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تقرير يسء..
وعي املؤمنني أحبطه

ان  االصيل  ولإلسالم  للبلد  املعادية  الجهات  أو جديدا عىل  غريبا  ليس   

تنتهج مختلف االساليب الرخيصة يف سبيل االيقاع بهام أو زعزعة الثقة 

بهام عند جامهريها.

وهذا ما جرى مؤخرا عرب التقرير الفاشل واملفضوح شكال ومضمونا والذي 

بثته قناة الحرة، والذي كان يحمل أنفاس أعداء العراق بشكل عام وأعداء 

املرجعية الدينية بشكل خاص، وهو ما استشفه القايص والداين واالنسان 

العامل والبسيط عىل حد سواء.

وقد كانت تلك القناة ومن ميولها ينتظرون ردة فعل كبرية من جراء ذلك 

التحديد،  وجه  عىل  الدينية  برموزهم  املؤمنني  ثقة  يف  والتأثري  التقرير، 

أحالمهم  وهّذت  مخططاتهم  أفشلت  املؤمنني  ومعرفة  ثقافة  ولكن 

عىل  وهي  رموزها  عن  بعيدة  ليست  الجامهري  لكون  وذاك  املريضة، 

اتصال مبارش بهم، بل وعىل اطالع واسع بأمورهم الحياتية وبخصائصهم 

وصفاتهم االميانية العالية.

مترير  محاوالت  جميع  احباط  يف  الفاعل  األثر  التقارب  لهذا  كان  وقد 

القرآن  عليه  رباهم  الذي  اإلمياين  الوعي  عن  فضال  عليهم،  االكاذيب 

الكريم، واملتمثل بتحذير املؤمنني يف قول الله تعاىل )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا 

َما  َعىَلٰ  فَتُْصِبُحوا  ِبَجَهالٍَة  قَْوًما  تُِصيبُوا  أَن  فَتَبَيَُّنوا  ِبَنبٍَإ  فَاِسٌق  َجاءَكُْم  إِن 

فََعلْتُْم نَاِدِمنَي (، فكانت تلك الثقافة الدينية املتميزة لدى غالبية املؤمنني 

خري حاجز لتلك االفرتاءات واالكاذيب.

هذا ما ادركه الناس البسطاء منذ الوهلة االوىل لعرض التقرير، ولكن أهل 

الخربة واملعرفة بصناعة التقارير املامثلة قد أدركوا ما خفي من االهداف 

واالساليب املتبعة فيها لتحقيق ذلك، حيث تتوخى الجهات املتبنية ألمثال 

خالل  من  الجامهري  لدى  الرتكيز  اضاعة  االساس  بالدرجة  التقارير  تلك 

اعداد سيناريو يعتمد اسلوب اكثار القضايا التي يعرضها التقرير فتتمكن 

حينها من مترير هدفها املركزي دون ان يشعر بذلك الجمهور.

وتسعى الجهات املعدة ألمثال هذه التقارير اىل عدد من االهداف منها 

الضغط عىل الجامهري لتغيري قناعاتهم حول جهات أو قضايا معينة، أو 

بهدف التغطية عىل أحداث أخرى تثري اهتامم تلك لجامهري.

وبدراسة بسيطة للتقرير نجد أنه يحمل الهدفني اآلنفني إضافة اىل أهداف 

أخرى أقل أهمية ووضوحا، فمن الجهة األوىل كان التقرير موجها بشكل 

رئييس نحو املرجعية وقياداتها وأتباعها املوثوقني الذين كان لهم دور بارز 

الثانية  الجهة  ويف  وأمثالها،  داعش  عرب  االمريكية  املخططات  اسقاط  يف 

واالستهداف  املتكررة  االعتداءات  عن  الجامهري  والهاء  التغطية  بهدف 

املربمج ملواقع الحشد الشعبي ريثام يتم تنايس تلك القضايا.

كام كان التقرير يحمل كثريا من املغالطات الواضحة ومنها تلك املغالطة 

الرامية اىل ابقاء العراق يف حالة من الرتاجع عىل مختلف االصعدة ومنها 

ينتقد كثريا  التقرير  الرئييس يف  الجانب االقتصادي، حيث كان املتحدث 

مثلبة  ويعتربها  واإلعامر  االقتصاد  ميادين  يف  الدينية  املؤسسات  دخول 

قابعا يف  البلد  ابقاء  الهدف من ذلك  أن  املؤمنني  عليها، وال يخفى عىل 

دوامة االسترياد، ورمبا كان ذلك املتحدث من املترضرين من جراء دخول 

العتبات يف هذا املضامر، ورمبا أثر سلبا عىل مردوداته هو وأسياده، أو أنه 

كان جاهال يف هذا املجال فهرف مبا ال يعرف.

يف خفض  املقدسة  العتبات  منتجات  أثرت  كيف  املؤمنون  شاهد  وقد   

اسعار العديد من تلك املنتجات، وكيف متكن املواطن البسيط من اقتناء 

ما كان محروما منه بفعل هيمنة وسيطرة جهات معينة عىل ذلك الجانب 

وانعاش  االسترياد  سقوف  خفض  عن  فضال  الناس،  حياة  من  الحيوي 

من  البلد  يف  البطالة  عىل  القضاء  خطوات  وتنشيط  الوطنية  الصناعات 

خالل املشاريع الخدمية املهمة، فضال عن سعيها الحثيث لحل املشاكل 

التي تتعرض لها الجامهري ألية أسباب، وليست عمليات ايواء املهجرين 

تحلية  أن مشاريع  أطيافه، كام  بكل  العراقي  الشعب  ذاكرة  بغائبة عن 

املياه يف محافظة البرصة ليست بالبعيدة عن االنظار زمانا ومكانا، وغري 

ذلك . 

سلبية  أفعال  ردود  اثارة  ورائه  من  مقصودا  التقرير  توقيت  كان  كام 

وبالتايل  الحسينية  الشعائر  وأنشطة  فعاليات  يف  املؤمنني  مشاركة  تجاه 

السالم،  عليهم  وأمئتهم  املؤمنني  بني  بسيطة  كانت  مهام  فجوة  خلق 

أهل  اتباع  نفوس  املتأصلة يف  الحسينية  والثقافة  الوعي  أفشله  ما  وهو 

البيت)عليهم السالم(، فخابت من جديد كل أحالم االعداء وعاد كيدهم 

اىل  نحورهم، وخرجوا من التجربة يجرون أذيال الخيبة والخرسان.

هل  هو:  يوما  نسيانه  أو  تجاهله  عدم  ينبغي  الذي  السؤال  ويبقى   

ستتوقف ماكينة االعداء عن محاوالتها يف النيل من االسالم ورموزه؟

ال نعتقد أن الجواب سيكون باإليجاب، ولهذا علينا أن نكون دوما عىل 

الجهات  تسعى  اساسيا  محورا  متثل  التي  الشباب  فئات  وبخاصة  حذر، 

املعادية اىل اقتناصه وسحبه اىل ساحة غاياتها وأهدافها التدمريية بشتى 

الوسائل.

• يحيى الفتالوي

بدءاً
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ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ

انخفاض مستوى التعليم.. أسباب ونتائج

الجمعة  15/ ذو القعدة/ 1440هـ - 19/ 2019/7م

ما  عىل  االعالم  وسائل  من خالل  اطلعتم  لعلّكم 

الصفوف  يف  النجاح  معدالت  من  الرتبية  وزارة  اعلنته 

النجاح هي  نسبة  ان  من  الوزارية  االمتحانات  يف  املتوسطة 

.%34.7

 ومبالحظة نسب النجاح املنخفضة يف مراحل تعليمية اخرى يف 

العراق ميكن ان تكشف هذه االرقام عن تدين وانخفاض عىل 

العراق وهذه  النجاح يف  العموم واالجامل يف نسب  مستوى 

االسباب  تشخيص  يف  والرسعة  للقلق  وتدعو  مؤملة  الظاهرة 

ووضع العالجات املناسبة لها.

ملاذا تُقلق هذه الظاهرة؟ 

الطالبية  القاعدة  مُيثلون  املراحل  هذه  يف  الطلبة  ألن  اوالً: 

املستقبلية للمرحلة الجامعية و ميثلون ايضاً القاعدة للكوادر 

مستقبل  يف  للمسؤوليات  تتصدى  التي  والوظيفية  التعليمية 

البلد.

ثانياً: ان هذا االنخفاض له انعكاسات نفسية سلبية عىل الطلبة 

مؤسسات  وعىل  التعليمية  الكوادر  وعىل  االمور  اولياء  وعىل 

الدولة وعىل الوضع النفيس العام للبلد، ألنه سيولد حالة من 

االحباط النفيس.

املقومات  بهذه  نبتدئ  والعالجات،  االسباب  نذكر  أن  وقبل 

الثالثة للعملية التعليمية :

اوال ً: االفراد  )طالب، كوادر تعليمية، ادارات املدارس، كوادر 

املؤسسات الرتبوية(.

ثانياً: املؤسسات التعليمية: االرسة، ادارة مدرسة، ادارة مديرية 

تربية، ادارة وزارة تربية، السلطة الترشيعية والتنفيذية التي 

تتعلق مهامها ووظائفها بالعملية الرتبوية.

ثالثاً: املنهج التعليمي الذي يُتبّع ولُه مواصفات خاصة.

مرتابطة  منظومة  عن  عبارة  الثالث  املقومات  هذه  ان 

بعضها ببعض، وأي فشل او اخفاق يف واحد منها 

يؤدي اىل فشل يف العملية التعليمية .

ونأيت اآلن اىل ذكر بعض االسباب يف هذا املجال ونبيّنها :

من االسباب التي ذُكرت وتحتاج اىل عالج عدم تطور القدرة 

انها  يالحظ  حيث  والتدريسية  التعليمية  للكوادر  التعليمية 

وقدرة  املعلم  قدرة  هو  واملقصود  حالها،  جامدة عىل  بقيت 

املدرس يف ان يوصل املادة التعليمية اىل ذهن الطالب.

االمر اآلخر هو عدم استقرار املناهج الدراسية والتغيري املستمر 

لها بل صعوبة بعض املناهج عىل الطالب، ونحن مع تطوير 

املنهج  ان هذا  فيها  ياُلحظ  ان  ولكن البد  التعليمية  املناهج 

التعليمي ال يناسب املستوى الذهني والعقيل للطالب وال بد 

ان تُهيأ املستلزمات حتى يستطيع الطالب ان يستوعب هذا 

املنهج الدرايس الجديد وإال فإن هذا التغيري املستمر من دون 

أن يتناسب مع قدرات املعلمني واملدرسني يؤدي اىل االخفاق.

من االمور االخرى املهمة ايضاً هي االساليب التعليمية املُتبّعة 

والوسائل املُتبعة، فنحن ما زلنا نتبع اسلوب التلقني والطالب 

تعّود عىل ما يُعرف بـ)الدرخ( للامدة العلمية، بينام اآلن يف 

ما  او  الذهني  التحفيز  اسلوب  هناك  املتطورة  الدول  واقع 

يسميه أهل االختصاص العصف الذهني.

ومن االمور املهمة هي مسألة عدم احرتام الكوادر التعليمية 

الطلبة  بعض  قبل  من  التعليم  حرمة  وانتهاك  والتدريسية 

وبعض الرشائح.

فضالً عن قلّة االبنية املدرسية لبعض املدارس وسبق ان تحدثنا 

وبعض  ثاليث،  دوام  فيها  املدارس  بعض  ان  وحتى  ذلك  عن 

الصحيّة  تتناسب االجواء فيها مع االجواء  املدرسية ال  االبنية 

والطبيعية املطلوبة.

اجل������مع������ة شذرات  	 
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ممثــل املرجعيــة الدينيــة العليــا الســيد احمــد الصايف

كيف نوّجه الطاقات الشبابية

 الجمعة 22/ذو القعدة/1440هـ املوافق 26 /7 /2019م

املتعلق  حديثنا  حول  سابقاً  ذكرناه  ملا  استكامالً 

بفلذات أكبادنا الشباب، نبينّ أوالً ان الطبقة الشبابية دامئاً 

تؤرش اىل حيوية أي مجتمع، وهذه الطبقات الشبابية يُفرتض 

االجتامعية  الطاقة  أن  باعتبار  الجميع  نظر  محط  تكون  أن 

العامة متر من خالل هذه الطبقة.

ما  الثانية:  والجنبة   ، لَها  ما  االوىل:  جنبتي:  عن  وسنتحدث 

عليها.

أما ما يتعلق بالجنبة االوىل وما لَها، فإن هذه الطبقة الشبابية 

تحتاج اىل رعاية خاصة واىل مزيد من االهتامم، فمن املسؤول 

عن تلك الرعاية ومن املسؤول عن ذلك االهتامم؟ 

 ميكن ان تكون املسؤولية مشرتكة، مبعنى أن هناك مسؤولية 

تُلقى عىل عاتق الدولة ومؤسساتها يف أن تهتم بهذه الرشائح 

مساحات  تُعطى  وأن  املناسبة  االجواء  جميع  لها  توفنّر  وأن 

معينة اىل الطاقات الشابة حتى تستكمل فرصتها وتبدأ بعمل 

جيد بالنسبة للمجتمع.

اما ما يتعلق بنفس الشباب، فأوالً: نحن عندما نتكلم بلِحاظ 

الوضع النفيس والرتبوي الخاص ال نُريد إالنّ الخري ألبنائنا فعليهم 

أن يلتفتوا اىل أننّ الذي يتحدث معهم كان شاباً ايضاً.. ولذلك 

عندما تسمعون نصيحة ال تهملوها.. فأنتم شباب وفيكم هذه 

ة واملثابرة  الروح الوثنّابة للعمل لكن هناك فرق بي روح الهمنّ

وبي روح التمرنّد والرفض والتجاوز.

تعرتض  ان  واياك  تكسل  أن  إياك  الشاب  ايها  أقول،  ولذلك 

اآلن  الشباب  أن بعض  اعلم  وأنا  تتمرد..  أن  وإياك  بال مربر 

إمنا يعمل بُحسن نينّة.. ولكن هناك أشياء يف مجتمعنا ال 

يحق لك أن تتمرد عليها كأبيك وأمك التي حملتك 

الحياة  وأنجبتك ، ومبجرد انك تعلمت او ضغطت عليك 

تجعل ذلك مربراً الن تتمرد عىل أرستك وعىل اخوتك.. فهذا 

ليس صحيحاً.

الشباب اليوم مملوءون بالطاقة وبالحامس.. فال بد أن نهتم 

شبابنا  وباعتباركم  ينفع،  مبا  الطاقة  هذه  يفرنّغوا  حتى  بهم 

فبقاء  املمدوح،  باألمل  تشعروا  أن  عليكم  أن  أقول  وابناءنا 

الحال من املحال، واألمور تتغري.

أيها الشاب.. ال تَستشعر حالة االحباط عندك ألنك فشلت او 

مل تنجح يف قضية معينة كام قلنا سابقاً، بل ال بد أن تشعر دامئاً 

ة أهل الكهف فهم غري معلوم أعامرهم،  بالقونّة، ولنالحظ قصنّ

والقرآن الكريم يقول يف تعبري عن اعامرهم )إنهم فتية آمنوا(، 

فعربنّ عنهُم بفتية ألن هذه الفتونّة بها نوع من القوة وليست 

ة الذهنية. القوة العضلية وامنا القونّ

االشياء  من  تتثبتوا  أن  وعليكم  األشياء  بي  متينّزوا  ان  عليكم 

وكونوا عىل ثقة ان االمور ستؤول اىل خري لكن االنسان عليِه 

أن يُرتب وضعه بالشكل الذي ال يجعل هناك سوداوية دامئاً.

لُه وعليِه ما عليِه  لُه ما  بلد  والبد من وجود أمل، فنحن يف 

ة او مشاكل قد تبدأ  وانتم تعلمون وال أحب أن ادخل يف قصنّ

وال تنتهي لكن بالنتيجة هذا قدرنا والبلد اآلن يحتاج كل فكرة 

هوا أنفسكم مبا يخدم  وكل شاب وكل طاقة من طاقاتكم.. وجنّ

بلدكم ومبا يخدم أرسكم ومبا يخدم أنفسكم.. إمنا أعاملكم تُردنّ 

اليكم.

اجل������مع������ة شذرات  	 
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ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ

َحَملة الشهادات العليا بني الطموح والواقع األليم

الجمعة 29/ذو القعدة/1440هـ املوافق 2 /8 /2019م 

تتناقل وسائل االعالم احتجاج واعتصام جمع من 

أمام  واملاجستري  الدكتوراه  من  العليا  الشهادات  حملة 

بعض الوزارات معربين عن مطالبهم املحّقة بصفتهم مواطنني 

يف هذا البلد وذلك مبطالبتهم بتوظيفهم ضمن اختصاصاتهم 

العلمية.

هو  وما  املعاناة  هذه  حجم  وما  املشكلة  هذه  حجم  فام 

املطلوب إزاء هذه املشكلة واملعاناة؟ وما هي االجراءات التي 

البد من اتخاذها من السلطات املعنية؟

اذا ما اخذنا بنظر االهتامم واالعتبار ان هؤالء الخريجني ميثلون 

استثنائية  جهوداً  بذلوا  ممن  الخريجني  الطلبة  من  النخبة 

واذا  مهمة..  تخصصية  ومهنية  علمية  مجاالت  يف  اضافية 

بهم يجدون انفسهم قد ُعطلّت قدراتهم وُضيّعت جهودهم 

وُخيبّت آمالهم وطموحاتُهم وهم يطمحون أن ينالوا شيئاً مام 

يسدوا بِه رمقهم ويحقق لهم ولعوائلهم الحياة الكرمية.

القدرات  بأن  يتذّرع  قد  البعض  ان  نجد  الوقت  نفس  ويف 

التعيينات  ان  منها  ألسباب  هؤالء  بحاجة  تَفي  ال  الوظيفية 

أثقل  قد  الحكومي  الوظيفي  القطاع  وأن  تفي،  ال  الوظيفية 

عىل  يساعد  ال  ايضاً  املايل  الوضع  وان  بالتعيينات  كاهله 

والجامعات  الكليات  من  الخريجني  وكذلك  هؤالء  استيعاب 

وكرثة العاطلني.

وهنا نلتفت اىل هذه التوصيات املهمة وأنا اقرأها نّصاً حتى 

ال يفوتنا يشء مام هو مذكور يف هذه التوصيات التي نحتاجها 

ليس فقط لهؤالء الخريجني فهذا جزء مهم من املعاناة.

بصورة  للعراق  االقتصادي  بالوضع  متعلقة  التوصيات  هذه 

عامة وجزء من املشكلة ما يتعلق بهؤالء الخريجني:

االقتصاد  يف  االختصاص  وأهل  الخرباء  ان  األوىل:  التوصية 

يطرحون بصورة مستمرة رضورة فتح مدخل مهم وكبري 

الخاص  القطاع  ضمن  مناسبة  عمل  فرص  لتوفري 

املعطّل يف العراق ألسباب ال يصعب معالجتها لو توفرت 

االدارية  والتسهيالت  الكافية  والترشيعات  الجادة  االرادة 

املناسبة لتفعيل وتنشيط هذا القطاع.

األجواء  توفري  الخاص  القطاع  تفعيل  مستلزمات  اهم  ومن 

وتعديل  واملرتشني  الفاسدين  يد  وقصُّ  للمستثمرين  اآلمنة 

القوانني التي تعرقل العمل وال تساعد عىل تحقيق التقدم فيه 

بالقياس اىل ما يشاهد يف دول اخرى.

الخاص الستيعاب  القطاع  تفعيل  ان رضورة  الثانية:  التوصية 

الخريجني ال يعني اعفاء القطاع العام ودوائر الدولة املختصة 

من مسؤولياتها تجاه هذه الطبقة املهمة.

لتحديد  مناسب  برنامج  الرضوري وضع  الثالثة: من  التوصية 

الحقول التعليمية واالختصاصات العلمية األكرث حاجة يف البلد 

وتوجيه الطلبة اىل اختيارها مبحفزات تشجعهم عىل ذلك.

الصحة  وزارة  من  الواردة  االحصاءات  تزال  ما  الثاين:  األمر 

الحاصلة  واالصابات  الوفيات  عدد  تسجيل  يف  املرور  ودوائر 

فيام يسمى بـ )طرق املوت( يف بعض املحافظات.. ملاذا؟! لكرثة 

من يتعرض فيها اىل حوادث السري املميتة، وهذه االحصاءات 

يف الواقع متثل قلقاً كبرياً وأسفاً بالغاً.

)طرق  الطرق  من هذه  كثرية  هناك شكاوى  فإن  الواقع  ويف 

املعنية  الجهات  عىل  لذلك  رئيسية،  محافظات  بني  املوت( 

االهتامم  يعطوا  أن  املحافظات  ومجالس  املعنية  والوزارات 

الكايف، فليس سهال علينا وعليكم ان يذهب هؤالء اآلالف يف 

كل سنة اضافة اىل املعوقني ولقامئة جديدة تُضاف من االيتام 

واألرامل.

اجل������مع������ة شذرات  	 
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ممثــل املرجعيــة الدينيــة العليــا الســيد احمــد الصايف

تساؤالت الناس عىل لسان املرجعية الدينية العليا

الجمعة 7/ذو الحجة/1440هـ املوافق 9 /8 /2019م

كثرياً ما يأيت االخوة االعزاء اصحاب االختصاصات 

جميع  وتقريباً  والِحرف  الناس  وعموم  والشهادات 

مجموعة  وعندهم  البلد  يف  املوجودة  االجتامعية  الرشائح 

وبعضها  اقتصادية  وبعضها  سياسية  بعضها  التساؤالت..  من 

تساؤالت اجتامعية وادارية وغريها..

ولإلنصاف فان اغلب التساؤالت مرشوعة لكنها قد ال تصل اىل 

آذان ميكن أن تُرتب األثر عىل ذلك، وقد وجدنا من املناسب 

ظهور هذه التساؤالت أمام املأل، وأمام من بيده القرار ومن 

بيده الحل..

نعيش،  ما  واقع  من  ونابعة  كثرية  وهي  التساؤالت  سأعرض 

عن هذه  اإلجابة  عن  مسؤوال  نفسه  يرى  من  وليتسع صدر 

التساؤالت..

اُفق لحّل  العراق هل هناك  التساؤل االول: نحن كشعب يف 

مشاكلنا ام ال ؟!

هناك  اُفق؟ هل  ُهناك  ، هل  جداً  بشكل رصيح  سأتكلم  أنا 

نور؟ هل هناك سقف زمني حتى تُحل مشاكلنا؟!

ملاذا دامئاً نحن ُمتعبون؟ ملاذا دامئاً نحن نعاين؟ أما آن االوان 

الطبيعية لحياتنا  الحقوق  ابسط  تُلبّى  نرتاح وان  ان  كشعب 

اليومية؟ اىل متى نحن نركض؟ اىل متى نحن نأمل اليوم وغداً 

حتى شاب فينا الناس وماتت الناس والرضيع بدأ يشيب وال 

زالت مشاكلنا ال تُحل!! أين املشكلة ؟!

حقيقة هذا سؤال نحن نقف عاجزين عن اإلجابة عليِه!! لكن 

ونحن  موجودة،  غري  الناس  اغلب  فحقوق  نتكلم..  ان  البد 

نسمع بني فرتة واخرى بأنه سيُرّشع القانون الفالين وستصدر 

كام  النتيجة  تأيت  ال  ثم  كشعب  ونرتقب  املعينة  التعليامت 

نُحب!

هناك  ووجدنا  وسافرنا  الجوار  دول  اىل  ذهبنا  نحن 

الفرق  ما  لكن  بلدنا،  امكانات  من  اقل  امكانات 

ال  ونحن  بالنظام  تلتزم  الدول  تلك  ملاذا  وبينهم؟  بيننا 

نلتزم؟! ملاذا ال تربينا الدولة عىل االنتامء الحقيقي ملحبة هذا 

البلد؟!

نستجلبها  ال  العقول  من  آالف  بل  عرشات  اآلن  عندنا  ملاذا 

ال  ملاذا  الراقية  العراقية  العقول  ايتها  ونقول  معها  ونجلس 

تحلون املشاكل؟ ملاذا يفكر املواطن العراقي اآلن بأن يهاجر 

خارج العراق؟

نحن  كشعب؟  عليها  نحصل  أن  يجب  التي  الفرص  هي  ما 

نركض دامئاً، ويف خوف دامئاً ويف وجل..

يأيت  ومتى  نتفرج،  ونحن  وشامال  ميينا  رياح  تتجاذبها  البالد 

الفرج، وملاذا هذه الحالة عندنا يف العراق؟! أهي قلة خريات؟ 

كال. قلة عقول؟ كال. ضيق يف املساحة؟ كال. اذن أين املشكلة؟!

وإذا جاءت االنتخابات -عىل سبيل املثال- سرتى أن اعّز يشء 

هو املواطن ومبجرد أن تنتهي االنتخابات يرجع هذا املواطن 

املسكني اسوأ مام كان!! 

سنني،  منذ  الفساد  قضية  عىل  ركزّت  املباركة  املرجعية  إن 

عبارات  ونسمع  والبيانات  الُخطب  نسمع  إننا  تقول  والناس 

املرجعية تقول أن الفساد مسترشي يف مؤسسات الدولة من 

سنني.. فلامذا ال يزال الفساد موجودا ؟!

أموال البلد أين ذهبت؟! وأنا كمواطن ملاذا ال استشعر بها..؟ 

تأتينا أرقام مرعبة عن رسقات و فساد مايل، ملاذا؟

من املسؤول عن هذه االشياء؟ ملاذا علينا دامئاً أن ننتظر وعلينا 

اين املتصدون؟  اين املسؤولون؟  أن نصرب وعلينا أن نتحمل؟ 

اليست هذه القضية تهم البلد؟
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نبذة عن الكتاب:
يشمل الكتاب رؤية واضحة عن أمري املؤمنني )عليه السالم( يف فكر املعتزلة بغداد وما ذكروا عنه وعن فضائله ومنزلته، فجاء 
الكتاب عىل خمسة، اختص الفصل األول بدراسة تفصيلية لعراقة نسب اإلمام عيل عليه السالم، وتضمن الفصل الثاين رؤية 

املعتزلة لنشأة اإلمام عيل )عليه السالم( التي عدوها من أسس تفضيله عليه السالم، أما الفصل الثالث فكان لخصائص اإلمام 
عيل )عليه السالم( لبيان رؤية املعتزلة فيها، أما تفسري املعتزلة لرؤية اإلمام عيل )عليه السالم( لنظام الحكم, فقد تناولها الفصل 

الرابع, وجاء يف مبحثني األول ملا قبل الخالفة، والثاين يف خالفته )عليه السالم(، وجاء الفصل الخامس واألخري ليوضح الرؤية 
االعتزالية حول اإلمام عيل )عليه السالم( والفكر العريب االسالمي، واشتمل عىل عرشة مباحث ملواضيع مختلفة وهي: )اإلمام 
عيل )عليه السالم( مدينة العلم، اإلمام عيل )عليه السالم( والعلم اإللهي، اإلمام عيل )عليه السالم( مصدر للتصوف، اإلمام 

عيل )عليه السالم( وعلم الفقه، اإلمام عيل )عليه السالم( وعلوم القرآن، اإلمام عيل )عليه السالم( والبالغة، اإلمام عيل )عليه 
السالم( وعلم الفلك، واإلمام عيل )عليه السالم( وعلم الحيوان، اإلمام عيل )عليه السالم( وعلم التاريخ، اإلمام عيل )عليه السالم( 
والغيبيات(,وختم الباحث الفصول بخامتة أوضح فيها أهم ما تم التوصل إليه من خالل البحث, منّوه فيه باملواضيع التي ميكن 

أن تكتب عن أيب الحديد وكتابه رشح نهج البالغة, التي ال زالت مل تحظ باهتامم الباحثني.

يف فكر معتزلة بغداد.

)( اإلمام عيل

• املؤلف:  أ. د. جواد كاظم النرص الله .   • سنة الطبع: 1438هـ – 2017م.
• النارش: مؤسسة علوم نهج البالغة-العتبة الحسينية املقدسة.



أخبار وتقارير

ممثل املرجعية خالل مراسيم استبدال راية قبة االمام الحسني عليه السالم يدعو 
الوقوف بوجه املنكرات واملفاسد التي يرتكبها أهل الفسق والفجور

يف بيان رسمي.. العتبة الحسينية تكشف باالرقام 
مراحل العمل ونسب االنجاز يف مطار كربالء الدويل

معرض دويل من البحرين والكويت وباكستان
تحتضنه منطقة ما بني الحرمني الرشيفني يف كربالء

االتحاد العريب للمكفوفني خالل زيارته ملعهد تابع للعتبة الحسينية:
مل نجد خالل متابعاتنا مثل هذا التفاين واالخالص لخدمة ذوي االعاقة

املتحف الوطني العراقي
ذاكرة فجر التاريخ وتحديات النهب واإلهامل

رّدا ً عىل أكاذيب قناة الحرة األمرييكية !.

