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�سلم ّية م َع النظام
ال زالت الطبقة السياس�� ��ية لم تتفاعل مع مطالبات المتظاهرين الس�� ��لميين وبسبب هذا التسويف تمكن بعض
المندسين من العبث بأرواح المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة السيما األحداث المؤلمة التي تعرضت
ّ
لها محافظة ذي قار ،وال زالت المرجعية تدعم المظاهرات السلمية بقوة حتى تتحقق مطالبهم المشروعة،
بأن المظاهرات
وان الجماهير التي تجمعت في س�� ��احة التحرير يوم  12/6كانت رس�� ��الة للطبقة السياس�� ��ية ّ
�يرافقه اصرار أكثر ،ولكن في الوقت ذاته البد من حفظ النظام
وأن التسويف س�� �
الس�� ��لمية ال رجعة فيهاّ ،
ُ
وتتحمل القوات األمنية مسؤوليتها في حفظ العراق والعراقيين وباالخص
واالمن وعودة االمور الى طبيعتها
ّ
المتظاهرين السلميين ،وتؤكد المرجعية بأنها ليست طرفًا في تشكيل الحكومة المقبلة حتى تقطع الطريق
على المندسيين في وسائل اإلعالم وترويج ما ال صحة له عن المرجعية.

سورة يس

لنختم القراآن مع ًا

َو َم��ا َأنزَ ْلنَا َع َىل َق ْو ِم ِ
��ه ِمن َب ْع ِد ِه ِم ْن ُج ٍ
الس َ
��امء َو َما ُك َّنا ُمن ِزلِنيَ
ند ِّم َن َّ
��م َخ ِ
ال َص ْي َح�� ًة َو ِ
��ت إِ َّ
امدُ َ
ون
}ي��س {28/إِن َكا َن ْ
اح��دَ ًة َف��إِ َذا ُه ْ
��رس ًة َع َىل ا ْل ِع َب ِ
اد َما َي ْأتِي ِهم ِّمن َّر ُس ٍ
��ول إِ َّ
ال َكا ُنوا
}ي��سَ {29/يا َح ْ َ
بِ ِه َي ْس��ت َْهزِؤُ ون }ي��سَ {30/أ َ ْمل َي َر ْوا َك ْم َأ ْه َل ْكنَا َق ْب َل ُه��م ِّم ْن ا ْل ُق ُر ِ
ون
َأ َّ ُهن ْم إِ َل ْي ِه ْم َ
ون }يسَ {31/وإِن ُك ٌّل َّملَّا َ ِ
ال َي ْر ِج ُع َ
ْرض َ
يع َّلدَ ْينَا ُحم َ ُ
ون
مج ٌ
}ي��سَ {32/وآ َي ٌة َّ ُهلم ْ َ
األ ْر ُ
َاه��ا َو َأ ْخ َر ْجنَا ِم ْن َها َح ًّبا
ض ْاملَ ْيت َُة َأ ْح َي ْين َ
ُ
َ
ون }يسَ {33/و َج َع ْلنَا ِف َيها َج َّن ٍ
��ه َي ْأ ُك ُل َ
��ات ِمن ن َِّخيلٍ َوأ ْعن ٍ
َاب
َف ِم ْن ُ

َو َف َّج ْر َنا ِف َيه��ا ِم ْن ا ْل ُع ُي ِ
ون }يس {34/لِ َي ْأ ُك ُلوا ِم��ن َث َم ِر ِه َو َما َع ِم َل ْت ُه
ان ا َّل ِذي َخ َل��قَ ْ َ
��ب َح َ
َأ ْي ِدهيِ ْم َأ َف َال َيشْ ُ��ك ُر َ
اج
األزْ َو َ
ون }يسُ {35/س ْ
ُك َّل َها ِممَّا تُنبِ ُت ْ َ
ض َو ِم ْن َأ ُنف ِس ِ��ه ْم َو ِممَّ��ا َال َي ْع َل ُم َ
األ ْر ُ
ون }يس{36/
َوآ َي ٌ
ار َف��إِ َذا ُهم ُّم ْظ ِل ُم َ
��ون }يس{37/
��م ال َّل ْي ُل َن ْس�� َل ُخ ِم ْن ُه ال َّن َه َ
��ة َّ ُهل ْ
َو َّ
يم }يس{38/
س َ ْجت ِري ِ ُمل ْس�� َت َق ٍّر َّ َهلا َذلِ َك َت ْق ِد ُير ا ْل َع ِزي ِز ا ْل َع ِل ِ
الش ْ
��م ُ
َوا ْل َق َم َر َقدَّ ْر َنا ُه َمنَا ِز َل َح َّت��ى َعا َد َكا ْل ُع ْر ُج ِ
يم }يسَ {39/ال
ون ا ْل َق ِد ِ
َّ
س َين َب ِغي َ َهلا َأن ُتدْ ِر َك ا ْل َق َم َر َو َال ال َّل ْي ُل َس��ابِ ُق ال َّن َها ِر َو ُك ٌّل ِيف
الش ْ
��م ُ
َف َل ٍ
ك َي ْس َب ُح َ
ون }يس{40/

تفسير السورة

(  ) 28وما أنزلنا عىل قومه من بعده من جند من السامء الهالكهم كام أرسلنا يوم بدر واخلندق
ب��ل كفين��ا أمرهم بصيحة وما كن��ا منزلني وما صح يف حكمتنا ان ننزل إذ قدرنا لكل يشء س��ببا
وجعلن��ا ذلك س��ببا النتصارك م��ن قومك (  ) 29ما كانت األخ��ذة اال صيحة واحدة صاح هبا
جربئي��ل عليه الس��الم فإذا هم خامدون ميتون ش��بهوا بالن��ار رمزا إىل أن احلي كالنار الس��اطع
واملي��ت كرماده��ا  ) 30 ( .يا حرسة ع��ىل العباد تعاىل فه��ذا أوانك  .ويف اجلوامع عن الس��جاد
عليه السالم يا حرسة العباد عىل اإلضافة إليهم الختصاصها هبم من حيث إهنا موجهة إليهم ما
يأتيهم من رس��ول اال كانوا به يستهزئون فان املستهزئني بالناصحني املخلصني املنوط بنصحهم
خ��ر الدارين احقاء بأن يتح��رسوا ويتحرس عليهم وقد تلهف عىل حاهلم املالئكة واملؤمنون من
الثقل��ني  ) 31 ( .أمل ي��روا كم أهلكنا قبلهم م��ن القرون اهنم إليهم ال يرجعون  ) 32 ( .وان كل
مل��ا مجيع لدينا حمرضون  ) 33 ( .وآية هلم األرض امليتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
قي��ل قدّ م الصلة للداللة ع��ىل أن احلب معظم ما يؤكل ويعاش ب��ه  ) 34 ( .وجعلنا فيها جنات
م��ن نخي��ل وأعناب وفجرن��ا فهيا من العي��ون  ) 35 ( .ليأكلوا من ثمره ثمر م��ا ذكر وما عملته
أيدهي��م مما يتخ��ذ منه كالعصر والدبس ونحومها وقرئ بال هاء وقيل ما نفية أفال يش��كرون ( .
 ) 36سبحان الذي خلق األنواع واألصناف مما تنبت األرض من النبات والشجر ومن أنفسهم
الذكر واألنثى ومما ال يعلمون وأزواجا مما ال يطلعهم اهلل عليه (  ) 3 7وآية هلم الليل نسلخ منه
النهار نزيله ونكش��ف عن مكانه مستعار من سلخ الش��اة فإذا هم مظلمون داخلون يف الظالم .
معني ينتهي إليه دوره��ا  ) 39 ( .والقمر قدّ رناه قدّ رنا
(  ) 38والش��مس جتري ملس��تقر هلا حل��د ّ
مسرة منازل وهي ثامنية وعرشون منزال ينزل كل ليلة يف واحد منها ال يتخطاه وال يتقارص عنه
يصح
حت��ى ع��اد كالعرجون القديم كالش��مراخ املعجون العتيق  ) 40 ( .ال الش��مس ينبغي هلا ّ
ويتس��هل ان تدرك القمر وال الليل س��ابق النهار وكل يف فلك يسبحون يسرون فيه بانبساط
هلا
ّ
 .القمي عن الباقر عليه الس��الم يقول الش��مس س��لطان النهار والقمر س��لطان الليل ال ينبغي
للش��مس أن يك��ون مع ضوء القمر يف الليل وال يس��بق الليل النهار يق��ول ال يذهب الليل حتى
يدركه النهار وكل يف فلك يسبحون يقول جييء وراء الفلك االستدارة .

أخبار
ومتابع��ات
تستمر
العتبة الحسينية المقدسة
ّ
بتقديم دعمها للمتظاهرين

تقدم خدماتها
مستشفى الكفيل ّ
لـ( )1584مصابًا بالتظاهرات
أعلن���ت مستش���فى الكفي���ل التخصصية في
كرب���الء عن تقديم الخدم���ات الطبية ألكثر من
( )1584مصابًا من المتظاهري���ن ،فيما ّبينت ّأن
عددًا منهم كانت إصاباتهم بليغة وهم بحاجة
إلى عناية خاصة.

نفي أنباء إقامة «ركضة طويريج»
تنطلق من كربالء صوب بغداد
نفت لجنة تنظيم المواكب والهيئات الحسينية
ْ
في قض���اء طويري���ج بمحافظة كرب���الء دعوتها
لتنظي���م ركض���ة طويري���ج من مدين���ة طوريج
ثم الى س���احة التحرير في
مرورًا بكربالء ومن ّ

عدد من املتظاهرين يف ساحة (األحرار) يف كربالء ،عن شكرهم
أعرب ٌ
َ
للعتبة احلسينية املقدسة ،لتقديم الدعم اللوجستي من طعام وخدمات
صحية هلم خالل احتجاجاهتم السلمية يف املحافظة.
وقال أحد املتظاهرين يف املدينة :ان «العتبة احلسينية املقدسة سعت
مشكورة اىل دعم تظاهراتنا املطالبة باإلصالح والقضاء عىل الفساد»،
مبين ًا ان «الدعم اللوجستي للمتظاهرين من قبلها كان مستمر ًا ويشار
اليه بالبنان».
ووزّ عت العتبة املقدسة خالل األسبوع املايض 1000( ،وجبة غذائية)
َ
وسط ساحة (األحرار) يف كربالء.
للمتظاهرين
ُ
العتبة احلسينية املقدسة عن تقديم دعمها للمتظاهرين
تتأخر
ومل ّ
السلميني سواء يف كربالء أو العاصمة بغداد ،حيث جرى توزيع
وجبات الطعام وتقديم اخلدمات الصحية.

بغداد.
وقال���ت اللجن���ة :أنه���ا «غي���ر مس���ؤولة ع���ن
المنش���ور الذي تداولته بع���ض مواقع التواصل
يح���ث المواطني���ن عل���ى
اإلجتماع���ي وال���ذي
ّ
التحش���يد لتظاهرات واس���عة لركضة طويريج
مرورًا بكربالء والى س���احة التحرير في بغداد»،
أي بي���ان بهذا الصدد»،
مؤك���دة ،أنها «لم تصدر ّ
مضيف���ة ان «اللجنة مع التظاهرات الس���لمية
وداعم���ة له���ا ووفقًا ألوام���ر المرجعي���ة الدينية
العليا بذلك».

حرام :نرفض اإلساءة
فارس ّ
للحشد الشعبي وبطوالته
َ
حرام) ،قيام البعض باإلساءة للحشد
أدان الشاعر واألكاديمي العراقي (فارس ّ
الشعبي واستخدامه ورق ًة للطعن يف التظاهرات ،واصف ًا هذا العمل ب� (اخلسيس).
حرام« :ال أحد من العراقيني الرشفاء يقبل باإلساءة للحشد من حيث هو
وقال ّ
ً
تشكيل عسكري يدافع عن العراق» ،مبينا ّ
أن «الصفوف معروفة وواضحة،
واملتظاهرين السلميني واحلشدييني الرشفاء هم األغلبية العظمى يف ّ
كل مكان».
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صدور مذكرات قبض بحق متهمين
باالعتداء على األمالك العامة والخاصة
أكد المتحدث الرسمي باس���م وزارة الداخلية،
العمي���د خال���د المحن���ا ،صدور ص���دور مذكرات
قبض ّ
بحق مندس���ين متهمي���ن باالعتداء على
األم���الك العام���ة والخاص���ة ،وكذلك التس���بب
بإصابة منتسبين في القوات األمنية.

تؤبن شهداء
جامعات كربالء ّ
العراق وتدعو لنبذ العنف

استيراد البطاطا
يمنع
العراق
ُ
َ

أعلن المتحدث الرس���مي ل���وزارة الزراعة حميد
منع أستيراد محصول
النايف ،األربعاء الماضي،
َ
البطاطا ،لوفرته محليًا.
وق���ال الناي���ف« :حصل���ت الموافق���ة على منع
اس���تيراد محصول البطاطا م���ن جمبع المنافذ
الحدودي���ة اعتبارًا من ي���وم  ،»٢٠1٩ 1٢ /4مبينًا ّان
«القرار جاء اس���تنادًا للصالحي���ات المخولة لوزير
نص
الزراعة وقرار لجنة الشؤون االقتصادية الذي ّ
على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق

ضمت
خرجت مسرة طالبية حاشدة موحدة ،األحد املايضّ ،
جامعات كربالء احلكومية واألهلية لتأبني شهداء ذي قار
والنجف واملناطق االخرى يف البالد.
وقال يوسف هناد ،أحد منظمي التظاهرة :ان «الطلبة اجلامعيني
خرجوا اليوم ،للتنديد بأعامل العنف التي رافقت التظاهرات التي
تشهدها البالد والتي أدت إىل استشهاد املئات وإصابة اآلالف من
شباب العراق».
وبني هناد أن «التظاهرة ضمت طلبة اجلامعات احلكومية واالهلية
ّ
يف كربالءّ ،
ونظموا وقفة حداد عىل ارواح شهداء العراق ،كام
أعلنوا عن مطالباهتم بإصالح التعليم يف البالد وتوفر الظروف
املعاشية املالئمة للمواطنني فض ً
ال عن حماسبة الفاسدين الذين
أهدروا املال العام».

الروزنامة الزراعية».

عين على العالم
ٌ
* رفع األذان من مسجد «عيل باشا» التارخيي يف مدينة أوهريد بجمهورية شامل مقدونيا بعد  107سنني من التو ّقف..
* رئيس اإلدارة الدينية ملسلمي تتارستان يعلن عن عمل  40مرتمج ًا وخبری ًا إسالمي ًا علی ترمجة القرآن الی اللغة الروسية..
* محلة اعتقاالت بحقّ الشيعة يف ماليزيا تثری املخاوف بعد استمرار املدامهات منذ العام .. 2010
* إزاحة الستار عن  12كتاب ًا من أعامل مركز دراسات املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب خالل املؤمتر 33للوحدة اإلسالمية..
* مسلمون نروجييون ير ّدون بطريقتهم اخلاصة (قراءة القرآن الكريم) عىل ناشطني عنرصيني أقدموا عىل إحراق القرآن يف بلدة
كريستيانساند ،جنويب البالد.
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صالة الجمعة

الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في /9ربيع اآلخر1441/هـ الموافق 2019/12/6م :

ُ
بلوغ مرتبة التش ّيع بالصدق وتأدية االمانة
متر علينا يوم غد ذكرى والدة االمام احلسن العسكري (عليه السالم)
ُّ
ومن مستلزمات إحياء امرهم التذكر بوصاياهم وتوجيهاهتم اىل
شيعتهم وحمبيهم ،وها هنا نذكر هذه الوصية املهمة لإلمام احلسن
العسكري (عليه السالم) لشيعته فقال يف هذه الوصية :
(أوصيكم بتقوى اهلل وال��ورع يف دينكم ،واإلجتهاد هلل ،وصدق
احلديث وأداء األمانة إىل من ائتمنكم من ّبر أو فاجر ،وطول السجود،
حممد ّ
صىل اهلل عليه وآله وس ّلمَ ،ص ّلوا يف
وحسن اجلوار فبهذا جاء ّ
عشائرهم ،واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم ،وأ ّدوا حقوقهم،
ّ
فإن الرجل منكم إذا ورع يف دينه ،وصدق يف حديثه ،وأ ّدى األمانة،
فيرسين ذلك ،اتّقوا اهلل
َّ
وحسن ُخ ُل َق ُه مع الناس قيل :هذا شيعي ّ
ً
ً
كل مو ّدة ،وادفعوا ع ّنا ّ
وكونوا زينا وال تكونوا شيناُ ،ج ّروا إلينا ّ
كل
قبيح فإنّه ما قيل فينا من ُح ْسن فنحن أهله وما قيل فينا من سوء فام
حق يف كتاب اهلل وقرابة من رسول اهلل وتطه ٌر من
نحن كذلك .لنا ٌّ
اهلل ال يدّ عيه أحد غرنا ّإال ّ
كذاب .أكثروا ذكر اهلل وذكر املوت وتالوة
القرآن والصالة عىل النبي ّ
صىل اهلل عليه وآله وس ّلمّ ،
فإن الصالة عىل
رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم) عرش حسنات ،احفظوا ما
وصيتكم به واستودعكم اهلل وأقرأ عليكم السالم).
ّ
هذه الوصية اهيا االخوة واالخوات مما ينبغي ان هنتم بوصايا ائمتنا
عليهم السالم وفيها حماور اربعة:
الوصية االوىل هو وصيته بحسن العقيدة والتقوى والورع األساس
يف فكر االنسان هو العقيدة السليمة والصحيحة ،متى ما ضعفت
عقيدة االنسان او ضعفت او فسدت حينئذ ال يكون له فكر صحيح
فالعقيدة الصحيحة منشأ الفكر واملنهج الفكري الصحيح.
ويف قبال ذلك التقوى منشأ كل عمل وسلوك وأخالق صحيحة
لذلك االمام (عليه السالم) أول ما يوصنا بالتقوى.
ثم يث ّني بالورع يف دين اهلل والورع يف دينكم ،الورع خيتلف بعض
ال��يء عن التقوى ،ال��ورع هو ذلك احلاجز النفيس ال��ذي يمنع
االنسان من ارتكاب املعايص والقبائح ألنه يشعر بخوف ووجل من
اهلل تعاىل ويشعر بمراقبته الدائمة وانه ُييص عليه كل صغرة وكبرة

ثم سيحاسبه عىل هذه االمور الصغرة والكبرة متى ما جتىل هذا
اخلوف والشعور باهليبة والوجل من اهلل تعاىل أمكن ان يصل عىل
الورع الذي هو افضل االعامل فكام اوىص النبي (صىل اهلل عليه وآله
وسلم) أفضل االعامل هو الورع عن حمارم اهلل.
ّ
ويصل ويج ويذكر اهلل ويتلو القران ولكن ليس
هناك من يصوم
لديه ذلك االهتامم بل يتسامح ويتساهل وال يبايل وال هيتم بارتكاب
املحارم ،ينبغي للمحب ألهل البيت عليهم السالم ان يلتزم بالتقوى
والورع.
ثم ي��ويص االم��ام (عليه السالم) باالجتهاد هلل ان نبذل وسعنا
وامكاناتنا وان نرصف وقتنا وعمرنا يف طاعة اهلل تعاىل ونستثمر
هذه الفرصة ألداء اكثر ما يمكن من الطاعات ُ
والقربات واالعامل
الصاحلة.
ثم مسألة مهمة قد كثرت يف وصايا االئمة عليهم السالم وهي
مسألة صدق احلديث وأداء االمانة انظروا وتأملوا يف حديث االمام
الصادق (عليه السالم) حيث يقول( :ال تنظروا اىل طول ركوع
الرجل وسجوده فإنه أمر اعتاده وان تركه استوحش من ذلك ولكن
انظروا اىل صدق حديثه وأداء امانته).
لذلك اهيا االخوة واالخوات املوالني اهتموا كثر ًا واعتنوا بأن تكونوا
يف كالمكم ويف احاديثكم صادقني حتى تسود الثقة واالطمئنان بني
افراد املجتمع ،املؤمن ال يكذب يف الصغر والكبر ويف اجلدّ واهلزل
فالكذب مفتاح الكثر من القبائح واملعايص ..لذلك جاء التأكيد من
والتشيع ألهل
االمام (عليه السالم) اذا اردتم صدق ومرتبة الوالء
ّ
البيت انظروا اىل هذا الرجل هل هو يلتزم بالصدق يف حديثه ويؤدي
االمانة اىل أي شخص ائتمنه بر او فاجر.
اهيا االخوة واالخوات اموال الناس التي بني ايديكم بأي وسيلة من
الوسائل وبأي شكل من االشكال حقوقهم واعراضهم وارسارهم
امانات يف اعناقكم فحافظوا عليها ،هذه اساسية من صفات املواالت
ألهل البيت عليهم السالم..
كام ُتب انت اهيا املؤمن ايتها املؤمنة انك لو ائتمنت االخرين يف مال

من اموالك او حق من حقوقك او ائتمنتهم عىل ِعرضك او ائتمنتهم
عىل ارسارك ُتريد وتب منهم ان يافظوا وان يكونوا موضع االمانة
لديك فأنت كذلك تعامل مع اموال الناس التي لديك ومع حقوقهم
واعراضهم وارسارهم بأن تافظوا عىل هذه االمانة..
ثم يذكر االمام (عليه السالم) ايض ًا من االمور العبادية هو طول
وحسن اجلوار.
السجود ُ
ثم يذكر مسألة اخرى قد اكدّ عليها االئمة عليهم السالم ُمنذ عهد
االمام الباقر والصادق والكاظم ثم االمام اجلواد واهلادي والعسكري
عليهم السالم هو ان املجتمع االسالمي يعيش حالة من االختالف
انه امر
يف االعتقادات املذهبية ،البد ان نتعامل مع هذا االمر عىل ُ
واقع ال يمكن تغيره اىل يوم القيامة ويريد م ّنا االئمة عليهم السالم
ان نتعايش فيام بيننا تعايش ًا سلمي ًا يف اجلانب الفكري واالجتامعي
واالخالقي ويف مجيع معارشاتنا ،التعايش السلمي مبني عىل احرتام
اآلخر وعدم تعريضه اىل ما يؤدي اىل العصبية والكراهية والبغضاء
والذي قد يؤدي اىل رصاع داخل املجتمع ،هذا ال يعني وال يفهم
البعض ان االنسان املؤمن واملوايل ألهل البيت يتنازل عن معتقده
أحقيته ولكن ان يكون ذلك بالدليل واحلجة
وال يدافع عنه وال يبني ّ
والربهان وال يتعرض اىل االخرين بام يؤدي اىل اثارة الفتنة ..هكذا
أكدّ االئمة عليهم السالم يف كثر من احاديثهم وكثر ًا ما كانوا يتأذون
من بعض االشخاص وان كانوا ينتمون اىل مذهبهم مما يثر الفرقة
واالختالف بني ابناء املذاهب االسالمية لكي يفظ هلذا املجتمع
االسالمي حالة الوئام واالنسجام وعدم الدخول يف فتنة واحرتاب
ورصاع بني ابناء املجتمع الواحد..
(ص ّلوا يف
لذلك ماذا يقول االمام (عليه السالم) يف هذه الوصيةَ :
عشائرهم) ،من يقصد االمام (عليه السالم)؟ الذين ال يتفقون مع
االئمة عليهم السالم يف املعتقد املذهبي ..اذ يقول االم��ام (عليه
السالم)َ ( :ص ّلوا يف عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم
 ،وأ ّدوا حقوقهم).

