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اخطر
الظواهر

اإن من بني اخطر الظواهر التي تعاود الظهور 
بني فرتة واأخرى حالة الرد على العلماء اأو اإطالق 

الآراء حول كلماتهم وفتاواهم ت�صويبا وتخطيئا، وغالبا 
ما يكون منبع تلك الطالقات بع�ض امل�صاهدات اأو الت�صورات 

اخلا�صة التي من�صوؤها الهوى اأو القراءة غري ال�صحيحة للفتوى، اأو 
باإ�صقاط حالت خمالفة للفتوى واعتبارها من نتائج تلك الفتوى.

 وهذه الظاهرة متثل حالة نف�صية مفادها اعطاء التربيرات للنف�ض اأو لالآخرين 
اأو  اأو يف حماولة ل�صتمالة البع�ض للح�صول على مكانة اجتماعية،  باملخالفة، 

لتربير حالة عدم المتثال للفتوى، وغري ذلك.
ال�صديد- ظهور بع�ض النتقادات من بع�ض  وت�صهد املرحلة الراهنة -لالأ�صف 
الآراء  بع�ض  واإطالقهم  العظام  املراجع  فتاوى  من  لق�صم  املثقفة  الطبقات 
اخلا�صة -التي يرون- اأنها كان من ال�صروري – على حد قولهم- اأن ت�صعها 
املرجعية يف احل�صبان قبل اإطالق الفتوى، كما يرون اأن بع�ض الفتاوى قد اأخذت 
منحى لي�ض �صحيحا نتيجة لوجود نواق�ض –كما يظنون- يف الفتوى، نتيجة عدم 
درا�صة كل جوانب الق�صية، مما اأدى اإىل وقوع اأمور ما كان لها اأن تقع لول تلك 

الفتوى- على زعمهم-. 
وقد ذهب البع�ض اإىل القول بان مقام املرجعية لي�ض له احلق يف قيادة وتوجيه 
املجتمعات لن الذين يتولون مقامها هم اأنا�ض عاديون قد يقعون يف اخلطاأ، ويرى 
بع�صهم ان املرجع ذا دراية حمدودة، وبالتايل فانه ل ميكنه الإحاطة بكل جوانب 
ق�صية ما نتيجة لعتكافه واعتزاله عن املجتمع ولعدم اطالعه على التطورات 

احلا�صلة يف ميادين العلم املختلفة وغري ذلك من الأ�صباب الواهية.
  وقد وقع بع�ض املثقفني يف هذه احلالة نتيجة لتاأثرهم ببع�ض احلالت 

اأو ظهرت يف  الفتوى  التي قد تكون رافقت  وامل�صاهدات اجلانبية 
ا�صتغل  ممن  بع�صا  هناك  اأن  اأو  معها،  بالتزامن  املجتمع 

حالت معينة لالإ�صرار بالفتوى وهو ما قد يكون غائبا 
عن ا�صتقراء املثقفني، كما ل يخفى على املتتبع اللبيب 

ما قد يفعله الأعداء يف هذا املجال. 
ومما ل �صك فيه ان هذه الظاهرة قد اأوقعت اأولئك املثقفني يف 

هلكة الرد على العلماء كما قال اأئمة اأهل البيت عليهم ال�صالم )بان 

الراد عليهم كالراد على اهلل تعاىل( بلحاظ 
الت�صل�صل يف احلديث.

التاأكيد  وهي  مهمة  نقطة  اإىل  الإ���ص��ارة  ينبغي  وهنا 
على اأن من�صب الفقيه قد اقره اهلل تعاىل يف كتابه بقوله 
ِفْرَقٍة  ُكلِّ  ِمْن  َنَفَر  َفَلْول  ًة  َكافَّ ِلَيْنِفُروا  امْلُوؤِْمُنوَن  َكاَن  )َوَما  تعاىل 
يِن َوِلُيْنِذُروا َقْوَمُهْم اإَِذا َرَجُعوا اإَِلْيِهْم َلَعلَُّهْم  ُهوا يِف الدِّ ِمْنُهْم َطاِئَفٌة ِلَيَتَفقَّ
َيْحَذُروَن )122( التوبة، ويف قوله اإذا رجعوا اإليهم دللة وا�صحة على اأهمية 
الدينية  الأم��ور  يف  املجتمع  قبل  من  اإليهم  الرجوع  و�صرورة  واأهمية  الفقهاء، 
وبخا�صة  ال�صالم  عليهم  البيت  اأهل  اأئمة  اأق��ره  كما  �صواء،  والدنيوية على حد 

اإمامنا الغائب املنتظر -عجل اهلل تعاىل فرجه ال�صريف- قبيل غيبته.
كما ينبغي التاأكيد على اأن املرجع ل ي�صدر الفتوى اإل وقد اأجهد نف�صه جهدا 
عظيما يف الدرا�صة والتحليل وال�صتقراء لكافة اأوجه الق�صية، وذلك لعلمه بان 
اأي خلل يف الفتوى من �صاأنه تدمري امة كاملة، وهم اأ�صد النا�ض خمافة على الأمة 
بل وعلى النا�ض جميعا، كما انهم اأ�صد النا�ض خمافة من اهلل تعاىل كما قال يف 
كتابه)اإمنا يخ�صى اهلَل من عباده العلماُء( لعلمهم بان ح�صابهم اأ�صد واأطول من 

ح�صاب النا�ض، لعظم امل�صوؤولية التي يحملونها. 
اإرجاع  البع�ض  واأم��ا ما قد ي�صاهد يف املجتمع من حالت غري �صائبة، يحاول 
اأ�صبابها اإىل فتوى معينة فانه كالم غري �صحيح باجلملة، واحلق اأن تلك الظواهر 
وعدم  بالفتوى  اللتزام  عدم  حالة  اإىل  الواقع  يف  مردها  ال�صائبة  واحل��الت 
تطبيقها بال�صكل املطلوب، وبالتايل فان من الإن�صاف اأن ل يقع اللوم على املرجع 
بل على اأولئك الذين �صعوا ل�صتغالل الفتوى من اجل حتقيق ماآربهم ال�صخ�صية.
بل   - باأ�ض  ل  اأن��ه  وبرغم  ومت�صعب،  املو�صوع طويل  الكالم يف هذا  وان 
ال�صواء  ت�صليط  منها  العرب  وا�صتخال�ض  الفتاوى  درا�صة  ينبغي- 
على خمتلف جوانبها، واطالع النا�ض على اأبعادها، ومنافعها 
اأ�صري  وق��ع  م��ن  لكل  ن�صيحة  م��ن  ب��د  ل  فانه  للنا�ض؛ 
نقد  عن  بالبتعاد  ال�صخ�صية  وحتليالته  تف�صرياته 
اأخرى،  اأو  اأو حماولة تخطيئهم بدعوى  العلماء،  اأولئك 
الأع���داء  وج��ه  يف  م�صهورة  �صيوفا  املثقفون  ف�صيكون  وبهذا 

و�صينالون ر�صا اهلل -تعاىل - ور�صوله واأهل بيته الكرام.   
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الطبع والتوزيع
�سعبة الطبع والتوزيع يف العتبة احل�سينية املقد�سة

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

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

ديوان الوقف ال�سيعي

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

باإعادتها الأ�سحابها... 



االأعرجي  علي  طالب  زهري  • ال�سيد 
اال�سدي مرزة  • كرمي  اخلزاعي  • نا�سر 

الكرمي عبد  الرزاق   • ر�سول كاظم عبد ال�سادة • عبد 
املو�سوي  • حممد  الطائي  غامن  • خالد  حممد   • حازم 

خاتالين ار�سد  • �سمري  بجية  ح�سون  • اأ.د.حميد 
احلمدان • عقيل  �سلمان  • كاظم 

امل�ساركون يف هذا العدد
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تكريما لذوي شهداء الحشد الشعبي   

ضربات موجعة وخدمات ضئيلة

اإلسالم أولى المرأة اهتماما كبيرا وضمنَ لها حقوقها كافة 

إذا انقطعت عن التكنولوجيا؟

العتبة الحسينية تقيم مهرجان اليتيم األول 

الضرائب المالية

الباحثة اإلسالمية نجوى صالح : 

ماذا يمكن أن يحدث

العدد 101 - ذي القعدة  ـ 1437 هـ جملة �سهرية ت�سدر عن �سعبة االإعالم  الدويل يف ق�سم االإعالم



اخبار وتقاريراخبار وتقارير

اأر���ص��ل ���ص��ن��دوق امل�����ص��اع��دات واخل����ريات يف 
باملوؤن  حمملة  �صاحنات  ال�صيعي  الوقف  ديوان 
ال�صعبي  احل�����ص��د  جم��اه��دي  اىل  ال��غ��ذائ��ي��ة 
املرابطني يف جبهات القتال يف قاطعي عمليات 

النبار وبيجي .
وقال مدير ال�صندوق يف الديوان الأ�صتاذ عبد 
الر�صا هادي ان  رئي�ض ديوان الوقف ال�صيعي 
وجبة  ب��اإر���ص��ال  وج��ه  امل��و���ص��وي  ع��الء  ال�صيد 
احل�صد  لأب��ط��ال  الغذائية  امل���واد  م��ن  ج��دي��دة 
ال�صعبي املرابطني يف �صاحات القتال يف �صبيل 
لأبنائنا  الالزم  الدعم  من  ب�صيط  توفري جزء 
امل�صاعدات  قافلة  ان  مو�صحا:  امل��ق��ات��ل��ني، 
وال��ك��رم��ة  ب��ي��ج��ي  م��ن��اط��ق  �صملت  ال��غ��ذائ��ي��ة 

والفلوجة .

ت�صمنت وجبات غذائية  التجهيزات  ان:  وبني 
متكاملة حتتوي على اأهم الأغذية التي يحتاجها 
املقاتلون م�صريا اىل ان قافلة امل�صاعدات تاأتي 
وماآثر  ت�صحيات  اأبطالنا من  يقدمه  ملا  تثمينا 
بطولية اأذهلت العامل كله وهو اب�صط ما ميكن 

تقدميه لأبناء احل�صد ال�صعبي .
واو�صح: ان �صندوق اخلريات وامل�صاعدات قد 
لعوائل  غذائية  م�صاعدات  توزيع  حملة  اأنهى 
الأمنية  وال��ق��وات  ال�صعبي  احل�صد  ���ص��ه��داء 
ال�صيد  وتوجيه  باإ�صراف  العملية  متت  حيث 
اخلريات  �صندوق  ان  موؤكدا   ، الديوان  رئي�ض 
م�صاعدات  قوافل  بت�صيري  �صيقوم  وامل�صاعدات 
غذائية اخرى لكافة قواطع املناطق الع�صكرية 

دعمًا ملقاتلي قوات احل�صد ال�صعبي ..

يذكر اأن كافة موؤ�ص�صات ديوان الوقف ال�صيعي 
معايل  م��ن  وبتوجيه  واملحافظات  ب��غ��داد  يف 
املو�صوي  عالء  ال�صيد  �صماحة  الديوان  رئي�ض 
بادرت بتنظيم ن�صاطات عديدة لدعم القوات 
زالت  ول  الأبطال  ال�صعبي  واحل�صد  امل�صلحة 
والديني  الأخ��الق��ي  ال��واج��ب  بهذا  م�صتمرة 

والوطني .

اصدارات اجنبية جديدة من اعالم العتبة الحسينية 
�صدر عن العالم الدويل يف ق�صم العالم يف العتبة احل�صينية املقد�صة 

العدد ال�صاد�ض من جملة �صوت احل�صني باللغة الرتكية.
وقال رئي�ض التحرير �صباح الطالقاين" ا�صدرت �صعبة العالم الدويل 
جملة  من  ال�صاد�ض  الف�صلي  العدد  احل�صينية  العتبة  اع��الم  ق�صم  يف 
البيت  اأهل  مذهب  مفاهيم  ن�صر  بغية  الرتكية،  باللغة  احل�صني  �صوت 

يف الأمم الخرى، وفق ما جاءت به الر�صالة املحمدية ال�صمحاء وبناء 
اأطر العالقة الن�صانية التي حتكم الن�صان بالآخر من الت�صامح والعدل 
وال�صالم، بعيدا عن كل انواع التطرف والت�صدد والغلو، �صواء يف الدين 

او يف املفاهيم الفكرية العامة".
واأ�صاف الطالقاين" ان هذه املجلة ُتطبع وتوَزع يف ا�صطنبول ومدن تركية 
مهمة اخرى باأعداد حمدودة ابتداء، على اأمل ان تتو�صع دائرة التوزيع 
اأكرث وفق اخلطة املو�صوعة لهذه ال�صدارات، حيث مت توزيع اأعداد منها 
على بع�ض اجلامعات وموؤ�ص�صات الفكر والثقافة والدين وبع�ض القنوات 

الف�صائية مثل قناة اوندورت وقناة الثقلني يف ا�صطنبول".
ت�صدر  املقد�صة  احل�صينية  العتبة  يف  الدويل  العالم  �صعبة  وتابع" ان 
والجنليزية  والأمل��ان��ي��ة  الفرن�صية  باللغات  اأخ���رى  ف�صلية  جم��الت 
الرو�صة  مبجلة  املتمثلة  الأم  ن�صختها  عن  ف�صال  والأوردو،  والفار�صية 
احل�صينية باللغة العربية، حيث توزع كل ح�صب الدولة امل�صتهدفة، ف�صال 
والفرن�صية  والجنليزية  العربية  باللغات  الكرتوين  موقع  وج��ود  عن 
والفار�صية يتم حتديثه يوميا بكل ما هو جديد، وي�صتطيع املهتم ت�صفحه 

/http://im.imamhussain.org على الرابط

يرسل مساعدات غذائية لقوات الحشد الشعبي في قاطعي عمليات بيجي واالنبار
ديوان الوقف الشيعي
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اخبار وتقاريراخبار وتقارير

العتبة الحسينية المقدسة

تباشر بحفر خندق طوله 70كم في صحراء كربالء الغربية
اأعلنت العتبة احل�صينية، عن البدء بحفر خندق 
ل�"منع  كربالء  الغربية ملحافظة  ال�صحراء  يف 
اىل  املفخخة"  وال�صيارات  الإره��اب��ي��ني  ت�صلل 
املحافظة، وفيما اأكدت اأن طول اخلندق ي�صل 
و�صرُياقب  النجف  �صحراء  باجتاه  70كم  اىل 
اأن  امل���دى، واأك���دت  ب��اأب��راج وك��ام��ريات بعيدة 
مهمة  �صتتوىل  الأو�صط  الفرات  عمليات  قيادة 

ال�صيطرة على اخلندق.
وقال امل�صرف على حفر اخلندق قا�صم م�صلح، 
الإرهابيني  "حماولت  اإن  �صحفي  حديث  يف 
كان  كربالء  اىل  مفخخات  ب��اإدخ��ال  املتكررة 
الغربية  املحافظة  على حدود  التعر�ض  اآخرها 
التفكري بتح�صني  بثالث مفخخات، دعت اىل 

املحافظة من هذا الجتاه"،
قيادة  بني  ج��رى  "اتفاقًا  اأن  م�صلح  واأ���ص��اف 
املحلية  وحكومتها  الأو���ص��ط  ال��ف��رات  عمليات 
حفر  على  احل�صينية  والعتبة  ال�صرطة  وقيادة 
خندق يف �صحراء املحافظة الغربية ملنع ت�صلل 
الإرهابيني"، م�صريًا اىل اأن "العتبة احل�صينية 
تّولت مهمة حفر هذا اخلندق وبا�صرنا بعمليات 
واآليات  مالكات  ومب�صاركة  اأي��ام  منذ  احلفر 

العتبة".
يف  الآن  ُين�صاأ  "اخلندق  اأن  م�صلح،  وت��اب��ع 
ال�صحراء الفا�صلة بني كربالء والأنبار وميتد 
حمافظة  �صحراء  باجتاه  كم   70 بطول  جنوبًا 
من  اأك��رث  اجن��از  "مت  اأن��ه  اإىل  لفتًا  النجف"، 
5كم من اخلندق حتى الآن، وهو بعمق مرتين 
ذاته،  الوقت  يف  موؤكدًا  اأمتار"،  ثالثة  وعر�ض 
بارتفاع  ترابيًا فوق اخلندق  �صاترًا  "هناك  اأن 

ثالثة اأمتار اأي�صًا". 
من جانبه قال ع�صو اللجنة امل�صرفة على حفر 
اخلندق  ه��ذا  اإن  اهلل،   ن�صر  اأحمد  اخلندق 
كربالء  تاأمني  عملية  من  كبري  وب�صكل  �صيعزز 
داخل  اىل  واملفخخات  الإرهابيني  ت�صلل  ومنع 

املحافظة".
اأبراج مراقبة  "�صُتبنى  اأنه  واأو�صح ن�صر اهلل، 
برج  بني  مرت  األف  بفا�صلة  اخلندق  طول  على 
واآخر و�صُتجهز الأبراج بكامريات حديثة ي�صل 
اأن  مبينًا  بعيدة"،  مل�صافات  فيها  الروؤية  مدى 
"عملية مراقبة اخلندق وال�صيطرة عليه �صتكون 

من مهام قيادة عمليات الفرات الأو�صط". 
قد  الأو���ص��ط،  ال��ف��رات  عمليات  ق��ي��ادة  وكنت 
اأن   ،)2016 ح��زي��ران  م��ن  )ال����29  يف  ك�صفت 
تعر�صوا  ال��ذي��ن  )داع�����ض(  تنظيم  عنا�صر 
حلدود كربالء الغربية، يف )ال�28 من حزيران 
2016(، �صلكوا طرقًا ني�صمية وتفاجاأوا بوجود 

ال�صاتر الرتابي.

والتابع  الفتيات،  لرعاية  ال�صالم،  عليها  زينب،  احل��وراء  مركز  اأق��ام 
للعتبة احل�صينية املقد�صة برناجمًا لتوزيع امل�صاعدات على عوائل �صهداء 

احل�صد ال�صعبي. 
وياأتي الربنامج ا�صتمرارًا ملا يقدمه املركز من رعاية لعوائل ال�صهداء 

احل�صد ال�صعبي، وفقًا مل�صوؤولة املركز.
وقالت م�صوؤولة املركز، �صارة حممد، : اإن الربنامج �صمل توزيع الأجهزة 
النظر  بغ�ض  الف�صائل،  لكافة  ال�صعبي  احل�صد  عوائل  على  الكهربائية 

عن تبعيتهم.
الإم��ام  حلرم  ال�صرعي  املتويل  من  وبدعم  احل��وراء  مركز  اأن  واأك��دت 
بتقدمي  الكربالئي م�صتمر  املهدي  ال�صيخ عبد  ال�صالم،  احل�صني، عليه 

الدعم املادي واملعنوي لعوائل ال�صهداء يف مدينة كربالء ومدن اأخرى.
من  ن�صعى  التي  الربامج  خمتلف  باإقامة  م�صتمرون  "نحن  واو�صحت  

خاللها اإىل تخفيف معاناة ذوي ال�صهداء واآلمهم".
من جهتها �صكرت انوار ثامر، زوجة احد �صهداء احل�صد ال�صعبي، العتبة 
ماديًا  دعمًا  تتلقى  اأنها  موؤكدة  امل�صتمرة،  لرعايتها  املقد�صة  احل�صينية 

ومعنويًا عرب مركز احلوراء.
م�صتمر  ب�صكل  معي  يتوا�صلن  احل��وراء  مركز  يف  "الأخوات  اإن  وقالت 

لتقدمي الدعم املادي تارة واملعنوي تارة اأخرى".

العتبة الحسينية المقدسة
تقيم برنامجا لتوزيع المساعدات على عوائل الشهداء
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للعتبة  التابعة  ال�صالم،  عليه  العابدين،  زين  الإم��ام  م�صت�صفى  اأعلنت 
املفتوح  القلب  جراحة  عمليات  اإجراء  عزمها  عن  املقد�صة،  احل�صينية 
يف غ�صون �صهر واحد ، يف ظل خلل ونق�ض كبريين يف جراحة القلب 

واخت�صا�صات اأخرى يف العراق. 
وقال مدير امل�صت�صفى الدكتور ح�صني علي جميد ملرا�صلنا: اإن عمليات 
القادمة  الفرتة  خالل  امل�صت�صفى  يف  موجودة  املفتوح" �صتكون  "القلب 
اأق�صاها �صهر واحد، مو�صحًا: قمنا بتوفري كوادر وفرق طبية  يف مدة 

كفوءة ولها خربة يف اإجراء علميات القلب املفتوح.
القلب  جراحة  جم��ال  يف  الكبري  والنق�ض  للخلل  نظرًا  جميد،  وب��ني 
املفتوح يف العراق ارتاأينا اإىل اأن يكون معنا يف م�صت�صفى زين العابدين 
اأطباء لإجراء هذه العمليات لطيلة اأيام ال�صنة، م�صريًا اىل ان امل�صت�صفى 
مهم  اأمر  املتابعة  لأن  اأي�صا  ومتابعتها  العمليات  هذه  باإجراء  �صتقوم 

بالن�صبة لل�صفاء.
ولفت جميد، اإىل اأن العمل على هذا الخت�صا�ض وغريه يف امل�صت�صفى 
العراقي، على حد  املري�ض  ولنف�صية  العراقي  للواقع  لدرا�صة  بناًء  جاء 

قوله.
يف  اإجراوؤها  ميكن  ل  واملعقدة  ال�صعبة  العمليات  اأن  وا�صاف" وجدنا 
العراق لعدم توفر الفرق الطبية في�صطر املري�ض لل�صفر خارج العراق، 

لكننا يف م�صت�صفى زين العابدين قمنا بتاأمني هذه الفرق الطبية لإجراء 
هذه العمليات يف الداخل".

واختتم حديثه قائاًل: مت التفاق مع م�صت�صفيات يف الهند واإيران ولبنان 
والعديد من البلدان الأخرى لتوفري فرق طبية لإجراء العمليات الدقيقة 

ولتدريب الكوادر الطبية العراقية.

اخبار وتقاريراخبار وتقارير

ستبدأ بإجراء عمليات "القلب المفتوح"

 تباشر بتطوير قبة ضريح االمام الحسين -عليه السالم-

)(مستشفى زين العابدين

العتبة الحسينية المقدسة

ح�صلت المانة العامة للعتبة احل�صينية املقد�صة على املوافقات الكاملة 
باإن�صاء  واملبا�صرة  ال�صالم  عليه  احل�صني  الم��ام  �صريح  قبة  لتطوير 

اخرى جديدة بارتفاع يزيد عن القبة احلالية باأكرث من �صبعة امتار.
"ان  ال�صامي:  اف�صل  ال�صيد  املقد�صة  العتبة  ادارة  وقال ع�صو جمل�ض 
الت�صليح  بحديد  الدعامات  تقوية  بعد  �صتكون  بامل�صروع  املبا�صرة 

وال�صمنت".
بالعتبة  الهند�صية  ال�صوؤون  ق�صم  يف  املعماري  املهند�ض  اأك��د  فيما   
والهند�صية  الفنية  املالكات  ان  ح�صني  لفتة  رعد  املقد�صة  احل�صينية 

قطعت �صوطا يف العمال املدنية داخل العتبة املطهرة خا�صة تلك التي 
تتعلق برت�صيق دعامات القبة لتوفري م�صاحة اكرب ل�صتيعاب الزائرين 

عند ال�صريح املقد�ض.
ويف وقت �صابق اأكد خرباء خمت�صون بالهند�صة املعمارية اأن قبة حرم 

الإمام احل�صني عليه ال�صالم، تقف بكرامة ربانية.
البناء مكونة من طابوق قدمي جدا واخل�صب  اأن هيكلية  اإىل  واأ�صاروا 

امل�صتخدم يف البناء متاآكل ويعود اىل مئات ال�صنني.
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واجل��رح��ى،  ال�صهداء  ذوي  رع��اي��ة  �صعبة  اأن��ه��ت 
بيت  ب��ن��اء  املقد�صة،  احل�صينية  للعتبة  التابعة 
"نا�صر عبد احلر  ال�صهيد  جديد ومتكامل لعائلة 
التابع  الك��رب  علي  ل��واء  مقاتلي  اأح��د  العويدي" 

للعتبة.
ال�����ص��ه��داء  وق����ال م�����ص��وؤول ���ص��ع��ب��ة رع���اي���ة ذوي 
احل�صينية  العتبة  اأن  ر���ص��ول،  احمد  واجل��رح��ى، 
�صاهمت ببناء بيت جديد ومتكامل لعائلة ال�صهيد، 
العتبة  وفد من  بزيارة  افتتح  املنزل  اأن  اإىل  لفتًا 
ال�صيد  األقاها  ح�صيني  جمل�ض  واإق��ام��ة  املقد�صة 

حيدر اخلطيب.

فيما قال  نعمة عبد احلر، وهو اأخ ال�صهيد نا�صر، 
انه كان يعي�ض ظروفًا �صعبة للغاية دفعته اإىل بيع 
وليتمكن  عياله  قوت  لتاأمني  منزله  �صقف  حديد 
من دفع اأجرة الذهاب اإىل جبهات القتال ملقاتلة 

داع�ض، على حد قوله.
عائلته  يو�صي  كان  " ال�صهيد  احلر  عبد  واو�صح 
الم���ام  ل��ه��م:  وي��ق��ول  بال�صرب  بالتحلي  دائ��م��ًا 

احل�صني �صيبني لنا بيتَا ان �صاء اهلل".
ا�صت�صهد يف 22  العويدي  نا�صر  ال�صهيد  ان  يذكر 
يف  املا�صي  العام  من  ال��ث��اين،  ت�صرين  نوفمرب/ 

قاطع علميات تالل مكحول، �صمال العراق.

اخبار وتقاريراخبار وتقارير

تتولىبناء بيت متكامل لعائلة شهيد
العتبة الحسينية المقدسة

ممّثليُة قسم الشعائر والمواكب 

تفتتح جناح اإلمام الحسين)( للرنين المغناطيسيّ
املقّد�صتني  للعبتني  التابع  احل�صينية  وامل��واك��ب  ال�صعائر  ق�صم  عمُل  يقت�صر  مل 
احل�صينية والعبا�صية على تنظيم عمل املواكب والهيئات احل�صينية بل تعّدى ذلك 
لي�صمل اأعماًل ون�صاطاٍت وم�صاهمات اأخرى ح�صب الرقعة اجلغرافية لكّل ممّثلية، 
النازحني وتقدمي العون لهم كذلك كانت  باإيواء  فكانت لهذه املمّثليات م�صاهمات 
لها وقفة م�صّرفة مبّد وجتهيز املقاتلني واملتطّوعني مبا يحتاجونه من موؤٍن يف كافة 
قواطع العمليات، كذلك قامت بتدريب املواطنني املتطّوعني على ال�صالح واإر�صالهم 

اىل �صوح املنازلة �صّد ع�صابات )داع�ض( الإرهابية.
اأهايل  من  كبرية  �صريحة  و�صالمة  �صّحة  اإن�صايّن مي�ّض  املّرة مب�صروٍع  هذه  لُيكّلل   
اأن مّت ر�صد جهاز رننٍي مغناطي�صّي  النا�صرية، فبعد  الرفاعي يف حمافظة  مدينة 
من قبل وزارة ال�صّحة العراقية اىل م�صت�صفى الرفاعي مل يجد له املكان املنا�صب 
ة به، ول�صّحة املوارد املالية  �ض وبنايٍة خا�صّ واملالئم لكونه يحتاج اىل ق�صٍم متخ�صّ
اأبناء ممّثلية  �صّمر  الطّبي  اأمام ن�صب هذا اجلهاز  التي كانت عائقًا  انعدامها  بل 
والهيئات  واملواكب  ال�صعائر  ق�صم  بالتن�صيق مع  �صواعدهم  ال�صعائر احل�صينية عن 
احل�صينّية يف العتبتني املقّد�صتني للترّبع من اأجل اإقامة هذا امل�صروع واإمتامه على 

اأح�صن وجه.
وقد �صارك وفٌد رفيُع امل�صتوى من العتبة العّبا�صية املقّد�صة اأفراح مدينة الرفاعي 
بهذا املنجز ال�صغري بحجمه وم�صاحته ، الكبري مبا يقّدمه من خدمٍة طبية لهم ، 
كما ح�صر الفتتاح جانب من �صخ�صياٍت دينّية وثقافّية واأكادميّية ووجهاء ع�صائر 

من داخل وخارج حمافظة النا�صرية.
م�صوؤول وحدة ال�صعائر احل�صينّية يف حمافظة ذي قار ال�صيخ حيدر عبد ال�صاحب 
عودة الهادي بنّي يف الكلمة التي األقاها يف حفل افتتاح امل�صروع: "اأّن اأ�صمى الأعمال 
الإن�صانية هي تلك التي ل تنتظر مقاباًل لها بل تنبع من القلب ومن رغبة الإن�صان 
يف العطاء والت�صحية، واإّن العمل التطّوعي مثاٌل حّي على هذه الأعمال فهو ميدان 

والبيئّية  وال�صّحية  الجتماعية  احلياة  ميادين  جميع  يف  ليدخل  اأ�صكاله  تتعّدد 
والرتبوية والع�صكرية وغري ذلك، ويف هذا العمل املّجاين ينطلق الإن�صان املتطّوع من 
اإح�صا�صه بامل�صوؤولية جتاه َمْن حوله وجتاه حميطه الإن�صايّن واملكايّن، لتّت�صع �صيئًا 

ف�صيئًا وت�صمل كّل ميادين احلياة وتظهر باأبهى واأرقى اأ�صكال التكامل الب�صرّي".
مراجعاٍت  "بعد  الرفاعي:  م�صت�صفى  ممّثل  احليدري  اأحمد  الدكتور  ق��ال  فيما 
طويلة من قبل امل�صوؤولني وا�صتح�صال موافقة وزيرة ال�صّحة على تخ�صي�ض جهاز 
لكونه  الرفاعي  املا�ّصة لأهايل  للحاجة  العام،  الرفاعي  مل�صت�صفى  رننٍي مغناطي�صّي 
ال�صّحية  املوؤ�ّص�صات  عن  العبء  يرفع  كما  املحافظة،  مركز  مراجعة  عنهم  يرفع 
يف املحافظة بكرثة املراجعني، وبعد ا�صتح�صال املوافقات الأ�صولية وقفت الأزمُة 
وجود  لعدم  امل�صروع  هذا  تنفيذ  اأمام  البالد  بها  متّر  التي  التق�ّصف  وحالُة  املالّية 
للبناء، ف�صّمر  �ض  ُتخ�صّ اأموال حكومّية  امل�صت�صفى وعدم وجود  املنا�صب يف  املكان 
اأبناء ممّثلية ال�صعائر احل�صينية يف ق�صاء الرفاعي �صواعدهم وتكّفلوا بت�صييد بناية 
كاملة للجهاز اأُطلق عليها بناية الإمام احل�صني)عليه ال�صالم( للرنني املغناطي�صّي 
قّدموه  ملا  اأجمعني  لهم  والمتنان  ال�صكر  فكّل   ، فقط  �صهرين  بلغ  قيا�صّي  وقٍت  يف 
للمجتمع من اأعماٍل خريّية، و بعد تظافر اجلهود بني املواطنني واحلكومة مّت افتتاح 

هذه البناية خلدمة املواطنني الكرام وهلل احلمد".
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الجمـــــــــعةشـــــــذرات • الشيخ عبد المهدي الكربالئي
• المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة )دام عزه(

الكربالئي يف  ال�صيخ عبد املهدي  العليا  الدينية  قال ممثل املرجعية 
اخلطبة الثانية ل�صالة اجلمعة بال�صحن احل�صيني ال�صريف يف 28 
والخوات  الخوة  ايار2016م" ايها   6 املوافق  الأ�صب1437ه�  رجب 
نقراأ على م�صامعكم الكرمية مقطعًا اآخر من عهد اأمري املوؤمنني عليه 
بل  وال�صا�صة،  للحكام  مهمة  مبادئ  يت�صمن  ال�صرت،  ملالك  ال�صالم 
بع�صها يهمُّ عامة النا�ض اي�صًا، وُي�صمن من خاللها ا�صتقرار الو�صع 
وحتقيق  العامة  الو�صاع  وا�صتقرار  الرعية  امور  وانتظام  ال�صيا�صي 

العدالة والتقدم لعموم املجتمع ...
ْدِق  َوال�صِّ اْل��َوَرِع  ِباأَْهِل  ْق  )َواْل�صَ ال�صالم:  عليه  املوؤمنني  اأمري  يقول 
َة  َكرْثَ َفاإِنَّ  َتْفَعْلُه  مَلْ  ِبَباِطٍل  َيْبَجُحوَك  َوَل  ُيْطُروَك  اأَلَّ  َعَلى  ُهْم  ُر�صْ ُثمَّ 
َوامْلُ�ِصي ُء  امْلُْح�ِصُن  َيُكوَننَّ  َوَل  ِة  اْلِعزَّ ِمَن  َوُتْديِن  ْهَو  الزَّ ِدُث  حُتْ اْلإِْطَراِء 
ْنِزَلٍة �َصَواٍء َفاإِنَّ يِف َذِلَك َتْزِهيدًا ِلأَْهِل اْلإِْح�َصاِن يِف اْلإِْح�َصاِن  ِعْنَدَك مِبَ

�َصاَءِة...(. َوَتْدِريبًا ِلأَْهِل اْلإِ�َصاَءِة َعَلى اْلإِ
ِبَها  َواْجَتَمَعْت  ��ِة  مَّ اْلأُ َهِذِه  ُدوُر  �صُ ِبَها  َعِمَل  ًة  احِلَ �صَ ًة  �ُصنَّ َتْنُق�ْض  )َوَل 
ي  رُّ ِب�َصيْ ٍء ِمْن َما�صِ ًة َت�صُ ِدَثنَّ �ُصنَّ ُة َوَل حُتْ ِعيَّ َلَحْت َعَلْيَها الرَّ اْلأُْلَفُة َو�صَ
ِمْنَها،  َت  َنَق�صْ ا  مِبَ َعَلْيَك  َواْل��ِوْزُر  َها  �َصنَّ مِلَْن  اْلأَْج��ُر  َفَيُكوَن  َنِ  ال�صُّ ِتْلَك 
َلَح َعَلْيِه اأَْمُر  َكَماِء يِف َتْثِبيِت َما �صَ َواأَْكرِثْ ُمَداَر�َصَة اْلُعَلَماِء َوُمَناَق�َصَة احْلُ

ا�ُض َقْبَلَك(. ِباَلِدَك َواإَِقاَمِة َما ا�ْصَتَقاَم ِبِه النَّ
ياأمر المام )عليه ال�صالم( مالك ال�صرت ان يالزم ويقرب اأهل الورع 
والتقوى والدين وال�صدق.. وهم الذين يخل�صون له يف امل�صورة وتقييم 
الحوال العامة وا�صاليب ادارة الدولة و�صوؤون املجتمع في�صدقون معه 
يف ذلك ول يزينون له بالباطل.. ومن جملة �صفاتهم انهم ينقلون له 
الخبار احل�صنة وال�صيئة بحيث تكون �صورة الو�صاع العامة كما هي 

من غري تزييف عن احلق والواقع ...
ُهْم َعَلى اأَلَّ ُيْطُروَك َوَل َيْبَجُحوَك ِبَباِطٍل(..  ) ُثمَّ ُر�صْ

ب��اإزاء  والثناء  امل��دح  ع��دم  على  ويربيهم  وميرنهم  يرو�صهم  ان  اأي 
العمل من  تكرار هذا  لأن  ال�صيئة  العمال  ترك  او  اعمالك احل�صنة 
فيزرع  ال��وايل  قلب  يف  التاأثري  اىل  تدريجيًا  �صيوؤدي  احلا�صية  قبل 
الزهو والغرور والعجب من نف�صه وهو منبع لكثري من املفا�صد كما ان 

الطراء وتعودهم عليه يف�صد نف�ض املادحني..
يبجحوك: ان يفرحوك وي�صروك بن�صبة عمل عظيم اليك ومل تفعله 
يفعلوا(  مل  مبا  يحمدوا  ان  )ويحبون  تعاىل:  قوله  ذم  يف  فيدخلونه 
الطراء  فاإن )كرثة  ال�صالم(  بقوله )عليه  الطراء  ونّفره عن كرثة 

حتدث الزهو(... 

