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النجاح يف.. 
مخالفة الهوى

َراٍع  وسلم()كُلُُّكْم  وآله  عليه  الله  )صىل  الله  رسول  قال 
املقصود  أن  التأويل  َرِعيَِّتِه( وال ميكن  َعْن  َمْسؤول  َوكُلُُّكْم 
كيف  الرعية  إلدارة  املمنوحة  السلطة  هي  املسؤولية  من 
ما يشاء الراعي، امنا املقصود مساءلة الراعي يوم الحساب 
واملنصف  العادل  إثابة  والنتيجة  رعيته،  أمور  إدارة  عن 

ومعاقبة الظامل وامليسء.
وحتى  بل  األمم  أن  يالحظ  بإمعان  التاريخ  يُستقرأ  وحني 
بسبب  كانت  الفاشلة  أو  الضعيفة  واملؤسسات  الدوائر 
عىل  أو  الرعية  فساد  اىل  جر  رمبا  والذي  )الراعي(  فساد 
ونكبات،  عقبات  من  يقع  مبا  اهتاممهم  عدم  تقدير  أقل 

وباالخص من قبل أهل الرأي والصواب.
واستدبار  بالهوى  العمل  الرعاة  فساد  مظاهر  أبرز  ومن 
العلم واملعرفة وأهلهام والركون اىل كل متملق همه إرضاء 
الحكم  يف  )الهوى(  اتباع  أن  فيه  املقطوع  ومن  القيادة، 
الظلم والظالل واالبتعاد عن االستخالف اإللهي  سيجر اىل 
يف األرض وذلك ما عرب عنه تعاىل بقوله عّز وجّل: )يَا َداُووُد 
ِبالَْحقِّ َوال  النَّاِس  بنَْيَ  إِنَّا َجَعلَْناَك َخلِيَفًة يِف األَرِْض فَاْحُكم 

تَتَِّبعِ الَْهَوى فَيُِضلََّك َعن َسِبيِل اللَِّه .
وأفرادا-التي  ومؤسسات  الجهات-دوال  أن  أيضا  ويالحظ 
ارتقاء سلم املجد والرفعة-قدميا وحديثا- هي  متكنت من 
التي منحت العلم واملعرفة االهتامم الالئق بهام وابتعدت 
العقل عىل ما سواه، فكانت  بالهوى، وقدمت  عن اإلدارة 
مصداقا لقول الله تعاىل )...قُْل َهْل يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن 
يف  لها  قائدا  العلم  من  فجعلت   ) يَْعلَُموَن…  ال  َوالَِّذيَن 
حركاتها وسكناتها، ومل تدع لسلطة الهوى ثغرة تنفذ منها 

اىل تخريب الرأي القويم.
 واليوم - ولألسف الشديد- فإن هناك بعدا كبريا عن ذلك 
يف إدارة أمور الرعية ويف مختلف املفاصل، إال باستثناءات 
بسيطة - رمبا وقفت وراءها أسباب غري عقالئية- مام أدى 

اىل الرتاجع البني والواضح داخليا وخارجيا.
من أجل ذلك أوىص أهل البيت عليهم السالم باالبتعاد عن 
الهوى كونه يجر اىل كثري مام ال تحمد عقباه وأهمها الظلم 
الرعاة  ظلم  أن  شك  وال  لآلخرين،  أو  للنفس  كان  سواء 

يف  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  وصفه  وقد  كليهام،  يشمل 
أحاديث له بأنه )رشيك العمى( وبأن)فقد البرص أهون من 
فقد البصرية( وأن )... الشقي من انخدع لهواه وغروره ... 

ومجالسة أهل الهوى منساة لإلميان ومحرضة للشيطان(.
الهوى  مخالفة  اىل  السالم  عليهم  البيت  أهل  دعا  ولهذا   
النتائج  كانت  الحق ونرصته مهام  إحقاق  اىل  السعي  واىل 
، ونجد ذلك جليا يف قول أمري املؤمنني عليه السالم بقوله 
نفسه  هوى  وقمع  شهوته  عن  نزع  امرءا  الله  )....رحم 
تنزع إىل  وإنها ال تزال  أبعد يشء منزعاً  النفس  فإن هذه 
وأمات  أحيا حّقاً  امرءاً  الله  معصية يف هوى( وقوله)رحم 

باطالً ودحض الجور وأقام العدل(.
 ومن البديهي ان من أمكن هواه من أفعاله وأحكامه مل 
يعمل بنهج أمري املؤمنني )عليه السالم(، وخرج من دائرة 
قوله  دائرة  يف  ودخل  امرءا(  الله  السالم)رحم  عليه  قوله 

عليه السالم )وإّن الظّامل ملعاقب يوم القيامة بظلمه(.
ومن األسباب التي قد تدفع اىل الظلم ضعف الرعية وقلة 
حيلتها أمام الراعي وأتباعه وزمرته املنتفعة منه، مام يدفع 
الراعي اىل التامدي يف غيه وظلمه النعدام الرادع عىل ارض 
الواقع، وهو األمر الذي ذمه أهل البيت عليهم السالم أميا 
بقوله )ظلم  السالم(  املؤمنني)عليه  أمري  ذم، كام يف إشارة 
الّضعيف أفحش الظّلم( وكذلك قول اإلمام الصادق )عليه 
صاحبُها  يجُد  ال  مظلمٍة  من  أشد  مظلمٍة  من  السالم()ما 

عليها عونا إال الله عز و جل( .
املناصب أن يكتب لهم  أراد رعاة األمور يف مختلف  وإذا 
التي  والصعوبات  العقبات  وتجاوز  مسريتهم  يف  النجاح 
هنا  األخطاء  بعض  نتيجة  تظهر  أو  األعداء  تارة  يضعها 
عليه  حث  الذي  القويم  النهج  اتباع  عليهم  فان  وهناك، 
الله تعاىل وأهل بيت النبوة عليهم السالم، مبخالفة الهوى 
والعمل بالعلم وعدم استدبار أهله وأخذ الرأي واملشورة 
منهم وتقديم آرائهم عىل آراء من ال علم لهم، ففي ذلك 
السالم حينام  النجاح والفالح كام أشار أمري املؤمنني عليه 
وقال  ويردي(  يغوي  والجهل  وينجي،  يهدي  )العقل  قال 

أيضا )اسرتشد العقل وخالف الهوى تنجح(.

• يحيى الفتالوي

بدءاً
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من املعلوم أن اللسان هو األداة األساسية والوسيلة األكرب الغالبة لدى 

بالعلوم واملناهج املعرفية والعلمية  التعريف  اإلنسان فرداً ومجتمعاً يف 

أبناء  املعرفية والثقافات بني  املناهج  ، ونرش ونقل هذه  أوال  والثقافات 

، نقل حقائق التاريخ واألحداث التي متر بها البرشية ماضياً  البرش ثانياً 

والصلحاء  البرش  أبناء  من  العظامء  وتراجم  سري  نقل  وكذلك  وحارضاً 

للتعرف عىل سريتهم ونقل التاريخ عن األحداث السابقة لألمم واألقوام 

التي مضت واالعتبار بها ثالثاً.

واللسان يُستعمل تارًة يف الخري وتارًة يف الرّش، وقد أشتّدت خطورته مع 

توفّر وسائل التواصل االجتامعّي، هذا أوال. 

ومجتمعاً  فرداً  اليها  نحتاج  التي  االجتامعيّة  الرضوريّات  من   : وثانيا 

للقيام بوظائف الحياة، والوصول اىل األهداف التي ننشدها هي االستقرار 

والسعادة والتعايش االجتامعّي والثقايّف والفكرّي ، واستقراُر املجتمع إّنا 

هو التآزر والتفاهم والتعاون، وهذا التعاون والتآزر للوصول اىل األهداف 

ال ُيكن أن يقوم إاّل إذا كانت هناك ثقٌة متبادلة وائتامن متبادل بني أفراد 

املجتمع. 

صادقاً  كان  إذا  والكتابة،  القلم  من  مقامه  يقوم  ما  أو  اللسان  وإن 

املجتمع،  اىل  وخريٍ  صالٍح  رسوَل  يكون  الحقائق  وكشف  نقل  يف  أميناً 

التضليل  ووسيلته  كاذباً  كان  إن  وأّما   ، والسعادة  االستقرار  اىل   ويؤّدي 

واملجتمع،  للفرد  وإهالٍك  رسوَل رشٍّ  سيكون  والتزوير  والكذب  والخداع 

األخرية هي ظاهرُة  الفرتة  انترشت يف  التي  السلوكيّات واألخالقيّات  من 

التلفيق والتزوير والخداع والقول بغري علٍم ونرش هذه األمور، والخطورة 

مع وجود الفضائيات ووسائل التواصل االجتامعي املختلفة لدى كّل فرد، 

تهّدد  التي  االجتامعيّة  املفاسد  يف  خطري  تأثرٌي  الظاهرة  لهذه  فأصبحت 

الكيان للفرد واملجتمع، لذلك البُّد أن ننتبه حينام تستعمل هذه الوسائل 

والبُّد أن نكون أكرث حذراً ويقظة. 

يخلو من  املؤمن ال  أّن  الروايات  تذكر بعض  الحسد،  أّولها  األسباب،   

أثر  اىل  أو  فعل  اىل  يتحّول  أن  املشكلة   لكن  القلب  يف  أحياناً  الحسد، 

يكون من كالٍم أو فعل أو كيد أو مكر أو مؤامرة عىل ذلك الشخص أو 

تلك الجهة،  قّصة قابيل وهابيل، إخوٌة من نبّي أحدهم يحسد اآلخر ألنّه 

أفضل منه تقوًى وعمالً صالحاً، فيدفعه الحسد أن يقتل أخاه الذي هو 

من أبيه وأّمه، إخوة يوسف كذلك كام يف هذه اآلية: )أَْم يَْحُسُدوَن النَّاَس 

األحيان  من  الكثري  يف  والعلامء  األنبياء  فَْضلِِه(،  ِمن  اللَُّه  آتَاُهُم  َما  َعىَلٰ 

يُقتلون ويرُشّدون  بسبب الحسد، الخطورة  يف أقوالنا أعاملنا وما نكتبه 

وما نذكره عن اآلخرين  دافعه الحقيقّي هو الحسد، ولكن الشيطان يؤطّر 

هذا العمل بإطاٍر ينطيل عىل اإلنسان الذي ليس له إيان

يلّفق  أن  اىل  الفرد  يدفع  الحقد والعداء لآلخرين،  أيضاً  الثاين  السبب 

ويزّور األخبار وينرش أشياء باطلة تُنسب اىل أناس أبرياء.

والنفوذ  املنصب  ألصحاب  والتزلّف  والتملّق  والجاه  باملال  الطمع   

والسلطة من أجل حطام الدنيا.

عليه  أّدعي  أن  اىل  يدفعني   مذهب،   أو  لديٍن  والتعّصب  التحزّب   

وأسّقطه.

 من األسباب  سوُء الظّن، يف كثريٍ من األحيان الكثري مّنا يفّس عمل 

سيّئ،  محمٍل  عىل  ويحمله  سيّئاً  تفسرياً  اإلنسان  هذا  وترصّف  وسلوك 

والعجلة يف  التّسع  هو  به  مبتلون  ونحن  كثرياً  عندنا  اآلخر هو  اليشء 

الحكم عىل األمور،  ثّم يقوم بنقلها ونرشها دون أن يتثبّت من صّحة هذه 

وتسقيط  والتضليل  الباطل  بنرش  ساهم  قد  ويكون  حقيقتها،  أو  األمور 

الجهات األخرى، خصوصاً ما يتعلّق بالعلامء وأهل العلم والدين والفضل 

والصالح والخري، فيكون هذا اإلنسان قد ساعد يف التلفيق والتزوير فيها.

الناس بالباطل واالفرتاء عىل األبرياء،  اتّهام  فلرنَ وجهة نظر اإلسالم يف 

ِبِه  لَُكم  لَيَْس  ا  مَّ ِبأَفَْواِهُكم  َوتَُقولُوَن  ِبأَلِْسَنِتُكْم  ْونَُه  تَلَقَّ )إِْذ  تعاىل:  قال 

ِعلٌْم َوتَْحَسبُونَُه َهيًِّنا َوُهَو ِعنَد اللَِّه َعِظيٌم(، لذلك نقول يف الظّن السيّئ 

واالتّهامات ملاذا هو عند الله عظيم؟!

أّوالً هو ظلٌم  األبرياء، . 

والدين  العلم  أهل  الشخصيّة خاّصًة من  لهذه  وتوهيناً  تسقيطاً  ثانياً 

والصالح، ما سيؤّدي اىل نفور الناس وابتعادهم عن هؤالء الناس، وحرمان 

والنفيّس  املعنوّي  اإليذاء  اىل  إضافًة  املجتمع من خريات وعلوم وبركات 

الذي سوف يعيشه هذا اإلنسان الذي نُسبت اليه هذه األعامل والصفات 

والتّهم وهو براٌء منها، لذلك علينا أن نلتفت اىل اآلثار وندقّق، فاملؤمن إذا 

أراد أن يتكلّم تأّن قليالً ويكّرر الكالم عىل قلبه وعقله، فإذا وجد الكالم 

فيه خرياً وصالحاً أمضاه وإن كان فيه حرام ورّش أمسكه.

ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ

التلفيق والتزوير والخداع ومفاسدها االجتامعّية

شــــــــذراتالجمــــــــــــــــعة

الجمعة
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استكامالً ملا ذكرناه يف الخطب السابقة سيكون مدخل الحديث هذا 

السؤال، وهو: كيف لنا أن نصوغ مجتمعاً جيداً ؟! أو ما هي العوامل التي 

تؤثر يف بناء املجتمع؟

 الشك أن هناك مسائل يف علم االجتامع دخيلة وكذا يف علم األخالق 

نتكلم حول  ، ونحن عندما  الحضارية  الرتبية  ،  ويف  الدينية  الرتبية  ويف 

للمجتمع  واملحبة  العالقة  هذه  ومقتىض  باملجتمع  نعتز  ألننا  مجتمعنا 

الذي نحن جزء منه يحتم علينا ان نبقى يف هذه الدائرة، عىس أن نخرج 

بنتائج بسيطة أو عىل األقل هي خطوة يف الطريق الصحيح.

نشعر مبحبتنا  ألننا   للحل،  نسعى  إمنا  املشكلة  نستشعر  عندما  وإننا 

للمجتمع أن هناك تصّدعا من ورائه عوامل عّدة وُيكن أن يُعالج أيضا 

بعالجات عّدة، وسبق أن تكلمنا عن األرسة و املدرسة و الجو العام الذي 

اليوم  وحديثنا  والفوىض،  الحرية  بني  ما  التفريق  عدم  حالة  اىل  تحوَل 

سيكون بالعودة وباختصار عن املدرسة.

إن من يتصدى اىل الرتبية والتعليم عليه أن يلتفت اىل أن هناك حفنة 

من السنني سيقضيها  الطالب وهو يف أجواء التعليم والرتبية، إذ سيبقى 

مبعدل يرتاوح من )18 – 20( وهو يف حالة صياغة، وهذه الصياغة تحتاج 

قطعاً اىل رؤية من الجهة التي تتصدى ملسألة الرتبية والتعليم وبخاصة 

يف الجانب الرتبوي.. وهذه الصياغة التي تحدث يف املدارس سيكون من 

الطبيعي أن يؤثر ناتجها عىل املجتمع.

فام هي عوامل السلبية يف مراحل الرتبية والتعليم اآلن. 

الوظيفة  خطورة  يعلم  ال  املتصدي  أن  يف  تكمن  املشاكل  أوىل  لعل 

التي هو فيها! واإلنسان الذي ال يعلم ال يكن أن ينتج الناتج الصحيح، 

ومهمة الرتبية والتعليم لعلها من أقدس املهام، واملجتمع يتعامل مع من 

يتصدى لها مع يشء من التقديس وهو أمر مطلوب يف كل املجتمعات، 

فاملقدسات ال يسمح بأن يتجاوز عليها.

وعندما نتعامل مع التعليم كيشء مهم له شأنية التأثري عىل املجتمع 

سنبدأ يف أول خطوة صحيحة، والبد ملن يتصدى للرتبية والتعليم أن يعلم 

ويعرف أن املهمة امللقاة عىل عاتقه ال تُقابل بأجر. 

فاألرُس تجعل أبناءها أمانة عند هذه الجهة املتصدية للرتبية والتعليم 

ملدة عرشين سنة  حتى تُسرتدها بحالة من التطور الفكري.مبعنى آخر 

إن األرسة تُريب ولدها وتعلمه عىل معايري مع طفولته ثم تضعه يف هذه 

املؤسسة وتنتظر أن يعود لها بعد هذه الفرتة، فالبد للجهة املتصدية لهذه 

العملية أن تشعر بذلك.

عندما يكون هناك من يتصدى للرتبية والتعليم  يشّجع  عىل الغش 

الغش  عىل  تعّود  طالب  يأتينا  ان  نقبل  ال  نحن  املجتمع  يف  ينخر  هذا 

يحصد  أن  ال يكن  الغش  يزرع  والذي  يكرب،  عندما  أبناءنا  ألنه سيغش 

النصيحة والذي يزرع الغش يحصد الغش. فأي مستقبل ينتظر املجتمع 

بهذه الطريقة من الرتبية؟!

 ال تسعوا اىل التفكيك أو التفكك يف أقدس الروابط وهي رابطة املعلم 

مع تلميذه  ال بد من وجود هيبة يف الجهة التعليمية أمام الطالب إذا 

فرطنا فيها سيفقد الطالب ثقته بالجهة .

املراحل  تبدأ من هذه  توجد حصانة مجتمعية   أن  البد  ذكرنا سابقاً 

التعلم يف الِصغر كالنقش يف الحجر عىل األرسة أن تراقب تلميذها ولدها 

نفسية  يف  يُزرعان  عندما  والتعليم  الرتبية  تكرتث  ال  ان  ال  املدرسة  يف 

الطالب سنؤسس ملجتمع خاص..

 املعلم بعنوانه العام له متطلبات من حقِه أن تتوفر له كل الظروف 

يستسلم ألن هذا  ال  يتصدى  الذي  املعلم  لكن  عىل  واملناسبة   البيئية 

االستسالم سيؤثر اجتامعياً عىل الناس.. وأريد من أهل الشأن أن يلتفتوا 

فهذا مجتمعنا وكلنا مسؤولون وهذه املسؤولية تُحتّم علينا أن نبدأ وان 

نُشّدد يف هذا الجانب الرتبوي والعلمي.. 

هؤالء  فلّذات أكبادنا يف هذا املجمع البد أن نحرص عىل أن يتعلموا 

العلم الصحيح والرتبية الصحيحة ال يكن األرسة تتعب ويذهب الولد اىل 

املدرسة ويأيت عىل نقيض ما علمته وربّتُه بالعكس األرسة إذا قّصت هناك 

من يكمل دورها وهو الجانب التعليمي.. .

نتمنى ونرجو ونسعى ونأمل أن ال تجعلوه حلامً غري ُمحقق.. اجعلوه 

حلام قريب املنال ان نرى هذا الجانب يف أتم حالة يف الجانب األخالقي 

والجانب الرتبوي

ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف

 العوامل التي تؤثر يف بناء املجتمع

شــــــــذراتالجمــــــــــــــــعة
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نتعرض اىل دروس تربوية نحتاج اليها يف تصحيح مسارات الحياة، ومن 

مبدأ  هي  واملجتمع  الفرد  يحتاجها  التي  الرتبوية  الدروس  هذه  جملة 

يف  لآلخرين  املوضوعي  والتقييم  املوضوعي  والنقد  البّناء  النقد  وثقافة 

مقابل النقد السلبي والنقد الهّدام..

كثرياً ما نعّب عن النقد االيجايب بالنصيحة الصادقة، وهذه الثقافة نحتاج 

اليها احتياجاً رضورياً، لذا نحن مدعوون

لبيان مدى أهمية هذا املبدأ وهذه الثقافة يف حياتنا.

من املعلوم ان البرش بصورة عامة ما عدا املعصوم، معرّض اىل الخطأ 

واىل الزلل واىل الذنوب واآلثام واإلخفاق والفشل، تارة يف مجال عباداته 

وعالقته مع الله تعاىل وتارة يف مسريته األخالقية والسلوكية وتارة يف ثقافاته 

وتارة يف ِفكره وتارة يف مبادئه وعاداته وتقاليده.. مع مالحظة وجود تنبيه 

من اآليات القرآنية واألحاديث الرشيفة اىل هذه الحقيقة البرشية..

فطبيعة االنسان النقص والجهل وغلَبة الهوى وغلبة الشهوات واستحواذ 

الطبيعة  يف  معيّنة  عوامل  وجود  بسبب  الرشيرة،  والنزعات  الشيطان 

البرشية تجعل االنسان دامئاً يف ِعرضة اىل الخطأ والزلل والعرثات، والتي 

قد تكون فيها احياناً مهلكة للفرد واملجتمع اذا تراكمت ومل يجر تشخصيها 

ومعالجتها..

يف  وتطبيقه  املبدأ  هذا  أهمية  بيّنت  التي  القرآنية  اآليات  اىل  ولننظر 

ظَلَُموا  أَْو  فَاِحَشًة  فََعلُوا  إَِذا  )َوالَِّذيَن  الكرمية:  اآلية  يف  جاء  فقد  حياتنا، 

أَنُْفَسُهْم ذَكَُروا اللََّه فَاْستَْغَفُروا لُِذنُوِبِهْم(. اآلية تتحدث عن ان املؤمن يف 

حالة مراقبة لنفسه ويف حالة تنبّه دامئي وتذكّر لله تعاىل، فإذا وجَد انه قد 

ظلم نفسه مبعصية لله تعاىل التفَت وانتبَه وندَم ثم تدارك الخطأ والزلّة 

وطلَب العفو من الله تعاىل..

وورد يف الحديث: )ليس مّنا َمن مل يحاسب نفسه يف كل يوم( فإن عمَل 

حسناً حمد الله واستزاده وإن عمل سوءاً استغفر الله.

وعن أمري املؤمنني )عليه السالم(: )حٌق عىل املسلم أن تكون له ساعة ال 

يشغلُه عنها شاغل فيحاسب نفسه مام اكتسب يف ليله ونهاره(.

له أحكام وأخالقيات وعادات حتى يؤيت  أن تكون  املبدأ البد  ان هذا 

مثاره وننتفع منُه جميعاً، وهو ما نسميه بّناء ومفيد ونافع، وأما إن خرج 

عن مساره الصحيح وأخالقياته الصحيحة فسيتحّول اىل معول هدم يهدم 

يف شخصية االنسان ويف املجتمع ويحول عالقات املحبة واملودة واالحرتام 

من  ويوّهن  االنسان  كرامة  ويحطم  والحسد  والبغض  الحقد  أوارص  اىل 

منزلته االجتامعية.. ومن هنا، يجب عىل كل واحد مّنا أن يتقبل ويستسيغ 

النقد والنصيحة من اآلخرين، ألن عدم تقبّل النصيحة والنقد االيجايب يُعد 

مشكلة اجتامعية وأخالقية فكرية.

له  كان  ما  بخري  االنسان  يزال  )ال  السالم(:  )عليه  الصادق  اإلمام  عن 

توفيق من الله عز وجل، وواعظ من نفسه وقبول مّمن ينصحه(. فاإلنسان 

املؤمن ميكن أن يصحح مساره ويتدارك أخطاءه إذا كانت له نفس شفافة 

ومنصفة وواعية تتقبل النقد من اآلخرين والنصيحة وتصلح أمرها..

وعن أمري املؤمنني )عليه السالم(: )ليُكن آثر الناس عليك َمن أهدى اليك 

عيبك وأعانك عىل نفسك(.

اآلخرين  وأؤثره عىل  أقدمه  افضل شخص  أعتب  أن  انني يجب  مبعنى 

هو الشخص الذي يأيت ويقول يل هذا العمل الذي تعمله خطأ ويبنّي يل 

باألسلوب الصحيح زلّتي وعرثيت..

للنقد  األساسية  واألركان  املقّومات  أداء  يحسن  ال  ِمّنا  الكثري  ولكن، 

والنصيحة البّناءة، ومن هنا نبنّي عنارص ومقومات النقد االيجايب باختصار:

قلب  اىل  الناقد  خالله  من  ينُفذ  الذي  الحكيم  األسلوب  إتباع       -1

)املُنتََقد( بأن يذكر بعض ايجابياته ثم يشري اىل الخطأ الذي ارتكبه دون 

السالم(  )عليهم  املعصومني  أحد  ارشاد  من  كام حصل  اهانة،  او  تجريح 

ألحد أصحابه حيث يقول له: )كل يشء فيك حسن جميل إال األمر الفالين(.

2-     اختيار املكان املناسب والوقت املناسب، بحيث ال يحصل النقد 

بحضور اشخاص يستحي الشخص املُنتََقد ان يظهر عيبه او خطأه أمامهم، 

او يكون مثاراً للسخرية منه او اهانته، فإنه حينئذ قد تثور ثائرته ويُنكر 

االمر ويتعصب مام يولد مشكلة اخرى..

3-     أن ال يكون جارحاً وال منتقصاً من كرامة االنسان وسبباً إليذائه، 

فإن املُنتَِقد قد يريد النصيحة والخري ولكن ينقلب فعله اىل إثم ومعصية 

وبذلك ال يحقق أثره..

4-     أن نتعلم أخالقيات النقد، وكيف ننقد الكبري والصغري واملثقف 

والعامل والجاهل والوجيه وغريه، فالنقد ال يعني التهتك واالنتهاك لكرامة 

االنسان والتعدي عىل مكانته االجتامعية..

ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ

املجتمع بحاجة اىل ثقافة النقد البّناء
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بلدنا  التي بدأت ترضب  املشاكل االجتامعية  ذكرنا فيام مىض بعض 

ومجتمعنا بقوة وصنّفنا األدوار التي ميكن أن ينهض بها املجتمع وبيّنا 

بعض ما يتعلق باألرسة ثم املدرسة وما يتعلق بالجانب الرتبوي ثم الجو 

العام الذي يتحول من حالة حرية اىل حالة فوىض واآلثار السلبية املرتتبة 

عىل ذلك.

وما ذلك إال بداية ملرشوع يُفرتض ان يكون طويالً  وشائكاً..، ألن هذه 

األدواء عندما تدخل اىل مجتمع تحتاج قطعاً اىل جهد كبري وواسع من 

بذلك  نطمح  ان  حقنا  ومن  راقية  مجتمعية  حالة  عىل  الحصول  أجل 

ونحاول أن نوجد هذه الحالة املجتمعية التي نريدها باعتبار أن األثر 

الجميع ولذا نُحمل املسؤولية للجميع وال يُعفى  السلبي سيكون عىل 

احد من املسؤولية.

فإذا مل نستشعر املشكلة و املسؤولية يبقى الحل مركوناً وينتظر من 

يسعى لُه.

لبعض  حلول  توجد  هل  مستمر  تكاتف  اىل  تحتاج  القضايا  بعض 

مشاكلنا؟!! 

 إن كُل مشكلة لها حل لكن هناك حلوال تحتاج اىل نهضة من الجميع،  

مبجتمعنا  ترضب  بدأت  إلينا  زحفت  كبرية  مشاكل  من  واقعاً  ونعاين 

بقسوة واالستسالم لهذه املشاكل نحُن سندفع الثمن.

و لعّل قضية اإلدراك والوعي يحتاج اىل تنمية، فليس كل شخص يقول 

نعيش  نحن  الذي  الظرف  إدراك  هو  الوعي  ومعنى  الوعي  امتلك  انا 

الحاالت حتى  لُه عالقة يف بعض  الواعي ليس  به.. وقد يكون االنسان 

كيفية  وفهم  والتحرّض  اإلدراك  من  حالة  فالوعي  األكادميية،  بالشهادة 

معالجة االنسان للمشاكل االجتامعية قبل ان تنفتح بشكل ُمرعب..

فمن املسؤول عن ذلك؟؟!

بدءا البد من وجود رادعية ألي فوىض .. 

والرادعية يف بعض الحاالت رادعية اإلنسان ذاته.. كاالبن حني ال يجرؤ 

أن يتكلم مع أبيه كالماً سيئاً إذ يرى أن مقام األب البد أن يُحظى باحرتام 

وكذا األُم واملعلم واألخ األكرب. 

تكون  وتارة  قانونية  تكون   وتارة  دينية  تكون  تارة  الرادعية  وهذه 

مبعنى  العامة،  اآلداب  عنها  يعربون  مصطلحات  هناك  ولذلك  ُعرفية، 

لآلداب  مخالف  سلوك  أي  ويعارض  يريد  وال  يرغب  ال  املجتمع  ان 

فاملجتمعات ال ترىض..

 وبعض السلوكيات لها مكان ولها زمان.. وعندما نجرّد املكان و الزمان 

من هذا السلوك تحدث الفوىض.. فاإلنسان يف البيت لُه حريّة ال ميكن  

ان ميارسها يف الشارع وهذا متعارف عليه يف كل املجتمعات  ولذلك اذا 

مل نحافظ عل اآلداب العامة ندخل يف الفوىض..

وتارة تكون الرادعية دينية مبعنى أن اإلنسان ُمرتيب دينياً فيعرف ما لُه 

وما عليه من الحقوق والواجبات وهذه من أفضل وأقوى الرادعيات ..

فدين االنسان القويم ال يسمح له ان يترصّف ترصفاً فيه شائبة أمام 

اآلخرين ..

تُقنن  مل  إذا  الترصّفات  بعض  ان  رأى  املُقنن  بأن  القانون  ورادعية  

اىل فوىض، وهكذا عموم العقالء تبانوا فيام بينهم ان يضعوا حدوداً ال 

يسمحون بالتجاوز بها..

العام يقول هذا أمر معيب  العرف  ان  ُعرفية مبعنى  وُهناك رادعية 

الترصّف به أمام االخرين ، ولكن ما نحُن فيه يتمثل يف أننا أهل دين 

ويرضب  دينه  عن  اإلنسان  يتخىل  وعندما  ُعرف،  وأهل  قانون  وأهل 

ادىن شك  بال  النتيجة  بالُعرف ستكون  ويستهني  الحائط  ُعرض  القانون 

ضياع وفوىض.. 

وبخاصة اذا كانت هناك شخصية قانونية تخالف القانون أو شخصية 

فإن هذا غري  الدين..  تُخالف  دينية  أو شخصية  الُعرف  تخالف  ُعرفية 

صحيح..

املجتمع  تدهور  متنع  حاضنة  لُه  تكون  ان  البد  مجتمع  كل  إذن..   

..فالبد ان نتامسك والبد ان نجعل املجتمع متامسكاً وال يوجد لنا حل 

اال ان نرجع اىل الِقيم الدينية والقيم القانونية والقيم الُعرفية مبقدار ما 

ال تتعارض فيام بينه.

الخطورة،  ُمنتهى  نتائج يف  يُعطي  ان نتخىل عن كل يشء فهذا  أما   

والحالة  وواضحة..  بينة  هي  امنا  املستقبل  تنتظر  ال  والدالئل  والنتائج 

ان  الجميع  الجميع..وعىل  اجلها  من  يتعب  ان  تستحق  االجتامعية 

يتحمل مسؤوليتُه كاملة يف سبيل الحفاظ عىل املجتمع.

ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف

الجميع يتحمل مسؤولية الحفاظ عىل املجتمع

شــــــــذراتالجمــــــــــــــــعة

الجمعة

16/جامدي اآلخرة/1440هـ

املوافق 22 /2 /2019م
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أخبار وتقارير

العتبة الحسينية املقدسة تقيم املؤمتر العلمي األول حول مرتكزات 
الدولة املدنية يف املنظور اإلسالمي

ممثل املرجعية الدينية العليا يدين جرائم قتل االيزيديات واملواطنني 

العراقيني ويطالب الحكومة العراقية واملنظامت الدولية بالتدخل

العتبة الحسينية املقدسة تقيم معرض كربالء الدويل 
الرابع لكتاب الطفل

كربالء تشهد افتتاح معرض دويل للِحرف اليدوية 

والصناعات الغذائية والرتاثية

زعامء الطوائف الدينية يجتمعون 
يف كربالء.. ورسالة من مرقد االمام 

الحسني للرئاسات الثالث
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حول  االول  العلمي  مؤمترها  املقدسة  الحسينية  العتبة  أقامت 

سيد  قاعة  عىل  االسالمي  املنظور  يف  املدنية  الدولة  مرتكزات 

االوصياء بالصحن الحسيني الرشيف، بالتعاون مع كليات العلوم 

االسالمية يف الجامعات العراقية ورابطة النجف االرشف الخدمية 

وجمعية املنتدى الوطني ألبحاث الفكر والثقافة.

