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عبادة الجاهل ال تنفع

ِه َجْعَفِر  ون املغرب: َو َعْن َأِب َعْبِد اللَّ قال إبن َحیُّ

لم(  َأنَّ َرُجلاً ِمْن َأْصَحاِبِه َذَكَر َلُه  ٍد  )عليه السَّ ْبِن ُمَحمَّ

ْن  َعْن َبْعِض َمْن َمَرَق ِمْن ِشيَعِتِه اْسَتَحلَّ  اْلَمَحاِرَم ِممَّ

يُن  ا الدِّ َ ُهْم َيُقوُلوَن ِإنَّ َكاَن ُيَعدُّ ِمْن ِشيَعِتِه، َو َقاَل ِإنَّ

َماَم َفاْعَمْل َما ِشْئَت؟ اْلَمْعِرَفُة، َفِإَذا َعَرْفَت اْلِ

ِإَلْيِه  ا  ِإنَّ َو  ِه  ِللَّ ا  "ِإنَّ ِد:  ُمَحمَّ ْبُن  َجْعَفُر  ِه  اللَّ َعْبِد  َأُبو  َفَقاَل 

ا ِقيَل اْعِرِف  َ َل اْلَكَفَرُة َما اَل َيْعَلُموَن، َو ِإنَّ راِجُعونَ ، َتَأمَّ

َها َمْقُبوَلٌة ِمْنَك،  اَعِة َفِإنَّ َماَم َو اْعَمْل َما ِشْئَت ِمَن الطَّ اْلِ

َلْو َأنَّ  ِبَغْيِ َمْعِرَفٍة، َو  ُه َعزَّ َو َجلَّ َعَملاً  َيْقَبُل اللَّ ُه اَل  ِلَنَّ

َها، َو َصاَم َدْهَرُه، َو َقاَم َلْيَلهُ ،  الرَُّجَل َعِمَل َأْعَمَل اْلِبِّ ُكلَّ

ِه  ِه، َو َعِمَل ِبَجِميِع َطاَعاِت اللَّ َو َأْنَفَق َماَلُه ِف َسِبيِل اللَّ

اْلَفَراِئِض  ِبِتْلَك  َجاَء  الَِّذي  ُه  َنِبيَّ َيْعِرْف  َلْم  َو  ُه،  ُكلَّ ُعُمَرُه 

ُه  ِه الَِّذي اْفَتََض اللَّ ِإَماَم َعْصِ َو  َقُه،  ِبِه َو ُيَصدِّ َفُيْؤِمَن 

ِبَشْ ٍء  ُه  اللَّ َيْنَفْعُه  َلْم  َفُيِطيَعُه،  َطاَعَتُه  َعَلْيِه  َجلَّ  َو  َعزَّ 

ُه َعزَّ َو َجلَّ ِف َذِلَك:   ﴿ َوَقِدْمَنا ِإَلٰ َما  ِمْن َعَمِلِه ، َقاَل اللَّ

ا ﴾  . َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباءاً َمْنُثوراً

ِمْن  اْلَجاِهُل  َع  َتَقطَّ َلْو  "َو  عليه:  الله  صلوات  َقاَل  َو 

ِه ِإالَّ ُبْعدااً" اْلِعَباَدِة ِإْربااً ِإْربااً َما اْزَداَد ِمَن اللَّ



يبدو أن عجلة انتقاد املرحلة السابقة من قبل بعض الذين يرون انفسهم ذوي شأن ومعرفة ويعتقدون أنهم االقدر عىل ايجاد 

الحلول للمشكالت مهام كان حجمها وخطرها وابعادها، ال تزال مستمرة وعىل نفس املنوال الذي يتمثل بانتقاد الدستور، من جهة 

وانتقاد االنتخابات من جهة اخرى.

ففي ميدان الدستور ال زالوا ولالسف يلقون بتبعة االخطاء واملفاسد التي طبعت املرحلة الفائتة عىل بعض فقرات الدستور ملا 

فيها - حسب زعمهم- من نقص او الستغاللها كعيص يف عجلة عمل الدولة،  متناسني ان تلك الفقرات التي قد يرونها تقف حائال 

امام بعض االجندات. أو عىل زعمهم ال متنح الفرصة للدولة عىل العمل بحرية تامة من شأنها يف املستقبل ان تقف حائال ايضا 

أمام االجندات الهدامة التي قد تصل اىل سدة الحكم يف يوم من االيام وليس ذلك مبستبعد وال عسري.

واألنكأ من ذلك ان البعض أصبح يرى ويدعو اىل إلغاء الدستور او تغيريه بشكل تام والدعوة اىل كتابته وفق ما يراه هو او وفق 

ما تقتضيه مصالحه الخاصة متناسيا االطراف واالطياف واملكونات االخرى التي تعيش معه يف البلد، وان لها حقوقا ينبغي عدم 

اهاملها، ولعل يف الدعوة اعادة صياغة بعض فقرات الدستور وفق املصلحة العامة للبلد والشعب مقبولية، بعد تبيان االعذار 

الداعية لذلك واستحصال موافقات جميع املكونات عليها، وعدم االنفراد بالرأي، وهو عينه االمر الذي روعي يف املرحلة االوىل 

من كتابة الدستور حيث مل يهمل أي مكون عند كتابته.

أما يف ما يخص االنتخابات فقد راحت تظهر بني الفينة االخرى آراء عجيبة حولها، منها عىل سبيل املثال، ان االنتخابات ينبغي 

عدم اللجوء اليها كونها وسيلة وضعها الغرب واعتربها منوذجا للدميقراطية وان علينا عدم تطبيقها يف بلداننا ملجرد ان الغرب 

ينادي بها ويعتربها الحل االمثل النظمة الحكم، وبحسب مفهومهم هذا فهم يدعون اىل ايجاد بديل آخر غري االنتخابات، وكل  

تهمتهم لالنتخابات أنها أفرزت مكونات او شخصيات تلبست بلباس الفساد االداري واملايل وغريه.

بل ويذهبون اىل القول بان االنتخابات -وبخاصة عند اقرتاب موعدها- كانت غلطة كبرية وهي السبب يف ما وصل اليه البلد من 

مآٍس ومظاهر ال تنم عن قيام دولة حقيقية فيها سلطة وقانون وانظمة وعدالة وادارة مالية واقتصادية وسياسية صحيحة،ومكانة 

دولية، وما اىل ذلك من مقتضيات الدولة. 

وللرد عىل دعوتهم هذه ينبغي العودة بهم اىل تلك املرحلة ودراسة واقعها وما كان مفروضا فيها من آراء ومقرتحات الدارة 

البلد، حيث كان من بني أهم الخيارات املطروحة اقامة دولة وفق بناء معني أعدته قوات االحتالل آنذاك، ومام ال يقبل الشك 

ان قوات االحتالل قد وضعت مصالحها الخاصة يف اعىل سلم االوليات يف ذلك، وما كانت لتقبل بأقل من أن تكون املحرك 

الرئييس لدفة البلد.

ولو تم القبول بذلك -عىل رأي الراضني الجدد بذلك بسبب الفساد االداري- فمن يضمن ان البلد لن يؤول اىل الخراب والدمار 

والقتل خصوصا وان جل ابناء الشعب قد شاهدوا بأعينهم كيف انترشت عصابات الجرمية بكل أنواعها دون اي رادع من القوات 

املحتلة حينها رغم ان االعامل االجرامية كانت تقع امام اعينها وهي ال تحرك ساكنا، بل وكانت هي الداعية واملحرضة عىل ارتكاب 

الجرائم وبخاصة منها جرائم الرسقة، وخري دليل ما حصل للمصارف العراقية حينها.

واالكرث من ذلك ان الوقائع واملشاهدات اكدت مبا ال يقبل املعارضة ان القوات املحتلة كانت تدعم الكثري من تلك العصابات 

من اجل ان تبقى حالة انعدام االستقرار سائدة حتى يرضخ الشعب ويقبل بالوصاية عىل ارضه ومقدراته. 

واما الخيار اآلخر الذي كان سيطفو اىل السطح يف حال غياب الدستور واالنتخابات هو خيار استيالء االقوى عىل الحكم، وذلك 

ال يتم اال بعد سلسلة طويلة ال ُيعلم أمدها من االقتتال، وهو االمر الذي يرفضه كل من لديه أدىن مرتبة من عقل ومعرفة وحرص 

عىل بلده وشعبه.

رمبا كان هذان السيناريوان األكرث وضوحا يف تلك املرحلة ألن ما كان يجري خلف كواليس االحتالل ال يعلم به اال الله، ولكن 

املرجعية الدينية بعلمها ومعرفتها وحنكتها وحكمتها استقرأت كل صور املشهد، وبذلت كل جهودها يف سبيل الحؤول دون 

السيطرة عىل البلد وثرواته واستعباد شعبه تحت عناوين الحرية واملساواة وغريها من الشعارات الرباقة التي كان يراد من ورائها 

خداع الشعب للوصول اىل الغايات املبيتة.

العراقي حيث ان من  انه االكرث مالءمة للوضع  للمنصفني قوله يف حقه  باخراج دستور اقل ما ميكن  الجهود  وقد امثرت تلك 

اهم ما جاء فيه حفظ حقوق ابناء الشعب بغالبياتهم وبأقلياتهم وهو االمر الذي كان من املستعرس تحصيله بالسيناريوهات 

املطروقة واملخفية.

أضف اىل ذلك تثبيت نظام للحكم قابل للتغيري بإرادة شعبية عرب انتخابات مراقبة، وليس عن طريق الفوىض واالنقالبات وما 

شابه.

واما ما ظهر من مفاسد فانه ال بد منته يوما حني يستقر البلد ويكف االعداء ايديهم عن التدخل يف شؤونه والتآمر عليه داخليا 

وخارجيا، إن مل يكن عن طريق الربملان ذاته، فإنه قد يكون من خالل حراك شعبي سلمي وفق ما يقره الدستور والقانون، وحينه 

-وبال ادىن شك- ستكون املرجعية الدينية داعمة كبرية لذلك الحراك إن مل تكن هي القائدة له.   
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الطبع والتوزيع
�سعبة الطبع والتوزيع يف العتبة احل�سينية املقد�سة

رقم االيداع يف دار الكتب والوثائق 
الوطنية يف بغداد 1213 ل�سنة 2009

معتمدة لدى نقابة ال�سحفيني العراقيني
 بالرقم 735 ل�سنة 2009 م.

ديوان الوقف ال�سيعي

مالحظة:
املجّلة غري ملزمة بن�سر املواد التي ت�سلها، وال 

باإعادتها الأ�سحابها... 



بجية  ح�سون  حميد  • اأ.د. 
ح�سني فالح  ح�سني  • اأ.م.د. 

الرحمن عبد  عدنان  بان  • اأ.م.د. 
الكاظمي عماد  ال�سيخ  •د. 

قنديل • حممود 
زين  • �سوزان 

�سباح غالب  • معن 
البحراين • با�سم 

كاظم حم�سن  • �سباح 
النا�سر حممد  • �سعاد 
ح�سن مهدي  • �سادق 

اأ اجلواب/  • �س4: 
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• �س19: اجلواب/ اأ

• �س25: اجلواب/ ب
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املهور الباهظة 

حوار مع 

ت وجه العراق ثورة غيرّ

اكتشاف سبعة كواكب بحجم الرض

ص قيود تكّبل الشباب األعزب

ص

ص

ص

• تحقيقات

• حـــــــوارات

• ملـــــــــــــــف

• علمــــــــية

االديب واإلعالمي التونيس بلحسن يحياوي:

100 عام ِهجري عىل ثورة العرشين

خارج مجموعتنا الشمسية:



فرص   , عاملية  رشكات  عن  ممثلني  مجموعة  بحث 

العراقية  السوق  اىل  الدخول  وإمكانية  االستثامر 

برشاكة مع ديوان الوقف الشيعي.

موسعا  اجتامعا  ان  بالديوان  إعالمي  مصدر  وقال 

هيئة  عام  مدير  الحامتي  منذر  الدكتور  بني  عقد 

عاملية  رشكات  وممثيل  الديوان  واستثامر  إدارة 

ملناقشة إمكانية استثامر عدد من األرايض الزراعية 

واملحافظات  بغداد  يف  النموذجية  والعقارات 

ديوان  مع  الدخول  إمكانية  بحث  الوفد  ان  "مبينا" 

بعد  املمكنة  املجاالت  جميع  يف  رشاكة  بعقد 

دراسة كل مرشوع عىل حدة. 

قدم  الهيئة  عام  مدير  ان:  املصدر  واوضح   

العراقية  االستثامرية  الخارطة  عن  مستقبلية  رؤية 

واإلمكانات البرشية والزراعية والصناعية والسياحية 

والتسويقية وتوافر عوامل النجاح ألغلب املشاريع 

مام يجعله قبلة للرشكات العاملية , مؤكدًا للضيوف 

وأجنبية  إقليمية  رشكات  من  مامثلة  عروض  تلقي 

تم  انه  اىل  به,مشريا  جاءوا  ملا  مامثلة  مبشاريع 

يف  وتجارية  زراعية  وقفية  عقارات  عدة  ترشيح 

عن  وممثليات  دائم  معرض  إلنشاء  مختلفة  أماكن 

الرشكات العاملية.

  تجدر اإلشارة إىل ان هيئة إدارة واستثامر الديوان 

واملشاريع  العقارات  من  كبرية  مجموعة  متتلك 

املحافظات  عموم  يف  االستثامرية  والفرص 

مبا  ومنافعها  وارداتها  توظيف  وتتوىل  العراقية 

ألعامل  تخصص  او  الوقفية  الحجج  مع  ينسجم 

الرب والخريات بالنسبة للعقارات الخالية من رشط 

الواقف .

أعرب عاِلم اآلثار الربيطاين أليسرت نورثج عن إعجابه 

وانبهاره باملعامل التاريخية واألثرية املنترشة بأرجاء 

مرقد أمري املؤمنني )عليه السالم(.

للمرقد  الثقايف  الرتاث  وحدة  عىل  املرشف  وقال 

يف  اإلبراهيمي  عبدالهادي  الدكتور  املطهر  العلوي 

اآلثار  عاِلم  زار   " والثقافية  الفكرية  الشؤون  قسم 

املرقد  نورثج  أليسرت  الدكتور  األستاذ  الربيطاين 

التاريخية  معامله  عىل  واطلع  املطهر  العلوي 

الحرم  إعجابه بجاملية  أبدى  الخالدة, وقد  والرتاثية 

املقدس وهندسته وفنه الزخريف".

اىل  نورثج  الربوفسور  استمع  اإلبراهيمي:"  وأضاف 

رشح مفصل عن تاريخ بناء وتذهيب املرقد وأرسار 

وغري  املادي  الثقايف  تراثه  وثراء  عامرته  هندسة 

املادي فضال عن أعامل التطوير والتوسعة يف صحن 

فاطمة الزهراء "عليها السالم".

تحققت  أمنيتي  أنا سعيد الن  نورثج:"  الدكتور  وقال 

بزيارة مرقد اإلمام عيل "عليه السالم"، وقد شاهدت 

التي  الراقية  العامرة  لهذه  الثقايف  الرتاث  بأم عيني 

الناظرين، وأمثن وأشكر حسن االستقبال وكرم  تبهر 

الضيافة من األمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة".

يذكر أن الربوفسور نورثج هو شخصية علمية معروفة 

عامليا فهو أستاذ متخصص يف تاريخ الفن والعامرة 

السوربون  جامعة  يف  حاليا  ويحارض  اإلسالمية 

وسبق  الرشقية,  اآلثار  قسم  اآلثار/  /كلية  الفرنسية 

له ان عمل منقبا لسنوات عدة يف مدينة سامراء وله 

عدد من املؤلفات بهذا الشأن.

ديوان الوقف الشيعي

يبحث مع ممثيل رشكات عاملية استثمر عدد من أراضيه وعقاراته النموذجية

عاِلم اآلثار الربيطاين أليسرت نورثج:

جملية املعامل التاريخية والثرية ف مرقد المام عيل )ع( تبهر الناظرين

أخبار  و تقارير
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التابعة  والفنية  الهندسية  الكوادر  تواصل 
مبرشوع  العمل  املقدسة  الحسينية  للعتبة 
الزبيلية  منطقة  يف  النازحني،  إسكان  مجمع 
الواقعة عىل طريق كربالء املقدسة – النجف 

االرشف.
وقال املهندس املقيم للمرشوع حسني رضا 
سكنية  وحدة   200 يضم  املجمع  مهدي"ان 
مربدة ومكيفة مخصصة للنازحني مبساحة 50 

مرتا للوحدة السكنية الواحدة".
لإلدارة  مقرا  أيضا  املجمع  "يضم  وأضاف 
وأسواقا, ومحطة ملياه الرشب )RO(, ومولدة 

كهرباء".
ضمن  يأيت  املرشوع  ان  اىل  مهدي"  وأشار 
ملساعدة  املقدسة  الحسينية  العتبة  مساعي 

وإيواء النازحني".
وذكر" ان الوحدات السكنية تم انجازها بشكل 
النازحني  استقبال  بعملية  للتعجيل  رسيع 
املخيامت  من  بكثري  أفضل  وهي  وإيوائهم, 

التي ال تقيهم من الحر أو الربد"، ويأيت ذلك 
يف الوقت الذي تواصل فيه العتبة الحسينية 
حامم  مخيم  يف  النازحني  إغاثة  املقدسة 

العليل مبدينة املوصل.

يذكر أن العتبة الحسينية املقدسة قد سريت 
اإلنسانية  للمساعدات  قافلة  اكرب  ومؤخرا 

واالغاثية اىل النازحني من املدينة.
الحسينية  العتبة  فتحت   2015 العام  ويف 
لها  التابعة  للزائرين  مدن  أبواب  املقدسة 

الستقبال وإيواء النازحني.
وكانت املرجعية الدينية العليا قد دعت عموم 
واعتربتها  النازحني  مساعدة  اىل  املواطنني 

"من أفضل القربات اىل الله".

الحسينية  العتبة  يف  الدويل  االعالم  مركز  اقام 

املقدسة مؤمترُه الدويل االول تحت شعار )شذرات 

وسلم  وآله  عليه  الله  صىل  محمد  النبي  حياة  من 

االحد  يوم  صباح  والسالم(  االمن  ميلؤه  لعامل 

املصادف 3/12 /2017م، عىل قاعة خاتم االنبياء يف 

الكلمة  توحيد  اجل  من  الرشيف  الحسيني  الصحن 

ومحاربة االفكار املتطرفة التي شوهت االسالم.

عقبتها  الحكيم  الذكر  آيات من  بقراءة  افتتح املؤمتر 

املقدسة  الحسينية  العتبة  الرشعي يف  املتويل  كلمة 

من  ملجموعة  وكلامت  الكرباليئ  املهدي  عبد  الشيخ 

ضيوف املؤمتر.

االنبياء  رسالة  أهمية  كلمته  خالل  الكرباليئ  وبني    

)ان االنسان واحد(  إلهي وهو  التي اسست عىل مبدأ 

وعىل الجميع ان يشرتكوا يف هذه املبدأ الذي يهدف 

اىل االمن واالستقرار والسالم"مضيفًا" نجد ان االمئة 

خالل  من  املبادئ  هذه  عىل  يؤكدون  واملعصومني 

) وهل  الذي مضمونه  الرشيف  الحديث  يدور يف  ما 

الدين اال الحب يف الله ( "مشريا اىل أن" هناك مبدأ 

التطبيق يف حياتنا وهو  اليه يف مجال  كبريا ونحتاج 

لنفسه  يحب  ما  ألخيه  يحب  حتى  احدكم  يؤمن  )ال 

ويكره ألخيه مايكره لنفسه( وغريها من االحاديث التي 

خصت مانعيشه اليوم ليس يف العامل االسالمي وامنا 

لالنسان  استهداف  يوجد  فاليوم  اجمع,  العامل  يف 

ولحضارته وبطرق واساليب مختلفة .

كاظم  عيل  حسن  الدويل  االعالم  مسؤول  وتدث 

للمرة االوىل  اقيم هذا املؤمتر  عن املؤمتر فقال"  

ومن  السنة  الدين  علامء  أهلنا  من  عدد  وبحضور 

اخواننا ابناء الطائفة املسيحية وعدد من االعالميني 

داخل  من  لالعالميني  اضافة  وبريطانيا  الهند  من 

االفكار  محاربة  يف  الكلمة  توحيد  بهدف  العراق 

املتطرفة عىل نهج رسالة االنبياء لنرش االمن والسالم 

وكيفية تطبيقها عىل ارض الواقع.

الوفود  اطالع  املؤمتر  هامش  عىل  سيتم   " وأضاف 

عىل واقع الظروف التي يعيشها عراقنا الصامد ومدى 

الكفايئ  الدفاع  لفتوى  الكبرية  الشعبية  االستجابة 

النجف  يف  العليا  الدينية  املرجعية  اطلقتها  التي 

االرشف ونصائحها وتوجيهاتها للمقاتلني يف ساحات 

الجهاد ورعاية النازحني وايوائهم وتقديم الخدمات 

الرضورية لهم .

من جانبه اكد الكاهن فكتور لوبو مدير جامعة يوسف 

والفعاليات  االنشطة  اقامة  رضورة  عىل  الكاثوليكية 

املثيلة بهذا املؤمتر لتوحيد كافة االطياف والديانات 

التي اتبعت نهج االنبياء ورساالتهم ومحاربة االفكار 

كعصابات  الديانات  هذه  عىل  الدخيلة  املتطرفة 

داعش االجرامية.

العتبة الحسينية املقدسة:

تخصيص "حي سكني" ف كربلء ليواء النازحني

ف العتبة الحسينية املقدسة 

مؤمتر دويل يوحد الطوائف وينرش السلم

أخبار  و تقارير
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افضل  جائزة  عىل  الفضائية  كربالء  قناة  حصلت 

نتائج  ضمن  االربعني  زيارة  عن  تلفزيوين  روبورتاج 

اإلعالمي  األربعني  مؤمتر  أطلقها  التي  املسابقة 

األول عىل قاعة سيد األوصياء يف الصحن الحسيني 

الرشيف.

حيدر  للمسابقة  التحكيمية  اللجنة  رئيس  وقال 

حازت  الفضائية  كربالء  قناة  ان  ملراسلنا"  السالمي 

تلفزيوين  ريبورتاج   افضل  انتاج  يف  األول  املركز 

يف  السالم(  )عليه  الحسني  "اإلمام  عنوان  حمل 

ضامئر الصم البكم", كام حصلت القناة ذاتها عىل 

الحسني)عليه  "اإلمام  ريبورتاج  عن  الثالث  املركز 

فيام  الخاصة,  االحتياجات  ذوي  بعيون  السالم( 

الثاين  باملركز  الفضائية  الحسني  اإلمام  قناة  فازت 

)عليه  الحسني  اجل  "انهم جميعا من  ريبورتاج  عن 

السالم(".

إمكانية تسويق هذه  اللجنة اشرتطت  ان   : وأضاف 

االعامل دوليا عن طريق الرتجمة, وان تكون الفكرة 

ومراعاة  األربعني,  زيارة  تتناول  وان  وأصيلة,  جيدة 

الجوانب الفنية يف اإلنتاج".

اشرتكت  الفضائية  القنوات  من  العديد  وأوضح"ان 

املسابقات  يف  أكرث  تكون  ان  ونطمح  املسابقة  يف 

املليونية  املناسبة  لهذه  إعالمي  القادمة إلعطاء زخم 

بدروع  كرموا  "الفائزين  ان  اىل  العظيمة"مشريا 

مالية  جوائز  منحهم  اىل  باإلضافة  والتميز  اإلبداع 

تقديرا لجهودهم".

كربالء  قناة  من  األول  باملركز  الفائز  قال  بدوره 

الفضائية املراسل احمد رشار ملراسلنا "جاء اختياري 

لرشيحة الصم البكم وتسليط الضوء عىل خدمتهم 

األربعني البرازها كرشيحة مؤمنة وفاعلة  زيارة  يف 

يف املجتمع السيام وهي تقدم الخدمة لزائري سيد 

إال من  , وال ميكن متييزهم  السالم   الشهداء عليه 

خالل التحدث إليهم, مشريا  اىل وجود  املئات من 

ان  تستحق  األربعني  زيارة  يف  اإلنسانية   الحاالت 

تكون موضوعا للبحث اال ان هذه الحالة لها أهميتها 

الخاصة".

املقدسة عىل هذه  الحسينية  العتبة  نشكر  وتابع"   

املبادرة و نتمنى من الجهات االخرى ان تهتم بهكذا 

مواضيع تعكس اهمية هذه الزيارة امام العامل".

كربالء  جامعِة  يف  واالقتصاد  االدارة  كلية  أقامت 

الحسينية  املقدستني  العتبتني  مع  بالتعاوِن 

والعباسية املؤمتر العلمي الدويل التاسع )املؤمتر 

العلمي الثاين عرش( تحت شعار )إسهام الجامعات 

االقتصادية  الجوانب  وقطاعات االعامل يف تدعيِم 

جامدي   29( الثالثاء  يوم    ) واالدارية  واملالية 

الجامعة مبشاركِة  رئاسة  قاعِة  االخرة 1438هـ( عىل 

مجموعة من االساتذِة والباحثني املختصني بالجانِب 

االقتصادي ملدة يومني.

استهل افتتاح املؤمتر الذي شهد حضور وفود مثلت 

بتالوٍة  والعباسية  الحسينية  املقدستني  العتبتني 

آلياٍت من الذكِر الحكيم وقراءَة سورة الفاتحة ترحاًم 

النشيد  بعدها  لُيعزف  العراق  شهداء  أرواِح  عىل 

الوطني ، ثم كلمة رئيس اللجنة التحضريية للمؤمتِر 

الدكتور عواد الخالدي عميد كلية االدارة واالقتصاد 

والتي أعرب فيها عن شكرِه وتقديره لكل املشاركني 

االنتصارات  فيها  بارك  لهذا املؤمتر كام  والداعمني 

املتتالية التي تحققها قواتنا االمنية البطلة وحشدنا 

لتلك  امتداد  هو  املؤمتر  هذا  ان  مبينا  الشعبي 

االنتصارات ودعام لها " .

الدكتور منري حميد  القى رئيس جامعة كربالء  فيام 

تعمل  الجامعات  ان   ": فيها  قال  كلمة  السعدي 

يف  عليه  تعمل  كانت  عام  تختلُف  بطريقٍة  اليوم 

نعمل  كربالء  جامعة  يف  ورمبا  السابقة  السنوات 

اساس  التعليم عىل  كلياتنا وفق امنوذج  يف بعض 

مع  قوية  عالقة  بناء  يعني  بالتأكيد  وهذا  املشكلة 

لتكون  معه  حقيقية  رشاكات  وبناء  العمل  حقل 

مخرجات التعليم متوافقة مع الحاجات التي ينظر 

اليها املجتمع , ونحن نجد حاجة اىل السعى لالرتقاء 

واملالية  االقتصادية  املشاكل  تواجه  التي  بالحلول 

وذوي  الجامعات  تتحد  فعندما  العراقي  للمجتمع 

االرتقاء  اجل  العمل من  االكادميي مع قطاع  الشأن 

ايجابية  مخرجات  سيعكس  بالتأكيد  فانه  باألداء 

اقامة  من  االساس  والرؤية  الهدف  فان  لذلك  كبرية 

مع  ليتوازى  بأدائنا  نرتقي  ان  مؤمترات  هكذا  مثل 

حجم العراق الكبري ".

القاها  التي  املقدستني  العتبتني  كلمة  بعدها  جاءت 

معاون االمني العام للعتبة الحسينية املقدسة السيد 

" من دواعي االعتزاز   : الشامي حيث جاء فيها  افضل 

ان يعقد هذا املؤمتر والعراق يعيش انتصارات رائعة 

سطرها ويسطرها ابناء جيشنا الباسل وحشدنا الشعبي 

أراضيه  وحدة  واحدا حفاظا عىل  يقاتلون صفا  وهم 

مدينة  يف  املقدسة  العتبات  ان  "مبينا"  ومقدساته 

من  االستفادة  تبنت  ورسالتها  رؤيتها  كربالء ومبوجب 

وجود الجامعات يف العراق وخصوصا جامعة كربالء 

اعاملها  وتطوير  لرسم خططها  بشكل خاص  املوقرة 

مخرجات  من  املقدسة  العتبات  استفادت  حيث 

لنرشهم  املختلفة  االختصاصات  يف  الجامعة 

والكثرية  املتعددة  النشاطات  يف  منهم  واالستفادة 

االستفادة  وكذلك  الوقت  هذا  يف  املقدسة  للعتبات 

مشاكلها  حل  يف  تساهم  التي  العلمية  البحوث  من 

العلمية  املؤمترات  عقد  يف  والتعاون  املختلفة 

هذا  وما  وغريها  كربالء  يف  العام  طوال  املشرتكة 

املؤمتر الذي يعقد منذ اكرث من سبع سنوات خلت اال 

احدى مثرات ذلك التعاون وكانت جامعة كربالء بحق 

سخية يف هذا التعاون والعطاء ".

كلية  تأسيس  لبداية  وثائقي  فلم  بعدها  عرض 

بعدها  لتعقد  كربالء،  وجامعة  االقتصاد  االدارة 

االساتذة  من  مجموعة  فيها  تحدث  حوارية  جلسة 

والغاية  املؤمتر  واهداف  رؤى  عن  واملختصني 

التي عقد من اجلها ، عقبها افتتاح معرض العتبات 

مبشاركة  للكتاب  معرضا  تضمن  والذي  املقدسة 

والعباسية  والعسكرية  الحسينية  املقدسة  العتبات 

فضال عن جناح وثق انتصارات لواء عيل االكرب عليه 

للمستلزمات  الجود  برشكة  خاصة  وجناح  السالم 

عليه  العباس  الفضل  ايب  خريات  ومزارع  الزراعية 

الحسني  االمام  خيمة  افتتاح  اىل  باإلضافة  السالم 

لقسم  التابعة  االولية  لإلسعافات  السالم  عليه 

التنمية البرشية يف العتبة العباسية املقدسة .

قناة كربلء تحصل عىل الجائزة االول ف انتاج افضل ريبورتاج تلفزيوين

بالتعاون مع العتبتني املقدستني :

 جامعة كربلء تقيم مؤمترها العلمي الدويل التاسع
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وبالتعاون  املقّدسة  الحسينّيُة  العتبة  أقامت 

الثقايّف  األسبوع  باكستان  يف  الكوثر  جامعة  مع 

العتبات املقّدسة  الرابع )نسيم كربالء( ومبشاركة 

)العلوّية والعسكرّية والعّباسية()2017/3/29(  وسط 

يف  وإعالمية  واجتامعية  دينية  شخصيات  حضور 

العاصمة الباكستانّية إسالم آباد.

واستهل الحفل بقراءة ايات من الذكر الحكيم , ثم 

باكستان  يف  الُعليا  الدينّية  املرجعّية  ممّثل  كلمة 

واملرشف عىل جامعة الكوثر سامحة الشيخ محسن 

النجفي قال فيها: نرحب بكم ونشكركم عىل  عيل 

هذا االحسان وانتم تعلمون جدا ان مجتمعنا بعيد 

عن الثقافية االسالمية لعدة اسباب ال مجال لتذكر، 

عظيمة  خدمة  الثقافية  املراسيم  هذه  اقامة  وان 

وبركة كبري ألبناء هذا الوطن.

وأضاف " ان ابناء هذا الوطن )باكستان( عاطفيون 

الله  صلوات  محمد  وال  ملحمد  ومحبون  كثريًا 

عليهم اكرث مام يتصور، ووجودكم يف هذه البالد 

كربالء  نسيم  مهرجان  وخالل  عليها  الله  من  نعمة 

سوف تشاهدون اثار بركات هذه الربامج الثقافية، 

شكرا لعتبات العراق املقدسة عىل هذا املهرجان 

الذي يسعى لنرش الثقافة االسالمية.

والقى الشيخ عيل القرعاوي كلمة العتبة الحسينية 

املعجزات  أكرب  من  :أن  فيها  موضحا  املقدسة 

نعمة  هي  للبرشية  الله  جعلها  التي  االجتامعية 

دأب  لذلك  الكربى  االلهية  النعم  من  فهي  االخّوة 

قال  حيث  كربى  أهمية  من  لها  ملا  بذكرها  القرآن 

َوِباْلُمْؤِمِننَي  ِه  ِبَنْصِ َدَك  َأيَّ الَِّذي  ُهَو   " الله عز وجل 

ْرِض َجِميًعا  َف َبنْيَ ُقُلوِبِهْم. َلْو َأنَفْقَت َما يِف اأْلَ َوَألَّ

لنا يف  يبني  ”.فالله عز وجل  ُقُلوِبِهْم  َبنْيَ  ْفَت  َألَّ ا  مَّ

كتابه العزيز بأن االخّوة واملحبة واأللفة من الغرائز 

االنسان  أن  مبعنى  االنسان،  فطرة  يف  املرتكزه 

نعمة  وإنها  واملحبة  واأللفة  االخّوة  عىل  مفطور 

واملحبة  االخّوة  هذه  ان  ثم  وجل،  عّز  نعمه  من 

تغريت  مهام  االنسان  فطرة  من  تذهب  ال  باقية 

االفكار  اختلفت  ومهام  االزمنة  واختلفت  االحوال 

واملعتقدات ألّن اآليات القرآنية الدالة عىل االخوة 

تقّيدها  ومل  آخر  دون  لزمان  األخّوة  تقيد  مل 

ملعتقد دون آخر.

واضاف:  فاالختالف يف املعتقدات واالفكار واآلراء 

مل يخرج االخّوة من فطرة االنسان بل انها باقية يف 

فطرته ما بقي الدهر. لكن يف بعض االحيان ينحرف 

عندها  فيحتاج  وشاماًل  ميينًا  فطرته  عن  االنسان 

الرجوع إىل القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة 

لريجع إىل فطرته املبنية عىل االخوة واملحبة. 

الفطري  أن االختالف  القرآنية عىل  االدلة  أن:  وبني 

باقية ومستمرة.  انها  بل  ُيذهب االخوة  والفكري ال 

يِن " حيث  فاآلية القرآنية التي تقول " اَل ِإْكَراَه يِف الدِّ

املعتقدات ال ميكن  بأن  فيها  عّز وجل  الباري  بني 

تأيت  وامنا  واالكراه  والدماء  والقتل  بالقوة  تأيت  أن 

باالختيار عن طريق الربهان والفكر والعلم. 

وتحدث عن دور املرجعية الدينية يف بث االخوة 

يف  الدينية  للمرجعية  كان  لقد  قائال:  والتسامح 

النجف اإلرشاف املتمثلة مبساحة اية الله العظمى  

الوارف  ظله  دام  السيستاين  الحسيني  السيد عيل 

الدور األكرب يف بث روح االخوة واملحبة بني كل 

معتقداتهم  اختالف  من  الرغم  عىل  املسلمني 

ومذاهبهم ال بل حتى وإن اختلفت اديانهم وذلك 

أصبح واضحا وجليا إىل كل العامل وإىل املنظامت 

الدولية مام دعا العديد من املنظامت الدولية إىل 

لرجاالت  كان  كام  والحكمة  للسالم  كرجل  اعتباره 

يف  النازحني  مساعدة  يف  الكبري  الدور  املرجعية 

كل  يف  ومساعدتهم  واملوصل  وكركوك  األنبار 

جوانب الحياة. 

املقدسة  للعتبات  وأن  كام  قائال:  حديثه  واكمل 

السلمي  والتعايش  االخوة  نرش  يف  الكبري  الدور 

الثقايف  الجانب  يف  سواء  املجتمع  أفراد  كل  بني 

الجانب  يف  فهي  االجتامعي  أو  االقتصادي  أو 

تدعو  التي  والندوات  املؤمترات  تقيم  الثقايف 

ويف  الناس  كل  بني  واملحبة  االخوة  روح  بث  إىل 

الجانب االجتامعي ترسل العديد من الوفود للصلح 

بني املتخاصمني حيث كان لها دور كبري يف فض 

وهكذا  الكربى  والخصومات  النزاعات  من  العديد 

يف الجوانب األخرى،كام وأن هناك دورا كبريا قام 

به شعبنا العظيم وذلك من خالل الحشد الشعبي 

الذي بني معامل كبرية جدا لألخوة حيث نراه بيد 

تنقل  األخرى  ويده  الحق  عن  دفاعا  وبشدة  يقاتل 

العوائل إىل أماكن آمنة "

واضاف لقد تأىس هؤالء األبطال باإلمام الحسني 

عليه  العباس  الفضل  ايب  واخية  السالم  عليه 

يوجد  مل  التي  العظيمة  االخوة  تلك  السالم 

التاريخ، فقد قيل إن العباس  ملثلها نظري عىل مر 

مّرة  إال  أخي(  يا  بـ)  ما  يومًا  الحسني  يخاطب  مل 

من جواده  عندما سقط  عاشوراء؛  يوم  واحدة يف 

لحظات  وهي  اليدين،  مقّطع  مصابًا  األرض  إىل 

حنَّ فيها إىل رؤية أقرب الناس إليه، قبل أن يودع 

نادى  للعباس،  املؤملة  اللحظات  تلك  الدنيا. ويف 

الحسني  فأرسع  أخي«.  يا  »أدركني  بقوله  الحسني 

إليه ميسح الرتاب والدماء عن وجهه وعينيه. وألقى 

ليلفظ  العباس نظراته األخرية عىل أخيه الحسني، 

وّدعه يف  لقد  أحضانه.  األخرية يف  أنفاسه  بعدها 

موقف يرسم ويحيك اسمى معاين األخوة والوالء 

واملحّبة. وقد بىك عليه الحسني بكاًء شديدًا، وقال 

حيلتي  وقّلت  ظهري  انكرس  »اآلن  الشهرية:  قولته 

وشمت يب عدوي«.

العتبات  رايات  رفع  تضمن  االفتتاح  ان حفل  يذكر 

املعارض  وفتح  باملهرجان  املشاركة  املقدسة 

الثقافية لجميع رشائح املجتمع, ومسابقات ثقافية 

واخرى خاصة باالطفال.

تقيم السبوع الثقاف الرابع )نسيم كربلء( ف باكستان

بالتعاون مع جامعة الكوثر العتبة الحسينية

أخبار  و تقارير
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الجمـــــــــعةشـــــــذرات
• الشيخ عبد المهدي الكربالئي

• المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة )دام عزه(

الكربليئ: نهنئ املسيحيني مبيلد السيد املسيح ونجدد الدعوة 
للميسورين بدعم النازحني 

املسيحيني  السيستاين  الحسيني  عيل  السيد  سامحة  األعىل  الديني  املرجع  هنأ 

بالعامل ملناسبة ميالد السيد املسيح )عىل نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسالم( 

داعيا اىل االحرتام املتبادل بني أتباع مختلف األديان واملناهج الفكرية والتجنب عن 

اإلساءة اىل رموز اآلخرين مؤكدا أن العراق وطن لجميع أبنائه عىل اختالف أديانهم 

ومذاهبهم واتجاهاتهم الفكرية.

الخطبة  الكرباليئ يف  املهدي  عبد  الشيخ  كربالء  العليا يف  املرجعية  ممثل  وقال 

بخصوص  2016/12/30م  املوافق  االول/1438هـ  30/ربيع  يف  الجمعة  لصالة  الثانية 

َقْبِل  ِمْن  َرَزْقَناُكْم  َما  ِمْن  )َوَأْنِفُقوا  تعاىل:  "قال  االسالم مبا نصه  االنفاق يف  نظام 

ِمْن  َوَأُكْن  َق  دَّ َفَأصَّ َقِريٍب  َأَجٍل  ِإىَل  ْرَتِني  َأخَّ َلْوال  َربِّ  َفَيُقوَل  اْلَمْوُت  َأَحَدُكْم  َيْأيِتَ  َأْن 

ا َتْعَمُلوَن )11( – سورة  ُه َخِبرٌي مِبَ ُه َنْفسًا ِإَذا َجاَء َأَجُلَها َواللَّ َر اللَّ اِلِحنَي )10( َوَلْن ُيَؤخِّ الصَّ

املنافقون-.

وورد يف الحديث الرشيف: )من أنفق نفقة يف سبيل الله كتبت له سبعامئة، وألن 

أعول أهل بيت من املسلمني وأشبع جوعهم وأكسو عورتهم وأكف وجوههم عن 

الناس أحبُّ إيّل من أن أحج حجة وحجة وحجة(.

من جملة االنظمة التي قّننها االسالم ورشعها ملصالح تعود للفرد واملجتمع والكيان 

البذل للامل وانفاقه ورّغب يف ذلك  االنفاق للامل فحث عىل  االسالمي هو نظام 

وشّوق اليه مبختلف االساليب وحّذر من تركه والتعلق باملال وامساكه عن النفقة..

ويدل عىل ذلك الكثري من اآليات الكرمية واالحاديث الرشيفة التي وردت يف ذلك 

وتناولته من جميع جوانبه كنظام متكامل يحقق الغايات واالهداف املرجوة منه.

وليتضح ذلك بصورة جلية ال بأس بالتعرض لعدة محاور يف هذا النظام:

األول: الدواعي لترشيع هذا النظام واملشاكل التي يعالجها.

الدنيوية  املعطيات  آخر  وبتعبري  االسالمية  الرشيعة  يف  االنفاق  فضل  الثاين: 

واالخروية له.