قال ممثل املرجعية العليا ال�صيد احمد ال�صايف خالل اخلطبة الثانية 
ل�صالة اجلمعة يف 5/�صعبان/1437ه� املوافق 2016/5/13م" نقدم 
التفجريات  يف  احبتهم  فقدوا  الذين  الكرام  املواطنني  اىل  التعازي 
ودي��اىل  وال�صماوة  بغداد  الخ��رية  الي��ام  يف  �صربت  التي  الرهابية 
وغريها.. �صائلني اهلل العلي القدير ان يتغمد ال�صهداء الكرام بوا�صع 
رحمته ويلهم ذويهم ال�صرب وال�صلوان ومين على اجلرحى وامل�صابني 

بال�صفاء العاجل...
وعرب ال�صايف عن ا�صفه حلالة الالجدوى من احلديث يف هذا املجال 
مع ال�صيا�صيني العراقيني مبينًا" انهم قد �صّموا اذانهم عن ال�صتماع 

لأ�صوات النا�صحني واىل اهلل امل�صتكى".
وبني ال�صيد ال�صايف" نورد ايها الخوة مقاطع اخرى من عهد المام 
امري املوؤمنني )عليه ال�صالم( اىل مالك ال�صرت ب�صاأن رعاية اجلنود 

واملقاتلني: اذ قال )عليه ال�صالم(:
َل  َمُعوَنِتِه،  َواأَْف�صَ يِف  َوا�َصاُهْم  َمْن  ِعْنَدَك  ُجْنِدَك  ُروؤو���ِض  اآَثُر  )َوْلَيُكْن 
ا َي�َصُعُهْم َي�َصُع َمْن َوَراَءُهْم ِمْن ُخُلوِف اأَْهِليِهْم، َحتَّى  َعَلْيِهْم ِمْن ِجَدِتِه مِبَ
َيْعِطُف  َعَلْيِهْم  َعْطَفَك  ،  َفاإِنَّ  اْلَعُدوِّ ِجَهاِد  يِف  َواِحدًا  َهّمًا  ُهْم  َهمُّ َيُكوَن 

ُقُلوَبُهْم َعَلْيَك.
َناِء َعَلْيِهْم، َوَتْعِديِد َما  ْل يِف ُح�ْصِن الثَّ ثم قال )عليه ال�صالم(: )َوَوا�صِ
َجاَع،  �ْصِن اأَْفَعاِلِهْم  َتُهزُّ ال�صُّ ْكِر حِلُ َة الذِّ اأَْبلى َذُوواْلَباَلِء ِمْنُهْم، َفاإِنَّ َكرْثَ

اِكَل... �ُض النَّ رِّ َوحُتَ
ِه،  نَّ َباَلَء اْمِرىء اإىَِل َغرْيِ مَّ ُثمَّ اْعِرْف ِلُكلِّ اْمِرىء ِمْنُهْم َما اأَْبلى، َوَل َت�صُ
اأَْن  اإىَِل  اْمِرىء  �َصَرُف  َيْدُعَونََّك  َوَل  َباَلِئِه،  َغاَيِة  ُدوَن  ِبِه  َرنَّ  ُتَق�صِّ  َوَل 
ِغَر ِمْن  َعُة اْمِرىء اإىَِل اأَْن َت�ْصَت�صْ ِغريًا،  َوَل�صَ ُتْعِظَم ِمْن َباَلِئِه َما َكاَن �صَ

بالئه َما َكاَن َعظِيمًا(.
ل�صنَع جندًا  يلتزم  ان  يريد  به من  التزم  لو  -اخ��واين-  الن�ض  هذا 

جعلوا قلوبهم اأمامهم فال يخافون...
ا َي�َصُعُهْم َي�َصُع  َل َعَلْيِهْم ِمْن ِجَدِتِه مِبَ ثم يقول )عليه ال�صالم(: )َواأَْف�صَ

َمْن َوَراَءُهْم ِمْن ُخُلوِف اأَْهِليِهْم(.
ليظل  الن�صان  جتّب  جمبنة  والعائلة  جمبنة  الُولد  -اخ��واين-  قطعًا 
يفكر : اأهلي وانا املعني لهم ول يوجد احد عندهم.. لحظوا هل من 
املعقول ان الن�صان يقاتل وفكره من�صغل باأهله كيف �صيقاتل؟!.. المام 
)عليه ال�صالم( يقول هذا حمذور.. لبد ان ُتف�صل على اجلندي حتى 

يطمئن اىل ان اأهله ل ميدون اأياديهم من بعده...
مالك ار�صله المام )عليه ال�صالم( حتى يحكم فاأنت يا ايها املت�صبث 
او املت�صبه بهذه الطريقة عليك ان تنفذ ما يقوله امري املوؤمنني )عليه 
ال�صالم( وهذه ح�صانة لك و جلندك.. حتى يكون همهم هوؤلء اجلند 

همًا واحد يف جهاد العدو...

• يعّدها ويحررها: �صباح الطالقاين

للم�سوؤولني مبادئ مهمة للحّكام وال�سا�سة يف عهد اأمري املوؤمنني ملالك االأ�سرت نعّزي عوائل �سحايا التفجريات االإرهابية ونقول 
�سكوناكم اىل اهلل
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• السيد احمد الصــــافيالجمـــــــــعةشـــــــذرات
• المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة )دام عزه(

البلد  لدارة  املت�صدين  امل�صوؤولني  العليا  الدينية  املرجعية  و�صفت 
مو�صحة  لالمانة،  خائنني  بانهم  العام  املال  على  ي�صتحوذون  الذين 
ان ما تقراأه املرجعية من ر�صائل المام علي عليه ال�صالم لعماله ل 
يراد منها – فقط- قراءة ر�صالة تاريخية حلادث خيانة من قبل احد 
لال�صخا�ض  والعتبار  العظة  يراد  بل  ال�صالم(  )عليه  المام  عمال 
الذين يوؤمتنون الآن على اموال الرعية واأموالهم وي�صمل من ائتمنه 

النا�ض على ذلك.
وقال ممثل املرجعية العليا ال�صيخ عبد املهدي الكربالئي خالل خطبة 
على  املوافق 2016/5/20م" نقراأ  اجلمعة يف 12/�صعبان/1437ه� 
م�صامعكم الكرمية مقاطع من كتاب المام علي )عليه ال�صالم( اىل 
بع�ض عماله الذي خان المانة وا�صتحوذ على ما حتت يده من الموال 
العامة – )كان من املقربني لالمام )عليه ال�صالم( وجاهد معه ثم 
وله الإمام على بع�ض وليات امل�صلمني وقد ائتمنه على الرعية وكذلك 
على اأموال الرعية لكنه خان الأمانة.. فالإمام )عليه ال�صالم( يعاتبه 

ويوبخه ثم يهدده بالعقوبة ب�صبب اخليانة(..
َك  َنٍة ِمْن َربِّ َك مَلْ َتُكْن َعَلى َبيِّ َ ُتِريُد ِبِجَهاِدَك َو َكاأَنَّ َك مَلْ َتُكِن َاهللَّ )َكاأَنَّ
َعْن  َتُهْم  ِغرَّ َتْنِوي  َو  ُدْنَياُهْم  َعْن  ��َة  َاْلأُمَّ َهِذِه  َتِكيُد  ُكْنَت  ا  َ اإِمنَّ َك  َكاأَنَّ َو 
َو َعاَجْلَت  َة  َاْلَكرَّ اأَ�ْصَرْعَت  ِة  َاْلأُمَّ ُة يِف ِخَياَنِة  دَّ َال�صِّ اأَْمَكَنْتَك  ا  َفَلمَّ َفْيِئِهْم 
َو  َراِمِلِهْم  ِلأَ وَنِة  َامْلَ�صُ اأَْمَواِلِهُم  ِمْن  َعَلْيِه  َقَدْرَت  َما  ِاْخَتَطْفَت  َو  َاْلَوْثَبَة 
اإِىَل  َفَحَمْلَتُه  َاْلَك�ِصرَيَة  َامْلِْعَزى  َداِمَيَة  َاْلأََزلِّ  ْئِب  َالذِّ ِاْخِتَطاَف  اأَْيَتاِمِهُم 
َك  َك َل اأََبا ِلَغرْيِ ٍم ِمْن اأَْخِذِه َكاأَنَّ ْدِر ِبَحْمِلِه َغرْيَ ُمَتاأَثِّ َجاِز َرِحيَب َال�صَّ َاحْلِ
ُتوؤِْمُن  َما  اأَ  ِ َاهللَّ َف�ُصْبَحاَن  َك  اأُمِّ َو  اأَِبيَك  ِمْن  ُتَراَثَك  ْهِلَك  اأَ ىَل  اإِ َح��َدْرَت 
�َصاِب اأَيَُّها َامْلَْعُدوُد َكاَن ِعْنَدَنا ِمْن اأُويِل  ِبامْلََعاِد اأََو َما َتَخاُف ِنَقا�َض َاحْلِ
َو  َحَرامًا  َتاأُْكُل  َك  اأَنَّ َتْعَلُم  ْنَت  اأَ َو  َطَعامًا  َو  �َصَرابًا  ُت�ِصيُغ  َكْيَف  َاْلأَْلَباِب 

َت�ْصَرُب َحَرامًا...(.
المانة  خ��ان  ال��ذي  عماله  اح��د  ال�صالم(  )عليه  الم��ام  �صبه  لقد 
وا�صتحوذ على ما حتت يده من الموال العامة مبن مل يرد اهلل -تعاىل 
الدنيا واملال فلم تكن نيته خال�صة لوجه  اراد  -والآخرة بجهاده بل 
اهلل -تعاىل- يف امر اجلهاد ومبن مل يكن على معرفة بينة بوعد اهلل 
ووعيده بالعقاب ملن ي�صتويل على اموال الخرين بغري حق، وكذلك 
�صبهه مبن ي�صتغفل النا�ض ويكيدهم عن دنياهم فلم يكن له غر�ض 

من عبادته ال خدعة امل�صلمني عن دنياهم...

احل�صيني  ال�صحن  جمعة  وخطيب  العليا  املرجعية  ممثل  حت��دث 
ال�صريف ال�صيد احمد ال�صايف خالل اخلطبة الثانية ل�صالة اجلمعة 
يف 19/�صعبان/1437ه� املوافق 2016/5/27م قائال" يف هذه اليام 
وال�صرطة  امل�صلحة،  القوات  يف  اعزتنا  فيها  يخو�ض  التي  العظيمة 
الع�صائر  وابناء  البطال  املتطوعني  من  ي�صاندهم  ومن  الحتادية 
الغيارى معارك �صارية لدحر الرهاب الداع�صي عن مناطق اخرى 
من ار�ض العراق الطاهرة، ندعو اىل الوقوف لنحيي باإكبار واجالل 
وت�صحياتهم  وبطولتهم  انت�صاراتهم  على  امليامني  الرجال  ه��وؤلء 

وتفانيهم يف الدفاع عن وطنهم و�صعبهم ومقد�صاتهم.
قدرهم  ببيان  تفي  ما  الكلمات  من  جند  ل  اننا  ال�صايف"  واأ�صاف 
ومكانتهم ول ي�صعنا اإل ان نقول انكم حقًا الأجل قدرًا والأعظم اجرًا 
ومثوبة من جميع من �صواكم ويا ليتنا كّنا معكم فنفوز فوزًا عظيمًا". 
موؤكدا" ان ال�صهداء الذين ارتقوا اىل جنان اخللد م�صرجني بدمائهم 
 ِ ِذيَن ُقِتُلوا يِف �َصِبيِل اهللَّ �َصَبَّ الَّ الزكية قال اهلل تعاىل ب�صاأنهم: )َول حَتْ
ُ ِمْن  ا اآَتاُهْم اهللَّ ِهْم ُيْرَزُقوَن )169( َفِرِحنَي مِبَ اأَْمَواتًا َبْل اأَْحَياٌء ِعْنَد َربِّ
ِذيَن مَلْ َيْلَحُقوا ِبِهْم ِمْن َخْلِفِهْم اأَلَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم  ِلِه َوَي�ْصَتْب�ِصُروَن ِبالَّ َف�صْ
َ ل  ٍل َواأَنَّ اهللَّ ِ َوَف�صْ َول ُهْم َيْحَزُنوَن )170( َي�ْصَتْب�ِصُروَن ِبِنْعَمٍة ِمْن اهللَّ

يُع اأَْجَر امْلُوؤِْمِننَي )171((- �صورة اآل عمران -. ُي�صِ
واأم���ا اجل��رح��ى وامل��ع��اق��ني مم��ن اأ���ص��ي��ب��وا يف ���ص��اح��ات امل��ن��ازل��ة مع 
على  مرة  مرتني  اأجرهم  يوؤتيهم  �صوف  تعاىل  اهلل  فان  الرهابيني 
جهادهم ومرة على �صربهم وحتملهم ملا نالهم من الذى يف �صبيله.. 
وتخفيف  بهم  والعناية  رعايتهم  واجبنا جتاههم يف  اأعظم  ما  ولكن 
المهم وتاأمني احلياة الكرمية لهم... واأما اأرامل ال�صهداء واأيتامهم 
�صهداء  من  والوطن  للدين  قدموا  ما  فخرًا  فيكفيهم  ذويهم  و�صائر 
كانوا  ومن  احبتهم  فقدوا  انهم  اعظم  الواجب جتاههم  ولكن  كرام 
من  منا  يجدوا  ان  فالبد  املعي�صية  حياتهم  يف  برعايتهم  يح�صون 
العناية والرعاية ما يعو�ض ولو جزءًا مما فقدوه بفراق اولئك الكرام.
العراقيون  هبَّ  اأن  منذ  �صنتان  م�صت  لقد  ال�صايف"  ال�صيد  وتابع 
الهمجية  الهجمة  ام��ام  ومقد�صاتهم  و�صعبهم  بلدهم  عن  للدفاع 
الداع�صية وقد قدموا خالل هذه املدة اآلف ال�صهداء واأ�صعاف ذلك 
من اجلرحى ولكنهم مل ميّلوا ومل يكّلوا عن مقارعة الرهابيني ومل 
يزالوا �صامدين يف خمتلف اجلبهات بل انهم يزدادون ا�صرارًا على 
ار�ض  من  �صرب  اآخ��ر  تطهري  اىل  الدفاعي  جهادهم  يف  ال�صتمرار 

الوطن من رج�ض هوؤلء الظالميني...

ومعي�ستكم  حياتكم  العام:  املال  على  امل�ستحوذين  للم�سوؤولني 
ملوثة باحلرام

املرجعية جتدد دعوتها للمقاتلني لتوفري احلماية للمدنيني

11  ذي القعدة � 1437 ه�



العتبة الحسينية تقيم مهرجان اليتيم األول 
تكريما لذوي شهداء الحشد الشعبي   

•تقرير:حممود امل�صعودي

اأقامت وحدة االإعالم الن�سوي يف العتبة احل�سينية املقد�سة بالتعاون مع ق�سم رعاية الطفولة ومركز 
ال�سالم(  )عليه  املجتبى  احل�سن  االإمــام  مدينة  يف  االأول  اليتيم  مهرجان  الفتيات  لرعاية  احلــوراء 

للزائرين.

والطفولة  الإع��الم  ل�صوؤون  العام  الم��ني  معاون  ق��ال  املهرجان  تفا�صيل  وح��ول   
الرو�صة  ملجلة  مهدي  ها�صم  الدين  �صعد  ال�صيد  املقد�صة،  احل�صينية  العتبة  يف 
تكرميا  الأول  اليتيم  مهرجان  اقامت  املقد�صة  احل�صينية  العتبة  ان  احل�صينية" 
من  لأك��رث  وامل��ادي��ة  العينية  الهدايا  توزيع  ومت  ال�صعبي،  احل�صد  �صهداء  لأ�صر 
دفاعًا  وبطولت  ت�صحيات  ملا قدموه من  تثمينا  ال�صهداء  اأ�صر  اأ�صرة من   )100(
عن ار�ض العراق و�صعبه ومقد�صاته، اإذ لول ت�صحياتهم وت�صحيات القوات المنية 
واأبناء الع�صائر الغيارى  ل�صتبيحت باقي املحافظات العراقية، واليوم نحن نقدم 

تقاريرتقارير
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هذا ال�صيء القليل جدا امام ت�صحيات 
ال�صهداء الكبرية".

تكرميها  مت  التي  الأ�صر  ان  واأ�صاف" 
اليوم هي من حمافظة كربالء املقد�صة 
ح�صرا، و�صوف تكون هناك مهرجانات 
اأ�صر  لتكرمي  الخ���رى  املحافظات  يف 
ال�صهداء، مو�صحًا" بان وحدة الإعالم 
ومركز  الطفولة  رعاية  وق�صم  الن�صوي 
الأ�صر،  هذه  بتفقد  م�صتمرون  احلوراء 
وه���ن���اك رع���اي���ة ل��ل��م��ر���ص��ى م���ن اأ���ص��ر 
ال�صهداء كما هنالك م�صاعدات اخرى، 
ال�صرعي  امل��ت��ويل  م��ن  بتوجيه  وذل���ك 
والأم���ني  امل��ق��د���ص��ة  احل�صينية  للعتبة 
تاأكيدا على الرعاية والعناية  العام لها 

امل�صتمرة لذوي ال�صهداء".
احل�صينية  ال��ع��ت��ب��ة  اه��ت��م��ام  وب�����ص��دد 
م�صوؤولة  قالت  ال�صهداء  ب��ذوي  املقد�صة 

وحدة الإعالم الن�صوي ندى اجلليحاوي" 
يف  ما�صية  املقد�صة  احل�صينية  العتبة  ان 
التوا�صل مع ذوي �صهداء احل�صد ال�صعبي 
املهرجان  اقامة  �صبق  اإذ  بهم  والهتمام 
للعتبة  ال�����ص��رع��ي  امل���ت���ويل  ا���ص��ت��ق��ب��ال 
املهدي  عبد  ال�صيخ  �صماحة  احل�صينية 
اأيتام  مكتبه  يف  ع��ّزه(  )دام  الكربالئي  
ابطال احل�صد ال�صعبي، و�صكر الكربالئي 
اأم��ه��ات الأي��ت��ام وب���ارك لهن اجن���ازات 
املغت�صبة  املناطق  حترير  يف  �صهدائهن 
على  موؤكدا  داع�ض،  ع�صابات  قبل  من 
تربية  يف  اجل��ه��ادي  امل����راأة  دور  اأه��م��ي��ة 
الرجل  يقل عن دور  وانه دور ل  الأيتام، 
بال�صرب  واأو���ص��اه��م  القتال،  �صاحة  يف 
اجلميل، مذكرا اياهم بقوله تعاىل ))َوَل 
اأَْمَواًتا   ِ ِذيَن ُقِتُلوا يِف �َصِبيِل اهللَّ �َصَبَّ الَّ حَتْ

ِهْم ُيْرَزُقوَن((. َبْل اأَْحَياٌء ِعْنَد َربِّ
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تحقيقاتتحقيقات

الضرائب المالية
ضربات موجعة وخدمات ضئيلة

• حتقيق: عماد بعو 

ذي القعدة � 1437ه�14



تقدم  اف�سل  خدمات  مقابل  تفر�س  ال�سرائب 
للمواطن 

ك��ان��ت ب���داي���ة احل���دي���ث م���ع م��دي��ر م��رك��ز ال��درا���ص��ات 
ال�صرتاتيجية؛ يف جامعة كربالء الدكتور خالد العرداوي 
الدولة احلديثة مرتكز  ال�صرائب يف  قائال" ان  ليحدثنا 
املواطن  قوة  ويعك�ض  العامة،  املالية  مرتكزات  من  مهم 
وقدرته للتاأثري على القرار احلكومي، وعلى هذا الأ�صا�ض 
يف  الر�صد  درج��ات  اأق�صى  باعتماد  ملزمة  الدولة  تكون 
قراراتها املتخذة؛ ل�صيما تلك القرارات التي ترتتب عليها 
نفقات مالية؛ فاأي خطاأ  يف هذه القرارات يعني تالعب 

وا�صتهانة باأموال دافعي ال�صرائب". 
"مقابل ذلك حتر�ض الدولة على تقدمي اأف�صل اخلدمات 
اأف�صل  خ��دم��ات  مقابل  تفر�ض  فال�صرائب  للمواطن؛ 
يكون  ال��ذي  الوقت  يف  وه��ذا  التحتية،  البنية  يف  ل�صيما 

اعتماد الدولة كامال على نظام ال�صرائب".
رعية  دولة  فالعراق  اأكرث؛  معقد  فالأمر  العراق  يف  "اما 
لل�صعب  ملك  هي  امل��وارد  وه��ذه  الطبيعية،  امل��وارد  كثرية 
ال�صخمة  الرثوة  هذه  ادارة  هي  الدولة  ومهمة  العراقي، 
ور�صوم  اأف�صل  خدمات  تقدمي  مقابل  ال�صعب؛  عن  نيابة 

رمزية عن هذه اخلدمات". 
بال�صكل  الرثوة  اإدارة هذه  الدولة عن  " ومتى ما عجزت 
يف  ال�صرائب  نظام  على  تعتمد  اأن  واأرادت  ال�صحيح 
ال�صعب  ث��روة  تعيد  اأن  عليها  فيجب  العامة،  م��وازن��ات 
لل�صعب ليديرها بنف�صه، اأو عرب و�صيط، ول تتدخل الدولة 

يف ذلك، وتكتفي يف نظامها املايل على ال�صرائب". 
جعل  يعني  ل  ال�صعب  ثروة  اإدارة  يف  الف�صاد  وجود  " اإن 
امل��ايل،  العجز  �صد  م�صوؤولية  يتحمل  ال��ذي  ه��و  ال�صعب 

التخبط 
في ادارة 

النظام 
الضريبي 

واضح بظل 
التدهور 

االقتصادي 
العراقي 

تعد جباية ال�سرائب من املرتكزات اال�سا�سية التي تعمل بها الدولة لرفع امليزانية ال�سنوية, و�سد العجز املايل الذي 
يكون غالبا �سببه ال�سيا�سات املالية اخلاطئة, التي اتخذت باأوقات االزمات املالية والتي عادة ما تكون جمحفة بحق 

املواطن حمدود الدخل, وعلى الرغم من ان جباية ال�سرائب يتم اخذها على ا�سا�س توفري اخلدمات اال�سا�سية؛ 
وتهيئة البنى التحتية للمواطن, اال ان هذا ال�سي اليتحقق بظل الف�ساد امل�ست�سري والقرارات امل�ستعجلة والتي ت�سدر 

دون درا�سة الواقع االجتماعي واالقت�سادي للمواطن. 
وملعرفة املو�سوع وو�سعه امام ا�سحاب االخت�سا�س بحثت جملة )الرو�سة احل�سينية( مو�سوع ال�سرائب مع خمت�سني 

باملجاالت القانونية واملالية؛ ملعرفة اخللل الذي يقع املواطن �سحيته, والعمل على و�سع حلول ت�سحح من الواقع 
احلايل اىل واقع اف�سل. 

ه��درا  اأن��ف��ق  دولر  ك��ل  ع��ن  ال��دول��ة  اأن حتا�صب  يجب  ب��ل 
اأو �صاع ف�صادا، وما نراه من �صرائب جمحفة هذه الأيام 
يجب  فالدولة  اطالقا،  املقدمة  اخلدمات  مع  تتنا�صب  ل 
لرثوات  الفا�صلة  اإدارتها  عن  الأوىل  مرتني،  حتا�صب  اأن 
البنية  حت�صني  يف  ف�صلها  عن  والثانية  ال�صخمة،  العراق 
التحتية املنا�صبة خللق حياة اأف�صل ل�صعبها، ورمبا حتا�صب 
املايل  العجز  �صد  م�صوؤولية  املواطن  حتميلها  عن  اأي�صا 

احلكومي". 

النظام  يف  قــراراتــهــا  مــراجــعــة  احلــكــومــة  على 
ال�سريبي 

راأي اخر او�صح )للرو�صة( عن اهمية ال�صرائب وماهية 
عبد  ف���وؤاد  الدكتور  للدولة،  العامة  للموازنة  امل�صاهمة 
املح�صن اجلبوري، مدير الرقابة املالية يف جامعة كربالء"  
ان نظام ال�صرائب  يف الدول املتقدمة تقوم عليه ميزانيات 
دول عظمى من خالل ت�صريع قوانني منا�صبة واليات دقيقة 
من حيث الية التنفيذ، ال ان النظام ال�صريبي يف العراق 
العامة  امليزانية  وي�صل م�صاهمته يف  الطموح  دون  ليزال 

للدولة اىل اقل من 1% وهي  ن�صبة �صعيفة جدا".
وباإمكان  متخلف،  �صريبي  نظام  هناك  نف�صه  بالوقت   "
وفق  ال�صريبي  الوعاء  وتو�صعة  به  النظر  اعادة  احلكومة 
ال�صريبية؛  اإيراداته  لزيادة  العراقي  امل�صرع  الية يحددها 
على  ر���ص��وم  ف��ر���ض  خ��الل  م��ن  ب��امل��واط��ن؛  امل�صا�ض  دون 
امل�صت�صفيات او املرور او العدل او اجلن�صية، وهذا من �صانه 

ان يزيد من ايراد الدولة".
" ولكن يجب ان نف�صل ما بني ما يحتاجه املواطن ب�صكل 
ففر�ض  اختياري،  ب�صكل  يحتاجه  ما  بني  وم��ا  اج��ب��اري، 
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على  �صياأثر  يقينا  امل��واط��ن  على  ر�صوم 
م�صتواه املعا�صي و�صيزيد من خط الفقر 
واملجالت  املرور  انه يف جمال  ال  لديه. 
�صراء  ي�صتطيع  الذي  فاملواطن  الخ��رى 
ب�صيط  مبلغ  له  يدفع  ان  باأ�ض  ل  �صيارة 
هذا  التحويل،  او  الت�صجيل  يف  كر�صم  ال�صيارة  مببلغ  قيا�صيا 
يف  ال��دول��ة  تفكر  ان  فيجب  امل��واط��ن  ل��دى  اخ��ت��ي��اري  جانب 
ايل  بالوقت  الجتماعية،  الرفاهية  من  تزيد  التي  املجالت 
ا�صتخدام  يف  املواطن  وبني  بينها  الثقة  تعزز  ان  عليها  يجب 
واجبها  عليها  يفر�ض  الذي  ب�صكل  والر�صوم  ال�صرائب  هذه 
من  املواطن  يدفعه  ما  تقابل  خدمات  تقدمي  من  كحكومة؛ 

مبالغ �صواء اأكانت على �صكل �صرائب ام ر�صوم".
اإيراداتها  " كثري من الدول املجاورة التي تكون امكانيتها او 
ع��ايل؛  ال�صريبة  جم��ال  يف  م��وارده��ا  جن��د  جيدة  النفطية 
عن  ناهيك  ال�صحيح،  ب�صكل  يعمل  ال�صريبي  نظامها  لأن 
العاملني يف  جمال ال�صريبة فالقانون يحدد طبيعة العاملني 
ب�صكل  القانون  يطبقون  منهم  وجعل  ال�صريبي  جم��ال  يف 
ال�صحيح، وكذلك املواطن حري�ض يف هذه الدول ان ي�صاهم 
ب�صكل مبا�صر دفع ال�صريبة دون تهرب، وعلى يقني بان هذه 
و�صع  احلكومة  على  فينبغي  بخدمات  علي  تعود  ال�صرائب 
العراق وهناك  ال�صريبي يف  النظام  النظر يف  او اعادة  األيه 
خربات عراقية متميزة ممكن ان تديل يف هذا املجال وتطور 

النظام ال�صريبي".
جمال  يف  النفط  على  كبري  ب�صكل  اعتمادنا  رغم  نحن  مبينا" 
تخف�ض  ان  احلكومة  من  جعل  حقيقة  التخبط  ان  ال  التمويل 
يف  ك��ان  ال�صيارات  ا�صترياد  مثل  ال�صلع  لبع�ض  ال�صرائب  من 
اىل  احتياجنا  رغ��م   2016 ع��ام  ويف   %15 بن�صبة   2015 ع��ام 
الكحولية كانت  وامل�صروبات  اما اخلمور  املوارد خف�ض اىل %5، 
حقيقة،  تخبط  هذا   ،%100 اىل  خف�ض  عليها%300  ال�صريبة 
وعلى احلكومة ان تعيد النظر بقراراتها ودرا�صتها، ويف جمالت 
ان  دون  والر�صوم  ال�صرائب،  ومنها  التمويل  تنويع  ويف  متويلها 

توؤثر على امل�صتويات الفقرية يف البلد".
وكيلة مدير الهيئة العامة لل�صرائب فرع كربالء، امل طارق بدري 
مبوجب  تفر�ض  قائلة" ال�صرائب  ال�صراب  فر�ض  طريقة  بينت 
قانون، وقانون �صريبة الدخل رقم113 �صنة 1982 اجريت عليه 

القت�صادي،  الواقع  يف  احلا�صلة  التغيريات  ب�صبب  تعديالت 
وزيادة الدخل للفرد، وهذا من �صانه ان ي�صاعد يف رفد ميزانية 
دون  متوا�صلة  ب�صورة  اخل��دم��ات  تقدمي  على  والعمل  ال��دول��ة 
بت�صديد  يقوم  ان  �صخ�ض  كل  على  الواجب  من  لهذا  انقطاع، 

ال�صرائب وامل�صاركة بالواجب الوطني امللقى على عاتقه".
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لكن مع ال�صف جمتمعنا لي�ض لديه اي اهمية ملعاير ال�صرائب، 
ونحن نالحظ الكثري من املواطنني يتهاونون يف دفع ال�صرائب 

وتت�صاعف ب�صكل م�صتمر دون اهتمام منه بت�صديدها".
وتكون فرتة املراجعة لت�صديد ال�صريبة  وبعد ان ياأتي ويلقي 
ولي�ض  ال�صريبي  التهاون  �صبب  هو  هذا  م�صاعفة  ال�صريبة 

تالحظون  كما  �صريبي  وع��ي  اأي  لديه 
ال����دول الخ����رى امل���واط���ن او امل��راج��ع 
ومينع  منبوذا  يعتربونه  ي�صدد  مل  الذي 
يلقى  بينما نحن   ، اأي عمل  ت�صهيل  عنه 
وهنا   ، املوظف  قبل  من  ت�صهيال  عندنا 

يجب التاأكيد على دفع ال�صريبة يف وقتها حتى ل يكون عليها 
غرامات او فوائد يف وقتها وان فرتة املراجعة لدفع ال�صرائب 
الفرتة  ه��ذه  مالية  �صنة  كل  من   5  /31 ف��رتة  اىل   1/2 من 
املواطنني  املفرو�ض مراجعة  ال�صرائب ومن  لفر�ض  املحددة 
فيها وبهذا يقدم تقرير �صريبة الدخل وبنف�ض التقرير يذكر 
م�صادر دخله، ويوجد تعهد ليكون م�صوؤول امام ال�صلطة املالية 

ويكون ملزما فيه".
عن  ع��ب��ارة  ت��ك��ون  ال�صرائب  ف��ر���ض  معايري  ان  مو�صحة" 
ال�صرائب،  العامة  الهيئة  تاأتي من  �صنوية  و�صوابط  تعليمات 
املايل،  تقديرها  وكم  مف�صل  ب�صكل  مهنته  كل  فيها  وينذكر 
وتكون هذه التعليمات ح�صب الو�صاع املعي�صية للمواطن وكل 

ح�صب الظروف التي مير فيها".

�سرائب ال�سحة امت�سا�س لدماء الفقراء 
اما عن راأي املواطنني بهذا اخل�صو�ض  فقدالتقت )الرو�صة( 
فر�ض  مع  قائال" انا  راأي��ه  ليو�صح  الفتالوي  جنم  باملواطن 
ال�صرائب اخلا�صة ببع�ض اجلوانب مثل بيع و�صراء العقارات، 
تقدم  التي  العامة  اخل��دم��ات  و�صرائب  املركبات،  وجت��ارة 

للمواطن كي ي�صعر بامل�صوؤولية جتاه البلد".
اما عن ال�صرائب التي يعتقد بانها امت�صا�ض للمواطن فهي 
قوت  يجدون  ل  املواطنني  بع�ض  لن  ال�صحة  �صريبة  براأيه 
الرمزية  الج��ور  دفع  ي�صتطيعون  ل  �صريحة  وهناك  يومهم، 
يف  املكلفة  الج���ور  م��ن  احل��ال��ة  ب��ه��ذه  بهم  وك��ي��ف  ال�صابقة 
امل�صت�صفيات العراقية، ناهيك عن �صوء تقدمي اخلدمات التي 

تقدمها امل�صت�صفيات".
املاء  اج��ور  مثل  للدولة  م�صروع  حق  ال�صرائب  ان  مو�صحا" 
والكهرباء ويجب على املواطن ت�صديدها من اجل ا�صتمرارية 
العمل، ولكن هناك �صرائب تعد جمحفة بحقنا مثل �صرائب 
املواد الغذائية لأنها تعد من م�صتلزمات و�صروريات احلياة".

17  ذي القعدة � 1437 ه�



واعتدال  اجلغرافية  ا�صبانيا  طبيعة  كانت  ورمب��ا 
جعل  مياهها  ووف���رة  اأر�صها  وخ�صوبة  مناخها 
منها قبلة للغزاة على اختالف م�صاربهم وعلى مّر 
الع�صور فمن الرومان اإىل اجلرمان ومن الغاليني 
)الفرن�صيني( اإىل العرب امل�صلمني حتى اأن الأ�صبان 
اأنف�صهم لديهم طرفة بهذا اخل�صو�ض تقول : )يف 
وهذا  خال�ض!(  اإ�صباين  �صيء  يوجد  ل  اأ�صبانيا 
)اأ�صبانيا  الإيبريية  اجل��زي��رة  �صبه  من  جعل  ما 
والربتغال احلاليتني( تختلف عن بقية بلدان اأوربا 
ي��زدري  الثقايف  الجتماعي-  حا�صرها  ك��ون  يف 
الأن�صطة  على  يهيمن  ال��ذي  ال��راأ���ص��م��ايل  البعد 
التجارية يف عموم اأوربا الغربّية، ويف كون ما�صيها 
و�صبابي  غام�ض  م��ا���ض  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��و  ال��غ��اب��ر 
ويحتوي على الكثري من الإ�صكاليات حتى بالن�صبة 

لالأ�صبان اأنف�صهم...
وقد �صكل الدخول الإ�صالمي اإىل اإ�صبانيا منعطفا 
والدينية  والجتماعية  الثقافية  احلياة  يف  كبريا 
امل�صلمني،  دي��ار  عن  -ن�صبيا-  البعيد  البلد  لهذا 
ومع اأفول القرن الأول الهجري ويف �صنة 92هجري 
املوافق 711 ميالدي دخل امل�صلمون �صبه اجلزيرة 
لالحتالل  خا�صعة  بدورها  كانت  التي  الإيبريية 
بربرية  قبائل  وه��م  للقوطيني(  )ن�صبة  القوطي 
متخذة  ا�صبانيا  واحتلت  الغربية  اأوربا  من  وفدت 
هذه  ا�صتبدت  وق��د  ل��ه��ا،  عا�صمة  طليطلة  م��ن 

القبائل املتوح�صة يف حكم اأهل ا�صبانيا ومواطنيها 
الأ���ص��ل��ي��ني وب��ال��غ��ت يف ظلم ع��ام��ة ال��ن��ا���ض، مما 
ال�صفة  على  بامل�صلمني  ال�صتنجاد  اإىل  دفعهم 
تربطهم  كانت  وقد  املتو�صط،  البحر  من  الأخ��رى 
بهم عالقات جرية وجتارة وم�صاهرة قدمية تعود 
اإىل ما قبل دخولهم الإ�صالم، وهو ما دفع امل�صلمني 
اإىل تلبية هذه الدعوة والتح�صيد لها انطالقا من 
دفع  واإىل  املظلوم  ن�صرة  اإىل  يدعو  الإ�صالم  كون 

الظلم عنه بالو�صائل املمكنة.
ا�صتقبال  امل�صلمني  جيو�ض  الأ�صبان  ا�صتقبل  وقد 
هذه  مع  انخرط  قد  منهم  كثرٌي  وك��ان  الفاحتني 
اجليو�ض لقتال القوطيني، يف حني ا�صتغل البع�ض 
هذا  ب�صوؤون  للقيام  وكم�صاعدين  ك���اأدلء  منهم 
اجلي�ض الذي قاده القائد الأفريقي امل�صلم )مو�صى 
بن ن�صري( وفتح من خالله عموم اأ�صبانيا بظرف 

زمني قيا�صي هو ثالث �صنني ل اأكرث.
حتمل  مل  الرببرية  القوطية  القبائل  كانت  واإذا 
اخل��راب  �صوى  الإي��ب��ريي��ة  اجل��زي��رة  �صبه  ل�صكان 
وال�صيا�صي  الديني  امل��رياث  فاإن  والقتل؛  والدمار 
للتفاف  كافيا  كان  امل�صلمون  العرب  حمله  الذي 
النا�ض حولهم ولتاأ�صي�ض بالد اإ�صالمية ذات عمران 
الأندل�ض(،  )ب��الد  هي  اأورب���ا  تخوم  على  ورخ��اء 
اأرق��ى  اأ���ص��ح��اب  ه��م  ك��ان��وا  وح��ده��م  فامل�صلمون 
ح�صارة فكرية اآنذاك، غري اأن اخلوف الذي دّب يف 

اأوربا من هذا القادم اجلديد )الإ�صالم(  اأو�صال 
وخ�صو�صا  اأ�صبانيا  م��ن  القريبة  ال�صعوب  دع��ا 
ح�صاباتها  مراجعة  اإىل  واجلرمانّية  الفرن�صية 
كدين  امل�صيحية  بعث  وحماولة  خالفاتها  ون�صيان 
قادر على مواجهة هذا الدين اجلديد، وهنا وجد 
امل�صلمون اأنف�صهم يف مواجهة ا�صتنزافية ا�صتمرت 
لقرون طويلة قللت –بالنتيجة- من قدرتهم على 
النهو�ض مبهمة التب�صري للمناطق الأخرى التي مل 
تخ�صع ل�صيطرتهم داخل �صبه اجلزيرة الإيبريية. 
ال�صيا�صية  �صلطتهم  وزوال  امل�صلمني  انك�صار  وبعد 
مئات  اأ�صبانيا  يف  بقي  تقريبا  1492م  العام  يف 
الإ�صالمية  بالديانة  يدينون  كانوا  ممن  الآلف 
من الأ�صبان الأ�صليني ومن العرب امل�صلمني الذين 
اإبقاءهم  اآثر  الذي  فيليب  للملك  رعايا  اأ�صبحوا 
لالإفادة منهم يف اأغرا�ض اخلدمة والبناء والتعليم 
اأخرى،  اأمور  من  ذلك  و�صوى  واحلرب  والرتجمة 
حافظوا  الذين  امل�صلمني  ه��وؤلء  على  اأطلق  وق��د 
على عاداتهم وتقاليدهم الإ�صالمية لقب املورو اأو 
الوا�صح  تاأثريهم  لهم  الذين كان  )املوري�صكيون( 
يف اأ�صبانيا منذ ذلك احلني حتى يومنا هذا. ففي 
وامل�صطلحات  الألفاظ  من  الآلف  اليوم  اأ�صبانيا 
ا�صتوحى  الأ�صباين  الأدب  اأن  كما  احلّية،  العربية 
يف  ا�صتلهامها  يت�صح  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة  امل�����ص��ادر 
كان عبارة عن حكايات  الذي  الكهنوت(  )قواعد 

إسبانيا المسلمة
• نا�سر اخلزاعي

مل يبق االإ�سالم يف دولة لي�ست م�سلمة كما بقي يف اإ�سبانيا - الدولة االأوربية التي ازدهرت وجتاورت فيها االأديان ال�سماوية التوحيدية الثالث اأكرث 
من غريها- وهناك من يرى اأن االإ�سالم مل يرحل مع رحيل اآخر حكامها من العرب, فالقرون الثمانية التي حكم فيها امل�سلمون هذا البلد كفيلة اأن تثبت 

االأثر القوي لهذا الدين, يف ذاكرة االأجيال التي تلت, ويف اأذواقها, ويف اأ�سماء اأعالمها, ويف طابع عمرانها, ويف حكاياتها وخميالها ال�سعبي العام.