ثم يؤكد االمام (عليه السالم) حافظوا عىل سمعة ائمتكم وحافظوا
عىل سمعة مذهبكم ،يقول االمام (عليه السالم)ّ :
(فإن الرجل منكم
ُ
وحسن ُخل َق ُه مع
إذا ورع يف دينه ،وصدق يف حديثه ،وأ ّدى األمانةَّ ،
فيرسين ذلك)...
الناس قيل :هذا شيعي ّ
فاذا اتصف الرجل هبذه الصفات الناس ماذا يقولون؟ وما مقصوده
من الناس؟ اصحاب املذاهب االخرى واصحاب الديانات االخرى
وصدقه يف
لقه
ُ
يقولون انظروا اىل هذا الرجل الشيعي كيف هو ُخ ُ
حديثه؟ وكيف هو اداء ُه ألمانته؟ انظروا هذا ادب اهل البيت ادبوهم
هبذا األدب ،فإن ذلك ُيدخل الرسور عىل قلب االمام (عليه السالم)
وان مل يكن كذلك ادخل احلزن والغم عىل االمام (عليه السالم)
واساء اىل سمعة مذهب اهل البيت عليهم السالم.
ثم يبني االمام (عليه السالم) يقول ما يقول فينا من ُحسن فنحن أهله
وما يقول فينا من سوء نحن بريئون من السوء ولكن هذا الذي يقول
فينا السوء اما جهل منه او ٌ
ترصف لبعض ممن ييسء اىل هذا
بغض او ّ
املذهب..
يوجه االمام (عليه السالم) اىل اإلكثار من ذكر اهلل وذكر املوت
ثم ّ
وتالوة القران والصالة عىل النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) ثم خيتم
وصيتكم ِبه.
ذلك احفظوا ما ّ
كام نحفظ الكثر من القصائد والكثر من االمور التي ربام ال تنفعنا
او تنفعنا بمنفعة بسيطة جد ًا ولكن مثل هذه الوصايا التي متثل كنوز ًا
عظيمة يف الفكر والسلوك واالخالق علينا اهيا االخوة واالخوات
علينا ان نتعاهدها باحلفظ يف الفاظها وتطبيق مضامينها..
ثم خيتم االم��ام (عليه السالم) ذل��ك من حمبته لشيعته ان يقرأ:
(واستودعكم اهلل وأقرأ عليكم السالم).
ونحن ايض ًا نختم فنقول عليك وعىل ابائك الطاهرين يا بن رسول
ُ
ً
اهلل ِم ّنا مجيعا سالم اهلل وتيته وصلواته وبركاته عليك زنة عرش اهلل
ومداد كلامته وما احصاه علمه واحاط به كتابه..
واحلمد هلل رب العاملني..

صالة الجمعة

ُ
الشيخ الكربالئي يقرأ نص ما ورد
من مكتب سماحة السيد دام ظله في النجف األشرف
كربالء
الجمعة في
قرأ ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام ُ
َ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في  /9ربيع
المقدسة في خُ طبته الثانية من صالة ُ
اآلخر1441/هـ الموافق 2019/12/6م قائال سماحته:

ّأهيا األخوة واألخوات
نقرأ عليكم نص ما ورد من مكتب سامحة
السيد (دام ظ ّله) يف النجف األرشف:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ال شك يف ّ
أن احلراك الشعبي اذا اتسع مداه
وشمل خمتلف الفئات يكون وسيلة فاعلة
للضغط عىل من بيدهم السلطة إلفساح
املجال إلجراء اصالحات حقيقية يف إدارة
البلد ،ولكن الرشط االس��اس لذلك هو
عدم انجراره اىل أعامل العنف والفوىض

املسوغ
والتخريب ،فانه باإلضافة اىل عدم
ّ
هل��ذه األع��امل رشع � ًا وقانون ًا ستكون هلا
ارتدادات عكسية عىل احلركة االصالحية
وي��ؤدي اىل انحسار التضامن معها شيئ ًا
فشيئ ًا ،بالرغم من كل الدماء الغالية التي
أريقت يف سبيل تقيق اهدافها املرشوعة،
التنبه اىل ذلك واحلذر من منح
فال بد من ّ
الذريعة ملن ال يريدون اإلصالح بأن يامنعوا
من تقيقه من هذه اجلهة.
ّ
إن املحافظة ع��ىل سلمية املظاهرات
وخ ّلوها من أع��امل العنف والتخريب

تظى بأمهية بالغة ،وهي مسؤولية تضامنية
يتحملها اجلميع ،فإهنا كام تقع عىل عاتق
ال��ق��وات األمنية ب��أن تمي املتظاهرين
السلميني وتفسح املجال هلم للتعبر عن
مطالباهتم بكل ح��ري��ة ،تقع أي��ض� ًا عىل
عاتق املتظاهرين أنفسهم بأن ال يسمحوا
للمخربني ب��أن يتقمصوا ه��ذا العنوان
ويندسوا يف صفوفهم ويقوموا باالعتداء
ّ
عىل قوى األمن أو عىل املمتلكات العامة
ويتسببوا يف اإلرضار بمصالح
أو اخلاصة
ّ
املواطنني.

نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة واعضائها ضمن المدة الدستورية
ووفقًا لما يتط ّلع اليه المواطنون بعيدًا عن أي تدخل خارجي
علمًا أن المرجعية الدينية ليست طرفًا في أي حديث بهذا الشأن
بأي شكل من االشكال.
وال دور لها فيه ّ

ّ
إن مساندة القوات األمنية واحرتامها
وتعزيز معنوياهتا وتشجيعها عىل القيام
بدورها يف حفظ األمن واالستقرار عىل
الوجه املطلوب واج��ب اجلميع ،فإنه ال
االعزة يف تفادي الفوىض
غنى عن هؤالء
ّ
واإلخ���الل بالنظام ال��ع��ام ،وق��د الحظ
اجلميع ما ّ
حل ببعض املناطق ملّا مل تستطع
القوات األمنية القيام بام يتوقع منها يف هذا
هب رجال العشائر الكرام
الصدد ،اىل أن ّ
فقاموا بدور مشهود يف محاية السلم االهل
ومنع الفوىض واخلراب ،فلهم كل الشكر
والتقدير عىل ذلك ،ولكن ينبغي العمل
عىل أن ترجع االمور اىل سياقها الطبيعي
تمل القوى األمنية
يف مجيع املناطق من ّ
الرسمية مسؤولية حفظ األمن واالستقرار
ومح��اي��ة املنشآت احلكومية وممتلكات
املواطنني من اع��ت��داءات املخربني ،مع

التزامها بالترصف بمهنية تامة يف التعامل
مع كل االع��امل االحتجاجية لئال تتكرر
مآيس االسابيع املاضية.
إننا إذ ندين � مرة أخ��رى � كل ما وقع
خ��الل األي��ام السابقة من سفك للدماء
الربيئة واإلرضار باملمتلكات اخلاصة
واملؤسسات العامة ،ندعو مجيع املترضرين
اىل سلوك السبل القانونية يف املطالبة
بحقوقهم ،ونطالب األجهزة القضائية
بمحاسبة ومعاقبة كل من اق��رتف عم ً
ال
اجرامي ًا � من أي طرف كان � وفق ما يدده
القانون.
ونعيد هنا التحذير من الذين يرت ّبصون
بالبلد ويسعون الستغالل االحتجاجات
املطالبة باإلصالح لتحقيق اهداف معي ّنة
تنال من املصالح العليا للشعب العراقي
وال تنسجم مع قيمه االصيلة.

كام نعيد االش��ارة اىل ما سبق أن ّاكدت
عليه املرجعية الدينية م��ن أهن��ا جلميع
العراقيني ب��ال اخ��ت��الف ب��ني انتامءاهتم
وتوجهاهتم ،وتعمل عىل تأمني مصاحلهم
ّ
العامة ما وسعها ذل��ك ،وال ينبغي أن
يستخدم عنواهنا من قبل أي من املجاميع
املشاركة يف التظاهرات املطالبة باإلصالح
مجع دون مجع.
لئال تسب عىل ٍ
ويف اخلتام نأمل أن يتم اختيار رئيس
احلكومة اجلديدة واعضائها ضمن املدة
الدستورية ووفق ًا ملا يتط ّلع اليه املواطنون
بعيد ًا عن أي تدخل خارجي ،عل ًام أن
املرجعية الدينية ليست طرف ًا يف أي حديث
بأي شكل من
هبذا الشأن وال دور هلا فيه ّ
االشكال.

من وحي الجمعة

ُ
مرجعية وطن

طالب الظاهر

ال تخفى المكانة المباركة التي حظيت بها المرجعية الدينية العليا في عقول وقلوب العراقيين جميعًا على
اختالف انتماءاتهم وتوجهاتهم ،ولم يحصل ذلك إال نتيجة مواقفها األبوية المسؤولة وعملها على تأمين
عودت العراقيين إنها تفعل ما تقول ،وال تقول ما تفعل.
مصالحهم العامة ،فالمرجعية قد ّ

اتساع املدى
سيبقى ملشهد الزخم اجلامهري احلاشد
أمهيته القصوى من أجل الوصول اىل حلظة
النرص النهائي ،إذ ال يتحقق هذا النرص
إال من خالل نزول مجيع رشائح املجتمع
اىل الشارع ،وتسجيل حضورها الفاعل
ومشاركتها املؤثرة يف ساحات التظاهر،
ملا لذلك من أثر إعالمي كبر ،سواء عىل
املستوى الداخل ..بتحرك الرأي املحل
وكسب املزيد من التأييد واملنارصة ،ومن
ثم استقطاب من مل يشارك يف التظاهرات
حلد اآلن ويدعوه للمشاركة لزيادة الزخم،
أو اخل��ارج��ي ..بتحريك ال���رأي العام
الدويل ..باجتاه ممارسة املزيد من الضغط
عىل السلطة احلاكمة حتى رضوخها لألمر
الواقع ،واالستجابة ب��أرسع وقت ممكن
لتحقيق مجيع مطالبات احلركة اإلصالحية،
وبأقل اخلسائر إن شاء اهلل.

انحسار التضامن
الش����ك إن م���ن أق����وى س��ب��ل ات��س��اع
التظاهرات واستمرارها وديمومتها ،هي
املباركة التي حظيت هبا من قبل املرجعية
العليا ،ب��ل وال��دع��م هل��ا بقوة م��ن أجل
تقيق كامل املطالب املرشوعة للجامهر
املظلومة ،السيام وق��د أطلقت تسمية
(احلركة اإلصالحية)عليها منذ البداية،
لكن هناك أمور جيب جت ّنبها لكيال ينحرس

هذا التضامن وهذا التواجد الشعبي ،ومن
ثم يقل تدرجيي ًا زخم املظاهرات ،وهو ما
أكدت وتؤكد عليه املرجعية الدينية العليا
م��رارا وتكرارا ويف أكثر من ُخطبة ،وها
هي ّ
تذر منه وهو تأكيدها عىل السلمية..
السلمية  ..السلمية ،وتوصيتها برضورة
خ ّلوها من أي مظهر من مظاهر العنف
ال من قبل املتظاهرين أنفسهم وال من
قبل القوات األمنية ،بل ورضورة احرتام
القوات األمنية واملحافظة عىل املنشآت
احلكومية واملمتلكات العامة واخلاصة،
ألن اإلرضار هب��ذه املمتلكات سيعطي
الذريعة ملن ال يريدون اإلصالح للمامطلة
أكثر ،ورب��ام يمنحهم امل��ربرات للرضب رجال العشائر
ً
بقسوة مفرطة واالعتداء جمددا عىل املتظا كام هو عهدنا بعشائرنا الكريمة ،وبوقفاهتا
هرين.
الوطنية املرشّ فة يف أزمات البلد املختلفة
مسؤولية تضامنية
منذ ث��ورة العرشين اخلالدة وحلد اليوم،
لعل اجلميع أدرك��وا بعد هذه التجارب فها ه��م رج��ال ه��ذه العشائر الكريمة
املريرة إن املحافظة عىل سلمية املظاهرات ،يسجلون للتاريخ وقفة مرشفة جديدة كام
وخ ّلوها من أي أع��امل عنف وختريب هو دأهبم ..بحفظ األمن والسلم األهل،
واعتداء ،أقول أدركوا بأنه السبيل الوحيد
فهبوا من أجل عدم إراقة املزيد من الدماء،
ّ
لتحقيق مجيع املطالب املرشوعة ،وطبع ًا ال واالنزالق اىل املزيد من الفوىض واخلراب،
يتحقق هذا اهلدف النبيل؛ إال من خالل وال يمكن أن تنسى طبع ًا وقفة رجال هذه
اشاعة روح التعاون والتآزر واملحبة بني العشائر الكريمة باملساندة والتأييد الدائم،
مجيع املتظاهرين مع القوات األمنية املكل ّفة واالستجابة الرسيعة لتوجيهات املرجعية
بحاميتهم ،وقد اثبتت التجربة العملية الدينية العليا ،والوقوف الدائم خلفها
أي��ض� ًا ،إن ع��دم وج��ود ق��وة أمنية تمي بالكلمة الرشيفة واملوقف الشجاع.
املتظاهرين يفسح املجال أم��ام املندسني
والنوايا اخلبيثة لتنفيذ خمططاهتم العدوانية،
لذلك فإن مهمة تشخيص املندسني من
بني املتظاهرين ما عادت مهمة حمصورة
بالقوات األمنية فقط رغم إنه يعد واجبها،
لكن ال يمنع ه��ذا ،ب��ل جي��ب أن يطلع
املتظاهرون السلميون أنفسهم بجزء
من ه��ذه املهمة ..حفاظ ًا عىل األرواح
واملمتلكات اخلاصة والعامة ،وكذلك
حفاظ ًا عىل نظافة حركتهم اإلصالحية
من كل ما يشوهبا من شوائب ..يمكن أن
تسب عليهم وتيسء اىل سمعة حركتهم،
وربام يتم الطعن هبم من خالهلا.

علي خير البشر 2-2
ٌ
 أخرج أمحد بن حنبل يف (الفضائل ج  2ص  564ح )949عن عطية بن سعد العويف ,قال :دخلنا عىل جابر بن عبد اهلل
(كرم اهلل وجهه)
وقد سقط حاجباه عىل عينيه فسألناه عن عل ّ
فقلت :أخربنا عنه ,قال :فرفع حاجبيه بيديه فقال(( :ذلك من
خر البرش)) انتهى.
ورجال هذا احلديث كلهم ثقات وعدول .وتكلم بعضهم يف
عطية العويف وقال ابن سعد يف (الطبقات  :)304 :6وكان ثقة
إن شاء اهلل وله أحاديث صاحلة.
وروى أمحد بطريق آخر (ج  2ص  )671عن أيب الزبر قال:
قلت جلابر كيف كان عل فيكم قال(( :ذلك من خر البرش ,ما
كنا نعرف املنافقني إ ّ
ال ببغضهم إ ّياه)) انتهى.
وروى ابن حبان يف (الثقات ج  9ص  )281بسند صحيح عن
سامل بن أيب اجلعد قال :سئل جابر بن عبد اهلل عن عل فقال:
((ذاك خر البرش من شك فيه فقد كفر)).
 -4روى ابن عساكر بسند صحيح يف (ج  42ص  )374من
تارخيه عن األعمش عن عطاء قال :سألت عائشة عن عل
(ريض اهلل عنهام) فقالت(( :ذاك خر البرش ال يشك فيه إ ّ
ال
كافر)).
وهناك طريق آخر هبذا األثر نقله بسند صحيح الع ّ
المة احلسني
بن أمحد بن خالويه املرصي يف (اعراب ثالثني سورة ص 148
ط القاهرة دار الكتب بمرص).
 -5روى أبو داود الرهاوي  -كام يف ميزان االعتدال ج  2ص

 - 271أنّه سمع رشيك ًا يقول(( :عل خر البرش فمن أبى فقد
كفر)).
وقد أزاد رشيك أنّه خر البرش بعد رسول اهلل (صىل اهلل عليه
وآل��ه) ,كام هو مذهب الشيعة ,ولذا وصفه اجلوزجاين كام يف
امليزان أيض ًا (ج  2ص  )270بأنّه مائل ,وال ريب بكونه مائ ً
ال
عن طريق اجلوزجاين  -املعروف بالنصب والعداء ألهل البيت
(عليهم السالم) (انظر هتذيب التهذيب  - )143 / 10إىل
طريق أهل البيت (عليهم السالم).
وقد قال الذهبي يف حق رشيك :احلافظ الصدوق أحد األئمة
(ميزان االعتدال  270 / 2رقم .)3697
هذا غيض من فيض ,أردنا أن نظهره عىل عجالة من أسانيد هذا
احلديث املروي عن النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) ,واألثر
الذي جرى عىل ألسنة الصحابة ,وقد روى الع ّ
المة املرعي يف
(رشح إحقاق احلقّ ) من طرق كثرة  -ال يبعد استفادة التواتر
منها  -هذا احلديث املبارك ,فانظر (ج  4ص  )254وما بعدها.
وقد ذكر الع ّ
المة أبو حممد جعفر بن أمحد بن عل القمي نزيل
الري املشهور بابن الرازي اإلياليف املعارص للشيخ الصدوق,
ومن أعالم القرن الرابع اهلجري ,مصنف (جامع األحاديث)
و (العروس) و (الغايات) و (األعامل املانعة من اجل ّنة) ,مخسة
وسبعني طريق ًا للحديث مجعها يف كتاب س ّامه (نوادر األثر بع ّ
ل
خر البرش) ,صدر يف قم سنة  1420ه� ,بتحقيق السيد حممد
جواد احلسيني اجلاليل.
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قواعد فقهية
قاعدة البناء على األكثر
املعنى :معنى القاعدة عبارة عن أن الوظيفة الرشعية عند
الشك بالنسبة إىل عدد الركعات يف الصلوات الرباعية هو
تغليب الطرف األكثر (البناء عىل األكثر) ،فعليه إذا تقق
الشك بني الركعة الثالثة والرابعة أو بني الثانية والثالثة – يف
الصلوات الرباعية  -فإنه حينئذ يبني عىل اجلانب األكثر،
فيؤخذ بام هو أكثر عددا.
املدرك :يمكن االستدالل عىل اعتبار القاعدة بام يل:
 - 1الروايات :وهي الواردة يف نفس الباب :منها موثقة عامر
األوىل يف الباب عن أيب عبد اهلل عليه السالم أنه قال له( :يا
عامر أمجع لك السهو كله يف كلمتني
(األوىل) متى ما شككت فخذ باألكثر( ،الثانية) فإذا سلمت
فأتم ما ظننت أنك نقصت)  .فالكلمة األوىل من هذه املوثقة
تدل عىل أن الضابط يف الشك بالنسبة إىل عدد الركعات هو
البناء عىل األكثر وأما الكلمة الثانية فتكون يف صدد بيان
حكم آخر.
ومنها موثقة عامر الرابعة يف الباب عن أيب عبد اهلل عليه السالم
قال( :كلام دخل عليك من الشك يف صالتك فأعمل عىل
األكثر (و) قال ..فإذا انرصفت فأتم ما ظننت أنك نقصت)
 .تدل عىل أن الوظيفة يف الشك الواقع يف عدد الركعات هو
البناء عىل األكثر .ومنها رواية عامر الثالثة يف الباب عن أيب
عبد اهلل عليه السالم يف الشك( :إذا سهوت فابن عىل األكثر)
 .دلت عىل مدلول القاعدة داللة تامه كاملة ،ولكن بام أن

السند يف هذه الرواية ال خيلو من األشكال كان االستناد إليها
غر مسموح ،وأما التأييد فال بأس به.
 - 2التسامل :قد تقق التسامل بني الفقهاء بالنسبة إىل مدلول
القاعدة ،وال خالف فيه عندهم فاألمر متسامل عليه واحلكم
مفتى به.
فرعان
األول :قال سيدنا األستاذ من الشكوك :الشك بني األربع
واخلمس بعد ذكر السجدة األخرة ،فيبنى عىل األربع ويتم
صالته ثم يسجد سجديت السهو .
لثبوت احلكم هناك عىل خ��الف القاعدة وذل��ك للنص
اخلاص يف امل��ورد ،كالنصوص ال��واردة يف مجيع الشكوك،
وألن البناء عىل األكثر إنام يسوغ يف صورة االنطباق عىل
الفرض الصحيح ال عىل الفرض الباطل.
الثاين :قال سيدنا األستاذ من الشكوك :الشك بني الثالث
واألرب��ع واخلمس حال القيام ،فإنه هيدم وحكمه حكم
الشك بني االثنتني والثالث واألربع – يبنى عىل األربع -
فيتم صالته  .وباهلدم هناك يقق املجال للبناء عىل األكثر،
وفقا للقاعدة.

استفتاءات شرعية

صوت المرأة
السؤال  :هل جيوز سامع صوت االجنبية مع عدم التلذذ  ,وهل
جيوز هلا ترقيق الصوت ؟
اجلواب  :جيوز سامع صوت األجنبية مع عدم التلذذ الشهوي وال
الريبة  ،كام جيوز هلا إسامع صوهتا لألجانب  ،إال مع خوف الوقوع
يف احلرام .
نعم ال جيوز هلا ترقيق الصوت وتسينه عىل نحو يكون عادة
مهيج ًا للسامع  ،وإن كان حمرم ًا هلا .
َّ

السؤال  :زغاريد النساء املعروفة باسم (اهلالهل) هل جيوز
للرجل االجنبي ان يستمع اليها ،واذا كان االنسان مدعو ًا يف
مكان ما وحصلت فيه زغاريد النساء ،فهل جيب عليه ان خيرج
من ذلك املكان ؟
اجلواب  :ال مانع من سامعها بل واستامعها اذا مل يكن عن تلذذ
شهوي .

السؤال  :اذا جهرت املرأة يف صالهتا بحضور األجنبي وكان
السؤال  :هل جيوز للمراة ان تقر ًا التعزية يف منازل قريبة من صوهتا موجب ًا للريبة فهل صالهتا تبطل بذلك ؟
الشوارع العامة التي يتمل احتام ً
ال قوي ًا مرور االجانب من اجلواب  :ال تبطل إ ّ
ال اذا كان موجب ًا لالخالل بقصد القربة .
الرجال بحيث يسمعون صوهتا ؟
اجلواب  :اذا كان صوهتا بام يشتمل عليه من الرتقيق والتحسني السؤال  :هل جيوز لألم أن ترفع صوهتا أثناء الصالة كي تع ّلم
مهيج ًا عادة للسامع فالالزم التجنب عن ذلك مع احراز سامع أبناءها ؟
االجنبي لصوهتا واال فال باس به .
اجلواب  :جيوز يف مثل صالة الصبح و صاليت املغرب والعشاء إذا
مل يكن بحضور االجنبي أو كان بحيث كان يوجب الريبة .
السؤال  :يف مأتم النساء يظهر يف أغلب االحيان صوت النساء
مكرب الصوت فيسمع السؤال  :هل جيوز للمراة ان تسن صوهتا مع سامع االجنبي ؟
إىل خارج املأتم وذلك بسبب استخدام ّ
الرجال املارون يف الشارع فام حكم ذلك ؟
اجلواب  :اذا كان صوهتا بام يشتمل عليه من الرتقيق والتحسني
اجلواب :ال ينبغي ذلك .
مهيجا عادة للسامع فالالزم التجنب عن ذلك مع احراز سامع
االجنبي لصوهتا وإال فال بأس به .