الثالث: األساليب القرآنية املتعددة للحث عىل اإلنفاق وهي ثالث:

1- الرتغيب والتشويق

2- التأنيب عىل عدم االنفاق

3- التخويف والرتهيب عن عدم االنفاق

الرابع: رشوطه وآدابه

الخامس: موانع اإلنفاق.

السادس: صور اإلنفاق املتعددة الواجبة واملستحبة...

احتام  عىل  ونحث  الجيش  بعيد  العراقيني  نهنرّئ  الصاف: 
املعلمني والطباء

كربالء  يف  الجمعة  خطبة  خالل  الصايف  احمد  السيد  العليا  املرجعية  ممثل  قال 

العراقي  الشعب  نهنئ  2017/1/6م:  املوافق  الثاين/1438هـ  7/ربيع  يف  املقدسة 

بذكرى تأسيس جيش ابنائه الجيش العراقي البطل مثمنني التضحيات الكبرية التي 

ضحى بها هذا الجيش من اجل الحفاظ عىل الوطن والتصدي للقوى االرهابية التي 

االبطال يف هذه املعركة  املقاتلني  الصايف دور  بالبلد. كام مثن  تعبث  ان  تحاول 

املصريية املهمة يف محاربة االرهاب الداعيش سائلني الله -تبارك وتعاىل- لهم ولنا 

جميعًا بالنص املؤزر القريب بعون الله تبارك وتعاىل.

وتطرق ممثل املرجعية لبعض الحاالت االجتامعية التي تنمو ثم تزداد منوًا مستغلة 

ظرف معني حالة معينة هذه الظاهرة عندما نتناول هذه او امثالها امنا نتحدث عن 

امني..نحن  اقتصادي  سيايس  اخر  لون  اي  عن  النظر  غض  مع  فقط  الظاهرة  هذه 

نتناول قضية وهذه القضية لها اثارها.. سأتناول قضيتني:

االوىل هي قضية استخدام العنف غري املربر مع بعض الرشائح االجتامعية املهمة 

وباألخص رشيحة االطباء. مبينا انه" عادة يف اي مجتمع هناك طبقات من الناس، انا 

ال أتحدث عن التفاضل الطبقي أتحدث عن املراتب االجتامعية وهذا امر طبيعي يف 

اي مجتمع تجد العامل واملهندس والفالح واملدير والعاطل ونجد املتعلم واألمي.. 

هذه املجتمعات برتكبيتها االجتامعية يف حالة من ان تسعى ألن تنظم أمورها اي 

مجتمع يسعى اىل ان ينظم أموره وعملية االحتياج بني أبناء املجتمع كل يحتاج اىل 

الكل باختالف حاالت االحتياج.. ولذلك املجتمعات تكون فيها حالة صحية مثال ً لو 

كان فيها حالة من التثقيف الصحي تكون حالة بعيدة عن الجهل لو كان فيها حالة من 

التثقيف عىل حب التعلم...

وبني السيد الصايف" ان الجانب الصحي ممدوح اجتامعيا والطبيب مبا هو طبيب 

ال  أنا  كذا  هناك  جيد  غري  طبيب  هناك  تقول  الطب  مهنة  عن  أتحدث  انا  الحظوا 

الحالة بحد ذاتها  الطب هذه  أتكلم عن حالة وهي حالة  أتكلم عن أشخاص وامنا 

هي صحية واملجتمع البد ان يحرتم هذه الكفاءات الحتياجه لها.. والطبيب ضمن 

اخطأ فهو  وإذا  وبالنتيجة قد يخطئ  االجتامعية وهو قطعًا ميارس دوره  الطبقات 

يتحمل مسؤولية الخطأ...

• يعّدها ويحررها: صباح الطالقاين
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الجمـــــــــعةشـــــــذرات
• السيد احمد الصــــافي

• المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة )دام عزه(

املشاكل  من  الكثي  حلَّ  السلم  ف  النفاق  نظام  الكربليئ: 
االجتمعية 

قال ممثل املرجعية العليا يف كربالء الشيخ عبد املهدي الكرباليئ خالل الخطبة 

الثانية لصالة الجمعة يف 14/ربيع الثاين/1438هـ املوافق 2017/1/13م "سبق ان ذكرنا 

ان نظام االنفاق يف االسالم عالج الكثري من املشاكل االجتامعية للفرد واملجتمع 

ومنها مشكلة الفقر.. ويضع حلواًل لظاهرة التباين الطبقي االجتامعي كام انه يؤسس 

للتكافل االجتامعي ويطهر النفس من عدة رذائل نفسية واخالقية ويشيع روح املحبة 

والتوادد والتقارب بني الناس ويقوي القدرة الدفاعية للمجتمع االسالمي.. وألهميته 

البذل  عىل  الرشيفة  واألحاديث  القرآنية  النصوص  من  االسالمية  الرشيعة  حثت 

النصوص يف  بعض  ذكرنا  وقد  متعددة  بأساليب  ذلك  ورّغبت يف  للامل  واالنفاق 

بيان ذلك..

برتكه  الشخص  يأثم  واجب  انفاق  قسمني:  عىل  اإلنفاق  أن  اىل  الكرباليئ  وأشار 

وانفاق مندوب يثاب عىل القيام به.

ومن االنفاق الواجب اخراج ما يف األموال من الزكاة والخمس، واالنفاق عىل واجبي 

النفقة من االبوين والزوجة واألوالد، واالنفاق عىل االخ املسلم بطعام او دواء او 

غري ذلك لحفظ حياته مثال واالنفاق لحفظ بالد املسلمني وأعراضهم وما ماثل ذلك.

وقد ورد يف القران الكريم اساليب متنوعة يف الحث عىل االنفاق بقسميه الواجب 

واملندوب، فمن جملة األساليب القرآنية للحث عىل االنفاق الواجب: التخويف من 

عدم البذل والوعيد عىل ذلك..

ُه ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخرْيًا َلُهْم َبْل  ا آَتاُهْم اللَّ ِذيَن َيْبَخُلوَن مِبَ كقوله تعاىل: )َوال َيْحَسَبَّ الَّ

ُه  َمَواِت َواأَلْرِض َواللَّ ِه ِمرَياُث السَّ ُقوَن َما َبِخُلوا ِبِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َوِللَّ ُهَو رَشٌّ َلُهْم َسُيَطوَّ

ا َتْعَمُلوَن َخِبرٌي )180( – سورة آل عمران-. مِبَ

انقالب  بسبب  متعددة  اوهام  يف  وقعوا  قد  االموال  بهذه  يبخلون  الذين  فهؤالء 

املفاهيم لديهم ومنها:

1- ان البخيل يتصور ان عدم االنفاق وجمعه للامل سيكون خريًا له ألنه سيوفر هذا 

املال لنفسه رصيدًا يتمتع به ويدخره اىل ايام سيكون يف حاجة اليه او ليوسع عىل 

نفسه ومتعلقيه يف حاجاته الحياتية ورفاهيته..

2- يتصور ان هذا املال ماله وقد جمعه بتعبه ونشاطه فال حق لغريه فيه..

وتوضح اآلية الكرمية خطأ هذه التصورات والظنون وتعكس املفاهيم لدى البخيل 

ح سيكون وبااًل عليه ويتحول اىل رش حيث يطوق ما بخل به  مباله فتبني ان هذا الشُّ

يف يوم القيامة..

الصاف: الكل مسؤول عن تفاقم حاالت التفكك الرسي

ما جاء يف  الصايف ضمن  احمد  السيد  العليا سامحة  الدينية  قال ممثل املرجعية 

الثاين/1438هـ املوافق 2017/1/20م: من  الثانية لصالة الجمعة يف 21/ربيع  الخطبة 

الذي  التفكك األرسي  عليها هو موضوع  الضوء  تسليط  اىل  تحتاج  التي  املواضيع 

نشهده اآلن..

مبينًا" طبعًا حديثنا ال ميكن أن يستوعب هذه املشكلة املتفاقمة ولكن من حقنا ان 

ارسة هذه  االرسة مبا هي  ان  تعلمون  وانتم  اجتامعيًا،  املسألة  مخاطر هذه  نبنّي 

حالة فطرية ان االنسان يحب ان يستقر والعالقة التي تكون بني الرجل وبني املرأة 

هذه عالقة الرغبة احدهم لآلخر ايضًا هذه قننتها القوانني سواء قوانني ساموية ام 

قوانني غري ساموية..

والرشيعة  خاص  بشكل  املسائل  هذه  حددت  الساموية  القوانني  الصايف"  أضاف 

الصغري  املجتمع  كبرية جدًا وجعلت هذا  اهمية  اعطتها  ايضًا  االسالمية  املقدسة 

له اهمية بحيث تدخلت حتى يف بداية تكوين  املعرّب عنه باالرسة جعلته مجتمعًا 

هذه االرسة ورغّبت االنسان اذا اراد ان يتزوج عليه ان يختار مجموعة صفات ومل 

لويل  للمرأة  وكذلك  نبني..  ان  مقام  يف  وامنا  الصفات  هذه  من  اللذة  مسألة  تكن 

اذا جاءها خاطب  املرأة  أي مننع  املرأة   ان نعضل  الشارع عىل  يرّغب  املرأة مل 

تتوفر فيه رغبة من الشارع املقدس ان تتكون هذه النواة الطيبة نواة االرسة..

أشبه  هناك  وجعَل  الديني  املرّشع  تدّخَل  املقاربة  حالة  يف  حتى  ثم  مستدركًا" 

بالحصانة ابتداًء لهذا الوليد الذي سيولد اهتاممًا من املرّشع املقدس بالناتج الذي 

سيأيت يف هذه االرسة ثم عندما يولد ايضًا اهتَم به اهتاممًا بالغًا وإذا كرب وأصبح 

طفال ايضًا املرّشع منع األب ان يستعمل القوة يف تربية هذا الطفل..

تكوين  حالة  ويف  االختيار  يف  التسلسل  الحظوا  العليا"  املرجعية  ممثل  وأوضح 

بدأ  ان  واىل  به  املقدس  املرّشع  اهتَم  السابع  اليوم  الوالدة..  حالة  ويف  النطفة 

القوة  يستعمال  ان  واألم  األب  منه تصفات متنع  تصدر  وقد  يلعب،  الطفل  هذا 

وان يرضبوا هذا الطفل.. الحظوا الرعاية لهذه االرسة ثم كرب الولد وقد ينىس هذه 

االرسة..

اآلن لألسف أقولها ومبرارة.. بدأت هناك حالة من التفكك األرسي والكل مسؤول أنا 

ال أريد أن احمل املسؤولية لجهة ولكن أقول الكل مسؤول وانتم تعرفون إذا األرسة 

تفككت ماذا ستكون النتيجة...
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العتبة الحسينية املقدسة

تقيم مهرجان الحسيني الصغي الدويل الثالث ملرسح الطفل

العليا  اللجنة  رئيس  وقال 

الدين  سعد  السيد  للمهرجان, 

تقتيض  رضورة  هنالك  البناء:" 

و  االطفال  رشيحة  رعاية 

الهجمة  بسبب  مواهبهم،  وتنمية  بهم  االهتامم 

الغربية والرشسة التي تستهدف الطفولة يف بعض 

املناطق العراقية, برعاية  عصابات داعش املجرمة, 

الشنيعة والدنيئة  الثقافية  الحملة  والغاية من هذه 

هو تحريف مبادئ الدين االسالمي الحنيف".

هذا  من  االسايس  الهدف  ان  اللجنة"  رئيس  وبني 

قيمها  وغرس  الصائبة  الثقافة  نرش   هو  املهرجان 

املبادئ  ضوء  عىل  وتربيتهم  االطفال  نفوس  يف 

والكراهية  العنف  عن  بعيدا  الصحيحة  االسالمية 

التي تبثها وتروج لها الجامعات املتطرفة )داعش(".

إن  الحسناوي:"  محمد  املهرجان  مدير  قال  فيام 

الحسينية  العتبة  يف  الطفولة  وتنمية  رعاية  قسم 

املقدسة وللعامل الثالث عىل التوايل يقيم فعاليات 

الطفل,  ملرسح  الدويل  الصغري  الحسيني  مهرجان 

مرسح  تنشيط  إقامته  أهداف  مقدمة  يف  ويقف 

الطفل, عرب أعامل تعمل عىل بناء شخصية الطفل 

عىل  قادر  ليكون  وتربويًا  وفكريًا  دينيًا  وتحصينه 

لجيل  والتأسيس  ونضج,  بوعي  املستقبل  مواجهة 

مرسحي مستقبيل ملتزم".

 وأضاف الحسناوي" إن الدورتني األوىل والثانية من 

العراق  محافظات  جميع  مشاركة  شهدتا  املهرجان 

بأعامل مرسحية أسست ملفهوم املرسح الحسيني 

األطهار  البيت  وآل  الطف  ينهل من  الذي  الطفويل 

عليهم السالم, ليستلهم معنى الشجاعة والفضيلة 

ان  املهرجان  إدارة  وارتأت  النري،  والفكر  والخلق 

تكون الدورة الثالثة دولية وفتحت أبواب املشاركة 

لكل املرسحني يف العامل العريب والدويل لتقديم 

عروض فكرية وثقافية تربوية للطفل".

عديدة  مشاركة  طلبات  أن  إىل  الحسناوي"  وأشار 

وصلت إلدارة املهرجان حال االعالن عن رشوطه, ال 

سيام من دول )تونسـ  سورياـ  ُعامنـ  الكويت(، وقد 

وصلت إىل أكرث من خمسة وعرشون طلبًا من داخل 

املكلفة  املشاهدة  لجنة  ان  إال  وخارجه،  العراق 

بتقييم األعامل الختيار أفضل األعامل التي تستحق 

املشاركة وتستطيع ان تتنافس عىل جوائز املهرجان 

التي تبلغ قيمتها خمسة ماليني دينار ألفضل عرض 

اختارت  األخرى,  الفرعية  الجوائز  غري  من  متكامل 

)8( عروض للمشاركة يف املهرجان.

وختم الحسناوي ان املهرجان سيستمر لثالثة ايام 

تحت شعار )بنهج الحسني نبني االجيال(،أقام قسم رعاية وتنمية الطفولة ف العتبة الحسينية 
املقدسة لفتة)4-7 آذار/2017( مهرجان الحسيني الصغي الدويل الثالث, عىل قاعة قص الثقافة 

والفنون ف مدينة كربلء مبشاركة دول عربية واجنبية.

تقارير

•تقرير: سالم الطايئ
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املصادف  الثالثاء  ولغاية  السبت  يوم  من  اعتبارا 

الفكرية  الندوات  بعض  وستتخلله   ،  2017  /  3  /7

املرسحية  لألعامل  النقدية  والجلسات  والحوارية 

املقدمة ملرسح الطفل.

عامل  ف  وباحثة  وكاتبة  اديبة  شعبان,  فاطمة 

االطفال, من دولة الكويت

ارض  عىل  اقيم  الذي  املهرجان  هذا  يف   ُبذلت 

االمكانيات  قلة  من  بالرغم  مميزة  جهود  العراق 

واملوارد؛ اال ان االدارة قدمت املهرجان بالدمج بني 

نهج الحسني والطفل, وذلك برعاية العتبة الحسينية 

املقدسة السباقة يف اقامة مثل هكذا مهرجانات. 

يقصده  الذي  الحسني  نهج  ان  انتباهي  لفت  ما 

يعتقده  الذي  النهج  ليس  املهرجان  عىل  القامئون 

الطف واملايس  بان تقدم فيه واقعة  الناس  بعض 

وغريها,  اطفال  بكاء  من  الواقعة  يف  حدثت  التي 

وامنا هدف املهرجان كان اكرث من هذا وهو االخذ 

من حياة اهل البيت سلوكهم واخالقهم وانسانيتهم 

التي  العروض  يف  واضحا  ذلك  ونرى  وتسامحهم, 

قدمت وان مل يذكر فيها اسم الحسني فهي ترتجم 

مبادئه واخالقه. 

اهتاممها  تبدي  ان  املسؤولة  الجهات  من  ونأمل 

الذي اصبح مهمشا, وان كان هناك  الطفل  مبرسح 

مرسح  وليس  العام  املرسح  يتضمن  فهو  اهتامم 

بالسهل  وليس  خاص,  خطاب  يعترب  الذي  الطفل 

العرض  يتلقى  الطفل  الن  املرسح  يف  خصوصا 

بصورة مبارشة ويتفاعل معه اكرث مام هو يف شاشة 

التلفاز, ويكون تأثريها حسب نوع العرض سلبيا كان 

ام ايجابيا, وقد شاهدنا خالل املهرجان ان الطفل 

ان  متمنني  عروض  هكذا  ملثل  متعطش  العراقي 

دون  مجاين  وبشكل  املحافظات  جميع  يف  تدور 

ارهاق العوائل ماديا وهي ابسط الحقوق التي يجب 

ان تقدم للطفل.

د. منتهى طارق, استاذة ف جامعة املستنصية, 

وضمن اللجنة النقدية ملهرجان الحسيني الصغري، 

قالت: 

وهي  ومهمة؛  كبرية  عالمة  املهرجان  هذا  يشكل 

مستقبل  وله  مزدهر  عراق  سيقود  الذي  الطفل 

مرشق يف مصاف الدول االخرى, وليك نحقق هذا 

االمر علينا جميعا االهتامم بالطفل, فارتأت العتبة 

تاريخية  شخصية  تأخذ  ان  مميزة  وبلفتة  الحسينية 

االسالمي  العامل  كل  نفوس  يف  الكبري  االثر  لها 

التي  الشخصية  هذه  خاص,  بشكل  والعراقيني 

حققت مبادئ انسانية كربى وجاهدت بأعز ما متلك 

وهي االرسة لتخرج من اجل االصالح واقامة الحق, 

الطفل  شخصية  يف  املبادي  هذه  نزرع  ان  فعلينا 

او بأخرى, وهذا املهرجان هو خري مبادرة  بطريقة 

االمكانيات  قلة  رغم  املطلوب  الهدف  لتحقيق 

مهمشة  لعراق  يف  الثقافية  املؤسسات  ان  بسبب  

للطفل العراقي ومتجاهلة توفري احتياجاته الخاصة.

ما نصبوا اليه ونتمناه من العتبة الحسينية املقدسة  

الثقايف  بالجانب  االهتامم  عاتقها  عىل  تأخذ  ان 

بكل  تشارك  له  خاصة  فرقة  تؤسس  وان  للطفل, 

مميز  منوذج  للعامل  لنوصل  الطفولة  مهرجانات 

للطفل العراقي وماذا يفكر ويريد ملستقبله.

محافظة  املنصوري,  جاسم  والكاتب,  االعلمي 

البصة

ارى ان املهرجان حقق نجاح بنسبة 70% يف ايصال 

املادة اىل الطفل والدليل ان املرسح امتال باألطفال 

وهم متفاعلني مع االحداث والصور التي دارت عىل 

املرسح. 

يف  ملشاركتي  التوايل  عىل  الثانية  السنة  وهذه 

املهرجان,  وكان النص لهذه السنة باسم ) امنيات 

محافظة  من  جميل  عيل  الفنان  اخراج  من  وهو   )

مبرض  مصاب  طفل  عن  النص  يتحدث  الساموة, 

ينرث  ان  ويريد  والسالم  للخري  يتحدث  عضال 

حياة  يف  ويعيش  الرشيفتني  الحرضتني  يف  الورد 

سعيدة خالية من الحروب والدمار, وكام الحظنا ان 

وعظيمة  سامية  رسالة  بتفاصيله  يحمل  املهرجان 

علينا  لهذا  طفويل,  وتفكري  روح  مع  نتعامل  ألننا 

االمام  ومبادئ  وفكر  رسالة  خاللهم  من  نرسل  ان 

يتكرر وان  ان  نتمنى من هذا املهرجان  الحسني, و 

تكون الكتابات فيه بطريقة ثقافية وصحيحة تناسب 

مستوى العروض ومستوى فكر الطفل.

اي عمل  او  ان كل االعامل املرسحية  عامة  بصورة 

فني اخر ينقصه االنتاج , وهذا ما وجدناه يف اغلب 

اعاملها عىل خشبة  لتنفيذ  التي جاءت  املحافظات 

املرسح, فاإلنتاج حالة رضورية ومهمة جدا للعمل, 

نقص  اىل  اضافة  للعمل,  واهمية  قوة  يعطي  فهو 

يجب  موضوع  وهناك  واملادية,  الفنية  االمكانيات 

االهتامم به, وهو كيف ميكن ان نرسل رسائلنا اىل 

الطفل  الن  اليهم  ندخل  زاوية  اي  ومن  االطفال 

عامل عجيب وغريب. 

 جاسم املنصوريفاطمة شعبانمحمد الحسناوي السيد سعد الدين البناء
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إنَّ من أعظم التاث السلمي فيم 

يتعلق بالعقل والتفكر والتأمل ما 

ورد ف وصية المام الكاظم )عليه 

السلم( لتلميذه هشام بن الحكم، 

والتي تضمنت موضوعات مهمة 

يها العقل، وف ذلك بيان إل  يؤدِّ

مقام العقل ف الرشيعة املقدسة، 

والعلقة بينه وبني والعلم ف 

الوصول إل الله -تعال- هي علقة 

وثيقة تحاول هذه الوصية الرشيفة أْن 

تسلط الضوء عليها، وينبغي أْن نتأمل 

فيها لنتعرَّف عىل تراثنا السلمي 

الخالد من جهة، ونعمل مبا ورد فيه 

من جهة أخرى، وهذا ما أحاول بيانه 

بإيجاز ف هذه السطور املباركة.

)العلقة بني العقل والعلم(
َأنَّ   َ َبنيَّ يا هشام ثم  السالم(:  )عليه  أواًل: قال   -

ُبها  َنرْضِ اأَلْمثاُل  ﴿َوِتْلَك  فقاَل:  الِعْلِم  َمَع  الَعْقَل 

اِس َوَما َيْعِقُلها ِإالَّ العاِلُموَن﴾. )1(     ِللنَّ

املقطع  هذا  يف  السالم(  )عليه  اإلمام  إنَّ 

لهام  عظيمني،  مهمني  أمرين  بني  العالقة  يبنيِّ 

وهام  وتهذيبه،  اإلنسان،  تربية  يف  األثر  أبعد 

)العقل والعلم(، وقد ٱعتنت الرشيعة املقدسة 

من خالل ترشيعاتها بالعلم ٱعتناًء بالًغا، القرآن 

الكريم يف كثري من آياته الرشيفة قد ذكر العلم، 

د  يؤكِّ وهذا  عنده،  العلامء  ومنزلة  آثاره،  وبنيَّ 

يف  أهمية  من  فيه  ملا  بالعلم  اإلسالم  أهمية 

الوحي  تبلغ  نزلت  آية  أول  إنَّ  بل  اإلنسان،  بناء 

عن الله تعاىل لنبيه )صىل الله عليه وآله وسلم( 

أشارت إىل العلم والتعلم، قال عز وجل: ﴿ٱْقَرْأ 

َعَلٍق  ِمْن  اإِلْنَساَن  َخَلَق   * َخَلَق  الَِّذي  َك  َربِّ ِباْسِم 

َم  َعلَّ  * ِبالَقَلِم  َم  َعلَّ الَِّذي   * اأَلْكَرُم  َك  َوَربُّ ٱْقَرْأ   *

منزلة  أهم  وإنَّ من   ،)2( َيْعَلْم﴾  َلْم  َما  اإِلْنَساَن 

من  الخشية  مقام  إىل  الوصول  والعلامء  العلم 

اللَه  َيْخَش  ا  َ ﴿ِإمنَّ تعاىل:  قال  حيث  تعاىل  الله 

منزلة  لهم  وجعلت   ،)3( الُعَلاَمُء﴾  ِعَباِدِه  ِمْن 

ومقاًما ال يتساوون به مع غريهم فقال تعاىل: ﴿

ِذيَن ال َيْعَلُموَن  ِذيَن َيْعَلُموَن َوالَّ ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَّ

ُر ُأوُلو اأَلْلَباِب﴾ )4( وغريها من اآليات،  ا َيَتَذكَّ َ ِإمنَّ

روي  فقد  ذلك،  يف  الواردة  الروايات  من  وأما 

))الِعْلُم  الله عليه وآله وسلم(:  النبي )صىل  عن 

يِن(( )5(، وروي عن أمري  َحَياُة اإِلْسالِم، َوِعاَمُد الدِّ

املؤمنني )عليه السالم(: ))الِعْلُم ِمْصباُح الَعْقِل، 

َوَيْنبوُع الَفْضِل(( )6(      

العالقة  هذه  د  أكَّ قد  السالم(  )عليه  فاإلمام 

بني العلم والعقل كام أشار إىل ذلك كتاب الله 

وحي  تراجمة  السالم(  )عليهم  إنهم  إذ  تعاىل؛ 

الله تعاىل.

 ُ تبنيِّ بها اإلمام  التي ٱستدلَّ  اآلية الرشيفة  إنَّ 

يف  الكريم  القرآن  ٱستعملها  التي  املناهج  أحد 

باألمثال  فاالستعانة  املثل،  رضب  وهو  دعوته، 

وقد  وتشبيهه،  املراد  املعنى  تقريب  يف  مهم 

ٱعتنى البالغيون يف ذلك ضمن دراسات تفصيلية، 

القرآن  أمثلة  من  مثالني  نذكر  الصدد  هذا  ويف 

ِر  الكريم التي لها أثر يف إثارة العقول نحو التفكُّ

ِل يف عظمة الخالق، وعالقة املخلوق به،  والتأمُّ

ْنَيا َكاَمٍء َأْنَزْلَناُه ِمَن  ا َمَثُل الَحَياِة الدُّ َ قال تعاىل: ﴿ِإمنَّ

اُس  النَّ َيْأُكُل  ِمامَّ  اأَلْرِض  َنَباُت  ِبِه  َفاْخَتَلَط  اَمِء  السَّ

َنْت  يَّ ى ِإَذا َأَخَذِت اأَلْرُض ُزْخُرَفَها َوٱزَّ َواأَلْنَعاُم َحتَّ

َلْياًل  َأْمُرَنا  َأَتاَها  َعَلْيَها  َقاِدُروَن  ُهْم  َأنَّ َأْهُلَها  َوَظنَّ 

ِباأَلْمِس  َتْغَن  َلْم  َكَأْن  َحِصيًدا  َفَجَعْلَناَها  َنَهاًرا  َأْو 

وقال  ُروَن﴾)7(،  َيَتَفكَّ ِلَقْوٍم  اآْلََياِت  ُل  ُنَفصِّ َكَذِلَك 

َأْوِلَياَء  اللِه  ُدوِن  ِمْن  َخُذوا  ٱتَّ ِذيَن  الَّ ﴿َمَثُل  تعاىل: 

الُبُيوِت  َأْوَهَن  َوِإنَّ  َبْيًتا  َخَذْت  ٱتَّ الَعْنَكُبوِت  َكَمَثِل 

َلَبْيُت الَعْنَكُبوِت َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن﴾. )8(    

إًذا فالعالقة بني العقل والعلم وثيقة، وينبغي 

ما  يعرض  أْن  عليه  يجب  فالعامل  تنفك،  ال  أْن 

حقائق  إىل  ويصل  فيه  ليتفكر  عقله  عىل  تعلمه 

ٱكتشفها  قد  العلم  بسبب  ولكن  عنه،  خافية 

د عليها  العقل، وهذه دعوة للعلم والتعلم يؤكِّ

منهج الثقلني –القرآن والعرتة-.

ُنِصَب  هشام   يا  السالم(:  )عليه  قال  ثانًيا:   -

اَعِة،  ِبالطَّ ِإال  َنَجاَة  وال  اللِه،  لطاَعِة   )9( الَحقُّ 

ُم  َعلُّ والتَّ ِم،  َعلُّ ِبالتَّ والِعْلُم  ِبالِعْلِم،  اَعُة  والطَّ

 ، ايِنٍّ َربَّ َعاِلٍم  ِمْن  ِإال  ِعْلَم  وال  ُيْعَتَقُد،  ِبالَعْقِل 

َوَمْعِرَفُة العاِلِم ِبالَعْقِل. 

إنَّ اإلمام )عليه السالم( يف هذا املقطع من 

سبعة  عالقات  يذكر  بالعقل  املتعلقة  وصيته 

العقل والعلم
يف وصية اإلمام الكاظم لهشام بن الحكم 

• د. الشيخ عمد الكاظمي

-رؤية موجزة- 

مقاالت
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تكون  أْن  للعاقل  ينبغي  ببعض  بعضها  مرتابطة 

التي  العقل  نعمة  حق  بها  ي  ليؤدِّ عينيه  نصب 

يتعلق  ما  بيان  بإيجاز  عليه، ونحاول  الله  أنعمها 

بهذه العالقات:

د عىل  1- ُنِصَب الَحقُّ لطاَعِة اللِه: إنَّ اإلمام يؤكِّ

أنَّ الغاية من بيان حقيقة الرشيعة املقدسة من 

قبل الله -تعاىل- عباده إمنا ألجل طاعته، فالعباد 

يحتاجون إىل معرفة أحكامهم يف تعاملهم مع 

الطاعات يف  -تعاىل- من حيث اإلقبال عىل  الله 

املحرمات،  يف  املعايص  ٱجتناب  أو  الواجبات، 

وقد ورد تفصيل فيام يتعلق بالفعل )نصب( هل 

هو مبني للمعلوم )َنَصَب( أو للمجهول )ُنِصَب( 

يراجع يف محله.

د  اَعِة: ويف هذا املقطع يؤكِّ 2- وال َنَجاَة ِإال ِبالطَّ

)عليه السالم( عىل أمر آخر ينبغي االلتفات إليه، 

باإلقبال طاعته  أنَّ نجاة اإلنسان إمنا تكون  وهو 

-تعاىل- فالعبد إمنا نجاته وحسن معيشته تكون 

وجّل-  -عّز  الله  د  أكَّ وقد  ملواله،  طاعته  مبقدار 

قوله  ومنها  الرشيفة  اآليات  من  كثري  يف  ذلك 

تعاىل:

َتْجِري  اٍت  َجنَّ ُيْدِخْلُه  َوَرُسوَلُه  اللَه  ُيِطِع   ﴿َوَمْن 

الَفْوُز  َوَذِلَك  ِفيَها  َخاِلِديَن  اأَلْنَهاُر  َتْحِتَها  ِمْن 

اللَه  ُيِطِع  ﴿َوَمْن  تعاىل:  وقال   ،)10( الَعِظيُم﴾ 

ِذيَن َأْنَعَم اللُه َعَلْيِهْم ِمَن  َوالرَُّسوَل َفُأوَلِئَك َمَع الَّ

اِلِحنَي َوَحُسَن  َهَداِء َوالصَّ يِقنَي َوالشُّ دِّ نَي َوالصِّ ِبيِّ النَّ

أمري  عن  الحديث  يف  وروي   ،)11( َرِفيًقا﴾  ُأوَلِئَك 

املؤمنني )عليه السالم(: ))بالطاعِة يكوُن الفوُز((. 

      )12(

واضحة  داللة  هذا  ويف  ِبالِعْلِم:  اَعُة  والطَّ  -3

الحقيقية  الطاعة  توجيه  يف  العلم  أهمية  عىل 

َها  َأيُّ ﴿َيا  تعاىل:  قال  كام  للطاعة،  أهل  هو  ملن 

َوُأويِل  الرَُّسوَل  َوَأِطيُعوا  اللَه  َأِطيُعوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ

أنَّ  نت  بيَّ الرشيفة  فاآلية   )13( ِمْنُكْم﴾  اأَلْمِر 

إمنا  الطاعة  وجوب  حددت  املقدسة  الرشيعة 

والعلم  األمر(،  وأويل  والرسول،  ل)الله،  يكون 

هو سبيل الهداية نحو هذه الطاعة، بخالف ما لو 

كان اإلنسان جاهاًل فإنه سيفقد املعرفة الحقيقية 

قول  ذلك  يف  ورد  ومام  طاعتهم،  وجبت  فيمن 

رسول الله )صىل الله عليه وآله وسلم(: ))طلُب 

الرب  يطاُع  به   .... ُكلِّ مسلٍم  فريضٌة عىل  العلِم 

ويعبد((. )14(    

ِم: أراد اإلمام )عليه السالم(  َعلُّ 4- والِعْلُم ِبالتَّ

وآثاره،  منزلته  كانت هذه  ا  ملَّ العلم  أنَّ  يبنيِّ  أْن 

بل إنه سبيل النجاة فالعقل والرشع يدعو صاحبه 

السبيل  هام  الجهد  وبذل  فالتعلم  التعلم،  إىل 

ويعرِّفه  ُينجيه  الذي  العلم  عىل  الحصول  يف 

النية  إخالص  ويجب  واملقدسة،  الرشيع  أحكام 

يف  سبًبا  ال  النجاة،  إىل  دلياًل  ليكون  العلم  يف 

أهمية  إىل  رصيحة  دعوة  وهي  صاحبه،  هالك 

العلم ومقامه يف الرشيعة اإلسالمية املقدسة.

هذا  يف  إنَّ  ُيْعَتَقُد:  ِبالَعْقِل  ُم  َعلُّ والتَّ  -5

د اإلمام )عليه السالم( عىل العالقة  املقطع يؤكِّ

نها من قبل،  الوثيقة بني العلم والعقل كام قد بيَّ

العلم  سبيل  يف  الجهد  بذله  بعد  اإلنسان  فإنَّ 

دوره  يؤدي  املرحلة  هذه  يف  فالعقل  والتعلم 

سيكون  فالعقل  العلم،  هذا  وتأصيل  بتجذير 

أواًل  املجهولة  األمور  مواجهة  يف  للعلم  حاكاًم 

األمور  وتأكيد  وتثبيت  العلم،  إىل  بها  والخروج 

ٱستدالل،  أو  نظر  إىل  تحتاج  التي  املعلومة 

التي يشري  الرباعية املهمة  ولنتأمل يف الحلقات 

العلم   + )العقل  وصيته  من  املقطع  هذا  إليها 

اإلنسان  ينجو  أْن  فال ميكن  النجاة(   + الطاعة   +

من  تعاىل  الله  طاعة  ميكنه  وال  طاعة،  غري  من 

غري علم وتعلم، وال ميكنه أْن يحافظ عىل علمه 

اللجوء إىل  ا ال مستوَدًعا من دون  فيكون مستقرًّ

العقل السليم الذي أضاءت فيه الفطرة اإللهية، 

من االنحراف.

قال الشيخ "محمد صالح املازندراين" يف كلمة 

)ُيْعَتَقُد(: ))من ٱعتقاِد اليشِء إذا ٱشتدَّ وَصُلَب، أو 

للمبالغة،  والزيادة  فانعقد،  الحبَل  عقدُت  من 

ٱعتقل  من  بالالم  "َيْعَتِقُل"  النسخ  بعض  ويف 

الرجل أي حبس ومنع((. )15(   

: يف هذه الفقرة  ايِنٍّ 6- وال ِعْلَم ِإال ِمْن َعاِلٍم َربَّ

يبنيِّ اإلمام )عليه السالم( ممن ُيأَخُذ العلُم بعد 

أْن ذكر فيام تقدم بأهمية التعلم، فقد خصص 

ا، أي أن يكون علمه من  يف العامل أْن يكون ربانيًّ

ورضوانه،  طاعته  إىل  ليصل  وإليه،  تعاىل  الله 

)النفس  جنبيه  بني  الذي  عدوه  به  ويجاهد 

األمارة(، وليس عامل يبغي بعلمه غري الله تعاىل، 

الروايات  من  كثري  هذا  أهمية  إىل  أشارت  وقد 

وآله  عليه  الله  )صىل  النبي  عن  روي  الرشيفة، 

فانظروا  ديٌن،  والصالُة  ديٌن،  ))العلُم  وسلم(: 

ن تأخذوَن هذا العلَم((. )16(   َعمَّ

د اإلمام )عليه  7- َوَمْعِرَفُة العاِلِم ِبالَعْقِل: يؤكِّ

السالم( يف ختام هذا املقطع عىل عظمة العقل 

مطلًقا، ومنزلته يف متييز الحق والباطل، والنافع 

بأدىن  ذلك  ميكنه  السليم  فالعقل  والضار، 

كثري  ذكرتهم  قد  كام  أنواع  عىل  فالعلامء  ل،  تأمُّ

عامًلا  نفسه  ُر  يصوِّ الذي  فمنهم  الروايات،  من 

بعلمه  يبغي  الذي  لآلخرين وهو جاهل، ومنهم 

يبغي  الذي  ومنهم  وشهواتها،  ولذاتها  الدنيا 

ذلك،  وغري  السلطان  أو  املال  أو  الجاه  بعلمه 

عليه  والعاقل  وأهله،  الحق  يبتغي  َمْن  ومنهم 

الخري  وله  به  يريدون  الذين  العلامء  يعرَف  أْن 

والنجاة من دون غريهم، ويف ذلك دعوة للبحث 

عن العلامء الربانيني الذين يبحثون بعلمهم عن 

طاعة الله ورضوانه.

الوصية  فجميع هذه فقرات هذا املقطع من 

والعلم  البحث  يف  العقل  أهمية  عىل  د  تؤكِّ

والعمل؛ ألنَّ اإلنسان ال ينجو إال بذلك.

عىل أساس ما تقدم تكون االنطالقة من العقل 

مروًرا  تعاىل،  الله  ورضوان  النجاة  إىل  للوصول 

بالعلم والطاعة.   

بوصية  يتعلق  ما  بعض  نا  بيَّ قد  نكون  وبهذا 

اإلمام الكاظم )عليه السالم( لتلميذه هشام بن 

فنسأله  بالعلم،  العقل  من جانب عالقة  الحكم 

لقاء  وإىل   .. وتذكرة  لنا  موعظة  تكون  أْن  تعاىل 

آخر

الهوامش:

)1( سورة العنكبوت: اآلية 43

)2( سورة العلق: اآليات 5-1

)3(  سورة فاطر: اآلية 28

)4(  سورة الزمر: اآلية 9

)5( املتقي الهندي، عالء الدين عيل بن حسام الدين: كنز 

العامل يف سنن األقوال واألفعال 133/10

غرر  تصنيف  اإلسالمية:  والدراسات  األبحاث  مركز    )6(

الحكم ودرر الكلم: 43

)7(  سورة يونس: اآلية 24

)8(  سورة العنكبوت: اآلية 41

الكليني،  للشيخ  "الكايف"  كتاب  نسخة  يف  هكذا    )9(

العقول" للحسن  الخلق( كام يف كتاب "تحف  وورد )نصب 

بن شعبة الحراين، وكتاب "البحار" للعالمة املجليس. وأرجح 

أنَّ ما ورد يف الكايف هو الصحيح أو األصح )نصب الحق( 

لقرينة كلمة )نصب(.

)10(  سورة النساء: اآلية 13

)11( سورة النساء: اآلية 69

)12( تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم: 183

)13(  سورة النساء: اآلية 59

)14( الريشهري، محمد: ميزان الحكمة 2738/7

)15(  رشح ًأصول الكايف 163-162/1

)16(  كنز العامل 134/10
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تحقيقات

املهور الباهظة 
 قيود تكّبل 

الشباب األعزب

رفض فراس االقتان بفتاة أملت 
عليه أرستها طلبات ورشوط 

تعجيزية واقتن بأخرى تفهمت 
وضعه االقتصادي وآزرته ف خوض 

غمر الحياة، وهم يعيشان حياة 
سعيدة وهانئة، لذا يشكر فراس 

زوجته  ويشعر باالمتنان لها دامئا. 
يتأسف فراس لحال الشباب االعزب، 

وهو يطالب املجتمع برشائحه 
املتعددة وعىل وجه الخصوص  

أولياء االمور بان يكونوا عونا وسندا 
لهم ال سيم ف قضية غلء املهور.
 مجلة )الروضة الحسينية( تكفلت 

بإيصال صوته عب التحقيق التايل. 

•تحقيق: فضل الرشيفي ــ ابراهيم العويني  
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 قيود تكّبل 

الشباب األعزب

املهور 

الباهظة 

لها تبعات 

اقتصادية 

ونفسية 

واجتمعية 

وخيمة 

زاهر  محمد  السيد 

قسم  من  الخطيب 

يف  الدينية  الشؤون 

الحسينية  العتبة 

وحدة  املقدسة/ 

تخفيض  استحباب  عن  تحدث  العقود 

سقف املهور يف الرشع الرشيف قائال" 

يستحب ان يكون املهر متواضعا حيث 

قال الرسول االكرم صىل الله عليه وآله 

أصبحهن  أمتي  نساء  )أفضل  وسلم 

وجها وأقلهن مهرا( فغالء املهور ورفع 

سقف املطالب يؤدي اىل عرقلة  مرشوع 

االعزب  الشباب  عدد  وزيادة  الزواج 

املهر   ان  اوضح  ان  واود  والعوانس، 

من  يزيد  وال  املرأة  شأن  من  يرفع  ال 

احرتامها، مضيفا بقوله " صادفتنا الكثري 

من حاالت غالء املهور اثناء اجراء عقود 

ان  اشرتطت  أرسة  هنالك  فمثال  الزواج 

مليون   100 الزوجة  مهر  معجل  يكون 

وحينام  دينار،  مليون   150 ومؤجله  دينار 

طالبناهم بتخفيض املهر وكررنا عليهم 

املهر  معجل  أصبح  ورجوناهم  الطلب 

25 مليون دينار،  ومؤجله 50 مليون دينار 

اشرتطت  أخرى  وأرسة  العقد،  وجرى 

ذهبا  كيلوغرام    10 املهر  معجل  يكون 

وهنالك  ذهبا،  كيلوغرام   20 ومؤجله 

وان  ذكرها،  يطول  أخرى  امثلة  ايضا 

لها تقف حجر عرثة  التي ارشنا  الحاالت 

أمام  تزويج الشباب".