مقاالتمقاالت
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وعظية ذات اأ�صول )موري�صيكية- عربية( ظهرت 
اأن قواعد  امليالدي. كما  ال�صاد�ض ع�صر  القرن  يف 
الأ�صباين  الق�ض  و�صعها  التي  والزهد  الت�صوف 
بعيدا  )�صان خ��وان دي لك��روث( ل ميكن فهمها 
الت�صوف  ك��ان  حيث  املور�صيكية  موؤثراتها  ع��ن 
ودينية  اأخ��الق��ي��ة  �صلوكيات  ع��ن  ع��ب��ارة  وال��زه��د 

ميار�صها العرب الق�صتاليون.
اآخر  اأ�صبانيا  يف  امل�صلمني  هزمية  من  وبالرغم 
بتفوق  اأذعنوا  الأ�صبان  اأعداءهم من  اأن  اإل  الأمر 
العقلي  املجال  اأهمها  ال�صالم يف جمالت عديدة 
املمكنة،  الطبيعية  بالعلوم  خالله  من  والإح��اط��ة 
العربية  الكتب  اأول  ترجمة  مت��ت  اأ�صبانيا  فمن 
هناك  امل�صلمون  خلفها  التي  والفل�صفية  العقالنية 
ه��وؤلء  دخ��ل  وحينما  اأورب���ا.  عموم  اإىل  نقلت  ثم 
عمائرها  تزال  ل  التي  )اأ�صبيلية(  مدينة  الأعداء 
اجلنود  ف��اإن  ه��ذا؛  يومنا  حتى  قائمة  الإ�صالمية 
ال�صماليني من  الأ�صبان املنت�صرين مل يقدروا على 
اإخفاء اإعجابهم بعظمة املدينة التي دخلوها حيث 
مل يكن لديهم عمران وق�صور واأبنية بهذه الروعة 
واملدين  القت�صادي  الرخاء  هذا  وبكل  والرفعة، 
الطابع  الإ�صالمية  العمائر  ه��ذه  به  توحي  ال��ذي 

واملهيبة واملحاطة بغابات من الورود والأزاهري.
اأي  اأ�صبانيا،  يف  امل�صلمني  رعايا  من  بقي  من  اإن 
للت�صفية  نتيجة  غالبيتهم  ذه��ب  ال��ذي��ن  امل���ورو، 
دينا  الإ���ص��الم  غ��ري  اعتناق  لرف�صهم  اجل�صدية 
اإ�صالمه متظاهرا  الآخر يخفي  البع�ض  راح  بينما 
بالرتداد عن الإ�صالم ودخول امل�صيحية،  يف حني 
اأ�صهم –حتت تهديد ال�صالح- من بقي منهم حيا 
يف ت�صييد العديد من الأبنية والق�صور امللكية التي 
التي  الإ�صالمية  العقلية  عظمة  على  �صواهد  ظلت 
الأ�صبان  امل�صلمون  اأما  هذا،  يومنا  حتى  اأبدعتها 
اأحدثوا عند عامة  اأ�صبانيا فقد  الذين طردوا من 
ال�صعب الأ�صباين –اآنذاك- لغطا كثريا واحتجاجا 
اإبعادهم  تركه  ملا  الثالث  فيليب  امللك  �صد  وا�صعا 
ال��زراع��ي��ة  احل��ي��اة  على  ���ص��يء  اأث���ر  م��ن  الق�صري 
امل�صادر  تتكلم  وكما  والتجارية،  والقت�صادية 
واأن  ب��وارا،  بعدهم  ع��ادت  الأر���ض  ف��اإن  الأ�صبانية 
حقول الفواكه اأهملت وتيّب�صت واأن �صناعة الن�صيج 
الإ�صالمي  العربي  بريقها  وفقدت  ك�صدت  والبناء 

القدمي.
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اأن اأهم ما مييز احلروب يف التاريخ هو �سلوك مقاتليها, ومن�ساأ 
وقوعها واأ�سبابه, ومطابقتها لل�سراع بني احلق والباطل, 

واحلدود املقبولة لاللتحام. وتلك ق�سايا مهمة �سوف نعاجلها يف 
هذا البحث باإذنه تعاىل.

بحوثبحوث
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امل�صركني  مع  احل��رب  ق�صايا  الكرمي  القراآن  اأجَمَل 
اآيات كرمية تخ�ض قتالهم من وجوِب جهاٍد على  يف 
�صبيل الكفاية، اأو نهٍي عن اإبتدائهم بقتاٍل، اأو حرمة 
ال�صريفة  ال�صّنة  لت  ف�صّ بينما  ونحوها.  باحلرم،  قتٍل 
والعّزل  ال�صعفاء  قتل  اأخالقية احلرب من حرمة  يف 
ملر�ٍض،  القتال  عن  والعاجزين  ون�صوة،  �صبية  من 

وحرمة التمثيل بالقتلى، ونحوها.
احلرب يف القراآن الكرمي: تناول القراآن الكرمي 
نذكر  البحث،  يخ�ض  وفيما  والقتال،  احلرب  ق�صايا 

الآيات التالية:
)وقاتلوا يف  ت��ع��اىل:  ق��ال  1- عــدم االعــتــداء: 
ان  تعتدوا  وال  يقاتلونكم  الذين  اهلل  �سبيل 
اهلل ال يحب املعتدين(. نزلت هذه الآية الكرمية 
لت�صريع  لها  لح��ق��ٍة  اآي����اٍت  م��ع  احلديبية،  �صلح  يف 
القتال مع م�صركي مكة. وطاملا كان هدف القتال مع 
امل�صركني اإقامة الدين، فهو عبادة خال�صة لوجه اهلل 
تعاىل. فالقتال هنا ل مبعنى اإفناء النا�ض والإ�صتيالء 
على اأموالهم واأعرا�صهم. بل هو الدفاع امل�صروع عن 
تعتدوا...(،  تعاىل:)...وال  قال  ولذلك  النف�ض. 
اأمروا  "قيل:  لكم.  املر�صوم  تخرجوا عن احلد  ل  اأي 
بقتال املقاتلني دون الن�صاء. وقيل: اإنهم اأمروا بقتال 
من  اإل  العموم،  على  الآي��ة  حمل  والأوىل  مكة،  اأه��ل 
اأي: ول جتاوزوا من  الدليل.)وال تعتدوا(  اأخرجه 
توؤمروا  مل  من  قتال  اإىل  القتال،  اأه��ل  هو  من  قتال 
يبداأكم  مل  من  بقتال  تعتدوا  ل  معناه  وقيل:  بقتاله. 

بقتال".
2- املعاملة باملثل: ويف ذلك اآيتان:

ما  فعاقبوا مبثل  )واإن عوقبتم  تعاىل:  قوله  اأ- 
عوقبتم به ولئن �سربمت لهو خرٌي لل�سابرين(. 
نزلت هذه الآية الكرمية بعد اأن مّثلت هند اأمراأة اأبي 
 )(صفيان بج�صد حمزة بن عبد املطلب عم النبي�
امل�صلمون  ف����اأراد  ك��ب��ده.  ولك���ت  ا���ص��ت�����ص��ه��اده،  ب��ع��د 
اهلل  لأوام��ر  اأمتثل   )(لكنه منهم،  الإقت�صا�ض 
تعاىل بتحمل اأمل تلك الوح�صية، وال�صرب على ذلك. 
املُثلة.  ونهى عن  يا رب(.   ن�صرب  )بل   :)(فقال

على  الكافرين  جمازاة  اأردمت  اإذا  اأنكم  الآية  ومعنى 
ولكن  بكم.  فعلوا  مثلما  بهم  فافعلوا  بكم،  فعلوا  ما 
اإن  اأي  )...ولئن �سربمت لهو خرٌي لل�سابرين(، 
�صربمت على ما عوقبتم به ومل تعاقبوا،  فهو خرٌي لكم، 
لأن فيه طلب ر�صا اهلل تعاىل فيما اأ�صابكم من حمنة. 
الكافر  جم���ازاة  يف  احل��ق  للم�صلم  اأن  اآخ��ر  وبتعبري 
العقوبة  اإىل  الإجن��رار  وعدم  ال�صرب  ولكن  فعل،  مبا 
اأف�صل لأن فيه مر�صاة اهلل تعاىل. وهكذا فعَل ر�صول 

.)(اهلل
ب- قوله تعاىل: )ال�سهر احلرام بال�سهر احلرام 
ــدى عليكم  ــت اع فــمــن  قــ�ــســا�ــس  واحلـــرمـــات 
واتقوا  اعتدى عليكم  ما  فاعتدوا عليه مبثل 
اهلل واعلموا ان اهلل مع املتقني(. ومعناها اأنهم 
لو هتكوا حرمة ال�صهر احلرام )وهو ما يحرم هتكه 
جاز  فيه،  وقتالوكم  �صرعية(  حمرمات  جملة  �صمن 
املوؤمنني  تعاىل  وّج��ه  ثم  باملثل.  معاملتهم  للموؤمنني 
اإىل  اأحوج  وهم  عليهم  الرد  يف  الإحتياط  طريق  اإىل 
اهلل  )...واتقوا  فقال:  ووليته،  تعاىل  اهلل  ن�صر 

واعلموا اأن اهلل مع املتقني(.
ال�ّصنة  لت  وف�صّ ال�سريفة:  ال�سّنة  يف  احلــرب 
اأهل  اأئمة  ق��ام  وق��د  احل��رب.  اأخالقية  يف  ال�صريفة 
متكنوا  عندما  ال�ّصنة  تلك  بتطبيق   )(البيت
وتاأكيدهم على مراعاتها  الأمة،  اإىل  بنقلها  اأو  منها، 

والإلتزام بها، ومن ذلك:
1-النهي عن قتل الن�ساء وال�سبيان. عن الإمام 
 )(( اأنه قال: )...اأن ر�سول اهلل(ال�صادق
دار احلرب  والولدان يف  الن�ساء  نهى عن قتل 
"ل  باأنه  الفقهاء  اأفتى  اأن يقاتلن(. وعلى ذلك  اإال 
يجوز قتل املجانني وال�صبيان والن�صاء )من الكفار( 

واإن عاونَّ اإل مع ال�صرورة".
)اإن  اأي�����ص��ًا:   )(وعنه االإتــــالف.  ــدم  ع  -2
النبي)( كان اإذا بعث اأمريًا له على �سرية 
ثم  نف�سه,  خا�سة  يف   )(اهلل بتقوى  اأمــره 
يف اأ�سحابه عامة, ثم يقول: ...وال حترقوا 
النخل, وال ُتغِرقوه باملاء, وال تقطعوا �سجرة 

مثمرة, وال حترقوا زرعًا(. 
النبي  اأم��ره��م  بالقتلى.  التمثيل  3-حــرمــة 
وكان  العقور(.  بالكلب  واملُثلة  )اإياكم   :)(
)... وال  بالقول:  ياأمر جنوده   )(املوؤمنني اأمري 

ُتّثلوا بقتيٍل...(.
الإم��ام  ع��ن  واجلــريــح.  املدِبر  قتل  حرمة   -4
قاتلتموهم  )فـــاإذا  ق��ال:   ،)(املوؤمنني اأم��ري 
جتهزوا  وال  ُمدِبرًا,  تقتلوا  فال  فهزمتموهم, 
على جريٍح...(. وعن الإمام ال�صجاد)( ب�صنٍد 
�صحيح: )اأن عليًا)( كتب اإىل مالك االأ�سرت 
يطعن  ال  باأن  الب�سرة  يوم  مقدمته  على  وهو 
يف غري مقبل, وال يقتل مدبرًا, وال يجهز على 

جريح, ومن اأغلق بابه فهو اآمن(. 
والغلول  بالكفار  الغدر  و"يحرم  الغدر.  5- حرمة 
منهم والتمثيل بهم". و"يكره نقل روؤو�ض الكفار اإل مع 

نكاية الكفار به".
ذو  وهي:  احلرم,  االأ�سهر  يف  القتال  حرمة   -6
يبداأ  اأن  ورجب،"اإل  وحم��رم،  احلجة،  وذو  القعدة، 

العدو بالقتال اأو ل يرى لها حرمة".
حتى  يقاتل  ل   )(علي "كان  القتال.  وقت   -7
ال�سماء,  اأبـــواب  تفتح  وي��ق��ول:  ال�صم�ض،  ت���زول 
وتقبل التوبة, وينزل الن�سر. ويقول: هو اأقرب 
ويرجع  القتل,  يقّل  اأن  واأجـــدر  الليل,  اإىل 

الطالب, ويفلت املهزوم".
 )(ومل يلحظ بنو اأمية يف قتالهم الإمام احل�صني
اأيًا من تلك الأخالق النبوية ال�صريفة يف احلرب. فقد 
وغ��دروا،  بالقتلى،  ومثّلوا  وال�صبيان،  الن�صاء  قتلوا 
وقتلوا جريحًا اأ�صروه وهو نافع بن هالل بعد اأن ُك�صرت 
وقاتلوا احل�صني)( يف �صهر حمرم وهو  ع�صداه، 
وبادروا  القتال.  فيها  يحرم  التي  احلرم  الأ�صهر  من 
وقتًا غري  املعركة  وا�صتغرقت  نهارًا،  مبكرين  بالقتال 
معتاد حيث انتهت بعد زوال ال�صم�ض بفرتة، وقد �صلى 
الإمام)( �صالة الظهر خالل املعركة. بينما كان 
الإمام علي)( يقاتل وقت الظهر حتى يقّل القتل 

ويفلت املهزوم.

•أخالق الحرب في القرآن الكريم والسنّة الشريفة

أخالقية الحرب في الطف
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عن  الدفاع  ف��اإن  اأخالقيًا،  ل  اأم��رًا  العدوان  كان  اإذا 
قمة  يف  ب��ل  اأخ��الق��ي.  اأم���ٌر  الأع��ت��داء  رد  اأو  النف�ض 
واإيقافه  املعتدي  ردع  ان  ذل��ك  وال�صهامة.  الأخ��الق 
عند حّده يدفع ال�صر عن املجتمع، ولذلك قال تعاىل: 
ولتعتدوا  يقاتلونكم  الذين  اهلل  �صبيل  يف  )وقاتلوا 
املقاِتل  دفع  هو  القتال  . فحد  املعتدين(  يحب  ل  انه 
وردعه دون تعدي، فالتعدي مهما كان، ي�صبح عدوانًا 

بن�ض القراآن. فاإخالقية احلرب هو اأن هناك حدوٌد 
امل��ح��ارِب��ني  ملقاتلة  و���ص��واب��ط  ال��ع��دو،  م��ع  لالإلتحام 

ال�صاهرين �صيوفهم.
 :)( اأخالقية احلرب وال�سالم عند االإمام احل�سني
دافَع الإمام )( عن مبداأه ونف�صه م�صتخدمًا قدرًا 
اإثنان  اإل  معه  يكن  فلم  وال�صالح.  الرجال  من  قلياًل 
و�صبعون مقاتاًل، يقاتلون قتال الأبطال وهم يحتفون 
الو�صيلة  اأنهم كانوا يفتقدون  باأنعلهم. مبعنى  الأر�ض 
اأمام  اأنف�صهم  عن  الدفاع  من  متكنهم  التي  الفعالة 
قتال  قاتلوا  املحاِربة.  اخليول  اأ�صحاب  من  املقاتلني 

يفتك  والعط�ض  امل��اء  ك��ان حرمان  وق��ت  الأب��ط��ال يف 
بهم، وكانت عيالهم معهم.

مل يرتك احل�صني )( احلجاز متوجهًا اإىل الكوفة 
م�صاملًا   ج��اء  ب��ل  حم��اِرب��َا.  للهجرة   60 �صنة  اآواخ���ر 
م�صطحبًا عياله واأهل بيته )(، وحاماًل كتب اأهل 
الكوفة الواعدة له، لكنه كان )( متحديًا خالفة 
بني اأمية لأنها انحرفت عن قواعد الإ�صالم واأ�صوله. 
فكما كانت احلرب متوقعة، كان الإمام )( ياأمل 
اأن يرجع الطغاة من بني اأمية اإىل ر�صدهم، ويتبعون 

طريق الهداية الدينية والعقلية.
احلرب  دراأ   )( وح��اول  ــرب(:  احل )قبل  ال�سالم 
وقوع  بقرب  علمه  ينفي  ل  وهذا  ال�صلمية،  بالو�صائل 
باب  ومن   ،)( ولكنه  حمالة.  ل  احلتمية  املعركة 
واقعة  قبل  ال�صلمية  الأب��واب  كل  طرق  احلجة،  اإلقاء 
والك�صف  اإليهم،  املجيء  من  لهم  كالإعتذار  الطف 
عن اإمكانية الرجوع من حيث اأتى، وتوجيهه الن�صائح 
 )( الدينية والأخالقية لهم يف كل منا�صبة. وكان
يقع  مل  ما  الو�صع،  ملعاجلة  اإمكانية  هناك  باأن  يوؤمن 
ال�صيف، فاإذا وقع ال�صيف اأ�صبحوا اأمة والآخرون اأمة. 

اأ- ال�سلوك ال�سلمي قبل واقعة الطف: ا�صتهلكت فكرة 
منع البدء بالقتال الكثري من جهد الإمام )( مع 
واأف��راده على حد  قادة اجلي�ض  اأمية، من  بني  جي�ض 
كتيبة  قائد  يزيد  بن  احل��ر   )( فخاطب  ���ص��واء. 
كتيبة  قائد  �صعد  ب��ن  عمر  وخ��اط��ب  ف��ار���ض،  الأل���ف 
الأربعة اآلف فار�ض، وجل�ض مع الأخري طوياًل حماوًل 
املجندين  املقاتلني  عامة  وخاطب  بالعدول،  اإقناعه 
باملخاَطبني  ال��رف��ق   )( اأ�صلوبه  وك���ان  حل��رب��ه. 
الب�صرية  اأنهم فقدوا  ل�صريتهم  القارئ  يلم�ض  الذين 

والإميان:
 )( اأواًل: الإعتذار لهم باملجيء: فقد َقِدَم الإمام
بناًء على كتب اأهل الكوفة التي دعوه فيها لإمامتهم. 
من  له  لبد  فكان  ال�صرعي.  بتكليفه  األزموه  اأنهم  اأي 
وكان  كذبهم.  عن  �صدقهم  يعلم  كي  دعوتهم  اإجابة 
فاإن  الإحتجاج،  و�صائل  اأف�صل  هو  بكتبهم  اإحتجاجه 
الكتابة ترتجم نية الإن�صان اإىل وثيقة ي�صعب اإنكارها. 
ويف الرواية اأن عبيد اهلل بن زياد وايل الكوفة اجلديد 
من قبل يزيد بن معاوية ملا علم بقدوم الإمام احل�صني 
الرياحي يف  الكوفة، بعث احلر بن يزيد  اإىل   )(

• أخالقية الحرب 
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 ،)( احل�صني  ركب  لعرتا�ض  م�صلح  فار�ض  األف 
القليل،  اإل  القاد�صية  تبعد عن  ل  فاعرت�صه يف منطقة 
فلما ح�صرت �صالة الظهر خرج الإمام )( يف اإزار 
)اأيها  ق��ال:  ثم  عليه  واأثنى  اهلل  فحمد  ونعلني،  ورداء 
مل  اإين  واإليكم،  وجّل  عّز  اهلل  اإىل  معذرة  اإنها  النا�ض، 
اآتكم حتى اأتتني كتبكم، وقدمْت عليَّ ر�ُصلكم: اأن اقدْم 
على  بك  يجمعنا  اهلل  لعل  اإم��ام،  لنا  لي�ض  فاإنه  علينا، 
ُتعطوين  فاإن  فاإن كنتم على ذلك فقد جئتكم،  الهدى، 
ما اأطمئنُّ اإليه من عهودكم ومواثيقكم اأقدم م�صركم، 

واإن مل تفعلوا وكنتم ملقدمي كارهني ان�صرفُت عنكم اإىل 
املكان الذي اأقبلُت منه اإليكم( .

ثم كرر احلديث لهم بعد �صالة الع�صر من نف�ض اليوم 
باأ�صلوب اآخر، فقال )( بعد اأن حمد اهلل واأثنى عليه: 
احلّق  وتعرفوا  تتقوا  اإن  فاإنكم  النا�ض،  اأيها  بعد،  )اأما 
لأهله يكن اأر�صى هلل، ونحن اأهل البيت اأوىل بولية هذا 
عني ما لي�ض لهم، وال�صائرين  الأمر عليكم من هوؤلء املدَّ
وجهلتم  كرهتمونا،  اأنتم  واإن  والعدوان،  باجلْور  فيكم 
حقنا، وكان راأُيكم غرَي ما اأتتني كتبكم، وقدمْت به عليَّ 

ُر�ُصلكم، ان�صرفت عنكم( . 

عمر  عن  ممثاًل  احلنظلي  قي�ض  بن  ق��ّرة  اأت��اه  وعندما 
اإىل   )( الإمام م�صري  عّلة  م�صتف�صرًا عن  �صعد،  بن 
اأهُل  اإيلَّ  )كتب   :)( احل�صني  قال   ،)( الكوفة 
م�صركم هذا اأْن اأقدم، فاأما اإذ كرهتموين فاأنا اأن�صرف 

عنكم( .
الإم��ام  وظيفة  وكانت  خطبه:  يف  الن�سيحة  ثانيًا: 
)( بث العلم واملعرفة بني النا�ض، وتعليمهم اأحكام 
وكان )( ل يرتك فر�صة  الأخ��الق.  ومنهج  الدين، 
اإل وا�صتثمرها يف خماطبة النا�ض، وت�صخي�ض احلق من 

 )( الباطل لهم، وتذكريهم مبنزلته من ر�صول اهلل
وقربه من منبع الوحي والتنزيل. ويلم�ض القارئ ف�صاحة 
يالحظ  عندما  خ�صو�صًا  و�صجاعته،   )( احل�صني 
الديني، ويحاول  الو�صع  ينتقد  فاإن من  اأمية.  ق�صوة بني 
ت�صحيحه ُيكتب عليه املوت، حتى لو كان مبنزلة احل�صني 
بن فاطمة الزهراء )( بنت ر�صول اهلل )(. ومن 

تلك اخلطب: 
ة: )اأيها  خطابه )( باأ�صحابه واأ�صحاب احُلر بالبِي�صَ
قال:  و�صلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  اإّن  النا�ض، 
)من راأى �صلطانًا جائرًا م�صتحاًل حُلَرم اهلل، ناكثًا لَعْهد 

اهلل، خمالفًا ل�صّنة ر�صول اهلل ، يعمُل يف عباد اهلل بالإثم 
على  حقًا  كان  قول،  ول  بفعل  عليه  يغرّي  فلم  والعدوان، 
طاعة  لزموا  قد  هوؤلء  واإّن  األ  ُمدَخله(.  ُيدخله  اأن  اهلل 
الف�صاد،  واأظ��ه��روا  الرحمن،  طاعة  وتركوا  ال�صيطان، 
اهلل،  حرام  واأحلوا  بالفيء،  وا�صتاأثروا  احلدود،  وعطلوا 
كتبكم،  اأتتني  قد  غريي،  من  اأحّق  واأنا  حالله،  وحّرموا 
ول  ُت�صلموين  ل  اأن��ك��م  ببيعتكم،  ُر�ُصلكم  عليَّ  وق��دم��ْت 
تخذلوين، فاإْن متمتم عليَّ بيعتكم ت�صيبوا ر�صدكم، فاأنا 
احل�صنٌي بُن علي، وابن فاطمة بنِت ر�صول اهلل �صلى اهلل 

عليه واآله، نف�صي مع اأنف�صكم، واأهلي مع اأهليكم، فلكم يفَّ 
اأ�صْوة، واإن مل تفعلوا ونق�صتم عهدكم، وخلعتم بيعتي من 

اأعناقكم، فلعمري ما هي لكم بنكري...( .
قال  ُح�ُصم،  بذي  ت�صمى  منطقة  يف  ثانية،  منا�صبة  ويف 
)(: )اإنه قد نزل من الأمر ما قد ترون، واإَن الدنيا 
ج��ّداء،  وا�صتمرت  معروُفها  واأدب��ر  وتنكرت،  تغريت  قد 
بابة الإناء، وخ�صي�ُض عي�ٍض  اإل �ٌصبابة ك�صُ فلم يبَق منها 
كاملرعى الوبيل. األ ترون اأن احلق ل ُيْعَمل به، واأن الباطل 
ل ُيتناهى عنه! لريغب املوؤمن يف لقاء اهلل حُمَقًا، فاإين ل 

اأرى املوت اإل �صهادة، ول احلياة مع الظاملني اإل َبَرمًا(.
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حوارات

مدير زراعة كربالء: 
تطوير القطاع الزراعي يتطلب تضافــــــر جهود الوزارات األخرى 

• حوار:عماد بعو      • حترير: ف�صل ال�صريفي  

مبهام  ُتعلمنا  ان  نــود  حــوارنــا  مدخل  يف   •
واأن�سطة مديرية زراعة كربالء.

وفق  املديرية  ادارة  بخ�صو�ض  م�صوؤوليتنا  تتحدد   •
قانون وزارة الزراعة الذي ين�ض على  ان وزارة الزراعة  
من  ل�صريحة  اخلدمات  تقدم  بحثية  ار�صادية  خدمية 
وذوي  الزراعيني  امل�صتثمرين  و  واملزارعني  الفالحني 
العالقة يف  دوائر الدولة الأخرى، وتتمثل عملية تقدمي 
اخلدمات من خالل الق�صام الفنية املتواجدة يف مركز 
املديرية بتحديد الأرا�صي الزراعية، وتثبيت حدودها 
و ملكيتها، وتقوم اي�صا بالتعاقد مع امل�صتفيد ومتليك 
اخلدمات  وتقدمي  القوانني  وف��ق  الزراعية  الرا���ص��ي 
ل��ل��ف��الح��ني وامل���زارع���ني مب��ا ي��خ��دم ت��ط��وي��ر الأر�����ض 

الزراعية، وتنمية الرثوة احليوانية اإذ ان هناك ق�صم 
اخلدمات  بتقدمي  ويقوم  اجلانب،  هذا  بتطوير  يعنى 
ل�صريحة الفالحني واملزارعني ومربي الدواجن ويقدم 
من  وغ��ريه��ا  ك��ال��ق��رو���ض  الت�صهيالت  خمتلف  لهم 

اخلدمات الأخرى.
 وتابع: ت�صم املديرية كذلك ق�صم الر�صاد والزراعة، 
والذي يقوم بتقدمي اخلدمات املتعلقة بالإر�صاد والندوات 
العلمية بالتن�صيق مع املركز الر�صادي التدريبي التابع 
لدائرة الر�صاد يف وزارة الزراعة، وهناك اق�صام اخرى 
تابعة للمديرية كق�صم التخطيط واملتابعة الذي يقع على 
عاتقه ر�صم ال�صيا�صة التخطيطية لوزارة الزراعة داخل 
املحافظة من خالل اعداد اخلطة ال�صيفية، وتت�صمن 

العتماد على حم�صول الذرة ال�صفراء بالإ�صافة اىل  
اخل�صار و املحا�صيل الخرى، و اخلطة ال�صتوية التي 
تت�صمن حما�صيل احلنطة وال�صعري  واخل�صار، ويجري 
اما  املح�صول،  ت�صويق  بغية  ومتابعتها  اخلطة  اع��داد 
ال�صعبة القانونية فلها الدور الكبري فهي �صمام المان 
جلميع الق�صام العاملة يف املديرية ومهمتها متابعة كل 
ما يتعلق بتطبيق القوانني والتعليمات داخل املديرية اي 
ما يتعلق مبجال الرا�صي الزراعية او الرثوة احليوانية 
املحاكم  ومفاحتة  الرا���ص��ي  تفتيت  حالة  متابعة  او 
او  الفنية  �صواء  العمليات  هذه  كل  تنفذ  و  املخت�صة، 
الدارية بالتن�صيق مع فروعها على م�صتوى الوحدات يف 

الأق�صية والنواحي.

حواراتحوارات

عن  ناهيك  التنمية,  ركائز  من  ا�سا�سية  وركيزة  البلدان  من  الكثري  يف  االقت�ساد  عماد  الزراعة  تعترب 
ات�سالها املبا�سر بحياة االإن�سان, وهذا يدعو اىل االهتمام بها واإيالئها املزيد من العناية.

 جملة )الرو�سة احل�سينية( زارت مدير زراعة كربالء, املهند�س رزاق الطائي, وحاورته حول م�ساكل 
القطاع الزراعي يف العراق واحللول واالإجراءات املتبعة حللها. 
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تطوير القطاع الزراعي يتطلب تضافــــــر جهود الوزارات األخرى 
ما  و  ــي  ــزراع ال الــواقــع  م�ساكل  ابـــرز  مــا   •

االقرتاحات حللها؟
• ان م�صاكل الواقع الزراعي لي�صت باحلديثة واإمنا هي 
تتطلب  الزراعية  التنمية  عملية  لن  تراكمية  م�صاكل 
الزراعة،  وزارة  مع  الخ��رى  ال���وزارات  جهود  تكاتف 
ومنها وزارة الكهرباء، ووزارة النفط التي تقوم بتوفري 
الوقود، ووزارة التجارة التي ت�صهل العملية الت�صويقية 
واإيفاء الفالحني واملزارعني ا�صتحقاقاتهم عند ت�صويق 
تقع  النتاجية  العملية  ان  من  وبالرغم  حما�صيلهم، 
لكنها حتتاج  اأ�صا�ض  ب�صكل  الزراعة  وزارة  عاتق  على 
اىل الرعاية واحلماية من الب�صائع امل�صتوردة، كما ان 
ظاهرة التفتيت تتطلب ت�صافر جهود املحاكم واجلهات 

ذات العالقة وذلك من اأجل اإيقاف هذه الظاهرة.
ما  الوطني  املنتوج  م�ستوى  تدين  نالحظ   •

�سبب ذلك؟
تطوير  اىل  تهدف  ال��زراع��ة  ل���وزارة  خطة  هناك   •
ومعاجلة  احل��راث��ة  عملية  م��ن  اب��ت��داء  املحا�صيل  
عملية  اىل  و���ص��ول  وامل��ب��ي��دات  بالأ�صمدة  املح�صول 
الت�صويق، لكن امل�صكلة التي نعاين منها  هو تاأخر و�صول  
ا�صتحقاقات الفالحني واملزارعني من بيعهم حم�صول 
الوطنية،  املنتوجات  تقدم  على  اأث���ر  مم��ا  احلنطة 
الت�صويق  م�صكلة  من  فيعاين  اخل�صار  حم�صول  ام��ا 
النهائي بعد ان ي�صل اىل ذروة النتاج، نتيجة لدخول 
الب�صاعة امل�صتوردة ومناف�صتها الب�صاعة الوطنية رغم 
القانونية للحد من   اتخاذ وزارة الزراعة الج��راءات 

ال�صترياد اثناء ذروة النتاج.
املنتوج  حلماية  املتبعة  االجــــراءات  مــا   •

الوطني؟
وزير  ال�صيد  ال��وزراء  ملجل�ض  العامة  المانة  خولت   •
من  امل�صتورد  لدخول  املربمج  القطع  بعملية  الزراعة 
حما�صيل اخل�صار واملحا�صيل الخرى خ�صو�صا اثناء 

حم�صويل  من  وف��ري  لدينا  يكون  حيث  النتاج  ذروة 
قمنا  كمديرية  ب��دورن��ا  ونحن  اخل��ي��ار،  و  الطماطم 
و�صنويا  املح�صولني،  لهذين  النتاجي  الواقع  بدرا�صة 
ت�صدر تعليمات من قبل وزارة الزراعة مبتابعة املنافذ 

احلدودية، وتقنني الب�صائع امل�صتوردة.
لعملية  الرادعة  االجـــراءات  ب�ساأن  مــاذا   •

جتريف االرا�سي؟
ال��زراع��ة وهي  م��دي��ري��ة  تتبعها  اج����راءات  • ه��ن��اك 
حمكمة  برئا�صة  املتمثل  الق�صاء  جمل�ض  مفاحتة 
ا�صتئناف كربالء و املحاكم املخت�صة التابعة ملحكمة 
حتقيق كربالء، وحمكمة البداءة املنت�صرة على م�صتوى 
الوحدات الإدارية حيث ان هنالك ممثلني عن ال�صعبة 
القانونية يف  ال�صعب الزراعية يتم منح ال�صالحية لهم 
ولرئي�ض ال�صعبة الزراعية ملفاحتة املحكمة املخت�صة يف 
حالة وجود جتريف، وبالفعل بداأت املحكمة يف الوقت 
التفتيت،  ملنع  ال��رادع��ة  الج���راءات  باإتباع  احلا�صر 
التي نطلع  ق��رارات احلكم  ا�صدار  وذل��ك من خ��الل 

عليها، و اعتقد ان الق�صية يف طريقها للحل.
الزراعية  لالأرا�سي  ا�ستثمار   هناك  هل   •

الوا�سعة وما نوع هذا اال�ستثمار؟
• نحن ن�صعى اىل زيادة النتاج الزراعي ونعمل على 
ا�صت�صالح الرا�صي ال�صاحلة للزراعة اإذ مت التعاقد 
التمر   ق�صاء عني  الزراعية يف  الرا�صي  ا�صحاب  مع 
الرا���ص��ي  م��ن  كبرية  م�صاحات   هناك  ان  باعتبار 
ال�صاحلة للزراعة، وقد ادخلت التقنيات احلديثة يف 
املحورية،  املر�صاة  ا�صتخدام  خالل  من  ال��ري  عملية 
وبلغت م�صاحة انتاج حم�صول احلنطة اكرث من )28( 
دومن، و هنالك اكرث من 240 مر�صة حمورية منت�صرة 
يف ق�صاء عني التمر، اما يف جمال حما�صيل اخل�صار 
فلدينا انتاج ي�صتمر من )6-7( ا�صهر خ�صو�صا انتاج 
هي  الرئي�صية  امل�صكلة  ولكن   الطماطم،  حم�صول 

الوزارة  وبدورها  �صابقا،  ذكرنا  كما  الت�صويق  م�صكلة 
ب��داأت بتخ�صي�ض  كميات  ت�صعى لدعم الفالح حيث 
من ال�صمدة لالأرا�صي الزراعية بالإ�صافة اىل توفري 
املحا�صيل ال�صرتاتيجية كالذرة ال�صفراء وحم�صويل 

احلنطة وال�صعري وحما�صيل اخل�صار.
ارواء  �سحة  ملعاجلة  املو�سوعة  احللول  ما   •

االرا�سي الزراعية؟
• ل يوجد لدينا �صحة يف املياه خالل املو�صم ال�صيفي 
يف  املائية  ال��واردات  ان  ونالحظ  املا�صي،  العام  عدا 
هذا العام جيدة جدا،  ومل ترد لدينا �صكوى من قبل 
بع�ض  اإل  الرواء  بخ�صو�ض  وامل��زارع��ني  الفالحني 

احلالت الفردية.  
تطوير  يخدم  مبا  للفالح  دعم  هناك  هل   •

االأر�س الزراعية؟
• رغم ان املديرية توفر اخلدمات الزراعية كالأ�صمدة 
القرو�ض  تقدمي  على  وتعمل  وامل��ب��ي��دات،  الكيماوية 
لي�صت  انها  اإل  الفالح  يحتاجها  التي  والت�صهيالت 
ال�صهر  يف  خطة  لدينا  �صتكون  لذا  الطموح  مب�صتوى 
القادمة نعمل من خاللها على رعاية الفالح وحماية 

انتاجه. 
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نف�صه  يورط  التي  الت�صويف  م��وارد  اأ�صواأ  ومن 
فيها هو تاأخري التوبة عن ارتكاب الآثام حتى 
يقع بني اأنياب املوت الذي ل مفرَّ منه وعندها 
ال��ق��راآن  عليه  ن�����ضَّ  م��ا  وه���ذا  التوبة  تقبل  ل 
َيْعَمُلوَن  ِللَِّذيَن  ْوَبُة  التَّ ))َوَلْي�َسِت  الكرمي 
امْلَْوُت  اأََحَدُهُم  َر  َح�سَ اإَِذا  َحتَّى  َئاِت  يِّ ال�سَّ
وُتوَن  مَيُ الَِّذيَن  َواَل  ااْلآََن  ُتْبُت  اإِينِّ  َقاَل 
َعَذاًبا  َلُهْم  ْعَتْدَنا  اأَ اأُوَلــِئــَك  اٌر  ُكفَّ ــْم  َوُه
الباري  اأم��ر  وق��د  اأَِليًما((/)الن�صاء:18(، 
وفر�ض  حلظة،  ك��ل  يف  بالتوبة  ع��ب��اده  تعاىل 
عليهم التعجيل بها، وبالتايل فاإن تاأخريها هو 
اأداء الأمر الإلهي ومن يوؤخر التوبة  تاأخر عن 
وتاركًا  اهلل،  لأم��ر  عا�صيًا  حلظة  كل  يف  يعد 
دين  )ال   -– املوؤمنني  اأمري  قال  لطاعته 
الكرمي  القراآن  وقد حّذر  مل�سّوف بتوبته(.. 
واأو�صح حالة من  اآي��ة  من  اأك��رث  ويف  من ذلك 
يف  امل��رء  �صيع  ما  على  املتاأخر  الندم  ح��الت 
اهلل  م��ن  خمتلفة  ردود  عر�ض  م��ع  اهلل  جنب 
يكون  وتارة  الرد عتابًا  يكون  لهم فمرة  تعاىل 
تقريعًا وتوبيخًا ومنها قوله تعاىل ))َحتَّى اإَِذا 
 • اْرِجُعوِن  َربِّ  َقاَل  امْلـَـْوُت  اأََحَدُهُم  َجاَء 

اإِنََّها  َكالَّ  َتَرْكُت  ِفيَما  ا  احِلً �سَ اأَْعَمُل  َلَعلِّي 
اإِىَل  َبْرَزٌخ  َوَراِئِهْم  َوِمْن  َقاِئُلَها  ُهَو  َكِلَمٌة 
وقوله  ُيْبَعُثوَن((/)املوؤمنون:100،99(  َيْوِم 
تعاىل وا�صفًا حالة ا�صتغاثة اأهل النار))َوُهْم 
َنْعَمْل  اأَْخِرْجَنا  َنا  َربَّ ِفيَها  َطِرُخوَن  َي�سْ
ْرُكْم  ا َنْعَمُل اأََومَلْ ُنَعمِّ ا َغرْيَ الَِّذي ُكنَّ احِلً �سَ
ِذيُر  َر َوَجاَءُكُم النَّ ُر ِفيِه َمْن َتَذكَّ َما َيَتَذكَّ
ــرٍي((/ ــْن َنــ�ــسِ ــامِلـِـنَي ِم ــوا َفــَمــا ِلــلــظَّ ــُذوُق َف
َتُقوَل  ))اأَْن  �صبحانه  وق��ول��ه  )ف��اط��ر:35( 
ْطُت يِف َجْنِب  َنْف�ٌس َيا َح�ْسَرَتا َعَلى َما َفرَّ
اِخِريَن • اأَْو َتُقوَل  ِ َواإِْن ُكْنُت مَلَِن ال�سَّ اهللَّ
ْو  ِقنَي • اأَ َ َهَدايِن َلُكْنُت ِمَن امْلُتَّ َلْو اأَنَّ اهللَّ
ًة  َكرَّ يِل  اأَنَّ  َلْو  اْلَعَذاَب  َتَرى  ِحنَي  َتُقوَل 
َجاَءْتَك  َقْد  • َبَلى  امْلُْح�ِسِننَي  ِمَن  َفاأَُكوَن 
ِمَن  َوُكْنَت  َت  َوا�ْسَتْكرَبْ ِبَها  ْبَت  َفَكذَّ اآََياِتي 
عني  وهذا  اْلَكاِفِريَن((/)الزمر:59-56( 
ما بينه جّل وعال حكاية عن اأهل النار))َفَلْو 
ــِنــنَي((/ ِم ــوؤْ امْلُ ــَن  ِم َفَنُكوَن  ًة  َكــرَّ َلَنا  اأَنَّ 
اإىل  الرجوع  يتمنون  حيث  )ال�صعراء:102(.. 
هيهات  ولكن  ال�صاحلات  ليعملوا  الدنيا  دار 
وردت  التي  الآي���ات  اأروع  من  ولعل  هيهات.. 

