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) 25 ( م��ا لكم ال ينرص بعضكم بعض��ا بالتخليص وهو توبيخ وتقريع ) 26 ( بل هم 

اليوم منقادون لعجزهم أو متس��املون يسلم بعضهم بعضا وخيذله القمي يعني العذاب 
) 27 ( وأقب��ل بعضهم يس��أل بعضهم بعض��ا للتوبيخ ) 28 ( قالوا إنك��م كنتم تأتوننا 

ع��ن اليم��ني قيل يعني عن أق��وى الوجوه وأيمن��ه  ) 29 ( قالوا ب��ل مل تكونوا مؤمنني 
) 30 ( وم��ا كان لنا عليكم من س��لطان بل كنتم قوما طاغ��ني ) 31 ( فحق علينا قول 

ربن��ا إنا لذائق��ون القمي قال الع��ذاب ) 32 ( فأغويناكم إنا كنا غاوي��ن ) 33 ( فإهنم 
ف��إن األتب��اع واملتبوعني يومئذ يف العذاب مش��ركون كام كانوا يف الغواية مش��ركني ) 
34 ( إن��ا كذل��ك نفعل باملجرمني باملرشكني ) 35 ( إهنم كانوا إذا قيل هلم ال إله إال اهلل 
يس��تكربون ) 36 ( ويقولون أئنا لتاركو آهلتنا لش��اعر جمنون يعنون النبي صىل اهلل عليه 
وآله ) 7 3 ( بل جاء باحلق وصدق املرسلني رد عليهم بأن ما جاء به من التوحيد حق 
قام به الربهان وتطابق عليه املرس��لون ) 38 ( إنك��م لذائقو  العذاب األليم باإلرشاك 
وتكذيب الرسول ) 39 ( وما جتزون إال ما كنتم تعملون ) 40 ( إال عباد اهلل املخلصني 
اس��تثناء منقط��ع ) 41 ( أولئ��ك هلم رزق معل��وم ) 42 ( فواكه وه��م مكرمون  ) 43 
( يف جن��ات النعي��م ) 44 ( ع��ىل رسر متقابل��ني ) 45 ( يطاف عليهم ب��كأس بإناء فيه 
مخ��ر من رشاب معني أي جار ظاهر للعيون  ) 46 ( بيضاء لذة للش��اربني قيل وصفها 
بل��ذة إم��ا للمبالغ��ة أو ألهنا تأنيث لذ بمعن��ى لذيذ ) 47 ( ال فيها غائلة وفس��اد كام يف 
مخ��ر الدني��ا كاخلامر وال هم عنها يس��كرون من نزف إذا ذهب عقل��ه  ) 48 ( وعندهم 
ق��ارصات الطرف ق��رصن أبصارهن عىل أزواجهن عني عيناء فرست تارة بواس��عات 
العيون حلساهنا وأخرى بالشديدة بياض العني الشديدة سوادها ) 49 ( شبههن ببيض 
النعام الذي تكنه بريشها مصونا من الغبار ونحوه يف الصفاء والبياض املخلوط بأدنى 
صفرة فإنه أحس��ن ألوان األبدان كذا قيل ) 50 ( فأقبل بعضهم عىل بعض يتس��اءلون 
ع��ن املعارف والفضائ��ل وما جرى هلم وعليهم يف الدنيا فإنه أل��ذ اللذات كام قيل وما 
بقيت من اللذات إال أحاديث الكرام عىل املدام ) 51 ( قال قائل منهم يف مكاملتهم إين 

كان يل قرين جليس يف الدنيا .

وَن {الصافات/25} َب��ْل ُهُم اْلَيْوَم ُمْسَتْس��ِلُموَن  َما َلُك��ْم اَل َتَن��ارَصُ
َيَتَس��اءُلوَن  َبْع��ٍض  َع��ىَل  َبْعُضُه��ْم  َوَأْقَب��َل  {الصاف��ات/26} 
{الصافات/27} َقاُلوا إِنَُّكْم ُكنُتْم َتْأُتوَنَنا َعِن اْلَيِمنِي {الصافات/28} 
ْ َتُكوُن��وا ُمْؤِمننَِي {الصاف��ات/29} َوَما َكاَن َلَن��ا َعَلْيُكم  َقاُل��وا َب��ل ملَّ
ن ُس��ْلَطاٍن َب��ْل ُكنُتْم َقْوًم��ا َطاِغنَي {الصاف��ات/30} َفَح��قَّ َعَلْيَنا  مِّ
ا َغاِويَن  ��ا ُكنَّ ��ا َلَذائُِقوَن {الصاف��ات/31} َفَأْغَوْيَناُكْم إِنَّ َنا إِنَّ َق��ْوُل َربِّ
ْم َيْوَمئٍِذ يِف اْلَعَذاِب ُمْشَرُِكوَن {الصافات/33}  ُ {الصافات/32} َفإهِنَّ
ْم اَل  ْم َكاُنوا إَِذا ِقيَل هَلُ ُ إِنَّا َكَذلَِك َنْفَعُل بِامْلُْجِرِمنَي {الصافات/34} إهِنَّ
تَِنا  ا َلَتاِرُكوا آهِلَ وَن {الصافات/35} َوَيُقوُل��وَن َأئِنَّ ْكرِبُ ُ َيْس��تَ إَِلَه إاِلَّ اهللَّ
َق امْلُْرَس��ِلنَي  قِّ َوَصدَّ ُنوٍن {الصاف��ات/36} َبْل َج��اء بِاحْلَ ْ لَِش��اِعٍر جمَّ
لِيِم {الصافات/38} َوَما  {الصافات/37} إِنَُّكْم َلَذائُِقو اْلَعَذاِب اأْلَ
ِ امْلُْخَلِصنَي  َزْوَن إاِلَّ َم��ا ُكنُتْم َتْعَمُلوَن {الصافات/39} إاِلَّ ِعَباَد اهللَّ جُتْ
{الصافات/41} َفَواِكُه  ْعُلوٌم  مَّ ِرْزٌق  ��ْم  هَلُ {الصافات/40} ُأْوَلئَِك 
ِعيِم {الصافات/43}  ْكَرُموَن {الصاف��ات/42} يِف َجنَّاِت النَّ َوُهم مُّ
ِعنٍي  َتَقابِِلنَي {الصافات/44} ُيَط��اُف َعَلْيِهم بَِكْأٍس ِمن مَّ ٍر مُّ َعىَل رُسُ
اِربنَِي {الصافات/46} اَل ِفيَها َغْوٌل  ٍة لِّلشَّ {الصافات/45} َبْيَضاء َلذَّ
ْرِف  اُت الطَّ َواَل ُهْم َعْنَه��ا ُينَزُفوَن {الصافات/47} َوِعْنَدُه��ْم َقارِصَ
ْكُنوٌن {الصافات/49} َفَأْقَبَل  نَّ َبْي��ضٌ مَّ ُ ِعنٌي {الصافات/48} َكَأهنَّ
ْنُهْم إيِنِّ  َبْعُضُهْم َعىَل َبْعٍض َيَتَس��اءُلوَن {الصافات/50} َق��اَل َقائٌِل مِّ

َكاَن يِل َقِريٌن {الصافات/51} 

تفسير السورةسورة الصافات 

ان اليمين الدستوري الذي اّداه كل من تسّنم منصبا حكوميا  كان ضمن فقراته الحفاظ على سيادة العراق 
، ومن س������يادة العراق تتحقق بقية ما يصبو اليه الش������عب العراقي من امن وامان ورفاة اقتصادي الن الس������يادة 
تعني احد صورها ان القرار الذي يصدر في العراق يكون عراقيا صرفا وال يتاثر بالغرباء، وفي نفس الوقت 
تك������ون من اولويات الطبقة السياس������ية بناء عالقات متوازنة مع من يحترم س������يادة الع������راق وتحقيق المصالح 

المشتركة التي تؤدي بالخير على الشعب العراقي .
وق������د اك������دت المرجعية الديني������ة العليا بان العراق ال يجب ان يكون س������احة صراعات وتصفية حس������ابات النه 
بالنتيج������ة س������يدفع العراقيون ثمن ذلك ، وعلى جانب اخر مس������الة التزّمت والتعّن������ت دون التنازل عن بعض 

المصالح من اجل مصلحة عليا يؤدي الى خسارة الجميع .
فاليمين يعني االلتزام امام اهلل عز وجل اوال وامام الشعب ثانيا .

ال�سيادُة يا �سادُة

لنختِم القراآن  معًا



برامج عزائية خاصة،  املقدستان،  والعباسية  احلسينية  العتبتان  أعّدت 
إحياًء لذكرى شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء )عليها السالم( 
حسب )الرواية الثانية( يف املوروث الشيعي، والتي تصادف يف الثالث 

عرش من شهر مجادى األوىل.
السواد  نرش  املطهرين،  العبايس  احلسيني  الصحنني  من  كل  وشهد 
والفتات العزاء، إحياًء هلذه املناسبة األليمة، واستذكارًا ملواقف سيدة 
عاليًا،  اإلسالم  كلمة  رفع  يف  السالم(  )عليها  الزهراء  العاملني  نساء 
اهلل )صىل  أبيها رسول  استشهاد  بعد  ما أصاهبا من مظلومية  وكذلك 

اهلل عليه وآله(.
رحيل  عىل  ح��دادًا  السواد  نرش  املطّهر،  العلوي  الصحن  وشهد  كام 
السيدة الزهراء )عليها السالم(، وأعلنت العتبة العلوية املقدسة  عن 
إقامة برنامج يف املناسبة، يتضمن القاء حمارضات دينية وفكرية من عىل 

منرب الصحن الرشيف يستمر ألكثر من شهر .

إيران  ثم يف  العراق، ومن  بتشييع مهيب يف مدن خمتلفة من  بعَدما حظي 
حرضته املاليني من اإليرانيني، يف مدن متفرقة من إيران، جتّمع اآلالف من 
املشيعني عند منفذ الشالجمة احلدودي الستقبال جثامن قائد االنتصار عىل 
مع كوكبة  استشهد  الذي  املهندس(  أبو مهدي  )الشهيد  اإلرهايب  داعش 

من الشهداء يف الغارة األمريكية الغادرة قرب مطار بغداد الدويل.
املحافظة  وجملس  البرصة  حمافظة  من  شخصيات  التشييع  يف  وشاركت   
اجلامعات  وطلبة  احلكومية  الدوائر  وم��دراء  ورؤس��اء  عشائر  وشيوخ 
تشييع  جرى  حيث  والنساء،  الرجال  من  شعبية  وشخصيات  واملدارس 

املهندس ليوارى الثرى بعد ذلك يف مقربة السالم يف النجف األرشف.

إحياء ذكرى استشهاد السيدة 

الزهراء )عليها السالم(

مهندس االنتصارات على داعش ُيوارى الثرى

أفاد القيادي في الحش���د الش���عبي، أبو محمد 
التميم���ي بأن عصابات داع���ش االرهابية حاولت 
خالل 2019 اس���تغالل بعض الجزر المنتش���رة في 
بحيرة حمرين، كمضاف���ات ونقاط لنقل االعتدة 
والمتفج���رات واالنتحاريين بي���ن المناطق، إال أن 
الحش���د الش���عبي كان له بالمرص���اد واحبَط 5 

محاوالت.

أعلن���ت وزارة الداخلية، التح���اق أكثر من )42 
ألف( منتس���ب من المفس���وخة عقودهم، 
بعد ص���دور األوامر اإلدارية بمباش���رتهم في 

أماكن عملهم.
وقال الناط���ق باس���م وزارة الداخلية العميد 
خال���د المحن���ا: إن »ال���وزارة صنف���ت الفئ���ات 
المشمولة بالعودة إلى فئات )أ( – المفسوخة 
عقودهم العام 2014، وهؤالء عددهم 42 ألفًا 
وجميعهم صدرت أوامرهم اإلدارية وباشروا 
بأماك���ن عملهم«، مش���يرًا ال���ى أن »الفئة 
)ب(- هم المفس���وخة عقوده���م في أحداث 
العام 2008، الذين كان عددهم أكثر من 5600 

منتسب«.
وأضاف أن »الفئة )ج( هم المتبقون وعددهم 
المالي���ة  وزارة  مفاتح���ة  وتم���ت  ألف���ًا،   32
الستحصال الدرجات الخاصة بهم وسيتم فتح 
المباش���رة بالتحاقهم بع���د التصويت على 

موازنة عام 2020«.

الحشد ُيفشل خطط داعش 
في حمرين

الداخلية تسعى إلعادة 
المفسوخة عقودهم

أخبار
ومتابع��ات
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 الرصاع املستمر بأفغانستان، يتسّبب بنزوح أكثر من )426500  شخص( يف )32( من إمجايل )34( إقليام يف البالد خالل 2019.
 حسينية آل ياسني )عليهم السالم( بمدينة سيدين، تنّظم محلة جلمع التربعات واملساعدات الغذائية لضحايا احلرائق يف أسرتاليا.

 ساحة الساعة اجلديدة بمدينة محص السورية، تشهد جتمعًا مجاهرييًا حاشدًا تنديدًا بالعدوان اإلجرامي األمريكي عىل العراق.
 مكتب اإلحصاء الوطني الرسمي يف بريطانيا، يؤكد أن اإلسالم هو أرسع األديان انتشارًا يف إنجلرتًا، من خالل تزايد املسلمني.

العتبة الحسينية المقدسة ترفد 

األسواق المحلية باألسماك
أكد الس���فير الصين���ي لدى العراق تش���انغ تاو 
اس���تعداد بالده وجهوزية الشركات االستثمارية 
)100 %( للمباش���رة بترجم���ة اإلتفاقي���ات الموقعة 
بين البلدين، واالس���راع بوضعها موضع التنفيذ، 
مشيرًا إلى استمرار دعم الصين للجهود التي 

من شأنها حفظ سيادة العراق وسالمة أراضيه.

يف  الزراعية  املشاريع  عىل  العام  واملرشف  الزراعي  اخلبري  رّصح 
 2019 العام  من  الثاين  النصف  أن  عوز،  عدنان  احلسينية  العتبة 
شهد زيادة بحجم االسامك التي تم تسويقها اىل االسواق  والتي 

بلغت اكثر  من  )750 طنًا(.
وأضاف عوز، ان »العتبة احلسينية املقدسة  ومن خالل الكميات 
املطروحة يف االسواق سامهت باحلد من االسترياد واملحافظة عىل 
القيمة الرشائية لألسامك فضاًل عن ثبات األسعار«، موضحًا ان 
 10 بواقع  دونم   400 تبلغ  باالسامك  اخلاصة  امل��زارع  »مساحة 
ارتفاع  تعاين من  املرشوع كانت  »ادارة  ان  احواض«. وبني عوز 
امللوحة يف الربة ولكن بفضل اخلربات وجهود العاملني تم جتاوز 
مجيع العقبات«، مشريًا إىل ان »العتبة احلسينية املقدسة تسعى ومن 
خالل هذا املرشوع اىل سد حاجة االسواق املحلية ودعم املنتوج 

الوطني«.

أص���دَر مجل���س ال���وزراء، الثالثاء الماض���ي، عدة 
ق���رارات في مج���ال حماية المنتج���ات الوطنية 
العراقية تتضمن فرض رس���م جمركي إضافي 
بنس���بة )65 %( من وحدة قياس منتج )االمبوالت 
اللدائني���ة( المس���تورد ال���ى العراق م���ن الدول 
والمناش���ئ كافة، كم���ا أص���در المجلس عدة 
قرارات أخرى بشأن موظفي العقود بمفوضية 
)المعالي���ة(  المركب���ات  وتس���جيل  االنتخاب���ات 

الداخلة الى العراق عبر المنافذ الحدودية.

الصين تؤكد على ترجمة
 إتفاقياتها مع العراق

مجلس الوزراء يصدر قرارات 

لحماية المنتج الوطني 

عيٌن على العالم

*

*

*

*
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الخطبة االولى لصالة الُجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في ١4/جمادى االولى/١44١هـ الموافق 2020/١/١0م :

الزهراء  فاطمة  الطاهرة  الصدّيقة  بشهادة  األجر  لكم  اهلل  عّظَم 
)عليها السالم( بضعة املصطفى )صىل اهلل عليه وآله وسلم( زوجة 
املرتىض )عليه السالم( والدة االئمة اهُلداة نسأل اهلل سبحانه وتعاىل 

ان نحيا حياهتا ونموت مماهتا وان ال حيرمنا وإياكم شفاعتها..
مّر  وقد  ابيها  وفاة  بعد  قالت  ما  مجلة  من  السالم(  )عليها  قالت 
بالزهراء كام ال خيفى عىل حرضاتكم كثري من الصعاب واملشاكل 
فائدة علينا  للتكاليف من  ما  ببيان بعض  فداها  وتصدت روحي 
وآله  اهلل عليه  املصطفى )صىل  ابوها  به  الذي جاء  الكبري  واجلهد 
وسلم( إحياء هلذه االّمة وكانت هذه االّمة مرحومة بوجوده املبارك 
وقد ذكرت من مجلة ما ذكرت بعض التكاليف الرشعية وذكرهتا 
امام املأل حتى انه من كان منهم غافالً  ينتبه ومن كان منهم جاهال 
ً يعلم ومن كان متعلاًم يزداد علاًم وأفصحت بلسان يندر ان يكون 
مثله إاّل ألبيها وزوجها وبّينت يف أعىل مراتب الفصاحة واحلكمة 

والبالغة والعلم الغزير يف بيان بعض ما لألحكام الرشعية.
من مجلة ما قالت )عليها السالم( وهي تتحدث بحديث كبري بعد 
عىل  الثَّواَب  َجَعَل  )ُثمَّ   : قالت  عليه  واثنت  تعاىل  اهلل  محدت  ان 
نِْقَمتِِه،  َعْن  لِِعباِدِه  ِذياَدًة  َمْعِصيَِتِه،  َعىل  الِعقاَب  َوَوَضَع  طاَعتِِه، 

تِِه(. َوِحياَشًة ِمْنُه إىل َجنَّ
السالم(  )عليها  الزهراء  عنه  افصحت  التي  امليزان  هذا  الحظوا 
ابيها  فضل  وتذكر  متجّدُه  وان  تعاىل  اهلل  حتمد  ان  مقام  يف  وهي 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( عىل االّمة ذكرت مقاطع مهمة تتعلق 
بالصالة والزكاة وِصلة االرحام واحلج ثم بّينت )ُثمَّ َجَعَل الثَّواَب 
عىل طاَعتِِه(، ونحن قد ذكرنا يف خدمتكم فيام سلف ان طاعة اهلل 
تبارك وتعاىل وجعل الثواب عىل الطاعة هل هو ِمّنة من اهلل او هو 

جزاء للطاعة؟! هذا كالم ُيذكر يف علم االخالق وعلم الفقه كثريًا 
وعلم الكالم ايضًا اآلن ليس يف بيان أي الرأيني يقّدم عىل اآلخر، 
لكن النتيجة يوجد جعل للثواب عىل الطاعة، االنسان اذا اطاع اهلل 
تعاىل اهلل سيثيبه والقدر املتيقن املتفق عليِه ان الطاعة عليها ثواب، 
سعة الثواب وضيق الثواب هذا مرهون عند اهلل تعاىل، اهلل أمرنا 
فإذا وفقنا إلجابة أمره ما يتعلق بالنتائج مرهون عندُه، نعم بعض 
الروايات تبنّي حدود هذا الثواب والبعض االخر مل يبني حدوده.

عن  ُيسأل  ال  تعاىل  اهلل  والحظوا  الطاعة،  عىل  الثواب  جعل  اهلل 
هذا  احِلكم  بعض  تبنّي  ان  ُتريد  السالم(  )عليها  الزهراء  فعلِه، 

الترشيع، هذا املقدار االول ان جعل الثواب عىل الطاعة.
أقول  وتارة  عنُه  وضَع  أول  تارة  املعصية،  عىل  العقاب  وضع  ثم 
أي  الدين  عنك  وضعُت  أسقَط،  يعني  عنُه(  )وضَع  عليِه،  وضَع 
اسقطت الدين، تارة )وضَع عىل( يعني ألزمني بِه مثال ً كتَب اهلل 
الِعقاَب  )َوَوَضَع  تقول:  السالم(  )عليها  الزهراء  الصوم،  عليك 
عىل  العقوبة  وضع  الطاعة،  عىل  املثوبة  جعل  كام  َمْعِصيَِتِه(  َعىل 

املعصية.
الحظوا هذان فرسا رهان )املثوبة والعقوبة( و)الطاعة واملعصية(، 
بالطاعة  ورفعة  علوًا  يزداد  ال  واهلل  نطيعُه  ان  منا  يريد  تعاىل  اهلل 
الفائدة  باملعصية،  ُينقص  ال  تعاىل  اهلل  وايضًا  املعصية  عن  وينهانا 
ترّتب عىل العباد لكن اهلل تعاىل عندما جعل نحن كعباد ننتظر ماذا 
اراد اهلل تعاىل بنا، ودائاًم اهلل تبارك وتعاىل يقّدم لنا ما فيِه مصلحتنا.
نِْقَمتِِه،  َعْن  لِِعباِدِه  )ِذي��اَدًة  السالم(:  )عليها  الزهراء  قالت  ماذا 

تِِه(. َوِحياَشًة ِمْنُه إىل َجنَّ
عن  نتبعد  نحن  حتى  ابتعاد،  يعني  والذيادة  ذيادة  العقوبة  هذه 

الخطبُة الفدكيُة وبالغة الزهراء
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الفعل عقوبة  اذا علمت ان وراء هذا  العقوبة وعن املعصية ألين 
بمجرد  اخللق  عموم  نحن  بالنتيجة  وليس  ابتعد،  رادع  يل  يكون 
ان ُندرك فساد هذا الفعل نتجنبُه ليس بالرضورة ذلك هناك هوى 
بعد هذا  ان  اذا علمت  للعقوبة، لكن  تزيني  وهناك نفس وهناك 
الفعل ُعقوبة، العقوبة املنتظرة ستكون وقاية يل من العمل القبيح 
هذه  ترتكبوا  ال  قال  ذلك  لنا  بنّي  الينا  تعاىل  اهلل  من  رمحة  وهذه 
االفعال اذا ارتكبتموها هناك عقوبة، جتنبًا من العقوبة ابتعد عن 
الفعل، والزهراء عليها السالم هذا تعبريها قالت )ذيادة( الذود 

هو االبتعاد.
اذا  تعاىل  اهلل  واياكم،  اهلل  اجارنا  اهلل  نقمة  ندرك  ال  نحن  اخواين 
بالدنيا  اهلل  االنتقام،  هذا  ملعرفة  حدود  توجد  ال  ينتقم  ان  اراد 
يفعل بنا اشياء وغري معلوم هذه من ابواب العقوبة أو من ابواب 
النقمة ألن الدنيا مل توضع لذلك، االنسان اذا متادى باملعصية ماذا 
ينتظر؟! بعض اآليات تتحدث عن القرى والبلدان التي عصت 
عقوبة  وهذه  سافلها،  عاليها  جعل  املالئكة  بعض  يأمر  تعاىل  اهلل 
اهلل  العقوبة  نتبعد عن هذه  اىل عقوبات اآلخرة،  بالقياس  بسيطة 
تعاىل يعبدنا بالطاعة ويقول هذا الطريق هو الطريق السالك بكم 