كمبلغني  دورهم  اىل  الخطيب  وتطرق 

نحد  ان  كمبلغني  بدورنا  حاولنا   " فقال 

ملا  املستطاع  قدر  الظاهرة  هذه  من 

لها من جوانب سلبية كثرية، ومن خالل 

مجلتكم  أدعو اولياء االمور اىل االبتعاد 

عن االرساف يف املهور الن ذلك يحول 

عقود الزواج اىل عقود تجارية، فلألسف 

ان بعض اولياء األمور يسعون اىل رفع 

املادي  الكسب  أجل  من  املهور  اسعار 

كام  واملهر  االموال،  عىل  واالستحواذ 

للمرأة  الرشيف  الرشع  يف  معروف  هو 

حصا وليس لويل االمر". 

االقتداء  من  للنساء  البد   " أنه  ونوه 

فهي  السالم(  )عليها  الزهراء  بفاطمة 

بعض  وجدنا  وقد  جميعا،  لنا  قدوة 

عليها  بالزهراء  فعال  اقتدت  النساء 

السالم حيث اشرتطت ان يكون معجل 

مهرها نسخة من القرآن الكريم ومؤجله 

ان  النساء  الحرام، وعىل  الله  بيت  حج 

املال  عىل  يبنى  الذي  الزواج  ان  تدرك 

طاعة  عىل  بني  إذا  اما  بالفشل  سيبوء 

أهل  مبنهج  والتمسك  وجّل-  -عّز  الله 

البيت -عليهم السالم- فسينجح ويوفق 

الزوجان".

 

رشوط مجحفة
الشاب بهاء الدين/ أعزب/ قال ان " غالء 

الذي  للشاب  كبريا  عائقا  يشكل  املهر 

توفري  يستطيع  ال  لكونه   الزواج  يروم 

املبالغ الضخمة التي تطلب منه فيضطر 

الشباب اىل العزوف عن الزواج". 

وأوضح" ان سقف مطالب الفتاة وأهلها 

أرسة  ان  إذ  الحارض  وقتنا  يف  ارتفع 

ميتلك  ان  الشاب  عىل  تشرتط  الفتاة  

لديه سيارة،  تكون  ان   او  به  بيتا خاصًا 

او وظيفة محرتمة، ناهيك عن التكاليف 

الفتاة، مضيفا" بسبب  الباهظة ملهر 

هذه الرشوط قرر أحد أخويت 

خطيبته  عن  يتخىل  ان 

ويقرتن بأخرى ".

تجاوز  ان  وتابع" 

التي  الفتاة  مهر 

لخطبتها  اتقدم 

عليه   املتعارف  الحد 

أرفض  حتام  سيجعلني 

توفري  من  امتكن  ال  لكوين  بها  االقرتان 

ما تطلبه".

بهاء  مع  يتفق  الجبوري  عيل  الشاب 

الدين يف قضية غالء املهور وذكر"  ان 

نجاح  أمام  مانعا  يقف  املرتفع  املهر 

األوضاع  تدهور  بسبب  الزواج  مرشوع 

الحالية  العمل  أجور  وقلة  االقتصادية 

وغالء السوق". 

تطالبني  بفتاة  ارتبط  لن  قائال"  وأكد 

تكاليف  من  تحمله   عىل  أقوى  ال  مبا 

اجتامعية  آثار  فيها من  مادية ملا  وأعباء 

واقتصادية ونفسية عىل االرسة، وبالتايل 

سوف لن أنعم بحياة زوجية سعيدة ". 

حق رشعي وقانوين 
حقها  عن  )نرمني(  الشابة  تدافع  فيام 

يف اشرتاط مهر تراه مناسبا لها، قائلة " 

٬٬

٬٬

     السيد محمد زاهر الخطيب

عيل الجبوريبهاء الدين
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به  اطالب  احدا عىل يشء، وما  أجرب  ال 

والقانوين،  الرشعي  حقي  هو  مهر  من 

بشاب  للزواج  مضطرة  لست  مضيفة" 

وليس  املهر،  تكاليف  توفري  يستطيع  ال 

ال  رشوط  لدي  به،  خاص  منزل  لديه 

اقبل  تنفيذها  يروم  ومن  عنها،  اتخىل 

قناعة  لدي  تتوفر  ان  بعد  يل  زوجا  به 

بشخصيته".  

نتائج مخيبة  
ان   " قال  الحسني  عالء  السيد  اإلعالمي 

صفقات  عن  عبارة  اصبحت   املهور 

الزوج  مع  الزوجة  أهل  يعقدها  تجارية 

لألسف، فمسألة غالء املهور غري محببة 

مخالفة  وهي  االسالمية،  الرشيعة  يف 

عليهم،  الله  صلوات  أمئتنا  فعله  ملا 

نتائج   عىل  بضاللها  تلقي  انها  عن  فضال 

الزواج يف املستقبل، واثبتت الدراسات 

يبنى عىل  أساس مادي   الذي  الزواج  ان 

وتشرتط  فيه الزوجة مهرا مرتفعا يكون 

عرضة للفشل".

 

انتكاسة رهيبة ومشاكل جمة 
الباحث االجتامعي عبد الكريم العامري 

املجتمع  افراد  بني  التعامل  ان   " بنّي 

خصوصا فيام يتعلق مبهر الزوجة تحول 

من تعامل اجتامعي ديني ارسي معنوي 

اىل تعامل  مادي اقتصادي احيانا بسبب 

االقتصادي، وضعف  والحصار  الحروب 

يف  االبناء  ومتطلبات  االرسة  رواتب 

البيت، وبالتايل انعكست هذه االوضاع 

عىل الفرد وتركت تأثريا سلبيا يف نفسه".

وأوضح " ان اشرتاط بعض االرس مهورا 

يعزفون  يجعلهم  الشباب  عىل  باهظة 

ستزداد  الحالة  هذه  ويف  الزواج  عن 

العنوسة ويعيش الطرفان انتكاسة رهيبة 

عن  البحث  منها  مشاكل  عدة  اىل  تؤدي 

الجنسية بطرق غري رشعية وغري  الرغبة 

عن  االنحراف  اىل  يؤدي  وذلك  قانونية 

املسار الصحيح".  

غلء املهور 

يؤدي ال 

عرقلة 

مرشوع 

الزواج 

وزيادة عدد 

الشباب 

االعزب 

والعوانس 

٬٬

٬٬

هناك  فقال"  بحديثه  الباحث  واستطرد 

املرتفع  املهر  يخلفها  اقتصادية  تبعات 

تؤثر عىل الشاب الن الكثري من الشباب 

يصف امواله عىل املهر املفروض عليه 

دخله  عىل  ذلك  سيؤثر  الزواج  وبعد 

املعييش خصوصا اذا كان مستدينا فإن 

يقوم  اليوم  الشباب  من  الكثري  هناك 

اكامل  لغرض  مالية  مبالغ  باقرتاض 

زواجه االمر الذي يجعله منهكا اقتصاديًا 

كيان  عىل  ذلك  يؤثر  بالتايل  مربكًا،  و 

يجد  قد  الشاب  الن  الجديدة  األرسة 

واالنحراف  الرسقة  اىل   مضطرًا  نفسه 

والتزوير او الطالق".

ونوه" ان املهور املتواضعة تعترب عامال 

وبالتايل  الزواج  عىل  الشباب  يشجع 

والتفكك  االنحراف  ظاهرة  عىل  القضاء 

االرسي واالجتامعي الحاصل".  

حالة وسطية 
سارة الفتالوي" ترى ان املهر يجب ان ال 

بحيث  منخفضا،  وال  جدا  مرتفعا  يكون 

والحالة  االقتصادي  الوضع  مع  يتامىش 

هي  الوسطية  فالحالة  للزوج  املادية 

االنسب للطرفني" عىل حد وصفها".

بناء اجتمعي سليم
قيمة  تهمني  ال  امري"  ليىل  قالت  فيام 

املهر امنا تهمني اخالق الشخص ووعيه 

مسألة  ليست  الزواج  فمسألة  وثقافته 

مصالح اقتصادية او مصدر كسب مادي 

اجتامعي  بناء  هو  الزواج  امنا  وتفاخر 

يجب ان يكون اساسه سليام ومعافا". 

االقتداء بالقدوة 
ظاهرة  ان  الحفار"   حسون  الصحفي 

غالء املهور  تعود اىل عدة اسباب لعّل 

واحدا من تلك االسباب هو كرثة الطالق، 

الطالق  ان  القضاة  من  الكثري  يصح  و 

السبب  ولهذا  الزواج،  من  اكرث  اصبح 

ان اهل الزوجة وليس الزوجة بالتحديد 

يطلبون مهرا غاليا ليك ال يستطيع الزوج 

العلمي السيد علء الحسني

الباحث االجتمعي عبد الكريم 
العامري

الصحفي حسون الحفار

رجب الأ�صبـ  1438 هـ18



غري  االمر  هذا  ولكن  الزوجة،  تطليق 

الله  صىل  محمد  الرسول  الن  صحيح  

أمتي  نساء  )أفضل  قال  وآله وسلم  عليه 

والرسول  مهرا(  وأقلهن  وجها  أصبحهن 

ان  وعلينا  جميعا،  لنا  قدوة  هو  االكرم 

السيدة  ان  كام  به،  يوصينا  مبا  نلتزم 

كان مهرها  السالم  عليها  الزهراء  فاطمة 

العاملني  نساء  سيدة  وهي  متواضعا 

وحري بالنساء اقتفاء اثرها".

زواج مثمر 
االديب طالب عباس الظاهر" ان مرشوع 

كونه  الكونية  املشاريع  اكرب  من  الزواج 

املجتمع،  تبني  التي  االوىل  النواة 

وفق  املرشوع  هذا  ينطلق  ان  ويفرتض 

عن  بعيدا  وانسجامهام  الزوجني  تفهم 

البساطة  عىل  الزواج  بني  فاذا  التعقيد، 

والتواضع سيكون ناجحا و مثمرا".

املهر  غالء  ان  يعتقد  البعض  وأوضح" 

متاما  العكس  هو  بينام  السعادة  يجلب 

ضمن  يكون  ان  يفرتض  املهر  ان  حيث 

املتقدم  الزوج  يرهق  ال  بحيث  امليرس 

الوقت  ذات  يف  و  الفتاة،  لخطبة 

بحق  اجحاف  هناك  يكون  ال  ان  ينبغي 

او  عليه  متعارف  هو  ما  وفق  اي  الفتاة 

الزواج  ان  وارى  الزوج،  امكانية  حسب 

املبارك هو الزواج الذي يخلو من الغلو 

يأيت   الغلو  هذا  وان  املادي،  واالرساف 

من االفتقار للوعي فالسعادة الزوجية ال 

تشرتى باملال".   

االديب طالب عباس الظاهر

عيل )عليه السلم( والنقطة ... كرامة أم ماذا؟!  

• والء الصفار

مابني السجود يف جوف الكعبة بعد خروجه لدار الدنيا يف الثالث عرش من شهر 

رجب والعروج اىل السامء اثر تلقيه رضبة عىل هامته عند سجوده مبحراب الصالة  

يف الثلث االخري من شهر رمضان، ارسار الهية تحتاج اىل تأمل وقراءة جديدة .

فعيل بن ايب طالب الذي متر علينا يف هذه االيام ذكرى والدته العطرة ظلم يف 

الزمن ولعن عىل املنابر والزالت  حياته وظلم يف شهادته واخفي قربه فرتة من 

مظلوميته حتى يومنا الحارض تتجسد يف اخفاء اثاره.

وساتوقف يف هذه املقالة عند رس من ارساره التي اشار اليها يف قوله عليه السالم 

"كل مايف القرآن يف الفاتحة وكل مايف الفاتحة يف البسملة وكل مايف البسملة يف 

الباء وكل مايف الباء يف النقطة وأنا النقطة تحت الباء".

هذا الحديث الذي ذكره عدد كبري من الرواة والذي نطرق من خالله ابواب العلم 

سهام  من  االخر  هو  يسلم  مل  العظيمة،  الشخصية  لهذه  عروجنا  فيه  ونستهل 

الحاقدين ليخرج لنا فريق من املشككني الستهدافه، فتارة اعتربوه تصغريا لشأن 

الرسول  عىل  متيزه  فضائل  يضم  اعتربوه  اخرى  وتارة  السالم  عليه  عيل  االمام 

القران يف عيل عليه  الله عليه واله كونه يشري اىل ان مرتكز  االكرم محمد صىل 

الحروف( جاء  )تنقيط  التنقيط  ان  الحديث بحجة  ليفند  اخر  السالم، وبرز فريق 

بعد شهادته من قبل ابو االسود الدؤيل، وغريها الكثري، علام ان البعض استخدم 

التزويق يف رسم حروفه ودس السم بالعسل من خالل كلامت املدح يف تفنيد 

دفعه  السالم  عليه  عيل  االمام  عىل  حرصه  بان  القارئ  لتوهيم  الحديث  صحة 

لذلك.

وان الجواب عىل الشبهات اعاله تحتاج اىل بحوث معمقة ولكن ساورد جزء منها 

قامئا حول  بوجود خالف الزال  التنقيط  الرد عىل شبهة  جاء يف  اختصارا، حيث 

والضمة  الفتحة  من  الكلامت  تحريك  او  الحروف  النقاط عىل  به وضع  املقصود 

والكرسة والشدة والهمزة والسكون وما اشبه، كام ان القول بان التنقيط جاء الحقا 

فأن الذي يشار اليه بان ابو االسود الدؤيل تعلم عىل يد االمام أمري املؤمنني )عليه 

السالم( لذا فهو صلوات الله عليه عامل برضورة وضع نقطة واحدة تحت الباء، 

فلو قلنا ان امري املؤمنني )عليه السالم( قال ذلك وقام ابو االسود الدؤيل بوضع 

النقطة تحت الباء سيزول االشكال.

ومنهم  العرفان  أهل  بعض  عن  جاء  كام  هنا  ها  بالنقطة  املراد  ان  يف  ورد  كام 

)الشيخ ابن أيب جمهور( النقطة التمييزية التي بها متيز العابد من املعبود و الرب 

من املربوب، ألن الوجود يف الحقيقة واحد، يف حني اشار عدد من العرفاء اىل 

ان املراد بالنقطة هو اإلمكان وبالباء هو الصادر األول ، وجميع الحروف ناشئة من 

الباء بحسب تفننها وظهور آثارها.

إىل  بالنسبة  )ع(  كونه  إىل  إشارة  الباء(  تحت  النقطة  )أنا  املؤمنني  أمري  وان قول 

التعني األول الذي هو النور املحمدي كاألصل، لقوله )ص واله(: أنا وعيل من نور 

واحد، ألن النبي كالباء وعيل كالنقطة تحتها، والباء ال تتعني إال بالنقطة، كام أن 

النبوة ال تكتمل إاّل بالوالية، ومن هنا نفهم معنى الحديث القديس: لوال عيل ملا 

خلقتك )يا رسول الله(.

ولعل الحديث اعاله يختص لنا االجابة بخصوص اي تسائل يرد حول تالزم النقطة 

واالمام عيل عليه السالم يف انها متثل كرامة ام أمر أخر.

والئيات
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اآلثار النفسية واإلجتامعية

• الجزء االول

الستمرارية ثورة الحسني
من الواضح أن االنطباع العام الذي نفهمه وعلمناه من سية المام الحسني )ع( هو ثورته ضد الظلم والطغيان واالستبداد الذي لحق بالمة االسلمية 
وباملسلمني وطمس امللمح العامة لطروحة الرسول )ص( وهي ثورة إصلح، إال أن الجانب االخر واملهم أيضااً من سية االمام الشهيد ومسيته هو 
ما متثل باآلثار النفسية واالجتمعية التي تركها االمام من بعده الذي تناولنا منه الشء القليل ، التي تشي ال جملة من املعارف التي يحملها االمام 

)ع(، وان هذه االثار ليست ال االمة االسلمية فقط بل ال كل شعوب العامل لن تلك الثورة كانت لجل إصلح املبادئ االنسانية والفكرية والسياسية 
والحكمية والعلمية ، واالميان بالخالق ، وبهذا فان شخصية الحسني )ع( كانت أنوذجااً فريدااً ليس له مثيل ف االرض ، فهي االيثار والحكمة والفكر 

السيايس والصلبة النفسية والثبات ف املواقف املختلفة ، كل هذا ليس بقليل ليتك اثار ف العامل االنساين ،فهي ثوره عىل كل طغاة العامل .

أ.م.د. بان عدنان عبد الرحمن  /  كلية اآلداب / املستنصية /   قسم علم النفس       أ.م.د. حسني فالح حسني   / كلية التبية / املستنصية / قسم الرشاد النفيس

الحسني )ع( سدت  ومن خالل ما تقدم ان سرية 

الحاجات الرضورية التي تحتاجها شعوب العامل 

يف  العامل  فقدها  التي  االنسانية  بحب  املتمثلة 

ظل عامل ال يؤمن بالعدالة االلهية ، فباإلضافة اىل 

أمكانية لعب الدور الصحيح الذي توقعه العامل 

األفكار  من  جملة  هناك  فأن   ، هو  يسلكه  بأن 

النبوة  علم  بصامت  اىل  تشري  املضمون  العالية 

واالمامة التي تتلمذ عىل يديها االمام الحسني )ع( .   

جاء يف قولة عز وجل ) ونكتب ما قدموا وآثارهم 

 22 )اآلية   ) مبني  أمام  يف  أحصيناه  يشء  وكل 

بأنفسهم  التي بارشوها  يس( فقد كتبت أعاملهم 

عىل  فنجزيهم  بعدهم  من  أثروها  التي  وآثارهم 

األمة  تعانيها  التي  العديدة  التناقضات  أن   . ذلك 

بروز  أدت اىل  االسالمية منذ فرتات زمنية طويلة 

بعضهم  يرى  التي  السلبية  الظواهر  من  العديد 

يف هذه سوداوية مرسفة ، فأن الحياة التي نحياها 

محكومة بالصاع االزيل رصاع الخري والرش والحق 

والباطل وبني االنحراف واالصالح والنور والظالم 

، لذلك كانت الرساالت الساموية كانت تدعوا اىل 

رسالة  فأن   ، املستقيم  املسار  وأتحاذ  اإلصالح 

الباطل  الحق ضد  رسالة  بها  تقدم  التي  الحسني 

أمنوذجًا  ميثل  الذي   ، الطغيان  ضد  والعدل 

ثورة  فأن   ، اجتامعية  نفسية  إنسانية  قاعدة  رسخ 

وراءه  ترك  اجتامعيا  نفسيًا  امنوذجًا  تعد  الحسني 

مقوماتها  بكل  اإلنسانية  فهي رسالة  آثار ال متحى 

التي تدعم الشخص اإلنسانية يف الحرية والتفرد 

واالستقرار واالستقالل . 

آثار الحسني مستمرة بال توقف تحمل  أن أمنوذج 

بال  ومستمرة  ومادية  واجتامعية  نفسية  جوانب 

ثورة عىل  الحسني هي  ثورة  فأن   ، وتجدد  حدود 

مختلف  عند  معنى  ذات  وهي  العامل  طغاة  كل 

املشهورة  والشخصيات  واألديان  الطوائف 

ذلك  عىل  مثال  وخري  املسلمة  وغري  املسلمة 

من  تعلمت  قال  حينام  غاندي)  الهندي  الزعيم 

والرئيس   ) فأنتص  مظلومًا  أكون  كيف  الحسني 

القرآن  إن   ( قال  إذ  لينكولن   أبراهام  األمرييك 



بحوث
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النظر  يجب  مقدس  ثالوث  والحسني  ومحمد 

املثل  من  الكثري  فيهم  ألن  تقديس  نظرة  اليهم 

العليا واحرتام حقوق اإلنسان .

فأن آثار ثورة الحسني مستمرة متجددة بال توقف 

فهي معجزة إلهية ال يتحكم بها املنطق والقوانني 

بشكل أذهل عظامء الدول يف العامل الحديث ، 

الزعيم الرويس ستالني يف  وخري مثال عىل ذلك 

كربالء  أقتلوا   ( فقال  الشيشان  يف  املسلمني  ثأر 

ما  ألنها  باقية  فمشكلتنا  كربالء  بقيت  طاملا  ألنه 

الرجال  من  املزيد  تصنع  فهي  موجودة  دامت 

وتخرج املزيد منهم وتنرشهم يف اآلفاق ( . فإن 

االثار النفسية واالجتامعية وردت عند العديد من 

منظوره  الذين عرفوهام كل حسب  النفس  علامء 

الخاص إال أنها تجمع يف هذا التعريف ) بأنها تلك 

العوامل واألسباب التي تؤثر يف نفسية الفرد عادًة 

وتطبع يف شخصيته وسلوكه بشكل عام ، وهذه 

العوامل ال تندرج تحت أغراض وحدة مرضية أبدًا 

، بل أنها عوامل نفسية تؤثر يف سلوك وشخصية 

الفرد )محمد ، 1990: 12 ( . 

األسباب   ( بها  نعني  التي  االجتامعية  اآلثار  بينام 

الرتبوية  الجوانب  تتضمن  التي  االجتامعية 

وتؤثر  الفرد  تخص  التي  والعاطفية  والتعليمية 

سلوكه  يف  وتؤثر  االجتامعي  ووضعه  نفسيته  يف 

عليه  الحسني  شخصية  فإن   ، )محمد،1990:16( 

ويستحدث  متطورا  أزليا  أمنوذجًا  تعد  السالم 

مقوماته  بسبب  فعال  تأثريه  فإن  بنفسه  نفسه 

قصة  عاريف  لدى  املثارة  الدافعية  وهي  القوية 

وكل سبب خرج  واقعة  كل  اىل  واالنتباه  الحسني 

فيه الحسني عىل الطاغية معاوية .     

املبحث الول :
لبول  االجتمعية  النفسية  الدور  نظرية 

وتوماس ) 1966( :
جانبا  يعد  الذي  الدور  توضح  النظرية  هذه  إن 

من السلوك املتوقع الذي يؤديه الفرد يف موقف 

من خالل  الفرد  بها  يقوم  التي  املهمة  أو  ضاغط 

املهمة  فإن  املعنى  وبهذا   ، املجتمع  يف  مركزه 

وسامت  باتجاهات  كبريا  ارتباطا  ترتبط  املتوقعة 

الشخص  وقدرات  واالجتامعية  النفسية  الفرد 

التنشئة  الفردية إذ يكون أداء الدور نتاجا لعملية 

األرسية . 

وبهذا لعب اإلمام الحسني عدة أدوار يف معركة 

واالجتامعية  النفسية  سامته  مع  انسجمت  الطف 

البيت  أهل  ومعايري  قيم  ضمن  تحددت  التي 

)عليهم السالم( .

فأن نجاح الفرد يف الدور الذي يلعبه ليكون مؤثرًا 

الذي  االجتامعي  اإلرث  بني  وتفاعال  نتاجا  جاء 

توارثه من الثقافة السائدة واألرسة املوجودة يف 

الدور   اتخاذ  يف  وقابلياته  ومؤهالته  شخصيته 

زادت  منسجمني  كانا  كلام  العاملني  هذين  وإن 

املجتمع  والتأثري يف  الدور  لعب  الفرد يف  قدرة 

والعكس صحيح . 

وبذلك عند تعرض اإلمام الحسني )عليه السالم( 

ظاملة  جارفة  عكسية  تيارات  من  واجهه  وما 

إدارة  الدور يف  له  فكان  الطف،  واقعة  اىل  أدت 

الذي عاش فيه ، وإن أهم يشء حسب  املوقف 

مستطيعا  اإلنسان  يكون  أن  الدور  لعب  نظرية 

ألن يسلك سلوكًا مالمئًا مع املوقف الذي هو فيه 

ليكون ناجحًا ، وما يتوقع منه املجتمع الذي هو 

السالم(  )عليه  الحسني  اإلمام  فإن  وبذلك  فيه، 

نتائج املوقف والدور الذي يلعبه  قد تعرف عىل 

وماذا  عليه  املجتمع  وُحكم  الواقعة،  هذه  يف 

يتوقعون .

نظرية الحاجات ) ماسلو ( 
النفسية  الحاجات  هي  املهمة  الحاجات  من  إن 

للوصول  إشباعها  الفرد  يحاول  التي  واالجتامعية 

يشبعها  أن  يحاول  التي  الرضورية  الحاجات  اىل 

وهي الحاجة اىل األمن النفيس، وهو اليشء الذي 

يزيد  معسكر  من  اآلخر  الجانب  يف  مفقودا  كان 

يف وقت ذابت فيه األعراف والقيم واألخالق عند 

أصحاب الشامل الذين كانوا يصون عىل الحنث 

الذين  الشافعني  شفاعة  تنفعهم  فلن  العظيم 

ويضيفون  والطغيان  واالستبداد  بالعنف  وصفوا 

يخدم  مبا  األقاويل  واختالق  األحكام  بعض 

حكمهم ، إن الشعوب اإلنسانية وطبيعة اإلنسان 

يف داخله يبحث عن العدالة واألمان وهذا ما وجد 

يف رسالة الحسني )ع( حيث غرس األمان النفيس 

واالطمئنان اإللهي الذي يبعث السعادة يف داخل 

اإلنسان ، ألن الحاجة النفسية لألمن لها أثر فعال 

يف توجيه السلوك النفيس االجتامعي للفرد ، كام 

جاء يف نظرية الحاجات ألبراهام ماسلو ) محمد 

. )92 : 1986 ،

اإلسالمية  األمة  حب  الحسني  اإلمام  أظهر  فقد 

عىل  يزيد  معسكر  يخاف  ال  زمن  يف  واملسلمني 

حياة أو مصري أي فرد من املسلمني ، لذلك فأن 

أن  التي يطمح  الحاجات املهمة  الحب حاجة من 

بناء  النواة األساسية يف  إليها اإلنسان آلنها  يصل 

املجتمع وثقافته ، وإن عدم إشباع هذه الحاجه 

وأهمها  سلبية  واجتامعية  نفسية  آثار  اىل  يؤدي 

ترك  ما  والعزلة وهذا  النفيس  باالغرتاب  الشعور 

وغرس يف معسكر يزيد. 

باإلضافة اىل ما تقدم فإن حاجة الحب التي كان 

كانت  الوقت  ذلك  يف  املسلمون  اليها  يتعطش 

وهذه   ، يغنيها  أو  يدعمها  رافد  وبدون  راكدة 

الحاجة أغنتها ثورة الحسني )ع( ، فقد نهض اإلمام 

الطيبني  أهله  ودماء  بدمائه  وضحى  )ع(  الحسني 

من ذريته وأصحابه ، فكانت نهضته املباركة حياة 

لإلسالم ليستلهم املسلمون من حركته التي بقيت 

حية نابضة يف مختلف املجتمعات ، فقد أتصف 

سلوك الحسني )ع( باإليثار الذي مقصده الجهاد 

والتضحية ونكران الذات يف سبيل اآلخرين ويف 

سبيل املبادئ العليا والقيم األخالقية الرفيعة  يف 

عص ساد فيه األخذ دون العطاء واألنانية وحب 

الذات وترك املصالح العليا.... 
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٬٬
العراق  يتِقي بظهره طعنات االرهاب الذي يستهدف االمة العربية واالسلمية٬٬

االديب واإلعالمي التونيس بلحسن يحياوي:

كثية هي التحديات التي تواجه الشعوب العربية فمنها االمنية والسياسية واالقتصادية والثقافية والعلمية وهكذا 
مجلة )الروضة الحسينية( تناولت ف حوارها مع االديب والعلمي التونيس بلحسن يحياوي طرح ما تيرس من هذه 

التحديات ال سيم ما يتعلق منها بتحديات الحفاظ عىل اللغة العربية ومواجهة الغزو الثقاف، وتحديات العمل 
العلمي والعراقيل التي تحول دون تقدمه. 

ــ قبل الخوض ف الحوار هل من نبذة عن سيتكم الشخصية؟ 
ــ بلحسن يحياوي من مواليد 1976من الجمهورية التونسية، درست اللغة 

العربية يف مدينة نقاده بالقريوان، و اعمل حاليًا بامليدان اإلعالمي كُمِعْد 

املرسحي  بامليدان  ايضا  عملت  سيايس،  ومحلل  إذاعية  برامج  ومقدم 

ملدة تفوق 20 سنة مبيدان االخراج والتمثيل والكتابة املرسحية، ونرشت 

ثم صدرت   1996 عام  اخرى(  واشياء  )انا  بعنوان  مجموعة قصصية  يل 

كام صدر يل حديثا   2003 عام  ينتهي(  هنا  كل يشء  يبدأ  )هنا  رواية  يل 

كتاب بعنوان )مالك التيه يف تاريخ الجزيرة العربية من الحجاز الرشيف 

ـ  الخامسة للرهاب  العربية السعودية( ويل مسودة لكتاب )املوجة  اىل 

االرهاب املجتمعي ـ(، وهو قيد الطبع. 

ــ من خلل مشاركتكم ف مؤمتر اللغة العربية الذي اقامته العتبة 
الحسينية هل تعتقدون انه مييض ف االتجاه الصحيح؟ 

ان هذه  نعتقد  ولكننا  اهدافه  ان املؤمتر حقق كل  نقول  ان  ـ ال ميكن 

البادرة وضعت خطواتها عىل الطريق السليم، فالتفكري باللغة كعنص 

و  االهمية  غاية  يف  امر  هو  العربية  للوحدة   اسايس  وكمحدد  وكعامل 

الذكاء، فاملشرتك االكرب والذي ال ميكن الحد ان يعرتض عليه بني كل 

العرب هي اللغة، ولكن لألسف ان اللغة العربية تتعرض اليوم للتهميش 

تفقد  وبدأت  اخرى،  لغات  ومن  هجينة  لهجات  من  والغزو  واالهامل 

اخرتاع  وكلغة  علم  كلغة  الحضاري  املستوى  عىل  العامل  يف  موقعها 

املؤمترات  هذه  مثل  فإقامة  فنون،  وكلغة  ادب  وكلغة  انسانية  وكلغة 

حلول  عن  والبحث  العربية  باللغة  النهوض  سبيل  يف  طيبة  بادرة  هي 

ملشكالت هذه اللغة وفتح افاقها عىل اللغات االخرى، واعادة الحيوية 

والدماء اىل جسدها  لتعود حية فتية كام كانت منذ فجر التاريخ وطيلة 

العاملية بفضل  الحضارات  القرون، وكام كانت مساهمة يف صنع  هذه 

ما نقلته الشعوب االخرى وما ترجمته من لغتهم اىل اللغة العربية وما 

نقلته من اللغة العربية اىل بقية اللغات، لذا يجب ان نحافظ  عىل لغتنا 

وان ال نتخىل عنها.

ما  صائبا،  توظيفا  العربية  اللغة  توظيف  العلمي  العمل  يتطلب  ــ 
رأيكم ف هذه املقولة؟ 

ـ ارشتم اشارة لطيفة ومهمة فموضوع توظيف اللغة يف املجال اإلعالمي 

يرتقي سلم االوليات يف العمل اإلعالمي، ونحن بدورنا اقمنا دورات حول 

• حوار: محمود املسعودي    •تحرير: فضل الرشيفي 

حوارات
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اللغة  تتوسط  ثالثة  لهجة  اعتمدنا  إذ  لغة اإلعالم وحول وسائل اإلعالم 

اللهجة  من  تقرتب  اللهجة  وهذه  الدارجة،  واللهجات  الفصحى  العربية 

وتكون  العربية،  البلدان  لهجات  وبقية  والعراقية  والسورية  اللبنانية 

سهلة عىل املستمع وغري ثقيلة وتكون ايرس فهاًم، ال اقول انها مفهومة 

بطريقة كاملة لكنها ايرس فهاًم من اللغة العربية الفصحى، وهذه اللهجة 

الذي  الجرس  مبثابة  فهي  الفصحى  العربية  اللغة  اىل  تحملنا  ان  ميكن 

العربية الفصحى حيث  اللغة  الدارجة نحو  اللهجات  نعرب بواسطته من 

بها  تنفرد  مميزات  من  ذلك  االيقاعي وغري  والجرس  التعبريية  االمكانات 

اللغة العربية. 

ــ ما مدى متابعتكم للشأن االمني العراقي وما رأيكم  بتكاتف  ابناء 
الشعب العراقي؟ 

تقع  التي  العراق عن كثب وادرك حجم املغالطة  اتابع االوضاع يف  ـــ 

فيها الشعوب واملجتمعات العربية حول حقيقة ما يحدث يف العراق، 

لقد أذهلنا تكاتف ابناء الشعب العراقي وتالحمهم يف مواجهة الحروب، 

هو  الذي  االرهاب  طعنات  بظهره  يتِقي  العراق   ان  كيف  الحظت  وقد 

يستهدف يف النهاية االمة العربية واالسالمية، وعىل الشعوب العربية ان 

تؤمن انه متى ما استقام العراق يستقيم امرها، ولتدرك ان شعب العراق 

يدافع عن حرمة العرب و املسلمني وليس عن حرمة العراقيني فقط.

العربية ال  العرب تجاه تعرض المة  ــ كيف تقيمون دور العلم 
الغزو التكفيي؟

ـــ لألسف ان املنظومة اإلعالمية العربية كانت طيلة سنوات تعمل عىل 

نرش االفكار التكفريية، حيث ان 80 اىل 90 باملائة من املؤسسات اإلعالمية 

منذ  عمل  الذي  املعسكر  هذا  الوهايب،  املعسكر  اىل  تنتمي  العربية 

ظهوره عىل نفي اآلخر متامًا وعىل تقديم نفسه كاملمثل االوحد لإلسالم 

له  يقدمها  التي  الطائلة  االموال  ذلك  يف  ساعدته  وللعرب،  واملسلمني 

بعض العرب، والتي تصف يف غرض واحد هو تفتيت االمة اإلسالمية، 

ولذلك يدفعني القول وانا مسؤول عام اقول ان الكيان الوهايب و الكيان 

العربية  االمة  وللتخلص من مشاكل  متالزمان وجودا وعدما،  الصهيوين 

من التفتيت و البغضاء و العصبية التي تسيطر عىل االمة العربية يجب 

القضاء عىل الكيان الوهايب.

ــ كيف تصفون تعامل املجتمع الدويل مع الشعوب العربية ؟
ــ عندما نتحدث عن املجتمع الدويل علينا ان ندرك جيدا ما هي مكونات 

االمة  غزت  استعامرية  دول  عليه   تسيطر  مجتمع  فهو  املجتمع،  هذا 

العربية ونهبت الخريات واذاقت الشعوب الويالت، وكل عالقاتها باألمة 

واستعباد،  نهب  و  استنزاف  عالقات  ومستقبال  وحديثا  قدميا  العربية 

بوضع  اال  يفكر  ال  ذلك  وبغري  وببنوكه  مبؤسساته  الدويل  واملجتمع 

يديه عىل خريات و مقدرات االمة العربية، وبالتايل هو يصف انتفاضة 

العربية،  االمة  مبصالح  وليس  مبصلحته  يصب  فيام  العربية  الشعوب 

وعلينا ان ننتبه اىل هذا االمر، و ان ال نثق بالصورة الرباقة التي يحاول ان 

يظهر بها هذا املجتمع، و التي تغزو افكارنا وعيوننا إذ يسعى املجتمع 

الدويل إلبراز صور التسامح واالنسانية وغري ذلك وهو يبطن عكس ذلك.

ــ ما شعوركم وانتم ف رحاب المام الحسني)ع(؟ 
ــ لو بحثت عن كلمة ميكن ان اصف من خاللها الشعور الذي يغمرين وأنا 

أدخل مدينة الحسني عليه السالم وأقف عند قربه الرشيف اجد ان كلمة 

ينتابني من شعور، و هذا العشق الحسيني  ابلغ تعبري عام  )عشق( هي 

ال ميكن ألحد ان يفهمه اال وهو يقف عىل عتبات الحسني عليه السالم 

وبني يديه.

لقد أذهلنا تكاتف ابناء 
الشعب العراقي وتلحمهم 

ف مواجهة الحروب

٬٬
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مقاالت

ويذهب سيد قطب إىل أن: "الهدف هو إقامة مجتمع 

حرفًيا  تطبيًقا  القرآن  أحكام  فيه  تطبق  الذى  اإلسالم 

وأول هذه األحكام أن يكون الحكم نفسه لله"

املسلمني(  اإلخوان  جامعة  )مؤسس  البنا  حسن  ورأى 

رضورة أن يكون للجامعة قوة تحميها وتعمل عىل تطبيق أهدافها، فكان 

التنظيم الرسي أو النظام الخاص الذى بدأ وطنًيا ملحاربة أعداء الخارج، 

ثم ما لبث أن مارس اإلرهاب ضد الداخل فارتكب جرميتي مقتل القاىض 

)رئيس  النقراىش  فهمى  محمود  اغتيال  ثم   1948 سنة  الخازندار  أحمد 

الوزراء( عام 1948، وبعد ذلك قام نفس التنظيم مبحاولة اغتيال الرئيس 

عبد النارص عام 1954 فيام ُعِرف بحادث املنشية )باإلسكندرية(.

داخل  مسلح  نظام  تأسيس  إىل   – بعد  فيام   – قطب  سيد  سعى  وقد 

الجامعة للدفاع عنها والعمل عىل تحقيق إقامة مجتمع إسالمى لكن نظام 

"نارص" مل ميهله فُقِبض عليه وقدم إىل املحاكمة ليتقرر إعدامه وينفذ 

الحكم خالل الستينيات.

ولعل ما قاله حسن البنا ىف رسائله بشأن الجهاد ليؤكد عىل رغبته ورغبة 

أتباعه من بعده عىل رضورة وجود سيف يقود ما يرونه من فكر متخلف، 

فمن رسائله عن الجهاد يقول: "ومن الجهاد ىف سبيل الله أيها الحبيب أن 

تكون جنديا لله تقف له نفسك ومالك ال تبقي عىل ذلك من يشء، فإذا 

هدد مجد اإلسالم وديست كرامة اإلسالم، ودوى نفري النهضة الستعادة 

مجد اإلسالم كنت أول مجيب للنداء وأول متقدم للجهاد".

الجهاد  "ومن  يقول:  الحاكم  من  التخلص  برضورة  توحى  كلامت  وىف 

العدل وإصالح  ميزان  إقامة  تعمل عىل  أن  الحبيب:  أيها  الله  ىف سبيل 

شؤون الخلق وإنصاف املظلوم والرضب عىل يد الظامل مهام كان مركزه 

وسلطانه"

له  مقالة  لإلخوان ىف  الثالث  املرشد  التلمساىن"  "عمر  دعمه  األمر  هذا 

حكمه  نهاية  السادات  صادرها  التى  "الدعوة"  مجلة  من  األخري  بالعدد 

وُقَبْيل اغتياله عىل يد التكفرييني )جامعة املسلمني( أو )التكفري والهجرة( 

من  أهي  "مصيبتنا  بـ  مقالته  "التلمساىن"  فيعنون  إعالمًيا،  ُعِرَفت  كام 

إرسائيل أم من حكام املسلمني؟" وهو سؤال يكشف عن الوجه القبيح 

لضمور مثل هذه األفكار التى تبحث لها عن مساحة داخل الوطن تعمل 

من خاللها عىل تقويضه إلقامة ما يجهرون بـه: "الحاكمية لله".

بينام  منه،  التخلص  يسهل  هش  كيان  بأنها  إرسائيل  وصف  مقالته  وىف 

فتح نار كلامته عىل الحكام، فعزا هزالة املسلمني إىل حكامهم، وكشف 

الحرية  زوابع  إىل  اإلسالمية  الشعوب  أجذب  أن  "أريد  نواياه:  دهاء  عن 

التى تكنفني"، وىف محاولة ماكرة تحرض عىل الصدام يقول: "الشعوب 

اإلسالمية سرتغم الحكام عىل النزول عند إرادتها"

الخطاب األيديولوجى لديهم واحد )عند أبو األعىل املودودي، وحسن 

ىف  سواء  هذا  يومنا  إىل  وأيده  فكرهم  انتهج  ومن  قطب(  وسيد  البنا، 

سوريا، أو العراق، أو ليبيا من تنظيامت متعددة يأيت عىل رأسها ما يسمى 

"تنظيم الدولة اإلسالمية" )داعش(.

ىف  آمنة  آفاق  إىل  تتطلع  مجتمعات  عىل  حقيقًيا  خطًرا  ميثلون  إنهم 

ظل تعددية عاشت من قبل تحت حكم الرسول ىف أمن وأمان، فهؤالء 

 ( الشأن:  هذا  ىف  رصيحة  قرآنية  نصوًصا  يتجاهلون  الجدد  الخوارج 

ومن  فليؤمن  فمن شاء   - عليهم مبسيطر  لسَت   - دين  ِديُنُكم وىل  َلُكْم 

الجهاد
بني ضيق الرؤية واتساع املفهوم

• محمود قنديل 

للوهلة الول يضعنا املتطرفون التكفييون أمام 
مفهوم أحادى للجهاد، وهو – حسب تصورهم – 
مجابهة العداء من حكام املسلمني واملجتمعات 

الجاهلية )رغم إسلمها( بالسلح، المر الذى ميثل ذروة 
الخطر ويعمل عىل انشقاق المم وتشظي الوطان، 

ويرون أنهم – بذلك قد أعلوا من جهاد النفس وجهاد 
الشيطان ببذل أرواحهم فداءاً لله من أجل إقامة دولة 

إسلمية تكون فيها الحاكمية لله وهو الشعار الذى 
رفعه الخوارج إبان حكم المويني )ال حاكمية إال الله( 

وتبناه من بعدهم متطرفو الفكر وممرسو الرهاب ىف 
كل العصور والمكنة.

