 
حمافظة مي�ضان يف منطقة االهوار وهي من املناطق الرائعة، لكن هذه 
الرحلة تختلف كليا عن الرحات ال�ضابقة؛ الأننا ا�ضتطعنا ان نكت�ضف 
بابل،  كرباء،  النجف،  بغداد،  منها  متلفة  مناطق  ونــزور  الكثي 

االنبار، وخال فرتة زمنية ق�ضية.
يف احلقيقة هناك امران �ضدا انتباهي وخال زيارتي هذه، االمر االول 
كرباء؛  يف  املقد�ضة  احل�ضينية  العتبة  للعتبة  املعماري  الت�ضميم  كان 
فهو فعا مذهل، واالمر الثاين هو �ضابة و�ضجاعة املقاتلن يف �ضاحات 
القتال ملواجهة داع�س؛ فبالرغم عما ن�ضمعه يف الغرب عن قوة مقاتلي 
داع�س وب�ضاعة اعمالهم؛ لكن تد املقاتلن يت�ضابقون لقتالهم رغبة يف 

حترير ار�ضهم.
عن  كم   30 حــوايل  تبعد  والتي  الهبارية  منطقة  اىل  زيارتي  وخــال   
منطقة النخيب يف حمافظة االنبار؛ التقيت بعدد من املقاتلن ال�ضنة 
العتبة  اىل  تابعة  والفرقة  القتالية؛  العبا�س  فرقة  يف  يقاتلون  الذين 

العبا�ضية املقد�ضة وهذا اي�ضا اده�ضني، الأنني مل اكن اتوقع بان يكون 
اغلب  بل  فقط  ت�ضوري  لي�س  وهــذا  ال�ضيعة  مع  �ضنة  مقاتلن  هناك 

املجتمع االوربي والغربي. 
 ما هو االنطباع الذي تولد لديك عند زيارتك اىل 

العراق؟
العامة عن  باحاديث  اي�ضا  يدور  وما  االعام  من  ن�ضمعه  ما  -حقيقة 
ان  ميكن  ال  خطرة  منطقة  وانــه  للحرب  �ضاحة  بانه  ن�ضعر  الــعــراق؛ 
مرة  بالعودة  ارغب  ا�ضبحت  العراق  زرت  عندما  ولكن  فيها،  نتواجد 

اخرى اليه، ملا يحتويه من اماكن جميلة واثار ثمينة.
لديك فلمان وثائقيان عن العراق، هل لك اأن تكلمنا 

عنهما؟
به على  ال�ضوء  ن�ضلط  �ضاعتن فقط؛  فاالأول عمره  -نعم هذا �ضحيح 
املقد�ضة  واملــزارات  ال�ضنن  اآالف  اىل  املمتدة  العراق وح�ضارته  تراث 
العامل  على  ال�ضروري  من  انه  اعتقد  واأنا  املختلفة،  الدينية  واالماكن 

ان يفهم ما موجود يف العراق من تراث واثار عريقة لها �ضنن طوال 
ا�ضافة اىل امتاكه اىل اماكن نفي�ضة مل يطلع عليها الكثي فمن خال 

االفام الوثائقية ميكن ان نو�ضح بع�س هذه النفائ�س.
اما فلمنا الثاين فهو خا�س بالعتبة احل�ضينية املقد�ضة، والذي �ضنو�ضح 
من خاله دور فتوى املرجع ال�ضيد علي ال�ضي�ضتاين للقتال �ضد داع�س؛ 
والتي حمت العراق من احلرب الطائفية التي كادت ان تفتك بالعراق، 
احل�ضينية  العتبة  تنجزها  التي  االإن�ضانية  امل�ضاريع  اأخــرى  جهة  ومن 

املقد�ضة واإعانة النازحن من املناطق املختلفة يف العراق. 
عن  اخلــا�ــس  الــوثــائــقــي  الفلم  عــر�ــس  �سيتم  ــن  اي

العراق؟
التي  املهرجانات  طبيعة  ح�ضب  ووا�ضعة  متلفة  العر�س  ـــواب  -اب
عاملية  على عر�ضه يف عدة مهرجانات  ف�ضنعمل  الفلم،  بها  �ضي�ضارك 
مت�ضة باالأفام الوثائقية، ومن بن اهم وا�ضهر املهرجانات مهرجان 
االمريكية،  تك�ضا�س  والية  يف  �ضيقام  �ضاوثوي�ضت" الذي  باي  "�ضاوث 
ملا  نظرا  بريطانيا  امل�ضابقات يف  اي�ضا يف عدد من  الفيلم  و�ضي�ضارك 

يتمتع به فحوى الفلم من تبيان حقيقة م�ضرقة عن العراق واي�ضا لقوة 
احداثه الذي نامل ان نح�ضد جوائز عده منه.

هل تعتقد ان هناك �سرورة حتمية الإقامة ان�سطة 
ثقافية ودينية يف اوروبا؟

واملوؤمترات  الندوات  فتعد  كربى،  اهمية  من  حتتله  ملا  بذلك  -ال�ضك 
العامل؛  مكونات  جميع  مع  التوا�ضل  ج�ضور  لبناء  مهم  عامل  الثقافية 
الثقافية،  الدينية،  ال�ضيا�ضية،  االعامية،  اال�ضعدة  متلف  وعلى 
وح�ضارة العراق وتاريخه العريق يجب ان يت�ضح لكل العامل، ويجب ان 
يكون هنالك فهم وا�ضح ملا يدور يف العراق من احداث، ومن ال�ضروري 
ان تو�ضحوا للعامل الغربي اجلانب امل�ضرق لهذا البلد، فاإقامة موؤمترات 
وندوات عاملية �ضتزيل الكثي من ال�ضكوك واالوهام حول العراق مثل ما 

يدعي البع�س بان هنالك حرب طائفية وان البلد مدمر كليا.

اهبرين 
التصميم 
املعامري 

للعتبة 
العتبة 

احلسينية 
املقدسة يف 

كربالء.



•اإعداد: عبدالّرحمن الاّلمي

ُيجمع امل�شلمون بكّل فرقهم اأّن )الن�شب( م�شطلح اإ�شالمي يطلق على َمن يعادي اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب واأهل بيته )عليهم 
ال�شالم(، ويوؤذونهم بالقول اأو الفعل.

ولكّن اأتباع ابن تيمّية والوهابّية املوغلني بالن�شب يريدون خلط االأوراق يف زماننا هذا، الإيهام امل�شلمني باأّنهم اأ�شحاب اجلاّدة امل�شتقيمة 
والطريقة القومية، وهم اأهل ال�شّنة ال غريهم، وهذا ما ياأباه كّل امل�شلمني.