اىل االمان.
تِِه(. ثم قالت )عليها السالم( : )َوِحياَشًة ِمْنُه إىل َجنَّ

نستعملُه  ايضًا  العامية  يف  لعّلنا  الفصيح  املصطلح  هذا  احلياشة 
االنسان يأيت   ً نقول )حاَشُه( احلياشة عادة تستعمل لوسيلة مثال 
حاش الطري يعني جاء من كل الزوايا ودفع الطري اىل الشبكة يعرّب 
الزهراء )عليها السالم( استعملت هذا املعنى عىل  عنها حياشة، 
انُه نحن نحتاج اىل من يدفعنا اىل اجلنة ألننا اذا خُلدنا اىل انفسنا 

تأخذنا شهوة من هنا، وتأخذنا نزوة من هناك، ويأخذنا من يغرينا 
)عليها  فالزهراء  الطاعة،  اىل  مرغّبات  اىل  نحتاج  املعصية  عىل 
التي فرضها اهلل تعاىل وجعلها كي  العبادات  السالم( تقول هذه 
تِِه(  َجنَّ إىل  ِمْنُه  )َوِحياَشًة  التعبري  اجلنة وعرّبت عن هذا  اىل  يقرّبنا 

كي نقرب رويدًا رويدًا شيئًا فشيئًا من اجلّنة.
فهذه املفردات انصافًا حالة توازن ما بني الثواب وما بني العقاب 
والحظوا كل قانون تتساوى فيه كفتا الثواب والعقاب هذا قانون 
جيد، وكل قانون ترّجح احدامها عىل االخرى هناك مشكلة يف 
التوازن، االنسان اذا فقط يعاقب ال ُينتج، اذا فقط ايضًا ُيثاب ال 
يرعوي وال يعرف احلدود بعد ذلك، اذا تكافأت الكفّتان ولذلك 
السلوك  استقامة  يف  الراقية  االنظمة  من  والعقاب  الثواب  نظام 

الفردي واجلامعي.
وتعبري الزهراء عليها السالم تتحدث العالقة بني العبد واهلل تبارك 
امام حشد من  السالم  عليها  الزهراء  بينتها  املقدمة  وتعاىل وهذه 
الناس متهيدًا ملا ارادت ان تقول ولعّل اخلطبة خطبة الزهراء عليها 
الزهراء  بِه  جادت  ما  أروع  من  الفدكية  باخلطبة  امُلساّمة  السالم 
مجيع  عن  متقدمة  بمراحل  امتازت  اخلطبة  وهذه  السالم  عليها 
وامري  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  االعظم  النبي  نستثني  الُبلغاء 
املؤمنني )عليه السالم( وإال الزهراء جاءت هبذه اخلطبة ما يعجز 
مجيع  أو  واملعنى،  السبك  يف  كان  سواء  والفصحاء  البلغاء  عنه 
حمسّنات البالغ ولذلك َدَرَج كثري من أوالدنا عىل ان يتدارسوها 
وحيفظوها ونويص ايضًا بقراءهتا بني فرة وأخرى الحتوائها عىل 

املعاين اجلليلة.
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أّيا األخوة واألخوات
نقرُأ عليكم نص ما وردنا من مكتب سامحة 

السيد )دام ظّله( يف النجف األرشف:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
يف أوقات املحن والشدائد متّس احلاجة اىل 
ااّل  ذلك  يتحّقق  وال  والتكاتف،  التعاون 
ولو  للتخّل  األط��راف  مجيع  استعداد  مع 
وترجيح  الذاتية  مصاحلهم  من  جزء  عن 

املصالح العامة عليها.

قبل  م��ن  املغالبة  بأسلوب  التعامل  اّن 
منها  كل  يملك  التي  املختلفة  األط��راف 
واالمكانات  والنفوذ  ال��ق��وة  م��ن  جانبًا 
وحماولة كل منهم فرض رؤيته عىل الباقني 
واستعصائها  األزمة  استحكام  اىل  سيؤدي 
منها  اجلميع  خيرج  ربام  وبالتايل  احلل,  عىل 
خ��ارسي��ن، وت��ك��ون اخل��س��ارة األك��رب من 
نصيب البلد وعامة الناس الذين ليس هلم 
واخلارجية  الداخلية  الرصاعات  يف  دخل 
اجلارية وال يعنيهم أمرها بمقدار ما يمهم 

عىل  واملحافظة  واس��ت��ق��راره  بلدهم  أم��ن 
استقالله وسيادته وتوفري حياة حرة كريمة 

هلم وألوالدهم.
اّن ما وقع يف األيام االخرية من اعتداءات 
خطرية وانتهاكات متكررة للسيادة العراقية 
يف  املعنية  للسلطات  ظاهر  ضعف  م��ع 
االعتداءات  تلك  من  وأهله  البلد  محاية 
واالنتهاكات هو جزء من تداعيات األزمة 
يفكروا  أن  اجلميع  من  واملطلوب  الراهنة، 
األوض��اع  اليه  ت��ؤول  أن  يمكن  فيام  مليًا 

قرأ ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام الُجمعة في كربالَء المقدسة 

في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 14/ جمادى االولى/1441هـ 

الموافق 2020/1/10م ، قرأ سماحته نص ما ورده قائاًل :

السيُد الصافي يقرأ ما ورد

 من مكتب سماحة السيد )دام ظّله( في النجف األشرف 



االرصار  بسبب  هلا  حّد  وضع  يتّم  مل  اذا 
التزحزح  ورف��ض  امل��واق��ف  بعض  ع��ىل 
اىل  ذلك  ي��ؤّدي  أن  املتوقع  من  اّن  عنها، 
األمنية  جوانبها  خمتلف  يف  املشاكل  تفاقم 
والسياسية واالقتصادية واالجتامعية، وأن 
يفسح املجال لآلخرين بمزيد من التدخل 
لتحقيق  الفرصة  وانتهاز  البلد  شؤون  يف 

مطامعهم فيه.
اّن شعور اجلميع باملسؤولية الوطنية وترمجة 
وضع  يف  مؤثرة  مواقف  اىل  الشعور  هذا 
ملتطلبات  باالستجابة  احلالية  لألزمة  حل 
االصالح وفق اخلارطة التي تكرر احلديث 

هذه  من  الصحيح  املخرج  يشّكل  بشأهنا 
االزمة لو أريد اهناؤها بنتيجة مقبولة، بعد 
ابناء  قّدمها  التي  اجلسيمة  التضحيات  كل 

هذا البلد يف خمتلف اجلبهات والساحات.
حمن  و  حروب  من  عاناه  ما  الشعب  كفى 
عقود  طوال  الصعد  خمتلف  عىل  وشدائد 
وحتى  السابقة  االنظمة  ظل  يف  الزمن  من 
املعنية  األط��راف  فلرتِق  الراهن،  النظام 
اىل مستوى املسؤولية الوطنية وال يضيعوا 
ملستقبل  جامعة  رؤية  اىل  التوّصل  فرصة 
اآلباء  به  حلم  بام  فيه  حيظى  الشعب  هذا 
أن  وهو  اليوم،  هذا  اىل  لألبناء  يتحّقق  ومل 

يكون العراق سيد نفسه حيكمه ابناؤه وال 
دور للغرباء يف قراراته، يستند  احلكم فيه 
رشيدًا  حكاًم  ويكون  الشعب  إرادة  اىل 
اختالف  عىل  املواطنني  مجيع  خلدمة  يعمل 
هلم  ويوّفر  والدينية،  القومية  انتامءاهتم 
عّز  يف  السعيدة  واحلياة  الكريم  العيش 
وأمان، وهل هذا كثري عىل هذا البلد العزيز 
وامكانات  نرّية  عقول  من  يمتلكه  ما  مع 

هائلة؟! 
نسأل اهلل تعاىل أن يسدد اجلميع ويمنحهم 
ارحم  انه  الطريق  هذا  يف  للسري  التوفيق 

الرامحني.

اّن شعور الجميع بالمسؤولية الوطنية وترجمة هذا الشعور الى مواقف مؤثرة في وضع 
حل لألزمة الحالية باالستجابة لمتطلبات االصالح وفق الخارطة التي تكرر الحديث بشأنها 

،يشّكل المخرج الصحيح من هذه االزمة لو أريد انهاؤها بنتيجة مقبولة
،



طالب الظاهر

تمرُّ البالد بأوضاع حرجة للغاية، ال بل وإنها تنذر بالمخاطر الجسيمة ال سمح اهلل، لذا تتطّلب حساسية المرحلة منا جميعًا.. 
مزيدا من التوّحد في المواجهة، ألنها بالحقيقة ال تستهدف جهة دون أخرى، أو مكونا دون آخر، فاالستهداف لكل األطياف 

والمكنونات على حد سواء، بل إنه يستهدف العراق بحاضره ومستقبله.

تغليُب المصلحة العليا

احلاجة للتعاون
إن اهلجمة الرشسة األخرية عىل البلد وعىل 
أرضه  حرمة  وانتهاك  الوطنية،  سيادته 
املؤملة  األح��داث  تلك  مثلته  بام  وسامئه.. 
واألعراف  املواثيق  لكل  فاضح  خرق  من 
بمقدرات  الواضحة  واالستهانة  الدولية، 

البلد. 
مامل  وه��و  األخطر،  تعّد  شك  ب��ال   وه��ي 
داعش  عصابات  اجتياح  مع  حتى  به  نمّر 
اإلرهابية، واستباحتها لثلث البالد تقريبًا.. 
حيث متيزت البالد حينئذ بالتوّحد التام يف 
ما  الداهم،  الداعيش  اخلطر  ذاك  مواجهة 
انطالق  بعد  من  عليه  للقضاء  رسيعًا  أدى 
لذا  األرشف،  النجف  من  اخلالدة  الفتوى 
وقفة  اىل  للمواجهة  البلد  وحيتاج  نحتاج 

شجاعة وحاسمة أخرى مماثلة.
مكامن خطرة

تكمن اخلطورة الراهنة إن اهلجمة الرشسة 
والبالد حتيا حالة  هلا جاءت  نتعّرض  التي 
التفّرق  م��ن  وح��ال��ة  االن��ق��س��ام��ات،  م��ن 
يف  ال��ت��رشذم  م��ن  وح��ال��ة  ب��ل  والتشّتت، 
الواحد،  الشعب  أطياف  بني  ما  املواقف 
جتاه  جهة  من  بينهم  فيام  التوّحد   وع��دم 
احلدث، وبني سياسييهم من جهة أخرى، 
والتناقض يف اآلراء حول بعض املواضيع 

واملفاصل احلساسة، واملكامن اخلطرة.
التناقض  ه��ذا  ه��و  كله  ذل��ك  م��ن  وأه��م 
م��واج��ه��ة  يف  امل���واق���ف  يف  وال��ت��ذب��ذب 

الوطنية،  للسيادة  الصارخة  االنتهاكات 
بدءًا من استهداف أفراد من قوات احلشد 
بأحداث  وم���رورًا  األن��ب��ار،  يف  الشعبي 
باستهداف  وانتهاًء  بغداد،  يف  السفارة 
قرب  مرافقيهم  وبعض  االنتصار  ابطال 

املطار مؤخرًا. 
انتهاكات السيادة

كام يف قاعدة لكل سبب أثر، فإن أثر ونتيجة 
واخفاق  البلد؛  حكم  يف  السلطة  ضعف 
االنفالت  وأحيانًا  ادارت��ه،  عىل  السيطرة 
اليومية  احلياة  مفاصل  من  كثري  يف  األمني 
واسعًا  املجال  فسح  قد  ذلك  كل  للناس؛ 
البلد  شؤون  يف  اخلارجية  التدخالت  أمام 
ضعف  اىل  ذلك  أدى  وبالتايل  الداخلية، 
القرار الوطني، وحصول انتهاكات عديدة 
املجال  وفسح  الوطنية،  للسيادة  متكررة 
املتصارعة  القوى  بني  احلسابات  لتصفية 
عىل أرض البلد، وقد يكون البلد ومستقبله 
وسيدفع  املعمعة،  تلك  يف  األكرب  اخلارس 

ثمن كل ذلك اإلخفاق املواطن العراقي. 
خارطة طريق

العليا   الدينية  املرجعية  وبّينت  سبق  لقد 
كفيلة  طريق  خلارطة  العريضة  اخلطوط 
باخلروج من األزمة.. بأفضل نتيجة وأسلم 
ب��األرواح  الفادحة  اخلسائر  بعد  طريق 
واملمتلكات، وبعد وقوف البلد عىل شفى 
قد  ما  وهو  واخلراب،  الفوىض  من  هاوية 
مناسبة  من  أكثر  يف  العليا  املرجعية  أكدته 

وهو يكمن يف ثالثة حماور:
أوال: انتخاب وجوه وطنية قادرة عىل قيادة 

املرحلة القادمة إىل شاطئ األمان.
يتالءم  بام  االنتخابات  قانون  تعديل  ثانيًا: 

مع طموحات الشعب، وحيقق آماهلم.
مستقلة  عليا  مفوضية  تشكيل  ث��ال��ث��ًا: 
عىل  مراقبة  آلية  وض��ع  مع  لالنتخابات 

عملها. 
مستقبل البلد

الشعور  مدى  عىل  البلد  مستقبل  يتوقف 
السلطة  أطراف  لدى  الوطنية  باملسؤولية 
احلاكمة، أي من بيدهم مقاليد احلل والعقد 
تضحيتهم  وم��دى  السياسية،  األم��ور  يف 
وقدرهتم عىل تغليب املصلحة العليا للبالد 
عىل املصالح الشخصية واحلزبية والفئوية، 
الراهن  البلد من  من أجل اخلروج بوضع 
آمنًا  فيه  يكون  جديد  وض��ع  اىل  امل��ت��أزم 
ومستقرًا، ويتطلع أبناؤه اىل املستقبل بعني 
سيد  البلد  يكون  حيث  واألمل،  التفاؤل 
أو  الطرف  هذا  من  تدخالت  دون  قراره 

ذاك. 
يتّم معاجلة تدهور األوضاع رسيعًا  مل  فإن 
من  وباملزيد  الكلمة،  وتوحيد  باحلكمة 
واإليثار  والتضحية  والتكاتف  التعاون 
مصلحة  أجل  من  جهة  من  سياسييه  بني 
العراقي من  الوطن، وبني أطياف الشعب 
ينفع  ولن  ال  الندم  فإن  األخ��رى؛  اجلهة 

حينئذ. 

من وحي الجمعة



اكامال ملا ذكرناه يف االعداد السابقة بخصوص تاليف كتاب جيمع 
احاديث الشيعة الصحيحة فقد عّقب احد االخوة من اتباع اهل 
البيت عليهم السالم يؤيد هذا االقراح  وتاليف كتب باالحاديث 
املوضوعة عىل غرار الكتب املوجودة عند اخواننا أهل الُسنة مثل 
العلامء  من  وغريهم  اجلوزي  وابن  للسيوطي  ))املوضوعات(( 
ملعرفة  علمية  قواعد  ووضعوا  املجال  هدا  يف  صنفوا  الدين 
األحاديث املوضوعة والضعيفة ككتاب )) املنار املنيف يف معرفة 

الصحيح والضعيف(( البن القيم..
مجع  اىل  مرصوفا  مههم  جعلوا  الشيعة  علامئنا  بعض  ان  ويعتقد 
بينها  فيام  االحاديث  بعض  تناقض  اىل  النظر  دون  األحاديث 
العلامء  اولئك  بعض  ان  بل   ، القارئ  عقل  اليستوعبها  لربام  او 

اعتقدوا بصحة كل ما جاء يف الكتب األربعة!!
اجلواب:

منهم  والتزامًا  يزال  وال  كان  املتأخرين  االوائل  علامئنا  دأب  ان 
بقاعدة ألزموهم بام ألزموا به أنفسهم يف باب الرد عىل خصومهم, 
تبكيتًا  مرادهم  تدل عىل  السنة  أهل  أحاديث من طرق  يوردون 
باحلجة واسكاتًا للخصم, وهو أسلوب معروف عند أهل اجلدل 
من  عليهم(, ولكن  اهلل  أئمتنا )صلوات  من  وتعلمناه  واملناظرة، 
الواضح ان االلزام ال يتم إال بعد أن يكون احلديث مسّلاًم عند 
اخلصم وقد حكم بصحته, ولذا نرى علامءنا ومن باب املثال كثريًا 
ما يلزموهم بام يف البخاري ومسلم ملا ألتزموا بصحتهام واالمثلة 

يف ذلك كثرية.
االنرنيت  عرف  أن  بعد  خاصة  املاضية  القليلة  السنني  ويف 

من  جديد  جيل  ظهر  الشبكات:  يف  العقائدية  املناظرات  وغزته 
الدليل  قوة  مضاجعهم  أقض  الذين  الوهابية  السلفية  مناظري 
عندهم,  املروية  باالحاديث  االلزام  من  ذكرناه  ما  ومنه  الشيعي 
من  اليه  احتاجوا  املناظرة  يف  جديد  منهج  سلوك  يف  فاخذوا 
املستميت والتعصب االعمى, وهو استخدام نفس  الدفاع  أجل 
اخذوا  أن  بعد  وذلك  الشيعة,  يستخدمه  الذي  االلزام  اسلوب 
ويستخرجون  والفقهية(  والعقائدية  )احلديثية  كتبنا  يف  ينقبون 
اليه  باطلة  مقدمات  ضم  بعد  علينا  به  التشنيع  يمكنهم  ما  منها 
عىل اسلوب املغالطة, وهو أسلوب جديد نوعًا ما, بدأ به اخلطيب 
يف )اخلطوط العريضة(، ثم وسعه احسان اهلي ظهري، ثم هؤالء 
االسلوب  كان  أن  بعد  والفضائيات,  األنرنيت  يف  املتحذلقون 
القديم ألهل الُسنة هو االعتامد الكبري عىل مروياهتم وقواعدهم 
ما  وهو  اآلخرين،  عىل  حتى  حجة  واختاذها  والكالمية  الدينية 
يميز أسلوب ابن تيمية والدهلوي )وحيتاج بيان هذا األختالف 
بني املنهجني وخصائص االسلوب اجلديد يف اجلدل السائد عند 

املناظرين املعارصين اىل تفصيل أكثر ليس هنا مكانه(.
وبالنسبة للكتب االربعة وغريها من الكتب احلديثية فان علامءنا 
فاهنم  رسه  قدس  اخلوئي  القاسم  ابو  السيد  ومنهم  االج��الء 
اىل  الكتب  هذه  يف  االحاديث  كل  اخضاع  ب��رضورة  يقولون 
متحيص وتدقيق السند واملتن ويؤخذ املوثق وهنالك معايري عند 
حيث  من  احلديث  اعتامد  كيفية  حول  بينهم  فيام  ختتلف  الفقهاء 

وثاقة رجاله. 

 الزموهم بما ألزموا به أنفسهم
تعقيبًا حول جمع األحاديث الصحيحة
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قواعد  فقهية

فإذا  املتعارضني،  الدليلني  سقوط  هو  القاعدة  معنى  املعنى: 
تعارض اخلربان مثال ومل يكن مرجحا بينهام ينتهي األمر بالنتيجة 
إىل سقوط الطرفني من احلجية، وعليه فالتساقط فرع التعارض، 
واملراد به تنايف الدليلني فيام إذا مل يكن أي مرجح يف البني، كام قال 
املحقق صاحب الكفاية رمحه اهلل: التعارض هو تنايف الدليلني أو 
األدلة بحسب الداللة ومقام األثبات عىل وجه التناقض والتضاد 
أفتى  وعليه   . إمجاال  أحدمها  بكذب  علم  بأن  عرضا  أو  حقيقة 
الفقهاء بأنه: إذا تعارضت البينتان يف مقام القضاء تسقط كلتامها 

عن االعتبار، فال يعتمد عىل بينة معارضة بمثلها يف املحاكمة.
املدرك: الدليل الذي هو احلجر األساس للقاعدة كان عدم متامية 
احلجة عند التعارض، وذلك ألن كل واحد من الطرفني قد تم له 
املقتيض للحجية سندا وداللة، ولكن عند املعارضة حيصل املانع 
الذي يمنع عن الفعلية وهو تكذيب كل واحد لالخر، فال يشمل 
دليل احلجة للمتضادين، وال جمال الختيار أحد الطرفني، لعدم 
التعارض  الكفاية:  صاحب  املحقق  قال  كام  والتعيني،  الرجيح 
عن  املتعارضني  )الطرفني(  أحد  سقوط  إال  يوجب  ال  كان  وإن 
احلجية رأسا حيث ال يوجب إال العلم بكذب أحدمها فال يكون 
هناك مانع عن حجية االخر إال أنه حيث كان بال معني وال عنوان 
واقعا فإنه ال يعلم كذبه إال كذلك )بال تعيني(، واحتامل كون كل 
منهام كاذبا مل يكن واحد منهام بحجة يف خصوص مؤداه، لعدم 

التعيني يف احلجة أصال .
الفقهاء  عليها  واعتمد  األصول  يف  منقحة  فالقاعدة  كان  وكيف 
تعارض  إذا  بأنه:  األصوليني  ألسن  يف  اشتهر  وعليه  الكبار، 
األصل  األستاذ:  سيدنا  قال  كام  احلجية،  عن  تساقطا  الدليالن 
يف املتعارضني التساقط وعدم احلجية، أما إذا كان التعارض بني 

الدليلني ثبتت حجيتهام ببناء العقالء كام يف تعارض ظاهر اآليتني 
أو ظاهر اخلربين املتواترين فواضح، إذ مل يتحقق بناء من العقالء 

عىل العمل بظاهر كالم يعارضه ظاهر كالم آخر.
وأما إن كان دليل حجية املتعارضني دليال لفظيا كام يف البينة، قال 
إن االحتامالت ثالثة: فإما أن يشمل الدليل لكال املتعارضني أو 
ال يشمل شيئا منهام أو يشمل أحدمها بعينه دون االخر، ال يمكن 
التعبد باملتعارضني فإن  املصري إىل االحتامل األول، لعدم إمكان 
وكذا  معقول،  غري  وهو  باملتناقضني  التعبد  إىل  يرجع  هبام  التعبد 
ألحتامل األخري، لبطالن الرجيح بال مرجح، فاملتعني هو احتامل 

الثاين .
فرعان

األول: قال السيد اليزدي رمحه اهلل: إذا تعارض البينتان فاألقوى 
سقوطهام. وقال السيد احلكيم: إن األمر يكون كذلك، ألصالة 

التساقط يف األمارات املتعارضة 
إىل  والرجوع  التساقط  هو  التعارض  يف  القاعدة  مقتىض  الثاين: 
ينحرص  وال  العمل،  األصل  إىل  يرجع  عدمه  ومع  فوقهام،  عام 
ظاهري  بني  وقوعه  يمكن  بل  اخلربين،  بخصوص  التعارض 
الكتاب، ويرجع فيه بعد التساقط إىل األصل العمل بال كالم وال 
إشكال، بل وكذا احلال إن وقع التعارض بني اخلربين بالعموم من 
وجه، وكان العموم يف كل منهام ناشئا من االطالق، فيسقط كال 
األصل  إىل  ويرجع  احلكمة،  مقدمات  جريان  لعدم  االطالقني، 
العمل، بل وكذا احلال لو كان التعارض بني اخلربين بالتباين أو 
بالعموم من وجه، مع كون العموم يف كل منهام بالوضع مع عدم 
رجحان أحدمها عىل االخر بموافقة الكتاب وال بمخالفة العامة، 

فإن اخلربين يسقطان عن احلجية، ويرجع إىل األصل العمل .