بيان العتبة 
الحسينية املُقدسة
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للعتبة  الرشعي  واملتويل  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  وجه 

الشباب  وبالخصوص رشيحة  للجميع  كلمته  املقدسة  الحسينية 

أجلها  من  جاهد  التي  الفريضة  حفظ  رضورة  إىل  إياهم  داعياً 

اإلمام الحسني عليه السالم.

 جاء ذلك خالل مراسيم استبدال راية قبة اإلمام الحسني عليه 

الحسيني  الصحن  التي شهدها  السوداء  الحمراء إىل  السالم من 

الرشيف مساء يوم السبت )31 /8 /2019(.

وقال الشيخ عبد املهدي الكرباليئ" أيها الناس إن اإلمام الحسني 

عليه السالم يحتاج منكم إىل الِعربة وأخذ الدروس من تضحياته".

وأضاف" أنتم أيها الشباب املفجوعون بقتل اإلمام الحسني عليه 

الفساد  شعار اإلصالح ومكافحة  رافعاً  إمامكم خرج  إن  السالم، 

أوال، ومن ثم األمر باملعروف والنهي عن املنكر ثانيا".

وحّذر الشيخ الكرباليئ من التقاعس عن أداء هذه املهمة امللقاة 

عىل عاتق الجميع كونها متثل شعار اإلسالم ومنبع الخري، مشرياً 

رسالته  السالم وحفظ  عليه  الحسني  اإلمام  جهاد  إحياء  أن"  إىل 

يتم من خالل إحياء هذه املهمة" التي عدها كالفريضة عىل كل 

مسلم.

اإلمام  أراد  كام  الجميع  يكون  أن  برضورة  الكرباليئ  وطالب 

الحسني عليه السالم من خالل الوقوف بوجه املنكرات واملفاسد 

التي بات يرتكبها أهل الفسق والفجور وانتهاكهم الحرم املقدسة 

من دون رادع وال خجل وال حياء.

ودعا إىل رضورة نرصة اإلمام الحسني عليه السالم بتصحيح مسار 

األمة من خالل كلمة حق أمام أهل املنكر والفساد ليكون ذلك 

املوقف خري إجابة لإلمام الحسني عليه السالم وخري نرصة له كام 

نرصه فيام سبق الرجال األبطال الذين ضحوا بدمائهم يف سبيل 

حفظ العراق ومقدساته وأعراضه.

عىل  للحفاظ  الجميع  يتكاتف  أن  الرضوري  من  أن  إىل  وأشار 

املرء  يحافظ  والعلامء كام  والصالة  والدين  األعراض واملقدسات 

عىل نفسه وماله وعمله.

واستعرض ممثل املرجعية العليا خالل كلمته األحداث واملواقف 

الصعبة التي تعرّض لها اإلمام الحسني عليه السالم عند انطالقه 

من املدينة املنورة إىل كربالء وكذلك ماجرى عليه يف العارش من 

شهر محرم الحرام.

أخبار وتقارير

ممثل املرجعية خالل مراسيم استبدال راية قبة االمام الحسني عليه السالم يدعو اىل

الوقوف بوجه املنكرات واملفاسد التي يرتكبها أهل الفسق 
والفجور
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اعلنت االمانة العامة للعتبة الحسينية املقدسة، 

يوم الجمعة )23 /8 /2019( ان العمل متواصل 

بارسع  وتشغيله  الدويل  كربالء  مطار  إلنجاز 

فرتة ممكن، كاشفة عن انجاز نسب متقدمة يف 

عدد من مفاصل املطار.

وورد يف البيان الذي اصدره نائب االمني العام 

للعتبة الحسينية املقدسة االستاذ )حسن رشيد 

جواد( ان مرشوع مطار كربالء الدويل يعد من 

للعتبة  املدى  البعيدة  االسرتاتيجية  االهداف 

دينية  أبعاد  من  له  ملا  املقدسة،  الحسينية 

واجتامعية واقتصادية.

تسعى  املقدسة  الحسينية  العتبة  ان:  واضاف 

وآمال  تحقيق طموحات  اىل  املطار  من خالل 

الزيارات  يف  خصوصا  املقدسة  العتبات  زوار 

املقدسة  العتبة  إدارة  ركزت  لذلك  املليونية 

وبتقنيات  الحضاري  الرصح  هذا  تحقيق  عىل 

ومواصفات عالية وطاقة استيعابية تصل إىل 2 

مليون زائر سنويا كمرحلة أوىل ثم تليها املراحل 

اىل20  االستيعابية  الطاقة  تصل  حتى  القادمة 

مليون زائر عىل مدى )30( عاما الستقبال اكرب 

عدد من الزائرين.

اىل  وصلت  باملطار  اإلنجاز  نسب  ان:  وتابع 

انجاز  شهد  املطار  ان  مبينا  متقدمة،  مراحل 

)2 كم( من اصل )4 كم( من مدرج الطائرات 

وملحقاته والذي يعد من أهم مفاصل املرشوع.

وبني ان" الحقل الربي وفيه برج املراقبة الذي 

االنجاز  نسبة  بلغت  طابقا،   18 من  يتكون 

العمل يجري حاليا يف مرحلة  فيه )80٪( وان 

اإلنشائية  االبنية  إىل  باإلضافة  االخري  الطابق 

اىل  فيها  االنجاز  نسبة  وصلت  التي  امللحقة 

.)٪٧0(

من  عددا  كلفت  املطار  ادارة  ان:  واوضح 

معدات  ونصب  وتجهيز  لتصنيع  الرشكات 

التي  الرشكة  مع  بالتنسيق  الجوية  املالحة 

ستقوم بتشغيل املطار.

املسافرين  استقبال  صاالت  ان:  اىل  واشار 

)4٦000م2(  مساحتها  تبلغ  التي   Terminal

الرشكات  إحدى  قبل  من  التنفيذ  وشك  عىل 

الرتكية وسيعتمد التنفيذ عىل الهياكل الحديدية 

جاهزا  سيكون  الذي   )Steal structure( او 

للتصنيع والرتكيب بأرسع وقت.

واستطرد رشيد قائال ان :الطرق الداخلية املؤدية 

إىل املطار بطول )٦،5 كم( انجزت بنسبة ٪100 

وسيتم  التحتية،  والبنى  الداخلية  االنارة  مع 

شهر  بداية  والنافورات  العامة  الحدائق  إحالة 

نوفمرب القادم اىل قسم الزينة والتشجري التابع 

فنية  خربات  المتالكه  للتنفيذ  املقدسة  للعتبة 

عالية يف هذا املجال.

املركز  وتشمل  امللحقة  االبنية  أن:  واضاف 

تحلية  ومحطات  واالتصاالت  واألمني  الصحي 

واملخازن  والكهرباء  الصحي  والرصف  املياه 

نسب  إىل  وصلت  واالدارة  الوقود  ومحطات 

انجاز متقدمة تصل إىل ٪40.

قامت  السبطني  خريات  رشكة  ان:  اىل  واشار 

بتوجيه دعوة اىل كافة الدوائر الحكومية املعنية 

بالتنسيق مع احد االخوة املسؤولني يف الحكومة 

املحلية وتم عقد اجتامع موسع استغرق وقتا 

طويال متت فيه مناقشة سبل تأمني احتياجات 

وشبكة  واالتصاالت  واملاء  الكهرباء  من  املطار 

طيبة  نتائج  إىل  التوصل  وتم  الصحي  الرصف 

املوضوع  بهذا  كبري  اهتامم  وهناك  ومثمرة 

الفعلية كام  الحاجة  بأكرث من  املاء  تأمني  وتم 

الكهربائية  للطاقة  مصدر  من  اكرث  هناك  أن 

بعد  بسبب  الصحي  الرصف  فقرة  باستثناء 

الناقل الرئييس عن موقع املطار.

اما ما يخص الحقل الجوي والذي يشمل مدرج 

أهم  من  يعترب  والذي  وملحقاته  الطائرات 

رشيد  حسن  االستاذ  فبني  املطار،  يف  الحلقات 

إنجاز 2 كم من  العمل مستمر وتم  ان  جواد 

أصل 4 كم لدقة العمل فيه.

يف  العام  الرأي  الحسينية  العتبة  بيان  وطأمن 

العتبة  بأن  اإلسالمي  والعامل  كربالء  مدينة 

الطاقات  جميع  تستثمر  املقدسة  الحسينية 

الحضاري  الرصح  هذا  إلنجاز  واالمكانيات 

متابعة  عىل  حريصة  وهي  املهم  واالقتصادي 

مراحل التنفيذ وتشغيل املطار خالل السنوات 

الرئيسية  املتطلبات  تستكمل  أن  بعد  املقبلة 

بيان  وسيتم  وتعاىل(  سبحانه  الله  )بعون 

شهريا  املطار  يف  يجري  ملا  الحقيقي  املوقف 

املرشوع  بهذا  املهتمني  األخوة  كافة  الطالع 

عالية  وبهمة  الجميع  مصلحة  يف  يصب  كونه 

من املؤمنني والخريين من هذه األمة ومن الله 

السداد والتوفيق.

يف بيان رسمي.. العتبة الحسينية تكشف باالرقام 

مراحل العمل ونسب االنجاز يف مطار كربالء الدويل
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مع  بالتعاون  والتنمية  لإلغاثة  املنرية  البدور  مؤسسة  نظمت 

معرضها  العامة  النشاطات  قسم  املقدسة   الحسينية  العتبة 

الدويل الثالث  للفن التشكييل يف منطقة بني الحرمني الرشيفني.

وقال رئيس املؤسسة مهدي الحمداين أن " هذا  املعرض احتضن 

عدة مشاركات دولية من البحرين والكويت وباكستان".

فكر  ايصال  هي  املعرض  هذا  اقامة  من  الغاية  ان   " واوضح 

طريق  عن  الشباب  اىل  السالم  عليهم  البيت  اهل  امئة  ورسالة 

الفنون ملا للفن من اهمية كبرية يف محاكاة اآلخر".

الخط  بني  تنوعت  لوحة   45 قرابة  ضم  "املعرض  ان  مضيفاً   

والرسم وفنون اخرى".

العتبة  يف  العامة  النشاطات  قسم  مسؤول  اشار  جهته  من 

جاء  املعرض  هذا  ان   " سلطان  كاظم  عيل  املقدسة  الحسينية 

لتشجيع النشاطات الفنية التي تربز املناسبات الدينية وتعزيزها 

يف قلوب املحبني واملوالني ألهل البيت عليهم السالم".

معرض دويل

العتبة الحسينية تقيم دورة تدريبية يف جمهورية مايل االسالمية بعنوان 

 )أساليب البحث العلمي( وفقا لآليات القرآنية وأحاديث اهل البيت 
عليهم السالم

أخبار وتقاريرأخبار وتقارير

التابعة  مايل  جمهورية  يف  السالم  عليه  االنبياء  وارث  مؤسسة  أقامت 

لقسم النشاطات االفريقية يف العتبة الحسينية املقدسة دورة تدريبية 

املوافق   2019/8/22 يوم  يف  العلمي(  البحث  )اساليب  عنوان  تحت 

21من ذي الحجة 1440هـ.

 واستمرت الدورة ملدة يومني القى املحارضات فيها الشيخ داود جكتي 

املعلومات  وجمع  التوثيق  منها  البحث،  يف  مهمة  نقاطا  فيها  وتناول 

البيت  اهل  وأحاديث  القرآنية  اآليات  وفق  واملنهج  العنوان  واختيار 

عليهم السالم.

 وبلغ عدد املشاركني يف الدورة خمسة وعرشين طالبا من جامعة مباكو 

كلية اآلداب واللغات والفنون اإلنسانية.

ويف ختام الدورة دعا املشاركون املسؤولني يف العتبة الحسينية ان تكون 

العلم يف هذا  التي تنري الطريق لكل طلبة  الدورة الرشارة االوىل  هذه 

الفائدة  من  فيها  ملا  مستقبال  الدورات  هذه  تستمر  وان  وغريه،  البلد 

التي  املعلومات  كل  من  وغريهم  الطلبة  منها  يستفيد  التي  واملعرفة 

تعطى فيها.

الحسينية  العتبة  اىل  واالمتنان  بالشكر  الدورة  املشاركون يف  تقدم  كام 

املقدسة ودورها الرائد يف نرش العلم واملعرفة.

 وقد رصح االستاذ احمد توري مسؤول النشاطات الدينية يف املؤسسة 

فائدة  فيها من  ملا  والعلمية  الثقافية  الدورات  بهذه  االستمرار  بأهمية 

تعم الجميع.

معرض دويل من البحرين والكويت وباكستان

تحتضنه منطقة ما بني الحرمني الرشيفني يف كربالء
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حسني نرص

التي  املتنوعة  بالخدمات  للمكفوفني  العريب  االتحاد  اشاد 

للمكفوفني  السالم  عليه  الحسني  االمام  نور  معهد  يقدمها 

اياه  عاّداً  املقدسة،  الحسينية  للعتبة  التابع  البرص  وضعاف 

من النامذج املرشفة لتقديم افضل الخدمات لذوي االعاقة 

البرصية.

وقال حسني حيدر الحليبي مسؤول العالقات الدولية لالتحاد 

العريب للمكفوفني "خالل زيارايت للعديد من الدول املتقدمة 

وعىل مدى سنوات طويلة مل اجد معهداً يحمل كادره التفاين 

واالخالص والرغبة الجادة والصادقة يف خدمة ذوي االعاقة 

عليه  الحسني  االمام  نور  معهد  يف  الحال  هو  كام  البرصية 

السالم للمكفوفني".

من  ألحبتنا  ارشاقاً  اكرث  مبستقبل  يبرش  املعهد  ان  وأضاف، 

رشيحة املكفوفني يف العراق الشقيق الذي نكّن له كل الحب 

والتقدير ونتمنى له كل الخري.

واضاف ان" العمل يف املعهد يشري اىل وجود انطالقة واسعة 

يف  والتطور  واالرتقاء  الكبرية  الغايات  اىل  للوصول  وحثيثة 

املالمئة  الوظيفة  عىل  والحصول  للكفيف  العايل  التعليم 

به  نرغب  كنا  ما  وهذا  به  تليق  التي  االجتامعية  واملكانة 

ونسعى اليه دامئاً".

وتابع "لقد رسين كثريا ما شاهدته يف هذا املعهد الفتّي رغم 

مدته القصرية يف التأسيس عىل عزم وسعي حثيث لالهتامم 

بأحبتنا ذوي االعاقة البرصية".

وقوية  ووثيقة  وطيدة  لعالقات  تطلعه"  الحليبي  واكد 

العريب  واالتحاد  السالم  عليه  الحسني  االمام  نور  معهد  بني 

ونشد  اليه  نسعى  الذي  االسمى  الهدف  وهذا  للمكفوفني 

عىل ايدي املكفوفني لتمكينهم من االرتقاء يف العامل العريب".

االتحاد العريب للمكفوفني خالل زيارته ملعهد تابع للعتبة الحسينية:

مل نجد خالل متابعاتنا مثل هذا التفاين واالخالص لخدمة ذوي 
االعاقة
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ـ نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم 

الصالة السالم عىل ارشف املرسلني رسول الله محمد وعىل آله 

الطيبني الطاهرين

تابعت إدارة العتبة الحسينية املقدسة باستهجان بالغ ما صدر 

عن قناة الحرة من تقرير يغالط الحقيقة ويجانب الصواب ولعل 

عالمات  التقرير  اثار  فقد  البتة،  مهنيا  يكن  مل  ورائه  من  الهدف 

استفهام كبرية وكثرية وال سيام استهداف العتبات بوصفها رمزا من 

رموز االستقرار والنجاح فضال عىل كونها مساحة تصحيح وتصويب 

طوال تعاقب الحكومات بعد 2003 وما تركته من ثغرات تستوجب 

مألها مبا ينفع البالد والعباد، اذ سعت اىل تأسيس منظومة مشاريع 

مختلف  يف  العراقي  الشعب  وتطلعات  املجتمع  حاجة  تالمس 

قطاعات الحياة فلم تكن العتبات مراكز دينية وحسب وامنا كانت 

املنرصمة  املدة  طوال  االزمات  خلفته  الذي  للواقع  تغيري  مراكز 

ولإلجابة عام ورد يف التقرير من مغالطات نسرتعي االنتباه وتستلزم 

االجابة و عىل نحو االيجاز وال سيام ان السؤال األبرز يف التقرير هو 

)أين تذهب أموال العتبات املقدسة( نقول:  

اوال:- جميع مشاريع العتبة الحسينية املقدسة االستثامرية منها 

والخدمية يخضع االنفاق فيها اىل تعليامت وقرارات املوازنة العامة 

العتبة جميع  املالية يف  الرقبة  إذ يدقق قسم  االتحادية  للحكومة 

النفقات وااليرادات ليدققها من بعد ذلك مدقق خارجي مجاز من 

وزارة املالية وترفع بعد ذلك اىل ديوان الوقف الشيعي الذي يضعها 

بني يدي ديوان الرقابة املالية االتحادي لغرض املراجعة والتدقيق. 

واقع  يف  خدمية  املقدسة  الحسينية  العتبة  اقسام  اكرث  ثانيا:- 

عىل  فهي  االستثامرية  باألقسام  يسمى  ما  مثة  كانت  واذا  الحال 

النحو الذي يدعم التنمية االقتصادية وما يتقاىض عنها يكون لغرض 

دميومة الخدمات التي تقدمها تلك االقسام وهذه االقسام الخدمية 

رّدا ً على أكاذيب قناة الحرة األميريكية !.

بيان العتبة الحسينية املُقدسة
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منها وما يسمى االستثامرية )عىل نحو مجازي( ال تبتغي تحقيق 

الجنبة الربحية بقدر تحقيق اهداف خدمية واجتامعية وصحية، 

اكرث من 1000  بإجراء  السفري  يقوم مستشفى  املثال..  عىل سبيل 

عملية جراحية شهريا مجانا وعىل هذا النحو مستشفى االمام زين 

العابدين )عليه السالم( الذي اجرى 120 عملية جراحية يف الغالب 

لألطفال من مختلف  محافظات العراق وعىل ايدي اطباء اجانب إذ 

قدم تسهيالت وتخفيضا يف االجور يقدر ب )٦( مليار دينار عراقي 

التعليمية  تقدم خدماتها  التي  االنبياء  وارث  وأما جامعة   . سنويا 

وفق احدث املواصفات التي تتطلبها الجودة العالية وبأقل االجور 

العراق وكذلك  الجامعات االهلية االخرى يف  تتقاضاها  مقارنة مبا 

تقدر  اذ  الحكومية  الجامعات  يف  املسائية  الدراسات  يف  االجور 

االعفاءات السنوية من أجور الدراسة يف الجامعة للطلبة املتعففني 

من  املاضيني  للعامني  العتبة  ومنتسبي  والسجناء  الشهداء  وذوي 

التقرير  ان  عىل  عراقي  دينار  مليون   )450( حوايل  الجامعة  عمر 

الطلبة يتجاوز  الجامعة تتقاىض اجوراً من  يتضمن مغالطة  كون 

كلية  يف   )3،800،000( هو  اجر  اعىل  وامنا  دينار  مليون  الـ)14( 

الهندسة قسم الطب الحيايت وعىل اربع دفعات عىل مدار السنة. 

الحسينية املقدسة مسؤولة عن رواتب واعانات  العتبة   -: ثالثا 

لقرابة )14( الف منتسب . 

رابعا:- يشري التقرير اىل ما تتقاضاه مدينة سيد االوصياء من أجر 

اشخاص  لستة  مقابل شقة تسع  املبلغ  ان هذا  والحق  يبلغ $90 

علام انها تتكون من ثالث غرف واملبالغ التي تستوىف هي لتمويل 

والزيارات  االعتيادية  االيام  يف  وذلك  املدينة  وصيانة  متطلبات 

املليونية فيقدر عدد ما تستقبله هذه املدينة 4 مليون زائر سنويا 

تتكفل لهم بالطعام والسكن والنقل والخدمات الطبية الخ.... فضال 

عن استقبالها للوفود الحكومية وغري الحكومية مجانا لغرض اقامة 

عن  فضال  وغريها  العمل  وورش  والندوات  واملسابقات  املؤمترات 

استقبالها الفواج الحجاج سنويا ومن مختلف املحافظات العراقية.  

صحن  وهو  اال  االنشاء  قيد  مرفق  اىل  التقرير  اشار  خامسا:- 

العتبة  عىل  يعود  استثامر  انه  وذكر  السالم  عليها  زينب  العقيلة 

بعوائد، كيف يكون ذلك وهو قيد االنشاء والذي سيقدم خدمات 

عامة للزائرين ولعل تصميمه يشهد عىل ذلك فهو يتضمن متحفاً 

الطعام اىل آخره  لتقديم  الزائرين ومضيفاً  للمدينة واماكن إليواء 

من خدمات مجانية عىل ان التكلفة االجاملية النجاز هذا املرشوع 

تبلغ حوايل )500( مليون دوالر .  

التي  املدن  املقدسة عىل  العتبة  التقرير استحواذ  ذكر  سادسا:- 

يجايف  وهذا  للزائرين  العامة  واالشغال  البلديات  وزارة  انشأتها 

الحقيقة اذ ان الوزارة ذاتها -وبضغط من اهايل كربالء املقدسة-

ادامتها  لغرض  املدن  تلك  ادارة  املقدسة  العتبات  من  طلبت 

ودميومتها، فقدمت خدماتها للزائرين والنازحني مجانا طيلة خمس 

سنوات وتم تحويل ملكيتها اىل العتبات املقدسة بعد رشائها من 

الوزارة وفق االنظمة والقوانني املالية النافذة لتستخدم بعد ذلك 

كجامعات وال سيام بعد انشاء مدن الزائرين بالقرب منها . 

الكتب  تجهيز  عاتقها  عىل  املقدسة  العتبات  اخذت  سابعا:- 

وطباعتها يف الوقت املناسب البنائنا الطلبة علام ان ما تعهدت به 

املطابع لتجهيز وزارة الرتبية باملنهاج املطلوب يصل اىل 13 منهجاً 

من اصل 1٦0 يجري طباعتها يف مطابع اهلية وحكومية اخرى وقد 

وفر هذا االجراء خالل عام 2019  )135( مليار دينار عراقي مام 

كان ينفق لطباعة املناهج خارج العراق.  

ثامنا:- يف اشارة اىل قناة كربالء الفضائية رصح التقرير بأن اهايل 

فهل   ) الدولة  ميزانية  تفوق  القناة  ميزانية  ان  )يقولون  كربالء 

من املهنية مبكان ان يتضمن التقرير هذه املغالطة فكيف يكون 

للقناة ميزانية تفوق ميزانية الدولة ؟!!! وهل من املهنية ان تؤخذ 

البيانات املالية من مجهولني من املدينة ان صح ذلك االدعاء وهو 

كاذب قطعا . 

املقدسة  العتبة  مشاريع  ان  التقرير  اليه  اشار  مام  تاسعا:- 

تتنصل عن دفع اجور الكهرباء واملاء والحق ان فواتري الدفع التي 

تحتفظ بها إدارة العتبة تشهد عىل تسديد تلك الفواتري لدوائر املاء 

والكهرباء وباإلمكان االطالع عليها . 

عارشا :ـ وجود املتوليني الرشعيني للعتبتني الحسينية والعباسية 

املقدستني من عام 2003 .. اراد التقرير بهذه النقطة ان يذم ولكنه 

مدح وذلك لألسباب التالية . 

1. عنوان املتويل الرشعي ليس منصبا سياسيا او اداريا او حكوميا 

النجف  يف  العليا  املرجعية  من  رشعي  بتكليف  منصب  هو  وامنا 

االرشف علام ان التكليف بهذه املهمة وفق االستفتاءات ذات الصلة 

االرشف  النجف  مراجع  ان  اذ  الرشعي  الحاكم  من  بتوجيه  تكون 

والشيخ  الحكيم  سعيد  محمد  والسيد  السيستاين  عىل  )السيد 

الوارفة   الله ظاللهم  النجفي ( أدام  الفياض والشيخ بشري  اسحاق 

قد خولوا سامحة الشيخ عبد املهدي الكرباليئ والسيد احمد الصايف 

منذ عام 2003 

2. وما وجودهام طوال هذه املدة اال دليل عىل ثقة املرجعية 

تنظيم  والقدرة عىل  النزاهة  املباركني فضال عن  الشخصني  بهذين 

شؤون العتبات املقدسة مبا يخدم ماليني الزائرين من داخل العراق 

وخارجه.
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يشهد تتويج  أكثر من )١٢٠٠( حافظ وحافظة للقرآن الكريم  في العراق 

احتفى دار القرآن الكريم التابع للعتبة الحسينة املقدسة بتتويج أكرث من )١٢٠٠(حافظ وحافظة للقرآن 
الكريم وذلك ضمن فعاليات حفل ختام مرشوع الـ)١٠٠٠( حافظ والذي يعد من أكرب املشاريع القرآنية 
عىل مستوى العراق ، وشهد الحفل حضور نخبة من الشخصيات العلامئية والدينية واالجتامعية من 

داخل العراق وخارجه.

تقارير

الصحن الحسيني الرشيف

• تقرير: عامد  بعو 

مرشوع الـ )١٠٠٠٠( حافظ
وبارك املتويل الرشعي للعتبة الحسينية 

الكرباليئ  املهدي  عبد  الشيخ  املقدسة 

الجهود  الحفل  يف  القاها  كلمة  خالل 

املبذولة من قبل القامئني عىل املرشوع من 

واملعلمني  واملرشفني  والحافظات  الحفاظ 

من مختلف املحافظات وكل من كانت له 

بصمة مساهمة إلنجاح فعالياته.

وبني الكرباليئ ان: األمانة العامة للعتبة 

مرشوع  إطالق  تبّنت  املقدسة  الحسينية 

حافظ   )10000( يحتضن  جديد  قرآين 

عىل  مؤكداً   ،" الكريم  للقرآن  وحافظة 

"االستعداد التام لدعم متطلبات نجاحه "، 

الكريم اىل  القرآن  القامئني يف دار   " داعياً 

السعي الحثيث ومواصلة الجهود إلنجاح 

هذا املرشوع املبارك.

)4600( حافظ
القرآن  لدار  االعالمي  املركز  مسؤول 

الكريم صفاء السيالوي اوضح أن" القسم 

أقام  الحفل الختامي ملرشوع 1000 حافظ 

وحافظة عىل مدى احدى عرش عاما وقد 

استمر القسم برفد الطلبة من املحافظات 

عدد  وصل  ان  اىل  واالرياف  والقرى 

الحافظني اىل )4٦00( حافظ، وهذا الحفل 

وحافظة  حافظ   )1250( بتخرج  الختامي 

لكل القرآن الكريم يف العراق، وإن اغلب 

منها  املرشوع  بهذا  مشاركة  املحافظات 

وبابل  الدين  وصالح  واملوصل  البرصة 

وكركوك واملثنى وواسط ، مع مشاركة ما 

يقارب 200 استاذ للمرشوع.

طلبة املرشوع يتصدرون قوائم 
الفائزين

القرآين  التبليغ  مركز  مسؤول  بني  فيام 

الدويل وأحد املرشفني عىل املرشوع منتظر 

حافظ  الـ)1000(  مرشوع  أن"  املنصوري 

قبل  انطلق  العراق  يف  الكريم  للقرآن 

الوقت  ذلك  من  واستمر  اعوام   عرشة 

برامج  للحافظني  اعطيت  وقد  االن  واىل 

عرب  الفرتة  هذه  خالل  وكاملة  متنوعة 

• تقرير: عامد بعو
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املواهب  ومرشوع  ومنتقيات  مسابقات 

القرآين الوطني الذي أخذنا فيه نخبة من 

بالتدريب  االستمرار  ومع  الحفظة  هؤالء 

اىل  باإلضافة  القرآنية  املهارات  اتقنوا 

طلبة  هم  وها  الكريم،  القرآن  حفظهم 

املرشوع يتصدرون قوائم الفائزين االوائل 

يف املسابقات عىل مستوى العراق وبعض 

املسابقات يف العامل.

املرشوع يرتقي باألمة اىل الواقع 
الجمعي،

نائب رئيس مجلس علامء الرباط الشيخ 

االيجايب  الدور  تحدث عن  النوري  محمد 

لتتويج  اليوم  حرضنا   " قائالً:   للمرشوع 

هذه النخبة من الحافظني وهذا املرشوع 

كمحتفلني  قلبونا  عىل  الرسور  يدخل  مل 

عىل  والرسور  الفرحة  ادخل  امنا  فقط 

قلوب املؤمنني يف كل االمة االسالمية الن 

واقعها  من  باألمة  يرتقي  املرشوع  هذا 

الحظنا  كام  الجمعي،  واقعها  اىل  املنفرد 

اليوم دار القران الكريم تفتح آفاقا واسعة 

لالمة  وامنا  فقط  للعراق  ليست  جدا 

املحمدية. 