الغالف

العتبات المقدسة تتصدر تظاهرة سلمية حاشدة لمحافظات
وسط وجنوب العراق وسط العاصمة

تقرير :حسين النعمة

انطلقت في تاريخ  1٢/6تظاهرة حاشدة كبيرة اسهمت بصناعة مشهد وطني كبير في
ساحة التظاهر في العصمة بغداد ،تصدر هذا المشهد العتبات الحسينية والعباسية
والكاظمية والعسكرية المقدسات ثم المزارات الشيعية المشرفة واتت بعدها مواكب
يتقدم كل موكب سادات ومشايخ العشائر ووجهاء كل
محافظات الوسط والجنوب
ُ
محافظة ،وصدحت اصوات هذا المشهد بالوالء للوطن الحبيب والتنديد بالتدخالت الخارجية
في شؤون البلد ونبذ اعمال الشغب والتخريب التي طالت المؤسسات الحكومية
واالمالك الخاصة ،كما جلجلت هتافات المتظاهرين السلميين بالوالء للمرجعية الدينية
العليا وأكدت انها صمام االمان للعراقيين اجمع.
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وأك��د شيوخ عشائر ال��وس��ط واجلنوب
عىل مجلة من االم��ور كان منها« :ان ِ
قوة
ِ
ِ
اجلامه ِ
احلرة األبي ْة
وإرادهت��ا
ر العراقي ْة ،
ِ
الفاسدين والقتل ْة،
تطالب بمحاسبة
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
العراق التي ُ
تليق
مكانة
بحفظ
وتطالب
ُ
وسيادته ومؤسساتهِ
ِ
به حر ًا متنع ًام بثرواتهِ
ِ
ِ
ومن ِ
أولويات مطالبِنا،
أول
الدستوريةْ ،
بترشيع قانون ِ
لتح ُقيقَ
اإلرساع
ُ
ِ
ني أساسينيَْ ،
ْ
ُ
قانون
األول:
لإلصالح املنشود ومه��ا،
ِ
ِ
َ
ُ
انتخابات ينصف الكفاءات املحرومة من
ِ
َ
ُ
ٌ
املسؤول مدين ًا
جيعل
قانون
خدمة بلدها،
فيعمل ِ
ُ
خلدمتِ ْه،
للجمهو ِر الذي اختار ُه
ِ
أكتاف
وق��ان��ون ال يصعدُ فيه أح��دٌ عىل
ِ
الوجوه
نفس
اآلخر ،فال نريدُ قانون ًا يعيدُ َ
ُ
جيعل
م��ر ًة بعدَ أخ��رى ،وال نريدُ قانون ًا
ِ
املنصب ،وقدم ًا يف
للمسؤول قدم ًا يف
ْ
ِ
ِ
إدارة منصبِ ْه،
قائمة املرشحنيْ ،فال هو يف
ِ
يسمح
إدارة محلتِ ْه ،ال نريدُ قانون ًا
هو يف
ُ
وال َ
مزدوجي اجلنسي ْةَّ ،
ِ
فإن أحقَ
الناس
برتشح
ِ
ِ
ِ
يكون َ
َ
باألمر هو ْ
من ال
أن
ربان السفينةْ ،
يفكر ِ
البحر ،والثاين:
هاج هبا
برتكها إذا َ
ُ
ْ
ٍ
َ
مكان فيها لألحزابِ
يطالب بمفوضية ال
ُ

ٌ
مفوضية
وحماصصتاها ،ويأمن بان تكون
ِ
تتاجر
الصفقات ،وال
م��زاد
بعيدة عن
ْ
ُ
ِ
وتؤمن حقَ االختيار
الشعب،
بأصوات
ُ
ْ
وهبه ُ
اهلل لإلنسان».
احلق املقدس الذي ُ
كبار
ووجه املتظاهرون السلميون ندا ًء اىل َ
ِ
ني قالوا فيه« :ان سن َة اهللِ
الساسة واملسؤول ْ
فيناَّ ،
ُ
فالدماء
ينبض،
دام
وأن
القلب ما َ
َ
ُ
تدور ُ
َ
ِ
العراق الزال نابض ًا
وقلب
وجتد ْد،
ُ
ُ
ْ
الدماء ،وإال
د
تتجد
أن
بالطاقات،
والبدْ
َ
ُ
ُ
م��ات ك� ُ
�ل يشء ،فال تكابروا شع َبكم،
َ
ِ
َ
ْ
األوان حيث ال
مطالبه قبل فوات
ونفذوا
ُ
ُ
تدارك ْه».
يمكن
يبقى ما
ُ
كام وجه املتظاهرون كلم ًة وعهدا اىل السيد
عل احلسيني السيستاين (دام ظله الوارف)
ْ
ِ
ِ
والقلب
العطوف،
األب
قالوا فيها« :اىل
ِ
�رؤوف ،سامحةِ
السيد السيستاين أطالَ
ْ
ال�
َ
اهلل يف عمره ،شكر ًا ْ
رفضت
ألنك
لك..
َ
َ
رغم
وبقيت
القول أننا عاجزون،
َ
ُ
تدعمنا َ
كل اجلراحِ ،
ِ
بالنرص يف كلِ مواجهة،
وتعدُ نا
زلت شعل ًة ملعنوياتِنا ،شكر ًا ْ
لك َّ
ألن
وال َ
ِ
تمل جبا ً
َ
َ
اإلساءات
ال من
قلبك الكبر،
ِ
واإلشاعات املغرضة ،ومل تر َد عليها يوم ًا،

تكرس كرام َة ٍ
أحد مهام َ
قال أو فعل،
ومل
ْ
شكر ًا لسامحتك َ
ألنك مجعتَنا ،و ْمل ْ
تفرق بني
ٍ
ٍ
وشعرت
وقومية وأخرى،
طائفة وأخرى،
َ
ِ
ِ
ِ
احلاجة
بأمس
�وم كنا
بمعاناة اجلميع ،ي� َ
ِ
جيمعنا كعراقيني،
األب ،ال��ذي
لشعو ِر
ُ
ِ
ِ
وجوده ،شكر ًا ْ
يامن
باألمان يف
ونشعر
لك ْ
ُ
ٌ
علمتَنا َّ
الدين حمبة وتسامح ،ال كراهية
أن
َ
ِ
وإقصاءَّ ،
ِ
والعيش
يدعو للحياة
الدين
وأن
َ
ُ
ِ
للجمود واالنزواء».
وليس
الكريم،
َ
وتدث نخبة من االعالميني عن رضورة
الدعوة التساع احل��راك الشعبي ليشمل
خمتلف الفئات ب��رشط السلمية التامة،
وكذلك التمسك ب��األه��داف املرشوعة
للمتظاهرين الن ه��ن��اك اه���داف غر
مرشوعة البد احلذر منها ورفضها ،واحلذر
من أع��امل العنف والفوىض والتخريب
ألهنا مرفوضة قانونا وتسبب بانحسار
التضامن مع املتظاهرين» ،حمذرين ِمن
وجود َمن ال يريد االصالح فاحذروهم
وال تعطوهم الذريعة إلفشال احل��راك
بسبب اعامل العنف».
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أخبارنا

فخرو يزور الغرفة ويلتقي الشيخ خليفة بن جاسم واعضاء مجلس االدارة

ترحيمي
مجلس
غرفة
املشرتكة بني
اقامةاللجنة
تفعيل
لشهداء ساحات التظاهرات في العراق

قطر ووزارة التنمية االدارية

االحرار :حسنين الزكروطي /تصوير :صالح السباح

اســـتقبل ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاســـم بن محمد ال ثـــاين رئيس غرفة قطـــر يف مقر
محمد العثامن
الســـيد يوســـف
الحسينيةســـعادة
،
ديســـمرب
املوافق
يوم االحد
الغرفة
منطقة
بـــن في
المقدستين
العباسية
للعتبتين
العامتان
االمانتان
فخرو وزيـــر التنمية اإلداريـــة والعمل والشـــؤون االجتامعية.

العدد /

بين
اقامت
الحرمين الشريفين مجلسا ترحيميا على ارواح شهداء العراق السيما شهداء محافظات
(الناصرية والنجف وكربالء وبغداء) ،الذين سقطوا في ساحات التظاهرات ،نتيجة المطالبة
االمين العام للعتبة
حضور
الحكومة ،وقد
من قبل
المسلوبة
االعمال
المجلسرجال
شهدومقترحات
االستماع آلراء
حريصون على
التنمية:
بحقوقهم وزير
الحسينية المقدسة السيد جعفر الموسوي واعضاء مجلس االدارة في العتبة ،كذلك
المقدسة .المتعلقة بعمل وزارة التنمية
القطاع الخاص
كافة قضايا
بحث
الغرفة:
العباسية
العتبة
في
رئيسوادارية
شخصيات دينية

يناير
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فخرو يزور الغرفة ويلتقي الشيخ خليفة بن جاسم واعضاء مجلس االدارة

تفعيل اللجنة املشرتكة بني غرفة
قطر ووزارة التنمية االدارية
السيد افضل الشامي

الشيخ فاهم االبراهيمي

اســـتقبل ســـعادة الشـــيخ خليفة بن جاســـم بن محمد ال ثـــاين رئيس غرفة قطـــر يف مقر
 ،ســـعادة الســـيد يوســـف بـــن محمد العثامن
الغرفة يوم االحد املوافق ديســـمرب
االجتامعية.
والشـــؤون
والعمل
التنمية
وزيـــر
فخرو
يستحقها اب��ن��اء الشعب يسميه البعض
املطالبة ال��ت��ي
االمني
اإلداريـــةمعاون
افضل الشامي
السيد
وقال

شهداء «انتفاضة ترشين»
العام للشؤون الثقافية والفكرية يف العتبة العراقي ،والبد للطبقة السياسية يف العراق يف حمافظات ذي قار والنجف وكربالء
احلسينية امل��ق��دس��ة« :اق��ام��ت االمانتان من ان تستجيب عاجال ملطالب الشعب وبغداد».
ومقترحاتالرجال
االستماع
حريصون على
العامتانالتنمية:
وزير
االعمال ويف رسالة وجهها االبراهيمي اىل عوائل
يمد عليه».
آلراءاالنزالق اىل ما
خوفا من
والعباسية
للعتبتني احلسينية
املقدستني جملس فاتة عىل ارواح الشهداء ومن جهته تدث الشيخ فاهم االبراهيمي شهداء التظاهرات قال فيها« :يكفيكم
رئيس الغرفة :بحث كافة قضايا القطاع الخاص المتعلقة بعمل وزارة التنمية
الذين سقطوا وهم يدافعون عن حقوق مسؤول شعبة التبليغ والتعليم الديني يف فخرا ان ابناءكم الشهداء هم الذين وفقوا
وضحوا
ال��ع��راق��ي��ني ،وال��ت��ص��دي ملظاهر الفساد العتبة احلسينية املقدسة قائال« :ال خيفى ضد الظلم واالستبداد السيايس
ّ
االداري واملايل وغياب العدالة االجتامعية عىل اجلميع ان االمانتني العامتني للعتبتني بأنفسهم من اج��ل تأسيس دول��ة خالية
يف عموم البالد ،وقد ب��ادرت االمانتان احلسينية والعباسية املقدستني دائام ما تبادر من ظلم الفاسدين ،وهؤالء الشهداء هم
يف اقامة ه��ذا املجلس ترمحا ألرواحهم ان اىل اقامة جمالس ترحيمية تستذكر فيها انفسهم الذين لبوا نداء املرجعية يف الدفاع
شهداء العراق ،واليوم ايضا تبادر االمانتان عن املقدسات وتطهر البلد من جرذان
الطاهرة ومواسا ًة لعوائلهم الكريمة».
واك���د ال��ش��ام��ي ع��ىل «رضورة سلمية اىل اقامة جملس ترمحي لشهداء العراق داعش االجرامي واليوم ايضا لبوا نداء
التظاهرات واس��ت��م��راره��ا حتى تقيق السيام شهداء ساحات التظاهرات او ما املرجعية يف املطالبة بحقوقهم املسلوبة».
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ٌ
شرف
الخدمة الحسينية
يحرص منتسبو قسم رعاية الحرم الشريف على أدائها
األحرار  /حسين نصر  -تصوير  /صالح السباح  -محمد عبد الكريم

تتمدد على
معين أو  ،بل ّ
تتعدد صور الخدمات الحسينية بما ال يمكن حصرها في مكان ّ
مساحات كبيرة في مدينة كربالء المقدسة وما حولها من المدن والمحافظات العراقية ،لو أن
إنسانا أراد أن يحصي هذه الخدمات والفعاليات ،لكان من األمور الصعبة عليه أن يحصي مثل
هذا األمر .وهذه الجهود العظيمة والكبيرة قامت بها العتبة الحسينية المقدسة من أجل تنفيذ
المشاريع الخدمية التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لزائري العتبات المقدسة من خالل
مختلف األقسام واالختصاصات الخدمية وعلى مدار الساعة...
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قسم رعاية الحرم الشريف
•
ُ
وال شك ان قسم رعاية احل��رم الرشيف
واملهمة يف العتبة
ُيعدّ من األقسام احليوية
ّ
احلسينية املقدّ سة للقيام بالعديد من
ختص
األعامل املوقعية والرضور ّية التي
ّ
املرقد الرشيف أليب عبد اهلل احلسني (عليه
السالم) وزائريه الكرام ،ومن مها ّمه،
االهتامم برتتيب وف��رش احل��رم املقدّ س
والصحن الرشيف ،وتقديم كافة اخلدمات
للزائرين الكرام ،وذلك من خالل فرش
بالسجاد
املطهر
الصحن الرشيف واحلرم
ّ
ّ
ومتابعة تنظيفه دور ّي ًا وهتيئة أماكن الصالة
وتنظيم (اماكن الرتبة احلسينية) وترتيب
تضم املصاحف
املكتبات الداخلية التي
ّ
الرشيفة وكتب األدعية والزيارة اضافة
اىل تصحيف ألكثر من ( )6600الف

مصحف م��ع توحيد شكل أغلفتها،
والعديد من األع��امل اخلدمية االخ��رى.
ٌ
حافلة بالعطاء واخلدمة
هي بحقّ جهود
املباركة التي يستحقّ الثناء عليها منتسبو
–القسم -لتقديمهم افضل اخلدمات
املتميزة للزائرين الكرام من خالل سبع
شعب بوحداهتا املتنوعة تعمل بذات
اجلهد احلسيني اخلدمي اليومي.
وملعرفة اليات عمل قسم رعاية احلرم
ال��رشي��ف وحيثياته بشكل موسع قال
(منتظر احلمداين) مسؤول القسم :بتوجيه
من املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة
سامحة الشيخ (عبد املهدي الكربالئي)
عىل مواصلة العمل واالهتامم بتوزيع كتب
الزيارة ومفاتيح اجلنان وضياء الصاحلني يف

منتظر الحمدان

املكتبات اجلدارية واملحافظة عىل الفرش
من -السجاد والكاربد -وتنظيفه وتعطره
بصورة مستمرة داخ��ل احل��رم الرشيف،
مبينا تم اع��ادة هيكلية القسم من جديد
وعملنا عىل تغيرات واستحداث الشعب
والوحدات التي تصب يف تقديم افضل
اخلدمات اىل الزائرين ،ولذلك تعددت
مهام القسم يف داخل الصحن الرشيف،
اضافة اىل استحداث أماكن خمتلفة للقسم
يف مرأب العطاء وشعبة الصيانة يف باب
الطاق وب��اب الزينبية وخم��زن السجاد
الكائن يف شارع باب قبلة االمام احلسني
(عليه السالم) بذلك تعددت مهام القسم
داخل احلرم الرشيف وخارجه.
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• شعبة االدارة قلب قسم رعاية الحرم الشريف
موضحا،ان قسم رعاية احل��رم الرشيف
يتكون من سبع شعب ووحداهتا ولكل
منها عملها املنوط هب��ا ،فشعبة االدارة
تتكون من وحدة الذاتية  :ومن أعامهلا :
عمل جرد عام هليكلية القسم وتنظيمه وما
يرتتب عليه من مهام اضافة اىل استحداث
بعض الشعب والوحدات والعمل بنظام
االرشفة االلكرتونية من الصادر والوارد
وف��ت��ح اض��اب��ر جلميع منتسبي القسم
تتضمن معلومات (اوليات) كافية لكل
منتسب وكذلك متابعة مواقف املنتسبني
من احلضور والغياب وإالجازات ومتابعة

االمور املالية واملشرتيات وتصفية السلف
وعمل سجالت بجميع أنواعها لباقي
الشعب التابعة اىل قسم.
اما (شعبة اآلليات) ،يكمن عملها يف
تلبية طلبات نقل املواد واملشرتيات اخلاصة
بالقسم وكذلك نقل السجاد من الصحن
احلسيني الرشيف اىل شعبة معمل غسل
السجاد والبطانيات وكذلك نقل الكتب
من شعبة التصحيف اىل الصحن الرشيف
وباإلضافة اىل نقل املكتبات الذهبية من
الصحن الرشيف اىل املخازن التابعة اىل
العتبة احلسينية املقدسة ومنها خمازن سيد

اسامعيل.
وأش��ار احلمداين اىل ان (شعبة الصيانة)
يكون عىل عاتقها تلبية احتياجات املواقع
التابعة اىل القسم من االدام���ة وصيانة
املكاتب الذهبية املوجودة داخل الصحن
الرشيف باإلضافة اىل غسل القبة الرشيفة
حسب اجلدول الشهري املقرر ،وتغليف
مجيع مواقع العمل داخل احلرم املقدس
بالبوسرتات امللونة حفاظا عىل مجالية
احل��رم املقدس وصيانة رح��الت الصالة
املوجودة داخل الصحن الرشيف وخياطة
قطع القامش االخرض(خضارات الصالة)

لصالة اجلامعة اضافة اىل خياطة ومعاجلة
السجاد التالف داخل الصحن جراء سر
العربات الشوكية والرافعات والعمل عىل
تثبيت السجاد املفروش داخ��ل الصحن
الرشيف واحل��رم املطهر ب��امدة الصمغ،
اضافة اىل فرش الصحن احلسيني الرشيف
بالكاربت االمح��ر يف ال��زي��ارات املليونية
وك��ذل��ك ان��ش��اء م��ت��ارب ذهبية اذ تزين
الصحن الرشيف بجامليتها واالستمرار
عىل صيانتها وادامتها وكذلك من مهام
شعبة الصيانة إدام���ة وتنظيف ج��دران
الصحن الرشيف والسقف واأليوانات

وال��زج��اج املحيط بحرم سيد الشهداء
(عليه السالم) وفتحات التربيد باستعامل
الرافعات الكهربائية التابعة اىل القسم.
واستطرد قائ َ
ال ،ام��ا الشعبة الرابعة يف
القسم ه��ي (شعبة النظافة) وتتكون
من وح��دة داخ��ل احل��رم الرشيف :ومن
املهام التي تكون عىل عاتقها هي :العمل
املستمر عىل تنظيف السجاد املوجود داخل
الصحن الرشيف واحلرم املطهر ومتابعة
االقداح البالستيكية بشكل مستمر خدمة
لزائري االمام احلسني (عليه السالم) ونقل
السجاد املتسخ اىل معمل الغسل وتنظيف

ابواب الصحن املطهر و االيوانات بشكل
مستمر وعزل الرتب املتكرسة وإعادهتا اىل
املعمل ليتم تعديلها من جديد باإلضافة
اىل تنظيف ومتابعة سطح احل��رم املطهر
بشكل دوري ،ووحدة الفرش :يكون عىل
عاتقها :استبدال كامل الفرش او السجاد
اخلاص بالصحن الرشيف وكذلك فرش
الكاربت االمح��ر يف ال��زي��ارات املليونية
وتبديل السجاد اخل��اص بداخل احلرم
الرشيف واملمرات بشكل دوري باالضافة
رفع السجاد املتسخ واملتنجس لتطهره
وإعادته من جديد.
ُ

• شعبة المكتبات عمل دؤوب لصيانة المصاحف
علي شاكر المسلماني

منوها اىل ان (شعبة املكتبات) التي
تكمن مهامها يف نرش الكتب يف املكتبات
اجل��داري��ة وتتألف م��ن (وح���دة احل��رم
ال��رشي��ف ،وح���دة الصحن ال��رشي��ف،
وحدة احلائر املطهر) ويكون عمل وحدة
احلرم الرشيف ووحدة الصحن الرشيف
ووح���دة احل��ائ��ر املطهر ع��ىل نحو اآليت
والعمل عىل نرش الكتب يف املكتبات
الذهبية ومتابعة نظافتها بشكل مستمر
وكذلك نرش الكتب يف املكتبات اجلدارية
بشكل دوري اض��اف��ة اىل رف��ع الكتب
املمزقة والتالفة اىل وح��دة التصحيف
وجتهيز رسادي���ب احل��رم ب�(املصاحف,
ومفاتيح اجل��ن��ان ،وض��ي��اء الصاحلني،

وكتب الزيارة واألدعية خالل الزيارات
املليونية) ،وكذلك رف��ع قطع القامش
املرتاكمة من ف��وق االرضح��ة الرشيفة
بشكل دوري.
أما (شعبة التصحيف) التي عملت عىل
جتليد اكثر من ( )6600الف كتاب من
القرآن الكريم ومفاتيح اجلنان وضياء
الصاحلني خالل عام والتي تم استحداث
موقع جديد هلا والكائن يف باب الطاق
اذ قامت شعبة الصيانة بإنشاء وعمل
موقع اىل شعبة التصحيف يكون عملها
عىل النحو االيت :اع��ادة تأهيل الكتب
املمزقة املوجودة داخل الصحن احلسيني
الرشيف من تغليفها وادامتها واعادهتا

اىل الصحن من جديد والعمل املستمر
وبشكل يومي وكذلك توحيد الكتب
املوجودة داخل الصحن الرشيف بغالف
موحد.
فيام بني (ع��ل شاكر املسلامين) معاون
م��س��ؤول القسم  :بعد ان ت��م افتتاح
ال��رسادي��ب داخ���ل الصحن احلسيني
ال��رشي��ف ت��م العمل ع��ىل استحداث
(شعبة مهام الرسدايب االربعة) وتعنى
بمتابعة الرساديب املوجودة والعمل عىل
تنظيفها وادامتها بشكل دوري ومستمر
باإلضافة اىل متابعة املكتبات اجلدارية
املوجودة داخل الرساديب متابعة السالمل
الكهربائية .ويضيف املسلامين  ،ان

(شعبة معمل غسل السجاد والبطانيات)
من الشعب الدؤوبة بالعمل فهي تويل
اهتاممها اليومي بالغسل والتنظيف جلميع
مفروشات العتبة املقدسة وبكافة انواعها
من (السجاد ،والكاربت ،والبطانيات،
والستائر ،والقنفات  ،واالح��رام��ات ،
والعبي النسائية التابعة لكرفانات دخول
النساء( التفتيش) )وغرها من املفروشات
،التابعة جلميع اق��س��ام العتبة املقدسة
واحلسينيات واملواكب وكذلك طلبات
الغسل التابعة للحشد الشعبي ،واجلوامع
واملساجد واحلسينيات وغرها من طلبات
الغسل احلاصلة عىل موافقة سامحة املتويل
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة  -دام
عزه – وجناب السيد االمني العام ونائبه

 ،حيث تقوم الشعبة باستالم املفروشات
وتنظيفها من الغبار ثم غسلها وتعطرها
وجتفيفها ونقلها اىل موقع النرش اخلاص (
لتعرضها اىل اشعة الشمس
سكلة احلديد) ّ
للعناية هبا عىل افضل وج��ه واملحافظة
عليها بغية تسليمها اىل اجلهات صاحبة
الطلب ويكون موقعها يف جممع املخازن
العامة يف جممع( سيد اسامعيل)  .وأشار
املسلامين اىل ان اخلدمة احلسينية يف قسم
رعاية احلرم الرشيف رشف ال يناله إال ذو
حظ عظيم نتمنى ان نصل إليه.
واجلدير بالذكر ان منتسبي قسم رعاية
احل��رم الرشيف التابع للعتبة احلسينية
املقدّ سة ،يقدمون جهودا مباركة اضافة
اىل تنوع عملهم حيث يقوم كوادرهم

يف تنظيم حركة الزائرين داخ��ل احلرم
احلسيني الرشيف والتي تشمل حركة
الزائرين يف رواق احلرم املقدّ س ،اىل غرها
من األعامل املناطة بالقسم املذكور .
ويذكر ان قسم رعاية احلرم الرشيف كان
يعرف بقسم( الشؤون اخلدمية الداخلية)
يف ع��ام  2017حيث اجريت تغيرات
واستحداثات جديدة يف القسم وإع��ادة
هيكلته يف تكوين سبع شعب خمتلفة اخلدمة
بعد ان كان عملها يقترص عىل التنظيف
وترتيب الكتب ورفع الزوايل وتنظيفها،
وأصبحت تبذل جهود ًا مضاعفة أ ّي��ام
ال��زي��ارات الكربى وعىل رأسها الزيارة
األربعينية.
ّ

جامعة الزهراء

(عليها السالم)

توفر فرصة التعليم
ألبنة شهيد بالمجان
تقرير :ضياء األسدي /تصوير :رسول العوادي

ّ
وفرت جامعة الزهراء (عليها السالم) للبنات التابعة للعتبة الحسينية المقدسة فرصة
التعليم طيلة خمسة اعوام في كلية الصيدلة البنة احد الشهداء الذين سقطوا في حادثة
توجه العتبة الحسينية
باب الرجاء خالل ركضة طويريج لهذا العام (1441ه�) .ويأتي ذلك ضمن ّ
المقدسة والدعم الكامل والرعاية االبوية من لدن المتولي الشرعي للعتبة الحسينية
المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي إكراما للشهيد،
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الدكتورة زينب المال سلطاني

وتدثت الدكتورة زينب امل��ال سلطاين
رئيس جامعة الزهراء (عليها السالم)
للبنات وكالة ل���(االح��رار)(« :كلكم
را ٍع وكلكم مسؤول عن رعيته) من هنا
جاءت املبادرة الكريمة ،فنِعم املسؤول
ونِعم الراعي ألبناء الشعب» ،مضيفة،
«يف ه��ذا الوقت نحن بحاجة ماسة اىل
ُرع��اة واولياء يرعون املجتمع من مجيع
نواحيه ويشعرون به ويدعمون ابناءه،
ويسعون يف حماولة االرتقاء هبم وخاصة
ان والد الطالبة الشهيد كان يقول امتنى
ان (استشهد من اجل ان ُتقبل ابنتي يف
الصيدلة)».
ودعت سلطاين طالباهتا للدوام ،بالقول:

«بالنسبة لطبيعة الدراسة يف جامعة الزهراء
وللتوجهات العامة للعتبة احلسينية
املقدسة واملرجعية العليا جنب ًا اىل جنب مع
دعوة املرجعية اىل التظاهر السلمي وهذا
امر مفرح جد ًا  ،ولكن باملقابل ان يسر مع
هذه الدعوة إمالء مقاعد الدراسة واستقاء
العلم وليس التقاطع معه ،بل احلضور اىل
قاعة ال��درس واخ��ذ العلم و ال��دروس
واالستمرار بالدوام ويف الوقت ذاته ال
يكون هناك تعارض وتقاطع مع الدعوة
اىل التظاهر السلمي».
من جهتها تدثت ابنة الشهيد الطالبة
(ارساء عل صادق باقر) من سكنة كربالء
املقدسة« :قدمت اوراقي جلامعة الزهراء

(عليها ال��س��الم) للبنات وم��ع��ديل هو
( ،)92.7وبعد قبويل بدأت بإجراءات
التسجيل وعندما علم سامحة الشيخ عبد
املهدي الكربالئي بأن وال��دي اس ُتشهدَ
يف حادثة باب الرجاء يف ركضة طويريج
قرر ان يعفيني من مجيع االجور الدراسية
ولكافة السنوات الدراسية وهي مخس
س��ن��وات يف كلية الصيدلة ،وك��ان هذا
االعفاء تكريام للشهيد».
وعربت الطالبة عن فرحتها اهنا حققت
أمنية والدها الشهيد وهي عازمة عىل اكامل
الدراسة يف كلية الصيدلة تلبية لرغبته».
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ّ
البناء المشرف على مدارس االيتام لـ(األحرار):
السيد سعد الدين

حريصون على شمول اكبر عدد ممكن من االيتام
لرعايتهم تربويا وصحيا
األحرار :ضياء األسدي /تصوير  :رسول العوادي

البناء المشرف على مدارس االيتام،
أكد السيد سعد الدين هاشم ّ
ان «مركز الحوراء زينب (عليها السالم) لرعاية الفتيات مستمر
بإقامة زيارات دورية ومنتظمة لعوائل الشهداء و كذلك االيتام
في بيوتهم للتعرف على احتياجاتهم وتلبية ما يمكن
تقديمه من االحتياجات ومن بينها متابعة الحاالت المرضية
الموجودة عند االيتام وعوائل الشهداء ليتم اصطحابهم الى
مستشفى االمام زين العابدين (عليه السالم) للعالج مجانا،
حتى في الحاالت التي تستوجب عمليات جراحية ايضًا ،وجاء
ذلك خالل زيارة عدد من االيتام مع عوائلهم للمتولي الشرعي
سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي بمناسبة المولد النبوي
الشريف ووالدة االمام الصادق (عليه السالم)».
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توزيع الرواتب وفق قوائم نظامية وحسب الوضع
المالي لكل عائلة ،وهذه الرواتب مستمرة شهريًا
على مدار السنة».