وللزيادة يف االإي�شاح ولرفع هذا اال�شكال نورُد لكم اآراء ثالثة من مفّكري وعلماء امل�شلمني، ليبّينوا لنا االأمر جلّيًا ويرفعوا ال�شبهة عنه:

اأهل ال�سّنة.. لي�سوا هم الّنوا�سب

�سماحة  يــقــول  اإذ 
ــيــد  ــ�ــس الـــعـــالمـــة ال
)جـــعـــفـــر مــرتــ�ــســى 
الن�سب  يف  العاملي( 
والنوا�سب، وهل هذا 
على  ينطبق  العنوان 

اأهل ال�سنة اأم ال؟!
1ـ اإّن الن�ضب هو االإعان 
بغ�ضهم،  واإظــهــار  الــ�ــضــام(،  )عليهم  البيت  الأهــل  بالعداء 
نورهم،  واإطــفــاء  ذكــرهــم،  اإخــمــاد  على  والعمل  وحماربتهم، 

وتكذيب ف�ضائلهم، وتقدمي اأعدائهم عليهم..
واخلوارج املعلنون ببغ�س علّي )عليِه ال�ّضام(، والذين حاربوه 
اأظهر  هم  ونهجهم.  راأيهم  مثل  على  هم  ومــن  النهروان،  يف 
م�ضاديق الن�ضب يف هذه الدنيا، وقد قال اأمي املوؤمنن علّي 
بن اأبي طالب )عليِهما ال�ّضام(: »يهلك يّف اثنان، حمّب غال، 

ومبغ�س قال«..
2ـ اإّن حّب اأهل البيت جزء من هذا الدين.. وقد اأمر اهلل تعاىل 
به الب�ضر جميعًا، ونطقت به االأحاديث ال�ضريفة. وهو اأو�ضح من 
ال�ضم�س، واأبن من االأم�س. وال اأظّن اأنني بحاجة الإيراد ال�ضواهد 

لكم من االآيات والروايات على ذلك..
3ـ اإّن عامة اأهل ال�ضنة يحبون اأهل البيت. وال ير�ضون با جرى 
رون يف حّقهم )عليِهم  عليهم من ظلم وحيف، ولكنهم مق�ضّ
لهم،  اهلل  رّتبها  التي  مراتبهم  عن  اأنزلوهم  وقــد  ال�ّضام(، 
واأزالوهم عنها، حن نفوا عنهم ما حباهم اهلل به من �ضفات، 
واأكرمهم به من ف�ضائل وكرامات، و�ضاووهم بغيهم، بل قدموا 
غيهم عليهم، مع اأن االآيات والروايات عن ر�ضول اهلل )�ضّلى 
اهلُل عليِه واآِلــِه و�ضلَّم( ناطقة بعظيم ف�ضلهم، مثبتة لهم اأجّل 

املراتب، واأ�ضمى املقامات واملنا�ضب، يف الدنيا ويف االآخرة..
و�ضرح ذلك يطول، واأظنكم على علم بكثي مما يدخل يف هذا 

ال�ضياق.
التق�ضي احلا�ضل يف حقهم �ضلبهم مقام  وكفى �ضاهدًا على 
ا َوِليُُّكُم اهلُل  َ االإمامة الثابت لهم بن�س يوم الغدير، وباآية: )اإِنَّ
َكاَة َوُهْم  َاَة َوُيوؤُْتوَن الزَّ ِذيَن ُيِقيُموَن ال�ضَّ ِذيَن اآََمُنوا الَّ َوَر�ُضوُلُه َوالَّ

َراِكُعوَن()55/املائدة(. وباأحاديث كثية، منها قوله )�ضّلى اهلُل 
اإمامًا..«.  اأو  اثنا ع�ضر خليفة  واآِلــِه و�ضلَّم(: »يكون بعدي  عليِه 

وغي ذلك.
هذا ف�ضًا عن االأحاديث الكثية التي �ضعى معاوية وغيه اإىل 
طم�ضها، اأو حتريفها، اأو ن�ضبتها اإىل غيهم، بل و�ضع م�ضابه لها 

يف حق مناوئيهم.
وهذه بع�س الروايات ال�ضريفة التي تبّن ذلك:

1- ثواب االأعمال: عن اأبي ب�ضي قال: قال اأبو عبد اهلل االإمام 
ال�ضادق )عليه ال�ضام(: »مدمن اخلمر كعابد الوثن والنا�ضب 
الآل حممد )�ضلى اهلل عليه واآله( �ضر منه، قلت: جعلت فداك 
تدركه  �ــضــارب اخلمر  اإّن  فــقــال:  الــوثــن؟  عابد  مــن  �ضر  ومــن 
ال�ضفاعة يومًا واإّن النا�ضب لو �ضّفع اأهل ال�ضماوات واالأر�س مل 

ي�ضفعوا«.
2- ثواب االأعمال: عن اأبي جعفر الباقر )عليه ال�ضام( قال: لو 
اأّن كّل ملك خلقه اهلل )عّز وجّل( وكّل نبّي بعثه اهلل وكّل �ضّديق 
وكّل �ضهيد �ضفعوا يف نا�ضب لنا اأهل البيت اأن يخرجه اهلل )عّز 
وجّل( من النار ما اأخرجه اهلل اأبدًا، واهلل )عّز وجّل( يقول يف 

كتابه: »ماكثن فيه اأبدًا« �ضفينة البحار ج 8 �س251.
3- حممد بن علي بن احل�ضن يف كتاب )العلل(: عن حممد بن 
احل�ضن، عن �ضعد بن عبد اهلل، عن اأحمد بن احل�ضن بن علي 
بن ف�ضال، عن احل�ضن بن علي، عن عبد اهلل بن بكي، عن عبد 
اهلل بن اأبي يعفور، عن اأبي عبداهلل ال�ضادق )عليه ال�ضام( يف 
حديث قال: »واإياك اأن تغت�ضل من غ�ضالة احلمام، ففيها تتمع 
غ�ضالة اليهودي والن�ضراين واملجو�ضي والنا�ضب لنا اأهل البيت 
وهو �ضّرهم، فاإّن اهلل تبارك وتعاىل مل يخلق خلقًا اأجن�س من 
الكلب واإّن النا�ضب لنا اأهل البيت الأجن�س منه« و�ضائل ال�ضيعة 

ج1 �س220 و علل ال�ضرايع �س292.
4- حممد بن يعقوب، عن احل�ضن بن حممد، وحممد بن يحي، 
عن علي بن حممد بن �ضعد، عن حممد بن �ضامل، عن مو�ضى 
بن عبد اهلل بن مو�ضى، عن حممد بن علي بن جعفر، عن اأبي 
احل�ضن الر�ضا )عليه ال�ضام( يف حديث قال: »َمن اغت�ضل من 
املاء الذي قد اغُت�ضل فيه، فاأ�ضابه اجلذام فا يلومّن اإال نف�ضه. 
يقولون:  املدينة  اأهل  اإّن  ال�ضام(:  )عليه  احل�ضن  الأبي  فقلت 

من  فيه اجلنب  يغت�ضل  كذبوا  فقال:  العن،  من  �ضفاء  فيه  اإّن 
ــزاين، والنا�ضب الــذي هو �ضّرهما وكــّل من خلق  احلــرام، وال
اهلل، ثم يكون فيه �ضفاء من العن«؟! و�ضائل ال�ضيعة ج1 �س219 