قاعدة التساقط



استفتاءات شرعية

صالة المرأة في المسجد 

السؤال : هل تؤّيدون صالة املرأة مجاعة يف املسجد خلف الرجال 
إذا كان ذلك مع االحتفاظ بحشمتها والتزامها حجاهبا ؟

اجلواب : يستحب اشراك املرأة يف مجاعة املسلمني يف املسجد، 
وقد جرت عىل ذلك سرية املسلامت يف عرص النبي األكرم )صىل 
اهلل عليه وآله(، ففي املروي يف الصحيح عن أمري املؤمنني )عليه 
عليه  اهلل  )صىل  النبي  مع  يصّلني  النساء  )كّن  قال:  أّنه  السالم( 
لضيق  الرجال  قبل  رؤوسهن  يرفعن  ال  أن  يؤمرن  وكّن  وآله( 

األزر( .
بيتها  يف  املرأة  صالة  أّن  املعتربة  النصوص  بعض  يف  ورد  ؛  نعم 
بمالحظة  استظهرناه  وال��ذي  املسجد،  يف  صالهتا  من  أفضل 
جمموعة تلك النصوص هو أّن األفضل للمرأة أن ختتار للصالة 
املكان الذي تكون فيه أبعد عن مرأى و منظر الرجال األجانب، 
ل الصالة يف البيت  فإن هتّيأ هلا مثل هذا املكان يف املسجد فال ُتفضِّ

عىل الصالة يف املسجد حينئذ .

املرأة ووقفت حماذية  إذا وقف الرجل ليصل فجاءت   : السؤال 
له أو متقدمة عليه ورشعت يف الصالة فهل تبطل بذلك صالة 
املرأة فقط أم تبطل صالة الرجل أيضًا ، وما هو احلكم يف عكس 

املسألة ؟
اجلواب : تبطل الصالتان معًا عىل األحوط فإن املختار أن مانعية 

املحاذاة أو تقدم املرأة ال خيتص بصالة من رشع فيها الحقًا .

السؤال : ما هو الواجب يف وقوف املراة خلف الرجل يف الصالة 
؟

اجلواب : جيب عىل االحوط تاخر املرأة ولو بمقدار
ان يكون موضع سجودها حماذيا ملوضع ركبة الرجل اال اذا كان 
اليرض  بل  تقارهنام  يرض  فال  امتار  مخسة  حوايل  بينهام  الفاصل 

تقدمها ايضا .

الرجل  من  كل  صالة  صحة  بعدم  احتياطكم  إن  هل   : السؤال 
واملرأة إذا كانا حماذيني حال الصالة أو كانت املرأة متقدمة عىل 

الرجل جيري يف املسجد احلرام أيضًا ؟
اجلواب : ال جيري يف مكة املكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقدم 

والتأخر عىل األظهر .

السؤال : هل صالة النساء مجاعة مع الرجال افضل او الصالة 
يف بيتها افضل حسب النص الوارد عنهم )عليهم السالم( املراة 

مسجدها بيتها ؟
اجلواب : املستفاد من النصوص ان االفضل للمراة ان تصل يف 
الرجال  ابعد عن نظر  فيه  اكثر سرًا وتكون  الذي يكون  املكان 

االجانب وهذا خيتلف باختالف املوارد .



شاءت األقدار اإللهية، أن يكون رحيل شهداء قادة االنتصار على داعش اإلرهابي كما سّمتهم المرجعية 
الدينية العليا، متزامنًا مع إحياء الموالين ألهل البيت )عليهم السالم( في العراق والعالم، ذكرى 

شهادة الصّديقة الطاهرة فاطمة الزهراء )عليها السالم(، وإذا بالقلوب المحّبة والعارفة تتوّشح بالحزن 
واألسى لرحيلها األليم والستشهاد هذه الكوكبة الطيبة من الشهداء األبرار الذين استشهدوا خالل 

الغارة الجوية األمريكية الغادرة قرب مطار بغداد الدولي، بعد أن نالوا الحسنيين باالنتصار على داعش 
والشهادة تحت لواء نصرة العراق والدفاع عن حرماته ومقدساته.

إقامة مجلس ترحيمي 

لشهداء قادة النصر على داعش

األحرار: حسنين الزكروطي تصوير: صالح السباح و حسن خليفه

كربالء...
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التي  الطاهرة  الدماء  لتلك  منها  وعرفانًا 
سالت عىل أرض الوطن، أقامت األمانة 
جملس  املقدسة،  احلسينية  للعتبة  العامة 
السعداء،  الشهداء  أرواح  عىل  ترحيم 
داعش  عصابات  عىل  النرص  ق��ادة  من 
احلرمني  بني  منطقة  وس��ط  اإلجرامية، 
كانون   9 اخلميس  يوم  عرص  الرشيفني، 

األول 2019
وشعبيًا  رسميًا  حضورًا  شهد  املجلس 
وخارجها،  كربالء  داخ��ل  من  حاشدًا 
العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  يتقّدمهم 
املقدسة   للعتبة احلسينية  الرشعي  واملتويل 
الكربالئي،  املهدي  عبد  الشيخ  سامحة 
وجناب األمني العام للعتبة املطهرة السيد 
العتبة  من  ومسؤولون  املوسوي  جعفر 
وأكاديمية  دينية  وشخصيات  املطهرة 
عشائر  شيوخ  من  عدد  بينهم  وعشائرية 
العزاء  لتقديم  مجيعهم  حرضوا  األنبار، 

عىل  ومؤكدين  األبرار،  الشهداء  برحيل 
ومقدساته،  ال��ع��راق  محاية  يف  دوره���م 
الفعل  ذات����ه  ب��ال��وق��ت  وم��س��ت��ن��ك��ري��ن 
القوات  عليه  أقدمت  ال��ذي  اإلجرامي 

األمريكية الغاشمة.
الثقافية  للشؤون  العام  األم��ني  معاون 
الشامي  أفضل  السيد  املطهرة،  بالعتبة 
أوضح يف ترصيح ل� )األحرار( أّن »العتبة 
العزاء  جملس  أقامت  املقدسة  احلسينية 
الشهداء  لدماء  تكرياًم  ه��ذا؛  والرحيم 
األبرار الذين سقطوا يف الغارة األمريكية 
الغادرة، وترمّحًا عىل أرواحهم الطاهرة«.

وأعرب الشامي عن أمله بأن »تكون هذه 
الدماء الطاهرة سببًا يف تعجيل فرج املوىل 
صاحب العرص والزمان )عجل اهلل تعاىل 
الرشيف(، وكذلك سببًا يف حتقيق  فرجه 
النرص املؤزر عىل أعداء األمة اإلسالمية«.
يف  الكرابلة  عشرية  شيخ  ق��ّدم  ب���دورِه 

الكربويل،  رباح  الشيخ  األنبار،  حمافظة 
الذي حرض جملس الرحيم، تعازيه هبذه 
املناسبة األليمة، مستشهدًا باآلية القرآنية 
ِذيَن ُقتُِلوْا يِف َسبِيِل  َسَبنَّ الَّ املباركة )َواَل حَتْ

ِْم ُيْرَزُقوَن(«. اهلّلِ َأْمَواًتا َبْل َأْحَياء ِعنَد َرهبِّ
وأضاف الكربويل، »حرضنا اليوم جملس 
العزاء عىل  أخواننا  ملشاركة  الرحيم هذا 
أرواح الشهداء«، موضحًا ان »حضورهم 
ملجلس العزاء يوصل رسالة إىل العامل بأن 
مجيع  ويمّثل  واح��د  العراقيني  مصاب 

الطوائف العراقية«.
األبرار  »الشهداء  أّن  الكربويل  وأضاف 
ه��م رم��ز م��ن رم��وز ن��رص ال��ع��راق، وال 
يمثلون حمافظة او طائفة بل لكل العراق، 
ضد  املعارك  فرة  خالل  قدموه  ما  وإّن 
عصابات داعش اإلجرامي من تضحيات 
التاريخ  إنسانية عظيمة، سيخّلده  وصور 

رغاًم عن أنوف أعداء العراق«.

جانب من حضور مشايخ االنبار 
لمجلس ترحيم الشهداء
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ضمن اطار بروتوكول التعاون المشترك الموّقع بين العتبة الحسينية المقدسة ووزارة 
العمل والشؤون االجتماعية إلقامة دورات في لغة االشارة الى موظفي دوائر ومؤسسات 

الدولة ومعّلمي ومعّلمات ومترجمي لغة االشارة، اقام مركز االمام الحسين )عليه السالم( 
التخصصي للصّم الدورة االبتدائية األولى بلغة اإلشارة لمدة اسبوعين وبواقع ثالثة ايام في 

االسبوع في وزارة العمل والشؤون االجتماعية على قاعة ابن خلدون.

يقّدمها مركز اإلمام الحسين للصّم 

في وزارة العمل والشؤون االجتماعية

دورة تأهيلية لموظفي دوائر الدولة في لغة االشارة 

a

تقرير: حسنين الزكروطي
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االشارة  لغة  خبري  ل�)االحرار(  وحتدث 
تضمنته  عام  املركز  مدير  العطواين   باسم 
ال����دورة وك��ذل��ك ح��ض��وره��ا، ق��ائ��ال: 
عام  مدير  بحضور  ال���دورة  »افتتحت 
الشؤون  االدارية واملالية والقانونية هليئة 
حاشوش(  )عادل  األستاذ  االعاقة  ذوي 
الذي اثنى عىل دور العتبة احلسينية املقدسة 
كافة  يف  ال��وزارة  مع  املستمر  التعاون  يف 
االبوية  رعايتها  اىل  باإلضافة  املجاالت 
لفئة الصم يف العراق، ختام االسبوع الثاين 
كان حضور مدير عام ذوي االحتياجات 
اخلاصة )د. عبري اجللبي( التي اكدت عىل 
تقديم  عىل  الكوادر  تأهيل  يف  املركز  دور 
افضل اخلدمات بلغة اإلشارة اىل األخوة 
الصم ومعلمي ومعلامت وموظفي دوائر 

استمرار  عىل  االتفاق  تم  حيث  الدولة 
هذه  ونقل  السنة  م��دار  عىل  ال���دورات 

التجربة اىل كافة املحافظات العراقية«.
ال���دورة  »تضمنت  ال��ع��ط��واين:  وت��اب��ع 
االساسيات يف لغة اإلشارة ونبذة خمترصة 
اللغة وبيان أمهية تعلمها  تأريخ هذه  عن 
كون  املجتمع  يف  املرجم  أمهية  وكذلك 
عمله ذا طابع إنساين ومقدس لدى الُصم 
عرب  اإلش��ارة  لغة  يف  األساسية  املهارات 
حيث  املبارش  والعمل  النظري  التدريب 
تلقى املتدربون رشحًا نظريًا و عمليًا بلغة 

اإلشارة وحماكاة الُصم«.
)األبجدية  املتدربني  »تعليم  اىل  واش��ار 
املعصومني  األئ��م��ة  أس���امء  اإلص��ب��ع��ي��ة, 
)عليهم السالم(, املحافظات العراقية, أيام 

الدول  اسامء  العراقية,  األرق��ام  األسبوع, 
والصفات  واألوربية  واآلسيوية  العربية 
احلياة  يف  باستمرار  تستخدم  التي  املهمة 
تضمني  عن  املركز  مدير  ونوه  اليومية«. 
حماكاة  قدمت  حيث  عمل  ورشة  الدورة 
عرب  ومتثيليات  بحوارات  والقيام  الُصم 
املعلومة  إيصال  أجل  من  اإلش��ارة  لغة 
الركيز  تم  كام  للمتدربني  دقيق  بشكل 
العراقية والعربية  لغة اإلشارة  تعليم  عىل 
لغة  بثقافة  ُملام  املرجم  ليكون  املوحدة 
مجيع  مع  التواصل  من  ويتمكن  اإلشارة 
اجلنسيات،  بمختلف  ال��ع��رب  ال��ُص��م 
املحافل  يف  املشاركة  له  ليتسنى  كذلك 

واملؤمترات الدولية«.
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متحُف اإلمام الحسين 
ثروة إنسانية وتراث أصيل

عنَدما يعانُق التاريخ جمال الحاضر والمستقبل ...

الغالف

a
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الفني   اجل��امل  ه��ذا  ح��ول  املزيد  وملعرفة 
السيد )عالء ضياء  التقت  جملة »االحرار« 
الدين( مدير املتحف فقال: اصبح متحف 
خلدمة  دائ��ام  مقرا  السالم(  )عليه  االم��ام 
لعامة  ومفتوحا  والباحثني،  ال��دارس��ني 
ك��وادره  ومهمة  السنة،  م��دار  عىل  الناس 
ختترص عىل مجع، وحفظ، وبحث، وعرض 
وت��ط��وي��ره  احلسيني  اإلن��س��اين  ال����راث 
كام  والرفية  والدراسة  التعليم،  ألغراض 
ويقع  للمتاحف.  العاملي  املجلس  عّرفه 

الرشيف  احلسيني  احلائر  يف  حاليا  املتحف 
وقريبًا من باب الزينبية. 

* تأسيس املتحف عام 2009 م
2009م  عام  تأسس  املتحف  ان  موضحا 
ارض��ا  وج��دن��ا  االوىل  ال��ب��ذرة  ب��داي��ة  يف 
املباركة  البذرة  تلك  لغرس  حرثا  أعدت 
التي اعدهتا االمانة  اال وهي قاعة املتحف 
مسبقا،  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة 
خمازن  يف  املقتنيات  بجرد  الكوادر  بدأت 
اليدوية  بالطريقة  وخارجها  املباركة  العتبة 

قاعدة  ضمن  ادخلناها  حيث  واحلاسوب 
استالمها  حلظة  بالصور  مدعمة  للبيانات 
وجدنا  الصيانة  عملية  من  االنتهاء  وبعد 
الكثري من املقتنيات املهمة والناطقة تصلح 
متحف  خلري  معروضات  خري  تكون  ان 
وتنظيف  صيانة  بمرشوع  بدأنا  ثم  ومن 
عرضها  ليتسنى  املقتنيات  هذه  وحتضري 
املتحف  خ���ربة  م��ن  مستفيدين  الح��ق��ا 
من  الصيانة  قسم  وخصوصا  العراقي 
الصيانة  عمل  عىل  املبارش  إرشافهم  خالل 

يعدُّ متحُف االمام الحسين )عليه السالم( من بين أهم المنجزات التي اشرفت عليها ونفذتها بدقة وحرص 
كبيرين العتبة الحسينية المقدسة والذي يحوي على الكثير من المقتنيات والتحف القديمة التي أهداها 
الملوك واألمراء والسالطين والوجهاء والتجار والمسلمون على مختلف مشاربهم والمحّبون إلى المرقد 

المطهر على مدى األزمان..

االحرار/  حسين نصر – تصوير/  صالح السباح 

السيد عالء ضياء الدين
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وبشكل متميز. ويضيف، ان االعامل الفنية 
جمموعة  نتاج  هي  املتحف  داخل  واالنارة 
املقدسة  للعتبة  الفنية  الكوادر  من  كبرية 
والروحية  احلقيقي  امللمس  وضعوا  الذين 
داخل املتحف وكانت هناك فقرة اخرية اال 
للمعلومات وبطريقة علمية  التوثيق  وهي 
بحتة جتّنبنا النقد والنقد الفني ولكي نخرج 
)مؤمتر  عقدنا  العلمية  املعلومات  بأفضل 
متحف االمام احلسني عليه السالم االول( 
الذي ضم جمموعة كبرية من اساتذة التأريخ 
واآلثار واملتخصصني يف هذا املجال الذين 
والصيغة  باملعلومات  الدعم  لنا  أضافوا 
الرشعية والقانونية يف كتابة التفاصيل عن 
القطع وهبذا نكون قد عملنا بكادر بسيط 
وقلوب كبرية من اجل وضع هذا املتحف 
يف مصاف املتاحف العاملية التي يشار اليها 

بالبنان.

* اهليكل التنظيمي واإلداري للمتحف
للمتحف  االداري  اهليكل  ان  اىل  مشريا 
ضمن  يعمل  وه���و  م��دي��ر  م��ن  ي��ت��ك��ون 
الصالحية املخولة له ويقوم بوضع خطط 
نشاطاته،  وتنسيق  املتحف  وإدارة  تطوير 
وصيانتها،  األثرية  مقتنياته  توثيق  ومتابعة 
امل��وازن��ة  يف  املالية  املخصصات  ورص��د 
واجلذابة  النادرة  األثرية  بالتحف  لتعزيزه 
وإجراء الدراسات واإلحصاءات، وإعداد 
وتنمية  املرؤوسني  وإدارة  الفنية،  التقارير 
وتأمني  إج����راءات  وتطوير  م��ه��اراهت��م، 
املهنية  والصحة  السالمة  مستلزمات 
العصب  هي  االداري��ة  والشعبة  والعامة. 
للوجود  ظهرت  والتي  للمتحف  احليوي 
عام  املتحف  رصح  تأسيس  ب��داي��ة  م��ع 
من  الشعبة  هذه  أمهية  وب��رزت  2009م 
كم االعامل التي تنجزها وتعد من الشعب 

ذات االمهية الكبرية يف عمل املتحف كوهنا 
تشّكل الركيزة االساسية يف جممل العمل. 
فهي تعد بمثابة حلقة الوصل بني االقسام 
إىل  للوصول  جاهدة  تعمل  حيث  كافة 
احلالة املثىل املتمثلة بإنجاز املهام املناطة هبا 
عىل اكمل وجه، مضيفا و شعبة الترشيفات 
يف  جدا  املهمة  الشعب  من  كذلك  وهي 
املتحف حيث يكون حمور عملها استضافة 
الوفود املحلية والدولية والرحيب هبم بام 
عام  بشكل  املقدسة  العتبة  سمعة  مع  يليق 
بجوالت  والقيام  خاص  بشكل  واملتحف 
ورشح  الكرام  للضيوف  مفصلة  تعريفية 
تقديم  كذلك  املتحف  تأسيس  مراحل 
معلومات مفصلة عن النفائس واملقتنيات 
االجوبة  تقديم  اىل  باالضافة  املعروضة 
املتعلقة  الضيوف  الستفسارات  الدقيقة 

باملتحف.

20
A  h  r  a  r  w  e  e  k  l  y



الشعبة  وهل��ذه  الصيانة  شعبة  عن  فضال 
مقتنيات  اظهار  يف  واملهم  الكبري  ال��دور 
ت��رّس  ال��ت��ي  البهية  ب��ال��ص��ورة  امل��ت��ح��ف 
منذ  الصيانة  كادر  عمل  حيث  الناظرين، 
واىل  2009م  ع��ام  يف  املتحف  تأسيس 
باقىص  2011م  ع��ام  يف  افتتاحه  تاريخ 
التي  واملهارات  باخلربات  مستعينا  جهوده 
قّدمها  التي  ال��دورات  خالل  من  اكتسبها 
كادر املتحف العراقي واخلرباء االيطاليون 
يف  الصعوبة  ورغم  االث��ار  صيانة  جمال  يف 
عملية الصيانة كون املقتنيات كانت خمزونة 
بطريقة عبثية يف زمن النظام البائد والبعض 
منها كان مترضرا بشكل كبري اال ان الروح 
املخلصة يف العمل جاءت بثامرها متمثلة بام 
نراه اليوم من اتباع االطر العاملية يف طريقة 
والتصميم  االض���اءة  وت��وزي��ع  ال��ع��رض 
الداخل فاجتمعت هذه العنارص وجعلت 

منه حمط االنظار حمليا ودوليا.
*  املتحف حيصل عىل شهادات الكثرية من 

اخلرباء
مؤكدا، املتحف تلّقى شهادات دولية كثرية 
من اخلرباء االيطاليني والربيطانيني واالملان  
وكانت  وغريهم   واشنطن  جامعة  ومن 
ويف  املتحف  افتتاح  ايام  يف  شهادة  افضل 
طابور الدخول شخص نازل  وآخر صاعد  
ينتظر دوره بالدخول اىل املتحف ويف هذه 
الشخص  الصاعد  الشخص  سأل  االثناء 
اخترصها  املتحف  يف  وجدت  ماذا  النازل 
بنفسك  شاهدت  ما  اذا  خسارة  عمرك 
حسب  ال��زائ��ري��ن  اع���داد  بلغت  حيث   .
كامريا  عدسة  سجلتها  التي  االحصاءات 
املتحف  مدخل  يف  املنصوبة  احلرارية  العّد 
فقط  اي��ام  تسعة  ويف  زائ��را   )381978(

عليه  احلسني  االمام  اربعينية  زيارة  خالل 

واالدي��ان  اجلنسيات  خمتلف  من  السالم، 
يف العامل بالرغم ان مساحة املتحف صغرية 
مع  يتواصل  املتحف  ان  اىل  مشريا  ج��دا. 
املتاحف العاملية واملؤسسات ذات العالقة 
املتحف  وحقق  واملعاهد  واالختصاص 
وحقق  عاملية  متاحف  يف  دولية  معارض 
املقدسة  احلسينية  العتبة  متحف  معرض 
اشهر  ستة  وملدة  كبرية  نجاحات  كولن  يف 
واملقصود  العامل  عشاق  املعرض  واس��م 
لدينا  وكانت  املقدسة   كربالء  مدينة  منها 
املبارك  الشباك  من  نسخة  نعمل  ان  فكرة 
كربالء  اىل  ويتطلع  الزائر  انظار  يلفت  كي 
الن الزائر من خمتلف الثقافات واجلنسيات 
ووجدنا داخل الشباك االلف من الرسائل 
التي وضعت دخل الشباك وكتبت بجميع 

لغات العامل.

21
A  h  r  a  r  w  e  e  k  l  y



الباحث  مع  لقاء  )االح��رار(  ملجلة  وكان 
يف  احلديث  خالله  خضنا  التميمي  حيدر 
»زخر  فقال:  رسالته،  عن  طويلة  تفاصيل 
اآلي��ات  م��ن  بالكثري  احلسينّي  اخل��ط��اب 
قائلو  هبا  استشهد  التي  الكريمة  القرآنية 
ارتباطهم  شدة  لألمة  ليبينوا  اخلطاب,  هذا 
بالقرآن الكريم قواًل وفعاًل, وكذلك حلاجة 
أْن  بعد  الكريم  بالقرآن  لالرتباط  األم��ة 
ابتعدت عنه يف تلك املرحلة، فكانت تلك 
فيّتبع  القول  يستمع  ملَ��ْن  ذك��رى  اآلي��ات 

أحسنه«.