"ان  الدين هاشم   السيد سعد  العام  وقال مدير مكتب االمني 

املؤمتر اقيم يف الثاين من آذار 2019 وتضمن مشاركة واسعة لعدد 

من الباحثني من الجامعات العراقية"مبينا ان" املؤمتر يهدف اىل 

ترسيخ اسس التعايش السلمي وتحقيق االستقرار واالمن، فضال 

عن اعطاء حقوق مختلف االديان واملذاهب وحفظ ممتلكات 

وإرث العراق  وفقا للمرتكزات العامة للدولة املدنية يف املنظور 

االسالمي".

"تجربة  ان  العباس  نصري  راجي  واالعالمي  الباحث  أكد  فيام 

السيد عيل الحسيني السيستاين)دام ظله الوراف( يف بناء الدولة 

العراقية الحديثة هي تجربة مدنية وان مل يرصح بكلمة الدولة 

املدنية وان كل ما دعا اليه ينطبق مع تعريفات هذه الدولة".

السيستاين  عيل  السيد  االعىل  املرجع  اليه  دعا  "ما  أن  واضاف 

االنتخابات  واجراء  للدولة  دستور  بناء  الوراف(هو  ظله  )دام 

لتكون املعيار الختيار ممثيل الشعب، فضال عن التداول السلمي 

للسلطة وبناء دولة املؤسسات".

وبني "ان املرجع االعىل اسس ملرشوع املواطنة من خالل تحرميه 

وبيعها  اآلثار  وتحريم رسقة  والخاص،  العام  املال  عىل  التجاوز 

اوثانا  يعتربها  البعض  ان  من  الرغم  عىل  مرشوعة  غري  بطرق 

ويدعوا اىل تدمريها".

واشار العباس اىل ان " االمل قائم عىل العتبة الحسينية املقدسة 

الناس,  افكار  يف  الضبابية   إلزالة  الفعاليات  هذه  خالل  ومن 

وايصال رسالة مفادها ان املرجعية الدينية ال تريد السلطة لكن 

ما تريده هو حفظ حق املواطنني وأرواحهم وممتلكاتهم".

وقد خرج املؤمتر بعدد من التوصيات وكام ييل:

1. تبني الخطاب الديني للمفاهيم واألفكار والرؤى التي طُرحت 

يف املؤمتر  عرب لجنة متابعة تتشكل من مختلف الجهات املشاركة 

الدينية والجامعية .

2. حث مؤسسات األوقاف لتضمني اجندتها محاور املؤمتر ورؤاه 

ومشاريعه وبرامجه املستقبلية .

املدنية  الدولة  مبحاور  املناهج  إثراء  عىل  الجامعات  حث   .3

واملواطنة يف منظور إسالمي معارص .

إلزالة  سعياً  االتجاهات  مختلف  بني  فكرية  حوارات  عقد   .4

األوهام وتجسرياً لعرى التكامل املجتمعي .

5. فتح وحدات بحثية يف املؤسسات الدينية والجامعات تأخذ 

املدنية  للرؤى  تأطرياً  والثقايف  الفكري  التأسيس  عاتقها  عىل 

واملواطنة .

وسائل  الستثامر  األكادمييني  واألساتذة  الدين  علامء  حث   .6

اإلعالم ومواقع التواصل االجتامعي لنرش أفكار ومفاهيم املدنية 

ملنظور اسالمي حضاري معارص .

العليا  الدراسات  طلبة  خيارات  ضمن  املؤمتر  محاور  جعل   .7

وورقة عمل لألساتذة األكادمييني .

املدنية  موضوعات  يف  فكرية  دورات  الدين  علامء  إدخال   .8

واملواطنة .

9. تشكيل لجنة متابعة ملخرجات وتوصيات املؤمتر تتألف من 

الجهات الدينية وأساتذة الجامعات .

10. تدريب الطلبة عىل هضم وإدراك مفاهيم املدنية واملواطنة 

سعياً لتأطريهم بـــــإطارات فكرية معارصة .

العتبة الحسينية املقدسة تقيم املؤمتر العلمي األول حول..

أخبار وتقارير

مرتكزات الدولة املدنية يف املنظور اإلسالمي
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إلقامة  مكثفة  استعدادات  املقدسة  الحسينية  العتبة  تجري 

االسبوع الثقايف االول يف جامعة كركوك شامل العراق.

وقال رئيس اللجنة التحضريية الشيخ عيل القرعاوي "ان االسبوع 

عىل  الحفاظ  يف  املرجعية  بدور  "التعريف  اىل  يهدف  الثقايف 

الوحدة بني جميع الطوائف واالديان باالضافة اىل تسليط الضوء 

عىل القضايا املشرتكة بني مختلف الطوائف العراقية".

واضاف أن "االسبوع الثقايف يتضمن إقامة املحارضات والجلسات 

البحثية والورش التنموية للطلبة ومعرض للكتب والرسم ومحفل 

للقرآن الكريم".

واشار القرعاوي  اىل ان "فعاليات االسبوع ال تقترص عىل جامعة 

والجرحى  الشهداء  لعوائل  ميدانية  زيارات  هنالك  بل  كركوك 

باالضافة اىل العوائل املتعففة يف املدينة".

ولفت اىل ان "فعاليات االسبوع الثقايف ستنطلق يوم 24اىل 28 

آذار 2019 وتحت شعار بالعلم واملعرفة ننهض بالعراق".

العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  ادان 

الجمعة،  الكرباليئ،  املهدي  عبد  الشيخ 

االيزيديات  املختطفات  قتل  جرمية 

االرهايب  داعش  تنظيم  اعدمهن  اللوايت 

مؤخرا يف سوريا مطالبا الحكومة العراقية 

واملنظامت الدولية بتوثيق جرائم داعش.

من  الجمعة  خطبة  يف  الكرباليئ  وقال 

الصحن الحسيني الرشيف، " ان الكلامت 

تقرص عن ادانة هذه الوحشية والهمجية 

التي قل نظريها يف العرص الحديث".

عن   ، السيستاين  السيد  ممثل  واعرب 

داعيا   ، االيزيدي"  املكون  مع  "تضامنه 

الحكومة العراقية واملنظامت الدولية اىل 

متابعة جرائم داعش وتوثيقها ومالحقة 

مرتكبيها ومحاسبتهم عليها".

قتل  جرائم  ايضا،  الكرباليئ  ادان  كام 

عىل  قتلوا  الذين  العراقيني  املواطنني 

يدي التنظيم االرهايب يف صحراء النخيب 

وبحرية الرثثار قبل ايام.

العراقية  الحكومة  الكرباليئ  وطالب 

تكرار  ملنع  الالزمة  االجراءات  باتخاذ 

داعش  عنارص  وتعقب   ، الهجامت  هذه 

باإلخالل  لهم  السامح  وعدم  املنهزمني 

مناطق  من  اي  يف  واالستقرار  باألمن 

العراق.

ممثل املرجعية الدينية العليا

يف كركوك..

يدين جرائم قتل االيزيديات واملواطنني العراقيني ويطالب الحكومة 

العراقية واملنظامت الدولية بالتدخل

العتبة الحسينية تستعد لعمل ثقايف لتعزيز اوارص العالقة بني مختلف الطوائف واالديان
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أخبار وتقارير

جانغ  العراق  يف  الكوري  السفري  كشف 

كيونغ اوك عن مشاركة الرشكات الكورية 

واسرتاتيجية  خدمية  مشاريع  انشاء  يف 

لخدمة مدينة كربالء املقدسة.

 جاء ذلك خالل زيارته مرقد االمام الحسني 

يوم الثالثاء 5 /3 /2019.

تبذل  الكورية  الحكومة  "ان  اوك  وقال 

بني  العالقات  وتقوية  لتعزيز  جهودها 

العراق  بناء  البلدين واملساهمة يف اعادة 

املوجودة يف  الكورية  الرشكات  من خالل 

العراق والبالغ عددها )17( رشكة يف عدد 

من املحافظات العراقية ".

تديرها  مشاريع   هنالك  "ان  اوك  واكد 

العراق  يف  ستنفذ  الكورية  الرشكات 

إلنتاج الكهرباء من خالل استثامر الطاقة 

الشمسية والطاقة الحرارية".

مع  املشرتك  بالعمل  نفتخر  "اننا  واضاف 

العتبة الحسينية لتسهيل دخول الزائرين 

اىل مدينة كربالء".

سفري كوريا يعلن من مرقد االمام الحسني:
نفتخر بالعمل مع العتبة الحسينية وسنسخر خرباتنا ورشكاتنا 

لخدمة كربالء وزائريها

الطوائف  مختلف  بني  السلمي  التعايش  مبدأ  ترسيخ  بهدف   

يوم  املقدسة  الحسينية  العتبة  شهدت  العراق  يف  والقوميات 

االديان يف  الرابع لحوار  امللتقى  انعقاد  الخميس )7/3/2019(  

العراق بحضور عدد من  زعامء الطوائف واالديان داخل العراق.

وقال الدكتور طالل الكاميل ممثل العتبة الحسينية املقدسة يف 

يحب  الله  ان   ( شعار  تحت  انطلق  الذي  امللتقى  "ان  امللتقى 

اشاعة السالم( ضم الكثري من املفردات واملفاهيم التي تدعو اىل 

قبول اآلخر والتعايش السلمي".

التي ميكن  واالليات  االدوات  فيه بحث  امللتقى"تم  أن  واضاف 

من خاللها الوصول اىل اشاعة السالم واملحبة بني ابناء الشعب 

هذه  عن  متخض  ما  بإيصال  فكرة  هنالك  ان"  الواحد"مبينا 

اللقاءات من توصيات ونقاط ايجابية اىل الرئاسات الثالث ليك 

ترتجم اىل واقع".

واشار الكاميل ان " امللتقى شهد حضور زعيم الكلدانيني وزعيم 

الفقهي  املجمع  ومسؤول  االيزيديني  وممثل  املندائيني  الصابئة 

العراقي وامام جامع ايب حنيفة النعامن وجمع من فضالء الحوزة 

العلمية يف النجف االرشف".

ولفت اىل ان "باكورة انطالق امللتقى كانت يف الكنيسة الكلدانية 

ومن ثم عقد برعاية الصابئة املندائيني ومن ثم عقد مبسجد ايب 

حنيفة النعامن" .

من جانبه بنينّ مار لويس روفائيل األول بطريرك الكلدان الكاثوليك 

" ان وجودنا مع بعض بتنوع دياناتنا ومعتقداتنا هو رسالة لكل 

من أراد زعزعة وحدة العراق من املتطرفني واملنحرفني".

واضاف " ان ما متخض عن هذا امللتقى وباقي امللتقيات حتام 

سيطبق ويناقش مع الرئاسات الثالث".

زعامء الطوائف الدينية يجتمعون يف كربالء..
ورسالة من مرقد االمام الحسني)عليه السالم( للرئاسات الثالث

أخبار وتقارير
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لكتاب  الدويل  كربالء  املقدسة معرض  الحسينية  العتبة  اقامت 

الطفل بنسخته الرابعة يف مدينة كربالء املقدسة ومبشاركة دور 

نرش اجنبية وعربية ومحلية للفرتة من 20-28 شباط2019. 

وقال مدير املعرض محمد الحسناوي أن " االمانة العامة العتبة 

الحسينية املقدسة قسم رعاية وتنمية الطفولة وللسنة الرابعة 

فيه  املشاركني  عدد  بلغ  وقد  املعرض،  هذا  تقيم  التوايل  عىل 

)20( دارا من العراق ولبنان والكويت وايران وسوريا وامريكا, 

ومتيز عن الدورات السابقة بوجود بعض املراكز املتخصصة يف 

جديدة  عناوين  ووجود  االطفال,  لدى  واالدراك  االبداع  تنمية 

ودور نرش تشارك ألول مرة وهي فرصة جميلة وجيدة لتعريف 

الطفل الكرباليئ ما يتمناه ويفكر فيه ويشغله من كتب ووسائل 

تعليمية وترفيهية".

الطفل,  بكتاب  متخصص  معرض  اول  يعترب  املعرض  أن"  وبني 

وثقافة الطفل يف العراق تعاين عدم وجود دور متخصصة يف هذا 

املجال فجاء املعرض كفرصة لتشجيع دور النرش لتقديم عناوين 

والرتفيهية  الثقافية  االنشطة  بعض  املعرض  وفر  وقد  االطفال, 

اىل  يهدف  املعرض  ان  اىل"  "مشريا  بأسلوب مشوق  والتعليمية 

حديثة  بطرق  وتعليمه  وتثقيفه  القراءة  عىل  الطفل  تشجيع 

حيث  من  العراق  يف  نوعه  من  االول  يعد  واملعرض  ومتطورة, 

نوعية الكتب واملجالت واالساليب املتبعة يف العرض, وان باب 

لعرض  التعليم  ومراكز  النرش  دور  جميع  امام  مفتوح  التعاون 

نتاجهم وتبادل الخربات".

فيام قال مثنى احسان عبود من جناح العتبة الكاظمية املقدسة 

أن" ما مييز املعرض ان مكانه بني الحرمني الرشيفني مام أعطاه 

مكانة مرموقة ولتواجد الزوار بكرثة وقد شاركنا بعدة اصدارات 

تخص الطفولة والقت استحسان االطفال والعوائل التي وردت 

اىل الدار".

فيام ذكر حسن جواد, جناح  مياسني من امريكا" أن هذه هي 

املشاركة االوىل لنا يف معرض كربالء الدويل لكتاب الطفل, وقد 

اخرتنا بعض العناوين الجذابة التي تهم الطفل العراقي, وتهدف 

اىل تنمية وتقوية مهاراته وشخصيته, وسوف تكون لنا مشاركات 

املعرض وخصوصا  عىل  جيد  االقبال  ألن  املستقبل  يف  متواصلة 

لكونه بني الحرمني الرشيفني ".

والسياحة  الثقافة  لوزارة  التابع  للطفل  الثقايف  املركز  مديرة 

الثقافية  الظاهرة  أن هذه  أكدت"  املاليك  العراقية وسن صفاء 

الجميلة تشجع اطفالنا عىل اقتناء الكتب او القصص او املجالت 

وغريها بهدف القراءة وكذلك تعريف القارئ بإصدارات الدار".

وبينت" أن مطبوعات الدار القت بصمة واضحة بني النتاجات 

عرض  خالل  من  للطفل  املخصصة  االخرى  واالدبية  الثقافية 

والتي  املختلفة  العناوين  شملت  التي  إصداراتنا  من  مجموعة 

وسلسلة  واملزمار(  مجلتي)مجلتي  من  األعامر  مختلف  تحايك 

مكتبة الطفل من الكتب القصصية واألشعار والتسايل واملنوعات 

لعدد من الكتاب والشعراء املعنيني بثقافة الطفل.

واوضحت أن" االقبال جيد واملعرض جميل, فنشكر ادارة العتبة 

الحسينية املقدسة وادارة املعرض ، ولدينا تعاون ومد الجسور 

التي تخص  االنشطة  بكل  املقدسة  الحسينية  العتبة  بيننا وبني 

الطفل".  

العتبة الحسينية املقدسة
تقيم معرض كربالء الدويل الرابع لكتاب الطفل

 • تقرير: عامد بعو  
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 العتبة الحسينيةاملقدسة ترعى أكرب ملتقى قرآين نسوي

 مبشاركة ٢٥٠ حافظة

 • تقرير: عامد بعو  

احتضنت مدينة االمام الحسن املجتبى)عليه السالم( الزائرين اكرب تجمع قراين نسوي لحافظات القرآن الكريم يف العراق والذي تقيمه 

دار القرآن الكريم يف العتبة الحسينية املقدسة ، وبالتعاون مع مؤسسة بصائر القرآنية مبشاركة ٢٥٠ حافظة من مختلف املحافظات 

العراقية.

تقارير
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"الدار  أن  املنصوري  حسن  الشيخ  القرآن  دار  مدير  وقال 

ملتقى  القرآنية  بصائر  مؤسسة  مع  وبالتعاون  أطلقت 

حافظة   ٢٥٠ مبشاركة  الثانية  بنسخته  الوطني  الحافظات 

ميثلن ١٢ من العتبات واملزارات واملؤسسات القرآنية ومن ١٠ 

محافظات عراقية"، مشرياً اىل ان برنامج امللتقى تواصل عىل 

مدى خمسة ايام بواقع ثالث فرتات صباحية ومسائية وليلية".

وأضاف أن" هذه  امللتقيات تهدف لتنمية وتطوير القدرات 

كوادر  بإرشاف  والخربات  التجارب  ونقل  للحافظات  القرآنية 

تخصصية من داخل العراق وخارجه". 

وتابع أن" فقرات امللتقى تضمنت ورشا و محارضات ملختلف 

االختصاصات، إضافة إىل إقامة أمايس قرآنية وندوات حوارية 

املؤسسات  مديرات  من  النسوية  القرآنية  الشخصيات  مع 

التحفيظ  أساليب  بني  تنوعت  "الفقرات  ان  مبيناً   " القرآنية 

التنموية  والورش  واألحكام  واملقامات  والتفسري  والتدبر 

واإلعالمية".

التنظيمية  اللجنة  وعضو  االعالم   مركز  مسؤول  قال  فيام 

امللتقى صفاء السيالوي " تم التنسيق مع املؤسسات القرآنية 

يف كل محافظة لرتسل خرية الحافظات لهذا امللتقى، واستقطب 

امللتقى خرية االساتذة من داخل وخارج العراق وعلامء عىل 

مستوى عال من التثقيف القران الكريم".

وبني" ان الساحة العراقية فيها الكثري من التجاذبات حول 

املرأة ودورها يف العامل لذلك عملت العتبة الحسينية عىل رعاية 

هكذا ملتقيات ثقافية وقرآنية لتنمي وعي املرأة املسلمة, وما 

مييز هذا امللتقى أن فيه اصغر واكرب حافظة للقران الكريم" .

يف  االستفتاءات  شعبة  مسؤول  تحدث  آحر  جانب  ومن 

" نالحظ هذا  الحيل  الشيخ حيدر  املقدسة  الحسينية  العتبة 

املقدسة  الحسينية  العتبة  اليه  وصلت  الذي  القرآين  الواقع 

مغبط  مستوى  اىل  وصل  حيث  الكريم  القران  بدار  متمثلة 

العدد بألف حافظ وحافظة ومن مختلف االعامر, وصار  يف 

يف  التنوع  عن  فضال  احرتامها  ولها  قرآنية  شخصيات  لدينا 

األداء,  هذا  يستمر  ان  املنا  و  املجتمع,  ورشائح  املحافظات 

وزيادةالنشاطات القرآنية  فانها يشء رائع لهذا البلد.  

يف  الكريم  القران  دار  يف  النسوي  القرآين  املركز  مسؤولة 

آليات  عن  تحدثت  املطوري  امل  املقدسة  الحسينية  العتبة 

الحفظ فقالت إن" كل حافظة لها طريقتها يف الحفظ وحسب 

املعلمة حيث تالحظ قدرة الحافظة فان كانت تستطيع حفظ 

الحافظات  وبعض  اكرث  فتعطيها  اليوم  يف  صفحة  من  اكرث 

تحفظ نصف جزء يف اليوم الواحد فتكمل حفظ القرآن خالل 

القرآين  امللتقى  الحافظات يف هذا  فرتة وجيزة, ولدينا احدى 

الكريم حفظت القرآن الكريم كامال خالل مثانني يوما، ولدينا 

حافظات من كل الطوائف ولدينا نساء أميات ولدينا طالبات 

ابتدائية ومن الجامعات العراقية ومن مختلف االختصاصات.

وبينت اكرب حافظة من محافظة البرصة حميدة اجعاز موىس 

أن أمنيتها" حفظ القرآن كامال وقد دخلت دورات قرانية يف 

املؤسسات الدينية ودار القرآن الكريم يف العتبة الحسينية من 

بداية عام ٢٠٠3 ويل رغبة كبرية بالتعلم وحفظ القران الكريم 

وامتنى ذلك للجميع.
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كربالء تشهد افتتاح معرض دويل للِحرف 
اليدوية والصناعات الغذائية والرتاثية
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جاء  "املعرض  ان  الحكيم  ميرس  السيد  املعرض  مدير  وقال 

باملنتوجات  االهتامم  عىل  وحثهم  كربالء  مدينة  اهايل  لخدمة 

متنوعة  منتوجات  وتضمن  الحرفية  الرتاثية  والصناعات 

والحياكة  واالحجار  والجلود  والفخار  الزجاج  عىل  كالزخرفة 

باليد  مصنعة  املوجودة  املنتجات  وجميع  والخياطة  اليدوية 

ومنها الصناعات الجلدية والفضية والذهبية واملعادن والخشب 

الغزول  من  أخرى  منتجات  اىل  اضافة  والبالتني  والنحاس 

واالنسجة واملواد املنزلية والسجاد وغريها".

من  اكرث  بلغ  املشاركة  الرشكات  "عدد  ان  الحكيم  وأوضح   

اغلب  ان  هو  املعرض  مييز  وما  املجاالت،  مختلفة  )١٥( رشكة 

املنتجات صنعت بأياد نسوية وهو دافع للمرأة العراقية بشكل 

عام والكربالئية بشكل خاص لالستفادة من تعلم حرفية العمل 

والخياطة  الحياكة  لتعليم  ورش  وكذلك وجود  املجال،  يف هذا 

وكيفية تجفيف الفواكه وصناعة االعشاب الطبية".

وأشار  الحكيم اىل ان "املعرض ضم أنشطة ومبادرات تراثية، 

التقليدية  املنتجات  يعرض  الذي  الِحرف  سوق  ذلك  يف  مبا 

اليدوية  الصناعات  من  الكثري  إىل  إضافة  الغذائية،  والصناعات 

والخزف  والفخار  والجلود  واألخشاب  الزجاج  مثل  االحرتافية، 

الثقافات  تقريب  عىل  يعمل  "املعرض  أن  مبينا  الخياطة"،  و 

بني الدول املشاركة وقد شهد إقامة ورشات تدريبية يف مجال 

الحرف التقليدية".

من جهتهم أبدى زائرو املعرض إعجابهم مبا ضّمه من منتجات 

)شيامء  املواطنة  وأثنت  واحتياجاتهم،  ذائقتهم  تلبي  قيّمة، 

جاسم( عىل املبادرة قائلة: "أحيي هذه املبادرة، بإقامة معرض 

ونتمنى  الغذائية  واملواد  اليدوية  بالِحرف  يتخّصص  هادف 

املواد  من  الكثري  وجود   "الحظنا  مضيفًة،  باستمرار"،  إقامته 

التي مل تتوفر  يف أسواقنا املحلية وبأسعار مدعومة وهذا يحفز 

املواطن ان يحرض اىل املعرض لرشاء املواد املنزلية".

عىل  منفتحة  كربالء  "مدينة  بأّن  حديثها،  جاسم  وتابعت   

الجميع ولدينا الكثري من املعارض التي تنظم بني مدة وأخرى، 

فخراً  تزيدنا  والتي  الفعاليات  هذه  عىل  القامئني  بفضل  وهذا 

بهكذا مشاريع ومعارض ميكن من خاللها االطالع  عىل املنتوجات 

األجنبية والعربية".

عدد  أكرب  باستقطاب  املعرض  إدارة  جاسم،  زهراء  وطالبت 

من النساء الاليت يحرتفن الحرفة اليدوية وإقامة هذه املعارض 

باستمرار من أجل "دعم املنتوج املحيل ودعم املرأة الكربالئية، 

العربية والعاملية ليك  متمننَي عرض منتجاتنا املحلية يف الدول 

يكون هنالك تبادل تجاري بني العراق والدول األخرى". 

فيام قال املواطن )حسني عيل(: ان "املعرض احتوى املنتوجات 

املحلية والعربية من مواد طبية وصحية وسجاد بأنواعه ومواد 

منزلية وغذائية وغري ذلك من صناعات"، متابعاً حديثه، "نحن 

املقدسة،  كربالء  يف  تقام  دولية  معارض  هكذا  مثل  نشجع 

لها طابعها،  الدولية ولكل دولة  الصناعات  الكثري من  والحظنا 

يكتسبوا خربات من  بأن  العراقيني  للحرفيني  يعطي حافزا  مام 

أقرانهم يف الدول التي شاركت يف املعرض وعرضت منتجاتها".

واضاف أن "األعامل املشاركة كانت مميزة من حيث االلوان 

والتطريز والتصميم، ونتمنى ان يضم املعرض جميع الصناعات 

من الدول العربية واآلسوية بدوراته املقبلة". 

قائلة:  باملعرض  تفاؤلها  أعربت عن  الزبيدي  اإلعالمية ميس 

كربالء  محافظة  يف  تقام  التي  واملبادرات  املحافل  "هذه  أن 

املقدسة تدل عىل االنفتاح الثقايف للعراق بشكل عام  وملدينة 

كربالء املقدسة عىل وجه الخصوص وهي يف ذات الوقت تعزز 

العالقات بني العراق والدول املشاركة".

وصناعات  منوعة  نتاجات  املعرض  "ضم  حديثها  وواصلت   

يدوية متعددة ووجدنا االنشطة والفعاليات النسوية لها النصيب 

االكرب يف املعرض وهذا يشجع بقية النساء عىل املشاركة،  ونأمل 

ان تكون هناك مبادرات مستقبلية اخرى تدعم املرأة العراقية 

والكربالئية بشكل خاص".

من  الكثري  "شاهدت  قائلة:  حديثها  الزبيدي  واختتمت 

العتبة  نشكر  لذا  واالقليمية  املحلية  منها  العديدة  النتاجات 

الحاضنة  دامئاً  وهي  املعرض  رعايتها  عىل  املقدسة   الحسينية 

من  الكثري  نرى  ان  ونأمل  وعربية  دولية  محافل  هكذا  ملثل 

التطور وإقامة االفضل واالحسن يف املحافظة خدمة للمواطنني".

مبشاركة أكرث من خمسة عرش رشكة صناعية من داخل العراق وخارجه، شهدت  مدينة كربالء املقدسة افتتاح معرض 

كربالء الدويل للحرف اليدوية والصناعات الغذائية الرتاثية وذلك برعاية العتبة الحسينية املقدسة.

• تصوير: عامر الخالدي • تحرير: فضل الرشيفي  • تقرير: عامد بعو 
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افتتحت فعاليات مهرجان خان النخيلة الثالث بحضور وزير الثقافة والسياحة واالثار وعدد من اعضاء مجلس النواب 

والحكومة املحلية يف كربالء وجمع غفري من الكتاب والشعراء والفنانني واملثقفني وممثلني عن منظامت املجتمع 

املدين واهايل املحافظة وعدد من املحافظات العراقية. 

كرنفال كرباليئ ثقايف حضاري بنسخته الثالثة
• تصوير: عامر الخالديخان النخيلة • تقرير: عامد بعو 
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وذكر وزير الثقافة والسياحة واالثار الدكتور عبد االمري الحمداين" 

واالثارية  واالدبية  الثقافية  املعامل  كل  إحياء  عىل  عازمة  الوزارة  ان 

ثقايف  ارث  االمم مبا ميتلكه من  بني  يفتخر  ان  العراقي  , ومن حق 

وتاريخي, مبينا" ان  الوزارة عازمة عىل توفري البيئة الحقيقية للثقافة 

ملامرسة  مستحقاتها  االجتامعية  الرشيحة  هذه  واعطاء  واملثقفني 

دورها يف بناء البالد اجتامعيا وثقافيا ومواجهة االفكار الهدامة التي 

تريد ان تنال من وحدتنا ووطننا".

واضاف " ان خطط الوزارة املستقبلية العمل عىل إحياء السياحة 

يف البالد ومواجهة وتذليل كل العقبات التي تعرتضها " . 

وقدم الدكتور الحمداين يف كلمة االفتتاح "الشكر واالمتنان للقوات 

االمنية والحشد الشعبي لتضحياتهم وبطوالتهم التي بذلوها ليبقى 

العراق يتنفس الهواء وينرش الثقافة واالدب والعلوم يف كافة ارجاء 

املعمورة كام عهده العامل" . 

الدكتور  الثقايف  النخيلة  املنظمة ملهرجان  اللجنة  رئيس  قال  فيام 

مبحافظة  الثالثة  بنسخة  النخيلة  خان  مهرجان  أن"  الهاليل  حميد 

كربالء املقدسة، شهد إقامة فعاليات أدبية وثقافية وفنية وتوعوية 

وإرشادية وفلكلورية وعروض تجسيدية لطبيعة املجتمع العراقي".

أرسلنا  وقد  العاملية،  إىل  املهرجان  نقل  إىل  نسعى  "إننا  وأضاف 

دعوات إىل العديد من املعنيني يف الحكومة ونأمل أن تقدم دعمها 

لنقل املهرجان واسم العراق وكربالء تحديدا إىل العامل أجمع".

وبني الهاليل " ان النسخة الثالثة من املهرجان تتضمن ما يقارب 45 

فعالية مختلفة متثلت بالتشكيل والخط والزخرفة والنحت والكوالج 

وكروباتيك  وبانتومايم  مرسحية  وعروضا  اليدوية  والحرف  والرسم 

جميع  من  وشعراء  وفنانون  ادباء  يقدمها  فلكلورية  ولوحات 

املحافظات العراقية )كركوك والرمادي والعامرة والبرصة ومن بابل(.

التي  العظيمة  الدماء  وكل  الثقافة  تقتل  ال  الرصاصة  ان  مؤكدا" 

ضحت ستنبت وردا وتزهر كتبا".

أن"  السيالوي  كريم  للمهرجان  االعالمي  املنسق  أشار  وفيام 

املهرجان متيز بعدد املشاركني وعدد الحضور عىل املستوى الحكومي 

بوفود كبرية من خارج محافظة كربالء وهناك  وامتاز  والجامهريي 

مساهامت من ابناء محافظة االنبار وكركوك والبرصة والديوانية ومن 

ليست  كربالء  ان  نقول  رسالة  نوصل  ان  نعمل  التنوع  هذا  خالل 

بطائفية وامنا تلم جميع الطيف العراقي مبا تضمه من عظامء كاالمام 

الحسني واخية العباس عليهام السالم" مؤكدا" ان هذا املهرجان الوجه 

وكثري  والفن  الثقافة  خالل  من  الحقيقية  كربالء  ملدينة  الحضاري 

الجامعات  فيها  فعالية ساهمت  اكرث من 23  الفعاليات ولدينا  من 

وفنانون كبار واالعداديات املهنية وكذلك منظامت املجتمع املدين". 

الحبايل  توفيق  كربالء  صحفي  نقابة  فرع  رئيس  قال  جانبه  من 

املحافظات وهذا  الوافدين من جميع  االخوة  الكثري من  " شاهدنا 

يدل ان كربالء عنوان للمحبة والسالم، و هي دعوةللحكومة املركزية 

االثرية,   املواقع  بهذه  االهتامم  اىل  املقدسة  كربالء  يف  واملحلية 

ولكن  االثرية  املواقع  من  الكثري  ثناياها  يف  تضم  املقدسة  فكربالء 

بحاجة اللتفاتة وعناية ورعاية.

االسرتاتيجية  الدراسات  مركز  من  القرييش  اذار  قال  جانب  ومن 

)100( من  باكرث  شارك  املركز  أن"  املقدسة  الحسينية  العتبة  التابع 

عنوان بهدف اطالع الحارضين عىل اخر اصدارات املركز من كتب 

ومؤلفات الباحثني"مشريا اىل أن" ان اخر اصدارات املركز هو موسوعة 

تسعة  وايضا  والجغرايف  التاريخي  املحور  وتضمن  الحضارية  كربالء 

مجلدات من الوثائق العثامنية".

وبني أن " املهرجان يعترب ظاهرة ثقافية مميزة يف كربالء املقدسة 

وكذلك من حيث املشاركة الفعالة والحضور الرائع والتنوع املوجود 

يف املهرجان, وكربالء مدينة حضارية واثرية وتحتاج لهكذا مهرجانات 

كبرية". 

ومن جانب اخر قال عضو الفريق الفوتوغرايف حكمت العيايش " 

أن اقامة مثل هكذا مهرجان عىل الصعيد املحيل واالقليمي يؤدي اىل 

تكوين ارتباط بني املجتمع وبني االثر والرتاث".

الخالدي من جامعة كربالء" أن املهرجان  الدكتور عواد  فيام بني 

التآخي  لثقافة  تأكيد  والعربية، وهي  العراقية  للثقافة  كبرية  اضافة 

شاهدناها  وقد  الجميل,  العراقي  الطيف  ميثلون  الحارضين  كون 

يف العروض املشاركة وهي متثل الجهد املتميز ألبناء العراق مع ان 

العراقية االخرى قليلة لكنها ستكون بكل  املشاركة من املحافظات 

تأكيد يف النسخ القادمة اكرب واكرث".