والكايف ج6 �س503.
بن  حممد  عــن  جمهور،  ابــن  عــن  اأ�ضحابنا،  بع�س  وعــن   -5
القا�ضم، عن ابن اأبي يعفور، عن اأبي عبد اهلل ال�ضادق )عليه 
غ�ضالة  فيها  تتمع  التي  البئر  من  تغت�ضل  »ال  قــال:  ال�ضام( 
احلّمام فاإن فيها غ�ضالة ولد الزنا، وهو ال يطهر اإىل �ضبعة اآباء، 
وفيها غ�ضالة النا�ضب وهو �ضّرهما اإّن اهلل مل يخلق خلقًا �ضّرًا من 
الكلب، واإّن النا�ضب اأهون على اهلل من الكلب«. و�ضائل ال�ضيعة 

ج1 �س219 والكايف ج3 �س14.
اأهل  اأّن  »ولــو  ال�ضام(:  )عليه  ال�ضادق  عبداهلل  اأبــي  عن   -6
يف  �ضّفعوا  ال�ضبع  والبحار  ال�ضبع  واالأر�ضن  ال�ضبع  ال�ضماوات 
البحار  و�ضفينة  �ــس126  ج68  البحار  فيه«  �ضفعوا  ما  نا�ضبّي 

252/8- بحار ج72 �س131 و�ضفينة البحار 252/8. 
ال�ضام(  اأبي عبد اهلل ال�ضادق )عليه  ال�ضرايع: عن  7- علل 
قال: »لي�س النا�ضب من ن�ضب لنا اأهل البيت الأنك ال تد رجًا 
ولكن  ال�ضام(  )عليهم  حممد  واآل  حممدًا  اأبغ�س  اأنــا  يقول: 
النا�ضب من ن�ضب لكم وهو يعلم اأنكم تتولونا واأنكم من �ضيعتنا« 

البحار ج72 �س131 وج27 �س233 و�ضفينة البحار 252/8.
8- وعنهم عليهم ال�ضام: »َمن اأدخل ال�ضرور على النا�ضبّي، 
وا�ضطنع اإليه معروفًا فهو مّنا بريء وكان ثوابه على اهلل النار«  

م�ضكاة االأنوار للطرب�ضي
9- وعن اأبي عبد اهلل ال�ضادق )عليِه ال�ّضام(: »اأنه كره �ضوؤر 
ولد الزنا، و�ضوؤر اليهودّي والن�ضرايّن وامل�ضرك، وكّل من خالف 
االإ�ضام وكان اأ�ضّد ذلك عنده �ضوؤر النا�ضب«. الو�ضائل ج1باب 

جنا�ضة اأ�ضاآر اأ�ضناف الكفار.
وخا�ضة االأمر: اأن التق�ضي يف حقهم »عليهم ال�ضام« ظاهر، 
واأكثه قد ح�ضل يف حقبة �ضابقة، واأخذه كثيون ب�ضامة نّية، 

وغفلة عن حقيقة ما جرى.
ولو علم اأكث اأهل ال�ضنة بحقيقة االأمر لرف�ضوه، واأدانوه..

من اأجل ذلك ترى: اأن فقهاء ال�ضيعة ال يحكمون ببطان اأعمال 
اأهل ال�ضنة. وال يوجبون على من ينتقل من الت�ضنن اإىل الت�ضيع اأن 

شبهة واكثر من ّرد
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يعيد عباداته: من �ضاة، و�ضوم، وحج، وغي ذلك..
من  البيت  اأهــل  بفقه  يلتزم  اأن  ال�ضّني:  على  يوجبون  ولكنهم 
ــة  اأدّل ذلــك  على  ولهم  ف�ضاعدًا.  الت�ضيع  اإىل  انتقاله  حلظة 

�ضحيحة ومر�ضّية، تكفلت ببيانها كتب الفقه اال�ضتداليل..

ــمــاحــة  ــــول �ــس ــــق وي
ال�سيخ علي اآل حم�سن 
على  رّده  معر�س  يف 

ال�سوؤال:
النا�ضبي: هو من تاهر 
البيت  الأهــــل  بــالــعــداوة 
عليهم ال�ضام، بحربهم 
اأو  �ضربهم  اأو  قتلهم  اأو 
اأو  اإهــانــتــهــم  اأو  �ضّبهم 

تنقي�ضهم اأو جحد ماآثرهم املعلوم ثبوتها لهم، اأو نحو ذلك.
النوا�ضب هم الذين تاهروا ببغ�س اأهل البيت عليهم ال�ضام 

وعداوتهم ، دون من اأبغ�ضوهم من غي تاهر ومعاداة .
وهم عندنا كفار اأجنا�س ، ال حرمة لهم وال كرامة .

لكن الكام يف اأن اأهل ال�ضنة قاطبة هل هم نوا�ضب اأم ال ؟
والقول املخت�ضر يف هذه امل�ضاألة هو اأن كل من تاهر بعداوة 
وحربهم  واإيذائهم  هم  و�ضبِّ بثلبهم  ال�ضام  عليهم  البيت  اأهل 
وقتلهم وجحد مناقبهم ، واإزاحتهم عن منا�ضبهم ونحو ذلك ، 
فهو نا�ضبي كائنًا من كان ، و�ضواءًا اأكان �ضحابيًا اأم كان تابعيًا ، 

اأم كان من علماء اأهل ال�ضنة اأم من عواّمهم .
واأما احلكم على اأهل ال�ضنة قاطبة باأنهم نوا�ضب فا نقول به 
اأهل البيت عليهم  ، وامل�ضهور على خافه ، الأن ما جرى على 
ال�ضام من الظلم واجلور مل ي�ضرتك فيه كل املا�ضن من اأهل 

ال�ضنة واملعا�ضرين .
اأهل  ال�ضنة يحّبون  اأهل  اأن كثيًا من  نعلم علمًا قطعيًا  اإّنا  بل 
ونهم ، فكيف ي�ضح احلكم على من  البيت عليهم ال�ضام ويودُّ

يحّبهم باأنه نا�ضبي ؟!
واأما ت�ضخي�س ن�ضب �ضخ�س منهم اأو من غيهم فيحتاج اإىل 
درا�ضة اأحواله و�ضرب اأقواله الدالة بالقطع واليقن على ن�ضبه ، 
ال بجرد االأوهام واخلياالت والظنون ، فمن ثبت ن�ضبه حكمنا 
به ، واإال فا يجوز الأحد اأن يتَّهم م�ضلمًا بهذا الذنب العظيم من 

نة �ضرعية �ضحيحة . غي بيِّ
وهناك اأدّلة كثية على كفر النا�ضبي من القراآن وال�ضنة:

منها: ما اأخرجه احلاكم الني�ضابوري يف امل�ضتدرك 162/3 عن 
اأبي �ضعيد اخلــدري، قال: قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله 
و�ضلم: والذي نف�ضي بيده ال يبغ�ضنا اأهل البيت اأحد اإال اأدخله 

النار.
قال احلاكم : هذا حديث �ضحيح على �ضرط م�ضلم ومل يخرجاه.
ومنها: ما اأخرجه احلاكم يف امل�ضتدرك 161/3، عن عبد اهلل 
بن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما، اأن ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله 
و�ضلم قال: يا بني عبد املطلب اإين �ضاألت اهلل لكم ثاثًا.... اإىل 
اأن قال: فلو اأن رجًا �ضفن بن الركن واملقام، ف�ضلى و�ضام ثم 

لقي اهلل وهو مبغ�س الآل بيت حممد دخل النار.
قال احلاكم: هذا حديث ح�ضن �ضحيح على �ضرط م�ضلم ومل 

يخرجاه. ووافقه الذهبي.

