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مقدمة
هل انت مثقف؟

هذا السؤال ليس الغاية منه استفزاز القارئ  ،ولكن اعتبره اول
اختبار للقارئ ليثبت ثقافته فاذا ما استفز من السؤال فهذا يعني
انه بحاجة الى درس في ضبط النفس  ،واذا تكبر على السؤال
او جتاهله فهذا يعني انه لم يطلع على كثير من املعلومات
الثقافية ،واما لو تصفح الكتاب او اجاب ببرود اعصاب فهذا
يعني ان تصرفه هذا هو ابلغ جواب على السؤال ولسان حاله
يقول نعم انا مثقف بغض النظر اذا كان يعلم املعلومات او ال
يعلمها .
حقيقة الغاية من اصدارنا هذا تعليم القارئ السيما انه موجه
لشريحة محددة وهم شباب اليوم فان لهم امتياز في استحقاق
االهتمام من قبل كل االطراف املعنية بهذه الشريحة من عائلة
ومدرسة وحكومة ومجتمع والجل ذلك كان هذا السؤال وقبل
االجابة عليه يجب ان يعلم القارئ ماذا يعني املثقف ؟
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ماذا تعين الثقافة؟
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بعيدا عن البحوث الفلسفية او الكالمية وال استعرض التعريفات
بل اجيب من وجهة نظري ان املثقف وباختصار شديد هو من
يستطيع ان يتجاوز املواقف احلرجة .
االحراج الذي نقع به يعني ان هنالك طرف اخر احرجنا امامه
وهذا الطرف االخر هو الذي يحدد نوع معلوماتنا الثقافية فمع
اي طرف نحن نتعامل ؟ وعندما نعلم ماهية هذا الطرف فعليه
تكون حاجتنا للمعلومات الثقافية هي من ضمن اختصاصات
ذلك الطرف  ،وميكننا تقسيم هذه االطراف الى ثالثة انواع ،
االول هو الله عز وجل والثاني هو نفسك والثالث هو اجملتمع
،فيجب ان تتثقف بدرجة عالية بخصوص ما يربطك مع الله
من اعمال عبادية ومعرفة محرمات الله عز وجل وما يامرنا
به من عقائد  ،والثقافة النفسية هي انك في بعض االحيان
تختلي بنفسك وقد تقوم بعمل مندوب ولكن في ظروف معينة
يصبح هذا العمل معيب عندما يطلع عليه الغير فاملثقف ال يقدم
على هكذا عمل بينه وبني نفسه النه مروض نفسه على ثقافة
االلتزام  ،واما اجملتمع فتتحدد نوعية الثقافة حسب نوعية ثقافة
الطرف االخر فقد تكون دينية او سياسية او علمية او رياضية
فيجب عليك ان تختار الثقافة الصحيحة وان ال تقحم نفسك
في وسط مثقف جتهل ما تقول و ال تفقه ما تسمع .

هل أنت مثقف
هذا نزر يسير من املعلومات الثقافية بشتى اجملاالت اعرضها
عليكم باسلوب السهل امليسر وبعيدا عن املصطلحات املعقدة
حتى يستسيغها القارئ الكرمي وفي نفس الوقت تساعده على
حفظها اذا ما كانت لديه الرغبة احلقيقية بان يتطور ثقافيا .

دستور الثقافة
حب ألخيك ما حتب لنفسك واكره له ما تكره هلا
اذا التزم كل فرد بهذا احلديث الشريف فهذا يعني اننا نخلق
مجتمع متجانس ومثقف وال تدخل اليه اي ثقافة هجينة ،وهذا
درس باحملبة.....
ُطلب من حكيم ان يفسر للشباب حديث حب الخيك ما
حتب لنفسك حيث دعا مجموعة من الشباب غير متحابني فيما
بينهم وقدم لهم حساء واعطى لكل واحد منهم ملعقة طولها
متر وطلب منهم ان يحتسوا احلساء بامللعقة شرط ان متسك من
اخرها  ،فمهما حاولوا فشلوا وبقوا جياع .
دعا مجموعة اخرى وقدم لهم نفس الطعام ونفس الشروط
فقاموا باطعام احدهم االخر حيث يطعم هذا الشاب زميله
وزميله يطعمه حتى شبعوا جميعهم .
هنا قال لهم احلكيم هل فهمتم معنى احملبة لالخرين ماذا تعني
وكيف تكون؟
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تصرفات ثقافية
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هنالك تصرفات جتعل االخرين ينظرون اليك نظرة احترام ثقافية
بل تعطي انطباع لديهم بانك على ثقافة عالية جدا ومن هذه
التصرفات
تعلم دائما ان تبتسم بوجه االخرين فدائما كان يرى وجه
رسول الله صلى الله عليه واله بشوشا.
تعلم ان تسلم والزم نفسك برد السالم
تعلم ان ال تتحدث بصوت عال او تضحك بصوت عال
تعلم اذا قرات كتاب معني اعيده الى مكانه
تعلم نطق هذه الكلمات  ....من فضلك .....
اعتذر .....شكرا ....تفضل
تعلم ال تفكر بالغلبة عندما تناقش االخرين
تعلم ان تكون مالبسك نظيفة وانيقة
تعلم ان يكون مسيرك في الشارع بشكل متزن ال يدل على
عدم االنتظام وملبسك يحدد نوع سيرك
تعلم ان ال تتلصص النظر الى االخرين السيما النساء
تعلم ان ال متزح مع اصدقائك في الشارع بشكل بهلواني
بعد هذه التصرفات وهي االهم ننتقل الى ثقافة املعلومات
لننتقي الضروري منها واملهم في حياتنا .
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بدء الكالم الثقايف
اذا كانت لديك مكتبة حتتوي شتى صنوف العلوم
والثقافات وكنت تطالع كتبها يوميا ولديك على الرف
كتاب القران الكريم ومل تقرا منه شيئا فانت لست مبثقف
اول الثقافات

االنسان بال عقيدة انسان بال عقل كاحليوانات الشاردة في
الصحراء او التائهة في الغابات وال معنى لوجوده في اجملتمع
بل قد يكون مرض على اجملتمع فالبد للجهات املعنية وذات
العالقة ان تتابع هكذا عناصر بشرية بغية تثقيفها وبكل الوسائل
وباقصى اجلهود واخر العالج الكي او االستئصال  ،واهم ثقافة
يجب ان يحملها االنسان هي ثقافة العقائد  ،نعم االميان بالله
عز وجل هو فطري ولكن البعض يشذ عن فطرته اما هو اصال
غير موفق او الختالطه مبجتمع ال يفقه االميان والعقائد ،فعليه
اول درس ثقافي ( هذه التسمية مجازية ولكننا استخدمناها
لتقريب املفهوم ملن ال يبال بهذه العقائد ليس تعنتا بل تقصيرا)
ان يعلم سبب وجوده في هذا الكون وما له وما عليه اجتاه
الباري عز وجل خالقه .
للدين اصول وهذه االصول هي نتاج اتفاق الفقهاء وباستدالل
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النصوص سواء كانت قرانية او حديثية ،وهذه االصول ال
تقبل التقليد بل ان االميان بها مطلق وواجب حتى وان اختلف
الفقهاء في اراهم الفقهية فاالصول ال عالقة لها باالجتهاد ،
فاعلم يا اخي ان اصول الدين خمسة ولرمبا هنالك من يختلف
في بعض االصول فعليك االطالع اكثر لتتعلم احملاججة هذه
االصول هي :
 -1التوحيد
 -2النبوة
 -3االمامة
 -4العدل
 -5املعاد
هنالك من يدعي انها ثالثة التوحيد والنبوة واملعاد مستثنيا
العدالة واالمامة  ،صحيح ان العدالة هي من صلب التوحيد
والنبوة ،واالمامة هي من صلب النبوة فعدم االميان بهما يعني
اخللل في العقيدة الن هنالك من يشكك في بعض االحيان
في عدالة الله عز وجل وهذا التشكيك ليس صادرا من عوام
الناس بل ممن لهم باع طويل في العلم ولكنهم يختلفون في
املذهب فيشكك في بعض االحيان باحكام الله عز وجل
فيصدر احكاما خالف ما نص عليه القران والسنة النبوية مثال
اية املواريث للذكر مثل حظ االنثيني وهذه عدالة الهية فهنالك
من يجعلهما بالتساوي او عند بعض املذاهب البنات ال يرثن
وهكذا فالعدالة اصل من اصول الدين ،وفي القضاء والقدر
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مثال يحدث حدث ما فيسال العبد الله عز وجل  ،ملاذا هذا
احلدث؟ لو كان كذا افضل ،ومثل هذه االفتراضات الحداث
حدثت ال طاقة لنا في حدوثها ال يجوز التشكيك بها .
االمامة هي التي تقود اجملتمع الى افضل درجات الرقي
وباختصار شديد فانها تُمنح اي االمامة هذا املنصب االلهي ملن
يجيب على كل ما يسال عنه ضمن القران والسنة  ،ولهذا جند
ان كل اخللفاء الذين عاصروا االئمة كانوا كثيرا ما يستنجدون
باالئمة حلل معضلة ما صادفتهم  ،فهناك من يجهل معنى
الكاللة فاجاب عنها االمام وهناك من يجهل حد شارب اخلمر
فاجاب عنها االمام وهناك من جهل احلكم على زانية حامل
فاجاب عنها االمام وهناك من جهل الرد على الزنادقة فاجاب
عنه االمام وهناك من اوقع نفسه في ورطة فاستنجد باالمام
فانقذه من ورطته  ،كما وان علم االئمة هو علم الرسول وال
يوجد امام واحد تعلم عند مشايخ القوم بل كل امام علمه
عن ابيه عن جده عن رسول الله عن الله عز وجل  ،واما
النصوص كثيرة جدا على اصالتها ال ميكن لعاقل ان ينكرها ،
ولو افترضنا جدال اعتقد املسلم باالمامة وظهر انه ال وجود لها
فانه لم يؤثم ولكن العكس لو انكرها مع وضوح االدلة لديه
وثبت اصالتها فانه سيدخل جهنم.
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طائفة االمامية
الشيعة هذه الكلمة التي لها صدى واسع في ارجاء املعمورة
يجب ان تعلم عزيزي القارئ من هم الشيعة ؟ فاعلم ليس
كل من يوالي علي عليه السالم هو الشيعي  ،فالشيعة لهم
تعريفان تعريف مجازي وتعريف حقيقي .
االمامية كلمة يجب ان تتبعها عبارة االثني عشرية وهذه الطائفة
هم الشيعة وليس كل شيعي هو امامي اثنى عشري .
االمامية االثنى عشرية هم من يؤمنون باالئمة االثنى عشر وهم
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االمام علي بن ابي طالب عليه السالم

ولد عليه السالم مبكة في البيت احلرام يوم اجلمعة الثالث عشر
من شهر الله األصم رجب بعد عام الفيل بثالثني سنة  ،ولم
يولد قط في بيت الله تعالى مولود سواه ال قبله وال بعده ،
وهذه فضيلة خصه الله تعالى بها إجالال حملله ومنزلته وإعالء
لرتبته .
وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف  ،وكانت من
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبنزلة االم  ،وربي في
حجرها  ،وكانت من سابقات املؤمنات إلى اإلميان  ،وهاجرت
معه إلى املدينة  ،وكفنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند
موتها بقميصه  ،ليدرأ به عنها هوام القبر  ،وتوسد في قبرها
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 ،لتأمن بذلك من ضغطة القبر  ،ولقنها اإلقرار بوالية ابنها
كما اشتهرت به الرواية .
فكان أمير املؤمنني عليه السالم هاشميا من هاشميني  ،وأول
من ولده هاشم مرتني .
وأسماؤه في كتب الله تعالى املنزلة كثيرة  ،أوردها أصحابنا
رضي الله عنهم في كتبهم  ،وكنيته املشهورة أبو احلسن  ،وقد
كني أيضا  :بأبي احلسني  ،وأبي السبطني  ،وأبي الريحانتني .
وكناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي تراب ملا رآه
ساجدا معفرا وجهه في التراب .
ولقبه أمير املؤمنني  ،خصه النبي صلى الله عليه وآله وسلم
به ملا قال( :سلموا على علي بإمرة املؤمنني )
ولم يجوز أصحابنا رضي الله عنهم أن يطلق هذا اللفظ لغيره
من األئمة عليهم السالم وقالوا  :إنه انفرد بهذا التلقيب فال
يجوز أن يشاركه في ذلك غيره .
وقد لقبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  :سيد املسلمني
 ،وإمام املتقني  ،وقائد الغر احملجلني  ،وسيد األوصياء ،
وسيد العرب في أمثال لهذه كثيرة .
وهو أخو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  ،ووزيره ،
ووصيه،وخليفته في أمته  ،وصهره على ابنته الزهراء البتول
فاطمة سيدة نساء العاملني ،وهو املرتضى ،يعسوب املؤمنني
استشهد سالم الله عليه ليلة اجلمعة لتسع بقني من شهر رمضان
سنة أربعني من الهجرة قتيال شهيدا  ،قتله عبد الرحمن بن
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ملجم املرادي لعنه الله  -وقد خرج لصالة الفجر ليلة تسعة
عشر من شهر رمضان وهو ينادي ( الصالة الصالة ) – في
املسجد األعظم بالكوفة  ،فضربه بالسيف على أم رأسه ،
وقد كان ارتصده من أول الليل لذلك  ،وكان سيفه مسموما
 .فمكث عليه السالم يوم التاسع عشر وليلة العشرين ويومها
وليلة احلادي والعشرين إلى نحو الثلث من الليل ثم قضى
نحبه عليه السالم  ،وقد كان يعلم ذلك قبل أوانه ويخبر به
الناس قبل أيانه .
وروى أصبغ بن نباتة قال  :خطبنا أمير املؤمنني عليه السالم
في الشهر الذي قتل فيه فقال  ( :أتاكم شهر رمضان  ،وهو
سيد الشهور وأول السنة  ،وفيه تدور رحى السلطان  ،أال
وإنكم حاجوا العام صفا واحدا  ،وآية ذلك أني لست فيكم )
قال  :فهو ينعى نفسه عليه السالم ونحن ال ندري .
وروى عنه جماعة أنه كان يقول على املنبر  ( :ما مينع أشقاها
أن يخضبها من فوقها بدم ) ويضع يده على شيبته عليه
السالم.
وروي  :أنه كان يقول  ( :والله ليخضنب هذه من هذه )
ويضع يده على رأسه وحليته عليه السالم .
وروي في حديث آخر  :أنه عليه السالم سهر في تلك الليلة
 ،وكان يكثر اخلروج والنظر إلى السماء وهو يقول  ( :والله
ما كذبت وال كذبت وإنها الليلة التي وعدت بها ) ثم يعاود
مضجعه  ،فلما طلع الفجر شد إزاره وخرج وهو يقول :
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فإن املوت اتيك
اشدد حيازميك للموت
إذا حل بواديك
وال جتزع من املوت
فلما خرج إلى صحن الدار استقبلته اإلوز فصحن في وجهه
 ،فجعلوا يطردونهن  ،فقال  ( :دعوهن فإنهن صوائح تتبعها
نوائح ) ثم خرج فأصيب عليه السالم .
وكان سنه يوم استشهد ثالثا وستني سنة  ،وكان مقامه مع
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثالثا وثالثني سنة ،
عشر منها قبل البعثة  ،واسلم وهو ابن عشر سنني ،فقد
صحت الرواية عن حبة العرني عنه عليه السالم
قال  ( :بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم االثنني
فأسلمت يوم الثالثاء ) ،وبعد البعثة مبكة ثالث عشرة سنة ،
وباملدينة بعد الهجرة عشر سنني  ،وعاش بعد ما قبض النبي
صلى الله عليه وآله وسلم ثالثني سنة إال خمسة أشهر وأياما
 ،وتولى غسله وتكفينه ابناه احلسن واحلسني بأمره ،وحماله
إلى الغريني من جنف الكوفة ودفناه هناك ليال  ،وعميا موضع
قبره بوصيته إليهما في ذلك ملا كان يعلم من دولة بني أمية
من بعده وإنهم ال ينتهون عما يقدرون عليه من قبيح األفعال
ولئيم اخلالل  ،فلم يزل قبره مخفيا حتى دل عليه الصادق
عليه السالم في الدولة العباسية وزاره عند وروده إلى
أبي جعفر وهو باحليرة .
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االمام احلسن بن علي عليه السالم
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ولد عليه السالم باملدينة ليلة النصف من شهر رمضان سنة
ثالث من الهجرة  ،وقيل سنة اثنتني من الهجرة  ،وكنيته أبو
محمد .
جاءت به أمه فاطمة سيدة النساء عليها السالم إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم يوم السابع من مولده في خرقة من
حرير اجلنة نزل بها جبرئيل إلى رسول الله  ،صلى الله عليه
وآله وسلم فسماه حسنا  ،وعق عنه كبشا وقبض رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم وله سبع سنني وأشهر ،وقيل :
ثمان سنني.
وقام باألمر بعد أبيه عليه السالم وله سبع وثالثون سنة .
وأقام في خالفته ستة أشهر وثالثة أيام  ،ووقع الصلح بينه
وبني معاوية في سنة إحدى وأربعني ،وإمنا هادنه واالصح وقع
اتفاقية عليه السالم خوفا على نفسه  ،إذ كتب إليه جماعة
من رؤساء أصحابه في السر بالطاعة وضمنوا له تسليمه إليه
عند دنوهم من عسكره  ،ولم يكن منهم من يأمن غائلته إال
خاصة من شيعته ال يقومون ألجناد الشام .
وكتب إليه معاوية في الهدنة والصلح وبعث بكتب أصحابه