يف ما ي�صبه هذا امل�صمون هي قوله جل ذكره  
اِر َفَقاُلوا َيا  ))َوَلْو َتَرى اإِْذ ُوِقُفوا َعَلى النَّ
َنا َوَنُكوَن ِمَن  َب ِباآََياِت َربِّ َلْيَتَنا ُنَردُّ َواَل ُنَكذِّ
امْلُوؤِْمِننَي • َبْل َبَدا َلُهْم َما َكاُنوا ُيْخُفوَن ِمْن 
َواإِنَُّهْم  ُنُهوا َعْنُه  مِلَا  َلَعاُدوا  وا  َوَلْو ُردُّ َقْبُل 
يبني  وهنا  َلَكاِذُبوَن((/)الأنعام:28-27(.. 
والوقاحة  والكذب  الطغيان  م��دى  تعاىل  اهلل 
اأن  فبعد  املجرمون،  اأولئك  بها  يت�صف  التي 
اإىل  ال��ع��ودة  ومتنيهم  باأعينهم  ال��ع��ذاب  راأوا 
دار الدنيا ليوؤمنوا باهلل ويطيعوه يقرر القراآن 
الكرمي اأنهم كاذبون يف اإدعائهم هذا ولو ُقّدر 
ع�صيانهم  اإىل  لعادوا  للحياة  يعودوا  اأن  لهم 
وعظيم جرمهم وطغيانهم!! وجند �صورة لهذا 
النوع من الطغيان يف احلياة الدنيا اأي�صًا وعلى 
الإن�صان  اأن  ال�ّصدة  حني  نلم�ض  املثال  �صبيل 
ين�صى كل �صيء ويتجه منقطعًا اإىل اهلل تعاىل 
ويقطع على اهلل العهود واملواثيق اأن ل يعود اإىل 
�صابق عهده من الغي والباطل ولكن ما اأن يرتفع 
عنه الباأ�ض حتى ينقلب راأ�صًا على عقب بل وقد 
يعود اإىل اأ�صواأ مما كان عليه من جرٍم وجتني 
ُكْم  ُ بغري حق ..يقول تعاىل ))ُهَو الَِّذي ُي�َسريِّ

َبْحٌر تغَرُق فــــــــِيِه الَهلكى
• �سادق مهدي ح�سن

غالبًا ما يقع االإن�سان فري�سًة للت�سويف )التاأخري(
 واإ�ساعة فر�س اخلري ودائمًا ما يكون ذلك بعد فوات االأوان وا�ستحالة التدارك.. 

مقاالتمقاالت
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َبْحٌر تغَرُق فــــــــِيِه الَهلكى

يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َحتَّى اإَِذا ُكْنُتْم يِف اْلُفْلِك 
ِبَها  َوَفِرُحوا  َبٍة  َطيِّ ِبِريٍح  ِبِهْم  َوَجَرْيَن 
ِمْن  امْلَْوُج  َوَجاَءُهُم  ٌف  َعا�سِ ِريٌح  َجاَءْتَها 
َدَعُوا  ِبِهْم  اأُِحيَط  اأَنَُّهْم  وا  َوَظنُّ َمَكاٍن  ُكلِّ 
ْيَتَنا ِمْن  يَن َلِئْن اأَْنَ نَي َلُه الدِّ ِل�سِ َ خُمْ اهللَّ
اُهْم  ا اأَْنَ اِكِريَن•َفَلمَّ َهِذِه َلَنُكوَننَّ ِمَن ال�سَّ
/)) قِّ اإَِذا ُهْم َيْبُغوَن يِف ااْلأَْر�ِس ِبَغرْيِ احْلَ
الآي���ات  اأدق  )ي���ون�������ض:22،23(.. وه���ذه م��ن 
النف�صية  الناحية  من  لالإن�صان  و�صفًا  املباركة 
بال�صوء حتى  الأم��ارة  لنف�صه  ينقاد  اأّن��ه  وكيف 
عند  اإل  ربه  يذكر  ل  وعندها  املحذور  يف  يقع 
عظمت  مهما  ف��رد-  وك��ل  والباأ�صاء..  ال�صدة 
اإىل  ن��زوع  قلبه  يف  ي��رتدد  ومعا�صيه-  �صيئاته 
اأحيانا  ينتابه  الأقل  على  اأو  وال�صالح،  التوبة 
الطاعة  اإىل رحاب  العودة  اإىل  بالرغبة  �صعور 
واللتزام، بل اإنه قد ل يوجد فرد بحكم العقل 
اإل وهو يعلم يقينا اأن ال�صتقامة والطاعة خري 
ال�صهوات  اإت��ب��اع  واأن  والفجور،  املع�صية  من 
يف�صي بالعبد اإىل نار تلظى وعذاب ل تطيقه 
ي�صتطيع  ل  �صعيف  ال�صعور  هذا  لكن  اجلبال. 
م��ق��اوم��ة ت��ي��ار ال��ه��وى ال��راب�����ض ع��ل��ى ال��ف��وؤاد 
واملع�صية  للفاح�صة  املعاقر  اإن  بل  واجل��وارح 
و�صعور  قلبه  يف  بظلمة  بها  متلب�ض  وهو  ي�صعر 
ال�صياطني  ت��وؤزه  حني  يف  ف��وؤاده  يلذع  بالأ�صى 
اإىل  والنقياد  الطاعة  عن  املتخاذلة  ونف�صه 

ندم  اإىل  ي��وؤول هذا  ل  الأمل حتى  ن�صيان ذلك 
تتحول  ال   ــاذا  مل ن�ساأل:  ت��وب��ة..وه��ن��ا  ث��م 
اإىل توبة �سادقة وعودة  امل�ساعر  هذه 

حقيقة اإىل اال�ستقامة والطاعة ؟
يذكر علماء الأخالق جملة من الأ�صباب ومنها: 
املوازين  تقلب  التي  اخلاطئة  احل�صابات   -1
وجتعل لذة املع�صية وطعم ال�صهوة اأغلى واأحلى 
من جنة عر�صها ال�صموات والأر�ض  وجتعل من 

العاجل مهما كان حقريا اأ�صمن من الآجل 
مد حبال الأم��ل و ع��دم  ورود امل��وت على   -2
الفكر اأبدًا وكاأن العبد خلق للخلود على الرغم 
من اأن هذا اأمر حمال .. وعندما تهب اأن�صام 
مت�صع  العمر  زال يف  ل  بالقول  ي�صّدها  التوبة 
واحلياة اأمامنا طويلة نتوب يف امل�صتقبل ولي�ض 
عظة  الب�صر  من  الراحلة  اجلموع  هذه  يف  لنا 

وعربة.
3-القنوط :فاإن التاريخ الطويل من ال�صري يف 
مع�صية اهلل  يقع  حاجزًا دون توبة  الكثري من 
يغلق عليهم  للتوبة  التوفيق  باب  اأن  اأي  النا�ض 
التوبة  له  تخطر  فحني  اأعمالهم،  �صوء  ب�صبب 
وتاريخه  ال�صوداء  ب�صجالته  ال�صيطان  يذكره 
املظلم ومعا�صيه وفجوره، وفواح�صه ومنكراته 
ويقول له: ما لك وللتوبة وال�صتقامة واأين اأنت 
حتى  به  يزال  فما  املنكرات،  �صاحب  يا  منها 
عباده  اهلل  نادي  وقد  التوبة  وبني  بينه   يحول 

ول  غمو�ض   ول  لب�ض  فيه  لي�ض  وا�صح  بنداء 
يحتاج اإىل تف�صري وبيان فقال جل ذكره:)ُقْل 
اأَْنُف�ِسِهْم  َعَلى  اأَ�ْسَرُفوا  الَِّذيَن  ِعَباِدَي  َيا 
َ َيْغِفُر  ِ اإِنَّ اهللَّ اَل َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اهللَّ
ِحيُم(/ ُنوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ الذُّ

)الزمر:53(
4-اأمن مكر اهلل و التعويل على عفوه ومغفرته 
فالإن�صان  وع��ق��اب��ه:  اأخ���ذه  ���ص��دة  ن�صيان  م��ع 
جمبول على املبادرة والإ�صراع باأداء ما يطلب 
والتفريط  التواين  وعلى  يخاف،  عندما  منه 
هذا  اإىل  ال��ع��زة  رب  اأ���ص��ار  ول��ق��د  اأم���ن،  اإذا 
يف  وم�صيهم  الكفار  عن  حديثه  عند  ال�صبب 
)اأََفــاأَِمــَن  �صبحانه:  فقال  وباطلهم،  كفرهم 
َوُهْم  َبَياًتا  َباأْ�ُسَنا  َياأِْتَيُهْم  اأَْن  اْلُقَرى  اأَْهُل 
ِتَيُهْم  َياأْ ْن  اأَ اْلُقَرى  ْهُل  اأَ اأَِمَن  •اأََو  َناِئُموَن 
اأََفاأَِمُنوا   • َيْلَعُبوَن  َوُهــْم  ًحى  �سُ َباأْ�ُسَنا 
اْلَقْوُم  اإِالَّ   ِ اهللَّ َمْكَر  َياأَْمُن  َفاَل   ِ اهللَّ َمْكَر 
ومن  (/)الأع����راف:99-97(..  ا�ِسُروَن  اخْلَ
اأن  على  غالبًا  ي��ع��ول  ف��الإن�����ص��ان  اآخ���ر  ج��ان��ٍب 
�صديد  اهلل  اأن  ين�صى  ولكن  رحيم  غفور  اهلل 
  الباقر  الإم��ام  عن  ورد  ولهذا  العقاب.. 
َفاإنَُّه  َوالتَّ�سويِف,  )اإّيـــاَك  امل��ب��ارك  قوله 

َبْحٌر َيْغَرُق فيه الَهلكى(.. 
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• حم�سن وهيب عبد

• احللقة الرابعة ع�سر

تناولنا باحللقات ال�سابقة خ�سائ�س الكمال عند االئمة االأطهار 
من اأهل بيت النبي -- اخلا�سة بقدرتهم على االخبار بالغيب 

باإخبارهم -عليهم ال�سالم- بالغيب من قبل اهلل تعاىل.
وان منحهم ذلك العلم من اأدلة كونهم حجج اهلل -- على عباده 

 -- مكلفني وخمتارين من قبله
وعلى هذا �سن�ستكمل �سرد اخل�سائ�س االأخرى الأهل البيت عليهم التي 

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

خصائص  الكمال  لالئمة

  حاجة الناس اليهم
وعدم حاجتهم اىل الناس

في رحاب الطاهرينفي رحاب الطاهرين
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اإن العقل كما يعرف اجلميع هو ميزة الكمال يف خلق النا�ض 
الفرد  ذلك  حاجة  تقل  متكامال  الفرد  يف  العقل  كان  وكلما 
فانه ي�صري مركزا لال�صت�صارة وحمال  العك�ض  بل  النا�ض  اىل 

لإعطاء احللول يف املع�صالت .
مركز  ان��ه��م  عليهم  اهلل  �صلوات  البيت  ال  ع��ن  ع��رف  وم��ا 
لال�صت�صارة وطلب العلم ، فهم يف غنى فكري تام عن احلاجة 
تعاىل  ب��اإرادة اهلل  الرج�ض  انهم تطهروا من  ب�صبب  اىل احد 
الق�صور  ارتفاع  يعني  والتطهري  النا�ض  على  ملهام حجية اهلل 
عرفها  حقيقة  �صار  الذي  التكويني  فكمالهم   ، عقولهم  عن 

املعا�صرون لهم من �صريتهم وا�صلوب تعاملهم مع النا�ض.
املع�صالت  يواجهون  فاإنهم   ، للنا�ض  العقلي  الق�صور  وب�صبب   
فكانوا يجدون يف �صماحة اهل البيت عليهم ال�صالم وعلمهم 
ما  كل  يف  امل�صورة  لأخ��ذ  ع�صره  كل  يف  اليه  يلجاأون  م��الذا 

يحتاجون اليه من معرفة .
وق��د ع��رف ه��ذا عنهم على م��دى اك��رث م��ن ق��رن��ني ون�صف 
نهاية  اىل  والثاين  الول  املتخلفني  من  وابتداء   ، الزمن  من 
يف  يلجاأون  احل��ك��ام،  فيهم  مبا  النا�ض  ك��ان  العبا�صي  العهد 
والجتماعية  والفكرية  ال�صيا�صية  امل�صتع�صية  م�صكالتهم  حل 
والعقائدية والفكرية اىل ائمة اهل البيت �صلوات اهلل عليهم،  
حتى �صاع بني العامة واخلا�صة قول عمر بن اخلطاب املتخلف 
او  ابو احل�صن  لها  لي�ض  تبقي ملع�صلة  اللهم ل  امل�صهور  الثاين 

قوله : ) لول علي لهلك عمر()1( .
ويف معاين هذا القول ورد يف تاريخ الإ�صالم للذهبي عن عمر 

قوله: ) اأعوذ باهللَّ من مع�صلة لي�ض لها اأبو ح�صن !)2(
اأن  باهللَّ  اأع��وذ  عمر:)  عن  ال�صحيحني  على  امل�صتدرك  ويف  

اأعي�ض يف قوم ل�صَت فيهم يا اأبا ح�صن )3(.
ويف ف�صائل ال�صحابة عن �صعيد بن امل�صّيب : ) كان عمر يتعّوذ 

باهللَّ من مع�صلة لي�ض لها اأبو ح�صن )4(.
ويف  الكايف عن عمر : لول علّي لَهَلك عمر !)5(

ويف م�صادر كثرية اخرى ؛ قال عمر : عجزت الن�صاء اأن تلد 

مثل علّي بن اأبي طالب ، لول علّي لهلك عمر)6(.
يّقدم  كان  ال�صالم(  علّي)عليه  الإم��ام  ان  بالذكر  واجلدير 
اآراءه ال�صت�صارّية يف امليادين العلمّية اأو يف امل�صاكل ال�صيا�صّية 
فقط تلك التي تعود بالفائدة على العقيدة ال�صالمية واملجتمع 
على  ال�صخ�صي  بالنفع  عاد  اإذا  راأي��ه  يبدي  ول   ، الإ�صالمي 

اخلليفة وامثاله.
�صنة  والإمامة   ، لزم  وج��ود  النا�ض  على  هلل  احلجة  فالإمام 
كونية بديهية وا�صتالم ال�صلطة الزمنية بعد انقالب ال�صقيفة 
ل يغني عن �صرورة وجود المام القائم بالق�صط .. واهلل تعاىل 
بوجود المام احلق وقيامه مبهام المامة يحفظ الر�ض ويلقي 

احلجة على خلقه.
حاجة املتخلفني اىل ق�صاء علي عليه ال�صالم:

جاء يف كتاب الخت�صا�ض :
يف خالفة عمر: )واتي بامراأة حبلى �صهدوا عليها بالفاح�صة 
فاأمر برجمها، فقال له علي عليه ال�صالم: اإن كان لك ال�صبيل 
لهلك  علي  لول  فقال:  بطنها،  يف  ما  على  �صبيلك  فما  عليها 

عمر()7(.
عليه  علي  له  فقال  برجمها،  فاأمر  زنت  وقد  مبجنونة  )وات��ي 
ال�صالم: اأما علمت اأن القلم قد رفع عنها حتى ت�صح، فقال: 

لول علي لهلك عمر()8(.

هوام�ض توثيق البحث: 
   1 ( �صحيح م�صلم: 7|120، باب ف�صائل علي بن اأبي طالب )عليه ال�صالم( .

   2 ( تاريخ الإ�صالم للذهبي: 638/3، تاريخ دم�صق: 406/42، البداية والنهاية: 360/7.
   3 ( امل�صتدرك على ال�صحيحني: 1682/628/1، �صعب الإميان: 4040/451/3، تاريخ دم�صق: 405/42، 

الريا�ض الن�صرة: 166/3؛ �صرح الأخبار: 652/317/2.
   4 ( ف�صائل ال�صحابة لبن حنبل: 1100/647/2، الطبقات الكربى: 339/2، تاريخ دم�صق: 406/42، 

الإ�صابة: 5704/467/4، ُا�صد الغابة: 3789/96/4، ال�صتيعاب: 1875/206/3، ال�صواعق املحرقة: 127، 
تاريخ اخللفاء: 203.

   5 ( الكايف: 6/424/7، تهذيب الأحكام: 849/306/6 وج 186/50/10، من ل يح�صره الفقيه: 
5025/36/4، خ�صائ�ض الأئّمة)عليهم ال�صالم(: 85، الإي�صاح: 191 و 192، تف�صري العّيا�صي: 155/75/1، 

الف�صائل لبن �صاذان: 95، �صرح الأخبار: 655/319/2، امل�صرت�صد: 253/583، املناقب لبن �صهراآ�صوب: 
31/2؛ ال�صتيعاب: 1875/206/3 وفيه »فكان عمر يقول...«، ذخائر العقبى: 149.

   6 ( م�صند زيد: 335، ك�صف اليقني: 55/73، ك�صف الغّمة: 113/1؛ ذخائر العقبى: 146 ولي�ض فيه »ثّم 
قال...«، املناقب للخوارزمي: 65/81.

   7 ( الخت�صا�ض لبى عبد اهلل حممد بن النعمان العكربى البغدادى : 2: 40  
   8 ( الخت�صا�ض لبى عبد اهلل حممد بن النعمان العكربى البغدادى : 2: 40  
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بيننا  ــسِ  ــ� ــق ت مل  الــــغــــدِر  زمــــــاَن  ـــا  ي اأال 

ــرٍة  ـــ ـــ ــــــٍن وعــث ـــن بـــعـــِد اأي فــمــن يـــرجتـــي م

ـــــقــاِق طــوائــفــــــــًا  ـــ ـــــب الــ�ــســـ ـــ ــرهــا ريـــ  يــعــّك

ـــا  ـــِره ـــلـــِب اأم  ومـــــْن عـــجـــِب الـــّدنـــيـــا,ومـــُق

طــغــاتــهـــــم   ـــرفـــيـــَع  ال ـــَد  ـــج امل ورَث  فـــقـــْد   

الزٍب ــَة  ـــ ـــ ــرب ــس � ـــرَّ  ـــسّ ـــ� ال حتــ�ــســنَّ  ال  و   

ـــُت وكـــــان االأفــــــُق يـــجـــري جــهــامــُه   جـــري

ــي وحـــــَي عــبــقــٍر  ــت ــرب ــت غ ــان ــك ـــُت ف ـــرب  غ

ــي  ـــ ـــ ـــ ـــاِء الأمــت ــــ ــــ ـــــــْل غـــــرَي الـــوفــــ ــــــا اأن  وملّ

خــ�ــســيــ�ــســِه ــــّدهــــِرمــــوَت  ال رديء  ميـــــوُت   

ــهــا  ـــْت ,وقـــــــاَم رجــال ـــام ــٌة ق ــ�ــس ــه ــى ن  عــ�ــس

ـــــًا اأثــــريًة  ـــاُن روح ـــس ـــ�  فــكــْم ُيـــرجتـــى االإن

ــْذ جـــــوَد الــّتــ�ــســامــِح دْرعـــــُه  ــخ ــت  فـــمـــْن ي

عــبـــــــــــريُه ـــــاح  ـــ فـــ ـــاِن  ـــب ال ــَر  ـــ ـــ زه تــــَر  اأمل   

ــا  ــِف والــريـــ ــزّل ــت ــال ـــسُ اأنـــ�ـــســـًا  ب ـــ�  فــمــا االأن

ــاوؤُه  ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــادٌئ مــهــمــا  يـــطـــوُل بــقـــ  ومــــا ب

  

ــني اخلـــوالـــيـــا  ــن ــس ــ� ـــــدٍل,وال عــــــدَت ال ـــــع ب

ــاِة كـــمـــا هــيــا؟ ـــ ـــ ــي ــح ــل ــاٌء ل ـــ ـــ ــف ــس يــــعــــوُد �

ـــراٍق طـــّفـــــــــــــــُه كـــــــان دامـــيـــا ــــ ــــ ـــع فـــيـــا ل

قا�سيا لــلــنــا�ــس  الـــنـــا�ـــِس  ـــدوَّ  عــــ ـــــدُت  وج

ــا ــاوي ــــفــــًا ِلـــْلـــعـــراَقـــَيـــــــِن ه ـــوُه اأْن ــــ اأطـــاحــــ

ــا ــاري ِه ج ــًا لـــ�ـــســـدِّ ـــــــَر مــعــكــو�ــس ــِذ ااْلأم ـــ ـــ خ

تــاأّنــيــا  - كـــــريـــــُم  يـــا   - ـــــــدًا  روي ــت  ــل فــق

�ــســاعــيـــــا لـــلـــمـــكـــارِم  ـــدا  جـــه اهلُل  جـــــزى 

ــَك  جــازيــا ــّل ــاأْتــي يــجـــ ـــ ـــ ــذي يـــ ـــ ـــ لــعـــــــــــّل ال

باقـيــا داَم  مـــا  ــِر  ـــ ـــ ــّده ال ــار  ــن م ويــبــقــى 

ـــديـــن  �ــســـــواقــيـــــا ــَع الـــرافــــ ــب ــن تــفــيــ�ــُس ب

�سافيــا ـــــِر  ــي اخل واهـــــــــــَب  اإاّل  تــــُك  فـــال 

ــا ــَس عـــــدٍل و هــادي ــرا� ـــ ــب ـــاًل  ن ـــام يـــكـــْن ح

زاهـيــا بــالــنـــــغــِم  ــاُن  ـــ ــّت ــف ال ــُه  ـــ ـــ ــّداُح ــس و�

ـــان زاكـــيـــا ــن كــــ ـــ ـــ ـــ ــــاُن م ــــ�ــــس ـــه االإن ولـــكـــّن

ــاِء نــهــائــيـــــا ــس ــ� ــق ــال ـــــم خـــتـــٍم ب ـــ ـــ يــــرى ر�ــس

 الدامغة
اال�سدي مرزة  :كرمي  • �سعر 
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موقع مكتب املرجع الديني االأعلى 
)(سماحة ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين�

اال�ستفتاءات  ال�سرعية

يبتلى  التي  امل�صائل  تعلم  يجب   :19 م�ساألة 
يف  وال�صهو  ال�صك  م�صائل  من  كجملة   �� عادة  بها 
اإلزامي  تكليف  خمالفة  يف  يقع  لئال   �� ال�صالة 

متوجه اإليه عند ابتالئه بها.
م�ساألة 20: تقدم اأنه ي�صرتط يف مرجع التقليد 

اأن يكون جمتهدًا عادًل، وتثبت العدالة باأُمور:
احلا�صل  الطمئنان  اأو  الوجداين  العلم  االأول: 

من املنا�صئ العقالئية كالختبار ونحوه.
الثاين: �صهادة عادلني بها.

ح�صن  به  واملراد  الظاهر،  ح�صن  الثالث: 
املعا�صرة وال�صلوك الديني، وهو يثبت اأي�صًا باأحد 

الأمرين الأولني.
بالعلم،   �� اأي�صًا  والأعلمية   �� الجتهاد  ويثبت 
وبالطمئنان �� بال�صرط املتقدم �� وب�صهادة عادلني 
به  يثق  من  ب�صهادة  يثبت  بل  اخلربة،  اأهل  من 
يعترب يف  ولكن  واحدًا،  كان  واإن  اأهل اخلربة  من 
�صهادة مثلها  يعار�صها  اأن ل  اأهل اخلربة  �صهادة 
كان  من  ب�صهادة  ياأخذ  التعار�ض  ومع  باخلالف، 
منهما اأكرث خربة بحد يكون احتمال اإ�صابة الواقع 

يف �صهادته اأقوى من احتمالها يف �صهادة غريه.
املجتهد  غري  على  الإفتاء  يحرم   :21 م�ساألة 
�صائر  من  الجتهاد  غري  يفقد  من  واأما  مطلقًا، 
غريه  عمل  بق�صد  الفتوى  عليه  فيحرم  ال�صروط 

بها.
له، ول يجوز  اأهاًل  لي�ض  الق�صاء على من  ويحرم 
ينح�صر  مل  اإذا  عنده  ال�صهادة  ول  اإليه  الرتافع 
املاأخوذ  املال  وكذا  بذلك،  املعلوم  احلق  ا�صتنقاذ 
م�صخ�صًا  اأو  �صخ�صيًا  يكن  مل  اإذا  حرام  بحكمه 
بطريق �صرعي، واإل فهو حالل، حتى فيما اإذا مل 
ينح�صر ا�صتنقاذه بالرتافع اإليه واإن اأثم يف طريق 

احل�صول عليه يف هذا الفر�ض.

التقليد ِغيبة الظامل
منهاج ال�ساحلني  طبقا لفتاوى املرجع الدين االأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني 

ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف(

 ما املق�سود بالظامل الذي جتوز غيبته )فقد يكون 
الظلم �سخ�سيًا او نوعيًا( وعلى كال راأيي اجلواز 

مطلقًا او بق�سد االنت�سار؟ وهل جتوز غيبته بق�سد 
بث ال�سكوى ال بق�سد االنت�سار؟

اجلواب: يجوز للمظلوم ان يغتاب الظامل بق�سد 
االنت�سار �سواء اكان ظلمه خمت�سًا به ام مّما 

يعمه وغريه, واالأحوط ترك اغتيابه بق�سد بث 
ال�سكوى من دون ان يكون لالنت�سار.

 
ال�سوؤال: ما م�سداقية مقولة )ال ِغيبة على 

الفا�سق( ؟
اجلواب: لي�س كذلك واإمنا جتوز الغيبة فيما 

يتجاهر الفا�سق فيه, فالذي يع�سي عَلنا ال يجوز 
ذكر عيوبه ومعا�سيه التي يخفيها عن النا�س .

مسائل شرعيةمسائل شرعية
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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(

ال يجوز للرجل اأن ينظر اإىل ما عدا الوجه 
والكفني من ج�سد املراأة االأجنبية و�سعرها, 

وكذا الوجه والكفني منها اإذا كان النظر  
نظر تلذذ اأو ريبة, بل االأحوط - لزومًا 

- تركه بدونها اأي�سًا, وكذلك احلال يف 
نظر املراأة اإىل الرجل على االأحوط يف 

غري وجهه ويديه وراأ�سه ورقبته وقدميه, 
واأما نظرها اإىل هذه املوا�سع منه فالظاهر 

جوازه من دون ريبة وتلذذ واإن كان 
االأحوط تركه اأي�سًا.

ال يجوز للرجل ان ينظر اإىل ما عدا الوجه 
والكفني من ج�سد املراأة االأجنبية و�سعرها 

, وكذا الوجه والكفني منها اإذا كان النظر 
بتلذذ �سهوي اأو مع خوف الوقوع يف احلرام 

, بل االأحوط ـ ا�ستحبابًا ـ تركه بدونهما 
اأي�سًا , وكذلك احلال يف نظر املراأة اىل 

الرجل االأجنبي على االأحوط لزومًا يف 
غري ما جرت ال�سرية على عدم االإلتزام 

ب�سرته كالراأ�س واليدين والقدمني ونحوها , 
واما نظرها اىل هذه املوا�سع منه فالظاهر 

جوازه من دون تلذذ �سهوي وعدم خوف 
الوقوع يف احلرام وان كان االأحوط ـ 

ا�ستحبابًا ـ تركه اأي�سًا.

بني اآية اهلل العظمى املرحوم ال�صيد اأبي القا�صم اخلوئي)قّد�ض �صّره( 
واآية اهلل العظمى ال�صيد علي احل�صيني ال�صي�صتاين)دام ظّله الوارف(

اآراء فقهّية

النظر اىلاملراأة االأجنبية

لنتفقهلنتفقه
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ا�سمه وكنيته ون�سبه:
اأبو احل�صن علي بن يقطني بن مو�صى، موىل بني اأ�صد، كويّف 

الأ�صل، بغدادّي امل�صكن.
 والدته:

ُولد �صنة )124ه�( يف الكوفة.
 جوانب من حياته:

فهرب،  مروان  فطلبه  الدعاة،  وجوه  من  يقطني  اأبوه  كان 
فهربت به اأمه وباأخيه ُعَبيد بن يقطني اإىل املدينة.

يقطني،  ظهر  -العبا�صية-  الها�صمية  الدولة  ظهرت  فلّما   
ِظِلّ  َيزل يقطني يف  بولَديه: علي وُعبيد. مل  وعادت زوجته 

اح واملن�صور، واإن كان يت�صِيّع ويقول بالإمامة. ال�صَفّ
اإىل  ثَمّ �صَقّ طريقه  التوابل،  اأمره يف جتارة   وا�صتغل بادئ 
يف  ريب  ول  املهدي،  بطانة  من  فاأ�صبح  ا�صي  العَبّ البالط 
عقيدته ال�صيعية، بيد اأنه كان ُيخفيها عن العبا�صيني، كاأبيه.

منزلته عند االإمام الكاظم )عليه ال�سالم(
منزلة  وبلغ  ق�دره  وجاللة  بوثاقته  يقطني  بن  علي  عرف 
عظيمة عند الإمام اأبي احل�صن كما كانت له مكانه عظيمة 
واملت�صلني  الكاظم  الإمام  خ�وا�ض  م�ن  وعدَ  الطائفة  يف 
باجلنة  بالدعاء  يخ�صه  الكاظم  الإمام  كان  وقد  �صرا   به 
اأف��صل  وي��صتقبله  ترحي�ب  اأجم�ل  به  رحب  العاقبة  وح�صن 
علي  يومًا  راأى   ) ال�صالم  )عليه  اأنه  روي  فقد  ا�صتقبال، 
مقباًل فالتفت اإىل اأ�صحابه وقال ))من �صره اأن ي�رى رج�اًل 
اأ�صحاب ر�صول ااهلل )�صلى ااهلل عليه واآله ( فلينظر  م�ن 
اإىل ه�ذا املقبل، فقال له رجل من القوم : هو اإذن من اأهل 
اجلن�ة (( ومل يكن ذلك مبعزل عن خط الإمامة الذي كان 
يوؤيده م�ن فقد ذكر عنه )عليه ال�صالم ( قوله :اأما اأن علي 

بن يقط�ني م�صى و�صاحبه عنه را�ض.
يف زمن اخلليفة العبا�صي هارون الر�صيد اأ�صبح من وزرائه.

ال�سالمي ح�سني  • اعداد: 

مع التابعينمع التابعين

اأبو احل�سن علي 
بن يقطني

    )124ه� – 182 ه�(
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من املعروف اإن اأئمة اأهل البيت )علي�ه ال��صالم ( كانوا قد 
حرموا على اأتباعهم ب�صكل قاطع ، اأي درج�ة م�ن

التعاون مع الظاملني �صواء يف تقدمي اخلدمات العامة الت�ي 
ت�صاهم يف توطيد دعائم �صلطانهم اأو التي توؤدي اإىل القبول
به اأو تقدمي العون لهم يف ظلمهم وجورهم اأو ت�صلم الأعمال 
ذات العالقة بال�صلطة والولية ،فعن علي بن يقط�ني ق�ال :
اإن  اأبو احل�صن مو�صى بن جعفر )عليه ال�صالم (  قال يل 
ع�ن  به�م  ي�دفع  اأولي�اء  ال��صلطان  م�ع  وتعاىل  تبارك  اهلل 

اأوليائه
وثم موقف اآخر اأعرب فيه الإم�ام الك�اظم)عليه ال�صالم( 
عن مثل ذلك عندما كتبت له  اأين اأخاف على خيط عنقي، 
واأن ال�صلطان يقول يل اإنك راف�صي، ول�صنا ن�صك يف اأنك 

تركت العمل لل�صلطان للرف�ض،
 فكتب اإىل اأبواحل�صن )عليه ال�صالم(: فهمت كتابك وما 
اإذا  اأنك  تعلم  كنت  فاإن  نف�صك،  على  اخلوف  من  ذكرت 
ر�صول اهلل )�صّلى اهلل  به  اأمر  وليت عملت يف عملك مبا 
عليه واآله( ثم ت�صري اأعوانك وكتابك اأهل ملتك واإذا �صار 
واحدا  تكون  حتى  املوؤمنني  فقراء  به  وا�صيت  �صيء  اإليك 
منهم كان ذا بذا واإل فال. وقد �صعي به مرارا اإىل الر�صيد 
تتداركه  مل  لو  اهالكه  الر�صيد  اأراد  حتى  يت�صيع  اأنه  يف 

رحمة من ربه .

 مكانته:
ثًا، فقيهًا، متكِلّمًا، وعظيمًا من عظماء ال�صيعة،  كان حمِدّ
)رحمة  يقطني  بن  علي  قائاًل:  الطو�صي  ال�صيخ  وَثّقه 
اأبي  عند  عظيمة  منزلة  له  القدر،  جليل  ثقة،  عليه(  اهلل 
احل�صن مو�صى )عليه ال�صالم(، عظيم املكانة يف الطائفة، 
الكاظم )عليه  اأبي احل�صن  ُثقات  املفيد من  ال�صيخ  ه  وَعَدّ
ي روى يف مدحه روايات،  ال�صالم( وخا�صته، علمًا اأن الِك�ِصّ
اأَنّ  منها  وزهده،  اإميانه  حول  كثرية  روايات  وردت  وقد 

ة. الإمام الكاظم )عليه ال�صالم( �صِمن له اجلَنّ
 روايته للحديث:

ة عن  كان ابن يقطني من الُرواة الثقات، نقل اأحاديث جَمّ

من  عدد  عنه  روى  كما  ال�صالم(،  )عليه  الكاظم  الإمام 
الرجال، وكان جمموع رواياته عن الأئمة )عليه ال�صالم( 

اأكرث من )187( رواية.

 موؤلفاته: 
نذكر منها ما يلي:

1- م�صائله عن الإمام ال�صادق )عليه ال�صالم(.
)عليه  ال�صادق  الإمام  بح�صرة  لل�صاك  مناظرة   -2

ال�صالم(.
)عليه  جعفر  بن  مو�صى  احل�صن  اأبي  عن  م�صائله   -3

ال�صالم(.