أما سكرترية رابطة املرأة فرع كربالء صبيحة هاشم فقد أكدت أن" 

النخيلة يعترب كرنفاال كربالئيا وابداعا ثقافيا يحتضن  مهرجان خان 

هنا  ومن  العراقية  املحافظات  جميع  من  واملبدعني  الفنون  كافة 

ينطلق بناء االنسان العرقي نحو عراق مزدهر".
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املتواصلة  التعليمينّة  مشاريعها  ضمن 

ال  الذين  ينّني  األمنّ مساعدة  اىل  والساعية 

يجيدون القراءة والكتابة يف تعلنّمها وإتقانها، 

فضالً عن القيام باألعامل العبادينّة عىل أكمل 

قه يف دوراته  وجه، وتواصالً للنجاح الذي حقنّ

وهو  األمينّة  محو  مرشوُع  افتُِتَح  السابقة 

العبنّاسية  العتبُة  ترعاها  التي  املشاريع  أحد 

املقدسة، حيث أعلنت عن فتح باب التسجيل 

لـ)مرحلة األساس( وتدعو الراغبني اىل اإلرساع 

يف التسجيل.

سة  املقدنّ العبنّاسية  العتبُة  صت  خصنّ وقد 

لدوراٍت  إخضاُعهم  تمنّ  ني  مختصنّ تدريسينّني 

هذه  أداء  كيفينّة  حول  صية  تخصنّ عديدة 

ة التعليمينّة النبيلة. املهمنّ

التعليمينّ  املرشوع  يف  التسجيل  رشوُط  ا  أمنّ

فهي كاآليت:

م عن )18( سنة. 1- أن ال يقلنّ عمُر املتقدِّ

2- أن ال ميتلك مهارة القراءة والكتابة. 

الدورة  لهذه  م  املتقدنّ أننّ  بالذكر  الجديُر 

بها  معرتفاً  ويكتب  يقرأ  أننّه  شهادًة  سيُمنح 

من ِقبل وزارة الرتبية والتعليم العراقينّة.

املوافقات  أخذ  بعد  ذ  نُفنّ املرشوع  أننّ  يُذكر 

األصولينّة من وزارة الرتبية العراقينّة بالتعاون 

ومتت  سة،  املقدنّ كربالء  تربية  مديرينّة  مع 

ة للتعليم، وقد تمنّ اختيار  تهيئة أماكن خاصنّ

أحياء  يف  املنترشة  والجوامع  الحسينينّات 

كقاعاٍت  لتكون  سة  املقدنّ كربالء  محافظة 

بعد  األمينّة  محو  شهادة  وإننّ  للتدريس، 

إكامل املرحلة التكميلينّة تُعادل مرحلة الرابع 

االبتدايئنّ، وإننّ االمتحانات التي تُجريها وزارُة 

الرتبية متنح الناجحني شهادًة موازية لشهادة 

دوائر  يف  بها  املعرتف  االبتدائينّة  الدراسة 

الدولة.

مرشوُع محو األّميّة يف العتبة العبّاسية املقّدسة
يفتتح باَب التسجيل ملرحلة األساس

اطلقت جمعية كشافة الوارث التابعة للعتبة الحسينية املقدسة 

املقدسة  كربالء  محافظة  يف  األكادميية  املدارس  لتشجري  حملة 

نحيا"  "بدمائهم  شعار  التي حملت  الوارث  عطاء  حملة  ضمن 

التي اطلقتها الجمعية.

وقال عضو الجمعية امري فريد "ان الحملة جاءت تكرميا ألرواح 

قامت  "الجمعية  ان  مبينا  لذكراهم"،  وتخليدا  الوطن  شهداء 

وبالتعاون مع قسم الزينة والتشجري يف العتبة الحسينية املقدسة 

بإطالق حملة لتشجري املدارس األكادميية يف كربالء املقدسة".

بعد  كربالء  مدينة  مدارس  اغلب  ستشمل  أن"الحملة  واضاف 

وحسب  املدارس  عىل  تقسيمها  سيتم  شجرة   500 تخصيص 

احتياج كل املدرسة" موضحاً أن " الحملة تسعى كذلك اىل "بث 

روح التعاون وحب العمل، فضال عن زيادة املساحات الخرضاء 

يف املدارس والحفاظ عىل بيئتها".

صيانة  شملت  سابقة  بحمالت  قامت  "الجمعية  ان  اىل  واشار 

املقاعد الدراسية وطالئها فضال عن تبديل زجاج النوافذ املتهشم  

واعادة تأهيله ".

العتبة الحسينية املقدسة
تطلق حملة لتشجري املدارس يف كربالء

أخبار وتقارير
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علينا تسليط الضوء عىل الفنت الداخلية و 
الطائفية ومحاربتها والوقوف ضد االفكار 

التكفريية 

مدير كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف الجامعة اللبنانية:

ما يكتب يف مواقع التواصل االجتامعي عبارة عن 
خواطر وهواجس ذاتية ال تغني وال تسمن 

الباحث صباح محسن كاظم:

حوارات
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تعد اآلثار شواهد حضارية وتاريخا يوثق حياة املجتمعات وأنشطتها وطبيعة تفكريها وسعيها للتطور، ولكونها شواخص ما تزال قامئة فهي 

مدعاة للبحث يف إرث األمم املاضية إذ مل تخُل أمة او مجتمع برشي من حضارة سالفة تستقرأ من خالل الشواخص والرموز االثرية.

 وتحتضن املنطقة العربية ومنها العراق جملة من اآلثار التي تعد مقصدا للمختصني والسياح ولكل أثر منها حكاية غريبة تثري الفضول ورس 

يسعى املختصون للغوص يف مكنونه. 

الباحث واملتخصص يف الرتاث واآلثار ومدير كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف الجامعة اللبنانية الدكتور نصيف نعمة طرح رؤيته وتصوراته 

عن واقع اآلثار العراقية عرب حواره مع " الروضة الحسينية".

حوارات

 شاركتم ببحث  يف مؤمتر الرتاث واآلثار املقام يف كربالء، قبل 

ان نتحدث عن فحواه نود التعريف برسالتكم او هدفكم من هذه 

املشاركة؟

االمنوذج  تقديم شيئ مخترص عن  اجل  املؤمتر من  شاركت يف   •

نفتخر  التي  الثقافية  وهويتنا  وحضارتنا  وتراثنا  تاريخنا  يف  واملثال 

اآلثار  هذه  بأهمية  للتعريف  اسعى  كام  االجيال,  مدى  عىل  بها 

الذين  التكفرييني  قبل  من  هدمت  والتي  اليوم  عنها  نتحدث  التي 

خاص  بشكل  اإلسالمية  وملواقعه  عام  بشكل  العريب  للوطن  جاءوا 

لهدم الحضارة ومحو الثقافة بطريق مبارش  او غري مبارش من قبل 

االستعامر االجنبي.

 ماذا يتطلب منا لإلبقاء عىل اصالة حضارتنا وموروثنا الثقايف؟ 

ومحاربتها  والطائفية  الداخلية  الفنت  عىل  الضوء  تسليط  علينا   •

والوقوف ضد االفكار التكفريية التي ارادت تحويل املجتمع العراقي 

واملجتمع السوري وبقية املجتمعات العربية اىل مجتمعات طائفية 

بإسم التكفرييني الذين ارادوا الغاء حضارتنا وثقافتنا وتهميش ثقافة 

أهل البيت عليهم افضل الصالة والسالم, لذا علينا أن نتصدى باالطار 

الفكري والعقائدي لهذه التمذهبات.

 نعود اىل بحثكم يف املؤمتر.. أين يتجه وما مرتكزاته؟

• البحث يقوم عىل املرتكزات الفكرية والدينية التي تنطلق من 

لنتواصل  أحاديث وتفسري وتأويل،  يتبعها من  والتنزيل وما  الوحي 

 حوار: سالم الطايئ    تحرير: فضل الرشيفي  

علينا تسليط الضوء عىل الفنت الداخلية و الطائفية ومحاربتها 
والوقوف ضد االفكار التكفريية 

مدير كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف الجامعة اللبنانية:
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ألف  من  أكرث  فمنذ   ، النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  مع  بفعالية 

املأثور  الوحي وعياً ومن  وأربعامئة عام وما زالنا نستمد من عقل 

املسطور سعياً للتطبيق والتحقيق، إال أن ما يليق بنا اليوم كأمة كانت 

خري أمة أخرجت للناس هو أن نستبدل الحامس باإلحساس باملسؤولية 

أمانة  الرتاثية، وهي  ومراكزنا  ومقاماتنا  مقدساتنا  الحفاظ عىل  ويف 

أعناقنا كموروثات وممتلكات ذات قيمة دينية وتاريخية يجب  يف 

الدولية  املواثيق  أكدته  الحفاظ عليها وحاميتها وصيانتها، وهذا ما 

لحامية اآلثار واصدارات اليونسكو عام 1956 و اإلتفاقيات الدولية 

الخاصة بحامية الرتاث العاملي والتي نتج عنها تشكيل ثالث كيانات 

هامة: األول مركز الرتاث العاملي )World heritage centre(، والثاين 

قامئة الرتاث العاملي: )World heritage list( ، والثالث: قامئة الرتاث 

صدور  ومنذ   ،World heritage list in danger املهدد:  العاملي 

امليثاق األول وما تاله من مواثيق، كان الهدف االسايس لها جميعاً هو 

الحامية وبهذا املجال صدر أكرث من 20 ميثاقا دوليا كنتاج مشرتك بني 

جميع شعوب العامل واملنظامت واالمم واملنتديات اهتمت بالرتاث 

ومعامله ومواقعه ومجاالته، فدورة الحياة تقتيض أن يقوم كل جيل 

لله وملن  "االرض  السالم:  عليه  الصادق  االمام  يقول  األرض،  بتعمري 

عمرها" هذا االعامر هو استحضار للاميض مبكوناته الدينية والثقافية 

والتنزيل  بالوحي  املرتبطة  التاريخية  قيمتها  يف  الرثية  واملعرفية 

واسترشافها للمستقبل وعامل الغيب والتأويل مروراً بالحارض السائر 

باكتشاف العلوم وتجاربها برشّها أو خريها.

 ما مسؤولية املنظامت الدولية املختصة بحامية اآلثار والدولة 

العراقية اتجاه  اآلثار العراقية، وما قيمة هذه االثار للبلد؟

• هناك تقصري واضح من قبل الدولة ولو مل يكن هناك فتوى من 

املرجعية العليا يف النجف االرشف لدمرت كل اآلثار واملراكز الرتاثية, 

لذا اقول انه يجب حامية هذه اآلثار دولياً, فكام ترسل منظمة األمم 

املتنازع عليها يجب  املناطق  املتحدة عنارص وجنودا لحامية بعض 

ان تعمل عىل ايجاد حامية دولية للمراكز األثرية املوجودة يف لبنان 

ولألسف  داعش,  دمرتها  التي  واملناطق  والعراق  وفلسطني  وسوريا 

الشديد مل تكن الدول مهتمة بشكل مبارش بحضارات عمرها آالف 

السنني ومل تعتربها جزءا ومصدرا رئيسيا لرثوتها.

 سعي داعش لهدم اآلثار ومحو الرتاث عىل ماذا ينطوي ذلك 

وكيف ميكن التصدي مستقبال ملثل هكذا مرشوع ؟ 

• يف سياق الحديث عن الرتاث واآلثار، نقول انها فئة ظاملة عاتية 

حاربت الحجر واملدر وقتلت اإلنسان، وشوهت املكان الذي نشأ فيه 

احيانا عدة، وهؤالء  الدين حينا ودفاعا عن املسلمني  بإسم  االسالم 

املرتزقة الذين تغذوا عىل القتل واقرتاف املنكرات والسعي بالفساد 

واجرتاح السيئات، ألحقوا بالنوع االنساين اخبث اآلثار وأسوأها من 

العقل عن  العدوان يف سوريا والعراق ولبنان، فلم يحجزهم  فنون 

فعل الغدر والخيانة واتباع الخبائث واقرتاف الرذائل، لذا نجد انفسنا 

اليوم ملزمني بالدفاع عن وحدتنا ليس فقط كمسلمني، بل كمسلمني 

وآثارنا  وبالدنا  وقيمنا  وتاريخنا  برتاثنا  نعتز  ورشقيني  ومسيحيني 

وحضارتنا، ونسعى لحفظ عاملنا من عودة انبعاث هؤالء التكفريين 

من جديد، بهدف نهب خريات بالدنا ومتزيقنا من داخلنا.

فهل  وثقايف،  فكري  بدفاع  ينبغي مجابهتها  داعش  أن  ذكرتم   

أدى اإلعالم العريب والعراقي هذه املهمة؟

• رغم كل ما نشاهده إال ان هناك تقصريا كبريا عىل مستوى اإلعالم 

املسؤولية  من  جزءا  العراقي  اإلعالم  ويتحمل  عام،  بشكل  العريب 

وعليه ان يأخذ دوره الحقيقي ويكون له حضور عاملي وان يستفيد 

من وسائل االتصال الحديثة بنقل الحقائق وبثها عرب االقامر لتصل 

التي  االحداث  نؤرخ  ان  جدا  املهم  ومن  االرض  من  بقعة  اخر  اىل 

هذه  وان  داعش  فعله  ما  لألجيال  لنبني  اعالميا  ونوثقها  حصلت 

ليست بحرب مذهبية وامنا هي حرب ملحو الرتاث واالثار وتشويه 

الحضارة اإلسالمية , واذا مل نسَع لحامية تراثنا وندعو العامل ايضا ان 

يشاركنا يف حامية هذا الرتاث نكون قد ساهمنا يف ضياع هذا الرتاث.

 وهل ميكن إعادة تعمري اآلثار املدمرة؟ 

املتبقي  ميكن تعمريها عرب االستعانة بخرباء دوليني وان نصون   •

وان نحفظه وان نجمع حتى الفتات الذي تم تدمريه واثبات عكس 

وحضارة  األوطان  هوية  متثل  فهي  أصنام,  بأنها  داعش  يدعيه  ما 

للمناطق  امليدانية  الزيارات  تعزيز  ميكن  كذلك   , الشعوب  وتاريخ 

التي تعرضت للتدمري وتوثيق هذه الجرائم بحق الثقافة والحضارة 

وعىل املنظامت الدولية ان تويل اهتامما ملحوظا بإعادة تعمري ما تم 

تدمريه وإرجاع ما تم تهريبه من اآلثار.

يجب ان تعمل منظمة األمم المتحدة على 
ايجاد حماية دولية للمراكز األثرية التي 

دمرتها داعش

د. نصيف

‚‚نعمة

‚‚
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ترتهل مواقع التواصل االجتامعي  وتتخم صفحات 

الكتب بوجبات مل تنضج يف مطابخ الفكر جيدا وجلُّ 

هم طباخيها الذين ال يتمكنون من صنعتهم هو 

التباهي والربوز اإلعالمي.. ذلك هو التوصيف الذي 

يالمس واقع الكتابة .

الكتابة التي توسم باإلبداعية والتي متتنع عن 

َ قيادها اضحت اليوم يف  االنقياد اال لفارس َخربرِ

متناول من جردها من صفتها حتى غدت هزيلة 

سقيمة ترتنح بني الحني واالخر وتعجز عن بلوغ 

املقصد، هذا االنحدار الشديد يف واقع الكتابة االدبية 

وكذا الصحفية التي تتصل بأختها وتنهل من منريها 

اصبح ظاهرة واضحة وخلال يستدعي املعالجة. 

املوضوع طرحته " الروضة الحسينية" عىل طاولة 

البحث مع ناقد وكاتب ومؤرخ ملع نجمه يف األفق 

العريب والعاملي، عضو إتحاد األدباء والكتاب 

العراقيني ،ونقابة الصحفيني العراقيني، عضو إتحاد 

املؤرخني الدويل، وردت سريته يف املوسوعة الحرة، 

اختري مؤخرا ضمن أهم 100 شخصية عربيا.. انه 

الناقد صباح محسن كاظم سعيد األجود. 

الباحث صباح محسن كاظم:
ما يكتب يف مواقع التواصل االجتامعي عبارة عن خواطر 

وهواجس ذاتية ال تغني وال تسمن 

حوارات

مواقع  املعرفة   أنواع  بشتى  النرش  من  هائل  كم  يكتسح   

التواصل وعامل الكتب فهل تجدون ما يكتب يستحق القراءة ؟   

•  إن التعاطي مع الكتابة كفعل ثقايف وحضاري ومعريف يتطلب 

الخوض بغامر التجربة من خالل التعمق بالقراءة، واالطالع عىل 

فالكتابة  العوملة،  إىل عرص  الحضارة  بواكري  من  اإلنسانية  تاريخ 

الوقت بل إستثامر للعقل  هي  املخاض وليس الرتف أو تزجية 

والفكر بأقىص مدى إليصال املعرفة من خالل الحفريات، والبحث، 

والتقيص .. وعود اىل السؤال، فإين ال أجد ذلك يف مواقع التواصل 

اإلجتامعي ، بل هناك خواطر وهواجس ذاتية ال تغني وال تسمن 

النرش، ولكن هناك طاقات  الهائل من  الكم  من جوع، مع هذا 

شبابية واعدة بكل األجناس اإلبداعية من مقالة، ودراسة، وبحث، 

أو  مبجاالت الفنون بكافة  أشكالها، األداء املرسحي، املوسيقى، 

الفن التشكييل ، هؤالء طاقات شبابية تستحق اإلهتامم من النقاد 

ومن املؤسسات وينبغي دعمها ماديا ومعنويا.

نجد نكوصا ابداعيا يف االدب والصحافة.. اىل ماذا تعزوه ؟

• تقف وراء هذا النكوص عوامل تتمثل يف العزوف عن القراءة، 

وهدر الوقت، وعدم توظيفه فيام ينفع بزيادة الوعي، واملعرفة، 

بقراءة التأريخ، والفلسفة، وعلم االجتامع، وعلم النفس، والنقد، 

واإلعالم  الرباق،  بالزيف  االنشغال  والجذور،  الهوية  االبتعاد عن 

الرتفيهي، من مسلسالت مدبلجة، أو برامج هابطة رسيعة تضحك 

يحصد  العراق  تجد  الرتاجع  هذا  كل  مع  ولكن  الذقون..  عىل 

أسامء  هنالك  عربيا،  الثقافية  املجاالت  كل  االبداعية يف  الجوائز 

حوار: فضل الرشيفي   
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حتى  الفلك  الفيزياء،  الطب،  مبجاالت  كبرية  بصمة  لها  عاملية 

التصميم  املعامري وغريها. 

اداء  عن  بعيدا  واملبدع  الناقد  جرفت  السياسية  التغريات   

دورهام.. فهل تتفقون مع هذا الرأي؟ 

التغريات السياسية لها انعكاسات عىل األنشطة  ال ريب ان   •

الثقافة  تحولت  وبذلك  والثقافية  واالقتصادية..  االجتامعية.. 

يدخلها  مرشعة  نوافذ  إىل  مؤدلجة  أحادية  ثقافة  من  السائدة 

الهواء الفاسد والنقي، أحادية مؤدلجة تعطل الطاقات اإلبداعية 

لألفضل،  والتنافس  اإلنتاج،  عىل  حافزا  التعددية  تعترب  فيام 

تبحث  عاملية  إسرتاتيجيات  بني  متشابك  ملتبس  العريب  والواقع 

القيم  تقتلع  عاتية  رياح  وهبوب  العوملة،  وبني  مصالحها،  عن 

واملثل التي نشأت عليها األجيال لتستبدلها باللهاث وراء املوضة، 

فهناك  الجميع  اقصد  وال  واملعارف،  بالجوهر  االهتامم  من  بدال 

قدما  مييض  الذي  الثابت  وهو  الروحي  الوعي  بعمق  الراكز 

الدينية  الروحية  رموزه  لينهل من  والثقايف  العلمي  التفوق  نحو 

والتطور،  الحداثة  مع  يتواءم  إنه  كام  العطاء،  جذوة  والفكرية 

وعدم السقوط بوحل العوملة والنكوص الثقايف، ومسؤولية النقد 

تقييم وتقويم وتصويب وتصحيح املنجز الثقايف ومتابعته إلنضاج 

وقدرات  الفنية،  والثيامت  الجامل،  مبواطن  والتأثري  التجارب، 

املبدع بتوظيف اللغة والخيال بإنتاج نص مختلف يسمو بالروح 

ويستل من هموم الذات والهم الجمعي موضوعاته مبتعدا عن 

بانعكاس  ليكون  للفن  الفن  مقولة  متجاوزا  والذاتية  الرنجسية 

خالل  من  معارصة  معيارية  ظاهرة  وليشكل  املجتمع،  لهموم 

تأثريه بالوجود، وتواصله مع إرهاصات، وصريورة النهضة، وليس 

التجهيل،  تنتج  التي  بالطرح  السطحية  أو  والرتاجع..  النكوص.. 

وضياع األجيال. 

ه االنتقادات بشأن الغاية من اقامة املسابقات االدبية   توجَّ

واملعرفية وهناك من يشكك بنزاهة نتائجها.. ما تعليقك؟

• طاملا توجه االنتقادات صوب املسابقات، باالنحياز أو األقصاء 

بالتحيز، والتسويف بدخول تأثريات خارجية ملنح أديب ما جائزة 

معينة او تكرميا معينا هدفها اإلساءة لوطنه ومواقفه وعقيدته، 

ييسء  مبن  تدفع  املشبوهة  واملؤسسات  الدوائر  أن  وطبيعي 

للمقدس.. 

ورغم ذلك فهنالك مسابقات فيها لجان فحص حقيقية علمية 

بكفاءة عالية  يف رصد املنجز وتقييمه بإستحقاقه اإلبداعي دون 

الجاملية،  بحفرياته  للمبدع  حافز  واملسابقات  مطلقا،  اإلنحياز 

والفكرية واألدبية، والفنية باشرتاط أهمية ما ينجزه دون التأثري 

املسبق واألولويات التي تنعكس بالنتائج .

ومؤهالت  سامت  الناقد  ويف  الصعوبة  بالغة  مهمة  النقد   

متكنه من الخوض  يف هذا املضامر ما تلكم السامت؟ 

املدارس  الواسع عىل  االطالع  النقد  يزاول  أن  يريد  البد ملن   •

النقدية من الكالسيكية، واالنطباعية، والرسيالية والتفكيكية وكل 

النظريات الحديثة يف النقد الغريب فضال عن الرؤى العربية من 

الجرجاين، الجاحظ وكل اإلشكاليات الفلسفية ، وتحوالت الثقافة 

بكل مفاصل التاريخ من عمق التاريخ األوريب إىل مدارس الحداثة 

يف  املستمر  التجريب  تعني  فالحداثة  املنجز،  وبيان  إلكتشاف 

االدب والفن وداخل اللغة ومتون النصوص، و هناك مقولة طاملا 

استشهد بها لروالن بارت يف كتابه لذة النص )كل عرض كتاب هو 

قراءة نقدية لتوضيح املضامني الجاملية(.

 ما توصيفكم املثقف.. وكيف يكون فاعال يف محيطه؟

• هنالك أكرث من 250 تعريفا للثقافة تبتدئ من تعريف الثقافة 

إىل  وتعديله  تقوميه  اي  وتثقيفه  الرمح  برأس  يتصل  والذي  لغة 

مقولة غراميش بأنه الفاعل الذي يتلمس هموم املجتمع والتعبري 

العربية  النهضة  اوائل  برز يف  العراقي  املثقف  دور  وإن   .. عنها 

خالل مطلع القرن املايض مستمدا ومستلهام من املنجز الحضاري 

وسبات  بنكوص  مير  احيانا  لكن  والفن  الكتابة  ريادة  السومري 

بسبب الدكتاتوريات والعنف ومثارم السلطة وقد خرس العراق 

جراء ذلك أهم مثقفيه وعلامئه وهنالك من طالته يد االرهاب 

بعد سنة 2003 , مل يكن املثقف العراقي سلبيا لكن  أحيانا يعيقه 

القهر ، التهميش، والالمباالة من الحكومات تحجمه. 

وما  العريب  املحيط  يف  يحصل  عام  اليوم  املثقف  هو  أين   

املهام املوكلة له بوصفه صوت املجتمع؟

التحول،  العربية ومخاضات  الساحة  إن تسارع االحداث يف   •

فضال عن االستعامر لها تأثريها كام يعرب عن ذلك ادوارد سعيد 

ببحثيه )اإلسترشاق( او )اإلمربيالية والثقافة(، وأعتقد إن مسؤولية 

املجتمع من  التثقيف، والتبصري، والتذكري، وانتشال  املثقف هي 

والجميع   والوهم،  بامليثولوجيا  والتعلق  واألساطري  الخرافات، 

الهوية  وحفظ  والجامل  والقيم  بالوعي  اإلرتقاء  عن  مسؤولون 

التنمية  الوطنية، والدفاع عن املهمشني والفقراء والدفع بتعزيز 

اإلجتامعية واإلقتصادية لتحقيق العدالة االجتامعية. 

 تم اختياركم مؤخرا ضمن أفضل 100 شخصية عربية مبرص 

وفرنسا، فامذا ميثل لكم ذلك؟ 

والحضارة  العراقية،  للثقافة  تتويجا  االختيار  هذا  أعدُّ   •

التكريم من دول  السومرية، وأنا سعيد بذلك حقا، وأن يحصل 

امليض  عىل  ويحفزين  الداخيل،  والرياء  الحسد،  من  يخلو  أخرى، 

عربيا والذي يصب بالتايل بخدمة العراق املقدس.

27 العدد 131 - رجب اآلصب 1440 هـ



• عيل الشاهر

قصيدة

بريد ال�شوق

العدد 131 - رجب اآلصب 1440 هـ28



نَتفرّق��ا أْن  األق��داُر  لَن��ا  ش��اَءْت 

ُروح��اِن من��ُذ الب��دِء يف جَس��ٍد ب��دا

وإنّن��ا النب��يُّ  ال��ورُد  إحساُس��نا 

طالَ��ا اللذي��ذُة  الحكاي��اُت  ولَن��ا 

س��ائالً حنيُن��َك  ب��ادرين  غب��ُت  إْن 

أن��ا زين��ٌب، م��ا ذاَق طع��َم هزمي��ٍة

َمع��اً األح��زاُن تعرصُن��ا  انفكَّ��ِت  م��ا 

وطبُعن��ا الُف��راُق  عاجلَن��ا  واآلَن 

عتٌب ع��ى ط��فِّ الخديع��ِة إْذ غدْت

يصط��ي أن  عّودتن��ي  م��ا  عّب��اُس 

هْبن��ي لِس��انََك ح��َن ينط��ُق )زينَب

هْبن��ي قميص��اً م��ن ُدعائِ��ِك ليتن��ي

ي��ا ب��دُر م��ا اتَس��قْت لي��ايل فرحت��ي

تعّج��ي الش��تاِت  ب��وُم  يب  ويصي��ُح 

��َك.. كّف��َك الُيمن��ى هوْت ورأي��ُت كفَّ

تَحرّق��ْت الخي��اُم  تل��َك  وكَأّن��ا 

كاف��ي بغ��رَِك  َمع��ذرًة  فرحل��ُت 

وُحلُمه��ْم املُتناث��روَن  وِعيالُ��َك 

ومش��يُت ي��ا عب��اُس خل��َف جن��ازيت

ويض��جُّ يف َس��معي نش��يُجَك ي��ا أخي

والظ��ا فق��دَك،  ظَل��اِء  يف  فأهي��ُم 

دم��ي ت��ْزرُع يف  واللوع��اُت  وأصي��ُح 

ش��هقًة ص��ويت  ف��ردُّ  كاف��ي،  ي��ا 

طفل��ٌة كأيّنَ  أس��ألهْم  وأف��رُّ 

وكْم ابتدع��ُت دقيق��ًة ألراَك في������ها

َعلّه��ا التياع��َي  للري��حِ  وأب��وُح 

غاِض��ٌب ووجُه��َك  منتفض��اً  وتَج��يُء 

وجنت��ي يبل��ُل  خج��ٌل  وتطوفن��ي 

م��دى وأحالم��ي  روح��ي  ُعصف��ورٌة 

زانَ��ُه م��ا  حائ��ٍر  ش��عٍر  بي��ُت  أن��ا 

ِجس��َتها ل��و  مكنون��ٌة  ج��ذوٌة  أن��ا 

وجه��ي ش��حوُب اليت��ِم ملّ��ا ِعفتن��ي

َفلُّمن��ي الش��آِم  رضُّ  مّس��ني  ق��ْد 

أْن عاني��ُت  م��ا  ب��كلَّ  علي��َك  َقس��ٌم 

َوس��ائداً الع��راِق  نخ��َل  حام��الً  ُع��ْد 

وأُج��رْ خاط��ري العب��اُس  أيّه��ا  ُع��ْد 

وتَحرُّق��ا ح��رًة  ُعم��رَي  ويش��يُخ 

أرشُق��ا حّب��اً  حاملت��ِن  شْمس��ِن 

ق��ْد ق��اَب قوس��ينا الندى حت��ى َرقى

َش��ّيقا َحديث��اً  ِذكْران��ا  ينس��اُب 

ُمطرِق��ا وجدتُ��َك  عب��اٌس  قل��ُت:  أو 

ُرق��ى! يخّبَئن��ي  إْذ  العش��رِة  قم��ُر 

تَعلُّق��ا الُحس��ِن  ُح��بُّ  ويزيُدن��ا 

تش��ّوقا نَنزُف��ان  ابتعْدن��ا  أّن 

َرونق��ا ِرحاِب��َك  يف  وكان��ْت  َس��َقراً 

ُمعِتق��ا ه��مٍّ  ل��كلِّ  وكُن��َت  قلب��ي 

الكُ��رى( فأس��عى أحتمي ب��َك َمنِطقا

الَنق��ا وحي��درَة  فاطم��ًة  أب��رصُت 

تس��لّقا النب��يِّ  لِلقل��ِب  والي��أُس 

ل��ِك س��قى؟ فالضي��اُع  َقصّي��اً  َس��َفراً 

الُتق��ى ال��وداعِ، ولّوَح��ْت روُح  قب��َل 

ُمغِدق��ا ج��وُدَك  وكاَن  إلي��َك  َعطش��اً 

بق��ى! َمع��ي  الحس��ِن  رأُس  لكّن��ا 

ُمش��ِفقا ويْحن��و  يُعانُقه��ْم  قم��ٌر 

والح��زُن بع��َدَك ف��وَق روح��َي أطْبقا

ال ل��ْن أع��وَد ول��ْن يك��وَن لَن��ا لِق��ا

تدّفق��ا يُجي��ُد  م��اًء  ي��ا  يُرثي��َك 

تعْملق��ا ع��يَّ  خرافّي��اً  جرح��اً 

تَتفّتق��ا أْن  األرض��وَن  لَه��ا  كادْت 

رْقرق��ا دمع��َي  ونه��ُر  أي��َن؟  عّب��اُس 

ُمورِق��ا وِظلُّ��َك  بي��دي  ُممِس��كاً 

فُتخلَق��ا تَرْتجي��َك  قلب��َي  آه��اُت 

مؤنّق��ا إيلَّ  ومبَتِس��اً  فيِه��ْم.. 