وبني أن" االهتامم بالقرآن الكريم حفظا 

وتالوة وتدبرا وتفسريا وبيانا يرتقي بصاحبه 

كأمة  وباألمة  كمؤسسة  وباملؤسسة  كفرد 

من امة تعتمد عىل االنانية او عىل الفردية 

او املسميات الضيقة اىل امة تعتمد املعاير 

العظمى وهذه املعاير هي أسس ومبادئ 

االختالفات،  كل  من  وتحميها  االمة  تقّوم 

ترسيخا ملا ورد يف القران الكريم من )ان 

يرسخ  ال  وأنه  اتقاكم(  الله  عند  اكرمكم 

والعرق  اللون  عىل  االفضلية  او  األكرمية 

التقوى،  عىل  بل  املذهب  او  الطائفة  او 

ولهذا فإن القران يسمو باالنسان البسيط 

الخري للجميع،   انسان يحتوي ويحمل  اىل 

العتبة  لالمانة  شكري   اقدم   هنا  ومن 

واملساهمني  والقامئني  املقدسة  الحسينية 

عىل إنجاز وامتام مرشوع 1000 حافظ يف 

بلدنا العزيز.

ساعدين القرآن الكريم يف 
دراستي

حفاظ  أحد  االمري  عبد  ميك  الله  عبد 

تحدث   200٦ مواليد  من  الكريم  القران 

العزيز  الله  كتاب  حفظ  مع  قائالً:بدأت 

وأكملت  سنوات   )8( عمري  كان  عندما 

وقد  سنة،   )12( بلغت  حينام  حفظه 

حتى  دراستي  يف  الكريم  القرآن  ساعدين 

وشاركت  مدرستي،  يف  االوائل  من  رصت 

يف كثري من املحافل واملسابقات القرآنية. 

تكريم الحفاظ والحافظات
الحفاظ  بتكريم  الحفل  اختتم  وقد 

املرشوع  يف  املشرتكني  من  والحافظات 

والطالبات  الطلبة  بتكريم  ابتداًء 

املتفوقات يف املسابقات الوطنية والدولية 

فضالً عن مرشيف الحلقات وضيوف املراكز 

اإلرشاف  لجان  إىل  باإلضافة  واملؤسسات 

العليا. 

العتبة  يف  الكريم  القرآن  دار  أن  يذكر 

 2009 عام  أطلقت  املقدسة  الحسينية 

الكريم  للقرآن  حافظ  األلف  مرشوع 

قرآين  مرشوع  وأضخم  أول  يُعد  والذي 

اآلالف  مبشاركة  العراق  مستوى  عىل 

مختلف  من  والحافظات  الحفاظ  من 

املحافظات. 
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دامت فرتة الغيبة الصغرى لالمام املهدي )عجل الله تعاىل فرجه الرشيف(  تسعة وستني عاما 
وستة اشهر وخمسة عرش يوما، من سنة 260 هـ اىل سنة 329هـ وكان السفراء االربعة  يشكلون 
حلقة االتصال بينه ) عجل الله تعاىل فرجه الرشيف( و بني شيعته يف مختلف األقطار ومهمتهم 

هي حمل رسائل شيعة االمام ومحبيه واسئلتهم  والرد بجوابها من االمام ،وكذلك استالم 
الحقوق الرشعية والترصف بها حسب ما تقتضيه املصلحة .

تقارير

)( سفراء االمام املهدي

• إعداد: سالم الطايئ

 السفري االول

عثامن بن سعيد العمري 

  وشغل السفري االول عثامن بن سعيد من تلك 

الثاين  السفري  واما   .. سنوات  خمس  حوايل  الفرتة 

)الخالين(  العمري  سعيد  بن  عثامن  بن  محمد 

 .. عام 305 هـ  عاما وتويف  االربعني  قرابة  فشغل 

النوبختي   روح  بن  الحسني  الثالث  السفري  وشغل 

الرابع  .. واما السفري  21 عاما وتويف عام 32٦ هـ 

ثالث  السفارة  يف  فبقي  السمري  محمد  بن  عيل 

سنني وتويف غام 329 هـ ، وهؤالء السفراء االربعة 

والورع  بالصدق  عرفوا  وممن  العدول  الثقاة  من 

والتقوى.

الجانب  الرصافة  بن سعيد يف  قرب عثامن  يقع   

الدرب  يف  امليدان  شارع  يف  بغداد  من  الغريب 

املعروف بدرب جبلّة ، وهو الشيخ املوثوق عثامن 
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عمرو،ولقب  ابا  يكنى   ، العمري  االسدي  عمرو  بن  سعيد  بن 

حفص(  او   ، جعفر   ( امه  من  جده  اىل  نسبة  ايضا  بالعمري 

العمري ، وذكر انه لقب بالعمري النه ينتسب من االم اىل )عمر 

االطرف(ابن االمام عيل بن ايب طالب )عليه السالم(من زوجته 

العسكري  له  ويقال  ربيعة  بنت  الصهباء  وايضا   حبيب(،  )ام 

ايضا النه كان من مدينة عسكر وهي سامراء ، ويقال له الزيات 

محمد   : االوالد  من  ،وله  بالسمن  يتّجر  كان  النه  والسامن 

املعروف )بالخالين( وهو السفري الثاين ،واالخ الثاين احمد .

كان عثامن بن سعيد )ريض الله عنه(بابا لالمام محمد الجواد 

عليه  الهادي  لالمام عيل  الخاص  الوكيل  واصبح   ، السالم  عليه 

السالم وكان االمام يستوثقه وميدحه، وبعد شهادة االمام الهادي 

عام 254 هـ اصبح ابو عمرو وكيال خاصا موثوقا لالمام الحسن 

العسكري عليه السالم حيث كان االمام يكرث من مدحه وجاللته 

متضافرة، وعند شهادة االمام العسكري عليه السالم عام 2٦0 

تجهيزه  بن سعيد حارضا وشارك يف  ابو عمرو عثامن  كان  هـ 

الحجة  القائم  لالمام  االول  السفري  الحني  ذلك  من  واصبح   ،

املهدي ) عجل الله تعاىل فرجه الرشيف( بنص االمام العسكري 

عليه السالم ونص االمام الحجة املنتظر ،فاضطلع بامر السفارة 

بايصال اسئلة االصحاب ومشاكلهم اىل الناحية املقدسة ، وحمل 

وتوجيهاته  االمام  اوامر  ،وتنفيذ  لهم  وايصالها  عليها  االجابات 

فيهم ، وبقي ابو عمرو مضطلعا مبهام السفارة وقامئا بها خري 

قيام ، اىل ان وافاه االجل فقام ابنه ابو جعفر محمد بن عثامن 

الخالين بتجهيزه ودفنه ، ومل يفت ابو عمر قبل وفاته ان يبلغ 

اصحابه ما هو مأمور به من قبل بقية الله يف أرضه من  ايصال 

السفارة من بعده اىل ابنه محمد بن عثامن وجعل االمر كله 

فضله  عاريف  قلوب  يف  أىس  رنة  لوفاته  كان  ،وقد  اليه  مردودا 

االمام  فكتب   ، الزمان  االمام صاحب  منزلته وخاصة  ومقدري 

اىل ابنه معزيا وقائال")) انا لله وانا اليه راجعون تسليام المره 

الله  ابوك سعيدا ومات حميدا فرحمه  ، عاش  ورضاًء بقضائه 

يف  مجتهدا  يزل  فلم   ، السالم  عليهم  ومواليه  بأوليائه  والحقه 

الله  نرّض   ، واليهم  الله عز وجل  اىل  يقربه  أمرهم ساعيا فيام 

وجهه واقال عرثته(( 

اقوال االمئة فيه :

 قال االمام الهادي )هذا أبو عمرو الثقة األمني، ما قاله لكم 

فعّني يقوله، وما أّداه فعّني يؤّديه(.

 قال االمام العسكري)هذا أبو عمرو الثقة األمني، ثقة املايض، 

وثقتي يف املحيا واملامت، فام قاله لكم فعّني يقوله، وما أّدى 

إليكم فعّني يؤّدي(.

وقال  )اشهدوا عىل أّن عثامن بن سعيد الَعمري وكييل، وأّن 

ابنه محّمداً وكيل ابني مهديّكم(.

)إّنا هلل وإّنا إليه راجعون، تسليمًا ألمره ورضاء بقضائه، 
عاش أبوك سعيداً ومات حميداً، ف وألحقه بأوليائه 

ومواليه، فلم يزل مجتهداً في أمرهم، ساعيًا في ما 
يقّربه إلى اهلل عّز وجل، نّضر اهلل وجهه وأقاله عثرته(.

‚‚
21 العدد 137 - محرم الحرام  1441 هـ



املتحف الوطني العراقي

• تقرير: صباح حسن جاسم   • تصوير: محمد القرعاوي

يف منطقة العالوي، املكان األكرث شيوعاً لدى العراقيني يف العاصمة بغداد، يشخص سياج املتحف 
العراقي مرتفعاً لعدة أمتار، ُمغطّياً مساحة شاسعة وحاِجباً عن األنظار أبنية وقاعات كبرية تحوي يف 

ثناياها رموز ذاكرة فجر السالالت يف عصور ما قبل التاريخ ثم التاريخ وما بعده، يف بالد ما بني النهرين.
تأسس املتحف العراقي عام 1923 بعد أن تم جمع أعداد كبرية من القطع األثرية التي وجدتها حمالت 

التنقيب منذ مطلع العرشينيات يف القرن املايض.

ذاكرة فجر التاريخ وتحديات النهب واإلهامل

تقارير
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 ،19٦٦ نوفمرب   9 يف  الحايل  مبوقعه  الجديد  املبنى  افتتاح  وتم 

مبساحة 000. 45 مرت مربع، وإجاميل املساحة الخارجية التي تشمل 

املباين التابعة للمتحف والحدائق املحيطة به 500. 11 مرت مربع.

مبنى  اىل  تصل  للمتحف  الرئييس  املدخل  لحديقة  اجتيازك  عند 

التي  الطابقني  ذات  الكربى  البناية  اىل  منها  فتنطلق  اآلثار  مديرية 

تحتوي عىل 18 قاعة كبرية متثل املعروضات األثرية بحسب الحقب 

الزمنية، فتكون البداية يف قاعة عصور ما قبل التاريخ بحوايل 35 ألف 

سنة، ومن ابرز معاملها هيكل عظمي بالحجم الطبيعي او اكرب منه 

الزراعية  القرى  نشأة  آثار  ثم  )النياندرتال(،  القديم  لإلنسان  بقليل 

الصخر عىل  نُحتت من  وأدوات  عام  اىل 8 آالف  ترجع  التي  األوىل 

شكل مناجل وفؤوس وأحجار قَطع مسنونة..

السومرية  الحضارة  متثل  اخرى  قاعة  اىل  القاعة  مخرج  ويأخذك 

الحضارة  هذه  ومتددت  نشأت  الجنوب، حيث  يف  االستقرار  وعرص 

العظيمة اىل أنحاء االتجاهات االربعة مبساحات كبرية جداً، فتالحظ 

يف آثار هذه الحقبة نشوء مفهوم الكتابة السومرية ومرحلة التدوين 

عىل االحجار والرقُم الطينية واألختام الحجرية، فضالً عن نشوء ذوق 

خاص يتميز بالروعة فيام يخص املنحوتات والُحيل سواء كانت كبرية 

او صغرية..

الحضارة  آثار  حيث  مبارشة  التالية  القاعة  اىل  املشهد  ويأخذك 

اآلشورية، ثم عرص الدولة األكدية وفرتة اخرتاع الكتابة.

ما  عرص  من  تبدأ  حيث  قدمها  بحسب  القاعات  ترتيب  ويتميز 

قبل التاريخ إىل عرص الحضارة االسالمية يف نهاية املتحف حيث تضم 

العديد من شواهد الفنون والزخارف والقطع الكبرية من محاريب 

الصالة التاريخية

وما لفت النظر يف القاعة االسالمية وجود عدد كبري من العمالت 

الذهبية والفضية والنحاسية التي تعود للعصور العباسية واألموية.

كبري  صندوق  القاعة  تلك  جوانب  بأحد  ورصانة  بهدوء  ويقبع 

من خشب الصاج كان موضوعاً عىل رضيح اإلمام موىس ابن جعفر 

الكاظم عليه السالم، وفق طراز غاية يف الروعة منقوش عليه زخارف 

نباتية وكتابة تشري اىل صاحب القرب الرشيف، وبجانبه الفتة تعريفية 

عليهم  اإلثنا عرش  لألمئة  السابع  اإلمام  عليها: )صندوق  كُتب  كبرية 

محمد  بن  الصادق  جعفر  بن  الكاظم  موىس  اإلمام  وهو  السالم 

ايب  بن  عيل  بن  الشهيد  الحسني  بن  العابدين  زين  عيل  بن  الباقر 

طالب عليهم السالم، والصندوق مستطيل يبلغ طوله نحو 2٦0 سم 

وعرضه 185 سم وارتفاعه نحو 94 سم، أمر بصنعِه الخليفة العبايس 

املستنرص بالله يف سنة ٦24هـ - 122٧م كام تدل الكتابة املنقوشة 

سليامن  الصحايب  قرب  عىل  موضوعاً  الصندوق  هذا  ُوجَد  عليه... 

تم  عندما  هناك  اىل  نُقل  انه  ويبدو  باك  بلدة سلامن  يف  املحمدي 
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عمل صندوقان جديدان من الرخام لرضيحي اإلمامني موىس الكاظم 

ومحمد الجواد عليهام السالم، من أيام اسامعيل الصفوي حيث عمل 

صندوق جديد من الخشب للرضيح سنة 92٦هـ - 1519م، ويزدان 

ويحمل  املتشابكة..  التفريعات  ذات  النباتية  بالزخارف  الصندوق 

سطح الصندوق رشيط من الكتابة بخط الثلث يبدأ باآلية القرآنية 

امنا يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهريا.. 

أما الكتابات الجانبية فكتبت بالخط الكويف واملوّرق واملظفور، نّصها 

)بسم الله الرحمن الرحيم، هذا رضيح اإلمام ابو الحسن موىس ابن 

جعفر ابن محمد ابن عيل ابن )إما تُقرأ اإلمام او الشهيد( الحسني 

ابن عيل ابن ايب طالب عليه السالم(.

أن  إال  العراقي  املتحف  افتتاح  عىل  قرن  قرابة  مرور  ورغم 

ال  انك  درجة  اىل  والرتويج  واالعالن  الدعاية  هو ضعف  املستغرَب 

تجد من الزائرين أكرث من عدد أصابع اليدين!؟ فضالً عن عدم وجود 

بنى تحتية توفر االسرتاحة للزائر! ولذا فإن قضية االهتامم بالرتويج 

واالعالن عن املتحف ومحتوياته وجذب الناس لزيارته عىل مستوى 

مؤسسات التعليم او املجتمع ككل يعد تحّدياً كبرياً أمام القامئني عىل 

هذا القطاع املهم والحيوي الذي ميكن أن يوفر عائدات كبرية ويشكل 

عالمة دعائية هامة عن الوطن وتراثه املمتد يف عمق التاريخ..

وليس فقط ضعف الجانب الدعايئ هو امليزة الواضحة يف املتحف 

امنا اعامل السلب والنهب والرسقة التي أملّْت به إبان سقوط النظام 

العراق عام 2003 حيث تركت قوات االحتالل االمرييك  السابق يف 

املتحف بال حامية لعدة أيام االمر الذي جعل آالف القطع األثرية 

عرضة للرسقة. 

اللصوص  من  مجموعة  أول  اقتحمت   ،2003 نيسان   10 ففي 

عملهم  أماكن  أخلوا  قد  املوظفون  وكان  العراقي،  الوطني  املتحف 

قبل يومني، وذلك قبل أن تتقدم القوات األمريكية إىل بغداد، فتعرّض 

بعض  متكن  وبينام  التالية،  ساعة  الـ3٦  مدار  عىل  للنهب  املتحف 

وتخزين  نقل  من  وبصرية،  هائلة  شجاعة  أظهروا  الذين  املوظفني 

حوايل  عىل  االستيالء  جرى  نهبها،  قبل  بأمان  أثرية  قطعة   83٦٦

15000 قطعة خالل الـ3٦ ساعة. بحسب تقرير نرشه موقع الجزيرة.

 8000 عىل  يزيد  ما  هناك  يزال  ال  قطعة،   ٧000 استعادة  ورغم 

قطعة مفقودة، من بينها قطع أثرية تعود آلالف السنني من بعض 

أقدم املواقع عىل مستوى الرشق األوسط.

وتُعترب عملية النهب هذه واحدة من أسوأ أعامل التخريب الثقايف 

تعرّض  الثقايف  العراق  تاريخ  املزيد من  أن  إال  الحديثة،  العصور  يف 

للتدمري واإلتالف والرسقة خالل السنوات التالية وخاصة ما جرى يف 

املوصل من تدمري ورسقة ممنهجة لآلثار إبان سيطرة تنظيم داعش 

االرهايب عىل املحافظة..

ومع ذلك فقد شهدت الفرتة املنرصمة إعادة العديد من املرسوقات 

حيث كشف تقرير نرش عىل موقع شفق نيوز عن تسلّم الحكومة 

العراقية يف مطلع شهر شباط املايض 1300 قطعة أثرية استعادتها 

السلطات االردنية من أيدي رساق ومهربني، فضالً عن استالم العراق 

٦٦3 قطعة أثرية يف منتصف عام 2015 كانت مهّربة وجرى تسلّمها 

بالتنسيق مع وزارة الخارجية من أمريكا وايطاليا واألردن.

وما بني جهود االستعادة وتواضع إعادة اإلعامر للمتحف العراقي 

تتكشف اآلمال رويداً عن امكانية أن يعود هذا املكان اىل مكانته 

العريقة ملا يحتويه من شواخص متثل أبرز دالالت الحضارات العراقية 

املتعاقبة عىل مدى ٧ آالف عام مضت من عمر البرشية. 
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جورج  األملاين  واملفكر  الفيلسوف  نَظَر  يف  الحضاريّة  فالَحرَكة   

الفلسفة،  يف  املثالية  النظرية  ُمؤّسيس  وأهم  أحد  هيغل  فريدريش 

إمنا تسري نحو  التأريخ واألفكار  أّن  أثْبََت  الَجَديل،  املَْنَهج  والذي طَّور 

عامل  ىف  املتناقضات  بني  الدائم  الّصاع  خالل  من  واألكمل  األصوب 

الفكر.  

لََقد أخذ َمفهوم الّصاع املساحة األوسع يف فكر بـسيغموند فرويد، 

وبني  الواقع،  وبني  اللّذة  عن  البَحث  بنَي  الّصاع  عن  تَحّدث  َحيث 

الُحّب وبنَي الَكراهيّه، وبني السلبيّة وبني االيجابية، فقد قّدم تفسرياً 

للصاعات الخارجية عىل أنها رصاع لإلبقاء عىل الّذات سليمة وبدونها 

َسيَعيش اإلنسان رصاعاً داخلياً )الضمري(، وقد يعرضه للخطر.

وأّما كارل ماركس فََقد أفرََد مساحة واسعة ِمن فكره لَِوضع تَفسريات 

أيديولوجية  تعتمد عىل  األفكار  تلك  ُجّل  كانت  لقد  الّصاع،  ملفهوم 

الّصاع بني الطبقات كسّكة تَسري فَوقَها َعَجلة التأريخ والذي سيفيض، 

بَنظَره، إىل إزالة َجميع الَفواِرِق بنَي الطبقات، وحينها سيكون الّناس يف 

ُمستوًى أجتامعي واحد.

رصاع  تُسمى  التي  نظريته  قّدم  فقد  هنتنجتون  صامويل  وأّما 

اإلختالفات  وأّن  الجديد،  العاملي  النظام  تَشكيل  الحضارات من أجل 

الثقافية بني املجتمعات هي املَُحرّك الرئييس لهذا الّصاع والذي يرى 

أنه سيكون عىل أشّده يف الَسنوات القاِدمة. 

والذي  اإلمربيايل  الِفْكر  أّن  ثاِقب  لُّب  ذي  كُّل  عىل  يَخفى  ال  ثُّم 

أصبََح منهجاً تتبّناه دول متعددة يف عصنا الحايل يَستَِنُد عىل َدعامة 

الرباجامتية، أو ما يُسّمى باملَنَهج الّنْفعي والذي يَرى أّن أّي نَجاح أو 

تقدم ألّي برنامج متوقف عىل إحراز الَغلَبَة يف الّصاع وبسط السيطرة 

الكاملة، رصاٌع تسقط فيه الِقيَم ويجوز فيه استخدام جميع األدوات 

حتى وإن كانت ال تنسجم مع املباديء واألخالق واآلداب والسلوك 

اإلنساين. لذلك فاإلمربيالية َمْنَهج الّغاب، وَهيَْمنة سياسيّة وإقتصاديّة 

القوانني  وحتى  واألعراف  األخالق  كّل  فيه  تَسُقط  رصاع  َوَعسكريّة، 

الستغالل  رصاع  إنّه  وحقوقه،  اإلنسان  لِِحاميَة  أُنِْشئت  التي  الدولية 

ونَهب الّثَوات واسِتعباد الُشعوب، وهذا ما نراه متجليا بأوضح صوره 

يف يومنا هذا، فالعالقات التنافسيّة موجودة يف كل تجمع إنساين وعىل 

جميع األصعدة، السياسية واالقتصادية، والثقافية، والدينية والعقائدية 

عىل  لالستحواذ  والتسابق  النفوذ  وبسط  الهيمنة  أساسها  والقومية، 

التسلط  القوة وإرساء أسس  بلوغ أسباب  املوارد والخريات من أجل 

والتحكم.

تأخذ  َمعارك  سياق  يف  تأيت  إمّنا  عفوياً،  تتحّقق  ال  املَقاصد  وهذه 

وذات  خبيثة،  أو  رشيفة  دامية،  أو  ناعمة  متعددة:  وأنواعاً  أشكاالً 

َمظاهر فكريّة أو َعقائديّة أو سياسيّة أو اقتصادية أو حتّى أمنية.

إَذن فالّصاع ِبَفهومه العام يَنشأ يف املُجتَمعات غري املتآلفة إنطالقا 

األيديلوجي،  حتى  او  القومي  أو  الطائفي،  أو  الّديني  بُعدها  من 

فالّصاع منشأه االختالف بني أبناء هذه املجتمعات، ومنه تبدأ حالة 

َعَدم االتّفاق، فتنعدم الثقة ويغيب الحوار وتربز نتيجة ملا سبق حالة 

من االستحواذ والتقاسم غري العادل للثوات، تؤيّدها مواقف سياسية 

الرّصاع
بني الَحّق والباِطل

الجزء األول

فَلَسفته، ميادينه ، أطرافه

بسم الله الرحمن الرحيم 

ْيطَاِن كَاَن  ْيطَاِن إِنَّ كَْيَد الشَّ ﴿الَِّذيَن آَمُنوا يَُقاتِلُوَن يِف َسِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن كََفُروا يَُقاتِلُوَن يِف َسِبيِل الطَّاُغوِت َفَقاتِلُوا أَْولَِياَء الشَّ

َضِعيًفا﴾ ]النساء: 76[.

إّن ما َشِهَدتْه املُجتمعات الَبَشيّة وعىل َمّر العصور من انعطافات وتَغّيات متّثلت بقيام حضارات وسقوط أخرى، قد انَعكََست 

وألَقت ِبِضاللِها، فقّدم أهُل الفلسفة والِفكر والّثقافة العديد من التفسيات البشيّة، ورغم التنّوع واالختالف بني تلك اآلراء، إالّ 

أّن الَحّقيقة الثابتة والتي اتّفق عليها الجميع تعود اىل أّن املنشأ واحد والباعث مركزي، وهو ما أطلقوا عليه اسم )الرّصاع(.

• د. أكرم جالل

بحث
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الُهّوة  فتتعمق  الناس،  لعاّمة  وُسبات  بغلفة  ومدعومة  منصفة،  غري 

دور  ويُهّمش  الِحكمة  تُغيّب  أو  وتَغيب  الرأي  يف  االختالف  ويتّسع 

الّصاع  لِيَتعّمق  واملَصالح  املَكاسب  لُغة  وتَطغى  واملُنصفني،  الُحكامء 

ويأُخَذ ابعاداً أكرثَ ظلامً وأشّد قساَوة وخطورة.

إّن الّصاع بني الَحّق والباطل هو رصاٌع أَزيّل َوُسّنة إلهيّة، ال يَخلو ِمنها 

زَماٌن وال َمكان، مهام بَلََغت درجة التطّور والتقّدم العلمّي والَحضاري، 

ثُّم أّن طََريَف الّنزاع وإن اختَلفوا يف أيديولوجياتهم وعقائدهم وأفكارهم 

تراهم يرفعون راية الحّق ويّدعون أنّهم ُهم أهُل الخري والصالح، لِذلك 

َذَهب بعض املُفّكرين إىل أّن ُمفردة الَحّق والَحّقيقة، وخصوصاً يف عص 

الغيبة، هَي إصطالحات نسبيّة تَختَلف باختالف الرضوف ومالبسات 

الّصاع، وهو من أغرب ما قرأت، لذلك ترى األمة قد ابتُليت بالغفلة 

والضياع وغياب البصرية والتيه يف تشخيص َوَمعرفة الَحّق وأهله. 

هذه  مناقشة  يف  اإلستطراد  بَصدد  لَْسنا  البحث  هذا  يف  ونحن 

الهدف  ولكن  عليها،  املؤاخذات  من  الكثري  وجود  رغم  االطروحات، 

بنَي  الّصاع  لنظريّة  اإللهي  والوحي  القرآين  املنظور  التوقف عند  هو 

املُتَمثّل مبحمد وآل محمد صلوات  الَحّق والباطل، فاملنهج اإلسالمي 

رصاٌع  يَحُكَمها  التأريخ  َحرَكَة  أّن  يبنّي  أجمعني  وعليهم  عليه  الله 

ُمحور  وأنّه  والّش،  الخري  بني  والباطل،  الَحّق  بني  متجدد  دائم  أَزيٌل 

الحياة البشيّة وامتحان ال يَستَثني أحدا، وأّن القرآن الكريم قد بنّيَ 

تدور  قطباً  فجعله  اآليات  من  بالعديد  وأوَضَحه  الّصاع  هذا  معامل 

بفلكه جميع املتناقضات، وميدان يجتمع فيه صّفان، صٌف يَرفَُع لواء 

الَحق، ُجْنُدُه األنبياء واملُرسلون واألوصياء والصالحون ومن سار عىل 

نهجهم واهتََدى ِبَهدِيِهم من املؤمنني، َوَصٌف يحمُل راية الّش والظلم 

واالستبداد، ُهْم إبليُس وُجْنده، َشياطنُي اإلنِس والّجن، فصّور القرآن 

املجيد هذا الّصاع عىل أنّه حقيقة متتّد اىل الوجود بأكمله، قال الله 

تعاىل: ﴿الَِّذيَن آَمُنوا يَُقاتِلُوَن يِف َسِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن كََفُروا يَُقاتِلُوَن يِف 

يْطَاِن كَاَن َضِعيًفا﴾  يْطَاِن إِنَّ كَيَْد الشَّ َسِبيِل الطَّاُغوِت فََقاتِلُوا أَْولِيَاَء الشَّ

]النساء: 76[.

فلسفة الرصاع من منظور قرآين

القيم  عن  واالنسالخ  الروحي  الَفراغ  يَعيش  حينام  اإلنساَن  إّن 

واملباديء فإّن نفسه تبدأ بالسري نحو عامل السيطرة البهيمية وإخضاع 

كل من ال ينسجم مع أفكاره ومعتقداته مستخدماً سالَحي الَتغيب 

املَُحرّك  هي  ونزواتها  الّنفس  شهوات  عندها  وستكون  والَتهيب، 

والّدافع ملنهٍج سلويك ينشأ عنه رصاٌع بني طريف نقيض، رصاٌع دائم ال 

تنطفئ جذوته وال تخبو ناره، فالله تعاىل أراد من خالله أن َييز الَحّق 

اَلنتََصَ  اللَُّه  يََشاُء  َولَْو  تعاىل: ﴿َذٰلَِك  الله  قال  والباطل وأهله،  وأهله 

ِمْنُهْم َولَِٰكن لِّيَبْلَُو بَْعَضُكم ِببَْعٍض َوالَِّذيَن قُِتلُوا يِف َسِبيِل اللَِّه فَلَن يُِضلَّ 

أَْعاَملَُهْم﴾ ]محمد: 4[.

والتربيرات  خافية  تَكون  ما  عادة  للصاع  الَحّقيقية  األسباب  إّن 

املصطنعة والصياغات القانونية والتمويهات اإليديولوجية هي املعلنة 

، فبها يَِتّم خداع الَسواد األعظم من أجل وضع مسوغات قانونية لبدء 

وديومة الّصاع، لذلك نجد العديد من املؤسسات الدولية تنظر بعني 

عوراء للعديد من األحداث فتدعم البعض وتَُغّض النظر عن البعض 

اآلخر، وهذا ما نَراه واضحا َجليّا يف كّل زمان ومكان.