 وفاته:
ه�   182 �صنة  عليه(  اهلل  )ر�صوان  يقطني  بن  علي  تويف 
ببغداد، عندما كان الإمام الكاظم )عليه ال�صالم( �صجينًا 

فيها.
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ولعّل مقولة )القرية الكونية( التي ابتدعها عامل الت�صال الكندي والفيل�صوف 
ما  خطورة  على  مثال  خري   )1980-1911 ماكلوهان  )مار�صال  الإعالمي 
اأطلق عليه قبل عقود هذا امل�صطلح )القرية الكونية( الذي يعني اأن النظام 
الإلكرتوين )الإعالم( يعمل على تكامل كوكب الأر�ض ثقافيا واإعالميا، اأي 
بها  وتتاأثر  تراها  اأن  ميكن  العامل  من  منطقة  اأي  يف  حادثة  وقعت  اإذا  اأنه 
املناطق الأخرى يف ذات الوقت، وهو ما يعي�صه النا�ض  قدميا عندما كانوا 

يقطنون قرية �صغرية.
لكن هذا الهدف الثوري والربيء مل يكن هو الهدف الوحيد الذي يدور يف 
مدمرة  واه��داف  غايات  فهناك  الإعالمّية  ال�صلطة  على  املهيمنني  خميلة 
�صناأتي عليها، مادام التلفاز اأو ال�صورة الفيديوية التي ُافتنت بها )ماكلوهان( 
على وجه اخل�صو�ض، واأ�صماها )الو�صيط البارد( هي ال�صورة الأقوى، بحيث 
راهن على اأثرها املخدر يف امل�صاهدين م�صتقبال، ل �صيما واإن درا�صات طبية 
ر�صينة دعمت اآراء هذا العامل اآنذاك، اإذ تو�صلت هذه الدرا�صات اإىل نتائج 
مفادها: اأن التلفاز قادر على تعويد النا�ض على اأمناط موجات دماغية ت�صبب 
البالدة والر�صوخ. ورمبا �صيكون تاأثري هذه املوجات عن طريق الإنرتنت اأ�صد 

خطورة وفتكا.
ا�صتطاعت  واإن  الإعالمي  التوا�صل  جمال  يف  الهائلة  الرقمية  القفزة  اإن   
اأن تتجاوز عقبة املكان يف التوا�صل �صاعية اإىل اإقامة �صبكة عالقات تربط 
الأفراد باجلماعات والأمم بالأمم والثقافات بالثقافات؛ اإل اأنها ل تخلو من 
خماطر تتمّثل باإمكانية ا�صتخدام )امليديا( اأي قوة و�صائل الإعالم و�صلطتها 
يف فر�ض القيم والعادات والتقاليد ويف تعزيز النزعة ال�صتهالكّية التي هي 
غاية الغايات بالن�صبة للدول الراأ�صمالية، مما ي�صهم بالتايل ب�صلخ ثقافات 
الثقافات  ح�صاب  على  الوافدة  املادية  الثقافات  وتعزيز  الأ�صلّية  ال�صعوب 

الأ�صيلة والرا�صخة التي توارثتها ال�صعوب الإن�صانية عرب الأجيال.
ومعنى ذلك اإن الإعالم كخطاب من املمكن تدجينه من قبل الدول الكربى، 

وال�صيا�صية  القت�صادية  للقوى  تابع  اأو  خ��ادم  اإىل  حتويله  املمكن  وم��ن 
�صدّية  قوة  اإىل  يتحول  اأن  لالإعالم  ميكن  كما  �صواء،  حد  على  والع�صكرية 
القومية  للهوية  تهديدا  ي�صّكل  مما  حدين  ذو  �صالح  اأن��ه  مبا  البع�ض  عند 
خالل  من  العراقي  الإعالمي  واقعنا  يف  اليوم  يح�صل  ما  وهو  الوطنية،  اأو 
وبرامج  �صلوكيات  من  عليها  املح�صوبة  اأو  )الوطنية(  القنوات  بع�ض  قيام 
روؤية موحدة  بتحقيق  باآماله  وتطيح  ال�صعب  وحدة  تهدد  مغر�صة وحمر�صة 
وخطاب موحد وجهود موحدة ت�صتطيع مواجهة الهجمة التكفريية الداع�صية 

والت�صدي لها بحزم وباإرادة وطنية �صلبة.
اأما حياة النا�ض الروحية فباتت مع �صيادة ال�صطوة الإعالمية يف خطر حمدق، 
فحياتنا املادية قامت على تكنلوجيا اإعالمية غاية يف النجاح والدقة، يف حني 
اأ�صاب ذلك جانبا من حياتنا الروحية التي باتت ترتنح حتت خواء الإعالم 
وحاجاتنا  الوجدانية  مطالبنا  احلديث  الإعالم  اأن�صانا  اإذ  الفارغ،  واإغوائه 
الدائمة للمثل العليا واإىل الألفة الأ�صرية التي كانت تتزعمها اجلدة اأو اجلد 
اأبناوؤنا، كما اأفقدتنا  بق�ص�صه واأحاديثه العذبة، واإىل التاآخي الذي افتقده 
)امليديا املعا�صرة( قدرة الإح�صا�ض بالهوية وبالذات، فراح الن�ضء منا يلوذ 
مبواقع النحطاط واجلن�ض الرخي�ض، اأو يبحث عنها مبواقع ال�صيطان التي 
تعج مبناظر الذبح وهدر دم الإن�صان -بنيان اهلل وخليفته على الأر�ض- ب�صكل 
الأزمة الأخالقية  فاإن  وبالتايل  جماين يبعث على اخلجل ويدعو لالزدراء! 
اإىل �صعوب الأر�ض الأخرى و�صتظل هذه  الراهنة يف الغرب �صتجد طريقها 
الكونية(  )القرية  اأ�صهمت  التي  القيم  هذه  انعكا�ض  فاتورة  تدفع  ال�صعوب 
القوة  وبتاأثري  والعلمية  املعلوماتية  التبعية  وبحكم  املتطور،  ات�صالها  بنظام 
املتطور  الراأ�صمايل  العامل  يتحكرها  التي  والثقافية  وال�صيا�صية  القت�صادية 
ولعل من  ومك�صوفة،  واهية  واألعيب  الهيمنة بحجج  مّد خيوط  ويوظفها يف 
املعيب على ال�صعوب واحلكومات الإ�صالمية األ تاأخذ حيطتها وح�صابها لهذا 

العابث املدمر الذي ين�صل بيننا بكل خفة وبراءة ومكر.

القرية الكونية اإلعالمية ومقاصدها المدمرة
• حازم حممد

تعي�س الثقافات االإن�سانية ب�سبب التطور الهائل يف و�سائل االت�سال وقنوات االإعالم �سدمة كبرية على خمتلف امل�ستويات, وال �سيما تلك 
الثقافات التي ظلت متم�سكة بتقاليد واأعراف متوارثة عرب االأجيال كالثقافة االإ�سالمية وال�سينية والهندية وغريها من الثقافات ال�سرقية 
االأخرى, ومنذ بزوغ ع�سر االأنرتنت يف بدايات العقد االأخري من القرن املا�سي اأ�سبحت بع�س الثقافات تعاين من �سمور االإنتاج و�سّح االإبداع 

را�سية لنف�سها اأن ت�ستعري و�سائل االآخرين واأ�ساليبهم يف احلديث عن نف�سها وعما يحيط بها من اأ�سياء وظواهر.

مقاالتمقاالت
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امل�سرح يف كربالء

• الباحث: عبد الرزاق عبد الكرمي

ع�سر الثانية  • احللقة 

تعودنا اأن ن�ساهد القرية العراقية كتلة طينية مغطاة بعجينة من التن االأ�سفر املخلوط 
بالطني ذات �سطوح خمتلفة االرتفاعات مغطاة ب�سيقان الق�سب اجلافة اله�سة اأو جذوع 
النخيل باالإ�سافة اإىل بع�س �سيقان �سعف النخيل, وهذه امل�ساحات توؤخذ  ح�سب حاجة 
العائلة منها الكبرية وال�سغرية واملتو�سطة, ومكان كبري القرية اأو �سيخها ياأخذ م�ساحة 

اكرب ت�ساف اإىل �سكنه )امل�سيف( وهو مكان خم�س�س لل�سيوف وجل�سات املنا�سبات وال�سمر 
وحل م�ساكل القرية, غري اأن الذين عا�سوا بهذه القرى مل يكونوا اأطيافا خالية من احلرية 
والكرامة والعزة والتعبري بل كانوا اأنا�سا مكافحني �سابرين متطلعني اإىل غد اأف�سل ت�سوده 

احلرية والعدالة.

م�سرح الريف والقرية

مسرحمسرح
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يف عهود الظالم التي عا�صتها القرية العراقية كانت جل�صات ال�صمر يف امل�صايف 
اإحدى و�صائل التعبري التي خا�صتها يف كفاحها املت�صل الطويل، كانت تقام حلقات 
امل�صامرة بعد الع�صاء يلقي املحدث )ال�صاحر( باأحاديثه وق�ص�صه واأ�صعاره واأ�صعار 
غريه وبع�ض من احلركات الب�صيطة باليد اأو الإيحاءات والتي ميكن ت�صميتها نوعا 
�صخ�صيات  بع�ض  حركات  بتقليد  املرحني  بع�ض  وقيام  امل�صرحية  احلركة  من 
القرية  كانت تكرث هذه املمار�صات وتتنوع يف الأعياد واملنا�صبات الجتماعية مثل 
الدينية  املنا�صبات  يف  املمار�صات  بع�ض  اإقامة  اإىل  بالإ�صافة  واخلتان  الأعرا�ض 

وخا�صة اأيام عا�صوراء ا�صتذكارا ل�صهادة احل�صني يف معركة الطف اخلالدة.
للتفريج،  و�صيلة  ال�صغار  اأبنائها  العراقية جتد يف عرو�ض  القرية  كانت  وهكذا   
اأن  باأنواعها، بال �صك  اإىل القرى وانت�صار املدار�ض  املياه والكهرباء  وبعد و�صول 
ون�صر  وميتعهم  ي�صعدهم  ما  املتعلمني  اأبنائهم  من  يرى  اأن  يريد  القرية  جمتمع 
م�صرح  بكون  العتقاد  ميكن  وهنا  املن�صود  بامل�صتقبل  يطمئنهم  و  املدينة  ثقافة 
القرية اأو الريف �صرورة حتمية تقت�صيها حياة ابن الريف اإن وجود فرق م�صرحية 
يف املدن حالة طبيعية ولكن انتقال هذه الفرق من املدينة اإىل الريف خطوة جميلة 
ولكن يجب اأن تكون الأعمال حتاكي القرية بلغة ب�صيطة ومفهومة وعر�ض هموم 

القرية وكيفية مواجهتها وحلها.
 بالن�صبة للعرو�ض امل�صرحية هناك جتارب للم�صرح الفالحي خا�صتها عدة جهات 
للثقافة  العامة  واملوؤ�ص�صة  الفني  كربالء  م�صرح  فرقة  منها  كربالء  حمافظة  يف 
هو  لي�ض  ولكنه  للفالحني  �صيئا  قدم  وقد  الفالحية  اجلمعيات  واحتاد  الفالحية 
لكنها عر�صت يف  للفالحني،  معّدة   كانت  العرو�ض  تلك  اأن معظم  اإذ  املطلوب، 
التي هي يف مركز املحافظة عدا  الإدارة املحلية  واأكرثها يف قاعة  املدن  مراكز 
فرقة م�صرح كربالء الفني التي توجهت اإىل الريف مبا�صرة  حيث كانت عرو�صها 

يف  قرى املحافظة البعيدة والقريبة.  
ونعر�ض اأدناه جتربة حركة امل�صرح الفالحي يف حمافظة كربالء                                           

اأواًل: فرقة م�سرح كربالء الفني
اأ�صدرت الفرقة بيانا عام 1972 اأو�صحت فيه دور الفن كاأداة من اأدوات التغيري 
واإي�صال احلقيقة اإىل عموم الفالحني وطرح معاناتهم وم�صاكلهم واإيجاد ال�صبل 
تتخللها  متنوعة  برامج  خ��الل  من  نفو�صهم  اإىل  املتعة  اإدخ���ال  وكذلك  حللها 
الزراعية  الإر�صادات  بع�ض  الريفية مع  الأغاين  وبع�ض  اأعمال م�صرحية ق�صرية 
يف  وامل�صاهمة  الوطنية  الوحدة  ودعم  الأمية  حمو  ب�صفوف  اللتحاق  و�صرورة 
املتخلفة  العادات  وترك  احل�صاد  موا�صم  يف  القرية  اأبناء  بني  اجلماعي  العمل 
وا�صتمرت اجلولة  الإنتاج  وزيادة  املثمر  التعاون  واإقامة عالقات مبنية على روح 
قرى  معظم  �صملت   1972/7/26 يف  وانتهت   1972/7/5 يف  ب��داأت  يوما   21
ونواحي حمافظة كربالء منها احل�صينية، ال�صالمية ، ال�صريعة، ال�صوادة ، ناحية 

العبا�صية ، ق�صاء عني التمر، الطف، الوند، الكمالية..الخ 
ال�صتاذ  الكبري  فناننا  مقدمتهم  ويف  املبادرة  بهذه  والفنانون  الكتاب  اأ�صاد  وقد 
واملجالت  ال�صحف  بها  عجت  كبرية  اإعالمية  تغطية  لهم  وكانت  العاين  يو�صف 
مو�صوعة  كتاب  �صمن  كامل  ب�صكل  تفا�صيلها  عر�ض  )�صيتم  حينه؟  يف  العراقية 
امل�صرح العراقي يف كربالء اجلزء اخلا�ض بفرقة م�صرح كربالء الفني)الباحث( 
علما بان الربنامج كان من اإعداد عبد الرزاق عبد الكرمي واإخراج نعمة اأبو �صبع 
رباط،  حممد  العبيدي،  عالء  منهم  الفرقة  اأع�صاء  قبل  من  الفعاليات  وتنفيذ 

ح�صن الن�صراوي، احمد حني�ض وغريهم.

ثانيا: املوؤ�س�سة العامة للثقافة الفالحية 
فروع يف حمافظات  لها  وفتحت  الزراعة  وزارة  ت�صكيالت  املذكورة من  املوؤ�ص�صة 
يف  مركزية  م�صرحية  فرقة  املوؤ�ص�صة  و�صكلت  كربالء  حمافظة  ومنها  العراق 
العا�صمة وفروع يف حمافظات العراق وكانت الفرقة املركزية تقدم عرو�صها يف 
بغداد ولها جولت يف بع�ض املحافظات وكان لفرقة كربالء الفالحية دور ون�صاط 
كربالء  م�صرح  فرقة  وخا�صة  الفنيني  من  املحافظة  وجوه  مع  بالتعاون  له  ي�صار 
الفني من خمرجني وممثلني واإداريني اإل اإن الفرقة اأو الفرقة املركزية انح�صرت 
عرو�صها يف مراكز املدن وقليال ما كانت ت�صل اإىل الأرياف والقرى، وهو الأ�صا�ض 
الذي من اجله اأ�ص�صت تلك الفرق اإل اأن التجربة ل تخلو من فائدة واإ�صافة حراك 
عام  العمل يف  بداية  كانت  املحافظة  امل�صرحي يف  احلراك  اإىل جممل  م�صرحي 
اأن ن�صاط امل�صرح الفالحي  اأي  1974 وانتهت يف عام 1979 من القرن املا�صي، 
�صمن املوؤ�ص�صة اأعاله مل يتجاوز اخلم�ض �صنوات ومل يكن ذلك على نطاق حمافظة 

كربالء بل عموم العراق.                                                                       
معاناة  بعد  عليها  احل�صول  من  متكنا  التي  للم�صرحيات  عر�ض  اأدن��اه  ونعر�ض 

طويلة من البحث والتق�صي:
1-م�سرحية)الزمن( تاأليف واإخراج عادل ثابت  � 1974                                     

2-م�سرحية)ال�سجرة( تاأليف عادل ثابت واإخراج �صمري عبد اجلبار � 1974            
3-م�سرحية)املطبعة( تاأليف عادل ثابت اإخراج عبا�ض ال�صخني � 1974                                 
4- م�سرحية)التنور( تاأليف واإخراج عادل ثابت  � 1975                                                  
5-م�سرحية)اجلفاف( تاأليف فا�صل �صاكر واإخراج عالء العبيدي � 1975                               
 � العبيدي  اإخراج عالء  الربيعي  تاأليف عبا�ض  املدير(  6- م�سرحية)ال�سيد 

                      1976
 � العمري  اإخراج �صالح عبد اهلل  �صاكر  تاأليف فا�صل  7 - م�سرحية)النهر( 

                      1976
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امل�صرح  فرقة  تقدمي  غ�صبان  �صبحي  واإخراج  �صامل  طه  تاأليف  م�سرحية)الدوالب(   -8
الريفي املركزية يف بغداد على قاعة الإدارة املحلية يف 1976/11/28م   

 9- م�سرحية)واأدرك �سهريار ال�سباح( تاأليف حممد علي بدوي اإخراج جماعي1976                 
197  � �صبع  اأب��و  نعمة  واإخ���راج  حممد  حممود  رابعة  تاأليف  م�سرحية)النخلة(   -10
                                                                                                                                                                                                                   7
11- م�سرحية)بذرة خري( تاأليف كاظم اللو�ض اإخراج عالء العبيدي � 1978                                
12- م�سرحية)ليل و�سبح( تاأليف �صمري العبيدي واإخراج �صالح العمري � 1978                         
13- م�سرحية)التمثال( تاأليف حمزة �صيدان اإخراج �صالح العمري � 1978                               

14- م�سرحية)�سوت الفالح( تاأليف �صمري يا�ض ده�ض اإخراج �صالح العمري � 1979
ج�صد ادوار امل�صرحيات � املمثالت: فكتوريا حممد تقي/اآ�صيا/نوال عبد الأمري/كرمية ح�صن/
انت�صار ال�صاطي/اأم حمزة/اإقبال هادي/اإميان �صلمان/اأمريكا كاظم/حليمة ح�صن/كلوف 

كوري. 
ثالثا: اجلمعيات الفالحية التعاونية يف كربالء

راودت جمموعة من ال�صباب امل�صرحي فكرة وذلك بتقدمي اأعمال م�صرحية موجهة اإىل الفالحني 
من خالل منظمات اجلمعيات الفالحية لكونه متواجدة يف جميع اأرياف املحافظة ولها توا�صل 
مع الفالحني يتقدم هذه املجموعة الفنان والكاتب امل�صرحي عدنان املو�صوي ومبعيته جمموعة 
من ال�صباب منهم عادل ثابت/ عبا�ض ال�صخني/�صاكر الهنداوي/ فالح الكي�صوان/ ع�صام 
النقا�ض/ ح�صني علي ع�صفور/ وحيد كاظم/عماد حممد م�صحب/ مهدي اجللبي/ ح�صن 
طالب/ عبا�ض طالب. وبعد اإحلاح مت اإقناع امل�صوؤولني يف اجلمعيات الفالحية بتاأ�صي�ض فرقة 
م�صرحية وقد قام هوؤلء ال�صباب بعمل جماعي متعا�صد ومتاآخي ات�صموا بامل�صوؤولية من جميع 
النواحي: التمثيل والإدارة والإخراج والتاأليف والإعالم وجميع متطلبات العمل قدمت الفرقة 
الفالحية عرو�صا حتمل م�صامني توجيهيه للفالحني منها �صرورة ا�صت�صالح الأر�ض وزيادة 
الكيمياوية  بالأ�صمدة  الأر�ض  وت�صميد  والأجهزة احلديثة  الآلت  وا�صتخدام  والتعاون  الإنتاج 

وغريها  وقد بداأت الفرقة عرو�صها عام  1974 وا�صتمرت لغاية 1976.

•  عبدالّرحمن الاّلميكلمة البد منها

لي�ض من ال�صعب على اأحد اأن يدرك كيفية اإقامة اأو متتني العالقة بينه وبني 
اأّي �صخ�ض ما! 

اأهّم  الأ�صياء هي من  كّل  العالقة معه يف  نريد متتني  َمن  اإر�صاء  اأّن  �صّك  ول 
يريده  ما  بعمل  فقيامنا  ال�صديدة،  واملوّدة  الوطيدة  املحبة  تر�ّصخ  التي  الأمور 
وير�صاه، وجتّنبنا عماًل ما ُيبغ�صه وي�صخطه هو عني املحّبة ال�صادقة والعالقة 

الال�صقة.
املنتظر )عّجل اهلل فرجه  املهدّي  اإمام زماننا  بيننا وبني  العالقة  بينما جند 
الة وتقّرب، وتخلو من احلّب املطلوب والو�صال  ال�صريف( تكاد تنعدم من اأّي �صِ
الذي ي�صتحّقه من عندنا، وال�صوؤال هو: متى ينقلب هذا الفتور يف عالقتنا معه 
لقائه؟  وال�صوق اىل  والجتذاب، وهذا اجلفاء اىل حالة من احلّب  ال�صّد  اىل 
والتعجيل  روؤيته  اىل  القلوب  وت�صغف  با�صمه،  ت�صمع  حينما  النفو�ض  فتهفو 
بظهوره، والتمّني اأن تكون اللحظة الآنّية التي نعي�صها هي زمان ح�صوره، واأوان 
واجلور،  الظلم  والق�صط وحمو  العدل  ن�صر  اأجل  ل�صهوة جواده، من  امتطائه 
ونحن من اأعوانه وجنده والذاّبني عنه واملقاتلني بني يديه، وحينها فقط �صتنزل 

الربكات من فوق روؤو�صنا ومن حتت اقدامنا، ون�صعد ونهناأ يف ظّله الوارف.
)تبارك  اهلل  بتعاليم  واللتزام  التم�ّصك  هو  زماننا  اإمام  وُير�صي  ُيفِرُح  واإمنا 
ال�صريف( هو  المام )عّجل اهلل فرجه  لأّن  نهانا عنه،  ما  واجتناب  وتعاىل( 
�صاحب الأمر وهو القائم بالق�صطا�ض امل�صتقيم، فاإّن اأداءنا لل�صالة وال�صوم 
معاملتنا  وح�صن  الخرين،  الأذى عن  وكّف  واإح�صاننا جلوارنا  بوالدينا  وبّرنا 
والغيبة  ال��زور،  لقول  واجتنابنا  املعروفة،  الأم��ور  من  ذلك  غري  اىل  واأمانتنا 
والنميمة واأكل ال�ّصحت والت�صّرف مبال اليتيم وانتهائنا عن باقي املحرمات، 
حتمًا �صوف ندخل بذلك الفرح على قلبه ال�صريف، ومننّت عالقتنا به كّلما ا�صتّد 

مت�ّصكنا والتزامنا بنهجه.
عن  والنهي  الواجبات  اأداء  ونرّو�صها  الطاعة  على  انف�صنا  نربي  اأن  فالبّد 
الأمر  ن�صلم  واأن  وامل�صّقة،  ال�صعاب  من  الكثري  الأم��ر  ت�صّمن  واإن  املحّرمات 
كّله لالإمام )عّجل اهلل فرجه ال�صريف(، لأنه ل ينطق اإل باحلق فهو المتداد 
الطبيعّي لر�صالة جّده خامت الأنبياء )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم(، وبهذا نكون  
قد ن�صرنا اإمامنا، وهياأنا انف�صنا ملْقدمه ال�صريف اإن �صاء اهلل )تبارك وتعاىل(  
والذي على يديه �صيكون الن�صر الإلهي لالإ�صالم والرْوح والفرج للم�صلمني، فاإّن 
وجود اأتباٍع منقادين لأوامر الإمام غري م�صّككني ول مرتّددين، �صيعجل بظهور 

الإمام حتمًا.
وهنا يتحّتم علينا اأن ندرك احلقيقة الأخرى من معادلة الر�صا وال�صخط يف 
العالقة بيننا وبني مولنا �صاحب الأمر )عّجل اهلل فرجه ال�صريف(، فاإّن اأّي 
تق�صري اأو خلل يف القول اأو العمل اأو العتقاد ي�صدر من عندنا فهو يّطلع عليه، 
فيها  جاء  ما  على  احلزن  كّل  فيحزن  يديه،  بني  تو�صع  اأعمالنا  �صحائف  لأّن 
من معا�ض وذنوب، وذلك حلّبه ال�صديد لنا، فاإنه )عّجل اهلل فرجه ال�صريف( 

يقول: »لو علموا �صيعتي �صّدة حّبي لهم، ملاتوا �صوقًا لروؤيتي«.

عالقتنا بإمام زماننا
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ن�ساأت م�سر على الت�سيع والوالء يوم و�سلها حممد بن ابي 
بكر رحمه اهلل واليا من قبل امري املوؤمنني عليه ال�سالم 

وقي�س بن �سعد ومالك اال�سرت , اال ان تعاقب الوالة من بني 
امية افقدها هذه امليزة حتى اآلت الدولة بيد الفاطميني 

فتاأ�س�ست بها اأقوى دولة �سيعية يف �سمال اأفريقيا , تلك 
الدولة التي حاربت الروم واالفرجن با�ساطيلها واأ�س�س 
الفاطميون اأكرب جامعة �سيعية فيها الزلت حتمل ا�سم 

الت�سيع ورمز الوالء احلقيقي)فاطمة الزهراء عليها ال�سالم 
(وهو جامع االزهر, وحينئذ ن�سطت اثار الت�سيع , وظهر منه  
ماكان خافيا يف ايام ملك غريهم كمقام را�س احل�سني ومرقد 

ال�سيدة زينب وغري ذلك من املقامات واال�سرحة وامل�ساجد 
االثرية مب�سر كمقام االمام ال�سادق عليه ال�سالم.

• تقرير: ر�صول كاظم عبد ال�صادة

 اإلمام الصادق  بمصر
مقــام

•  ح�صني عبد المريتـــأمـــالت

الزمات  منها  كثرية  ازم��ات  من  الزمنة  بع�ض  يف  املجتمعات  تعاين 
الجتماعية، ون�صاهد هذه اليام اأزمة تع�صف باملجتمع وخ�صو�صا فئة 
غ�ض  ينبغي  ول  وحمايته،  الوطن  بناء  يف  عليها  يعتمد  التي  ال�صباب 
الفكر، وتردي  ال�صباب من تخبط يف  لبع�ض  الطرف عنها ملا يحدث 
يف الأخالق، وانحراف فى ال�صلوك، واأزمة هوية فكرية طاحنة يعي�صها 

الكثري منهم.
الذين  امل�صلمني  لأع��داء  هدفا  ال�صباب  عقوُل  زال��ت  ول  كانت  ولقد 
وا بهم يف َوحل  ال�صباَب يف �صراكهم، وليزجُّ ليوِقعوا  تنّوعت و�صائلهم 

الفنت تارة، ويلقوا عليهم ال�صبهاِت تارًة اأخرى.
ومن املعروف اأن املجتمع يف العقود الثالثة املن�صرمة عانى من امية 
القراءة والكتابة، ووحّلت حملها اليوم الأمية الدينية والثقافية، فكثري 
من �صبابنا يعانى قلة الثقافة الدينية والأخالقية على حد �صواء، ومن 
املجتمع  موؤ�ص�صات  او  الدينية  املوؤ�ص�صات  بع�ض  وجود  لذلك  ال�صباب 
ال�صيا�صية  اأج��ن��دات��ه  حتقيق  ف��ى  البع�ض  ي�صتخدمها  التي  امل���دين، 
الفنت.  نار  وتاأجيج  املجتمع  وتخريب  تدمري  اىل  والرامية  اخلا�صة 
فا�صبح �صبابنا بني غزو فكرى وافد، وغزو فكري من الداخل ، و�صاعد 
بذلك التناف�ض الإعالمى غري امل�صبوق والذي يحمل بني طياته الغث 
وال�صمني فربزت الكثري من الظواهر ال�صلبية فى اأو�صاط ال�صباب ووقع 
ا�صت�صرى  الذى  والإحلاد  انت�صر،  الذى  لالإرهاب  فري�صة  منهم  عديد 

والإدمان والنفالت الأخالقى الذى يقود املجتمع نحو الهالك.
ب�صرورة  كافة  املعنيني  مبطالبة  وجن��دد  م��رارا  طالبنا  ذلك  مناجل 
حت�صني ال�صباب من الأفكار الهدامة، و �صرورة العمل لإيجاد خطط 
التي  املاأ�صاوية  الأو���ص��اع  من  ال�صباب  تنت�صل  حم��ددة  اإ�صرتاتيجية 
يعي�صونها يف ظل تاأثرهم بالأفكار ال�صالة واملنحرفة، وندعوا اىل رفع 
عنهم  خافية  تكون  قد  التي  احلقائق  واإي�صاح  باأنف�صهم  ال�صباب  ثقة 
يف  الإرهابية  »داع�ض«  جماعة  تبثها  التي  ال�صالة  الأفكار  وخ�صو�صا 

املجتمعات كافة
واإن هذا المر ي�صتدعي دورا كبريًا من املجتمع ب�صتى طبقاته وفئاته 
لعالج هذه الظاهرة وحماية ال�صباب منها ومن ذلك : تربيتهم على 
املنهج احلق وهو منهج الو�صطية والعتدال فال اإفراط ول تفريط ول 
غلو ول جفاء، والتاأكيد على �صيانة النف�ض الن�صانية واحلفاظ عليها 

وعدم التعدي على حقوق الخرين مهما كانت الختالفات.

ـأميّة الدين والثقافة

ذي القعدة � 1437ه�40



ين�صب هذا املقام اىل المام  جعفر ال�صادق 
عليه ال�صالم 

يف  الفاطميني   الم���راء  اح��د  ي��د  على  ان�صئ 
م�صر ويدعى) جوامرد الف�صلي( 

ويت�صح من ا�صم املن�صئ انه ارمني  من الرمن 
الذين كرثوا يف م�صر بعد قدوم بدر اجلمايل 
وكرثوا يف عهد ولده  الف�صل  ونا�صروا املذهب 
ال�صيعي  منا�صرة قوية ، بل ان بع�صهم  كهذا 
المري �صدق ت�صيعه �صدقا  انعك�ض يف حتقيق 
روؤيته لالمام ال�صادق  عليه ال�صالم  يف املنام  

وامره ببناء هذا املقام  
 والمري جوامرد  الف�صلي  كما يذكر املقريزي  
كما  امل��ل��وك   ه��زار  او  امللك  بهزار  يلقب  ك��ان 
اخ�ض  م��ن  وبرغ�ض  ه��و  وك��ان  الف�صل  نعت 
غلمان اخلليفة  واقربهم  منه وا�صرفهم عنده  
منزلة،  وكان ا�صمح خلق اهلل وكان يف ايامهما  
ليوجد من  ي�صكو الفقر والفاقة يف م�صر ول 
�صدقته  كانت  قد  امللك  هزار  فان  بالقاهرة، 
اربعة  بالقرافة  قرره  راتبا  جمعة   يوم  كل  يف 
الف درهم  يف الف كاغدة  يف يد الثقة ابن 
من  عطاياه  وكانت  الوكيل  وغ��زال  ال�صعيدي 
يده  ل تنق�ض  عن ع�صرة دنانري ابدا  ول يخلو 
ركوبه اىل الق�صر وعوده منه  من احد  نفق له 

ويطلب منه .
جوامرد  مكانة  تت�صح  ت��ق��دم   م��ا  اط��ار  ويف   

الف�صلي  ودوره يف بالط اخلالفة ، كما يت�صح 
ال��ذي  عك�صه  الم��ر  وهو  تدين جوامرد  مدى 
�صدقاته الكثرية امل�صتمرة كما يج�صده ان�صاوؤه 
املقام  يف اطار رواية فيها امره المام ال�صادق 

جعفر بن حممد  ببنائه
ودور  واف��ر  حظ  الفاطميني  تاريخ  يف  وللروؤيا 
ومن  لتف�صيلها  التعر�ض  املقام  لي�صع  كبري 
وذلك  املقام  هذا  ببناء  يتعلق  ما  ال��روؤى  هذه 
ان جوامرد  راى المام ال�صادق عليه ال�صالم  

وكانت هذه الروؤيا �صببا يف ان�صاء هذا املقام  
القرن   اىل  غالبا   يرجع  نق�ض   على  فقد عرث 
امليالدي  ع�صر  الثاين  اأي  الهجري،  ال�صاد�ض 
�صببا  كانت  التي  روؤي��اه  اىل  ال�صارة  يت�صمن 
احد  روؤيا  املو�صع ح�صب  بهذا  مبنى  ان�صاء  يف 
وام��ري  وال���ه  عليه  اهلل  �صلى  للنبي  الف����راد 

املوؤمنني عليه ال�صالم  ي�صليان... 
ان�صاأ   : الن�ض  لهذا  ال�صابع  ال�صطر  يف  وج��اء 
يف هذا املكان  ان �صاحب البناء راأى يف هذا 
واله   عليه  اهلل  �صلى  النبي  املبارك   املو�صع  

وامري املوؤمنني  وهم ي�صلون) كذا( 
 وقد در�ض هذا املقام ومل يبق منه �صوى ن�ض 
تا�صي�صه  الذي ثبت على  واجهة م�صجد �صغري 
ب�صارع ال�صناد  ، بالقرب  من امل�صهد احل�صيني  
ال��رخ��ام قيا�ض ) 4  ل��وح  من  وه��و عبارة عن 
الكويف   باخلط  عليه  نق�ض  �صم(   �صم× 100 

البارز ذي اللواحق الزخرفية يف خم�صة �صطور
 الول: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم ل اله ال اهلل  
له حممد ر�صول اهلل علي ويل  وحده ل�صريك 

اهلل 
امن  من  اهلل   م�صاجد  يعمر  امن��ا   ( الثاين:   
باهلل  واليوم الخر واقام ال�صلوة واتى الزكاة

بان�صاء هذا  امر   ) اهلل  ال  يخ�ض  ومل  الثالث: 
املقام املبارك  مولنا .

الرابع: حممد بن علي  بن احل�صني بن علي   
ابي طالب �صلوات اهلل عليهم اجمعني يف  بن 

احلكم لعبده
ال  ج��وام��رد  ال��دول��ة  الم��ري رحيم   اخلام�ض: 
ف�صلي يف �صنة  خم�ض وكان ان�صاوؤه ) كذا( يف 

�صنة �صت و�صتني واربعمائة
للروؤيا  التايل  العام  يف  كان  املقام  ان�صاء  وان 

وذلك �صنة )466ه� / 1103م(
اذن فهذا اثر من اثار الت�صيع املهمة يف م�صر 
اندر�ض ب�صبب الهمال واملحاربة لهذا املذهب 
ت��رق اىل  اث��ار كثرية يف م�صر مل  ارت��ف��اع  مع 
باإعالء  الفرج  اهلل  ن�صال  عليه  الذي  امل�صتوى 
كلمة اهلل  و�صلى اهلل على حممد واله الطيبني 
الطاهرين واحلمد هلل رب العاملني اول واخرا 

وظاهرا وباطنا

 اإلمام الصادق  بمصر
مقــام

تقاريرتقارير
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التقت  التي يوجهونها  وال�صعوبات   وملعرفة طبيعة عملهم 
جملة )الرو�صة احل�صينية ( عدد من امل�صورين العاملني 

يف هذه املهنة
 امل�صور عالء مطر امليايل" �صاب من اهايل كربالء يعمل 
�صفوف  يف  متطوع  و  احلرمني،  مابني  منطقة  يف  م�صور 
اأر�صه  عن  للدفاع  املرجعية  ن��داء  لبى  ال�صعبي،  احل�صد 

املعي�صية  بالرغم من ظروفه  ومقد�صاته؛ 
الب�صيطة ال انه ارتاأى ان يدافع عن ار�صه 
وعر�صه حتدث الينا قائال:"  كانت لدي 
وكنت  الفوتوغرايف  الت�صوير  يف  هواية 
وعندما  ج��ي��دة،  ب�صورة  عملي  ام��ار���ض 
�صدرت الفتوى املباركة التحقت ب�صفوف 
جناح  اىل  وان�صممت  ال�صعبي  احل�صد 
عملي  امار�ض  واخذت  احلربي،  العالم 
الت�صويري يف جبهات القتال وهلل احلمد 

وفقت يف هذا العمل.
وعلى الرغم من ال�صعوبات التي واجهتني، لكن هناك ما 
يجعلني ان اجتازها وهو حب الدفاع عن ار�صنا ومقد�صاتنا، 
اما بخ�صو�ض عملي يف احلرمني ال�صريفني هو يعتمد على 
بع�ض  لن  كربالء،  خ��ارج  املحافظات  وخا�صة  الزائرين 

الزيارة ذكرى يف �صوره يحتفظ  الزائرين يجعل من هذه 
ي�صتطيعون  ل  الذين  والكبار  منهم  الطفال  وخا�صة  فيها 

ا�صتخدام الأجهزة الذكية".
 وعن التطور التكنولوجي وتاأثريها على عملهم قال: اأثرت 
ولو  الت�صوير  يف  عملنا  على  كبريا  تاأثريا  الذكية  الأجهزة 
خارج  ت�صلم  املوبايل  اجهزة  جلعلنا  لنا  عائد  الأم��ر  كان 
م�صدر  على  ت��اأث��ري  م��ن  لها  مل��ا  امل��دي��ن��ة 
ول  �صخ�صية  ح��ري��ة  ه��ذه  ول��ك��ن  رزق��ن��ا، 
من  ال��ك��ث��ري  لن  عليها  ال��ت��ج��اوز  مي��ك��ن 
الذكية  الت�صوير بالأجهزة  النا�ض يرغب 
�صهلة  تعترب  لأنها  بال�صورة  والحتفاظ 
ال�صتخدام؛ وتكون م�صاحبة معك اينما 
وق��ت  اأي  يف  ت��ع��ر���ض  ان  ومي��ك��ن  ك��ن��ت، 
ا�صافة اىل رغبة البع�ض يف ن�صر ال�صور 

عرب مواقع التوا�صل الجتماعي. 
النقالة  الهواتف  دخول  فقال:" بعد  �صعد  ابو  امل�صور  اما 
البالد،  اإىل  الفوتوغرايف  الت�صوير  وك��ام��ريات  احلديثة 
بخ�صائ�ض  عليها  واحل�صول  ا�صتخدامها  �صهولة  وب�صبب 
هذا  اثر  امل�صتخدمني؛  قبل  من  اجلودة  عالية  وموا�صفات 
الأمر ب�صكل �صلبي على مهنة الت�صوير، وان اهتمام النا�ض 

التصوير الفوتوغرافي
 وتحديات التطور التكنولوجي

• حتقيق: �صالم الطائي 

على الرغم من التطور التكنولوجي التزال مهنة الت�سوير الفوتوغرايف الورقي تلقى رواجا كبريا لدى الكثري, 
او  لل�سياع  معر�سة  تكون  فهي  النقالة  الهواتف  من  العك�س  على  حفظها  امكانية  اىل  االهتمام  هذا  ويعزون 
بني  ما  منطقة  يف  وخ�سو�سا  الكربالئي  ال�سباب  من  للكثري  رزق  م�سدر  تعد  فهي  ولهذا  للفايرو�سات,  التعر�س 

احلرمني ال�سريفني. 
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�صورة  تتطلب  التي  الجتماعي  التوا�صل  بو�صائل 
خ�صو�صا  رواجا  اأكرث  ال�صور  التقاط  جعل  وعنوان، 
مهنة  يف  عملنا  على  �صلبا  اث��ر  مم��ا  ال�صباب،  ب��ني 
منذ  الوحيد  رزق��ي  م�صدر  ا�صبحت  التي  الت�صوير 
اربعة اعوام ول ا�صتطيع العمل يف مهنة اخرى ب�صبب 

الظروف ال�صحية". 
وباأ�صعار  احلديثة  ال��ك��ام��ريات  تطور  ان"  وا���ص��اف 
منا�صبة جعلها يف متناول العديد من النا�ض مما جعل 
اغلب ا�صتوديوهات الت�صوير ل تعمل اإل من اأجل �صور 

املعامالت وال�صتن�صاخ". 
ِهواية  ولزال  كان  فالت�صوير  يل  وبالن�صبة 

او  مناف�صة  او  عمل  ولي�ض  �صغف،  او 
اهتم  ل  ال�صبب  ولهذا  رزق،  م�صدر 
كثريًا لوجود الكامريا فاأنا على يقني 
باأن ال�صورة اجليدة تعتمد على زاوية 
وغ��ريه��ا،  الإ���ص��اءة  وكمية  الل��ت��ق��اط 

واإح�صا�صه  امل�����ص��ّور  مفهوم  وع��ل��ى 
او  الفالنية  الكامريا  على  ولي�ض 

العد�صة الفالنية".
يف امل��ق��اب��ل ق��ال��ت امل��واط��ن��ة دع��اء 

من  احللة:"  اأه������ايل  م���ن  حم��م��د 
ال��ه��وات��ف  امل���الح���ظ ان م��ن��ذ دخ����ول 

الت�صوير  مهنة  �صهدت  البالد  اىل  النقالة 
م�صتخدمي  فاغلب  ك��ب��ريًا،  ت��اأث��رًا  الفوتوغرايف 
منا�صباتهم  ي�صورون  اأ�صبحوا  النقالة  الهواتف 

دون  م��ن  ال��ه��وات��ف  ه��ذه  ب��ك��ام��ريات  ال�صخ�صية 
احلاجة اىل اللجوء اىل امل�صور الفوتوغرايف، 

املقد�صة  املراقد  عند  تقت�صر  واأخ��ذت 
وال�صياحية  الدينية  الماكن  ويف 

فقط وب�صكل �صئيل جدا،  لن 
ي�صتخدمون  النا�ض  اغلب 
للتقاط  الذكية  هواتفهم 
ال�������ص���ور م�����ص��ت��غ��ن��ني عن 
الت�صوير الفوتوغرايف".   