وينصب تركيزهم – أوال – عىل رضورة إزاحة الحاكم 
ورحيله عن املشهد بكل السبل وكافة الطرق ليتسنى 
َل لهذا  لهم تطبيق ما ينسجم مع أهوائهم، وقد أصَّ

الفهم أبو العىل املودودى عندما قال: "الله هو 
الحاكم الحقيقى – ليس لحد من دون الله حق ىف أن 

ع" يرشِّ
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يولون  لكنهم   .  ) يكونوا مؤمنني  الناَس حتى  ُتْكِرُه  أفأنَت   – فليكفر  شاء 

وجوههم شطر ما يرونه من تطرف يهدم وال يقيم، ويفرق وال يجمع.

وهو  للحاكمية  مفهومه  عن  قطب"  "سيد  يفصح  أن  غريبا  يكن  مل  لذا 

الله  عبادة  إىل  العباد  عبادة  من  وإخراجهم  العباد  لرب  العباد  "إسالم 

حاكميتهم  ىف  الحكام(  )يقصد  العباد  سلطان  من  بإخراجهم  وحده 

ورشيعته  وحاكميته  الله  سلطان  إىل  وتقاليدهم  وقيمهم  ورشائعهم 

وحده ىف كل شأن من شئون الحياة".

اثنني ال ثالث لهام،  وسيد قطب مولع بتقسيم املجتمعات والقيم إىل 

وكلها  جاهلية،  وثقافة  إسالمية  ثقافة  جاهىل،  ومجتمع  إسالمى  مجتمع 

)جامعة  زمرة  ىف  إليها  الداعى  تجعل  ألنها  الخطورة  ىف  غاية  أمور 

تكفري  كان  هنا  من  الجاهلني(  )مجتمع  ضمن  إليها  واملدعو  املسلمني( 

اآلخر وجهاده وسفك دمه. غري مبالني بأن سفك الدماء يعادل الفساد ىف 

األرض )أتجعُل فيها َمْن ُيفسُد فيها ويسفك الدماء( البقرة - 30، وأن أول 

ما ُيْقىَض بني الناس يوم القيامة ) يقىض ( ىف الدماء كام ورد عن الرسول 

الكريم.

الرسول:  تحذير  إىل  يلتفتوا  ومل 

وألن  النار"  ىف  واملقتول  "القاتل 

املقتول كان حريًصا عىل قتل صاحبه 

فقد استحق النار أيًضا.

ومل يستمعوا إىل خطبة الوداع: )... إن 

دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 

بلدكم  يومكم هذا ىف  كحرمة  حرام 

هذا ىف شهركم هذا(.

اإلسالم  وضعها  غليظة  قواعد  مثة 

ىف  تأىت  الله،  خلقها  نفس  إلزهاق 

عىل  يحافظ  ألنه  القصاص  مقدمتها 

ويضبط  القتل،  يف  اإلرساف  عدم 

ينال  عادلة  حياة  نحو  املجتمع  إيقاع 

فيها القاتل جزاء ما اقرتفه من ُجرم، فُيقَتل كام َقَتل.

وتحريم سفك الدماء جاء ُمَشَدًدا من قبل القرآن: " وإذ أخذنا ميثاقكم 

ال تسفكون دماءكم " البقرة - 84، األمر الذى أدرك معه هابيل )ابن آدم( 

عظمة حرمة الدم عـــــندما قـــــال ألخيه قابيل: " لنئ بسطَت إىلَّ يدَك 

العاملني"    رب  الله  أخاف  إىن  ألقتلك  إليك  يدى  بباسط  أنا  ما  لتقتلنى 

املائدة - 28.

ويباح سفك الدماء ضد العدو املحارب ال املسامل: " ُأِذَن للذين ُيَقاَتُلون 

بأنهم ُظِلموا وإنَّ الله عىل نصهم لقدير " الحج : 39.

يرفعون  الذين  الجهاديني  من  أحًدا  نَر  مل  أننا  الحقيقية  اإلشكالية  إن 

أحًدا  نَر  فيه، مل  الرسول متسًحا  اسم  عليها  ُخطَّ  السوداء وقد  الرايات 

منهم ينطلق من القواعد التى انطلق منها محمد )ص( ىف دعوته وحكمه:  

ا غليَظ القلِب النفضوا من حولك  ) وإنك لعىل ُخُلق عظيم  - ولو كنَت فظًّ

– ُقْل هذه سبيىل أدعوا إىل الله عىل بصرية أنا من اتَّبعنى ( .

أما استشهادهم بقول القرآن: " قاتلوا الذين ال يؤمنون بالله وال باليوم 

اآلخر"  التوبة - 29 فهو قتال ضد محارب يحمل السالح بغية العدوان، 

تعددية  يخافون  لكنهم  األخرى،  النصوص  حقائق  أكدته  الفهم  وهذا 

وإيحاءات  دالالت  به  تحفل  ما  رغم  اآليات  لتلك  والتفسري  التأويل 

وإشارات ألن هذا ال يخدم مبغاهم.

الراديكالية اإلسالمية ىف أسوأ صورها، هذا  أنهم ميثلون  قد ننحاز إىل 

السوء يتمثل ىف قلبهم للحقائق، واستلهامهم لجذور التشدد وتنقيبهم 

استندوا إىل  نراهم وقد  لذا  أو رأى،  يؤيد توجههم من فكر  ما  عن كل 

حديث الرسول الذى ورد مبسند أحمد "أما والذى نفس محمد بيده لقد 

جئتكم بالذبح" فرناهم يذبحون البرش كام تذبح القطعان، مرددين قولة 

"الله أكرب" وكأن ذبح اإلنسان الذى كرمه الله – بنص القرآن – صار واجًبا 

مقدًسا مادام يخالفهم الفكر واملعتقد.

ثم إن نص الحديث )لقد جئتكم بالذبح( يتناولونه بأحادية غريبة ال تهتم 

بوضعه ىف سياقه االجتامعى أو تفسريه عرب نسق قرآىن، أو حتى فهمه من 

فمحمد   ذاته،  الرسول  مواقف  خالل 

)ص(  مل ميارس الذبح قط، ومل تكن 

فلم  مسامل،  أعزل  كافر  ضد  حربه 

يرفع سالحه سوى ىف وجه املحاربني 

فقط، ولو كان من أنصار الذبح لذبح 

املرشكني يوم فتح مكة وقال مقولته 

املشهورة: ماذا تظنون أىن فاعل بكم؟ 

قالوا )باستعطاف وذل( أخ كريم وابن 

أخ كريم، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.

وىف الحروب وضع قواعد للمحاربني 

تغدروا  وال  تغلوا  )ال  حًقا:  املسلمني 

)وال  و  وليًدا(  تقتلوا  وال  متثلوا  وال 

تجهزوا عىل جريح،  امرأة، وال  تتبعوا 

وال تقلعوا شجرة(.

"؟، البد  بالذبح  لقد جئتكم   " الرسول:  فِلَم قال  كان األمر كذلك،  فإذا 

النصوص عىل احتامالت  أن نضع األمور ىف موضعها الصحيح، ونفتح 

تأويالتها ودالالتها، لغوًيا واجتامعًيا، فالرسول سبق أن قال لبعض أتباعه 

عدم  نتيجة  ومات  باردة  ليلة  ىف  ُجُنًبا  رجال  غّسلوا  عندما  الصالحني 

ُغْسل  )وجوب  مفاده  واحد  نص  ىف  فكرهم  وحصوا  عقولهم  إعامل 

الجنب(، قال لهم الرسول غاضًبا: قاتلكم الله كام قتلتموه، فهى مقولة 

يقصدون  ال  املكان  قاطنو  يرددها  العربية  الجزيرة  ىف  موجودة  كانت 

من ترديدها سوى اإلعراب عن جم غضبهم وإال لكان أوىل بالرسول أن 

يقتلهم.

املرشكني  سب  عىل  رًدا  بالذبح"  جئتكم  "لقد  مقولة:  ىف  نجد  هنا  من 

والكفار للرسول وإيذائهم له وهو يطوف بالكعبة، وهى قولة تهديد ال 

أكرث بدليل أنه مل يذبحهم أو يأمر بذبح أحٍد منهم أبًدا.

األزمة هنا ىف ضيق الفهم، وضمور العقل، وسوء التلقى، وكلها تصب 

25 رجب الأ�صبـ  1438 هـ



ىف مجرًى أحادى ال يفسح املجال لآلخر، ويقىص كل اآلراء معلًيا من 

الحجة  مقارعة  عىل  القدرة  عنده  وليست  العقيم  وفكره  الخاص  رأيه 

بالحجة استفادًة من حوار إبراهيم الخليل مع النمروذ كام ورد بالقرآن، 

لكنهم يفرسون النصوص حسب ما يتفق وهشاشة عقولهم، رغم عدم 

فقد  أحاديثه،  وصحيح  الرسول  وسلوك  القرآن  آي  مجمل  مع  اتفاقها 

رأينا ولعهم بتفسري ابن كثري للنص القرآىن: "أَفُحكم الجاهلية يبغون" 

املائدة - 50، كام بدا انبهارهم بفتاوى ابن تيمية عن التتار وكلها نصوص 

تحرض عىل انقسام املجتمع وسفك الدماء باسم اإلسالم. 

إن قوله تعاىل: " إن الُحْكم إالَّ لله " األنعام - 57 ال يعنى تكفرًيا ألحد، 

الله واقع: "وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤمنا  ألن تحذير 

عهدهم  بعد  من  أميانهم  ُنِكُثوا  وإن   " تعاىل:  قوله  أما   .94  - النساء   "

وطعنوا ىف دينكم فقاتلوا أمئة الكفر إنهم ال أميان لهم لعلَّهم ينتهون 

، أال تقاتلون قوما نكثوا أميانهم " التوبة – 12، 13.

)العهود  األميان  نكث  بسبب  لكنه  الكفر،  لعلة  ليس  بالقتال  فاألمر 

)يحملون  محاربني  أصبحــوا  بذلك  ألنهـــــم  واالتفاقات(  واملواثيق 

وا بإخراج الرسول ( التوبة – 13. السالح( ويدبرون إلشعال الحرب  ) وهمُّ

 " دمه  وإباحة  الحاكم  تكفري  بغية  ثالثة  قرآنية  إىل نصوص  ويستندون 

ومن مل يحكم مبا أنزل الله فأولئك هم الكافرون  -  ومن مل يحكم مبا 

أنزل الله فأولئك هم الظاملون  - ومن مل يحكم مبا أنزل الله فأولئك 

هم الفاسقون "  املائدة – 44، 45، 47.

 – تقول  ال  القرآىن  إطارها  ىف  النصوص  هذه  تفسري  أن  الواضح  لكن 

أبًدا – بتكفري الحاكم تكفرًيا يخرجه عن امللة ويبيح دمه، فهناك ظروف 

ومالبسات قد ال تسمح للحاكم املسلم بتطبيق بعض أحكام اإلسالم 

فهو  اإلسالم،  بها  جاء  التى  الله  برشيعة  الكامل  إميانه  مع  وحدوده، 

داخلية  لرضورات  لكن  رشيًفا  حديًثا  أو  قرآنًيا،  نًصا  ينكر  مل   – إذن   –

وظروف خارجية يرى إرجاء األمر.

كيان  تحافظ عىل  إال وفق قواعد مشددة  يكون  امرئ ال  إهراق دم  إن 

املجتمع ومتنحه رشعية الدفاع عن النفس حال تعرضه للعدوان.

لقد وجدت الجامعات التكفريية املعارصة ىف كتاب )الجهاد .. الفريضة 

الغائبة( ضالتهم، فبعد أن كان مفهوم الجهاد لديهم يستند إىل آراء 

وفتاوى وأفكار مترشذمة، أصبحوا بصدد كتاب جامع لرؤاهم املتشددة 

وأحكامهم التكفريية، وفقههم اإلرهاىب.

فهذا الكتاب لـ "عبد السالم فرج" أحد الذين حكم عليهم باإلعدام عام 

1982 ىف قضية اغتيال الرئيس السادات.

يقول فرج ىف مقدمة كتابه: "إن علامء اإلسالم الحديث تجاهلوا الجهاد 

رصح  ورفع  إلعادة  الوحيد  الطريق  أنه  علمهم  رغم  الله  سبيل  ىف 

اإلسالم ألن طواغيت األرض لن تزول إال بقوة السيف)5(

الجميع، ومنسجم مع نفسه، ومتسق مع  أمام  إذن – واضح  الرجل – 

تكفرييته.

 – للشباب  رصيحة  دعوة  هام  الكتاب  صفحات  وكل  السطور  هذه  إن 

الغيور عىل دينه – للتغرير به ودفعه إىل ظالمية الفكر ومامرسة القتل 

ضد اآلخرين من مسلمني ال ُيْعرَتَف بإسالمهم، وحكام يوصمون بالكفر.

بكل  يضيقون  اإلرهابيني  الجهاديني  هؤالء  أن   – حقا   – املؤسف  ومن 

النظر عن  ليخرج برؤى جديدة بصف  َأْعَمَل عقله  أو رأى  صاحب فكر 

صحتها أو خطئها، وبصف النظر عن تأييدنا لها أو رفضنا إياها، فقتلوا 

الشيخ الذهبى "وزير األوقاف األسبق" رًدا عىل كتابه "التطرف" الذى قال 

فيه: "إن الدين ليس فيه إرهاب ألن رساالت السامء دعت إىل التسامح 

والتعاون بال إكراه وال سيطرة عىل البرش".

وحاولوا قتل نجيب محفوظ عىل خلفية روايته "أوالد حارتنا" متهمني إياه 

بالكفر والخروج عن اإلسالم، فقام شابان منهم بطعنه ىف عنقه لكن 

عناية الله حفظته. 

الجامعة  يد  عىل  فوده  فرج  العلامىن  املفكر  اغتيل   1992 صيف  وىف 

عن  والدولة  السياسة  عن  الدين  بفصل  مطالبته  خلفية  عىل  اإلسالمية 

املجتمع.

تكفريه  بعد   1981 خريف  ىف  السادات  الرئيس  اغتيال  ىف  نجحوا  كام 

ووصمه بالخروج عن امللة ىف الذكرى الثامنة النكسار إرسائيل وانتصار 

املصيني.

وأعتقد أنهم لو كانوا قد عارصوا اإلمام عيل )ع( لكفروه وقتلوه ، وهو 

القائل : الناس صنفان ؛ إما أٌخ لك يف الدين ، أو نظري لك يف الخلق .

وكذلك ُأجزم بأنهم لو عارصوا زمن اإلمام الحسني ع لوصموه بالكفر 

وذبحوه ، وهو القائل : مل أخرج أرًشا وال بطًرا وال ظامًلا وال مفسًدا وإمنا 

خرجُت لطلب اإلصالح يف أمة جدي ، أريد أن آمر باملعروف وأنهى عن 

املنكر .

أن  عىل  داللة  لهو  للحكم  محدد  نظام  وضع  عن  اإلسالم  سكوت  إن 

األمر مرتوك ملختلف الشعوب، الختيار ما تراه مناسًبا من طرائق شتى 

ألنظمة الحكم.

بالفعل  فهو  لله(،  إال  )ال حكم  به  يتشدقون  الذى  األثري  أما شعارهم 

حق ُأِريَد به باطل كام قال اإلمام عيل )ع( من قبل، فالله تعاىل وضع 

لإلنسان خطوًطا عامة ومساحات رحبة، بحيث يتحرك البرش أىنَّ شاءوا 

دون تجاوز لقداسة النصوص، واتساع تأويلها، ومن يظن أن اإلسالم جاء 

ليقيد حركة حياة الناس فهو واهم، ذلك أن كل أمر من الله )الخالق( هو 

لصالح اإلنسان )املخلوق(، فلم يأمر الله إال بخري، ومل ينه إال عن رش.

فـ "الحكم لله" ينبغى أن يكون كام أراده الله، ال كام يريده خلق الله من 

املتطرفني التكفرييني.

تلقى عىل هؤالء  أن  ينبغى  ال  العفنة  الخربة  األفكار  إن مسئولية هذه 

التكفرييني وحدهم، فهم نتاج ألنظمة حكم أوتوقراطية، ُتوىل اهتاممها 

األكرب للحفاظ عىل أمن الحاكم وكرىس الحكم، مهملة – ىف سبيل ذلك 

– شئون التعليم املستنري والثقافة الواعية والخطاب الفقهي املعتدل ، 

وغري مكرتثة بأوضاع اقتصادية متدنية من شأنها اإلطاحة بآمال الشباب 

وأحالمهم املرشوعة. 

اإلقصاء،  ومحاوالت  الظلم،  وتفش  العدل،  وغياب  الفساد،  مناخ  إن 

هذه  كل  البالد،  شئون  إدارة  ىف  املعايري  وازدواج  القدوة،  وافتقاد 

األشياء تصبح رحاًم ظالميًة تلد التكفرييني اإلرهابيني الذين يسعون ىف 

كل زمان ومكان إىل الفساد ىف األرض وإراقة الدماء وتقويض األوطان. 
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أصـــــول العقيدة 
هيكلية موجزة ألصول العقيدة اإلسالمية مبنية عىل املنهج العلمي العقيل

ملخص الدرس الثالث 
املبدأ الفطري الثالث: )حب املعرفة أو الفضول 

العلمي(

إنسان  كل  داخل  يف  يوجد  إنساين  مبدأ  وهو 

خاملة  الفطرة  هذه  تكون  وقد  عاقل،  طبيعي 

لدى البليد الخامل، وتتناسب هذه الفطرة طرديا 

مع نباهة اإلنسان ونشاطه الفكري.

نصه:

)أن كل إنسان عاقل طبيعي سوي إذا واجه أمرا 

معه  يندفع  فضوال  فيه  يثري  ذلك  فإن  يجهله 

بشكل عفوي اىل استكشافه ومعرفته مامل مينع 

من ذلك مانع، وإن مل يكن له يف هذه املعرفة 

مصلحة فحب املعرفة هو دافع مستقل.

فإن  مصلحة  كتحصيل  آخر  دافع  وجود  ومع 

دافع املعرفة يزداد قوة(.

الدليل عىل وجود هذه الفطرة لدى االنسان:

كام تقدم سابقا فإن املبادئ الفطرية لدى االنسان 

الوجدان،  اىل  الرجوع  سوى  دليل  اىل  تحتاج  ال 

ألنها أمور نشعر بها يف نفوسنا بشكل طبيعي.

المثلة:
استكشاف  اىل  تدفعنا  مواقف  يوميا  نصادف 

األشياء وتحصيل املعرفة عنها، وإن مل تكن لنا 

مصلحة يف ذلك سوى املعرفة، وأشهر مثال يف 

ذلك أن هو ما نجده من توقف املارة عند حدوث 

أو  سيارة  كحادث  الشارع  يف  للنظر  ملفت  أمر 

اشباع  أو تصف غريب، ثم بعد  مشادة كالمية 

يقوم  ما  فضولهم ينصفون عن ذلك، وكذلك 

به الكثري منا عند مصادفة جهاز الكرتوين جديد 

أو سيارة أو كتاب أو مجلة أو اللقاء بشخص ألول 

مرة او زيارة مدينة ألول مرة.

كام أن ما نراه من شغف يف متابعة الوثائقيات 

والبلدان  الحية  الكائنات  عامل  عن  الفضائية 

والشعوب  وعادات  املتنوعة  والحضارات 

وأخبار  املختلفة  املجتمعات  وتقاليد 

التكنولوجيا والصناعات وكيفية عمل األشياء فإن 

كل ذلك يكون الحافز فيه والدافع إليه هو هذه 

الفطرة املعرفية.

عىل  يطغى  قد  الفطري  الدافع  هذا  إن  بل 

الحكمة يف توخي املنافع ودفع املفاسد كتجمع 

الناس عند حدوث العمليات التي فيها خروقات 

التجمع  ال  املنطقة  اخالء  أمنية واملفروض هو 

عند  الحافز  هذا  تأثري  مدى  يظهر  وهذا  فيها، 

االنسان.

بقي أن نذكر أمورا ترتبط بذلك:
الول: أن هذه الفطرة تحفز إرادة االنسان اىل 
)إذن(  إذا  املعرفة،  لتحصيل  العقل  استخدام 

بيد  وتسلمه  االنسان  بيد  تأخذ  الفطرة  هذه 

العقل إلكامل املشوار معه. 

لكل  األول  الحافز  الفطرة هي  ان هذه  الثاين: 
العلوم واالكتشافات واالخرتاعات.

الثالث: إن حب املعرفة لها مراتب عديدة تبدأ 

التخصص  اىل  العابرة  البسيطة  املعرفة  من 

العلمي املتقدم، وقد يبدأ االنسان بحب معرفة 

املعرفة  هذه  يف  له  أن  يكتشف  ثم  ما  يشء 

مصلحة فيدعوه ذلك اىل زيادة املعرفة عن هذا 

االمر.

من  نوع  )وهي  الفطرة  هذه  تهذيب  إن  الرابع: 
الفضول( يف االطالع والتعرف عىل خصوصيات 

االخرين، أو الشعور بالالمباالة تجاه االخرين أو 

تبقى  بل  الفطرة  هذه  مييت  ال  معينة  حوادث 

سارية املفعول مع الكثري من القضايا األخرى، 

اال مع وجود أو حدوث البالدة.

وسيأيت ذكر املسائل التي تبنى عىل هذا املبدأ 

املبادئ  بيان  من  ننتهي  أن  بعد  الثاين  الفطري 

-إن شاء الله تعاىل-. والحمد لله رب العاملني

الدرس الرابع / املبادئ العقلية

متهيد
بعد ان بينا بعض املبادئ الفطرية التي نحتاجها 

يف بيان املسائل العقائدية نذكر الصنف الثاين 

من املبادئ وهي املبادئ العقلية .

علام ان املبادئ الفطرية ال تقتص عىل املبادئ 

اخرى  مبادئ  هنالك  بل  ذكرها  تم  التي  الثالثة 

نحتاجها  وعندما  املناسب  الوقت  يف  سنذكرها 

يف بناء بعض املسائل االتية .

ايضا متعددة وسنقتص عىل  العقلية  واملبادئ 

اساس  هي  مبادئ  ثالثة  كذلك  وهي  اهمها  ذكر 

مم تسامل عليه أهل املعرفة أن كل عقيدة بغض النظر عن كونها عقيدة حقة أو باطلة ال بد ان تكون لها قواعد وأصول ترتكز عليها من اجل اقناع 
اآلخرين عىل االعتاف بها او اعتناقها، وهكذا الحال أيضا ف ما يخص الدين االسلمي الحنيف فإن له أصوال يستند عليها ف تقديم نفسه للبرش كافة 
ميكن التعبي عنها باملنظومة العقائدية، ولها هيكلية منطقية وتناسق هنديس مبني عىل أساسيات وأركان هي املبادئ الولية، وبناء فوقي متسلسل 

من املسائل التي يتتب فيها اللحق عىل السابق والكل مبني عىل تلك الساسات وأي خلل ف الساس أو املسائل السابقة ينتج معه خلل ف املسائل 
املتتبة عليها.

و سنحاول تقديم هيكلية موجزة لصول العقيدة السلمية، وهذه الهيكلية مبنية عىل املنهج العلمي العقيل.

عقائد
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العميدي  ح�سني  حممد  • ال�سيد 

اساس  هي  العقلية  والقواعد  العقلية  القواعد 

املسائل العقائدية .

املبدأ العقيل الول: 
ان هنالك واقعا نحن جزء منه.

مبساعدة الحواس يعطينا العقل أمرا مهام وهو 

االعرتاف بالواقع الذي نحن فيه والذي نحن جزء 

مبنية  وآثاره  ويتأثر  فينا  يؤثر  الواقع  وهذا   ، منه 

عىل نظام يحكمها ، وهذا الواقع ال يتغري مبجرد 

التمني والرغبة واألحالم ، بل ان التأثري فيه يكون 

من خالل اتباع النظام الذي يحكمه .

واقعية  ال  امران  الواقعية  الحقيقة  هذه  ويقابل 

الذي  هو  فالوهم   ، والخيال  الوهم  وهام  لهام 

قد يسيطر عىل النفس بسبب تأثريات خارجية او 

ليس  ما  لتصور  والخيال هو قدرة ذهنية  نفسية 

له واقع.

فالعقل يرشد االنسان اىل هذا الواقع وينقل له 

ضوئها  عىل  يتصف  ليك  الواقعية  املعطيات 

ويتخذ قراراته وفق بياناتها ، اما اذا سيطر الوهم 

تأثري  يضعف  ذلك  فان  النفس  عىل  الخيال  او 

خاطئة  معطيات  عىل  النفس  وستحصل  العقل 

وبيانات مزيفة فتكون النتائج خاطئة وغري واقعية 

ما  يخالف  ما  حصول  اىل  النتائج  هذه  فتؤدي 

كانت النفس تتمناه او تتوخاه .

االمثلة 
يعطي  ان   ، بالحواس  باالستعانة   ، للعقل  ميكن 

وقياس  ما  نهر  يف  املياه  عن  معطيات  االنسان 

يعطي  فقد   ، فيه  السباحة  عىل  االنسان  قدرة 

هذا  يف  السباحة  صحة  عدم  هي  نتيجة  العقل 

الهوى  يقودها  التي  النفس  لكن   ، مثال  النهر 

والرغبة امللحة اىل السباحة تفسح املجال للوهم 

فيقلل من شأن املعطيات  يتدخل  ان  الخيال  او 

التي وصل لها العقل ، فتوهم االنسان ان عمق 

املاء ممكن السباحة فيه او توهمه ان قدرته عالية 

متكنه من السباحة .

فإذا استسلم االنسان اىل وهمه قد يؤدي به هذا 

األمر اىل الغرق والهالك .

لنا  ويبني  الواقع  لنا  يكشف  الذي  هو  فالعقل 

العقل  نور  يضعف  والخيال  والوهم  الواقع 

غري  مالمح  ذات  باهتة  الواقع  صورة  فتصبح 

واضحة تسبب لإلنسان اتخاذ قرارات خاطئة .

وأول املبادئ التي يبلغنا بها العقل هو ان هنالك 

حقيقة وواقعا ، وأما من كان عقله ضعيفا مغلوبا 

ويسيطر  الواقع  فسيضعف  مغيبا  او  امره  عىل 

الوهم عىل النفس .

بالواقع  الشعور  تضعف  التي  االمور  أهم 
وتزيد الوهم :

هنالك امور تجعل الشعور بالواقع ضعيفا وتزيد 

من قوة االوهام منها ..

غري  الغرائزية  الرغبات  وهي  الهوى  اتباع   •
املسيطر عليها.

يسبب  وما  واملسكرات  املخدرات  تعاطي   •
الهلوسة والهذيان.

• بعض االمراض النفسية كالذهان مثال.
• ادمان الكذب وطمس الحقائق .

والدجل  والسحر  بالشعوذة  النفس  انشغال   •
والخرافات.

• ادمان االجواء التخيلية من خالل الشعر والغناء 
واملوسيقى .

• االستسالم اىل التوجهات االعالمية املركزة التي 
هدفها التحكم وسلب االرادة.

• مرض االعتداد بالنفس الذي يقوي النفس عىل 
حساب العقل .

• بعض التوجهات الفلسفية الفاسدة كالسفسطة 
ومحبي الجدل .

القرارات  كانت  قويا  بالواقع  الشعور  كان  وكلام 

قوية  االوهام  كانت  وكلام   ، ومثارا  حكمة  اكرث 

كانت القرارات اكرث مجازفة وهالكا.

هنالك  ان  وهو  االول  العقيل  املبدأ  هو  هذا 

واقعا ونحن جزء منه .

وحتى اذا انعدمت الحواس فيبقى شعورنا بالواقع 

من خالل شعورنا الوجداين بذاتنا وأفكارنا ، وهذا 

هو مغزى قول من قال ) انا افكر - إذن انا موجود (.

تعاىل-  الله  شاء  -ان  القادم  الدرس  يف  وسيأيت 

اجتامع  )ان  وهو  الثاين  العقيل  املبدأ  بيان 

النقيضني باطل( . والحمد لله رب العاملني
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في رحاب الطاهرين

• محسن وهيب عبد

تناولنا بالحلقات السابقة خصائص الكمل عند االمئة الطهار من أهل بيت النبي -- الخاصة بقدرتهم عىل االخبار بالغيب 
بإخبارهم -عليهم السلم- بالغيب من قبل الله تعال.

 -- عىل عباده مكلفني ومختارين من قبله -- وان منحهم ذلك العلم من أدلة كونهم حجج الله
وعىل هذا سنستكمل رسد الخصائص الخرى التي تبني وتؤكد ان الله تعال منح أهل البيت الكرام صفة الكمل ليحتج بهم عىل 

خلقه  .

الكمل يتعارض مع الجب:

الجرب نكوص يف مميزات اإلنسانية التي تعتمد اإلبداع واالختيار، و هذا 

النكوص يتناىف مع مهام الرسالة والرسول، ومع معاين العصمة مطلقا؛ 

حيث العصمة تعني امتالك الكامل ومنحه لآلخرين. ويقيض نفي لزوم 

العقاب للميسء والثواب للمحسن.

 وإن الوالية عىل الناس تبلغ غاية صحتها يف املعصوم، فال يشك احد 

يف انه؛ لو توفر- عىل فرض- رجلني؛ احدهام معصوم، والثاين ال تتحرز 

عصمته؛ عندها نتساءل: مع من منهام يتحقق العدل؟

وابو  وآله-  عليه  الله  الرحمة املصطفى محمد -صىل  نبي  توفر  لو  مثال   

او  السالم،  توفر معاوية وعيل عليه  لو  الذي تاله،  الزمن  او يف  سفيان 

لو توفر الحسني السبط سيد شباب اهل الجنة عليه السالم ، ويزيد بن 

معاوية، وهكذا تستمر السلسة يف التساؤل اىل االن...

واعراضهم وحرياتهم وحقوقهم  الناس  اموال  للوالية عىل  أصلح  يكون  أيهام   

ودينهم...؟

 ملاذا يكون الجواب الواقعي لهذه االسئلة عكس العقل وعكس ما يريده 

الله لعباده؟

كارهون(  للحق  )اكرثهم  القران  الناس كام يصفهم  ان  الجواب؛ واضح 

وليك تقتنع اكرث لوفتشت قرينة لفظ اكرثهم يف القران الكريم  لرايت 

الله  ايات  يف  متعن  هاك  تعاىل.  الله  يريد  ما  خالف  اكرثهم  البرش  ان 

التالية:

قوله تعاىل ) اكرثهم ال يؤمنون ( متكرر كثريا:

)اوكلام عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكرثهم ال يؤمنون) 1(.

فكذبوه فاهلكناهم ان يف ذلك الية وما كان اكرثهم مؤمنني)2 (

وقوله تعاىل اكرثهم اليعلمون متكرر كثريا:

)وقالوا لوال نزل عليه اية من ربه قل ان الله قادر عىل ان ينزل اية ولكن 

اكرثهم ال يعلمون) 3(.

رضب الله مثال عبدا مملوكا ال يقدر عىل يشء ومن رزقناه منا رزقا حسنا 

فهو ينفق منه رسا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكرثهم ال يعلمون) 

)4

اكرثهم ال  الله حق ولكن  ان وعد  اال  الساموات واالرض  ما يف  لله  ان  اال 

يعلمون) 5(.

 )وما لهم اال يعذبهم الله وهم يصدون عن املسجد الحرام وما كانوا 

الكامل يتعارض مع الجرب

خصائص الكمل 
ف آل محمد صلوات الله عليهم

• الحلقة  الثانية والعرشون
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اولياءه ان اولياؤه اال املتقون ولكن اكرثهم ال يعلمون()6 (. 

وقوله تعاىل اكرثهم يجهلون:

)ولو اننا نزلنا اليهم املالئكة وكلمهم املوىت وحرشنا عليهم كل يشء قبال 

ما كانوا ليؤمنوا اال ان يشاء الله ولكن اكرثهم يجهلون()7 (.

وهذه الكرثة مع االسف تكون زرعا إلبليس:

ثم التينهم من بني ايديهم ومن خلفهم وعن اميانهم وعن شامئلهم وال 

تجد اكرثهم شاكرين) 8(

 )وما وجدنا الكرثهم من عهد وان وجدنا اكرثهم لفاسقني) 9(.

يطريوا مبوىس  سيئة  تصبهم  وان  لنا هذه  قالوا  الحسنة  جاءتهم  )فاذا 

ومن معه اال امنا طائرهم عند الله ولكن اكرثهم ال يعلمون() 10(.

عليم مبا  الله  ان  الحق شيئا  يغني من  الظن ال  ان  اال ظنا  اكرثهم  يتبع  )وما 

يفعلون) 11(.

الله لذو فضل  الله الكذب يوم القيامة ان  )وما ظن الذين يفرتون عىل 

عىل الناس ولكن اكرثهم ال يشكرون() 12(.

ولحد ان االكرثية من الناس متورطة بالرشك الخفي

)وما يؤمن اكرثهم بالله اال وهم مرشكون)13 (

ومن ثم هناك وصف جامع لألكرثية الدميقراطية !!

ام تحسب ان اكرثهم يسمعون او يعقلون ان هم اال كاإلنعام بل هم 

اضل سبيال) 14(

 1( املؤمنون – 70.

2( البقرة – 100.

وتكررت   .139  – 3(الشعراء 

السورة  هذه  يف  االية  يف 

اربع مرات.

4( االنعام -37

5( النحل – 75.

6( يونس -55.

7( االنفال – 34.

8( االنعام-111.

 9( االعراف- 17.

 10( االعراف -102.

 11( االعراف -131.

 12( يونس-36

 13( يونس – 60.

  14( يوسف- 106.

الهوامش

ترهيب األطفال من الله .. خطيئة الرتبية

• سوزان زين

أصبح  به،  أخطئ  يشء  أّي  عىل  يعاقبني  أن  أخاف  الله،  من  أخاف  وأنا  كربت 

اإلله يف نظري كائًنا مخيًفا ينتظر الّناس عىل خطأ صغري أو كبري يك يعاقبهم 

وينتقم منهم، وكأّن مهّمته هي ترّصد أخطائنا وزاّلتنا، وانتظار الّلحظة املناسبة 

يك ينقّض علينا.  

هكذا رسم أهيل والبيئة املحيطة يب صورة اإلله؛ ال تفعل هذا أو ذاك حّتى 

العذاب  يعّذبك  أو  الّنار،  دركات  بك يف  يرمي  أو  يحرقك،  أو  الله،  يخنقك  ال 

اّلذي ليس كمثله عذاب... أليست هذه بعض العبارات اّلتي سمعها الكثري مّنا 

عن الله؟! 

أّما املوت، فهو أشّد ما يرعبنا يف املوضوع، ألّنه يعني أّننا أصبحنا يف قبضة 

الله، ولن نستطيع الفكاك منها، وكأّن رحلة املوت هي رحلة العذاب واالنتقام 

اّلتي لن نخرج منها ساملني أبًدا!

وما يزيد الّطني بّلة، هو أنَّ الكثري من رجال الّدين يعملون عىل استدراج الّناس 

الّرديء  األسلوب  بهذا  محاولني  الله،  من  تخويفهم  عرب  اإلميان  سبيل  إىل 

إبعادهم عن الّذنوب واالنحراف عن جادة الحّق، كام يتوّهمون... 

لت حياتنا إىل جحيم دنيوّي، وخوٍف من كّل يشء، ومل يدرك هؤالء،  هكذا تحوَّ

وكبَّل  وبينه،  بيننا  العالقة  ه  اإلله، وشوَّ أنشأ عندنا عقدًة من  األسلوب  أّن هذا 

الله،  ُتغِضب  أن  من  أّي خطوة، خوًفا  اإلقدام عىل  من  نخاف  حركتنا، فصنا 

فينتقم مّنا أشّد انتقام، ورصنا نعبده فقط ألّننا نخاف سطوته وبطشه بنا، ال 

ألّنه أهل للعبادة، وصارت صورة اإلله املخيف تالحقنا حّتى يف أحالمنا.

أين صورة الله األخرى؛ اإلله الّرحيم اّلذي وسعت رحمته الّساموات واألرض، 

ليعفو  بادرة  أّي  منهم  وينتظر  أّنهم يخطئون،  ويعلم  عباده،  يحّن عىل  اّلذي 

عنهم؟ أين صورة اإلله اّلذي يحّب عباده ويشفق عليهم يف ضعفهم، ويعينهم 

اإلله  صورة  أين  العبيد؟  نعم  له  يكونوا  مل  ولو  حّتى  وبأسهم،  رّضائهم  يف 

الَّذي هو أقرب إلينا من حبل الوريد، واّلذي يستمع إىل أنيننا وصوت أوجاعنا، 

ويعطف علينا، ويستجيب لنا ويسّهل لنا سبلنا، ويوّفقنا يف حياتنا؟ وملاذا ال نرى 

الّصورة الّثانية إاّل يف زوايا الّصفحات، وبعض األسطر القليلة؟

م  أنا أرفض الّصورة األوىل بشكلها املعروف، وأحّب الّصورة الّثانية، اّلتي تقدِّ

أعبده وأنا مرتاح ال خائف  اّلذي أستطيع أن  الجميل،  يل اإلله بشكله املحبَّب 

وال مرتعب... أريد الّصورة الّثانية اّلتي تجعلني أدرك أّن املوت هو بداية رحلة 

االستقرار يف نعيم الله ورحمته، عىل الّرغم من كّل الّذنوب واألخطاء، وجّل 

من ال يخطئ!

"علينا أن نريّب يف نفوسنا حّب الله، حّتى ننطلق يف عبادتنا له انطالق الحبيب 

إىل حبيبه، متاًما كام كان رسول الله)ص(".

ولتكن  الّصاعدة،  األجيال  وإىل  أطفالنا،  إىل  اإلله  نقّدم  كيف  جميًعا  فلنتنّبه 

العالقة معه عالقة سليمة قامئة  الله، حّتى تكون  صورة جميلة كام هو جامل 

عىل بنيان متني. 