واأخرج االإمام اأحمد يف ف�ضائل ال�ضحابة 661/2 ب�ضنده عن 
اأبي �ضعيد اخلدري قال: قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: 

من اأبغ�ضنا اأهل البيت فهو منافق.
واالأحاديث يف ذلك كثية وما ذكرناه فيه الكفاية.

واأما خ�ضو�س الن�ضب بعداوة علي عليه ال�ضام فقد ورد فيه 
اإال  يبغ�ضه  وال  موؤمن  اإال  يحبه  ال  اأنه  كثية  �ضحيحة  اأحاديث 
منافق، وال ريب يف كفر املنافق ، بل هو اأ�ضواأ الكفار حااًل. لقوله 
َد َلُهْم  اِر َوَلْن َتِ ْرِك االأَ�ْضَفِل ِمَن النَّ تعاىل ) اإِنَّ امْلَُناِفِقَن يِف الدَّ

ًيا (.  َن�ضِ
وللدليل على جنا�ضة النا�ضبي من القراآن وال�ضنة واأقوال اأهل 

البيت، نقول:
الــذي هو  البيت كافر بل هو منافق  اأهــل  اأن مبغ�س  تقرر  اإذا 
اأ�ضواأ الكفار حااًل، كما ن�ضت عليه االأحاديث، فحينئذ ال ريب 
يف جنا�ضته، فاإن امل�ضرك اإذا كان جن�ضًا بن�س قوله تعاىل )اإنا 
يكون  منه  حااًل  اأ�ضواأ  هو  الذي  فالنا�ضبي  جن�س(،  امل�ضركون 

جن�ضًا من باب اأوىل.
ال�ضام عن جعفر بن  البيت عليهم  اأهل  وقد روي من طريق 
حممد ال�ضادق عليه ال�ضام ، قال: اإياك اأن تغت�ضل من غ�ضالة 
احلمام ، ففيها تتمع غ�ضالة اليهودي والن�ضراين واملجو�ضي 
والنا�ضب لنا اأهل البيت فهو �ضرهم ، فاإن اهلل تبارك وتعاىل 
مل يخلق خلقًا اأجن�س من الكلب، واإن النا�ضب لنا اأهل البيت 

الأجن�س منه.

حيدر  ال�سيخ  ويقول 
حب اهلل يف الرّد على 

هذه ال�سبهة:
مـــ�ـــضـــطـــلـــح الــنــ�ــضــب 
ــس  ــ� ــي ـــــب ل ـــــوا�ـــــض ـــــن وال
اأو  �ــضــيــعــّيــًا  مــ�ــضــطــلــحــًا 
ـــًا فــقــط، بـــل هو  اإمـــامـــّي
عرفه  اإ�ضامي  م�ضطلح 
االإ�ــضــام  علماء  جمهور 
عرب التاريخ، ولكّن درا�ضة هذا املفهوم واآثاره الفقهّية لعّلها كانت 

ح االأمر يف حمورين: وا�ضعًة ب�ضكل اأبرز بن ال�ضيعة، و�ضاأو�ضّ
املحور االأّول: معنى الن�ضب والنوا�ضب

اختلف الفقهاء يف معنى الن�ضب والنوا�ضب، وذلك على خطوط 
ثاثة اأ�ضا�ضّية:

معه،  العداء  يتّم  الذي  االآخر  الطرف  االأّول: يف حتديد  اخلّط 
وهنا يوجد راأيان بارزان:

الراأي االأّول: وهو الراأي الذي يرى اأّن النا�ضبي هو الذي يعادي 
لهم،  املحّبة  ويكّن  املــوّدة  ُيبدي  اأن  فبدل  اأنف�ضهم،  البيت  اأهل 
فهو يظهر العداء ويبطن البغ�س لهم، وهذا الراأي يجعل طرف 
فالنا�ضبي  ال�ضام،  عليهم  البيت  اأهــل  اأ�ضخا�س  هم  املعاداة 
يعادي علّيًا ب�ضخ�ضه، ويعادي احل�ضن واحل�ضن وزين العابدين 

وفاطمة و..
الراأي الثاين: وهو الراأي الذي يقول باأّن النا�ضبي هو االأعم من 
الذي ُيبدي العداوة الأهل البيت عليهم ال�ضام اأو ل�ضيعتهم من 
حيث هم �ضيعة الأهل البيت ومتبعون لهم، فهذا ال�ضخ�س يعادي 
اأتباع علّي واآل علي؛  ال�ضيعة؛ الأّنهم �ضيعة اأهل البيت، ويحارب 

الأّنهم ي�ضايعون عليًا واآل علّي عليهم ال�ضام.
ومن الوا�ضح اأّن الراأي الثاين اأو�ضع دائرة ـ على م�ضتوى الواقع 
االإمــام علّي  يعادي �ضخ�س  االأّول، فمن  الــراأي  ـ من  اخلارجي 
هم اأقّل بطبيعة احلال مّمن يعاديه اأو يعادي �ضيعته من حيث 
اّتباعهم له، ولهذا يقّل عدد النوا�ضب على الراأي االأّول، ويزداد 
يعادي  من  كّل  اأّن  يرى  من  وهناك  الثاين،  ــراأي  ال على  ن�ضبّيًا 
اأنف�ضهم  ال�ضيعة لت�ضّيعهم فهو يف واقع حاله يعادي اأهل البيت 
اأي�ضًا، ويعّد  واإن مل ُيظهر ذلك، وهو ما تفيده بع�س الروايات 
هذا الراأي ج�ضرًا لاإخبارين الذي و�ّضعوا مفهوم الن�ضب، حيث 

يقولون باأّن كّل املخالفن يعادون ال�ضيعة، وعليه فهم نوا�ضب.
وعلى هذا اخلّط، فاأغلب العلماء املتاأّخرين واملعا�ضرين مييلون 
اإىل الراأي االأّول هنا، وهو اأّن النا�ضبي من يعادي اأهل البيت ال 
مطلق من يعادي ولو �ضيعتهم دون اأن يعادي اأهل البيت اأنف�ضهم.