ُيقلل  ل  ه���ذا  ان"  واأ���ص��اف��ت 
م��ن ���ص��اأن ال��ك��ام��ريا ب��ال��ع��ك�����ض، ف��اأن��ا 

املنا�صبات  يف  الحرتافية  الكامريا  ا�صتخدام  اأُف�صل 
وجميلة  احرتافية  �صور  على  لأح�صل  واملهرجانات 
او  امل��ن��زيل  للت�صوير  بالن�صبة  ام��ا  ال��وق��ت،  بنف�ض 
اىل  ال��ذه��اب  عن  ا�صتغنينا  فكلنا  الأط��ف��ال  ت�صوير 
بيت  كل  الذكية يف  الهواتف  لتوفر  الت�صوير  اأ�صتوديو 
لغر�ض  فقط  الت�صوير  اأ�صتوديو  اىل  الذهاب  فاأ�صبح 
لت�صوير  او  للمعامالت  �صخ�صية  ���ص��ورة  ال��ت��ق��اط 
عن  تنتج  التي  اخل�صو�صية  اىل  ا�صافة  الأع��را���ض، 
الكثري  فهناك  الذكية،  الجهزة  او  املنزيل  الت�صوير 
العائلية  وال�صور  اللقطات  من 
عر�صة  ت��ك��ون  ان  مي��ك��ن  ل 
للم�صاهدة من قبل امل�صور او 

الأ�صتوديو".
ك���ذل���ك ي���ج���ب الأخ�������ذ ب��ع��ني 
الفوتوغرايف  الت�صوير  ان  العتبار 
يف غالب الأحيان ل يعطي فر�صة ثانية 
اغلب  يف  لأن��ه  وحيويتها،  ال�صورة  لعفوية 
املوا�صيع تكون اللقطة نادرة ومميزة ول ميكن 
او  ال�صخ�ض  جعل  من  متكن  لو  حتى  اعادتها 

املو�صوع يعيد نف�ض الت�صرف الفائت". 
اما املواطن علي �صامل فتحدث عن الت�صوير 
ال�صور  التقاط  قائال:"  ان  الفوتوغرايف 
تعد ذكرى  بني احلرمني   ما  يف منطقة 
تاأثري  من  لها  ملا  ن�صيانها،  ميكن  ل 
على النف�ض، فهي ت�صعرنا بالفرحة 
الئمة الطهار  التقاطها مع  ب�صبب 
ان  اىل  ا���ص��اف��ة  ال�����ص��الم،  عليهم 
الجهزة الذكية التي غالبا ما تكون 
 ، امل�صح  اأو  العطل  اأو  لل�صياع  عر�صة 
معتربا ان ال�صورة يف الماكن املقد�صة 
هي مبثابة تربك ا�صافة اىل حفظها لفرتة 

اكرث من الزمن". 
وا�صاف" بالرغم من امتالكي جهازا ذكيا ذا 
ذهابي  عند  انني  ال  الت�صوير  يف  عالية  تقنية 
افوت  ل  املقد�صة  واملراقد  ال�صياحية  الماكن  لزيارة 

فر�صة التقاط �صورة فوتوغرافية. 
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املقطع  فهذا  الي��ة10  املمتحنة  �صورة  الكوافر(  بع�صم  تعاىل)....ولمت�صكوا  1-قوله 
ال�صريف من الية املباركة يوجب وقوع وح�صول الطالق اذا كان احد الزوجني كافرًا ول 
خالف على اميان ال�صيدة فاطمة بنت ا�صد)ر�صوان اهلل عليها( زوجة ابي طالب،وهي 
والدة المام علي)عليه ال�صالم( ومل يقع الطالق بني ابي طالب وزوجته اىل ختام عمره، 
ومن اجلدير بالذكر ان نور التوحيد بداأ ب�)اآدم( )عليه ال�صالم( مرورًا بالأنبياء والر�صل 
حتى و�صل اىل �صلب عبد املطلب ثم انق�صم هذا النور اىل ق�صمني اثنني الول يف �صلب 
عبد اهلل والد النبي)�صلى اهلل عليه واله و�صلم( والثاين يف �صلب ابي طالب والد المام 
علي)عليه ال�صالم( ودليل ذلك يف قوله تعاىل)...يراك حني تقوم وتقلبك يف ال�صاجدين( 
�صورة ال�صعراء اليتان 218-219 واخلطاب القراآين للنبي الجمد )�صلى اهلل عليه واله( 
اذ ان اهلل- جل وعال-نقل نور النبوة ملحمد )�صلى اهلل عليه واله( من ال�صالب ال�صاخمة 

اىل الرحام املطهرة )حتى كنت انت ياحممد( بح�صب �صياق الية ال�صريفة.
 و�صفة ال�صاجدين متثل اعلى مراتب العبودية هلل واملق�صود بها النبياء والر�صل لكونهم 
ال�صالة  لعلي)عليه  هو  للنبي  ما  وكل  لهم  توا�صعًا  واكرثهم  وا�صدهم  هلل  العباد  اعبد 

وال�صالم( ما عدا النبوة،
2-قول النبي الجمد)�صلى اهلل عليه واله( )انا وعلي من �صجرة واحدة و�صائر النا�ض من 

�صجر �صتى( اي ا�صلهما واحد وا�صل النبي)�صريف ونزيه( .
3-قول احلبيب امل�صطفى)�صلى اهلل عليه واله( )انا وعلي �صنوا هذه المة( ومق�صوده 
بال�صنوين هما ال�صجرتان من منبِت احد قال تعاىل)ونخيل �صنوان وغري �صنوان( �صورة 
الرعد الية4 واحلديث يدل على ان حممد وعلي )عليهم ال�صالة وال�صالم( �صيء واحد 

وحقيقُة واحدة )ما خال رتبة النبوة(
4-قوله تبارك ا�صمه)....فقل تعالوا ندعوا ابناءنا واأبناءكم ون�صاءنا ون�صاءكم وانف�صنا 
وانف�صكم ثم نبتهل فنجعل لعنة اهلل على الكاذبني( �صورة اآل عمران الية 61 واملق�صود 

ب�)انف�صنا(المام علي لن النبي)�صلى اهلل عليه واله( لينادي نف�صه،
5-ان العام الذي تويف فيه ابو طالب )ر�صوان اهلل عليه( وخديجة الكربى)ر�صوان اهلل 
عليها( هو يف احد اعوام املقاطعة القت�صادية للم�صلمني يف �صعاب ابي طالب �صماه النبي 
القد�ض)عام احلزن( ملا حلق بالنبي )�صلى اهلل عليه واله( من حزن �صديد على فقدهما 

والنبي ل يحزن على فراق كافر بل يحزن على فراق املوحد املوؤمن واملعا�صد واملنا�صر 
له فقد �صدح �صوت النبي ب�صورة امل�صد والتي كانت بحق عمه الكافر ابي لهب وزوجته 
قال تعاىل)تبت يدا ابي لهب وتب، مااغنى عنه ماله وما ك�صب،�صي�صلى نارًا ذات لهب، 
وبغ�صه هلل  النبي هلل  واآمراأته حمالة احلطب،يف جيدها حبٌل من م�صد( فقد كان حب 
ول يود الكافر وليعادي املوؤمن وقد ورد يف دعاء املع�صوم)عادا فيك القربني ووال فيك 
البعدين( ومن اأولئك البعدين – �صلمان الفار�صي- الذي قال بحقه امل�صطفى)�صلى اهلل 

عليه واله( )�صلماٌن مّنا اهل البيت( .
نورانية مع�صومة  �صل�صلة  نورانية مع�صومة �صمن  ينتقل �صمن حلقات  النبوة  نور  6-ان 
وكذلك نور المامة قال تعاىل)واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلماِت فاأمتهن قال اين جاعلك 
للنا�ض امامًا قال ومن ذريتي قال لينال عهدي ال�صاملني(�صورة البقرة الية 124 والمام 
علي )عليه ال�صالم( من تلك ال�صل�صلة، واملقدمة ال�صاحلة تنتج النتيجة ال�صاحلة فكما 
ان ال�صيد امل�صيح )عليه ال�صالم( نتيجة �صاحلة جاءت من مقدمة �صاحلة وهي امه مرمي 
بنت عمران)ر�صوان اهلل عليها(...قال تعاىل)...فتقبلها ربها بقبول ح�صن واأنبتها نباتًا 

ح�صنًا..(�صورة ال عمران الية 37.
7-ان ابا طالب كان موحدًا هلل على طريقة احلنيفية البراهيمية وملا بزغ فجر ال�صالم 
ابو طالب ذو  به مل�صلحة ال�صالم فلقد كان  �صرًا ومل يجاهر  ابو طالب ال�صالم  اعتنق 
وجاهه ومكانه متميزه يف قري�ض وله نفوُذ فيها وكان يدافع عن ال�صالم بكل ما اأوتي..
وهنا لبد من طرح هذا الت�صاوؤل ملاذا يوجه هذا التهام الباطل ل� )لبي طالب( واحلال ان 
اكرث من حكم امل�صلمني حتت عنوان خليفة ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه واله(بهتانًا وزورًا 
مات اآباوؤهم كفارًا ول ينال منهم من قريب ول بعيد..ف�صبب ذلك هو احلقد على المام 

علي)عليه ال�صالم(  قال تعاىل)...�صاء ما يحكمون...(�صورة العنكبوت الية 4 .
8-ومما ورد من ا�صعار ابي طالب)ر�صوان اهلل عليه( يف دفاعه عن ال�صالم خماطبًا ملك 

احلب�صة ويدعوه اىل ال�صالم:-
مرمي ابن  وامل�سيح  كمو�سى  نبيٌّ  ليعلْم خياُر النــــــا�ِس اأنَّ حممدا  
ويع�سم يهدي  اهلل  بــاأمــر  فكُل  اتى بالهدى مثــــل الذي اتيا به  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عن إيمان ابي طالب )رضوان اهلل عليه(
• بقلم : خالد غامن الطائي

داأب بع�س اعداء اهل البيت )عليهم ال�سالة و ال�سالم(بالطعن بـ )ابي طالب( والد االمام علي )عليه ال�سالم( ويقدحون باأميانه ويدعون 
باأنه مات كافرًا وو�سفهم هذا عاِر وغري ناه�س بدليل وللرد على ذلك االفك والبهتان اأورد النقاط االتية:-

مقاالتمقاالت
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قراءة في كتابقراءة في كتاب
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أ د. حميد حسون بجية
• قراءة: 

يتاألف الكتاب من ثالثة اأبواب:
الباب الأول: الأبحاث العامة يف حتليل الإعجاز القراآين

   ويتكون من ثالثة ف�صول: 
التالية: املفهوم  الأول: تعريف الإعجاز وي�صتمل على املوا�صيع  الف�صل 
اإعجاز  واث��ب��ات  الإع��ج��از  وخ�صائ�ض  ال�صطالحي  واملفهوم  اللغوي 

القراآن والتحدي واأ�صكال التحدي واآفاق التحدي.
التالية:  املوا�صيع  على  وي�صتمل  القراآن  اإعجاز  اأوج��ه  الثاين:  الف�صل 
ف�صاحة القراآن وبالغته واأ�صلوب القراآن و�صياقه ونزول العلوم القراآنية 
لالختالل  عر�صة  لي�صت  وقوانينه  القراآن  وحقائق  اأمي  �صخ�ض  على 
الغيبية  والأخ��ب��ار  للقراآن  ال�صديد  وال��ربه��ان  ال�صتدليل  والأ���ص��ل��وب 
النه�صة الجتماعية  واإيجاد  الآيات  وان�صجام  القراآين  التعبري  وتنا�صق 

وال�صرفة والقراآن واأ�صرار الكون.
الف�صل الثالث: الإعجاز العلمي للقراآن وي�صتمل على املوا�صيع التالية: 
الإعجاز العلمي ودوره يف الع�صر احلديث والتف�صري العلمي والتزاماته 
وتاريخ التف�صري العلمي واملجتمع الإ�صالمي والتف�صري العلمي من وجهة 

نظر املوؤيدين واملعار�صني والراأي الو�صط.
الباب الثاين: حتليل نظرية الإعجاز الطبي يف القراآن ويتكون من ثالثة 

ف�صول
العلوم  تقدم  يف  ال�صلة  ذات  القراآنية  الإ���ص��ارات  دور  الأول:  الف�صل 

الطبية لدى امل�صلمني

الف�صل الثاين: الرتباط التاريخي بني التف�صري العلمي والإعجاز الطبي 
وي�صتمل على املوا�صيع التالية: حتليل اآراء اأ�صهر موؤيدي التف�صري العلمي 
القدماء وحتليل اآراء اأ�صهر موؤيدي التف�صري العلمي يف الع�صر احلديث 
وموؤيدو التف�صري العلمي من ال�صخ�صيات الإيرانية املعا�صرة واآراء اأ�صهر 
التف�صري  اأ�صهر مناه�صي  واآراء  القدماء  العلمي بني  التف�صري  معار�صي 

العلمي يف الع�صر احلديث.
على  وي�صتمل  ال��ق��راآن  يف  الطبي  الإع��ج��از  مقومات  الثالث:  الف�صل 
ومظاهر  املف�صرين  نظر  وجهة  من  القراآين  العالج  التالية:  املوا�صيع 
حتقيقية  ون�صاطات  العالجي  مبفهومه  ال��ق��راآن  يف  الطبي  الإع��ج��از 
ومفهوم  العالجي  مبفهومه  القراآن  يف  الطبي  الإعجاز  حول  واإعالمية 
الإعجاز الطبي يف بحث هذا الكتاب وموؤلفات يف الإعجاز الطبي للقراآن 

بهذا املفهوم.
الباب الثالث: نظرة حتليلية نقدية لنظرية الإعجاز الطبي

وفيه  الإن�صان  ج�صم  فيزيولوجية  حول  قراآنية  اإ�صارات  الأول:  الف�صل 
التالية: القراآن الكرمي و�صر ب�صمات الأ�صابع وغزو الف�صاء  املوا�صيع 
واأ�صحاب الكهف وال�صم�ض وقرحة ال�صرير وتقليب املري�ض يف الفرا�ض 
ومن دواعي هدوء الكهف واحلروق وال�صعور بالأمل واملحي�ض يف القراآن.
القراآين  الطب  مع  وان�صجامه  الطبي  اجلنني  علم  ال��ث��اين:  الف�صل 
املاء يف  الإن�صان ومفهوم  تخلق  التالية: مراحل  املوا�صيع  وي�صتمل على 
القراآن والتقدير الإلهي لالإن�صان بعد خلقه من نطفة وال�صلب والرتائب 

اسم الكتاب: اإلعجاز الطبي في القرآن: دراسة نقدية تحليلية
اسم المؤلف: مريم شمس 

الطبعة األولى-2005
دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع

تعريب: زهراء يكانة

االإعجاز الطبي يف القراآن: 
درا�سة نقدية حتليلية
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ومرحلة  املكني  والقرار  املخ�صبة  النطفة  من  الإن�صان  تخلق  ومرحلة 
الإن�صان  تخلق  ومراحل  الثالث  والظلمات  العلق  من  الإن�صان  تخلق 
)امل�صغة يف القراآن( ومرحلة تكوين العظام ومنو اللحم ومرحلة خلق 

الروح .
وهنالك م�صرد مب�صادر الكتاب باللغات العربية والفار�صية والنكليزية. 
  ومن نقاط القوة يف الكتاب هو كون الكاتبة متخ�ص�صة يف البايولوجي 

وكذلك يف العلوم القراآنية، مما يوؤهلها للخو�ض يف مثل هذا املو�صوع.
    ومن نقاط القوة الأخرى فيه التدرج الذي ا�صتخدمته الكاتبة وهو 
�صروري جدا قبل التعرف على املعاجز الطبية يف القراآن الكرمي. فهي 
ثم  املعجزة  مع  ذلك  وتكرار  وا�صطالحيا  لغويا  الإعجاز  بتعريف  تبداأ 
اإعجاز القراآن وحتديه واأوجه  اإثبات  تعول على خ�صائ�ض الإعجاز ثم 
اإعجازه قبل اأن تتناول الإعجاز العلمي فيه والتف�صري العلمي واملوؤيدين 
واملعار�صني له ثم �صلوك الراأي الو�صط. ثم اأنها تقود القارئ اإىل مو�صوع 
ملختلف  وتوثيقا  نقا�صا  املو�صوع  ت�صبع  وهنا  الطبي.  الإعجاز  الكتاب: 
العلمي)والطبي  للتف�صري  موؤيدين  بني  ومعا�صرين  قدماء  من  الآراء 

بالذات( ومعار�صني له، ذاكرة كثري من املوؤلفات يف ذلك. 
النظرية  من  تتخذ  الكاتبة  اأن  الكتاب  يف  الأخ��رى  القوة  نقاط  ومن    
القراآن من  يهدف  فلم  تفريط  ول  اإفراط  اأي )ل  لها:  املعتدلة منهجا 
بيان احلقائق العلمية-ومنها الطبية- اإىل اإي�صاح هذه احلقائق بل اإىل 
فيعر�ض حقائق  الإلوهية  الإعالن عن حقيقة  اأ�صمى هو  حتقيق هدف 
ت�صري  كما  واتعاظهم(،  العباد  ملوعظة  طلبا  عابر  ب�صكل  اخللق  عامل 

الكاتبة يف ف�صلها الأخري)ال�صتنتاج(. 
املختلفة  القراآنية  الإعجازية  الطبية  املوا�صيع  بتناول  تبداأ  بعدها      

الواردة يف القراآن الكرمي.  
الأ�صابع:  على  تعد  فهي  املوؤلفة  تتناولها  التي  القراآنية  الإ�صارات  اأما 
ب�صمة الأ�صابع وغزو الف�صاء واأ�صحاب الكهف واحلروق وال�صعور بالأمل 
والتمحي�ض  بالبحث  مو�صوع  كل  تغني  لكنها  اجلنني.  وعلم  واملحي�ض 
من خالل اإخ�صاعه للمنهجية التي اتبعتها يف الكتاب. و�صنختار مو�صوع 

اأ�صحاب الكهف من بينها.     
وتاأخذ املوؤلفة الآيتني 17 و18 من �صورة الكهف املباركة. ففي الآية 17 
ت�صف الآية الكرمية البيئة التي ا�صتقر فيها اأ�صحاب الكهف اإذ كانت 
ال�صم�ض تعدل وتنحرف عن جانبهم الأمين عند ال�صروق وتبتعد عنهم 
عند الغروب اإىل الي�صار. وتوفر لهم يف الكهف اأ�صعة ال�صم�ض والهواء من 
ثغرة دون اأن تلفحهم ال�صم�ض مبا�صرة ل عند �صروقها ول عند غروبها. 

اإن الثغرة  وت�صري املوؤلفة اإىل املف�صر نا�صر مكارم �صريازي الذي يقول 
لتعر�صت  مبا�صرة  لل�صم�ض  تعر�صوا  اأنهم  ولو  ال�صمال،  اإىل جهة  كانت 
ومما  كاف.  مبقدار  تدخل  كانت  فالأ�صعة  والإنتان.  للتلف  اأج�صامهم 
يوؤكد �صحة هذا التف�صري اأن كلمة )تزاور(  تعني فيما تعنيه )امليالن(: 
اأي اأن ال�صم�ض كانت متر من ميني الغار. كما اأن كلمة )تقر�ض( التي 
تعني )القطع( تدل على معنى )التكليف(: اأي اأن ال�صم�ض مكلفة بذلك 
التزاور. ومبا اأن الفجوة باجتاه ال�صمال، فان الن�صيم اللطيف واملعتدل 

ين�صاب ب�صهولة اإىل داخل الغار مالئا جميع اأركانه. 
   وتقدم املوؤلفة تف�صيال علميا لفيزيولوجية النوم. وتق�صم النوم اإىل 
 No Rapid(ال�صريع العني  حت��رك  ان��ع��دام  م��ع  ال��ن��وم  ق�صمني: 
العني  حت���رك  م��ع  وال���ن���وم   )   Movement: NREM
ال�صريع)Rapid Eye Movement: REM(. ثم تقدم 
التعر�ض  اآث��ار  تقدم  ذلك  بعد  النمطني.  لكال  الأ�صا�صية  اخل�صائ�ض 
لأ�صعة ال�صم�ض املبا�صرة من فوائد واأ�صرار. واأخريا تناق�ض اآثار تعر�ض 

العني اإىل ال�صوء طويال. 
  وتتو�صل من كل ذلك اإىل اأن اهلل حفظ اأ�صحاب الكهف بتهيئة الظروف 

الالزمة. 
   وتتو�صل الكاتبة اإىل اأن تكليف ال�صم�ض مبثل هذه احلركة )ل يعترب 
بحد ذاته اإعجازا طبيا(، لكن الإ�صارة )اإىل مثل هذا املو�صوع العلمي 

والنا�ض يف جهل منه( هو الإعجاز. 
  ثم تعرج الكاتبة على تقليب اأج�صامهم وذلك للحيلولة دون تركز الدم 
يف مكان دون اآخر ولتجنب الأ�صرار الناجتة من ال�صتقرار على الأر�ض 

ملدة طويلة. ثم تناق�ض اجلانب العلمي لذلك. 
الكهف  يف  اآذانهم  على  الآية)ف�صربنا  من  اجلزء  بخ�صو�ض  وتذكر    
اأن دعك  الأبحاث من  واأيدته  العلماء  اأحد  به  تفرد  راأيا  �صنني عددا( 
بالهدوء  ال�صخ�ض  الندروفني...في�صعر  مادة  اخللف)يثري  من  الأذن 
اأن  )لت�صورهن  اأطفالهن  مع  الأمهات  تفعل  كما  النوم(،  اإىل  ومييل 
اأوجاع الأذن هي �صبب بكائهم(. فقد اأوحى اهلل بالهدوء لأولئك القوم 

)بال�صرب برفق على خلف اآذانهم مما اأخلدهم اإىل �صبات طويل(.
   وبعد فالكتاب من الروعة بحيث ميكننا ا�صتكمال قراءته بوقت ي�صري 
ا�صتكملت  الكاتبة  اأن  ول��و  ال��ق��ارئ.  ل��دى  حتفيز  من  يحدثه  ملا  وذل��ك 
مناق�صة امل�صائل الطبية الأخرى، ل�صيما تلك التي اأدت ببع�ض العلماء 
لعتناق الإ�صالم بعد معرفتهم بالآيات التي ت�صري اإىل تلك امل�صائل، يف 

كتاب اآخر لأ�صدت ف�صال للقراء ل ميكن ن�صيانه.  



يف مثل هذه االأيام وقبل قرن من الزمان كانت قوات االحتالل االإنليزي قد اأحكمت  قب�ستها على اأغلب املدن العراقية 
بقوة النار واحلديد مبا يف ذلك العا�سمة بغداد التي مل ت�ستطع ال�سمود واملقاومة ب�سبب �سعف جتهيزات الدولة العثمانية 

وتردي معنويات مقاتليها  نتيجة الفارق الع�سكري والتعبوي الكبري بني الطرفني! 

يا�سني • علي 

)1840م- 1920م (حممد تقي الشريازي

ومضُة ألٍق يف ليل الغزاة احلالك!

اعالم ومفكروناعالم ومفكرون
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الإهمال  نتيجة  العراقيون  حتملها  التي  الكبرية  املعاناة  من  وبالرغم 
والثقافية  اخلدمية  امل��راف��ق  اأغ��ل��ب  يف  العثمانيني  ل��ل��ولة  املق�صود 
وال�صحّية اإل اأن ذلك مل ينل من عزميتهم يف مواجهة الغازي اجلديد 
الذي وعدهم بالتحرير من نري الهيمنة العثمانية اجلائرة، وقد ا�صتعلت 
�صراوة هذه املواجهة بعد اأن بانت الوعود الكاذبة وات�صحت نوايا هذا 
الغازي وماآربه يف الهيمنة على مقدرات البالد ونهب خرياتها الوفرية.

الكربى  العراقية  الثورة  يف  وعنفوانها  اأوجها  العزمية  هذه  بلغت  وقد 
التي انطلقت �صد الإجنليز يوم 30/حزيران من العام 1920م يف عموم 
املدن العراقية وتركزت يف القرى والق�صبات اجلنوبية منها نظرا للثقل 

الب�صري والجتماعي الذي مّيز هذا اجلزء من مناطق العراق.
بالثورات  عهد  حديثي  اآن��ذاك-   - طوائفهم  بكّل  العراقيون  كان  وملا 
قيادات  من  لهم  بد  ل  كان  لذا  ال�صيا�صي  الطابع  ذات  وبالنتفا�صات 
بّر  اإىل  باأيديهم  تاأخذ  كي  وا�صع  �صعبي  تاأييد  وذات  وحم�صنة  مثقفة 
اأف�صل جت�صيد يف رجالت  الثائرة  له اجلموع  ، وهو ما وجدت  الأم��ان 
املرجعية الدينية التي اأخذت على عاتقها قيادة املقاومة العراقية �صد 
الفاو عام 1914م،  للعراق عن طريق ميناء  اأول دخول لهم  الغزاة يف 
وقدمت على هذا ال�صبيل كوكبة من ال�صهداء الذين يقف يف مقدمتهم 
)ال�صيد حممد �صعيد احلبوبي( الذي جرح جرحا بالغا يف اإحدى معارك 
ثّم وافته املنية يف مدينة النا�صرية  ال�صعيبة واأخلي من �صاحة املعركة 
حيث اأقيم له فيها متثال كبرٌي ما زال يتو�صط مركزها حتى يومنا هذا.

مبدينة  املولود  ال�صريازي(  تقي  )حممد  ال�صيخ  �صخ�صية  كانت  ورمّبا 
تالها  وفيما  الثورة  هذه  يف  الأملع  ال�صخ�صية  هي  1840م  عام  �صرياز 
من اأحداث دراماتيكية اأثبتت احلاجة الفعلية ملثل هذه القيادات الفذة 
بالنابل وت�صبح م�صاألة  التي يختلط فيها احلابل  يف الظروف احلالكة 
التمييز بني اخلطاأ وال�صواب عملية معقدة ل يقوى عليها اإل من حّنكته 
ال�صمني  من  الغث  غربلة  وفرا�صته  بحكمته  فا�صتطاع  احلياة  جتاريب 

و�صط تلك الظروف احلالكة واملدلهمة.
امتالكه  عن  تنم  ب�صفات  اهلل-  ال�صريازي-رحمه  الفقيه  متّيز  وقد    
فقيها  كونه  جانب  ف��اإىل  للكثريين،  تتهّياأ  ل  وقيادية  ذهنية  لقدرات 
حاذقا و�صل اأعلى مراحل الجتهاد يف زمانه مت�صديا بعد رحيل املجدد 
ال�صريازي مل�صوؤولية الفتاء التي مل ُتثنه عن مهمة القيام بقيادة الثورة 
يف  العراقي  ال�صعب  وم�صلحة  املتوافقة  ال�صحيحة  الوجهة  وتوجيهها 
اإلغاء الو�صاية الربيطانية وقيام حكومة ذات طابع اإ�صالمي تاأخذ بعني 
يليق  رغيد  عي�ض  حتقيق  يف  اأهدافها  وترعى  الأم��ة  م�صالح  العتبار 

مبكانة هذه الأمة ويرفع من �صاأنها بني الأمم.

 ولذلك فقد كان بيته املتوا�صع يف كربالء اإبان الثورة العراقية الكربى 
والديانات  الطوائف  واأم��راء  العراقية  الع�صائر  روؤ�صاء  لتوافد  مكانا 
قيادته  ح��ول  والتفافها  للثورة  الكامل  ولءه��ا  اأعلنت  التي  املختلفة 
منارا  الكرمي  البيت  ه��ذا  ك��ان  مثلما  املحتلني،  لالإجنليز  ومناواأتها 
اأحد  التي كان فيها العالمة ال�صريازي  العلوم الدينية  ومق�صدا لطلبة 
الأعالم املرّبزين يف ع�صره، وكما ي�صهد بذلك طلبته من العلماء الذين 

تتلمذوا على يديه.
الغا�صم  الح��ت��الل  م��ن  ال�صجاعة  ال�����ص��ريازي  م��واق��ف  ح���رّيت  وق���د 
الربيطاين  لالحتالل  اأّرخ  من  ذلك  يثبت  اإذ  اأنف�صهم،  الربيطانيني 
من الكتاب وال�صيا�صيني الربيطانيني كاآرنولد ويل�صن يف كتابه )الثورة 
العراقية( وكال�صيدة بيل يف مذكراتها امل�صهورة عن ال�صيا�صة الربيطانية 
اأيام الحتالل الربيطاين الذي عجز عن تروي�ض ال�صريازي اأو ا�صتمالته 
يف الوقت الذي ا�صتطاع ا�صتمالة اأغلب املثقفني واملتعلمني من العراقيني 
الدينية  املوؤ�ص�صة  كانت  التي  الربيطانية  الو�صاية  ب�صرورة  واإقناعهم 

ال�صيعية ممثلة ب�صخ�ض ال�صريازي ترف�صها كّل الرف�ض.
الع�صائر  زعماء  اجتمع  الكربى  العربية  الثورة  �صروط  تكاملت    وحني 
قلقه من عدم  يخِف  الذي مل  ال�صريازي  الإم��ام  للثورة  الروحي  بالأب 
جناح قائال لهم: )اإن احلمل لثقيل واأخ�صى اأن ل تكون للع�صائر قابلية 
لو  وحتى  والتجهيز،  الت�صليح  تفاوت  ب�صبب  العظمى  بريطانيا  مواجهة 
جنحت الثورة فهل ت�صمنون يل �صيادة القانون وعدم اختالل الأمن يف 
املدن والقرى والطرقات!(... لكن بعد طماأنة زعماء الع�صائر له وتبديد 
خماوفه قرر ال�صريازي اإ�صدار فتواه بجهاد املحتل وزلزلة الأر�ض حتت 

اأقدامه واأخذ احلقوق امل�صتلبة بقوة العزمية وال�صالح.
مطالب  جمموعة  على  الفتوى  هذه  خالل  من  العراقيون  ح�صل  وقد 
عظيمة كان اأهمها ال�صعي لت�صكيل حكومة وطنية يجتمع حتت خيمتها 
كل اأفراد ال�صعب العراقي الذي �صُت�صبح م�صوؤولية خدمته والقيام بها 
امل�صّكلة  الوطنية  احلكومة  هذه  عند  مقد�صا  واجبا  وجه  اأح�صن  على 
بريطانيا  على  الثورة  تركتها  التي  الآث��ار  اأن  غري  الثورة،  بفعل  حديثا 
وا�صحة  كانت  ال�صريازي  مواقف  ب�صبب  والعظمة  الكرامة  املجروحة 
واأتباعه  ال�صريازي  للق�صاء على  للعيان من خالل حماولتها فيما بعد 
ما مت  وهو  �صوكتهم،  وك�صر  واحلرّية  لال�صتقالل  الطاحمني  الثوار  من 
لها عن طريق عمالئها واأذنابها الذين د�ّصوا له ال�صم، فانتقلت روحه 
العام 1920م، ودفن يف  اآب من  �صهر  اأوا�صط  بارئها يف  اإىل  الطاهرة 
ع�صرات  ح�صرته  مهيب  ر�صمي  مبوكب  ت�صييعه  جرى  اأن  بعد  احلائر 

الآلف من اجلموع امل�صتنرية واملعتّزة مبواقفه واأفكاره اخلالدة.
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العيوب تبداأ مع الطريقة التي مت ا�صتنباط امل�صطلحات الإرهابية. على 
هذا  وياأتي  اجلهاديني.  الغالب  الإرهابيني يف  على  يطلق  املثال،  �صبيل 
امل�صطلح من الكلمة العربية اجلهاد التي تعني الن�صال. اجلهاد الأكرب 
هو الن�صال �صد ال�صر. وما يقوم به الرهابيني يف العامل من قتل جماعي 
هذا  حتت  ين�صوون  وهم  البرياء  يقتلون  لنهم  بجهاد  لي�ض  وع�صوائي 
لتربير  القراآنية  الآيات  ببع�ض  بال�صت�صهاد  الرهابيون  ويقوم  امل�صمى. 
اعمالهم  لهم  تربر  التي  املذاهب  بع�ض  وهنالك  الجرامية  اعمالهم 

لت�صفي ال�صرعية على عملياتهم الإجرامية.
الإ�صالمية  العقيدة  اأعمدة  ال�صيعي هذا امل�صطلح احد  ويعترب املذهب 
وما   ، الره��اب��ي��ون  اليه  ينظر  ال��ذي  باملعنى  ا�صتخدامه  يتم  ل  ولكن 
الدفاع عن  فتوى  ال  الإرهابيني  لقتال  ال�صي�صتاين   اآية اهلل علي  دعوة 
حيث  الطائفية  اخلطوط  الفتوى  هذه  اجتازت  وقد   ، والأر���ض  النف�ض 
ا�صتجاب لها ع�صرات الآلف من العراقيني، وجاءت دعوة املرجع ال�صيد 
التي  املو�صل  من  كبرية  اجزاء  الإرهابيون  ا�صتحل  ان  بعد  ال�صي�صتاين 

�صكلت تهديدا كبريا على العراق والعامل.
نحو  فقدت  ق��د  داع�����ض  ان  المريكية   الإيكونومي�صت  جملة  ذك��رت 
يف  �صوريا  تدمر  حترير  بعد  املا�صية   14 ال  الأ�صهر  يف  اأرا�صيها   ربع 
قطع  يف  ال�صعبي  احل�صد  من  املتطوعني  دور  يظهر  مار�ض"  وهنا   27
فتوى  لعبت  ، حيث  والنبار  كالرمادي  الم��دادات عرب حترير مناطق 
العراقي  اجلي�ض  لدى  الهمم  �صحذ  يف  كبريا  دورا  ال�صي�صتاين  ال�صيد 

واملتطوعني.
دع��وة  دون  داع�����ض  �صد  ان��ت�����ص��ارات  تتحقق  ان  املمكن  م��ن  يكن  مل 

القد�صية  الفتوى  على  ا�صفت  حيث  وال��دف��اع،  للجهاد  ال�صي�صتاين 
والرمزية الكبرية ملدينة النجف التي ت�صم �صريح اخلليفة الرابع علي 
بن ابي طالب �صاحب القبة الذهبية الذي يعده ال�صيعة و�صي الر�صول 
ا�صت�صهد  اثر حربه على اخلوارج. وقد  حممد حيث اغتيل يف حمرابه 
ابنه احل�صني يف كربالء مع 72 من ا�صحابه يف معركة الطف �صد الظلم 
وال�صتبداد. هذه الرمزية والقد�صية دفعت مئات اللف من املتطوعني 
لالنخراط يف الدفاع وانت�صرت ال�صناديق يف كربالء التي ت�صم �صريح 
فيما جتد   ، للمتطوعني  الدعم  وتقدمي  للتربع  تدعو  بن علي   احل�صني 
ال�صخاء من الزائرين ال�صيعة من داخل وخارج العراق بالدعم وو�صع 
بال�صهداء  الحتفال  ان  جتد  اآخ��ر  جانب  من  ال�صناديق.  يف  الم��وال 
الذين ي�صقطون دفاعا عن ار�صهم فتجد �صورهم منت�صرة على اعمدة 

النارة واجلدران.
لذا دعوتنا هي ان نعزل هوؤلء الرهابيني الذين يطلقون على انف�صهم 
او  املف�صدين  م�صطلح  نطلق  اأن  و  ال�صالمية  الدولة  او  باجلهاديني 
اخلوارج مما يوؤدي اىل جتميل �صورة امل�صلمني التي �صوهها هذا اخلط 

املتطرف من خالل الفظائع التي ارتكبوها.       
يف  كان  الهند  دول��ة  من  امل�صهورين  ال�صحفيني  احد  خاتالين:  �صمري 
جولة مع عدد من ال�صحفيني الهنود يف العراق يف �صهر �صباط بدعوة 
املقد�صة  احل�صينية  العتبة  الع��الم  ق�صم  ال��دويل  الع��الم  �صعبة  من 
لالطالع على الحداث ونقل احلقيقة من ار�ض الواقع وقد زار خميمات 

النازحني وعدد من املقرات الع�صكرية للح�صد ال�صعبي. 