هل أنت مثقف
إليه ،فأجابه إلى ذلك بعد أن شرط عليه شروطا كثيرة  ،منها
 :أن يترك سب أمير املؤمنني عليه السالم والقنوت عليه في
الصالة  ،وأن يؤمن شيعته وال يتعرض ألحد منهم بسوء ،
ويوصل إلى كل ذي حق حقه .
فأجابه معاوية إلى ذلك كله  ،وعاهده على الوفاء به  ،فلما
استتمت الهدنة قال في خطبته  :إني منيت احلسن وأعطيته
أشياء جعلتها حتت قدمي  ،ال أفي بشئ منها له.
وخرج احلسن عليه السالم إلى املدينة وأقام بها عشر سنني ،
ومضى إلى رحمة الله تعالى لليلتني بقيتا من صفر سنة خمسني
من الهجرة وله سبع وأربعون سنة وأشهر مسموما  ،سمته
زوجته جعدة بنت األشعث بن قيس  ،وكان معاوية قد دس
إليها من حملها على ذلك وضمن لها أن يزوجها من يزيد ابنه
وأوصل إليها مائة ألف درهم فسقته السم .
وبقي عليه السالم مريضا أربعني يوما  ،وتولى أخوه احلسني
عليه السالم غسله وتكفينه ودفنه عند جدته فاطمة بنت أسد
بن هاشم بن عبد مناف بالبقيع.
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االمام احلسني بن علي عليه السالم

20

ولد عليه السالم باملدينة يوم الثالثاء  ،وقيل  :يوم اخلميس
لثالث خلون من شعبان ،وقيل  :خلمس خلون منه سنة أربع
من الهجرة ،وقيل  :ولد آخر شهر ربيع األول سنة ثالث
من الهجرة ولم يكن بينه وبني أخيه احلسن عليهما السالم إال
احلمل واحلمل ستة .
وجاءت به فاطمة الزهراء أمه إلى رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم فسماه حسينا وعق عنه كبشا .
وعاش سبعا وخمسني سنة وخمسة أشهر  ،كان مع رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم سبع سنني  ،ومع أمير املؤمنني سبعا
وثالثني سنة  ،ومع أخيه احلسن عليه السالم سبعا وأربعني سنة
 ،وكانت مدة خالفته عشر سنني وأشهرا .
وقتل صلوات الله عليه يوم عاشوراء يوم السبت  ،وقيل :
يوم االثنني وقيل  :يوم اجلمعة سنة إحدى وستني من الهجرة
.

االمام علي بن احلسني عليه السالم

ولد صلوات الله عليه باملدينة يوم اجلمعة  -ويقال  :يوم
اخلميس في النصف من جمادى اآلخرة  ،وقيل  :لتسع
خلون من شعبان سنة ثمان وثالثني من الهجرة ،وقيل  :سنة
ست وثالثني ،وقيل  :سنة سبع وثالثني

هل أنت مثقف
واسم أمه شاه زنان  ،وقيل  :شهربانويه  ،وكان أمير املؤمنني
عليه السالم ولى حريث بن جابر احلنفي جانبا من املشرق
فبعث إليه ببنتي يزدجرد ابن شهريار  ،فنحل ابنه احلسني عليه
السالم إحداهما فأولدها زين العابدين عليه السالم  ،ونحل
األخرى محمد بن أبي بكر فولدت له القاسم بن محمد ابن
أبي بكر  ،فهما ابنا خالة.
وتوفي عليه السالم يوم السبت خلمس ليال بقيت من احملرم
سنة خمس وتسعني من الهجرة على اشهر الروايات ،ودفن
بالبقيع مع عمه احلسن عليهما السالم.
وكانت مدة إمامته بعد أبيه أربعا وثالثني سنة  ،وكان في
أيام إمامته بقية ملك يزيد بن معاوية  ،وملك معاوية بن يزيد
 ،ومروان بن احلكم ،وعبد امللك بن مروان  ،وتوفي عليه
السالم في ملك الوليد بن عبد امللك .

االمام حممد بن علي عليه السالم

ولد عليه السالم باملدينة سنة سبع وخمسني من الهجرة يوم
اجلمعة غرة رجب ،وقيل  :الثالث من صفر  .وقبض عليه
السالم سنة أربع عشرة ومائة من ذي احلجة وقيل  :في شهر
ربيع األول ،وقد مت عمره سبعا وخمسني سنة .
وأمه أم عبد الله فاطمة بنت احلسني عليه السالم  ،فهو
هاشمي من هاشميني وعلوي من علويني .
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22

وقبره بالبقيع من مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى
جانب أبيه زين العابدين عليه السالم وعم أبيه احلسن بن علي
عليهما السالم .
فعاش عليه السالم مع جده احلسني عليهما السالم أربع سنني
 ،ومع أبيه تسعا وثالثني سنة  ،وكانت مدة إمامته ثماني
عشرة سنة .
وكان في أيام إمامته بقية ملك الوليد بن عبد امللك  ،وملك
سليمان بن عبد امللك ،وعمر بن عبد العزيز  ،ويزيد بن عبد
امللك  ،وهشام بن عبد امللك  ،وتوفي عليه السالم في ملكه
.

االمام جعفر بن حممد عليه السالم

ولد عليه السالم باملدينة لثالث عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع
األول سنة ثالث وثمانني من الهجرة.
ومضى في النصف من رجب ،ويقال  :في شوال ،سنة ثمان
وأربعني ومائة  ،وله خمس وستون سنة .
أقام فيها مع جده وأبيه اثنتي عشرة سنة  ،ومع أبيه بعد جده
تسع عشرة سنة  ،وبعد أبيه أيام إمامته أربعا وثالثني سنة ،
وكان في أيام إمامته بقية ملك هشام بن عبد امللك ،ملك
الوليد بن يزيد بن عبد امللك  ،وملك يزيد بن الوليد بن عبد
امللك امللقب بالناقص ،وملك إبراهيم بن الوليد  ،وملك
مروان ابن محمد احلمار  ،ثم صارت املسودة من أهل خراسان

هل أنت مثقف
مع أبي مسلم سنة اثنني وثالثني ومائة  ،فملك أبو العباس
عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله ابن عباس امللقب
بالسفاح أربع سنني وثمانية أشهر  ،ثم ملك أخوه أبو جعفر
عبد الله امللقب باملنصور إحدى وعشرين سنة وإحدى عشر
شهرا ،وتوفي عليه السالم بعد عشر سنني من ملكه  ،ودفن
بالبقيع مع أبيه وجده وعمه احلسن عليهم السالم.

االمام موسى بن جعفر عليه السالم

ولد عليه السالم باألبواء  -منزل بني مكة واملدينة  -لسبع
خلون من صفر سنة ثمان وعشرين ومائة .
وقبض ببغداد في حبس السندي بن شاهك خلمس بقني من
رجب  -وقيل أيضا خلمس خلون من رجب  -سنة ثالث
وثمانني ومائة  ،وله يومئذ خمس وخمسون سنة .
وأمه أم ولد يقال لها  :حميدة البربرية  ،ويقال لها  :حميدة
املصفاة .
وكنيته  :أبو احلسن ،وهو أبو احلسن األول  ،وأبو إبراهيم،
وأبو علي ،ويعرف بالعبد الصالح  ،والكاظم .
وكانت مدة إمامته عليه السالم خمسا وثالثني سنة  ،وقام
باالمر وله عشرون سنة ،وكانت في أيام إمامته بقية ملك
املنصور أبي جعفر  ،ثم ملك ابنه املهدي عشر سنني وشهرا ،
ثم ملك ابنه الهادي موسى بن محمد سنة وشهرا  ،ثم ملك
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هارون بن محمد امللقب بالرشيد  ،واستشهد صلوات الله
عليه بعد مضي خمس عشرة سنة من ملكه مسموما في حبس
السندي بن شاهك  ،ودفن مبدينة السالم في املقبرة املعروفة
مبقابر قريش الكاظمية حاليا.

االمام علي بن موسى عليه السالم

24

ولد باملدينة سنة ثمان وأربعني ومائة من الهجرة .ويقال  :إنه
ولد إلحدى عشرة ليلة خلت من ذي القعدة يوم اجلمعة سنة
ثالث وخمسني ومائة  ،بعد وفاة أبي عبد الله عليه السالم
بخمس سنني  ،رواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه  .وقيل  :يوم
اخلميس ،وأمه أم ولد يقال لها  :أم البنني ،واسمها جنمة .
ويقال  :سكن النوبية  .ويقال  :تكتم .
روى الصولي عن عون بن محمد قال  :سمعت علي بن
ميثم قال :اشترت حميدة املصفاة  -وهي أم أبي احلسن موسى
عليه السالم وكانت من أشراف العجم  -جارية مولدة اسمها
تكتم  ،فكانت من أفضل النساء في عقلها ودينها وإعظامها
ملوالتها حميدة  ،حتى أنها ما جلست بني يديها منذ ملكتها
إجالال لها  ،فقالت البنها موسى عليه السالم  :يا بني  ،إن
تكتم جارية ما رأيت جارية قط أفضل منها  ،ولست أشك
أن الله سيظهر نسلها إن كان لها نسل  ،وقد وهبتها لك ،
فاستوص بها خيرا.

هل أنت مثقف
ومما يدل على أن اسمها تكتم قول الشاعر ميدح الرضا عليه
السالم :أال إن خير الناس نفسا ووالدا * ورهطا وأجدادا علي
املعظم أتتنا به للعلم واحللم ثامنا إماما يؤدي حجة الله تكتم
 ،وفي رواية أخرى  :عن علي بن ميثم  ،عن أبيه قال :
إن حميدة أم موسى بن جعفر عليهما السالم ملا اشترت جنمة
رأت في املنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لها
 « :يا حميدة  ،هبي جنمة البنك موسى ،فإنه سيلد منها خير
أهل األرض « فوهبتها له ،فلما  ،ولدت له الرضا سماها
الطاهرة .
وقبض عليه السالم بطوس من خراسان في قرية يقال لها :
سناباذ في آخر صفر .
وقيل  :انه توفي في شهر رمضان لسبع بقني منه يوم اجلمعة
من سنة ثالث ومائتني  ،وله يومئذ خمس وخمسون سنة .
وكانت مدة إمامته وخالفته ألبيه عشرين سنة  ،وكانت في
أيام إمامته بقية ملك الرشيد  ،وملك محمد األمني بعده ثالث
سنني وخمسة وعشرين يوما  ،ثم خلع األمني واجلس عمه
إبراهيم بن املهدي املعروف بابن شكلة أربعة عشر يوما  ،ثم
أخرج محمد ثانية وبويع له وبقي بعد ذلك سنة وسبعة أشهر
وقتله طاهر بن احلسني  ،ثم ملك املأمون عبد الله بن هارون
اخلالفة بعده عشرين سنة  ،واستشهد عليه السالم في أيام
ملكه .
وإمنا سمي عليه السالم الرضا ألنه كان رضي الله عز وجل
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في سمائه ورضي لرسوله واألئمة عليهم السالم بعده في أرضه
 .وقيل  :ألنه رضي به اخملالف واملوافق .

االمام حممد بن علي عليه السالم

26

ولد عليه السالم في شهر رمضان من سنة خمس وتسعني
ومائة لسبع عشرة ليلة مضت من الشهر ،وقيل  :للنصف منه
ليلة اجلمعة ،وفي رواية ابن عياش  :ولد يوم اجلمعة لعشر
خلون من رجب وهي اشهرها.
وقبض عليه السالم ببغداد في آخر ذي القعدة سنة عشرين
ومائتني ،وله بومئذ خمس وعشرون سنة .
وكانت مدة خالفته ألبيه سبع عشرة سنة  ،وكانت في أيام
إمامته بقية ملك املأمون  ،وقبض عليه السالم في أول ملك
املعتصم .
وأمه  -أم ولد يقال لها  :سبيكة  .ويقال  :درة  ،ثم سماها
الرضا عليه السالم خيزران  ،وكانت نوبية,
ولقبه  :التقي  ،واملنتجب  ،واجلواد  ،واملرتضى  .ويقال له
 :أبو جعفر الثاني .
ودفن عليه السالم في مقابر قريش في ظهر جده موسى عليه
السالم في مقبرته اخلاصة في مقبرة قريش الكاظمية حاليا.

هل أنت مثقف

االمام علي بن حممد عليه السالم

ولد عليه السالم بصريا من املدينة في النصف من ذي احلجة
سنة اثنتي عشرة ومائتني  .وفي رواية ابن عياش  :يوم الثالثاء
اخلامس من رجب .
وقبض بسر من رأى في رجب سنة أربع وخمسني ومائتني
 ،وله يومئذ إحدى وأربعون سنة وأشهر  ،وكان املتوكل قد
أشخصه مع يحيى بن هرثمة ابن أعني من املدينة إلى سر
من رأى فأقام بها حتى مضى لسبيله وكانت مدة إمامته ثالثا
وثالثني سنة وأمه أم ولد يقال لها  :سمانة ،ولقبه  :النقي
 ،والعالم  ،والفقيه  ،واألمني  ،والطيب  ،ويقال له أبو
احلسن الثالث .
وكانت في أيام إمامته بقية ملك املعتصم  ،ثم ملك الواثق
خمس سنني وسبعة أشهر  ،ثم ملك املتوكل أربع عشرة سنة
 ،ثم ملك ابنه املنتصر ستة أشهر  ،ثم ملك املستعني  -وهو
أحمد بن محمد بن املعتصم – سنتني وتسعة أشهر  ،ثم ملك
املعتز  -وهو الزبير بن املتوكل  -ثماني سنني وستة أشهر ،
وفي آخر ملكه استشهد ولي الله علي بن محمد عليهما السالم
ودفن عليه السالم في داره بسر من رأى ( سامراء حاليا).
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االمام احلسن بن علي عليه السالم
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ولد عليه السالم يوم اجلمعة لثمان ليال خلون من شهر ربيع
اآلخر سنة اثنني وثالثني ومائتني .
وقبض عليه السالم بسر من رأى لثمان خلون من شهر ربيع
األول سنة ستني ومائتني  ،وله يومئذ ثمان وعشرون سنة،
وأمه أم ولد يقال لها  :حديثة  ،وكانت مدة خالفته ست
سنني .
ولقبه  :الهادي  ،والسراج  ،والعسكري  ،وكان هو وأبوه
وجده يعرف كل منهم في زمانه بابن الرضا .
وكانت في سني إمامته بقية ملك املعتز أشهرا  ،ثم ملك
املهتدي أحد عشر شهرا وثمانية وعشرين يوما  ،ثم ملك
أحمد املعتمد على الله بن جعفر املتوكل عشرين سنة وأحد
عشر شهرا .
وبعد مضي خمس سنني من ملكه قبض الله وليه أبا محمد
عليه السالم ودفن في داره بسر من رأى في البيت الذي دفن
فيه أبوه عليهما السالم ،وذهب كثير من أصحابنا إلى أنه عليه
السالم مضى مسموما  ،وكذلك أبوه وجده وجميع األئمة
عليهم السالم خرجوا من الدنيا بالشهادة  ،واستدلوا في ذلك
مبا روي عن الصادق عليه السالم من قوله  « :والله ما منا
إال مقتول شهيد « .