التميمي اىل سعيه يف توضيح ذلك  واشار 
يف  ذك��رت  هنا  وم��ن  البحث  دروب  يف 
الفصل االول: )أنساًقا لالستشهاد الُقرآين 
يف اخلطاب احلسينّي(, سواء كان استشهاًدا 
أو استشهاًدا  الكريم,  الُقرآن  بآيات  مبارًشا 
غري مبارش, انتظمت فيه جمموعة من املفاهيم 
أنَّ  جازمني  ونقطع  الُقرآنية,  واملضامني 
َزَهر  قد  الكريم(  )الُقرآن  العظيم  الكتاب 
أْن  القارئ  ويكفي  احلسينّي,  اخلطاب  يف 
يقف عىل قسم من نصوصه الدينّية, ليلمح 
اهلل)عز  لكتاب  واالس��ت��رشاف  االستثامر 

االقتباسات,  تقنّيات  تنّوعت  إْذ  وج��ل(، 
وتلّونت وهي متثل أنساًقا وأنامًطا من األثر 

الُقرآيّن يف اخلطاب احلسينّي«.
حيدر الذي حمله الشغف بالحديث 

عن جزئيات تناولها في رسالة 
الماجستير، جعل رسالته في 
ثالثة فصول كان الفصل االول 

في مبحثين وثالثة مطالب لكل 
منهما، وكان الفصل الثاني في 

خمسة مباحث، فيما كان الفصل 
الثالث في سبعة مباحث.

أثُر الُقرآِن الكريِم في الِخطاِب الُحسينّي
رسالة ماجستير تحصل على االمتياز في جامعة بابل

تقرير: حسين النعمة

يسعى المجتهدون من طلبة العلم الى ترك 
بصمات هامة في حياتهم العلمية، فزكاة العلم 

تعليمه، ونشره، لكن ان يسعى طالب العلم في 
إحداِث تميٍز ناتج عن مواشجة تعلمه االكاديمي 

واعتقاده الديني فهذا محل اهتمام وتقدير، 
خصوصا ان التميز هذا توّفر في علوم القرآن 

وعوالم اللغة والبالغة واللسانيات، حيث استطاع 
الباحث )حيدر فخري التميمي( حيازة مرتبة االمتياز 

على رسالته الموسومة: )أثُر الُقرآِن الكريِم في 
الِخطاِب الُحسينّي إلى نهاية القرن األّول الهجرّي( 
من كلية الدراسات القرآنية في جامعة بابل في 

علوم القرآن الكريم وقد اشرف عليها األستاذ  
الدكتور حكمت عبيد الخفاجّي.

التقارير
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وكان ألثر اآليات العقدية وآيات األحكام 
خصص  حيث  امهية  احلسينّي  اخلطاب  يف 
متناوال  عنها،  ال��ث��اين  الفصل  الباحث 
وقدره،  اهلل  بقضاء  والرضا  التوحيد  فيه 
العبادات موادا  واإلمامة، والنبوة، وآيات 
من  ش��ذرات  الباحث  اختار  كام  ملباحثه، 
وكذلك  السالم(,  )عليهم  األئمة  عبادة 
من  الكثري  معادن  من  ظهر  مما  اش��ارات 
بوجه  احلق  كلمة  قالوا  الذين  الشجعان 
عاقبتهم  فكانت  اجل��ائ��ري��ن,  السالطني 
ثمَّ  وم��ن  احلقيقة  ق��ال��وا  ألهّن��م  الشهادة 
األك��رم  النبّي  حلديث  مصداًقا  أضحوا 

)صىل اهلل عليه وآله(«. 
الربوية  املفاهيم  ع��ن  التميمي  ون���وه 
حيث  احلسينّي  اخلطاب  يف  واألخالقية 
جعل هلا فصال كامال جاء يف ترتيب رسالته 
خالله  تناوش  وق��د  الثالث،  فصلها  يف 
اخلطاب  يف  واألخالقية  الربوية  املفاهيم 
السياسية  احلياة  جماالت  كافة  يف  احلسينّي 
معلال  وغريها,  واالقتصادية  واالجتامعية 
كانت  املفاهيم  »تلك  بان  ذلك  يف  السبب 
بمثابة دروس لإلمة اإلسالمية لتنري درهبا 
قبل  اختطه من  الذي  القويم  الطريق  نحو 

جاء  ثم  وآل��ه(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول 
طالب  أيب  بن  عل  عمه  وابن  وصيه  بعده 
وعندما  السالم(،  )عليهام  احلسن  وولده 
وأخ��وت��ه  ال��س��الم(  )عليه  احل��س��ني  ج��اء 
املسري  أكملوا  السالم(  )عليهم  وأوالده 

عىل نفس هذا الطريق«.
وأفاض التميمي أن »كل 

المفاهيم التربوية واألخالقية في 
الخطاب الحسينّي مستمدة 

جذورها من القرآن الكريم, 
فكانت بعدهم خير دليل 

على سيرتهم العطرة المليئة 
بالدروس والعظات والعبر، 

ولتتخذها األمة بعدهم أنموذًجا 
يحتذى به في جميع مجاالت 

الحياة«.  
تلك  من  موجزا  هذا  تقريرنا  ضمن  ونرد 
النص  يف  واألخالقية  الربوية  املفاهيم 
ففي  احلسينّي،  اخلطاب  يف  وأثرها  القرآيّن 
عنوانا  )االص��الح(  جعل  الثالث  الفصل 
وصية  من  متخذا  منه  االول  للمبحث 
ألخيه  ال��س��الم(  )عليه  احلسني  اإلم���ام 
حممد بن احلنفية )ت:81 ه���(: »بسم اهلل 

الرمحن الرحيم هذا ما أوىص به احلسني بن 
عل بن أيب طالب إىل أخيه حممد املعروف 
بابن احلنفية, أنَّ احلسني يشهد أْن ال إله إال 
عبده  حممًدا  وأنَّ  له  رشيك  ال  وحده  اهلل 
وأنَّ  احلق،  عند  من  باحلق  جاء  ورسوله، 
اجلنة والنار حق، وأنَّ الساعة آتية ال ريب 
فيها، وأنَّ اهلل يبعث من يف القبور، وإين مل 
أخرج أرًشا وال بطًرا وال مفسًدا وال ظاملًا 
أمة  يف  اإلص���الح  لطلب  خرجت  وإن��ام 

جدي )صىل اهلل عليه وآله(«.
القرآن  يف  »اإلصالح  الباحث:  قال  وهنا 
دعا  التي  املفاهيم  أعظم  من  يعدُّ  الكريم 
ووىص  األنبياء  هبا  وأرس��ل  تعاىل  اهلل  هلا 
نموذًجا  السالم( وكان  األئمة )عليهم  هبا 
السالم(  )عليه  شعيب  اهلل  نبي  لإلصالح 
َأْن  ُأِري���ُد  َوَم��ا   ..} قومه:  خاطب  ال��ذي 
إاِلَّ  ُأِري��دُ  إِْن  َعْنُه  اُكْم  َأهْنَ َما  إىَِل  ُأَخالَِفُكْم 
اإِلْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوِفيِقي إاِلَّ بِاهلّلِ 

ْلُت َوإَِلْيِه ُأنِيُب )هود/88(}«. َعَلْيِه َتَوكَّ
كذلك جعل الباحث كل من )التحذير من 
يف  والبكاء  إليها،  والركون  بالدنيا  الغرور 
اخلطاب احلسيني، رسعة استجابة الدعاء، 
ضمن  مباحثا  باحليوان(  والرفق  والتوبة، 
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الفصل الثالث من الرسالة.
 واختتم الباحث رسالته يف مجلة من النتائج 
كان منها بعد احلمد والثناء هلل ان الباحث 

وصل لنتائج كان منها: 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  أف��اد   -1
اهلل  )رض��وان  وأصحابه  وأخوته,  وأبناؤه, 
عليهم( من الُقرآن الكريم أّيام فائدة يف جّل 
منظومة  متّثل  النصوص  وهذه  نصوصهم, 
دينية متكاملة, وال نبالغ إذا قلنا: )إهّنا دينية 
حيًزا  فيها  اإلهلي  القرب  حاز  إْذ  خالصة, 
واسًعا, إْذ ندَّ ذلك يف وصاياهم ورسائلهم 
وكلامهتم  اجلليلة,  األخالقية  ومواعظهم 

املتنوعة(,  الكثرية  وأدعيتهم  احِلَكمّية, 
وقد  النصوص,  تلكُم  يف  نلمحه  ما  وهذا 
الثوابت  نحو:  من  فيها  القرآين  األثر  جتىّل 
القرآنية  واملفاهيم  األحكام,  آيات  العقدية, 
الربوية واألخالقية التي انرسبت من قائل 

اخلطاب احلسينّي. 
فهو  احلسينّي,  اخلطاب  تنّوع  مالحظة   -2
خياطب  واخ���رى  العقول,  خياطب  ت���ارًة 
اإلنسان  عند  قلعة  آخر  والضمري  الضامئر 
مل��ق��اوم��ة ال��ب��اط��ل, وخي��اط��ب ال��ق��ل��وب 
ما  خيفى  وال  أخ���رى,  ت���ارًة  وال��ع��واط��ف 

للعاطفة من تأثري يف سلوك اإلنسان .

القرآيّن  لألثر  البحث  رصد  ضوء  يف   -3
نسق  أنَّ  لنا  جت��ىّل  احلسينّي  اخل��ط��اب  يف 
األثر الُقرآيّن املبارش سواء كان االستشهاد 
بجزء من اآلية, أو بآية كاملة, أو بمقطع من 
اآليات هو املهيمن فيه, ومن هنا تبنّي مدى 

اتصال أصحاب اخلطاب احلسينّي, 
اخلطاب  يف  القرآين  األثر  أنساق  تنوع   -4
عىل  يدّل  مبارش  وغري  مبارش  من  احلسينّي, 
يف  احلسينّي  اخل��ط��اب  أص��ح��اب  ذوب���ان 
وا امتزاج الُقرآن  كتاب اهلل تعاىل, ألهنم َبرَصُ
احليوية  وحركتها  اإلنسان  بحياة  الكريم 

املتجددة.
5- بدا  لنا أنَّ اإلمام احلسني )عليه السالم( 
الربوية  واملفاهيم  املضامني  اْسترشف  قد 
كاإلصالح  الّسامية  الُقرآنّية  واألخالقية 
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وال�ّتوبة 
والوفاء بالعهد والتحذير من الغرور بالدنيا 
باحليوان,  الرفق  وآخرها  البكاء  ومفهوم 
أمهية يف  له  أنَّ هذا االسترشاف  وال خيفى 
متثله  ملا  احلسينّية  اخلطابات  يف  التواصلّية 

من مضامني ودالالت سامية. 
عاملّي  خطاٌب  احلسينّي  اخلطاَب  إنَّ   -6
اإلنسايّن الشتامله  الوجود  بامتياز يالطف 
الشعور  ناغمت  عالية  مضامني  ع��ىل 
اخلطابات  يف  شاهدناه  ما  وهذا  اإلنساين, 
ال��ُق��رآيّن  النبع  م��ن  َم��َت��َح  ألن��ه  احلسينّية, 
الصايف وما يؤديه من تفعيل حركّية الّنص 
اإلسالمي  املجتمع  هداية  يف  واخلطاب 

خاصة, والبرشية عامة.
)عليه  احلسني  اإلم��ام  التزام  لوحظ   -7
ألهل  أعطاها  التي  بالعهود  ال��س��الم( 
الكوفة, وهذا االلتزام هو حكم رشعي من 
السالم(  )عليه  اإلمام  بقي  الكريم,  القرآن 

ملتزما به.
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رسالة للحراك الشعبي 
في العراق

تردي  هو  الواسعة،  الشعبية  االحتجاجات  يف  الناس  خروج  عىل  الغالب  إن 
وبعد  األوىل،  بالدرجة  االجتامعية  العدالة  سوء  عن  الناجتة  االقتصادية  احلالة 
النظام  برأس  اإلطاحة  رأسها  وعىل  املطالب  حتقق  حيث  من  النجاح  حتقيق 
املتظاهرون،  مطالب  وحسب  س��واء،  حد  عىل  السياسية  والعملية  السيايس 
حيث تبدأ اآلالم من جديد، إذ نرى إن بعد بزوغ أمل وقد دخلت اجلامهري يف 
نشوة االنتصار، وبدأت احلامسة الثورية ختّف يومًا بعد يوم، مقابل عودة الروح 
ذات  فيها  د  جيدَّ جديدة  مرحلة  أمام  نفسه  جيد  الشعبي  باحلراك  وإذا  السابقة، 
أعمدته ورجاالته  بأحد  التضحية  بعد  له  فيجري عملية حتديث  نفسه،  النظام 

من أجل محاية النظام ككل. 
وهذا األمر مرّده لغياب أي اسراتيجية لدى احلراك الشعبي للتعامل مع مرحلة 
النظام سابقًا من خلق شخصيات  ما مارسه هذا  النظام بسبب  بعد سقوط  ما 
الثروات  وتقاسم  السلطة  عىل  ال��رصاع��ات  ونشوب  ناضجة،  غري  هزيلة 
وحماصصة مقيتة، فتظهر حينها شخصيات احلراك كأهنا نسخة أخرى عن النظام 

املعرض عليه.
واحلراك اليوم مهتم باملعارضة السياسية فقط، غري مكرث باقتصاد البلد وهو 
أهم من السياسة بكثري، إذ مل يقدم أي نوع من املعاجلات أو االقراحات للمشكلة 
االقتصادية التي أشارت هلا رئيسة بعثة األمم املتحدة يف العراق يونامي )جينني 
هينيس بالسخارت( إذ علقت يف كالم هلا قالت فيه: أن » تعطل البنية التحتية 
احليوية مصدر قلق بالغ أيضا.. وإن محاية املرافق العامة مسؤولية اجلميع.. إن 
باملليارات«،  خسائر  يسبب  النفطية  املنشآت  إىل  الطرق  إغالق  أو  التهديدات 
املرشوعة  املطالب  تلبية  ويقوض  العراق،  باقتصاد  يرضُّ   « ذلك  أن  معتربة 
عىل  سيحكم  الثوري  احلراك  فإن  احلد  هذا  إىل  األمر  بلغ  وإذا  للمتظاهرين«، 
نفسه باملوت املبكر. وإذا كانت غاية احلراك هي النجاح يف حتقيق املطالب جيب 
السيايس  تقديم املرشوع  احلراك  يلزم عىل  بل  فراغ؛  األمر كمنطقة  أن ال يرك 
سّببها  التي  للمشاكل  احللول  يلحظ  الذي  البديل  واالقتصادي  واالجتامعي 
وإرشاك  واإلفساد  بالفساد  تورط  من  كل  استبعاد  من  فالبد  السابق،  النظام 
اجلميع يف مهمة بناء البلد وتنميته، فاملطلوب هو املحاكمة واملحاسبة ال االنتقام 
أو الثأر، وليكن البناء والتأسيس هو الغاية األسمى ال اهلدم، فكل ذلك سُيعطي 
النتائج املطلوبة لو انتظم يف عملية متكاملة معروفة األهداف والتوجهات، ال 

التحّرك بعبثية.
وعىل احلراك احلذر من طرح أهداف سياسية ضّيقة األفق وغري ناضجة، يستفيد 
منها أركان النظام الفاسد الدكتاتوري األول السارق ألموال الشعب، وعنارص 
النظام األول، وليكن شعار املرحلة:  السائرة عىل هنج وسلوك  النظام الالحق 

»نعم نعم لإلصالح.. كال كال للفساد واملفسدين«.

حسين النعمة
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ويأيت كتاب فضيلة )الشيخ عامر التميمي( 
احلداثة  ومفهوم  احل��ض��اري  )ال��ت��واص��ل 
هذه  عىل  راّدًا  ال��ق��رآين(،  النص  ق��راءة  يف 
ورائ��ع،  بديع  بطرح  البائسة،  التقّوالت 
يدفعنا بقوة للوقوف عنده واالستفادة من 

أطروحاته القّيمة.
منذ  تبّنى  اإلنساين  الفكَر  أن  املؤلف  ويرى 
املناهج  من  العديد  األول  وعيه  بواكري 
تساير  ما  غالبًا  كانت  التي  واالعتقادات 
تلك  واستمرت  مدركاته،  ومتايش  فكره 
البرشي  العقل  نمو  مع  بالتطور  املناهج 
عىل مدار احلقب الزمانية املختلفة يف شتى 
التغيري  عىل  تتسابق  املعرفة،  العلم  ميادين 
شّيدهتا  التي  املعرفية  املناهج  ومعاضدة 
وتأتلف  معها  ختتلف  الساموية  الرشائع 
املبنى  بينهام  تداخل  أن  إىل  أخ��رى،  ت��ارة 
كفاصل  اخلرافة  عىل  القائم  األسطوري 

التفكري  عىل  اهليمنة  معلنًا  بينهام  برزخي 
املنظم املتجانس مع املناهج الساموية، وكان 
بلباس  مترسباًل  العقيدة  بوشاح  متوّساًم 

الوحي..
املفاهيم  لتلك  النقدي  العقل  يرضخ  ومل 
»فقام  )التميمي(،  يوّضح  كام  األسطورية 
ألجل  وآيدلوجيات  بألوان  أفكاره  بتلوين 
والكون  اإلن��س��ان  م��ع  األم��ث��ل  التعامل 
املذهب  اع��ت��ن��اق  ع��ىل  فعمد  والطبيعة 
ليبني  قوالب  يف  صاغها  وقد  اآلخ��ر  تلو 
من  خاص  نمط  عىل  تعتمد  مدرسًة  منها 
األه��داف،  تلك  لتحقيق  السراتيجيات 
تلك  عجز  فيظهر  بالتطور  الفكر  ويستمر 
املدرسة وقصورها عن بلوغ هدفها املنشود 
»كانت  حني  يف  ألجله..«،  ُشّيدت  الذي 
املناهج  تلك  تالحق  الساموية  الرسائل 
الفكر  نسيج  من  الستنقاذه  ورسل  بأنبياء 

إدراكاته،  وتطّور  ذهنه  لنمو  طبقًا  املوهن 
إىل أن وصلت إىل الرشيعة األتم )الرسالة 
اإلسالمية( وقد أينعت ثامرها يف تغطية كل 
الدهور  جوانب احلياة، واستمرت عىل مر 
يف  عرصية  تفاعلية  أبعاد  ذات  واألزمنة 
املعريف  الفكر  تطوير  تعمل  مستمر  جتدد 

ومتاشيه لتحقيق املصالح واملنافع«.
يف ح��ني ك���ان اآلخ�����رون خي��رج��ون إىل 
أنقاض  عىل  )األص��ول��ي��ة(  الرايديكالية 
ويبنون  )اجل��دل��ي��ة(،  الديالكيتية  امل��ادي��ة 
وهكذا،  الرومانسية  حطام  عىل  الواقعة 
الفكري  والتمّوج  التقلب  أن صار هبم  إىل 
عليه  احلداثة  تسمية  فكانت  الالمنهج  إىل 
القديم  الفكر  براثن  من  للتخلص  مالئمة 
زينتها  وأوه���ام  ب��إداع��ات  وإره��اص��ات��ه 

األلفاظ فارغة املحتوى..
موجزًا  تعرض  وأوراق��ه  عمومًا  والكتاب 

مؤلف شيعي يصفها 
بـ )النزوح من المنهج إلى الال  منهج(

رّدًا على دعوات )محاكمة النّص القرآني(..

حديقة الكتب
يعدها: علي الشاهر

س���عى غيُر قّل���ة م���ن المفّكرين والكّت���اب الغربيي���ن وحّتى 
الع���رب الموهومين بالعلماني���ة والموغلين - بأف���كار الغرب 
- ومفاهي���م الحداثة الجدي���دة، إلى وضع تفس���ير جديد للقرآن 
الكري���م، ومحاكمة ه���ذا النص اإللهي العظي���م حاله حال أي 
نٍص تاريخي يرُد إلينا!!، وبذلَك فإن السعي طبعًا غايته واضحة 
وجلّية هو محاولة إنكار الوحي اإللهي ونبّوة الرس���ول األكرم 
)صل���ى اهلل علي���ه وآله( ومعجزت���ه العظمى )الق���رآن الكريم(، 

وربطه باألساطير ليس إّلا.
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ممن  احلداثوية  املفاهيم  تلك  إسقاطات   �
تأثروا بمصطلحاهتا عىل العقيدة اإلسالمية 
أسس  وف��ق  القرآين  النص  ق��راءة  إلع��ادة 
ب�  املؤلف  يصفها  كام  أو  إدعائية،  ومعايري 

)النزوح من املنهج إىل الالمنهج(.
من  األول  الفصل  يف  امل��ؤل��ف  وي��م��يض 
)احل��داث��ة(  كلمة  معنى  م��ع��ّرف��ًا  الكتاب 
وإصطالحها،  وتارخيها  و)العرصانية( 
آراًء  ويعرض  امل��دين،  املجتمع  وكذلك 
لفالسفة ومفكرين خمتصني هبذا الشأن، إال 
أّننا سنقف حتديدًا عند الفصل الثاين والذي 
تضّمن )املسلك احلداثوي � يف قراءة النص 
القرآين(، وفيه يبنّي أن »اإلسالم جاء بكتابه 
الساموي اخلالد حماكيًا للعقل وبداية للرشد 
تاريخ  يف  جديدًا  فتحًا  فكان  والنضوج، 
اجلامد  التقليد  عىل  وثورة  اإلنساين،  الفكر 
الذي ال يقوم عىل علم وال يستند عىل دليل، 
أسرية  البرشية  كانت  أن  بعد  العقل  حمررًا 

اجلهل واخلرافات واألساطري واأللغاز«.
الكريم  القرآن  جاء  »لقد  حديثه،  ويكمل 
اإلطار  واضعًا  حداثوية  إصالحية  بحركة 
العام يف كيفية التعامل مع التحرّض والتمّدن 
قال  التواصل بني احلضارات كام  ورضورة 

تعاىل )َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا(، 
مع  للتعامل  ثابتة  أسسًا  أمامنا  واض��ع��ًا 
العرص  م��ت��غ��ريات  إط���ار  يف  ال��ت��ط��ورات 
وحداثة  عاملية  إىل  يتوّجه  وهو  والتاريخ 
ملقوماهتا  مستوعبًا  البرش،  لكل  جديدة 
ومستوعبًا  اجلديد  العامل  إنسان  تكوين  يف 
قائم عىل رضورة  القرآين  فاملفهوم  حداثته، 
واضعًا  عرص،  كل  متغريات  مع  التفاعل 
التقليدية يف كل االجتاهات  السلفية  النزعة 
واملدارس اإلسالمية خارج سياق مضامينه 
تلغي  احل��داث��ة  ك��ان��ت  وإذا  ومفاهيمه، 
يلغيها  ال  فالقرآن  الثقافية؛  اخلصوصيات 
هو  وامل��غ��اي��رة  فاالختالف  يؤكدها،  ب��ل 
األصل يف يقظة الوعي وجتدد الفكر وتطور 
احلياة وهو ما تنطق به اآلية املباركة: )َوِمْن 
َواْختاَِلُف  ْرِض  َواأْلَ اَمَواِت  السَّ َخْلُق  آَياتِِه 
اآليات  من  وغريها  َوَأْلَوانُِكْم(،  َأْلِسَنتُِكْم 
الشعوب  اخ��ت��الف  ع��ن  ت��ت��ح��ّدث  ال��ت��ي 

والقبائل واختالف الذكر واإلنثى«.
املنظور  يف  »احل��داث��ة  ب��أن  امل��ؤل��ف  وي��ب��نّي 
اإلسالمي تعني كل ما هو متفتح ومتطور، 
احلداثة،  يف  مهاًم  مبدأ  تعّد  التي  واحلرية 
وهي  أس��ايس،  أمر  الكريم  القرآن  يف  هي 

والواجبات  احلقوق  بني  التوازن  عىل  تقوم 
واإليامن والعقل«.