لمحاربة االرهاب يجب ان نصحح المصطلحات 
• بقلم : �سمري ار�سد خاتالين  • ترجمة : حيدر املنكو�سي

ان االعتداءات االرهابية املتكررة يف العامل والتي ت�ستهدف اي�سا الدول االوربية كمجزرة بروك�سل والهور وهجمات ع�سوائية اخرى ادت 
اىل ا�ستيقاظ الغرب مرة اخرى لريد بعنف يف افغان�ستان واجزاء من باك�ستان راح �سحيتها اأالف املواطنني العزل ب�سبب ا�ستخدام العنف 

املفرط, لكن االإرهاب ال يزال ي�سكل تهديدا خطريا على م�ستوى العامل حيث ال تزال تدابري مكافحة االإرهاب معيبة للغاية. 

مقاالتمقاالت
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اإلبداع الفني

 موهبة أم ابتكار؟

املو�سوي • حممد 

لكن هوؤلء املخت�صني يتفقون على بع�ض املبادئ كاتفاقهم -مثال-
عنه  ينتج  فعال  اإن�صاين  )ن�صاط  باأنه:  الفني  الإب��داع  تعريف  على 
عمل فني )اإبداعي( جديد يلّبي طموح جمموعة من النا�ض الذين 
يعني  ما  وهو  �صار(  غري  مفيد  عمل  اأنه  على  العمل  هذا  يتقبلون 
�صرورة مالم�صة الن�صاط الإبداعي للذوق العام للجمهور اأو جلزء 
منه -على الأقل- و�صرورة الإحاطة بامل�صاكل الجتماعية والفكرية 
والإن�صانية لهذا اجلمهور من خالل جمموعة من امليادين واحلقول 
التعبري من خاللها كال�صعر  املبدع  الفنان  ي�صتطيع  التي  والأ�صكال 

والق�صة والر�صم والت�صكيل والنحت وامل�صرح و�صوى ذلك.

بني  و�صّد  الإبداعية ظل جمال جذب  العملية  تف�صري هذه  اأن  غري 
تف�ّصر  القدمية  النظرية  فاإذا كانت  القدمية واحلديثة،  النظريات 
الفن على اأنه نوع من املحاكاة التي يقوم من خاللها املبدع بتقليد 
اإع��ادة  حماولة  ثم  طبيعي،  اأو  اإن�صاين  فعل  اأو  ظاهرة،  اأو  �صيء، 
من  اإعجاب  تثري  وبطريقة  باهر  باأ�صلوب  املحاكاة  هذه  �صياغة 
يتلقى العمل الفني، وتدفعه بح�صب راأي الفيل�صوف اليوناين القدمي 
التخل�ض  ملحاولة  به  والتاأثر  العمل  لهذا  ال�صتجابة  اإىل  اأر�صطو 
من م�صاعر �صارة قد يتعر�ض لها املتلقي فيما لو تهياأ له اأن يكون 
مبوقف �صبيه مبوقف اأحد اأبطال امل�صرحية التي ي�صاهدها، باعتبار 

اإ�ــســكــاالت  مــن  بــه  يتعلق  ومــا  الــفــن  مــو�ــســوع  يثري 
منذ  حت�سم  مل  التي  االأ�سئلة  من  العديد  وهواج�س 
البحث  طاولة  على  االإبــداع  مو�سوعة  طرحت  اأن 
واأر�سطو  واأفالطون  �سقراط  من  ابتداء  الفل�سفي 
من  املو�سوعة  لهذه  ملــا  ــك  وذل ــذا,  ه يومنا  وحتى 
خلفيات ومفاهيم ع�سية على البحث العلمي ب�سبب 
تعدد  وب�سبب  والتحول  التطور  ملبداأ  الفن  خ�سوع 
الفني واختالفها عن بع�سها  بال�ساأن  اآراء املخت�سني 
بينها  فيما  التعار�س  اإىل  ت�سل  درجة  اإىل  البع�س 

بع�س االأحيان.

فنونفنون
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اأن اأر�صطو وّظف حكمته ومعارفه الفل�صفية لدرا�صة الفن امل�صرحي 
لكونه اأرقى الفنون التعبريية والقولّية يف عهده.

التوا�صل  من  نوع  خلق  هي  الإبداعية  العملية  من  الغاية  اأّن  ومبا 
الإن�صاين بني املبدع وجمهوره؛ فاإن النظريات احلديثة اأخذت هذا 
الفن  بني  العالقة  فهم  اإعادة  وهي حتاول  العتبار  بنظر  اجلانب 

و�صاحبه، ثم بني الفن ومتلقيه. 
النف�ض النم�صاوي املتوفى  وحينما حاول )�صيجموند فرويد( عامل 
�صنة 1933م اأن يف�صر هذه العالقة فاإنه اقرتح اأن يربط بني الأبداع 
)مبداأ  اأن  اإىل  ذاهبا  والع�صاب(  اجلن�صي  )الكبت  وبني  الفني 
يعرقل  حينما  والإب��داع  الفن  لفعل  املوؤدية  العملية  هو  الت�صامي( 
اإ�صباع الرغبة املذكورة  املجتمع والأخالق وطرق التن�صئة اخلا�صة 
عند الفنان ليتحول بفعل هذه العرقلة جمرى الطاقة عند الفنان 
لرغبات  اإ�صباع  الذي هو عند فرويد جمرد  الفني  الإب��داع  باجتاه 
ل �صعورية ت�صبه اإىل حد كبري فعل ) روؤيا الأح��الم( لكنه يختلف 
الذين قد يجدون  الآخرين  اهتمام  يثري  اأن  باأنه ميكن  عن احللم 
موفورة  بعناية  در�صوه  اإذا  فيما  الال�صعورية  رغباتهم  نف�ض  فيه 
والثقافات  بالوعي اجلمعي  الإب��داع  ربط  وهناك من  وتاأن ظاهر. 
املرتاكمة للمجتمعات التي ينتمي لها الفنان املبدع، كما اأن هناك 
من ربط الإبداع بال�صخ�صية الفردية والذكاء النوعي الذي يتي�ّصر 
للفنان بخالف ما يتي�ّصر لغريه من ذكاء عادي، وهكذا فان العملية 
جمموعٌة  واجتاهاتها  �صّدتها  يف  و�صتوؤّثر  معقدة  عملية  الإبداعية 
من العوامل الداخلية واخلارجية، �صواء امل�صعور بها من قبل املبدع 
اأو تلك غري امل�صعور بها. علما اأن هناك اأراء اأخرى تذهب اإىل اأن 
نتائج  ينتج  اأن  اأو  مبدعا  فنانا  يكون  اأن  باإمكانه  عادي  اإن�صان  اأي 
يجد  اأن  �صريطة  الفن  اأو يف جمال  راقية يف جمال عمله  اإبداعية 
املناخ ال�صحي املنا�صب الذي يتيح له ذلك، و�صريطة اأن ينتفع مبا 
ا�صتغال  اآليات  –جّلت قدرته- من مواهب فطرية ومن  وهبه اهلل 
لدماغه املعقد الرتكيب. وما ننتهي اإليه هو اأن الإبداعي الفني اإلهام 
وموهبة بالأ�صل! لكن هذه املوهبة يجب اأن ترعى وت�صقل وتهذب 

لت�صل اإىل مرحلة البتكار التي ت�صمها باخل�صو�صّية والتفّرد....
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 )( الزهراء  جمعية  تاأ�سي�س  عن  لنا  • حتدثي 
وما ن�ساطها؟

• اجتمعنا يف الثمانينات من القرن املا�صي وكنا اربع امهات 
ان اجلالية  اإذ  لبنان  الآخر من  والبع�ض  العراق  بع�صنا من 
ومتخ�ض  اليوم،  ن��راه  ال��ذي  احلجم  بهذا  تكن  مل  العراقية 
الزهراء  جمعية  ا�صميناها  جمعية  تاأ�صي�ض  عن  الجتماع 
بتعليم  ومهامها  ان�صطتها  وحت���ددت  ال�����ص��الم(،  )عليها 
الفتيات اللغة النكليزية وتثقيفهن الثقافة ال�صليمة وتعليمهن 
ب�صراء  كادر اجلمعية  تكفل  وقد  الدينية،  والواجبات  المور 
الطعام  بتوفري وجبات  اأنا  الدرا�صية، وقمت  واللوازم  الكتب 
واأخ��ذن  ن�صاطها  وات�صع  اجلمعية  تطورت  وهكذا  للفتيات، 
بتعليم  وقمن  املبادرة  زمام  اجلمعية  اىل  املنتميات  الن�صاء 

وتربية البنات الخريات. 

املراأة  حقوق  يو�سح  ن�ساط  او  م�ساهمة  لك  هل   •
وواجباتها يف االإ�سالم؟ 

والقت�صاد  العربية  اللغة  تدري�ض  يف  تخ�ص�صي  وظفُت   •
املنزيل للتعريف بحقوق املراأة ومنزلتها يف الإ�صالم، وكنت 
احتدث للمجتمع المريكي عن الهتمام الذي اأوله الإ�صالم 
من  امل��راأة  حترم  قد  التي  الغربية  بالأنظمة  مقارنة  للمراأة 
بع�ض حقوقها كم�صاألة انتقال ملكية الزوجة اىل الزوج بعد 
منه،  والغاية  معنى احلجاب  اىل  وتطرقت  الزواج وغريها، 
فاملجتمع  وطهارتها،  امل��راأة  عفاف  على  احلفاظ  يف  ودوره 
الغربي ل يعرف الكثري عن الإ�صالم با�صتثناء رجال الكني�صة 

حواراتحوارات

اإلسالم أولى المرأة اهتماما كبيرا وضمنَ لها حقوقها كافة 

الكثري من الن�ساء العراقيات هاجرن البالد 
واتخذن املهجر  موطنا مرغمات, وهنالك يف 

املهجر حتتم عليهن حتمل اأعباء االغرتاب 
املتمثلة بالعمل وتربية االبناء ومواجهة 

العادات والتقاليد املتنافية مع دينهن وخلقهن.
والباحثة االإ�سالمية, الدكتورة نوى �سالح 

من الواليات املتحدة حتدثت ملجلة )الرو�سة 
احل�سينية( يف احلوار التايل عن التحديات التي 

تواجهها املراأة امل�سلمة يف املهجر. 

الباحثة اإلسالمية نجوى صالح : 



55  ذي القعدة � 1437 ه�

‚‚
‚‚

حفاظا 
عىل اهلوية 

الدينية 
للمرأة 

املسلمة 
أسسنا 

مجعية تعنى 
بشؤوهنا 

اإلسالم أولى المرأة اهتماما كبيرا وضمنَ لها حقوقها كافة 
الباحثة اإلسالمية نجوى صالح : 

• حوار:حيدر املنكو�صي • حترير:ف�صل ال�صريفي

واملعنيني بدرا�صة ال�صرق الو�صط والإ�صالم.
الدينية  الهوية  على  احلفاظ  ميكن  كيف   •

للمراأة امل�سلمة؟
بالوعي  تتحلى  التي  امل�صلمة  امل��راأة  تكون  ان  يجب   •
الديني قدوة للم�صلمات الخريات، وان اجلميع يتحمل 
م�صوؤولية الرتبية والإر�صاد فالبد لربة البيت ان تاأخذ 
ال�صحيحة  الدينية  الرتبية  الأ���ص��رة  تربية  يف  دوره��ا 
الفتيات  ان  اىل  بالإ�صافة  املتعلمة،  املراأة  �صاأن  �صاأنها 
عليهن ان يدركن اأهمية احلفاظ على الهوية الدينية، 

وان يكون بع�صهن اأ�صوة لالأخريات اأي كل من موقعه.
 

اولياء  اىل  توجهينها  التي  الن�سيحة  ما   •
االمور؟

مفاهيم  ابنائهم  تعليم  الم��ور  اأول��ي��اء  واج��ب  من   •
كنت  �صخ�صيا  فانا  احلنيف  ال�صرع  وح��دود  الإ�صالم 
ديني،  م��ع  يتفق  م��ا  ك��ل  ممار�صة  على  اأب��ن��ائ��ي  اأح��ث 
الإ�صالم  مع  يتعار�ض  ما  كل  عن  بالبتعاد  وان�صحهم 
ل�صيما البتعاد عن العادات والتقاليد الغريبة، كما اين 
اراعي متطلباتهم وحاجاتهم واحر�ض على تلبيتها لكي 

ل ي�صعروا بالظلم.  

ومــاذا  التاأليف  مــع  بــدايــتــِك  كانت  كيف   •
كتبِت؟ 

يف  ال�صالم(  )عليه  علي  الإم��ام  ح��ول  موؤمتر  اقيم   •

امل��راأة يف  بخ�صو�ض  كلمة  وكانت يل  ديربورن،  مدينة 
نهج البالغة، نالت ا�صادة وا�صتح�صان احل�صور، وفيما 
بعد حثني الدكتور حممد بحر العلوم على تاأليف كتاب 
عن املراأة، وعلى اأثر الت�صجيع والإطراء با�صرت بتاأليف 
وقد  ال��ب��الغ��ة(،  نهج  يف  )امل����راأة  ع��ن��وان  حمل  كتاب 
واجهتني م�صكلة تتعلق بعدم وجود الكتب التي ميكن ان 

ا�صتقي منها املعلومة لكني وفقت يف اكماله واإخراجه.
 

منه؟ الهدف  وما  الكتاب  م�سمون  • ما 
نهج  كتاب  يف  ال���واردة  اخلطب  ك��ل  يجمع  الكتاب   •
ال�����ص��الم( عن  )عليه  علي  امل��وؤم��ن��ني  لأم���ري  ال��ب��الغ��ة 
البالغة،  نهج  �صروحات  على  اعتمدت  وق��د  امل���راأة، 
وكان اهمها �صرح ابن ابي احلديد، وهو �صرح مف�صل 
اق��ارن يف  وب��داأت  وافية عن اخلطبة،  يعطي معلومات 
مفهوم ال�صروحات، ومل تكن الفكرة مناق�صة احلديث 
بل مناق�صة ال�صرح املطروح عن هذه الحاديث مقارنة 
باملفهوم  الكتاب  اهتم  كما  النبوية،  وال�صنة  بالقراآن 
اللغوي ومعان الكلمات الواردة يف خطب اأمري املوؤمنني 
بع�ض  دح�ض  الكتاب  تناول  وكذلك  ال�صالم(،  )عليه 
ال�صروحات املغلوطة وبيان املعنى الدقيق للخطبة التي 

تخ�ض مو�صوع املراأة.  



•اإعداد: عبدالّرحمن الاّلمي

تن�سّد االأّمة االإ�سالمية ـ ب�سبب ما تعي�سه من قهر فكرّي وعقائدّي وما تنوء به من فقر وجوع وحروب ودمار ـ اإىل خمّل�سها املوعود, 
وتنادي باىل �سوتها: العجل العجل, ال�ساعة ال�ساعة, اأدركنا يا مهدي.. 

ولكن هل ميكن تعجيل الظهور؟ هل ميكننا فعاًل تقريب �ساعة اخلال�س؟ وما هو املفهوم ال�سحيح للتعجيل؟ وما هي عوامل تعجيل 
الفرج على م�ستوى الفرد واالأمة؟

�سنحاول اأن ن�ستك�سف االإجابة على هذه الت�ساوؤالت من خالل الغْور يف ردود ثالثة من علمائنا ومفّكرينا االأجالء

 هل ي�سوغ لنا تعجيل الظهور ملوالنا املنتظر

�سماحة  يـــقـــول  اإذ 
احل�سيني  علي  ال�سيد 
كــتــابــه  يف  ـــالين  ـــي امل
)حمـــــا�ـــــســـــرات يف 
اجلزء  االعتقادات( 

االأول:
لقد ورد يف الروايات من 
اهلل  )���ص��الم  الأئ��ّم��ة  اأّن 
عليهم( كانوا ينهون الأ�صحاب عن ال�صتعجال بظهور الإمام 
اإطاعة  على  وي��وؤّك��دون  ي��اأم��رون  كانوا  اإمّن��ا  ال�صالم(،  )عليه 
الإن�صان لرّبه واأن يكون م�صتعّدًا لظهور الإمام )عليه ال�صالم(.
احلكومة  ترقب  وم�صاألة  النتظار،  م�صاألة  اأُخ���رى:  وبعبارة 
احلقة، هذه امل�صاألة خري و�صيلة لإ�صالح الفرد واملجتمع، واإذا 
ال�صالم(،  )عليه  الإم��ام  لظهور  الطريق  مّهدنا  فقد  ُلحنا  �صَ

ولأن نكون من اأعوانه واأن�صاره.
بالنتظار  اأمرونا  ول��ذا  لفرجهم،  الدعاء  بكرثة  اأمرونا  ول��ذا 
نف�صه  يف  الإن�صان  يعك�ض  اأن  معناه  النتظار  هذا  لظهورهم، 
ويطّبق على نف�صه ما يقت�صيه الواقع، قبل اأن ياأتي الإمام )عليه 
ق، ولرمّبا يكون هناك �صخ�ض يواجه  ال�صالم( ويكون هو املطبِّ
كّل  لأّن  �صيء،  كّل  منه  الإم��ام  وياأخذ  ال�صالم(  )عليه  الإم��ام 

الأ�صياء التي بحوزته لي�صت له، وهذا ممكن.
�صلوكنا  يف  ومعتقداتنا  عقائدنا  وطّبقنا  اأنف�صنا  راقبنا  ف��اإذا 
ومعاونني  وم�صاعدين  نكون ممّهدين  والجتماعي،  ال�صخ�صي 

على حتّقق الأر�صية املنا�صبة لظهور الإمام )عليه ال�صالم(.
وتبقى كلمة �صّجلتها عن الإمام اأمري املوؤمنني )عليه ال�صالم( 
نهج  يف  كما   � ال�صالم(  )عليه  الإم���ام  يقول  املنا�صبة،  بهذه 
البالغة �: "ول ت�صتعجلوا مبا مل يعّجله اهلل لكم، فاإّنه من مات 
منكم على فرا�صه وهو على معرفة حّق رّبه وحّق ر�صوله واأهل 

بيته، مات �صهيدًا")نهج البالغة 156/2 خطبة 185(.
وعندنا يف الروايات: اأّن َمن كان كذا ومات قبل جميء الإمام 
و�صرب  خدمته  يف  ك��ان  َم��ن  اأج��ر  ول��ه  م��ات  ال�صالم(  )عليه 

بال�صيف حتت رايته.
يقول الإمام )عليه ال�صالم(: "فاإّنه من مات منكم على فرا�صه 

وهو على معرفة حّق رّبه وحّق ر�صوله واأهل بيته مات �صهيدًا، 
ووقع اأجره على اهلل، وا�صتوجب ثواب ما نوى من �صالح عمله، 
وقامت النّية مقام اإ�صالته ل�صيفه، فاإّن لكّل �صيء مّدة واأجاًل" 

)تاأويل الآيات: 642، البحار 144/52 ح63(.
ففي نف�ض الوقت الذي نحن ماأمورون بالدعاء بتعجيل الفرج، 
اأنف�صنا، ولال�صتعداد الكامل لأن  اأي�صًا لتهيئة  فنحن ماأمورون 
نكون بخدمته، واإذا عمل كّل فرد مّنا بوظائفه، وعرف حّق رّبه 
)عّز وجّل( وحّق ر�صوله )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( وحّق اأهل 
لظهوره  املنا�صبة  الأر�صية  مّتت  فقد  ال�صالم(،  )عليهم  بيته 
)عليه ال�صالم(، ول اأقّل من اأّنا اأّدينا تكاليفنا ووظائفنا جتاه 

الإمام )عليه ال�صالم(.

ويقول �سماحة ال�سيد حممد علي بحر العلوم يف رّده 
على هذا االإ�سكال:

روي عن الإمام ال�صادق عليه ال�صالم: )اإمنا هلك النا�ض من 
لعجلة  يعَجُل  ل  وج��ّل(  )ع��ّز  اهلل  اإّن  الأم��ر  لهذا  ا�صتعجالهم 
مل  بلغوها  ق��د  فلو  اإليها  ينتهي  غ��اي��ًة  الأم���ر  لهذا  اإّن  العباد 

ي�صتقدموا �صاعًة ومل ي�صتاأخروا(.
ق�صية  ال�صالم،  عليه  املهدي  الإم���ام  ح��ول  ال��رواي��ات  تطرح 
ُخلق  فالإن�صان  ال�صالم،  عليه  الإمام  لظهور  النا�ض  ا�صتعجال 
َعَجٍل(  ِمْن  اْلإِْن�صاُن  )ُخِلَق  تعاىل:  قوله  يف  ورد  كما  عجل  من 
فلذلك ي�صتعجل الإن�صان اخلال�ض، لأنه يريد اأْن يرى النتيجة، 

والنهاية ب�صرعة.
فعندما تقراأ ق�صة ت�صتعجل يف قراءتها لكي ت�صل اإىل نهايتها، 
اأْن يرى متى يكون ذلك  الإن�صان يريد  وهذه طبيعة من طباع 
وال��ذي  ال�صالم  عليه  املهدي  ب��الإم��ام  يعتقد  فالذي  الظهور، 
يوؤمن باأّنه عليه ال�صالم �صوف يظهر وانه عندما يظهر �صوف 
ميالأ الأر�ض ق�صطًا وعدًل، و�صوف ينعم الإن�صان بربكات هذه 

الأر�ض بال�صالم والأمن والطماأنينة.
املليء  العامل  ه��ذا  ومبثل  ال��دول��ة،  ه��ذه  مبثل  الإن�صان  يحلم 
ذلك  مبثل  يحلم  فعندما  الرذيلة،  من  واخل��ايل  بالف�صيلة، 

العامل فاإّنه ي�صتعجل ذلك الأمر.
اإىل  �صببه  يرجع  ال�صريع  الظهور  وطلب  ال�صتعجال،  هذا  اإّن 

من  الإن�����ص��ان  يعي�صه  م��ا 
حالت الظلم وال�صطهاد 
عندما  فاإّنه  م�صريته،  يف 
والباغي  الظامل  يت�صلط 
اإّل  الإن���������ص����ان  ي�����رى  ل 
مفرًا  الظهور  ا�صتعجال 
فال�صتعجال هو جزء  له، 
التي  الإن�صان  طبيعة  من 

تفر�صها عليه الظروف التي يعي�صها، ويف بع�ض الأحيان عندما 
يطلب  حينئٍذ  عللها،  وتفهم  الغيبة  اأ�صباب  تفهم  عن  يعجز 

العجلة.
ت�صديق  نتائجها  وم��ن  وخيمة،  نتائج  لها  العجلة  ه��ذه  اإّن 
وحمّبًا  من�صدًا  يكون  عندما  فالإن�صان  الكاذبة،  الدع���اءات 
واحلب  العاطفة  هذه  مع   � الأحيان  بع�ض  يف  يجعله  قد  لأم��ر 
التي  ال��ع��الم��ات  تطبيق  وع��ن  ال�صوابط  تطبيق  ع��ن  يغفل   �
ويجعل  خاطئًا  تطبيقًا  ويطّبقها  ال�صالم  عليه  لظهوره  ن�صبت 
اإل ال�صتعجال، واحدى  �صببه  م�صداقها م�صداقًا خاطئًا وما 
النتائج الأ�صا�صية والوخيمة التي قد تنخر يف جمتمعنا نتيجة 
هذا ال�صتعجال هو ت�صديق الدعاءات الكاذبة، اإذ ي�صتغل كثري 
الكثري  يعي�صها  التي  احلالة  تلك  العتقاد  هذا  املنحرفني  من 
من املجتمعات نتيجة �صغط الظلم امل�صتمر ويّدعون باملهدوية، 

وهذا يجذب اإليهم العديد من الب�صطاء وامل�صتعجلني.
الإن�صان  نف�صي قد ي�صيب  اأّن هذا مر�ض  اإىل  ت�صري  الروايات 
الأمر  يجعل  مل  -تعاىل-  اهلل  فاإّن  منه،  احلذر  فعليه  املوؤمن، 
بيد العباد، اإّن الرواية املتقدمة ت�صري ب�صكل �صريح اإىل اّن اهلل 
اإّن اهلل عنده ِحكم وم�صالح، وهذه  ل ي�صتعجل بعجلة العباد، 
اأمدًا  للظهور  التي جتعل  نعرفها هي  التي ل  وامل�صالح  احِلكم 

معينًا، فكيف نعالج هذا ال�صتعجال والعجلة؟.
لهذا  اإنَّ  ال�صرب،  وهو  مهم  اأمر  اإىل  ت�صري  الروايات  اأنَّ  جند 
الأمر وقتًا معينًا فيجب عليك اأْن ت�صرب وتتحمل، وهذا هو جزء 
الأكرم  الر�صول  الإن�صان، جاء عن  يعي�صه  الذي  المتحان  من 
�صلى اهلل عليه واآله و�صلم اأنه كان بني اأ�صحابه وقال: )�صياأتي 
منكم،  خم�صني  اأجر  له  منهم  الواحد  الرجل  بعدكم  من  قوم 

شبهة واكثر من رّدشبهة واكثر من رّد
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ونزل  وحنني،  واأح��د  ببدر  معك  كنا  نحن  اهلل  ر�صول  يا  قالوا 
فينا القراآن، فقال �صلى اهلل عليه واآله و�صلم: اإنكم لو حتملوا 
مِلا َحِمُلوا مل ت�صربوا �صربهم( اأي يف زمن الر�صالة املحمدية 
كنت � اأيها املوؤمن � ت�صاهد الر�صول �صلى اهلل عليه واآله و�صلم 
راأيته  لكن  بعينك  ت��راه  ل  غائب  باإمام  تعتقد  فاأنت  الآن  اأّم��ا 
فهذا  القطعية،  والقرائن  الأدلة  تلك  راأيته من خالل  بقلبك، 
امتحان، واإزاء هذا المتحان، واإزاء هذه الغيبة الطويلة لي�ض 
لنا اإل ال�صرب، فال�صرب هو الدواء الذي ذكرته الروايات لهذا 
الأمر اخلطري الذي قد يوؤدي بالإن�صان اإىل النزلق يف الهاوية.

ال�صالم يف غيبته  الإمام عليه  لدور  ال�صحيحة  املعرفة  كذلك 
حتى ل ي�صتعجل املوؤمن ظهوره، حيث يجب من الناحية الفكرية 
اأْن يعرف املوؤمن الإمام معرفًة �صحيحة ويقّر بوجوده اإذ هناك 
فرق بني اأْن نقول اإّن الإمام لي�ض مبوجود واأْن نقول اأنَّ الإمام 
نقول  فتارة  الأمرين،  بني  فرق  هناك  نراه،  ل  اأننا  اإّل  موجود 
اإمام  اإذن من هو الإمام، ماذا يفعل  اإنَّ الإمام لي�ض موجودًا، 
ل وجود له، ولكننا نحن املوؤمنني به عليه ال�صالم ل نقول هذه 
نراه، وهو  اإننا ل  اإل  الإمام حّي موجود  اإنَّ  اإمنا نقول:  املقولة 
الروؤية  فعدم  بها،  يقوم  خا�صة  وظائف  وله  دور،  وله  يرانا، 
�صيء وعدم الوجود �صيء اآخر، وعندما نغفل عن هذه امل�صاألة 
املحورية يف اعتقادنا بالإمام املهدي عليه ال�صالم فاإننا حينئٍذ 

نقع يف مثل هذا املر�ض. 
ولذا جند يف الرواية عن الر�صول الأكرم �صلى اهلل عليه واآله 
و�صلم عندما ي�صاأله جابر عن ذلك: )هل ينتفع ال�صيعة بالقائم 
بعثني  وال��ذي  اإي  و�صلم:  واآل��ه  عليه  اهلل  �صلى  ق��ال  غيبته  يف 
غيبته  يف  وليته  بنور  وي�صت�صيئون  به  ينتفعون  اإنهم  بالنبوة 
ال�صم�ض  اإذن  ال�صحاب(  جللها  واإْن  بال�صم�ض  النا�ض  كانتفاع 
النهار،  مينع  ل  وال�صحاب  وب�صوئها،  بنورها  الآخ��رون  يهتدي 

ول مينع اأْن ينت�صر ذلك ال�صوء.
الإمام نحن  اإمامًا وهذا  باأّن هناك  نتيّقن  اأْن  مبثل هذا يجب 
ننتفع به، وله دور مهم يف حياتنا حينئٍذ �صيكون لهذا العتقاد 
وه��ذا  الطمئنان  وه��ذا  ال�صتعجال،  طلب  اإزال���ة  يف  دور  ل��ه 
امل�صاق  حتّمل  على  والقوة  ال�صرب  يعطينا  الذي  هو  العتقاد 
معرفة  بالإمام  معرفتنا  تكون  اأْن  يجب  كذلك  وال�صعوبات، 
يقينية �صحيحة، فبذلك نتجاوز هذه املحنة واملر�ض فنكون من 

املنتظرين لفرجه عليه ال�صالم.
بالأمر  لي�ض  ولكنه  ال�صهل  ب��الأم��ر  لي�ض  ال��ف��رج  انتظار  اإّن 
املعرفة  بعد  العبادة  اأف�صل  الروايات،  تقول  امل�صتحيل، عندما 
منار�صه  اأْن  ميكننا  ممكن،  اأم��ٌر  اأن��ه  فمعناه  الفرج،  انتظار 

ونواجهه، ومنار�ض هذه العبادة، واهلل ل يكلفنا بامل�صتحيل.

كتابه  يف  قيدارة  علي  بن  االأ�سعد  ال�سيخ  ويت�ساءل 
اأّن  هل  التاريخ(:  فل�سفة  يف  املهدوّية  )النظرّية 

تعجيل الفرج ممكن؟ ويجيب على هذا الت�ساوؤل:
منطقيًا لبدَّ من اإثبات اإمكان تعجيل الفرج اأّوًل قبل ال�صروع 
اأن التعجيل متعّذر  اإذا تبنّي  يف البحث حول التفا�صيل؛ لأّنه 

العوامل  للحديث عن  �صرعًا فال معنى  اأّنه حمظور  اأو  عقاًل 
املوؤّثرة؛ بل تكون الق�صية حينئذ �صالبة بانتفاء املو�صوع كما 

يقول املناطقة.
العقلية  وال�صتحالة  الإمكان  حول  للت�صاوؤل  يدعونا  وال��ذي 
اأو الكراهة ال�صرعية من جهة ثانية، ما يواجهنا  واملرغوبية 
من مفاهيم اأخرى يف اإطار الثقافة املهدوية التي تبدو للوهلة 
هذا  ويف  تاأ�صيله،  نريد  الذي  التعجيل  ملبداأ  منافية  الأوىل 

الجتاه تعرت�صنا ثالثة مفاهيم اأ�صا�صية:
اأ. التخطيط الإلهي

اهلل  اأّن  مبعنى  الإلهي  التخطيط  بفكرة  ن�صلم  اأّننا  ات�صح 
الب�صري من خالل تخطيط  للوجود  الكربى  الغايات  ي�صون 
مع  ال�صعيد  امل�صتقبل  نحو  الإن�صانية  امل�صرية  وفقه  تتحّرك 
للنا�ض  يفّو�ض  لأّن اهلل مل  الإن�صاين؛  الختيار  على  احلفاظ 
تام يف احلياة  م�صار  كما مل يجربهم على  اأمورهم جميعًا، 
يف  ثبت  كما   � اأمرين  بني  اأم��ر  ولكن  تفوي�ض  ول  جرب  فال   �

العقائد.
للتخطيط  املوجز  التعريف  هذا  بعد  نطرحه  الذي  وال�صوؤال 
ومبداأ  امل�صبق  التخطيط  مقولة  ب��ني  ن��وّف��ق  كيف   : الإل��ه��ي 
ميّثل  فرجه(  اهلل  )عّجل  املهدي  ظهور  كان  واإذا  التعجيل؟ 
مرحلة من هذا التخطيط تعقب مرحلتنا املعا�صرة )الغيبة 

الكربى( فال مو�صوع للتعجيل؟
اإذ  للتخطيط،  الدقيق  املعنى  فاته  امل�صت�صكل  اأّن  واجل��واب: 
اأّن املق�صود تخطيط جاهز من جميع الوجوه، ناجز  ت�صّور 
من جميع اجلهات، ولي�ض الب�صر �صوى اأدوات للتنفيذ، ولكن 
الأمر لي�ض كذلك � وكما �صبق الإ�صارة اإليه � فالتخطيط يف�صح 
الأح��داث  �صنع  على  وقدرته  الإن�صان  حلّرية  وا�صعًا  جم��اًل 
بعد ظهور  ما  اإىل جمتمع  فالو�صول  التاريخ،  وتغيري جمرى 
منه،  مهّمة  مفردة  وهو  التخطيط،  عليه  ن�ّض  واإن  املهدي، 
متوّقف على الدور الإيجابي الذي يوؤّديه املوؤمنون بامتالكهم 
واملوانع  ال�صرائط  عن  الكا�صف  ال�صحيح  التاريخي  الوعي 
واملقت�صيات، فيمكنهم عرب ت�صعيد وترية العمل واجلهاد يف 

هذا الجتاه من تقدمي �صاعة اخلال�ض وتعجيل الفرج.
فالتعجيل خيار من اخليارات ي�صتفيد منه العاملون على خّط 
وقدراتهم  اإمكاناتهم  كّل  وت�صخري  بتوظيف  املهدي  انتظار 
فر�صة،  اأقرب  يف  الظهور  �صرائط  لتحقيق  واملاّدية  املعنوية 

وي�صتدعون بذلك الإذن الإلهي بقيام املهدي وانت�صاره.
ب. بني النتظار والتعجيل

ارتكازًا  و�صار  ال��رواي��ات  عليه  اأّك��دت  ال��ذي  الثاين  املفهوم 
اأ�صا�صيًا يف اأذهان املوؤمنني يف عالقتهم باملهدي: النتظار.

عن ر�صول اهلل )�صّلى اهلُل عليِه واآِلِه و�صلَّم(: »اأف�صل اأعمال 
وعن   ،)317 �ض   ،51 ج  الأن��وار  الفرج«)بحار  انتظار  اأمتي 
تياأ�صوا  ول  الفرج  »انتظروا  ال�ّصالم(:  )عليِه  املوؤمنني  اأمري 
من روح اهلل؛ فاإّن اأحّب الأعمال اإىل اهلل انتظار الفرج«)بحار 

الأنوار، ج 52، �ض 123( 
الفرج  تعجيل  ملبداأ  مناق�ض  النتظار  مفهوم  اإّن  ُيقال:  فقد 

ملا يف الأّول من دللت الت�صليم والرتّقب وملا يقت�صيه الثاين 
فهم خاطئ  من  ينطلق  القول  هذا  ولكن  وحت��رك،  فعل  من 
النكفاء  هو  النتظار  اأّن  الكثريون  يت�صّور  حيث  لالنتظار 
على الذات، والتوّقف عن اأي دور والكتفاء مبراقبة اإفرازات 
الأحداث التي ي�صنعها الآخرون، والدخول بالتايل يف �صبات 

تاريخي طويل ترّقبًا للحدث الكبري دون اأية م�صاهمة.
اإّن النتظار يف معناه الواقعي � وكما لّقنه الأئمة لأ�صحابهم 
عقائدية  خلفية  اإىل  ي�صتند  متكامل  وحركي  حياتي  منهج   �
وفكرية يعمل �صاحبها على تهيئة ال�صاحة للقائد، فالنتظار 
تكري�ض  واإمّنا هو  والأُّمة عن مهامهما،  الفرد  ا�صتقالة  لي�ض 
والأُّم���ة  للفرد  وتفعيل  القائد،  غياب  نتيجة  الأدوار  لهذه 
الآجال،  اأقرب  يف  الغائب  الإمام  ا�صتقدام  ق�صد  والر�صالة 

وهذا مفاد تعجيل الفرج. 
ج. التعجيل والروايات الناهية عن ال�صتعجال

الزخم  هو  التعجيل  مفهوم  على  يرد  الذي  الثالث  الإ�صكال 
الروائي الناهي عن ال�صتعجال والداعي لل�صرب، ولقد عنون 
النعماين اأحد اأبواب كتابه الغيبة � باب ما اأمر به ال�صيعة من 
واأورد   � ال�صتعجال  وت��رك  للفرج  والنتظار  والكّف  ال�صرب 

روايات عديدة منها:
عن عبد الرحمن بن كثري قال: كنت عند اأبي عبد اهلل )عليِه 
فداك  جعلني  فقال  الأ�صدي،  مهزم  وعنده  يومًا،  ال�ّصالم( 
متى هذا الأمر الذي تنتظروه؟ فقال: طال علينا، فقال: يا 
امل�صّلمون،  وجنا  امل�صتعجلون،  وهلك  املتمّنون،  كذب  مهزم 

واإلينا ي�صريون � )النعماين، الغيبة، �ض 198(.
تعاىل:  قوله  تف�صري  يف  ال�ّصالم(  )عليِه  اهلل  عبد  اأبي  وعن 
ما  قال: هو  النحل [،  َت�ْصَتْعِجُلوُه..( [  َفاَل   ِ اهللَّ اأَْم��ُر  )اأََت��ى 
اأمرنا اهلل )عّز وجّل( اأن ل ن�صتعجل به حّتى يوؤّيده اهلل بثالثة 
اأجناد املالئكة واملوؤمنني والرعب، وخروجه )عليِه ال�ّصالم( 

كخروج ر�صول اهلل )�صّلى اهلُل عليِه واآِلِه و�صلَّم(.
انظروا  الروايات:  هذه  على  معّلقًا  النعماين  ال�صيخ  ويقول 
يف  ور�صمهم  ال�صالم(  )عليهم  الأئ��م��ة  م��ن  ال��ت��اأدي��ب  ه��ذا 
املحا�صري  وذكرهم هالك  للفرج،  والنتظار  والكّف  ال�صرب 
امل�صّلمني،  جن��اة  وو�صفهم  املتمّنني،  وك��ذب  وامل�صتعجلني 
اإّياهم على الثبات  ومدحهم ال�صابرين الثابتني، وت�صبيههم 
بثبات احل�صن على اأوتادها، فتاأّدبوا رحمكم اهلل بتاأديبهم، 
ول  ر�صمهم،  جتاوزوا  ول  لقولهم،  و�صّلموا  اأمرهم،  وامتثلوا 
عن  احلر�ض  به  وم��ال  والعجلة،  الهوى  اأردت��ه  مّمن  تكونوا 

الهدى واملحّجة البي�صاء.
لال�صتعجال،  الّذاّمة  لالأحاديث  املو�صوعية  القراءة  ولكن 
حقيقة  اإىل  يقوداننا  �صرحها،  يف  احل��ريف  النهج  وجت���اوز 
احلركة  وهو  األ  وت�صجبه  الروايات  تدينه  الذي  ال�صتعجال 
باأ�صباب  الأخ��ذ  دون  اأهدافها  لتحقيق  ال�صاعية  النفعالية 
الن�صر وتوفري ال�صروط الالزمة، وما ي�صتتبع ذلك من اإلقاء 
الأع��داء،  لفتك  عر�صة  املوؤمنني  وجعل  التهلكة،  يف  النف�ض 

ومرمى ل�صهام الفنت العمياء. 
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مل يكن يف الرجل الذي اأقّله حممد �سامل ب�سيارته االجرة مايثري االنتباه, كان رجال عاديا 
مبالمح طيبة هادئة وحلية مازالت تعلق بها بع�س البقع ال�سوداء, حتى حديثه الذي 

تقا�سماه منذ دقائق, كان حديثا عاديا عن انقطاع الكهرباء والتفجريات واخربه عن ا�سياء 
�سمعها من قريب له يف اجلي�س عن داع�س الذي ي�ساغل قواتنا على احلدود منذ مدة, ولكنه 

رغم انزعاجه من كل ذلك حتدث ب�سوت رزين عن احلياة التي الت�ستحق اهتماما كبريا من 
االن�سان وانها التلبث ان تنتهي اىل املوت ومابعد ذلك هو املهم, وافقه حممد بحما�س وهو 

يحاول ان يقلد �سوته الرزين وطريقته الهادئة يف احلديث, وحني خفف حممد من �سرعته 
ليتفادى اال�سطدام بامراة كانت تعرب الطريق, نظر الرجل اىل �ساعته وقد ا�سارت اىل 

موعد ن�سرة االنباء ثم مد يده اىل املذياع فاحتا ال�سوت بعد ان رمق حممد بنظرة ا�ستئذان.