هل أنت مثقف

االمام حممد بن احلسن عجل اهلل تعاىل
فرجه

نعم عجل الله تعالى فرجه النه ال زال على قيد احلياة ونحن
نعيش الغيبة الكبرى  ،ملاذا الكبرى ؟ الن هنالك غيبة صغرى
؟ وماذا تعني وما مدتها؟ مدتها  70سنة قمرية تقريبا وكان فيها
لالمام محمد بن احلسن املهدي املنتظر سفراء اربعة خالل الغيبة
الصغرى يتصلون به لنقل االموال واالسئلة واالستفسارات اليه
وهو يجيب عليها ويقسم االموال  ،وهؤالء السفراء هم :
 -1عثمان بن سعيد العمري فترة سفارته (265- 260هـ)
 -2محمد بن عثمان العمري ،فترة سفارته ( 305- 265هـ)
 -3ابو القاسم حسني بن روح فترة سفارته (325 - 305هـ)
 -4علي بن محمد السمري فترة سفارته ( 329 - 325هـ)
فالشيعة اصطالحا هم من يتبعون علي عليه السالم واالعتقاد
مبن بعده يختلف باختالف املذاهب ولكن التزامهم بكل ما
يامرون به من معروف او ينتهون به عن كل منكر جزئي ،واما
الشيعة االمامية االثني عشرية الصحيحة هم الذين يلتزمون مبا
امر به االئمة عليهم السالم وما نهوا عنه من املنكر ويقومون
باملستحبات ويتجنبون املكروهات بحيث انهم يكونون واجهة
وقدوة صادقة للشيعي االمامي امللتزم.
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ولكن لرمبا تسمع باملذهب اجلعفري فما هي حكاية هذه التسمية
:

املذهب اجلعفري اسم اخر للشيعة االمامية
االثنى عشرية

30

يطلق على املذهب الشيعي كذلك املذهب اجلعفري تيمنا باالمام
جعفر الصادق عليه السالم واعتبر هو مؤسس هذا املذهب
والصحيح انه مؤسس هذا االسم  ،فاتباع االمام جعفر الصادق
هم انفسهم اتباع االمام الباقر واالمام السجاد واالمام احلسني
واالمام احلسن واالمام علي وخامت االنبياء محمد صلى الله
عليه وعليهم اجمعني  ،ولكن ملاذا سمي املذهب باجلعفري
تيمنا باالمام حعفر الصادق عليه السالم دون سائر االئمة
عليهم السالم الذين قبله والذين بعده ؟
الن في زمن االمام جعفر الصادق عليه السالم تاسست مذاهب
اربعة الهل السنة واجلماعة على ايدي مشايخ لهم فقههم
واجتهادهم فاتبعهم شريحة من املسلمني والتزموا بفتاواهم،
هذه املذاهب هي حسب التسلسل الزمني لها كاالتي:

هل أنت مثقف

املذهب احلنفي وامامهم أبو حنيفة النعمان

هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه ،أدرك أبو
حنيفة أربعة من الصحابة ،وكانت والدته سنة ( )80للهجرة،
أو ( ،)61في الكوفة.تتلمذ على يد اإلمام جعفر الصادق(ع).
لهذا فأن املذهب احلنفي يعتبر من اقرب املذاهب السنية قربا
للمذهب اجلعفري الشيعي ،.توفي سنة  150للهجرة
عاش النعمان بن ثابت ـ كنيته أبو حنيفة ـ في آخر عصر بني
أمية وأول عصر بني العباس ،دعاه اخلليفة العباسي ابو جعفر
ذات مرة الى زيارته ،فلما كان عنده أكرمه ورحب به وقربه
من مجلسه وجعل يسأله عن كثير من شئون الدين والدنيا،
قبره في االعظمية ببغداد مزار معروف .روى اخلطيب في
تاريخه عن علي بن ميمون قال  :سمعت الشافعي يقول :
اني التبرك بأبي حنيفة وأجي إلى قبره في كل يوم ـ يعني
زائرا ـ فاذاعرضت لي حاجة صليت ركعتني وجئت الى قـبـره
وسـالـت ال ّله تـعـالـى الـحـاجة عنده فما تبعد[عني ] حتى
تقضى.
وقـال ابـن اجلوزي في املنتظم :في هذه االيام ـ يعني سنة()459
ـ بنى ابو سعد املستوفي امللقب شرف امللك مشهد ابي حنيفة،
وعمل لقبره ملبنا ،وعقد القبة وعمل املدرسة بازائه ،وانزلها
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الفقها ورتب لهم مدرسا ،فدخل ابو جعفر ابن البياضي الى
الزيارة فقال ارجتاال :
الم تر ان العلم كان مضيعا
فجمعه هذا املغيب في اللحد
			
كذلك كانت هذه االرض ميتة
فانشرها جود العميد ابي سعد
		
ثم قال ان بناء الضريح قد مت سنة ست وثالثني واربعمائة
هجرية . ..وكان الشخص الذي انفق على البناء رجل
تركي قدم الى بغداد حاجا .كذلك قام بعض امراء التركمان
بالصرف على امتام البناء .وقام (ا شرف امللك) باعادة البناء
وتأسيس املشهد احلالي في القرن اخلامس الهجري .ويقال انهم
اضطروا لنقل بقايا املوتى الذين مت دفنهم حول الضريح ،الى
بقعة بعيدة .وقد مت حفر اساس القبة حتى سبعة عشر ذراعا
في ستة عشر ذراعا حتى بلغوا االرض الصلبة.
وقال ابن خلكان في تاريخه  :قبره مشهور يزار ،بني عليه
املشهد والقبة سـنـة (.)459وقـال ابـن جـبـيـر فـي رحـلـتـه(ص
 : )180وبـالرصافة مشهد حفيل البنيان ،له قبة بيضاء سامية
في الهواء ،فيه قبر االمام ابي حنيفة(رض).
وقـال ابـن بـطـوطـة فـي رحـلته( : )142/1قبر االمام ابي
حنيفة(رض) عليه قـبـة عظيمة ،وزاوية فيها الطعام للوارد
والصادر ،وليس مبدينة بغداد اليوم زاوية يطعم الـطـعـام فيها
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ما عدا هذه الزاوية ثم عد جملة من قبور املشايخ ببغداد فقال
 :واهل بغداد لـهم في كل جمعة يوم لزيارة شيخ من هؤال
املشايخ ،ويوم لشيخ آخر يليه ،هكذا الى آخر االسبوع.
وقـال ابـن حجر في اخليرات :ان االمام الشافعي ايام كان
ببغداد ،كان يتوسل(يطلب الشفاعة) من االمام ابـي حـنـيـفـة،
ويـجـي الـى ضـريحه يزور فيسلم عليه ،ثم يتوسل الى ال ّله
تعالى به في قضاء حاجته.

املذهب املالكي وامامهم مالك بن انس

هو الشيخ أبو عبد الله مالك ابن أنس بن مالك بن أبى عامر
بن عمرو بن احلارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن احلارث
وهو ذو أصبح بن عوف بن مالك بن زيد بن شداد بن زرعة
وهو حمير األصغر احلميري ثم األصبحي املدني حليف بني
تيم من قريش.
بدأ اإلمام مالك يطلب العلم صغيرا حتت تأثير البيئة التي نشأ
فيها وتبعا لتوجيه أمه له ،فقد حكي أنه كان يريد أن يتعلم
الغناء فوجهته أمه إلى طلب العلم.
كما أخذ عن اإلمام جعفر الصادق من آل البيت وأخرج له في
موطئه  9أحاديث منها  5متصلة مسندة أصلها حديث واحد
طويل هو حديث جاير في احلج واألربعة منقطعة.
وكذلك روى عن هشام بن عروة ،محمد ابن املنكدر ،يحي

33

هل أنت مثقف
بن سعيد األنصاري ،سعيد بن أبي سعيد املقبري وغيرهم،
وقد بلغ عدد شيوخه على ما قيل  300من التابعني و600
من أتباع التابعني.

قصة املوطأ
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يروي أبو مصعب فيقول :سمعت مالكا يقول دخلت على أبي
جعفر أمير املؤمنني وقد نزل على فرش له وإذا على بساطه
دابتان ما تروثان وال تبوالن وجاء صبي يخرج ثم يرجع فقال
لي أتدري من هذا قلت ال قال هذا ابني وإمنا يفزع من هيبتك
ثم ساءلني عن أشياء منها حالل ومنها حرام ثم قال لي أنت
والله أعقل الناس وأعلم الناس قلت ال والله يا أمير املؤمنني
قال بلى ولكنك تكتم ثم قال والله لئن بقيت ألكتنب قولك
كما تكتب املصاحف وألبعثن به إلى اآلفاق فألحملهنم عليه.
فقال مالك :ال تفعل يا أمير املؤمنني ،فإن أصحاب رسول
تفرقوا في األمصار وإن تفعل تكن فتنة!!
توفي (رحمه الله) في ربيع األول سنة  179هـ عن عمر
يناهز خمسا وثمانني سنة ،حيث صلى عليه أمير املدينة عبد
الله بن محمد بن ابراهيم العباسي وشيع جنازته واشترك في
حمل نعشه ودفن في البقيع.

هل أنت مثقف

املذهب الشافعي وامامهم حممد بن ادريس
الشافعي

أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي َ
املط ِلبي القرشي
ّ
ّ ّ ّ
(204-150هـ 820-767 /م) هو ثالث األئمة األربعة عند
أهل السنة واجلماعة ،وصاحب املذهب الشافعي في الفقه
اإلسالمي ،ومؤسس علم أصول الفقه ،وهو أيضًا إمام في
فعرف بالعدل
علم التفسير وعلم احلديث ،وقد عمل قاضيًا ُ
والذكاء .وإضاف ًة إلى العلوم الدينية ...
ولد الشافعي بغزة عام  150هـ ،وانتقلت به ُّأمه إلى مكة
وعمره سنتان ،فحفظ القرآن الكرمي وهو ابن سبع سنني،
وحفظ املوطأ وهو ابن عشر سنني ،ثم أخذ يطلب العلم في
مكة حتى أُذن له بالفتيا وهو ابن دون عشرين سنة .هاجر
الشافعي إلى املدينة املنورة طلبًا للعلم عند اإلمام مالك بن
أنس ،ثم ارحتل إلى اليمن وعمل فيها ،ثم ارحتل إلى بغداد
سنة  184هـ ،فطلب العلم فيها عند القاضي محمد بن احلسن
الشيباني ،وأخذ يدرس املذهب احلنفي ،وبذلك اجتمع له فقه
احلجاز (املذهب املالكي) وفقه العراق (املذهب احلنفي) .عاد
الشافعي إلى مكة وأقام فيها تسع سنوات تقريباً ،وأخذ يُلقي
دروسه في احلرم املكي ،ثم سافر إلى بغداد للمرة الثانية،
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فق ِدمها سنة  195هـ ،وقام بتأليف كتاب الرسالة الذي وضع
األساس لعلم أصول الفقه ،ثم سافر إلى مصر سنة 199
به
َ
هـ .وفي مصر ،أعاد الشافعي تصنيف كتاب الرسالة الذي
كتبه للمرة األولى في بغداد ،كما أخذ ينشر مذهبه اجلديد،
طالب العلم ،حتى توفي في مصر
ويجادل مخالفيه ،ويع ِّلم
َ
سنة  204هـ.

36

املذهب احلنبلي وامامهم امحد بن حنبل

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي
(241-164هـ 855-780 /م) فقيه ومح ّ ِدث مسلم ،ورابع
األئمة األربعة عند أهل السنة واجلماعة ،وصاحب املذهب
احلنبلي في الفقه اإلسالمي.
ُولد أحمد بن حنبل سنة 164هـ في بغداد ونشأ فيها يتيماً،
وقد كانت بغداد في ذلك العصر حاضرة العالم اإلسالمي،
تزخر بأنواع املعارف والفنون اخملتلفة ،وكانت أسرة أحمد بن
حنبل توجهه إلى طلب العلم ،وفي سنة 179هـ بدأ ابن حنبل
ي ّتَجه إلى احلديث النبوي ،فبدأ يطلبه في بغداد عند شيخه
ُه َشيم بن بشير الواسطي حتى توفي سنة 183هـ ،فظل في
بغداد يطلب احلديث حتى سنة 186هـ ،ثم بدأ برحالته في

هل أنت مثقف
طلب احلديث ،فرحل إلى العراق واحلجاز وتهامة واليمن،
وأخذ عن كثير من العلماء واحملدثني ،وعندما بلغ أربعني عامًا
في سنة 204هـ جلس للتحديث واإلفتاء في بغداد ،وكان
الناس يجتمعون على درسه حتى يبلغ عددهم قرابة خمسة
آالف.
اشتُهر ابن حنبل بصبره على احملنة التي وقعت به والتي ُعرفت
باسم «فتنة خلق القرآن» ،وهي فتنة وقعت في العصر العباسي
في عهد اخلليفة املأمون ،ثم املعتصم والواثق من بعده ،إذ اعتقد
هؤالء اخللفاء أن القرآن مخلوق مح َدث ،وهو رأي املعتزلة،
فحبس ابن
ولكن ابن حنبل وغيره من العلماء خالفوا ذلكُ ،
وعذب ،ثم أُخرج من السجن وعاد إلى التحديث
حنبل ُ
والتدريس ،وفي عهد الواثق ُمنع من االجتماع بالناس ،فلما
إنهاء كامالً .وفي شهر
تولى املتوكل
احلكم أنهى تلك الفتنة ً
َ
ربيع األول سنة 241هـ ،مرض أحمد بن حنبل ثم مات،
وكان عمره سبعًا وسبعني سنة.
هذه املعتقدات وغيرها من االفكار وتقبل الناس لها جعل
مستوى التفكير يختلف من شخص الخر وقد وضع ماسلو
هرم يبني درجة تفكير االنسان
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هرم ماسلو
ماذا تعرف عن هرم ماسلو ؟
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انه مجرد الن يكون باب الولوج الى بقية املواضيع
هرم ماسلو هو هرم االحتياج لدى اإلنسان
تتدرج احلاجات حسب أهميتها في شكل هرمي ويتكون هذا
الهرم من :
 -1حاجات عضوية … احلاجة إلى التنفس و إلى الـطعام إلى
املاء والى التغوط و احلاجة إلى اجلنس وهذه حاجات يشترك
فيها االنسان مع احليوان.
 -2السالمة … فإنه بعد إشباع احلاجات احلياتية ويسميها
اصحاب الصنعة ( الفسيولوجية) ،تظهر احلاجة إلى االمان
 -3احلاجة الي احلب واالنتماء … بعد إشباع احلاجات
الفسيولوجية واألمان ،تظهر الطبقة الثالثة وهي احلاجات
االجتماعية ،وتشمل:العالقات العاطفية والعالقات األسرية
واكتساب األصدقاء
 -4االحترام و التقدير...و حتقيق املكانة اإلجتماعية املرموقة
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والشعور باحترام اآلخرين له واإلحساس بالثقة والقوة.
 -5حتقيق الذات ..وفيها يحاول الفرد حتقيق ذاته من خالل
تعظيم استخدام قدراته ومهاراته احلالية واحملتملة لتحقيق أكبر
قدر ممكن من اإلجنازات ..وهذه هي القمة في الهرم وفي
التفكير والسلوك ..و تتفاوت مكانة وقيمة االنسان حسب
وضعه..هل هو في اسفل او قمة الهرم؟
انه تقسيم رائع ومن خالله اين تضع نفسك ؟ انا احتدث مع
من يضع نفسه عند النقطة الرابعة ،واذا ما متكنا من حتقيق
شروطها ننتقل الى النقطة اخلامسة .
واول الثقافة التي يجب ان يكون عليها الذي يريد زيادة ثقافته
هي اللغة العربية ونبداها بهذا املوضوع:

تعلم وتكلم

شخصية االنسان تتحدد مبنطقه ومنطقه هو مخزون علمه وحتى
يحافظ على شخصيته كانسان مثقف عليه اختيار الثقافة اخلاصة
مبا يرغب من معلومات واالحاطة بها قدر االمكان واملهم
بعد االحاطة بها كيف يستطيع ان يذكرها او يتحدث بها الى
االخرين واحلديث يعني اختيار الكلمات املناسبة ومن بني اهم
مقومات الكلمة السليمة هي معرفة ابجديات اللغة العربية من
حيث الرفع والنصب واجلر ،نعم هنالك اللهجة العامية واللغة
الفصحى وهنالك لهجة بني ما بني ،اللهجة العامية هي تراث
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كل بيئة خاص بها ولها مكانتها واحترامها بل انها تصبح عنوان
لتلك املدينة او تلك القبيلة من خالل امتيازها ببعض التسميات
واالفعال التي يتداولها ابنائها  ،وهذا الضير فيه ان يتحدث
بها املثقف عندما يجتمع مع اهله او اهل بلدته .
ولكن عندما يكون في حلقة نقاشية او في مجلس يحضره
بعض املثقفني فعليه ان يتحدث بلهجة اقرب الى اللغة العربية
الفصيحة  ،وحتى نساهم بزيادة معلومات املثقف بخصوص
قواعد اللغة العربية نذكر لكم أهم قواعد اللغة العربية .
رئيسية ،وهي
يقسم الكالم في اللغة العربية إلى ثالثة أقسام
ّ
تشكل القواعد األساسية في اللغة ،وهي :
التي ّ
اوال :االسم  :هو الكلمة ذات املعنى املستقل ،كما ّأنها
محدد؛ كأسماء العلم مثال علي  ،حسن ،
غير مقترنة بزمن ّ
واسماء االشياء مثل كساء ،ضريح ،كرار ،ودائمًا ما تكون
األسماء قابل ًة للتنوين ،والتعريف ،وأحرف النداء ،وأحرف
اجلر ،ويقسم اإلسم في اللغة العربية إلى قسمني  -1 :اسم
يتم اشتقاقها من غيرها من
جامد  :وهي األسماء التي ال ّ
الكلمات ،كأسماء املدن ،مثال النهروان  ،صفني  ،نينوى،
والنباتات.
 -2االسم املشتق  :وهو ما ّمت اشتقاقه من غيره من الكلمات،
املشتقة إلى  :املصدر ،مثل :زراعة ،وصناعة.
وتقسم األسماء
ّ
اسم الفاعل ،مثل  :دارس ،وغائب .اسم املفعول ،مثل :
مكتوب ،ومدروس .الصفة املشبهة ،مثل  :شجاع ،وحمراء.
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اسم التفضيل ،مثل  :أكثر ،وأطول .اسما الزمان واملكان،
مثل  :ظهرا وعصرا  ،ملعب ،ومكتب .اسم اآللة ،مثل :
مطرقة ،وغسالة.
ثانيا :الفعل  :هو كلمة ذات معنى مستقل ،وتكون مقترن ًة
تدل على حدث وقع في زمن معني،
بزمن معني؛ بحيث ّ
وتقسم األفعال في اللغة العربية إلى:
ماض :وهو ما دل على حدث وقع في زمن
-1
فعل ٍ
سابق ،مثل صلى  ،صام  ،والفعل املاضي دائمًا يبنى على
الفتح اذا لم يكن في اخره حرف علة ( حروف العلة االلف
والواو والياء).
 -2فعل مضارع :وهو ما دل على حدث يقع في الزمن
احلاضر ،مثل  :يكتب ،والفعل املضارع دائمًا ما يكون مرفوعًا
بالضم.
 -3فعل األمر :وهو القيام بطلب أمر من أحد ما من باب
إلزامه به ،مثل  :اكتب ،ادرس.
احلرف  :وهو عبارة عن كلمة من غير املمكن أن يكتمل
مبني ًة،
معناها دون ربطها مع غيرها ،وهي دائمًا ما تكون ّ
وهنالك فعل امر يكون من حرف واحد وهذه احلالة تكون
عندما يكون الفعل املاضي من ثالثة احرف اوسطه فقط حرف
صحيح مثال على ذلك
جدول لبعض االفعال التي فعل االمر لها حرف واحد:
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واما أحرف اللغة العربية تقسم إلى :حروف اجلر :وهي
احلروف التي جتر جميع األسماء التي تتبعها ،وهي  :من،
إلى ،عن ،على ،في .حروف العطف :وهي احلروف التي
تعمل على ربط األسماء مبا يسبقها ،وهي :ثم ،حتى ،الواو،
الفاء ،أم ،أو ،ال ،بل ،لكن .حروف النفي :وهي التي تنفي
معنى اجلملة ،مثل  :لم ،لن ،ال .حروف الشرط  :وهي
األحرف التي تربط بني حدثني؛ بحيث جتعل من وقوع أحدهما
شرطًا لوقوع اآلخر.
واجلملة التي تتكون من هذه االقسام تسمى اما جملة اسمية
أي تبدا باسم مثال :
علي امام البررة
احلسني سيد الشهداء
علي يحارب اخلوارج
احلسن يقاتل في صفني
واما اجلملة فعلية  :وهي التي تبدا بالفعل سواء كان ماضي
او مضارع او امر نحو :
اوصى النبي محمد باالمامة لعلي
سجن هارون االمام الكاظم
قتل يزيد االمام احلسني
واعلم دائما االسم الذي تبدا به اجلملة هو مبتداء ويكون
مرفوع فلو اردت ان تدعو بالتوفيق لالخرين قل موفقون وال
تقل موفقني وهكذا.
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قل وال تقل
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مؤامر وليس متامر
الصمد للعدو وليس الصمود للعدو
اعتزل العرش وليس تنازل عن العرش
ُرجعي او رجوعي وليس َرجعي
تأكدت الشيء وليس تأكدت من الشيء
نقول املوظفني وليس تنقالتهم
تعرفت الشيء وليس تعرفت الى الشيء
يرمي الى االصالح وليس يهدف الى االصالح
يبهرج البضاعة وليس يزاول التهريب او القجغ
الطغام وليس الطغمة
شائق املوضوع وليس شيق املوضوع
جدب املعاهدة وليس شجب املعاهدة
الغاية تسوغ الوسيلة وليس تبررها
مصاير  ،مكايد  ،مكاين وليس مصائر ،مكائد ،مكائن
اجاب عن السؤال وليس على السؤال
كابد العدو وليس تكبد العدو
اثر فيه والتاثير فيه وليس اثر عليه او التاثير عليه
مكان وطئ وليس مكان واطئ
نذيع بينكم او فيكم وليس نذيع عليكم
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بدل املشاركة وليس بدل االشتراك
االنتكاس وليس الشذوذ اجلنسي
اسست وليس تاسست
في االقل ،الغالب ،االعم ،االغلب وليس على االقل والغالب
تساهل عليه او جتاهل عليه وليس تساهل معه او جتاهل معه
تلميذ اكمالي وليس تلميذ مكمل وال اكمال
نقد على فالن قوله وليس نقد فالنا وانتقده
فالن ذو كفاية في العمل وليس فالن ذو كفاءة في العمل
اعتذر من التقصير والذنب وليس اعتذر عن التقصير والذنب
قل رايته البارحة وليس الليلة املاضية وال ليلة امس
امحمد في الدار وال تقل هل محمد في الدار
وزع بينهم اجلوائز وليس وزع عليهم اجلوائز

كيف خناطب االخرين؟

اهمية اخلطاب تاتي من قوة تاثيره ،وقوة املعلومة التي تخاطب
بها االخرين ،ولهذا فان بعض من اختص في كيفية مخاطبة
االخرين وضع لغتني ،او اسلوبني في مخاطبة االخرين ،وهما:
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لغة ميلتون ولغة ميتا

بعد ما علمنا الغاية من االصدار وحددنا النقطة الرابعة من هرم
ماسلو نتعرض االن الى افضل اساليب اخلطاب في مخاطبة
االخر  ،هذا اخلطاب يسمى لغة والتسمية ال تدل على انها لغة
لها خصوصياتها من حيث احلروف والكلمات والنطق ولكن
سميت لغة جزافا وهنالك نوعني هما :

لغة ميلتون
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أن لغة ميلتون تخاطب الالواعي وتنفذ إليه مع موافقة الواعي
وعدم اعتراضه عليها وهي لغة إيحاء وتأثير على اآلخرين
وهي مصدر أساسي للتأثير على اآلخرين في وسائل اإلعالم
والعالج النفسي والتربية..

لغة ميتا

كلمة ميتا تعني ( )above or beyondأي فوق املاء او
اعلى أو ما وراء ،مبعنى
التعرف على ما وراء الكلمات ،وتعريف لغة ميتا هو «هي
اللغة العليا للحوار الدقيق»
وهي مجموعة من االساليب اللغوية التي تؤدي إلى تركيز
املفهوم وتوضيح املعنى أكثر ،اي عبارة عن اسئلة مختلفة
تؤدي إلى توضيح املقصود أكثر وأكثر ..
مبعنى الوصول إلى البناء العميق للتجربة.

هل أنت مثقف
الفائدة من التعرف عليها

 -1تعزيز املعتقدات االيجابية وزعزعة املعتقدات السلبية عن
طريق ربط الشخص بتجربة من خالل اسئلة وأجوبة مناسبة
 -2وتستخدم أيضا لتعزيز املعتقدات االيجابية وحتديد األهداف
اكثر استخداماتها وتطبيقها من خالل أسئلة بلغة ميتا يستكمل
بها معلومات ناقصة.
حني يقول املتحدث اجلملة مثل:
أنا ال أفهم؟  ..........ما الذي ال تفهمة بالتحديد؟
 أنا خائف؟  ........ما الذي أنت خائف منه بالضبط؟ أنا ال أشعر باإلرتياح؟ .........ممن أنت ال تشعرباإلرتياح؟ ....أو ما الذي تشعر
بعدم اإلرتياح جتاهه؟
وفي حالة يقوم املتحدث بحذف املقارنة به مثل:
هذا أسهل...... .مقارنة مباذا؟
 أنا أكثر ضيقاً ....... .مقارنة بأي وقت؟ هذا املوضوع أكثر فعالية  ......مقارنة مباذ؟حني يستخدم املتحدث أفعال غير محددة مثل
 لقد جرحتني ...... .كيف بالتحديد جرحتك؟ انه يتجاهلني ....... .كيف بالتحديد جتاهلك؟ لقد تركت انطباعًا جيداً  .....كيف فعلت ذلك بالتحديد؟حني يقوم املتحدث بحذف األعيان وابقاء الضمائر مثل
 -ال يحبني أحد  ......من بالتحديد الذي ال يحبك؟
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 هذا ال يهم  .......ما هو بالتحديد الذي ال يهم؟ انهم ال يهتمون.........من بالتحديد الذين ال يهتمون؟إن فكرة املوضوع من املمكن أن جنعلها كتدريب لنا على لغة
ميتا ،بحيث يكتب احد االعضاء خبرا او سؤاال ويحاوره
االخرون بلغة ميتا ،ثم يكتب عضو اخر ويحاوره االخرون
بلغة ميتا ايضا
فهذا تدريب إلتقان لغة ميتا والتدرب عليها ،وسوف تخرجون
منه بحصيلة ممتازة..
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النتيجة النهائية:

هي ان يكون كالمك موجه الى الهدف مباشرة وبالذات الى
النقطة املؤثرة من غير لف او دوران والضرب لك مثال على
احلوارات
يقول لك شخص وهابي انتم الشيعة تقولون بتحريف القران
اجبه بطريقة السؤال لكي تستدرجه فقل له  :هل القران
محرف ؟
سيجيبك  :كال ان القران ليس محرف
اجبه  :وانا اقول كذلك ان القران ليس محرف
هنا اما سيسكت واما سيكابر ومكابرته سيأتيك بأحاديث من
مصادرنا ضعيفة فيها اشارة الى حتريف القران هنا اجبه  :هل
غايتك من السؤال الدفاع عن القران ام اتهام الشيعة ؟

هل أنت مثقف
ان قال الدفاع عن القران فقل له لقد اجبتك باني ال اؤمن
بتحريف القران وان كانت اجابته الطعن في الشيعة فاالفضل
اما ان تتركه او تقل له فلنتفق انا وانت بلعن كل من يقول
بتحريف القران كائن من كان .
اذا حاول ان يذكر لك احاديث وروايات عن حتريف القران فال
تذكر له رواياتهم وال تتركه يستدرجك الى موضوع اخر بل
قل له هل نتفق على التبروء ممن يقول بتحريف القران ام ال؟
هنا تكون قد كسبت اجلولة فاما يتفق معك واما ينسحب
وخالف ذلك ال جتبه..

مثال اخر

يقول لك الطرف االخر ان اية التطهير او اهل البيت هم
زوجات النبي
قل له لو كان كذلك ملاذا تصلون على النبي صالة بتراء
وال تذكرون ال محمد أي زوجات النبي ؟ مع العلم ان في
صحيح البخاري وهو اصح الكتب عندكم بعد القران الكرمي
بل تعتبرونه عدل القران في الصحيح حديث لرسول الله صلى
الله عليه واله يحذر من الصالة البتراء أي ال يذكر اله .
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اهم املواقف احملرجة اليت جيب ان تتعلم
كيف تتجاوزها
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الصالة عمود الدين ومن ال صالة له ال دين له واول سؤال
يوم القيامة عن الصالة من كان ال يصلي يقاد الى جهنم فورا
والصالة تنهي عن الفحشاء واملنكر وكل هذه االهمية تتطلب
منا الشريعة ان نتقن صالتنا بكل احكامها والن الصالة طريق
املؤمنني فان الشيطان له وسائله في جعل العبد يترك الصالة
ولم يياس حتى بالنسبة للذي يصلي فالذي يصلي يحاول
ان يجعله مشكك في صالته من حيث عدد الركعات مثال
وعليه حتى ال يحرج املصلي امام الله وهو على اتصال معه
في الصالة فيجب ان يتعلم عالج الشكوك التي تعترضه اثناء
الصالة حتى تكون صالته صحيحة ومن هذا املنطلق نعرض
لكم معاجلات الشكوك حسب فتاوى املرجعية العليا في النجف
االشرف
اوال  :من شك في صالة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائية
أو في صالة املغرب ـ ولم يحفظ عدد ركعاتها ـ فان غلب
ظنه على أحد طرفي الشك بنى عليه  ،وإ ّال بطلت صالته.
ثانيا  :من شك في عدد ركعات الصلوات الرباعية فان غلب
ظنه على احد الطرفني بنى عليه  ،واال فإن كان شكه بني
الواحدة واألزيد  ،أو بني االثنتني واألزيد قبل الدخول في
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السجدة الثانية بطلت صالته  ،وإ ّال عمل بوظيفة الشاك في
املواضع التالية:
 1ـ من شك بني اإلثنني والثالث بعد الدخول في السجدة
الثانية ( بوضع اجلبهة على املسجد ولو قبل الشروع في الذكر
) بنى على الثالث وأ ّمت صالته ثم أتى بركعة من قيام احتياطاً.
 2ـ من شك بني الثالث واالَربع ـ أينما كان الشك ـ بنى على
األربع  ،وأ ّمت صالته ثم أتى بركعتني من جلوس أو بركعة
من قيام.
 3ـ من شك بني اإلثنني واألربع بعد الدخول في السجدة
الثانية بنى على األربع وأتى بركعتني من قيام بعد الصالة.
 ٤ـ من شك بني االثنني والثالث واألربع بعد الدخول في
السجدة الثانية بنى على األربع وأ ّمت صالته  ،ثم أتى بركعتني
قائمًا ثم بركعتني جالساً.
 ٥ـ من شك بني األربع واخلمس ـ بعد الدخول في السجدة
الثانية ـ بنى على األربع وسجد سجدتي السهو بعد الصالة وال
شيء عليه  ،ويجري هذا احلكم في كل مورد يكون الطرف
األقل هو األربع كالشك بينها وبني الست  ،كما يكفى في
كل مورد شك فيه بني األربع واألقل منها واألزيد بعد الدخول
العمل مبوجب الشكني بالبناء على األربع
في السجدة الثانية
ُ
واالتيان بصالة االحتياط الحتمال النقيصة  ،ثم بسجدتي
السهو الحتمال الزيادة.
 ٦ـ من شك بني األربع واخلمس ـ حال القيام ـ هدم قيامه
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واتى بوظيفة الشاك بني الثالث واألربع.
 7ـ من شك بني الثالث واخلمس ـ حال القيام ـ هدم قيامه
واتى بوظيفة الشاك بني االثنتني واألربع.
 8ـ من شك بني الثالث واألربع واخلمس ـ حال القيام ـ هدم
قيامه واتى بوظيفة الشاك بني االثنتني والثالث واألربع.
 9ـ من شك بني اخلمس والست ـ حال القيام ـ هدم قيامه واتى
بوظيفة الشاك بني األربع واخلمس بعد الدخول في السجدة
الثانية  ،ـ واألحوط األولى ـ في املواضع األربعة األخيرة أن
يسجد سجدتي السهو بعد صالة االحتياط ألجل القيام الذي
هدمه.

كيفية ركعة االحتياط

تنوي وتكبر وتقرا سورة الفاحتة فقط وتركع وتسجد وتسلم

كيفية سجدة السهو

من جلوس تنوي وتكبر وتنحني نصف انحناءة اي ال تالمس
جبهتك االرض وتقول سبحان ربي العظيم وبحمده وترفع
راسك ثم تسجد سجدتني تقول فيها بسم الله واحلمد لله
السالم عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته ثم تسلم كما في
الصالة العادية
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شرط صالة املسافر

يجب ان تقطع مسافة اربعة فراسخ اي ( )22كيلو متر فتكون
صالتك قصر اي تكون الصالة الرباعية ( الظهر والعصر
والعشاء) ثنائية
هنالك اربع اماكن يجوز امتام الصالة فيها وهي مكة واملدينة
والقدس وضريح احلسني عليه السالم  ،واملسافة التي جتوز
الصالة متاما بالنسبة لضريح احلسني عليه السالم هي ()11
ذراع حول الضريح اي لو صليت بالصحن فالصالة قصر .

ال تفقد اعصابك وال تنكر

قد تتفاجا بخبر او حديث او رواية خالف ما تعتقد ومن
يفاجئك يذكر لك املصدر على اخلبر وتبقى انت في حيرة من
امرك ال سيما اذا كان اخلبر ميس عقيدتك  ،فمثال كثيرا ما
يقال لك ان هنالك حديث عن النبي (ص) انه عاتب علي (ع)
 ،او ان هنالك رواية تخاصم بها احلسن مع احلسني عليهما
السالم وعلى هذه الشاكلة  ،هنا ال تفقد اعصابك وجتيب
باالنكار ولكن اخرج ورقة وقلم واكتب احلديث ومصدره وقل
له سابحث عن هذا احلديث وآتيك باجلواب  ،هنا تذكر ان
ال تفرط في التقديس ملن قد ال يستحق هذا االفراط باستثناء
املعصومني عليهم السالم  ،وال تتمسك مببدا او راي لدرجة
ترفض خالفه  ،الن مثل هذه االمور قد توقعك في حرج

53

هل أنت مثقف
شديد اشد من صدمتك االولى باخلبر.
تانى في البحث واسال اهل االختصاص واذا كان احلديث
صحيح ولكن اعتقادنا به تعبدي فعليك هنا ان جتيب ما
يؤكد صحة اخلبر واننا قد نؤمن بامور تفرضها علينا الشريعة
االسالمية بامر من الله عز وجل نعمل بها الننا نؤمن بان الله
ال يامر عباده اال مبا هو االصلح له النه ادرى بنا اكثر منا .