واإليامن(  )التفكري  »البعدين  أن  إىل  ويشري 
كام  متكامالن«  ولكّنهام  متعارضني؛  ليسا 
يوّضح ذلك ابن رشد بقوله: )إن احلقيقة ال 
يمكن أن تكون خمالفة بل نتفق معها ونشهد 
»حالة  اإلنسان  لدى  فيوجد  لصاحلها(، 
تفتح عقل قابل للتطور بحرية وباستمرار، 
امليزة  هي  وهذه  الذاتية،  مسؤوليته  لتحمل 
يطمح  التي  األصيلة  للحداثة  األساسية 
الكريم  القرآن  أسسها  وقد  اإلنسان  إليها 
وأطرهتا السنة النبوية وروايات أهل البيت 

)عليهم السالم(«.
ثم أّن من سامت احلداثة يف القرآن، إنه كتاب 
عرقية  تفرقة  دون  من  مجيعًا،  للناس  موجه 
فاإلسالم  جغرافية،  أو  طبقية  أو  ثقافية  أو 
دين عاملي؛ لكونه يلّخص وجيدد املعطيات 

املهمة يف تاريخ األديان الساموية.
للنص  احلداثية  ال��ق��راءة  مفهوم  عن  أم��ا 
العنوان  هذا  حتت  املؤلف  يستهل  القرآين، 
العريب  العامل  يف  احلداثي  »الفكر  ان  بقوله 
التحّوالت واملراجعات  بالعديد من  مّر  قد 
من قبل معتنقيه ومقرريه، إال أن رموزه ما 
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السبيل  بأن   - اللحظة  إىل   - تعتقد  زالت 
املعرفية  اجلسور  ومد  والتطور  التنمية  إىل 
يف التواصل ما بني احلضارات، البّد أن يمّر 
بالتجربة األوربية يف بناء حداثتها، وإن تغري 
لعجلة  ودفعهم  والعرب  املسلمني  واق��ع 
هذا  ع��ن  إال  حيصل  ال  والتقدم  التطور 
األوربيون  به  سار  الذي  واملسلك  السبيل 
لذلك  يف حتقيق نظرهتم وحضارهتم..!!«، 
فإن أول خطوة هلذا الطريق تبدأ من حيث 
الديني،  اإلصالح  وهي  أال  هناك،  بدأت 
اإلص��الح��ات  لبقية  املنفذ  يمثل  ال���ذي 
والعلمية  والثقافية  واالقتصادية  السياسية 
املرشوعية  خيلق  ال���ذي  فهو  وغ��ريه��ا، 
الدستور  تلك اإلصالحات، وكان  وحيقق 
فبدأ  الكريم،  القرآن  هو  للمسلمني  األول 
وحماولة  التجربة  تلك  بتطبيق  احلداثيون 
أسًا  ليكون  الديني  احلداثي  الفكر  تنظري 
حيث  القرآنية،  للنصوص  جديدة  لقراءة 

غربية  ومذاهب  فلسفات  أصحاهبا  تبنى 
القرآن  تفسري  يف  تطبيقها  حاولوا  حديثة 
العلمية  األدوات  متجاوزين  الكريم، 
االختصاص  أهل  عند  املسطرة  التفسريية 
أبرز أسامء هذا االجتاه  العلم، ومن  يف هذا 
القرآنية  اآليات  مع  مبارشة  تعاملوا  الذين 
)حممد أركون، حممد شحرور ونرص حامد( 

وغريهم..
العقل  عىل  أساسًا  احلديثة  القراءة  تعتمد 
يقول  كام  القرآنية،  اآليات  مع  التعامل  يف 
الدليل  عن  املجّرد  وال��رأي  »بل  املؤلف، 
والقضايا  الغيبية  باحلقائق  يتعلق  فيام  حتى 
التي وردت فيها أحاديث صحيحة وقطعية 
مع  يتوافق  ال  الذي  اليشء  وهو  الداللة، 
الكريم،  ال��ق��رآن  تفسري  وق��واع��د  أص��ول 
وهلذا فهم يستبعدون السنة متامًا يف العملية 
اآلثار  إىل  مطلقًا  يلتفتون  وال  التفسريية، 
القراءة  تأملنا  وإذا  التفسري،  يف  ال��واردة 

جل  هبا  أن  نجد  القرآنية  لآليات  احلداثية 
يتعرضون  احلداثيني  ألن  اخلصائص؛  هذه 
جيوز  التي  العلوم  حصول  غري  من  للقرآن 
أن جلهم غري متخصص  بل  التفسري  معها 

يف العلوم الرشعية والقرآنية باخلصوص«.
ال  القرآنية  لآليات  احلداثية  فالقراءة  إذن 
التعامل  يف  حم��ددًا  علميًا  منهجًا  تفرض 
مناهج  عدة  »تتبّنى  بل  القرآين،  النص  مع 
نفسه،  اآلن  يف  متناقضة  حتى  أو  خمتلفة 
املاركسية  يتبنى  مثاًل  منهم  الواحد  فتجد 
والبنوية وغري ذلك يف الوقت نفسه رغم أن 
بعضها قام عىل أنقاض بعض، مما جيعل هذا 
اخلطاب بعيدًا مطلقًا عن االنسجام الفكري 
للبحث  مزية  وهي  بالالمنهج،  متساًم  أو 
العلمي كام يراها )حممد أركون( يف أبحاثه، 
االختصاصات،  متعّدد  باملنهج  ويسميه 
التفسري  من  )القرآن  كتابه  يف  يقول  حيث 
»إن  الديني(:  اخلطاب  حتليل  إىل  املوروث 
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حاسمة..  أمهية  تتخذ  هذه  النظر  وجهة 
ألهنا هي وحدها التي جتربنا عىل الربط بني 

خمتلف أنواع املنهجيات التحليلية«.
وهنا ينتقد املؤلف رأي )أركون( ويرى بأنه 
املناهج،  من  العديد  بني  »املزج  خالل  من 
للظاهرة  جديد  تأويل  فكر  والدة  ينتظر 
ب�  يسميه  بام  ذل��ك  عىل  ويغطي  الدينية، 
أهنا  يدعي  التي  التطبيقية(  )اإلسالميات 

حتتاج إىل مناهج متعددة يف نفس اآلن«.
الذي  الالمنهج  ويضيف، »احلقيقة أن هذا 
سلكه أركون إنام رمى بفكره يف باحة الوهم، 
)فرياباند  الفيلسوف  ذلك  إىل  سبقه  وقد 
احلداثة  بعد  ما  فالسفة  من  وه��و  ب��ول(؛ 
الذين دعوا إىل نظرية الفوىض؛ حيث ألف 
إعادة  إىل  ودعا  املنهج(  )ضد  بعنوان  كتابًا 
واألساطري،  والكهانة  التنجيم  إىل  االعتبار 
بعد أزمة العقل الغريب الذي كانت احلداثة 
قد رفعته إىل مستوى التقديس، وألف كتابًا 
العقل  فيه  ح��ارب  للعقل(  )وداع���ًا  آخ��ر 
أدق  ليس  العامل  بأن  وادعى  واملوضوعية، 

وال أنفذ من األسطورة..!«.
مسعى  »غ��اي��ة  أن  إىل  امل��ؤل��ف  وي��ل��ف��ت 

القرآن،  ق��راءة  إع��ادة  هو  اليوم  احلداثيني 
القرآن  خالل  من  لذلك  الرشعنة  وحماولة 
الكريم نفسه، عىل أساس ما يسمى باحلداثة 
خالل  م��ن  إب���رازه  حت��اول  التي  اجل��دي��دة 
ومراجعة  اإلسالمي  ال��راث  مع  القطيعة 
النصوص نقدًا وتفسريًا ال يستند إىل املناهج 
التحليل،  عملية  يف  املعرفية  واألدوات 
إطار  يف  أرك��ون  ق��راءات  أبرزها  من  كان 
العقل  )نقد  عنوان  حتت  املندرجة  مقاالته 
اإلسالمي( وكتابات حممد عابد اجلابري يف 

دراسته )للنص التأسييس( وغريمها، 
وهنا يبدأ التساؤل عن مصري القراءة األوىل، 
وهل  العام،  املنهج  أساس  عىل  تقوم  التي 
أهنا  أم  للحداثة،  املعارضني  مع  تصطف 
من  تنبع  التي  تقريراهتا  يف  عليها  اشتملت 
القرآن نفسه )مع التسليم بوجود انحرافات 
بعض  من  النص  حتليل  ممارسة  يف  فكرية 
تلك املدارس اإلسالمية املنحرفة، لكنها ال 
يمكن أن تكون منهجًا قوياًم(، إال أن الطابع 
داخل  من  االنطالق  هو  املنهج  هلذا  العام 
جتد  ال  املقّلدة  احلداثية  القراءة  ألن  النص، 
أي غضاضة يف استنساخ وإسقاط فلسفات 

غربية متنوعة عىل النص القرآين، والرشعنة 
لنفسها من فلسفات احلداثة ما بعدها..!«.

للنص  احلداثية  القراءة  )س��امت   � عن  أما 
ورصاحة  بحذاقة  املؤلف  يلفت  القرآين(، 
لبناء  العامة  »االن��ط��الق��ة  أّن  إىل  ك��ب��رية 
للنصوص  قراءهتا  يف  احلداثية  املرتكزات 
العقل  سيادة  عىل  اعتمدت  قد  القرآنية، 
يطلق  كام  أو  التأولية،  العملية  تأسيس  يف 
أقامت  ومنها  التعقيل(،  )خ��ّط��ة  عليها 
املنهجي  عرضها  يف  النقدية  السراتيجيات 
األصل،  بجعلها  احلديثة  النظريات  وفق 
لتلك  طبقًا  القرآنية  النصوص  وحماكمة 
املعايري )التي ال تلبث أن تزول قبل إقرارها 
الوحي  عائق  رف��ع  مستهدفني  كنظرية(، 
خطاب  كأي  القرآين  النص  مع  والتعامل 
تصورات  عىل  اعتمد  م���وروث،  تارخيي 
الذين  ألول��ئ��ك  ال��وع��ي  ب��درج��ة  مرتبطة 
وملا  املرحلة،  تلك  يف  إليهم  اخلطاب  توّجه 
الوعي  مرتبة  دون  وعيهم  مرتبة  كانت 
بعض  تكون  أن  ل��زم  درج���ات،  النقدي 
صبغة  ذات  األق��ل  عىل  التصورات  ه��ذه 

أسطورية«.
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في الصحن الحسيني الشريف 

تأريخ وحداث

السالم  عليه  احلسني  راس  ايوان  بناء  تم 
املطل عىل الصحن يف سنه 1296 هجري 
1879 ميالدي ، ويقع ايوان راس احلسني 
من  الغريب  الضلع  وسط  يف  السالم  عليه 
شكل  ع��ىل  عمله  وت��م  ال��رشي��ف  احل���رم 
تتدىل  التي  املقرنصات  من  يتكون  بديع 
بنقوش  جوانبه  وزخ��رف��ت  السقف  من 
اسالمية   وفيه شباك من النحاس يتوسط 
االيوان لغرض انارة الرواق الغريب داخل 
احلرم الرشيف وتم بناء االيوان بالكاشاين 
الروعة  يف  غاية  وتصاميم  وبالوان  البديع 
حمسن  الشيخ  املرحوم  قصيدة  كتبت  وقد 
الثالثة  اجل��وان��ب  عىل  الكبري  احل��ب  اب��و 
الفاريس  باخلط  خمطوطة  و  االي��وان  من 
إثنان  بيتا   24 القاشاين  عىل  مكتوبا  كان 
ع��ىل ك��ل جانب م��ن اإلي���وان وع��رشون 
كانت   . للناظر  املقابل  احلزام  صفحة  عىل 
خلفية  ع��ىل  باألبيض  مكتوبة  األب��ي��ات 
منقوش  باإليوان  مجيعه  والقاشاين  زرقاء 
بزخارف مجيلة كام كان هناك التوثيق التايل 
 1296 عام  ش��ريازي  أمحد  إستاذ  »عمل 

 9 ب�  اجلد  حمسن  الشيخ  وف��اة  قبل  أي  ه� 
النبالء يف  بغية  كتاب  . وجاء يف  سنوات« 
تاريخ كربالء للسيد عبداحلسني آل طعمة 
، عام 1966 ويف الصفحة 165 ما يل عن 

اإليوان املذكور:
من  الغريب  اجلدار  غطي   1296 سنة  ويف 
بالقاشاين  الصحن  ع��ىل  املطل  احل��رضة 
يف  العمل  إمت��ام  تاريخ  ويوجد  النفيس 
اإليوان البديع اخلارج من املقابل للرضيح 
الفن  آيات  من  آية  اإليوان  وهذا  املقدس 
بديع  بعقد  ي��زدان   ، اإلسالمي  املعامري 
األشكال  ذات  املقرنصات  منه  تتدىل 
القاشاين  يف  أسفلها  ويف  الرائعة  اهلندسية 
والياقوت  بالزبرجد  حمىل  تاج  صورة  يف 
واسفل هذه توجد قصيدة عصامء للشاعر 
الكبري الشيخ حمسن أبو احلب )املتوىف سنة 
بخط  القاشاين  عىل  كتبت   ) ه�   1305

فاريس بديع واما مطلعها
 

وختمها باالبيات التالية:

امليالدي  العرشين  القرن  سبعينيات  ويف 
االيوان  هذا  عىل  التربيد  اجهزة  وضع  تم 
اجهزة  ونصبت  بعد  فيام  منها  ورفعت 

التربيد احلديثة للحرم الرشيف

إيوان الرأس

�سعل  ب��ه��ا  ت��رم��ى  ��ع��ٌل  ���سُ ك��ان��ه��ا    

م����اذا احل�����ادث اجل��ل��ل اك���ر  اهلل 
واجلبل االر����ض  �سهل  ت��زل��زل  لقد      

ا�سى ال�ساعدات  ال��زف��رات  ه��ذه  ما   

ح�����س��ن ي���ا واح�����دي اأورث���ت���ن���ي اب���دا
يرحتل لي�ض  ووج���دا  مقيما  حزنا    

كبدي  يف  اأورث����ت  واح���دي  ي��ا  ح�سن 

ه�����ذي ح����رائ����ره اأ����س���ت���اره���ا ه��ت��ك��وا 
وه�������������وؤالء ب���ن���ي���ه ب�����ع�����ده ق���ت���ل���وا 

تندمل لي�ض  وج��رح��ا  ع�ساال  داء   
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الزهراء  فاطمة  إهنا  األخرين  و  األولني  من  العاملني  نساء  سيدُة 
عليها السالم من الواجب عىل مجيع املسلمني َأن يقتدوا بأخالقها 
هلا  ينتسبن  الالئي  النساء  بالذكر  وأخ��ص  العطرة  سريهتا  و 
ويفتخرن بذلك هبا فاالنتساب يكون باللفظ اسهل ولكن االنتامء 
تفتخرين  عندما  يكون  الفخر  القول،  و  بالفعل  يكون  احلقيقي 
تفتخرين  ايضًا  و  الترّبج  عن  البعد  كل  البعيد  الكامل  بحجابِك 
بأخالقك الن االخالق زينة املرأة وتفتخرين بكل ما ُيريض اهلل 
سبحان و تعاىل ال بكل ما يريض الشيطان و يغضب الزهراء عليها 
السالم وكذلك الفخر بالتعامل احلِسن مع الناس بكل اصنافهم 
املحتاجني  الفقراء  وخصوصًا  الناس  عىل  نتكرّب  لكي  نحُن  فمن 
اهنم  يّدعون  ممن  الكثري  هذا  يومنا  يف  نشاهد  الشديد  لألسف  ؟ 
السالم ولكن ال يعملون  الزهراء عليها  السيدة فاطمة  اتباع  من 
للتباهي  الزهراء(  نّتبع  )نحن  هكذا  يقول  فقط  منهم  طلبت  بام 
البعض  الزهراء منهم، و  يعلمون اهنم يغضبون  الناس و ال  بني 

ما  او حاجة  اجل مصلحة  السالم من  عليها  منها  يتقّرب  االخر 
ويّتبع هنجها و طريقها وحني قضاء تلك احلاجة يبتعد عنها و عن 
الطاهرة  لنجعل  اكثر  و  اكثر  يغضبها  اليشء  هذا  وايضًا  طريقها 
فاطمة الزهراء عليها السالم الوسيلة التي تقّربنا اىل اهلل سبحان و 
تعاىل و تقّربنا من اعامل اخلري الذي نجد هبا كل التوفيق و الفائدة 
الرجال  و  النساء  مجيعًا  لنا  قدوة  السالم  عليها  الزهراء  لنتخذ  و 
يف التعامل احلِسن بني ازواجنا و زوجاتنا وبشكل عام ، التعامل 
تعمل  كانت  كام  السعادة  و  املحبة  به  تسود  لكي  بيوتنا  يف  يكون 
ذلك يف بيت زوجها عل عليه السالم، وقد سادت روح املحبة و 
التعاون بني ابنائها عليهم السالم فهي املدرسة الوافية لكل امور 
احلياة يف كبريهتا و صغريهتا و عندما نكون قد تعلمنا منها كل هذا 
فوجب علينا َأن نرصخ بقول الزهراء عليها السالم قدوتنا بالقول 
عليها  للزهراء  ننتسب  َأن  علينا  جيب  فال  ذلك  وبغري  الفعل  و 

السالم.

ط����ي����ب����ه ال����م����وس����وي  الطريق االمثل

B
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اإلعالم
رسالة إلقاء وتلٍق

على قدر اهمية الرسالة التي تعتمدها المؤسسة االعالمية اليصالها للجمهور )تكون  
الرسالة وفق مبادئ الممول للوسيلة( فان عليها هي ايضا ان تتابع وتتلقى ولربما هذا 

اهم مما تلقي النه يؤسس لمعلومة رصينة وصادقة عندما تعتمد المؤسسة االسلوب 
المهني الصادق في التعامل مع المعلومات وكيفية ايصالها بشكل امين للمتلقي 

حتى وان كانت فقط تلك التي تتفق ومنهجيتها اي رسالتها ومن غير تشويه او تحريف بل 
يمكنها ان تتجنب ما اليتفق معها دون النيل منها .
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وجتارب  منهجية  الرسالة  اليصال  مثلام 
تكسب  كي  اخ��رى  ومتطلبات  ومعايري 
اجلمهور  من  عدد  اكرب  االع��الم  وسيلة 
من  هلا  البد  ايضا  هبا  واملتاثر  هلا  املتابع 
دقيق  وختطيط  ومنهجية  اسلوب  وضع 
العامل التي ختص  يف متابعة اخبار وتقارير 
من  الصحيح  ع��ن  والبحث  رسالتها 
عن  خاصة  دراس��ات  اع��داد  بل  املحرف 
اسلوب االخرين مع االخذ بنظر االعتبار 
الوقت املستغرق بني وقوع احلدث ونرشه 

يف االعالم .
اليوم اخذت وسائل التواصل االجتامعي 
حيزا واسعا من التاثري االعالمي بل اصبح 
هو املصدر لكثري من وسائل االعالم هذا 
فاهنا  االستخبارات  دوائ��ر  ام��ا  اعالميا 
استخدمت هذه املواقع للتالعب بثقافات 
من  بني  ازمات  وخلق  بل  هلا  املتصفحني 

خيالف تطلعات دوهلم يف املنطقة .
يتداوله  ما  اهم  من  والفيسبوك  التوير 
صفحات  ه��ن��ال��ك  ف���ان  امل��ت��ص��ف��ح��ون 
املؤسسات  هذه  قبل  من  ت��دار  وباملئات 
وخلق  باحلقائق  للتالعب  االستخبارية 
هنا   ، حكوماهتم  وسياسة  تتفق  اج��واء 
عىل وسائل االعالم الرصينة والتي تبغي 
غرفة  يف  متخصص  كادر  اع��داد  احلقيقة 
االجهزة  تقنيات  بكل  جمهزة  عمليات 
احلديث لالتصال مع خرباء يف الربجميات 
عليها  تقسم  خاليا  وتعمل  الكومبيوترية 
الرقعة  وح��س��ب  امل��واق��ع  ه��ذه  متابعة 
او  الثقافية  املعلومات  وطبيعة  اجلغرافية 
ردود  قراءة  مع  االقتصادية  او  السياسية 
واضحة  صورة  تتكون  ثم  ومن  االفعال 
او  تثبيت  فيستطيع  ذلك  عىل  يعمل  ملن 
ال��راي  يف  ص��داه  ياخذ  خرب  اي  تكذيب 

العام العاملي .