برق��ا ج��وِدَك  بحن��ِن  وتلّفن��ي 

لُتحلّق��ا بس��احٍة  له��ا  ف��أذْن 

وأصَدق��ا القصي��ِد  ع��ذَب  ي��ا  إالَك 

أُتّق��ى حّت��ى  الق��ديسِّ  بحنانِ��َك 

تُرْتق��ا أْن  أب��ْت  مأس��ايت  وج��راُح 

ألبرُق��ا َس��اَك  ووّس��دين  َغي��اً 

أزَرق��ا ش��هّياً  ُحل��اً  ول��و  ت��أيت 

املُتأرِق��ا قلب��َي  وارح��ْم  َخ��راَء 

نتفرّق��ا ب��أْن  أأىب  وعهدتن��ي 
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السؤال: ما هي آداب التجارة ؟

الجواب: يستحب للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها ، بل يجب عليه ذلك إذا 
كان يف معرض الوقوع يف مخالفة تكليف إلزامي بسبب ترك التعلم ، وإذا شك يف صحة معاملة 
وفسادها بسبب الجهل بحكمها مل يجز له ترتيب آثار أي من الصحة والفساد فال يجوز له 
الترصف فيام أخذه من صاحبه وال فيام دفعه إليه ، بل يتعني عليه أما التعلم أو االحتياط 
ولو بالصلح ونحوه ، نعم إذا أحرز رضاه بالترصف يف املال املأخوذ منه حتى عىل تقدير فساد 

املعاملة جاز له ذلك .
• يستحب أن يساوي بني املبتاعني يف الثمن ، فال يفرق بني املامكس وغريه بزيادة السعر يف 
األول أو بنقصه ، أما لو فرق بينهم ملرجحات رشعية كالفقر والعلم والتقوى ونحوها فال بأس 
به ، ويستحب أن يقيل النادم ويتشهد الشهادتني عند الجلوس يف السوق للتجارة وأن يكرب 

الله تعاىل عند العقد وأن يأخذ الناقص ويعطي الراجح .
• يكره مدح البائع سلعته ، وذم املشرتي لها ، وكتامن العيب إذا مل يؤد إىل غش ، وإال حرم 
كام تقدم ، والحلف يف املعاملة إذا كان صادقا وإال حرم ، والبيع يف املكان املظلم الذي يسترت 
وعىل   ، الحاجة  مقدار  عىل  زائدا  املؤمن  عىل  والربح   ، كذلك  كان  ما  كل  بل   ، العيب  فيه 
املوعود باإلحسان ، والسوم ما بني طلوع الفجر وطلوع الشمس ، وأن يدخل السوق قبل غريه 
واملعاملة مع من مل ينشأ يف الخري واملحارفني ، وطلب تنقيص الثمن بعد العقد ، والزيادة وقت 
النداء لطلب الزيادة أما الزيادة بعد سكوت املنادي فال بأس بها ، والتعرض للكيل أو الوزن 
أو العد أو املساحة إذا مل يحسنه حذرا من الخطأ ، والدخول يف سوم املؤمن ، بل األحوط 
استحباباً تركه. واملراد به الزيادة يف الثمن الذي بذله املشرتي ، أو بذل مبيع له غري ما بذله 
البائع ، مع رجاء متامية املعاملة بينهام ، فلو انرصف أحدهام عنها أو علم بعدم متاميتها بينهام 
فال كراهة، وكذا لو كان البيع مبنيا عىل املزايدة ، وأن يتوكل بعض أهل البلد ملن هو غريب 
عنها بل األحوط استحبابا تركه، وتلقي الركبان الذين يجلبون السلعة وحده إىل ما دون أربعة 
فراسخ، فلو بلغ أربعة فراسخ فال كراهة ، وكذا لو اتفق ذلك بال قصد . والظاهر عموم الحكم 

لغري البيع من املعاملة ، كالصلح واإلجارة ونحوهام .

آداب التجارة

موقع السيد السيستاين دام ظله الوارف

االستفتاءات الرشعية

طبقا لفتاوى املرجع الديني األعىل آية الله العظمى السيد 
عيل الحسيني السيستاين )دام ظله الوارف(

مسائل رشعية
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مسألة 254: إذا اشرتى فّضة يف الذّمة بفّضة أو بذهب وبعد 

القبض وجدها جنساً آخر رصاصاً أو نحاساً أو غريهام، فإن كان 

قبل التفرّق جاز للبائع إبدالها فإذا قبض البدل قبل التفرّق صّح 

البيع وإن وجدها جنساً آخر بعد التفرّق بطل البيع، وال يكفي 

اإلبدال يف صّحته، وإذا وجدها فّضة معيبة كاملغشوشة ومضطربة 

السّكة تخىّر املشرتي بني رّد املقبوض وإبداله وبني الرضا به من 

كون  بني  فرق  وال  أصله،  من  العقد  فسخ  له  وليس  أرش،  دون 

قبل  العيب  ظهور  كون  بني  وال  وغريه،  املبيع  جنس  من  الثمن 

التفرّق وبعده.

مسألة 255: ال يجوز أن يشرتي من الصائغ أو غريه خامتاً أو غريه 

من املصوغات من الفّضة أو الذهب بجنسه مع زيادة مبالحظة 

أجرة الصياغة، بل إّما أن يشرتيه بغري جنسه أو بأقّل من مقداره 

من جنسه مع الضميمة - عىل ما تقّدم - ليتخلّص من الربا.

مسألة 256: لو كان له عىل زيد نقود كاللريات الذهبيّة وأخذ 

منه شيئاً من املسكوكات الفّضيّة كالروبيات فإن كان األخذ بعنوان 

االستيفاء ينقص من اللريات يف كّل زمان أخذ فيه مبقدار ما أخذ 

يف  منه  وأخذ  لريات  الدين خمس  كان  فإذا  الزمان،  ذلك  بسعر 

الشهر األّول عرش روبيات ويف الثاين عرشاً ويف الثالث عرشاً وكان 

سعر اللرية يف الشهر األّول خمس عرشة روبية، ويف الثاين اثنتي 

عرشة روبية، ويف الثالث عرش روبيات نقص من اللريات ثلثا لرية 

يف الشهر األّول وخمسة أسداسها يف الثاين ولرية تاّمة يف الثالث، 

وإن كان األخذ بعنوان القرض كان ما أخذه َديْناً عليه لزيد وبقي 

دين زيد عليه، وىجوز احتساب أحدهام َديْنه وفاءاً عن اآلخر، كام 

تجوز املصالحة بينهام عىل إبراِء كلٍّ منهام صاحبه ماّم له عليه.

مسألة 257: من اشتغلت ذّمته آلخر بنقد معنّي من الذهب 

أو الفّضة - كأن اقرتض منه ألف دينار مثالً أو أصدق زوجته مهراً 

البيع مؤّجالً أو حااّلً - فتغرّي سعره لزمه  كذلك أو جعله مثناً يف 

النقد املعنّي، وال اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذّمة. 

مسألة 258: ال يجوز أن يبيع مثقاالً من فّضة خالصة مبثقال من 

فّضة مغشوشة بغّش غري متمّول برشط أن يصوغ له خامتاً مثالً، 

ويجوز ذلك يف املعاملة النقديّة إذا كان الغّش متمّوالً وقصدا كون 

الزيادة يف طرف الخالص بإزاء الغّش وصياغة الخاتم يف الطرف 

نقداً  وأبيعك  خامتاً  )ُصْغ يل هذا  له:  يقول  أن  يجوز  كام  اآلخر، 

غري  بغّش  مغشوشة  فّضة  من  مبثقال  خالصة  فّضة  من  مثقاالً 

تكون  بأن  ال  الخاتم  لصياغة  ُجعالً  البيع  يكون  أن  متمّول( عىل 

الصياغة رشطاً يف البيع، ويجوز أيضاً أن يشرتي منه مثقال فّضة 

مصوغاً خامتاً مبثقال غري مصوغ.

مسألة 259: لو باع عرش روبيات بلرية ذهبيّة إاّل عرشين فلساً 

 - اللرية  إىل  فلساً  العرشين  نسبة  مقدار  يعلام  أن  برشط  صّح 

بحسب سعر الوقت - حتّى يعلام املقدار املستثنى من اللرية.

بيعه  يجوز  ال  معاً  والفّضة  الذهب  من  املصوغ   :260 مسألة 

بأحدهام بال زيادة، بل إّما أن يباع نقداً بأحدهام مع الزيادة أو 

بهام معاً - عىل ما تقّدم - أو يباع بجنس آخر غريهام.

مسألة 261: ما يقع يف الرتاب عادة من أجزاء الذهب والفّضة 

ويجتمع فيه عند الصائغ إذا أحرز عدم مطالبة املالك به وإعراضه 

عنه - ولو بلحاظ جريان العادة عىل ذلك - جاز للصائغ متلّكه، وإاّل 

لزم أن يتصّدق به أو بثمنه عن مالكه مع الجهل به واالستئذان 

منه مع معرفته، ويجري التفصيل املذكور يف الخيّاطني والنّجارين 

والحّدادين ونحوهم فيام يجتمع عندهم من األجزاء املنفصلة من 

أجزاء الثياب والخشب والحديد فإنّه إذا كان املتعارف يف عملهم 

انفصال تلك األجزاء مل  يضمنوا شيئاً بسبب ذلك سواء أكانت لتلك 

األجزاء ماليّة عند العرف أم ال، ولكن يجري فيها التفصيل املتقّدم.

منهاج الصالحني - ج2

بيع الرصف
وهو: بيع الذهب أو الفّضة بالذهب أو الفّضة، وال فرق بني املسكوك منهام وغريه.
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بانوراما

ذكرى استشهاد االمام موىس الكاظم



• تصوير: قاسم العميدي



يدعو مركز اإلعالم الدويل الكتاب واملثقفني واملفكرين للمساهمة 

يف نرش الفكر النبيل من خالل املقاالت والكتب والبحوث وغريها من 

الفنون الصحفية، وسيتم نرش ما يوافق توجهات املجلة وأهدافها العامة. 

يرجى ارفاق تعريف مناسب للمشارك مع مشاركته

مع التمنيات للجميع بالتوفيق

email:h.rawdat@gmail.com

الحســينية الروضــة  مجلــة 



التحقيقات

العنف األرسي..

ظاهرة اإللحاد

التشهري والتسقيط..

نار تحرق نواة املجتمع

محاولة لتشويه صورة اإلسالم

ظاهرة لتفكيك املجتمع
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تحقيقات

ظاهرة اإللحاد
محاولة لتشويه صورة اإلسالم

ليست وليدة اليوم بل رافقت التاريخ عىل طول مداه اإلنساين رافعة لواء عدم وجود خالق للكون بحجج هي نفسها عىل طول الخريطة 
التاريخية التي سارت عليها، مع استغالل بعض خصائص كل عرص حتى وصلت اليوم اىل االحتجاج ببعض العلوم التطبيقية الحديثة، ولطاملا 

كانت تتوجه يف تأثرياتها عىل بعض ذوي العقول البسيطة والتي كان من شأنها االنبهار بتلك االدعاءات املؤطرة بأطر قريبة اىل النفس البرشية 
الرامية اىل اعتناق كل ما هو مختلف وجديد. فلامذا عادت ظاهرة اإللحاد اىل السطح يف هذا الزمان ؟ ومن هم املتأثرون بها، وما أهم أسباب 
ذلك التأثر؟ وهل تغريت املنطلقات الفكرية التي تبنتها عرب مسريتها؟ وهل أمكنها الصمود أمام الحجج العقلية التي قدمتها األديان الداعية اىل 

عبادة الخالق العليم؟ وما هي مناحي احتجاجاتها يف إثبات وجهة نظرها؟
كل هذه األسئلة حملتها مجلة الروضة الحسينية لتبحث لها عن إجابات يف محطات املختصني واملعنيني واملهتمني بدراسة هذه الظاهرة. 

• تحرير: يحيى الفتالوي • تحقيق: سالم الطايئ 
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 الدكتور محمد الطايئ كلية العلوم اإلسالمية جامعة 
كربالء: من أهم األسباب االصطدام بنامذج تحاول 

تشويه صورة اإلسالم
منها  أسباب  اإلسالمية عدة  بالدنا  اإللحاد يف  لوجود ظاهرة   

الناتج عن إشكاالت التعلم ومنها ما ينتج عن  الضعف املعريف 

الخلل النفيس املتمثل يف العجز عن املالءمة بني مامرسة التدين يف 

مراتبه العالية والتعامل مع ُمخرَجات الحضارة املادية الشهوانية 

املعارصة, كذلك حالة التبعية للغرب, إضافة اىل الظلم السيايس 

واالجتامعي الذي ال تزال أمتنا ترزح تحته، والذي يسعى بعض 

من ميارسه إىل تسويغه باسم الدين. 

السالم هو مرشوع  عليه  لإلمام عيل  البالغة  نهج  كتاب  وإن 

حضارة، ينقل لنا تجارب أمة كاملة مختزلة ويعالج آالف القضايا 

أو املشاكل يف املجتمع, وواحدة من املفردات التي يعالجها هذا 

محاربة  وكيفية  ومنطقي  عقيل  بنحو  الخالق  إثبات  هو  النهج 

اإللحاد ومنع األفكار املتطرفة من الدخول إىل اإلسالم, والساحة 

النهج  أبعاد هذا  للوقوف عىل  ماسة  بحاجة  املعارصة  الفكرية 

وعىل حدود مفهوم التوحيد وبالتايل ميكن أن نضع أيدينا عىل 

حلول ناجعة لقضية اإللحاد التي بدأت شيئا فشيئا تترسب إىل 

عقول الشباب" مؤكدا أن" من أهم األسباب التي جعلت هذا 

الفكر يترسب إىل العقول هو االصطدام بنامذج تحاول تشويه 

صورة اإلسالم كالفكر الداعيش والعلامين الذي يدعي انه ينتمي 

للمنظومة  مشوهان  كانا  متناقضان  فكران  ولكنهام  لإلسالم, 

اإلسالمية ولوجه اإلسالم املرشق، وهذا التشوه انعكس سلبا عىل 

أفكار بعض شبابنا وبالتايل باتوا يبحثون عن الخالق وعن وجوده 

وهل للكون خالق وما سبب خلقنا".

لذلك يجب تسليط الضوء عىل الخطوط العامة ملواجهة تيار 

وعقيل  ومنطقي  فكري  بنحو  الخالق  وجود  وإثبات  اإللحاد 

وليس بنحو مادي, وتتحمل مسؤولية مواجهة هذا األمر جهتان 

األخرى  والجهة  معطياتها  بكل  اإلسالمية  املنظومة  متثل  األوىل 

هم األكادمييني ودورهم يف محاربة هذا الفكر ملا لهم من متاس 

مبارش مع الطلبة ومع هذه األفكار الشاذة, مضافا إليهم اآلباء 

أجيالنا عن  وأمام  الله  أمام  كلهم مسؤولون  فهؤالء  واملدرسون 

رضورة مواجهة هذا الفكر الذي لو استرشى يف الواقع ستكون 

الروح  سلب  هي  العواقب  تلك  من  وواحدة  وخيمة,  عواقبه 

اإلميانية وسلب املنظومة األخالقية التي بظلها يعيش املجتمع".

السيد نبيل الحسني رئيس مؤسسة علوم نهج البالغة 
يف العتبة الحسينية املقدسة: الرجوع اىل نهج أهل 

البيت عليهم السالم ملحاربة األفكار الدخيلة 
درج  أن  منذ  فكري  رصاع  واإللحاد  اإلميان  بني  الرصاع  إن 

اإلنسان يف صبوه للمعرفة، فهو يبحث عن رس وجوده عىل هذه 

مني؟  يراد  وماذا  وجدت؟  وملاذا  أوجدين؟  من  متسائال  األرض 

وفكرة أن الله ال يُرى ال تجد لها يف فكر اإلنسان مستقرا, حتى 

هذه  يرفض  الكريم  والقرآن  السالم،  عليهم  األنبياء  وجود  مع 

املعطيات الفكرية يف الحركة اإلنسانية , قال تعاىل )يَْسأَلَُك أَْهُل 

اَمِء ۚ فََقْد َسأَلُوا ُموَسٰ أَكَْبَ  َن السَّ الِْكتَاِب أَن تَُنزَِّل َعلَيِْهْم كِتَابًا مِّ

 ۚ ِبظُلِْمِهْم  اِعَقُة  الصَّ فَأََخَذتُْهُم  َجْهرًَة  اللََّه  أَرِنَا  فََقالُوا  َذٰلَِك  ِمن 

ثُمَّ اتََّخُذوا الِْعْجَل ِمن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم الْبَيَِّناُت فََعَفْونَا َعن َذٰلَِك 

ِبيًنا)  وأشار اىل أن " الهدف من هذه  ۚ َوآتَيَْنا ُموَسٰ ُسلْطَانًا مُّ

الرؤيا هو إزادة الشك يف النفوس التي مل يجد اإلميان إليها سبيال، 

التوحيد ووسائل  التشكيك يف  اىل  تدعو  نفسه هي  الوقت  ويف 

من أهم األسباب التي جعلت هذا الفكر يتسرب إلى 
العقول هو االصطدام بنماذج تحاول تشويه صورة 

اإلسالم كالفكر الداعشي والعلماني الذي يدعي انه 
‚‚ينتمي لإلسالم

‚‚
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تحقيقه وبيانه من خالل األنبياء عليهم السالم, وما زالت هذه 

املفاهيم تجول يف املجتمعات ويتحدث بها الناس ويبحثون عن 

إجابات يواجهون بها هذه املفاهيم". 

الثنوي السيام وقد  اإللحاد  واجه  السالم  عليه  اإلمام عيل  إن 

ترسخت الوثنية بأشكالها املتعددة يف املجتمع الذي كانت فيه 

املعطيات الفكرية يف الوثنية من أعقد األفكار, وهو القائل يف 

وكامل  معرفته  الدين  )أول  التطرف  من  وحده  الفكر  تصحيح 

معرفته التصديق به وكامل التصديق به التوحيد وكامل توحيده 

الصفات عنه لشهادة كل  نفي  له  اإلخالص  له وكامل  اإلخالص 

الصفة  غري  انه  موصوف  كل  وشهادة  املوصوف  غري  أنها  صفة 

ومن  ثناه  فقد  قرنه  ومن  قرنه  فقد  سبحانه  الله  وصف  فمن 

ثناه فقد جزأه ومن جزأه فقد جهله ومن جهله فقد أشار إليه 

ومن أشار إليه فقد حده ومن حده فقد عده ومن قال فيم فقد 

الرجوع  علينا  فلذلك   ,  ) منه  اخيل  فقد  قال عالم  ضمنه ومن 

اىل نهج أهل البيت عليهم السالم ملحاربة األفكار الدخيلة عىل 

الله سبحانه  العقول تجاه وحدانية  اإلسالم والتي تحاول تغيري 

وتعاىل. 

دكتور قحطان حسني كلية الدراسات القرآنية جامعة 
بابل: الفكر اإللحادي ردة فعل عىل واقع سيئ

فكرية  هجامت  إىل  األخرية  اآلونة  يف  املجتمعات  تتعرض 

القيم  أثرت بشكل عام عىل  واضحة من مصادر معروفة سلفا 

الفكر  وباألخص  املجتمعات  هذه  يف  اإلسالمية  واملعتقدات 

سيئ  واقع  عىل  فعل  كردة  جاء  الذي  الفكر  هذا   , اإللحادي 

أفرزته معطيات ومتغريات كثرية منها التيارات التي تدعي أنها 

تيارات إسالمية حقيقية لكن يف حقيقتها هي تيارات مصطنعة 

وال متت لإلسالم بيشء وال متثل املسلمني والفكر اإلسالمي.

وامللحد يجد ضالته حينام تسيطر عليه الشهوات وحب املال 

والغرور والكربياء مام يدفعه اىل السعي إلفراغ هذه الشهوات 

الخالق  إنكار  أو  تجاهل  عىل  ويعمل  أو حساب  ضوابط  دون 

للتخلص من ذلك الحساب بحسب قناعته.

والعمل  الفكر  هذا  ملعالجة  نسعى  أن  جدا  الرضوري  ومن 

عىل تغيري القناعات خصوصا فئة الشباب التي بدأت تتصور ان 

الفكر اإللحادي هو مالذ وخيار بديل أفضل من اإلسالم, وهذا 

بل هو تصور جاء  التصور خاطئ وغري عقالين وغري موضوعي 

بناًء عىل معطيات فكرية عاطفية وعليه البد من إيجاد الحلول 

منها   جهات  عدة  الحلول  هذه  مسؤولية  ويتبنى  واملعالجات, 

النخب الدينية والنخب العلمية واألكادميية وهي مكلفة مبتابعة 

عىل  الدالئل  وإيجاد  والنقاش  الحوار  خالل  من  املوضوع  هذا 

فساد الفكر اإللحادي وعدم صحته وعدم موضوعيته. 

• السيد عيل الحسيني• د.قحطان حسني• د.محمد الطايئ • السيد نبيل الحسني
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السيد عيل الحسيني مسؤول وحدة التحقيق يف 
مؤسسة علوم نهج البالغة: واجبنا تثبيت مفهوم 

التوحيد يف أذهان الناس  
خصوصا  الناس  عقول  من  الكثري  انرصاف  من  اليوم  نراه  ما 

يف طبقة الشباب لغري الله تعاىل وعدم تطبيق رشائع الله ليس 

دليال عىل عدم وجود الله تعاىل, فالدين ليس له مدخلية بعدم 

التطبيق وااللتزام, فأن تلغي وجود الله ورشيعته مبجرد أن هناك 

تعارضا وظلام فهذا املوضوع ليس عقالئيا, فهناك شواهد كثرية 

يف  يذكر  السالم  عليه  الحسني  واإلمام  تعاىل،  الله  وجود  تثبت 

دعاء ليلة عرفة )عميت عني ال تراك وكل يشء دليل عليك(. 

إن الله تبارك وتعاىل له الفضل عىل الخالئق بكل ما بني أيدينا, 

فنعمة الوجود من أعظم النعم ولو أن اإلنسان وقف ونظر إىل 

نفسه وما حوله بإمعان وبتجرد عن األفكار الدخيلة فمن املؤكد 

أن يصل اىل نتيجة أن هذا كله راجع اىل وجود خالق عليم علام 

ال ميكن حرصه أو الوصول إليه.

الناس  أذهان  يف  التوحيد  مفهوم  فتثبيت  نحن  واجبنا  وأما   

ألن كرثة مغريات الحياة رمبا كانت ذريعة لعزوف الشباب عن 

االلتزام بالدين واألوامر اإللهية مام جعل بعضا منهم مييلون اىل 

العوملة والنظام.

التطرف  زرع  إىل  أدى  الذي  الفكري  الثقايف  الغزو  أن  كام   

والعوملة من جانب والتكنولوجيا من جانب آخر, وهذه األمور 

مل يخُل اإلسالم من التصدي لها ومحاربتها ولكن التعتيم وغياب 

املسؤولية هم من ساهم يف أن تدخل هذه األفكار اىل مجتمعاتنا 

وتغلغلها يف عقول الشباب.

الصادق نجد إن هناك  التوحيد لإلمام   ولو رجعنا اىل كتاب 

ابتعاد  يف  يكمن  والسبب  الجامعات  أضخم  عن  غابت  حقائق 

وذريته,  السالم  عليه  اإلمام عيل  وهو  العلم  الناس عن مصدر 

وهنا تأيت مسؤولية كل مسلم حريص عىل دينه وفكره وعقيدته 

أن يلفت أذهان من حوله وتوعيتهم بعدم االنجراف مع تلك 

تأخذ  أن  والعلمية  الدينية  املؤسسات  وعىل  املتطرفة  األفكار 

والرتكيز  واملؤمترات  الندوات  إقامة  خالل  من  الحقيقي  دورها 

عىل فئة الشباب عىل وجه الخصوص.
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أن التشهري عرب وسائل التواصل االجتامعي والوسائل االعالم باآلخرين وقذفهم وتسقيطهم بدون ادلة تثبت صحة 

اقوالهم اصبحت ظاهرة منترشة يف العامل اجمع ، ويعد ذلك من االمور الخطرية يف تفكيك املجتمع وضياعه.

وقد عرف التشهري يف الجانب القانوين عىل انه مصطلح قانوين يتناول جميع أشكال التعبري التي تجرح كرامة الشخص 

أو املؤسسة, ويعاقب عىل التشهري يف معظم الدول وفقا لقانون العقوبات، وعىل ذلك ينطوي أيضا حكم بدفع غرامة 

مالية، ويعترب التشهري انتهاكا لحق الخصوصية وضد حرية التعبري دون االعتامد عىل وقائع حقيقية.

مجلة الروضة الحسينية أعدت هذا التقرير حول ظاهرة التسقيط والتشهري باآلخرين وتناولت فيه أسبابه ونتائجه 

عىل املجتمع . 

• إعداد: محمود املسعودي

أرسة ومجتمع

التشهري والتسقيط..
ظاهرة لتفكيك املجتمع
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القانون وعملية التشهري

يف  املاليك  هادي  محمد  جاسم  الباحث  ذكر  القانوين  املجال  يف 

حق  ان   : االسرتاتيجية  للدراسات  النهرين  مركز  يف  نرش  له  مقال 

االنسان يف رشفه وكرامته من الحقوق اللصيقة بالشخصية القانونية 

واملتفرعة عنها  اياً كانت املكانة االجتامعية التي يتمتع بها الشخص 

يف املجتمع لذلك كانت جديرة بالحامية القانونية وان التعدي عليها 

يشكل جرمية يعاقب عليها القانون العراقي .

وأضاف أنه: من خالل استعراض نصوص قانون العقوبات العراقي 

رقم 111 لسنة 1969 املعدل واستناداً اىل املواد )433( و)430( من 

إسناد  بأنه)  القذف  او  التشهري  نعرف  ان  ميكننا  العقوبات  قانون 

واقعة معينة اىل الغري بإحدى طرق العالنية من شأنها لو صحت 

استوجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره يف أهله ووطنه( .

التنظيم القانوين للتشهري 

ان دستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005 قد نص يف املادة 

العام  بالنظام  يخل  ال  مبا  الدولة  )تكفل  ييل  ما  عىل  منه   )38(

: حرية  ثانياً  الوسائل  الرأي بكل  التعبري عن  : حرية  أوالً  واآلداب 

الصحافة والطباعة واالعالن واالعالم والنرش ( مع التنوية ان القانون 

ال يسمح بالتعرض لحياة الناس الخاصة إال بالقدر الرضوري الذي 

ولذلك  التشهري،  تعني  ال  الدميقراطية  وان  العامة  املصلحة  يحقق 

يجب ان يكون النقد هادفا وبناء بقصد عرض الحقيقة الن خالف 

القانون لكونه  التشهري جرمية يعاقب عليها  وان  ذلك يعد تشهرياً 

ميس حرية وكرامة وحرمة االنسان .

وأشار الباحث اىل أن: املرشع العراقي قد عالج هذه الجرمية يف 

قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 1969 املعدل يف الباب 

املادة  نصت  حيث  ))القذف((  عنوان  تحت  الرابع  الفصل  الثاين 

)433( من قانون العقوبات العراقي .

اركان الجرمية 

ان جرمية التشهري تتحقق اذا توافرت فيها االركان التالية :

اسناد واقعة معينة اىل الغري ومثال ذلك عندما يسند القاذف 

اىل املقذوف بأنه شخص غري نزيه ويتهمه باالختالس او الرشوة 

او التزوير .. الخ .

يجب ان يكون الفعل املكون للجرمية )القذف( بإحدى طرق 

العالنية ونأخذ منها عىل سبيل املثال اذا حصل القذف عن طريق 

االعالم او الصحافة او املطبوعات .. الخ .

يجب ان يكون القذف قد صدر من قبل القاذف اىل املقذوف 

بان  الجاين  لدى  واإلرادة  العلم  توافر  يجب  اي  جنايئ  بقصد 

اذا  ذلك  وبخالف  العقاب  يستوجب  يرتكبه  الذي سوف  الفعل 

انتفى القصد الجنايئ او كام يسميه البعض القصد الجرمي تنتفي 

الجرمية.

عقوبة الجرمية 

القذف  او  التشهري  جرمية  احكام  نظم  قد  العراقي  املرشع  ان 

)430( من  و   )433( املواد  اىل  استناداً  تحكمها  لها نصوصا  وأورد 

قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 1969 املعدل ، يضاف 

لها  الجنح وجعل  اعتربها من جرائم  العراقي  ان املرشع  اىل ذلك 

الجرمية  لهذه  يحدد  مل  املرشع  ان  .اال  الغرامة  او  الحبس  عقوبة 

الحبس  لها عقوبة  املقيد مبدة محددة وإمنا جعل  الحبس  عقوبة 

 )5( اىل  ساعة   )24( الحبس  املطلق  بالحبس  واملقصود  املطلق 

سنوات او غرامة ال تقل عن )201( مائتان وواحد ألف دينار وان ال 

تزيد عن )1000.000( مليون دينار .

ظرفا  عدت  العالنية  طرق  باحدى  الجرمية  حصول  حالة  ويف 

مشددا . اما اذا حصلت دون عالنية عد ذلك ظرفا مخففا استناداً 

اىل املادة )435( من قانون العقوبات العراقي .

فرق بني النقد وبني القذف

ترصيح صحفي  يف  حرب  طارق  القانوين  الخبري  قال  جانبه  من 

أن "كل قذف تشهري باآلخرين يعترب جرمية، وهناك فرق بني حرية 

الرأي والتعبري والنقد وبني القذف.

وأكد حرب أن قرار املحكمة ال عالقة له بحرية الرأي والتعبري، 

يف  والتعبري  الرأي  حرية  مامرسة  املواطن  بإمكان  انه  اىل  مشرياً 

إطار الحقوق الدستورية املقررة، الفتا اىل ان هذه الحقوق مصانة 

املحكمة  قرار  فإن  اىل جرمية،  الرأي  يتحول  لكن حينام  للمواطن، 

يشمل ذلك.

بأي  يهم  والتشهري ال  القذف  "وقوع جرمية  ان  اىل  واشار حرب 

وسيلة كان، سواء يف الفيسبوك او يف التلفاز او يف صحيفة او يف أية 

التي  الوسيلة  النظر عن  الجرمية واقعة بغض  وسيلة إعالمية، الن 

من خاللها تم القذف والتشهري وان ما ينرش يف وسائل االعالم من 

قذف وتشهري يرتتب عليه تشديد العقوبة، الن وسيلة اإلعالم لها 

مشاهدين وقراء كثريين".

وبني حرب اىل انه: من الصعوبة إثبات وقوع جرمية القذف عىل 

التواصل االجتامعي، الفتا اىل أن مسألة اإلثبات شئ ووقع  مواقع 

يف  نظرها  خلفية  عىل  جاء  املحكمة  قرار  وان  آخر،  شئ  الجرمية 

قضية قذف وتشهري وقعت عىل موقع الفيسبوك.

التسقيط وكشف االرسار 

من جانبه أوىل ممثل املرجعية الدينية العليا يف كربالء سامحة 

يف  القضية  بهذه  واسعا  اهتامما  الكرباليئ  املهدي  عبدي  الشيخ 

الثانية لصالة الجمعة 11/جامدي االوىل/1440هـ املوافق  الخطبة 

اإلنسان  كرامة  تهدد  التي  األمور  من   : أن  فقال  /2019م   1/  18

التسقيط  أساليب  من  يُتبع  ما  االجتامعية  ومنزلته  واعتباره 

االجتامعي للشخصية االعتبارية لدى اآلخرين .
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وقد قسم الشيخ الكرباليئ التسقيط االجتامعي اىل نوعني هام:

1.التسقيط الديني: وذكر أن له ثالث إشكال هي: 

استقامتها  يف  واضحة  رموز  فكر  فلكل  الفكري:  التشويه  اوال: 

وسريتها وسلوكها وكامالتها وعندما ال ميكن التعرض لها بالتسقيط ، 

فيُلجأ اىل التشويه الفكري ، ويكون أحيانا بأسلوب دقيق يف تزوير 

الحقائق املعرفية والعقائدية ، أو طرح تفسريات وتأويالت تناسب 

أهواء وأهداف الجهة التي تريد التسقيط، وأحيانا بسلب مقامات 

لتسقيط  سيئة  أمور  ونسبة  الكيان  لهذا  حسنة  وصفات  وفضائل 

ذلك الِفكر لدى املجتمع وعزلِه عنه.

وترصفات  شنيعة  افعال  بنسبة  والفرقة  الكيان  تسقيط   : ثانياً 

سيئة لها وبالنتيجة تسقيط فكرها.

ثالثاً: تسقيط الرموز والقادة: فحني ال يُتمكن من الِفكر والكيان 

يلجأ اىل الرموز الدينية فينسبون اليها ترصفات وسلوكيات وأفعال 

وعالقات تشونّه صورتها أمام الناس واحياناً تسلبها مقامات معنوية، 

بِه من كامالت معنوية فينجذب  الديني فيام يتصف  الرمز  وقوة 

الناس اليِه ويحبونُه ويعملون وفق منهجِه، فيُنسب إليه سلوكيات 

وصفات تتناىف مع الكامالت املعنوية، ومن جملة ذلك ما يتعرض له 

العلامء الصالحون وافاضل اهل العلم واملؤمنون من كذب وافرتاء 

وتشويه.

وذكر أن: خطورة هذا التسقيط ازدادت بعدما توفرت للمجتمع 

والكذب  الفربكة  عىل  القدرة  مع  اإلعالم  ووسائل  التواصل  وسائل 

ج من الناس والبسطاء باالفرتاءات واألكاذيب والتشويه  وإقناع السذنّ

ببقاء هذه  الحياة  فاإلنسان يف سعادته وكامله وانتظام  والتشهري، 

الرموز بقوتها لدى املجتمع، وخطورة عزل الناس عن القادة تقود 

لعزلهم عن الفكر.. لذلك البد ان يُلتفت حني الكتابة أو النرش اىل 

التثبت والتدقيق ليك تبقى تلك العلقة والقداسة والجاللة واملهابة..

وسم  الكرباليئ  عليه  أطلق  فقد  الثاين  النوع  يخص  ما  ويف   .2

التسقيط االجتامعي وتعرض اىل عاقبته االخروية فقال: يوم القيامة 

التسقيط مام نراه كثرياً يف  أنواع  الفرد  سيُكشف يف صفحة كتاب 

صفحات التواصل االجتامعي ويف أحاديثنا احياناً، ويف الحديث عن 

النبي )صىل الله عليه وآله وسلم( : )ال تطلبوا عرثات املؤمنني، فإَن 

من تتبع عرثة أخيه تتبع الله عرثته، ومن تتبع الله عرثتُه فضحُه ولو 

يف جوف بيته(. 