واض��اف البناء« :كام تم تقديم عدد من
اهلدايا لأليتام بمناسبة هذه الذكرى العطرة
وهدايا اخرى ،منوها عن حرص العتبة
احلسينية املقدسة عىل رعاية هذه الرشية
وشمول اكرب عدد منهم يف خدماهتا وذلك
من خالل توفر عدد من امل��دارس وهي
كل من مدرسة السيدة رقية وعل االصغر
(عليهام السالم) االبتدائية والثانوية التابعة
اىل مؤسسة اإلمام الرضا (عليه السالم)
اح���دى ك��ربي��ات امل��ؤس��س��ات ال��رع��وي��ة
والرتبوية العائدة ملمثلية املرجعية الدينية
العليا يف كربالء والتي تقدّ م خدماهتا
باستمرار» .مبين ًا« :ان العتبة احلسينية

املقدسة ومن خالل مركز احل��وراء زينب
(عليها السالم) لرعاية الفتيات حريصة
عىل تقديم الدعم املادي ايض ًا اىل العوائل
املحتاجة وعىل شكل روات��ب وذلك من
خالل اللقاء هبم يف قاعتي سيد االوصياء
و خاتم االنبياء (عليه السالم) ودعوهتم
الستامع حم��ارضات تثقيفية وارش��ادي��ة،
بعدها ت��وزع هل��م ال��روات��ب وف��ق قوائم
نظامية وحسب الوضع املادي واملايل لكل
عائلة ،وهذه الرواتب مستمرة شهري ًا عىل
مدار السنة».
موضح ًا« :ان هناك ع��ددا من املحسنني
واملتربعني من اخل��ارج وكذلك مكتب

ممثلية السيد السيستاين (دام ظله) يف
كربالء املقدسة يرسلون لنا شهري ًا مبالغ
وعن طريق هذه املبالغ تتم رعاية هؤالء
االيتام وبالتنسيق مع مركز احلوراء (عليها
ال��س��الم) لغرض دع��م ه��ذه العوائل»،
منوه ًا «ان مركز احلوراء (عليها السالم)
اي��ض�� ًا ح��ري��ص ع��ىل تنظيم زي����ارات
للمتربعني الطالعهم عىل نشاطات املركز
والنشاطات االخ��رى اضافة اىل زيارات
املدارس املذكورة ليطلعوا عن كثب عىل
حجم الرعاية هلؤالء االيتام».
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االدبية

سيرة علماء

السيد محمد الفشاركي
١٣١٦ - ١25٦هـ

ولد صاحب الرتمجة يف قرية « فشارك » من
توابع أصفهان ،سنة  1253ه�  ،يف ارسة
كريمة النجار ،عريقة يف الفخار ،أصلها
من الرشفاء الطباطبائية القاطنني ببلدة «
أزوارة».
ومن هذه القرية هاجر جدّ ه األعىل أعني
األم��ر رشيف وأخ��وه األم��ر م��رشّ ف إبنا
األم��ر أرشف إىل « قهباية » ،وه��ي من
ّ
فتوطن األم��ر مرشف
نواحي أصفهان،
قرية « وير » واألمر رشيف (ره)  -والد
صاحب الرتمجة  -قرية « فشارك ».
وكان عمر السيد ملا تويف والده احلاج األمر
« قاسم » ست سنني.
نشأته العلمية:
سافر اىل ال��ع��راق وه��و اب��ن إح��دى عرش
سنة ،وجاور احلائر الرشيف ،وكفله هناك
أخوه الع ّ
المة السيد ابراهيم املعروف ب�
ثم
(الكبر)ّ ،
فكمل عنده العربية واملنطقّ .
اشتغل بالفقه واصوله عىل عدّ ة من علامئه؛
نظر الع ّ
المة االخوند املوىل حممد حسني
املعروف بالفاضل األردكاين ،فاستفاد منه
سنني.
ويف حدود سنة  1286هاجر اىل النجف
األرشف وحرض بحث السيد املجدّ د رئيس
املذهب آية ّ
اهلل يف
املذهب وط��راز رشفه
ّ
الزمن احلاج مرزا حممد حسن
الشرازي  -طيب ّ
اهلل رمسه  -فانقطع إليه
واقترص يف الدرس عليه.
ومل��ا ه��اج��ر السيد امل��ج��دّ د م��ن النجف
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س��ام��راء يف سنة
األرشف اىل
ّ
 1291ه� حيث مرقد االمامني
اهل��امم��ني أيب احل��س��ن اهل���ادي وأيب حممد
العسكري  -صلوات ّ
اهلل عليهام  -صحبه
ّ
وتوطن معه وصار من
السيد الفشاركي
خواصه وتالميذه.
مقربيه وخرة
ّ
أفضل ّ
ّ
ق��ال الفقيه املحقق و االص��ويل املدقق و
األريب املف ّلق الشيخ أبو املجد حممد رضا
األصفهاين -قدسرسه  ...« :فآثره  -يعني
املجدّ د لصاحب الرتمجة  -عىل ّ
جل أصحابه
رسه املصون من العيب،
ح ّتى صار عيبة ّ
املنزه من الريب وملا كثرت
وخزانة علمه ّ
أشغال الع ّ
لتحمله
المة املذكور [ املجدّ د ]
ّ
وتفرده بالرئاسة العا ّمة،
أعباء االمامة
ّ
فوض أمر التدريس إليه ،واعتمد يف تربية
ّ
هبمة
األفاضل عليه ،فقام بتلك الوظيفة ّ
العيوق ،وأقام للعلم هبا أنفق سوق،
دوهنا ّ
حتى صار كعبة العلم ومطاف أصحابه،
ومنتجع وفد الفضل ومراد طالبه » انتهى.
عودته اىل النجف:
السيد املجدّ د اىل
ملّا ثلم السالم برحيل
ّ
جوار ر ّبه الكريم يف سنة  1312ه� رجع
السيد الفشاركي مهاجر ًا بأهله وأوالده
اىل الغري الرشيف ،والنجف إذ ذاك جممع
شيوخ الطائفة ،وسدنة العلم ،وخمتلف
ذوي الفضل والفهم ،فتهافتت عليه ط ّ
الب
رواد العلم وبغاة احلكمة هتافت
املعرفة ّ
الفراش الرسيعة ،ف��وردت األفهام لديه
من علوم الرشيعة أعذب منهل وأصفى

رشيعة.
فرشع يف الدرس العمومي يف داره الرشيفة،
القبة التي فيها
ّ
ثم وضع له منرب التدريس يف ّ
فدرس هناك فرتة من
د،
استاذه
قرب
املجدّ
ّ
ثم انتقل بدرسه إىل اجلامع اهلندي.
الزمنّ ،
قال الباحث الشهر األقا بزرك الطهراين
قدسرسه  -يف اجللد املخطوط من نقباءالبرش يف القرن الرابع عرش حرف امليم« :
واشتغل هناك  -أي يف النجف االرشف -
أكب
بالتدريس يف املسجد اهلندي .فقد ّ
عىل االستفادة من جميئه األفاضل ،ح ّتى
تبني االنكسار يف سائر جمالس البحث التي
ّ
كانت معمورة يف تلك األ ّي��ام بالفضالء
والفحول ،فاجتمع يف مبحثه زهاء ثالثامئة
منهم ،وهم مبتهجون مرسورون من قدومه
وتوفيق االستفادة من أنفاسه وأنواره» .
سجاياه احلميدة:
فرغ
ك��ان -رمح��هاهلل ّ
وطيب رمسه  -قد ّ
نفسه للعلم والعبادة وتامى الرئاسة ،ولو
شاء ان يكون مرجع ًا للتقليد لرميت إليه
منها املقاليد ،ولك ّنه لفظ الدنيا لفظ النواة
ورم��اه��ا رم��ي احلجيج للحصاة ،ورأى
االجتناب عنها أوىل ،وأن اآلخرة خر له
من االوىل.
قال املحدّ ث اخلبر الشيخ عباس القمي يف
فوائده الرضوية نق ً
ال عن تكملة أمل اآلمل
للسيد حسن الصدر -قدسرسه  « : -كان
سيدنا
املرتجم له  -من
ّ
خواص أصحاب ّ

االستاذ املجدد وأهل مشورته يف االمور
الدينية اىل أن
العا ّمة واملصالح النوعية
ّ
سيدنا االستاذ يف شعبان سنة 1312
تويف ّ
ه� ،فجاءه مجاعة من األفاضل الذين كانوا
يعتقدون أنّه األعلم بعد السيد االستاذ
وسألوه التصدّ ي لالمور ،فقال -رمحهاهلل
 أنا أعلم أني لست أهالً لذلكالشرعية تحتاج
ألن الرياسة
ّ
ّ
الى امور غير العلم بالفقه
واألحكام من السياسات
ومعرفة مواقع االمور

وأنا رجل وسوايس يف هذه االمور ،فاذا
دخلت أفسدت ومل أصلح وال يسوغ يل
غر التدريس ،وأشار عليهم بالرجوع اىل
حممد تقي الشرازي  -دام
جناب املرزا ّ
ظ ّله » .-
دل عىل يشء فإنّام ّ
وهذا إن ّ
علو
يدل عىل ّ
مهته وزكاء نفسه ّ
ّ
ومتكن االخالص يف قلبه
ونواياه.
ومن خصاله احلميدة االخ��رى :تواضعه
فقد نقل عنه الشيخ أبو املجد االصفهاين
تلمذ عىل يديه  -ما ّ
يؤكد هذا
 وهو ممّن ّاملعنى ،فقد قال يف مقدّ مة وقاية األذهان ما
السيد املرتجم له  -مسلك
ّ
نصه « فسلك ّ -
الزهاد
عيش
فيها
وعاش
األجماد،
أجداده
ّ
ما بنى فيها دار ًا ،ومل خي ّلف عقار ًا ،ح ّتى أنّه
مل يكن له ملا أدركناه خادم خيدمه ،بل كان
يذهب اىل السوق بنفسه لرشاء حوائجه،
والطلبة ح��ا ّف��ون به يسألونه عام اشكل
عليهم من درس��ه ،وهو واق��ف عىل باب
بعض احلوانيت.
وك��ان م��ع م��ا منحه ّ
اهلل م��ن الطبع احل� ّ�ر
املر  -وذلك منه شنشنة هاشمية
واالب��اء ّ
وسجية علوية فاطمية  -يف
ال أخزمية،
ّ
أقىص درج��ات حسن اخللق والتواضع،
ّ
والتعطف عىل طلبة العلم ،وكانوا خيتلفون
إليه ع��ىل اخ��ت��الف طبقاهتم ،واختالف
مراتبهم ومآرهبم ،ح ّتى ّ
أن األصاغر منهم
يقصدونه للسؤال ع��ن بعض عبارات
الكتب االبتدائية فيسمح هلم باجلواب،

ويالطفهم يف اخلطاب ،وه��و جالس يف السيد عباس الفشاركي.
صحن داره عىل الرتاب» .
السيد عل اكرب الفشاركي.
السيد ابو طالب الفشاركي.
السيد محسن األمين
قال
ّ
كراماته:
العاملي في أعيان الشيعة:
« رأيته في النجف بعد رجوعه نقل أحفاده انه ملا كان السيد الفشاركي يف
سامراء انترش وباء الطاعون والتايفوئيد بني
من سامراء ودرسه عامر وقد
أهايل املدينة بشكلٍ مرعب ،وكان عدد كبر
اخبرت انّ ه في ضائقة ،كثير
من الناس يموتون يف ّ
كل يوم.

العيال ،ورأيته مرارًا يحمل
الخبز الكثير في طرف عباءته
لعياله »وكان -رمحهاهلل  -ثقة ورع ًا

كثر اخلرات ،خصوص ًا فيام يتع ّلق باألئمة
السيام يف عزاء
األطهار -عليهمالسالم ّ -
احلسني عليهالسالم وكان حسن املحارضة
وحلوا املعارشة.
مشاخيه:
وهم بحسب الرتتيب الزمني:
السيد ابراهيم املعروف
أخوه العامل الفاضل ّ
ب� (الكبر).
السيد ابن املجاهد الطباطبائي.
ّ
االستاذ املعروف بالفاضل األردكاين.
السيد املجدّ د الشرازي.
من تالميذه:
ّ
ربزين منهم
وهم كثرون اال أن امل ّ
حممد
الشيخ عبد الكريم احلائري ،والشيخ ّ
حممد حسني الكمباين
كبة والشيخ ّ
حسن ّ
األصفهاين ،واملرزا حممد حسني النائيني
والشيخ ضياء الدين العراقي ،والشيخ
حممد رضا النجفي االصفهاين .
ّ
مص ّنفاته:
كان -رمحهاهلل  -ولألسف قليل التصنيف
نادر التأليف ،وله رسائل منها:
رسالة يف أصالة الرباءة.
تقوي السافل بالعايل.
رسالة ّ
رسالة يف الدماء الثالثة.
رسالة يف خلل الصالة.
رسالة يف اخليارات.
رسالة يف االجارة.
أوالده ،لقد انجب ذرية صاحلة وهم:
حممد باقر.
السيد ّ

ويف أحد األيام اجتمع نفر من أهل العلم
السيد ودار احلديث
وال��ت��ق��وى يف دار
ّ
عم املدينة وما تركه من
حول الوباء الذي ّ
خوف ووحشة يف قلوب الناس ،فالتفت
السيد الفشاركي للحارضين قائ ً
ال :اذا
أص��درت حك ًام رشعي ًا هل جيب تنفيذه؟
فأعلن اجلميع ب� ّ
�أن تنفيذ احلكم واجب
عىل اجلميع عند ذلك ،قال :انني أصدر
فتوى وحك ًام رشعي ًا بأن يبدأ مجيع الشيعة
يف سامراء من اليوم ح ّتى عرشة أيام بقراءة
زي��ارة ع��اش��وراء من أج��ل التوسل لرفع
البالء عنهم وهي��دون ث��واب هذه الزيارة
للسيدة نرجس خاتون
اىل الروح الطاهرة ّ
ّ
عجل اهلل تعاىل فرجه
احلجة ّ -
والدة االمام ّ
 والتي قربها يف سامراء يف جوار االمامنيالعسكريني عليهام السالم .
فصادق اجلميع عىل فتواه ثم أبلغوا مجيع
الشيعة يف سامراء بذلك فالتزموا به ،ويف
اليوم التايل رفع الوباء متام ًا عن الشيعة ،ومل
يصب أحد منهم بالوباء .وكانت ضحايا
الوباء فقط يف صفوف غر الشيعة.
وفاته:
قال ابو املجد االصفهاين « :فظهرت يف
ك ّفه الرشيفة قرحة اقرحت م ّنا القلوب
واألكباد ،ووددنا ان نفديه منها بأرواحنا ال
األجساد  ،و تو ّلدت منها عوارض اخرى
واستمر به امل��رض مدّ ة
اىل ان لزم داره،
ّ
تقرب من شهر حتى قىض نحبه  ،و جاور
ر ّبه يف شهر ذي القعدة احلرام من شهور
سنة  1316ه�.
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حديقة الكتب

األنواع»والتطور عند (داروين)
نظرية «أصل
ّ
ً
(نظرية) بل عبارة عن (افتراضات وتخمينات)
عد
مؤلف شيعي :ما جاء به داروين ال ُي ُّ

عل���ى الرغم م���ن مرور وقت طوي���ل على نظرية تش���ارلز داروين (أصل
األنواع) واآلراء المختلفة حولها فكريًا وعلميًا ودينيًا ،إال ّأنه لم يكن غائبًا
عن علماء الش���يعة من التفاعل معها والكتابة عنها ،وكان من بينهم
المرحوم فضيلة الشيخ (محمد حسن آل ياسين) المؤرخ والشاعر ورجل
الدين العراقي البارز ،ووالد الشاعر (محمد حسين آل ياسين).
القيم (اإلنسان
وقد ناقش الش���يخ (محمد حسن آل ياس���ين) في كتابه ّ
والتط���ور) أطروحات داروي���ن في أس���لوب علمي مواكب
بين الخل���ق
ّ
للعصر ومفاهيمه الجديدة ،ال تبتعد في بعضها عن أسلوب أدبي ينبئ
بقدرة (آل ياسين � ت  )2006العلمية واألدبية.

بدء ًا فقد َ
«كان من بني أطروحات نظرية
التطور الداروينية أهن��ا أرجعت أصل
اإلنسان مث ً
ال إىل القرود (أج ّلكم اهلل)،
ول��ك��ن وف��ي��ام بعد واك��ت��ش��اف احلمض
النووي للخلية والكروموسومات ّ
فإن
الفئران مث ً
ال هي األقرب إىل اإلنسان من
هذه الناحية (التشكيل الكروموسومي)
وليس بني اإلنسان والقرود أي عالقة
جينية أو حتى فسيولوجية ،ح ّتى أن
امل��خ��ت��ربات العلمية ال��ي��وم تعمل عىل
استخدام الفئران يف إج��راء إختباراهتا
وجت��ارهب��ا يف صناعة األدوي���ة مث ً
ال قبل
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استخدامها عىل جسم اإلنسان» (ا ُملعد).
وقد وقف آل ياسني يف بحثه عن (املادة)
احلية األوىل عىل
عند إنطالقة اخللية ّ
سطح هذا الكوكب ،بعد أن ثبت باحلجة
والربهان ،وبالشكل الذي ال يرقى إليه
الشك ،إهنا انطالقة مصممة قائمة عىل
التخطيط الدقيق والتدبر املدهش،
وعىل نحو رائع ينفي احتامل (العفوية)
و (العشوائية) ،ويرفض إرجاع كل ذلك
إىل حركة امل��ادة الالواعية والالمدركة
واملجردة من القصد والتدبر.
ويف احلقيقة ،واحلديث ل� (آل ياسني)

آل ياسين

فإن «أية فرضية من فرضيات الفلسفة
املادية ،وأية فكرة من أفكار علم األحياء،
وأية نظرية من نظريات العلم املعارص،
مل تستطع أن تقدّ م لنا � عىل وجه مقنع
ال مقبو ً
ومطمئن � تعلي ً
ال إلداء انطالق
ّ
الصامء بسبب
اخللية األوىل من امل��ادة
(صدفة) عابرة أو (رضورة) غر مفهومة؛
بل أن كل األدلة الفلسفية والعلمية تؤكد
وجود يد غيبية خفية؛ أو عىل حد تعبر
إسامعيل مظهر وج��ود (ح��ادث خطر
وقع فاص ً
ال بني عرصين :عرص ما قبل
اخللية وعرص ما بعد اخللية)».

وهكذا كانت تلك الفرضيات واألقاويل
� عىل الرغم من جعجعتها اهلائلة � كام يبني
املؤلف «عاجز ًة عن طمس عالقة اخللية
األوىل بمبدعها األعظم ،وغر قادرة عىل
الوقوف بثبات أمام منطق الدليل العلمي
والبحث الفلسفي العميق».
يقول تشارلس داروي��ن :أن كل األشياء
احل��ي��ة ت��ش��رتك يف ال��ك��ث��ر يف تركيبها
الكيميائي ويف تركيبها اخل��ل��وي ويف
القوانني التي تكم يف نموها ويف تكاثرها
ويف تأثرها باملؤثرات املضادة ،ونحن نرى
ذلك حتى يف أمثلة غاية يف التفاهة..
ويع ّل ُق املؤلف عىل كالم داروين قائ ً
ال:
«لذلك فالبد يل أن استنتج من املقارنة
والتحليل باملثل أنه من املحتمل أن تكون
كل الكائنات العضوية التي عاشت فوق
ه��ذه األرض ق��د ان��ح��درت ع��ىل شكل
واح��د أصل بدائي ،نفخ اهلل فيه احلياة
ألول مرة».
ويضيف امل��ؤل��ف« :لقد كانت نتائج
البحث متجهة يف خالصتها إىل أن أزلية
امل��ادة (اف��رتاض) مل يستطع القائلون به

أن يربهنوا عليه؛ بل اع��رتف بعضهم
بكونه (اف��رتاض � ًا) برصيح العبارة وأن
ذاتية احلركة (اف��رتاض) آخر ال سند له
وال دليل ،وأن اخللية احلية األوىل كانت
قوة عليا هتبها احلركة وتطلق
بحاجة إىل ّ
فيها رشارة احلياة.
وم��ن ث��م يعود لبحث مرحلة م��ا بعد
الفراغ ،إىل املرحلة التالية من مراحل نشأة
اخللية ،وهي املرحلة التي أطلق عليها
بعض الكتاب امل��ادي��ني اس��م (املرحلة
الثانية من والدة احلياة) ،حيث تم إرساء
ما دع��اه أنجلز ب� (قاعدة تكوين شكل
العامل العضوي) ،وبدأت عملية التكاثر
يف األحياء تسر يف ّ
املقرر وقانوهنا
خطها ّ
املرسوم.
وهنا ،ويف ه��ذه املرحلة التالية أيض ًا،
ظهرت بني املفكرين ع��دة آراء خمتلفة
ووجهات نظر متضاربة ،وعال الضجيج
عىل كل صعيد ،وكانت نقطة اخلالف
الرئيسية أن ه��ذه األح��ي��اء امل��ع��ارصة �
حيوانية ونباتية � هل هي تكاثر تطوري
ناشئ من تلك اخللية األوىل املغرقة يف

ِ
القدَ م ،أم أنه خلق بعد خلق؟
وب��رز بني أولئك املعنيني هب��ذه املسألة
العامل تشارلس روبرت داروين (1809
  )1882حيث أوىل هذا املوضوع كلبحثه ووقته وجهده ،وخرج عىل الناس
بام يسمى اليوم ب� (نظرية التطور) ،فكان
«لنظريته ه��ذه م��ن األص���داء واهل��زات
والرشوح والتعليقات ما نجد آثاره ماثلة
إىل هذه الساعة» (املؤلف).
ويتابع بالقول« ،لقد سارع (املستغلون)
بكل خفة ورش��اق��ة إىل استغالل هذه
النظرية يف التضبيب عىل الفكر الديني
القائم عىل اإلي��امن باخلالق األول ،ثم
سارع (املتدينون) بحكم طبيعة رد الفعل
إىل رفض هذه النظرية وإىل تكفر كل
القائلني هبا واملؤيدين هلا من قريب أو
بعيد».
ويف خ��ض��م ه���ذا ال����رصاع احل����اد بني
(املستغلني) و (املنكرين) أصبحت نظرية
داروين كام يوضح (آل ياسني) يف الفهم
السطحي العام «دلي ً
ال عىل إنكار اهلل (جل
وع��ال) وبرهان ًا عىل أزلية امل��ادة وكوهنا
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داروين