حتقق  دون  اخلرب  نقل  الصحيح  من  ليس 
خيل  لكي  اخلرب  مصدر  بذكر  واالكتفاء 
اخلرب  او عدم صحة  مسؤوليته من صحة 
وليس  فقط  للخرب  ناقل  بانه  متحججا 
مصدرا  للخرب ، ولكنه يف هذا االسلوب 
اصبح مرّوجا للخرب من حيث ال يعلم ان 
ويف  مهنيا  كان  ان  ويعلم  مهني  غري  كان 

حساباته غاية معينة .
يرّوج  من  حماسبة  يف  فعال  غري  القضاء 
او  التشهري  عىل  يقترص  ولكنه  للكذب 
من قد يكون خربه صحيحا فيؤثر بالراي 
واملسيطرة  املتمكنة  الدوائر  فتلجأ  العام 
هذه  بث  بايقاف  الصناعية  االق��امر  عىل 
منعها  بغية  ضدها  اهتام  وتلفيق  الوسيلة 

من نرش احلقيقة .
من  كثري  يف  يقعون  م��ن  ه��م  ال��ك��َت��اب 
املوثقة  غري  االخبار  مصيدة  يف  االحيان 
مقاله  ويكتب  اساسها  عىل  افكاره  فيبني 
له  كان  واذا  والتاكيد  التحليل  حيث  من 
فانه  له  ومتابعون  الكتابة  يف  مميز  اسلوب 
ويكون  اخلرب  نارش  من  تاثريا  اكثر  يكون 
يثبت  عندما  اكثر  لالنتقادات  عرضة 
يف  اعتمدها  التي  املعلومة  صحة  ع��دم 
مقاله ، نعم هنالك من يقع باخلطا بشكل 
االمر  ت��دارك  يف  الشجاعة  ولديه  عفوي 
وهذه  مقاله  وتصحيح  بذلك  واالعراف 

هي املهنية السليمة 
تابعت برناجما من عىل احدى الفضائيات 
اهنا  م��ن  بالرغم  مهنية  اراه���ا  ان��ا  التي 
احلقيقة  اهنا ال ختدش  اال  التوجه  معروفة 
متابعة  كيفية  حول  برناجما  عرضت  املهم 
عىل  من  رواجها  تاخذ  التي  اهلاشتاغات 
خالل  بحيث  والفيسبوك  التوير  شبكة 
واملشاركني  املتابعني  عدد  يصبح  ساعة 
يف  امل��س��ؤول  الشخص  فبني   ، ب��االالف 

ان  فوجد  اخبار  هكذا  متابعة  عىل  القناة 
نصف املتابعني هلذا اخلرب اصحاب مواقع 
واحدة  دفعة  شهرين  قبل  افتتاحها  متت 
الظاهرة مدعومة من  ان هذه  يؤكد  وهذا 
اصحاب  ان  تنسوا  وال   ، واح��دة  جهة 
ش��ب��ك��ات ال��ت��واص��ل االج��ت��امع��ي هلم 
توجهات يعملون عىل مراعاهتا والتالعب 
ان  لشبكاهتم  املتصفحني  بخصوصيات 
تاثريا  واحدثت  توجهاهتم  مع  اختلفت 
تاكيدا  واالكثر  هي  تريد  ما  نقيض  عىل 
ارتباطهم ببعض املؤسسات االستخبارية 

للدول العاملية .
يقال  ما  او  املواقع  اخ��راق  مسالة  وام��ا 
اخالقيات  من  ليس  فهذا  بالتهكري  عنه 
يعد  اسلوب  هذا  الن  املهني  االعالمي 
جتاوزا  عىل ممتلكات الغري ولكن من يتاكد 
له  فيحق  بخصوصيته  تدخلت  جهة  من 
له  التجاوز عىل كل من  واما  باملثل  القيام 
امر  فهذا  توجهاته  عن  ختتلف  توجهات 

غري اخالقي .
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االدبية

ُج���������������رٌح َي����ط����ي����ُب.. وث��������������مَّ اآخ�������������������ُر ُي��ف��ت��������ُق
����ب����ْت دم�������������������وُع ال������ع������ِن ف����ه���������َي ع���ق���ي���م�������ٌة ن���������سَ
اأُواُرُه ي�������ه���ي���������������ُد  ال���اَّ ال���غ�����������������������راُم  اأك�����������������������ذا 
احِل����ج����ا م���������س����ل����وُب  ال�����������س�����بُّ  ذاَك  وال�����������س�����بُّ 
�����دي ال�������زم�������اُن ب���ن���ك���ب���ٍة م���������ا ف�������تَّ ف���������������ي َع�����������سُ
ت���ي ُق���������������وَّ ج������������������������وان����ُح  ِه����ي���������س����ْت  وال  ك�����������ّا 
���ب���اُت�����������ُه ����سُ �������رت���ن�������ي  ح���ا����سَ رزءًا  ل���ك�����������������������نَّ 
ف���اإّن���������������ٌه احُل�������س���ي���������������ِن  رزَء  ب���������������ِه  اأَع�����ن�����������ي 
َت���ط���لُّ�������ع�������ًا ج���ت���ل���ي���������������ِه  اأَ ده�����������������������ٍر  اأيِّ  ِم��������������ْن 
���ب���غ�����������ٍة ف���������������ي ك�����������������������ِل اآون�����������������ٍة ُي����ب��������������دُل ����سِ
ي�����ا ِم����ن���������َة ال���ث���ق���ل���ِن ف���ي���م���ا ُا����س���ت�������وِدُع���������������وا
ِق����ي���������َل اأح���ِم���ُل�����������وه���ا واأح�������َف���ظ����ُ�������وه���ا اأم����ان���������ًة
���ي���ًا م���������ا ك�����������اَد ُي���ت���م���ُم�������ه���ا وَي�����ن�����������������ِزُل م����ُ�������و����سِ
����ع��������������ري وال�����������وج�����������������وُه ���س��ت��ل��ت��ق��ي ي����ال����ي����َت �����سِ
وؤى وُي�������ع�������اُد َي�����������������وُم ال����ط���������فِّ َم�����دِم�����������يَّ ال�������������رُّ
م�����ا ب���ي�����������َن ُم���ن���ع�������ِف���������������ِر َت����ن����اَه��������������َب حل�������َم�������ُه
ح����َ���������������اِل���ك ت�����َ����ف���������رَع����َن  اأق���������م���������اٍر  ب����ي���������َن  اأو 
اأَن����َت��������������ن َّ�����������َظ  ت����َ���غ�������ي���� اأزه�����������������������اٍر  ب���ي�����������َن  اأو 
ل�������س�������ائ���ٍل ال���������َج�������������������واُب  م����َ�������ا  اأَك�����ب������َ�����������ُر  اهلُل 
�����ه��ا ف���ُت���ج�������ي���ُب�������ُه ن��������اُر ال����َق���������س����ا�����ضِ َح�����س��ي�����سُ
������ف������وِف وك����������لُّ َع�������ر��������ضٍ َي���ن���م���ح���ي اأاأب�������������ا ال������طُّ
ول���������ذا َح����م����ل����ُت���������َك ل���ه���ف�������ًة ف���������ي َخ���������اط�����ِ����ري

ُرك�������ن�������اِن ب���ي���ن���ه����ُ���م���ا اأَغ������ي�������������ُب واأُ������س�����������������������ُرُق
ُت����غ��������������ِدُق ع����ي����ن����ًا  اخل��������������دَّ  ُي����ع����ي���������ُر  ذا  َم�����������ْن 
َي�����������س�����ي ع�����ل�����ى ف���������ِن ال������ق������ل������وِب وُي��������ح��������ِرُق
ل���������و ك����������اَن ُي���������س����ع����ف����ُه احل�����ب�����ي�����ُب املُ���������س����ِف���������ُق
واأَن���������������ا ال�������������������ذي ب����ال����ن����ائ����ب����اِت ُم���ن�������َط�����������ُق
اأزرُق ع�����������������دٌو  ل�������������وين  ِم���������������ْن  َغ�����������������اَل  اأو 
َي�����������دم�����ى ل�����������ُه ق����ل���������ُب ال���������س����ج����اِع وَي�����������زَه�����ُق
ُق وُم����ع���������لَّ���������ُق ����غ���������اِف ُم����ع������������������������رِّ ب����ي���������َن ال���������سِ
ف���ُي�������خ���������������َرُق ي������ُ�����ب�����اُح  ال  �����������������������رًا  ����سِ ف��������������اأَراُه 
ُي���خ���َل�����������ُق ال  َج���������دي���������ُده����ا  راح�����ت�����ي�����َك  ِم�������������ْن 
م�������ِ������ْن ِن����ع����م���������ٍة ُت����ع����ي����ي اجل�������ب�������اَل وُت�����������رِه�����ُق
ُق ق���������اُب ق����ائ��������������دًا َت���ت�������َط���������������وَّ ف���ي���ه���ا ال��������������رِّ
ق�����ُ��������������وا ���������رَّ ح����ت����ى َرم�����������������وَه�����ا ل����ل���������س����ق����اِء و�����سَ
�������ُق ي��������������وَم ال����ق����ي����ام��������������ِة وال����ق����ل��������������وُب َت�������س���فَّ
��������������ُق فَّ ح����ي���������ُث احُل���������س����ي���������ُن واأَه������ُل�������������ُه وال���������رُّ
ك����ل���������ٌب ل�����������ُه وج�������������ُه املُ�����������س�����������وِخ واأَخ����������������َرُق
ف���������ي َع����ي����ن����ه����ا ُي���������������ذري ال��������رم��������اَد ف����ُي����م����ِح����ُق
ِم�������������ْن ِط����ي����ب����ه����ا ف����َم���������س����ى َي�����ُح�����������زُّ وَي�������ْح�������ِرُق
َع�����������ْن ذن����ِب���������ه����ا وب������������اأيِّ ُج�����������������رٍم ُت�������ْزَه���������������ُق
����ي���������ٌف ع����ل����ى راأ��������������ضِ ال�����ط�����غ�����اِة ُي�����زق�����������ِزُق �����سَ
ه�������������������وِر ُم����لِّ��������������ُق ��������������َك ل����ل����دُّ ل����ك��������������نَّ َع����ر�����سَ
َع�����ل�����َق�����������ْت.. واأ������س�����ب�����اُب ال����َغ�������������������راِم َت���ع���لُّ�����������ُق

ال��ع��واديلهفٌة في خاطري منتصر 
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يا ح�سُن معَك احتدُث يا �سيائي الفريد، و�ساأظّل واقفا ُقبالَة 
مرابك ،اتّطلُع َعْرَ نورك كي جتد نف�سي طريقها حولك. 
وليعلم القارئ والزائر واخلادم اأيَة يٍد كرية لديك، جتعل 
اعمالهم �ساحلات مباركات يف زمن االقنعة املتعددة واخلوف 
من املجهول والت�سكيك بالقريب منك، وكاأن الكل – يخاتل- 
يف  احلقيقية  هي  كربائك  ونعمة  منهجهم.  والرياء  الكل، 

الوجود ال�سمريي واالن�ساين.    
فيا اأيها القارئ العا�سق لكرباء، متّعن وام�سك خيط النور، 
حيُث  اىل  دائما  تاأتي  اأْن  هو  ت��زور،  من  مبعرفة  معنّي  اأنت 
اجلنة..[مْن مل يعرف الزيارة و�سرها اخلفّي..؟ مل ي�سك 
ي�سّحح  مل  ما  خائفًا،  و�سيكون  واجلنة]،  االي��ان  خيط 
معرفته؟!..بو�سوح اأكرث �ستم�سي وحت�سي الذنوب كال�سبات 
الذي يت�سلق القلوب، وت�سري اال�سابع اليه بال�سكوك والتهم.
، معنّي انت باملعرفة اأكرث، ان تعرف معنى  ايها الزائر املحبُّ
حت�سب  ان  الزاكيات،  وال��دم��اء  كرباء  ذبيح  على  البكاء 
�سْع  فاأنت يف عمق اجلنة،  ال�سريف،  الراأ�ض  خطواتك عند 
واطلق  قلبك  من  االنا  واخرج  ال�سريح،  �سباك  على  راأ�سك 
براأ�سك  ف  وطوِّ للرثاء،  �سهقاتك  وافتح  هلل  خال�سا  الدعاء 
وال�سر.  االمل  بدرو�ض  ذاكرتك  ب  وخ�سِّ الطفوف  بيوم 
اهلل  من  بحاجتك  ا�ستعن  اجل��زع،  حد  حالك  ي�سل  حينما 
روحك  الفنت، وحتيط  قلبك كل  �ستنطفئ يف  بحق موالك، 
�ساالت من النور، هي ماذات ملرافئك، ونيا�سن ر�سا تظهر 

على وجهك، 
؟  تخدم  م��ْن  تعرف  ان  ان��ت،  معنّي  املخل�ض،  اخل��ادم  ايها 
االخرة،  جنان  من  جنة  ال�سريح  والتم�ض  واتعظ،  فاأ�سرع 
وال تُطُف بالغرور والت�سمي، فاخلدمة دين وتوا�سع وحب، 
فمن الكبائر اأن ال تعمل ب�سمري احل�سن...احل�سن �سمريك 
خرية  مع  تعاملك  يف  وجهه  وانت  والعلن،  بال�سر  تخنه  فا 
الزائرون..؟  ياأتي  حن  نف�سك  تن�سى  كيف  وتعّلْم  العاملن، 
كيف متنح كل �سيء وال تطلب اأي �سيء..وقْل رّب اجعْل هذا 

عما �ساحلا.

دُث يا ضيائي الفريد...!  معَك اتحَّ
ح�����ي�����در ع����اش����ور
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ط��������وف��������اُن ن��������ح��������ِرَك �������س������ام������اأً ُم������رام������ي������ًا 
ُت�������رى  ال  �������س������م������اٌء  ُرف��������ع��������ْت  ب���������ِه  َع���������َم���������ٌد؛ 
ال���ف���ري��������  اأن���������َت  اأْم  ؟!  االإن�����������س�����اُن  ه����ك����ذا  اأَو 
اآدٍم  حل������ظ������َة  ال�������������س������رَّ  اأن���������������َت  اأت����������ك����������وُن 
ط��������وف��������اُن ن��������ح��������ِرَك ب������االأ�������س������ى ي�����ع�����ت�����اُدين 
����ٌف  ع����ا�����سِ  ، ال������ع������واط������ِف  ب����ج����ائ����ح����ٍة  اأف������ن������ى 
وُي��������ع��������ي��������ُد ت���������س����ك����ي����ل����ي اأث�������������������ريًا ن��������������ادرًا 
ق�����رارت�����ي  ت�������س���ت���ح���ي���ُل   .. ُح�������زن�������ًا  اأن��������������دكُّ 
ُي���ج���ي���ُب���ه���ا   .. ال����ل����ح����وِن  ُم������ْع������ِوَل������َة   ، ت���ب���ك���ي���َك 
وت���������ظ���������لُّ ت�������ائ�������ه�������َة ال�����������ق�����������راِر غ�����ري�����ب�����ًة 

م�����ورا   ، ُق�����ْط�����ب�����ًا  ُي������ِط������لُّ   .. اجل������ه������اِت  ب����ع����َد 
را  وَت�����������������س��������وُّ  ، �������ًا  ت�������خ�������يُّ ت�����������س�����ت�����ب�����ُن  ال 
؟  ان���������رى  مت����ّث����َل����ه����ا  م�����ن  ال����ع����ق����ي����دُة  اأم  ؟  ��������ُد 
؟؟  ب�������را  َم�������ن  ي�������س���ج���ُد  خ�������رَّ   ، ����������َك  ربُّ ��������س�������ّواُه 
اأُرى  ال   .. َوْج����������������ٍد  ذّراِت  ين  ف������ي������ه������زُّ
ُم�����دّم������ِ�����������را يِفَّ  وي���������س����ي����ُح   .. اإي�������ق�������اُده�������ا 

ُن االآف���������������������اَق ب��������ي م���������س����و�����س����را  وي�����������ل�����������وِّ
اأ�����������س����������راَب اأط���������ي���������اٍر ت�����������س�����اف�����ُر ُغ�����������ّب������َ�����را 
ب���������ا ُم���������س����ت���������ع����ِرا  ��������س�������وُت امل���������ف���������اوِز وال���������رُّ
وُي�������زي�������ُده�������ا ال���������س����ف����ُق ال����ي����ت����ي����ُم ت����ب����ْع����رُثا 

د. الشيخ عبد المجيد فرج اهلل
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يوميا  اأطالعه  ما  املو�سوع  هذا  لكتابة  حّفزين  لقْد 
يكتبون  و�سببها عدم معرفة كثري من  اأخطاء،  من 
يرتب  وما  احلرفن  كا  همزة  مبوا�سع  بالعربية 
�سيقف  ما  املق�سودة  املعاين  يف  اإ�سكاالت  من  عليه 
املقال  لهذا  الدقيقة  ال��ق��راءة  عند  املتتبع  عليها 
الفتح،  ووجوب  الك�سر،  وجوب  فيه:  �ساأحدد  الذي 
عن  بعيد  مب�ّسط  باأ�سلوب  الفتح،  اأو  الك�سر  ج��واز 

التعقيد.
موا�سع الك�سر وجوبا

هناك حقيقة علمية ثابتة بالن�سبة لك�سر همزة } 
جملة  يف  وقوعها  عند  كذلك  ُتكتب  اأَنّها  ذلك   } اإَنّ 
االبتداء، مهما كان موقع تلك اجلملة اأول الكام، اأو 

و�سطه، ويكن ح�سر ذلك يف اجلمل التالية:
اأ - اجلملة االبتدائية : اإَنّ العراقين ل�سامدوَن.

ب - جملة القول : قال االأ�ستاُذ : اإَنّ ال�سدَق �ساُح 
املخل�سَن، واأ�ساف قوله : اإَنّ خرَي العلماِء َمْن انتفَع 
اإَنّ م�ساحبَة  َب �سعيد قائا:  النا�ُض، فعَقّ بعلِمه 

عامٍل فقرٍي خرٌي منها جلاهٍل وافِر املاِل.
عن  ا�سم  ه��و  ملبتداأ  اخل��ر  جملة   - ج 

)ذات( : زيٌد اإَنّه فا�سٌل.
د - جملة �سلة املو�سول : ح�سر 

الذين اإَنّهم زينُة الداِر.

اأح�سِن  لفي  واإَنّها  �سلوى  قدمْت   : احلال  جملة   - ه 
حاٍل.

اأ�سمى  ِم��ن  التوا�سُع   : اال�ستئنافية  اجلملة   : و 
االأخاِق، اإَنّه تاج املبدعَن، وزينُة املوؤمنَن.

طيبًة  كلمًة  اإَنّ  واهلل،   : الق�سم  ج��واب  جملة   - ز 
الأثمُر ِمن فعٍل خبيٍث.

وهنا ُي�سَرَط اأن تدخل يف خرها الام املزحلقة
اإَنّ   : ابتدائية  جملة  على  املعطوفة  اجلملة   - ح 

احلَبّ ل�سٌرّ من اأ�سراِر الكوِن، واإَنّه ملفتاٌح للقلوِب.
ط - يف اجلملة املوؤكدة الأخرى بالتكرار : اإَنّ ال�سَر 

جميٌل، اإَنّ ال�سَر جميٌل.
هُم  ��ه��ْم  اإَنّ )اأاْل   : اال�ستفتاحية  )اأال(  بعد   - ك 

ال�سفهاُء( ، اأاْل اإَنّ اجلاهَلّ م�سكٌن.
ل - بعد فعل من اأفعال القلوب وقد ُعِلَّق عنها بالام 

: علمُت اإَنّه َل�ساعٌر.
م : بعد )حيُث( الظرفية التي تازم االإ�سافة اإىل 

جملة : اجل�ْض حيُث اإًن احلكماَء يجل�سوَن.
باأن  غريها  دون   ) )اإَنّ ان��ف��ردْت   : مهمة  ماحظة 
املزحلقة  املفتوحة  التوكيد  )الم(  تلحقه  خرها 
نحو : )اإَنّ االأبراَر لفي نعيٍم(، اإَنّ الطاَب حلا�سروَن، 
واإَنّهم ملن�سغلوَن، لهذا فاإَنّ دخول الام يف خرها من 

اأ�سباب ك�سر همزتها.

 } موضُع كسر همزة } إنَّ

}  )1-2(وموضع فتح همزة }أنَّ

37
A  h  r  a  r  w  e  e  k  l  y



حيدر عاشور

المهندس.. قربان مؤثر

الى روح الشهيد السعيد )جمال جعفر محمد علي التميمي(

... ويظّل أبدا يتربص بنا الموت الزؤام، ويس���يل نهر الدم قرابين. قد ألفته االرض التي ذبح بها -ابن الزهراء- ؛ وألفت 
العيون تلك الخيانات المنس���جمة بمخططات مؤامراتها من أول العهد الى س���اعة قيام القائم المنتظر. فمن أنا 
كي أخاف هذا الموت القادم من أرذل خلق اهلل. غريب لم أكن قد شعرت بهذا االحساس من قبل. كان يزورني عادة 
وسط العمليات التي اجهضتها في عقر دارها، وحين احّقق احباطا ألقوى قوة في العصر الحديث تعتريني لحظات 
من االنتصار للمذهب والعقيدة، وأعلم ان ال قيمة لحياتي ما لم أكمل مشواري الذي بدأته من عهد الطاغية الذي 
جم���ع كل أنواع االرهاب والقتل والذبح لش���عبه دون ان ي���رّف له جفن. ال نجاة للعراق، وال نج���اة لي؛ فالوحوش فمها 
فاغر وضار، تريد افتراس العراق كي ال تبقى فيه عقيدة لمذهب أهل البيت -عليهم الس���الم- فالعراق منبع االصالة 

العقائدية المحمدية؛ والموت في سبيله شهادة توازي من قّدم روحه فداء بين  يدي سيد شباب أهل الجنة. 

شهداؤنا
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الشباب،  بعنفوان  أنا  ما   ..! للطرافة  يا 
تلقني  ع��ن  ع��اج��زا  اي��ض��ا  لست  اين  غ��ري 
من  فكل  القنهم...  ان  ينبغي  ما  االع��داء 
»مجال  يتذكر  العراق  او  للمذهب  أس��اء 
وقد   1983 سنة  ابكيتها  دوٌل  التميمي«، 
احرقت  ان  بعد  ب��اإلع��دام   عّل  حكمت 
أعالم السفارات يف عقر دارها ألهنا كانت 
تغّذي االرهاب باألموال والسالح وحتى 
نساء بلداهنم تربعن هبا جلهاد النكاح حتى 
واليوم ال خيتلف  بالبغاة...  فاضت مدهنم 
من  لكن  لدودا  عدوا  سأبقى  البارحة  عن 

يعادي الدين والوطن واملقدسات.
حني  ف��رح��ت��ي  ك��ان��ت  ك��م  أخفيكم  ال   
»اجلهاد  فتوى  السيستاين  االم��ام  أطلق 
رشعيا  ترصحيا  كانت  الفتوى  الكفائي«؛ 
وإرسائيل  االمريكان  صنيعة  أقاتل  أن 
رؤوسهم  وحصاد  التكفريية،  )داع��ش( 
يف  شخصيتي  يضعون  االمريكان  جعل 
يف  خربائهم   احد  وصفني  فقد  حتليالهتم. 
نايتس(  )مايكل  بواشنطن  األول  املعهد 
املتحدة«  للواليات  اللدود  »العدو  أين 
يف  الكافية  العقلية  القوة  وأمتلك  واملؤثر؛ 
أمريكا  حلفاء  كل  ضد  االغتياالت  تنظيم 
األجنبية  السفارات  تفجري  عىل  واملتدرب 
أكون هبذا  ان  كانت شهادة يل  كانت.  اينام 
املستوى العاملي وهم يذيعون قوة بأيس هبم 
يف اذاعات العامل. وهكذا هم يطلقون عّل 
وأخّرب  رؤوسهم  احصد  وأنا  اهازجيهم، 
قد  انني  داره��م..غ��ري  عقر  يف  خمططاهتم 
ترصفا  املباركة  الفتوى  اي��ام  يف  ترصفت 

ومل  رفيعًا،  وإنسانيا  جدا  حصيفا  رشعيا 
إلدارة  احلقيقي  املوّجه  إمامي   عن  اخرج 
وبنيت  االمريكية.  الدواعش  ضد  احلرب 
وكم  الشهداء،  من  السعداء  بدماء  احلشد 
كانت  العراق.  شهيد  أكون  ان  امتنى  كنت 
أمنية امتناه وأدعو اهلل ان يرزقني اياه يف كل 

معركة اخوضها بقلب اسد.
 لقد مضت السنون وأنا أبحث عن الشهادة 
كل  ويف  والوطن،  واملذهب  اهلل  سبيل  يف 
ينتابني هول عظيم وكرب جسيم،  معركة 
اذ اشعر بأنني مل اقّدم شيئا حقيقيًا ملموسا 
اذا مل أستشهد.  عاملا علم اليقني انني ما ان 
سأرى  الشهداء  عامل  بني  وكنت  استشهد 
املهندس-  املهدي  -أب��ا  يشبهون  املئات 
ال��ع��امل؛  يف  ظ��امل  لكل  ل��دودي��ن  ك��أع��داء 
ومؤثرين يف كل طاغ وباغ عىل مذهب آل 