بأقالمهم
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االذرع  ـــــــفـــــــرات  ال مــــــــاء  إىل  رســــــــيل 

ـــر  ـــامئ ــــــــــــــوداد ض واس وقـــــيـــــض  ــــطــــش  ع  

 شــــاخــــت مــــن الــــظــــأ املــــريــــر أصـــابـــعـــي 

ــي  ــت ــي ــن ــــــرات م ــــــف ال ـــــىل وجـــــــه   ملــــعــــت ع

ـــك الــــنــــفــــوس مـــــن الـــظـــام  ـــل  اوتــــشــــتــــيك ت

بــالــســقــا  اغــــــــدو  ــــاس  ــــب ــــع ال ـــــــا  ان اين   

يــخــوضــهــا  ــــــاء  ــــــوف ال ـــــــان  ك ثــــــــورة  يف   

ــــــة  راي ــــي  ــــف ك ـــــــتـــــــام  األي ـــــل  ـــــاف ك انــــــــا   

عـــزميـــتـــي  ـــــر  م األرض  ــــــــاب  ذئ اســــقــــي   

ــال  ـــــد ع ـــــرب ق ـــد ك ـــي ـــش  انـــــــا والـــــرضـــــيـــــع ن

وجـــــده  ــــة  ــــاع س الـــــــــورد  أذان  ــــي  ــــوح ب  

ــل  ــف ــك م روح  ـــــــحـــــــوراء  ال إىل  شـــــــدت   

يـــرتـــقـــي  الـــــشـــــهـــــادة  صــــبــــح  إىل  ــــوقــــا  ش

فـــــاورقـــــت  الــــــيــــــامم  مبــــــحــــــرايب   صــــــىل 

ـــــــزع ــــطــــني االن ــــب ــــل حـــــيـــــدرة ال مـــــن قــــب

يـــتـــقـــنـــع ســـــاحـــــاتـــــهـــــا  يف  ـــــــــــــوت  وامل

ــــــا وقـــــــــف اإلمـــــــــــــام يـــــــودع ــــــه ــــــام وام

فــــاتــــيــــتــــهــــا عــــشــــقــــا وســــيــــفــــي يــلــمــع

ـــــصع ـــــــالء اســــــــــــود حــــــــق ت ـــــــكـــــــرب وب

ـــــوا ـــــاوع وم ـــــــــام  األن بـــخـــل  إن  ـــــــــود  وأج

ـــع ـــب ـــــاب املـــن ـــــط ــــى ف ــــن ــــع ألالؤهـــــــــــا امل

ــــــــــــه يـــجـــمـــع ـــــي مــــــــــاء اإلل ـــــت ـــــرب ـــــق وب

ــــوف تــــرشع ــــت ــــح وبـــــجـــــرف مــــرشعــــتــــي ال

ـــرفـــع بــــفــــم الــــحــــســــني وصــــــــوت فــــجــــر ي

ــع ــش ــع ــش ـــي قـــــيـــــام الـــــحـــــب حـــــني ي ـــب ـــل ق

ــــــــي تــقــطــع  ـــــاي وه ـــــف ــــا ك ــــه فــــمــــشــــت ل

ــع ــف ــل ـــــار ي ـــــخ ـــــف ــــــجــــــدي وال ـــــري وم ـــــح ن

تــــرتبــــع مــــــنــــــائــــــرا  الــــــهــــــديــــــل  روح 

رسائل القمر 

الظامــئ
معن غالب سباح

قصيدة
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ــــه ميـــنـــحـــنـــي الـــنـــدى  ــــل عــــــريش حـــســـني ال

ــي  ــم ف يف  يــــعــــرش  الــــعــــز  ومــــــــاء  مــــلــــك 

ــىل  ع مــــــامــــــرت  ــــــــــــام  األوه ــــــــــــواذب  وك  

ــــــد  ـــل رواف ـــطـــي ـــه ال الـــــدمـــــع   وشـــــواخـــــب 

ــي  ــب ــع ــل م ســـــاحـــــة  الـــتـــطـــهـــري  ـــــــة  آي يف   

ــــــــري خــصــالــهــا  ـــــي فــــطــــرة خــــتــــم األم  ه

الـــبـــيـــت نـــســـل ارومــــــة  لـــكـــفـــيـــل أهــــــل   

ــى  ــح ــض ــال  ســـيـــفـــي نــــهــــار الــــحــــب يـــلـــمـــع ب

تـــصـــيـــح يب  الــــنــــائــــبــــات  ـــــــــت  رأي  ملــــــا 

 اشـــبـــعـــت صــــــــدري مـــــن هــــــــواء كـــرامـــة 

اتــســتــحــي  ــــــفــــــرات  ال ـــــذا  ـــــاه ي ـــــت  ـــــادي ن  

ــــر أمــــــا تـــرى  ــــغــــزي ال ــــاهــــاطــــل املــــــــاء  ي  

الــــوغــــى  ســـــــاح  امــــهــــرتــــهــــا  ـــة  ـــوع ـــج ـــف م  

رأى كــــــام  ســـــــاعـــــــديَّ  مــــــن  ـــا  ـــه ـــت ـــزع ـــن ف

ـــوع  ـــل ـــت ــــــوى ي ــــــه ــــض ال ــــي ــــــب ومــــــــن ف ص

ــــع ــــوج ــــي امل ــــم ــــظ ــــــــــا ال ـــــه وان ـــــاف ـــــأع ف

ـــــــع ـــــــان يـــــرفـــــده الــــحــــســــني االرف مـــــن ك

تــنــبــع إذ  زاللــــــــــه  الـــــــفـــــــرات  تــــهــــب 

عـــــــف الـــــــــــــــرداء بـــــذمـــــتـــــي واملـــــــــــدرع

امتـــنـــع ال  فــــــــصت  ـــــام  ـــــط ـــــف ال عــــنــــد 

ـــــا يــــتــــضــــوع ـــــه ـــــج ـــــأري ــــــســــــت ف ــــــادن م

ــع ــن ــق ــت ي ال  ــــــدق  ــــــص ال ـــــه  ـــــوج ك ـــــرا  ـــــم ق

ــــوا ــــع ــــك ُرف ــــل ــــا املــــــأمــــــول اه ــــه ـــــم أي ق

وشـــــــهـــــــرت كـــــفـــــا لـــــلـــــنـــــوائـــــب تــــدفــــع

ـــــصع ــــاء وت ــــي ــــح ـــــن عـــــــرق ال وتــــــــــذوب م

ــــــوزع ـــــــامـــــــى والــــــــفــــــــؤاد م ــــش االي ــــط ع

ـــوع ـــل ـــت ــــــوى ت ــــــل ــــش ال ــــط ـــــاي مــــــن ع ـــــف ك

ـــتـــقـــطـــع ــــا ت ــــه ــــت ـــــا خــــل ـــــّف ـــــك ــــــا ف ــــــّف ك
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طبقا لفتاوى املرجع الدين العىل سمحة آية الله العظمى 
السيد عيل الحسيني السيستاين )دام ظله الوارف(

حكم الفصل العشائري

السؤال: ماهو حكم الفصل العشائري املتعارف لدينا 

يف العراق بالنسبة اىل:

1 ـ الشخص او االشخاص الذين يحددون قيمة الفصل ؟

2 ـ الشخص او االشخاص الذين ياخذون الفصل ؟

3 ـ من يجمع منهم هذا الفصل بالرىض او االكراه ؟

4 ـ من يكره اآلخرين عىل دفع قيمة الفصل ؟ 

الجواب: 1 ـ اذا كان ذلك من قبيل الحكم والقضاء فال 

يجوز ااّل برشوطهام الرشعية فال يجوز الحكم بغري ما 

انزل الله او القضاء ممن ليس أهاًل لذلك رشعًا. وإما اذا 

كان اقرتاحًا للمصالحة بني الطرفني مثاًل فال إشكال فيه 

ان مل يكن فيه تضييعًا لحق ذوي الحقوق الرشعية كأن 

يؤدي اىل الزام الكبري بأقل من حقه من دون رضاه أو 

اعطاء القارص دون حقه فيكون اعانة عىل الظلم.

2 ـ ال يجوز اخذ الفصل يف حالتني:

األوىل: اذا اعطاه صاحب املال باكراه ومل يكن مستحقًا 

عليه رشعًا.

الثانية: فيام اذا كان املستحق ألخذه صبيًا أو كبريًا ال 

يرىض بأخذ غريه له كام لو كان الفصل من قبيل الدية 

ومل يكن اآلخذ من ورثة املقتول او ممن ريض ورثته 

بأخذه.

3 ـ ليس عليهم يشء.

4 ـ ال يجوز اكراه اآلخرين فيام مل يثبت عليهم حق 

رشعي. 

موقع السيد السيستاين - االستفتاءات 

)احكام الفصل العشائري (

الرقة  حيث  من  بالنجاسة  الكّر  املاء  تغرّي  فرض  إذا   :34 مسألة 

والغلظة أو الخفة والثقل أو نحو ذلك من دون حصول التغرّي باللون 

والطعم والريح مل يتنجس ما مل يص مضافًا.

باملجاورة  ريحه  أو  طعمه  أو  الكر  املاء  لون  تغري  إذا   :35 مسألة 

إذا  ما  مثل  عنه، السيام يف  باالجتناب  االحتياط  يرتك  فال  للنجاسة 

وقع جزء من امليتة فيه وتغري مبجموع الداخل والخارج.

مسألة 36: إذا تغري املاء الكر بوقوع املتنجس فيه مل ينجس، إال أن 

يتغري بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس، كاملاء املتغري بالدم 

يقع يف الكّر فيغرّي لونه فيصري أصفر، فإنه ينجس.

يف  النجس  بوصف  التغري  النجاسة  حصول  يف  يكفي   :37 مسألة 

الجملة، ولو مل يكن متحدًا معه، فإذا اصفّر املاء الكر مبالقاة الدم 

تنجس.

والثاين: وهو ما له مادة عىل قسمني:

1 ــ ما تكون مادته طبيعية، وهذا إن صدق عليه ماء البرئ أو املاء 

إذا  إال  الكر،  من  أقل  كان  وإن  النجاسة  ينجس مبالقاة  الجاري مل 

تغرّي عىل النهج الذي سبق بيانه، من غري فرق يف املاء الجاري بني 

ماء األنهار والعيون، وإن مل يصدق عليه أحد العنوانني ــ كالراكد 

النابع عىل وجه األرض ــ تنجس مبالقاة النجاسة إذا كان قليال ما مل 

يجر ولو بعالج بحيث يصدق عليه املاء الجاري.

2 ــ ما ال تكون مادته طبيعية كامء الحامم، وسيأيت بيان حكمه يف 

املسألة )51(.

مسألة 38: يعترب يف صدق عنوان )الجاري( وجود مادة طبيعية له، 

والجريان ولو بعالج، والدوام ولو يف الجملة كبعض فصول السنة، 

وال يعترب فيه اتصاله باملادة بل االستمداد الفعيل منها، وال ينافيه 

وتتقاطر،  ترتشح  فوق  من  املادة  كانت  لو  كام  الطبيعي  االنفصال 

فإنه يكفي ذلك يف عاصميته.

مسألة 39: ليس الراكد املتصل بالجاري يف حكم الجاري يف عدم 

تنجسه مبالقاة النجس واملتنجس، فالحوض املتصل بالنهر بساقية 

ينجس باملالقاة إذا كان املجموع أقل من الكر، وكذا أطراف النهر 

فيام ال يعّد جزًء منه عرفًا.

أقسام املياه وأحكامها

كتاب الطهارة

منهاج ال�ساحلني

مسائل شرعية
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◄ اإعداد: هيئة التحرير

مسألة)4(: التقليد هو العمل اعتمدا عىل فتوى 

املجتهد وال يتحقق مبجرد تعلرّم فتوى املجتهد وال 

بااللتزام بها من دون عمل.

مسألة)5(: يصح التقليد من الصبي املميز، فإذا مات 

املجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه، جاز له البقاء 

عىل تقليده، وال يجوز له أن يعدل عنه إل غيه، إال 

إذا كان الثاين اعلم.

مسألة )6(: يشتط ف مرجع التقليد البلوغ، والعقل، 

واالميان، والذكورة، واالجتهاد، والعدالة، وطهارة 

املولد، وأن ال يقل ضبطه عناملتعارف، والحياة، فل 

يجوز تقليد امليت ابتداء.

مسألة )7(: إذا قلد مجتهدا فمت، فإن كان أعلم من 

الحي وجب البقاء عىل تقليده، فيم إذا كان ذاكرا 

ملا تعلمه من املسائل، وإن كان الحي أعلم وجب 

العدول إليه، مع العلم باملخالفة بينهم، ولو إجمال، 

وإن تساويا ف العلم، أو مل يحرز العلم منهم جاز 

له البقاء ف املسائل التي تعلمها ومل ينسها، ما مل 

يعلم مبخالفة فتوى الحي لفتوى امليت، وإال وجب 

الخذ بأحوط القولني، وأما املسائل التي مل يتعلمها، 

أو تعلمها ثم نسيها فإنه يجب أن يرجع فيها إل الحي.

مسألة 4: يكفي ف التقليد تطابق عمل املكلف مع فتوى 

املجتهد الذي يكون قوله حجة ف حقه فعلاً مع إحراز مطابقته 

لها، وال يعتب فيه االعتمد، نعم الحكم بعدم جواز العدول ــ 

اآليت ف املسألة الرابعة عرشة ــ مختص مبورد التقليد مبعنى 

العمل اعتمدااً عىل فتوى املجتهد.

مسألة 5: يصح التقليد من الصبي املميز، فإذا مات املجتهد 

الذي قلده قبل بلوغه كان حكمه حكم غيه اآليت ف املسألة 

السابعة، إال ف وجوب االحتياط بني القولني قبل البلوغ.

مسألة 6: يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور: البلوغ، والعقل، 

والميان، والذكورة، واالجتهاد، والعدالة، وطهارة املولد، 

والضبط باملقدار املتعارف، والحياة عىل التفصيل اآليت.

مسألة 7: ال يجوز تقليد امليت ابتداءاً وإن كان أعلم من الحي، 

وإذا قلد مجتهدااً فمت فإن مل يعلم ــ ولو إجمالاً ــ مبخالفة 

فتواه لفتوى الحي ف املسائل التي هي ف معرض ابتلئه جاز 

له البقاء عىل تقليده، وإن علم باملخالفة ــ كم هو الغالب ــ 

فإن كان امليت أعلم وجب البقاء عىل تقليده، ومع كون الحي 

أعلم يجب الرجوع إليه، وإن تساويا ف العلم أو مل تثبت 

أعلمية أحدهم من اآلخر يجري عليه ما سيأيت ف املسألة 

التالية.

ويكفي ف البقاء عىل تقليد امليت ــ وجوبااً أو جوازااً ــ االلتزام 

حال حياته بالعمل بفتاواه، وال يعتب فيه تعلمها أو العمل بها 

قبل وفاته.

آلية الله العظمى املرحوم السيد أب 
ه(  س رسرّ القاسم الخويئ)قدرّ

وآية الله العظمى السيد عيل الحسيني 
السيستاين)دام ظلرّه الوارف(

رـّة آراء فقـهيــــ

التقليد

لنتفقه

35 رجب الأ�صبـ  1438 هـ



نسبه ووالدته:
الشيخ هادي بن الشيخ رشيف بن الشيخ مهدي 

األرشاف  النجف  مدينة  يف  ولد  القريش,  نارص 

درج  و  وترعرع  بها  ونشأ   ، 1343هـ  سنة  يف 

ورحابات  العلم  بيوت  يف  أظفاره  نعومة  منذ 

العلم  والده من رجال  ، وكان  الفقه واألصول 

يف  ديني  عامل  أقدم  وهو  الفضيلة  وأصحاب 

مدينة القاسم )ع( .

أفاضل  أساتذة  يد  عىل  األّولّية  مقّدماته  درس 

وكذا السطوح والسطوح العليا نذكر منهم  : 

   السيد محمد تقي بحر العلوم 

   السيد محمد حسني الحكيم 

   الشيخ محمد تقي االيرواين 

   الشيخ زين الدين العاميل

   السيد باقر الشخص

   السيد عبد الكريم عيل خان

 وترّقى لحضور أبحاث الفقه واألصول عند : 

   السيد محسن الحكيم 

   السيد ابو القاسم الخويئ

   السيد محمد تقي بحر العلوم

 

مايض  كتابه  يف  محبوبه  جعفر  الشيخ  يقول 

تحصيل  يف  مجدًا  نشأ   (  : وحارضه  النجف 

العلوم العربية وقد أتقنها وحرض عند جامعة 

من أهل العلم واشرتك مع اخيه الشيخ باقر يف 

العالمة  عند  بالحضور  بعض مشايخه واختص 

العلوم وحرض عند  السيد محمد تقي آل بحر 

العالمة السيد ابو القاسم الخويئ ، واليه يستند 

بالتدوين  عرف  وقد   ، باقر  الشيخ  اخيه  توجيه 

والفكر الصائب( .

به :  من طلرّ
الشيخ هادي آل رايض

الدكتور الشيخ احمد الوائيل

الدكتور الشيخ محمد حسني الصغري

السيد جواد الوداعي

الدكتور السيد عدنان البكاء

الشيخ محمد رضا النعامين

السيد عامر الحلو

الشيخ شاكر القرشيوغريهم.

مشاريعه واهتمماته :
الرضا  عبد  الجبار  عبد  الشيخ  ترجمة  يف  ورد 

مرشوع  أهم  )ان  الفقيد  الشيخ  عن  الساعدي 

ببناء  قيامه  اخيه  مع  حياته  وأنجزه يف  به  قام 

واملجلدات  الكتب  آالف  ضمت  عامرة  مكتبة 

بإسم )مكتبة اإلمام الحسن ع العامة( ويف نيته 

وال   ، وحسينية  دينية  مدرسة  إنشاء  القدر  لوال 

واملعوزين  واملساكني  بالفقراء  اهتاممه  أنىس 

من العامة أو من اهل العلم (

باقر  الشيخ  اإلسالمي  املفكر  أخوه  نعاه  وقد 

القريش يف مقدمة كتابه هذه هي الشيعة :

)وقبل أن أطوي هذا التقديم اعرض - بأسف و 

أىس - اين أصبت بكارثة جذمت يدي ، و وّدت 

لو ذهبت عيل برأيس وهي فقدي لرفيق حيايت 

وهو  عطفه  ذرى  يف  عشت  الذي  شقيقي  و 

الشيخ  االخ  واملسلمني  االسالم  حجة  سامحة 

فقد   ، مثواه  الله  نرّض  القريش  رشيف  هادي 

أمل يل  كل  وفقدت  واملوجه   ، املريب  فقدت 

يف الحياة( .

وقد أرخ وفاته الشاعر عبد المي الحسناوي 
قائال :

يا هاديًا أبىك الورى فقدُه 

                             حزنًا وديُن املصطفى اثكال

خبا رساُج العلم يف موته

   وكان فيه نورُه قد عــــــال

وأفتقد الُعفاة أحسانه

وهو الذي كان لهم موئـال   

غاب الُهدى عنا فأرخ ) له 

            قد ُأثكل الرشُع بهادي املال (

آية الله الفقيه الشيخ هادي رشيف القريش )قدس(

فقيــد العلم والتقى 

مع التابعين

ال�سالمي ح�سني  • اعداد: 

رجب الأ�صبـ  1438 هـ36



إن التطّور الذي يلهث وراءه اإلنسان أتعب الناس 

ويشعر  ومستوياتهم،  وصنوفهم  بطبقاتهم 

الرسيع  التطور  هذا  أمام  ودهشٍة  بعجز  املرء 

يف العلوم فال ميكن له اللحاق أبدًا بتطور ورقي 

اسرتاحة  محطات  من  له  فالبّد  البرشي،  العقل 

وحّتى  ومستقبله  ونفسه  حياته  اإلنسان  يتأّمل 

الفن طرحه  يعيد  بال عودة،  الذي مىض  تاريخه 

ا إلنسان  يحّرك عواطف وأحاسيس  يثوب جديد 

تجاه أحداث وشخصيات ماتت يف ظاهر التاريخ 

إال أنها استقّرت يف أعامقه، فالبّد من نفث الحياة 

فيها.

أن  من  السيايس  أو  املفّكر  أو  للعامل  فال ميكن 

الفنان ميكنه  أن  إاّل  الشخصيات  يعيد دور هذه 

حياة  يف  دورهم  وإعادة  األموات  هذه  إحياء 

اإلنسان من خالل فنه، فرتى الرواية التاريخية أو 

املرسحية أو الفيلم السيناميئ يعيد حضور هذه 

الشخصيات ويجعل املتلّقي كأنه يعيش أحداث 

هذه األزمات فيعيد النظر والفكر فيها.

يتمّكن  مل  فإذا  وكرامتها،  اأُلّمة  مجد  فالتأريخ 

نظرًا  العلمية،  نظرياته  يطرح  أن  من  املؤّرخ 

الكايف  العلمي  الجمهور  وجود  وعدم  لشّحة 

دور  يأيت  فهنا  النظريات  هذه  يتلّقى  الذي 

وأحاسيسهم،  الناس  أعامق  يف  فيتغلغل  الفن 

والتكنولوجي  العلمي  اإلنسان  تطور  بلغ  فمهام 

فطرح  أحيانًا،  إليه  ومحتاج  الفن  إىل  فقري  فإّنه 

يلقي  ال  جاف  تقريري  بشكل  العلمية  النظريات 

الفنان  بفن  العامل  استعان  لو  أّما  صاغية،  ُأذنًا 

يف توصيل هذه النظريات وتنوير الناس بها فإّن 

هذه النظريات تجد لها رواجًا وقبواًل لدى جمهور 

الناس ألّنها ألقيت من خالل عدسة الفّنان.

من  البّد  والفنون  اآلداب  ودراسة  بحث  وعند 

ويتطّلب  يستوجب  الذي  والزمان  البيئة  دراسة 

النمط الذي ينبغي من خالله التعامل مع الناس 

القصة  شاعت  وقد  معّينًا،  توجيهًا  وتوجيههم 

ملحوظًا  شيوعًا  الحارض  عصنا  يف  والرواية 

وملفتًا، ألّن غالبية الناس متيل إىل هذا النمط من 

وثقافة  جهدًا  يتطّلب  ال  ولكونه  لسهولته  األدب 

عالية، ولكونه يحايك حياة اإلنسان، فإثارة مشاعر 

إثارتها يف نظم  الناس بهذا الفن يكون أكرث من 

السياسية  املدارس  اتخذت  وقد  مثاًل،  الشعر 

لرتويج  وسيلة  الفن  هذا  الحديثة  والفكرية 

أفكارها ورؤاها.

وأصبح إقبال كاّفة طبقات الناس، ومنهم األطفال، 

لهذا األدب موضع اهتامم علامء النفس والرتبية 

والسياسة، لذلك عمد أرباب الفكر واملبادئ إىل 

احتضان طبقة األدباء وتوجيههم وإغداق الهبات 

والعطايا لهم الستاملتهم ووضعهم تحت نظر 

الدوائر السياسية املعّينة.

أحاسيس  إثارة  هو  واآلداب  الفنون  غرض  إّن 

من  األديب  يتمّكن  مل  وإذا  املتلّقي،  وانفعاالت 

نعّد  أن  لنا  فال ميكن  واملشاعر  األحاسيس  إثارة 

فالنبّي  الفن،  نصوص  ضمن  النصوص  هذه 

صىل الله عليه وآله وسلم حني وجد واحدًا من 

أصحابه واضعًا خامتًا من حديد يف يده قال له: 

يف  فيضعها  نار  من  جمرٍة  إىل  أحدكم  ))يعمد 

الحديد  بحرارة  مقرفًا  إحساسًا  لديه  أثار  يده((  

ويشينها،  اليد  يحرق  الحديد  ألّن  وخشونته، 

فالحديد لباس الحرب واملعركة، ال لباس الزينة 

الله  النبي صىل  الذي خاطبه  والتحيّل، فالعريب 

الحجاز  ومناخ  البيئة  وآله وسلم خرب هذه  عليه 

الحاّر الذي يوقد حرارة الحديد ويلهبها، أشعره 

صىل الله عليه وآله وسلم وأيقظ إحساسه بلغة 

مخاطبة  بل  نهي،  أو  أمر  صيغة  من  تخلو  فنّية 

الزينة  يف  الحديد  أّن  أفهمه  عاطفية  وجدانية 

ليس من سّنتي.

اليوم  أصبحت  املعارصة  واآلداب  الفنون  إّن 

الحياة  عن  املعرّب  فهي  الحديث،  اإلنسان  مرآة 

والسينام  فاملرسح  له،  اليومية  اإلنسانية 

به  باتت لصيقة  والصحابة واإلذاعة والتلفزيون.. 

ومتشابكة  اليومية  حياته  تفصيالت  يف  وداخلة 

فكامريا  وإنكاره،  تجاهله  ميكن  ال  تشابكًا  معه 

الفن تالحق اإلنسان حّتى يف محّطات االسرتاحة 

الخاّصة به، وأصبح اإلنسان مطاردًا من قبل هذه 

اللهم  التعامل معها،  له من  مناّص  الفنون، وال 

إاّل أن يفّكر بالفرار من كوكب األرض إىل كواكب 

يف  الفنون  دخلت  هل  ندري  ال  ُأخرى  مجهولة 

تفاصيل حياتهم واستغرقتهم أم ال!

يك  اإلنسان  تالحق  زالت  ما  الفنون  فعدسة 

يستطيع  فهل  وخفى،  دّق  ما  خفايا  تكشف 

وتغلغلها  الفنون  المتداد  حّدًا  يضع  أن  اإلنسان 

يف حياة اإلنسان بعد هذا االستغراق واالمتداد؟ 

والجواب أّن اإلنسان ال ميكنه أن يزيح هذا الظّل 

عن   االستغناء  ميكنه  ال  بل  لوجوده،  املالزم 

والعامل،  للواقع  املوضوعي  املقابل  فهو  هذا، 

ال  اإلنسان  عليها  يعتاد  التي  واإلضاءة  فاإلنارة 

رجوع  ففرضية  بسهولة،  عنها  التخيّل  ميكنه 

أن  بعد  منها  خرج  مظلمة  أوساط  إىل  اإلنسان 

رأى ضّدها يف عامل النور تكون مستحيلة، ألّن 

الله خلق يف غريزة اإلنسان االندفاع نحو  عوامل 

أحسن وأفضل.

فكّل يوم يفّكر اإلنسان يف كشف جديد وإبداع 

ففرض  أفضل،  غد  نحو  اإلنسان  ينقل  جديد 

نظرية تغييب الفنون واآلداب وإقصاءها من حياة 

تأكيد  بل  متعّذرة،  تبدو  هذا  زماننا  يف  اإلنسان 

هذه  توجيه  أن  إال  الوارد.  هو  وأهّمّيتها  دورها 

ينسجم  رّبانيًا  صحيحًا  توجيها  واآلداب  الفنون 

مع فلسفة اإلسالم وهدى النبي املصطفى صىل 

الله عليه وآله وسلم هو املطلوب وهو ما ينادي 

به علامء الدين ومصلحوهم.

من كتاب )الرسول املصطفى )ص( و نظرية األدب( ـ عادل البدري من ص45 ـ 48(

ة أنرّ مشاغل النسان والعلوم التي ظهرت  ال ميكن لنا إقصاء الفن من حياة النسان بحجرّ
واتسعت جعلت للفن دورااً هامشيااً ال يحظى باهتمم النسان املعارص...

وأهّميته يف حياة اإلنسان

الدب و الفن

صفحة كتاب
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الشيخ الكرباليئ لوفد مؤسسة االمام الشافعي:

املعركة مع داعش انتهت، و تبقى معركة الحفاظ عىل االسلم االصيل

التي  كلمته  الكرباليئ  واستهل 

الوفد  استقباله  عند  ألقاها 

العتبة  يف  الضيافة  دار  يف 

بالشكر  املقدسة  الحسينية 

مواقفهم  عىل  املؤسسة  يف  لإلخوة  والثناء 

الشجاعة يف هذا الوقت العصيب الذي مير به 

العراق واألمة االسالمية. 

الشجاع  االمياين  املوقف  اىل  نحتاج  وبني: 

وان  حتى  املوقف  هذا  عىل  والثبات  والصلب 

يقوم  ال  االسالم  التضحيات الن  بعض  تطلب 

وبيان  واملوعظة  والنصيحة  الكلمة  مبجرد 

االحكام وتبليغها امنا يحتاج التضحيات الكثرية 

االسالمية  الدعوة  قيام  اول  العهد يف  كام هو 

واستمرار ذلك يف العهد املدين ايضا. 

وأشار الكرباليئ ان: هناك الكثري من التضحيات 

التي ثبتت االسالم وقوت دعامئه وثبتت اركانه 

املشايخ  االخوة  مبوقف  نشيد  نحن  لذلك 

يف  االمياين  الشجاع  املوقف  أن  رغم  عىل 

بعض املناطق يكون اصعب من غريه مبا فيه 

مجرد  عىل  تقتص  ال  ومخاطر  تهديدات  من 

بالتعرض لبعض  بالجسد والدم إمنا  التضحية 

املواقف االجتامعية التي قد تضيق عليه اتخاذ 

لذلك  التكفريي,  الفكر  هذا  مثل  ضد  مواقف 

اتخاذ  هو  ونقدره  نثمنه  الذي  اليشء  فإن 

والثبات  الحق  وقول  لبيان  الشجاع  املوقف 

عىل هذا املوقف، ولعل بعض االخوة تعرضوا 

لتفجريات وملحاوالت اغتياالت ومع ذلك ثبتوا 

عىل هذا املوقف.

صدر  وما  املواقف  هذه  مجموع  ان  وأوضح:   

من فتوى لسامحة السيد عيل السيستاين )دام 

العراق  يف  الوضع  تجاه  مواقفه  وكذلك  ظلة( 

لهذه  اوصلتنا  التي قدمت وتقدم  والتضحيات 

الثمرة وهذه النتيجة ومل يبق علينا اال ان نحافظ 

عىل هذه النتيجة،منوهًا اىل ان: املواقف االن 

قد اتضحت، ورمبا كانت هناك غشاوة وضبابية 

ولكن االمور اتضحت اليوم وتبني من هو سائر 

عىل الحق ومن هو صاحب الفكر الذي انحرف 

داخل  يف  ليس  صورته  وشوه  االسالم  عن 

العراق فقط بل وحتى يف خارج العراق.

يل  يذكرون  االخوة  بعض  ان  سامحته:  وأكد   

جملة  من  أن  اخرى  بلدان  من  يأتون  حينام 

اىل  االسالم  اعادة  هي  يأملون  التي  املهام 

وهذا  والناصعة  الحقيقية  املحمدية  صورته 

الدين  ورجال  علامء  يبذله  ما  عىل  يتوقف 

حيث انهم يتوقف عليهم أساسا تثبيت دعائم 

التقى ممثل املرجعية الدينية العليا ف كربلء الشيخ عبد املهدي الكربليئ وفد مؤسسة االمام 
الشافعي، عىل هامش املؤمتر السنوي الثاين الذي اقامته العتبة الحسينية املقدسة بالتعاون مع 

املؤسسة للفتة من 16-18 آذار 2017م تحت عنوان )بالخوة االسلمية نبني عراقا مزدهرا(.

تقارير

•تقرير:محمود املسعودي-عامد بعو
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من  الصحيحة  صورته  عىل  والحفاظ  االسالم 

خالل الكلمة الشجاعة واملوقف الحق والصيح 

خصوصا يف بعض املناطق التي تشهد الصاع 

الفكري كونه اساس  الجانب  االقوى خاصة يف 

الصاع االن بني فكر يفرز قيم الرحمة واملودة 

الذي  والفكر  السلمي،  والتعايش  واالحرتام 

"منوها  والتفجريات  والخطف  القتل  يفرز 

بقوله" لذلك حينام تظهر منكم هذه الشجاعة  

يف بيان حقيقة االسالم وانحراف تلك الجامعة 

عن طريق الحق فهذا ميثل موقفا اسالميا اصيال 

عىل  املعركة  فان  تعاىل  لله  وبحمد  وشجاعًا، 

ومل  يبقى  ال  داعش  وعنوان  تنتهي  أن  وشك 

يتبق اال القليل يف بعض املناطق يف املوصل 

وبعض املناطق.

تثبيت  من  فصواًل  امامنا  يزال  ما   " أنه  وبني 

رواسب  هناك  فلرمبا  الحق  وقول  الحقائق 

متح  مل  الجاهلية  أن  كام  البعض،  لدى  تبقى 

بتاممها رغم أن النبي بذل كل الجهود وأقىص 

ما ميكن وكام جاء عىل لسان النبي محمد صىل 

فام  اوذيت(  كام  نبي  اوذي  )ما  واله  عليه  الله 

النبي يف سبيل  االنبياء كام القى  من  نبي  القى 

ذلك  مع  ولكن   , دعامئها  وتثبيت  دعوته  بيان 

اآلن  ورمبا  الجاهلية،  رواسب  من  يشء  بقي 

بقي لدى البعض يشء من رواسب هذا الفكر، 

لذلك من املهم الثبات عىل هذا املوقف الحق 

وبيان الحقائق للناس وبيان ما ورد عن االسالم 

الرشيفة  واألحاديث  القرآنية  اآليات  بخصوص 

يف  البعض  لدى  املشكلة  وإن  حقيقتها،  عىل 

الله  اراده  الذي  املعنى  يحرف  بأن  التأويل 

الله عليه وآله( اىل معاين  والنبي محمد )صىل 

-إن شاء  نأمل  لذلك  الشيطان  بها  يوحي  اخرى 

الرشيفة  النبوية  السنة  حقائق  تبني  ان  الله- 

للناس وبيان حقائق اآليات واألحاديث الرشيفة 

وبيان السرية النبوية الرشيفة التي جاءت رحمة 

الناس، وبيان ان النبي خاض الحروب دفاعا عن 

االسالم ونرشا لإلسالم انقاذا للناس من ظلامت 

الجهل والضاللة والرشك اىل نور العلم االلهي 

وسعادة وكامل االنسان يف التوحيد.

وتطرق سامحته مصري داعش فقال: ان صفحة 

الله تعاىل-  املعركة مع داعش انتهت -ان شاء 

مبعركة  ممثلة  الفكرية  املعركة  تبقى  ولكن 

يل  يذكر  حيث  االصيل  االسالم  عىل  الحفاظ 

بعض االخوة كام بينت لكم ان صورة االسالم 

بل  االخرى  الشعوب  بعض  لدى  شوهت  قد 

ممن  االسالمية  بلداننا  يف  البعض  لدى  وحتى 

التي  الصورة  بهذه  وضللوا  خدعوا  لعلهم 

رسمتها هذه املجاميع التكفريية.

من  عنوان  داعش  فان  تعلمون  وأضاف:كام 

التكفريي  الفكر  افرزها  عناوين  مجموعة 

عن  جوهره  وحّرف  االسالم  صورة  شّوه  الذي 

الجهات  بعض  هناك  يزال  وما  االصيلة  معانيه 

منكم  نأمل  فإننا  لذلك  الفكر  لهذا  تروج  التي 

محافظاتكم  يف  مكانة  لكم  وان  خصوصا 

ومدنكم ان تستمر هذه التوعية والجهر بالحق 

بالنصوص  والتعريف  اإلسالم,  حقائق  وبيان 

الرئيسية التي حرِّفت عن مسارها الصحيح وبيان 

وما هي صورتها  منها  واملراد  الصحيح  معناها 

التي رسمها النبي )ص( وبأي فعل وسري جسد 

النبي هذه االحاديث.

أن  اىل  اليوم  نحتاج  اننا  بقوله:  كلمته  وختم   

التكفريي  الفكر  بهذا  ضللوا  الذي  للناس  نبني 

هذه الحقائق فلعّل البعض لديه شبهة او سوء 

فهم, ولرمبا إن تبينت له الحقائق ان يعود اىل 

عناد  لديه  الذي  البعض  واما  وصوابه،  رشده 

الله  اىل  فنرتكه  الحق  اىل  يرجع  أن  يرىض  وال 

أهل  االخوة  من  املأمول  هو  وهذا  -تعاىل- 

املنابر برغم علمنا باملخاطر التي تحدق بهم.

من جهته قال مسؤول مؤسسة االمام الشافعي 

الشيخ مصطفى الشافعي ملراسلنا: ان املؤسسة 

اقامت وبالتعاون مع العتبة الحسينية املقدسة 

الثاين يف كربالء تحت شعار)باإلخوة  مؤمترها 

اىل  يهدف  الذي  مزدهرا(  عراقًا  نبني  االسالمية 

نزع فتيل الفرقة وإعادة اللحمة بني ابناء الوطن. 

وأشاد الشافعي بدور العتبة يف دعم املؤمترات 

التي تقيمها املؤسسة قائاًل: ان العتبة الحسينية 

املؤمترات  كل  انجاح  يف  ساهمت  املقدسة 

التي تقيمها املؤسسة يف كربالء ، كام أن للعتبة 

توحيد  يف  املتميز  دورها  املقدسة  الحسينية 

الصف العراقي. 

الشيخ مصطفى 

الشافعي:

للعتبة الحسينية 

املقدسة دورها 

املتميز يف توحيد 

الصف العراقي. 
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أن توجيهات املرجعية الدينية أكدت 
دامئا عىل وحدة الصف, فكيف تقرأون 

ذلك؟ 
عن  يصدر  ما  ان  كيفورك:  االب 
واملحبة  االلفة  حول  الدينية  املرجعية 

العراقي  الشعبي  طوائف  جميع  بني 

يستحق الشكر والعرفان وهذا هو الحل 

العراق,  بها  مير  التي  املشاكل  لجميع 

فنحن نحتاج اىل الوحدة والتعاون فيام 

بيننا لصد جميع مخططات االعداء وهو 

الطريق الصحيح لبناء العراق جديد.

اليها  دعت  الذي  العراقيني  وبوحدة 

االلفة  ستتحقق  الدينية  املرجعية 

واملحبة بني االديان والطوائف العراقية 

وال يستطيع احد  ان ميزق وحدة الصف 

العراقي.

ادعى ما يسمى بكيان داعش االرهاب 
بانه ميثل االسلم لكن اعمله مخالفة 

لتعاليم الدين االسلمي؟ 
االرهايب  داعش  إن  كيفورك:  االب 
اتخذ من اسم الدين االسالمي صفة له, 

لكسب رشيعته وأيضا حجة له ليتغلبوا 

عىل افكار الناس لكسب تأييدهم, ولكن 

بالحقيقة جاء داعش بفكر متطرف بعيد 

ورسالته  االسالمي  الدين  عن  البعد  كل 

الرشفاء  العراقيني  ولكن  السمحاء, 

اىل  تدعو  التي  داعش  حقيقة  كشفوا 

واغتصاب  والتهجري  والرتهيب  القتل 

الذي  االسالمي  الدين  بعكس  النساء, 

واملحبة,  التسامح  طياته  يف  يحمل 

ملبادئ  مخالفون  هم  فاإلرهابيون 

من  بريء  االسالمي  والدين  االسالمي 

افعالهم االرهابية.

الفتنة  لزرع  تسعى  الدول  بعض 
كيف  البلد؟  ف  الفوىض  واحداث 

ي؟ ميكن مواجهة هذا السعرّ
الدول  من  الكثري  هناك  كيفورك:  االب 
غري  او  للعراق  مجاورة  كانت  سواء 

الشعب  تفكك  ان  حاولت  مجاورة 

من  رائعة  لوحة  ضم  ألنه  العراقي 

واليزيديني  واملسيحيني  املسلمني 

الطوائف  من  وغريها  والشبك  والصابئة 

واألديان, يف البدء عملوا عىل زرع  افكار 

يحققوا  ان  استطاعوا  وقد  خسيسة؛ 

مرور  بعد  ولكن  اهدافهم  من  قسام 

جميع  من  العراق  ابناء  استيقظ  الوقت 

بان  وعرفوا  العراقي  الشعب  اطياف 

هذه االمور ما هي إال فتنة طائفية زرعها 

االجنبي وزرعتها بعض الدول التي لديها 

ولكن  العزيز,  البلد  هذا  يف  مصالح 

الحقيقة  االن  ادرك  فالشعب  لله  بحمد 

وبدأ يفكر للمستقبل وبالشكل الصحيح 

وال يستطيع أي أحد ان يتغلب ويدخل 

وبقية  ومسلمني  كمسيحني  نحن  بيننا 

هذه  وجه  يف  اتحدوا  الذين  الطوائف 

املخططات وخري دليل هو انتصارنا يف 

معاركنا ضد داعش االرهايب.

كيف ترى وسائل االعلم وتعاملها مع 
الواقع الحايل؟

االعالم دور  لوسائل  ان  االب كيفورك: 
يف  يجري  ما  حقيقة  اظهار  يف  كبري 

الحقيقة  الصورة  وإظهار  للعامل,  بلدنا 

وإفشال  عدونا,  ضد  ووحدتنا  لشعبنا 

نقل  وكذلك  بيننا,  الفتنة  زرع  مخطط 

الحشد الشعبي تأسس للدفاع 
عن أرض العراق وشعبه 

ومقدساته.  

راعي كنيسة االرمن االب كيفورك أرشاكيان:

عىل هامش املؤمتر العلم 
الدويل االول الذي اقيم ف 

العتبة الحسينية املقدسة 
تحت شعار )شذرات من حياة 

النبي محمد صىل الله عليه 
وآله وسلم لعامل ميلؤه االمن 

والسلم( التقت مجلة )الروضة 
الحسينية( براعي كنيسة االرمن 

االب كيفورك أرشاكيان, 
للحديث عن بعض االمور 
املتعلقة بالشأن العراقي 

والحرب عىل التي يخوضها 
ضد االفكار املتطرفة التي 

غزت املجتمع وقد كان للمجلة 
الحوار التايل معه 

• حاوره: محمود املسعودي
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ملنب 
الجمعة 

ف كربلء 
دور كبي 

ف استقرار 
اوضاع 
العراق 

ومعالجة 
الظواهر 

السلبية

الحاالت االنسانية التي يقوم بها ابطالنا 

من الحشد الشعبي والقوات االمنية يف 

التأريخ,  لها  يفتخر  ايل  املحرر  املدن 

رجال  عىل  يقع  واجب   هناك  وكذلك 

دين  كرجل  بدوري  وإنا  ايضا  الدين 

اقول بان لرجال الدين دورا كبريا ومهام 

فيجب ان تكون خطاباتنا هادفة اىل بناء 

لهم  ونوضح  وأطفالنا  وشبابنا  وطننا 

حقيقة هذه االفكار.

: كيف تقرأ مستقبل العراق ف الفتة 
املقبلة؟

االب كيفورك: هناك قول دامئا اتذكره 
فهذا  تجدوه"  بالخري  "تفاءلوا  يقول 

العراق  بان  يل  شعار  اعتربه  القول  

وسيعيش  كان,  مام  احسن  يعود  سوف 

بسواعد  وبسالم  بأمان  الشعب  فيه 

والحشد  االمنية  القوات  من  ابنائنا 

الشعبي وانتصاراتهم املتتالية يف سوح 

املتطرف  الفكر  هذا  وانتهاء  القتال 

الداعيش.

املرجعية  لتوجيهات  تنظرون  كيف 
كربلء  ف  ممثليها  خلل  من  الدينية 

املقدسة )منب الجمعة(؟
االب كيفورك: ال جدال عىل ان ُخطب 

ممثيل  لسان  عن  تلقى  التي  الجمعة 

فعال  دور  لها  العليا  الدينية  املرجعية 

ابناء  بني  الوحدة  حفظ  يف  واسايس 

هي  امنا  فقط  هذا  وليس  الشعب, 

وهذا  الوقت,  بنفس  وتوجيهية  تثقيفية 

يكونوا  يك  الدين  رجال  من  نرجوه  ما 

الله  يف  وأخوة  وسالم  محبة  دعاة 

والوطن والحفاظ عىل التعايش السلمي 

الشعب  الن  الواحد,  البلد  ابناء  بني 

الدين,  لرجال  جيد  مستمع  بطبيعته 

لهذا علينا ان نستثمر هذا االستامع يف 

ما يهمنا كبلد واحد.

يف  تطرح  التي  الخطب  أن:  اىل  وأشار 

كبري  دور  لها  كربالء  يف  الجمعة  منرب 

ومعالجة  العراق  اوضاع  استقرار  يف 

دعوة  خالل  من  السلبية  الظواهر 

مبختلف  الخدمات  لتقديم  املعنيني 

واالرسية  والرتبوية  الطبية  املجاالت 

وغريها من الجوانب الحياة التي تسهم 

بشكل كبري يف بناء جيل املستقبل.