االمتحــــــان
قصة قصيرةقصة قصيرة

�سلمان • اجلزء االول• ق�سة:كاظم 
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ا�صتيالء  عن  كان  الن�صرة  يف  جاء  ال��ذي  الول  اخلرب 
ان�صحاب  بعد  بالكامل  املو�صل  مدينة  على  داع�����ض 
يوا�صل  امل��ذي��ع  ك��ان  وح��ني  منها،  احلكومية  ال��ق��وات 
على  ي�صيطر  ان  يحاول  حممد  كان  النبا  تفا�صيل  بث 
اإثر  �صدمة  من  اع��رتاه  ملا  ال�صيارة  قيادة  يف  ارتباكه 
�صماعه اخلرب، وحني متكن من ذلك التفت اىل الرجل 

الذي بدا غارقا يف ال�صمت.
احلكومية؟!  القوات  بان�سحاب  يعني  • ماذا 

األي�ست مهمتها الوقوف بوجه االعداء وحماية 
املدينة؟!

قال حممد ذلك بانفعال بالغ
فرد عليه الرجل

قطعات  مــن  املو�سل  يف   .. ــرة  ــوؤام م اإنــهــا   •

ل�سد  مايكفي  االحتــاديــة  وال�سرطة  اجلي�س 
جي�س من اجلن.

�صرب حممد بيده على مقود ال�صيارة وهو يقول
روؤ�صنا  على  �صبت  لعنة   .. • اخلونة 

ان  وماميكن  املوقف  بقلق عن خطورة  يتحدثان  وظال 
يحدث وان اية مدينة اخرى �صتواجه نف�ض امل�صري اذا 
ماتعر�صت ملوؤامرة مماثلة، حتى طلب الرجل التوقف 
من  ن��زل  وح��ني  يريد،  ال��ذي  املكان  اىل  و�صل  ان  بعد 
ال�صيارة نظر من النافذة نظرة ت�صجيع اىل حممد ثم 

قال له
موجود   • اهلل 

تخرب  وه��ي  بالنقال  مت�صك  اف���راح  كانت  امل�صاء  يف 
زوجها حممد يف انها جلبت طفلهما اىل الطبيب كما 
البيت،  اىل  ليقلهما  العيادة  اىل  ياتي  ان  وعليه  اتفقا 
�صيتاخر يف  دورها  اأن  اأخربته  بعدما  املكاملة  انهت  ثم 
الدخول ب�صبب كرثة املراجعني، ولقى ذلك ا�صتح�صانه 
بع�ض  يو�صل  لأنه   اليها  املجئ  اي�صا يف  هو  ف�صيتاأخر 

الركاب اىل منطقة بعيدة. 
من�صدته  خلف  يجل�ض  نحيال  �صابا  ك��ان  ال�صكرتري 
واىل  النقال،  جهازه  ب��ازرار  يعبث  يفتاأ  ومل  ال�صغرية 
جانبه جل�ض �صاب يف الثالثني جاء بطفله ال�صغري اىل 
الطبيب ولكن يبدو ان ثمة عالقة له مع ال�صكرتري من 
والخ��ر،  احلني  بني  كالم  من  يتبادلنه  ماكانا  خالل 
عباءتها  ارخ��ت  وق��د  الركن  يف  جل�صت  م�صنة  ام��راة 
بي�صاء  بع�ض خ�صالت  فبدت  ال�صئ  بع�ض  عن عنقها 
طفل  وقف  وامامها  را�صها  بها  لفت  التي  الفوطة  من 
وا�صحا  وكان  اىل �صدرها  م�صندا ظهره  يف اخلام�صة 
ال�صمراء  ال�صابة  امه  برفقة  جاءت  وانها  حفيدها  انه 
تكن  مل  اخ��رى  ام���راة  لها،  مال�صق  ب�صكل  اجلال�صة 
من  امل�صتمر  طفلها  �صراخ  اليه  ا�صطرها  ملا  جتل�ض  
الرواح واملجئ يف �صالة النتظار يف حماولة ل�صكاته، 
اح�صت  فقد  م��ا  ح��د  اىل  �صيقة  كانت  ال�صالة  ولن 
الذي  فعلها  تكرار  وم��ن  �صراخه  من  احل��رج  ببع�ض 

االمتحــــــان
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ابدا  منهم  احد  ل  ولكن  مرة،  غري  اجلال�صني  باحد  فيه  ا�صطدمت  رمبا 
التفهم ل�صطرارها لذلك، وبعد اكرث من ع�صر دقائق خرج من  لها غري 
تلتم�ض  ال�صكرتري  اىل  ف�صارعت  ي�صغلها  كان  الذي  املري�ض  الطبيب  غرفة 
فاأخربها  الوجع،  من  ي�صرخ  ان��ه  لب��د  ال��ذي  بطفلها  راأف��ة  الدخول  منه 
اإن  به  التربع  منها  تطلب  ان  وعليها  ال�صمراء  لل�صابة  الدور  ان  ال�صكرتري 
ال�صكرتري  منها  ماطلبه  لتفعل  امل��راأة  تلتفت  ان  وقبل  ف�صيدخلها،  ر�صيت 
ال�صابة ال�صمراء قد �صارت قبالة املن�صدة ال�صغرية و�صمعت مادار  كانت 

بينهما من حوار، ف�صارعت اىل اعالن ر�صاها بابت�صامة عري�صة.
ومل  يرن  الذي  نقالها  لتخرج  حقيبتها  يف  يدها  اف��راح  ادخلت  �صاعة  بعد 
الطفل  على  لالطمئنان  ات�صلت  التي  امها  مع  باحلديث  �صرعت  اأن  تلبث 
مل  االذي  دورها  عن  افراح  فاخربتها  حالته  عن  الطبيب  ماقاله  ومعرفة 
يحن بعد وانها �صتت�صل بها حني تخرج من الطبيب وطلبت منها ان تدعو 

له بال�صفاء. اثناء ذلك كان ال�صكرتري قد 
جهتها  ينظر  وظ��ل  نقاله  عن  را�صه  رف��ع 
بانتظار ان تنهي املكاملة وحني فعلت اأ�صار 
ثم  الطبيب  على  للدخول  بالتهيوؤ  اليها 
عاود النظر يف �صا�صة النقال، وبعد برهة 

التفت اىل ال�صاب املجاور له قائال
ان  ــس  ــ� ــي ــف ال يف  هــنــا  ــور  ــس ــ� ــن م  •
البي�سمركة رف�ست م�ساندة القوات 

الع�سكرية يف املو�سل 
• تتحدث عن البي�سمركة!

 رد ال�ساب بتهكم ثم قال م�ستطردا
من  ــم  ه الــعــ�ــســكــريــون  الـــقـــادة   •
وال�سماح  باالن�سحاب  االمر  اعطوا 

ت�ستغرق  مل   .. النق�سبندية  رجــال  ي�سانده  داع�س  بدخول 
عملية الدخول اكرث من �ساعة .. لقد بيعت املو�سل.

ال�صاب  من  �صمعه  ملا  ال�صكرتري  اأب��داه��ا  التي  املم�صة  الفعل  ردة  رغ��م    
ل�صيما التعبري الذي ا�صتخدمه لو�صف احلالة بانه بيع للمو�صل، كان موؤملا 
قريبا  وجل�ض  عائلته  مع  قليل  قبل  جاء  الذي  الكهل  للرجل  بالن�صبة  حتى 
منهما، حيث ارت�صمت على وجهه امارات احلزن والنفعال، رغم هذا فان 
�صاندوا  الذين  النق�صبدية  معنى  عن  ال�صاب  �صاأل  اأن  يلبث  مل  ال�صكرتري 
داع�ض يف احتالل املو�صل فاجابه انه ليعرف الكثري عنهم، ولكنهم ف�صيل 
قبل  من  ادعائهم  ح�صب  املهم�صني  ال�صنة  مب�صاندة  تنادي  مت�صوفة  من 

حكومة املالكي 
• وهل �ستن�سفهم داع�س من التهمي�س؟!

قال ال�صكرتري هازءا 
وهو  ابادته  عليهم  الذي  امل�سرتك  والعدو  املذهب  يوحدهم   •

ال�سيعة اأو ال�سفويون كما ي�سفوننا 

قال ال�صاب ذلك، و�صمت كاأنه ا�صتنفد القليل الذي يعرفه عن النق�صبدية 
�صيجارته  �صحابة طويلة من دخان  الكهل  الرجل  لفظ  البدء،  كما قال يف 

باجتاه ال�صقف ثم التفت اليهم وقال ب�صئ من املرارة
واجهزة  البعث  حزب  اىل  االنتماء  تاريخ  اي�سا  ويوحدهم   •
يجندهم  كان  الذين  االالف  اإنهم  البائد,  النظام  اأيــام  القمع 
النظام يف دوائر املخابرات واالمن عقودا طويلة الغرا�س القتل 

والتعذيب, فروا حتت هذه امل�سميات ليمار�سوا الدور نف�سه.
املـــوت  ــراق غـــري  ــع ــل ل يــقــدم  ــون مل  ــع ــل امل ــام  ــظ ــن ال  .. نــعــم   •

والرعب  
    قال ال�صاب

• كان كلما اأمعن يف املوت والرعب, ازداد خوفا على اركان حكمه 
فاحتاج املزيد الغرا�س القتل والتعذيب وللمزيد من االمعان يف 

املوت والرعب
والنتيجة هذه الرتكة امل�سوؤومة   •
ار�س  امتداد  على  املوت  تزرع  التي 

الوطن وت�سبغ رماله بلون الدم 
الرجل  ماقاله  على  بهذا  ال�صكرتري  علق 
بعد  الطبيب  اىل غرفة  نه�ض  ثم  الكهل، 
�صماعه �صوت اجلر�ض من داخل الغرفة. 
اىل  بطفله  للذهاب  اي�صا  ال�صاب  ونه�ض 
املقابل  املمر  نهاية  يف  الكائن  احل��م��ام 
ل��ب��اب ال��ع��ي��ادة ب��ع��د روؤي��ت��ه امل����راأة التي 
ق�صدته قبل قليل م�صطحبة طفلها وهي 

تقطع املمر باجتاه العيادة. 
  ثمة رجل يف نهاية الربعني كان قد انتهى 
من عر�ض ولده على الطبيب وغادر العيادة، ولكنه عاد الن لريي الطبيب 
الدواء الذي ا�صرتاه، جل�ض يف املكان الذي كانت ت�صغله الفتاة ال�صمراء وامها 
امل�صنة وهو يتابع احلديث الذي دار برغبة يف ان يجد فر�صة للم�صاركة، وقد 

ت�صنت له الن مع الرجل الكهل بعد ان بقي وحيدا فبادره قائال:
• اختى ت�سكن مع زوجها يف املو�سل .. وكل جريانهم يف املنطقة 

يعلمون انهم �سيعة 
• ليغادروا املو�سل على الفور ..

يفعله  الر�صيع مما  له  ا�صهر كنت يف دم�صق و�صمعت هناك ماي�صيب  قبل 
داع�ض مبن يثبت انه من ال�صيعة، ال�صباع اأقل وح�صية منهم 

• ات�سلنا بهم اليوم فقالت انهم �سي�سعون ما ي�ستطيعون حمله يف 
ال�سيارة واملجئ الينا, رغم ان القوات التي دخلت اعلنت انها لن 

تعرت�س احدا ب�سوء مهما كانت طائفته ومذهبه
• الاعالن وال هم يحزنون .. 

قالها الكهل بطريقة مثرية واكمل...... التتمة يف العدد القادم
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من اأهدى قلَب عبا�س نب�سًا ؟؟
�صجاعًا كاأخوته يف اجلهاد ، تن�صح الغريُة من جبينه ، وينتف�ُض الدم يف عروقِه 
حميًة واإباًء.. )عبا�ض( اأحد مقاتلي احل�صد ال�صعبي املقد�ض ذلك الليث الهزبر 
، خرج متنكبًا �صالح ال�صرف والعّزة ، متمنطقًا بفتوى الدفاع الكفائي املباركة 
، حاماًل يف قلبه هموم الثكاىل والأيتام والنازحني وامل�صردين ، وبريقًا لقباب 
القدا�صة يف خمياله ،.. ومع قلبه كانت يل هذه امل�صاهدة احلّية التي دعتني لنرث 
هذه ال�صطور ، ليتعرف النا�ض على بع�ض ما حدث وما يحدث مع فر�صان الوغى 
واأ�صود ال�صواتر .. يف اإحدى معارك قاطع دياىل اأ�صيب عبا�ض هذا بر�صا�صة 
ا�صطر  مما  �صرايينه  من  ا  بع�صً ممزقًة  فقلبه  �صدره  اخرتقت  غادر  قنا�ٍض 
اخوته املجاهدين لنقله اىل اأقرب طبابة ع�صكرية يف القاطع ، وبعد م�صاهدته 
بنقله  التعجيل  ب�صرورة  لرفاقه  الن�صح  قدموا   ، التمري�صي  الكادر  قبل  من 
اىل امل�صت�صفى ؛ نظرًا خلطورة الإ�صابة وح�صا�صيتها ، وعدم توفر الإمكانات 
الالزمة لإجراء هكذا عمليٍة قلبيٍة خطرية... دخل عبا�ض امل�صفى بقلٍب نازٍف 
ووجٍه اأف�صح �صحوبه عن حالته احلرجة ، رئتاه اللتان اأعياهما النزف بداأتا 
بلفظ اأنفا�صه الأخرية كاإنذاٍر اأخرٍي قبل اإنطفاء �صعلة ال�صجاعة املت�صّرمة هذه 
العمليات  اىل غرفة  قبل دخوله  الالزمة  الفحو�صات  باإجراء  الطباء  قام   ..
واجراء العملية ، واأظهر الفح�ض الطبي الأويل والت�صوير ال�صعاعي اأنه يعاين 
من متّزٍق �صديٍد يف ال�صريان التاجي الأي�صر للقلب مما �صبب له نزيفًا داخليًا 
حادًا !! ليعلن الطبيب .. ويخربنا اأن نتهياأ لزفاف ال�صهيد .. فثمة ثواٍن قليلة 
حتول دونه واجلنة .. حينها ده�صنا ... واأخر�صت الأل�صن .. واأخذت القلوب 
طريقها نحو مناجاة اهلل تعاىل متكئًة على تلك الثواين الثمينة ..عاقدة عليها 
اآمال العودة واللقاء.. وفجاأًة ..!! نادوا بالب�صرى .. لقد تقبل اهلل دعاءنا بقبوٍل 
ح�صن .. بداأت نب�صات القلب بالت�صاعد!! واأخذت رئتاه باإ�صطياد النف�ض قلياًل 
اأخرج  وبادر من فوره بعمل فتحٍة يف �صدره  الفر�صة  الطبيب  قلياًل.. فانتهز 
منها الدم املتجّلط ب�صبب النزيف الداخلي كاإجراٍء اإ�صعايٍف عاجل ،، ليتنف�ض 
عندها عبا�ض مالئًا �صدره ب�صهيق احلياة.. بعدها اأدخل اىل �صالة العمليات 
 .. باهرًا  جناحًا  العملية  وجنحت   .. املمزق  ال�صريان  بخياطة  الطبيب  وقام 

خرج الطبيب �صارخًا ، والده�صة متالأ عينيه املتالألئتني بدموع فرحٍة �صاخنة  
" معجزة !! اإنها معجزة !! حراٌم على من يبتلع كلمة ) املقد�ض( بعد احل�صد 
ال�صعبي .. هم رجال اهلل بحق .. هنيئًا لك يا ح�صني باأن�صارك .. ب�صراك يا 
وطن... " وي�صرت�صل الطبيب بده�صٍة حائرة : " اإن ما اأ�صتقيته ل�صتِّ �صنواٍت 
يف كلية الطب يحّتم علّي الإعرتاف بعجزنا عن اإنقاذ هكذا حالة خطرية .. يد 
ال�صماء هي التي اجرت العملية .. اإنه عطف اهلل وبركة النبي واأهل بيته عليهم 
ال�صالم .. فبعد اأن توقف النزف وجدت ال�صريان ملتئمًا �صوى اإ�صابة طفيفة 
حني..."  قبل  الأ�صعة  واأكدته  عيانًا  �صاهدناه  ما  بخالف   ، فكر  لها  ي�صغل  ل 
عندها ت�صّمرت عقارب الزمن ، وتوّحد احلا�صرون بخطاب املاآقي ال�صادقة 
وما ذرفته من هتون الرحمة واخل�صوع .. اإنه الإح�صا�ض بلطف اهلل وت�صديده .. 
وامتالء ال�صدر بن�صوة الن�صر املوؤكد بعد ان تيقنا اأننا بعني اهلل ونظر ائمتنا 
الهداة.. �صكرى هي اأجفانه التي اأثقلها خما�ٌض ع�صري تاأرجح فيه بني حبال 
املوت واحلياة ، مثقٌل ل�صانه ملا �صهده من وحي الكرامة النازلة على قلبه... 
التي  كتلك   ، م�صتب�صرٍة  اإبت�صامة  لي�صفر عن   .. ف�صيئًا  �صيئًا  ي�صرق  اأخذ  لكنه 
ترت�صم على وجوه الغيارى عندما يركزون بيارق العز على �صواتر اأعدائهم .. 
" عندما ا�صابتني الر�صا�صة وقعت  اأدنيت اأذين منه لأ�صمع بوحه الهام�ض : 
على الأر�ض مغ�صيًا علّي من �صدة الإ�صابة ونزفها ، فلم مترُّ �صوى هنيئٍة واأنا 
وقور  مهيٍب  رجل  اأح�صان  بني  م�صّجًى  نف�صي  راأي��ت   .. واليقظة  احللم  بني 
باأذين  انه هم�ض  واأتذكر جيدًا   ، رّبت على كتفي   .. واألقًا  نورًا  ..�صطع وجهه 
نهٍر  اىل  حملني  بعدها   .. اأب��دا(  اأترككم  ولن   ، معكم  اأنا  اإ�صربوا   (  : وقال 
رقراٍق تطّرز كتفاه بخ�صرٍة ربيعيٍة مبهجة ..و�صار مي�صح على جرحَي من ماء 
النهر اجلاري .. لأفتح عيني بعدها بينكم " اأعرف .. اأعرف جيدًا اأيها القّراء 
الأحبة .. اأن لكم مع النهر ومائِه األف لوعٍة واأ�صًى .. وغ�صٍة و�صجن.. واأفهم 
كيف اأينعت من دموعكم اأزاهري م�صرعته.. حّبًا بذاك امل�صّجى ..ولكن دعوين 
اأ�صمع �صوت قلوبكم ، واأ�صغي لبوح نب�صها الولئي .. اأجيبوين ، هل عرفتم من 

اأهدى قلب عبا�ض نب�صًا ؟؟

• عقيل احلمداين 
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االسباب والعالج واالسعافات األولية
ضربة الشمس
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املتعلقة  واحلالت  المرا�ض خطورة،  اكرث  ال�صم�ض من  تعترب �صربات 
فقد  احلرجة  احل��الت  قائمة  حتت  تندرج  احل��رارة  درج��ات  بارتفاع 
تلف  اىل  ال�صم�ض  �صربات  الناجتة عن  احل��رارة  درجات  ارتفاع  يوؤدي 
اجزاء من الدماغ بالإ�صافة ايل تلف بع�ض الأع�صاء الداخلية من ج�صم 
الن�صان مما ينتج عنها ت�صنجات يف اجل�صم ب�صبب ارتفاع درجة حرارته 

او قد يوؤدي ايل حالت اغماء او اإرهاق �صديد لرتفاع حرارة اجل�صم.
وتنتج الإ�صابة ب�صربات احلرارة عن التعر�ض لفرتات طويلة لدرجات 
امل�صاحب  ال�صديد  اجلفاف  ب�صبب  تكون  ما  وع��ادة  مرتفعة  ح��رارة 
للحرارة العالية والتي توؤدي ايل ف�صل اجل�صم يف التحكم يف نظام درجه 

حرارته.
ل�  لت�صل  بارتفاع درجه حراره اجل�صم  وتعرف �صربات احلرارة طبيا 
للجهاز  حتدث  التي  التعقيدات  بع�ض  اىل  بالإ�صافة  مئوية  درجه   41
و�صرعه  غثيان  ���ص��ورة  يف  الع��را���ض  وتتمثل  اجل�صم..  يف  الع�صبي 
�صربات القلب، ت�صنجات الع�صالت، والهالو�ض والرتباك، عدم التعرق 
فقدان  اىل  لت�صل  العرا�ض  تتطور  قد  واحيانا   ، احل��رارة  ارتفاع  مع 

الوعي والغماء.

اعرا�س االإ�سابة ب�سربات ال�سم�س
• ال�صداع الناب�ض

• الدوخة والدوار
• قله التعرق بالرغم من ارتفاع احلرارة

• ارتفاع حراراة اجل�صم وجفاف الب�صرة واحمرارها
• �صعف وت�صنج الع�صالت – القيء والغثيان

• ت�صارع �صربات القلب
• �صعوبة يف البلع والتنف�ض

• ال�صطرابات ال�صلوكية
• الغماء

جتنب االإ�سابة ب�سربات ال�سم�س
البقاء يف  الف�صل  فمن  اخل��ارج  مرتفعة يف  احل��رارة  درجة  كانت  اذا 
ال�صم�ض  ا�صعة  يف  اخل��روج  ج��دا  ال�صروري  من  ك��ان  اذا  ولكن  املنزل 

واحلرارة املرتفعة ين�صح باتباع التايل:
• احر�ض علي ارتداء مالب�ض خفيفة ذات الوان فاحتة لتعك�ض احلرارة 

وقبعة كبرية لتحجب ال�صم�ض
• ا�صتخدم واقي ال�صم�ض بعامل حماية 30 درجه او اكرث .

• ميكنك حماوله تاأخري مواعيد التمارين يف اخلارج او تغريها لل�صباح 
الباكر بعيدا عن حراراة ال�صم�ض احلارقة

 بع�ض التقنيات الأخرى جتنب �صربات احلرارة
• مالحظة لون البول فاذا كان لون البول غامقا كان ذلك دليال على 

الإ�صابة باجلفاف.. فا�صرب ن�صبة كافية من املياه يوميا
• قيا�ض الوزن قبل وبعد ممار�صة التمارين والفرق يف الوزن يعني كمية 

ال�صوائل املفقودة والتي يجب تعوي�صها باملياه
• جتنب امل�صروبات التي حتتوي علي ن�صبة من الكافيني والكحول

• ا�صت�صارة الطبيب قبل زيادة ن�صبة ال�صوائل امل�صروبة اذا كنت تعاين 
من امرا�ض الكلى والقلب او ال�صرع

• اذا كنت تعي�ض يف مكان �صيء التهوية فيجب اللجوء ايل مكان جيد 
التهوية خ�صو�صا يف اوقات الظهرية وميكنك ا�صتخدام ال�صتائر لتظليل 

املنزل من ا�صعة ال�صم�ض.

ا�سعافات االأولية ل�سربات ال�سم�س
لو �صككت باإ�صابة احد ب�صربة �صم�ض عليك ال�صراع يف نقله للم�صت�صفى 

ولكن حتى و�صول عربة ال�صعاف يجب عليك فعل التايل..
• انقل امل�صاب ايل مكان جيد التهوية او بارد او حتى مظلل

• انزع عنه اي ثياب غري �صرورية
• ا�صتخدام كمادات املياه الباردة خلف�ض حراره اجل�صم

• ميكنك توجيه مروحة على ج�صم امل�صاب مع تبليل ج�صمه لت�صاعد يف 
خف�ض احلرارة ا�صرع

ا�صتخدام كمادات الثلج علي منطقة البط والفخذ والعنق والظهر   •
لن تلك املناطق غنيه بالأوعية الدموية القريبة ل�صطح اجللد

• اذا امكن و�صع امل�صاب يف البانيو  وملئه باملياه الباردة.
خماطر التعر�ض ل�صربات احلرارة

• العمر: الطفال حتت �صن ال� 4 �صنني والعجزة فوق �صن ال� 65 اكرث 
ال�صم�ض لنهم ي�صتجيبون لتغريات احلرارة  عر�صه لالإ�صابة ب�صربات 

اقل من الخرين
الرئة  امرا�ض  او  القلبية  بالأمرا�ض  امل�صابني  ال�صحية:  احلالة   •
امل�صابني  ال��وزن.  قلة  او  املفرطة  النحافة  من  يعانون  من  او  والكلى 

بارتفاع �صغط الدم او ال�صكر، اكرث عر�صه لالإ�صابة ب�صربات ال�صم�ض
حبوب  الهي�صتامني،  م�صادات  علي  حتتوي  التي  الأدوي���ة  الأدوي���ة:   •
التخ�صي�ض، مدرات البول، املهدئات، واملن�صطات، ادوية  القلب وال�صغط  

تزيد من خطر الإ�صابة ب�صربات ال�صم�ض.

تتعر�س البلدان العربية كافه ملوجات حراره مرتفعة واحتداد يف ا�سعه ال�سم�س لذلك علينا االحرتا�س 
منها قدر االمكان..

 معا نتعرف علي اعرا�س �سربات ال�سم�س وطرق الوقاية منها.
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اقرتاب العطالت, يبداأ العديد من املهنيني بعمل ت�سويات بينهم وذويهم. مت�سائلني: كيف �سيتمكنون من متابعة 
اأعمالهم يف اأيام العطلة؟ وبالرغم من اأن القليل من العمل يف االإجازة لن ي�سر, هناك اآخرون قرروا ق�ساء عطالتهم 

بدون تلقي اأي بريٍد اإلكرتوين اأو حتى ا�ستخدام اأي و�سيلة تكنولوجية, ويقرون باأن تلك االأيام القليلة بالتاأكيد 
لها تاأثري مبا�سر؛ اإال اأنها مل تت�سبب يف كوارث ب�سكٍل عام.

إذا انقطعت عن التكنولوجيا؟!
ماذا يمكن أن يحدث

•اإعداد: علي الها�سمي

ذي القعدة � 1437ه�64



ر�سائل عديدة يف انتظار ردك عليها
على  بالرد  �صتقوم  اأن��ك  فاعلم  العتبار،  بعني  ه��ذا  تاأخذ  اأن  اأردت  اإذا 
الربيد  لإدارة  -نظام  بومراجن  لر�صد  فوفًقا  لحًقا.  الر�صائل  من  الكثري 
حوايل  العادي  العامل  يتلقى  اإلكرتوين،  بريد  ماليني  خلم�صة  الإلكرتوين- 
العطالت،  خالل  العدد  يقل  اأن  املحتمل  ومن  ا.  يومًيّ ا  اإلكرتونيًّ بريًدا   147
ولكن على مدار خم�صة اأيام عمل عادية ي�صل عدد الربيد الوارد اإىل 735 
بريًدا اإلكرتونيًّا، م�صبًبا بذلك نوبة هلع مل�صتخدمي خا�صية “�صندوق بريد 

خاٍل” وهي خا�صية لتفريغ �صندوق الوارد اأوًل باأول.
اأن  اإليه  تو�صلنا  اأهم ما  “من  لبومراجن:  التنفيذي  املدير  األيك�ض مور  يقول 
النا�ض بب�صاطة ي�صتحوذ عليهم ال�صعور بالرتباك ملجرد معرفة اأن بريدهم 
ممتلئ مبئات الر�صائل. كما اأنهم ل مييلون لتفعيل خا�صية اإيقاف ا�صتالم 
بب�صاطة  لحًقا-  عليها  -لالطالع  النتظار  قائمة  على  وو�صعها  الر�صائل 
لأنهم لن يرجعوا اإليها مرة اأخرى”. ويتابع حديثه قائاًل: “على الرغم مما 
ا  ا، وهو اأن لي�ض كل ما ُير�َصل اإليهم يحتاج حقًّ �صبق، هناك اأمر ل يدركونه حقًّ

اإىل اهتمام فوري، بل رمبا ل يحتاج اإىل اأي اهتمام علي الإطالق”.
وبالفعل يكون اأغلب تلك الر�صائل التي ي�صل عددها اإىل 147 ر�صالة ل �صاأن 
لها بالعمل. وي�صيف: “حقيقًة، لقد وجدنا اأن 80% من الربيد الذي ي�صلنا 

تنتهي مدته يف غ�صون اأقل من ثالث ثواٍن”.
يتلقى النا�ض حوايل 12 ر�صالة يوميًّا تتطلب العمل عليها بجد، ورمبا تنتهي 
مدة �صالحية تلك الر�صائل بعد مرور خم�صة اأيام عمل على حلظة ا�صتالمها؛ 
فرمبا تتجاوزها الأحداث. لذلك عند الرجوع للعمل، يبدو التعامل مع �صتني 
بريًدا اإلكرتونيًّا وارًدا اأمًرا اأكرث اإمكانية من التعامل مع حوايل 735 ر�صالًة 

واردًة.
هذا بالإ�صافة اإىل اأن البقاء بعيًدا عن �صندوق الربيد له فوائد نف�صية، حيث 
اأثبتت درا�صة اأن الأ�صخا�ض الذين يت�صفحون بريدهم مبعدل 3 مرات فقط 
ا يكونون اأقل عر�صة لل�صغوطات من اأولئك الذين يت�صفحون بريدهم  يومًيّ

كلما اأرادوا.

دع احلا�سب املحمول بعيًدا
قامت دنيا ليزيك –مديرة اإعالمية يف تطبيق توجل Toggl لتتبع الوقت- 
عليه،  القفل  غلق  واأحكمت  مالب�صها  خزانة  داخل  املحمول  حا�صبها  بو�صع 
من  عطلة  لأخذ  حماولة  يف  هاتفها  من  التطبيقات  جميع  حذفت  اأنها  كما 
حماولة  عن  يكف  مل  ما  هاج�ض  “لالأ�صف،  فتقول:  التكنولوجيا.  ا�صتخدام 
اإقناعي ب�صرورة تفقد بريدي الإلكرتوين ومتابعة حالة ركود ال�صركة. وكاأنه 

راف�ض لفكرة: مل يكن هناك اأي اأمر عاجل يحتاج الت�صرف”.
وقت  اأن  اكت�صفت  اأي��ام،   10 بعد  الهاج�ض  لهذا  ا�صت�صالمي  الرغم من  علي 
“فعندما ل ميطرك  الروؤى.  ال�صرتاحة هذا �صاعدين يف توليد العديد من 
بنقاء”،  التفكري  فعلًيّا يف  يبداأ خمك  واملعلومات،  الأخبار  وابل م�صتمر من 

وتوؤكد اأنها �صتخو�ض تلك التجربة جمدًدا يف الفرتة ما بني عيد امليالد وحتى 
الثاين من يناير/ كانون الثاين.

اأردت �صمان الو�صول لبع�ض الأفكار العظيمة، رمبا يكون وقف  اإذا  بالطبع 
معركتك  به  تخو�ض  اأ�صلحتك  م�صتودع  يف  ُعتاد  اأف�صل  الإلكرتوين  بريدك 
هذه. تقول كوري براون �صوان -مر�صحة لدرجة لدكتوراه يف اململكة املتحدة، 
الإنرتنت!  ب�صبكة  الت�صال  نوقف  “نحن  الزمالة  لبحث  التح�صري  اأثناء  اأن 
ويغ�صب النا�ض كثرًيا بخ�صو�ض ذلك، اإل اأنهم يكت�صفون اأنهم ي�صبحون اأكرث 
فعالية بدونه”. وت�صيف: “اأعتقد اأننا غالًبا ما ن�صتخدم الربيد الإلكرتوين 
املعقدة  امل�صاكل  عن  نبتعد  وكي  منتجون،  اأ�صخا�ض  باأننا  لل�صعور  كو�صيلة 

كثرًيا”.

فّتح ذهنك
ا منتًجا،  اأحياًنا، اإدراكك اأن جمرد ت�صفح الربيد الإلكرتوين يجعلك �صخ�صً
اأن�صطة  ا�صتغالله يف  كان ميكنك  لوقٍت  م�صيعة  ذاته  كونه يف حد  مع  حتى 

اأكرث، يولد تغريات خطرية.
 ”Life is Good“ على �صبيل املثال، اأق�صم جون جاكوب�ض موؤ�ص�ض �صركة
على اأن يتخلى عن الربيد الإلكرتوين منذ 8 �صنوات. وتف�صياًل: هو يتوا�صل 
الر�صائل  مع  بالتعامل  مكلَّفة  م�صاعدة  ولديه  الن�صية،  الر�صائل  خالل  من 
اأن هناك العديد  التي ت�صله عن طريق الربيد الإلكرتوين. ي�صري ذلك اإىل 
من الأ�صخا�ض لديهم م�صاعدون مهمتهم هي تنقية الر�صائل. يقول جاكوب�ض: 
يل  بدت  الر�صائل  من  العديد  الإلكرتوين،  بالربيد  مت�صاًل  كنت  “عندما 
الإلكرتوين،  بريده  عن  منقطًعا  يزال  ما  بينما  حالًيا،  اإنه  فيقول  رجعية”. 
�صاعات  عدد  يعمل  �صار  اأنه  كما  مبدًعا.  ليكون  التفكري  من  م�صاحة  لديه 
معقولة؛ تقريًبا من 9 �صباًحا وحتى 6 م�صاًء؛ على الرغم من م�صاهمته يف 

اإدارة �صركة تقدر قيمتها مبائة مليون دولر.
الإل��ك��رتوين،  الربيد  عن  متاًما  التخلي  من  يتمكنوا  لن  الأ�صخا�ض  اأغلب 
لكن حتى التخلي عنه ولو لأياٍم قليلة ي�صتحق التجربة. تقول كاترينا ليك: 
اأو  الأعمال  تاأثري  حجم  تقلي�ض  يف  بال�صرورة  لي�صت  ال�صعوبة  اأن  “اأعتقد 
التاأكد اأن فريقك على ما يرام )احلقيقة اأنهم �صيكونون بخري( فال�صعوبة 
خلدمة  التنفيذي  –املدير  ليك  كاترينا  تقول  القلق”.  حتجيم  يف  تكمن 
StitchFix– اإنها ق�صت عطالت كثرية  الت�صميم عن طريق الإنرتنت 
اأي  بدون  كاملة  اأيام  ق�صت  املرات  بع�ض  يف  اأنها  لدرجة  تكنولوجيا،  بدون 

ات�صال بالإنرتنت.
اإذا كنت يف من�صٍب قيادي، رمبا يتوجب عليك جتربة ذلك؛ لي�ض لأي �صبب 
بالقدوة“،  تقود  واأن  بد  ل  تنفيذي  كمدير  “اإنك  تقول:  التايل؛  عدا  اآخ��ر 
اأن ينقطع عن و�صائل الت�صال والتكنولوجيا يف  اأن تقنع فريقك  وم�صتحيل 

حني اأنك ل تفعل اأبًدا.
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عن رسول اهلل  )ستدفن بضعة مني بأرض خراسان اليزورها مؤمن اال اوجب اهلل 
عّز  وجّل  له اجلنة وحرم جسدة عىل النار()1(

عن االمام عيل  )سيقتل رجل من ولدي بأرض خراسان بسم ظلاًم, اسمه اسمي 
واسم ابيه اسم ابن عمران موسى )( اال فمن زاره يف غربته غفر اهلل تعاىل ذنوبه()2(

1- البحار 3/1/102وص4/2وص1/31
2- عيون اخبار الرضا عليه السالم :17/259/2 

السالم عليك
يا عيل بن موسى الرضا
 11 ذو القعدة والدة االمام الرضا

في التأكيد على استحباب زيارته
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