وللصاع بني الحّق والباطل بعد فلسفي قد أوضحته اآلية الكرية 

َمْت َصَواِمُع  يف قوله تعاىل: ﴿َولَْواَل َدفُْع اللَِّه النَّاَس بَْعَضُهم ِببَْعٍض لَُّهدِّ

اللَُّه َمن  َولَيَنُصَنَّ  كَِثريًا  اللَِّه  اْسُم  ِفيَها  يُْذكَُر  َوَمَساِجُد  َوَصلََواٌت  َوِبيٌَع 

اَلَة  كَّنَّاُهْم يِف اأْلَرِْض أَقَاُموا الصَّ يَنُصُُه إِنَّ اللََّه لََقِويٌّ َعِزيٌز *  الَِّذيَن إِن مَّ

كَاَة َوأََمُروا ِبالَْمْعُروِف َونََهْوا َعِن الُْمنَكِر َولِلَِّه َعاِقبَُة اأْلُُموِر﴾  َوآتَُوا الزَّ

]الحج: 40-41[، ويف آية أخرى: ﴿َولَْواَل َدفُْع اللَِّه النَّاَس بَْعَضُهم ِببَْعٍض 

لََّفَسَدِت اأْلَرُْض َولَِٰكنَّ اللََّه ُذو فَْضٍل َعىَل الَْعالَِمنَي﴾ ]البقرة: 251[.

من  بني  والتّصاُدم،  التّدافُع  أّن هذا  ِبَجالء  تَُوّضح  الكريات  اآليات 

يرفع راية الخري وبني من هو يف صّف الش والضالل، يشكل باإلجامل 

َح الخري والّصالح وبِه يَِتّم َدحض  األساس الذي تَبْني عليه اإلنسانيّة رَصْ

كل أشكال الظلم والطُغيان. الّصاع نقطة انطالٍق لَِمحو حالة الرّكود 

والالأبالية من أجل بَلَورَة َمْنَهٍج قادر عىل إفراِز َسيل جارف من قوى 

من  الغّث  إفراز  خالله  من  يتّم  حقيقي  معتك  وهو  والصالح  الخري 

الّنوايا،  َحقيقتها  عىل  وتُكَشف  الرّجال  فيه  ُيْتََحُن  ُمعَتٌَك  السمني، 

ِغرباٌل َعظيم ال يَصمُد أمامه أهل الشقاق والنفاق وأصحاب الَكبائر 

الطَّيِِّب  ِمَن  الَْخِبيَث  اللَُّه  ﴿لِيَِميَز  تعاىل:  الله  قال  الّنار،  املُستَوجبنَي 

َجَهنََّم  ِف  فَيَْجَعلَُه  َجِميًعا  فرََيْكَُمُه  بَْعٍض  َعىَلَ  بَْعَضُه  الَْخِبيَث  َويَْجَعَل 

أُْولَِئَك ُهُم الَْخاِسُوَن﴾ ]األنفال: 37[. 

بداية الصاع

لََقد بََدأ الّصاع ُمنذ اللحظة األوىل لخلق آدم عليه السالم، قال الله 

ِمَن  يُْخرَِجنَُّكاَم  فاََل  َولِزَْوِجَك  لََّك  َعُدوٌّ  َذا  َهٰ إِنَّ  آَدُم  يَا  ﴿فَُقلَْنا  تعاىل: 

الَْجنَِّة فَتَْشَق﴾ ]طه: 117[، فَُمنذ ذلك الحني والّصاُع لَم يَتَوقّف بنَي 

الَحّق والباطل، وأن هذه الدنيا وما تَحوي من نَزَعات وُميول وأفكار 

لُِكُم  وأهواء، إمنا هو متّدد بني الُهدى والّضالل، قال الله تعاىل: ﴿فََذٰ

ٰ تُْصَفُوَن﴾ ]يونس:  اَلُل فَأَنَّ اللَُّه َربُُّكُم الَحّق فاََمَذا بَْعَد الَحّق إاِلَّ الضَّ

،]32

الله تعاىل نبيّنا آدم عليه  لقد بدأت حقيقة الّصاع قبل أن يهبَط 

السالم وأّمنا حواء اىل الدنيا، ثم انتقل اىل ميدان األرض، ﴿قَاَل اْهِبطُوا 

بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ َولَُكْم يِف اأْلَرِْض ُمْستََقرٌّ َوَمتَاٌع إىَِلٰ ِحنٍي﴾ ]األعراف: 

 .]24

الّصاع، رِصاٌع  بََدأت َمسرية اإلنسان وبدأت معها ميادين  من هنا 

يَكِشُف عن حقيقة النوازع وجوهر النوايا. وامليادين متعددة والطريق 

واضح ألهل البصائر واالمتحان سهل يسري ألهل الضامئر رشط أن يسري 

بإخالص وأن ال يصيبه اإلحباط واإلياس، فإنّه بذلك َسيُدرَُك َصّف الَحّق 

يف ميدان الّصاع َمَع أهل الش والخداع. 

وللبحث تتّمة ...
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موىس)( مع قومه أمنوذجاً

إن أول من بدأ بالحوار يف إطار القرآن الكريم هم املالئكة )عليهم السالم(، حينام أراد الله 

سبحانه وتعاىل أن يجعل يف األرض خليفة، فخلق اإلنسان ليك يُناط به هذه املهمة الصعبة، 

فقال سبحانه وتعاىل: )َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِلَْماَلئِكَِة إِنيِّ َجاِعٌل يِف اأْلَْرِض َخلِيَفًة َقالُوا أَتَْجَعُل ِفيَها 

ُس لََك َقاَل إِنيِّ أَْعلَُم َما َل تَْعلَُموَن  َماَء َونَْحُن نَُسبيُِّح ِبَحْمِدَك َونَُقديِّ َمْن يُْفِسُد ِفيَها َويَْسِفُك الديِّ

كُْنُتْم  إِْن  َهُؤَلِء  ِبأَْساَمِء  أَنِْبُئوِن  َفَقاَل  الَْماَلئِكَِة  َعَل  َعرََضُهْم  ثُمَّ  كُلََّها  اأْلَْساَمَء  آََدَم  َوَعلََّم 

َصاِدِقنَي َقالُوا ُسْبَحانََك َل ِعلَْم لََنا إِلَّ َما َعلَّْمَتَنا إِنََّك أَنَْت الَْعلِيُم الَْحِكيُم َقاَل يَا آََدُم أَنِْبْئُهْم 

اَمَواِت َواأْلَْرِض َوأَْعلَُم  ِبأَْساَمئِِهْم َفلَامَّ أَنَْبأَُهْم ِبأَْساَمئِِهْم َقاَل أَلَْم أَُقْل لَكُْم إِنيِّ أَْعلَُم َغْيَب السَّ

َما تُْبُدوَن َوَما كُْنُتْم تَكُْتُموَن()البقرة 33(،

 هذا االستفهام الذي حكاه القرآن عن املالئكة: )قَالُوا أَتَْجَعُل 

...(، ثم قرن هذا االستفهام بأمر الخالفة، وكان يف القرآن امليك، 

)السجود( مقرونا بأمر )الخلق(، ثم اختفاء دور )إبليس( هنا، 

يف  يبدو  االستفهام  هذا  امليك  العهد  يف  ظاهر  وجود  له  وكان 

الله،  أراده  املالئكة عىل يشء  اعرتاض من  استفهام  أنه  الظاهر 

املالئكة  من  واملعصية  املعصية،  رضوب  من  رضب  واالعرتاض 

قوله  نحو  صدق،  محض  وخربه  عنهم  أخرب  الله  الن  معدومة؛ 

تعاىل: )اَل يَْعُصوَن اللَه َما أََمرَُهْم َويَْفَعلُوَن َما يُْؤَمُروَن()التحريم/ 

6(، كام قال )اَل يَْسِبُقونَُه ِبالَْقْوِل َوُهْم ِبأَْمرِِه يَْعَملُوَن()األنبياء/ 

27(، لهذا كان لهذا االستفهام مزيد عناية من الدارسني، اختلف 

املفرسون يف نوع غرض هذه اآلية )أَتَْجَعُل ِفيَها(: أشار الزمخرشي 

)ت538هـ ( يف )الكشاف( أن االستفهام هو تعجب. وكذلك أبو 

السعود )ت982هـ( يف )إرشاد العقل(، أيضاً يوافق الزمخرشي، 

الكبري(،  )التفسري  يف  )ت606هـ(  والرازي  التعجب،  إىل  وأشار 

أيضاً أشار إىل التعجب. 

عصمة  يف  التعجب  إىل  أشاروا  وهم  طويل،  املفرسين  وكالم 

املالئكة، مّهدوا به للقول بأن االستفهام كان للتعجب من كامل 

كل  عىل  خفي  مبا  حكمته  وأحاطت  وتعاىل،  سبحانه  الله  علم 

العقالء.

إىل  املنار(،  )تفسري  يف  )ت1935م(  رضا  رشيد  محمد  ويُشري 

أن املراد من االستفهام يف إيجاز فقال: )َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِلَْماَلئَِكِة 

استفهام  هو  السؤال  إىل  بادروا  َخلِيَفًة(  اأْلَرِْض  يِف  َجاِعٌل  إِنيِّ 

َماَء(،  االستغراب و)قَالُوا أَتَْجَعُل ِفيَها َمْن يُْفِسُد ِفيَها َويَْسِفُك الديِّ

فيغفل بذلك عن تسبيحك وتقديسك.

القول  وهو  املعان(،  )روح  يف  )ت127هـ(  اآللويس  وذكر 

َماَء( استكشاف  األرجح: )أَتَْجَعُل ِفيَها َمْن يُْفِسُد ِفيَها َويَْسِفُك الديِّ

عن  استفهاما  وليس  الشبهة،  يزيل  وعام  الخفية،  الحكمة  عن 

النفي الجعل واالستخالف؛ ألنهم علموه قبل. فاملسؤول عنه هو 

الجعل، لكن ال باعتبار ذاته، بل باعتبار حكمته ومزيل شبهته، أو 

تعجب من أن يستخلف لعامرة األرض وإصالحها من يفسد فيها 

أو يستخلف مكان أهل الفساد يعني الشياطني مثلهم يعني آدم 

وبنيه...، وقيل االستفهام محض أي حقيقي ُحذف فيه املعادل، 

أي )أَتَْجَعُل ِفيَها َمْن يُْفِسُد ِفيَها( أم تجعل من ال يفسد. ونحا 

القرطبي )ت617هـ( يف )الجامع ألحكام القرآن( منحى اآللويس، 

الذي  املعادل  حذف  عىل  حقيقياً  االستفهام  يكون  أن  فجّوز 

حكاه اآللويس ولكن بعبارة مختلفة، وزاد عليه إرادة االستعظام 

االستفهام  جهة  عىل  ِفيَها(  )أَتَْجَعُل  قولهم  جاء  فقال:  واإلكبار، 

املحض: أهذا الخليفة عىل طريقة من تقدم من الجن أم ال؟ وأما 

أن يكون لإلعظام واإلكبار للفعلني جميعا: االستخالف والعصيان. 

خالصة حوار الله مع املالئكة: االستفهام يف هذه اآلية حقيقي؛ 

لسببني، السبب األول أن املالئكة طلبوا الفهم أي تصور لسؤالهم 

َماَء َونَْحُن نَُسبيُِّح  ﴿قَالُوا أَتَْجَعُل ِفيَها َمْن يُْفِسُد ِفيَها َويَْسِفُك الديِّ

 • م.م. عيل محمد عبد الحسني أبو شبع

مقاالت

الحوار يف القرآن الكريم
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إِنيِّ  ﴿قَاَل  الجواب  مبعنى  اآلية  وتكملة  لََك﴾  ُس  َونَُقديِّ ِبَحْمِدَك 

أَْعلَُم َما اَل تَْعلَُموَن﴾. وذكرنا سابقاً تعريف االستفهام الحقيقي 

بأن  رجحنا  لو  الثان،  السبب  جواباً،  يطلب  الذي  السؤال  هو 

رجحنا  أو  السعود،  وأيب  الزمخرشي  قال  كام  تعجب  االستفهام 

للمالئكة  معصية  تكون  رضا،  رشيد  محمد  قال  كام  استغراب 

لله سبحانه وتعاىل واملالئكة معصومني من الخطأ؛ ألن كل من 

يتعجب أو يستغرب من أفعال ألله سبحانه وتعاىل يعيص الله، 

اآلية عاصني  املالئكة يف هذه  أن  التفاسري  وال نجد يف كثري من 

اآللويس  قال  كام  حقيقي  هنا  فاالستفهام  وتعاىل،  سبحانه  الله 

والقرطبي، املالئكة يستفهمون من الله سبحانه وتعاىل ملاذا الله 

سبحانه وتعاىل يجعل يف األرض خليفة...  

َواأْلَرِْض  اَمَواِت  السَّ َغيَْب  أَْعلَُم  إِنيِّ  لَُكْم  أَقُْل  أَلَْم  ﴿قَاَل  أما   

َوأَْعلَُم َما تُبُْدوَن َوَما كُْنتُْم تَْكتُُمون﴾، والهمزة لالستفهام: للتذكري 

السموات  يف  غاب  ما  أعلم  بأن  أنبئكم  أمل  املعنى:  والتحقيق، 

عنكم، وقد أبرز الفعل هنا لالهتامم بالخرب والتنبيه عىل إحاطة 

علمه تعاىل بجميع األشياء. أما حوار موىس)( مع قومه حول 

ة، متثلت فيها حاالت من فقدان االنضباط واالنسجام  قضايا عدَّ

املواقف  بعض  كان دورهم يف  فقد  قومه،  قبل  مع دعوته من 

دور الفضويل، والذي يكرث من األسئلة بال حاجة، يف قضية معرفة 

املقتول من قوم موىس)(، فطلبوا منه أن يخربه ربه مْن هو 

القاتل، فقال لهم موىس)( نحو قوله تعاىل: )َوإِْذ قَاَل ُموىَس 

أَتَتَِّخُذنَا ُهزًُوا قَاَل  اللََّه يَأُْمرُكُْم أَْن تَْذبَُحوا بََقرًَة قَالُوا  إِنَّ  لَِقْوِمِه 

أَُعوُذ ِباللَِّه أَْن أَكُوَن ِمَن الَْجاِهلِنَي()البقرة/ 67(، اختلف املفرسون 

يف غرض هذه اآلية من حيث النوع والغرض )أَتَتَِّخُذنَا ُهزًُوا( أشار 

أبو السعود )ت982هـ( يف )إرشاد العقل( أنه استفهام مجازي 

)التفسري  يف  )ت606هـ(  الرازي  ونقل  واالستخفاف،  لالستبعاد 

هؤالء  إنكار.  اآلية  هذه  يف  االستفهام  أن  القفال  عن  الكبري( 

واالستخفاف  االستبعاد  عىل  االستفهام  حملوا  الذين  املفرسون 

واإلنكار، يرونه بال نزاع أنه استفهام مجازي، صاحوا به يف وجه 

عاشور  إبن  أما  الغريب،  األمر  بهذا  فاجئهم  ملا   )(موىس

فقد  األرجح  بالقول  فجاء  والتنوير(،  )التحرير  يف  )ت1973م( 

االستفهام يف  بأن  منحاهم، وجزم  عن  متاماً  مختلفاً  منحى  نحا 

بنو إرسائيل ظنوا  استفهام حقيقي ال مجازي، وعلل هذا  اآلية 

أن موىس يهزأ ويسخر منهم: والذي منيل إليه هو ما قاله إبن 

عاشور، وسياق الجواب: )قَاَل أَُعوُذ ِباللَِّه أَْن أَكُوَن ِمَن الَْجاِهلِنَي( 

هو الدليل الذي يدل عىل استفهامهم أي: طلب التصور بذبح 

البقرة. فأستمر الحوار فقالوا ملوىس)( نحو قوله تعاىل: )قَالُوا 

ْ لََنا َما ِهَي قَاَل إِنَُّه يَُقوُل إِنََّها بََقرٌَة اَل فَارٌِض َواَل  ادُْع لََنا َربََّك يُبَنييِّ

ْ لََنا  ِبْكٌر َعَواٌن بنَْيَ َذلَِك فَافَْعلُوا َما تُْؤَمُروَن قَالُوا ادُْع لََنا َربََّك يُبَنييِّ

َما لَْونَُها قَاَل إِنَُّه يَُقوُل إِنََّها بََقرٌَة َصْفرَاُء فَاِقٌع لَْونَُها ترَُسُّ النَّاِظِريَن 

ْ لََنا َما ِهَي إِنَّ الْبََقَر تََشابََه َعلَيَْنا َوإِنَّا إِْن  قَالُوا ادُْع لََنا َربََّك يُبَنييِّ

الثالثة  االستفهامات  أما   ،)70-68 البقرة/  لَُمْهتَُدوَن()  اللَُّه  َشاَء 

التي يف هذه اآليات فهي عىل الرتتيب: )ما هي؟- ما لونها؟- ما 

الحقيقي  واالستفهام  فيها،  مجاز  ال  استفهامات حقيقية  هي؟( 

بوجه عام واضح الداللة عىل املراد منه؛ لذلك فإننا لن نقف أكرث 

من هذا أمام هذه االستفهامات الثالثة لوضوح معناها وبقيت 

كلمة نقولها، وهي: إن تكرار االستفهام من قوم موىس هكذا: 

البقرة، ثم سؤال خاص عن لونها، ثم عودة إىل  سؤال عام عن 

سؤال عام عنها، هذا التكرار فيه داللة واضحة عىل لجاجة بني 

ارسائيل وتلكئهم فيام يطلب منهم من أوامر ونواٍه وتكاليف، لو 

سارعوا إىل تنفيذ األمر وذبحوا أي بقرة ألجزأتهم، ولكن شددوا 

عىل أنفسهم فشّدد الله عليهم وهذا دأبهم إىل اآلن.
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زوجة العباس )( السيدة لُبابة
بني صحة الروايات وبطالنها

ذكرت كثري من املؤلفات حياة العباس )عليه السالم( مع إشارات قليلة للسيدة التي شاركته 

حياته بكل ما فيها إىل استشهاده )عليه السالم( ورمبا يخلو بعض منها من تلك اإلشارات 

وارتأيُت أن أُسلط الضوء عىل زوج العباس )عليه السالم ( ذاكرة كل ما قيل عنها وعرض 

االختالفات التي ظهرت يف اسمها وأوالدها وزواجها .

اسمها

هي لُبابة – بالم مضمومة وبائني موحدتني بينهام ألف ويف آخره تاء 

مثناة قصرية – بنت ُعبيد الله بن العباس بن عبد املطلب ،وكانت من 

البيت  إىل  تنتمي  فهي  وعفة؛  وطهارة  نسباً  وأفضلهن  عرصها  سيدات 

الهاشمي. 

وجاء يف مخطوطة كتاب النسب ليحيى بن الحسني باسم )أُمامة( وهي 

نسخة فريدة قال: والعقب من ولد العباس من ُعبيد الله وأمه أُمامة بنت 

ُعبيد الله بن العباس بن عبد املطلب إالّ أّن ذلك غري موثوق ألّن النسخة 

فريدة مل تحتو عىل يشء من أدوات التوثيق العلمي املتداولة وعىل األكرث 

هناك تصحيف كلمة )أُمامة( من كلمة )لُبابة( للتشابه الكبري بينهام يف 

الوزن والرسم.

 )( وقد أكّد السيد االعرجي يف مناهل الرضب عىل أّن زوج العباس

هي لُبابة بنت عبد الله فقال:))لُبابة بنت عبد الله خرجت إىل العباس 

بن أمري املؤمنني)((، ويف الحقيقة إّن هذا من األخطاء البارزة يف هذا 

الكتاب.

أّن  االشيقر  يوسف  عيل  ومحمد  القريش،  هادي  حسني  الشيخ  وذكر 

اسمها هو لُبانة بنت عبيد الله بن العباس بن عبد املطلب وكام هو واضح 

هنا تصحيف أيضاً.

وهناك رواية تقول إّن اسمها هو لُبابة بنت حذام الكلبية، وقيل الكالبية.

أبوهــــا

هو ُعبيد الله بن العباس من كرماء العرب وكان والياً عىل بالد اليمن يف 

خالفة اإلمام عيّل بن أيب طالب)( لكن عبيد الله ترك اليمن للهجوم 

الذي دّمر البلد بأمر من املجرم معاوية بن أيب سفيان والجيش بقيادة برس 

بن أيب ارطأة فكان سجل برس حافل بكل الجرائم املخلة باألعراف والرشف.

أمهــــا

هي أُم حكيم جويرية بنت خالد بن قرظ الكنانية وكانت من أجمل 

النساء وأوفرهّن عقالً، وملّا قتل برس بن أرطأة ولديها عبد الرحمن وقثم، 

الوجد،  الصرب وأخذها  إليهام، فقدت  تنظر  وكانا صبيني صغريين، وهي 

فكانت تدور يف البيت نارشة شعرها وتقول يف رثائهام:

فسمع قولها هذا رجل من أهل اليمن فرقَّ لها واتصل ببرس حتّى وثق 

به، ثُّم احتال لقتل ابني برس، فخرج بهام إىل وادي أوطاس فقتلهام وهرب.

وملّا بلغ قتلهام أمري املؤمنني)( دعا عىل برس فقال: اللّهم اسلبه دينه 

وعقله  فخرف برس حتّى كان يلعب بخرئه ويقول ملن حرض: انظروا كيف 

يطعمني هذان الغالمان ابنا عبيد اللّه هذا الخرء، فشّدوا يديه إىل ورائه 

ليُمنع من ذلك، فانجا يوماً يف مكانه وأهوى بفمه ليتناول منه، فمنع منه، 

فقال: أنتم متنعوين وعبد الرحمن وقثم يطعامين؟! وبقي عىل هذا حتّى 

مات يف سنة 86 هجرية أيام الوليد بن عبد امللك.

زوجهـــا

هو العباس بن عيّل بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد 

مناف بن قيص بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 

مالك بن النرض بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن الياس بن مرض بن 

الياس بن نزار بن معد بن عدنان .

كان  ملّا  ولكن   ،)(العباس زواج  تاريخ  الروايات  من  يتضح  ومل   

أربع  العمر  من  يبلغ   )(املؤمنني أمري  أبيه  استشهاد  حني  العباس 

عرشة سنة، عىل هذا ميكن التخمني أّن زواجه كان يف عرص اإلمام الحسن 

.)(املجتبى

وروي أّن السيدة لبابة تزوجت بعد العباس )( زيد بن الحسن بن 

• أ.م.د.رفاه عبد الحسني مهدي

مقاالت

يــا من أحــّس بابنــيَّ اللذين هام

يا من أحــّس يا بنــّي اللذين هام

نُّبئت برساً ومــا صّدقت ما زعموا

أنحــي عــىل ودجي ابنــّي مرهفة

حّتى لقيت رجاال من اُرومته  شّم

فــاآلن ألعن برساً حــّق لعنته هذا

مولّهــة حــّرى  والهــة  ذّل  َمــن 

كالدّرتني تشــظّى عنهــام الصدف

سمعي وقلبي فمخي اليوم مختطف

من قولهم ومن اإلفك الذي اقرتفوا

مشــحوذة وكــذاك اإلفــك يقرتف

رشف قولهــم  يف  لهــم  االُنــوف 

الــرسف هــو  بــرس  أيب  لعمــر 

عىل صبّيــني ضال إذ غدا الســلف
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أمري املؤمنني )(، فأولدها نفيسة، التي تزّوجها الوليد بن عبد امللك 

بن مروان.

ويف رواية ثالثة أنّها بعد زيد بن الحسن تزوجها الوليد بن عتبة بن أيب 

سفيان فولدت له القاسم.

وترى الباحثة عدم صحة الروايتني السابقتني؛ ألنّها مل تعتقد بأي رأي من 

هذين الرأيني ومل تقف عىل مصدر موثوق تعتمد عليه يضاف إىل ذلك أّن 

العباس )( معصوم بالعصمة الصغرى فكيف تتزوج من كانت زوجته 

برجل آخر  فقد الزمت لبابة السيدة زينب )( يف مسرية الطف وعىل 

الرغم من كونها يف زهو شبابها إالّ أّن محنتها بفقد العباس )( كانت 

كبرية عليها مل تستطع تحملها فذهبت إىل ربها راضية مرضية.

أوالدهـــــا

تضاربت األقوال والروايات كثرياً يف عدد أوالدها فمنها املقل املقترص 

اغلب  أشارت  ذلك  واىل   )( العباس  بن  الله  عبيد  واحد وهو  عىل 

املصادر: رشح األخبار، ورس السلسلة.

ومنهم من ذهب إىل أن أوالد العباس هم: الحسن بن العباس، وعبيد 

الله، ومحمد، والفضل، والقاسم. ومنهم من قال إّن له من العقب ابنتان.

وذكر ابن شهر آشوب يف مناقب آل أيب طالب أّن محمداً بن العباس 

كان من شهداء الطف مع والده، أّما الحسن فذكره ابن قتيبة يف كتاب 

املعارف وأمه أم ولد، والربّي يف الجوهرة يف النسب.

وهناك من مل يذكر غري عبيد الله ويحرص العقب فيه. وكان عبيد الله 

طفالً عند استشهاد أبيه بقي عند أمه باملدينة وملّا وصل خرب استشهاد 

العباس صدمت والدة العباس لشهادة الحسني وأوالدها األربعة فكانت 

تحمل عبيد الله عىل كتفها ومتيض به إىل بقيع املدينة فتندب أوالدها 

األربعة كام ورد يف عمدة الطالب ويف سبائك الذهب ويف جمهرة انساب 

العرب البن حزم.

رائد  عيل  بن  )العباس  كتابه  يف  القريش  رشيف  باقر  الشيخ  وأشار 

الكرامة والفداء يف اإلسالم( إىل أّن العبّاس)( كان يكّنى بايب الفضل 

وقد كُّني بذلك ألّن له ولداً اسمه الفضل وطابقت هذه الكنية حقيقة 

ذاته العظيمة فلو مل يكن له ولد يُسّمى بهذا االسم، فهو حّقاً أبو الفضل، 

ومصدره الفياض فقد أفاض يف حياته بربّه وعطائه عىل القاصدين لنبله 

وجوده

ويكّنى أيضاً بايب القاسم وقد كُّني بذلك ألن له ولداً اسمه )القاسم( 

وذكر بعض املؤرّخني أنّه استشهد معه يوم الطّف، وقّدمه قرباناً لدين 

الله، وفداًء لريحانة رسول الله.

واتَّفـق أربـاب النسب علـى انحصـار عقـب العباس بـن أمـري املـؤمنني  

يف ولـده عبيـد اللّــه، وزاد الشــيخ الفتــوين نقالً عن االردوبادي العقــب 

للحسن، وكـان عبيــد اللّــه مـن كبـار العلمـاء، موصوفاً بالجامل والكامل 

واملروءة مات سنة 155 هجرية.

كان قد تـزوج مـن ثـالث عقائـل كـرام: رقيـة بنـت الحسـن بـن علـي، 

وبنـت معبـد بـن عبـد اللّـه بن عبد املـطّلب، وبنت املـسور بن مخرمة 

الُّزبريي.

وانحصـر عقـب عبيـد اللّـه يف ولـده الحسـن وقد أولد خمسة: الفضل، 

وحمزة، وابراهيم، والعباس، وعبيد الله وكلّهم أجالّء فضالء وأدباء كام 

مذكور يف رس السلسلة العلوية، وأنساب الطالبيني.

الشـجاعة،  الـدين، وعظـيم  الفضل فكان متكلّمـاً، وشـديد  أبو  فأّما 

الهاشمية( أعقب  ثالثة: جعفر، والعباس األكرب، ومحمد،  يقال له)ابن 

ولكل منهم أوالد فيهم األدباء كام ورد عن عمدة الطالب وتاريخ بغداد 

وتاريخ اإلسالم للذهبي، وتهذيب التهذيب.

وهناك رأي أطلقه بعض األشخاص عىل أّن العباس ليس له أي ذرية ويف 

الحقيقة أّن هذا ليس صحيحاً وال أساس له من الصحة.

ونالحظ من هذا العرض كرثة الروايات وعدم اتفاقها عىل أمر محدد 

ورأي واحد.

موقفهـــا فـــي الطف

ليس بالبعيد أن يكون العباس قد أىت بأهله وعياله إيل كربالء كام أىت 

باألهل والعيال أكرث شهداء واقعة الطف، وقد ذكر الرواة يف أحداث يوم 

عاشوراء أن العباس قد أفردت له خيمة مستقلة، وقبل استشهاده أىت إىل 

تلك الخيمة وودع زوجته وعياله.

لُبابة زوجها وساندته وحثته عىل امليض قدماً يف  السيدة  فقد آزرت 

وتقاسم  السلطة  تقارع  واستمرت   )(الحسني أخيه  مع  الوقوف 

السيدة زينب)( املصائب واألمل حتى بعد استشهاد العباس)( إذ 

شاركت عقيالت الرسالة رحلة السبي املؤملة من كربالء إىل الشام وحتى 

العودة إىل املدينة املنورة.