البعض يلصق اتهامات باطلة بالحشد 
ترون  كيف  التسقيط  هدفها  الشعبي 

ذلك؟
االنتصارات  غرار  عىل  كيفورك:  االب 
الحشد  ابطال  يحققها  التي  الكبرية 

والتي  املعارك  ساحات  يف  الشعبي 

يف  االعداء  محاوالت  جميع  افشلت 

فلجأوا  العراقي,  الصف  وحدة  متزيق 

صورة  تشويه  بهدف  اكاذيب  نرش  اىل 

شأنه  من  والتقليل  الشعبي  الحشد 

لكنهم  بحقه,  الباطلة  التهم  والتصاق 

فشلوا مبخططاتهم.

 فالحشد الشعبي جاء للدفاع عن ارض 

والسلب  للنهب  وليس  وشعبه؛  العراق 

حسب ما يدعي به املتطفلون من اعداء 

من  يتكون  الشعبي  فالحشد  العراق, 

ونسأل  العراقي,  الشعب  اطياف  جميع 

الله النص للعراق وشعبه.

و  كعراقيني  لنا  عظيم  لرشف  وانه 

هذا  ان  عىل  نتعامل  أن  كمسيحيني 

الدافع  واجب  وعلينا  بلدنا  هو   البلد 

الشعبي يف  الحشد  عنه مع اخوتنا يف 

من  قوة  تشكيل  تم  فقد  املعارك,  كل 

تقاتل  املسيحية  بالديانة  يدينون  ممن 

االمنية  والقوات  الشعبي  الحشد  جنب 

يف الدفاع عن اراضينا وشعبنا العراقي 

العراقي  الشعب  بان  للعامل  لنظهر 

داعش  كيان  ضد  واحدا  صفا  يقاتل 

االرهايب.

٬٬

٬٬

• حاوره: محمود املسعودي
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رمبا يحاول البعض أن يفهم قضية 
كربلء والنهضة الحسينية بأنها 

محاولة إنتحارية قام بها المام 
الحسني عليه السلم مبن معه من 

الهل والعيال والصحاب، دون 
أن يجري أي حسابات عقلنية، أو 

أن يجري تحليلاً ستاتيجيااً ملجمل 
الحداث الجارية وتوازنات القوى، 

وميول الناس وانحيازاتهم ملختلف 
التوجهات القامئة ف تلك اللحظة 
التاريخية الفاصلة، أو رمبا يتصور 
البعض أنها جاءت ف سياٍق يوحي 

بأنها ثورة إنساٍن يائٍس من الحياة 
بحيث مل يجد وسيلةاً للتعبي عم 

يريد إال من خلل هذا السلوب 
التاجيدي الذي اصطبغ بالدم 

والمل.

إذ يتساءل هؤالء كيف إلنسان أن يحمل معه عائلته مع قلة العدد وخذالن 

النارص يف طريق يعلم سلفًا علم اليقني أن النتيجة املحسومة هي القتل 

ال محالة؟

ورمبا يربر هؤالء مقولتهم تلك بأن اإلمام عليه السالم قال: »شاء الله 

أن يراين قتياًل وأن يراهّن سبايا«، وكأن اإلمام ليس له حوٌل وال قوة أمام 

ج بالدم والتضحية، وبالتايل فهو مدفوع  هذا املصري املحتوم، املرضَّ

وملؤه اليأس وفقدان األمل باملستقبل، هذا يشٌء مام ميكن أن يتصوره 

البعض عن نهضة اإلمام عليه السالم

ولكن، أال ميكن يكون يشء من هذا صحيحًا؟!

الجواب: ال بكل تأكيد.

ولو رجعنا للكلامت والخطب التي ألقاها اإلمام عليه السالم يف مسريته 

عاشوراء  يوم  لقتاله  جاءت  التي  الغفرية  الجموع  وأمام  كربالء،  إىل 

الكتشفنا مدى الرؤية البصرية والنظرة النافذة التي متّتع بها اإلمام عليه 

السالم.

أهمية الغاية:

إن معرفة حجم الغاية الكربى التي من أجلها خرج اإلمام عليه السالم 

يربر مدى التضحية التي أقدم عليها مع عظمتها.

إن اإلمام الحسني عليه السالم حينام رأى دين جده وقد أضحى ألعوبًة 

يتالعب بها غلامن بني أمية، ومنرب جده قد نزا عليها أصحاب القردة، كان 

لزامًا عليه أن يتخذ موقفًا حاساًم إزاء كل ذلك، وإال سينظر له -آنئٍذ- الناس 

والتاريخ عىل أنه متخاذل، ومل يقم بواجب األمر باملعروب والنهي عن 

الذي  الفاسد  الوضع  الواجب سيعطي  بهذا  قيامه  أن عدم  املنكر، كام 

البالد  رقاب  وتسلطهم عىل  أمية  بني  بطغيان  األمة  استرشى يف جسد 

عليه  اإلمام  به  ليسمح  يكن  ما مل  الرشعية واملرشوعية، وهذا  والعباد 

السالم أبدًا، حتى قال قولته املعروفة: »إين مل اخرج أرشًا وال بطرًا وال 

مفسدًا وال ظاملًا، وإمنا خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي صىل الله 

عليه وآله، أريد أن آمر باملعروف، وأنهى عن املنكر«.

م له التضحيات الكبرية  إن هدفًا ربانيًا بهذا الحجم كان يستحق أن ُيقدَّ

واله-  عليه  الله  -صىل  الله  رسول  بنت  بابن  التضحية  بحجم  كانت  ولو 

التي  تتناسب وحجم املأساة  التضحية رصخًة مدويًة  ل تلك  بحيث تشكِّ

وصل إليها حال األمة.

من هذا املنطلق قام اإلمام الحسني عليه السالم بنهضته املباركة.

التخطيط املسبق:

إن املتابع لحركة اإلمام الحسني من بدئها يف املدينة ومرورًا مبكة إىل 

التشاؤم والتفاؤل
يف الفكر الحسيني

• باسم البحراين

مقاالت
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أن انتهى به املطاف يف كربالء سيجد أن اإلمام الحسني من الناحيتني 

النظرية والعملية عمل عىل أن يوفر لنهضته كل مقومات النجاح، مع 

عليه،  األمويني  تضييق  من  بحركته  تحيط  كانت  التي  األسباب  مراعاة 

ومحاولة فرض البيعة الالرشعية عليه باإلكراه ومحاولة تصفيته جسديًا 

السالم  عليه  اإلمام  كان  ذلك  ومع  الكعبة،  بأستار  متمسكًا  كان  ولو 

يعمل عىل تحشيد املنارصين له واملؤيدين لنهضته والدعوة إىل نصة 

الدين والحق، مبختلف الوسائل املتوفرة لديه، فكان يبعث املوفدين 

ها عىل النصة، وليرشح  من قبله إىل بعض الشخصيات من أجل حضِّ

أعلنها  الحقيقة  يف  هو  بل  املزمع،  خروجه  ومرتكزات  خلفيات  لهم 

رصيحًة قبل ذلك يف مكة أمام الناس كافة، وما خروجه يف فرتة الحج 

عىل  دليل  أكرب  إال  الفريضة  ألداء  قدموا  الذين  الحجاج  ناظر  وأمام 

إشهار هذا الخروج، مام يجعل الناس يتساءلون فيام بينهم عن سبب 

هذا الخروج املفاجئ.

ثم إن اإلمام عليه السالم ويف أرض كربالء عمل كثريًا عىل إلقاء الحجج 

معرفة،  دون  قتله  يف  لالشتباه  مجال  أي  لهم  يرتك  لئال  القوم  عىل 

من خالل الُخَطب الكثرية التي ألقاها يوم عاشوراء عىل القوم، فكان 

إقدامهم عىل قتله مع ما ميثله عليه السالم ومع عدم وجود أي مربر 

لهذه الجرمية النكراء إال إرصارًا عىل الباطل، وتعاميًا عن الحق.

هل كان اإلمام متشامئًا إزاء نتائج خروجه؟!

إن اإلمام عليه السالم ومن خالل ما ذكرناه آنفًا من التخطيط املحكم 

الخروج  ذلك  ومالبسات  عصه  ظروف  مبختلف  الدقيقة  ومعرفته 

به،  إرتجاليًا فيام قام  أن اإلمام مل يكن  ينبئ  آنذاك،  الناس  وطبيعة 

من جانٍب آخر إن الواجب اإللهي كان كبريًا؛ ألن قيمة الهدف كبرية، 

فكان ال بد من أن يكون الثمن كبريًا بحجم اإلمام عليه السالم، وهذا 

درس آخر من حياته الرشيفة املليئة بالتضحية يف سبيل الحق والحرية 

والحقوق، كام روي عن سيدنا عيل األكرب عليه السالم أنه سالم الله 

إىل  طريقهم  يف  وهم  السالم  عليه  الحسني  اإلمام  ألبيه  قال  عليه 

يا  َراِجُعوَن﴾،  ِإَليِه  وِإّنا  ِلّلِه  ا  ﴿ِإنَّ قائاًل:  اإلمام  اسرتجع  ان  بعد  كربالء 

أبتاه مل اسرتجعت؟

قال عليه السالم إنه عرض يل فارس عىل فرس، فقال: القوم يسريون 

واملنايا تسري إليهم فعلمت أنها نفوسنا نعيت إلينا.

فقال عيل األكرب: يا أبتاه، ال أراك الله سوءًا أبدًا، ألسنا عىل الحق؟

قال اإلمام الحسني عليه السالم:  بىل، والذي يرجع إليه العباد.

فقال: يا أبت، إذًا ال نبايل أن منوت محقني.

املعالجة،  بطريقة  والعلم  الرشعي  بالتكليف  متعلقًا  كله  األمر  فكان 

والذي  بىل،   « والجواب:  الحق؟«  عىل  »ألسنا  الحق،  عىل  واإلرصار 

يرجع إليه العباد«، وال مجال هنا للمشاعر والتشاؤم وما إىل ذلك.

حاجتنا للتعايش السلمي اليوم

• عبدالرحمن الالمي

لقد كّلفت العصابات اإلرهابّية كالقاعدة وداعش وغريهام إزهاق الكثري من األرواح 

الربيئة، وكّرست السلوكّيات اإلثنّية البغيضة بني رشائح املجتمع العراقي، وتسّببت 

يف الكثري من الكوارث البيئية والدمار والخراب لعرشات املدن، ونحن اليوم عىل 

أعتاب تحرير املوصل كاماًل من هذه الزمر الظالمّية، وهو ما يدعونا للتأّمل بجدّية 

ملّحة يف األسباب التي أّدت اىل هذه النتائج، وما هو الدور املرتقب من العراقّيني 

جميعًا عند االنتهاء من مرحلة داعش املقيتة.

فقد شاءت األقدار أن يكون العراق من مجموعة أعراق يدينون بديانات شّتى، وهو 

ما عرّب عنه البعض بالفسيفساء العراقي الجميل، وهذا التنّوع ليس وليد اليوم أو 

البارحة؛ بل هو موجود يف أعامق التاريخ والحضارات القدمية، وقد غلبت حالة 

التعايش السلمي واملحّبة والتسامح عىل مّر العصور بني فئات هذا املجتمع. 

وحينام غابت روح التعايش وأصول التسامح من أخالقّيات املجتمع العراقي وحّل 

التنابذ والتباغض مكانهام تسّلل الداء الخبيث اىل جسده، فظهرت داعش وأخواتها 

وصار ما هو حاصل اليوم من تكفري وتقتيل وتهجري..

بينهم  فيام  السلمي  التعايش  انعدام  هو  العراقّيني  معاناة  الرئيس يف  فالسبب 

وهو ما تحّث عليه كّل الديانات الساموّية والدساتري الوضعّية، كونه السبب الرئيس 

يف استتباب األمن والتوّجه نحو العمل والتقّدم. 

إّن املنظومة األخالقّية التي أوجب اإلسالم أن نتحىّل بها كالُحلم والّرفق واإليثار 

ماّم يطول  الحسن واأللفة واألمانة، وغريها  والقول  والعفو واإلحسان واملداراة 

املقام بذكرهاـ  كّل هذه السلوكّيات تؤّسس ملبدأ واحد أال وهو التسامح والتعايش 

يف  نظراءنا  أو  الدين  يف  إخواننا  الناس  هؤالء  كان  سواء  الناس،  كّل  مع  بسالم 

الخلق واإلنسانّية.

ولقد أطبق علامء اإلسالم بكّل مذاهبهم ومدارسهم ـ ما عدا أتباع الحركة الوهابّية 

الضاّلة ـ أّن التسامح من األخالق الحسنة التي أّكد عليها الدين الحنيف، وهو من 

من  يقابلها  وما  الفضائل،  من  األخالق  علامء  أعتربه  الذي  الُخلق  ُحسن  مظاهر 

التشّدد والتعّنت خلق رذيل.

مبادئ  وترسيخ  الوطنّية،  األخوة  روح  إشاعة  اىل  الحاجة  بأمّس  اليوم  ونحن 

التعايش والرشاكة الفعلّية بني رشائح هذا املجتمع، والتخّلص من ثقافة التطّرف 

التفرقة  ومشاريع  الرّش  نوايا  خاللها  من  دخلت  التي  الثغرات  وغلق  اآلخر،  ونبذ 

والتناحر وتقطيع أوصال الوطن اىل دويالت ال يقّر لها حال.

نرش  يف  الكامل  دورها  تأخذ  أن  والدينّية  واملدنّية  الحكومّية  للمؤسسات  فالبّد 

ثقافة التعايش وقبول اآلخر مبا هو، وترّوج لهذا األمر يف كّل وسائلها اإلعالمّية، 

َمن  ملعاقبة  ُسّنت  التي  القوانني  تفعيل  يف  حازمة  الحكومة  تكون  أن  وباملقابل 

يتكّلم بالطائفية وينرش الكراهية، وتلجم قنوات الفتنة من اإلذاعات والفضائّيات، 

وأن تستصدر الترشيعات التي تجّرم َمن يتبّنى خطاب العنف والكراهّية عىل مواقع 

التواصل االجتامعي، وتعاقب عليه بالغرامة املالّية أو الحبس، وبذلك سوف نبني 

دولة القانون ونصون حقوق اآلخرين ونخلق ثقافة التعايش والسلم املجتمعي يف 

ربوع عراقنا الذي يستحّق الكثري.

كلمة البد منها
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ملف

رغم التأويلت والتفسيات العديدة لسباب ثورة العرشين، ورغم تعدد وجهات النظر تجاه قيامها وما آلت اليه من نتائج مثية 

للجدل، وما نتج عنها من نظام سيايس وحكومات متعاقبة من طرف واحد ف العراق دون مشاركة أطياف الشعب طوال اكرث من 

80 عامااً، إال ان السياق العام لهذه الثورة ال ميكن أن يوضع إال ف مجال الحركة التحررية ومقاومة االحتلل والظلم والهيمنة 

االستعمرية.

ملف: صباح الطالقاين، عيل الهاشمي، فضل الرشيفي، سالم الطايئ، عامد بعو، ابراهيم العويني

100 عام ِهجري عىل ثورة العرشين 

ت وجه العراق ثورة غيرّ

رجب الأ�صبـ  1438 هـ44



األستاذ كاظم حبيب، تحّدث عن 

الجانب التاريخي لثورة العرشين 

قبل  ما  سنوات  يف  العراق  شهد  قائاًل" 

سياسيًا  اتجاهًا  األوىل  العاملية  الحرب 

املثقفني  أوســاط  يف  وأساسيًا  رئيسيًا 

الحقول  يف  والعاملني  املتعلمني 

واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية 

الهيمنة  من  الخالص  إىل  يطمح  كــان 

القوى  مواقف  اختلفت  وأن   , العثامنية 

فيه وتوزعت عىل مجموعتني:

إحداها كانت تسعى إىل الخالص التام 

من الدولة العثامنية باعتبارها استعامرًا 

تركيا مفروضًا عىل العراق وباقي الدول 

للهيمنة  بالقوة  الخاضعة  العربية 

العثامنية, تلك الهيمنة التي بذلت أقىص 

الجهود من أجل ترتيك املنطقة بأرسها 

وجامعة  جهة,  من  العراق  وبضمنها 

العراق  عىل  الحفاظ  تريد  كانت  أخرى 

ضمن الدولة العثامنية "املسلمة" خوفًا 

من  حتى  اإلسالمية  الوحدة  فقدان  عىل 

حيث الشكل والخشية من الوقوع تحت 

سيطرة "املسيحيني اإلنكليز" مع رضورة 

متتع العراق بالحكم املستقل نسبيًا أو 

اإلدارة الذاتية من جهة أخرى.

عربيًا  قوميًا  األول  االتجاه  كان  وإذا 

الوعي  يكن  مل  إذ  ملموسة  حدود  إىل 

قد  الُكردي  أم  العريب  سواء   , القومي 

كان  الثاين  االتجاه  فأن   , حينذاك  تبلور 

متزمتًا   إسالميًا  دينيًا  األعم  الغالب  يف 

واضــح  بشكل  تأثر  قــد  كــان  وكــالهــام 

العربية  والقومية  الوطنية  باالتجاهات 

املبارشة  والسياسية  الدينية  والتأثريات 

املعارضة  لحركات  املــبــارشة  ــري  وغ

السياسية يف كل من إيران وتركيا.

األوىل  العاملية  الحرب  فــرتة  يف  أمــا 

العراق  يف  السياسية  الجامعات  فكانت 

ملموسني  اتجاهني  إىل  انقسمت  قد 

بريطانيا  مع  التعاون  يرفض  أحدها 

أو  إسالمية  غري  أجنبية  دولة  باعتبارها 

يف  متثله  وكانت  "كافرة"  استعامرية 

والقوى  املؤسسات  ــم  األع الغالب 

العشائر  شيوخ  من  ومجموعات  الدينية 

التي تأثرت مبواقف وفتاوى املؤسسات 

الدينية.

رضورة  يرى  فكان  الثاين  االتجاه  أما 

ضد  وفرنسا  بريطانيا  مــع  التعاون 

أملانيا  مع  املتحالفة  العثامنية  الدولة 

العثامنية  الهيمنة  من  الخالص  أجل  من 

املتخلفة والقاسية عىل العراق وسكانه، 

التكوين  الحديثة  القومية  القوى  وكانت 

واملتعلمني  املثقفني  من  ومجموعات 

االتجاه.  هذا  عن  املعربة  هي  والتجار 

عاتية  أمواج  وسط  العرشين  لثورة  العراقيني  عىل  متر  التي  الهجرية  )املائة(  الذكرى  اليوم  هي  وها 
التاريخ يعيد نفسه، ولكن هذه املرة  ما كان قدميااً وكأن  التدخلت االقليمية والعاملية عىل غرار  من 
ة ف تداول السلطة وقيام حكومات منتخبة دميقراطيااً  العراقيني وأغلبيتهم قد وضعوا القطار عىل السكرّ
تراعي حقوق الغلبية والقليات عىل السواء، رغم مخاطر االرهاب وسطوة الفساد املتعاظمة، وضعف 

ذين وسلبيات أخرى عديدة يأمل املواطنون بتجاوزها ف مراحل قادمة... القانون وسيادته عىل الفقراء دونااً عن املتنفرّ
ت ال قيام ثورة العرشين وأسباب هذه الثورة،  نا التايل لهذا العدد نستعرض أهم منعطفات التاريخ التي أدرّ وف ملفرّ
ونتائجها االيجابية والسلبية، وأوجه الشبه بينها وبني فتوى الجهاد الكفايئ التي أطلقتها املرجعية الدينية العليا ودعوتها 

العراقيني للتطوع ف مواجهة العصابات االرهابية الداعشية التي احتلت اجزاء كبية من وطننا منتصف العام 2014م:

الخلفية التاريخية لثورة العرشين

د. كاظم حبيب

مجال  يف  العاملني  وأحد  عراقي  وسيايس  كاتب 

الدفاع عن حقوق اإلنسان
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ومن حيث املبدأ كان التياران ال يتطلعان 

لهذه  الخضوع  إىل أي شكل من أشكال 

حصول  أجل  من  بل  تلك  أو  السيادة 

العراق عىل استقالله الناجز.

األوىل  العاملية  الحرب  انتهاء  وقبل 

ويف أعقابها تحّوَل املوقف املتباين يف 

االتجاهات السياسية لتلك الجامعات يف 

ترفض  كانت  أوىل  إىل مجموعة  العراق 

وتريد  الربيطانية  الهيمنة  حــال  بــأي 

ومجموعة   , والناجز  التام  االستقالل 

ثانية كانت تجد أن ال مناص من التعاون 

وجودها  استمرار  وتأمني  بريطانيا  مع 

التفكك  من  العراق  لحامية  العراق  يف 

آخر:  ومبعنى   , التقدم  عىل  ومساعدته 

بحزم  تقف  املجموعتني  إحدى  كانت 

فيه  وترى  االنتداب  ضد  مساومة  وبال 

الرشيف  إىل  الربيطاين  للعهد  نكثًا 

حسني بن عيل وال تقبل بغري االستقالل 

االحتالل  ترى يف  كانت  , وأخرى  الناجز 

لحصول  فرصة  واالنتداب  الربيطاين 

من  واالستقالل  الوحدة  عىل  العراق 

خالل التعاون مع بريطانيا.

نسبيًا  االتجاهان  ــذان  ه تبلور  وقــد 

الحكومة  شكلت  التي  املجموعة  يف 

ووافقت عىل االنتداب وأيدت فيام بعد 

يف  العراقية-الربيطانية  املعاهدة  عقد 

انتفاضة  األخرى  املجموعة  قادت  حني 

وناهضت  العرشين  وثــورة  السليامنية 

رغم  العراق  يف  الربيطاين  الوجود 

انتفاضة  قوى  بني  األهداف  يف  التباين 

السليامنية وقوى ثورة العرشين حينذاك.

الخالف  اشتد  الحيوي  األمر  هذا  ويف 

هذين  عىل  وتوزعت  القوى  ومتايزت 

الدولة  قيام  بعد  حتى  االتــجــاهــني 

العراقية الجديدة , رغم أن عملية التبلور 

واالصطفاف بني جامعات االتجاهني مل 

تكن رسيعة وال تامة بل كانت حتى نهاية 

الحرب العاملية الثانية متداخلة وينتقل 

أن  دون  آخــر  إىل  موقع  من  بعضهم 

تبدل  أو  مواقفه  يف  كبري  بتغيري  يشعر 

يف سياساته.

األوىل  املجموعة  قوى  أن  يف  شك  وال 

واغتنت  جــديــدة  بقوى  توسعت  قــد 

الهيمنة  ضد  النضال  مجرى  يف  حركتها 

الربيطانية مبضامني سياسية واقتصادية 

يف   , جديدة  وقومية  وطنية  واجتامعية 

فأكرث  أكرث  الثاين  االتجاه  غاص  حني 

وسنة بعد أخرى يف عملية التعاون مع 

بريطانيا من مواقع عدم التكافؤ وتنفيذ 

عىل  واملنتدبة  املحتلة  الدولة  إرادة 

العراق  يف  مصالحها  وتأمني  العراق 

واالقتصاد  الشعب  مصالح  عىل حساب 

العراقي.

وحول أسباب قيام الثورة ودور 

يف  والعلامء  العلمية  الحوزة 

التميمي،  عزام  الدكتور  تحدث  اذكاءها 

أستاذ التفسري وعلوم القرآن، قائال" تذكر 

املصادر التاريخية ان ثورة العرشين التي 

املريزا  الشيخ  املرجع  بقيادة  انطلقت 

محمد تقي  الشريازي )قدس رسه( كان 

لها عدة أسباب متثلت بالتحريم الرشعي 

ثرواته،  عىل  والسيطرة  الوطن  الحتالل 

سلبية  وآثار  مفاسد  من  ذلك  يسببه  وما 

وفاء  ــدم  وع املــجــاالت،  مختلف  يف 

للعراقيني  بوعودِه  الربيطاين  االحتالل 

العثامين  االحتالل  من  العراق  بتحرير 

وتركه  واالضطهاد  الظلم  من  وتخليصه 

مستقاًل بال رشوط وال مامطلة".

أضاف د. عّزام" فضاًل عن تجاهل بريطانيا 

العراق  ووجهاء  الدين  علامء  ملطالب 

االمــور  مختلف  يف  العشائر  وشيوخ 

بل  واالقتصادية،  واالجتامعية  السياسية 

مبطالبهم،  واالستهزاء  بهم  واالزدراء 

والضباط  الجنود  بعض  وتــصفــات 

للشعب  واملهينة  الالئقة  غري  االنكليز 

انتفاضة  قمع  و  لألعراف،  واملنافية 

 13 واعدام  1918م  عام  النجف االرشف 

شخصًا من الثوار وقادتهم، ونفي خمسة 

من القادة العلامء خارج العراق ومنهم 

والحكم  الجزائري،  جواد  محمد  الشيخ 

الهند  اىل  بالنفي  الثوار  من   107 عىل 

وحبسهم هناك كأرسى حرب".

اعتقال  حادثة  إغفال  دون  واســتــدرك" 

عشائر  شيخ  الجون  ابو  شعالن  الشيخ 

العراق  وسط  الساموة  مدينة  يف  الرميثة 

والتي  مهينة  بطريقة  السجن  يف  وايداعه 

الثورة  قيام  يف  املبارش  السبب  كانت 

واندالع رشارتها األوىل،  إذ ثارت عشريته 

مع  االشتباك  بعد  السجن  من  وخلصته 

الجنود االنكليز ومقتل العديد منهم".

أسباب الثــــــــورة...

د .  عزام التميمي

أستاذ التفسري وعلوم القرآن
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الرشيفة  ــوزة  ــح ال دور  وبــخــصــوص 

الثورة  اذكـــاء  يف  ء  ـــالّ األج والعلامء 

ودميومتها قال د. عزام" ان التاريخ أشار 

ومل  تقم  مل  العرشين  ــورة   ث ان  اىل 

تعط  ومل  أشهر  خمسة  سوى  تستمر 

مثارها إاّل بعلامء الدين والحوزة العلمية 

املقدسة  وكربالء  االرشف  النجف  يف 

وقائدها  الثورة  مفجر  رأسهم  وعىل 

الشريازي  تقي  محمد  ــريزا  امل الشيخ 

الخالدة  فتواه  فكانت  رسه(،  )قــدس 

بالجهاد ضد االنكليز، ثم بعث العلامء 

املناطق  مختلف  اىل  العلم  وطــالب 

الفاعل  ــدور  ال لهم  وكــان  العراق  يف 

ابو  السيد  ومنهم  املجاهدين  وسط 

جواد  محمد  والشيخ  الكاشاين  القاسم 

الجزائري والسيد محمد عيل هبة الدين 

الشهرستاين وغريهم من العلامء، بينام 

بني  وصل  حلقات  العشائر  شيوخ  كان 

العلامء والثوار يف مختلف املحافظات".

دور الحوزة العلمية ف قيادة الثورة 

تذكر املصادر 

التاريخية أن ثورة 

العرشين كان لها 

َل  عدة أسباب متثرّ

أهمها بالتحريم 

الرشعي الحتلل 

الوطن والسيطرة 

عىل ثرواته..

٬٬

٬٬

الشيخ شعالن ابو الجون

من ابطال ثورة العرشين

من رجال الحوزة العلمية املشاركني يف الثورة
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وبصدد نتائج الثورة ذكر الدكتور عزام" 

ان الثورة كانت سببًا يف تراجع االنكليز 

عن مخططاتهم يف ابقاء العراق تحت 

الربيطانية  والوصاية  املبارش  االحتالل 

مؤمتر  يف  الحلفاء  مــقــررات  ضمن 

االنكليز  فاضطر  1919م،  رميو(  )سان 

ملكًا  االول  فيصل  امللك  تنصيب  اىل 

وطنية  حكومة  ضمن  الــعــراق  عــىل 

عىل  وبناء  منتخب،  وبرملان  ودستور 

مبارشًا  سببًا  الثورة  كانت  فقد  ذلك 

الجديدة  العراقية  الدولة  تأسيس  يف 

ألول مرة بعد انهيار الدولة العثامنية، 

ورشطتها  وجيشها  مؤسساتها  وبناء 

الخوف والرهبة  املحلية، وكرس حاجز 

واسلحتهم  وقواتهم  االنكليز  مــن 

وجواسيسهم، وتصعيد روح املقاومة 

مستقباًل  بالحقوق  واملطالبة  والثورة 

وتكبيد  والحربية،  السلمية  بالوسائل 

فادحة  خسائر  الربيطانية  الــقــوات 

يف  تكن  مل  مام  واملعدات  ــاألرواح  ب

االسلحة  رغم  وتوقعاتهم  حسبانهم 

البدائية لدى الثوار". 

قد  سلبية  نتائج  هناك  ان  يخفى  وال 
نتجت عن قيام الثورة كان أهمها:

واملجتهدين  العلامء  بعض  تسفري  1ـ 
املقدسة  قم  اىل  االرشف  النجف  من 

للحكومة  االمـــور  استقرت  ان  بعد 

الذين  الربيطانيني  ظل  يف  الجديدة 

الحوزة  من  لالنتقام  الفرص  تحّينوا 

انهم  بحجة  وذلك  وعلامئها،  العلمية 

الفنت  يثريون  انهم  او  عراقيني  غري 

والقالقل!!

ومن امثال هؤالء االفذاذ الشيخ مهدي 

والسيد  النائيني  ــريزا  وامل الخاليص 

والسيد جامل  االصفهاين،  الحسن  ابو 

مجموعة  اىل  اضافة  وغريه  الكلبيكاين 

كبرية من طالبهم وحاشياتهم.

2ـ انقسام املجتمع العراقي اىل مؤيد 
وتشكيل  امللك  لتنصيب  ومعارض 

االنقسام  هذا  وامتد  الحكومة،  هذه 

اىل رؤساء القبائل والعشائر بني مؤيد 

ومعارض ومتحفظ برشوط.

3ـ هجوم التكفرييني والحركة الوهابية 
القادمة من نجد والجزيرة العربية عىل 

املناطق املقدسة يف العراق بتاريخ 11 

السيايس  القلق  مستغلني  1921م  آذار 

واالنقسام  الجديدة  الدولة  وضعف 

قوات  بني  املتوترة  والعالقة  الحاصل 

االحتالل والشعب العراقي وتياراته.

صفوف  يف  الــكــثــرية  الخسائر  4ـ 
العراقيني مبا ال ُينكر حيث وقع بعض 

الثورة  قائد  رأسهم  وعىل  الشهداء 

دمرت  وقد  )قدس(  الشريازي  املريزا 

يف  حصل  مثلام  ــازل  واملــن املـــزارع 

والرارنجية  ــط  االوس الفرات  مناطق 

والبصة ودياىل وغريها.

ثــورة  فتوى  بــني  الشبه  ــه  أوج ــن  وع

آلية  الكفايئ  الدفاع  وفتوى  العرشين 

السيستاين  عيل  السيد  العظمى  الله 

الدكتور  أوضــح  الـــوارف(  ظله  )دام 

بثورة  متبوعة  كلتيهام  ان  عـــزام" 

املرجعية  تقودها  عارمة  وانتفاضة 

ضد قوى الرش والظالم، ويف كلتيهام 

التّف الشعب حول مرجعيته واستجاب 

دينية  شعبية  ملحمة  مسطرا  لندائها 

ووطنية عامة لها صداها مدى الدهر، 

وأجياله،  للمستقبل  بليغ  درس  وهام 

متنوعة  ايجابية  نتائج  الثورتني  ولكلتي 

مكاسب  وحققوا  الثوار  فيها  انتص 

وكرسوا  وامثالها،  واجتامعية  سياسية 

وحركوا  والرهبة،  الخوف  حاجز  فيها 

والتنافس  والجهاد  املقاومة  روح  فيها 

تعرضتا  الثورتني  ان  كام  الخربة،  يف 

والدعايات املغرضة  للتشويه والطعن 

فضال  واعوانهم،  االعـــداء  قبل  من 

كانت  العرشين  ــورة  ث فتوى  ان  عن 

نهب  اراد  غاشم  اجنبي  احتالل  ضد 

خريات البالد والسيطرة عىل مقدراتها.. 

عصابات  ضدَّ  هي  اليوم  فتوى  بينام 

اجرامية تكفريية تدعي اإلسالم وتشوه 

بني  وجــوديــة  معركة  وهــي  سمعته، 

العراقي  الشعب  ــم  وُه الحق  اهــل 

والضالل  والبغي  الباطل  اهل  وبني 

داعش  من  االرهابية  العصابات  وُهم 

وغريها".

نتائج الثــــــــورة

فتوى العرشين وفتوى الدفاع عن العراق عام 2014م

ثورة العرشين وفتوى الدفاع عن العراق للمرجعية الدينية عام 

2014م كلهم كان متبوعااً بانتفاضة ضد قوى الرش والظلم، وف 

كلتيهم التفرّ الشعب حول مرجعيته واستجاب لندائها مسطرا 

ملحمة شعبية دينية ووطنية عامة لها صداها مدى الدهر..
٬٬٬٬

رجب الأ�صبـ  1438 هـ48



يف  االقتصادي  العامل  تأثري  وبصدد 

عادل  األستاذ  ذكر  العرشين  ثورة  قيام 

ان   " له  مقال  يف  شبيب  الزهرة  عبد 

حادثة  وليدة  تكن  مل  العرشين  ثــورة 

معينة مرتبطة باعتقال الشيخ شعالن ابو 

الجون  من قبل االنكليز وتحريره من قبل 

عوامل  انتجتها  ثورة  هي  وامنا  عشريته, 

الجوانب،  متعددة  وخارجية  داخلية 

واقتصادية  سياسية  عوامل  وتظافرت 

ولكننا  انبثاقها،  يف  عديدة  واجتامعية 

سنعطي العامل االقتصادي االهمية يف 

هذا املقال".

االســتــعــامر  ــاســة   ســي ان  وأوضـــــح" 

الربيطاين الذي احتل العراق عام 1914 

تجاه العراقيني كانت أشد رشاسة وقوة 

اتبعت  حيث  العثامنيني،  سياسة  من 

تخدم  سياسة  الربيطانية  السلطات 

اىل  فعمدت  االقتصادية  مصالحها 

التي  الجديدة  بالربجوازية  الصلة  توثيق 

عالقتها  وثقت  كام  بتكوينها,  ساهمت 

باإلقطاعيني الذين شجعتهم عىل بسط 

املناطق  يف  عشائرهم  عىل  نفوذهم 

التي يقيمون فيها، كام قام الربيطانيون 

عىل  وعملوا  الكبرية  الرضائب  بجباية 

ورضيبة  الــتــمــور  كرضيبة  تنويعها 

ورضيبة  املختلفة  الزراعية  املحاصيل 

امللك، وقد اثقلت هذه الرضائب كاهل 

أثرها  الزراعية  للرضائب  وكان  الفقراء، 

االنتاج  وعــىل  الفالحني  عىل  السلبي 

بانخفاضه  متيز  والذي  عموما،  الزراعي 

الزراعية, وان  وارتفاع اسعار املحاصيل 

اىل  املحتل  الربيطاين  الجيش  لجوء 

يف  والنبايت  الحيواين  االنتاج  استهالك 

تعرض  اىل  ادى  االنتاج   انخفاض  ظل 

ان  إذ  القحط،  وانتشار  للجوع  الناس 

وبضمنهم  العراقية  القبائل  معظم 

البدو تشكو الفقر املدقع وتحول الكثري 

من البدو اىل رعاة للامشية العائدة لشيخ 

وبذلك  لها  التابعني  واالغنياء  القبيلة 

اقتصاديا  خاضعني  القبيلة  افراد  اصبح 

للشيخ الذي ازدادت موارده، وكل هذه 

عوامل اقتصادية ساهمت ف نشوب الثورة 

عادل عبد الزهرة شبيب

من ابطال فتوى الدفاع عن العراق عام 2014
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االسباب ادت اىل كره الربيطانيني". 

لإلنتاج  بالنسبة  اما   " شبيب  وأضــاف 

الحريف فقد تعرض للخراب فقد كانت 

عدد  وجود  مع  منخفضة  العامل  اجور 

كبري من الفالحني املعدمني املحرومني 

يف  لالشتغال  واملستعدين  االرض  من 

اي مجال , اضافة اىل استخدام االطفال 

والنساء يف املؤسسات الصناعية بأجور 

اقل مام يتقاضاه العامل البالغون, وكان 

االستغالل بشعا للغاية يف ظل انعدام 

جانب  اىل  املناسب،  االنساين  السكن 

االنكليز  الرأسامليون  وضع  فقد  ذلك 

وشبكة  الخارجية  التجارة  عىل  ايديهم 

العراق  وحولوا  العراق  يف  املواصالت 

الربيطانية  الصناعة  لتزويد  سوق  اىل 

عىل  االنكليز  وعمل  الخام،  باملواد 

خنق الصناعة الوطنية والحرف املحلية 

الكاملة  االقتصادية  السيطرة  وتوطيد 

لرأس املال الربيطاين املحتكر, وسعوا 

اىل الحفاظ عىل نظام االنتاج االقطاعي 

واشاعة  العراقي,  الشعب  واستعباد 

الرشيحة  ــاط  اوس يف  والفاقة  البؤس 

العاملة واهدار حقوقها".

 وأشار اىل ان" احداث الحرب العاملية 

الوضع  تأزم  زيادة  يف  ساهمت  االوىل 

اعامل  وفرض  العراق  يف  االقتصادي 

عنوة  وبإلزامهم  املواطنني  مرهقة عىل 

جانب  اىل  الجيش،  يف  الخدمة  عىل 

)السخرة(  الربيطانيون  اعتمد  فقد  ذلك 

االيدي  واستغالل  املجاين  العمل  وهي 

العسكرية  املشاريع  انجاز  يف  العاملة 

العراقيون  استغل  حيث  الربيطانية، 

ــامل  االع يف  منهم  كــبــرية  ــداد  ــأع وب

االنكليز،  معسكرات  لبناء  املجانية 

وغريها  السالح  ونقل  الطرق  شق  ويف 

يكن  ذلــك  مل  أثر  االعــامل، وعىل  من 

بوسع السياسة الربيطانية تاليف مقاومة 

ويف  الــبــالد  يف  الشعبية  الجامهري 

كانوا  الذين  والبدو  الفالحون  مقدمتها 

الوطنية  للحركة  الرئيسة  القوة  ميثلون 

الفالحني  نضال  امتزج  حيث  التحررية 

الربيطاين  االستعامري  االستبداد  ضد 

بنضالهم ضد االستغالل اإلقطاعي، وقد 

العراق  يف  الشعبية  الجامهري  قاومت 

منذ  للمحتلني  االستعامرية  السياسة 

عىل  الربيطاين  للعدوان  االوىل  االيام 

الرضائب،  دفع  عن  فامتنعت  العراق 

ورفضت بإرصار القيام بأعامل السخرة 

بسلطة  تعرتف  ومل  عليها،  املفروضة 

الوطنية  الفصائل  وهاجمت  املحتلني، 

الصغرية الوحدات العسكرية الربيطانية 

واالستيالء  الرضائب  لجمع  ارسلت  التي 

كام  ــوايش،  وامل الغذائية  املــواد  عىل 

قامت الجامهري بانتفاضات عديدة ضد 

االنكليز يف عدد من املدن".

من جانبها أوضحت الدكتورة عبي عبد 
الحديث  بالتاريخ  املختصة  الرسول 
قائلة"  ان من ابرز االحداث التي سجلها 

العص  يف  العراق  رجال  عن  التاريخ 

العرشين,  ثــورة  رجــال  هم  الحديث؛ 

واميانا,  شجاعة  اكرث  انهم  اثبتوا  الذين 

كثرية  دالالت  الثورة  هذه  امثرت  حيث 

منها؛ ان الشعب العراقي له صلة قوية 

ومسلم  بتوجيهاتها  ومؤمن  باملرجعية 

امره لها, ومصادق ذلك الفتوى املباركة 

هبت  حيث  االنكليزي,  املحتل  ضد 

جميع االرس والعشائر العراقية الرشيفة 

وحــرب  ورصاع  عــراك  يف  بــالــدخــول 

رضوس مع املحتل االنكليزي، ومل تأبه 

و  التنظيم  او  العدة  او  القوات  لعدد 

التطور لإلنكليز؛ وإمنا نظروا اىل الهدف 

وحفظ  الوطن  تحرير  وهــو  االســمــى؛ 

والذب  املقدسات,  و  والكرامة  العزة 

عن الُحَرْم وعن االرض وعن املال وعن 

الِعرْض. 

ما هي األبعاد امللموسة لثورة العرشين؟

-  د. عبري" إن للثورة صدى سياسيا كبريا؛ 

باإلضافة اىل ما بينته مسبقًا من العالقة 

االجتامعية الوطيدة بني االرس والعشائر 

حيث   من  الدينية  الدوافع  و  العراقية, 

الطاعة  وتسليم  والــــوالء  ــامء  ــت االن

اال  سيايس  جانب  ايضا  فلها  للمرجعية, 
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وتحرير  االنكليزي,  املحتل  إخراج  وهو 

مستقلة  عراقية  دولة  وتأسيس  العراق 

وحكومة من قبل الشعب العراقي, وهذا 

الشعب  ألن  الجلل  غاية  يف  امر  طبعا 

القيادة  وبواسطة  بنفسه  نفسه  قد حرر 

الرشيدة,  باملرجعية  املتمثلة  الحكيمة 

وبذلك ميكن لنا ان نأخذ الدروس والعرب 

بانه اذا الشعب اراد يوما الحياة والكرامة 

خالل   من  عليها,  يحصل  ان  فله  والعزة 

وااللتفاف  الرشيدة  املرجعية  إطاعة 

حولها وتنفيذ امرها وبذلك اسست دولة 

بليغًا  عراقية واخرج املحتل وكان درسا 

العربية  وليس  العربية؛  االقطار  لكافة 

ونحن  االسالمي،  للعامل  بل  فحسب؛ 

اليوم ايضا بحمد الله تعاىل نحذو حذو 

اجدادنا واباءنا االبطال.