البيت )عليهم السالم(. 
الوحش  فك  بني  كنت  االخ��رية  حلظايت 
عاملا  ك��ان  ال��ع��راق  اىل  فالقادم  ال��ك��ارس، 
أمريكا  اساسها  التخريب  موجة  ان  عارفا 
ومرتزقتها يف البالد. كنا كبلدين قد وضعنا 
اخلائن  وشّخصنا  احل��روف  عىل  النقاط 
الساعة  فاقربت  واملقدسات.  للمذهب 
أنا  »اين  وصيتي  وكتبت  املواجهة  وجاءت 
العليا  الدينية  املرجعية  وابن  العراق  ابن 
ابراهيم  املجاهد)مجال جعفر حممد عل ال 
املؤامرات  أجهض  الذي  ولقبي  التميمي( 
من  أرج��و  امل��ه��ن��دس(..  مهدي  )اب��و  هو 
يف  يكتب  ان  وأه���ايل  امل��وال��ني  أخ���واين 
وعمل  الرصيح  اسمي  استشهادي  شهادة 

وما  الشعبي(..  باحلشد  )متطوع  اجلهادي 
أن انتصف الليل وهدأت الرياح وعششت 
الطيور بأمان يف بيوهتا، وتغنت النجوم حلن 
الليل للمؤمنني االمنني.  السامء والقمر ان 
لكن الشيطان كان موزع اجنحة حقده عىل 
عقل  ان  اليه  رّسبوا  قد  واخلونة  اآلمنني.. 
سوف  املتحدة  الواليات  عدو  املهندس 
حيرق املتآمرين، ويعلن رس اخلونة القابعني 
االنبياء  دولة  العراقية  الدولة  جدران  بني 
دولة  الشهيد  احلسني  دول��ة  واألوص��ي��اء 
وعلت  فصاحت  املنتظر...  املهدي  االمام 
الرش تبحث عني وعن  يف سامء اهلل غربان 
رفيق درب اجلهاد.. كنا عىل يقني ان الليلة 
هي ليلة الصعود اىل اهلل مرضجني بالدماء 
هي  امريكا،  ان  للعامل  احلقائق  كشف  ليلة 
قلوب  حترق  من  هي  اخلبيثة،  املصائب  ام 
االمهات، هي من تّوزع املوت املجاين بني 
وهو  اسمي  يتحملون  كيف   .. املسلمني 

شوكة يف قلب ظلمهم وطغياهنم.
العظيم  الغرض  نحو  روحي  سرّيت  لذا   
كي اطفئ نريان الشياطني. مل تتحملهم بعد 
مل  وحديدها  تكنولوجيتهم  وحتى  الدنيا 
حتتمل ان يكون العراق آمنا ألهنا ال حتتمل 

ذكر اهلل.
وداع���ا اي��ا امل��ج��اه��دون، أق����رؤوا  ليلة 
تبكي  ال  كي  تبكوا  ال  جيدا،  استشهادي 
العراق..  عائلتي .. ال حتزنوا كي ال حيزن 
فضحت  قد  وبدمائي  وّدعتكم  قد  اليوم 
اللعوب يف  العامل .. اصدقائي احلرية بدأت 

باستشهادي. 
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من اقوال اهل البيت 

في ُحسن الخلق

D

00

اعداد: ليث النصراوي

حسن اخللق هو: حالة تبعث عىل حسن معارشة الناس، وجماملتهم بالبشاشة، وطيب القول، ولطف املداراة، كام 
عّرفه االمام الصادق )عليه السالم( حينام ُسئل عن حّده فقال: »تلني جناحك، وتطيب كالمك، وتلقى أخاك 

ببرش حسن . )الكايف للكليني.(
ويؤلفون  يألفون  الذين  أكنافًا،  املوطئون  أخالقًا،  أحسنكم  »أفاضلكم  وسلم(:  واله  عليه  اهلل  النبي)صىل  قال 

وتوطأ رحاهلم«)1(. 
وقال الباقر عليه السالم: »إن أكمل املؤمنني إيامنًا أحسنهم خلقًا«)2(. 

وقال الصادق عليه السالم: »ما يقدم املؤمن عىل اهلّل تعاىل بعمل بعد الفرائض، أحّب اىل اهلّل تعاىل من أن يسع 
الناس بخلقه«)3(. 

وقال عليه السالم: »إن اهلّل تعاىل ليعطي العبد من الثواب عىل حسن اخللق، كام يعطي املجاهد يف سبيل اهلّل، يغدو 
عليه و يروح«)4(. 

وقال النبي)صىل اهلل عليه واله وسلم(: »إن صاحب اخللق احلسن له مثل أجر الصائم القائم«)5(. 
وقال الصادق عليه السالم: »إن اخللق احلسن يميت اخلطيئة، كام متيت الشمس اجلليد«)6(. 

وقال عليه السالم: »الرب وحسن اخللق يعمران الديار، ويزيدان يف األعامر«)7(. 
وقال عليه السالم: »إن شئت أن ُتكرَم َفِلن، وإن شئت أن هُتان فاخشن«)8(. 

وقال النبي )صىل اهلل عليه واله وسلم( »إنكم مل تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخالقكم«)9(. 
أن حاّلهم هبذه  بعد  إال  الناس  اىل  وأنبياءه  يبعث رسله  مل  اهلّل عز وجل  أن  اخللق رشفًا وفضاًل،  وكفى بحسن 

السجية الكريمة، وزاهنم هبا، فهي رمز فضائلهم، وعنوان شخصياهتم. 
الفضائل واخِلالل.  اخللق، وغريه من كرائم  املثل األعىل يف حسن  وآله  اهلّل عليه  املرسلني صىل  ولقد كان سيد 
قائل:  من  عز  بقوله  عليه  تعاىل  اهلّل  ثناء  بذلك  واستحق  والعقول،  القلوب  يملك  أن  املثالية  بأخالقه  واستطاع 

)وإّنك لعىل خلق عظيم(. 
الناس كفًا،  اهلّل عليه وآله: »كان أجود  اهلّل صىّل  السالم وهو يصور أخالق رسول  املؤمنني عل عليه  أمري  قال 
وأجرأ الناس صدرًا، وأصدق الناس هلجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عرشة. من رآه بدية هابه. 

ومن خالطه فعرفه أحّبه، مل أَر مثله قبله وال بعده«)10(. 
 _____________________

)1( الكايف. واألكناف مجع كنف، وهو: الناحية واجلانب، ويقال »رجل موطأ االكناف« أي كريم مضياف. 

)2(، )3(، )4(، )5(، )6( )7( عن الكايف.

)8( حتف العقول 

)9( من ال حيرضه الفقيه.

 )10( سفينة البحار - مادة خلق - . 
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البعد العالمي

 في القرآن

تتمة

الكريم

 د.محمد حسين الصغير

وحقق القرآن مع االنسان فيام يبقى له ، وما 
يتواجد مع��ه ، بعد مفارقت��ه الدنيا ووفوده 
ع��ىل اهلل تع��اىل متحدثًا عام ينفع��ه فيام عمل 
ْيَس لإِِلنَس��اِن إاِلَّ َما َس��َعٰى  فق��ال : ) َوَأن لَّ
)39( ( النج��م / 39. أش��ار أن��ه س��وف 

ُر اإِلنَس��اُن َما َس��َعٰى  يتذكر ذلك ) َيْوَم َيَتَذكَّ
)53( ( النازع��ات / 35. وم��ع كل ه��ذا 

التقويم ال يرك القرآن اإلنس��ان دون عظة 
َس��بُ اإِلنَساُن َأن  وعربة ونصح كريم :) َأحَيْ
َك ُس��ًدى )36( ( القيام��ة / 36. فيهزه  ُيْرَ
من األعامق ليقف به عىل جتاوزه وتعديه بام 
ا اإِلنَس��اُن  َ يكش��ف عنه قوله تعاىل : ) َيا َأيُّ
َك بَِربَِّك اْلَكِريِم )6( ( االنفطار / 6.  َما َغرَّ
وقد يقال يف جواب ه��ذا أنه أهلمه اجلواب 
الناجع : غرين ي��ا رب كرمك. وهذا فضٌل 
جدي��د يض��اف لألفض��ال الس��ابقة ، وهنا 
يتطامن ه��ذا الطاغوت لينظر إىل أولياته يف 
التكوين ، ليكبح من مجاح نفس��ه ، وخيفف 
من غلواء جربوته فيصكه اهلل تعاىل بقوله : 
اٍء  ) َفْلَينُظِر اإِلنَساُن ِممَّ ُخِلَق )5( ُخِلَق ِمن مَّ

ائِِب  َ ْلِب َوالرَّ ُرُج ِم��ن َبنْيِ الصُّ َداِفٍق )6( خَيْ
ُه َعىَلٰ َرْجِع��هِ َلَقاِدٌر )8( ( الطارق /  )7( إِنَّ

5 � 8. فإذا رجع إىل اهلل ، ووقف للحساب 
اجلديد ، هنال��ك : ) َيُقوُل اإِلنَس��اُن َيْوَمئٍِذ 
َأْيَن املََف��رُّ )10( َكالَّ ال َوَزَر )11( إىَِلٰ َربَِّك 
ُأ اإِلنَساُن َيْوَمئٍِذ باَِم  َيْوَمئٍِذ امُلْس��َتَقرُّ )12( ُيَنبَّ

َر )13( ( القيامة / 10 � 13. َم َوَأخَّ َقدَّ
هن��ا يصطدم ه��ذا االنس��ان الغ��ر اجلاهل 
املتعنت الضعيف باحلقيقة اهلائلة الكربى إذ 
يقف ب��ني يدي أعامله وذنوبه وجهًا لوجه ، 
ال س��تار وال حجاب ، وال إستقالة :) َوُكلَّ 
إِنَساٍن َأْلَزْمَناُه َطائَِرُه يِف ُعُنِقِه َوُنْخِرُج َلُه َيْوَم 
اْلِقَياَمِة ِكَتاًبا َيْلَقاُه َمنُش��وًرا )13( ( اإلرساء 

.13 /

ه��ذه املفاج��أة جلن��س االنس��ان إال املتقني 
جي��ب أن يقف بإزائها وقف��ة الصامد اخلبري 
، فأعامل��ه متمثل��ة أمامه ، وأفعال��ه وأقواله 
متجس��دة يف قوالبه��ا لديه ، والش��اهد هو 
احلاك��م ، واحلاكم ه��و اهلل ، وكفٰى يف ذلك 
ش��دة وروع��ة وترويعًا وذه��واًل ، هلذا فقد 

ح��ذر هذا االنس��ان من أه��وال ذلك اليوم 
ُقوا  ا النَّاُس اتَّ َ ومشاهده ، قال تعاىٰل : ) َيا َأيُّ
ٌء  َعِظيٌم )1(  ��اَعِة يَشْ َربَُّك��ْم إِنَّ َزْلَزَل��َة السَّ
ا َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعامَّ َأْرَضَعْت  َي��ْوَم َتَرْوهَنَ
َلَه��ا َوَتَرى النَّاَس  ٍل مَحْ َوَتَض��ُع ُكلُّ َذاِت مَحْ
ِكنَّ َعَذاَب  ُس��َكاَرٰى َوَما ُه��م بُِس��َكاَرٰى َوَلٰ
يٌد )2( ( احلج / 1 � 2. إهنا الواقعة  اهللِ َش��دِ
والراجفة والطامة والنازلة الكربى ، تصدق 
يف كل جزئياهتا ، وجتد يف كل ساعاهتا ، فال 
كذب وال لع��ب :) إَِذا َوَقَعِت اْلَواِقَعُة )1( 
َلْيَس لَِوْقَعتَِها َكاِذَبٌة )2( ( الواقعة / 1 � 2. 
هنال��ك يمت��از الن��اس إىل أزواج ثالثة كام 
ينص القرآن العظيم :) َوُكنُتْم َأْزَواًجا َثالَثًة 
)7( َفَأْصَح��اُب املَْيَمَنِة َم��ا َأْصَحاُب املَْيَمَنِة 

)8( َوَأْصَحاُب املَْشَأَمِة َما َأْصَحاُب املَْشَأَمِة 

ئِ��َك  ��ابُِقوَن )10( ُأوَلٰ ��ابُِقوَن السَّ )9( َوالسَّ

ٌة  ِعيِم )12( ُثلَّ ��اِت النَّ ُبوَن )11( يِف َجنَّ امُلَقرَّ
��َن اآلِخِريَن  لِ��نيَ )13( َوَقِلي��ٌل مِّ ��َن اأَلوَّ مِّ

)14( ( الواقعة /7 � 14.
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االلحاد هذا الفكر االسوأ  من الفساد 
ليست غايته انكار رب العباد بل الفساد 

بين العباد ، اهلل عز وجل يمهل وال يهمل ، 
واالنسان الذي ال يؤمن باهلل عز وجل ليس 
بالضرورة ان يقولها للعلن ، فالذي ينكر 

واجب الوجود غايته تشريعات تنظيم 
الوجود ، الن االيمان باهلل عز وجل ليس 
فقط كلمة يقولها العبد بل يترجمها 
على واقع حياته ويجعل تصرفاته وفق 

مرضاة اهلل ومن يفعل ذلك يقال عنه انه 
انسان مؤمن ، واما المسلم فهو الذي 
يشهد هلل ولرسوله ، وهناك من يقولها 
لقلقة لسان فقط، وكل اعماله الحادية 

ولكنه لم يعلن االلحاد علنا .

غاية االلحاد 
ليس انكار رّب العباد

بقلم : سامي جواد كاظم
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لنسأل من ال يؤمن باهلل عز وجل عن الغاية من 
الترشيعات  نسف  عن  يعدو  ال  فانه  ؟  احلاده 
االهلية التي نظمت حياة البرشية عىل مر قرون 
وبعثة  العاملني  رب  ورس���االت  السنني  من 

االنبياء واملرسلني .
عنه  يصدر  بام  عبد  كل  ياخذ  ال  وجل  عز  اهلل 
يمهل  ولكنه   ، تفنى  فالبرشية  واال  ذنب  من 
امللحد  أي  هلدايته  احلجج  كل  يستفرغ  حتى 
هنالك  بل  بارادته  احلد  ليس  امللحد  وهذا   ،
عىل  تعمل  وعلنية  رسية  ومؤسسات  منظامت 
نرش هذا الفكر وحسب وسائلها التي تستطيع 
من خالهلا تشويه املنظومة الترشيعية االسالمية 
املسلمني هم فقط  فقهاء  ان  ، وهلذا نجد  فقط 
يدافعون عن التوحيد ، واحلديث عن الرباهني 
شيئا  تعني  ال  ال��وج��ود  واج��ب  وج��ود  ع��ىل 
اهلل  تثبت  بان  كفيلة  الفطرة  الن   ، للملحدين 
عز وجل موجود واحد احد، وطاملا امللحد كام 
يدعي اسياده او كام علموه بحرية االنسان فيام 
بالتوحيد؟  يعتقد  من  يتهجم عىل  فلامذا  يعتقد 
االنسان  واال  ؟  احل��اده  املأل  عىل  يعلن  ومل��اذا 
يف  هبا  يؤمن  وال  ينكرها  كثرية  اشياء  هنالك 
حياته فهل يعلن عىل املأل كل ما ينكره ؟ االحلاد 
بني  ترصفات  من  االيامن  عىل  يرتب  ما  غايته 
، والجل ذلك  الواجبة واملحرمة وهي االهم 
يعملون عىل نسف هذين احلكمني كي يصبح 

االنسان كالبهيمة وبال حمرمات
املعادية لالسالم  الصهيونية والوهابية  الدوائر 
من  االسالمية  الترشيعات  نسف  عىل  تعمل 
وتشويه  العمالء  واحل��ك��ام  االع���الم  خ��الل 
حم��اس��ن االس���الم وت��رشي��ع ق��وان��ني بخالف 
الطريق طويل يف حماربة تعاليم  االسالم والن 
االحلاد  ثقافة  ونرش  باالحلاد  ففكروا  االسالم 
حتى تنكر النبوة والرساالت الساموية لتحول 
العامل اىل فوىض اخالقية خالية من املحرمات .

تقدمه  مرصية  قناة  عىل  من  برنامج  يف  اتذكر 
امللحدين  باحد  اتصلت  عفيفي  جهان  املذيعة 

وذكر هلا جمموعة افكار يؤمنون هبا ومنها حرية 
استخدام االنسان الجهزته التناسلية ومع من 
يشاء سواء كان رجال او امراة فقالت له: هل 

تقبل ذلك عىل نفسك.
املذيعة  عىل  فانفعل  الذريعة  هذه  نفس  حتت   
واستبعد ذلك فقالت له اليست هذه افكاركم 
بدا يشتم ويسب ،  ؟ والنه عجز عن اجلواب 
العباد  بني  الفساد  نرش  هي  حقيقتهم  هي  هذه 
لناقشوا  العباد  رب  غايتهم  كانت  لو  واال 
افضل  يكونوا  ومل   ، والعلم  بالفكر  ادعاءاهتم 
خمتلف  وم��ن  العلامء  الفطاحل  من  كثري  من 
واجب  وجود  اثبتوا  الذين  واملذاهب  االديان 

الوجود ، رغام عن انف املنكرين .
باسل  العراقي  العامل  كينج عندما ساله  ستيفن 
فيزيائية  ظاهرة  صادفتك  هل  له  قائال  الطائي 
وماذا  قال   ، نعم  اجاب   ، تعليلها  اىل  تصل  مل 
تعتقد ذلك ؟ قال سنصل اىل نتيجة يف يوم ما ، 
فقال الربوفسور الطائي اهنا قدرة اهلل عز وجل 
التي يعجز العلامء عن فهمها اال اهنم يرصون 
وامن  وتعقل  اهتدى  من  اال  ذلك  انكار  عىل 

واعلن عىل املأل ايامنه باهلل عز وجل .
فاالحلاد  بنتيجة  يايت  ال  ملحد  أي  مع  النقاش 
باطنية،  ومنها  ظاهرية  منها  اشكال  عدة  اخذ 
من  العلامنية  مسميات  حتت  منها  والبعض 
خالل ترشيع قوانني تنسف اخالقيات املجتمع 
حتت ذريعة احلرية ، ولو متت مناقشتهم بالعقل 
كي  احلاكمية  سطوهتم  سيستخدمون  فاهنم 

يكملوا مشوار نسف اخالق املجتمع .
متنح  االمريكية  القوانني  ان  تعلمون  ه��ل 
بل  اجلنس  ممارسة  حرية  االمريكي  املواطن 
يف  حقوقهم  هلم  وممثليها  االباحية  ولالفالم 
املجتمع االمريكي ، بينام املسؤول يف احلكومة 
االع��امل  ه��ذه  مم��ارس��ة  ل��ه  حي��ق  ال  االمريكية 
افساد  فالغاية   ، اجلنسية الهنا حتط من اخالقه 

العباد دون االسياد الذين يرّوجون لالحلاد  .
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أسرة ومجتمع

مستهلكة  بأهنا  أعامقها  يف  »ن��ور«  تشعر 
عن  الرفيه  أو  للراحة  وقتا  جتد  تكاد  وال 
من  تغرّي  أن  تستطيع  ال  لكنها  نفسها، 
عىل  جتربها  ال��ظ��روف  ألن  شيئا  واقعها 
احلياة هبذه الطريقة. هي ال تشعر باللذة يف 
عيشها وال باملتعة يف بيتها وال بالفعالية يف 
أداء واجباهتا، ولكنها ال متلك خيارا آخر 
وكثرة  املهام  وتراكم  املشاكل  زمحة  وسط 
املصاريف وغالء املعيشة، حتى أن زوجها 
صار  للعمل  املرأة  خروج  ضد  كان  الذي 
كونه  منصبها  عىل  احلفاظ  لرضورة  ينبهها 
نفقات  مجيع  حتّمل  بمفرده  يستطيع  ال 
وما  والدراسة،  والدواء  واألطفال  البيت 

إىل ذلك من رضورات.
قصة »نور اهلدى« تعيشها تقريبا كل عاملة 

الذي  وال��س��ؤال  أب��ن��اء،  ولديا  متزوجة 
أرسنا  يف  نحتاج  هل  بإحلاح:  نفسه  يطرح 
إىل مربيات أجيال أم مسامهات باملال؟ هل 
خارج  عملها  بني  التوفيق  امل��رأة  تستطيع 
يتأثرون  األبناء  أن  أم  كأم  ودورها  املنزل 
سلبا بخروجها يوميا للعمل؟ وهل تتحمل 
مع  تتحمل  مادامت  الربية  عبء  وحدها 
أهنا  املفروض  من  التي  األعباء  الرجل 
الدعم  تلقى  أن  حقها  من  أم  واجباته  من 

لتتمكن من املوازنة؟.
نحن بحاجة إىل املرأة التي تصنع الرجال

قصارى  امل���رأة  ت��ب��ذل  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
يعيق  جمتمع  يف  وجودها  إلثبات  جهدها 
وعادات  اجتامعية  ظروف  بأفكار  حتركها 
وتقاليد، نجد الكثريين يشهرون يف وجهها 

العبارة الشهرية التي حتبطها وهي أن بيتها 
مملكتها وال بد أن تتفرغ كليا خلدمة أهلها 
ولو كّلف األمر أن تضع جانبا طموحاهتا 
أنبل  هلا  أوكل  العزة  رب  ألن  وأحالمها 

مهمة عىل اإلطالق وهي تربية النشء.
حكومي  موظف  االعرجي(  رضا  )سيد   
الطبيعي  املكان  هو  البيت   : عنها  يقول 
لربية  فيه  تبقى  أن  املفروض  ومن  للمرأة 
ابن  أبنائها كام جيب، ويكفي حجة ما قاله 
باديس: » نحن لسنا بحاجة إىل املرأة التي 
تطري وإنام نحن بحاجة إىل املرأة التي تصنع 
ينبغي أن  الصميم  الرجال« وهذا كالم يف 
سّوي  جيل  إعداد  ألن  جيدا  نساؤنا  تعيه 
مربية  هي  ويضيف،  الدنيا.  مال  من  خري 
األجيال ومن تسهم يف تلقني أبنائها القيم 

الكثيروَن ُيشهرون في وجهها .. أن بيتها مملكتها!