فقد ساندت السيدة زينب)( التي أخذت عىل عاتقها أدواراً مختلفة 

يصعب عىل املرء حرصها، فكان من أهمها تكريس األهداف التي من 

أجلها نهض اإلمام الحسني)( وثار عىل الطغيان؛ وذلك بعد شهادته، 

فقامت بإكامل ذلك الدور وحافظت عىل استمراريته كام شهده التاريخ 

واملصادر.

ويف ذلك يقول باقر رشيف القريش: )وقد قمن تلك السيدات بدور 

مرشف يف إكامل نهضة أيب الشهداء)( فأيقظن املجتمع بعد سباته، 

مل  ولوالهن  عليه،  الثورة  باب  وفتحن  األموي،  الحكم  هيبة  واسقطن 

يتمكن احد أن يفوه بكلمة واحدة أمام ذلك الطغيان الفاجر، وقد أدرك 

ذلك كّل من تأمل يف نهضة اإلمام ودرس أبعادها(

وفاتهــــا

اختلف يف تاريخ وفاتها فقيل إنّها توفيت بعد استشهاد العباس بسنتني 

وهناك رواية تقول إنّها توفيت سنة ٦3ه وهذا ما يؤكّد ذلك وقيل كان 

عمرها وقت وفاتها خمساً وعرشين سنة وقيل مثان وعرشون سنة.

وختاماً وجدُت أّن السيدة لُبابة يف مراحل حياتها كافة قد مرت بالعديد 

أو  فيها  البت  اغلبها  يف  املرء  يستطيع  ال  التي  املتشعبة  الروايات  من 

اعتامدها للخلط الواضح فيها ولكرثة ما يقع من املؤلفني يف كتب التاريخ 

والحديث واألنساب من تصحيف واضح.
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جعل أصحاب الحسني)( يضحون

مل تكن ثورة اإلمام الحسني ) عليه السالم( ذات إطار محدد وضيق  جانبها الدعوي والزماين،  

بل كانت شاملة لكل أتباع الحق وأنصاره يف العامل، لذلك كان معسكره عليه السالم يضم 

النرصاين الذي اسلم عىل يد الحسني عليه السالم بعد أن تيقن من صدق أهداف الثورة 

ورجالها، وكذلك تجد الحر والعبد سواء، والعريب واألعجمي، فكانت سفينة الحسني )عليه 

السالم( تجوب بحار الظاملني، تتحدى امواجه العاتية من أجل تثبيت أركان العدالة ونرش 

نور اإلميان يف قلوب االمة واصالحها من كل امراض الخوف والرتدد يف مواجهة الظاملني.

وهب ابن عبد الله الكلبي، كان هذا الرجل ميثل يف وقفته مع 

تضلله  مل  القويم،  الطريق  عن  يبحث  وقفة رجل شجاع  الحسني 

ركابه  الحق والسري يف  تبعده عن طريق  األفكار واملعتقدات ومل 

لنيل القرب إىل الله وإىل حبيبه  املصطفى )صىل الله عليه وآله 

وسلم( وآله األطهار. 

عندما قدم اإلمام الحسني ) عليه السالم ( إىل العراق مع أهل 

بيته وأصحابه الخلص وجد أن املنطقه التي وصل إليها خالية من 

مصادر املاء، وكان يف تلك املنطقة خيمة وهي خيمة وهب وكان 

حديث العهد بالزواج ويخرج صباح كل يوم لجلب املاء إىل عياله.

حني وصل ركب الحسني )عليه السالم( إىل هذه املنطقة توجه 

اإلمام إىل تلك الخيمة ونادى:يا أمة الله...

ورحبت  وهب(  هي)أم  عجوز  أمرأة  الخيمة  من  فخرجت 

كأنه يعرفها ويعرف  أن سلم عليها سألها عن ولدها  بهم...وبعد 

أين ولدك وهب؟ ولدها...- 

فردت عليه... خرج كعادته لجلب املاء...

فقال لها اإلمام سالم الله عليه: قويل له إذا عاد... عليك بتصديق 

الرؤيا.وحني ترك اإلمام املكان الذي كان واقفا عليه انفلقت عني 

ماء، حينام عاد وهب إىل خيمته شاهد العني فاندهش مام رأى 

سأل أمه ما هذه العني... هل أنا يف حلم!!!

فقالت له أمه وهي بنفس االندهاش واالستغراب...

ولدي العزيز جاء رجل منري الوجه كأنه املسيح عيىس، وقد سأل 

عنك، عندما عرف بعدم وجودك...

وقال: قويل له عليك بتصديق الرؤيا...

عندما سمع وهب هذا الكالم زاد اندهاشه، عند ذاك بىك،

فقالت له أمه ما يبكيك يا فلذة كبدي؟!!!

فقال لها وهب رضوان الله عليه :

يا أماه لقد رأيت يف منامي هذه الليلة روح الله عيىس )عليه 

السالم( ، بجانبه رجال عليهم الهيبة والوقار، وكأنهم أقامر منرية، 

يا  نعم  فقلت  أمتي؟...  من  أنت  هل  وهب  يا   : املسيح  يل  قال 

سيدي، عندها قال عيىس: وهل تعلم مْن يقف بجانبي؟

قلت : ال يا سيدي،

قال عيىس : هؤالء هم نجاة األمة... هؤالء محمد سيد الرسل، 

خاتم األنبياء ووصيه، خليفته من بعده وزوج بنته فاطمة... أما 

هذا فهو ريحانة رسول الله وفلذة كبده... انه الحسني ابن عيل ابن 

فاطمة... سيد شباب أهل الجنة، يا وهب ستنال الجنة مبنارصتك 

الحسني وسيكون اسمك خالداً يف الدنيا واآلخرة، يا وهب غداً يف 

كربالء سيكون دورك عظيام... فال تقرص مع أبن بنت رسول الله 

أسامء  مع  اسمك  أن  فقال  عظيمة  ببشارة  برشين  ثم  وريحانته، 

الشهداء األبرار، ثم ناولني صحيفة قد كُتب بها اسمي، وأفقت من 

نومي وانا مندهش ومستغرق يف هذه الرؤيا العظيمة، وما إخبارك 

يل عن هذا الرجل الكريم  إال هي بشارة خري وإن هذا الرجل هو 

الله  نبي  به  أخربين  الذي  الخاتم  الرسول  ابن عيل ويص  الحسني 

عيىس عليه السالم. 

ذهب وهب إىل اإلمام الحسني )عليه السالم( وما أن التقى به 

حتى عاد مرسعاً ووجهه متأللئ ومستبرش، وأخرب أمه بإسالمه عىل 

وزوجته  أمه  وتبعته  الحسني  مبعسكر  اللحاق  وقرر  الحسني،  يد 

زوجته  وكانت  يوما،  عرشين  من  أكرث  زواجهام  عىل  مير  مل  التي 

معارضة ملوضوع االشرتاك باملعركة...

 • حنان الزيرجاوي/ بترصف

مقاالت

اإلميان باملغيبات
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خرج بهام ليالً حتى التحق مع الحسني )عليه السالم( بكربالء، 

بني  يا  : قم  له  ام وهب وقالت  بادرت  العارش من محرم  وعند 

وانرص ابن بنت رسول الله )صىل الله عليه وآله وسلم(

فقال لها : أفعل يا أماه وال أقرص دون ابن بنت رسول الله، برز 

اىل ميدان القتال بعد أن استأذن من الحسني )عليه السالم( مرتجزاً، 

فلم يزل يقاتل حتى قتل منهم جامعة وأمه وزوجته تراقبانه من 

أمه  إميان  عليه رغم  ينفطر من شدة خوفهن  يكاد  وقلبهن  بعد 

وتشجيعه عىل القتال وبذل مهجته دون الحسني، رجع إىل معسكر 

الحسني والتقى أمه وزوجته، وتوجه بسؤاله إىل أمه: 

أماه هل هذا يرضيك؟

فقالت له :حبيبي وقرت عيني.. أنت فلذة كبدي... ولكن نيلك 

الشهادة مع الحسني هو الذي يرضيني ويسعدين... ولدى قاتل بني 

يدي الحسني فدتك روحي، حاولت زوجته ثنيه عن القتال من كرث 

حبها له فقالت له :

حبيبي بالله عليك ال تفجعني يف نفسك، التفتت له أمه وقالت 

الله،  بنت رسول  ابن  وقاتل دون  وارجع  قولها  تقبل  ال  بني  يا   :

ليكون لك شفيعاً يوم القيامة ويكون وجهي ابيض أمام أمه فاطمة 

الزهراء سالم الله عليها، ثم التفت إىل زوجته يريد منها القبول... 

فام كان من زوجته إال ان ترشط عليه رشطا، قال لها وما رشطك 

عزيزيت؟

قالت : رشطي إذا نلت الشهادة أن أكون لك زوجة يف الجنة،

قال لها لك ذلك، فقالت: أريد كفالة الحسني بهذا العهد، وذهبا 

إىل الحسني عليه السالم ونالت من العهد ما أرادت وما اشرتطت، 

فرجع إىل ساحة القتال وقتل تسعة عرش فارساً وأثنى عرش راجالً، 

وما زال يقاتل حتى تجمع عليه األعداء وأحاطوه من كل جانب 

بالسيف  قواه، وعندما ضعف رضبوه  يهّدوا  بالسهام ليك  ورموه 

حتى قطعوا يداه، وعندما رأت ام وهب أن ابنها قد قطعت يداه 

وسقط السيف منه عىل األرض حملت عموداً واقبلت نحو العدو 

وهي تقول :

الله  الطيبني وعن حرم رسول  ابن  قاتل دون  وأمي  أيب  فداك   

) صىل الله عليه وآله وسلم(، وحاول وهب أن يقاتل لكن دون 

جدوى فقتله األعداء بعد ما التفوا حوله، وحزوا رأسه رضوان الله 

عليه، ولقد كانت شهادته من أعظم االوسمة التي نالها وهو يقاتل 

بني يدي ابن رسول الله، وهو يرتجز ويقول :

إن تنكروين فأنا ابن الكلبي...

سوف تروين وترون رضيب...

وحملتي وصولتي يف الحرب...

أدرك ثاري بعد ثار صحبي...

وأدفع الكرب أمام الكرب...

ليس جهادي يف الوغى باللعب...
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• حسني بن عبد الله املبارك

قصيدة

امل�صحف
القتيل
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طوى يوم عاشوراء للدين مصحفا

مبعــرة فــوق الصعيــد تخالهــا

علتهــا العوادي وهــي تعلم أنها

وداست عىل شــلوا النبي وحيدٍر

لكربــال جــاء  جربائيــل  لذلــك 

وطافوا عــىل رمحٍ طويٍل برأســه

مبجــالً يكــون  ان  اال  اللــه  أىب 

عىل منرب الرحــم الطويل تكلمت

فــام أبرصت عني ســناه وما بكت

أرادت بنــو حــرٍب مــواراة مبدأ

عفا جدهم عن جدهم رغم ظلمه

وما ســلبوا من آل حــرب حليلًة

ولكنهــم يف الطف قد ســلبوا له

وساقوا بنات الوحي بالسوط بعدما

وخلّفــه بــني املصاليــت أحرفــا

نجوم ســامء يف حشــا الليل نزّفا

تــدوس عــىل القرآن نصــاً مشفا

وضلعــاً من الزهــراء حتى تقّصفا

يجّمــع قرآنا عىل الــرتب قد غفا

فطأطــأ رأٌس للعــال حــني طوفــا

ويتلو عىل رمح الردى الصلب مصحفا

جراحاتــه الحمراء للنــاس منصفا

تلهفــا وحبــاً  حزنــاً  لحالتــه 

تغنــى بــه القــرآن دهراً وشــنفا

وما من بني حر ٍب عن اآلل َمن عفا

وال أركبوهــا فــوق هزٍل تعســفا

مثقفــا  ورّووا  واطفــاالً  نســاًء 

سقوا من حامة الخدر يف الطف أسيفا
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الشعائر الحسينية

السؤال: هناك بعض األقراص الحسينية )الليزرية( يظهر فيها بعض الشباب من دون ارتداء القميص 

فهل يجوز للنساء مشاهدة تلك األقراص؟

الجواب: ال يجوز للمرأة النظر إىل ما ال يتعارف النظر إليه من بدن الرجل مثل الصدر والبطن 

ونحوهام عىل األحوط.

السؤال: هل يجب قطع التعزية )العزاء/املوكب( واملبادرة إىل صالة الظهر )مثالً( عندما يحني الوقت؟ أو 

إمتام مراسم التعزية؟ وأيهام أوىل؟

الجواب: األوىل أداء الصالة يف أول وقتها، ومن املهم جداً تنظيم مراسم العزاء بنحو ال يزاحم ذلك.

السؤال: ما حكم استعامل الطبل والبوق ونحوهام من اآلالت يف مواكب العزاء؟

الجواب: ال مانع من استخدامها يف مواكب العزاء ونحوها عىل الطريقة املتعارفة مع كونها من اآلالت 

املشرتكة وليست من آالت اللهو املحرم..

السؤال: ما حكم فتح األماكن التجارية يف أيّام تاسوعاء وعاشوراء أيب األحرار )سالم الله عليه(؟

الجواب: إذا عّد نوعاً من عدم املباالة مبا جرى عىل أهل البيت )ع( يف هذين اليومني الحزينني فال بّد من 

تركه.

موقع السيد السيستاين دام ظله الوارف

االستفتاءات الرشعية

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



مسألة 299: يجوز رشاء بعض الحيوان مشاعاً كنصفه وربعه، وال يجوز رشاء بعض 

معينّ منه كرأسه وجلده إذا مل  يكن يف معرض الذبح أو نحوه، كأن كان املقصود اإلبقاء 

عليه حينّاً للركوب أو الحمل أو غريهام.

مسألة 300: لو كان الحيوان يف معرض الذبح أو نحوه جاز رشاء بعض معينّ منه، فإن 

ذبح يكون للمشرتي ما اشرتاه، وإن مل  يذبح ملانع كام إذا كان مريضاً فربئ فكان يف 

ذبحه رضر مايلنّ كان املشرتي رشيكاً بنسبة الجزء، أي بأن ينسب ذلك الجزء عىل تقدير 

الذبح إىل قيمة البقينّة، فله من الحيوان بتلك النسبة، وكذا لو باع الحيوان واستثنى 

ته - بعد  ا إذا اشرتك اثنان أو جامعة ورشط أحدهم أن يعينّ حصنّ الرأس والجلد مثالً، وأمنّ

ذبح الحيوان - يف الرأس والجلد مثالً فلم  يذبح - ملا مرنّ - كان رشيكاً فيه بنسبة املال 

ال بنسبة الرأس والجلد. 

، ويثبت البيع لهام عىل  مسألة 301: لو قال شخص آلخر : )اشرتِ حيواناً برشكتي( صحنّ

السوينّة مع اإلطالق، ويكون عىل كلنّ واحد منهام نصف الثمن، ولو قامت القرينة عىل 

كون املراد االشرتاك عىل التفاضل كان العمل عليها.

مسألة 302: لو دفع املأمور عن اآلمر بالرشاء رشكة ما عليه من جزء الثمن، فإن كان 

األمر بالرشاء عىل وجه الرشكة قرينة عىل األمر بالدفع عنه رجع الدافع عليه مبا دفعه 

عنه، وإالنّ كان متربنّعاً وليس له الرجوع عليه به.

مسألة 303: يجوز يف البهائم تفرقة األُمنّ عن الولد، ما مل  يؤدِّ إىل إتالف املال املحرتم.

منهاج الصالحني - ج2

يف بيع الحيوان



نبذة عن الكتاب:
ترتكب هذه الرسالة من خمسة أبواب: اختص الباب األول 

بدراسة ما دار حول نصوص نهج البالغة من جدل يف مدى صحة 
نسبتها لعيل عليه السالم.

وعرض الباب الثاين لدراسة الفكر السيايس يف نهج البالغة, وذلك يف ثالث فصول:
أنفرد الفصل األول بدراسة مفهوم اإلمامة يف فكر عيل عليه السالم ،مع عرض لفكر الحكومة 

وأهميتها، ونشأتها والفرق بني مفهومها ومفهوم الدولة، ومن ثم عالقة الدين بالدولة من وجهة نظر 
اإلسالم.أما الفصل الثاين فقد انصبت الدراسة فيه عىل مواقف عيل عليه السالم الفكرية تجاه عرصه وعالقته 

بالخلفاء الثالثة قبله، وموقفه من املناوئني لحكومته أثناء خالفته، فيام واتخذ مفهوم الدولة وعالقتها بالحكومة مكانة 
يف  الفصل الثالث.

أما الباب الثالث من الدراسة، فقد ُخصص لفكر عيل عليه السالم االجتامعي وتناوله الباحث بالدراسة يف ثالثة فصول أيضا :
أوقف الفصل االول منه عىل دراسة حالة املجتمع االسالمي عامة واملجتمع الكويف عىل وجه الخصوص، ودراسة القيم الخلقية يف 

الفصل الثاين مع الرتكيز عىل دعائم خلقية ثالث هي : العدل والحق والتقوى.
وقد اخذت الرتبية مكانة هاّمة يف النهج، مام دعا اىل افراد الفصل الثالث لها وفيه حاول الباحث تحليل ما عرض له  عيل عليه 

السالم من أفكار تربوية فردية وأرسية واجتامعية.
ويف الباب الرابع تناول بالدراسة والتحليل الجانب الكالمي وما احتوى عليه نهج البالغة من تأمالت كونية يف ثالثة فصول فُسلط 
الضوء يف الفصل االول عىل القضايا الكالمية املتعلقة بالعقيدة يف أربعة محاور رئيسة هي : الخالق ـ املالئكة ـ الرسل ـ اإلنسان .
وأفرد الفصل الثاين لدراسة الفكر التأميل وتداعي األفكار والغيبيات، كام استوعبت دراسة تداعي االفكار يف تفسري آيات القرآن 
الكريم قسامً مهامً بجانب القضايا الغيبية ، كام عرض فيه الدراسة يف هذا الفصل إىل فكرة املهدي املنتظر)عجل الله فرجه( 

املشهورة كام عالجها النهج والفصل الثالث عرض نظرة عيل عليه السالم اىل الحياة، .
أما الباب الخامس فقد ُخصص لدراسة األساليب التعبريية يف نهج البالغة،  وقد بحثه يف ثالثة فصول : االول ما اسامه تجوزاً 

)األنواع األدبية التي وردت يف النهج( وما متيز به كل نوع من هذه االنواع من خصائص تفرد بها، وطرح يف  الفصل الثاين ـ أبرز 
الخصائص األسلوبية التي متيزت بها نصوص النهج ، أما الفصل الثالث فقد أوقف عىل أبرز الخصائص الفنية ممثلة يف الصورة 

وقيمتها التأثريية، وأبرز الخصائص الرتكيبية يف الجرس والوقع والوزن .

كام يبدو يف نهج البالغة

فكر اإلمام 
)( عيل



الذين يأتون اىل كربالء من مذاهب وديانات متنوعة سينقلون 
الفكر الحسيني اىل مجتمعاتهم

مديُر مؤّسسة املؤّمل الثقافّية يف الهند:

عند قراءيت يف العتبتني الحسينية والعباسية املقدستني 
انتابني شعورا مختلفا كأين أقرأ يف الجنة

القارئ املرصي الشيخ حمدي راشد: 

حوارات
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حوارات

• حوار : عامد بعو - محمود املسعودي

مديُر مؤّسسة املؤّمل الثقافيّة يف الهند:

الذين يأتون اىل كربالء من مذاهب وديانات متنوعة 
سينقلون الفكر الحسيني اىل مجتمعاتهم

الهند جمهورية تقع يف جنوب قارة آسيا، تعد سابع أكرب بلد من حيث املساحة الجغرافية، والثانية من حيث عدد السكان، 

تنتش يف الهند الكثي من الديانات ولكن رغم هذا الكم من الديانات اال ان هناك مؤسسات تعمل وبجهود كبية يف ايصال 

االسالم املحمدي هناك ومن بني هذه املؤسسات الفعالة وهي مؤسسة املؤمل يف مدينة لكناو الهندية.

 التقت مجلة الروضة الحسينية مع مدير مؤسسة املؤمل الثقافية يف الهند الشيخ احتشام الحسن اثناء مشاركته يف مهرجان 

االقامر  والدة  مبناسبة  والعباسية يف شهر شعبان  الحسينية  املقدستان  العتبتان  أقامته  الذي  الخامس عش  الشهادة  ربيع 

املحمدية )عليهم السالم(، وأجرت معه هذا الحوار.
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 ما الهدف من تشكيل املؤسسة، وما مهامها؟

• مؤسسة املؤمل هي مؤسسة ثقافية تابعة للمرجع الديني 
الوارف(،  ظله  دام  السيستاين)  عيل  السيد  سامحة  االعىل 

وتأسست يف عام 2003 يف مدينة لكناو الهندية وتقيم الكثري من 

الفعاليات الثقافية منذ تأسيسها حتى يومنا هذا.

وإقامة  الديني  التبليغ  وهي  تأسيسها  من  االبرز  والهدف 

تعليم  للشباب، وكذلك دورات يف  الثقافية  والنشاطات  الربامج 

قراءة وأحكام القران الكريم ودروس يف الرتبية الدينية واألخالق 

الحسنة وفق مبادئ االسالم املحمدي االصيل.

كام نواجه االفكار املتطرفة من خالل الكتب والتبليغ ولدينا 

مؤسسات وبرامج إلقامة املجالس الحسينية يف شهر محرم الحرام 

واملناسبات الدينية، ونحن ندفع االفكار املتطرفة وغري الصحيحة 

من  املستوحاة  العقلية  واالدلة  الثابتة  النقلية  باألدلة  ونقارعها 

فكر أهل البيت عليهم السالم.

 ما هي الوسائل التي تستخدمها املؤسسة لنش مبادئ 

اهل البيت )عليهم السالم( يف الهند يف ظل تعدد الديانات 

هناك؟

• من االساليب التي اتخذتها املؤسسة هي العمل عىل اصدار 
شهرين  كل  وتصدر  واألوردو،  الهندية  باللغتني  )املؤمل(  مجلة 

بواقع )1000 نسخة( وتضم املجلة ابوابا مختلفة منها، االحكام 

وتوزع  وتصدر  السالم(،  )عليهم  البيت  اهل  وتاريخ  والعقائد 

بعده مناطق متفرقة ، والدعم االول هو من املرجعية الدينية 

العليا يف النجف االرشف .

 كام أن لدى املؤسسة نشاطات اخرى تتمثل برتجمة الكتب 

املختلفة  وتدريس الشباب يف االكادميية باالحكام والعقائد، وقد 

متت ترجمة ما يقارب )35(كتابا ملختلف الكتب االسالمية من 

اللغة العربية اىل الهندية واألوردو، وللمؤسسة  تأثري يف كسب 

الشباب نحو مذهب اهل البيت عليهم السالم وعالقات طيبة 

مع االخرين.

 وهل للمؤسسة فروع أخرى ؟

• مؤسسة املؤمل لها فرع داخل الهند وكذلك لدينا فروع يف 
دول اخرى منها  إندونيسيا والفلبني وايران والعراق يف النجف 

االرشف.

أهمية  لها  املؤمترات  او  املهرجانات  فان  تعلمون  كام   

ودور يف نش الفكر والثقافة، فهل للمؤسسة أنشطة يف هذا 

املضامر ؟

• نعم نقيم كل عام مهرجانا يحايك الشباب والجيل الجديد، 
املواضيع  االبوين ومختلف  اهمية  وما هي  االوالد  نريب  وكيف 

املهمة نطرحها من خالل بعض املهرجانات ، وكذلك لدينا تواصل 

املقدسة  الحسينية  العتبة  يف  الكريم  القران  دار  مع  وتعاون 

وسنعمل معهم  يف املستقبل ان شاء الله إلقامة الدورات القرآنية 

وغريها.

 كيف ترون دور مهرجان ربيع الشهادة يف ايصال نهج 

وفكر االمام الحسني )عليه السالم( ؟ 

• ان مهرجان ربيع الشهادة له مميزات كثرية وجيدة وأهمها 
من حيث التأثري العاملي أن الذين يأتون اىل كربالء من مذاهب 

وديانات متنوعة ودون أدىن شك فإن هؤالء سوف ينقلون هذا 

النهج او الفكر الحسيني اىل مجتمعاتهم، وعىل سبيل املثال فان 

الشخصيات األفريقية الحارضة  سوف تنقل اىل املجتمع االفريقي 

ما شاهدته وما سمعته وما تعرفت عليه خالل أيام املهرجان اىل 

مملكة األفارقة التي بدأ التشيع فيها باالزدهار.

 هل من كلمة أخية ترغبون بطرحها ؟ 

تحّقق  الذي  اإلرهاب،  العراقيني عىل  بانتصار  نفتخر  نحن   •
بفضل الفتوى التي أطلقها املرجع الدينّي األعىل سامحة السيّد 

السيستاين)دام ظلّه الوارف(، الذي أصبح رجل املحبّة والتسامح 

يف العامل اآلن، وبتلك االستجابة الكبرية والرائعة من ِقبل امللبّني 

لها والتي حمت األرض واملقدسات والتزامها امللفت بإرشادات 

املراجع العظام.

ندفع األفكار المتطرفة وغير الصحيحة ونقارعها 
باألدلة النقلية الثابتة واألدلة العقلية المستوحاة 

‚‚من فكر أهل البيت عليهم السالم
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القارئ املرصي 

الشيخ حمدي راشد: 
عند قراءيت يف العتبتني 

الحسينية والعباسية 
املقدستني انتابني شعورا 
مختلفا كأين أقرأ يف الجنة

حوارات

 قبل ان نخوض يف الحوار نود االطالع عىل بطاقتكم التعريفية. 

أنا الشيخ حمدي راشد قارئ وحافظ للقرآن الكريم، عضو   •

النقابة العامة لقرّاء القرآن الكريم يف مرص ، لدي مشاركات يف 

الجوائز يف  العديد من  محافل ومهرجانات كثرية وحصلت عىل 

املحافل  من  الكثري  يف  مشاركة  لدي  كذلك  القرآنية،  املسابقات 

القرآنية  بجميع محافظات مرص بلغت أكرث من 3000 محفل عىل 

مرور 30عام وتم تكرميي من  قبل كثري من الهيئات واملؤسسات 

الدينية باألزهر الرشيف، كذلك لدي عدة مسابقات ومشاركات 

والعراق  وايران  وباكستان واسرتاليا  والهند  تركيا  منها، يف  دولية 

والبحرين.

 بداية كيف تقرأ أثر املواظبة عىل  اقامة املسابقات القرآنية؟

• ان اقامة املسابقات بحد ذاتها تشجع الطلبة او القرّاء عىل 

التقارب  عىل  تعمل  انها   كام  القراءة  نحو  واالندفاع  التعلم 

الفكري والعقائدي والروحي بني القراء لذا من الرضوري العمل 

عىل استمرار املحافل واملسابقات القرآنية.

 نالحظ اليوم تركيز القّراء  عىل التنغيم والرتنم يف القراءة فام 

رأيك يف ذلك؟

بعلوم  فيه  املبالغ  االهتامم  من  اليوم  أشاهده  ما  يؤسفني   •

العلوم  فهذه  الكريم  القرآن  قرّاء  قبل  من  املوسيقية  املقامات 

مهمة إلظهار الرباعة يف استخدام الصوت وليس لتجميل الصوت 

املوهوب، مبعنى ان القارئ يجب ان تكون لديه املوهبة الربانية 

ال  ان  ينبغي  لذا  النغم،  علوم  يتعلم  ذلك  بعد  ثم  الصوت  يف 

يخرج التنغيم عن القواعد التجويدية للقرآن الكريم وآدابه التي 

يتعلمها القارئ اثناء دراسة التجويد.

الكريم  القرآن  تالوة  إجادة  أهمية  تأيت 

اثناء  والنحوية  الشعية  االحكام  ومراعاة 

الله عز وجل واملحفوظ  تالوته من كونه كتاب 

بأمره من كل تحريف والخال من كل عيب ونقص 

وعىل اساس هذه االهمية العظيمة تحتم عىل كل من يتلو 

الشخص  ان مل يكن  التعلم  او قراءته عىل نحو  يتعلم احكام تالوته  ان  تبارك وتعاىل  الله  كتاب 

الخروج  التالوة وعدم  الجوانب االخرى كطريقة  القراءة بصورة حسنة، كام ينبغي مراعاة  يجيد 

عن الضوابط واملحددات التي أمرنا بها الشع الشيف والتي تحفظ لكتاب الله الكريم قدسيته.

املواضيع والعلوم التي تعنى بكتاب الله كثية طرحت الروضة الحسينية  ما تيرس منها عىل ضيف 

كريم حل عىل مدينة كربالء انه القارئ املرصي الشيخ حمدي راشد 
• حوار : سالم الطايئ    • تحرير: فضل الشيفي   
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ينبغي ان ال يخرج التنغيم عن القواعد 
التجويدية للقرآن الكريم وآدابه التي 

‚‚يتعلمها القارئ اثناء دراسته للتجويد.