اجلغرافية
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من املؤكد تسمع عن فدك وهي مزرعة من حق السيدة فاطمة
الزهراء عليها السالم وجرى وما جرى عليها وليس فدك هي
مزرعة فيها خيرات كثيرة وبسببها اغتصبت منها ولكنها ذات
معان عميقة ولهذا عندما طلب هارون العباسي من االمام
موسى الكاظم عليه السالم ( االمام السابع ) ان يحدها له
فقال له انك ال تستطيع ان تردها فقال له حدها لي  ،فقال
احلد األول ،فعدن ـ فلما
االمام الكاظم عليه السالم « :أما ّ
واستمر اإلمام(ع) في بيانه ـ
تغير وج ُهه،
سمع الرشيد ذلك ّ
ّ
واحلد الثالث
واحلد الثاني :سمرقند ـ فاربد وجه الطاغية ـ
ُّ
ُّ
واحلد الرابع سيف البحر مما يلي اخلزر
إفريقيا ـ
فاسود وجهه ـ ُّ
ّ
يبق لنا شيء .فقال(ع) :قد علمت
وأرمينيا .قال هارون :لم َ
تردها».
أنَّك ال ُّ
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احلرام واحد يف كل االديان

لرمبا يكون لك زمالء مسيحيني او وانت جتلس امام احلاسبة
وتتصفح الفيسبوك فيكون لك حوارات مع مسيحيني او حتى
يهود او وانت مسافر جتد احلرية في بالد الغرب من حيث
املاكل وامللبس معتقدا بان هذه االمور لم حتدد ضوابطها الكتب
السماوية وحتى تكون ملما بهذه الثقافة اود ان تعلم بان كل
الكتب السماوية متفقة على حرمة امور اساسية في احلياة ومنها
ما ساذكره لك كي تتسلح بهذه املعلومات ثقافيا:
اوال  :حلم اخلنزير جتد ان املطاعم الغربية ال تتحرج من اكل
حلم اخلنزير بل تخصص مزارع لتربية اخلنازير اضافة الى بعض
احليوانات االخرى ومنها الطيور اجلارحة فماذا يقول االجنيل
عن حلم اخلنزير وهذه الطيور؟
في سفر التثنية  14وسفر الالويني  7 :11ذكرت هذه العبارات
ِير َ
الظ ْل َف ِ
س لُ
لكنَُّه َ
َك ْم.
ألنَُّه يَ ُش ُّق ِّ
َ
ال يَ ْجتَُّر َف ُه َو نَ ِج ٌ
«وا ْل ِخ ْنز ُ
ِ
ِ
ال تَ ْأ ُكلُوا َو ُجثَثََها َ
َحم َها َ
ال تَ ْلم ُسوا»
َف ِم ْن ل ْ
«ك َّ
ُون»
ُل َط ْي ٍر َطا ِه ٍر تَ ْأ ُكل َ
ُون ِم ْن ُه :النَّس ُر َوا َ
«وهذَا َما َ
اب»
ألنُ ُ
ال تَ ْأ ُكل َ
وق َوا ْل ُعَق ُ
َ
ْ
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ني َعلَى أَ ْجنَ ِ
« َوا ْل ِح َدأَُة َوا ْلبَ ِ
اس ِه»
اش ُق َو َّ
الشا ِه ُ
اب َعلَى أَ ْجنَ ِ
«وك ُّ
اس ِه»
ُل ُغ َر ٍ
َ
السأَ ُف َوا ْلبَا ُز َعلَى أَ ْجنَ ِ
«والنَّ َع َامُة َو َّ
اس ِه»
َ
الظ ِل ُ
يم َو َّ
وم َوا ْل ُك ْر ِك ُّي َوا ْلبَ َج ُع»
« َوا ْلبُ ُ
اص»
«وا ْلُق ُ
الر َخ ُم َوا ْل َغ َّو ُ
َ
وق َو َّ
َق َوا ْلبَب َغ ُاء َعلَى أَ ْجنَ ِ
«و َّ
َّاش»
اس ِهَ ،وا ْل ُه ْد ُه ُد َوا ْل ُخف ُ
الل ْقل ُ
َ
ْ
ِيب َّ
« َوك ُّ
س لُ
َك ْمَ .
َل»
ُل َدب ِ
ال يُ ْؤك ُ
الط ْي ِر نَ ِج ٌ
«َ
ُها أَ ْو
ال تَ ْأ ُكلُوا ُجثَّ ًة َّما .تُ ْع ِط َيها لِ ْل َغر ِ
ِيب الَّ ِذي ِفي أَ ْب َواب َِك َفيَ ْأ ُكل َ
أل ْجنَب ٍِّيَ ،
يَب ُِيع َها َ
ِك»
لر ِّب إِله َ
ألنَّ َك َش ْع ٌب ُمَق َّد ٌ
س لِ َّ
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الزنا ال ختتلف حرمته عند املسيحيني
واليهود عن االسالم

مشكلة العصر اليوم هو الزنا حيث ان جرمية الزنا تؤثر على
كل افراد اجملتمع ودائما يكون لهذه الفاحشة طرفان الرتكابها
رجل ومراة ونتيجة هذه الفاحشة هي االمراض والعبث بالنسل
ولهذا وضعت االديان السماوية اشد العقوبات ملن يرتكب هذه
الفاحشة .
لالسف الشديد البعض ينظر الى تبرج نساء الغرب بانه تطور
واحلجاب تخلف واليعلم ان تبعيات هذا التفكير السلبي تؤثر
على عائلته قبل غيره وحتى يتحصن بالثقافة الواعية والرصينة
التي يستمد منها قوة احملاججة فالبد له ان يعرف ماذا تقول
كتب االجنيل والتوراة عن الزنا ويحاجج كل من يعتقد ان هذه
الظاهرة تعتبر تطور في الغرب
في ثقافة املسيحيني واليهود يقولون :الزنى (الزنا) خطيئة تلوث
حياة اإلنسان ونفسه وتنجسه وتستحق عقاب الله الصارم
حسب إعالناته.
وهي:املعنى املوسوي ( املعنى الذي يعتمده النبي موسى عليه
السالم) -كل اتصال جنسي غير شرعي .كأن يضاجع رجل
امرأة غيره ،أو فتاة مخطوبة لرجل آخر ،أو فتاة حرة غير
مخطوبة الخ .وكان عقاب هذه اخلطيئة الرجم واملوت (سفر
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الالويني  10 :20وسفر التثنية  .)29-22 :22وهناك تفاصيل
عديدة بخصوص هذه اخلطيئة وطريقة إظهارها ومعاقبتها في
أسفار موسى (عد .)31-11 :5
الزنا هو االتصال اجلنسي غير الشرعي ،ولم تكن احلضارات
الوثنية القدمية تؤثمه وبخاصة بالنسبة للرجل ،إال إذا عاشر
متاما ،فالوصية
زوجة رجل آخر أو مخطوبته .وهو محظور ً
السابعة من الوصايا العشر تقول« :ال تزن» (سفر التثنية :5
 ،)18وبتحديد أكثر« :ال جتعل مع امرأة صاحبك مضجعك
لزرع فتتنجس بها» (سفر الالويني .)20 :18
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عقوبة الزنا:

كانت العقوبة املوت لكال الطرفني« :إذا زني رجل مع
امرأة ،فإذا زني مع امرأة قريبه ،فإنه يقتل الزاني والزانية»
(سفر الالويني  .)10 :20ولم تنص الشريعة علي طريقة
تنفيذ احلكم باملوت في هذه العقوبة ،ولكنها  -كما يقول
املعلمون اليهود  -كانت تتم بالشنق .ولكن يبدو أنه في أيام
وجود النبي يسوع طرح اجلسد علي األرض ومن ثم الرجم
 ،كانت طريقة تنفيذ عقوبة املوت هي الرجم .فحني قدم
الكتبة والفريسيون إلي يسوع امرأة أمسكت في زنا ،قالوا
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له« :وموسي في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم» (اجنيل
يوحنا  ،)5 :8ولكن لعل تلك املرأة كانت عذراء مخطوبة
لرجل ،فقد نص الناموس علي أنه في مثل هذه احلالة ترجم
هي والرجل الذي اضطجع معها (التثنية  23 :22و.)24

املالبس اخلليعة

الشارع االسالمي اليحرم نوعية معينة من املالبس سواء باللون
او الشكل ولكن ثوابته ان هذه املالبس ال تؤدي الى انتهاك
حرمة االنسان او يشهر به من قبل اجملتمع فمثل هذه املالبس
تعتبر محرمة واملسلم الذي يطلع على ثقافة العرب سواء بالسفر
اليهم او من خالل وسائل االعالم يجد انهم ال يتحرجون من
لبس اي نوع من املالبس النهم ال يفكرون باحلياء والذوق
العام معتبرين هذا هو ضمن نطاق احلرية  ،ولالسف الشديد
هنالك البعض من شبابنا بدا ال يتحرج في لبس مالبس تشبه
مالبس النساء اسوة بالغرب فهل تعلم ماذا يقول الكتاب
املقدس عن من يلبس مالبس النساء ؟
اليكم هذا النص من الكتاب املقدس  -العهد القدمي
ال يَ ُك ْن َمتَا ُع َر ُجل َعلَى ْام َرأٍَةَ ،و َ
«َ
ال يَ ْلبَ ْس َر ُج ٌل ث َْو َب ْام َرأٍَة،
َ
أل َّن ك َّ
ِك
الر ِّب إِله َ
ُل َم ْن يَ ْع َم ُل ذلِ َك َم ْك ُروٌه لَ َدى َّ
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اخلمر واملوسيقى
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اخلمر هذا املنكر القبيح والغناء هذا الفسق اللعني البعض ال
يتورع من االقدام عليهما معتقدا ان هنالك تساهل من الشريعة
االسالمية بخصوصهما او ان االسالم متاخر ومن يشرب اخلمر
او يستمع للموسيقى والغناء متطور وال يعلم ان هذه ايضا
منكرة في االديان االخرى والدليل هذه االصحاحات
سفر إشعياء ـ الفصل  /األصحاح اخلامس:
«ويل للمبكرين صباحا يتبعون املسكر ،للمتأخرين في العتمة
تلهبهم اخلمر»
« وصار العود والرباب والدف والناي واخلمر والئمهم»
«ويل لألبطال على شرب اخلمر ،ولذوي القدرة على مزج
املسكر»

هل أنت مثقف

احلاسبة او الكومبيوتر او البتوب
هذا اجلهاز اصبح من ضروريات العصر ويستخدمه الرجل
واملراة والشاب والشابة بل وحتى الصبيان وهنا نعطيكم بعض
الدروس البسيطة اخلاصة بالكومبيوتر بحيث عندما تستخدمها
في احلاسبة ينظر اليك الى انك شخص مطلع وهذا جزء من
الثقافة.

كيف ميكن إيقاف تشغيل الكمبيوتر يف
خطوة واحدة ؟

ميكنك إنشاء اختصار على سطح املكتب بنفسك وعند النقر
عليه يتم إيقاف تشغيل الكمبيوتر مباشرة دون احلاجة إلى
الذهاب إلى قائمة ابدأ وطلب إغالق اجلهاز وذلك بالطريقة
التالية :
انقر بزر املاوس األمين فوق أي مكان خال على سطح املكتب
واختر ‘جديد’ Newثم ‘اختصار’ Shortcut
اكتب00 shutdown -s -t
ثم انقر فوق الزر ‘التالي’ Next
اكتب اسما من اختيارك لهذا االختصار
ثم انقر فوق الزر ‘إنهاء’ Finish
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ستجد أيقونه جديدة على سطح املكتب إذا ضغطت عليها يتم
إيقاف الكمبيوتر بسرعة عالية.

لتكبري اخلط يف الورود ببساطة اعمل اآلتي:
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ظلل النص  ،ثم اضغط على مفتاح الكنترول  + ctrlحرف
الدال
ولتصغير اخلط كنترول  + ctrlحرف اجليم
عندما تتصفح اإلنترنت ويكون لديك مجموعة من الصفحات
املفتوحة على الشاشة أو حتى عندما تكون قد فتحت نوافذ
عديدة مثل لوحة التحكم وجهاز الكمبيوتر واملستندات …الخ
لتصغيرها مرة واحدة وجعلها في شريط األدوات اضغط على
عالمة لويندوز في لوحة املفاتيح  +حرف الياء
وإلرجاع الصفحات اعمل كما سبق آنفًا

كيف حتذف أي ملف نهائيا دون املرور بسلة
املهمالت

اضغط على مفتاحي shift-delete
هذا األمر سوف يحذف امللف الذي تريد مع عدم املرور بسله
املهمالت ولكن يجب أن تكون حذر الن أي ملف حتذفه بهذه
الطريقة لن تتمكن من استعادته.

هل أنت مثقف

كيف جتعل ملفاتك اخلاصة بالورود ال تفتح
إال برقم سري؟

من القائمة الرئيسية مللف الوورد املطلوب أضغط على ملف
 Fileثم اختر حفظ باسم أو Save As
إذا فتحت لك نافذة احلفظ ال حتفظ اآلن انتظر  ..من خالل
نفس صفحة احلفظ ابحث عن كلمة أدوات Tools
وسوف جتدها إلى اليمني في األعلى …افتحها بكلك املاوس
وابحث عن خيارات األمان أوSecurity Options
سوف تفتح لك نافذة  ..أنظر إلى األسفل سوف جتد مستطيلني
األول بعنوان Password to open
ضع فيه كلمة السر
والثاني بعنوان Password to modify
ضع فيه تأكيد كلمة السر
بذلك يصبح هذا امللف من الوورد ال يفتح إال بكلمة املرور
لكي تعرف ما هي امللفات أو اجمللدات أو الصور ومقاطع
الفيديو التي فتحت في جهازك أثناء غيابك تستطيع معرفة ذلك
بدون احلاجة إلى برنامج  ,فهناك مجلد يقوم الوندوز فيه بحفظ
امللفات املفتوحة مؤخرا وذلك لسرعة تشغيلها الحقا
الطريقة كالتالي :
من قائمه أبدأ اختر أمر التشغيل
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 Runثم اكتب Recent
اآلن سيفتح لك اجمللد الذي يحتوي على ما ذكرناه أعاله.

كيفية تكبري اخلط أثناء القراءة يف أي موقع
كان باستخدام املاوس؟
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باستخدام املاوس العادي – يجب أن يحتوي على العجلة
الصغيرة أو الدراجة – قم بالضغط على مفتاح كنترول
وبنفس الوقت قم بتحريك الدراجة أو العجلة التي على ظهر
املاوس إلى األمام لتصغير اخلط والى اخللف لتكبيره.
طبق هذا احلركة على هذا املوضوع كتجربة ستجد أن حجم
الصفحة واألحرف يكبر وذلك يساعد املتصفح الذي يعاني من
ضعف النظر.
انسخ هذه الرموز
*Png;*.Jpg; *.Bmp;*.Pcx; *.Tga;*.Tif;.
*.Psd
التي هي المتدادات أنواع الصور في أجهزة الكمبيوتر وضعه
في خانة البحث ( /صور موسيقى فيديو)
ثم اضغط على زر بحث ......وستجد الكمبيوتر يعصر
نفسه ليظهر لك أي صوره موجودة في جهازك مهما كانت
وأينما كانت .
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إذا كتبت شي في الوورد باالجنليزي واكتشفت انك كنت تبغي
تكتبها بالكبتل ( الكبير) ..ال متسح وتعيد كتابته
فقط قم مبا يلي :
حدد الذي كتبته واضغط shift + F3
أول مرة سيكبر أول حرف من كل كلمة ,واملرة الثانية ستكبر
كل احلروف واملرة الثالثة تصغر احلروف.