هل خروُجها للعمل ضرورة حتمية ..؟
تخرُج نور الهدى يوميا ال�ساعة ال�سابعة والن�سف 
�سباحا كي ت�سل اىل عملها الذي التحقت به منذ 

خم�ض  �سنوات والذي يبعد عن مكان بيتها كيلو 
مرا . اإنها جتاهد نف�سها كالعادة كي ت�ستفيق 

مبكرا، وجتّهز اأطفالها كي تركهم حلماتها، دون 
اأن تن�سى اإعداد فطور ال�سباح لزوجها؛ لتذهب 

على جناح ال�سرعة وقد تركت خلفها مهام كثرية 
عالقة، وبكل تاأكيد �ستجدها م�ساء يف انتظارها 

كي تبداأ �سوطا اآخر من �سباق م�سٍن، يبداأ بالطبخ 
والتنظيف والرتيب وينتهي باملراجعة لاأطفال 
وتلبية حاجيات الزوج ثم النوم يف وقت متاأخر 

جدا، بعد اأن يكون اجلميع يف �سبات عميق!.
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أبنائها،  وتربية  عملها  بني  غالبا  توّفق  فال  العاملة  املرأة  أما  واملبادئ، 
واملشاكل التي تعاين منها غالبية األرس راجع باألساس إىل غياب دور 

املرأة داخل األرسة بالشكل املطلوب.
مهام  املرأة  عراقي:  وصحفي  كاتب  الزويني(  دريد  ابو  قال)مؤيد  فيام 
بذلت من جهد للتوفيق بني بيتها وعملها ستبقى مقرّصة، لذلك فنحن 
بحاجة إىل مربية أجيال ألن اجليل إذا كانت ركائزه صحيحة واجلدار 
مبنيا بطريقة صائبة سيأيت املال، ثم إن صالح األوالد والزوجة معا مها 
املال احلقيقي ألي زوج وخري ما يركه اإلنسان بعد وفاته ولد صالح 

يدعو له.
األرسة  تعيشه  إشكال  أهم  من  ان   : العبيدي(  عباس  )احالم  وتقول 
األوالد  تنشئة  وبني  الكثرية.  واملتطلبات  املالية  االحتياجات  العرقية، 
عىل الدين والقيم التي بدأت تضيع، جتد املرأة نفسها يف حرية، لذلك 
إن استطاعت أن توّفق بني االثنني فهذا جيد، لكن إذا رأت أهنا أمهلت 
املنزل لربية  البقاء يف  املال فشخصيا أفّضل  تربية أطفاهلا عىل حساب 

أطفايل تربية جيدة.
)عالء ابو الزين( مهندس ديكور يقول : بالنظر إىل الظروف التي يمرّ 

 هبا املجتمع اليوم، أصبح لزاما عىل املرأة التكّيف مع هذا التطور الذي 
الرجل  جانب  إىل  تقف  أسايس  كفاعل  وجودها  إثبات  عليها  حيّتم 
وتؤدي دورها ألهنا ليست أقل كفاءة منه، وباملقابل احلفاظ عىل دورها 
العمل  حب  بقيم  وحقنه  متخّلق  أصيل  جيل  تربية  وهو  أمهية  األكثر 

واالحرام ومتمسك هبويته ومبادئ املجتمع.
املرأة فاعل أساس يف املجتمع

 )فاطمة عبد االمري السعدي( موظفة يف املكتبة املركزية:  تقول ان دور 
يتعداه إىل املجتمع، فهي إن كانت  املرأة ال يقترص فقط يف األرسة بل 
أستاذة مثال تساهم يف إعداد األجيال املثقفة، وإن كانت طبيبة تساهم 
دينية تساهم يف  املعافاة وإن كانت مرشدة  السليمة  إعداد األجيال  يف 
التوعية وهكذا. من جهة أخرى تشري »السعدي« إىل رضورة مساعدة 
الرجل للمرأة كي تتمكن من التوفيق واملوازنة، ألن الربية ليست مهمة 
موكلة هلا وحدها، وهي إن كانت تساهم يف تنمية الدخل األرسي فال 
نفسيتها ويراجع دورها  تتأثر  املعنوي كي ال  الدعم  تتلقى  أن  بد من 

عىل مجيع الصعد.
الربية ليست من مهام املرأة وحدها

وتؤكد )نور اهلدى( وجهة نظرها يف املوضوع : تستطيع املرأة من خالل 
التنظيم الصارم حلياهتا أن جتمع بني كوهنا مربية لألجيال متشبعة بالقيم 
يف  املسامهة  واجبها  من  األرسة  يف  فاعال  طرفا  كوهنا  وبني  واألخالق 
انخفاض األجور وغالء  املنزل واألوالد، خاصة مع  تكاليف وأعباء 
املعيشة. مشرية اىل ان الربية مشركة واملسامهة مشركة وكل تفاصيل 
وحدها  امل��رأة  فليست  مشركة.  مسؤولية  أهنا  املفروض  من  احلياة 
مسؤولة عن تربية األطفال وإعداد األجيال؟.. إن هذه املهمة مشركة 
وعىل الرجل أن يعني زوجته يف املنزل كام تعينه يف املصاريف، شخصيا 

أتكفل باملراجعة لألبناء وأساعد زوجي يف حتمل الكثري من األعباء.

س���ي���د رض������ا االع����رج����ي

ع����������الء اب����������و ال�����زي�����ن

م������ؤي������د اب���������و دري�������د
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كثريا ما نشيد بربية األجداد ألوالدهم فرغم قلة إطالعهم وجهلهم أحيانا حتى 
عىل  وقادرا  ومتخلقا  حمرما  مسؤوال  جيال  ينشئون  كانوا  أهنم  أن  إال  لألبجديات 
االعتامد عىل نفسه. وهلذا سنعرض عليك بعض أساليب الربية القديمة التي عليك 

انتهاجها مع أطفالك:
من  بالكثري  األطفال  باشراك  قدياًم  اآلباء  يسمح  مل  األنشطة:  يف  تبالغي  ال   -1

األنشطة الرياضية والفنية كام نفعل اليوم.
2- ال تبالغي يف اإلنفاق: األجداد كانوا أكثر قدرة عىل املحافظة عىل موارد األرسة، 

مل ينفقوا يف رفاهيات غري رضورية، وكانوا خيططون جيدًا لإلنفاق فيام يفيد.
عىل  باالعتامد  ألطفاهلا  تسمح  األم  كانت  قدياًم،  الكون:  مركز  منه  جتعل  ال   -3

أنفسهم، ما يعّزز ثقتهم بأنفسهم.

البعض  ع���دة،  بمشاكل  ال��زوج��اِن  ي��م��رُّ 
وينتهي  يفشل  اآلخ��ر  والبعض  يتخّطاها 
األمر بتفّكك العالقة الزوجية، أو حتى اىل 
الرجل  فهروب  املنزل.  من  الرجل  هروب 
من املنزل ال يرتبط بعدد سّني الزواج، فكثري 
من الرجال حيبون البقاء يف املنزل بعد مرور 
منهم  البعض  بينام  زواجهم،  عىل  سنة   20
أشباح.  تسكنه  البيت  وكأّن  هاربني  يفّرون 
مهام كان السبب، النتيجة واحدة، ستفقدين 
بوجوده.  حتتاجينه  الذي  واألمان  زوجك 
وليس  كبرية  مؤسسة  ال��زواج  إّن  يقولون 
لذلك  الرشيكني،  احد  فيها  ينترص  معركة 
احلقيقة  معرفة  عليه.  تنترصي  أن  ال حتاويل 
مشكلة  ولكّل  بينكام،  اخلالفات  من  حتّد 
حّل وإن مل يكن بحجمها فهناك حّل وسط. 
حاويل  حق،  عىل  دائ��اًم  لست  انك  تذّكري 
ومناقشتها،  نظره  وجهة  اىل  تستمعي  أن 
أّن ترّصفك سوف يلغي 90 % من  تأكدي 
انسان  لكل  دائاًم  حزينة  تكوين  ال  اخلالف. 
له  تفتح  ألهنا  تفيد  ال  والتعاسة  مشكالته 
قّبة«  احلّبة  »من  تعمل  ال  للهروب.  طريقًا 
وال تضّخمي األمور ألنك سوف تشعرينه 
بأّن احلّل مستحيل. فاجئيه باألخبار السارة 
وليس باملشكالت عندما يعود اىل املنزل يف 
املساء، ألنه سوف يكون متعبًا ولن يرغب 
بمواجهة املشكالت. وأعلمي ان أهم يشء 
بحاجة  فهم  وأوالدك  منزلك  حياتك  يف 
سوف  واملالحظة  فبالصرب  االستقرار،  اىل 

تنجزين برناجمًا مهاّمً حلياة كاملة وسعيدة.

االساليُب التربوية القديمة 
عليك اتباعها مع أطفالك!

ال����������������زواُج 
م���ؤس���س���ٌة 
ك�����ب�����ي�����رة 
ول��������ي��������س 
معركة..؟!
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األط����ف����اُل ه���م األك��ث��ر 
استخدامًا للتكنولوجيا
هل الطريقة التي نتذّكر هبا يف عرص التكنولوجيا تتغرّي؟ ما أمهية الذاكرة 
امللموسة مقابل الذكريات الرقمّية؟ وهل يؤّثر هذا يف األطفال أكثر من 
الكبار؟ عدة أسئلة ُطرحت أجاب عليها جمموعة من الباحثني والعلامء. 
وبحسب ما أكدته ابحاثهم فاألطفال هم األكثر استخدامًا للتكنولوجيا 
نشاطًا  الشاشة  إىل  النظر  فيه  ُيعد  عرص  يف  وينشؤون  احل��ايل،  وقتنا  يف 
العديد من املخاوف؛ حيث كشفت  يثري  عاديًا ومنتظاًم. وهذا بحد ذاته 
األطفال؟،  نوم  يف  سلبًا  يؤّثر  أن  الشاشة  لوقت  يمكن  كيف  االبحاث 
ويرتبط بنظام غذائي أقل صحيا ونمط حياة مضطرب. وتشري االبحاث 
أيضًا إىل أن تسجيل مواقف احلياة اليومية بكامريات اجلوال أصبح أكثر 
أمهية من االستمتاع باحلدث نفسه، ومع ذلك تظّل حواسنا اخلمس هي 

املحّفزات الرئيسية للذكريات العاطفية.

خبٌر يهم 
النساء اللواتي 

يستيقظن باكرا!

كشفت نتائج دراسة جديدة أّن النساء اللوايت يفّضلن 
خلطر  عرضة  أق��ل  ه��ّن  مبكر  وق��ت  يف  االستيقاظ 
النتائج  هذه  أّن  الباحثون  ويعتقد  برسطان.  اإلصابة 
يقطع  ما  الصناعية  لإلضاءة  النساء  تعّرض  سببها 
النوم  ينّظم  ال��ذي  ”امليالتونني“  هرمون  إم��دادات 
ويزيد من إنتاج هرمون األسروجني، املؤثر عىل نمو 
الدراسة  وتشري  دراسات.  لعدة  وفقا  الثدي،  أورام 
يف  تستيقظ  ام��رأة   100 كل  بني  من  أنه  إىل  اجلديدة 
خلطر  تتعرض  فقط  واح��دة  هناك  الباكر،  الصباح 
اإلصابة بالرسطان، بينام تتعرض اثنتان من كل 100 
البقاء مستيقظات إىل وقت متأخر  امرأة ممن يفضلن 
النتائج  الليل، خلطر اإلصابة باملرض. وأظهرت  من 
يف  االستيقاظ  تفضيل  عن  أبلغن  الالئي  النساء  أن 
عرضة  أق��ل  كن  ليال،  السهر  عن  الباكر  الصباح 

لإلصابة برسطان الثدي.
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أمراض عديدة تصيب األطفال خالل فصل الشتاء

تذّكر دائمًا: الوقاية خيٌر من العالج

نزالت البرد التي تصيب األطفال الصغار، أو ما تعرف ب� )االستبراد(، تتضاعف وتزداد خالل فصل الشتاء، نتيجة 
النخفاض درجات الحرارة، وانتقال العدوى الفايروس���ية بين الصغار بسهولة، بسبب ضعف الجهاز المناعي 

في هذه األجواء الباردة.
أما أبرز حاالت العدوى فتتمّثل ب� )العطاس، الس���عال، س���يالن األنف، ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، التهاب 

الحلق، ضعف الشهية(.

طبيبك انا

إعداد/ علي الشاهر
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حاالت وأعراض متكّررة
وتصبح معاجلة املرض لدى األطفال الرّضع 
إال  سّنًا،  األكرب  األطفال  من  كثريًا  أصعب 
باستخدام  مطلقًا  ينصحون  ال  األطباء  أّن 
يف  مهيأ  غري  الرضيع  جسم  كون  األدوي��ة، 
العالجات  الستقبال  العمرية،  الفرة  هذه 
الركيبات  ضمنها  تدخل  التي  واألدوي��ة 
الكيميائية، إال أهنم يفضلون دائاًم استخدام 
 Baby« املحلول امللحي املخصص للرضع
استخدام  إمكانية  عن  فضاًل   ،»Saline

السوائل من اجلهاز  شفاط األنف، لسحب 
تدفئة  م��ع  األن���ف،  فتحتي  ع��رب  التنفيس 
مناسبة  حرارة  درجة  يف  ووج��وده  الرضيع 

ومعتدلة.
فهناك  التنفيس،  اجلهاز  لعدوى  وبالنسبة 
أعراض تصيب األطفال تشبه أعراض نزلة 
الربد، باإلضافة إىل الشخري وصوت الصفري 
أثناء  يف  خصوًصا  التنفس  عند  واخلنفرة 
أواًل  األنف  بتنظيف  معاجلته  وتتم  النوم، 
بأول، مع رضورة استدعاء الطبيب يف حالة 

مل يتجاوز عمر الرضيع ستة أشهر.
أعراض  فريافقه  األنفلونزا(،  )فريوس  أما 
احلمى،  الشديد،  )التعب  بينها  ع��دي��دة 
القيء،  األن��ف،  ان��س��داد  احللق،  التهاب 
فريوس  من  وللوقاية  اإلسهال(،  وأحياًنا 
الرضيع  بإعطاء  األمهات  تنصح  األنفلونزا 
مصل اإلنفلونزا املوسمي قبل بداية الشتاء، 
األعراض  ستكون  الطفل  إصابة  حالة  ويف 

خفيفة ومقبولة تستلزم الراحة فقط. 
املصل  الرضيع  إعطاء  ع��دم  حالة  يف  أم��ا 
إىل  ال��ذه��اب  جي��ب  ب��ال��ف��ريوس،  وإصابته 

الطبيب واتباع تعليامته ونصائحه.
خالل  الشائعة  األم��راض  بني  من  أن  كام 
الشتاء، حالة )إلتهاب األذن(، الذي يتسبب 
وخروج  األذن  يف  وجع  شديدة،  )محى  ب� 
سائل منها، عدم القدرة عىل النوم وصعوبة 
املرضية  احلالة  ع��الج  وتتم  السمع(،  يف 
ووضعها  دافئ  بامء  مبللة  فوطة  باستخدام 
حلني  األمل  لتسكني  اخل��ارج  من  األذن  عىل 

مراجعة الطبيب.
املعدة(  )برد  املعدة  التهابات  أمراض  وتأيت 
وترافقها  اإلصابات،  يف  الثانية  املرتبة  يف 
احلمى(،  اإلسهال،  )القيء،  مثل  أعراض 
وتتم معاجلتها بإعطاء الطفل كمية كبرية من 
السوائل ملنع إصابته باجلفاف، والعمل قدر 
اآلخرين  األطفال  ملس  عدم  عىل  اإلمكان 
له كونه مصابا بمرض معد ينتقل بني طفل 

وآخر.
النظافة والنظام الغذائي

وينصح األطباء عمومًا برضورة احلفاظ عىل 
النظافة، من خالل عدم نقل املصاصات من 
واألكواب  القناين،  وكذلك  آخر،  إىل  طفل 
لعاب،  عليها  التي  واملناشف  وامل��الع��ق 
وكذلك بالبنسبة ملناديل تنظيف األنف، مع 
احلرص عىل غسل اليدين قبل تناول الطعام، 
وتعليم األطفال منذ الصغر عىل غسل يديه 
قبل وبعد تناول الطعام، باستخدام الصابون 
واملياه النظيفة اجلارية، باإلضافة إىل تنظيف 
األطفال،  يلمسها  التي  احلساسة  األماكن 
وال��ط��اوالت  واخل��زائ��ن  األوع��ي��ة  وكذلك 

والكرايس ومقابض األطفال ولعبهم.
كام ويبقى الستخدام النظام الغذائي السليم 
عند  الشتاء  أم��راض  من  الوقاية  يف  دوره 

األطفال من خالل:
1. اإلكثار من تناول الفواكه الشتوية، مثل 

احلمضيات، الكيوي، واملوز.
كوهنا  اخل��رضوات،  تناول  من  اإلكثار   .2
حتتوي عىل مواد مضادة لألكسدة تساعد يف 
التخلق من املواد السامة وتساعد عىل تقوية 

جهاز املناعة لدى الطفل.
ساعات  عىل  الطفل  حيصل  أن  رضورة   .3
لنمو  واملهمة  وال��راح��ة،  النوم  من  كافية 

جسده وتقوية جهاز املناعة.
4. إبعاد الطفل عن روائح وخملفات تدخني 
جهازه  تصيب  سامة  مواد  كوهنا  السجائر، 

التنفيس بالرضر.
متى تزور الطبيب؟

كي  وقٍت  إىل  لطفلَك  املناعي  اجلهاز  حيتاج 

ينضج. إذا كان طفلَك مصاًبا بنزلة برد دون 
ع أن ُيشفى خالل 10- أي مضاعفات، ُيتوقَّ

14 يوًما.
أشهر،  ثالثة  من  أصغر  طفلَك  ك��ان  إذا 
حالة  يف  املرض.  بداية  يف  بالطبيب  فاتَِّصْل 
بشكل  املهم  من  الوالدة،  حديثي  األطفال 
أكثر  مرض  وجود  عدم  من  د  التأكُّ خاص 
مصاًبا  طفلَك  ك��ان  إذا  خاصًة  خ��ط��ورًة، 

ى. باحُلمَّ
إزع��اج  مصدر  ال��ربد  ن��زالت  معظم  مُتثِّل 
عالمات  َأْخ���ُذ  املهم  م��ن  ولكن  بسيط. 

. وأعراض طفلَك عىل حممل اجِلدِّ
أكرب،  أو  أشهر   3 الطفل  عمر  كان  إذا  أما 
يف  مراجعته  أو  بالطبيب  االتصال  فيجب 

حاالت:
* ال يتبّول كثرًيا عىل غري العادة.

* لديه ارتفاع يف درجة حرارة اجلسم أعىل 
من )38 درجة مئوية(.

* يبدو أنه يشعر بأمل يف األذن، أو أنه رسيع 
االنفعال عىل غري العادة.

* لديه امحرار يف العني أو إفرازات صفر  أو 
خرض خترج من العني.

س. * لديه صعوبة يف التنفُّ
* لديه سعال مستمّر.

* لديه إفرازات أنفية سميكة وخرضاء لعدة 
أيام.

* لديه عالمات أو أعراض أخرى ُتقلقَك، 
مثل بكاء غري عادي أو مثري للقلق.

كان  إذا  الفور  عىل  الطبية  املساعدة  اطلِب 
طفلَك:

* يرفض العالج أو َتناُول السوائل.
ي إىل القيء  ا بدرجة ُتؤدِّ * يسعل سعااًل حادًّ

ات يف لون البرشة. أو تغريُّ
خ  امللطَّ بالبلغم  مصحوًبا  سعااًل  يسعل   *

بالدم.
س أو ازرقاق حول  التنفُّ * لديه صعوبة يف 

الشفتني.
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الواحة

- اول من بنى سورا لكربالء حسب اعتقاد 
عل  السيد  هو  احلسني(  )مدينة  مؤلف 
الطباطبائي املشهور ب� )صاحب الرياض( 
شيدها  التي  كربالء  قصبة  كانت  حيث 
ثالثة  عىل  حتتوي  البويي  الدولة  عضد 
اطراف وعندما اتم السيد الطباطبائي بناء 
سور كربالء جعل له ستة ابواب هي )باب 
وباب  بغداد  وباب  السالملة  وباب  الطاق 

اخلان وباب النجف وباب املخيم(.
- أول من حدد احلائر لقرب احلسني )عليه 
السالم( هو اإلمام الصادق )عليه السالم( 
يف اواخر القرن االول واوائل القرن الثاين 
من اهلجرة فهو اول من قام بتحديد ابعاد 

احلائر احلسيني كام يف رواية ابن قولويه.
- واول من حدد حرمة قرب االمام احلسني 
)عليه  الصادق  االمام  هو  السالم(  )عليه 
السالم(:  )عليه  قال  حيث  ايضا  السالم( 
مخسة  السالم(  )عليه  احلسني  قرب  »حريم 
فراسخ من جانب القرب، كام ورد يف حدائق 

الناظرة ج2ص. 

روَي عن رسول اهلل ) صىّل اهلل عليه وآله( اّنُه قال: »لل���شهيد سبع خصال ِمن اهلل: أّول 
قطرة من دمه مغفور له كّل ذنب، والثانية يقع رأسه يف حجر زوجتيه من احلور العني، 
والثالثة  هلام،  ذلك  مثل  هو  ويقول  بك،  مرحبًا  وتقوالن:  وجهه،  عن  الغبار  ومتسحان 
معه،  يأخذه  أّيم  طّيبة  ريح  بكّل  اجلّنة  خزنة  تبتدره  والرابعة  اجلّنة،  كسوة  من  ُيكسى 
واخلامسة أن يرى منزله، والسادسة يقال لروحه: ارسح يف اجّلنة حيث شئت، والسابعة 
أن ينظر إىل وجه اهلل )كرم اهلل( وإهّنا لراحة لكّل نبّي وشهيد«، وسائل الشيعة: ج15، 

ح20.
ومن هنا كانت الشهادة حياة لألمم، فاألمة احلية تقدس الشهيد والشهادة وتعدها قيمة 
إنسانية وثقافة إهلية تفهم ان املوت قتال يف سبيل اهلل هو احلياة وان احلياة من دون ثقافة 
الشهادة هي املوت وقد جتلت هذه احلقيقة بقول اإلمام احلسني )عليه السالم(: »اين ال 
ارى املوت اال سعادة واحلياة مع الظاملني اال برما«، مثري االحزان: ابن نام احلل ، ص32.

00

أشياؤنا الجميلة؟

في الدنيا بالء وعناء وكبد 
وقهر وغربة خاصة في هذا 
الزمان ال يتحمله إال مؤمن 
باهلل راٍض عن أقداره، وهو 

يعلم يقينًا أن أمره كله خير 
وكل هذا البالء سُينسى عند 
باب الجنة، اما البعيد عن اهلل 

سيتعب وسيعاني كثيرًا 
ألنه جاهل في معرفة حقيقة 
وجوده في الحياة وسيموت 

قلبه قبل موت جسده.

األوائل 

العتبة الحسينية المقدسة سنة 2002

فضُل
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كيف تتعامل 
مع أخبار الفيس؟

يقول احدهم: تعبت من جعجعة الفيس هذه األيام وباألخص 
هذا اليوم حيث ترصحيات التخويف واحلصار فامذا أفعل؟

فيها  الدكاكني  مثل  املواقع  إن هذه  الطيب،  العزيز  أيا  نجيب: 
جتار وفيها مشرون فكن البائع فيها أكثر مما تشري، فال تصّدق 

كل خرب ينرش وال هتتم بكل ما يرّوج له.
الضيق  او  االضطراب  او  بامللل  وشعرت  افكارك  ازدمحت  إذا 
حكمة  نرش  إىل  بادر  واملزعجة  املقلقة  االخبار  تتصفح  وانت 
، اي صّدر بضاعتك  ثم اخرج  بنرش األمل  أو خاطرة وساهم 
واخرج من السوق! فالبائع ال يبيت يف السوق وان طال مكوثه 

فيه.
واحلكمة  اخلري  بنرش  قوم  فيها  ربح  سوق  التواصل  مواقع  فإن 

وخرس فيها قوم بنرشهم  السوء والبغضاء.
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