الكريم وما  القرآن  لكيفية قراءة   هل هناك مناسبات معينة 
املحددات والضوابط  الواجب مراعاتها عند اختيار طريقة القراءة ؟

• تختلف طريقة القراءة لدى القارئ بحسب الجمهور وثقافته 

وتفاعله  فالقارئ املتمكن والذيك هو من يستطيع ان يختار آيات 

مناسبة وطور مناسب ونغامت مناسبة للجمهور، كذلك تختلف 

القراءة يف اإلذاعة والتلفزيون عن القراءة يف املحافل واملآتم حيث 

تعتمد القراءة يف اإلذاعة عىل اإلتقان وان يكون الصوت  إذاعي 

اآليات  يف  التكرار  ويتجنب  األداء  القارئ  يحسن  وان  جدا  نقي 

املباركات، ونجد أن القارئ املتمكن من ادواته الثقافية واللغوية 

والصوتية يسهل عليه أداء أي من القراءات  والفعاليات األخرى  

كاملوشحات الدينية وغريها. 

 ما انطباعك حول اداء القارئ العراقي؟

• القرّاء العراقيني لهم طابع وبصمة خاصة معروفة منذ القدم  

بني قرّاء القرآن الكريم يف العامل اإلسالمي، إذ ان القراءة العراقية 

يغلفها الطابع الشجني الحزين  واالداء الطيب الجميل عىل أذن 

املستمع.

 العديد من الدول بدأت تؤسس معاهد ومدارس قرآنية يف دول 

مختلفة ما مبادراتكم كنقابة قراء يف التعاون مع بقية املؤسسات ؟

املراكز  جميع  و  مبرص  القراء  نقابة  بني  تعاون  مثة  يوجد   •

العامل، ومن االمثلة عىل  الدينية عىل مستوى  القرآنية  والجهات 

العراقية  القرآنية  الدينية  الهيئات  تواصلنا مع  التعاون هو  هذا 

وهذا التواصل بدأ منذ ان نشأت اإلذاعة املرصية إضافة إىل إقامة 

العديد من املحافل القرآنية املشرتكة مع دول كثرية. 

 قراءة القرآن الكريم يف الصحن الحسيني ماذا تعني لك؟ 

املقدستني  والعباسية  الحسينية  العتبتني  يف  قراءيت  عند   •

قصد  وبال  الجنة،  يف  اقرأ  كأين  وشعرت  مختلفا  شعورا  انتابني 

الحرضة  يف  اقرأ  إين  حينها  وأحسست  طاقايت  كل  اظهرت  مني 

الربانية ، والحظت أن هناك تفاعال كبريا من الجمهور الحارضين 

وهذا يدل عىل ثقافتهم السليمة ، واود االشارة اىل ان يل تعلقا 

كبريا باإلمام الحسني )عليه السالم( فعندما كنت طالبا يف الكلية 

حيث يقع مقام الحسني)عليه السالم( قريبا من الجامعة، كنت  

حينها اذهب كل يوم للزيارة والصالة واالسرتاحة عند املقام مام 

املقام  صاحب  مع  منقطع  غري  روحي   ارتباط  اىل حصول  ادى 

الحسني  رضيح  زيارة  رزقني  الذي  الله  أحمد  واليوم  الرشيف، 

)عليه السالم(، لذلك اقدم خالص شكري وتقديري  للقامئني عىل 

العتبات املقدسة عىل ما يقدم من اهتامم بالغ ورعاية وتطوير 

ورعاكم  الله  وفقكم  لهم   واقول  النظري  منقطع  باهر  وتجديد 

االمام  رضيح  اىل  الحضور  نجدد  ان  ومتنياتنا  خطاكم  وسدد 

الحسني )عليه السالم(.

 لك بصمة خاصة وحضور مميز يف الوسط القرآين ما علة هذه 

التميز؟

الحفظ  من  املستوى  لهذا  أصل  جعلني  الذي  األساس  إن   •

حيث  الصغر  منذ  والحفظ  القراءة  وتعلم  النشأة  هو  والقراءة 

عمري  من  الرابعة   سن  منذ  الكريم  القرآن  حفظ  يف  بدأت 

القرآن  تالوة  من  متكنت  كذلك  الثامنة،  عند  الحفظ  وأكملت 

الكريم يف مرحلة اإلعدادية عىل يد مشايخ كبار ومن ثم درست 

املحافل  من  الكثري  يف  الكريم  القرآن  وقرأت  العرش  القراءات 

املحلية والدولية ، ولدينا يف مرص تقليد سائد وهو ان الشخص 

ال ميكن ان يكون قارئا مامل يحفظ القرآن الكريم بالرغم من أن 

القراءة ال تختلف سواء كان الشخص حافظا للقرآن الكريم ام ال  

الناس يستأنسون  ، فرتى  بنفسه  القارئ  ثقة  يعزز  الحفظ  لكن 

، وأي  اآلخرين  أكرث ويجعل من شخصيته مختلفة عن  بقراءته 

الكبار  القرّاء  احد  يقلد  أن  يجب  بالقراءة  يبدأ  حينام  قارئ 

والبارزين ومن املهم ان يكون صوته متناسبا مع مستوى صوت 

القارئ ان يستمر يف  وإمكانيات من قلده، ولكن ال يجب عىل 

التقليد وعليه أن يظهر إبداعاته ومواهبه الخاصة به التي تعطيه 

الشخصية املستقلة يف القراءة.
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يدعو مركز اإلعالم الدويل الكتاب واملثقفني واملفكرين للمساهمة 

يف نش الفكر النبيل من خالل املقاالت والكتب والبحوث وغيها من 

الفنون الصحفية، وسيتم نش 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 



تحقيقات

الشعائر الحسينية 

تربية وتنشئة الطفل 

طقوس حزن تروي حكاية اإلصالح

مسؤولية مشرتكة
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طقوس حزن تروي حكاية اإلصالح

• تحقيق: سالم الطايئ - عامد بعو •تحرير: فضل الشيفي

تحقيقات

الشعائر الحسينية 

تتباين الطقوس والشعائر الدينية يف بلدان العامل تبعا الختالف منشئها وجذورها ومضامينها وبالحديث عن الشعائر الحسينية نجد أنها 

تتميز عن سائر الشعائر والطقوس التي متارسها املجتمعات االخرى بكونها تتصل برمز إلهي بلغ غاية الكامل اإلنساين وهو اإلمام الحسني 

)ع( وتتناول احداث جسيمة عظيمة كاستشهاد هذا الرمز وأصحابه وأهل بيته يف سبيل صناعة الحياة املنشودة وبناء اإلنسان ومتكينه من 

اداء رسالته يف االرض.   

لذا ان دالالت ومضامني هذه الشعائر السامية كثية منها االمور التعبدية والرتبوية والسياسية والوطنية واإلنسانية وهذا يستدعي 

البحث يف فحواها واستقراؤها واالعتبار منها ويف ذات الوقت ينبغي الحذر يف كيفية اقامتها وعدم تجاوز الحدود التي تحفظ لهذه الشعائر 

قدسيتها.
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علينا ان نتصدى لكل محاوالت االنحراف التي 
تريد تشويه فكر اهل البيت )ع( والفكر 

الحسيني  وهذا واجب شرعي يقع على الجميع 
دون استثناء
‚‚

منظومة قيمية
الشيخ  اإلسالمي  والخطيب  الباحث 

حمزة الالمي تحدث عن فحوى الشعائر 

بنية  عىل  وتأثريها  واهميتها  الحسينية 

املجتمع قائال "ان الشعائر الحسينية لها 

الطقوس  وشكلها هي  و مضمون،  شكل 

االربعني  او  عاشوراء  يوم  يف  تؤدى  التي 

لها  الظاهرية  الطقسية  الشعائر  املناسبات لكن هذه  ويف غريها من 

مضمون، فشعرية اللطم عىل الرؤوس والصدور والخدود  يف ظاهرها 

لكن مضمونها مهم، وذلك  يأخذ شكل حركة معينة،  ايقاعي  طقس 

حينام قتل سيد الشهداء )عليه السالم( أمر عمر بن سعد لعنه الله 

السالم(  )عليه  الحسني  صدر  خيولهم  تدوس  ان  الفرسان  من  عرشة 

بضخامتها  معروفة  وهي  االعوجية  بالخيول  تسمى  الخيول  وهذه 

لتلك  رفضا  ومكان  زمان  كل  يف  اللطم  شعرية  فكانت  وزنها  وثقل 

لها  الشعائر  بقية  وهكذا  الشهداء  سيد  التي سحقت صدر  الحوافر 

مضامينها الخاصة".

ولفت اىل ان " الشعائر اإلسالمية وخصوصا الشعائر الحسينية فيها 

منظومة قيمية  متكاملة االبعاد حيث ان زيارة االربعني تعمل عىل 

تحريك ساكن املجتمعات املسلمة واملجتمعات البرشية التي متر يف 

مرحلة ركود، فمن املعلوم ان هناك رقعة كبرية من الجهل والتخلف 

والغفلة وما نراه ونقرأه ونالحظه يف موسم االربعني أن كل الهيئات 

الحسينية تغدو معسكرات حسينية تقدم الخدمة بصنوفها للزائر عىل 

مدار أيام الزيارات".

منهجا لتقويم السلوك
 " ان  خضري  فليح  واسط  جامعة  يف  اآلداب  كلية  أستاذ  قال  فيام 

الشعائر الحسينية اخذت تتطور عام بعد آخر فبعد ان كانت الشعائر 

الحسينية تقترص عىل بعض املامرسات كالزيارة وقراءة الدعاء اصبحت 

نظافة  عىل  يحافظ  الزائر  وصار  السلوك،  لتقويم  منهجا  الشعائر 

الشوارع واالماكن العامة ويعمل عىل توعية املجتمع وقد شاهدنا يف 

الهيئات  السنوات املاضية ان الكثري من 

واملؤسسات الدينية تسعى لنرش الثقافة 

اإلسالمية الرصينة بني الزائرين وذلك عن 

طريق تعليمهم االمور الفقهية والتعاليم 

اإلسالمية االخرى".

امتداد للنضال
واحدة  الحسينية  الشعائر   " ان  قال  الجبوري  غايل  باهر  اإلعالمي 

من اهم املامرسات التي تجعلنا عىل ارتباط دائم بأهل البيت عليهم 

األمة  يصيب  قد  انحراف  أي  اىل  تنبهنا  التي  الوسائل   واحد  السالم 

بني  االبدي  الرصاع  حقيقة  عىل  الضوء  تسلط  انها  باعتبار  االسالمية 

الحق والباطل وتظهر بشكل واضح الزيف الذي يعيشه الطغاة، لذلك 

يخاف الظاملون من الشعائر الحسينية اشد الخوف ويحاربونها بكل 

طاقاتهم، ألنها امتداد لذلك النضال الذي سار عليه أمئة اهل البيت 

حيث  من  عسريا  واختبارا  امتحانا  تشكل  انها  كام  السالم(،  )عليهم 

احياءها او محاربتها.

 واستدرك " لكن مع االسف  ان هذه الشعائر  اخذت تنحرف شيئا 

فشيئا عن الهدف الذي وجدت من أجله من خالل مامرسات اساءت 

للنهضة الحسينية واصبحت بعض الشعائر مجرد طقوس متارس دون 

فهم لهدفها األساس ، لذا من الواجب علينا ان نتصدى لكل محاوالت 

االنحراف التي تريد تشويه فكر اهل البيت )عليهم السالم( والفكر 

الحسيني  وهذا واجب رشعي يقع عىل الجميع دون استثناء من خالل 

شعائر  وبوصفها  ومثايل  حضاري  بشكل  الحسينية  الشعائر  تصدير 

إنسانية املحتوى  وليست حكرا عىل أتباع أهل البيت عليهم السالم.

 ونوه الجبوري "ان الشعائر الحسينية ال تقترص عىل مجالس العزاء 

واالطعام وامنا هي ابعد من ذلك فهي تفيض اىل مامرسة الكثري من 

الفعاليات الصحية واالجتامعية واالقتصادية والفكرية الن اهل البيت 

)عليهم السالم( ينظرون اىل تكامل الحياة  فهم يحثون عىل النظافة، 

والساحات  للشوارع  جامعي  بشكل  النظافة  طقوس  منارس  ال  فلم 

البيت)عليهم السالم( يحثون عىل الجامل فلم  واالحياء كام ان اهل 
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ال منارس الزراعة وتشجري الحدائق ومل ال 

منارس التربع بالدم والحفاظ عىل األمالك 

الشوارع  يف  السري  تنظيم  او  العامة 

ومساعدة األيتام والفقراء والوقوف بوجه 

الفاسدين". 

كمؤسسات  واجبنا  أن"من  وتابع 

املامرسات  بعض  نحارب  ان  إعالمية 

الدخيلة عىل الطقوس الحسينية، النها تشوه القضية الحسينية وبالتايل 

بعض  باصطياد  فتقوم  املعادية  اإلعالمية  للمؤسسات  هدفا  تكون 

املامرسات الخاطئة التي تصاحب الطقوس يف محاولة منها لتشويهها 

واتهامها بشتى االتهامات ومحاربة األفكار التي تحملها نهضة الحسني 

والتسلط  والجور  الظلم  قامئة عىل  األنظمة  السالم( الن هذه  )عليه 

هذه  فكر  من  الناس  يستلهم  ان  تخاف  وهي  شعوبها  رقاب  عىل 

النهضة العظيمة التي قامت عىل امثالهم من الحكام الذين يصلون 

اىل العروش ويحافظون عليها من خالل الظلم وقتل الناس واسكات 

األصوات الرشيفة، لذا علينا التأكيد عىل الطقوس الفكرية والثقافية 

حضاري  بشكل  الحسينية  الشعائر  تظهر  التي  اإلنسانية  واملبادرات 

بعيدا عن التشويه والتأويل".

منهج اصالح يستند اىل 
القرآن الكريم والسنة النبوية 

املطهرة
الكربايس تحدث عن  الصحفي فراس 

االصعدة  عىل  الحسينية  الشعائر  تأثري 

قائال"  والسياسية  واالجتامعية  الرتبوية 

ان اإلمام الحسني)عليه السالم( له منهج 

اصالح يستند اىل كتاب الله عّز وجّل وسنة الرسول االكرم )صىل الله 

عليه وآله وسلم( ولو طبق هذا املنهج  يف الحياة لصلح حال املسلمني 

ولعاشوا بكرامة وقوة واباء لذلك نحتاج اىل استثامر الشعائر الحسينية 

يف ترجمة  ما اراده االمام الحسني )عليه السالم( اىل واقع عميل بدال 

من االكتفاء بالطقوس الروحية". 

الوانها وفعالياتها لها فائدة  وبني ان " الشعائر الحسينية مبختلف 

كبرية فهي تحفز الفرد عىل النهضة واالنتفاض ضد الظلم وبذل الغايل 

والنفيس وتهذيب الروح يف سبيل احقاق الحق وبناء مجتمع نظيف 

العالية  الروحية  هذه  استثامر  من  فالبد  النفسية  االمراض  من  خاٍل 

لدى من ميارس الشعائر الحسينية وتوجيهها لبناء بلد قوي ومجتمع 

واٍع يعرف حقوقه وال تلتبس عليه االمور فيتيه يف الفنت".

الحرب على الشعائر الحسينية كانت وما 
زالت وستبقى مستمرة وبمختلف توجهاتها 
وأساليبها وأخطرها الحرب اإلعالمية او الحرب 

الناعمة
‚‚
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الشعائر الحسينية كانت وما  الكربايس اىل ان "الحرب عىل  وأشار 

زالت وستبقى مستمرة ومبختلف توجهاتها وأساليبها وأخطرها الحرب 

الحرب  هذه  عىل  القامئون  يسعى  إذ  الناعمة  الحرب  او  اإلعالمية 

قلم  كل صاحب  عىل  البد  وهنا  مسارها  وحرف  الشعائر  توهني  اىل 

رشيف وكل صحفي او اعالمي او مثقف ان يتصدى ملثل هذه الهجمة 

االعالمية ببسالة وحزم وتوضيح االمور للناس من خالل اعداد تقارير 

زيف  وتكشف  للناس  الحقائق  تبني  مسموعة  او  مرئية  او  صحفية 

اإلعالم املضاد".

رضرورة الوعي بأهداف الشعائر
"الشعائر  ان  قال  خدمي  موكب  مسؤول  عيل،  حسني  الحاج 

الحسينية من املظاهر اإلسالمية التي تحافظ عىل صورة اإلسالم، وتعد 

املواكب الحسينية من الشعائر املهمة جدا للحفاظ عىل هذه الصورة 

لذلك يجب ان يعرف الجميع ما الهدف من اقامة الشعائر الحسينية 

)عليه  الحسني  لإلمام  البيعة  وتجديد  والتوعية  التثقيف  يف  ودورها 

السالم( ومعرفة اهداف ثورة اإلمام وسريته املباركة والتضحيات التي 

قدمها من اجل اعالء كلمة الحق ونرصة االسالم".  

واشار اىل  "أهمية بذل قصارى الجهود لتقديم كل الخدمات التي 

الحفاظ عىل  الزائر، وكذلك خدمة مدينة كربالء من خالل  يحتاجها 

واملياه  املجاري  والشوارع وشبكات  للمدينة واالرصفة  التحتية  البنى 

باملجالس  القيام  خالل  من  الزائرين  توعية  عىل  والعمل  والحدائق 

واملحارضات الدينية".

التي يصدرها  بالتعليامت  وأوضح مسؤول املوكب "نحن ملتزمون 

إلدارة  املقدسة  الحسينية  للعتبة  التابع  واملواكب  الشعائر  قسم 

املواكب اثناء زيارة األربعني  كإقامة الصالة يف اوقاتها ومراعاة تشغيل 

الزيارة والحفاظ عىل  الزائر وقدسية  اثناء الصالة واحرتام  السامعات 

املمتلكات العامة".

سلطان جائع وفقير شبعان
قصة من نسج الخيال :

كانت هناك قرية يحكمها شخص لديه أموال طائلة ونفوذ واسع عىل 

القرية، وكان الناس يسمونه السلطان لفخامة قرصه وكرثة خدمه، وكان يف 

القرية أيضاً شخص فقري يبيع الحطب بعدما يقطعه ويجمعه من الغابة 

القريبة من القرية.

كان السلطان بعيدا عن عبادة الله وذكره، ويكرث من رشب الخمر و كرثة 

مجالس الطرب واللهو، رغم كل األموال التي كانت لديه والخدم إلاّ أنه 

كانت لديه رشاهة يف األكل غري محدودة، فقد كان يأكل ست وجبات يف 

اليوم من افخم الطعمة ويبقى يصيح إنه جائع.

 كان يتسلط عىل أموال الناس الفقراء وينهى عن عبادة الله والصالة يف 

األماكن العامة، ومينع الصوم والحسان وغريها من الخالق النسانية.

عن  يبتعد  بأوامره،  ملتزما  الله  من  قريبا  الفقري  الشخص  كان  بينام 

املحرمات، ويذهب يوميا لجمع ما يساّ له الله من الحطب ويرجع للسوق 

لبيعِه ليشرتي قوت يومه وهكذا كانت حياته، وقد تأيت عليه أيام يقضيها 

بال عشاء وهو راٍض بحكمة الله وقدره رغم أنه ضعيف الحال وكبري السن.

من  عرشة  وأخذ  للصيد،  للغابة  الذهاب  السلطان  قرر  اليام  احد  يف 

حراسه معه وانطلق يف الصباح إىل الغابة، ويف تلك الثناء كان الفقري يقطع 

الحطب كعادته كل يوم.

 ملا وصل السلطان تفاجأ برؤية الفقري وأمر احد الحراس أن يناديه، فأىت 

الفقري إىل السلطان، وطلب السلطان منه أن يقص عليه حكايته وماذا يفعل 

بهذا الحطب، فقال له الفقري أنه يبيعه ويجعله مصدر قوته.

دهش السلطان وتعجب وقال له كيف تشبع بطنك بهذا املال القليل، 

فقال له الفقري عندما نتقرب من طاعة الله ونعرف نعمه علينا نصل إىل 

حد اكتفاء الذات من ملذات الدنيا ونرغب يف التقرب اليه وحده، لهذا انا 

استطيع ان اعيش بهذا املال القليل مرتاح البال ألن لدي القناعة الكاملة بأن 

الله يعلم ما هو أفضل وأصلح يل.

وكانت تلك الكلامت صدمة للملك الذي اتعظ من كالم الحطاب وأخذ 

بالتقرب إىل الله يوماً بعد يوم حتى أصبح متمسكا بعبادته، ورأى نفسه قد 

تغري وأصبح يكتفي بثالث وجبات ويبتعد عن ملذات هذه الدنيا ويعمل 

من أجل آخرته.

إن التقرب من الله عز وجل ينسيك هموم الدنيا ويبعدك عن إفضال 

الناس ومنتهم ونسيان مغريات الدنيا الكثرية والتطلع ملا هو ابعد من الدنيا 

وتلك هي الحياة األبدية يف اآلخرة.

• محمد حيدر

بأقالمهم
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تربية وتنشئة الطفل 
مسؤولية مشرتكة

تأخذ قضية ثقافة الطفل وتربيته وتنشئته حيزاً كبياً يف مجمل اهتاممات الشعوب 

واالمم، لكون هذه املرحلة من عمر االنسان تؤسس اىل مستقبل مجتمع بأكمله 

ومن ثم مستقبل البالد ومنزلتها بني البلدان االخرى..

تحقيق/ عامد بعو  •تحرير: صباح الطالقاين

أرسة ومجتمع
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مسألة  عاتقها  عىل  املقدسة  الحسينية  العتبة  أخذت  وقد 

الدينية  بالجوانب  االهتامم  عرب  الطفولة  وتنشئة  تربية 

والرتبوية واالخالقية والعلمية واالبداعية، ويتمثل هذا االمر يف 

تأسيس عدة مؤسسات تعنى بالطفولة وما بعدها من املراحل 

يف  تصب  التي  واملجتمعية  الحكومية  للجهود  دعامً  العمرية، 

مجمل هذه االتجاه.

ولكن تنشئة الطفولة مسؤولية كربى يجب أن تتضافر فيها 

التعليم  ومؤسسات  املجتمعية  واملنظامت  الحكومية  الجهود 

تأسيس طفولة  نحو  الدعم  تكامل  األرُس، يف سبيل  ذلك  وقبل 

مفعمة بالثقة والوعي واملعرفة..

 العائلة هي األساس.. 

محمد  املقدسة  الحسينية  العتبة  يف  الطفولة  قسم  مسؤول 

مجتمع  لكل  االساس  اللبنة  هو  الطفل  ان  رأى"  الحسناوي 

واالهتامم باألطفال شّكل منهجاً يف االسالم حيث أعطى الطفل 

يبنى وينشأ بطريقة  عديدة لغرض أن  اهتامماً خاصاً وحقوقاً 

من  مستقبالً،  املجتمع  يخدم  ان  ويستطيع  وصحية،  سليمة 

سيجعل  الصغر  منذ  ورعايتهم  باالطفال  االهتامم  ان  حيث 

منهم قادة صالحني يف املستقبل، ويجب علينا كمهتمني بثقافة 

مواهبه  وتنمية  وتعليمه  بالطفل  نهتم  أن  وكعائلة  الطفل 

وهي  املتاحة  الوسائل  خالل  من  وقدراته  قابلياته  وتطوير 

كثرية ومتنوعة.

والتثقيف  التعليم  اىل  اليوم  يحتاج  الطفل  أن"  وأضاف 

واالطالع وهذه املفاصل املهمة بشكل 

يف  وستضعه  قدراته  من  ستنمي  عام 

املقولة  من  انطالقاً  الصحيح،  الطريق 

املعروفة )التعليم يف الصغر كالنقش يف 

الحجر( وهذه املقولة يف صلب 

السليمة  املعلومات  إعطاؤه  تم  فإذا  الطفل،  ثقافة  موضوع 

والدروس الصحيحة واالمور االخالقية والرتبوية بشكل يتفاعل 

معه ويتفهمه فسوف يكون أساسه قويا جدا يف املستقبل وال 

تغريه االمور السلبية وال تثنيه الصعوبات.

خاصة  ظروف  من  العراق  به  مير  ما  ان  الحسناوي"  وأكد 

بكل  واالرهاب  العنف  وأعامل  الثقافية  بالهجامت  تتمثل 

الحكومية  املؤسسات  قبل  من  واضحاً  تقصرياً  أوجدت  أنواعها 

االهتامم  بعض  هناك  أن  ينكر  وال  الطفولة..  رعاية  مسألة  يف 

اكرث  اهتامما  يحتاج  فالطفل  الطموح،  مبستوى  ليس  ولكنه 

الترشد والعاملة واالستغالل  أكرب لحاميته من  وتخصيص جهد 

وترك الدراسة.. 

من  تبدأ  الطفل  تنشئة  ان"  الطفولة  قسم  مسؤول  وبنّي 

وتحرتم  لهم  كافيا  وقتا  وتخصص  اطفالها  تحرتم  التي  العائلة 

تربيتهم  عىل  وتحرص  مواهبهم  وتنمي  وطلباتهم  رغباتهم 

واملتفوقني  املتميزين  من  ستجدهم  وبهذا  صحيّة،  بأجواء 

يف  االساس  هي  فالعائلة  املستقبل،  يف  وعلميا  وثقافيا  دراسيا 

تنشئة اي طفل..

 دور النشاطات الرتبوية يف تنمية املواهب 

نحن  املاليك"  وسن صفاء  الطفل  ثقافة  مركز  مديرة  وقالت 

مركز حكومي معني بالطفولة ونشاطاتنا تستهدف األعامر بني 

عىل  تركز  تدريبية  ورش  من خالل  وذلك  سنة،   )12-٦(

الناحية النفسية للطفل، بالتعاون مع العوائل ومع 

ذات  واملنظامت  املعنية  الدولة  مؤسسات 

السياق املامثل لعملنا وتوجهاتنا..

• وسن صفاء املاليك• محمد الحسناوي
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وأضافت أن" اغلب الورش التدريبية التي نقيمها تبتدئ من 

التي  املدرسة  دور  يأيت  وبعدها  األوىل  املدرسة  ألنها هي  األم 

من املفرتض أن تكون البيئة الرتبوية والتعليمية، ونعمل كذلك 

واملواهب  االفكار  لتنمية  بالطفولة  اصدار مجالت خاصة  عىل 

االبداعية..

 رعاية األبناء مراحل متعددة

مسؤول قسم الشؤون الفكرية يف العتبة الحسينية املقدسة 

الله  صىل  النبي  عن  ورد  قائالً"  تحدث  الفتالوي  عيل  الشيخ 

رياحني  من  ريحانة  الصالح  الولد  )..إن  قال:  أنه  وآله  عليه 

ولدك  ألن  النفس،  عن  حديث  الولد  عن  فالحديث  الجنة( 

السالم  عليه  املؤمنني  امري  قال  كام  كلك  هو  بل  منك،  بضعة 

عند وصيته لولده االمام الحسن املجتبى علیه السالم إذ قال: 

)... ووجدتك بعيض، بل وجدتك كيل حتی كأن شيئا لو أصابك 

أصابني، وكأن املوت لو أتاك أتاين...(.

الله  ركزه  فطري  أمر  ورعايته  بالولد  االعتناء  ان  واضاف" 

ان  ايضا"مؤكدا"  والحيوانية  بل  البرشية،  النفس  يف  تعاىل 

البيت  أهل  حب  عىل  الولد  تأديب  رضورة  عىل  أكد  االسالم 

أثر  من  ذلك  يف  ملا  القرآن  وقراءة  واتباعهم،  السالم  عليهم 

الله عليه  الله صىل  ايجايب عىل شخصيتهم كام يف قول رسول 

وآله: »أدبوا أوالدكم عىل ثالث خصال: حب نبيكم، وحب أهل 

بيته، وقراءة القرآن«. 

املتزنة  الشخصية  عن  الجيل  هذا  ابتعاد  نالحظ  ولكننا 

واملسلمة ومن أسباب االبتعاد هي استبدالهم القدوة واألسوة 

التي جعلها القرآن الكريم لنا إذ قال: )لقد كان لكم يف رسول 

الله أسوة حسنة( بغريها من الشخصيات الخطاءة البعيدة عن 

دورَهم  وتركهم  ألبنائهم  اآلباء  واهامل  واخالقه،  االسالم  قيم 

وإساءة  ومراقبتهم،  األوالد  تربية  يف  الرشعي  وتكليَفهم  املهمَّ 

االتصاالت  مجال  يف  سيام  ال  الحديثة  التكنولوجيا  استخدام 

الهجمة  عن  فضالً  ذلك،  وغري  الفضائية  والقنوات  كاإلنرتنت 

واالبتالء  اإلسالمية،  األمة  لها  تعرضت  التي  الرشسة  الثقافية 

كل  يف  الشاب  شخصية  عىل  التأثري  لهم  ممن  فاسدة  بثلة 

مجاالت الحياة..

 آراء وأفكار..