إذا كان جهازك بطيء

أختر من قائمة ابدأ كلمة تشغيل واكتب هذا األمر Prefetch
احذف جميع امللفات
ثم اكتب  tempاحذف جميع امللفات
ثم اكتب  %temp%احذف جميع امللفات
ثم اكتب  C o o k i e sاحذف جميع امللفات
ثم اذهب إلي سلة احملذوفات واحذف كل شيء
ال داعي أن تكتب اسم املوقع الذي تريد زيارته كامال
/http://www.yahoo.com
ألن هناك حركة مريحة جدا تختصر عليك الوقت وهي كالتالي
:
اكتب اسم املوقع فقط أعلى الصفحة كما هو دارج  ,أي أكتب
yahoo
ثم اضغط مفتاح كنترول

65

هل أنت مثقف
ومعه بنفس الوقت مفتاح Ctrl Enter
ليتحول شكل اسم املوقع www.yahoo.com

كيفية معرفة مواصفات جهازك من خالل
موجة الدوس ( ) MS-DOS؟
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ميكنك معرفة مواصفات جهازك كما وميكنك كذلك معرفة متى
قمت بتنصيب الوندوز Windowsاخلاص بك
وميكنك أيضا معرفة املدة الزمنية احلالية التي بقي فيها جهازك
دون توقف … وأكثر من ذلك وملعرفة كل ذلك
تتبع معنا هذا الدرس البسيط
خطوات الدرس :
 -1افتح قائمة أبدا Start
 -2من قائمة أبدا أفتح تشغيل Run
 -3اكتب فيه األمر التالي cmd
 -4اضغط موافق Ok
 -5سوف تظهر لك شاشة موجة الدوس ( ) MS-DOS
 -6قم بكتابة األمر Systeminfo
 -7قم بضغط علي مفتاح اإلدخال cmd Systeminfo
Enter

هل أنت مثقف

ثقافة رياضية

كثيرا ما يلتقي الفريق العراقي بالفريق االسترالي ضمن تصفيات
او بطوالت اسيا أي ان استراليا ضمن اجملموعات االسيوية
بالرياضة وهذا جغرافيا غير صحيح فكيف مت ضم استراليا الى
اسيا ؟
لقد استبدل االحتاد الدولي لكرة القدم وبقية االحتادات للرياضات
االخرى استراليا بالعدو الصهيوني ( اسرائيل) الن اغلب الدول
االسالمية وكل العربية ال تلعب امام اسرائيل أي مباراة لعدم
اعترافهم بها كدولة النها اغتصبت فلسطني .
هنالك تاريخ مشرف للعرب واملسلمني بخصوص هذه املواقف
نذكركم او نزيدكم علما باالتي:

حملة تارخيية عن دوري أبطال آسيا

كانت بداية انطالق البطوالت القارية لألندية اآلسيوية في
أواخر ستينات القرن املاضي مع بطولة األندية األبطال.
املشاركة العربية األولى كانت في النسخة الثالثة عام 1970
عبر نادي الهومنتمن اللبناني الذي شارك في دورة مجمعة في
العاصمة اإليرانية طهران مع ستة أندية أخرى ،وسجل حينها
موقفًا تاريخيًا عندما أوقعه احلظ في مواجهة فريق هابويل تل
أبيب اإلسرائيلي في الدور قبل النهائي ،لينسحب من اللقاء

67

هل أنت مثقف

68

ويعتبر مغلوبا  -2صفر بحسب قوانني البطولة ،قبل أن يهزم
فريق ميدان اإلندونيسي في وقت الحق وينال املركز الثالث.
النسخة التالية من البطولة أقيمت في تايالند وشارك فيها فريقا
الشرطة العراقي والعربي الكويتي ،وبلغ وقتها الفريق العراقي
املباراة النهائية قبل أن ينسحب أمام ماكابي تل أبيب اإلسرائيلي
ويكتفي باملركز الثاني.
وكانت تلك النسخة هي األخيرة من البطولة التي لم تقام
البطولة بعد ذلك ملا يقارب الـ  15عامًا بسبب ضعف إقبال
األندية اآلسيوية على املشاركة فيها.
عادت البطولة مرة أخرى في موسم  1986-1985حتت
مسمى بطولة األندية اآلسيوية ،ولم تكن هناك بالطبع مشاركة
من األندية اإلسرائيلية بعد طرد االحتاد اإلسرائيلي من القارة
اآلسيوية استجابة لضغوطات احتادات الدول العربية واآلسيوية

الربتغال واسرائيل

في اخر مباراة لهما بكرة القدم ضمن تصفيات كاس العالم
جرت في البرتغال بعد انتهاء املباراة رفض رونالدو ان يعطي
فانيلته الى الالعب االسرائيلي كالعادة في تبادل املالبس بعد
انتهاء املباراة.
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استفتاءات رياضية
حتى تكون ملما بكل االلعاب الرياضية حاللها وحرامها فعليك
ان تطلع على بعض ما افتت به املرجعية لبعض االلعاب
الرياضية بضمنها لعبة كرة القدم لدى الشباب ستكون الفتاوى
الصادرة عن السيد السيستاني – دام ظله هي ما تستحق
االطالع عليها
سؤال :يوجد سباق للخيل ويشرف علي هذا السباق مؤسسة
الشباب والرياضة وهي مؤسسة حكومية وفي أثناء السباق يقوم
بعض اجلمهور باملراهنة باملال وقد تزايدت هذه الظاهرة بشكل
ملحوظ بني أغلب مرتادي السباق ،ما هو احلكم الشرعي في
هذه املسألة؟
اجلواب :هذه املراهنة باطلة وال أثر لها.
سؤال :هل يجوز ممارسة كرة القدم؟
اجلواب :يجوز.
سؤال :كرة القدم إحدى االلعاب الرياضية ميارسها عدد كبير
من الشباب وتنفق عليها مبالغ ضخمة فما هو رأي سماحتكم
فيما يلي :
أ /الغرض منها اللهو واملتعة وقضاء الوقت ؟
ب /الغرض منها احلصول على األموال والشهرة ؟
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ج /تنشيط اجلسم واحلصول على اللياقة ؟
سواء
اجلواب :ال حترم ممارسة لعبة كرة القدم من دون مراهنة ً
كان الغرض الترويح عن النفس أم تنشيط اجلسم أم احلصول
البد من
على اجلوائز
اخملصصة للفائزين أم نحو ذلك ولكن ّ
ّ
مراعاة ان ال تؤثر ممارستها على أداء الواجبات الدينية وأيضًا
ينبغي اغتنام العمر وعدم تضييع الوقت واهدار الطاقات التي
وهبها الله تعالى لالنسان في غير االغراض الدينية او العقالئية
النافعة.
سؤال :كرة القدم رياضة ميارسها الشباب والصغار والكبار
وغالبًا ما يتزامن وقت ممارستها مع وقت اذان املغرب ( فريضة
املغرب والعشاء ) مع ما لها من فضل إذا أديت في وقتها ،
فهل هناك تأثير مضاعف في االثم ؟
اجلواب :تأخير الصالة عن أول وقتها وإن لم يكن حرامًا
عد ذلك في
ولكن يفوت املك ّلف بذلك فضيلُة أول الوقت وقد ّ
املروية عن أهل البيت عليهم السالم تضييعًا
بعض النصوص
ّ
للصالة !.
سؤال :ما هو راي سماحة السيد بلعبة (البيليارد)و ما حكم
بيعها وشرائها واللعب بها؟
عدت لعبة قمارية
اجلواب :ال يجوز مع الرهان بل وبدونه إن ّ
وال يجوز بيعها وشرائها في الفرض.
سؤال :هل يجوز املشاركة في املباريات القتالية كاملصارعة
والكاراتيه ونحوها مما يؤدي غالبًا الي الضرر املعتد به؟
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اجلواب :يجوز مع األمن من الضرر البليغ.
سؤال :ما هو املوقف الشرعي ملمارسة كرة القدم وبقية األلعاب
الرياضية في األندية واملؤسسات الرياضية ؟
اجلواب :ال بأس بكرة القدم ونحوها إذا خلت عن املراهنة
بني الالعبني وأما مع املراهنة فال جتوز  ،كما ال جتوز لعبة
الشطرجن والنرد  ،وبحكمها – على األحوط لزومًا – اللعب
باآلالت األخرى التي يتعارف التقامر بها وان كان ذلك للتسلية
او نحوها  ،وأيضًا ال يجوز من االلعاب الرياضية ما تكون
تعرضهم لضرر شديد كما في
خطرة على حياة الالعبني او ّ
بعض أنواع املالكمة .
سؤال :ما هو املوقف الشرعي للعاملني في الصحافة الرياضيـة
( محررين مصورين ) ؟
محرم كالترويج
اجلواب :ال بأس بعملهم ما لم يشتمل على ّ
احملرمة ونحو ذلك.
لاللعاب ّ
سؤال :ما هو املوقف الشرعي الرتداء الالعب املالبس الرياضية
القصيرة (الشورت) ؟
حد ذاته لالعبني الرجال .
اجلواب :يجوز ذلك في ّ
سؤال :ما هي االلعاب الرياضية احملللة؟
اجلواب :جتوز ممارسة األلعاب الرياضية الكروية  ،ككرة القدم
والسلة والطائرة واملنضدة وكرة اليد وغيرها  ،ويجوز مشاهدتها
في املالعب الرياضية أو على شاشات العرض اخملتلفة بدفع مال
أوبدونه  ،شرط أن ال يستلزم ذلك حراما كالنظر بشهوة ،
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أو ترك واجب كترك الصالة .جتوز ممارسة املصارعة واملالكمة
بدون رهان إذا لم تؤد الى وقوع ضرر بدني بليغ.
سؤال:ما رأي سماحتكم برياضة كمال األجسام كرياضة فقط
؟
اجلواب :جتوز في حد ذاتها ورمبا حترم جلهات اخرى كما لو
كان فيها مخاطرة باحلياة او باألعضاء ويجب مراعاة الستر
الواجب ويجوز كشف ما عدا العورة ان لم يكن امام النساء
وبهدف القاء املرأة في النظر احملرم.
سؤال :هل يجوز للمراة ممارسة االلعاب الرياضية امام جمهور
مختلط ؟
اجلواب :ال يجوز.
سؤال :احتاد رياضي يريد ان ينظم بطولة في احدي االلعاب،
هل وضع اجلائزة مبلغ من املال و االعالن عنها قبل املباريات
يعتبر من املراهنات او املقامرات ؟
اجلواب :تخصيص اجلائزة من اجلهة املنظمة للمباراة للطرف
الفائز ال بأس به في حد ذاته.
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معلومات ثقافية عامة
 شيكاغو احدى املدن في الواليات املتحدة االمريكية فما هواصله ومعناه ؟
االسم من لغة الهنود احلمر وتعني البصل النه كان يرمز للقوى
والعظمة .
 عبد الله ابن املقفع من اشهر االدباء العرب فلماذا لقب بابناملقفع ؟
الن احلجاج بن يوسف الثقفي ضرب والده حتى تشنجت يديه
النه كان سارق .
 يطلق العرب في بالد الشام على العملة كلمة مصاري فمااصل هذا االسم؟
درج استعمال الكلمة الن اهل الشام عرفوا العملة اثناء احلكم
املصري لهم وحتديدا في عهد ابراهيم باشا فسموها مصاري .
 ما معنى كلمة برملان ؟الكلمة فرنسية وتعني مناقشة الكالم.
 ايهما من اصل عربي برتقال ام اورجن االنكليزية ؟اورجن كلمة عربية تعني نارجن .
 ما معنى كلمة عقار بضم العني في اللغه العربية ؟العقار هو اخلمر النه يعقر العقل ومعاقر الكاس مالزمه .
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 ايهما اطول البرهة ام الساعة ؟البرهة اكبر فقد تصل الى سنة .
 ما معنى االخفش في اللغة العربية؟االخفش صغير العينني .
 ملاذا يطلق على املسدس هذا االسم؟النه يحشى بست رصاصات .
 يقال للملك العظيم عاهل فماذا نقصد بكلمة عاهل فياللغة العربية ؟
العاهل هي املرأة التي ال زوج لها .
 ماذا يعني اسم زمزم في اللغة ؟الزمزم هو املاء الذي طعمه بني العذب واملالح .
 ما معنى اسم زينب ؟زينب اسم شجرة حسنة املنظر طيبة الرائحة .
 ما معنى اسم دريد ؟الدريد هو من ليس في فمه اسنان .
 جزر الكناري تقع في احمليط االطلسي وتتبع اسبانية ما هواصل االسم ؟
االسم التيني كناريا اي الكالب لكثرة ما بها من كالب .
 ملاذا سميت بالد الشام بهذا االسم؟سميت نسبة الى سام بن نوح الذي استقر في تلك املنطقة .
 ما معنى اسم درويش ؟االسم فارسي وتعني الفقير .
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 ماذا نقصد بقولنا فالن ال اصل له وال فصل فما هو االصلوالفصل ؟
االصل هو احلسب والنسب والفصل اللسان والنطق اي
الفصاحة والبالغة .
 ماذا يعني اسم جعفر ؟يعني النهر .
 ايهما افقر واقل ماال الفقير ام املسكني ؟الفقير هو من ال مال لديه  ,املسكني هو احملتاج الذي يكون
دخله اقل من حاجته .
 البصرة مدينة عراقية ماذا يعني اسم البصرة ؟البصرة هي االرض ذات احلجارة الصغيرة.
 هوميروس من اعظم شعراء اليونان فماذا يعني اسمهوميروس ؟
تعني االعمى الن هوميروس كان اعمى .
 كلمة طماطم ( البندورة ) ما هو اصلها ؟اصلها ايطالي وتعني التفاحة الذهبية النهم عرفوا منها نوع
اصفر .
 القدوس من اسماء الله احلسنى فما معنى املقدس ؟اي املنزه عن اي نقص وعن كل وصف يدركه حس .
 ما معنى كلمتي ( كاني وماني ) ؟كلمتان قبطيتان كاني تعني سمن وماني تعني عسل وكان السمن
والعسل افضل هدية يقدمها الفالح الفقير للكاهن ليتقرب له .
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 ماذا نقصد بقولنا عن احليوان « كل سكاء بيوض وكلشرفاء ولود «
كل سكاء بيوض اي كل حيوان ذي اذنني صغيرتني يتكاثر
بالبيض وكل شرفاء ولود اي كل حيوان ذي اذنني كبيرتني يلد
وال يبيض .
 ملاذا يطلق على احلمام الزاجل هذا االسم ؟زجل الشيء اي ارسل او رمى يقال زجل احلمام اي ارسله
في مهمة .
 كلمة ماغازين تعني مجلة وماغازان بالفرنسية ايضا فما اصلالكلمة وما معناها ؟
اصلها عربي من كلمة مخزن اي مستودع.
 ما هو احلطب الزجل ؟هو احلطب اليابس افضل انواع احلطب للوقود .
 الشاي من املشروبات احملببة جلميع الناس فما اصل كلمةشاي ؟
اصلها صيني من لهجة سكان كانتون وتعني نفس معنى كلمة
 teaالفصيحة .
 الريال عملة بعض الدول العربية فماذا تعني كلمة ريال ؟اصلها اسباني وتعني ملكي .
 كتب احدهم يصف صديقه بعد غياب طويل « لقد طارغرابه « فماذا يقصد؟
اي اصبح شعره اشيب والغراب مشهور بدوام لونه االسود .
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 تل ابيب مدينة انشأها الصهاينة في فلسطني فماذا يعنياسمها ؟
الكلمة عبرية مؤلفة من مقطعني تل الهضبة وابيب تعني الربيع
.
 اجليوكندا أشهر لوحات دافنشى مامعنى اسمها بااليطالية؟الشمعة احملترقة
 فيلكا جزيرة كويتية فماذا يعني اسمها ؟كلمة برتغالية وتعني السعادة .
 ماذا يعني اسم احلبشة ؟كلمة يونانية تعني الوجه احملترق .
 الدولة التى يعنى اسمها باالسبانية البالد الفضية؟االرجنتني
 ما معنى اسم النبي موسى عليه السالم؟كلمة قبطية معناها ابن املاء والشجر.
 جبال هماليا هي اعلى جبال العالم ولكن ماذا تعني كلمةهماليا ؟
هماليا هي كلمة سنسكريتية وتعني مكان الثلج او بيت الثلج .
 ما هو معنى اسم يابان ؟تعني بالد الشمس املشرقة .
 ما هو الناجذ ؟آخر االضراس .
 -دانه من االسماء الشائعة فماذا يعني هذا االسم ؟
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اسم فارسي ويعني اللؤلؤة اجلميلة الكاملة االستدارة .
 ماذا تعني كلمة اوربا ؟اصلها يوناني وتعني االرض الواسعة .
 من اي اللغات جاءت البيجاما ؟فارسية وتعني غطاء االرجل .
 ماذا تعني كلمة فرعون ؟البيت الكبير .
 من هن بنات الفكر وبنات الليل ؟بنات الفكر اآلراء وبنات الليل االحالم.
 ما أثمن األحجار الكرمية؟الياقوت األحمر
 ما هو الفرق بني ضن به وظن به ؟ضن به اي بخل به وظن به اي شك فيه.
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معلومات عالجية
للحكة أو الدغدغة يف احلنجرة

إذا أصابتك حكة أو دغدغة في احلنجرة ،افرك أذنك ألن هناك
أعصاب محفزة في األذن ،وعند حك األذن تقوم بعمل رد
فعل في احلنجرة ميكن أن يسبب تشنج العضلة ،هذا التشنج
يخفف احلكة املزعجة أو الدغدغة  -الدكتور سكوت شافير-
رئيس مركز األذن واألنف و احلنجرة في نيوجيرسي

هل ختاف من احلقنة؟

بإمكانك التخلص من اخلوف واأللم معًا عن طريق السعال
أثناء اخذ احلقنة حيث اكتشف باحثون أملان بان السعال أثناء
احلقن يقلل األلم الن السعال يسبب ارتفاع مؤقت مفاجئ في
ضغط الصدر والقناة الشوكية ومينع تركيب إجراءات الشعور
باأللم في احلبل الشوكي
تاراس اوزشينكو ،مؤلف دراسة الظاهرة.
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ختفيف احتقان األنف

هل تعاني من احتقان األنف املزمن ولم تنفع معك األدوية؟
للتخفيف من ضغط اجليوب قم بدفع لسانك ضد سقف فمك
بالتناوب ثم اضغط بني حواجبك بإصبع واحد هذا يسبب هز
عظمة فومر التي متر عبر املمرات األنفية إلى الفم وهذه الهزات
تسبب حترك االحتقان ،بعد 20ثانية ستشعر بأن االحتقان بداء
بالتحلل
ليسا ديستيفانو ،أستاذ مساعد في كلية والية ميشغان اجلامعية
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عاجل امل األسنان دون فتح فمك

جرب فرك قطعة ثلج على باطن يدك على املنطقة الغشائية
على هيئة  Vبني إبهامك وسبابتك ألن هناك توجد ممرات
األعصاب التي حتفز الدماغ ومتنع إشارات األلم الصادرة من
الوجه واأليدي
دراسة كندية

هل أنت مثقف

ختلص من آثار احلروق

عندما حترق إصبعك عرضيًا على فرن الغاز ،نظف اجللد واضغط
بشكل خفيف على مكان احلرق بأصابع يدك األخرى .الثلج
سيخفف أملك بسرعة أكبر .لكن الطريقة الطبيعية ستعيد اجللد
احملروق إلى درجة احلرارة الطبيعية ،فيصبح اجللد أقل تشوهًا
ليسا ديستيفانو ،أستاذ مساعد في كلية والية ميشغان اجلامعية

حتى ال تصاب بالدوخة

ضع يدك على شيء ثابت الن اليد حتتوي على أعصاب تعطي
الدماغ مؤشر بأنك متوازن بعكس اإلشارة التي ترسلها القوقعة
اجلزء املسئول عن التوازن في األذن يعوم اجلزء املسئول عن
التوازن في سائل من نفس كثافة الدم بينما يخفف الكحول
الدم فيصبح أقل كثافة وترتفع القوقعة مما يسبب الدوخة..
الدكتور سكوت شافير ،رئيس مركز األذن واألنف و احلنجرة
في نيوجيرسي
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أوقف نزيف الدم من األنف
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إذا كنت تريد االختناق بدمك أغلق انفك وارجع رأسك
للخلف ..
أما الطريقة الصائبة فهي وضع قطن على لثتك العليا التي تقع
أسفل األنف واضغط عليه بقوة..ملاذا؟
يأتي أكثر النزف من جبهة احلاجز ،جدار الغضروف الذي
يقسم األنف ،والضغط عليها يوقف النزيف..
بيتر ديسماريس اختصاصي أذن وأنف وحنجرة في مستشفى
اينتابيني ،في ديربان ،جنوب أفريقيا

اجعل قلبك يتوقف

هل تريد أن تهدأ ضربات قلبك ؟ انفخ على إبهامك،ملاذا؟
ميكن السيطرة على عصب فاغو الذي يتحكم مبعدل نبضات
القلب ،من خالل التنفس وسوف تستعيد معدل نبضات قلبك
إلى الوضع الطبيعي.
بن أبو  ،اختصاصي خدمات طبي طارئِ في جامع ِة بيتسبيرج

هل أنت مثقف

حافظ على بصرك

البصر الرديء سببه وراثي ولكن االستعمال اخلاطئ للعيون
أيضًا يسبب ضعف البصر
مثل التحديق املستمر في شاشات احلاسوب ،وللتخفيف من
هذه املشكلة ميكنك القيام بهذا التمرين البسيط
بعد كل ساعة ،قم بأخذ نفس عميق ،وأغلق عيونك ،ثم
انفخ الهواء وأرخي جميع عضالتك
كرر هذا التمرين وستشعر بأن الضغط على عيونك قد خف.