لّبوا  قد  ايضا  الشعبي  بالحشد  فأبناؤنا   

أروع  وســّطــروا  الكفايئ  الدفاع  ــداء  ن

بالدفاع عن  البطوالت واملالحم وقاموا 

واملال  والعرض  واملقدسات  الوطن 

جدا,  بعيدة  ملناطق  االرهــاب  ودفعوا 

فقط يف  ال  الهجوم  واصبحوا يف خط 

وضعيف  مندحر  اآلن  وهو  الدفاع  خط 

العراق،  خارج  قياداته  اكرث  هرب  وقد 

فالحمد لله والشكر رزقنا بهذه املرجعية 

الرشيدة عىل مر التاريخ هذا اواًل. وثانيا 

الشجاعة  رزقنا  و  الشهادة  رزقنا  انه 

والعزة والكرامة بأيدي ابطال من ابناءنا 

ومن قيادتنا الدينية املرجعية الرشيدة.

اىل  سياسية  نتائج  الثورة   حققت  وهل 

جانب االهداف االجتامعية والدينية؟ 

طبعا  للثورة  بالنسبة  نعم  عبري"  د.   -

بحيث  مهم  سيايس  جانب  حققت  هي 

الذين يديرون  العراقيني هم  انه اصبح 

طرد  وتــم  بأنفسهم  انفسهم  حكم 

املحتل الذي سن قوانني سياسية ظاملة 

فهذا  العراقي،  الشعب  بحق  ومجحفة 

وثانيا  التحرير  تم  انه  االول  االنتصار 

بذلك  واصبحت  بأيديهم  الحكم  تم 

للعراق  متعاقبة  ووزارات  حكومات 

ولكن املشكلة يف املوضوع هو تسنم 

وصلوا  للذين  فبالنسبة  الكفوء  االنسان 

بنسب  منهم  كــان  الحكم  ســدة  اىل 

نصفها  له  من  او  الكفاءة  له  من  معينة 

بعض  هناك  كانت  حيث  آخـــره,  اىل 

املشاكل بالحكم السيايس, ولكن االهم 

العراقيون  يبق  انه مل  ما يف املوضوع 

تحت هيمنة املحتل، وهذا اهم ما يف 

املوضوع.

هل كانت املرجعية الدينية راضية عىل 

الحكومات ما بعد الثورة؟

- د. عبري" بالنسبة للمرجعية هي ال تنظر 

الشخصيات وامنا اىل اعامل هؤالء  اىل 

فبطبيعة  الحكم،  اىل  وصلوا  الذين 

الحال كام ذكرنا كانت هنالك نقاط سلبية 

ايجابية  نقاط  وكانت هناك  يف حكمهم 

ونواياه  الفرد  عمل  حسب  هنا  فتبقى 

وانتامئه ووالءه  للعراق.

تعود  ــاتــب،  ك املــوســوي،  حسن 
انطلقت  حيث  الجنوب  ال  جــذوره 
ثورة العرشين يرى مبنظار مغاير ملا 
فيقول"  نتائج  من  الثورة  هذه  أفرزته 
أصحاب الثورة الحقيقيني متت مصادرة 

قدمت  حيث  وتضحياتهم  جهودهم 

كل  االوســط  والفرات  الجنوب  عشائر 

غال ونفيس يف سبيل مواجهة االحتالل 

االنجليزي وقد استغرقت قوات االحتالل 

قرابة 3 أعوام ليك تصل من البصة اىل 

قدمت  حيث  وتحتلها،  بغداد  العاصمة 

عشائر الجنوب مئات الشهداء والجرحى 

أثناء مقاومة الغزو االنجليزي..

رأينا  قد  وبالنتيجة  املوسوي"  ويوضح 

ثورة  حصاد  تحّول  كيف  العامل  ورأى 

استولت  اخــرى  جهات  اىل  العرشين 

االحتالل  قدمها  كمكافأة  الحكم  عىل 

االنجليزي لهم، لعدم إبدائهم مقاومة 

بقي  الحال  هــذا  وعــىل  ــده،  ض ُتذكر 

صدور  عىل  جامثًا  الواحد  الحكم  نوع 

العراقيني منذ عرشينيات القرن املايض 

استلم  حيث   2003 العام  حلول  وحتى 

خالل  من  جاءت  التي  األغلبية  الحكم 

االنتخابات..
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السيد  سمحة  يجيب  إذ 

عن  الشاهرودي  حسني 

هذه الشبهة مبا ييل:

الشبهة  هذه  عىل  لإلجابة 

ثالث  يف  الوقوف  من  البّد 

محّطات:

ْحمُن  الرَّ َخَذ  اتَّ قاُلوا  }َو  وتعاىل(:  )تبارك  الله  قال   .1

ِباْلَقْوِل  َوَلدًا ُسْبحاَنُه َبْل ِعباٌد ُمْكَرُموَن * ال َيْسِبُقوَنُه 

َوُهْم ِبَأْمِرِه َيْعَمُلون {)26-27/األنبياء(

ال  ِشداٌد  ِغالٌظ  َمالِئَكٌة  }َعَلْيها  وتعاىل(:  )تبارك  وقال 

ُيْؤَمُرون {)6/ ما  َيْفَعُلوَن  َو  َأَمَرُهْم  ما  َه  اللَّ َيْعُصوَن 

التحريم(

وال  الطاعة  عىل  مجبولون  املالئكة  أّن  الظاهر   .2

يعصون الله تعاىل بحسب ِخْلَقِتِهْم وطبيعتهم كام 

لهم  ليس  ألنه  وذلك  الروايات،  بعض  من  يستفاد 

شهوة وما يف معناها ليك يقدموا عىل املعايص.

وقال أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب )عليه الّسالم( 

وأسكنتهم  خلقتهم  ومالئكة  املالئكة:  خلق  يف 

وال  غفلة  عندهم  وال  فرتة  فيهم  فليس  سامواتك 

فيهم معصية هم أعلم خلقك بك وأخوف خلقك 

وال  بطاعتك  وأعملهم  إليك  خلقك  وأقرب  منك 

فرتة  وال  العقول  سهو  وال  العيون  نوم  يغشاهم 

األبدان..

معصومون  وهم  االعتقادات:  يف  الصدوق  وقال 

ال يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما ُيؤمرون، وال 

وال  يشيبون  وال  يسقمون  وال  يرشبون  وال  يأكلون 

يهرمون، طعامهم ورشابهم التقديس والتسبيح..

مقتىض  هو  والتقديس  التسبيح  أّن  ظاهر  وهو 

طبيعتهم كعدم األكل والرشب..

أن املالئكة مختارون يف  الشيخ املفيد  ويظهر من 

العصمة، قال يف أوائل املقاالت: أقول إّن املالئكة 

)تبارك  الله  قال  ومتوعدون،  وموعودون  مكلفون 

َفذِلَك  ُدوِنِه  ِمْن  ِإلٌه  ِإينِّ  ِمْنُهْم  َيُقْل  َمْن  }َو  وتعاىل(: 

اِلِمنَي{)29/األنبياء( َم َكذِلَك َنْجِزي الظَّ َنْجِزيِه َجَهنَّ

العقاب  لهم  يوجب  ماّم  معصومون  إّنهم  وأقول 

وسائر  اإلمامية  جمهور  القول  هذا  وعىل  بالنار 

املعتزلة وأكرث املرجئة وجامعة من أصحاب الحديث 

وقد أنكر قوم من اإلمامية أن تكون املالئكة مكلفني 

وزعموا أنهم إىل األعامل مضطرون ووافقهم عىل 

ذلك جامعة من أصحاب الحديث. انتهى كالم املفيد

3. ولقد جاء يف األحاديث الرشيفة أّن فطرس تلكأ 

يف إطاعة أمر الله، أو مل يقبل والية أمري املؤمنني 

يكن  مل  ولعّله  الّسالم(،  )عليه  طالب  أيب  بن  عيّل 

ذلك معصية أو مخالفة بل كان خلف الول، لكّن 

درجته..  من  قهرًا  فتنّزل  عليه  ترّتبت  الوضعية  آثاره 

مكسور  الجزيرة  تلك  يف  موضعه  حبيس  وبقي 

الجناح.. فراجع البحار ج42 ص250، وج26 ص340.

ويقول سمحة الشيخ محمد 

ه عىل  حسون ف معرض ردرّ

الشبهة:

نحن نعتقد بعصمة املالئكة، 

مراتبا  هناك  أّن  أيضا  ونعتقد 

قد  فاملالئكة  العصمة،  يف 

مرتبتها  أعىل  عىل  تحصل 

نتيجة لجهدها يف العبادة وأدائها للواجبات امللقاة 

املالئكة  من  ألربعة  تحصل  قد  كام  عاتقها،  عىل 

)عليه  جربائيل  أمثال  املالئكة؛  سادة  هم  الذين 

السالم( وميكائيل )عليه السالم(..

هذه الرواية واردة يف الفضائل، وروايات الفضائل 

بقية  يف  ُيدّقق  مثلام  أسانيدها  يف  ُيدّقق  ال  قد 

الروايات التي عليها عامد املذاهب, ونحن بعد التتبع 

لوجود  صحيح  سند  عىل  نعرث  مل  األسانيد  لبعض 

يف  املجاهيل  وجود  ولكن  فيها,  املجاهيل  بعض 

الرواية ال يعني أّن الرواية غري صادرة عن املعصوم, 

أّننا مل نستطع التعرف عىل رجالها  بل كّل ما ُيقال 

كونهم ثقات أم ال.

وهي قصة مشهورة، تلقاها علامؤنا بالقبول، فذكرها 

ذكرها  التي  األدعية  من  دعاء  يف  الطويس  الشيخ 

)بصائر  الصفار يف  املتهجد(، وذكرها  )مصباح  يف 

الدرجات( وابن قولويه يف )كامل الزيارات( والشيخ 

)روضة  يف  والنيسابوري  )األمايل(  يف  الصدوق 

الواعظني( والطربي يف )دالئل اإلمامة( وابن حمزة 

والجرائح(  )الخرائج  يف  والراوندي  )املناقب(  يف 

يف  إدريس  وابن  )املناقب(  يف  آشوب  شهر  وابن 

)مستطرفات الرسائر( واملشهدي يف دعاء من أدعية 

املزار وابن طاووس كذلك والكفعمي يف )املصباح( 

الوحيد  وذكر  وغريهم  )البحار(  يف  واملجليس 

فطرس  حكاية  أن  املقال(  منهج  عىل  )تعليقة  يف 

مشهورة مقبولة.

من  ميكن  القرائن  من  مجموعة  هناك  إن  ثم 

يف  وردت  الرواية  أّن  منها  الرواية،  تقوية  خاللها 

الزيارات  وكامل  الدرجات  كبصائر  املعتربة  كتبنا 

وورد  متعّددة،  مختلفة  وبأسانيد  الصدوق،  وأمايل 

األدعية  كتب  يف  بالحسني  واستعاذته  امللك  ذكر 

كـ)مصباح املتهجد( للشيخ الطويس.

عىل  غضب  وتعاىل(  )تبارك  الله  أّن  يثبت  مل 

الله )سبحانه  فطرس لذنب صدر منه، ولكن عاقبه 

وتعاىل( ألنه ابطأ يف أمر بعثه الله تعاىل فيه، وكان 

االوىل بفطرس أن ال ُيبطئ، ألنه من جملة املالئكة 

حملة  )أي  الَحَمَلة  من  كان  أنه  ورد  فقد  املقربني، 

العرش(.

وقد كانت عقوبة الله لفطرس هي كرس جناحه الذي 

رمبا يكون كناية عن االبعاد عن مقام القرب أو إنزال 

عنه  الذي صدر  اإلبطاء  بعد هذا  يكون  درجته فال 

من جملة املالئكة الحملة.

فاإلبطاء ليس ذنبا يقدح يف العصمة، وإمنا هو ترك 

لألوىل، فقد كان األوىل بفطرس أن ال ُيبطئ ولكنه 

ابطأ فاستحق تلك العقوبة.

أّن  أي  املقربني،  سيئات  األبرار  حسنات  أّن  واعلم 

األعامل تتفاوت بحسب الدرجة، فاذا كان العبد يف 

رتبة عالية فإّن بعض األفعال ال تليق به، وإن كانت 

الئقة مبن هو دونه.

 )88 ص  الدرجات  )بصائر  يف  الصّفار  لنا  ويروي 

القّصة بسند طويل عن أيب عبد الله الصادق )عليه 

املؤمنني  أمري  والية  عرض  الله  )إّن  قال:  السالم(، 

فكرس  فطرس  له  يقال  ملك  وأباها  املالئكة  فقبلها 

الله جناحه، فلاّم ولد الحسني بن عيّل )عليه السالم( 

فطرس.. املمََلُك التائب
ق بني هذه الحقيقة ورواية امللك فطرس التي نسمعها  إذا كان امللئكة معصومني، وال يعصون الله ما أمرهم، كم ف رصيح القرآن الكريم، فكيف نوفرّ

لم(.  منذ الصغر أنرّ الله )تبارك وتعال( عاقبه فكرس جناحه ثمرّ عفا عنه يوم مولد الحسني )عليه السرّ

ة هذه الرواية؟ وكيف ميكن لحد من امللئكة أن يقع ف الخطأ؟.. ما مدى صحرّ

هذه السئلة وغيها نطرحها عىل ثلثة من باحثينا الفضلء لُيجيبوا عنها:

شبهة واكثر من ّرد

•اإعداد: عبدالّرحمن الاّلمي
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ألف ملك إىل محّمد  الله جربئيل يف سبعني  بعث 

)صىّل الله عليه وآله( يهنئهم بوالدته، فمّر بفطرس، 

فقال له فطرس: 

- يا جربئيل! إىل أين تذهب؟ قال: 

- بعثني الله إىل محّمد يهنئهم  مبولود ولد يف هذه 

الليلة. فقال له فطرس: 

له  فقال  يل.  يدعو  محّمدًا  وسْل  معك  احملني   -

جربئيل: 

)صىّل  محّمدًا  فأىت  جناحه  فركب  جناحي،  اركب   -

الله عليه وآله( فدخل عليه وهنئاه، فقال له: 

- يا رسول الله)صىّل الله عليه وآله( إن فطرس بيني 

أن  له  الله  تدعو  أن  أسئلك  أن  وسألني  أخّوة  وبينه 

عليه  الله  الله)صىّل  رسول  فقال  جناحه؟  عليه  يرّد 

وآله( لفطرس: 

- أتفعل؟ قال: 

عليه  الله  الله)صىّل  رسول  عليه  فعرض  نعم.   -

فقبلها،  السالم(  املؤمنني)عليه  أمري  والية  وآله( 

فقال رسول الله)صىّل الله عليه وآله(: شأنك باملهد 

قال: فمىض فطرس فمش   فيه.  به ومتّرغ  فتمّسح 

له،  يدعو  الله  ورسول  عيّل  بن  الحسني  مهد  إىل 

قال: قال رسول الله: فنظرت إىل ريشه وإّنه ليطلع 

ويجرى منه الدم ويطول حّتى لحق بجناحه اآلخر، 

وعرج مع جربئيل إىل السامء وصار إىل موضعه(.

وكذلك يرويها الشيخ الصدوق يف )األمايل ص200( 

بسند طويل عن اإلمام أيب عبدالله الصادق )عليه 

مّلا  السالم(  )عليهام  عيّل  بن  الحسني  إّن  السالم(: 

ولد أمر الله عّز وجّل جربئيل أن يهبط يف ألف من 

املالئكة فيهنئ رسول الله)صىّل الله عليه وآله( من 

عىل  فمّر  جربئيل،  فهبط  قال:  جربئيل.  ومن  الله 

كان  فطرس،  له:  يقال  ملك  فيها  البحر  يف  جزيرة 

من الحملة، بعثه الله عّز وجّل يف شئ فأبطأ عليه، 

الله  فعبد  الجزيرة،  تلك  يف  وألقاه  جناحه  فكرس 

تبارك وتعاىل فيها سبعامئة عام حّتى ولد الحسني 

بن عيّل )عليهام السالم(، فقال امللك لجربئيل: 

- يا جربئيل! أين تريد؟ قال: 

- إّن الله عّز وجّل أنعم عىل محّمد بنعمة، فُبعثت 

أهّنئه من الله ومّني، فقال: 

الله  - يا جربئيل! احملني معك، لعّل محّمدًا)صىّل 

دخل  فلاّم  قال:  فحمله.  قال:  يل.  يدعو  وآله(  عليه 

جربئيل عىل النبّي )صىّل الله عليه وآله( هّنأه من الله 

النبّي  فقال  فطرس،  بحال  وأخربه  ومنه،  وجّل  عّز 

بهذا املولود  له: متّسح  وآله(: قل  عليه  الله  )صىّل 

بالحسني بن  وعد إىل مكانك. قال: فتمّسح فطرس 

عيّل )عليهام السالم( وارتفع، فقال: 

- يا رسول الله! أما أّن أمتك ستقتله، وله عيلَّ مكافأة، 

أاّل يزوره زائر إال أبلغته عنه، وال يسّلم عليه مسّلم 

أبلغته  إال  مصّل  عليه  يصيّل  وال  سالمه،  أبلغته  إال 

صالته. ثم ارتفع(.

نتيجة  عليها  تحصل  مراتب  للمالئكة  أن  فالظاهر 

الواجبات  أداء  عىل  والحرص  العبادة  يف  الجهد 

التدبريية امللقاة عىل عاتقها، واإلبطاء والتلكؤ يف 

أداء هذه الواجبات قد يؤّدي إىل نزول بعضها يف 

بكرس  الرواية  يف  كام  عنها  يعرب  قد  الذي  الرتبة، 

البيت  أهل  شفاعة  أن  أيضًا  يظهر  ومنها  الجناح، 

)عليه السالم( تصل حتى إىل املالئكة.

إىل  يشري  ما  والروائية  القرآنية  األدلة  من  وهناك 

أن  البّد  امللك  وما صدر عن هذا  املالئكة،  عصمة 

يؤّول مبا ينسجم مع عصمتهم، فلذا قلنا أن كرس 

امللك  هذا  أن  حيث  املالئكة  عصمة  يؤكد  الجناح 

تجعله  درجة   إىل  فيها  كان  التي  درجته  من  أهبط 

خارج درجة املالئكة التي البّد من عصمتها، هذا إذا 

فرسنا الذنب الصادر عنه بكونه قادحًا يف العصمة، 

واما إذا قلنا أن ذلك الذنب ال يقدح يف العصمة فإن 

لها  التي  اإلرشادية  لألوامر  ملخالفته  تكون  عقوبته 

هذا األثر التكويني بكرس الجناح.

الشيخ  سمحة  ويقول 

محمد العبيدان ف ضمن 

ه عىل هذا الشكال: ردرّ

يتوقف الكثريون يف قبول 

الواردة  النصوص  بعض 

وآله  األكرم  الّرسول  عن 

الّسالم(،  )عليهم  األطهار 

لها، لتضّمنها  البرشية  بدعوى عدم قبول عقولهم 

ما ال يقبل العقل بتصديقه، وتعقله، بل قد يعمد 

وعدم  كذبها،  ودعوى  ورّدها،  رفضها،  إىل  آخرون 

صدورها عن املعصومني )عليهم الّسالم(.

ومنها النّص الوارد عن اإلمام أيب عبدالله الصادق 

)عليه  الحسني  اإلمام  ولد  ملا  أنه  الّسالم(  )عليه 

الّسالم( أمر الله تعاىل جربئيل أن يهبط يف مأل من 

املالئكة فيهّنئ محمدًا )صىّل الله عليه وآله وسّلم(، 

فهبط فمّر بجزيرة فيها َمَلك، يقال له فطرس، وكان 

من حملة العرش، بعثه الله يف يشء فأبطأ، فَكرَسَ 

جناحه، وألقاه يف تلك الجزيرة، فعبد الله سبعامئة 

عام، حتى ولد اإلمام الحسني )عليه الّسالم(، فقال 

املمََلُك لجربائيل حني مروره به: 

يا جربائيل أين تريد؟ قال: إّن الله أنعم   -

عىل محمد بنعمة فُبعثُت أهّنئه من الله ومني. فقال: 

محمدا  لعّل  معك  احملني  جربائيل  يا   -

)صىل الله وآله وسلم( يدعو يل. فحمله فلام دخل 

جربائيل عىل النبّي )صىل الله عليه وسلم( هّنأه من 

النبّي )صىل  الله، ومنه وأخربه بحال فطرس. فقال 

الله عليه وسلم(: 

مكانك.  إىل  وعد  املولود،  بهذا  متّسح  له:  قل   -

فتمّسح فطرس بالحسني بن عيّل وارتفع.

ُيَتَصّور  فكيف  معصومون  املالئكة  أّن  ومبقتىض 

قبول  مينع  وذلك  أحدهم،  من  املعصية  حصول 

النّص املذكور كونه مخالفًا لظاهر القرآن الكريم، 

عن  بصدوره  القبول  وعدم  رفضه  يوجب  وهو 

املعصوم )عليه الّسالم(.

ولقد تعددت الروايات التي تضمنت الحديث حول 

اختالف  عىل  اشتملت  وقد  فطرس،  املَلك  قصة 

يف بعض مضامينها، وميكن املناقشة يف إسنادها 

وعدم القبول بها وفقًا لبعض املباين، ومع التسليم 

املقامات  تفاوت  عىل  حملها  ميكن  فإنه  بصدورها 

والّرتب يف القرب من الباري )سبحانه وتعاىل( فليس 

جميع املالئكة يف مستوى واحد، وما يصدر عنهم 

من تفاوٍت يف أداء املهام املنوطة بهم، يؤّدي اىل 

وعلّو  املرتبة  ارتفاع  يف  منهم  البعض  رقّي  عدم 

ملا  منافية  هذه  حالهم  تكون  ال  وبالتايل  املنزلة، 

َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد  َعَلْيَها   ..{ تضّمنته اآلية الرشيفة: 

ُيْؤَمُروَن{)6/ َما  َوَيْفَعُلوَن  َأَمَرُهْم  َما  َه  اللَّ َيْعُصوَن  اَل 

التحريم( هذا وهناك قول يشري إىل اختصاص هذه 

اآلية ببعض املالئكة وليس جميعهم. 

وال ينحص األمر يف نحو من أنحاء النّص املذكور 

موضوع  يكون  أن  بني  عندهم  فرق  ال  بل  هذا، 

النص مطلبًا فرعيًا، أم كان موضوعه مطلبًا عقديًا، 

أم كان مطلبًا معرفيًا، أم كان حدثًا تاريخيا.

والحال أّن اشتامل بعض النصوص عىل ما ال ميكن 

ال  بسهولة  به  والتصديق  إدراكه،  البرشي  للعقل 

رّد  إىل  للعمد  هؤالء  عند  سببًا  يكون  أن  ينبغي 

مالحظة.  أي  دون  من  مبارشة  ورفضها  النصوص 

فيدعو ملالحظة  ما  شيئًا  بعضهم  يتوقف  قد  نعم 

إسنادها، فإن كانت ضعيفة صار ذلك سببًا مساعدًا 

يف  ومضمونها  كيف  بها،  القبول  وعدم  لرفضها 

تصوره ما ال ميكن قبوله والتصديق به، وهكذا.

ُيعتمد عليها يف  أن هناك ضوابطًا مرعّية  وال ريب 

التعاطي مع النصوص، توجب عدم فسح املجال 

ورّد  النصوص،  من  قبوله  يوّد  ما  بقبول  أحد  لكّل 

يريد رّده، بل البّد وأن يكون ذلك وفق ضوابط  ما 

يقوم  ما  صّحة  عدم  يعني  وهذا  معّينة.  وأسس 

لذلك  ألن  النصوص،  مع  التعاطي  يف  الكثري  به 

مورد  يف  عليه  ُيعتمد  الذي  املرجع  هم  مختّصني 

القيام  أحد  لكل  وليس  وعدمه،  للقبول  التقيـيم 

بذلك.
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قراءة في كتاب

  بكتاب الدكتور عالء كامل صالح العيساوي 

البصة    بجامعة  اإلسالمي  التأريخ  أستاذ   –

اإلمام  اإلدارية واملالية يف عهد  النظم   "

-660-656/ ه   40-35 السالم  عليه  عيل 

مختلف  فيه  تناول  ب)714صفحة(  كبرّي   معريٌف  جهٌد   .. م 

القضايا التي حكم بها أمري املؤمنني وموىل املوحدين وأول 

ضد  الرسالة  مبحن  له  وامُلعاضد  الخاتم  بالنبي  املصدقني 

املرشكني واملنافقني والجاحدين واملناوئني أسد الله الغالب 

الذي ولد بالكعبة امُلرشفة ب13 من رجب ومل يولد أحد غريه 

يف بيت الله الرشيف ..

أهمية وتعريف
حسني  الحميد  عبد  سلمى  الكتورة  األستاذة  للكتاب  قدم 

الهاشمي –جامعة البصة:

أزمات  من  عنها  –وماينتج  واملايل  اإلداري  الفساد  ظاهرة  )تعد 

األمم  وطئة عىل  وأشدها  السلبية  الظواهر  أخطر  من  سياسية- 

مدى  عىل  الفساد  باسترشاء  ابتليت  التي  البرشية  واملجتمعات 

الوقوف  أهمية  تربز  هنا   ( هذا.(  يومنا  وحتى  الزمنية  الحقب 

السالم(  )عليه  طالب  ايب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  خطوات  عند 

الفساد  إصالح  السيام  املجاالت  كافة  يف  اإلصالحية  وإجراءاته 

آنذاك  اإلسالمية  البالد  مسترشيًا يف  كان  الذي  واإلداري  املايل 

وكان األحرى بالحكام واملسؤولني يف كل زمان ومكان أن يقتدوا 

بأمري املؤمنني اإلمام عيل –عليه السالم- وأن ينحوا منحاه ،....(

ويؤكد "املؤلف "مبقدمته ص 15 :

لهُو رشف  السالم(  )عليهم  األطهار  األمئة  دراسة حياة  أن   (

كبري لكل باحث بان يسّخر قلمه يف التعرف عىل تلك األرواح 

كام  بالسهلة  ليست  عنهم  الكتابة  أن  إال  القدسية،  النورانية 

)عليهم  األمئة  كون  صعبة  مهمة  أنها  بل  البعض  يتصور 

السالم( شخصيات فذة معصومة مبجلة منزهة فمن الصعب 

الوقوف عىل فضائلهم ومفاخر أعاملهم، ويقف عىل رأسهم 

اإلمام أمري املؤمنني عيل بن ايب طالب )عليه السالم( الذي 

ُعرف بأن كالمه فوق كالم املخلوق وتحت كالم الخالق....(.

الكتاب ف فصول

الفصل الول
أمري  إسهامات  عىل   األول  الكتاب  بفصل  "املؤلف"  ركز 

الخالفة  توليه  قبل  واملايل  اإلداري  الجانبني  يف  املؤمنني 

األغر  الغدير  بيوم  اإللهية  للوصية  خالفًا  عنه  ُحجبت  ،التي 

وجاء مبباحث بهذا الفصل عن تحديد الفكر اإلداري لإلمام  

الثان   واملبحث  واملايل  اإلداري  الفكر  بناء  اإلسالم يف  وأثر 

اإلداري  الجانبني  يف  السالم-  –عليه  عيل  اإلمام  إسهامات 

واملايل قبل تولية الخالفة كالنيابة والوزارة والقضاء والكتابة 

وتوزيع الخمس ووالية الصدقة .

الفصل الثاين
تنظيم  الثاين   الكتاب  بفصل  العيساوي  الدكتور  تناول  فيام 

ركزت عىل  وعميقة  مفصلة  مباحث  بسبع  وإدارتها   الواليات 

المام عيل
والعدالة بالحكم

• صباح محسن كاظم

، واِلصحاح ، والعلمء  ن ،وُكتاب الِسيرّ أجمَع املؤرخوِّ
،واملفكرون ،والباحثون ..؛من جميع العقائد والديرّان 

ة جوهريرّة تؤكد عىل: عىل قضيرّ
عدالة المام عيل بن اب طالب –عليه السلم – 

وتطبيقاته الجرائية بالحكم ،بشكل إناز عن كل 
الحكام بتأريخ البرشيرّة بأرسها ، بسبب عصمة المام 

وتكامل شخصيته ،والصطفاء اللهي لحمل المامة 
،وقيادة المة بعد النبي الخاتم محمد –صىل الله 

ة التي  عليه وآله - وآخر الطروحات الفكريرّة والعلميرّ
فصلت ،ودرست ،وناقشت تنظيم الدارة واملالية عند 
إمام الزهد.. والورع ..والتقوى.. والعدل ..، بحكمته ، 
وُحسن سياسته ،وتدبيه ،وإسترشافه ،ليحق الحقوق 

بتوزيع العطاء ، عزل املفسدين من الوالة، إخضاع 
العمل والوالة للمراقبة واملتابعة ، إستخدام السلوب 

التبليغي بالنصح للراعي والرعية، لذا اعتب عهد  ) المام 
عيل بن اب طالب –عليه السلم - ( من أهم العهود 

الزمنية بالتاريخ البرشيرّ بحكم العدل بني الرعية .
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للدولة  عاصمة  للكوفة  اإلمام  اختيار  منها  متعددة  جوانب 

والعامل  الوالة  بصفات  بالتعريف  إتسمت  أخرى  ،ومباحث 

والوجاهة  والرشف  الصالح  أهل  من  إختيارهم  ورشوط 

والسابقة باإلسالم من خالل الحنكة السياسية وحسن التدبري 

وضامن رضا اهل الوالية وقناعتهم.

الفصل الثالث
وتناول"املؤلف" بعمقه املعريّف والفكرّي والتأريخّي  بفصله 

–عليه  املؤمنني  أمري  عهد  يف  القضائية  اإلدارة  نظم  الثالث 

القضاء   مؤسسة  وأهمية  القايض  وصفات  وإختيار  السالم- 

والذكاء  الشخصية  وقوة  والفهم  العلم  كسعة  وصفاته 

والفطنة  ومصادر الترشيع القضايئ عند اإلمام عيل بن ايب 

طالب –عليه السالم- وهي القرآن الكريم والسنة النبوية وعلم 

األمئة األطهار –عليهم السالم- وإجامع الفقهاء .

أرساها اإلمام عيل  التي  القضائية  القواعد  أيضًا أهم  وتناول 

املتشابهة  القضايا  يف  االحكام  توحيد  وهي  السالم-  –عليه 

التي  والقواعد  ادانته  تثبت  حتى  بريء  املتهم  وقاعدة 

وتدوين  الشهود  كتفريق  والشهود  الشهادة  مجال  يف  اقرها 

القرىب ومعاقبة  التائب وشهادة ذو  الشهادات وإجازة شهادة 

العام(  )الحق  العام  الدولة  اقرار حق  ،وقاعدة  الزور  شهود 

وقاعدة الرضورة  والقواعد التي اقرها يف مجال البينة واليمني 

والقواعد الخاصة يف أساليب التعامل مع الخصوم كاملساواة 

معهم  التعامل  وحسن  القضاء  مجلس  يف  الخصوم  بني 

املؤبد  الحبس  كعقوبة  العقوبات  بإصدار  الخاصة  والقواعد 

ومباحث  مفلس،  عىل  الحبس  وقاعدة  الراتب  قطع  وعقوبة 

األساس  هي  املعارص  العامل  يعدها  وشاملة  دقيقة  أخرى 

أمري  هو  األول  مرشعها  وان  القضائية  االحكام  بكل  بالعدل 

املتقني  إمام  الدين  ويعسوب  املوحدين  وموىل  املؤمنني 

واالبرار .. 

الفصل الرابع
وفصل الدكتور عالء كامل صالح العيساوي يف فصله الرابع :

برشوحات  مباحث  ثالثة  يف  وتطورها  املالية  النظم  دراسة   

 ، للامل  السالم-  –عليه  عيل  اإلمام  رؤية  كافّية  شافّية  وافّية 

وبيت املال ، وموارده كرضيبة الجزية ورضيبة الزكاة والفيء 

،وتضمن  والهدايا  التجارة  وعشور  الخراج  ورضيبة  والغنائم 

نفقات  وكذلك  والصدقات  الخراج  وعامل  األموال  جباية 

وموظفيها  الدولة  مصالح  عىل  واإلنفاق  كالعطاء  املال  بيت 

اإلعامر  مشاريع  عىل  واإلنفاق  االجتامعية  واملساعدات 

واإلرواء واإلصالح الزراعي.

الفصل الخي
قضايا  عىل  "املؤلف"  عّرج  األخري  الكتاب  فصل  ويف   

املهمة  املصادر  من  ُيعد  الكتاب  من  جعلت  أخرى  جوهرّية 

برشوحات  بالعامل  واإلدارية  املالية  اإلدارة  بخصوص  جدًا 

يف  مباحث  بأربعة  وخاض  السالم-  –عليه  عيل  اإلمام  عدل 

هذا الفصل الشّيق مبعلوماته التاريخية عن كل ماجرى بعهد 

ماهو  لنميز  مسلح  ،ومترد  ،وعصيان  معارضة  من   ، اإلمام 

باألمة  اإلنحراف  واسباب  الحق   ضد  ومارق  وقاصد  ناكث 

وظهور هؤالء األصناف ..

شاملة،  دراسة  ميثل  املهم  السفر  هذا  فإن  الختام  يف 

االجتامعّي  بالعدل  ُمختلفة  مبيادّين  وواقعية،  ومفصلة، 

واإلدارّي واالقتصادّي تجتمع تحت بؤرة مركزية وهي العدالة 

التي مل ُيجسدها  بالحكم وفق مباديء وقّيم وُمثل اإلسالم 

السالم- مبنهجه  -عليه  الحكام إال اإلمام عيل بن ايب طالب 

لإلطروحة  املجسَد  ُيعد  لذا  وتقواه؛  وورعه  وزهده  وحكمته 

القرآنية والسنة النبوية بحكمه العادل .
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ماذا جرى لعقولنا؟

• حسني عبد االمري

يب  واذا  االجتامعي  التواصل  برامج  بتصفح  اقوم  صباح  كل  يف 

اصطدم باحدى الصفحات وهي تضج باالخبار وتعليقات وللوهلة 

االوىل تصورت أن هناك خربا يخص نصنا النهايئ عىل كيان داعش 

االرهايب! 

لكن حينام امعنت يف القراءة شعرت باإلحباط بل واالسف والحزن 

ومشاعر اخرى أقل ما ميكن ان تؤدي اليه الكدر والضيق !!!

 ففي وقت يسطر فيه  االبطال يف سوح القتال اروع االنتصارات ، 

ويقدمون التضحيات الجسام يف مقارعة اعتى هجمة بربرية عدوانية 

ضد الدين واملقدسات بل وضد االنسانية أجمع غري عابئني باملوت 

وال باالعالم الذي يحاول النيل او التقليل من عزميتهم، ينربي شبابنا 

وطلبتنا والكثري من الشخصيات املجتمعية التي ينبغي ان يكون لها 

شأن مؤثر، مبتابعة مباراة لكرة القدم.   

يا للعجب ويا لالسف!!!

هل من املعقول ان نكون قد وصلنا اىل هذا املستوى من التدين 

الفكري والالشعور باملسؤولية؟

وهل متكن الغرب من تشتيت عقولنا وطاقاتنا حتى اصبحنا نهدرها 

مجانا يف سبيل متابعة مباراة كرة قدم يف دولة اجنبية، ال نفع لنا 

فيها من الفائز وال أذى مبن الخارس؟ فيام يعمل شبابهم ويستثمر كل 

لحظة من حياته يف سبيل البناء والتقدم والرقي واالبتكار العلمي.

السالم-  -عليهم  البيت  أهل  لنا  ذكر  كام  اال  هو  ما  لعمري  هذا  إن 

بوصف من يبيع دينه بدنيا غريه، فها نحن تقيض الساعات الطوال 

يف لهو ملجرد متابعة هذا الفريق او ذاك الالعب.

واألعجب ما يتبع ذاك اللهو يف بعض االحيان، وذلك حينام يصاب 

الناس بالرضر، من جراء اطالق العيارات النارية ابتهاجا بفوز!!!      

والسؤال اآلن هو: عىل من تقع املسؤولية يف محاربة هذه الظاهرة؟

واعتقد ان املسؤولية تقع عىل عاتق الجميع دون استثناء بدءا من 

البيت  اىل  وصوال  االعالم  ووسائل  باملنابر  مرورا  الدولة  مؤسسات 

واملدرسة، بل وكّل الطبقة املثقفة غري املرتبطة بدائرة او مؤسسة.

تـــأمـــالت

تقرير: سالم الطايئ ــ تحرير: فضل الرشيفي         

يسعى معهد وارث االنبياء لعداد املبلغني التابع 
للعتبة الحسينية املقدسة جاهدا للتعريف مباهية 
السلم ومبادئه عىل ضوء علوم أهل البيت عليهم 
السلم وتعاليمهم السمحاء عب نخبة من املبلغني 
االكفاء، إذ يتميز املعهد بأنه يجمع بني املنهجني 

الحوزوي واالكادميي وبأسلوب مكثف ومبسط 
ورصني.  

منهـــــــــــج قــــــــــويم ورســــــــــالة عالـــــــــمية 
معهد وارث االنـــــبياء لعداد املبلغني 

)الروضة  ملجلة  تحدث  الكعبي  منجد  الشيخ  املعهد  مدير 

يعنى  املعهد  إن  قائال"  ورسالته  املعهد  أهداف  عن  الحسينية( 

يأخذون  الذين  الواعني  املبلغني  الشباب  من  مجموعة  بإعداد 

افراد  بني  الحق  واملذهب  اإلسالمي  الدين  نرش  عاتقهم  عىل 

منهم  فرقة  كل  من  نفر  فلوال   ( تعاىل  قوله  من  انطالقا  االمة 

طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم 

الفكرية  االنحرافات  معالجة  هو  املبلغني  دور  يحذرون("وان 

ايجاد  عرب  مجتمعاتنا,  يف  نخرت  التي  والعقائدية  واالخالقية 

البديل والوقاية ضد العقائد واالفكار املنحرفة.

وبني أن: املعهد انطلق من مدرسة اإلمام الباقر )عليه السالم( 

التحصيل  بني  تجمع  فيه  تدرس  التي  املناهج  وان  القرآنية، 

والعقائد  املركز  الفقه  هي  املناهج  و  واالكادميي،  الحوزوي 

املحارضة  اعداد  وكيفية  الكريم  القرآن  وحفظ  وتالوة  والتفسري 

اللغة  تدريس  اىل  اضافة  البالغة،  ونهج  السرية  يف  ودروس 

اللغة  وتدريس  متخصصني،  اساتذة  ايدي  وعىل  االنكليزية 
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تقارير

منهـــــــــــج قــــــــــويم ورســــــــــالة عالـــــــــمية 
معهد وارث االنـــــبياء لعداد املبلغني 

املبلغ  ليتمكن  الحاسبات  علوم  و  الفارسية 

وبعد  املتكاملة،  التبليغ  ادوات  امتالك  من 

العلمية والفقهية واالخالقية  الحالة  ان ترتكز 

اعطاؤه   االخرية  السنوات  يف  يتم  للطالب 

وفنون  واالطوار  كالخطابة  الكاملية  الدروس 

التبليغ". 

وأوضح الكعبي" ان مدة الدراسة يف املعهد 

من  تتكون  دراسية  سنة  وكل  سنوات  ثالث 

للمتقدمني  الرشوط  بعض  وهناك  فصلني 

للدراسة يف املعهد وهي : ان تكون اعامر الطلبة ما بني )15 ــ 30 (سنة، 

واكمل مرحلة الثالث املتوسط كحد ادىن، او لديه امكانات اخرى كحفظ 

القرآن  الكريم او نهج البالغة او عمل خطيبا يف السابق،  وركزنا ايضا 

عىل جانب الصحة واللياقة فال ميكن ان نستقطب شخصا مريضا او كبريا 

عىل  الكافية  القابلية  لديه  وليس  التواصل  يستطيع  ال  لكونه  السن  يف 

النرش والتبليغ". 

وبخصوص توافد الطلبة االجانب للدراسة ذكر الكعبي" ان املعهد يضم 

طلبة  استقطاب  وسيتم  العاج  ساحل  وعرشة  نيجرييا  من  طالب  عرشة 

من دولة مايل, كونها بأمس الحاجة اىل العلوم الدينية لوجود فقر علمي 

وديني واضحني هناك".  

من  املعهد  يف  الدراسة  اثناء  للطلبة  تقدم  امتيازات  هناك  أن"  وبني 

قبل العتبة املقدسة قد ال تتوفر يف بقية املعاهد واملراكز منها اعطاء 

والسكن  شهرية،  رواتب  منحهم  اىل  اضافة  للطلبة،  مجانية  دروس 

والطعام املجانيني وتشمل هذه االمتيازات كافة الطلبة االجانب والعرب 

والعراقيني اضافة اىل ان العتبة املقدسة تتكفل بتكاليف تأشرية الدخول 

وتذكرة السفر للطلبة االجانب". 