األديب والصحفي سالم البناي قال" ان عامد الحياة واالرسة 

هو الطفل وعندما يبنى بناء صحيحا سوف يكون عنرصا نافعا 

يف املجتمع ويؤمل منه ان يؤثر يف مجتمعه ويستطيع أن يؤدي 

وفق  الطفل  تربية  ان  مضيفاً"  الحياة"  هذه  يف  ايجابيا  دورا 

الصدق  مسألة  خالل  من  تأيت  الصحيحة  واملقومات  األسس 

الوقت  واحرتام  العمل  وحب  اآلخرين  مع  التعامل  واحرتام 

استثامره". ومحاولة 

من  االكرب  الجزء  ان"  أفاد  الشابندر  غالب  واملفكر  الكاتب 

بصورة  الطفل  وتنشئة  تربية  يف  العائلة  عىل  يقع  املسؤولية 

• نجريفان عبد الخالق• غالب الشابندر• الشيخ عيل الفتالوي

عماد الحياة واالسرة هو الطفل وعندما يبنى 
بناء صحيحا سوف يكون عنصرا نافعا في 
‚‚المجتمع ويؤمل منه ان يؤثر في مجتمعه
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صحيحة حيث نالحظ وجود امناط تربية خاطئة كثرية مبا فيها 

ألعاب العنف واالسلحة الصناعية وقضاء وقت كبري يف ألعاب 

الكسل  العقل والنظر وترسيخ حالة  ال طائل منها سوى تعب 

لدى االطفال واالوالد املراهقني.. 

عضو مجلة زنكبنك من محافظة دهوك نجريفان عبد الخالق 

والجيل  باملستقبل  نهتم  فنحن  بالطفل  نهتم  عندما  اننا  بنّي" 

بالجانب  تهتم  منشورات  لدينا  لنا  وبالنسبة  بلدنا،  يف  الواعد 

الطفل  بناء شخصية  الديني وقصص هادفة ونصائح تصب يف 

تكلل  جديدة  عمرية  ملرحلة  يؤسس  أن  ميكن  صحياً  بناًء 

والتطور..  بالنجاح 

ممثل املركز العراقي لحرية االعالم يف كربالء عصام الزهريي 

اعترَب" ان لإلعالم دورا مهام يف تربية النشئ من خالل التوجيه 

بالنرشات  نهتم  حيث  املختلفة،  الوسائل  هذه  عرب  والنصائح 

عىل  تحتوي  والتي  العامة  واألماكن  املدارس  يف  توضع  التي 

السالم  عليهم  البيت  ألهل  وروايات  نبوية  أحاديث 

لدى  الوعي  تزرع  ان  ميكن  وحكم  وأقوال 

أيضاً  والشباب  والطلبة  االطفال 

حياتهم  يف  وتفيدهم 

اليومية..

• عصام الزهريي • سالم البناي

االسالم أكد على 
ضرورة تأديب الولد 

على حب أهل البيت 
عليهم السالم 

واتباعهم، وقراءة 
القرآن لما في ذلك 
من أثر ايجابي على 

شخصيتهم

‚‚
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أخطاء يف التفكري اإللحادي

أمئة الهدى وأمئة الضالل

مفهومها، مبانيها املعرفية ومدارسها

متابعات
األلسنية

55 العدد 137 - محرم الحرام  1441 هـ



أزمة العامل الحديث

أوجدت جدلية الرتاث-الحداثة سواء يف العامل الغريب أو العامل اإلسالمي تيارات مختلفة، منها ما كان انحيازه إىل الرتاث 

ومنها ما انحاز إىل الحداثة. وحني حاول البعض التوفيق بني التيارين، كان ذلك عىل حساب أحدهام.

• عنوان الكتاب: أزمة العامل الحديث

• تأليف: رينيه غينون

• ترجمة: عدنان نجيب الدين وجامل عامر

• النارش: املركز اإلسالمي للدراسات 

اإلسرتاتيجية يف العتبة العباسية املقدسة

• الطبعة األوىل 1438 هـ| 2016 م

• قراءة:
أ.د.حميد حسون بجية

   عىل أن املقصود من االنحياز للرتاث ليس الحالة السلفية الرافضة 

واألديان  الثقافات  ما يف  إىل  الوصول  بل  الجديدة،  الحياة  أمناط  لكل 

من حكمة خالدة وعلم قديس. ويتزاوج  الرتاث من خالل هذا التفسري 

مع نوع من الباطنية، ويكون قريبا من العرفان والتصوف. وبذلك فهو 

يقدم نظرة كونية مستقاة من الطرق الصوفية وما قدمته األديان من 

تعاليم.

   ورينيه غينون )1886-1951( الذي اختار اسم عبد الواحد يحيى 

بعد إسالمه يف مرص عام 1930م. يعد رائد الدعوة إىل الرجوع إىل الرتاث 

وإىل التمسك باملدرسة التقليدية يف الغرب، تلك املدرسة التي أنجبت 

الغربية  الحضارة  نقد  عىل  دعواتُهم  ركزت  كثريين  وفالسفة  علامء 

إىل  الرجوع  وعىل  والبيئة،  والفضيلة  األخالق  دمرت  التي  املعارصة 

الرتاث والفلسفة التقليدية والتعددية النابعة من العرفان والتصوف.

    ومثة محوران يدور حولهام الكتاب: األول أن الحضارة املعارصة 

مثل  مثلها  تختفي  قد  وأنها  العامل،  تاريخ  يف  متميزة  مكانة  لها  ليس 

الحضارات األخرى. والثاين أنه ما من سبب يجعلنا نتابع هكذا حضارة 

منهارة، وينبغي التمسك بالرتاث بدال عنها. 

  إن القول أن العامل الحديث قد أصيب بأزمة يعني فيام يعنيه أن 

عاملنا قد وصل إىل نقطة حرجة، وأن تحوال عميقا عىل وشك الحدوث. 

بيد أن ذلك يعني أيضا أننا بصدد إطالق حكم عىل النتائج التي حصلنا 

عليها: ايجابية كانت أو سلبية. كام أنه ال بد من القول أن التغري الذي 

سيحدث سيكون شامال. 

العرص املظلم: واعتامدا عىل العقيدة الهندوسية التي تقسم التاريخ 

الربونزي  والعرص  الفيض  والعرص  الذهبي  العرص  عصور:  أربعة  إىل 

عليه  الرابع ويطلق  العرص  نعيش حاليا يف  فنحن  الحديدي،  والعرص 

أيضا عرص الظلمة. عىل أننا يف هذه املرحلة ميكننا أن نستغل كل ما 

أُهمل خالل املراحل السابقة . 

الحديث.  العامل  والغرب: وهذه إحدى سامت  الرشق  التعارض بني 

ويف حقيقة األمر أن الحضارات تطورت بطرقها الخاصة التي تتالءم مع 

استعدادات شعوبها. وذلك ال يعني تعارضا. فكل تلك الحضارات ترتكز 

فحسب.  سطحية  اختالفات  هي  رمبا  نفسها.  األساسية  املبادئ  عىل 

التقليد  عن  خياليته  يف  يقل  ال  اإلخفائيني  لدى  الغريب  التقليد  فمثال 

الرشقي لدى الصوفيني الالهوتيني.

املعرفة والفعل: لو نظرنا إىل أحد وجوه التعارض بني العقل الرشقي 

والعقل الغريب، لوجدناه تعارضا بني التأمل والفعل. فهل هام ضدان؟ 

قراءة يف كتاب
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أال ميكن أن يكونا متكاملني؟ أال ميكن أن تكون بينهام عالقة ال تنسيقية 

كونهام  إال  فيهام  ترى  ال  السطحية  النظر  وجهة  أن  بيد  تبعية؟  بل 

متعارضني وضدين فحسب. ونقول أنه ما من شعب يكون تأمليا متاما 

أو عامال متاما، إمنا هنالك اتجاهان يهيمن أحدهام عىل اآلخر ليس إال. 

فالرشق يُعيل شأن التأمل عىل الفعل، يف حني يؤكد الغرب عىل تفوق 

الفعل عىل التأمل. وبالنتيجة استمر الغربيون بإنكار الحدس العقيل، 

يف حني عّده الرشقيون نقطة االنطالق الوحيدة للتطور املتناسب مع 

معايريهم التقليدية. 

الحدس  املوقف من  لذلك  ونتيجة  الدنيوي:  والعلم  املقدس  العلم 

للرشقيني.  الجوهري  األساس  هو  امليتافيزيقي  املذهب  كان  العقيل، 

التصور  العامل:  مستوى  عىل  العلوم  يخص  فيام  تصوران  نشأ  لذلك 

تقليدية.  علوم  حضارة  لكل  كان  فقد  الحديث.  والتصور  التقليدي 

نقارن  فلو  التقليد.  جوهر  متس  ال  التكيف  إعادة  عمليات  وكانت 

الفيزياء القدمية مبا تعنيه الفيزياء الحديثة، لالحظنا تفرق األخرية إىل 

عديد من االختصاصات الغريبة عن بعضها. وهذا هو الجانب الخارجي 

للمسألة فحسب. و"علم التنجيم" و"علم الفلك" مثال آخر عىل ذلك. 

فعند اليونانيني كانت هاتان الكلمتان تستعمالن تبادليا لحقل واحد 

يضم حاليا املجالني. 

مجال  مع  يتعارض  دنيوي  مجال  يوجد  ال  الحقيقة  يف  أنه     عىل 

مقدس، وإمنا هنالك وجهة نظر دنيوية فحسب. 

فالفردانية  الفردية.  من  أعىل  مبدأ  أي  إنكار  وهي  الفردانية: 

النهضة،  عرص  يف  اإلنسانوية  تعنيه  كانت  الذي  نفسه  اليشء  تعني 

الحاسم  السبب  يكمن  وفيها  الدنيوية(.  النظر  أسميناه)وجهة  ما  أو 

ملَكة  ألنه  العقيل  الحدس  تنكر  الغرب. وهي  يف  الحاصل  لالنحطاط 

خطوة  إال  لها  يعد  ومل  الحقيقية.  امليتافيزيقا  تنكر  كام  فوق-فردية. 

بالحقيقة.  املنفعة  واستبدال  واملعرفة،  للذكاء  التام  اإلنكار  واحدة: 

يفرض  والجهل  األعىل،  يحكم  فاألدىن  عينها.  الرباكامتية  هي  وهذه 

حدودا عىل الحكمة، والخطأ يتقدم عىل الحقيقة، واإلنساين يحل محل 

يستمدها من  قوانني  الكون  مقياسا ومييل عىل  يصنع  والفرد  اإللهي، 

عقله الخطّاء.

الفوىض االجتامعية: يف الحالة الراهنة للعامل الغريب انقرضت الطبقات 

مبعناها التقليدي. وقد أدى إنكار الرتاتب االجتامعي إىل فوىض سببها 

إنكار الفوارق نفسها. وقد جرى كل ذلك تحت شعار يرّوج ملبدأ كاذب 

اسمه املساواة. فال ميكن للمساواة أن تتحقق يف أي مكان لتعذر وجود 

تعليم  نرش  خالل  من  نفسه  الوقت  يف  ومتشابهني  متاميزين  كائنني 

ومثة  األشياء.  لفهم  قابليتهام  يف  متساويان  أنهام  الفرتاض  مثال  موحد 

الكثري من املغالطات بخصوص أفكار أخرى كالدميقراطية.

للخروج من هذه  توجد سوى وسيلة واحدة  األمر ال  واقع     ويف 

لها معرفة  العقالنية، وتشكيل نخبة  العارمة، أال وهي إحياء  الفوىض 

حقيقية لتقود الواقع بتأثري خفي.   

حضارة مادية: ومن هنا نقول أن الرشقيني عىل حق عندما يقولون 

أن الحضارة الغربية حضارة مادية متاما. وقد بدأ استعامل كلمة املادية 

بادئ األمر يف القرن الثامن عرش "لإلشارة إىل كل نظرية تسلم بالوجود 

الحقيقي للامدة". ثم اتخذت معنى أخص: "ال وجود ليشء غري املادة 

وما يصدر عنها". 

  ولنا أن نقول أن العلم الدنيوي خالل القرون األخرية هو دراسة 

العامل املحسوس فحسب. وقد نوقش األمر دينيا: هل أن العلم الحديث 

لها  ليس  الحديثة  العلوم  أن  القول  من  لنا  والبد  غالبه؟!  يف  إلحادي 

طابع معرفة غري نفعية، ولو أنها لدى البعض متتلك قيمة تأملية. لكن 

باطلة.  عقالنية  عىل  باملحافظة  يسمح  قناع  إال  ليست  القيمة  هذه 

فالرباكامتية متثل الهدف النهايئ للفلسفة الحديثة. 

الحديث مسيحي، فثمة سوء فهم  الغرب  أن  ادعى بعضهم  فلو    

يف األمر. فالعقل الحديث معاد للمسيحية ألنه جوهريا معاد للدين.    

مكان  كل  إىل  الغرب  تسُم  التي  الفوىض  امتدت  الغريب:  االجتياح 

العقل  أن  بيد  اجتاحوا.  فيام  الرشق  الغربيون  اجتاح  وقد  العامل.  يف 

الرشقي كان عصيا عىل االخرتاق. فبقيت الحضارات التقليدية القدمية 

سليمة إىل حني. لكن ما نراه اليوم أن بعض الرشقيني تغّربوا وهجروا 

تقاليدهم، متبنني ضالالت العقل الغريب الحديث. فهل سيجر الغرب 

البرشية جمعاء معه يف سقوطه؟ نقول إن العقل التقليدي عيص عىل 

املوت. وعىل العكس، هنالك من يدعي أن األفكار الرشقية تنفذ إىل 

هرني  الفكرة  لهذه  املتبنني  أولئك  ومن  كبريا.  خطرا  وتشكل  الغرب 

مايس يف كتابه)الدفاع عن الغرب(.    

بعض االستنتاجات: ال بد أن نبني أن تطبيق املعطيات التقليدية كفيل 

بحل املسائل املطروحة. والبد لكل معالجة أن تنطلق من املعرفة. فلو 

فورا.  وجوده  النتهى  الحديث،  العامل  ماهية  يفقهون  الناس  كل  كان 

لكن يكفي وجود نخبة قليلة لقيادة الجامهري وهذه النخبة موجودة 

يف الحضارات الرشقية ولو أنها يف تضاؤل أمام االجتياح الحديث. ومثة 

عدد من الناس يف الغرب ميثلون امتدادا للنخب الرشقية. 

مبارشة  الغرب  عودة  طريقتني:  بإحدى  اإلحياء  مبادرة  تتحقق  قد 

إىل تقليده الخاص، أو قيام عنارص غربية باألم مستعينة مبعرفة ما يف 

العقائد الرشقية. فنحن  "مل نعد بعيدين عن العرص الذي تتعلق به 

النبوءة اإلنجيلية"  إذ يقوم "املختارون" من تلك النخبة بأداء ما ُعهد 

إليهم.

.Truth conquers all things .الحقيقة تغلب كل يشء
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قبل رحيلها قالت هيلني توماس الصحفية التي فضحت الواليات 

املتحدة األمريكية، إن الدول العربية ستزول بالكامل.

واحتفل نادي الصحافة األمرييك القومي )بذكرى رحيل( عميدة 

نادي  رئيس  منصب  تتوىل  امرأة  وأول  األبيض،  البيت  مراسيل 

الصحافة األمرييك، والتي عارصت أهم رؤساء أمريكا، ورافقتهم 

تاريخية  رحلة  أول  يف  نيكسون  مع  وكانت  أنشطتهم،  وغطت 

االبن،  ترافق جورج بوش  أن  والتي رفضت  للصني، عام 1971، 

وأعلنت رفضها لعبارته الشهرية: ”إنه يحارب يف العراق من أجل 

الله والصليب” وقالت: ”بل إنها حرب الشيطان وليست حرب 

الله“.

هي هيلني توماس، التي ماتت يف الخامسة والتسعني، وكانت كام 

قال تالميذها يف حفل تأبينها: ” أجرأ صحفية يف تاريخ الواليات 

املتحدة األمريكية “.

يف  للنرش  خطرية  مقالة  كتبت  أيام،  بعدة  رحيلها  قبل  توماس 

للمرة  لها  حادثة  يف  رفضها  وتم  األمريكية،  الصحف  كربيات 

 ” قائلة:  الصحافة  بنادي  األوىل، مام جعلها ترصخ يف محارضة 

اليهود يسيطرون عىل إعالمنا وصحافتنا ويسيطرون عىل البيت 

األبيض “.

وأضافت، أنا لن أغري ما حييت، مؤمنة به؛ اإلرسائيليون يحتلون 

فلسطني، هذه ليست بالدهم. قولوا لهم ارجعوا لبالدكم واتركوا 

فلسطني ألهلها.

طبخت  ثالثة،  عاملية  حرب  بوادر  أرى  إنني  توماس،  وقالت 

والشواهد  األمريكية،  االستخبارات  ووكالة  أبيب  تل  مطبخ  يف 

عديدة، أول خطوة ظهور تنظيامت إرهابية ، بدعم أمرييك ال 

أيدي  يف  دمية  ألنهم   ، اإلرهابيني  تحارب  واشنطن  أن  تصدقوا 

اليس آي إيه.

وأبرزت الصحفية الراحلة، “إنني أرى أن بريطانيا سوف تستحرض 

الربيطاين ” مارك سايكس ” وفرنسا سوف تستحرض روح  روح 

الفرنيس ” فرانسوا بيكو ” وواشنطن متهد بأفكارها حول األرض 

عىل  لتحصل  روسيا  وتأيت  الثالثة،  بني  العربية  الدول  لتقسيم 

ما تبقى منها ، صدقوين إنهم يكذبون عليكم ويقولون: ”إنهم 

اإلرهاب  هذا  صناع  وهم  العامل  عن  نيابة  اإلرهاب  يحاربون 

واإلعالم يسوق أكاذيبهم، ألن من ميتلكه هم يهود إرسائيل”.

قوبلت توماس بعاصفة هجوم عاتية من اللويب الصهيوين وطالب 

نتنياهو مبحاكمتها بتهمة معاداة السامية لكنها رحلت بعد أن 

قالت الصدق وتلقف كلامتها املخرج العاملي ” مايكل مور ” يف 

فيلم تسجييل وهو من فضح بوش االبن وعصابته من أصحاب 

 ” و   ” تشيني  ” ديك  األمرييك مثل  اليمني  السالح من  رشكات 

كوندليزا رايس ” وحصل فيلمه الشهري فهرنهايت 11/9 عىل أكرث 

من جائزة.

ما يهمنا وسط األحداث االخرية، بداية من حادث سقوط الطائرة 

الروسية التي راح ضحيتها أكرث من مائتي مدين، ثم حادث بريوت 

الذي خلف عرشات القتىل والجرحى ثم حادث باريس، مرورا 

التنظيامت  أّن  وسوريا،  وليبيا،  والعراق،  العريش،  يف  بحوادث 

اإلرهابية ال ميكن لها أن تقوم بكل هذا العنف البشع مبفردها، 

وأن هناك أجهزة استخبارات تدعمها، وتشيطنها لتشعل املنطقة 

وتدفعها ألتون جحيم ال ينطفئ، فرتاهم عىل حافة الفناء.

والفناء هنا يعني تسليم املنطقة للقوى التي خططت، ودعمت، 

وأشعلت إلزالة القائم وزحزحة املستقر وإزالة املعرتف به. وما 

يُؤكد هذا، كالم ” جيمس ووليس ” رئيس االستخبارات األمريكية 

السابق الذي قال بوضوح: ” املنطقة العربية لن تعود كام كانت، 

وسوف تزول دول وتتغري حدود دول موجودة “.

نفس املعنى تقريبا قاله ” مارك رجيف ” املتحدث باسم 

الحكومة اإلرسائيلية: ” املنطقة عىل صفيح ساخن، ونحن 

الدول  يف  االستخبارات  أجهزة  مع  وننسق  نسكت،  لن 

الكربى للقضاء عىل االٍرهاب، وسوف نتدخل معهم ملحاربة 

االٍرهاب حتى لو اندلعت الحروب، لنضمن حامية دولتنا“.

أبيب وواشنطن  تل  توماس”  ” هيلني  نبوءة  تتحقق  إذن 

التي خرجت  املنطقة  يف  اإلرهابية  التنظيامت  أسطورة  خلقت 

من معامل تل أبيب وواشنطن لتشعل املنطقة والعامل، وتحرك 

النفوذ  وتوزيع  الرتسيم  وإعادة  واحد،  هدف  نحو  األنظمة 

والغنائم، فامذا أنتم فاعلون؟.

الدول العربية ستزول بالكامل

متابعات
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كوخٌ داخل روح
نور  من  ميدها  ما  كل  ألن  الروح  تلك  داخل  الظالم  اسرتسل 
الخطوات، يسري يف  تائها متخبط  فبقي  بأفعاله،  قطعه صاحبها 
دهاليز حالكة الظالم، ال يعلم من أين املخرج من تلك الطرق 
املظلمة، ال يحمل ما يساعده لينري به دربه، وإذا بعواصف الفنت، 
الغيبة ، التفرقة، والطائفية الشديدة.. تقلع كل ظاهر!! ؟؟ امطار 
نكران اإلحسان ، املحرمات، سوداء قد هطلت عليه تحمل حجر 

العقوق الثقيل والحار!! ؟؟
 ظل حائرا إىل أين يذهب داخل روح، طابق داخلها ظاهرها 
يسمع  وال  الحرام،  رؤية  برق  سوى  يرى  ال  بالنظر  يلوح  فبقي 
سوى صوت الحرام الذي سمعه، كان كل ما اكتسب من حرام 

عقابا ملا سمع، وصورة ملا رأى من حرام.
 واستمر الحال هكذاوإذا به يرى بني جبال الظالم كوخا فيه 
نور صنعه َمن عمل صالحا لله يف يوم من االيام ، غري  أن تلك 
ظالم  جبل  واصبحت  اسودت  قد  الله  لغري  بناها  التي  القصور 
وحطاما. دخل ذلك الكوخ الذي فيه رساج مساعدة الناس ينري 
دربه تناول الرساج وخرج من عوامل ذلك الظالم ، وادرك حقيقة 

يجهلها أغلب من تعلم لغري الله. 
)ما قل لله ينفع وما كرث لغريه ال ينفع(… 

إىل  وازقتها  الروح  من جوف  ولو خرجنا  املعنى  عامل  يف  هذا 
عامل املادة فهنا الكوخ يختلف عام نلتجئ اليه عندما تحيط بنا 

مصائب ودواهي الدنيا وتنقطع بنا السبل .
فاإلنسان هنا إذا مل يهتد للمكان الذي ينقذه مام هو فيه فقد 
هوى، بينام تكون كياسة وفطنة الشخص يف بناء هذا الكوخ الذي 
سيكون ملجأ اليه للقائه مع ربه عندما تكرش الدنيا عن انيابها ..

واالكواخ انواع حسب الشخص وبنائه وما يحوي بخزينة نفسه 
من قربه للرحمن، فرمبا يكون الكوخ شخصا قريبا لله ويعمل لله 

وتلجأ إليه ليهديك ألفضل ما دعا الله اليه .
باألمور  الشخص  يرفد  ما  كتابا يحوي  الكوخ  يكون هذا  أو    
املساعدة وإخراجه إىل ما فيه خري له يف  الدنيا واآلخرة أو يرشده 
ملا أراده الباري عز وجل ، أو مكانا مقدسا يلتجئ إليه اإلنسان 

فتسهل أموره كرامة لصاحب هذا املكان. .
ان افضل االكواخ ما كان مقرباً لله عز وجل .

• منتظر ستار

رؤى

التي   ” توماس  هيلني   ” ومحارضات  مقاالت  قراءة  أعيدوا 

اقتبس منها مقولة ” الغرب يعيش عىل غباء العامل الثالث 

والدول الفقرية .

هل يصلح هذا الحل، يف وقتنا مع كل املتغريات الدراماتيكية؟ 

نعم فقط جربوا أن تتوحدوا وتكونوا عىل قلب رجل واحد. 

هذه  اقرأوا  أخرى  ومرة  مستحيال،  ليس  لكنه  حلم،  إنه 

السيدة التي هاجمها الصهاينة، وحاربوها، لكنهم مل يكرسوا 

قلمها، إنها هيلني توماس”.

املصدر مواقع مختلفة.

التي فضحت أمريكا، وعالقتها  الرئييس بعنوان: ملرأة  املقال 

باإلرهاب يف الرشق األوسط
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سؤال وجواب

غياث : من أين تأخذ دينك يا رافيض ؟ إن قلت ما عندنا صحيح !! قلت 

لك طيب والحل ؟ 

إن قلت نعرض الروايات عىل الكتاب والسنة فام وافق أخذنا به وما 

خالف رضبناه عرض الحائط. قلت لك اعطني رواية واحدة فقط معروضة 

عىل القرآن الزمكم بها؟

الشيعة يأخذون دينهم
من الكتاب والسنة 

الصحيحة املتفق عليها

الجواب : األخ غياث السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 
إن أردت أن تعرف من أين يأخذ الشيعة ) الرافضة ( دينهم 

فاعلم أنهم يأخذونها من الكتاب والسّنة الصحيحة املتفق عىل 

صّحتها عند أهل السّنة قبل الشيعة ، وإليك البيان :

 فالشيعة يأخذون بحديث الثقلني ) الكتاب والعرتة ( املروي 

يف سنن ومسانيد أهل السنة باألسانيد الصحيحة ، هذا الحديث 

الرشيفة  السّنة  وتركوا  ظهورهم  وراء  السّنة  أهل  تركه  الذي 

الصحيحة عندهم التي توجب عليهم األخذ بالثقلني من بعد 

حديث صحيح رصيح  يف  وسلم(  وآله  عليه  الله  )صىل  النبي 

يصححه علامء أهل السّنة أنفسهم قبل غريهم .

 : قوله   ) وسلم  وآله  عليه  الله  )صىل  النبي  عن   جاء  فقد 

أحدهام  بعدي  تضلوا  لن  به  متسكتم  إن  ما  فيكم  تارك  }إين 

إىل  السامء  من  ممدود  حبل   ، الله  كتاب   : اآلخر  من  أعظم 

األرض ، وعرتيت أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا عيّل الحوض ، 

فانظروا كيف تخلفوين فيهام{] مخترص صحيح الجامع الصغري 

للسيوطي واأللباين ، رقم الحديث 1٧2٦- 2458[  

وجاء يف "صحيح سنن الرتمذي" :حدثنا عيل بن املنذر الكويف، 

حدثنا محمد بن فضيل حدثنا األعمش عن عطية عن أيب سعيد، 

واألعمش عن حبيب بن أيب ثابت عن زيد بن أرقم ريض الله 

الله عليه وسلم(: )إين تارك  الله )صىل  عنهم قاال: قال رسول 

فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهام أعظم من 

وعرتيت  األرض  إىل  السامء  من  ممدود  حبل  الله  كتاب  اآلخر: 

فانظروا كيف  الحوض،  يردا عيل  يفرتقا حتى  بيتي، ولن  أهل 

تخلفوين فيهام(. انتهى

 ،٦144 املشكاة:  )صحيح:  الحديث:  عىل  معلقاً  األلباين  قال 
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الروض النضري: 9٧٧-8٧8، الصحيحة: 4: 35٦ – 35٧(.] صحيح 

سنن الرتمذي 3: 543، برقم: 3٧88[

وقد صحح الحديث املذكور أيضا ابن حجر الهيتمي يف كتابه 

"الصواعق املحرقة"،  فقال: )ومن ثّم صّح أنّه )صىل الله عليه 

وسلم( قال:إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا كتاب 

الله وعرتيت (.]الصواعق املحرقة 2: 428[

وقال يف املصدر نفسه: )ويف رواية صحيحة: إين تارك فيكم 

أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهام، وهام كتاب الله وأهل بيتي 

عرتيت.

وال  فتهلكوا،  تقدموهام  فال  لهام  سألت  إين  الطرباين:  زاد 

منكم...(.]  أعلم  فإنهم  تعلموهم  وال  فتهلكوا،  عنهام  تقرصوا 

الصواعق املحرقة 2: 439[ 

ورواه بسند رجاله ثقات أيضاً يعقوب بن سفيان الفسوي يف 

كتابه "املعرفة والتاريخ" ، قال: )حّدثنا يحيى قال: حدثنا جرير 

عن الحسن بن عبيد الله عن أيب الضحى عن زيد بن أرقم قال: 

قال النبي )صىل الله عليه وسلم(:إين تارك فيكم ما إن متسكتم 

به لن تضلوا: كتاب الله عّز وجل وعرتيت أهل بيتي، وإنهام لن 

يفرتقا حتى يردا عيّل الحوض(. انتهى  ]  املعرفة والتاريخ 1: 

]53٦

حجر  ابن   : )أخذتم(  بلفظ  املذكور  الحديث  صحح  وممن 

العسقالين يف كتاب "املطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية" 

يف باب فضائل اإلمام عيل عليه السالم عن عيل قال: إّن النبي 

)صىل الله عليه وسلم( حرض الشجرة بخم، ثم خرج آخذاً بيد 

قال:  قالوا: بىل،  ربّكم؟(  الله  أّن  )ألستم تشهدون  فقال:  عيل 

)فمن كان الله ورسوله مواله فإّن هذا مواله، وقد تركت فيكم 

ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله سببه بيده وسببه بأيديكم 

وأهل بيتي (] املطالب العالية 4: ٦5 ،برقم: 39٧2[.. قال ابن 

حجر: وهذا إسناد صحيح. 