ولكن الواقع
اخلالق الذي ال خالق غره؛
ّ
املوضوعي عىل خالف ذلك متام ًا؛ وبعيد
عن هذه املزاعم كل البعد».
ويعلل املؤلف قائ ً
ال ّ
أن «داروين مل هيدف
من نظريته يف أصل األن��واع والتطور إىل
نفي املوجد األول للحياة واألحياء كام
أرج��ف املرجفون وختيل املتخيلون ،بل
لقد نفى نفي ًا قاطع ًا أن تكون (أية أسباب
وجيهة جتعل من األفكار املتضمنة يف كتابه
(أصل األنواع) ما يصدم الشعور الديني
ألي إنسان».
ويبني امل��ؤل��ف أن��ه «عندما نقرأ بحوث
داروي��ن وكتاباته نجد أنه قد كرر وأكد
أمهية هذا (األصل الواحد) لكل الكائنات
العضوية ،باعتباره منطلق النظرية وأرضيتها
الصلبة ،فهو يقول مث ً
ال( :هناك أدلة كثرة
من األجنة والتجانس واألعضاء األثرية
مما يدل عىل أن األفراد مجيع ًا قد تسلسلت
من أصل واحد) ،ويقول( :أن كل األنواع
احلية ،البد من أن يكون قد مىض عليها

زمان كانت فيه متصلة باألصول األوىل
التي نشأ عنها كل جنس بذاته ،بصور من
التحول ،وإن هذه األصول األوىل � وقد
انقرضت يف هذا العرص � كانت يف دور
من أدوار نشوئها ،متصل ًة بصورة أبعد منها
قدم ًا ،وهكذا تعود دواليك كلام رجعت إىل
األزم��ان السالفة وأمعنت يف البحث ،إىل
أصل أول).
وق��د اع���رتف الكاتب امل���ا ّدي الدكتور
جورج ح ّنا إذ قال( :إن داروين مل يتطرق
إىل السؤال :من أين نشأت احلياة أو كيف
نشأت ..إن النظرية الداروينية ال تنفي
وجود اخلالق كام ّأهنا ال تتعرض إلثبات
وجوده).
وع��ىل ال��رغ��م م��ن رصاح��ة داروي���ن بعد
اصطدام نظريته باإليامن ب��اهلل واع��رتاف
ج��ورج ح ّنا هبذه احلقيقة؛ فإنه يدعي يف
مكان وآخر من كتابه وبكل قطع وجرأة
واطمئنان :أن النظرية الداروينية (رأى

فيها الالهوتيون نذير خطر عىل
تعاليمهم امليتافيزية اليقينية) ،ولكنه
مل يوضح هذا اخلطر املزعوم ومل يدّ د لنا
ذلك (النذير املشؤوم) (املؤلف).
ويقف املؤلف عىل طرح علمي يقول بأن
القاعدة الفكرية الرئيسية التي اختارها
داروي��ن لتشييد دعائم نظريته التطورية
عليها تقوم عىل اإلق��رار بأن الكائن احلي
بكل أنواعه � ومن مجلتها اإلنسان � إنام
ينحدر من أصل واحد ،وإن ذلك األصل
ق��د انقسم وت��ع��دد وت��ن��وع طبق ًا مل��ا سامه
(االنتخاب الطبيعي) ،فأصبح يشكل
هذه املجموعة الضخمة من أنواع األحياء
وفصائلها املختلفة ،وإن ذل��ك التطور
الكامن يف داخل الكائن والقائم عىل عدد
من العوامل والنواميس الثابتة املعينة هو
الذي انتهى هبذه املجموعة املتنوعة عرب
سلسلة كربى من احللقات الوسطى إىل
سيدها األكرب (اإلنسان).
ففي حماولة حل ّنا بالتضليل عىل الدين كان

مفهوم داروين في أصل اإلنسان

يقول (إن نظرية داروين يف األساس ثورة
بيولوجية ،رأى فيها الالهوتيون نذير خطر
عىل تعاليمهم امليتافيزية اليقينية ..وإن العلم
استمر يف إثبات حقيقتها ،واحلقائق العلمية
كانت � دائ ًام � وما تزال موضع الريبة والقلق
عند مجاعات الفلسفة الالهوتية).
ولو كان الرجل (حنا) موضوعي ًا وعل ًام
وص��ادق� ًا كام يقول املؤلف لقال :كانت
نظرية داروي��ن يف األس��اس فكرة فلسفية
ذهب إليها الالهوتيون ورشحوها رشح ًا
مفص ً
ال».
فلسفي ًا ّ
أثبت املؤلف حقيقة تارخيية مهمة،
وهنا قد َ
وهو ّ
أن ما جاء به (داروي��ن) بخصوص
(التطور وأصل األنواع) ليس من اخرتاعه
ّ
ً
وفكره ،أو ليست هو األول إنسانيا من
ورصح هبا ،فقد سبقه األغريقيون
تناوهلا
ّ
ب��آالف السنني وم��ن بعدهم املسلمون
عندما تناولوا هكذا مفاهيم وأطروحات
يطبل
علمية بصياغة فلسفية «مل جتد من ّ
هلا ويظهرها ويساعد بانتشارها كام ُفعل

بالنسبة لداروين» كام يقول (املؤلف).
عىل أننا لو «رجعنا إىل أحاديث أهل البيت
(عليهم السالم) بخصوص خلق األرض
والسامء واإلنسان والدواب ،ألصبحنا عىل
جمرد
يقني كامل بأن كل ما جاء به (داروين) ّ
ترهات وختاريف ُأريد هبا � من قبل ماديني
وملحدين � إلغاء وج��ود اخلالق الصانع
ّ
يسميها البعض بالفكرة
ذكر ُه) ،أو ما ّ
(جل ُ
األعظم التي تناقشها (نظرية املعرفة)»
(ا ُملعد).
ُ
يناقش املؤلف (آل ياسني) يف
ثم بعد ذلك
أصل كلمة (نظرية) التي تعني الوصول
إىل مرحلة القطع واليقني ،متسائ ً
ال« :هل
بلغت أفكار داروين التطورية ذلك احلد
العلمي املتفق عليه ،ليصح إطالق ًا اسم
(النظرية) عليها؟!».
ُ
واجلواب الرصيح عىل ذلكّ :
وألف
كال..
ّ
ك��ال ..فقد اعتمدَ الرجل (داروي���ن) يف
صياغة (نظريته) عىل جمموعة افرتاضات
وختمينات« ،مل يستطع أن يقيم عليها برهان ًا

وال بعض برهان ،فبنى عىل أساسها الواهي
هيكل نظريته الشامخ الكبر ،ولست
يف ذل��ك زاع�� ًام أو مدعي ًا وإن��ام استندت
فيه عىل ام��ا اع��رتف به داروي���ن نفسه يف
كتابه من اعتامد نظريته عىل االفرتاضات
واالحتامالت» (املؤلف).
استمر الشيخ
وعىل مدى ( )128صفحة،
ّ
آل ياسني (رمحه اهلل) بمناقشة كل ما جاء
يف نظرية داروين والتي ال يسعنا اإلحاطة
ولكن يمكن
هبا مجيع ًا عرب هذه السطور،
ْ
للقارئ بالعودة للكتاب ،الذي سيجد فيها
فصو ً
(التحول،
ال وعناوين عديدة بينها
ّ
التوالد ،التناحر عىل البقاء ،البقاء لألصلح
أو االنتخاب الطبيعي ،املفكرون املسلمون
ومناقشاهتم القريبة من النظرية ،اجلهل
بسنن ت��ب��ادل ال��ص��الت ب��ني الكائنات
العضوية ،اعرتاف داروين باجلهل! ،علم
الوراثة ،الطفرة) وموضوعات أخرى..
ويف اخلتام نقدّ ُم ُ
املتفحص
كر للقارئ
ّ
الش َ
الذي يبحث عن احلقيقة دائ ًام.

االدبية

نفس المصطفى J
ُ
�����دح
مب�����������دح احل���������س�����������������������������ن اأن�������������ا ا�������س� ُ
ي����ف����ي���������ض ال������ك������راه������ة م���������������������������ن ق��ل��ب��ه
ط�������م�������وح اإل�����������������������ى امل�������وب�������ق�������ات وانْ
ف������ق������ل ل����ل�����������������������������ذي ي��������دّ ع��������ي م���ط���م���ح���ا
�����ري ال�����ه�����دى
ف����م����ه����م����ا ي����ك�������������������ن ع������ب������ق� ّ
ف����ن����ف������ ٌ���ض اإذا ن���ف���������������س���ه���ا امل�����س��ط��ف��ى
����م ال����ن����ا�����ض اأنْ ي�����س��ج��دوا
وه��������ل ع�����ل� ّ
�����م ال�����ن�����ا������ض دي���ن���ه���م
وم�����������������������������������ن ع������ل� ّ
�������س������م������ري مي������ي������ل اإىل ������س�����رع�����ة ٍ
���ب ال��������راي��������ا ك��ل��ه��م
وق�����ل�����ب�����ي ب����ح���������������� ّ
غ�����������ر ال��������ده��������ر ل�������������������ي ك����ي����ده
وم�����������ا
ّ
وت���������ن���������زع ن����ف���������س������������������������ي اإىل ف�����ط�����رة
وع�����ل�����ل�����ت ن����ف���������س�������������������ي ب�������ه�������ذا ال�����رج�����ا
واإن�������������س��������������������ان ه������������ذا ال����������������ورى ن���ك���ت���ة
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عبد األمير جاووش

ي���ف�������س���ح
ُ
ف����������دع ْ م��������������ن ي������ل������وم وال ُ
���ح
ج��������م� ٌ
�������وح م�������������������ن ال������� ّ����س�����ر ال ُ ي����ك����ب� ُ
��ح
ت�������وه������� ّم�������تَ م��������ن ك������ذب������ه ال ي���ن�������س� ُ
��ح
دع ِ ال�������دي�������ن ي������رج������و مل����������ا ي���ط���م� ُ
���ح
ب�����غ�����ر احل���������س��������������������������������������������ن ال ي����ن����ج� ُ
���ح ؟
ه�������ل ال������دي������ن م�������ن دون������ه������ا ي���������س����ل� ُ
����ح
�����س�������������������وى م���������ن ل���������ه ك��������رب��������ا م�����ذب� ُ
������س�����رح�����وا
اأ غ��������ر ال���������ه���������داة مب�������������������ا
ّ
���ح
��������ب اأه������������������������ل ال�����ت�����ق�����ى م����رب� ُ
ب�����ه�����ا ح� ّ
��ح
ي������ت������وب ع�����������ن ال�������ذن�������ب اأو ي�������س���ف� ُ
وال ك� ّ
��ح
���������ف ع���ن�����������������������ي ال������������ذي ي���ق���ب� ُ
�����ح
ك������������اأنّ ال�����غ�����ب�����اء ب���ه�������������������������������������������ا اأو�������س� ُ
��ح
ف���م�������������������������������ا ������س�����اق
ٌ
ي���������وم غ��������دا ً ي���ف���ت� ُ
��رح
ع���ج���ي���ب���ا ً ي������راه������ا ال����������ذي ي�������س����������������� ُ

ح��������ي��������درع��������اش��������ور

ايها االن�سانُ  ،اأيها املوؤمن هل �سمعت.؟! ان احلياة حم�ض عطاء
وارادة و�سر واأنت تقاوم �سد الف�ساد واملف�سدين مبدينة املذبوح،
وكاأن عامل الطف يعيد معركة امل�سر والبقاء والوجود .اعرف
اين اغو�ض عميقا يف اثام االمل واالمل ،او اح ّلق على اجنحة
ّ
ّ
وينبث
ينفك طريا ولدنا ميوت كل يوم،
من احلرية؛ فوق جدث مل
با�سمه،
جنما م�سرقا بن جنوم اأفلت وانطفاأت ،واخرى ا�سرقت
ِ
وعلى جباههم عامات لن ميحو اثارها املوت وهو ال�ساهد وقت
�سرجته دما يف �سبيل احلق .مل يعباأوا
حداد احلياة على الذي ّ
باأعدائه ،ومل يبخلوا بدم من اجل مبادئه وعقيدته ،انه �سر
اجله ،ليق ّلد
ال�سموات واالر�ض ،ان ميوت ويفرح ويحزن املرء من
ِ
يف احلياة موؤمنا على نهجه ذلك هو الفوز العظيم..
يت�ساعد �سدى النداء وتكر اال���س��داء ،ومتطر العيون دموعا
متر عر اخ�سرار الوجود من املرقد ال�سريف اىل كل
ممزوجة ُّ
النفو�ض التي تتنف�ض عبق ال�سهادة .حلظة عاطفة حا�سمة
متقدة منقذة هي ا�سغر هدية ينعم بها خالق الكون العظيم
ترن
للحياة .فمن كرباء يبداأ التاريخ يقراأ نف�سه من جديد ،حيث ّ
�سماء (احل��زن ،واجل��زع) ويقرع الق�ساء ويكتب القدر ،والعامل

لي�ض العامل ،لي�ض اال ان�سان بوجوه متلونة ،ولغة ال اأحد ي�ستعملها
اليوم؛ اال النفاثات يف ال ُعقد..رغم ذلك ذكرك مع الزمن يزداد
قوة ان�سانية واأنت حتارب اجلهل والف�ساد بنور �سريحك ،بحزن
عا�سورائك ،مل يظهر يف الكون �سبيه لك يف ال�سر ،والعطاء..
فا�سجع االبطال عجز عن بلوغ ان�سانيتك وجمدك .وت�سريحات
حكيمة يف اجلهل حت��اول النيل م��ن حكمتك االلهية؛ بغطاء
متوا�سع من ال�سك !..تخرتق ح��دود ال�سمع وت�سلب االج��واء
�سكينتها ،ومل��ا تبلغ اأع��م��اق االن�سان امل�وؤم��ن وي��رنّ �سوت طفك؛
تفطم ،ت�سكب ،تنطفئ ،ال يبقى منها اال فرغات �سود تغطي وجه
خمرتعها .ومي�سي نحوك مثلما مي�سي املوؤمنون يف �سكون ،باجتاه
�سعاع ال�سوء -اق�سم اأن العامل يبكي عليك ب�سمت القلوب ووجع
الروح ! ،ولكن كيف اقناع العارفن ،اأنه لي�ض من ال�سروري معرفة
اأي �سيء ،واأن امل�سيبة م�سيبة ،واأن الدم دم ،وما كتبه اهلل يف اللوح
العظيم ،ال ميكن اال ان يكون..
يا �سيد كرباء واأمرها يف كل الع�سور واالزمانَ ،
اليك ا ْرتكنَّا ..ال
أوجاعنا ،وعليك َعلَّ ْق َنا اأمالنا
�سحب �سفاعتك عنْا ،ان َها َثمر ُة ا ِ
َت ْ
ُكلَّ ُها ،واليك االآنَ نلوذ َ
ون�سي ،اآ ِملن اأن ال نكون بعيدين عنك ..
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سائ ُل

ر

شاحبة

أ.د .وليد سعيد البياتي

هذا ال�سباح
جديد
اأ�ستيقظ النو ُر من
ْ
ف�سحكتُ
�سعيد
وح�سبت انه يو ُم
ْ
جاء باحلزنِ
لكنه كما يف ِّ
كل ٍ
يوم َ
هر ٌ
�سديد
حال
ْ
وال َق ُ
َن َظ ُ
رت وقد
ٌ
َ
الريد
�سندوق
ر�سالة
ا�ستوطنت
ْ
ٌ
ليمونة
�ساحبة كبقايا
ٍ
فريد!!
طابع
ْ
وعليها ٌ
يف الطاب ِع ٌ
نخلة
وحتتَ
عتيد
نهر
ْ
ِ
النخلة ٌ
وعنوانها:
من بغداد عا�سمة الدنيا
اإىل ذلك الغائب عنا..
الوليد
احلبيب
اإىل
ْ
ِ
رعدة هزّ ت اأ�سابعي فتحت َ
الظ َ
رف
ويف
ٍ
ً
ال�سهيد
ووجد ُتها
نائمة يف �سكونِ
ْ
ٌ
كال�سبح
بي�ساء
ورقة
َ
ِ

ٌ
عنيد
كو�سم
وخطوط زرق..
ْ
ٍ
ُ
ال�سعيد
ر اأيها
تقول:
وحروف
ْ
�سباح اخل ِ
ُ
ُ
ففكرت  ..مه ًا كان ذاك ا�سم اأبي
الوليد
واأنا
ْ
دروب
وقرا ُأت حكايا عن ٍ
باطها ٌ
جثث
الوريد
و�سواق من دماءِ
ْ
ٍ
وقرا ُأت
عن �سظايا
عن �سبايا
جراح ال تنا ُم
عن
ٍ
تبيد
اأو قروح ال ْ
َفبكيتُ الأنها من وطني
َ
اجلريح
ذاك
ُ
البعيد
القريب
ْ
ُ
وب َ
ن ال�سطو ِر راأيتُ املنايا
اأ�سرا ُبها من ِدماءٍ
َ
تراب
وفوق الدماءِ
ٌ
احلديد
الرتاب
وفوق
ْ
ِ

َ
وخ َ
حراب
احلروف
لف
ِ
ٌ
و�س ٌ
وبكاء
راخ،
ٌ
ُ
وليد
من
ر�سيع اأو ْ
ٍ
طغاة
وقرا ُأت َع ْن
ٍ
يتنا�سلونَ كال َع َف ِن
تبيد
َع ْن
حكومات ال ْ
ٍ
لوك
رو�ض او ُم ٍ
عن ُع ٍ
فاة
باة  ..اأو ُح ٍ
عن ُج ٍ
ديد
ُمل ُك ُه ْم ُمل ٌْك َم ْ
قرا ُأت  ...وقرا ُأت
احلروف
طيات
وما زلتُ يف
ِ
ِ
أعيد
اقراأُ من هنا اأو ها هنا ..وا ْ
وقلبتُ يف خفايا ال�سطو ِر
وقعة اأخرى
اأبحث عن
ٍ
�سرعة اأخرى
عن
ٍ
مزيد!!
عن
ْ
هل كان �سباحي �سعيد ًا؟
جديد؟
رح
ْ
اأم اأنا يف ُج ٍ

رت قضبانهم
بطاقتي تس ّو ْ
اإليكما اأعزتي بطاقتي
حمامة جناحها ك�سر وخلفها �سقر
فاأح�سنوا لقاءها  ..فاإنها منقذة الب�سر
وا�ستقبلوا رحالها  ..ف�ساأنها القهر
و�سمدوا جراحها  ..فجرحها  ..عميق والك�سر ما اجنر
فاإنها �سفرة العقيدة  ..اأرهقها ال�سلطان واالإبعاد واالأ�سر
واإنها ر�سالة  ..ن�سو�سها ممنوعة الن�سر
واإنها اأمانة ثقيلة  ..حاملها حليفة اخلطر
ابطالها ح�سور  ..يف �سورة الدهر
ابطالها ح�سور  ..يف �سورة الدهر
***
اإليكما  ..اأودتي بطاقتي
خمتومة بختمة �سرية  ..عنوانها بيت مميز وله ق�سية
األب�ستها عدتها  ..ذكرتها  ..قا�سمتها  ..ال ترهبي اأحد
ودعتها يف ليلة دافئة  ..كدفء قلب اأهلها
�سماوؤها ابتهال  ..جنومها ركوع  ..والبدر قد �سجد
فاأ�سلمت م�سرها لربها � ..ساحها الدعاء  ..كان هو العمد
�سعارها زهراء  ..تكرم من ق�سد

ج��م��ال ف��ال��ح ال��س��اع��دي

وفوزها اإر�ساوؤها املعبود  ..غاية من عبد
فودعتني  ..ق ّبلت يل اليدين
�سمعتها وهي تنادي � :سيدي يا ح�سن
ففككت اأغالهم  ..ت�سورت اأ�سوارهم  ..واخرتقت ق�سبانهم ..
واأخمدت بنادق احلر�ض ..
ماه ّمها خماطر الطريق  ..بل حفظها لعهدها الوثيق ..
�سارخة تخاطب اجلميع  :الدين ال نبيع  ..الدين ال نبيع
فاأيقنوا حقيقة  ..وكلهم �سهد
مل يحب�سونا اأبد ًا ..
بل حب�سوا االأرقام * والعدد !!
بل حب�سوا االأرقام والعدد !!
***
االأرقام  :ي�ستبدل النزيل برقم عن ا�سمه فكان رقمي 2682
• املوءود  :اإ�سارة اإىل قول االإمام احل�سن – عليه ال�سام – يف
و�سفه ال�سجن  ،ويقال انها عبارات خطها نبي اهلل يو�سف –
عليه ال�سام – على ج��دران �سجنه ( ال�سجون مقابر االأحياء
و�سماته االأعداء وجتربة االأ�سدقاء ).

من ادباء كربالء

مهدي جاسم الشماسي
(  1400 - 1339هـ) (  1979 - 1920م)

مهدي بن جاسم بن حممد ال نور الدين الشاميس البرصي االصل
 ،ولد يف كربالء سنة  ، 1920تويف يف  20اذار 1979
جده البيه الشيخ نور الدين من وجهاء املدينة و شيخ طريقة
صوفية فيها تويف يف االحساء و بنى له تالمذته قربا و قبة و صار
مزارا هلم اما والده فكان من قراء املنابر املشهود هلم عىل مدى
نصف قرن و كانت له حظوة يف قرص الفيلية و امرها خزعل
امر عربستان
تلقى تعليمه األويل يف مدارس كربالء ،ثم قصد بغداد فالتحق
بدار املعلمني االبتدائية وخترج فيها ،كام أتقن اللغة الفارسية.
مديرا ملدرسة
مدرسا يف مدارس كربالء االبتدائية ،ثم
عمل
ً
ً
احلسني االبتدائية للبنني ،ثم عمل موظ ًفا يف اإلدارة املحلية ملدينة
كربالء.
اإلنتاج الشعري:
 له ديوان بعنوان« :أفيون وجبال وفاكهة»  -مطبعة الغرياحلديثة  -النجف  ،1954وله ملحمة شعرية بعنوان« :احلمأ
املسنون» طبعت تت اسم مستعار هو «الشاعر املجهول» -
القاهرة  ،1952وقصيدة وردت ضمن كتاب «الغزل يف شعر
كربالء املعارص» بعنوان «متاهات» ،وله قصائد متفرقة نرشت يف
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صحف كربالء املحلية.
ترجم بعض األشعار عن الفارسية إىل اللغة العربية شعر ًا ،منها:
ترمجة رباعيات قدس نخعي  -هولندا  ،1960وترمجة رباعيات
اخليام  -مطبعة أسعد  -بغداد .1968
األعامل األخرى:
 له عدة مؤلفات مطبوعة وخمطوطة منها« :العمة لؤلؤة» -مقاالت  -طهران  ،1955و«مع الشعب اإلي��راين»  -دراسة
وتليل  -مطبعة املعارف  -بغداد  ،1956و«قلوب فارسية» -
قصص إيرانية عاطفية.
ونوع يف قوافيه ،وجدّ د يف
كتب قصائده عىل البناء العموديّ ،
مترد أحيا ًنا عىل البحور اخلليلية فجاءت قصائده أقرب
أغراضهّ ،
إىل شعر التفعيلة ،تظهر يف شعره بعض مالمح الوجدانية :من
وصف للطبيعة والتغني بجامهلا ،مع ميل إىل الشجن واحلس
التأمل ،كام مال إىل التمرد عىل السائد واملألوف ،له قصائد عىل
وجه بعض شعره لإلصالح الديني منتقدً ا
غرار اخلمرياتّ ،
مظاهر النفاق والتدين املفتعل ،لغته قوية وتراكيبة حسنة،
املرصعة ،وغلب الطابع الرسدي
وصوره جزئية ،نظم القصيدة
ّ
عىل بعض منظوماته ،وجت ّلت ثقافته الفارسية يف سياقاته.