ووأشار اىل لون آخر من التسقيط ويشتيك منُه الكثري مسميا إياه 

ية  بكشف األرسار وذكر أن : البعض يدخل لهذه الخصوصية الرسنّ

فينرشُه بكرثة ويشهنّر بِه، فالبد لإلنسان أن يكون حريصا عىل صون 

وحفظ هذه األرسار يف صندوق مغلق، وال يسمح لآلخرين بتصيد 

زالته وعرثاته وينرشونها بني اآلخرين.. اإلمام الرضا )عليه السالم( 

يقول: )فإين آليت عىل نفيس أنه من فعل ذلك وأسخط ولياً من 

أوليايئ دعوت الله ليعذبه يف الدنيا أشد العذاب وكان يف اآلخرة من 

الخارسين(.

الدفاع عن النفس بتشهري االخرين

تنال  التي  التسقيط  موجات  أمام  النفس  عن  الدفاع  مقام  ويف 

بعنوان)عقدة  مقال  يف  البايب  الهادي  عبد  الكاتب  أوضح  البعض 

اإلسقاط أو التشهري( نرش يف جريدة الزمان أن التشهري:هو عملية 

أو  أو مشاعره  ويحوِّل صفاته  من خاللها  الشخص  ينسب  نفسية 

رغباته أو نزواته أو أفكاره التي ال يرغبها ويخجل من الوعي بكونها 

منها  يتهرب الشعورياً  فهو  آخر  اىل شخص  يحولها  ذاته  من  جزءاً 

بطردها عن نفسه أوالً ، ثم إلصاقها بالغري أو اتهامه بها ثانياً كنوع 

من تربئة الذات أو الدفاع السلبي عنها ..! فإنه عبارة عن تخلص 

من كل ما هو يسء يف الذات باتهام اآلخرين به ..أو عملية أو حيلة 

نفسية دفاعية مزدوجة.

وعظهم  إىل  ِملنا  الناس  يف  عيوبنا  رأينا  ما  متى  أنه:  اىل  وأشار 

واشتددنا يف محاسبتهم عىل عيوب نتسم بها نحن وال ندري، فيكون 

ولهذا   ، لإلسقاط  مظهراً  الحالة  هذه  يف  واإلرشاد  والنرش  الوعظ 

نرى أن أحكامنا عىل الغري كثرياً ما تكون أحكاماً عىل أنفسنا، فهي 

اعرتافات أكرث من أن تكون اتهامات، ولكن أكرث الناس ال يشعرون. 

أما املظهر الثاين لإلسقاط : فهو لوم الغري عىل ما نلقاه من صعوبات 

وفشل وما نقع فيه من أخطاء، فكثرياً ما نعزو الرسوب يف االمتحان 

إىل صعوبته، والفشل يف املرشوعات إىل الحظ، وسوء سلوك الطفل 

إن خطورة التسقيط ازدادت بعدما توفرت 
للمجتمع وسائل التواصل ووسائل اإلعالم مع 

القدرة على الفبركة والكذب وإقناع السّذج من 
‚‚الناس والبسطاء

‚‚
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إىل وراثته ال إىل سوء تربيتنا إياه !!.

ففيه    ، مزدوجاً  غرضاً  يؤدي  اإلسقاط  أن  ذلك:  بعد  وبني   

نكون يف حلنّ من  البغيضة، وفيه  نتخفف من مشاعرنا ودوافعنا 

نقد اآلخرين ولومهم وتوجيه األذى إليهم قبل أن يوجهوه إلينا.. 

مشريا أن" اإلسقاط يختلف عن التربير الشخيص للترصفات الفردية 

، ألن التربير يدخل يف باب الدفاع واالعتذار، بينام اإلسقاط اتهام 

غري  بأشياء  ورميهم  اآلخرين  خصوصيات  عىل  واعتداء  وقذف 

موجودة فيهم والعمل عىل إسقاطها عليهم، ولكنها أكيد موجودة 

يف شخصية من قام بعملية اإلسقاط والتشهري" .

أجواء الوئام والوفاق يف املجتمع احب اىل الله

ويف هذا االطار انتقد سامحة الشيخ حسن الصفار بشدة مجابهة 

أساليب  باستخدام  املختلفة  الدينية  واالجتهادات  الفكرية  اآلراء 

عىل  والحض  السلبية  والتعبئة  االجتامعي  والتسقيط  التشهري 

الكراهية تحت عناوين دينية.

وقال الشيخ الصفار: "إن أحًدا ال يستطيع يف هذا الزمن أن مينع 

أحًدا من التعبري عن رأيه يف القضايا الدينية والفكرية واالجتامعية".

وأتيحت  بأنفسهم  الناس  ثقة  تعززت  "لقد  بالقول:  ذلك  وعلل 

لهم سبل االطالع العلمي واملعريف وتوفرت بني أيديهم وسائل طرح 

أفكارهم وآرائهم"وأوضح رفضه الشديد " هتك حرمات اآلخرين "

وأوضح أن: من أهم الجوانب التي يحتاج املسلمون اىل قراءتها يف 

السرية النبوية الرشيفة هي النهج النبوي يف إدارة التنوع واالختالف 

وصناعة أجواء الوئام والوفاق االجتامعي,وإن أجواء الوئام والوفاق 

يف املجتمع أحب اىل الله تعاىل من حالة التشنج والتوتر التي تلوث 

وتسبب  والتباعد  القطيعة  اىل  وتدفع  واألضغان  باألحقاد  النفوس 

النزاعات والخصومات".

وأكد: إن سرية النبي يف تصحيح األخطاء بالحكمة ولني الجانب 

التشهري  بأسلوب  الرأي  يخالفهم  من  يهاجمون  ملن  رسالة  متثل 

واإلسقاط والتعبئة والتحريض عىل الكراهية بزعم الغرية عىل الدين.

وتابع القول إن النبي يف مقام التوجيه والتصحيح "مل يكن يشهنّر 

بالطرف اآلخر وال يعبئ ضده وال يحرنّض عىل كراهيته وإمنا كان 

يبني وجه الخطأ يف قوله أو فعله مع صيغة تعميم"، مثل قوله  "ما 

بال أقوام يقولن كذا وكذا. أو يفعلون كذا وكذا".

تسود  التي  واالنفعالية"  "البدائية  للحالة  الصفار  الشيخ  وأسف 

مشكلة  إىل  الرأي  يف  اختالف  أي  معها  يتحول  والتي  مجتمعاتنا 

اجتامعية ويدفع للنزاع والخصومة, وإن مجابهة اآلخرين باستخدام 

تحت  السلبية  والتعبئة  االجتامعي  والتسقيط  التشهري  أساليب 

عناوين دينية رمبا يدفع أولئك للدفاع عن أنفسهم والرد باستخدام 

األساليب نفسها.

مصطلحاتمصطلحات
والتقدم  الصناعية  الثورة  اتساع  مع  نشأ  سيايس  مصطلح 

التكنولوجي، وهو يعني )حكم التكنولوجيا( أو حكم العلامء 

والتقنيني، وقد تزايدت قوة التكنوقراطيني نظرا الزدياد أهمية 

العلم ودخوله جميع املجاالت وخاصة االقتصادية والعسكرية 

املوارد  رصف  تخصيص  قرار  يف  السلطة  لهم  أن  كام  منها، 

التكنوقراطية،  الدول  يف  واالقتصادي  االسرتاتيجي  والتخطيط 

وقد بدأت حركة التكنوقراطيني عام 1932 يف الواليات املتحدة 

األمريكية، حيث كانت تتكون من املهندسني والعلامء والتي 

نشأت نتيجة طبيعة التقدم التكنولوجي. 

أما املصطلح فقد استحدث عام 1919 عىل يد وليام هرني 

سميث الذي طالب بتويل االختصاصيني العلميني مهام الحكم 

يف املجتمع الفاضل.

تكنوقراطية

تعبري فرنيس األصل كان يُطلق يف املدن الكبرية يف العصور 

كانوا  الذين  األعامل  وأصحاب  التجار  طبقة  عىل  الوسطى 

يشغلون مركزا وسطا بني طبقة النبالء من جهة والعامل من 

جهة أخرى، ومع انهيار املجتمع اإلقطاعي قامت البورجوازية 

من  واستفادت  والسياسية  االقتصادية  األمور  زمام  باستالم 

نشوء العرص الصناعي، حتى أصبحت متلك الرثوات الزراعية 

الشعبية  الثورات  قيام  إىل  أدى  مام  والعقارية،  والصناعية 

ضدها الستالم السلطة عن طريق مصادرة الرثوة االقتصادية 

والسلطة السياسية. 

الطبقة  تعني  والشيوعيني  االشرتاكيني  عند  والبورجوازية 

الرأساملية املستغلة يف الحكومات الدميقراطية الغربية التي 

متلك وسائل اإلنتاج. 

بورجوازية

منذ  البرشية  املجتمعات  رافقت  يوناين  أصل  ذات  كلمة 

تصبح  سياسة  عىل  حاليا  السيايس  معناها  يف  تدل  تأسيسها، 

فيها جميع السلطات بيد شخص واحد ميارسها حسب إرادته، 

دون اشرتاط موافقة الشعب عىل القرارات التي يتخذها.

دكتاتورية
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دات  تصاعدت حّدة العنف وتعددت أنواعه يف كافة املجتمعات قدمياً وحديثاً، ووضعت جميع األديان الساموية محدِّ

رًة يف الوقت نفسه من  للعنف ومواضع الستخدامه كحالة الدفاع عن النفس او إلقامة العدل وإحقاق الحقوق، محذِّ

اإلفراط بالعنف او استخدامه ألغراض باطلة ورشيرة.

ويعد العنف األرسي احد اكرث انواع العنف خطورة عىل الفرد واملجتمع لكونه يتعلق ببناء األرسة التي يعتمد عليها 

الكيان املجتمعي بصورة عامة، فإن كان بناؤها سليامً معاىف فسرنى مجتمعاً متعايشاً متسامحاً خالياً من االمراض 

النفسية والظواهر االجتامعية السيئة، والعكس بالعكس..

• تحقيق: عامد بعو   • تحرير: صباح الطالقاين

تحقيقات

العنف األرسي..
 نار تحرق نواة املجتمع

 وحددت املرجعية الدينية العليا أنواع العنف وأشارت اليه يف شتى 
املناسبات بالتحذير ووضع املعالَجات املناسبة ألنواعه وأشكاله، مؤكدة 
الدينية  املرجعية  ممثل  عرّفه  فقد  وخطورته،  األرسي  العنف  عىل 
العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ" أنه الحالة التي يشيع فيها أسلوب 

التوبيخ والتأنيب والخشونة والقساوة والفضاضة يف التعامل بني أفراد 
األرسة او مع االبوين او بني الزوج والزوجة، وقد يحصل أحياناً اللجوء 

اىل الرضب، وهذا ما ال يقبل به ديننا الحنيف".
مؤكداً أن" هناك قواعد وضوابط الستخدام أسلوب التوبيخ والتأنيب 
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داخل العائلة، بحيث يجب أن يسبق ذلك استخدام األسلوب الحكيم 
واللني والرفق واالسلوب الرتبوي الذي يكون مؤثراً، أما أن يلجأ الزوج 
مقبول  غري  فهذا  تربوي  كأسلوب  أرسته  أفراد  او  زوجته  يرضب  ألن 

اسالمياً.. 
خطورة كبرية عىل املجتمع

العتبة  الدينية يف  الشؤون  األسدي من قسم  أنصار  الشيخ  وذهَب 
الدينية مهم ملحاربة ظاهرة  التوعية  ان دور  اىل"  املقدسة  الحسينية 
العنف األرسي، ووضع الحلول لها، ألن الشارع املقدس حرَّم كافة أنواع 
وأساليب العنف واإلرضار باآلخرين, لذا تجد فقهاء ومقنني اإلسالم ال 
يجيزون التعامل مع الزوجة، أو الطفل بالعنف كالرضب، بل يعترب ذلك 
مام يوجب حّداً أو قصاصاً أو ديّة عىل الجاين، سواء أكان الويل أو غريه, 
نعم أجازوا رضب الطفل للتأديب برشوط معينة ولخصوص األب فقط.

الحضارة  بها  تُعاب  كانت  التي  األرسي  العنف  حالة  أن  وأضاف" 
الغربية أصبحت موجودة يف مجتمعاتنا املسلمة بنحو ال ميكن غض 
النظر عنها، وال تجاهله، فقد تضخمت املشكلة، وتحولت يف كثري من 
املصلحني،  اهتامم  تستثري  مقلقة  ومشكلة  مخيفة،  ظاهرة  إىل  البالد 
هذا  من  يالحظ  ما  وأهم  عالجها,  إىل  يتنادوا  ليك  الرأي  وأصحاب 

العنف، العنف ضد النساء، أي عنف األزواج تجاه زوجاتهم. 
أرقام  ضمن  يدخل  بعضها  كثرية  حاالت  هناك  ان"  األسدي  وبنّي 
ذلك  ومع  والتصرّب،  التسرّت  بسبب  ضمنها  يدخل  ال  واألكرث  اإلحصاء، 
فاملقدار القليل الذي يطفو عىل السطح، ويصل إىل املحاكم، أو تنرشه 
وسائل اإلعالم هو يشء مخيف, فقد  يتصور بعض األزواج أنه مادام قد 
امتلك زمام القوامة من جهة، وامتلك القدرة العضلية من جهة أخرى، 
فإن ذلك يربر له اضطهاد، ورضب زوجته، أو أطفاله, ومع األسف إننا 
نجد النساء تتحدث عن حاالت كثرية، أدىن ما يقال عنها أنها ظلم كبري, 
مبا  أحداً  أخربت  إن  والطالق  باألذى  زوجته  بتهديد  الزوج  يقوم  وقد 

تتعرض له.
واقرتح الشيخ األسدي طرقاً للقضاء عىل العنف األرسي منها:

مع  للتحّدث  الجهود  وتكثيف  الصواب،  نحو  األشخاص  توجيه   -١
بديلة  حلول  وتوفري  املجتمع،  يف  األرسي  العنف  خطورة  حول  الغري 
التواصل، والقنوات  اإلذاعات ووسائل  لهم لحل مشاكلهم عن طريق 

الفضائية واملنابر واملساجد والحسينيات.
٢- االهتامم اإلعالمي املريئ، واملقروء بالقضية، وسبل حلها، وأسبابها، 

كلام  نواحيها،  بجميع  محددة  قضية  عىل  الضوء  اإلعالم  سلط  فكلام 
توفرت املزيد من الطرق لعالج مختلف مشاكل العنف األرسي.

وتدريبهم عىل  وتعليمهم،  لألطفال،  اإلسالمية  السلمية  التنشئة   -٣
مامرسة  عىل  وتشجيعهم  حثهم  وعدم  الجميع،  مع  الجيدة  املعاملة 
املدارس،  يف  كبارا،  أو  مثلهم  أطفاالً  كانوا  سواء  اآلخرين  مع  العنف 

واملعاهد ومختلف مؤسسات التعليم.
٤- تجنب املامرسات العنفية أمام األطفال يف املجتمع ككل، ويجب 
عىل األب، واألم تجّنب الشجار أمام األطفال حتى ال يشعر الطفل بأن 

العنف يشء طبيعي يف الحياة.
٥- ال يجوز معاقبة الطفل بعنف عىل أي ترصف غري مسؤول يصدر 

منه؛ ألنه سيتعلم أن هذا هو األسلوب األسايس للتعامل مع األخطاء.
٦- إنشاء مراكز علمية ثقافية تُدار من متخصصني ورجال دين يف 
معاجلة هذه الظواهر ووضع الحلول لها وبيان مخاطرها باستمرار من 
خالل لقاءاتهم مع الناس ومن خالل إصدارات إلكرتونية أو ورقية توزع 
عىل الناس يف هذا الصدد, وهذا ما يقوم به الجميع من رجال دين، 

ومثقفني ومؤسسات، وإعالميني. 
له  إمنا  العنف،  لهذا  محدد  مكان  أو  زمان  يوجد  ال  انه"  مؤكداً 
أسباب كثرية، ونتائج سلبية كبرية، وميكن الحد منه من خالل مجموعة 
والعنف  املختلفة,  والجامعات  الجهات،  تكاتف  عن  تأيت  الطرق  من 
ومن  والغني،  الفقري،  ومن  الجامعة،  من  يكون  الفرد  من  يكون  كام 
املحكوم والحاكم, وال شك أن اإلسالم يحرّم كل أنواع العنف والتعدي 
عىل اآلخرين، ومينع من انتشاره يف األرسة واملجتمع، وينظر له نظرة 

اشمئزاز.
مبيناً"  أن االسالم يرفض العنف بأشكاله كافة، ويقف بالضد منه، 
فقد روي عن رسول الله)صىل الله عليه وآله وسلم( أنه قال: »خريكم 
الله  لرسول  األرسية  الحياة  وتشكل  وأنا خريكم ألهيل«  خريكم ألهله 
التي  والسلوكيات،  األخالق  من  للكثري  ثرًّا  منبعاً  واله  عليه  الله  صىل 
السلوكيات  تلك  بعض  وتتميز  يعيشها,  أن  املسلم  لإلنسان  ينبغي 
بأهمية خاصة يف زماننا هذا، بالنظر إىل ما يتعرض إليه الكيان العائيل 
إطار  داخل  العنف  أو  األرسي  العنف  بواسطة  وهدم،  تخريب  من 

األرسة".
تأثريات متعددة الجوانب

الحسينية  العتبة  يف  االرسي  االرشاد  مركز  يف  االستشارية  وعرّفت 

يجب أن يكون هناك مسار ثقافي ديني إعالمي 
متوازي فيما يخص الجهود المبذولة لمواجهة 

العنف األسري، وإال فالطريق طويل أمام 
‚‚مكافحة ظاهرة العنف األسري

‚‚
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التي  األفعال  جميع  بأنه"  األرسي  العنف  التميمي  زهراء  املقدسة 
أو كليهام،  او معنوياً  مادياً  يقوم بها أحد أعضاء األرسة وتلحق رضراً 
ويعني بالتحديد، الرضب بأنواعه وحبس الحرية والحرمان من حاجات 
أساسية واإلرغام عىل القيام بفعل ضد رغبة الفرد والتسبب يف أذى او 

كسور أو جروح.   
وأضافت" أن أهمية األرسة التي تنبع من كونها نواة املجتمع, فإن 
ثم  أوالً  األرسة  تفكك  اىل  بالنهاية  سيؤدي  نحوها  سيوجه  تهديد  اي 
الذي  العنف  اثر  تهديد كيان املجتمع بأرسه، ويتضح ذلك من خالل 
ال يتوقف يف حدود الفرد، فيتحول عىل مستوى ارسته مستقبالً متخذاً 

نفس اسلوب ارسته الذي كانت تعامله به مسبقاً.
وأشارت اىل أن العنف" له تأثري خطري عىل الوظائف النفسية، مثل: 
آثاره عىل األطفال: فهو يطبعه بطابع العنف كأسلوب من أساليب 
عىل  سلباً  ينعكس  وذلك  حياته،  يف  تواجهه  التي  للمشكالت  الحلول 
مختلف حاالته ورمبا تكون عامالً من عوامل الفشل يف مستقبله. كام 
يعنفه من ارسته، والسيام عندما ال  تجاه من  البغض  بطابع  ويطبعه 
داخله  يف  يخلق  أخرى  جهة  ومن  تجاهه،  القسوة  دوافع  يستوعب 

عامل الخوف والرهبة من اآلخرين.
املعاملة  لسوء  يتعرضون  الذين  األطفال  أن"  التميمي  وتابعت 
واإلهامل كثرياً يعانون من املشكالت النفسية مثل الكوابيس املتكررة 
بالذنب  والشعور  والعدوان  الغضب  من  مرتفعة  ومستويات  والقلق 
املخاوف  لديهم  تظهر  كام  لإلساءة,  ضحايا  أصبحوا  لكونهم  واألمل 
املرضية بشكل مفاجئ مثل الخوف من الظالم, كام تظهر لديهم اعراض 
انخفاض تقدير الذات وعدم الثقة بالنفس وتكوين صورة سلبية عن 

الذات تبدأ يف الطفولة وتستمر مع الطفل الضحية طوال حياته. 
بالنسبة  االنفعالية  النفسية/  اإلساءة  تتمثل  األزواج:  عىل  آثاره 

للزوجة يف التهديد اللفظي وغري اللفظي بالعنف ضد املرأة من قبل 
االعتقادات  نسق  وتحطيم  الدائم  النقد  اىل  ويشري  وبالعكس،  الزوج 
الشخصية لدى الزوج/ الزوجة، والتهديد باألذى، واإلساءة اىل األطفال، 
وعادة ما تكون اإلساءة االنفعالية مقرتنة باإلساءة الجسمية، أو تستخدم 
مبفردها كطريقة لتحقيق التحكم والسيطرة عىل الضحية, ويُعد العنف 
أثر  العنف، فهو غري محسوس وبال  أنواع  النفيس من أخطر  املعنوي 
واضح للعيان، وهو شائع يف جميع املجتمعات غنية أو فقرية متقدمة 
بأن  للمرأة، وتكمن خطورته  النفسية  الصحة  آثار عىل  نامية، وله  أو 

القانون قد ال يعرتف به، كام ويصعب اثباته.
وأكدت" أن مشكلة الفقر هي سبب أغلب مشاكل املجتمع ومنها 
متطلبات  من  األدىن  الحد  توفري  الرضورة  من  لذلك  االرسي،  العنف 
الحياة الكرمية وزيادة الوعي املجتمعي واالرسي ودعم حمالت تنظيم 
األرسة، ومحو األمية, وتوفري الرخاء االقتصادي لألرسة للتخلص من آثار 

مسببات العنف االرسي.
أسباب ظاهرة وأخرى مخفية

العنف  انتشار  أسباب  من  ان  الصايف"  علياء  االستشارية  وكشفت 
أثر كبري  له  الذي  الديني  الوازع  هو ضعف  ونفسياً  اجتامعياً  األرسي 
يف حسن التعامل واملعارشة باملعروف داخل العائلة، فالشخص الذي 
عن  وبعيدة  منضبطة  وسلوكياته  ترصفاته  تكون  تعاىل،  الله  يخىش 
حاالت االنفالت السلويك، أما الشخص الذي ليس لديه وازع ديني فانه 

قد يرتكب أعظم الجرائم  واملوبقات حتى ضد أفراد أرسته. 
وأضافت أن" من جملة األسباب االخرى للعنف هي تعاطي الكحول 
واملخدرات التي تجعل االنسان يفقد عقله ويختل  توازنه، وبالتايل فهو 
ويصب غضبه عىل  األسباب،  ألتفه  ويثور  سوية،  غري  بصورة  يترصف 
عائلته وأرسته، فضالً عن دور األمراض النفسية الناشئة عن ضغوطات 

•  حيدر عباس الطاهر•  القايض محمد مريي جبار• الشيخ أنصار األسدي

من الضرورة توفير الحد األدنى من متطلبات 
الحياة الكريمة وزيادة الوعي المجتمعي 

واالسري ودعم حمالت تنظيم األسرة، ومحو 
األمية, وتوفير الرخاء االقتصادي لألسرة 

‚‚للتخلص من آثار مسببات العنف االسري

‚‚
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الحياة واملشاكل املتنوعة، فإذا ما أصيب الزوج او الزوجة بأحد األمراض 
النفسية او العقد الداخلية فان الحياة الزوجية  تبدأ باالنتكاس ويحل 

العنف محل التفاهم ملواجهة تلك املشاكل".
وبيّنت الصايف" ان كرثة الضغوط واالنفعاالت والبطالة وعدم القدرة 
عىل العمل وزيادة العبء  اىل جانب الظروف االقتصادية الصعبة، قد 
تؤدي بالرجل اىل الشعور بالفشل يف إشباع حاجاته وتحقيق أهدافه 

وبالتايل لجوئه اىل العنف.
االجتامعية  والتقاليد  العادات  بعض  لدينا  تسود  الصايف"  وختمت 
الخاطئة، ومنها أن يتجه بعض األزواج الستخدام العنف ضد الزوجة 
ورمبا كامل أفراد أرسته، إلثبات انه الرجل املسيطر واملتسلط عىل أفراد 

أرسته!  
حلول ممكنة التحقيق

االستشارية ضحى العوادي أفادت" ان هناك بعض الحلول الواقعية 
ومنها، وجود  الزوجني،  بني  العنف  األرسي، وخصوصاً  العنف  ملشكلة 
الحكمة والنضج لدى الزوجني حيث متنع هذه األمور ظهور العنف او 

تحد منه إن ظهر يف مواقف حرجة قد متّر بها أية أرسة.
وأضافت" ان اشاعة املودة لها دور كبري يف استقرار الحياة العائلية، 
منزالً  يكون  والرتاحم  والتعاطف  املودة  أجواء  تسوده  الذي  فاملنزل 
االضطراب  اجواء  تسوده  الذي  املنزل  أما  أسوياء،  أفراد  منه  يتخرج 
أفراداً مضطربني، لذلك فإن تالحم االرسة فيام  والعنف فأنه سيخرج 
النفسية  العنارص  احد  الزوجني  بني  املحبة  وتبادل  امر رضوري،  بينها 
الزوجني واستقرار  أساسياً عىل صعيد تفاهم  التي تلعب دوراً  الهامة 

االرسة ومستقبلها".
وبيّنت العوادي" ان إتباع منهج التسامح مهم جداً، فطبيعة االنسان 
وليك  اآلخر  بحق  الزوجني  احد  يخطئ  وقد  ويخطئ،  يصيب  انه 
منهج  اتباع  عليهام  العائلة  يف  مشاجرات ورشخ  اىل  الخطأ  يتحول  ال 

يتحول  ال  وأن  االمور،  صغائر  عن  والتغايض  واللني،  والعفو  التسامح 
أي خطأ او سوء فهم او مشكلة صغرية اىل عامل مساعد يف استخدام 
اساليب عنيفة يف الحياة الزوجية مام يؤدي اىل اإلرضار بكيان العائلة 

كلها. 
قوانني تحد من العنف

الناطق الرسمي ملحكمة كربالء االتحادية القايض محمد مريي جبار، 
اتخاذ  يف  بواجبها  تقوم  املعنية  واملحكمة  العراقية  املحاكم  ان"  أفاد 
اإلجراءات القانونية بحق أي حالة تخص العنف االرسي، وأن محكمة 
التحقيق املختصة والقايض املختص يسند الواقعة القانونية استنادا اىل 
املواد القانونية والعقوبات، فإذا كانت الجرمية املرتكبة هي جناية او 
الجرمية،  الواقعة  التطبيق وفق  واجبة  القانونية  املواد  فتكون  جنحة 
فإن كانت جنحة يتخذ قايض التحقيق االجراءات وفق املواد )413( او 
االيذاء البسيط )415( واذا ما كانت من جرائم التهديد تتخذ اإلجراءات 

وفق القانونني )434-433(.
وامنا  االرسي،  بالعنف  يتعلق  خاص  قانون  يوجد  ال   " أنه  موضحاً 
خاصة  ومكاتب  العراق  يف  استئناف  رئاسات  اروقة  يف  مكاتب  هناك 
أعقَب  اذا  أما  األرسي،  العنف  بقضايا  للنظر  يُسّمى  مختص،  وقايض 
العنف انتهاء الحياة الزوجية بني الزوجني فإن محكمة التحقيق تعترب 
العنف جرمية من الجرائم التي تخرج عن نطاق العنف االرسي وتكون 

أمام مراكز الرشطة او أمام مكاتب التحقيق االعتيادية.
دور منظّامت املجتمع املدين

املنّسق العام ملنظمة مراقبة حقوق االنسان العراقية احمد املوسوي 
املشاكل  تشخيص  هو  املدين  املجتمع  منظامت  دور  ان  أوضح"  
املجتمعية، ومن ضمن هذه املشاكل هو ازدياد العنف االرسي الذي 
يشمل االطفال والنساء، مع مالحظة عدم وجود قانون خاص بالعنف 

االرسي مع األسف.
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التعذيب  اتفاقية مناهضة  العراق صادَق عىل  أضاف املوسوي أن" 
ضد املرأة والطفل، ولكن حتى اآلن مل نَر قانوناً لحامية الطفل واألرسة، 
وبني  فيها  واالشرتاك  الدولية  االتفاقيات  قبول  بني  تناقضاً  يعد  وهذا 
عدم وجود آليات تطبيق أهداف هذه االتفاقيات، ونحن كمنظامت 
مجتمع مدين نالحظ ان العنف األرسي قد امتد ليأخذ حيزاً واسعاً من 
التنبيه ملخاطر  البالد ونعمل جاهدين عىل  الطالق يف  أسباب حاالت 

هذه الحالة".
" ان مهمة املجتمع املدين الحصول عىل احصائيات واقعية حول  وبنينّ
النوع من  أسباب تفشنّ هذا  والتنبيه ملخاطره، وبيان  العنف األرسي 
ومتعلقات  واجتامعية  اقتصادية  أسبابه  تكون  ما  غالباً  الذي  العنف 

أخرى خاصة باألعراف والتقاليد.. 
املطلوب مسار ثقايف ديني متوازي

مروة  الدكتورة  مدين،  مجتمع  البيضاء(  )الصداري  منظمة  رئيسة 
املرأة والرجل  ان هناك قوانني وإجراءات تحمي  أفادت"  سامل هادي 
لة بشكل مؤثر،  عىل السواء من حاالت العنف األرسي، ولكنها غري مفعنّ
ألسباب عديدة منها الخشية من األعراف والتقاليد او خوف املرأة عىل 

مستقبلها ومستقبل أبنائها..
مضيفًة أنه" يجب أن يكون هناك مسار ثقايف ديني إعالمي متوازي 
فالطريق  وإال  األرسي،  العنف  ملواجهة  املبذولة  الجهود  يخص  فيام 
طويل أمام مكافحة ظاهرة العنف األرسي خاصة وانه امتَد عىل نطاق 
واسع بني الزيجات الحديثة، وأفرز حاالت طالق للعديد من الشباب 

املتزوج حديثاً.
دور اإلعالم

الطاهر،  عباس  اإلعالم حيدر  لحرية  العراقي  املركز  رئيس  وتحدَث 
االرسي  العنف  ان  قائالً"  الظاهرة  هذه  معالجة  يف  اإلعالم  دور  عن 
حالة تجدها يف كل املجتمعات وال يستطيع احد أن يستثني مجتمعا 
الثالث ومن  العامل  او مجتمعات  الغربية  املجتمعات  كان  منها سواء 
الظاهرة تختلف يف  العربية واالسالمية، ولكن هذه  املجتمعات  بينها 
يف  قليل  بشكل  يكون  عام  بشكل  االرسي  فالعنف  وطبيعتها  نسبتها 
الدول االوربية والغربية عنه يف الدول الفقرية واملتخلفة لوجود قوانني 

صارمة تحكم العالقة بني األزواج وأفراد األرسة.
يجب  هنا  العالج، ومن  من  الوقاية خري  أؤمن مبقولة  أنا  وأضاف" 
أن ننطلق لوقاية املجتمع وإبعاد األرسة والنسيج االرسي عن األسباب 
واملسببات لظاهرة العنف االرسي، وذلك عن طريق الرتكيز عىل القيم 
كل  يف  أجده  مل  رائع  بشكل  الظاهرة  هذه  عالجت  التي  االسالمية 
الديانات، فشواهد القرآن الكريم كثرية يف الحث عىل تكريم الوالدين 
والكثري  الزوجة،  معاملة  األبناء وحسن  رعاية  والحث عىل  ورعايتهام 
من األحاديث النبوية الرشيفة وسرية آل البيت األطهار تشري اىل هذه 
املسألة، وميكن لنا كمجتمعات إسالمية أن نجعل من هذه التوجيهات 
والتعاليم التي متثل ثروة فكرية خارطة طريق لتوجيه املجتمع بشكل 

سليم وصحيح.
أنواع  وأخطر  أسوأ  الطفل من  له  يتعرض  الذي  العنف  ان  مؤكداً" 
التعنيف، كونه يدمر جيال جديدا مهيأ الستالم املسؤولية يف استمرارية 

قسوة  او  حرمان  من  الطفل  هذا  له  يتعرض  تأثري  فأي  املجتمعات 
نفسها،  االرسة  نتائجه وخيمة عىل  له ستكون  العليا  للقيم  تهديم  او 
وكذلك يتعدى خطره اىل املجتمع الذي سيكون فريسة له يف النيل منه 

للحصول عىل ما عاناه من حرمان وظلم واضطهاد.
وختم الطاهر" ان الحد من العنف االرسي هدف صعب املنال لكن 
ميكن الحد منه بشكل كبري من خالل تضافر جهود اآلباء ومؤسسات 
التعليم والدولة بكل مؤسساتها، وخاصة ترشيعاتها وقوانينها، وكذلك 
الدينية ودورها يف إظهار  اإلعالم واملجتمع املدين إضافة اىل املؤسسة 

الوجه الحقيقي للقيم االسالمية.
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مقاالت وبحوث َمدارُج السالكني
ِمَن اإلميان اىل اليَقني

• د. اكرم جالل

بناء الشخصية 
اإلنسانية 

يف رحاب سيدة نساء 

العاملني فاطمة الزهراء  

)عليها السالم(
• د. الشيخ عامد الكاظمي

َرجُب املَْغِفرَة
• صادق مهدي حسن
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 ٌ ربًة فائقة َوسرِ قة َوعرِ كمٍة بالغة َوَموعظًة سامرِ إّن اللّه سبحانه وتعاىل خلق اإلنسان لرِحرِ
نٍي * ثُمَّ َجَعلَْناُه نُطَْفًة  ن طرِ ن ُسَللٍَة مِّ عظيم، َفَبدأ َخلَْقُه بأطوار: ﴿َولََقْد َخلَْقَنا اإْلرِنَساَن مرِ

ظَاًما  نٍي * ثُمَّ َخلَْقَنا النُّطَْفَة َعلََقًة َفَخلَْقَنا الَْعلََقَة ُمْضَغًة َفَخلَْقَنا الُْمْضَغَة عرِ كرِ فرِ َقَراٍر مَّ
نَي﴾ [املؤمنون:  ظَاَم لَْحًم ثُمَّ أَنَشأْنَاُه َخلًْقا آَخَر ۚ َفَتَبارََك اللَُّه أَْحَسُن الَْخالرِقرِ َفكََسْونَا الْعرِ
11-14]، َوَجعله اآلية التي من أجلرِها َخلََق هذا الكوَن الَفسيح ، واملرِحَوَر الذي يَدور 
ُم الطِّيني والّروحي ف َشأن خلق اإلنسان، وهذه  َحوله وألجله كلُّ يشء. فهذا التَّناغرِ

ي  الّنفس وهذا الَبدن وما يَحويه من َحواس َو َمدارك وُقدرات أودعها اللّه فيه إّنا هرِ
أدواُت الّسعي لبلوغ أهداف ومراترَِب سامية، انُّه السري نحو الّتكامل والرُقي والوصول 
ٌل  اىل مرتبة الخلفة، قال اللّه تعاىل ُمخاطباً امللئكة: ﴿َوإرِْذ قاَل َربَك لرِلَْملئرِكَةرِ إرِين جاعرِ

فرِ األْْرضرِ َخلرِيَفًة﴾ )البقرة: 30(.