اخلّط الثاين: يف حتديد نط العداوة ونوعها، وهنا ظهر فريقان 
اأ�ضا�ضّيان اأي�ضًا:

الفريق االأّول: وهم الذين قالوا باأّن الن�ضب هو املعاداة تدّينًا، 
بعنى اأّن هذا ال�ضخ�س يقوم بعاداة اأهل البيت مثًا معتِقدًا 
واأمر ديني مطلوب منه، فهو يدين اهلل  اأّن ذلك �ضريعة دينّية 
بعاداتهم، ويتعّبده ببغ�ضهم، وعندما نقول: )معاداة( فنحن 
ال نق�ضد اإنكار ف�ضيلة اأو الت�ضكيك بن�ضب الأهل البيت منحهم 
اهلل اإّياه، فهذا ال عاقة له بفهوم املعاداة لهم عليهم ال�ضام، 
فقد ال توؤمن بف�ضيلة ثبتت الأهل البيت، لكّنك حتّبهم وتوّدهم 
وتعرتف لهم باملنزلة عند اهلل، فا ينبغي اخللط بن االأمور هنا.

من  اأعم  الن�ضب  مفهوم  اأّن  يرون  الذين  وهم  الثاين:  الفريق 
اأخر  املعاداة املنطلقة من دافع ديني وتلك املنطلقة من دوافع 
ولو كانت دنيوّية، فاإّن الن�ضو�س مطلقة وينبغي االأخذ باإطاقها، 
وبهذا يدخل كّل الذين عادوا اأهل البيت عرب التاريخـ  ولو مل�ضالح 
اأحكام  عليهم  وترتّتب  الن�ضب،  مفهوم  يف  ـ  و�ضلطوّية  دنيوّية 

النوا�ضب.
واحلالة  القلبّية  احلالة  بن  العداوة  حتديد  يف  الثالث:  اخلّط 

االإبرازّية، وهنا ياحظ وجود من طرح التمييز التايل:
اأ ـ اإّن النا�ضبي هو الذي يبغ�س ويعادي بو�ضف ذلك حالة قلبّية، 
�ضواء اأعلن ذلك واأ�ضهره، بحيث �ضار يعرف به، اأو ال، فلو علمنا 
اأّنه نا�ضبي ولكّنه كان �ضاكتًا باالإجمال العام فهو نا�ضبي ترتّتب 

عليه اأحكام النوا�ضب.
بـ  اإّن النا�ضبي لي�س مطلق من عادى اأهل البيت عليهم ال�ضام، 
بل البّد فيه من اأن يكون مربزًا ذلك ومعلنًا لن�ضبه وعدائه لهم، 
الأّن عنوان  البهبهاين؛  الوحيد  تعبي  �ضّمي منافقًا بح�ضب  واإال 
ترتّتب  مل  واإال  واالإ�ــضــهــار،  االإعـــان  يت�ضّمن  عندهم  الن�ضب 
ـ  الفقهاء  كثي من  اإليه  ما ذهب  وهذا  النا�ضبي،  اأحكام  عليه 
بل لعّله امل�ضهور ـ ومنهم ال�ضهيد الثاين وال�ضيد اخلميني وال�ضيد 
الكلبايكاين  ال�ضايف  وال�ضيخ  ال�ضي�ضتاين  وال�ضيد  الكلبايكاين 
جــواد  ال�ضيخ  فــتــاوى  بع�س  مــن  اأي�ضًا  يظهر  ولعّله  وغــيهــم، 

التربيزي رحمه اهلل.
يف  للنوا�ضب  ــرز  االأب املقدار  اأّن  بع�ضهم  يرى  كّله  لهذا  ووفقًا 
اأعلنوا معاداتهم لعلّي عليه ال�ضام  التاريخ هم اخلوارج الذي 
تدّينًا واعتقادًا، واإن كان الفقهاء كثيًا ما ميّيزون يف الفقه بن 

عنوان اخلارجي والنا�ضبي.
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أدبية

• ث///

فتى �سغري ينظر اىل كتابه الذي يف اجلزء املظلم من الغرفة ، كان 
خائف نعم كان اخلوف يتملكه من ذلك اجلزء ال�سغري املظلم مع ان 

اجلزء االخر كان منريا و لكن هذا ال�سوء مل يكن كافيا بالن�سبة 
له ، فبكى و عندما قال : ملاذا الوح�س يطاردين ؟ ماذا فعلت له ؟ و 

ماذا علية ان افعل الأجعله يذهب؟؟؟
بقيت هذه اال�سئلة تدور يف راأ�سه الأنه كان ي�سعر باخلوف من هذا 

املخلوق اخليايل الذي ي�سمى )الظالم (....
ا�ستجمع الفتى طاقته و �سرخ ب�سوت عايل : ماذا تريد مني ايها 
املخلوق املرعب ؟ و كيف ميكنني جعلك تذهب انت و من بداخلك 

من خملوقات غريبة ؟ 
فجاأة خرج فتى من و�سط هذا الظالم ي�سبه هذا الفتى متاما ، 

فنظر اليه الفتى و قال بعد ازرق وجهه من الرعب : من انت؟؟
اجابه بنظرة �ساحبة خميفة : انا الظالم ، و من تعابري وجهك 

االن يبدوا انك تخافني ، الي�س هذا �سحيحا ؟
تفاجاأ الفتى من كالمه و مل يكن يتوقع انه فعال يوجد �سيئ ا�سمه 

ظالم .
و لكنه ا�ستجمع �ستات افكاره و قال : نعم انا اخافك ، فاأنت تكاد 

جتعل اال�سياء ال ترى بداخلك.
ابت�سم ) الظالم ( ب�سبب كالم هذا الفتى .

قال ب�سوت هادئ : انا ال اكون يف اأي مكان ، بل اتواجد عند من 
يخاافونني لكي اقول لهم انه ال داعي للخوف و يجب ان ال نخاف 

من اأي �سيء الأنه قد ال يوؤذينا بل قد ت�ساعدنا على ترك خماوفنا 
و زرع ال�سجاعة يف قلوبنا و ال يجب علينا ان ال نخاف اال من اهلل 

وحده ، لذلك ال داعي للخوف و مبا انك واجهتني و ا�ستجمعت 
�سجاعتك �ساأذهب. 

�سعر الفتى باحلزن و بكى ، فتفاجاأ ) الظالم ( بذلك . 
قال الفتى و هو يبكي : انت وحيد ت�ساعد و ال ت�ساعد يظن النا�س 

انك خميف و انت عك�س ذلك ، لذلك انا ال ابكي ب�سبب خويف بل 
ب�سبب حزين على نف�سي و عليك اي�سا .

ما ان انهى الفتى جملته حتى يرى الظالم يذهب و هو يقول : انا 
لدي الكثري من اال�سدقاء و انت اولهم .

لوح الفتى مودعا ) الظالم ( و مل ي�سعر باخلوف من ) الظالم ( 
منذ ذلك الوقت بل كان كل ما يرى ) الظالم ( كان ياأمل ان يراه 

جمددا

انا 
والظالم 

ق�سرية • ق�سة 

60

�ضهر رم�ضانـ  1437هـ



�صاحب الدكانة يف القرية
ق�سرية • ق�سة 

كان دكانه يف اآخر القرية ، بينه وبني احلقول م�سافة ق�سرية ، وكان متوا�سعا جدا ؛ ليتنا�سب 
مع البيئة التي فتح فيها . راأيته جال�سا على كر�سي ق�سري ، واأمامه من�سدة عالية عليها اأدواته 

. وكان متو�سط العمر ، على وجهه اآثار ال�سحة ، ويف كفيه خ�سونة تتنا�سب مع ال�سنعة ، قابلني 
بوجه رزين ال ينبىء ب�سيء . مل يكن فيه تودد وال ترحيب . األقى علّي نظرة خاطفة ، وهو 
يفح�س احلذاء الذي قدمته له ، واأح�س�ست بوطاأة اخلجل ، وهو يقلبه بني يديه ، كما يقلب 

الطبيب طفال ميتا ؛ وكاأنه يقول يل بغري كالم : مل يبق فيه  يا �سيدي �سيء ي�سلح ، ثم و�سعه 
على املن�سدة اأمامه ، وان�سرف اإىل خياطة حذاء جديد على وركيه .