كام صححه البوصريي يف "اتحاف الخرية املهرة بزوائد املسانيد 

العرشة " قال: وعن عيل بن أيب طالب أّن النبي )صىل الله عليه 

وسلم( حرض الشجرة بخم، ثم خرج آخذاً بيد عيل فقال: )ألستم 

تشهدون أن الله ربكم؟( قالوا: بىل، قال: )ألستم تشهدون أّن 

الله ورسوله أوىل بكم من أنفسكم وأّن الله ورسوله موالكم؟( 

قالوا: بىل، قال: )فمن كان الله ورسوله مواله فإّن هذا مواله، 

الله سببه  وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا كتاب 

 :9 املهرة  الخرية  اتحاف  بيتي(]  وأهل  بأيديكم  وسببه  بيده 

2٧9[..قال البوصريي: رواه إسحاق بسند صحيح. 

وأيضا جاء عن النبي )صىل الله عليه وآله وسلم ( قوله : : } 

إين تارك فيكم خليفتني : كتاب الله ، حبل ممدود ما بني األرض 

والسامء، وعرتيت أهل بيتي ، وأنهام لن يتفرقا حتى يردا عيّل 

الحوض {] صحيح الجامع الصغري لأللباين 1: 482، مسند أحمد 

بن حنبل ، برقم : 21٦54، تصحيح شعيب األرنؤوط[

أهل  يتبعون  الشيعة  أن  قال  ومن  وتقول:  تسأل  قد  وهنا 

البيت )عليهم السالم( ويأخذون دينهم عنهم ؟!!

نقول : خذ هذا الجواب من كبار علامئك متقدمني ومتأخرين:

هم  والنحل":الشيعة  "امللل  كتابه  يف  الشهرستاين  قال  1ـ 

الذين شايعوا عليّاً ريض الله عنه عىل الخصوص، وقالوا بإمامته 

وخالفته نّصاً ووصيّة، إما جليّاً وإما خفيّاً، واعتقدوا أن اإلمامة 

ال تخرج من أوالده. ] امللل والنحل 1: 14٦[

يف  والفريوزأبادي  العرب"،  "لسان  يف  منظور  ابن  وقال  2ـ 

"القاموس املحيط"، والزبيدي يف "تاج العروس": وقد غلَب هذا 

االسم )أي الشيعة( عىل َمن يتواىل عليّاً وأهل بيته رضوان الله 

)فالن  قيل:  فإذا  خاصاً،  اسامً  لهم  صار  حتى  أجمعني،  عليهم 

من الشيعة( ُعرف أنه منهم . ] لسان العرب 8 :189. القاموس 

املحيط 3 :49. تاج العروس 21: 303[

النبي  عرتة  هوى  يهوون  قوم  والشيعة  الزهري:  وقال  3ـ 

)صىل الله عليه وسلم( ويوالونهم. ] لسان العرب 8: 189. تاج 

العروس 21: 303[

ْحب واألتْبَاع،  4ـ وقال ابن خلدون: اعلم أّن الشيعة لغًة: الصَّ

ويُطلَق يف ُعرْف الفقهاء واملتكلِّمني من الخلَف والسلف عىل 

أَتْبَاع عيل وبنيه ريض الله عنهم.] مقدمة ابن خلدون:19٦[

وهو  الطالق"  تعليق  "مسألة  يف  تيمية  ابن  عن  وجاء   -5

الطالق وممن  الرشعية يف مسائل  يتحدث عن بعض األحكام 

وافق الشافعي فيها، قال :)) ومن وافقه كابن حزم من السنة، 

وكاملفيد والطويس واملوسوي وغريهم من شيوخ الشيعة ،وهم 

ينقلون ذلك عن فقهاء أهل البيت ) إىل أن يقول عن الشيعة 

جمهور  لقول  موافق  الرشيعة  عن  ينقلونه  ما  جمهور  (لكن 

نزاع  فيه  ما  وفيه   ، اإلجامع  مواقع  من  ما هو  ،فيه  املسلمني 

األمئة  ينقلونه عن هؤالء  الغالب فيام  ،فليس  السنة  بني أهل 

من مسائل الرشع الكذب، بل الغالب عليه الصدق((. انتهى ] 

مسألة تعليق الطالق: ٦9٧، ٦98[

وقال يف " منهاج السّنة النبوية " وهو يتحدث عن الشيعة 
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: )) وأما رشعياتهم فعمدتهم  أين يأخذون أحكام دينهم  من 

فيها عىل ما ينقل عن بعض أهل البيت ، مثل أيب جعفر الباقر 

، وجعفر بن محمد الصادق وغريهام (( ] منهاج السنة النبوية 

]1٦2 :5

٦- وجاء عن ابن القيم الجوزية يف كتابه "الصواعق املرسلة" 

آخرهم  إىل  أولهم  من  اإلمامية  فقهاء  إن  التاسع:  الوجه   ((  :

ينقلون عن أهل البيت أنه ال يقع الطالق املحلوف به وهذا 

البيت  أهل  من  وغريه  محمد  بن  جعفر  عن  عندهم  متواتر 

الكذب  عىل  تواطئوا  قد  وقال  كلهم  كذبهم  مكابرا  أن  وهب 

يف  ونظر  علم  وأصحاب  فقهاء  القوم  ففي  البيت  أهل  عن 

اجتهاد وإن كانوا مخطئني مبتدعني يف أمر الصحابة فال يوجب 

بالكذب والجهل وقد روى أصحاب  الحكم عليهم كلهم  ذلك 

به  واحتج  حديثهم  وحملوا  الشيعة  من  عن جامعة  الصحيح 

املسلمون...((. انتهى ] الصواعق املرسلة 1: ٦1٦ ، ٦1٧[ 

٧- وعن عامر عبد الله فالح ، من كتاب السلفية املعارصين 

 (  : مقدمته  يف  قال  العقيدة"الذي  ألفاظ  "معجم  كتابه  يف   ،

متقدمني  لعلامء  املسائل  من  كثري  يف  األقوال  أوثق  اخرتت 

 : الشيعة   ((  : بالشيعة  معرفا  ..قال   ) ومعارصين  ومتأخرين 

هم الذين شايعوا عليا عىل الخصوص ، وقالوا بإمامته وخالفته 

، وقالوا أن اإلمامة ال تخرج  إما جليا وإما خفيا  نصا ووصاية 

عن أوالده وإن خرجت فبظلم من غريه أو بتقية من عنده ((. 

انتهى ] معجم ألفاظ العقيدة : 24٧[

فالشيعة إذن - بحسب ترصيحات علامء أهل السّنة املتقدمني 

واملتأخرين - هم أتباع أهل البيت ) عليهم السالم ( يأخذون 

واإلتباع كام شهد  النقل  وأنهم صادقون يف هذا  دينهم عنهم 

بذلك ابن تيمية وابن قيم الجوزية .

واضح  بشكل  قال  الذي  الكريم  للكتاب  ممتثلون  إذن  فهم 

ورصيح : } َوَما آَتَاكُُم الرَُّسوُل فَُخُذوُه َوَما نََهاكُْم َعْنُه فَانْتَُهوا{ 

جاءنا  قد   ) وسلم  وآله  عليه  الله  صىل   ( والنبي   .٧: الحرش 

بلزوم التمسك بالكتاب والعرتة الطاهرة ونحن متبعون للكتاب 

والعرتة الطاهرة بشهادة علامء أهل السّنة أنفسهم .

ويف مقابل ذلك نسأل : هل اتبّع أهل السّنة والجامعة أهل 

البيت ) عليهم السالم ( وامتثلوا ملا جاءهم به النبي )صىل الله 

عليه وآله وسلم ( من التمسك بالكتاب والعرتة  أم  ال ؟!

نرتك الجواب البن تيمية ليخربنا الحقيقة .

 قال يف "منهاج السنة" يف معرض رّده عىل العالمة الحيل : 

)) قال الرافيض: ويف الفقه الفقهاء يرجعون إليه] أي إىل عيل 

األمئة  يف  فليس  بنّي  كذب  هذا  :أّن  والجواب   ] السالم  عليه 

فقهه  إليه يف  يرجع  الفقهاء من  أمئة  األربعة وال غيهم من 

أما مالك فإن علمه عن أهل املدينة وأهل املدينة ال يكادون 

يأخذون بقول عيل بل اخذوا فقههم عن الفقهاء السبعة عن 

زيد وعمر وابن عمر ونحوهم أما الشافعي فإنه تفقه أوال عىل 

املكيني أصحاب ابن جريج كسعيد بن سامل القداح ومسلم بن 

عباس  ابن  أصحاب  عن  ذلك  اخذ  جريج  وابن  الزنجي  خالد 

كعطاء وغيه وابن عباس كان مجتهدا مستقال وكان إذا أفتى 

بقول عيل وكان  بكر وعمر ال  أيب  بقول  أفتى  الصحابة  بقول 

ينكر عىل عيل أشياء  ثم أن الشافعي اخذ عن مالك ثم كتَب 

كُُتب أهل العراق وأخذ مذاهب أهل الحديث واختار لنفسه .

وأما أبو حنيفة فشيخه الذي اختص به حامد بن أيب سليامن 

ابن  عن  وعلقمة  علقمة  عن  وإبراهيم  إبراهيم  عن  وحامد 

مسعود وقد اخذ أبو حنيفة عن عطاء وغيه وأما اإلمام احمد 

وابن  عيينة  ابن  عن  اخذ  الحديث  أهل  مذهب  عىل  فكان 

عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وابن عمر واخذ عن 

هشام بن بشي وهشام عن أصحاب الحسن وإبراهيم النخعي 

واخذ عن عبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح وأمثالهام 

قوال  لنفسه  واختار  يوسف  أيب  عن  واخذ  الشافعي  وجالس 

واالوزاعي  ونحوهم  عبيد  وابو  راهويه  بن  إسحاق  وكذلك 

والليث اكر فقههام عن أهل املدينة وأمثالهم ال عن الكوفيني 

((. انتهى ] منهاج السنة  ٧ : 531-529[

فهذه شهادة رصيحة وواضحة من ابن تيمية أن أهل السنة 

والجامعة مبذاهبهم األربعة ال يرجعون إىل أهل البيت ) عليهم 

.. ومن خالل هذه  يأخذون أحكام دينهم عنهم  ( وال  السالم 

البيانات الواضحة كلها -أخي الكريم  - ستعرف جيّدا من هو 

املتّبع للكتاب الكريم والسّنة الرشيفة ومن هو املعرض عنهام .

ودمتم ساملني

 ================================

املصدر: 

مركز الرصد العقائدي/ االسئلة واالجوبة



اسرتاحة القارئ

كلامت متقاطعة

طب وعلوم حكمحكم



أفقي
1- نقاش، نردعه.

2- غري مجرب)م(، اسم سورة قرآنية ، نرسل موفدا.

3- عكس غني، عن قصد.

4- مهرب)م(، من اسامء الله الحسنى تصفه بالعلم، للنداء.

6-  فعل األمر من وعى، االسم االول ألحد رسل االمام الحسني 

عليه السالم، انهض)م(.

8- متشابهة، قوى امتتع بها، عقبات.

9- صديق مختص، منده مبا يريد.

10- زيارة مليونية لالمام الحسني عليه السالم وهي من صفات 

املؤمن، يتكلم.

11- زيارة االمام الحسني عليه السالم يم شهادته.

وكان  الطف  يوم  موجود  إمام  )م(،  كسرّ برد)م(،  عكس   -12

عمره حينها 4 سنوات.

13- امتناع النوم ليال، ينري ظلمة الليل، جنون.

14- قطع، للتخيري.

15- عكس حرام، عكس حق.

عمودي
1- يتحىل بالحرية، أحد افراد العائلة.

كفرا  اشد  بانهم  الكريم  القرآن  وصفهم  خالفهم،  عكس   -2

ونفاقا.

3- ثالثة ارباع أتقى، كرثة التنقل)م(.

4- غري غايل، نصف اشعل، دنو.

5- ذات العامد التي ذكرت يف القرآن الكريم)م(، قوم ذكروا يف 

القرآن الكريم وصفهم بأنهم غلبوا وسيغلبون.

يوم  استشهدوا  الذين  املجتبى  الحسن  االمام  أوالد  من   -6

الطف)م(.

7- متصف بالحلم، يتغمده بالرعاية.

8- غنيمُة تُناُل بال قتال.

9- حرسة)م(.

10- من االفعال الناقصة، اسكت، متعب.

11- حرف جزم.

12- ميسور الَعْيش حسن الحال هادئ البال، إحسان.

الحافظ   : الحسنى  ومعناه  الله  13- عكس يقظة، من أسامء 

الذي ال يغيب عنه يشء وال تخفى عليه خافية.

14- يزيح)م(، ما يلف الطفل عند الوالدة.

 15- هدم، الشاعر صاحب امليمية بحق االمام زين العابدين 

)عليه السالم(، مبعوث.

كــــــــ ـــــــلــــــ ـــــــمـــــــ ـــــــا ت

حكم
مالحظة / )م( تعني )معكوسة(

إعداد: يحيى الفتالوي
أسرتاحة

 كريس الحكم 

دخل هارون وقبل جلوسه عىل كرسييه قام بهلول وجلس عىل كرس

امللك قبله وبقي هارون واقف ، فأخذ الحرس بهلول

و بدءوا يجلدونه ويرضبوه ويركلوه أمام امللك والناس .

فأخذ بهلول بالبكاء بالعويل والصياح العايل والرصاخ ،

بعدها أمر هارون بالكف عنه .

وقال له: هل أملك الرضب والجلد ؟

قال بهلول : ال !!.

فقال هارون : إذن ملاذا هذا البكاء والعويل والصياح والرصاخ إذا مل 

يوجعك الرضب؟

قال بهلول : بكيت عليك و أعولت عىل حالك ومل أبيك عىل نفيس!!

فقال هارون : وكيف والرضب والجلد وقع عليك والبكاء والرصاخ 

صدر منك ؟!!

فقال بهلول : أنا جلست عىل هذا الكريس أقل من دقيقة أنالني

من الرضب من الجند والحرس ما قد رأيت لوال أن تأمرهم بالكف

عني ملا كفوا ، وأنت جالس عىل هذا الكريس سنني فكم ستحصل 

عليه من الرضبوالجلد من جند الله ومالئكته وحرس جهنم وال يكف 

عنك،فلذا شغلني حالك عن حايل وبكيت عليك .
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 من أقوال لقامن الحكيم 

• يا بني إنه من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يقل الخي يغنم، 

ومن يقل الباطل يأثم، ومن ال ميلك لسانه يندم.

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

• إن من الكالم ما هو أشد من الحجر وأنفذ من وخز اإلبر وأمر من الصرب 

وأحر من الجمر، وإن من القلوب مزارع فأزرع فيها الكلمة الطيبة فإن مل 

تنبت كلها ينبت بعضها.

مـــ ـــتـ ـقـــ ـــا طـ ــعـــ ـــة

حل اسرتاحة العدد السابق
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إعداد: محمود املسعودي

طب وعلوم

أشارت دراسات عديدة إىل أن قضاء فرتة زمنية طويلة عىل مواقع التواصل 

الشباب،  لدى  االكتئاب  بأعراض  يرتبطان  التلفزيون،  ومشاهدة  االجتامعي 

الشاشة  يتداخل وقت  واآلن تكشف دراسة جديدة إىل أي مدى ميكن أن 

واالكتئاب.

فقد أشارت دراسة نرشت يف مجلة "جاما" لطب األطفال إىل أن كل ساعة 

إضافية يقضيها الشباب عىل وسائل التواصل االجتامعي أو مشاهدة التلفاز، 

تزيد من أعراض االكتئاب لديهم.

وأوضح الباحثون أن الدراسة الحالية هي األوىل التي تقدم تحليالً تطويرياً 

لالختالفات يف االكتئاب واألنواع مختلفة لوقت الشاشة.

وشملت الدراسة 3826 طالباً من الصفني 7 إىل 11 وذلك من 31 مدرسة 

يف منطقة مونرتيال يف كندا. وبني العامني 2012 و2018، قام الطالب بإكامل 

االستبيانات أثناء الفصل لتقييم سلوكياتهم وقت الشاشة وأعراض االكتئاب.

وتم قياس وقت الشاشة بسؤال الطالب عن مقدار الوقت الذي يقضونه 

يومياً بني ألعاب الفيديو، واستخدام وسائل التواصل االجتامعي، ومشاهدة 

التلفزيون واستخدام الكمبيوتر.

كام قيست أعراض االكتئاب من خالل مطالبة الطالب باإلشارة إىل مقياس 

من صفر )ليس عىل اإلطالق( إىل أربعة )كثري جداً(، ومدى معاناتهم من 7 

أعراض معروفة لالكتئاب، مثل الشعور بالوحدة، والحزن أو اليأس.

ووجد الباحثون أن زيادة استخدام وسائل التواصل االجتامعي عىل مدار 

4 سنوات ارتبطت بزيادة االكتئاب، وترتبط كل زيادة ملدة ساعة واحدة يف 

متوسط الوقت الذي يقضيه الطالب عىل وسائل التواصل االجتامعي، بزيادة 

يف شدة أعراض االكتئاب خالل السنة ذاتها.

عىل  التلفزيون  من  بالفعل  عالية  مستويات  مشاهدة  إىل  امليل  وارتبط 

كل  أن  وجدوا  الباحثني  لكن  أقل.  باكتئاب  زيادة  دون  سنوات  أربع  مدار 

الخرف.. مرض يحتاج إىل تعاون األصدقاء!
 )Dementia )باإلنجليزية:  الخرف  مرض 

بشكل مبسط، هو عبارة عن تدهور تدريجي 

مام  لإلنسان،  االدراكية  القدرة  يف  ومستمر 

والتفكري  الذاكرة  عىل  كبري  بشكل  يؤثر 

السليم، مام ينتج عنه تدهور كبري يف القدرة 

الكالمية والسلوكية، وفقدان للذاكرة املؤقتة 

العناية  وفقدان  األمد،  طويلة  الذاكرة  أو 

الشخصية والتفاعل مع املحيط.

الخرف  ملرض  العالجية  الخطة  تعتمد 

عىل كل حالة، حيث أن العالج يتوقف عىل 

يكون  ال  وقد  املرض.  مسبب  من  التخلص 

الخرف  عالج  الحاالت  بعض  يف  باإلمكان 

دور  يكون  الحالة  هذه  ويف  نهايئ،  بشكل 

تخفيف  عىل  يتوقف  والعالجات  األدوية 

األعراض بهدف التعايش مع الحالة. 

باإلضافة إىل أن هناك العديد من التامرين 

تحمي  أن  ميكن  التي  الوقائية  والعادات 

األشخاص من اإلصابة بالخرف، أو تؤخر من 

عمر اإلصابة به. 

ومن النصائح التي يقدمها األطباء يف هذا 

املجال، ما ييل:

عن  اإلقالع  عىل  اإلمكان  قدر  الحرص 

التدخني وتجنب التعرض له. 

التقليل من الكحول. 

الحرص عىل التعرض ألشعة الشمس يومياً 

لفرتات كافية. 

العقلية  القدرات  الذاكرة وتنشيط  تحفيز 

باستمرار، عن طريق مامرسة متارين وأسئلة 

الذكاء والرتكيز.

أثبتت العديد من الدراسات الحديثة التي 

أجريت عىل أشخاص تتجاوز أعامرهم الستني 

الزمن،  من  كافية  فرتة  متابعتهم  بعد  عاماً، 

مع  وتفاعله  اإلجتامعي،  الشخص  أن سلوك 

محيطه وأصدقائه، ونشاطه وحركته اليومية، 

جميعها عوامل تؤثر بشكل كبري عىل فرص 

اإلصابة بالخرف. وذلك بسبب زيادة النشاط 

الجسدي والعقيل الذي يالحظ عند األشخاص 

أثناء قضائهم وقت كبري مع أصدقائهم. 

بالخرف  اإلصابة  نسبة  أن  لوحظ  حيث 

عند األشخاص الذين التزموا بالخروج يومياً 

لرؤية أقرانهم وأصدقائهم لقضاء وقت أكرب 

باملئة،  إىل 12  قد تصل  بنسبة  قلت  معهم، 

اجتامعيني  غري  كانوا  الذين  األشخاص  عن 

ومعتزلني يف أغلب األوقات.

عدد  إلجراء  حاجة  هناك  يزال  ما  ولكن 

أكرب من الدراسات والبحوث لتأكيد العالقة 

بني الجلوس مع األصدقاء واحتاملية اإلصابة 

مبرض الخرف. 

دراسة جديد تربط بني مواقع التواصل االجتامعي وأعراض االكتئاب بني املراهقني
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لندن، اململكة املتحدة )CNN(-- أصبحت أول مزرعة للطاقة 

الشمسية يف العامل جاهزة لتشغيل خط سكة حديدية، ويُعد هذا 

بالطاقة  تعمل  التي  القطارات  ألوىل  األساس  حجر  مبثابة  التطور 

الشمسية يف العامل.

 "Riding Sunbeams" وقام املرشوع االجتامعي الذي يحمل اسم

مبدينة  القطار  محطة  من  بالقرب  شمسية  لوحة   100 برتكيب 

ألدرشوت يف جنوب رشق إنجلرتا.

التي ستستحوذ عليها األلواح الشمسية أنظمة  الطاقة  وستزود 

اإلشارات واألضواء بطريقة مبارشة.

عن  عبارة  وهو  ألدرشوت،  مرشوع  سيكون  نجاحه،  حال  ويف 

تعاون بني جمعية "10:10" الخريية لتغري املناخ الخريية، ومجموعة 

"Community Energy South"، ومشغل البنية التحتية للسكك 

األساسية  القاعدة  مبثابة   ،"Network Rail" الوطنية  الحديدية 

ملشاريع أكرب من شأنها تشغيل وسائل النقل كالقطارات، واملرتو، 

والرتام يف مختلف أنحاء البالد، وحول العامل.

وقال مدير مرشوع "Riding Sunbeams"، ليو موراي، يف بيان 

إن هذه طريقة ستساعد القطارات يف الحد من استعامل الوقود 

األحفوري، مشرياً إىل أنها "ستخفض من تكلفة التشغيل، وستفيد 

املجتمعات املحلية يف معالجة أزمة املناخ يف الوقت ذاته".

محطات  بعض  تشغيل  يف  بالفعل  الشمسية  األلواح  وتُستخدم 

يف  املطّورون  وكشف  العامل،  أنحاء  جميع  واملركبات يف  القطارات 

أسرتاليا عن قطار يعمل بالبطارية يُشحن بواسطة الطاقة الشمسية، 

ويف الهند، تزود الطاقة الشمسية محركات الديزل بالطاقة اإلضافية.

ويتم تشغيل العديد من محطات القطارات حول العامل بالطاقة 

لندن،  "بالكفرايرز" يف  ما، مبا يف ذلك محطة  الشمسية إىل درجة 

ومحطة أنتويرب املركزية يف بلجيكا.

أن  ميكن  الطاقة  بأن   "Riding Sunbeams" مرشوع  ويؤمن 

الكهرباء، وهو يهدف إىل تشجيع  تتوفر بتكلفة أقل من شبكات 

االستثامر املحيل يف هذا املخطط.

وقال موراي لـ CNN: "يف هذا الوقت من العام املقبل، سنكون 

يف وضع يسمح لنا بربط مزرعة للطاقة الشمسية مبقياس ميغاوات 

للطاقة  مزارع   ٦ أو   5 حوايل  تضم  التي  األولية  مجموعتنا  مع 

الشمسية تابعة للمجتمع".

وقال مدير إدارة أصول مسار شبكة "Wessex" بشبكة السكك 

الحديدية "Network Rail"، ستيوارت كيسرتوك، يف بيان: "لدينا 

طموح لطرح هذه التقنية يف أنحاء الشبكة إذا أثبت هذا املرشوع 

التوضيحي نجاحه، وذلك يك نتمكن من توفري خط سكة حديدية 

صديقة للبيئة بكشل أكرب، وأفضل لركابنا وعامة الناس.

إطالق أول مزرعة للطاقة الشمسية لتشغيل سكة حديدية.. 
تحد من االعتامد عىل الوقود األحفوري

زيادة ملدة ساعة واحدة يف متوسط الوقت الذي قال الطالب إنهم يقضونه 

أعراض  شدة  يف  بزيادة  يرتبط  معني  عام  خالل  التلفزيون  مشاهدة  يف 

االكتئاب يف تلك السنة.

سنوات   4 مدار  عىل  الكمبيوتر  استخدام  زيادة  أن  الباحثون  ووجد 

نفس  االستخدام يف  أخرى يف  زيادة  أي  ولكن  االكتئاب،  بزيادة  ارتبطت 

العام مل ترتبط بزيادة شدة االكتئاب.

ومل يتم العثور عىل ارتباطات كبرية بني ألعاب الفيديو وأعراض االكتئاب.

وخضعت الدراسة لبعض القيود، مبا يف ذلك أنه تم العثور عىل ارتباطات 

البحث  من  مزيد  إىل  حاجة  وهناك  واالكتئاب.  الشاشة  وقت  بني  فقط 

السؤال  عىل  اإلجابة  أجل  من  سببية  عالقة  هناك  كانت  إذا  ما  لتحديد 

التايل: هل ميكن للشباب الذين يعانون بالفعل من هذه األعراض قضاء 

يعزز  أن  املفرط  الشاشة  لوقت  ميكن  هل  أو  الشاشة،  وقت  من  املزيد 

األعراض؟
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عظموا 
مآدب الحسين

)عليه السالم(

إن إقامة مآدب الطعام يف ذكرى شهادة اإلمام الحسني)عليه السالم( يعد من األعامل التي متيز بها شهري 

محرم وصفر وقد ورد لهذا العمل فضل عظيم ورشف كبي وعىل أقل تقدير هو من مصاديق إحياء أمر أهل 

البيت )عليهم السالم( ..

 وهنا ال بد وقفة عند بعض األمور التي ال تتامىش 

وهذه الصورة الناصعة للخدمة الحسينية املباركة 

كر بها يك نتجنبها إن شاء الله تعاىل: ونذَّ

يكون  أن  املحبب  من  لعل  والتبذير:  اإلرساف 

الطعام وافراً ومنوعاً فالبذل يف سبيل أهل البيت 

)عليهم السالم( من املستحبات األكيدة، ولكن يف 

أغلب األحيان يصل الحد إىل أن يفضل من الطعام 

كميات كبية مام يؤدي إىل تلفها وعدم االستفادة 

الطعام  من  أكرب  كميات  توفي  ميكن  بينام  منها 

خصوصاً أثناء الزيارة األربعينية.. فينبغي للقامئني 

عىل توزيع الطعام أن يكون بكمية معقولة بحيث 

ينفذ كله أو يتبقى منه القليل كأسوأ احتامل يك ال 

يقعوا يف حرمة اإلرساف والتبذير قال الله تعاىل يف 

كتابه الكريم: )َواَل ترُْسُِفوا إِنَُّه اَل يُِحبُّ الُْمرْسِِفنَي( 

)األنعام:141(.. 

أو  املواكب  فبعض  والتسابق:  التنظيم  عدم 

يف  الطعام  توزيع  عىل  القامئني  البيوت  أصحاب 

عشوائية  بصورة  الطعام  يوزعون  املناسبات  هذه 

مختلف  ومن  الناس  من  والكثي  تنظيم..  ودون 

الطعام  حصة  عىل  للحصول  يتسابقون  األعامر 

القضايا  بعض  إىل  األحيان  من  كثي  يف  يؤدي  مام 

املؤسفة كالتدافع الذي يؤدي إىل بعض اإلصابات 

وسقوط الطعام عىل األرض وال يخفى ما يف ذلك 

من عدم احرتام لنعمة الله... فام أجمل أن يكون 

التوزيع منظامً يك نتجنب وقوع مثل هذه األمور 

غي املحببة .

)َوكُلُوا  تعاىل  الله  قال  الطعام:  تناول  يف  اإلرساف 

بُوا َواَل ترُْسُِفوا( )األعراف:31( .. ففي اإلرساف  َوارْشَ

أمر  ينايف  فهو  سلبي..  جانب  من  أكر  الطعام  يف 

بحسب  بائس  عمل  ،وهو  املتقدمة  اآلية  يف  الله 

لها  صحية  غي  ظاهرة  أنه  كام  املجتمع،  أعراف 

العجيب  ومن  اإلنسان..  جسم  عىل  كبية  أرضار 

أكل  إذا  اآلخرين  بني  )يتباهى مزهواً(  البعض  أن 

التذكي  من  البد  لذا  الطعام!  من  من صحن  أكر 

أن تناول الطعام للربكة والثواب أوال ، كام يرجى 

بعض  تخصيص  الخدمة  عىل  القامئني  األخوة  من 

لجمع  الطاهرة  النظيفة  الحاويات  أو  األوعية 

الطعام. بقايا 

• صادق مهدي حسن 

يف الختام
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