ِمَن اإلميان اىل اليَقني
َمدارُج السالكني

بحوث

• د. اكرم جالل
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اإلنسان  اللّه  أَمَر  أْجلِها  َوِمن  املَراتب  وأعىل  أكَمل  ِمن  والَخالفة 
املجيد  القرآن  فََوَصف  املنازل،  أعىل  وإدراك  املَحطّات  لِطَّي  بالّسري 
كَاِدٌح  إِنََّك  اإلِنَْساُن  أَيَُّها  ﴿يَا  تعاىل:  قَوله  يف  "بالكَّدح"  السعي  هذا 
اىل  يَِصل  فاإلنسان حينام  [اإلنشقاق: 6]،  فَُمالَِقيِه﴾  كَْدحاً  َربَِّك  إىَِل 
الحياة  يف  مهمته  الَفلَسفي  الّفهم  َحيث  من  فَُهو  الّكامل  َمدارج 
يشء  كل  َحوله  يَدور  الذي  واملَحور  املَركز  ليكون  ستؤهله  الدنيا 
اّل َمن  يُدركها  َوَمنزِلة عالية ل  َمهّمة َعظيمة  الكون، َوهَي  يف هذا 
فاملَقَصد  مجاهداً،  نَحَوها  َوَسعى  ُمسابقاً  لها  فبادر  حقيقتها  َوعى 
الحقيقي لَِخلق اإلنسان هو عبادة اللّه كام تُشري لذلك اآلية: ﴿َوما 
َخلَْقُت الِْجن َواإلْنَْس إِل لِيَْعبُُدوِن﴾ [الذاريات: 56] والالم يف كلمة 
لِيَْعبُُدوِن تَحِمل يف طيّاتها الكثري من اإلشارات واملَعاين َحول طبيعة 
ونوع العبادة املَرُجّوة واملطلوبة، وِهَي قطعاً تَعني الِعباَدة الروحية 
تَتَحّول  التي  العبادة  وتعاىل،  ُسبحانه  باللّه  املُطلق  التام  واإلرتباط 
من خاللها َجميع األعامل من َحركات َوَسكنات وكلامت اىل ُجسور 
َتتَدُّ بنَي العاِشق واملَعشوق، إنّها ِعباَدة املَّعرفة وهي الغاية التي من 
ليكون  والتّكامل،  الرُّقي  َمدارج  أعىل  ويَبلُغ  النسان  يَسمو  خاللها 
عليه  يُطلق  ما  أو  اإلنساين  التّكامل  ويَبدأ  الوجود.  هذا  يف  املِحَور 
ه:  أمِّ بَطِن  يف  اإلنسان  يكون  عندما  درجاته  بأدىن  املّعريف  بالتّكامل 
لَُكُم  َوَجَعَل  َشيْئًا  تَْعلَُموَن  َل  َهاتُِكْم  أُمَّ بُطُوِن  ن  مِّ أَْخرََجُكم  ﴿َواللَُّه 
ْمَع َواأْلَبَْصاَر َواأْلَفِْئَدَة ۙ لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن ﴾ [النحل: 78]، وهذه  السَّ
أشارة اىل أّن اإلنسان يُولَد وهو ُمَجرّد من كّل َمراتب املعرفة، َعكَس 
ما َذَهب اليه ديكارت ِمن أّن املبادئ الفطريّة األولية تُولَد مع ولدة 

اإلنسان وخروجه اىل عامل الدنيا.
اإلميان

اإلنسان خالل  يَبلَُغها  وَمَحطٌّة  اإلعتقاد  مراتب  ِمن  َمرتَبٌة  اإلمياُن 
ُمَوّحٍد  تَعريٍف  عىل  املذاهب  كُلُّ  تَجتمع  لَم  التّكاملية.   َمسريته 
أّن  الحديث  وأهَل  والّزيدية  املُعتزلة  َوَصف  فقد  اإلميان.  لُِمفردة 
للقلوب والّجوارح مع  إعتقاٍد وتصديٍق  ُمفردة تُشري اىل  المِيان هو 
يحصل  المِيان  أّن  إىل  األشاعرة  وماَل  اإلعتقاد.  بهذا  اللّسان  إقرار 
بالقلب واللسان معاً، وذهب فريق اىل أن اإلميان يصدق عن طريق 
اللسان  إقرار  أساسه  اإلميان  أن  رأت  أخرى  وطائفة  القلبي،  اإلقرار 

كنتيجة للمعرفة القلبية. )1(
َولإلميان بُعٌد آخر وحقيقة أعمق توضحه العديد من آيات القرآن 
آَمَن  كُلٌّ  َوالُْمْؤِمُنوَن  َربِِّه  ِمْن  إِلَيِْه  أُنْزَِل  ِبَا  الرَُّسوُل  آَمَن  الكريم: ﴿ 
ِباللَِّه َوَماَلئَِكِتِه وَكُتُِبِه َورُُسلِِه َل نَُفرُِّق بنَْيَ أََحٍد ِمْن رُُسلِِه َوقَالُوا َسِمْعَنا 
َوأَطَْعَنا ُغْفرَانََك َربََّنا َوإِلَيَْك الَْمِصرُي ﴾ [البقرة: 285]. لذا فإّن املَّعرفة 
يف  َجيلٌّ  واضٌح  فالقرآن  الكامل،  لإلميان  واحداً  بعداً  ُتثل  وحدها 
َوصف َمن أرتّدوا عىل أدبارهم وشاقّوا الرّسول وقد تَبنّي لَُهم الُهدى 
لكن هذا البُعد من املعرفة ل يكفي ألستكامل حقيقة اإلميان، بل هو 
ِضلٌع واحد من أضالع أإلميان، فاللّه ُسبحانه وتعاىل يقول: ﴿إِنَّ الَِّذيَن 
يْطَاُن َسوََّل لَُهْم  َ لَُهُم الُْهَدى ۙ الشَّ ن بَْعِد َما تَبَنيَّ وا َعىَلٰ أَْدبَارِِهم مِّ ارْتَدُّ
َوأَْمىَلٰ لَُهْم ﴾ [محمد: 25]، ويف أية أخرى ﴿َوَجَحُدوا ِبَها َواْستَيَْقَنتَْها 
ا ۙ فَانظُْر كَيَْف كَاَن َعاِقبَُة الُْمْفِسِديَن﴾ [النمل:  أَنُفُسُهْم ظُلاًْم َوُعلُوًّ

14]، َوقَوله تعاىل: ﴿أَفََرأَيَْت َمِن اتََّخَذ إِلََٰهُه َهَواُه َوأََضلَُّه اللَُّه َعىَلٰ ِعلٍْم 
َوَختََم َعىَلٰ َسْمِعِه َوقَلِْبِه َوَجَعَل َعىَلٰ بََصِِه ِغَشاَوًة فََمن يَْهِديِه ِمن 

بَْعِد اللَِّه ﴾ )الجاثية: 23(.
أذن فاألميان ل بُد له من أطواٍر ومراحل َوَمراتب تكامليّة  ل تَتَجزأ 
باللِّسان  َوقَول  بالَقلب  َعْقٌد  َوِهَي  البَّعض،  بَعضها  عن  تَنفصل  ول 
المِيان،  عن  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  ُسئل  فقد   بالركان،  وَعَمل 
  ) فقال: )المِيان معرفة بالقلب ، وإقرار باللسان ، وعمل بالَركان(. )2
فإدراك النسان ووصوله لكامل اإلميان يُؤسس لوعي معريف يَنعكس 
عىل حالة املؤمن لِتَنقله من حالِة الُسكون اىل الَعمل بُقتىض أعتقاده 

واميانه لتحقيق غائية الوجود.
ويف هذا املضامر ومن أجل أن تكتمل صورة األميان وحقيقتها لبُد 
من األشارة اىل اآلية القرآنية: ﴿َوَمن يَْكُفْر ِباإْلِميَاِن فََقْد َحِبَط َعَملُُه 

يَن ﴾ )املائدة: 5(. َوُهَو يِف اآْلِخرَِة ِمَن الَْخاِسِ
فبإسناٍد عن أيب جعفر الباقر عليه السالم يف قوله تعاىل }ومن يكفر 
باإلميان فقد حبط عمله وهو يف اآلخرة من الخاسين{. قال: فاإلميان 
يف بطن القرآن عيل بن أيب طالب عليه السالم، فمن يكفر بوليته فقد 

حبط عمله وهو يف اآلخرة من الخاسين(. )3(
ويف واقعة الَخندق َساّمه الرّسول : اإلميان كله ، ففي املناقب: عن 
ابن مسعود رىض الله عنه قال: ملا بََرَز عيٌل )عليه السالم( اىل عمرو 
بن عبد ود قال النبي )صىل الله عليه واله وسلم(: )برز الميان كله 
اىل الرشك كله(. فلام قتله قال له: أبرش يا عيل، فلو وزن عملك اليوم 
بعمل أمتي لرجح عملك بعملهم( )4(، ويف حديث آخر قال صىل 
الله عليه واله وسلم: )النظر إىل عيل عبادة، وذكره عبادة، ول يقبل 

الله إميان عبد إل بوليته والربائة من أعدائه(. )5(
التَّْقوى

ثُّم يَبلُغ الّسالك بَعَد األميان بالله عزّوجّل وبرسوله وبا أُنزِل اليه 
َمرتَبة التَّقوى، وهي ُمَتَتِّبة عىل اإلميان، قال اللّه تعاىل: ﴿امل * َذلَِك 
ِّلُْمتَِّقنَي * الَِّذيَن يُْؤِمُنوَن ِبالَْغيِْب َويُِقيُموَن  الِْكتَاُب لَ َريَْب ِفيِه ُهًدى لل
الَة َوِمامَّ َرزَقَْناُهْم يُنِفُقوَن والَِّذيَن يُْؤِمُنوَن ِبَا أُنزَِل إِلَيَْك َوَما أُنزَِل  الصَّ

ِمن قَبْلَِك َوِباآلِخرَِة ُهْم يُوِقُنوَن﴾ )البقرة : 4-1(.
قال المام َعيل بن موىس الرضا عليه السالم: )اإْلِميَاُن فَْوَق اإْلِْساَلِم 
ِبَدرََجٍة، َو التَّْقَوى فَْوَق اإْلِميَاِن ِبَدرََجٍة، َو الْيَِقنُي فَْوَق التَّْقَوى ِبَدرََجٍة، 

َو لَْم يَُقمْ   بنَْيَ الِْعبَاِد يَشْ ٌء أَثَْقُل ِمَن الْيَِقني( )6(.
والتّقَوى تَعني الِحفظ والّصيانة. وتقَوى الله اذن هي الَحَذر ِمن 
الله من خالل اتِّباع أواِمره والنِتهاء َعن نَواهِيه. فََعن اإلمام الّصاِدق 
)عليه السالم( ملّا ُسِئل عن تفسري التّقَوى، فقال: )أْن َل يَْفِقدَك الله 

َحيُْث أَْمرََك، َوَل يراك َحيُْث نََهاَك(. )7(
فالتّقَوى اذن هَي الوقاية عن طريِق ِفعل الواِجبات َوتَرُك املَُحرّمات 

وإتيان املُستحبّات ونَبذ املَكروهات.  
والتقوى عىل مراتب فََعن المام الصادق )عليه السالم( أنّه قال: 
)التقوى عىل ثالثة أوجه: تقوى الله يف الله وهو ترك الحالل فضال عن 
الشبهة وهو تقوى خاص الخاص، وتقوى من الله وهو ترك الشبهات 
فضال عن حرام، وهو تقوى الخاص، وتقوى من خوف النار والعقاب 
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وهو ترك الحرام وهو تقوى العام، ومثل التقوى كامء يجري يف نهر 
ومثل هذه الطبقات الثالث يف معنى التقوى كأشجار مغروسة عىل 
حافة ذلك النهر، من كل لون وجنس وكل شجرة منها يستمص املاء 
من ذلك النهر، عىل قدر جوهره وطعمه( )8(، وهذه املَراتب الثالث 
أشارَت اليها وأكَّدتها اآلية القرآنية: ﴿ لَيَْس َعىَل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا 
الَِحاِت  اتََّقوا وَّآَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ الَِحاِت ُجَناٌح ِفياَم طَِعُموا إَِذا َما  الصَّ
أَْحَسُنوا ۗ َواللَُّه يُِحبُّ الُْمْحِسِننَي﴾ )املائدة:  ثُمَّ اتََّقوا وَّآَمُنوا ثُمَّ اتََّقوا وَّ

.)93
 فَفي كَشف اليَقني، عن محمد بن جرير الطربي صاحب التاريخ، 
عن سلامن الفاريس ما هذا لفظه ) وقام سلامن فقال: .. قال: فأنا 
أشهد به أين سمعت رسول الله صىل الله عليه وآله يقول: عيل إمام 

املتقني وقائد الغر املحجلني وهو األمري من بعدي(. )9(
يَسعى جاهداً يف هذا  َمن  تَْنَعِكس عىل  عظيمة  آثاراً  للتَّقوى  إّن 
والعاِقبَة  أمني  َوَمقامه  َوفري  َوِرزقُه  قَريب  فَرَُجه  فاملُتَّقي  املسلك، 
روا َشَهواتهم ولَّذاتهم َوقَّدموا  الَحَسنة ِهَي نتاج التّقوى . واملُتَّقون أخَّ
طاَعَة َربّهم، وأختاروا والية أحباء اللّه فَأََحبّوهم، وانِتظاُر الَفرج ِمن 
أعظَم أعامل املُتّقني. ُروي عن االمام العسكري عليه السالم أنه كَتب 
ايل ايب الحسن عيل بن الحسني بن بابويه القمي )عليك باصرب وانتظار 
انتظار  امتي  اعامل  افضل   : واله  عليه  الله  النبي صىل  قال  الفرج، 
الفرج ، وال تزال شيعتنا يف حزن حتي يظهر ولدي الذي برش به النبي 
صىل الله عليه واله ميال االرض قسطا وعدال كام ملئت جورا وظلام 
، فاصرب يا شيخي يا ابا الحسن عيل، وامر جميع شيعتي بالصرب، فان 

االرض لله يورثها من يشاء من عبادة والعاقبة للمتقني(. )10(
الَيقني

نَحَو  كَسل  وال  َملل  بال  العشق  ومسرية  التكامل  َركْب  َويَستَِمرُّ 
السالك  يبدأ  النَّفس وأرسارها، َحيث  َخبايا  َمَحطَّة  إنّها  َمرتَبة أعىل، 
الّذات، وألن َمعرفتها  الّنفس واإلطالع عىل َحقيقة  بالبّحث لِمعرفة 
يَستغرق  أن  الَكامل  َمدارج  يف  للسالك  فالبُّد  اللّه،  مبعرفة  ُمرتَبطة 
َويَستَشِعرها  ويَعيَشها  لِيُدركَها  عزوجل  اللّه  صفاِت  عن  البَّحث  يف 
مُيَّكنه ِمَن السري بأتجاه َمرتبٍة  لِتَفيض َعليه من أنوارِها الُقدسية ما 
أعىل وأسمى وهي اليَقني، قال الله تعاىل: ﴿َواْعبُْد َربََّك َحتَّى يَأْتِيََك 
الْيَِقنُي﴾ )الحجر: 99(،   واليَقنُي هو الِعلم الذي ال َشّك فيه وُمشاَهدة 
يَْهُدوَن  أَِئًَّة  ِمْنُهْم  اللّه تعاىل: ﴿َوَجَعلَْنا  ِبَصفاِء األنُفس، قال  األشياء 
يُوِقُنوَن﴾ )السجدة: 24(، ِهَي أشارة  ِبآيَاتَِنا  لاَمَّ َصرَبُوا وَكَانُوا  ِبأَْمرِنَا 
وهدًى  إمياناً  قَلبه  اللُّه  َمأل  الذي  ذلك  هو  املُؤمن  أّن  تُؤكّد  قُرآنية 
وأتبََعه بيقني. واإلميان املُتََجرِّد عِن اليَّقني هو أمياٌن تُحيطُه الَوساِوَس 
والُشكوك ويبقى ُعرضة لألرتداد والُسقوط. ولذا فإن جميع أصحاب 
االستدالالت الَعقلية كان إميانهم َمشوب بالُشبهات واألوهام، بينام 
اإلميان اليَّقيني والذي َوَضَعت ُحدوده وأشارت اليه كلمة "وكانوا" يف 
اآلية القرأنية هو املرتبة التي يُريدها اللّه لعباده وهي أعىل َمراتب 
درجة  )االِسالم  قال:  أنه  السالم  عليه  الصادق  االِمام  فعن  اإلميان. 
واالمِيان عن االِسالم درجة. واليقني عىل االمِيان درجة. وما أويت الناس 
أقلَّ من اليقني( )11(،  وروى الفضيل بن يسار عن االِمام الرضا عليه 

السالم قوله: )إنَّ االمِيان أفضل من االِسالم بدرجة، والتقوى أفضل من 
االمِيان بدرجٍة، ومل يُعط بنو آدم أفضل من اليقني(. )12(

َح الُصدور وتَتَزوَّد باملَشاِرَق الّنورانية  يف اليقني تَُسّدد الُخطى، وتَنرَشِ
عىل  فَتَْنَعِكس  الُقدسية  الُفيوضات  باستقبال  الُنفوس  َوتَبدأ  اإللهية 
اىل  الَشهويّة  الَغرائز  وتَتَحول  وَسكينة،  وطأمنينًة  رَحمًة  وارِح  الجَّ
اىل  املُوِصل  والّكدح  الّسري  إكامل  بها ألجل  يُستَعان  تَْقوائية  صفات 
الُقرِب االلهي. أنَّ أكمل َدرجات املَعرفة اإللهية هي املَعرفة اإلدراكيّة 
إنّها ِعالقة طَردية فَكلاّم أزداد  اليّقني،  َمرتَبة  باملؤمن اىل  تَِسرُي  التي 
فَلليَقني  اليَقني.  َمراتب  يف  أعىل  َمرتبًة  ارتَقى  كُلاّم  إدراكاً  املُؤِمن 
َمراتب َوَدرجات كام أشارت اىل ذلك اآليات: ﴿كَالَ لَْو تَْعلَُموَن ِعلَْم 
الْيَِقنِي*لََتَُونَّ الَْجِحيَم*ثُمَّ لََتَُونََّها َعنْيَ الْيَِقنِي﴾ )التكاثر: 5 – 7(، ويف 

آية أخرى: ﴿إِنَّ َهَذا لَُهَو َحقُّ الْيَِقني﴾ )الواقعة : 95(.
فاليَقنُي أذن لَه َمراتَِب ثالث: ِعلُْم اليَقني َوَعنُي اليَقني َوَحّق اليَقني. 
فَأما ِعلم اليَقني فَهو ما يَحصل للّسالك عند الَنظَر والتََفّكر بالّدالئل، 
إنّه انكشاف  أّن َمصَدره ناراً،  اليقني  فَيَعلَم بعلم  كالّذي يَرى دخاناً 
ة  ِبِهمَّ رب  الدَّ الّسالك  يُكِمل  ثُم  والتَّفكر.  الَنظر  بَعد  للَقلب  املَعلوم 
وكَدٍح وِجهاد ويَقني نَحو املَرتبة الثانية وهي َعنُي اليَقني، قال الله تعاىل: 
الْـُمْحِسِننَي﴾  لََمَع  اللَه  َوإِنَّ  ُسبُلََنا  لََنْهِديَنَُّهْم  ِفيَنا  َجاَهُدوا  ﴿َوالَِّذيَن 
]العنكبوت : 69[، وهذه املَرتبة تُشري اىل املَنزلة املَعرفية التي يَصل 
اليها الّسالك من خالل الّكشف واملُشاهدة واألطمئنان الَقلبي ، وال 
تُدرك إال من خالل التَجرّد املُطلق للنفس، فَُمشاهدة النار هو َعني 
اليقني، أنه العلم بالكشف واملعاينة ألصحاب القلوب املُطأمنه من 
خواص املريدين للذات املقدسة، يَبلُغ فيها السالك َمرتَبَة املَُشاِهد لَُه 

فال يَُشك فيه أبًدا.
وأما املَرتبة األعىل، َوِهَي حينام يَِصُل الّسالك اىل َمرتَبًة يَعيش فيها 
االحتاق، إنها َمرتَبة َحّق اليَقني، إنَّه األرتباط الروحي والَفناء يف اللّه 
واالرتباط  املَعنويّة  الَوحَدة  َمرتَبَة  ِهَي  اليَقني  فََحقُّ  الُشهود،  ألهل 
باملَعقول  ُمرتَِبطة  ذاتَه  العاقل  فرََيى  واملَعقول  العاِقل  بني  الَحقيقي 
ُمتََنعمة بآثاره َوفُيُوضاته، وأُّن ُشؤوَن الُدنيا واآلخرة بني يَديه واضحًة 

َجليّة، خاِضَعًة طائِعة.
أنورها  املَُقدسة  فامتأَل ِمن  الّذات  َوَصَل إىل َحقيقة  لب  القَّ َوألن 
َوتََحّول بذلك اىل نُوٍر قُديس من نُور الله َوَشمٍس يَقينيّة من فُيُوضات 
فأنه َسرَيى كلَّ االشياء  َوفَّكر  َونَظَر  أتّجه  أينام  فَُهو  املُطلق،  الَكامل 
واآلخرة  الُدنيا  وَخفايا  املَلكوت  َحقائق  َويُبِص  قَلبه  ُشعاع  بنور 
النور الذي ُهو ِمن َمصَدر املُطلق.  وحقائق األشياء وأرسارها بذلك 
وألنّها أرفع َدرَجات اليقني وأعىل َمراتِب الَكامل، فإن َمن أدَركَها َونال 
فُيُوضاتها ُهم َخواُص الَخواص، فاألنبياُء )عليهم السالم( َمَع ما لَُهم 
يَتَفاَضلون  ُمختَلفة وكانوا  َمراتِبَهم  فإن  اللّه،  ِعند  املَنزلة  َعظيم  من 
عىل َحقيقة حّق اليَقني لَيس إال، واملُؤمنون أيضاً عىل َمراتَِب ُمختَلفة 
فَِمنُهم َمن أدرَك ِعلَْم اليَقني َوِمنُهم َمن ساَر وجاَهَد نَفسه وأرتَقى 
بعد أن قَطَع املَسافات َونَظَر فََعلِم فَاْستََوْت ِعباَدته ظاِهرَها وباِطَنها 
كُلّها  الزيادة والُنقصان والَفقر والرزق والحياة واملامت  ِعنده  وكاَن 
َسواء النّها جميعاً ِمن َمصَدر واحد. فاليَقني الذي تَحىّل به اإلمام عيل 
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)عليه السالم(، ُهَو قطعاً َحق اليقني، لقوله: )لو كشف الغطاء 
ما ازددت يقيناً(. )13(

فَعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن 
سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أيب بصري، عن أيب عبد الله 
عليه السالم قال: استقبل رسول الله صىل الله عليه وآله حارثة 
بن مالك بن النعامن األنصاري فقال له: كيف أنت يا حارثة بن 
مالك[ النعامين] فقال: يا رسول الله مؤمن حقا، فقال له رسول 
الله عليه وآله: لكل شئ حقيقة فام حقيقة قولك؟  الله صىل 
لييل،  فأسهرت  الدنيا،  عن  نفيس  عزفت  الله!  رسول  يا  فقال: 
وأظأمت هواجري، وكأين أنظر إىل عرش ريب وقد وضع للحساب، 
وكأين أنظر إىل أهل الجنة يتزاورون يف الجنة، وكأين أسمع عواء 

أهل النار يف النار. 
فقال رسول الله صىل الله عليه وآله: عبد نور الله قلبه أبرصت 
فأثبت، فقال: يا رسول الله ادع الله يل أن يرزقني الشهادة معك 
فقال: اللهم ارزق حارثة الشهادة، فلم يلبث إال أياما حتى بعث 
رسول الله صىل الله عليه وآله برسية فبعثه فيها فقاتل فقتل 

تسعة أو مثانية ثم قتل. )14(
َوإليَك أيُّها الّسالُك أْخِتم كالمي ِبِنداِء َموىل املُتّقني عيل )عليه 
وقَطَعوا  الَهوى،  َسابيل  َخلَعوا  الذين  املُوقنون  )أيَن  السالم(: 

َعنهم َعالئَِق الُدنيا( )15(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ التفسري الكبري ، للفخر الرازي 1 : 23 ، 25 الجزء الثاين.
2. نهج البالغة ، صبحي الصالح : 508/حكم 227.

3.  بحار االنوار: 35 / 348 حديث 28، عن تفسري فرات: 18.
4. شواهد التنزيل 1 / 223 حديث 200 و 1 / 224 حديث 

300.  وخصائص الوحى: 178 حديث 132.
وفرائد  ايران  ط   ،2 ص  الحنفي،  للخوارزمي  املناقب   .5
السمطني للعالمة الجويني الشافعي ج 1 ص 19 وكفاية الطالب 
للحافظ الكنجي الشافعي، الباب الثاين والستون، ج 1: ص 18، 
ط بريوت وينابيع املودة للحافظ القندوزي الحنفي، ص 121، 

ط اسالمبول.
6. نزهة الناظر و تنبيه الخاطر: 133.

7. بحار األنوار – العالمة املجليس – 67 : 285 .
8.   مصباح الرشيعة ص 44 و 45.

9. اليقني: 183.
 : بحاراالنوار50   ،  459  : اشوب4  شهر  املناقب/البن   .10

 .14/317
11. تحف العقول: 358.
12. تحف العقول: 445.

13. كشف الغمة: ج1 ص170 يف وصف زهده )عليه السالم( 
يف الدنيا.

14. الكايف ج 2 ص 54.   وتراه يف املحاسن ص 246 و 250.
15. غرر الحكم:  ج 391.

محبة اهلل لخلقه
"إن عالقة الخالق باإلنسان عالقة محبة ووداد؛ فهو يحب معرفتهم 

له وتواصلهم معه وتقديرهم لنعمه، وقد ورد يف آيات كثرية أن من 

صفاته سبحانه تجاه الناس عامة ـ وليس خصوص املؤمنني -: الرحمة 

والرأفة والود واللطف والحلم واملحبة.

ومخاطبته  الله  ملعرفة  صالحاً  يكون  بنحو  اإلنسان  ُخلق  وقد 

والتعلّم  والتفكري  اإلدراك  أداة  هو  الذي  بالعقل  د  فزُوِّ وتعليمه؛ 

والبيان وغرس فيه حب االطالع واالستطالع ملا  والتعليم واملخاطبة 

خفي عنه من شؤون الكون والكائنات.

كام أنه غرس فيه الضمري الذي هو أساس األخالق لكونه ــ فضالً 

عن تنظيمه العالقة بني الناس أنفسهم ــ ممّهداً لشعورهم بالشكر 

تجاهه ورعاية األدب معه.

ثم أنه من وراء ذلك سّخر لهم كل هذه اإلمكانات ووعد بإسعافهم 

إذا التجأوا إليه، وأرسل لهم رسالً يرشحون لهم حقائق الحياة وآفاقها.

يعيش  وبأن  وبأنعامه،  به  اإلنسان  يعلم  أن  يحب  سبحانه  فهو 

التواصل  لياقات  وفق  معه  ويكون  واالمتنان  الشكر  روح  تجاهه 

واألدب. 

تَْشُكُروا  ]َوإِْن  تعاىل:  فقال  لله  شكراً  اإلميان  اعتبار  جاء  ثَمَّ  ومن 

ا كَُفوًرا[، وقال:]  ا َشاكِرًا َوإِمَّ ِبيَل إِمَّ يَرَْضُه لَُكْم[ وقال:] إِنَّا َهَديَْناُه السَّ

َوَما َخلَْقُت الِْجنَّ َواإْلِنَْس إاِلَّ لِيَْعبُُدوِن[ ويف كثري من اآليات بعد ذكر 

الكائنات التي سخرها لإلنسان قال: ] لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن[.

هو  كام  تعاىل  شكره  عدم  يف  اإلنسان  عىل  سبحانه  عتب  وقد   

َواِت َوٱالْرَْض َوأَنزََل  َمٰ حقه فقال بعد ذكر نعمه:] ٱللَُّه ٱلَِّذى َخلََق ٱلسَّ

َر لَُكُم ٱلُْفلَْك  اَمِء َماًء فَأَْخَرَج ِبِه ِمَن ٱلثََّمرَاِت ِرزْقًا لَُّكْم َوَسخَّ ِمَن ٱلسَّ

ْمَس َوٱلَْقَمَر  َر لَُكُم ٱلشَّ َر لَُكُم ٱألَنَْهَٰر َوَسخَّ لِتَْجِرَى ِف ٱلْبَْحِر ِبأَْمرِِه َوَسخَّ

وا نِْعَمَة اللَِّه اَل تُْحُصوَها إِنَّ  َر لَُكُم ٱلَّيَْل َوٱلنََّهاَر َوإِْن تَُعدُّ َدائِبَنِي َوَسخَّ

اٌر[." اإْلِنَْساَن لَظَلُوٌم كَفَّ

منهج التثبت يف شأن الدين - الحلقة الرابعة

• محمد باقر السيستاين

أضاءات
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الفروق الداللية يف األسلوب القرآين

بدءا، البد من القول أنه ال ميكن الوصول إىل الداللة القطعية للنص القرآين. فداللة القرآن الكريم ذات طبيعة متعددة، 

األمر الذي أدى إىل تعدد الدراسات القرآنية، فمنها الفقهية واألصولية والتفسريية واللغوية، وهذه األخرية هي األخرى 

ذات مسارات متعددة، فمنها الصوتية والرصفية والرتكيبية واملعجمية.