ـــه قصيدة
ولـ ُ
في ذكر اإلمام الحسين
(عليه السالم) :

ق����م ب�������ادل (ال�����ط�����ف) اأ�����س����ج����ان���� ًا ب����اأك����دار
وان������ق������ل خ�����ط�����اك وئ�������ي�������د ًا يف م����راب����ع����ه
م�����ن ك�����ل م�����ا ������س�����اول ال����دن����ي����ا وط����اول����ه����ا
م������ا ف���ي���ه���م يف ال������وغ������ى اإال اأخ���������و ث��ق��ة
ط��������ود م������ن احل��������ق ع��������ال ال حت����ي����ط ب��ه
وم��������وئ��������ل ل����ل����ت����ق����ى ال������ع������ل������وي م���ن���ب���ع���ه
�����س����ل����م مل�������ن �������س������امل ال��������ب��������اري مب�������س���ل���ك���ه
اأخ����������و ج����ن����ان ك���م���ث���ل ال�������س���ل���ب م��ل��م�����س��ه
ق�����د ه����اج����ه م�����ا راأى يف ال�����دي�����ن م�����ن ب���دع
خ�����ل�����ي�����ف�����ة اهلل ل����������ل����������ذات م����ن����ق����ط����ع
وي����ن����ث����ن����ي م�������ن ف������ت������اة ن������ح������و غ���اي���ت���ه
واإن اأراد اع�������ت�������داال ً ج�������اء ح��ل��ب��ت��ه
ي���������س����د م��������ن اأزره ق����������وم �����س����ع����اره����م

وام�����������س�����ح اأ��������س�������اه ب�����دم�����ع م����ن����ك م��������درار
ف���������رمب���������ا وط���������ئ���������ت اآث��������������������ار م�������غ�������وار
وح�������������ارب ال�����ب�����غ�����ي يف ع�����ن�����ف واإ���������س��������رار
َّ
������������اهلل ي���������س����ع����ى ل�������دي�������ن ال ل�����دي�����ن�����ار
ت�
اإال م�������ظ�������ن�������ات اآراء واأف����������ك����������ار
ي�����������س�����يء ان حل����ظ����ت����ه ذات اأب�����������س�����ار
ح��������رب مل������ن ح����������ارب ال��������ق��������راآن وال������ب������اري
ال ي���������س����ت����ج����ي����ب ل�����ت�����ه�����دي�����د واج�������ب�������ار
اأرب����������ت ع����ل����ى ال����ع����د يف ح�������س���ر ٍ وم����ق����دار
ي�����ع�����اق�����ر اخل������م������ر يف ج�����ه�����ر ٍ واإ���������س��������رار
ت�����������س�����دو ع�����ل�����ى ن����غ����م����ت����ي ع���������ود وم������زم������ار
اأو اخ�����ت�����ل�����ى ب�������ق�������رود اأو ب�����اأط�����ي�����ار
احل������ك������م وال�����ن�����ف�����ع ق������ن������ط������ار ًا ب���ق���ن���ط���ار

القصيدة منقولة من كتاب (احلسني يف الشعر الكربالئي – للسيد سلامن آل طعمه)
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شهداؤنا

الى روح الشهيد المفقود(أحمد رحيم جعيت الفرطوسي)

أبي أنت والحسين الشهيد في قلبي
حيدر عاشور
ٍ
تم���زق القلب في
وقفت اتفرج على تلك الدموع الس���خية الموجوعة ،وش���هقاتها التي
خش���وع
ب���أي
ّ
ِّ
ُ

ِ
ُ
اصرخ باآلهات كي اطوي انكساري وحزني ،وقد اثقلتني مواويل األم
يصور مالمحي وأنا
احشائه .من ّ
ُ
فتختلط هواجسي بأصواتهم حتى التاع القلب بالمشهد القاسي،
المفجعة وبكاء ايتامها الثمانية.
ِ
لليأس والروح تغلي وعيناي تصبان الدموع مدرارا ما بين صوت االطفال وقصيدة (ظلت
واستس���لمت
بس صورهم -ما نعرف خبرهم  -راحوا-من-ادينه-اشكد-بجينه-وما-يرجعون )..
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اع��رف حني نغل باحلزن احلسيني ندع كل خسارات الكون،
ونخجل من عظيم املصاب الذي اصاب قافلة العروج االهلي
املتوجهة اىل كربالء ..وحني نؤدي طقوس الزيارة ملواساة العقيلة
زينب يف اربعينية اخيها خالد الذكر احلسني الشهيد(عليهام
ِ
ِ
باسمه
لغره ،وسنبقى نشهق
السالم) ،ما هتفنا ورصخنا بأمل
حتى هناية العمر ..اعرف بأين أطلت الوقوف امام معرض صور
شهداء احلشد الشعبي  ،واع��رف ان ما اشاهده يفوق اخليال
لب عقل
وقو َ
واملخيلة ،فامذا اقول عن اجلنون الذي مس كياينّ ،
لدائرة اهلذيان باملوت والشهادة والقتل ؟ .وهم يشرون اىل صورة
ابيهم ذي اجلبني الساطع واالبتسامة الصامتة والعيون املتوهجة
والغاضبة عىل جرذان العرص من الدواعش املرتزقة التي جاءت
لنحر املقدسات ،فام بقي منه غر هذه الصورة التي متلكها جهة
ترعى ايتام الشهداء بعد ان فقد اثناء دفاعه عن العرض واألرض
واملقدسات يف -رس من رأى . -احلرة الكربى واجلنون الذي
حلق بنا وأنا اسمع صوتا بعمر الورد يعاتب أباه وهو يشكو حال
اخوته وأمه والفراغ الذي يعيشون به بعد رحيله الذي طال.
وقد فاض الشوق هبم ،والتحمت املسافات عشقا نابضا باحلزن
والوجع واحلرمان.
نظرت اىل الصورة ،فقلت  :ما اهباك أهيا الباسل حني تظهر يف
طريق اخللود االربعيني لتحيط اطفالك برسب املواعيد املقدرة يف
السامء فيكون اللقاء مكتمال بعنفوان من تب وأنت االعزل يف
حمراب اخلالدين ..ها هو صوت ولدك ينعاك بذات احلب:
ايب تعال نواصل احلب احلسيني معا يف ٍ
ألق ونعقد العزم
ِ
اجله وأجلك لبسنا رداء الصرب وخرجنا زائرين
عىل زيارته ،فمن
نحسب اخلطى بالثواب وغفران الذنوب باسمك يا أيب...
ايب َ
تعال فقد اتعبنا غيابك بام يكفي وأرهقتنا احلياة .
ايب ُ
أميل عليك بحزن أمي التي تقيم عليك العزاء ليال هنارا وتوقد
موكبك كأنك موجود فيه –تعزب -الزائرين ،وهي ترتدي
قميص الصرب واحلرمان والعوز بحثا عن يقني استشهادك فقد
طال مصر وجودك.
كان صوت الطفل هتافا برنني احلروف املوجعة واملؤملة ،ختيل
املوقف عيون االب يف عيون االبن واحلديث ذو شجون ،وكأن
مستمع غر االم وأطفاهلا :
الصورة تتحدث تنطق بصمت فال من
ٍ
لكم يا أحباب القلب وسلوة الروح نجواي وتعازيمي.
لكم يا فؤادي ما ادخرته من احلياة الفانية  -الشهادة – وهي اسمى

االدخارات التي توجب يل اجلنة ،ولكم رشف الشهادة وأسمها
يا احبايب حثوا اخلطى نحو احلسني الشهيد (عليه السالم) فهو
شفيعي االن  ،واطلبوا الشفاعة منه فهو وجيه عند اهلل فال يرد يتيام
اعطى ابوه دمه يف سبيل الدين والعقيدة واإلنسان واألرض .هو
األقرب من كل اخلطى ألنه بمرتبة الرسل يف العليني.
هيا يا فلذات كبدي اعزموا عىل ترك صوريت مبللة بدموعكم
ولنتبادل االدوار ما بني زيارة احلسني والشهادة كي نحلق معا
بأعىل مراتب الشوق ونغمر القطاف بالنذو ِر ،فال خوف علينا
عندما يكون احلسني هو الدليل.
تعلمون يا روحي انني منذور للعقيدة منذ كنت طفال حتى جاء
نداء املرجعية الدينية العليا فكانت اخر صواليت كام تقرؤوهنا تت
صوريت «استشهد مدافعا عن مقدسات سامراء العراق بتاريخ
  ، 2014 / 10 / 6وجدثي مل يبق له اثر ومل يعرفه احد االاهلل وحده .ولكن كنت بأقىص السعادة بعد ان ارهقتني احلياة
بمعاصيها ،واآلن تصطف من ورائي ومن امامي كواكب من
الشهداء السعداء يف هبجة ال توصف.
فقولوا يا اوالدي اليتامى ،وقويل يا أم اليتامى يل وهلم السالم
عليكم يا شهداء العقيدة واملذهب ،واجتهوا نحو مقصدكم االمثل
احلسني الوجيه.
هنا نطق احد ابناء الشهيد  :ايب اتركنا واذهب حيث اهلل العظيم،
ُ
ونمأل ليالينا
ونحن ص��ورك عىل االرض سنتوسد جراحاتنا
نضم َك اىل صدورنا كأنام نضم عطرك
بالدعاء واحلنني .دعنا يا أيب ّ
الفواح ..وسنكمل مسرنا نحو االمام الشهيد ..فاطمئن يا ايب
الشهيد.
ولسان االم يقول (صوركم عندي ذكر تكطع الروح  -وبالوي
ال بلصور شكتل العيون  -بجيت وماردهتا تسيل الدموع  -الن
خايف عليكم ال تطيحون  -انه بعلمي خرستكم بعد شيفيد  -ما
ينفع بحلمي شام مترون -انه ظنوين ابعدكم صارت هواي  -ها
رجعو عليه ..ها..ما يرجعون ) ..شاركها املشاؤون حزهنا بالبكاء
والعويل بطريق اخللود االربعيني ..وأنا املشاهد للمشهد احلزين
أجاهر امام االفق املمتلئ باالمل والعويل ،وأعلن
الفاجع ،قد
ُ
انكساري ام��ام هذه العائلة املجاهدة وهي تكفكف دموعها
وجزعها وختفي االمل املوجع يف داخلها ،وتث اخلطى نحو املثل
االعىل للشهادة -احلسني املذبوح -يف رمضاء كربالء.
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من أعالم األدب في كربالء ..
الدكتور السيد عدنان الطعمة
جعلته الغربة ان يكون مشروعا ثقافيا

الكثير من العراقيين عاشوا الغربة بسبب اضطهاد النظام البائد وبعض ممن عاشوا الغربة
استطاعوا ان يكونوا مثاال لالنسان الطموح والمثقف الذي ال تعيقه الغربة من تحقيق امله ،
واالمثلة كثيرة جدا على هذه الشخصيات ومنهم ابن كربالء البار الذي اقتحم مجال االدب
حتى حصل على الدكتوراه بل واس���تطاع ان يكون ضمن القامات االدبية العالمية والعربية
وتك���ون له عالق���ات وتواصل معهم في مجال االدب والثقافة ه���ذا ناهيكم عن اتقانه للغة
االسبانية انه الدكتور عدنان محمد ال طعمة .
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الن��ه اب��ن كربالء فهذا يعني ان��ه ول��د يف
كربالء ع��ام  1948يف حملة ب��اب الطاق
بدأ دراسته االكاديمية يف مدارس كربالء
وأك��م��ل ال��ب��ك��ال��وري��وس لغة عربية يف
جامعة املستنرصية ونال شهادة املاجستر
يف ال��دراس��ات األدب��ي��ة من كلية العلوم
يف جامعة القاهرة  ،وحصل عىل شهادة
دكتوراه اآلداب يف قسم اللغات السامية يف
كلية الفلسفة واآلداب � جامعة غرناطة يف
عام . 1985 �1984
التقيته يف داره التي خصص الطابق العلوي
وجزءا من االريض ملكتبته العامرة بالكتب
وبعض املخطوطات املستنسخة والتي هي
انسه يف خلواته وبدأ حديثه قائال :
يف ذلك الزمن امل تكن ترغب بالدراسة يف
املدارس الدينية ؟
كنت أطمح لذلك وكنت من املعجبني
بالشيخ جعفر الرشتي استاذ النحو و
السيد حسني الفلسفة وعلم الكالم ومل تتح

الفرصة يل  ،لقد مات نارص الدين مبكر ًا
وكنت يف مقتبل العمر ومل يأخذين والدي
إىل الرشتي لتدرييس اللغة العربية ظن ًا منه
أن مدارس احلكومية تكفي لذلك
خترجت يف جامعة املستنرصية عملت
يف وزارة الثقافة العراقية سنة � 1977
 1979بعدة وظائف منها وظيفة سكرتر
ال��رتمج��ة وس��ك��رت��ر ال����رتاث وسكرتر
التأليف والتعضيد والنرش ،تركت كربالء
بسبب النظام البائد مهاجرا اىل مرص وبعد
حصويل عىل املاجستر اجتهت اىل اسبانيا
وحيث اكملت دراستي لنيل الدكتوراه يف
جامعة غرناطة  /كلية الفلسفة واالداب
قسم اللغات السامية .
بعد مرص سافرت اىل ايران وفيها عملت
أستاذ ًا مساعد ًا يف كلية اآلداب يف جامعة
ال��ع��الم��ة الطباطبائي � ط��ه��ران ثالث
سنوات. 1989�1986
ثم رحلت اىل سوريا التي طال مقامي فيها

وكنت باحثا أكاديميا يف دائ��رة املعارف
اإلس��الم��ي��ة  . 1989 �1987وباحثا
أكاديميا يف املوسوعة العربية � دمشق
 ، 1998�1992وكام عملت أستاذ مناهج
البحث يف جامعة روت���ردام اإلسالمية
 2001واىل  2004سنة عوديت اىل العراق
وعملت استاذا ثم عميدا لكلية االداب يف
جامعة اهل البيت عليهم السالم يف كربالء
واالن تركت التدريس ألتفرغ للقراءة
والتحقيق والتاليف
كتبت الكثر من امل��ق��االت يف الصحف
ال��س��وري��ة وك���ان يل ع��م��ود خمصص كل
يوم اثنني حتى ان الرئيس حافظ االسد
كرمني ببعض
ك��ان يتابع م��ق��االيت وق��د ّ
االمتيازات للمقيمني يف سوريا .
كام التقى يب السيد عبد العزيز الطباطبائي
رمح����ه اهلل وك�����ان ي��ب��ح��ث ع���ن بعض
املخطوطات ملوسوعته معجم اع��الم
الشيعة فزودته بمخطوطة اع��الم النرص
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املبني للمفاضلة بني اهل صفني .
لدي كثر من العالقات مع االعالم منهم
االستاذ شاكر الفحام يف سوريا وسهيل
زكار شيخ املؤرخني و مسعود بوبو استاذ
اللغوين ومصطفى احلالج وزير االقتصاد
السوري وحممود فردوس العظم سكرتر
وزارة اخلارجية
وكذلك نائب رئيس افغانستان عبد الرحيم
هاتف وسألني الدكتور كيف تكون مع
الشيوعيني وان��ت رج��ل متدين فقلت
انتخبت لكوين شاعرا وحتى نجيب اهلل هو
شاعر انتخب من قبل اتاد االدباء
وع��ن مؤلفايت التي اغلبها تقيق كتب
وخمطوطات  :منها عدة اجلليس ومؤانسة
ال��وزي��ر والرئيس  ،موشحات اب��ن بقي
الطليطل ( رسالة جماستر  ،دي��وان ابن

حزم االندليس ،تاريخ عبد الرمحن النارص،
خريدة القرص للعامد الكاتب وزير صالح
الدين _ قسم شعراء إيران وبالد ما وراء
النهر _ يف ثالثة أج��زاء ونرش يف طهران
وبروت خالل عام واحد مرتني  .وكتبت
عنه الصحف  ،وم��ن ب��ني الكتب التي
جذبت اهتامم القارئ والصحف مع ًا كتاب
_ احلموديون سادة مالقة واجلزيرة اخلرضاء
_ لويس سيكو دي لوثينا وهو ترمجة عن
األسبانية  ،وكان له صدى واسع
وتت اليد تقيق نشوة السالفة .
ارى ان دور النرش ال تشجع عىل النرش
كام وان القراءة ليست باملستوى املطلوب
او تقق الطموح وهذا يؤثر عىل املستوى
الثقايف للبلد
ومن الشخصيات العراقية االخرى التي

ينظر اليها باحرتام السيد سلامن هادي
الطعمة ف���راه موسوعة ت���راث كربالء
واالستاذ املرحوم حسني حافظ مدرسة
وينهل منها االجيال تراث بلدهم
يذكر ان شيخ املسترشقني االسبان غارثيا
غوميث يف حمارضة له عن الشاعر االندليس
ابن بقي ،قوله «ان افضل من كتب عن ابن
بقي هو عدنان ال طعمة» .وكان املرحوم
املسترشق خوسيه ماريا فورنياس رئيس
قسم اللغة العربية يف جامعة غرناطة
يستشر الدكتورعدنان ال طعمة باستمرار
عن املصادر واملراجع العربية ،وكان يقول
ان عدنان هو املوسوعة التي نرجع اليها
ملعرفة الكتب العربية وتاريخ طبعاهتا ،أما
الدكتور حممود صبح استاذ كريس اللغة
العربية يف جامعة كومبليتنيس

شيخ المستشرقين االسبان غارثيا غوميث في محاضرة له عن
الشاعر االندلسي ابن بقي ،قوله «ان افضل من كتب عن ابن
بقي هو عدنان ال طعمة
يوجد يف مكتبة ال سعود جمموعة من
مؤلفاته منها
امحد الصايف النجفي  :شاعر العرص لسلامن
الطعمة [ عرض ] عدنان حممد الطعمة،
تاريخ عبدالرمحن النارص ملؤلف جمهول
؛ قدم له عدنان حممد آل طعمة ،النفحة
النرسينية و اللمحة املرينية تأليف ابو الوليد
اسامعيل بن يوسف بن االمحر ؛ حققه وقدم
له عدنان حممد آل طعمة ،احلموديون :

سادة مالقة و اجلزيرة اخلرضاء بقلم لويس
سيكودي لوثينا ؛ ترمجة عدنان حممد آل
طعمة ،ألونسو دي الكاستيو  :طبيب
ومرتجم غرناطي عدنان حممد آل طعمة،
موشحات ابن بقي الطليطل و خصائصها
الفنية  :دراس��ة و ن��ص عدنان حممد آل
طعمة .
خريدة القرص و جريدة العرص يف ذكر
فضالء اهل اصفهان *

تأليف عامد الدين االصفهاين ؛ تقديم و
تقيق عدنان حممد الطعمة .
نقط العروس يف تواريخ اخللفاء  :رواية
احلميدي  /حممد بن عل بن امحد ابن حزم
؛ تقيق شوقي ضيف ؛ اعدها للنرش و قدم
هلا و ترجم الدراسة و التعليقات عدنان
حممد آل طعمة

المقاالت

وعن «قوارير»
عنهن
ْ
ّ
َ
خترجي لنيل
كتبت
يف عام ،2013
ُ
بحث ّ
شهادة البكالوريوس يف الصحافة ،عن
وكانت
(الصحافة النسوية يف العراق)،
ْ
ّأول عبارة وضعتها يف مقدّ مة البحث
ختص أول جملة نسوية صدرت يف العراق
ّ
وهي (جملة ليىل) وكتبت ّأهنا كانت «أشب َه
بنبتة ّ
غضة تشق طريقها للحياة بني احلىص
واألرض الصلبة» ،يف إشارة إىل ّأهنا كانت
تعدّ أول إنجاز نسوي يسب للصحافة
النسوية يف ثالثينيات القرن املايض حيث
كان من الصعوبة ج��د ًا ْ
أن تتصدّ ر املرأة
العراقية املجاالت الثقافية ،واليوم ويف ّ
ظل
التطور اهلائل يف وسائل اإلعالم ،جاءت
جملة (ق��واري��ر) لتكمل مسر ًة طويلة يف
الكفاح والكتابة عن شؤون املرأة العراقية
ولنشهدَ إنجاز ًا رائع ًا ترك بصمته يف هذا
املجال.
ومن يتابع اليوم جملة (قوارير) الصادرة
عن (مركز إع��الم امل��رأة والطفل) التابع
لقسم اإلعالم يف العتبة احلسينية املقدسة،
جيد ّأهنا كانت وما تزال يف وترة متصاعدة
يف صناعة اجل���امل وال��رق��ي والتثقيف
وخلق الوعي الذي تستح ّقه املرأة والفتاة
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أكتب اآلن عن (قوارير)
العراقية ،وإ ْذ يب
ُ
�ن ..ع��ن نسائنا
يعني أنني أكتب ع��ن��ه� ّ
وحقوقهن الطبيعية التي وضعها اهلل تعاىل
م��س��اوا ًة مع أخيها ال��رج��ل ،وع��ن كيف
يمكن هلذه األنثى ْ
تصنع شيئ ًا مغاير ًا،
أن
َ
سواء َ
أكان مهس ًا أو عالني ًة ،فمن ح ّقها ْ
أن
تبادر
متارس دورها الطبيعي يف احلياة ،وأن َ
دائ ًام اىل النهوض بواقع املجتمع وصناعة
مستقبله ،فهي (امل���رأة) كام يقال ليست
نصف املجتمع وإنام ّ
كل املجتمع فهي (تلدُ
َ
النصف اآلخر).
ريب
نصفه و ُت ّ
ما يدهشني اآلن يف (قوارير) أو برصاحة
منذ عددها األول ،أهنا اتبعت السياقات
الصحيحة واملهنية يف إص��دار املجالت،
بدء ًا من الغالف األول وهو العتبة األوىل
ّ
(املجالت)
إلي منجز إبداعي وخصوص ًا
ُ
حيث يطلعك م��ب��ارشة ع��ن ماهية هذه
أرصت عىل
ثم أهنا ّ
املجلة وموضوعاهتاّ ،
ْ
أن ال تكون موضوعاهتا عبارة عن حشو
كنت
فضفاض ال تعرف أوله وال آخره كام ُ
أجدها يف جمالت أخرى (نسوية) ،فهنالك
يف (ق��واري��ر) نجدُ اس��ت��خ��دام القوالب
الصحفية وأجناسها من املقال والتقرير

علي الشاهر

والتحقيق الصحفي ،فض ً
ال عن القصص
مجيعها
الصحفية واالستبيانات والتي
ُ
تقصدُ املرأة يف كينونتها وأصالتها وجهادها
املرشّ ف يف احلياة ،أما املوضوعات الثقافية
واألدب��ي��ة فقد ك��ان��ت ح���ارضة وب��ق� ّ�وة،
واالعتامد عىل أق��الم أدبية هلا حضورها
املشع يف املشهد الثقايف العراقي ،وكان يف
حصيلتها النهائية تقدّ م وجب ًة ِ
دس َم ًة ألنثانا
التي نريدُ هلا أن تضع يدها وتشارك يف كل
َ
جماالت احلياةْ ،
وتعمل
وتكتب
ترسم
أن
َ
َ
وتلو َن حياتِنا ِّ
بكل ما هو مجيل ونافع.
ّ
ال أخفي أب��د ًا أنني بقيت متابع ًا ألعداد
املج ّلة فأجدها يف تصاعد رائع وخطوات
رسيعة لقطف ثمرات النجاح ،ولتؤكد أهنا
ق��ادر ٌة عىل ْ
أن تكون دوم ًا ملهم ًة للنساء
وح���ارضة يف مجيع مناسباهتن ،وه��ا أنا
فع ً
ثم أضعها بني يدي زوجتي
ال أقرؤها ّ
ِ
رس نجاحها
بموضوعاهتا
وأناقشها
ْ
وعن ّ
ً
الباهر ،فشكرا ل� (ق��واري��ر) ولأليادي
خترج هذا املنجز
الناعمة واحلريصة التي
ُ
الصحفي اهلام ليتصدّ ر سام َء حياتنا شمس ًا
ناصع ًة كشمس حياتنا عىل األرض (املرأة
العراقية).

تتمة

البعد العالمي

في القرآن
الكريم

نظرات معاصرة ( د.محمد حسين الصغير)

 � 2األمر عىل نحو االباحة بالتمتع بام خلق اهلل من األرزاق الكائنة
في��ام تنب��ت األرض  ،وما خيرج منه��ا  ،وما يربو فيه��ا  ،وما باركه
من ثمرها وش��جرها ومرافقها وأهنارها ومناخها مما جعله مسخر ًا
ّ
وفجره
يرسه
وس��خره ّ
لالنس��ان لتيس��ر مرافق احلياة  ،وهو الذي ّ
وجعله سائغ ًا هنيئ ًا مريئ ًا.
اس ُك ُلوا ِممَّا ِيف َ
ض َحال ً
األ ْر ِ
ال َط ِّي ًبا ) البقرة
ق��ال تعاىل َ ( :يا َأ ُّ َهيا ال َّن ُ
.168 /
َ
وق��ال تعاىل ُ ( :ك ُلوا َو ْ َ
ارش ُب��وا ِمن ِّرزْ ِق اهللِ َوال َت ْع َث ْ��وا ِيف األ ْر ِ
ض
ين )
ُم ْف ِس ِد َ
البق��رة  .60 /وق��ال تع��اىل َ ( :أ ِ
نف ُقوا ِم��ن َط ِّي َب ِ
��ب ُت ْم َو ِممَّا
ات َما َك َس ْ
َأ ْخر ْجنَ��ا َل ُك��م ِّم َن َ
األ ْر ِ
ض ) البقرة  .267 /وق��ال تعاىل َ ( :و َل َقدْ
َ
َ
ِ
َ
ُ
ْ
ُ
ِ
َ
ِ
َم َّك َّناك ْ��م ِيف األ ْرض َو َج َعلنَا لك ْم ف َيه��ا َم َعايش ) األعراف .10 /
اهلل ِم َن الس��ام ِء ِمن ِّرزْ ٍق َف َأ ْحيا بِ ِه َ
وق��ال تعاىل َ ( :و َما َأنزَ َل ُ
األ ْر َ
ض
َ
َّ َ
َب ْعدَ َمو ِهتَا ) اجلاثية  .5 /وقال تعاىل َ ( :و َما ِمن َدا َّب ٍة ِيف َ
ض إِ َّ
األ ْر ِ
ال
ْ
َ
َ
َ
ِ
َع َ
ُ
ُ
��ىل اهلل ِرزْ ق َه��ا ) هود  .6 /وقال تعاىل ( ُه َو أ َ
نش��أكم ِّم َن األ ْر ِ
ض
اس�� َتغْ ِف ُرو ُه ) هود  .61 /وق��ال تعاىل َ ( :و ِيف
اس��ت َْع َم َر ُك ْم ِف َيه��ا َف ْ
َو ْ
َ
َ
ات ِّم ْن أ ْعن ٍ
األ ْر ِ
َاب َو َز ْر ٌع ) الرعد .4 /
ات َو َج َّن ٌ
��ع ُّمت ََجا ِو َر ٌ
ض ِق َط ٌ
وق��ال تعاىل َ ( :و َما َذ َر َأ َل ُك��م ِيف َ
األ ْر ِ
ض ُ ْخمت َِل ًف��ا َأ ْل َوا ُن ُه ) النحل /
ْ
 .13إن ه��ذا التأكيد عىل األرض وما أخرج منها إنام يكون للبرش
كافة فهو الذي أنش��أهم منها  ،وهو الذي رزقهم فيها  ،وهو الذي
ّ
سخرها هلم.