السلم دين السلم 
الحسينية املقدسة،  العتبة  السالم يف  الباقر عليه  االمام  مدير مدرسة 

املعرفية  التعبئة  يف  املعهد  دور  عن  تحدث  الخاقاين  صباح  الشيخ 

والتوعوية قائال" ان الهدف من تلك املدارس واملعاهد التي دأبت عىل 

الثقايف  الطابع  املرجعية هو جعل  دعمها 

وانتشاله  املجتمع  السائد يف  والعلمي هو 

من الجهل، فالكثري من معارف اهل البيت 

الناس  اذهان  عن  غائبة  السالم  عليهم 

تبليغ  و  ومدارس  معاهد  اىل  بحاجة  وهم 

البيت  أهل  علوم  من  ليستنريوا  مكثف 

 " أنه  مبينا  إسالمي"،  وعي  لديهم  ويكون 

ميكن من خالل املعهد توجيه رسالة للعامل 

مضمونها ان االسالم بدأ بالسالم وهي هوية 

كل مسلم، و يجب ترسيخها ومجابهة العنف 

املتمثلة  الحقيقية  اهدافنا  وبيان  والطائفية 

بالسلم واملحبة واالخاء". 

اجواء روحية ودينية
الطالب مصطفى مجيد من ايران تحدث عن 

االجواء املالمئة للدراسة والخدمات املقدمة 

اىل  للمجيء  دفعني  ما  ان  قائال"  للطلبة 

التعرف  تساعد يف  وروحية  دينية  اجواء  وجود  الدراسة  العراق إلكامل 

حيث  السالم,  عليه  الحسني  االمام  جوار  من  البيت  اهل  معارف  عىل 

لجذب  املناسبة  املعطيات  بتوفري  املقدسة  الحسينية  العتبة  بادرت 

الطلبة من عدة دول حيث وفرت الخدمات املتكاملة من مسكن ومأكل 

رواتب شهرية"، مؤكدا أنهم" عىل اتم االستعداد إلكامل هذه الدراسة 

البيت عليهم السالم بعد تخرجنا من معهد  ونقل معارف ورسالة اهل 

التي  مجتمعاتنا  مع  التواصل   عىل  وسنعمل  كمبلغني،   االنبياء  وارث 

تحتاج اىل تحديث يف املعلومات الثقافية والدينية".

دروس مكثفة ومبسطة 
الطالب عيل خليل أحمد من نيجرييا قال" ان كل يشء يجري يف املعهد 

نفتقدها  كنا  التي  والثقافة  العلوم  تحصيل  من  فقد متكنا  يرام  ما  عىل 

املعهد  اساتذة  قبل  من  الينا  تعطى  مكثفة  دروس  فهناك  بالدنا،  يف 

للعلوم االسالمية  تفتقر  افريقيا  ان  وبشكل مبسط جدا  ومن املعروف 

وهي بحاجة اىل التعرف عليها لذلك علينا التسلح بهذه املعارف والعلوم 

ليتسنى لنا نرشها وايصالها اىل رشائح املجتمع".

متيز واضح 
وأسلوب  العلمي  املنهج  عىل  أثنى  نصاري  عيل  محمد  يونس  الطالب 

املدارس  من  العديد  وجود  من  بالرغم  قائال"  املعهد  يف  التعليم 

املعاهد  باقي  عن  يتميز  االنبياء  وارث  معهد  ان  اال  الدينية  واملعاهد 

مبا يعطيه من معارف وعلوم تخص أهل البيت وبشكل مفصل ومكثف 

للغة  ان  وبطريقة مبسطة جدا, اضافة اىل 

يف  الكبري  الدور  املجال  هذا  يف  العربية 

طريقة التبليغ ونرش الرسالة يف اي مكان يف 

العامل النها اللغة االساس وهي لغة القرآن 

يقوم  ان  مسلم  كل  عىل  فيجب  الكريم, 

يستطيع  ما  بحسب  الديني  التبليغ  بعملية 

وهذا ما سنعمل عليه يف املستقبل". 
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قصة قصيرة

•  سعاد محمد النارص

ا عىل أطراف هاويه وفجأةاً امتدت الينا يد الشمس وكان صوتااً حانيااً كصوِت راهبٍة ف معبٍد مهجور  ف يوٍم ُكنرّ

يقول )الجهاد الكفايئ (

نداء القلب

علء وحيُد أمِه وثلث أخوات ,أخب والدتُه بالرغبه ف الزواج فخطبت له جنى ابنة الواحد والعرشين ربيعااً من 

عائله معروفه حسنة السمعه فتم عقد القران وبفرحة الهل والقارب واملحبني ...

نداء القلب
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عندما سمَع عالء نداء املرجعيه تداول املوضوع 

مع صديقِه محمد .

من  النهائيه  املرحله  يف  زلت  ال  ياعالء  أنت   -

الدراسه الجامعيه فال تفرط مبستقبلك ...

من  ُتهبط  ال  نضحي  أن  مّنا  يريد  ,الوطن  عالء 

عزميتي .

وخرجَ  من بيت صديقِه محمد وهو مل يقتنع برأيه

ذهب اىل البيت ونادى أخواته الثالث وأمه واجتمَع 

بهم .

- أريُد أن أبلغكم برغبتي يف تلبية نداءاملرجعيه .

-امي ال تزال صورة استشهاد أيب عالقًة يف ذهني 

 , عقيدته   اجل  من  الحسني)ع(  تضحية  وقصة 

عىل  وشجعتني  امامي  من  مرت  الصور  هذه  كل 

التطوع .

يف هذه األثناء كانت األم ُمنشغله بتحضري وجبة 

العشاء ألَن أختها كانت يف زياره للعائله .

ُتشجعيِه  ال  بِه  ُتضحي  يك  عندِك  ولد  كم  -أختي 

عىل مطلبه .

األم أطلقت  رأسها شاردة الذهن وخفق قلبها .

عالء , أمي العدو يرتبص بنا عيّل أن أقوم بواجبي 

وأحرز رشف األستشهاد .

مل تثنِه األم عن عزمه كانت ُتطلق العنان لخيالها  

.

لَك ماتريد ياولدي .

, عينيه  اليها ومسحت بشفتيها كَل وجهه  وضمتُه 

,ويديه  ,وذراعيه  ,وكتفيه  ,وذقنه  ,وخده  ,ووجنتيه 

,كأنها تبيك بال عربات أو عربات جامده يف امُلقله 

وأذهبت  الجوى  بعض  عنها  لخففت  سالت  لو   ,

مريره  ابتسامه  متنع  أن  متلك  ,ال  اللوعه  بعض 

تتخذ طريقها اىل شفتيها .

واحتضنتُه اختُه الكربى .

-أخي أنَت وحيدنا كيف ترتكنا فليَس لدينا غريك .

وعانقتُه أخواتُه األخريات .

لنا  تعوَد  أن  نتمنى  وحفظُك  الله  رعاَك  -اذهب 

بالسالمه .

نظَر اىل أمِه نظرة ملؤها اشتياق .

-أمي أوصيِك بخطيبتي فأنا كلٌف بها .

وأخوايت فأنِت خري َمن يعتني بهم .

- ال توصيني ياولدي فهم قرة عيني .

هم بحفظ الله وأكرُم أنبيائه .

أن  ,أريُد  أموُت جبارًا   , ثائرًا  أعيَش  أن  أريُد  أمي   -

أكوَن عاصفًة هوجاء تكرس بهبوبها جميَع األجنحه 

املعوّجه واكون جريئًا أمام الظلم واألستبداد  

-ياولدي أنَت أشُد هواًل وبطشًا من أي قائد يف ألف 

جيش والف معركه .

أختي  بعَد كالم  أقول  ,ماذا  خالتُه  الذهول  انتاَب 

,جزاِك اللُه خريًا وآجرِك .

-رعاَك الله ياولدي بالسالمه .

األم ,لنتاول العشاء معًا ياولدي .

ويف الصباح أعلَن الوداع .

كان  من   يودع  وكأنُه  املكان  البلبل  صوُت  وعال 

النهار   من  األوىل  الساعات  عنَد  يوميًا  بِه  يعتني 

جنونيه  بحركات  ويرتطم  القفص  ُيصارع  رأتُه   ,

عند  واستقَر  حركتُه  خمدت  وللحظات  بجدرانه 

أرضية القفص بعدما لفظ أنفاسُه لُيصبح ساكنًا بال 

حركه  , مل يحتمل الوداع .

ومرت األيام واألم يف انتظار أخباره .

ُقطعت  وقد  ُمصاب  وهو  القتال  جبهة  من  وعاَد 

يده  .

الجلد   من  وأشُد  الصرب  من  أقوى  كانت  الصدمه 

أن  ,وكانت دموعها تجوُل يف عينيها وهي تحاول 

تنفست   , صدرها   تهز  التي  العنيفه  الهزه  تكتم 

وغابت  البكاء  من  كربيائها  ومنعها  عميقًا  تنفسًا 

شديده  بحمرٍة  وجهها  واكتىس  عميق   تأمٍل  يف 

ويف عينيها بريقًأ ينُم عن رسورها لهذه املفاجأه 

وتطلعت اىل األمل الباسم اىل ولدها  .

-ولدي انني قد سموُت عىل النساء بوجودك َ يف 

حيايت .

النفوس مل يخلق ملوكًا وال  الذي خلَق  االله  )إن 

أمراء لكنُه خلَق رجااًل ونساء (

يدري  ال  وهو  ُمضطربًا  مندهشًا  اليها  فنظَر 

ماقصدها .

-إين عىل استعداد لكِل ماتطلبني ياأمي , إين اآلن 

الشئ  ذلك  بعَد  ُيصبني  ومل  نفيس  امَر  أملُك  ال 

الذي يفقدنا السيطره عىل نفوسنا والذي يجعلنا 

تفكري  بال  التل  اعىل  من  امللقاة  كالحصاة  نندفع 

وبال إراده .

الحكمه  ملؤه  وحديثُه  أمل  رنُة  صوته  يف  كان 

والعقل  .

تغلَب  وقد  وطنه  لعشاق  عجيبًا  عجيبًا  مثااًل  كاَن 

حب اآلخره لديِه عىل حب الدنيا .

ويف هذه األثناء ُطرق الباب .

َمن : ُمحمد

سلَم عليه وعانقه وغرعرت دمعه  يف عينيه

--- حبيبي عالء ال تعود للقتال ,أرجوك فهذا يكفي .

الله  ) رحم  مهمتي  أكمل  ان  يجب  يامحمد  ----ال 

امرء عمل عماًل فأتقنه (

ال تثنيني عن عزمي يف العوده اىل الجبهه .

نور  لكل  عينّي  تفتحت  قد  اليوم  ---ياولدي 

الحقيقه , اليوم عرفُت معنى التضحيه .

انبعث من حديثها روح الحامسه واشتدت صالبًة 

وقوه ووقف رافعًا رأسُه 

مثاال  كاَن  جلل  أمٌر  حدَث  قد  وكأمنا  متثال  كأنُه 

األمل  أَن  رغَم  واألعصاب,  الروح  وقوة  للصرب 

يوجعُه حتى مَخ العظم ولكن لديِه قوه ُمختزنه

بنَي حناياه ويف داخلِه شئ من األلق املخزون .

ومن هنا كانت نربة الصدق , نربة األعرتاف , وما 

أن نطقت  حتى كانت 

بارقة أمل .

---ولدي إرجع وقاتل مع زمالئَك 

أريُد أن ُتقطع يدَك األخرى لتكوَن اسوًة بالعباِس 

يديك وافخُر بك ويرشفني

 ان اوايس ام البنني واكوُن كأم البنني مبظلوميتها 

ومعاناتها وتضحيتها بابنائها وصربها .

ومل متيض إال أيام قالئل حتى جاء خرب استشهاده .

بالزهور  النعش  سيارة  له  زينوا  اصدقاؤه  فتهيأ 

ومعهم سيارة املوسيقى 

سوداء  واربطه  سوداء  رجاليه  بدالت  وارتدوا 

وكأنهم ذاهبون اىل حفلة ُعرس ووضعوا النعش 

يف الدار وعليِه صينية الحنه , وأحرضت العروس

ُتطلق  وهي  األم  وحنتها  عينيها  متأل  والدموع 

الله  وتحمد  والحلوى  الورود  وتنرث  الزغاريد 

وتشكره .

القصه حقيقيه وليست من نسج الخيال رأيتها بأم 

عيني .

تكفي  ال  العراق  وأبناء  العراق  شأن  هو  هذا 

هذه  ُتسطر  أن  من  أقالمها  وال  الدنيا  قراطيس 

ارض  ألنُه  الخالده  واملآثر  الفذه  البطوالت 

الشهداء واألباة

والشهاده  الثوره  جذوة  وهم  األطهار  واألمئه 

والحسني  السالم  عليه  عيل  سفر  من  واملجد 

والعسكري   والهادي  والجواد  والكاظم  والعباس 

إحدى  لنيل  والفداء  والتضحيه  األقدام  تستمد 

الحسنني ويف الحالتني نكسب الكرامه

األلهيه ....
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مـ ـتقـ ـاطعـ ـة كـ ـلـ ـمـ ـات

بعد امتام الحل سيظهر مقطع من وصية 
لولده  السلم(  )عليه  عيل  المام  قالها 
وقد   " ومتممتها  السلم(،  )عليه  الحسن 

جعلك الله حرااً. "

1- شديد العذوبة، كلمة قرآنية معناها أول األمر) 

معكوسة(.

2- من اركان الدين)معكوسة(، الذي يصيد بالنبال.

وفرز)معكوسة(،  فصل  مرسور)معكوسة(،   -3

يديم النظر مع سكون)معكوسة(

العبارة:  أكمل  فقهيا،  الكيلو  ارباع  ثالثة   -4

ورق  ألجلك.........)معكوسة(،  عيني  لكنام 

النخيل)معكوسة(.

5- مفرد ذمام)معكوسة(، كشف عن اسنانه، كثري 

الغدر والخداع.

تقال  ال  زاجر،  شداد)معكوسة(،  مصائب   -6

للوالدين) معكوسة(.

7- جمع غريم، اسم استفهام مبعنى : 

اَعَة. من أين ، متى ، كيف، تاَب َوَلِزَم الطَّ

َكِثرُي  الصوم)معكوسة(،  موانع  من   -8

اْلَمْيِل)معكوسة(، حفرة عميقة.

9- نصف دواة، قاهر ومذل، قليل املاء)معكوسة(، 

ذهَبت يف سبيلها)معكوسة(.

لصيقة، ضّد  قرابة  الكرش،  الطعام يف  بقايا   -10

تقارب.

وتحسني  العيوب  اخفاء  الحواس،  بأحد  علَم   -11

الظاهر، جمع طري.

12- أحد السفراء والنواب الخاصني باملام املهدي 

)عجل الله تعاىل فرجه الرشيف(.  

1- سيدة نساء العاملني، من وسائل نقل الرسائل واملعلومات، عكس 

عبد.

2- مهرجان شعري يقام يف البصة)مبعرثة(، عالمة تنصب لتبيني الحد 

بني ارضني، القبض عىل العدو من جراء الحرب.

3- اشتد لحم الناقة، يطلب العون، مميت.

4- احفاء املتفجرات يف مكان لتفجريها، طهر ومنا، أداة نهي، نجاسة 

ترتفع بالوضوء أو الغسل أو التيمم)معكوسة(.

كتب  الصالة)مبعرثة(،  وقت  دخول  اىل  يشري  شجعان)معكوسة(،   -5

عليها حمرايب قوانينه)مبعرثة(.

6- نصف مجرة، مقطوع اليدين، من اسامء الله الحسنى.

يوم  استشهد  السالم  عليه  املجتبى  الحسن  االمام  أبناء  من  َرِبَح،   -7

الطف.

8- ارتفع)معكوسة(، جمع فرد، يجمع الحطب.

9- عطف وشفقة، جمع خدعة)مبعرثة(، عكس واضح، فراق.

أجور  والعبادة،  الطاعة  عىل  العون  نطلب   ، للتعريف)معكوسة(   -10

املوظفني)معكوسة(.

11- معاملة مالية محرمة يف االسالم) معكوسة(،   َأْوَجَبُها الله عىل ِعَباِدِه 

لْلَمَعايِصَ  واجتناب  َوُنُسٍك  َتْقوًى  فيه  عنه،  نهى  وما  به  َأمر  مبا  نها  َبيَّ

َواآلَثاَم)معكوسة(.

استراحة

• اعداد: هيئة التحرير
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) أ ر ز (
سلطان  عنكم  الله  لَينُقَلنَّ  أو  لتفعُلنَّ  والله   ( السلم(:  )عليه  قال 

السلم، ثم ال ينقله إليكم أبدا حتى يأرز المُر ال غيكم." 
قال الخليل: " أرز: اأَلُرّز: معروف. واأَلْرُز: شّدُة َتالُحٍم وَتالُزٍم يف َكزازٍة 

وَصالبٍة. وإّن فالنًا أَلُروٌز، أي: ضّيٌق بخيٌل ُشّحًا، قال: وُيقاُل للّدابة: إّن 

فقاَرها آلرزٌة، أي: ُمَتضايقة ُمَتَشّددة... وما َبَلَغ فالٌن َأْعىَل الَجَبِل إاّل آرزًا، 

فالٌن  َأْعيا  ُيقال:  إعياِئِه،  ِشّدِة  من  َمشيه  يف  االنبساط  عن  ُمْنَقِبضًا  أي: 

أن  عن  انقبض  أي:  فآَرَز،  شيئًا  ُفالٌن  وُسِئَل  ال مَييض.  َوقف  أي:  فآَرَز، 

َيُجوَد به وامتنع..." 

اُء َأْصٌل َواِحٌد اَل ُيْخِلُف ِقَياُسُه  اُء والزَّ قال ابن فارس: " )َأَرَز( اْلَهْمَزُة َوالرَّ

َم:)  ُه َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلَّ ِه َصىلَّ اللَّ . َقاَل َرُسوُل اللَّ َضامُّ ُع َوالتَّ َجمُّ ًة، َوُهَو التَّ َبتَّ

ُة ِإىَل ُجْحِرَها ( . ْساَلَم َلَيْأِرُز ِإىَل اْلَمِديَنِة َكاَم َتْأِرُز اْلَحيَّ ِإنَّ اإْلِ

َض ِمْن ُبْخِلِه. َوَكاَن َبْعُضُهْم َيُقوُل: " ِإنَّ ُفاَلًنا  َوَيُقوُلوَن: َأَرَز ُفاَلٌن: ِإَذا َتَقبَّ

ِإَذا ُسِئَل َأَرَز، َوِإَذا ُدِعَي اْنَتَهَز ". َوَرُجٌل َأُروٌز: ِإَذا َلْم َيْنَبِسْط ِلْلَمْعُروِف... 

َوُيَقاُل: َناَقٌة آِرَزُة اْلَفَقاَرِة: ِإَذا َكاَنْت َشِديَدًة ُمَتَداِخاًل َبْعُضَها يِف َبْعٍض.

 : َوَقاَل ُزَهرْيٌ

ـــ من الوافر ـــ
َكاِب َواَل ِخاَلُء ِبآِرَزِة اْلَفَقاَرِة َلْم َيُخْنَها ***** ِقَطاٌف يِف الرِّ

 " . ْيَلِة اْلَباِرَدِة آِرَزٌة َفِمْن َهَذا، أِلَنَّ اْلِخْصَ َيَتَضامُّ ا َقْوُلُهْم ِللَّ َفَأمَّ

آِرٌز  فهو  وَثَبَت،  َع  وَتَجمَّ َض  َتَقبَّ ُأُروزًا:  َيْأِرُز  َأَرَز  أرز:   " منظور:  ابن  قال 

َأنه  الدؤيل  األَسود  َأيب  عن  وروي  مجتمع...  ثابت  َأُروٌز:  ورجل  وَأُروٌز، 

املعروَف  سئل  ِإذا  يقول:  ؛  اْهَتزَّ ُدِعَي  وِإذا  َأَرَز  سئل  ِإذا  فالنًا  ِإن  قال: 

َأرسع  طعام  ِإىل  دعي  وِإذا  له،  ينبسط  ومل  بخله  من  وَتَقبََّض  َتضامَّ 

ِإليه... وَأَرَزِت الحيُة تْأِرُز: ثبتت يف مكانها، وَأَرَزْت َأيضًا: الذت بجحرها 

ورجعت ِإليه.

ويف الحديث: ) ِإن اإِلسالم ليْأِرُز ِإىل املدينة كام تْأِرُز الحية ِإىل ُجْحِرها( 

... ومنه كالم عيّل، )ع(: )حتى يْأِرَز اأَلْمُر ِإىل غريكم(. وامَلْأِرُز: املمَْلَجُأ   .

هنا يكنرّي المام )عليه السلم( عم سيؤول اليه أمر الدين السلمي 
محجة  دينهم  من  وليتخذوا  عقولهم،  ال  الناس  يحتكم  مل  إن 
لو  لإلنسانية  املنقذ  ومنهجه  هيبته  لإلسلم  يحفظ  الذي  للسلوك 
اتبعته صادقة. فيصف مآل هذا الدين بالتقبَّض والتضامرّ والضيق 
الله  )صىل  الله  رسول  شبرّهه  ما  وهو  وزوال خطره،  أثره  وانحسار 
عليه وآله وسلم( ف الحديث الرشيف بالحية حني تعود ال جحرها 
وتتقبرّض وتجمع هيكلها بطوله وأثره للناظر، فيزول هذا الثر بعدما 

كان واضحا عىل من يرى الحية وهي ف ميدان حياتها املعروف.

املصدر : موقع يف رحاب نهج البالغة

طرائف
مجنون يعظ ملكا

نوادر الكلم
روي أن بعض امللوك قصد التفرج عىل املجانني فلام دخل عليهم رأى 

فيهم شابًا حسن الهيئة نظيف الصورة ُيرى عليه آثار اللطف وتلوح عليه 

شامئل الفطنة فدنا منه وسأله مسائل فأجابه عن جميعها بأحسن جواب 

فتعجب منه عجبًا شديدًا ثم أن املجنون قال للملك: قد سألتني عن 

أشياء فأجبتك وإين سأسألك سؤااًل واحدًا.

قال: وما هو؟

قال: متى يجد النائم لذة النوم؟.

ففكر امللك ساعة ثم قال: يجد لذة النوم حال نومه.

فقال املجنون: حالة النوم ليس له إحساس.

فقال املك: قبل دخول النوم.

قال املجنون: كيف توجد لذته قبل وجوده؟.

فقال امللك: بعد النوم.

قال املجنون: توجد لذته وقد انقىض!؟

إن هذا ال يحصل من عقالء  إعجابه وقال: لعمري  فتحري امللك وزاد 

له تخت  ينصب  أن  وأمر  اليوم،  يكون ندميي يف مثل هذا  أن  فأوىل 

بإزاء شباك املجنون ثم استدعى بالرشاب فحرض فتناول الكأس ورشب 

ثم ناول املجنون فقال: أيها امللك أنت رشبت لتصري مثيل فأنا أرشبه 

ألصري مثل من؟

فاتعظ امللك بكالمه ورمى القدح من يده وتاب من ساعته.

حل العدد ال�سابق

•
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ُتظهر البيانات أن متوسط أسعار الطاقة الشمسية يف 60 دولة، انخفض إىل 1.65 مليون دوالر لكل ميغا وات خالل عام 2016، ليكون أقل بنسبة 

ضئيلة من متوسط سعر طاقة الرياح يف الواليات املتحدة )1.66 مليون دوالر لكل ميغا وات(.

الناشئة، مبا يف ذلك الصني والهند والربازيل، وهذا يعني أن  البيانات عىل متوسط األسعار يف 58 من األسواق  تقوم هذه 

إنشاء محطات  مجال  االستثامر يف  بالنسبة لرشكات  متزايد  نحو  وسيلة جذابة عىل  املتجددة ستكون  الطاقة 

جديدة لتوليد الكهرباء يف املستقبل.

مشاريع  يف  دوالر  مليارات   103 نحو  الصني  استثمرت  املايض،  العام  يف 

مليار   44.1( املتحدة  الواليات  من  كل  عىل  لتتفوق  الشمسية،  الطاقة 

دوالر( وبريطانيا )22.2 مليار دوالر( واليابان )36.2 مليار دوالر(.

التي  املزادات  بسبب  كبري  بشكل  انخفضت  األسعار  أن  ويذكر 

قدمت فيها الرشكات الخاصة عروضا تنافسية، وذلك للحصول 

عىل عقود الكهرباء الضخمة.

املفرط  االستخدام  أن  حديثة  يابانية  دراسة  أكدت 

تسبب  حيث  األصابع  بعض  يف  يؤثر  الذكية  للهواتف 

الحركة الدامئة عىل الشاشة باملسح أو النقر التهاب الوتر 

ومتالزمة  الكهرومغناطيسية  الحساسية  وفرط  والغمد 

مؤسسة  أجرتها  التي  الدراسة  وأشارت  الرسغي.  النفق 

يوتسويا كيوب يف طوكيو أن حاالت متزايدة من مشاكل 

األصابع بدأت تظهر لدى مستخدمي الهواتف تتمثل أيضًا 

بالشعور باألمل أو الحساسية أو بعض الرجفان البسيط 

غري املالحظ بالعني املجردة.

ونصحت الدراسة مستخدمي الهواتف الذكية بالتوقف 

وتربيد  التوتر  أو  باألمل  الشعور  فور  استخدامها  عن 

أصابعهم بالجليد.

إىل  أيضًا  يؤدي  الذكية  للهواتف  الطويل  االستخدام  إن  الدراسة  وأضافت 

تراجع يف حدة البص بسبب الضوء األزرق املنبعث من 

العني.  يف  والقرنية  الشبكية  يرض  والذي  الهواتف  هذه 

القوي املشع من  الضوء  أن  اآلخر هو  السلبي  والعامل 

امليالتونني  هرمون  وظائف  يف  يؤثر  الذكية  الهواتف 

اضطرابات  إىل  ويؤدي  واالستيقاظ  النوم  عن  املسؤول 

يف هذه الوظيفة.

األطفال  طب  جمعية  من  أطباء  حذر  ثانية  جهة  من 

ناجمة  لألطفال  جديدة  أمراض  حصول  من  اليابان  يف 

عن  الناجم  النطق  تأخر  يف  تتمثل  الذكية  الهواتف  عن 

مع  التواصل  تراجع  وبالتايل  طويل  لوقت  استخدامها 

األشخاص، مبا يسبب التأخر يف نطق الكلامت. وأوضحوا 

أيضًا أن االستخدام املفرط للهواتف لدى األطفال يضعف القدرة عىل الرتكيز.

                                               )وكاالت(

الطاقة الشمسية اصبحت أرخص من الفحم والغاز 

ف 60 دولة حول العامل

أصبحت الطاقة الشمسية رسميا أرخص مصدر للطاقة املتجددة ف البلدان ذات الدخل املنخفض هذا العام، مم يتيح إمكانية 

تخيل الرشكات والحكومات عن الفحم والغاز كمصدر للطاقة.

تحذير خطي.. هذا ما يفعله الهاتف بأصابعك وبصك

علمية وطبية

• اعداد:عيل الهاشمي
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اطبع عىل الورق، ولكن ال ترمي الورقة بعد االنتهاء من الحاجة إليها، ألن 

اخرتاعا جديدا سيمكنك من إزالة الطباعة وإعادة استخدام الورقة مجددا كل 

ذلك يتم بدون استخدام الحرب، وإمنا مادة مختلفة.

الباحثني يف جامعة "كاليفورنيا ريفرسايد" األمريكية نوعا  طور فريق من 

جديدا من الورق الذي ميكن الطباعة عليه أكرث من 80 مرة بدون حرب، حيث 

تتم الطباعة باستخدام الضوء، ثم يتم مسح املادة املطبوعة باستخدام 

استخدام  إعادة  يتم  ليك  الحرارة، 

الورق مرة أخرى.

يادونغ  الباحثني  فريق  ويقود 

جامعة  يف  الكيمياء  أستاذ  يني، 

والعنص  ريفرسايد".  "كاليفورنيا 

بدون  الطباعة  عملية  وراء  الرئييس 

املستخدمة  املواد  يف  يتمثل  حرب 

يف تصنيع الورق. 

من  مزيج  عن  عبارة  املواد  هذه 

)نانو(  الصغر  متناهية  الجزيئات 

تتكون من الصبغة الزرقاء الربوسية 

أو  بروسيا  "أزرق  باسم  املعروفة 

التيتانيوم،  وأكسيد  برلني"  أزرق 

أفرخ بنفس  ويتم فردها عىل شكل 

مقاييس الورق العادي.

ويف كل "جزيء نانو" يتم فصل 

جزيئات أكسيد التيتانيوم والصبغة 

الورق  هذا  تعريض  وعند  الزرقاء. 

البنفسجية،  فوق  األشعة  لضوء 

يتحرك كل جزء مؤكسد نحو جزيء 

الصبغة ويتحول إىل اللون األبيض. 

وعىل سبيل املثال فإنه عند تعرض 

البنفسجية  الورق إىل ضوء األشعة 

يتم  أن  ميكن  محدد،  منط  وفق 

لتظهر  الكتابة،  حروف  تشكيل 

مطبوعة عىل الورق. وميكن تبديل لون الطباعة بحيث تكون الطباعة باللون 

األزرق وأرضية الورق باللون األبيض، أو تكون الطباعة باللون األبيض عىل 

وضوح  درجة  إىل  التقنية  هذه  يف  الطباعة  دقة  درجة  وتبلغ  زرقاء.  أرضية 

قدرها 5 ميكرون وهو ما يعني أنها متتلك قدرات تستطيع منافسة الطابعات 

"نافثة الحرب" أو )إنكجيت(.

الطباعة عىل  أن  التقنية، هي  تواجه هذه  التي  األساسية  املشكالت  ومن 

هذا الورق الجديد غري دامئة، حيث 

 5 ملدة  فقط  البقاء  تستطيع  أنها 

الكتابة يف  أيام تقريبا، قبل أن تبدأ 

التاليش تدريجيا. 

مسح  وترية  ترسيع  ميكن  كام 

خالل  من  الورق  هذا  عن  الطباعة 

درجة   250 بدرجة  لحرارة  تعريضه 

فهرنهايت ملدة 10 دقائق.

هذا  عىل  الطباعة  إعادة  وميكن 

ما  وهو  األقل،  عىل  مرة   80 الورق 

يعني إمكانية توفري مبالغ مالية كبرية 

والورق  الحرب  لرشاء  إنفاقها  يتم 

التقنية  هذه  أن  غري  التقليدي، 

املطلوب  للمطبوعات  تصلح  ال 

االحتفاظ بها فرتات طويلة، بحسب 

موقع "يب.يس ماغازين" املتخصص 

يف موضوعات التكنولوجيا.

عىل  الورق  هذا  إنتاج  يتم  ومل 

من  لكن  اآلن،  حتى  تجاري  نطاق 

يف  رائجة  سوقا  سيجد  أنه  املؤكد 

قطاع النشاط االقتصادي الذي يطبع 

املستندات باستمرار.

التكنولوجيا  نجاح  ويتوقف   

التي  الطابعات  سعر  عىل  الجديدة 

ستستخدمها وكذلك سعر هذا الورق 

الجديد.

ورق للطباعة
ميكن إعادة استخدامه 80 مرة

تحذير خطي.. هذا ما يفعله الهاتف بأصابعك وبصك
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بدأت الحكاية عام 2015 عندما اكتشف فريق من علمء الفلك بقيادة  مايكل جيلون من جامعة لييج ف بلجيكا ثلثة 

كواكب بحجم الرض تدور حول نجم قزم قريب نسبيا من الرض. 

                                               • ترجمة وإعداد  : أ . د. حميد حسون بجية

اكتشاف سبعة كواكب بحجم الرض خارج مجموعتنا الشمسية:

 خطوة عملقة ف البحث عن الحياة ف الكون

أربعة  أن مثة  العلامء  من  فريق دويل  أعلن   ،2017 22 شباط      ويف 

 ،1-TRAPPIST ترابست1  املسمى  النجم  نفس  حول  تدور  أخرى  كواكب 

الذي يشار إليه بالرمز2MASS J23062928-0502285، وهو نجم قزم بارد 

استخدم  الذي  التلسكوب  اسم  من  اسمه  اتخذ  الدلو،  كوكبة  يف  يقع 

 The Transiting Planets and Planetesimals Small( اكتشافه  يف 

أكرث من 39 سنة ضوئية من األرض)أي  Telescope(، ويقع عىل مسافة 

احمرارا  أكرث  11% من قطر شمسنا وهو  ويبلغ قطره  ميل(.  تريليون   235

"نطاق  الكواكب تدور يف  أن ثالثة من هذه  العلامء  من شمسنا. ويقول 

صالح للسكنى" حيث ميكن أن تكون مثة بحريات وأنهار ومحيطات عىل 

سطحها، ويحتمل وجود املياه  السطحية عىل كل هذه الكواكب السبعة 

، كام تتوفر فيها أغلفة جوية مناسبة للسكنى.

    ويقول العلامء ميكن الكتشاف سبعة كواكب بحجم األرض تدور 

حول نجم قريب أن تكون لحظة فاصلة يف بحث اإلنسانية للعثور عىل 

الخارجي. وتقول ساره سيكر، عاملة كواكب يف معهد  العامل  حياة يف 

االكتشاف، حققنا قفزة  "بهذا  لها  للتكنولوجيا، يف مؤمتر  ماساشوستس 

عمالقة ورسيعة باتجاه البحث عن عوامل صالحة للسكنى." 

  وتضيف سيكر "يعترب هذا االكتشاف مثريا لعدة أسباب. وعىل رأس 

فيها  تتوفر  التي  العوامل  تعدد  احتاملية  إىل  باإلضافة  األسباب،  تلك 

املياه، هو أن نظام ترابست1 يعترب مرشحا واعدا الستضافة الحياة-ولو 

للسكنى،  الصالح  نطاقه  عن  كامل  دقيق  فهم  لديهم  ليس  العلامء  أن 

.Goldilocks zone والذي يعرف أيضا بـ

   يضاف إىل ذلك، أن 15 % من النجوم القريبة من شمسنا هي أقزام 

فائقة الربودة مثل ترابست1. فالعديد من هذه األقزام القريبة قد تدور 

حولها كواكب صالحة للحياة. 

    وتقول سيكر "مع هذا النظام املدهش، ميكن التوصل إىل حقيقة 

مفادها أنه ال بد من وجود املزيد من احتامالت وجود عوامل آهلة بالحياة 

علمية
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األرض،  من  جدا  قريب   1 فرتابست  يكتشفها".  من  تنتظر  الفضاء،  يف 

الحال  يف  السبعة  الكواكب  أجواء  يصفوا  أن  من  العلامء  ميّكن  مام 

وبالتفصيل-وهي خطوة مهمة يف طريق التعرف األكيد عىل أهلية هذه 

والتحقق  أغوارها  اإلنسان  يسرب  أن  عىل  تساعد  كام  للحياة،   العوامل 

دالئل  وأية  وامليثان  واألوزون  األوكسجني  عىل  تحتوي  كانت  لو  فيام 

أخرى محتملة عىل وجود الحياة عليها. فتلسكوب ناسا الذي كّلف أكرث 

من مثانية ماليني بليون دوالر )JamesWebb Space Telescope( سيبدأ 

بالتحقق من ذلك مبارشة بعد إطالقه يف نهاية العام 2018.

ليويس Nikole Lewis، أحدى أعضاء فريق علامء  نيكول      وتقول 

الفلك العاملني يف معهد علوم تلسكوبات الفضاء يف بالتيمور، وهي 

العائد  الفضاء هبل  تلسكوب  استخدمت  التي  للمجموعة  قائد مشارك 

لناسا لدراسة أجواء كوكبني من ذلك النظام "ميكننا أن نرى النتائج يف 

بداية عام 2020".  

   وال بد من أن يكون أمام العلامء حينئذ العديد من الكواكب للتحقق 

بالتفتيش  حاال  ترابست1  اكتشف  الذي  الفريق  سيبدأ  فمثال  والتقيص. 

عن كواكب تدور حول 1000 من النجوم األقزام شديدة الربودة القريبة 

 Search for Habitable أي SPECULOOS نسبيا يف إطار مرشوع يسمى

Planets Eclipsing Ultra-cool Stars أي البحث عن الكواكب الصالحة 

أن  كام  الربودة.  شديدة  األقزام  للنجوم  التابعة  املحتجبة  للسكنى 

 Transiting Exoplanet أيTESS   خطط ناسا يف العام 2018 يف إطالق

الكواكب  لكشف  املستخدم  الصنعي  القمر  وهو   Survey Satellite

الخارجية التي قال عنها موظفو الوكالة أنها ُتعد باآلالف وهي تدور حول 

هذه النجوم وسُتكتشف مستقبال. 

نأمل أن  لكننا  إثارة لحد اآلن،  ترابست1 هو األكرث  "إن  وتقول سيكر 

يتحقق املزيد، وستتوفر لنا فرص أكرث إليجاد  ما يدل عىل وجود الحياة 

يف الكون مستقبال."

 ولكن كم من الوقت يستغرق الوصول إل هذه 

الكواكب؟

باتجاه هذه  الضوء  انتقلنا برسعة  أننا  لو  بدءا،     

عاما،  أربعني  نحو  يستغرق  فذلك  املجموعة، 

بالسنني  املقدر  عنا  بعدها  ذلك  عىل  يدل  كام 

الضوئية. ولكن لحد اآلن من غري املمكن االنتقال 

تسري  أن  ملركبة  ميكن  ال  ونظريا  الرسعة.  بهذه 

النسبية  النظرية  أنه، وحسب  إذ  برسعة الضوء، 

برسعة  تسري  أن  ملركبة  ميكن  ال  ألنشتاين، 

من  لدينا  مبا  تحركنا  ولو  الضوء.   رسعة  تبلغ 

تكنولوجيا حالية فذلك يستغرق آالف السنني. 

فسفينة الفضاء New Horizons تسري برسعة 

ال تزيد عن 32000 ميال يف الساعة. وباستخدامها 

وسبعة  )ثالمثائة   317000 الرحلة  ستستغرق 

هذه  تبلغ  يك  األرض  سني  من  سنة  ألف(  عرش 

إىل  الذاهبة   Juno السفينة  أما  املجموعة. 

املشرتي والتي تسري برسعة 165000ميال يف الساعة 

فلن تصل قبل  158000 )مائة ومثانية وخمسني ألف(

سنة. 

    وبذلك يبدو أننا ال زلنا يف بداية الطريق، وأن 

صغري  حرف  اكتشاف  مجرد  كونه  يتعدى  ال  األمر 

األمل  فينا  يزرع  ما  لكن  الكربى.  الكونية  األبجدية  يف 

تبدأ  ميل  األلف  )مسرية  يقول  الذي  الصيني  املثل  هو 

بخطوة واحدة(.
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))الله أكب الله أكب – أذان املغرب –((

َْت َكبْيَااً ال ُيَقاُس َوَعِظيَماً ال ُتْدِرُكُه الَحواُس(..   )َكبَّ

ٍد َتْسِبيَح َمواليت..  َها الَباب َوأْتلو ِبَتَهجُّ َسُأَصيلرّ أيُّ

َسُأَصيلرّ َوأْدُعو: يا َفاِطُر ِبَحقِّ فاِطَمة 

ٍد  ٍد َوآِل ُمَحمَّ َل ظامٍل َظَلَم َحقَّ ُمَحمرّ )اللَُّهمَّ الَعْن أورّ

َوآِخَر تاِبٍع َلُه َعىل ذلك..(. 

َها الَباُب )َفإنَّ الُصدور َحرَّى(..   ال َتُلْمِني أيُّ

ال َتُلْمِني، َفم زاَل الرَّماُد َعىل أْعتاِبَك  َيروي أقاِصْيَص 

الَلِم.. 

لِم الَبغيِض..  َيروي ِحكاَية الظُّ

ْعناِء..  ة الرَّ اِهليَّ ار وأْحقاِد الجَّ َيروي ُهُجوَم النرّ

َوَيحيك َنَبَأ الَغْدِر مِبيثاَق الَغديِر.. 

ِديني(..  ة َسنِّ ْهِر ِعْنَدَك: )أيا ِفضَّ َوَهذا َصدى الَكوَثِر الطُّ

أَلْم َتْسَمْع َشِجيَّ ِنْدَبِتَها؟!  

َفجيَع ُنواِحَها؟!  

َمريَر أِنيِنَها؟! 

يِن ُمداِفَعااً؟!  أمل َتَر )ُمْحِسَنااً(َكْيَف اْنَبى َعِن الدِّ

َعىَل  َوَشاِهَدااً  امُلْصَطَفى..  ِبأْحَضاِن  َهَوى  َشهْيَدااً 

اْسِتْبداِد َمْن َطغى! 

لُم َعىل أْصَغِر ُبْرُعٍم ف َقاِفَلِة امَلْظلوِمني..  السَّ

َها الَباب !  ..َعَجَبااً أيُّ َعَجَبااً

د  ُمَحمَّ ِحْلَم  ْمَت  َتَوسَّ أْم   .. َعيلٍّ َصْبَ  َصَبَْت  أُتراَك 

)ص(؟! 

: َوَمَض ِلَصلِته ُمَتْمِتَماً

َها الَباب.. اِهُد أيُّ  َأْنَت الشرّ

اِهُد يا َباَب الزَّْهَراء!!  َأْنَت الشَّ

صادق مهدي حسن

اِهُد َأْنَت الشرّ

• �سادق مهدي ح�سن

في الختام
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