• تأليف: الدكتور حسني عودة هاشم

كلية الرتبية| جامعة البرصة

• الطبعة األوىل 2013 م- 1434 هـ

دار ومكتبة البصائر| بريوت| لبنان
• قراءة:

أ.د.حميد حسون بجية

اختياراتنا  ستكون  املجال،  وضيق  الكتاب  يف  األمثلة  ولكرثة 

محدودة. ففي الفارق الداليل عىل وفق املستوى الصويت، للتنوع 

بعضها مع  تناسب  متميز يف  أسلوب  الكريم  القرآن  الصويت يف 

السور  محتوى  مع  القرآنية  األصوات  فتالءمت  اآلخر.  بعضها 

واآليات واختالف أحوال املخاطبني. فمثال كلمة )بكة( التي تشري 

إىل )مكة(، مثة من قال أنهام تدالن عىل معنى واحد. ومنهم من 

يذهب  الباحث  لكن  بينهام.  التفريق  يف  شتى  مذاهب  ذهب 

إىل أن البك يف هذا السياق أكرث تناسبا من املك. فالبك يوحي 

شديد...(،  مجهور  انفجاري  صوت  الباء  الشديد)ألن  باالزدحام 

بينام املك يوحي بانفراج الزحمة عندما ينرصف الناس ألن امليم، 

رغم أنه صوت مجهور أيضا، لكنه)ال هو بالشديد وال بالرخو(. 

وهذا يؤيد ما ورد من أن )بكة( موضع البيت، و)مكة( ما سوى 

ذلك.

باملصدر.  الوصف  وهي  أال  ظاهرة،  مثة  الكريم  القرآن  ويف 

به،  الوصف  ميكن  وال  جامدا  املصدر  يعترب  من  اللغويني  ومن 

وبدال من ذلك يؤولونه مبشتق. ومنهم من عّده مشتقا ويجوز 

يوسف:  سورة  من   18 اآلية  يف  تعاىل  قوله  فمثال  به.  الوصف 

املقصود  أن  اللغويون  قّدر  كذب(،  بدم  قميصه  عىل  )وجاؤوا 

هو )مكذوب(. لكن الظاهر من النص غري ذلك. فقد أراد تعاىل 

الكذب بعينه. ويقول الزمخرشي أنه عرب باملصدر للمبالغة. فقد 

متكن من أخوة يوسف الكذب فأصبحوا كأنهم جزء منه, فلو قال 

مكذوب لكانت صفة للدم فقط. لكن املقصود أنهم كانوا كاذبني 

يف كل يشء: بدءا من اصطحابهم ليوسف ورميه يف الجب وانتهاء 

بادعائهم أكل الذئب له. ومن األمثلة األخرى كلمة )غور( بدل 

)غائر( يف اآلية 30 من سورة امللك.

القرآن  استخدم  فقد  والتنكري،  التعريف  ظاهرة  وبخصوص 

الكريم تلك الظاهرة عىل أدق وجوهها. وقد وقف علامء اللغة 

األنبياء:  سورة  من   30 اآلية  ولنأخذ  بدلوه.  كل  فأدىل  عندها، 

)املاء(  مفردة  وردت  حيث  حي(  يشء  كل  املاء  من  )وجعلنا 

معرفة. مقابل ذلك، قال تعاىل يف اآلية 45 من سورة النور: )والله 

قراءة يف كتاب
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خلق كل دابة من ماء(، وردت مفردة)ماء( نكرة. فال بد أن تكون 

للامء الوارد يف اآلية األوىل خصوصية تختلف عن تلك الواردة يف 

اآلية الثانية. فقيل أن التعريف يف األوىل جاء )إلفادة أن املسند 

إليه هو الحقيقة نفسها(، فاملاء هنا مبدأ كل يشء حتى جنس 

املاء. أما يف اآلية الثانية، فقد جاءت منكرة )ألن املقام مقام إفراد 

وتشخيص وتنويع(. فقد أراد بذلك نوعا من أنواع املاء الخاص 

بتلك الدابة، وهي النطفة، وليس كل املاء. أي أن التعريف كان 

فيام يتعلق ببيان أساس الخلق، فأراد بالتعريف التعميم. لكنه 

أراد بالتنكري التخصيص. وهكذا األمر يف اآلية 5 من سورة الحج: 

)فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت(، واآلية 22 من سورة البقرة: 

)وأنزل من السامء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم(، ومثلها 

اآلية 32 من سورة إبراهيم. وهكذا األمر مع )الرسول( و)رسول( 

و)الحياة( و)حياة(و)النار( و)نار( وغريها.  

يقوله  ملا  مخالفا  الحكيم  الذكر  جاء  والتأنيث،  التذكري  ويف 

النحاة واللغويون. ففي  القرآن الكريم أورد نفس املفردة مذكرة 

مرة ومؤنثة مرة. وخري مثال مفردة)الريح(.  فهي مذكرة يف اآلية 

22 من سورة يونس: )هو الذي يسريكم يف الرب والبحر....جاءتها 

مؤنثة  وردت  األنبياء،  81 من سورة  اآلية  عاصف...(. ويف  ريح 

اللغويون  ويقول  بأمره...(.  تجري  عاصفة  الريح  )ولسليامن 

والنحاة أنها مؤنثة عىل اللفظ ومذكرة عىل املعنى. لكن السياق 

فقال  والعاصف،  الطيبة   الرياح:  من  نوعني  بني  ميّز  القرآين 

ألمر  والريح  يسء  ألمر  )الرياح(  يستعمل  القرآن  أن  اللغويون 

حسن. ويف ذلك إملاح للفرق. عىل أن الريح عندما تكون مذكرا، 

ما  وهذا  الخري.  بها  يراد  مؤنثة،  تكون  وعندما  الرش،  بها  يراد 

يسري عليه القرآن الكريم يف آيات من مثل: )فأرسلنا عليهم ريحا 

وقوله  واملوت.  الهالك  عىل  تدل  وهي   )16 رصرصا()فصلت| 

)ولسليامن الريح عاصفة...()األنبياء| 81(، فهي ريح طيبة تحت 

إمرة سليامن)ع(.     

ويف املجال الرتكيبي، هنالك من الفروق الداللية الكثري. ففيام 

النحاة  اهتم  فقد  الفعلية،  والجملة  االسمية  الجملة  يخص 

الداللية  الفروق  إىل  يشريوا  )مل  لكنهم  الجملة،  بتقسيامت 

فعند  واملفرسون(.  البالغيون  إليه  أشار  الذي  األمر  االثنني  بني 

الحدوث  عىل  تدل  الفعلية  )الجملة  أن  واملفرسين  البالغيني 

اآلية 142  الثبوت(. فمثال  تدل عىل  االسمية  والجملة  والتجدد 

من سورة النساء: )إن املنافقني يخادعون الله وهو خادعهم وإذا 

قاموا إىل الصالة قاموا كساىل يراؤون الناس وال يذكرون الله إال 

قليال(، فقد عرب عن أعامل املنافقني بالجملة الفعلية )يخادعون، 

يف  متبدلون  أنهم  عىل  داللة  وهذا  يذكرون(،  يراءون،  قاموا، 

موقف  عن  عرب  لكنه  بعضهم.  من  وموقفهم  الله  مع  عالقتهم 

الله منهم، بالجملة االسمية)وهو خادعهم( الدالة عىل الثبوت. 

ويف اآلية 28 من سورة املائدة: )لنئ بسطت إيل يدك لتقتلني ما 

أنا بباسط يدي إليك ألقتلك إين أخاف الله رب العاملني(، فعرب 

عن موقف قابيل بالجملة الفعلية)بسطت( وعن موقف هابيل 

أنا بباسط(، فكان موقف قابيل مبنيا عىل  بالجملة االسمية)ما 

االنفعال الغرائزي وليس له مرتكزات عقائدية ثابتة، لكن موقف 

هابيل كان له نصيب كبري من تلك املرتكزات.              

ويف مجال التغري النسقي يف النص القرآين، يتطرق الكاتب إىل 

الكثري من الحاالت. منها التغري النسقي يف قرينة اإلعراب. فالنص 

الرتكيبية،  العالقات  تحدده  واحد  تركيبي  نسق  عىل  دامئا  يأيت 

فمثال املعطوف يتخذ نفس الحركة اإلعرابية للمعطوف عليه إن 

كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، والصفة تتبع املوصوف، وما 

إىل غري ذلك. لكن السياق يأيت أحيانا مخالفا لكل هذه الضوابط 

الراسخون  )لكن  النساء:  سورة  من   162 اآلية  فمثال  اإلعرابية. 

من  أنزل  وما  إليك  أنزل  مبا  يؤمنون  واملؤمنون  منهم  العلم  يف 

واليوم  بالله  واملؤمنون  الزكاة  واملؤتون  الصالة  واملقيمني  قبلك 

اآلخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيام(. فالنسق السياقي لهذه اآلية 

قطع  النص  لكن  واملعطوف.  العطف  عىل  العتامده  الرفع  هو 

فقال  ثانية.  الرفع  إىل  عاد  ثم  الصالة(  بالنصب)واملقيمني  ذلك 

النحاة من بني أقوال أخرى أنه نصب عىل املدح أو أنه معطوف 

كل  لكن  ذلك.  وغري  )إليك(  يف  أو  قبلك(  )من  يف  الكاف  عىل 

تلك التأويالت ابتعدت عن بيان املدلول من النص. لكن يف رأي 

البرصيني إملاحه إىل سبب النصب. فكون كلمة )مقيمني( وردت 

يف املنتصف بني الطرفني املتساويني، وكأنها أصبحت املرتكز لهذا 

النصب  الثيمة األساسية للسياقني(، فكان  السياق، )فهي مبثابة 

مثريا للقارئ، منبها إياه إىل أن الصالة من أهم العبادات، وكل ما 

ذكر قائم عليها ألنها قوام العبادات وامليزان لها. فلو كان السياق 

عىل نسقه، ملا ملسنا هذا املعنى بهذه الدقة، أي لرأينا أن الصالة 

شأنها شأن العبادات األخرى. ولهذا كان النصب أوىل من الرفع. 

آمنوا  الذين  )إن  املائدة:  سورة  من   69 اآلية  ذلك  أمثلة  ومن 

والذين هادوا والصابئون والنصارى..(.

ويخلص البحث إىل نتائج مهمة بهذا الصدد. وختاما فقد عالج 

التي قدمها  تلك  البحث قضايا كثرية قدمت رؤى مختلفة عن 

يطلع  أن  من  له  البد  الفائدة،  يبغي  وملن  واللغويون.  النحاة 

عىل كل تلك املسائل الكثرية التي تطرق إليها الباحث مشكورا 

ومأجورا.
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بناء الشخصية اإلنسانية 
يف رحاب سيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء  )عليها السالم(

من بني أعظم أهداف أهل البيت )عليهم السالم( يف األمة هو البناء الرتبوي للفرد 

ألبنائها،  عطاء وخري  تكون مصدر  أْن  التي ميكن  الصالحة  األرسة  وإيجاد  واملجتمع، 

لنا سريتهم ويف جميع األحوال لرأينا ذلك جليًّا، وعىل مستويات مختلفة  ولو أنَّنا تأمَّ

متعددة.

 وملّا كانت املرأة ذات أهمية كبرية، ولها دور يف ذلك البناء رأينا مدى ٱعتناء تعاليم 

الرشيعة اإلسالمية بها، وهي يف مراحلها املختلفة من حياتها، ونحاول أْن نسلط الضوء 

عىل مراحل ثالث من ذلك، ونقرأ دور الصديقة الطاهرة الزهراء )عليها السالم( يف بناء 

الشخصية اإلنسانية، وتحصني األرسة من كُلِّ أنواع االنحرافات والزيغ.  

بالبنت  تعاليمه  خالل  من  اإلسالم  ٱعتنى  لقد  )البنت(:   -1

 ، ، واالهتامم بهنَّ ، وتكرميهنَّ ومقامها بني أبويها، ورغَّب يف ُحبِِّهنَّ

بخالف ما كانت عليه البنت أيام الجاهلية العمياء، التي أعمى 

الله  التي فطرها  نور فطرتها  فأطفأت  واإللحاد،  الكفر  بصريتها 

اإلنسانية  الجرائم  بأبشع  املجتمعات  تلك  عليها، فقامت بعض 

بحق بناتها من القتل بدفنها وهي حية ترصخ وتستنجد بأبيها، 

خالقها  لرصختها  فاستجاب  ووحشية،  قسوة  بُكلِّ  يدفنها  وهو 

﴿ : الرب الرحيم فأعلن مظلوميتها عىل الخالئق أجمعني متسائالاً

َوإَِذا الَْمْوُءوَدُة ُسِئلَْت * ِبأَيِّ َذنٍْب قُِتلَْت﴾  فانترصت البنت بنور 

اإلسالم، وُوِضَعت يف مقام عظيم، فقد روي عن النبي )صىل الله 

كَانَْت  َمْن  َراُت،  الُْمَخدَّ الْبََناُت  الُْولُْد  ))نِْعَم  وسلم(:  وآله  عليه 

ِعْنَدُه َواِحَدٌة َجَعلََها اللُه ِسْتاًا لَُه ِمَن النَّاِر((  وعن اإلمام الصادق 

)عليه السالم: ))الْبََناُت َحَسَناٌت، َوالَْولَُد نِْعَمٌة، َوالَْحَسَناُت يُثَاُب 

التبية  هذه  أمثرت  وهكذا  َعْنَها((   َمْسُؤْوٌل  َوالنِّْعَمُة  َعلَيَْها، 

الصالحة للبنت، فكانت الزهراء )عليها السالم( أعظم مثاٍل لُكلِّ 

بنت، فعاشت بني أحضان أبيها وأمها )الوالدان( فتعلمت منهام 

واالحتام،  واملودة  والرب  الصالحة،  واألخالق  العظيمة،  التبية 

والكلمة الطيبة، والطاعة للوالدين، والعبادة لله تعاىل، فكانت 

تراهام كالشمس يف النهار، وكالقمر يف الليل، فال ينقطعان عن 

عطائهام لها، وال تنقطع عن االستمداد منهام، فلم تعتض عليهام 

، ))فغدت فاطمة نِْعم  ا، ومل يُْجرِباها عىل ُخلٍُق وطاَعٍة ساعةاً يوماً

أْن  .. فعلينا  التي يرضب بها املثل بني األبناء  الصالحة((  البنت 

نبني شخصية بناتنا أسوة بتلك البنت الكرمية.

عليها  القامئة  األرسة  ُركَْني  أهم  الزوجة من  إنَّ  )الزوجة(   -2

وعىل الزوج، بعدما كانت الزوجة قبل نور اإلسالم تَُعامل معاملة 

آياته  من  جعل  بل  وشأنيته،  الزواج  اإلسالم  عظم  وقد  سيئة، 

أَنُْفِسُكْم  ِمْن  لَُكْم  َخلََق  أَْن  آَيَاتِِه  تعاىل: ﴿َوِمْن  فقال  العظيمة، 

َذلَِك  يِف  إِنَّ  َورَْحَمةاً  َمَودَّةاً  بَيَْنُكْم  َوَجَعَل  إِلَيَْها  لِتَْسُكُنوا  ا  أَْزَواجاً

الله عليه  النبي )صىل  يَتََفكَُّروَن﴾   فقد روي عن  لَِقْوٍم  َلَيَاٍت 

الَِحُة((  وروي عن  وآله وسلم(: ))ِمْن َسَعاَدِة الَْمرِْء الزَّْوَجُة الصَّ

اإلمام الباقر )عليه السالم(: ))َما أَفَاَد َعبٌْد فَائَِدةاً َخرْيٌ ِمْن َزْوَجٍة 

َصالَِحٍة، إَِذا رَآَها رَسَّتُْه، َوإَِذا َغاَب َعْنَها َحِفظَتُْه يِفْ نَْفِسَها َوَمالِِه((  

• د. الشيخ عامد الكاظمي

مقاالت
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فالزواج الناجح هو القائم عىل معرفة عظمته ومقامه، والزوجة 

وحقوق  والزوج،  والزوجية،  الزواج،  معنى  تعرف  التي  هي 

الجسدية  حاجاته  عىل  فتعينه  العظيمة،  اإللهية  الرابطة  هذه 

عىل  وتشجعه  وأذاها،  الدنيا  بالء  عىل  معه  وتصرب  والروحية، 

الحق، والخري، والرب، والعمل الصالح، والجهاد من أجل املبادىء 

واألخالق والدين، وكانت الزهراء )عليها السالم( ترى زوجها سيد 

رجال الدنيا، وحافظ كيانها، ومأواها، ومنتهاها، ورفيقها يف بناء 

سعادتها البرشية، ))فغدت فاطمة نِْعَم الزوجة الصالحة(( التي 

يرضب بها املثل يف الزوجات الصالحات، حتى صار لسان الدنيا 

واآلخرة يقول )بيت عيل وفاطمة( ..

3- )األم( إنَّ البنت بعد أْن تقطع شطر حياتها بني أبويها، ترتىب 

بيت  بتأسيس  فيقوما  صالح  زوج  مع  تعيش  ثم  أحضانهام،  يف 

تربية  األبناء  تربية  من خالل  للمجتمع  املنطلق  يكون  زوجي، 

صالحة، فاألم عليها مسؤولية عظيمة تجاه أبنائها، فتغذيهم من 

وأثرهم،  األبناء،  معنى  تعرف  التي  هي  املربية  فاألم  أخالقها، 

لَبَِنها فقط،  تهم من روحها ال من  فََغذَّ وخطرهم، ومستقبلهم، 

وكانت  فقط،  األلفاظ  َنهم  تُلَقِّ ال  األخالق  فََعلَّمتهم  وعملت 

مرآة صالحة للرتبية، واملُربية، واألم املجاهدة لياًل ونهاًرا؛ لرياها 

أوالدها صورة مرشقة يف كُلِّ زوايا البيت، بل يف كُلِّ خبايا الروح، 

تفارقهم  وال  صوتها،  ولحن  الطيبة  الكلمة  صورة  تفارقهم  فال 

صورة العابدة بني يدي ربِّها وأنني دعائها، وال تفارقهم كلامتها: 

ولدي . ٱبنتي .. أوالدي أريدكم أْن تكونوا مثل أبيكم يف األخالق، 

وبر  اآلخرين،  ومساعدة  والعبادة،  والعمل،  والعلم،  والرتبية، 

الوالدين، وحسن الجوار، وصلة الرحم، وٱحرتام كُلِّ الناس، فتزرع 

يف نفوسهم بذرة حب هذه املُثُل والقدوة الصالحة إليها؛ لتبقى 

نوًرا ييضء لهم  لياًل ونهاًرا  التي يرونَها  الكلامت واألفعال  هذه 

الدرب يف ظلامت لهو ولذات وشهوات هذه الحياة، لتبقى األمُّ 

مثاَل الرتبية يف البيت الذي سيبني األرسة فاملجتمع، فاألم مدرسة 

إْن أعددتها أعددت شعبًا ... ))فغدت الزهراء فاطمة نِْعَم األم 

الصالحة املربية(( التي يرضب بها املثل بني األمهات ..

أُمُّ  َمْن!! هي  زوُج  َمْن!! هي  بنُت  )فاطمة( هي  فهذه هي 

َمْن!! 

والجهل  الظلامت  بها يف عرص  الناس  نعرََّف  أْن  علينا  فيجب 

واإلنسانية  اإلسالم  فأبوها  أبيها،  أمَّ  أصبحت  حتى  والشهوات، 

والرحمة، فهي أُمُّ ذلك كُلِِّه، وَغَدا بيتها الذي يفخر به الله ليكون 

البيت الذي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريًا.

وهل املجتمع إال )األوالد، واآلباء، واألزواج( فبالتأيس بفاطمة 

قواًل وعماًل ميكن أْن نبني الشخصية اإلنسانية للفرد واملجتمع، 

من خالل تربية البنت عىل وفق ذلك املنهج الذي وضع أسسه 

من أرسله الله رحمة للعاملني، وكان عىل خلق عظيم.

التحديات  تلك  من خالل  اليوم  كبرية  مسؤولية  أمام  فنحن   

أجل  من  للمجتمع،  األخالقية  املنظومة  تواجه  التي  الكبرية 

هدم كيان األرسة، وتفكيك تلك العالقات اإللهية بينها بأساليب 

الشخصية  عىل  لنحافظ  التام  الحذر  وعلينا  ومتعددة،  مختلفة 

اإلنسانية اإلسالمية التي أنعم الله تعاىل بها علينا..  

بالتأسي بفاطمة قوًلا وعمًلا يمكن أْن نبني 
‚‚الشخصية اإلنسانية للفرد والمجتمع

‚‚
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رب " يف القرآن الكريم " الصَّ

الجلد  يعني  وهو  الجزع  نقيض   " الصرب   " أن  عىل  العربية  املعاجم  بني  اتفاق  مثَّة 

 ْ والتحمل وحبس النفس عن الجزع ، والصرب أمر من الله جاء يف كثري اآليات ) َواْصربرِ

ُوا َوَصابرُِروا(  يَن آَمُنوا اْصربرِ ِّ ( و )يَا أَيَُّها الَّذرِ يَن يَْدُعوَن َربَُّهم برِالَْغَداةرِ َوالَْعشرِ نَْفَسَك َمَع الَّذرِ

ْن َعزْمرِ اْلُُموررِ ( ، ويوجه  لرَِك مرِ ْ َعىَلٰ َما أََصابََك إرِنَّ َذٰ ولقامن يحث ولده عىل الصرب )َواْصربرِ

ُسلرِ ( ويقول يف موضع  َن الرُّ ْ كَاَم َصرَبَ أُولُو الَْعزْمرِ مرِ سبحانه وتعاىل حديثه للنبي )َفاْصربرِ

لرُِحكْمرِ   ْ ِّ ( ويزيد )َواْصربرِ َوالَْعشرِ برِالَْغَداةرِ  َربَُّهم  يَْدُعوَن  يَن  الَّذرِ َمَع  نَْفَسَك   ْ آخر )َواْصربرِ

َربَِّك َفإرِنََّك برِأَْعُينرَِنا ( .

ومادام الله عز وجل أمر بالصرب فهو - إًذا - ال يخرج عن 

مقدرة اإلنسان واحتامله وسعة نفسه )اَل يَُكلُِّف اللَُّه نَْفًسا 

إاِلَّ ُوْسَعَها ( ، فغياب " الصرب " عن النفس البرشية يدفع بها 

إىل اليأس والقنوط ، يف حني أن رحمة الله وسعت كل يشء، 

وأن مع العرسـ  دوًماـ  يرًسا ، والله يأُمر )ال تَْقَنطُوا ِمْن رَْحَمِة 

اللَِّه ( ألن القنوط قد يؤدي إىل فعل أي يشء يخالف األمر 

الرباين ، وهو ما نهى سبحانه عنه ، فالله ) الخالق ( يريد 

، وقوانني  السامء  الحفاظ عىل رشائع   ) املخلوقني   ( لعباده 

األرض املستمدة من كلامت الله ، فال فساد بحجة الجزع من 

البالء الواقع ، وال تخريب تحت ذريعة مصيبة حدثت ، ففي 

عىل  للحفاظ  واجبًا  الله  ألوامر  االمتثال  يبقى  األحوال  كل 

النفس واألرض والِعرض وكافة الحقوق املمنوحة للكافة .

ما  عىل  والتمرد   ، يفيد  ال  الخالق  بالء  عىل  واالعرتاض 

كتبه الله ال ينفع ، ويف الصرب والتصرب نجاة ورفع للَمصاب 

، فاملحنة - حتاًم - سيتبعها منحة وبشارة ملن التزم بطاعة 

اِبِريَن ( وهى بشارة مطلقة من الحليم  ِ الصَّ الله       ) َوبرَشِّ

الكريم والعفوُّ الرحيم ، وما ساقه القرآن الكريم من أمثلة 

للبالء لتؤكد عىل ِعظَم ما ميكن أن يقع لإلنسان )َولََنبْلَُونَُّكم 

َواأْلَنُفِس  اأْلَْمَواِل  َن  مِّ َونَْقٍص  َوالُْجوِع  الَْخْوِف  َن  مِّ ٍء  ِبَشْ

الخائف ويجعله يف حرية  فالخوف يشل حركة   ) َوالثََّمرَاِت 

من أمره ويقوقعه ويُلِْحق به األذى النفيس ، والجوع ينال 

من مقومات حياة اإلنسان يف األرض ويهدده باملوت ، ونقص 

األموال يَُضيِّق عليه عيشه وال يأمن يومه وال غده ، ونقص 

األنفس يسبب حزنا عميقا وأىس ملن يفقد األعزاء واألحباب 

من الزوج والولد واألهل ، ونقص الثمرات يرضب املستقبل 

 ، مجتمع  أي  تعرتي  قد  مصائب  وكلها   ، مقتل  يف  الغذايئ 

والصرب عليها شعرية كربى جزاؤها عظيم وأجرها كبري ، رشيطة 

التسليم بأمر الله ، والتامس األسباب إىل تجاوزها ، والتوكل 

عىل الله ال التواكل ، والجهر بكلامت القداسة ) إِنَّا لِلِّه َوإِنَّا 

إِلَيِْه َراِجعوَن ( ليحظى بصلة الله ورحمته ، حيث أنه بهذا 

الجهر واإلميان به - قلبًا وقالبًا - يصبح بشهادة القرآن من 

املهتدين  ) أُولَِئَك َعلَيِْهْم َصلََواٌت ِمْن َربِِّهْم َورَْحَمٌة َوأُولَِئَك 

ُهُم الُْمْهتَُدون ( .

والصرب يتطلب كرثة التسبيح معظم األوقات )َواْصرِبْ لُِحْكِم 

َربَِّك فَِإنََّك ِبأَْعيُِنَنا ۖ َوَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك ِحنَي تَُقوُم ( و )َوِمَن 

اللَّيِْل فََسبِّْحُه َوإِْدبَاَر النُُّجوِم ( فالتسبيح يعني عىل االحتامل 

وقبول املصاب أيا كان نوعه ، ألن املؤمن الحق يعرف أن كل 

ما يصيبه هو له ) لصالحه ( وليس عليه ) انتقاَما منه ( ) قُل 

• محمود قنديل / مرص

مقاالت
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لَّن يُِصيبََنا إِلَّ َما كَتََب اللَُّه لََنا ( .

معية  يف  املسلم  تُدخل  الصرب  بجانب  بالصالة  والستعانة 

الِة إِنَّ  ِ َوالصَّ ربرْ تَِعيُنوا ِبالصَّ الله تعاىل ) يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اسرْ

اِبِريَن ( ، والصرب قرين التقوى يف مجابهة األعداء  اللََّه َمَع الصَّ

رِبُوا َوتَتَُّقوا َل يَُضُّكُمرْ كَيرُْدُهمرْ َشيرْئًا ( . وتدبريهم ) َوإِنرْ تَصرْ

ول ننىس أن األجر الذي ناله أيوب ) عليه السالم ( جزاء 

صربه كان عظيًم ، فقدرْ فََقَد كل ما ميلكه بأرض حوران بالشام 

، ومرض مرًضا أبعد الناس عنه مخافة العدوى ، ومات أهله 

ُّ َوأَنَت  ِنَي الضُّ ، وملا طال زمن البالء تضع إىل ربه ) أَنيِّ َمسَّ

اشفني  يقل  فلم  حياء  فيه  دعاء  وهو   ) الرَّاِحِمنَي  أَررَْحُم 

وعافني ، بل ترك أمره ألرحم الراحمني ، فأدركته الرحمة ) 

تََسٌل بَارٌِد َوَشَاٌب ( ليكشف الله ما  َذا ُمغرْ لَِك ۖ َهٰ كُضرْ ِبرِجرْ اررْ

به من رض ، بل وأحيا له من مات من أهله ووهب له مثلهم 

َنا َما ِبِه ِمن  تََجبرَْنا لَُه فََكَشفرْ ألنه كان عابًدا للموىل بحق ) فَاسرْ

نرْ ِعنِدنَا َوِذكرَْرٰى  َمًة ميِّ َعُهمرْ رَحرْ لَُه َوِمثرْلَُهم مَّ رُضٍّ ۖ وَآتَيرَْناُه أَهرْ

لِلرَْعاِبِديَن ( ، ويكشف القرآن عن بسبب رفع البالء عن أيوب 

َم الرَْعبرُْد ۖ إِنَُّه أَوَّاٌب ( فبجانب  نَاُه َصاِبرًا ۖ نيِّعرْ النبي )إِنَّا َوَجدرْ

الصرب وأيوب يف غمرات املحنة مل يكف لسانه عن ذكر الله 

والرجوع إليه .

وحقيقة مراد الله من البتالء ، أنه ميحص املؤمن بهدف 

َحتَّٰى  َولََنبرْلَُونَُّكمرْ   ( وقدره  الله  بقضاء  إميانه  صدق  اختبار 

اِبِريَن ( . لََم الرُْمَجاِهِديَن ِمنُكمرْ َوالصَّ نَعرْ

الله  أسمء  اسم من  ، وهو  الصرب  " من  الصبور   " إن  ثم 

الحسنى كم ورد بأحاديث الرسول التي تؤكدها آيات الذكر 

الحكيم ، وهو يعني إمهال الله لعباده العاصني ) َولَورْ يُؤَاِخُذ 

َولَِٰكن  َدابٍَّة  ِمن  ظَهرْرَِها  َعَلٰ  تَرََك  َما  كََسبُوا  ِبَا  النَّاَس  اللَُّه 

َسَبَّ  تَحرْ َوَل   (  : ( ويقول سبحانه  ى  َسمًّ مُّ أََجٍل  إِىَلٰ  رُُهمرْ  يُؤَخيِّ

َخُص  ٍم تَشرْ رُُهمرْ لِيَورْ َا يُؤَخيِّ َمُل الظَّالُِموَن ۖ إِنَّ اللََّه َغاِفاًل َعمَّ يَعرْ

لَُقِضَ  ِل  الرَْفصرْ كَلَِمُة  َولَورَْل   ( ( ويقول عز وجل  َبرَْصاُر  األرْ ِفيِه 

بَيرَْنُهمرْ ( .

إن إمهال الله لخلِقه إنا يهدف إىل منح املزيد من الفرص 

لعل العبد يعود إىل نورانية املعبود ، بتوبة صادقة واستغفار 

جم .

    ويحفل قرآننا العظيم بلفظ ) الصرب ( ومشتقاته ملا له 

من أهمية يف كونه أحد مقومات بقاء اإلنسان وهو يخطو 

َوتََواَصورْا  ِبالرَْحقيِّ  ا  َوتََواَصورْ  (  ، خالقه  برشائع  البسيطة  عل 

إِنَّ   ۖ رِبُوا  َواصرْ  (  ،  ) َوَراِبطُوا  َوَصاِبُروا  رِبُوا  اصرْ  ( و   ) ربرْ  ِبالصَّ

تَِعيُنوا ِباللَِّه  َررَْض لِلَِّه يُورِثَُها َمن يََشاُء ِمنرْ ِعبَاِدِه ( و ) اسرْ األرْ

َُك إِلَّ ِباللَّه ( . رِبرْ َوَما َصربرْ رِبُوا ( ، ) َواصرْ َواصرْ

إننا إزاء لفظة يسرية ) الصرب ( لكنها عند الله كبرية ، وجزاء 

الصرب ميثل منحة ـ بعد محنة ـ يهبها الله لعباده الصالحني 

الصابرين .
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َرجُب املَْغِفرَة
يُعد شهر رجب املبارك أحد أعظم الشهور حرمة وكرامة عند الله تبارك وتعاىل وبإطاللة رسيعة 
وصيام  من صالة  فيه  الواردة  السنن  من  الكثري  نجد  والزيارات  واألدعية  األحاديث  كتب  عىل 
ألمتي،  االستغفار  شهر  رجب  وسلم(:  وآله  عليه  الله  )صىل  الله  رسول  قال  مختلفة..  وأدعية 
فأكرثوا فيه االستغفار، فإنه غفور رحيم، ويسمى الرجب األصب، ألن الرحمة عىل أمتي تصب 

صباً فيه، فاستكرثوا من قول: "أستغفر الله وأسأله التوبة". 