كل هذا ومل يرفع اإيل طرفا ؛ فاأح�س�ست بقلق و�سجر، وبعد فرتة ، تناهى اإيل �سوته يقول ، وهو 
مطرق نحو حجره : ماذا تريد يا �سيدي ؟

- اأريد اأن ت�سلح يل احلذاء . فاأجاب دون اأن يغري و�سعه ، وكاأنه يتحداين :خم�سون جنيها .
- اأنا ال اأ�ساألك عن تكاليف احلذاء اجلديد .

- مفهوم .
و�سكت كل منا ، وجعل يعمل اإبرتيه املقو�ستني فيما بني يديه دون اأن يكلمني . فقلت له :

- اأال يكفي ثالثون ؟
- يفتح اهلل .

وخطفت احلذاء ، وان�سرفت قبل اأن اأ�سربه ب�سيء ، مما اأمامه . و�سرت يف طريقي اأمتتم بدعوات 
ومتنيات خمتلفة ، حتى و�سلت اإىل حجرتي ، وجل�ست اأ�ستعيد املوقف . وملا هداأ غ�سبي قلت :

- ال مفر هل اأ�سري حافيا ؟ ليكن ما يكون !
وعدت اإليه ؛ وكان جال�سا كما كان ، يعمل اإبرتيه املقو�ستني .

واألقيت عليه ال�سالم، فلم يرفع اإيل طرفا ، وجل�ست ، فلم ينظر اإيل ، وو�سعت احلذاء اأمامه ، فلم 
يتحرك . عندئذ قلت :

- اأرجو اأن تنتهي من اإ�سالحه هذا اليوم .
- اإن �ساء اهلل 

وقلت يف �سذاجة :
- اأال ميكن اأن تتنازل يل عن ع�سرة جنيهات ؟ اإنك تبالغ .

- اأنت تعرف جيدا احلالة التي اآل اإليها حذاوؤك .
- افر�س اأنني ال اأملك هذا املبلغ .

- يف هذه احلالة ، ا�ستغن عن احلذاء وام�س حافيا .
فرفع اإيل وجهه ، وابت�سم للمرة االأوىل ، وقال ب�سوت خافت :

- ال تغ�سب ! لي�س يف الدنيا �سيء ي�ستحق احلزن .
- اأنت ال تعرف كيف تتكلم !

- يخيل اإيل ذلك . اأنا مل اأخطىء . يف الدنيا نا�س يتمنون على اهلل اأن ي�سريوا حفاة ، ويكونوا 
�سعداء جدا بذلك . اأال ت�سدق ؟ وفك ربيعة رجليه ، واأظهر اإحداهمامن حتت جالبيته فاإذا بها 

مقطوعة ، وكان مع ذلك يبت�سم يف هدوء !
عندئذ ، ذكرت املثل القائل : ) خرجت اأطلب حذاء فوجدت نا�سا بدون رجلني ( 
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طب و علوم

•اإعداد: علي الها�شمي

شهر رمضان
دليل الصيام الصحي خالل

ال تفطر بوليمة اأو قد تك�سب وزنًا بداًل من اأن تخ�سره.
اإذا مل تكن حذرًا، ميكن للطعام املاأكول خالل وجبات ماقبل الفجر وعند الغروب اأن ي�سبب بع�س الزيادة يف الوزن. 
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اأخ�ضائي  مــاهــرووف،  ــن  رزي الدكتور  يقول 
تخدير من جامعة اأك�ضفورد،

 اأن الوالئم خال �ضاعات عدم ال�ضيام ميكن 
مع  بالتعامل  ويو�ضي  �ضحية.  غي  تكون  اأن 
الفر�ضة  ت�ضيع  قد  واإال  بان�ضباط،  ال�ضيام 

لفقدان الوزن وباأن تكون معافًى.
�ضهر  وراء  االأ�ضا�ضية  الر�ضالة  "اإن  ويــقــول 
الـــذاتـــي و�ضبط  االنــ�ــضــبــاط  رمــ�ــضــان هــي 
نهاية  ينهار يف  اأن  لهذا  ينبغي  "ال   النف�س". 

املطاف".

نظام غذائي متوازن
يجب على اأولئك الذين ي�ضومون اأن يتناولوا 
الفجر  قبل  وجبة  االأقــل،  على  يوميًا  وجبتن 

)ال�ضحور( وجبة عند الغروب )االفطار(.
ا�ضتهاكك  اأن  مـــاهـــرووف  الــدكــتــور  يــقــول 
للطعام يجب اأن يكون ب�ضيطًا واليختلف كثيًا 
عن نظامك الغذائي العادي. يجب اأن يحتوي 
الغذائية  املجموعات  جميع  من  اأطعمة  على 

الرئي�ضية:
واخل�ضروات • الفواكه 

والبطاطا واحلبوب  • اخلبز 
البدائل اأو  واالأ�ضماك  • اللحوم 

االألبان ومنتجات  • احلليب 
وال�ضكر الدهون  على  احلاوية  • االأطعمة 

التي  االأطــعــمــة  هــي  املعقدة  الــكــربــوهــيــدرات 
بــبــطء خــال  الــطــاقــة  اإطــــاق  عــلــى  ت�ضاعد 
تــوجــد يف  وهــي  الــطــويــلــة.  ال�ضيام  �ــضــاعــات 
وال�ضوفان والذرة  ال�ضعي والقمح  اأطعمة مثل 
والــدقــيــق  والــعــد�ــس  والــفــا�ــضــولــيــا  وال�ضميد 
طويل  واالأرز  الكاملة  احلنطة  من  امل�ضنوع 

احلبة.
اأي�ضًا  باالألياف  الغنية  االأطعمة  ه�ضم  يتم 
والقمح  ــوب  ــب واحل الــنــخــالــة  وت�ضمل  بــبــطء 

ــكــامــل واحلـــبـــوب والـــبـــذور والــبــطــاطــ�ــس  ال
الفا�ضوليا  مثل  واخلــ�ــضــروات  ق�ضرتها  مــع 
يف  با  تقريبًا،  جميعها  والفاكهة  اخل�ضراء 

ذلك امل�ضم�س واخلوخ والتن.
االأطعمة التي يجب تنبها هي االأطعمة �ضعبة 
على  حتتوي  التي  احلــرق  و�ضريعة  املعاجلة 
والطحن  )ال�ضكر  املــكــررة  الكربوهيدرات 
)على  كذلك  الد�ضمة  واالأغــذيــة  االأبــيــ�ــس(، 
وال�ضوكوالتة  والب�ضكويت  الكعك  املثال  �ضبيل 

واحللويات مثل البقاوة(.
كما اأنه من اجليد تنب امل�ضروبات املرتكزة 
على الكافين مثل ال�ضاي، القهوة والكوال. اإّن 
الكافين مدر للبول ويحفز فقدان املاء ب�ضكل 

اأ�ضرع من خال التبول.