 � 3بعد ما سره القرآن من النعم وإستثامر األرض  ،وما أظهره له
من التوس��ع وبحبوحة النعيم حذره��م اهلل ظلمهم يف احلياة الدنيا
 ،وأنذره��م العذاب يف احلياة األخرى  ،ووجه العناية هبذا امللحظ
ليكف الناس عن الباطل  ،وليتوجه اجلمع نحو احلق.
اخ ُذ ُ
ق��ال تعاىل َ ( :و َل ْو ُيؤَ ِ
اس بِ ُظ ْل ِم ِهم َّما َت َر َك َع َل ْي َها ِمن َدا َّب ٍة
اهلل ال َّن َ
ىل َيدَ ْي ِه َي ُق ُ
الظ ِ ُ
ض َّ
امل َع َ ٰ
) النحل  .61 /وقال تعاىل َ ( :و َي ْو َم َي َع ُّ
ول َيا
َل ْيتَنِي َّ َ
الر ُس ِ
ول َسبِي ً
ال ( ) )27الفرقان  .27 /وقال تعاىل
اخت ْذ ُت َم َع َّ
َ ( :و َك ْم َق َص ْمنَا ِمن َق ْر َي ٍة َكا َن ْت َظ ِاملَ ًة ) األنبياء  .11 /وقال تعاىل :
( َو َك َٰذلِ َك َأ ْخ ُذ َر ِّب َك إِ َذا َأ َخ َذ ا ْل ُق َر ٰى َو ِه َي َظ ِاملَ ٌة ) هود  102 /وقال
ات املَ ْو ِ
ون ِيف َغ َم َر ِ
الظ ِ ُ
��ر ٰى إِ ِذ َّ
امل َ
ت ) األنعام .93 /
تع��اىل َ ( :و َل ْو َت َ
وقال تعاىل َ ( :وال َ ْت َس َ��ب َّن َ
اهلل َغ ِ
الظ ِ ُ
ال َع َّام َي ْع َم ُل َّ
اف ً
امل َ
ون ) إبراهيم
ال َو َأ ْه ُل َها َظ ِ ُ
 .42 /وق��ال تعاىل َ ( :و َما ُك َّنا ُم ْه ِل ِكي ا ْل ُق َر ٰى إِ َّ
امل َ
ون )
القص��ص  .59 /وقال تعاىل َ ( :و َما لِ َّ
نصا ٍر ) البقرة /
لظ ِاملِنيَ ِم ْن َأ َ
 .270وق��ال تعاىل َ ( :و ُ
اهلل ال َ ْهي ِ��دي ا ْل َق ْو َم َّ
الظ ِاملِنيَ ) آل عمران /
 .86وق��ال تعاىل َ ( :ف َ
َ��ة اهللِ َع َىل َّ
��أ َّذ َن ُمؤَ ِّذ ٌن َب ْين َُه ْم َأن َّل ْعن ُ
الظ ِاملِنيَ )
ان َع ِ
األع��راف  .44 /وقال تعاىل َ ( :ف ُ
اق َب ُة َّ
��ر َك ْي َ
ف َك َ
الظ ِاملِنيَ )
انظ ْ
يونس  .39 /وهذا التقريع عىل الظلم  ،والوصف له  ،والتحدث
عن مآله ال خيص جمتمع ًا دون آخر  ،وال خيتص بأمة دون أمة  ،فهو
موجه للناس كل الناس لالبتعاد عن معامله ومهالكه.
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دراسات

الــعــالــم الــثــالــث

عندما كانت اجلزيرة العربية تغط يف الظالم والظلم واجلهل
والتعلم ابسط مقومات احلياة االجتامعية واالقتصادية بل ان
جمتمع الصعاليك والفسق والفجور كانت هي الطاغية عليه
بينام كانت هنالك امرباطوريات قطعت مرحلة من الثقافة منها
البيزنطينية والفارسية .
وبعث رسول اهلل صىل اهلل عليه واله وسلم يف اجلزيرة بؤرة
اجلهل لينتقل هبا من قعر اجلهل اىل قمة الثقافة وبكل جماالت
احلياة لتنهل بقية االمم قاطبة من ثقافة االمة االسالمية ولو
كانت هنالك مصطلحات تستخدم كالتي تستخدم اليوم
جلعلت االمة االسالمية دولة العامل االول والرومانية وغرها
بعد العامل الثالث .
ولكن ملا ترك احلكام الذين تسلطوا عىل رقاب املسلمني الرشيعة
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االسالمية وابتعدوا عن القرآن واصبحوا ام��ة استهالكية
ضعيفة ختضع للقوى الغربية فعم فيهم اجلهل واصبحت االمة
االسالمية تديدا تصنف ضمن دول العامل الثالث  ،فمن اين
جاء املصطلح وما هي صفاته ؟
اس ُتعمل تعبر العامل الثالث ألول مرة سنة  1952يف مقالة
صدرت لالقتصادي والسكاين الفرنيس ألفريد سوفيه يف إشارة
إىل الدول التي ال تنتمي إىل جمموعة «الدول الغربية» (أمريكا
الشاملية وأوروبا الغربية وأسرتاليا واليابان وجنوب إفريقيا) وال
إىل جمموعة الدول الشيوعية (االتاد السوفيايت والصني وأوروبا
الرشقية) .وقد استوحى سوفيه هذه التسمية من الفئة الثالثة يف
املجتمع الفرنيس أثناء النظام القديم وقبل الثورة الفرنسية.
أهم خصائص العامل الثالث اجتامعيا نمو ديمغرايف كبر بسبب

العالم االول
العالم الثاني
العالم الثالث
ارتفاع نسبة اخلصوبة ومتوسط عمر االنسان قصر واألمية
مرتفعة ،ومن الناحية االقتصادية فاالمة االسالمية تصدر املواد
االولية وتستوردها مصنعة باسعار مضاعفة وليس لدهيا اكتفاء
ذايت من امل��واد االستهالكية وختلف صناعي كبر اضافة اىل
مديونيتها للدول العاملية وغرها من االمور
هل يمكن لنا ان نرتقي ؟ اذا توفرت متطلبات االرتقاء ممكن
ذلك  ،وهل تتوفر لدينا متطلبات االرتقاء ؟ هذا السؤال بحاجة
اىل وقفة
ارتقاء االمم يبدأ من العدالة والعدالة بني اف��راد املجتمع ال
ختضع لقومية او مذهبية والشارع االسالمي هو ارقى خطاب
جيقق العدالة لكل فئات املجتمع وبمختلف ادياهنم وقومياهتم

وطوائفهم  ،ومن هذا املنطلق كي ال تتمكن الدول االسالمية من
االرتقاء كان البد عىل الدول املستعمرة استهداف االسالم فاذا
متكنت من ذلك اهتزت بقية مقومات االرتقاء بالدول االسالمية
وجعلها يف مصاف الدول العاملية .
ومن حيث املتطلبات املادية فالدول االسالمية غنية بكل املوارد
الطبيعية سواء كان نفطا او معادن اضافة اىل ذلك املياه وخصوبة
االرض  ،وام��ا عىل مستوى الوضع االجتامعي وه��و االهم
يف ذلك فان االستعامر استطاع ان خيرتق هذا النسيج وجعل
املسلمني يفكرون بامور تؤدي اىل تفرقتهم .
لو عدنا اىل القرون املاضية ايام كان الغرب يسمي تلك الفرتة
بالعصور املظلمة وم��دى التاخر والتخلف ال��ذي يعاين منه
املجتمع الغريب كان املجتمع االسالمي يف ارقى حاالته من حيث
العلم واالقتصاد والسياسة واالجتامع فاغلب العلوم التي بدأ
الغرب يبدع فيها اصوهلا اسالمية اخذهتا من املسلمني وبدأت
بتسقيط املسلمني من خالل حروهبا العسكرية ومن ثم الناعمة
التي متكنت كثرا من شباب املسلمني يف اخرتق ثقافتهم وجعلها
مشتتة والبعض منها سلبية وعبئا عىل املجتمع االسالمي .
فاذا ما ارادت الدول االسالمية العودة واالرتقاء اىل العرص
الذهبي فام عليها اال الرجوع اىل الرتاث االسالمي والتمسك
بالكتاب والعرتة الطاهرة والبحث بني ثنايا الرتاث االمامي عن
املفردات واالحاديث التي هي من الثوابت والتي تنهض بالواقع
االجتامعي وتقق العدالة بني افراد املجتمع حينها سيتمكن كل
فرد من ان يبدع يف املجال الذي يرغب فيه .
الشواهد كثرة عىل هذا االمر فكثر من املسلمني املهاجرين
عندما عاشوا العدالة يف بالد الغرب ابدعوا واصبحوا من العلامء
مع احتفاظهم هبويتهم االسالمية فاملسلم يستطيع ان يرتقي ببلده
عندما تتحقق العدالة ويعرف االنسان واجباته وحقوقه .
كتاب فضل اإلسالم عىل احلضارة الغربية تأليف مونتجومري
وات ،ه��ذا الكتاب عبارة عن سلسلة حم��ارضات عن تأثر
احلضارة العربية عىل أوروبا  ،هذا كتاب من عرشات الكتب التي
تتحدث عن احلضارة االسالمية بل هنالك دراسات خاصة عن
تراث االمام الصادق عليه السالم وهذا التاثر يعني ان لالسالم
تراثا يعنى برقي االنسان  ،واما التاكيد عىل العالقات الروحية
او حماولة الغائها فان هذا امر عجز عنه املاديون ومتكنوا به من
ضعاف االيامن واملغفلني ويبقى الرتاث االسالمي يمثل ارقى
خطاب لالرتقاء بالبرشية مجعاء .
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تراث الشيعة

العلم في احاديث المعصومين
اعداد :ليث النصراوي

اآلخ َر ِة َم َع ِ
(خ ُري الدُّ نيا َو ِ
الس ِ
لم ف َم َل ُک ِ
اموات َعظيام َف َ
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله َ :
قيلَ :ت َع َّل َم ِ هّهللِ َو َع ِم َل ِ هّهللِ َو َع َّل َم ِ هّهللِ).
الع ِ
وت َّ
(خ ُري ِ
ش الدُّ نيا َو ِ
اآلخ َر ِة َم َع َ
َو َ ُّ
قال امري املؤمنني عليه السالم َ :
لم ما َن َف َع).
اجلهلِ )[ .كنزالعامل ،ج ،13ص]151
الع ِ
ريض ٌة َعىل قال امري املؤمنني عليه السالم َ ( :ا ِ
(ط َل ُب ِ
لم قاتِ ُل َ
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله َ :
لم َف َ
اجلهلِ ).
الع ِ
لع ُ
ُك ِّل ُم ِ
ي ُّب ُبغا َة ِ
لم)[ .كايف(ط-داراحلديث) قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ( :أ َّن ُه إذا َ
سل ٍم َأال إِ َّن هّ
اهلل َ ُ ِ
بى ُقل
الع ِ
قال مْ ُامل َع ِّل ُم لِ َّ
لص ِّ

حيم َف َ
سم هّ
سم هّ
الر ِ
الر ِ
حيم َكمت ََب
ج،1ص.]72
الر ِ
بى بِ ِ
الر ِ
بِ ِ
قال َّ
محن َّ
اهللِ َّ
محن َّ
اهللِ َّ
الص ُّ
ممل ِو ٍ
لصبِ ِّى و َبرا َء ًة ِ
ضيق بِممام ُج ِع َل هّ
قممال امممري املؤمنني عليه السالم ُ :
(ك ُّ
عمماء َي ُ
لم َع ِّل ِم)[ .بحاراالنوار(ط-
اهلل ُ َبرا َء ًة لِ َّ
أل َبم َو ِيه و َبرا َء ًة لِ ُ
فيه إِ هّال وعاء ِ
ِ
لم َفإِ َّن ُه َي َّت ِس ُع ب ِممه)[ .شح هنج البالغه ابن ايب بريوت)،ج،89ص.]257
الع ِ
قال امري املؤمنني عليه السالمِ :
لم مْ ُامل ِ
ناف ِق يف لِسانِ ِه َو ِع مْل ُم مْ ُ
ال مِْ م ِن
احلديد،ج،19ص.]25
(ع ُ

(زكا ُة ِ
قال امري املؤمنني عليه السالم َ :
إجهاد يف َع َم ِل ِه).
لم َبذ ُل ُه ِ ُملست َِح ِّق ِه َو
ُ
الع ِ
أس مْ َ
ري ُك ِّل ِهَ ،و مْ َ
ال َّن ِ
ال مْ ِ
اجل مْه ُل
فس ِف َ
الع َملِ بِ ِه)[ .غرر احلکم و درر الکلم،ص،44ح .]132قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآلهَ ( :ا مْل ِع مْل ُم َر ُ
قال الصادق عليه السالم َ ( :من َت َع َّل َم ِ
أس َّ ِّ
الش ُك ِّل ِه) [ .بحاراألنوار ،ج ،75ص  ،175ح .]9
لم َو َع ِم َل بِ ِه َو َع َّل َم ِ هّهللِ ُد ِع َى َر ُ
الع َ
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م

الحسين (عليه السالم)

ماسات
م

وروعة التصرف بما منحه اهلل عز وجل ()3-3
بقلم  :سامي جواد كاظم

شياطين اإلنس
سنإلا نيطايش شياطين اإلنس

اذن ما منحهم اهلل عز وجل الهل البيت (عليهم السالم) هو فاحدى املزايا الرائعة التي يتميز هبا اهل البيت دون سائر اللق
الکثري الکثري وازدادت منزلتهم عندما ل يرسفوا يف الدعاء هو االتزان واحلکمة يف استخدام ما منحهم اهلل عز وجل من
والطلب خوفا من غضب اهلل عز وجل
ومکانة �ل�اه ي �ت � َف �
علوم ب� ��دن � �ي�
سلبب� � ��د�هلل
نتيجته�ت َع � � �
والذيأل ل � �ي �
�
غريهم�ب�.ح��ان م��ن م � ّي��زن��ا ب��ال�ع�ق��ل �ضبحانه
يمنحهاك��رالحد و� �ض
علومت � َف �ك�
وهو� ��اه ي �
جانبي��دن � �ي
موضوع�د�هلل ب�
ياتينا�ت َع � � �ب� � �
اتيکم �هناأل ل � �ي �
اهل م��ن م � ّي��زن��ا
وحثح��ان
اهل�رالبيت و� �ض �ب �
وللتوضيحي� �ل أل�
هبمد � � �ب � � � َع ت� �
الناسهلل�
اليغايل �ند � �ب
حتى �ي ها � �ي �
النعمةو وكذلكر �ك � َف �ت
هذهح �ب �ض ��
ا �نز � ّي �م ن �م نا �
�ر
�
ك
�
ع
�
ت
�ه
�
ن
�
�
ي
�
�
ب
�
�
حم
�ل
�
�
ع
�ز
�
�
ي
إذ�
�
�ه
�
�
ج
�ز�
�
�
م
ّ
يعلمهي��د ر��ض��و�ن��ه؟
مغ�ضبملنربالم��اي��ر
�ار
�
ض
�
�
إذ�
�
بشاهد
تعليم ت �ع �ك��ر
وجعل�ي� �ن ��ه
العلوم�ل حم� � ّب�
تعلمي� ��زع� �
عىل�ه �إذ�
البيتج � �
منإذ�التاريخ .ر �ك �ع �ت ه� �ن� �ي� � ّب� �حم ل � �عز � �ي �إذ� ه� � �ج�ز� � �م م � ��ز�
العلوم زكاة �إذ� ��ض��ار مغ�ضب رب م
�
�
�م بر بض�غم را�ض�
�لنا�ش يف
وكلر م�(�ا�� َ�ض�د
قصة بلعم بن باعوراء الذي كان عنده اسم اهللحدع�ضر
زكاةّتالعلم
االعظم �ض َه ْ
عليه� �ض��ان �إت �ي��ان��ه
رم �
(صىل�ه ف
رسولخ�اهلل�ُّ��ض��ون�
عن�ام ��و� ي�
تعليمه �مل ُمننكراليعلمه موق �
اهلل ْ
�لنا�ش يف ُ
كاملال�ض�دّت
حدع�ضر �ض َه
فالعملْر م��ا�� َ
منخ��ُّ��ض��ون��ه ف
جزء�و� ي�
هيق ��ام �
نكرالزكاة و
عز�عدح
اهلل رض
منحه َهض�
استخدامد� َض�ما�ا�م ْر
االكُنملانه� يف
مستجابة ر
اساءش�انل� ت ّ
دعواتهما� �قو
ف ه �نو�ض ُّ�� �خ�ي �و� �
الزكاة�ملفان
الذي عليه
وجل واله) )
�ر
�
ك
�
ب
و�
�ا
�
ض
�
�
�
ع
�
ل
�
�ن
�
ل
�وم
�
ض
�
�
�
ل
�
�ت
�
ق
و
�ون
�
ل
�و
�
ق
�
ي
ِ
َب� � َع ��ده ��ا ن� �ق ��وم �ل �ل �ي ��ل ي� ��ا د�ن ي� ��ا د�ن� ��ه
املحتاجنيض��ا و�ب�ك��ر
منل��ن �ل� ِع���
ملستحقيهاض��وم
تعطىوق��ت �ل���
املال�ول��ون
السالم ي�ق�
هو� �ق ��وم �ل �ل �ي ��ل
كذلك��ا ن
والفقراء والعلم َب� � َع ��ده
عليهو�لو�ق�ي
موسىقو ن
اهلل��ل� ت �
الدعاءل�عىلن �لنبيمو�ض�
املنحةك�ب�يفو ا�ض��� ِع�
استخدام ر�
فارادهد� � َع� �َب
ل �ي �ل �ل� مو� �ق� �ن ا� �
يعطىت�ضكر
املال�وم�ه��ا
جزء َب �ع�من�د ��ض�
�و�رح مِ ��ن
منحه� �اأن
فانعکس دعاؤه عليه وذلك لسوء ترصفه بام ك
يسد��وب عط�ضانه
الذيل � ِل��ذن
العلمظ �م��ا ن �
وطالبروي
بالقدرف ��� ٍ�ش ِ
جل � �وجل
اهلل �عز
للجاهل وت� � � ْ
كان مِ �املرء�ن َب �ع��د ��ض��وم�ه��ا
واذا�و�رح
حاجته�جل � �
الشيطان ك � �اأن
والورعويفانظ �م��ا ن �ف ��� ٍ�ش ل
ت�ضكرالتقوى وت� � � ْر
فأتبعهجل� أنا � �ك
منهاحر�و� � �
فانسلخن� � ِم
آياتنا� د �ع �َب
آتيناه�مو�ض�
الذي�ت ا�ه
عليهم نبأ ركض
(واتل ْر� � �تو
� ِل ٍش �� �ف �ن ا �م �ظ يو
عىل درجة عالية ّمن
َ
َ
يذكر
�ل
�
م
�
ع
أي
�
�ن
�
م
�ال
�
م
�
ع
�
ل
�ر
�
ه
�
ض
�
�
د
ر
�
�
جت
َ
ْ
ّ
ول مت يف ِذك � � � � � ��ر�ه ي � ��اغ � ��ر ع� �ن ��و�ن ��ه
انظرالقصةجتيف َ
درجةيذكر
ازدادتع�م��ل
تزداد�الكامم��ن �أي
العلمية َل � ْع �م�
درجتهد ��ض� َه��ر
جت � � ّر
والورع ّ
هو ِذك � � � � � ��ر�ه ي
كام يف
مت
االيامن ول
175ع �َمل ر� َه�ض�� د ّر� � َ
سورةم�عاألعميأ� ن �م
فکانمتمنلوالغاوين)ر مكذي ل�
� �ي ه�ر� � � � � � �ك ِذ يف ّ
مراف :لا �م � ْ
ّ
�ر
�
ك
�
ف
و
ر
ر
�
�
ح
�ه
�
ل
�ز
�
ه
�
م
�اين..
�
�
غ
�
أ
م�ضل�ضل..
َ
ّ
املنايا� َ��ض�ع��ب تبيانه
علم� ِع��ل
اويت �أو ِف
�ضتيمه
�ه..
�
م
�
ي
�
من
عليه احلال لسلامن وايب ذروميثم التامر الذي
بحار األنوار :ج 13ص 374-373ب 12ضمن ح.19
ر� ّك�فو ر ّر� � َح ه�لز�ه�م ..ينا� � �أغ� ..لض�لض�م م�ضل�ضل� ..أغ � ��اين ..م�ه��زل��ه َح � � ّرر وف� ّك��ر
من�ي�م��ه� ..ضتيمه �أو ِف��ع
� ِع � ِف أو� هميتض� ..ه�م�ي�من
رضوانه��راهلل تعاىل
والباليايف �ل��� َ�ض�
الذي�اب �ل �ن��ار
الزهريي�ن ب�
والشاهد االخر الذي اساء استخدام علمه هو �ضحيح
يت�ضكرعليهم .ول� �ك ��ن ن �ع �ي��م �خل� �ل ��د م ��ن دَق ب �ي �ب��ان��ه ؟
مدينة�ل��� َ�ض�ه��ر
كتاب�ن�(�ار يف
اشارة�ناىلب��اب �ل
�ضحيح
املعاجز للسيد
حکام هنا
البحراين�ع �)ي��م �خل� �ل ��د م
يت�ضكر هاشم ول� �ك ��ن ن
يفعلن�معحيحض�
عىلل�مابا �ب
السالمرا �ن �
عليه��ل� يف
السجادر�ه� َض�
وبخه االمام ركض�تي
لطاملان� �ك� �لو
�م د� �ل� �خل� م �ي �ع �ن
َ
من ْهكر
كل ِوت
تت�ض ّفد
�خلبث
جنون
�ن
�ضحيح
بحب�وق ��ض�ي�ط��ان��ه
مفعم خم �ل �
وصدره��� �ض ��ان
وعقلهم ��ع �لن�
يکون قلبهول �ك ��ن
فاين
بني امية وسوء استخدامه لعلمه .
اعتقد�نانجنون �خلبث تت�ض ّفد ِوت ْه َكر
�ضحيح
ول �ك ��ن م ��ع �لن� ��� �ض ��ان خم
ر َك ْهت ِو د ّفض�تت ثبخل� نونج ن� حيحض�
نا� �ض� ��� �نل� ع� �م ن �ك �لو
عليهج��هاهل
(عليهمت��ذك��ر
البيت��ن �آدم �
�هلل يَ ْب
سلبية��ض�كامي�ح�هو�ه ل��و
اما لو افرط يف الدعاء فان النتائج ستکون ن�
صدرن��ا���ش ندمانه
فيام ع� َن��ه
الشکوكض �األ
التراودهف��ره و�� �
السالم) وانه�ضهر م�غ�
الدفاع �ت��ذك��ر
يستطيعْب ��ن �آدم
منهم ل��وج��ه
وبدر�ي�ح��ه
السالم) ن���ض
واالهم�هلل يَ
اهل�ره و�� �ض �األ ع
مکانةم�غ�ف�
والنقاش عن �ضهر
(عليهه�ح�ي�ض���ن
عيلجو �ل
هلل� ه �
ألوهيةب َي
للطائفة التير �كذ �ت�
ادعتمدآ� ن� � ْ
االمام
احلال رهض�
�ع لأا �ض ���و هر�ف�غ�م
�ر
�
ك
�
ب
�
�ف
�
ل
�
خ
�ام
�
ع
�
ل
�ا
�
ه
�
ب
ف�ي��ا ح��ي م��ن ��ض� ّل��ى
حب� ��ر رم���ض��ان��ه
الکتابو ّد،ع ب �اما�ا ذك
هذا�ر م ��ن
قراءةخ �� �ض�
البيت (عليهم السالم) يستطيع وي��ا
نتيجة ملا
فکيف ف�ي��ا ح��ي م��ن ��ض� ّل��ى ب�ه��ال�ع��ام خ�ل��ف �ب�ك��ر
وي��اخ �� �ض��ر م ��ن و ّدع ب ��ا
رسيعةي �،ح ا�ي�ف
اثنني� ن �م
واحده�باوى�ّل�ض�
دعاءما�ع�لا�
استجابةف�ل�خ
راته من ر�ك�ب�
� �ب ع ّدو ن� �م ر �ض �� �خا �يو
اهل البيت قلبا ال عقال فانه سيوقع هذا املحب يف اشکال كام
هو احلال لو دائام يدعو االمام فيستجاب له ؟
فلو االمام احلسني عليه السالم دعا اهلل عز وجل لکل امر سوء وانه سيکون يف حرج اذا ما ذكر احدى معاجز االئمة (عليهم
ََ
،أل به ما كانت والعياذ باهلل وحاشا احلسني (عليه السالم) له السالم) امام من يتمتع بعقلية علمية مادية .
هذه املنزلة العظيمة وهذا الذكر الرائع لواقعة الطف عىل مر بعض املعاجز التي ذكرت يف الکتاب قد ال تتوفر فيها صحة
السند واملتن ولکن ليس كلها فاالغلب فيها صحيح .
التاريخ .