وهنا يصف الرسول األكرم شهَر رجب بأنه )شهر االستغفار(..فام 
االستغفار وكيف يتحقق؟

   االستغفار هو طلب املغفرة للّندم عىل الّذنب بوجه ال يرجع 
إليه، أي أن الّندم الحقيقي هو خوٌف من اللَّه سبحانه وتعاىل..ومن 
املؤمنني  أمري  قال  املضمون:  هذا  تفصيل  يف  الواردة  الروايات  أهم 
َك أَتَْدِري  عليه الّسالم لقائل قال بحرضته )أستغفر اللَّه( : )ثَِكلَتَْك أُمُّ
َما ااَلِْسِتْغَفاُر؟! إنَّ االْسِتْغفاُر َدرََجُة اَلِْعلِّيِّنَي َوُهَو اِْسٌم َواِقٌع َعىَل ِستَِّة 
إِلَيِْه  اَلَْعْوِد  تَرِْك  َعىَل  اَلَْعزُْم  َواَلثَّاِن  َمَض  َما  َعىَل  اَلنََّدُم  أَوَّلَُها  َمَعاٍن: 
أَبَداً َواَلثَّالُِث أَْن تَُؤدَِّي إىَِل اَلَْمْخلُوِقنَي ُحُقوقَُهْم َحتَّى تَلَْقى اَللََّه أَْملََس 
َضيَّْعتََها  َعلَيَْك  فَِريَضٍة  كُلِّ  إىَِل  تَْعِمَد  أَْن  َواَلرَّاِبُع  تَِبَعٌة  َعلَيَْك  لَيَْس 
ْحِت  َها َواَلَْخاِمُس أَْن تَْعِمَد إىَِل اَللَّْحِم اَلَِّذي نَبََت َعىَل اَلسُّ فَتَُؤدَِّي َحقَّ
فَتُِذيبَُه ِباألَْحزَاِن َحتَّى تُلِْصَق اَلِْجلَْد ِبالَْعظِْم َويَْنَشأَ بَيَْنُهاَم لَْحٌم َجِديٌد 
اَلَْمْعِصيَِة  َحالََوَة  أََذقْتَُه  كَاَم  اَلطَّاَعِة  أَلََم  اَلِْجْسَم  تُِذيَق  أَْن  اِدُس  اَلسَّ

فَِعْنَد َذلَِك تَُقوُل أَْستَْغِفُر اَللََّه(.
)َدرََجُة  بأنه  االستغفار  عن  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  فيعبِّ   
اَلِْعلِّيِّنَي( أي أن لصاحب االستغفار درجة العلّيني..ويقول الله تعاىل 
ِعلِّيُّوَن( وهذا تعظيم لشأن هذه  َما  أَْدَراَك  يف سورة املطففني )َوَما 
ميكن  ال  تفضيله  تفصيل  أن  عىل  تنبيه  و  ألمرها  تفخيم  و  املنزلة 
املكانة  من  مقام  ))إنّه  األمثل  تفسري  يقول صاحب  وكام  به  العلم 
بحيث يتجاوز حدود التصور والخيال والقياس والظن، بل وحتى أّن 
الّنبي )صىل الله عليه وآله وسلم( وعىل ما له من علو شأن ومرتبة 

مرموقة، فال يستطيع من تصور حجم أبعاد عظمته(( 
و املعان الستة التي ذكرها اإلمام هي رشوط للمستغفر فهي أموٌر 

ال بد منها ملن يطمح إىل الدرجة العليا عند اللّه تبارك وتعاىل:
1. )الندم عىل ما مض( أي الشعور بعظم الذنب مهام كان صغرياً 
كام يعب البعض، و الخوف من عاقبته و آثاره و تأنيب النفس عىل 

فعله.
2. )العزم عىل ترك العود إليه أبدا(..أما مع العود إىل الذنوب فهو 
استهانة بها وبغضب الله املرتتب عليها والعياذ بالله. أما قوة اإلرادة 
يف هذا األمر فهي العالج الشايف والدواء الكايف الستئصال الداء من 

الجذور.  
أخذت  ما  اليد  عىل  حقوقهم(..ألن  املخلوقني  إىل  تؤدي  )أن   .3  
حتى تؤدي اليشء الذي أخذته إما بعينه إن كان ال يزال قامئا، وإما 

مبثله أو قيمته مع التلف، وال يسقط مبجرد العزم عىل ترك العودة 
الذمة  الحصول عىل براءة  أيضاً  اإللهية..بل ويجب  الحقوق  كبعض 
والسباب  والغيبة  الناس  مع  الخلق  كسوء  املعنوية  الحقوق  عن 

والنميمة وغريها.
4. )قضاء الفرائض الفائتة(..فإذا فاتك يشء من العبادات الواجبة 
كالصالة والصيام فعليك أن تقضيه كام فات،سواء تبت من ذنوبك 
،أم مل تتب ، و الفرق أنك إذا قضيت بال توبة تعاقب عىل تهاونك 
بتأخري الفريضة عن وقتها، و أيضا تعاقب عىل ترك التوبة ، أما إذا 
قضيت مع التوبة فال حساب عليك و ال عقاب إطالقاً  ألن )من أدى 

ما أفرتض الله عليه فهو  أعبد الناس( كام ورد يف الخب .
5. )أن تذيب اللحم النابت بالسحت ( وهو املال الحرام..ومن أكل 
منه حتى اشتد العظم و نبت اللحم فينبغي له أن يكرث من الصيام 
لينبت له لحم جديد من املال الحالل، وقد ورد عن رسول اللّه )صىل 
الله عليه وآله وسلم(:)من أكل لقمة من حرام ال تقبل منه صالة 
أربعني ليلة ، و ال تستجاب له دعوة أربعني صباحا، و كل لحم ينبت 
من حرام فإىل النار، و اللقمة الواحدة ينبت بها اللحم(.. و إذا كان 
أمداً  البالغ فكيف مبن يقيض  األثر  الحرام هذا  الواحدة من  للّقمة 

طويالً يأكل الحرام !!
6. )أن يذوق الجسم أمل الطاعة كام ذاق حالوة املعصية ( فكّفر 
عن سيئاتك بفعل الحسنات ، وعن تقصريك بالجد واالجتهاد يف خدمة 
- وهذا من أدب  الناس، و مغالبة النفس و أهوائها الشيطانية وال بُدَّ
كام  النَّاس،  عىل  وسرته  تعاىل  الله  أمام  بالذنب  اإلقرار  من  التوبة- 
األماكن  الذنب ويف بعض  التوبة خاصة عند تذكُّر  يُْستحب تجديد 

الة والصوم. الخاصة واألزمنة، كام يُْستحب الغسل والصَّ
ومن أهم مثرات االستغفار ما تعرضت له اآليات املباركة من سورة 
اًرا )10(  نوح حيث يقول تعاىل:) فَُقلُْت اْستَْغِفُروا َربَُّكْم إِنَُّه كَاَن َغفَّ
اَمَء َعلَيُْكْم ِمْدَراًرا )11( َومُيِْدْدكُْم ِبأَْمَواٍل َوبَِننَي َويَْجَعْل لَُكْم  يُرِْسِل السَّ

َجنَّاٍت َويَْجَعْل لَُكْم أَنَْهاًرا )12(.
بقي أن نذكر أن شهري رجب وشعبان مبا فيهام من سنن وعبادات 
يعدان فرصة ورحمة إلهية للتخلص من األوزار والذنوب والتطهر من 
كل األدران املعنوية والنفسية استعداداً للدخول يف شهر الله األعظم 

وهو شهر رمضان املبارك. 

• صادق مهدي حسن

مقاالت
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أفقي
1- من الصبية الخمسة غري البالغني الذين استشدوا يوم الطف.

2- من اعضاء الجسم، من مواقيت االحرام ملن كان يف مكة.

ْهر وجمعه آبَاٌد)م(، انحرف  3- تُشعل به الناُر من حطب ونحوه، مدى الدَّ

أوعدل عماّ كان عليه.

5- من أصحاب أمري املؤمنني عليه السالم حرض إىل كربالء مع جيش عمر 

بن سعد ثم التحق ليالً بالحسني عليه السالم، صار شابا.

جرس  دق  طوى،   ، الَنقياّ م  بالدَّ اإلنسان  جسم  ي  يُغذاّ رَئيس  رشيان   -6

الهاتف.

7- استشهد يوم الطف هو وابنه عبد الرحمن.

من  والنعمن  النرض  وأخويه  هو  وكان  شهداء  من  عرس،   نقيض   -8

أصحاب أمري املؤمنني ) عليه السالم ( وكان لهم يف صفني مواقف فيها ذكر 

وسمعة)م(.

كَِّر يف املعتاد، مكررة. 9- يفتح باملفتاح، نباُت يُْغَل ورقُُه ويرشُب محلَّ بالسُّ

عليه  املؤمنني  أمري  أصحاب  البرصي وهو من  النهشيل  الله  عبد  بن   -10

السالم ثم مع  الحسن عليه  انضم مع  السالم وحرض معه حروبه وبعده 

الحسني عليه السالم استشهد يف الحملة األوىل يوم الطف، مغلق. 

11- مل يتذكر، نصف قدرة.

12- فعل االمر من وقى، مؤمتر يعقد عل مستوى الرؤساء.

14- نور، مجنون، حىك.

أذينة عصياناً عل  قادت مع زوجها  تدمروقد  الجنان)م(، ملكة  15- من 

اإلمرباطورية الرومانية، يرسي يف العروق. 

عمودي
1- صفة العامل يف مجال القانون، يستخدم لحجز املياه)م(.

2- َوبَّخ، من أنبياء الله سخر الله تعاىل له الريح واشتهر بخامته.

3- َدين، البَايل من كُل يشء)م(، عكس أو نقيض.

4- ثواب، مرح، أحد ثالثة أخرة استشهدوا يوم الطف أخواه مقسط 

وكردوس، سقاية الزرع)م(.

ولقب  وسلم(  وآله  عليه  الله  )صىل  الله  رسول  أصحاب  من   -5

باملحمدي، استخدام القوة، أدىن ما ال يقال لألبوين.

6- كنية يزيد بن زياد الكندي وهو من شهداء الطف.

7- أرشد.

8- يستنكر)م(، فعل االمر من وقى، حرف جر.

9- مكررة، فرخ الغراب، ثلثا عون.

10- مكررة، يسابق)م(، نظري، فعل االمر من تاب.

11- الزٌم أو واجٌب فعلُه، عقل، جنون، ثلثا ويل.

12- العلُوُّ واالرتفاع، خطب أو أشعر لتقوية العزمية واستثارة املشاعر، 

حرُف تنبيه.

)م(، جمع جواد. 13- أخِزي َوأبرِْعد ِمَن الَخريرْ

14- يستخدم لتحريك وتغيري اتجاه السفن، يستخدم للكتابة، قطع.

15- من الصبية الخمسة غري البالغني الذين استشدوا يوم الطف، فعل 

االمر من صام.

كــــــــ ـــــــلــــــ ـــــــمـــــــ ـــــــا ت

لطائف
مالحظة / )م( تعني )معكوسة(

إعداد: يحيى الفتالوي

كم مىض من عمرك

سأل شاب أحد الشيوخ األذكياء :

- كم تعد ؟

فقال الشيخ : من واحد اىل ألف ألف ..

فقال الشاب : ال أقصد هذا !

فقال الشيخ :وماذا قصدت ؟

فقال الشاب :كم تعد من السن ؟

فقال الشيخ :اثنان وثالثون , ست عرشة من أعىل , وست عرشة من أسفل.

فقال الشاب :مل أرد هذا !

فقال الشيخ :فام أردت ؟

فقال الشاب : ما سنك ؟

فقال الشيخ : من العظم .

فقال الشاب : كم لك من السنني ؟

فقال الشيخ : مايل منها يشء .. كلها لله عز وجل .

فقال الشاب : فـ ابن كم انت ؟

فقال الشيخ : ابن اثنني .. أم وأب

فقال الشاب وقد نفذ صربه : ياشيخ كم أىت عليك ؟

فقال الشيخ : لو أىت عيل يشء لقتلني .

فقال الشاب يف وجهه : فكيف أقول ؟

فقال الشيخ بهدوء : قل .. كم مىض من عمرك ؟!!

أسرتاحة
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بهلول واملاكر

أراد رجل أن ميكر ببهلول وكان يعرفه ويعرف صفاء نيته وذات 
السالم،  بهلول  فرد  عليه  فسلم  بهلوال  الرجل  هذا  رأى  يوم 
فقال الرجل: رأيت البارحة يف املنام رؤيا عجيبة، قال بهلول: 
دينار  مائة  وهبتني  كأنك  رأيت  الرجل:  قال  رأيت؟  وماذا 
الرجل،  نفس  يدور يف  مبا  وعلم  بهلول  الذهب، فضحك  من 
مائة  أعطيتك  ما وصفت،  األمر عىل  نعم  له:  فقال  فضحك، 
بالتامم لكني أستحي أن أسرتد ما وهبته إياك يف املنام. خجل 

الرجل ومل يستطع أن يرد عىل بهلول لكنه ضحك وانرصف.

مـــ ـــتـ ـقـــ ـــا طـ ــعـــ ـــة

حل اسرتاحة العدد السابق
معركبيبانبدمحم

نململحدلزههدج

صاخلاعيمجتديب

فرجالاتبثءاثر

ةمةليلجنيو

سرصامحبلسمطن

عدريمسةدعاسم

دصيرحلالدعا

بهومامختيحل

ندموصبيداجدخ

االغبنيولمهل

لالحيكرتلاحضاو

حزنانثراوكالد

ريذننيكمبدري

ثرممرمىربزح
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إعداد: اسامعيل الربيعي 

الراحة،  أجسامنا  منح  يف  تحىص  ال  فوائد  للنوم 
غري  الحياة،  ملامرسة  والحيوية  الطاقة  واستعادة 
للنوم من أهمية يف عالج  ما  يعرفون  أن كثريين ال 
كثري من األمراض مبا يعزز جهاز املناعة ويرسع من 

الشفاء.
ويف كثري من الحاالت، يطلب الطبيب من املريض 
أن يلتزم الفراش خالل فرتة املرض، حيث أن هناك 
لترسع  الراحة  والحصول عىل  النوم  تتطلب  أمراض 

من الشفاء. بحسب موقع "طب ويب" املتخصص.
النوم  إىل  تحتاج  التي  األمراض  أبرز  ييل  ما  ويف 

للتغلب عليها.
أوال-  األنفلونزا: فعند اإلصابة بها، ينصح بالحصول 
عىل قسط جيد من النوم والراحة، ألن بذل املجهود 
ضعف  تسبب  بالجسم  هرمونات  إفراز  إىل  يؤدي 
املناعة، مثل هرمون الكورتيزول الذي يؤثر سلباً عىل 

كرات الدم البيضاء.
املناعة  جهاز  يحتاج  باألنفلونزا،  اإلصابة  وخالل 
لتوجيه كافة جهوده وطاقته ملحاربة املرض، وبالتايل 
فإن أي تعب آخر عىل الجسم أو عدوى، سيتطلب 
املناعي، مام يطيل من  الجهاز  مواجهة إضافية من 

فرتة املرض وميكن أن يسبب مضاعفات.
ثانيا- الصداع: الحاد نتيجة اإلجهاد الشديد وعدم 
النوم جيداً، ميكن أن يشعر كثري من األشخاص بآالم 
شديدة يف الرأس، باإلضافة إىل الدوران وعدم االتزان.

ويف هذه الحالة يكون الحل األمثل هو الحصول 
عىل الراحة والنوم الذي يحتاجه الجسم للتخلص من 

الصداع الحاد.
قد يصعب عىل بعض األشخاص املصابني بالصداع 
اليانسون  من  كوب  رشب  ميكن  ولذلك  يناموا،  أن 
فهذه  الداىفء،  الحليب  من  كوب  أو  النعناع  أو 
املرشوبات ستساعد يف تهدئة األعصاب واالستغراق 

يف النوم رسيعاً.
النوم كثرياً ألنه ميكن أن  ولكن يجب الحذر من 
فالفرتة  والصحة،  الجسم  عىل  سلبية  آلثار  يؤدي 

املناسبة للنوم تكون 7 إىل 8 ساعات.
 ثالثا- آالم الظهر والكتف والرقبة: فعند اإلصابة 
بآالم يف الظهر أو الرقبة أو الكتف، فإن الجسم يحتاج 
إىل الراحة لتقليل الضغط عليه، وبالتايل فيكون النوم 

حالً مناسباً لتخفيف هذه األعراض.
ولكن يجب االلتزام باألوضاع الصحيحة يف النوم، 
ألن بعض األوضاع ميكن أن تزيد من اآلالم. فإذا كان 
الظهر مع  بالنوم عىل  الظهر، فينصح  هناك آالم يف 
وضع وسادة صغرية أسفل الحوض لتقليل مشكالت 
األوتار، أما إذا كنت تفضل النوم عىل أحد الجانبني، 

فيجب وضع وسادة بني الساقني.
مع  الظهر  النوم عىل  تتطلب  الرقبة  االم  أن  كام 
ويفضل  مناسب،  بارتفاع  طبية  وسادة  إستخدام 
النوم  أيضاً، كام ينصح  الذراعني  وضع وسائد أسفل 
باألكتاف، مع وضع  الظهر يف حالة وجود آالم  عىل 
وسادة تحت الرأس، وال يجب النوم عىل البطن أو 

عىل الكتف املصاب.
رابعا- آالم الساق: ميكن أن تحدث بسبب زيادة 

لفرتات  املفاصل  عىل  كبرية  بصورة  والضغط  الوزن 
طويلة دون حصولها عىل الراحة.

عىل  االستلقاء  هو  املشكلة  هذه  يف  واألفضل 
الفراش مع وضع وسادة أسفل الساقني، فهذا يضمن 

تخفيف آالالم وخاصًة إذا كانت مصحوبة بتورم.
خامسا- مرض السكري: فللنوم أهمية كبرية لدى 
ارتفاع  تسبب  النوم  قلة  أن  حيث  السكري،  مرىض 
مستوى الهيموغلوبني، وبالتايل صعوبة السيطرة عىل 

نسبة السكر يف الدم.
ويف نفس الوقت، ال ينصح بالنوم لفرتات طويلة، 
لضامن  واعتدال  بانتظام  النوم  يكون  أن  يجب  بل 

الحفاظ عىل مستويات السكر.
عالقة  هناك  والقلب:  الضغط  أمراض  سادسا- 
وكذلك  الدم  ضغط  وارتفاع  النوم  قلة  بني  وطيدة 
أمراض القلب، وذلك ألن النوم جيداً ينشط أنسجة 
الجسم لتقوم بالتخلص من الفضالت بصورة أفضل، 

وخاصًة أنسجة القلب واألوعية الدموية.
كام أن النوم يساعد يف زيادة قدرة الجسم لطرد 
األطعمة  وخاصًة  للطعام،  البيوكيميائية  الفضالت 
الدهنية التي تسبب ارتفاع نسبة الكوليسرتول الضار 

بالدم وبالتايل ارتفاع ضغط الدم.
الدموية  الشبكة  إرخاء  يف  النوم  يساهم  أيضاً 
التوتر والتشنج، وبالتايل يضمن تدفق  ووقايتها من 
الجسم.وهكذا  أنحاء  كافة  يف  أفضل  بصورة  الدم 

تصبح الجاذبية ملصلحتك.

فوائد النوم

خلصت دراسة حديثة إىل أن مشاهدة التلفزيون أكرث من ثالث ساعات ونصف يوميا 
قد تؤدي إىل تدهور الذاكرة لدى البالغني.

وخلصت الفحوص التي أجريت ل 3500 ممن يزيد عمرهم عن خمسني عاما إىل أن 
تدهور القدرة عىل تذكر الكالم لدى من يشاهدون التلفزيون لساعات طويلة يبلغ نحو 

ضعف عدد الذين يشاهدون التلفزيون ملدد قصرية.
وتضعف ذاكرة اإلنسان بصورة طبيعية نتيجة لتقدم العمر, لكن ذلك يحدث بصورة 
أرسع كلام شاهدنا التلفزيون ملدة أطول، حسبام أشارت دراسة أجرتها جامعة كوليدج 

لندن.
وال يستطيع الباحثون التيقن من أن التلفزيون هو سبب التدهور الرسيع للذاكرة، 
لكنهم قالوا إن من املحتمل أن املشاهدة لساعات طويلة متنع الناس من القيام باملزيد 

من األنشطة األكرث تنشيطا للذاكرة مثل القراءة والتامرين الرياضية.
تزيد عن ثالث ساعات  التلفزيون ملدة  الذين يشاهدون  أن  إىل  الدراسة  وخلصت 
ونصف يوميا يصابون بتدهور يصل إىل ما بني 8 و10 يف املئة يف القدرة عىل تذكر الكالم.

كام خلصت الدراسة إىل أن تدهور الذاكرة لدى من يشاهدون التلفزيون بصورة أقل 

يصل يف املعدل إىل ما بني 4 و5 يف املئة.
جامعة  يف  الصحية  والرعاية  األوبئة  علم  مبعهد  الباحثة  فانكورت،  ديزي  وقالت 
وفوائد  تعليمية  فوائد  لها  التلفزيون  مشاهدة  أن  من  الرغم  إنه عىل  لندن،  كوليدج 
أعامرهم  تفوق  الذين  البالغني  أن  إىل  الدراسة  تشري  عامة  "بصورة  أنه  إال  لالسرتخاء، 

الخمسني يجب أن يحاولوا املوازنة بني مشاهدة التلفزيون وغريها من األنشطة".
وطُلب من املشاركني يف الدراسة تذكر قامئة من عرش كلامت شائعة وذكر أكرب عدد 

ممكن من الكلامت التي تنتمي لفئة معينة يف دقيقة واحدة.
وسئلوا عن مدى مشاهدتهم للتلفزيون، ثم تابعهم فريق الباحثني منذ عام 2008 

وحتى 2015.
منط  منها  الذاكرة،  لتدهور  أخرى  محتملة  تفسريات  االعتبار  يف  الدراسة  وأخذت 

الحياة والسلوك، من قبيل املدة التي ميضيها الفرد يف الجلوس والرتيض.
وعىل الرغم من أن الباحثني مل يسألوا املشاركني عن نوعية الربامج التي يشاهدونها، 
إال أن الدراسة خلصت إىل أن بعض أنواع الربامج التلفزيونية قد يكون لها تأثري أكرب 

من غريها.

مشاهدة التلفزيون لساعات طويلة "تُضعف" ذاكرة من تجاوزوا الخمسني

طب وعلوم
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فتحت دراسة كندية النقاش مجددا حول مضار الشاشات عىل النمّو العقيل 
لألطفال بعدما شملت عيّنة التجارب فيها 2500 طفل يف عمر السنتني.

قد  Calgary-كانت  جامعة  من  باحثني  عن  املنبثقة  الكندية  الدراسة  تقول 
نرُشت نهاية الشهر الفائت يف مجلّة Jama Pediatrics-إن الطفل الذي بقي 
والثالث،  الثاين  العام  بني  ما  الشاشات  أمام  يوميا  ُمتسّمرا  ثالثة  أو  لساعتني 
تعرّض الحقا ما بني العام الثالث والخامس إىل مشاكل تأخر النطق وكان يواجه 
االجتامعي  والتواصل  االنفتاح  ومهارات  الحركية  املهارات  يف  كبرية  إخفاقات 

وحّل بعض املسائل البسيطة، كام أظهرت اختبارات تقييم النمّو.
يف الواليات املتحدة األمريكية ويف كندا، يُطالب الخرباء األهايل بوقف السامح 
ألطفالهم باستخدام الشاشات اللوحية ما قبل الشهر الثامن عرش من العمر, 
إىل هذا تويص األكادميية األمريكية لطب األطفال بتقصري مّدة تعريض األطفال 
الثاين  العام  بني  ما  زالوا  ما  يكونون  اليوم حينام  لساعة واحدة يف  للشاشات 
من العمر والعام الخامس. غري أّن الدراسة الكندية تلحظ تجاوزا كبريا للوقت 

املُوىص بعدم تخطّيه أمام الشاشات يف الطفولة الباكرة.
املتعلّقة  األبحاث  املساعدة Sheri Madigan، املرشفة عىل  األستاذة  شبّهت 
باألسباب الدافعة لنمّو األطفال يف جامعة Calgary، أرضار الشاشات اللوحية 
عىل األطفال بأرضار املأكوالت الرديئة Junkfood، هي التي شاركت ككاتبة 
أوىل للدراسة الكندية املنشورة يف مجلّة Jama Pediatrics. حسب رأيها، إّن 
الشاشات واالبتعاد عن وضعها بترصّف أطفالهم  الرشيد لألهايل مع  التعامل 
ينبغي أن يكون مطابقا لذات الرصامة التي يتحّصن بها األهايل حينام ميتنعون 

عن تقديم الطعام الرديء ألطفالهم بشكل دائم.
صبّت نتائج الدراسة الكندية هذه يف نفس الخانة التي توّصلت إليها دراسة 
كيل  يف  اتّضح  أمرييك.  طفل   11000 عىل  جرت  قد  كانت  أخرى  أمريكية 
الدراستني أن بقاء األطفال ألكرث من ساعتني يوميا أمام الشاشات اإللكرتونية 
الذين يبقون  أّما األطفال  العمر.  الخامسة من  يؤذي ذاكرة األطفال ما دون 
أمام الشاشات اإللكرتونية ألكرث من 7 ساعات يف اليوم، تتعرّض قرشة دماغهم 
cerebral cortex إىل الضمور والرتقّق، ما يكون له انعكاسا سلبيا عىل قدراتهم 
العقلية، إذا ما علمنا أّن قرشة الدماغ )Cerebral cortex( هي مركز الذاكرة 

واللغة والوعي.

يف محاول��ة ملعرفة مت��ى يحدث مرض التوحد عند األطف��ال املصابني، وأيًضا 
الفرق بني تركيب وشكل خاليا دماغ الطفل املصاب وبني تركيب وشكل خاليا 
دم��اغ آخر غري مص��اب باملرض، قام مجموعة من العل��اء يف أمريكا بإجراء 

تجارب وأبحاث الستبيان ذلك.
وأج��رى الفريق تحلياًل عىل 25 عالمة وراثية مختلفة تقع يف طبقات مختلفة 
من ق��رة الدماغ يف أدمغة 22 طف��اًل متوفًيا بينهم مصاب��ني مبرض التوحد 
وآخرين سليمني ترتاوح أعارهم بني 2 – 15 سنة، وكان أن وجدوا أن األدمغة 
املصابة بالتوح��د لديها بقع متمركزة يف الطبقات الس��ت للقرة الدماغية، 
وف��ر األطباء ذلك بأن تلك البقع ناتجة ع��ن خلل يف التنمية العصبية التي 

تحدث يف طبقات قرة الدماغ أثناء فرتة الحمل.
ذكر إريك كورتشيس��ن، أستاذ علم األعصاب يف جامعة كاليفورنيا، أن الخاليا 
املوج��ودة يف كل من الس��ت طبق��ات، لكل منها وظيفة مح��ددة وعالمات 
وراثية مختلفة عن بعضها، وأن الخاليا املس��ئولة ع��ن التواصل مع اآلخرين 
والق��درة ع��ىل التعلم هي التي ظهرت يف التحلي��ل متمثلة يف بقع متمركزة، 

كنتيجة للخلل الذي حدث أثناء تطورها يف الرحم خالل فرتة الحمل.

مضار الشاشات اللوحية
 عىل مهارات دماغ األطفال

التوحد مرض يصيب الجنني قبل الوالدة

وقال أندرو ستيبتو، األستاذ بجامعة كوليدج لندن، إن "األكرب سنا مييلون ملشاهدة 
املسلسالت، التي قد تصيبهم بالتوتر نظرا لتعاطفهم وتفاعلهم مع الشخصيات".

وأضاف "قد يؤدي ذلك إىل إجهاد قدراتهم اإلدراكية، وهو ما يؤدي إىل ضعف 
الذاكرة".

وقالت تل وايكس، أستاذة علم النفس اإلكيلنييك وإعادة التأهيل بجامعة كينغز 
كوليدج لندن، إن مشاهدة ما يجري عىل الشاشة دون حراك قد يفرس ما خلصت 

إليه الدراسة.
وأوضحت وايكس بالقول "يوجد الكثري مام ال نعلمه، عىل سبيل املثال ما إذا كان 
التدهور يف الذاكرة مرتبط مبا نشاهده، أو عام إذا كنا نشاهد مبفردنا أو نتفاعل مع 
التلفزيون كام هو الحال مع غوغلبوكس. كام أننا ال نعلم ما إذا كان تغيري سلوك 

املشاهدة قد يؤدي إىل تحسن الذاكرة".
وأضافت "عىل الرغم من أن نتائج الدراسة ستؤدي إىل تفكرينا بحرص يف املدة 
قبل  األبحاث  من  املزيد  إجراء  يتطلب  األمر  أن  إال  التلفزيون،  أمام  منضيها  التي 
نحيص  كنا  لو  كام  بدقة  الشاشة  أمام  منضيها  التي  املدة  ومراقبة  بالفزع  اإلصابة 

الخطوات".
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يف ذكرى والدته

• سيدي.. ما السبيل اىل خري الدنيا واآلخرة، وقد تقطّعت بنا السُبل وأحاطت بنا رشور أنفسنا؟

نْيا إالّ لِرَُجلَنِي: َرَجٌل يزْداُد ىف كُلِّ يْوم إْحساناً، َو َرُجٌل يَتدارَُك َذنَْبُه ِبالتَّْوبَة، َو أّن لَُه ِبالتَّْوبَِه، َوالله لَو َسَجَد َحّتى  • ال َخريَ ىِف الدُّ

. ْنُه إالّ برِورِاليترِنا أْهلرِ الَْبيترِ َع ُعُنُقُه ما َقبرَِل اللُه مرِ يْنَقطرِ

..................................................

سيدي.. ما الذي نصنعه لنستغني عن الدنيا التي ألهتنا عن التفكّر يف اآلخرة؟

، َوَمْن َقَنَع اْسَتْغنى، َوَمْن َقلَّ َسْعيُه اْسرَتاَح.  َد فيها َعزَّ ، َو الّراَحة، َفَمْن زَهرِ زِّ نى، َو الْعرِ نْيا تُطْلَُب لرَِثالثَةرِ أْشياء: اَلْغرِ اَلدُّ

....................................................

سيدي.. هل األيام تُحّدثُنا وتلقي علينا ُحّجة ما؟

ْن يْوم ميُرُّ َعىَل ابْنرِ آَدم إالّ قاَل لَُه ذلرَِك الْيْوُم: يابَْن آَدم أنَا يُوٌم َجديٌد َو أناَ َعلَيَك َشهيٌد. َفُقْل يفَّ َخرياً، َو اْعَمْل يفَّ َخريَاً، أْشَهُد  ما مرِ

ياَمة، َفإنََّك لَْن تَراىن بَْعَدُه أبَداً.. لََك برِهرِ فرِ الْقرِ

.................................................

سيدي.. نُجلُّ علامؤنا وُهم حصُننا األعز، فام الذي توصينا بحقهم؟

 ، ْن إْعترِكافرِ َسَنة ف بَيترِ اللّهرِ باَدة ألْفرِ َسَنة، َوالنَّظَُر إىَل الْعالرِمرِ أَحبُّ إىَل اللّهرِ مرِ ْن عرِ ْنَد الُْعلَامءرِ أَحبُّ إىَل اللّهرِ مرِ ُجلُوُس ساَعة عرِ

ة َوُعْمرَة َمرْبُوَرة َمْقُبولَة.. ْن َسْبعنَي َحجَّ ، َوأْفَضُل مرِ ْن َسْبعنَي طَوافاً َحْوَل الَْبيترِ َوزياَرة الُْعلَامءرِ أَحبُّ إىَل اللّهرِ تَعاىل مرِ

....................................................

سيدي.. ما مصاديق العز؟ وما مصاديق الذل؟

، أبْكٌَم، أْعمى، َحرياٌن. َبُه أَصمُّ لِّ الَْجْهُل، الرِنَّ صاحرِ ، َوأَذلُّ الذُّ لُْم، الرِنَّ برِهرِ َمْعررَِفة الَْمعادرِ َوالَْمعاشرِ زِّ الْعرِ أَعزُّ الْعرِ

.....................................................

سيدي.. ما تقول للمسلمني الذين يقلّدون األمم يف كل يشء وال يتمّسكون بتقاليدهم األصيلة؟

َشاكرِلرِ  َم أْعدايئ، َوال يَتَشكَّلُوا مبرِ أوحى اللّه تَبارَك وتَعاىل إىل نَبي مَن األنبياء: ُقْل لْقومَك ال يلبرُِسوا لرِباَس أْعدايئ، َوال يطَْعُموا َمطاعرِ

أْعدايئ، َفيكُونُوا أْعدايئ. 

...................................................................

سيدي.. أقبلَْت الناس عىل الدنيا وأدبرَْت عن التفكّر باآلخرة فام كلمتَك لهم؟

يّة. نْيا، َفإرِنَّها َرأُْس كُلِّ َخطيَئة، َوباُب كُلِّ بَلّية، َوداعي كُلِّ َرزرِ أيَها الّناُس، إرِياكُْم ُوُحبَّ الدُّ

.........................................................

سيدي.. اشتّد الظلم وكرثَ الظاملون وأعوانهم، وُهم مّنا وفينا وبني ظهرانينا؟

ْن يوم الظّالرِم َعىل املَظلوم. -يوُم املَظلوم َعىل الظّالرِم أشدُّ مرِ

نحن وصدى أمري املؤمنني

يف الختام

•صباح الطالقاين
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نبارُك لكم مولد اإلمام
)( أمري املؤمنني



احصل على نسختك 
      من المفكرة الحسينية

تحوي مسابقة خصصت لها عشرون جائزة مالية
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