االأطعمة املفيدة
ما  وجــبــة  الــ�ــضــحــور،  وجــبــة  تــكــون  اأن  ينبغي 
وتعطي  ومعتدلة  �ضحية  وجبة  الفجر،  قبل 
الطاقة  من  يكفي  ما  وتقدم  بال�ضبع  اح�ضا�ضًا 

لعدة �ضاعات.
ال�ضحور  يكون  اأن  "يجب  مــاهــرووف  يو�ضح 
خفيفًا وي�ضمل الطعام بطيء اله�ضم مثل خبز 
عربي وال�ضلطة واحلبوب )وخا�ضًة ال�ضوفان( 
حترير  لديك  يكون  بحيث  املحم�س  اأواخلبز 

ثابت للطاقة".
"من املهم �ضرب بع�س ال�ضوائل احلاوية على 
اأوالفاكهة.  الفيتامينات، مثل ع�ضي الفاكهة 
مت�ضاوية  مــ�ــضــروبــات  الــنــا�ــس  بع�س  ي�ضرب 
اأماح  اأي  حمل  لتحل  لوكوزاد(  )مثل  التوتر 

مفقودة ".
ال�ضيام  ك�ضر  هو  امل�ضلمن  لــدى  العرف  اإن 
للتقاليد  وفــقــًا  الــتــمــر،  ببع�س  )االإفـــطـــار( 
الطاقة،  مــن  دفــعــًة  التمر  �ضيوفر  النبوية، 
التاأثي  نف�س  اأي�ضًا  الفاكهة  لع�ضائر  و�ضيكون 

من  الكثي  �ضرب  خــال  مــن  ابـــداأ  املن�ضط، 
من  ويقلل  االإمــاهــه  يف  ي�ضاعد  والــذي  املــاء، 
فر�س االفراط بتناول الطعام. تنب االأطباق 
الغنية اخلا�ضة التي حتتفل تقليديًا بال�ضيام.

اأطعمة يجب جتنبها
والربك. ال�ضمبو�ضة  مثل  املقلية  • االأطعمة 

الغنية  واالأطعمة  بال�ضكر  الغنية  االأطعمة   •
بالدهون با يف ذلك احللويات مثل البقاوة 

والكنافة.
بالدهون. الغنية  املطبوخة  • االأطعمة 

البدائل ال�سحية
املخبوزة. والربك  • ال�ضمبو�ضة 

املخبوز. اأو  امل�ضوي  والدجاج  • اللحوم 
با�ضتخدام  املنزل  يف  امل�ضنوعة  • املعجنات 

طبقة واحدة فقط.
• احللويات والكا�ضرتد باحلليب مثل املهلبية.

طرق الطهي التي يجب جتنبها
العميق • القلي 

• القلي
للزيت املفرط  • اال�ضتخدام 

طرق الطبخ ال�سحية
• القلي اخلفيف )عادًة ما يكون هناك فارق 

قليل يف الطعم(
اأكث وي�ضاعد  اأوال�ضوي �ضحيًا  اخَلبز  • يكون 
االأ�ضلية  والنكهة  بالطعم  االحــتــفــاظ  على 

للطعام، وخا�ضًة الدجاج واالأ�ضماك.
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تنمية

القاعدة االإدارية تقــول : التفــوي�س الفّعال .. هو �سر االإجنـاز يف 
املوؤ�س�ســات ..

هذه القاعدة هي نتيجة درا�سات عديدة اأجراها املتخ�س�سون فى �سوؤون 
االإدارة ، ب�ســرط اأن تكون اإجراءات هذا التفوي�س ينطبـق عليهـا كافة 

عنـا�سر مفهوم ) التفوي�س الفعــّال (..

التفويض اإلداري الفّعال ..
وكيفية حتمل مسؤوليته

•اإعداد: علي الها�شمي
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ما هو التفوي�س اأواًل ؟
معن  موظف  بتكليف  القيام  هو   Delegation الـــ  اأو  التفوي�س 
م�ضوؤوليات  حتّمل  مع   .. معن  زمني  اإطار  خال  معينة  بهمة  للقيــام 

حمددة..
ملاذا تلجـاأ املوؤ�س�سات ، القادة ، املدراء ، اإىل التفوي�س ؟

: الوقت  يوفر  •الأنه 
اأكثــر ماي�ضتكي منه املدراء واملوظفـون يف تاأدية املهام املطلوبة منهم هو 
قلة الوقت .. وال�ضبب فى ذلك هو اأنهم يتحّملون باأنف�ضهم اأعباء القيـام 
يوؤدونها .. مثل  التى  الرئي�ضية  اإىل جانب املهام  باأمور �ضغيــرة فرعية 

كتابة تقرير ، اأو مراقبة موظف ، اأو اإجراء ات�ضال .. اإلخ..
هذه العمليات قد يبدو اجنازها �ضريعا ، ولكن تراكمها على مدار اليوم 
اإجنـاز  فى  ا�ضتغاله  ميكن  كان   ، هائًا  وقتًا  يهدر  وال�ضهر  واال�ضبوع 

املهام اال�ضا�ضية بكفاءة اأكبــر وجمهود اأقل..
العمل.. �سغط  يقلل  • والأنه 

وال  �ضغية  اأنها  رغم  املوظف  تقلق   ) الب�ضيطة  املهام   ( من  فالكثيـــر 
بال�ضغط  �ضعورًا  ت�ضبب  فيها  التفكيـر  جمرد  اأن  اإال   ، وقتها  ت�ضتغرق 

واالإرتباك..
مثال : جمرد تفكيـر املوظف اأن عليه اإجناز املهام الرئي�ضية فى عمله، 
اأو تديد جواز ال�ضفر ، او اإعادة تن�ضيق  اإىل جـانب ت�ضوير االأوراق ، 
اأمور  كلهـا   .. اأو ح�ضـور منا�ضبة غي مهمة  اأو   ، �ضريعًا  اجتمـاع  نقاط 

ب�ضيطة ، غي موؤثرة ، ولكنهـا تزيد من ال�ضغط على املوظف..
حتمـًا   ، ب�ضيطة  بهـام  حتى   ، املديـر   / املوظف  على  ال�ضغوط  زيــادة 
�ضيوؤدي اإىل اإنتــاجية اأقل جودة على املدى القريب والبعيد .. والعكـ�س 