راشد أح
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طبيبك انا

النظام الغذائي الصحي..
ّ
تتمتع بجسم سليم؟
كيف يمكن أن
إعداد /قاسم عبد الهادي
النظ���ام الغذائ���ي الصحي يمكن ان يحمينا من فرط ضغط الدم ومش���اكل القلب الوعائية
االخرى عن طريق توفير الفيتامينات والمعادن ومضادات االكس���دة وغيرها من المواد (مثل
المواد الكيميائية والنباتية) التي لها تأثير مفيد على وظائف الجسم ,مجلة «االحرار» التقت
(الدكتور حس���ين صالح النقيب) أخصائي الدماغ واالعصاب في مدينة االمام الحسين «عليه
ّ
تجنب اإلفراط في
بين لنا بعض االمور المهمة في هذا الجانب ومنها
السالم» الطبية والذي ّ
تناول النوع الخطأ من الطعام ألنه يمكن ان يضر بصحة أوعيتك الدموية بالطرائق التالية:

52

A h r a r w e e k l y

م اذا كنت ميا ً
ال وراثي ًا لفرط ضغط الدم فقد يساهم امللح الزائد فان بعض الممروات (الربوكيل ,الفطر ,السبانخ) والبقول
(احلمص ,الفاصوليا) تقدم فوائد للجهاز الدوري ,وان اوراق
يف تطوره.
م تناول الکميات غري الکافية من االلياف يزيد من امتصاص السلطة احلمراء او الراء الداكنة توفر معظم املواد املغذية.
الکولسرتول الغذائي ويمکن ان يسبب ارتفاع مستوياته يف
الدم ويؤدي اىل تصلب الشايني.
تناول الدهون الصحية
م تناول الکثري من الطعام الذي حتتوي عىل الدهون املهدرجة تناول االطعمة الغنية بأمحاض (أوميجا  3الدهنية) مثل زيوت
والدهون غري املشبعة يزيد من خطر تصلب الشايني.
االسامك وبعض املکرسات ,البذور بشکل يومي يمکن ان تقلل
م تناول الکثري من الکربوهيدرات يرفع من مستويات الدهون من فرص تعرضك لنوبة قلبية او سکتة دماغية ,اللوز ,اجلوز
الثالثية ويفز افراز االنسولني.
الربازييل ,بذور اليقطني ,عني اجلمل «اجلمموز» وزيوهتا مفيدة
م الکم غري الکايف من املواد املضادة لألكسدة يف نظامك الغذائي بشکل خاص.
يساهم يف تطور تصلب الشايني.

ركز عىل تناول الفواكه واخلرضوات

اجعل هدفك تناول ما ال يقل عن مخس حصص من الفواكه
والممروات والسلطة يوميا ,تؤثر بشکل جيد بانخفاض
ضغط الدم ومنها (التفاح ,االفوكادو ,التوت االزرق ,الکرز,
التني ,اجلريب فممروت ,العنب ,الکيوي ,الرمان) ،وينصح هبا
خاصة لألشخاص الذين يعانون من فرط ضغط الدم ,وباملثل

ارشب الكثري من السوائل

اجعل هدفك شب ( 2م  3لرت) من السوائل يومي ً ,ا وركز عىل
شب املياه والشاي االخر والشاي غري املحىل العشبي او
الفاكهي ,قلل من املشوبات التي حتتوي عىل الکافيني ,بام يف
ذلك القهوة ,وجتنب املشوبات الغازية ألهنا غالبا ما حتتوي
عىل كميات كبرية من حامض الفوسفوريك ,اجللوكوز ,امللونات
االصطناعية ,املواد احلافظة.

اليانسون ..أيقونة عالج أمراض الشتاء
ٍ
استيقظت فزع ًا عىل نوبات سعال
متأخرة من الليل،
يف ساعة
ُ
حا هّدة لطفيل الصغري ،أما أ هّمه فقد دخلت يف حرية من أمرها،
عجزت أيض ًا ،فأين يل اآلن
لرتيه ،فيام أنا
فامذا يمکن أن تفعله
ُ
ُ
أن أجد صيدلية يف هذا الوقت املتأخر.
تذكرت هّ
أن لليانسون فوائد مهمة يمکن به عىل األقل مْ
أن
لکن..
ُ
مْ
أعالج طفيل ح هّتى يطلع الصباح وأذهب به إىل املشفى ،وفوراً
هرعت صوب املطبخ ،أخرجت ما عندنا من (اليانسون)،
وصببت عليه
وأخذت ملعقة صغرية منه ووضعتها يف قدح
ُ
ما ًء مغلي ًا ،ثم اتبعت التعليامت التي أوصتني هبا أ هّمي ذات يوم
الطيارة
بأن أقوم بتغطية القدح لفرتة كي أحافظ عىل الزيوت هّ
الناجتة عنه؛ كوهنا مهمة للعالج ،وفع ً
ال وبعدَ دقائق بسيطة،
رفعت الغطاء ،فکان العالج جاهز ًا لتناوله ،واحلمد هلل كان
قمت
ناجح ًا جد ًا ،حيث
أعطيت طفيل جرعات منه بعد أن ُ
ُ
بتصفيته.
عموم ًا يقول الممرباء هّ
أن اليانسون وخاصة البذور يتکون
من ( %18بروتني) ،و ( %7زيوت عطرية) ،و( %10زيوت

ذهبية) ،و ( %50-30كربوهيدرات وألياف) ،كام يتوي
( 25غرام ًا) معادن حيوية وفيتامينات) ،اضافة إىل احلديد
والکالسيوم واملغنسيوم والفسفور والزنك والبوتاسيوم و
النحاس ومنغنيز.
– يعالج اليانسون انتفاخ البطن ويطرد الغازات يف البطن
ويعالج مشاكل اجلهاز اهلضمي اذا ما ُأضيف له الکمون
والفلفل والزنجبيل .كام أنه خيفف من املغص الکلوي.
وملني عند تناوله ساخن ًا كام يقاوم
– يستخدم كمدر للبول
هّ
تشنجات اجلهاز اهلضمي.
–يقاوم اإلضطرابات املعوية كاحلرقة وعرس اهلضم و ُيفضل
استخدامه مع الشمر.
–هيدئ األعصاب ويعالج الصداع ،ويساعد عىل النوم
والتخلص من األرق.
– ُيضاف إىل فوائد اليانسون ،قدرته عىل حتسني صحة عضلة
القلب وتدفق الدم يف األوعية الدموية والشايني.
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أسرة ومجتمع

الــــــطــــــفــــــولــــــة
نــحــو االنـــقـــراض

مكتبة منزلك
واحة االسترخاء

ربام هذه العبارة ترعب البعض منكم ،أو أهنام ليست
ذات أمهية باملرة ...احلقيقة أن املقاالت التي تتكلم عادة
عن االطفال ومشاكلهم كثرا ما تشد اآلباء واألمهات
من الناحية العاطفية فيبدون اهتامم ًا ال إرادي ًا هبا ،وهنا
سأتكلم عن أهم املشاكل التي من شأهنا أن تصنع شاب ًا
ناجح ًا طموح ًا...أو شخص ًا فارغ ًا ال يمل يف احلياة
سوى إنسانيته.
اعلم أن اسلوبك وكيفية تعاملك مع طفلك كثر ًا
ما يؤثر عليه وكفيل ج��د ًا بأن يبني شخصية الطفل،
والعملية الرتبوية ال تقترص عىل الطعام والرشاب وتعليم
واألخ���الق؛ وذل��ك ألن الرتبية ليست بالتلقني وانام
بالتعلم الذايت...فترصفاتك أمام أبنائك كفيلة برسم
صورة القدوة التي سيتبناها الطفل ،كام أن الرتبية السلمية
هي تربية تكتيكية متي بإنسيابية مطلقة وببطء شديد.
فمثال لو أردت أن يب ابني القراءة عل أن أقرأ أمامه،
ولو أردت ابني املراهق أن يقلع عن التدخني عل أن اقلع
انا او ً
ال ..ورغم ذلك كله ال جيب أن تتصور دائام انك
املثل األعىل البنك؛ فهنالك اصدقاء وجران وأقارب،كل
هؤالء هلم تأثر مبارش يف تلك الرتبية.
يف جمتمعنا هذا كل فكرة نؤمن هبا وعقيدة اعتقدناها ليست
إال نتائج لتأثر العديد من االيادي يف صقل شخصياتنا.
قال رسولنا حممد «صل اهلل عليه وآله»(...الدين املعاملة)،
فتعاملك الطيب مع اصحابك وزمالئك ،جيب أن تعكسه
أيضا يف سلوكك مع ابنائك ،فإذا أردت أن تنشئ شاب ًا
مستقي ًام يعرف ما له وما عليه جيب أن تتبع ما يل :
 -1ابتعد عن الرضب :الطفل بطبيعته لديه كرامة خاصة
فرضبة عىل رأسه أو يده أو أي مكان آخر كفيلة بإهانته
وتكوين فجوة مظلمة يف شخصيته.
 -2ال تتجاهله :اياك أن تتجاهل طفلك أو ال تصغي إليه
فإن ذلك سيضعف من شخصيته ويقلل من ثقته بنفسه
تدرجييا مما يرتتب عىل ذلك فشله مستقب ً
ال.
-3ال تنهره أم��ام أصدقائه :حينها سيشعر أنه منبوذ
وسيفقد الثقة بأقرب األشخاص إليه.
-4اصغ له وجامله وعامله بلطف وارمحه ...فرسولنا
ِ
الكريم قال « ليس منا من مل يرحم صغرنا.»...

قد تكون املكتبة ىف بيتك من أقدس األماكن ألهنا
يمكن أن متنحك االسرتخاء ممزوجا بتنمية ذاتك
باملعارف املختلفة وصوال إىل بصمة األناقة التى
يكتسبها املكان لو أحسنت اختيار تصميامهتا.
نستعرض معك جمموعة متميزة من التصميامت
لتلك الواحة اجلميلة التى يمكن أن يوهيا بيتك
لتكون مصدرا للمعرفة وم��الذا من نمط احلياة
الرسيع واملرهق الذى أصبح يميز املدن الكربى
املزدمحة يمكن للمكتبة املنزلية أن تشغل حجرة
بأكملها ىف بيتك أو تكون جمرد ركن هادئ بجوار
النافذة .كام يمكن أن تضع جمموعة من الكتب حول
مقعدين بجوار النافذة ليشكلوا معا بقعة رائعة
ويساعد الضوء الطبيعى ىف االسرتخاء ويسهل
عملية القراءة .ووفقا لطبيعة أثاث بيتك ،يمكن
للمكتبة أن متتد لتصبح أفقية أو رأسية.
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إدارة األسرة
ودور المرأة

إن األرسة بمثابة الرصح اإلداري الكبر الذي يتأ َلف من العديد من
َ
اإلدارات التي يتاج ٌ
يصل هذا الرصح يف
كل منها لفن اإلدارة ،كي
ِ
أهدافه املنشودة .وكي تتحقق هذه األهداف ال بد من
هناية األمر إىل
إدارة األرسة بشكل صحيح ،فكيف يكون ذلك ؟ ..يقول علم النفس
االرسي :أن األرسة هي نموذج مصغر للمجتمع الكبر ،الذي يتطلب
رسالة حمددة كي يقق النجاح ،وال يتم النجاح إال بالتخطيط السليم
الذي يتضمن أمرين مهمني لإلدارتني لالرسة (املالية والنفسية) .يف
االدارة املالية ،جيب عىل الزوجني وضع ميزانية لألرسة وتقسيمها
بشكل معتدل ،وذلك بإتباع احلرص عىل تسديد الديون إن وجدت
واخل��الص منها ،ومشاركة األبناء يف تقسيم امليزانية لتبصرهم
باإلمكانات املتاحة كي ُيتاح هلم إجياد البدائل األقل تكلفة ،اضافة
اىل املحافظة عىل املوارد وااللتزام بالرضوريات لألرسة .أما اإلدارة
النفسية ،فمن الرضوري جد ًا إدارة أفراد األرسة نفسيا بشكل سليم
عن طريق القدوة الصاحلة واحلسنة أمام األبناء فهي من أفضل الطرائق
وأسهلها يف إشاعة احلب بني أفرادها.

أمراض خطيرة
بسبب شجار االزواج!..

توصلت دراسة حديثة إىل أن الشجار بني احلني
واآلخ��ر هو جزء طبيعي من ال��زواج ،ولكنه قد
يؤدي إىل اإلصابة بعدد من األمراض اخلطرة يف
مرحلة ما .ووج��د باحثون عامليون أن األزواج
الذين ينتقدون بعضهم بعضا ويغلقون أعينهم أثناء
اخلالفات ،لدهيم مستويات أعىل من االلتهابات،
وهم أكثر عرضة لإلصابة بمتالزمة ترسب األمعاء
التي تطلق البكتريا يف الدم وتفز مرض التهاب
األمعاء والتهاب املفاصل الروماتويدي وحتى
الرسطان .وتعد هذه الدراسة األوىل من نوعها
التي تظهر أن الزواج السيئ يمكن أن يؤدي إىل
إص��اب��ة األش��خ��اص بعديد األم���راض .وسجل
الباحثون نوبات من السلوك العدائي تشمل انتقاد
الرشيك وإغامض العينني ،وقاموا بأخذ عينات
دم قبل وبعد املشاجرات .وأشار الباحثون إىل أن
االلتهاب يزداد مع تقدم العمر ،ما يعني أن النتائج
ستكون أكثر عمقا عند كبار السن.
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مشاهدات الزوجين ألبنائهم ما بعد االنفصال...

ماذا يقول عنها علم النفس االسري ..؟
نسمع ونرى ونعايش كل يوم الكثيرعلى مسرح الحياة اليومية من المأساة االسرية ،كل ساعة تقريبا
يسدل الستار على مأساة كهذه ويظل السؤال القائم والحائر .لماذا يطلق الرجل زوجته ؟ ربما يطلق رجل
زوجته بعد ايام أو شهور ونجد له أكثر من مبرر لذلك..لكن الرجل الذي يلجأ الى الطالق بعد عشرة زوجية
طويلة أثمرت أوالدا أصبحوا شبابا هل نجد له المبرر ..؟!

موضوعنا الصحفي نكتبه هذا االسبوع من واقع احلياة املعارصة؛
وليس ننقله من عمق الصحراء وال من عادات وتقاليد قديمة أو
بدوية بل من وسط املدينة ومن حائر االمام احلسني (عليه السالم)،
ومن بني الناس املتحرضين واملتعلمني ..املنفصلني وحمققي الطالق
وحمطمي ارسهم العامرة لسنوات طويلة .فاملطلقون هذه االيام عىل
أخر صيحات التقدم احلضاري واالنطالق الثقايف يف العامل  .العامل
الذي غزا القمر وبلغ املريخ وحقق بالعلم واملعرفة مامل يكن يصدّ قه
عقل قبل ان يمسك االنسان بمفتاح كل هذه االنجازات العلمية
الضخمة ...ففي احلائر احلسيني املطهر ومن قبل مركز االرشاد
االرسي يف العتبة احلسينية املقدسة ،تدث كل مخسة عرش يوما أكثر
من حكاية من حكايات هتديم االرسة ضحيتها االوالد.
الزوج والزوجة يدوم زواجهام سنني طواال ينجبون خالهلا عرشة
أو اقل او أكثر من االطفال واالوالد ..أصبحوا شبابا وشابات يف
عمر الزهور ..طالب وطالبات يف الكليات واملعاهد ومنهم من
خترج وبدأ خيطو أوىل خطاه عىل طريق احلياة العملية والعلمية
نحو املستقبل ،بعد كل هذا العمر الطويل ،وبعد ان رضبت جذور
العرشة الزوجية يف اعامق العمر ،وامتدت وتفرعت ،تدث املفاجاة
ويرق الزوج بكلمة واحدة من فمه الشجرة العائلية من جذورها
أو ترق الزوجة كل اوراق حياهتا الزوجية بكلمة او عناد او مترد .
ويتم الطالق وتأفل شمس احلياة الزوجية ويرقون شباهبام فيموت
االمل واملستقبل لكافة افراد االرسة.
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بالسم البطيء
• قتل الحياة الزوجية اآلمنة
ّ
يقول استاذ علم النفس يف جامعة بغداد (الدكتور باسم الغبان) عن
سبب طالق الرجل لزوجته بعد عرشة عمر طويلة  :ان االجابة
عىل مثل هذا السؤال يف رأيي تتاج اىل وضع مثل هذه احلياة
الزوجية امامنا عىل مائدة الترشيح قبل ان نصل اىل حكم .واذا
فعلنا ذلك فاننا سنكشف السم الذي قتل احلياة الزوجية االمنة
ببطء شديد .فرجل بكامل قواه العقلية ال يمكن ان جيرؤ عىل ان
جيتث شجرة حياة زوجية التي قىض عمره وشبابه كله يف رعايتها
هبذه البساطة .فالبد من السوس كله ينخر يف جذع الشجرة ومل
جيد أي مقاومة ،حتى اتى عليها كلها فسقطت مع مرور السنني.
من من الزوجني تسبب اوال يف تسوس شجرة العائلة..؟.
لكن ْ
يمكن ان يكون الزوج أو الزوجة ،وال أميل اىل القاء املسؤولية
عىل الزوج ،الين أعتقد ان مفتاح السالمة واالستقرار واالمن
يف احلياة الزوجية بيد الزوجة ،فهي بصربها وحكمتها ومرونتها
وسعة افقها وبذكائها تستطيع ان متنع اخلطر من االقرتاب من
حياهتا الزوجية ،وهناك الكثر من الزوجات عانني الكثر من
املتاعب يف بداية حياهتن الزوجية بسبب سوء تعرف ازواجهن او
انحراف هؤالء االزواج ،لكن بالصرب وبالذكاء وحسن الترصف
واحلكمة استطعن ان يتغلبن عىل كل متاعبهن ثم اصبح ازواجهن
من افضل االزواج ،وخاصة الزوجات اللوايت هن مواظبات عىل
تعلم القران الكريم وفقه االئمة عليهم السالم ومعرفة احلالل

واحلرام وحدود الشارع الديني املقدسة ،استطعن املحافظة عىل
شجرة حياهتن الزوجية حيث يطهرهنا بمعرفتهن للعلوم العقائدية
االمامية من السوس الذي كان هيددها بال يأس او امهال او سلبية
فنمت الشجرة وترعرعت وازهرت .وهناك ايضا زوجات كن
متهورات وبعيدات عن الدين وعن احلرام واحلالل متاما فاقتلعت
ريح اخلالفات شجرهتن من جذورها.
من هنا أستطيع ان اؤكد رؤيتي البعاد املسؤولية الكاملة لكل
زوجة عن مستقبل حياهتا الزوجية .فمفتاح سعادهتا الزوجية
واستقرارها كام ذكرت يف يدها هي وحدها طاملا أن الزواج قد
اخذ طريقه اىل املستقبل عرب السنني بال عوائق من تلك التي خترج
عن االرادة والتي غالبا ما تنهي ال��زواج يف وقت مبكر.كعدم
التكافؤ او التفاوت الثقايف بني الزوجني او عدم التفاهم السباب
نفسية ترجع اىل نشأة كل منهام ،وظروف بيئيتهام وتربيتهام ،او
جهل  ،او عقم ..الخ .اما وقد ختطى الزواج كل هذه احلواجز

ولسنوات طويلة فان فشله بعد ذلك يرجع اىل اسباب اخرى امهها
عدم فهم الزوجة لطبيعة زوجها كرجل او عدم حماولتها فهمه
لضيق افقها أو هلوها بخصوصيات نسائية او جلوسها لساعات
طويلة امام التلفزيون او اهنامكها يف التواصل االجتامعي وأمهاهلا
بيتها واوالدها وزوجها بمعنى اصح.
• الزوج بعد سن االربعين
فالزوج بعد سن االربعني وهي مرحلة يطلق عليها علم النفس
«مرحلة املراهقة» الثانية يف حياة الرجل يكون اشد حاجة اىل
الرعاية واالهتامم ويصبح اكثر اهتامما بنفسه  .فاذا شعر من زوجته
باالمهال وبتجاهل رغباته وحاجته النفسية التي تكون اكثر احلاحا
يف هذه السن فانه سيشعر بخيبة االمل .والزوجة التي مل تفهم
زوجها مع طول عرشهتا له ومل تطور اسلوب معاملتها له مع تطور
النمو النفيس لزوجها .فان كل سنة متيض يف حياهتا ستحمل معها
سم التفكك االرسي ببطء يف جسد حياهتا الزوجية.
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الواحة
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تقنية جديدة
أكد موقع «تيك كرانش» املتخصص باألخبار التقنية،
أن «فيسبوك» تعمل عىل تطوير خاصية جديدة تشبه
تلك املعروفة ب� ،Close Friendsواملتاحة يف تطبيق
«إنستغرام».
وذكر املوقع ،أن قيام «فيسبوك» بالعمل عىل تطوير هذه
ختوف مستخدمي التطبيق من املنشورات
امليزة يرجع إىل ّ
التي يقومون بمشاركتها مع األصدقاء ،والذين يكونون
أق��ارب أو زم��الء يف العمل ،أو حتى جم��رد أشخاص
ص ّنفهم املستخدم كأصدقاء.
لذا بات من املهم بالنسبة ملستخدمي «فيسبوك» توفر
ميزة تصنيف األصدقاء ك��»مقربني» ،بحيث تتم مشاركة
امل��ن��ش��ورات «اخل��اص��ة» معهم فقط دون غرهم من
األصدقاء اآلخرين.
اذ بات من املهم بالنسبة ملستخدمي «فيسبوك» توفر ميزة
تصنيف األصدقاء ك��»مقربني» ،بحيث تتم مشاركة
امل��ن��ش��ورات «اخل��اص��ة» معهم فقط دون غرهم من
األصدقاء اآلخرين
وك��ان��ت رشك��ة «فيسبوك» ق��د ذك��رت أن م��ا يقارب
 %95من مستخدمي التطبيق مل خيصصوا قوائم ضمن
شبكة معارفهم ،لذا فقد عملت عىل أسلوب «التجميع
التلقائي» ال��ذي جيمع األص��دق��اء بناء عىل عالقات
املستخدمني مع بعضهم ،وتشكيل قوائم فرعية مثل
«أصدقاء املدرسة» و»زمالء يف العمل» ،إال أن ذلك مل
يفلح يف إقناع املستخدمني بزيادة املشاركة .وستحمل
اخلاصية اجلديدة من «فيسبوك» اسم «املفضلون» أو
 ،Favoritiesحيث سيستطيع املستخدمون تصنيف
أصدقائهم ،وتديد أولئك الذين يريدون مشاركة بيانات
أو صور معينة معهم فقط ،سواء كان ذلك من خالل
املنشورات أو عرب «املاسنجر».
جدير بالذكر أن «فيسبوك» ال تزال ختترب امليزة والتي هي
يف مراحلها األوىل ،ومل تقم بعد بتجربتها مع موظفي
الرشكة أو غرهم من املستخدمني.
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