التخلص من النمنمة

إذا شعرت بأن يدك أو قدمك مننمت ،قم بتحريك رأسك من
جهة ألخرى سيزول شعور الدبابيس بشكل غير مؤلم في أقل
من الدقيقة ....ملاذا؟
متر في الرقبة حزمة األعصاب الرئيسية ،فإذا قمت بتحريك
عضالت رقبتك سيقل الضغط على األعصاب
ليسا ديستيفانو ،أستاذ مساعد في كلية والية ميشغان اجلامعية
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تنفس حتت املاء
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إذا كنت تريد الغطس بسرعة إلى قاع البركة ،قم بأخذ شهيق
وزفير سريع ثم اقفز ملاذا؟ عندما تكون حتت املاء ،فأنت ال
تعاني من نقص األوكسجني أمنا من زيادة ثاني أكسيد الكربون
الذي يجعل دمك حامضي ،وهذا يرسل إشارة لدماغك بأن
شيء ليس صحيح..عندما تلهث ينزل تدفق األوكسج ِ
ني
حموضة دم وهذا يخدع دماغك بالتفكير بأنه ميلك أوكسجني
أكثر مما يوفر لك 10ثواني حتت املاء..
جوناثان ارمبرستر ،دكتوراه ،أستاذ مشارك في علم األحياء
في جامعة اوبرن

اقرأ دماغك

إذا كان عندك امتحان في اليوم التالي راجعه قبل النوم
...ملاذا؟
ألن عملية تعزيز الذاكرة حتدث أثناء النوم ،فأي شيء تَقرأه
مباشرة قبل النوم يشفر كذاكرة طويلة املدى

هل أنت مثقف

هل تعلم؟
أول من وضع صورته على النقود هو اإلسكندر املقدوني .
عدد اجليوب األنفية لإلنسان  8جيوب .
ذكر رمضان في القرآن الكرمي مرة واحدة وفي سورة البقرة .
لون الصندوق األسود املستخدم في الطائرات برتقالي ..
السورة الوحيدة في القرآن الكرمي التي حتمل إسم نبات هي
سورة التني .
الزراد
أطلق العرب إسم
ّ
الكحال على طبيب العيون وعلى ّ
صانع الدروع .
اجلزء الوحيد الذي ال يصل إليه الدم في جسم االنسان هو
قرنية العني ......
إبن الرومي هو صاحب أطول ديوان شعر عربي .
اجلاموفوبيا هو اخلوف من الزواج ..
عدد قصص كتاب ألف ليلة وليلة  568قصة .
أطول كلمة في القرآن الكرمي هي قوله تعالى (فأسقيناكموه)
في سورة احلجر .
فاز ماريو زاجالو بكأس العالم لكرة القدم ثالث مرات
كالعب ومدرب ومساعداً للمدرب .
مييزهما املصاب بعمى األلوان هما األحمر
اللونان اللذان ال ّ
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واألخضر .
أول أمرأة قطعت يدها في السرقة هي قالبة اخملزومية .
عدد بنود شريعة حمورابي  285بند .
اللغة العربية حتتل املرتبة اخلامسة في العالم من حيث عدد
املتحدثني بها .
أقدم قصر في العالم هو قصر غمدان في اليمن .
في يوم  27ايلول من كل عام يتساوى طول الليل والنهار
......
تعرضت املدينة املنورة لزلزال هائل في عام  656هـ ـ 1258م
.
ديانة الفاحت املغولي تيمورلنك كانت اإلسالم .
العروة الوثقى مجلة أسسها جمال الدين األفغاني والشيخ
محمد عبده في باريس عام 1884م .
السور القرآنية (قريش ـ العصر ـ الفلق) ليس بها الكاف .
ينظر متثال أبو الهول إلى جهة الشرق ومتثال احلرية إلى الشمال
...
زواج املقت في اجلاهلية هو أن يتزوج الرجل إمرأة أبيه بعده .
توفي اجلاحظ بعد سقوط مجموعة من الكتب عليه من أرفف
مكتبته وكان عمره  94سنة .
لألسد في اللغة العربية أكثر من  1500إسم .
املكان الوحيد الذي ال تدخله ملكة بريطانيا هو مجلس العموم
البريطاني .

هل أنت مثقف
الهيتومتر هو قياس كمية األمطار واألنيمومتر هو جهاز قياس
سرعة الرياح .
ضبة بن إد وهو أحد
أول من قال (سبق السيف العذل) هو ّ
األعيان في اجلاهلية .
عدد اخللفاء األمويني  14واخللفاء العباسيني .. 37
القرامطة سرقوا احلجر األسود من مكة املكرمة وأعادوه بعد
 22عاماً.
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رياضيات
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إذا
إذا
إذا
إذا
إذا
إذا
إذا
إذا
إذا
إذا
إذا
إذا
إذا
إذا
إذا
إذا

معلومات رياضية رقمية

كان  6أصفار فهو مليون
كان  9أصفار فهو مليار
كان  12صفر فهو بليون
كان  15صفر فهو بليار
كان18صفر فهو تريليون
كان21صفر فهو تريليار
كان 24صفر فهو كتريلليون
كان 27صفر فهو كتريليار
كان 30صفر فهو سنكلليون
كان 33صفر فهو سنكليار
كان  36صفر فهو سيزليون
كان 39صفر فهو سيزليار
كان 42صفر فهوسيتيليون
كان  45صفر فهو سيتليار
كان 48صفر فهو ويتيليون
كان  51صفر فهو ويتيليار

هل أنت مثقف
إذا
إذا
إذا
إذا

كان  54صفر فهو نفيليون
كان 57صفر فهو نيفليار
كان60صفر فهو ديسليون
كان  63صفر فهو ديسليار

عجائب االرقام احلسابية

آحببت ان اضع لكم عجائب بعض االرقام وهي كاآلتي:

عجائب الرقم 7

إذا ضربنا مضاعفات  7في العدد  15873فستنتج ستة أرقام
مكررة
111111=15873×7
222222=15873×14
333333=15873×21
444444=15873×28
555555=15873×35
666666 = 15873×42
777777 = 15873×49
888888 = 15873×56
999999 = 15873×63
أو بصيغة أخرى
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111111=15873×7×1
222222=15873×7×2
333333=15873×7×3
444444=15873×7×4
555555=15873×7×5
666666=15873×7×6
777777=15873×7×7
888888=15873×7×8
999999=15873×7×9
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عجائب الرقم 8
9=1+8×1
98=2+8×12
987=3+8×123
9876=4+8×1234
98765=5+8×12345
987654=6+8×123456
9876543=7+8×1234567
98765432=8+8×12345678
987654321=9+9×123456789

هل أنت مثقف
عجائب الرقم  8و 9

8=8+9×0
88=7+9×9
888=6+9×98
8888=5+9×987
88888=4+9×9876
888888=3+9×98765
8888888=2+9×98765 4
88888888=1+9×9876543
888888888=0+9×98765432

عجائب الرقم 9
8888888889 = 9 × 987654321
888888888 = 9 × 98765432
88888887 = 9 × 9876543
8888886 = 9 × 987654
888885 = 9 × 98765
88884 = 9 × 9876
8883 = 9 × 987
882 = 9 × 98
81 = 9 × 9
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عجائب الرقم 9
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من عجائب الرقم  9أيضًا ما نالحظه هنا :
1111111101 = 9 ×123456789
111111102 = 9 × 12345678
11111103 = 9 × 1234567
1111104 = 9 × 123456
111105 = 9 × 12345
11106 = 9 × 1234
1107 = 9 × 123
108 = 9 × 12
09 = 9 × 1
أيضًا :
الرقم يضرب بــــ يضاف إليه يعادل
11 2 + 9 x 1
111 3+ 9 12x
1111 4 +9 123x
11111 5+ x9 1234
111111 6 +x9 12345
1111111 7 +9 123456x
11111111 8+ x9 1234567
111111111 9+ 9 ×12345678

هل أنت مثقف
عجائب الرقم  9ايضا

1=1+0×9
11=2+1×9
111=3+12×9
1111=4+123×9
11111=5+1234×9
111111=6+12345×9
1111111=7+123456×9
11111111=8+1234567×9
111111111=9+12345678×9

عجائب الرقم 37

من هذه العجائب أنك إذا ضربت العدد  37في العدد  3فإنك
حتصل على عدد مكون من ثالثة أرقام متشابهة  ،وهو العدد
 ، 111وإذا ضربته مبضاعفات العدد ثالثة فإنك حتصل على
عدد أرقامه متشابهة أيضًا :
111 = 37 × 3
222 = 37 × 6
333 = 37 × 9
444 = 37 × 12
555 = 37 × 15
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18
21
24
27
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×
×
×
×

37
37
37
37

=
=
=
=

666
777
888
999

أو بصيغة أخرى
111=37×3×1
222=37×3×2
333=37×3×3
444=37×3×4
555=37×3×5
666=37×3×6
777=37×3×7
888=37×3×8
999=37×3×9

هل أنت مثقف

ساحر بالرياضيات
اطلب من احد اصدقائك ان يكتب عدد من خمسة ارقام ،
قم انت بطرح ( )2من الرقم واضافة ( )2الى اخر الرقم مثال
اذا كتب صديقك هذا الرقم :
47629
اكتب انت في ورقة صغيرة  247627وضعها في جيب
صديقك
اطلب منه ان يكتب عدد اخر حتت العدد االول مثال 57306
اكتب انت حتته هذا الرقم  42693ليكتب صديقك رقم اخر
 76284اكتب انت حتته  23715واالن قم باجلمع اي ان
االرقام التي جتمع هي
 47629كتبه صديقك
 57306كتبه صديقك
 42693كتبته انت
 76284كتبه صديقك
 23715كتبته انت
ـــــــــــــــــــــــــــ+
247627
اللغز ان االرقام التي كتبتها انت يكون حاصل جمع كل رقم
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مع رقم صديقك يساوي  9مثال
57306
42693
ـــــــــــــــــــ
99999
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قالوا يف احلسني (عليه السالم)

لويس بويد ()1428 – 1345

امريكي مسيحي ،التحق باجليش االمريكي وهو في سن
 16سنة وعمل في جريدة وزارة الدفاع ثم جريدة نيويورك
بوست وسان فرانسسكو كرونيكل ،وسان فرانسسكو اكزامينر،
وصحف اخرى يتخذ لنفسه اسما صحفيا هو مايك ميلوي ثم
استقال من العمل الصحفي.

قال يف احلسني عليه السالم

تأبى النفوس الحرة والعادلة من الخضوع امام قوى الظلم
والفساد  ،وعظمة الحسين وشهامته تكمن وراء هذا ،يسرني
ان اشترك ولو بعد مضي  1300عام في ذكرى هذا العظيم
الذي امتلك العظمة والشهامة فقاوم الظلم والفساد بروح تتسم
بالحرية والعدالة فافدى نفسه العظيمة لتلك االهداف العالية.
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وليم لوفتس ( )1275 – 1236

بريطاني مسيحي عالم اثار عمل في اختصاصه مع احلكومة
البريطانية وكان ضمن جلنة ترسيم احلدود التركية االيرانية ،
وعمل سنة 1853م ضمن املنظمة احلدودية بني العراق وايران
وبعد سنة اكتشف اوروك ( الوركاء) ثم عمل في نينوى ومدينة
منرود من مؤلفاته تقارير عن اكتشاف الصندوق االشوري االول
والثاني.
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قال عن احلسني عليه السالم

راى الحسين ان كل الشروط التي وضعتها السلطة امامه هي
عبث فكل الحلول تنتهي الى الموت فقرر الموت ببطولة

كوستاف بابني ( )1358 - 1282

فرنسي مسيحي درس في فرنسا وعاش في املغرب واصبح
مراسال جمللة االلستراسيون االسبوعبة الفرنسية وعمل رئيسا
لتحرير مجلة العصر باللغة الفرنسية الى ان توفي في املغرب
من مؤلفاته مارن  1914/12/6سبتمبر ،وفي املغرب عام
 1912بني اخملميات .

هل أنت مثقف

يقول عن احلسني عليه السالم:

غدت مذبحة كربالء ومعنى كربالء محل الحب ذبح
الحسين عليه السالم لينقل اليهم معنى الحياة ومع كل ما فعله
اعداؤهم لم يحد ابناء الحسين عن محبوبهم بل اظهروا ثباتهم
لخصومهم انهم ارص من الرصاص وارسى من الرواسي ولقد
شاهد الناس ملوكا وسالطين ليسوا شيعة يزورون كربالء لقد
اصبح ايمان االمامية قرين النصر المبين وصفو الفتح المكين.

فريدرك روزن ( 1354 – 1272هـ)

املاني مسيحي نشا في القدس حيث كان والده قنصال لبالده
تعلم االنكليزية والعربية والتركية ثم الفارسية واالوردية ثم
التحق باخلارجية ومثل بالده في بيروت وطهران ثم تولى تنظيم
العمل القنصلي في بغداد ثم مستشارا لوزارة اخلارجية االملانية
للشؤون العربية ثم وزيرا للخارجية ثم رئيسا للجامعة االملانية
للدراسات االستشراقية.

يقول عن احلسني عليه السالم

لم اشا ان افرق ما بين النهرين قبل ان اقوم بزيارة ....مدينة كربالء
المقدسة ،كربالء موقع المعركة التيقتل فيها الحسين القديس
والشهيد العظيم ابن علي.
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فريدريك جيمس (1319 – 1221هـ)

بريطاني مسيحي تدرج في الدراسة واملناصب السيما القانونية
منها حيث شغل منصب مساعد للحاكم العام في احملكمة العليا
ومن ثم مساعدا للحاكم في احملكمة العسكرية البريطانية ليشغل
منصب وزير الداخلية في احلكومة البريطانية احلاكمة في الهند،
قرا عن احلسني عليه السالم.

قال عن االمام احلسني عليه السالم :
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لقد اصبح االمام قدوة في تضحياته لالجيال في الوصول الى
االهداف السامية والحق ان النظام الذي يدوم حكمه هو الذي
يعمل بمبادئ الحسين  ،ان الحسين نموذج مثالي لالنسان
الكامل قاد الجموع البشرية الى االمن والسالم والحب
والكرامة بعدما كانت غارقة في متاهات الكراهية والحقد
وحب السيطرة والحروب القبلية الطاحنة

فريا ستارك ( 1413 – 1310هـ)

بريطانية مسيحية في احلرب العاملية االولى دخلت دورة
االسعافات االولية لتعمل في منظمة الصليب االحمر البريطانية،
تعلمت اللغة الالتينية والعربية والفارسية في جامعة لندن ،
تزوجت املستشرق البريطاني ستيوارت بيروني عام 1947
وتطلقت بعد خمس سنوات  ،بدات رحلتها الى الشرق

هل أنت مثقف
بيروت الشام العراق دول اخلليج اليمن ايران  ،تركت اكثر من
عشر مؤلفات عن رحالتها منها الشرق هو الغرب  ،شتاء في
مملكة العرب وغيرها.