بالعكـ�س..
.. اإليهم  للُمفّو�س  ت�سجيعًا  يعتبــر  • والأنه 

اأو  املدير  باأنهم حمـل ثقة  ُي�ضعرهم  اإىل املوظفن  املهـام  تفـو�س بع�س 
امل�ضوؤول املبا�ضر ، ومينحه املزيد من ال�ضاحيـات ، واأي�ضًا القدرة على 
االإبداع .. واالأهم : انه �ضيوؤدي املهـام املُفّو�ضة اإليه بكفاءة اأكبـر ، و�ضعور 

اأقــل بال�ضغــوط واالإرتباك..
واالإن�ضـانية  املهنية  العاقة  �ضقف  من  يرفع  التفوي�س   ، ــدًا  واأب دائمًا 

املتبادلة بن املدير واملوظف ، اإن مّت بخطــوات �ضحيحة ..
طيب .. يبقى ال�ضوؤال : من هو اجلديـر بتفوي�س املهـام اإليه ؟

ال�ضخ�س  فى  يتوافر  اأن  يجب  الــذي  االأ�ضا�ضي  ال�ضرط  هي   .. الثقة 
كفاءته  فى  الثقة   ( معنـاها  هنا  الثقة   .. االأعمال  اإجناز  اإليه  املُفّو�س 
وخرباته ، وقدرته على اإجنـاز العمـل املُفّو�س اإليه ( ، ولي�س الثقة بعنى 

) الود املتبادل ( اأو ) املعرفة ال�ضخ�ضية (..
وهل التفوي�س �سامل جميع املهـام ؟

اأنواع حددها  – تنق�ضم اإىل ثاثة  – ب�ضكل عام  بالطبع ال .. االأعمال 

االإداريون :
االأول : مهـام من املمكن وال�ضروري تفوي�ضها .. مثل ت�ضوير اأوراق ، 
كتابة نقاط اإجتماع ، �ضراء م�ضتلزمات ما ، ح�ضور منا�ضبة غي موؤثرة، 

اإلخ..
الثاين : مهـام يجب اأن يوؤديها الفرد بنف�ضه ، ولكنها قابلة للتاأجيـل.. 

فا داعي للتفوي�س فيها ..
الثالث : مهــام يجب اأن يوؤديها الفرد بنف�ضه ، وال ي�ضتطيـع تفوي�ضها.. 

مثل مهــامه الرئي�ضية ، اأو املقابات ال�ضخ�ضية فى العمل .. اإلخ..
مراحل التفوي�س ت�ضمل 4 خطوات :

مهمة  تفـوي�س   : مثل   .. اإليه  للمفّو�س  بدقة  املهام  حتديد   : االأوىل 
اإعداد تقـرير معّن عن مو�ضوع حمدد من 4 �ضفحـات ، خال �ضاعتيــن 

ل�ضكــرتيك ، او ملوظفك ..
  .. املهمة  مع  التعامل  فى  اإليه  املُفّو�س  �ضلطــات  حتديد   : الثانية 
ماالأمــور امل�ضمــوح له القيام بها ب�ضكل كامل ، ومــاهي االأمور املمنوعة 

اأو املحـظورة او التى ت�ضتدعي الرجوع اإليك..
الثالثة : الرقابة .. بالتوجيه والت�ضجيع الدوري الذي يريح املفّو�س 

اإليه ، وال ي�ضعره باالرتباك اأو القلق ..
الرابعة : تقييــم االآداء : باملراجعة ، والتعديات ، للتــاأكد اأن النتــائج 

كانت قريبة جدًا من املطلوب ..
اأخيًا .. من املهم اأن ت�ضع فى اإعتبارك عند التفوي�س :

تقدير منا�ضب للوقت الذي �ضي�ضتغرقه العمل ..
ت�ضعره  ال  حتى  اإلــيــه  املــفــّو�ــس  لل�ضخ�س  االأ�ضئلة  مــن  ــار  االكــث عــدم 

باالرتباك..
مكافاأة املفّو�س اإليه بعد اإجناز العمـل بت�ضجيعه املادي واملعنوي.. حتى 
لو كان جناحه فى اإمتام املهمة ب�ضيطًا عاديًا ولي�س مبهرًا ، فمن املهم 

ت�ضجيعه ورفع معنوياته لتقدمي اأعمال اأكث متيزًا يف امل�ضتقبل..
بعد   ، املفّو�س  اأمام  جاد  ب�ضكـل  اإظهـارها  فيجب   ، اأخطـاء  وجدت  اإن 

�ضكره واإظهار االحرتام له ولعمله ..
بقدراته  االأدرى  الأنه   ، نظــره  ووجهة  اإليه  املفّو�س  راأي  اإىل  االإ�ضتماع 

ومهاراته واأعذاره ..
فى اخلتــام ، تبقى االإ�ضــارة اأن التفـوي�س الفعــّال بن املدير واملوظف، 
فيما  املتبادل  واالحــرتام  واالإلتزام  التوافق  من  اأدنــى  حد  اإىل  يحتـاج 
بينهمـا ..فم�ضوؤولية املديــر اأن يختار املوظف املنا�ضب للتفــوي�س ، واأال 
اأو عدم   ، االإلتزام  املعروف عنه عدم  للموظف  اإختيار خاطئ  يقع فى 
االتفاق املتبادل ، الإجنــاز اأعمال مهمة  ..وم�ضوؤولية املوظف الذي تلقى 
التفـوي�س ، ترتكز فى التعامل مع املهام املطلوبة بهدوء وتركيز ، واإحالة 

اأي تطّورات ملديره املبا�ضر ملراجعته ، اأو اتخــاذ اأي قرارات حا�ضمة ..
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م�سهد اآخر يف احللم

• عقيل ابو غريب 

وبرق ال�سيف ..ال�سوت : التتلفت ،اجلنة يف حلظة ع�سق قد تتجلى من رحم املاء تريث .. هو ال�سوت والريح وهذا النداء ..اخلطى للمدى ..ابن يزيد : هو ال�سوت ، تريث ، انهكتك الف�سيحة  وبت حتث وقرار تبلغ فيه املجد ...اجدب انت مثل هذه ال�سحراء .. قفر اال من ح�سامك ومئزرك وركبت موج اخلديعة اىل منتهاك  ..هل �سمعت �سنابك خيلهم ؟ ام انك تخليت عن مبتغاك،وهذا العط�س ميد يدا من خالل ال�سراب اليك ..لي�س يف هذه ال�سحراء احد �سواكهل با�ستطاعتك ان تقرر مع من �ستكون و�سد من �ستقف؟وكنت قاب قو�سني وادنى من النجاة .ال�سوت : كلما توغلت يف احلنني ازددت قلقا، او رمبا األقا،
باجلنة ،وال�سوت يرتنح يف غنج ال�سحراء وهو يب�سر هذا احلر االعمى �سربة ماء ،واوامرهم تغلي يف قلبي بركانا ان جعجع بالقوم وامنعهم من ابن يزيد : يدعوين هذا ال�سوت اليه ، وانا مقهور يف �سحرائي ..فرتجل عن �سهوة حلمك  واحزم امرك ..والن�سر حليفك يف هذا  

يا اهلل اأغثني .

في الختام



عظم اهلل لكم األجر باستشهاد امري املؤمنني عيل بن ايب طالب
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