قالت يف احلسني عليه السالم:

ليس من الممكن لمن سيزور المدن المقدسة ( كربالء) ان
يستفيد من زيارته ما لم يقف على شيء من هذه القصة الن
ماساة الحسين تتغلغل في كل شيء وهي من القصص القليلة
التي ال استطيع قراءتها قط دون ان ينتابني البكاء

رودولف شرتومتان (1379 – 1294هـ)

املاني الهوتي بروفسور تدرج في العلم وتلمذ على يد كارل
بروكلمان وتخصص بالالهوت ،عمل مدرسا وقسيسا ومرشدا
للدراسات الالهوتية ثم اصبح استاذا للدراسات الشرقية تفرغ
طوال حياته لدراسة املذاهب االسالمية وقد الف العشرات من
الكتب واالبحاث منها الزيدية  ،بدر ،احد وكربالء (بحث ).

قال يف احلسني عليه السالم

فقط كانت دماء الحسين التي سالت على سيوف القوات
الحكومية هي النواة التي انبتت العقيدة الشيعية اكثر مما كانت
دماء علي الذي اغتالته يد متآمر خارجي.
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هل أنت مثقف

سيتون لويد (1416 – 1320هـ)

بريطاني مسيحي عالم اثار وخبير تخرج من مدرسة هيئة االثار
في لندن وانتقل الى البلدان العربية للتنقيب عن االثار  ،مدير
املؤسسة البريطانية لالثار في تركيا  ،كما وأعد طلبة االثار
العراقيني من خالل العمل في عدد من احلفريات في ام القير
واريدو جنوب العراق.

قال يف احلسني عليه السالم
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معركته فظيعة في الجرائم التي ارتكبها جيش يزيد  ،ولقد قاد
الحسين ثورته بعقيدة صادقة ومؤمن بعدالة قضيته وهو يمسك
باحد يديه القران والسيف بيده االخرى

سندر الجي اهلل ابادي ( 1401 - 1303هـ)

هندي هندوسي كان له دور كبير في حترير الهند تولى زعامة
حزب املؤمتر في والية مدهيا براديش ،له كتاب تسلط االنكليز
على الهند الذي اثار ضجة في الهند وخارجها

قال يف احلسني عليه السالم

ان االمام الحسين واصحابه انقذوا االسالم من االنهيار وذلك
بتقديم انفسهم ضحايا لهدفهم

هل أنت مثقف

جوزيف ستالني ( 1372 – 1295هـ)

روسي ارثوذوكسي ملحد رجل غني عن التعريف عاش طفولته
في ظل اب مدمن على اخلمور ،وسبب املشاكل في املدرسة
االرثوذوكسية فطرد من املدرسة وبعد اعتقاله في سيبريا تبنى
افكار لينني وبعد وفاة لينني اصبح العضو الثالث في مجلس
رئاسة الدولة  ،ثم تغلب على شريكيه ليصبح القائد االوحد
شارك في احلرب العاملية الثانية وانتصر على هتلر

يقول عن كربالء احلسني عليه السالم

اقتلوا كربالء  ،النه طالما بقيت كربالء فمشكلتنا باقية النها
مادامت موجودة فهي تصنع المزيد من الرجال وتخرج المزيد
من العلماء وتنشرهم في االفاق

ساروجيين نايدو( 1368 – 1296هـ)

هندية هندوسية( براهمنية) تدرجت في التعليم وتعلمت عدة
لغات انتمت الى حركة االستقالل في الهند  ،وهي اول امراة
هندية تتولى منصب رئيس منتخب حلزب املؤمترالهندي عام
 1925اعتقلت مع غاندي سنة  1931وعارضت االحتالل
البريطاني بشدة واعتقلت عدة مرات ومع استقالل الهند
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هل أنت مثقف
اصبحت حاكمة لوالية اوترابراديش وهي اول امراة تتولى
منصب احلاكم.

قالت يف احلسني عليه السالم

اهنئ المسلمين بان منهم ولد انسان عظيم هو الحسين عليه
السالم الذي تجله كل المجتمعات
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زول البوم ( 1293-1221هـ)

فرنسي مسيحي تخرج من جامعات فرنسا واشتغل في اكثر
من منصب في التحقيق عن االسالم  ،قام بترتيب ايات القران
الكرمي موضوعيا في  18باب واسمه تفصيل ايات القران الكرمي
 ،من كتبه محمد السيرة املنتخبة من القران  ،التعليم الشفهي
سياسة اهل اخلير  ،وغيرها

قال يف احلسني عليه السالم

ولكن غضب الجماهير والفتن الداخلية تصاعدت في عهد
يزيد ونهض الحسين بن علي بن ابي طالب سبط الرسول في
كربالء ليحافظ على حرمة االسالم ويحول دون فساد الحكم
عبر يزيد فافدى بنفسه واهله الحياء الدين

هل أنت مثقف
فرانكلني املشهور بروزفلت الصغري (– 1332
1409هـ)

امريكي بروتستانتي ،ماجستير قانون دخل السلك العسكري
وكان ضابطا بحريا شارك في احلرب العاملية الثانية وحضر
عددا من املؤمترات اصبح نائبا في مجلس االمة ( الكونغرس)
واصبح عمدة نيويورك وهو ابن الرئيس االمريكي فرانكلني
روزفلت

قال يف احلسني عليه السالم

مهما بلغ المحاربون الغربيون من الوحشية واالعتداء  ،فلم
يسمع عنا اننا قتلنا ابن نبي ننتسب اليه وال سرقنا بنات النبي
واخذناهن سبايا غير مكرمات

رادها مو كريجي( 1381-1301هـ)

مؤرخ هندي تدرج في العلم حتى نال درجة البروفسورية
وتولى قسم التاريخ في جامعة لكنهو ،وقد حارب االحتالل
البريطاني له عدة كتب منها الشحن الهندي تاريخ التجارة
البحرية والنشاط البحري لدى الهنود ،وسيرة حياة جندراغبتا
موريا.
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هل أنت مثقف

قال يف احلسني عليه السالم

لقد عادت تضحية االمام الحسين بالخير على البشرية جمعاء
وليس هناك شهيد في تاريخ العالم باسره من يضاهيه في
امتيازاته الجمة

راجندر بن مهاديف ( 1382 – 1302هـ)
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هندي هندوسي ،تعلم االقتصاد ثم القانون ثم نال املاجستير
بالقانون  ،انضم الى حركة االستقالل في الهند وواصل
دراسته حتى حصل على الدكتوراه ثم اصبح عضوا في حزب
املؤمتر الوطني ثم تولى وزارة االغذية والزراعة  ،وفي سنة
 1947انتخب رئيسا جمللس االمة وفي  1950انتخب اول
رئيس للهند .

قال يف االمام احلسني عليه السالم

ان قصة الشهادة في كربالء واحدة من تلك القصص في تاريخ
االنسانية التي ال تنسى ابدا وال يمحى اثرها في حياة الماليين
من الرجال والنساء في انحاء العالم ،ان فداء الحسين ال
يخص منطقة وال قوما بعينهما ولكنه ارث انساني لكل البشرية
الستلهام معاني االخوة االنسانية

هل أنت مثقف

دوايت مارتن (1396 – 1302هـ)

امريكي اجلنسية اختير من قبل الكنيسة ليكون مبشرا في
البنجاب وارسل ثانية الى ايران ليعمل مبشرا واستقر في
مشهدومن ثم زار كربالء ليقضي الفترة الصيفية فيها الف كتاب
عقيدة الشيعة وفيه كثير من االغالط التاريخية والعقائدية حيث
انه اعتمد على حديث العوام .

قال يف احلسني عليه السالم وهو يف كربالء
ينظر اىل الزائرين

ان زيارة الزائر لهذا الضريح وهو يؤمن بنبوة محمد وامامة
الحسين المنزلة من اهلل تعتبر عمال في غاية االهمية الن يؤهله
للتمتع بامتيازات ،ان االمام الشهيد كان اول رجل من بني هاشم
علقت جثته المطهرة للمال* واحتز راسه الشريف فحمل الى
دمشق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
•اعتقد انه يقصد طريقة قتله من حيث السهام ووطئ جسده
الطاهر بسنابك اخليول وسرقة مالبسه
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هل أنت مثقف
دالي الما ( ).... - 1354

اسمه عند الوالدة تينزن غياستو بن جوكيونغ  ،زعيم بوذي
ولد في الصني ،نصب مبقام الدالي الما صغيرا وعمره خمس
سنوات وهي اعلى رتبة دينية وتعني الروحاني احمليط باحلكمة
 ،قاد احلركة املضادة في التبت ضد اجليش الصيني وهو يعتبر
الزعيم الديني والسياسي للبوذيني في التبت.

قال يف احلسني عليه السالم
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اذا كانت لدينا نحن البوذ شخصيات مثل االمام علي واالمام
الحسين  ،واذا كان لدينا نهج البالغة وكربالء فانه لن يبقى في
العالم احد اال ويعتنق العقيدة البوذية نحن نفتخر ونعتز بهاتين
الشخصيتين االسالميتين
وانا اسال هذا الزعيم على ضوء ما قلت في االمام علي
واحلسني عليهما السالم ملاذا ال تعتنق الدين االسالمي؟

جيمز كاركرن( القرن الثالث عشر هجري)

مؤرخ انكليزي صاحب كتاب تاريخ ممالك جني الذي طبع
سنة 1864م وذكر فيه حادثة سفير الروم الذي كان موجودا
في مجلس يزيد سنة  61هـ وحتدث عن شجاعة احلسني عليه
السالم وقارنه باالخرين.

هل أنت مثقف
قال يف احلسني عليه السالم

اشتهر رستم بالشجاعة في العالم ولكن اذا وجد من يذكر
شجاعته لحد االن فال بد انه لم يطلع على تاريخ الحسين
وواقعة كربالء حيث اثبت الحسين بانه اشجع الناس قاطبة  ،ان
الحسين اول غيور وشجاع في الدنيا لم يوجد مثله حتى اليوم

جوزيف توسان ( 1284 – 1210هـ)

مستشرق فرنسي عمل في املكتبة امللكية في باريس ثم تولى
كرسي االستاذية في مدرسة اللغات الشرقية له كتب بالعربية
منها تقوم البلدان ومقامات احلريري ،توفي في العاشر من
محرم سنة .1284

قال عن شيعة احلسني عليه السالم

وهؤالء مصنفو اوربا الذين ذكروا في كتبهم تفاصيل مقاتل
الحسين واصحابه مع انهم ال يعتقدون بهم وال يذعنون
بالمظلومية لهم ويعترفون بظلم من تعدى عليهم وعدم
رحمتهم ال يذكرون اسماء قاتليهم اال مشمئزين وهذه االمور
الطبيعية ال يقف امامها شيء وهذا السر من المؤيدات الطبيعية
لفرقة الشيعة
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هل أنت مثقف
نظرا لهذا الرقي الذي حازته فرقة الشيعة في زمان قليل دون
جبر واكراه ميكن ان يقال سيفوقون سائر فرق االسالم بعد
قرن او قرنني والسبب في ذلك هو اقامة عزاء احلسني الذي قد
جعله كل واحد منهم داعيا الى مذهبه وال يوجد اليوم مكان
فيه الواحد او االثنان من الشيعة اال ويقيمان فيه عزاء للحسني

جواهر الل نهرو (1384 – 1307هـ)
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سياسي هندي هندوسي مشهور اقتدى بغاندي وسلك اجملال
السياسي  ،اسس مع جمال عبد الناصر منظمة دول عدم
االنحياز  ،له بنت وحيدة هي انديرا غاندي عارض االحتالل
البريطاني وسجن بسبب ذلك وهو اول رئيس وزراء في الهند
بعد االستقالل ،له مؤلفات منها اكتشاف الهند

قال يف احلسني عليه السالم

فان اجياال متعاقبة اخذت من تضحيات انصار الحسين درس
النهضة والجهاد ضد الطواغيت الجبابرة وهذا بحد ذاته لدليل
على العمل الجهادي الذي قام به االمام الحسين والذي تحيى
ذكراه بعد ثالثة عشر قرنا في انحاء العالم كافة وانا بدوري
افتخر بحضوري في مثل هذه المناسبة التذكر الحسين

هل أنت مثقف
جارلز ديكنس (1287 – 1227هـ)

صحفي واديب روائي بريطاني بدا عمله مراسال صحفيا في
مجلس العموم البريطاني ثم اشتهر باالدب تاثر بقصص الف
ليلة وليلة له  14رواية منها قصة مدينتني

قال يف احلسني عليه السالم

لو كان الحسين يطمح بالحكم وبالدنيا لما صحب معه اخته
وزوجته واطفاله والنساء انه افتدى االسالم بكل ما لديه طلبا
لالصالح

توماس جاريك ( 1356 -1266هـ)

ولد في التشيك استاذ الفلسفة وعضو برملان النمسا مع اندالع
احلرب العاملية االولى هرب الى جنيف ثم ايطاليا ثم انكلترا
نادى باستقالل جيكسلوفاكيا وحتقق ذلك فكان اول رئيس لها
سنة 1918

قال يف االمام احلسني عليه السالم

ان القساوسة بامكانهم اثارة الناس بمصائب المسيح اال ان
روح الثورية والحرارة التي توجد في شيعة الحسين اليمكن
ان تحدث فيهم ولعل السبب في ذلك يعود الى ان مصائب
المسيح التعد شيئا قبال مصائب الحسين في مثل ورق التين
ازاء جبل هائل وعظيم
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هل أنت مثقف
ان ماساة احلسني املروعة بالرغم من تقادم عهدهاالبد ان تثير
العطف واالسى في نفوس اقل الناس احساسا واقساهم قلبا،
ففي تاريخ االسالم وبخاصة ما يتعلق بسيرة االمام احلسني
وموقفه الفريد والذي الميكن الي كان انتهاجه او حتى التفكير
بالقيام به فلوال شهادته لكان االسالم قد انتهى منذ امد بعيد،
حيث كان منقذا لالسالم وبفضل شهادته مد االسالم جذوره
بشكل عميق اذ الميكن هدمه وال حتى التخيل بهدمه ابدا
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ارثور نايلور ولسنون (1340 – 1258هـ)

مؤرخ انكليزي منح سنة  1326وسام االمبراطورية الهندية،
درس الفارسية ومتكن منها ،الف كتبا عديدة منها سيف
االسالم ،حكايات داخل حكايات  ،ونصف ساعة مع
محمد(ص)

قال عن االمام احلسني عليه السالم

ان الحسين بحد ذاته كان معجزة وهذا االنسان هو الذي تفتخر
به العلماء في كل العصور وتتحدث عنه ،واالهم ان العالم لم
يتعرف على شخصية شجاعة غيره

هل أنت مثقف
انستاس كرمل ( 1366 – 1283هـ)

الف نحو اربعني كتاب واصدر مجلة لغة العرب ،وكتاب
اغالط اللغوين يرى ان اسباب بقاء االسالم هي :
القران  ،واالشراف ذرية رسول الله ،مراقد االئمة تبقي ذكر
الدين حيا حيث يزورها املسلمون ويجتمعون حولها ،والسبب
االخر مجالس العزاء ،فلو جهزت الفواكه واحللويات وفتحت
الباب لياكلوا مجانا ما اجتمع الناس مثلما لو رفعت راية سوداء
باسم احلسني على باب دار وعقدمت مجلسا وقدمتم شاي فقط
فانها تكون عامرة بالناس ويشربون الشاي تبركا وهذه مسالة
مهمة تشير الى ان نبيكم حاضر في اذهانكم على الدوام

توماس كارليل(1298 – 1210هـ)

فيلسوف واديب اسكتلندي له مؤلفات منها الثورة الفرنسية و
االبطال وعباداتهم وهذا كتاب ادبي خصصه الرقى الشخصيات
في العالم وكان النبي محمد (ص) من بينهم حيث يقول عنه
 :امنا محمد شهاب اضاء العالم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
وقد ذكر تضحية احلسني عليه السالم من اجل مبادئ االسالم
قالوا في احلسني اجلزء االول موسوعة املعارف احلسينية الشيخ
محمد صادق الكرباسي ..

113

هل أنت مثقف

مفارقة بني صحيح مسلم وابن تيمية

صحيح مسلم يقول إن احلسني قتل بحق  ،النه أتى األمة
وهم مجتمعون ؛فأراد أن يفرق األمة ،فوجب قتله بدليل قول
النبي صلى الله عليه وسلم  « :من جاءكم وأمركم على رجل
واحد ؛يريد أن يفرق بني جماعتكم  :فاضربوا عنقه بالسيف
كائنا من كان « رواه مسلم
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ابن تيميه يقول كالم ليس بالسهل على قتله االمام احلسني
رضي الله عنه
( وأما من قتل احلسني أو أعان على قتله أو رضي بذلك فعليه
لعنة الله واملالئكة والناس أجمعني ؛ ال يقبل الله منه صرفًا
وال عد ًال ) !!
منهاج السنة النبوية ( ) 499 / 5
هذه املفارقات والتناقضات بني االحاديث دليل دامغ على وضع
وحتريف احلديث .
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